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What Goes Around Comes Around

The–לבניםסימןאבותמעשה Events/Actions of the Fathers are a Sign for the Children

THIRD APPROACH

I
ה:גאבותעלחייםרוחמואלוז'ין-הגר"ח)1
)Reb Chaim Volozhiner (1749-1821

ִמְתַהֵּל� ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ַאְׁשֵרי ָבנָיו ַאֲחָריו: (משלי  כ:ז)
.כטבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו לזהלבניו אחריו המהכי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם,

כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קדוש השם, והוא מוטבע בנו מאבינו
אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו.  וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך לפנינו.  וכן ההתעוררות

לאדם פתאם לילך לארצינו הקדושה הוא מנסיון לך-לך,  וקבלת כל דעבדין מן שמיא לטב, מנסיון הרעב שלא
הרהר אחר מדות השי"ת.

הרחמים)מדתענין(באורא'חלקמאליהומכתב–דסלראליהוהרב)2
Rabbi Eliyahu Dessler – (1892-1953)

, אשר בה הוא כמסתפק ועלתמיד בנקודה אחתובחירתודענו כי כל אדם, בכל מצב שיהיה, הוא בעל בחירה.י
נקודת המשקל-משא"כ אשר למעלה ולמטה מנקודה זו-הוא למעלה מנקודת בחירתו בשעה זו או למטה ממנה.
אם תשתנה מדריגתו לטוב-אז נקודת בחירתו תעלה, ואם להפך ח"ו להפך.  למשל, למעלה מבחירתנו הוא, לפי
מדרגתנו עתה, לצום ולהתחנן לפני השי"ת למחול לנו על עון רגעים של ביטול תורה,  ולמטה מבחירתנו...לעשן

סגריה בשבת….
בל מדריגת נקודת הבחירה תבא לאדםבוחר לעצמו, א, המה לא יוכלו לבחור בעד בניהם, כי כל אדםוהנה האבות

מפני שבחרו והוסיפו לבחור ברע, ויורידו את.  מצאנו הרבה בני צדיקים שנעשו רשעים-והואמאבותיו ומחנכיו
מדריגת בחירתם מזאת אשר הנחילם אביהם הצדיק, אך תחילת בחירתם היתה בנקודה אשר הכינו להם

.לבניהםהאבות מורישים ממדותיהם ורוחםאבותיהם.  ויותר מזה, כי

איתרי)ישיבתרוחניגולד-מנהלדורוןהר'מאתאבותתפארתבקונטרוסמובאים(דבריו:שךהגרא"מ)3
(תהלים מד:כג)ִּכי־עֶלי� הַֹרְגנּו ָכל־ַהּיֹום נְֶחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה:

לקמיה דקיסר, אמרו ליה: פלח לעבודתקמאאתיוהו(גטיו נז:) ורב יהודה אמר: זו אשה ושבעה בניה.
לקמיה דקיסר, אמרוואתיוהו לאידךוקטלוהו., אפקוהואנכי ה' אלהיךכוכבים! אמר להו, כתוב בתורה:

אפקוהו וקטלוהו.לך אלהים אחרים על פני,לא יהיהליה: פלח לעבודת כוכבים! אמר להו, כתוב בתורה:
, אפקוהוזובח לאלהים יחרםכתוב בתורה:אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים! אמר להו,אתיוהו לאידך,

לא תשתחוה לאלאמר להו, כתוב בתורה:אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים!אתיוהו לאידך,וקטלוהו.
שמעכוכבים! אמר להו, כתוב בתורה:, אמרו ליה: פלח לעבודתאתיוהו לאידך, אפקוהו וקטלוהו.אחר

אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים! אמר להו,,אתיוהו לאידך, אפקוהו וקטלוהו.ישראל ה' אלהינו ה' אחד
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת איןוידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהיםכתוב בתורה:

את ה'כוכבים! אמר להו, כתוב בתורה:, אמרו ליה: פלח לעבודתאתיוהו לאידךאפקוהו וקטלוהו.עוד,
הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר, ואף, כבר נשבענו להקדוש ברוךהאמרת וגו' וה' האמירך היום

אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה, כי היכיא"ל קיסר:הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת.
עלך קיסר, על כבוד עצמך כך, על כבודא"ל: חבל עלך קיסר, חבל,דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא



אמרה להו אימיה: יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא, אמרהאפקוהו למיקטליה,הקב"ה על אחת כמה וכמה!
לו: בניי, לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות! אף היא עלתה

לגג ונפלה ומתה. יצתה בת קול ואמרה: אם הבנים שמחה.

לאברהםלאמרהתרברבותדבריכאלותדברבניםשבעהמשכלתשהיאשבשעההיתכן–ש"ךהרבותמה
לאמרבקשהאשהשאותהובארמזבחות!?שבעהעקדתיואניאחדמזבחעקדתממך-שאתהגדולהאניאבינו

שאחרשלך!בעקדהפעלתאתהמהאברהםאבינוראה'שלו.העקדהמעשהגודלאתשיראהאבינולאברהם
בנסיוןלעמודהכחאתליהיהבאמתמניןבהשרשה!העקדהשלנפשמסירותאותופעלדורותהרבהכךכל

בכללהושרשכ"כשלךזהומעשהאחדמזבחעקדתאתהית'?שמוקדושעלמזבחותשבעהלעקודגדולכ"כ
עצומההכרהאלאכאןהיההתרברבותולאגאוהלא'מזבחות.שבעהלעקודהכחאתלישנתןשזהוישראל,

....ב"כח ההשרשה" של אברהם אבינו



II

בפרקאסתר.4
ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹוַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש(טז)

ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשנַת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו:

Esther 2
Esther was taken to King Ahasuerus, in his royal
palace, in the tenth month, which is the month of
Tebeth, in the seventh year of his reign.

יבפרקלךלךפרשתבראשית.5
ַוֻּתַּקח(טו) ַוּיְִראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַויְַהְללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה

:ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה

(יז) ַויְנַַּגע יְקָֹוק ֶאת ַּפְרעֹה נְגִָעים ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל
ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם:

Bereishit 12 (Lech Lecha)

15  And the princes of Pharaoh saw her, and
praised her to Pharaoh; and the woman was taken
into Pharaoh's house.

17 And Hashem plagued Pharaoh and his house
with great plagues because of Sarai Abram's wife.

כבפרקתהילים.6
(א) ַלְמנֵַּצַח ַעל ַאּיֶֶלת ַהַּׁשַחר ִמזְמֹור ְלָדִוד:

ַׁשֲאגִָתי:ִּדְבֵריָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתיָלָמה ֲעזְַבָּתנִי(ב) ֵאִלי ֵאִלי

(ג) ֱא�ַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְו�א ַתֲענֶה ְוַליְָלה ְו�א דּוִמּיָה ִלי:

Tehillim 22
1. For the conductor; on ayyeleth ha-shaḥar. A
psalm of David.
2 My G-d, my G-d, why have You abandoned me?
why so far from delivering me and from my
anguished roaring?
3 My G-d, I cry by day—You answer not;
by night, and have no respite.

שמעוניילקוט.7
נשתנה עלי סדרו של עולםלמה עזבתנידבר אחר

על ידימה שרה אמנונשתנה עלי סדרן של אמהות
שעכבה פרעה לילה אחד לקה הוא וכל בני ביתו בנגעים,

אני שאני נתונה בחיקו של רשע כל השנים הללו ואין
אתה עושה לי נסים?!

Yalkut Shimoni
Another thing, why have You abandoned me, why
has the order of the world and the order of the
matriarchs changed on me? For Sarah Imeinu,
because she was  detained one night by Pharaoh,
he and his entire household were smitten with
plagues; but for me, who am being held in the lap
of this villain for all these years - You do no
miracles?!

כגפרקבראשית.8
ָׁשנָה ְוֶׁשַבעֵמָאה ָׁשנָה ְוֶעְׂשִרים(א) ַוּיְִהיּו ַחּיֵי ָׂשָרה

ְׁשנֵי ַחּיֵי ָׂשָרה:ָׁשנִים

אסתר פרק א
א  ַויְִהי, ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַהּמֵֹל� ֵמהֹּדּו

Bereishit 23
1 And the life of Sarah was a hundred and seven
and twenty years; these were the years of the life
of Sarah.

Esther 1
1 Now it came to pass in the days of



Ahasuerus--this is Ahasuerus who reigned, fromֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדינָהְוַעד-ּכּוׁש--
India even unto Ethiopia, over a hundred and
seven and twenty provinces--

גנח:רבהבראשית.9
בקשמתנמנם.והצבורדורשעקיבארביהיה

קכזעלשתמלוךאסתרראתהמהאמרלעוררן.
שלבתהבתשהיתהאסתרתבאאלאמדינות?

וז'וכ'ק'עלשנים...ותמלוךוז'וכ'ק'שחיתהשרה
מדינות!

Bereishit Rabbah  58:3
Rabbi Akiva was lecturing and the audience was
dozing. He sought to rouse them.  He said: How
did Esther come to rule over 127 states? Because it
is only appropriate that the granddaughter of
Sarah (who lived 100 and 20 and 7 years) should
rule over 100 and 20 and 7 states!

10. Rav Nisan Alpert zt”l  (1927-1986)

הדבריםפרושומהוהעולם.כלעלשרהשהיאלשרה,שמהנשתנתהשלפיכךמאמרםע"פלבארונראה
א"אושילםלההיתהלאקבראחוזתוגםבע"כנטלהאבימלךהאהעולם?!כלעלשררהלהשהיתה

והיתהנשתנתה,שהיתה-לאמקוםובכלהמצביםבכלאמנוששרההדבר,באורהואכךאלאמלא!בכסף
בביתהכשהיתההןהמדינה,מאנשיאומהמדינותמושפעתלהיותמבלידרכיהובהליכתבדעתהשרה

עקרהכשהיתההןואמונתה,בטחונהאבדהאבימלך-לאאופרעהבביתכשלוקחהוהןאבינו,אברהםשל
לעולםהיהשלאהעולם-כלעלשררהלהשהיתההפרוששרה-וזהוהיתהשמחה,הבןאםכשהיתהוהן

שליטות ושררה עליה לשנותה מהשקפתה ודרכה בחיים.

הרשע.אחשורוששללארמונוהצדיקמרדכימביתולוקחהבחייםמצבהשנשתנהבאסתרמצינווכן
קכזעלמלכהובזהעמה,ורוה"קמרדכישלכבביתואסתרנשארהאסתרגמור-אבלשנויהשתנההמצב

הכוחמןשהוציאהלאסתר,הדרךכבשהאמנוושרהעליה,השפיעוולאמלכולאמדינותמדינות-שקכ"ז
זהועוזכבתחילה.באיתנהבאמונתהולהשארהמצביםמשינוילהרשםשלאוהגבורההעוזהפועלאל

נעשה מהנשמה הכללית של עם ישראל עד שהשתמשה אסתר בכוח זה להיות שוררת על כל העולם.

III

11.

אסתר ב
(ה) ִאיׁש יְהּוִדי ָהיָה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן יִָאיר

ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש יְִמינִי:
(ו) ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַליִם ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם
יְָכנְיָה ֶמֶל� יְהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה נְבּוַכְדנֶאַּצר ֶמֶל� ָּבֶבל:

Esther 2
5There was a certain Jew in Shushan the

castle, whose name was Mordecai the son of
Jair the son of Shimei the son of Kish, a
Benjamite:

6who had been carried away from Jerusalem



ּדֹדֹוַויְִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת(ז)

ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם
ְוַהּנֲַעָרה יְַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה

ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה
ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת:

with the captives that had been carried away
with Jeconiah king of Judah, whom
Nebuchadnezzar the king of Babylon had
carried away.

7And he brought up Hadassah, that
is, Esther, his uncle's daughter;

for she had neither father nor mother,

and the maiden was of beautiful form
and fair to look on;

and when her father and mother died,

Mordecai took her for his own
daughter.

12.

בראשית פרשת ויצא פרק כט
וְָרֵחל ָהיְָתה יְַפת ּתַֹאר וִיַפת ַמְרֶאה:

בראשית פרשת וישב פרק לט
וַיְִהי יֹוֵסף יְֵפה תַֹאר וִיֵפה ַמְרֶאה

Bereishit 29
Rachel was of beautiful form and fair to
look upon.

Bereishit 39
Now Joseph was of beautiful form and fair
to look upon.

ויצאתנחומאמדרש.13

[ל, כב] ויזכור אלהים את רחל.
ללאהנותנןולבןלרחלליתנםסבלונותמשלחוהיהאותהלישאיעקבבקשנויהובשבילרחלמןנאהלךאין(ו)...

אחותהבידסבלונותיהראתהבשתיקהזרעהעמדהבשתיקהתפשהרחלשותקת…רחלוהיתה
בןשאולושותק,פהלוישישפהוזהוושותקיוסףבמכירתיודעישפההאפודמןשלוהאבןבנהבנימיןושתקה,

אתהקב"הלהאמר...ב)(אסתרמולדתהמגדתאסתראיןאסתרא)(שמואללוהגידלאהמלוכהדברואתבנה
שתקת חייך בזכות אותה שתיקה זוכרך אני שנאמר ויזכור אלהים את רחל.

14.Jeremiah לאפרקירמיהו31

(יד) ּכֹה ָאַמר יְקֹוָק קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמע נְִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים
ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה ֵמֲאנָה ְלִהּנֵָחם ַעל ָּבנֶיָה ִּכי ֵאינֶּנּו: ס

Thus said Hashem-A cry is  heard in Ramah-
Wailing, bitter weeping- Rachel weeping for her
children.  She refuses to be comforted for her



(טו) ּכֹה ָאַמר יְקֹוָק ִמנְִעי קֹוֵל� ִמֶּבִכי וְֵעינַיִ� ִמִּדְמָעה ִּכי
יֵׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵת� נְֻאם יְקֹוָק וְָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹויֵב:

(טז) וְיֵׁש ִּתְקוָה ְלַאֲחִריֵת� נְֻאם יְקֹוָק וְָׁשבּו ָבנִים
ִלְגבּוָלם:

children, who are gone.

Thus said Hashem: Restrain your voice from
weeping, Your eyes from shedding tears;
For there is a reward for your labor —declares
Hashem: They shall return from the enemy’s
land.

רבהאיכהפתיחתא.15
כברוהלאאחד,ביוםתשחטולאבנוואתאותושהאוושורכ"ב)(ויקראבתורתךכתבתרבש"עלפניואמרועוד
גלוירבש"עואמרההקב"הלפניאמנורחלקפצהשעהבאותהשותק,ואתהוכמהכמהואמותיהםבניםהרגו

זמןוהגיעשניםשבעאותןוכשהשלימושניםשבעלאבאבשביליועבדיתירהאהבהאהבניעבדךשיעקבלפניך
והודעתיהעצהלינודעהכימאדעדהדברעליוהוקשהאחותיבשביללבעלילהחליפניאבייעץלבעלינשואי
אתוסבלתיבעצמינחמתיכןולאחרלהחליפני,אבייוכלשלאכדיאחותיוביןבינישיכירסימןלוומסרתילבעלי
הסימניןכללאחותיומסרתיבשבילילבעליאחותיחלפוולערבלחרפה,תצאשלאאחותיעלורחמתיתאותי

והיהאחותיעםשוכבשהיההמטהתחתשנכנסתיאלאעודולארחל,שהיאסבורשיהאכדילבעלישמסרתי
קנאתיולאעמה,חסדוגמלתיאחותילקוליכירשלאכדיודברדברכלעלמשיבתוואנישותקתוהיאעמהמדבר

לבושההוצאתיהולאשלילצרהקנאתילאואפרעפרודםבשרשאניאניומהלחרפה,הוצאתיהולאבה
בחרבונהרגובניוהגליתממשבהשאיןכוכביםלעבודתקנאתמהמפנירחמןוקייםחימלךואתהולחרפה,

ישראלאתמחזיראנירחלבשבילךואמרהואברוךהקדוששלרחמיונתגלגלומידכרצונם,בםאויביםועשו
הדא הוא דכתיב (ירמיה ל"א) ...למקומן

16.Bereishit לפרקויצאפרשתבראשית30

14. Once, at the time of the wheat harvest, Reuben
came upon some mandrakes in the field and
brought them to his mother Leah. Rachel said to
Leah, “Please give me some of your son’s
mandrakes.”
15. But she said to her, “Was it not enough for you to
take away my husband, that you would also take my
son’s mandrakes?” Rachel replied, “I promise, he
shall lie with you tonight, in return for your son’s
mandrakes.”

(יד) ַוּיֵֶל� ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים ַוּיְִמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה
ַוּיֵָבא אָֹתם ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתנִי נָא ִלי

ִמּדּוָדֵאי ְּבנֵ�:

(טו) ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּת� ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת
ּדּוָדֵאי ְּבנִי ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן יְִׁשַּכב ִעָּמ� ַהַּליְָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי

ְבנֵ�:

17.Megillat Estherאסתרמגילת

Esther 2
10 Esther did not reveal her people or her kindred,
for Mordecai had told her not to reveal it.

אסתר פרק ב
(י) �א ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה וְֶאת מֹוַלְדָּתּה ִּכי

ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה ֲאֶׁשר �א ַתִּגיד:



Esther 4
13 Mordecai had this message delivered to Esther:
“Do not imagine that you, of all the Jews, will escape
with your life by being in the king’s palace.

14. On the contrary, if you keep silent in this crisis,
relief and deliverance will come to the Jews from
another quarter, while you and your father’s house
will perish. And who knows, perhaps you have
attained to royal position for just such a crisis.”

אסתר פרק ד
(יג) וַּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי

ְבנְַפֵׁש� ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל� ִמָּכל ַהּיְהּוִדים:

(יד) ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶרוַח
וְַהָּצָלה יֲַעמֹוד ַלּיְהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר וְַאְּת ּוֵבית

ָאִבי� ּתֹאֵבדּו
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וַּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו וַיְַדֵּבר ֶאל־ְּבנֵי־ֵחת
ָאנִֹכי ִעָּמֶכם ְּתנּו ִליֵּגר וְתֹוָׁשבֵלאמֹר:

ֲאֻחַּזת־ֶקֶבר ִעָּמֶכם וְֶאְקְּבָרה ֵמִתי ִמְּלָפנָי:

3 And Abraham rose up from before his
dead, and spoke unto the children of
Heth, saying:
4 'I am a stranger and a sojourner
with you: give me a possession of a
burial ground with you, that I may bury
my dead out of my sight.'

1. L�-chvo� chaveira� h�-yekari�,

Onl� � few hour� a�er w� rea� th� word� of Avraha� Avin�, “ אנכיותושבגר ”, w� learne� tha� w� ha�

�perience� tha� tim�-teste� trut� wit� outrageou� pai�.  �� quic� respons� an� self-sacrific� of th�

Pittsburg� polic� - for whic� w� wil� alway� b� grate�� - �presse� tha� w� ar� t�havi� of a� �traordinar�

cultur� whic� value� al� peopl� i� a� unprecedente� manner.  A� th� sam� tim�, tha� w� ar� � distinguishabl�

group wit� missio� an� purp�� - geiri� - wil� alway� brin� vulnerabilit� eve� a� i� als� bring� incredibl�

strengt�. (Rabb� Yaakov Neuburger)

The(סולובייציקדוביוסףהרב.2 Rav Speaks – p.74(

I am a stranger and an inhabitant with you. What is our position vis-à-vis modern civilization-with respect to
science, to western culture, to the countries in which we live? The answer is enshrined in these words.
Certainly I am a resident, I am one of you. I engage in business as you do, I speak your language, I take full part



in your social-economic institutions. But at the same time, I am a stranger and, in some aspects, a foreigner. I
belong to a particular world, one that is completely foreign to you. It is a world in which I am at one with the
Creator. It is a world populated by characters unknown to you, with a tradition that you do not understand,
with spiritual values that seem impractical in your eyes, pragmatic children of .חת It is a world full of altars and
sacrifices, a world of Torah, of loving-kindness, of sanctity and purity. You live differently, pray differently. Your
conception of charity is different from ours, your days of rest are different from ours, and so on. In these
matters, I am a stranger in your world, and you are a stranger in mine. Jewish burial is one of the elements
with respect to which we are strangers and foreigners to one another. A Jew dies and is buried differently. A
Jew requires a cemetery of his own, a Jewish grave.


