
SHAVUOT

“BEAUTY IS VAIN...” REALLY?
Each Friday night, as the family gathers 
around the Shabbat table, we sing 
“Eshet Chayil,” the ode of the Jewish 
woman. 
 
“Charm is deceptive and beauty is vain,” 
we declare in its closing. 
 
What exactly does that mean?
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A. Deceptive and Vain

Source 1 Proverbs 31:30

ִפי,  ַהיֹּ ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  שֶׁ
ִהיא  ה׳  ִיְרַאת  ה  ִאשָּׁ

ל. ִתְתַהלָּ

ּדוֹרוֹ  ֶזה   – ַהֵחן״  ֶקר  ״שֶׁ
ה. ״ְוֶהֶבל ַהּיִפי״  ל משֶׁ שֶׁ
ַע...  ל ְיהוֹשֻׁ – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ

ַהֵחן״  ֶקר  ״שֶׁ ַאֵחר:  ָבר  דָּ
ה  משֶׁ ל  שֶׁ ּדוֹרוֹ  ֶזה   –
ַהּיִפי״  ״ְוֶהֶבל  ַע.  ִויהוֹשֻׁ
ִחְזִקיָּה.  ל  שֶׁ ּדוֹרוֹ  ֶזה   –
ל״  ״ִיְרַאת ה׳ ִהיא ִתְתַהלָּ
י ְיהּוָדה  ל ַרבִּ – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ

י ֶאיְלַעאי.  ַרבִּ בְּ

י  ַרבִּ ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו 
ֶאיְלַעאי,  י  ַרבִּ בְּ ְיהּוָדה 
ְלִמיִדים  תַּ ה  שָּׁ שִׁ ָהיּו  שֶׁ
ַאַחת,  ית  ַטלִּ בְּ ין  סִּ ִמְתכַּ

ּתוָֹרה. ְועוְֹסִקין בַּ

Charm is deceptive and beauty is vain; a G-d-
fearing woman is to be praised.

“Charm is deceptive”; this is a reference to the 
generation of Moses. “And beauty is vain”; this is 
a reference to the generation of Joshua... 

Alternatively: “Charm is deceptive”; this is a 
reference to the generation of Moses and Joshua. 
“And beauty is vain”; this is a reference to the 
generation of Hezekiah. “A G-d-fearing woman is 
to be praised”; this is a reference to the generation 
of Rabbi Yehuda, son of Rabbi Ilai, who lived after 
the decrees of Hadrian, when the people were 
impoverished and oppressed. 

It was said about Rabbi Yehuda, son of Rabbi Ilai, 
that six of his students would cover themselves 
with one garment, due to their poverty, and 
nevertheless they would engage in Torah study. 

Source 2 Tractate Sanhedrin 20a

>> The Rebbe

היופי,  והבל  החן  “שקר  הכתוב  על 

ישנו  תתהלל”,  היא  ה’  יראת  אשה 

דיוק, שלכאורה, כיוון שהתורה עצמה 

אומרת שזהו “חן” וזהו “יופי”, אם כן, 

כיצד אומרים שזהו “שקר”, ו”הבל”?

The verse states, “charm is deceptive and 
beauty is vain; a G-d-fearing woman is to be 
praised.” The sages ask: if Torah itself states 
that this is “charming” and “beautiful,” how 
can it also be true that it is “deceptive” and 
“vain”?
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והבל  החן  ש”שקר  חז”ל,  מפרשים  ולכן 

היופי” מרמז על דורו של משה ודורו של 

של  דורו  על  גם  נוספת,  ולדעה  יהושע, 

חזקיהו מלך יהודה, ו”אשה יראת ה’ היא 

יהודה  רבי  של  דורו  על  מרמז  תתהלל” 

כנגד  שעמד  דור  שהיה  אילעאי,  ברבי 

גזירות שמד קשות והיו “מתעטפים ששה 

תורה”,  ולומדים  אחת  בטלית  אנשים 

ולדעה אחרת במדרש היינו דור של גזירת 

הפך החיים.

כלומר לדברי המדרש, הנקודה המשותפת 

לכל הדורות הללו היא ההתמסרות שלהם 

הם  בכתוב  והחילוקים  התורה,  ללימוד 

אופנים שונים בלימוד התורה. ישנו אופן 

ישנו  “חן”,  בשם  שנקרא  התורה  בלימוד 

אופן בלימוד התורה שנקרא בשם “יופי”, 

וישנו אופן שלישי בלימוד התורה הנובע 

מ”יראת ה’”. ועל כך אומר המדרש ששני 

התורה,  לימוד  של  הראשונים  האופנים 

והאופן  וכ”הבל”,  כ”שקר”  נחשבים 

השלישי ראוי לשבח, “תתהלל”. 

לומר  אפשר  איך  מובן1:  אינו  ולכאורה 

ודורו  משה  של  בדורו  התורה  לימוד  על 

של יהושע – שזהו “שקר” ו”הבל”?! והרי 

“משה קיבל תורה מסיני”, וכל דורו נקרא 

בשם “דור דעה”!

The sages explain that “charm is deceptive 
and beauty is vain” is an allusion to the 
generations of Moses and Joshua, and 
according to another opinion, also the 
generation of Hezekiah, king of Judah. 
“A G-d-fearing woman is to be praised,” 
the sages continue, is an allusion to the 
generation of Rabbi Yehudah bar Ilai, a 
period in which they faced severe anti-
Jewish persecution and “six students 
would cover themselves with one 
garment.” 

According to this interpretation, the 
common denominator between all these 
generations is a dedication to Torah study, 
and the different clauses in the verse 
correspond to different levels of Torah 
study. There are levels of Torah study 
referred to as “charming,” “beautiful,” and 
“G-d fearing,” respectively. Thus, the sages 
say, the first two levels of Torah study are 
considered “deceptive” and “vain,” while 
the third level “is to be praised.” 

This requires explanation. How can 
it be said that the Torah study in the 
generations of Moses and Joshua was 
“deceptive” and “vain”? Moses is the one 
who received the Torah at Mount Sinai 
and his entire generation is known as “the 
generation of knowledge”!

1( ראה גם סה״ש תרצ״ט ע׳ 305.
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B. Charm and Beauty

והביאור בזה:

השכל  מן  שלמעלה  ענין  הוא   – “חן” 

וההסברה כו’, וכמו “חן מקום על יושביו”, 

ש”אפילו הוא רע נראה להם טוב”2 – שכך 

לו  שאין  פי  על  אף  הבריאה,  בטבע  הוא 

מוצא  זה  מקום  מדוע  בשכל  הסברה 

לשאר  בנוגע  זה  דרך  ועל  בעיניו,  חן 

כן  שאין  מה  ה”חן”;  שבענין  הדוגמאות 

“יופי” – יש על זה הסברה בשכל, מצד כל 

פרטי הענינים שישנו ביופי.

To explain:

Charm is something that transcends 
logic.  For example, the Talmud says 
that “a place is charming to its residents, 
and even if it is bad, they see it as good.” 
This is a natural phenomenon — a place 
is charming to its residents even if they 
can’t explain why. This is true regarding 
charm in general. Beauty, by contrast, is 
something that can be explained logically, 
based on its objective parameters.

>> The Rebbe
Charm vs. Beauty

Source 3 Kings 2, 2:19-22

ֶאל־ ָהִעיר  י  ַאְנשֵׁ אְמרּו  ַויֹּ
ב ָהִעיר  ה־ָנא מוֹשַׁ ע, ִהנֵּ ֱאִלישָׁ
ִים  ר ֲאדִֹני רֶֹאה, ְוַהמַּ ֲאשֶׁ טוֹב כַּ

ֶלת.  כָּ ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמשַׁ

ְצלִֹחית  ְקחּו־ִלי  אֶמר  ַויֹּ
ֶמַלח,  ם  שָׁ ְוִשׂימּו  ה,  ֲחָדשָׁ

ְקחּו ֵאָליו.  ַויִּ

ִים  ַהמַּ ֶאל־מוָֹצא  ֵצא  ַויֵּ
אֶמר:  ַויֹּ ֶמַלח,  ם  ֶלְך־שָׁ שְׁ ַויַּ
ִים  ַלמַּ אִתי  ִרפִּ ה׳  ה־ָאַמר  כֹּ
עוֹד  ם  ִמשָּׁ לֹא־ִיְהֶיה  ה  ָהֵאלֶּ

ֶלת.  כָּ ָמֶות ּוְמשַׁ

And the people of the city said to Elisha, “Behold 
the city is a good place to live in, as my lord 
sees, but the water is bad and the land causes 
people to die.

And he said, “Take me to a new jug and put salt 
therein,” and they took it to him.

And he went out to the source of the water and 
threw salt there; and he said: 

“So has the L-rd said, ‘I have cured these waters; 
there will no longer be death and bereavement 
from there.’ “

2( פרש״י שם.
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ה  ַהזֶּ ַהּיוֹם  ַעד  ִים  ַהמַּ ָרפּו  ַויֵּ
ר. בֵּ ר דִּ ע ֲאשֶׁ ְדַבר ֱאִלישָׁ כִּ

ֶאל  ָהִעיר  י  ַאְנשֵׁ אְמרּו  ַויֹּ
ב  מוֹשַׁ ָנא  ה  ִהנֵּ ע  ֱאִלישָׁ
ר ֲאדִֹני רֶֹאה  ֲאשֶׁ ָהִעיר טוֹב כַּ
ַמִים ָרִעים  ְוגוֹ׳. ְוִכי ֵמַאַחר דְּ
ָמה  א  ֶאלָּ ֶלת,  כֶּ ְמשַׁ ְוֶאֶרץ 
י ָחִנין: ֵחן  טוָֹבָתּה? ָאַמר ַרבִּ

ָביו. ָמקוֹם ַעל יוֹשְׁ

ה  לֹשָׁ שְׁ יוָֹחָנן  י  ַרבִּ ָאַמר 
ַעל  ָמקוֹם  ֵחן  ֵהן:  ִחיּנוֹת 
ְעָלּה,  ה ַעל בַּ ָביו, ֵחן ִאשָּׁ יוֹשְׁ

חוֹ. ח ַעל ִמקָּ ֵחן ִמקָּ

And the water became cured to this day, 
according to the word of Elisha that he spoke.

“And the people of the city said to Elisha: Behold 
the city is a good place to live in, as my lord sees, 
but the water is bad and the land causes people 
to die.” (II Kings 2:19). But if the water is bad and 
the land causes women to miscarry, what is 
pleasant about it? Rabbi Chanin says: a place is 
charming to its residents.

Rabbi Yochanan says: There are three graces: The 
grace of a place upon its inhabitants; the grace of 
a woman upon her husband; and the grace of a 
purchased item upon its buyer.

Source 4 Tractate Sotah 47a
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יש אופן בלימוד התורה שהוא מצד ענין 

שהיה  התורה  לימוד  אופן  וזהו  ה”חן”, 

ביותר,  נפלא  באופן   – משה  של  בדורו 

גדולה,  והצלחה  רב  ולהט  חיות  מתוך 

כאמור, ש”לא ניתנה תורה אלא לאוכלי 

המן”.

זה דורו  כן, “שקר החן  אבל אף על פי 

– שזהו “שקר”, בגלל היותו  של משה” 

ענין של “חן”:

לימוד התורה הוא בגלל ה”חן” שבדבר 

חן  “מצאתי  ולכן  ה’”3,  בעיני  “חן   –

השכל  מן  שלמעלה  באופן  בעיניך”, 

כזה,  ואדרבה: במצב  לגמרי,  וההסברה 

אילו לא היו לומדים תורה, היה זה דבר 

פלא!

האדם  פעולת  היתה  לא  אצלם  אבל, 

באופן שחודרת את כל מציאותו, שזהו 

ענין ה”אמת” )היפך ה”שקר”(.

There is a level of Torah study termed 
“charming.” This is the very great level of 
study achieved in the generation of Moses, 
when they studied with great passion and 
excitement and were very successful in 
their studies; we are told, “the Torah was 
given specifically to those that ate from the 
manna.”

Nevertheless, we are told that “charm is 
deceptive — this refers to the generation of 
Moses.” It is considered deceptive because it 
is “charming.”

They studied Torah because it was charming. 
They recognized that it was charming in 
the eyes of G-d, and they therefore found it 
charming as well, in a way which could not 
be logically explained. In fact, it would be 
surprising if they would not study Torah in 
that state of mind!

Their study, therefore, wasn’t something 
that permeated their entire being — which 
is the defining feature of “truth” (as opposed 
to “deception”).

>> The Rebbe
Charming Torah Study

3( לשון הכתוב – ס״פ בראשית.
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התחלת  היא  אל”ף  שאות  בירושלמי4  איתא 

האותיות, אות מ”ם היא אמצע האותיות, ואות 

הענין  מרומז  שבזה  האותיות,  סוף  היא  תי”ו 

אחרון  ואני  האותיות(  )התחלת  ראשון  ד”אני 

)סוף האותיות( ומבלעדי )אמצע האותיות( אין 

 – אחד  דבר  רק  ישנו  מקום  שבכל  אלקים”5, 

“חותמו של הקב”ה אמת”6.

ולהיות  לדעת  אפשר  כיצד  לעניננו:  ובנוגע 

בטוח שענין התורה נעשה אצל האדם “אמת” 

ראשון  ד”אני  באופן  אצלו  שזהו  כשרואים   –

הן  )ראשון(  הראש  שהן  היינו,  אחרון”,  ואני 

)אחרון( הם מציאות  והן הרגלים  )אמצע(  הלב 

של  בזמן  רק  לא  בתורה  ויעסוק  תורה,  של 

שלוה, אלא באיזה מעמד ומצב שיהיה – הן אם 

יעמוד במעמד ומצב טוב ביותר )בדוגמת אל”ף, 

בתחתית  יעמוד  אם  הן  האותיות(,  התחלת 

האותיות(,  סוף  תי”ו,  )בדוגמת  המצב  ושפלות 

והן במעמד ומצב ממוצע, ללא שינויים.

 – משה  של  בדורו  לדעת  אפשר  אי  זה  וענין 

כשלימוד התורה היה מצד ענין ה”חן”, שאז אין 

צורך בכפיה כו’, כיון שה”ראש” שלו, שמנהיג 

לעסוק  שמוכרחים  מרגיש  כולו,  הגוף  כל  את 

בתורה בלהט, ולהיות מציאות של תורה.

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

What is Truth?

The Jerusalem Talmud states that the 
letter alef is the first of the alphabet, 
the letter mem is the middle, and 
tav is the final letter. This alludes to 
G-d’s Omnipresence; “I am first,” the 
first letter, “I am last,” the last letter, 
and “there is no G-d other than me,” 
the middle letter. Wherever we turn, 
there is only One thing, “G-d’s seal is 
truth.”

As it relates to our topic: How can we 
determine that a person’s involvement 
in Torah is “true”? When it is in the 
form of “I am first and I am last,” that 
his head (first), heart (middle) and feet 
(last) are all an entity of Torah, and 
he occupies himself with Torah not 
only in times of peace but under all 
circumstances, from the best (alef, the 
first letter), to the worst (tav, the final 
letter), and everything in between 
(mem, the middle letter).

This could not be assessed in the 
generation of Moses, when Torah 
study was “charming” without the 
need to compel oneself to study. 
The head, which controls the entire 
body, felt the need to study Torah 
passionately, and to be a “Torah 
entity.” 

4( סנהדרין פ״א ה״א.
5( ישעי' מד, ו.

6( שבת נה, א. וש״נ.
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ובכן: על מעמד ומצב כזה – אי אפשר לומר 

שזהו  לומר  אפילו  אפשר  ואי  “תתהלל”, 

ענין של “אמת”, שיהיה תמיד, ללא שינויים 

– שהרי עדיין לא בחנו וניסו אותו, ובמילא 

כשישתנה  הנהגתו  תהיה  איך  יודעים  לא 

אבל  “בכח”,  ישנו  זה  ענין  ומצב;  המעמד 

לא  שעדיין  כיון  עדיין,  זאת  ראו  לא  בגלוי 

היתה אפשרות לכך.

ועל דרך זה בנוגע לדורו של יהושע – “הבל 

היופי זה דורו של יהושע”:

ישראל  לארץ  כשנכנסו  יהושע,  של  בדורו 

שהיו  בזמן  כמו  בגלוי  אלקות  היתה  לא   –

להם  והיו  המן”,  “אוכלי  היו  שאז  במדבר, 

הכבוד”  ו”ענני  מרים”7,  של  מ”בארה  מים 

היו מגהצים את לבושיהם, ומגינים עליהם 
ומכל הענינים הבלתי־רצויים8  מן המזיקים 

“למחסה  שהוא  “בית”  של  ענין  )בדוגמת 

ולמסתור מזרם וממטר”9(, שבזה ראו בגלוי 

את הקשר עם הקב”ה.

של  ענין  אז  שראו  לומר  אפשר  אי  ולכן, 

– הנהגה שלמעלה מן השכל, בדוגמת  “חן” 

השכל  מן  למעלה  יושביו”,  על  מקום  “חן 

בכניסתם  מיד  שהרי   – לגמרי  וההסברה 

לארץ פסק המן, כמו שכתוב10 “וישבות המן 

לראות  בשביל  גו’”,  הארץ  מעבור  באכלם 

אלקות היו צריכים להתייגע, להתבונן וכו’.

We cannot say regarding such a state 
that it “is to be praised,” and it can’t be 
called “true,” something that will remain 
consistent without change. It hasn’t 
been tested, so we can’t know how they 
would act if the circumstances would 
be different. The potential exists, but it 
hasn’t yet been expressed — because the  
opportunity hasn’t yet arose. 

Similarly with regard to the generation 
of Joshua, “beauty is vain — alludes to 
the generation of Joshua.”

During the generation of Joshua, after the 
Jewish people entered the land of Israel, 
G-dliness wasn’t revealed in the way it 
was in the desert when they ate from 
the manna, drank water from the well 
of Miriam, had their clothes washed by 
the Clouds of Glory, and were protected 
from all harmful and negative elements 
— all of which openly demonstrated 
their close connection with G-d.

The generation of Joshua can’t be said 
to have experienced “charm,” an attitude 
that is completely beyond logic and 
explanation, because immediately upon 
entering the Land of Israel the manna 
ceased, as the verse states, “The manna 
ceased when they ate from the grain 
of the land.” In order to experience 
G-dliness, they needed to invest effort, 
contemplate, etc.

Beautiful Study

7( שם לה, א. ועוד.
8( ראה פרש״י בהעלותך יו״ד, לד. עקב ח, ד. ועוד.
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ראו   – התבוננו  כאשר  גיסא,  לאידך  אבל 
אלקות; כאשר התבוננו, ראו, שבמשך “כל 
ימי הזקנים אשר האריכו  וכל  יהושע  ימי 
ימים אחרי יהושע”, שאז היה מעמד ומצב 
היתה  אזי   – ה’”11  את  ישראל  ד”ויעבוד 

הברכה מצויה.

תורה  לומדים  שכאשר  במוחש  ראו 
חומות  נופלים  אזי   – להקב”ה  ושומעים 
יעבור  ש”החלוץ  צורך  היה  אמנם  יריחו; 
לפני ארון ה’”12, אבל נפילת החומה היתה 
על ידי זה שהקיפו את החומה עם הארון 
שבסיפור  הפרטים  )ככל  בשופר  ותקעו 
כל  בכיבוש  זה  דרך  ועל  יריחו13(,  כיבוש 
“שבע  במשך  ההנהגה  ובכל  כולה,  הארץ 
זה  לאחרי  וכן  שחלקו”14,  ושבע  שכבשו 
עד סוף ימי יהושע והזקנים שהיו לאחריו 
ספר  ובתחילת  יהושע  בספר  )כמסופר 

שופטים(.

יהושע לא היה  ונמצא, שאף שבדורו של 
היה  ההסברה,  מן  למעלה  “חן”,  של  ענין 

עדיין ענין של “יופי”.

On the other hand, when they did 
contemplate, they saw G-dliness. They 
saw that throughout the life of Joshua 
and “the elders that outlived him,” during 
which the Jewish people served G-d, G-d’s 
blessings were apparent. 

They saw clearly that when they studied 
Torah and obeyed G-d’s word, the walls of 
Jericho fell. They needed to invest some 
effort; “the armed people are to pass before 
G-d’s ark.” But the walls miraculously fell 
as the result of them circling with the ark 
and blowing the shofar, as related in detail 
in the book of Joshua. The same is true 
regarding the conquest of the rest of the 
land and everything that happened during 
the “seven years of conquest and seven 
years of dividing the land,” and continued 
until the end of the era of Joshua and the 
elders. 

So while there wasn’t “charm,” which 
transcends logic, during the generation of 
Joshua, there was still “beauty.”

9( ישעי' ד, ו. 
10( יהושע ה, יב.

11( יהושע כד, לא.

12( שם ו, ז.
13( שם, ג ואילך.

14( זבחים קיח, ב. ועוד.
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לא  שהוא  התורה  לימוד  ישנו  אך 

אלא  “יופי”,  מצד  ולא  “חן”  מצד 

מצד “יראת ה’”, ועל זה נאמר “אשה 

ולא  “חן”  לא  לה  שאין   – ה’”  יראת 

“יופי” – “היא תתהלל”, ועל פי פירוש 

– “זה דורו של רבי יהודה ברבי  חז”ל 

“שהיו  שמד”,  של  “דורו  אילעאי”, 

ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת 

ועוסקין בתורה”:

בלימוד  עסקו  על  הסברה  לו  אין 

התורה; הוא לא רואה אלקות רחמנא 

אבל  לנו”,  סיפרו  “אבותינו  לצלן. 

“אותותינו לא ראינו”.

There is also a form of Torah study that 
isn’t related to “charm” or “beauty,” but 
rather “fear of G-d.” This is what the verse 
is referring to when it says, “a God-fearing 
woman,” without charm or beauty, “is to be 
praised.” As the sages interpreted it, this 
refers to the generation of Rabbi Yehudah 
bar Ilai, a generation of persecution in which 
six Torah scholars would wrap themselves in 
one garment and study Torah. 

Such a person has no explanation for his 
Torah study. He doesn’t see G-dliness, 
(Heaven forfend). He has a tradition from 
his ancestors, but he doesn’t witness G-d’s 
presence himself.

C. Fear of G-d

>> The Rebbe

Source 5 Mechilta of Rabbi Yishmael, Yisro 6

כ,ה(  מוֹת  )שְׁ אוֵֹמר:  ָנָתן  י  ַרבִּ
ִמְצוָֹתי״,  ְמֵרי  ּוְלשֹׁ ״ְלאֲֹהַבי 
ִבין  יוֹשְׁ ֵהם  שֶׁ ִישְָׂרֵאל  ֵאּלּו 
ם  ֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל, ְונוְֹתִנין ַנְפשָׁ בְּ

ְצווֹת. ַעל ַהמִּ

ְך יוֵֹצא ֵלָהֵרג?״  ״ַעל  – ״ַמה לָּ
ִני״. י ֶאת בְּ ְלתִּ מַּ שֶׁ

ְך יוֵֹצא ִלשֵָּׂרף?״  ״ַעל  – ״ַמה לָּ
ּתוָֹרה״. ָראִתי בַּ קָּ שֶׁ

Rabbi Natan said: The verse (Exodus 20:6) that 
says, “Those who love Me and to those who 
keep My commandments,” refers to the Jews 
that settled in the land of Israel and devoted 
their lives towards the fulfillment of mitzvot.

[Devoting their very lives to the mitzvot means 
that when they are asked—]

“Why are you being led to your death?” [They 
answer] “Because I circumcised my son.”

“Why are you being led to be burned?” “Because 
I read the Torah.”
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ֵלב?״   ְך יוֵֹצא ִלצָּ – ״ַמה לָּ
ה״. צָּ י ַהמַּ ָאַכְלתִּ ״ַעל שֶׁ

ֵמָאה  לוֶֹקה  ְך  לָּ ״ַמה   –
י  ַטְלתִּ נָּ ל?״  ״ַעל שֶׁ ַפְרגֵּ

ֶאת ַהּלּוָלב״.

יג,ו(  )ְזַכְרָיה  ְואוֵֹמר: 
ית  בֵּ יִתי  ֻהכֵּ ר  ״ֲאשֶׁ
ֵאּלּו  ַמּכוֹת  ְמַאֲהָבי״. 
ְלָאִבי  ֵלָאֵהב  ִלי  ְרמּו  גָּ

ַמִים. שָּׁ בַּ שֶׁ

“Why are you being led to be crucified?” “Because I 
ate matzah.”

“Why are you being lashed one hundred times?” 
“Because I held the lulav.”

And it says in Zechariah (13:6), “[And if he is asked, 
‘What are those sores on your back?’ He will reply,] 
‘From being beaten in the home of my beloved.’” i.e., 
these blows caused me to become beloved to my 
Father in heaven.

גדל  שבה  פלונית,  במדינה  נולד  הוא 

אביו, במעמד ומצב שמעולם לא ראה 

לא  מעולם  בגלוי;  תורה  של  חיים 

ראה ענין של תורה ומצות שלא יהיה 

ואין שום מוצא,  קשור עם רדיפות... 

שום חשבון בדרך הטבע, שיוכלו פעם 

להגאל ממעמד ומצב זה – שנמשך כבר 

כמה וכמה שנים, יותר מחמשים שנה, 

“עולם”,  בשם  )שנקרא  שנים  יובל 

פי  שעל  כך,  יובל”15(,  של  “עולמו 

מוצא  שום  היה  לא  דקדושה  חשבון 

שיוכלו להגאל ממעמד ומצב זה.

ואף על פי כן, כשבא לפועל והוצרכו 

רק  והיתה  ויום־טוב,  שבת  לשמור 

טלית אחת לששה אנשים – לא היתה 

מתעטפין  היו  ששה  בכך;  מניעה 

בטלית אחת, אבל “עוסקין בתורה”!...

וכששואלים אותו: מהי הסיבה שאתה 

בזה  רואה  אתה  האם  תורה?  לומד 

He was born in a particular country, where 
his father was also raised, under such 
circumstances that he has never seen open 
Torah-observant life. He has never seen 
anything related to Torah and mitzvot that 
wasn’t associated with persecution. He has 
no way out, no logical expectation that he will 
ever be redeemed from this state which has 
been in place for more than 50 years already. 
50 years is a period referred to by Torah as 
an “eternity,” so based on a Torah calculation 
he has no way of ever being redeemed from 
this situation.  

Nevertheless, when it came to observing 
Shabbat and Yom Tov, and there was only 
one garment for six people, it didn’t hold 
them back; they wrapped themselves in one 
garment and studied Torah!

When such a person is asked, “Why do you 
study Torah? Do you see any charm in it?” He 
has no choice but to answer no, he doesn’t 

>> The Rebbe

15( קידושין טו, א. כא, ב.
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“חן”?! – מוכרח לומר את האמת: הוא לא 

רואה! “אותותינו לא ראינו”!...

ומתנקם”16;  “אויב  רואה   – לרחוב  בצאתו 

שמא  להיזהר  צריך   – לביתו  בהיכנסו 

לחלון,  מעבר  או  לקיר  מעבר  מאזינים 

עמו  שחיים  מאלו  גם  להזהר  שצריך  ועד 

תחת קורת גג אחד, שהרי יתכן שלמחרת 

יהיה מעמד ומצב ד”נגדוהו” ]ְיַעּנּו אותו[, 

וכדברי  בנסיון,  לעמוד  יוכל  אם  יודע  ומי 

מישאל  לחנניה  בנוגע  אפילו  הגמרא17 

מה  יודע  )מי  כו’”  נגדוה  “אלמלי  ועזריה: 

יודעת  כן  – הגמרא אומרת שהיא  אז.  היה 

מה היה אז!...(

see it. He hasn’t personally witnessed 
G-d’s presence.

When he goes out to the street he sees 
“vengeful enemies.” When he comes 
home he needs to be careful in case he 
is being listened to through the wall or 
window. He even needs to be careful of 
those who live with him under the same 
roof. It is possible that the next day one 
of them will be pressured and who knows 
if he will be able to withstand the test? 
The Talmud says even about Chananya, 
Mishael, and Azaryah that “had they 
been tortured…” The Talmud says it 
knows what would have happened…

Hiding From His Own Children

15( קידושין טו, א. כא, ב.
16( תהלים ח, ג.

17( כתובות לג, ריש ע"ב.
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הוא לא רואה לא ״חן״ ולא ״יופי״; הוא לא 

בעולם  שכר  וגם  הזה,  בעולם  שכר  רואה 

הבא אינו רואה, רחמנא לצלן, שהרי לימוד 

לא  אינו אלא בשעות שאינם  התורה שלו 

אותו,  יתפסו  שלא  כדי   – לילה  ולא  יום 

וכו׳  אותו  וישלחו  הילד  את  ממנו  ויקחו 

אין  ספר,  שאין  באופן  הוא  והלימוד  וכו׳, 

מלמד, אין ישיבה, ואין שום דבר – ובמילא 

מובן איזה ״תורה״ היא זו...

תורה  שהיא  לומר  אפשר  כזו  תורה  על 

האמת:  את  לומר  מוכרח  הוא   – ״יפה״?! 

הוא לא רואה בזה שום ״יופי״!...

בזה  רואה  שאינך  כיון  אותו:  וכששואלים 

– למה אתה  “חן”  ואינך רואה בזה  “יופי”, 

שאינו  משיב,   – זה?!  על  נפשך  את  מוסר 

“את  טעם;  לו  נוגע  לא  וגם  טעם,  יודע 

האלקים אני ירא”18 – יש לו יראת ה’!...

This person sees no “charm” and no 
“beauty.” He sees no reward in this 
world, and even not in the world to 
come, because his study is in hours that 
are neither day nor night, because he 
is afraid that he might get caught and 
his child will be taken away… He has 
no books to study from, no teacher, 
no Yeshivah, nothing. You can imagine 
what the study looks like...   

Can this Torah study be called 
“beautiful”? He must confess the truth, 
he sees no “beauty” in it. 

When he is asked, since you don’t see 
any “beauty” or “charm” in your Torah 
study, why do you risk your life for it? 
He answers that he doesn’t know, and 
he doesn’t need any reason. All he says 
is “I fear G-d!”

Source 6 Tractate Ketubot 33b

ים  ָאַמר ַרב: ִאְלָמֵלי ִאּלּו ָהיּו ַמכִּ
ֵדי  ֵאל ַוֲעַזְרָיה כְּ ֶאת ֲחַנְנָיה ִמישָׁ
ָהיּו  ְולֹא  ָזָרה  ֲעבוָֹדה  יֵָּעְבדּו  שֶׁ
ָהֵאׁש  ן  ְלִכְבשַׁ אוָֹתם  ִליִכים  ַמשְׁ

ֶלם. – ָהיּו עוְֹבִדים ַלצֶּ

Rav said: Had they flogged Chananiah, 
Mishael, and Azariah instead of casting them 
into the fiery furnace, they would have been 
induced to worship the graven image.

>> The Rebbe
No World or World-to-Come

I Fear G-d!

18( מקץ מב, יח.
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ועל זה נאמר ״אשה יראת ה׳ היא תתהלל״:

ובהקדים – שלכאורה הוצרך לסיים בפסוק 

״אמת״,  של  ענין  הוא  ה׳״  יראת  ש״אשה 

זוהי  והיינו, שאינו ״שקר״ או ״הבל״, אלא 

כו׳;  וחיזוק  תוקף  ממשות,  של  מציאות 

 – ו״הבל״  בניגוד ל״שקר״  נאמר  ואילו כאן 

הגדר  בין  הקשר  מהו  ולכאורה  ״תתהלל״. 

ד״שקר״ ו״הבל״ ל״תתהלל״?

 – הוא  בפשטות  ד״תתהלל״  הפירוש  ובכן: 

שאחרים מהללים אותה.

שהחשבון  נניח  אם  אפילו  דידן:  ובנידון 

היה  שלו  התורה  ללימוד  בנוגע  שעושה 

ללמוד  יכול  שאינו  שכיון   – אמיתי  חשבון 

אצלו  להיות  יכול  ולא  גדולה,  בישיבה 

על  לחזור  יכול  ואינו  חברים״,  ״דיבוק 

שאם  שמתיירא  ]כיון  גדול  בקול  לימודו 

שהוא  בחצר  ישמעו  מעט,  קולו  יגביה  רק 

הספרים,  את  ממנו  יקחו  ואז  תורה,  לומד 

יודע  מי  אותו  וישלחו  המלמד  את  ויקחו 

איזה  בלחש[,  ללמוד  מוכרח  ולכן  לאן... 

אף   – כזה  ללימוד  כבר  להיות  יכול  ערך 

זו בלבד שזהו  כן, אומרים לו, שלא  על פי 

אלו  שכל  מזה,  יתירה  אלא  אמיתי,  לימוד 

שמסביבו מהללים אותו על זה!

Regarding such study the verse states, 
“a G-d-fearing woman is to be praised.” 

Seemingly, the verse should have 
concluded by describing such a “G-d 
fearing woman” as “truth,” to emphasize 
that it isn’t “deceptive” or “vain,” but a 
matter of substance and strength. But 
instead, the verse uses “praise” as the 
contrast to “deceptive” and “vain.” What 
is the connection of “deceptive” and 
“vain” to “praise”?

The simple meaning of “is to be praised” 
is that others are praising her. 

In our case, even if we were to accept that 
this person’s assumptions regarding the 
value of his Torah study are true — that 
since he can’t learn in a proper Yeshivah, 
can’t discuss his studies with friends, 
and can’t study out loud [because he’s 
afraid that if he will study out loud, he 
might be overheard in the courtyard, 
and his books will be confiscated, his 
teacher will be taken and exiled to who 
knows where etc., so he needs to take 
precautions] — so, of what value can his 
study really be? Nevertheless, we tell 
this person that not only is his learning 
“true,” but everyone around him is 
praising him for it. 

D. Is To Be Praised

>> The Rebbe
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כלומר: לימוד התורה שלו פעל לא רק עליו, 

אלא משפיע גם על אחרים, שמהללים אותו 

אודות  ההכרה  את  בהם  שהחדיר  זה  על 

ומצב  במעמד  שגם   – התורה  של  מהותה 

וגם  הזה  בעולם  לשכר  לצפות  יכול  שאינו 

לא בעולם הבא, אף על פי כן, כשיש לו רגע 

פירוש  פנים  כל  ]על  ה׳  דבר  ללמוד  שיכול 

הפשוט, ועל אחת כמה וכמה בתוספת מאמר 

לו  כדאי  זה  בשביל  הנה  חז״ל[,  דרשת  או 

שהיה  )כפי  ביתו  בני  ונפשות  נפשו  למסור 

המעמד ומצב שם, שלימוד התורה היה סכנה 

לא רק ללומד עצמו, אלא לכל בני הבית(.

זה,  על  אותו  מהלל  פלוני  שכאשר  ומובן, 

ומצב  במעמד  עליו, שבהיותו  פועל  זה  הרי 

תהיה  בודאי  נפש,  למסירות  זקוק  שאינו 

יהיה  מזה  וכתוצאה  התורה,  אהבת  אצלו 

אצלו לימוד התורה בפועל, ובאופן ש״גדול 

תלמוד שמביא לידי מעשה״.

ומזה מובן ענין נוסף:

או  ויהושע  משה  של  בדורם  התורה  לימוד 

להיות  יכול  עצמם,  מצד  חזקיה  של  בדורו 

באופן של ״שקר החן והבל היופי״; והתיקון 

והשלימות כביכול בזה היא – על ידי לימוד 

התורה בדור שנמצא במצור ובשביה, שאין 

רק  נשאר  אלא  ו״יופי״,  ״חן״  של  ענין  בו 

״יראת ה׳״, שלכן כל הדורות מהללים אותו – 

״אשה יראת ה׳ היא תתהלל״.

In other words, his Torah study doesn’t 
only impact him, it also influences others. 
He is “praised” because he impresses on 
them the importance of Torah — that 
even under such circumstances where 
he doesn’t expect reward in this world 
or the next, he uses every available 
moment to learn the word of G-d, 
whether on a basic level or in depth, 
and he and his family are willing to make 
immense sacrifices for that goal. [This 
was the case there; Torah study wasn’t 
just a danger for the person learning, 
but also for his family members.] 

When others praise him for it, it 
certainly influences those who are in a 
state where they no longer need self-
sacrifice — they will develop a love for 
Torah, which will lead them to study 
Torah and then fulfill its dictates. 

This leads us to another point: 

The Torah study in the generations of 
Moses, Joshua, and Hezekiah may have 
been on a level of “charm is deceptive and 
beauty is vain.” The correction for this 
state comes about through Torah study 
in a generation suffering persecution, 
when there is no “charm” and “beauty,” 
only “G-d fearing.” All of the generations 
praise him, “a G-d-fearing woman is to 
be praised.” 

It Impacts Us All

The Retroactive Effect
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ומצב  במעמד  שהוא  רואים  שכאשר  והיינו, 

הבט  מבלי  תורה  שלומד  ה׳״,  יראת  ד״אשה 

על כך שאינו רואה לא ״חן״ ולא ״יופי״, הרי 

זה פועל חיזוק והילול )״תתהלל״( גם בלימוד 

התורה בדורו של חזקיהו מלך יהודה, בלימוד 

בלימוד  ואפילו  יהושע,  של  בדורו  התורה 

התורה בדורו של משה.

 משיחת י”ט כסלו ה’תשל”ב 
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם כרך ס”ו עמוד 295 ואילך 

When we see that he is on the level of 
“a G-d-fearing woman” who studies 
Torah despite not seeing any “charm” 
or “beauty,” this strengthens and 
adds value to the Torah study in the 
generations of Hezekiah, Joshua, and 
even Moses.


