
THE OUTREACH IMPERATIVE 

Why don’t we do it? 

- Different strategy 

- Lack of confidence 

- Just trying to keep our boat afloat 

- Afraid it will pull us down 

- Don’t realize it is necessary (Rsh”RH) 

 

What creates the imperative? 

• JEWISH FUTURE 

• CARE 

צער שכינה –חילול ה'  •  

 

Please excuse me: 

Futile 

 ילקוט שמעוני שמואל א רמז עז

אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והיתה המדינה 

מרגשת והיו שואלין אותן להיכן תלכו? ואומרים לבית ה' שבשילה, שמשם תצא תורה ומצות, ואתם למה לא תבואו 

שגרות דמעות אומרים להם נלך עמכם? ואומרים להם הן, עד לשנה הבאה חמשה עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם מ

לא היה עולה שנה אחרת, עד  -בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, עד שהיו כלם עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו 

רבים שהיו כלם עולים, אמר לו הקדוש ברוך הוא אלקנה! אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחנכתם במצות, וזכו 

 :על ידך, אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצות, הא למדת שבשכר אלקנה שמואל

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לז עמוד א

הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא, דהוה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתא. והוו קפדי רבנן. כי נח 

אמרי: עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה דהוה בעי עלן רחמי, השתא מאן בעי עלן רחמי? נפשיה דרבי זירא 

 .הרהרו בלבייהו, ועבדו תשובה

They aren’t really interested (What’s with the Sushi?) 

 

Leave it to the pro’s 

I’m going to stick to the learning – Not the journing 



It’s bad for my growth 

 אליהו רבה )איש שלום( פרשה יב

ושמא תאמר אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בני בנימין מפני מה נהרגו, היה להן לסנהדרין גדולה שהניח משה 

ויהושע ופינחס בן אלעזר עימהם, שיקשרו חבלים של ברזל במתניהם, ויגביהו )בגדים( ]בגדיהם[ למעלה 

ישראל, יום אחד בבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וילמדו את מארכובותיהם, ויחזרו בכל עיירות 

ישראל דרך ארץ, בשנה בשתים בשלש, עד שיתישבו ישראל בארצם, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא 

ם, בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד סופו, הן לא עשו כן, אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד נכנס לכרמו וליינ

 ,אמר, שלום עליך נפשי, כדי שלא להרבות את הטורח

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קג עמוד ב

כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא, א"ל ר' חנינא לר' חייא: בהדי דידי מינצת? דאם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל, 

דאייתינא כיתנא ושדיינא, ומגדלנא מהדרנא ליה מפלפולי! א"ל ר' חייא: אנא עבדי דלא משתכחה תורה מישראל, 

נישבי וציידנא טביא, ומאכילנא בישרא ליתמי, ואריכנא מגילתא ממשכי דטביא, וסליקנא למתא דלית בה מקרי 

דרדקי, וכתיבנא חמשא חומשי לחמשא ינוקי, ומתנינא שיתא סידרי לשיתא ינוקי, לכל חד וחד אמרי ליה אתני 

ה גדולים מעשה חייאסידרך לחברך. והיינו דאמר רבי: כמ . 

 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כד עמוד א

רב איקלע לההוא אתרא, גזר תעניתא ולא אתא מיטרא. נחית קמיה שליחא דצבורא, אמר משיב הרוח ונשב זיקא, 

אמר ליה: מיקרי דרדקי אנא ומקרינא לבני עניי כבני  -ואתא מיטרא, אמר ליה: מאי עובדך?  -אמר מוריד הגשם 

משחדינא ליה מינייהו,  -, וכל דלא אפשר ליה לא שקלינא מיניה מידי. ואית לי פירא דכוורי, וכל מאן דפשע עתירי

 .ומסדרינן ליה, ומפייסינן ליה, עד דאתי וקרי

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נד עמוד ב

למלתא דמצוה, תנא ליה רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה 

אסחאי  -ולא גמר. אמר ליה: האידנא מאי שנא? אמר ליה: מדההיא שעתא דאמרו ליה למר איכא מילתא דמצוה 

לדעתאי, וכל שעתא אמינא, השתא קאי מר, השתא קאי מר. אמר ליה: הב דעתיך ואתני ליך. הדר תנא ליה ארבע 

א ליך דליספו לך ארבע מאה שני, או דתיזכו את ודרך לעלמא מאה זימני ]אחריני[ נפקא בת קלא ואמרה ליה: ניח

 .דאתי? אמר: דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי. אמר להן הקדוש ברוך הוא: תנו לו זו וזו


