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Questions

Background

Life Transforming Experiences

T

he man who met Eliyahu had
spent his entire life comfortable
with the understanding that he
just didn’t have the intelligence needed
to succeed. As Eliyahu said to him, “Every occupant of the planet makes that
same mistake.” Now, in one conversation, in one chance meeting with Eliyahu, the man’s attitude changed 180 degrees, and he became a different person.

W

hat changed in this man’s
understanding so much
that he was able to change
direction so radically?
Why was he different than all other
men who live with the same inconsistency and never change?
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מדרש תנחומא וילך פרק ב

אמר אליהו זכרונו לברכה פעם אחת הייתי מהלך בדרך
ומצאתי אדם אחד והיה מלעיג לי ומתלוצץ בי אמרתי לו
מה אתה משיב ליום הדין אחר שלא למדת תורה אמר יש
לי להשיב בינה ודעת ולב שלא נתנו לי מן השמים אמרתי
לו מה מלאכתך אמר לי צייד עופות ודגים אני אמרתי
לו מי נתן לך דעת ולב ליקח פשתן ולטוותו ולארגו
ולעשות המצודות ולקחת בהן דגים ועופות ולמוכרם
אמר לי בינה ודעת שנתנו לי מן השמים אמרתי לו ליקח
את הפשתן לארוג ולטוות ולקחת הדגים והעופות נתנו
לך בינה ודעת אבל לקנות את התורה לא נתנו לך בינה
וכתיב כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו
מיד הרהר בלבו והרים קולו בבכי אמרתי לו בני אל
ירע לך שכל באי העולם כיון שבאין ונמשכין מן התורה
מוכיחין עליהם שנאמר (ישעיה ט) ובושו עובדי פשתים
שריקות ואורגים חורי ועליו ועל כיוצא בו ואל הדומין
לו ועל העושין כמעשיו ואחרית דבר יראת ה’ ועושין
:באמונה בו מונה מלאכתו וראוי לחיי העולם הבא
Eliyahu, of blessed memory, said: Once I was walking on
the road, and I met a man who began mocking and scorning me. I said to him, “What will you answer on the Day
of Judgment when you haven’t learned Torah?”
He responded, “I will tell them: ‘Heaven did not give me
wisdom, understanding, and intelligence.’”
“What do you do for a living?” I asked him.
“I catch fish and birds,” he said.
“Who gave you the wisdom to spin the thread, weave the
nets, catch the fish, and then sell them in the marketplace?”
“The wisdom for that was given to me from Heaven.”
I said to him, ‘The understanding to do that they gave you,
but the understanding to learn Torah they didn’t give you?
Doesn’t it say in the Torah itself, ‘The [Torah] is very close to
your heart and your mouth?’”
Immediately, this man did teshuvah in heart, raised his
voice in a loud cry, and began wailing. I consoled him
and said, “My son, all occupants of this planet use your excuse... until they are confronted on the Day of Judgment.”

