We Are Still Here
“Abba, where are the Babylonians
today?”
“Gone, Chaim.”
“How about the ancient Greeks?”
“Non-existent.”
“The Persians?”
“You won’t find one of them anywhere.”
“What about the Romans, Abba. They
were so powerful.”
“True, Chaim. However
their nation fell, never to
rise again.”
“Is there any ancient
nation that still walks the
face of this earth?”
“Yes, Chaim. One. Our
nation!
Hashem’s
chosen people, the
Bnei Yisrael! We are the
only ones who have survived! All of the
others rose and created great empires.
They looked invincible. Yet, they all fell.
Just our little nation, few in numbers and
physically weak, has managed to outlive
them all.”
“How did it happen, Abba?”

“The Medrash Tanchuma at the very
beginning of this week’s parasha answers
your question, Chaim. It begins by quoting the verse. ‘You are standing today, all
of you, before Hashem your G-d: the
heads of your tribes, your elders, and
your officers – all the men of Israel’
(Devarim 29:9). You may ask, ‘Why were
the nations condemned to destruction?
Why are we still alive?’ The two questions have one answer – yissurin (suffering). The difference between Hashem’s
holy people and the other seventy nations is how they react to yissurin. During
good times, when Hashem showers his
blessings upon the world, it is easy to say
that you believe in Him and love Him.
The Creator’s love and kindness are so
open, that you naturally gravitate towards Him.”
“His kindness is endless.”
“Yes, Chaim. However, when times get
rough, we see the difference. When the
Gentiles are afflicted with difficulties in life
they kick and rebel. They never even mention Hashem’s name. Dovid HaMelech
recognized this when he said, ‘Pour out
Your wrath upon the nations that do not
recognize You, and upon the kingdoms
that do not invoke Your name’ (Tehillim
79:6). When the nations are afflicted with
Hashem’s wrath, they do not turn to Him.
Klal Yisrael, on the other hand, has a completely different reaction. When yissurin
come upon us, we humble ourselves and
pray, as Dovid HaMelech says, ‘I found
trouble and sorrow. But I called upon the
name of Hashem’ (Tehillim 116:3,4).
Therefore, the Almighty says to us, ‘Al-

though these curses come upon you, they
elevate you to return to Me.’ Similarly, in
parashas Eikev, Moshe Rabbeinu recalls all
of the yissurin of the midbar and explains
that it was to test us, to see what was in
our hearts (Devarim 8:2).”
“Did we pass the test, Abba?”
“We surely did, Chaim. Moshe tells Klal
Yisrael that although the yissurin have
come upon them, they have withstood
them! They have grown from them! They
are all standing upright before Hashem
today!”
“What an inspiration, Abba! We
are still standing this very day,
over 3000 years later. We
have met the challenges of
life’s difficult situations
and have grown from
them. We are members
of the greatest nation
that has ever walked
the face of this earth. Your
thoughts, Abba, give me the strength to
meet life’s tests.”
“May you always succeed, Chaim.”
Kinderlach . . .
Life has easier times and harder times.
When everything is going well, it is easy to
turn to Hashem and thank Him for His
goodness. The real test comes when we
run into rough waters. How do react to
yissurin - life’s difficulties? We turn straight
to Hashem. The Chazon Ish zt”l (Emunah
and Bitachon Chapter 2) says that difficulties do not come by accident. They were
decreed from Heaven. One who has bitachon (trust in Hashem) realizes this and
turns to Him. He pours out his heart in
tefillah (prayer). This is the hallmark of a
Jew. This is what keeps us alive. We are all
standing here today.

A Personal Visit
“M oshe went and spoke these words
to all of Israel” (Devarim 31:1). Where did
Moshe go? This is a famous question
asked by many of the meforshim. The
Keli Yakar answers that Moshe Rabbeinu
was going to encourage everyone to do
teshuva (correct their sins). Everyone has
some character traits that need work. It is
so difficult to see ones own faults. Most
people will not go to a Rav to ask him
which sins they should correct. Even if a
Rav speaks to the group, they will usually
not take it to heart. Therefore, Moshe
went to each tent individually. He spoke
heart to heart to each family about doing
teshuva.
Kinderlach . . .
Moshe Rabbeinu visited people personally
to encourage them to do teshuva. Sometimes we must make a personal visit for a
different reason. We are all involved in

doing teshuva before Yom Kippur. The last
Mishna in Yuma states that Yom Kippur
forgives only sins between man and
Hashem (such as eating unkosher food).
For sins between people (stealing, speaking loshon hora) we must go to the person
and ask him for mechila (forgiveness).
On the other hand, we must forgive everyone even if they do not ask. Tefillas Zaako is the prayer that we say before Yom
Kippur begins. This prayer includes a declaration of forgiveness to all those who
have wronged us. Let us all forgive everyone so they will not have to come and ask
forgiveness. That is a true chessed (act of
kindness). May Hashem be kind to us and
grant us all a kesiva vi’ chasima tova.

Hide and Seek
I n times of tsaros (suffering), people may
ask, “Where is Hashem?” Sickness, poverty, terrorism, family strife; where is
Hashem? They may wonder, “How can a
merciful G-d allow so much suffering?”

“And I will surely hide My Face on
that day, for all of the evil that it did,
because it turned to other gods” Devarim
(31:18). Hashem hides His Face (so to
speak). He “turns away” and allows the
troubles to descend upon Klal Yisrael. Is
this fair? Does the punishment fit the
crime? It seems that the suffering outweighs the sin. The Ohr HaChaim HaKadosh explains that Hester Panim
(Hashem’s hiding His Face) is just and fair.
Klal Yisrael turned away from Him. They
followed foreign gods. They hid their
faces from Him; therefore, He hides His
Face from them. Serving foreign gods is
like denying the whole Torah. Therefore,
the tsaros come.

What is the remedy? To turn towards

Him. To serve Him. To fulfill His mitzvos
with joy. To speak to Him in prayer. To
listen to His words of Torah. To help
fellow Jews, His children. When the Jewish people turn towards Him, He turns to
them. Seek Him and He will not hide.
Kinderlach . . .
Are you thinking about Hashem right
now? What can you do this minute to
please Him? Can you help Imma with the
baby? Can you learn a Mishnah? Can you
pray with kavannah (concentration)? Can
you cheer someone up? Can you listen to
someone who needs to talk? These are all
ways to serve Hashem. Think about Him.
Ignore those distractions that modern
technology brings you on the little screen.
They only serve to turn you away from
Him. Turn towards Him. Stop playing the
“hide” game. Instead, “seek” Him. Uncover the “hidden face”.
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"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל בני ישראל" )דברים
ל"א ,א'( .לאן הלך? זו שאלה מפורסמת הנשאלת על ידי הרבה מן
המפרשים .הכלי יקר מסביר שמשה רבנו עודד וזרז את כולם
לעשות תשובה .לכל אדם יש תכונות הטעונות תיקון ושיפור ,אבל
מאד קשה לכל אחד לראות את נגעי עצמו .רוב האנשים לא ילכו
לרב כדי לשאול אותו על איזה דברים עליהם לעבוד במיוחד.
אפילו אם רב מדבר לפני קבוצת אנשים הם בדרך כלל לא יקחו
את הדברים ללב .משום כך ,הלך משה רבינו בצורה אישית לכל
אחד ואחד .הוא דבר מלב אל לב לכל משפחה על הצורך לעשות
תשובה.
ילדים יקרים . . .
משה רבינו בקר אנשים באופן פרטי כדי לעודד אותם לחזור
בתשובה .לפעמים צריך לעשות ביקור אישי למטרות אחרות .כולנו
עוסקים בתשובה לפני יום הכפורים .המשנה האחרונה במסכת
יומא אומרת שיום כפור מכפר רק על חטאים שבין אדם למקום
)בין אדם לקב"ה( .על חטאים שבין אדם לחברו )גניבה ,לשון
הרע( אנחנו חייבים ללכת אל האדם באופן אישי ולבקש ממנו
מחילה .מצד שני ,עלינו לסלוח לכולם אפילו אם הם לא בקשו
מחילה .תפילה זכה היא התפילה אותה אנו מתפללים בכניסת יום
כפור .תפילה זו כוללת הכרזה שאנו סולחים לכל מי שפגע בנו.
בואו נמחל לכולם כך שהם לא יצטרכו לבוא ולבקש מחילה .זהו
חסד אמיתי .יהי רצון שה' יסלח לכולנו ויזכה אותנו
בכתיבה וחתימה טובה.
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בזמנים של צרות ,אנשים שואלים ,איפה ה'? מחלות ,עוני ,טרור,
מריבות במשפחה  -איפה ה'? ייתכן שהם יתמהו" :איך יכול א-ל
רחום להרשות שאנשים יסבלו כל כך?" "ואנכי הסתר אסתיר פני
ביום ההוא ,על כל הרעה אשר עשה ,כי פנה אל אלוהים אחרים"
)דברים ל"א ,י"ח( .ה' מסתיר את פניו ,כביכול .הוא פונה מאיתנו
ומרשה לצרות להתרבות בעם ישראל .האם זה הוגן? האם העונש
הוא אכן מידה כנגד מידה? נראה שהסבל רב הרבה יותר ממידת
החומרה של החטא.
האור החיים הקדוש מסביר שהסתר הפנים של הקב"ה הוא הוגן
וצודק .כלל ישראל פנה אל אלוהים אחרים .הם עבדו עבודה זרה,
והסתירו את פניהם ממנו ,ולפיכך הוא מסתיר את פניו מהם.
עבודה זרה היא ככפירה בכל התורה כולה ,ועל כן באות כל
הצרות.
ומה התרופה לכל זה? לפנות אליו .לעבוד אותו .לקיים את מצוותיו
בשמחה .להתפלל אליו ולדבר איתו .להאזין לדברי תורתו .לעזור
ליהודים אחרים ,שגם הם בניו .כאשר עם ישראל יפנה אל ה' ,הוא
יפנה אליהם .אם נדרוש אותו ,הוא יימצא לנו.
ילדים יקרים . . .
האם אתם חושבים כרגע על ה'? מה אתם יכולים לעשות ברגע זה
כדי להסב לו נחת רוח? האם אתם יכולים לעזור לאמא עם
התינוק? ללמוד משנה אחת? להתפלל בכוונה? האם אתם יכולים
להרים את רוחו של מישהו? להאזין למישהו שמרגיש צורך לדבר?
כל אלה הם דרכים לעבוד את הקב"ה .חישבו עליו .התעלמו מכל
הדברים שהטכנולוגיה המודרנית מביאה אליכם על המסך הקטן,
ומסיחה בכך את דעתכם מהתורה ומה' .פנו אליו .הפסיקו לשחק
מחבואים ,ובמקום זה חפשו אותו .הסירו את המסכה מעל הפנים
המוסתרות.
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"אבא ,היכן הבבלים היום?"
"עברו מן העולם ,חיים".
"ומה עם היוונים העתיקים?"
"כבר אינם קיימים".
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"והפרסים?"
"לא תמצא אותם בשום מקום".
"ומה עם הרומאים ,אבא? הם היו כל כך חזקים".
"נכון ,חיים .אך האימפריה הרומית התמוטטה ,לבלי קום".
"האם ישנו עם אחד מבין עמי קדם שעדיין קיים היום?"
"כן ,חיים – עמנו! העם הנבחר של ה' ,עם ישראל! אנו היחידים
ששרדנו! כל האחרים עלו והקימו אימפריות אדירות ,שנראה שאיש
לא יוכל לגבור עליהן ,ובכל זאת ,כולם נפלו .רק עמנו הקטן –
קטן במספרים וחלש בכוחו הפיזי – הצליח להישאר בחיים ,לאחר
שכל השאר כבר נעלמו".
"כיצד זה קרה ,אבא?"
"מדרש תנחומא בתחילת פרשת השבוע הזה עונה על שאלתך,
חיים .המדרש מצטט בתחילה את הפסוק 'אתם ניצבים היום
כולכם לפני ה' אלוקיכם :ראשיכם ,שבטיכם ,זקניכם ושופטיכם,
כל איש ישראל' )דברים כ"ט ,ט'( .ניתן לשאול ,מדוע נדונו כל
העמים לכליה? מדוע אנחנו עדיין חיים? לשתי השאלות הללו יש
תשובה אחת :ייסורים .ההבדל בין עם ישראל ושאר שבעים
האומות הוא כיצד הם מגיבים לייסורים .בזמנים טובים ,כאשר ה'
מרעיף שפע על העולם ,קל לומר שמאמינים בו יתב' ואוהבים
אותו .בזמנים כאלה ,האהבה והחסד כל כך גלויים ,שנמשכים אליו
באופן טבעי".
"אין סוף לטובו של ה'".
"נכון ,חיים .אבל ,כאשר הזמנים קשים יותר ,אזי רואים את
ההבדל .כאשר הגויים נתקלים בקשיים הם
ומורדים .הם לא
בועטים
מזכירים אז את שם
ה' .דוד המלך הכיר
אמר
כאשר
בכך
'שפוך חמתך אל
הגויים אשר לא
ידעוך ועל ממלכות
אשר בשמך לא
)תהלים
קראו'
ע"ט ,ו'( .כאשר
שופך ה' את זעמו
על הגויים ,הם אינם פונים אליו .כלל ישראל ,לעומת זאת ,מגיב
בצורה שונה לחלוטין .כאשר ייסורים באים עלינו ,אנו נכנעים
ומתפללים ,כדברי דוד המלך' ,צרה ויגון אמצא  -ובשם ה' אקרא'
)תהלים קט"ז ,ג'-ד'( .ועל כן ,אומר לנו ה'' ,אף על פי שקללות
הללו באות עליכם ,הן הן מעמידות אתכם '.כלומר ,הן מרוממות
אתכם לשוב אלי .ובדומה לכך ,בפרשת עקב ,מזכיר משה רבינו
את הייסורים שעבר עם ישראל במדבר ומסביר שהכל היה נסיון,
לראות את אשר בלבנו )דברים ח' ,ב'(".
"האם עמדנו בנסיון?"
"אכן כן ,חיים .משה רבינו אומר לכלל ישראל שעל אף שבאו
עליהם ייסורים ,הם עמדו בהם! הם גדלו כתוצאה מהם! וכעת –
כולם ניצבים בפני ה' היום!"
"איזה חיזוק ,אבא! אנו עדיין עומדים כאן היום ,כעבור יותר מ-
 3,000שנה .עמדנו באתגרים של חיים קשים ,וגדלנו כתוצאה מהם.
אנו נמנים על העם הנשגב ביותר שצעד מעולם על פני האדמה.
המחשבות שלך ,אבא ,מעניקות לי את הכוח לעמוד בפני נסיונות
החיים".
"יהי רצון שתצליח בכך תמיד ,חיים".
ילדים יקרים . . .
בחיים יש זמנים קלים יותר וקלים פחות .כאשר הכל הולך למישרין,
קל לפנות לה' ולהודות לו על טובו .המבחן האמיתי הוא כאשר
נתקלים במהמורות .כיצד אנו מגיבים לייסורים? אנו פונים הישר אל
ה' .החזון איש זצ"ל )ספר אמונה ובטחון ,פרק ב'( ,אומר שקשיים
אינם באים במקרה .הם נגזרו משמיים .בעל בטחון מבין זאת ופונה
אל ה' .הוא שופך לפניו את לבו בתפילה .זהו הסימן המובהק של
כל יהודי .זה מה שמקיים אותנו .כולנו ניצבים כאן היום.
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