“A

Think Small

vi, this is absolutely beautiful.”
“Chaim, I am speechless. Have you ever
seen so many stars?”
“Never. The night air is so clear. The stars
fill the sky.”
“Hashem’s heavens are magnificent.”
“Just awesome.”
“Can I share an insight with you, Chaim?”
“I am always anxious to hear your insights, Avi.”
“Our forefathers were all shepherds. They
were alone in the fields much of the time,
tending the sheep. That gave them time
to contemplate.”
“Contemplate what, Avi?”
“Hashem’s greatness, among other things.
When we look up at this breathtaking
view of the stars, we are in awe. This
world is magnificent. How glorious is the
One Who created it. Yaakov Avinu was
in the field at night. He had the opportunity to think about Hashem’s glory.”
“You are so right, Avi. The Almighty created this beautiful world, a tremendous
act of kindness. He continues to perform
millions and billions of acts of kindness
every day, sustaining the world and all of
us who live here. How do we deserve all
of this kindness?”
“Those were Yaakov Avinu’s words and
thoughts, Chaim.”
“Really?”
“Yes. He was on his way to meet his
brother, Eisav. He stopped on the road to
offer up a prayer to Hashem. His words
were, “I am small (undeserving) of all of
the kindness and truth that You have
done for Your servant” (Bereshis 32:11).
Rabbeinu
Bechaye
explains that this is a
model of how we
should
introspect
during prayer. A person should consider
his faults and shortcomings. If Yaakov
Avinu, one of our
holy forefathers, considered himself small,
then what can we say
about ourselves?”
“So true, Avi. Don’t
we also have to think about Hashem and
His greatness?”
“Yes. Rabbeinu Bechaye continues to explain that we should contemplate the
majesty of Hashem’s rule over the universe. He constantly bestows goodness
upon His creations. He is not obligated,
rather He provides for us out of kindness.”
“I understand. Before we ask The Almighty to grant our requests, we must
realize to Whom we are speaking (His
greatness) and how totally dependent we
are upon Him (our smallness).”

“Avi, we should all pray to Hashem with
more sincerity, and He should grant all of
our requests.”
“Amen.”
Kinderlach . . .
Do you remember the last time that you
fell down and hurt yourself? You see how
fragile you are, how easy it is to get hurt.
That is an example of our smallness. Contrast this with the greatness of Hashem.
Can we possibly list all of the things that
He does for us? He provides us with air to
breathe, food to eat, water to drink, sunshine, and shelter, just to name a few. He
healed your bruise when you fell down.
He sustains every creature on this earth,
and every star and planet in the universe.
His Greatness is totally beyond comprehension and description. How small are
we, in comparison. That is the thought to
have in mind when you humbly stand
before Him in prayer. Know Who you are
addressing…the Creator of the universe.
Know who you are…His creation. Humbly praise Him and ask Him to continue to
shower you with kindness.

“O

Not Today

y, I just heard some unpleasant
news, Zaidy.”
“Nisht heint gidacht.”
“Zaidy, you always use that expression
when someone mentions bad news. What
do those words mean?”
“Chaim, ‘nisht heint gidacht’ is a Yiddish
expression which literally means, ‘Don’t
think about it today.’ When we mention
terrible things, we wish that they would
not happen today.
Then we will not
have to think about
them.”
“Just today?”
“Not really. We prefer that tragedies will
never happen. However, today we ask
for today. Tomorrow, we will ask for
tomorrow, and so
on.”
“These types of sayings always express things in such an interesting way. Zaidy, I have another question.”
“Go ahead, Chaimeleh.”
“The Baalei Mussar (those who stress
character perfection through Torah) speak
about the benefits of suffering. They portray it as an opportunity to come close to
Hashem. If so, why do we wish that it
should not come?”
“Ahhh. . . Chaimeleh. You are a very
thoughtful boy. That is a good question.
Rav Moshe Feinstein discusses this issue in
connection to this week’s parasha.”

“Where?”
“Bereshis 32:25-33. Yaakov Avinu wrestled with the guardian angel of Eisav all
night and was not defeated. This was a
great miracle, for an angel can very easily
kill a man. To remember this miracle, we
have a mitzvah in the Torah. ‘Therefore
the Bnei Yisrael do not eat the gid
hanoshe on the hip socket to this day’
(Bereshis 32:33). Rav Moshe points out
that all other mitzvos whose purpose is to
remember a miracle require a positive
action. This mitzvah is the opposite – we
must refrain from eating the gid
hanoshe.”
“What is the difference, Abba?”
“Rav Moshe answers that this mitzvah
commemorates a nisayon (test). It was a
big struggle for Yaakov to wrestle the
entire night. We have a negative mitzvah
to remember this because we do not
want tsorus (trouble) of this type, or any
type to come upon us. That is why we
ask Hashem, ‘Do not bring us tests’ every
day in the morning blessings. We do not
want these tests of suffering, and therefore we pray for the redemption every
day.”
“I see, Zaidy. What about the Baalei Mussar?”
“I will answer you with a statement that
is attributed to Rav Chaim Shmuelevitz
zt”l, when he emerged from a bomb shelter after the six-day war. He said that he
would never wish for these yissurin (the
suffering of huddling in the shelter).
However, he would not exchange them
and the spiritual elevation gained during
those days for anything in the world. We
do not want troubles to come. However,
when they do come, we must realize that
they are for our own good, accept them
with love, and grow from them.”
“Zaidy, I hope that every moment of my
life is as sweet as the time I spend with
you.”
“Amen.”
Kinderlach . . .
There are two ways to grow - through
pleasant experiences, and through unpleasant ones. We would all much rather
get close to Hashem by learning Torah,
enjoying Shabbos, gemilus chassadim (performing acts of loving kindness), marrying, and raising families. These are the
pleasures of life. Sometimes, however,
Hashem wants to draw us closer in a different way. Poverty, sickness, war, and
natural disasters all humble a person. They
make him realize how dependent he is
upon The Almighty. He cries out to
Hashem, begging for rachmonus (mercy).
We would all prefer the first way, kinderlach. Therefore let us all try to do the positive mitzvos with all of our hearts. Do not
give Hashem any reason to send the troubles. Not today – or any day.
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לחשוב בקט
"אברימי ,תראה איזה יופי!"
"חיים ,אין מילים בפי .ראית פעם כל כך הרבה כוכבים?"
"אף פעם .האוויר צח כל כך ,והשמיים פשוט מלאים בהם".
"מראה מקסים ,מנפלאות הבריאה".
"ממש מהמם".
"חיים ,האם אני יכול לשתף אותך ברעיון שעלה בדעתי כעת?"
"אני תמיד מעוניין לשמוע את הגיגי לבך ,אברימי".
"אבותינו היו כולם רועים .הם היו לבד בשדות למשך זמן רב,
וטיפלו בצאן .כך היה להם זמן לחשוב".
"לחשוב על מה ,אברימי?"
"על גדולתו של ה' – בין השאר .כאשר אנו מביטים במראה עוצר-
נשימה זה של הכוכבים ,אנו חשים יראה .העולם הזה כה נהדר.
כמה גדול הוא זה שברא אותו! יעקב אבינו היה בשדה בלילה.
היתה לו הזדמנות לחשוב על גדולתו והדרו של ה'".
"אתה צודק ,אברימי .הקב"ה ברא את העולם היפה הזה ,כמעשה
של חסד עצום .והוא ממשיך לעשות מיליונים ומיליארדים של
מעשי חסד בכל יום ,כשהוא מקיים את
העולם הזה ואת כל בני האדם החיים בו.
במה זכינו ,שאנו נהנים מכה הרבה חסד?"
"אלה היו בדיוק דבריו ומחשבותיו של יעקב
אבינו ,חיים".
"באמת?"
"כן .הוא היה בדרכו לפגוש את עשו אחיו.
והוא עצר בדרך להתפלל אל ה' .ואלה היו
דבריו" :קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
אשר עשית את עבדך" )בראשית ל"ב ,י"א(.
רבינו בחיי מסביר שכך אנו חייבים להרגיש בזמן תפילה .על
האדם לחשוב על חסרונותיו ועל הדברים שעליו לתקן .אם יעקב
אבינו ,אחד מאבותינו הקדושים ,החשיב עצמו לקטן ,מה אנו
יכולים לומר על עצמנו?"
"נכון מאוד ,אברימי .אבל האם אין אנו צריכים לחשוב על ה' ועל
גדולתו?"
"כן .רבינו בחיי ממשיך להסביר שעלינו לחשוב על היות ה' אדון
על כל העולם ,המיטיב עם בריותיו בכל עת ובכל שעה .כל מה
שאנחנו מקבלים ממנו הוא בחסד ,ולא בזכות".
"הבנתי .לפני שאנו מבקשים מהקב"ה שיענה לבקשותינו ,עלינו
להבין עם מי אנו מדברים )גדולתו( ,וכמה אנו תלויים בו
)קטנותנו(".
"אברימי ,על כולנו להתפלל לה' בכוונה גדולה יותר ,ואז הוא ייענה
לתפילותינו".
"אמן".
ילדים יקרים . . .
האם אתם זוכרים את הפעם האחרונה שנפלתם וקיבלתם מכה?
רואים מכאן כמה שבירים אנחנו ,כמה קל להיפגע .זוהי דוגמא
לקטנותנו .אם נשווה זאת לגדולת ה' ,הרי ,כיצד נוכל אפילו למנות
את כל הדברים שהוא עושה עבורנו? הוא נותן לנו אויר לנשום,
מזון לאכול ,מים לשתות ,אור שמש ,ומחסה בימי גשמים – וזה רק
מעט מזעיר .הוא מרפא את הפצעים אחרי שנופלים .הוא מקיים
את כל הבריות בעולם ,וכל כוכב לכת וכוכב שבת בשמיים.
גדולתו היא הרבה מעבר להשגתנו וליכולתנו לתאר את הדברים.
כמה קטנים אנחנו ,בהשוואה אליו .זוהי המחשבה שיש לחשוב
שכאשר עומדים לפניו בתפילה ,בהכנעה" .דע לפני מי אתה עומד"
– לפני בורא העולם .וכן יש לדעת מי אתה בכלל ...בריה שהוא
ברא .עלינו לשבח אותו בהכנעה ולבקש ממנו שימשיך להמטיר
עלינו מחסדיו.

והגדת לבנך

לא היו
"אוי ,סבא ,שמעתי עכשיו חדשות לא טובות".
"נישט היינט גדאכט".
"סבא ,אתה תמיד אומר את המשפט הזה כאשר מדברים על
בשורות לא טובות .מה המשמעות של המילים האלה?"
"חיים' ,נישט היינט גדאכט' הוא ביטוי באידיש שמשמעותו המילולית
היא 'אל תחשוב על זה היום' .כאשר מזכירים דברים נוראים ,אנו
מתפללים שהם לא יקרו היום .ואז לא נצטרך לחשוב עליהם".
"רק היום?"
"לא רק היום ,כמובן .אנו מעדיפים שאסונות לא יקרו אף פעם .אך,
היום אנחנו מבקשים רק על היום .מחר נבקש על מחר ,וכן הלאה".
"אמירות מעין אלה תמיד מבטאות דברים בצורה כה מעניינת.
סבא ,יש לי עוד שאלה".
"בבקשה ,חיים'לה".
"בעלי המוסר מדברים על היתרונות שיש בייסורים .הם אומרים
שהייסורים מהווים הזדמנות להתקרב לה' .אם כך הדבר ,מדוע
אנחנו מבקשים שהם לא יבואו עלינו?"
"אה ...חיים'לה .אתה אכן ילד נבון .זוהי
שאלה טובה .הרב משה פיינשטיין מתייחס
לנקודה זו בקשר לפרשת השבוע הזה".
"היכן?"
"בראשית ל"ב ,כ"ה-ל"ג .יעקב אבינו נאבק עם
שרו של עשו כל הלילה ,ושרו של עשו לא
הצליח להכניע אותו .היה זה נס גדול ,מכיוון
שמלאך יכול להרוג אדם בקלות .כדי לזכור
נס זה ,יש לנו מצווה בתורה 'על כן לא יאכלו
בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך
עד היום הזה' )בראשית ל"ב ,ל"ג( .הרב
פיינשטיין מצביע על כך שכל המצוות האחרות שמטרתן היא לזכור
נסים שקרו הן מצוות עשה ,ואילו מצווה זו היא מצוות לא תעשה – לא
לאכול את גיד הנשה".
"מה ההבדל ,סבא?"
"הרב משה פיינשטיין עונה על כך שהמצווה הזו היא לזכר נסיון .יעקב
היה צריך להאבק קשות כל הלילה .המצווה היא מצוות לא תעשה
כדי לזכור שאיננו רוצים צרות מסוג זה ,או מכל סוג שהוא .ולכן אנו
מבקשים מה' בברכות השחר כל יום 'ואל תביאנו...לידי נסיון' .איננו
רוצים נסיונות מייסרים ,ולכן אנו מתפללים לגאולה מידי יום".
"אני מבין ,סבא .ומה עם הדברים של בעלי המוסר?"
"אענה לך בדברים המיוחסים לרב חיים שמואלביץ זצ"ל ,כאשר
הוא יצא מן המקלט לאחר מלחמת ששת הימים .הוא אמר
שמעולם לא היה מבקש לקבל ייסורים )הייסורים של הסתתרות
במקלט( .אך הוא לא היה מחליף אותם ואת ההתעלות הרוחנית
שהשיג במשך הימים האלה בעבור כל דבר שבעולם .איננו רוצים
בצרות .אך כאשר הן באות ,עלינו להבין שהן לטובתנו ,לקבלן
באהבה ,ולגדול מבחינה רוחנית כתוצאה מהן".
"סבא ,אני מקווה שכל רגע בחיי יהיה מתוק כמו הרגעים שאני
מבלה אתך".
"אמן".
ילדים יקרים . . .
יש שתי דרכים לגדול ברוחניות – באמצעות חוויות נעימות,
ובאמצעות חוויות לא נעימות .כולנו מעדיפים להתקרב אל ה'
באמצעות לימוד תורה ,עונג שבת ,גמילות חסדים ,נישואין והקמת
משפחה .אילו הם ההנאות של החיים .אך לפעמים ה' רוצה לקרב
אותנו אליו בדרך אחרת .עוני ,מחלות ,מלחמות ואסונות טבע –
כולם גורמים לאדם להרגיש יותר שפל ועניו .הם גורמים לו להבין
כמה תלוי הוא בקב"ה .הוא קורא לה' ,ומתחנן לזכות ברחמיו.
כולנו מעדיפים את הדרך הראשונה ,ילדים .ולפיכך הבה ננסה
לעשות את מצוות העשה בכל לבנו .אל תתנו לה' כל סיבה להטיל
עליכם צרות .לא היום – ולא בכל יום שיהיה.
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