Hidden in Nature
“Good Shabbos, Abba.”

“Good Shabbos, Avi. We have a few
minutes here in the Beit HaKinesset until
the Maariv prayers. Perhaps you can tell
me something you learned about the
parashas ha’shavuah?”
“Sure Abba. We learned about the aish
tomid (perpetual fire) on the mizbeach
(altar) in the Mishkan (tabernacle). There
were many nissim (miracles) associated
with that fire. The Mishna in Pirkei Avos
(5:5) states that the rains never extinguished the fire, and the blowing winds
never moved the column of smoke that
rose from it. Those are two truly amazing
miracles. The fire itself was a supernatural
blaze that came down from Heaven.”
“Amazing, Avi.”
“These nissim lead me to a question,
Abba.”
“Go ahead, Avi.”
“The Torah writes in chapter six, verse
five, ‘The Kohen shall kindle wood upon
it (the aish tomid) every morning.’ Since
Hashem was already making a miraculous
fire, why did He command the Kohanim
to add wood? He does not need wood
to make a fire. In fact, it actually seems to
diminish the miracle.”

“T

hat is a burning question, Avi. The
Sefer HaChinuch (mitzvah 132) enlightens
us with the answer. Hashem always wants
to cloak His miracles within the framework of the laws of nature. Therefore, He
commanded the Kohanim to put wood
upon a fire that did not really need wood
to keep burning.”
“I see, Abba. Why does Hashem operate
in such a fashion?”
“The Almighty is conducting Himself with
great humility, Avi. His concealment of
His power is one aspect of His greatness.
He needs no ‘publicity’ so to speak. The
Sefer HaChinuch explains that the maven
(one who understands things) will realize
that it is not the forces of nature, rather
The All Powerful One, Who is performing
this feat in a very humble fashion.
“Avi, you were very astute in your observation that adding the wood seems to
diminish
the
miracle.
The
Sefer
HaChinuch adds that miracles are hidden
in this way, due to the lowliness of those
who are receiving the benefit from them.
They are not on the madrayga (spiritual
level) to receive more good.”
“Really, Abba?”
“Yes, Avi. The Chinuch points out that
even the awesome miracle of Kriyas Yam
Suf had a natural aspect to it, as the verse
states, ‘Hashem moved the sea with strong
east wind all the night’ (Shemos 14:21).”
“I am beginning to understand, Abba.
Miracles reveal much more than
Hashem’s power. They show His humility
and our lowliness. If this is true about the
open miracles in the times of the Torah,
how much more so is it true in our days.

All of our miracles are almost totally concealed within nature.”
“I see that you are a real maven, Avi. You
see Hashem’s Hidden Hand in everything.
May you always continue to appreciate
The Almighty and His Humility.”
“Amen.”
Kinderlach . . .
We have no mizbeach in our days. However, we can still keep the miraculous fire
burning. The “spiritual light” of the aish
tomid can enlighten our eyes to see
Hashem’s handiwork. He keeps us alive,
providing us with sunshine, air, water,
food, and everything else we need. He
keeps us healthy and strong so that we
can learn Torah. He helps us understand
and remember the Torah that we learn.
He provides us with a safe and comfortable place to sleep, and clothes to wear.
“How great are Your works, Hashem!”
(Tehillim 104:24). May we always appreciate Your Greatness and Humility.

It’s All Good

“What is the prognosis, doctor?”

“I’m afraid that your are not a well man,
Mr. Hodos.”
“Oy vey. I was afraid of that. What is the
problem?”
“You have high blood pressure and high
cholesterol. Your heart is palpitating, and
your kidney and liver function is below normal. You are in a very high risk category.”
“What shall I do, doctor?”
“First, tell me about your daily schedule.”
“I have my own business. I work sixteen
hours a day. I squeeze in junk food snacks
whenever I can. I don’t sleep well at
night and I hardly see my family.”
“Considering all that, your state of health
is not surprising. If you want to get better, you have to make some big changes.
You must get at least eight hours of sleep
at night. You must eat regular, healthy
meals. And you must spend time relaxing
with your wife and children.”
“But what about my business, doctor? My
parnassa (income)?”
“You must make the following decision
Mr. Hodos: your money or your life.”
“I understand, doctor.”
Mr. Hodos made his way home from the
doctor’s office. His wife greeted him at the
door with a big smile.
“How did the doctor’s appointment go,
dear?”
“Fantastic!”
“Great! What did he say?”
“He said that I am not well. He said that I
must change around my whole schedule
to get better. My business could well go
down the drain.”
Mrs. Hodos was shocked.
“That is fantastic news? Failing health, loss
of income - who told you that was good
news?!?”

“The Kesav Sofer.”
“Now you really have my curiosity going.
The Kesav Sofer wrote a peirush on the
Chumash. What does that have to do
with your health?”
“He expounds on the Korbon Todah
from this week’s parasha. This korbon
was brought by someone who was saved
from a dangerous situation - illness, captivity, or a treacherous land or sea journey. He offered this korbon in thanks to
Hashem for saving him from danger.
Dovid HaMelech writes in Tehillim, ‘The
one who offers a todah honors Me’
(50:23). The word for honor, ‘yichabdenni,’ is spelled with two ‘noons’ instead
of one. The Medrash (Bereshis Rabba 9:2)
darshens this to mean, ‘honor after
honor.’“

“What does that mean?”

“The Kesav Sofer explains that thanking
Hashem is a way of honoring Him. We
must thank (and thereby honor) Him
twice: once for placing us in danger, and
once for saving us.”
“Why do we thank Him for the danger?
Isn’t that a bad thing?”
“The Kesav Sofer says that everything is
good, we just have to realize it. Hashem
may want us to do teshuva, or He may
want to bring us a far greater good. He
must prepare the way, however, with
something that is unpleasant.”
“I am beginning to understand.”
“The Kesav Sofer continues to darshen
the end of the verse. ‘He will show them
the way that the salvation will come.’
Many people are on the madrayga (spiritual level) to believe that everything is for
the good. However, even they do not
always realize what the good is. If they
thank Hashem and bless Him, then He
will enlighten their eyes to see the good.”
“My dear, you have convinced me. I am
sure that this is a good thing, and I thank
Hashem for it!”
Surely enough, Mr. Hodos changed his
whole life around. He sold his business
and got a job with the government. He
worked regular hours, ate regular healthy
meals, and slept well at night. He enjoyed
his wife and children. He lived a good
long life, and never suffered from poverty
or disease. “Tov l’hodos Lashem!”
Kinderlach . . .
Everything is for the good. First, we must
realize this. Even unpleasant things are for
our own good. Hashem loves us and does
only good things to us. Secondly, we must
repeat this. It is a halacha in Shulchan
Aruch Orach Chaim 230:5. “A person
should accustom himself to constantly say,
‘Everything that Hashem does is for the
good.’” Thirdly, we must thank and bless
Hashem for everything. Then we will
come to believe this in our hearts. The
Kesav Sofer says that Hashem will actually
show us the good. May we all merit
reaching this madrayga!
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נסי גלויי שה ג נסתרי
"שבת שלום ,אבא!"
"שבת שלום ,אברימי .יש לנו כמה דקות פנויות כאן בבית הכנסת,
עד לתחילת תפילת מעריב .אולי תספר לי מה שלמדתם על
פרשת השבוע?"
"ודאי ,אבא .למדנו על אש התמיד שהיה על המזבח במשכן.
הרבה ניסים היו קשורים באש תמיד זו .המשנה בפרקי אבות )ה',
ה'( אומרת שהגשמים אף פעם לא כיבו אותה ,ושהרוח אף פעם
לא הסיתה ממקומו את עמוד העשן שעלה ממנה .אלה הם שני
נסים גלויים .והאש עצמה באה ממקור אלוקי".
"באמת מדהים ,אברימי".
"כל הניסים האלה מעוררים אצלי שאלה ,אבא".
"שאל ,אברימי".
"התורה אומרת בפרק ו' ,פסוק ה'' :וביער עליה הכהן עצים בבוקר
בבוקר '.אם ה' כבר שלח את האש מהשמיים ,מדוע ציווה על
הכהנים להוסיף עצים? לא היה לו צורך בעצים כדי לעשות אש.
להיפך ,נראה לי שהוספת העצים מפחיתה את הנס".
"זו שאלה באמת 'בוערת' ,אברימי .ספר החינוך )מצוה קל"ב( נותן
לנו תשובה עליה .ה' תמיד משתדל )כביכול( להסתיר את הנסים
שהוא עושה ,כך שהם ייראו כאילו הם בדרך הטבע .ולפיכך ,הוא
ציווה על הכהנים להוסיף עצים לאש שבאמת לא היתה זקוקה
לעצים האלה כדי לבעור".
"אבל מדוע ה' נוהג כך?"
"הקב"ה מנהל את העולם בענווה ,אברימי .והסתרת כוחו היא אחת
מתכונותיו המעידה על גדלותו .אין לו צורך בפרסום רב .בעל ספר
החינוך מסביר שמי שמבין דברים ,יבין שאין אלה כוחות הטבע,
אלא מעשיו של הקב"ה ,המקיים מופת זה בצורה צנועה ביותר .ועוד,
אברימי ,עלי לציין שהוכחת תבונה רבה בכך שאמרת שתוספת
העצים כמוה כהפחתת הנס .בעל ספר החינוך מוסיף ואומר,
שהנסים נעשים בצורה נסתרת ,בשל שפלות אלה הנהנים מהם .הם
אינם במדרגה הרוחנית המתאימה לקבל טובה גדולה יותר".
"באמת ,אבא?"
"כן ,אברימי .בעל ספר החינוך מראה שאפילו הנס העצום של
קריאת ים סוף נעשה תוך שימוש בטבע' :ויולך ה' את הים ברוח
קדים עזה כל הלילה' )שמות י"ד ,כ"א(".
"אני מתחיל להבין ,אבא .הנסים מגלים הרבה יותר מאשר את
כוחו של ה' .הם מגלים גם את ענוותנותו מצד אחד ואת שפלותנו
אנו מצד שני .ואם דבר זה היה נכון בתקופת יציאת מצרים ,על
אחת כמה וכמה שזה נכון בימינו .כל הנסים שאנו חווים נסתרים
כמעט לגמרי בתוך הטבע".
"אני רואה שאתה באמת נמנה על ה'מבינים' ,אברימי .אתה רואה
את יד ההשגחה של ה' בכל דבר .יהי רצון שתמשיך להכיר בקב"ה
ובענוותנותו".
"אמן".
ילדים יקרים . . .
אין לנו כיום מזבח ,אך אנו עדיין יכולים להמשיך ולקיים את אש
התמיד .האור הרוחני של אש התמיד יכול להאיר את עינינו שנראה
את מעשי ה' בעולם .הוא מחייה אותנו ,נותן לנו את אור השמש,
אוויר ,מים ,מזון וכל מה שאנו צריכים .הוא שומר עלינו שנהיה
בריאים וחזקים כדי שנוכל ללמוד תורה .הוא עוזר לנו להבין ולזכור
את התורה שאנו לומדים .הוא נותן לנו מקום בטוח ונוח לישון,
ובגדים ללבוש" .מה רבו מעשיך ה'!" )תהלים ק"ד ,כ"ד( .יהי רצון
שתמיד נעריך נכונה את גדולתו יתברך ואת ענוותנותו.

הכל לטובה
"מה האבחנה ,אדוני הרופא?"
"אני מצטער לומר לך ,מר הודות ,שאינך אדם בריא".
"אוי ואבוי .חששתי מכך .מה הבעיה?"
"לחץ הדם שלך גבוה ,וכן גם רמת הכולסטרול בדם .יש לך אי-
סדירות בדופק ,ותפקודי הכליות והכבד הן מתחת לנורמה .אתה

והגדת לבנך

נמצא בסיכון גבוה מאוד".
"מה אעשה ,אדוני הרופא?"
"קודם כל ,ספר לי על מהלך יום רגיל אצלך".
"יש לי עסק שהוא בבעלותי .אני עובד שש עשרה שעות ביום .אני
חוטף פה ושם חטיפים כדי לעבור את היום .אינני ישן טוב בלילה,
וכמעט שאינני רואה את בני משפחתי".
"אם כך ,אין פלא שמצב בריאותך הוא כזה .אם אתה רוצה לשפר
את בריאותך ,עליך לשנות הרבה מהמרכיבים של אורח החיים
שלך .עליך לישון לפחות שמונה שעות מדי לילה .עליך לאכול
ארוחות קבועות ומזינות .ועליך לבלות זמן עם אשתך ועם ילדיך".
"אבל מה יהיה עם הפרנסה?"
"עליך לבחור ביניהם ,מר הודות :או כסף או חיים".
"אני מבין ,אדוני הרופא".
מר הודות שב הביתה מהמרפאה .אשתו קידמה אותו בחיוך גדול
ואוהב.
"איך היה הביקור אצל הרופא ,יקירי?"
"נהדר!"
"טוב מאוד! מה הוא אמר?"
"הוא אמר שאינני בריא .הוא אמר שעלי לשנות את כל אורח
החיים שלי כדי להבריא .וייתכן שהעסק שלי יתמוטט עקב כך".
הגב' הודות מזועזעת ממה שהיא שומעת.
"אלה חדשות נהדרות? בריאות לקויה ,אבדן פרנסה – מי אמר לך
שאלה חדשות טובות?"
"הכתב סופר".
"כעת אני באמת סקרנית .הכתב סופר כתב פירוש על החומש .מה
הקשר בין זה לבין מצב בריאותך?"
"הכתב סופר ,בפירושו לפרשת השבוע הזה ,מסביר לגבי קרבן
תודה .קרבן זה מובא על ידי מי שניצל ממצב מסוכן :מחלה ,שבי,
או מסע מסוכן בים או ביבשה .אדם כזה מביא קרבן תודה לה' על
שהצילו מן הסכנה .דוד המלך אומר בתהלים 'זובח תודה יכבדנני'
)נ' ,כ"ג( .המדרש )בראשית רבה ט' ,ב'( דורש את שני הנו"נים
שבמילה 'יכבדנני' ,במשמעות של 'כבוד אחר כבוד'".
"מה זאת אומרת?"
"הכתב סופר מסביר שהבעת תודה לה' היא דרך לכבדו .עלינו
להודות לו )וכך לכבד אותו( פעמיים :פעם אחת על שהכניסנו
לצרה ,ופעם נוספת על שהציל אותנו".
"מדוע שנודה לו על הסכנה? האם אין זה דבר רע?"
"הכתב סופר אומר שהכל לטובה ,ועלינו רק לדעת ולהבין זאת.
יתכן שה' רצה שנחזור בתשובה ,או אולי הוא רוצה לתת לנו טוב
גדול הרבה יותר ממה שיש לנו ,אך לשם כך היה עליו להכין את
הדרך באמצעות דבר לא נעים".
"אני מתחילה להבין".
"הכתב סופר ממשיך לדרוש את המשך הפסוק' .ושם דרך אראנו
בישע אלוקים '.אנשים רבים נמצאים במדרגה שבה הם מאמינים
שהכל לטובה .אך גם הם אינם תמיד מבינים מהי הטובה הזאת.
אם הם יודו לה' ויברכו אותו ,אזי הוא יאיר את עיניהם כך שיוכלו
לראות את הטובה".
"יקירי ,שכנעת אותי .אני בטוחה שזה דבר טוב ,ואני מודה לה' על
כך!"
ואכן ,מר הודות שינה את כל חייו .הוא מכר את עסקיו והחל
לעבוד בעבודה ממשלתית ,שבה היו לו שעות עבודה קבועות,
והוא יכול היה לאכול ארוחות מזינות וקבועות ,ולישון טוב בלילה.
הוא החל להקדיש זמן לאשתו ולילדיו .הוא חי חיים ארוכים
וטובים ,ולא סבל כלל מעוני או ממחלות" .טוב להודות לה'!"
ילדים יקרים . . .
הכל לטובה .קודם כל ,עלינו להבין זאת .אפילו דברים בלתי נעימים
קורים כדי שיהיה לנו טוב .ה' אוהב אותנו ועושה לנו רק טובות.
שנית ,עלינו לחזור על הדברים שוב ושוב .הלכה היא בשולחן ערוך
אורח חיים סימן ר"ל ,סעיף ה'" :לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה
דעביד רחמנא לטב עביד )כל מה שעושה ה' ,לטובה הוא עושה(".
שלישית ,עלינו להודות לה' ולברך אותו על הכל .אז נבוא להאמין
בדברים בכל לב .הכתב סופר אומר שה' אכן יראה לנו את הטוב
אם נעשה זאת .יהי רצון שנזכה כולנו להגיע למדרגה זו!
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