Parashas Va’eira
The Best You

“Shalom Yoni! How was school today?”

“Not so good.”
“Oy vey, Yoni. I am sorry to hear that.
What happened?”
“Do you remember the test that I studied
so hard for last week?”
“The one on Chumash Parashas Va’eira?”
“Yes, that’s the one. I studied and reviewed my hardest – at least seven hours.”
“That’s great, Yoni.”
“It might sound great, but I only got a 75
on the test. I was so disappointed. My
friend Sruli told me that he only studied
two hours, and he got a 95. What can I
do Abba? I’ll never be as good as Sruli.”
“Yoni, dear, I understand how you feel.
Come let me give you a big hug. Everyone wants to get the best grade in the
class. However, you should know something. You did just fine. I’ll even bring
you a proof from this week’s parasha.”
“Really? Show me Abba.”
“Look at this verse, ‘This was Aharon and
Moshe ...’ (Shemos 6:26). The Torah is
listing all of the sons and grandsons of
Yaakov Avinu. Rashi takes note that the
Torah mentions Aharon’s name before
Moshe. This is not unusual. In many
places, Moshe is mentioned first, and in
many places, Aharon is mentioned first.
Why? To teach us that they carried equal
weight (as far as their spiritual level).”
“That is surprising. Our teacher said that
Moshe was the Prince of all prophets, the
only one who spoke with Hashem face to
face. How could Aharon be on the same
level?”

“Excellent, Yoni. Rav Moshe Feinstein,

is astounded by the very same question.
See, you know the Chumash better than
you think.”
“Thank you Abba. What is Rav Moshe’s
answer?”
“He explains that Aharon performed his
service to Hashem perfectly. All of his
days, he did what Hashem asked of him
to the best of his abilities. One cannot do
any better than that. His younger brother
Moshe had greater abilities; therefore,
more was demanded of him. Moshe did
indeed do more than Aharon, however
they were equal in the sense that they
both served Hashem with all of their
koach (strength).”
“I see, Abba.”
“Therefore, I am telling you Yoni dear,
that you are the best. If you studied your
hardest for that test, then you got 100%!
You used all of your koach. You can’t do
any better than that.”
“Abba, that makes me feel good, however, the other boys get all the glory.”
“My dear Yoni, listen to what Rav Moshe
says. After 120 years, in the Olam HaEmes

(World of Truth), we see that our world is
upside down. Some of those who are on
top over here, are low over there. And
some of the people who are perceived as
low over here, are on top over there.”
“How, Abba?”
“Those who tried their hardest are really
on top. They may not have scored the
highest on the test, but they really got
100% in their Avodas Hashem. Others
who scored very well on test may be very
intelligent. They may not need to use all
of their abilities to get a perfect grade.
Therefore, they are not serving Hashem
with 100% of their abilities. In the Olam
HaEmes, they did not get a 100%. Therefore, they are not on top.”
“Amazing, Abba. So I really did get
100%.”
“Beyond the shadow of a doubt, Yoni.
You really are the best, and I’m very
proud of you.”

voice to send out Israel?” (Shemos 5:2).
Not only did Pharaoh not listen, he spoke
loshon hora about his Creator. He did
not listen to the pleasant voice, therefore
he must hear the terrifying voice. Pharaoh
heard the voice. “This time I have sinned;
Hashem is the Righteous One, and I and
my people are the wicked ones” (Shemos
9:27). Moshe responded, “Pray to
Hashem”. Do teshuva, correct your ways,
and the thunder will cease.
Kinderlach . . .
Hashem can speak to us in many ways. He
can speak nicely, telling us about all of the
rewards that we will receive for doing His
mitzvos, and the punishments for ignoring
them. We read this twice each day in the
second paragraph of the Kriyas Shema. If
we are smart, we will listen to His voice. If
not, then He must speak to us with a
harsher voice. We have all heard the thunder in our days. Now is the time to listen.

Busy, Busy, Busy
A slave has no free time. Pharaoh put

Kinderlach . . .
We all have to be “the best”. How is that
possible? There is only one “the best”.
Everyone else is at best, second best.
However, in Avodas Hashem, everyone
can be “the best”. Because “the best”
means the best you that you can be.
Hashem gave everyone different talents
and strengths. Some people are smarter,
some people are stronger, some people
are taller, and some people are more
creative. Each has his own abilities; therefore, each has his own way to serve
Hashem. Hashem wants you to do your
best, with the gifts that He gave you. Then
you will be “the best”. 100% all the way.

Thunder

The noise was deafening. The likes of

which had never been experienced in
Mitzraim before. This was thunder. Not
ordinary thunder, but the thunder of a
makko (plague) from Hashem. Why did
Hashem bring this punishment upon the
Mitzrim? We know that all of the makkos
were middah kineged middah (measure
for measure) in proportion to the sins
that the Mitzrim committed. The Keli
Yakar explains that Pharaoh did not want
to listen to the pleasant voice of Hashem.
He asked Pharaoh to let the Jewish people go. What was Pharaoh’s response?
“Who is Hashem that I should heed His

the Jewish people to work day and night.
Gathering straw, kneading it, forming it
into bricks, building buildings, was all
hard, time-consuming work. They had no
free time to rest. More importantly, they
had no free time to think. The Mesillas
Yesharim (Chapter 2) explains one of the
reasons for this. A person with no time to
think cannot plot against the king. He is
too busy to fully grasp the desperation of
his situation, or to contemplate how to
escape his plight. The Mesillas Yesharim
points out that this is one of the tactics of
the Yetzer Hara (Evil Inclination). He
keeps us busy, busy, busy. We have no
time to introspect and consider if we are
going on the right path. If we would stop
and think, then we would realize the
areas that we need to improve, and we
would act. Therefore, he keeps us busy.
Kinderlach . . .
There are times when being busy is good.
If you are traveling on a boat, you want
the motor to be very busy, running as fast
as possible to get you to dry land. However, the captain needs to check the bearings from time to time, and steer the boat
in the right direction. Similarly, we want
to be busy doing mitzvos. We want to
keep the mitzvah motor running. However, we also need to take time out and
talk with our parents about big things. We
need to make sure that we are going in
the right direction. Are we in the right
class? Do we have the right friends? Are
our after school activities right for us?
Take the time to make sure you are steering yourself in the right direction.
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"שלום יוני! איך היה בבית ספר?"
"לא כל כך טוב".
"אוי ,יוני .אני מצטער מאוד לשמוע .מה קרה?"
"אתה זוכר את המבחן שלמדתי בשבילו כל כך חזק בשבוע
שעבר?"
"על פרשת וארא?"
"כן ,המבחן הזה .למדתי את החומר וחזרתי עליו שוב ושוב –
לפחות שבע שעות".
"נהדר ,יוני".
"זה אולי נשמע נהדר ,אבל קיבלתי רק  75במבחן .כל כך
התאכזבתי! שרולי ,החבר שלי ,אמר לי שהוא למד רק
שעתיים ,והוא קיבל  .95מה אני יכול לעשות ,אבא? אף
פעם לא אקבל ציונים כמו של שרולי".
"יוני שלי ,אני מבין איך אתה מרגיש .הנה – חיבוק
חזק .כל אחד רוצה לקבל את הציון הטוב ביותר
בכיתה .אך אתה צריך לדעת משהו :אתה בסדר
גמור .ואני אפילו אביא לך הוכחה לכך מפרשת
השבוע הזה".
"באמת? תראה לי ,אבא".
"תסתכל על הפסוק הזה' :הוא אהרן ומשה'...
)שמות ו' ,כ"ו( .בתורה יש רשימה של כל הבנים
והנכדים של יעקב אבינו .רש"י מציין שכאן שמו
של אהרן מופיע לפני שמו של משה .אין זה
מקרה יוצא דופן – פעמים רבות אהרן מוזכר
קודם מבין שניהם ,כשם שפעמים רבות משה
מוזכר קודם .מדוע? ללמדנו שרמתם הרוחנית
שווה".
"זה מפתיע .המורה אמר שמשה היה אדון הנביאים ,היחיד שדיבר עם
ה' פנים אל פנים .איך יכול להיות שאהרן היה באותה רמה כמו משה?"
"מצויין ,יוני .הרב משה פיינשטיין זצ"ל גם כן תמה על דברי רש"י.
אתה רואה – אתה יודע חומש טוב יותר ממה שאתה חושב".
"תודה ,אבא .ומהי תשובתו של הרב משה פיינשטיין?"
"הוא מסביר שאהרן עבד את ה' בשלמות .במשך כל ימיו ,עשה
את מה שה' אמר לו לעשות ,כפי יכולתו .אף אחד לא יכול לעשות
יותר מכפי יכולתו .אחיו הצעיר משה ניחן ביכולת גבוהה יותר ,ולכן
גם נדרש ממנו יותר .משה אכן עשה יותר מאהרן ,אך הם היו שווים
בכך ששניהם עבדו את ה' בכל כחם".
"אני רואה ,אבא".
"לכן ,אני אומר לך ,יוני שלי ,שאתה באמת הכי טוב .אם השקעת
את המקסימום שיכולת להשקיע בלימוד למבחן ,אז קיבלת !100
השתמשת בכל הכוחות שלך ,ואינך יכול לעשות יותר מזה".
"ניחמת אותי ,אבא .אך בכל זאת ,הילדים האחרים הם שקיבלו את
השבחים".
"יוני שלי ,תקשיב למה שאומר הרב משה פיינשטיין .לאחר 120
שנה ,בעולם האמת ,אנו נראה שעולמנו כאן הפוך .מי שנמצא
למעלה בעולם הזה ,בעולם הבא הוא למטה ,וכמה מהאנשים
שאנו רואים כאן כנחותים ,שם בעולם האמת הם עליונים".
"כיצד ,אבא?"
"אלה שהשתדלו כפי יכולתם נמצאים שם למעלה .יכול להיות
שלא קיבלו את הציון הגבוה ביותר במבחן ,אבל הם קיבלו 100
בעבודת ה' שלהם .אחרים ,שקיבלו ציונים טובים ,ייתכן שהם
חכמים מאוד ,ואין הם צריכים לנצל את כל כוחותיהם כדי לקבל
ציון מושלם .לכן ,אין הם עובדים את ה' בכל מאת האחוזים של
יכולתם .בעולם האמת הם לא קיבלו  ,100ולכן הם לא נמצאים
שם למעלה".
"מדהים ,אבא .אז באמת קיבלתי ".100
"ללא צל של ספק ,יוני .אתה באמת הטוב ביותר ,ואני גאה בך
מאוד".

ילדים יקרים . . .
כולנו צריכים להיות הטובים ביותר .איך זה אפשרי? הרי יש רק
שנִיִים לו.
אחד שהוא הטוב ביותר .כל האחרים הם ,במקרה הטובְ ,
אך בעבודת ה' ,כל אחד יכול להיות הטוב ביותר .מכיוון שהטוב
ביותר פירושו הטוב ביותר שאתה יכול להיות .לכל אחד נתן ה'
כשרונות אחרים וכוחות אחרים .יש אנשים יותר חכמים ,יותר
חזקים ,יותר גבוהים או יותר יצירתיים מאחרים .לכל אחד התכונות
שלו :לפיכך ,לכל אחד יש דרך משלו בעבודת ה' .ה' רוצה שתהיו
הטובים ביותר שאתם יכולים להיות ,עם המתנות השונות שנתן ה'
לכל אחד ואחד מכם .ואז תהיו הטובים ביותר .מאה אחוז!
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הרעש היה מחריש אזנים .רעש כזה טרם נשמע בכל
ארץ מצרים .היה זה רעם .לא רעם רגיל ,אלא
רעם של מכה מאת ה' .מדוע הביא ה' עונש זה
על המצרים? אנו יודעים שכל המכות היו מידה
כנגד מידה על החטאים שחטאו המצרים.
הכלי יקר זצ"ל מסביר שפרעה לא רצה
להקשיב לקול ה' .ה' בקש מפרעה שישלח
את בני ישראל .מה היתה תגובת פרעה? "מי
ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל?"
)שמות ה ,ב'( .לא רק שפרעה לא שמע בקול
ה' ,הוא עוד דיבר עליו לשון הרע .מכיוון שלא
הקשיב לקול הנעים ,היה עליו לשמוע קולות
מבהילים .פרעה שמע את הקול" .חטאתי
הפעם ,ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" )שמות
ט' ,כ"ז( .תשובת משה היתה ,התפללו אל ה'
עשו תשובה ,תקנו מעשיכם והברד יחדל.
ילדים יקרים . . .
ה' יכול לדבר אלינו בהרבה דרכים .הוא יכול לדבר יפה ,ולספר
לנו על השכר שנקבל על שמירת מצוותיו ועל העונשים על אי
שמירתן .אנו קוראים זאת פעמיים ביום בפרשה השניה של קריאת
שמע .אם נשכיל ,נשמע בקולו .אם לא נשמע בקולו ,הוא ידבר
אלינו בקול קשה יותר .כולנו שומעים את הרעמים בימינו .עכשו
הזמן להקשיב לו.
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לעבד אין זמן חופשי .פרעה העביד את בני ישראל יום ולילה .היה
עליהם לקושש קש ,ללבן לבנים ,לבנות בנינים  -עבודה קשה
ומתישה שלקחה זמן רב .לא היה להם זמן לנוח ,ועוד יותר מזה,
לא היה להם זמן לחשוב .המסילת ישרים )פרק ב'( מסביר את
אחת הסיבות לכך .אדם שאין לו זמן לחשוב ,לא יכול לחרוש
מזימות נגד המלך .הוא יותר מדי עסוק מכדי לתפוס את מלוא
משמעות מצבו הנואש או לחשוב כיצד להמלט ממנו .אומר
המסילת ישרים שזו אחת מן הדרכים בהן נוקט היצר הרע .הוא
דואג שנהיה מאד עסוקים כל הזמן .שלא יהיה לנו זמן להתבונן
ולבדוק האם אנחנו הולכים בדרך הנכונה .אם נעצור לרגע
ונתבונן ,נוכל לראות במה עלינו להשתפר ונדאג לעשות כן .משום
כך הוא דואג שנהיה עסוקים.
ילדים יקרים . . .
לפעמים זה טוב להיות עסוקים .אם אתם נוסעים בסירה ,אתם
ודאי רוצים שהמנוע יהיה עסוק כל הזמן ויעבוד מה שיותר מהר
כדי להביא אתכם ליבשה .אולם ,רב החובל צריך לבדוק את
המיקום מפעם לפעם ולנתב את הסירה לכוון הנכון .באותו אופן,
אנו רוצים להיות עסוקים בקיום מצוות .אנו רוצים שמנוע המצוות
ימשיך לפעול ,אולם עלינו לקחת פסקי זמן מדי פעם ולדבר עם
ההורים על דברים חשובים .עלינו לודא שאנחנו הולכים בכיוון
הנכון .האם אנחנו נמצאים בכתה הנכונה? האם יש לנו חברים
מתאימים? האם פעילויות אחר הצהרים שלנו טובות עבורנו? מצאו
את הזמן לודא שאתם מתקדמים בכיוון הנכון.
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