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פרשת האזינו - שבת שובה
!ק דצו  צונ ךכ

“תודה רבה על כל העזרה,” אמר אבא כשהוא הסתכל על צבי שעמד בראש 
הסולם. “האם אתה מוודא שהכל בטיחותי שם למעלה?”

אותו היום היה “יום בניית הסוכה” בבית משפחת מרקוביץ, הווי אומר – כולם 
טרודים לגמרי. אמא במטבח מבשלת לחגים, אסתר ואברומי בסלון יחד עם 

דוד אריה, מכינים קישוטים לסוכות. 

יהודה ואבא סחבו את קורות הסוכה שהיו כבדות מידי בשביל צבי – שגם לא 
מידי התחבר לקוצים שחודרים לעור הידיים – כך שהוא מצא לעצמו תפקיד 

מהנה בראש הסולם. 

“כן, אבא. הכל מאד חזק ומתוח. אתם עשיתם עבודה מושלמת, אני רק אעזור 
לסיים כאן בחלק האחרון ואניח את הסכך! אבא, אל דאגה, אני מאד נזהר!”

“אין לי ספק בכך, צבי,” אמר אבא, “וזה גם מאד עוזר לי. אבל ישנה בעיה 
קטנה. בעצם שתיים. ראשית, לפי הרבה פוסקים רק מישהו מעל גיל מצוות 
יכול להניח את הסכך. ושנית, ניתן להניח את הסכך רק אחרי שישנן שלוש 
היינו  עזרתך,  על  כעת  סומכים  היינו  אילו  אז  יציב.  עומדות  שכבר  קורות 

יושבים בסוכה פסולה במשך כל ימי החג, והיינו מפסידים את המצווה.”

“אתמול  יורד באיטיות מהסולם.  “אוף, עוד פעם,” אמר צבי בעצב כשהוא 
כיפור  שביום  אמרה  היא  בבוקר.  ידי  את  כשנטלתי  שטעיתי  לי  אמרה  אמא 
נוטלים רק עד פרקי האצבעות. תמיד אומרים לי שאני עושה טעויות, אפילו 

אם הטעות היא פצפונת.”

“וזה גורם לך להיות בדיוק כמו משה רבינו.” אמר אבא כשהוא עוקב אחר 
צבי המדוכדך היורד מהסולם.

“מה? למשה רבינו גם היה אבא ואמא שאמרו לו שהוא עושה טעויות?” שאל 
צבי כשעיניו מתעגלות בתמיהה. היה קשה לצבי לדמיין את משה רבינו – כילד 

קטן, ודאי לא כילד קטן שעשה טעויות.
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יותר  “אני בטוח שכן,” אמר אבא, “אבל אני מדבר על משהו שקרה הרבה 
רואים  גדול מאד. בפרשת השבוע אנו  מאוחר בחייו כשהוא היה כבר צדיק 
עבירה  מציין  והשם  גדולה  טעות  עשה  שהוא  למשה  אומר  בעצמו  שהשם 
קטנה ופצפונת. זו היתה עבירה כל כך קטנה עד כדי כך שהמפרשים מתקשים 
שצריך  בשיעורו  פעם  אמר  מילר  אביגדור  הרב  העבירה.  היתה  מה  לתרץ 
זכוכית מגדלת מאד איכותית בכדי לראות בעדה את העבירה של משה רבינו. 
משהו  עשית  אתה  למשה,  אמר  הוא  בשקט.  הענין  את  העביר  לא  השם  אך 

בניגוד לרצוני ולכן אינך יכול להיכנס לארץ ישראל.”

“האם זה לא מידי קשוח?” שאל צבי. “משה רבינו היה ממש צדיק גדול ואני 
יכל  לא  השם  למה  הנכון.  הדבר  את  לעשות  יכולתו  ככל  ניסה  שהוא  בטוח 
להעביר את זה בשקט? כשצדיק כל כך גדול עושה עבירה כל כך קטנה אי 

אפשר לסלוח?”

"זו שאלה מצוינת צבי. אז תקשיב למה שהרב אביגדור מילר אמר. הוא אמר 
רבינו  שמשה  מכיון  היתה  שלו  הטעות  על  משה  עם  דיבר  שהשם  שהסיבה 
רצה בכך! גם משה רבינו ידע שכולנו עושים טעויות. וזה בסדר. אחרי הכל 
אנחנו בני אדם. רק הקדוש ברוך הוא הינו מושלם. אך אחד הדברים שהופכים 

את הבן אדם מפשוט לצדיק זה מה שקורה אחרי שהוא עושה טעות.
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"יש אנשים שחושבים שזה יותר מהנה לחשוב שהם תמיד צודקים. זה לא 
נח להם כשאומרים להם שהם טועים. אך אדם חכם יודע שהוא נמצא בעולם 
הזה למשך מאה ועשרים שנה רק בשביל להיעשות טוב יותר ויותר עם כל יום 
שעובר. וזה לא קל להפוך להיות טובים יותר אלא אם כן האדם מוכן לשמוע 

על הטעויות שהוא עושה.

את הטעות הקטנה  הוא עושה  גם אם  הזה,  "אדם שרוצה להצליח בעולם 
ביותר, הוא אוהב לשמוע על כך. הוא רוצה לדעת על כל טעות שיש לו בכדי 

שיוכל להשתפר ולהיות טוב יותר!

"וכך כותב הרמב”ם: שאפילו שלא קם ולא יקום נביא כמשה רבינו, כל אחד 
יכול להיות צדיק כפי שמשה רבינו היה. 

"מכיון שהמשמעות של להיות צדיק היא לנסות להשתפר וכל יום להתקדם 
תמיד  אבל  טעויות  עושים  שאומנם  אומר  זה  טובים.  ויותר  יותר  ולהיות 

משתפרים ולומדים מהטעויות – ולא בורחים מהם.

"ואתה, על ידי עשיית הטעות הזו של הסכך וההבנה שזו היתה שגיאה פסעת 
עוד פסיעה לכיוון ה'צדיק'. להיות צדיק כמו משה רבינו. היום, אתה אומנם 
צדיק קטן אבל אתה בדרך להיות צדיק גדול יותר ויותר כי אתה תדיר משתפר 

וגדל!”

שבת שלום ומבורך וגמר חתימה טובה!
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