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פרשת כי תבא
םוי םי ם י  םוי םי ברא

בית יעקב עדת מנוחה

“יהודית!” אמרה ריקי, כשהיא פגשה את חברתה. “איך היה הטיול לארץ ישראל?”

“הוי, זה היה כל כך מדהים,” התלהבה יהודית. “יש לי רק שלוש מילים בכדי לתאר זאת: 

קדוש, קדוש וקדוש!”

בכדי  סביבן  להתאסף  התחילו  בנות  ועוד  כשעוד  ריקי  אמרה  מיוחד!”  נשמע  “וואו, 

לשמוע גם כן על פרטי המסע של יהודית. “תספרי לנו על זה!”

ואני התפללתי על אחותי שיינדי  “דבר ראשון הלכנו לכותל  יהודית.  “ובכן,” התחילה 

שתתארס.”

“רגע,” אמרה בתיה. “הלכת רק פעם אחת לכותל? את יודעת שזה לא עובד ככה, נכון?”

כולן הביטו אל בתיה. “מה את מתכוונת?” שאלה יהודית.

“טוב, אז תדעי שצריך להתפלל במשך ארבעים יום בכדי שהשם יענה לתפילתך,” אמרה 

בתיה.

“ממש לא נכון!” אמרה טובה. “מאיפה הבאת את הרעיון הזה?”

בתיה שלפה מתיקה במהירות עלון של 'תורת אביגדור לילדים'. “תראו, הנה, כתוב כאן, 

בסיפור של 'צדוק הצדיק'! רב הכלא סיפר לו איך משה רבינו התפלל במשך 40 יום לפני 

שהוא נענה.”

“בסדר,” הגיבה יהודית כשבנות נוספות הוציאו גם הן את העלון מהתיק שלהן ודפדפו 

בו. “אבל זה לא אומר שאם משה רבינו עשה זאת בפעם האחת הזו, זה ממש לא אומר 

שככה זה תמיד.”

העניינים התחילו להתחמם והבנות התווכחו הלוך וחזור. בתיה פתחה את תיקה והוציאה 

כל מיני עלונים וספרים בכדי להוכיח את נכונות עמדתה.

של  שקבוצה  “כתוב  הרבנים.  קופת  של  הפרסומת  את  מחזיקה  אמרה  היא  “תראו!” 

תלמידי חכמים יתפללו עבור כל תורם ותורם במשך 40 יום! וכשאח שלי חזר על מסכת 

תפילות  לומר  מתחילים  יום   40 במשך  גשם  יורד  לא  שאם  אומר  אותו  שמעתי  תענית, 

מיוחדות לגשמים, אז זה ברור שיש ענין ב40 יום כשבאים לדבר על התפילה!”

באותו הרגע נכנסה המורה לכתה.
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“בוקר טוב בנות,” אמרה הגב' פרידמן בנעימות. “האם הכל בסדר?”

להתיישב  ברוגע  מהן  ביקשה  פרידמן  והגב'  שלהן  הוויכוח  על  למורתן  סיפרו  הבנות 

במקומותיהן.

“בנות,” התחילה המורה, “אני רוצה תחילה להבהיר כמה נקודות. דבר ראשון, לתפילות 

תמיד יש השפעה. וזה לא אומר שאם לא התפללת על משהו במשך ארבעים יום אז השם 

לא יענה על תפילה זו.”

ידה של בתיה הונפה אל על כל כך מהר עד שהיא כמעט התנתקה מהכתף.

“כן, בתיה?” אמרה גב' פרידמן.

 פרשת אי תבאאי תבא  |  3



“אבל בתורת אביגדור היה כתוב במפורש שצריך 40 יום” היא אמרה. “ומה עם עלוני 

קופת העיר והמשניות בתענית?”

של  הוצאה  "זוהי  המורה.  ענתה  הלכות,”  פוסקת  לא  אביגדור  התורת  ראשית,  “טוב, 

סיפורים לילדים שמלמדת חלק מהשיעורים של הרב אביגדור מילר, אולם זה חד משמעית 

לא בשביל שתוציאי הלכות חדשות מבין שורות הסיפורים.

"ובכל זאת, עלינו להיות זהירים ביותר לפני שאנו מסיקים מסקנות המבוססות על דברים 

שלמדנו. מסר זה דווקא נלמד ממש מפרשת השבוע. התורה אומרת: 'ולא נתן ה' לכם לב 

לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה', והמשמעות: שלקח לעם ישראל עד 

סוף הארבעים שנה בהם היו במדבר להבין את מתן תורה. ומדוע התורה מספרת לנו את 

זה?

"והגמרא עונה שהתורה באה ללמד אותנו שגם אם אנו לומדים ספר מסוים פעם או 

פעמים זה לא אומר שאנחנו באמת יודעים ומבינים אותו. אפילו אם אדם סיים את כל 

הש”ס זה לא הופך אותו באופן מידי לתלמיד חכם. הבנה אמיתית של התורה משמעותה 

לפחות לימוד של 40 שנה עם רב ומורה בכדי שאדם באמת ידע משהו.”

בתיה הצביעה. “האם אני צריכה לקרא את תורת אביגדור לילדים במשך 40 שנה בכדי 

להבין אותו? והלא זה מיועד לילדים ואני לא מתכוונת להיות ילדה בעוד 40 שנה.”

“לא, לא,” ענתה גב' פרידמן בחיוך. “אינך צריכה לקרא את התורת אביגדור במשך 40 

שנה. ובהחלט ישנם מסרים אותם ניתן לקחת וללמד מהרבה ספרי קודש אפילו כשקוראים 

בהם בפעם הראשונה. אולם בכדי לדעת באמת ולהבין לגמרי את דברי התורה, על האדם 

להיות בלימוד מתמיד וחזרה מתמדת, שוב ושוב, בעזרת רבותיו, רבנים וגדולי תורה. זה 

לעולם לא נגמר! עלינו ללמוד באופן עקבי שוב ושוב במשך כל חיינו, מכיון שזו הדרך 

היחידה להבין לגמרי את רצון השם ועובדו כראוי.”

לאחר השיעור, בתיה נגשה אל יהודית. “אני מתנצלת שאני אמרתי שתפילותייך בכותל 

לא השיגו את מטרתן,” היא אמרה. “השם יעזור לאחותך למצא חתן במהרה.”

שעבר  שבוע  זוכרת  את  מעניין?  מה  יודעת  את  “אבל  מחויכת.  יהודית,  אמרה  “אמן!” 

כשאנחנו סיימנו סוף סוף את הלכות שבת בקיצור שלחן ערוך ודיברנו על כך שאנחנו כל 

כך שמחות שסיימנו זאת? אז באמת לא ממש סיימנו, הלא כן? עלינו להמשיך וללמוד 

זאת שוב ושוב במהלך 40 השנים הקרובות. וזה ארוך בהרבה מ40 ימים! ולוואי ונצליח!”

שבת שלום ומבורך!
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