
לילדים
תורת אביגדורתורת אביגדור

ע"פ שיחותיו של הגאון הרב אביגדור מילר זצ"ל 
מאת: ארי בן-עמי
איורים: יוכבד נדל

ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

פרוצמה  ורצצמ יפרצצמ

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד בביקוש הרב
נא לתרום בעין יפה

וינרחצמ: 072-222-3383



פרשת שופפים
פרוצמה  ורצצמ יפרצצמ

איצי הצטרף לאבא והתיישב ליד השלחן בסלון ללמוד יחד את המשנה היומית. 
כשהוא התיישב הוא הבחין שאבא באמצע לכתוב צ'ק על סך 18$ לישיבת הוד 

התורה.

"אבא" אמר איצי, "אני ראיתי את ארי הולצבכר היום בקמפ והוא בדיוק אמר לי 
שאבא שלו תרם טריליון דולר למוסדות הוד התורה. מה, אז באמת 18$ יעשו להם 

איזשהו הבדל? למה שלא נשתמש בזה פשוט לקנות עוד קצת ממתקים לבית?"

"למעשה" אמר אבא, "ישנה סיבה מאד טובה לכך שאני שולח שמונה עשרה – "

לפני שאבא הצליח לסיים - צלצל הפעמון של דלת הבית. בתיה, שתמיד היתה 
הראשונה לפתוח את הדלת, נכנסה במרוצה לסלון. "אבא, אמא! שתי אנשים עם 

ידיים חזקות נמצאים כאן עם ספה ענקית!"

סבא וסבתא הזמינו לנו מתנה, ספה חדשה, לכבוד יום הנישואין של אבא ואמא, 
וסוף סוף זה הגיע!

"וואו, זה כל כך מרגש!" אמר אבא. "אבל אנחנו צריכים להעביר את הספה הישנה 
לחדר אחר בכדי לפנות מקום".

איצי קפץ ורץ עם שימי לסלון” – זה היה התחביב שלהם להעביר דברים כבדים 
שאבא,  בזמן  הצר,  במסדרון  הספה  אחת  העבירו  כבר  הסבלים  למקום!  ממקום 

אמא, איצי, שימי ובתיה התאספו סביב הספה הכחולה הישנה. 

כל אחד תפס חלק אחר בספה והרים. יעלי הקטנה פסעה לתוך החדר. "אני גם 
רוצה לעזור!" היא אמרה, שמה את שתי ידיה מתחת לספה כשכל המשפחה החלה 

לפסוע עם הספה לכיוון המסדרון.

יכולים  שאנחנו  חושב  אני  אבל  העזרה,  על  לך  רבה  "תודה  איצי,  אמר  "יעלי", 
גם בלעדייך... למה שלא תצאי לשחק עם הצבעים  להצליח להעביר את הספה 

החדשים שקיבלת מסבתא?"

"סליחה, אבל אני גם רוצה לקיים כיבו דאב אם"!

"את הילדה הכי מתוקה בעולם", אמר שימי. "את בטח מתכוונת לכיבוד אב ואם, 
לא?"
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את  לקיים  רוצה  ואני  אותנו!  לימדה  ככה  שלי  "הגננת  יעלי,  התעקשה  "לא!" 
המצווה בדיוק כמוך, כמו איצי וכמו בתיה!"

"יעלי, את מדהימה!" אמרה אמא. בטח שאת יכולה לעזור לנו."

"אני כל כך גאה בך, יעלי" הוסיף אבא, "את תמיד רוצה להיות חלק מהמצוות!"

וכך, יצאה משפחת גרינבוים בצוותא, סוחבת את הספה במורד המסדרון היישר 
לתוך החדר. כולם נשאו בנטל, ויעלי מלמטה, מנסה בכל כוחה להשתתף ולעזור. 

אצבעותיה בקושי מגיעות לתחתית הספה.

לאחר ששתי הספות הובלו אחר כבוד למיקומם החדש בבית. אמר אבא לאיצי, 
"אתה יודע משהו? בדיוק עכשיו, כשהזזנו את הספה, אצבעותיה הקטנטנות של 
יעלי נתנו לנו תשובה לשאלתך אודות התרומה שלי הבוקר על סך שמונה עשרה 

הדולרים".

יעלי  בין אצבעותיה של  איצי היה מבולבל. "מאיפה בדיוק הקשר? מה הקשר 
לתרומת השמונה עשרה דולר של אבא ותרומה הטריליונים של מר הולצבכר?!"

"תסתכל על זה" אמר אבא כשהוא פותח את החומש לתחילת פרשת שופטים. 
"על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יומת המת", הפסוק מדבר על הצורה בה 
או שלשה  שתיים  של  ידי העדות  על  אדם שהשתחווה לפסל.  הדין מעניש  בית 
רושם  עושה  בזהירות.  הכתוב  על  הסתכל  איצי,  וכעת,  יהרג.  יומת.  האיש  עדים 

שישנה מילה מיותרת בפסוק, הלא כן?"
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"בטח! קרא איצי. "מכיוון שיש צורך רק בשני עדים, לא שלשה!"

"בדיוק! האדם השלישי יכול היה להישאר בבית - בית הדין לא צריכים אותו! 
ועל כן נראה כי המילים "שלשה עדים" – הינן מיותרות!"

מילה  שום  בתורה  אין  שלעולם  מכיוון  להיות  יכול  לא  שזה  יודעים  אנו  "אבל 
מיותרת. חייב אם כן להיות שישנו מסר הנלמד מהעניין של העד השלישי שמשתרך 

אחריהם."

חז"ל אומרים לנו שזה מלמד אותנו שבעיני השם הוא לא סתם אדם מיותר כלל! 
אפילו  מהם,  כאחד  אותו  מחשיבה  התורה  אחרים,  לאנשים  מצטרף  אדם  כאשר 
אם הוא היה ממש לא נצרך! אם שתי אנשים הולכים לקיים מצוה והם לא זקוקים 
לעזרתך כלל, אבל אתה מצטרף אליהם בכל אופן מכיוון שאתה רוצה להימשך 
אחריהם בשביל לשרת את השם, זה נחשב כאילו אתה עשית את המצווה גם כן!"

ולא  שנים  חמש  בת  רק  שהיא  למרות  אותנו.  לימדה  עכשיו  שיעלי  מה  וזה 
עם  את הספה  לעזור להעביר  בכדי  היא הצטרפה אלינו  זקוקים לעזרתה,  היינו 
אצבעותיה הקטנות. אנחנו חשבנו שהיא סתם מיותרת, אך התורה מלמדת אותנו 
שהשם מחשיב את אצבעותיה הקטנות בדיוק באותה מידה שמחשיב את הידיים 

הגדולות שלנו!"

"אהה", אמר איצי. "אז זו הסיבה שאתה תורם את הצ'ק למוסדות הוד התורה?"

"בדיוק", אמר אבא. "מוסדות הוד התורה עושים כל כך הרבה חסד ותומכים בכל 
כך הרבה תורה, עד שאני רוצה להיות חלק ממפעל נפלא זה – אפילו אם התרומה 
שלי לא ממש תשנה להם – אני רוצה שגם לי יהיה חלק בלשרת את השם בכזו 

צורה וכל צורה אפשרית – אפילו אם זה רק "להשתרך" אחרי...

מכיוון שכאשר נותנים את כל מה שרק ניתן, אפילו אם זה לא מידי הרבה, השם 
תורמים  שהיינו  כפי  בדיוק  זה  את  מחשיב  והוא  מונח,  שלנו  הלב  איפה  רואה 

טריליוני דולרים כדרך העשירים בממון!"

"תודה אבא!" אמר איצי. "עכשיו, אני יודע תמיד להצטרף לכל ענין אפשרי בכדי 
להיות חלק ממצווה, בכל מחיר. ואפילו אם זה לא יהיה לזה ממש משמעות, וזה 

לא בדיוק יורגש, רק בכך שהצטרפתי זה יגרום לי להיות חלק מהמצווה."

שבת שלום ומבורך!
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