
לילדים
תורת אביגדורתורת אביגדור

 ע"פ שיחותיו של הגאון הרב אביגדור מילר זצ"ל 
מאת: פינחס בן-עמי

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

החיים בחרוזים

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד בביקוש הרב
נא לתרום בעין יפה

להנצחות: 072-222-3383



פרשת משפפים
החיים בחרוזים

"שלום, אמא! הגעתי!" קרא אליהו ליבוביץ תוך כדי זריקת המעיל באמצע הבית. הוא 
מיהר לסלון, שמט את ילקוטו על הרצפה והוציא את הגמרא שלו. 

"אמא, יש לי חדשות טובות וחדשות פחות טובות! סיימנו את הפרק הראשון של בבא 
מציעא ואנחנו עושים 'סיום' ביום שני, פיצה, צ'יפס, עוגות, בורקס, קולה – אני כבר לא 

יכול לחכות!"

"מקסים" אמרה אמא ליבוביץ. "אני משערת לעצמי שה'סיום' הן החדשות הטובות 
וכאבי הבטן שהאוכל עלול להסב לך הן החדשות הפחות טובות, הא?"

החדשות  לא  ממש  ואלו  שעברה.  בפעם  כמו  באוכל  יגזים  לא  אני  אמא!  "באמת 
הגרועות. הענין הפחות נחמד הוא שהרב מצפה מכל חברותא להכין שיר, עם חריזה 

קלה, על משנה אחת שלמדנו. וכך בסיום יהיה לנו שיר לכל משנה בפרק הזה."

"זה מקסים, כל כך יפה!" קראה גב' ליבוביץ.

"ממש לאאאאאא! זה כל כך מבייש! חרוזים?! מה אנחנו כתה א'? ויותר גרוע החברותא 
שלי, צביקי ואני קיבלנו להכין את המשנה הראשונה, משנה אלף – וזה אומר שאנחנו 

צריכים לבייש את עצמנו בפני כולם, לפני כולם!"

"תסתכל על הצד היפה, אליהו. לפחות אתה לא צריך להכין מחול ותנועות כמו שיעלי 
עשתה במסיבת חנוכה".

איך אדם חופר   – ימים עברו  יעשה? המשנה מדברת על  אני  "די, אמא, באמת! מה 
לעצמו בור ברחוב ולפתע שור של מישהו נופל לתוכו וניזוק, אבל אף אחד לא חופר 
היום בורות ברחוב.. וגם אם כן, למי יש שור בימינו? מה אני יכול לדעת על ארבעת 

אבות הנזיקין עליהם מדבר המשנה?"

"אתך בצערך אליהו, גם אני מעולם לא למדתי על 'ארבות נזיקין'... לא למדנו 'בבקמא' 
בבית יעקב.. עוד מעט אבא יחזור מהכולל, אני בטוחה שהוא יוכל לעזור לך.

"ובינתיים, תעשה לי טובה ותרים את המעיל שלך מהרצפה. רק החורף קניתי לך את 
זה ואני רוצה שזה ישרוד לפחות שנה או שנתיים. אם תשמור עליו, נוכל אולי להעבירו 

אח"כ גם לצביקי.

עלול  מה  לחשוב  אפילו  רוצה  לא   – בארון  במקומו  הילקוט  את  בבקשה  שים  "וכן, 
לקרות אם סבתא תבוא לבקר ובטעות תעמד עליו."

מאוחר יותר בערב...
"אליהו" אמר אבא. "כמה אני גאה בך. אמא סיפרה לי שאתה מתכונן למסור לכתה את 

המשנה הראשונה בחרוזים עם ניגון יפה."
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"כן, אבא. ואני כל כך שמח שאתה מתעניין כי אני באמת צריך עזרה. תראה מה כתבתי 
עד כה:"

יש לנו שכן בשם מר אור, 
ולא משנה מאיזה מגזר הוא ומה צבע העור...

כי העובדה המרתקת אודותיו היא:
שברשותו ובבעלותו ממש – יש שור!

אך השור קצת מופקר ומטייל בשווקים
ותמיד בדרך - בחצרי עוצר וטועם חיטים

למרות שהם כלל אינם מתוקים

"מקסים" צחק אבא. "אבל מה אתה אומר? אולי כדאי לראות אם יש אפשרויות לכתוב 
משהו שמתאים קצת יותר לעולם של היום...? זה יפריע לך אם אנסה?"

"ממש לא, אבא! אני מחכה לעזרה שלך מאז שחזרתי!"

"טוב, מה תאמר על הרעיון שפשוט נביט סביבנו בחדר ונראה אם נוכל ליישם את 
הדינים של המשנה לחיים שלנו.

ובכן:
מי הניח את המעיל, שוכב שם ברצפה?

התדע אם יד אדם היתה במשימה?

"אה... אה... או... אולי, אה... בעצם... יכול להיות ששכחתי לשים אותו במקום כשאמא 
ביקשה ממני".
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אבא המשיך: 
אם כך, עלינו לידע כי המניח – נחשב כ"אדם המזיק"

וזה ענין כלל לא פשוט או מצחיק
הוא אחד מארבע אבות נזיקין שבמשנה

אפילו אם נעשה בטעות או משכחה

אבא  טעות.  על  אפילו  חייב  שהמזיק  משפטים  בפרשת  למדים  "אנו  הסביר:  ואבא 
ואמא שילמו על המעיל הזה ואם אתה הורס אותו – אתה נחשב למזיק. אתה רואה איך 

אתה מפורסם אליהו.. אתה מוזכר במשניות!

"אה, ויש עוד משהו על הרצפה." 
מה לגבי הילקוט?

האם הוא גם הושלך בטעות?
הן מי שהניחו – בור הוא יצר... 

כי סופו של הנופל עליו עלול להיות מר!
כך במשנה מוזכר.

ובור נוסף שקיים כאן – הן המספריים...
כי מה יקרה, ח"ו אם מנחם ישים עליהם ידיים?

ואני עוד יכול להמשיך.. רואה את כוס המים הזו שמונחת בקצה השולחן:
נניח שאת החלון נפתח

בכדי שיחדור לחדר קצת אויר צח
ורוח נעימה שנושבת - מעיפה

את הכוס היישר ל- רצפה!!!
זהו עוד מקרה הקיים המשנה

אשר כ"אש" אותו היא מגדירה
ומהותה: שהרוח התערבה ונזקים גרמה!!!

"אז אתה מבין, אליהו, המשניות שאתה לומד שייכות לימים אלו גם כן כמו לכל שאר 
הדורות. כשלומדים פרשת משפטים עם רש"י וחושבים שזה משעמם – זה רק בגלל 
משפטים  בפרשת  והכל  קמא  בבבא  ה-כל  אליך.  קשור  זה  איך  על  חושב  לא  שאתה 

מדבר אלינו – וכל שעלינו לעשות הוא רק להבין איך..."

אז לסיכום:
המסקנה ברורה
אין צורך בעזרה

רק להביט סביב – לכל הכיוונים
ולבד כבר יסתדרו החרוזים!!!

שבת שלום ומבורך!
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