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פרשת אורי מות תשפשב
הנש  םעפ

דרררררררררררררררררררר!!!! הפעמון צלצל בקולי קולות מסמן את סיום ההפסקה. 

כל הבנים ב"תלמוד תורה דהורקי" מיהרו לחזור לכיתותיהם. תלמידי כיתה ו' התרגשו 

במיוחד לחזור לכיתה, כי הרב הורוביץ הבטיח להם הפתעה גדולה לאחר ההפסקה!

הילדים הנרגשים רצו פנימה מהר ככל שניתן, אך לפתע שרוליק מעד ונפל בכניסה 

לבניין החיידר. כשהבחין בכך הרשי, הוא הפסיק לרוץ ועזר לחברו לכיתה לקום.

"שרוליק, אתה בסדר?" שאל הרשי.

"אני לא יודע," אמר שרוליק בבכי. "אני חושב שיורד לי דם, תראה!" הוא אמר ופלט 

יבבה.

"וואי, וואי!" קרא הרשי, כשראה את מכנסיו הקרועים של שרוליק ואת החתך בברכו. 

"בוא! חייבים ללכת למשרד החיידר מיד!"

"אבל אתה לא רוצה להגיע לשיעור בזמן כדי לגלות את ההפתעה של הרב'ה?" שאל 

שרוליק.

"אבל אתה פצוע!" הרשי מחה בדרמטיות. "איך אני יכול לעזוב חבר שפצוע וסובל 

מכאבים?! יאללה, בוא נלך."

שרוליק חייך. הוא מעולם לא באמת חשב על הרשי כעל חבר קרוב, הם ישבו משני צדי 

הכיתה והרשי אהב לשחק בפריזבי )צלחת מעופפת( בהפסקה, בעוד שרוליק העדיף 

לקרוא. זה היה ממש נחמד מצידו של הרשי להתחשב בו כל כך, במיוחד לאור העובדה 

שכולם התרגשו לחזור לשיעור, סקרנים לגלות את ההפתעה של הרב הורוביץ.

במשרד בית הספר, הרב שטיינער, שהיה חובש בהצלה, חיטא את החתך של שרוליק 

וחבש אותו במקצועיות. ואז, שני הבנים מיהרו יחד לכיתה.

מקומם.  את  ותפסו  נכנסו  שהילדים  שעה  הורוביץ  הרב  קרא  אתם!"  הנה  הא!  "אה 

"חיכיתי לכם כדי שאוכל להכריז על ההפתעה הגדולה שלי!"

לרעך  "ואהבת  הכיתוב:  התנוסס  שעליו  וצבעונית  גדולה  כרזה  פרש  הורוביץ  הרב 

כמוך". כל הילדים הביטו בכרזה בהשתהות, בעוד הרב הורוביץ המשיך.
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"מכיוון שאנחנו באמצע ספירת העומר, אנחנו עורכים קמפיין בין אדם לחברו. כל ילד 

יקבל טבלה שתפרט לפחות דרך אחת שבה הוא הביע אהבה לחבר בכל יום. מי שיגלה 

במחיצת  שלם  יום  להיות  יזכה  הזו,  והמדהימה  החשובה  למצוה  מסירות  הרבה  הכי 

האדמו"ר שליט"א!" הודיע הרב'ה חגיגית.

הרב הורוביץ סרק במבטו על כל ילדי הכיתה , מצפה שהבנים יתרגשו מהקמפיין של 

בין אדם לחברו, אבל רוב הילדים עדיין הביטו בהם במבטים מבולבלים.

תיהיה  שלכם  שההתרגשות  "ציפיתי  באכזבה.  הורוביץ  הרב  שאל  בסדר?"  לא  "מה 

קצת יותר בשמים."

הרשי הניף את ידו. "זה רק שכולנו כבר יודעים על 'ואהבת לרעך כמוך'," הוא אמר.

"כן," הוסיף שרוליק. "למעשה, הרשי ממש עשה את המצוה הזו בצורה כל כך יפה! 

הוא עזר לי אחרי שנפלתי ונפצעתי קשות בסוף ההפסקה ופתחתי את הברך וירד לי 

כמויות דם!"

הרשי הרים את ידו שוב. "כמו כן, לאהוב את היהודי האחר היא מצוה שזמן קיומה 

הוא כל השנה. למה שנרצה לעשות לזה קמפיין דווקה עכשיו?!"
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"בנים, אני רוצה להסב את תשומת לבכם למשהו בפרשת השבוע," אמר הרב הורוביץ. 

'אַחַת  לכאורה:  נוספות  מילים  שתי  מוסיפה  היא  כיפור,  יום  על  מדברת  "כשהתורה 

נָה'. עכשיו, למה התורה צריכה להגיד לנו שיום כיפור מגיע פעם בשנה?! זה לא  ָשּׁ בַּ

שהיא מספרת את זה על כל יום טוב.

"התשובה היא שאין דבר כזה 'אנחנו יודעים את זה כבר'. הרב אביגדור מילר היה אומר 

שלומר: 'תודה ה' על הכל' זה כלום. כמו כשמישהו אומר לך 'תבוא בכל עת' זה בדרך 

כלל אומר 'אף פעם'. אם רוצים להיות כנים, אנו צריכים להיות ספציפים. לא כולם כאן 

אוהבים מקצועיים. ולכן אנחנו צריכים זמן יעודי לעבוד על זה. כמו תשובה. זו מצוה 

'אני  יכול להגיד  זה. אתה לא  יכול לדחות את  זה חיוב! אתה לא  כל השנה. למעשה, 

אעשה תשובה כשיגיע יום כיפור'! אז התורה אומרת אחת בשנה, כי זה הזמן להשקיע 

בזה את כל הכוחות!

"אנחנו צריכים לקבוע זמנים קבועים לעבודה במצוות, למרות שאנחנו 'יודעים כבר 

הכל'. כעת, בימים אלו של ספירה, כאשר אנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא, נתרכז 

בציווי רבי עקיבא, כי אהבת יהודים היא 'כלל גדול בתורה'..."

הבנים כולם שקעו בהרהורים בזמן שהרב הורוביץ הצמיד את הכרזה החדשה על 

קיר הכיתה. לפתע קפץ שרוליק ממושבו.

"הנה, יענקי," הוא אמר, הרים את העיפרון של יענקי והושיט לו אותו. "העיפרון שלך 

נפל על הרצפה."

ואז, פנה להרב הורוביץ, והוסיף. "תודה לך, רב'ה. מה שאמרת הרגע גרם לי להבין 

שתמיד אפשר לעשות עוד כדי לעבוד על המצוה האדירה הזו של ואהבת לרעך כמוך."

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
למרות שעלינו לעשות תמיד את כל המצוות, 

התורה מלמדת אותנו להקצות זמנים ספציפיים 
כדי להתרכז במצוות בודדות עם כל הכוחות.
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