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פרשת שופפים תשפשב
הרמזמ  רותמת

רכבו  עם  כשהתנגש  קשה  נפצע  מקגיליקודי  העיר  ראש  ואתחנן:  מפרשת  תקציר 

באוטובוס הסעות. הוא דהר במהירות מופרזת ברחבי העיר וקידם את פרוייקט "הצילו 
חיים עם מקגיליקודי" שלו.

העיר  שראש  מאמין  "אתה  לכיתתם.  נכנסו  הילדים  כששני  שמולי  אמר  "מוישי," 

מקגיליקודי ניצח את דודו מנור בבחירות לראשות העיר? זה יכול היה להיות כל כך 

נחמד אילו היה לנו ראש עיר יהודי מארץ ישראל כאן ביוניברסטי סיטי. חבל שמנור 

הפסיד."

היא משהו מיוחד," ענה  ישראל  דוקא לא חשב שהעובדה שהוא מארץ  "אבא שלי 

מוישי. "אתה צריך לקרוא את 'תורת אביגדור לילדים' פרשת ראה, שם מסבירים שארץ 

ישראל היא מקום מיוחד רק כשיש בה תורה ויהודים שומרי מצוות. דודו מנור הוא לא 

שומר מצוות, וכשהוא הוא התגורר בארץ ישראל, הוא לא חי בין יהודים יראי שמים."

בדיוק אז נכנס הרב'ה ברומברג לכתה.

"בואו ילדים", אמר הרב'ה ברומברג. "אנחנו יוצאים ל'טיול של נפלאות הבורא'."

"מה זה 'טיול של נפלאות הבורא'?" שאל מרדכי בסקרנות.

הרב  של  תלמידו  היה  זצ"ל,  ברג  שמואל  הרב  שלי,  "הרב'ה  חייך.  ברומברג  הרב'ה 

להתבונן  כדי  קבוע,  באופן  כאלה  לטיולים  תלמידיו  את  לקחת  שנהג  מילר,  אביגדור 

בכל הדברים השונים והמדהימים שה' יצר עבורנו."

"וואו, זה נשמע כיף!" אמר שימי.

"זה יותר מ'כיף'", אמר הרב'ה ברומברג. "בכל פעם שאני יוצא לטיול כזה, זה גורם לי 

לחשוב יותר ויותר על הניסים שעושה עימנו הקב"ה. לא רק שזה מהנה, אלא זה גם 

מקרב אותנו לה' – וזה ה'כיף' האמיתי!"

הרב'ה  לאן  תהו  הם  החיידר,  מבנין  ברומברג  הרב'ה  בעקבות  יוצאים  הילדים  בעוד 

לוקח אותם כדי לראות ניסים של ממש. אבל נראה היה שהרב'ה ברומברג לא לוקח 

אותם למקום מסוים. למעשה, ברגע שהם התחילו ללכת במורד הרחוב, הוא התחיל 

והסביר כמה דברים  לגובה,  והמייפל המתנשאים  להצביע על העלים על עצי האלון 

מדהימים ניתן ללמוד אפילו מעלה אחד בודד.
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לפתע, בעוד הרב'ה ברומברג מראה להם כיצד ה' תכנן את זרע המייפל באופן שהוא 

ובכך לשתול עצים חדשים הרחק  זרעיו  יוכל להפיץ את  יעוף כמו מסוק כדי שהעץ 

משם, שמעו הילדים קול חריקת צמיגים מוכרת, והם הרימו את מבטם כדי לראות את 

הוא  והפעם  כביש במכונית הספורט שלו,  שוב במורד  דוהר  העיר מקגיליקודי  ראש 

החזיק בידו שלט שעליו נכתב "זהירות בדרכים".

המכונית התרחקה במהירות, קיפצה לרגע על המדרכה ואז נעלמה מעיניהם, ומוישי 

אמר, "תראו! ראש העיר מקגיליקודי חזר בתשובה!"

יצא מבית החולים לאחר התאונה שלו, הוא תולה  "כן," הוסיף שמולי. "מאז שהוא 

שלטי 'זהירות בדרכים' בכל מקום!"

"אני לא חושב שהוא חזר בתשובה," אמר הרב'ה ברומברג בקול תקיף.

שמשכנעות  כרזות  עם  מסתובב  הוא  "עכשיו  מוישי.  שאל  לא?"  למה  הרב'ה,  "אבל 

אנשים להיזהר בכביש, לאחר שנקלע לתאונה הזו תוך כדי מהירות מופרזת."

"ילדים", אמר הרב'ה ברומברג. "האם אתם יודעים למה ה' ציווה בתורה לתלות בכל 

רחבי ארץ ישראל שלטים המורים 'מקלט'?"
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"כדי שמי שהרג את הנפש בשוגג ידע איך להגיע לעיר מקלט!" אמרו כמה מהילדים.

"כן, זו סיבה אחת", אמר הרב'ה. "ה' רוצה להקל על אנשים שעברו עבירה לקבל עזרה. 

אולם הרב מילר אמר שיש סיבה נוספת. הוא הסביר שזו גם דוגמה לאופן שבו ה' עוזר 

לאנשים להימנע מלעבור עבירות, עוד לפני שהם עושים אותם."

"אבל הרב'ה," אמר שמולי. "למה שמישהו שלא הרג אף אחד יצטרך שלט שמפנה 

אותו לעיר מקלט?"

"הסיבה היא", הסביר הרב'ה ברומברג. "שכשאדם רואה שלטים בכל מקום שכתוב 

בהם 'מקלט, מקלט, מקלט', עליו לחשוב על משמעות הדבר, ועד כמה שעליו להיות 

זהיר מלעשות פעולה שעלולה להעמיד מישהו בסכנה.

"ראש העיר היקר שלנו, להבדיל, תולה בכל מקום שלטים המורים לאנשים לנסוע 

בזהירות. ובכל זאת, תראו איך הוא עדיין דוהר בצורה מסוכנת ברחבי העיר. הוא לא 

לומד לקח מהסימנים שלו."

העיר  ראש  של  שרכבו  השרוף  הגומי  סימני  על  כשהסתכלו  כך  על  חשבו  הילדים 

מקגיליקודי השאיר על הכביש בזמן שעבר שם, בעוד הרב'ה ברומברג ממשיך בדבריו.

"ה' נותן לנו כל הזמן סימנים. בכל פעם שאנחנו שומעים על מישהו שעשה משהו לא 

בסדר או מקבל עונש, אנחנו אמורים לחשוב על זה. זה אמור להזכיר לנו שעלינו להיות 

זהירים בכל מה שאנחנו עושים ולוודא שאנחנו תמיד עושים את רצון ה'.

"אולם גם אם ראש העיר מקגיליקודי לא לומד את הלקחים מהסימנים שלו, אנחנו 

וללמוד   - ה'  של  אחר שקורה בעולמו  דבר  כל  ועל   - יכולים להסתכל עליהם  עדיין 

מהם כיצד להיות טובים יותר. עכשיו בואו נסתכל על עץ התפוח הזה ונראה מה אנחנו 

יכולים ללמוד ממנו על עולמו המופלא של הקב"ה.

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
ה' תמיד מציב בפנינו תמרורים ומראה לנו את 
הדרך הנכונה. בידינו הדבר ללמוד מהם את 

הלקחים הנכונים.
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