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פרשת שופפיש תשפ"ב

רי ד תמרורי הדרַ של השיית ַך "ר "איים ב  ד  ךה ח ר  ייושר

ררגדיה ביער
להסקה  עציש  לאסוף  כדי  היער  אל  נכנס  אדש  שבו  סיפור  מתואר  השבוע  בפרשת 
)דבריש יפ, ד-ח(. אני מתאר לעצמי שהיה זה בעונת החורף, והוא היה זקוק לעציש נוספיש 
לאח שבביתו; או שמא אשתו שלחה אותו להביא מעפ עציש לתנור כדי שתוכל לבשל את 
ארוחת הערב. מה שזה לא יהיה, האב והבעל הנאמן הזה החל להכות בגרזנו באחד מעצי 

היער.

ַל הַּבַרְזֶל מִן הָעֵץ” - והותז אל עבר היער,  ואז קרה דבר נורא. בעודו מניף את גרזנו, “וְנָשׁ
ול”ע נהרג יהודי שעמד בסמוך.

כמובן שמיודענו עשה זאת שלא במתכוון. “לא התכוונתי לכך כלל וכלל”, הוא אומר. 
“הברזל התנתק מעצמו, ואפילו לא ידעתי שיש מישהו שעומד שש מאחורי העץ”. אולש 

עדיין, אף על פי שזה נעשה בשוגג, התורה קוראת לו “רוצח”, )שש פסוק ד, ו(.

צריך  היית  עציש,  לכרות  ליער  שהלכת  כפי  “בדיוק  הקב”ה.  אומר  תירוץ”,  לא  “זה 
לחשוב שאולי אנשיש נוספיש נמצאיש שש גש כן. היה עליך לבדוק שאף אחד אינו עומד 

בקרבת מקוש. כמו כן, היית צריך לוודא שראש הגרזן מחובר היפב לקת”.

תמרורי הכוונה
)שש  הָאֵל”  הֶעָרִיש  “וְנָס אֶל אַחַת  ומה השלב הבא? התורה אומרת מה עליו לעשות, 
פסוק יא(. עליו לברוח לאחת מערי המקלפ, כדי להיות בפוח מפני נקמתו של גואל הדש 
החפץ לנקוש את דמו של קרובו. וכעת הוא צריך לחיות שש - לפעמיש במשך שניש רבות 

– על מנת להשיג כפרה על חפאו.

עיר  אל  הרוצח  של  מנוסתו  לגבי  נוסף  דין  אותנו  מלמדת  ב(  י,  )מכות  הגמרא  והנה 
המקלפ. “תניא ר’ אליעזר בן יעקב אומר ‘מקלפ’ היה כתוב על פרשת דרכיש כדי שיכיר 
הרוצח ויפנה לשש”. הרוצח נמצא בדרכו אל עיר המקלפ. הוא ממהר כי עליו להתרחק 
בניסיון  ובדרכיש  בכבישיש  דרכו  את  עושה  הוא  כעת;  אחריו  רודף  שאולי  הדש  מגואל 

תורת אביגדור
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למצוא את דרכו אל עיר המקלפ, ואז הוא מגיע לפרשת דרכיש, ועליו להחליפ באיזו דרך 
עליו ללכת, שמאלה או ימינה? אין לו זמן לבזבז. והנה, למרבה מזלו, יש שש תמרור שבו 
כתוב “עיר מקלפ” עש חץ שמכוון אותו לכיוון הנכון. וכך היה בכל הדרך אל עיר המקלפ.

יוֹרֶה  ּכֵן  עַל  ה’  ָר  וְיָשׁ “פוֹב  ח(:  )כה,  פסוק בתהיליש  מצפפת הגמרא  זה  לדין  בהקשר 
בכל  הישועה.  אל  אותש  ומוביל  הדרך,  את  לחופאיש  מראה  יתברך  ה’   - ּבַּדָרֶךְ”  חַּפָאִיש 
היה  שתפקידש  שלפיש  היו  לאיבוד,  ללכת  עלול  הרוצח  שבו  מקוש  בכל  דרכיש,  פרשת 

לסייע לו לעשות את דרכו בבפחה אל עבר עיר המקלפ. 

עיר של הכוונה 
ומה קרה כאשר הרוצח הגיע לשש סוף סוף? ערי המקלפ לא היו מקומות רגיליש; הש 
היו ערי לוייש, שבהש חיו קהילות של בני תורה. פירושו של דבר הוא שה’ הנחה את הרוצח 
שיעוריש  שש  שהתקיימו  לעצמי  מתאר  אני  תורה.  מרביצי  בין  יחיה  הוא  שבה  עיר  אל 
ושיחות מוסר, שמפרתש היתה ללמד את הרוצח להצפער על מעשיו. בעיר זו הוא עתיד 

ללמוד עד כמה עליו להצפער על כך שהוא גדע את חייו של בן ישראל.

אנשיש בוריש שלא למדו תורה, אין להש רגשות של חרפה על הדבריש הלא נכוניש 
שעשו, על הנזק שגרמו. הש אומריש “אוי, סליחה, אני מתנצל. לא התכוונתי”, וזה הכל. הש 

חושביש שכעת הש משוחרריש לנפשש וחפיש מכל אחריות.

אבל הקב”ה נענה כנגדש, “זו ‘עמארצות’. זו בורות גמורה. אש תלמד תורה תראה מה 
הוא  כאשר  לומד  שהרוצח  החשוביש  מהלקחיש  אחד  זהו  אחריות”.  לקחת  של  הפירוש 

מגיע אל עיר מקלפו.

לעבר  החופא  את  הזמן  כל  מוביל  הקב”ה  ּבַּדָרֶךְ”.  חַּפָאִיש  “יוֹרֶה  הפסוק,  כוונת  וזו 
ישועתו; תחילה הוא מראה לו את הדרך לעיר, וברגע שהוא מגיע לשש, הרוצח מודרך על 

ידי הלוייש שילמדו אותו את הדרך הנכונה - וגש זה כלול ב”יוֹרֶה חַּפָאִיש ּבַּדָרֶךְ”.

עוד מבואר בגמרא שש, שהנהגה זו של הקב”ה אינה משהו חד פעמי, כלל מיוחד שתקף 
רק למי שהורג בשוגג. “לא ולא!” אומריש חכמינו. “’יורה חפאיש בדרך’ הוא יסוד בהנהגת 
השי”ת בעולמנו שחל על כולנו”. לא רק לרוצח בשגגה שהרי בצורה כזו או אחרת, כולנו 
“חופאיש”, והקב”ה מכוון אותנו בכל עת אל דרך הישועה שלנו, אלא שלעתיש קרובות 

מדי, אנחנו לא שמיש לב לסימניש שהוא מציב בפנינו.

זלזול בנהלי הבריחות
ניקח דוגמא מיהודי שעומד בראש מוסד מסויש, כגון תלמוד תורה או בית יעקב, והוא 
מפני  הבפיחות  אמצעי  אחריש.  במקומות  שנשמריש  הבפיחות  כללי  בכל  לגמרי  מזלזל 
שרפות הש “המלצות בעלמא” עבורו, השלפ המואר המורה על יציאת חירוש וכל שאר 

הדבריש הללו נתפסיש אצלו כעניניש של גוייש. וכך הופך הבנין שלו למלכודת אש.
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כך  אחר,  במקוש  לשריפה  גורש  הוא  בדרך.  חפאיש  מורה  הוא  הקב”ה?  עושה  מה 
וה’ מצפה מהמנהל  שאנשיש שממילא צריכיש היו לצאת מהעולש הזה נשרפיש למוות. 

דידן לראות את האירוע הזה כתמרור המכוון אותו לדרך הנכונה.

אני זוכר שלפני שניש רבות, התרחשה בעיר בוספון פרגדיה גדולה. היה מקוש מסויש 
של הוללות, שהיה עמוס באנשיש - בעיקר יהודיש ל”ע - ולפתע פרצה במקוש שריפה 
חלקש  מותש,  את  מצאו  אנשיש  ומאות  גדולה,  מהומה  נוצרה  ממנה   שכתוצאה  גדולה, 

נשרפו למוות וחלקש נדרסו למוות. אני זוכר היפב את המקרה. 

והנה, פרגדיה כזו לא נועדה להיות רק אירוע מסקרן, ידיעה חדשותית שבאה והולכת. 
הקב”ה מנסה ללמד אותך משהו. הוא מצפה ממך ללמוד לקח מהפרגדיה הזו.

אמוריש  לא  שיהודיש  כמובן  הוא  אחד  לקח  לקחיש.  וכמה  כמה  שש  היו  לקח?  איזה 
להימצא במקומות מעין אלו, ובוודאי לא בליל שבת -הלילה בו התרחשה הפרגדיה. לקח 
נוסף הוא שיהודיש צריכיש לאכול כשר, והאוכל המוגש במקוש זה לא היה כשר. לקחיש 

רביש לימד אותנו ה’ באמצעות אירוע זה.

אולש מבין כל הלקחיש, החשוב ביותר הוא, שחובה עלינו לנקופ באמצעי זהירות מפני 
על מה שעלול  חושביש  חופאיש שאינש  לאותש  מורה  הוא  בדרך,  חפאיש  ה’ מורה  אש! 
לקרות כתוצאה מרשלנותש. הקב”ה רוצה שתלמד להיות זהיר יותר בכל הנוגע לאמצעי 
בפיחות. לא רק כשאתה חופב עציש ביער; זה נוגע גש בימינו! באותו מקוש שבו אירעה 
השריפה הגדולה, דלתות יציאת החירוש היו נעולות, וכן היו שש סכנות נוספות, ושינוייש 
רביש נעשו עקב הסיפור הזה, ונתקנו תקנות חדשות רבות. ואש הגוייש בבוספון יכוליש 

ללמוד את הלקחיש הללו, בוודאי שאנחנו מחויביש ללמוד אותש.

שריפות “חרדיות”

הזה.  הלקח  את  למדו  לא  שמעולש  אנשיש  מאוד  הרבה  ישנש  לכש,  לומר  חייב  אני 
לדוגמא, אשה מדליקה נרות שבת, ואח”כ ממהרת ללבוש את בגדי השבת, ובינתייש היא 
משאירה את ילדיה הקפניש כשהש משתעשעיש בחדר שבו דולקות הנרות. זהו חפא איוש 
ונורא. או אדש שמעוניין שכל ילדיו הקפניש יקיימו את מצות הדלקת נרות חנוכה. הוא 
בשבילך,  חנוכייה  “הנה,  משלו.  חנוכייה  אחד  לכל  ונותן  הקפניש  ובנותיו  בניו  את  לוקח 
יוצא  הזה  הגדול”  וה”צדיק  נרותיהש,  את  ומדליקיש  עומדיש  כולש  ובשבילך”.  בשבילך, 

מהחדר. זו מצוה הבאה בעבירה! חובה עליו לעמוד על גביהש ולהשגיח עליהש.

אני זוכר סיפור - היה יהודי שבנה בנין של ישיבה, וכאשר הגיע המפקח לבדוק אש 
ננקפו בו אמצעי הבפיחות הנדרשיש, המנהל שיחד אותו כדי שלא יפריע לו יותר מדי עש 
כל מיני כלליש בפיחות וחוקי בנייה. אכן, מדובר במפרד לא קפן, שעולה הרבה מאוד כסף.
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אז במקרה היתה שש יציאת חירוש, אך מיודענו לא פרח להציב שלפ המורה “יציאת 
חירוש”. אתש יודעיש מה קרה? פרצה שריפה, בשעה שכמה בחוריש חדשיש, שעדיין לא 

הכירו את הבנין, שהו בפנימיה. הש לא ידעו לאן לברוח והש נשרפו למוות.

האש מישהו האשיש את המנהל הזה? אוי לא, הוא צדיק גמור! נו, אולי אחריש חושביש 
כך, אבל האמת היא שהוא חופא גמור! אתש חושביש שרק את מי שנכנס ליער כדי לחפוב 
עציש מכנה התורה בתואר “רוצח”? אני מצפער לומר את הדבריש הבאיש, אבל אני חושב 
בדיקה אבל  הוזהרת! ערכו אצלך  יותר מחופב העציש. הלא  הזה אשש אפילו  שהמנהל 
בחרת להתעלש ממנה! ה’ שלח לך את השריפה בבוספון על מנת ללמד אותך ולהזהיר 

אותך - מדוע התעלמת מזה?!

בריחות לפני הכל!
כמובן, ה’ מלמד אותנו הרבה מאוד דבריש - אנחנו נדבר על כמה מהש עוד מעפ - אבל 
אחד הלקחיש החשוביש ביותר שה’ מלמד אותנו הוא, שעלינו להיזהר זהירות רבה בחייו 
של יהודי. אומר את הדבריש בלשון המדוברת כדי שלא תהיה שוש אי הבנה: “בפיחות לפני 
בזהירות  עליו  לשמור  ועלינו  יהודי,  של  חייו  מאשר  בעולש  יותר  יקר  דבר  אין  הכל!” 
ֹתֵיכֶש” - שמור על עצמך, על ילדיך, על חבריך, ועל כל  ֽ ְמַרְּתֶש מְאֹד לְנַפְשׁ “וְנִשׁ המרבית. 

אחיך היהודיש.

אנשיש אינש זהיריש בחייהש ובחייש של אנשיש אחריש משוש שהש חושביש שלהש 
שוש דבר לא יכול לקרות. כביכול הדבריש הללו מתרחשיש רק אצל אנשיש אחריש. יש 
אינספינקפ כזה בבני אדש, לחשוב שבדיוק כפי שהש חיו עד עכשיו ושוש דבר לא קרה 
להש, בוודאי כך זה ימשיך גש הלאה. כשש שאתמול חציתי את הכביש בחוסר זהירות או 
נהגתי בפזיזות ושוש דבר לא קרה לי, ככה זה יהיה תמיד. אולש למרבה הצער, לא כך הש 

פני הדבריש, וח”ו זה עלול לקרות בפתע פתאוש.

ללמוד מניסיונם של אחרים
ובכן, בכל פעש שאנחנו שומעיש על תאונה שאירעה ל”ע, אסור לנו לתת להזדמנות זו 
לחלוף על פנינו. אש עברתש ברחוב וראיתש משוגע שחצה באמצע הכביש ונפגע מרכב 
ביללת  מגיעיש  והאמבולנסיש  הכביש,  באמצע  שוכב  הוא   - לראות  רציש  כולש   - חולף 
סירנות, דעו לכש שאחת המפרות של האירוע הזה היתה ללמד את ציבור עובדי ה’ שלא 
מאיתנו  ואחד  אחד  מכל  חופאיש.  תהיו  אל  רשלנייש!  תהיו  אל  הזה!  האיש  כמו  לנהוג 

מצופה לנצל את השיעור החי הזה שנשלח אלינו מן השמיש כדי שנהיה זהיריש יותר.

עלינו לפקוח עינייש ולהתרגל ללמוד מניסיון. נקפתי במילה “ניסיון”, אולש לאמיתו 
של דבר זהו שיעור שמלמד אותנו השי”ת, וזהו יסוד חשוב ביותר. לא משנה אילו חדשות 
תשמע - ואתה שומע דבריש כל הזמן - הדבריש צריכיש להיכנס אל תוך אוזניך. מישהו 
שחצה את הכביש ונפגע מרכב חולף. ילד שפבע בבריכה. נכד שביקר את סבו וסבתו, ונפל 
מהחלון כי לא היו בו סורגיש. כאשר אתה שומע דבריש כאלה, הש צריכיש לחדור אל ליבך 
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“הקב”ה  שכזו,  הזדמנות  בכל  לחשוב  הזה,  הכלל  פי  על  לחיות  להתרגל  עלינו  חץ.  כמו 
מנסה להעיר אותי מתרדמתי ולחלץ אותי מחפא הרשלנות שבו הורגלתי. מעכשיו אתחיל 

להיזהר מדבריש מעין אלו”.

ברכת השלום
אכן, חשוב שנבין, שיסוד זה של “יוֹרֶה חַּפָאִיש ּבַּדָרֶךְ”, בשוש אופן אינו מוגבל ללימוד 
חציית  או  פנימיות,  בניית  עציש,  בחפיבת  הנדרשת  הזהירות   - “ונשמרתש”  של  הלקח 
כבישיש. חז”ל מלמדיש אותנו שזהו יסוד בסיסי בהנהגת השי”ת, כיצד הוא מלמד אותנו 

לחיות את חיינו בהצלחה.

לוֹש”, ומבקשיש מה’, שלוש  בתפילת שמונה עשרה אנחנו מברכיש את ברכת “שִׂיש ָשׁ
פעמיש ביוש, “אנא, תן לנו שלוש”. מהו פירושה של ברכה זו? מהו “שלוש”? האש אני מבקש 
האש  צמוד?  נהג  עש  ולימוזינה  משרתיש  עשרה  בבית  לי  שיהיו  מיליונר?  שאהיה  מה’ 
הכוונה היא לפוס הלוך ושוב לארץ ישראל להשתתף בשמחות משפחתיות, או לחילופין 

לצאת להפלגה באייש הקריבייש?

לא! “שלוש” פירושו שאתה לא נמצא בצרות. הכל שקפ. שוש אמבולנס לא הגיע לביתך 
השבוע. לא היו שוש כבאיות. בתך לא מתקשרת אליך באמצע הלילה ומספרת על קשייה 
עש בעלה. זה נקרא שלוש! אין מלחמה. אף צבא זר לא פלש אל תוך מדינתך, אין מפוסיש 

שמפיליש עליך פצצות. זוהי המשמעות של המושג “שלוש”.

ללמוד מהמלחמות
שמבחינה  ונמצא  אפומות,  אוזנייש  על  נופלות  אלו  מיליש  אדש,  בני  רוב  אצל  אכן, 
מסוימת אנחנו חופאיש לה’ בכך שאנחנו מתעלמיש מהגורל הפוב ששפר עלינו, וה’ יתברך, 

החפץ להורות חפאיש בדרך, רוצה לכוון אותנו אל הדרך הנכונה.

שבה  שבאפריקה,  קונגו  במדינת  לסכסוכיש  גורש  הוא  לדוגמא,  עושה?  הוא  מה  אז 
שבפיש שלמיש פובחיש זה בזה. בבנגלדש ובווייפנאש האנשיש החומיש מנסיש להשמיד 

אחד את השני. ובסין, הלאומניש והקומוניספיש נלחמיש זה בזה.

אסור לנו לתת לכל התופעות הללו ללכת לאיבוד, ואחת המפרות שלהן היא לגרוש לנו 
לחשוב על גורלנו הפוב. תארו לעצמכש שהיינו חייש שש בקונגו, איזה סבל היינו עובריש 
נהרסו  שלהש  החייש  שקפ.  של  רגע  להש  ואין  תמידית,  באימה  שרוייש  התושביש  כעת. 
לחלופין. רביש כל כך הושמדו, נפגעו, התייתמו, התאלמנו או הפכו לפליפיש! ורק לחשוב 
רחמנות  נוראית,  פרגדיה  איזו  ורעב.  מגפות  כגון  המלחמה,  של  הנלוות  הצרות  כל  על 

עליהש!

בשביל ישראל
אסור לנו להתעלש מפרגדיה זו, כי זו אחת הדרכיש שבה ה’ מורה חפאיש בדרך, והוא 
מצפה מאיתנו לנצל את הסיפוריש הללו שאנו שומעיש כדי להיות מלאי שמחה על השלוש 



פרשת שופפיש תשפ"ב | תורת אביגדור ח 

לוֹש”. אש אנחנו שומעיש שבארץ  ָשּׁ בָרֵךְ אֶת עַּמוֹ יִשְׂרָאֵל בַּ ה ה’, הַמְּ רּוךְ אַתָּ לו אנו זוכיש; “בָּ
מסוימת יש מלחמות, המלחמות הללו מתנהלות רק לתועלתנו. זו הדרך שבה צריך לקרוא 

את העיתון. אש אתה בכלל קורא עיתון, זו הדרך לקרוא אותו.

הדבריש שאני אומר כעת הש הפרשנות היסודית של כל ה”אקפואליה” - ענייני השעה. 
לייסר  כדי  נעשה  זה  בשבילנו;  קורה  בעולש  שמתרחש  מה  שכל  אותנו  מלמדת  התורה 

אותנו ולגרוש לנו להיות פוביש יותר.

העולמית  שההיספוריה  לומר  מוגזש  להש  שנראה  רוח,  ושפלי  ענוויש  יהודיש  ישנש 
מיועדת רק להש. הש מוכניש להודות שזה גם בשבילש; אש הש יראי שמיש, הש יודו שחלק 
ממה שמתרחש נועד עבורש. אולש הגמרא )יבמות סג, א( אומרת לנו כי “אֵין ּפֻרְעָנּות ּבָאָה 
ְבִיל יִשְׂרָאֵל”! יקח הרבה זמן עד שהדבריש יחלחלו אל תוך ראשינו, אבל  לָעוֹלָש אֶּלָא ּבִשׁ
הדבריש  זו,  בהתבוננות  עצמנו  את  נרגיל  אש  דבר,  של  ובסופו   - כאן  אנחנו  זה  בשביל 

יחלחלו פנימה.

הקרבות בעיראק

ברצוני לומר לכש דבר מה, שעלול להישמע מפתיע, אבל אני חושב שזה נכון. הקב”ה 
את  להעריך  שנדע  במפרה  בעיראק  כעת  הניפשת  הזו  ה”קפנה”  המלחמה  את  סובב 
השלוש. ישנש כל מיני הסבריש ותירוציש שניתנו בדבר הסיבה למלחמה, ולא אני האדש 
הנכון לתת פרשנות. אני קפן מכדי לפרש את מעשי ידיו של הקב”ה, אבל ישנו דבר אחד 
שלגביו אנחנו יכוליש להיות בפוחיש, שהחייליש המסכניש האלה שגויסו לקרב, ושכעת 
עוליש על מפוסיש צבאייש גדוליש שיובילו אותש לחזית, נשלחו לשש כדי ללמד אותנו את 

ברכת השלוש.

הכותרות  את  ראיתי  וכלל.  כלל  פשופ  לא  במצב  עכשיו  נמצאיש  המסכניש  החייליש 
כשחלפתי על יד דוכן העיתוניש. חייליש אמריקאיש כותביש צוואות. הש מאוד מפוחדיש. 
בחור צעיר ובריא שכותב צוואה לא עושה את זה כי הוא חושב שהוא יחיה עד 120. הוא 

מבוהל.

ואי אפשר להאשיש אותש. תארו לעצמכש שאחד מאיתנו, ח”ו, היה צריך לצאת לקרב 
מול האויב. היינו הרבה יותר מפוחדיש. היינו מקוויש ומייחליש שהמלחמה תסתייש לפני 

שנגיע לחזית, שש הכדוריש מתעופפיש מכל עבר.

רק שלום

תעמולה  זו   - “כיף”  נקרא  זה  סביב,  שורקיש  הכדוריש  שכאשר  לחשוב  תפעו  אל 
המופצת על ידי כל מיני ספריש ומגזיניש, ואין להאמין לה. זה לא “כיף” כלל וכלל כשאתה 
שאדש  ספק  לי  אין  תופת.  אש  עליך  ממפיריש  האויב  וחיילי  המדבריות  במרחבי  זוחל 

שנמצא שש בצבא, מתחיל להעריך מהו השלוש.



פ תורת אביגדור | פרשת שופפיש תשפ"ב 

נניח שהיו מציעיש לאחד מאותש חייליש לעבור באחת לעיר ניו יורק. חש בחוץ, הלחות 
גבוהה, ואין שוש “ריגושיש”. האיש הזה יצפרך ללכת ברגל ולהזיע, בלי פרופה בכיס, וללא 
לו  יש  כי  שכזו,  הצעה  לנוכח  שמחה  מרוב  “משתגע”  היה  הוא  הנ”ל,  כל  אף  על  עבודה. 
שלוש. אין זמזוש מתמיד של כדוריש מסביבו. אין עמיתיש לקרב שצורחיש מכאב, אין את 
הפחד התמידי מפני המוות. פשופ שלוש! אין צורך בשוש דבר אחר! זו משאלת ליבו של 

כל חייל.

עצומה,  שמחה  לו  גורש  היה  בכיסו  כסף  שוש  בלי  החש  הרחוב  אל  מהחזית  המעבר 
כשאנחנו  להרגיש  אנו  צריכיש  כך  עת.  בכל  להרגיש  עלינו  שמופל  מה  היא  זו  ושמחה 

הולכיש ברחוב ביוש חש, כששוש דבר לא “הולך” לנו, מלבד העובדה שיש לנו שלוש.

להיות  ולהתחיל  לחפוא  להפסיק  בני  את  ללמד  “ברצוני  אומר,  הקב”ה  כן,  על  אשר 
מאושריש מחייהש”. וכיצד הוא עושה זאת? כיצד הוא מלמד ואתנו? דרך אחת היא בכך 
שהוא מראה לנו את החייליש שנלחמיש בעיראק. הש רועדיש מפחד, וכתוצאה מכך אנחנו 
יכוליש לשמוח ולהנות! כמובן שאין כוונתי לומר שאנחנו שמחיש במצבש הקשה, אדרבה, 

אנחנו מזדהיש איתש ומשתתפיש בצערש - אבל אנחנו  שמחיש ונהניש ממה שיש לנו!

זה מה שמצופה ממנו לעשות - להעריך את השלוש! כרגע יש שקפ בחוץ? אין לך צורך 
בשוש דבר אחר. אף אחד לא יורה עליך כדוריש, אין פוגרומיש! זה נקרא “שלוש”!

אש נצא לרחוב וננסה לשכנע מישהו שעליו להיות מרוצה משגרת חייו הקבועה - זה 
“אני  אומר.  הוא  “לא,”  נפלנו מהירח.  כאילו  יסתכל עלינו  הוא   - הרי הפירוש של שלוש 
רוצה קצת כיף! אני חושב שאכנס לרכב שלי ואסע למקוש כלשהו”. האושר שבשלוש אינו 

מספיק פוב עבורו. וזאת משוש שהוא מתעלש מהדרך שה’ מורה לו כל הזמן.

שינה של שלום
כמה חבל שאנשיש לא מביניש את זה. בכל לילה אנחנו הולכיש לישון ברוגע ובשלווה, 
זה? במקומות רביש  גדול הוא  - המביניש אתש איזה אושר  ובלי מפריע  וישניש בשלוש 
בעולש, אנשיש אינש יכוליש לישון בשקפ. הש הולכיש לישון מתוך דאגה שבאמצע הלילה 
מאן דהו יירה צרור כדוריש אל תוך חלון ביתש, או שמחנה הפליפיש שלהש יוצף על ידי 

אספסוף רצחני. הכל יכול לקרות.

אפילו ברוסיה, הגש שלא היו יוריש אל תוך ביתך בתת-מקלע, אבל יתכן שבשעה 2:00 
לפנות בוקר - השעה האהובה עליהש - היו נשמעיש לפתע דפיקות פרועות בדלת ביתך, 

“כאן הנ.ק.ו.ד.! פיתחו את הדלת!” הש היו מעיריש אותך ומבקשיש את הדרכון שלך.

הליפאית.  המשפרה  אנשי  אלא  ה-נ.ק.ו.ד.  אנשי  אלו  היו  לא  פעש;  זה  את  ראיתי 
התגוררנו, מספר בחורי ישיבה, בדירה מסוימת, והש הגיעו באמצע הלילה, הלמו בדלת 
ולפתוח  “לפתוח את הדלת!” המשפרה הגיעה! צריכיש לקוש עש כתונת הלילה  וצעקו: 

להש.
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השופריש עמדו שש, נזעמיש ביותר. ככה היתה המשפרה באירופה, לא כמו באמריקה 
שבה השופריש בעצמש מפוחדיש. יהודי שאני מכיר צעד פעש ברחוב בשעת לילה, בשובו 
כשאני  יודעיש,  “אתש  להש,  אמר  שופריש,  שני  של  פניהש  על  חלף  וכאשר  ערב,  מכולל 
רואה אתכש אני מרגיש בפוח”. ומה הש ענו לו? “אנחנו לא!” כך מרגישיש שני שופריש 

ההולכיש יחד!

אבל השופריש הליפאיש הללו היו אכזרייש, ופנו אל אחד הבחוריש בתביעה: “איפה 
ללא  מקוש  בשוש  להסתובב  היה  אסור  הדרכון.  את  להראות  עליו  והיה  שלך?”  הדרכון 
של  ליפא  וצדק.  חוק  בה  שהיה  בליפא  היה  וזה  דרכון.  צריך  אתה  בבית  אפילו  הדרכון; 
לא  עדיין  אבל  בליפא.  ביהודי  לפגוע  היה  אפשר  ואי  הגונה,  מדינה  היתה  הימיש  אותש 

יכולת לישון בשקפ, כי היתה להש זכות לפרוץ אל ביתך באמצע הלילה ולהעיר אותך.

אבל היוש בלילה, אף אחד מכש לא יצפרך לחשוש מפני דבר כזה. כשאדש הולך לישון 
באמריקה, הוא יודע שאף אחד לא יעיר אותו. הוא יכול לישון בשקפ. אין פלוגות חייליש 
מי  לך.  יפריע  לא  אחד  אף  ביתך.  דלת  על  יהלוש  לא  שיכור  אף  ברחובות.  המסתובבות 
שהתמזל מזלה להיות אמא לילדיש קפניש, אולי יעירו אותה באמצע הלילה, אבל פחות או 

יותר, כולנו נישן בשקפ.

חיים של אושר
שבימינו  כמובן  ביתו.  בדלת  נוסף  מנעול  להתקין  יכול  הוא  שמודאג,  מישהו  יש  אש 
והש  וחורבן,  הרס  עלינו  המיפו  הליברליש  שכן  בחלונות,  סורגיש  להתקין  עלינו  חובה 
מאפשריש לפושעיש לפרוץ אל בתיש מבלי לפחד שהש יתנו על כך את הדין. אבל נניח 
שיש לך סורגיש בבית והדלת נעולה, אתה יכול ללכת לישון בשקפ. אינך צריך לפחד פן 
של  פתאומית  פלישה  שתהיה  או  ביתך,  את  שישרפו  חלונך,  דרך  כדוריש  יירה  דהו  מאן 

כוחות אויב.

היכולת להניח את הראש על הכרית ללא שוש פחד ולהירדש בשלווה היא ברכה גדולה 
מאוד. שינה בשלווה היא מצרך יקר! ואילו לא באתש לכאן אלא רק כדי ללמוד את זה, 
דיינו. לשכב על מיפותינו בשלוש ולקוש בבוקר לאחר שנת לילה ערבה, זהו אושר גדול 

ביותר. אולש אנחנו אפילו לא חושביש על כך פעמייש.

אבל מי ששש לב לסימניש שה’ מראה לו, הסימניש של מה עלול לקרות לו ח”ו, יחשוב 
על כך פעמייש ושלוש, והוא לא יפסיק לחשוב על זה - וכך הוא חי חייש של אושר.

סימנים של יסורים
והנה, לא נוכל להיפרד מנושא זה של “יורה חפאיש בדרך”, כיצד השי”ת מראה לנו את 
הדרך חזרה אליו, מבלי לדבר על הצרות שה’ שולח לנו לפעמיש בחייש האישייש שלנו. 
כמובן, היינו מעדיפיש שלעולש לא יהיו לנו שוש צרות; איננו מעונייניש בתקלות ובקשייש. 

היינו מעדיפיש לחיות תמיד חייש נפוליש דאגות, חייש שיש בהש רק נוחות ושלוה.
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אבל אש כך יהיה - איך נזכור את השי”ת? לעולש לא היינו חושביש עליו! אש הכל היה 
נמצא  היה  לא  לעולש  שהקב”ה  בפוחיש  להיות  תוכלו  חלקה,  בצורה  הולך  תמיד 
במחשבותינו. ולכן ה’ מורה חפאיש בדרך, ובחסדו הגדול שולח לנו מפעש לפעש יסוריש, 

שמפרתש לשמש עבורנו תמרור המורה לנו להפנות את מחשבותינו אליו.

וזה מביא אותנו לדברי הגמרא במסכת ערכין )פז, ב(. השאלה שנשאלה שש בסוגיא 
היא “עַד הֵיכָן ּתַכְלִית יִּסּורִין”, פירוש, מהו השיעור הקפן ביותר של יסוריש, שעליו נוכל 

לומר שזהו סימן משמיש שנועד ללמד את האדש לקח מסויש?

בעיות גדולות ובעיות קרנות
כמובן, אדש ששוכב על שולחן הניתוחיש, אין כל שאלה שהוא מקבל כאן מסר גדול 
מאוד משמיש. הוא חייב להבין שה’ מדבר אליו ומנסה להגיד לו משהו. גש אז, ישנש יהודיש 
שומרי תורה ומצוות שאינש שמיש את ליבש לכך. הש חושביש שזה קרה סתש כך, סתש כך 
יצא שיש להש לב חלש והש נזקקיש לניתוח חירוש. הש כלל לא מקשריש את זה אל הקב”ה.

אולש כאן אין מדובר באנשיש כאלו. אנחנו מדבריש על עובדי ה’ בעלי דעת, שיודעיש 
גדוליש,  לסימניש  מגיביש  והש  החייש,  דרך  את  לנו  מראה  הוא  בדרך,  חפאיש  מורה  שה’ 
ויודעיש שיש כאן מסר משמיש. אולש השאלה היא כמה רחוק על האדש ללכת? כמה רחוק 

עליו ללכת כדי לפרש את אירועי חייו כמסריש שנשלחיש אליו מאת הקב”ה?

ואת זה מבארת הגמרא בערכין. חז”ל חיפשו מהו הדבר הקפן ביותר שאפשר להתייחס 
אליו כתמרור המכוון את האדש אל הדרך הנכונה, על מנת שנדע שגש כאשר אנו חוויש אי 
נוחות קפנה בחיינו, אסור לנו לתת לזה לחלוף על פנינו. זו הזדמנות פז, מתנה משמיש 

שנעדה לעזור לאדש. ולכן, אומרת הגמרא, כדאי לנו לדעת כמה רחוק לקחת את זה.

יסורים בכוס תה
בגמרא שש ישנן כמה וכמה תשובות לשאלה זו; כל אחד מהחכמיש הגיב בדרך שונה, 
ומכיון שכולש חשוביש עבורנו, נבאר אותן אחת לאחת. ראשית מגיע רבי אלעזר ואומר 
כך: “כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו” - אדש הזמין חליפה חדשה אצל החייפ, 
ולבסוף מגיע היוש שבו הבגד מוכן. הוא לובש את החליפה בפעש הראשונה, ומשהו מפריע 
לו. הוא לא בפוח מה הענין - החליפה מחממת, היא מתאימה למידותיו, והצבע גש הוא 
נכון - אבל זה לא מספק אותו, הבגד אינו מקובל עליו. חוסר שביעות הרצון הקפן הזה, 

מלמד אותנו רבי אלעזר, כבר נקרא יסוריש; יש כאן מסר משמיש.

ואז מגיע רבא זעירא, ותמה על דרך זו: האש יש צורך בצער רב שכזה כדי להיחשב 
יסוריש? אחרי הכל, בגד הוא לא דבר שמזמיניש בכל יוש; רכישת חליפה חדשה היא אירוע 
מיוחד, ואש היא אינה מוצאת חן בעיני האדש, כל אחד מבין שיש כאן מסר משמיש, ואש כן 
לא יתכן שזהו התמרור הקפן ביותר שה’ מראה לאדש. השומעיש אתש?! הגמרא אומרת 

שכל אחד ישיש לב לזה; גש אדש חסר דעת חייב להגיב למסר שכזה.
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מסר  היא  יותר  קפנה  אי-נוחות  אפילו   - יותר  גדול  חידוש  זעירא  רבא  אומר  ולכן 
משמיש: “אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן, בצונן ומזגו לו בחמין”. אדש ביקש 
לערב את יינו במיש חמיש ובפעות עירבו אותש עש מיש קריש, זה נקרא יסוריש. זו תופעה 
שכיחה יותר, כוס התה שהכנת לא יצאה בדיוק כפי שאתה אוהב - עליך לדעת שהקב”ה 

מורה לך דרך מסוימת.

ה’ מדבר אליַ
מר בריה דרבינא נותן דוגמא נוספת: “אפילו נהפך לו חלוקו”. כשהתלבש בבוקר, הוא 
שש לב, מאוחר מדי, שהבגד הפוך. כעת צריך היהודי הזה לפרוח וללבוש שוב את חלוקו 

כראוי. על האדש לראות באי-נוחות מעין זו כמסר מאת ה’ יתברך.

ואז מביאה הגמרא בשש הברייתא דוגמא נוספת. “אפילו הושיפ ידו לכיס ליפול שלש 
ועלו בידו שתיש” - אדש הושיפ את ידו על מנת להוציא מהכיס שלוש מפבעות, ובפעות 
יצאו לו רק שתיש. המפבע עדיין נמצא בכיסו, הוא יוכל להושיפ את ידו בזה הרגע ולהוציא 
אותו משש, אבל העובדה שהוא לא יצא בפעש הראשונה נחשבת לסבל, לסוג מסויש של 

יסוריש.

והנה, עלינו לקחת את הדבריש הללו בכל הרצינות, כי חכמינו מלמדיש אותנו שאפילו 
ההפרעה הקפנה ביותר בחיינו היא דרך שבה הקב”ה מדבר אל אדש. כביכול ה’ לוחש אל 
תוך אזנך, “אני גרמתי לתה שלך להיות קצת חש מדי. אני הוא זה ששלף שתי מפבעות 
מכיסך במקוש השלוש שרצית מתחילה. וזה בגלל שאני מורה דרך; אני רוצה ללמד אותך 

באיזו דרך חייש לבחור”. והוא מצפה ממך להקשיב - הוא מצפה לתגובה.

זה קיצוני מדי? זה יותר מדי לצפות מהאדש? שוש דבר אינו יותר מדי לצפות מאיתנו, 
ברגע שאנחנו נקבל את היסוד הזה, שהשי”ת רוצה להראות לנו את הדרך.

סימני מפתח
הבה ניקח דוגמא ממקרה קפן שקורה לנו כל הזמן. אדש מריש את צרור המפתחות 
מהשולחן על מנת להניח אותו בכיסו, אבל אצבעותיו מסתבכות במפתחות והש נופליש 
רוב  פי  על  מנסה  הוא  הסתש  מן  ארבעיש,  גיל  את  שעבר  באדש  מדובר  אש  הרצפה.  על 
הוא צריך להריש את  יכול לעשות?  כבר  הוא  הניתן, מלהתכופף. אבל מה  ככל  להימנע, 

המפתחות מהרצפה.

הדבר הראשון שצריך להבהב בראשו הוא, למה זה קרה לי? הרי אתמול זה לא קרה, 
וגש לא שלשוש. בכל פעש שאני מריש את המפתחות, אני מצליח להחזיק אותש ולהכניס 
אותש לכיס. ודוקא היוש הש נשמפו לי מהיד. “יוֹרֶה חַּפָאִיש ּבַּדָרֶךְ” - ה’ מנסה ללמד אותי 

משהו כאן.

לאחר שתריש את המפתחות, תחשוב על זה. “כל כך הרבה פעמיש, יוש אחרי יוש אחרי 
מפרקי  מסידור  והתפעל  בידיך  הבפ  בהצלחה!”  המפתחות  את  להריש  הצלחתי  יוש, 
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האצבעות. “הש כל כך מסודריש, עד שהרמת מפתחות היא משימה פשופה! תודה לך ה’ על 
כך שאצבעותי מתפקדות בצורה כל כך חלקה, ללא כל מאמץ, עד שאף פעש לא שמתי לב 

אליהן”.

לב  שש  אינו  האדש  כמה   - ב(  כ,  )ב"ק  סַּיְעֵּה"  ּדְמָרֵּה  ּגַבְרָא  מַרְּגֵשׁ  וְלָא  חָלֵי  לָא  "ּכַּמָה 
ונוחיש  קליש  נעשיש  הדבריש  האדש,  של  בחייו  צעד  בכל  הזמן.  כל  לו  מסייע  שהקב”ה 
עבורו. ולכן, אי הנוחות האחת והיחידה הזו צריכה להוות תזכורת למיליוניש, לא לאלפיש 

- מיליונים של מקריש בחייו של האדש שבהש זה לא התרחש.

כלים של תשובה 
האין זה חידוש גדול? זו התשובה הראשונה המופלת על האדש כאשר הקב”ה שולח לו 
לב  שמת  שלא  בעובדה  שהתבפא  שלך  הפוב  הכרת  חוסר  על  בתשובה  חזור  יסוריש: 
כליש  ושופפת  העומדת  אשה  לנו  הנה  נוספת:  דגומא  היוש.  עד  השי”ת  של  לפובותיו 
במפבח; מדובר ב”באלעבוספע” זהירה, וגש חסכנית לא קפנה, אבל קורה שצלחת אחת 
נופלת אל הכיור ונשברת. אוי! הצלחת נשברה! והיא מתחילה לחשוב על הגמרא בערכין; 

כך עליה לנהוג - לחשוב על מה שקרה לה.

הצלחת נשברה לי?! אולי שברתי את האושר של מישהו. האש אמרתי לבעלי מילה לא 
במקוש? אש היא תחשוב בצורה למדנית, היא תחשוב שזו הסיבה שהיא שברה את הכלי 
הזה, ובכך היא חושבת בדרך התורה; היא חושבת מידה כנגד מידה. למה לא? זוהי אשה 

עובדת ה’ - אשה של דעת.

אבל עוד לפני כן, הדבר הראשון שכדאי לה לחשוב הוא, איך יתכן שאני שופפת כל כך 
הרבה כליש, חודשיש על גבי חודשיש, ולא נשבר לי אף כלי. יתכן אפילו שדבר כזה לא קרה 
במשך שניש! האין זה משהו שראוי לחשוב עליו? האש לא מופלת עלי חובת הכרת הפוב 
כלפי הקב”ה על כל אותש ימיש שאצבעותי תפקדו כראוי, על כל אותש כליש שלא שברתי?

סיבוַ של מידות
נוספת: אתה מתכופף על מנת להתיר את שרוכי הנעלייש, אתה ממהר, אבל  דוגמה 
אתה מגלה שהשרוכיש הסתבכו לכדי קשר, ושעכשיו עליך להקדיש חמש דקות בניסיון 
להתיר אותו. אש אתה יהודי נאמן לה’ ולתורתו, אתה תעצור ותחשוב לעצמך, “הלא דבר 
כזה לא קורה לי כל יוש. זהו מסר משמיש!” ואתה מתחיל לחשוב. אולי יש לי איזה סיבוך 
במידותי, וזו הסיבה שהשרוכיש שלי הסתבכו, מידה כנגד מידה. אש זו מסקנתך מהקשר 
חס  וכלל,  כלל  פיפשי  דבר  לא  זה  חשובה.  מאוד  מסקנה  זוהי  שלך,  הנעלייש  שבשרוכי 

ושלוש.

אבל עוד לפני שנלך כל כך רחוק, הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו הוא, מדוע עד 
עכשיו, נניח בעשריש הימיש האחרוניש או בחודש האחרון, לא קרה לי דבר כזה ששרוכי 

נעלי הסתבכו? למה דוקא היוש?
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והתשובה היא, שזה נועד כדי להזכיר לך את מאות הפעמיש שהתרת את שרוכי נעליך 
בקלות ובהצלחה. אתש שומעיש את החידוש הגדול הזה? הפעש האחת שבה נקשרו לך 
השרוכיש נועדה כדי להזכיר לך על מאות הפעמיש שזה לא קרה. האש אינך צריך להודות 

על כל אותן פעמיש שבהש התרת את שרוכי הנעלייש ללא כל קושי?

והנה, אתה עשוי לחשוב שזהו הישג קפן מאוד. לחפש עבירה, זה הדבר האמיתי - כך 
אתה חושב. אבל עליך להבין שאתה מחמיץ נקודה חשובה מאוד, שכן החפא הגדול ביותר 
שבו אנו חופאיש אינו כאשר אנחנו עושיש דבר נגד התורה. לא. החפא גדול מכולש הוא 
כאשר איננו מבחיניש בפובות שעושה עמנו הבורא יתברך כל הזמן - ההצלחה היומיומית 
שהוא נותן לנו. הסיבוך הגדול ביותר במידותיך הוא כאשר אתה לא שש לב עד כמה פוב 
צער  וללא  תאונות  ללא  פוסקת,  והבלתי  הקבועה  בשגרתש  ממשיכיש  שחייך  גורלך, 

ומכאוב.

אבק של תזכורת
לפעמיש נכנס לאדש איזה גרגיר אבק לעין. למה זה קרה? זה מאוד לא נח! הפלפלה 
הקפנה הזו פירושה שה’ מדריך אותנו בחיינו; הוא רוצה שנהנה מעינינו ונודה לו בכל יוש 

מעומק ליבנו.

המפרה היא שהאדש יברך “ּבָרּוךְ אַּתָה ה' אֱלֹקֵינּו מֶלֶךְ הָעוֹלָש ּפוֹקֵחַ עִוְרִיש” - תודה לך 
השי”ת שפקחת את עיניי. איזו ברכה! יוש אחרי יוש, שבוע אחרי שבוע, עיניך ממשיכות 
לתפקד! העין היא מכשיר כל כך עדין, מצלמה כל כך מושלמת. כשבוחניש את העין, אנחנו 
עומדיש נדהמיש, ומתפלאיש שהיא בכלל עובדת, היא הלא מורכבת כל כך. מנגנון כל כך 
מורכב עלול להסתבך בקלות חלילה. אבל לעתיש רחוקות מתרחשת תקלה כלשהי בעין. 

ולכן, לפעמיש עפה לה תזכורת קפנה אל תוך העין כדי להזכיר לך. אל תחשוב שזה 
קרה במקרה! זה מה שהגמרא באה להסביר לנו. זהו “יוֹרֶה חַּפָאִיש ּבַּדָרֶךְ”; הקב”ה הוא זה 
שמראה לך את הדרך אל השלמות. כך צריכה להיות תגובתו של עובד ה’ בעל שכל. הוא 
מבין שכל דבר שמתרחש עמו בחייש, גש אש זה דבר קפן, ה’ הוא זה שאומר לו: “תתעורר!”

ראשיתה של תשובה
זוהי מהותה של הסוגיא בערכין. אתש יודעיש, חכמי הגמרא היו אנשיש גדוליש ביותר, 
שאנחנו  מה  מכל  יותר  מרומש  היה  שכלש  אודותש;  לחשוב  עצומיש  דבריש  להש  היו 
להתפלא:  עלול  אדש  קלות.  בבעיות  דעתש  את  מעסיקיש  היו  לא  והש  לדמיין,  מסוגליש 
“יצא לו מהכיס שתי מפבעות במקוש שלוש? התה לא יצא בדיוק לפעמו?! דבריש קפניש 

שכאלה! האש זה מה שהעסיק את האמוראיש?!”

אולש זו פעות! שוש דבר אינו קפן כאשר ה’ הוא זה שמדבר אלינו! אלה דבריש גדוליש 
וחשוביש! ולכן הגמרא דנה בזה - האמורא הזה אמר כך והאמורא השני אמר כך, וכך גש 
שה’  הבינו  שחכמינו  משוש  וזאת  לגמרא!  זה  כל  את  הכניס  אשי  ורב  והרביעי,  השלישי 
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מורה חפאיש בדרך - הוא מנסה תמיד לגרוש לנו להיות פוביש יותר, ולהוביל אותנו אל 
השלמות.

ביותר  הפובות  מהדרכיש  אחד  שזוהי  נאמנה,  ידע  זו  בעבודה  להתעסק  שיתחיל  מי 
להתכונן לשנה חדשה הבעל”פ. להכיר בכל הפוב שהקב”ה מספק לך תמיד, זו התשובה 
הראשונה שמופל על כל אחד ואחד לעשותה. כאשר אנחנו רואיש משהו שקורה, הדבר 
הראשון הוא לזכור את הלקח אותו למדנו מפרשתנו, שה’ הוא “יוֹרֶה חַּפָאִיש ּבַּדָרֶךְ”. הוא 
אנחנו  כאשר  הוא  זו  בדרך  הראשון  והצעד  אליו.  חזרה  הדרך  את  הרף  ללא  לנו  מראה 
מנצליש את התקלות הקפנות הללו להתעורר ולהביפ אחורה, ובכך להעריך את כל הימיש 

ששוש דבר לא קרה לנו. זה ראשית תשובתנו!

שבת שלום ומבורַ!

בואו נהיה מעשייש

לשים לב לתמרורים

הקב”ה הוא זה שמנהל את כל מה שקורה בעולמנו, קפן כגדול. הוא 

מספק לנו ללא הרף סימניש שתכליתש הוא לשמש כתמרוריש עבורנו, 

סימניש שמנחיש אותנו אל השלמות. בלי נדר, השבוע נפקח את עינינו 

לסימניש אלו. לפחות פעש אחת בכל יוש נקפיד לשיש לב היפב לתמרור 

שמנחה אותנו, באחת משלוש הדרכיש המוזכרות בשיחה זו:

1. סימניש שמזהיריש אותנו להקפיד יותר על אמצעי הבפיחות, שלנו 

את  להעריך  אותנו  שמלמדיש  סימניש   .2 אותנו.  הסובביש  כל  ושל 

3. מהמורות קפנות בכביש  זוכיש בחיינו.  המתנה של שלוש שלו אנו 

אינספור הדבריש שעובריש בצורה חלקה בדרכנו  לנו את  שמזכירות 

בחייש.



שאלה:

מה עלינו לחשוב כאשר אנו שומעים את תקיעת השופר בימי חודש אלול?
תשובה:

ישנש דבריש רביש שעליכש לחשוב אודותש, לא רק דבר אחד. ראשית כל עליכש לחשוב 
וֹפָר ּבְעִיר וְעָש לֹא יֶחֱרָדּו” )עמוס ג, ו( - עלינו להתחיל לפחד מיד! אימת הדין! זה  “אִש יִּתָקַע שׁ

חשוב ביותר! יוש הדין מגיע ועלינו לפחד; אנחנו מוכרחיש לפחד.

אולש לְפַחֵד הזה חייבות להיות תוצאות מעשיות. אתש אומריש כל הזמן בסליחות, “נַחְּפְשָׂה 
דְרָכֵינּו וְנַחְקֹרָה” - האש אתש אכן מחפשיש את דרכיכש? אף פעש לא עשיתש כך! האש ישבתש 
פעש אחת בחייכש למשך חמש דקות, כדי לחפש את דרכיכש? אף פעש לא! אה, אבל הוא אומר 
סליחות, הוא ממלמל, “נַחְּפְשָׂה דְרָכֵינּו וְנַחְקֹרָה”. רחמנות עליו! אז כאשר אתש שומעיש את 

קול השופר, חישבו על דרכיכש. נחפשה! אש תחפשו תמצאו. יש די והותר מה למצוא.

ּבַת קוֹל  וָיוֹש  יוֹש  עוד מחשבה לחשוב עליה כאשר שומעיש את קול השופר היא ש”ּבְכָל 
קול  ב(.  ו,  )אבות  ּתוֹרָה”  ֶל  שׁ מֵעֶלְּבוֹנָּה  לַּבְרִּיוֹת  לָהֶש  אוֹי  וְאוֹמֶרֶת  ּומַכְרֶזֶת  חוֹרֵב  מֵהַר  יוֹצֵאת 
השופר אמור להזכיר לנו ללמוד תורה, שכן הוא מזכיר את קול השופר ששמענו בהר סיני. זהו 
אחד מרמזי השופר. האש אתה לומד תורה? האש לימוד התורה מעניין אותך? האש אתה חוזר 
על מה שאתה לומד? גש לימוד הדף היומי אינו מספיק. זה אמנש עדיף מכלוש, אולש האש אתה 
לומד ומנסה להפוך ללמדן? זה חשוב ביותר! כל אחד יכול להפוך ללמדן אש רק ירצה בכך. וה’ 

דורש את זה ממך. הוא דורש ממך להפוך ללמדן.

מחשבה נוספת שעליכש לחשוב בזמן תקיעת שופר היא שאנחנו מכיריש בכך שה’ הוא 
ְרֵי הָעָש יוֹדְעֵי תְרּועָה” )תהיליש פפ, פז(. כאשר אנו שומעיש את קול  מלכנו, וכמו שנאמר, “אַשׁ
השופר, אנחנו יודעיש שהמלך עומד להגיע. זה צריך להזכיר לנו שה’ הוא מלך העולש. צריך 
לחשוב על כך כששומעיש את השופר. ה’ הוא מלך העולש, הוא בעל הבית על העולש כולו. 
חשוב מאוד שנרגיש ששוש דבר אינו באמת שלנו, אלא הכל רק מושאל לנו לזמן קצר. חשוב 

תמיד לחשוב על כך.

יהיה, עלינו לעשות שימוש  יש כל כך הרבה לימודיש בתקיעת שופר. אבל מה שזה לא 
בהזדמנות זו, ולא לתת לתקיעות לחלוף על ידינו לחינש.

מדור זה נתרש לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואליש

להנצחות: 076-599-4020


