בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

פרשת כי תשא
השבר הוא גאוות היחידה!
בפרשתנו משה רבנו עולה לקבל את התורה ביום ז׳ בחודש סיון ויורד ארבעים יום אחרי
כן ביום י״ז בתמוז ,וכשנוכח שעשו את העגל ,שובר את הלוחות .מיום י״ח בתמוז עד ר״ח
אלול שהם ארבעים יום נוספים עומד משה בתפילה ,ובר״ח אלול לאחר שה׳ קורא לו
לעלות שוב להר ,שוהה משה בשמים ארבעים יום ואז אומר לו הקב״ה ביום הכיפורים:
״סלחתי כדבריך״.
מה הועילה שבירת הלוחות?!
אומרים חז״ל :משל למטרוניתא שעזבה את המלך והלכה לאיש אחר ובאו וסיפרו זאת
למלך .קרא המלך לשופטי הממלכה שיפסקו את דינה למיתה שהרי היא אשת איש! .ראה
זאת השושבין וקרע את הכתובה של המלכה וטען לפני למלך כעת אין שום ראיה שהיא
הייתה אשת איש...
הנמשל הוא :כך משה רבנו בעצם זה ששבר את הלוחות הסיר את הקטרוג על עם ישראל
שבחר בעגל במקום בורא עולם.
עדיין לא ברור לשם מה הכניס משה רבנו את הלוחות השבורים לארון הברית? והלא הן
מזכירות את החטא?! משל למה הדבר דומה :לאחד שנכנס לחנות מתנות יוקרתית
ומחפש מתנה ״מיוחדת״ לחמותו .תוך שהוא בוחן את המבחר ,הוא שומע את המנהל
צועק על עובד חדש ששבר אגרטל חרסינה יקר מאוד .להזדמנות כזו לא חלם ,הוא ניגש
לבעל החנות ובמחיר סביר שילם עבור איסוף השברים ,אריזתם והמשלוח למסיבת יום
ההולדת תוך בקשה שהשליח יפיל את המתנה בטעות-כביכול לפני דלת הכניסה...
התוכנית מתבצעת בשלמות וכולם מנחמים את החתן :״לא נורא  -העיקר הכוונה״ .הכול
היה מסתיים באופן מושלם אלמלא החליטה הגיסה לפתוח את האריזה ולבדוק איך
נראית המתנה! לא הייתם רוצים להיות במקומו של מיודענו כשחמותו ראתה שהעובד
הטיפש ארז כל שבר באריזה נפרדת...
משה שם את הלוחות השבורים להורות :שאדם שלא זוכר את שגיאות העבר ,איננו יכול
להתקדם אל עבר העתיד בצורה בטוחה ובפרט שאלו הביאו לאחדות העם ואמונה בה׳.
השבר הוא גאוותינו...

שבת שלום ומבורך
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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