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 מועדים ואירועים שונים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, קצרים רעיונות :תורה-דבר

 א"שליטשל הרב שלמה הלוי  שלוקטו ונאספו לאוצרו

 תקיעת שופר

מובא טעם לתקיעת השופר בראש השנה ( 'משנה ט' פרק ד)מסכת ראש השנה ב הבמשנ
הוא " כדי לערבב"מבאר ש( דף טז)י בגמרא שם "ובפירוש רש ."לערבב את השטן"כדי 

 !כשישמע השטן שישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו, שלא ישטין

שהרי  –" הפלאה"אמר הגאון רבי ישעיה הורוביץ בעל ה –לכאורה הדבר צריך ביאור 
וכל עבודתו והשתדלותו , בשעה שהשטן רואה שהיהודים מחבבים את המצווות

ומדוע מבאר , וגו עליהםהיה עליו להגביר עוד יותר את קטר, מצויים בסכנה ממשית
 ?י שהדבר גורם לו שיסתממו דבריו"רש

 –ידוע הדבר שבשעה שישראל עושים תשובה מאהבה  –" הפלאה"תירץ ה –אלא 
ם בתשובה משום כך כאשר רואה השטן שישראל חוזרי, זדונות נהפכות להם לזכויות
משמע שהתשובה שלהם היא " מחבבים את המצוות"ולא זו בלבד אלא אף הם 

מאהבה לכן מפסיק מיד השטן מלקטרג ולפרט את מעשיהם הרעים מחשש שייהפכו 
 ...!להם לזכויות

שהרי ברגע אחד ניתן להרוויח , צריכים לנצל את הרגע המיוחד ואת המעמד המרגש
  ..שנה שלימה של חיים טובים

. לאדם שתעה ביער עבות ובו חיות רעות ושודדים וליסטים: מהולמה הדבר ד משל
 . תלויה אשפה מלאה חיצים הייתהבידו אחז האיש קשת ועל גבו 

ובחושבו כך מיהר , מידי פעם נדמה היה לו כי חיה רעה מתקרבת אליו בין השיחים
לבסוף נתברר לו לתדהמתו כי באשפתו נותר חץ . לשלוח חץ באותו הכיוון להבריחה

 !...אחד בלבד

אבוי לי אם אירה אותו  –שב האיש לעצמו ח –על החץ הזה עלי לשמור מכל משמר 
 ...בחץ זה תלויים חיי, לשווא

בימים שבית המקדש היה קיים היו בני  –אמר המגיד מדובנא  – הנמשלכן הוא גם 
 רה ישראל מביאים קורבנות והיו זוכים לכפ

הלא " חץ אחד בלבד"חרב בית מקדשינו ואין לנו אלא , בעוונותינו הרבים, אולם כיום
ממידת הדין למידת הרחמים ויכתוב אותנו לחיים ' בזכותו יהפוך לנו ה. הוא השופר

 .טובים ולשלום

 ! מה עלינו להיזהר במצווה יקרה זוכ

 לשנה טובה תכתבו ותחתמו                                                                                     

 מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת

www. תורה-דבר .co.il 

 


