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 א"שליטשל הרב שלמה הלוי  שלוקטו ונאספו לאוצרו

 ואתחנןפרשת 

 לעצור ולבחון שוב את הדבר

את הקריאה של תשעה  קוראים  פרשתנוב שדווקא ןומענייבאב -נמצאים אנו לאחר תשעה
לאחר שהתאבלנו דווקא ש: ל"מסבירים חז , ולא בכדי .באב ומיד לאחריה עשרת הדיברות

זמן להתפנות מעיסוקנו ואבלנו ולקבל את התורה את ההמקדש יש לנו כעת -על חורבן בית
על מנת שלא נטעה שוב ובשנה : התשובה היא? ומה החשיבות והנחיצות הזו כעת. מחדש

נבנה בימיו כאילו נחרב  שהרי דור שלא... ק"הבאה נדרש להתאבל שוב על בניין ביהמ
 .בימיו

 : היטב הממחיש זאת סיפור יפהנביא , דבריםחשיבות של עצירה ובחינה מחדש של על ה

החליט לנצל את , עד לטיסהמספר שעות  ונותרו לש ,יוסי. בשדה התעופה לילה אחדב
מקום  מצא ,מאחת החנויות בשדה התעופה ה שקית עוגיותקנוך לפיכך הל הזמן האבוד

  .בבית הנתיבות ושקע בספר שהביא עימו מהבית להתיישב

 עוגייהקח האיש ול, בחוצפה שאין כדוגמתה. ואיש היושב לידבבזווית העין  ןלפתע הבחי
ה להתעלם ממנו ולא לעשות סיפור ניסבתחילה א וה. או שתיים מהשקית שביניהם

גנב העוגיות עז המצח המשיך . בשעון לכרסם את העוגיות והסתכל ךא המשיוה .מהעניין
א וה. לכת וגוברת ככל שהדקות עוברותהוו שעצבנות א חשווה, ושללחסל את העוגיות 

יוסי לא נתן שיכלו את ... "סותר לו על פרצופוהייתי , אם לא הייתי כל כך נחמד", חשב
 עוגייהכשנותרה רק  .לקח גם הוא אחת ,לקח שהגנב עוגייהעל כל ו עיניו לממונו ועוד מו

 הגנב לקח, בחיוך על פניולתדהמתו של יוסי . הגנב החצוף ה מה יעשה עכשיוא תהוה, אחת
 מהעוגייה חצי ו בשיא החוצפהוא הציע לה. האחרונה ושבר אותה לשתיים העוגייהאת 

 תוך שהוא ממנו האות ףחטלהתאפק ו יההיכול יוסי לא , בעודו אוכל את החצי האחר
אפילו  !גזלן של ממש ,וא כל כך גס רוחה...! לבחור הזה יש חוצפה... אווווו... לעצמו נןסמ

 .כל כך עצבנייוסי ה מעולם לא הי !תודה לא אמר

 א מסרבוכשה, לשער ךוהל ואת חפצי ףא אסוה. ולטיסה של בהקלה כשנקרא נאנח יוסי
ו במושב מטוס ושקעלה א עלוה .מבט בכיוונו של הגנב כפוי הטובה והחצוף להעיף אפילו

 בתיק. נחרד עד עמקי נשמתו, יד לתיק כשהושיט .םשכמעט סיי, לספר אז חזר .המרופד
 והאיש הזר קנה שקית זהה לשל .ומול עיני ממש מונחת, ושקית העוגיות שלמונחת  הייתה

זה אומר שההן היו , יאושבי נאנח, אם העוגיות שלי כאן ...!חנות שבשדה התעופהמאותה 
 מאוחר מדי בשביל להתנצלהיה כבר כמובן ש !ניסה להתחלק איתי והאיש שהן שלו! שלו

 הטובה כפוי, הרוח ה גסשהי הא זוהכי , בעצב דעינוון מיהביואז   .המריאהמטוס  –
 .הגנב -ולמעשה הוא בעצמו 

ולא יודעים עד כמה אנו , ואנחנו צודקים כמה פעמים בחיינו אנחנו משוכנעים שמשהו נכון
לשפר על מנת שלא נגיע לשנה הבאה התבונן מה עלינו עצור ולזהו אם כן הזמן ל... טועים

 ...ויתברר ששוב טעינו
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