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פרשת וארא
רגסב ם דמול

אדון  שטרנוקובסקי.  אדון  של  ביתו  לכוון  המדרגות  במעלה  טיפס  נחום 
שטרנוקובסקי היה האדם המוכר ביותר בבית הכנסת – הוא היה 'איש הממתקים', 
ותמיד שימח את כולם בחיוכו הרחב. אך היום היה זה נחום שעמד לשמח את 

אדון שטרנוקובסקי.

הרופא אמר לאדון שטרנוקובסקי שבעקבות הקורונה המקום הבטוח ביותר 
בעבורו הוא הרחק מהתקהלויות הומות אדם ובוודאי שלא לשהות שם זמן רב. 
לכן אדון שטרנוקובסקי כבר לא הגיע לבית הכנסת בשבתות. ונחום הלך כעת 

לבקרו כפי שהחל לנהוג בכל ליל שבת.

שטרנוקובסקי  שאדון  מכיון  לקיום  נחמדה  די  מצוה  היתה  שזו  היא,  האמת 
נולד לפני שנים רבות ברוסיה, באזור שנת 1930. הוא היה כבן 90 ותמיד היו לו 

סיפורים מאד מענינים לספר.

"גוט שעבס נחום!" אמר אדון שטרנוקובסקי כשפתח את הדלת. "זה כל כך טוב 
לראות אותך שוב. אני בדיוק הנחתי כמה עוגיות בצלחת על השלחן במטבח. 

למה שלא נשב שם לכמה דקות וכך תוכל לאכול משהו..."

נחום ישב ליד השלחן וטעם מהעוגיות. כשהוא בדק את השעה נדהם לגלות 
כמה מהר עברו להן ארבעים וחמש הדקות כשהוא יושב ומקשיב לסיפור אחר 

סיפור שסיפר אדון שטרנוקובסקי על החיים שלו ברוסיה.

"זה היה ביום כיפור אחר הצהריים." אמר אדון שטרנוקובסקי. "ואנחנו התפללנו 
בשקט ככל שיכולנו בכדי שהק.ג.ב. לא יוכלו לעלות על עקבותינו. אפילו בזמן 

'נעילה'. כשחלק מאיתנו בכו, דאגנו לעשות כמה שיותר בדממה.

"לפתע נשמעה חבטה עזה מכיוון הדלת. בום! בום! "אוטקריבייטה נמדלנו! 
אוטקרוי דבר!', 'פתחו במהירות'! פתחו את הדלת!"

"היינו מוכנים כבר למצא את הק.ג.ב. מאחורי הדלת. ברוסיה, היו תמיד דרוכים 
לכזו אפשרות – אז פעלנו כולנו על פי התוכנית. כולם רצו לכוון היציאה הנסתרת 
מתוך הארון, ואני נשארתי מאחור בכדי לנעול את הדלת הבריחה מאחוריהם. 
מכיון שאני הייתי הצעיר שבקבוצה, תפקידי היה להשאר מאחור ופשוט לשחק 

את תפקיד הנער התמים."
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"וואו, אדון שטרנוקובסקי," קרא נחום. "איזו תוכנית מושלמת! ומה קרה אז?"

אדון שטרנוקובסקי המשיך. "זאת לא היתה תוכנית כזו מושלמת מכיון שאחד 
המתפללים שכח בטעות את המחזור שלו על השלחן. עצרו אותי בעוון 'חומר 

פלילי' שנמצא ברשותי והשופט גזר את דיני לשנת מאסר אחת."

על  נורא  מרגיש  בטח  אתה  קשה!  ממש  היה  זה  "בטח  נחום.  לחש  וי,"  "אוי 
העובדה שבזבזת שנה שלמה מהחיים שלך. מה עשית כל היום? פשוט ישבת 

ועשית כלום?"

זמני  כל  ביליתי את  "אני  בחיוך.  לא!" קרא אדון שטרנוקובסקי  "ברוך השם, 
בכלא – בלימוד!"

נחום היה מבולבל. "אדון שטרנוקובסקי," הוא אמר. "איך יתכן שהרוסים לא 
נתנו לכם להתפלל ביום כיפור מתוך המחזור ונתנו לכם ספרי קודש בכלא?"

"לא, מה פתאום! בוודאי שהם לא נתנו לנו ספרי קודש", ענה הרב שטרנוקובסקי. 
"אם מישהו נתפס עם ספר, הוא היה מקבל מכות נמרצות ונשלח לסיביר! אני 
מדבר על סוג שונה של לימוד. בזמן שהשומר נעל מאחורי את תא הכלא שלי, 
נזכרתי לפתע במה שאמר לי אבי. הוא אמר שבסלבודקא, הרב שלו, רב יצחק 
אייזיק שר זצ"ל, לימד מדרש. המדרש אומר שווירוס נורא, ווירוס מדבק, מהסוג 
של הקורונה שאנחנו כל כך מכירים היום, הגיע למצרים ביחד עם כל מכה ומכה. 
עם מכת דם הגיעה סוג של קורונה, ובצפרדע גם כן הגיע הקורונה וכן הלאה 

בכל מכה.
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בזמן  יישארו ספונים בבתיהם  זאת השם? השם רצה שהיהודים  מדוע עשה 
המכות כי זה יתן להם זמן לחשוב! כי אם אדם יכול לצאת לעבודה ולשחק ולערוך 
קניות החיים נהיים מאד עסוקים ומלאי מעשה – ולפעמים... מדי עסוקים – ואז 

שוכחים לחשוב על הדברים האמיתיים שבהם צריך להתמקד.

"הרב יצחק אייזיק שר – שהיה רבו של הרב אביגדור מילר – אמר, שהשם רצה 
על  במחשבה  זמנם  את  ויבלו  המכות  במשך  בבתיהם  נעולים  יהיו  שהיהודים 

המסרים שהם אמורים ללמוד ולקחת."

"מסרים?" שאל נחום. "האם המכות לא נועדו להעניש את המצרים?"

המטרה  "אך  שטרנוקובסקי.  אדון  אמר  למצרים!"  עונש  היו  שהם  "וודאי 
מכה  מכל  הלקח  את  ללמוד  אמורים  היינו  אנחנו  בשבילנו!  היתה  העיקרית 
ומכה! לראות איך השם מגן על עם ישראל, שהוא דואג ומשגיח עלינו ושאנו 
עמו הנבחר. ואנו הפנמנו את המסרים! בכל מכה ומכה, בני ישראל ישבו בבתיהם 
שבגושן למשך שבוע שלם הם למדו את המכה וחיפשו את המסרים שהם היו 
אמורים ללמוד ממנה – איך שהשם יכל להפוך את כל הארץ לגמרי מכל כיוון – 
כאשר הוא מחליט. כשיש זמן לחשוב על השם, הרב יצחק אייזיק שר אמר, זה 
בעולם  לאדם  להעניק  הוא  ברוך  הקדוש  שיכול  ביותר  הטובות  המתנות  אחד 

הזה!

לעצמי  אמרתי  תאי,  של  הברזל  דלת  את  טרק  הרוסי  שהשומר  ברגע  "ואכן, 
היהודים  שעשו  הדבר  אותו  את  בדיוק  לעשות  עלי  שלי,  העבודה  זמן  שהגיע 
היום  כל  במשך  בתאי  תקוע  הייתי  במצרים.  בבתיהם  נעולים  היו  שהם  בזמן 
בלי לעשות כלום – חוץ מלחשוב על השם עד כמה שיכולתי. חזרתי בתשובה 
וחיזקתי את עצמי כמה שהצלחתי בעבודת השם. ובאותה הצורה שבני ישראל 
היו לאנשים שונים לגמרי אחרי שנה של מחשבה אודות השם ודרכיו, כאשי אני 
שוחררתי מהכלא לאחר שנה הייתי לאדם חדש לגמרי! הייתי מוכן לחיים של 

עבודת השם אמיתית."

שבת שלום ומבורך!
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