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פרשת מקמ
בלוזהב עמ בשחמה

להגיע  ציפה  כך  כל  הוא  לביתו.  הצמודה  המדרכה  במורד  כוחו  בכל  רץ  אורי 
הביתה ולספר לאביו שלא היה משהו יותר שווה מהרבע שעה הנוספת בה למדו 
יחדיו לאחר סיום הלימוד באבות ובנים! זו לו הפעם הראשונה בה קיבל במבחן 
מעל 90% במהלך כל שנת לימודים זו. הוא היה ממש מרוגש. אפילו הרב, שזיהה 
את המאמץ, העניק לו כמחווה פנס צופר משוכלל לאופניים, ממש כמו זה עליו 

חלם כבר במשך חודשיים.

לפתע, מעד אורי על המדרכה וממש עף באוויר. כשנחת על המדרכה הוא שמע 
משהו נסדק. “אוי ואבוי,” אמר אורי, הוא עיקם את קרסולו וזה ממש כאב, אך יותר 
גרוע: פנס הצופר של האופניים שהיה מונח בכיסו האחורי התנפץ לאלפי רסיסים!

את  ראה  הרעש,  מקור  לכיוון  בהביטו  צורמנית.  חריקה  אורי  שמע  אז  בדיוק 
בשלג  נזכר  אורי  לכיוונו.  במהירות  מתקדם  שלו,  הגלגלים  בכיסא  סטאר  אדון 
של אשתקד, בו החליק אדון סטאר על הקרח ונפצע. הוא עדיין לא חזר לעצמו 
והרופאים לא היו בטוחים אם יוכל אי פעם ללכת שוב בכוחות עצמו. מה שהקשה 
והכאיב עוד יותר על הענין היא העובדה שאשתו נפטרה בקיץ וכעת הוא נותר כך 

לבדו. 

אדון סטאר הפיק מגרונו את קול הסירנה של הצלה כשהחנה את הכסא לצדו 
של אורי. “אורי שטיינר, מהבית כנסת, נכון? הכל בסדר?”

אורי נענע בראשו.”נראה לי. חוץ מהכאבים בקרסול ופנס הצופר של האופניים 
– שהתנפץ  בגלל הציון הטוב במבחן בחומש  היום מהרב שלי  אותו קיבלתי רק 
לגמרי. אני חיכיתי לפרס הזה כבר במשך חודשיים וכעת, הוא נשבר לי, כשהוא 

היה ברשותי פחות מחמש דקות!”

“אוי ווי,” אמר אדון סטאר, כשהוא מתכופף ומנסה לעזור לאורי לעמוד על רגליו. 
“זה נורא! אני יודע איך זה מרגיש. גם אני איבדתי דברים חשובים בחיי וזה לא קל. 

אבל אל תתעצב כל כך. כמה שזה נורא, זה יהיה בסדר, תאמין לי.”

חיוכו החמים של אדון סטאר ומילותיו האדיבות גרמו לאורי להרגיש טוב יותר. 
כשאורי התחיל לפסוע ולבחון את נזקי הקרסול, אדון סטאר הושיט את ידו לכיסו 
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והוציא את ארנקו. “הייתי הרגע בקניות בצעצוע שטאוס וראיתי שם פנס אופניים 
מרהיב. קח עשרים שקל ולך תקנה אותו לעצמך. מגיע לך אחרי כזה ציון במבחן 

בחומש!”

“וואו! ממש תודה רבה!” אמר אורי כשהוא פונה לכיוון החנות. לפתע, אורי סב 
על עקבותיו. “אני יכול לשאול משהו שנראה אולי קצת מוזר?”

“ודאי” ענה אדון סטאר. “אנחנו הרי כבר חברים!”

“טוב, אז ככה, שמעתי על התאונה שלך ועל כך שאינך יכול ללכת כעת בכוחות 
עצמך. וזה עצוב. וגם אשתך נפטרה בקיץ. וזה עצוב יותר. אז אני שואל, איך אתה 
כך  שכל  שלך  הפרטיים  הענינים  את  לך  כשיש  שלי  הבעיות  על  לחשוב  מצליח 
תופסים את הראש? אני לא חושב שאני הייתי מסוגל לנהוג כך. כשאני הייתי שרוע 
שם על הרצפה וראיתי אותך מתקרב לכיווני חשבתי על הבעיות של עצמי – על 

הקרסול שלי ועל הפרס השבור – וממש לא על הבעיות שלך.”

אדון סטאר חייך. "האמת היא, שזה משהו שלמדתי מרב אביגדור מילר זכר 
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קל,  לו  היה  לא  זה  במצרים?  בכלא  היה  הצדיק  שיוסף  זוכר  אתה  לברכה.  צדיק 
להיות תקוע בכלא, הרחק מהשפחה והחברים. זה מצב לא נעים בכלל. וזה אפילו 

גרוע יותר, שהוא ידע שיכול להיות שלעולם הוא גם לא יצא. 

"אבל יוסף לא נתן לזה להשפיע עליו. הוא לא שקע בקשיים של עצמו והתעלם 
מהסובבים. כאשר שר האופים ושר המשקים היו עצובים בעקבות החלום אותו 
חלמו, יוסף הבחין בכך. הוא שאל אותם: 'מדוע פניכם רעים היום?' הוא לא עבר 

לידם והתעלם בגלל שלו, גם כן, ישנם קשיים עימם הוא מתמודד.

"ואם תחשוב על כך, זו בדיוק הסיבה שגללה יוסף השתחרר מהכלא! אם יוסף 
היה מסתובב כולו מצוברח ועצוב על כך שהוא כלוא, אם הוא לא היה שת ליבו 
לבעיותיהם של אנשים אחרים, הוא לעולם לא היה שומע על החלומות - שכך 
ששר המשקים לעולם לא היה מספר לפרעה אודותיו! הוא עדיין היה נמצא בכלא 

עד עצם היום הזה!”

הצדיק  יוסף  את  ולבקר  למצרים  מחר  ללכת  יכול  “הייתי  אורי.  אמר  “וואו!” 
בכלא?!”

“הא! לא בדיוק, אורי. אני רק הגזמתי קצת. אבל הרעיון הוא, שיוסף היה נשאר 
תקוע בכלא עד סוף ימיו אם הוא לא היה חברותי יותר. הרב מילר אומר שהתורה 
מלמדת אותנו כאן מסר גדול מאד. המצוה של דאגה ואכפתיות לשני לא מפסיקה 
כשאנחנו טרודים בבעיות של עצמנו. למעשה, ההפך הוא הנכון. זה גורם למצוה 
יותר גדולה. גדולה עד כדי כך שאתה עלול לקבל שכר כפי  להיות הרבה הרבה 

שקיבל על כך יוסף!

"ומאז שלמדתי על כך, החלטתי שלא משנה מה עובר עלי, אני הולך להיות שמח 
וחייכני ככל האפשר ולנסות לעזור לאחרים שעצובים או צריכים עזרה”. 

אורי הביט באדון סטאר בהערצה. “תודה רבה על מה שנתת לי, אבל תודה הרבה 
יותר גדולה על מה שאמרת לי עכשיו”, הוא אמר. “אני הולך לנסות להיות גם כמו 

יוסף הצדיק מעתה ואילך – בדיוק כפי שלימדת אותי.”

שבת שלום ומבורך!

4 | תורת אביגדור לילדים


