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פרשת ננ
להתדנ ל רתה ב תהד ה םתותה

פלאזה, אולם החתונות, יום רביעי בלילה

מוישי ראה במפת האולם כי מקומו נמצא בשולחן הבני דודים. הוא עמד בפתח 
כשמבטו משוטט ברחבי האולם כשהוא תר אחר מקומו. הוא שמח שהוא יושב עם 
גילו מכיוון שזה אומר שהם יקבלו את תפריט הילדים במקום זה של  הילדים בני 
המבוגרים. מוישי היה כבר כמעט בר מצוה אבל הוא עדין לא הצליח להבין מדוע 
שניצל  בלאכול  רע  מה  מפוצצים.  שמות  בעלי  ממאכלים  כך  כל  נהנים  המבוגרים 

וצ'יפס פשוטים ופשוט לה-נו-ת!!!

“אני מתכנן להיות רופא לחולי קורונה,” אמר בני לכל הבני דודים תוך כדי שמוישי 
התיישב. “אני מתכנן להיות רופא בדיוק כמו אבא שלי. הוא כבר עשה כמה מחקרים 
חשובים שהביאו למסקנות העוזרות בריפוי מחלות קשות. יש לי גם חלום לעשות 
משהו חשוב לעולם. יש מצב שיום אחד אתם רואים את השם שלי בכותרות העיתונות 

הראשיות!”

“אפשר לחשוב,” אמר דניאל. “אבא שלי כבר הופיע פעמיים בכותרות הראשיות! 
מבניני  אחד  את  בנה  כבר  שהוא  כך  כדי  עד  מפורסמת  כך  כל  שלו  הבניה  חברת 
המשרדים הראשיים ביותר בתל אביב וכעת, הם אף עובדים על גורד שחקים – באזור 

רמת גן.”

אבי כחכח בגרונו בחשיבות. “אתם כולכם ודאי יודעים שאני, כנראה אהיה עורך 
של  בתביעות  שמטפל  זה  “הוא  מתנפחת.  כשבטנו  אמר  הוא  שלי,”  אבא  כמו  דין, 
הקהילות היהודיות ברחבי הארץ – כדי שנוכל לפתוח את בתי הכנסיות בתקופה זו 
של הקורונה. אני הולך להיות אחראי על חברה פרטית של עורכי דין ולפי דעתי אנו 

נהיה החברה המפורסמת ביותר בעולם!”

“ואיך אתה מתכנן  כל מבטי הבני דודים הופנו אל מוישי. “מה איתך?” שאל בני. 
להפוך את העולם למקום טוב יותר?”

מוישי התכווץ על מקומו. מתחרט כל כך על כך שאינו יושב בשלחן המבוגרים. שם, 
ודאי לא היו שואלים אותו כאלו שאלות. פתאום אכילת סלומון אפוי לא נראתה לו 

כאפשרות גרועה כל כך. 

“למעשה, אני מעולם לא חשבתי על כך,” הוא מלמל. והחזיר את מבטו אל הצ'יפס 
המתובל.
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יום חמישי, אחרי הצהרים, לאחר סיום הלימודים בתלמוד התורה

מוישי ישב ליד אבא במכונית, בדרכם לחלוקת אוכל עבור “תומכי שבת”.

“מה קרה, מוישי?” שאל אבא, “אתה נראה ממש שקט היום.”

להיות  רוצה  אני  מה  על  לחשוב  להתחיל  אמור  אני  “מתי  מוישי,  אמר  “אבא,” 
לכשאגדל?”

“למה?” שאל אבא. “מה אתה רוצה להיות?”

“את האמת, לא ממש יצא לי לחשוב על כך בעבר,” ענה מוישי. “כוונתי, שכמובן 
שכשהייתי בגן רציתי להיות כבאי, אבל אתמול בלילה בחתונה, כל הבני דודים דיברו 
על תכניות הקריירה שלהם ושהם מתכננים להיות רופאים ועורכי דין ומהנדסים. 
אני אישית תמיד תכננתי לשבת וללמוד כל זמן שאני יכול, כמוך אבא, ואם אצטרך 

להוסיף תמיכה למשפחה אחשוב מה הלאה.”

“נו, התכנית נשמעת מצוינת!” קרא אבא כשהם יצאו להניח מארז אוכל ריחני עבור 
משפחה בעלת עשרה נפשות שהתגוררה ביחידת דיור בקומת הקרקע. “מה הבעיה 

בתוכנית שלך?”

חברת  של  הענק  הענבים  מיץ  בקבוק  את  מרים  כשהוא  מצחו  את  קימט  מוישי 
'קדם' ואבא סחב את הקופסה. “אני לא יודע,” הוא אמר. “כל הבני דודים אמרו איך 
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ואני,  יותר.  טוב  והפיכתו למקום  הם מתכננים לתרום לשינוי הדרמתי של העולם 
התביישתי שאין לי שום תוכנית גדולה כזו.”

כדי  במהירות  בנסיעתם  והמשיכו  הדלת  מאחורי  האוכל  את  הניחו  ומוישי  אבא 
שהמשפחה לא תראה אותם ותתבייש שהיא מקבלת צדקה.

“מוישלה,” אמר אבא. “אתה יודע שפרשת שבוע שעבר מדברת על נכדיו של קין, 
הילדים של למך. וכל הנכדים האלו המציאו וחשפו דברים ענקיים חדשים לעולם. 
יבל המציא אוהלים בכדי שרועי הצאן יוכלו לגדל עדרים גדולים של צאן והוא לימד 
יוכלו  שאנשים  כדי  נגינה  כלי  המציא  יובל  בהצלחה.  הצאן  את  לגדל  איך  אנשים 
קין,  תובל  למך,  של  השלישי  ובנו  חייהם.  איכות  את  ולהעשיר  מהמוזיקה  ליהנות 
והמצאות  גילויים  היו  כל הדברים האלו  כלים.  ואיך להכין ממנו  גילה את המתכת 

עוצמתיים וחשובים לטובת האנושות!”

“מדהים,” אמר מוישי, “אז איך יתכן שהקב”ה לא הציל את המשפחות האלו בזמן 
המבול?”

“אה!”, קרא אבא, “זה בדיוק הענין! השם בחר להציל את האדם החשוב מכל. וזה 
היה נח. נח היה “רק” צדיק. הוא לא המציא שום דבר, גם לא ריפא כל מחלה. הוא רק 
התמקד בעבודת השם. אנשים חשבו שהוא לא היה כל כך חשוב בעולם. אבל השם 
הביא מבול גדול וענק כדי להראות לעולם ש – לא! – עבודת השם זהו הדבר החשוב 

ביותר בעולם הזה!”

“אתה יודע שהאנשים במשפחה הזו שלהם נתנו כעת את האוכל, אבא, הם האנשים 
ואשתו  התורה  בלימוד  יומו  את  מבלה  האבא  פעם.  אי  שפגשתי  ביותר  הצדיקים 
עובדת ומנקה בתים בכדי שהוא יוכל להישאר בלימוד. והוא אמר לי שהילדים שלו 
אף פעם לא מתלוננים – הם כל כך שמחים שיש להם פחות מאחרים בכדי שיוכלו 

לחיות חיים המוקדשים לגמרי לעבודת השם ולתורתו.

מוחלטת  מסירות  של  חיים  צורת  ידי  שעל  רואה  “אתה  אבא,  סיכם  מוישי,”  “אז 
לתורה ולמצוות, האדם הופך את העולם למקום טוב יותר, זה הרבה יותר מלהיות 

רופא, עורך דין או מהנדס! להיות צדיק זה להיות הדבר בו השם חפץ ביותר!”

מוישי חייך. לא עוד שום רגש של קנאה בבני הדודים חלחל בו. ובהחלט כן - היו לו 
תכניות לחיים והם היו התכניות הטובות, היפות והעוצמתיות ביותר שיכולות להיות 

ליהודי!

שבת שלום ומבורך!
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