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פרשת שלש
שד מ-  יקמ - מי ה שירמ מילדמ

יום ראשון אחר הצהרים, לונדון, אנגליה
טראח... ביטי... באף... דיתי......בום טראח!!!!!

מוישי ודוד פרידמן רצו לחלון למשמע קולות תופים מחרישי אוזניים. מה זה? מה קורה 
כאן???

המתקדמת  שלנו  ברחוב  תזמורת  של  צעדה  פה  יש  “תראו!  קראו.  הם  אמא!”  “אבא, 
לכיוונינו!  מתי היתה הפעם האחרונה שראינו כזו צעדה בעירנו?”

שכל  רושם  עשה  במתרחש.  מקרוב  לצפות  כדי  החוצה  מיהרה  פרידמן  משפחת  כל 
השכונה התקבצה ובאה כדי לחזות בהופעה.

“זה ראש העיר, מקגיליקודי!” קרא מישהו. “הוא ממש עכשיו חזר מארץ אחרת. תראו! 
לו אותה  הוא עונד את מדליית הכבוד של הנשיאים! הנשיא של המדינה ההיא העניק 

בגלל התוכנית שלו לחלק חינם העתקים של הספר שהוא כתב לילדי העולים העניים!”

מכל הכיוונים נשמעו קריאות רמות של “ראש העיר, ראש העיר!” וקריאות עידוד וגיבוי 
לעניים  לעזור  בכדי  הרבה  כך  כל  שעשה  הנדיב  מנהיגם  עם  חגג  האזור  כשכל  פרועות 

ונצרכים.

יום שני בבקר בתלמוד התורה תורה ומסורה

צלצול הפעמון המבשר על בא ההפסקה הגיע. כלם מיהרו אל חצר תלמוד התורה. כל 
הילדים - ללא יוצא מן הכלל - לא הצליחו להסיח דעתם מהחגיגה המדהימה שנערכה 
עבור ראש העיר ביום שלפני. מוישי עמד באמצע חצר בית הספר, הוא תקע חתיכה של 

נייר כסף על חולצתו והכריז: “אני הוא ראש העיר מקגיליקודי!”

חיים ואלי נעמדו במהירות לצידו כשהם מעמידים פנים לכך שהם מתופפים על תופים.

“ טראח... ביטי... באף... דיתי......בום טראח!!!!!” הם דקלמו, מחקים בהצלחה מרובה את 
המתופפים של אתמול.

שאר הכתה התקבצה במהירות מאחוריהם, כל ילד מציג נציג אחר מצעדת התזמורת 
לה היו עדים.

“ראש  סביב.  ובאו  התקבצו  השניות  הכיתות  ילדי  הספר,  בית  בחצר  צעידה  כדי  ותוך 
כך  כל  נהנו  וכולם  חתימה  ממוישי  שביקשו  ילדים  היו  דקלמו.  הם  העיר!”  ראש  העיר, 

מההצגה היפה של מוישי פרידמן – במקומו של ראש העיר מקגיליקודי!”
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כשהפעמון צלצל והסתיימה ההפסקה, כל הילדים פנו לכיוון הכיתה. הם עדיין היו תחת 
הרושם של ראש העיר וחגיגתו.

“נכון זה כיף?” אמר חיים. “בדיוק ראש העיר שלנו קיבל מדליה מנשיא מדינה בעצמו! 
אני מצפה כבר בכיליון עיניים למפגש המשפחתי שלנו החופש, לספר לכל בני הדודים 
שלי מאדוור, גיטסהד, מנצ'סטר, וסקוטלנד – ושיהיה להם ברור שראש העיר שלהם לא 

קיבל שום מדליה!”

הילדים היו כה עסוקים בשיחה מתלהבת על ראש העיר מקגיליקודי ומדלייתו עד שלא 
הבחינו ברב פנטלניק שנכנס לחדר הכתה.

“קינדרלך,” קטע אותם הרב, “אני לא מבין למה אתם כל כך נרגשים לגבי קורותיו של 
ראש העיר – יש דברים הרבה יותר גדולים ומרגשים!”

“הרב מתכוון למישהו כמו ראש הממשלה?” שאל שמולי. “בגלל שהוא האחראי על כל 
הארץ?”
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“לא, לא,” חייך הרב פנטלניק. “אני מדבר עליכם, כל הילדים הנפלאים שכאן! לכלכם יש 
מדליה שהרבה יותר חשובה ומכובדת מזו שקיבל ראש העיר!”

כלם הביטו סביב. אף אחד מהתלמידים לא ענד מדליה, אלא אם כן מחשיבים את פיסת 
נייר הכסף שהיתה עדיין תקועה בחולצתו של מוישי.

“תראו!” קרא הרב פנטלניק, מחזיק בציציות שבידו. “אנו כולנו לובשים ציצית – וזוהי 
מדליה גדולה ועצומה הרבה יותר מאשר זו של ראש העיר.”

מוישי הצביע. “אבל כל אחד שרוצה יכול להיכנס לחנות ספרים ולרכוש ציצית  תמורת 
פרוטות בודדות – אולם מדלייה אישית מנשיא אינה ניתנת לרכישה כלל בכזו צורה,” הוא 

אמר.

“אהה, וזה שורש הטעות,” אמר הרב פנטלניק. “לא כל אחד יכול סתם כך ללבוש ציצית. 
רק ליהודי ניתנה הזכות העצומה להתעטף בבגד זה. ברור שכל אדם ברחוב שחפץ בציצית 
ויעריך אדם  יכבד  או להשיג אחת, אולם בדיוק כמו שאף אחד לא  יוכל לרכוש לעצמו 
שמזייף מדלית כבוד מהנשיא, כך גם, לציצית יש משמעות רק כאשר היא נלבשת על ידי 

יהודי.

קטנטן  טוב  מעשה  איזשהו  שעשה  שלנו  העיר  בראש  גאים  כה  היו  הגויים  “שכנינו 
ומחשיבים אותו לצדיק גדול. אולם אפילו אתם ילדים כה צעירים בתלמוד התורה - הנכם 
צדיקים הרבה יותר גדולים מאשר אותו הגוי. אנחנו איננו מובלים על ידי שום ראש עיר 

גוי – אנו מובלים על ידי גדולי ישראל ומלך מלכי המלכים – הקדוש ברוך הוא!

כלום  זה  אולם  העיר.  לראש  שערכו  המדהימה  החגיגה  את  ראיתם   – תחשוב  “כעת 
שבכלום לעומת הכבוד והחגיגה שמגיע לכם על היותכם הילדים של הקדוש ברוך הוא 
וכל ההגויים, אומות  לנו כזה כבוד מיוחד  יהיה  יבא במהרה בימינו,  ועבדיו! כשהמשיח 
שלנו. אולם לעת עתה, עלינו לשמר  העולם ישירו וישבחו את גדלותו של השם, המלך 
זאת בזיכרוננו – בכל פעם שאנחנו רואים שחולקים למישהו כבוד על משהו אחר מלבד 
גדול  פי מילונים, מיליונים  היותנו עם השם הוא  – שהכבוד על  יהודי  היותו  על עובדת 

מאשר כל כבוד אחר!"

כאשר הפעמון צלצל בסוף היום הלימודים, כל הילדים יצאו כשליבם עולה על גדותיו 
ניסו להיות ראש העיר מקגיליקודי, אלא משום שהם מיוחדים  מגאווה. לא בגלל שהם 
בעצם מהותם. בין אם הגויים מהרחוב שלהם מודעים לכך ובין אם לא, הילדים היו מודעים 

לכך והרגישו כל כך טוב לענוד מדליה אותה לא יכול לענוד אפילו ראש העיר!!!

שבת שלום ומבורך!
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