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פרשת שמיני
תתמ תמ תהו תמ תומ

“סליחה אבא,” אמר יוסף ליבוביץ כשהוא דפק על דלת חדר הלימוד של אביו. 
“אני יכול בבקשה לדבר איתך רגע?”

אנשל ליבוביץ סיים את כתיבת סיפרת ה- אפס האחרונה על הצ'ק שהוא הכין 
למוסדות הורקי ונעמד ליד שולחן הכתיבה שלו. “בוודאי, יוסף,” הוא חייך. “מה 

בפיך?”

אמר  הוא  ובאה,”  המתקרבת  שלי  מצוה  הבר  סעודת  על  איתך  לדבר  “רציתי 
בהיסוס.

“אה בטח, גיוועלדיג!” אמר אבא. “בר מצוה הוא אירוע עצום! עלינו לוודא שאנו 
חוגגים אותו כראוי! חשבתי שנשכור את אולם השמחות החדש שברשות קהילת 
מנסון  וידידיה  יעקב  התאומים  הזמרים  שתי  את  להביא  גם  נוכל  יהושע.  עטרת 
לבצע את המוזיקה. ו'בתיה – סעודות' יוכלו להיות הקייטרינג של הערב. שמעתי 

שהרבה ילדים מהכתה שלך הזמינו מהם, יש להם חבילות בר מצוה מעולות."

פניו של יוסף נפלו. “אה, זה... זה נחמד...” הוא אמר בחיוך מאולץ.

אבא הביט בבנו. “עושה רושם שהיו לך תוכניות אחרות בראש, יוסף. למה שלא 
תשתף אותי במה שאתה מרגיש?”

“ובכן,” התחיל יוסף באיטיות. “אני אישית חשבתי על אירוע באמת מיוחד. אולי 
כמו בבניני האומה. ונוכל לשכור את התזמורת של 'מלכות' עם הזמר אברהם בן 

דוד, ואת מקהלת הילדים של 'זינגערלייך' גם כן!”

אבא הרים גבה, אך המשיך להקשיב כשיוסף המשיך.

“והקייטנרינג, חשבתי על משהו קצת יותר ברמה, אולי את הסוג המשובח של 
בית ישראל. הם יגישו בבר סוגים שונים של בשרים, סלטים, עוד בר או שתיים של 
סושי. מלצרים בחליפות ועניבות פפיון יסתובבו עם מגשים של נקניקיות ברוטב, 

קנישים ופשטידות חמות ושתיה.

אחרי הריקודים הראשונים יגישו את הסעודה כשהמנה הראשונה תהיה סלומון 
בשר  סלט  או  עוף  של  בחירה  תהיה  מכן  לאחר  צרפתי.  בצל  מרק  בליווי  בגריל, 
ולמנה העיקרית תהיה בחירה בין סטייקים, עוף, כבד או בשר צלוי. וכמובן חלקה 
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שלימה חלבית לאילו שיעדיפו לא להתבשר בשביל הקפה של המשך הערב...

ברור שאני לא מתכוון שתעשה את זה מרהיב כמו הדינר של מוסדות הורקי,” 
סיים יוסף, “אבל זה הבר מצוה שלי – ואני חושב שעלינו להביע את חשיבות הענין! 
כולם יודעים שיש לנו כסף, ואם אנחנו נעשה בר מצוה פשוטה בעטרת יהושע, זה 

יראה כאילו זה לא ממש אכפת לנו כמה מיוחד זה יהיה.”

אבא נתן ליוסף לסיים ואז הניח את ידו כתפו של יוסף. “יוסף,” הוא אמר. “הייתי 
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רוצה שתסתכל על משהו המובא בפרשת השבוע שלנו.”

אבא פתח את החומש שעל שולחן הכתיבה שלו וקרא:

“וידבר ה’ אל אהרן לאמר: יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל 
אהל מועד ולא תמתו...”

“זה מבלבל,” אמר יוסף. “הפסוק הזה מדבר על הכוהנים. ואני לא דיברתי מילה 
יין לשתיית 'לחיים', ואנו יכולים  על הגשת אלכוהול. וגם אם כן למבוגרים קצת 

לתלות שלט שזה לא מיועד לכוהנים כלל.”

יוסף. זה לא מה שהתכוונתי. תבין, הרב אביגדור מילר מסביר  אבא חייך. “לא, 
שהתורה מספרת לנו משהו חשוב כאן, לא רק לכוהנים. התורה אומרת שעלינו 
'גשמיות'  ידי  על  מוסחים  נהיה  שלא  השם,  את  משרתים  כשאנו  זהירים  להיות 
מיותרת, הכוונה, לדברים שאיננו באמת צריכים להם. בדיוק כמו שאדם השותה יין 
עלול להיות מוסח ולא להצליח לעבוד את השם כראוי, בדיוק כך, כל דבר יוקרתי 
עבודת  של  העיקרית  מהמטרה  דעתנו  את  יסיח  רק  בחיינו  ועודף  מיותר  שהוא 

השם.

“אנחנו חוגגים את האחריות החדשה שלך כבר מצוה שמעתה הנך הולך למסור 
יפים ומאכלים  את חייך לעבודת השם. בוודאי שהשם שם בעולמו המון דברים 
ערבים למען ההנאה שלנו, אך זה רק בשביל לעזור לנו לעבוד את השם בצורה 
טובה יותר. כן, השם בירך אותנו במספיק כסף לחגוג אירוע בדיוק כמו שתיארת, 
מהו  ולשכוח  אלו  חיצוניים  בדברים  ולהתמקד  להיסחף  הולכים  לא  אנחנו  אבל 

בעצם ענין הבר מצוה באמת!”

יוסף הרהר לעצמו בשקט במשך כמה דקות.

לנו  לי רעיון! אולי כדאי  “יש  ועיניו אורו לפתע.  “אני שומע,” הוא אמר לאבא, 
כל  ובכך  לילדים'  אביגדור  ה'תורת  את  לסבסד  בכדי  בכסף  להשתמש  במקום 

הילדים בעולם יוכלו ללמוד מסרים חשובים אלו?”

זו דרך מעולה לחגוג את היותך בר  אבא קרן מאושר. “איזה רעיון נהדר, יוסף, 
מצוה!”

שבת שלום ומבורך!
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