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פרשת כי תשא
הפתעת יום ההולדת

בכתה, בשיעור של הרב קושניר

ונשמע'  'נעשה  אמרו  עכשיו  ישראל  "בני  אמר.  הוא  מבין"  לא  אני  "הרב,  הצביע.  יהושע 
וקיבלו את התורה, הדיברה השנייה היתה: לא לעבוד עבודה זרה. אבל מיד אחרי כן – הכינו 

עגל מזהב!

"זה לא הגיוני – איך הם חטאו בעגל, בעבודה זרה, כאשר ממש כמה ימים קודם לכן שמעו 
את השם אוסר זאת?"

"שאלה מצוינת, יהושע", אמר הרב קושניר, "הייתי רוצה שתחשוב היום על הענין בעצמך 
ומחר נדבר על כך שוב".

יהושע חוזר הביתה

"שלום אמא!" קרא יהושע.

אין תגובה.

"שלום"? הוא קרא שוב.

אלי, אחיו הקטן ישב על הספה וקרא ספר. "שלום אלי, איפה אמא?" שאל יהושע.

לך פתק על השולחן  "אה, היא עכשיו עזבה. היא השאירה  עיניו מהספר.  אלי הרים את 
במטבח".

"תודה" ענה יהושע והתקרב לעבר המטבח שהיה באופן כה לא צפוי – מסודר!

הוא הרים את המכתב.

יהושע היקר!

הייתי צריכה לצאת בדחיפות  היום בתלמוד התורה!  יום מעולה  לך  מקווה שהיה 
ואחזור בערך ב-6:00. אודה לך אם תעסיק את אלי ותשגיח שהבית ישאר נקי לגמרי. 

השארתי לך אוכל במקרר, בבקשה תנקה אחריך כשתגמור.

באהבה רבה,
אמא

יהושע הניח את המכתב והוציא את האוכל מהמקרר. הוא התיישב לאכול וגם דאג לנקות 
את כל הפירורים כשסיים. לפתע הוא קפץ ורץ לסלון. "אלי! אתה יודע מה היום?!"

אלי הסיר את עיניו מן הספר. "יום שלישי"?

"זה היום הולדת של אבא!" קרא יהושע. "היום הוא נהיה בן ארבעים!"
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נקפוץ  יגיע הביתה  וכשהוא  לנו להתחבאות מתחת השלחן,  "אולי כדאי  "אה", ענה אלי. 
ונשיר לו יום הולדת שמח..."

"לא אלי! זה ממש לא מספיק! אמא היתה צריכה לצאת כעת באופן דחוף לסידורים ובוודאי 
שכחה מהענין! אנחנו צריכים לעשות משהו גדול! עצום! מה אתה אומר על הרעיון לאפות 

יחד עוגה בשביל אבא?"

"לאפות?!" אמר אלי. "אמא לא אמרה שהיא לא רוצה שנבלגן?"

"אלי, זה משהו אחר" אמר יהושע בזמן שכבר מוציא את ספר המתכונים מהארון. "אמא 
היתה רוצה שנעשה את זה. אתה תראה – היא תהיה גאה בנו!"

"אני לא יודע..." התחיל אלי לומר אך יהושע היה כבר עסוק מידי בלקרוא את המתכון. 

"אבא אוהב שוקולד ומצאתי מתכון הנקרא: 'עוגת השוקולד של דודה רחל'. זה לא אמור 
להיות קשה להכנה". 

לאחר שעה

"שלום ילדים, חזרתי!" קראה אמא, תוך כדי שהיא נכנסת הביתה, סוחבת קופסא ענ-קית.

"יש לי הפתעה בשבילכם. קניתי עוגת גלידה שוקולד, כי הלילה יש לאבא........"

של  פגיעה  אחר  כמו  להיות  דמה  המטבח  למטבח.  נכנסה  כשהיא  נסדק  אמא  של  הקול 
סופת הוריקן. טביעות שוקולד מפוזרים בכל קיר פינה. ובמרכז הבלאגן עמדו יהושע ואלי, 

כשפניהם מכוסות בקמח, שמן ושוקולד.

להישאר  מאודה  בכל  מנסה  אמא,  שאלה  כאן?"  קורה  "מה 
רגועה.
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"אנחנו מכינים עוגת יום הולדת לאבא!" ענה יהושע. "חשבנו ששכחת מזה וחשבנו שנציל 
את המצב!"

"אבל לא קראתם את הפתק?" שאלה אמא.

"אבל אמא, אנחנו חשבנו שאת ואבא תהיו כל כך גאים בנו בכך שזכרנו את היום הולדת של 
אבא והכנו עוגה לפני שחזרתם הביתה! עשינו את זה בשבילכם!"

מאוחר יותר בערב

"יהושע," אמר אבא כשהתיישבו יחדיו על הספה. "אני רוצה שתדע כמה אמא ואני מרוגשים 
– אף עם הכוונות  יום הולדתי. אך אתה צריך להבין  שניסיתם לעשות משהו מיוחד עבור 
הטובות ביותר, עדיין חובה תמיד להקשיב לאמא ולי. לא משנה כמה אתה רוצה לעשות זאת 

בשבילנו, אם אתה עובר בכך על משהו שביקשנו ממך לא לעשות, זה טעות. אתה מבין?"

יהושע הנהן. "אני מצטער, אבא. זה פשוט היה נראה לנו כל כך ברור שכך צריך לפעול, 
ולעתיד, בעזרת השם אנסה לא לחשוב מעבר - כאשר אתה או אמא אומרים לי משהו".

למחרת בכתה

"בוקר טוב, יהושע!" אמר הרב קושניר. "חשבת על השאלה ששאלת אתמול?"

"כן, בהחלט", ענה יהושע. "ואני חושב שאני יודע את התשובה. עם ישראל היה כה מפוחד 
שמשה לא חזר מהר סיני מכיון שהוא היווה את הקשר החזק שלהם עם השם. והם – באופן 
כה נואש רצו את הקשר להשם אז הם השתמשו בשכל הקטן שלהם בכדי לייצר את הדרך 
הטובה ביותר לעשות זאת. הם לא הבחינו בעובדה שה'עגל' מהווה בעצם 'עבודה זרה'! הם 

רצו שזו תהיה התזכורת הקבועה שלהם לזכירת השם.

"אך הם שכחו את הדבר החשוב ביותר – השם מתכוון ורוצה את מה שהוא אומר! וזה סופי! 
בלי ו, אם או אבל! ובכך שפעלו נגד דבריו, נגרמה עשייה של עבירה חמורה ביותר!"

רוצה  שהשם  שבזמן  לזכור  במיוחד  חשוב  "זה  קושניר.  הרב  קרא  יהושע!"  מאד,  "נכון 
שנשתמש במוחנו ושכלנו בכדי לשרתו בכל מאודנו, בד בבד אסור לנו לחשוב שאנו יודעים 
יותר טוב ממה שהשם עצמו כתב בתורתו. עלינו תמיד לעשות את מה שהשם אמר שהוא 

רוצה מעמנו, ולא את מה שאנו חושבים שהוא רוצה..."

שבת שלום ומבורך!
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