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פרשת לל לל תשפשב
עובח  ע  דובע

יום ראשון אחר הצהרים, בית הכנסת המרכזי

ברגע שמוישי סיים לומר עלינו לשבח, אבא לחש באוזנו. “האם אתה זוכר מה למדת 
בפרשת השבוע על אברהם אבינו? כעת השם נותן לך הזדמנות עצומה. אתה רואה את 
היהודי היושב שם בצד האחורי של בית הכנסת? זהו אדון אברמס. הוא ממש השבוע עבר 
לשכונתנו. למה שלא תלך ותקדמו ב'שלום עליכם' נעים? האם לא כך היה נוהג אברהם 

אבינו?"

היתה  זו  צודק.  שאבא  ידע  הוא  אולם  הזר,  ליהודי  לגשת  למוישי  מוזר  קצת  היה  זה 
הזדמנות לקיים מצוה – ואבא גם היה ממש שם, לצידו, בבית הכנסת.

יד מושטת. “שמי הוא  ועם  גדול  ואמר: “שלום עליכם!” בחיוך  הוא פסע לעבר האיש 
מוישי פרידמן.”

האיש חייך. “עליכם שלום!” הוא ענה. “אני שמעון משה אברמס”.

“אני שמעתי שאתם חדשים כאן. ברוכים הבאים לשכונתנו!” אמר מוישי בנימוס. כשהוא 
חושב איך הוא יכול לחקות את אברהם אבינו בצורה המושלמת ביותר ולגרום לתושב 
החדש להרגיש בנח. “אני יכול להראות לך את המיקום הטוב ביותר והמדויק ביותר בו 
הכמות  את  לתפוס  להצליח  בכדי  מצוה  בר  כשיש  לתורה  עליה  של  בזמן  לעמוד  שווה 

הגדולה ביותר של סוכריות,” הוא אמר באחת.

“וואו, תודה רבה!” ענה שמעון מוישי. “אני יעשה כל מאמץ לזכור את מה שאמרת.”

“בשמחה,” אמר מוישי. “ודרך אגב, האם אפשר לשאול מה אתה עושה?”

“ברוך השם, אני זוכה ללמוד תורה ולעבוד את השם במשך כל היום,” אמר שמעון משה 
בחיוך.

יום שני, אחרי הלימודים

“שלום אבא!” קרא מוישי כשהוא מתפרץ דרך הדלת. “אתה זוכר שאמרת שאנחנו נוכל 
ללכת לטיול לגן החיות החדש של ראש העיר ברגע שיהיו לחיות כלובים? אז היום הגיעו 
הכלובים! ראש העיר בעצמו רכב היום ברחבי העיר על זברה כשהוא מכריז זאת ברמקול! 
אז אפשר ללכת? זה ממש קרוב אלינו. זה איפה שהיה פעם בית הספר של הבנות, בבקשה 

אבא, בבקשה!!!!!!!”

ברוך השם אבא הסכים להסיע את כולם לגן החיות החדש ולשהות שם שעה.

גן החיות היה מענין מאד בלשון עדינה. רוב החיות המסוכנות כבר היו בכלוביהן, אולם 
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עדיין היה את הגמל שטייל ברחבי הגן וקבוצת פינגווינים שהייתה נראית קצת אבודה.

משפחת פרידמן המשיכה להסתובב ונעצרה ליד כלוב בעל שלט בו נאמר: “תנין הנילוס”.

“אני לא רואה את התנין,” אמר דוד.

“תראה! הנה הוא!” קרא מוישי, מצביע אל מחוץ לכלוב.

המשפחה הביטה סביב, ואכן, בקרבת מקום, הם הבחינו בתנין עטור בקולר של כלב, 
מובל על ידי אחד מעובדי הגן לכיוון כלובו. בני משפחת פרידמן צפו בהתרגשות בעובד 

המסיר את הקולר מהתנין ומתחיל לכוונו לתוך הכלוב. וואו, זה היה נראה מסוכן!
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בזמן שגופו הענק של התנין הוכנס בכח אל תוך הכלוב וזנבו הענק עדיין התנדנד בפראות 
מחוץ לדלת, הפנה עובד הגן את ראשו לכיוון משפחת פרידמן ומוישי ראה שהעובד הוא 
לא אחר מאשר... היהודי אותו הוא פגש אתמול לראשונה בבית הכנסת!!! "מה הוא עושה 
כעובד בגן החיות?” תהה מוישי, "האם הוא לא אמר שהוא לומד במשך כל היום בכולל?"

כשסוף סוף הוכנס התנין אל תוך הכלוב בבטחה, עמד ר' אברמס מחוץ לכלוב, כשהוא 
מנסה לייצב את נשימתו ולנגב במגבת את הזיעה שצצה על מצחו ופניו.

“מה  שם.  העומדת  פרידמן  משפחת  בבני  הבחין  כשהוא  אמר,  הוא  מוישי!”  “שלום 
שלומך?”

“אני, אני בסדר גמור,” ענה מוישי. “אבל אפשר לשאול שאלה? אתמול אתה אמרת לי 
שאתה לומד בכולל יום שלם, וכעת, זה עושה רושם שהנך עובד בגן החיות. האם אתה רק 

מתנדב בכדי לסייע לראש העיר?"

אני  מה  אותי  שאלת  אתה  בכולל.  לומד  שאני  אמרתי  לא  “אני  אברמס.  ר'  חייך  “לא,” 
עושה ואני עניתי לך שאני לומד תורה ועובד את השם במשך כל היום.”

“אבל מדוע לא אמרת לי שהינך עובד בגן החיות?” שאל מוישי מבולבל.

“תן לי לשאול אותך שאלה,” אמר ר' אברמס. “מה עשה אברהם אבינו?”

“טוב, אז הוא היה גדול הדור ואחד מהאבות הקדושים!” ענה מוישי. “הוא בנה את הבסיס 
של כל עם ישראל!”

“אה,” קטע אותו ר' אברמס.”אבל היה לו גם הרבה צאן ומקנה. הוא היה עסוק במשך 
כל היום בטיפול בצאנו וניהול הרועים. אפילו כאשר המלאכים הגיעו, הוא בעצמו שחט 
שלושה פרים והכין בשר בעבורם. אבל אתה לעולם לא תשמע מאף אדם בעולם האומר 

שאברהם אבינו עבד בחווה, הלא כן? מכיון שהדבר המרכזי שבחייו היה עבודת השם.

“תחשוב על זה כך. אם מישהו שואל מה אתה עושה, לא היית עונה לו: 'אני אוכל דגני 
בוקר וחלב, קושר את נעלי ומשחק צלחת מעופפת בהפסקות,' היית אומר: 'אני תלמיד 

בחידר ולומד תורה כל יום,' נכון?

"אז במקרה אני גם עובד בגן החיות בכדי להביא מחיה לבני ביתי, אולם זה רק מה שאני 
עושה בזמן שאני עובד את השם במשך כל היום. מה שאני עושה עם ידי לא מתחיל להיות 

באותה רמת החשיבות לעומת מה שאני עושה במוחי ומחשבתי –

"וזה מה שמגדיר מיהו ומהו היהודי האמתי!”

שבת שלום ומבורך!
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