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פרשת וישלו תשפשב
וישע נ יו קישנ

יונה נכנס לסלון והביט בערמת הדואר שהיתה מונחת על השלחן, מקווה שאולי הפעם 
יהיה משהו המיועד עבורו.

אולם היו שם רק מספר חשבונות לתשלום ועוד כמה דברים חסרי משמעות. לפתע מעטפה 
אחת צבעונית צדה את עינו. היא היתה ממוענת אל: “ילדי משפחת לפטון” – ויונה היה אחד 
מהם! וזה אומר שהמכתב הזה הוא אכן בשבילו! בהתרגשות גואה הוא קרע את המעטפה 

במהירות, שלף את הכרטיס הזוהר וקרא את תוכנו בשקיקה:

 יונה הניח את הכרטיס והרהר לרגע. “אני יודע!” הוא אמר לעצמו. “אני יודע בדיוק מה עלי 
לעשות!”

שמה  השם  אל  מתפלל  הרחוב,  במורד  במהירות  ורץ  הבית  לדלת  מחוץ  אל  נחפז  יונה 
שהוא מחפש עדיין יהיה שם. ואכן, בעוברו ליד ערמת האשפה אותה הוא עבר בדרכו הביתה 
מבית הספר, הציצה שם תמונתו הענקית של ראש העיר מקגילקודי. יונה חטף את התמונה 
הגדולה, גלגל אותה בזהירות ורץ הביתה. אז, הוא לקח לורדים ארט ליין ובזהירות מרבית 

ובעדינות הוסיף בחלק העליון את המילים “אני ♥ את ראש העיר שלי”. 

"אם אני אצלם את הפוסטר הזה כשהוא תלוי על הקיר, ליד מיטתי”, חשב יונה, “אני אנצח 
ללא ספק!”

ובזמן שעמד יונה על מיטתו, תוקע מסמרים ותולה את הפוסטר על הקיר המדובר, הוא 
ראה מזווית עינו את אבא העומד בפתח, מביט בתדהמה.
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ויחיד יכול להיות  האהוב ביותר על ראש העיר!ראש העיר מחבב את כל ילדי העיר... אולם... רק אחד 
כל  ביותר אל ראש העיר מקגילקודי?  העיר מקגילקודי בחדר האוכל המפואר של בנין העירייה.העניין כבר סודר[, והוא יוכל לסעוד את ארוחת הצהריים בחברתו של ראש הזוכה הינו יהודי, תוזמן עבורו ארוחה כשרה למהדרין מפיצריית אלפנט - העיר. ראש העיר יזמין עבורו את ארוחת הצהריים האהובה עליו ביותר ]אם באירוע מיוחד בגן החיות העירוני ויוכל לבלות את כל היום בחברת ראש הזוכה המאושר יוכתר בכינוי 'החביב ביותר' על ראש העיר, שיקבל תוקף שעליך לעשות הוא להגיש תמונה המביעה את גודל אהבתך אל ראש העיר!האם תרצה להיות האדם הקרוב 

האם הינך אוהב את ראש העיר?
 

היכנס עכשיו למבצע ותיהפך להיות ה-איש של ראש העיר!



“אה...מ... יונה,” אמר אבא, “האם אני יכול לשאול אותך למה בדיוק אתה תולה פוסטר של 
ראש עיר גוי על קיר חדרך???”

במהירות, הסביר יונה לאבא את כל הענין. “אתה יכול לדמיין, אבא?” אמר יונה. “הבן שלך, 
ה-כ-י חביב על ראש העיר!”

אבא פסע לכיוון מיטתו של יונה והתיישב, מסמן ליונה לעשות כך גם כן.

“יונה,” התחיל אבא. “אני רוצה להסביר לך משהו. האם אתה יודע מה קרה בפרשת השבוע 
עם יעקב ועשיו?”
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“כן,” ענה יונה. “עשיו רצה לנשוך את יעקב, אולם השם עשה נס והוא נישק אותו במקום 
לנשוך.”

“מעולה,” חייך אבא. “אולם האם אתה יודע שהרב אביגדור מילר אומר שלקבל נשיקה זו 
בעיה גדולה יותר מאשר לקבל נשיכה?”

“למה?” שאל יונה. “האם זה לא דבר טוב שהגויים מחבבים אותנו?”

אבא חשב לרגע לפני שהוא ענה. “תקשיב,” ענה אבא, “זה בוודאי חסד מהקדוש ברוך הוא 
כאשר הגויים נותנים לנו חופשיות ללמוד תורה, אולם עלינו להיזהר מאד.

"רק במהלך מאות השנים האחרונות, כשהגויים התחילו להתנהג אלינו ביתר נעימות, זה 
היה הזמן בו הרבה יהודים הפסיקו לקיים תורה ומצוות. לפני ארבע מאות שנה, כל יהודי 
היה שומר תורה ומצוות! ללא יוצא מן הכלל! ורק בגלל שהגויים התחילו להתייחס אלינו 
התנהגו  ולבסוף  להם  להדמות  אליהם,  להתחבר  לנסות  התחילו  יהודים  הרבה  כחברים, 

כמותם.

בבחירות  מצביעים  אף  ו  הגויים,  המנהיגים  את  אומנם  מכבדים  שאנחנו  בזמן  בו  "ולכן, 
לממשל עבור אלו שהם הטובים ביותר עבור שומרי התורה והמצוות, עדיין, את אהבתנו 
וחיבתנו אנו שומרים עבור גדולי התורה ותלמידי החכמים. ואת התמונות והפוסטרים שלהם 

מתאים ונאה לתלות הקיר הצמוד למיטתך!”

יונה הרהר בדברים שזה עתה שמע. זה היה כל כך הגיוני. היה לו אוסף תמונות של רבנים 
במגירתו, כאלו, שייראו הרבה יותר טוב מאשר ראש העיר הגוי, כשהם יהיו על הקיר ליד 

מיטתו.

“אבא,” אמר יונה. “תודה שהסברת לי. אני לא רוצה להיות חביבו של עשיו – במקום זאת, 
אני מעדיף להרגיש קרוב אל אלו ששומרים את התורה והמצוות." לאחר כמה שניות הוסיף 
יונה, "כנראה שאם היינו גרים בארץ ישראל, לא היתה בעיה עם זה, כי הרי הפוליטיקאים שם 

הם יהודים, אז הם לא נחשבים 'עשיו' – נכון, אבא?"

אבא הביט ביונה בתדהמה. "הם לא נחשבים עשיו? האם אתה יודע מי היה עשיו? הוא היה 
בנו של יצחק אבינו, אחיו של יעקב! הוא הציג את עצמו כיהודי שמור תורה ומצוות, ושאל 
את אביו כיצד מעשרים את המלח! אולם כתוב בגמרא שעשיו היה נחשב לישראל מומר [

יהודי שאינו שומר תורה ומצוות[. יהודים הרשעים שבממשל בארץ ישראל דומים לעשיו 
אפילו יותר מאשר ראש העיר מקגילקודי הגוי - גם אם הם מראים פני 'דתי'! ברור שאנחנו 

לא רוצים שום תמונה שלהם בבית שלנו!"

שבת שלום ומבורך!
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