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פרשת קרק תשפשב
תוענס ועתועס ע תדועס

"שימי, חכה רגע!"

שימי, שהיה בדרך לגינה, הסתובב באחת וראה את פיני רץ בעקבותיו.

"אה שלום פיני," חייך שימי. "הבאת את הכדור?"

"כן!" ענה פיני והראה לשימי את הכדור שבידו.

השנים המשיכו ללכת לכיוון הגינה, וכשהגיעו, ראו קבוצת חברים שלהם יושבים יחד על הדשא.

שקיות  שתי  מונחות  כשלרגליו  שטרן,  יצחק  אברהם  לעברם  קרא  לכאן!"  בואו  פיני,  "שימי, 

ענקיות.

"מה יש שם בשקיות?" שאל פיני.

"בואו ותשבו!" ענה אברהם יצחק. "יש לי הפתעה בשבילכם!"

ענקיות  קופסאות  מהשקיות  שלף  יצחק  ואברהם  הדשא,  על  לחבריהם  הצטרפו  ופיני  שימי 

של מאפים. אביו של אברהם יצחק היה בעליה של מאפית שטרן, שהכינה את העוגות והעוגיות 

הטובות ביותר בעיר.

אברהם יצחק פתח את הקופסאות וחשף בפני הילדים עוגיות שוקולד צ'יפס נהדרות למראה, 

נראה  היה  הכל  שוקולד.  נוטפי  אישיים  שמרים  פסי  אפילו  שם  היו  ועוד.  חלב,  ריבת  עם  רוגלך 

מדהים!

"קחו בבקשה!" אמר אברהם יצחק בעודו מעביר את הקופסאות לחבריו שהחלו לברך ולטעום 

חסידות  של  השנתי  לדינר  הקינוחים  את  הכינה  שלי  אבא  של  "המאפיה  הטעימים.  מהפינוקים 

הורקי, שתתקיים היום בערב. כל מאפה צריך להיות בעל מראה מושלם, וכל הפוגמים נשארו בצד. 

הנה, אתם רואים?" אברהם יצחק הרים את עוגיית השוקולד צ'יפס הכי מושלמת שראו הילדים אי 

פעם. "יש כאן חריץ קטנטן בצד של העוגיה, ולכן היא לא עגולה לחלוטין. בכל אופן, אבא שלי נתן 

לי את כל המאפים הללו מכיוון שהגיע סוף היום והוא כבר לא יוכל למכור אותם."

"לדעתי הטעם שלהם עדיין די מושלם," אמר חזקי, שהיה באמצע לאכול קרואסון ממולא קרם 

וניל ומצופה בסוכריות שוקולד קטנטנות.

"כן," הסכים יוני. "תאמר לאבא שלך שאנחנו ניקח את המוצרים הפגומים בכל יום!"

ובזמן שהבנים ישבו ואכלו, שלף אברהם יצחק ספר מתוך אחת השקיות.
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"חשבתי שבזמן שאנחנו יושבים כאן, נוכל לחזור על מה שלמדנו היום", אמר לחבריו. "המשניות 

שלמדנו היום היו די קשות, לא?"

את השעה הבאה בילו אברהם יצחק וחבריו בהנאה מהמאפים המפנקים ומחזרה על המשניות, 

עד שהחל להחשיך.

"נתראה מחר!" אמר אברהם יצחק כשכולם קמו כדי לחזור הביתה.

"תודה רבה על העוגות!" הגיבו כל החברים.

למחרת בחיידר

"או ווה!" אמר הרב'ה קפלן. "אתמול היה לי רושם שלא למדנו את המשניות מספיק טוב, אבל 

עכשיו אני רואה שכולכם יודעים אותם היטב!"

"הרב'ה," אמר שימי. "הכל בזכות אברהם יצחק והמאפים שלו."

שימי הסביר בקצרה לרב'ה את קורותיהם אתמול.

"אתם יודעים," אמר הרב'ה קפלן. "זה מזכיר לי את פרשת השבוע."

הבנים הביטו זה בזה, מבועתים. מה הם כבר עשו שהזכיר לרב'ה את מחלוקתו של קרח עם משה 

רבינו?
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"לא, לא בצורה שלילית," צחק הרב'ה קפלן כשראה את פניהם מוכות ההלם. "אבל אתם יודעים, 

הרב אביגדור מילר שואל שאלה: איך יתכן שכאלה צדיקים הצטרפו בסופו של דבר לקרח והתנגדו 

למשה רבינו? והוא עונה על פי הגמרא שמספרת שקרח נהג לערוך סעודות, שאליהן היה מזמין 

אורחים, ובזמן שאורחיו ישבו סביב שולחנו, היה קרח חולק עמהם את דעותיו השליליות כלפי 

משה רבינו.

כאשר אתה יושב על יד שולחנו של מישהו, והוא מגיש לך אוכל טעים, סביר להניח שתושפע 

מדעותיו. אתה הרי חייב לאהוב אותו! אחרי הכל, הוא מאכיל אותך כעת צ'ולנט וקוגל טעימים 

יחד עם המזון, הם בלעו גם דעותיו של קרח.  להפליא! אז בעודם בולעים את האוכל של קרח, 

משכך, הם התחילו להסכים עם קורח ולהתרעם על משה רבינו בדיוק כמו קרח.

אברהם יצחק עשה אתמול את אותו הדבר איתכם, אלא שהוא עשה בדיוק ההפך מקרח - הוא 

השתמש באוכל טעים כדי לגרום לכם ללמוד משניות. במקום לשחק בכדור הצטרפתם לאברהם 

יצחק לישיבה על הדשא עם העוגות והמאפים שלו. ובגלל שנהנתם מהפינוקים שהביא, שמחתם 

לשבת ולחזור יחד איתו על המשניות.

כשאתם  לטובה.  להשתנות  עבורנו  נפלאה  הזדמנות  היא  האכילה  זמן  ילדים?  אתם  "המבינים 

שלכם  אמא  את  אוהבים  שאתם  כמה  על  לחשוב  ביותר  הטוב  הזמן  זה  הערב,  ארוחת  אוכלים 

שמבשלת עבורכם ומאכילה אתכם. זהו אחד הלקחים מפרשת השבוע; להיות מושפע לטובה בזמן 

שאוכלים מהאוכל של השני.

ומי הוא זה שבאמת נותן לנו אוכל טעים כל הזמן? ה'! כן, הוא הטבח הטוב ביותר, השף הטוב 

ביותר להתרגל  וזו הסיבה שאכילה היא הזמן הטוב  ביותר שהיה אי פעם.  והאופה הטוב  ביותר 

באהבת ה'. אל תברכו סתם ברכה ותשכחו ממנה. בזמן שאתם לועסים את קוביות האבטיח המתוק 

או את פרוסת הלחם הטעימה, חשבו עד כמה טוב ה' בכך שהוא מאכיל אתכם. זו אחת הדרכים 

שבהן האדם לומד לאהוב את ה' - בכך שהוא אוהב אותו יותר ויותר בזמן שהוא אוכל.

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
בעודנו אוכלים, אנחנו בולעים לקחים ודעות יחד 
עם האוכל. בואו נתרגל לחשוב על ה' ולהודות לו 

על האוכל הטעים שהוא ברא עבורנו!
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