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פרשת ראה תשפשב
" תות םי  ב  לא נד יניא"

האחים פרידמן עשו את דרכם הביתה מהקייטנה יחד עם מדריכם, שהיה גם 
שכנם, ארי שפטר . "תראו," אמר דוד והצביע על מספר כרזות בחירות שנתלו 
על בנין סמוך. "זה לא דודו מנור, הפוליטיקאי הישראלי שזה עתה התמודד 

על ראשות הממשלה?"

מוישי הרים את מבטו וראה את כרזות הקמפיין שהודבקו ברחבי העיר יום 
קודם לכן. אכן, מהכרזות ניבטו פניו של מנור, ומתחתם אותיות ענק שזעקו: 
"דודו מנור לראשות העיר!", "כולם אוהבים את דודו!", ו"מכניסים את מנור 

לעירייה!"

"כן, זה הוא," אמר מוישי. "חבר שלי נחי סיפר לי שאחרי שהפסיד בבחירות 
בישראל, מנור שמע על כך שראש העיר מקגיליקודי נפצע בתאונת דרכים 
)ראה "תורת אביגדור לילדים" פרשת ואתחנן(, וחשב שאם הוא יבוא לאמריקה 
כדי להתמודד על ראשות עיריית 'יוניברסטי סיטי', יש לו סיכוי טוב  לנצח. 
הוא באמת רוצה לנצח בבחירות. הוא אפילו קיים פגישה עם הרבנים וביקש 

מהם שיורו לכל היהודים החרדים שיצביעו עבורו."

"מדוע שפוליטיקאי ישראלי ירצה להיות ראש עיר באמריקה?" שאל דוד. 
"זו ירידת דרגה של ממש לעומת התמודדות על ראשות הממשלה של מדינה 

שלמה."

"מי יודע איך עובד המוח של פוליטיקאי?" צחק מוישי. "אתם זוכרים איך 
שמקגיליקודי רצה לתת רישיון נהיגה לילדים בני עשר שיעזרו לו בקמפיין 
קבלה  כ'יועץ  'הצדיק'  צדוק  את  שכר  הוא  אחרת  ובפעם  שלו.  חיים'  'הצילו 

ראשי לראש העיר'. פוליטיקאים עושים דברים די מצחיקים."

קורא  הוא  שבה  היהודית  לקהילה  הודעה  הוציא  מנור  דודו  מקרה,  "בכל 
ואם  שם,  החיים  את  ומכיר  ישראל  מארץ  מגיע  שהוא  מפני  עבורו  להצביע 

ייבחר הוא יהפוך את יוניברסטי סיטי להיות בדיוק כמו ארץ ישראל."

"אני מסופק מאוד אם הוא יעשה את זה," נאנח ארי.
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"למה לא?" שאל מוישי. "אם הוא גר שם כל החיים אז הוא אמור לדעת יותר 
טוב מכולם איך לעשות את זה. הוא אמר שהוא גדל כשהוא מוקף ביהודים, 

והרבה מתומכיו יעברו לכאן בגללו, אז יהיו פה הרבה מאוד יהודים!"

מקום  בדיוק  לא  היא  הזאת  "העיר  ארי.  אמר  אביב",  בתל  גר  הוא  טוב,  "נו 
תורה."

"כן, אבל לפחות זה בארץ ישראל," ענה דוד, מבולבל. "האם ארץ ישראל היא 
לא המקום הקדוש ביותר בעולם? ואם הוא יביא לכאן אנשים מארץ ישראל, 

האם זה לא אומר שתהיה לנו כאן הרבה קדושה?"

תורה.  מקום  כשהיא  רק  "אבל  ארי,  אמר  קדוש,"  מקום  היא  ישראל  "ארץ 
תומכיו של דודו מנור אינם שומרי תורה ומצוות. הם מחללים שבת, אוכלים 
כאן  שלנו  הקטנה  בקהילה  אפילו  תורה.  לומדים  ואינם  וטרפות,  נבלות 
ביוניברסטי סיטי יש יותר קדושה מאשר בעיר חילונית  בארץ ישראל, שמלא 

באנשים שחיים ממש כמו גויים."
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עיניו של דוד נפתחו לרווחה בפליאה. "אתה מתכוון לומר שאנחנו נמצאים 
שאל  ישראל?"  בארץ  מסוימים  ממקומות  קדוש  יותר  שהוא  במקום  כרגע 

בחוסר אמון.

"בהחלט!" חייך ארי. "יהודי צריך לחיות תמיד בראש ובראשונה במקום של 
לשלוח  לנבוכדנצר  גרם  הקב"ה  ראשון,  בית  חורבן  שלפני  הסיבה  זו  תורה. 
החכמים  תלמידי  מגדולי  אלפים  עשרת  שהיו  וְהַּמַסְּגֵר",  "הֶחָרָשׁ  את  לבבל 
של ארץ ישראל, כדי לבנות שם מרכזי תורה לפני שכלל ישראל יצאו לגלות. 
ומאותה סיבה שלח יעקב אבינו שלח את יהודה למצרים לפני כולם על מנת 

להקים שם ישיבה כדי שבני ישראל יגיעו למקום תורה.

ּה'  ם בָּ בְתֶּ ם אֹתָּה וִיַשׁ תֶּ "בתחילת פרשת השבוע נאמר על ארץ ישראל 'וִירְִשׁ
– עלינו לכבוש את ארץ ישראל ולגור בה. הרב אביגדור מילר מסביר שמטרת 
מצוה זו היא להבטיח שנחיה במקום מלא בתורה ובמצוות, מקום שבו נהיה 
בטוחים מפני הסכנות הרוחניות של שאר העולם. המקום של כלל ישראל הוא 
במקום של תורה, שבו נוכל להיות מוגנים מהשפעות רעות ולחזק את הקשר 
לדאוג  הוא  ביותר  החשוב  הדבר  נמצאים,  אנו  היכן  משנה  לא  ה'.  עם  שלנו 

שנגור עם יהודים אחרים שרוצים להתקרב לקב"ה. וכמה שיותר, יותר טוב!

טוב  מצבנו  שלנו,  לעיר  כוללים  עוד  להביא  מתכנן  לא  מנור  דודו  אם  "אז 
יותר עכשיו מאשר עם כל השטויות וההבלים שהוא מתכנן להביא איתו מתל 

אביב."

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
זכות גדולה היא לגור בארץ ישראל בין יהודים 
שומרי תורה ומצוות. גם אם איננו גרים בארץ 
ישראל אלא בשכונה טובה של שומרי תורה 
בחו"ל, עלינו לשמוח בכך שאנו גרים במקום 

שהוא אהוב על ה'.
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