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פרשת ָוֵאָרא תשפשת
ֵאין ְּכמֹוִׁשיֵענּו

ה. סֹוף  ַטּנָ ָאה ַיַחד ִעם ָאִביו ְוָיֵעִלי ֲאחֹותֹו ַהּקְ ְרּפָ ִים ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ ּבַ ֶעְזַרת ַהּקַ ה ּבְ ּדָ ִאיִצי ּדִ
ל ַלֲעמֹד  ָבר לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ֶבס ֵמָהֶרֶגל! הּוא ּכְ ּבֹו מֹוִריִדים לֹו ֶאת ַהּגֶ יַע ַהּיֹום ׁשֶ סֹוף ִהּגִ
ּוְלִהְתרֹוֵצץ  ָלֶלֶכת  ֹכֶלת  ַהּיְ חֶֹסר  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ַוֲהִכי  ַמן,  ַהּזְ ל  ּכָ יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ֶרד  ַהּגֶ ת  ְתחּוׁשַ ּבִ

ַיַחד ִעם ֲחֵבָריו.

ו ַלֲעׂשֹות ִלי ִחּסּון?" קֹול ְמֻפָחד. "הֹוְלִכים ַעְכׁשָ ה ּבְ ַטּנָ ֲאָלה ָיֵעִלי ַהּקְ א," ׁשָ "ַאּבָ

ִביֵלְך." ׁשְ ִביל ִאיִצי, לֹא ּבִ ׁשְ ְענּו ְלָכאן ּבִ א. "ִהּגַ ְך ַאּבָ "לֹא, ָיֵעִלי," ִחּיֵ

ְדַאג ִאיִצי, ֶזה ַרק  יַע. "ַאל ּתִ קֹול ַמְרּגִ דֹול ּבְ ָמה ִלְרָוָחה, ּוָפְנָתה ֶאל ָאִחיָה ַהּגָ ָיֵעִלי ָנׁשְ
ְקָצת ּכֹוֵאב."

ֵדי  ּכְ י ְלָכאן  ְעּתִ ָניו. "ִהּגַ ִחּיּוְך ַעל ּפָ ׁשֶ ּכְ ָיֵעִלי," ָאַמר ִאיִצי  ו ִחּסּון,  ים ִלי ַעְכׁשָ "לֹא עֹוׂשִ
ֶבס ֵמָהֶרֶגל." ּיֹוִרידּו ִלי ֶאת ַהּגֶ ׁשֶ

ִלְכּתֹב,  ֲאִני ֶאְלַמד  ׁשֶ ֶבס ַעד  ַהּגֶ ִאיר ֶאת  ְלַהׁשְ ָצִריְך  ה  ָיֵעִלי. "ַאּתָ "ָמה? לֹא!" ָמֲחָתה 
ֶבס!" י ַעל ַהּגֶ ּלִ ם ׁשֶ ֵ אּוַכל ַלְחּתֹם ֶאת ַהּשׁ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ִאיר  ְלַהׁשְ ְמִאיִצי  ׁש  ְלַבּקֵ הֹוֵגן  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ "ַאּתְ  חֹוק.  ַבת-ׂשְ ּבְ א  ַאּבָ ָאַמר  "ָיֵעִלי," 
ִבי ַעל ָיִדי, ְוֶאְקָרא ְלָך ִסּפּור ִמּתֹוְך ֶאָחד  ה, ּבֹוִאי ׁשְ ְלְמִדי ִלְכּתֹב? ִהּנֵ ּתִ ֶבס ַעד ׁשֶ ֶאת ַהּגֶ

אן." ִחים ּכָ ּנָ ּמֻ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ

ֵנס  ְלִהּכָ ָנא  ִיְצָחק,  ִריְנּבֹוְים  "ּגְ יָרה:  ְזּכִ ַהּמַ ל  ׁשֶ קֹוָלּה  ַמע  ִנׁשְ ְספּורֹות,  ּקֹות  ּדַ ֲעֹבר  ּכַ
לּדוְֺקטוֺר ָקאוִֺפי."

ִעְקבֹוָתיו  ּבְ ׁשֶ ל ָהרֹוֵפא, ּכְ ה ֶאל ֵעֶבר ַחְדרֹו ׁשֶ ִים, ְוִדּדָ ּבַ ֶעְזַרת ַהּקַ ְזִריזּות ּבְ ִאיִצי ֶנֱעָמד ּבִ
א ְוָיֵעִלי. צֹוֲעִדים ַאּבָ

ֶאת  ְלהֹוִריד  ָבר מּוָכן  ּכְ ה  ַאּתָ "ַהִאם  ָניו.  ּפָ ַעל  ִחּיּוְך  ׁשֶ ּכְ ָהרֹוֵפא  ָאַמר  ִאיִצי,"  לֹום  "ׁשָ
ֶבס?" ַהּגֶ

ִים!" ּנַ ִ ָבר רֹוֶצה ִלְקרַֹע אֹותֹו ִעם ַהּשׁ "מּוָכן?" ָעָנה ִאיִצי. "ָהִייִתי ּכְ

ְך ֻמְצָלח," ָאַמר  ל ּכָ ה ַרֲעיֹון ּכָ ּזֶ ב ׁשֶ ִים, ֲאָבל ֲאִני לֹא חֹוׁשֵ ּנַ "ִהְמממ, ָאְמָנם ֵאיִני רֹוֵפא ׁשִ
ָניו. ַהִחּיּוְך לֹא ָמׁש ִמּפָ ׁשֶ ָהרֹוֵפא, ּכְ
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ֶעְזַרת ֻחְמָצה, אֹו אּוַלי  ים אֹותֹו ּבְ ַאל ִאיִצי. "ַהִאם ְמִמּסִ "ָאז ֵאיְך מֹוִריִדים אֹותֹו?" ׁשָ
פֹוְצצּו אֹותֹו?" ּיְ ֵדי ׁשֶ ָצצֹות ְזִעירֹות ּכְ ֶבס ּפְ יִרים ֶאל ּתֹוְך ַהּגֶ ַמְחּדִ

ִלי  ִנְרֶאה  ְמֻהְרָהר. "ֲאָבל  קֹול  ּבְ ָהרֹוֵפא  ָאַמר  ְמַעְנְיִנים,"  ַרֲעיֹונֹות  ֵאּלּו ֵהם  "ִהְמממ, 
יָהה ֶאת  יְסק'." ָהרֹוֵפא ִהְגּבִ ַמּסֹור 'ּדִ טּוָחה יֹוֵתר - ּבְ ית ְוַהּבְ ָסְרּתִ יָטה ַהּמָ ִ ּשׁ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ָטן ְוֶהְרָאה אֹותֹו ְלִאיִצי. סוֺר ַהּקָ ַהּמָ

ִטיחּוִתי???" ֶבָהָלה. "ֶזה יֹוֵתר ּבְ יְסק???" ָקָרא ִאיִצי ּבְ "ּדִ

ר ַעל ֻחְמָצה  לֹט ַעל ַמּסֹור ָקָטן ֵמֲאׁשֶ ה יֹוֵתר ַקל ִלׁשְ יר ָהרֹוֵפא. "ַהְרּבֵ ן," ִהְסּבִ "ָאֵכן ּכֵ
ׁשּוט." ה ּפָ ּזֶ ה ׁשֶ ּמָ ה, ּבֹוא ְוֶאְרֶאה ְלָך ּכַ אֹו ָחְמֵרי ֶנֶפץ. ִהּנֵ

ר  ָבר ִנּסֵ ר ְרָגִעים ָהרֹוֵפא ּכְ ּסֹור, ּוְלַאַחר ִמְסּפַ ל ִזְמזּום ּבֹוֵקַע ֵמַהּמַ ַמע קֹול ׁשֶ ִאיִצי ׁשָ
קֹול ֲחָבָטה ָרָמה. ל ִאיִצי ּבְ ַפל ֵמַרְגלֹו ׁשֶ ּנָ ֶבס, ׁשֶ ל ַהּגֶ ְכָבה ַהִחיצֹוִנית ׁשֶ ִ ֶאת ַהּשׁ

ִהְתַלֲהבּות. ֶזה!" ָאַמר ִאיִצי ּבְ ן רֹוֶצה ַמּסֹור ּכָ ם ּכֵ "ָוואוֺ! ֲאִני ּגַ

א. "ֲאַנְחנּו ִנְרֶאה, ִאיִצי," ֵהִגיב ַאּבָ

ִתְקָוה. ַאל ִאיִצי ּבְ ה ִלי?" ׁשָ ְרׁשֶ "ָמה, אּוַלי ּתַ

ֶרַגע ּבֹוא ִנְרֶאה אֹוְתָך הֹוֵלְך." ָבָריו. "ּכָ א ַעל ּדְ "ִנְרֶאה, ִנְרֶאה," ָחַזר ַאּבָ
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ה ֶהְחִליָמה. ה-ַעּתָ ּזֶ ֶעְזַרת ַרְגלֹו ׁשֶ ֲעִדינּות ּבְ ִאיִצי ָקם ַעל ַרְגָליו ּוָפַסע ּבַ

ֵהֵחל  ִאיִצי  ִלְקּפֹץ!"  ל  ְמֻסּגָ ם  ּגַ "ַוֲאִני  ִהְתַלֲהבּות.  ּבְ ִאיִצי  ָקָרא  ָלֶלֶכת!"  ל  ְמֻסּגָ "ֲאִני 
ָקאוִֺפי!"  ּדוְֺקטוֺר  ְלָך,  ה  ַרּבָ "ּתֹוָדה  ְוָאַמר,  ָהרֹוֵפא  ֶאל  ָנה  ּפָ ְוָאז  ַהֶחֶדר,  ַרֲחֵבי  ּבְ ד  ְלַרּקֵ

ה. ַטּנָ א ְוָיֵעִלי ַהּקְ ְוָיָצא ֵמַהֶחֶדר ַיַחד ִעם ַאּבָ

ם  ְרּכָ ים ֶאת ּדַ עֹוָדם עֹוׂשִ ׁש!" ָאַמר ִאיִצי ּבְ ה ֲאִני ִמְתַרּגֵ ּמָ "ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלָתֵאר ָלֶכם ּכַ
ָגֵרד  ֶבס ַהּמְ י סֹוף סֹוף ֵמַהּגֶ ְרּתִ ּטַ ִהְתּפַ ֵמַח ׁשֶ ֲאִני ׂשָ ה ׁשֶ ּמָ י. "ּכַ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ֶרֶכב ַהּמִ ְיָתה ּבָ ַהּבַ
ִנים,  ָבִרים ְמֻסּכָ ד אֹוִתי ֶלַקח ָחׁשּוב - לֹא ְלַנּסֹות ַלֲעׂשֹות ּדְ רּוְך הּוא ִלּמֵ דֹוׁש ּבָ ה. ַהּקָ ַהּזֶ
ְתְקָעה  ּנִ עֹוֶפֶפת ׁשֶ ַחת ַהּמְ ּלַ ג ֶאת ַהּצַ ֵדי ְלהֹוִריד ֵמַהּגַ ִית ּכְ ס ַעל ִקיר ַהּבַ גֹון ְלַנּסֹות ְלַטּפֵ ּכְ

ם." ׁשָ

בּוַע,  ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה יֹוֵדַע, ּבְ א. "ַאּתָ ָעֶליָך ִלְלמֹד," ָאַמר ַאּבָ ׁש ֶלַקח נֹוָסף ׁשֶ ּיֵ ב ׁשֶ "ֲאִני חֹוׁשֵ
ָרד  ָרד, הּוא אֹוֵמר, 'ְוַהּבָ ת ּבָ ֲעצֹר ֶאת ַמּכַ ּיַ ל ַלה' ׁשֶ ּלֵ הּוא ִיְתּפַ נּו אֹוֵמר ׁשֶ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ַהּתֹוָרה  יר ׁשֶ י ַלה' ָהָאֶרץ'. ָהַרב ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר ַזַצ"ל ַמְסּבִ ַדע ִכּ לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ּתֵ
ָהעֶֹנׁש  ׁשֶ ם ּכְ ְך. ּגַ ַה' ַמֲעִניׁש אֹוָתנּו ָעֵלינּו ִלְלמֹד ֶלַקח ִמּכָ ׁשֶ ּלֹא ַרק ּכְ אן ׁשֶ ֶדת אֹוָתנּו ּכָ ְמַלּמֶ

ם ֵמַה'." י ֶזה ּגַ ק ֵמָעֵלינּו, ְצִריִכים ָאנּו ִלְזּכֹר ּכִ ּלֵ ִמְסּתַ

ָהֶרֶגל  י ׁשֶ ַכְרּתִ ּזָ א ָאַמר. "ָנכֹון ׁשֶ ַאּבָ ב ַעל ָמה ׁשֶ ָחׁשַ "ָוואוֺ, ָנכֹון!" ָקָרא ִאיִצי ְלַאַחר ׁשֶ
ְלַגְמֵרי  ֶבס, ֲאָבל  ַהּגֶ הֹוִריד ִלי ֶאת  ַוֲאִפּלּו הֹוֵדיִתי ָלרֹוֵפא ׁשֶ יָעה ֵמֵאת ה',  ִהּגִ בּוָרה  ְ ַהּשׁ
א אֹוָתּה. ּתֹוָדה ְלָך ַה'!" ִרּפֵ ם ֶזה ׁשֶ ַבר ֶאת ַרְגִלי, הּוא ּגַ ָ ּשׁ ה' הּוא ֶזה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ י ׁשֶ ַכְחּתִ ׁשָ

ְך  ּכָ ִית. "ֲאִני מֹוֶדה ַלה' ַעל  ַלּבַ ָסמּוְך  ּבְ עֹודֹו חֹוֶנה  א, ּבְ ה יֹוֵדַע, ִאיִצי," ָאַמר ַאּבָ "ַאּתָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָבר ֶאת  ּדָ ָכל  ּבְ ִלְראֹות  יַצד  ּכֵ ׂש  ְמַחּפֵ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְמֻיָחד,  ְך  ּכָ ל  ּכָ ן  ּבֶ ִלי  ַתן  ּנָ ׁשֶ

הּוא."

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ֵדי ְלהֹודֹות ַלה', ֹלא  ָכל יֹום ּכְ יׁש ְזַמן ּבְ ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ
ה ְלַמֲעֵנינּו,  הּוא עֹוׂשֶ ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ַרק ֲעבּור ַהּדְ
ָרה  יל אֹוָתנּו ֵמַהּצָ א אֹוָתנּו ְוִהּצִ ִרּפֵ ְך ׁשֶ ם ַעל ּכָ א ּגַ ֶאּלָ

רּוִיים. ּה ָהִיינּו ׁשְ ּבָ ׁשֶ
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