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פרשת בלק
בושנה תיבשה תריחב

המשך מפרשת חוקת:  איצי, שימי ואבא התרחקו מ”צדוק הצדיק” והשולחן מלא 
ה”סגולות” כאשר נשמע קול סירנה של ניידת משטרה.

“עצור! משטרה!” קראו שני השוטרים כשהם קפצו מניידת המשטרה.

צדוק הביט, נדהם. “מה קורה כאן?” הוא שאל.

“אנחנו קיבלנו מידע שאתה משקר אנשים,  “אתה אסור,” אחד מהשוטרים ענה. 
מוכר להם דברים ללא שימוש בטענה שיש בהם קסם.”

אל  צדוק  של  ידיו  את  משכו  כשהשוטרים  צדוק,  קרא  סגולות!”  הם  אלו  “אבל 
מאחורי גבו כשהם אוזקים את ידיו.

“לא, אני מבטיח,” בכה צדוק. “הסגולות שלי עוזרות לכולם!”

השוטר הראשון חייך. “אם הסגולות שלך עוזרות לכולם, מדוע הם לא עוזרות לך 
עכשיו?”

צדוק נאנח. “א...הם, תראה,” גמגם צדוק. “הסגולות עובדות רק כאשר משלמים לי 
ומכיוון שאינני יכול לשלם לעצמי, הן לא עובדות עלי. אני עושה את זה רק בשביל 
לעזור לאחרים – אני אפילו לא מרוויח מזה כלום! אינכם יכולים לאסור אותי, אני 

צדיק! כך כתוב גם בשלט שלי!”

מלאה  לשלחן  מתחת  שהיתה   - הגדולה  הקופסה  את  רוקן  מהשוטרים  אחד 
במטבעות של כסף – אל תוך שק, בשביל הוכחות. “הי ארז!” קרא השוטר. “האבנים 
האלו עם התווית “אבני הר סיני,” אינם בכלל אבנים כלל וכלל! הם רק חתיכות של 

לבנים.”

“בודאי שהם לבנים!” צעק צדוק כשהוא הוכנס את החלק האחורי של הניידת. “זה 
מהלבנים שבני ישראל הכינו במצרים, אותם הביאו איתם להר סיני.”

“מספיק,” קראו השוטרים כשהם התחילו להסיע את צדוק לכיוון הכלא. “אתה יכול 
לספר את שאר הסיפורים שלך לשופט.”

מאוחר יותר בערב, בבית הכלא

צדוק ישב בתאו, מתכונן לשינה, כשהוא שמע קול שגרם לו להביט לכיוונו. הוא 
היה מופתע לראות אדם לבוש קפוטה וכובע עומד מחוץ לדלת תאו.
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“שלום,” אמר האיש. “אני הרב וולנדר, רב הכלא. אני מצטער לראות שהבאת על 
עצמך צרות.”

“אבל אני לא עשיתי שום דבר!” אמר צדוק. “הם סתם כלאו אותי כי מכרתי סגולות 
לעזור ליהודים.”

“כן, ראיתי אותך מוכר את השטויות האלו בעבר,” אמר הרב וולנדר. גם אתה וגם 
אני יודעים שהסגולות האלו לא אמיתיות."

הצלחתי  אני  דבר.  שום  עשיתי  לא  “אני  פגוע.  צדוק,  אמר  מתכוון?”  אתה  “מה 
והרווחתי הרבה כסף. השם לא היה מסייע בידי להרוויח כל כך הרבה אם הייתי עושה 

משהו רע!”

“נו באמת, צדוק, אתה באמת מאמין בזה? ברצינות, תחשוב על פרשת השבוע.”

“פרשת השבוע?” שאל צדוק.

“אתה  וולנדר.  הרב  אמר  "כן," 
יודע מה פרשת השבוע, נכון?”

בודאי,”  כן,  כן,  “אה, 
וודאות  באי  צדוק  אמר 
זה  “השבוע  ברורה. 

פרשת לך לך?”
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“לך לך?” שאל הרב וולנדר, אינו מאמין למשמע אוזניו. “אוי ואבוי, לא. זה פרשת 
בלק. האם אתה מכיר את הסיפור של בלעם?”

“הוי כן, היה לו חמור שיכל לדבר!” אמר צדוק בהתרגשות. “אני מוכר שיער מחמור 
ההוא שמצאתי במערה בנגב!”

“הנקודה  סבלנותו.  את  לאבד  קצת  מתחיל  כשהוא  וולנדר,  הרב  אמר  “תקשיב,” 
שרציתי לציין היא זו: כאשר רצה בלעם בהתחלה ללכת ולקלל את עם ישראל, השם 

אמר לו 'בשום אופן לא!'

“אבל אתה יודע מה קרה? בלעם המשיך לבקש ולבקש, ולבסוף השם נתן לבלעם 
רשות ללכת, אז הוא הלך. כעת, האם אתה חושב שביכולתו של בלעם לומר: 'טוב, 

השם נתן לי ללכת אז סימן שזה באמת מה שהוא רצה שאעשה?' בוודאי שלא!

“חז”ל אומרים לנו שאנו לומדים מסר חשוב מאד מהסיפור של בלעם: 'בדרך שאדם 
רוצה לילך, מוליכין אותו' – בדרך שאדם רוצה, השם מרשה לו ללכת. התורה אומרת 
לנו מה עלינו לעשות, אולם עדיין יש בידינו בחירה חופשית לבחור. ולא רק שיש לנו 
בחירה, אנו לומדים מבלעם שאם אדם ממשיך לנסות לעשות דבר גרוע, השם עלול 
אפילו לעזור לו! לכן השם אמר לבסוף, 'לך!' בגלל שכאשר אתה בוחר להתעלם ממה 

שהשם רוצה, אל תהיה מופתע אם הוא יעזור לך!

“השם אמר לך 'לא'! הרבה פעמים,” המשיך הרב וולנדר. “השם אמר לנו בתורה לא 
לגנוב, לא לשקר או להונות אנשים אחרים בעסקים. אבל אתה התעקשת להמשיך 
במורד שביל השקר, למרות שהרבה רבנים בקשו ממך להפסיק. חז”ל אומרים שבדיוק 
כפי שבלעם יכל ללכת נגד רצונו של השם, אם אנחנו מתעקשים לא להקשיב לדברי 

התורה, השם לא יעצור אותנו.

“אבל אני רוצה לומר לך משהו, צדוק, משהו מאד חשוב. חז”ל אומרים לנו שבדיוק 
אותו דבר קורה כשפועלים בכיוון ההפוך. כאשר אדם רוצה לעשות משהו טוב והוא 
מנסה ומנסה ומנסה לעשות טוב, השם עוזר לו לעשות זאת גם כן. ובכן, אם אתה 
יכול  אתה  אמיתית,  תשובה  לעשות  רוצה  באמת  אתה  אם  תשובה,  לעשות  רוצה 
להתחיל היום. ואתה יכול להיות בטוח שהשם יעזור לך! ויום אחד תוכל להיות 'צדוק 

הצדיק' באמת!”

ובכך סיים הרב וולנדר, בירך את צדוק בברכת לילה טוב והרחק מתא הכלא הבודד.

שבת שלום ומבורך!
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