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פרשת תזריע תשפשב
םיבוה נם  נאהפל  שוגפל

אבא ואברהם נכנסו לבית הכנסת בכדי ללמוד יחדיו לפני תפילת מנחה. כשהם הורידו את 
שתי הגמרות מהמדף, הם הבחינו בצדוק 'הצדיק' שהסתובב בבית הכנסת ומרים ממחטות 

נייר שבטעות נפלו על הרצפה.

“צהרים טובים, צדוק,” אמר אבא. “מה שלומך? האם זו סגולה חדשה שלך?”

“אה, לא” אמר צדוק. “הרב וולנדר, רב הכלא, ארגן לי מנוי ל'תורת אביגדור לילדים' וקראתי 
שם לפני שבועיים את כל המידע על עד כמה חשוב אף לאדם בדרגתי להתנהג בהכנעה 

ובענווה כלפי הקב”ה ולדוגמה לנקות את בית הכנסת.”

“לא, לא זה,” ענה אבא. “אני התכוונתי לעובדה שהנך מנשק כל ממחטה ולכלוך שאתה 
מרים מהרצפה!!!”

טישו  עוד  שוב  מרים  בגאווה,  צדוק  ענה  שלי!”  ביותר  העדכנית  הסגולה  אכן  זו  כן,  “אה 
שהם  בזמן  אנשים  השתמשו  האלו  בממחטות  “תבין,  וקולנית.  גדולה  נשיקה  לזה  ומעניק 
התפללו ולמדו תורה, יש בהם קדושה. בכך שאני מנשק אותם אני מזכה את עצמי בחיים 

ארוכים ובריאים!”

“אני לא ממש בטוח בזה,” אמר אבא באטיות. “הם מלאים בחיידקים של אנשים אחרים. 
לעניות דעתי זו סגולה גדולה יותר למחלות...”

“אוי,” אמר צדוק בפנים נפולות.

אבא הבחין בדמעה מתגלגלת על פניו של צדוק.

“מה קרה, צדוק?” שאל אבא בדאגה. “האם פגעתי בך?”

“זה פשוט, שתמיד הכל הולך לי לא טוב,” התייפח צדוק.

“כל סגולה שאני ממציא מתגלה כרעיון גרוע! אני עובד כל כך קשה ושום דבר לא מסתדר 
– אני לא יודע מה השם רוצה ממני. אני לא רוצה כל כך הרבה – אני רק רוצה להיות המשיח!”

אבא הרהר בדבריו וצדוק המשיך.

“אני מבלה הרבה משנותיי בהמצאת סגולות שאף אחד מעולם לא שמע עליהם. אני תר כל 
מערה בארץ ישראל בחיפוש אחר חיות מעשרת המכות ושיער מאתונו של בלעם. ולאיפה 
זה הביא אותי? נזרקתי לכלא פעמיים! למה השם ממשיך להעניש אותי? האדם היחיד שהיה 

נחמד אלי אי פעם היה הרב וולנדר, וגם זה קרה רק בגלל שנעצרתי והושלכתי לכלא.”

צדוק קרס על כיסא קרוב אליו וכיסה את פניו בידיו.

אבא לקח טישו נקי והגישו לצדוק.
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שהשם  לך  יאמר  אני  אם  תגיד  מה  לי,  “תקשיב  לידו.  מתיישב  אבא,  אמר  צדוק,”  “צדוק, 
דווקא ניסה לעזור לך?”

“איך בדיוק העובדה  “ניסה לעזור לי?” צדוק שאל, מוחה את דמעותיו מפניו בממחטה. 
שהושלכתי לתא הכלא 'עוזרת לי'?"

“האם שמעת אי פעם על חזקיהו המלך?” שאל אבא.

“בוודאי,” ענה צדוק. “הוא היה סבא רבא רבא רבא שלי!”

“באמת?” שאל אבא, מופתע. “איך אתה יודע על כך?”

“כי זה חייב להיות, אם אני הולך להיות המשיח,” אמר אבא.

“צדוק, הוא משיח בן דוד, לא משיח בן חזקיהו,” אמר אבא.

“אה, אז אולי הוא בן דוד שלי,” הרהר צדוק.

אבא התעלם מהערתו והמשיך.

לנו שהסיבה שהוא חלה  וחז”ל אומרים  “אז המלך חזקיהו חלה פעם אחת באופן קשה. 
היתה בכדי שישעיהו הנביא יבא לבקר אותו.

“ויש דוגמה לכך בפרשת השבוע! האם אתה יודע על המצורע?”
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“אה, כן, זהו אדם שנהיה חולה בגלל שהוא מדבר לשון הרע אז הוא צריך ללכת לרופא,” 
ענה צדוק.

“לא, לא לרופא,” אמר אבא, “התורה אומרת שהוא צריך ללכת לכהן.”

“אבל כהנים עובדים בבית המקדש, לא בבית חולים,” אמר צדוק, מבולבל. “למה שמצורע 
ילך לכהן?”

“מאותה הסיבה שהשם גרם לחזקיהו המלך לחלות,” אמר אבא. “תבין, לפעמים השם גורם 
כי הוא רוצה שנתקרב  זה באמת מסיבות טובות,  גרועים לקרות לנו אך  לדברים שנראים 
את  שווה  בהחלט  וזה  הנביא.  לישעיהו  להתקרב  יוכל  שהוא  בכדי  חלה  חזקיהו  לצדיקים. 
זה! כי כאשר יש לך הזדמנות להיות ליד צדיקים, זו הזדמנות ללמוד דברים טובים ולהיהפך 

לאדם טוב יותר!

אותו הדבר כאשר השם נותן למצורע נגע, הוא עושה זאת בכדי שהוא יוכל להתקרב לכהן 
ולהיהפך לאדם טוב יותר. כך שמה שנדמה להיראות דבר רע – לעיתים קרובות זה דווקא 

מהווה הזדמנות בעבורנו לגדול.”

“טוב, אז מה הקשר בין כל זה אלי?” שאל צדוק.

“ובכן,” אמר אבא. “האם חשבת אי פעם שאולי הסיבה שהשם שלח אותך לכלא היתה בכדי 
שתוכל לפגוש את הרב וולנדר?

"תחשוב על זה. אם לא היית נעצר אף פעם, לעולם לא היית פוגש אותו. אבל עכשיו אתה 
איך  לילדים' שמלמד אותך בכל שבוע  ה'תורת אביגדור  לך את  גם הכיר  והוא  אותו  מכיר 

יהודי אמור להתנהג.”

זה ככה. אני כאילו האדם  “וואו,” אמר צדוק, ברגש של הקלה. “אף פעם לא חשבתי על 
שנענש עם צרעת והרב וולנדר הוא הכהן.”

אבא חייך. “זה חשוב לזכור שאפילו כאשר נראה שהדברים לא ממש מתנהלים כשורה, 
למעשה, השם עוזר לנו ומביא אותנו קרוב יותר אליו.”

ובכך נפרד אבא מצדוק, אמר שלום והתיישב ללמוד עם אברהם.

שבת שלום ומבורך!

מסר
לפעמים מה שנראה כמזל רע מתגלה כדרכו של הקדוש 

ברוך הוא לחבר אותנו עם אנשים טובים.
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