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פרשת מרורע תשפשב
ףפוע מ ליפה

אחרי האסון עם מסוקו של צדוק שהתרסק בשדה התעופה, ראש העיר מקגיליקודי התלהב 
מצדוק ה'צדיק' ומינה אותו להיות 'היועץ הראשי לענייני קבלה'.

“צדוק,” אמר ראש העיר מקגיליקודי, מביט אליו מתוך ערימת הניירת שעל שולחנו. “האם 
ראית את גן החיות שלי?”

“יש לך גן חיות?” שאל צדוק בתהייה. “אני ממש אוהב גני חיות – רוב הסגולות שלי באות 
מחיות! אנחנו יכולים ללכת לשם עכשיו?”

“אוהו, זה רעיון נהדר,” אמר ראש העיר, זורק את קבוצת הניירות שבידו אל פח האשפה. 
“בוא נלך!”

"האין זה המקום הטוב ביותר לגן חיות, צדוק?” שאל ראש העיר בגאווה, כשהם הגיעו.

צדוק ליטף את שארית זקנו החצויה. “זה לא מקום טוב לגן חיות,” הוא אמר. “כדאי לך 
להעביר את זה לאיזשהו מקום אחר. למקום שיש יותר עצים.”

ראש העיר הביט סביב. “אתה צודק לגמרי, צדוק!” הוא קרא. “אני יודע בדיוק לאן! בוא 
נעביר את כל החיות כאן ועכשיו!”

“או, אני שמח מאד לעזור!” אמר צדוק. “אני יכול לקחת את התנין הזה ברכב שלי!”

ראש העיר מקגילקודי אירגן במהירות שעובדי גן החיות כולם ייקחו חיות שונות למיקומו 
החדש של גן החיות.

הג'ירפה הוכנסה לטנדר, הפינגווינים לתא מטען של מכונית, פיל אל תוך רכב גדול יותר 
והתנין נכנס למושב האחורי ברכבו השכור של צדוק.

“נפגש שוב בבניין העירייה!” קרא ראש העיר אל צדוק, כשהוא נכנס אל תוך הלימוזינה 
שהמתינה לו.

צדוק נכנס למכוניתו והתחיל לנהוג, כלי הרכב הנוספים נסעו בעקבותיו.

התנין השתולל בחלק האחורי של הרכב כשצדוק שר לו בניסיון להרגיעו.

“כל העולם כולו גשר צר מאד...” שר צדוק כשהוא עבר על הגשר...

לפתע היה רעש גדול מחריש אוזניים. צדוק הביט מעבר לכתפו בכדי לראות את הגשר 
קרס מאחוריו בעקבות המשקל הכבד של הרכב שנשא את הפיל.

“ישתבח שמו!” קרא צדוק כשהוא הבחין שהוא היה רק מטרים ספורים במרחק מהזירה 
של נפילת הגשר.

ששעת  בראותו  ישראל.  אגודת  הכנסת  לבית  מתקרב  שהוא  וראה  לנהוג  המשיך  צדוק 
מנחה מתקרבת, הוא חנה את רכבו, פוקד על התנין בתוקפנות להישאר במקומו, ופסע את 
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תוך בית הכנסת.

הרב  אמר  עליכם!”  “שלום  נכנס.  כשצדוק  מספרו  עיניו  את  הרים  ברומברג  הרב  בפנים, 
ברומברג בחום, “בטח אתה צדוק ה'צדיק'!”

“אכן, זה אני,” ענה צדוק. “והיום זהו יום מיוחד כי השם הראה לי שבאמת אני צדיק!”

 פר"ת ערורמערורמ  ת"פשבת"פשב  |  3



“ברצינות?” שאל הרב ברומברג. “ואיך?”

צדוק סיפר לרב ברומברג איך הוא ניצל מהגשר שקרס, בזמן שהרכב שהסיע את הפיל לא 
היה כל כך בר מזל.

“אתה מבין,” סיים צדוק, “ברור שהפיל ומסיעו היו רשעים ואני צדיק ולכן ניצלתי!”

“צדוק, האם אתה בטוח שזהו ההסבר היחיד לענין?” שאל הרב ברומברג בעדינות.

“בוודאי!” ענה צדוק בביטחון. “איזה עוד הסבר יכול להיות כאן?”

“ובכן,” אמר הרב ברומברג, מלטף את זקנו היפהפה. “לפני שנים רבות, כאשר אני גרתי 
בברוקלין, הייתי הולך לשיעוריו השבועיים של הרב אביגדור מילר, בלילות שישי. ושמעתי 
אותו מדבר על הקורבנות של המצורע. האם ידעת שהמצורע היה צריך להביא שתי תורים 

או בני יונה לבית המקדש, אך רק אחת הוקרבה כקרבן והשנייה שוחררה לחופשי.”

יכול  “ואני  צדוק.  הרהר  לחופשי,”  ששוחררה  זו  את  למצא  יכול  שאני  מאמין  אני  “וואו, 
למכור את נוצותיה ולקבל המון כסף!”

“צדוק, תקשיב לי,” המשיך הרב ברומברג. “הרב מילר הסביר שהסיבה שאחת הציפורים 
שוחררה לחופשי היתה בכדי ללמד את המצורע משהו. האדם הזה יכל להיתקע עם הצרעת 
עד לסוף חייו, אך השם נתן לו מתנה ענקית בכך שהוא יבריא לחלוטין, בדיוק כמו אותה 
הציפור ששוחררה. השם אומר למצורע: 'תראה! יכלת למות מהצרעת, אך אני נותן לך עוד 
הזדמנות! קח את ההזדמנות הזו להביט בכל החסד שהשם עושה עימך! תחזור בתשובה 

ותבלה את שארית ימיך בהודיה על כך שהצלתי אותך ונתתי לך עוד הזדמנות לחיים!”

“אז אתה מתכוון לומר שאני לא באמת צדיק?” שאל צדוק.

“אני לא יכול לענות על כך,” אמר הרב ברומברג. “אבל אני יכול לומר לך שיש לך עכשיו 
בין כל שאר הדברים  הזדמנות להתחיל מקצוע חדש של הודיה להשם על שהציל אותך, 

שהוא עושה עבורך. וזו עבודה שלעולם לא מפסיקה!”

אם  “אבל  הכנסות.  לבית  מחוץ  נשמעו  ענקיות  ויללות  כשצעקות  צדוק,  אמר  “מדהים!” 
דיברנו על חיות שבורחות, אני פתאום נזכר שיש לי תנין משוחרר בחלק האחורי של מכוניתי! 

אני חייב לרוץ! להתראות, הרב!”

שבת שלום ומבורך!

מוסר השכל
לכל כך הרבה אנשים יש בעיות שמהם אני ניצלתי – ועל כך, 

אני אסיר תודה לך השם!
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