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פרשת כי תבא תשפשב
דדמלל דומלל

הרב וולנדר, רבו של כלא ירושלים, עבר בין התאים כדי לאחל לאסירים לילה טוב, 
כאשר הוא שמע קולות מוזרים של דפיקות ושריטות. כשהסתכל אל תוך תא מס' 

273, הוא ראה את צדוק "הצדיק" אוחז באבן וחוצב משהו בקיר.

"ערב טוב צדוק," אמר הרב וולנדר. "אפשר לשאול מה אתה עושה?"

שנה  לוח  "הכנתי  שלו.  הרב  אל  מבטו  את  והרים  צדוק  אמר  וולנדר!"  הרב  "אה, 
עד  לחכות  יכול  לא  כבר  אני  למשפט.  עד  לי  נשארו  ימים  כמה  שמראה  הקיר  על 

שאשתחרר סוף סוף מהמקום הנורא הזה - יש לי כאן רק צרות!"

"רק צרות?" הגיב הרב וולנדר. "דוקא התרשמתי שאתה מקבל כאן יחס טוב מאוד."

"טוב מאוד?! אז איך אתה מסביר את העובדה שהטילו עלי לנקות את השירותים 
שלושה ימים ברציפות?!"

"אם הבנתי נכון, זה היה העונש שקיבלת על כך שגזרת חצי מהזקן שלך וניסית 
למכור שערות לאסירים בתור 'שערות מזקנו של משיח' - סגולה לשחרור מוקדם 
מהכלא", ענה הרב וולנדר ּבְרַּכּות. "דיברנו כבר פעמים רבות על כך שתפסיק למכור 

סגולות מזויפות."

"נכון, אבל הסגולה הזו היא לא מזויפת," אמר צדוק בחוסר סבלנות. "ברגע שהשופט 
ואגלה את עצמי כמשיח, מיד אתן פקודה לשחרר את כל אלו שקנו  ישחרר אותי 

ממני את שערות הזקן."

"צדוק, אתה לא המשיח."

צדוק מצמץ בבלבול. זה היה כל כך ברור לו שהוא "צדיק" ו"משיח".

התוכחה,  פרשת  את  קוראים  אנו  השבוע  "בפרשת  וולנדר.  הרב  המשיך  "צדוק," 
שבה התורה מתארת את העונשים הנוראים שעלולים לבוא ח"ו על כלל ישראל אם 
לא יקשיבו בקולו. האם אתה יודע מהי הסיבה שבגללה מגיעים לעם ישראל עונשים 

נוראים שכאלה?"

"בגלל שהם לא מצאו מספיק סגולות?"

שִׂמְחָה ּובְטּוב לֵבָב  ר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹקֶיךָ בְּ חַת ֲאֶשׁ "לא, צדוק. התורה אומרת 'תַּ
ל' - משום שלא עבדת את ה' בשמחה ובלב שמח עם כל הטוב שהוא נותן לך. מֵרֹב כֹּ
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כאשר ה' מרעיף עלינו ברכות נפלאות, ואנחנו לא מעריכים אותן; אנחנו לא חושבים 
עליהן ומודים לה' עליהן, זה בעצמו מביא עלינו עונשים!

ה' רוצה שתמלא את תפקידך בחיים שהוא לחשוב תמיד על הקב"ה. אם אתה עושה 
את זה מתוך הודיה תמידית, נהדר! אבל אם אינך מוכן להשקיע מחשבה בלהעריך את 
מתנותיו ולהודות לו עליהן, הוא ימצא דרך אחרת לגרום לך לחשוב עליו. כשדברים 

משתבשים ולא הולכים כמו שצריך, כולם זוכרים להתפלל לה'.

זוהי משמעותו של הפסוק: במקום לעבוד את ה' מתוך שמחה, תצטרך לעבוד אותו 
מתוך צרות.

"אבל זה לא נוגע אלי", אמר צדוק, "כי לי אף פעם לא היה שום דבר טוב בחיים."

בדיוק אז האבן שצדוק החזיק נפלה מידו ונחתה לו על הבוהן.

"איייי!!!” יילל צדוק, תופס את רגלו בכאב. "הבוהן שלי! לא מספיק שאני כאן בבית 
הכלא, שעכשיו אני צריך גם לקפץ ככה?! למה ה' עושה לי את זה?!"

וויי," אמר הרב וולנדר בעודו עוזר לצדוק להתיישב על מיטתו. "אני כל כך  "אוי 
מצטער שזה קרה לך! אבל זה בדיוק מה שהפסוק אומר. גם כאשר עבר עליך יום 
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שלוש  מקבל  אתה  בריא,  אתה  אותך,  תראה  בטוב.  להתמקד  ללמוד  עליך  קשה, 
ארוחות טעימות כל יום כאן בכלא. עצם העובדה שאתה חי היא סיבה להודות לה'.

אותך  להפוך  אמורה  בריא  שאתה  העובדה  בכלא,  שירותים  מנקה  אתה  אם  "גם 
לאדם שמח מאוד, שתמיד מודה לה'. ואם לא - אם תשכח להודות לו על כל הדברים 
הטובים, אז במקום הטוב, לפעמים ה' יצטרך להזכיר לך כמה טוב זה היה בכך שהוא 

יקח את זה ממך."

צדוק נראה מתוסכל. "זה קל יותר לומר מאשר לקיים," הוא אמר, בעודו משפשף 
את הבוהן הנפוחה. "כל כך קשה להודות לה'. אפילו למיטה הזו יש רק כרית אחת - 
והמזרן של בית הכלא הוא לא ה'כפול-דלוקס-רך-במיוחד' שעליו אני רגיל לישון 

בבית. זה כל כך לא נוח!"

כשצדוק אמר את המילים האחרונות הללו, אחת מרגלי מיטתו קרסה, מה שגרם לו 
להתמוטט על הרצפה.

"אתה רואה?!?! עכשיו למיטה שלי חסרה רגל! איך אתה יכול לומר שה' עושה לי 
דברים טובים - איך אני אמור לישון ככה?" צדוק התחיל לתלוש עוד ועוד שערות 

מזקנו מתוך תסכול, והתיישב על הרצפה עם הכרית והשמיכה שלו.

"צדוק, שמת לב שבשתי הפעמים שהחמצת את ההזדמנות להודות לה' על משהו, 
מיד קרה לך משהו רע? אולי כדאי שתנסה להתמקד במיליוני הדברים הטובים שה' 
נותן לך? אתה מסתכל עלי עכשיו, אז זה אומר שיש לך עיניים! ברוך ה'! אתה נושם 
כל כמה שניות, אז זה אומר שהריאות שלך עובדות בסדר גמור. ברוך ה'! וברגע זה 
הלב שלך מזרים דם לבוהן כדי לרפא אותה. יש לך לב פועם! ברוך ה'! וגם הזקן שלך! 

יש לך גם את זה!"

"אבל זה רק חצי -" צדוק תפס את עצמו בזמן. "ברוך ה' שעדיין נשאר לי חצי זקן!"

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
חיים של הכרת הטוב גורמים לנו להיות מאושרים 

יותר ומביאים עוד ברכה לחיינו.
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