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ַלו תשפשת ִּ ׁש פרשת ַו
ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר

עֹודֹו  ָרדֹו, ּבְ ִמׂשְ ּבְ ֹפָאר ׁשֶ ַנֲהִלים ַהּמְ א ַהּמְ ּסֵ תֹוְך ּכִ ָען ְלָאחֹור ּבְ יִליקֹוִדי ִנׁשְ רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ
יר. לּוָיה ַעל ַהּקִ ָהְיָתה ּתְ מּוָנתֹו ָהֲעָנִקית ׁשֶ יט ַעל ּתְ ַמּבִ

ַעד ָלִאיְנֶטְרקֹום. "ֵיׁש ְלָך ֶטֶלפֹון." יָרתֹו ִמּבַ ל ַמְזּכִ ַמע קֹוָלּה ׁשֶ "ֲאדֹוִני רֹאׁש ָהִעיר?" ִנׁשְ

ר  אֶֹפן ָחִריג, ָאז ִאם לֹא ְמֻדּבָ ֵעת ֲאִני ָעסּוק ּבְ "ֲאִני ִמְצַטֵער," ָעָנה רֹאׁש ָהִעיר, "אּוָלם ּכָ
יָחה." ל ֶאת ַהּשִׂ ִמְקֶרה ֵחרּום, לֹא אּוַכל ְלַקּבֵ ּבְ

יק." ּדִ ּקֹוְרִאים לֹו ָצדֹוק ַהּצַ "הּוא ָאַמר ׁשֶ

יָחה!" ד ֶאת ַהּשִׂ ֲעִביִרי ֵאַלי ִמּיָ ַטח, ּתַ "ָצדֹוק??? ּבֶ

ר ַלֲעזֹר ְלָך?" ן ָצדֹוק, ֵאיְך ֶאְפׁשָ פֹוֶפֶרת. "ּכֵ ְ יִליקֹוִדי ֵהִרים ֶאת ַהּשׁ ַמר ִמְקּגִ

ְרֶצה  ׂש ֲעבֹוָדה. ָרִציִתי ָלַדַעת ִאם ּתִ לֹום, ֲאדֹוִני רֹאׁש ָהִעיר," ָאַמר ָצדֹוק. "ֲאִני ְמַחּפֵ "ׁשָ
ָלה?" יֹוֵעץ ְלִעְנְיֵני ַקּבָ רּוַתי ּכְ ּכֹר ׁשּוב ֶאת ׁשֵ אּוַלי ִלׂשְ

ְבִחירֹות ְלָראׁשּות  י ּבַ ְחּתִ ּצַ ּנִ ַאַחר ׁשֶ ּלְ "ִהְמממ..." ִהְרֵהר ְלַעְצמֹו רֹאׁש ָהִעיר. "ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
ה ָעַבְדּתָ ֵמָאז  ּמֶ ָלה. ֲאָבל ּתֹאַמר ִלי, ּבַ ְך ָזקּוק ְליֹוֵעץ ְלִעְנְיֵני ַקּבָ ל ּכָ ָבר לֹא ּכָ ָהִעיר, ֲאִני ּכְ

ַעם ָהַאֲחרֹוָנה?" ּפַ ְרנּו ּבַ ּבַ ּדִ ׁשֶ

ַלִים..." ֶכֶלא ְירּוׁשָ ִהּסּוס. "ָהִייִתי ּבְ "ַאהה..." ָעָנה ָצדֹוק ּבְ

ׁשֹוֵמר  ים  ׂשִ ְמַחּפְ ֲאַנְחנּו   - ִדּיּוק  ּבְ ְלָך  ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ִלי  ֵיׁש  ן!  ְמֻצּיָ ֶלא?  ּכֶ ּבַ "ָעַבְדּתָ 
ֲעבֹוָדה?" ֵסְנט לּוִאיס. ָמַתי ּתּוַכל ְלַהְתִחיל ּבָ אן ּבְ נּו ּכָ ּלָ ֶלא ׁשֶ ית ַהּכֶ ַער ּבֵ ָחָדׁש ְלׁשַ

 - ִדית  ִמּיָ ְלַהְתִחיל  ָיכֹול  "ֲאִני  ְרָוָחה,  ַאְנַחת  ִמיַע  ְוִהׁשְ ָצדֹוק  ָאַמר  ה!"  ַרּבָ ּתֹוָדה  "ָוואֹו! 
ָאה!" יָסה ַהּבָ ּטִ יַע ְלֵסְנט לּוִאיס ּבַ ַאּגִ

- 

ית  ּבֵ ֶצֶות  י  ַמּדֵ ּבְ ָלבּוׁש  ֶלא,  ַהּכֶ ית  ּבֵ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ָעַמד  ָבר  ּכְ ָצדֹוק  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ָיִמים  ר  ִמְסּפַ
ל  יִזים ׁשֶ ְמעּו קֹולֹות ַעּלִ ֶלא, ִנׁשְ ִניָסה ְלֵבית ַהּכֶ ְמָחה ֶאת ֵאזֹור ַהּכְ ׂשִ עֹודֹו סֹוֵקר ּבְ ֶלא. ּבְ ַהּכֶ
ִליָדה" ִהְתָקֵרב  ִליִלים הּוא ָרָאה ֶאת ְמקֹוָרם - "אֹוטֹו ּגְ יט ָצדֹוק ְלִכּוּון ַהּצְ ַהּבִ מּוִסיָקה, ּוְכׁשֶ

ן לֹו ַלֲעצֹר. ְפִקידֹו, ְוָרץ ְלֵעֶבר ָהֶרֶכב, ְמַסּמֵ ַכח ְלֶרַגע ֶאת ּתַ ֶלא. ָצדֹוק ׁשָ ית ַהּכֶ ְלֵאזֹור ּבֵ

ּיּוַכל ִלְבּדֹק  ֵדי ׁשֶ ִלידֹות, ּכְ ֵעיָניו ֶאת ִמְבַחר ַהּגְ ָהג ִלְראֹות ּבְ ׁש ֵמַהּנַ ׁש ָלֶרֶכב ּוִבּקֵ ָצדֹוק ִנּגַ
הּוא  ִלידֹות, ַעד ׁשֶ ִלְבּדֹק ֶאת ֲאִריזֹות ַהּגְ ְך ָעסּוק ּבְ ל ּכָ ר. ָצדֹוק ָהָיה ּכָ ְלֵאיֶזה ֵמֶהם ֵיׁש ֶהְכׁשֵ
ם  ּלֵ ִליָדה ְוׁשִ ם ִלְבחֹר ּגְ ּיֵ ּסִ ַמע ֵמֲאחֹוָריו. ְלַאַחר ׁשֶ ָ ֵהֵחל ְלִהּשׁ ם ֵלב ְלקֹול ָהַאְזָעָקה ׁשֶ לֹא ׂשָ
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ה  ִמיָרה, ֲאָבל הּוא לֹא ִצּפָ ְ ן ַהּשׁ תֹוְך ָהֶרֶכב, ִהְסּתֹוֵבב ָצדֹוק ַעל ְמַנת ַלֲחזֹר ְלִבּתָ ּבְ ָלִאיׁש ׁשֶ
ָאמּור  ָהָיה  הּוא  ָעָליו  ׁשֶ ַער  ַ ֵמַהּשׁ ִנְמָלִטים  ֲאִסיִרים  רֹות  ַעׂשְ א:  ַהּבָ ְרֶאה  ַהּמַ ֶאת  ִלְראֹות 

מֹר. ִלׁשְ

ְלָכל  ְרחּו  ּבָ ָהֲאִסיִרים  הֹוִעיל.  ְללֹא  ֶזה  ָהָיה  אּוָלם  ָצדֹוק,  ָצַעק  ַהחֹק!"  ם  ׁשֵ ּבְ "ִעְצרּו! 
א ְוֵהֵחל  ׁשֶ ֵיאּוׁש ַעל ַהּדֶ ב ּבְ ֵ ּוּוִנים ְוַעד ְמֵהָרה לֹא ִנְרָאה ֲאִפּלּו ָאִסיר ֶאָחד. ָצדֹוק ִהְתַיּשׁ ַהּכִ

ִכי ַתְמרּוִרים. ִלְבּכֹות ּבְ

  -

ַמע קֹולֹות  ת ִמְנָחה, ִהְסּתֹוֵבב ְלׁשֶ ִפּלַ ֶנֶסת ִלְפֵני ּתְ ֵבית ַהּכְ ב ְוָלַמד ּבְ ׁשַ ּיָ ְרג, ׁשֶ רֹוְמּבֶ ָהַרב ּבְ
ְדָרׁש. ִניָסה ְלֵבית ַהּמִ ֶלת ַהּכְ ּוּון ּדֶ ִכי ַהּבֹוְקִעים ִמּכִ ּבֶ

ה ּבֹוֶכה?" ה ַאּתָ ְרג. "ָמה ָקָרה? ָלּמָ רֹוְמּבֶ "ָצדֹוק," ָקָרא ָהַרב ּבְ

ר  ִסּפֵ ְוָכאן  ָאסֹון!"  "ֵאיֶזה  ְדָרׁש.  ַהּמִ ית  ּבֵ ּתֹוְך  ֶאל  ּוָפַסע  ָצדֹוק,  ל  ִיּלֵ ָהַרב,"  בֹוד  ּכְ "אֹוי, 
ְגַלל ָטעּות ַאַחת  יִליקֹוִדי ּבִ ְפִקידֹו ַעל ְיֵדי רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ ר ִמּתַ ּטַ יַצד הּוא ּפֻ ָצדֹוק ָלַרב ּכֵ

ֶלא. ית ַהּכֶ ֵלט ִמּבֵ ר ָלֲאִסיִרים ְלִהּמָ ִליָדה ּוְבָכְך ִאְפׁשֵ י הּוא ָהַלְך ִלְקנֹות ּגְ ה, ּכִ ְקַטּנָ

יַע ִלי  ְגַלל ֶזה ַמּגִ ּקֹות. ּבִ ה ּדַ י ַרק ְלַכּמָ ְעּתִ י ֶאת ּדַ ְחּתִ "ֲאִני לֹא ֵמִבין," ִהְתלֹוֵנן ָצדֹוק. "ִהּסַ
ר?" ִלְהיֹות ְמֻפּטָ
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יר  ָסמּוְך. "ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְסּבִ ָעַמד ּבְ א ׁשֶ ּסֵ ְך ֵאָליו ּכִ ְרג, ּוָמׁשַ רֹוְמּבֶ ב, ָצדֹוק," ָאַמר ָהַרב ּבְ "ׁשֵ
ַלח?" ׁשְ ת ַוּיִ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכָ ּמֻ ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ׁשֶ ֲאָבק ׁשֶ ה זֹוֵכר ֶאת ִסּפּור ַהּמַ הּו. ַאּתָ ֶ ְלָך ַמּשׁ

ָרֵאל ִנְלָחִמים  ֵני ִיׂשְ עֹוד ּבְ ן," ָעָנה ָצדֹוק. "הּוא ָעָלה ָלָהר ְוֵהִרים ֶאת ָיָדיו, ּבְ ּכֵ "ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ָוִנים, ָנכֹון?" ֶנֶגד ַהּיְ

ר  ּכָ ַהּמֻ ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ְיֵדי  ַעל  ֻהְתַקף  ָאִבינּו  "ַיֲעקֹב  ְרג.  רֹוְמּבֶ ּבְ ָהַרב  ֵהִגיב  ִדּיּוק,"  ּבְ "לֹא 
ְיָלה,  ל ַהּלַ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ֵחרּוף ֶנֶפׁש ּבְ ֲעקֹב ִנְלַחם ּבֹו ּבְ ּיַ ֶצר ָהַרע. ְוַעל ַאף ׁשֶ ִני - ַהּיֵ ֵ מֹו ַהּשׁ ׁשְ ם ּבִ ּגַ
ַכף  ו ְלַהּכֹות אֹותֹו ּבְ ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ה ַאַחת, ְוָכְך ִהְצִליַח ׂשָ ִנּיָ ְך ׁשְ ה ֶאת ֲאִחיָזתֹו ְלֶמׁשֶ הּוא ִהְרּפָ
יד ֶזה  ּגִ יָון ׁשֶ ה, ִמּכֵ ה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ה זֹו ְיהּוִדים ֵאיָנם אֹוְכִלים ֶאת ּגִ ּבָ ְיֵרכֹו. ִמּסִ

ֵהָמה." ָיֵרְך ַהּבְ ם ּבְ ְמֻמּקָ

ָלנּו  ה ַאַחת, ָאסּור  ִנּיָ ִלׁשְ ֶנֱחַלׁש  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ "ֲאִני לֹא ֵמִבין," ָאַמר ָצדֹוק. "ַרק 
עּוֵרי  ׁש, הּוא ָהָיה ָצִריְך ָלֶלֶכת ִלְלמֹד ׁשִ ֵהָמה? ִאם הּוא ָהָיה ַחּלָ ם ֵמַהּבְ ֶלֱאֹכל ֵחֶלק ְמֻסּיָ

ֵהָאְבקּות!"

ִנְלָמִדים  ה  ַהּזֶ ָרב  ַלּקְ ַהֵהָאְבקּות'  עּוֵרי  'ׁשִ ָהַרע.  ֶצר  ּיֵ ֶנֶגד  ּכְ ַמֲאָבק  ּבְ ּפֹה  ר  ְמֻדּבָ "ָצדֹוק, 
ָבבֹות. ׁשּוָבה ְוחֹובֹות ַהּלְ ֲעֵרי ּתְ ִרים, ׁשַ ת ְיׁשָ גֹון ְמִסּלַ ִסְפֵרי ַהּמּוָסר, ּכְ ּבְ

ִליָדה, ְוִתְרֶאה  ָך ַעל ְיֵדי אֹוטֹו ּגְ ְעּתְ יַח ֶאת ּדַ ָך ִהּסִ ּלְ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ַהּיֵ ָרה ַהּיֹום, ֶזה ׁשֶ ּקָ "ָמה ׁשֶ
יל ֶאת ַעְצֵמנּו לֹא ְלַהְרּפֹות  ֶרְך ְלַהְרּגִ ָמה ָקָרה! ִלּמּוד ַהּמּוָסר ְוָהֲעבֹוָדה ַהּמּוָסִרית ֵהם ַהּדֶ
ַעל  ַיְחְזרּו  לֹא  ֵאּלּו  ֵמֵעין  ָבִרים  ּדְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַאַחת,  ה  ִנּיָ ִלׁשְ לֹא  ֲאִפּלּו  ָהַרע,  ֵיֶצר  מּול  ָרב  ֵמַהּקְ

ַעְצָמם."

לּו," ָאַמר ָצדֹוק ְלַאַחר  ָפִרים ַהּלָ ּסְ ר, ָאַמר ִלי ִלְלמֹד ּבַ ַלִים, ָהַרב וֹוַלְנּדֶ ירּוׁשָ י ּבִ ּלִ "ָהַרב ׁשֶ
יַצד  ּכֵ אּוַכל ִלְלמֹד  ֵדי ׁשֶ ּכְ י,  ְוַרּבִ ָרֵאל, ֶאל מֹוִרי  ִיׂשְ ָאׁשּוב ְלֶאֶרץ  ַדאי ׁשֶ ִהְרהּור ַקל. "אּוַלי ּכְ

ֵיֶצר ָהַרע." ְלֵהָאֵבק ּבַ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ֶצר ָהַרע  ִמיִדי מּול ַהיֵּ ַמֲאָבק ּתְ ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ּבְ
ָלכֹות ִיְהיּו  ה ֲאִפּלּו ְלֶרַגע, ַהַהׁשְ נּו, ְוִאם ִנְרּפֶ ּלָ ׁשֶ

ֵהר ְמאֹוד! ִנְצִחיֹּות. ָעֵלינּו ְלִהּזָ
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