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ּפּוִרים תשפשת
ֵאין ַצִּדיק ַּכה'

ּלֹו,  ׁשֶ ָהַרּבֹות  ְחָמד  ַהּמַ ַחּיֹות  ֶאת  ֶהֱאִכיל  ה,  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  ְלַאַחר  ְלֵביתֹו  ב  ׁשָ ִדיק"  "ַהּצַ ָצדֹוק 
ָכִריְך  ּבְ ר  ְמֻדּבָ ַמן.  ִמּזְ לֹא  ָצדֹוק  ׁש  ִחּדֵ ׁשֶ י  ָמָסְרּתִ ּפּוִריִמי  ַמֲאָכל   - ֶה"ָהָמְנִפיׁש"  ַלֲאִכיַלת  ְוִהְתּכֹוֵנן 

מֹו אֶֹזן ָהָמן. ׁש ּכְ ּלָ צּוַרת ְמׁשֻ ָחתּוְך ּבְ ִגים" - ׁשֶ ל ֲאָדר ּדָ טּוָנה - ִלְכבֹוד "ַמּזָ

ֲעמֹון  ַהּפַ ִצְלֵצל  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ֶאל  ֶה"ָהָמְנִפיׁש"  יָה  ּבֶ ּגַ ַעל  ׁשֶ ַחת  ּלַ ַהּצַ ֶאת  ְזִהירּות  ּבִ א  נֹוׂשֵ ָצדֹוק  עֹוד  ּבְ
ָיָדיו ַמֲעֶטֶפת ּדַֹאר ָרׁשּום ֲעבּור  ּבְ ׁשֶ ר, ּכְ ּוָ ם ֶאת ַהּדַ ה ׁשָ ֶלת, ְוִגּלָ ַתח ֶאת ַהּדֶ ִניָסה. ָצדֹוק ּפָ ֶדֶלת ַהּכְ ּבְ
ב: ְכּתָ ְקִריַאת ַהּמִ ֲעָטָפה, ְוֵהֵחל ּבִ ְמִהירּות ֶאת ַהּמַ ְלָחן, ָקַרע ּבִ ֻ ַחת ַעל ַהּשׁ ּלַ יַח ֶאת ַהּצַ ָצדֹוק. ָצדֹוק ִהּנִ

ו? ֵמֵאיֹפה  ה ַעְכׁשָ ָהָלה. ָמה הּוא ַיֲעׂשֶ ב ְולֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ּבֶ ְכּתָ ם ִלְקרֹא ֶאת ַהּמִ ָצדֹוק ִסּיֵ
ְפִחיד  ב ַהּמַ ְכּתָ ר לֹו ַעל ַהּמִ ר ְוִסּפֵ ג ָלַרב וֹוֶלְנּדֶ ר ִמיְליֹון ּדֹוָלר?! הּוא ִמֵהר ְלַחּיֵ ֵנים ָעׂשָ יג ׁשְ הּוא ַיּשִׂ

ל. ה ִקּבֵ ה ַעּתָ ּזֶ ׁשֶ

ָכה ָצדֹוק. ה?" ּבָ בֹוד ָהַרב, ָמה ֲאִני ֶאֱעׂשֶ "ּכְ

כֹול ַלֲעזֹר  ּיָ רּוְתָך ַלֲעׂשֹות, ְוֵיׁש ַרק ֶאָחד ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּבְ ָבר ֶאָחד ׁשֶ ר. "ֵיׁש ַרק ּדָ "ָצדֹוק," ָאַמר ָהַרב וֹוֶלְנּדֶ
ְלָך."
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לֹום ּוְבָרָכה. ָקר, ׁשָ ָצדֹוק ַהּיָ
ר אֹוָתנּו  בֹוא ְלַבּקֵ ּתָ ים ׁשֶ נּו ְמַקּוִ יּוִניֶבְרִסיִטי ִסיִטי, ְוֻכּלָ אן ְמאֹוד ּבְ ה ָחֵסר ָלנּו ּכָ לֹוְמָך? ַאּתָ ָמה ׁשְ

ׁשּוב!
ָעַבְדּתָ  ּבֹו  ַמן  ּזְ ּבַ ה  ִהְתַרֲחׁשָ ׁשֶ לּוִאיס,  ֵסְנט  ֶלא  ִמּכֶ ִסיִבית  ַהּמָ ִריָחה  ַהּבְ ְלַאַחר  ִעְנָין.  ל  ׁשֶ ְלגּופֹו 
ְוָגְנבּו ֶאת  ה  ְנָין ָהִעיִרּיָ ּבִ ּבַ ׁשֶ ָרִדי  ְרצּו ֶאל ּתֹוְך ִמׂשְ ְרחּו, ּפָ ּבָ ׁשֶ ר ֲאִסיִרים  ֶלא, ִמְסּפַ ית ַהּכֶ ּבֵ ׁשֹוֵמר  י.ּכְ ּלִ ְלַחן ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִהְתנֹוֵסס ֵמֲאחֹוֵרי ׁשֻ ָקר ׁשֶ יֹוָקִני ַהּיָ ִצּיּור ּדְ

ַע  ַבּצֵ ֱאָלִחים ִמּלְ ִבים ַהּנֶ ּנָ י ָהיּו ַמְצִליִחים ִלְמנַֹע ֵמַהּגַ ּלִ ֹוְמִרים ׁשֶ ִתּקּוָנם, ַהּשׁ ָיִמים ּכְ י ּבְ ֵאין ָסֵפק ּכִ
יָמה ֲחׁשּוָבה  ְמׂשִ ֹוְמִרים ָהיּו ֲעסּוִקים ּבִ אֹותֹו ֶעֶרב ּגֹוָרִלי ַהּשׁ ַער, ּבְ ה ַהּצַ ֶאת ְזָמָמם, אּוָלם ְלַמְרּבֵ

ה. ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ קֹום ּבִ ּמָ ן לֹא ָנְכחּו ּבַ י ָהָאהּוב, ְוַעל ּכֵ ְלּבִ ׁשֹוְמֵרי רֹאׁש ְלַכְרּבּוִלי, ּכַ ׁשּו ּכְ ּמְ יֹוֵתר, ְוׁשִ ּבְ
ל יּוִניֶבְרִסיִטי ִסיִטי,  ים ׁשֶ ּסִ ֵמי ַהּמִ ּלְ ם ְלָכל ְמׁשַ מֹו ּגַ י ּכְ אֶֹפן ִאיׁשִ יֹוֵתר, ִלי ּבְ דֹוָלה ּבְ זֹוִהי ֲאֵבָדה ּגְ
ְלָעִדי  ַהּבִ ם  ֶהָאׁשֵ ָך ֶאת  ּבְ ַוֲאִני רֹוֶאה  יֹוֵתר,  ּבְ ַהֲחׁשּוִבים  ים  ּבּוִרּיִ ַהּצִ ְכֵסיֶהם  ִמּנִ ֶאָחד  דּו ֶאת  ִאּבְ ׁשֶ
ְך  ר ִמיְליֹון ּדֹוָלר ארה"ב )12,000,000$(. ּכָ ֵנים ָעׂשָ י ִלְתּבַֹע אֹוְתָך ַעל ַסְך ׁשְ ְך, ֶהְחַלְטּתִ ּכָ ֶ ָכְך! ִמּשׁ ּבְ

ל ָסֵפק. יַע ִלי ְללֹא ּכָ ּגִ ּמַ י ׁשֶ ים ִאּתִ ְסּכִ אי ּתַ ַוּדַ ּבְ ר, ׁשֶ אּוַכל ְלַהְזִמין ִצּיּור עֹוד יֹוֵתר ְמֻהּדָ
ְכבֹוד ַרב, ּבִ

יִליקֹוִדי רֹאׁש ָהִעיר פ.ג. ִמְקּגִ



בֹוד ָהַרב!" ה ּכְ ּכַֹח? ּתֹוָדה ַרּבָ י ִלׁשְ "ָנכֹון!" ָקָרא ָצדֹוק. "ֵאיְך ָיֹכְלּתִ

יק  ִהְסּפִ יָחה, עֹוד קֶֹדם ׁשֶ ְמִהירּות ֶאת ַהּשִׂ ק ּבִ ֵעת. הּוא ִנּתֵ ִדּיּוק ָמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּכָ ָצדֹוק ָיַדע ּבְ
כֹול ַלֲעזֹר לֹו הּוא ה'. ּיָ ִחיד ׁשֶ ָהֶאָחד ְוַהּיָ יר לֹו  ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ ָהַרב וֹוֶלְנּדֶ

ית. יָתר ִעּלִ ְלָצדֹוק ָהָיה ַרְעיֹון ַאֵחר, ְוהּוא ִמֵהר ַלֲעלֹות ַעל אֹוטֹוּבּוס ְלִכּוּון ָהִעיר ּבֵ

ֶנֶסת  יַע ְלֵבית ַהּכְ ְרחֹוב, אּוָלם ְלַבּסֹוף הּוא ִהּגִ ים ּבָ ר ֲאָנׁשִ אֹל ִמְסּפַ יַע ְלֵביָתר. ָהָיה ָעָליו ִלׁשְ ָצדֹוק ִהּגִ
"ּתֹוַרת  ל  ׁשֶ ר  ַחּבֵ ַהּמְ ְטֶנר,  ְסּפֶ ַאֲהרֹן  ֶאת  ם  ׁשָ ָמָצא  הּוא  ה  ָהַרּבָ ְמָחתֹו  ְלׂשִ ִניָמה.  ּפְ ְוִנְכַנס  כֹון,  ַהּנָ

ְלִמי! מֹו ְירּוׁשַ ָהָיה ָלבּוׁש ּכְ ֲאִביְגדֹור ִליָלִדים" - ׁשֶ

ִנים. "ַא ְפֵריְלֶכען ּפּוִרים!" ְמאֹור ּפָ ל אֹותֹו ַאֲהרֹן ּבִ "אֹו, ָצדֹוק," ִקּבֵ

יק ַלֲענֹות לֹו,  ַאֲהרֹן ִהְסּפִ ל, אּוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ַאל ָצדֹוק, ְמֻבְלּבָ ְלִמי?" ׁשָ ַתי ָהַפְכּתָ ִלירּוׁשַ "ֶרַגע - ִמּמָ
ב ַלֲעזֹר ִלי!"  ה ַחּיָ יִליקֹוִדי. "ַאּתָ ל ֵמֵאת רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ ּבֵ ּקִ ב ׁשֶ ְכּתָ ר לֹו אֹודֹות ַהּמִ ֵהֵחל ָצדֹוק ְלַסּפֵ

ה ֲהֵרי יֹוֵדַע ַהּכֹל ַעל ַהּכֹל!" ן ָצדֹוק. "ַאּתָ ִהְתַחּנֵ

ֶהֱאִמין  לֹא  ֶנֶסת. הּוא  ַהּכְ ית  ּבֵ ֶאת  ְקדּו  ּפָ ׁשֶ הּוִדים  ּיְ ּבַ ְסִביבֹו  יט  ִהּבִ ּוֵביְנַתִים  ְלֵהָרַגע,  ה  ִנּסָ ָצדֹוק 
ׁשּו ֵאָליו!  ִהְתַחּפְ ה ְיהּוִדים ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ּכַ ְלַמְרֵאה ֵעיָניו - ָהיּו ׁשָ

דֹוק'  ה 'ָצדֹוִקים'? ְוֵאיְך ֵאַדע ִמי ַה'ּצָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ אן ּכָ ה ֵיׁש ּכָ אן???" ָקָרא ָצדֹוק. "ָלּמָ "ָמה קֹוֶרה ּכָ
ֱאֶמת ֲאִני!" י? אּוַלי ֲאִני לֹא ּבֶ ָהֲאִמּתִ

ְלִמי -  ֱאֶמת ְירּוׁשַ ל ָצדֹוק. "ָצדֹוק, ָצדֹוק, ּפּוִרים ַהּיֹום! ֲאִני לֹא ּבֶ ֵתפֹו ׁשֶ יַח ֶאת ָידֹו ַעל ּכְ ַאֲהרֹן ִהּנִ
ה. ֱאֶמת ַאּתָ לּו ֵאיָנם ּבֶ ים ַהּלָ ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ ְוַכּמּוָבן ׁשֶ
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ִפי  ֱאֶמת ּכְ ה ֵאינֹו ּבֶ עֹוָלם ַהּזֶ ָבר ּבָ ּום ּדָ ּשׁ ד אֹוָתנּו ׁשֶ ּפּוִרים ְמַלּמֵ ּום ׁשֶ ה? ִמּשׁ ים - ְוָלּמָ ׂשִ נּו ְמֻחּפָ ּלָ "ּכֻ
ה' ׁשֹוֵלט ַעל ַהּכֹל. ה ׁשֶ יר ֶאת ָהֻעְבּדָ הּוא ַמְסּתִ אֶֹפן ׁשֶ הּוא ִנְרֶאה. ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבְ ׁשֶ

ָהַפְך ֶאת  הּוִדים, ה'  ַהּיְ ל  ּכָ ד ֶאת  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ ָהָמן עֹוֵמד  ׁשֶ ָהָיה  ִנְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִדּיּוק  "ּבְ
ִלְדאֹג!  ֵאין ָמה  ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ה  ְוַאּתָ  - ל ַלה'  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶזה  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשֶ ל ָמה  ּכָ יָה. ָצדֹוק,  ּפִ ָעָרה ַעל  ַהּקְ

רּוְך הּוא אֹוֵהב אֹוְתָך ְוהּוא ַיֲעזֹר ְלָך!" דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶזה?" ָבר ּכָ ׁש ֵמה' ּדָ ׁשּוט ְלַבּקֵ ֱאֶמת ָיכֹול ּפָ ֱאֶמת? ֲאִני ּבֶ ל ַאֲהרֹן. "ּבֶ ָבָריו ׁשֶ ָצדֹוק ָעַמד ִנְדָהם ְלֹנַכח ּדְ

ו." אן ְוַעְכׁשָ ה ֶאת ֶזה ּכָ ֲעׂשֶ ְך ַאֲהרֹן. "ּבֹא ּתַ ּמּוָבן," ִחּיֵ "ּכַ

ְזכּות  ל אֹוִתי ֵמרֹאׁש ָהִעיר, ּבִ א ַהּצֵ ל עֹוָלם!" ָקָרא ָצדֹוק. "ָאּנָ ז ֲאִפּלּו ֶרַגע. "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְזּבֵ ָצדֹוק לֹא ּבִ
י!" ּלִ ֶה'ָהָמְנִפיׁש' ׁשֶ

"ָאֵמן!" ָעָנה ַאֲהרֹן.

יִליקֹוִדי! ר רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ ו ָהָיה לֹא ַאֵחר ֵמֲאׁשֶ ל ָצדֹוק, ְוַעל ַהּקַ ד ׁשֶ ּיָ ֶלפֹון ַהּנַ אֹותֹו ֶרַגע ִצְלֵצל ַהּטֶ ּבְ

ִקּצּור, לֹא  ֶכם! ּבְ ּלָ ַחג ׁשֶ ם ּבַ ה ֶנֱהֶנה ׁשָ ַאּתָ ה ׁשֶ ָמע?" ָאַמר רֹאׁש ָהִעיר. "ְמַקּוֶ לֹום ָצדֹוק, ָמה ִנׁשְ "ׁשָ
ָבר ָעלּול  ע אֹוְתָך, ַהּדָ ִאם ֶאְתּבַ י טֹוֵען ׁשֶ ּלִ ין ׁשֶ י, ֲאָבל עֹוֵרְך ַהּדִ ּלִ ב ׁשֶ ְכּתָ ְלּתָ ֶאת ַהּמִ ָבר ִקּבַ יֹוֵדַע ִאם ּכְ
ְך." ל ּכָ ה ָחֵבר טֹוב ּכָ ַאּתָ ְגַלל ׁשֶ ָך, ַרק ּבִ ִביָעה ֶנְגּדְ ְך ֶאת ַהּתְ י ֲעָצתֹו ֲאִני מֹוׁשֵ ָעִתיד, ָאז ַעל ּפִ יק ִלי ּבֶ ְלַהּזִ

יָחה. ק ֶאת ַהּשִׂ ׁשּות, ְוִנּתֵ ִהְתַרּגְ ה ְלָך ֲאדֹוִני רֹאׁש ָהִעיר!" ָאַמר ָצדֹוק ּבְ "ּתֹוָדה ַרּבָ

ְזכּות  ׁש ָעַבד! ְוַהּכֹל ּבִ ְמָחה. "ֶזה ָעַבד! ֶזה ַמּמָ ל ׂשִ ְמָעה ׁשֶ ב ּדִ הּוא ְמַנּגֵ ׁשֶ ן!" ָאַמר ָצדֹוק ּכְ "לֹא ְיֻאּמַ
י!" ּלִ ֶה'ָהָמְנִפיׁש' ׁשֶ

ְגַלל  ּבִ ָקָרה  ֶזה  ּפּור.  ַלּסִ ָקׁשּור  ָהָיה  ָך  ּלְ ׁשֶ ֶה'ָהָמְנִפיׁש'  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  "לֹא  ַאֲהרֹן.  ָאַמר  "ָצדֹוק," 
ָך." ָכל ִלּבְ ְלּתָ ַלה' ּבְ ּלַ ִהְתּפַ ׁשֶ

ַאל ָצדֹוק. ה יֹוֵדַע?" ׁשָ "ֵאיְך ַאּתָ

ְקִריַצת ַעִין. "ֲאִני יֹוֵדַע  ּקֹות?" ָאַמר ַאֲהרֹן ּבִ ה ּדַ ּמָ ַעְצְמָך ָאַמְרּתָ ִלְפֵני ּכַ ה ּבְ ה לֹא זֹוֵכר ָמה ַאּתָ "ַאּתָ
ַהּכֹל ַעל ַהּכֹל!"

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ְך ָחָזק ְוָעְצָמִתי, אּוָלם  ל ּכָ ן ָהָיה ִנְרֶאה ּכָ ָהּמָ

דֹוָלה.  ת ַאַחת ּגְ ׂשֶ ְחּפֹ ַהּכֹל ָהָיה ּתַ ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ
ם הּוא  ּלָ ִחיד ּוַבַעל ַהּכֹוחֹות ּכֻ יט ַהיָּ ּלִ ַ ִציאּות, ַהּשׁ ּמְ ּבַ

ה'! ַרק הּוא ָיכֹול ַלֲעֹזר ָלנּו, ְוהּוא ָאֵכן עֹוֵזר!
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