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פרשת תצוה
התשע"ט

השולטן והאבן היקרה
בפרשתנו מנויות אבני החושן, אותן נשא הכהן הגדול על לבו. רבנו בחיי זצ״ל מאריך ומפרט 

את סגולותיהן המופלאות של האבנים, הכוחות הפלאיים שהבורא יתברך נטע בהן.
בהקשר לזה - פעם בא אדם נרעש לפני הגאון הקדוש משיגאווא, בעל ״דברי יחזקאל״ זצ״ל: 
ילדו חלה במחלה מיסתורית והרופאים נילאו מלמצוא לה תרופה! אמר לו הרבי: ״שמעני ואספר 
לך סיפור״.  תמה האב: בנו מתייסר במכאובו, הולך ודועך - מה לו ולסיפור? אבל הרבי פתח 
וסיפר: פעם ביקש הברון רוטשילד, גדול העשירים בתקופתו, להזין עיניו באוצרותיו. ירד לחדר 
- ודלת הפלדה  הכספות והוציא את תיבות אבני החן ומשכיות החמדה. עודו משתעשע בהן 
נסגרה בנקישה. הוא מצא עצמו לכוד בכספת ללא כל מוצא. בחרדה נקש, דפק, צעק, ואיש לא 
שמע. עבה היתה הדלת, ובמעמקי המרתף. בני הבית חשבו שיצא לעסקיו, משלא חזר בערב 
העלו  אחריו  החיפושים  לגורלו,  לחשוש  החלו  ימים  כמה  כעבור  עסקים.  לגיחת  שנסע  סברו 
חרס. באין ברירה הוכרז כנעדר, ובניו ירדו לחדר הכספות לאמוד את העיזבון שהותיר אחריו. 
העולם,  עשירי  גדול  ״אני,  כתב:  ובדם שהקיז מאצבעו  חיים,  רוח  בלא  אביהם  את  שם מצאו 

מתתי מרעב״...
ככלות ימי האבל חילקו את הרכוש. בכל הגיעו לעמק השווה, עד שהגיעו לאבן היקרה, גדולה 
כביצה וזוהרת בשלל גוונים, שטובי המומחים לא יכלו לאמוד את שוויה. אמרו: השולטן התורכי 
יוכל לקבוע שוויה,  הוא בעל אוסף אבני החן המושלם בעולם, ומומחה מאין כמותו. רק הוא 
ואולי אף יקנה את האבן ויצרפה לאוספו. קמו האחים ונסעו לתורכיה, לשאול לדעת השולטן. 
ניצתו  ועיניו  ראיון עם השולטן. הראוהו את האבן,  והשיגו  בירת הממלכה,  לאיסטנבול  הגיעו 

בברק חמדה: אבן כה מושלמת הבוהקת בגוונים כה זוהרים, תהיה גולת הכותרת באוצרו!
״מוכן אני לתת תמורתה חצי מליון פרחים״ - זו המטבע העותומנית של אותם ימים. אבל הם, 

כסוחרים ממולחים, אמרו: ״מליון - ובישליק לא פחות!״
אמר:  מתמקחים!  אין  השולטן  עם  ראשם.  את  עורף  היה  נתיניו  היו  אילו  השולטן,  פני  קדרו 
״הצעתי לכם מחיר ברוחב יד. טוב ממנו לא תשיגו. ועתה, לכו!״ והם, כסוחרים ממולחים, יצאו 

מן הארמון. ידעו שאם אספן נלהב מפריט החסר לו - ישלם כל מחיר עבורו!
את  אחריהם  ישלח  שהשולטן  היו  בטוחים  עיקבותיו.  על  לשוב  הרכב  על  וציוו  למרכבה  עלו 
אנשיו. אבל השולטן איש של כבוד היה, ולא החזירם מדרכם. כשעברו את הגבול פנו לאכסניה 
וישבו לחשב את דרכם. בכיו של תינוק הפריע לשיחתם. עוללו של האכסנאי חולה היה, וקדח 
השתעשע  בה.  שישחק  והנוצצת  היקרה  האבן  את  לו  נתנו  להרגיעו.  היה  אפשר  אי  מחום. 
נכשל,  הגיעו למסקנה שתכסיסם  היו לשוחח בשלוה.  יכולים  והאחים  ונרדם,  נרגע  הילד,  בה 
והשולטן צדק: מחיר גבוה יותר לא ישיגו. וכסוחרים ממולחים הסיקו את המסקנה. ניגשו אל 
הילד הישן ונטלו את האבן מבין אצבעותיו, עלו למרכבה והורו לרכב לחזור לאיסטנבול. באו 
״הראוני את האבן״,  ״פעלתם בחכמה״, הפטיר השולטן,  והודיעו על הסכמתם.  לפני השולטן, 
הורה. נטלה, התבונן בה, ושאל בחומרה: ״האמנם מבקשים אתם להונות את השולטן?! הראוני 
את האבן המקורית!״ החליפו מבטים תמהים, וקראו: ״זו האבן ואין בלתה!״ קצף השולטן: ״לא 
תוליכוני שולל! זו אבן פשוטה!״ אך ניכרים היו דברי אמת, והוא החל לחקרם: האם החליפה 
האבן ידיים, האם הראוה למישהו שעלול היה להמירה באבן מזוייפת. ״לא ולא״, ענו ״רק אצל 

התינוק היתה - הוא לבטח לא החליפה״...
מחלה  לרפאות  סגולתה  זו  ״אבן  והסביר:  הדבר!״  נודע  ״אכן  וקרא:  החולה  התינוק  על  שמע 
פלונית, הנחשבת כחשוכת מרפא. כשהגעתם ומסרתם לידי העולל את האבן, שאב ממנה כל 

כוחה והתרפא, ועתה איבדה כל ערכה - אינה שווה אפילו פרח אחד״...
״והוברר״ - סיים הרבי את סיפורו - ״שהבורא יתברך, מסובב כל הסיבות, הסדיר כל זאת כדי 
שאותה אבן מופלאה תגיע לאותה אכסניה נידחת, ותרפא שם תינוק חולה הזקוק לה נואשות... 

ועתה שוב לביתך, ותייחל לישועתו יתברך!״
זיק תקוה התעורר בלב האב, ופנה לשוב לביתו. 

בדרך נודע לו באקראי שרופא המלך עובר דרך עירו. בא לפניו וביקשו שיבקר אצל בנו. 
הגיע הרופא, איבחן את המחלה - והוציא את התרופה מציקלונו!...

השאגה שלא קיבלה יחס ממרן...
מלבד הדוגמא האישית שראו בניו של מרן בשקידתו 

לו,  שהיתה  המופלגת  שמים  יראת  מתוך  ובהתמדתו 

לפתחם השכימו לא אחת הזדמנויות שונות להכיר מה 

הם הדברים התופסים מקום במוחו של מרן זיע"א.

היה זה בעת שעל דלת ביתו של מרן התדפק ר' רפאל 

פרישתו  לאחר  קצרה  תקופה  זה  היה  זצ"ל,  הלפרין 

מעולם האיגרוף, שריריו החסונים עדיין בלטו מכל פינה 

בגופו, אך ר' רפאל ביקש להציג בפני מרן את יצירתו 

הפכה  שלימים  יצירה  רש"י,  של  תורתו  על  המקיפה 

לסדרה בת כמה ספרים יסודיים בכל הקשור לרש"י. 

פה  העיר  המקיפה,  במלאכתו  התעניינות  מרן  גילה 

כי  שגילה  רפאל  ר'  לפליאת  דברים  הוסיף  ואף  ושם, 

מרן שולט במכמני רש"י הרבה יותר ממנו.

מרן  בפני  להציג  רפאל  ר'  ביקש  פגישתם  תום  לפני 

בו  וכח הריכוז שנותרו  כוחותיו הפיזיים  ובני ביתו את 

מעברו כמתאגרף, הוא הוציא מתיקו אבן גדולה וכבדה, 

לשתי  לשוברה  שביכולתו  מאמינים  הם  אם  ושאלם 

חתיכות. ילדיו של מרן מיששו את האבן, ניסו להרימה, 

במכת  תישבר  שהיא  מציאות  שיש  להאמין   והתקשו 

יד. 

החל ר' רפאל מביט באבן בריכוז עצום, בבית נשתררה 

מבהיל,  בקול  רפאל  ר'  שאג  ולפתע  מתוחה,  דממה 

והיא נשברה לשתי  ידו בעוצמה על האבן,  הנחית את 

חצאים! 

בני ביתו של מרן השתוממו למראה עיניהם, הם מיששו 

התייחס  מרן  אך  מאמינים,  כלא  ושוב  שוב  האבן  את 

באדישות לכך, וכאילו לא קרה כלום, פנה אל ר' רפאל 

והמשיך לשוחח עמו על נקודות נוספות ברש"י, עליהם 

דיברו לפני כן... 

יחס  איזה דברים שוים  ביתו ההבנה  בני  כך חדרה אל 

ואיזה דברים לא אמורים לעניין אותנו כלל.

מה שוים הפוליטיקאים
שרים  זיע"א  מרן  של  ביתו  אל  ובאים  עולים  וכשהיו 

וחברי כנסת, וכיוצא בהם אנשים אשר גאוותם שחקים, 

ונראה כי הם יושבים בכבודו של עולם וראוים לכבוד, 

היה פונה מרן לילדיו אחר צאתם ואומר להם:  דעו לכם 

כי הכבוד האמיתי שמגיע לאדם זהו רק בלימוד התורה, 

שייטיבו  בכדי  ורק  לכבוד,  ראוים  אינם  אלה  אנשים 

ללומדי התורה חלקתי להם כבוד.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


 כיצד נקיים
תקשורת מועילה?

נשמת התקשורת )2(
ומבלי  מקרה,  בכל 

להיכנס לסיבות הדברים המפסיד העיקרי מחוסר אמון זה דוקא התלמיד, שכן מלמד, שהורי 

הילד פסלו אותו, אינו מסוגל להעריכו בצורה שקולה ולקדם אותו כיאות, מאחר שמחסום 

בלתי עביר של מרירות עומד לו בדרכו.

אי לכך, אם בכל זאת נקלעתם לסיטואציה כזו, וילדכם מופקד אצל מחנך שאינו לשביעות 

והדבר  בכך,  יחוש  הוא  המחנך,  של  לתת־המודע  ישודר  השלילי  שיחסכם  מאחר  רצונכם 

יגרום בעיות אין קץ - האפשרות היחידה לטובת ילדכם היא, כי תחפשו עבורו מחנך אחר, 

שירכוש את לבבכם ואת אמונכם.

כאשר הורה מפקפק ביכולתו ובכישוריו של המורה, הוא מנסה לברר זאת בדרכים שונות. 

מכל מקום עליו לדעת, כי עלול הוא להמיט אסון על חינוך ילדו, אם ישתף אותו בפקפוקיו 

ובזלזול שבלבו על מחנכו, שכן כאשר הילד שומע את הוריו מבטלים את המחנך כעפרא 

דארעא, שוב לא יוכל לקבל ממנו דבר וחצי דבר. ברגע שפסלנו את אישיותו של המורה, 

יצרנו עבור הילד מלכודת, שיקשה עליו להיחלץ ממנה. הילד החש או שומע, שהוריו אינם 

מביעים אמון במורו, נחסם טוטאלית בפני כל אפשרות של השפעה חיובית של תורה ודרך־

ארץ; וכי מיהו בכלל המורה הזה?!

לפעמים הדברים נעשים ללא כוונה רעה, אלא שמרוב בירורים ותחקורים, כאשר נסחפים 

לתפקיד  שעלה  הילד  מבין  מורו,  על  שיפוטו  את  שיתן  הגדול״,  "המבין  הילד,  מן  לבקש 

״מפקח״ על רבו, ואזי הנזק הוא כפול: לא רק שהילד משדר זאת למורהו, וממילא משתנה 

אליו היחס בעליל, כאמור, אלא שגם הילד מצדו ניזוק ללא תקנה, כי שוב לא יהיה מסוגל 

לקבל חינוך מן המורה, שהוריו כה בזים לו. הוא כבר ידאג למצוא איזשהו חומר מפליל נגד 

המורה, שהרי כאשר מחפשים, תמיד ניתן למצוא חיסרון כלשהו, והרי אין צדיק בארץ אשר 

האם.  ואיום!״‘תפסוק  ״נורא  השיעור!״  באמצע  אדם  עם  לשוחח  יצא  ׳7המורה  יחטא.  לא 

)ואולי היה זה בכלל הורה שהוזמן לשיחה על ידי המורה.( גם על פעולה שעשויה להתפרש 

לשני פנים, הוא ישוש לבוא הביתה להציגה כחסרון חדש של המורה: ״איזה מכות נתן היום 

המורה לטוביה!...״

רבי יהודה החסיד - ט' באדר ד'תתקע"ז
נכדו  החסיד,  שמואל  רבי  של  בנו  היה  החסיד  שמואל(  )ב"ר  יהודה  רבי 
ישיבת  ראש  היה  קלונימוס,  למשפחת  וצאצא  הזקן,  קלונימוס  רבי  של 
רגנסבורג.  בין תלמידיו: רבי אלעזר מוורמס, בעל "הרוקח", רבי יצחק בן 

משה בעל האור זרוע.
משערים כי רבי יהודה החסיד כתב כמה ספרים, אך מפאת צניעותו אסר 
לציין את שמו עליהם ולכן קשה לזהותם. החיבור הידוע ביותר המיוחס 
בעלת  יצירה  חסידים,  ספר  הוא  בשם(  חתום  איננו  שהספר  )למרות  לו 
חשיבות רבה המכילה הלכות, מנהגים, דעות ומוסר המשקפים את עולמם 

של חסידי אשכנז. 
ואף  יהודה החסיד בלט בדרישותיו המחמירות מתלמידיו החסידים  רבי 
מהשפעה  נקיות  חסידים  של  קהילות  לייסד  שאף  יהודה  רבי  מעצמו. 
לשנות  שלא  דרש  הוא  חסידים.  שאינם  וכאלו  מומרים,  של  שלילית 
מיסטיות  עמוקות  משמעויות  מכיל  שלדעתו  התפילה  מנוסח  מילה  אף 

במבנהו ובמספר המילים והאותיות שלו. 
ומעוררי  המרתקים  החיבורים  אחד  היא  החסיד,  יהודה  רבי  של  צוואתו 
וכללים,  הנהגות  ביותר מתקופתו. הצוואה מכילה רשימה של  הפולמוס 
מיסטיים בחלקם. בין האיסורים אפשר למנות איסור לאדם לשאת אישה 
ששמה כשם אמו, או ששמו כשם אביה. איסור על קריאת שמות שונים 
ומגורים במקומות שונים. שאלת טיבה והסמכות ההלכתית של הצוואה 
שנויה במחלוקת בעולם הרבני עד היום, בין השאר משום שבמקורות יש 
דוגמאות רבות לחכמים שלא הקפידו על קיום הדינים המופיעים בצוואה, 
ואף לסתירות בינה ובין הלכות ידועות. מצד שני, מעט מהאזהרות שמקורן 
בצוואת ריה"ח אף מובאות בבית יוסף, בשלחן ערוך, וברמ"א. למשל לא 
לקבור שונאים זה אצל זה, לא להשאיר קבר ריק פתוח, ולא לבקש מאדם 

להיות סנדק לשני בנים באותה משפחה.
לדעת חלק מהפוסקים כמו הנודע ביהודה, ייעד רבי יהודה את הצוואה רק 

לצאצאיו, או לאנשים מסוימים מצאצאיו, או רק לזמן מוגבל. 
למי  רק  תקפה  שהצוואה  שסברו  סופר  החתם  כמו  הפוסקים  בין  היו 
שנעשו  מנהגים  על  הגמרא  להתבטאות  )בדומה  עליה  ומקפיד  שחושש 
- לא קפדינן בהדיה"(. אמנם  כדי למנוע סכנה כביכול: "מאן דלא קפיד 
עם פרסומם של כתבי-היד והמהדורות הראשונות התגלתה כותרת )עם 
רבינו  שציוה  צוואות  ל"א  "אלו  כדלהלן:  הצוואה  בראש  קלים(  שינויים 
יהודה החסיד לכל העולם לכל הפחות לזרעו לקיימם. כלומר, יש בסיס 
לכולם, אך במיוחד,  מיועדת  הגישות המסורתיות – הצוואה אכן  לשתי 
שעל  סובר  זצ"ל  אליהו  מרדכי  הרב  לקיימם".  "זרעו  על  הפחות"  ו"לכל 
בני עדות המזרח לנהוג באותן אזהרות מצוואת ר' יהודה החסיד שהובאו 
הרב  הורה  החתן,  אם  כשם  ששמה  כלה  של  במקרה  צדק.  זבחי  בספר 

אליהו לזוג להתחתן ולקרוא לכלה בשם קיצור )מירי במקום מרים(.
ד'תתקע"ז  באדר  ט'   - בספק  נתונה  הפטירה  ושנת  זכור  בשבת  נפטר 

)1217( או י"ג באדר ד'תתקע"ה )1215(.

"להעלות נר תמיד" )כז, כ(.
נר התמיד שהיה הכהן הגדול מעלה במנורה שבמקדש הוא סמל לתורה, 

כמו שכתוב )משלי ו(: ״כי נר מצוה ותורה אור״.
נר תמיד זה לא כבה לעולם והיה מאיר תמיד. ובדומה לו אף אור התורה 

אינו כבה לעולם ומאיר תמיד לעולם וליושביו.
על כל אחד ואחד מצווה התורה: ״והגית בו יומם ולילה״! על ידי קיום 

ציווי זה שומרים אנו על אור התורה שימשיך וידלק, ימשיך ויאיר...
הגאון רבי אליהו מווילנא ידוע היה בהתמדתו המופלאה. כל הימים ישב 

סגור בחדרו ועמל בתורה בכל כחו.
מכיוון  גדול,  מאורע  זה  היה  בביתו.  לבקרו  אחותו  הגיעה  אחת,  פעם 

שהגאון ואחותו לא נפגשו במשך חמישים שנה!
יצא הגאון לקבל את פני אחותו, ברך ברכת: ״ברוך... מחיה המתים״ - 
כפי שמבואר בהלכה, כי אדם שלא ראה את רעהו זמן רב חייב לברך 
לא  רב  זמן  אמנם  היקרה,  אחותי  לאחותו:  הגאון  אמר  מכן  לאחר  כן. 
דין וחשבון על  התראינו, אולם כאשר אבוא לעולם הבא, אדרש לתת 
כל רגע ורגע ממעשי – האם ידעתי לנצל את זמני וללמוד תורה ולקיים 
מצוות, אם לאו, ואיך אוכל לבזבז את זמני בשיחה בטילה? אנא, סלחי 

לי, ואשוב לחדרי וללמוד.

"ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ 
מצנפת ואבנט" )כח, י(.

מעשה בגוי אחד שהיה עובר מאחורי בית הכנסת. שמע מלמד תינוקות 
שאמר: ״ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל"...

נכנס הגוי ושאל את המלמד: בגדים מפוארים אלה למי הם?
נכרי  אותו  חשב  המקדש.  בבית  העובד  הגדול  לכהן  המלמד:  לו  אמר 

בלבו: אלך ואתגייר כדי שימנו אותי להיות כהן גדול!
הלך הגוי ובא לפני שמאי הזקן.  בבקשה ממך - אמר לו הגוי - רוצה אני 

להתגייר כדי שימנו אותי לשמש ככהן גדול בבית המקדש.
כעס שמאי על הגוי ודחפו החוצה באמת הבנין )מקל המשמש לבניה(.

הלך הגוי להלל הזקן ובקש ממנו לגיירו כדי להיות כהן גדול. הסכים הלל 
וגייר את הגוי. לאחר שהתגייר אמר לו הלל: כמו שאין ממנים מלך, אלא 
מי שיודע את סדרי המלכות, כך אין ממנים כהן גדול אלא מי שיודע את 

סדר העבודה. לך ולמד את דיני הכהונה!
התחיל הגוי ללמוד. הגיע לפסוק: ״והזר הקרב יומת״ )במדבר ג, י(.

על מי נאמר פסוק זה? שאל הגוי את הלל. אפילו - ענה הלל הזקן - על 
דוד מלך ישראל! מי שאינו כהן אינו יכול לקרב! חשב הגוי והבין כי אינו 
יכול להיות כהן גדול, שהרי אם ישראל - שהם עם נבחר וקרויים בנים 
לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בהם: ״והזר הקרב יומת״, גר, בודאי שאינו 
יכול לקרב אל הקודש! בא הגוי להלל הזקן ואמר לו: הלל העניו, ינוחו 

ברכות על ראשך שהכנסת אותי תחת כנפי השכינה...
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