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פרשת תקת
תושפו  םלעפו לישלס  םלעלס

הגבעה הצרפתית, ירושלים

כששימי ואיצי יצאו מבית הכנסת בסיום תפילת מנחה, הם נתקלו מחזה שהם 
מעולם לא ראו קודם לכן. בן אדם עטוף בטליתו ועטור בשני זוגות תפילין, עומד 

ליד דוכן שעליו ניצב שלט גדול ובו היה כתוב: “הסגולות של צדוק הצדיק”.

השלחן היה מכוסה בכל מיני דברים מעניינים שהם לא הכירו. היו שם אבנים 
קטנטנות, חוטים אדומים ושרשראות מזהב.

ברגע שהוא הבחין בהם, הוא קרא להם.

הקבלה  מסגולות  חלק  ותקנו  בואו  הצדיק!  צדוק  “אני  אמר.  הוא  ילדים!”  “הי, 
הקדושות! האבנים האלו הינם מהר סיני ואם תניחו אחת מהן בכיסכם, זה ימנע 
לך לא  גורמים  אי פעם עבירות! צמידי החוטים האדומים האלו  ממכם מלעבור 
להיות מסוגל לדבר לשון הרע, ואם תלבשו את אחד משרשראות הזהב האלו סביב 
צווארכם, תקבלו 100% בכל מבחן גמרא שתעברו ללא צורך בלמידה קודם לכן!”

בדיוק אז יצא אבא מבית הכנסת. “ילדים, אתם מוכנים כבר ללכת הביתה?” הוא 
קרא.

שם,  ההוא  הצדיק  סיני?  מהר  אבן  לרכוש  בבקשה  “אפשר  שימי.  אמר  “אבא,” 
מוכר אותם ואומר שזה מונע עשיית עבירות.”

“כן,” הוסיף איצי. “ואני צריך את אחד משרשראות הזהב האלו בכדי לעזור לי 
לעבור בקלות את המבחן הבא בגמרא!”

“לא לדבר שטויות, ילדים,” גער בהם אבא. “אנחנו לא צריכים לקנות שום דבר 
מהשטויות האלו.”

“שטויות?” קראו שני הילדים באחת, כשהבעה של תדהמה ניכרת על פניהם.

“אבא,” אמר שימי ברצינות רבה. “הצדיק אמר שכל אחד הקושר לידו את הצמיד 
האדום לעולם לא ידבר מילה של לשון הרע! האם לא אמרת לנו שזו אחת העבירות 

הגרועות ביותר אותה יכול יהודי לעבור?”
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“וכי לא אמרת לנו שאתה תמיד מתפלל שנהיה צדיקים?” הוסיף איצי. “אם אנחנו 
נקבל את אבני הר סיני ניהפך באופן אוטומטי לצדיקים ואתה לא תצטרך לדאוג 

לנו, מכיון שלעולם לא נעשה עבירות!”

או  שתקו.  הילדים  ושתי  כאן”.  “עד  “מספיק”,  כאומר  ידיו,  שתי  את  הרים  אבא 
אז שם אבא את שתי ידיו על כתפיהם של שני בניו והתחיל לפסוע עמהם במורד 

המדרכה, כשהוא מתרחק מהאיש “המעניין” ופונה לכיוון ביתם.

“ילדים, אני רוצה שתקשיבו לי,” הוא אמר. “השבוע נקרא את פרשת חוקת. האם 
אתם יודעים במה מתחילה הפרשה?”

“פרה אדומה?” שאל שימי.

“בדיוק כך,” אמר אבא. “והאם אתם יודעים איזה סוג מצוה היא של פרה אדומה?”

“מצוה קשה,” אמר שימי. “מכיון שזה לא קל בכלל למצא פה אדומה ללא שתי 
שערות שחורות!”

“זה גם חוק, נכון?” הוסיף איצי. “מצוה שלא ניתנה לנו סיבה בעבורה.”

“שניכם צודקים,” אמר אבא בחום, “ואני רוצה להתמקד רגע בחלק של ה'חוק' 
שבזה.

"תקשיבו, התורה אומרת לנו משהו מאד מעניין 
בפרשה זו של פרה אדומה.
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"הפרשה מתחילה במילים: 'זֹאת חֻּקַת הּתוֹרָה ' – זהו חוק התורה. ומה מתכוונת 
התורה בזאת? הן אין שום מצוה אחרת בתורה בה נאמר דבר כזה, אפילו בחוקים 

אחרים שכתובים בתורה.

"תראו, פרה אדומה מטהרת יהודי מהאפשרות החזקה ביותר של טומאה והיא 
יכול רק ללכת לטבול  אינו  בגוף של מת, הוא  נוגע  נניח אדם  טומאת המת. אם 
פרה  אפר  שמזים  ידי  על  רק  להסיר  ניתן  חזקה  כזו  טומאה  ולהיטהר.  במקווה 
אדומה. אתם יכולים ללבוש כמה שרשראות קבליסטיות שתרצו, ולטבול באלפי 
מקוואות אולם אם לא תפעלו על פי תהליך פרה אדומה הכתובה בפרשה זו, עדיין 

לעולם תישארו טמאים.

"ומסביר הרב אביגדור מילר שזהו מסר התורה כאן. 'זאת חקת התורה' – רק זה 
הינו הכלל של התורה. ישנה רק דרך אחת ליהודי להיטהר, על ידי שפוסע בדרך 
האחת והיחידה האמיתית, הקשבה לדברי השם והליכה בדרכיו, כלליו וחוקותיו."

שימי היה מבולבל. “אבל צדוק אמר שהאבנים האלו הן מהר סיני!” הוא אמר. 
“הן אמורות להיות אבנים מיוחדות שיעזרו לנו לקיים מצוות אם הן באות ממקום 

קדוש כל כך.”

אבא חייך. “במעמד הר סיני, השם לא אמר למשה להרים אבנים ולחלקם לעם 
אין  בה.  הכתוב  כל  את  לשמור  שעלינו  ואמר  התורה  את  לנו  נתן  השם  ישראל. 
שום אבן מיוחדת או שרשרת שיהפכו אותך בקסמים לצדיק מבלי שתילחם ביצר 
מצידך.  אמיתית  התמדה  ללא  חכם  תלמיד  להיות  להיהפך  דרך  אין  שלך.  הרע 
הדרך היחידה להצליח בעולם הזה היא רק על ידי עבודה עקבית על עצמך וקיום 

מצוותיו של מי שאמר והיה העולם.”

שבת שלום ומבורך!

…באותו הרגע נשמעו קולות סירנה של משטרה וניידת התקרבה אל המקום. שני 
שוטרים קפצו מתוכה כשאזיקים בידיהם והם התקרבו אל “צדוק הצדיק” בכדי 

לעוצרו.

ומה קרה אז? את ההמשך תוכלו לקרא בתורת אביגדור 
של פרשת בלק בשבוע הבא.
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