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בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

פרשת ויקהל
השבת שומרת על שומריה
בפרשת השבוע מצווה התורה על קדושת השבת ושמירתה" :שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים ֵתּעָ שֶׂ ה ְמלָאכָ ה וּבַ יּוֹם
הַ ְשּׁבִ יעִ י ִי ְהיֶה ָל ֶכם קֹדֶ שׁ שַׁ בַּ ת שַׁ בָּ תוֹן לה'"...
החפץ חיים בהקדמתו לספר המש ה ברורה מבאר את גודל המעלה של השבת" :כתוב בתורה
"זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד ..כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת
הארץ "..הורה ל ו ה' בפסוק זה שע יין השבת הוא שורש האמו ה לידע שהעולם הוא מחודש
ו ברא ולא עשה מעצמו וכיון שה' ברא הכול הוא האדון על הכול וא ח ו עבדיו ומחויבים
לעשות רצו ו ולעבדו בכל גופי ו ו שמותי ו וממו י ו כי הכול שלו .והזהירה התורה על שמירת
השבת י"ב פעמים ואמרו חז"ל" :כל המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל
השבת כאלו כפר בכל התורה כולה" והכול מהטעם שהשבת היא שורש האמו ה"
על אמו ה של שומר-שבת ואיך שהשבת מג ה ומצילה יתן ללמוד מהמעשה הבא :יהודי
שהיה סוחר שטיחים ,התגורר באחוזתו של פריץ טוב לב שאהב מאד את הסוחר היהודי ,ואף
הוקירו על ישרותו ו אמ ותו .מסחרו של היהודי פרח ושגשג ,והפריץ היה מתגאה תדיר בפ י
ידידיו וחבריו ביושרו של היהודי מה שהביא לתוצאה ששמו הטוב ישא למרחקים ,ומעגל
הקו ים התרחב בהתאם .וה ה ,בבקר יום שבת אחד שכל ב י הבית יושבים במקומותיהם
סביב שולחן-השבת שמעו דפיקות חזקות בדלת .הדלת פתחה ושליח מטעם הפריץ כ ס
ופ ה אל בעל-הבית" :שמע יהודי!" – הכריז השליח" .בערב מתקיימת מסיבה בביתו של
הפריץ בהשתתפות כל כבדי הסביבה .ברגע האחרון החליט הפריץ להחליף את כל השטיחים
באולם האירועים שלו ,והוא מבקש שתבוא בדחיפות עם דוגמאות והוא יבצע רכישה -
מהגדולות שהכרת עד כה" סיים השליח בשובבות ...אך היהודי ,בשלווה וב עימות השיב
לשליח" :אמור לאדו י הפריץ כי אשמח תמיד לעמוד לשירותו .אך כפי שידוע לו היום הוא
יום שבת ,וא ו היהודים שובתים ממלאכה ביום הקדוש הזה!'' .השליח דהם ויצא למסור
לפריץ את תשובתו של היהודי .והסעודה משכה כאילו דבר לא אירע .לאחר כ 10-דקות הגיע
השליח בפ ים זועפות ואמר כי הפריץ כועס מאד ,הוא אף ציין שבמידה ולא תעשה בקשתו
י ותקו קשרי המסחר שלו ושל חבריו...
מיודע ו השיב ב ועם'' :תאמר לפריץ שחשוב הקשר איתו ,אך הקשר עם מי שכל פר סתי וחיי
בידו – הקב"ה ,חשובים לי עוד יותר'' ...השליח יסה כל מי י דרכים אך לשווא ,התייאש
ויצא .למחרת ,הגיע הפריץ לביתו של היהודי ,כשפ יו מחייכות ,הוא חיבק את היהודי בחום
תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהובים'' .קח! זה חלקך בהתערבות!'' .לפליאתו ,התיישב
הפריץ וסיפר :אתמול הגיעו ידידי הפריצים והתווכח ו על אמ ותך לדתך והוחלט להעמידך
במבחן – תוך התערבות על סכום כסף עצום .ואת ההמשך אתה כבר יודע ...בזכות אמ ותך
למצוות דתך זכיתי בהתערבות!!...
יהודי ששומר את השבת בדבקות ,השבת שומרת עליו!...

שבת שלום
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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