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

לא ליפול ברשת

פרשת נשא

לאחר המעמד המרגש של מעמד הר סיני לו היינו עדים בהתקדש עלינו חג השבועות ,כפי
שהתורה מתארת" :ויהי ביום השלישי  ..וקול שופר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה...
והר סיני עשן כולו...ויחרד כל ההר מאד ,ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר
והאלוקים יעננו בקול" (שמות י״ט ,ט״ז-י״ט) .והמדרש (בשמות רבה ,כ״ט) מוסיף:
אמר ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן :כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה ,ציפור לא צייץ  ,עוף לא
פרח ,שור לא געה ,אופנים לא עפו ,שרפים לא אמרו קדוש ,הים לא נזדעזע ,הבריות לא
דיברו ,אלא העולם שותק ומחריש  -ויצא הקול :״אנוכי ה׳ אלוקיך״ .לאחר התעלות שכזו
ישנה סכנה אמיתית שאורבת לפתחנו .כדי לאפשר לאדם בחירה ,טבע הקב״ה בבריאה חוק
שיאפשר בחירה אמיתית לאדם ,על מנת שתהיה סיבה לתת שכר לזה שבחר בחיים ...והחוק
הוא :ככל שכוח הקדושה עולה כך אל מולו מתחזק הכוח ההפוך לו .עד כדי כך שמסופר
שהאדמו״ר מברסלב לאחר מתן תורה אמר לתלמידיו :״נו״  -פנה אליהם רבי נתן  -״אחרי
שקיבלנו את התורה ,צריכים להיזהר שלא לעשות שוב עגל ,כמו שהיה במתן -תורה״...
יש כאלו שיביעו תמיהה :״מזה קשור אלי?!״ אך מבט אל העבר מוכיח שלאחר שהגיעו עם
ישראל ל״שיא ההתרוממות״ שם הניסיון היה הקשה מכולם ובמילים אחרות ״שיא
הניסיון״ ולא הצליחו לעמוד בו ונעשה העגל .עלינו לדעת שמעשה העגל לא היה מאורע חד
פעמי ואין סיבה שזה לא יחזור על עצמו ,אלא כך דרכה של ההנהגה העליונה :מיד לאחר
התעלות והתרוממות ,מערימים ניסיונות קשים עלינו ,וצפויה סכנה רוחנית אמיתית
שיכולה למחוק את כל ההתעלות ,אם לא חלילה גרוע מכך .יש לראות בחטא העגל בו
נכשלנו דווקא אחרי ההתעלות שהייתה בהר סיני ,כדרך מנחה .בכל מצב של עליה ,על
האדם להישמר אז ביותר שלא ליפול בפח!
לא כל מה שמראה לנו יצר הרע ונראה ״קורץ״ אכן כך הוא ,יתכן וזהו תרגיל עוקץ של
השטן להוריד אותנו מהמקום הגבוה אליו העפלנו.
משל למה הדבר דומה :היה פעם תייר שהבחין בדייג עומד עם מסננת וממתין לתפוס דגים
על שפת הנהר .התייר התפלא ושאל את הדייג :״נראה לך שתתפוס עם זה משהו?!״
״בודאי״ השיב לו הדייג ,״לאחר מחקר שעשיתי אני יכול לתפוס והרבה...״ .״איך?! תגלה
לי״ התחנן התייר .הדייג הסביר לאיש שיחו כי עליו להבין כי שנים של מחקר עלו הרבה
כסף ותמורת  $100הוא יגלה לו .התייר חשב שזה סכום עצום אך סקרנותו גברה והוא
שילם .הדייג גילה לו שלדגים זיכרון קצר ושיש ברשותו שעון שמצלצל כל רבע שעה הדגים
מסתקרנים עולים למעלה והוא תופס אותם עם המסננת ...התייר היה המום מהרעיון
ואמר :״למה אתה לא מפרסם את זה?!״ הדייג השיב :״אני מעדיף את הרווחים לשמור
לעצמי...״ .התייר ההמום שאל בסקרנות :״נו וכמה תפסת עד עכשיו?״ השיב הדייג :״אתה
השלישי״...
בואו לא ניפול לרשת שטווה לנו היצר ועם התנופה שהעניק לנו הבורא נצעד קדימה בגאון...

שבת שלום ומבורך
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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