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

פרשת ראה
לנסות לעזור כמה שאפשר
יִּהיֶה בְ ָך אֶ בְ יוֹן מֵ ַאחַ ד ַאחֶ יָך ...כִּ י פָ תֹחַ ִּתפְ ַתח אֶ ת י ְָדָך ל ֹו וְ הַ עֲבֵ ט
התורה מצווה אותנו" :כִּ י ְ
ַתעֲבִּ יטֶ ּנּו ֵדי מַ ְחסֹר ֹו אֲ ֶשר י ְֶחסַ ר ל ֹו" .מצווה לתת צדקה לכל יהודי הזקוק לה .וכשנדייק
בפסוקים נמצא שמי שיכול לתת צדקה ואינו נותן ,בנוסף לכך שהוא מבטל מצוות עשה,
עובר גם על איסור ,כפי שהתורה מדגישהֹ" :לא ְתאַ מֵ ץ אֶ ת לְ בָ בְ ָך וְ ֹלא ִּת ְקפֹץ אֶ ת ָי ְדָך
ָאחיָך הָ אֶ בְ יוֹן" .מצוות הצדקה אינה רשות אלא חובה שהתורה מטילה על כל יחיד ועל
מֵ ִּ
החברה בכללותה .ועניינה ,לעזור ולתמוך בחולים וזקנים ,יתומים ואלמנות ,שאינם
יכולים לקיים את עצמם .ועל ידי שאנו מתמודדים עם הקשיים שישנם בעולם ,ומסייעים
לסובלים ולמסכנים ,אנו מתקנים את העולם ומקרבים את הגאולה ,וכפי שאמרו
חכמים" :גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ,שנאמר (ישעיה נו) :כֹה ָאמַ ר ה' ִּש ְמרּו
ִּמ ְשפָ ט וַ עֲׂשּו ְצ ָד ָקה כִּ י ְקרוֹבָ ה יְשּועָ ִּתי לָבוֹא וְ ִּצ ְד ָק ִּתי לְ ִּהגָלוֹת" (ב"ב י ,א).
על הדרך שקיימו גדולי ישראל את מצוות הצדקה נעמוד מן המעשה הבא :אלמנה אחת
באה לפני הרב הקדוש רבי חיים מצאנז זצ"ל ובכתה לפניו שעולליה שואלים לחם וביתה
ריק והיא חייבת כסף רב עבור עגלה מלאה תפוחים שקנתה כדי למכרם בדוכנה שבשוק.
"ומה הבעיה" שאל הרב? "לדאבון ליבי אנשים הוציאו עליהם לעז שהם חמוצים
ורקובים ואינני יכולה למוכרם" יבבה האלמנה המסכנה ...נרעש הרבי וקם ממקומו ,עזב
את קהל חסידיו והלך אל השוק ,נעמד מאחורי הדוכן של האשה והתחיל לקרוא כאחד
הסוחרים" :קנו ,אנשים ,קנו תפוחים – תפוחים טובים ומתוקים"! האנשים נהרו מכל
העברים ונאבקו זה בזה כדי לקנות תפוח מידיו של הרבי ,לקחו ושילמו ,לקחו ושילמו
וכעבור כמה דקות לא נותר תפוח אחד – וביד הרבי היה צרור גדול של מעות .הושיט
הרבי את הצרור לאלמנה הנדהמת ואמר" :רואה את ,סתם חששת ,התפוחים טובים היו,
ראי – כולם נמכרו ,ולא נשאר אפילו אחד"...
סיפור נוסף ממחיש שכשרוצים לעזור תמיד ישנה דרך רק נדרש רצון אמיתי :איכר זקן
ותשוש ביקש לחפור את אדמת הגן שלו להפוך אותה ולשתול בה תפוחי אדמה .גילו
המופלג הביא למצב שהעבודה הייתה לו קשה מדי .הישועה הייתה אמורה לבוא מבנו
היחיד ,שיכול היה לעזור לו ,אך זה ישב בכלא על שוד בנק .הזקן ישב וכתב לבנו מכתב בו
סיפר לו על צרותיו ועל כמה שהוא חסר לו כעת .לא עבר זמן רב והוא קיבל תשובה
מהבן" :אבא ,תעשה לי טובה רק אל תחפור בגינה .הרי שם קברתי את הכסף"!!! לא
עברו שעות מעטות ובשעה ארבע לפנות בוקר הופיעו שנים עשר שוטרים כשבידם אתי
חפירה ,הפכו את הגינה על פיה ,חפרו ולא מצאו את הכסף .הזקן המבולבל כתב לבנו
מכתב נוסף ,סיפר לו מה שקרה ושאל אותו מה לעשות עכשיו? "שתול את תפוחי האדמה
שלך ,אבא" ,ענה לו הבן" .זה מה שיכולתי לעשות מאיפה שאני נמצא" ...כולנו יכולים
לעזור צריכים רק למצוא את הדרך...

שבת שלום ומבורך
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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