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

פרשת וילך
חביבי תתעורר – הכל לטובה!
פרשת וילך היא הפרשה הקצרה ביותר בתורה רק  03פסוקים ודווקא בה מופיע מסר
הלְֵך לפנֶיָך ,הּוא יִהיֶה עִ מְך ֹלא ירפָך ,וֹלא
חשוב מאין כמוהו לעם ישראל" :וה' הּוא ה ֹ
יעזבֶ ךֹ ,לא ִתירא ,וֹלא תֵ חת" לא פעם חש האדם כי ה' עזב אותו ,הוא הולך במחשבותיו
בייאוש ותחושה של בדידות .מבטיחה התורה ואומרת :תדע שהקב"ה גם במצבים
הקשים ביותר בהם אתה בטוח שהוא איננו ...הוא שם .אין מצב כזה ,ה' איננו מרפה
ממך ולעולם לא עוזב אותך!...
רבי נחמן מברסלב זצ"ל אמר פעם" :כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו ,זאת
הבחינה היא מעין עולם הבא"...
ראיתי סיפור יפה על אוניה שנטרפה בים ,והיה ניצול יחיד שנסחף עם הזרם והושלך על
חופו של אי בודד שאין יד אדם שנגעה בו .מתוך מצוקה נוראה ודאגה לגורלו הוא התפלל
בלהט לה' שיציל אותו .בכל יום היה סורק את האופק מקצה לקצה לראות היש
מושיע?! .תשוש רעב ופצוע ניסה ואף הצליח לבנות לעצמו צריף קטן מעצים של האונייה
הטרופה שנסחפו אל החוף .נחמה קטנה חשב לעצמו לפחות יהיה לו מחסה מחיות
טורפות וממזג האוויר ...לצריף הוא הכניס את מעט חפציו שהיטלטלו איתו בים וזה היה
כל רכושו בעולם...
יום אחד כאשר יצא מצריפו והלך ליער לחפש מזון להחיות את נפשו ,פרצה דליקה
בצריף הרעוע ממילא ,והוא נשרף כליל על כל תכולתו .להבות האש גדלו והתפשטו
ואיימו לשרוף את כל היער.עשן שחור היתמר אל על והכל היה אבוד – הצריף ,החפצים...
כל רכושו עלי אדמות  .הוא גנח בצער וכאב ,ופנה בכעס לה'" :למה?! ,איך יכולת לעשות
לי את זה?! אתה מביא עלי אסון אחר אסון נטשת אותי לגמרי"?! וכך מרוב בכי וייאוש
נרדם.
רעש מנועים של ספינה מתקרבת העירה אותו מעלפונו והנה הוא רואה עשרות אנשים
יורדים ממנה .היא באה כדי להציל אותו" .איך ידעתם שאני נמצא כאן? איך הגעתם
לחור הזה?!" שאל בתמיהה את אלו שבאו להצילו" .ראינו את סימני האש והעשן
ששלחת אלינו ופנינו לכאן ...טוב שהיה לך שכל להבעיר אש בכמות כזו שנראה אותך"....
הפטיר אחד המחלצים...
הייאוש מפסידנו את התקווה .דווקא בזמן שה' נראה רחוק עלינו לדעת שהוא קרוב יותר
מתמיד...
והמסר הוא :אל נחשוב ולו לרגע שה' איננו איתנו – הכל לטובה לפעמים שנשרף ה"בית"
והכל "שחור" דווקא אז צצה הישועה ומתגלה שזה היה סימן כדי להחזיר אותנו
הבייתה...

שבת שלום ומבורך
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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