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

פרשת ניצבים  -וילך
כי קרוב אליך הדבר מאד!!!
בקשר למצוות התשובה כתוב בפרשה" :כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום ,לא
נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא ,לא בשמים היא ...ולא מעבר לים היא ...כי קרוב אליך
הדבר מאוד ,בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל' ,י"א-י"ד( .האפשרות לשוב אל ה' נמצאת
בהישג יד ,אין לחפש בשמי השמים ,ואף לא מעבר לים .ואף אין צורך להרחיק ולנדוד על
מנת לפשפש היכן היא נמצאת אלא" :קרוב אליך הדבר מאוד ,בפיך ובלבבך לעשותו".
על מנת להבין את המשמעות של הדברים היה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחה
זצ"ל ,מספר משל נפלא ומיוחד לאותם החסידים שבאו אליו בפעם הראשונה .וכך היה
המעשה:
רבי אייזיק בן יעקיל מקראקא ,היה עני מופלג .במשך שנים רבות חי עם בני משפחתו
בדוחק ותחת מצוקה נוראה .בביתו ידעו רעב ומחסור תמיד .על אף כל הסבל הזה ,בטח
אייזיק בהקב"ה בכל לבבו ,והאמין כי יום יבוא ויחלצו ה' מן המיצר...
באחד הלילות חלם ר' אייזיק חלום שבו ציוו עליו לנסוע מקראקא עיר מגוריו לפראג .וכך
נאמר לו":שם בפראג ,מתחת לגשר המוביל לארמון המלך ,טמון אוצר ,אם תחפור שם,
תתעשר עושר רב מאד !!!"...בתחילה לא התייחס מיודענו לחלום ברצינות ,שהרי כבר
לימדונו חז"ל :חלומות שווא ידברו "...אך לאחר שהחלום חזר פעם שניה ושלישית ,הבין
כי יש דברים בגו וכבר השכם בבוקר קם ר' אייזיק ,ויצא לכיוון העיר פראג .הדרך הייתה
ארוכה וכשהגיע ,פנה מיד אל הגשר המוליך אל ארמון המלך .שם ,על הגשר היו שומרי
המלך עומדים כל היום וכל הלילה ,דרוכים וקשובים לכל המתרחש ,לכן פחד ר' אייזיק
לחפור שם .כמובן ,שהוא לא התייאש ובכל בוקר נעמד והביט במתרחש עד הערב .דמותו
של היהודי הבא מידי יום אל הגשר המוביל לארמון עוררה את חשדנותם של שומרי-
המלך ,ולכן פנה אליו ראש המשמר ושאל":מה אתה מחפש כאן יהודי? הבין ר' אייזיק
שלא ניתן לחמוק משאלותיו של ראש המשמר ועל כן החליט לספר לו את סיבת בואו
לפראג .לאחר שהאזין ראש המשמר לחלומו של אייזיק פרץ בצחוק אדיר" .חה..חה ..דרך
כל כך ארוכה עשית בשביל חלום טיפשי?! הלא תדע כי אין להאמין בחלומות?!" ,המשיך
השוטר ואמר":אילו הייתי מאמין כמוך ,הייתי בעצמי נוסע לקראקא ,עירך ,כי חלמתי גם
אני חלום שבקראקא מתגורר יהודי ושמו אייזיק בן יעקיל ,ובביתו של האיש הזה ,מתחת
לתנור טמון לו אוצר ...האם לדעתך אסע לי לקראקא להרוס את תנור כדי לחפש
אוצר?! "...מיד אורו עינו של ר' אייזיק והבין לשם מה הגיע עד לכאן ...הוא שב מיד לביתו
אשר בקראקא .והחל לחפור תחת התנור ובאמת מצא אוצר גדול...
זהו המשל והנמשל ברור מאליו :כן הדבר הוא אצל כל אדם ,חושב הוא שהאוצר נמצא
ביאו מצווה גדולה שיעשה וכך יחזור בתשובה  -אך אין הדבר כן ,כאשר יחפש בתוך ד'
אמותיו – ימצא הוא את המצוות ה"קלות" לביצוע ומהם יתחיל לחזור בתשובה...
קרוב אלינו הדבר מאד הבה נתחיל רק בדברים הפשוטים...

שבת שלום ומבורך
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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