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נאמנות עקבית בכל מצב!

פרשת לך לך

"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"

הסיפור הבא ממחי ש את הנאמנות שצריכה להיות לבני אברהם אבינו ,נאמנות עקבית בכל מצב:
נכנס פעם יהודי כפרי פשוט ,לחדרו של הצדיק רבי שלום רוקח מבעלז זצ"ל ,וביקש להתברך מפיו
של הצדיק .מבט רחום וחנון לבשו עיניו של הצדיק ,החודרות כליות ולב ,והוא שאל" :ומה בדבר
שבת? האם אתה שומר על קדושתה ,או שמא ,חלילה...
השפיל הכפרי את עיניו במבוכה .ולבסוף נאלץ להודות בפה מלא כי לדאבונו אין הוא שומר שבת.
ביקש הרבי להעמידו על קדושת השבת ועל חומרת חילולה .ציטט באוזניו מפסוקי התורה ומדברי
חז"ל בעניין ,וביקשו בכל לשון לתקן את דרכיו בכל הקשור למצווה יסודית וחשובה זו.
נכנסו הדברים ללב הכפרי" .הריני מתחייב בזאת לרבנו ,כי מהיום והלאה אהיה זהיר בכבוד
השבת ולא אחללנה" ,הכריז בהתרגשות .למשמע הדברים אורו עיני הצדיק .אלא שכמעט באותה
נשימה הוסיף הכפרי ואמר" :אבל ,רבי! בימות הקציר ,שאז המלאכה בשדה מרובה ,אנוס אני
לעבוד גם ביום השבת ,ואני מקווה כי הרבי ימחל
לי על כך" .חיוך מריר נמתח על שפתי הרבי .לאחר שהירהר קצת כדי לברור את מילותיו בקפידה,
פתח הרבי ואמר :ראשית ,עליך לדעת כי לא אני 'בעל  -הבית' על השבת ,אלא הקב"ה ,נותן התורה
ומצווה המצוות בכבודו ובעצמו .לא אני ה וא שצריך למחול לך ,אלא הוא .לעניות דעתי אין שום
סיכו י שהוא יסכים למחול לך על פגיעה כלשהי בקדושת השבת.
והמשיך הרבי :ובאשר לדבריך על תקופת הקציר – אספר לך סיפור:
מעשה באחד הפריצים ,שערך משתה גדול לכל חבריו הפריצים מרחבי המדינה .לאחר ששתו
הפריצים לשוכרה ,נ תקיים בהם 'נכנס יין יצא סוד' ,והחלו הם לספר ,איש -א יש בתורו ,בשבחי
היהודי 'שלהם' .נענה הפריץ המארח ואמר" :היהודי שלי ,אין דומה לו ביושר ובנאמנות .כבר
ניסיתיו בעבר בכמה ניסיונות ,ובכולם עמד בכבוד מעורר השתאות.
מובטחני בו כי לעולם לא ימרה את פי ,ולא יהיה דב ר שאבקש ממנו ולא יעשה"" .ואפילו" –
הפסיקו אחד הפריצים – "אפילו אם תבקש ממנו להמיר את דתו"?! "כן" ,השיב המארח בביטחון
מוחלט" ,מובטחני שגם בכך ימלא את
רצוני" .מיד שלח הפריץ לקרוא ליהודי 'שלו' .היהודי המסכן ,שהובהל במפתיע למסיבת ההוללים
הגדולה והועמד לפני מע סיקו וחבר מרעיו ,נבוך מעצם המעמד.
"האם אתה נאמן לי"? שאל הפריץ" .בהחלט!" השיב היהודי ,תמה על עצם השאלה.
"האם תעשה ככל שאבקש ממך"? הוסיף הפריץ לפרוש את המלכודת לרגלי היהודי ,בעוד חבריו
מביטים בהם בשעשוע" .בכל ליבי ובכל נפשי אפילו באש ובמים מוכן אני ללכת בעבור אדוני
הפריץ" .להצהרת נאמנות חזקה יותר לא היה אפשר לצפות.
נתן בו הפריץ מבט חד ואמר" :אם  -כן ,רוצה אני כי תמיר את דתך!" .חיוורון עז כיסה את פני
היהודי וכל גופו החל לרעוד .גם בחלומותיו השחורים ביותר לא ציפה לבקשה מהסוג הזה .הוא
ניסה לומר משהו ,אבל לשונו כ מו דבקה לחיכו .נתן בו הפריץ מבט תקיף ,כנושה התובע את
פירעון שטר החוב שבידו" .אל תהסס ואל תחזור בך מהבטחתך לעשות ככל שאבקש ממך  .בתוך
יממה עליך להמיר את דתך" .היהודי האומלל הנהן בראשו לאות הסכמה ויצא חפוי-ראש
מהמסיבה .נאמן לבקשת הפריץ ומחויב למילתו שלו ,המי ר כבר למחרת היום את דתו .קרנו של
הפריץ – שזכה ביהודי נאמן כל -כך – עלתה בעיני חבריו .חלף זמן  -מה .יום אחד הזמין אליו הפריץ
את היהודי המומר ואמר לו" :לאחר שמילאת את בקשתי והוכחת את נאמנותך לי ,ללא סייג,
הריני מרשה לך לשוב לאמונתך הקודמת .בטוח אני כי על אף נכו נותך להשביע את רצוני ,עדיין
לבך נוקף על הצעד הקיצוני שעשית .לך לביתך ובשר למשפחתך כי רשאים אתם לחזור לחיק
יהדותכם".
שמח היהודי שמחה גדולה ,ואץ רץ לביתו לאשתו ולילדיו לבשר את הבשורה הטובה .לנוכח
התפרצותו הפתאומית הביתה נבהלה האישה" .מה לך! יצאת מדעתך"?! ק ראה לעברו בחרדה.
סיפר לה בעלה כי הפריץ פטר אותם מעונשה של המרת הדת הכפויה ,וכי מעתה רשאים הם לשוב
לחיק יהדותם .הביטה בו האישה בפנים עגומות ,שהסגירו מיד כ י אין היא שותפה לשמחתו של
בעלה .כעבור רגע פרצה מליבה אנחת שוברת  -לב' .אוי ואבוי ,'...גנחה' .איך יכול הי ה הפריץ
לעשות לנו כך ,ולהפתיע אותנו בהצעתו כמה שבועות לפני חג  -הפסח ...איך נעמוד בהוצאות הרבות
המשחרות לפתחנו.
מהיכן נשיג כסף לקניית מצות ויין וכלים כשרים לפסח ...רוץ אל הפריץ ו ביקש ממנו ארכה עד
לאחר הפסח" ...סיים הרבי את סיפורו והישיר מבט אל הכפרי" :חיל ול שבת בפרהסיה ,כמוהו
כהמרת הדת .אתה רוצה ,ככל הנראה ,ללכת בדרכיה של אותה אישה פתיה ,ומבקש להיות יהודי
לפני עונת הקציר ולאחריה ,אך בתקופת הקציר עצמה להוסיף להיות גוי" ...את סיפורו של הרבי,
כמו את לקחו ,הצליח אפילו הכפרי הפשוט והבור להבין .לאחר התחבטות פנימ ית קצרה בינו לבין
יצרו הבטיח לרבי לשמור את השבת כל ימי השנה כולה...
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