בס"ד

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

חג סוכות
הסוכה שהצילה
"בסוכות תשבו שבעת ימים"
סוכה נפלה היתה לו לרבי דוד מלעלוב סוכת פלאים ממש ,אשר הייתה עשויה
עצים מגולפים בסימניהם של שנים עשרה השבטים.
בכל שנה באו רבים מבני ירושלים בימי חול המועד לחזות בסוכתו הנפלאה של
רבי דוד.
שנה אחת עברה השמועה מפה לאוזן :השנה בנה רבי דוד סוכה רגילה! מה היום
מיומיים?! מדוע?  -שאלו איש את רעהו  -מדוע השנה לא בנה רבי דוד את הסוכה
המפארת כמידי שנה?
לאיש לא הייתה תשובה לכך ורבי דוד עצמו לא היה מוכן להשיב ושאר הדבר
בגדר תעלומה.
עד ש ...במקרה נודע הדבר מפיו של חייט עני ...חייט עני היה ר' זלמן מתגורר היה
בצריף רעוע מט לפול בקצה העיר ובבית אין כל .שנה אחת הגיע חורף קשה רוחות
עזות נשבו בחוץ ובבית פנימה קור עז .מפאת הקור חלה בנו בדלקת ראות קשה.
הרופא שבא לראות את הילד נפעם ממצב הבית הדל ואמר :דעו לכם אליכם
לחמם את הבית!
הדליקו אש בתנור אם לא תעשו כן  -מצבו של הילד יחמיר ...מה אעשה?  -חשב ר'
זלמן בליבו  -מהיכן אקח כסף כדי לקנות עצי הסקה כדי לחמם את הבית? לפתע
נכנסה מחשבה בליבו :שמא אלך לרבי דוד אולי יעזור לי
התעטף רבי זלמן במעילו המרופט והלך ברוח הסוערת לביתו של רבי דוד.
מה רצונך ר' זלמן?  -שאל רבי דוד  -מדוע זה באת אלי בלילה כה סוער? עזור נא
לי רבי  -אמר ר' זלמן  -בני חולה בדלקת ראות וזקוק אני לכסף כדי לקנות עצי
הסקה לחמם את ביתי הקר .שמע רבי דוד את צרתו של החייט ומצחו נחרש
קמטים .לפתע אורו עיניו .המתן!  -כך אמר  -כסף אולם אין לי אבל עצים יש לי...
נטל רבי דוד המסור וניסר את עצי הסוכה שבביתו ערם אותם לערמה גדולה
והניחם לפני ר' זלמן.
הא לך  -אמר רבי דוד  -חמם את הבית וה' ישלח רפואה שלימה לבנך ...וכך
היה...
חג שמח!
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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