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

חודש אלול – לעשות משהו
דיבורים זה לא מספיק נדרשת עשייה...
בספר "לנפש תדרשנו" מביא הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א משל נפלא לימי חודש
אלול :עשיר אחד השיא את ביתו לחתן מופלג בתורה וביראת שמים  -בקיצור כליל
המעלות .כראוי לחתן אשר כזה התחייב המחותן כי אם החתן ישב וישקוד על התורה,
הוא מצידו יפרנס את החתן ביד רחבה ,שלוש ארוחות ביום במשך כל השנה.
והנה מיד לאחר שהסתיימו ימי השבע ברכות התיישב החתן בחדר קטן והחל שוקד על
תלמודו במרץ רב .כאשר הגיעה שעת הצהרים חיכה החתן שיוגש לו האוכל כמובטח
אולם איש לא הקיש על הדלת ולא הביא דבר .שבר החתן את רעבונו במעט לחם יבש
ובמים ושב לתלמודו .בערב חזר ונשנה הדבר החתן מחכה ,רעב ,ואילו המחותן אינו
מביא דבר .לאחר כמה ימים שבהם רזה החתן מאד פנה אל חמיו בתמיהה" :היכן
הארוחות המובטחות"? אולם חמיו התעלם ממנו כליל .בצר לו פנה החתן אל רב העיר,
ושטח בפניו את טענותיו .שמע הרב את הדברים והזמין את המחותן לדין תורה.
אמור נא לי – פנה הרב אל המחותן" :מדוע אינך מגיש ארוחות כאשר התחייבת"?
יאמר לי כבוד הרב – השיב המחותן בשאלה" :האם לארוחת בוקר אין זה מספיק
להגיש לחם קלוי בחמאה ,גבינה ,ביצה וירקות שונים"?! "מספיק בהחלט" השיב הרב.
"ולארוחת צהרים" – המשיך המחותן" :האם אין זה מספיק להגיש מרק בשר ,צלי
עוף ותפוחי אדמה אפויים ,ולסיום קינוח מתוק"?! "זו ארוחה כיד המלך" ,השיב הרב.
"ולארוחת ערב" – סיים המחותן את דבריו – "האם מספיק שאגיש פשטידה אפויה
ודג טרי"?! "מספיק מעל ומעבר!" – פסק הרב ופנה אל החתן" :איני מבין מה
טענותיך וכי אין כל זה מספיק לך"?! "מספיק בהחלט" – זעק החתן הרעב – "אולם
מכל מה שחותני מנה כאן אינו נותן לי דבר"!!!...
כך גם הוא הנמשל ,כל אדם מבין ויודע היטב כי בימי חודש אלול עליו לחזור בתשובה
ולשפר את מעשיו ,להתחזק בתפילה ובלימוד ,להרבות בצדקה ובמעשים טובים ועוד
כהנה רבות .בליבו יודע ומבין היטב מה צריך לעשות ,אבל אינו עושה דבר!...
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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