בס"ד
דבר-תורה לבית האבל :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לאזכרה או יארצייט-יום השנה
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

מה מציל מיום המוות?
צדקה תציל ממוות
דווקא בשעה שנמצאים בבית האבל ורואים את האבל על מותו של קרוב משפחה או
חבר ,יש לנסות ולחשוב מה יכול להציל אותנו מהמוות ?!
את התשובה כבר נתן לכך דניאל (פרק ד',כד')" :וחטאך בצדקה פרוק" החטאים נפדים
על ידי הצדקה .ללמדך שהצדקה פודה את הנפש ואם נגזר על האדם למות ,הצדקה
מסוגלת לבטל את הגזירה והציל את חייו.
מסופר על ר' עקיבא ששאל את החוזים בכוכבים על עתידה של בתו היחידה ,והשיבוהו
שביום חתונתה תמות .למחרת החתונה שמע רבי עקיבא צעקה מחדרה .נכנס ר'
עקיבא לחדרה ולתדהמתו ראה את הכלה הטרייה מחזיקה את הסיכה שתחבה בקיר
בליל אמש וממנה משתרך נחש ארסי  -מת שחדר לחדרה .התברר שבלילה שתחבה את
הסיכה אל בין אבני הקיר ,למעשה הרגה את הנחש .שמח רבי עקיבא על ההצלה שכן
ידע ,שזהו הנחש שהיה אמור להרוג את הילדה וכעת הוא רואה שהיא בחיים .לא
התאפק ושאל אותה" :מה עשית אתמול בתי? איזה מעשה טוב שבזכותו ניצלת ממוות
בטוח?" השיבה לו ביתו ,שאמש במהלך החגיגה ,ראתה עני שנכנס לאולם ומחפש
לאכול ממנות המוזמנים לחתונה .משהבחינה שאף אחד לא התייחס אליו ,סיפרה
לאביה" :נתתי לו את המנה שלי" ...אמר לה" :דעי! הצדקה שעשית הצילה אותך
ממוות"...
סיפור נוסף בעניין הצדקה :שמואל ישב עם חוזה בכוכבים .והנה ראו חוטבי עצים.
אמר החוזה בכוכבים לשמואל ,תוך שהוא מצביע על אחד מהם" :זה לא יחזור"
(=ימות) כשחזר החוטב חיכה לו שמואל ושאלו" :מה עשית היום שהצילך ממוות?"
השיב החוטב :שבכל יום כל אחד מביא קמח ועושים לחם לכל הקבוצה (=ארוחה
משותפת) וכשראיתי שאחד מהחבורה לא הביא את חלקו ,נתתי לו משלי על מנת שלא
יתבייש ויאכל גם הוא ...פרק האיש את משאו ומצא שם נחש מת .מעשה הצדקה
הצילו ממוות בטוח...
דווקא בשעה קשה זו ,צריך לחשוב איך לפתוח את הלב לתת צדקה ולהינצל ממוות...
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