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 בס"ד 

  תורה: רעיונות קצרים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, מועדים ואירועים שונים-דבר

  שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

  אמור פרשת
  העי למען הקרבה -אמור

  "אותם תעזוב ולגר לעי"

מגדול הפוסקים האשכזים) שהחליט לעשות תיקון  (היה אחד על הרב דוד הלוי סגל הידוע בכיויו הט"ז מסופר
 .לעם ישראל וגזר על עצמו גלות

פגש אותו אחד   הוא הסתובב בערים ובכפרים שאף אחד לא יכיר אותו וחי מפרוטות לפרסתו. והה יום אחד,
ק אותו הט"ז מיד מתלמידיו שהתגלגל גם הוא לאותו הישוב. התלמיד קרא לו בהתלהבות: "רבי ומורי!" השתי

 ...וביקש שלא יחשוף את זהותו ברבים

והה באותו הישוב חיפשו "מקר" (תפקידו לאחר השחיטה להוציא את גיד השה והחלב מן הבהמה ששחטה) 
 .הוא יגש והציע את עצמו לעבודה

שלא אלץ  הוא התקבל והדבר אפשר לו להמשיך וללמוד תורה במקביל, בשאר שעות היום. בוסף שמח על כך
 .לחשוף ברבים את זהותו ובכך יבוא עם ישראל לתיקוו

  
ן ולא פעם שהשוחטים היו מלבטים לגבי הבהמה השחוטה האם היא כשרה או טרפה הם פו לרב הקהילה ומכיו

שלא היה בקיא מספיק בהלכות שחיטה העדיף ללכת ל"חומרה". לא פעם התמרמרו השוחטים עקב האובדן 
  .מכךוההפסד שגרם להם 

פעם אחת עלה ספק לגבי בהמה הביאו השוחטים את הבהמה לט"ז ושאלו דעתו לגבי הספק והוא התיר על פי 
 .רמב"ם מפורש ופסק: שהבהמה כשרה למהדרין

 .שמחו השוחטים ומאז החליטו כי בכל ספק שיעלה, הוא יפסוק להם

עזרים בתלמיד חכם והוא פוסק יום אחד התברר לרב הקהילה שהשוחטים שזמן רב שלא הביאו בהמות בפ ,יו
 .להם. כהוג בכל מקרה של פגיעה בכבודו של הרב היה הפוגע מודה ומוחרם למען ייראו ויראו

שמח הט"ז על הגזירה שגזרה עליו ועל הביזיון   הט"ז עש והוכס לבידוד במשך שלושה ימים (רביעי עד שישי).
 ...שספג הרי זה תכלית התיקון שקיבל על עצמו

"תגידי לאימא שהעוף  -והה הגיעה ילדה עייה עם עוף בידה אל הרב שיפסוק לגביו. הסתכל הרב ופסק לה 
 ...טרף!". הילדה פרצה בבכי היא חיכתה שבועיים שאמה תבשל עוף בערב שבת וחלמה לטעום ממו

ו שמעה מהילדים לקחה הילדה כשהיא ממררת בבכי. ובדרך הבחיה בחדר שבו יושב "המקר המודה" עלי
  .בשכוה

היא כסה פימה לראותו כשדמעות בפיה, שם לב הט"ז לעוי שבבגדיה ולעוף שבידה, לקח את העוף הסתכל 
 :עליו, פה לילדה ואמר לה

 !לכי לרב ואמרי לו שיעיין בספר "טורי זהב" שם ימצא שהעוף כשר

ה "המקר" הרב בדק, הבין שטעה ופסק: "העוף כשר הילדה רצה עם העוף אל הרב ואמרה לו את שאמר ל
 !למהדרין

איך שהילדה יצאה הבין הרב כי "המודה היו תלמיד חכם והלך לבקש ממו סליחה ומחילה. לא ותרה לט"ז 
  .ברירה והוא סיפר כי הוא הט"ז בעצמו ובכבודו

 ?קון לכלל ישראללשאלת תלמידו מדוע חשף את זהותו וביטל את תכיתו לעשיית תי

 ...."השיב הט"ז: "הגעתי למסקה כי לא שווה כל עבודת השם בהסתר וצעה מול דמעותיה של ילדה קטה

מן הסיפור הזה יתן לראות מה היה מוכן הט"ז להקריב מכלל עם ישראל רק כדי למוע דמעותיה של ילדה 
  ...קטה שלא באשמתו

  שבת שלום!

  הכנסת מצווה לפרסם בעבודה ובבית
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