"נק ּודה טובה"

לפרשת השבוע

רעיו מ הפרשה ,במבט עכשווי

גליו "חיי שרה" )גליו  5שנת תשע"ד ,כב' חשוו תשע"ד /26 ,אוקטובר(2013/
ב" ה
"נקודה טובה" לפרשת "חיי שרה" בסוד הנחמה
אברה ושרה חיו במש עשרות שני בנישואי מאושרי מתו קשר זוגי מיוחד ותו עשייה משותפת.
והנה בפרשתנו ,אנו נפרדי משרה אימנו ,ע פטירתה.
ב ָר ָה ִל ְס)ֹד ְל ָ' ָרה ו ְִל ְבָֹ -ת) ,בראשית כג ,ב(.
ַָ %מת ָ' ָרהַ ...ו ָבֹא ְ
וָ
בכי והספד! שתי מילי קצרות ,המבטאות רגשות עמוקי של כאב ואובד ,צער וגעגוע של בעל לאשת
נעוריו ,לאהבת חייו.
שתי מילי המבטאות תמיהות ותהיות של :ואולי ,ומה היה קורה א  ,ו%לו זכינו ...ואיפה הוא או היא היו
היו לו רק...
הבכי ,בא מ הלב ומ הרגש והוא מבטא כאב ,צער ,יגו ואובד .ואילו ההספד ,בא מ השכל והוא עוסק
בשבחיו של הנפטר ,במעלותיו ,בתפקידיו ,במעשיו וג בתחושת הפספוס וההחמצה על כל מה שהמנוח לא
הספיק לעשות בחייו ,לבדו ואיתנו...
ב%טו אלול תשכ"ח ,בימי מלחמת ההתשה בתעלת סוא( ,נהרג הטנקיסט יהודה וינר ,ב  19היה במותו.
אחיו ,הפזמונאי אהוד מנור ,כתב לזכרו את השיר הידוע" :אחי הצעיר יהודה" )לח :יוחנ זראי( ,שיר
מרגש ,המבטא את זעקתו ואת כאבו.
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תקווה וציפיה ש"אולי בכל זאת יתברר ,שהמוות איננו סופי"
יע ִמ ְכ ָ%ב".
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ובמה מתנח 3המשורר על מות אחיו? בזיכרו ובהמשכיות ,כדברי הבית השלישי של השיר:
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ג יצחק  %בנה יחידה של שרה ,מוצא נחמה על אמו על ידי הזיכרו וההמשכיות ,ככתוב:
4ח ֵרי ִא) 7Bש  ,כד ,סז(.
ָח 3יִ ְצ ָחק ֲ
ֱלה ָָ 9רה ִא ...-0ו ִַ?ֵ I
וַיְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחק ָהאֹה ָ
חז"ל מלמדי אותנו ,שמעשיה הטובי של שרה ,הביאו שפע של ברכה ,שבאו לידי ביטוי בניסי גלויי .
תחת הנהגתה של שרה ,דלתות האוהל היו פתוחות לרווחה להכנסת כל עובר אורח .ומ השמי שרתה
הברכה במעשיה .הנר היה דולק מערב שבת לערב שבת )אנרגיה חיובית ,ברכה ,אורה ושמחה( ,הברכה
מצויה בעיסה )ברכה באיכות ובכמות במזו( וענ קשור על האוהל  %סמל לשכינה השורה בבית זה )רש"י
ש (.
ע פטירתה של שרה א הבית ,פסקו סימני הברכה הללו וכשהגיעה רבקה ונכנסה לנעליה של שרה כא
המשפחה ,כשהיא נושאת עמה את דמותה הרוחנית )זיכרו( וממשיכה בדרכה )המשכיות( ,חזרו הסימני
הניסיי הללו להופיע.
4ח ֵרי ִא ."7Bנחמה שאי בה מ השכחה ,אלא מ
ָחִ 3י ְצ ָחק ֲ
ולכ ,מכוח ההמשכיות והזיכרו  ,או אזַ " :ו?ִ ֵ I
ַרז )קטליזטור( ,של המש הליכה בדרכה.
הזיכרו .זיכרו חיובי ומרפא .זיכרו המהווה ז ַ
צדיקי  ,ג במיתת נקראי חיי )ברכות יח ,ע"א( .כי א :שגופ כבר לא איתנו ,אנו נושאי עימנו את
דמות והדוגמה האישית שה הראו לנו בחייה  ,משמשת לנו כעמוד אש המאיר ומורה לנו את הדר.
יש החושבי בטעות כי זיכרו הוא דבר " ֵמת" וקר ולא היא .לוח השנה היהודי ומסכת המצוות ,מלאי
"אירועי זיכרו" אות אנו חיי וחווי שוב ושוב ,כאירוע חי ,הרלבנטי לכל אחד מאיתנו  %כא ועכשיו.
מידי שנה אנו חוגגי את יציאת מצרי בליל הסדר ,כאירוע חי ,חווייתי ותוסס ,ככתוב" :וְ ָהיָה ַהַ -ה;ֶה
ֵכר
ָל ֶכ ְלזִ ָ-ר 7וְ ַחֶֹ 7ת אֹתַ -חג ַלה') ...שמות יב ,יד( .וזה אינו מקרה יחיד ובודד ,שהרי מצוות רבות הינ "ז ֶ
ֵכר למעשה בראשית"  %לבריאת העול .
ליציאת מצרי "3ואילו השבת הינה "ז ֶ
שמרית אור בשירה "תני לי יד" )לח :נורית הירש( ,מדברת על הזיכרו האובד:
ֵ ;ְ 3'ָ ...צל ֵ -ָ 7A4בד,
א7בד
ַחי ל 7זִ ָ-רֵ 7
וְא ִ%י ה2א ָ-ל ָה ֵעת...
ִ
כאשר מישהו "נפטר" מאיתנו ועובר לעול האמת  %עול הנשמות וזכרונו כמעט אובד ,רק אנו נקבע הא
נצליח לשמור אותו "חי" .הא זכרו שכמעט אבד ,ינצל מתהו ַה=ְ ִָ/ה והשכחה ,יחיה בליבנו ויהיה ִא ִ%י
ָ-ל ָה ֵעת ...זיכרו חיובי ו"בונה" ,מנח ומרפא.
ֶח ָמה" )"נחמה" ,מילי  :רחל שפירא ,לח :נורית
ק2קיְ 3לנ ָ
%4הֹ- ,ה זְ ִ
וכאשר " ִל ְפ ָע ִמיֲ 3אנִ יִ ,ל ְפ ָע ִמיָ 3
הירש( ,נוכל להיעזר  %להתנח ולהתרפא ,בעזרת "סוד הנחמה" בו עסקנו במאמר זה ,בעזרת הזיכרו
וההמשכיות.

בברכת שבת שלום ,משה רוט
מיילnekudatova.roth@gmail.com :
ארכיו "נקודה טובה"http://www.pirsuma.com/nekuda_tova :
נא לשמור על קדושת הגליו ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.
יש ל@ הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל .אהבת? הפ Jבי חברי@
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