"נק ּודה טובה"

לפרשת השבוע

רעיו מ הפרשה ,במבט עכשווי

ב"ה
נקודה טובה ,לפרשת ל ל
פרשתנו ,הינה הפרשה השלישית ,בספר בראשית.
אברה גילה בכוח התבוננותו בעול הטבע שסביבו ,בכוח בינתו והבנתו ,כי העול נברא ומנוהל
ע"י כוח עליו .בהמש ,נגלה עליו הקב"ה בכבודו ובעצמו ואמר לו  אני הוא הבורא.
אברה אינו מוכ לקבל עבודת אלילי והשתחוויה לע ולאב ולפסלי מעשה ידי אד .מסקנתו
היתה כפי שמנסח זאת הרמב"" :וידע שכל העול טועי"! )הלכות עבודת כוכבי א ,ג(.
כ ניצב אברה העברי ,בודד מול העול כולו .כל העול מ העבר האחד והוא לבדו מ העבר
השני .ניצב הוא כנגד כול וזועק כנגד עבודת האלילי :שקר הפסל והבל הע והברזל .הפסל
הוא כזב! יש רק מל אחד לעול :ה'  שברא ויצר את העול ומנהיג אותו.
תעוזתו של אברה מזכירה לנו את אגדת הילדי על 'בגדי המל החדשי' של הסופר הנס
כריסטיא אנדרס .המל והע הלכו שולל אחרי תפיסות כזב ודברי רמאות של שני החייטי
שהבטיחו:
הבד שלנו לא רק מקסי ונהדר ,יש לו ג תכונה מופלאה :טיפשי לא יוכלו לראותו.
מצוי ,חשב המל .שילוב של יופי וחוכמה!
ורק ילד אחד קט ,העיז להכריז מול ונגד כול את האמת  שהמל הוא עירו.
כול פרצו בתשואות למראה המל  ,הצועד מול בחגיגיות )במצעד ,בחוצות העיר(,
וצעקו :איזה גלימה מרהיבה ,והשובל ,מעול לא נראה מלכינו הדור כל כ! אבל לפתע
נשמע קול קט וצלול מעל רחש ההמו  אבא  ,אמר הקול בפליאה  ,המל לא לובש שו
דבר!
האב הנבו ניסה להשקיט את ילדו .אל תדבר שטויות  ,לחש .אבל הילד חזר על דבריו
בכל ר ...
ברוח זו ,ג טע אברה כנגד כל אנשי דורו" :עד מתי אנו משתחוי למעשה ידינו )לפסלי(",
)'מדרש הגדול'' ,בראשית' יב (.
הפסל הוא עירו וחסר כל כוח ויכולת!
לאברה אבינו היתה היכולת המופלאה להתבונ ולהבי .אבל בנוס ,%היתה לו היכולת להאמי
בצדקת דרכו ולהילח עליה ,אפילו במחיר סיכו חייו.
"מ הראוי לזכור ,שאי דבר הקשה יותר לביצוע ,שהולדתו מוטלת בספק ושהטיפול בו מסוכ,
מאשר הנהגת סדר חדש".
ביטוי זה נכתב ע"י ניקולאי מקיוואלי ,המדינאי ב המאה ה 15בספרו 'הנסי' ,שעסק בסדרי
השלטו .ראוי הוא ביטוי זה ,כדי לסכ בעזרתו את המהפ האדיר שעשה אברה בעול העתיק.
אברה אבינו היה המורד הראשו בעול האלילי .הוא הודיע את שמו של הקב"ה בעול ויצר
סדר עולמי חדש .אי ספק שזה היה קשה וא %מסוכ ,וכמעט הביא למותו של אברה בכבש
האש של נמרוד .אול היו ,כאשר רוב העול המודרני וכ מדעני רבי ,מאמיני במונותאיז
)אמונה באל אחד( ולא בריבוי אלילי ,מ הראוי לזכור כי אברה אבינו היה אביו מולידו
ו'מייסדו' של סדר עולמי חדש זה.
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