"נק ּודה טובה"

לפרשת השבוע

רעיו מ הפרשה ,במבט עכשווי

ב"ה ,פרשת וירא ,מרחשוו תשע"א

נקודה טובה לפרשת "וירא" – מורה לחיי
כל אחד מאיתנו ,נפגש בימי חייו באד מרשי ,שהשאיר בנו רוש עמוק וצרב בתודעתנו זכרו
וחזק.
זוכרי אנו את הידע שהנחיל הוא לנו לנו ,את אמירותיו ,את דעותיו ,את אופני ההתנהגות שלו,
ואנו שבי אליה ,מעת לעת ,ומוצאי בה לקח טוב והנחייה לנסיבות חיינו.
זה יכול להיות מורה או חבר ,מחנ או מפקד ולעיתי חבר וא חני ותלמיד ,המשאירי בנו
רוש עמוק בזכות תבונת ,או חוכמת .תעוזת או השקט הנפשי שלה .יכולת ההתנדבות
והנתינה שלה ,או לקיחת האחריות והטיית השכ .ולעיתי א מת כת חמה ,סבלנות,
תשומת לב והקשבה.

בכל שלב משלבי חייו,
פוסע לו האד ע ילקוט חיי על הגב.
פוגש בכל יו אנשי חדשי,
ורואה המו דברי מענייני.
תובנות ולקחי.
זכרונות ומעשי ,דמויות ואנשי.
כל מוסר השכל ולקח,
מלקט הוא לילקוטו ונוצר לבטח.
מתבונ ולומד,
מפני ומשכיל,
ואת עצמו מעשיר ,בניסיו למכביר.

כאשר אומרי שהאד הוא "תבנית נו מולדתו" ,הכוונה היא לכל מה שאס ,לתו תרמילו.
ברוח זו ,מנסה משרד החינו להגדיר ולמצב מחדש את דמותו של המורה בישראל ,לא כמעביר
ידע ,אלא כ"מורה לחיי" .דמות משפיעה שתישאר חקוקה בנפש התלמיד למש ימי חייו.
במקביל ,מנסי מפיקי ואמרגני ,יזמי ומשווקי להשתמש בגיבורי תרבות ,אייקוני
חברתיי וסלבריטאי ,כמובילי דעת קהל כדי שישפיעו על התנהגותנו הצרכנית ,החברתית וא
האישית .לא מורה לחיי ,אלא מורה לכמה רגעי .בכמה רגעי פרסומת...
מיהו ה"מורה לחיי שלנו"?
למי נקשיב ומה נשי בתרמיל החיי שלנו?
נא לשמור על קדושת הגליו ולהכניסו לגניזה בסיו העיו
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בצד אלה אות פגשנו פיזית ,במהל חיינו .ישנ ג אבות האומה וגדולי ישראל לדורותיה.
אומנ אות לא זכינו לפגוש פני אל פני .אול ,עבורנו ה בבחינת מורי לחיי ,על פי
דמות החיה ,המשתקפת ועולה מתו פסוקי התורה ,מדרשי חז"ל ודברי ימי הדורות.
אול ,המורה לחיי הגדול מכול ,הוא הקב"ה עצמו ,המשמש בהתנהגותו האישית ,דוגמה
ומודל לחיקוי ולהערצה.
התורה מצווה אותנו לראות בקב"ה "מורה לחיי" ,לראותו בו מודל וללכת בדרכיו .בצד הציווי
ללמוד תורה ולשמור מצוות ,מופיע ג הציווי ללכת אחרי ה' – בדרכו.
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חז"ל במדרש פורטי את הכלל לפרטי מעשיי – כיצד הולכי אחר מידותיו של הקב"ה ומוני
סדרה של מעשי חסד אלוקיי ,האמורי לשמש לנו דוגמה ומופת .
מה )כש ש( הקב"ה הלביש ערומי )את אד וחוה( ...א אתה הלבש ערומי .הקב"ה
ביקר חולי )את אברה לאחר מילתו – דבר המופיע בתחילת פרשתנו – ומכא הקשר
לפרשה( א אתה בקר חולי .הקב"ה ניח אבלי )את יצחק ,לאחר מות אברה( א
אתה נח אבלי .הקב"ה קבר מתי )את משה רבינו( א אתה קבור מתי) .ילקוט
שמעוני ,פרשת ראה ,רמז תתפו(.
בהמש במדרש נוס ,נדרש האד להיות רחו וחנו ביחסיו ע החברה ולא להעמיד את הדברי
רק על הדי  ,האמת והצדק בלבד:
"מה הוא רחו וחנו א אתה היה כ " )מדרש פסיקתא זוטרתא ,דברי ,ראה ד כא
עמוד א(.
אכ  ,לכל אחד מאיתנו יש מורה לחיי ,אחד או רבי,
אבל המורה הגדול מכול ,הוא האלוקי.
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