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"פרשת וירא" )גליו  4שנת תשע"ב ,טו' חשוו תשע"ב(12/11/2011 ,
ב"ה
"נקודה טובה" לפרשת "וירא" "היפלא מ ה' דבר"?
המלאכי שלוחי ה' המחופשי כעוברי דרכי מגיעי לאוהל של אברה ושרה העריריי
)חסרי ילדי( ובפיה בשורה :תו שנה "וְ ִהֵה ֵב ְל ָ" ָרה ִא ְ) "ָ $ֶ %בראשית יח ,י( .שרה מקבלת את
$ח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָתה ִ.י ֶע ְד ָנה !?"....היתכ
ְַ $צ ַחק ָ" ָרה ְִ ,ק ְר ֵָ +,לאמֹרֲ ,
הבשורה המרגשת בפקפוק" :ו ִ
שגופי הזק והבלה יהרה ,ילד ויניק תינוק?!
ָלד וְ ִא ָ" ָרה ֲה ַבת
ֹאמר ְִ ,לַ ,3,ה ְֶ .ב ֵמ(ה ָ*נָה יִ ֵ +
ג אברה תמה בליבו כיצד יתכ הדברַ ... " :וֶ 2
ִִ *ְ -עי%ָ ,נָה ֵֵ $לד" )ש ,יז ,יז(.
י ֵָ 9עת
36עד 7%8ב ֵא ֶל ָ
יתכ א 5יתכ עונה הקב"ה בכבודו ובעצמו לאברהֲ " :היִ ֵָ .לא מ ה' ָָ /ברַ ,ל ֵ
7ל ָ" ָרה ֵב " )ש יד(.
ַחָ2ה )בעוד שנה( ְ
בשולי הדברי נעיר כי ,המלאכי נושאי הבשורה והברכה נראו כאנשי
כמלאכי ולכ פקפקה שרה בלבה ,היתכ ...

עוברי דרכי ולא

45עד
:ב ָר ָה ִֵ ,לזְ 2קנָיוַ ,ל ֵ
ֶַ -לד ָ" ָרה ְל ְ
ַַ -הר ו ֵ
8מר ...ו ַ
וההמש ,ידוע" :ו ה' ַָ .קד ֶאת ָ" ָרה ֲַ 9א ֶ%ר ָ
ֲא ֶ%ר ִ; ֶ,ר אֹתֱ 3אל ִֹהי" )ש כא א ב(.
וממילא צפה ועולה השאלה :הרי הקב"ה הינו כל יכול ולא יפלא ממנו דבר .א כ הדבר ,מדוע
העול מתנהל כל כ 'קשה'?!
מדוע יש בעול עוני ורעב ,מחלות ,צרות ואסונות?! היפלא מה' דבר ,לתת לנו עול שהוא ג עד ,
כא ועכשיו?!
:ב ָר ָה א ֲֹה ִבי" )ישעיהו מא ,ח( ,א כ ,
ועוד ,א ריבונו של עול ,כל כ אוהב את אברה " ְ
מדוע נאלצו אברה ושרה להיות עריריי במש עשרות כה רבות של שני? והרי" :ברצות
אלוקי אפילו מטאטא יורה"?! )כדברי איציק מאנגר בשירו "אברה ושרה ,תרגו מאידיש:
בנימי טנא(.
אבריימל ,מתי יהיה לנו ב ? ה אנו זוג בא בימי,
כל אישה בגילי הרתה לפחות שמונה עשרה פעמי) ,שואלת שרה אמנו(...
אברה) ,אבינו( מחיי 7ושותק ,מוצ 8מקטרתו בכל פה
בטחו  ,זוגתי ,ברצות אלוקי ,,אפילו מטאטא יורה...
שאלה זו מקבלת משנה תוק ,5לאור עקרות של רבקה ורחל .זוכרי אנו את תפילתו של יצחק
ֲק ָרה ִהוא) "...ש כה ,כא( .ואת כאבה
ֶע ַ$ר )ויתפלל( יִ ְצ ָחק לה' ְלנ ַֹכח ִא ְ*;ִ 4-י ע ָ
אבינוַ " :וְ 2
ותביעתה של רחלָ ..." :ה ָבה ִ<י ָבנִ י ,וְ ִא :יִ ֵמ ָתה 8נ ִֹכי" )ש ל ,א(.
י.7ד" ,אומר איוב )ה ,ז( .משפט קצר זה ,פותח לנו פתח להבנה יסודית בתפיסת
8ד ְל ָע ָמל ָ
" ָ
העול היהודית ,כדברי שירו של יור טהרלב "להפו ענבי ליי ":
...אנחנו נולדנו לחיות ולמות
לבנות ולברוא עול,,
להפו 7ענבי ,ליי
ונשיקות לבני אד...,
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אנחנו נולדנו בעול הזה עול העשיה ,כדי לבנות ,לעשות וליצור ולהעמיד את הדורות הבאי
הלאה .אול ,חז"ל ממקדי את דבריו של איוב לא בעמל הגשמי מעשי ,אלא בעבודת הנפש של
האד עבודה על כוחותיו ומידותיו .עבודה של גיוס כוחות הנפש והאנרגיות לצור ההתמודדות
ע נסיונות ואתגרי.
וראיה לדבר ,שאפילו אד וחווה שזכו לגור בג העד האמיתי ,לא ליקקו ש דבש ..מיד ע
יצירת ,ה לא זכו לחופשת פרדייז/גואה/פוקט/אילת'/ג עד ' אינסופית ב'ראש נקי' ו'זרוק',
7מ ֵע?
ֹאכלֵ ,
אלא מייד נצטוו במצוות 'עשה' ו'לא תעשה' של עבודה רוחניתִ " :מֹ9ל ֵע? ַה ָ@ 8כֹל ֵ -
ֹאכל) "...בראשית ב ,טז יז(.
ָרע לֹא ת ַ
ַה ַ; ַעת ט3ב ו ָ
מתברר שהרצו הטבעי של חלק מבני המי האנושי" :לא לעבוד לעול ,,לא לשרת שו ,אד,",
י.7ד".
8ד ְל ָע ָמל ָ
הוא פשוט" :אשליות" ,כדברי דוד חלפו בשירו "אשליות" .ומדוע? כיָ " :
העולה מדברינו ,שהקב"ה אכ יכול לעשות הכל ,א במקו ,לחלק מתנות ,הוא מחלק נסיונות.
לכ האמהות היו עקרות ולכ הקב"ה תובע מאברה את הנסיו של העקדה ועוד ועוד...
ואכ  ,כל מי שעבר נסיו ועמד בו ,יוצא יותר חזק ,מחוזק .בוגר ,בעל נסיו חיי ובעל כוחות
פנימיי ויכולת עמידה והתמודדות.
כל נסיו הנו איו ,על שלוות חיינו ,אול ,יש בו ג ,הזדמנות .הזדמנות לשיפור ולהצלחה.
הזדמנות לעבודת הרוח ,לתפילה ,לחיזוק הקשר האישי ע ריבונו של עול והביטחו בו )"ביטחו
זוגתי" ,(...ולחיזוק כוחותינו הרוחניי.
למי שעומד בנסיו

זו אכ הצלחה.

מעשה בבחור שהגיע לרבי מלובבי?' ובפיו בעיה .הוא רוצה להתחת ע אהובתו הגויה ,אבל הוא
מתלבט כי  ....אני מקנא ב ,ענה הרבי .אתה מקנא?! התפלא השואל .הרי אני קרוע בתו עצמי
ואינני מוצא מנוח לנפשי?!
אני מקנא ב ,כי ה' נת ל סול .הנסיו הזה הוא הזדמנות לעבוד על עצמ ,להצליח ,לעלות
ולהתעלות ...ומאיד ,אפשר להשתמש באותו סול לא כדי לעלות ,אלא כדי לרדת...
על כ אנו מתפללי מידי בוקר :ריבונו של עול" ,אל תביאנו לא לידי נסיו ולא לידי בזיו "...
)כשלו ( .אול ,א כ נגיע לידי נסיו  ,הלוואי שנצליח לעמוד בו...
כל מי ששירת בצבא יודע ,שהדר היחידה להפו נער טירו לחייל בוגר ומיומ  ,הינה רק ע"י
אימוני ותרגילי מפרכי .אימוני המחשלי לא רק את גופו של הטירו  ,אלא ג את רוחו
ונפשו .אימוני המקני לו דבקות במטרה ,סבלנות וחברות ,בטחו עצמי ואחריות ובעיקר,
בגרות ...ללמד ,שדר הנסיונות )התרגול והאימו ( ,היא היא הדר היחידה לגדול ,להשתפר
ולהצליח.
ג העול המודרני ה"ניו אייג'י" מכיר בכ .ויעידו על כ מגוו סדנאות הקואוצ'ינג
האישי ,הצצות מכל פינה.

האימו

"עשרה נסיונות נתנסה אברה ,אבינו עליו השלו ועמד בכול" )אבות ה,ג( .הטירונות הרוחנית
שריבונו של עול עשה לאברה ,כללה מסלול מכשולי ואימוני קשה ומורכב .אברה מוצא
את עצמו נרד 5על אמונתו ,מושל לכבש האש )ע"י נמרוד( ,נעקר מביתו ומשפחתו )"ל ל",(...
סובל רעב ,שרה נחטפת לבית פרעה ,הוא יוצא למלחמת עול כדי לחל? את לוט ב אחיו השבוי,
עושה לעצמו ניתוח ברית מילה בזקנותו ,מחכה עשרות שני עד זקנה ושיבה לב יורש המתמהמה
להגיע ולבסו 5הוא נדרש להעלותו לעולה )העקידה( ,נאל? לגרש את בנו ישמעאל מביתו ועוד.
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לנסיונות קשי אלה הוא נתבע ע"י ה' ,דווקא בגלל גדלותו האישית וקרבתו לה' .נסיונות שבעיד
ה "ניו אייג'" היינו מגדירי אות כ" :אימו למצויינות רוחנית"" ,סדנה לקרבת ה' "" ,סדנת
הישרדות והגשמה"" ,סדנה למודעות אישית"" ,אימו לפריצת דר רוחנית" ,סדנה להתחדשות
ולהתעוררות של כוחות החיי" ועוד סופרלטיבי...
ָד ְע ִ$י9ִ ,י יְ ֵרא
אחרי סדרת נסיונות זו ,ריבונו של עול מעיד על אברהַ " :ע ָ-ה )לאחר הנסיונות( י ַ
$:ה" )בראשית כב ,יב(.
ֱאלֹקיָ ,
נסיי את מאמרנו בשירו של יואב גינאי "עוד נסיו " )לח :יזהר כה (
משעול חיי ,נתיב פורח,
עובר בסב 7ובי צוקי,,
הוא מתפתל ,לתהו ,צונח,
עולה לפעמי ,אל השחקי.,
ישנ ,פירות ,לצד הדר,7
צומחי ,בקור ובשרב,
וא ,הפרי מריר יש ער,7
לטע ,הצו@ שאחריו...
כי כל ניסיו שיקוי חיי.,
במשעול החיי המפותל ,ישנ עליות ומורדות נסיונות ,כשלונות )צניחה לתהו( והצלחות )עליה
לשחקי( .אול ,כל נסיו  ,א@ א ,הוא נגמר בכשלו  ,הוא בבחינת "שיקוי חיי .",כי ג ,מכשלו
מריר ,אנו לומדי ,ומפיקי תובנות ולקח ,לפע הבאה.
שיר זה מקבל משמעות עמוקה מאד ,לאור העובדה שהוא מבוצע ע"י הזמרת רבקה זוהר .זמרת
שמשעול חייה הפתלתול ,הביא אותה לתהו ההתמכרות לסמי קשי .לאחר שני של גמילה
)בעזרתו של שלמה קאלו לימי בעלה( ,היא שיקמה את עצמה וחזרה לשיר .כפי שהיא מספרת
על עצמה בשיר נוס 5שלה" :הדר 7אל הכפר" )מילי :יור טהרלב ,לח  :נורית הירש(:
"אני קמה מעפר ,אני שבה אל הכפר כמו ילדה שחוזרת אל ביתה".
הלקח שלי מ הפרשה הוא ,שמוקד הבריאה והחיי אינו מעשיו של הא ל ,אלא מעשיו ותגובותיו
של האד ,נזר הבריאה )בבחינת "ביד הדבר" ,ראה מעשה הפרפר ,בגליו יו כיפור תשע"א(.
בידו ורק בידו של כל אד ,נמצאת ההחלטה החופשית כיצד להתנהג ולהגיב למציאות ולנסיונות
שהקב"ה מגלגל לפתחו הוא .הא הוא ירד בסול ,יפול ,יתייאש וישבר חס וחלילה ,או שמא
ימצא הוא בתו עצמו את האנרגיות החיוביות כדי להתמודד ,לעלות ולקו ,מעפר...
וכ הדבר ג ברמה הלאומית ,כדבריו של המקובל רבי שלמה אלקב? )מתלמידי האר"י( בפיוטו
הידוע "לכה דודי" ,אל הכלה האומה הישראלית:
:ר ֵַ ְ $ע ִ6י....
ק+מיִ ,ל ְב ִ%י ִ,גְ ֵדי ִת ְפ ְ
ֲרי ֵמ ָע ָפר ִ
ִה ְת ַנע ִ

בברכת שבת שלום
משה רוט

מיילrothmoshe@gmail.com :
ארכיו  +הרשמה http://www.pirsuma.com/parasha.php?cat=261
נא לשמור על קדושת הגליו ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.
יש ל 7הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל.
אהבת? הפ 8בי חברי.7
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