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  )2201/11/3 ,ג"תשע חשוו� חי ,ג"שנת תשע 4גליו� ( �  "וירא"גליו� 

  ה"ב

  "יהודי) ינג'קואוצ(אימו� "  – "וירא"לפרשת  "נקודה טובה"

 מחר אולי נפליגה בספינות 

 מחו% אילת עד חו% שנהב 

 ועל המשחתות הישנות 

 יטעינו תפוחי זהב 

 

 כל זה אינו משל ולא חלו' 

 זה נכו� כאור בצהריי' 

 ל זה יבוא מחר א' לא היו' כ

  ...וא' לא מחר אז מחרתיי'

כא� מופיעה . )נעמי שמר: מילי� ולח�( "מחר"אומרת נעמי שמר בשירה  ,"אולי נפליגה בספינות מחר"
משמעות נוספת של זו יש ג� למילה , אול�. בהקשר של תקווה וציפיה לעתיד טוב יותר 'מחר'המילה 

  ..."מחר"שוב נדחה ל, ומחר)... מחר" (ניאנהמ" ."תבוא מחר", לא היו� :דחיה

הפחד : נובעת מבעיות כגו�, תללא סיבה אמיתי, "מחר"למטלות ההדחיה של ביצוע  ישנ� מקרי� בה�
חוסר יכולת לקבל , של סדר עדיפויות ולוח זמני� לא נכו�ניהול , )שלימות(השאיפה לפרפקציוניז� , מכשלו�

: כדברי הפתג� של הסופר מארק טוויי�... ובר בבטלנות ובעצלנותבמקרי� רבי� מד, אול�. החלטות ועוד
  ..."מה שאפשר לדחות למחרתיי�את , אל תדחה למחר"

 ".התאחדו, עצלני כל העול'"תחת הסיסמה , של עצלני'כינוס ראשו� התקיי� באיטליה  2004בשנת 
 ,לא תטרח: דברות לעצל�התכנסו וא# ניסחו לה� את עשר ה זכות' להתבטלהחליטו לעמוד על העצלני� ש

דחה למחרתיי� מה שאתה אמור לעשות  ,ולא ל$ זכור שהמאמ% נועד לזולת$ ,לא תעשה את הצעד הראשו�
וסירבו דברות עצרו המארגני�  7אחרי . יאות� של אחרי�התעמלות טובה לברו לעול� אל תתנדב ,מחר

   ...חוקי� נוספי� עוד, ולחפש הלאה להתאמ(

, "חוסר מעש ולעצלות בעיד� המודרניהזכות ל" :כגו�, זוזכו למגוו� שמות ברוח  א#, בכנס זההסדנאות 
" אשליות"יש להניח שבכנס זה היה שירו של דוד חלפו�  .ועוד "העצלות בתולדות הזמני�", "סדנת נמנו�"
  :רה שלויגבוה בזכות האמ) הערכה(זוכה לרייטינג , )ניסי� סרוסי: לח�(

 לא לעבוד לעול' ...

  ...ת שו' אד'לא לשר

  .אבינואברה'  מדרכיו של, ריזותזה אתאנו נלמד . את ההיפ$ הגמורנלמד , במאמרנו זה

לקראת אורחי� הבאי�  "מזנק", ויושב בפתח אוהלהאברה� אבינו כיצד , מסופר פרשתנובתחילת 
בשלבי ו �99 היה אז ב� בל נשכח שאברה ).ב, יח בראשית( ..."ָהאֶֹהל ִמֶ,ַתח ִלְקָראָת� ַוָ+ָר(. "וקרבי� אליו

  .ברית המילהניתוח החלמה ראשוני� מ

, אצל אברה� לא היתה אירוע יוצא דופ� או מקרה חד פעמי" זריזות"עיו� בהמש$ הפרשה יגלה שמידת ה
  .באישיותו של אבי האומה ,אלא קו עיקרי וחשוב
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למרות  ).ג, כב בראשית( ..."ֲחמֹר4 ֶאת ֲחב2ַֹו1ַ  00ֶַֹקר /ְבָרָה� ַוַ+0ְֵ.'" :ככתוב, אברה� הול$ לעקוד את בנו
לדרכו יוצא הוא . עכב ולא מתמהמהתאברה� אינו מ, ...)העקידה( שבמסע ובמטרתוהרב הרוחני הקושי 

הוא אלא , את חמורויכינו משרתיו  5מחכה עד שנעריו הוא לא . זאת ועוד. השכ� בבוקר ובזריזות רבה
  ."על הבוקר"  5 מיד בהשכמה  עושה זאת במו ידיו

, במשנההתנא רבי פנחס ב� יאיר מציע בדבריו , ואכ�... מתברר שהזריזות הינה מידה חשובה ויסודית
מבוססת על אימו� מדורג שבו התוכנית . )אימו� באמונה –קואוצינג יהודי ( תוכנית לאימו� אישי רוחני

  ). טו ,סוטה פרק ט(כאחת המידות הבסיסיות החשובות לאד� , מופיעה הזריזות

מחליט לכתוב את ספרו ) 1746 5  1707(המקובל יליד פדובה , רבי משה חיי� לוצאטו –ל "כאשר הרמח, ולכ�
על תוכניתו והנחייתו החשובה  מתבססהוא , מידותיו של האד�תיקו� הדרכה להעוסק ב" מסילת ישרי�"

  .רבי פנחס ב� יאירשל זו 

נביא . ת מידה מגונה ועסק בה רבות בספרו משלישראה בעצלו, החכ� מכל אד� –קד� לה� שלמה המל$ 
  :ברורות ונוקבות, שהינ� פשוטות ,כמה מאמרותיו

   ).ט, ו" (ִמְ=ָנֶת$ָ  ָ;ק>� ָמַתי ִ;2ְָ:ב ָעֵצל ָמַתי ַעד" •

 ).כה, כא" (ַלֲע<4ת ָיָדיו ֵמֲאנ> ִ:י 3ְִמיֶת45 ָעֵצל 3ֲַאַות" •

 ).יד, כו( "ִמ9ָת8 ַעל ֵצלְועָ  ִציָרA ַעל ִ;@4ב ַהֶ?ֶלת" •

. מסוכ� ש' בחו(, תעזוב אותי: הוא עונה, )הרוחני והגשמי(וכשפוני� לעצל ומנסי� להעיר אותו לעמל יומו 
 ְרחֹב8ת ְ;ת8ְ:  ַבח4( ֲאִרי ,ָעֵצל Bַמר " :...יש ש� אריות טורפי�...אני עלול למות ,א� אני אצא החוצהכי 

  .)יג, כבש� ( "ֵאָרֵצחַ 

כדברי שלמה . חברתית וכלכלית הרסניתאלא ג� השפעה , פרטית 5 לעצלות יש לא רק משמעות אישית
  ): ש� כד(המל$ המתאר ומספר 

 כ4DE ָעָלה ְוִהCֵה. ...)חסר דעת וחסר אחריות(ֵלב  ֲחַסר Bָד� ֶ:ֶר� ְוַעל ָעַבְר3ִי ָעֵצל ִאי0 ְ=ֵדה ַעל"
5ל( "מ4ָסר ָלַקְח3ִי ָרִאיִתי ִל0ִי 2ִBית Bנִֹכי ָוֶאֱחֶזה". ֶנֱהָרָסה ֲאָבָניו ְוֶגֶדר Dִי�ֲחרE  ָפָניו ָ:@> ִקFְ<ִֹני�

  ).לב

המג� גדר הכר� כוסה כולו בעשבי� ו. לשדה ולמטע –גרמה נזק עצו� למקור פרנסתו  ,איש זהעצלותו של 
של האישי ומה הוא הלקח . הגדרנזק המחייב שיקו� ארו$ ויקר של ניכוש וניקוי ובניית . נהרסה שלו

 ְמַעט 0ֵנ8ת ְמַעט": פחות מנוחה ויותר עבודה? עצלנות והזנחה בגללממראה ההרס שנגר� שלמה המל$ 
  "...קו� בחור עצל וצא לעבודה: "יכדברי השיר העממ). ש� לג" (ִל2ְָ:ב ָיַדִי� ִחE0ק ְמַעט 3ְנ4מ8ת

  ?אי: קוני' את מידת הזריזות ,ובכל זאת

על כ$ . ..ונית� למצוא אות� אפילו בטבע מקור� בשכל אנושי ישר ופשוטהזריזות ושאר המידות הטובות 
  : רבי יוחנ�אמר 

שאינה לוקחת (וגזל מנמלה ) שמכסה צואתו(היינו למדי� צניעות מחתול , אלמלא לא נתנה תורה"
  ).ב"ע, ירובי� קע" ()שבני הזוג נאמני� זה לזה(ועריות מיונה ) חיטה מנמלה אחרתגרגיר 

ה לא היה "ל> הקב. האנושית שאד� נבו� יודע ומבי� שצריכי� להיות קודי� וכללי� להתנהגות, ללמד$
  .והניתוח שלנו כוח ההתבוננותהיינו צריכי� להמציא אות� לבד בעזרת , בתורה נות� לנו אות�

  :מ� הנמלה ללמוד את מידת החריצות והזריזותו להתבונ�שלמה המל$ ממלי% לעצל , ואכ�
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 Bְגָרה ַלְחָמIַ0ַ Aִי% ָ;ִכי�. >מ2ֵֹל 2ֵֹטר ָקִצי� ָלA ֵאי� ֲא2ֶר .ַוֲחָכ' ְדָרֶכיָה  ְרֵאה ָעֵצל ְנָמָלה ֶאל ֵלְ:  "
 ).ט5ו, משלי ו" (ִמְ=ָנֶת$ָ  ָ;ק>� ָמַתי 0ְ3ִָ.ב ָעֵצל ָמַתי ַעד: "ואילו אתה העצל" ַמֲאָכָלA ַבIִָציר

מרימה משקל , צועדת בטורי ענק אינסופיי�היא  ,בחריצות רבה ,ובכל זאת. בוס ואי� מנהללנמלה אי� 
  .בקי% את מזונה לקראת החור# ממשקל גופה ומכינה ואוגרת) ויותר(הגדול פי עשרה 

מהתנהגות� של בעלי וללמוד מידות נפש נוספות להתבונ� , התנא רבי יהודה ב� תימאמציע לנו , בדר$ זו
  :חיי�ה

 כארי וגבור )מהיר( כצבי ור%) זריז( כנשר וקל) נחוש והחלטי( כנמר עז הוי :אומר תימא ב� ודהיה"
  ).כ, ה אבות" (שבשמי� אבי$ רצו� לעשות, ) אמי%(

על ידי התבוננות ולימוד מדרכ� של אברה� אבינו ושאר אבות , למוד ולהוסי# לקחיכול ל ,הנבו� והמתבונ�
  ...יהודי) ינג'קואוצ(זהו אימו�  .מאיד$, בסיסי כל כ$הטבעי וה ומעול� החי האומה מחד

סופר הילדי� ( של ישראל ויסלר פרי עטומ" לחיות בחיק הטבע"בשיר , נסיי� את מאמרנו בפרק בחריצות
יב תממקימי קיבו% נשהיה ג� , חניק"פלמ). ספרי� 40 5ועוד כ ' חבורה שכזאת'שכתב את  ו'פוצ 5 הידוע 

  ):שי לביא: לח�(ה "הל

 יות מושבניק זה נשמע יפה וג' נחמד לה

 אבל זה לא מתאי' לכל אחד 

 כי צרי: להיות חרו( לא ללכת רק לרו( 

 ולא למצוא תמיד איזה תירו( 

 

 לחלוב יו' יו' את הפרות ברפת 

 חציר ולפת , לטעו� תיבות בצל

 לקטו% פירות מ� המטע בחיל 

 לעבוד ביו' וג' לשמור בליל 

 לגור בחיק הטבע זה חלו' 

 לקו' בבוקר להגיד שלו' 

 ע' ריח פרדסי' רפת וכבשי' 

  ...לעשות הכל לבד ללא נסי'

, ולא לדחות למחר ..."ולא למצוא תמיד איזה תירו(", "לעשות הכל לבד ללא נסי'"? מהיוזריזות חריצות 
  ...את מה שאפשר לעשות היו'

  ".רק לרו(  לא ללכת חרו(כי צרי$ להיות " 5 ..."ָהאֶֹהל ִמֶ,ַתח) לקראת האורחי�( ִלְקָראָת�) אברה�( ַוָ+ָר("

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםבברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט    

  rothmoshe@gmail.com :מייל

  tova_com/nekuda,pirsuma,//www:http   :"נקודה טובה"תפוצה +ארכיו�

  ,נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

  ,ל"אשמח לקבל למייל הנ ?יש ל: הערה או הארה

  הפ( בי� חברי: ?אהבת 


