"נק ּודה טובה"

לפרשת השבוע

רעיו מ הפרשה ,במבט עכשווי

גליו "וירא" )גליו  4שנת תשע"ד ,טו' חשוו תשע"ד /19 ,אוקטובר(2013/
ב" ה
"נקודה טובה" לפרשת "וירא" "הוא אבינו"
בתפילות הימי הנוראי ,התוודענו שוב למערכת היחסי העמוקה והמגוונת ,שיש לנו ע ריבונו של
עול.
ל%הינ#
וְ)(ה ֱא ֵ
ִ1י /נַ #ע ֶָ +ָ -

אבל אתה ג אבא שלנו ,כי...

/בינ #מערכת יחסי הורית שיש בה כבוד ,אהבה וציות.
ְ)(ה ִ
ֶי +ו ָ
/נָ #בנ ָ
וְ)(ה ֲאד%נֵנ #אבל אתה ג "ב הזוג" שלנו ,כי...
יָ +
ֲב ֶד ָ
/נ #ע ָ
ד%דנ #מערכת יחסי קרובה שיש בה אהבה ונאמנות ,השקעה ושותפות.
ְ)(ה ֵ
ָת ָ +ו ָ
/נַ #ר ְעי ֶ
אלוקי שהוא לנו ג מעסיק תובעני )אדו ומל (...וג ואבא אוהב .אל שיש לנו איתו ג מערכת יחסי
זוגית ומשותפת ובצידה ,ג מערכת הורית התובעת סמכות וציות.
כל דימוי שכזה ,מציג ַ! אחר ,בעל גוו ייחודי ועומק נוס" ,למערכת היחסי הזאת.
/בינ?"#
ְ)(ה ִ
מהי המשמעות של הקריאה "ו ָ
)3א! מילה עמוקה ,שיש בה הרבה משמעות ותוכ .מילה המבטאת חיבוק ח של אהבה ובטחו אישי ,של
ָ
בטחו כלכלי )"אבא הל לעבודה ,(...של נתינה אישית ללא גבול וג ובעיקר ,דמות לחיקוי ולהזדהות.
כ ,כי לכל אחד ואחד מאיתנו' ,אבא' הוא הדמות איתה אנו מזדהי ואותה אנו מנסי לחקות ,כי הרי:
ע%ל ,"7כמילותיו של שיר הילדי הידוע "אבא שלי"
וְ)3א ֶ4ִ 5י ה#א ֲה ִכי ְָ 3
ָ ,748
וְ)3א ֶ4ִ 5י ה#א ַה%6ב ִמָ 1
" ָ
)מילי :תלמה אליגו רוז ,לח :נמרוד טנא(:
)3א ֶ4ִ 5י יֵ8 5ס ָ74
ְל ָ
יע ְִ 1מ ַעט ַעד ַָ 5מ ִי7
ַמ ִַ :
וְ)3א ֶ4ִ 5י ֹ1ה ָר ֵעב
ָ
ר#חה ָפ ָע ַמיִ 7
א%כל ֲא ָ
ֵ
748
וְ)3א ֶ4ִ 5י ה#א ַה%6ב ִמָ 1
ָ
ע%ל7
וְ)3א ֶ4ִ 5י ה#א ֲה ִכי ְָ 3
ָ
)3א ֶ4ִ 5י
וְ ַרק ִ3גְ ָל ִלי ה#א ָה ָ
יח ה#א ִלי
ִ1י ִה ְב ִט ַ
ֶ5ה#א ַרק ֶ4ִ 5י...
הא ג במערכת היחסי שלנו ע הקב"ה ,קיי ההיבט של ההזדהות והחיקוי?
וְה ַל ְכ ָ( ְִ 3ד ָר ָכיו )של הקב"ה(" )דברי כח ,ט( ,מצווה אותנו התורה .קח את הקב"ה כמודל להזדהות
" ָ
ולחיקוי .פעל כמותו ול בדרכיו ובמידותיו.
מתברר א כ ,שהאמירה "הוא אבינו" )מתו "קדושה" של מוס"( איננה אמירה מליצית ,אלא ציווי מעשי
מפורש וברור.
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הבה נתבונ בהנהגותיו של הקב"ה ונחפש גישה ומעשי שאית נוכל להזדהות וא" לבצע בפועל...
מוטיב )רעיו( החסד ,הינו נושא עיקרי בהתנהגותו של הקב"ה ,ביחסו לברואיו.
ֵרא ֵא ָליו ה' ְֵ -אלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא
נתחיל את העיו בנושא ,בפרשתנו  פרשת "וירא" .פרשתנו פותחת בפסוקַ " :ו) ָ
וְ ה.א )אברה אבינו( י ֵֹ/ב ֶ! ַתח ָהא ֶֹהל ְ1חֹ ַה)) "2בראשית יח ,א( .ובאופ מוזר וחריג משהו ,התורה אינה
מספרת לנו מה מטרת ה"ביקור".
מאחר ובפרק הקוד אברה עבר את ברית המילה  ניתוח לא פשוט לאד ב  ,99מגיע כעת הקב"ה כדי
לערו לו ביקור חולי 7ולבקר אותו ,ביו השלישי וְ ַה ָ1א.ב ביותר ,לאחר ברית המילה .כדברי המדרש:
"בשביל )בגלל( שמל אברה ונצטער )וסבל( ,נגלה עליו הקדוש ברו הוא לבקרו" )מדרש "שכל טוב" ,ש(.
ומכא נמשי ,להנהגות חסד נוספות של הקב"ה )ראה סוטה יד ע"א(:
•

.ל ִא ְְ 1ָ 28/תנ2ת ע2ר
7ד ְ
ַע 4ה' ֱאלִ 2הי ְל ָ
ר%מי ,7ככתובַ " :ו) ַ
הקב"ה הלביש את אד 7וחווה ָה ֵע ִ
ַל ִ) "/ֵ -בראשית ג ,כא (
ַו) ְ

•

הקב"ה זיווג ושיד +את אד 7וחווה ושימח אות 7בחתונת .7כפי שאנו אומרי בשבע הברכות
בשעת החתונהֵ 4ָ " :מ ַח ְ9ַ 4ַ 8ח רעי האהובי )את החת והכלה(ֲ 9ֵ 4ַ 1ְ ,ח ָ יציר בג עד מקד
)כפי ששימחת את אד בחווה בזמנו(".

•

;ב ָר ָה
;ח ֵרי מ2ת ְ
הקב"ה ניח 7את יצחק בשעה שהיה אבל על אברה 7אביו ,ככתוב" :וַיְ ִהי ֲ
וַיְ ָב ֶר ְ ֱאלִ 2הי ֶאת יִ ְצ ָחק ְ-נ) "...2בראשית כה ,יא(.

•

הקב"ה האכיל את כל ע 7ישראל במש  40שנה במדבר במאכל )מ( ומשקה )מי מבארה של
מרי( ובכ לימד אותנו שג עלינו לפרנס אביוני.

•

הקב"ה קבר את משה רבנו בעצמו ,ככתוב" :וַ)ִ ְקֹ-ר אֹת) 2הקב"ה את משה( ַב>ַיְ ְֶ -א ֶר? מ72ב מ.ל
ָדע ִאיֶ /את ְק @ב ָרתַ 2עד ַה)ַ 2הֶAה" )דברי לד ,ו(.
ֵ-ית ְ!ע2ר וְ לֹא י ַ

•

היו רחמני 7זה לזה ,כפי שהקב"ה מרח עליכ )שבת קלג ע"ב(.

בשולי הדברי נעיר ,כי למרבה הפלא ,התורה אינה מונה כלל את כל מצוות החסד הללו כמצוות נפרדות
וה אינ מוזכרות בתורה במפורש .כל המצוות הללו ה תולדה של תפיסת העול והציווי ללכת בדרכיו של
ְה ַל ְכ ָ( ְִ 3ד ָר ָכיו" )דברי כח ,ט(  הלכה למעשה.
הקב"ה ,ככתוב" :ו ָ
ואכ ,ברו +הוא הקב"ה ,שלימד אותנו והדגי 7לנו את דרכיו המתוקנות )על פי כתר יונת ,דברי ,לד ,ו(.
וכל שנשאר לנו ,זה רק לעשות "חיקוי מפקד"...
כא המקו לשאול את עצמנו ,מדוע הקב"ה נת לנו את "שיטת" העבודה של התבוננות ולימוד עצמי
מ"מודל" להזדהות ולא הסתפק רק במצוות הניתנות על ידי ציווי בלבד .התשובה טמונה בדבריו של רבי
יוחנ:
אלמלא לא נתנה תורה ,היינו למדי צניעות מחתול )שמכסה צואתו( וגזל מנמלה )שאינה לוקחת
גרגיר חיטה מנמלה אחרת( ועריות מיונה )שבני הזוג נאמני זה לזה(') ,עירובי' ק ,ע"ב(.
לו לא היתה ניתנת התורה לעול ,אזי השכל הישר היה מחייב אותנו להגדיר התנהגות נורמטיבית 
חברתית ראויה ונאותה .או אז היינו מחפשי מודלי ראויי להזדהות ולומדי מדרכ.
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וכ ,מוזמ כל אד במהל חייו להתבונ סביבותיו ולחפש מודלי להזדהות .והאד מוזמ ללמוד לא רק
מ הקב"ה או מאנשי מעלה ,אלא א" מ החי והדומ.
ומעשה במחנ שהעמיד את תלמידיו על שפת מצוק במדבר יהודה בתצפית אל י המלח ואמר לה .י
המלח ,רק מקבל )מי( ולא נות הלאה ...ולכ הוא נקרא בש "י המוות"....
אביהו מדינה )מילי ולח( בשירו "שיר של אבא" ,עוסק במורשתו של אבא הזורמת בעורקיו:
)3א
ז%רַ 7ה ִ?יר ֶ5ל ָ
ִ1י ְַ 3ד ִמי ֵ
ע%ל7
)ה ַבת ֲה ַד ָ@ה וְ/דָ %
ֲ
ֶאת זֶה ַה ִ?יר ע%ד ְמ ַס ְל ֵסל ַ 7ַ:ס ָ3א
ע%ל...7
ִמ%Aר ְלד%ר ָהיָה ְָ +ְ 1ל ָ
)3א" ,שיר האמור לזרו
התורה כולה ,על הנהגותיו ומעשיו של הקב"ה ,ה לנו בבחינת " ַה ִ?יר ֶ5ל ָ
בעורקינו .שיר של חסד ועזרה לזולת ,שיר של עשיית הישר והטוב ,כפי שראינו בדוגמאות שהבאנו.
דוגמאות הקוראות ומזמינות ג אותנו לנהוג בחסד ,ברחמי ובעזרה לסביבתנו.
זאת ועוד .השיר הזה ,ג מזמי אותנו "לסלסל בו" .להתבונ ולעיי במעשיו של הקב"ה )ושל ברואיו(...
ולחפש עוד קווי מנחי ,שבילי ו"דרכי" טובי ,כדי שנוכל עוד ועוד ,ללכת " ְִ 3ד ָר ָכיו"...
/בינ#
ְ)(ה ִ
ֶי +ו ָ
ִ1י /נָ #בנ ָ
וְ)3א ֶ4ִ 5י ה#א ַה%6ב ִמ 74ָ 18
ָ
ע%ל) 7ולכ הוא המודל שלי לחיקוי ולהזדהות(
וְ)3א ֶ4ִ 5י ה#א ֲה ִכי ְָ 3
ָ
)3א...
ז%רַ 7ה ִ?יר ֶ5ל ָ
ִ1י ְַ 3ד ִמי ֵ
ע%ל...7
ִמ%Aר ְלד%רָ ,היָה )ויהיה( ְָ +ְ 1ל ָ
וזהו  "וְ ָה ַל ְכ ָ( ְִ 3ד ָר ָכיו"

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 Dבי חברי+
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