"נקודה טובה"

לפרשת השבוע  -רעיון מן הפרשה ,במבט עכשווי

גליון "וירא" (גליון  4שנת תשע"ו ,יח' חשוון תשע"ו/13 .אוקטובר)5132/
ב"ה
"נקודה טובה" לפרשת "וירא" " -טוב למות בעד ארצנו"?!
בגליון האחרון של שנת תשע"ה ,עסקנו בשירו של ביאליקִ ,אם יֵׁש אֶ ת נ ְַפ ְׁשָך ל ַָדעַ ת .והפעם ניגע בשיר
מזווית אחרת.
ִאם יֵׁש אֶ ת נ ְַפ ְׁשָך לָדַ עַ ת אֶ ת הַ מַ עְ יָן
ִממֶ ּנּו ָׁשאֲ בּו ַאחֶ יָך הַ מּומָ ִתים
בִ ימֵ י הֲ ָרעָ ה עֹז כָ זֶהַ ,תעֲצּומוֹת נֶפֶ ׁש...
ִאם יֵׁש אֶ ת נ ְַפ ְׁשָך לָדַ עַ ת אֶ ת הַ מַ עְ יָן
ִממֶ ּנּו ָׁשאֲ בּו ַאחֶ יָך הַ ְמדֻ כ ִָאים
בֵ ין ְמצַ ֵרי ְׁשאוֹל ומצוקות ַׁשחַ ת ,בֵ ין עַ ְק ַרבִ ים -
תַ נְ חּומוֹת אֶ ל ,בִ טָ חוֹן ,עָ צְ מָ ה ,או ֵֹרְך רּוחַ
וְ כֹחַ בַ ְרזֶל ל ֵָשאת יָד כָ ל עָ מַ לֶׁ ,שכֶם...
...הוֹיָ ,אח ַנ ֲענָה! ִאם ֹלא ֵת ַדע לְ ָך כָל אֵ לֶה -
אֶ ל בֵ ית הַ ִמ ְד ָרׁש סּור ,הַ יָ ָׁשן וְ הַ ּנו ָֹׁשן...
ומהו סוד כוחו של בית המדרש הישן? התורה!
פרשתנו פרשת וירא ,עוסקת בנסיון הקשה של עקידת יצחק .ניסיון שהיה קשה מאד ,הן לאברהם העוקד
ֹלהים אַ ָּתה וְ ֹלא
והן ליצחק הנעקד .ניסיון שבסיומו אמר הקב"ה לאברהם אבינו" :כִּ י עַ ָּתה י ַָּדעְ ִּתי כִּ י יְ ֵרא אֱ ִּ
חָּ שַ כְ ָּת אֶ ת בִּ נְָך אֶ ת יְ ִּח ְידָך ִּממֶ נִּי" (בראשית כב ,יב).
האם ניסיון העקידה הינו רלבנטי לימינו?
התשובה הראשונה בדבר היא ,שאנו מתפללים לקב"ה ,שזכות האבות בניסיון זה תעמוד לנו לזכותנו ,בעת
צרה .כדברי פיוטו של המשורר ר' יהודה בן שמואל אבן עבאס בפיוטו "עו ֵֹקד וְ הַ ּנֶעְ ָקד וְ הַ ִמזְ בֵ חַ " ,פיוט
ה נאמר בעדות המזרח לפני התקיעות בראש השנה ולפני תפילת הנעילה .פיוט שהמסר שלו הוא ,אנא זכור
לנו ביום צרה את זכותם של העו ֵֹקד וְ הַ ּנֶעְ ָקד וְ הַ ִמזְ בֵ חַ
עֵ ת ַׁשע ֲֵרי ָרצוֹן לְ ִהפָ תֵ חַ
יוֹם אֶ ְהיֶה ַכפַ י לְ אֵ ל ׁשוֹטֵ חַ (בתפילה)
אָ ּנָא זְ כֹר נָא לִ י בְ יוֹם הוֹכֵחַ (ביום תוכחה וצרה ,ל"ע)
עו ֵֹקד וְ הַ ּנֶעְ ָקד וְ הַ ִמזְ בֵ חַ
את התשובה השניה לשאלתנו ,נותן הנצי"ב מוולוזי'ן בפירושו "העמק דבר" לתורה (שם) .מדוע הקב"ה
ניסה את אברהם ,והרי הקב"ה ידע שאברהם יעמוד בניסיון ,שואל הנצי"ב .תשובתו היא ,שהניסיון משאיר
חותם חיו בי על האדם ומשביח אותו .בדיוק כפי שהטירונות ,האימונים והמסעות המפרכים ,הופכים את
הנער לחייל בוגר .הניסיון מוציא את כוחותיו של האדם מן הכוח (הפוטנציאל) אל הפועל ומשריש בו את
היכולת והכוח הזה הלאה.
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זאת ועוד .הכוחות הרוחניים שאברהם אבינו השיג בניסיון העקידה לא נשארו רק אצלו .אברהם אבינו
הוא סמל ודוגמה לכולנו ולכן כוחו של מעשה העקדה נשאר בשורש נפשה של האומה הישראלית לדורות.
ואם נשאל ,מנין שאבו דורות של עם ישראל את תעצומות הנפש לסכן את חייהם ולמסור את נפשם למען
עניינים שברוח ,התשובה היא ,שמעשה העקדה של אברהם אבינו לימד את כולנו והדגים לנו "למעשה",
שישנם עקרונות רוחניים נעלים שעליהם צריך למסור את הנפש ובלעדיהם החיים הינם חסרי ערך.
כך אנו מוצאים את דורות היהודים שעמדו בפני גזרות השמד ומסרו את הנפש כדי ללמוד תורה ולקיים את
מצוותיה בימי יוון ורומי .ובהם גם מתתיהו הכהן  -המכבי ,שסירב להקריב קורבן לַצֶ לֶם ויסד את המרד
החשמונאי ,בו קפחו רבים מבניו את חייהם.
את דורות החלוצים שעלו לארץ ישראל כדי ליישב אותה במסירות נפש ,למרות הצרות ,המחלות ,הרעב
ורעידות האדמה .ורבים מהם מתו בקדחת (מלריה).
ואת דורות הלוחמים העומדים על משמר ארצנו ,החל באנשי "השומר" ,עבור באנשי המחתרות ועד חיילי
צה"ל ,שמסרו ומוסרים את חייהם בפעולות הגנה תגמול ובטחון ,במבצעים ובמלחמות.
מהו הַ מַ עְ יָןִ ,ממֶ ּנּו ָׁשאֲ בּו אחינו לדורותיהם את עצמת הרוח?
מהו המעין ממנו שאבו אחינו לדורותיהם את היכולת להתגבר על הרצון האגואיסטי לא להסתכן ולחיות
כל אדם ,רק בשביל עצמו ולמען נוחותו והנאתו?!
תעצומות הנפש והדוגמה האישית של אברהם אבינו הַ עו ֵֹקד ושל יצחק אבינו  -הַ ּנֶעְ ָקד ,לימדו אותנו ,שיש
דברים הגדולים וחשובים מן החיים ,שכדאי וראוי למסור את הנפש למענם.
ונחתום בסיפורו של יוסף טרומפלדור .יוסף טרומפלדור היה קצין אמיץ שעוטר באותות הצטיינות רבים
בצבא הרוסי .את ידו השמאלית הוא איבד בקרב מול כוחות יפניים .אך הפציעה לא מנעה ממנו לחזור
לשדה הקרב .ובהמשך אף נפל בשבי היפנים .בשנת  9191עלה טרומפלדור לדגניה ובהמשך ,עסק בפעילות
התיישבותית וציונית .בשנת  9119הותקפה תל חי שטרומפלדור היה מפקדה על ידי פורעים ערבים והוא
נפגע ,פונה לכפר גלעדי ,אך נפטר בדרך (יא באדר ,תר"פ).
כאשר שאלו אותו הרופאים ד"ר הרצפלד וד"ר גרי לשלומו ,הוא ענה להם" :אין דבר ,כדאי למות בעד
הארץ" .לימים ,הפכו דבריו אלה לסיסמה" :טוב למות בעד ארצנו" ,סיסמה עליה התחנכו דורות רבים של
לוחמים.

אין ספק שטוב לחיות בארצנו ולמען ארצנו .אך אם צריך ,נצא להילחם ולהגן על חיינו וחירותנו" .אפשר
לחיות חיים שכדאי לחיות ,רק אם יודעים למות ,למות בגבורה ...לא נהיה ראויים לחיים אלה וחיינו
לא יהיו חיים ,אם כל צעיר וצעירה בתוכנו לא ידעו גם הם ,כשיש הצורך ,למות .ואנו נקראים
להתכונן ולא למות  -לחיות אבל גם להילחם" .אמר דוד בן גוריון ,על קברם של לוחמי תל חי.
כשיש דבר שראוי למות למענו ,שווה גם לחיות למענו! (וגם ההיפך.)...
עו ֵֹקד וְ הַ ּנֶעְ ָקד וְ הַ ִמזְ בֵ חַ  -זהו הַ מַ עְ יָּן ממנו שואב עם ישראל לדורותיו את תעצומות הנפש.
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בברכת שבת שלום ,משה רוט
לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה .ניתן לפנות למיילnekudatova.roth@gmail.com :
ארכיון "נקודה טובה"http://www.pirsuma.com/nekuda_tova :
נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.
יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל.
אהבת? הפץ בין חבריך
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