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פרשת וירא
!ם מ  נמ  נ חק

אהרון ומאיר סיימו לברך בדיוק כאשר דוד דניאל פסע אל תוך המטבח. "שלום ילדים! 
האם אתם מוכנים כבר לשייט בספינת נפלאות הבורא שלנו?"

הדוד דניאל התגורר בחיפה, היתה לו ספינת מנוע פרטית שעגנה במעגן הדיג. פעם 
הדוד  אבל  לטיול.  הים  מרחבי  אל  אחייניו  שני  את  לוקח  היה  מיוחד  כמחווה  בשנה, 
– בסיור עמו - הקדוש ברוך הוא היה תמיד מרכז  דניאל לא יצא סתם לשייט פשוט 

העניינים. 

שנה שעברה בילה הדוד אחר צהריים שלם בלמדו את הילדים על מחזור המים בטבע 
– על כך שהשם מעלה ומאדה את המים הנקיים ממי האוקיינוס המלוחים בכדי ליצור 

עננים להזין מהם את העולם.

הם למדו הכל על הניסים של העננים והרוחות והגשם והנחלים. ומאז, כל פעם שיורד 
גשם, אהרון ומאיר מזכירים לעצמם אודות הנס הנפלא והאמתי הזה שמכונה 'גשם'. 

היום הדוד דניאל לוקח אותם לצפות בשקיעה שמעבר לים. הם יבלו שעתיים בסירה 
ובשייט סביב המפלים בצפון ותוך כדי הדוד ילמד אותם להעריך את עוצמת המחזות 

שהטביע השם בעולמינו.

של  מזוודה  הבאת  "למה  המכונית.  תוך  אל  דילגו  כשהם  אהרון  שאל  דניאל,"  "דוד 
בקבוקי מים במושב האחורי? וכן שקית מלאה תפוחים? אמא ארזה לנו כבר ארוחת 

צהריים מעולה!"

הדוד חייך. "זהו הדבר המיוחד שלי," הוא אמר כשהם נכנסו לרכב. "אתה לעולם לא 
יודע מתי תהיה לך הזדמנות להיות כמו אברהם אבינו."

"אברהם אבינו?!" חשב מאיר לעצמו. "מה זאת אומרת?" אבל הוא ידע איך זה עובד 
יעבור  לא  ותעקוב.  פקוחות  העיניים  את  תשאיר  רק  לשאול,  במקום  דניאל.  דוד  עם 

הרבה זמן ובוודאי - תלמד משהו חשוב.

לפתע, עצר הדוד את רכבו. "אהה! זכינו!" הוא אמר לילדים. "ברוך השם! תראו מה זה! 
הזדמנות לשרת את הבורא!" הילדים המבולבלים הביטו מהחלון אבל כל מה שהם ראו 

היה רק מישהו עובד את אדמתו, הוא חפר בורות ונדמה היה ששותל פרחים וירקות.

האחורי  מהמושב  ותפוח  מים  בקבוק  משך  הדרך,  בצד  רכבו  את  חנה  דניאל  דוד 
והתקדם לכיוון הגינה. 
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"רבי יהודי," הוא קרא לעברו. "בבקשה, קח ארוחה קלה ומשהו לשתות, כל כך חם 
לך!"

"אה... אמ... טוב, תודה לך, אבל אני באמת בסדר. אני אפילו לא מכיר אותך. ואני גר 
ממש כאן. מאוחר יותר אכנס הביתה ואשתה!"

בזה  להשתמש  יכול  ואתה  עכשיו  מזיע  ממש  "אתה  דניאל,  דוד  אמר  "שטויות!" 
וליהנות. בבקשה, קח את זה, אני מתחנן אליך. אם אתה לא צריך את זה עכשיו, אני 
ורותח בחוץ  – תראה איך אתה עובד קשה!  בטוח שתצטרך את זה בעוד כמה דקות 

היום."

"נו, טוב," אמר האיש העובד בגינתו, מנגב את אגלי הזיעה ממצחו. "אם אתה כל כך 
מתעקש! אני ממש מעריך את זה."
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"אבל אל תודה לי. אני רק השליח. הקדוש ברוך הוא, הוא זה שיצר את המים האלו 
והוא זה שיצר את התפוחים האלו. אני שמח לעשות מצוה, ללכת ולדבוק בדרכיו של 

השם ולעזור להזין את העולם." 

ברגע שהם נכנסו חזרה למכונית, אהרון הרגיש שהוא אינו יכול לשלוט בעצמו יותר, 
"דוד דניאל, מה זה היה עכשיו?!"

"אני אסביר לך. לפני הרבה שנים, אני שמעתי את הרב אביגדור מילר מדבר על אברהם 
אבינו והוא אמר משהו שאני מעולם לא חשבתי עליו קודם לכן. אברהם אבינו היה כבר 
מאד מבוגר כשישב בפתח אוהלו מחכה לעוברי אורח לעבור. וכאשר לבסוף הוא ראה 
כמה הולכים הוא לא הסתפק רק בקריאה לעברם. הוא רץ לקראתם והתחנן אליהם 
לבא. הוא השליך את עצמו ארצה לפניכם: 'בבקשה! בבקשה! אני מתחנן אליכם! בואו 

אל תוך אוהלי בכדי שאוכל לתת לכם משהו לאכול ולשתות.

"כיום, אנו רגילים לסיפור מכיון שאנו שומעים עליו בכל שנה מחדש. אך הרב מילר 
ציין שאם מישהו יפעל בצורה כזו היום – זה יראה מעט מוזר, זה יחשב ל... פשוט הגזמה!

"הוא יכל פשוט לנפנף להם לשלום ולהציע להם קצת אוכל. למה כל הציפיה, הריצה 
והתחנונים האלו? הרב מילר הסביר שאברהם אבינו ניסה להיות בדיוק כמו השם!"

דוד דניאל המשיך. "אברהם אבינו הביט על העולם וראה איך השם יצא מגדרו להיות 
אדיב לכולנו. אוכל לא חייב להיות צבעוני ולטעום כל כך טוב. מדוע התפוחים מתוקים 
וטעימים כל כך? גם אם האוכל לא היה טועם כל כך טוב, היינו עדיין אוכלים וניזונים 
ממנו. אז אברהם אבינו הבין שהשם לא סתם רוצה להזין אותנו. הוא רוצה שאנו נהנה 
העננים!  הרוח!  השמש!  מגדרו.  יוצא  והוא  חסד!  עמנו  לעשות  רוצה  הוא  מעצמנו. 
הגשם! האדמה! השם יצר פסיפס מושלם כשהכל מתמזג ביחד בכדי לספק לנו – מזון. 

כמוהו  להיות  רוצה  בודאי   - אני  עמנו,  חסד  עושה  השם  'אם  אמר  אבינו  "אברהם 
ולעשות חסד לאחרים'. וזו הסיבה שאברהם אבינו יצא מגדרו לקיים את החסד בדרך 

האפשרית הטובה ביותר."

"אז אתה ממש כמו אברהם אבינו!" קרא מאיר. 

הדוד השתעל מעט. "הלוואי!" הוא ענה. "אבל אני עושה את כל שביכולתי ללמוד 
ולחקות…"

שבת שלום ומבורך!
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