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  )3201/ספטמבר/28 , ד"תשע תשרי 'כד ,ד"נת תשעש  1 גליו�( "בראשית"גליו� 

  ה"ב

  "כתב חידה"מעשה ב �  לפרשת בראשית "נקודה טובה"

מאשר , מילי� שיש בה� יותר כיסוי והסתר �" מעט המחזיק את המרובה"היא בבחינת פרשת בראשית 
 ַוִ&ֶצר", "ִהי��ֱאל ַוִ&ְקָרא", "ִהי��ֱאל ַוַ&ְרא", "ִהי��ֱאל אֶמרַו&ֹ", "ִהי��ֱאל ַוִ&ְבָרא: "מילי� כגו�. גילוי והסבר

   ...כללשו� הבנה ותפישה , ובמהות�שאי� לנו בה�  מילי� ,ועוד" ִהי�וֱאלֹ 'ה

סוד החיי�  �סוד כוחות הטבע והתנהגות� ומעל לכל , היקו� וקיומוסוד : סודות רבי� יש בפרשה זו
   . והמוות

  !?מה+ � החיי+ 

  !?הא� אי� הבדל בי� חיי האד� והבהמה? חד ה�, הא� חיי האד� ושאר הברואי�

. לאד+, האדמההפ% גוש , אלוקי שבו � את החלק הרוחני �ה בגול� האדמה את נשמתו "ברגע בו נפח הקב
  .זהו הרגע המכונ� של יצירת חיי ב� אנוש על פני האדמה

  ?ייו של האד+כיצד באה הנשמה הרוחנית לידי ביטוי בח, א+ כ�

לפני  ,"תדרי."מעמד מופלא של , מתרחש בעולמות הרוחניי� העליוני�, לפני לידתו של כל אד� חדש
תהי : משביעי� המלאכי� את האד� ואומרי� לו, "תדרי%"מסגרת ה. לעול� הגשמי) הנשמה(ירידת האד� 

  .בטהרה, צדיק אל תהי רשע ושמור את הנשמה שקיבלת

העובדה שדווקא אד�  .כתב שליחות אישי ופרטיאלא ג� , א רק אזהרה כלליתל, זויש הרואי� בהשבעה 
מלמדת , בזמ� הזה ודווקא אל החברה והסביבה הזאתדווקא ד לעול� רעל כל יכולותיו וכישרונותיו י � זה 

  .)ימי זכרו�בספרו , יק 'ד סולובייצ"הגרי( אותנו שכנראה יש לו מה לתרו� ולעשות דווקא כא� ועכשיו

  ...ג� זה חלק משליחותו. של חייו בעצמו" כתב החידה"על כל אד� לפענח את  ?שליחותו של האד+י מהו

 הוא ברו% הקדוש ראה": ל הבא"אנו מוצאי� במאמר חז, ביטוי נוס( לרעיו� השליחות והתפקיד האישי
ויימי� והוריד צדיקי� מס" שתל"ה "הקב ).ב"ע לח ומאי" (ודור דור בכל ושתל� עמד, מועטי� שצדיקי�

כל דור קיבל את מה . יובילו וינהיגו את עדת� ואת דור� �ימלאו את תפקיד� כדי ש, בדורות מוגדרי�
   .שחסר לו ואת מה שהיה צרי%

  .והוא בהחלט חלק מחידת חייו של האד� נ1ַדע 0ֹאכתב השליחות האישית הוא בהחלט בבחינת 

הוא אחד משיריה הידועי� של הזמרת  ,"ה יהיהמה שיהי"Que Sera sera -  � " הרָ ה ֶס רָ ה ֶס ֶק "השיר 

נכתב ( "האיש שידע יותר מדי"קוק 'שיר איתו הופיעה בסרטו של אלפרד היצ...) שנות החמישי�( דוריס דיי
  ...בתרגו� חופשי �הנה חלק ממילות השיר ו. )ריי אוונסו יי ליווינגסטו�'גי "ע

  ,ִא8ִי ֶאת 72ְָל6ִי, ְקַט5ָה ַיְל4ָה 2ֶ3ְָהִייִתי

  ?ֶאְהֶיה 2ֶ3ְֶאְג4ַל ָמה

  ...ַוֲע2ִיָרה ָיֶפה ֶאְהֶיה ַהִא+

  :4ְָבֶריָה 2ֶל ִא8ִי ְוִה5ֵה

  ְהֶיהיִ  2ִֶ&ְהֶיה ָמה �  'ָק> ֶסָרה ֶסָרה'

  ,ְולֹא ִ<יִדיָעֵתנ= ְ<ָיֵדינ= ֵאינ1 ֶהָעִתיד
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  ,'ָק> ֶסָרה ֶסָרה'

  ...ִיְהֶיה 2ִֶ&ְהֶיה ָמה

  

מה היא השליחות  �טמונה בעצ� השאלה , "מה עתידי"ו" מה יהיה איתי" �בשאלתה של הילדה הקטנה 
יחוד האישי שלי וכיצד אני ימה הוא ה. מה אני יכול לתרו� לחברה ולסביבה, במה אני טוב. האישית שלי

  ...יכול להביא אותו לידי ביטוי

 ֵאינ1 ֶהָעִתיד אמנ� .הזמרת דוריס דייתשובה שונה מזו של  לביתההיתה עונה  "א� יהודיה"יש להניח ש
  .ְ<ָיֵדינ= בהחלט כ�אבל הוא , ִ<יִדיָעֵתנ=

ומעל . על הסביבה ואולי א( על העול� כולו, נוכל להשפיע על החברה, כי א� נמלא את שליחותינו האישית
  .על עצמנו, בראש ובראשונה �לכל 

  ...ממש טעות בכתובת !?הגזמת�לא ! ?תפקיד! ?שליחות! ?אני �וכא� כל אחד שואל את עצמו 

  ,חינוכיי+ מרכז גרעיני+או , "מורה לחיי+"לא אהיה  הרי

  .או קבל� בונה בתי+ וקניוני+, לא יז+ הייטק

  .סתאא+ אחד הזור+ על גלי הזמ�

  ? "שליחות"ואת+ מדברי+ איתי על 

  ...זמנכ+חבל על , פשוט

  

 ַעלהשרה , מספרת על מקהלת ציפורי� עליזה, )נורית הירש: לח�" (מקהלה עליזה: "לאה נאור בשירה
ג� , מקהלה בה. סנוניות ובולבולי�, עפרוני� ודרורי�: ציפורי� רבות, ובמקהלה. ֶ<ָחֵצר2ֶ  ַהְ<ר21 רֹא2

  ..."אמירה"ו לכל פשוש זעיר יש תפקיד

 

  2ֶֶ<ָחֵצר ַהְ<ר21 רֹא2 ַעל

0ָה ִ@ְמָחה Aַוֲהמ,  

  ְ<ִעיר ַהCֳDִִרי+ 3ָל 2ָ+

  .ַמְקֵהָלה ֵהִקימ=

  ַהס1ָלִנית ַהֶעְפר1ִנית

  ,ַהFָר1� ֶאת Eְָתהנִ 

  ָמק1ר ָזְקָפה ,3ָָנG 0ְ2ִָבה

  .ְ<רCָ �1ְצָחה ְוַג+

 

Gִצי G2ְַרק 2ְִריק ,ִצי  

  ַ<ל ִ<יל <=ל <=ל <=ל <=ל

  ...ָל> ָל> ָל>

  ,Iַמר Hָ2ֶַמע ֵמי ְוָכל

  .ַמְקֵהָלה ֵאיזI 1ח

 

  ַהHִיָרה ֶאת ִהְפִסיק Cְִתאֹ+
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2Cָ21 ָזִעיר ֶאָחד,  

  6ִָוי+ ְוֵאי� ִמ0ִי+ ֵאי� ִא+

  .ְל2ִיר מ=ָכ� לֹא ה=א

 

 "ִמ0ִי+ ר1ִצי+ לֹא ֲאַנְחנ="

  ,ה<=ְל<=ִלי+ ָרְגז=

  ,ִמ0ִי+ ְללֹא Fַ+ ,ֲאַנְחנ="

  ..."ִמְתַ<ְלְ<ִלי+ נ1ָרא

  

לכל פשוש , וג� במקהלת המציאות. י�ע� הרבה רעש ובלבול, ג� העול� הזה הוא מקהלה גדולה ואדירה
שבלעדיו שירת המקהלה כולה לא תהיה שלימה קול , שלו" הקול היחודי"יש לו את , זעיר יש תפקיד

  .ג� א� הוא לא יהיה הסול� הראשי, בהרמוניהופג� יהיה מחסור , בלעדיו .ומושלמת

  !?תפקידו ושליחותו בחיי+ את � " שירת חייו"אי. יפענח האד+ את כתב החידה וימצא את , ובכל זאת

, ובמקביל. יתרונותיו ויכולותיו, חוזקותיו �להתבונ� פנימה אל עצמו ולדעת מה. על האד� ללמוד להתבונ�
את  � כתב החידה האישי שלומוזמ� כל אד� לפתור את , מכא� ואיל%. לראות את האתגרי� שסביבו

שירה שרק הוא ... שירה שאי� לה סו( ,"ייושירת ח"של , "תווי�"ולכתוב במו ידיו את ה ,"חידת חייו"
  .דווקא כא� ועכשיו, ולש� כ% הוא נברא והגיע לעול� ...ולעשות אותה" לשיר"יכול וצרי% 

  ...אל השנה החדשה, יכולי� אנו לצאת לדר%, יסודית וחשובה זו, בתפיסה בראשיתית" הצטיידנו"לאחר ש

  

  

  

        שנה טובה שנה טובה שנה טובה שנה טובה וווו    בברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלום

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט        

  com.roth@gmail.nekudatova: מייל

  http://www.pirsuma.com/nekuda_tova   :"נקודה טובה"ארכיו� 

   .נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

    .ל"לקבל למייל הנאשמח  ?יש ל. הערה או הארה

 הפJ בי� חברי. ?אהבת


