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  )3201/אוקטובר/26 , ד"תשע חשוו� 'כב ,ד"נת תשעש 5 גליו�( "חיי שרה"גליו� 

  ה"ב

  בסוד הנחמה �  "חיי שרה"לפרשת  "נקודה טובה"

. מתו� קשר זוגי מיוחד ותו� עשייה משותפת נישואי� מאושרי�בשני�  עשרותאברה� ושרה חיו במש� 
  .ע� פטירתה ,נפרדי� משרה אימנו ואנ ,בפרשתנווהנה 

   ).ב ,כג בראשית( ְוִלְב-ָֹת, ְלָ'ָרה ִלְס(ֹד �ְבָרָה� ַוָ�בֹא... ָ'ָרה ָמתַוָ% 

לאשת של בעל  צער וגעגוע ,המבטאות רגשות עמוקי� של כאב ואובד� ,שתי מילי� קצרות !בכי והספד
   .אהבת חייול, נעוריו

היא היו או  ואיפה הוא... זכינולו %ו ,ומה היה קורה א� ,ואולי: שתי מילי� המבטאות תמיהות ותהיות של
  ...היו� לו רק

עוסק והוא  מ� השכל בא ,ההספדואילו . יגו� ואובד�, צער, והוא מבטא כאבמ� הרגש ובא מ� הלב  ,בכיה
ג� בתחושת הפספוס וההחמצה על כל מה שהמנוח לא ובמעשיו , בתפקידיו, במעלותיו ,בשבחיו של הנפטר

  ...לבדו ואיתנו, הספיק לעשות בחייו

. היה במותו 19ב�  ,הטנקיסט יהודה וינרנהרג , בתעלת סוא) מלחמת ההתשהבימי , ח"טו אלול תשכ%ב
שיר  ,)יוחנ� זראי: לח�( "אחי הצעיר יהודה": כתב לזכרו את השיר הידוע, הפזמונאי אהוד מנור, אחיו
  .המבטא את זעקתו ואת כאבו, מרגש

  ,ְיה2ָדה ַה1ִָעיר 0ִחי

  ?7ֵמעַ 5 %ָ4ה ַהִא3

   ?י7ֵדעַ  %ָ4ה ַהִא3

  ;ֶֹקר ָ-ל ע7ָלה ע7ד ַהֶ:ֶמ5

  ,ָלָב� ְוא7ָר,

  ְמַפֶ>ֶרת ר2חַ  ֶעֶרב 2ְלֵעת

  .ַהַ=� ָעֵלי ֶאת

  ָהִרא75� ַהֶ=35ֶ

  ,י7ַמִי3 ִלְפֵני ָיַרד

  ,5ְִלי5ִי י37 ְ;ֶעֶרב

  5ַָמִי3 ִלְרא7ת ֶאְפ5ָר ְו25ב

  .ָהָרא5ִי ַהְ-ִבי5 ַעל ִליתִ;5ְל2

 

  ְיה2ָדה ַה1ִָעיר 0ִחי

  ?75ֵמעַ  %ָ4ה ַהִא3

  ?י7ֵדעַ  %ָ4ה ַהִא3

  Aְ5ֶ@ָ  ַהְ?ָלִדי3 ְ;ַג�
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  ,ָחָד5 5ִיר ְ-ָבר ל7ְמִדי3

  ַהַ%ְלִמיִדי3 2ַבִ%יכ7�

  .ַהBְִגָר5 ַעל ִמְתַעBְִלי3 25ב

  ַעְרִבית ר2ח7ת

  ַהBְִרֶ(ֶסת ַעל Aְל7תְמיַ 

  ,ויַהCְָת  5ִיֵרי ָ-ל ֶאת

  ,ַ;Cֶֶתר ְמַחֶ-ה ְוִאBָא

   .5ֶא2ַלי ע7ד ַיִ=יַע ִמְכָ%ב

  .ֵאֶבלכמה מסרי� חשובי� של  מביעי�שני הבתי� הראשוני� 

  ...בלעדי@ % " /.ב ִמְתַע0ְִלי� ַעל ַה0ְִגָר/ .ַבִ,יכ-� ַהַ,ְלִמיִדי�": תחושת המחסור •

  ".?ַהִא3 %ָ4ה י7ֵדעַ  ?ַהִא3 %ָ4ה 75ֵמעַ " :מ� האישיות האהובה לנו והחסרה כל כ�תחושת הניתוק  •

למרות חסרונה של הדמות , כיצד העול� יכול להמשי� ולהתקיי� �תחושת פליאה ותמיהה  •
 ....)למרות הכל(ר ַהֶ:ֶמ5 ע7ד ע7ָלה ָ-ל ;ֶֹק : "שהיתה כה עיקרית ויסודית בעולמנו

 ע7ד 5ֶא2ַלי ,ַ;Cֶֶתר ְמַחֶ-ה ְוִאBָא" �  "שהמוות איננו סופי, אולי בכל זאת יתברר"שתקווה וציפיה  •

  ."ִמְכָ%ב ִ=יעַ יַ 

  

  :כדברי הבית השלישי של השיר, בזיכרו� ובהמשכיות ?המשורר על מות אחיו מתנח3ובמה 

  ְיה2ָדה ַה1ִָעיר 0ִחי

  ?7ֵמעַ 5 %ָ4ה ַהִא3

  ?י7ֵדעַ  %ָ4ה ַהִא3

  ַה7Gִבי3 ֲחֵבֶרי@ָ  ָ-ל

  ,3Bִָע  Hְמ2ְת@ָ  נ7ְ'ִאי3

  ַהְ=ב2ל ַק2ֵי ַעל ַהGְַנִקי3 2ְבָכל

  ִא3%ָ ִנְמָצא %ָ4ה

  ,ַה7Gב 0ִחי

  ,ֵעיַנִיְ@  %ֵ5ְי ֶאת ז7ֵכר ֲאִני

  .ִחיָדה (7ְתר7ת ְוֵה�

  מ7@ָ -ָ  ָיֶפה ָהַרְ@  2ְבֵני

  .ְיה2ָדה � ֶאְקָרא ל7 ְ;5ְִמ@ָ 

  ".%ָ4ה ִנְמָצא ִא3%ָ ,.ְבָכל ַה2ְַנִקי� ַעל ַקֵ.י ַה7ְב.ל ,Hְמ2ְתָ@ ִע3Bָ נ7ְ'ִאי3, 6ָל ֲחֵבֶריָ� ַה2-ִבי�" :כרו�יז

  ."ְיה2ָדה �  ֶאְקָרא ל7 ְ;5ְִמ@ָ  ,.ְבֵני ָהַרְ� ָיֶפה 6ָמ-�ָ ": המשכיות
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  : ככתוב, הזיכרו� וההמשכיות על ידימוצא נחמה על אמו , בנה יחידה של שרה %ג� יצחק 

  ).סז, כד, ש�(  ִא7B 4ֲחֵרי ִיְצָחק ַוִ?Iֵָח3... ִא0- 9ָָרה ָהאֱֹהָלה ִיְצָחק ַוְיִבֶאהָ 

 .� גלויי�ניסיבבאו לידי ביטוי ש, הביאו שפע של ברכה, שמעשיה הטובי� של שרה ,ל מלמדי� אותנו"חז
ומ� השמי� שרתה . דלתות האוהל היו פתוחות לרווחה להכנסת כל עובר אורח, תחת הנהגתה של שרה

 ברכהה ,)אורה ושמחה, ברכה, אנרגיה חיובית(שבת  לערב שבת מערב היה דולק הנר. הברכה במעשיה
י "רש(ה בבית זה סמל לשכינה השור % האוהל על קשור וענ� )ברכה באיכות ובכמות במזו�(בעיסה  מצויה

  ).ש�

לנעליה של שרה כא� וכשהגיעה רבקה ונכנסה  פסקו סימני הברכה הללו, ע� פטירתה של שרה א� הבית
חזרו הסימני� , )המשכיות( בדרכהוממשיכה  )זיכרו�( דמותה הרוחנית נושאת עמה אתכשהיא  ,המשפחה

  .הניסיי� הללו להופיע

אלא מ� , נחמה שאי� בה מ� השכחה ".ִא7B 4ֲחֵרי ִיְצָחק ִ?Iֵָח3וַ " :או אז, מכוח ההמשכיות והזיכרו� ,ולכ�
  . של המש� הליכה בדרכה, )קטליזטור(זיכרו� המהווה ַזַרז . זיכרו� חיובי ומרפא. הזיכרו�

אנו נושאי� עימנו את , כי א: שגופ� כבר לא איתנו). א"ע, ברכות יח(ת� נקראי� חיי� ג� במית, צדיקי�
  .משמשת לנו כעמוד אש המאיר ומורה לנו את הדר�, האישית שה� הראו לנו בחייה�דמות� והדוגמה 

מלאי� , לוח השנה היהודי ומסכת המצוות .ולא היא וקר" ֵמת"יש החושבי� בטעות כי זיכרו� הוא דבר 
  .כא� ועכשיו % הרלבנטי לכל אחד מאיתנו  ,כאירוע חי, אות� אנו חיי� וחווי� שוב ושוב" כרו�יאירועי ז"

 ַהֶ;ה ַה�-� ְוָהָיה: "ככתוב, חווייתי ותוסס, כאירוע חי, מידי שנה אנו חוגגי� את יציאת מצרי� בליל הסדר
 ֵזֶכר"שהרי מצוות רבות הינ� , וזה אינו מקרה יחיד ובודד). יד, יב שמות... ('ַלה ַחג אֹת- ְוַח7ֶֹת� ְלִזָ-ר7� ָלֶכ�

  .לבריאת העול� % "למעשה בראשית ֵזֶכר"ואילו השבת הינה  "ליציאת מצרי3

  :הזיכרו� האובדמדברת על , )נורית הירש: לח�( "תני לי יד"בשירה שמרית אור 

  , ָ-ֵבד 7A4� ְ;ֵצל ָ'3...

  א7ֵבד ִזָ-ר7� ל7 ַחי

  ...ָהֵעת ָ-ל ה2א ְוִאִ%י

רק אנו נקבע הא� , ט אובדוזכרונו כמע עול� הנשמות %מאיתנו ועובר לעול� האמת " נפטר"כאשר מישהו 
 ִאִ%י ויהיה יחיה בליבנו, והשכחה ַהְ=ִ/ָ�הינצל מתהו�  ,שכמעט אבד זכרוהא�  ."חי"נצליח לשמור אותו 

  .מנח� ומרפא, "בונה"כרו� חיובי ויז ...ָהֵעת ָ-ל

נורית : לח�, רחל שפירא: מילי�, "נחמה(" "ְלֶנָחָמה ְזק2ִקי3 -ֹה ,%ָ4ה ִלְפָעִמי3 ,ֲאִני ִלְפָעִמי3"וכאשר 
בעזרת הזיכרו� , במאמר זה בו עסקנו "סוד הנחמה"עזרת ב, להתנח� ולהתרפא %נוכל להיעזר , )הירש

  .וההמשכיות

  

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט, , , , בברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלום

  com.roth@gmail.nekudatova: מייל

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

  . נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

  הפJ בי� חברי@ ?אהבת . ל"אשמח לקבל למייל הנ ?יש ל@ הערה או הארה


