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  )3201/אוקטובר/12 , ד"תשע חשוו� 'טו ,ד"נת תשעש  3 גליו�( "ל�� ל�"גליו� 

  ה"ב

  ל� ל� לעצמ�  � "ל� ל�"לפרשת  "נקודה טובה"

   ".האד# אינו אלא"אומר המשורר שאול טשרניחובסקי בשירו , הוא תבנית נו מולדתו, כל אחד מאיתנו

  ,ְקַטָ.ה ֶאֶר- ַקְרַקע ֶאָ(א ֵאינ' ָה&ָד#

  ,מ'ַלְד0' נ'1 0ְַבִנית ֶאָ(א ֵאינ' ָד#ָה&

  ,ַרֲעָנָנה ע'ָד5 &ְזנ' ָמה 2ָ3ְֶפָגה ַרק

  ...ִלְרא'ת 7ְָבָעה ֶטֶר# ֵעינ' 2ָ3ְֶפָגה ָמה ַרק

, שפה י� של אנושי" ניחוחות"אלא ג� , לא רק מראות של נו פיזי "סופגי�"אנו , חיינושנות  במש�
  .תפיסת עול� �סי אנוש ומעל הכל יח, תרבות, אווירה

ָמה "ו" &ְזנ' ָמה 2ָ3ְֶפָגה"מכוח , ואישיותו מחבר את ניגוני נפשו, "ְקַטָ.ה ֶאֶר- ַקְרַקע" שעודנו, והנער
  .במולדתו" ֵעינ' 2ָ3ְֶפָגה

. עות יסודהבט, הרוחנית מ'ַלְד0' נ'1 0ְַבִניתשהבי� כי , עוסקת באברה� אבינו ,"ל� ל�"פרשת , פרשתנו
ל הבורא �הוא הא, כי הפסל מעשה ידי האד�, סירב לקבל את התפיסה שרווחה אז, אברה� החושב

מנוהל על ידי נברא וכי העול�  ,המסקנה להובילו אותו א, התבוננותו וחקירותיו. המנהיג והמפרנס, והיוצר
�ריבונו של עול�  "�פועלי� , הכוכבי� והמזלות �" גרמי השמי�"וכל  שהינו חיצוני לבריאה" כוח עליו

  ).ג, עבודת כוכבי� א הלכות �"רמב(" טועי# העול# שכל) אברה�( וידע". מכוחו

את כל  "מחק" .את מולדתו הרוחנית האלילית, "ארצו הקטנה"את  �היש� את עולמו  )הרס(ָסַתר אברה� 
בוראו והקשר האישי  מכוח ההיכרות ע� ,מחדשעולמו הרוחני ובנה את  וספגו עיניו ואוזניהטעויות ש
  .שיצר איתו

ולשמור את האמת הפנימית שלו " ללכת ע� הזר�"הא� . חייו ה שלהחלטהכא� נאל$ אברה� לקבל את 
  ". נגד הזר�ללכת "ו ללכת ע� האמת שלואו הא� , לעצמורק 

והחל ולשאת בתוצאות חשובה יותר והוא מוכ� לשל� את המחיר  אברה� החליט שהאמת הפנימית שלו
 והתחיל) פסלי�( הְצָלִמי� ושיבר בה הולכי� שאת� האמת דר� זו שאי� ולומר"וכח ע� אנשי עירו להתו

   ).ש�..." (העול� לאלוהַ ) רק( אלא לעבוד ראוי שאי� �לעַ  להודיע

ֶעֶבר "על ה, ממרכז המפה החברתית � החלטה זו גררה אחריה מחיר אישי יקר של יציאה מ� הקונצנזוס 
  ..."העברי"וזהו אכ� המקור לכינוי אברה� . של החברה המרוחק, האחר, "השני

 ֶאל 0ִבי�ָ  .ִמֵ/ית .ִמ-,ַלְדְ+�ָ  ֵמ(ְרְצ�ָ  ְל�ָ  ֶלְ� " :ה לאברה� אבינו ומצווה עליו"פונה הקב ,בפתח פרשתנו
 נ'1 ְבִנית0ַ � ציווי שעיקרו היציאה והניתוק מ� הבית ומ� המולדת מ ).א, בראשית יב" ((ְרֶא3ָ  ֲא1ֶר ָה0ֶר$

הלאה בדרכ� ותמשי�  ְל�ָ ל� . עצמיות�אל אל פנימיות� ו, בבדידות�, לבד� �"ְל�ָ  ֶלְ� " .האלילית ,מ'ַלְד0'
  .עול� האלילימרחבי הב, ל אחד�להפי$ את האמונה בא

  !?של האד� המודרני ב� המאה העשרי� ואחת ולאוזני, כיו�הינו רלבנטי , "ְל�ָ  ֶלְ� " �הא� הציווי האלוקי 

הקריאה , המנהלי� את חיינו מתו� בחירה חופשית ולכ�, דעתני� ובוגרי�, אנו אנשי� חופשיי�, לכאורה
  ".לא מדברת אלינו"כבר , הזאת
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, דווקא לאד� המודרני, הינה מאד רלבנטית, "ְל�ָ  ֶלְ� "נראה לי שהקריאה האלוקית , במחשבה שניה, אול�
  .א כא� ועכשיודווק

  .ולכוו� את התנהגותו האד� המודרני חשו לקולות רבי� בסביבתו המנסי� להשפיע עליו

ושימוש באסטרטגיות שיווק  עמלי� יו� ולילה תו� כדי השקעת הו� עתק, מאות ואלפי אנשי פרסו�
  .בזבוז ונהנתנות, לעודד צריכה ,להשפיע על הרגלי הצריכה וההתנהגות שלנו כדי, מתוחכמות

מודעות . זוהר ותהילה או למותג להקנות למוצרלמסעות של קידו� מכירות במטרה יסי� סלבריטאי� מגו
עונד ... שותה בירה של, אמיתי" גבר"שמי שרוצה להיות , לנו" מסבירות", המוצבות לאור� הדרכי�, הענק

  ...עייתו תכשיטי� שלוקונה לר... ע� מכונית מדג� 'קורע את הכביש'... מעש� סיגריות של... שעו� של

  ...ולא כצור�" ער�"ע� המסר העיקר של שופינג כ, הדברי� נכוני� באותה מידה, ובצד הנשי של המפה

 שהדר� לניצחו� ,תו� העברת המסר לשו� הרעו סכסכנות, תוכניות הריאליטי למיניה� מעודדות תחרותיות
   .של יריבי�" גופותיה�"זרועה ב

הפרסו� , ואל תית� לאנשי השיווק תהיה אתה עצמ� �" ְל�ָ  ֶלְ� "מאיתנו הקריאה לכל אחד , במצב שכזה
  .הינה רלבנטית הרבה יותר מתמיד, לעצב אות� כרצונ�, או ללח$ החברתי, והמדיה

  !?"אתה"כיצד נית� להצליח להיות ? אי� עושי# את זה

  ".זה ברדיו אמרו את"כל רעיו� אפילו א� " לקנות"עלינו להשתמש בחוש הביקורת ולא , ראשית

וה� מפעילי� עלינו לח$ חברתי ללכת " גזעיי�"ו" ק.לי�"ה ה� 'אפילו ע� כל החבר. בל נתבייש, שנית
  ....לעבר השנילפעמי� ג� א� זה יביא אותנו ! ל נתבייש לומר לאבפשוט  ,משהו שלא מתאי� לנו... אית� ל

א� מכוח התפיסה . "ֵעינ' 2ְָפָגה"ו" &ְזנ' 2ָ3ְֶפָגה" בעזרת מה "מ'ַלְד0' נ'1 0ְַבִנית" האד� בונה ויוצר את
לעצב נוכל , לעצמיותנו �  לנו" מתאי�"מתאימי� ולסנ� את מה שלא " פילטרי�"נדע לשי� , "ְל�ָ  ֶלְ� "של 

  .כרצוננו � את תבנית נו מולדתנו הרוחנית 

�  .ע�הרבה יותר מאי פ ,היו�לנו רלבנטית , "ְל�ָ  ֶלְ� "הקריאה האלוקית , אכ
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