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  )20111/15/, ב"תשע חשוו�' ח, ב"שנת תשע 3גליו� ( " ל��ל�פרשת "

  ה"ב

  

  לדמותו של אברה# אבינו �  "ל�� ל�"לפרשת  "נקודה טובה"

 במילי� אלה. )א, יב,בראשית" (,ְרֶא+ָ  ֲאֶ(ר ָה)ֶר' ֶאל �ִבי�ָ  �ִמֵ�ית �ִמ��ַלְדְ��ָ  ֵמ	ְרְצ�ָ  ְל�ָ  ֶלְ�  "...
  . ל אחד%באאמונה הפצת ה % ומוציא אותו לשליחות חייו  צו ומבית אביומאר אברה�את ' עוקר ה

ופנה הקשר ע# ריבונו של עול#  איבד את, ל הבורא והיוצר% הא' את הע� בריאתו העול� שהכיר 
 �"רמב( "הכירוהו ולא ומדעת� היקו# כל מפי והנורא הנכבד הש# נשתכח"עד ש ,הזרה העבודל

  ).ב ,א כוכבי� עבודת הלכות

 % פסל להוא הבי* שאי* טע� והגיו* לכ� שאד� ישתחווה . היה אברה�' שגילה מחדש את ה מי
שבה�  לאחר סבבי התבוננות וחשיבה. מעשה ידיו והתחיל לחפש את הכוח העליו* שמנהל את הכל

המסתתר מנהיג , 'עלמנהיג 'למסקנה שיש לעול� אברה� הגיע , בח* את האר- ואת גרמי השמי�
, מול כל משפחתו, בעימות חזיתיהעמידה אותו , זו מסקנה .'טבע'חוקי המאחורי המס� של 

  .חברתו ועולמו

של הסופר הנס  'בגדי המל� החדשי#'מזכירה לנו את אגדת הילדי� על  ,של אברה�זו תעוזתו 
המל� והע� הלכו שולל אחרי תפיסות כזב ודברי רמאות של שני החייטי� . כריסטיא* אנדרס*

  :שהבטיחו

. לא יוכלו לראותו �טיפשי: יש לו ג� תכונה מופלאה, לא רק מקסי� ונהדר הבד שלנו
  !שילוב של יופי וחוכמה. חשב המל�, מצוי*

  .שהמל� הוא עירו� %העיז להכריז מול ונגד כול� את האמת , ורק ילד אחד קט*

, )בחוצות העיר, במצעד(הצועד מול� בחגיגיות , כול� פרצו בתשואות למראה המל� 
אבל לפתע ! מעול� לא נראה מלכינו הדור כל כ�, והשובל, איזה גלימה מרהיבה: וצעקו

המל� לא לובש שו� , אמר הקול בפליאה , אבא  % נשמע קול קט* וצלול מעל רחש ההמו* 
  !דבר

אבל הילד חזר על דבריו . לחש, אל תדבר שטויות . האב הנבו� ניסה להשקיט את ילדו
  ...בכל ר� 

, )"לפסלי�( עד מתי אנו משתחוי* למעשה ידינו" :� כנגד כל אנשי דורוג� טע* אברה, ברוח זו
  !הפסל הוא עירו� וחסר כל כוח ויכולת  ).יב  'בראשית' ',דרש הגדולמ'(

מש� "החליט אברה� להפי- אמת יסודית זו בעול� כולו ו', אל המסתתר'לאחר שגילה את סוד ה
הפכה שליחות זו למפעל חיי� של אברה� , י�לימ). ג, ב' בראשית, '*"רמב" (' רבי� לדעת את ה

 ע�( ונעשית בעול# אומה, והיה הדבר הול� ומתגבר בבני יעקב ובנלווי� עליה�. "ושל בניו
  ).ג, א' הלכות עבודת כוכבי�, '�"רמב" ( 'שהיא יודעת את ה ,)ישראל

  

צוע לבי, קריאה אל הדגל, קריאה אלוקית של שליחות אברה� אבינו לא היה היחיד ששמע
  .גדעו* ועוד, משה רבנו, נוח: כגו*, היו ג� אחרי� .ה פורצת דר�יממש

קבוצת החלו-  על פקדוממנה אותו ל נוחל' קורא ה, )א, בראשית ז( "ַה2ֵָבה ֶאל ... /ֹא" •
  .לאחר המבול, ומתוק* שתבנה עול� חדש
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אותו למנהיג  וממנהלמשה ב* עמר� קורא ריבונו של עול� , )ד, שמות ג( "מֶֹ(ה מֶֹ(ה..." •
 .ולגואל של ע� ישראל

' אומר ה, ) יד, שופטי� ו" (3ְַלְחִ�י�ָ  ֲהלֹא ִמְדָי� ִמ78ַ ִי5ְָרֵאל ֶאת ְוה4ַ(ְע2ָ  ֶזה ְ/כֲֹח�ָ  ֵלְ�  "... •
 .לגדעו* וממנה אותו למנהיג

  רבי� אחרי�ועוד 

ולש#  )'גשש החיוור'ה בלשו*( ."..מה אני, מי אני ..." :לעיתי� אנו שואלי� את עצמינו ?ואנחנו
  ! ?מה באתי לעול#

  ?הא# ג# לי יש תפקיד ושליחות

 ,אול�, "ְל�ָ  ֶלְ�  "...בבחינת ' בת קול'או , נבואה, אלוקיתאישית ניה אנו לא זוכי� לשמוע פאמנ� 
היא היא בת הקול , י#חברה מסויימלו בתקופהדוקא  באנו לעול#נולדנו ועצ# העובדה ש

  .הלוחשת לנו את הכתב הנעל� של חידת חיינו ,האישית והפרטית שלנו

תפקיד התפור על פי מידותינו . אישיי� %שיש לנו תפקיד ומשימה רוחניי� האומרת  החיד
א� איננו יודעי� , ...)לש� מה נבראנו, שא� לא כ*( כא� ועכשיודווקא הנדרש ליישו� , ויכולותינו

  ...מהו

 היה ומשמו, ואחד אחד לכל ש�) נות*( קורא) בעצמוה בכבודו ו"הקב( היה, הדורות זכו ואילו"...
נות* לכל אחד , הבורא והיוצר %ה "היה הקב ,לו היינו זוכי�).  ל בראשית תנחומא( מעשיו מודיע

 היה ומשמו" :בבחינת %  ושליחותו תפקידו, וומגדיר בכ� בעצמו את מהות שמו מבני האד� את
   ".מעשיו מודיע

כלשונו של ( "הרפתקת חיינו"או , "חידת חיינו"ת ולהגדיר לבד את עלינו לנסו, שלא זכינו, וכעת
  !)'שיר השיירה'ב, עלי מוהר

  ...כל אחד לעצמו !?והיישו# והפתרו�

נמצא אתנו ועל ידינו וצמוד לנו כצל , המשלח שלנו % ה "הקב. עלינו לדעת כי אנחנו לא לבד, אול�
  ).ה, תהלי� קכא" (ְיִמיֶנ�ָ  ַיד ַעל ִצְ=�ָ ' ה ,(ְֹמֶר�ָ  'ה: "הפסוק כלשו*, ומסייע לנו בשעת צרה

: 1961שנת בב "ארה בעת השבעתו לנשיא  ו* קנדי'גלפני כמה שבועות ציטטנו כא* את דבריו של 
והדברי� יפי�  .לעשות למע� ארצ� מה אתה יכולשאל , למענ� לעשותאל תשאל מה ארצ� יכולה "

  .של השליחות והעשיהבהקשר , כא*ונכוני� ג� 

חידת  זוהי! ארצ�קהילת� ו, חברת�, משפחת�מה אתה יכול לעשות למע�  ,ל את עצמ�שא
  .....חיי�

 ,ששמו של אד# מבטא את מהותוהמלמדי�  %  "מעשיו מודיע היה ומשמו"לאור דברי המדרש 
   ". לכל איש יש ש�" %שירה של זלדה קטעי� מנסיי� את מאמרנו ב ,תפקידו ושליחותו

 

חנ* יובל: לח*, זלדה: �מילי/ ש# לכל איש יש   
  

 לכל איש יש ש# 
 י# קשנת� לו אלו

 ונתנו לו אביו ואימו 

 
 לכל איש יש ש# 
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  ...שנתנו לו קומתו ואופ� חיוכו

 
 לכל איש יש ש# 
 שנתנו לו ההרי# 

 ...ונתנו לו כתליו

 
 לכל איש יש ש# 
 שנתנו לו חטאיו 
  ...ונתנה לו כמיהתו

 
 לכל איש יש ש# 

 שנתנו לו חגיו 
  ...ונתנה לו מלאכתו

 
  :נאמר א9 אנו, וברוח דבריה של זלדה

   ...חידת חייו %  של האד� כתב השליחות  �   שנת� לו אלוהי#לכל איש יש ש# 

  ...הדוגמה האישיתהמורשת ו, המסורת, החינו� ההשכלה � נתנו לו אביו ואימו שלכל איש יש ש# 

  ...את שליחות חייו מבצעהוא  האופ* בו  � לכל איש יש ש# שיצר הוא לעצמו במעשיו 

  , אופ* חיוכובקומתו וב

  ,ובמעשיו...)  פספוסיו(בעיוורונו 

  , ובחטאיו במלאכתו

  ...אוהביו ושונאיו, וביחסיו ע� שכניו
  

  .יכול לקנות לעצמושאד� , )ל"בלשונ� של חז(" כתר ש# טוב" זהו אותו

  ...והאישי המיוחד לנוהפרטי " ְל�ָ  ֶלְ�  "... %הוא לחפש את ה , כל שעלינו לעשות

  

  

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםבברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  .com.rothmoshe@gmail: מייל

 1php?cat=26.com/parasha.pirsuma.http://www ":   נקודה טובה"ארכיו� +תפוצה 

   

 .יסו לגניזה לאחר השימושנא לשמור על קדושת הגליו� ולהכנ

  .ל"אשמח לקבל למייל הנ? יש ל� הערה או הארה

 .הפ' בי� חברי�? אהבת


