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ב"ה
אשית
"נקודה טובה" לפרשת נח  -לְ הַ ְת ִחיל ִמבְ ֵר ִ
בפרשתנו ,פרשת נח ,מוצא נח את עצמו פליט בעולם הרוס שעבר מבול והשמדה טוטאלית .מנין לקח נח
את הכוח להתחיל שוב מחדש ולבנות את העולם?
אשית ,לאחר
כמובן שניתן להעתיק את השאלה הזאת גם אלינו .מנין לוקח האדם את הכוח לְ ַה ְת ִחיל ִמבְ ֵר ִ
שנפל שוב ושוב?!
הקב"ה הטביע בעולם כוח בראשיתי של התחדשות .וכך במעגל השנה אנו מוצאים מועדים ,שכל כולם
אומרים התחדשות .את ראש השנה בו מתחילה שנת החמה ,את עונות השנה המתחדשות ואת ראש
החודש ,בו הלבנה מתחדשת .וכמובן גם את שבת הפותחת ומחדשת שבוע חדש .השבת ממנה מתברכים כל
ששת ימי המעשה (שפת אמת ויקרא פרשת קדושים)
אולם ,מתברר כי כוח ההתחדשות קיים לא רק במועדים אלה ,אלא גם בכל יום ויום.
כל זריחה חדשה של השמש ,היא מעין התחדשות ובריאה חדשה וכל קימה והתעוררות של האדם מידי
בוקר משנת הלילה שלו ,היא מעין תחיית המתים ,או בריאה מחדש...
ומנין יונק העולם את כוח ההתחדשות? מששת ימי המעשה האלוקיים הבראשיתיים (פרי צדיק ,במדבר
פרשת נשא).
אשית (את
ֲשה בְ ֵר ִ
על כך אנו אומרים בתפילה בכל בוקר ,שהקב"ה ְמחַ דֵ ש בְ טּובו בְ כָל יום ָת ִמיד (את) מַ ע ֶׂ
בריאת העולם)( ,ברכת יוצר אור).
אותו כוח התחדשות אלוקי הטמון בבריאה ,מתעורר שוב ושוב מידי בוקר והוא הנותן לנו את הכוח ליצור
ולחדש ,להחיות ולגלות ,בכל תחומי החיים ,בחומר וברוח.
על כך מדברת נעמי שמר בשירה "הַ חֲ גִ יגָה נִ גְ מֶׂ ֶׂרת" (מילים ולחן) .לפעמים ,קשה לנו ואנו מרגישים שהגענו
לסוף הדרך ואזִ ,מתוְך הַ חֲ ֵשכָה אֲ נ ְַחנּו ְמבַ ְק ִשים (ומחפשים את הכוח והיכולת)  -לָקּום מָ חָ ר בַ ב ֶׂקר ּולְ הַ ְת ִחיל
אשית.
ִמבְ ֵר ִ
ומהו מקור הכוח ?
אשית
...מבְ ֵר ִ
ִ
אֶׂ ת עול ְָמָך בַ ב ֶׂקר ָת ִמיד לִ בְ רא:
הָ אֲ דָ מָ ה ,הָ עֵ ֶׂשב וְ כָל הַ ְמאורות
וְ ָאז ִמן הֶׂ עָ פָ ר ,בְ צֶׂ לֶׂם אֲ נ ִָשים,
אשית.
לָקּום מָ חָ ר בַ ב ֶׂקר ּולְ הַ ְת ִחיל ִמבְ ֵר ִ
אֶׂ ת עול ְָמָך בַ ב ֶׂקר (מידי בוקר בבוקרוָ )...ת ִמיד לִ בְ רא ומתוך כך ,מתוך הבריאה וההתחדשות היומיומית -
אשית ,שוב
האלוקית ,יש לבני האדם  -בְ צֶׂ לֶׂם אֲ נ ִָשים ,את הכוח והיכולת לָקּום ָמחָ ר בַ ב ֶׂקר ּולְ ַה ְת ִחיל ִמבְ ֵר ִ
ושוב...
הקב"הְ ,מחַ דֵ ש בְ טּובו בְ ָכל יום ָת ִמיד ,את הכל .והאתגר מונח לפתחנו ,לנצל זאת ולהתחדשּ ...ולְ הַ ְת ִחיל
אשית ,בכל בוקר מחדש.
(שוב) ִמבְ ֵר ִ
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בברכת שבת שלום
משה רוט
לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה .ניתן לפנות למיילnekudatova.roth@gmail.com :
ארכיון "נקודה טובה"http://www.pirsuma.com/nekuda_tova :
נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.
יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל.
אהבת? הפץ בין חבריך
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