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 (2016, אוקטובר 1 ,ב"תשע אלול חכ" ,ו"שנת תשע 48)גליון  ראש השנהגליון 

 ה"ב

 

ַמע" -לראש השנה תשע"ז  "נקודה טובה" ָרֵאל שְׁ  "ֱאלוַֹקי ִישְׁ

ַמע ָרֵאל שְׁ ָשו ֱאלוַֹקי ִישְׁ ַבד ֲאִני ַעכְׁ   לְׁ

ֹּלא ָעָשה ֱאלוַֹקי אוִֹתי ַחֵזק ַחד שֶׁ פְׁ   אֶׁ

ֵאב ֵאין ָגדוֹל ַהכְׁ ֹרחַ  ָאןלְׁ  וְׁ   ִלבְׁ

ִיָגֵמר ֲעֵשה  ...ֹכח ִבי נוַֹתר ֹלא ִכי ,שֶׁ

, 2000הפזמונאי יוסי גיספן בעקבות הלינץ' ברמאללה בשני חיילי צה"ל הי"ד בשנת נכתב על ידי שיר זה ש
 של אדם לבוראו. ואישית, פרטית פניה ישירההוא 

קריאה לעזרה אלוקים שלי ובצידה  -  יֱאלוַֹק תפילה המבטאת קרבה גדולה של האדם לאלוקיו בבחינת 
ַמעעכשווית ומיידית:   ...ֲעֵשה ,ַחֵזק ,שְׁ

 מהי מערכת היחסים בין האדם לבוראו.וכאו צפה ועולה השאלה, 

ראש השנה ויום  –תשובה חלקית לכך, נוכל למצוא במילות אחד מקטעי התפילה של "הימים הנוראים" 
 הכיפורים, הבאים עלינו לטובה.

ַאָתה ַעֵמְך נּוָא ִכי  .ֱאלוֵֹקינּו וְׁ

ַאָתה ָבנֶׁיָך ָאנּו  ָאִבינּו, וְׁ

ך ָאנּו ַיתֶׁ ַאָתה ַרעְׁ  ּדוֵֹדנּו, וְׁ

ַאָתה ַעֵמְך ָאנּו ֵכנּו. וְׁ   ַמלְׁ

ברר אם כן, כי מערכת היחסים בין האדם לקונו ובין האומה לאלוקיה, היא מורכבת. יש בה מאפיינים מת
ארכית ויש בה גם מוטיבים של מערכת יחסים זוגית המבוססת על שותפות של מערכת יחסים הורית היר

 ועוד ועוד.

ַאָתה ָבנֶׁיָך ָאנּו הורים שואפים לגדל את בניהם מתוך אהבה והעצמה אישית, כדי להעמיד דור חדש  -ָאִבינּו  וְׁ
 ועצמאי, ההולך בדרכי אבות.

ך ָאנּו ַיתֶׁ ַאָתה ַרעְׁ , תוך עשיה נאמנותברית והמיוסדת על שותפות, זוג בונים יחד בני  -ּדוֵֹדנּו )בני זוג(  וְׁ
 משותפת.

 והדברים ארוכים מיני ים.

האדם הוא שליחו של בסוגיה מרתקת זאת:  , מציע לנו מבט נוסףימי זכרוןהרב סולובייצי'ק בספרו 
 הקב"ה!

 פי הכל יכול?ל האינסו-להיות שליחו של הא יכולהאם האדם הסופי שימיו קצרים ויכולתו מוגבלת, 

ה" ה ְוַעתָּ ָלֲחָך ְלכָּ שְׁ אֶׁ הוֵֹצא ַפְרֹעה ֶאל וְׁ ת וְׁ ֵני ַעִמי אֶׁ ָרֵאל בְׁ ָרִים ִישְׁ , י(, אומר הקב"ה למשה רבנו ג שמות" )ִמִמצְׁ
 וממנה אותו לשליחו האישי. ללמדך, שילוד אשה יכול להיות שליחו של ה"כל יכול".
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  הוא לא יכול להסתדר לבד?האם הקב"ה צריך את עזרתו של משה רבנו? האם 

 השליחות היא לא בשביל הקב"ה, אלא בשביל האדם.

, כי הוא לא יכול לעשות זאת בעוד שהאדם ממנה את חברו כשליחו כדי לפעול ולעשות בשמו ועבורואולם, 
 המצב הינו הפוך לגמרי.הרי שכאן, 

יסייע בידו במהלך השליחות, לו שהוא ילך איתו יד ביד ובטיח מוכשליחו  משההקב"ה ממנה את כאן 
ָאֹנִכיבאופן צמוד וקרוב כדברי הקב"ה אל משה: "... יֶׁה וְׁ הְׁ  , יב(.ד שמות" )ְתַדֵבר ֲאֶשר ְוהֹוֵריִתיָך ִפיָך ִעם אֶׁ

 שליחותו של משה רבנו, היא בבחינת "בנין אב" למערכת היחסים שבין האדם לקונו.

 כל אחד יכול ומוזמן להיות שליחו של הקב"ה.

 והיכן הוא מינוי השליחות של כל אחד מאיתנו?

 עצם העובדה שאני נולדתי והגעתי לעולם דווקא "כאן ועכשיו", היא היא ההזמנה לשליחות.

 ומהי השליחות?

שליחותו של עם ישראל, היא להפוך את החברה והעולם למקום טוב יותר וראוי יותר מבחינה רוחנית, 
 בבחינת "אור לגויים".

 שליחות הפרטית שלי, בתוך התמונה הכוללת הגדולה הזאת? ואם כך, מהי

שאלה מהותית זו, היא "כתב החידה" הפרטי של כל אחד מאיתנו. הקב"ה השאיר לכל אחד מאיתנו את 
המשימה לחקור לפענח ולנסות להבין מה אני יכול ומתאים לעשות דווקא בדור הזה, בחברה בה אני נמצא, 

 י.ורכושבכוח יכולותי, כישורי 

 רעיון מופלא זה, מעמיד באור חדש לגמרי את מהות קיומנו בעולם ומעצים אותנו. 

 כן, אני שליחו של הקב"ה. אני שותפו של הקב"ה...

מי שנכנס לשנה החדשה עם תחושה של שותפות דרך עם בוראו, מובטח לו שיסלול דרכים חדשות של עשיה 
 כת ה'.ותרומה לחברה. ומתוך שותפות זו, יזכה וודאי לבר

זאת ועוד. יסוד זה מגדיר מחדש את מערכת היחסים בינינו לבין חברינו. אם גם חברי הוא שליחו של 
 הקב"ה, הרי שאני חייב בכבודו...

 

 קורא יקר,

גליונות, פסענו יחד במהלך השנה במשעולי התורה ופרשיות השבוע. יחד למדנו וליבנו, יחד קראנו  48במשך 
בים, המעשירים אותי בהארותיהם( ויחד ארגנו את מסכת תורת החיים, המראה וגם התכתבנו )ותודה למגי

 כי תורת ה', הינה רלבנטית ועכשווית היום, כאן ועכשיו, גם לאדם המודרני.

אני מאחל לכם ולבני ביתכם, שנת שמחה ועשיה, שנה פוריה, שנת בריאות וברכה, שנה שימלא ה' כל 
 משאלות לבכם לטובה.
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 אי"ה לקראת חג הסוכות ויחתום את השנה. הגליון הבא יצא

 

 וכתיבה וחתימה טובה שנה טובה , שבת שלוםבברכת 

 משה רוט

 com,rothmoshe@gmail :ניתן לפנות למייל ,לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה

 ovat_com/nekuda,pirsuma,//www:http   :"נקודה טובה"ארכיון 

 ,נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

      ,ל"אשמח לקבל למייל הנ ?יש לך הערה או הארה

 הפץ בין חבריך ?אהבת
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