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  )2201/12/92 ,ג"תשעטבת ' זט ,ג"שנת תשע 12גליו� ( �  "ויחי"גליו� 

  ה"ב

  

   אחרית הימי! �  "ויחי"לפרשת  "נקודה טובה"

הוא אחד משיריה הידועי� של הזמרת , "מה שיהיה יהיה"Que Sera sera -  	" קה סרה סרה"השיר 
. 'האיש שידע יותר מדי' 'קוק'היצאלפרד 'שיר איתו הופיעה בסרטו של  ,...)השישי�שנות (' דוריס דיי'

  ...בתרגו� חופשי, יוהנה חלק ממילותהשיר נכתב על ידי ליווינגסטו� ואוונס ו

  ,ִאִ.י ֶאת ָ&-ְלִ,י, ְקַטָ+ה ַיְלָ(ה ְ)ֶ&ָהִייִתי

  ?ְ)ֶ&ֶאְגַ(ל ֶאְהֶיה ָמה

  ...ַוֲעִ&יָרה ָיֶפה ֶאְהֶיה ַהִא!

  :ִאִ.י ֶ&ל ְ(ָבֶריָה  ְוִהֵ+ה

  ִיְהֶיה ֶ&6ְִהֶיה ָמה �  'ֶסָרה ֶסָרה ֶק4'

  ,9ִיִדיָעֵתנ8 ְולֹא 9ְָיֵדינ8 ֵאינ7 ֶהָעִתיד

  ,'ֶק4 ֶסָרה ֶסָרה'

  ....ִיְהֶיה ֶ&6ְִהֶיה ָמה

  .אומרת הא! לבתה, "9ִיִדיָעֵתנ8 ְולֹא 9ְָיֵדינ8 ֵאינ7"שלנו העתיד 

 ".לגלות את הק;" 	לגלות את העתיד  ,קראת פטירתולמבקש יעקב אבינו בעת פרידתו מבניו , בפרשתנו
" ַה6ִָמי! 9ְ-ֲחִרית )יקרה לכ�( ֶאְתֶכ! ִיְקָרא ֲאֶ&ר ֵאת ָלֶכ� ְו.ִ-יָדה ֵה+ְספ* ַו$ֹאֶמר ָ(ָניו ֶאל ַיֲעקֹב ַוִ$ְקָרא"
  ). א, מט ראשיתב(

 הק0 את לגלות) יעקב( קשיב" .אלא רק מבר/ את בניו ,יעקב אינו מגלה את הק;בהמש/ הדברי� , אול�
  ).ש�, י"רש(" אחרי! דברי! אומר והתחיל )רוח הנבואה( ממנו שכינה ונסתלקה

  ?לע! ישראל �מהו העתיד המצפה לנו 

שליט ( האומר שבעתיד יעמוד לע� ישראל מל/, )סו1 הלכות מלכי�(� "תשובה לשאלה זו נות� הרמב
מל/ . לאר0 ישראל ויבנה את בית המקדש גלויות השונותמ� ה שיקב0 את נידחי ע� ישראל) במדינת ישראל

  ...כמו כולנו, ילוד אשה, אד� מ� השורהמל/ שהוא . הוא הוא המשיח שכולנו מחכי� לו, זה

   .יעוד לאומי ויעוד רוחני: בחזו� הזה שלובי� יחד שני יעודי�

ובציד�  .הייעודי! הגשמיי! אלה 	קיבו0 הגלויות וחיי� נורמאליי� של ע� במדינתו , )שליט( מל/, מדינה
חידוש הקשר ...) תורה(חיזוק הקשר של הע� ע� מקורותיו ושורשיו הרוחניי�  :הייעודי! הרוחניי!ג� 

  .עבודת המקדש 	חידוש עבודת הקודש ויו המיוחד של הע� ע� אלוק

 	  מיתהקומה הגש) ובעזרת(מעל , )ייעודי� רוחניי�(קומה רוחנית . קוממיותזו משמעותה של המילה 
  .)ה קוק"בש� הראי( המדינה

, בארצו, בנחת על אדמתומתי ע� ישראל ישב  !?מתי זה יקרה –השאלה הבאה התבקשת מאיליה היא 
  !?כשהוא חופשי מאיומי� וסכנות
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כבר יש לנו מדינה ושלטו� יהודי . ואנו מתקדמי� בקצב יפה" מקו� טוב"ב, האמת היא שאנחנו בדר/
  .ונידחי ישראל החלו להתקב0

  ?מתי המסע הזה יסתיי!

העתיד בהחלט : במקרה הזה היא טעתה". ולא בידיעתנוהעתיד אינו בידינו " :דוריס דיי בשירה אמרה
  .בידינונמצא 

  :בי� אד! לחברו מאוחדלדברי! גדולי! כאשר הוא  זוכה ,והעול! כולו ע! ישראל

, )חטא קשה יותר(ה "ואילו דור הפלגה שמרדו בקב. נענש בכליה במבול, דור המבול שחטא בגזל •
 ָ?ָפה ָה+ֶר0 ָכל ַוְיִהי: "כי אנשי דור הפלגה היו מאוחדי� ככתוב? ומדוע. נענשו בעונש פחות קשה

 .מה גדול כוחה של האחדות, ללמד/ ).א, ראשית יאב( "ֲאָחִדי! 8ְדָבִרי! ֶאָחת

 .כאיש אחד בלב אחד 	היה ע� ישראל מאוחד , בשעת מת� תורה •

מאחר ולא היתה , ירדו למלחמה וניצחו את אויביה� למרות שעבדו עבודה זרה ,דורו של אחאב •
 .לא דברו לשו� הרע זה על זה 	ביניה� שנאה ומריבה 

וזכינו בה שוב ) ימי המחתרות והפילוג(י מלחמת השחרור את ירושלי� העתיקה איבדנו בימ •
 .בתקופת האחדות הגדולה –במלחמת ששת הימי� 

  .והרשימה עוד ארוכה

 .והכלי להשגתו הוא אהבת ישראל ואחדות ...הלאומי שלנו הוא בהחלט ג! בידיעתנו וג! בידינוהעתיד 
אורות ( ...אהבת חינ!נשוב להיבנות על ידי  ,על ידי שנאת חינ� וא� נחרבנו: ה קוק"הראי ועל כ/ כבר אמר

  ).חלק ג

   ?ס'אי@ עושי! את זה תכל

התמקדות במעלותיה! ויתרונותיה! של על ידי , מציע לנו להגיע לאהבת חינ�, נסק'רבי אלימל/ מליז
  ...חברינו ולא בחסרונותיה!

  ...בתקופת הבחירות, ויפי� הדברי� שבעתיי� ...בידינו הדבר, וכאמור

  

ובשבוע  )תחילת האנושות ותולדות אבות האומה, חומש הבריאה( אנו מסיימי� את חומש בראשית השבוע
  ספר הגלות והגאולה של ע� ישראל, ספר שמות 	ה את החומש השני "נתחיל אי, הבא

  

        שבת שלום שבת שלום שבת שלום שבת שלום בברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט    

  nekudatova.roth@gmail.com: מייל

  tova_com/nekuda.pirsuma.//www:http   :"נקודה טובה" רשימת תפוצה +ארכיו�

  ,נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

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

  הפ; בי� חברי@ ?אהבת 


