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  )3201/מברדצ/14  ד"תשע טבת 'יא ,ד"נת תשעש 21 גליון( "ויגש"גליון 

  ה"ב

  "ַׁשָּיָרה ְוִנְמֶׁשֶכת" -  "חיוי"לפרשת  "נקודה טובה"

לארץ ישראל  הרבות שהתקבצו ובאובגלויות  עוסק ,)יווני עממי: לחן( שיר השיירה -י מוהר בשירו לִ עֵ 
  :ממקומות רבים

  ִּדַּבְרנּו רִמְספֹו ַרּבֹות ִּבְלׁשֹונֹות

  ִהַּכְרנּו ֶׁשּלֹא ִּבְכָלל ִּכְמַעט ֶזה ֵאת ְוֶזה

  ָעַזְבנּו ְמאֹד ַרִּבים ּוְמקֹומֹות

 ...ְוָאַהְבנּו ָרִצינּו ַאַחד ָמקֹום ְוַרק

 

  הַׁשָּירָ  ְוִנְמֶׁשֶכת

  ֶׁשָעְבָרה ַהֵּמָאה ִמן

  ַהּיֹוְצִאים ְּכָבר ְרחֹוִקים

  ְוָחלּוִצים ִאָּכִרים

  ַּבֶּפֶרְך  ָעְבדּו לּוֶׁשָעְמ 

  ַהֶּדֶרְך  סֹוף ֵאת ִלְראֹות ְּבִלי

  ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ְוַעְכָׁשו

  ַנְחנּו ְולֹא ָׁשַקְטנּו לֹא

  ִּבְלָעֵדינּו ַיְמִׁשיכּו לֹא

 ...ַחֵּיינּו ַהְרַּפְתַקת זֹוִהי

החל  ,ארצהאת דרכה  העושה...) לארץ ישראל שרשרת העליות השונות(עולים השיירת מספר על המשורר 
תחילת ימי  אל, הרחק אחורה הַׁשָּירָ  ְוִנְמֶׁשֶכתאת הביטוי " נמתח"ו נוסיף ,ואילו אנו .תחילת הציונותימי מ

  .עם ישראל

ל -מחדש את האאבינו גילה אברהם , את הקשר עם אלוקיו והחל לעבוד אלילים "איבד"לאחר שהעולם 
כשהוא מנסה לאחות את הקרע ואת  כולו עולםלספר זאת ל" רץ"היוצר והמשגיח על ברואיו ו, הבורא

   .בין האנושות לבוראה ויוצרה - הנתק בין שמים וארץ 

" ְנַתִּתיךָ  ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִּכי: "...למנהיג הרוחני של העולם כולוה "מינה אותו הקב, לאור מאמציו אלה
אותם הוא , מון הגוייםההמסמלת את  ,'הי הוספת האות "ע, םהואף שינה את שמו לאבר )ה, יז בראשית(

  .מיועד להנהיג

עבר בירושה רוחנית מאברהם אל יצחק בנו ואל יעקב  ,ל אחד- של נשיאת לפיד האמונה בא זהרוחני  תפקיד
 יודעת שהיא ,אומה בעולם ונעשית", כמשימה נצחית את התפקיד ך עם ישראלממשי, ומכאן ואילך. נכדו
  ).ג, אכוכבים עבודת  הלכות ,ם"רמב( " 'ה את

ספר שאת קריאתו אנו  .זוהי תמציתו של כל ספר בראשית העוסק במפעלם הרוחני של אבות האומה
  ."ויחי"פרשת  - בפרשתנו  השבתוחותמים מסיימים 

עם צאתו , בהמשך הדרךזוכה עם ישראל , שאברהם אבינו קיבל מינוי אלוקי לתפקידו כשםכי , נעיר
 ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתם: "גמה והנהגה רוחנית כלפי כל אומות העולםלקבל מינוי דומה של דו, ממצרים

   ).ו, יט שמות" (ָקדֹוׁש) עם( ְוגֹוי ּכֲֹהִנים
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 מורי דרך רוחניים -" הניםוכ"תהיו ממלכה של  ,עם ישראל כך אתם, כשם שהכהן הינו מנהיג רוחני בעמו
  .לאומות כולן - לאנושות כולה

מופנה אחורה אל ההיסטוריה  אמנםמבטו  .שוכב יעקב אבינו על ערש דווי ,"חיוי"פרשת  - בפרשתנו 
אל השיירה הרוחנית העתידה  .כלפי העתידעיקר מחשבתו מופנית , אולם. האישית שלו מתוך חשבון נפש

שנועדה להמשיך ולשאת את הלפיד הרוחני והאמוני של אברהם אבינו , כולהאומה השיירה של . להימשך
  ).ו, מב ישעיהו( "ּגֹוִים ְלאֹור"ות בעולם ולהי

ברכה המפרטת ומתארת את , לפני פטירתו ומעניק לכל אחד מבני, יעקב אבינו שמבטו צופה פני עתיד
, הוא וזרעו אחריו -למלא  ראוי ומיועד, את התפקיד אותו הוא יכול ומשרטט בכךיכולותיו ואת חוזקותיו 

  .בעם ישראל

שבט  -עדת הסוחרים ויששכר  - זבולון , כוח המלוכה וההנהגה -הודה י, מלמדי תינוקות -שבט שמעון 
  .ועוד חקלאים -בני אשר , לוחמים -שבט גד . הלמדנים העוסק בתורה

  .את יכולותיו הייחודיות, כאשר כל שבט תורם לכלל, יוצרת איחוד ואחדות, בין השבטיםהשונות 

  .של האומה שבדרךו, של המשפחה המשך מסעה -זה מה שמעסיק את יעקב בשעותיו האחרונות 

מתוך ולאור . שליחותם הרוחנית של האבות - שרטטנו את עיקרו של ספר בראשית , בשורות קצרות אלה
  .פרידתו של יעקב אבינו/בשעותיו האחרונות של פטירתוגם  ,"ויחי"פרשת  - בפרשתנו עסקנו , שליחות זו

  !?האם השיירה הזאת עדיין נמשכת

 )ו, יט שמות( "ָקדֹוׁש) עם( ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת" שליחותם של האבות ושליחותו של עם ישראל להיותהאם 
  ?גם היום עדיין רלבנטית, )ו, מב ישעיהו( "ּגֹוִים ְלאֹור"ו

, ממשלתה הראשוןולימים גם ראש " המדינה שבדרך"ראש ההנהגה של , דוד בן גוריוןנתן , תשובה לכך
  :על המדינהבדברי חזונו 

אבל היא העניקה לנו , בשטחים רחבים וברוב עם, בעושר, לא פינקה אותנו בכוחה ההיסטורי
 .אור לגוייםוהיא ְמַזָּכה ומחייבת אותנו להיות  ,תכונה מוסרית ואינטלקטואלית בלתי מצויה

ם טוב להפוך את העולם למקו: והיא. ועד היוםימי אברהם אבינו מאז  ,המטרה הבסיסית לא השתנתה
למקום בו עושים צדק ומשפט , )אלוקיות(למקום המתנהג על פי ערכים ואידיאולוגיות רוחניות . יותר

ולמקום בו . )ראה נבואת ישעיהו פרק א( ולא פוגעים בזכויות הפרט והעובד ושומרים על זכויות החלש
ים על איכות הסביבה למקום בו שומר .אלא גם בונים עתיד טוב יותר, רק על ההווה המיידילא חושבים 

  .ה"וכל זאת מתוך אמונה בקב .ולא מחריבים את העולם

שבע מצוות בני "עם ישראל הוא זה שמזכיר לעולם כולו את חובתו לקיים את , נזכיר כי" קצה המזלג"על 
החובה להעמיד מערכת משפט מסודרת את , איסורי גניבה ורציחה: האנושיות והבסיסיות כל כך ובהן" נוח

  . ועוד

הסובל והמותקף , המוגנת שלו ומתעלם מן הנזקק" בועה"בעולם המודרני בו כל אחד מסתגר ב. זאת ועוד
 תּוַכל לֹא"... ו )טז ,יט ויקרא(..." ֵרֶעךָ  ַּדם ַעל ַתֲעמֹד לֹא"... :לקחת אחריות מצווה אותנו התורה,  שלידו

   ).ג, דברים כב" (ְלִהְתַעֵּלם

 .ות שעם ישראל הביא ומביא לעולם כולוה רק חלק מן הבשורות הרוחנילא
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גם כשהמסע הפיזי של  ,אולם .)מתוך המשך השיר(" ִיְׂשָרֵאל צֹוַמַחת ִמְסִביֵבנּו"ו" ַעם נֹוָצר ְוֶאֶרץ ָקָמה", אכן
עתיד להימשך , עדיין המסע הרוחני הזה, הציונות לארץ ישראל יושלם וכל עם ישראל ישב לבטח על אדמתו

  "...ְרַּפְתַקת ַחֵּיינּוַה "זוהי כי . לנצח

   ...הַׁשָּירָ  ְוִנְמֶׁשֶכת

  ...חיינו ִׁשיַרתת חיינו וגם ַׁשָּירָ זוהי גם 

היום בו החל , את זכרונו ההיסטורי של עשרה בטבת, מציין עם ישראל בתענית, ביום שישי הקרוב
, של מצור קשה חצישנה וכלאחר . )לפני ספירת האומות 588( נבוכדנצאר מלך בבל את המצור על ירושלים

  .בית המקדש הראשון נחרב

  .שיום מותם לא נודע, בו עם ישראל זוכר ומזכיר את קורבנות השואה, יום הקדיש הכללייום זה הינו גם 

  . הן את הטובות והן את הקשות. כל התחנות שעברו עליו במסע חייואת , "חי"ו כי עם ישראל זוכר

  :ונחתום בהמשכו של השיר בו פתחנו

   ַהָּגֻלּיֹות ָּכלּוִמ 

   ַהְּבָעיֹות ָּכל ְוִעם

   ָקָמה ְוֶאֶרץ נֹוָצר ַעם

   ִנְרְּדָמה ֲאֶׁשר ְוָׂשָפה

    ִמְתעֹוֶרֶרת ִהְתִחיָלה ׁשּוב

   ּוְמַדֶּבֶרת ּוְמַדֶּבֶרת

    ַהַּסַער ֵיהֹום ִמָּסִביב

   ְוַהַּצַער ַהּקִֹׁשי ָרב

   ִלְׂשמֹחַ  ָמה ַעל ֵיׁש ֲאָבל

    .ּכֹחַ  עֹוד ׁשיֵ , אֶֹמץ עֹוד ֵיׁש

  .מסעה של האומה - להמשיך את מסע חיינו, יש לנו עוד אומץ וכוח, למרות הקשיים והצרות

העוסק בירידתו של עם ישראל לגלות , "שמות"חומש  -ה בשבת הבאה בפתחו של חומש חדש "ניפגש אי
  .מצרים ובגאולתו

  

  

        , , , , בברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלום

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  com.roth@gmail.nekudatova: מייל

  http://www.pirsuma.com/nekuda_tova:   "נקודה טובה"ארכיון 

   .נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

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

  ץ בין חבריךהפ? אהבת


