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 (6192, נובמבר 91 ,ז"תשע חשוון ח"י, ויראפרשת  ,ז"שנת תשע 4מספר גליון )

 ה"ב

 יֹוָמן ַמָסע - מסע ישראלי

מסע בו האדם ניצב בפני אינספור שבילים ועליו . עוסק במסע חייו של האדם, אביב גפן בשירו יומן מסע
מבלי , מבלי ללכת לאיבוד, טיתאת דרכו האישית והפר. לתת תשובות ולנווט את דרך חייו, לשאול שאלות

 ....במקומות לא לו ְלִהיַבַלע

  ִויִציָאה ְשִביִלים ֵאיְנְספֹור

  ַמָסע יֹוָמן ְבתֹוְך רֹוֵשם

  ְלִהיַבַלע ְולֹא ְלִהְתַעְרֵבב

  ַמָסע יֹוָמן ְבתֹוְך רֹוֵשם

 

  ְתִפּלֹות ְונֹוְשִאים ְלַמְעָלה ַמִביִטים...

ֵביְנַתיִ    שֹוְכִחים םְכשֶׁ

ַהַמְשָמעּות   ִלְחיֹות שֶׁ

ת ִלְשֹאל ִהיא  ְוַלֲענֹות ַהְשֵאלֹות אֶׁ

 

ובמילותיו , "משמע אני קיים, אני חושב"מתוך התפיסה היסודית של מסענו פתחנו של  הצעד הראשוןאת 
ַהַמְשָמעּות: "של אביב גפן ת ִלְשֹאל ִהיא, ִלְחיֹות שֶׁ  ".תְוַלֲענֹו ַהְשֵאלֹות אֶׁ

החזיר לאנושות את אבידתה וחיבר אותה , באברהם אבינו שבכוח התבוננותו ותבונתועסקנו  בצעד השני
 .חזרה לבוראה ואלוקיה

ת לֹא-דיברנו על חייו של האדם המוזמן לפתור את חידת חייו ה ובצעד השלישי שֶׁ לכתב ולהפוך אותה  ְמֹפרֶׁ
אומה . שליחות האברהמית של האומה הישראליתכחלק מן ה ,לדרך ולמטרה, לייעוד - שליחות אישית

 .ומודיעה אותו לעולם כולו' היודעת את ה

באופן  ,כל יום מחדש את המשמעות של חייו ּוְלָפֵרש להגדיר, לחפש -האדם מוזמן לגבש את הפתרון הזה 
תירה בין ללא ס) הן בתפילות והן בשאלות, בוראו ואלוקיו -שולחו וך דיאלוג אישי עם ת ,שוטף ומתגלגל

 (.השניים

 .בקשר שבין האדם לבוראועסוק נ, המסע הישראליבצעד הזה של , ולכן

: לבנות את בית המקדש, הוא המעמד בו דוד המלך ממנה את שלמה בנו, ך"בתנאחד המעמדים המופלאים 
ה ְרֵאה" י ַעתָּ ְבנֹות ְבָך ָבַחר 'ה כִּ ת לִּ ׁש ַביִּ ְקדָּ   (.י, כח פרק א יםהימ דברי) "ַוֲעֵשה ֲחַזק ַלמִּ

 ֶאת ַדע, ואתה שלמה בני": ואומר לו' מוסר דוד לשלמה בנו את תובנות חייו בעבודת ה, במעמד מרגש זה
יְך ֱאֹלֵהי בִּ ֵלם ְבֵלב ְוָעְבֵדהּו אָּ ה ּוְבֶנֶפׁש ׁשָּ ּנּו ִאם... ֲחֵפצָּ ּנּו ְוִאם ָלְך ִיָמֵצא ִתְדְרשֶׁ   א מיםדברי הי)" ָלַעד ַיְזִניֲחָך ַתַעְזבֶׁ

 (.ט, כח

מאמץ רוחני מתמיד של בניה ושל  -דורשת עבודה , מערכת היחסים האישית שלך עם אלוקיך ובוראך
 ".ְוָעְבֵדהּו"בבחינת  ,"תחזוקה"
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ת ַדע"הוא , רוחניתההשלב הראשון בדרך  נסיון חייהם ואת תובנותיהם  קבל מאבותיך את". ָאִביָך ֱאֹלֵהי אֶׁ
, סיונותיאותה הם חצבו בעמל ובנ, את ניסיון החיים ואת מפת חייהם, ידעאת הידע ואת המ. הרוחניות

 .ביגיעה ובייסורים

 .לנו ממשה רבנו ַהְמסּוָרה, של עם ישראל ַהְמסֹוָרה שלשלתהיא , שהקבלה שקיבלת מאבותיך, דע לך

ר לתהות ולחפש לשאול ולחקו. מוזמן האדם לבנות את בניינו הרוחני האישי, על בסיס ויסוד אמונת אבותיו
 ולבנות איתו מערכת יחסיםה בעולם הטבע וההיסטוריה ובמערכות חייו האישיות "את עקבותיו של הקב

 ְוָיֹדעַ  ַהְשֵכל"בבחינת , בין תלמיד למורהו ובין שליח לשולחו, בין בן לאביוכמו אינטימית ופרטית  - אישית
 (.כג, ירמיהו ט)" אֹוִתי

זוהי משמעות . מה תפקידו וחובתו בעולם, אדם ומגדיר לעצמו שוב ושובמערכת יחסים שבמהלכה לומד ה
 .של האדם הרוחנית עבודתוזוהי ". ְוָעְבֵדהּו" -דבריו של דוד המלך לשלמה בנו 

, מערכת היחסים הכל כך אסטרטגית הזו. עדיין מהדהדים באוזנינו, דברי האזהרה של דוד המלך, ומאידך
ּנּו ִאםוְ ", ולכן" שבירה"היא עדינה ו  ."ָלַעד ַיְזִניֲחָך ַתַעְזבֶׁ

התפילות ספר  – כמי שכתב את ספר התהילים. דוד המלך אומר את דבריו ממקום של ניסיון אישי
גם בשעות הקשות בהן נרדף ' כמי שהאמין בה. כתבי הקודש -ד הספרים "והתהילות שזכה להימנות על כ

בספר  פעמים 664ביטוי החוזר על עצמו  .אלוקים שלי - "ֱאֹלָהי 'ה" ובפיו תמיד שגור הביטוי. על חייו
 !תהילים

י ַסְלִעי 'ה: "ככתוב, מגיני ומושיעי, האל שהוא סלע קיומי תִּ י ...ּוְמצּודָּ י ֵאלִּ ה צּורִּ ֱחסֶׁ ן ָמִגִּני ,בֹו אֶׁ רֶׁ  ְוקֶׁ
 .(ג, יח פרק תהלים) ..."ִיְשִעי

 "קניתי"מערכת יחסים שאותה .  ובההאלוקים שאיתו בניתי מערכת יחסים אישית וקר -אלוקים שלי 
 .בבריחה משאול ובשביו של אכיש מלך גת, בשעות של אמונה בשעות צרה. בדם יזע ודמעות

ויתרתי על , ומכוח אותה אמונה. בית מפואר לשמך -לבנות את בית המקדש לרצות אמונה שהניעה אותי 
 .'בציווי ה שאיפת חיי והעברתי את המושכות לשלמה בני

 ?דוד המלך יכולהאם רק 

ֵתַדע ָרִציִתי"עוזי חיטמן בשירו  ִּלי ֱאֹלִקים: "מספר על דו שיח בין ילד קטן לריבונו של עולם" "שֶׁ  ָרִציִתי, שֶׁ
ֵתַדע לעצמו " לקנות"שכל אחד מוזמן ויכול לבנות את מערכת היחסים הקרובה עם בוראו ו, ללמדך...". שֶׁ

ִּלי ִקיםֱאֹל"  בבחינת, את הקרבה האישית הזאת  ."ֱאֹלָהי' ה" -ו" שֶׁ

יְך ֱאֹלֵהי ֶאת ַדע: "לפסים מעשיים, הבה ננסה לתרגם את דבריו של דוד המלך בִּ  ...".ְוָעְבֵדהּו אָּ

 . מידיו של הבורא, מחדש נשמתךדע כי בכל בוקר אתה מקבל את 

ק"כי נשמתך היא , דע  ".משלו"בנו חלק רוחני ה נתן "הקב(. ב, לא פרק איוב)ממש  "ִמָמַעל ֱאלֹוהַ  ֵחלֶׁ

 יֹום ְבָכל ְמַחֵדש ּוְבטּובֹו: "ככתוב, ומקיים אותו מחדש" בורא". ְמַחֵדש את עולמנוכי בכל בוקר הבורא , דע
יד מִּ  (.מתוך תפילת שחרית) "ְבֵראִשית ַמֲעֵשה תָּ

ללְ  ּוַמְשִביעַ "ה הוא זה שפותח את ידו "והקב. מידיו ניתנו לך, מזונותיךכי , דע צֹון ַחי כָּ  פרק תהלים" )רָּ
 (.טז, קמה
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י" ...(:מבלי לפגוע בזכותנו לבחירה חופשית) המנהל של העולםהוא ה הוא "דע כי הקב  ּפֹוֵעל ְלַבדו הּוא כִּ
ה ,ְגבּורֹות יחַ  ,ְצָדקֹות זֹוֵרעַ , ִמְלָחמֹות ַבַעל, ֲחָדשות עֹושֶׁ תפילת מתוך ..." )ְרפּואֹות בֹוֵרא. ְישּועֹות ַמְצמִּ
 (.שחרית

 .ולבקשות שלך לתפילות, הכתובת הואה "דע כי הקב

ָבָראָת  ָמה ָכל ַעל תֹוָדה": בבחינת, תודהה גם "דע כי צריך לומר לקב מתוך ) "ָנַתָת  ִּלי-שֶׁ  ָמה ַעל תֹוָדה, שֶׁ
 (.דאלארס: לחן". תודה"שירו של עוזי חיטמן 

 - אישית יחסים מערכת .תו מערכת יחסים של קירבהות אילבנמזמין אותך , יוצרך ובוראך -ה "דע כי הקב
ל ֱאֹלֶהיָך 'ה ֵאת ְוָאַהְבָת : "ככתוב, אהבההמבוססת גם על , ופרטית אינטימית ְבָך ְבכָּ , ו פרק דברים..." ) ְלבָּ

י: "ה מצדו עונה ואומר"ואף הקב(. ה ַהְבתִּ ַמר ֶאְתֶכם אָּ  (.ב, א פרק מלאכי")' ה אָּ

, עג פרק תהלים) "טֹוב ִלי ֱאֹלִהים ִקֲרַבת ַוֲאִני": סיונו האישייעיד ואומר דוד המלך מנעליה ממערכת יחסים 
 (.כח

 ...".ְוָעְבֵדהּו"למשמעות המעשית של , אלה היו מעט קווים מנחים

ּנּו ִאם": והבטחתו של דוד המלך מונחת לפתחנו  ...תצליח, אם תתייגע "...ָלְך ִיָמֵצא ִתְדְרשֶׁ

 "טֹוב ִלי ֱאֹלִהים ַבתִקרֲ  ַוֲאִני"

 

 ,שבת שלוםבברכת 

 משה רוט 

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

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

 ,זה לאחר השימושנא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגני

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

 הפץ בין חבריך ?אהבת
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