"נקודה טובה במסע ישראלי"

מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גליון מספר  4שנת תשע"ז ,פרשת וירא ,י"ח חשוון תשע"ז 91 ,נובמבר)6192 ,
ב"ה
מסע ישראלי  -יֹומָ ן מַ סָ ע
אביב גפן בשירו יומן מסע ,עוסק במסע חייו של האדם .מסע בו האדם ניצב בפני אינספור שבילים ועליו
לשאול שאלות ,לתת תשובות ולנווט את דרך חייו .את דרכו האישית והפרטית ,מבלי ללכת לאיבוד ,מבלי
לְהיבַ לַע במקומות לא לו....
ִ
יאה
ֵאינ ְְספֹור ְשבִ ילִים וִ יצִ ָ
רֹושֵ ם בְ תֹוְך יֹומָ ן מַ סָ ע
ל ְִה ְתעַ ְרבֵ ב וְ ל ֹא לְ ִהיבַ לַע
רֹושֵ ם בְ תֹוְך יֹומָ ן מַ סָ ע
נֹוש ִאים ְתפִ ּלֹות
יטים לְמַ עְ לָה וְ ְ
...מַ בִ ִ
כְ שֶׁ בֵ ינ ְַת ִים שֹוכְ ִחים
שֶׁ הַ מַ ְשמָ עּות ל ְִחיֹות
ִהיא ִל ְשאֹל ֶׁאת הַ ְש ֵאלֹות וְ ַלעֲנֹות
את הצעד הראשון של מסענו פתחנו מתוך התפיסה היסודית של "אני חושב ,משמע אני קיים" ,ובמילותיו
של אביב גפן" :שֶׁ הַ מַ ְשמָ עּות ל ְִחיֹותִ ,היא לִ ְשאֹל ֶׁאת הַ ְש ֵאלֹות וְ ַלעֲנֹות".
בצעד השני עסקנו באברהם אבינו שבכוח התבוננותו ותבונתו ,החזיר לאנושות את אבידתה וחיבר אותה
חזרה לבוראה ואלוקיה.
ובצעד השלישי דיברנו על חייו של האדם המוזמן לפתור את חידת חייו ה-ל ֹא ְמפ ֶֹׁרשֶׁ ת ולהפוך אותה לכתב
שליחות אישית  -לייעוד ,לדרך ולמטרה ,כחלק מן השליחות האברהמית של האומה הישראלית .אומה
היודעת את ה' ומודיעה אותו לעולם כולו.
האדם מוזמן לגבש את הפתרון הזה  -לחפש ,להגדיר ּולְ פ ֵָרש כל יום מחדש את המשמעות של חייו ,באופן
שוטף ומתגלגל ,תוך דיאלוג אישי עם שולחו  -בוראו ואלוקיו ,הן בתפילות והן בשאלות (ללא סתירה בין
השניים).
ולכן ,בצעד הזה של המסע הישראלי ,נעסוק בקשר שבין האדם לבוראו.
אחד המעמדים המופלאים בתנ"ך ,הוא המעמד בו דוד המלך ממנה את שלמה בנו ,לבנות את בית המקדש:
" ְר ֵאה עַ ָּתה כִּ י ה' בָ חַ ר בְ ָך ִּל ְבנֹות בַ יִּת ל ִַּמ ְקדָּ ׁש חֲ זַק ַועֲשֵ ה" (דברי הימים א פרק כח ,י).
במעמד מרגש זה ,מוסר דוד לשלמה בנו את תובנות חייו בעבודת ה' ואומר לו" :ואתה שלמה בניַ ,דע ֶאת
אֱ ֹלהֵ י ָּא ִּביְך וְ עָ בְ דֵ הּו בְ לֵב ׁשָּ ֵלם ּובְ ֶנפֶׁש חֲ ֵפצָּ הִ ...אם ִת ְד ְרשֶׁ ּנּו יִמָ צֵ א לְָך וְ ִאם ַתעַ זְ בֶׁ ּנּו יַזְ ִניחֲ ָך לָעַ ד" (דברי הימים א
כח ,ט).
מערכת היחסים האישית שלך עם אלוקיך ובוראך ,דורשת עבודה  -מאמץ רוחני מתמיד של בניה ושל
"תחזוקה" ,בבחינת "וְ עָ בְ דֵ הּו".
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השלב הראשון בדרך הרוחנית ,הוא "דַ ע ֶׁאת אֱ ֹלהֵ י ָאבִ יָך" .קבל מאבותיך את נסיון חייהם ואת תובנותיהם
הרוחניות .את הידע ואת המידע ,את ניסיון החיים ואת מפת חייהם ,אותה הם חצבו בעמל ובניסיונות,
ביגיעה ובייסורים.
סּורה לנו ממשה רבנו.
סֹורה של עם ישראלַ ,ה ְמ ָ
דע לך ,שהקבלה שקיבלת מאבותיך ,היא שלשלת ַה ְמ ָ
על בסיס ויסוד אמונת אבותיו ,מוזמן האדם לבנות את בניינו הרוחני האישי .לשאול ולחקור לתהות ולחפש
את עקבותיו של הקב"ה בעולם הטבע וההיסטוריה ובמערכות חייו האישיות ולבנות איתו מערכת יחסים
אישית  -אינטימית ופרטית כמו בין בן לאביו ,בין תלמיד למורהו ובין שליח לשולחו ,בבחינת " ַה ְשכֵל וְ ָידֹעַ
אֹותי" (ירמיהו ט ,כג).
ִ
מערכת יחסים שבמהלכה לומד האדם ומגדיר לעצמו שוב ושוב ,מה תפקידו וחובתו בעולם .זוהי משמעות
דבריו של דוד המלך לשלמה בנו " -וְ עָ בְ דֵ הּו" .זוהי עבודתו הרוחנית של האדם.
ומאידך ,דברי האזהרה של דוד המלך ,עדיין מהדהדים באוזנינו .מערכת היחסים הכל כך אסטרטגית הזו,
היא עדינה ו"שבירה" ולכן" ,וְ ִאם ַתעַ זְ בֶׁ ּנּו יַזְ נִיחֲ ָך לָעַ ד".
דוד המלך אומר את דבריו ממקום של ניסיון אישי .כמי שכתב את ספר התהילים – ספר התפילות
והתהילות שזכה להימנות על כ"ד הספרים  -כתבי הקודש .כמי שהאמין בה' גם בשעות הקשות בהן נרדף
על חייו .ובפיו תמיד שגור הביטוי "ה' אֱ ֹלהָ י"  -אלוקים שלי .ביטוי החוזר על עצמו  664פעמים בספר
תהילים!
צּורי ֶׁאחֱ ֶׁסה בֹוָ ,מגִ ּנִי וְ ֶׁק ֶׁרן
צּוד ִּתיֵ ...אלִּ י ִּ
ּומ ָּ
האל שהוא סלע קיומי ,מגיני ומושיעי ,ככתוב" :ה' סַ לְעִ י ְ
יִשעִ י( "...תהלים פרק יח ,ג).
ְ
אלוקים שלי  -האלוקים שאיתו בניתי מערכת יחסים אישית וקרובה .מערכת יחסים שאותה "קניתי"
בדם יזע ודמעות .בשעות של אמונה בשעות צרה ,בבריחה משאול ובשביו של אכיש מלך גת.
אמונה שהניעה אותי לרצות לבנות את בית המקדש  -בית מפואר לשמך .ומכוח אותה אמונה ,ויתרתי על
שאיפת חיי והעברתי את המושכות לשלמה בני בציווי ה'.
האם רק דוד המלך יכול?
יתי
ֹלקים ֶׁשּלִיָ ,ר ִצ ִ
יתי שֶׁ ֵתדַ ע"" מספר על דו שיח בין ילד קטן לריבונו של עולם" :אֱ ִ
עוזי חיטמן בשירו " ָר ִצ ִ
שֶׁ ֵתדַ ע ."...ללמדך ,שכל אחד מוזמן ויכול לבנות את מערכת היחסים הקרובה עם בוראו ו"לקנות" לעצמו
ֹלהי".
את הקרבה האישית הזאת ,בבחינת "אֱ ֹל ִקים שֶׁ ּלִי" ו" -ה' אֱ ָ
ֹלהי ָּא ִּביְך וְ עָ ְב ֵדהּו."...
הבה ננסה לתרגם את דבריו של דוד המלך ,לפסים מעשיים" :דַ ע ֶאת אֱ ֵ
דע כי בכל בוקר אתה מקבל את נשמתך מחדש ,מידיו של הבורא.
דע ,כי נשמתך היא "חֵ לֶׁק אֱ לֹוהַ ִממָ עַ ל" ממש (איוב פרק לא ,ב) .הקב"ה נתן בנו חלק רוחני "משלו".
ּובטּובֹו ְמ ַח ֵדש ְבכָ ל יֹום
דע ,כי בכל בוקר הבורא ְמ ַחדֵ ש את עולמנו" .בורא" ומקיים אותו מחדש ,ככתובְ " :
אשית" (מתוך תפילת שחרית).
ָּת ִּמיד מַ עֲשֵ ה בְ ֵר ִ
ּומ ְש ִביעַ ְלכָּ ל ַחי ָּרצֹון" (תהלים פרק
דע ,כי מזונותיך ,מידיו ניתנו לך .והקב"ה הוא זה שפותח את ידו " ַ
קמה ,טז).
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דע כי הקב"ה הוא הוא המנהל של העולם (מבלי לפגוע בזכותנו לבחירה חופשית" :)...כִּ י הּוא לְבַ דו ּפֹועֵ ל
בֹורא ְרפּואֹות( "...מתוך תפילת
זֹורעַ צְ דָ קֹות ,מַ צְ ִּמיחַ יְשּועֹותֵ .
גְ בּורֹות ,עֹושֶׁ ה חֲ דָ שות ,בַ עַ ל ִמלְחָ מֹותֵ ,
שחרית).
דע כי הקב"ה הוא הכתובת ,לתפילות ולבקשות שלך.
תֹודה עַ ל ָמה ֶׁשּ-לִי נ ַָת ָת" (מתוך
אתָ ,
דע כי צריך לומר לקב"ה גם תודה ,בבחינת" :תֹודָ ה עַ ל כָל מָ ה ֶׁשבָ ָר ָ
שירו של עוזי חיטמן "תודה" .לחן :דאלארס).
דע כי הקב"ה  -יוצרך ובוראך ,מזמין אותך לבנות איתו מערכת יחסים של קירבה .מערכת יחסים אישית -
ֹלהיָך ְבכָּל לְבָּ ְבָך ( "...דברים פרק ו,
אינטימית ופרטית ,המבוססת גם על אהבה ,ככתוב" :וְ ָאהַ בְ ָת ֵאת ה' אֱ ֶ
ה) .ואף הקב"ה מצדו עונה ואומרָּ " :אהַ בְ ִּתי ֶא ְתכֶם ָּאמַ ר ה' "(מלאכי פרק א ,ב).
ֹלהים לִי טֹוב" (תהלים פרק עג,
מערכת יחסים עליה מעיד ואומר דוד המלך מניסיונו האישי" :וַאֲ נִי ִקרֲ בַ ת אֱ ִ
כח).
אלה היו מעט קווים מנחים ,למשמעות המעשית של "וְ עָ בְ דֵ הּו."...
והבטחתו של דוד המלך מונחת לפתחנוִ " :אם ִת ְד ְרשֶׁ ּנּו יִ מָ צֵ א לְָך" ...אם תתייגע ,תצליח...
ֹלהים לִי טֹוב"
"וַאֲ נִי ִקרֲ בַ ת אֱ ִ

בברכת שבת שלום,
משה רוט
לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה ,ניתן לפנות למיילrothmoshe@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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