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  ה"ב

  

  "ש�"הכל בעזרת ה � " ויצא"נקודה טובה לפרשת 

 �פרשתנו מתארת את נישואיו של יעקב אבינו ללאה ואחר כ� לרחל ואת הלידות של הבני� 
  :לדוגמה ).פרק כט, בראשית(מעי� המאורע , לאחר כל לידה מקבל הר� הנולד ש�. השבטי�

  ."בעניי 'הראה " �ראוב�  •

 "' שמע הכי " �שמעו�  •

 ".ה אישי אליילו הפע�" �לוי  •

  ". 'הפע� אודה את ה" �יהודה  •
  

, מחניי�, בית אל: הנקראי� מעי� המאורע שהיה בה� כגו�, וכ� הדבר ג� בשמות של מקומות
והדבר חוזר ונשנה פעמי� רבות בתורה ובנביאי� ה� לגבי שמות האנשי� וה�  .גלגל ועוד, תבערה

  .לגבי אתרי� ומקומות

שדרוג שינוי וכאשר אברה� אבינו מקבל , ולכ�. ביטוי למהותו, אד�היהדות רואה בשמו של ה

 �שגריר עולמי " (מו� גויי�האב "ל, )ה"שגריר מקומי של הקב( בתפקידו והופ� מאב לאר� בלבד

' אבר�'אברה� הופ� מ. לשמו" הא"ה את שמו ומוסי! את האות "משנה הקב, )לעול� כולו

ש�  �חדש תפקיד  . ")המו�"המתייחס ל, יד החדשמרמזת לתפק, האות הנוספת הא( '�האבר'ל

  .חדש

  :את השיר הבא, על הש� וחשיבותו כתבה המשוררת זלדה

  

 חנ� יובל: לח� /זלדה : מילי�     לכל איש יש ש�

 לכל איש יש ש� 

 שנת� לו אלוהי� 

 ונתנו לו אביו ואימו 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו קומתו ואופ� חיוכו 

 ונת� לו האריג 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו ההרי� 

 ונתנו לו כתליו 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו המזלות 

 ונתנו לו שכניו 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו חטאיו 
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 נה לו כמיהתו ונת

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו שונאיו 

 ונתנה לו אהבתו 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו חגיו 

 ונתנה לו מלאכתו 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנתנו לו תקופות השנה 

 ונת� לו עיורונו 

 

 לכל איש יש ש� 

 שנת� לו הי� 

 ונת� לו 

  .מותו

  

  .וא נקראהש� בו ה – שנתנו לו אביו ואימו, לכל איש יש ש�

  .אנרגיות ועוד, כשרונות, יכולות, כוחות –שנת� לו אלוקי� , לכל איש יש ש�

ומה  כיצד התנהגפעל ומה יצר ומה . מה הוא עשה בכל אלה –ולכל איש יש ש� שנות� הוא לעצמו 
   .בעצמו/הוא עשה ע� עצמו

עד ליו� , למלאכתו ולחטאיו, בהתא� למעשיו, שנתנו לו שכניו ולא עלינו שונאיולכל איש יש ש� 
  .מותו

  

  מת� הש�

  .מתאר כיצד בדורות ראשוני� היו נותני� ש� לתינוק, )לז(המדרש בבראשית רבה 

ברוח , ידעו והבינו בטיב הנשמה של התינוק( ייחוסיה� מכירי� שהיו) דורות קודמי�( הראשוני�
 אנו אבל, )המתאי� לו אישית, נותני� לתינוק ש�( המאורע ש� על שמ� וציאי�מ היו, )הקודש

, לדורותיה� �על ש� אבותינו , נותני� ש�( אבותינו לש� מוציאי� אנו, ייחוסינו מכירי� אנו שאי�
   ).צדיק אביו איש כל כי, שהיו אנשי� טובי� וצדיקי�

מקי� ש� בישראל לדורות עברו ה, ויש בזה עני� המבטא את ההמשכיות של שלשלת הדורות
  .וממשי� את שמ� ודרכ�

וכל אחד ינהג . לא ניכנס כא� לשאלה הא� לקרוא לתינוק על ש� הסב עוד בחיי הסב: הערה
  .כמנהגו
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  מנהגי שינוי הש�

ה רוצה לבר� את הושע היוצא למשימת הריגול באר& "נושא הש� הינו כה חשוב עד שכאשר הקב
הפרובוקציה הנרקמת על ידי חבריו למשימה הוא מוסי! לו את האות ישראל שינצל מהקנוניה ו

ה �י"משמעותה של האות יוד הנוספת היא : ואומר, הושעייוד בתחילת שמו והופ� אותו מהושע ל

  .תהיה לו לסימ� של ברכה אלוקית', תוספת אות מש� ה". יושיע� מעצת מרגלי�

  .לשרה, הוא משנה את שמה משרי, ה רוצה לבר� את שרי העקרה בפרי בט�"ג� כאשר הקב

את , )לאחר התייעצות ע� רב(מוסיפי� לשמו , שכאשר יש חולה מסוכ�, למעשה, מנהג ידוע הוא
 .ה'חי –וכ� לאשה . חי וכדומה, הש� חיי�

  

  :ונסיי� ברוח דברי המשוררת זלדה בשירה

  .לכל איש יש ש� שנתנה לו מלאכתו ומעשיו

  .וא יוצר את שמו הטוב במו ידיוה. האד� הוא מה שהוא עושה מעצמו

  

  

  בברכת שבת שלו�
  משה רוט

rothmoshe@gmail.com  


