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  )2011/123/ ,ב"תשע כסלו ז ,ב"שנת תשע 7גליו� ( " ויצאפרשת "

  ה"ב

  

  "יחד"כוחו של העל   � "ויצא"לפרשת  "נקודה טובה"

' לאחר שנת לילה של חזו� נבואי בו ה. יעקב בורח על חייו מעשיו אחיו הרוד
 אחריו להורגו
  .בני קד�נחה דעתו והוא נושא את רגליו לאר� , מבטיח לו הבטחה אישית ולאומית

 לֹא ִ)י... ֵ'ֵלְ%  ֲאֶ*ר ְ-כֹל +ְ*ַמְרִ'י%ָ  ִעָ'ְ%  $נִֹכי ְוִהֵ�ה" :בבטחונו האישי האישית עוסקתההבטחה 
  ).טו, בראשית כח..." (ֶאֱעָזְב%ָ 

 ְל%ָ  ָעֶליהָ  .ֵֹכב 0ָ1ה ֲאֶ.ר ָה2ֶר1: "אר� ישראל -ואילו ההבטחה הלאומית היא הבטחת האר� 
  ).יד-ש� יג... " (ָה$ֶר� ַ)ֲעַפר ַזְרֲע%ָ  ָהָיהוְ . +ְלַזְרֶע%ָ  ֶאְ'ֶנ3ָה

ע� סיו� , מתברר כי לעת ערב. מגיע יעקב אבינו לבאר שפתחה מכוסה באב� גדולה מאד, בדרכו
  .מגיעי� כל הרועי� וגוללי� יחד את האב� מעל פי הבאר ומשקי� את עדריה�, המרעה

הופכת האב� , מעל פי הבארהגדולה והכבדה האב� כדי לגול את  יחד מאחר וצרי% את כול�
  .את גניבת� של המי� על יד בודדי� המונע, הגנהלמנגנו� 

  ".יחד"השל  חשיבותו ונחיצותו, מעשה זה מלמד אותנו על כוחו

של החברה ושל , ישנ� לא מעט דברי� שכדי לעשות אות� אנו צריכי� את השותפות של חברינו
  .והנה כמה דוגמאות .הכלל

יחידה היכולה להעמיד וולדות וצאצאי� הממשיכי� את , באנושות יחידה השלמהה •
 .שניי� שה� אחד , גבר ואשה - זוגשל ' יחד'בנויה מ, האנושות

של עשרה  י�מנ� יאנו צריכ, )קדיש וכדומה, קדושה( 'דבר שבקדושה'כדי לומר בתפילה  •
  .מישראל

בהקשר  לא מוצלחו' מגמד'וי ביטזהו ' טקס', נכו�(הדתיי� שלנו " טקסי�"את כל ה •
  .י�אנו עושי� במנ, הברית ועד הקבורהמ�  - ' מעגל החיי�'ב...)  הזה

, שירה(בשיתו
 הלוויי� , בבית המקדש נעשתה אומנ� על ידי הכוהני� עבודת הקודש •
בלשו� " מעמד"או " (נציגי הציבור"א% נדרשה ש� ג� נוכחות� של  ,)שמירה ועוד, נגינה

 .את הע� כולו המייצגי� , )ל"חז

י פרטאד� הישנ� מצוות המתייחסות ל כי.. .ג מצוות"עוד לא נולד האיש שיכול לקיי� תרי •
מינוי , מינוי מערכת משפט, נחלת האר�( ויש שה� חובת הציבור )תפילי� שבת ועוד, ציצית(

יש מצוות השייכות . יש מצוות המתייחסות לכוהני� ויש ללוויי�. )דיני מלחמה ועוד, מל%
ג המצוות הוא אתגר "תרי, א� כ�. יש מצוות שהינ� נשיותו) מילה למשל(בגברי�  רק

  . והשיתו
 של כולנו 'יחד'כוח הרק מהמתקיי� , כלל ישראלי -ומפעל לאומי 

  :שכל מתפלל יקבל עליו בפתח תפילתו את מצוות אהבת חברו ורעו, י הקדוש תיק�"האר

ואהבת לרע% 'צרי% שיקבל עליו מצות  ...קוד� שהאד� יסדר את תפילתו בבית הכנסת "
כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל , כנפשו לאהוב כל אחד מבני ישראלויכוי� , 'כמו%

  ).'שער הכוונות'הקדמה ל( "ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי תפילות ישראל
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, והנה". אחד על אחד"בבחינת , אינטימי בי� האד� ליוצרו, פרטי -תפילה היא מעמד אישי ה
היא באה לא רק מתו% " תעשה פרי"י הקדוש שכדי שהתפילה "מחדש לנו האר, למרבה הפלא

  .'כלל ישראל'של הדבקות ב', יחד'אלא ג� מתו% המימד של ה, המימד הפרטי של המתפלל

  :בכמה אופני�נית� להבי� את הדברי� 

ממשי%  ,מתו% אהבה' כלל ישראל'ומתדבק ב מי שאוהב את חברו - "יחס גורר יחס" •
 .'עליו יחס של חיבה ואהבה מאת ה) מוש%(

כלל 'מכוח ובזכות אלא , לא רק מכוחו הפרטי' מתייצב בפני ה, 'כלל ישראל'מי שדבק ב •
 .'ישראל

וכ% נעשית ועולה . י תפילת חברי המתפללי� וההיפ%"מושל� ע, מה שחסר בתפילתה שלי •
  .הבנויה ומורכבת מ� התפילות של כול6, שלמה, תפילה חדשה

  ...כמה גדול כוחו של הכללמכא� למדנו 

בלשו� הוא ', כנסת הגדולה'שתקנו אנשי , תפילת העמידה -שנוסח התפילה , וראיה ורמז לדבר
 .ועוד ועוד" השיבה שופטנו", "רפאינו", "סלח לנו", "חננו מאת% דעה בינה והשכל" :רבי6

  ...בני עמוהמתפלל הינו חלק מ� הכלל ומבקש לא רק על עצמו אלא בעד כל 

  ":כולנו יחד"): מילי� ולח�( ונסיי� בשירו של עמית צח

  

 בוא ננסה 

 להרי6 שוב את הראש ביחד 

 א6 ננסה 

 פחד 'בשמחה ודאי נביס ת

 א6 היו6 נראה חשו% 

 ואי� שו6 הגיו� 

 צרי% לזכור 

 שא6 רק נאמי� 

 נמצא פה פתרו� 

 

 כולנו יחד 

 כולנו כאחד 

 נפרוש כנ8 ונשנה את העול6 

 

 א6 רק נדע קצת לוותר 

 א6 נדבר אז נתגבר 

 ואז ביחד 

 א6 יחייכו כול6 

 נפרוש כנ8 

 ונשנה את העול6 

 

 בוא נקווה 

 שנקו6 אל יו6 אחר בבוקר 

 בוא נחיי% 

 לחיי% זה לא עולה ביוקר 
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 א6 אתה עצוב 

 וקצת צובט ל% בלב 

 א6 תנסה להתקרב 

 ודאי תמצא עול6 אוהב 

 

 כולנו יחד 

 כולנו כאחד 

 6 רק נדע קצת לוותר א

 א6 נדבר אז נתגבר 

 ואז ביחד 

 א6 יחייכו כול6 

 נפרוש כנ8 

 ונשנה את העול6 

 

 א6 היו6 נראה חשו% 

 ואי� שוב הגיו� 

 צרי% לזכור 

 שא6 רק נאמי� 

 נמצא פה פתרו� 

 

  .....כולנו יחד

  ....כולנו כאחד

  

הרי שיצרנו , והשונות בינינו להתגברועל הפערי� , וג� להידבר, קצת לוותר, א� נדע זה לזה לחיי%
  ".נפרוש כנ8 ונשנה את העול6"... "פחד'בשמחה ודאי נביס ת: "ואז. 'יחד'לנו 

  

  

  

  

  

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםבברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  com.rothmoshe@gmail: מייל

 1cat=26?php.com/parasha.pirsuma.http://www ":   ודה טובהנק"ארכיו� +הרשמה

   

 .נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

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

 .הפ1 בי� חברי% ?אהבת


