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 (2151/אוגוסט/ 51 ,ב"תשעאב -מנחם 'ל ,ה"שנת תשע 24גליון ) "ראה"גליון 

 ה"ב

 

בּו ֵהם" - "ראה"לפרשת  "נקודה טובה" בּולָׁם ֶאל שָׁ  "גְּ

מדבר על חזרתו של עם ישראל לארצו ועל שחרורן של , (אפי נצר: לחן)" שוב לא נלך" שמוליק רוזן בשירו
 .ימיםבמלחמת ששת ה, הערים ירושלים ובית לחם

ִאי ק רְּ ִכים ָאבָׁ רָׁ ֵלם ֵמִעיר עוֶֹלה דְּ  (ירושלים) שָׁ

ֶרֶכב ֶזל וְּ  (בית לחם) ִעיֵרְך מּול ֶאל שוֵֹעט ַהַברְּ

ַעם ֵלם וְּ ָך ַמִביט, ַמִביט שָׁ חוֵֹלם בְּ   כְּ

ֵפי ה ַכנְּ דָׁ לָׁ גוֹת פְּ גוֹת, חָׁ ָך ֵמַעל חָׁ רְּ   ִקבְּ

 

ִאי ֵחל רְּ ִאי, רָׁ   רְּ

ִאי   עוֹלָׁם ִרבוֹן רְּ

ִא  ֵחל ירְּ ִאי, רָׁ   רְּ

בּו ֵהם בּולָׁם ֶאל שָׁ  ...גְּ

ֵחל ֵנֵלְך ֹלא שּוב: כדי להישאר לנצח, לארצו ועם ישראל חוזר מוֹת ִמִני ,רָׁ  .ֶלֶחם ֵבית (שדות) ַשדְּ

כאשר שיירות , שלאחר חורבן בית ראשון, המספר לנו, (פרק לא)לנבואתו של ירמיהו הנביא שיר זה רומז 
ִכי"נשמע במרום קול  , בבל ועברו ליד קברה של רחל בבית לחםלכיוון  יצאוהגולים  רּוִרים בְּ . של רחל "ַתמְּ

ֵחל" ה רָׁ ַבכָׁ ֶניהָׁ  ַעל מְּ בּו"עוד יבוא היום ובנייך ישובו מארץ אוייב , ה עונה ואומר לה"והקב(. יד, שם..." )בָׁ שָׁ  וְּ
ִנים בּולָׁם בָׁ  (.טז, שם)" ִלגְּ

עם שאר האבות , מדוע לא נקברה רחל במערת המכפלה טמונה התשובה לשאלה, בין שורות אלה
אינו כה  ,בה קבורים כל האבות והאימהות לחברון, מקום קבורתה -והרי המרחק מבית לחם . והאימהות

 ....גדול

מפורש של על פי צווי  -על פי הדיבור האלוקי . ליוסף בנהאבינו אומר יעקב  ,"שם קברתיה הדבור פי על"
 תצא, שם דרך עוברים היוכשיו. נבוכדנצאר אותם כשיגלה ,לבניה לעזרה שתהאכדי  ?וכל כך למה. ה"הקב
 (.ז, מח בראשית י"רשעל פי )ותבכה ותבקש עליהם רחמים במרום  קברה על רחל

בּו"כיום הביטוי  שָׁ ִנים וְּ בּולָׁם בָׁ , (ו"ח)לבנים שלנו השבים מן המערכה או מן השבי  -מתייחס לחיילים , "ִלגְּ
אלשיך ) 'בנים לה, ה"בניו של הקב -דבריו של הנביא מתייחס לכל עם ישראל  -י המקורי אולם הביטו

 .(שם

ִנים" :ככתוב, "ראה"פרשת  -ביטוי זה מפיע בפרשתנו  ביטוי חזק (. א, יד דברים) "ֱאֹלוֵהיֶכם 'ה-ל ַאֶתם בָׁ
ערכת יחסים שיש בה מ .בן-כמערכת יחסי אב, ה"את מערכת היחסים שיש לנו עם הקבהמעמיד , ועוצמתי

 .אהבה עזה של האב לבנו

, הינו על תנאי והוא תלוי ומותנה בהתנהגותם של הבנים" בנים"תואר האם ה ,נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר
 .או לא
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 בנים מנהג נוהגין אתם שאין ובזמן, בנים נקראים אתם בנים מנהג נוהגים שאתם בזמן": רבי יהודה אמר
 ."בנים נקראים אתם אין

ולכן . אחר ואיננה על תנאי חזקה יותר מכל דבר, ה לעמו"אילו רבי מאיר חלק עליו ואמר שהברית בין הקבו
  (.א"ע, קידושין לו)" בנים (נקראים) קרואים( תמיד) אתם( בין מתנהגים כראוי ובין אם לא) כך ובין כך בין"

עדיין , א כלפיהם בחריפותה התבט"שגם כאשר בני ישראל חטאו והקב, רבי מאיר הביא ראיה לדבריו
ִנים": ככתוב .הכתוב מתייחס אליהם כבנים ם ֵאֻמן ֹלא בָׁ ה אומר לעם "גם כאשר הקב(. כ, לב דברים" )בָּ

 ...בנים הוא עדיין משתמש בביטוי, א להאמין להם"בנים שאישראל שהם 

 ֶאל ְוָאַמְרתָּ : "החל מדבריו של משה אל פרעה. ך כולו"מופיעה בתנ, בניורואה בנו את ה "העובדה שהקב
ִני ',ה ָאַמר ֹכה ַפְרֹעה ֹכִרי בְּ ֵאל בְּ רָׁ יר הבן: "ירמיהו ר בדברי הנביאועבוֹ ( כב, ד שמות" )ִישְּ י ַיקִּ ם לִּ ..." ֶאְפַריִּ

 (.א, לט)

ממקום של יחסי אנו עושים זאת , יחתומבקשים את רחמיו ומקווים לסל' כאשר אנו מתפללים אל ה, ואכן
ה"... בן -אב  ה ָאִבינּו 'ה ְוַעתָּ תָׁ ַאל... ": ולכן  "...אָׁ ַעד וְּ ֹכר לָׁ וֹן ִתזְּ  שחטאנו פי על אף(. "ח-ז, ישעיהו סד..." )עָׁ

  (.ק שם"רד..." )לו שחטא פי על ואף הבן יזנח לא והאב .אבינו ואתה בניך אנחנו ,לפניך

 מלך לנו ואין אבינו ואתה הואיל. הושיענו ,"מלכינו אבינו" - "אבינו מלכנו"הביטוי בתפילה  "נולד"וכך 
  (.פירוש הרוקח לסידור" )להושיענו לך יש, אתה אלא

ה מחנך "הקבגם , כשם שהאב מחנך את בנו. החינוך -נוסף  ַפןיש גם  ,ה"לעובדה שאנו בניו של הקב, אולם
ַדְעתָּ : "ככתוב. ך כדי ייסוריםתוזה נעשה , לצערינו ,ולפעמים. אותנו ם ְויָּ ֶבָך עִּ ַיֵסר ַכֲאֶשר ִכי ְלבָּ  ֶאת ִאיש יְּ

נוֹ  ֶרךָׁ  ֱאֹלֶהיָך' ה, בְּ ַיסְּ  (.ה, ח דברים) ..."מְּ

מצוות פדיון ב - בנו את האב כשפודהכי . באה לידי ביטוי גם בפדיון הבן, ה"העובדה שאנו בניו של הקב
 לפני ישראל באה כנסת, כי אז. ישראל את לגאול ,שבשמים אבינו -ה "ו של הקברחמי מתעוררים, הבן

וכשם שאנו פודים . אבינו ואתה אנו בניך, "ישראל בכורי בני" נול קראת אתה :ואומרת הוא ברוך הקדוש
 שובע יוסף ילקוטמובא ב. הזוהר תקוני)ותגאל אותנו  האומות מבין נוה אותפד, אנא, את בנינו כמצוותך

 (.ב שמחות

בּו"שנבואתו של ירמיהו , כולנויהי רצון שנזכה . סיים בתפילהונ שָׁ ִנים וְּ בּולָׁם בָׁ תתקיים בדורנו  ,"ִלגְּ
 .מלואהב

ֵחל ֵנֵלְך ֹלא ׁשּוב": הן כמילות השיר בו פתחנו י, רָּ נִּ ם ועַ שהבנים ישארו לנצח בגבולם , "ֶלֶחם ֵבית ַׁשְדמֹות מִּ
 .תחת גפנו ותאנתו, ישראל ישב בארצו

ואיתם כל . בשלמותם, ישובו תמיד משדות המערכה לשלום, בניו של עם ישראל -בנים של כולנו שההן 
 .השבויים והנעדרים במערכות ישראל לדורותיהם

כפי שבנים צריכים , ה"ה נשוב לגבולנו ונהיה בנים הנוהגים כלפי הקב"בניו של הקב -שאנו, וגם ובעיקר
 ....להתנהג כלפי אביהם

 משה רוט, חודש טובו שבת שלוםבברכת 


