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 שבת שובה
 פליס רוזנברג: מאת

 
 ,שבת שלום לכולם

 
אבקש קצת להתחלק במחשבותי הקשורות לשבת שובה 

 .ולפרשת וילך ולהפטרתה
 

בפרשה זו הועברה המצווה האחרונה של קריאת התורה 
צורת קריאה פומבית ומחזורית של . בפומבי לעם ישראל

 שמשה נתן לנאמנות של עמו ישראל הינה קריאה התורה
שהמלך בעצמו אמור לקרוא כל חג סוכות השביעי לאחר 

לשלושה חגים פסח , בניגוד לשלוש רגלים. שנת השמיטה
שבהם רק על הגברים החובה להשתתף , שבועות וסוכות

באסיפה הלאומית זו בכל שנה שביעית חובה על כל חברי 
ברגע . ם בוגרים או ילדיםהעם להשתתף ולא חשוב אם ה

הוא ישתתף , שילד יכול בעצמו בצורתו להבין כוונת מצווה
כאן העם תחדש דרך שליח ציבורו . באסיפה הגדולה הזו

את ההבטחה העתיקה שמקשיבים ושלומדים ומכבדים את 
 .השם

. בפרשה זו משה מעביר ליהשוע את תפקיד מנהיג העם
כחות של השם הנו. ההעברה נעשתה בצורה מאוד חגיגית

. בצורת עמוד ענן מוסיף לרגע זה חותמת מיוחדת במינו
בעצם עד היום . השם בעצמו מקדש את הבא אחרי משה

ואף בעינינו דמות משה הרבה יותר עצום וחשוב והיה 
 .נראה שלא יהיה לו יורש שמגיע לקרסוליו
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 מות משה נראה בעיניהם של הרבה מאוד מהעם כאסון 
לכן מעמד של יהשוע היה נראה בסכנה . שאין לו תיקון

ולכן השם מנהל את הדברים . מסויימת ולא מקובלת ממש
שהתורה של , בעצמו כדי לתת לעם להבין שחוקי התורה

שהתורה בתוקף מדור לדור ללא . אלוקים הינה ניצחית
 .הבדל

הוֵשַע , אם נעבור להפטרה וילך שעל פי המסורת היהודית
 באמצע ימי ממלכת ישראלבארי הוא הנביא שפעל ב-בן

הכולל , ספרו. רבן ממלכת ישראללקראת חו, בית ראשון
עיקר . הוא הראשון בספרי תרי עשר, ארבעה עשר פרקים

אולם , נבואותיו של הושע הן תוכחות לאנשי ממלכת ישראל
לא . הן מכילות גם פניות אחדות לאנשי ממלכת יהודה

 .ארצה להרחיב על הדמות המעניינת ומרתקת של הושע

י עם ישראל התוכחה המופיעה בספר הושע מכוונת כלפ
נראה כי כולם נובעים מן ; וכלפי חטאים מסוימים שעשה

שהגיע לשיאים , המוסרי והחברתי בעם, הקלקול הדתי
' עבודת ה: חדשים בטרם חורבנה של ממלכת ישראל

, בשיתוף עם אלילים אחרים היא פסולה ובזויה בעיניו מאוד
הוא זועם . וביתר שאת עבודת העגלים של ירבעם בן נבט

הוא , אולי בשל כך, נשים בני הבליעל שנראה כיעל הא
ויש שטענו שאף מוסד המלוכה , מתנגד למלכים שהיו בימיו

 . כולו פסול בעיניו

תוכחה נוספת היא על היחסים הבינלאומיים חסרי 
הִסְכָסְך המדיני והמעבר התכוף בין המעצמות . היציבות

  .מזהיר הושע,  הוא הרה אסון- אשור ומצרים -הגדולות 
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היום אנו לא מכירים נביאים ואולי אנו גם מוצפים במדיות 
אבל , עם נבואות שאי אפשר להבין ממה צריך להזהר

לימוד הספרים הישנים לימוד התורה וכל ספרי קודש יכול 
לעזור לנו גם לבחון באופן מוסרי ההווה והעתיד המחכה 

. ולכן הנבואה של הושע כל כך נכונה גם לימינו ועבורינ. לנו
בו נקרא כל אחד את מה שכתב ונפנים את דבריו וננסה 

 . לתרום חלקינו לתיקון המעוות של זמננו

לישראל ליחס אהבה בין איש ' השוואת היחסים בין ה
מראשיתו ועד , חוזרת ומופיעה לאורך כל הספר, לאישה

אהב את עם ישראל עוד מראשית קיומו ' ה, לפי הושע. סופו
', ק זמן קצר זנו אנשי ישראל והאך בתוך פר, עלי אדמות

רואה אותו עובד , שגידל את אפרים כאילו היה ילד קטן
לפעמים גובר . ומנסה להעניש אותו, לאלילים אחרים

, אבל לעתים גוברת האהבה. ואז מתבטא הנביא, הכעס
 .דרך הושע לעם' ואז מדבר ה

תבוא נחמה , אחרי עונש של גלות וסבל, בסופו של דבר
. 'זכה שוב בימי שלווה ובברית עולם עם הועם ישראל י

הספר נחתם בפסוק המתמצת את רעיונותיו ואת רעיונות 
, ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם', ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ה: "הנבואה באופן כללי
בהנחה שפרקי , כל זאת). ד י"י" (ּופְֹׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם

הנחמה המצויים בספר הם מקוריים ואינם תוספת 
 .וחרתמא

 
בכל מקרה כל מה שנאמר שם בספרו של הושע אפשר 

לאומית , בקלות להעביר לזמנינו וברור שבו לתקן אישית
וכלל עולמית הרבה מאוד כדי לחזיר שכינתו של אלוקים 

 .למרכז חיינו
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אנו קוראים את פרשת וילך בשבת הראשונה של הלוח 

 פסוקים בפרשה זו ולכן היא 30יש רק . השנה החדש
יכול להיות רמז לכך . דרה הקצרה ביותר של התורההסי

שנתחיל את השנה החדשה עם צניעות וענווה ושננסה 
 .להעדיף איכות על כמות

במרכז הפרשה אנו קוראים ושומעים בליבנו את הקריאה 
ההפטרה נותנת לשבת . לתשובה לחזרה לאלוקים

המיוחדת זו לפני יום הכיפור את שמה וקוראת את עם 
. זור למקום לחזור לאלוקים אחד מאיתנו לחישראל וכל

בהפטרה מופיע המשפט שהתשובה הינה תגובה של בני 
אבל האם מדובר פה ". הסתרת פנים"אדם על מה שנקרא 

רק בהסתרת פרצופו של אלוקים שמילא אסור לנו לעשות 
ממנו דמות בדמיונינו כיוון הינו אין סופית ולא ביכולתנו 

פי השפה אלא ל. להבינו אלא רק להאמין בו ולקבלו
העשירה ומיוחדת שלנו גם מדובר בהסתרת ניצוץ אלוקים 
שבתוכינו כיוון שפנים ופנים אפשר להבין רק בהקשר זה 

מה שרואים על הפנים לפעמים מראה דרך עיניינו . עם זה
אולי אפשר להבין שנשמת בן האדם הינה . את הפנים שלנו

המראה של הפנים של אלוקים שרואה אותנו ושבתוכנו 
אנו .לווה אותנו גם בדרכים לא מובנים לנו בחיים האלהושמ

הנשמה שלנו והניצוץ האלוקי , אולי כן מתעסקים עם הפנים
אבל רוב הזמן בחיינו אנו עסוקים עם קיומנו ודברים , בנו

מתי באמת יש לנו זמן לחשוב על מי אנחנו . של היום יום
ועל נוכחותו של אלוקים בחיינו ולא חשוב מה אלוקים 

ביל כל אחד מאתנו כיוון שכל אחד מבינו בצורה משלו בש
התורה שבכתב רק אמורה . וזה נכון וחייב להיות כך

. להראות לנו דוגמאות של הכל יכול של הכח העליון שלנו
עם כל היכולות הטכנולוגיות והחכמות אין ביכולתנו לפי 

הרגשתי להרגיש ולהבין את הכח העליון את בורא העולם 
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רק אולי בקצה של הקצת הזה הוא מופיע לנו אפילו בקצת 
הגלות של נשמתנו היא ברורה לנו אולי . ונותן לנו כח

בימים הנוראים וגם בימים הקודמים להם כיוון שאז אנו 
אנו מוצאים אולי . לוקחים לעצמנו זמן לחדור לתוך עצמנו

שיח -אנו מוצאים אולי זמן לדו. זמן לתפילה האישית שלנו
מתפללים בתוך נשמתנו בשקט ובהרהור אנו . עם עצמנו

בימים . בהכרה עצמית כמה זה אפשרי וברצון לתיקונים
הנוראים אנו נותנים לנשמה שלנו שוב מקום גדול יותר 

מקום נכון יותר ובכך מתקרבים לכח העליון שלנו ואף 
 .מרגישים התאחדות איתו

פרשת השבוע האחרון קבל את שמו ניצווים זאת אומרת 
מידה במקום אולי כדי להתחיל להרהר על שמדובר בע

. דברים מופשטים על דברים שאינם קשורים רק ליום יום
ואת השנה החדשה אנו מתחילים עם פרשת וילך כיוון שאנו 

 .בוחרים מחדש את דרכינו ומתחילים ללכת בו
מה שהיה היה ואין אפשרות לשנותו את ההווה שבעצם לא 

אז אנו עוברים . נועהאבל העתיד גמיש ודינמי ובת, קיים
אנו עוברים מהישן לחדש . מרגע של עמידה להליכה מחדש

ולחידוש אנו חוזרים מניכור והרחקה מעצמנו לשובה לא רק 
 .לאלוקים אלא גם אל עצמנו

הניצוץ האלוקי הינו בכולנו הוא בנשמה שלנו הוא המסתור 
בואו ננסה לחשוב . להבין ולפרש, שמנסים חכמים להסביר

בואו .  קטנים שנרצה לעשות בשנה החדשה שלנועל דברים
ננסה קצת ללמוד תורה בצוותא בפשט ברמז ואולי נעלה 
עוד דרגה כל אחד לעצמו או אף בעזרת הזולת בחברותא 

כן אולי הגיעה הזמן לחשוב על גן . או בעזרת כל הקהילה
נבקר בגן פעם . למבוגרים על גן לימוד של המסורת שלנו

ונפנים את הידע החסר לנו כדי בשבוע א פעם בחודש 
 . מה דעתכם. להכנס לפרדס נשמתנו
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אני משאירה רעיון זה לכולנו מחשבת פתיחה לשנה 

אם הכח העליון . נלמד את כוונת התשובה בחיינו. החדשה
מחבא את פניו אז אנו סוגרים את ברז הכח היוצר היצירתי 

אבל אם נלך עם דבר ומעשה של משה . והחדשני בנשמתנו
, לך ונהיה בתנועה לקראת שבירת הקליפות שמגבילותנ

אם וכשנלך בדרך . מצמצמות וסוגרות את חיי נשמתנו
התשובה נכיר גם שוב בכל צורת אהבה ואמפטיה לזולת 

בתשובה . לא נהיה זרים יותר לעצמנו. ובכך גם לעצמנו
לדבר איתו ולחפש , נלמד שוב לחשוב ללכת לקראת הזולת

משה נותן דוגמא .  אמפטיה כלפיולהבינו ואולי להרגיש
מאוד מרגשת של הרעיון לעיל כיוון שלפני שהוא מתיחד 

עם אלוקים הוא הולך בסוף חייו לכל שבט ושבט כדי לדבר 
אבל אנו חיים וכיוון שאנו נושאים . ולפרוש בשלום מכולם

בתוכנו ניצוץ וחלקיקית של משה רבינו אנו כבר בחיים 
, ורה שלנו לזולתנו ולדבר איתויכולים לפנות בקצב שלנו וצ

להראות לו אמפטיה ולחזקו בצערו ובמאמצו ולשמוח איתו 
לכן בואו נעשה צעד ראשון וחדש בשנה חדשה . בשמחתו

 .זו ונלך לקראת זולתנו ונושיט יד ללחיות ביחד
שנה שיביא לנו רק , אני מאחלת לכולנו שנה טובה ומבורכת

האהבה שהשלום יכנס ביחד עם . בשורות טובות
והאמפטיה לתוך לבנו ולתוך לבם של כל בן אדם ובת אדם 

 .כדי שישלטו בעולם בקטן ביותר וגדול ביותר
 

בריאות , אני מאחלת לכל הנוכחים ולכל יקירינו שנה טובה
טובה ורק בשורות טובות שהשם יכתב אותנו לספר החיים 

 .טובים
שתהיה לכולנו חתימה טובה ולעם ישראל שלום בארצנו 

 .ל העולםובכ
 

 


