
 

 

  

  

  

  161גיליון מס'                                                                             )1/2018(ח ה'תשע" טבת  שמות

  

 ַלַּבת ֵאׁש ,מת עינייםעצּו   
  

תמיד אני "שמות". אנחנו מתחילים השבוע את חומש 
למדף את כל  חזרהמעלה  על הרגע הזה שאנימספרת 

שאני מכינה ממנה את  ,בראשיתחומש פרייה של הס
איך ו פרים של ספר שמותומורידה את הסהשיעורים, 

למה? הרי אני עושה את זה  – כבדנהיה לי הלב ש
אני  ,בשבוע הזה ,ועדין בכל שנה ...פעמים בשנה חמש

בת  מרגישה את טעם הפרידה. בחומש בראשית הייתי
 ששומרת עלינו ונלחמת עלינו, ,שרהאמא : של אמא

לדאוג לו ו ורבקה שיודעת לקחת את הילד הנכון
זו רחל שבוכה בשבילי ודואגת לי, זו לאה  .לברכות

תראו את הבת שלי, איך אני  בן! –ראו שמתגאה בי: 
לעולם. תחושת צניחה  נזרקת ניגאה בה. ופתאום א

איפה אימא ו ראין לי גב יות ,חס ושלום ,ו. כאילוכז
  י? של

גם כשאמא חיה, אבל פתאום  ,זה קורה בגיל מסוים
. ממך – נפשהתעצומות תובעים את  אתגרי החיים

  במצרים. העבריות הנשים עם כמו 

תי בבית החולים קורנל במנהטן ליד שילת השבוע היי
, תרתי שאין לה גב ,אזן המתוקה. שילת הקטנה

בשריפה הגדולה בחנוכה נשרפה  אמהמשמע. 
קפצה מהחלון ונשבר לה הגב. היא ושילת  שבפלאטבּו

ילת בת שרפואה שלמה לזרת השם, בע .לא זזה כרגע
היא ו. רפא כלילית נוע תנוע,אף על פי כן לוזה עליזה. 

  "ימימה? ,מה אני עושה עכשיו"אמרה: 

 את היית שילת הקטנה של אמא, מוגנת"אמרתי לה: 
ומעכשיו יש לך שם חדש". כמו המהלך מחומש כל כך. 

ספר נקרא גם " חומש בראשיתבראשית לשמות. 
פתאום ספר ילד. ו- אמא-הכל הולך ישר: אבא ."הישר

תקופת שמות, הכל מסתובב, הכל משתובב, אנחנו ב
מתערערת מציאות כל כך בטוחה כש, 'ימי השובבי"ם'

. כשהיינו פתאום. ואז בת ישראל מקבלת שם חדש
 ואיז 1שתי מילים: אשרי בת., היינו ראשית""בב

הגב הזה מאושרת מי שהיא בת של מישהי. אבל זהו, 
כך  ."בריהע"יש לנו שם חדש: ניטל מאיתנו ומעכשיו 

 ,"ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹותמכונות בנות ישראל במצרים: "

                                                           
 תיקוני הזוהר לפרשת בראשית.  1

איך אומרת מרים  ."�א ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרֹּית ָהִעְבִרֹּית"
ַהֵאֵל� " – משה מן היאורשמוציאה את נה לבתיה, הקט

   " ?ְוָקָראִתי ָל� ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית

כך  כל ַמֲעָברגמרנו. עכשיו את אישה שחייבת לעבור 
, לילדה מאחוריה גבלא פשוט, מבת של, מילדה שיש 

וראיתי  שילתאמרתי ל ,"את תהיי כך"שהיא עצמה גב. 
את תהיי עכשיו עמוד "קת ושמחה. ל כך מתחזכאותה 

אש, על כל המשמעויות הנוראות של הביטוי הזה, 
כאלה  כוחותבתוכך  לפני המחנה. את תמצאי

  . "של חייםמדהימים 

ם נשי 6000 .בכנס כל כך מרגש צות הבריתינו בארהי
כדי להזדהות עם  מעלות 21שהגיעו בקור של מינוס 

שאותי יותר חד המשפטים בכנס אהמשפחה שנשרפה. 
גייל ששון, היה משפט מאוד מאוד קטן.  טלטל

לפני שנתיים דה שבעה מילדיה בשריפה איבש
אומץ מדהים, בחשיפה ראשונה בברוקלין, עלתה ב

ויחי. אמרה: "ובקול שבור היא פתחה ו אחרי השריפה,

I'm alive"זה שחרר לכולנו את מעיין הדמעות ,. וזהו. 
במשפט הקצר רה לנו כי באופן פרדוקסלי, מה היא אמ

שביתה נשרף, שחלק משמעותי כל  ,הזה? דווקא היא
נשרפו, גילתה בעצמה וגילתה לנו את  המחייכך 

האם אנחנו זוכרות לשמוח  ";שמחת חיים"המושג 
   חיים עצמם?עצם ב

זה השיעור של פרשת שמות.  ,"ויחי – אני בחיים"
, שמחת חיים, העבריות במצרים לנשים, היתה להן

כמת וח. והיתה להן שהן היו כל כך בודדותאפילו 
  בעברית זה שם נרדף למיילדת.  "כמהוח" חיים.

פרשת שמות היתה אמורה להיות פרשה נוראה, 
לא מרגישים בה את השואה. מרגישים בפועל ושואה, 

ָהָבה "ת. פרעה מנסה מכאן והם אומרים בה עליזּו
  משם.  "ִנְתַחְּכָמה לוֹ 

אני שבורה מהבדידות, מהזוגיות,  ?איך ימימה, איך"
  ".מהילדים, מהפרנסה

ם. וזה מדהים, נכון. ועכשיו את תגלי מה זה שמחת חיי
מר משה רבנו? הוא . איך אוזה רפלקס נשי מדהים



 

 

ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת "מר: ווא רואה כזו שריפה
זה יכול איך  ?ַמּדּוַע �א ִיְבַער ַהְּסֶנה .ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה

   "להיות?

לב יש שם . ַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹו� ַהְּסֶנהכי יש שם  והתשובה:
ועל  ,יש שם בת ישראל – "ַלַּבת"שמתעקש לחיות. 

ִּכי ָחיֹות הלב הנשי הזה שפועם מתוך האש נאמר "
ת , והן יביאו עוד חיים לעולם. וזה רפלקס חיּו"ֵהָּנה

בכוונה  אני( מדהים. כל הזמן נראה שהדוסיות
מה,  .יולדות כל הזמן )ביטוי המכוער הזהמשתמשת ב

וי של טבי יאהלידה הזו ה – להיפך מכונות ילודה?הן 
לא ישעבד אותי  אף אחד :חירות אישה על גופה

  לנסיבות המעבידות האלה. 

  

  !והמקומות כבר נחטפים נפתחה ההרשמה לכנס שלנו
 

 ,מהרי לשריין לך מקום לאירוע המצמיח של השנה
  הכנס השנתי של הרבנית ימימה ופרשה ואשה

   http://tic.li/0y65dOx -בקישור כאן 
  ) 9:00-17:00(בין  073-2077571* או 6565 גם בטל.

  !בואי בשמחה! מצפות לראותך
 

  הרבנית ימימה ויקרת

שבט לוי יצא ממועט כשיצאו ממצרים, כתוב ש
באופן למה?  –ו הכי פחות ילדים היו ב 2.באוכלוסין

אין ו לא היה משועבד וכשאין צערפרדוכסלי, שבט לוי 
. רים. אין חשק ללדת שום דבר חדשיצערים, אין גם צ

ת, רפלקס של הישרדות. אני אין רפלקס של חיּו
שלהן, ובשמחת החיים  תבכזו הערצה ברווקוֹ מביטה 

  . אותי יםברצון החיים שלהן. זה מפע

איך  –מזה איך שורדים ויותר איך עושים את זה? 
הכוח עושים "ויחי", איך חיים? והתשובה: בעזרת 

  דמיון. המופלא שה' טבע בכל אישה: ה

ַרב ְוָעצּום  ,ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" –ה אומר פרעה מ
יו הרבה , הזו אמירה לא נכונהי עובדתית רוה ".ִמֶּמּנּו

אלא, אומר רבי נחמן צרים מאשר יהודים. יותר מ
-מיעצוהיות " זו היכולת שלנו לְוָעצּוםַרב "מברסלב, 

יך תצאי עצם א. כי בולא לראות מצב מבעית עיניים
אז תעצמי עיניים אין לך סיכוי.  איך? אישה?מזה, 

למה כשאדם ותדמייני לך מציאות אחרת. יודעת 
כי הוא כאילו  הוא עוצם את עיניו? מכה מקבל

אני לראות למרחוק: "על מנת מצמצם את מבטו 
לא מוכנה לראות את המציאות המפחידה הזו עכשיו 

ִהֵּנה , לכן. "מיין ואלד מציאות חדשה, וכך יהיהאד ואני
עצום יש לך יכולת לכי . ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום

   3.ולגדול חלום מצב אחרעיניים ול

כותב  "תפארת שלמה"איך ה .וזו תכונה מדהימה
ֵמַהִּביט ֶאל  ֹמֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ַוַּיְסֵּתרמהמם בסנה: 

תפארת "מסביר הו! . למה? תסתכל, הנה ה'יםקָהֱא�
אז  ,, מידת הדין"קיםואל": הוא רואה את ה"שלמה
. אני ני לא מסתכל בזה עכשיומסתיר את פניו: אהוא 

   4.ורואה רחמים עוצם עיניים ומביט למרחוק

. ַלַּבת ֵאׁשאם תרצי.  ,יום כזה. יום מדומיין יאשבת ה
ִּתְכַּבד ָהֲעֹבָדה " הוא אומר:ו זה יום שפרעה כל כך שונא

 . מה זהְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר ,ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה
? זה יום לא פרודוקטיבי, אתם לא צריך להיות

  . "מתפרנסים ביום הזה

  שכולו שבת.  עולםנכון. אנחנו יושבים וחולמים על 

גם אנחנו, שומרי המצוות. שכחנו על  נּונַ טְ קצת התקַ 
, אלא המאבק. זה לא אם המרכול סגור או פתוחמה 
מתוק. זה -ופתאום, זה יום מתוק .סגור –ר ּמַ ל הַ שּכֹ 
פרודוקטיבי, כי -ל המר. זה כאילו לאמרכול, זה ּכֹ הלא 

אלא חולמים ולכן פרעה רוצה  לא מתפרנסיםבאמת 
 ְוַאל ִיְׁשעּו ,ְוַיֲעׂשּו ָבּה ,ַּבד ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנִׁשיםִּתכְ -ש

דברי שקר כי אצלו הוא קורא  דמיון הזה .ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר
יום אבל בלהכנסה, לשקלים. רק  מתיתרגמהאמת 

                                                           
 ברמב"ן, במדבר ג', יד. מוב"א 2
 , "ליקוטי מוהר"ן, תורה ס"ה. נחמן מברסלב ביר 3
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ובאמת לחלום על מעין עולם אפשר לשבת  הזה השבת
  אחרת. אמיתית יאות מצשיולד  ,זה כוח מדהיםו הבא

תקשיבי, אם "ואמרתי לשילת אזן הקטנה, המדהימה: 
תסתכלי על המציאות עכשיו כמו שהיא, לאן יש לך 

השמות כל כך  ,ובפרשת שמות. את עבריהללכת? אבל 
 ראשי תיבות: – 'שילת'ילת. ושמך הוא ש חשובים

. אל תשווי לנגד עינייך עכשיו את ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ה' ִׁשִּויִתי
המראות הנוראיים האלה של עולמך השרוף, עולמך 

עכשיו את משווה לנגד עינייך את הקב"ה. החרוך. 
ושוב יוסי הצדיק, שנכנס שוב  , הרבוכמו שאביך

כך אבא שלנו לשריפה והוציא את ילדיו השרופים, 
כי הוא אבא וגם הבית מציל אותנו תמיד מהשריפה, 

צריכות להיות הילדות  ,כביכול ,שרף, ואנחנושלו נ
בית לנו נבנה  ה', בוא'מיינות שלו, שאומרות לו: המדו
זה  .גם הבית שלך נשרף. בוא נבנה בית חדש .חדש

ּוָבֵאׁש ַאָּתה ָעִתיד  ,ִּכי ַאָּתה ה' ָּבֵאׁש ִהַּצָּתּהאפשרי. 
   5'."ִלְבנֹוָתּה

ַוֵּייֶטב שומע את החשיבה היולדת הזו, וכשהקב"ה 
  . ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים,  ים ַלְמַיְּלֹדתקֱא�

יהי וזו תפילת השבוע: "ה', תעשה לי בית. וגם לך". ו
 ן שכל בנות ישראל יזכו לבתים. רצו

  

   זה רק קצה המזלג...
  מנוי לקהילת פרשה ואישה

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך את השיעור 
  של הרבנית ימימההמלא 

    עמודים!) ובו כל הפנינים 10-15(
  חי מלקטת עבורך.שהרבנית ימימה מזר

  הסיפורים * כל העצות הטובות לדרך כל החידושים * 
  

הזדמנות  –חומש חדש  השבוע מתחיל
      וללמוד איתנו!להצטרף  מעולה

  
  - ןלחצי כא  לכל הפרטים על המנוי

https://parasha.org/rav_weekly_lesson  
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