
 

 

 

  

  

  162' גיליון מס                                                                              )1/2018(ח ה'תשע" טבת  וארא

  

 רזיאל המלאך   
  

 ,למלאכים יש פאסון. מלאכים לא צועקים. מלאכים

. ָלֶזה ְרׁשּות ֶזה ְונוְתִנים ְּבַאֲהָבהאומרים כבוד  ,כולם
ולפעמים גם מלאכים צועקים. כשצדיק נעקד, כתוב: 

כשיצחק נעקד, המלאכים  1!"ֻחָצה" :ם ָצֲעקּויֵהן ֶאְרֶאּלָ 
 –אברהם הבטחתו ללקב"ה את  "מזכירים"כביכול 

, "הי" 2."ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע�: "ַוֹּיאֶמר לוֹ ... ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה
אתה אמרת אתה אמרת חוצה! "צועקים המלאכים. 

  צדיקים נעקדים?" איך ו רבה ונהיה חזקיםפרה ונִ שנִ 

לצלילי  נוקמכולנו צועק. לפעמים גם רזיאל המלאך 
ירו "צועק: ש ,רזיאל שבחההקלטה הנוראה של הרב 

א לשאול את השאלה . ואי אפשר של"בי, ירו בי
ו בסוף הפרשה ששואל משה רבנ הנוראה, הנוראה,

, ריבונו למה 3?ְוַהֵּצל �א ִהַּצְלּתָ ? ה ֲהֵרֹעָתהָלמָ הקודמת: 
אב לשישה  של עולם, אנחנו רואים כזה רע בעולם?

אלמנה, ופתאום יתומים קטנים,  –ילדים, ופתאום 
ים את צעדינו. ִר צֶ ים, שמְ צרַ ואכזריות כזאת מצד מִ 

   אז למה זה ככה? ,בסך הכל אדם רוצה להגיע הביתה

שצריך לבוא אור כש ,פשטותבכזו " אומר כלי יקר"וה
ראה את העוצמה ויַ , החושך יתגבר כנגדו פי כמה גדול
  4.כביכול. תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר ,שלו

 סתכלותדבר לא צומח, וכשעל פני השטח נראה ש
כלפי לפעמים צומחים ותגלו, ש הזה "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה"ב

ביטוי  איך קוראים לזה?מטה, מטה. וכשצומחים ל
כשהכל נהיה עוד . "כה שורשבשפה העברית: "מ יחידני

, ועוד יותר עמוק ועוד יותר חשוך ,כביכול ,יותר גרוע
 ",אראנו, "ואת בעצם מכה שורש באדמה. פרשת

התחזקות של  ,מראה שמכה היא לפעמים שורש
  , אנחנו גדלים כלפי מטה. . כןשורש

? ולא זו בלבד, ימימה, שלא נהיה לי ָלָמה ֲהֵרֹעָתה"אז  
יותר טוב, אני גם מרגישה את הכל הרבה יותר גרוע. 

                                                            
  ישעיהו ל"ג, ז.  1
 בראשית ט"ו, ה.  2
 שמות ה', כב. 3
 כלי יקר, שמות ו', א. 4

עוד שערה לבנה צמחה לי ועוד  – צומחתבהחלט אני 
  " ...קמט פה בצידי העיניים ואני לא רואה שום דבר זז

כבר מראה עצם זה שדברים זזים כאילו לרעה, נכון. ו
את נאחזת  ,שאת צומחת. המכה הזו היא שורש לך

  ככה זה גדילה וככה זה צמיחה. . עוד יותר חזק

המתקרבת. השבת  "מברכין- שבת"וזו הבשורה של 
העצים קר וחשוך, בחוץ . נברך את חודש שבט

אבל  ,על פני השטח צמיחהאת לא רואה עירומים ו
משהו רוחש מתחת לפני האדמה, משהו מכה שורש, 

עשב שאין  אין, . תביניכזו מכהלך דווקא כשזה נראה ו
  5'מעליו מלאך שמכה אותו ואומר לו: 'גדל!

"ירו בי,  הרב רזיאל שבח צעק: ?הצעקה הזו פשרמה ו
שכחתם אולי  :הפרשה מלמדת מוסר מדהיםו" !ירו בי
לות נוראה. הגאולה התחילה, אומר גוזו  ?לצעוק

ה' כשמפני צעקתם שמע הקדוש,  "ייםאור הח"ה
ישראל סוף סוף צעקו. רק כשבני   6.ברחמיו ,תפילתם

 ,כולה סבלנות וצידוק הדין-ש תפילה שכלכי י
בלנות וסבל וסכלפי ולפעמים היא בעצם סבלנות 

יצטרך הקב"ה אז, אומר ה"שפת אמת", -אורוע. כלפי 
ִמַּתַחת ִסְב�ת  , בכוח,ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכםלהגיד לכם: "

  7.". תפסיקו כבר לפתח כזו סבלנות למצריםִמְצַרִים

איך קרה שואל:  ,בניתוח מדהים ,פירארב יהושע שה
עבדו את פרעה בכזו דבקות? מפני  שבני ישראל

 –ת פרעה העריץ אבאיזשהו מקום, עם ישראל ש
הוא היה דמות רוחנית מדהימה בעיניהם. כי למה? ו

להם,  יםנשים מתמכרהדמויות ההודיות האלה שאכמו 
ים מהשמי וסבלנות. מכים אותהסמל  ;כך היה פרעה
והוא  –הוא שותק. צפרדע ו –מכת דם והוא שותק. 

אפילו צרכים רגילים של  ,שותק. ואיזו שליטה עצמית
  על עצמו והולך  כך הוא היה אומר( אדם רגיל אין לו

                                                            
 בראשית רבה י', ו. 5
  , שמות ב', כב. אור החיים 6
  שפת אמת לפרשת וארא. 7



 

 

  

  
: ושואלת"קורה לי כל כך הרבה פעמים שאני מביטה באשה 

איך היא צומחת? איך היא מתגברת על נסיבות בלתי 
רחת, על אף כל הקושי? ואיך היא מוציאה אפשריות ופו

  מזה כזו צמיחה? 

ואני כל כך אוהבת כנסים של  כל הנשים כאלה. –והאמת 
שאני הקהל המתפעם,  ,נשים. האושר האמיתי שלי הוא

  הן המופע. כי כל אישה היא צמיחה מהממת.  –והנשים 

נשמע סיפורי צמיחה מנשים "איך היא צומחת" בכנס 
ומצמיחות. נחזק אשה את רעותה, נשיר ונתרגש. שצומחות 

אני מתכוננת להתרגש  ,בעיקרד כמובן וגם אני אדבר ואלמֵ 
  הנשים שיגיעו." , ממהמופע האמיתי

   הרבנית ימימה מזרחי                                        

מהרי לשריין לך מקום לאירוע האולם הולך ומתמלא! 
תי של הרבנית ימימה הכנס השנ ,המצמיח של השנה

  . ופרשה ואשה
קישור כאן: ב –לרכישת כרטיסים 

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

  !בואי בשמחה! מצפות לראותך
  הרבנית ימימה ויקרת

 ,מין מודל כזה ).8ביאורלהתפנות בסתר לפנות בוקר 
יהודי. איש -בעולם הרוחני הלאשמאוד נערץ היום 

ת. אף אחד לא שומע את איש של שתיקו ויפאסנה,של
  וואו, איזו שליטה עצמית. . פרעה מדבר יותר מדי

אומר הרב יהושע שפירא בגאונות: זו לא היתה דמות ו
כמו שמציירים אותו בהגדות של פסח  ,מכוערת וגסה

מצרים היתה ו הוא היה דמות רוח .של הילדים
ביטים אימפריה רוחנית של הגות בימים ההם, וכולם מ

השתיקה והסבל שלו, זה ובעוצמות באיש הענק ה
   9ומעריצים אותו.

ולפעמים אפילו אנחנו, שומרות התורה והמצוות, 
והקשיחות בות שהשתיקה נופלות למלכודת הזו וחוש

כמובן שיש לזה אז הדין מופלא. -צידוק הן האלה

נכון. וצריך מצב זה לא  "ָקָׁשה ֲעֹבָדהו רּוחַ  ֶצרקֹ ". םמקו
לא צריך להיות סבילה. ולפעמים  ,אבל .יתנלהיות סבל

  צריך לפתוח את הפה הזה ולצעוק צעקה גדולה. 

הרב דסלר, שיום כותב המילים הנהדרות שראו את 
   : פטירתו השבוע בכ"ד בטבת

  לקב"ה יש תמיד אור
  והוא מאיר תמיד על כולם בשווה. 

  אלא שההגבלה היא במקבל, 
  כי חלונות ליבו של אדם עכורים הם

  יכנס בהם האור.  ,אותם ורק כשינקה

  וזה עניין היענות התפילה 
  מפני שלפעמים אדם מתפלל, 

  אבל טמטום הלב שלו הוא מחיצת ברזל 
  בינו ובין אביו שבשמים שמפסיקה

  היא החלונות העכורים. - והיא
  בהע –והמחיצה 

  לכן לא נענות תפילותיו. 
יורים בי, "להגיד:  .לפעמים צריך לצעוק בתפילתו

  . "יורים בי

   בעקבות משיחא,
  הייסורים של הלידה קשים מאוד מאוד

  בשעת הלידהויולדת צועקת 
  למה באים?  ,והייסורים הללו

  כי יש לנקות את הטמטום שבתוכנו
  לא עלינו, מכניעים  ,ורק הייסורים

  ומביאים לצעקה בתפילה. 
  והכל תלוי בנו 

בקע עובי הטמטום האחרון יי ,ובתפילה מחוזקת
  במהרה

   10.ורא –והנה  ,נחזה ופתאום

                                                            
  מובא ברש"י, שמות ז', טו. 8
   , "בקרבך קדוש" לפרשת וארא.הרב יהושע שפירא 9

 . , חלק ב'. "מכתב מאליהו"הרב אליהו אליעזר דסלר,  10



 

 

כולו ילדים -איש שכלהוא היה אדם מואר, רזיאל. 
ספר "רזיאל ם. מוהל ומחנך. את הואהבת ילדי

המלאך", כך לפי המסורת החסידית, שמים 
וגם בברית למראשותיו של תינוק קטן שזה עתה נולד, 

לשמירה. רזיאל המלאך הוא שמו של שומר המילה, 
, והוא בוודאי שומר עליהם עכשיו מלמעלה. הילדים

עלינו. ושומר על הדרך גם ושומר הוא למראשותיהם. 
  בואכה חוות גלעד. 

ל תפילה לאנחנו צריכות להתפ אני חושבת שהיום
הרבה סבלנות, אבל עם הרבה -עם הרבה .פחות סבילה

ביטוי לסבל של עם ישראל. לצעוק צעקה גדולה אחת. 
מפני צעקתם  –הקדוש  "החייםאור "ואיך אומר ה

רצון שהצעקה הזו  ברחמיו. יהי ,שמע תפילתם
רזיאל שבח, תהיה הצעקה  ששמענו, של הרב

 האחרונה שתביא את הלידה הזו של משיח צדקנו.

  

    זה רק קצה המזלג...
  ואישה מנוי לקהילת פרשה

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 הפרטים על המנוילכל 

https://parasha.org/rav_weekly_lesson  

  

          


