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 מְעַּצֶבֶת ׂשְמַחֹות 

ברוך הבא, חודש אדר! כשמגיע אדר אני תמיד 
אומרת: תכלה חצי שנה וקללותיה, תחל חצי שנה 
וברכותיה.  ובאמת, המדינה שלנו בסערה עד דלא ידע. 
להסתכל על מה שקורה זה פשוט להיות בתוך מגילת 
אסתר. כולנו רוצים לכרות ראשים, להחליף ראשים. 
ראו את השם "אחשוורוש" – שתי מילים: חש בראשו. 
הוא כבר לא יודע את מי תולים, את מי לא, זה נראה 
כמו בלגן ענק. והקב"ה אומר: אני פה. מאחורי כל 
המהלכים שנראים על פניהם כל כך כל כך מבלבלים 

ומבולבלים, אני כאן. 

המן היה מזרע עמלק ובימים האלה עמלק מרים את 
ראשו. כל כוחו של עמלק בימים אלה הוא להגיד: יֶׁשְנֹו 
עַם אֶחָד. "ישנו" – ישן לו מעַמו.1 תקשיבי, אלוקים 
לא פה. בכל מישור שאת מסתכלת – בטחוני, אישי, 
זוגי, חינוכי, פוליטי – ה' לא פה. יֶׁשְנֹו עַם אֶחָד, 

אלוקיהם של אלה ישן. 

וכל הזמן צריך לענות לעמלק: ישנו. ישנו.

הרי עמלק נתן לנו את המחשבה הספקנית, הצינית, 
הבאה: "הֲיֵׁש ה'?2 מה, הוא נמצא? כמה צער ושנאה 

יש בעולם. הוא פה בכלל?" 

חז"ל שואלים: הָמָן מן התורה – מנין? מה היה המופע 
הראשון של המן על בימת ההיסטוריה, איפה מוצאים 
אותו בתורה? ועונים: המן מופיע לראשונה כשה' 
שואל את אדם וחוה: הֲמִן הָעֵץ אֲׁשֶר צִּוִיתִיךָ לְבִלְּתִי 

אֲכָל מִּמֶּנּו, ָאכָלְּתָ?3 

אבל איך זה קשור? כי מגיע עמלק ואומר: תסתכלי, 
נשמה. ה' שואל את אדם הראשון אם הוא אכל מהעץ 
או לא. סימן שה' לא יודע הכל, נכון? סימן שה' לא 
משגיח על התנועות שלך. בעצם הוא בכלל לא יודע מי 
את. אז מה את מתאמצת, מה את מתפללת, מה את 

עושה. 

1 אסתר ג', ח ואסתר רבה, יב.
2 שמות י"ז, ז.

3 חולין קלט, ע"ב, ובראשית ג', יא.

במילים אחרות, עמלק מביא לך ראייה לכך שה', 
כביכול, לא נמצא, מהפסוק בבראשית: "הֲמִן הָעֵץ אֲׁשֶר 
צִּוִיתִיךָ". הוא מראה לך שיש, לכאורה, כאוס בעולם. 

וספק הזה, הערעור הזה באמונה, הוא מזימת עמלק. 

ומגיעה הפרשה המקסימה הזו, פרשת תרומה, 
שנראית כאילו משעממת. כאילו מפרט טכני. ומה היא 
אומרת – תשמעי, כל תנועה קטנה שלך היא תרומה, 

היא מרימה את העולם. 

בפרשת תרומה אנשים מצווים להביא תרומות שונות 
לבניית המשכן. נשים הביאו למשכן חוט זהב. בני אדם 
הביאו קרש בגודל מקל של ארטיק. זה סדר הגודל של 
התרומות וה' אומר: "וואו, את נתת את התנועה 
הקטנה הזו בשמחה? אני בא לגור איתך. וְעָׂשּו לִי 

מִקְּדָׁש וְׁשָכַנְּתִי ּבְתֹוכָם".4 

מה שאמרתי עכשיו זה הפירוש של המשפט "מִׁשֶנִכנס 
אדר, מרבין בשמחה". מה פירוש "מִׁשֶ"? זו נקודת-זמן 
פיצית, בשנייה שנכנס אדר. אם ברגע הזה את יכולה 
לעשות משהו, משהו! עבור השמחה שלך – לרקוד, 
לצאת עם חברה, לדבר עם מישהי שעושה לך טוב. 
משהו פיצי – אז תדעי לך שבשנייה הזו את בפשטות 
תורמת תרומה לבית של ה' וה' בא לגור איתך. את 
עושה תנועה פיצית של מִׁשֶ, והקב"ה עושה לך מרבין. 

כי אין תנועה שנעלמת ממנו, אין דמעה שנעלמת 
ממנו ואין צער שנעלם ממנו. באמת. 

השבוע באה אלי תלמידה יקרה שלי. "ימימה, יצאתי 
עם מישהו לשידוך והוא שאל בת כמה אני. אמרתי לו: 
'ארבעים ומשהו', והוא אמר לי ככה, בזו הלשון: 'את 
לא מבינה שבחורה כמוך, כתוב לה על המצח 'פג 

תוקף?' ואני חזרתי הביתה וחשבתי שאני מתה". 

ופתאום קראתי את המדרש המשגע הזה. כתוב 
שהורגים את ושתי, ּומַלְכּותָּה יִּתֵן הַּמֶלֶךְ לִרְעּותָּה 

4 שמות כ"ה, ח.



הַּטֹובָה מִּמֶּנָה. מי זאת – אסתר. כותב המדרש: ּכִי הּוא 
יַכְאִיב וְיֶחְּבָׁש.5 הקב"ה משלם על כל כאב. 

שמואל הנביא הולך לשאול המלך, שלא הרג את 
עמלק, ואומר לו: "גמרנו. אתה לא תהיה יותר מלך. 
ואז הוא מוסיף מילים לכאורה מיותרות: ּונְתָנָּה לְרֵעֲךָ 

הַּטֹוב מִּמֶּךָ.6 המלכות תעבור לדוד". 

למה? שואל המדרש. למה היית צריך להגיד כך 
לשאּול? הרי גם ככה כואב לו. הוא מקנא בדוד, הוא 
חולה מרוב קנאה. מספיק שאמרת לו שהוא לא יהיה 
מלך. ובהשאלה לתלמידה שלי, יכולת לומר "השידוך 
הזה לא מתאים לי". בשביל מה היית צריך להוסיף את 

המילים המעליבות?

אומר ה': כל מילה של עלבון שאמרו לך, אני אחזיר לך 
עליה במלכּות. שאול יורד ממלכותו אולם לעתיד 
לבוא, צאצאית שלו עומדת למלוך. זו אסתר המלכה. 
אז אם בעבר מישהו פגע בשאול ואמר לו: "ּונְתָנָּה 
לְרֵעֲךָ הַּטֹוב מִּמֶּךָ", ה' מעלה את אסתר למלכות באותה 
מטבע לשון: "ּומַלְכּותָּה יִּתֵן הַּמֶלֶךְ לִרְעּותָּה הַּטֹובָה 
מִּמֶּנָה".7 אני אחזיר על העלבון הזה, ה' אומר. כי אין 
תנועה קטנה, עלבון קטן, צער קטן שעברת, שאני לא 

אהפוך לך לשמחה ולמלכּות. 

"ימימה, אי אפשר בלי צער? תמיד תדברי על צער? 
משנכנס אדר מרבין בשמחה, הרי..."

אי אפשר. השבוע נסעתי גם אני להר ברכה בשומרון, 
ומולי ראיתי את הר הקללה, הר עיבל. הם תמיד יהיו 
זה כנגד זה. כשם שמשנכנס אב ממעטין, כך משנכנס 
אדר – מרבין.8 רק אנשים שידעו עצב יודעים לעשות 
את ה-"ונהפוך הוא" לשמחה. כנראה שזה חייב לבוא 

ביחד.

אני קוראת לזה "מְעַּצֶבֶת שמחות". רק אישה יודעת 
לעבור מ-עצבת לשמחה. 

הבטתי בהר הברכה המופלא הזה, ומולו הר הקללה, 
ובאמצע – יוסף הצדיק. קבר יוסף נמצא כל כך קרוב, 
ויוסף אומר: דעו לכן, הנשים. הקללה לעולם תביא 
בעקבותיה ברכה. מי כמוני, בין הקללה לבין הברכה, 
בין הר קללה להר הברכה, מי כמוני יודע מהו צער של 
אמא, מהו צער של אבא שרואה את בנו טָרֹף טֹרַף.9 
מהו צער של אח שמכרו אותו. ואני יודע מה זה להפוך 
יגון לשמחה, אבל ליום טוב, מעבד – להפוך למלך. 
מאח מכור שאחיו מתנכרים לו, אני יודע מה זה ליפול 

על צוואר של אחים בבכייה גדולה. 

5 איוב ה', יח.
6 שמואל א ט"ו, כח.
7 אסתר רבה ד', ט.
8 תענית כט, ע"א.

9 בראשית ל"ז, לג.

ולכל אחד יש יכולת כזו. 

ה"ונהפוך הוא" הזה מתעורר בכל פעם בראש חודש 
אדר. הנה הוא מגיע, החודש של הילדים ואיזה כוח יש 
לילדים לשמוח. בהר ברכה ניגש אלי בחור. "אבא שלי 

נרצח פה כשהייתי בן חמש", הוא סיפר. 

"תגיד לי, איך ילד עומד בזה?" שאלתי. 

"לילדים יש מנגנון מופלא של לצאת מעצב לשמחה", 
הוא אמר. ואז הגיעה בתו הגדולה של איתמר בן גל 
הי"ד, ילדה בת שבע וכבר יתומה. "יתום" – ראשי 
תיבות: יפה תואר ויפה מראה והיא אומרת לי: 
"הרבנית ימימה, אבא שלי היה אומר איתי קריאת 
שמע בכל לילה. ואת יודעת מה? עכשיו, אני כבר לא 
צריכה ללכת לישון אף פעם". וחשבתי לעצמי: איזה 
כישרון יש לילדים, להפוך את הדבר הנורא מכל ל... 
מסיבת פיג'מות. בתוך הקללה הגדולה הזו היא תחפש 
איך להוציא מזה הר של ברכה. הרי "לא רוצים לישון" 

זה המשפט הכי עליז שילד יכול להוציא מפיו. 

כל אחת נושאת איתה את הר הקללה הקטן שלה 
בתוך הלב. יש לך היכולת הילדותית הזו להפוך קללה 
לברכה, עצב לשמחה. להבין, שעל כל תנּועֹונת קטנה 
של שמחה שנעשה היום-מחר, ירבו לנו בשמחה 

מהשמיים.

חודש טוב, כל טוב!

זה רק קצה המזלג... 

מנוי לקהילת פרשה ואישה

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
את השיעור המלא של הרבנית ימימה

ובו כל הפנינים שהרבנית ימימה מזרחי 
מלקטת עבורך,

כל החידושים *  הסיפורים * כל העצות 
הטובות לדרך

לכל הפרטים על המנוי לחצי כאן – 
https://parasha.org/rav_weekly_lesson

https://parasha.org/rav_weekly_lesson
https://parasha.org/rav_weekly_lesson

