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שלומנו פה, בירושלים, מצוין ולכן אנחנו חייבים להיזקק ולדבר 
רבה הלילה, וזה על שלומן של אחיותינו הדרומיות, שלא ישנו ה

 כל כך לא פשוט. 

״האאאא״. "צבע אדום" ואיך הלב קופץ.  –והאזעקות. פתאום 
ְוִכי והמקור של האזעקות היהודיות נמצא בפרשתנו, "בהעלותך": 

ֲחצְֹצרֹות,  ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם, ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ּבְ
ם ִלְפֵני ה'  ְרּתֶ ם ֵמאְֹיֵביֶכםֲוִנְזּכַ ְעּתֶ ַ  .ֱאלֵֹקיֶכם, ְונֹוש 

תשמיעו  –במילים אחרות, כשמרגישים איומי מלחמה, מה תעשו 
צפירה ענקית של חצוצרה. בצפירה הזו יהיה כדי להזכיר אתכם 

ם לפני ה';  ְרּתֶ ם –ֲוִנְזּכַ ְעּתֶ ַ על תקיעת למדים מכאן , וחז"ל ְונֹוש 
 שופר ב"זיכרונות" של ראש השנה. 

ַאְרְצֶכם ״באזעקה הזו? כותב הרמב"ם: מה יש  ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ּבְ
ֲחצְֹצרֹות ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם, ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ רה מצוות עשה מן התו – ״ַעל ַהּצַ

על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר:  לזעוק ולהריע בחצוצרות
ֲחצְֹצרֹות ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם, ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ מו לב שי) ""ַעל ַהּצַ

כמו "צרה" ו"חצוצרה" נשמעים המילים צלילי  – לאונומטופאה
ר ֶב וֶד גון בצורת כלומר, כל דבר שיצר לכם, כ. צפירה ארוכה(

מדרכי התשובה  ,ודבר זה .וכארבה וכיוצא בו, זעקו עליהם והריעו
 1.הוא

כאן תגלית מסעירה: הצפירה עצמה היוותה לך  אני רוצה לגלות
 15תוך יתות לכך שבא אל , הצפירה היאמרחב מוגן. לפי התורה

ואתם חייבים, שלא תבינו להגיע למרחב מוגן )שניות אתם חייבים 
הגיע מהר למרחב היום, אתם חייבים ל. כאן, במציאות ד   לא נכון

  היא המרחב המוגן. -בזמן התורה, הצפירה היא. (מוגן

שנהייתה  ,חצוצרהלמה? בואו נבין מה תפקידה המיתולוגי של ה
: כשיש הפרשהחצוצרה יש שני תפקידים, לפי . לצפירהיום לכ

כשרוצים לכנס את כולם, מחצרצים בחצוצרה. ו, אויב או צרה
ֶסף ) תוקעים בחצוצרה, "למקרא העדה" י ֲחצֹוְצרֹת ּכֶ ּתֵ ְ ה ְלָך ש  ֲעש ֵ

 והאחד קשור באחר. . (]...[ ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה
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 , משנה תורה, תעניות  א'. רמב״ם 

ֶכם ל צרה, אומר הקב"ה: הישועה שלכם מכ ֵֹּרר ֶאת  ר ַהצ   –ַעל ַהצ ַ
 – מכוונים בימים האלו כלפי ישראל ,לא עלינו ,וכמה ראשי טילים

ורק כך היא תהפוך  .צרת רבים ...הדבר היחיד שיציל אתכם הוא
שתי  – "חצוצרה"אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב: . ולחצי צרה

  2חצי צרה. מילים:

אחר, רק כשתהיו אחים, הרק כשתהיו שותפים האחד בצערו של 
ה:: כתוב בפרשהמה ש אז יקרה-או ֶ ְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֹש   ַוְיִהי ּבִ

ֶניָך" ְנֶאיָך ִמּפָ מתי האויבים שלנו  ."קּוָמה, ה', ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמש ַ
נחוש בצרתו של כשיפוצו? כשאנחנו נהיה סמוכים האחד לאחר, 

עולה קולה זו חצוצרה ענקית ש. לנוהאחר כאילו היא חצי צרה ש
 . והיא מסוככת עלינו ככיפת הגנה מופלאה לפני ה'

 .סיטואציה מהממת: יש אחותמתארת  הפרשהרק שנהיה אחים. ו
מדברת סוג של לשון הרע )ומה שאני אומרת עכשיו  היא  מרים.

חיה, אהרון, אוזה לשון הרע( על אחיה, משה רבנו. היא מצטרעת. 
רוֹ ַאל נָ " ומר:א ָאֵכל ֲחִצי ְבש ָ ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוּיֵ ר ּבְ ֶ ת, ֲאש  ּמֵ . א ְתִהי ּכַ

יצאה ממנו. גם ריבונו של עולם, אני יצאתי מהרחם הזה, שאחותי 
חצי  –! היא חצי ממנה –אם היא מצטרעת, אם היא מצטערת, אני 

 בשרי!"

, בשפה שלא היתה וצרה ענקיתומשה, אחיה, צועק לה' בחצ
ה ֶאל ה': "ֵא ני כן. קיימת לפ ֶ ְצַעק מֹש  אני לא  ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה!-ַוּיִ

אם נשי כך, . "חצי בשרי. אם היא חולה, אני חולה –מסוגל! היא 
אביביות -הדרום מפוחדות כרגע, אין שום סיבה שאנחנו פה, התל

סדר יום כאילו כלום. שגרת ננהל , ברקיות-והירושלמיות והבני
ָרא ָהֵעָדה"א מפני שהחצוצרה הזו הי ִמק  הם האחיות מפני ש, "ל 
 שלנו, הם האחים שלנו. 

 ואני רוצה לדבר על אחיות ועל אחים. 

נשים כל היום רצות לקואוצ'ינג בזוגיות: ״אני  .תקשיבו לי טוב
״הוא  / זוגית״-״אני מרגישה אישה אי / רוצה להיות בת זוג טובה״

ם: ״אני רוצה להיות לא בן זוג״. נשים כל היום רצות להנחיית הורי
״אני רוצה  / ״אני רוצה להיות אמא מאכילה״ / אמא מכילה״

״אני רוצה להיות אמא עצמאית״. ואין  / להיות אמא מעצימה״
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 לפרשת בהעלותך.  , "קדושת לוי"רדיצ׳ברבי לוי יצחק מב 
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קורסים למוסד האחד והיחיד שיביא את המשיח, שקוראים לו 

נג שקוראים לו לקואצ'יעוד לא ראיתי את זו שרצה  .״אחווה״
 ״להיות אחות טובה״, ״להיות אח טוב״. 

והקב"ה אומר: אם יש מוסד שילווה אותך מלידה, מרחם ועד 
תועד " "ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמוֹ מוות, מ" ּמֵ  – הורותכי זו אחות.  –"ְתִהי ּכַ

היא מוסד שמגיע  זוגיותגם  .זה מוסד שמגיע באמצע החיים
ידה וכמעט עד לסוף החיים? מי מלווה אותך מלובאמצע החיים. 

 בשרך. -אחותך, אחותך. חצי

 על המוסד הזה הקב"ה בונה כדי להביא את הגאולה.

י. א כ ִ ני תמיד אומרת שזה המופע המפחיד בפרשה קורה דבר ַמב 
. אהרון ומרים מדברים על אח תנ"ךכל השל הקב"ה בביותר 

ים כשמדברפתאום ה' מופיע. אמאל'ה. והרי ו שלהם, משה, בסלון
ה' לא מופיע. כשקורח מדבר לשון  –לשון הרע על ארץ ישראל 

אומר את והוא כאן הוא מגיע ה' לא מופיע. אבל  –הרע על משה 
רכל כך מפחיד: "משפט  תגידי, את  ?ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדּבֵ

ב.  – איך אומר דוד המלך "לדבר על חצי בשרך? –נורמלית  ֵ ש  ּתֵ
ר. ָאִחיָך ְתַדּבֵ ן ּדִֹפיּבְ  ּבְ ּתֶ ָך ּתִ אתם לא רואים כמה זה דוחה?  3?ֶבן ִאּמְ

אסוף , הוא שיהואחוהמבינים שהמוסד הזה, האינכם  –והכי חשוב 
 אתכם?

לפרשה הזו. חז״ל מספרים שכל הפרשה הזו  מהיש פינאלה מדהי
ְסעּו יא "ה ֲחנוּ  –ַוּיִ ֲחנּו, ַוּיַ ְסעוּ  – ַוּיַ מה הכי קשה לאשה בחיים?  ".ַוּיִ

לפחות מישהו״,  ת: ״פגשתי עוד מישהו ועודיות. מילא הנסיעוהחנ
ארץ המובטחת, אבל סתם לחנות? לפרק אני בתנועה לעבר ה

שם ל – פקלאות באמצע שום מקום, ואת צריכה פשוט להיות פה
 אז הם היו חונים כשעמוד הענן רמז להם לחנות.  אוף... מה? ככה.

ָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף וְ  .בלבד בני ישראל חנו מיוזמתםאחת  פעם
 .ִמְרָים

ף. סוֹּ הף, כשאחיך הקטן ראה את מרים, תקשיבי. את עמדת בסו  
ואת אמרת: ״אני נאספת אליו. הוא חצי בשרי. אני עומדת פה עד 

ה שאני רואה מה יקרה איתו״.  ָעש ֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ּיֵ ַתּצַ ַוּתֵ
וכל העם לא נסע. . א זזיםאת היית כזאת אחות? אנחנו ל 4.לוֹ 

ָיםתוקעים את החיים שלנו עכשיו באיזושהי חניה,   .ַעד ֵהָאֵסף ִמר 

ָאַסף ֱאלֹקים ֶאת "כשיולדת רחל ילד, היא קוראת לו "יוסף"; 
ִתי ן ַאֵחר. ֶחְרּפָ שלילד הזה יהיה אח, מפני שאני יודעת  5.יֵֹסף ה' ִלי ּבֵ

 . "אל אחיושכשתהיה גאולה, מה שה' יחפש זה אח שנאסף 

ואני רואה את זה בישיבה שלנו, של נערים  ,לפעמים אני מרגישה
אח. הם  ...מאותגרים, שההורים נואשו מהם ומי שהרים אותם זה

 פשוט מצאו פתאום אח קרוב, אח שנתן להם יד, אסף אותו אליו
 ואמר לו: ״אתה חצי בשרי״. 
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 נ', כ.  תהילים 
4

 ב', ד.  שמות 
5

 כד.-ל', כג בראשית 

לא אני . "ניגשה אלי אשה מאד מבוגרתבאחד השיעורים השבוע 
", היא אמרה. "היא קצת 'לא מדברת עם אחותי ארבעים שנה

ל ָנא ְרָפא -ֵא יספיק שאני אלך לכותל ואגיד: בסדר'. הרבנית, האם 
 ?״ָנא ָלּה 

 ואמרתי לה: ״יספיק? זה המון! את תביאי משיח״. 

וגיליתי . יםזו האחריות שמוטלת עלינו, להיות יותר ויותר אח
 יותר אח.  ;״אחריות״המילה אלה אותיות ש

 .אז בואו ניאסף. האסיפה הזו היא צפירה ענקית, חצוצרה ענקית
ם ת ֶ ע  ַ ש  נוֹּ ֵני ה' ֱאלֵֹּקיֶכם, ו  ם ִלפ  ת ֶ ר  כ ַ  . ֲוִנז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 

שה", מפעל קיבלת עלון זה במתנה מ"פרשה וא
 שיעורי פרשת השבוע של הרבנית ימימה מזרחי.

בועי מלא, שנשלח לקהילת זהו חלק קטן מתוך לימוד ש
קוראות מדי שבוע ועוסק בנושאים של אמונה, זוגיות, 
חינוך ילדים, רווקּות, אקטואליה, חגים, בישול, דיאטה, 

 ות ועוד. מיד

כל הפרטים על הלימוד המלא נמצאים כאן: 

weekly_lessonhttp://www.parasha.org/rav_ 

חוצמזה... באתר שלנו מחכים לך תכנים משובחים   

 www.parasha.orgכאן:  –)במתנה( 

http://www.parasha.org/rav_weekly_lesson
http://www.parasha.org/rav_weekly_lesson
http://www.parasha.org/

