
 

 

 

 

 

 

 196מס' יליון ג                                                                                          (10/2018) טה'תשע" בחשון 'א   חנ   פרשת
 

 כשאש פורצת בתיבה  
 

השבוע אנחנו שומעים לצערנו הענק על אסונות משפחתיים 
קים יחזקאל בפיגוע.  נרצח ,אב לילדיםזיו חג'בי, כל כך. 

קטנים, אפרת בפיגוע. שני ילדים נרצחה  ,אמא לילדלבנגרונד, 
 . וצבי, מתים בשריפה

ים"כך היא כותבת:  ?ה אומרת התורהמ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קֹצִּ  ,ּכִּ
ֶדה ָ ָמה אֹו ַהש ּ יׁש אֹו ַהּקָ דִּ ר ֶאת  - ְוֶנֱאַכל ּגָ ְבעִּ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ׁשַ

ֵעָרה   1."ַהּבְ

יׁש " :הקדושוכותב האור החיים  דִּ כאן רמז אל  - "ֶנֱאַכל ּגָ
שים אלא גדוּ שעדיין אין להם קומה,  ,תינוקות של בית רבן

ִדיש  ". עם חברתה בולתש שים הם הילדים הקטנים שגדו  " ג ָּ
גלל ב כי .אח גדול, ילד קטן נשען על )נצמדים( האחד לאחר

ים מִּ ובפסוק ". הם הנתפסים בצרת העולם ,נותוֹ עו י עֹוְללִּ ּפִּ
ְדּתָ עֹז ּסַ ים יִּ . קבלת התורהערבים בשעת  היו )הקטנים(כי  2,"ְויְֹנקִּ

 הנה הרשות נתונה לאש לבער בהם.  וכשירשיעו בני אדם,

ָמה" - תינוקות מספיקיןוכשאין ה כי  כאן מודיע , "אֹו ַהּקָ
 ומופתי הדור, יסודי עולם חרב עד צוואר הגיעה,  ,פעמים

 .ונםוים בעקחנלם( הצדיקי)

ֶדה" –ואם גם זה לא מספיק  ָ  אלירמוז  ,חס ושלום ,זהש , "אֹו ַהש ּ
 3קו לא תינוקות ולא צדיקים להציל.ת ישראל,  ולא יספילוּ לכְּ 

כשאתם רואים אש אוחזת בתינוקות, אתם  במילים אחרות,
/  "יםעם הילדבבית לא "מי נשאר העניין הוא שחייבים להבין 

ע כאן מסר עולמי. הקב"ה נוג ". ישםי"מי לא נשאר עם הילד
. הם נציגי ובטהורים שלא חטאבקטנים כאלה, בקדושים כאלה, 

היא לא יצאה מהיכן  - כי תצא אש –אבל האש הציוויליזציה. 
שראיתם, אלא ממקום אחר. את האשמים אל תחפשו בבית 
הקדוש הזה. האש הזו יצאה ממקום אחר ומצאה גדיש, מצאה 

                                                           
1
 שמות כ"ב, ה.  
2
 ג.תהילים ח',  
3
 רבי חיים בן עטר, "האור החיים" לשמות כ"ב, ה.  

ר ו את התינוקות ועכשי ֵרָפה ֲאׁשֶ ְ ְבּכּו ֶאת ַהש ּ ָרֵאל יִּ ש ְ ית יִּ ל ּבֵ ּכָ
ַרף  יש כאן מסר לכולנו.  4.ה' ש ָ

ואני לא נביאה וגם לא בת נביאה, וכל אחד צריך לפרש לעצמו 
מנין יצאה האש: אם זו אש המחלוקת, אש של שנאת חינם, 
אש של חוסר מוסריות. אין לי שום סמכות להגיד מאין היא 

אתם אחראים על העולם. ש כאן איתות שמיימי: ייצאה. אבל 
תדעו לכם רט, קחו אחריות. כשקורה משהו בעולם, ואש בפ
בחדרי  שלכם, בתוך הבית, שכל פסיעה שלכם, כל תנועה

אש אל העולם.  ,חלילה ה,מוציאחדרים, כשאיש לא רואה, 
 אתם העולם! .אתם לא אנשים פרטיים

את האבולוציה  שתי הפרשות הראשונות של התורה חושפות
אני" של קין, למשפחה של נוח, -אני-של הבריאה. מ"אני
ם, ם אברהםלדאגה לעולם כולו ִע  זו אבולוציה של  5.ַאב ֲהמֹון ּגֹויִּ

 אכפתיות, של נטילת אחריות על העולם. 

זה רעיון מגלומני ורעיון מדהים: יש לכם אחריות. ולכן כל אחד 
קום שאליו הגיעה נדרש פה לחשבון נפש. לא בודקים את המ

זה כבר שלב מאוחר. צריך לבדוק מאין היא יצאה וליטול  ;האש
 על זה אחריות.

יש לי חברה שמתחתנת,  "הרבנית, קיבלתי פניה:השבוע 
, אניו. "החתונה כבודבבקשה תכתבי לה ולבעלה ברכה ל

 : כך כתבתי להםברוח פרשת השבוע, תמיד כותבת ש

ה  .ה שלכםאתם הולכים עכשיו לבנות את התיב" ֲעש ֶ צַֹהר ּתַ
ָבה תכניסו לתיבה  .ץצוהר כלפי חו הזאת שימו בתיבה - ַלּתֵ

כשם , הכניס חיותשנוח  שלכם נציגים של האנושות כולה, כשם
גים של אתם נצי 6שהוא הכניס לתיבה את כל סוגי הצמחים.

 כך ממש.  הציוויליזציה כולה,

                                                           
4
 י', ו.  ויקרא 
5
 י"ז, ה.  בראשית 
6
 בראשית רבה ל"א, יד.  



 

 

, ה מלאה זבלקומבוא הילדים. ותתכוננו שתהיה לכם תתכוננו לו
דעו שהם ותאכילו אותם בזמן, ות 7כמו שהיתה בתיבת נוח.

ותהיו כמו משה בתיבה,  8ו בכם, כמו שהאריה בעט בנוח.יבעט
 -כדת משה "לכל עם ישראל,  לא רק לעצמו אלא שדאג

תתפללו על  ו להביא לכולנו עלה של זית,תתפלל ."ישראלו
ם לעצמנו תיבה אנחנו בוני"איך על כולנו לבית, אל תחשבו רק 

לבית יהודי יש כוח להציל עולם כי  ניצלים ממבול העולם?"ו
 ממבול. 

ה'  בזכות הבית הזה,. בית אחד, הבית של נוח, הציל את העולם

ב 'הישב;  ּבּול ָיׁשָ ב ,ַלּמַ ׁשֶ כל כך חשוב לדעת  9.ֶמֶלְך ְלעֹוָלם 'ה ַוּיֵ
ים החטאולחילופין,  נה שלנו היא עולם ומלואושהעשייה הקט

על צער תינוקות מעידים כזה צער לעולם.  יכולים לגרוםשלנו 
 ת של העולם. ציגו  ינוקות הם נתהעולם, על צער קוסמי. 

פטירתם של צדיקים שנטלו זמן ן, הוא ושוחהחודש הזה, ו
מהר"ם הרב שך, הל, "הרב עובדיה יוסף זצ :אחריות על העולם

 הם סצנא.רב נתן צבי פינקל, הרבי מפיאהפירא מלובלין, ש
ם אחראים על העולם. בפרשתנו קוראים החליטו שה אנשים

ים"לזה  מִּ יק ּתָ  רבי שמשון רפאל הירשלמה הכוונה?  10."ַצּדִּ
ִמים"מסביר ש  ;ואני שלשלמת העומד על האדם ש וא" הת ָּ

ם מ ֵּ רה, כמה שיותר , משלים את עצמו. כמה שיותר תוִמת ַּ
יק"ואילו וד על המידות שלי. לעב ד ִ בן  .צדקהמהמילה  - "צַּ

 עובד עם העולם. אדם ציבורי, 

. עסקני ציבור מדהימים יום אנחנו פוגשים או כאלה או כאלהכ
אני  –אנשים ספונים בהיכלה של תורה ואני מצדיעה להם.  –

 וכל אחד הוא צדיק, אבל זה לא "העולם".הם. מצדיעה ל

-אני-אני-אנשים של "אניאנחנו פוגשים פרשת נוח תחילת ב
ַּ בתקופת חומסים הכל. בסוף פרשת נוח,  .אני"  ה,גָּ ל  דור הפ 

אדם שמסוגל להבין שהבית שלו זה העולם כולו. העולם הוא ה
שבכל  ,לדעת .לחשוב על העולם .לא להיות אנוכיעולמי. -ביתי

גלישות אסורות, אנחנו חלילה, חטא שלנו, שנאת אחים 
הקדוש  "ור החייםא"האת זה.  תינוקות. לא אני אומרת שורפים

ֵעָרה": אומר ר ֶאת ַהּבְ ְבעִּ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ יהודי הוא  בית ."ׁשַ
ריות על העולם, קחו אח קחו ,בבקשה אחריות על העולם כולו.

כמה אחרת, אחריות על תינוקות, קחו אחריות על משפחות. 
  .ניחומי אבלים, כמה

)"כמה  אל תעזו להתלונן על השגרה -איך אמרתי השבוע 
-להחזיר-אני מכינה בבוקר". "כמה אפשר לקחת סנדביצ'ים

להביא"(. יש גננת אחת שהתבשרה השבוע, שאמא -להסיע

                                                           
7
מובא ברש"י לבראשית ו', טז, וכן בתלמוד בבלי, סנהדרין קח, ע"ב,  

שתיבת נוח היתה מחולקת לשלוש, אחת הקומות היתה מיועדת לזבל: 

 ".תחתיים לזבל אמצעיים לבהמה עליונים לאדם"
8
 ". שאיחר מזונות לארי והכישורש"י לבראשית ז', כג: " 
9
 תהילים כ"ט, י.  
10
יונַֹח א  בראשית ו', ט: "  דֹרֹתָּ יָּה בְּ ים הָּ מ  יק תָּ  ".יׁש ַצד 

יא לא תבוא היום גן. הלקחת את הילד מהיותר לא תבוא אחת 
 . בשגרהכמה צריך לשמוח  .וכבר לא תבוא מחר

כשקורה אסון כזה, ואני רק חושבת מה אפשר לנחם בכלל, ו
 כזה אמא שלו נרצחה בפיגוע שילד לנחמה אין  האם יש נחמה? 

ֶניָה . נורא ֵחם ַעל ּבָ ּנָ ה 11,ֵמֲאָנה ְלהִּ ֲאנָּ  אי אפשר להינחם. . , ממשמֵּ

ואני מחפשת את מילות הנחמה של האמא של כל האמהֹות, 
רחל אימנו, שבחודש חשוון יולדת את בנה בנימין, שלא היה 
יפה כמותו. ואני משתמשת במה שאמרה המיילדת החכמה 

בחשוון, יום מותה של רחל, יום הולדתו של בנימין. היא  בי"א
כבר לא תזכה לגדל אותו, לא תבוא יותר לקחת אותו מהגן. 
י  י, ּכִּ יְראִּ ֶדת: "ַאל ּתִּ י ֵמָתה, ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַיּלֶ ּה ּכִּ ֵצאת ַנְפׁשָ י ּבְ וְיהִּ

ן"  .ַגם ֶזה ָלְך ּבֵ

החכמה איזה משפט מטופש להגיד לעת כזו? אבל זו בשורתה 
ל  של המיילדת ליתומים שהתווספו לנו רק השבוע הזה: אַּ
ִאי, אמאל'ה. את אמנם לא תגדלי אותו יותר כאן, בעולם  יר  ת ִ
ת אין תאריך תפוגה, אין,  ן. כי לאימהו  ך  ב ֵּ ם ֶזה לָּ הזה, אבל... גַּ
אין. את תמשיכי להיות אמא של הילד הזה, כמו שרחל היא 

וכל רגע. את תמשיכי לקוות אמא בלי הפסקה, אמא כל שניה 
לו. את תמשיכי לבכות לו, הרבה יותר משיכולת בכוחותייך 

  הארציים, המוגבלים. את עכשיו אמא אינסופית.

וֶפֶלת נ  ִקים לך, קים. הוא ִייקֹום לך את סוכתך הַּ א יָּ ן הו  ֲחמָּ רַּ  .והָּ

שכל אחת חשון". -מתוקחשון הזה, יהפוך ל"-רצון שהמר ייה
אולי אנחנו הבית ש .נו אחריות על העולםואחד ידעו, שיש ל

 ו כולם. רון בעולם שבזכותו ינצלהאח

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 שה", קיבלת עלון זה במתנה מ"פרשה וא  

 מפעל שיעורי הרבנית ימימה מזרחי.

 אנחנו מתחילות מבראשית!

הצטרפי לקהילת הקוראות של פרשה ואשה ותקבלי בכל 

 של הרבנית ימימה מזרחי. שבוע את השיעור המלא 

רעיונות כל כל העצות לדרך * כל החיזוקים והסיפורים * 

 העומק

 מתוך מבט חדש על חייך ועל האתגרים הנשיים כיום.

 פרטים על הלימוד המלא נמצאים כאן:ה

nhttp://www.parasha.org/rav_weekly_lesso 

( !חוצמזה... באתר שלנו מחכים לך תכנים משובחים  )במתנה 

 www.parasha.org כאן: –
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נֵָּחם ַעל בפרפראזה על ירמיהו ל"א, יד: "  ה  נֶיהָּ ֵמֲאנָּה לְּ ַבכָּה ַעל בָּ ֵחל מְּ רָּ

י ֵאינֶנו נֶיהָּ כ  ּ  בָּ ." 

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

