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 ?למה צחקת   
  

כל  - הוא אומר, באמתרבי נחמן יש על זה דיבור כל כך יפה, ל
וחילוקי דעות בין  ,צריך לציית לעצת רבותיו - כמובן  אחד,

   צדיקים זה דבר נכון וזה דבר שהתורה תמיד הכירה בו. 

צדיקים הם בין הדעות  שכל חילוקי , כך הוא כותב,דעו לכם ,אבל
במה תבחרו?  - זו בחינה עבורכם מהצד.  עבורכם, הצופים רק

 –או מה שהוא אמר, לעשות אחרי עצת רבכם ובשקט ללכת 
הרווח שבין הרב הזה לרב הזה שתקפצו על חילוקי הדעות, על 

האם באמת תלכו בשתיקה המבחן הוא שלכם. 	ותדליקו שם אש?

ותחגגו עליהם. זה מבחן ופשוט תעשו, או שתקפצו על חילוקי 

  	לאישיות שלכם, כך אומר רבי נחמן בגאונות.

******  

אני אוהבת את השבוע הזה מאוד מאוד, השבוע של פרשת 

ָרָמה -ו לצלילי הבכי של ה, ואם בשבוע שעבר הלכנ"וירא"  		קֹול ּבְ
וק הגדול חהיום אנחנו הולכים לצלילים של הצ 1של אמא רחל,

המילה  הי אפשר להאמין כמה פעמים מופיעשל אמא שרה, וא

ְצָחק בפרשה שלנו: הטיותיהעל  "צחוק" ָניו ַוּיִ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל ּפָ  2,ַוּיִ

ָרה "	.בסוף הפרשה הקודמת זה ְצַחק ׂשָ ּה ַוּתִ ִקְרּבָ ה'.. ַוּיֹאֶמר  3,"ּבְ

ָרה ה ָצֲחָקה ׂשָ ה ּזֶ ָרה 4?ָלּמָ ַכֵחׁש ׂשָ י.. ַוּתְ י  :ַוּיֹאֶמר ..לֹא ָצַחְקּתִ לֹא ּכִ
ֵעיֵני ֲחָתָניואחר כך על לוט 	5.ָצָחְקּתְ  ֶרא ׂשָ  6,ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ּבְ ָרה ַוּתֵ

ְצִרית ן ָהָגר ַהּמִ ביום ששרה ש כותבי "ורשוואו.  7.ְמַצֵחק.. ֶאת ּבֶ

, וחולים נרפאו ושמחה גדולה היתה חוק היה בעולםשרוב יולדת 

  8בעולם ועקרות נפקדו.

                                                           
ִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמע נְ  ה'ּכֹה ָאַמר "ירמיהו ל"א, יד:  1

 ".ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיהָ 
  בראשית יז, יז.  2
 יח, יב. בראשית  3
 יח, יג.  בראשית 4
  בראשית יח, טו.  5
 בראשית יט, יד.  6
  כ"א, ט.  בראשית 7
הרבה חולים נתרפאו  ,הרבה עקרות נפקדו עמהרש"י לבראשית כ"א, ו: " 8

, וגם: בראשית רבה "ב שחוק היה בעולםהרבה תפלות נענו עמה ור ,בו ביום
  נ"ג, ח. 

  אומרת את זה? למה אני 

של הפרשה כמו שהזמן מעורר את הקריאה,  – כי חסידים אומרים
פרשת "וירא"  כך, המסוימת, כך הקריאה מעוררת את הזמן. 

מרת ואאת ז .בה ואת הבחינה שהיואת הזמן מחדש תעורר 
 .שיבוא לעולם שהשבוע הזה מסוגל לצחוק מדהים, לצחוק מהמם

  זרת השם. דברים חסומים ייפתחו. עקרות יפקדו בע

עם אשה  "מתווכח" ,ה, במרכאות"הקב .ואנחנו רואים דבר מדהים
  : בנושא הצחוק

                                                               :סימוןרבי אמר רבי יהודה בר 

                                            ,ה להשיח עם אשהמעולם לא נזקק הקב""
..."                                                                                    אלא עם אותה צדקת

                                                                      :..רבי אבא בר כהנאאמר 
                                                          (הקב"ה)כמה דברים וכמה כרכורים כרכר "

י ָצָחְקּתְ  ,לֹא :ַוּיֹאֶמר - בשביל להשיח עמה    9"!ּכִ

 " הקב"היתווכח" להבין שרק על זה ותאנחנו צריכ !זה מוסר ענק

האם צחקת בחוסר אמונה? או  -יכוח ומהם עיקרי הוו שהא עם	

רק על זה, כי הצחוק שלך הוא פיקוח נפש, לא צחקת בשמחה? 
  פחות. 

"לא, מה פתאום! אני  :רק את זה את תכחישי כל חייךואת, אשה, 
    צחקתי בחוסר אמונה? ודאי שאני אישה מאמינה!"

 בדחילו זה את אומרת ואני( הב"הק יאמר, הצחוק, הזה בנושא ורק

ה " :שרהעל ה אומר "קבה. אמת-לא שהוא משהו )מוורחי ה ּזֶ ָלּמָ

ָרה ֵלאמֹר  י'ָצֲחָקה ׂשָ מה אמרת ל .'ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנּתִ

                                                           
ר' יהודה בר רבי סימון ור' יוחנן ילקוט שמעוני בראשית ט"ז, סימן פ: " 9

מעולם לא נזקק הקב"ה להשיח עם אשה אלא  ן:בשם ר' אלעזר בר ר' שמעו
רבי אבא בר כהנא בשם ר' בירי  .עם אותה צדקת, ואף היא על ידי עילה

 ה כרכורים כרכר בשביל להשיח עמה,כמה דברים וכמ :אמר
  ".�א ִּכי ָצָחְקּתְ  :ַוּיֹאֶמר" :שנאמר



 

 

י' י"היא לא אמרה אבל  "?'ַוֲאִני ָזַקְנּתִ  , היא אמרה"ַוֲאִני ָזַקְנּתִ
  היא התכוונה לאברהם.  10!״,ַואדִֹני ָזֵקן"

י" אומר ה"אור החיים": איך יוציא ה' דבר  .קשה – "ַוֲאִני ָזַקְנּתִ

מכאן "ז''ל כי חוהגם שאמרו 	ה?!מפיו יתברך מה שלא הי

ת ת אמיתוּ לערך רוממוּ  ,אף על פי כן 11,"שמשנים מפני השלום
מה שלא  ס וחלילהכי ממנו תוצאות אמת, לא ידבר ח ,יתברךה' 

  ריבונו של עולם, איך אתה משנה מהאמת?  12.היה

אל"ף, ששלום הבית שלך, עם בנה, הה אשל החיים הו והשיעור
ם הזה השלום של הַע  עם הקב"ה, עם הילדים שלך, האיש שלך,

צחוק יהיה תמיד שינוי : עור השנייוהש	שה.א ך,קתלוי בצחו

  ום.האמת מפני השל

למה? כי  .לא צוחקת -מי שאמיתית כל הזמן  אני רואה את זה.
לא  ...אז ,מצחיקבאמת שאין על מה לצחוק. העולם לא 

שהעולם לא  היות -אבל היהדות תגיד בדיוק הפוך  13צוחקים.
תשרדו.  םאת ךוק. רק כאתן חייבות לצחאתם חייבים, מצחיק, 

ם ישראל כמו ַע זקס כותב שדווקא עמים רדופים  הרב יונתן
, הוא היכולת של הצחוק עזרתק בר .פיתחו חוש הומור מדהים

מביט במציאות בעין אחרת פחד ופתאום אתה המסתלק  אומר,
  14לגמרי.

איך אתם חייבים לצחוק דווקא בגלל שהמציאות לא מצחיקה. 

קֹום "ק? קוראים לצחו ְרא ֶאת ַהּמָ א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ַוּיִ
זה לא יחידו, את יצחק.  ,להקריב את בנו בדרךהוא  15".ֵמָרחֹק

עצמו  הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לרומם אתמצחיק. 
זו  . בפרפקטיבה.ולהביט רחוקהזה  כרגע מהמצב הכל כך מפחיד

  	היכולת לצחוק. קוראים לזה ״חוש הומור״.

א ַאְבָרָהם " )המילים( בזכותיק? רק 'אומר הרב סולובייצ איך ָ ׂשּ ַוּיִ
", נולד עולם רוחני חדש של חסד ורחמים, צדק ֶאת ֵעיָניו

היו להם  -כפרט די יהו לכו ,הכנסת ישראל בכללרק ל .ומשפט.
מעבר ו מעל ,ים כלפי מעלהיעינטבעיים להרים -להעכוחות ה

 בהמיותשל שנאה ו מציאות המרההווה והה מעללחומות הגטו, 
תחומי  בתוך  לחיות יהודיהרק כך יכול ת. אכזרישל מציאות ו

  16.והגאולה החרות בחזון חזון מנוחת השבת,ב: חזונותיו 

; היא היא לא קולטת ,העיןת העין. ראו א? "ש"חזון אי"ה כותבמה 
ןש ַמְעָיןפולטת. העין איננה רק באר שקולטת לתוכה, כי אם   ְמַעּיֵ

ומוציא פרשנות. טיב המבט שלך יקבע מה המראה  בעולם
 17ים תחזור אליך חזרה.עיניההאנרגיה שתוציאי משיחזור לעיניך. 

                                                           
 בראשית יח, יב.  10
  תלמוד בבלי, בבא מציעא פז, ע"א.  11
  רבי חיים בן עטר, פירוש "אור החיים" לבראשית י"ח, יז.  12
"קרקר נגד קרקר": "העולם מערכון ב "הגשש החיוור"בפרפראזה על  13

  ".מצחיק אז צוחקים
הוצאת , "החיים כקריאה לאחריות - "לרפא עולם שבור  הרב יונתן זקס, 14

 . 227ע' מגיד, 
  בראשית כ"ב, ד.  15
 .123צ'יק, "ימי זיכרון", עמ' יסולובייוסף דב הרב  16
 אמונה ובטחון". "), ש"""החזון אי(רבי אברהם ישעיהו קרליץ  17

ןוכשאת מביטה בעולם מבט  "חוש קוראים , מרוחק מעט, לזה ְמַעּיֵ
  הומור". 

", ימשיך להיות רעאז היה רע? . "לאשתו של לוט אין חוש הומור
א מאמינה בסוף אני ל .במהפכהאני לא מאמינה היא אומרת. "

. לא מאמינה שסדום תתהפך, לא מאמינה מצחיק לבדיחה הזו
באפשרות של שינוי חד במציאות" (בתרגום אונקלוס, "ותצחק" 

לכן היא גם לא תאמין . במציאות) תפנית חדה   18",וחדיפירושו "

אין לה חוש הומור והיא מביטה לאחור אז . הפכה של שמחהבמ
  ונשארת תקועה היכן שהיא נמצאת. 

הומור תמיד ירמז על סוף בלתי צפוי, על משהו טוב שיתהפך 
תופעה הזאת של אנשים שמצטלמים כל אני חושבת שהעלינו. 

א ומישהי בדיוק יצאה געתי למד"ל חוש הומור. ההיום היא סוג ש
אותה עם רואה משם עם גבס, צולעת ואומללה ופתאום אני 

האייפון שלה מצטלמת סלפי עם הגבס שלה... וזה סוג של תפיסת 
מרחק מהכאב: "אני עכשיו מצלמת את זה, ומעניין מה יחשבו על 

רוצה לשתף חוויה של ריחוק ממה היא  זה, ואיך זה ייראה".

		חוש הומור. סוג שלזה שקורה כרגע.  	

  ."ימימה, אני כל כך רוצה לצחוקאיך צוחקים? " 

תאפי חלה... ורודה. ודאי שמעתן על , "שבת עולמית"השבת, 
נקודות על גבי  2100המבצע הזה של הפרשת חלה במעל 

הגלובוס. למה הכוונה חלה ורודה? זה סוג של חשיבה נשית 
  שתפעילי בשעת הלישה. ונסביר. 

י ֻעגֹותלוּ .. ַמֲהִרי שרה," י ַוֲעׂשִ אומר אברהם לרעייתו  19",ׁשִ

בפרשתנו. "אורחים הגיעו! בשורות טובות! אין, אין, אין עוגה בלי 
  בלי חגיגה!"

מחכה לבשורה. אני כבר לא מאמינה שאני אצחק,  ני כבר לא"א
  " לא מאמינה באורחים. איזה אורח? שיהיה לי יצחק.

ָרה אַֹרח 	 ?צודקת ים.ָחַדל ִלְהיֹות ְלׂשָ ׁשִ ּנָ "כבר לא יקרה לי שום  20ּכַ

   דבר טוב". 

לושי, אפי קבלי את השבת הזו בשמחה, והנה. ראו מה נהיה. אז 
, והתפיחי אותן בכוח החשיבה הוורודה הזו: אין אין עוגה עוגות

  	.בלי בלי חגיגה

היא היא צחוק מאוד גדול.  חלהאמת. -וצריך להבין שחלה היא לא
הפרשת חלה נהוגה בזמן שבית מצוות הבטה למרחוק. הרי 

המקדש קיים ואת מפרישה חלק מהעיסה לכהן. ואין כהן עכשיו 
ית? מי תתני את כל החלות האלה שאפל אז מה את אופה חלה?

היכולת להביט למרחוק,  זווחוק, כביכול. צזה  .לא אמיתיזה 
עדין  21.ים בשירם ובזמרםויכוהנים ולועדין אין "ה: להגיד לקב"

                                                           
  ".וחדי" – "חהשמ"לשון רגום אונקלוס, ה תרש"י לבראשית י"ז, יז: ז 18
  .ח, ו"בראשית י 19
  בראשית י"ח, יא.  20
ולויים  והשב כהנים לעבודתםבפרפראזה על תפילת מוסף לרגלים: " 21

  ". ישראל לנויהם  והשב. לדוכנם, לשירם ולזמרם



  

 

  

אני  .ואני מביטה למרחוק .וגם הבית שלי לא משהואין לך בית 
להתגלגל צחוק גדול. לגלגל את הבצק שלי ורוצה עכשיו לצחוק, 

יהיה זרת השם, , בעצחוק גדול 22,יםקִלי ֱאלֹ יעשה  ְצחֹק כימצחוק. 

  	ם". עולב

ברגעים האלה, באמצע הלישה של  החלה (הלא כל כך ורודה...), 
ואת תגלגלי  יצלם אותך עכשיו רגע מה יקרה אם מישהולחשבי ת

  מצחוק. וזה מה שישמח את הקב"ה מאד מאד. 

שנזכה בע"ה להיות נשים צוחקות, נשים שיכולות להיות רחוקות, 
  .ולנשום בשורות טובות להרים את העיניים

  

  בצוות העריכה: הדסה סאסי

  

  שה", קיבלת עלון זה במתנה מ"פרשה ואִ 

 מפעל שיעורי הרבנית ימימה מזרחי.

של הרבנית  מלאהשבועי הלימוד המתוך  קצרזהו חלק 

! בכל שבוע הרבנית כותבת לך שיעור שלם, שנותן ימימה

לך מבט חדש על חייך ועל האתגרים הנשיים כיום. 

השיעור גדוש עצות לדרך, חיזוקים ורעיונות עומק ותוך 

    המקורות. 

כל הפרטים על הלימוד המלא נמצאים כאן: 
http://www.parasha.org/rav_weekly_lesson  

  

חוצמזה... באתר שלנו מחכים לך תכנים משובחים   

  www.parasha.orgכאן:  –) !(במתנה

                                                           
 ".יםקִ ר ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱא�ַוּתֹאמֶ בראשית כ"א, ו: " 22


