
 

 

 

 

 

  

                                                  

 

 

בחיים חזק הדהד ! והוא מאיזה אירוע קוסמי ענק –קריעת ים סוף 
לב שלי "שתזכי שייקרע לך הים", אנחנו מברכים. "ה :הפרטיים

הוא כוס התה שלנו. איך ים סוף בו. שר ישי רי  1, "נבקע לשנים
שים סוף בזמן מישהו שתה בה בעולם כל כוס ש –במדרש כתוב 

מים שבתוכה הקריעת ים סוף קטנה.  התרחשהגם בה נקרע, 
  2לשניים.התפצלו 

אבל צריך לעשות וגם אצלנו משהו עכשיו קורה.  .הים נבקע
אתן מכירות את הפטנט שאני מפרסמת משהו כדי שהוא יקרה. 

דין "תקני טלית לחתן שע :שנה, שנקרא "מעשה של אמונה"בכל 
את מחכה לתינוק ש תקני בייביגרו  ". "לא כאן, אבל בוודאי יגיע

ה כוח שאני באמת מאמינה ז זה גובל בגיחוך, אני יודעת, אבל . "לו
בזכותם ששל תמונה, של מחשבה, של מילים שנאמרות, כוח  .בו

 יגיע מזל טוב. 

לא תמיד והוא  ני רוצה להסביר את המכניזם המדהים הזהאו
, מייסד אומר בעל חידושי הרי"םכך זה עובד.  –עובד, אבל השבוע 

 ו"ט :(...אני עושה לו כל מיני שיפוצים ושינויים)כמובן  חסידות גור
את אפילו לא  .בשבט הוא השלב בשנה שבו את הכי לא מושכת

לא יודעת לאן את הולכת. לא יודעת איפה הייתי גם ת א .שלכת
  3ואיפה אהיה, כמו עץ השדה.

לחלוטין כשאת מגיעה לשלב הלא מושך הזה, כשאת מרוקנת ו
מכל כוחותייך, כשהלב שלך מרים ידים, כי כבר אין לך כוח להרים 

הגשם לא יבוא  !מתהפך כוח המשיכה כשיועלחיים האלה, 
מלמעלה. כי כשהעץ מתרוקן למעלה מכוחותיו, הוא הופך כל כך 
חלול שהוא שואב, כמו קשית, כוחות מלמטה. בעולם הבוטניקה 

 . "אוסמוזה"זה נקרא 

ול כוחות, כך אומר בעל חידושי הרי"ם, זאת אומרת שמרוב דיל
העץ הריק פתאום ישאב כוחות ממקום לא צפוי, ממים שמתחת 

 
 ישי ריבו.  "הלב שלי", מילים ולחן: 1
 ". ל מים שבעולםכ –"ויבקעו המים  רש"י, שמות י"ד, כא: 2
 שלום חנוך.  לחן:נתן זך.  מילים:"עץ השדה",  3

כשאת מפסיקה להיות  למה? – 4שרף עולה באילנות לאדמה. 
והמים, השפע  מושכת אליך ישועות, השבוע מתהפך כוח המושך

זה גילוי קרקעיים. ו-שלך, לא יבוא מלמעלה כי אם מכוחות תת
שחל השבוע, כי בפרשתנו, "בשלח", מים שאמורים  מדהים

היפוך כוח  5להימשך למטה פתאום עומדים כמו שני קירות;
 !המשיכה

  ף הזה?בשביל מה כל הפילסו  

ָערּוָתא זה נקרא בחסידות ובקבלה )התעוררות  תתאדלְּ  ִאּתְּ
אתערותא )  השמים מרעיפים ואז את מקבלתעל פי רוב, . מלמטה(
 כוח המשיכה התהפך השבועאז זהו, שעכשיו זה הפוך. . (דלעילא
תעוררות בעולמות התחתונים משפיעה על העולמות הוכעת, 

ואז יבוא  עכשיו את צריכה לעשות מעשה מלמטה העליונים.
 השפע מלמעלה. 

, כי היא מרימה מהש    מרים, כך עושה אמא של כל אלה שמרימות
ִביָאה  ; כשלאף אחת אין כוח להרים ָים ַהּנְּ ח ִמרְּ ּקַ ֶאת   ֲאחֹות ַאֲהרֹן  ַוּתִ

ָיָדּה  אתם לא  וכי היא לא היתה גם אחות של משה? 6.ַהּתֹף ּבְּ
אחות של אהרון, לקחה כשהיא היתה רק עוד מבינים כלום. מרים, 

  7."עתידה אמי ללדת בן שיושיע את ישראל" תוף ואמרה:

 ה. מה את עושה תוף? קאבל זה עוד לא קרה, מצחי

 
 מסכת ראש השנה יד.  רש"י, 4
ְרמּו ַמיִם נְִצבּו ְכמֹו נֵד נֹזְִלים ָקְפאּו ְתהֹמֹת " ט"ו, ח:שמות  5 ּוְברּוַח ַאפֶּיָך נֶּעֶּ

 ". ְבלֶּב יָם
 שמות ט"ו, כ.  6
מתנבאת אמר רב עמרם בשם רב: לפי שהיתה מרים " א':מדרש שמות רבה  7

עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. וכיון שנולד נתמלא כל  -ואומרת 

הבית אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה: בתי, נתקיימה נבואתך. 

...וכיון שהטילוהו ליאור עמדה אמה וטפחה על ראשה ואמרה לה: היכן היא 

לדעת מה  -נבואתך? היינו דכתיב: ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו 

 ."יהא בסוף נבואתה



 

 

. "תמימות כך היא אומרת 8,"תת ופשיטו  כי יש לי תמימו  "
 "ם"חידושי הריבעלת "וימימה, תוף.  ראשי תיבות: –ופשיטות" 

אם אנחנו לא נרים, אף אחד לא  תגיד: ��מזרחי,  הרבנית ימימה
עשה משהו מכאן ומשהו נירים לנו. אז בואו נתחיל מלמטה. 

 פתאום יבוא עלינו משם. 

, ילך "מאור ושמש"ו בשבט, אומר ה"מי שרוצה לדעת מה זה ט
. חצי שנהלפני ו באב. בדיוק "טהלא הוא ו בשבט, "ם של טלתאו  

בכרמים. מה את עושה?? אין בחורות לובשות לבן ויוצאות לחולל 
אם אני בהם יש ימים  את יודעת:כי  לך חתן ומה לבשת לבן?

משהו יימשך מלמעלה. אני אצלם כף יד אעשה פעולה מלמטה, 
 עם טבעת ואנשים יגידו לי "מזל טוב". משהו יקרה. 

ַעק ֵאָלי" ריעת ים סוף.זו ק צְּ ֵני " ה' אומר. "?עכשיו ַמה ּתִ ר ֶאל ּבְּ ּבֵ ּדַ
עוּ ִיש ְּ  ִיּסָ תהפך. הלמטה משפיע על השיו ככוח המשיכה ע 9" !ָרֵאל וְּ

 ו בשבט. "טקורה ב ך היה בט"ו באב וכך בדיוקהלמעלה. כ

ֲערֹךְּ לאני עורכת שולחן. אז  ָחן  ְָּפַניּתַ לְּ ֻׁ לפני שהגעתי עם  10,ש 
הישועות שלי. אני רוצה לראות אותך שמה שפע על השולחן 

כבוד השולחן המפואר והמלא שאת עורכת לכאילו הכל בסדר. 
 ליך ישועות. תעוררות מלמטה שמושכת אה  שבת הקרובה, הוא ה

 ...עוד אין לי על מה לברךו עם מה אני אברך? ?זהמה  – ברכה

ִפיךָ  מוולוז'יןאומר רבי חיים  ָבַרי ּבְּ ים ּדְּ ַמִים  ]...[  ָוָאש ִ ָ טַֹע ש   11.ִלנְּ
 –מבינה , את נוטעת נטיעות בשמים. יךכשאת מברכת בפ

וכל מילת ברכה שלך פותחת  זה לא באדמה, זה בשמים! "נטיעות"
 אבל רק אחרי שבירכת. . בריכה מהשמים

השבת ירד שלג. החזאים אומרים שמתחפשת לכלה. ו השבת הז 
לא נעים אבל אי, אממ, וו "כולם יגידו:ווהיא תופיע, בשמלה לבנה, 

  "אין לך בן זוג!

 . "בן זוג אין רק לי ו", תאמר השבת לה'. "לכולם נתת בן זוג"

את כבר הגעת, כל כך  12.כנסת ישראל יהיה  בן זוגךדר. סבסדר, ב"
מה, אני לא אשלים את מה . יפה, כל כך לבנה, כל כך צחה

הנה אני בא, הנה אני בא לתת לך  .ערכת לפניי שולחן !שעשית?
 . "את כל הטוב של העולם

אנחנו בשבוע מופלא. למעשים ומילה למי שלועג לסגולות. 
כל הסגולות האלה שכל כך התעייפת ולבפרט של נשים,  ,קטנים

 
"ועיקר היהדות הוא  :תנינא ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ברבי נחמן מברסלב,  8

רק לילך בתמימות ופשיטות בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה 

שיהיה שם השם יתברך ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה 

 ". בוודאי לא יכשל לעולם כבוד השם יתברך יעשה ואם לאו לאו, ואזי
 י"ד, טו. שמות  9

ְלָחן נֶּגֶּד צְֹרָרי" ם כ"ג, ה:תהילי 10  ". ַתֲערְֹך ְלָפנַי שֻׁ
 ישעיהו נ"א, טז ורבי חיים מוולוז'ין, "נפש החיים". 11
תניא רשב"י אומר אמרה שבת לפני " :בראשית רבה פרשה י"אמדרש  12

ולי אין בן זוג, אמר לה הקב"ה הקב"ה ריבונו של עולם לכולם יש בן זוג 

כנסת ישראל יהיה בן זוגך. וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם 

 ". הקב"ה זכרו הדברים שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוגך

, הקב"ה נותן כוח "(לא רוצה אני לא אעשה כלום)"נמאס לי מהן 
בי נחמן מברסלב אומר שכדי שהאמונה מדהים להוריד ישועות. ר

יש משהו סרבן, מסרב תבוא, צריך באמת לראות משהו בעיניים. 
תערכי ת, ברכו  תגידי להיבקע בלב שלך לשמוע עוד הפעם "

פרשת המן". את לא מבינה את שירת הים, תקראי את שולחן, 
את לא כזה יצור רוחני שיכול בלי   שבלי זה את לא תוכלי לבטוח?

סגולות, את לא. מה לעשות. תכירי בחולשה האנושית הזו. 
 . תתחילי מלמטה

בציפייה אז אם כבר קנית עשר טליתות, ם סגולה. מיד. תהיי ע  
 ��   מקורי. גרביים!תביאי משהו הפעם לחתן, 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי
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