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תעכשיו אַ

ְלָחָמה  י ֵתֵצא ַלמִּ ַאר ְוָחַשְקָת ָבּהכִּ ת ְיַפת תֹּ ְבָיה ֵאשֶׁ יָת ַבשִּ  1.ְוָראִּ

ְלָחָמה םאִ " שימו לב ללשון הזו: לא בטוח שתהיה ". ֵתֵצא ַלמִּ

יתָ " , אזמלחמה, אבל אם זה יקרה זה יקרה לכם,  ".ְוָחַשְקתָ . ְוָראִּ

תם תראו אישה יפה, אתם תקחו אותה, אתם אבוודאות. 

התורה יודעת שבזמני לחץ כי תשתמשו בכל הטוב שיש בה. 

האישה תעמוד שם, כמו איזה איש של שלווה, של רגיעה. 

נשים יהיו נחמה. שבזמנים של  , התורה יודעת שבזמני מלחמה

כיעור, הן יזכירו אסתטיקה. בשדה קרב, הן יזכירו בית. במוות, 

 הן יהיו חיים. במגפה, הן יהיו גיפוף, וחום, ואהבה.  

שימו לב, צועקת התורה לקראת סוף השנה. היא היתה שם 

עבורכם בכל היופי שלה והחן שלה והטוב שלה. הרגיעה את כל 

שאישה כל כך ומשום  !לים להתעלם ממנהאתם לא יכוהעולם. 

נזהרת כל הזמן להחזיר את השגרה, גם בזמנים לא שגרתיים, 

אתם עלולים לראות בה שגרה, להתעלם מצרכיה, לא להקשיב  

 לה. 

יתָ  :הרי זה תיאור נורא ָשה. ְוָראִּ ל תֹוְך . ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ ַוֲהֵבאָתּה אֶׁ

ָך ָשה ְוָהְיָתה .ֵביתֶׁ ם לֹּא ָחַפְצָת ָבּה. ְלָך ְלאִּ  היא איפה?ו 2.ְוָהָיה אִּ

היא אישה ללא קול. רק הוא, רק הוא  !לא שומעים את קולה

אישה שאין לה קול, . יודע מהי ובמה היא טובה ומה הוא צריך

  ?מה זה? – אישה שלא שומעים אותה

מבית שיש בו אישה שאיש לא שומע את קולה ייוולד חלילה, 

יו ּוְבקֹול אומרת הפרשה,  ֵמַע ְבקֹול ָאבִּ ה ֵאינֶּׁנּו שֹּ ֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶׁ

 
 יא. -דברים כ"א, י 1
 יד. -דברים כ"א, י 2

מֹו פשוט כי אין קול כזה. כי היא כל כך שם כל הזמן,  3,אִּ

 מהממת ונותנת. אל תשכחו אותה!

הנשים שלא זוכרים אותן. כולנו  ,וזאת כל פרשת "כי תצא"

. נומכירים את הביטוי "בושה וחרפה!" הביטוי הזה נולד בפרשת 

י   ְשָכחִּ ְך תִּ ת ֲעלּוַמיִּ שֶׁ י בֹּ י כִּ ירִּ י לֹּא ַתְחפִּ י כִּ ָכְלמִּ י ְוַאל תִּ לֹּא ֵתבֹושִּ

י עֹוד ְזְכרִּ ְך לֹּא תִּ ְרַפת ַאְלְמנּוַתיִּ איזה בושה יש בלהיות רגע,  4.ְוחֶׁ

עלמה מתבגרת, עוד לא התחתנה והחגים מתקרבים  כש עלמה?

והבטן שלה מתהפכת וכולם מתעלמים מהעלמה הזו כי היא 

ְךו" מונחת.  ,מהש ממילא  ְרַפת ַאְלְמנּוַתיִּ להיות אלמנה וכי  – "חֶׁ

היא מרגישה שהחיים חירפו אותה, שקיללו אבל זה חרפה? 

 האם אתם זוכרים את הנשים האלה?ואותה, שאין לה מזל. 

האם תתעלמו   בסוף השנה, כל הנשים שאין להן קול? ,עכשיו

  מהן?

י ֵתֵצא"ל פרשת כ ְתַעֵלםזה  "כִּ כשאתם עסוקים   5.לֹּא תּוַכל ְלהִּ

במלחמה שלכם )וזו אכן שנה קשה עם מלחמה על הבריאות ועל 

אל תתעלמו מאבדה, מנשים שמסתובבות אבודות הפרנסה(, 

בעולם, שאף אחד כבר לא זוכר אותן. מנערים ונערות שהם 

מבני אדם שפשוט מונחים לידכם  באמת בבושה ובחרפה.

 משכבר הימים.  

 "עקה הזו?עם כל הצ ,ימימה ,אז מה עושים"

 
ֹּא " –" ולקחת לך לאשהוגם" רש"י לדברים כ"א, יא: " .יח ,א"דברים כ 3 ל

ּסּור,  ָּנה ְבאִּ ָשאֶׁ יָרּה יִּ ם ֵאין ַהָקָב"ה ַמתִּ אִּ ר ָהַרע, שֶׁ ד ֵיצֶׁ ָלא ְכנֶׁגֶׁ ְבָרה תֹוָרה אֶׁ דִּ

ּנֱֶׁאַמר ַאֲחָריו " ְהיֹות שֹוְנָאּה, שֶׁ ם ְנָשָאּה סֹופֹו לִּ יׁשֲאָבל אִּ ְהֶייןָ ְלאִּ י תִּ , ְוסֹופֹו "כִּ

ה, לְ  ָּנה ֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶׁ מֶׁ יד מִּ ּיֹות ַהָללּוְלהֹולִּ ְסְמכּו ָפָרשִּ וגם: מדרש  ".ָכְך נִּ

 לפרשת "כי תצא", פרק כב, סימן א.  תנחומא
 ישעיהו נ"ד, ד.  4
ה ְלָכל  דברים כ"ב, ג: " 5 ְמָלתֹו ְוֵכן ַתֲעשֶׁ ה ְלשִּ רֹו ְוֵכן ַתֲעשֶׁ ה ַלֲחמֹּ ְוֵכן ַתֲעשֶׁ

 ֹּ ּנּו ּוְמָצאָתּה ל מֶׁ ר תֹּאַבד מִּ יָך ֲאשֶׁ ְתַעֵלםֲאֵבַדת ָאחִּ  ".א תּוַכל ְלהִּ
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כל ב בפרק כ"ז בתהילים שאומרים  נמצאת מדהימההתשובה ה

ת ָפנֶׁיָך  :יום באלול י ַבְקשּו ָפָני אֶׁ בִּ ַאל ַתְסֵתר . ֲאַבֵקש ה'ְלָך ָאַמר לִּ

י ּנִּ מֶׁ בחודש הרחמים  ,קודם כל –" ַבְקשּו ָפָני מה זה " 6.ָפנֶׁיָך מִּ

ְבָשְרָך ת; הזה תרחמי. עליך. הראשונה שהתעלמה ממך זו אַ  ּומִּ

ְתַעָלםשלך  פירוש כל כך יפה: אומר "שפת אמת" וה 7.לֹּא תִּ

שיזכור איזו  ועיקר הרחמים בחודש הרחמים הוא על עצמו, 

 . נשמה קדושה הוא

את הלכת לאיבוד לעצמך. את האבדה של עצמך. תעשי לך 

 השבת אבדה.  

 איך, איך? 

אותה שבויה, אנחנו רואים שכשהתורה רוצה שהאיש יתעלם מ

יהָ  :שני דברים היא עושה ְבָיּה ֵמָעלֶׁ ְמַלת שִּ ת שִּ יָרה אֶׁ כי הן  8. ְוֵהסִּ

היו יוצאות בבגדים יפים בשעת המלחמה כדי להפיל חללים  

ְוָיְשָבה  . והדבר השני: מהאויב. תורידי את השמלה היפה הזו

ים ָמּה יֶַׁרח ָימִּ ת אִּ יָה ְואֶׁ ת ָאבִּ ָך ּוָבְכָתה אֶׁ אישה שכל הזמן  9. ְבֵביתֶׁ

 מתעלמים ממנה. בסוף בוכה, 

עכשיו תתלבשי.  ,תאַ  :(בלי לומר)מאומרת לנו ובעצם הפרשה 

סולחת ; טפחי את עצמך. אישה מטופחת זו אישה שסולחת 

 , החודש הזהלפגעי הזמן, סולחת לכל מה שקורה מסביב. 

 .  תלבשי לך משהו יפה

ְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון –ְלבּוָשּה  - ! איך כתובתצחקיו ראשי  10. ַותִּ

זה בדיוק ההיפך ְלבּוָשּה  11, אומר האר"י הקדוש."אלול" תיבות

ְשַחק משבויית המלחמה הזו שמסירה את שמלת שביה.  זה  –ַותִּ

 –ְליֹום ַאֲחרֹון בדיוק ההיפך מהשבויה הזו שיושבת ומבכיינת. 

את שכחת אולי של השנה. ימים האחרונים זה חודש אלול, ה

את התעלמת ממך, כי ברוך השם היית עסוקה בכל אולי אותך, 

ח פח ו... עכשיו, זהו. ברוך השם, שילּוהחצי שנה הזו בלתת ולט

 צאו לדרכם. עכשיו את. צאו ויֵ הקן. הם יָ 

. קני לך טפחי אותְך השבוע דיברתי למורות בזום ואמרתי להן:

שלך היפה הקלמר שיהיה לך בית הספר הכי כיפיים. אביזרי את 

 ,שמלה חדשה ליום הראשון. תזכרי אותך ואזושלך היפה והתיק 

 לא יתכן שהתלמידות שלך יתעלמו ממך.  

ְשַחק<< ְלבּוָשּה   שבאמת נזכור אותנו.  הלוואי.  ְליֹום ַאֲחרֹון ַותִּ

 בצוות העריכה: הדסה סאסי 

 
 ט.-חתהילים כ"ז,  6
 ישעיהו נ"ח, ז.  7
 דברים כ"א, יג.  8
 שם.    9

 ל"א, כה. משלי , מתוך סידור התפילה, מופיע במקור במזמור "אשת חיל" 10
 ֹעז" "ְוזֶׁהמברסלב, "ליקוטי מוהר"ן" תורה כ"א:  רבי נחמןבגם מובא  11

ְשַחק, ְלבּוָׁשּה ְוָהָדר הּוא, ַהְלבּוש ַעל־ְיֵדי –  "ַאֲחרֹון ְליֹום ַותִּ יַנת שֶׁ   ְבחִּ

הּוא, ל"ַהַחְשמַ  ז ְלבּוש שֶׁ ה ָחָזק ְלבּוש, ְוָהָדר עֹּ ְשַחק: ַעל־ְיֵדי־זֶׁה, ְוָנאֶׁ  ְליֹום ַותִּ

ֵאינֹו – ַאֲחרֹון ּנּו ָיֵרא שֶׁ מֶׁ ַקר ַהְזַמן .ל"ַכּנַ  ְכָלל מִּ שחֹּ  הּוא ָלזֶׁה דְועִּ : ְוזֶׁה. ֱאלּול דֶׁ

ְשַחק ְלבּוָׁשּה"  "ֱאלּול"."  ָראֵשי־ֵתבֹות – "ַאֲחרֹון ְליֹום ַותִּ

 

זמין  מהרי לה !בדרךכבר  שנייה המהדורה ה

     בטיח את היומן שלך! ולה

  << ן מתרשמים, מתרגשים ומזמיניםכא

https://parasha.org/yoman2020_kehila 

 

   וברכותיה""שנה יומן 

 הרבנית ימימה מזרחי של

 מבראשית  נשית תורה של קפסולות      

 לחגים  מרענן חיבור      

   - הלב את שמשמחות  ומילים שירה      

 ! מקסימות   תוכן שותפות לנו יש, התחדשנו והשנה

 . ולחלום לתכנן, לכתוב בשבילך  מקום  המון, וכמובן       

ערכת  זמנה!ה  כלמצורפת ב בלעדית  מתנה      

 .נחמה של הרבנית ימימהה גלויות  11"עוד ניפגש", 

 

  << כאן מתרשמים, מתרגשים ומזמינים

https://parasha.org/yoman2020_kehila 

 

  077-8066747 להזמנות דרך הטלפון:

  054-345-3788  :וגם         
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