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   99ליון גי                                                                                     ) 6/7/2016ה'תשע"ו ( סיוןבל'   חוקת

 כשהילד נהיה למורה   
  

חוקת, ויש בי צורך לברך היום, בראש אנו בפרשת 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר "חודש הזה, 
הבוקר  ".לללגמור את ההַ  ,ותיו וציוונוקידשנו במצו

לל יפה אריאל, בנות כיתתה של הַ הזה ממש עמדו 
התרגשות, התפללו במיטתה לפני שבוע, ושנרצחה ב

של  אמּה חודש.תפילת הלל לראש שירה ובנגינה את ב
: "אני לנו השבוע בשבעה אמרה, רינת הצדקת, הלל

מי שאומר את ההלל בראש חודש תמוז מבקשת מכל 
לשיר אהבה שהכי בעולם , זכור את הילדה הזול

  . "ולרקוד, לרקוד ולשיר

האימהות שיש  לבגלולמה אני רוצה לגמור את ההלל? 
ל ובגללנו בעם ישראל, שאין דברים כאלה בעולם. 

הילדים שיש לנו בעם ישראל, שאין דברים כאלה 
של הלל הי"ד ומיד לאחר  רינת, אמהבעולם. לצפות ב

הזה של ילדי משפחת ניין הקדוש מכן לראות את המ
 :ים לשמים ולומרירק. זה פשוט היה להרים עינמַ 

"ריבונו של עולם, אלו אימהות יש לך בעולמך ואלו 
  ילדים יש לך בעולמך". 

פוגשים בה את אחת זו הפרשה שלנו, "חוקת". אנחנו 
האימהות של עם ישראל, מרים הנביאה ואנו פוגשים 

כשהם מתפרעים מול  ילדים של עם ישראלגם את ה
שבין  צמאים למים ומה קורה ביחסים האלההסלע ו

 מעט  להוציאננסה אמא לבין הילדים? בואו אבא והה
  תובנות מהפרשה הלא כל כך פשוטה הזו. 

כל מה הדבר הראשוני ש ?התפקיד של אמא ומרים. מה
 כיווןאמא עושה? מרים, אומר לנו המדרש, מרימה ל

 בארּה לראות הרוצה :כך תובכי כהים. זה פירוש שמה, 
 הרָ בַ ּכְ  כמין ויראה ויצפה הכרמל לראש יעלה, מרים של

  1.מרים של בארה היא וזו, בים(מסננת) 

זו צוואתה של מרים: עלי גבוה והסתכלי למרחוק. 
המבט שלך צריך להיות גבוה ורחוק ורק כך יסּוננו 
מעינייך מראות מבהילים ופרשנות מנמיכה ושלילית. 

רי עם אמונה, שמרימה אותך מעל המציאות את תישא
  פשוטה. -הלא
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כאשר , אמאעושה כל שלמעשה, זו הפעולה הראשונה 
לימוד זה המרימה אותו. כי  ;ממנה אתינוק יוצה

ילד שלי, אל תביט במה שקורה כאן "הראשון באמונה: 
מאד מפחיד. הנה, אני - ועכשיו כי זה עלול להיות מאד
ספקטיבה למרחוק, מפני מרימה אותך גבוה. תביט בפר

שמחכה לך משהו טוב, אפילו שהוא עדין לא נראה 
  . "ממש לעין

   2".ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשרקוראים לזה "

אלו כוחות הרמה יכולים להיות לאמא! אתמול, 
כשישבתי ליד הבנות הצדיקות של משפחת מרק, 

כעת ששכלו את אביהן הצדיק הרב מיכאל (מיכי) הי"ד ו
הכוח רק הן אמרו לנו: "זה הן מטפלות בִאמן הפצועה, 

. הכוח של אמא עכשיו שנותן לנו את הכוח של אמא
עכשיו,  אותהזקות חַ נמצא בנו ובכוח של אמא אנחנו מְ 

  קות אותה עכשיו".ימעודדות אותה עכשיו ומחזִ 

בשבעה של הלל הגיעה המורה לחיבור והביאה את 
היא אפילו לא הספיקה החיבור האחרון שכתבה הלל, ש

  לבדוק. 

ניסיתי לאפות אותה לפי המתכון. שמתי  "אפיתי עוגה.
את כל החומרים בדיוק לפי המתכון וזה לא תפח וזה 

היא היתה היה נראה כל כך גרוע וטעמתי את הבלילה ו
. ואז", כך אמא שלה קוראת, ליד כל כך לא טעימה

אני לא מוצלח ואז פשוט המורה לחיבור ולידי, "הכל 
עט עוד מ לא נורא. אומרת לעצמי: 'הלל, אל תתייאשי.

זה יהפוך להיות אמא תבוא. אמא כבר תעשה משהו ו
  מוצלח'. 

ואמא מגיעה ומוסיפה פה תבלין ושם תבלין וטועמים 
  ומושלם. אמא, איך את עושה את זה כל פעם?  –

  וזה נכנס לתנור, וזה יוצא, וזה טעים, וזה מופלא". 

מהממת, חשבתי לעצמי, כי הלל אמרה צוואה ו היתה ז
קבלי מתכון לא פשוט, עוגה תאת בקרוב לאמה: "אמא, 

לא קלה לעיכול. אמא, אני יודעת, אני יודעת שתצליחי. 
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יודעת שתצליחי להוסיף לתוכה את התבלינים האלה 
  שיהפכו אותה לטעימה".

מחזקת את  ;זה בדיוק מה שאמא שלה עושה עכשיו
ילדה הזו היה כזה כוח לתת כולם באמונה. ומנין ל

  כוח? מאמא שלה, שנתנה לה כוח.  לאמּה

משה רבנו אשר כל כך יפה, שכאומר רבי נחמן מברסלב 
 ,ָנא ִׁשְמעּו " את המילים אומר לעם ישראל מול הסלע

אומר להם: לפעמים אבא נחלש או בעצם הוא  3,ַהֹּמִרים
אמא נחלשת. הם נתנו לכם כל החיים כוחות של 

הם היו המורים שלכם לאמונה. הם נשאו אמונה. 
. אבל לפעמים אבא ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשראתכם 

  פים. גם אבא ואמא מבוהלים. יואמא מאד עי

כל כך צמאים למים והוא  "ילדים"משה רבנו עומד מול 
כי  לא מוצא את הסלע להוציא ממנו מיםמותש כבר ו

הוא אומר להם, כך לפי אחותו, מרים, כבר איננה. ואז 
. ילדים, אתם ַהֹּמִרים ,ָנא ִׁשְמעּוהנפלא: " רבי נחמן

 ?שלי? אולי אתם יכולים –יכולים לרגע להיות מורים 
כמויות של שהכנסתי בכם  ,כל השנים האלהכי אחרי 
זה בוודאי קיים בתוככם ועכשיו הרגע לתת , אמונה
ובה אתכם. אני זקוק למילה ט –. כרגע אני צריך חזרה

  המורים שלי, ילדים?" תמכם. האם אתם יכולים להיו

זה פירוש כל כך נפלא. לפעמים אנחנו רואים את אמא 
או את אבא קשים כמו סלע ואז אנחנו מתרחקים מהם 

לפעמים, מכות החיים הפכו עולה על דעתנו שולא 
כל כך  נוהם נתנו ל .אותם קשים ונזקקים בעצמם

צריכים איזושהי  םהאולי עכשיו  –הרבה כל השנים 
, הם נומילה טובה? אולי עכשיו, מכל מה שהם נתנו ל

אולי ילדים, ? נומורים את מורי נחנו נהיהמבקשים שא
  איזושהי מילה מעודדת? לנותגידו 

זה  ,מהות ובנות, מורים ותלמידיםיהורים וילדים, א
אבא, לפני "מעגל. איך אמרו לי בנות משפחת מרק: 

ירושה:  ל אחד מאיתנובכ שהסתלק, פשוט השאיר
. יש בנו מכל כוחות האמונה האדירים שהיו בו עשירית

  . "רק ממנו ,כוחות עכשיו

 יושבת ליד אמהכיצד היא ותיארה לי הבת שירה, 
בת אילת  חוה רחל אמא,ה הפצועה בטיפול נמרץ.

מאז ומעולם , ה' ישלח לה רפואה שלמה, השחר
ה השמחה היחידה שלה והרפואה היחידה שלה הית

  לימוד תורה. 

איזה ספר קודש ותקראי לי  כאןתביאי ל בבקשה"
לאחר שהכרתה שבה  ,", היא ביקשה משירה בתהמשהו

אליה והיא שמעה את הבשורה המרה על הירצחו של 
  בעלה הצדיק. 

  "מאיפה אביא?ואמא, טיפול נמרץ פה "
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  "רוצה שאקרא לך, אמא?"והיא מחפשת ומוצאת תנ"ך. 

  . "כן"

  "רא לך?מה תרצי שאק"

  . "תחלההמה .תחלההמה"

ק ָּבָרא ְּבֵראִׁשית" והבת מקריאה לאמא שלה:  ֵאת יםֱא
. את ֶאָחד יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי... ָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים

  רוצה עוד, אמא?"

  "כן". 

יום השני על בריאת העולם, הוהיא קוראת לה 
בת על ופתאום אני חושוהשלישי והרביעי והחמישי 

מה ברא ה' ביום "ילדה שקוראת לאמא סיפור: 
מספרת לה את ו "הראשון? מה ברא ה' ביום השני?

תהיי בריאה, "מעשה הבריאה וכך בעצם לוחשת לה: 
  . "אמא. תהיי בריאה חדשה

נתנו לנו כל כך הרבה, הם ת. כולנו במעגל של נזקקּו
רואים אותם  ושאנחנוכ .ההורים שלנו ,המורים שלנו

באובדן עשתונות או בצער אז אנחנו, הילדים פה יט
ממה שהם נתנו לנו.  מעטת, יכולים לתת להם והילדוֹ 

  ים של אבא ושל אמא לאמונה. להיות לפעמים מור

ואמא כבר שקעה  "רווקה ממושכת"את לדוגמא, אז 
עסת עליה שהיא מתאבלת בתוך היגון שלה ואת כו

בקי עכשיו היא צריכה אותך. לכי חדעי לך,  ?עליך
"אמא, יהיה בסדר! הקב"ה כל כך  :אותה ותגידי לה

משהו אבל את יכולה, אמא. - אז המתכון הזה לא! גדול
יאללה, שימי את התבלינים שלך שתמיד ידעת לשים 

  . "כל כך יפה. ותשמחי

יהי רצון שנזכה תמיד להיות אלה ליד אלה, הורים ליד 
 ילדיהם, ילדים ליד הוריהם ושנזכה להחזיר להם קצת

ורים לנו בחיים. להיות מורים את ממכל מה שהם 
המון שנים להיות מורים - ושהם יזכו המון 4.ינּומורֶ 

  שלנו. 

  רק בשורות טובות. 

 
בידיך חלק קטן מתוך העלון השבועי המלא של הרבנית 
  .ימימה מזרחי, שנשלח לקהילת קוראות מדי שבוע

פרטים על הלימוד המלא נמצאים כאן: ה

http://www.parasha.org/rav_weekly_lesson 
חוצמזה... באתר שלנו מחכים לך תכנים משובחים  

  www.parasha.orgכאן:  –(במתנה) 
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