
 
 

 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ה": בישעיהו הפסוק שאומר כפי, לעליון אדמה מלשון אדם. נתינה של איש, חסד איש. נותן? אדם זה מה  ַעל ֶאֱעֶלֶ֖

ֳמֵתי ָּ֣ ב ב  ָ֑ ה ע  , רחום אתה אף רחום הוא מה: "אחד בדבר רק? לבורא להידמות יכולים אנו במה(. יד, יד) "ְלֶעְלֽיֹון ֶאַדֶמֶ֖
 (. מט דברים ספרי פ"ע" )חנון אתה אף חנון הוא מה

 
 : בכך' ה לנו יעזור

 .שבנו הקבלה חכ את דהיינו, שבנו האישה בחינת את שנרגיש. א
  .הזו הבחינה לריקבון ולגרום לבטל שנשתדל. ב
   .טובים ורצונות מחשבות בתוכנו שיתעברו. ג
 . השפעה של כח, נתינה כח דהיינו, זכר בן בתוכנו ייוולד דבר של שבסופו. ד
 

 לניסים לצפות לנו אסור? מצפים אנו נס לאיזה. שלנו ניסים מלשון הוא וניסן, ניסן חודש את עברנו' ה ברוך
 כל, המתמוטט המוסרי המצב והן, הרעוע הביטחוני המצב הן, בחוץ שקורה מה כל. בחוץ דבר לשום לא, חיצוניים
. פנימיותינו תיקון הוא זקוקים אנו שלו הנס, כן אם. והגרוע השפל הפנימי מהמצב תוצאה רק הם הללו הדברים

 : מניתי שאותן הללו הבחינות לארבעת זקוקים אנו
 
  .רע הוא שלנו לקבל שהרצון כמה עד לראות. א
  .אותו לבטל להשתדל. ב
 .טובים ורצונות מחשבות עם להתעבר. ג
 . נתינה כח שהוא זכר בן להוליד. ד
 

. לגמרי ישתנו בחוץ הדברים כל שגם, לכם מבטיח אני, הללו המצבים ארבעת את יעבור מאתנו ואחד אחד כל אם
 לתקן מנסה לא מאתנו אחד שכל מכך נובעים האלה הדברים כל.  הרעוע המוסרי המצב הן, הביטחוני המצב הן

 האשמה את לתלות לנו אין. שלנו להתקדמות מחכה ה"הקב. מרובה והמלאכה קצר הזמן. רציני באופן עצמו את
 .  ואחד אחד כל להרגיש צריך כך. בנו ורק אך תלוי הכל אלא, לנו מחוץ דבר בשום, חיצוני דבר בשום

 
 (ח"תשע ניסן) ב"תשל מאמר  תזריע פרשת  מתוך גוטליב הרב דברי

 
 
 

 

 

 

 מצד מי ההתעוררות?

שהתחתון מתעורר זכר נקרא חסדים, היינו שהתחתון מקבל מלמעלה את הרצון להשפיע, שנקרא זכר. היינו 

אדם, הנמשך מהמלכות הנקראת אשה, אז ואינו יכול. נמצא "אשה כי תזריע", היינו הורוצה להתקרב לה' 

 ."וילדה זכר"

מקבלת , היינו שזה נקרא אור נקבה, שההתעוררות באה מלמעלה, אז "וילדה נקבה" .איש נקרא הקב"ה

יתנו לו מתי  –, כלומר שנותנים לו התעוררות, הוא מקבל, וכשמפסיקים לתת הוא עומד ומחכה ואינה משפעת

 כלומר שמעבודה זו יכול להוליד רק אור שמקבלת ואינה משפעת., "וילדה נקבה"התעוררות? אז 

 אשלג זצ"ל, ברכה ושלום, מאמר רנו()רבי ברוך שלום 

 

 

 פנינה לשבת
 חשע"ת מצורע-תזריע

 



 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

ְהֶיה ֹזאת"  )ויקרא יד ב( ."ַהֹכֵהן ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתֹו ְביֹום ַהְמֹצָרע תֹוַרת תִּ

 

 :הפסוק פשט

  .מצורע בחזקת לא וכבר טהור להיות חזר האדם עם קובע הכהן רק. בה הנגוע האדם מטמאת הצרעת

 

 )ב  טו דף ערכין מסכת)  :הפסוק  על האגדה

 

ְשִני( "קא תהלים: )שנאמר, עליו באים נגעים - הרע לשון המספר כל: זימרא בן יוסי' ר אמר  אֹותֹו ֵרֵעהּו ַבֵסֶתר ְמל 

ע תֹוַרת ִתְהֶיה ֹזאת: "הכתוב מובן מה, לקיש ריש אמר[ ... לצמיתות אכרות" ]ַאְצִמית  של תורתו תהיה זאת"? ַהְמֹצר 

 לדור יכולים והוא אני אין: ה"הקב אמר, הרע לשון המספר כל: עוקבא מר אמר חסדא רב ואמר!... רע שם מוציא

[ זרה עבודה] כוכבים עבודת: עבירות שלש כנגד עוונות מגדיל - הרע לשון המספר כל: ישמעאל רבי אמר,... בעולם

שֹון[  "הרע לשון בענייני] כתוב. דמים ושפיכות עריות וגילוי : כוכבים בעבודת וכתוב(, יב תהלים" )ְגֹדלֹות ְמַדֶבֶרת ל 

נ א( "לב שמות) א א  ט  ם ח  ע  ָאה ַהֶזה ה  ה ֲחט  ה ֶאֱעֶשה ְוֵאיְך( "לט בראשית: )כתוב עריות בגילוי", ְגֹדל  ע  ר  ה ה   ַהְגֹדל 

 ולמקבלו למספרו הורג: אנשים שלשה הורג הלשון"... ִמְנֹשא ֲעֹוִני ג דֹול( "ד בראשית: )כתוב דמים בשפיכות", ַהֹזאת

ֶות( "יח משלי: )הכתוב פרוש מה, חנינא ברבי חמא אמר. ולאומרו שֹון ְבַיד ְוַחִיים מ   מה לך לומר? ללשון יד יש וכי", ל 

 .ממיתה לשון אף, ממיתה יד

 

 :למחשבה נקודות

 

 leprosy) מודרנית בעברית שם באותו וניבימ שמוכרת המחלה היא שהצרעת לחשוב אנו עשויים ראשון במבט

 התנהגות על אלוקי בעונש, בנגע אלא בתרופות בה לטפל שניתן במחלה מדובר אין, דבר של לאמיתו(. באנגלית

 אם. הכהן בידי נתונים לטהרה וחזרה הצרעת סיום וקביעת כמצורע האדם הכרזת של התהליך כל לכן. פושעת

 רשאי הבידוד תקופת לאחר רק. למחנה מחוץ לבד לשבת האדם יבמחו, צרעת של מצב על מעידים בגוף הסימנים

 .נטהר אם שיחליט לכהן לחזור הוא

 

 המעשה לכך דוגמה. הרע לשון של החטא ובמיוחד חמורות עבירות על כעונש הצרעת נתפשת מסורתי אופןב

ה ֹאדֹות ַעל ְבֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ִמְרי ם ַוְתַדֵבר: "משה על דיבה שהוציאה למרים שקרה ִאש  ח ֲאֶשר ַהכִֻּשית ה  ק   במדבר" )ל 

ֶלג ְמֹצַרַעת ִמְרי ם ְוִהֵנה: "בצרעת נענשה ומיד(, יב ַעת ְוִהֵנה ִמְרי ם ֶאל ַאֲהֹרן ַוִיֶפן ַכש   במילה מרומז זה כל", ְמֹצר 

 ."רע שם מוציא": "מצורע"

 

 הצרעת - בסתר נאמרת הרע לשון(. הרע לשון) החטא של ראי כתמונת פועל( הצרעת) שהעונש לב לשים מעניין

( אדם בני בין השנאה להתעוררות גורמת היא כי) החברה יסודות את מערערת הרע לשון. כל לעיני, החוצה פורצת

 נאלץ המצורע - בדיבור בזוי שימוש ידי על רמתנג הרע הלשון. מהחברה המלשין להרחקת גורמת הצרעת -

 גאווה של מתחושה נולדת הרע לשון. למוות שקרובה לטומאה גורמת הצרעת, להרוג יכולה הרע לשון. לשתוק

 .ותשובה ענווה, לשפלות גורמת הצרעת – חברו על אדם של ועליונות

       

  



 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

וכי מיד שמזריעה יולדת?  הלא ישנו זמן הריון, "שואל הזוה"ק:  אשה כי תזריע וילדה זכר"."התורה אומרת לנו: 

מרגע הכניסה להריון עד  ונה הזוהר הקדוש שכיוון שאצל אשה.  וע"והיה צריך להכתב:  'אשה כי תהר וילדה זכר'

 וילדה זכר. תזריעריון, אלא ילכן לא מחשיבים את זמן ההאת הדיבור שרוצה שתלד זכר,  רגע הלידה יש בפיה

זאת אומרת שכיוון שמשתוקקת לזכר, ומדברת מזה מרגע ההזרעה עד רגע הלידה, לא מחשבנים את זמן ההריון. 

וכמו אצל נים זאת. לא מחשב וזה לימוד גדול, שההריון הוא זמן קשה לאשה, ובכל זאת, מכח ההשתוקקות לזכר

, שמרוב השתוקקותו לרחל היו שבע השנים שעבד עבורה כימים אחדים.  בעל הסולם מסביר במכתב יעקב אבינו

הפוך, אלא שכשאדם זוכה בעבודת ה' לאמונה חושית, שהנה שכרו עימו, א"כ אינו מרגיש בעבודת ה' טרחה, 

והקושי מעבודת ה', כמו בפרשתינו,  הת הטרחההשתוקקות והאמונה מכבים את הרגשמרגיש נועם קבלת השכר. 

לא שאין זמן הריון, יש ויש, רק שהתורה לא מחשבת זאת, מפני שהאשה לא מרגישה זו מגודל השתוקקותה לבן 

 זכר.

וכמו שכל אמא יש לה רצון והשתוקקות מרמז על השכינה הקדושה, שהיא מולידה את נשמות ישראל.  –אשה 

וכמו   ונבונים, כך גם השכינה משתוקקת שהבנים שלה, שזה אנחנו, נהיה מוצלחים. שהבנים שלה יהיו מוצלחים

ראוי שנשים לב שמעשינו פועלים ונוגעים לאמנו, אם לאמא יש בנים לא מוצלחים היא מתביישת, כך גם השכינה. 

מלכו של עולם.  שאנו בניה מתנהגים כראוי, יש לה כבוד מזה ויכולה להראות פניה לפני שהיא השכינה, שברגע

משפיעים היא אינה מרגישה צער ההריון, אלא בפיה רק שבח בניה, שהם  – מרוב ההשתוקקות שלה שנהיה זכרים

 זכרים ומשפיעים.

.  בכל נפש ונפש מישראל, אפילו שנראה "לצדיק ולישרי לב שמחה זרוע רמז לפסוק: "אור –תזריע  יש להוסיף רמז:

, זרוע שם תוקף של צדקות חזק כמו פצצת אטום, שטיפה אחת ממנה, ניצוץ אחד לעיניים הכי שפל שיכול להיות

אין לנו מושג ברוממות ובקדושה של נשמות ממנה, יכול לשרוף ולכלות את כל המערכות של הסטרא אחרא. 

ורבי נחמן מברסלב אומר שרוב הכשלונות בעבודת ה' בא מחוסר שמחה, כי ע"י שמחה אפשר לגלות את ישראל. 

לישרי לב ווזה גם סיום הפסוק "אור זרוע לצדיק שיש לכל אחד ואחד בנשמתו.  כח הנשמה, את ה"אור זרוע לצדיק"

את  שזורעת בכל נשמה ונשמה – "כי תזריענו, "אשה היא השכינה אמ –הרמז הוא  –.  "ואשה כי תזריע" שמחה"

אמירת תודה,  –ע, דבוק בה'.  ועיצה לשמחה משפי - להיות זכר ועי"ז יכול אדםהכח האטומי הזה של צדקות. 

 שנזכה לשמחה ודביקות בה', שבת שלום לכולם.אפילו על דברים קטנים ושוליים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כשפותחים את הלב להקשיב

נפתחת דרך חדשה  לאור העליון

 .של תובנה פנימית

 האמנית אורית מרטין

http://www.oritmartin.com/ 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oritmartin.com%2F&h=ATOvTviA6wTdTpRmkpKt32PyK78KO2HQ7_PDQ0GHbCHpyz5-LMBh-0iI8B1T-S59i20vc25O9a2Jn3J8qco5TQ4l7OYm9NlkryWpyJS4bxvW2Nl13a4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oritmartin.com%2F&h=ATOvTviA6wTdTpRmkpKt32PyK78KO2HQ7_PDQ0GHbCHpyz5-LMBh-0iI8B1T-S59i20vc25O9a2Jn3J8qco5TQ4l7OYm9NlkryWpyJS4bxvW2Nl13a4


 פניני אמונה והשפעה
א.נ.()  

 

  אישה על האגדה מספרת

 כשתינוקה שצעדה עניה

  ליד וכשעברה בזרועותיה

  מסתורי קול שמעה מערה

 :ואומר ממנה יוצא

 

  שיעלה ככל וקחי היכנסי"

 תשכחי אל אבל, בידייך

  .העיקר את

 

  כשאת, אחד דבר זכרי רק

 ,לתמיד תיסגר הדלת, יוצאת

 ההזדמנות את נצלי לכן

 ".העיקר את תשכחי אל אבל

 

 למערה נכנסה האישה

 .הגדול מהעושר והסתנוורה

 

  ,ומהתכשיטים מהזהב מוקסמת

  רצפת על ילדה את הניחה

 לאסוף והחלה המערה

 מה כל בהתלהבות

 .סינרה לתוך שיכלה

 

  :שוב נשמע המסתורי הקול

 "דקות 8 רק לך יש"

 

  ,האישה,  הדקות 8 משהסתיימו

  ,יקרות ובאבנים בזהב עמוסה

 למערה מחוץ אל רצה

 ...נסגרה והדלת

 

  שילדה האישה נזכרה אז רק

 והדלת במערה נשאר

  .לתמיד סגורה

 

 קצר זמן מעמד החזיק העושר

 .לתמיד ...אושיוהי

 

 קורה הדבר אותו

 .איתנו גם לפעמים

 

 לחיות שנה 80-כ לנו יש

 אחד וקול, הזה בעולם

 :אותנו מזהיר תמיד

 ".העיקר את תשכחו אל"

 

 

  האתיים הערכים הם והעיקר

 ,המשפחה, והמוסריים

 .החיים, החברים

 

 ההנאות, העושר, הרווח

  אותנו מקסימים הגשמיות

 .בצד נשאר תמיד והעיקרון

 

  זמננו את מבזבזים אנו כך

  בצד ומשאירים, כאן

  :הנחוץ את

 ."הנפש אוצרות"

 

  בעולם שהחיים נשכח בל

  והמוות, ביעף חולפים הזה

 .צפוי בלתי באופן מגיע

 

  האלה החיים של כשהדלת

  ישרתו לא, בעדך נסגרת

  ,הצרות, העושר עוד אותך

 ,השחיתות, הייסורים

 '.וכו הצדק חוסר, הונדליזם

 

 בגלל אומללים תהיו אל

 ...העיקר את ששכחתם

 

 .והעדינות ענווהה, השלום, האהבה

 

  מאושרים להיות השתדלו אז

 .בחייכם ורגע רגע בכל

 

 .אחת פעם רק חיים

 

 ,עליהם תשמרו, מהם הנוית

 ,אותם תאהבו

 ...הדלת כשתיסגר, כך

 ,השני בצד משהו יהיה אם

  להתחרט מה על לכם יהיה לא

...לעשות משהו לכם יחסר ולא



 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 ופרשת תזריע מצורעיום העצמאות, בסימן חודש אייר 

 י-יני אהן ראשי תיבות " איירחודש אייר הגיע עלינו לטובה, וכתבו רבותינו זיכרונם לברכה כי אותיות תיבת 

ופאך" )שמות טו, כו(. מכאן נרמז כי חודש זה מסוגל יותר לרפואות הגוף והנפש. כי מחודש זה נהנו בני ר)השם( 

כי מהמן לא נגרם להם מחלות כלל וכלל. לכן היו מוכנים  ,ונרפאו מכל מומיהם ווהשלישראל מן הבאר, המן 

 ים לספירת העומר. חומרית ומבחינה רוחנית לקבל את התורה ביום החמיש הבהיותם מאוזנים מבחינ

א' אייר לספירת העומר מסיימים -ב ,ולעניות דעתי, רמז נוסף כי חודש אייר מסוגל יותר לרפואות, כי בראש החודש

, כי צרוף לתיבה התרפאותמלשון  התפארתלספור את ספירות החסד והגבורה ומתחילים לספור את ספירת 

פאים, כשיש תרופה המאזנת את המערכת. תרופה היא ומתי אנו מתפארים? כשאנו מתררפא. הוא הפועל  פאר

המרמזת למידת הרחמים המאזנת בין מידת החסד והשפע למידת הגבורה והדין המצמצם. כי בשיתוף מידות 

 החסד והדין מתקבלת מידת הרחמים, שהיא נתינה של שפע והנאה לפי המידה המתאימה של המקבל. 

המרמז כי  פה תורהיש צרוף  תרופהבמידה הנכונה. ובמילה  תרופהואם המקבל זקוק לרפואה, הרופא נותן לו 

, אלא תורהיש לשמוע להוראות הרופא, לפתוח את הפה ולקבל את התרופה בכדי שתשפיע. ולא מספיק ללמוד 

ולדבר עליה, ללמד אותה ולהתפלל. ובצורה זו הלומד הופך למשפיע, והתורה שלו היא  הפהיש גם לפתוח את 

כמו סם חיים, כי הלומד מידמה לבורא המשפיע שאין בו חסרון של קבלה כלל וכלל והינו מקור החיים לכל 

כמו כל התורה שלו יכולה להיות גם סם מוות  ,לומד הוא רק לקבל לעצמו כמו כבודהנבראים. אך אם רצון ה

מתלמידיו של רבי   24,000ג הימים של"ל-תרופה אשר ניתנת במידה שאינה נכונה למקבל. וזה ענין המוות ב

ולכן לא זכו לגלות לעולם  ,עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, כי לא קיימו את מצוות רבם של "ואהבת לרעך כמוך"

לתיבה  ל]מד[ואם נכניס את האות . וה ה'א גל והוא גאולהחינם, הנרמז בצירוף התיבה  תאת רצון ה' באהב

להיות בן  כי רק מי שזוכה ללמוד לתקן את הגאוה בענוה זוכה בגאולתו הפרטית גאולהנקבל את התיבה  גאוה

אחד ומסייע לגאולה הכללית של כל עם ישראל כי ענוה מביאה לקרוב לבבות, להיות כלב אחד של אדם  חורין,

 א ה' יתברך ויתעלה.המשתוקק לטוב והמיטיב באמת, הו

ר בְ  מֹוַע ִתְשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ְוַהי ש   ֵעינ יו ַתֲעֶשהכותב רבי נחמן מברסלב בענין הרפואות על הפסוק "ַוֹיאֶמר ִאם ש 

ה ֲאֶשר ַשְמִתי ְבִמְצַרִים ֹלא  ל ַהַמֲחל  יו כ  ק  ל חֻּ ַמְרת  כ  יו ְוש  ֶליָך ִכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך" )שמות טו, כְוַהֲאַזְנת  ְלִמְצֹות  ִשים ע    ,ו(א 

 נו שלא יביא אותך לידי מחלה כלל, כי ירפא אותך מקודם, בעת צמיחת המחלה...יוזה לשונו: "לא אשים עליך, הי

שאז אין יודע ממנו, רק אני ה', אז ארפא אותך על ידי בחינת דבר ה', בחינת תפילה, ולא יבוא לידי מחלה כלל כי 

ומוסיף רבינו כי אם אוחזים בתפילה "אזי מקבלין הרפואה מכל הדברים שבעולם,  ."יתרפא מקודם בעת צמיחתו

 .)לקוטי מוהר"ן חלק ב, תורה א, יא( אפילו מלחם ומים"

 ִתְהֶיה ֹזאת ֵלאֹמר ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדֵבר"המצורע  תורת בעניין בפסוקים הפותחת מצורע פרשת היא השבוע פרשת

ץ ְטֹהרֹות ַחיֹות ִצֳפִרים ְשֵתי ַלִמַטֵהר ּולַקח ַהֹכֵהן ּוצּוה ַהֹכֵהן ֶאל ּוהּובא טהרתֹו ְביֹום ַהְמֹצרע תֹוַרת  ּוְשִני ֶאֶרז ּועֵ 

 משה כלומר, רע שם המוציא תורת הן המצורע תורת התיבות של המשמעות. )ד-א יד, ויקרא( ּוֵאֹזב" ֹוַלַעתת

 לא בכדי מזהירנו גם משה ה.תור חומשי חמישה על לעבור כמו זה כי ,הרע לשון לאמור מהחטא מזהירנו רבינו

 התיקון למחנה. מחוץ בבדידות הנמצא ,המיטהר נפש טהרת של התיקון את וגם הצרעת נגע עונש את לחוות

 אליו יוצא הכהן רק כןל .לתורה ומקרבן הבריות את אוהב ,השלום ורודף שלום אוהב אשר הכהן ידי על מתבצע

 ַרִבי ָאַמר" וכך .לחופשי משחרר השנייה ואת מהן אחת מקריב טהורות, חיות ציפורים שתי גם זה לצורך ולוקח

עַ   לשֹון האֹוֵמר ֶשכל ְלַלֶמְדָך ,רע ֵשם ַהמֹוִציא ,ַהְמֹצרע תֹוַרת ִתְהֶיה ֹזאת ...ַבְמֹצרע ְכתּובֹות תֹורֹות חֵמש ֵלִוי ֶבן ְיהֹושֻּ

סדר  רבא מדרש) "ַהְמֹצרע תֹוַרת ִתְהֶיה ֹזאת רֵאלִיש ֶאת ַמְזִהיר מֶשה ְלִפיכְך ה,רתו ְמֵשיוח שהֲחמ ַעל רעֹוב הרע

 תלויה טהרתו מצרע מה מפני ,הצפרים מן נמשכת הנגינה קול הנה כי" כותב: מברסלב נחמן רבין וכ. , ו(זטמצורע 

 ן"מוהר קוטיל( "הרע לשון שדבר קולו מחמת נלקה כי .קלניא על ויכפר קלניא יבוא טהורות? חיות צפרים בשתי

 הנברא לוק על לכפר האחת הטהורה החיה הציפור של הנגינה קול מוקרב מידה, כנגד מידה לכן. )ג תורה ,א חלק

 שוחררה אשר, השנייה הציפור כמו נקי דיבור ולדבר חורין בן להיות שיזכה בכדי הרע לשון שדיבר ,בצרעת הלקהנ

 'שה לכך רמז פה צור' ה אותיות הן הציפור התיבה'. לה המיטיב נגינתה קול את ולהשמיע להמשיך בכדי לחופשי

 הדיבור של הצורה את לקדש יש לכן י.והח הצומח, הדומם לעומת המדבר של מיוחדת יכולת האדם לבני יצר

 .שלמות בכל השלם והמטיב, טובה ,בעצמו הבורא כמו ושלום טוב להשפיע

שלנו היא לא עצמאות היבשות של מדינת ישראל. כי ה העצמותאז בע"ה שנזכה להתפלל לרפואה וה' ירפא את 

 אכי"ר.הבריאה בכל רגע ורגע, כל את  המחיהלוף העולם, הוא הבורא אידינו, אלא בזכות רצון  עוצםבזכות כוחנו ו
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