
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 
 כימי ימים שבעת וטמאה זכר וילדה תזריע כי אשה לאמר ישראל בני אל דבר, לאמר משה אל' ה וידבר"

 ('ב-'א, ב"י, ויקרא) ".תטמא דותה נידת

"? ימים שבעת וטמאה: "מכן לאחר התורה אומרת מדוע, השפעה כח שהוא זכר כח באדם נולד אם - להבין יש

 טהרה של כח זהו כ"א, זכר המכונה נתינה של כח באדם נולד אם, אדרבא? ימים שבעת טמא להיות צריך מדוע

 אזי, ביוב מי של שלולית איזו יש שאם, העולם בפי משל יש שבגשמיות כפי, לדעת יש אלא?! טומאה של כח ולא

 כל, האדם לגבי גם כך. צחנה עולה האלו המים את שמזיזים בזמן כי, האלו המים את להזיז שאסור ברחוב אומרים

 את לתקן מנסה לא שהוא זמן כל. בסרחון, בו שיש בצחנה מרגיש לא הוא אזי, עצמו את לתקן מנסה לא שהוא זמן

 שהוא, כצדיק נראה שהוא אדם פוגש אני כאשר כלל בדרך לכן. צדיק שהוא, איתו בסדר שהכל לו נדמה אזי, עצמו

 לתקן אפילו התחיל לא עוד הזה שהאדם יודע אני, כן אם, בסדר שהוא, צדיק שהוא העולם לכל להראות מנסה

 מחזיק ולא שבור שהוא אדם רואה אני כאשר, ולהיפך. עצמו תיקון בעניין מושג שום לו אין ושעדיין עצמו את

 העניינים לו מתגלים ולכן, תיקון של מסלול בתוך נמצא כבר שהוא יודע אני, כ"א, מעצמו מרוצה ולא מעצמו

  .אצלו כשורה שאינם

 מבטל שהאדם כך ידי על נולד הזכר כי? מדוע. ימים שבעת טמאה האשה, זכר נולד שכאשר התורה כותבת לכן

 משבע נמשכות אשר', ה עבודת של צורות שבע, מידות שבע באדם שיש וידוע. שלו לקבל הרצון של לריקבונו וגורם

 שונים אופנים שבע הם האלו העבודות סוגי שבע, כ"א. ומלכות יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד: הספירות

 כאשר כי .סרחונות שבע, באדם צחנות שבע עולות שאז ברור וממילא. שלו לקבל הרצון את מבטל האדם שבהם

 ראשו את להרכין מוכן ואיננו ומתגדל ומתגבר מתעורר לקבל הרצון, אדרבא, לקבל הרצון את לתקן הולך האדם

 טומאה של ימים שבעה בו יש, כ"א. ויותר יותר מתגברים שבאדם והיצרים התאוות אז דווקא, להיפך. ולהתבטל

 פירוש זהו. מישורים בשבעה, עצמו את ולתקן לעבוד מנסה שהוא העבודות סוגי שבעה, התיקונים שבעה כנגד

  ".ימים שבעת וטמאה זכר וילדה תזריע כי אשה: "הפסוק

 

 

 פניני דיומא

 עניין גלות מצרים וגאולת מצרים,

 כמו שהיה בדרך כללות אומה הישראלית כך יש בפרטות אדם אחד.

 ו ששמעתי פירוש הפסוק )תהילים סט( "קרבה אל נפשי גאלה",וכמ

 כי קודם שיתפלל על גאולה כללית

 .צריך להתפלל על גאולה פרטית לנפשו. ודברי פי חכם חן

 )הבעש"ט, תולדות יעקב יוסף, פרשת שמיני(

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"תתזריע  
 



 

 מחשבה פנימית

יואל אופנהיימר()  

 

ר" בֵּ נֵּי ֶאל דַּ ל בְּ ָראֵּ אֹמר ִישְּ ִריעַּ  ִכי ִאָשה לֵּ זְּ ָדה תַּ ָילְּ ָאה ָזָכר וְּ ָטמְּ ת וְּ עַּ י ָיִמים ִשבְּ ת ִכימֵּ ֹוָתּה ִנדַּ ָמא דְּ  ." ִתטְּ
 ויקרא יב, ב()

 

 :הפסוק פשט

 .נידה טומאת כמו ימים שבעה במשך טמאה האישה בן לידת לאחר

 

 :)תזריע פרשת רבה ויקרא) הפסוק  על האגדה

 על, האחרון יום זה וקדם[ הבריאה של] ראשון יום זה אחור: אליעזר רבי אמר( ... קלט תהלים" )ַצְרָתִני ָוֶקֶדם ָאחֹור"
 אמר. הראשון אדם של רוחו זו" חיה נפש(. "א בראשית" )ְלִמיָנּה ַחָיה ֶנֶפׁש ָהָאֶרץ תֹוֵצא ֹלִהים-א   ַויֹּאֶמר" הפסוק פי

 זה(, שם" )ַהָמִים ְפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֹלִהים-א   ְורּוחַ " הפסוק פי על הראשון יום זה וקדם האחרון יום זה אחור: לוי רבי
 יתוש: לו אומרים, לאו ואם. בראשית מעשה לכל קדמת אתה לו אומרים, אדם זכה אם. המשיח מלך של רוחו

 תורתו כך[ בראשית במעשה] ועוף חיה בהמה אחר[ יצירתו] שצורתו כשם: שמלאי רבי אמר... קדמך שלשול, קדמך
(, יא ויקרא) ְוָהעֹוף ַהְבֵהָמה תֹוַרת זֹּאת: "ככתוב, ועוף חיה בהמה אחר[ האדם ללידת הקשורות הקרבנות דיני]

 .]שלנו בפסוק" ]ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ִכי ִאָשה" כך ואחר

 

 :למחשבה נקודות

 מעשי בסוף האדם של הופעתו האם, דיוק וליתר.  כולה הבריאה לעומת האדם של מקומו לגבי מתלבטת אגדתנו
 את התהליכים בתחילת לחפש יש, שלהיפך או? חשיבותו על מעידה בפרשתנו הקרבנות מסכת ובסוף בראשית
 ספר של הפסוק את לברר אגדתנו מעוניינת זה דיון לטובת? המציאות כל מתבססת שעליהם היסוד עקרונות
: באדם שיש והמנוגדות הכפולות הצורות שתי של כתיאור מבינים מהמפרשים שרבים" ַצְרָתִני ָוֶקֶדם ָאחֹור" תהילים

 ."קדם"ו" אחור"

 לעומת" קֹודם" שהיה מה, העבר את מבטא" קדם" האם. הכרונולוגי במימד משמעי דו מובן אלה מילים יתשל
"? מאחור" הנשאר, מהעבר תמיד ומתרחק" קדימה" ההולך, ההווה על מדובר, שמא או"? אחרי" הבא ההווה

 עיוור אבולוציוני תהליך בסוף מופיע האדם. תכלית או משמעות נטול העולם, המודרנית החילונית העולם בתפישת
 אלא" הבריאה נזר" את רק לא באדם הרואה התורה תפישת כך לא. קודמיו מכל ביותר המשוכלל כיצור ואדיש

 שנאמר ישראל ששמו יעקב בשביל אלא וארץ שמים נבראו לא אמר ברכיה רבי: "וכתוב. הראשונית מטרתה
 יום בסוף נברא הראשון שאדם הסיבה ולכן(. שמעוני ילקוט" )ישראל אלא ראשית ואין', להים-א ברא בראשית'

  .להופעתו ומחכה לטובתו רק נוצרה לו שקדמה הבריאה שכל היא השישי

 עומדת. אדם לכל שניתנת פשיתוהח והבחירה הקוטבי הפוטנציאל את גם מבטאת קדם–אחור הדואליות אבל 
 להסתפק או( קדם) המציאות של והרוחני המהותי, הפנימי הצד על בהסתכלות לבחור האפשרות תמיד לפנינו

 הולך אם[ "18-ה מאה, פולין חסידות" ]ושמש המאור"ה בעל ומסביר(. אחור) הדברים של הגשמי, הגלוי בצד
 ראשית היה והוא, בשבילו נבראו[ העולמות כל] כולם אזי - פנים בחינת דהיינו', קדם' בחינת ויונק בקדושה בתום

 מאחוריים יונק אזי - מעוקל הולך ו"ח ואם; מיד לסעודה שיכנס כדי בשבילו נבראו וכולם קדום הוא אזי, המחשבה
 אין ואז, הבהמית למדרגה נופל הוא, הראויה בדרך שלא מתנהג האדם אם, אחרות במילים". קדמך יתוש אזי, ל"כנ
 שכל יחוש הוא אז, האמיתיים וייעודו מדרגתו פי על פועל הוא אם  אבל! בעולם אותו שקדם היתוש על יתרון לו

 .עבורו הוכנו והבריאה מותהעול

  



 ניני תפילהפ
 איתי אשכנזי(הרב )

 

 תפילה למעלה מהזמן

 . לבד אני .כולם עם אני. סדר אין סדר יש. מנין פה אין מנין פה יש. שעון לי אין. שעון לי שי

 . הזמן מן ולמעלה הזמן בתוך להיות. מניין בתוך להתפלל כדי הפכים להכיל יכולת קצת צריך

 .ריקודים בשני לרקוד היכולת. הסתגלות תקופת. חניכה תקופת איזו צריך לפעמים. זה את לעשות יכולים כולם לא

  – הריקוד את לאבד מבלי מקצב איזה על להתיישר לנסות קשה די לרובנו

 ... ' פה לענות אמור אני עכשיו... כי להזדרז צריך אני... ל מגיעים עוד הנה'

 . יזומה בצורה נפש מצבי לעבור נוכל, בלב גבוהה מיומנות לרמת כשנגיע, אימונים אחרי

 . לעולם מעולם, למידה ממידה, למצב ממצב לקפוץ נוכל

 , חברתי מלחץ מופעלים להיות שלא נוכל, בנפש לשחרור כשנגיע

 .לחוצה ולא גמישה בצורה ומסגרת שעון מול לעמוד

 ...הדדי פרגון עם חברתי לחץ ולינט ניםמניי ניצור אם יעזור כמובן זה

 . המקצב עם קו מיישר ולא שלנו המנומסות לבקשות מגיב לא הלב בינתיים. מלחיץ די זה בינתיים

 . כללי באופן קו ליישר לו נמאס קצת

  - שיקום אפשרות לבדוק אפשר אז

 . שלו בקצב איתו להיות. קו ליישר צריך לא שהוא לו לומר

 . קדימה רצה קצת שהכיתה למרות איתו שנשאר לו ואומרים אותו שמלווים ילד כמו

 .כשנגיע נגיע. נטייל בוא. נהנה בוא

 . הזמן מן למעלה להיות מתחיל אתה

  .הזמן מן למעלה עם הזמן בתוך - העולמות שני את שתקשר הרגע יבוא. תדאג אל
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דיומאפניני   

(הרב מנחם סוכות)  

 כשהעור מתעבה

 ...ָאָדם ִכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְבָשרֹו ְשֵאת אֹו ַסַפַחת... ְוָרָאהּו ַהכֵֹּהן ְוִטֵמא אֹּתֹו... ְוִטֲהרֹו ַהכֵֹּהן

טהרת הנגע על ידי הכהן מובנת, שהרי הנגע הגיע בגלל לשון הרע ועל כן ראוי שבני אהרון, אוהב ורודף השלום, 

ע. אך "וטימאו הכהן", זה קשה להבנה. מדוע קביעת הטומאה צריכה לעבור דרך משפחת הם שיביאו מזור למנוג

 הכהונה? האין זה סותר את מהותם ואת תפקידם?

אחת מה"זכירות" התמידיות. מאותן מעט מצוות שעלינו להחזיק תמיד בתודעתנו, היא מצוות זכירת מעשה מרים 

ֹלֶקיָך ְלמִ  -  ְרָים, ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצָרִים. מכיוון שמטרת המצווה היא לחזק אצלנו אתָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ה' א 

 זכור שלא לדבר רע על חברך?  -השמירה וההיזהרות מלשון הרע, מדוע לא כתובה המצווה בצורה ישירה 

כתוב רע לבורא, למרים". הרי לעולם לא מייחס ה – עשה ה' אלוקיך עוד דבר לא מובן הוא עצם הייחוס של "אשר

ִמִפי ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא ָהָרעֹות... את העונש שמקבל האדם עבור מעשיו השליליים, יש לייחס לאדם עצמו, שהרי הוא 

 שסיבב והביא עליו את העונש ולא לבורא. מדוע אם כן מדגישה התורה את חלקו של הקב"ה בענישת מרים?

ֹלִקים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשת -ודתנו כאן בעולם, נאמר לאחר חטא עץ הדעת, החטא ששינה את מקומנו ועב ֹו ַוַיַעש ה' א 

ָכְתנֹות עֹור ַוַיְלִבֵׁשם. העור מסמל את המחיצה ביני לבין העולם, אותה מחיצת עור היא זו שמסתירה ממני את 

שלי. כך  המהות האמתית של כל דבר, את הפנימיות הקדושה שבה. והיא גם שמסתירה מהעולם את הפנימיות

ירדנו לאחר החטא מהיותנו הוויה מוארת שחווה את האור העצום של הבריאה, מוארת ממנה ומאירה בה ולה 

לבריאה מנותקת ומובדלת. אנחנו חווים את עצמנו כמי שבאו לצרוך את העולם ואת העולם כמי שנמצא על מנת 

 לספק את דרישותינו.

המחיצה אינה הרמטית, ישנן בעור "נקבוביות" המאפשרות הצצות למרות שמחיצה נפרשה בינינו, האור לא נעלם. 

שלנו אל פנימיות העולם, וישנן גם ניצוצות שמאירות את העולם מתוכנו. ככל שהאדם מדייק את מעשיו ומעצים 

את חלקו הרוחני, כך נחלשת ומידלדלת המחיצה ואנו חוזרים ומתקרבים לאינטראקציה שלנו עם העולם כפי 

 החטא. שהייתה לפני

כשאדם נכשל בדיבור לשון הרע, אותו הרע מעבה את המחיצה וחוסם גם את נקביו, הקרבה האמיתית שבינו לבין 

העולם הולכת ומתרחקת וחווית הנפרדות מתחזקת. נגעי העור הם הסימן לכך שהעור שלי פגוע, שמשהו רע הגיע 

 סגור ]מה נגע? סגירו[. –מבפנים וסוגר עליי. האדם טמא 

תפקידו של הכהן הוא להביא טהרה, לנסות להביא את האדם למקום בו יראה רק טוב באחר ובעולם אמנם 

שחוצה לו, אך חשוב לא פחות תפקידו של הכהן לאבחן במידה ויש נגע. וטימאו הכהן אינו עונש, זהו גילוי 

בכדי שיוכל  ה"מחלה" והפניית תשומת לבי אליה. מצורע הוא "מוציא רע", טומאת הצרעת באה על האדם

 להתנקות, להוציא את הרע הזה שנמצא בתוכו, החוצה.

זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים. איזה דבר גדול עשה עמה הבורא, ברגע שהתגלתה בה נגיעה של ראיה 

 שלילית, הוא לא נתן לרע הזה להתפתח בפנימיותה, הוא גילה לה זאת מיד ואפשר לה להתנקות.

 

 ת אמת()מבוסס על תורתו של השפ



שירהפניני   

(אהרן בס)  

 

 ַחַיב ָאָדם
 ִבְגֻדָלתֹו ְלַהִכיר

 ִמְׁשָתְכֶׁשך ְכֶׁשהּוא ַגם
 ַהֶעֶצב ָמְדֵמָנת ְבֵמי

 ְבַנְפׁשֹו
 

 ִלְראֹות ַחָיב ָאָדם
 אֹורֹו ֶאת

 ֲאֵפיָלת ִמַבַעד ַגם
 ַהְזָמִנית ַהְמִציאּות
 ְבתֹוָכּה ֶׁשהּוא

 
 ַחָיב ָאָדם
 עֹוְצָמתֹו ָלַדַעת

 ֵבין ַהִמְסָתֶתֶרת
 ַהֵיאּוׁש ִקְפֵלי
 ַהֵהְסֵתר ְדָמעֹות
 ַהֲחלֹום ִׁשְבֵרי

 ֶׁשָעֲדִיין ֵסֶפר ּוְכמֹו
 ִנְקָרא ֹלא
 רְלאֹו ַעְצמֹו ְלהֹוִציא
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