
 / הרב אלישע וולפין נשוםאפשר לעכשיו  –פרשת תזריע 
 

 חברים יקרים!
  

 הגענו בשעה טובה, לפרשות שכולם רק רוצים לברוח מהן! 
  

מזכירות לי תמיד את שעת השמירה השנואה ביותר  -תזריע ומצורע  -שתי הפרשות הקרובות 
לפנות בוקר  0022 –ל  0022אם קיבלת את שעת השמירה שבין . בטירונות )ואי, זה היה מזמן...(

לפחות אתה מבין  צבאי גדול שעשית, אתה מבין שאכלת אותה כהוגן.כעונש מהמ"כ על "חטא" 
שזה באשמתך, אז תשתוק... אבל אם הגרלת את שעת השמירה הזאת בהגרלה פתוחה והוגנת, 

אתה ממש אכלת אותה כהוגן, כי הפעם אין את מי להאשים, חוץ מאת אביך שבשמים! ואתה גם 
ים עלייך, אבל מותשים מדי מכדי לעשות משהו יודע שכל החברה ספק מרחמים עליך, ספק צוחק

 בנידון... גם הם ישאירו את זה, כנראה, לאביך שבשמים... 
  

אבל אתם כבר מכירים את רוח הדברים בדרשות כאן... אין דבר כזה פרשות לא טובות! גם אין 
 שעת שמירה לא טובה, וכל פרשה היא הפרשה המדהימה ביותר! 

  
 אל תצחקו! זה עמוק!

  
מי שלא יודע למצוא את תמצית החיים ואת משמעות הקיום בכל פרשה ופרשה, ללא יוצא מן 

 הכלל, עוד לא מבין את אומנות הדרשה!
 ומי שחושב שיש שעה טובה ושעה לא טובה לשמירה, עוד לא גילה את סוד הנצח שברגע. 

 ומיד תגלו ששני הדברים חד הם!
  

 אז יללה, לעבודה0
  

 לא טוב מבחינת התקינות הפוליטית0 פרשת תזריע נפתחת 
ה בויקרא יב0  ְלדָּׁ ה ִכי ַתְזִריַע ]התעברה[ ְויָּׁ ר...ִאשָּׁ כָּׁ ְמָאה ִשְבַעת יִָּׁמים... זָּׁ ת  ד, ְוטָּׁ ּוְשֹלִשים יֹום ּוְשֹלשֶׁ

ל ה ְבכָּׁ ֳהרָּׁ י טָּׁ ב ִבְדמֵּ שֵּ ִמים תֵּ ש ֹלא-יָּׁ ל-ֹקדֶׁ ע ְואֶׁ ֹבא ַעד-ִתגָּׁ ש ֹלא תָּׁ ּה.ְמֹלאת יְ -ַהִמְקדָּׁ ֳהרָּׁ י טָּׁ -ְוִאם ה  מֵּ
ה בָּׁ ב ַעל ְנקֵּ שֵּ ִמים תֵּ ת יָּׁ שֶׁ ּה ְוִשִשים יֹום ְושֵּ תָּׁ ְמָאה ְשֻבַעִים ְכִנדָּׁ ד ְוטָּׁ לֵּ ה... -תֵּ ֳהרָּׁ י טָּׁ  ְדמֵּ

  
שבעה ימי טומאה לבן זכר, שבועיים טומאה לנקבה. שלושים ושלושה ימי היטהרות על בן זכר, 

 וששים וששה ימים אם נולדה בת!
  

 ויי! כל כך הרבה שאלות עולות כאן0אוי ו

 מה זו בכלל טומאה?       .1

 למה אישה טמאה לאחר הלידה, האם יש משהו לא "בסדר" בלידה???      .2

 והכי קשה0 למה יש הבדל במשך הטומאה בין לידה של בן ללידה של בת???      .3

  
  כאילו לא די בכך, מיד עולה עוד קושי0 

  
ןּוִבְמֹלאת  ו   ׂש בֶׁ בֶׁ ִביא כֶׁ ן אֹו ְלַבת, תָּׁ ּה, ְלבֵּ ֳהרָּׁ י טָּׁ ן-ְימֵּ ה ּובֶׁ ל-יֹונָּׁה אוֹ -ְשנָּׁתֹו ְלֹעלָּׁ את אֶׁ ַתח -ֹתר ְלַחטָּׁ פֶׁ

ל ל-ֹאהֶׁ ד אֶׁ ן.-מֹועֵּ יהָּׁ  ז  ַהֹכהֵּ מֶׁ ה ִמְמֹקר דָּׁ ֲהרָּׁ יהָּׁ ְוטָּׁ לֶׁ ר עָּׁ ה ְוִכפֶׁ ר   ְוִהְקִריבֹו ִלְפנֵּי ְיהוָּׁ כָּׁ ת ַלזָּׁ דֶׁ ֹזאת תֹוַרת ַהֹילֶׁ
ה.אֹו לַ  בָּׁ   ְנקֵּ

  

 גם טומאה וגם חטא?       .4

 מה חטאה היולדת?       .5

 ממתי לידה היא חטא???      .6

  
לפנות בוקר, כדי לפצח את  0022 – 0022טוב. בואו ננסה לנצל את שעת השמירה הקשה הזו, בין 

השמירה הקושיות הללו. אולי עוד תזרח עלינו השמש, ואז נדע שגלשנו בלי לשים לב גם לשעות 
של החברים שלנו, והם מה זה יודו לנו על כך!!! ככה זה כשלומדים תורה0 לא שמים לב שהזמן 

 עובר!
  

בשבועות הקרובים נדבר לא מעט על טומאה וטהרה )בכל זאת, ספר ויקרא, אתם יודעים... תורת 
 כוהנים...(. 



  
אה וטהרה. טומאה אינה לפני כל דבר אחר, מוכרחים להשתחרר מכל הקשר שיפוטי בענייני טומ

דבר "רע", במובן הרגיל של המילה, וגם לא סוג של לכלוך. האמת היא, שאנחנו לא יודעים באמת 
)לשם הבהרה, "מטריצה אחרת" = יקום אחר,  מהי טומאה. זהו מושג שכאילו בא ממטריצה אחרת

 עולם אחר, תפיסת עולם אחרת(. 
  

 הטומאה האולטימטיבית היא המוות. 
  

 ן זה, הנוסחה פשוטה להפליא0 מוות = טומאה, וחיים = טהרה. במוב
  

 וכך יוצא, שכל דבר שיש בו מידה מסוימת של מוות, יש בו גם מידה מסוימת של טומאה. 
  

מכל הלכות הטומאה המקראיים, נותרו שניים0 הידוע ביותר הוא טומאתה של האישה בזמן 
יאל חיים פלאי ואינסופי )טהרה(, והפוטנציאל לא המחזור החודשי. ביצית, שהייתה טעונה בפוטנצ

מומש, הרי שהדימום המחזורי נחשב לטומאה )זה אגב נכון גם לגבי תאי זרע שלא התממשו לכלל 
חיים חדשים. בתקופת המקרא הקפידו על חוקי טומאה וטהרה גם ביחס ל"פליטת זרע לבטלה". 

 אי זרע הלכו והתמוססו(. אולם בשל הבדלי כמות ותדירות, חוקי הטומאה ביחס לת
  

ההלכה השנייה ששרדה, היא איסור על כניסת כהן לבית קברות, שלא על מנת לקבור בן משפחה 
קרוב. הכהן היה סמל הטהרה, ולכן היה עליו לצמצם עד כמה שניתן את המפגש שלו עם המוות. 

שבית המקדש היה כל זה, כמובן, לא הפריע לקסטת הכוהנים לשחוט ולהקריב בעלי חיים רבים כ
 קיים... זה לא סותר, אבל זה באמת נושא לדרשה אחרת. 

  
וכך, באה פרשת תזריע, ללמד אותנו שיעור מעניין בקדושת החיים. לא קדושת החיים כפי שאנחנו 

מוות מהמוות והכחשה של -רגילים לחשוב עליהם )כהצלת חיים, הארכת חיים בכל מחיר, פחד
גדולה של החיות הזורמת בכל, של החיים הפועמים בנו ומקיימים את הסוף הקרב(, אלא חגיגה 

 הבריאה בכל רגע ורגע נתון.
  

נו, כמעט ופתרנו הכל. נשאר רק לטפל בעניין האפליה, כביכול. אני מבקש מראש שתקראו את 
 ההסבר הבא עם ראש פתוח במיוחד. הוא מאוד זר למוסכמות התרבותיות שלנו היום.

  
לאישה יש יכולת מדהימה להביא חיים חדשים לעולם. זו כמעט יכולת אלוהית! אבל עלייה וקוץ 
בה0 כל דבר חי סופו שימות! וככל שיש יותר חיים בעולם, כך גם יש יותר מוות! נשמע הזוי, אני 

יודע, אבל זו מתמטיקה פשוטה... כשנולד ילד השמחה אדירה, אבל לצד השמחה מתעצמת גם 
ות. בלידה של בת, השמחה גדולה אף יותר, כי פוטנציאל החיים גדל עוד יותר, אבל עם אימת המו

פוטנציאל החיים, עלה גם פוטנציאל המוות. ואולי זו הסיבה שהאישה טמאה פי שניים זמן לאחר 
 לידה של תינוקת. 

  
בן ובין אבל למה חטאת??? למה היולדת צריכה להביא קורבן חטאת לאחר לידה, בין אם נולד לה 

 אם נולדה לה בת? 
  

יש מספר תשובות אפשריות. חלקן פשוטות ופשטניות, חלקן מאוד מאוד עמוקות. אחת 
הפשטניות שבהן, היא שבעת הלידה, כשהצירים תוקפים ללא רחם, והכאב קשה מנשוא, היולדת 

ות את אלוהים, את אבי הילד, את הילד עצמו, את עצם היותה אישה, ואת הזכ עלולה לקלל 
ללדת. וכדי לנקות את האוויר שאולי הורעל, היא מביאה קורבן חטאת, ואין זה חשוב אם הילוד 

 הוא בן או בת. 
  

אבל יש הסבר אחר, עמוק יותר. ושוב אזהרה0 הדברים הבאים לא יהיו קלים לאוזן המודרנית. הם 
 דורשים פתיחות גדולה והשהיית מנגנון התגובה.

  
עם התפתחות התודעה העצמית שלנו, אנחנו בסוג של תחרות מתמדת  מרגע לידתנו, וביתר שאת

עם אלוהים. מבחינתנו הרי, חיינו קודמים לכל! ברור לנו שהישרדותנו היא הדבר החשוב ביותר 
בעולם! האדם יעשה הכל, כולל הכל, כדי להבטיח את המשך קיומו. בניגוד אלינו, בעלי החיים 

בריאים בשירות ההישרדות שלהם, אבל למיטב ידיעתנו הם האחרים יפעילו אמנם אינסטינקטים 
לא ייחסו לחייהם ולהישרדותם משמעות יתרה! ]שוב, רק למיטב ידיעתנו[ ברמה "האישית", אם 

בכלל יש דבר כזה בעולם החי, קיומם הפרטני/אישי של בעל החיים איננו כל כך חשוב. כשיגיע 
הוא יעשה זאת הרבה יותר בקלות מאחיו  יומו להשיב את נשמתו לבורא ואת גופו לאדמה,

ואחיותיו בני ובנות האדם. אנחנו הרי נאחזים בחיים בציפורנינו, מתאבלים עליהם קשות כשהם 



מסתיימים, ובמקרים רבים נשארים ממורמרים, מתריסים וכועסים כשאהובינו כבר אינם אתנו 
 עוד. 

  
 הקדמון! אני רוצה להעז ולהציע שבמובן מסוים, זהו אולי החטא

  
אל תיבהלו! אני לא מבקש לערער על הכמיהה שלנו לחיות, חלילה, ולא לבקר את ההיאחזות 
שלנו בחיים. זה אך טבעי, ויש לזה כנראה תפקיד חשוב באבולוציה שלנו. אבל, יש בכך מעין 

התרסה קמאית כלפי אלוהים! להזכירנו, הגדרת הרוע, זה שבגללו בא המבול המיתי בפרשת נח 
ל ה אשית ו,בר) ץ ְוכָּׁ ָארֶׁ ם בָּׁ ָאדָּׁ ַעת הָּׁ ה רָּׁ ה ִכי ַרבָּׁ ל-ַוַיְרא ְיהוָּׁ ר ַמְחְשֹבת ִלבֹו ַרק ַרע כָּׁ , היה (ַהיֹום-יֵּצֶׁ

. לכן, בתגובה, נצחאותו, כלומר, להעניק לעצמו חיי  לנצחהניסיון של האדם להגיע לאלוהי, 
 אלוהים קוצב את חיי האדם0 

ה  ג0 בראשית ו ר ְיהוָּׁ ר, -ֹלאַוֹיאמֶׁ ׂשָּׁ ם ]לנצח[ ְבַשַגם ]כמו בעלי החיים[ הּוא בָּׁ ם ְלֹעלָּׁ ָאדָּׁ דֹון רּוִחי בָּׁ יָּׁ
נָּׁה ]ולא יותר[. ְׂשִרים שָּׁ ָאה ְועֶׁ יו מֵּ מָּׁ יּו יָּׁ    ְוהָּׁ

  
 לאן כל זה לוקח אותנו?

  
אבל בראש ובראשונה, כפי שאני מרבה להזכיר בדרשות זה לוקח להרבה מאוד מקומות אפשריים. 

אלו, יש כאן קריאה לענווה. לאחר הלידה, אנחנו נוהגים להתפאר ולומר שהבאנו חיים חדשים 
לעולם. אבל זה לא מדויק. אנחנו לא הבאנו כלום. חיים חדשים הגיעו לעולם דרכנו. הם לא שלנו. 

ת חיינו, את קיומנו, את הצלחותינו, ולבסוף גם את אנחנו רק הצינור. כל ניסיון לנכס לעצמנו א
 קמילתנו, הוא חטא קמאי. 

  
 -יהודים  –יש בכך הקלה גדולה מאוד! אפשר להרפות. שוב איננו אחראים לקיומנו. וכשמנו 

אנחנו מודים, הן מלשון להודות באמת והן מלשון הכרת תודה, למי שמהווה אותנו, מחייה אותנו, 
 יום, דקה דקה.  מנשים אותנו, יום

  
 או... סוף סוף, אפשר לנשום. 

  
 "טוב, אוהב ימים, לראות חיים"מי האיש החפץ והנה לסיום אנו שוב שבים אל המזמור האהוב0 

)תהילים ל"ד(. כי חיים = טהרה = טוב. לא "טוב" במובן הצר, השיפוטי והתועלתני, אלא במובן 
יים, לא רק את החיים המצומצמים הזורמים הרחב ביותר0 אהבת החיים באשר הם, את כל הח

 באורגניזם הזה שנקרא "אני". 
  

 לחיים!
  

 אלישע

 

 


