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 במקום לקטרג – לשדרג 

השבת נקרא שתי פרשות: ויקהל ופקודי. הערב 
(רביעי) ומחר (חמישי) – הילולת רבי אלימלך 
מליז׳נסק, בעל הספר ״נעם אלימלך״. ומעבר לכל, 
הפיל הלבן הענקי שמונח באמצע הבית וכולן 
מעדיפות להתעלם ממנו: פסח. הניקיון. הזמן הזה 
באמת מביא בכנפיו, ואני אוהבת את זה – ריח מדהים 
של ניקיון. ה״חסד לאברהם״, סבֹו של החיד״א, אומר: 
דעו לכם, בשלושים הימים האלה שבין פורים לבין 
פסח, בכל לילה בחצות הלילה הקב"ה מטהר משהו 
בנפש. מוציא פחדים, מְבַער לחץ, מוציא מֵיצַרים 
ומִצרִים, מוציא מכל אדם אחד חלקי שלושים מכל 
מיצריו. בכל לילה. זה עניין מיסטי, פרוצדורה אלוקית 

שלא תלויה בנו בכלל. תהליך טיהור כזה.1

לא רק זה. פרשות ויקהל-פקודי הן ניקוי; כמו שקראנו 
בשבת שעברה – חַּטָָאה וְנַּקֵה.2 אנחנו אחרי חטא 
העגל והקב"ה אומר: ״אז מה. לכלכנו? ננקה״. איך 
כותב רמב״ן מקסים: הרי הפרשות האלה כל כך זהות 
לפרשות תרומה ותצווה, אז למה שוב פעם? מפני 
שהפעם כותבים אותן אחרי ההחטאה, אחרי חטא 
העגל, וה׳ מחטא ומנקה וכורת עמהם ברית חדשה, 

וחזרו לאהבת כלולותם. 

והמילה ׳ברית חדשה׳ היא גאונית. רמב"ן לוקח את 
מטבע הלשון הזו שהנוצרים משתמשים בה ואומרים 
לנו: "תקשיבו, הייתם מדהימים, ואז התלכלכתם, אז 

הקב״ה הפנה לכם עורף וכרת ברית חדשה, איתנו". 

אין דבר כזה! אומר ה׳. יש בעולם תהליך שנקרא 
"ניקיון". לכלכנו? ננקה. חַּטָָאה וְנַּקֵה. לא צריך חדש – 
צריך לנקות ואז נוצר חידוש! ולכן אלה פרשות עם 

ריח ניקיון מהמם. 

1 רבנו אברהם אזולאי, ״חסד לאברהם״, מעיין ב׳ נהר נ״ז.
2 שמות, ל״ד, ז. 

ולא רק זה. זו גם "שבת פרה". השבת אנחנו קוראים 
את פסוקי "פרשת פרה" ובהם מגיעה פרה – אמו של 
העגל, זה שכל כך לכלך... ומה היא עושה? היא מנקה, 
מקנחת: תבוא פרה ותקנח צואת בנה.3 וההפטרה 
המרגשת – ״ וְזָרַקְּתִי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהֹורִים ּוטְהַרְּתֶם״.4 

וואו. כמה ניקיון! 

ומעבר לכל, יום האישה. בעולם מציינים השבוע את 
יום האשה. אנחנו ביהדות כמובן עושים את זה בכל 
יום. רק אצל אחשוורוש היה "יום האשה", יום אחד 
שמוקדש לאשה אחת – ּבָעֶרֶב הִיא בָָאה ּובַּבֹקֶר הִיא 
ׁשָבָה. לֹא תָבֹוא עֹוד אֶל הַּמֶלֶךְ.5  אצלנו זה בכל יום. 
והמדהים הוא שגם בפרשות השבוע המילה "נשים" 
חוזרת כל כך הרבה פעמים, יותר מבכל פרשה אחרת. 
וְכָל הַּנָׁשִים אֲׁשֶר נָׂשָא לִּבָן אֹתָנָה, ּבְחָכְמָה,6 פורקות 
את תכשיטיהן ונותנות אותם תרומה לבית. נשים-
נשים-נשים ולמה נשים קשורות לבית, למה נשים 

קשורות לניקיון? 

והגמרא תגיד דבר מדהים: בשם שלך, אשה, יש ניקיון! 
״נְקֵבָה״ – נְקִּיָה ּבָָאה.7 הנקבה, בפנימיותה ובהגדרתה, 

נושאת מהות שנקראת "ניקיון". ה-ניקיון זו אשה. 

למה הכוונה? באחד מהפסוקים בשיר השירים אומר 
האיש לאשתו: "וְרֵיחַ ׂשַלְמֹתַיִךְ ּכְרֵיחַ לְבָנֹון".8 מה פירוש 
"לבנון"? חומר ליבון. במילים אחרות, אקונומיקה. 
והשאלה המתבקשת: איזה מן מחמאה זו, להגיד 
״פשש, הבגדים שלך הם בריח של אקונומיקה"? 
והתשובה: איש, אל תיקח אשה שלא נודף ממנה ריח 
של כיבוס. אל תיקח אשה, שאין בה היכולת לראות 
מציאות מלוכלכת ולהגיד: ״אז מה? אני עכשיו מעלה 
את המציאות המלוכלכת הזאת למקום נקי. אני 

3 רש״י בשם רבי משה הדרשן, במדבר י״ט, כב.
4 יחזקאל ל״ו, כה.

5 אסתר ב׳, יד. 
6 שמות ל״ה, כו. 

7 נידה, ג. 
8 שיר השירים ד׳, יא. 



מצליחה לראות את העתיד, לראות איך הלכלוך הזה 
הופך להִתנַקּות. הופך ל... תינֹוקּות״. 

זה מה שבנות ישראל עשו במצרים. נלחמו על 
תינוקות. במקום לרקוע ברגל ולהגיד ״איזה מין בן זוג, 
הוא לא רוצה משפחה, הוא לא רוצה ילדים״, הן רקעו 
מראות מנחושת והחליטו, שהן עצמן – לא יהיו 
מראה. הן לא יהיו שיקוף-בלבד של הרצון שלו (או של 
אי-הרצון שלו). להסתפק בשיקוף? זה לחלשות!... מה 
כן? הן יהיו מראות-דרך, הן יַראו איך מעלים את 

המציאות למקום יותר טוב. 

ַאּדְרַּבָה, אומר רבי אלימלך. ּתֵן ּבְלִּבֵנּו, ׁשֶּנִרְאֶה ּכָל אֶחָד 
מַעֲלַת חֲבֵרֵינּו וְלא חֶסְרונָם.9 מה פשר התפילה 
היפהפיה הזו של רבי אלימלך? יש במציאות שלך 
חיסרון אובייקטיבי: בבן הזוג / בילד, חלילה / בעצמך 
יש חסרון, יש כתם. אז ַאּדְרַּבָה, הפוך על הפוך, ּתֵן 
ּבְלִּבֵנּו ׁשֶּנִרְאֶה ּכָל אֶחָד מַעֲלַת חֲבֵרֵינּו וְלא חֶסְרונָם. 
בואו נראה – איך אפשר להעלות את המציאות, 

ממקום מלוכלך למקום נקי? 

אני קראתי לתקופה הזאת ״שיר למעלות״. צריך לשיר 
זמירות לנשים האלה, שלוקחות את המציאות כשם 
שהיא –  זה הבית שלך, זה המטבח שלך, ופתאום את 
מנסה לשדרג אותו למקום אחר. איך אני תמיד אומרת 
לתלמידות שלי? אל תקטרגי – שדרגי. קחי מה שיש 

ופתאום תעלי אותו למקום אחר, גבוה,  נוצץ יותר. 

זה תכשיר הניקוי הנשי המובהק. רק תנקי את הלכלוך 
שהצטבר על המרָאה המגדילה שאת, ותני לו לפעול 

את פעולתו.  

והשבוע אמרתי את זה במשפט קצת קיצוני: "תפסיקי 
להיות זּושא". 

לרבי אלימלך יש אח, זושא שמו. הוא כאילו ״הפשוט״ 
ואילו רבי אלימלך הוא החסיד, הגדול, המבין, 
התלמיד-חכם. על רבי זושא כולנו יודעות לדקלם את 
המשפט "כשאעלה לשמים, לא ישאלו אותי 'למה לא 
היית משה רבנו?' אלא ישאלו: 'מדוע לא היית 

זושא?'"

ואנחנו אימצנו את המשפט הזה, "תהיה זושא", 
והיטינו אותו למקומות לא נכונים, למקומות 
בטלניים: ״תהיה זושא – תזרוק את השכל״, שזה 
לפעמים נכון מאוד ונחוץ מאוד, ולפעמים זו סתם 

ותרנות. 

עם יד על הלב, אף אמא לא רוצה זושא. אמא רוצה 
אלימלך. זאת "חסידּות". על המילים "עַל זֹאת יִתְּפַּלֵל 
ּכָל חָסִיד אֵלֶיךָ" אומר רבי אלימלך: עַל זֹאת יִתְּפַּלֵל ּכָל 

9 רבי  אלימלך מליז׳נסק, ״אדרבה״, הקדמה לתפילה. 

חָסִיד: "אֵלֶיךָ! ה', אני לא רוצה להישאר במקום. אני 
רוצה להיות במעלה, לעלות למעלה-למעלה".10 

ּתֵן ּבְלִּבֵנּו ׁשֶּנִרְאֶה ּכָל אֶחָד – איך? מַעֲלַת חֲבֵרֵינּו. שלא 
נראה כמו במראה, "הנה הוא על כל חסרונותיו וככה 
אני מקבלת אותו", אלא שנעלה את חברנו: "איך אני 
יכולה להוציא ממנה אור?" להעלות אותה, את 

המציאות הזאת, כשם שהיא – למקום אחר. ַאּדְרַּבָה!

וזה הכוח של אישה מנקה. היא לוקחת מציאות 
מכוערת ומוכתמת ועולה ומעלה אותה למקום אחר; 
וְַאּתְ – עָלִית עַל ּכֻּלָנָה! כמו הפרה האדומה, שמכפרת 
על חטאו של בנה העגל. תבוא פרה ותקנח צואת בנה. 

אני חושבת שזה מה שאנחנו זקוקים לו הכי הרבה 
בימים האלה, מבט מטהר, מבט מנקה, מבט שמסוגל 
לראות בן אדם חסר ולא להגיד ״אוקיי, זה מה שהוא, 
אני מקבלת אותו כמו שהוא״. לומר: "זה מה שהוא 

ועכשיו אני מנקה אותו והוא עולה למקום משודרג". 

אחד הקטעים שאני יותר אוהבת בהגדה של פסח הוא 
זה שמדבר על, ובכן, להעלות:  
ּכַמָה  מַעֲלֹות טֹובֹות לַּמָקֹום עָלֵינּו! למשל – אִלּו 
הֹוצִיָאנּו מִּמִצְרַיִם, וְלֹא קָרַע לָנּו אֶת הַּיָם... ּדַיֵינּו. ואני 
אף פעם לא מבינה: סליחה?? לצאת ממצרים ולא 

לעבור את ים סוף – מה זה שווה? 

שווה! תהיי זושא, יאמרו המוותרים. אולם, שירת 
ה"דיינו" אומרת: לא. די ל-ּדַיֵינּו. תפסיקו להגיד "זה 
מה יש, ואנחנו חסרים, והוא חסר ואני אקבל אותו 

חסר". לא! תעלי אותו למקום אחר. 

הלוואי שנזכה באמת לעשות את "שיר המעלות" הזה 
לבית שלנו, לקרצף ולשדרג אותו. לעשות "שיר 
המעלות" לבן הזוג שלנו, לילדים שלנו, לעצמנו. 

שנזכה לעלות, לְהעלות ולהִתעלות. 

זה רק קצה המזלג... 
מנוי לקהילת פרשה ואישה

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
את השיעור המלא של הרבנית ימימה

ובו כל הפנינים שהרבנית ימימה מזרחי 
מלקטת עבורך,

כל החידושים *  הסיפורים * כל העצות 
הטובות לדרך

לכל הפרטים על המנוי לחצי כאן – 
https://parasha.org/rav_weekly_lesson

10 רבי אלימלך מליז׳נסק, ״נעם אלימלך״ על תהילים ל"ב, ו.

   

https://parasha.org/rav_weekly_lesson
https://parasha.org/rav_weekly_lesson


או התקשרי אלינו: 077-8066747 (9:00-15:00)


