
 67מצורע: ללכת שבי אחרייך, ישראל בת -פרשות תזריע
 הרב אלישע וולפין

 
 חברים יקרים,

  
הדרשה הזאת מוקדשת באהבה אינסופית לארצנו הקטנה, שנזרעה בדמע וקוצרת 

 יום יום ברינה, 
 אבל גם נאבקת מאז הקמתה בכל מכפישיה ושוחרי רעתה, 

 המבקשים לנדותה ממשפחת העמים 
 מצורעים.כאחרון 

  
 מצורע...-תזריע

  
 שוב חזרו להן שתי הפרשות הדחויות ביותר בתורה. 

  
הן תמיד שבות! כמה טוב שכך וכמה חבל שהן דחויות. נכון שקשה לנו להבין מדוע הקורא 
התמים צריך לבלות שבוע שלם בתיאור מפורט של מחלות עור והפרשות למיניהן )בשביל 

כוהנים(, אבל מכיוון שאנחנו כבר יודעים שלא במחלות  -ה לפי הפרש –זה יש רופאים, או 
 עור סתם עסקינן, ברור שהפרשות הללו נועדו לנו, בדיוק מופלא!

  
פרשת תזריע פותחת בעיבור )"אישה כי תזריע"(, ממשיכה בלידה )"וילדה זכר"( ובדיני 

החל  –הצרעת  ההיטהרות של היולדת, ועוברת כהרף עין לעיסוק מפורט ביותר בענייני נגע
מהופעתה על העור, המשך בשיער הראש והפנים, וכלה בבגדים. פרשת מצורע ממשיכה 
את הדיון, וכוללת את נגע הצרעת שאחז ופשט בכותלי הבית. לסיום, הפרשה עוסקת 

 בענייני הזב והזבה ובדיני הנידה. 
  

בצרעת,  רעהו ע'. מקרי? על פניו, ברור שיש מש -בשתי הפרשות מופיעות האותיות ר' ו
 אבל בעיבור )"תזריע"(? ובלידה? מה יכול להיות רע? 

  
לכל מי שעוקב אחר מחזור פרשות השבוע, אפילו מעט, בוודאי מכיר את החיבור שעשו 

קרי, רכילות, לשון הרע, הוצאת  –חז"ל בין המילה "מצורע" לבין זה אשר "מוציא רע" 
כל מה שחורג מטוהר הדיבור. המודל של חז"ל הייתה מרים הנביאה,  -דיבה, וכן הלאה 

ות האישה הכושית אשר לקח לו משה )כנראה אחות משה, שדיברה עם אהרון אוד
ציפורה(, ומיד לאחר מכן הוכתה בצרעת קשה. מרים לא בהכרח דיברה בגנותה של 
ציפורה, אולי אף דיברה בשבחה, או סתם השתתפה בצערה על היותה אשתו של מנהיג 

 העם! אלא שממרים הנביאה היה אפשר לצפות שלא תדבר כלל אודות אדם אחר. 
  

 .ם שנכון שלא יצאו מהפנים החוצהיש דברי
  

ואכן, המשותף לכל העניינים המצויים בשתי הפרשות שלנו, זה הוצאתם של דברים 
מהפנים החוצה: הלידה, המחזור החודשי, קרי לילה/פליטת זרע, ולהבדיל, הפרשות )אולי 
דלקתיות?( מתוך הגוף החוצה אל פני העור. המשותף לכל המקרים הללו שהם נקראים 

 ומאה, והם "מחייבים" סוג של הסגר או בידוד כדי להיטהר. ט
  

הפרשה מתחילה ב"תזריע", כי הכל מתחיל מזרע. הזרע נזרע במעמקים, במחשכים. ודינו 
יוצא מהחושך אל האור, מההסתר אל  של כל זרע בר קיימא לנבוט ולצאת החוצה. כי הכל

קרי, הופכים מאמורפיים  –הגלוי, מהכוח אל הפועל. ככה דברים מתממשים בעולם 
 ומעורפלים, לממשיים וקונקרטיים.

  



אבל מה הבעיה עם זה? אם זה דרכו של עולם, מדוע כל התהליכים הטבעיים הללו 
 נקראים טומאה ודורשים הסגר או בידוד? 

  
ב לתכנן שיעור או לכתוב דרשה, אני בדרך כלל ער לכך שהזרע נזרע! עצם כשאני מתייש

ההחלטה על עשייה מסוימת מתחילה להניע תהליך מופלא. הזרע נטמן. כעת אני יושב 
מול המסך הריק או דף מחברת חלק. אני מעלעל בפרשה, קורא פרשנים שונים, ובעיקר 

לי: "לך איתי!", אבל הזרע עוד לא נבט, ממתין... הכל אמנם נראה מעניין וכל פרשן קורץ 
עוד לא יוצאת הבשילה! אז אני כותב קצת, מוחק, שוב משרבט, ושוב מוחק.  שליהדרשה 

גם אם  –למרות שעוד לא נבט דבר מה משמעותי אני כבר יודע: זה יבוא! ֲהְמַתָנה טובה 
אני ער לאיזו תמיד מיילדת משהו חדש. ואז  -קצת מיוסרת, מלחיצה או מבהילה לפעמים 

תנועה עדינה שמתחילה לקרות עמוק במעמקי האינסוף )בשיפולי הבטן והקישקע, אם 
לדייק...(. או! הנה זה בא, סימני חיים ראשונים! את הסימנים הללו אני כבר מכיר: הם 

איזו תובנה, רעיון,  -מופיעים כמעין תנועה שלוחשת לי שמשהו מבקש לצאת לאור 
לא אגזים אם אומר, שלפעמים נדמה לי ר ומופלא ומענג בשלב הזה. חידוש... יש משהו טהו

ישנו רגע אחד מרגש במיוחד, כשהתמונה רק מתחילה להתבהר,   ששם נמצא אלוהים.
שנראה לפתע שהתובנה הנובטת הולכת להיות חידוש ענק! הדרשה הזאת תסביר את 

היא הנוסחה שאיינשטיין הכל! היא הפתרון לכל הבעיות התיאולוגיות בתודעה האנושית... 
 חיפש בנרות )לאחר שפיצח את תורת היחסות והתאכזב שנשארו שאלות לא פתורות...(. 

  
)דרשה או שיעור(, יש התרגשות,  אחרי שהתנועה הזאת "בקעה" והפכה למוצר של ממש

אפילו סיפוק, אבל גם אכזבה מסוימת )ומוכרת(. הדרשה בסופו של דבר יצאה "בסדר"... 
היה סביר... והתוכן, נו... באור היום התוכן כבר אינו זוהר כל כך וכבר לא נראה השיעור 

כמו פתרון הקסם לכל מצוקותיו של האדם. וכך הגיחה לעולם עוד דרשה )שהצטרפה 
 למיליוני הדרשות הסבירות האחרות שם ברשת...(.

  
הכל עוד שם הכל אחד. שם  - במרתפי הפוטנציאל במרחבי האינסוף,  -עמוק בפנים 

קשור בהכל. הכל מהדהד את הכל. הכל עדיין אפשרי. אבל בחוץ, ברמת "המוצר", זה... 
טוב ככל  -"כולה" עוד אובייקט. עוד פריט. ברגע שהפוטנציאל האינסופי הפך למוצר 

כבר לא הכל אפשרי. כעת, זהו פריט מאוד מסוים, מאוד ספציפי, מאוד מאוד  -שיהיה 
 מוגדר ומצומצם.

  
ת הרוחנית החסידית )כמו במסורות מיסטיות אחרות(, "טוב" מתאר את הממד במסור

בריאתי. "רע" הוא התיאור של הממד הנפרד, -האחדותי, האינסופי, האלוהי, הקדם
המפוצל, המצומצם, המוגדר )אלוהי מצרים, אותו מקום "צר", נקרא "רע", ומלך מצרים 

ר שיצא מן הכוח אל הפועל, בעצם כל דבה"(. במובן המאוד המסוים הזה, רענקרא "פ
 )אל תתבלבלו: זהו לא "רע" במובן הרגיל והשגור של המילה(.  יצא מהטוב אל "הרע"

  
לפני שתינוק נולד, יש רק פנטזיה. בשלב הפנטזיה הכל עוד יכול להיות. הכל עוד אפשרי. 

להיות הוא כבר לעולם לא יוכל  -חמוד, מתוק ומטריף ככל שיהיה  -ברגע שהוא נולד 
"הכל". הוא יכול כעת להיות רק מה שהוא: חמוד, אבל "מוגבל" ל"חמידות" המסוימת 

 שלו; מתוק, אבל מצומצם למתיקות שלו. 
  

 מדרשה, לתינוק, למדינה... 
  

)יש כאלו שיסמנו את  שנים נולדה מדינת ישראל. ההיריון היה ארוך 67לפני 
אל הארץ אשר אראך... כי לך אתננה  בדרישה האלוהית לאברהם "לך לך ההזרעה 

ולזרעך". יש שיתחילו לספור את חודשי ההיריון מאז חרבה ירושלים בפעם השנייה, לפני 
שנים. יש שיתעקשו שהעיבור היה את החלה שיבת ציון המודרנית בשלהי המאה ה  2,000

ההיריון . כך או כך, 1947. וכמובן יש שיתעקשו על תכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר, 19 –



היה ארוך!(. מאז שהרו אותה, פינטזו אותה אינספור חולמיה ואוהביה כאור לגויים, 
כהתגשמות חזון הנביאים. אפילו בהמנון שלה ניטעה תקווה כמעט בלתי אפשרית. ואכן, 
זאת מדינה שאין דומה לה בעולם. מדינה שהיא לא פחות מנס גלוי! ובכל זאת... מאז 

 .לקבל את המציאות המורכבת -אוהביה הגדולים ביותר  – הקמתה קשה לנו. קשה לנו
קשה לנו כשהיא לא מושלמת. קשה לנו כשהיא עושה עוולות. קשה מנשוא הפער בין 
החזון האוטופי שחזו לה, לבין המציאות המורכבת, הקשה, האפורה, היומיומית, ולפעמים 

א מגיעות לקרסוליה במיוחד אלה של –האכזרית שאליה היא נולדה. וגם אומות העולם 
ה כשהיא מועדת, ובעיקר, ָד לא סולחים לה על אף טעות, ויש אף השמחים לא   -המוסריים 

 כשהיא סתם מואשמת על לא עוול בכפה. 
  

 והפתרון?
  

הפתרון פשוט ביותר: אנו, אוהביה, חייבים ללמוד לקבל את קיומו של הפער 
הלידה. זה רק יכול להיות ההכרחי בין רגע העיבור, לבין כל מה שיבוא אחרי 

good enough בהגדרה!!! הנייר שעליו כותבים  –. זה לא יכול להיות יותר מזה
החולמים את חזונותיהם יכול לספוג את כל אינסוף הציפיות האוטופיים. אבל 
במציאות של הנפרדות והצמצום יש רוע, הרבה רוע. ומול הרוע אנחנו יכולים 

ת המדינה הזאת הקימו אנשים שעשו מעל ומעבר לעשות רק כמיטב יכולתנו. וא
 למיטב יכולותיהם. 

  
התחלנו באישי, ועברנו ללאומי. נסיים שוב באישי. בתהליך היצירה שבין העיבור ללידה 
קורה מהפך: האינסופי הופך לסופי, מוגבל ומצומצם. כמה סבל נחסוך מעצמנו אם נשכיל 

אין ילד מושלם. אין מיזם מושלם. מה יש?  לקבל שאין יצירה מושלמת. אין דרשה מושלמת.
. מעבר לזה, good enoughיש "משהו". וה"משהו" הזה יכול להיות במקרה הטוב רק 

 עולה חשד לזיופים...
  

הפער שנוצר )תמיד!( בין ההבטחה הפוטנציאלית לבין המימוש בפועל מוליד הרבה 
השיפוטית הזו "טומאה".  מצורע קוראות לעמדה-שיפוט, ביקורת ומרמור. פרשות תזריע

כלומר, הטומאה איננה עצם המימוש הבינוני, אלא האכזבה שלנו והביקורת שלנו ממה 
שהתממש לו במציאות. זה קורה עם כל לידה ויצירה חדשה. התורה מציעה לנו תהליך 

מהשיפוט, מהאכזבה המתמדת, מהציפיות שלא התממשו.  -היטהרות מהטומאה 
רבן וטבילה במקווה טהרה. תקצר כאן היריעה מלהיכנס ההיטהרות כוללת הבאת קו

 לעובי הקורה )צריך גם להשאיר משהו לשנה הבאה!(, לכן, רק אציע ש:
  

היטהרות, במובן שלנו כאן, הוא תהליך של קבלה עמוקה ורדיקאלית של 
 המציאות. 

 בתהליך כזה אפשר לשוב ולהתאהב.
  

 ללכת שבי אחרייך
 אהוד מנור ונורית הירש

  
 להיוולד כל בוקר מחדש,

 עם כל מילת פרידה למות מעט,
 ולהביא אל העולם עוד בן ובת

 בארץ של חלב, מרור ודבש.
  

 ללכת שבי אחרייך,
 לנשום את השמש הצורב,
 לחלום אותך מול שמייך,



 לכאוב אותך ושוב להתאהב.
  

 לשאת חלום מבטן, מדורות,
 לשאול באביבייך נחמה,
 מהלחיות על פני ובתוכי האד
 הנוראה והיפה הזאת.

  
 ללכת שבי אחרייך...

  
 עם ערב הד קולנו יעלה,

 מבוקר יום אלינו הוא יבוא
 ופדיוננו יראה עד בוא ערבו,

 מתי סוכת שלומך עלינו תיגלה.
  

 יום הולדת שמח ישראל,
 ושבת שלום, 
 אלישע 

 
 


