
 שבת פרה: הזמנה להיטהרות!
 

 חברים יקרים,
 

 השבת הקרובה נקראת "שבת פרה". כן, כן, יש שבת כזאת! בחירה מוזרה לשם של שבת קודש, אני יודע,
 אבל אם תקראו את הדרשה, יש סיכוי ששבת פרה תהפוך לשבת מאוד משמעותית!

 
 שבת פרה היא השבת שאחרי פורים. קראו אותה כשלושה שבועות לפני פסח, עת יצאו עולי הרגל בדרכם

  הארוכה לירושלים בימי בית המקדש.
 

 פרשת השבוע הכפולה - ויקהל-פיקודי - חותמת את ספר שמות ועוסקת בסיום מלאכת הקמת המשכן הנייד
  במדבר.

 
 אבל העניין שלנו הוא דווקא במפטיר (המפטיר הוא הפסוקים שאותם קוראים מהתורה בין פרשת השבוע לבין

 ההפטרה. בדרך כלל חוזרים על שלושת הפסוקים האחרונים של הפרשה, אבל בשבתות מיוחדות מוציאים
 עוד ספר תורה וקוראים מפרשה אחרת). המפטיר הפעם לקוח מפרשת חוקת, שבספר במדבר, והוא מספר

 על טקס ההיטהרות העברי הקדום, שבו נהגו לשרוף פרה אשר תהיה היה  חום-אדום, ולמהול את אפרה
  במים חיים (מים זורמים). את המים היו משליכים על האדם הטמא כדי לטהרו. המים הללו נקראו מי נידה.

 
  אומנות ההיטהרות היא הנושא שלנו השבת.

 
 טומאה וטהרה הם שני מצבים קיומיים שמאוד זרים לאדם המודרני. הטומאה האולטימטיבית בתורה היא
 המוות, וכל מי שבא במגע עם אדם מת, או אפילו היה בקרבתו, תחת אותה קורת גג, נחשב טמא. בגדול,

 אפשר לסכם זאת כך: חיים = טוהר, מוות = טומאה. יש גם מצבי ביניים: המחזור החודשי אצל נשים, ופליטת
 זרע (שלא במסגרת יחסי מין) אצל גברים, למשל, טמאו את הגבר והאישה כי הם נתפסו כ"חומר אורגני" בעל

  פוטנציאל הענקת חיים אשר לא מומש.
 

 טומאה, אם כן, קשורה במוות. אם נצא מהמחשבה הדיכוטומית שלנו על חיים ומוות כמצב של או-או, נשים לב
 שבכל רגע נתון אנחנו נמצאים על קו רצף של חיּות ומוות. יש ימים, או רגעים, שאנחנו חווים נפילה גדולה של

 אנרגיה, תשישות, דכדוך, או אפילו דיכאון. בקצה השני - החי - נמצא מצב קיומי של חיּות טוטלית. זהו מצב
 נדיר למדי, שכן מרוב אנרגיית חיים אנו עלולים לצאת מדעתנו!

 
 במיתוס העברי הקדום אנחנו פוגשים את המוות לראשונה אחרי שאדם וחוה אכלו מעץ הדעת טוב ורע.

  אלוהים מזהיר אותם שאם יאכלו ממנו ימותו. אבל הם אכלו ו… לא מתו.
 

  או שמא כן?
 

ידיעת המוות. רק בני  הטרגדיה הגדולה של האדם מרגע שאכל מפרי עץ הדעת - וזה נכון גם היום - היא 
 האדם יודעים שהם בני תמותה. לבעלי החיים יש אמנם חיישנים שמזהירים אותם מסכנות שונות, כולל סכנת

 מוות, וחלק מבעלי החיים אפילו "יודעים" שמותם קרב, אבל זו ידיעה מאוד שונה - זה בעצם אינסטינקט,
 ובוודאי לא ידיעה מושכלת. רק האדם יודע שיש דבר כזה זמן, ורק הוא יודע שהוא  על זמן שאול. רק האדם

 מנהל את הזמן שלו עלי אדמות. רק האדם קובע פגישות, יעדים ומטרות. כי רק האדם יודע שיש "תוחלת
  חיים". ובשורה התחתונה, רק האדם יודע שיום אחד הוא ימות.

 



 זו ידיעה נוראה. זהו מחיר אדיר ששילמנו. ביקשנו דעת וקיבלנו את ידיעת המוות. למרות המחיר הנורא, ראו
 זה פלא, אנחנו עדיין מבקשים דעת - עוד ועוד דעת. למעשה, מהות התרבות האנושית, מזה מיליוני שנים,

  היא לנגוס עוד ועוד מפרי עץ הדעת.
 

 תאוות הדעת שלנו  - של כולנו! - היא כמו סם ממכר ורעיל. אנחנו מכורים לידע, כמהים לדעת את רזי הקיום,
 את פרטיו ואת פניו השונות. אנחנו מבקשים לעצמנו עוד ועוד מאותה דעת שנתנה לנו את תודעת מותנו!

 
 מורי ורבי, אהרון דוד גורדון, ידע היטב שהדעת - או ההכרה, כפי שהוא קרא לה - היא גורלו המופלא והמר

 של האדם. הדעת היא זו שניתקה אותו מהחיים. היא נתנה לו חכמה עילאית, אבל גם הרחיקה אותו מהחיים
 עצמם! מאז שאכל מעץ הדעת וההכרה, האדם מתבונן בחיים ממרחק ומתקשה לחיות אותם באמת. ההכרה

 והדעת הם שנותנים לאדם את ידיעת הזמן, את תפיסת העבר, ואת הציפייה והחרדה מפני העתיד. ומי שיודע
  להתבונן בחיים ממרחק מה, יודע שהחיים יסתיימו יום אחד.

 
 כך הדעת/ההכרה הולידה את הטומאה. לא רק שהיא גילתה לנו את המוות, בכך שהיא ניתקה אותנו מזרם

  החיים, והפכה אותנו למתבוננים, היא המיתה אותנו בעודנו חיים!
 

 באופן פרדוקסלי, הסיבה שאנחנו רוצים עוד ועוד מהדעת הממיתה הזו, היא שאנו סבורים שבכוחה לעזור לנו
 לנצח את המוות. אנו חושבים שאם רק נדע את כל הגורמים לסרטן ונגלה את דרך פעולתו, סוף כל סוף נביס

 אותו ונחיה לנצח! אם רק נדע את סוד ההתחדשות והנעורים נוכל לחיות לנצח. אם רק נגיע לפריצת הדרך
 המדעית המיוחלת נוכל למגר את הזקנה, וכן הלאה, וכן הלאה.

 
 אבל כל זה נועד לכישלון חרוץ! עוד ועוד דעת לא ירחיקו מאיתנו את המוות.

 
 האם יש דעת אחרת? האם אפשר לנתב את הכמיהה שלנו לדעת - את הכמיהה לחיים, לנצח - לכיוון אחר?

 
 אני חושב שכן. ואני גם חושב שרעיון הטומאה והטהרה הם התשובה!

 
ידיעת המוות! ידיעת  לאור מה שכתבתי לעיל, אני מבקש להציע שאבי אבות הטומאה אינו המוות, אלא דווקא 

 המוות דוחפת את האדם המודרני למצבי לחץ שמטריפים את דעתו: הוא צריך להספיק, הוא חייב להגשים
  חלומות, הוא מוכרח לראות נינים, והוא חייב להשאיר חותם בעולם כדי שיזכרו אותו, שמשהו מאיתנו יישאר.

 
  מרוב חרדה לכיליונו, האדם כל כך עסוק בהנצחתו שהוא בקושי מספיק לחיות - היום, כאן, עכשיו!

 
  החיים - ולא ההנצחה - הם הטהרה!

 
 בואו נודה באמת: רובנו לא הולכים להשאיר חותם בעולם. במקרה הטוב, נכדנו עוד יישאו את זיכרוננו. מעבר

  להם, מובטח לנו שנישכח.
 

 איך ייראו חיינו אם נשתחרר מההתמכרות שלנו לנצח ולהנצחה, ונבקש רק... לחיות. לחיות כל יום באופן
  הפשוט, החי, השמח, הנינוח, והעדין שרק אפשר.

 
 מבלי לפגוע בסקרנות הבריאה שלנו, ומבלי לוותר על המחקר המדעי והפיתוח, האם נוכל לכייל אחרת את

  תודעתנו, מהתמכרות קשה לעוד ועוד דעת, נכוון אותה לחוויית חיים, כאן ועכשיו?
 

  יש דרך לעשות את זה! אבל הדרך הזו נוגדת את כל התרבות שלנו ומובטח שהיא לא תתאים לכל אחד.



 זה ללא ספק ידרוש מאיתנו לשנות את גישתנו לחשיבה האנושית מן היסוד! בעיקר, אנחנו נידרש לפתח
  בתוכנו דעת אחרת.

 
 זה אפשרי! אם יש איזו שהיא ברכה בכך שנגסנו מעץ הדעת, זה שנוכל להיעזר בדעת גם להעמקת חוויית

 החיים שלנו! עד עתה למדנו להשתמש בדעת בכדי להכיר את החיים, ללמוד עליהם - ובכך התרחקנו מהם -
  אבל ניתן להשתמש בדעת שלנו גם על מנת לחיות! לחיות ממש!

 
 וכאן אלוהים נכנס לתמונה. ולא, לא הזקן ההוא על הענן, אלא החיים עצמם (ואנא מכם - או לפחות אלה

 שהמילה אלוהים קשה להם - החליפו, ולו רק לצורך הדיון הזה, את אלוהים, או את ה', עם "מהות החיים", או
  "מקור החיים", או "השכל הנעלם").

 
 מיד לאחר ה"שמע ישראל", מופיע המשפט הבא (בספר דברים ו', ה') - ושוב, זכרו להחליף את ה' ואת

 אלוהים עם "מהות החיים"....):  ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶדָך.  בכל לבבך -
  בכל רצונותייך; בכל נפשך - בכל רגשותיך; ובכל מאודך - בכל הווייתך.

 
 לא רק חשיבה דורשת דעת. גם אהבה! אהבה מוחלטת, עמוקה וטוטלית מתקנת את מה שהחשיבה

  ההכרתית מקלקלת.
 

 העבודה שבלב: ואהבת!
 

 לנו, בני האדם, יש אפשרות - דווקא בשל היותנו בעלי דעת - לאהוב את החיים באופן מוחלט וטוטלי. זו זכות
 השמורה לנו בלבד.

 
 אני מבקש להציע שזהו תהליך הטהרה המודרני! קטונתי אמנם מלבטל את הצורך שלנו בטקס מי הנידה

 והפרה האדומה, אבל אני מאמין שבכוחה של אהבת הבורא והחיים - על כל מורכבותם - באופן מלא, עמוק,
 ובלתי אמצעי, לטהר אותנו מתודעת המוות. זה לא אומר שלא נמות. בוודאי שנמות! זה גם לא אומר שאי

  אפשר לבקר ולהתווכח. בוודאי שאפשר! זה גם לא אומר שאי אפשר גם לכעוס נורא. נהפוכו - ועוד איך אפשר!
 

 אבל מי שמבקש לחיות יותר, ולהיטהר ולו במעט מתודעת המוות המלווה אותנו ומרחיקה אותו מן החיים,
  העבודה שבלב היא לדעת, במובן של לאהוב, כמו "לדעת אשה". לאהוב בכל לבבנו, בכל נפשנו, ובכל מאודנו.

 
 בהפטרה השבת, הנביא יחזקאל מבטיח לנו היטהרות שבאמצעותה תינתן לנו לא פחות מדעת חדשה, דעת

 כזו שעוד לא נראתה מעולם: (יחזקאל ל"ו, כ"ה-כ"ז) ְוָזַרְקִּת֧י ֲעֵליֶכ֛ם ַמִ֥ים ְטהֹוִר֖ים ּוְטַהְרֶּת֑ם ִמּכֹ֧ל
 ֻטְמאֹוֵתיֶכ֛ם ּוִמָּכל־ִּגּלּ֥וֵליֶכ֖ם ֲאַטֵה֥ר ֶאְתכֶֽם. ְוָנַתִּת֤י ָלֶכם֙ ֵל֣ב ָחָדׁ֔ש ְורּ֥וַח ֲחָדָׁש֖ה ֶאֵּת֣ן ְּבִקְרְּבֶכ֑ם ַוֲהִס֨רִֹת֜י

ר. ְוֶאת־רּוִח֖י ֶאֵּת֣ן ְּבִקְרְּבֶכ֑ם…  ֶאת־ֵל֤ב ָהֶאֶ֙בן֙ ִמְּבַׂשְרֶכ֔ם ְוָנַתִּת֥י ָלֶכ֖ם ֵל֥ב ָּבׂשָֽ
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


