
 
 

 חברים יקרים,
 

 שבת מיוחדת לפנינו! זה גם ראש חודש ניסן, וגם "שבת החודש" - ראש השנה העברי המקורי. בתורה, חודש
  ניסן הוא החודש הראשון למניין החודשים, קרי, ראש השנה.

 
 ולכן נאמר: חודש טוב ושנה עברית טובה!

 
  וכעת לפרשת השבוע.

 
 לפנינו שתי פרשות - תזריע ומצורע - שהן הפרשות הכי פחות "נחשקות" בתורה, שכן הן עוסקות במחלות עור

 ובהפרשות למיניהן. בשנים לא מעוברות - שזה רוב השנים - קוראים אותן ביחד, אבל השנה שהיא שנה
 מעוברת, קוראים אותן בנפרד - אחת השבוע ואחת בשבוע הבא.

 
  שתי הפרשות, כאמור, עוסקות בעיקר (אבל לא רק!) בהפרשות ונגעים בעור, כמו צרעת, שחין ודומיהן.

 
 מעניין ומפתיע שגיבור הפרשות הללו איננו הרופא, אלא הכהן! לא תמצאו כאן צוות רפואי, לא חדר מיון, ולא

 מיטה במסדרון. רק כהן!
 

 הכהן מתבונן בנגע, מאבחן, ובמידה וזו אכן צרעת, הוא מכריז על האדם כטמא ושולח אותו ל"הסגר" - שזו
 בעצם הגלייה אל מחוץ למחנה - לשבעה ימים. בתום שבעת הימים הכהן שוב מתבונן. אם חל שיפור ניכר,

 ייתכן שהאדם יוכל לשוב אל משפחתו ואל קהילתו, ואם לא, עליו לצאת לשבוע נוסף.
 

  אין מרשם, אין קמיע, אין מזמור תהילים, ואין פתק בכותל. כל מה שיש, זה שבעה ימי "הסגר".
 

  על פניו, זה נראה כמו מנגנון מאוד פשוט ויעיל, אפילו גאוני, למניעת התפשטות מחלות.
 

 הפרשנות המסורתית רואה במדיניות ההרחקה הזאת עונש על רכילות והוצאת דיבה. הצרעת הינה מחלה
 רוחנית, על פי הפרשנות (היפה) הזאת, שכן ה"מצורע" הוא בעצם "מוציא רע" - קרי, רכלן! הסגר המושת על

 הרכלן הוא "מידה כנגד מידה" - כשם שרכילות (real or fake news) מובילה לבידודו של האדם שעליו
  מרכלים, כך מרחיקים ומבודדים את המרכל מהחברה לשבעה ימים. שירגיש מה זה ויעשה חשבון נפש!

 
 אבל דווקא היעדר רופא בתמונה - אפילו רופא אליל, או שמאן, או הרבליסטית מסורתית - מעלה אפשרות

  נוספת.
 

 המילה "הסגר" מעט מטעה. האדם המורחק, הרי, דווקא יוצא החוצה! מי שסגור, זה כל שאר האנשים
  שנשארים בתוך המחנה.

 



 הנחת העבודה של הטיפול המוצע כאן לכל מגוון התסמינים המוזכרים בפרשה, היא שכוח הריפוי לא בא
 מבחוץ. הוא טמון בתוכנו.

 
 הכהן מאבחן, אבל לא מטפל. אין לכהן כוח ריפוי. במובן הזה הכהן העברי איננו שמאן. הוא לא נותן מרשם

 ולא ממליץ על שיקוי טוב. לא. הדבר היחיד שנדרש זה פסק זמן! האדם כבר יחלים מעצמו.
 

 הפרשנות הזו מציעה לנו שהתשובות - קרי, כוח הריפוי - נמצאות אצלנו, בתוכנו. אבל בכדי להתחבר אל כוח
 הריפוי שבתוכנו, ובשביל לשמוע את התשובות שלנו, אנחנו זקוקים להתרחקות מהשאון של החיים ושל

 החברה. אנחנו זקוקים לפסק זמן.
 

 שום דבר אינו מקולקל. ואם משהו, או מישהו, נראה לנו שבור, נגוע, זב, או חולה, הרי שקצת שקט וקצת
  ריחוק, יאפשרו לכוחות הפנימיים לעשות את שלהם.

 
 מבחינה תרבותית ורעיונית אנחנו ממש לא שם! התפיסה הרווחת היא שאנשים כן שבורים, או חלילה

 מקולקלים, וצריך לתקן אותם. אנחנו ממהרים להפנות את יקירינו למומחים, למורים, לרבנים ולרופאים, כדי
  שיגידו לנו מה מקולקל ויתקנו אותם ואותנו.

 
 נדרשת רמה מאוד גבוהה של אמון ואמונה בכוחות הריפוי וההחלמה הטמונים בתוכנו. הרעיון שהתשובות

  נמצאות אצלנו נשמע מקסים, אבל הוא מאוד קשה ליישום - הוא נוגד את התשתית התרבותית-חברתית שלנו.
 

 זאת ועוד. כנגד התפיסה שאני מציע, אפשר לטעון שכל אורגניזם זקוק לדברים מן החוץ: מים, חמצן, מזון,
 חברה ועוד, ולכן זו סתם אשלייה שהאורגניזם שלם. זה אולי ההבדל בין "שלם" ו"מושלם". אין דבר מושלם -

 קרי, שאינו זקוק לשום דבר. הצרכים הם רק ביטוי להיותנו שלמים ובה בעת חלקיים, קרי, חלק ממערכת
 גדולה יותר, שגם היא שלימה (וגם היא חלק ממערכת עוד יותר גדולה). כשם שיש מיליארדי תאים בגופנו -

  והם כולם שלמים - כך גם אנחנו "תאים" שלמים באקו-סיסטם גדול יותר.
 

 ולכן, אגב, כל זה אינו אומר, שאם רק ניקח פסק זמן, תמיד נבריא, תמיד נמצא את כל התשובות, ולא נמות
 לעולם… בודאי שנמות! בעולם הגוף והחומר שום דבר אינו נצחי. זה חלק מהשלמות. גם התאים המרכיבים

 את גופנו מתים כל הזמן, וטוב שכך - זה חלק הכרחי במנגנון הבריאות של האורגניזם. בסופו של דבר, גם
 אנחנו רק תא אחד - שלם אמנם - בתוך אורגניזם גדול עוד יותר.

 
 אני מבין עכשיו טוב יותר את הבית האחרון של השיר "הללויה" (של יענקל'ה גלפז, בביצוע של הגבעטרון),

  אותו למדנו בבית ספר יסודי(!) לפני המון המון שנים, ושהיה עבורי חידה קצת מפחידה:
  

  פרושים ימי בפני האל
  יודע הוא דרכי

  וכל שירי כמו תפילות
  שולחו למרחקים.

  וכשיגיע סוף התוואי
  אנעל בשקט את חיי
  ושיר חדש צעיר וחי

  יושר הללויה.
 

  שיר חדש צעיר וחי??? אבל מה איתי??? מה עם השיר שלי???
 

  השיר שלי לא מסתיים לעולם. הוא מוליד, מאפשר ובסוף מתמזג עם השיר החדש, הצעיר והחי.



 
  ולכן ננעל בשקט את הדרשה הזאת בשיר אחר, רך יותר, של אריק איינשטיין ושם טוב לוי.

 
  לקחת פסק זמן ולא לחשוב
  לשבת מול הים ולא לדאוג

  לתת לראש לנוח מהפיצוצים
  לתת ללב לנוח מהלחצים

 
  אני יודע שזה לא הזמן

  בעצם גם אני עוד לא מוכן
  אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה

  לתפוס אוויר בשביל לחזור לעבודה
 

  אולי זה רק משבר קטן וזה חולף
  אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף

 
 זו איננה דרשה נגד רופאים, מומחים, רבנים ושמאנים. זו רק תזכורת - בעיקר לעצמי - שאנחנו לעולם לא

 מקולקלים! איננו דורשים תיקון. זה לא אומר שאין לנו צרכים. יש! אבל, אם נדע לקחת פסק זמן, נדע מה הם,
  נדע איך לקבל אותם. נדע שהם חלק מהשלמות הגדולה של הבריאה.

 
  וגם, אם נתן לגופנו פסק זמן, הוא ידע איך להבריא. וכן, הוא גם ידע מתי לחדול.

 
 שבת שלום, חודש טוב ושנה עברית (עתיקה) טובה!

 
 אלישע


