
 

 
 חברים יקרים,

 
 פרשת מצורע איננה סתם פרשה, היא תורה! (ויקרא י"ד, ב') זאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע .

 
 מהי בעצם תורת המצורע?

 
 הרבה נכתב על הצרעת, שהיא שונה מהמחלה המוכרת לממסד הרפואי היום. חז"ל, ובעקבותיהם רוב

 המפרשים, הבינו את הצרעת כמחלה רוחנית שלוקה בה מי שמוציא רע, וכוונו בכך לרכילות ולשון הרע. זו
  פרשנות נהדרת, ואפשר להסתפק בה.

 
  אבל אפשר גם לחפש עוד פרשנויות…

 
 כפי שראינו בשבוע שעבר - בפרשת תזריע, שעוסקת גם היא בענייני הצרעת - התורה איננה עוסקת בתהליך
 של ריפוי. הכהן מתבונן בנגע, מזהה אותו כצרעת, ושולח את המצורע אל מחוץ למחנה לשבוע. הריפוי היחידי

 שבאמת נדרש זה פסק זמן, time out (ראו דרשה מהשבוע שעבר).
 

 השבוע אני מבקש לשתף בתובנה נוספת.
 

 אנחנו עוסקים בצרעת ובמחלות נוספות, אבל גם פרשת תזריע וגם פרשת מצורע, בעצם מלמדות אותנו על
 המצב הבסיסי, היסודי והמהותי שלנו - זה שקדם להופעת הצרעת - והוא מצב של טהרה. הצרעת קוראת

 כשמשהו משתבש לרגע.
 

 במהותנו כולנו טהורים, עד שקורה משהו, ואז כבר איננו טהורים, וכעבור שבוע (או יותר, לפעמים, תלוי בעומק
  הנגע), אנחנו שבים לא רק אל המחנה, אלא גם אל מצב הטהרה.

 
 לאחר שהמצורע מסיים את התהליך שהוטל עליו - התרחקות והסתגרות - הכהן עורך טקס מרתק, שבו

  המצורע שב אל מצב טהרתו המקורי.
 

  הטהרה, כאמור, היא מצבנו הבסיסי. היא ברירת המחדל!
 

 זו אמירה מאוד משמעותית: האדם במהותו איננו מקולקל! הוא גם לא מתקלקל! אם הוא היה מתקלקל היה
 צריך לתקן אותו - לרפא אותו - וזה לא מה שהכהן עושה. המצורע יוצא מתוך המחנה במטרה לשוב, לשוב אל

  המחנה ולשוב אל טהרתו. הוא עושה "תשובה" - שב אל עצמו, אל העצמי הטהור!
 

 בני אדם רבים מסתובבים בינינו בתחושה עמומה אבל מאוד עמוקה, שהם קצת מקולקלים, קצת "דפוקים"
  שמשהו לא בסדר איתם. לא במקרה הבושה היא החוויה האנושית הראשונה בתורה.

 



 לא קשה להידבק בנגע הזה ולחוש מקולקלים. כבר מינקותנו אנחנו סופגים מסרים - והם כל כך רבים -
 שאנחנו לא מספיק כאלה, ולא כמו ההם, שאנחנו לא מתאמצים מספיק, ולא מנומסים, ולא… ולא…. ולא…

  אנחנו גם לומדים מינקות שבשביל לקבל חום ואהבה, אנחנו נדרשים לעמוד באי אילו ציפיות ודרישות.
 

 אני לא מכיר עוד אורגניזם שמגיח אל העולם טהור ולומד תוך זמן כל כך קצר כמה הוא לא, כמה הוא חסר,
  כמה הוא… מקולקל.

 
 אני לא מכיר עוד אורגניזם שלמד כל כך יפה לשפוט את עצמו ואת זולתו, כמונו, בני האדם, ושלמד לחיות עם

 התניות, כמו: "אם לא תעשה/תתנהג/תתיישר/תתאמץ… לא תהיה מאושר/מוצלח/ראוי ואהוב".
 

 בעלי החיים, למיטב ידיעתי המוגבלת, אינם יודעים שהם טהורים במהותם. אבל הם גם אינם מסתובבים
 בעולם עם תחושה תמידית של אשמה, חרטה, פספוס וצער - כתוצאה מחשיבה מוטעית מו היסוד של קלקול

  פנימי עמוק.
 

 ואם נשוב כעת אל התובנה של חז"ל - שמצורע הוא מי שמוציא רע מתוכו - הרי שתורת המצורע מלמדת
 אותנו משהו על התפיסה העצמית שלנו: לא רק בלשון הרע על האחר עסקינן, אלא בלשון הרע על עצמנו, על

  היותנו מקולקלים.
 

 ידיעת היותנו טהורים במהותנו היא בשורה מאוד טובה. היא מזכירה לנו שאנחנו חיים בתודעה מוטעית על
 המהות שלנו, ושהגיע הזמן לתקן - לא את עצמנו - כי אנחנו עצמנו איננו מקולקלים - אלא את התודעה

  המוטעית שאומרת שאנחנו כן!
 

 אף אחד מאיתנו אינו  מקולקל! אפילו לא אתה!
 

 בתום שבעת ימי הסגר, לאחר שהכהן התבונן שוב בנגע ונתן את אישורו לשוב אל המחנה, המצורע עובר
  תהליך מרתק: הוא שב להיות תינוק - הוא שב להיות טהור כביום היוולדו!

 (ויקרא י"ד, ט) ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְיַגַּלח ֶאת כׇּל ְׂשָערֹו - ֶאת ֹראׁשֹו ְוֶאת ְזָקנֹו ְוֵאת ַּגֹּבת ֵעיָניו ְוֶאת כׇּל ְׂשָערֹו
 ְיַגֵּלַח  - ְוִכֶּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר .

 
 וכמו תינוק, ביום השמיני, כמו ברית המילה - והפעם גם המצורע וגם המצורעת - כורתים שוב ברית, ברית עם

 העצמי הטהור שלו, ברית עם אלוהי הטהרה: (שם, י') ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַכְבָׂשה ַאַחת
 ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוֹלג ֶאָחד ָׁשֶמן…

 
 השבת הקרובה נקראת "שבת הגדול", כי היא השבת שלפני פסח. אני מבקש לאחל לכולנו הכנות טובות

  וקלות וניקיונות שפויים בלבד...
 

 ולזכור: אבק איננו חמץ, ואנחנו איננו מקולקלים!
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


