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 חברות, חברים, וכל מי שתאב חיים )וגם מי שכבר לא(,

  
 קחו נשימה עמוקה. זו אחלה פרשה, אבל צריך להתאמץ קצת...

  
פרשת מצורע היא המשך ישיר של פרשת תזריע. אם פרשת תזריע עסקה בעיקר באבחון הצרעת 

שפרשת מצורע עוסקת בתהליך ההיטהרות מהצרעת. משהושלם התהליך על שלביה השונים, הרי 
והמצורע שב על החברה, הפרשה עוברת לנגע אחר: צרעת של הבית והבגדים)!(, ולסיום, הפרשה 

 מתייחסת לדיני הזב, הזבה והנידה. 

  
התקציר הזה בודאי לא מעורר בכם השתוקקות עזה להמשיך לקרוא... וזו בדיוק סיבה טובה 

  שיך ולקרוא! בכולנו טמונה צרעת. חשוב שנדע מה לעשות בה. להמ
  

רע(. זה נכון ומדויק, -רוב הדרשות על פרשת מצורע עוסקות בענייני רכילות ולשון הרע )מוציא
אבל אני מבקש השנה לדבר על משהו אחר לגמרי. למרות שבסופו של דבר, הכל הרי קשור 

 בהכל...
  

ר  איצד מסתיים הפרק העוסק בצרעת: הפתיחה, ויקרא י"ד: שימו לב כיצד נפתחת הפרשה וכ ַוְיַדבֵּ
אֹמר.-ְיהָוה ֶאל ְהֶיה  ב  ֹמֶשה לֵּ א  נז , והסיוםַהְמֹצָרע ְביֹום ָטֳהָרתֹו...  תֹוַרתֹזאת תִּ ְלהֹוֹרת ְביֹום ַהָטמֵּ

 ַהָצָרַעת. תֹוַרתּוְביֹום ַהָטֹהר, ֹזאת 
  

)רק( מחלה. היא תורה שלימה! אפשר כמובן להסתפק בפרשנות מעניין, צרעת, מסתבר, איננה 
שאומרת ש"תורה" היא פשוט מילה נרדפת ל"חוק" )כלומר, חוק המצורע או דיני הטיפול בצרעת(. 

 אבל נראה לי שזה הרבה יותר מזה! 
  

 מצב קיומי, וככזו היא דורשת התייחסות בהתאם!   צרעת היא תורה כי היא
  

ופיעה בפרשות תזריע ומצורע, איננה אותה הצרעת המוכרת היום לרופאים. הצרעת, כפי שהיא מ
התיאור המופיע בתורה פשוט לא מוכר לממסד הרפואי. לכן, או שמדובר במחלה שהייתה פעם 
ונכחדה )איזו הצלחה הייתה לכוהנים שלנו!(, או שבכלל לא מדובר במחלה גופנית/פיזית! נראה 

סימפטומים.  –מפטומים הם אמנם פיזיים, אבל כשמם כן הם שמדובר באפשרות השנייה... הסי
כלומר, התיאור המגעיל הזה הוא רק הקליפה החיצונית. התופעה המסתורית הזאת זכתה להיכנס 
לתורה דווקא משום שהיא איננה באה מתחום רפואת הגוף )הרי התורה איננה ספר רפואי והכהן 

והרוח. חיזוק לכך ניתן למצוא בתיאורי צרעת  המטהר איננו רופא(, אלא מתחום תחזוקת הנפש
 הבגד והבית. 

  
התיאורים העולים מהפרשה הם קשים. מה שמשותף להם, הוא בעצם תיאור של ריקבון! צרעת, 
אפשר לומר, היא תורת הריקבון. הגוף מרקיב, הבגד מרקיב, וקירות הבית מרקיבים. והבעיה הרי 

א עוקרים אותו ממקומו, הסביבה כולה מתחילה עם ריקבון, זה שהוא מתפשט מהר, ואם ל
להרקיב. כשמופיע נמק באחד הגפיים, ולא מצליחים לרפא את הנמק, אין מנוס למכרות את 

 האזור הנגוע בכדי לעצור את התפשטות הריקבון לאיברים נוספים בגוף. 
  

אנא, נסו אני רוצה לומר כאן דבר מה מאוד חשוב, אבל קצת חושש לאבד אתכם סופית... אז 
 להחזיק מעמד עוד קצת! בשבוע הבא כבר עוברים לדברים הרבה יותר נעימים...

  

. הוא רק מחכה לתנאים הנכונים Built inהאורגניזם. הוא תמיד קיים.  בתוךמנגנון הריקבון קיים 
להשתלט ולהתפשט. כשאדם יקר הולך לעולמו, אם לא שומרים את גופתו בקירור, מתחיל מיד 

ריקבון. ותהליך הריקבון הזה לא בא מבחוץ, אלא מתוך הגוף עצמו! פוטנציאל הריקבון תהליך של 
נמצא בתוכנו כל העת, אבל מנגנון אחר מדכא אותו. המנגנון שמדכא את פוטנציאל הריקבון הוא 

 בעצם כוח החיות שלנו. 
  

מנגנון חיות אבל הנה החלק המפתיע: גם הריקבון הוא סוג של חיות! תהליך המחזור הרי, הוא 
מופלא של התחדשות הקיים בטבע. מה שאנו מכנים ריקבון, נוצר על ידי יצורים חיים וזעירים, 
שפשוט מפרקים את המנה הקודם ויוצרים מבנה חדש! כלומר, אנחנו לא עוסקים כאן במלחמת 



עם זה קיום בין כוחות החיים לכוחות המוות )אלא אם כן, מגדירים מוות כ"גלגול צורת החיים", ו
 אני מוכן לחיות...(. 

  
הצרעת, או הריקבון, הם למעשה מנגנוני המחזור שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם בעידן 
הנוכחי. אנחנו מטיפים נגד החומרים הלא מתכלים, כלומר, אלה שלא נרקבים ולא משתפים 

 פעולה עם מעגל היצירה והקמילה של הטבע, כמו שקיות ניילון למשל. 
  

 הגוף שלנו איננו שקית ניילון. ברוך השם!
  

אנחנו, בני האדם, לגמרי לא במקרה אחראים על ייצור החמורים הלא מתכלים. כי אנחנו עצמנו 
מפחדים פחד מוות מהכליה! כי אנחנו )חושבים שאנחנו( רוצים חיי נצח! ואנחנו רוצים שגם 

אומנות החניטה. המקרא  –וזו הרי תמצית האומנות האלילית המצרית החפצים שלנו יחיו לנצח. 
לא שלך אמנם באופן אישי  – זה חיי הנצחמזכיר לנו שוב ושוב: מן העפר באת ואל העפר תשוב. 

)צר לי(, אלא של הקיום עצמו. ולכן הצרעת היא תורה שלימה! תורת המחזור. תורת הנצח. תורת 
 ליות המופלאה של הטבע.החיים. תורת המעג-המוות-החיים

  
אם כך, אז מה הבעיה? הרי ויתרנו על החניטה. אנחנו מקררים את הגופה רק עד הקבורה ולא 

 יותר.
  

או! הבעיה מתחילה כשתהליך הריקבון מתחיל בעוד האדם עצמו עדיין חי! הצרעת מעידה על כך 
נגנוני החיים שבו שהוא אמנם חי, אבל משהו בתוכו מת! ואז מתחילה מלחמה אדירה בין מ

ומנגנוני המוות )המחזור(. פרשות תזריע ומצורע באות לעזור לנו לחזק את תהליכי החיות, ולדכא 
 את מנגנוני הריקבון שטמונים בנו והחלו להתפשט בנו. 

   
כולנו מכירים את התופעה כשמשהו בחיותו של אדם נפגע: מתחיל לכרסם בו ייאוש, שליליות לא 

, מופיעים גם תופעות של רפיסות ומרירות. בשלב ראשון החברה מנסה נעימה נודפת ממנו
להתגייס, לעזור, לעודד, לשמח. אבל מדובר בחיות שבאה מבפנים. אפשר אולי לנסות לעורר 
אותה מבחוץ, אבל בסופו של דבר אש החיות חייבת להידלק בתוך האדם פנימה. וכשהסביבה לא 

, מתחיל תהליך של התרחקות, של נסיגה. הקהילה מצליחה לעזור לאדם להתחזק מתוך תוכו
מתקשה להכיל את כוחות הריקבון והיא תנסה להגן על בריאותה על ידי הרחקת "הנגע". זה נשמע 
נורא. אני יודע. היינו מצפים ומקווים שהקהילה תמיד תדע לנהוג במידת החמלה וההכלה. אלא 

כנה! חברה שאינה חזקה דיה לא רק שלא שהוא מהווה ס –שהבעיה עם נגע הצרעת, או הריקבון 
תצליח לחזק את החולה, היא עשויה בעצמה להיגרר לתוך המחלה הזאת. ייאוש, פסימיות ורוע, 

 מדבקים! 
  

זה השלב שבו כנראה נדרש תהליך של הסגר. מרחיקים את האדם הנגוע, "הרקוב", כדי שהקהילה 
רווחה. עם כל הקושי שבדבר, גם האדם כולה לא תדבק ותרקיב. אלא שלא רק הקהילה נושמת ל

סביבה שעצמה  -המצורע יכול סוף כל סוף לנשום לרווחה. ההתרחקות )הכפויה אמנם( מהסביבה 
נותנת לו מנוחה, מרחב לחשבון נפש, הזדמנות להתחבר  -אולי תרמה לא מעט למצבו של החולה 

 לחיות שבו, לכוחות שלו. 
  

בחיים. כי החיים, מסתבר, אינם נגמרים לעולם, שהרי גם ובעיקר, זו הזמנה לאדם לבחור שוב 
הריקבון הוא המשך החיים. אבל חיים בתורה הם לא רק עניין ביולוגי, אלא בעיקר תודעתי. האדם 
מתבקש לבחור בהם! אנחנו מכירים היטיב אנשים שגופם כבר על סף המוות, אבל תודעתם חיה 

ימו ידיים, שוויתרו. שיכלו להמשיך הלאה, מבחינה ובועטת. והם חיים! ואנו מכירים אנשים שהר
 ביולוגית, אבל בחרו למות מבחינה תודעתית. 

  
ולכן, עם כל הקושי שבדבר, יש משהו נכון ובריא בהתנתקות, בפסק זמן, בשקט. בזמן לנשום. 
בעיקר לנשום! דווקא כשאי אפשר להישען על אחרים )במובן הנפשי, לא הפיזי(, עשוי להתחיל 

יך של חיבור מחודש לחיות הטמונה בנו. לא נדרשת חיות עזה בכדי לצאת מהצרעת הזו. תהל
 החיות יכולה להיות מאוד עדינה. עדינה, אבל עוצמתית. כמו תרופה הומיאופטית. 

  
 פסק זמן 

 מילים: אריק איינשטיין, לחן: שם טוב לוי
  

 לקחת פסק זמן ולא לחשוב 
 לשבת מול הים ולא לדאוג 

 ש לנוח מהפיצוצים לתת לרא



 לתת ללב לנוח מהלחצים 
  

 אני יודע שזה לא הזמן 
 בעצם גם אני עוד לא מוכן 

 אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה 
 לתפוס אויר בשביל לחזור לעבודה 

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

  
 לקחת פסק זמן ולא לחשוב 

 ולא לדאוג לשבת מול הים 
 לתת לראש לנוח מהפיצוצים 

 לתת ללב לנוח מהלחצים 
  

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

  
 לקחת פסק זמן ולא לחשוב 

 לשבת מול הים ולא לדאוג
  

התודעתית השבועית: סוג של בדיקת חמץ מוקדמת: מה מידת החיות הזורמת אז הנה המשימה 
כמי  –כפרטים, כמשפחה, כבית ספר, כמוסד, כחברה? כמה אנחנו באמת רוצים לחיות  –בנו 

שאנחנו? כמה אנחנו שמחים להמשיך ולהיות? אם הרצון אכן מלווה בתחושה פנימית של שמחה, 
א! אם הרצון הוא הישרדותי בעיקרו, נובע מפחד מכליה, שמחת חיים, הרי שההיטהרות בוא תבו

 הרי שהמאבק עלול להיות מאוד צמוד. ואם כאלה הם פני הדברים, כדאי לקחת פסק זמן. 
  

 טוב שחופשת הפסח בפתח!
  

 שבת שלום!
  

 אלישע

 

 


