
 

 תשע"ח, מצורע עתזרימחשבות על פרשת 

 אסנת ברוורמן שילה

 

 פרשיות השבוע קשות לי .  :וידוי

לא כל שריטה או פצע נוגעים בתהומות אבל גם כשיש להם הסבר פיזי פשוט . ה ראשונית ים דחיעים מעוררגנ

היסטוריה היו ה"מצורעים" לאורך כל הולא רק מטעמים רציונליים.  מראה של עור נגוע קשה להתבוננות והכלה

,נאסרו לנישואין, נאלצו ללבוש , הוגלו ל"מושבות "משלהם  מתוך סכנת ההדבקהולו למיניהם מנודים ומורחקים 

  ועוד. בגדים מסמנים 

מתעוררים הפחד  והפחד ,הרתיעה הטבעית , האסתטיתם אז הדחיה גפשוטה בלבד .  "כל זאת , כשמדובר ב"מחלה

(אבל כשנוסף לכך משקלה הכבד נגמלים מהם? מחוסנים מהם?ובעלי נסיון רופאים , אחיות  .)האם בעלי מקצוע:

 באמת., הם מבהילים הטומאה של 

ַעת וְ  ֶרת ְוָהָיָ֥ה ְבעֹור־ְבָש֖רֹו ְלֶנֶַ֣֣גע ָצָרָ֑ ַחתֹ֙ ֣אֹו ַבֶהֶ֔ ֹו־ַסַפֹ֙ ת אִּֽ ֶ֤ י־ִיְהֶיֶ֤ה ְבעֹור־ְבָשרֹוֹ֙ ְשא  ם ִכִּֽ ן ֛אֹו ֶאל־ָאָדָ֗ ה ֶ֔ ן ַהכֹּ הּוָבאֹ֙ ֶאל־ַאֲהרֹּ֣

ים: ֲהִנִּֽ ד ִמָבָנ֖יו ַהכֹּ ֣עֹו ַאַחָ֥ קֹ֙ מ  ַגעֹ֙ ָעמֹּ ה ַהֶנֹ֙ ֶ֤ ן ּוַמְרא  ְך׀ ָלָבָ֗ ַגע ָהַפ֣ ר ַבֶנֶּ֜ ָעָ֨ ָבָשר ְוש  ֹור־ַהַ֠ ן ֶאת־ַהֶנֶַ֣֣גע ְבעִּֽ ֣ ה  ה ַהכֹּ ֹו ֶנֶַָ֥֣גע ְוָרָא֣ ר ְבָשרֶ֔

ֹו: תִּֽ א אֹּ ָ֥ ן ְוִטמ  ֖ ה  הּו ַהכֹּ ּוא ְוָרָאָ֥ ַעת הָ֑  ג-ב יג ויקרא ָצַר֖

 מכאן והלאה אך מגביר את הקושי . כל כך המפורט הציורי, התיאור 

חוטא . מורחק . .ממילא  מצטרף כקומה שניה לרתיעה הטבעית כל כובדו של הסימון הרוחני , המוסריטומאה . 

 א .מנודה . דחוי מידי שמי

ושום כופר או תיקון לא יועילו עד שיחמלו  חוץ למחנה. מוגלים אל מ מלט . הקלון מוטבע בבשר החייואי אפשר לה

סת במיוחד , משה , מרים , עוזיהו המעידה שאולי הצרעת מעידה דווקא מצטרפים בכך לחבורה מיוח אמנםהשמיים. 

 על מעלה רוחנית ,אבל הקושי נשאר . 

שהביאו  ארבעת המצורעיםההפטרה שלא נקרא השבת )בעקבות ראש החודש שחל ביום ראשון ושני(מספרת על 

 !ימוד ענקל.  קים והמנודים הם מבשרי הישועהאת בשורת הגאולה , והפכו מאז לאב טיפוס שלפעמים דווקא המורח

 אך הצרעת דבקה בהם לעולם . התיקון טרם נשלם . 

חנה י הדרך לחזרה אל תוך המהאו כפרה אשר יסביר מוידוי  ,ומה בעצם גורם לתיקון? לא מתואר תהליך תשובה 

 ותפילה?.  הוציפיימתנה . הרק מעשה אשר יחיש את התהליך . אין . ואל הקודש

 ."נו עבודת בית המקדש במהרה בימינוהרחמן הוא יחזיר ל" הימים ימי ספירת העומר . סופרים ומבקשים:

 לטומאות?, ?הרהטלאכילה ב, ?עים? לא רק לעליה לרגל . לקרבנותמתגעג ? בשליםרוצים באמת? 

 וכפשוטם?רעיוניים . ה ובטהרה כמושגים אלגוריים . אם להשתמש בטומאנחנו מרבי

*** 



 

ן:  ִּֽ ה  א ֶאל־ַהכֹּ ֹו ְוהּוָב֖ ע ְב֖יֹום ָטֳהָרתָ֑ ָרֶ֔ ת ַהְמצֹּ ְהֶיהֹ֙ תֹוַר֣ את ִתִּֽ ֶֹּ֤ ה ֶ֔   )ב( ז ַמֲחֶנָ֑ה ְוָרָאהֹ֙ ַהכֹּ ן ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלִּֽ ה ֶ֔ ֛ה )ג( ְוָיָצאֹ֙ ַהכֹּ ן ְוִהנ 

ּוַע: ַעת ִמן־ַהָצרִּֽ ֶַ֣גע־ַהָצַר֖ א ֶנִּֽ זִֹּּֽ  ִנְרָפָ֥ ַעת ְוא  י תֹוַל֖ ֶרז ּוְשִנָ֥ ץ ֶאֶ֔ ֣ ֹות ְוע  רָ֑ ים ַח֖יֹות ְטהֹּ ָ֥ י־ִצֳפרִ ִּֽ ר ְשת  ֛ ח ַלִמַטה  ן ְוָלַקַ֧ ה ֶ֔  ב:)ד( ְוִצָּוהֹ֙ ַהכֹּ

ת ֶאל־ְכִלי ט ֶאת־ַהִצ֣פֹור ָהֶאָחָ֑ ן ְוָשַח֖ ה ֶ֔ ים:)ה( ְוִצָּוהֹ֙ ַהכֹּ ִים ַחִיִּֽ ֶרש ַעל־ַמָ֥ ֶרז  ־ֶח֖ ץ ָהֶא֛ ָ֥ ּה ְוֶאת־ע  ָתֶ֔ ח אֹּ ַחָיהֹ֙ ִיַק֣ ר ַהִּֽ )ו( ֶאת־ַהִצפֶֹּ֤

ל ה ַע֖ ר ַהְשֻחָטֶ֔ ה ְבַדםֹ֙ ַהִצפֹּ֣ ַחָיָ֗ ר ַהִּֽ ת׀ ַהִצפֹּ֣ ֣ ם ְוא  ל אֹוָתֶּ֜ ב ְוָטַבָ֨ זָֹּ֑ ַעת ְוֶאת־ָהא  י ַהתֹוַל֖ ים: ְוֶאת־ְשִנָ֥ ַחִיִּֽ ִים ַהִּֽ ל )ז( ְוִהָזָ֗  ַהַמָ֥ ה ַעַ֧

ה: ָ֥י ַהָשֶדִּֽ ַחָי֖ה ַעל־ְפנ  ר ַהִּֽ ח ֶאת־ַהִצפָֹּ֥ ֹו ְוִשַל֛ ֲהרֶ֔ ים ְוִט֣ ַבע ְפָעִמָ֑ ַעת ֶש֣ ר ִמן־ַהָצַר֖ ֛ ח  ַהִמַטה  יו ְוִגַל֣ ר ֶאת־ְבָגָדֶּ֜ )ח( ְוִכֶב֩ס ַהִמַטה ָ֨

מַ  ר ָי֣בֹוא ֶאל־ַהִּֽ ר ְוַאַח֖ ִיםֹ֙ ְוָטה ֶ֔ ץ ַבַמֹ֙ ֹו ְוָרַחֶ֤ ים:ֶאת־ָכל־ְשָערָ֗ ת ָיִמִּֽ ּוץ ְלָאֳה֖לֹו ִשְבַעָ֥ ב ִמחָ֥ י  ֲחֶנָ֑ה ְוָיַש֛ ֹום ַהְשִביִעֶּ֜ )ט( ְוָהָי֩ה ַביָ֨

ס אֶ  ַח ְוִכֶב֣ ָ֑ יו ְוֶאת־ָכל־ְשָע֖רֹו ְיַגל  יָנֶ֔ ת ע  תֹ֙ ַגבֹּ֣ ֹו ְוֶאת־ְזָקנֹוֹ֙ ְוא  ֹו ֶאת־רֹּאשֶ֤ ח ֶאת־ָכל־ְשָערָ֗ ץ ֶאת־ְבָש֛רֹו בַ ְיַגַל֣ יו ְוָרַחַ֧ ִים ת־ְבָגָדָ֗ ַמ֖

ר: ִּֽ  (ידויקרא  )  ְוָטה 

 ורמז אחד בהיר.  צפרים וארז וכלי חרש וסוד גדולמא אל טהרתו .טמצורע אל המחנה . את ההפלאי  משיב את  טקס

ים ִים ַחִיִּֽ ים.  ַמָ֥ ַחִיִּֽ ִים ַהִּֽ ץ ֶאת־ְבָש֛רֹו בַ .  ַהַמָ֥ רְוָרַחַ֧ ִּֽ ִים ְוָטה  ץ ְבָש֛רֹו ": , ואף הואהזבטומאה אחרת , . ובפרק הבא  ַמ֖ ְוָרַחַ֧

ר ִּֽ ים ְוָטה  ִים ַחִי֖  ." ְבַמָ֥

ֶרץ: ת ָהָאִּֽ ָ֥ ִים ְוא  ת ַהָשַמ֖ ָ֥ ים א  א ֱאֹלִהָ֑ ית ָבָר֣ אִש֖ ֹום וְ  ְבר  ֣י ְתהָ֑ ֶשְך ַעל־ְפנ  הּו ְוחֹּ֖ הּוֹ֙ ָובֶֹּ֔ ה תָֹּ֨ ֶרץ ָהְיָתָ֥ ים מְ ְוָהָאָ֗ ֶפת ֣רּוַח ֱאֹלִהֶ֔ ַרֶח֖

ִים ָ֥י ַהָמִּֽ תחתונים , היום השלישי העליונים למים המים הם השני קרע בין וים ונכבשו . היומאז , הלכו המ ,ַעל־ְפנ 

רָ֑  ": ן והלאהכאה אותם להיקוות למקום אחד ולפנות מקום ליבשה , ומוציו ֲעבֹּ ְמָת ַבל־ַיִּֽ בּול־ַשַׂ֭ ֹות ְגִּֽ ּון ְלַכסָ֥ שּובָ֗ ּון ַבל־ְיְ֝

ֶרץ רק כך יש ת . ומחלקו ומדורים,,המציאות כולה קינים . העולם נחתך , נקרש , קיבל גבולות )תהילים קד ט( "ָהָאִּֽ

ומקום לכולם ולהכל וסיכוי לביחד . אבל ואתה רק ההפרדה יוצרת אני  וסדר. ומבנה. והגיון. וצדק.מקום לכולם .

 ולכשלונות ולחטאים ולהחמצות... מקום גם לנפילותנוצר ובעולם של חיתוך ומידור  ןבצדמחיר ההפרדות 

אלא לאתחל מחדש את המערכת . פעם אחת בתולדות האנושות , באופן טרגי וקטסטרופלי  עד שלפעמים אין מנוס

 . ,במעיין , בים הגדול הומקוב, שיות יולאורך הדרך בטבילות קטנות , אשר הובטחנו כי לא ישוב . אדמות המבול ב

.לא עד כדי טביעה אלא עד כדי לידה מחדש, כזו המתאפשרת רק כשמגיעים אל שורש השרשים טבילה של הרף עין 

ר ַנַָ֥ער "כדבר איש הא'לוקים ,  אשר טבל בירדן שבע פעמים. ואז , כנעמן , . אל הבשר החי ממש ֹו ִכְבַש֛ ַוָיָ֣שב ְבָשרָ֗

ר ן ַוִיְטָהִּֽ  .  יד ה מלכים ב  ".ָקטֹּ֖

*** 

)שמא לא עמדנו כל  ," המנעות מהכרעה ומתוך",   אומר ריה"ל" , אחר בקשת הסליחה מאת הא'לוק..."

תלויות בטומאת המת, כי המות הוא  ת'והצרעת', ו'הזיב'יתכן כי :  אני אומר, "סוף הדבר הגדול הזה( 

ובו ההכנות  יש בו רוח חיים טבעי כי והאבר המצורע דומה למת , וכן הזרע הנפסד ,לגוף כלליההפסד ה

אם כן, הוא ניגוד לתכונת החיות ורוח  הפסדו של זרע זה, וה האדם,ודם ממנה יתה להיות לטיפת

 )כוזרי ב ס בתרגום אבן שמואל(  .."החיים

. כל מה שמסוגל לו תיקון אנושי ולד מחדש . הרבה מעבר לוות לההטבילה אם כן איננה הטהרות לבד , אלא אפשר

 . ר לחזור ולהתגעגע למקדששאפ ות הוא הפחד מן החיים. וומאה היא מוות , הטהרה היא חיים ,והפחד מן המאם הט

 לוםששבת 

 אסנת

asnatbs@gmail.com 


