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פרשת תזריע  -תשס"ג

שרון ברקת

פרשת "תזריע" היא פרשה קצרה בת שני פרקי  .הראשו ,ויקרא י"ב ,עוסק בענייני
טהרת נשי לאחר לידה .השני ,ויקרא י"ג ,פונה לענייני צרעת ,ספחת ,בהרת ועוד.
מעבר להבנה שזה המקור האפשרי לחיבור בענ הרפואה בי מחלות עור למחלות
מי ,יש כא עריכה מגמתית ,הלוקחת משהו שבאותה תקופה היה לא רק טהור אלא
ממש קדוש – המחזור הנשי ,הלידה ,משכב הלידה – וכורכת אותו בטומאה.
לשמחתנו ,בניגוד ללידה על כל הכרו בה ,צרעת היא משהו שאנחנו לא פוגשי
ממר ָי ועד איוב,
באופ ישיר בימינו .מחלה זו ונגעי עור אחרי נחשבו במקראִ ,
למחלות בעלות מסר פנימי ,מה שהיו היינו קוראי פסיכוסומטיות ,ושימשו את
אלוהי לענישה ולהעברת מסרי חברתיי וערכיי  .מה שנשאר רלוונטי ג עכשיו
היא הקירבה והזיקה שקיימות לא פע בי מצבי קד#שה לטומאה )ולכל אחד יש
את הקודש והטומאה של חייו( .הקירבה הזו מחייבת אותנו לעירנות ולמודעות,
לזהות מה שיי ְלמה ,כדי שלא לסווג ולתייג את מה שקשה לנו איתו כ"טמא" ואת
מה שנוח לנו איתו כ"קדוש" ,ובוודאי שלא לתת לאחרי לעשות את החלוקה הזו
בשבילנו.
וזה הזמ לפנות אל המקורות שמלווי את מחשבותיי על פרשת השבוע:

לבסו ,תשעה חודשי לאחר בואו של יעקב ,דיממה רחל בפע הראשונה ובכתה
מרוב הקלה .עדה ,לאה וזלפה השמיעו את השיר הנוקב ,הגרוני ,שבישר על לידות,
מיתות והיו שבו נהפכת נערה לאישה .עת שקעה השמש על הירח החדש שעלה,
לאחר שכל הנשי היללו ושיבחו את הדימו ,ה שפשפו חינה על ציפורני ידיה של
רחל ועל סוליות עקביה .עפעפיה נצבעו בצהוב וכל הצמידי ,אבני הח והתכשיטי
שהיו בנמצא ,הושחלו על אצבעותיה ,בהונותיה ,קרסוליה ופרקי ידיה .הנשי כיסו
את ראשה ברקמה היפה ביותר ,והובילו אותה אל האוהל האדו .ה שרו שירי
לאלות ,לאיננה ולגבירה אשרה על הי .ה הזכירו את אלה ,אמ של שבעי האלי,
וכללו את ענת במספר ,ענת המרפאה ,ענת מגינת האמהות .ה שרו:
"אשר לה חינה של ענת
אשר לה יופייה של עשתורת
ÍÓÁ¯· ‰˙Ú ˙¯Â˙˘Ú
את נושאת את כוחה של אלה"
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הנשי שרו את כל שירי הברכה והרצו ,בעוד רחל טועמת מדבש התמרי ומעוגת
קמח החיטי הזכה ,בעלת שלוש הזוויות של מי האישה.
היא לגמה מלוא היי עד שלא יכלה להכילו יותר .עדה כיסתה את זרועותיה ורגליה
של רחל ,את גבה ואת בטנה בשמני ארומטיי עד שכמעט נרדמה .כאשר נשאו אותה
החוצה אל השדה ,ש עתידה היא להינשא לאדמה ,היתה רחל הלומת יי ועונג .היא
לא זכרה כיצד נדבקה האדמה על רגליה ,והד הגליד .היא חייכה מתו שנתה.
" ÍÂ˙Óהאוהל האדו"  ˙‡Óאניטה דיאמנט
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