פרשת תזריע – מצורע
פרשת תזריע
פרשת תזריע היא פרשת השבוע הרביעית בספר ויקרא ,היא מתחילה בפרק י"ב פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ג
פסוק נ"ט.
פרשת תזריע  :הפרשה עוסקת באנשים המורחקים מהציבור במקרים שונים .





דיני טומאה וטהרה בנוגע ליולדת.
דיני נגעי צרעת בעור האדם ודיני צרעת בשער הראש והזקן.
דיני המצורע והמגבלות החלות עליו.
דיני צרעת הבגד.

מדוע מרוחקים אנשים אלה מהמחנה? בני ישראל המתרחקים מהתרבות המצרית קדשו את החיים והתרחקו
מהמוות .מומלץ להרחיב ידיעותיכם בנושאים אלו כדאי להעמיק הבנתכם בפרשה.
בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת תזריע ביחד עם הפרשה שאחריה ,פרשת מצורע .בשנים מעוברות
היא עשויה לחול בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן ,ואז קוראים בה את הפרשה הרביעית מארבע
פרשיות,פרשת החודש.
הפטרה :מפטירים בספר מלכים ב' ,מפרק ד' פסוק מ"ב עד פרק ה' פסוק י"ט ,בסיפור ריפוי צרעת נעמן על
ידי אלישע .אם הפרשיות מחוברות קוראים את הפטרת פרשת מצורע; אם השבת חלה בפרשת החודש קוראים
את ההפטרה המתאימה.

פרשת מצורע
פרשת מצורע היא פרשת השבוע החמישית בספר ויקרא .היא מתחילה בפרק י"ד פסוק א' ומסתיימת בפרק
ט"ו פסוק ל"ג .הפרשה עוסקת כולה בדיני טומאה וטהרה ,ויש הקוראים לה בלשון נקייה "פרשת טהרות".
בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת מצורע ביחד עם הפרשה שלפניה ,פרשת תזריע .בשנים מעוברות
היא עשויה לחול בשבת שלפני פסח ,שבת הגדול.

הפרשה עוסקת כולה בדיני טומאה וטהרה .חלקה הראשון ממשיך את העיסוק בדיני נגע הצרעת
שהתחיל בפרשה הקודמת .תחילת הפרשה עוסקת בדרכי ההיטהרות מן הצרעת ובקורבנות שעל
המצורע להביא .לאחר מכן יש תיאור של צרעת הבית .עד כמה עניינים אלה רלוונטיים לחיינו היום ?
בחלק השני מתוארות טומאת הזב והזבה ,טומאת קרי ודיני הנידה -גם כאן עומדת קדושת החיים אל
מול קידוש החיים אחריי המוות – תפיסת התרבות המצרית אל מול תפיסת התרבות היהודית .כדאי
להרחיב ידיעותיכם בנושא.

הפטרה :מפטירים בספר מלכים ב' פרק ז' ,בסיפור על ארבעת המצורעים בעת המצור על
העיר שומרון .התימנים מתחילים בפסוק א' ,והספרדים והאשכנזים מתחילים בפסוק ג'; לכל המנהגים
מסיימים בפסוק כ' ,אך התימנים מוסיפים גם את הפסוק במלכים ב' י"ג ,כ"ג .אם השבת חלה בשבת
הגדול מפטירים בהפטרת שבת הגדול ,פרשת "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" (מלאכי ג').

מעמד האדם

תקופות טהרה שונות לבנים ולבנות
פרשת תזריע עוסקת בטומאת האישה היולדת .על פי הכתוב ,אשה שילדה צריכה
להיטהר לאחר הלידה .משך זמן ההיטהרות שונה לבנים ולבנות – בלידת בן האישה
צריכה להיטהר במשך  33ימים ,בלידת בת האישה צריכה להיטהר  66ימים.

ב ַדבֵ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל ,לֵאמֹרִ ,א ָשה כִ י תַ זְּ ִריעַ  ,וְּ יָלְּ ָדה זָ ָכר--וְּ טָ ְּמָאה ִשבְּ עַ ת י ִָמים ,כִ ימֵ י ִנ ַדת
ֹלשת י ִָמיםֵ ,ת ֵשב
וש ֶ
ֹלשים יוֹם ְּ
וש ִ
ְּדוֹתָ ה ִת ְּטמָ א .ג ובַ ּיוֹם ,הַ ְּש ִמינִי ,יִ ּמוֹל ,בְּ ַשר עָ ְּרלָת ֹו .ד ְּ
בִ ְּדמֵ י טָ הֳ ָרה; בְּ ָכל-ק ֶֹדש ֹלאִ -תגָע ,וְּ אֶ ל-הַ ִּמ ְּק ָדש ֹלא תָ בֹא ,עַ דְּ -מֹלאת ,יְּ מֵ י טָ הֳ ָרה .ה וְּ ִאם-
נ ְֵּקבָ ה תֵ לֵד ,וְּ טָ ְּמָאה ְּשבֺעַ יִ ם כְּ ִנ ָדתָ ה; וְּ ִש ִשים יוֹם וְּ ֵש ֶשת י ִָמיםֵ ,ת ֵשב עַ לְּ -דמֵ י ָטהֳ ָרה.
בתקופות קדומות שיעור המיתות במהלך לידה היה גבוה באופן משמעותי לעומת
המצב הקיים כיום .זו גם הסיבה שבגללה עד היום ישנן נשים שלאחר הלידה
מברכות את "ברכת הגומל" ,אשר נועדה לברך את אלוהים על שהציל אדם שהיה
בסכנת חיים.

תרבות מתחדשת

התורה נכתבה בתקופה שבה לא היה שוויון בין המינים ,והזכרים נחשבו לראויים
יותר מן הנקבות .כיום אנחנו יודעים שלבנים יש יתרונות שאין לבנות ולבנות יש
יתרונות שאין לבנים – יש שוני ,אך גם יש שוויון .מה דעתכם? האם עדיין נכון לשמר
את הציווי לתקופת טהרה שונה לבנים ולבנות?
לשון הרע
פרקים י"ג-י"ד אמנם מפוצלים בין שתי פרשות ,אך הם עוסקים באותו עניין – צרעת.
הצרעת היא מחלת עור ,לא ברור אם זו אותה מחלה שאנו מגדירים גם בימינו
כצרעת ,ואחד המאפיינים שלה ,כפי שהם מופיעים בפרקים הללו ,הוא שהיא יכולה
לעבור מהגוף גם לבגדים ולקירות הבתים.
בשני הפרקים מופיע תיאור מעמיק המתייחס לדרכי ההיטהרות מן הצרעת ,בהם
צריך לקחת חלק גם הכהן שמבצע את טקסי ההיטהרות.
מקובל לזהות את הצרעת עם אמירת לשון הרע ,זאת משום שחולת הצרעת
המפורסמת במקרא היא לא אחרת מאשר מרים ,אחות משה.
בספר במדבר ,פרק י"ב ,מתואר שמרים ואהרון מדברים על אודות האישה הכושית
שלקח לו משה ,וכן אהרון ומרים טוענים שאלוהים מדבר גם אליהם ולא רק אל
משה .כעונש על כך ,אלוהים גורם למרים לחלות בצרעת ולמות.
לשון הרע היא כל אמירה ,בין אם היא אמיתית ובין אם היא שקרית ,שעלולה לפגוע
באדם אחר.

ערכים אז והיום

האם גם היום אנשים נענשים אם הם אומרים לשון הרע? האם לדעתכם יש מקום
לענישה בעבירה זו? תנו דוגמאות
טומאה וטהרה
אחד הנושאים המופיעים שוב ושוב בתורה הוא נושא הטומאה והטהרה .בניגוד
לתפיסה שלנו ,טומאה אינה בהכרח לכלוך ,או אינה בהכרח מעידה על פגם מוסרי.
טומאה במשמעות התנ"כית היא מצב שבו אדם או חפץ נמצאים ,הגורם להם להיות
לא טהורים ,ולפיכך לא להיות ראויים להתקרב לקודש .בד"כ הטומאה מקורה
במחלה או במוות.

ישנן מספר גישות המתייחסות לשאלה – מדוע עם ישראל מצווה לקיים את
המצוות? להלן שתיים מהן :גישה אחת היא הגישה הפונקציונליסטית ,גישה זו
גורסת על פיה לכל מצווה יש סיבה הגיונית .גם אם בכלים העומדים לרשותנו אנחנו
לא מסוגלים לזהות את הסיבה ,הסיבה הזו קיימת (או משום שהמצוות נתנו על ידי
אלוהים ,או משום שהמצוות התגבשו כתוצאה מידע מצטבר של בני האדם) .גישה
שנייה על פיה אדם נדרש להיות "עבד ה'" – ואם הוא מצווה בתורה לקיים מצווה כזו
הוא אחרת ,הוא לא צריך לחפש לה טעמים ,אלא להבין שאלו הדברים הנדרשים
ממנו וליישמם.
בהתאם לכתוב לעיל ,יש המפרשים את הדרישה לטהרה כדרך שבה ניתן להפחית
הידבקות במחלות ,ויש הגורסים שאין טעם לחפש מניעים נסתרים ,אלא לקיים את
המצוות כלשונן.
לאור שתי הגישות שהוצגו  -האם בעולם שבו אנו חיים כיום – עם מים זורמים,
חומרי חיטוי ,בתי קברות מוסדרים ,רפואה מודרנית – צריך להמשיך את קיום מצוות
הטהרה?

