לפרשות תזריע – מצורע ()1
א .כולנו עם אחד ,ועלינו לשמור על עצמנו שלמים ונקיים מכל רוע ולכלוך .כולנו עם אחד ולכן אנו מצווים
להרחיק מעלינו ,גם אם לזמן קצוב ,את כל אלה שעלולים לפגום באחדותנו הטהורה :מצורעים,
זבים ,ונשים במחזור.

ב .וְ אִ שָּׁ ה כִי-תִ הְ יֶה זָּׁבָּׁ ה ,דָּׁ ם יִהְ יֶה זֹבָּׁ ּה בִ בְ שָּׁ רָּׁ ּה--שִ בְ עַ ת יָּׁמִ ים תִ הְ יֶה בְ נ ִָּׁדתָּׁ ּה ,וְ כָּׁל-הַ נֹ גֵעַ בָּׁ ּה י ְִטמָּׁ א עַ ד-הָּׁ עָּׁ ֶרב .וְ כֹ ל
אֲשֶ ר תִ שְ כַב עָּׁ לָּׁיו בְ נִדָּׁ תָּׁ ּה ,יִטְ מָּׁ א; וְ ֹכל אֲשֶ ר-תֵ שֵ ב עָּׁ לָּׁיו ,יִטְ מָּׁ א .וְ כָּׁל-הַ נֹ גֵעַ  ,בְ ִמ ְש ָּׁכבָּׁ ּהְ --יכַבֵ ס בְ ג ָָּּׁׁדיו וְ ָּׁרחַ ץ בַ מַ יִם,
וְ טָּׁ מֵ א עַ ד-הָּׁ עָּׁ רֶ ב .וְ כָּׁל-הַ נֹ גֵעַ --בְ כָּׁל-כְ לִ י ,אֲשֶ ר-תֵ שֵ ב עָּׁ לָּׁיוְ :יכַבֵ ס בְ ג ָָּּׁׁדיו וְ ָּׁרחַ ץ בַ מַ יִם ,וְ טָּׁ מֵ א עַ ד-הָּׁ עָּׁ ֶרב .וְ אִ ם
עַ ל-הַ מִ שְ כָּׁב הּוא ,א ֹו עַ ל-הַ כְ לִ י אֲשֶ ר-הִ וא יֹשֶ בֶ ת-עָּׁ לָּׁיו--בְ נָּׁגְ ע ֹו-בוֹ :י ְִטמָּׁ א ,עַ ד-הָּׁ עָּׁ ֶרב .וְ אִ ם שָּׁ כֹב י ְִשכַב אִ יש
אֹ תָּׁ ּהּ ,ותְ הִ י נִדָּׁ תָּׁ ּה עָּׁ לָּׁיו--וְ טָּׁ מֵ א ,שִ בְ עַ ת יָּׁמִ ים; וְ כָּׁל-הַ מִ שְ כָּׁב אֲשֶ ר-י ְִשכַב עָּׁ לָּׁיו ,י ְִטמָּׁ א[ .ויקרא טו]24 - 19 ,
ג.

לו רק ידע אלהים כמה יפה וטהור יכול להיות דם המחזור הנשי :סימן לאפשרות להוליד ורמז
לצלם אלהים שבנו  -היכולת לברוא.

ד .מחזור  /יונה וולך
ונשמעה שריקה
ּופרחי הדם
החלּו להטיף דם
וכל הפרחים
החלּו לנטף דם
וההמֹון העצּום
בא לאסף את הדם
וכל הדברים הטיפּו דם
והשמים האדימּו וכהּו
וילד קטן הלך מתחתם
והשמים נצטללּו והבהירּו
אחרי שהטיפּו דם
ונטהרּו והתכילּו
ּוגביע זהב ענק מקשט
בעלים ּופרחים של זהב
גדֹול מכל השמים
נמלא עד שפתיו בדם
ונטף דם.
ּוגביע זהב מקשט
בעלים ּופרחים של זהב
להראֹות שמלאה המכסה
נטף דם מגדֹותיו.

