
 ! / הרב אלישע וולפיןקדושים: לא לגלות הכל -אחרי מות 
 

 חברים יקרים,
  

לפני שבועיים, בפרשת שמיני, מתו שני בני אהרון בעיצומו של טקס חנוכת המשכן במדבר, 
בהביאם "אש זרה", אש שלא התבקשו להביא. בינתיים צללנו אל נבכיהן של שתי פרשות, 
תזריע ומצורע, והשבוע לפתע התורה שבה ומזכירה לנו את שני הבנים הללו, וגם את 

 : ההקשר המאוד מוזר שבו הם מתו
  

ר ה' ֶאלא)ויקרא ט"ז(  י מֹות ְשנֵּי ְבנֵּי ַאֲהֹרן -. ַוְיַדבֵּ ֵני ה' ַוָיֻמתּו.ֹמֶשה ַאֲחרֵּ ָבָתם ִלפְּ ָקרְּ   בְּ
  

אותה אש זרה, כפי שכבר עסקנו בכך בעבר, קשורה באופן ההתקרבות שלהם, אבל לא 
תר. כבר סתם התקרבות, אלא ההתקרבות אל הליבה, אל הקודש, אל המקום הפנימי ביו

 עמדנו על כך, שבאינטימיות עסקינן: 
 איך מתקרבים? 

 איך מדייקים את המפגש? 
איך מאזנים בין להט הכמיהה לקרבה, לבין שמירת מרחק מספיק כדי לאפשר את עצם 
המפגש )אם אין מרחק בין הצדדים, הם הופכים לאחד, וכבר אין מפגש, יש מיזוג, שני 

 שקרה לנדב ואביהו: הם נשרפו באש האהבה(.  הצדדים מותכים זה לתוך זה, כפי
  

מסיבה זו, פרשת "אחרי מות" היא אחת הפרשה החשובות ביותר בתורה, ומכיוון 
 שבאינטימיות עסקינו, הפרשה ממשיכה מיד עם ההוראה הבאה: 

  
ר ֶאל-. ַוֹיאֶמר ה' ֶאלב" ַאלַאֲהֹרן ָאִחיָך, -ֹמֶשה, ַדבֵּ ָכל-וְּ ֹרֶכתַהֹקֶדׁש-ֶאלֵעת -ָיֹבא בְּ ית ַלפָּ  , ִמבֵּ

ֶאה ַעל-ְפנֵּי ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל-ֶאל רָּ נָּן אֵּ ָאֹרן, ְוֹלא יָּמּות ִכי ֶבעָּ . ְבֹזאת יָֹּבא ַאֲהֹרן ג  ַהַכֹפֶרת.-הָּ
  ַהֹקֶדש...".-ֶאל

  
באומנות האינטימיות, עת להתקרב ועת להתרחק, וגם ברגעי הקרבה הגדולים ביותר יש 

 את המחיצות!  לכבד
  

 על שלוש מחיצות התורה מקפידה: 
 על הפרוכת, זו המפרידה בין מרחב הקודש למרחב קודש הקודשים       .1
על הכפורת, זו המכסה על ארון הברית )ארון האינטימיות( הנמצא בתוך קודש       .2

 הקודשים
שם שעמוד הענן הפריד בין ואחרון חביב, הענן! חובה שתמיד יפריד הענן "בין לבין". כ     .3

בני ישראל לצבא מצרים כך על הענן להפריד בין אהרון, הכהן הגדול, לקב"ה, ללמדנו 
 שלהט השנאה ולהט האהבה חד הם!

  
בפעם  -הפרשה ממשיכה לעסוק בטקס יום הכיפורים, שבו הכהן הגדול היה נכנס 

אל קודש הקודשים )והיה עליו להקפיד על כל ההנחיות שלעיל(, ומשם,  -היחידה בשנה 
הפרשה ממשיכה לחובה לכסות את הדם הניגר מהקורבנות. לבסוף... מפרטת בפירוט 

 י אסור בתכלית האיסור לקיים יחסי מין. עם מ -מדוקדק ביותר, את כל איסורי העריות 
  

לא במקרה, זאת הפרשה שממנה קוראים ביום הקדוש ביותר בשנה, ביום הכיפורים. 
בבוקר קוראים את הלכות יום הכיפורים בבית המקדש, ובמנחה )אחר הצהריים( קוראים 

 את איסורי העריות. 
  



ברת לפרשת "קדושים", בשנה שאינה מעוברת )כמו השנה(, פרשת "אחרי מות" מחו
הנעלה שבפרשות השבוע, שבה גם עוסקים באיסורי עריות, אבל גם בתמצית היחסים 

 הראויים שבין אדם לחברו, כשהשיא הוא, כמובן, "ואהבת לרעך, אני ה'". 
  

 בגלל העיסוק הרב בשתי הפרשות בנושא גילוי עריות, חשבתי להתמקד השבוע בהם. 
  

משמעות  –לצערי הרב המילה הזו קיבלה משמעות שלילית  עריות באה מהמילה ערווה.
בין  –של ניאוף, של מעשה רע, של זנות. ולא היא!!! ערווה היא "המקום" האינטימי ביותר 

אם זה בגוף האדם, ובין אם זה בארץ, או בכל דבר אחר. לכל אורך התורה, והתנ"ך בכלל, 
ש מפריצות מינית או זנות, אלא לא בגלל החש –האיסור החמור הוא לגלות את הערווה 

בגלל שהערווה היא "הנקודה" הרגישה ביותר. חם, למשל, גילה את ערוותו של נח, ועל כך 
הוא קולל. שם ויפת מיהרו לכסות את ערוות אביהם, ובכך השיבו לו את כבודו שנרמס. 

בן שושן ערווה, כאמור, היא "המקום" הכי רגיש, הכי אינטימי, והכי פחות מוגן. במלון א
נכתבה שיוסף מאשים את אחיו שבאו לרגל במצרים, ולגלות את "ערות הארץ", כלומר, 

   לחשוף את מקומותיה הרגישים והלא מוגנים. 
  

התשתית האטימולוגית )לשונית( של המילה ערווה, כשעוד היו שתי אותיות שורש לכל 
באדם,  –מית ביותר מילה, ולא שלוש, היא "ער". לכן ערווה מסמלת את הנקודה הפני

הנקודה הערה. זו שמערה )מוזגת( מעצמה אל סביבתה. ערווה, אם כן היא  –בארץ, בהוויה 
הנקודה המחייה! לא בכדי ערוות האדם היא בדרך כלל איברי המין שלו, שמשם נובעים 

 חיים חדשים. 
  

טול, ערכים, ערבות, ערוי, ריעגה, ערום, ערשימו לב למילים שנוצרות מהשורש של "ער": 
לה, ועוד. כל המילים הללו מתייחסות בצורה זו או אחרת לאותה נקודה פנימית ער

 שמפיחה חיים, ערכים, וערבות הדדית. 
  

התורה קוראת לנו להצניע את ערוותנו. זו בשום פנים ואופן לא דרישה פוריטאנית או 
של עצמנו ושל  שמרנית. זו הזמנה עמוקה ביותר לכבוד: לכבד את החיים ואת החיות

הזולת, ואפילו את החיות של הארץ! יש בנו כמיהה עזה להגיע אל מקור הנביעה של 
המעיין )מלשון עירוי(, הנקודה שמפכה חיים וחיוניות. הכמיהה הזו מובנת. היא הגעגוע של 

לא  –האדם אל שורשי חייו וחיוניותו. אבל מנגד, יש גם רצון מוזר לחשוף את המקור הזה 
 אלא אצל האחר! אצלנו, 

  
הן התורה, והן חז"ל ראו בבסיס היחסים הבין אישיים צורך אדיר להיזהר בכבוד הבריות. 
איך? על ידי שמירה גדולה, ושימת סייגים על גבי סייגים, סביב ערוותם, סביב נקודת החיות 
שלהם! התורה קוראת לזה במילה אחת פשוטה, ברורה ואדירה: קדושה! כל הפרשנים 

 שבבסיס הקדושה ניצבת הצנעת הערווה.  גורסים
  

כמו המעיין הנסתר במעבה האדמה, יש משהו נכון בהצנעת ערוות האדם. את מקור 
הנביעה קל להרוס. קל לסתום. קל לייבש. אין שם הגנות. בנקודות בהם החיות היא 

 טהורה וערה, קל כל כך לזהם, לטמא, ולהרוס. 
  

  אמר את זה יפה המשורר שלמה טנאי:
  

 להשאיר
 לא לומר הכל,

 גם העץ אומר רק גזע ועלים
 ומשאיר שרשים באפילה.

 לא לעבור את הגבולות



 גם אלוהים מספר רק שמש,
 ירח וכוכבים

 ומשאיר יקומים
 מעבר למכאובי הדעת. 

 לא לפרוש את האדם עד תם.
  

הוא מעין פורנוגרפיה של החיים. ואולי זו האש  הצורך לדעת הכל, לראות הכל, להגיד הכל
הזרה שבה מתחילה הפרשה. אותה אש זרה שנדב ואביהו הביאו, באהבה רבה, כי הם כל 

 כך רצו להתקרב אל... אל הנביעה הגדולה. 
  

עם השנים אני לומד את החכמה הגדולה של לא לומר הכל )וזה לא קל לי!(. גם לא לראות 
 חד(. אפילו לא לדעת את הכל )וזה הקשה מכולם(. את הכל )זה קשה במיו

  
זה קשה, לא כי אנחנו רעים, גם נדב ואביהו לא היו רעים. אלא כי אנחנו סקרנים מטבענו, 
כי אנחנו רוצים כל כך להתקרב, ואנחנו לא יודעים היכן הגבול. אני סקרן במיוחד בכל 

 אני עובר את הגבול.הקשור לנפש האדם ולתשתיות של החיים והעולם, ולפעמים 
  

אני למד מפרשות "אחרי מות" ו"קדושים", שכשמנסים להגיע אל מקור הנביעה, או 
במילים המפורשות של הפרשות שלנו, כשמגלים את הערווה, הרי שמחללים את כבודה 

 כלומר, הרחקתה.  –ואת קדושתה. ואז, גילוי הערווה הופכת בקלות רבה להגליית הערווה 
  

 נמצאת בגלות, אנו נותרים מיובשים ומרוקנים.  -מקור החיות  –וכשהערווה 
  

השבת כנראה נשוב ונתרגל צניעות. נשוב לכבד ולגונן על מעיינות חיינו ועל ערוותם של כל 
 יקירנו. 

  
 ואהבת לרעך כמוך, אני ה'.

  
 שבת שלום,

  
  אלישע 

 
 


