
 
 

 חברים יקרים,
 

 לפני שתי פרשות, בפרשת "שמיני", קרה אסון גדול: שני בניו של אהרון מתו בעיצומו של טקס החנוכה של
 המשכן. כזכור, הם "הביאו אש זרה, אשר לא ציווה אותם ה'" - דבר שאת פשרו אנחנו לא מבינים - ואז יצאה

  אש מתוך המזבח ושרפה אותם למוות.
 

 לאחר אתנחתא של שתי פרשות (פרשת תזריע ופרשת מצורע), שנתנו לנו זמן להתאושש מההלם, התורה
 שבה לעסוק במה שקרה, ומפזרת בכך רמזים לשאלה הגדולה: מה עשו בני אהרון שכך עלה בגורלם? ומה זו

 אש זרה? והאם זה משהו שרלוונטי גם לנו, או שזה נקודתי - כלומר, רק לכוהנים המשרתים בלב ליבו של
  הקודש?

 
 פרשת אחרי-מות היא אחת המפורסמות שבתורה, משום שהיא מתארת את הטקס המכונן שהתקיים ביום

 הכיפורים במשכן ובמקדש. את החלק הזה קוראים עד היום בבוקרו של יום הכיפורים בבתי הכנסת, ובמנחה
 קוראים את החלק הבא - על איסור גילוי עריות - העוסק באיסורים מיניים (עם מי, ובעיקר עם מי לא, רשאי
 אדם לקיים מגע מיני, או כלשון הפרשות "לגלות את ערוותו/ה"). החלק הזה נקרא "העריות", מלשון ערווה.

  
 בשנים לא מעוברות פרשת "אחרי-מות" באה יחד עם פרשת "קדושים" המופלאה. היא מלאה בפנינים,

 כשהמוכרת מכולם היא "ואהבת לרעך כמוך, אני ה'", אבל באופן תמוה,  גם בפרשת קדושים חוזרת ומופיעה
  רשימת ה"עריות" שלעיל.

 
 אם יש מוטיב-על המשותף לשתי הפרשות שלנו השבוע זה המתח שבין הקירבה לריחוק. כבר עסקתי בכך

  בעבר, אבל זה עולה שוב, משמע שיש עוד מה לומר, לחוות, וללמוד בנושא.
  

 ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן  ְּבָקְרָבָתם  ִלְפֵני ה' ַוָּיֻמתּו׃ ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהרֹן
 ָאִחיָך  ְוַאל־ָיבֹא ְבָכל־ֵעת ֶאל־ַהֹּקֶדׁש  ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל־ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל־ָהָארֹן ְוֹלא ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן

 ֵאָרֶאה ַעל־ַהַּכֹּפֶרת׃
 

 כשאדם מתקרב, עליו להיזהר מאוד מאוד! כתוב כאן "לפני ה'", אבל אני מבקש להציע שכל התקרבות וכל
  אינטימיות, היא תמיד "לפני ה'". מבחינה מטפורית, ה' = אינטימיות. ה' הוא אהבה. או האהבה.

 
 אם כן, לא מתקרבים "בכל עת", ושמים לב שיש מספר מחיצות ומכבדים אותן: "מבית לפרכת", "על פני

  הכפרת", "על הארון" - אלה שלושה חוצצים - ובסוף מחיצה נוספת: הענן (עשן של קטורת).
 

 אחד הכוחות החזקים ביותר הפועלים באדם הוא הכמיהה לקרבה: הרצון להתקרב, הרצון באינטימיות.
 

 השיח הדתי-רוחני קורא לכוח הזה: להתאחד - להפוך לאחד.
 השיח הקבלי קורא לזה: להתאיין - כלומר להתקרב עד כדי התמזגות עם מושא הקרבה שלנו, ולהתאיין

  (להפוך לאין) בתוכו/עמו.



 היוונים קראו לזה ארוס.
 

 כולנו משוועים ל"חומר" הזה - לארוס, לקרבה, לתחושת האחדות הנפלאה והמרוממת.
 

 זו בדיוק הסיבה שסוגיית  העריות - המיניות - מככבת בשתי הפרשות הללו, פרשות ההתקרבות. יש כאן
  קריאה לזהירות עם הכמיהה שלנו לארוס.

 
 מדוע הכמיהה לקירבה גורמת לכל כך הרבה אנשים לעבור גבולות שאסור לעבור?

  למה פגיעה מינית היא כל כך שכיחה (וזה לא מהיום, רק שהיום יש יותר מודעות לנושא)?
 

 מן הסתם אתם אומרים לעצמכם, "איזו שאלה טיפשית! ברור שכמיהה לארוס, לאינטימיות, יכולה, במצבי
 קיצון, להעביר אדם על דעתו ובעיקר לפגוע בתודעת הגבולות שלו".

 
 ובכן, זה לא כל כך ברור. אולי שווה לחדד את השאלה: האם כמיהה לאינטימיות חייבת בהכרח להיות מלווה

 במאבק קשה ביצר שלנו ובגבולות המכבדים את הבריות שסביבנו?
 

 האם יש דרך אחרת???
 

 קוראי הנאמנים יודעים שהשאלות הגדולות של החיים תמיד חוזרות  אל הסיפור המכונן של עץ הדעת בגן עדן.
  והשאלה הזאת איננה יוצאת דופן…

 
 עץ הדעת - מלשון לדעת, "לדעת אישה", "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר…" - הוא המפתח שלנו כאן. עץ

 הדעת איננו עץ האינטימיות, הוא עץ הכמיהה! האכילה מפרי עץ הדעת הרחיקה את האדם מעצמו. עיניו
 נפקחו והוא כעת החל לפנות החוצה - הוא ראה את כל מה שמחוצה לו, ורק את עצמיותו הפנימית הוא הפסיק

 לראות.
 

 מכיוון שעינינו מכוונות החוצה -וזה טבען! - את הכמיהה לאינטימיות ולקרבה אנחנו יודעים להפנות רק החוצה
 - אל בני/ות הזוג שלנו, חברים, משפחה, שבט, עם, ואפילו אלוהים (אם הוא נתפס כ"משהו" חיצוני).

 
 אנחנו פונים החוצה בתקווה גדולה למצוא שם בחוץ אהבה, קרבה, חום, הבנה, אמפתיה, תמיכה, ובעיקר
 אישור. כשאנו לא מקבלים בחוץ את מה שאנחנו מבקשים אנחנו כועסים, מתמרמרים - מי יותר מי פחות -
 ומתחשבנים עם סביבתנו - עם בני/ות הזוג שלנו, חברים, משפחה, שבט, עם, ואפילו עם אלוהים… במצבי

 קיצון אנחנו ננסה אף לכפות את "אהבתנו" - את הרצון שלנו בקרבה - על האחר/ת/ים, ואז המצב נעשה נורא
  ואיום וכל הגבולות נחצים - גילוי עריות!

 
 טבע האדם, אם כן, הוא לחפש אהבה וקרבה מחוצה לו. אבל יש גם אופציה "על-טבעית", כלומר, בחירה

 שהיא מעל לטבע שלנו. כבני אדם יש לנו את היכולת הזאת, להתעלות מעל הדחפים המידיים שלנו.
 

 הכוונה איננה (רק) ליכולתנו להתגבר על יצרנו, במובן הצר של המילה, אלא יכולתנו לשנות (מדי פעם) את
 כיוון המבט הטבעי שלנו - מבחוץ פנימה! וזה אחד הדברים הקשים ביותר שנעשה בחיינו!

 
 מדהים ומפעים אותי כל פעם מחדש עד כמה זה באמת קשה! עד כמה טבענו, לחפש בחוץ, מושרש עמוק

 בהתנהלותנו, ועד כמה קשה לנו להתבונן פנימה.
 



 לצערנו, ואולי למזלנו, היחסים שלנו עם העולם שסביבנו הם שיקוף מדויק של היחסים הפנימיים שלנו. אדם
 המסוכסך עם עצמו, ימצא את עצמו מסתכסך בקלות גם עם סביבתו. אדם השלם עם עצמו, יופיע לסביבתו

  כאדם שליו ונינוח ונעים לבריות.
 

 הפרשה השבוע אומרת את זה בצורה המדויקת ביותר, ואולי אין מדויק ממנה: "ואהבת לרעך כמוך". אהבתך
 לרעך היא שיקוף מדויק של אהבתך את עצמך. וכדי לתת לדיוק הזה משנה תוקף, הפסוק מסתיים בשתי

 המילים החותמות: "אני ה'"!
  

 העבודה שבלב
 

 זה לא מקובל, זה אפילו נראה מוזר, אולי "ניו אייג'י", או לחילופין משוגע… אבל הגיע הזמן לייצר ערוץ
 תקשורת מבריא בינינו לבין עצמנו. הגיע הזמן לשוחח עם האדם השוכן בתוכנו. את האינטימיות הרי, אנחנו

 רוצים בראש ובראשונה עם עצמנו. כגודל הריחוק מעצמנו, כך גודל הריחוק מסביבתנו, וכגודל הריחוק
  מסביבתנו, כך גודל הכמיהה,  הגעגוע והטירוף.

 
 ואולי זו ה"אש הזרה" ששרפה את בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהו. אש הכמיהה שהם הפנו החוצה. כה
 גדולה הייתה אהבת ה' שלהם, אבל כה רחוקים היו מעצמם, שלא נותר אלא להישרף באש השיגעון של

  הארוס והכמיהה המעוותים. הם אהבו את אלוהים החיצוני. אהבו אותו מאוד.
 

 בתוכנו ישנה ישות, נקרא לה לצורך העניין, "האני הפנימי". האני הפנימי הזה משווע שיראו אותו, שיקבלו
 אותו, שיאהבו אותו, שיתקרבו אליו. אלא שאיש לא יתקרב אם אנחנו לא נתקרב. איש לא יכול לתת לו את מה
 שאנחנו לא ניתן לו. וגם אם הוא יקבל אהבה מסביבתו, היא תרד לטמיון כבור ללא תחתית. רק אהבתנו ללא

  תנאי של ה"אני הפנימי" הזה תעשה את ההבדל המיוחל, ותיצור תחתית בת קיימא לבור הזה.
 

 וכשזה יקרה, רמת האלימות בתוכנו תרד פלאים. הקירבה שנגיע אליה עם סביבתנו תהיה נעימה, נינוחה,
 מלאה, וחומלת.

 
 אני מזמין את עצמי ומזמין אתכם לשקול שיחה חדשה.  שיחה עם עצמיותנו. שיחה שכל כולה אהבה,  אישור

 וקבלה.  היא תעשה פלאים - דווקא ביחסים של כולנו עם אהובינו, עם זולתנו. נפסיק לצפות לקבל את האישור
  שאנו כל כך צמאים לו מבחוץ. נקבל אותו בבית, פנימה.

 
 כי, אם איו אני לי, מי לי? - אמר הלל הזקן.

 
 כי, ואהבת לרעך כמוך - אמרה התורה.

 
 כמוך!!! - הדגישו חכמים.

 
  כי מישהו צריך.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


