
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 לפני שבוע וקצת קראנו במגילת אסתר את הפסוק הנפלא שמרדכי אומר לאסתר (כשאסתר מפחדת לגשת אל
 אחשורוש, ללא הזמנה, ולהתחנן לפניו על עמה): "ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד

 ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר " (אסתר ד', י"ד).
 

 המילים שממש קפצו עלי השנה היו "ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר ", ובעיקר המילה "ֶרַוח ".
 

 איזו מילה מעניינת!
 

 יש לה פנים רבות: פן חומרי (רווח כספי - profit) ופן רוחני (רּוַח - spirit). אבל ההקשר שקפץ עלי היה זה של
.space רווח, במובן של  

 
במצבים של לחץ, של סטרס (דחק, בעברית), הדבר העיקרי שאין לנו, זה מרווח! אין לנו תחושה של רווח (

 space), אין לנו רּוחַ  (spirit וגם אורך נשימה), ומן הסתם גם הרווחים החומריים מצטמקים. הנטייה שלנו
 ברגעים של סטרס היא להתאמץ עוד יותר, להשקיע עוד יותר, ובמילים אחרות, להגביר את הלחץ ואת הדחק.

רּוחַ ) ולהתרחק מעט ( במקרים רבים הדבר הטוב ביותר ברגעים כאלו הוא דווקא להרפות - לקחת נשימה (
.(space 

 
 פרשת שמיני מספרת את הסיפור הטראגי של נדב ואביהוא, שניים מארבעת בניו של אהרון. הסיפור התרחש

 בעת חנוכת המשכן במדבר, ביום השמיני, בתום שבוע של הכנות קדחתניות. מתח גדול היה באוויר. בשלב
 מסוים בטקס, נדב ואביהוא לקחו "ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת, ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה

 ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם " (ויקרא י', א'). ואז קורה דבר נורא: "ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם, ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה'! "
 (שם, ב').

 
 אהרון, בניו הנותרים, והעם כולו בהלם מוחלט. משה ניגש אל אחיו, ואומר לו שההצגה חייבת להימשך -

 שימשיך בטקס החנוכה - וכי אחרים יקברו בינתיים את בניו. ואז הוא אומר, ספק מסביר ספר מנחם, "הּוא
 ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֵלאמֹר, 'ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד', ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן ".

 
 תילי תילים של פרשנויות נכתבו על הטרגדיה הזאת. גם אני נהנה לחזור לסוגיית האש הזרה שנה אחר שנה.
 היא מטרידה אותי אבל גם מרתקת בעת ובעונה אחת. ועמוק בפנים, יש לי תחושה שגם אני מביא, לא אחת,

  אש זרה אל חיי.
 

 ברוח מגילת אסתר - ובעיקר בעזרת ה"רווח" ההוא, שממנו תבוא הגאולה - אני רוצה להציע פרשנות חדשה.
 

 על פניו נראה שעבודת ה' היא דיסציפלינה המורכבת מפרטי פרטים של מצוות עשה ואל-תעשה. כך, לפחות,
  אנחנו רגילים לחשוב. עבודת ה' היא אקט של ריצוי האל.

 



 אני מבקש לטעון שזו לא עבודת ה' "האמיתית" (המרכאות באות להזכיר לעצמי ולקוראים שאני לא באמת יודע
 מהי עבודת ה' האמיתית...). עבודת ה', להבנתי, איננה שרשרת של עשייה, אלא דרך לייצר רווח - סדק דק -

 כדי לתת לאלוהים להיכנס ו/או להתגלות בחיינו.
 

 בפרשת שמיני מסופר על האופן שבו הופיעה אש על המזבח בפעם הראשונה: (ויקרא ט, כ"ג-כ"ד) "ַוָּיבֹא
 מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבְרכּו ֶאת ָהָעם, ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל כׇּל ָהָעם. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל ַעל

 ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוַּיְרא כׇּל ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ."
 

 לא האדם הצית את האש. היא הגיעה "מלמעלה".
 

 חישבו על סיפור המשכן ועל עבודת הכהנים שבו כמטאפורה לחיים. המזבח הוא המציאות, הקיום, והאש
 שהתלקחה בו היא אש החיים, אנרגיית הבריאה והקיום (ולמי שקשה יותר עם דימויים מטאפוריים מהתורה:

 אש המפץ הגדול). האנרגייה הזו נוכחת בכל, מחייה ומקיימת את הכל בכל רגע נתון, וכמו אש המזבח היא לא
 נכבית לעולם.

 
 רוב הזמן אנחנו לחלוטין עיוורים לאש החיים. אפילו לא חושבים עליה. האם אי פעם תהיתם מה מחייה את

  הגוף בכל רגע נתון? כמו שדג לא יודע שהוא רטוב, אנחנו לא באמת יודעים את אש החיים!
 

 מטבעה של התודעה, אנחנו מסוגלים לראות רק את הקליפה החיצונית של הדברים ולא את פנימיותם. זו לא
 האשמה! כל אדם, באשר הוא, אוכל בשלב מסוים מאותו עץ הדעת - התנ"כי והעכשוי - ועיניו נפקחות לראות

  החוצה, את הקליפה של המציאות. וכל מה שבתוכו פנימה - "מערכת ההפעלה" - נעלם מתודעתו.
 

 וכך, בבורותנו ובעוורוננו, אנו חושבים שאנו אלה שעושים, שיוצרים, שפועלים, שאנו אלה שמבעירים פעם אחר
 פעם את אש החיים. זו טעות נפוצה ביותר - אולי הטעות הגדולה של חיינו - ולעניות דעתי, זוהי האש הזרה!
 בכל פעם שאני אומר "אני עשיתי את זה", "אני יצרתי את זה" - "ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת

  ַהַחִיל ַהֶּזה " (דברים, ח', י"ז) - אני מזהה את עצמי כמקור הכוח, האש והיצירה.
 

  בתודעה הזאת שלנו אין מקום לרווח (space), גם אין בו צורך - שהרי הכל בא מאיתנו, כביכול.
 

 אבל, הכל לא בא מאיתנו! בכלל לא ברור אם משהו בא מאיתנו. מדויק יותר לומר שאיכשהו - וזה מסתורין
  גדול - הכל עובר דרכנו. וכשאנו רואים את עצמנו כבוראים בחיינו, צינורות השפע נסתמים.

 
 למדנו לסמוך רק על עצמנו. לפעול, לשפוט, להסיק מסקנות, והכל גם מהר, ועכשיו, ואז אנחנו מופתעים

  כשמופיעה תקיעות, סטגנציה, ושיעמום.
  

 כדי לאפשר למשהו חדש וטרי, משהו מחוץ למוח המצומצם ו"המשומש" שלנו, להופיע בעולמנו - או במילים
  רוחניות יותר, על מנת לאפשר לאלוהים להתגלות - אנחנו חייבים לאפשר רווח.

 
 לכן מרדכי אומר לאסתר שהרווח וההצלה יגיעו "ממקום אחר"! ובודאי לא מהפחד, כי פחד בא מהמוח

 המשומש. (למען הסר ספק, לפעמים חייבים לפחד!).
 

   רווח (space) דורש סבלנות, המתנה, והתבוננות.
 

 הנטייה הטבעית ברגע של לחץ, היא להתאמץ עוד יותר. אולי שווה לשקול, דווקא, את האפשרות להרפות,
 לעזוב את העניין, לצאת להליכה, לנשום. רווח והצלה יגיעו, אבל הם יגיעו "ממקום אחר". זו אחת הסיבות

  שבמקלחת באים לנו הרעיונות הכי טובים...



 
 אני לא יודע מה נדב ואביהוא היו אמורים לעשות (בודאי לא להתקלח…), אבל משה אומר לאהרון "ִּבְקרַֹבי

 ֶאָּקֵדׁש ", כלומר, מי שמתקרב יתר על המידה מסתכן. כדי שהאלוהי יוכל להופיע, תפסו מעט מרחק, צרו רווח.
 להזכירנו, כשאלוהים התגלה בהר סיני, הוא דרש מהעם להתרחק מההר, לייצר רווח. רק כך הוא יכול

 להתגלות.
 

 האלוהי - כלומר, כל מה שחי בנו - זקוק לרווח כדי להתקיים, כדי להציל, כדי להחיות. ולכן, עבודת ה' היא
 יצירת רווחים בחיינו. כן, אפילו המקלחת היא סוג של עבודת ה'. וגם שטיפת כלים...!

 
 שבת של רווחה, הצלה ושלום,

 
 אלישע


