
 / הרב אלישע וולפין שבת הגדול/אחרי מות: כשהלב מת מגעגועים
 

 חברים יקרים,

  
שבת מיוחדת במינה לפנינו. זו השבת שלפני פסח, והיא נקראת "שבת הגדול". בגלל השנה 

 המעוברת, "שבת הגדול" השנה יוצאת על פרשת "אחרי מות". 
  

  זה מושלם!!! )זה הרי תמיד מושלם..., אבל הפעם זה מושלם במיוחד(. 
  

תזריע" ו"מצורע" )הבטחנו, נכון? אז הנה בשעה טובה נגמרו המחלות וההפרשות של פשרות "
 קיימנו(, וחזרנו אל שגרת הקדושה של ספר ויקרא. 

  
אבל לפני שנצא לחגוג, יש עוד סיפור קשה שנשאר פתוח, ושהגיע הזמן לסגור אותו. הסיפור הוא 
הדרמה סביב מותם המזעזע של שני בני אהרון ביום חנוכת המשכן, כשהקריבו אש זרה )זוכרים? 

 היה לפני שלושה שבועות, בפרשת שמיני(.  זה

ר ְיהָוה ֶאל א)שימו לב למילים המודגשות(:  ויקרא טז י מֹות ְשנֵּי ְבנֵּי ַאֲהֹרן -ַוְיַדבֵּ ֹמֶשה ַאֲחרֵּ
ר ֶאל-ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל ב  .ְיהָוה ַוָיֻמתּו-ְבָקְרָבָתם ִלְפנֵּי ת -לָיֹבא ְבכָ -ְוַאלַאֲהֹרן ָאִחיָך -ֹמֶשה ַדבֵּ עֵּ

ית ַלָפֹרֶכת ֶאל ַהֹקֶדש-ֶאל י ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל-ִמבֵּ ָרֶאהָהָאֹרן ְוֹלא ָימּות -ְפנֵּ    .ַהַכֹפֶרת-ַעל ִכי ֶבָעָנן אֵּ

  
אסור להתקרב יותר מדי. מי שמתקרב מסתכן בנפשו! אסור לבוא אל : המסר השבוע די פשוט

 יש לבוא מאחורי מיסוך.הקודש מתי שרוצים ומתי שמתחשק וכשכבר באים 

  
הפרשה השבוע מתארת בפירוט רב את מנהג הכהן הגדול ביום הכיפורים, הפעם היחידה בשנה 
שהיה נכנס אל קודש הקודשים, בדחילו ורחימו, שמא ימות )ואכן, זו הפרשה שקוראים ביום 

אחר את ההתחלה קוראים בבוקר, ואת ההמשך, דיני העריות, קוראים במנחה,  -הכיפורים 
 הצהריים(. 

  
  השאלה הגדולה היא, למה? למה כל כך מסוכן להתקרב?

  
 התשובה מאוד פשוטה, אבל גם מאוד קשה, בעת ובעונה אחת:

  
 אם נתקרב יתר על המידה ייגמר המשחק!

  
 כן! ייגמר המשחק. משחק החיים.

  
במהלך מבריק של התרחקות. בז'רגון המדעי הרווח משחק החיים, או הבריאה, אם תרצו, החל 

, המהלך הזה מכונה "המפץ הגדול". על פי הוגי התיאוריה, לפני המפץ הגדול הייתה 9191מאז 
נקודה סינגולארית )אחדותית/אחת(. זה כמובן תואם את התפיסה העברית הקדומה שהעולם 

ות", שטענו שהעולם קדמון, כלומר, נברא מתישהו )בניגוד לתפיסות היווניות הקדומות ו"הנאור
תמיד היה קיים(. כמו במפץ הגדול, לפני שנברא העולם הכל היה "אחד", או ליתר דיוק, אינסוף 

. התרחקותמנקודה זו ואילך היקום החל להתהוות בתהליך של  –אחדותי. מפץ גדול או בריאה 
ינגולארית, או מתוך התוהו מתוך הנקודה הס למעשה, הדרך היחידה שבה יכולים להיווצר פרטים

וכך, מאז ועד היום הכל מתרחק, וזה אומר שהכל ממשיך  התרחקות!ובוהו הבראשיתי, זה על ידי 
)התרחקות = התהוות(. ואם ישוב היקום ויקרוס פנימה, או במילים של הפרשה שלנו,  להתהוות

  יתר על המידה, הרי שהיקום כפי שהכרנו אותו כנראה יגיע אל קצו. יתקרב
  

בתהליך של התרחקות והתהוות. זה הרי מסע חיינו בגרסתו  - כל אחד ואחד מאיתנו - כך נוצרנו
 !והיה ברכהמארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך  לך לךהעברית: 

  
והזרמים, מסכימים שנותר גרעין עמוק ופועם של געגוע בתוך אבל... כל המיסטיקנים, מכל הדתות 

כל דבר נברא. בתוך כל לך לך נשארת כמיהה עזה לשוב אל המקור, אל האחד, אל הנקודה 
ומכיוון שאנחנו ממש לפני פסח, אז בואו נקרא לרחם בשמה: סיר  - הסינגולארית, אל הרחם

 הבשר.
  



איך, מתי, ועד  -תם בתהליך של התרחקות. תיזהרו אבל השבוע מזהיר אותנו הבורא: אתם נוצר
כמה אתם מתקרבים. כי אם לא, מות תמותו! בגופכם הפיזי לא תוכלו לשוב אלי לעולם )"כי לא 

 יראני האדם וחי" אומר אלוהים למשה על הר סיני(, ומי שינסה, יאבד את גופו הפיזי. 
  

ארוכה של איסורים מיניים )מה לא במקרה הנושא הלוהט השני בפשרה שלנו, הוא רשימה 
שנקרא "איסורי עריות"(. המיניות היא מנגנון ההתקרבות האולטימטיבי של האדם. היא מרכיב רב 
עוצמה באינטימיות )מילה לועזית ויפה ל"התקרבות"(. יחסי מין נקראים בעברית העתיקה, כאמור 

. -מלשון קרבה, לבוא אל –להתערבב( אבל גם "ביאה"  -"עריות" )מהמילה ערווה, מלהתערות 
היצר המיני הטמון בנו יכול אמנם לקרב אותנו זה אל זו, רגשית ואפילו רוחנית, אבל אם לא 

הוא יכול גם להרוג אותנו. כך או כך, בסופו של אקט ישוב כל גוף וכל  -במובנים רבים  –ניזהר 
 נפש אל עצמו ואל עצמה. 

  
תרחקות מחד, וגעגוע מאידך. כוח ההתרחקות הוא גם וכך נגזר עלינו להיקרע בין שני כוחות: ה

כוח ההתהוות, וכוח הגעגוע הוא כוח ההתאיינות )להפוך לאין(. שני הכוחות הללו כמעט מאוזנים, 
אבל לא לגמרי! עובדה, לפי רוב התיאוריות המדעיות היקום ממשיך להתרחב ולהתרחק, אם כי 

אם יממש את ההתהוות שלו  -הוא הרי עולם קטן ש -בקצב הרבה יותר איטי. כך גם אנחנו. האדם 
אל הרחם, אל  –עד תומה, הרי שיסבול מבדידות נוראה. אבל אם יתמסר לגעגוע ויבקש לשוב 

 הרי שיהפוך ל"אין", כפי שהיה לפני שנוצר.  –העבר, אל המקור... 
  

רבי נחמן. הסיפור שמתאר את המתח הזה בצורה המופלאה ביותר, הוא סיפור הלב והמעיין של 
זהו סיפור גאוני, שאין שני לו ולכן הוא העמוק ביותר מכל סיפוריו של רבי נחמן. הוא שתול בתוך 
הסיפור האחרון שסיפר רבי נחמן לפני מותו, "מעשה בשבעה קבצנים". לא ננתח אותו לעומק 

ממנו בלי ואני מציע שגם לא תנסו להבין אותו יתר על המידה, כי הוא דורש תיווך. פשוט תיהנו 
להבין..., או שתבינו אותו אינטואיטיבית... אנחנו, בכל אופן, ניקח ממנו שיעור אחד חשוב 

 ]ההערות שבסוגריים הן שלי[.
  

ד בְ  א ַמְעָין... ְוֶזה ָהָהר ִעם ָהֶאֶבן ְוַהַמְעָין ַהַנ"ל עֹומֵּ ד ֶאֶבן, ּוִמן ָהֶאֶבן יֹוצֵּ ָקֶצה "ְויֵּש ַהר, ְוַעל ָהָהר עֹומֵּ
ד ְכֶנֶגד ֶאחָ  ב ַהַנ"ל עֹומֵּ ר ֶשל ָהעֹוָלם. ְוֶזה ַהלֵּ ד ְבָקֶצה ַאחֵּ ב ֶשל ָהעֹוָלם עֹומֵּ ד ֶשל ָהעֹוָלם, ְוֶזה ַהלֵּ

ק ָּתִמיד ְמאד ְמאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהַמְעָין ְבִהְשּתֹוְקקּות ָגדֹול ְמאד ְמא ף ּוִמְשּתֹוקֵּ ד ַהַמְעָין ַהַנ"ל ְוכֹוסֵּ
ק מְ  ין לֹו ְזַמן, ִכי ֶזה ְוצֹועֵּ ָליו... ְוֶזה ַהַמְעָין אֵּ ק אֵּ אד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהַמְעָין. ְוַגם ֶזה ַהַמְעָין ִמְשּתֹוקֵּ

ינֹו ְבתֹוְך ַהְזַמן ְכָלל ]כלומר, הוא קדם למפץ הגדול ולהיווצרות ממדיי הזמן והמרחב[... ַאְך  ַהַמְעָין אֵּ
ן לֹו ְבַמָּתָנה יֹום ֶאָחד ]הלב כבר שייך למימד הזמן, אבל ִעַקר ַהְזַמן ֶשל ַהַמעְ  ב נֹותֵּ ָין הּוא ַרק ַמה ֶשַהלֵּ

הוא "הלב של הזמן", הכאן ועכשיו, הנצח שברגע[...ַוֲאַזי ְכֶשיְֻגַמר ַהיֹום ]אותו יום אחד, שנותן הלב 
ב, ַחס ְוָשלֹום ַכַנ"ל, למעין במתנה[ לא ִיְהֶיה ְזַמן ְלַהַמְעָין ְוִיְסַּתלֵּק, ַחס  ְוָשלֹום, ַוֲאַזי ִיְסַּתלֵּק ַהלֵּ

ל ָכל ָהעֹוָלם, ַחס ְוָשלֹום ַכַנ"ל...  ְוִיְתַבטֵּ
ְך ֶאל ַהַמְעָין? ַאְך ְכֶשרֹוֶצה ינֹו הֹולֵּ ָליו ָכל ָכְך, ִמְפנֵּי ָמה אֵּ ב( ִמְתַגְעגֵַּע אֵּ ַאַחר ֶשהּוא )ַהלֵּ ילְֵּך  ַאְך מֵּ לֵּ

ל ַעל הַ ּולְ  ל ַעל ַהַמְעָין ְוִאם לא ִיְסַּתכֵּ ינֹו ָיכֹול ְלִהְסַּתכֵּ ינֹו רֹוֶאה ַהִשפּוַע, ְואֵּ ב ֶאל ָהָהר ֲאַזי אֵּ ַמְעָין ִהְתָקרֵּ
ב ָהָיה  א ַנְפשֹו, ִכי ִעַקר ִחיּותֹו ]של הלב[ הּוא ִמן ַהַמְעָין... ּוְכֶשֶזה ַהלֵּ צֵּ ]אפילו רגע אחד[ ֲאַזי ּתֵּ

יִמסְ  ב הּוא ַהִחיּות ֶשל ָכל ָדָבר, ּוְבַוַדאי אֵּ ל ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו, ִכי ַהלֵּ ן ִקיּום ַּתלֵּק, ַחס ְוָשלֹום, ֲאַזי ִיְתַבטֵּ
ק ַכַנ"ל." ַע ְוצֹועֵּ ד ְכֶנְגדֹו, ּוִמְתַגְעגֵּ ְך ֶאל ַהַמְעָין, ַרק עֹומֵּ ילֵּ ינֹו ָיכֹול לֵּ ן אֵּ ב, ְוַעל כֵּ  ְבלא לֵּ

  
המקור  –המעין הוא המקור. הלב הוא הלב הפועם של החיים. והם שניהם מתגעגעים זה לזה 

כמו אמא שמתגעגעת  -מתגעגע ללב החי שספק יצא ממנו, ספק ממשיך לצאת ממנו כל הזמן 
לילד שיצא מרחמה וכעת הוא עסוק בלממש את עצמו בעולם, ומבחינתה היא ממשיכה ללדת 

הזמן. ומנגד, הלב מתגעגע למקור החיים שממנו בא, ואשר מחייה אותו. אותו ולתת לו חיים כל 
המעיין נותן ללב חיים, והלב נותן למעין תודעת זמן. על מנת שהעולם ימשיך להתקיים, מקור 

. להמשיך ולהזין זה 2. לשמור על מרחק אחד מן השני, 9החיים והזמן חייבים לקיים שני דברים: 
 רגע אחד הלב לא "יראה" את המעיין, הוא יחדל מלהתקיים. את זה, גם אם מרחוק. אם ל

  
לאל חי,  –כך הוא הדבר גם בין האדם לאלוהיו ובין האדם לחברו: האדם מתגעגע ונכסף 

יממש את געגועיו באופן מלא, הוא ימות!  חלילה לאינטימיות, לאהבה וכן הלאה. אבל אם 
 יתאיין!

  
בת שלפני פסח. השבת נקראת כך מכמה וכמה סיבות, השבת אנו מציינים את "שבת הגדול", הש
ִלָיה ַהָנִביא ִלְפנֵּי בֹוא יֹום ה' "אבל המרכזית היא הסיומת של ההפטרה:  ת אֵּ ַח ָלֶכם אֵּ ִהנֵּה ָאֹנִכי ֹשלֵּ

ב ָבִנים ַעל ֲאבֹוָתם  ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא. ִשיב לֵּב ָאבֹות ַעל ָבִנים ְולֵּ יִתי ֶאת ָהָאֶרץ  ְוהֵּ ֶפן ָאבֹוא ְוִהכֵּ
ֶרם" זו התזכורת הראשונה והאחרונה בתנ"ך שאליהו הנביא,  כ"ד(. -)מלאכי, פרק ג, פסוקים כ"ג חֵּ



שעזב במרכבה של אש, עתיד לשוב אל הארץ ולבשר עידן חדש, עידן של שלום, של שלימות. לכן 
חתו. שימו לב מה עושה אליהו הנביא: גם בסדר נשאיר לו כוס יין, למקרה שיבוא ויממש את הבט

משיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מזכיר מעט את הסיפור של רבי נחמן, ומבשר על 
 משחק ההתרחקות והגעגוע.  –סוף המשחק הזה כפי שהכרנו אותו עד עתה 

  
ם אחר: עד שזה יקרה, עד שהכל ישוב למקורו ולמקומו, לא נותר לנו אלא להשכין בתוכנו שלו

להשכין שלום עם כוח הפרידה, להשכין שלום עם הגעגוע, להשכין שלום עם המתח הזה, שאסור 
אלה שמהם באנו, ואלה שאותם  -ולהשתחרר מ -שאפילו ננסה לפתור בעצמנו. לדעת לשחרר את

הבאנו, אבל בה בעת לא להניח עינינו מהם לרגע! לזכור ואפילו לאהוב את המעיין, או הבאר, 
כי  באנו, ולרצות בכל מאודנו ללכת אל המקום אליו אנחנו הולכים, אל ההתהוות.שממנו 

 בהתרחקות הזאת נהיה לברכה. 
  

ועד שיבוא אליה הנביא, הזכור לטוב, וישיב הכל למקורו, נסב אל שולחן הסדר, ונביט זה אל זה 
 בעיניים אוהבות, חומלות, ומוקירות תודה.

  
 שבת שלום, שבת גדול!

  
 אלישע

 

 


