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 חברים יקרים,

  
סגול, כרגיל השבוע אנו צוללים לפרשה מדהימה. שימו לב, לצבעים יש הפעם משמעות מיוחדת ]

הכחול... ; האדום... האדום ידבר בעד עצמו; הכתום, כרגיל = חומר למחשבה; = תקציר הפרשה
 [.בא להרגיע את האדום

  
השבוע השלישית בספר ויקרא. היא נקראת כך, כי היא עוסקת ברגעי פרשת שמיני היא פרשת 

 השיא של חנוכת המשכן במדבר, אחרי שבעת ימי ההכנה )"ימי המילואים"(. 
יחד עם ארבעת בניו הכהנים, עורכים את הקורבנות  –הכהן הגדול  -ביום השמיני לחגיגות, אהרן 

הל מועד כדי לברך את העם, וברגע מרגש שהם צוו להקריב על המזבח. משה ואהרן יוצאים מאו
בני ישראל, בדמות אש, המתלקחת במזבח ומלחכת את הקורבן שעליו. זה ה' מתגלה לפני כל 

ההתרגשות גדולה! העם באקסטאזה! אלא שאז, בשיא הטקס, קורה אסון נוראי: נדב ואביהוא, 
ן קטורת, ומקריבים "אש שניים מארבעת בניו של אהרון, לוקחים כל אחד את מחתתו, שמים עליה

זרה לפני ה'". שוב מוזכרת האש האלוהית, אלא שהפעם היא יוצאת מהמזבח, אוחזת בשני 
הכוהנים ושורפת אותם למוות. אהרן ושני בניו הנותרים מצווים להמשיך בטקס החנוכה ונאסר 

 עליהם להתאבל, בעוד העם קובר אותם ומתאבל עליהם. 
ר באירוע קשה: משה מצווה על אהרון ובניו הנותרים לאכול ממשיך, אבל הוא שוב מופ הטקס

מקרבן החטאת שהם הקריבו )בשם העם(, כנהוג בקרבן החטאת. אבל הם שרפו את הקרבן כלו 
)כפי שעושים עם קורבן העולה( ולא אכלו ממנו דבר. משה נוזף בהם קשות. אבל אהרון לא נשאר 

משפחתו היום, אין זה ראוי שהם יאכלו מקרבן חייב. הוא טוען שלאור האסון שפקד אותו ואת 
החטאת. למרות שהקרבן וסגולותיו נוגע לעם כלו, ולא רק לאהרון ומשפחתו, משה מקבל את 

 טענתו של אחיו הגדול.
  

פירוט נרחב  –בחצייה השני של הפרשה, עוברים לנושא אחר לגמרי )לפחות על פניו(: דיני כשרות 
דגים האסורים באכילה. בסוף הפרשה מופיעה רשימה קצרה של החיות, הבהמות, העופות וה
 יחסית של דיני טומאה וטהרה.

  
 אני חייב להודות... זו אחת הפרשות האהובות עלי במיוחד: אש זרה! אש אשר ה' לא ביקש. 

  
 אש זרה... אוי, איזה ביטוי נפלא! 

  
בטקסט עצמו יש לא מעט כל כך הרבה נכתב על האש הזרה הזאת, תילי תלים של פרשנות. כבר 

רמזים, חלקם סותרים, באשר לחטאם האפשרי של בני אהרון )שהם היו שיכורים; שהם היו 
נלהבים יתר על המידה; שהם באו פרועי שיער; שהם לא נהגו בכבוד כלפי משה ואהרון; שהם 

חשבו שהם מרכז הטקס, ולא אלוהים, ועוד(. מאידך, יש גם תפיסות שאומרות שהם כלל לא 
ם חטאו. משה אומר לאהרון: )ויקרא י', ג'(  עָּ ל הָּ ֵדש ְוַעל ְפֵני כָּ קָּ ְקֹרַבי אֶׁ ר ה' ֵלאֹמר, בִּ בֶׁ ר דִּ "הּוא ֲאשֶׁ

ֹדם ַאֲהֹרן". ֵבד ַויִּ כָּ  כלומר, הנספים היו קרובים אלי במיוחד, ובאמצעותם אני מתקדש.  אֶׁ
  

ת הכוהנים, נוגעת לנושא אחד: התמה המשותפת לספר ויקרא כלו, שהוא ספר ההוראות של קסט
מערכת השחיטה והקרבנות, דיני המאכלים האסורים, דיני הטומאה והטהרה, ענייני  הדיוק!

כל אלה עוסקים בדקדוקים הקטנים ביותר,  -הצרעת והנגעים בעור, חוקי הקדושה, וכן הלאה 
 כאילו בזה תלוי הכל. 

  
 קדושה. הנוסחה היא: קדושה = דיוק! כמידת הדיוק, מידת ה

  
בעוד שבועיים, כשנגיע לפרשת "אחרי מות", אותה קוראים גם ביום כיפור, נראה שאם הכהן 

הגדול לא ידבוק בפרטי ההלכות הנוגעות ליום קדוש זה, הוא לא יצא חי מקודש הקודשים. יתרה 



זה, מזו, אם הוא לא ישרוד את הטקס, בגלל אי דיוק זה או אחר, העם כלו לא יתכפר ביום גורלי 
 וזה נחשב לדבר נורא!

  
 אז מהו דיוק? איך מדייקים? איך יודעים אם הדבר מדויק או לא?

  
 דיוק דורש קשב! 

  
כשאנו חשים ברע והולכים לרופא, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מקשיב לקצב דפיקות הלב 

לגוף כלו, הוא מספר לנו משהו על המקצב של חיינו. גם שלנו. הלב לא רק מזרים חיים וחיוניות 
כשאנו אובדי עצות ולא יודעים מה לומר לרופא, הלב כבר יספר לו הכל. לפעמים מספיק אם 
הרופא יפנה את מבטו מצג המחשב, ישאל אותנו לשלומנו, יקשיב לתשובה שלנו, יביט בצבע 

 ת ליבנו, והנה כבר מתחיל תהליך הריפוי. בידו, ויקשיב לפעימו העור שלנו, ייקח את היד שלנו
  

הדופק שלנו משתנה בהתאם למאמץ הפיזי, להתרגשות הנפשית בה אנו נתונים, ולמצב הפתולוגי 
הכללי שלנו. משמעות הדבר, שפעימות לבנו מגיבים לאירועים חיצוניים )גם המצב הפתולוגי של 

מבחינת הלב(. אבל ישנו מקצב פנימי יותר, ואנחנו מכירים את זה היטב! לכל הגוף הוא "חיצוני", 
אחד יש קצב פנימי שנכון לו להתנהל בו! אדם אחד מהיר מטבעו, אחר שלו ורגוע. אחד מתרגז 

 מהר, אחר נינוח גם בלב הסערה. זה עניין של טמפרמנט. 
  

א הסיני יבדוק דבר ראשון את הלשון סוגי דפקים שונים בגוף!!! המרפ 82ברפואה הסינית מזהים 
שלנו, ואז הוא ייקח את היד שלנו, ויקשיב רוב קשב. לפעמים הוא יעצום את עיניו, כדי למקד את 

ההקשבה. על ידי הקשבה עמוקה לדפקים השונים הפועמים במעמקי גופנו הוא יאבחן את 
 הבריאות הנפשית, הרוחנית והפיזית שלנו. 

  
ות הדיוק: הקשבה עדינה ומיומנת למקצבים הפנימיים שלנו! הריפוי נובע זו אם כן, תמצית אומנ

 מההקשבה: התאמת אורחות חיינו לפעימות ליבנו, למקצב הפנימי, לטמפרמנט הנכון לנו. 
  

   הכל, אם כן, מתחיל ונגמר בקצב. כשליבנו יחדל לפעום יום אחד, הקצב שהיה "אנחנו" יסתיים. 
  

 , היא תיראה כך: קדושה = דיוק = קצב = ריפוי = חיים! אם נשוב אל הנוסחה שלנו
  

אלא שאנו חיים היום במציאות תרבותית שבה הרעש, המהירות, והלחץ אדירים, והם רק גוברים 
גם האחד אל השני וגם כל אחד  –מיום ליום. המהפכה הטכנולוגית אמנם חיברה אותנו 

יא ניתקה אותנו לחלוטין מפעימות הלב באופן מופלא וחסר תקדים, אבל ה –לגאדג'טים שלו 
 שלנו, מהקצב הפנימי שלנו, הנכון לנו, המדויק לנו. 

  
יתרה מזו, גם מי שמודע היום לקשר המקודש בין קצב פעימות ליבו לחיים המדויקים, שנחוש 

הדפקים שפועמים בו, יתקשה להתנתק מהמרוץ.  82 –להיות קשוב יותר למקצב הפנימי שלו, ל 

, OECD -כלכלית כלה מחייבת אותנו להתאים את קצב ליבנו למקצב העצבני שדורש ההמערכת ה
שדורשים "נערי האוצר" ונגידת בנק ישראל. המשכורות הגבוהות במשק רק דוחפות את רף 

המחירים מעלה מעלה, עד שממש מאתגר היום להישאר נאמנים למקצב הפנימי שלנו, לקצב 
 דפיקות ליבנו.

  
יום על ידי אש זרה; אש אשר לא ציווה אותנו ה': אש הקידמה. אש "המימוש אנחנו מתוזזים ה
מן והסופר וומן. אש שכל כלה שטיפת מוח תרבותית. והאש שורפת ומלחכת -העצמי". אש המד

זו אש  -כל חלקה טובה. זו לא מזימה של איזה מישהו מסוים שמנצל אותנו. כולנו חלק מהבערה 
שהאש הזו רעבה! היא דורשת שנזין אותה, שנביא לה קורבנות. ככל זרה קולקטיבית. והבעיה היא 

 שאנחנו מביאים יותר אש זרה במחתותינו, היא רוצה עוד. 
  

 והקורבנות הם אנחנו. 



  
 ואי אפשר להפסיק! 

  
 כי צריך להזין אותה כל העת, כי אם לא... 

  
 אם לא... 

  
 אם... 

  
 לא... 

  
 א...

  
 ם... 

  
 ל...

  
  א... 

  

 אם לא?

  
 אם נלמד לשוב אל עצמנו?
 להקשיב לפעימות ליבנו? 
 לזהות את הקצב השקט?

  
 האם אנחנו עוד זוכרים בכלל איך חוזרים?

  
 האם אנחנו עוד זוכרים איך נשמע הלב שלנו?

  
 האם אנחנו זוכרים להקשיב?

  
האם  –לדיוק. היא קוראת לנו לשים לב לאש הבוערת בתוכנו וסביבנו פרשת שמיני היא הזמנה 

 היא אש זרה, שורפת וממיתה, או אש אלוהית, מחייה, מקדשת את החיים, ומרפאה? 
  

 המקצבים הפנימיים של ליבנו.  82פרשת שמיני מזמינה אותנו להכיר את הכ"ח שלנו, את 
  

 לשוב אל עצמנו, אל גופנו. פרשת שמיני מזמינה אותנו 
  

 פרשת שמיני קוראת לנו לכבד את הקצב שלנו, לתת כבוד ללב. 
  

 ואולי לכך נועדה השבת!
  

 .אז שבת שלום
  

 אלישע

 

 


