
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת תצווה היא המשך ישיר של פרשת תרומה. משה עדיין על הר סיני, ולאחר שקיבל את ההוראות
 המפורטות להקמת המשכן הנייד במדבר, הוא כעת מקבל הנחיות באשר לדמויות אשר ישרתו במשכן

 המקודש, קרי, הכהנים. עיקר ההנחיות נוגעות לבגדי הכהנים ולפריטים המיוחדים של הכהן הגדול, כמו החושן
 והאורים והתומים.

 
 אני מבקש הפעם להתמקד בחושן - האפוד המרהיב והצבעוני שלבש אהרון, ועליו חקוקים שמות שניים-עשר

  שבטי ישראל. התיאור מפורט ביותר, ובסופו נאמר:
 

 (שמות כ"ח, כ"ט-ל) ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת־ְׁשמֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבחֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל־ִלּבֹו ְּבבֹאֹו ֶאל־ַהּקֶֹדׁש ְלִזָּכרֹן
 ִלְפֵני־ה' ָּתִמיד. ְוָנַתָּת ֶאל־חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת־ָהאּוִרים ְוֶאת־ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל־ֵלב ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ה' ְוָנָׂשא

 ַאֲהרֹן ֶאת־ִמְׁשַּפט ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ִלּבֹו ִלְפֵני ה' ָּתִמיד.
 

  לא כל אחד יכול להיות כהן גדול!
 

 הכהן הגדול הוא זה אשר מוכן ומסוגל לשאת על ליבו את כל שבטי ישראל - את כל חלקי העם. זה נשמע
 טריוויאלי אולי, אבל אני לא מכיר הרבה מנהיגים שבבואם אל הקודש - קרי, אל תפקידם הרם, יהיה תפקידם

 אשר יהיה - יודעים לשאת על ליבם את כולם - את המקורבים ואת היריבים, את הנחמדים ואת המעצבנים,
 את השמאלנים ואת הימניים, את אלה שהם מסכימים עמם ואת אלה שלא, את אלה שבחרו בהם ואת אלה

  שלא.
 

 בספר במדבר, כשעם ישראל יעזוב את הר סיני ויעשה את המסע אל עבר ארץ כנען, המבנה של המחנה
 ישקף גם הוא את הרעיון הזה - כל שבט ניצב במרחק שווה מאוהל מועד. אין מקורבים ואין מרוחקים. אין

  פריימריז ואין רשימות חיסול - כולם נבחרים. כולם אהובים. כולם שייכים.
 

 זו משימה קשה ביותר, אולי אף אוטופית. ולא, אל תחשבו על המועמדים לבחירות הקרובות, תחשבו על
 עצמכם. אנחנו מצפים מהמנהיגים שלנו שיהיו ממלכתיים, שיישאו את כולם על ליבם בבואם אל משכן הכנסת,

  וזו ציפייה מוצדקת. אבל המנהיגים שלנו הם השתקפות ישירה שלנו - פני המנהיג כפני הדור.
 

 התורה מצווה עלינו את העניין הזה בצורה מאוד ברורה. המצווה הזאת מופיעה רגע לפני הפסוק הנשגב
 והאהוב ביותר בתורה. קל לנו לאהוב את הפסוק הנשגב, אבל הרבה יותר קשה לנו לקבל את המילים שבאות

 לפניו: לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ְּבֵני ַעֶּמָך, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ֲאִני ה'  (ויקרא י"ח, י"ט).
 

 הרמב"ם, בקודקס ההלכתי שלו, "משנה תורה", פוסק: מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל
 כגופו, שנאמר, 'ואהבת לרעך כמוך'. לפיכך צריך שיספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון

 עצמו ורוצה בכבוד עצמו; והמתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא (משנה תורה, ספר המדע, הלכות
  דעות פרק ו, הלכה ג).

 



 רק להזכירנו, "העולם הבא" על-פי הרמב"ם, איננו איזה עולם מתקתק שיופיע לנו אחרי שנמות אם נהיה
  טובים בעולם הזה. "העולם הבא" הוא מצב תודעתי-רוחני שאליו יכול כל אדם להגיע בחיים האלה.

 
 דמוקרטיה היא שיטה נפלאה, ואין שיטה שהייתי מעדיף על פניה. אבל היא פשרה גדולה. אין בה אהבה. יש

 בה הרבה ריב ומדון והיא מבוססת על ההעדפה של ההמונים. במובן הזה היא שיטה פופוליסטית, שלפיה
  ההעדפות של הרוב הן הקובעות, תוך סובלנות כלפי העדפותיהם של המיעוטים.

 
 בפרקי אבות במשנה נאמר: ִהֵּלל אֹוֵמר: ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹן, אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת

 ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה  (משנה אבות, פרק א, משנה י"ב)
 

 ואכן, רבי הלל היה מודל לדרך הזאת. הוא היה מתלמידיו של אהרון. לכן דרכו ההלכתית גברה על דרכו של
  רבי שמאי, האליטיסט.

 
 הפרשה איננה דורשת מאיתנו להסכים עם כל אחד. היא גם לא דורשת שנוותר על ייחודיותינו. מותר

 להתווכח, מותר לצעוק זה על זה: לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתךָ , נאמר מיד לפני
 הפסוקים המצוטטים לעיל מספר ויקרא. לאהוב את הבריות איננו דורש הסכמה או רידוד של השיח. יתרה מזו,

 הפרשה שלנו עצמה אומרת: ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת־ִמְׁשַּפט ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַעל־ִלּבֹו ִלְפֵני ה' ָּתִמיד  (לעיל). כלומר,
  לפעמים מדובר על משפט, על דין, על תוכחה. ועדיין, יהיו בני ישראל על לבו לפני ה' תמיד.

  
 הפרשה מציעה לנו דרך של אהבה שכל כולה כוונה: בבואנו על הקודש - קרי, אל מלאכת החיים המשותפת -
  אנו נקראים לשאת את כולם על לוח ליבנו. לא בכוח, לא באילוץ, לא במאמץ, אלא מתוך מודעות ומתוך כוונה.

 
 בסופו של יום אנחנו חלק מישות אחת - "כל ישראל ערבים זה בזה" - בין אם אנחנו רוצים ובין אם לאו, בין אם

 הם מוצאים חן בעינינו ובין אם לאו, בין אם אנחנו מסכימים עמם ובין אם לאו. זו לא אמירה לאומנית
 פופוליסטית. זו קריאה רוחנית! קריאה שמזכירה לנו שבסופו של יום הכל אחד.

 
 וללא ספק, זו דרישה קשה. אנחנו בעיקר טובים בה ברגעי חירום ומלחמה, כי קל לנו להתאחד רק כשיש אויב

 משותף… אבל זה בסדר. המצווה הזאת של פרשת תצווה, היא סוג של חזון, וחזון הוא לא דבר שאמורים
  לממש במלואו, הוא פשוט מראה לנו את הדרך. הוא קריאת כיוון, הוא סוג של מצפן רוחני.

 
 שבת שלום, שבת של חושן, של אהבת ישראל, של אהבת הבריות - כל הבריות כולן.

 
 אלישע


