
 
 

 חברים יקרים שלום,
 

 פרשת אמור, הפרשה השמינית בספר ויקרא, פותחת בעניינים הקשורים בכהנים: עם מי אסור להם להתחתן
 ובאילו לוויות מותר להם להשתתף. ואז הפרשה מספרת לנו שכהן שיש  מום כלשהו בגופו מנוע מלשרת

 בקודש: (ויקרא כ"א, כ"א-כ"ג) ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ּבֹו מּום ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ֹלא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב ֶאת־ִאֵּׁשי [קרבנות]
 ה', מּום ּבֹו, ֵאת ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ֹלא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב… ֶאל־ַהָּפֹרֶכת ֹלא ָיֹבא ְוֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִיַּגׁש, ִּכי־מּום ּבֹו, ְוֹלא

 ְיַחֵּלל ֶאת־ִמְקָּדַׁשי ִּכי ֲאִני ה' ְמַקְּדָׁשם .
 

 עבור האדם המודרני, זו ממש סטירה מצלצלת. רק שלשום הדליקו שתי נשים וגבר אחד - רופאה, ספורטאית,
 ולוחם, שלושתם עם מומים גופניים רציניים  - שלוש מתוך שתים עשרה המשואות, לתפארת מדינת ישראל.

  הרחקה של בעלי מומים נוגדת את כל עולם הערכים שלנו, תודה לאל.
 

 זהו אחד מהמקרים שמתחשק לומר: "נו, העניין הזה שייך לעבר הרחוק, זה כבר לא רלוונטי לנו היום. בואו
  נחפש משמעות רלוונטית בפסקה אחרת".

 
 כן, אפשר לומר זאת, אבל לא כך לומדים תורה… מהות המלאכה הפרשנית היא, שאם אנחנו נתקלים בקושי
 בתורה, משמע שעוד לא הבנו… נפרש את המילים שוב ושוב, עד שהן תהיינה רלוונטיות לנו, עד שהן תהיינה

 מאירות ומעוררות.
 

 הכהנים נשאו על כתפיהם את "הקדושה". בני ישראל עלו אליהם לרגל, תרתי משמע, כדי להתחבר אל
 הנשגב, אל האלוהי, כדי להודות, לבקש סליחה, לנקות את הנפש, ולחגוג את החיים ואת השפע.  כמו המורים
 שלנו - מהגננות בגן, דרך המורים בבית הספר, ועד למורים שלנו בחיינו הבוגרים - אנחנו מצפים מהם לעמוד

 בסטנדרטים מסוימים. להיות טהורים. קשה לנו מאוד לקבל מורה שמועד או שסתם חי את חייו כבן אנוש
 "רגיל". אני עד היום זוכר מאוד לטובה את הגננות שלי(!) ואת המורים שלי, הן ביסודי והן בתיכון. אני זוכר את

 המורה שלי לבר המצווה, ואת המדריכים שלי מהתנועה. אני זוכר את המפקדים המשמעותיים שלי בצבא, ואת
 מוריי בלימודי הרבנות. רבים מהם הערכתי מאוד, ואת חלקם אף הערצתי. ואני כמובן מוקיר ומכבד מאוד גם

 את המורים שלי בהווה (אני משתדל להיות בלמידה מתמדת).
 

  אני תוהה: מה תפקידה של ההערכה הזאת? מה נותן לנו הכבוד הזה שאנו מייחסים למורינו?
 

 בעבר הייתי עונה ללא היסוס, שמורה טוב עושה סוג של "מודלינג". הוא דמות לחיקוי. הוא מזכיר לתלמידיו
 לאן אפשר וצריך לשאוף, אם רק ירצו, והוא ונותן להם השראה להיות טובים יותר, עמוקים יותר, אכפתניקים

  יותר, וכן הלאה.
 

 הכהנים במשכן ובבית המקדש - בבגדיהם החגיגיים והמיוחדים, והכהן הגדול, עם האפוד והחושן - היו משרים
 ניחוח של רוחניות, תחושה של נשגבות ורוממות רוח. מן הסתם, הם נתנו לעולי הרגל "חשק" להיות כמותם,
  לחקות אותם - כמותם, להיות קרובים לאלוהים; כמותם, להיות צינור לברכה האלוהית השופעת על העולם.

 



 התורה בקשה להציג בפני העם את הכהן "המושלם", כדי שההשראה תהיה עוצמתית ו"מושלמת" ותעורר
  איכויות של קדושה בקרב פשוטי העם.

 כך הייתי כותב בעבר.
 

  היום אני עונה תשובה אחרת לחלוטין.
 

 אדם אשר מעורר בנו השראה אינו מסמן לנו מה אנחנו יכולים או צריכים להיות. לא, הוא משקף לנו מי
 אנחנו כבר, עמוק בתוכנו, מתחת לשכבות עבות של התניות, הרגלים ומחשבות! לא סתם אומרים על

 אדם שהוא "מעורר השראה". הוא מעורר בנו איזו איכות שכבר קיימת - רדומה, מן הסתם, מסתתרת,
  מכוסה אולי במעטה של הכחשה - אבל קיימת.

 
 אני מבקש לטעון - אם כי אינני יכול להוכיח את זה - שאם לא היינו כבר "כאלה", אם האיכות הזאת לא הייתה

 כבר קיימת, הרי שהאדם שמולנו לא היה מעורר בנו השראה. במקרה הטוב הוא היה סתם "מעניין", או
  "חביב", או "נחמד".

 
 זאת ועוד… הייתי קורא ל"דבר" הזה אשר נמצא כבר בתוכנו, מהות. כשאברהם, ואחריו משה, וכל שאר ענקי

 הרוח בתורה, נענו לקריאה האלוהית, ואמרו "הנני", הם היו מחוברים באותו רגע למהות המנצנצת בתוכם.
  והמהות הזו, בטבעה, שלמה לחלוטין, טהורה, עוצמתית, וחיה. אין בה כל מום.

 
 כמו הכהן בדיוק!

 
 כמו הכהן, המהות שלמה. כמו הכהן, המהות שלנו קדושה (היא אולי הדבר היחיד שבאמת קדוש בנו). וכמו

 הכהן, למהות שלנו יש גרדרובה גדולה של לבושים שהיא מתכסה בהם, ושאותם צריך לשוב ולכבס, כי רק הם
  "מתלכלכים" ונטמאים מהאינטראקציות השונות של החיים. המהות לא מתלכלכת ולא נטמאת לעולם.

 
 אני מבקש להציע, אם כן, שדמות הכהן - שיותר מכל דמות אחרת בתורה, מסמלת את הקדושה, את הקשר
 עם הנשגב, עם האלוהי, ואת כליל השלמות - נועדה להזכיר לנו שמתחת לכל הלבושים המגוונים והצבעוניים
 שלנו, מבעד לכל ההתניות, מעבר לכל רגשות האשם ולכל מי שחשבנו שאנחנו, הננו באמת שלמים, טהורים,

  בריאים, וכן - אעז ואומר זאת - אלוהיים!
 

 היום אולי איננו זקוקים לדמות בשר ודם שתהיה נטולת כל מום כדי שתעורר בנו השראה. היום, כפי שראינו
 בהדלקת המשואות בערב החג, דווקא אנשים שחוו קשיים אדירים, שבקושי הולכים, מזכירים לנו את רוח

 האדם המופלאה, את המהות הנצחית והטהורה שבתוכנו.
 

 אם כי חשוב להזכיר, שגם אנו סוגדים לדמויות נוצצות וכאילו מושלמות - מהקולנוע, מהצבא, מהפוליטיקה,
 מאומנויות הבמה, מעולמות הרוח ומתחומי היצירה השונים - שעל חייהם האמיתיים אנחנו בעצם לא יודעים

 דבר (ובגלל זה מדורי הרכילות עסיסיים כל כך). כמה אנחנו מתאכזבים כשאנו מגלים שגם הם בשר ודם,
 ומלאי מומים, כמונו בדיוק. אבל אולי אנחנו אוהבים כל כך להעריץ אנשים - לפחות את מה שהם מסמלים

 עבורנו - דווקא בגלל שדרכם קל לנו יותר להתחבר למהות הנוצצת שלנו.
 

 כשחרב בית המקדש, ועמו גם מעמד הכהנים, עשו חז"ל מהלך מופלא: הם לימדו אותנו להביא את הקדושה
 מהמקום החיצוני ההוא, אלינו פנימה. שולחן האוכל הביתי שלנו החליף את המזבח, התפילה שבלב החליפה

 את הקרבנות, וכן הלאה. חז"ל הבינו שהגיע הזמן לפגוש את הכהן המושלם בתוכנו. וזה תקף לכל אדם ואדם.
  כי כל אדם הוא בעל מומים - נראים ובלתי נראים - אבל המהות לעולם שלמה, טהורה וקדושה.

 
 



 
 היא היא צלם האלוהים שבאדם.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


