
 פרשת תצוה: ומי יראה אותנו עכשיו? / הרב אלישע וולפין

חברים יקרים, אבל בעיקר.... כהנים יקרים! כי, מה לעשות, הפרשה הזו שלכם! ואם תסכימו, היא 
  תהיה גם שלנו, של כולנו.

כל מי שמסתובב עם השם כהן, כ"ץ, כהנא, אזולאי, אתם נצר לשושלת מפוארת, האצולה של 
הסגול הזורם בעורקיכם מתחיל בפרשה של השבוע הנוכחי, העם היהודי. הייחוס שלכם, הדם 

 פרשת תצווה. 

נכון... עם ישראל הסתדר לא רע בלעדיכם עד עתה, ובכלל, השבט שלכם, שבט לוי, עם העבר 
המפוקפק משהו, לא היה בדיוק ה"פייבוריט". לכן קצת מפתיע שהוא כבש בסערה את ההנהגה, 

את, השבוע, על הר סיני, מתרחשת לה רפורמה אדירה. את "הרבנות הראשית" של פעם. ובכל ז
מופיעים סדרי עולם חדשים, ואתם הכוכבים הגדולים. אפילו משה מפנה לכם מקום: שמו כלל לא 

 מוזכר בפרשה!

אז הנה תמצית הפרשה: פרשת תצווה היא השמינית בספר שמות והיא עוסקת בשלושה נושאים 
 סיני, שם הוא מקבל הנחיות לבניית המשכן. מרכזיים. להזכירנו, משה עדיין על הר 

 החלק הראשון הוא קצר מאוד: הנחיה לקחת שמן לצורך הדלקת המנורה בכל יום ויום.       .1

משם היא עוברת לתיאור מדוקדק ומפורט של בגדי הכהונה של אהרן, הכהן הגדול:       .2
ושל הכהנים הפשוטים: כתונת,  החושן, האפוד, הציץ, מעיל, כתונת, מצנפת, אבנט ומכנסיים,

 אבנט, מגבעת ומכנסיים.

החלק השלישי, גם הוא ארוך ומדוקדק, עובר לעבודת הקרבנות שיהיה על הכהנים       .3
לעשות במשכן: קרבן המילואים, שיוקרב לשם חנוכת המשכן; קרבן התמיד )שיוקרב יום יום(, 

קים האחרונים של הפרשה יש כבר והכנת מזבח הזהב המיועד להקטרת קטורת הסמים. בפסו
 רמז ראשוני לטקס המיוחד של יום הכיפורים.

בפרשה הקודמת משה מצווה להקים משכן, ופרשה הנוכחית כאמור, דואגים ל"כלי הקודש", 
   כלומר לכהנים שישרתו בקודש:

ה ]משה[ ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת א  שמות כ"ח: יו ִאת-ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת-ְוַאתָּ נָּ ֵאל, ְלַכֲהנוֹ בָּ -ֹו, ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ
ר, ְבֵני ַאֲהֹרן -  ִלי מָּ ר ְוִאיתָּ זָּ ב ַוֲאִביהּוא, ֶאְלעָּ דָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ב  .ַאֲהֹרן, נָּ בֹוד -ְועָּ ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ְלכָּ

ה ְתַדֵבר ֶאל ג  .ּוְלִתְפָאֶרת ל-ְוַאתָּ שּו ֶאתֵלב ֲאֶׁשר ִמֵלאִתיו רּוַח חָּ -ַחְכֵמי-כָּ ה ְועָּ ִבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְדׁשֹו -ְכמָּ
שּו ִבְגֵדי ד  .ִלי-ְלַכֲהנוֹ  ִדים ֲאֶׁשר ַיֲעשּו ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכֹתֶנת ַתְׁשֵבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ְועָּ -ְוֵאֶלה ַהְבגָּ

יו ְלַכֲהנוֹ  נָּ  ִלי.-ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך ּוְלבָּ

ודמת נדהמנו מכך שאלוהים מבקש לעצמו אוהל בעולם כדי לשכון בו, לא פשוט!!! בפרשה הק
כעת אלוהים מבקש גם מתווכים! יתרה מכך, לראשונה בתורה מדובר על יצירת קסטה חדשה. 

נה עוברת בירושה גנטית, מאב לבנו, ללא כל קשר לכישוריהם, לזכויותיהם, ובניגוד לנביאים, הכה
 לאיכויותיהם, ולערכיהם.

 ן?אז מהו כה

 כהן הוא הדמות המקרבת את האדם אל אלוהיו! 

הכהן הוא המומחה הגדול לדרכים הנסתרות אל "ליבו" של האל. הוא זה שפוגש את האדם הנבוך 
ולוקח ממנו את רחשי התודה שלו, את רגשות החרטה, הצער, האשמה, את כמיהותיו וגעגועיו 

ה התמים, או העגל, או היונה, או לאל חי, ומעלה אותם למעלה. הוא נוטל מידי האדם את הש
על  -חופן של סולת משובחת בלולה בשמן שהוא הביא בהתרגשות רבה, ומעלה אותם לעולה 

 כדי שאלוהים "יריח", יקבל ויתרצה.  -המזבח הנכון, במקום הנכון, בדרך הנכונה 

. כי הרי לא לא כל אחד יכול להיות כהן! הכהן חייב להיות בעל ראייה יוצאת דופן של נפש האדם
 השה קובע, אלא כוונת האדם. 



מסופר על רב מפורסם בתקופת הצנע, שבאה לפניו אישה עשירה )יחסית לתנאים שהיו אז בארץ( 
עם עוף מת בידה. הרב התבונן ארוכות ואמר שזו טריפה ואין לאכלה. מיד אחריה הופיעה לפניו 

הזה כנראה לא נשחט כהלכה. הרב  אישה אחרת, ענייה, אם לילדים רעבים וחסרי כל. גם העוף
 והתיר!  -לא בעוף, אלא באשה ובילדיה  -הביט 

כמה מעולה הוא בשחיטה, ניקוז הדם,  –גדולתו של הכהן לא הייתה במקצועיותו סביב המזבח 
הפרדת האיברים, סידור העצים והנחת הקורבן על האש הבוערת. גדולתו הייתה בראייתו 

שהביאה את האדם   , הלב הפועם, הכוונה )מצוקה, הודיה, חרטה(הייחודית: ראיית האדם שמולו
 אל המקדש, ובגעגוע שלו לאל חי בחייו. 

הנביא "רואה" את אלוהים הבלתי נראה, והכהן "רואה" את ליבו של האדם, שגם הוא בלתי נראה 
 לעין הרגילה. 

ני העם לפני השבוע אלוהים מבקש ממשה לקרב אליו את הכהנים, כדי שאלה יקרבו את המו
על ידי אלוהים? הרומאים?  –שנה הודחו הכוהנים מעל בימת ההיסטוריה  0,222האלוהים. לפני 

הפרושים? שר ההיסטוריה? אולי כולם ביחד? כך או כך, הגיע אל סיומו הפרק הזה בהיסטוריה של 
ו האומה. במבט לאחור, נראה שהשחיתות, תאוות הבצע, השררה, הפוליטיזציה, ומאבקי האג
מסמסו את תפקיד הכהן, עד שכבר לא היה רלוונטי יותר. הכהנים עסקו בקידום עצמי ולא 

 בקירוב לבבות. 

המקדש אולי חרב. אבל אנחנו לא. אנחנו עדיין כאן. עדיין מבקשים להודות, להביע חרטה, 
אל עצמנו, אל הקודש, אל האלוהי,  –להיטהר, ובעיקר... להתקרב! ובמלאכת ההתקרבות שלנו 

ולים לגאול את עצמם לבד יין זקוקים לעזרה. מעטים האנשים שיכדהאחד על השני, אנחנו ע
שים, מבדידות ומשאלות קשות. לאחרים אין תשובות עבורנו, אבל מישהו צריך להיות קממקומות 

 שם כדי לשאול את השאלה הנכונה, בזמן הנכון, או סתם לזרוק מילה טובה.

עוזר לנו להתקרב? ולמה? או למי? ואיך? הפסיכולוגים?  אז מי הם הכהנים שלנו היום? מי
למה שאנחנו באמת מתגעגעים אליו,  הרבנים? הגורואים? כל שאחד בעצמו? ואיך נבטיח שנתקרב

 ולא לחלופה כוחנית ושקרית?

 כהן הוא מי שיודע לקרב את לב האדם אל לבו של אלוהים. 

 היזהרו מחיקויים!

 שבת שלום,

 אלישע

 

 


