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 .1להעלות אור
הציווי הראשו של עבודת המשכ ,לפני הקרבנות ,לפני הניסוכי ,לפני קביעת הגורלות – להעלות
נר תמיד.
 .2אם לא למעלה מזה
מקצתה של פרשתנו עוסק בקרבנות ומזבח ,מקצתה בבגדי הכהני הזוטרי ,ורוב עניינה ,בניינה
ותפארתה עסוקה פרשתנו בהדר בגדיו של כה גדול:
 החומרי :זהב ,תכלת ,ארגמ ,תולעת שני ,שש ,אבני שה ,טור ,אוד ,פטדה ,ברקת ,נפ,%
ספיר ,יהלו ,לש ,שבו ,אחלמה ,תרשיש ,שה ,ישפה.
 המוצרי :חש ,אפוד ,מעיל כתונת ,מצנפת ,אבנט ,כתפות ,משבצות זהב ,שרשרות ,אורי,
תומי וצי&.
ְ ָמ ְזָר
ָמ " ַל ַעת ָנִי ו ֵ
ְ#ר' ָ
ֵלת ו ְ
ָהב ְ"כ ֶ
 אופ הכנה )רשימה חלקית(" :ו ְָע ֶאת ָה ֵאפֹד ז ָ

ֲה
ָהב ָטה ר ִמ ְג ָ לֹת ַ"ע ֶ
 ֵ"י ַ ְר ְרֹת ז ָ
ָהבְ ,
ית ִמ ְ ְ צֹת ז ָ
חב" )שמות כח ,ו(; "ו ְָע ִ ָ
ֲה ֵ
ַמע ֵ
ַעת
ָמ וְת ל ַ
ְ#ר' ָ
ליו ]של המעיל[ ִרֹנֵי ְ" ֵכ ֶלת ו ְ
ית ַעל ָ
ֲה ֲעבֹת) "...ש ,יגיד(; "ו ְָע ִ ָ
א ָֹתַ .מע ֵ
ְר ) "...ש,
ָהב ו ִ
ָהב ו ְִר  ֲַ 0עמֹ ז ָ
ָהב ְ ת כָָ .ס ִביבֲ 0ַ ,עמֹ ז ָ
פ ֲעמֹנֵי ז ָ
ליו ָס ִביב ַ
ָנִי ַעל ָ
ְ ְמ ָ" אֹת ַעל
ָהב ָטה ר  ...ו ַ
ית ִ2י 1ז ָ
לגלד( )את מביני שזה מצלצל כשהולכי ע זה?(; "וְ ָע ִ ָ
ִהיֶה" )ש ,לולז( )מעניי א הכהני היו
ֶפת י ְ
ָפת ֶאל מל ְ0נֵי ַה ִ ְצנ ֶ
ְהיָה ַעל ַה ִ ְצנ ֶ
ְִ 0תיל ְ" ֵכ ֶלת ו ָ
ממשפחות של תורה ,או ממשפחות של מרימי משקלות(.
בעצ למה יש צור %בכל ההדר הזה? הא זה משו כבודו של כה גדול ,אולי משו כבודו של זה
שאותו עובדי הכהני במשכ? אולי משו שכהונה עוברת בירושה ולא בכישרו ,אז אולי כדאי
להבטיח שא לא יוכלו לתת כבוד לכה – יתנו כבוד לפחות לבגדי תפארתו ,ויוכלו להבדיל כל
ְהי ְָתה ָל ֶה4 ְ .הָ5ה ְל 4ח ַ3ת ע ָל"....
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היה לנו פע ס' בפלוגה ,שכדר %קציני רבי בכנופיה שבה שירתתי בסדיר ,היה נוהג ללכת ללא
דרגות .יו אחד הגיע לפלוגתנו ביקור ממלכתי של פמלית אלו ,הפיקוד .הסתכלו במוצב ,רחרחו
בבור התחמושת )א ,פע אי מספיק שקי מסביב( ,בדקו את החלודה במקלעי )תמיד לפני
ביקורות יש לילה מלא טל חלוד ומחליד( ,פשפשו ברישומי האפסנאות )למה כותבי שק"ש בס'
ואב" %בח'( ,מדדו את השמ בג'יפי )זה לא שחסר שמ ,המפקד ,זה שהג'יפ עומד עקו( ,פתחו
את ארונות המטבח לראות א הכחול והלב לא התבלבלו לנו )מזל שלא נשארו סימני מהדורב
של אתמול( ,שאלו שאלות חשובות )תמיד השאלות יותר חשובות מהתשובות( ,כתבו שתי מחברות
וחצי של הערות בונות )האפסנאי היה במרפאה ,אז לא היה מי שיוציא עוד מחברות( ושתו הרבה
קפה טוב )כמה שהקפה יותר טוב ,העונשי יותר קלי(.
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רגע לפני שהלכו ,לא התאפק אחד בעל דרגות ועיטורי הרבה ,ושאל את הס' שלנו" :תגיד לי ,למה
אתה בלי דרגות?" ענה לו הס' הצעיר )שהיה לו כבר אז ראש של אלו ,משנה וכריזמה של תת
אלו" :(,למה אני צרי %דרגות ,אתה רואה שכול יודעי שאני פה הס' ".
 .3אם לא למטה מזה
מצנפת ,מעיל ,כתפות ,חוש ואפוד .סליחה על השאלה ,אבל מה למטה? על בני אהרו נאמר:
ִהי" )כח .(42 ,על הכה הגדול
ֵכיִ .י ְ
ְסי ָבד ְלכַ 6ת ְ ַר ֶע ְרוָה ִמ ָ ְת ַניִ .ו ְַעד ְיר ַ
ֲה ָל ֶהִ .מ ְכנ ֵ
" ַוע ֵ
לא אומרי בעניי זה כלו ,וייתכ שהמעיל היה מכסה על הבושות הנ"ל .אבל נעלי לא מוזכרות
בשו מקו .ראית פע מל %בהדרו ,שנעליו לא מתאימות לבגד? ראית פע כה שאי נעליו
הולמות את חליפתו )שלא לדבר על לובשות שמלות למיניה( .אי %ייתכ שלא אומרי לנו כלו על
הלמטה ועל הנעלי? )פע סיפרו שחיי יבי בא לשדר חדשות בימי הקי& ,כשהוא לבוש בחליפה
יפה ועניבה ,כי אות רואי בטלויזיה ,ולמטה היה בסנדלי ומכנסי קצרי(.
יש האומרי שתפקידו של הכה להרי אותנו מהבלי העול הזה ולהביאנו אל מחוזות חפ&
רקיעי שחקי ,ועל כ לבושו התחתו אינו חשוב ,וככל שאנו עולי ע מידותיו  מתעשר לבושו
ַמ ֵ
ומעושרת נשמתנו העניה.
אני ע אלה האומרי שלא סת הכה הול %יח .,דווקא משו מעלתו ,דווקא משו תפקידו
הר ,דווקא משו כוחו הבלתי מוגבל ,דווקא משו לבוש הפאר שלו  דווקא משו כל הקד0שה
הזו ,עליו להל %יח .,להרגיש תמיד בכפות רגליו את חול 1של המציאות ,להמשי %ולדרו%
במקומות בה דורכי מאמיניו ולזכור תמיד "מאי באת ולא אתה הול."%
 .4למטה מזה
רב יוחנ בזכאי היה אומר:

" ִאָ .ל ַמ ְד ָ" " רָה ַה ְר ֵ ה ]ודאי שא קיבלת אותה בירושה[# ,ל
חזִיק ט ָבה ְל ַע ְצ ָמ ְִ ,י ְל ָכ ְ נ ָצ ְר ָ") ".פרקי אבות ב ,ח( .יש אנשי באר& הזו ששמו לה על
ַ" ֲ

ראש את מצנפתו של רב יוחנ וקראו למושב בו ה חיי "ב זכאי" .אתמול המשטרה מצאה
ש עובדי זרי ,ה גרו בכלובי של האווזי .בבוקר התאילנדי היו אומרי הלל לפני האדו,
משרתי בקודש ,מאכילי ומטפלי באווזי ,ובלילה האווזי היו שומרי עליה בכלוב של
האווזי.
זה שה קוראי לעצמ ב זכאי בלי לקרוא את ב זכאי ,זה מילא .אבל א היו רק פע אחת
הולכי יחפי בחרא של האווזי …
אגב ,לפי כל הסימני שבידי לא את הכהני מב זכאי יגרשו מהאר&.
 .5אולי זה
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כז.(20 ,
מצווה ראשונה במשכ הקודש .ביו הראשו הבדיל אלהי בי חוש %לאור ויהי אור .מעשה
ראשו של בראשית ומעשה ראשו של משכ – להבדיל בי חוש %לאור .כל כ %פשוט ,סת שמ
זית מהזיתי של האר& הזאת ,לא זהב מצרי ולא תכלת פרס ולא ארגמני מדי.
סת קד0שה של אנשי הבאי בנפש יחפה להדליק אור.

