לפרשת תצוה ()2
א .בהוראות הבניה למשכן האלהים ישנו מקום של כבוד לכהנים ולמעשיהם .הלבוש המיוחד ,זמני
העבודה ותהליך הקרבת הקרבנות  -הכל מפורט לפרטים מדויקים .אבל המשכן אינו של הכהנים,
הוא של העם כולו .וכך גם אלהים.

ב( .מג) וְ נֹ עַ ְדתִּ י שָׁ מָׁ ה לִּ בְ נֵי ִּי שְ רָׁ אֵ ל וְ נ ְִּקדַ ש בִּ כְ ב ִֹּדי(:מד) וְ ִּקדַ שְ תִּ י אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֶ ת הַ ִּמזְ בֵ חַ וְ אֶ ת ַא ֲהרֹן וְ אֶ ת בָׁ נָׁיו
אֲקַ דֵ ש לְ כַהֵ ן לִּ י( :מה) וְ שָׁ ַכנְתִּ י בְ תוְֹך בְ נֵי יִּשְ רָׁ אֵ ל וְ הָׁ יִּיתִּ י לָׁהֶ ם לֵאֹלהִּ ים( :מו) וְ י ְָׁדעּו כִּי ֲאנִּי ה' אֱֹלהֵ יהֶ ם ֲאשֶ ר
הוֹצֵ אתִּ י אֹ תָׁ ם מֵ אֶ רֶ ץ מִּ צְ רַ יִּם לְ שָׁ כְ נִּי בְ ת ֹוכָׁם ֲאנִּי ה' אֱֹלהֵ יהֶ ם[ :שמות כט]46 - 43 ,
ג .אלהים אינו זקוק לבית ,כדי להופיע בעולם .הוא אינו זקוק לכהנים שיעבדו אותו .בני האדם הם אלה
הזקוקים למשכן הפיזי ,הגשמי ,שיזכיר להם את הנוכחות האלהית הנצחית בלב כל אחד ואחת.
הם אלה הזקוקים לכהנים ,כדי שיתמודדו יום יום ,עם מה שהם מסוגלים אליו במינונים קטנים
בלבד.

ד.

יָׁפֶ ה וְ טוֹב לֶאְ חֹ ז  /ר' יהודה הלוי
יָׁפֶ ה וְ טוֹב לֶאְ חֹ ז בְ בֵ יתְ ָך מַ ֲחנֶה
לָׁעָׁ ם אֲשֶ ר ִּש ְמָך בְ ִּק ְרבָׁ ם ַי ֲחנֶה.
הַ שֵ ם אֲשֶ ר ִּשכְ נ ֹו בְ רּום ע ֹולָׁם – וְ הּוא
נ ְִּמצָׁ א בְ לֵב ַדכֶא וְ עִּ ם אִּ יש ַנ ֲענֶה,
ּושמֵ י ְמרו ִֹּמים ֹלא יְכִּ ילּוהּו – וְ אִּ ם
ְ
י ַָׁרד ֲעלֵי סִּ ינַי וְ שָׁ כַן בַ סְ נֶה.
ַד ְרכ ֹו ְמאֹ ד קָׁ ְרבָׁ ה וְ לִּ ְמאֹ ד ָׁרחֲקָׁ ה.
כִּ י כֹל אֲשֶ ר פָׁ עַ ל לְ יֵש ּולְ מַ ֲע ֶנה.
הֵ ן עַ ל לְ בָׁ בִּ י מֵ אֱֹלהֵ י מַ חֲשָׁ ב,
גַם עַ ל לְ ש ֹונִּי מֵ ֲא ֹדנָׁי מַ ֲענֶה.

