לפרשת צו

א .פרשת המינוי של אהרון ובניו לתפקיד חייהם – כהונה במקדש אלהים .רשימת המשימות העתידיות
שלהם כוללת הרבה דם ,והרבה אש.

ב( .א) ַויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה לֵּאמֹר( :ב) צַ ו אֶ ת ַא ֲהרֹן וְ אֶ ת בָּ נָּיו לֵּאמֹ ר זֹאת ּתו ַֹרת הָּ עֹ לָּה הִ וא הָּ עֹ לָּה עַ ל מו ְֹק ָּדה עַ ל
ּומכְ נְסֵּ י בַ ד יִלְ בַ ש עַ ל בְ שָּ ר ֹו וְ הֵּ ִרים
הַ מִ זְ בֵּ חַ כָּל הַ ַל ְילָּה עַ ד הַ בֹקֶ ר וְ אֵּ ש הַ מִ זְ בֵּ חַ ּתּוקַ ד בוֹ( :ג) וְ לָּבַ ש הַ כֹהֵּ ן ִמּד ֹו בַ ד ִ
אֶ ת הַ ּדֶ שֶ ן אֲשֶ ר ּתֹ אכַל הָּ אֵּ ש אֶ ת הָּ עֹ לָּה עַ ל הַ מִ זְ בֵּ חַ וְ שָּ מ ֹו אֵּ צֶ ל הַ מִ זְ בֵּ חַ ( :ד) ּופָּ שַ ט אֶ ת בְ ג ָָּּדיו וְ לָּבַ ש בְ ג ִָּדים אֲחֵּ ִרים
וְ הוֹצִ יא אֶ ת הַ ּדֶ שֶ ן אֶ ל מִ חּוץ לַמַ ֲחנֶה אֶ ל מָּ קוֹם טָּ הוֹר( :ה) וְ הָּ אֵּ ש עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ּתּוקַ ד ב ֹו ֹלא תִ כְ בֶ ה ּובִ עֵּ ר עָּ לֶיהָּ
הַ כֹהֵּ ן עֵּ צִ ים בַ בֹקֶ ר בַ ֹבקֶ ר וְ עָּ רַ ְך עָּ לֶיהָּ הָּ עֹ לָּה וְ הִ ְקטִ יר עָּ לֶיהָּ חֶ לְ בֵּ י הַ ְשל ִָּמים( :ו) אֵּ ש ּתָּ ִמיד ּתּוקַ ד עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ֹלא
תִ כְ בֶ ה:
ג .מהי הקדושה אם לא השוני המהותי מן האנושיות ,מן החיים – ההתחדשות התמידית ,ההיטהרות
היומיומית ,רוממות הרוח הנצחית שאין בה נפילה ,אש התמיד.
ד .לקונסטנטינוס קואפיס  /דליה יאירי
אתה –
ימים שיבואו עומדים לפנינו
כמו שורה של נרות דולקים
זהובים ,חמים ,נרות חיוניים.
ימינו שעברו משאירים מאחורינו
שורה ארוכה של נרות כבויים,
הקרובים ביותר עודם עשנים...
ואני –
הימים שהיו – דולקים בתוכנו
כמו לפידים עוברים מדור לדור,
מדורות ,אולי אותות ,הם לנו
אש תמיד.
לעיתים דווקא באור יועם נגהם,
ושלהבתם – החושך יאדיר.
הימים שיבואו מעמידים לפנינו
שורות של פמוטים כסופים
מחכים ללהבה שתהפוך יום חול
לחג.
הימים שיבואו עומדים לפנינו
כמו עלי זיתים כסופים
בפי יונה.

