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עבודת המאור , בגדי כהונה , שמן  –משכן ב השגרתיתעבודת ה' בנושא ממשיכה פרשת השבוע תצווה 

 ועוד. מזבח הקטורת,  םהכוהני

 םהכוהניבעבודת  השגרתיותנושא את , את רעיון עבודת ה' מסבירבפירושו לפרשה  זקסיונתן רב ה

משום זאת הרב זקס  לדעתבחרה במילה עבודה לציון עבודת ה' היהדות . ' של כלל המאמיניםובעבודת ה

בדרך של שגרה . יום יומיומאמץ בכדי לצמוח ולהצמיח מבחינה רוחנית נדרשת עבודה ל עבודה כמו כש

חז"ל שבו סם פורגדה המאהמדרש הרב מביא את . מגיעים להישגיםת עם נהלים ברורים קבועה ומדויק

  -הפסוק  בן זומא מציע את ית התורה .היכול ללמד על תמצ ועיקרי בתורה ידנים ומחפשים פסוק יסוד

את  שמעון בן פזי מציעואהבת לרעך כמוך "  מציע את "ם רבי עקיבא ( )וכמובן גן ננס "שמע ישראל " ב

ֶקר; ְוֵאת ַהֶכֶבׂש ַהֵשִני, ַתֲעֶׂשה ֵבין ָהַעְרָבִים-ֶאת"  מהפרשה שלנו הפסוק  ונאמר "  ַהֶכֶבׂש ָהֶאָחד, ַתֲעֶׂשה ַבבֹּ

 " שמע ישראל " צפויות ומקובלותהגיוניות , שתי ההצעות הראשונות היו  תמוה מאד, .הלכה כבן פזי

רובנו מת זאת לעו ,הוא תמצית המוסר היהודי" ואהבת לרעך כמוך  . "מגלם את תמצית האמונה היהודית

 –בן פזי מבקש ללמדנו עיקרון יסודי  " כתמצית היהדות .... ַהֶכֶבׂש ָהֶאָחד-ֶאתלא היה מסמן את הפסוק " 

היהדות היא יסוד , היהדות לא תשרוד . הודי אמונה יהודית ולא מוסר י תהיהיום יומית לא הת ה' דעבובלי 

 האפורה השגרתית המדויקת הקבועה , םהכוהניעבודת  .עבודת ה'  על מבוססהכל היום יומית  ת ה'עבוד

         .חינוךהיוצרת ושה קדזו דת של . ות ונשנותחוזרפעולות  ,ם יומייהדות יש פולחן יול ום.מידי י

 .סירותמהתמדה ואמונה ברי הצלחה של מלכי ישראל כששילבו שגרה של תורה והתנ"ך מלא בסיפו

דיאולוגיה האישבן פזי בא לומר  .הם המקבילה של עבודת המשכןרבית שחרית מנחה וע ,תפילות היום יום

  .יותר הוא התרגום לעולם המעשה ועל ידי זאת יורגל גם הלבחשוב חשובים מאד אך  והמוסרהאמונה 

 כונן שבו אנו קולטים נתקלים באירוע מאנו לעיתים  .שימותמר הבנותוחוויות אנו עוברים בימי חיינו 

 לא ישתמרם יומי ללא יישום יו .לשנהלחודש או  ,להרשים אותנו לשבוע יכולה " משנה מציאות" רעיון 

פילוסופים ,  -תחומים שונים בישכח . הוכח שאנשים ששינו את פני העולם ועם הזמן יעלם או  הרעיון

הרגלים קבועים ,  לעשבה הם קבעו "פולחנים " של הקפדה תה שגרה כולם היל ,וליםגד צייריםו מלחינים

,  הם היו פורצי דרךלמרות ה"עולם האפור " שלהם  .דרסדר יום שיגרתי המכניס לחיים משמעת וס

יצירת משמעת של באמצעות  לשגרת יום יום רעיונות פורצי דרך ,חוויות שיא הפכו .חדשנים , חלוצים

הפוך אותם ל הצליחהחזונות נשגבים ווגלה מראשיתה ברעיונות נאצלים דהיהדות שה והתמדה .קעבודה 

 ההלכה מעמידה מערכת שלימה של הרגלים קבועים אשר מארגנים את התודעה מחדש לדפוסי התנהגות .

( .תמיד )או ברוב הפעמים..לשלוט ו ללכת בדרך הנכונהגורמים לנו ו  משמעות ,משמעת ניסים לחיינוכמו

. היהדות מבחוץ  והמעשים תהפעולוולהיות אחראי על חיוביות  מחשבותדל לשלוט בלהשת ל הרגשותע

אבל זוהי בדיוק דרכם של כל אותם  ,ללא מעוף , שגרתית , ולעיתים גם לשומרי המצוות נראית משעממת

 לאחר עבודה קשה ומשמעת מדהימות אשר הגיעו לתוצאותאותם ענקים , בתחומים השונים  עולםגדולי 

                           .הישגינו בטווח הרחוקעשינו ומלחוויות ולהנאות השונות אין השפעה על  . ברזל

, ברכות , צורת התנהגות ילות תפ –ת היום יום היהדות מבקשת להפוך אותנו למקצוענים באמצעות שגר

 .קנה חוסן פנימימו משנה את ארגונו של המוח ,הוכח מדעית שתרגול רוחני חוזר ונשנה .בעבודה ובבית

 .שלנו ךב את הזהות ואת הדרמעצ .דםת אמון בבני אתחושלנו  מעניק .טובתודה ורי מכל אותנוהוא הופך 

כל  , ל יוםכב 'עבודה הבכדי להגיע לתוצאות כך ם להתאמן חייבי מקצוענים אים סיקמו /אים ספורטכפי ש

  .וסיפוק נחת מלאי הצלחותולחיים טובים יותר השנה וכל החיים מביאה 

   

 . שבת שלום

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


