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  " צו "פרשת השבוע גיעות מנ

 

 םהכוהניתיאור עבודת ,  קורבנותממשיכה לעסוק בדיני הקרבת  . הפרשהאת פרשת צובע"ה השבת נקרא 

 .והקדשתם לכהונה  םהכוהניהכנות לחנוכת המשכן ומשיחת הבמשכן, 

השלשלת מסומנת בצורה א הנדירים בתורה. אחד מטעמי המקר –את סוד ה "שלשלת " פענח הרב זקס מ

 –בתורה  פעמים 4מופיע רק שלשלת  הטעם .עולה ויורדת , עולה ויורדת הצורת נגינמסמלת ומסולסלת 

מצבים של דילמות , על טעם מרמז הל המקומות הללו . בכבספר בראשית ופעם אחת בפרשתנופעמים  3

 .  סיפור עצמוברק רמוזים ש יםמשבראישיים ו םענייניניגודי 

 

הקב"ה נטה לו  .תהבסיפורו של לוט אשר התיישב בסדום והשתלב באוכלוסיי ההשלשלת הראשונה מופיע

ים ְב֣לֹוט " ואפילו מאיצים בו לפעול הם מייעצים לו לברוח  ,חסד ושלח מלאכים להצילו ִ֖ כ  יצּו ַהַמְלאָּ ִ֥ ַויָּא 

יר ֶֽ ע  ן הָּ ֲעֹוִ֥ ה ַבֶֽ ֶפִ֖ סָּ ת ֶפן־ת  ֹאֹ֔ ְמצָּ יךָ֙ ַהנ  י ְבֹנֶתַ֨ ְשְתךָ֜ ְוֶאת־ְשֵתֵּ֤ ת־א  ח ֶאֶֽ ר קּו֩ם ַקַ֨  לפני שמתחילה מהפיכת סדום" ֵלאֹמֹ֑

ּה "   ? ומה עושה לוט ְתַמְהמ ָ֓ ַֽיִּ , יש יש דילמהשומבינים לראשונה אנו פוגשים את סימן השלשלת "    ַו 

החלטה לעזוב את המקום בו ין הנקרע בהוא  בהחלטתומתמהמה בעיה וצריך לקבל החלטה קשה . לוט 

, ם וניצלהוא בורח מסדוהוא בוחר נכון ,  .חיים ובהתחלה חדשהלבין הבחירה בנעשה לביתו , והתבסס 

 היה נהרג יחד עם כולם.הוא ום של צאצאיו ופזה היה סופו וסהרי ש היה מתמהמה יותר  םא

 

שנים מצביעים ר. הפיורשו של אברהם -עבדו הנאמן של אברהם נדרש למצוא כלה לבנו  -קרה השני מה

אם ליצחק לא יהיו יורשים הרי שאליעזר  ,בנוסף. . אליעזר היה מעדיף לשדך את בתו ליצחקבטותלעל הת

, הוא אליעזר נאמן לאברהם אבל יש לו נגיעה אישית   .מרא רש את אברהם כפי שאברהם עצמוויהיה 

בכנות אליעזר מתפלל למרות זאת  .ת השידוךהשיג אנבחר ליחיד בשידוך של יצחק והוא זה שהמפסיד ה

ר" נגיעה אישית למרות הלהצלחת המשימה לטובתם של אברהם ויצחק ו ֹּאַמָ֓ ם ה'  ׀ ַוי הָֹּ֔ י ַאְברָּ ֣ ֱאֹלֵהיָ֙ ֲאֹדנ 

ם ֶֽ הָּ י ַאְברָּ ִ֥ ם ֲאֹדנ  ִ֖ ֶסד ע  ֲעֵשה־ֶחֶ֕ ֹום ַוֶֽ ַנִ֖י ַהיֹ֑ ִ֥א ְלפָּ ר"  ַהְקֵרה־נָּ ֹּאַמָ֓ נשאר עזר ילאשלו , ההפסד למרות .שלשלת  - ַוי

  הם ויצחק .נאמן לאבר

 

שרו של מצליח ומוערך כאחראי בית פוטיפר מקרה השלישי מופיע אצל יוסף כשהוא כבר בתפקיד ה

ן " – מסרב לה, במצרים הזימה היתה מקובלת אולם יוסף אשת השר מנסה לפתותו  .פרעה א ָ֓ .  " ׀ ַוְימ 

יכניס אותו , ברור שסירוב הגדול , מעבר לפיתוי שלו  ומרמזת לנו על המאמץ בסירובבאה השלשלת 

 .מדובר בעבד עברי עם היסטוריה אישית ומשפחתית קשה מאדולמרות ש לצרות גדולות כפי שאכן היה

 נשאר נאמן לעצמו ולמורשת האבות הקדושים. יוסף

 

צאצאיו לדורי בניו וומכאן והילך לכהן גדול  אחיו משה הולך למנות את אהרון. אצל משההמקרה הרביעי 

שח אותו ומוהטקס משה מלביש את אהרון בבגדי הכהן הגדול קראת ל לתואר "כהן " . וייוולדדורות 

טאנו מגלים " .כשאנו קוראים את הטקסט בשמן המשחה  ְשח ָ֓ ּוְך  ׀ ַויִּ ן ַעל־ְתנִ֥ ֵתֵּ֛ ֹו ַוי  מֹ֔ דָּ ח ֹמֶשהָ֙ מ  ַקֵּ֤ ַוי 

ן ֶזן־ַאֲהֹרִ֖      .השל משהפנימית מז למצוקתו זהו ר. ה , מאבק פנימיממבינים שיש כאן דילכבר ו " ואנ ֹאֶֽ

הוא הופך  .יייחודתפקיד יש לאהרון מעתה  .אהרון כשלצדוהמנהיג הבלעדי של עם ישראל  ואמשה ה

ביקש שררה לא משה כל עבודת הקודש . ,  רק בסמכותו. אהרן יעשה דברים שזכות עצמוב יגמנהל

הגמרא אומרת  .דתיתהמנהיגות המאולם זהו רגע מכונן עבורו כשהוא נפרד  ,ומנהיגות נהפוך הוא

 בסנה  אליוהמנהיג עוד בהתגלות ה'  תפקידמשה ניסה לסרב ולדחות מעליו את כאשר שהמהלך הזה נגזר 

 ובניעתיד מ, אולי הוא מאוכזב מצה, החמשה שמח למנות את אהרון אחיו לתפקיד אבל אולי מרגיש אבדן

 לאהרן לא ירשו אותו בתפקיד . דוצאצאיו שבניגו

ללא התלבטות  .עול בהתאםועלינו לפ קומנו בעולםשעלינו לדעת את מארבעת הדוגמאות מלמדות אותנו 

ו הנאמן אליעזר הוא עבד .םסדוב נואי ומקומו. לוט היה עברי למרות שתיתכן החמצהווללא נגיעה אישית 

 .המצריתדרך ב בדרך אבותיו ולאמתנהג הוא  והאבות של יעקב צאצאיוסף הוא  .אברהם ולא יורשו של

 ." לצדדים "לפזולאין צורך ו. אנו מה שהננו ואחיו הוא הכהן הגדולים מנהיגהו יםנביאבכיר המשה הוא 

בדיוק כפי שהשלשלת מסמנת אולם בסוף כשההכרעה  .ו עליות וירידות בהרגשהן טבעי כמובן שיהיבאופ

   .מגיעים גם להשלמהנכונה ...

 שמח.ופורים  שבת שלום

 

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


