לפרשת תצוה ()1

א .הוראות הבניה של משכן אלהים כבר ניתנו ,הגיע תורו של הגורם האנושי – אהרון ובניו .כל
פרט במראה הכהנים ובמדיהם ניתן למשה ,כדי ליישמו ולהנחילו לדורות הבאים .גם "טקס
המעבר" אל הקדושה מתואר בהרחבה ,וממנו נלמד כיצד הופך אדם פשוט למשרת בקודש.

ב .וְ אֶ ת-הָ ַאיִל הָ אֶ חָ ד ,תִ קָ ח; וְ סָ מְ כּו ַא ֲהרֹן ּובָ נָיו ,אֶ ת-יְדֵ יהֶ ם--עַ ל-רֹאׁש הָ ָאיִל .וְ ׁשָ חַ ְטתָ  ,אֶ ת-הָ ָאיִל; וְ לָקַ ְחתָ ,
אֶ ת-דָ מוֹ ,וְ זָרַ ְקתָ עַ ל-הַ מִ זְ בֵ חַ  ,סָ בִ יב .וְ אֶ ת-הָ ַאיִל--תְ נַתֵ חַ  ,לִ נְתָ חָ יו; וְ ָרחַ צְ תָ ִק ְרב ֹו ּוכְ ָרעָ יו ,וְ נָתַ תָ עַ ל-נְתָ חָ יו
וְ עַ ל-רֹאׁשוֹ .וְ הִ ְקטַ ְרתָ אֶ ת-כָל-הָ ַאיִל הַ מִ זְ בֵ חָ ה ,עֹ לָה הּוא ַלה'; ֵריחַ נִיחוֹחַ  ,אִ שֶ ה ַלה' הּוא .וְ לָקַ ְחתָ  ,אֵ ת הָ ַאיִל
הַ שֵ נִי; וְ סָ מַ ְך ַא ֲהרֹן ּובָ נָיו אֶ ת-יְדֵ יהֶ ם ,עַ ל-רֹאׁש הָ ָאיִל .וְ ׁשָ חַ ְטתָ אֶ ת-הָ ַאיִל ,וְ לָקַ ְחתָ ִמ ָדמ ֹו וְ נָתַ תָ ה עַ ל-תְ נּוְך
אֹ זֶן ַא ֲהרֹן וְ עַ ל-תְ נּוְך אֹ זֶן בָ נָיו הַ יְמָ נִית ,וְ עַ ל-בֹהֶ ן יָדָ ם הַ יְמָ נִית ,וְ עַ ל-בֹהֶ ן ַרגְ לָם הַ יְמָ נִית; וְ ז ַָר ְקתָ אֶ ת-הַ ָדם עַ ל-
הַ מִ זְ בֵ חַ  ,סָ בִ יב .וְ לָקַ חְ תָ מִ ן-הַ דָ ם אֲׁשֶ ר עַ ל-הַ מִ זְ בֵ חַ ּ ,ומִ שֶ מֶ ן הַ ִמ ְׁשחָ ה ,וְ הִ זֵיתָ עַ לַ-א ֲהרֹן וְ עַ ל-בְ ג ָָדיו ,וְ עַ ל-בָ נָיו
וְ עַ ל-בִ גְ דֵ י בָ נָיו אִ תוֹ; וְ קָ דַ ׁש הּוא ּובְ גָדָ יוּ ,ובָ נָיו ּובִ גְ דֵ י בָ נָיו אִ תוֹ[ .שמות כ"ט]21 – 15 ,

ג .דם על הידיים .דם על הרגליים .דם על תנוך האוזן .דם ניתז על הבגדים .דם על האב .דם על
הבנים .כך מתקדשים כהנים עבריים .ובמה נקדש אנו את חיינו?

ד .הקטלוג האדום של המילה שקיעה  /רוני סומק

