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פרשת וו
תחפושות לפסח

בלקוחות  מביט  נריה,  של  וזול”  “כשר  בחנות  בתור  עומד  קרשנר  מוטי 
העומדים בטור המצות ובוחרים את סוג המצות אותם רוצים לליל הסדר.

חשב  המצות”  מאכילת  עסק  כזה  עושים  אנשים  למה  מבין  ממש  לא  “אני 
בסדר  הטעם  וגם   - גדולה  מצוה  שזו  יודע  שאני  מתכוון  “אני  לעצמו.  מוטי 
גמור - אבל זה עולה כל כך יקר. שמעתי שאבא אומר לאמא שהוא יצטרך 
עבודה צדדית נוספת בשביל ההוצאה הזו השנה. מעל מאה שקל לקופסה?! 

זה לא הגיוני! מה זה בסך הכל?! קרקרים...

“וזה לא רק הכסף - זה גם כל הטקס המוזר שסביב זה. כולם יושבים סביב 
השלחן ולועסים מצה, כאילו שזה הדבר החשוב ביותר שקרה בכל השנה. יש 

עוד המון מצוות שלא עושים מהם עסק כה גדול”.

“מוטי”, קראה אמא. “אני גמרתי לשלם, בא בבקשה לעזור לי להכניס את כל 
השקיות לרכב. אני רוצה להגיע הביתה עד 10:00 בכדי שלא נפסיד את שיחת 

הועידה של הרב שלך. הוא אמר שזו השיחה הכיתתית האחרונה לפני החג."

בחזרה בבית משפחת קרשנר. רעש. כולם בבית. ולמרות שמזג האוויר בחוץ 
נאה מאד, גב' קרשנר לא מרשה לילדיה לצאת אפילו למרפסת הקדמית. מוטי 
לסוף שיעור החומש של הרבה  ולהקשיב  בטלפון, מנסה להתעלם מהרעש 

שלו.

הרב ערליך:
שהשבוע,  מכיון  בטלפון.  אותי  שומעים  כולכם  שאתם  מקוה  אני  "ילדים, 
פרשת צו, הינו גם שבת הגדול, נסיים בדבר תורה מהפרשה שגם יכין אותנו 

לקראת פסח.

את  וראיתם  שלכם  ההורים  עם  לחג  לקניות  יצאתם  שחלקכם  בטוח  "אני 
המחירים הגבוהים של המצות. אל תחשבו שזה בגלל הקורונה שהמחירים 
כל כך עלו השנה. גם כשאני הייתי ילד קטן, המצות עלו הון תועפות, המצות 
שהקדוש  לכך  הרמזים  אחד  את  מוצאים  אנו  צו  ובפרשת  יקרות.  היו  תמיד 

ברוך הוא גרם לזה להיות בצורה זו.
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“נאמר בפרשת השבוע שבבית המקדש, מתי שהכהנים אכלו מקרבן המנחה 
]קרבן הנעשה מקמח[, הם תמיד היו צריכים לאפות זאת למצה.

“זוכרים את הטיול הכיתתי שלנו למאפיית המצות אחרי פורים - איך כולם 
התרוצצו, עשו את הכל במהירות האפשרית בכדי לוודא שהמצות יאפו לפני 
שיעברו 18 דקות? טוב, זהו רק חיקוי של מה שהכהנים עשו כל השנה בבית 
המקדש. הכהנים היו צריכים להיזהר כל השנה עם קרבן המנחה בכדי שזה 

יצא מצה ולא חמץ.

“המצה נחשבת לאוכל מיוחד עבור הכהנים. וזה אחד הסודות לסיבת אכילת 
זו הסיבה שאומרים  סיבות לאכילת מצה בפסח.  ישנם הרבה  וודאי,  המצה. 
שיש  המשמעות,   - הרבה'  דברים  עליו  שעונים  'לחם  היא:  שהמצה  בהגדה 
הרבה דברים לדון עליהם בזמן אכילת המצה. אך ישנו דבר אחד שהפרשה 
אוכל  ומהווה  מיוחדת  היא  שהמצה  והוא:  המצה  אודות  לנו  מזכירה  שלנו 

מלכותי לכהנים”.

“אבל הרב”, שאל מוטי, “אם המצה היא באמת אוכל מיוחד עבור הכהנים, 
מדוע אנו אוכלים מצות? הרי איננו כהנים.”

“שאלה מצוינת, מוטי, בליל פסח ישנה מצוה לחקות את הכהנים”

“אבל הרב, זה לא פורים - זה פסח! מה העניין לחקות את הכהנים?”
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“זה בדיוק העניין, מוטי, אנו לא מתחפשים בליל הסדר לכהנים! אנחנו באמת 
לא  הוא  חופשיים.  להיות  בכדי  רק  ממצרים  אותנו  הוציא  לא  השם  כהנים! 
גאל אותנו רק כי הוא ריחם עלינו והרגיש את מצוקותינו. הסיבה שהוציאנו 
ממצרים היא מכיוון שהוא רוצה בנו להיות לו עבדים. במקום לשרת את פרעה 
הקטן והשפל, נהפכנו להיות כעת עבדים למלך עצום. למלך מלכי המלכים. 

יוצר כל העולמות.

“וזה מה שהשם אמר לנו בהר סיני. הוא אמר, 'כעת נהייתם לי לעם, ולי תהיו 
ממלכת כהנים וגוי קדוש', השם אמר שמכאן ואילך, בדיוק כמו שלכהנים יש 

תפקיד לשרת את השם בבית המקדש, גם לנו יש את אותו

כהנים  אנו  גם  הדבר.  אותו  את  לעשות   - שלנו  הפרטי  בבית   - "התפקיד 
והתפקיד שלנו הוא לשרת את השם במשך כל היום. נכון, אולי אנו לא שוחטים 
בהמות ומקריבים אותם על המזבח, ואולי אנחנו גם לא מדליקים את מנורת 
הזהב או אופים את לחם הפנים. אך אנו עדיין מהווים חלק ממלכת כהנים, אנו 

משרתים את השם.

"אנו משרתים ללא הפוגה! במהלך כל היום אנו עסוקים בברכות, תפילות, 
מצוות, חסד, מחשבה על השם, נקיון ובישול יום טוב. הכל בשביל השם בגלל 
שזה התפקיד שלנו בחיים - להיות כהנים להשם. ובפסח, אנו מזכירים לעצמנו 

את תפקיד זה על ידי אכילת המצה בדיוק כמו שעשו הכהנים!”

בברכת בריאות ושבת שלום!
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