
 / הרב אלישע וולפין פרשת צו: מה בין הרכבת הקואליציה והאמת
 

 חברים יקרים,

  
של מדינת ישראל. תכניות  34 –בעת כתיבת שורות אלו, מתנהלות השיחות להרכבת הממשלה ה 

האקטואליה ברדיו הפכו למפגש מזוכיסטי ונוראי עם הררי שקר וזיוף שרק האדם יודע לייצר. 
מזל שאני נמנע מלצפות בטלוויזיה, אחרת הייתי צריך גם לראות את הפנים המשקרות במצח 

מדגימים לנו את תמצית  –במיוחד הראיונות, וביתר שאת המתראיינים  - נחושה. הדיווחים
רק על חזון ועל ערכים! תיקים ממש לא  -הם אומרים  –השקר האנושי )"לא שוחחנו על תיקים 

 מעניינים אותנו, אנו עסוקים בדמותה של מדינת ישראל..."(. 
  

מקרה זה מחנה אחד מרכיב את אני בשום פנים ואופן לא מביע כאן עמדה פוליטית! שהרי ב
הקואליציה, בעוד המחנה השני מלקק את פצעיו. אבל אם התוצאות היו הפוכות, הרי שהמחנה 

. ואם חלילה הייתי מוצא את עצמי משחק תפקיד במשחק בדיוק את אותו הדברהשני היה עושה 
מי ואת כל מי הפוליטי )אלוהים אדירים, עשה שזה לא יקרה לי!(, מן הסתם הייתי מורח את עצ

 שמסביבי באותו סחי. 
 למה? 

 כי כאלו אנחנו. 
זה לא בא מרוע! הפוליטיקאים שלנו אינם טובים יותר או רעים יותר מאתנו, פשוטי העם. הם 
בשר מבשרנו, ואנו בשר מבשרם. הם השיקוף שלנו, רק שבמקרה שלהם הווליום חזק יותר 

מלבה את האש ומעצימה  -מכורים לרפש הזה  שיודעת שאנחנו –והמיקוד חד יותר, כי התקשורת 
 את הדרמה. 

  
על רקע זה באה פרשת צו, הפרשה השנייה בספר ויקרא, וממשיכה את השיחה שהחלה בפרשה 
הקודמת, פרשת ויקרא, על הקורבנות. בזכותה, אני אולי מבין סוף כל סוף )לאחר שנים של 

 תהייה(, את יצר הקרבת הקורבנות של האדם. 
  

לפחות לא קורבנות מהחי! לא רק  –העבודה שלי היא שאלוהים לא רוצה מאתנו קורבנות הנחת 
המקריבים  -הנביאים רומזים לכך, הפשט של התורה ברור מאוד בעניין: מאז קין והבל 

והמשך בנח, אברהם ויעקב, האדם הקריב לאלוהיו קורבנות ומנחות. באף אחד  -הראשונים 
 ! מהמקרים אלוהים לא ביקש זאת

  
 והנה פתאום נראה שבספר ויקרא הקרבת הקורבנות מקבלת מנדט אלוהי! הכיצד?

  
זה אותו אלוהים. הוא לא השתנה. בספר ויקרא, שנקראת גם "תורת כהנים", הוא פשוט מזהה 
את הכמיהה העזה של האדם להקריב. אלוהים משלים עם זה, ורק מבקש מהאדם לתעל את 

וגבולות. למרות מה שנראה על פני השטח, ספר ויקרא, וביתר הכמיהה הזו ולשים לה סייגים 
שאת פרשת צו, אינם ציווי להקריב קורבנות! נהפוך הוא. הציווי הוא להגביל את הקרבת 
הקורבנות, בכדי לתעל ולהתמיר את יצרו החי של האדם למקום נשגב. ברור שאיסור מוחלט על 

זירה שאין הציבור יכול לעמוד בה". האדם זקוק הקרבת קורבנות לא היה עובד, כי "אין גוזרים ג
 לקורבנות, ואלוהים הבין את זה והתיר את זה. 

  
ואנחנו? אנחנו היום לא מקריבים קורבנות מן החי )במובן התנ"כי(. למה? האם האדם השתנה? 

 האם הוא התפתח? האם הוא שונה במהותו מאבותיו?
  

. הוא נעשה יותר "מתורבת" )תלוי בגובה...(. הוא בשום פנים ואופן לא. האדם התעדן )אולי...(
יותר מנומס )לפעמים...(. הוא יותר מרוסן )תלוי...(. הוא יותר "מחונך" )קצת...(. אבל שונה 
במהותו? ממש לא. היצריות פשוט יותר מודחקת והבושה יותר )קצת( גדולה. אבל לפעמים 

מערב וגם במזרח, בכל הדתות ובכל גם ב –היצריות הזו שבה ומתפרצת במפלצתיות מזעזעת 
 הציוויליזציות. 

  
שנים שאני מנסה לתפוס, לקלוט בחושים שלי, מה לעזאזל רוחש בתוכנו, שמבקש מאתנו לשחוט 

 עזרו לי מאוד!  –הגועל והמיאוס  –ולהקריב? האזנה ממושכת מדי לדיווחי הרכבת הקואליציה 
  

אני מקשיב למתראיינים קשב רב, ותוהה, מה הם באמת רוצים להגיד? מה היא האמת שלהם? 
 קורקט, מה הם באמת היו אומרים?-אם לא היה צריך למרוח את כולם בהבלי הפוליטיקלי

  



כולנו מתקשרים עם העולם כשמסכות תרבותיות, אידיאולוגיות, פסיכולוגיות ואחרות חוצצות 
בינינו לבין האחר, ובינינו לבין בוראנו, ולצערי, גם בינינו לבין עצמנו. כולנו מנסים למכור 
לסביבתנו דימוי, אידיאה, תמונה יפה. לא כי אנחנו אוהבים לשקר ולהונות! חס וחלילה. אנחנו 

ת רוצים את האמת. אבל יותר מן האמת אנחנו זקוקים נורא ש"יבחרו בנו", שיאהבו אותנו, באמ
 שיצרפו אותנו לנבחרת החלומות. 

  
ואז, מדי פעם, ככה לפעמים..., עולה מתוכנו משהו עמוק שמבקש לקרוע את המסכה מעלינו! 

 משהו שמבקש לגעת במהות. לגעת באמת. 
  

חל בהקרבת ילדינו ממש, והמשיך בהקרבת בעלי החיים שאנחנו הקרבנות הם בשר מבשרנו! זה ה
"יילדנו" ואנחנו גידלנו בחצר ביתנו )בתקופה שלא היו רפתות תעשייתיות ענקיות כמו היום, בעידן 
שלכל משפחה היה קומץ קטן של בעלי חיים, ושבסוף היום הם נכנסו לישון עם המשפחה תחת 

 אותה קורת הגג!(.
  

הה שלנו להסיר מעלינו )באכזריות מה...( את העידון, את הקליפות, את הקרבנות הם הכמי
המסיכה, ולגעת במהות של החיים. לגעת באמת. לגעת בדם )"כי הדם הוא הנפש", נאמר בפרשת 

 נח(!
  

אני זוכר שלקחתי קורס בכתיבה יוצרת לפני הרבה שנים בברקלי קליפורניה. לקורס קראו 
"writing to the bones"( לשד העצמות. בקורס תרגלנו כתיבה -ומר, לכתוב אל )או מ, כל

מהמקומות הכי לא מעובדים; להתחבר אל איזו אמת חיה ובועטת בתוכנו, וממנה להתבטא. אף 
אחד לא הקריא בפני התלמידים האחרים את מה שכתב, כי מיד היו עולות המסכות בכתיבה, 

צצו רבדים אחרי רבדים. ברובד הראשון של והעצמות היו "נעלמות". וכך בתהליך הכתיבה עלו ו
התהליך עלו דברים מוכרים, אבל כאלו שברור שלא נספר לאף אחד... מהרבדים העמוקים יותר 
הגיעו החומרים המעניינים באמת. צפו ועלו דברים שהסתרנו אפילו מעצמנו. וככל שהתקלפנו )רק 

ושות עמוקות של שמחה, הודיה, צער מול עצמנו!( כך התחלנו לגלות עוצמות, חיּות, רגשות, תח
 וכאב, שכלל לא ידענו שהיו שם. 

  
כן. אני חושב שזו החוויה של הקרבת הקרבן. של קילוף העור והבשר, של חשיפת העצמות והקזת 

 הדם. החיה המסכנה פשוט נמצאת שם במקומנו. 
  

ר המרפא מכל: והנה, דווקא כאשר מותר לקלף את הקליפות ולהגיע עד העצם, התגלה לי הדב
התחלתי לגלות שהקליפות הללו לא באמת היו שקר! הן לא היו זיוף כלל וכלל! הן היו "הבגדים" 
שעטינו על עצמנו, כי הרי אי אפשר ללכת "עירומים" לחלוטין, חשופים לכל. יתרה מכך: אלו 

שהננו "הבגדים" והקליפות שעושים את הכל מעניין. ואם נדייק, אלו הבגדים שמבטאים את מי 
 במעמקינו. 

  
מנגנון הקורבנות אפשר לאבותינו מדי פעם להתאוורר מה"לבוש" שלהם, להסיר אותו לרגע 

 קתרטי אחד, כדי לשוב ולעטות אותו, או אולי לבחור במקומו בגד אחד. 
  

הפוליטיקאים שלנו, הם הקולבים של "הבגדים" והקליפות שלנו. אנחנו הרי לא רוצים אותם 
ו לא באמת רוצים לשמוע מהם את האמת )בשביל האמת נלך למקומות אחרים(. עירומים! אנחנ

מהפוליטיקאים שלנו אנחנו רוצים לשמוע דווקא אמירות כמו "חברה אזרחית טובה יותר, 
מעודנת יותר, מחונכת יותר, מתורבתת יותר". כלומר, תציגו לנו חברה חנוטה בבגדים שנעים לנו 

מתפרה שכל כלה פוליטלי קורקט. "שלא נבוש, ולא ניכלם, ולא להיראות בהם. חליפה מחויטת ב
 ניכשל, לעולם ועד" )מתוך סידור התפילה(. 

  
הפוליטיקאים הדנים בהרכבת הקואליציה מספרים למראיינים על הקליפות שאנחנו רוצים כל כך 

גידו לראות. הם תצוגה אופנתית של הבגדים שבהם אנחנו רוצים להיראות. אנחנו רוצים שהם י
 לנו ש"לא באנו לדבר על תיקים, אלא על חזון".

  
את האמת לא נצפה לקבל מהפוליטיקאים. זה לא תפקידם. לא לשם כך בחרנו בהם. את האמת 
נקבל מהכוהנים ומהנביאים. גם את הכוהנים וגם את הנביאים אנחנו לא בוחרים. התפקיד שלהם 

   שם מסתתרת החיות שלנו, האש שלנו. הוא לחבר אותנו אל עצמנו, אל לשד עצמותינו. כי 
  

 איך אני יודע את זה?
  



כי כל סיפור הקורבנות נגזר מהפסקה הפותחת את הפרשה. מהפסקה הזאת נגזרת הסיבה 
 להקרבת הקורבנות: 

ר ה' ֶאלא)יקרא, פרק ו'(  נָּיו לֵּאֹמר: -ַאֲהֹרן ְוֶאת-. ַצו ֶאתב  ֹמֶשה לֵּאֹמר.-. ַוְיַדבֵּ ת ָהֹעָלה, ֹזאת ּתוֹר  בָּ
ל ל מוְֹקָדה ע  ח  ָכל-ִהוא ָהֹעָלה ע  ִמְזבֵּ ד-ה  ְיָלה ע  ל  ד בוֹ.-ה  ח  ּתּוק  ִמְזבֵּ ׁש ה  ֹבֶקר ְואֵּ ן ִמּדֹו ג  ה  ַבש ַהֹכהֵּ . ְולָּ

י רֹו...-ַבד ִיְלַבש ַעל-ַבד ּוִמְכְנסֵּ ַשט ֶאתד  ְבשָּ ִרים... -. ּופָּ ִדים ֲאחֵּ ַבש ְבגָּ יו ְולָּ דָּ ל. הְבגָּ ׁש ע  ח  -ְוָהאֵּ ִמְזבֵּ ה 
ד לובוֹ ֹלא ִתְכֶבה... -ּתּוק  ד ע  ׁש ָּתִמיד ּתּוק  ח  ֹלא ִתְכֶבה! -. אֵּ ִמְזבֵּ  ה 

  
 הכהן לובש בגדי בד על בשרו ואז הוא מסיר אותם ולובש בגדים אחרים.

באש והעשן עולה אל  מעלה מעלה את הכמיהות והתפילות של האדם. הוא שורף הכל  והוא מעלה
 השחקים.

 –אבל עיקר תפקידו של הכהן, לוודא שאש התמיד, אש החיות, אש הקיום, האש הפנימית הזאת 
שהאש הזו תוקד על המזבח,  –זו המקיימת את היקום כלו, זו שהיקום כלו הוא רק לבוש לה 

 לעולם לא תכבה. 
  

שראל. ממשלה ששריה יודעים לשים מי ייתן, ובירושלים תקום ממשלה טובה למען כל אזרחי י
את האמת האישית שלהם בצד, כדי לתפור לנו בגדים חינניים, שיתאימו לכולם, ושנהנה לצאת 

 עמם לרחוב ולעולם. 
  

שם אנו נועדים עם עצמנו ועם אלוהינו, בקודש  –ומנגד, מי ייתן, ובחדרי חדרינו, באוהל מועד 
י העור והבד של התקינות הפוליטית, ולקלף את הבשר נדע לפשוט מעלינו את בגד -הקודשים שלנו 

של התקציבים שכולם מבקשים לעצמם, ולהסיר את מפלי השומן המיותר, ונדע לשרוף את הכל, 
 זו המקיימת את הכל, זו שהכל הוא רק לבוש לה.  -כדי לשוב אל אש התמיד 

  
 שבת שלום,

  
 אלישע

 
 


