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 חברים יקרים,
  

פרשת "אמור", היא הפרשה השמינית )מתוך עשר( בספר ויקרא. היא ממשיכה להדריך 
את הכוהנים במלאכת הכהונה שהם אמונים עליה. הפרשה נפתחת בהגבלות שונות 

להתחתן; עבור מי  -ובעיקר עם מי אסור להם  -החלות על הכוהנים: עם מי מותר להם 
בי משפחה שהלכו לעולמם מותר להם מותר להם "להיטמא למתים", כלומר, לאיזה קרו

להגיע ללוויה; הפרשה ממשיכה בחיוב של הכוהנים המשרתים בקודש להיות ללא כל מום 
למי מותר להקריב ולמי לא, למי מותר לאכול  –גופני; ואז הפרשה עוברת להמוני העם 

מבשר הקרבנות, ופירוט של איסור הקרבת קורבנות עם מומים; הנושא הבא בפרשה הוא 
לוח השנה העברי הראשון בתורה, ומכיוון שאנו בתוך "תורת הכוהנים", הפירוט נוגע 
בעיקר לעבודת בית המקדש )או המשכן( והקורבנות שיש להקריב בכל אחד מהחגים 
והמועדים; הפרשה מסתיימת בסיפור קשה על ריב במחנה ישראל, כשאחד מהם קילל את 

 ה' ונענש בסקילה. 
  

רשימה הזו ממש, אבל ממש לא נוגעת לכם. אז רגע לפני שתשליכוני תגידו, מן הסתם, שה
לזבל, מכיוון שהתורה היא רבדים אינסופיים של אלגוריה ורמזים, חשוב לי להזכיר: היא 

 עוסקת בכם. רק בכם! 
  

כל  –השנה אני מבקש להפנות את תשומת ליבנו לחיבור מעניין בין שני נושאים אהובים 
 אבל כשהם באים מחוברים, הקסם גדול: הודיה ורצון.  אחד אהוב בפני עצמו,

  
אֹמר. " יז)ויקרא, כ"ב(  ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ר ֶאל יחַוְיַדבֵּ ל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַדבֵּ נָּיו ְוֶאל כָּ ל -בָּ אֵּ ְבנֵּי ִיְשרָּ

ל ֲאֶשר יַ  אֵּ ל ּוִמן ַהגֵּר ְבִיְשרָּ אֵּ ית ִיְשרָּ ֶהם: ִאיש ִאיש ִמבֵּ נֹו... ְוָאַמְרתָּ ֲאלֵּ ְרבָּ  ִלְרֹצְנֶכם יטְקִריב קָּ
ִעִזים. ִבים ּובָּ ר ַבְכשָּ קָּ ר ַבבָּ ִמים )כלומר, ללא מום( זָּכָּ ֹלא י ֹכל ֲאֶשר בֹו מּום ֹלא ַתְקִריבּו כִ  כ  תָּ

חּו....  ִלְרֹצְנֶכםלה',  ּתֹוָדה-ְוִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח כט. ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם , ֲאִני ה' ְמַקִדְשֶכם לבִתְזבָּ
אֹלִהים, ֲאִני ה'. לג ֶכם לֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות לָּ   " ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם מֵּ

  
הרב יהודה ברנדס, מאתר "מורשה", כתב דרשה יפהפייה על פרשת אמור, וממנו אני 

דינו של  –מקבל את ההשראה השבוע. הרב ברנדס אמנם לוקח את הדברים למקום אחר 
אבל על הדרך הוא מתייחס  –נותר )שנשאר( למחרת ליל הסעודה של הקרבנות הבשר ה

 לחיבור שבין הודיה ורצון. 
 

ה ראו לציין דווקא את קרבן התודה, שאינו מיוחד למועדים דווקא? "מ  :הנה חלק מדבריו
שהוא ביטוי ייחודי  " ,לרצונכם תזבחו"לכל התמיהות האלה יש לצרף את הביטוי המיוחד 

ואינה  ,"לרצונכם"מסוימת חסר מובן, שהלא ידוע ]שקרבן[ התודה ]תמיד[ מוקרב  ובמידה
קרבן חובה, אך מה טעם להדגיש זאת כאן?... במידה מסוימת משתמע מדבריו )של 

  ."ם(, שקרבן התודה הוא קרבן בסיסי ויסודי, שכל הקרבנות האחרים תלויים בו"הרמב
  

מצטט מדרש ידוע ומוכר על אחד מהמזמורים בספר תהילים, אותו אומרים כל  הרב ברנדס
מזמור לתודה. "במדרש נאמר, שכל הקרבנות בטלים לעתיד לבא,  –יום בתפילת השחרית 

ו]רק[ קרבן התודה אינו בטל. בעקבות זאת הוסיפו ]חז"ל[ גם את המשפט: 'כל התפילות 
תהלים ק, ד(! קרבן תודה הוא הבכיר והחשוב בטלות, והודיות תודה אינה בטלה' )מדרש 

כי הוא מובא ללא כל חיוב חיצוני. הוא מבוסס רק על רצונו הטוב של  מכל הקרבנות... 
 המקריב, המקדיש את קרבנו מתוך שמחה והכרת הטוב". 

  
לה נעה על הציר שבין רצון להכרת תודה. החוויה האנושית היא והעשייה החינוכית כ

ן מתמיד. תמיד חסר לנו משהו, ולכן אנחנו תמיד רוצים. כבר עמדנו בדרשות חוויה של רצו



אלו, על כך שהרצון שלנו מאוד לא מבורר. אנחנו בדרך כלל ערים לרצון השטחי הזמין לנו 
ביותר, אבל מתחתיו תמיד יש רצון אחר, עמוק יותר, ומתחת לרצון העמוק הזה, ישנו רצון 

גמא הקלה ביותר, היא היד המושטת לפתוח את המקרר, עוד יותר עמוק, וכן הלאה )הדו
הזה, יש רצון/רעב הרבה יותר  "רעב"בחיפוש אחר משהו לנשנש... כשלמעשה מתחת ל

  .עמוק, שאין אוכל שיוכל לספקו ושהמקרר איננו המקום לו(
  

 לכן, רצון והודיה הם בדרך כלל הפכים. הרצון שלנו לעולם לא יידע שובע. זה טבעו. אנחנו
תמיד נרצה עוד. מבחינה זאת, הכרת התודה היא חוויה הפוכה! התודה אומרת שפע. 
התודה היא חוויה של שובע )גם אם רגעי וחולף(. בהודיה יש גם הכרת הטוב וגם קבלת 

 היש. 
  

יש כמה רמות להודיה: הרמה הראשונית, היא רמת "הנימוסים האלמנטריים". רצינו 
התממש ובקשתנו התמלאה לא שכחנו לומר תודה! ואולי  משהו, בקשנו משהו, וכשרצוננו

אלה קרבנות התודה  לאאפילו עלינו לבית המקדש והקרבנו את קרבן תודה. אבל 
שהתכוון אליהם המדרש, שבאחרית הימים יוותרו לבדן מכל הקרבנות. רמה אחרת 

הטוב  )גבוהה יותר? אולי...(, היא ההודיה שבהכרת הטוב. ברמה הזו אנחנו ערים לכל
שמקיף אותנו, ללא כל קשר לבקשותינו, בין אם התמלאו ובין אם לאו. לצד הכרת הטוב 
אנו ממשיכים לבקש ולרצות. גם לגבי הרמה הזאת אני לא בטוח בכלל שהמדרש שלעיל 

 התכוון. 
  

 –מהי, אם כן, אותה תודעת הודיה, שבאחרית הימים היא, ורק היא, תיוותר מכל התודעות 
ת שבסידור, יישאר רק מזמור לתודה? שמכל הקרבנות יישאר רק קרבן שמכל התפילו

 התודה? 
  

להזכיר לנו, שכל הדיון שלנו התחיל מכך שבפרשת אמור נאמר שאת קרבן התודה 
"לרצונכם תזבחו". כלומר, הוא לא חובה. לעניות דעתי, בשתי רמות ההודיה שלעיל, אפשר 
היה בהחלט לחייב את קרבן התודה ולא להשאיר לרצון. כך אנו מחנכים את ילדינו: 

נוף, שקיעה, או  –תודה! ראית דבר מה יפה קיבלת משהו שביקשת ושרצית? תאמר יפה 
 פרח מהמם? הווה מכיר תודה! כן, אפשר לדרוש קרבן תודה על שני הדברים הללו. 

  
 על מה אי אפשר לדרוש קרבן תודה? לא מילד, ולא מעם ישראל ולא מאף אדם? 

  
..(. אני רוצה להציע, בדחילו ורחימו, רמה שלישית של הודיה )הגבוהה ביותר??? אולי.

ברמת התודעה הזאת, תפיסת המציאות )המציאות בדיוק כפי שהיא(, היא היא ביטוי ישיר 
   של רצוננו המוחלט והיא היא מימוש של כל בקשותינו! 

  
אני לא מדבר על תפיסת המציאות כביטוי לרצון ה' )אם כי, גם זה קשה!(, אלא על 

 נכם תזבחו", ולא "לרצונו"(.המציאות כביטוי לרצון שלנו )שהרי קרבן התודה "לרצו
  

אני לא שם. אם הייתי שם, הייתי כמובן ב"אחרית הימים". אבל אני כן בוחר לראות ברמה 
הזאת את המצפן של חיי. זאת רמת הודיה שמראה לנו כיוון. כרגע אני יודע לומר יפה 

לא(. אני תודה על בקשותיי שהתמלאו. אני יודע להכיר בטוב שיש סביבי )לא בכולו, עדיין 
אפילו "יודע" שכל מה שיש בעולם הוא מימוש רצונו המלא של הבורא )זה הרי תמצית 

יתגדל ויתקדש שמו הגדול,  –הקדיש: "יתגדל ויתקדש שמה רבה, בעלמא שברא כרעותיה" 
בעולם שברא כרצונו(. אבל האם כל מה שאני חווה הוא מימוש רצוני התת מודע? האם 

קשותיי הכמוסות ביותר? אני מאמין לגמרי למוריי, גדולי חיי הם שיקוף מוחלט של ב
 הדורות של יודעי הח"ן, שאומרים שכן, אבל אני גם לגמרי חווה שלא. 

  



אבל יבוא יום, על פי חז"ל, שבו יתבטלו כל בקשותינו, כל תפילותינו, כל תחנונינו וכל 
גרו כל המחלות. לא כי קרבנותינו. לא כי המציאות תשתנה. לא כי ישרור שלום עולמי וימו

חלוקת המשאבים תהיה שוויונית וצודקת. לא כי יכירו בכל הזרמים ביהדות... אלא שביום 
ההוא נדע שאין יותר מה לבקש. שאין יותר מה להתפלל. כי הכל כבר קיים בדיוק כרצוננו, 

 רצוננו הכמוס ביותר, כמובן. 
  

שם, נמשיך   תדעתנו תסכים להיוובינתיים, עד שיגיעו אחרית הימים, כלומר, עד שתו
  .להגיד תודה יפה ולהכיר בכל הטוב שסביבנו. והרי יש כל כך הרבה על מה להודות

  
 שבת שלום,

  
 אלישע

 
 


