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 חברים יקרים,

 

קיפלנו את התחפושות, הסרנו את האיפור, התפכחנו מהשיכר של ה"עד דלא ידע", ונשארו רק 

הקילוגרמים העודפים של משלוחי המנות המסוכרים, מחכה לנו פרשת צו, הפרשה השנייה בספר 

 ויקרא.

 

לצוות ומרמזת,  זו פעולה עדינה, מזמינהלקרוא מופלא בעיני שפרשת צו מגיעה אחרי פרשת ויקרא. 

הינה פעולה קשה, קשוחה ולא משתמעת לשני פנים. פרשת ויקרא פירטה את מגוון הקרבנות 

יש  !מצווה יש ,צו, יש... רוצה, אין אם, אין יכול. בפרשת צו אין רוצההוא אם להביא יכול שהאדם 

א הוראה מחייבת. רשימת הקרבנות המובאים בשתי הפרשות זהים, ההבדל בין הפרשות הו

פרשת צו  -מדובר בזה אשר מביא, זה שנותן, ובפרשה השנייה  -פרשת ויקרא  -שבפרשה הראשונה 

מדובר במקבל. הראשונה עסקה בעם ישראל אשר הביא אל הכהן את קרבנותיו. השנייה עוסקת  -

 בחובות הכהנים אשר שירתו בקודש, וקיבלו את הקרבנות מידי העם, והקריבו אותם על המזבח. 

 

 הנתינה הן רכות ומזמינות, הלכות הקבלה הן קשוחות, מדויקות וקשיחות.  הלכות

 

 כמה יפה!

 

הכהן לא בדיוק היה הצד המקבל, שכן הקרבן לא נועד לו. הכהן היה המתווך.  -אבל חשוב כאן לדייק 

עם זאת, הכהן נהנה )מאד( מהשפע הבשרי שעבר דרכו, שהרי, רוב הקרבנות נאכלו על ידי הכהנים. 

ן עלה השמימה אבל הבשר נשאר על הארץ, ונאכל בתיאבון רב על ידי המשרתים בקודש. לכן, העש

נדרשה מהם  -למרות שאליו יועדו הקרבנות  -מכיוון שהם היו הנהנים העיקריים בסיפור, ולא אלוהים 

 הקפדה יתירה.  

 

מנצלות את על פניו, נראה שמדובר בעצם בשיעור במנהל תקין: לוודא שהרשויות והשררה לא 

נאמרת אך ורק ביחס לנותן  רצון. לא בכדי המילה כרצונםמעמדן ולא עושות בעושר העובר דרכן 

לרצונו של המקריב(. לרשות המתווכת,  -, ויקרא א, ג יְַקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו"הקרבן )בפרשה הקודמת: "

 , מלשון מצווה(.צואו המקבלת, אין עניין של רצון, יש רק חובה )

 

ש כאן שיעור עמוק יותר. אם נתייחס אל הכהנים בכל זאת כצד הנהנה בסיפור הקרבנות, מה אבל י

שהופך אותו בכל זאת לצד המקבל, הרי שפרשת צו נותנת לנו שיעור נפלא בהלכות קבלה: הגדרת 

 וה אותו. צותפקידו של המקבל, למה היא מחייבת אותו, למה היא מ

 

 לרובנו קשה לקבל! 

 

גם לקבל מחמאה או מתנה, אבל גם לקבל את המציאות כמות  -ש שתי משמעויות למילה "לקבל" י

שהיא. למי שקשה לקבל, שתי צורות הקבלה תהיינה לו קשות באותה המידה בדיוק. לקבל 

 מחמאה/מתנה ולקבל את המציאות, הן היינו הך! 

 

 פינו?הן את המציאות והן את הנתינה של האנשים כל -מדוע? מדוע כל כך קשה לקבל 



 

נקיים  -להיות פתוחים לקבלה דורש מאיתנו להיות ראויים, ולהיות ראויים דורש ניקיון פנימי עמוק 

 מרגשות אשמה, נקיים מתחושת ה"לא נעים לי" או מתחושת ה"חייבים לי". 

 

אלא שהאופן שבו אנחנו מקבלים הוא השירות החשוב ביותר שנוכל לעשות למען אלו שנותנים. 

או להמעיט מערכה …"(, ינה )"אני במקרה הייתי כאן, בכלל לא עשיתי כלוםלדחות את הנת

רק משום שאיננו …"(, או לבטל אותה )"באמת, לא הייתם צריכים…", )"שטויות, זה היה כלום

 מרגישים ראויים, מונעת מהנותן את חוויית הנתינה. 

 

בלה שמוקירה את הנתינה מסתבר שלא רק בנתינה יש נדיבות לב, גם בקבלה. קבלה נדיבה היא ק

 ומאשרת אותה. 

 

ויש שיעור עמוק עוד יותר. בתחילת הדרשה סייגתי את הקבלה של הכהנים, שהרי אלוהים הוא 

המקבל והכהנים "רק" מתווכים. אבל אולי פרשת צו מציעה לנו שכל מקבל הוא בבחינת כהן המשרת 

לבין אלוהיו. במובן מסוים כל נתינה  מתווך בין הנותן -בקודש, שכל מקבל הוא בעצם "רק" מתווך 

היא נתינה לאלוהים )ולמי שמעדיף, החליפו את אלוהים ב"עולם", או ב"יקום"(. המתווך הוא הכלי 

שבאמצעותו אלוהים יכול לקבל את הנתינה. ללא כלי קיבול, איך ניתן? המקבל/המתווך רשאי אמנם 

 הנתינה.ליהנות מהנתינה, כמו הכהן, אבל הוא מעולם לא מושא 

  

גם לי קשה לקבל. אבל הרעיון הזה, שכל קבלה היא בעצם תיווך, מקלה עלי מאוד. יש בהכרה הזו 

ענווה, שהרי לא אני הוא המקבל. לנותן נראה אמנם שאני המקבל, ואולי הוא אפילו באמת חושב 

רים אבל בעומק הדב -את המחמאה, את התמורה הכספית, או את המתנה  -שהוא התכוון לתת לי 

הנתינה שלו היא תמיד לאלוהים. אני רק הייתי שם כדי לקבל אותה בשמו ועבורו. וללא ספק, אני 

מוזמן ליהנות מהתיווך. יתרה מזו, אם אינני נהנה מהתיווך, הרי שהמתנה לא תוכל להגיע ליעדה, 

לאלוהים, כי הזרימה של הנתינה נקטעת. רגשות האשמה שלי, או כל עכבה אחרת, ימנעו את 

 שרשרת הנתינה.   

 

ואם נמשיך ונעמיק, נגלה שכשם שכל מקבל הוא בעצם מתווך, הרי שגם הנותן איננו באמת נותן. גם 

שהרי שום דבר לא באמת שייך לנו. את הפרעונים במצרים נהגו לקבור עם … הוא מתווך

הפירמידות  אוצרותיהם, עבדיהם, ואפילו נשותיהם, כי אלו נחשבו לרכושם הפרטי. במסורת היהודית

)ויקרא פרק כה, כ"ג( "וְָהָאֶרץ ֹלא ִתָמֵכר  -הן סמל האלילות, שכן כל אדם הוא אורח חולף בעולם 

 ִלְצִמֻתת ִכי ִלי ָהָאֶרץ, ִכי ֵגִרים וְתֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי".  

 

מקבל,  הנותן, אם כן, אמנם נותן, אבל הוא בעיקר מתווך בשרשרת של זרימה. והמקבל, הוא אמנם

 אבל גם הוא בעיקר מתווך באותה שרשרת של זרימה.

 

והנה מסתבר, שתורת הקרבנות, שהיא בדרך כלל כל כך קשה לעיכול לאדם המודרני, היא בעצם 

אם על ידי קמצנות של הנותן, ששכח  -תורת הזרימה של השפע בעולם. בכל מקום שהשפע נקטע 

ואם על ידי רגשות הנחיתות או הזחיחות של  שהוא רק המתווך בעולם החומר שכלל אינו שלו,

נוצרת חסימה. וכשנוצרת חסימה  -המקבל, ששכח גם הוא, שהוא רק מתווך והוא לא מושא הנתינה 

 דברים מתחילים להשתבש, להיתקע, להירקב, ובעיקר להתבלבל. 

 

פרק ה, וכפי שתראו, לא במקרה מדובר במסכת נזיקין(, ב -במסכת אבות )במשנה, מסכת נזיקין 

ים, זֹו משנה י', נאמר: "ַאְרַבע ִמּדֹות ָבָאָדם. ָהאֹוֵמר ֶשִלי ֶשִלי וְֶשְלָך ֶשָלְך, זֹו ִמָּדה ֵבינֹונִית, וְיֵש אֹוְמרִ 



ְך וְֶשְלָך ֶשִלי ֶשלָ ִמַּדת ְסדֹום! ]כי אין שם זרימה כלל. הכל נתקע![ ֶשִלי ֶשָלְך וְֶשְלָך ֶשִלי, ]זה[ ַעם ָהָאֶרץ. 

 . ֶשִלי ֶשִלי וְֶשְלָך ֶשִלי, ָרָשע.ֶשָלְך, ָחִסיד

 

לפיו  -נוהגים לקרוא את המשנה הזאת כמערכת יחסים בין שני אנשים, אבל לאור הרעיון שלעיל 

הרי שמידת החסיד, "שלי שלך ושלך  -המקבל והנותן הם בכלל רק מתווכים בזרימת השפע בעולם 

המידה המכירה בכך שהכל "שלו", של האלוהי,ואין דבר שהוא באמת "שלי". זו הסיבה שלך", היא 

שהנוסחה של "שלי שלך ושלך שלי" היא מידת סדום. היא רק נשמעת יפה ונדיבה, או כפי שנאמר, 

 "בינונית", אבל היא מתעקשת על כך שיש דבר כזה "שלי". 

 

יעה פרשת צו, ומזכירה לנו שאני עם זאת, לא רק שאני רשאי ליהנות ממה ש"שלו", מג

)המקבל/המתווך( אפילו מצווה ליהנות ממה ששלו. כי ההנאה הזאת היא מנגנון הזרמת השפע 

 .בעולם, והיא מונעת "נזיקין"

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


