
 
/ הרב אלישע וולפין פרשת צו: זכור את שעשה לך אלוהים  

 
 

 חברים יקרים, 

   
 השבת הזאת היא שבת מאוד מיוחדת: שבת זכור! זו השבת שלפני פורים. 

  
 מה אנחנו אמורים לזכור? 

 מה שכחנו? 
 שרית בסוף הדרשה.תשובה אפ

  
אם שרדתם את פרשת ויקרא, אתם בשלים לקחת עוד צעד אל מעמקי תורת הקורבנות. הצעד 

הפעם הוא פחות מתוק, קצת יותר נועז, קצת רדיקאלי, ואולי אפילו יקומם חלק מהקוראים. 
 תגובות תתקבלנה תמיד בשמחה!

  
 נתחיל עם תמצית הפרשה: 
הקורבנות שהופיעו בפרשת ויקרא, אבל הפעם מנקודת המבט של פרשת צו חוזרת על אותם 

 הכהנים: בעיקר מה מותר להם לאכול ומה לא )זווית מעניינת, תודו!(. 
הקרבן הראשון שמופיע בפרשה הוא קרבן העולה. כל בשרה של הבהמה עולה )כעשן( ונשרף על 

 ים. גבי המזבח, ולכן לא נותר ממנו דבר להשביע את תאבונם של הכוהנ
הקרבן השני הוא קרבן מנחה, העשוי מסולת, שמן ולבונה. אסור שהמנחה תחמץ )תתפח ותהפוך 

 לחמץ(. למעט קומץ קטן, לכוהנים מותר לאכול מהמנחה.
 הקרבן השלישי הוא קרבן החטאת שנועד לכפר על חטאי האדם, ואותה הכוהנים אוכלים.

האשם, ותפקידו לכפר על חטאים שהאדם לא חטא במתכוון. גם את הקרבן הרביעי הוא קרבן 
 הקורבן הזה הכוהנים אוכלים.

הקרבן החמישי הוא קרבן שלמים, אותו מביאים במטרה להודות לקדוש ברוך הוא. זה הקורבן 
 היחידי שגם האדם המקריב אותו אוכל ממנו וגם הכוהנים. 

המשכן. האירוע כלו נמשך שמונה ימים. שבעת  חצייה השני של הפרשה עוסק בחגיגות של חנוכת
הימים הראשונים נקראים "ימי המילואים", ובמהלכם הכוהנים מקבלים את המינוי הרשמי שלהם, 

 להיות המשרתים בקודש. בשבוע הבא נגיע לדרמה המזעזעת שקרתה ביום השמיני....
  

 לאוזן המודרנית... הפרשה נקראת "צו!". לשון קצת קשה
  

ישראל מקפידה לתאר את הקשר בין אלוהים לעם ישראל כמערכת יחסים הדדית, אוהבת, מסורת 
גם אם מורכבת ורוויית כעס לעיתים. מצד אחד, "ואהבת את ה' אלוהיך" )דברים ו', ומתוך סידור 
התפילה(, ומצד שני "אהבת עולם אהבתנו, ה' אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו" )גם כן 

לה(. הנה לכם, אהבה הדדית! המילה המתארת את היחסים הללו באופן היהודי מסידור התפי
ביותר היא הברית. הברית מופיעה בפעם הראשונה בפרשת נח )שלא היה עברי(, בדמות הקשת 

בענן שבאה אחרי המבול, עם הבטחה, ספק לעצמו, ספק לבריאה שלו, שאלוהים לא ישוב ויחריב 
ם אברהם אבינו. ובמסע של בני ישראל היא מקבלת פנים את האדמה. הברית מופיעה שוב ע

: (ויקרא כ"ו, י"ב) סוק המקסים הבאפפורמאליים וחוקתיים. בעוד מספר שבועות נקרא את ה
 . "ְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶתם ִתְהיּו ִלי ְלָעם"

  
אנחנו  – הבורא לברואיו, לפחות בעניין של הזדקקות  על פניו נראה שיש כאן הדדיות עמוקה בין

 זקוקים לך, ואתה זקוק לנו. 
  

הן בפרשת ויקרא, הן  -זו תיאולוגיה מאוד מעניינת ומאוד מתוקה. אלא שדווקא תורת הקורבנות 
רומזת לנו שאין כאן הדדיות כלל וכלל!  –בפרשת צו, וביתר שאת בפרשה הבאה, פרשת שמיני 

 והים לאדם, ובין אלוהים לעם ישראל, היא לגמרי חד סטרית! הברית בין אל
  

הפרשה כאמור נקראת "צו", כי מדובר במצווה, והמצווה היא חד כיוונית, ולא דיאלוגית. האם 
 ניסיתם אי פעם לצוות על הבורא? כיוון המצווה הוא תמיד רק כיוון אחד.

  
, הליבראלית, החילונית. ובכל זאת, שווה מודרנית-אני יודע... זה קשה לאוזן המודרנית, הפוסט

להמשיך הלאה... ולמי שהמילים "אלוהים" או "הבורא" קשות מדי, אולי כי הן דתיות מדי, פשוט 



החליפו אותן במילה אחרת, כמו: "המציאות", ותראו שכולנו מדברים על אותו הדבר בדיוק 
 מופלא. 

   
חוויה שלכם )לא באמונה או במחשבה!( בחרתם וכעת, הביטו בחייכם, או בחוויית חייכם: האם ב

להיוולד? האם בחוויה שלכם המציאות בכל רגע ורגע משקפת את רצונכם ובחירתכם? האם אתם 
 בוחרים אם, איך ומתי לצאת מהעולם הזה?

  
אם התשובה הכנה שלכם היא כן, אבל באמת ובתמים כן, אשריכם! והלוואי ויהיה חלקי עמכם 

 .(.)כי כרגע היא לא..
  

ואני לא לבד. רובנו חווינו במהלך חיינו חוויות לא פשוטות ולפעמים אפילו קשות, כשבתחושה 
שלנו לא אנחנו בחרנו בהם, לא אנחנו ביקשנו אותם לעצמנו, לא אנחנו רצינו אותם, והיינו 

שמחים מאוד לוותר עליהם. אם היו שואלים אותנו היינו בודאי מבקשים דברים אחרים, לפחות 
היה קל יותר, רך יותר ונעים יותר... גם אם בדיעבד נראה שלמדנו מהקושי הרבה וצמחנו שי

 והתפתחנו, עדיין, לא הייתה כאן בחירה חופשית. 
  

המציאות לגמרי כופה את עצמה עלינו, וכך גם אלוהים. זו לא כפייה דתית! זו כפייה של החיים 
 עצמם.

  
לעצמנו, או רוצים, או מייחלים, דווקא שם החיים דורשים דווקא במקום שבו אנחנו מבקשים 

מאתנו הקרבה! כל מטרה, כל חזון, באים עם קורבן! המציאות כאילו אומרת לנו השכם והערב: 
 הקריבו! הקריבו! הקריבו! 

  
מדינת ישראל. הקמת המדינה הייתה צורך קיומי אבל דוגמא בנאלית, אמנם, אבל אמיתית, היא 

היא גם הגשמת חלום. חלום נפלא! אשרינו שזכינו לחיות בדור התקומה. עם זאת, הקורבן 
שנדרשנו לשלם הוא אדיר. את טובי בנינו ובנותינו הקרבנו. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, את 

המדינה. כשאני רואה חיילים סחוטים שנותינו הטובות ביותר הקרבנו למען שלומה ובטחונה של 
מעייפות ברכבת ביום חמישי בערב, בדרך הביתה, או ביום ראשון, כשהם נלחמים בחירוף נפש על 

מקום בהסעות, בדרך חזרה לבסיס, לבי נחמץ! והורי החיילים, במיוחד הקרביים, שלא ישנים, 
כל כמה דקות לראות שמא לילה אחרי לילה, מרוב חרדה לשלום ילדיהם, שבודקים את הנייד 

 מה זה אם לא קורבן?  –הגיעה הודעה 
  

דוגמא אחרת, גם בנאלית, אבל מצוינת: הורות! החל מההיריון, כשהאם מפנה מקום בגופה, 
כשאבריה נדחקים הצידה, כשכל הגוף מתגייס, נמתח, תופח... והכל, כדי להביא חיים חדשים 

שינה, אבדן החירות, העלויות הכספיות, הדאגות  לילות ללא –לעולם. והמשך בגידול הילדים 
והחרדות. כל אלו, הם קורבן אדיר שהאדם משלם בכדי להיקרא אדם, בכדי לחוות באופן מלא את 

 חוויית החיים, בכדי להגשים מטרות ומאוויים. 
  

 אז מה זה אומר? מה המשמעות של כל זה?
  

ובעיקר המילה הזו, "צו", מזכירים  ות, ספר ויקרא, ובעיקר הפרשות העוסקות בהקרבת הקורבנ
לנו שאין כאן ברית של הדדיות או שוויונית בין המציאות/אלוהים לביננו. החיים הם כפייה 

גדולה, וכל צעד וצעד בחיינו כרוך בהקרבה. לפעמים כיף להקריב את הקורבן, לפעמים זו סתם 
  טרחה מעצבנת, ולפעמים זה ממש קשה!!! 

  
ה ד', כ"ב, יש הלכה מפורסמת ביותר, אבל גם מאוד קשה )לא לבעלי בטן בפרקי אבות, משנ

"ַהִילֹוִדים ָלמּות ]כלומר כל אחד שנולד עתיד יום רגישה(. חלק ממנה יקראו במסע האחרון שלנו: 
יש אחד למות[, ְוַהֵמִתים ְלֵהָחיֹות ]יש פרשנויות רבות לצמד הזה[, ְוַהַחִיים ִלּדֹון ]כלומר, שיש דין ו

דיין בעולם[ . ֵליַדע ְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶשהּוא ֵאל ]או במילים אחרות, תשכחו מהדדיות[: הּוא ַהיֹוֵצר, 
ָניו הּוא ַהבֹוֵרא, הּוא ַהֵמִבין, הּוא ַהַּדָין, הּוא ֵעד, הּוא ַבַעל ִּדין, ְוהּוא ָעִתיד ָלדּון ָברּוְך הּוא, ֶשֵאין ְלפָ 

א ִשְכָחה ְוֹלא ַמּׂשֹוא ָפִנים ְוֹלא ִמַקח שֹוַחד ]כלומר, תשכחו מכל ניסיון לשנות את ֹלא ַעְוָלה ְוֹל
ישפוט אותנו  -אלוהים או המציאות  –המציאות, אבל לפחות תדעו שאפשר לסמוך על כך שהוא 

ל מחושב[... ֶשַעל ָכְרֲחָך בצדק[, ֶשַהֹכל ֶשלֹו! ְוַדע ֶשַהֹכל ְלִפי ַהֶחְשבֹון ]כלומר, אין כאן מקריות, הכ
  "ַאָתה נֹוָצר, ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָתה נֹוָלד, ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָתה ַחי, ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָתה ֵמת...

  
לא ממש שאלו אותנו. נזרקנו למציאות חיים, שהם בעצם רצף אחד ארוך של הקרבת קורבנות. 

לנו רצונות משלנו, ושאיפות, וחלומות וחזון, עלינו  לא כי החיים רעים. כלל וכלל לא! כל עוד יש
 לדעת שכל רצון, וכל שאיפה, וכל חלום, כרוכים בקורבן.



  
ויש דרך אחת להשתחרר מהקורבנות: להפסיק לרצות, להפסיק לחלום ולהפסיק לשאוף! אבל אוי 

טוי של רצון. כל נשימה היא בילאירוניה... אפילו זה לא אפשרי! שהרי אי אפשר להפסיק לרצות. 
כל צעד הוא הוצאה לפועל של איזה שהוא רצון. ראו עד היכן הגיעה הכפייה: אפילו רצוננו שלנו 

 וכגודל רצוננו, גודל הקורבן הנדרש מאתנו.  נכפה עלינו!!!
  

שיש בעל בית )"הכל שלו", כפי שקראנו לעיל(: חלקנו קוראים לו אלוהים,  מזכיר לנוספר ויקרא 
ו המציאות. מי שמנסה לעקוף את אלוהים, או לכופף את המציאות, פוגש את חלקנו קוראים ל

 סיזיפוס במעלה ההר. פעם אחר פעם אחר פעם.

  
 אם המסר מייאש אתכם, פספסתם את הדרשה כלה. 

 כי יש כאן הזמנה אדירת מימדים. לרובנו היא תהיה גדולה מכדי לשאת אותה. 
 ההזמנה היא: 

 מסר להקרבה! לזכור, לזכור להתמסר! להת
 )או לפחות להחליט ליהנות(.  לזכור ליהנות מההקרבה

 לזכור לראות בקורבן זכות ולא מחיר! 
בלאו הכי אף אחד לא שואל אותנו, ובלאו הכי אנו נקריב את הקורבנות, בין אם נרצה ובין אם 

 לאו. השאלה היא רק אם על הדרך נתנגד או נזכור להתמסר?
 ואולי אף נאהב? 

  
 לגבי אהבת הבורא אותנו... אני שמח שזה כך, אבל ממש לא בונה על זה. 

  
את הבורא, את המציאות,  -הרבה יותר מעניין אותי ההזמנה ההפוכה, זו שמצווה אותי לאהוב 

 את החיים. 

  
 בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך.  –לבורא, לחיים ולמציאות  -ואהבת: לאהוב להקריב 

  
 שבת שלום ופורים שמח,

  
 אלישע

 

 


