פרשת צו
פרשת צו היא פרשת השבוע השנייה בספר ויקרא .היא מתחילה בפרק ו' פסוק א' ומסתיימת בפרק ח' פסוק
ל"ו.

חלקה הראשון של הפרשה ממשיך את העיסוק בקורבנות שהחל בפרשה הקודמת ,פרשת ויקרא.
פרשת צו ממוקדת יותר בנקודת המבט של הכוהנים בעוד בפרשת ויקרא נקודת המבט היא של
מביא הקורבן .בתחילת הפרשה עוסקים בדיני קורבן מנחה ,קורבן חטאת ,קורבן אשם ,קורבן
שלמים ואיסור אכילת חֵ לֶב.
החלק השני של הפרשה עוסק בהכנת אהרן ובניו לכהונה,בבגדים המיוחדים להם ובטקס הקדשתם
לכהונה.
הפטרה :הפטרת פרשת צו היא בנבואת תוכחה של ירמיהו ,בפרק ז' פסוקים כ"א-כ"ח (בנוסח
אשכנז ממשיכים עד פרק ח' פסוק ג') .ירמיהו מוכיח את העם על שעבודת הקורבנות שלהם מחפה
על שחיתות מוסרית .לנבואת התוכחה מוסיפים עוד שני פסוקי מוסר מפרק ט' (פסוקים כ"ב-כ"ג).

עולמם של אבותינו

קורבנות
הפרשה כולה עוסקת בתורת הקורבנות .השאלה הנשאלת בנוגע לקורבנות היא
מדוע מקריבים קורבנות? האם הקורבנות מיועדים לאלוהים או לבני האדם? האם
אלוהים זקוק למתנות הללו ,או שאולי בני האדם מנסים להאניש (להפוך לאנושי) את
אלוהים?
הרמב" ם סבר כי בתקופה שבה בני ישראל צוו על הקורבנות גם כל יתר העמים נהגו
להקריב קורבנות .בהתחשב בכך שהם היו צריכים לקבל על עצמם תורה חדשה,
הדרך שבה המתיקו את הגלולה הייתה שאפשרו להם להמשיך להקריב קורבנות,
אך לעשות זאת רק לאל אחד ולא לכמה אלילים.
הרמב" ן הציע שהקורבנות נועדו להמחיש לבני ישראל את חומרת החטאים שלהם,
ולהראות להם שיש מי שצריך להקריב את חייו בשביל לכפר על חטאיהם.
רבי יהודה הלוי כותב בספר "הכוזרי" כי הקורבנות מקרבים בין אלוהים לעם ישראל,
ובזכות הקרבת הקורבנות השכינה (צורה אחרת של אלוהות) שורה על עם ישראל.

ערכים אז והיום

מה דעתכם? מה הסיבה שבעטייה בני ישראל מצווים להקריב קורבנות?
קורבן שלמים
קורבן שלמים הוא קורבן שאותו האדם בוחר להקריב ולא נדרש להקריב.
יא וְ זֹאת ּתו ַֹרת ,זֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים ,אֲ ֶשר י ְַק ִריב ,לַיהוָ ה .יב ִאם עַ לּ-תו ָֹדה ,י ְַק ִריבֶ ּנּו--וְ ִה ְק ִריב
סלֶת מֺ ְרבֶ כֶ ת,
יקי מַ ּצוֹת ְמשֺ ִחים בַ ָשמֶ ן; וְ ֹ
עַ ל-זֶ בַ ח הַ ּתו ָֹדה חַ ּלוֹת ַמּצוֹת בְ לּוֹלת בַ ֶשמֶ ןְּ ,ור ִק ֵ
חַ ֹּלת בְ לּוֹלת בַ ָש ֶמן .יג עַ ל-חַ ֹּלת לֶחֶ ם חָ מֵ ץ ,י ְַק ִריב ָק ְרבָ נ ֹו ,עַ ל-זֶ בַ חּ ,תו ַֹדת
רּומה לַיהוָ ה; ַלכֹהֵ ן ,הַ ז ֵֹרק ֶאתַ -דם הַ ְשל ִָמים--
ְשלָמָ יו .יד וְ ִה ְק ִריב ִממֶ ּנּו אֶ חָ ד ִמ ָכלָ -ק ְרבָ ןְּ ,ת ָ
ל ֹו יִ ְהיֶה .טו ּובְ ַשר ,זֶ בַ ח ּתו ַֹדת ְשל ָָמיו--בְ יוֹם ָק ְרבָ נ ֹו ,יֵָאכֵלֹ :לאַ -יּנִיחַ ִממֶ ּנּו ,עַ ד-
ּוממָ חֳ ָרת,
ב ֶֹקר .טז וְ ִאם-נ ֶֶדר א ֹו נ ְָדבָ ה ,זֶ בַ ח ָק ְרבָ נ ֹו--בְ יוֹם הַ ְק ִריב ֹו אֶ ת-זִ בְ ח ֹו ,יֵָאכֵ ל; ִ
ישי ,בָ אֵ ש ,יִ ָש ֵרף .
וְ הַ ּנוֹתָ ר ִממֶ ּנּו יֵָא ֵכל .יז וְ הַ ּנוֹתָ רִ ,מ ְב ַשר הַ זָ בַ ח--בַ ּיוֹם ,הַ ְשלִ ִ
למה שאדם ירצה להקריב קורבן?

קורבן השלמים הוא קורבן תודה – האדם מעוניין להודות לאלוהים על טוב שגמל לו.
יש המפרשים את השם "שלם" כ"שלום" – כלומר ,קורבן המבטא שלום ושלמות.
בימינו לא מקריבים קורבנות כי בית המקדש חרב .אך יש דרכים רבות להוקיר
תודה ,ויש אנשים רבים שאפשר וצריך להודות להם – באילו דרכים ניתן להוקיר
תודה? למי הייתם רוצים להוקיר תודה?

