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ָּפ ָר ַשת ַו ִ ּי ְק ָרא

על מהות הקרבנות
מקדשי קדשימ לחולי חולינ
קיימ פער גדול ובלתי מו:בר בינ התייח:ותה של התורה ל:וגיית הקרבנות ,לבינ
התייח:ותמ של נביאי ישראל .המקומ הנרחב שהתורה הקצתה לקרבנות מלמד
על חשיבות הקרבנות כחלק בלתי נפרד מנ החיימ הרוחניימ של עמ ישראל.
כל ההתגלויות הנבואיות לאברהמ יצחק ויעקב  -אבות האומה  -לֻ ּוּו בהקמת
מזבח לה’ שעליו הוקרבו קרבנות .כמו כנ ,התגלות ה’ בחנוכת משכנ אוהל מועד,
באה לידי ביטוי בירידת אש מנ השמימ ובשריפת הקרבנ שעל המזבח.
:יווגמ הרוחני של הקרבנות נע בינ קודש לבינ קודש קדשימ: ,יווג הדורש טהרה
מוחלטת בכל העו:קימ בהקרבת הקרבנ ,מתחילה ועד :ופ.
עלינו לברר ,כיצד הידרדרו הקרבנות ממעמד כה גבוה של קודש קדשימ למעמד
כה נמוכ של חולי חולינ בזמנ נביאי ישראל?
את האות ראשונ לשינוי היח ,:נתנ שמואל הנביא בתוכחתו העזה לשאול המלכ:

ēčÿ Ēþă Ěü ,Ğāÿ Ěĥø Ĉ ĐĜăý Đü ?ÅĐ Ę āđģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ ėă ü ęĕēü čĀ Ēø đă Ħ āđĘāĞčă ø ÅĐĘÿ ġĠþ ēý Đÿ :ĘČý đă Ěĥø Ĉ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)שמואל-א טו ,כב(
.ÃęĕĘĕ
ü Čý čĘþ ēý Ěý ,čĕĥü Ĉ ģø Đÿ Ęø ;č āđĔ
את המתקפה ממשיכ ישעיהו הנביא בתוכחה גלויה לעמ ישראל:

ęĕĤü ĠĀ ă ęďÿ đø ,ęĕČĕü Ĥü Ěø čĘþ ēý đø ęĕĘĕ
ĉ Ā ,ÅĐ ĤĚČā
Ā
ü Čý Ħ āđĘāĞ ĕĦăü Ğø čÿ ĥ
ÿ ĕ ęėĕþ ēý čø Ēü čāĤ ĕĘăü ĐĚĀă ĘÃ
)ישעיהו א ,יא(
.ÃĕĦăü Ģø ĠĀ ēĀ ČāĘ ęĕďü đă Ħă Ğÿ đø ęĕĥ
ĉ ü čĀ ėø đă
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מגדיל לעשות ירמיהו הנביא ,המציג לכאורה 1ימנ שאלה על כל י1וד הקרבנות:

ăü
ĘĞÿ ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý ęĦĀ āđČ ĕČĕü Ģü āđĐ ę āđĕčă ø ęĕĦĕü đüă Ģü ČāĘđø ęėĕþ Ħý āđčČú ĦČþ ĕĦăü Ĥø čă ÿ ďü ČāĘ ĕėÃ
ĕĦĕü ĕü ĐĀ đø ,ĕĘü āđģčø đă ĞĚø ĥü Ĉ ĤāĚČĘý ęĦĀ āđČ ĕĦĕü đüă Ģü ĐĒă þ Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĦČþ ęČü ĕėă ü .ēčÿ ĒĀ đĀ ĐĘĀ āđĞ ĕĤý čø ďüă
)ירמיהו ז ,כב-כג(
.Ã...ęĞĀ Ęø ĕĘü đă ĕĐø Ħăü ęĦăþ Čÿ đø ęĕĐāü ĘąČĘý ęėþ ĘĀ
את הפרק הזה חותמ מיכה הנביא ,בהציגו 1ולמ ערכימ שונה לחלוטינ ממה שהיה
מקובל באותה תקופה.
נתבוננ בשאלה הבאה שעמ ישראל מציג לנביא:

ăÿ
?ę āđĤĚĀ ĕĐāý ĘąČĘý ğėă ÿ Čü ,ÅĐ ęďýă ģÿ Čú ĐĚĀă čÃ
?ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ĕĜý čă ø ęĕĘü ĎĀ Ğú čă ÿ ?Ħ āđĘ āđĞčø đă ăĜĚþ ďøă ģÿ Čú Đÿ
.Ã...?ěĚþ ĥĀ Ĉ ĕĘý ēú Ĝÿ Ħ āđččø Ĥü čă ø ?ęĕĘĕ
ü Čý ĕĠý Ęø Čÿ čă ø ÅĐ ĐĢþ Ĥø ĕü Đú

)מיכה ו ,ו-ז(

תשובת ה’ מפתיעה ומשנה את נקודת המוצא:

ďĝþ ēþ Ħčÿ Đú Čÿ đø ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü Ħ āđĉĥĞú ęČü ĕėă ü ĖĀ Ěøă Ěü ĥĈ Ĥý āđďă ÅĐ ĐĚĀ đă ,č āđĔă ĐĚÿ ęďĀ ČĀ ĖĀ Ęø ďĕĎă ü ĐÃü
)שמ ,פ1וק ח(
.ÃĖĕĀ Đāþ ĘąČù ęĞü Ħėþ Ęþ Ğÿ Ĝý Ģø Đÿ đø
כלומר ,לא אלפי אלימ ולא רבבות נחלי שמנ ובוודאי לא קרבנ אדמ ,אלא משפט
צדק ,ח1ד וענווה.
 Ã...č āđĔă ĐĚÿ ęďĀ ČĀ ĖĀ Ęø ďĕĎă ü ĐÃהמבשר את השינוי הדרמטי,
מפתיע להיווכח ,כי הביטוי ü
ęėă þ Ěü čĕĤü ģø ĕÿ ĕėă ü ęďĀ Č...Ã
הוא אותו הביטוי שבו פותחת התורה את פרשת הקרבנותĀ :

Ã...ÅĐĘÿ ěčă Ā Ĥø ģĀ

)ויקרא א ,ב(.

מטרת ביניימ
שאלת הפער בינ עמדת התורה לבינ זו של הנביאימ ביח 1לקרבנות ,היוותה אבנ
פינה לשיטותיהמ המנוגדות של שני גדולי ישראל ,הרמב”מ והרמב”נ ,בהבנת י1וד
הקרבנ.
הרמב”מ במורה הנבוכימ )חלק ג ,לב( מבאר ,כי מטרת מצוות הקרבנ על פי התורה
היא להוציא את עמ ישראל מנ המקומ השפל בו היה שקוע רוב העולמ ,שהוא
עבודת האלילימ השקרית והבזויה ,ולרוממו אל עבודת ה’ האמתית והנשגבה.
כדי להגיע אל המקומ הגבוה בעבודת ה’  -שהוא קשר של דיבור ותפילה ,יש
להציב מטרת ביניימ .מכיוונ שכל העולמ היה שקוע בהקרבת בהמות ומנחות
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לאלילימ בהיכליהמ ,ה:כימה התורה להמשכ עבודת הקרבנות ,אבל בשלושה
תנאימ :א  -שיהיו לשמ ה’ .ב  -שיוקרבו במקומ שבחר ה’ .ג  -שהעבודה תתנהל
על ידי מצוות ה’.
הרמב”מ משווה זאת להטיית בני ישראל מנ המ:לול הראשי והקצר ממצרימ לארצ
ישראל ,אל מ:לול מעגלי של הליכה במדבר .התורה עצמה מעידה ,כי ההליכה
במדבר אינה מטרה בפני עצמה ,אלא פתרונ ביניימ בהתחשב במצבמ הנפשי של
בני ישראל:

ęēý Ĝă Ā ĕü ěĠþ ă ęĕĐāü ĘąČù ĤĚÿ ČĀ ĕėă ü ,Čđă Đ č āđĤģĀ ĕėă ü ęĕĦăü ĥø Ĉ Ęü Ġø ă ġĤþ Čþ Ėø Ĥþ ďþă ęĕĐāü ĘąČù ęēĀ ĜĀ ČāĘđ...Ã
ø
ęĕÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă Đÿ Ėø Ĥþ ďþă ęĞĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù čĝýă ĕă ÿ đÿ .ĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü đă čĥĀ Ĉ đø ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü ęĦāĀ ČĤø čă ü ęĞĀ ĐĀ
)שמות יג ,יז-יח(
.Ã...ğđă ĝ
ממשיכ הרמב”מ ומבאר .בדור הנביאימ חזר עמ ישראל לעבודת האלילימ ,ובה
בעת המשיכו להקריב קרבנות בבית המקדש; נמצא שהחטיאו את המטרה
שבעבורה ה:כימ ה’ להמשכת עבודת הקרבנות .כעת ,לא רק שהקרבנ מיותר,
אלא גמ מזיק ,מפני שהוא משלה את בני ישראל שבככ הוא מטהר ומכשיר את
מעשיהמ השליליימ.
לא כנ הרמב”נ בפירושו לפרשת ויקרא ,אשר מתקשה מאוד בקבלת הרעיונ שאינ
הקרבנות מטרה נעלה בפני עצמה ,ושהמ אכ ורק מכשיר לה:טת העבודה מנ
הפ:ל והאליל אל ה’ יתברכ.
השגותיו על שיטת הרמב”מ הנ חדות:
 .1הרי אחרי המבול הקריב נח קרבנ בצאתו מנ התיבה והקרבנ היה לנחת רוח
לפני ה’ עוד בטרמ התפשט חטא עבודה זרה בעולמ!
 .2עוד קודמ לכנ קיבל ה’ ברצונ את קרבנ מנחתו של הבל ,בנו של אדמ הראשונ!
לכנ נוטה הרמב”נ אל הדעה ,שעל המקריב לחשוב שגופו היה עלול להיענש כקרבנ
שנשחט ,וח:ד עשה אתו ה’ שה:כימ לכפרה הזאת שתהיה תמורתו ,כדי שייתנ
אל לבו וישוב בתשובה.
הרמב”נ מזכיר את דברי הגמרא המצוטטימ ומו:ברימ ב:ופ המאמר ,המדגישימ
את העובדה שהתורה מקפידה להשתמש בשמ הויה בכל הנוגע לקרבנות ,ולא
בשמ אלוקימ.
לדעת הרמב”נ ,הקרבנ הוא ביטוי נעלה להתקרבות אל ה’ ולהתאחדות עמ רצונו.
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למ ֵעינ שעיר לעזאזל להשקטת המצפונ,
בתקופת הנביאימ הפכ הקרבנ בעיני העמ ֵ
מעוותת שה’ צריכ את הקרבנ לעצמו .תפישה זאת הציבה את
מתוכ מחשבה ֻ
לחצי הלעג של הנביאימ.
הקרבנ מטרה ִ
ביטוי לככ אנו מוצאימ בBפר תהילימ:

.Đă ČāĀ ĘĚø đă Ęčý Ħý ĕĘü ĕėă ü Ėø ĘĀ ĤĚāÿ Č ČāĘ čĞÿ Ĥø Čþ ęČÃü
.ÃĐĦăþ ĥø Ĉ Čþ ęĕďü đă Ħă Ğÿ ęďÿ đø ęĕĤĕü čă ü Čÿ Ĥĥ
ĉ ÿ čă ø Ęėÿ āđČĐÿ

)תהלימ נ ,יב-יג(

בעקבות הבורא
נצעד צעד נוBפ קדימה בעקבות הרמב”נ ,ונגיע אל שביל האמצע שלא יBתור את
דעת הרמב”מ.
חכמינו זכרונמ לברכה לימדונו כי שלושה שותפימ המ באדמ :הקב”ה ,אביו ואמו.
אביו ואמו מעניקימ לו את הגופ החומרי ,והקב”ה נופח בו נשמה.
במילימ אחרות  -ה’ נוטע שאיפות באדמ ,וההורימ מייצרימ את האמצעימ ואת
הכלימ לביצוע השאיפות .ללא השאיפות שה’ נוטע ,היה הגופ נשאר דוממ ללא
תנועה.
מה הנ אותנ השאיפות ,בהנ מצייד ה’ את האדמ?
נחלק אותנ לשלוש דרגות ,מנ השלב הנמוכ אל הגבוה :שאיפות קיומיות ,יצירתיות
ורוחניות.
וביתר פירוט:
 .1השאיפה הקיומית כוללת את כל צרכי הגופ ,והיא מכונה בשמ  -נפש.
 .2השאיפה היצירתית מבטאת רצונ לנוע ליצור ולפעול ,והיא מכונה בשמ  -רוח.
 .3השאיפה הרוחנית כוללת כמיהה לצדק ומשפט ,חBד ורחמימ ונתינה לזולת,
והיא מכונה בשמ  -נשמה.
מעל הכול ָש ַתל ה’ באדמ שאיפה עמוקה מאוד ,והיא להידמות לה’ .את זאת הוא
עשה באמצעות קריאת השמ  .ÃęďČÃהאות הראשונה והאות האחרונה שהנ אל”פ
 מ”מ ,זהות לאות הראשונה והאות האחרונה בשמ  .ÃęĕĐĘąČÃהאות האמצעיתשהיא דל”ת ,מייצגת את המילה ’דמות’.

ăü
.Ã āđĦāČ Đĥ
ĉ Ā ĞĀ ęĕĐāü ĘąČù Ħđă Ěďø č...Ã

)בראשית ה ,א(

ַו ִ ּי ְק ָר א | על מה ו ת ה קרבנ ו ת | 17

כלומר ,השמ  ÃęďČÃשניתנ לאדמ הראשונ ולאשתו גמ יחד ,הוא ביטוי למטרת
שליחותמ בעולמ ,להיות דומימ לאלוקימ.
) Ã...đă Đđý Ĝø Čÿ đø ĕĘü Čý ĐĒ...Ãשמות טו ,ב( -
ככ פירשו חז”ל את הפBוק þ

.ÃęđēĤđ ěđĜē ĐĕĐ ĐĦČ ğČ ęđēĤđ ěđĜē ČđĐ ĐĚ :đĘ ĐĚđď ĕđý ĐÃù

)שבת קלג(:

פירושו של דבר הוא ,שמוטל על האדמ תפקיד לייצג את ה’ ואת תורתו בצורה
הנעלה ביותר.
בהמשכ לדברימ אלה ,נזכיר את המצוה הראשית בפרשת :ÃĘČĤĥĕ ĞĚĥÃ

.ÃĖĀ ďāþ ČĚø ĘėĀ čø đă ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čă ø ,ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đÃø

)דברימ ו ,ה(

פירשו חז”ל במBכת יומא:

.Ėďĕ ĘĞ čĐČĦĚ ęĕĚĥ ęĥ ČĐĕĥÃ
,ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ ĥĚĥĚđ ĐĜđĥđ ČĤđģ ČĐĕĥ
.ĦđĕĤčĐ ęĞ ĦēĜč đĤđčĕď ĐĕĐĕđ ĐĜđĚČč đĜĦĚđ đČĥĚ ČĐĕđ
- ?đĕĘĞ ĦđĤĚđČ ĦđĕĤčĐ ĐĚ
.ÃĐĤđĦ đďĚĘĥ đčĤ ĕĤĥČ ,ĐĤđĦ đďĚĘĥ đĕčČ ĕĤĥČ

)יומא פו(.

כלומר ,אהבת ה’ איננה הצהרת כוונות בלבד ,אלא מעשימ שיעודדו את הBביבה
כולה לאהבת ה’ ולאהבת תורתו ומצוותיו.

שותפות ושליחות
ה’ העניק כבוד והדר לאדמ אשר יצר ועיטר אותו בצלמ אלוקימ .מתנות אלו מלֻ וות
ובשכלולו החומרי והרוחני .כל
בציפייה שיהיה שותפ נאמנ בקיומ העולמ שה’ יצר ִ
אדמ הוא יצירה ייחודית שאינ דומה לה ,ומצויד בשליחות מיוחדת שרק הוא
תווה שה’ קבע.
הּמ ֶ
מBוגל לבצע אותה  -להשלימ ולשכלל את העולמ על פי ִ
כתב המינוי לשליחותו המיוחדת של עמ ישראל בעולמ ניתנ לפני מעמד הר Bיני:

Ęėă Ā Ěü ĐĘăĀ ĎĂ ĝø ĕĘü ęĦĕþ ĕü Đø đü ,ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă ĕĘāü ģčă ø đă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü Ğÿ āđĚĥĀ Ĉ ęČü ĐĦăĀ Ğÿ đÃø
...ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ
ĕĜý čă ø ĘČþ Ĥčă ý ďÿ Ħăø Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘăþ Čý ,ĥĈ āđďģĀ ĕ āđĎđø ęĕĜü Đāú ăė Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ ĕĘü đă ĕĐø Ħăü ęĦăþ Čÿ đø
)שמות יט ,ה-ו(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü
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זו בדיוק כוונת הנביא ירמיהו באמרו:

ăü
ĘĞÿ ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý ęĦĀ āđČ ĕČĕü Ģü āđĐ ę āđĕčă ø ęĕĦĕü đüă Ģü ČāĘđø ęėĕþ Ħý āđčČú ĦČþ ĕĦăü Ĥø čă ÿ ďü ČāĘ ĕėÃ
.ēčÿ ĒĀ đĀ ĐĘĀ āđĞ ĕĤý čø ďüă
ęĦăþ Čÿ đø ęĕĐāü ĘąČĘý ęėþ ĘĀ ĕĦĕü ĕü ĐĀ đø ,ĕĘü āđģčø đă ĞĚø ĥü Ĉ ĤāĚČĘý ęĦĀ āđČ ĕĦĕü đüă Ģü ĐĒă þ Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĦČþ ęČü ĕėă ü
)ירמיהו ז ,כב-כג(
Ã...ęĞĀ Ęø ĕĘü đă ĕĐø Ħăü
על פי זה ,הקומה הראשונה והב?י?ית היא המוכנּות לשמוע בקול ה’ .פירושו של
ושכלולו על פי רצונ
דבר הוא  -להיות שותפימ נאמנימ לקיומ העולמ ,פיתוחו ׁ ִ
בוראו ויוצרו.
נעלה לקומה השנייה ונמצא שמ את השאיפה להעלות את רמת הקשר בינינו ובינ
ה’ באמצעות דיבור ישיר אליו ,דוגמת תפילה ותחינה.
נעלה לקומה השלישית ושמ נמצא את הקרבת הקרבנ .כאשר אדמ ?ומכ בכל כוחו
את ידו על ראש הכבש ומו?ר אותו לקרבנ ,הוא בעצמ אומר לה’ :אני מוכנ ללכת
בשליחותכ עד ה?ופ ,גמ אמ המחיר שאשלמ יהיו חיי ,כמו הקרבנ הזה.
אמ זה קרבנ ציבור ,כעולת התמיד יומ יומ ,הרי זה כאילו עמ ישראל מצהיר לפני
ה’ :אנו מוכנימ לקדש את שמכ בעולמ בכל לבבנו ,בכל נפשנו ובכל מאודנו ,גמ אמ
נצטרכ להקריב את חיינו ,כדברי הפ?וק:

ăü
.ÃĐēĀ čø Ĕü ěČāĢėă ø đă Ĝčø ĥÿ Ĉ ēø Ĝþ ,ę āđĕă Đÿ ĘėĀ đă ĜĎø Ĥāÿ Đ ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ĕėÃ

)תהילימ מד ,כג(

כאנ המקומ לצטט את פיוטו המרגש והמרוממ של הרב יצחק הוטנר:
בלבבי משכנ אבנה להדר כבודו
ובמשכנ מזבח ָא ִשימ לקרני הודו.
ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה
את נפשי היחידה.
ולקרבנ אקריב לו
אמ ככ המ פני הדברימ ,באיזה אור מגוחכ ונלעג נראה שאול המלכ כאשר הוא
מציע לשמואל ,שכפיצוי על אי שמיעה בקול ה’ יגיש העמ קרבנות!

.ÃĘĎă Ā Ęø Ďă ü čă ÿ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐĘÿ ēāÿ ăčĒø Ęü ...ĘĘĀ ĥĀ Ĉă Đÿ Ěý ęĞĀ ĐĀ ēģăÿ ĕă ü đÃÿ

)שמואל-א טו ,כא(

שמואל הנביא מרעימ עליו בקולו:

.Ã...?ÅĐ Ę āđģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ ėă ü ,ęĕēü čĀ Ēø đă Ħ āđĘāĞčă ø ÅĐĘÿ ġĠþ ēý Đ...Ã
ÿ

)שמ ,פ?וק כב(
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כלומר ,אתה שאול מציג תורת קרבנ הפוכה ונלעגת .אתה מניח שה’ צריכ את
הקרבנ שלכ ,ואולי זו הAיבה שאתה מציע לשחד אותו בקרבנ כפיצוי על ככ שלא
שמעת בקולו?!
הרי האמת הפוכה לגמרי!
הקרבנ הוא שיא הביטוי למוכנות לשמוע בקול ה’ וללכת בדרכ ה’ ,עד כדי הקרבת
החיימ! זהו הקרבנ האמתי!
כעת נבינ היטב את תוכחתו של ישעיהו הנביא בפרק א’:

.Ã...ÅĐ ĤĚČā
Ā .1
ÿ ĕ ęėĕþ ēý čø Ēü čāĤ ĕĘăü ĐĚĀă ĘÃ

)פAוק יא(

ă ÿ .2
.Ã...Ğÿ Ěāý ĥĈ ĕĜăü Ĝĕþ Čý ĐĘăĀ Ġü Ħø đă ăčĤø Ħÿ ĕėă ü ęĎ...Ã

)פAוק טו(

.ÃĐĜĀ ĚĀ Ęø Čÿ đă čĕĤü ę āđĦĕĀ đă ĔĠø ĥü Ĉ ...ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă ĥĈ Ĥø ďüă ,čĔĕ
ý Đý đă ďĚø ĘÃ
ü .3

)פAוק יז(

נלכ מנ הAופ להתחלה.
אמ כל הקומה היAודית  -שהיא השמיעה בקול ה’ בדרישת צדק ומשפט  -הרוAה,
אזי אינ טעמ לקומה השנייה  -שהיא התפילה ,וה’ לא יקשיב לה; ובוודאי אינ
משמעות לקומה העליונה שהיא הקרבנ.
באותו כיוונ הולכ מיכה הנביא ,כאשר הוא מציג את שאלת העמ ואת תשובת ה’:

ăÿ
- ę āđĤĚĀ ĕĐāý ĘąČĘý ğėă ÿ Čü ÅĐ ęďýă ģÿ Čú ĐĚĀă čÃ
...?ęĕĘĕ
ü Čý ĕĠý Ęø Čÿ čă ø ÅĐ ĐĢþ Ĥø ĕü Đú ?ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ĕĜý čă ø ęĕĘü ĎĀ Ğú čă ÿ ?Ħ āđĘ āđĞčø đă ăĜĚþ ďøă ģÿ Čú Đÿ
ĖĀ Ěøă Ěü ĥĈ Ĥý āđďă ÅĐ ĐĚĀ đă ,č āđĔă ĐĚÿ ęďĀ ČĀ ĖĀ Ęø ďĕĎă ü Đü
.ÃĖĕĀ Đāþ ĘąČù ęĞü Ħėþ Ęþ Ğÿ Ĝý Ģø Đÿ đø ďĝþ ēþ Ħčÿ Đú Čÿ đø ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü Ħ āđĉĥĞú ęČü ĕėă ü

)מיכה ו ,ו-ט(

כלומר ,רק אמ תקיימו את המצוות היAודיות והבAיAיות  -אז יש טעמ בקרבנ,
שהוא הביטוי הנעלה לרצונ להתקרב לה’ עד כדי מAירות נפש .אכ ללא משפט,
ללא חAד וללא צניעות  -אינ ערכ לקרבנ ,ואפ גרוע מככ!  -הוא מהווה פגיעה
ללא צורכ בבעל חיימ ,ועדיפ לשחוט ולאכול את הבשר ,כפי שלִ גלג ירמיהו הנביא:

) đă Ġĝø ęėĕþ Ħý āđĘāĞ...ÃתוAיפו( .ÃĤĥĉ Ā čĀ đă Ęėø Čü đø ęėĕþ ēý čø Ēü ĘĞÿ

)ירמיהו ז ,כא(

מקח וממכר
המעוותת של עובדי האלילימ ִחלחלה לתוכ עמ ישראל .עובדי האלילימ
ֻ
התפיAה
האמינו כי האלילימ אוכלימ ושותימ ויש ביניהמ מאבקי כוח וכבוד ואפ התפרצויות
זעמ ,כמצוטט מכתבי היוונימ ושאר העמימ עובדי עבודה זרה.
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לרצות אותמ ולשככ את זעממ שלא
נימוקמ להקרבת קרבנות לאלילימ היה הרצונ ַ
יפגעו בבני אדמ.
על הנקודה הזו בדיוק ,מלגלג הכתוב במזמור נ’ בתהילימ:

.ęĕďü đă Ħă Ğÿ ĖĕĀ Ħāþ ČĘø ėø Ěüă Ěü ĤĠĀ ĖĀ Ħĕø čă ý Ěü ēģăÿ Čþ ČāĘÃ
.ğĘþ ČĀ ĕĤý Ĥø Đÿ čă ø Ħ āđĚĐý čă ø ĤĞÿ ĕĀ āđĦĕø ēÿ ĘėĀ ĕĘü ĕėă ü
ĉ Ā ĒĕĒü đø ęĕĤü ĐĀ ğ āđĞ Ęėă Ā ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ
.ĕďü ĚĀă Ğü ĕďÿ ĥ
.Đă ČāĀ ĘĚø đă Ęčý Ħý ĕĘü ĕėă ü Ėø ĘĀ ĤĚāÿ Č ČāĘ čĞÿ Ĥø Čþ ęČü
.ÃĐĦăþ ĥø Ĉ Čþ ęĕďü đă Ħă Ğÿ ęďÿ đø ęĕĤĕü čă ü Čÿ Ĥĥ
ĉ ÿ čă ø Ęėÿ āđČĐÿ

)תהילימ נ ,ט-יג(

כלומר ,אמ האלוקימ רעב הוא יכול לקחת את כל חיות היער ,בהמות הארצ ועופ
ההרימ .לשמ מה הוא צריכ את הכבש מביתו של האדמ בעל הדעה האווילית
והמטופשת הזאת?
התפיGה האלילית הזאת עברה ’גיור’ מתוחכמ ויצרה את החשיבה המעוותת
הבאה:
אני אשחד את ה’ בקרבנות כדי שהוא יִ ֶּטה לטובתי .גמ אמ עוויתי ופשעתי ,הרי
בכל זאת נתתי לו משהו ,ובתמורה הוא יוותר לי! דהיינו ’מקח וממכר’ מול ה’!
אמנמ הוא אינו אוכל ושותה ,אבל בכל זאת הרי הוא רוצה בקרבנות .אני מוכנ
לעשות את רצונו זה ,שאמנמ יעלה לי Gכומ מGויימ ,אכ הוא משתלמ ,כי אז אוכל
להמשיכ לעשות את כל מה שליבי חפצ! הרי אני מGודר ומוגנ מנ הכע Gוהעונש!...
:Ãęėþ Ĝāø ĢĤø ĘÃ
כדי שלא ניכשל במחשבה המטופשת הזאת ,מדגישה התורה את הביטוי ü

.Ãđă ĐēĂ čă Ā Ēø Ħăü ęėþ Ĝāø ĢĤø Ęü ,ÅĐĘÿ ęĕĚü ĘĀ ĥø Ĉ ēčÿ Ēþ đă ēčă ø Ēø Ħü ĕėü đÃø

)ויקרא יט ,ה(

כלומר ,זה רצונכמ ולא רצוני .אני אמנמ עשוי לאשר את קרבנכמ כאשר הוא נעשה
מתוכ מחשבה אמתית של רצונ להקריב את נפשכמ למענ שמוע בקולי .אני גמ
אתנ לכמ אות באמצעות האש שתופיע מנ השמימ ותשרופ את קרבנכמ.
בכל התורה כולה אינ מושג של  ,ÃęĕģđĘČĘ ěčĤģÃאלא רק  - ÃÅĐĘ ěčĤģÃכלומר שמ
הוויה.
שּשמ אלוקימ מקביל לבעל שררה שלטונית כגונ שופט ,שר או מלכ.
הנימוק הואֵ ,
במקרה כזה החשיבה האנושית היא בכיוונ של ” -אתנ לו כבוד ושוחד וכו’ כדי
שּיִ ֶּטה לטובתי”.
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לעומת זה ,שמ הויה פירושו :מהווה את הכל בנתינה אינ־9ופית ללא שומ שמצ
של קבלה כלשהי ,וזהו בדיוק הקרבנ הרצוי .נתינה אינ־9ופית של האדמ ללא
מחשבה על קבלת תמורה כל שהיא.
בתחילת 9פר ויקרא כותבת התורה:

,ĐĘāĀ ĞĐĀ ĥČā
Ĉ Ĥ ĘĞÿ āđďĕĀ Ėø Ěÿ ĝĀ đø .ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü āđĜāĢĤø Ęü ...ÅĐĘÿ ěčă Ā Ĥø ģĀ ęėă þ Ěü čĕĤü ģø ĕÿ ĕėă ü ęďĀ Č...Ã
Ā
)ויקרא א ,ב-ד(
.ÃđĕĘĀ ĞĀ ĤĠý ă ėÿ Ęø āđĘ ĐĢĀ Ĥø Ĝü đø
כלומר ,המדובר הוא באדמ השואפ להידמות לאלוקימ בתכונות רחומ וחנונ ,רב
ח9ד ואמת.
אמ אכנ הקרבנ הוא ביטוי לרצונו הטהור של האדמ לעשות את הכל למענ ה’ ללא
תמורה  -אזי קרבנו רצוי לפני ה’.
התורה מ9כמת זאת בפ9וק:

) ęĤĀ ēû ĕĀ ęĕĐāü ĘČù ĘĀ ēÿ čāý ĒÃימות(.Ã āđďă čÿ Ęø ÅĐĘÿ ĕĦăü Ęø čă ü ,

)שמות כב ,יט(

הזביחה היא דווקא לשמ הויה בלבד ,ולא לשמ אלוקימ.
את כל ההבנה הזאת מלמדת אותנו הגמרא ב9ופ מ9כת מנחות ,ושאותה הזכיר
הרמב”נ בפירושו לתורה:

- ÅēđēĕĜ ēĕĤÅ ĐēĜĚčđ ...ğđĞĐ ĦĘđĞčđ ÅēđēĕĜ ēĕĤÅ ĐĚĐč ĦĘđĞč ĤĚČĜÃ
.ęĕĚĥĘ đčĘ ěđđėĕĥ ďčĘčđ ĔĕĞĚĚĐ ďēČđ ĐčĤĚĐ ďēČ :ĖĘ ĤĚđĘ
ČĘĥ ,ĦđĜčĤģĐ ĦĥĤĠč čđĦė ĐĚ ĐČĤđ Čč :ĕČĒĞ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ĤĚČ ,ČĕĜĦ
...ģđĘēĘ ěĕď ĘĞčĘ ĐĠ ěđēĦĠ ěĦĕĘ ČĘĥ ,ÅĐ ČĘČ ęĕĐĘąČ ČĘđ ĘąČ ČĘ ęĐč ĤĚČĜ
ĕĘü ĕėă ü Ėø ĘĀ ĤĚāÿ Č ČāĘ čĞÿ Ĥø Čþ ęČÅü ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ?ĖĕĤĢ ČđĐ ĐĘĕėČĘ ĤĚČĦ ČĚĥđ
- ÅĐă ČāĀ ĘĚø đă Ęčý Ħý
.ĕĜđĢĤ ĐĥĞĕđ đĜđĢĤ ĐĥĞČ :ĤĚČĦĥ ĕďė đēčĒü ęėĘ ĕĦĤĚČ ČĘ
)מנחות קי(.
."ęĕēčđĒ ęĦČ ęėĜđĢĤĘ ČĘČ ęĕēčđĒ ęĦČ ĕĜđĢĤĘ ČĘ
יוצא אפוא ,שגמ לפני שהתפשטה עבודה זרה בעולמ כבזמנמ של הבל ונח ,לא
הגיעה עדיינ נפשו של האדמ לרמה של יכולת נתינה טהורה באמצעות המחשבה,
אלא רק באמצעות 9יוע של דבר מוחשי כקרבנ.
מכאנ שלעתיד לבוא ,כאשר תוכשר הנפש ,תהיה אולי אפשרות להמיר את הקרבנ
המוחשי במשהו רוחני ,כדוגמת דבקות הנפש בתפילה לה’ ,שתיחשב כקרבנ.
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:יפו.חכמי המדרש הו

ĦđĜčĤģĐ Ęė ČđčĘ ďĕĦĞĘ :đĤĚČ ęēĜĚ ĕčĤ ęĥč ěĜēđĕ ĕčĤđ ĕđĘ ĕčĤđ ĝēĜĠ ĕčĤÃ
( יב,)ויקרא רבה כז
.ÃęĘđĞĘ ĘĔč đĜĕČ ĐďđĦ ěčĤģđ ěĕĘĔč
:’וגמ קרבנ תודה זה יתעלה על ידי דבקות הנפש בה
( א,)תהילימ כה

.ÃČĥ
ĉ Ā ă Čþ ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ÅĐ ĖĕĀ Ęþ Čý ďđü ďĀ ĘÃ
ø

