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שוב אנו חוזרים אל ספר "ויקרא", אל סדר הקרבנות והזבחים, אל קרבן עולה, חטאת 
ואשם. שוב מנסים אנו ברגעים של קריאה בפרשת השבוע לחוש משהו מהתרוממות הנפש 
הנפלאה, שאחזה בבני ישראל בשעה שהמקדש עמד על מכונו, וכל העם – כוהנים, לווים 
וישראלים עסקו בהקרבת הקרבנות כסדרם וכהלכתם. אנו מנסים שוב ושוב להאזין להדים 
מאותה הסימפוניה האדירה של עבודת ה', שפסקה מזמן, אך עדיין חיה ומחכה להלחנה 
וביצוע מחודשים. אך בד בבד אוחזים בנו ספקות, האומנם אנו רוצים שעבודה זו תתחדש? 
האין אנו אומרים אחד בפה ואחד בלב בעמדנו בפני ה', ובבקשנו להשיב: "תמידים כסדרם 
ומוספים כהלכתם" -  האם אנו באמת רוצים בכך? נכספים לזה? או שמא אומרים אנו את 
הדבר מתוך שגרה יומיומית, כשבתוך ִלבנו תמיהה רבתי במקרה הטוב, וסלידה מוסתרת 
במקרה הגרוע? האם אין אנו תוהים בינינו לבין עצמנו בשעה של קריאה בתורה "מה 
העבודה הזאת לנו"? על כן מן הראוי אולי לסקור שוב כמה מן הטעמים היסודיים שניתנו 
בספרי ההגות הישראלית למצוות הקרבנות. לעניות דעתי, אין ההסברים למצוות הקרבנות 
עומדים בפני עצמם, אלא הם שופכים אור על הגישה הכללית יותר כלפי עבודת ה', ייעודה 

ותכליתה. להלן ננסה להציע כמה מהם, אם כי בהכללה. 
¯Ï"‰È מסביר את הקרבנות כיוצרים קשר בין שמים וארץ ובין אדם ובוראו, וגורמים 
להשראת רוח הנבואה. הוא תופס את היקום כמערכת ענקית הנשלטת על ידי ההשגחה 
העליונה, ואת עבודת בית המקדש כמעין הוראות הפעלה של מערכת זו. כשהיא מתבצעת 
בדרך תקנית – כל החוויה העולמית פועלת כתיקונה ועם ישראל מתפקד כעם בריא לכל 

דבר. וכשהיא נהרסת – אז ל"ע באות הצרות והאסונות על העולם וגלות על עם ישראל. 
¯Ì"·Ó רואה במצוות הקרבנות דרך להרחיק את עם ישראל מעבודת אלילים, על ידי מעבר 
הדרגתי מפולחנים פגאניים לעבודה של אל אחד על-טבעי ומופשט. משום שקשה לעם, 
שכרגע השתחרר מהעבדות, לזנק אל על לעבודת ה' המופשטת והטהורה, יש להתחיל 
בתהליך חינוכי ארוך, שמטרתו – הכשרת לבבות איטית, וחינוך שיוביל בהדרגה לתפיסות 
דתיות מעודנות ומעמיקות יותר. כאן באו לידי ביטוי שתי ההשקפות היסודיות ביותר של 
ימי הביניים – שכלתנות רציונאליסטית מפוכחת מחד ומיסטיקה מטפיזית מופשטת, מאידך. 
את המגמות הללו המשיכו גם בעת החדשה הוגים ומפרשים מודרניים, שהלכו בעקבות 

הראשונים.  
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‰¯· ÔÂÊ˘¯È‰ ÌÈÈÁ ראה בעבודת הקרבנות, כנראה בהשפעתו של הרמב"ם, חינוך נגד 
עבודת אלילים, וטען כי הקרבנות הם בגדר ¯˘ÂÁ ‡ÏÂ ˙Â·‰ ועתידים להתבטל בעידן 

המשיחי. 
לעומתו, בעקבות ריה"ל, ראה ¯‡Â˜ ‰"È˜ את הליך הקרבת הקרבנות כגילוי של אמיתות 
רוחניות גדולות ונשגבות, שאין אדם מסוגל לרדת לעומקן, ושהן תתחדשנה ותתגלנה 
במלוא עוצמתן רק לעתיד לבוא. אז תופיע ותתגבש העוצמה הרוחנית של עם ישראל באופן 

בריא ומלא ביותר.  
כאן שוב באה לידי ביטוי המחלוקת בין ההוגים. מצד אחד המגמה היא להדגיש את 
התפקיד ההיסטורי שהיה להקרבת הקרבנות בתודעה העממית, ומצד שני - קיימת מגמה 
ששמה דגש על הערך העל-זמני והעל-טבעי של עבודת הקרבנות, ומדגישה את הפן 

הקוסמי-מטפיזי שלהם.  
גדול המפרשים השיטתיים של העת החדשה - רש"ר הירש, מקדיש מקום נכבד ביותר 
למשמעות הקרבנות. למרות שהוא שייך לאסכולת הפרשנות הרציונאלית-הומניסטית יותר, 
שונה פירושו של רש"ר הירש מפירושו של הרמב"ם, אך אינו דומה גם לתפיסתו המיסטית 
של ריה"ל. מצד אחד, קרבנות אינם "מפעילים" בצורה כל שהיא את היקום, ואין להם שום 
השפעה מאגית או מיסטית. מצד שני, הם גם לא "ויתור חינוכי" לשכל הפרימיטיבי-פגאני 
למחצה. קרבנות לפי רש"ר הירש הינם כלי חינוכי חשוב ביותר לעיצוב האישיות המוסרית 
של האדם היהודי. הקרבת קרבן מסמלת את ההקרבה של היצר הרע השוכן בתוכנו. רש"ר 
הירש חוקר לפרטי פרטים את הלכות הקרבנות (בניגוד לרמב"ם, שראה בהם קביעה 
שרירותית), על מנת להוכיח את טענתו. הוא מבאר איך כל קרבן - עולה, חטאת, אשם 
ומעילה ממלא את תפקידו במערכת הסמלים הכוללת, ומשמש כציר שסביבו נבנית עבודת 
ה' של איש ישראלי. כך נוצרת מגמה חדשה, שאיננה מיסטית וגם לא היסטורית - אלא 

פסיכולוגית-חינוכית. 
פרופ' ישעיהו ליבוביץ התנגד באופן עקרוני לבירור של טעמי המצוות. לדעתו, אין לחפש 
אחרי טעמים אלו, כי המצוות לא נועדו לספק את הצרכים שלנו, פסיכולוגיים  או חינוכיים, 
ואף לא לספק לנו חוויה מיסטית או יכולת השפעה על הספירות העליונות. תכליתם של כל 
 .„·Ï· ‰Ó˘Ï 'הקרבנות, כמו של כל המצוות האחרות בין אדם למקום, היא עבודת ה
בניגוד לעבודה שלא לשמה, המספקת את צורכינו. לגבי פרטי המצוות, חזר ליבוביץ על 

ההסבר של הרמב"ם, ולדעתו הם שרירותיים, ללא כל משמעות מיוחדת.  
אלו הן המגמות העיקריות והניסיונות לבאר את טעמי מצוות הקרבנות בהגות היהודית. 
ומאחר שהקרבת הקרבנות רחוקה מאתנו גם היסטורית וגם רגשית, מטביע ריחוק זה את 
חותמו על תפילותינו ותפיסותינו הכלליות - כי אין מנוס מכך. הצעתו של רש"ר הירש, 
עשויה לעזור לקרב אלינו את המצוות. יחד עם זאת, אין אנו פטורים מלהמשיך ולחקור 
בנושא, כדי לזכות בברכה "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם, כימי עולם וכשנים 

קדמׂניות".       
 

זאב שביידל 
מתלמידי המכון הגבוה לתורה 
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