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  ד ף  ש ב ו ע י     
  א"עתש ,                                                פרשת ויקראמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  906 מספר                                          ש הלנה ופאול שולמן                               "ע        

  
  

  ליל הסדר ומה שביניהם, פרשת המנחות
  

  :)ב:א (ספר ויקרא פותח בפרשת קרבן העולה
  

 ּצֹאןהַ  ּוִמן ַהָּבָקר ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן 'הלַ  ָקְרָּבן ִמֶּכם ַיְקִריב ִּכי ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר
 אֹתֹו ַיְקִריב מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ַיְקִריֶבּנּו ָּתִמים ָזָכר ַהָּבָקר ִמן ָקְרָּבנֹו עָֹלה ִאם. ָקְרַּבְנֶכם ֶאת ַּתְקִריבּו
  .'ה ִלְפֵני ִלְרצֹנֹו

  

אך לאחר העיסוק בתורת קרבן . 'מן הבקר ומן העוף וכו, בהמשך מפרט הכתוב את דיני הקרבן מן הצאן
מעבר ' מוצאים אנו בתחילתו של פרק ב, במקום להמשיך באופן טבעי בתורת קרבן השלמים, העולה

 ְוָנַתן ֶׁשֶמן ָעֶליהָ  ְוָיַצק ָקְרָּבנֹו ִיְהֶיה סֶֹלת 'הלַ  ִמְנָחה ָקְרַּבן ַתְקִריב ִּכי וֶנֶפׁש: "לסוג אחר לגמרי של קרבנות
מים לָ חוזר הכתוב לעסוק בפרשת קרבנות הְש , נחהרק לאחר פרשייה זו של תורת המ. )א:ב" (ְלבָֹנה ָעֶליהָ 

 ְוִאם: "בסגנונו ומבנהו, הפסוק הפותח את הנושא הזה נראה כהמשך ישיר לפרשת העולהכאשר ) 'פרק ג(
  . )א:ג" ('ה ִלְפֵני ַיְקִריֶבּנּו ָּתִמים ְנֵקָבה ִאם ָזָכר ִאם ַמְקִריב הּוא ַהָּבָקר ִמן ִאם ָקְרָבנֹו ְׁשָלִמים ֶזַבח

יתכן י ?מדוע קוטעת פרשת המנחה את העיסוק בקרבנות החי ומצויה בתווך בין העולה והשלמים
: שני סוגים בסיסיים של קרבנות, זה מול זה ובהדגשה יתירה, ומבנה זה של פרשיות התורה מציב במכוון

  .קרבן מן החי וקרבן מן הצומח
נועד ,  בין קרבנות העולה והשלמים-  בתווך, מיקום עניינו של קרבן המנחה על מאפייניו המיוחדים

שהתרחש בשחר , לעימות ישן של קרבן מן החי מול קרבן מן הצומח, אסוציאטיבית, להחזיר את הלומד
  ):  ה- ג:ד' בר( בסיפורם של קין והבל –ההיסטוריה האנושית 

  

 ּוֵמֶחְלֵבֶהן צֹאנֹו ִמְּבכֹרֹות הּוא ַגם ִביאהֵ  ְוֶהֶבל. 'הלַ  ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ִמְּפִרי ַקִין ַוָּיֵבא ָיִמים ִמֵּקץ ַוְיִהי
  .ָּפָניו ַוִּיְּפלּו ְמאֹד ְלַקִין ַוִּיַחר ָׁשָעה לֹא ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין ְוֶאל. ִמְנָחתֹו ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל 'ה ַוִּיַׁשע

  

אל מנחתו של ' מדוע לא שעה ה: פרשת קין והבל כשלעצמה מעוררת שאלה שעליה הכתוב אינו עונה
סימני השאלה המתעוררים כתוצאה מהפרטים החסרים בפסוק המתאר ? מה רע היה במנחתו של קין? קין

ת ה תוקף על רקע התוצאות החמורות והרות האסון בסיפור המתיחּו מקבלים משנֶ ,את קרבנו של קין
  .שבין קין והבל

וננו להשלים את בניסי, ושוב?  בכך שהתבססה על תוצרת האדמהההאם הבעיה בקרבנו של קין היית
 "ָהֲאָדָמה ִמְּפִרי ַקִין ַוָּיֵבא"מעוררות אותנו המילים , החלל הקיים בפסוק המתאר את קרבנו של קין

  ): ב- א:כו' דב(ומציפות בזיכרוננו אירוע נוסף הקשור בקודש ובמקדש 
  



 ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחּתָ . ָּבּה ְוָיַׁשְבּתָ  ָּתּהִויִרְׁש  ַנֲחָלה ְלךָ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ  'ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ִּכי ְוָהָיה
 ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָהַלְכּתָ  ַבֶּטֶנא ְוַׂשְמּתָ  ָלךְ  נֵֹתן לֶֹהיךָ -אֱ  'ה ֲאֶׁשר ֵמַאְרְצךָ  ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי
  .ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן לֶֹהיךָ -אֱ  'ה
  

 שהבעיה במנחתו של קין לא - ' פרי האדמה' שעיקרה הוא הבאת -ם הרי לנו הוכחה ממצוות הביכורי
הבנת הפגם במנחתו של קין צפה ועולה . אלא מקורה בעניין אחר,  האדמהפריהייתה בכך שהובאה מ

 ְוָלַקְחּתָ : "בפרשת הביכורים מופיע תיאור הקשור דווקא לקרבנו של הבל. דווקא מתוך פרשת הביכורים
המופיע " ראשית"אלמנט זה של ). ד:ד' בר" (הּוא ִמְּבכֹרֹות- ֵהִביא ַגםְוֶהֶבל "–) ב: כו'דב" (ֵמֵראִׁשית
  . חסר היה בקרבנו של קין- המופיע בתיאור מנחתו של הבל " בכורות"ושל , בביכורים

ומכבד למלך את , אריס רע שהיה אוכל את הבכורות"ל במדרש את קין כ"לא לחינם מתארים חז
ל מדגישים את הקוטביות " חז2".כלואֲ מן מותר מַ "ר מתארים את קין כמביא  ובמדרש אח1".הסייפות

מהמיותר ,  הם מתארים את קין כמי שמביא את מנחתו מתוך מה שנשאר לו;בהתנהלותם של האחים
, בעלים של רכושוכהוא חש את עצמו כאדון ו. כביכול מעמיד קין את צרכיו ורווחתו לפני הכול. עבורו

קין איננו חש אסיר תודה על מה . מנחה לבורא עולם נתפסת בעיניו כעול וכחובהומחויבותו להבאת 
י הכתוב הוא זה שיזם את הבאת "למרות שעפ, רגשות הכרת הטוב לא מציפים את תודעתוו ,שניתן לו
הוא איננו חווה בדמיונו את מעורבותו הישירה והעקיפה של אדון העולם בשפע שניתן לידיו . המנחה

כבעלים הבלעדי של ' והחשיב עצמו ביחסו אל ה' אריס'קין שכח את העובדה שהוא .  אותוובטוב המקיף
   3".אריס רע"ל מתארים אותו כ"לכן חז. רכושו

להזכיר ולעורר בתודעתו של מי שהוא . דומה שכל מהותה של מצוות הביכורים היא לתקן עניין זה
הדבר בא לידי ביטוי מוחשי . ל אחיזתו בארץאת היחס הראוי והנכון אל קנייניו וא, הבעלים על הקרקע

  ): י- ו:כו' דב(אותה קורא מביא הביכורים בקול רם ', בד אביארמי אֹ'ביותר בפרשת 
  

ת  אֶ 'הַוִּיְׁשַמע ... ַוִּנְצַעק...  ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים...ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט
ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ...  ִמִּמְצַרִים'הַוּיֹוִצֵאנּו ... קֵֹלנּו
  .'הְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי . ּוְדָבׁש

  

   4.פות בקריאה פומבית זוהכנעה והכרת הטוב משתק, כמה ענווה
וככזו אנו ' פרי האדמה'המנחה היא קרבן מ :המנחה והשלמים,       וכאן אנו שבים אל פרשיות העולה

ואכן בולט כאן הצורך . את התיקון לקרבנו של קין, "ראשית"מצפים למצוא גם בה את אותו אלמנט של 
זונח הכתוב את הביטוי ,  מקריב המנחהבבואו לתאר את. בשבירת זחיחות דעתו וגבהות ליבו של האדם

  ". ַתְקִריב ָקְרַּבן-  ִּכיְוֶנֶפׁש: "ונוקט בלשון" אדם כי יקריב"
והכרת הטוב נדרשת , הכנעה, כמה ענווה'; נפש' לידי ביטוי במילה ותכמה הכנעה וענווה בא,       ושוב

 'הלַ  ַּתְקִריבּו ֲאֶׁשר ַהִּמְנָחה לּכָ " :אלא הכתוב ממשיך ומצווה, ולא זו בלבד. מן האדם המביא את מנחתו
  ).יב-יא:ב" (אָֹתם ַּתְקִריבּו ֵראִׁשית ָקְרַּבן... ָחֵמץ ֵתָעֶׂשה לֹא

מפקיעה התורה מן הקרבן את סמל השובע והעשירות והופכת את קרבן המנחה ,       באיסור על החמץ
הכרת , ענווה, שפלות רוח, קומהמנחה צנועה זו אמורה לשקף תחושה פנימית של נמיכות . 'לחם עוני'ל

  .הטוב ותחושת הודיה עמוקה
 הלקוח מעולם המושגים של - לפנינו איסור חמץ : ת ונעורה לההתחושה האסוציאטיבי      גם כאן שבה 

 הלקוחה מעולם –" ארמי אבד אבי"לפנינו קריאת פרשת .  הנדרש במקביל גם בקרבנות המנחה–פסח 
  .והיא נדרשת במקביל גם בלילו הראשון של הפסח, המושגים של מצוות הביכורים
נדרשים אנו לחוות כמידת יכולתנו את נקודת , אולי יותר מכל לילות השנה,       בלילה ראשון של פסח

  . בכל מסלול ומעגל של חיינו הפרטיים והכלליים' את מקומו המרכזי של ה, את הכרת הטוב', ראשית'ה
     

                                                 
   ".ויבא קין" ,ה ה" ד, פרשה כב,)וילנא(רבה בראשית    1
  . ט' סי, פרשת בראשית,)ורשא(תנחומא   2
י "ע, ל מתארים תמונה מלאה יותר של ההיבט הרכושני והיהיר שבאישיותו של קין" חזוראו במדרשים השונים כיצד   3

  . תיאור הויכוח והמחלוקת המתפתחת בינו לבין הבל שהביאה בסופו של דבר לרצח הבל
  ". לשון הרמת קול- וענית " :ה:שםי "רש   4



 בראתנו שכך מלבנו הרע יצר של עולו ותשבית שתשבור אבותי להי-וא להי-א' ה מלפניך רצון יהי
 גלוי .שבעיסה שאור מעכב ומי יםחפיצ ואנו חפץ את .רצונך לעשות חייבים ואנו רצונך תלעשו
 שתשביתהו אבותי להי-וא להי-א' ה מלפניך רצון יהי אלא בו לעמוד כח בנו שאין לפניך וידוע
   5.שלם בלבב וננוכרצ רצונך ונעשה ותכניעהו מעלינו

  

  עמיחי כהן
  המרכז ללימודי יסוד ביהדות

                                                 
  . הלכה ב, פרק ד,ירושלמי ברכות   5
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