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דוד, נעים זמירות ישראל, ביטא את שיא מאוויו במילים: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש 
שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בֹנעם ה' ולבקר בהיכלו" (תה' כז ד), וכן אמר: "אך טוב וחסד 
ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה' לארך ימים" (תה' כג ו). אם אין אדם יכול לממש משאלה 
כזאת ולשבת בבית ה' תמיד, יכול הוא לפחות לבקר שם לעתים מזומנות, בעזרת קרבן, אשר 
כשמו כן הוא: מקרב את האדם אל אלוקיו. ולא בכדי חוזר השורש 'קרב' בתחילת פרשת 
'ויקרא' הפותחת את ספר הקרבנות הטהרה והקדושה. בשני הפסוקים הראשונים הפונים לעם 

חוזר שורש זה שבע פעמים:  
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריביקריביקריביקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר 
ומן הצאן תקריבותקריבותקריבותקריבו את קרבנכם.קרבנכם.קרבנכם.קרבנכם. אם ֹעלה קרבנוקרבנוקרבנוקרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו יקריבנו יקריבנו יקריבנו אל פתח 

אהל מועד יקריב ֹאתו לרֹצנו לפני ה' (ויק' א ב-ג). 
בשל חורבן המקדש והגלות הארוכה, נתעמעמה הכרתנו בנחיצות של הקרבת קרבנות ובייחודם, 
ואין אנו חשים, מה אנו חסרים. אם נשתמש במשל חז"ל (ראה ויקרא רבא כב ח), דומים אנו לבן 
מלך שהיה  למוד לאכול על שולחן אביו המלך, והנה נטרד בשל חטאו מבית אביו, והוא נודד 
ממקום למקום. האב אמנם אינו חפץ בניתוק מוחלט של הקשר עם הבן ואף הבן מתגעגע 
לאביו, אך מסתפק בכך שמדי פעם בפעם הוא נכנס לבית דואר, הוא בית הכנסת, ומשם שולח 
מכתב, ולִעתים לרוב חפזו וטרדותיו זהו רק מברק קצר. או אולי המיית לבו מביאתהו לטלפן 
לאביו, אך כיוון שאביו מסתיר פניו ממנו, כל שיכול הבן לעשות הוא להשאיר הודעה מוקלטת 
במזכירה האלקטרונית. ברוב המקרים יוצא הבן שמח וטוב לבב, בהאמינו שאביו קורא את 
מכתבו או מאזין להודעתו, ואינו חש עד כמה שפל מצבו, עד כמה קשר זה קר ומנוכר, ועד כמה 
רחוק הוא ממצב יחסים טבעי, בו זוכה הבן להסתופף בצל קורת אביו, להתענג על חום אהבתו 

ולסעוד על שולחנו.  
האווירה המיוחדת שבמקדש, מראה המקדש ומשרתיו והפעילות המיוחדת הכרוכה בהקרבת 
הקרבנות מסייעים להמחיש גם את שאינו ניתן לראייה, וכשאדם עולה למקדש, הוא כביכול 

עולה "ֵלָראֹו ת את פני ה'" (שמ' לד כד; דב' לא יא). 
כדי להגיע למצב של ראיית פני ה', אין אדם צריך להיות בעל דרגה או מעמד מיוחדים. 
בפרשתנו נאמר: "ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' סלת יהיה קרבנו" (ב א), וכמו שפירשו חז"ל 
(תנחומא ויקרא ה): לא נאמר 'נפש' בכל הקרבנות אלא במנחת עני; אמר הקב"ה: מעלה אני 
עליו כאילו הקריב נפשו! – בקרבן הדל, בעישרון הסולת, מתבטאת השתוקקות הבן אל אביו 
בצורה המֵלאה ביותר, כי אין הוא נותן לשום היסוס ופקפוק למנוע ממנו את מימוש הִקרבה 

לאב, ולפיכך הקב"ה מבטיח לו, כי אכן דיי בכך! 
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ראייה זאת של הקרבנות ומשמעותם, מוצאת לה סימוכין בהשוואת הקרבנות בישראל לקרבנות 
העמים שהיו סביבו. בעבודתו המקיפה של ד"ר צבי וינברג1 סוכמו ההבדלים העקרוניים, 

ובולטות התופעות הבאות: 
נגישות יתר נגישות יתר נגישות יתר נגישות יתר 

א. רשימת החומרים הנדרשים לקרבן היא קטנה, ומכילה פריטים שכיחים וזמינים, ולא חומרי 
מותרות. 

ב. הכמויות הנדרשות הן מצומצמות, ובחלק מן הקרבנות יש מרחב תימרון, כך שכל אדם יכול 
לתת כפי יכולתו. 

ג. החלק הניתן למזבח הוא קטן, ומורכב בעיקר מן הדם והֵחלב, שאינם מותרים למאכל אדם. 
בקרבן העולה, המבטא את הנתינה לא-ל מלב שלם, הקרבן אמנם עולה כולו על המזבח, אך 
העני יכול להסתפק בתור או בבן-יונה. בסיכומו של דבר: אין דבר המונע מכל אדם לבוא 

אל המקדש במתנה כלשהי לקב"ה. 
ד. כל אדם רשאי לבוא לפני הא-ל (בהגבלה אחת: במצב טהרה), ואין הפולחן מוגבל לקבוצה 

נבחרת. הכוהנים נבחרים רק ככוח עבודה, המאפשר להמוני העם את המגע עם הא-ל. 
אווירת שמחהאווירת שמחהאווירת שמחהאווירת שמחה 

א. מטרת הקרבן היא התקרבות לה', לכן אין כל פולחן לכוחות דמוניים, לאלי השאול, לרוחות 
מתים וכיוצא בזה, כי בקרבנות מעין אלה המטרה היא: 'אני נותן לך למען תרחק ממני'. 

ב. אין פולחני מסתורין, שמעצם טיבם נעשים בקבוצות קטנות, ובתנאים שמגבירים את אווירת 
המסתורין. 

ג. אין כל פולחן שקשור למוות, לא בהקשר מיתולוגי, ולא בחיי האדם או החי והצומח בטבע. 
למשל, יש קרבן לאחר לידה,  אך אין קרבן כדי לציין מוות! 

ד. אין עבודת אלוֹקים בלילה. רק אור היום הבהיר הוא זמן הפולחן. הדבר  היחיד המתבצע 
בלילה הוא המשך הקטר חלבים וִאמורים, שאינו חלק אינטגרלי של הקרבן מבחינת 

המקריב. 
ה. קרבנות שיש בהם צד מאיים בפולחנם של עמים אחרים, לובשים אופי שונה בישראל: קרבן 
העולה, המבטא לעיתים פחד מהא-ל, ניתן תמיד במועדים, זמן השמחה, כקרבן הציבור; 
קרבן החטאת, שעשוי לבטא אולי את חששותיו של האדם מכעסו של הא-ל, נעשה תמיד 

באור יום. 
ו. השמחה היא תנאי הכרחי לקרבן ולשהייה במחיצת אלוקים: "והבאתם שמה ֹעֹלתיכם 
וזבחיכם ואת מעשֹרתיכם ואת תרומת ידכם וִנדריכם וִנדֹבתיכם ובֹכֹרת בקרכם וצאנכם. 
ואכלתם שם לפני ה' אלֹקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך ה' 

א-להיך" (דב' יב יז-יח ועוד).2 
הדדיות יחסי אלוקיםהדדיות יחסי אלוקיםהדדיות יחסי אלוקיםהדדיות יחסי אלוקים----אדםאדםאדםאדם 

א. רצון חופשי של שני הצדדים בקרבה. כבר בפתיחת פרשת הקרבנות מדגיש הכתוב שהקרבן 
צריך להיות לרצונו של המקריב: "אם ֹעלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל 
מועד יקריב אתו לרֹצנולרֹצנולרֹצנולרֹצנו לפני ה' (ויק' א ג) – רצון זה אין פירושו רק ברכת ה' והיענותו, כי 
דבר זה נאמר בפסוק הבא: "וסמך ידו על ראש הֹעלה ונרצה לו לכפר עליו", אלא הוא  

מכוון גם לתחושת המקריב את הקרבן בכל לבו, ולא מתוך כפייה.3 
ב. המניע העיקרי להקרבת הקרבנות מצד האדם: חיפוש קרבת אלוקים: בקרבנות עולה, 
שלמים ומנחה - להגביר את הִקרבה הקיימת; בקרבנות חטאת ואשם – לבטל את הריחוק 
שגרם החטא; בכל מקרה – זוהי שאיפתו החופשית של האדם, ומערכת חוקי הקרבנות רק 
מתווה לו את הדרך להשגת מטרתו. מצד שני, אין האדם יכול לעשות כל פעולה מאגית, 
כלומר: אין שימוש באמצעים שמטרתם לכוף את רצון האדם על אלוקים, והפעילות 

הנעשית ע"י האדם, מבטאת את רצון האדםרצון האדםרצון האדםרצון האדם להתקרב לא-ל, ע"י מילוי רצון הארצון הארצון הארצון הא----לללל. 

                                                           
1   הקרבן בישראל, על פי המקרא והמנהגים של העמים השכניםהקרבן בישראל, על פי המקרא והמנהגים של העמים השכניםהקרבן בישראל, על פי המקרא והמנהגים של העמים השכניםהקרבן בישראל, על פי המקרא והמנהגים של העמים השכנים, ירושלים תשמ"ז. ראה בעיקר עמ' 341 

ואילך. 
2   ראה גם ויק' כג מ; דב' יב ז; יב יב; יד כו; טז יא; כז ז. בכל המקומות האלה מודגש שהדבר נעשה לפני ה'. 

3   שימוש במילה 'לרצון' ִעם כינוי הגוף – מרמזת, לדעתי, על צורך ברצונו החפשי של האדם, בשונה מהביטוי 

לרצון ל... ראה "לרֹצנכם": ויקרא יט ה; כב יט; כב כט; כג יא. ולעומת זאת: "לרצון להם לפני ה'" (שמ' כח 
לח); "לא לרצון יהיה לכם" (ויק' כב כ): "יהיה לרצון" (ויק' כב כא).  
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ג. התחושה המלווה את הקרבן (תחושה שהודגשה והובררה ע"י הנביאים) היא, שהאדם נותן 
לא-ל משל הא-ל, ועל כן יש אמנם תחושה של נתינה ממה שהאדם טרח ויגע בו, הן בחי 
והן בצומח (לדוגמא: בשר ציד אינו ראוי לקרבן, וכן לא דבש דבורים ועוד), אך על האדם 
לחוש שהוא זה שסועד על שלחן הא-ל. על כן מודגש לעתים קרובות מיקום אכילת הקרבן: 
"לפני הא-להים" (שמ' יח יב), "לפני ה'" (דב' טז י-יא); או ציון המקום בו בחר ה' לשכנו: 
"בחצר אהל מועד יאכלוָה" (ויק' ו ט); "ואכֻלהו במקום קדוש" (ויק' כד ט); "ואכלת 

במקום אשר יבחר ה'" (דב' טז ז). 
ד. העדפה הדדית - אלוקים מפלה את המקריב לטובה, באפשרו לו להתקרב אליו, והאדם 
המקריב מבטא את העדפת הא-ל ברכזו את כל קרבנותיו רק בבית ה'. אין קרבן הניתן מחוץ 
למקדש, לבל יתפרש הדבר כנתינה לכוחות אחרים. אף קרבנות שכרוכים בתחושת פחד 
מכעס הא-ל, כחטאת, ניתנים אך ורק במקדש; ואדרבה, דמם של קרבנות חטאת מסוימים 
אף יובא פנימה אל לפני קודש הקודשים, והכהן יזה ממנו אל פני הפרוכת לפני ה' (ויק' ד 
יז). והחטא - שהרחיק את האדם מאלוקים, בעזרת הקרבן מקרבו עד לִקרבה הגדולה ביותר, 

הנרמזת בהגדרת החטאת כ"ֹקדש ֹקדשים" (ויק' ו יח). 
לסיכום:  

בעזרת הקרבנות ניתן להשיג את ִקרבת אלוקים מכל מצב: בזמן של ִקרבה יחסית יכול האדם 
להתקרב עוד יותר אל ה' ע"י עולה שהיא קודש קודשים, וכשהוא חוטא ויוצר מרחק בינו לבין 
אלוקיו, גם אז פתוחה לפניו הדרך לבטל את המרחק ע"י חטאת שהיא קודש קודשים; ואם 
ברצונו לעלות וֵלָראות את פני ה' בכל מועד וזמן, יש לפניו שלל דרכים ואמצעי הבעה לזמנים 

שונים ולמצבי נפש שונים. 
אך הבסיס לכל הקרבנות ולהגשמת תעודתם היא: "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה', לבי 

ובשרי ירננו אל א-ל-חי" (תה' פד ג).  
 

יונה בר מעוז  
המחלקה לתנ"ך  


