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 יביא קרבן ויתכפר
 
 : מעניין במיוחדמצוי מדרש  )ובמקבילות] 355' עמ, מנדלבויםמהדורת [ ז, שובה (פסיקתא דרב כהנאב

 

לו שא). כא: יג'מש ('ף רעהחטאים תרֵד' : אמרה להם? החוטא מהו עונשו:שאלו לחכמה
 :שאלו לתורה). ד: יח'יח ('טאת היא תמותהנפש החֹ' : אמרה להם? החוטא מהו עונשו:לנבואה

 מר א? החוטא מהו עונשו:ה"שאלו להקב.  יביא אשם ויתכפר לו: אמרה להם?חוטא מה עונשו
 ). ח: כה'תה('  וגו''הטוב וישר '' הדא היא דכת,  יעשה תשובה ויתכפר לו:להם

 

 אותםהוא מדרג . הנבואה והתורה,  החכמה:ה לאדם"ערוצי תקשורת בין הקב לשלושהתייחס ההדרשן 
 ועד התורה , הנדירה יותר,דרך הנבואה,  בכל דבר ביקוםה מהחכמה שניתן לראות- מן התדיר אל הנדיר

ה בכבודו "הציג בעל המדרש את הקב, כמובן, ולבסוף . של נבואה ברמה גבוהה במיוחדנגזרת שהיא
ה "והקב התורה , הנבואה,החכמה שלפיהבניגוד לתפיסה . רק במקרים נדירים ביותר המתגלה ,ובעצמו
כל שלפיה ת הציג הדרשן תפיסה נועז, ה"קבה כולן גילויים שלהנבואה והתורה , החכמהשכן , חד הם

ה ממהן  תכל אחכאשר מנסים לברר בעזרת , לדעת הדרשן.  הללו הנה עצמאית ושונהאחת מהרשויות
 . מקבלים תשובות שונות - אעונשו של החוט
דרכו הייתה  1.ל"ז הרב יצחק סטולמן ,סבי  שלבמדרש זה מתוך נקודת מבטו הייחודיתלהלן נדון 

 קצתןש, את דרשותיוהקורא . תובנות חדשות ומעוררות לדורו םמה ולהפיק ל"על מדרשי חזלדרוש 
יש להם ערך " :יק' סולובייצד"הרב ישאמר י פכו ,ומתפעל מתרשם ,השננתחברו לפני למעלה משבעים 

דומני כי גם אנו נוכל להפיק מהן תועלת ,  לפיכך2."יציב ומתמיד שאינו תלוי בצרכי השעה הפעוטים
 .  מרובה
 :אודות מדרש זההרב סטולמן תמה ) 33 'עמ, ח"דטרויט תש(ספרו מנחת יצחק חלקו השלישי של ב

הרי התורה , ה"עשה הבדל בין התורה והקבאבל כיצד נ, בשלמא החילוק בין הנבואה להחכמה מבואר"
 בין חייהבחנתו החדה עוגן ל הרב סטולמןמכאן מצא ". ה בעצמו כביכול"היא כלי מבטאו של הקב

 :בעולם' תורה הנובעים מהכרת החיוב לקיים את דבר ה תורה הנובעים מהכרת אור התורה לבין חיי
 

ה שמחזירו למוטב ובין מי שמקיים הבדל גדול יש בין מי שמקיים את התורה מצד המאור שב
, כל מי שמחפש בתורה תיקון לנפשו. גדול הוא כח התורה. ל חיים-והוגה בתורה כי היא תורת א

התבלין , בודאי ימצא בה את הדרך, לסלול את דרכו, ליישר עיקוליו, לרכז מחשבתו, לכל מדותיו
ידמה לו כי , מכלל מקריב קרבןאולם עם כל אלה עדיין לא יצא . והסמי מרפא לכל תחלואי נפשו

הוא יכיר את ההכרח של סור . סייגים והגדרות וכהנה, התורה דורשת ממנו קרבנות כמו פרישות
, העזיבה והפרישה מן החטא יגרמו לו איפה הרגשי עקדה. אבל לא העידון בהסור מרע, מרע

 . ויתור מהנאותיו או חרותו המדומה, 'קרבן'
 

ב ומן היוזמים להקמת "היה נשיא המזרחי בארה) 1894-1980; רושליםי-דטרויט-רובלה(הרב יצחק סטולמן   1
 .אילן-אוניברסיטת בֿר

 .בפתח הדברים, ז"דטרויט תשט, ד"ח, מנחת יצחק, יצחק סטולמן  2
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הגדולות מצד המעלות התרבותיות , ימים את התורה מצד המאור שבהאלו המקימתוארים בפסקה זו 
 המעלות שבחיי מושם דגש עלבו ש, כל אדם שמקיים את המצוות מכיר פן זה של החיים הדתיים. שלה

 ל חי וכדומה-האפשרות להתפלל באופן קבוע לא, ת והחגיםּבאור הַש, תורההאור לימוד . תורה ומצוות
מבקשים לקרב את הנוער לחיים של תורה ומצוות ה ,הורים ומורים, י מחנכיםיד-מובלטים על כל אלה –
" ריווח"ה. תורה ומצוותוההנאה הבאה לאדם השקוע בחיי יתיות העמוקה יעל החוו הצבעה ידי-עֿל

 וכשמצאו נוכח ,ס הגדול ביותרויהודי שחיפש אחר האפיקורעל אותו  במעשה צג מושבחיים הדתיים
וכי מדוע לא : ס הגדולוכששאלו לפשר העניין השיבו האפיקור. מקיים קלה כחמורהאחרון שהלדעת 

גם ללא ? סורק מפני שאני אפיקורמרתק ומדוע אפסיד לימוד ? שבת אתענג על כוס יין משובח בערב
 .  יש בכוח התורה לתרום לכל אחד ואחד-אמונה 

 אצל צעירים ,ות המאוחרבגיל ההתבגר ייחודב ,גישה זו עלולה להביא למשבריםשדא עקא 
ואפילו אדם מבוגר  .שהחיים כאדם דתי תובעים מהם "קרבנות"ה, המתקשים להתמודד עם הוויתורים

לא כן הוא במי ", סטולמןיצחק הרב  לדעת .מעיק עליוכעומס המצוות התורה וה" עול"את עלול לחוש 
, ו רואה בעצמו שום צורך לקרבןאינ"אדם זה . "שמכיר בהתורה את בוראה ומכוין לקיים את ציווי השם

ומה שמגדיר . סולמי הנפש ודרגות קניני הנצחיות, כי כל ציווי וגדר המה קנינים ועולמות רוחניים
מי . "זיכוך הנפש והתרוממות הרוח, ומרחיק מעצמו הנאותיו המדומות אינו אלא העידון היותר גדול

אין הוא חש כאילו הוא מקריב . ונה לחלוטיןחי בתודעה ש', יי הוציוהולך בדרכי התורה כדי לקיים ש
חש הוא התרוממות הרוח בקיום , אדרבה. קרבנות וכאילו הוא נעקד מחדש על גבי המזבח בכל יום

  :המצוות המעשיות
 

האדם צריך ' כלו. השיבה יביא קרבן ויתכפר, חוטא מה עונשו, אשר על כן כששאלו להתורה
אפשר לו לעלות על -אחרת אי.  נפשו ותיקון עולמולהיות מוכן להביא קרבנות בשביל שלמות

שאלו 'כשנגשים להתורה בהכרת , אלה גופאה אותה ש"אבל כששאלו להקב. סולם השלמות
, אז אי אפשר להשיב עוד תשובה יביא קרבן ויתכפר,  בהכרת נצחיותה שהיא ציווי השם'ה"להקב

  .עינויאז אין עוד שום מצוה או עשיה שתהא בבחינת קרבן סיגוף או 
 

אינו חש , 'הכרה שהוא ממלא אחר ציווי האדם המקיים את המצוות מתוך , הרב יצחק סטולמןלדעת 
. מחויבות לציותמתוך הנובע אך ורק  מובן שאין הכוונה לקיום מצוות. מקריב קרבנותהוא כאילו 
פרק , לק גח( במורה נבוכים .ם"הרמבכפי שלימדנו , חובה על האדם להזדקק לטעמי המצוות, אדרבה

חלשי  "אותם מכנה והוא, "שקשה להם מתן טעם למצָוה מן המצוות"ם כנגד האנשים " קובל הרמב)לא
ואוסר עלינו מה שעׂשייתו לא , ְמַצֶּוה עלינו לעׂשות מה שעׂשייתו לא מועילה לנו"' החושבים שה, "ׂשכל

לתת דעה נכונה או ה באה עשֹרה מצוות אל ּכל מצָוה משש מאות ושלוש"ם "לדעת הרמב". מזיקה לנו
או להזהיר מפני , או להסיר עֶֹשק או לחנך למידה טובה, או לתת משפט צדק, או להסיר דעה פסולה

עלול להישבר ',  אדם החי בתחושה שאין כל טעם רציונלי לקיום המצוות מעבר לעבודת ה".מידה גרועה
, שכל-חלושי, חיים דתיים חלקייםיחיה , ואפילו אם לא יתמוטט תחת הרגשת החובה. ביום מן הימים
 . ם"כהגדרת הרמב

קיומם של על ,  ממדרש זהללמודניתן דומה כי , סבי  שלתואם מותר לי להמשיך את קו מחשב
האור הבוקע ממנה ראיית מצד אחד עלינו לקיים את התורה מתוך .  המצוותהיבטים שונים בשמירת

אלו בשני היבטים ללא אחיזה . ל- של הא ציוויואתאנו ממלאים בכך  עלינו לזכור כל העת כי צד שניומ
בכל ערוצי התקשורת לשאול אפוא עלינו  .חסרהלקויה ו אמערכת הערכים הדתית שלנו תה, כאחד

קלה ואפשר שהיא אין זו משימה  .את האיזון הנכוןולמצוא ביניהם , הפתוחים בפנינו כיצד לנהוג
 . אך אין אנו פטורים ממנה, משימה לחיים

 
 סטולמן' אאביעד הרב 
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