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  פרשת שמיני  –הרהורים על קורבנות 

  איריס וינר
  
  

המילואים של בפרשת שמיני אנו קוראים טקסטים מוכרים העוסקים בסיום טקס 
נדב  ; שומעים את סיפורם שלאהרון ובניו ביום השמיני עם ַהְקרבת קורבנות

 נענשיםו שה' לא ציווה אותם "מחליטים  להקריב "אש זרההואביהוא, בני אהרון, 
. וכמובן, הכללים הנקבעים לגבי יוצאת אש מלפני ה' הׂשורפת אותם למוותכאשר 

 בעלי חיים המותרים או האסורים לאכילה, דהיינו הבסיס לכשרות. 
  

בפרשת ויקרא, לפני כמעט חודש, יצאנו לסוף השבוע הקהילתי בקיבוץ יהל. באותו 
בית, העליתי את הדילמה שאנשים רבים מרגישים ליל שישי, בין קבלת שבת לער

לגבי קריאת ספר ויקרא וההתעסקות הרבה בקורבנות. היה דיון קצר ואני אמרתי 
שאישית אני מרגישה שעלינו לקבל את התורה בשלמותה, והאתגר המוצב לכל דור 

 -ועניין קורבנות הוא לא הנושא היחיד  –הוא להתמודד עם הנושאים הקשים 
  תוך ספר התורה. שעולים מ

  
  אז אם כך אמרתי, עלי לעשות זאת. אנסה.

  
קודם כל, אני קוראת את הפרשות העוסקות בקורבנות בעין היסטורית. בהתחשב 

למנהגים הנפוצים בתקופה ההיא, חוקי הקורבנות היוו שיפור גדול בטקסים כאלה. 
סדר  הגבלת הזמן, הכמות, הסוגים, המיקום ומטרת הקורבנות כנראה הכניסו

  לטקס שהיה נפוץ ופרוץ. 
  

  של החלק השליש: 32הרמב"ם מציין ב"מורה נבוכים" בפרק 
דמן, ולא יהיה להקריב בכל מקום ובכל זמן, ולא להקים היכל היכן שיז...לא 

ונקבע בית אחד, 'אל המקום אשר יבחר  .אלא כל זה נאסר ,48המקריב מי שיזדמן...
  ,50'תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראהואין להקריב בזולתו, 'פן  ,49 ' 'ה

 כל זה כדי למעט סוג זה מן העבודות, ,51ולא יהיה כהן כי אם זרע מסוים 
וכל מי שיזדמן, וכך הציצית  ,אבל התחינה [שמט] והתפילה הרי הם בכל מקום

  .והמזוזה והתפילין וזולתן מן העבודות הדומות להן
 

אינטגרלי של חייהם של בני ישראל.  הרמב"ם מלמד שהקרבת קורבנות הייתה חלק
הגבלת הקורבנות הייתה מיועדת לגמול את העם מעבודת אלילים. הקורבנות הם 

ויתור מסוים, תוכנית מתוחכמת שדרכה בני ישראל, לאט, לאט, יתקדמו ויהיו, 
  בבוא היום, מוכנים לֽשָלב הבא, לתפילה, לתחינה.  

  דרבי נתן בו כתוב: כנראה הרמב"ם הכיר את הטקסט מתוך האבות 
זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו -פעם אחת היה רבן יוחנן בן

וראה את בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום 
שמכפרים בו עונותיהם של ישראל! אמר לו רבן יוחנן: בני, אל ירע לך. יש לנו כפרה 

  אחרת שהיא כמותה. 
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  גמילות חסדים, שנאמר: כי חסד חפצתי ולא זבח.  ואיזו?
מורנו יעקב כהן אומר בספר "סולם יעקב" : אי אפשר לנתח את משמעות החיים 
בניתוק ֵמָהֶהקשר של הטבע האנושי. כשאנחנו שואלים על משמעות החיים אנחנו 

מחפשים בעצם השראה, משהו שנוכל להכיר בו כבעל חשיבות, שייתן לנו חווית 
  חיים שלנו. טעם ל

כנראה מה שנתן השראה לבני ישראל בתקופה ההיא, משהו שניתן להכיר בו כבעל 
  חשיבות, שייתן להם חווית טעם לחיים שלהם היה הקרבת הקורבנות. 

כך אני מבינה. הקורבנות הם חלק מתהליך היסטורי. ואם כך, מזלנו שאנחנו חיים 
  בעידן שבו ניתן להתפלל. 
? אם האדם מחפש, במילותיו של יעקב, "השראה, משהו אבל האם זה באמת מזל

שנוכל להכיר בו כבעל חשיבות, שייתן לנו חווית טעם לחיים שלנו", האם נמצא 
  אותו בתפילה או דרכה? 

בעיית התפילה העסיקה את יעקב, אך לא רק הוא. ידוע הרי שרבים, אם לא רוב, 
י רבנים מתקופות המגיעים לבית הכנסת מתמודדים עם טקסטים שנכתבו ע"

אחרות, בשפה שנשמעת לנו לפעמים זרה וקשה להבנה ושלא מתייחסים כלל 
למציאות שלנו היום. (מי הגיע הבוקר כדי להתפלל, מי הגיע כדי להשתתף בחווית 

  התפילה הקהילתית?) 
הקורבנות היוו הצעד הראשון בדרך של האדם אל התפילה, אל התפתחות שכלית, 

יעקב ואחרים כתבו רבות  –מודה, התפילה בעייתית, מאתגרת  רגשית ורוחנית. אני
חיים ומשמעות ָה על הנושא. אך במיטבה היא יכולה לסייע בחיפוש אחרי משמעות 

חיים ולהשפיע על מעשינו כאשר אנחנו יוצאים מבית הכנסת. החיפוש הוא תמיִדי בָ 
יוצאת אל ומוביל אותי חזרה אל התפילה, הפולחן בימינו. אחרי התפילה אני 

ת, העולם, עושה את המיטב, לפעמים מצליחה, לפעמים נכשלת, שוב מחפשת משמעו
הקורבנות הובילו לתפילה,  –כך נוצר המעגל . התפילהאל  –ושוב, ושוב חוזרת 

התפילה מובילה למעשים, המעשים מובילים לעוד חיפוש אחר משמעות שמוביל 
  חזרה לתפילה. וכו', וכו'. 

על פי קפלן, כותב יעקב, מכיוון שהמוות אינו נמנע, יש לשאוף להגשמה ֵמָרבית שלנו 
עלי אדמות. עלינו להיות ריאליסטים, לעזור זה לזה ולמצוא נחת בחיים. ואני 

לחולל בעצמך לשנות את העולם היא מוסיפה עוד ציטוט של קפלן: "הדרך היחידה 
 את השינוי שאתה חפץ באחרים". 

The only way to change the world is to change yourself into what you want others to 
be. 

אולי, כשאנחנו מתפללים כקהילה קדושה אנחנו מתקרבים עוזרים אחד לשני 
  להתקרב למעלות אלה. 
הדברים הללו כאשר אני מקשיבה לבעל או בעלת הקורא  כללא, אני לא חושבת על 

את הקורבנות. אך ההרהורים, ההתלבטויות, שר את הפסוקים המתארים 
  ההתמודדות: כל זה שם, איפשהו בתוכי. 

". עתידלהאמין ב ,הווהלחיות את ה ,עברלזכור את האבא קובנר היה אומר "
  הלוואי. 

  

 


