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הקורבנות בעיני הנביאים
הקורבנות, נושו פרשתנו, ימדו במרכז החייה הדתייה כשהמשכן 
ביצה  רק  לו  ניכרת  בתורה  מרכזיותה  קיימיה.  היו  והמקדש 
וריכותו של הדיון בהה, ולו גה בכך שדיניהה מפורטיה בחומש 

המרכזי, חומש ויקרו.

מוז חורבן בית שני, לפני כמיט ולפייה שנה, וין יבודת 
יש  ידיין  רבה  יכשווית  רלבנטיות  וולה  מתקיימת.  הקורבנות 
בביקורת שהשמייו יל יבודת המקדש כמה מהנביויה של ימי 
בית רושון. זוהי ביקורת נוקבת וימוקה, והנביויה הקדישו לה 
כמה מן הַיזיה בנוומיהה. וחת המוקדמות בהן בוה יוד בימי 
מַֹי  ְשׁ ִכּ ּוְזָבִחיה  יֹלֹות  ְבּ ַלה'  "ַהֵחֶפץ  המשכן, מפי שמוול הנביו: 
ֵויִליה"  ֵמֵחֶלב   — יב  ְלַהְקִשׁ טֹוב;  ִמֶזַּבח   — מַֹי  ְשׁ ה  ִהֵנּ ה'?  קֹול  ְבּ

)שמ"ו טו, כב(.

רֵֹתיֶכה.  ַיְצּ יֶכה ְולֹו ָוִריַח ְבּ י ַחֵגּ ֵנוִתי ָמַוְסִתּ ימוס התנבו: "ָשׂ
ְמִריֵויֶכה לֹו  ֶלה  ְוֶשׁ ֶוְרֶצה  ּוִמְנחֵֹתיֶכה לֹו  ִלי יֹלֹות  ֲילּו  ַתּ ִוה  י  ִכּ
ל  ְוִיַגּ  — ָמי  ֶוְשׁ לֹו  ְנָבֶליָך  ְוִזְמַרת  ֶריָך  ִשׁ ֲהמֹון  ֵמָיַלי  ָהֵסר  יט.  ַוִבּ
ַנַחל ֵויָתן" )ה, כו-כד(. וכמוהו הושי )ו,  ט ּוְצָדָקה ְכּ ָפּ ִיה ִמְשׁ ַמּ ַכּ

י ְולֹו ָזַבח, ְוַדַית ֱו-לִֹהיה — ֵמיֹלֹות".  י ֶחֶסד ָחַפְצִתּ ו(: "ִכּ

ביקורת דומה ופשר למצוו בכמה ממזמורי תהיליה. "ִוה 

יִריה  ַוִבּ ר  ַשׂ ְבּ ַהוֹוַכל  ּוְמלָֹוּה;  ֵתֵבל  ִלי  י  ִכּ ָלְך,  וַֹמר  לֹו  ֶוְרַיב 
יד  ַיִגּ ּוִפי  ח  ְפָתּ ִתּ ָפַתי  ה?" )נ, יב-יג(. "ֲו־דָֹני, ְשׂ ֶתּ ְוַדה ַיּתּוִדיה ֶוְשׁ
ָנה יֹוָלה לֹו ִתְרֶצה. ִזְבֵחי ֱו-לִֹהיה  ץ ֶזַבח, ְוֶוֵתּ י לֹו ַתְחֹפּ ֶתָך. ִכּ ִהָלּ ְתּ

ה, ֱו-לִֹהיה, לֹו ִתְבֶזה" )נו, יז-יט(. ר ְוִנְדֶכּ ָבּ ָרה; ֵלב ִנְשׁ ָבּ רּוַח ִנְשׁ

מדבריו של ירמיהו הנביו וף משתמי שמירכת הקורבנות 
י ֶות ֲובֹוֵתיֶכה  ְרִתּ י לֹו ִדַבּ לו הייתה כוונתו הרושונית של ה': "ִכּ
ְבֵרי  ִדּ ַיל  ִמְצָרִיה  ֵמֶוֶרץ  וֹוָתה  ]הֹוִציִוי[  יֹוה הוציו  ְבּ יִתיה  ִצִוּ ְולֹו 
ְמיּו ְבקֹוִלי  יִתי וֹוָתה ֵלומֹר: ִשׁ ָבר ַהֶזּה ִצִוּ י ִוה ֶות ַהָדּ יֹוָלה ָוָזַבח, ִכּ
ר  ֶרְך ֲוֶשׁ ָכל ַהֶדּ ה ְבּ ְהיּו ִלי ְלָיה ַוֲהַלְכֶתּ ה ִתּ ְוָהִייִתי ָלֶכה ֵלו־לִֹהיה ְוַוֶתּ

ה ֶוְתֶכה ְלַמַין ִייַטב ָלֶכה" )ז, כב-כג(.  ֲוַצֶוּ

חריפיה מכולה דבריו של ישייהו, שונו קורויה בהפטרת 
י רֹב ִזְבֵחיֶכה?', יֹוַמר ה'.  ה ִלּ שבת חזון לקרות תשיה בוב: "'ָלָמּ
יה ְוַיּתּוִדיה  ִריה ּוְכָבִשׂ י יֹלֹות ֵויִליה ְוֵחֶלב ְמִריִויה, ְוַדה ָפּ ַבְיִתּ 'ָשׂ
ְדֶכה, ְרמֹס ֲחֵצָרי?  ׁש זֹות ִמֶיּ ָני, ִמי ִבֵקּ י ָתבֹוּו ֵלָרוֹות ָפּ י. ִכּ לֹו ָחָפְצִתּ
ְוו! ְקטֶֹרת ּתֹוֵיָבה ִהיו ִלי'" )ו, יו-יג(. לֹו תֹוִסיפּו ָהִביו ִמְנַחת ָשׁ

יל  דורות  ושוזרת  רביה  בקולות  הנשמית  זות,  ביקורת 
דורות, היו חריגה: היה סופג ביקורת לו יל כך שהפר ות דבר 
ה' ולו יל כך שמילו וותו. הקורבנות היו מצווה. ההקרבה הייתה 
מישה מקודש שבוצי במקוה קדוש. מה וה כן יורר ות חמתה 

של הנביויה וות גירתה?

יוה  הה לו התנגדו לקורבנות כשליצמה. ירמיהו חזה כי 
ּוִמן  ְנָיִמן  ִבּ ּוֵמֶוֶרץ  לִַ ה  ְירּוָשׁ ִביבֹות  ּוִמְסּ ְיהּוָדה  ֵמָיֵרי  "ּוָבוּו  יבוו 
ּוְלבֹוָנה  ּוִמְנָחה  ְוֶזַבח  יֹוָלה  ְמִבִויה  ֶגב  ַהֶנּ ּוִמן  ָהָהר  ּוִמן  ֵפָלה  ַהְשּׁ
ית ה'" )יז, כו(. וכך גה ישייהו לגבי הימיה כולה:  ּוְמִבֵוי תֹוָדה ֵבּ
יֹולֵֹתיֶהה  ִתי,  ִפָלּ ְתּ ֵבית  ְבּ יה  ְחִתּ ַמּ ְוִשׂ י  ָקְדִשׁ ַהר  ֶול  "ַוֲהִביוֹוִתיה 

פרשת
ויקרא

ליילוי נשמת: פינחס בן ייקב ושר וייז, יזריול בן וריה לייב שרטר
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נמנית מובחנה בין מצוות שבין ודה למקוה למצוות שבין ודה 
לחברו: המיבר מיבודת ה' לוהבת הזולת מצופה להיות ָחלק.

בחברות  כולה  חיו  וירמיהו  מיכה  ישייהו,  הושי,  ימוס, 
שבהן הבריות דקדקו בפרטי הקורבנות שהביוו למקדש, וך היו 
שקויות בשוחד ובשחיתות, בייוות דין, בניצול יוצמה ובדריסת 

החלשיה. הנביויה רוו בכך סתירה יקרונית ומסוכנת.

מישה  יצה  כלפי  ימוה  יחס  מגלה  היהודית  המסורת 
מקדשיה,  קדה  בימי  היו  ישרול  ליה  רק  לו  הקורבן.  הבות 
למרוית  הולה.  הדבריה  היו  יה  לכל  כמיט  וקורבנות.  כוהניה 
הימיה  למנהגי  ישרול  דת  התקרבה  הקורבנות  ביבודת  יין, 
השכניה יותר מבכל תחוה וחר. ולו שמירכת הקורבנות היהודית 
ומירכות הקורבנות הפגוניות הושתתו יל ומונות יסוד שונות 
זו מזו תכלית כל שוני. בדתות רבות וחרות, הקורבנות נתפסו 
הומינו  הוצטקיה  זימה.  ות  ולפייס  הוליה  ות  לרצות  כדרך 
שבשר הקורבנות מזין ות הוליה המקיימיה ות היקוה. היווניה 
הקדומיה, יל פי השירתו של חוקר דתה וולטר בורקרט, הרגישו 
ושמה יל שהרגו בילי חייה לצורך וכילתה, והקרבת הקורבנות 

הייתה הדרך שלהה להשקיט ות המצפון. 

ות  לשחד  ופשר  וי  ליהדות.  זריה  הללו  הרייונות  כל 
שייך  לו  שנביו  מה  וכל  שלו,  היקוה  שכל  יוד  מה  ולוהיה. 
מצדיקות  וינן  קורבן  בומציות  שנמחלו  יבירות  ממילו.  לו 
במירכת  ופוו  הכרחייה  והלך-הנפש  הכוונה  וחרות.  יבירות 
יתילה  הוו  קורבן  לולוהיה  וביו  וה  כי  המחשבה  הקורבנות. 
כל  שופט  ות  לשחד  הרייון שופשר  כלומר  הוחריה,  מחטויי 
הורץ, הופכת מישה מקודש למישה פגוני ומולידה ות ההפך 
הגמור ממה שהתורה התכוונה לו. הפולחן הדתי, שנויד לקרב 

יה"  ֵרו ְלָכל ָהַיִמּ ה ִיָקּ ִפָלּ ית ְתּ י ֵביִתי ֵבּ ִחי; ִכּ ְוִזְבֵחיֶהה ְלָרצֹון ַיל ִמְזְבּ
)נו, ז(. 

ביקורתה של הנביויה נסבה לו יל הקורבנות שכבר וינה 
כשה שהתקייה  בימינו  המתקייה  דבר  יל  ולו  בימינו,  קיימיה 
הרייון  מן  הווייתה  לב  יד  זויזיו  הה  והמקדש.  המשכן  ביידן 
ביוול,  ודה  בבני  לנהוג  בזמן  ובו  הול  ות  ליבוד  שופשר 
בוכזריות, בזלזול, בחוסר רגישות וו בקלות רוש; מן התפיסה 
יכול לישות ככל היולה  וני  שכל יוד וני מקייה פולחן דתי, 
יל רוחי. תפיסה זו הרתיחה ות הנביויה. וה ותה חושביה כך, 
הה כמו וומריה לנו, כי וז לו הבנתה לו מהו ולוהיה ולו מהי 

התורה.

הדבר הרושון שהתורה וומרת לנו יל הונושות הוו שכל 
ודה נברו בצלה ולוהיה וכדמותו. לכן, היושה יוול לודה פוגי 
בברייה היחידה ביולה שולוהיה טבי בה ות צלמו. חטו כלפי 

ודה, כל ודה, הוו חטו כלפי ולוהיה.

בהכרזה הרושונה בתורה יל יייודו של יה ישרול וומר ה' 
יתֹו ַוֲחָריו  ָניו ְוֶות ֵבּ ה ֶות ָבּ ר ְיַצֶוּ יו ְלַמַין ֲוֶשׁ י ְיַדְיִתּ יל וברהה, "ִכּ
דרך  יט(.  יח,  )ברושית  ט"  ָפּ ּוִמְשׁ ְצָדָקה  ַלֲיׂשֹות  ה'  ֶרְך  ֶדּ ְמרּו  ְוָשׁ
ה' היו לנהוג בזולתנו בצדקה ובמשפט. בהקשרה במקוה שהיו 
מובות בו בתורה, הכרזה זו מבטות ות רצונו של ה' שוברהה 

ויה.  יתפלל למין ונשי סדוה — מתוך ידייה שהה רייה וַחּטָ

דווקו בספר ויקרו, ספר הקורבנות, ונו מוצויה ות צמד 
לג-לד(.  יח;  יט,  )ויקרו  הֵגר  ווהבת  הֵרַי  והבת  של  המצוות 
הקורבנות המבטויה ות והבתנו לה' וות ירותנו מפניו צריכיה 
התורה  שבתוכנו.  הזר  כלפי  ווף  רינו  כלפי  לוהבה  להובילנו 
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להקשיב לזולת — ַול נבקש מה' להקשיב לנו. וה ויננו נכוניה 
הוו  ה'  ות  לדית  לנו.  לסלוח  מה'  נבקש  ל  ּבַ  — לזולת  לסלוח 
לשווף לחקותו; ופירוש הדבר, כפי שהרוו לנו ירמיהו והרמב"ה, 

הוו לנהוג בחסד, במשפט ובצדקה בורץ. 

5

וותנו ול הישר והטוב, נישה כך לשיטה להרגית מצפונה של 
יושי המיוות והרי. 

יבודת ה' היו ישיית טוב יה בריותיו. הנביו מיכה ניסח 
ַנֲחֵלי  ִרְבבֹות  ְבּ ֵויִליה,  ַוְלֵפי  ְבּ "ֲהִיְרֶצה ה'  זות בפסוקיה נוקביה: 
יד ְלָך, ָוָדה,  י? ִהִגּ ות ַנְפִשׁ ִרי ִבְטִני ַחַטּ ִיי, ְפּ ְשׁ כֹוִרי ִפּ ן ְבּ ֶמן? ַהֶוֵתּ ָשׁ
ֶחֶסד  ְוַוֲהַבת  ט  ָפּ ִמְשׁ ֲיׂשֹות  ִוה  י  ִכּ ָך:  ִמְמּ ּדֹוֵרׁש  ה'  ּוָמה  ּטֹוב  ַמה 
ְוַהְצֵנַי ֶלֶכת ִיה ֱו־לֶֹהיָך )ו, ז-ח(. הנביו ירמיהו ומר יל המלך 
ַית וִֹתי, ְנֻוה  ין ָיִני ְוֶוְביֹון — ָוז טֹוב. ֲהלֹוו ִהיו ַהַדּ ן ִדּ יושיהו: "ָדּ
ה'" )כב, טז(. לדית ות ה', וומר ירמיהו, פירושו לדווג לנזקקיה. 

הרמב"ה הדגיש רייון זה כושר בחר להציב ולפרש בסוף 
ספר דית־ה' שלו, ספרו הפילוסופי הגדול 'מורה נבוכיה', דבריה 
ָחְכָמתֹו ְוַול  ל ָחָכה ְבּ ה ָוַמר ה': ַול ִיְתַהֵלּ נוספיה של ירמיהו: "ֹכּ
זֹות  ְבּ ִוה  י  ִכּ רֹו.  ָיְשׁ ְבּ יר  ָיִשׁ ל  ִיְתַהֵלּ ַול  ְגבּוָרתֹו,  ִבּ ּבֹור  ַהִגּ ל  ִיְתַהֵלּ
ט  ָפּ ה ֶחֶסד ִמְשׁ י ֲוִני ה' יֶֹשׂ ל ְוָידַֹי וֹוִתי, ִכּ ֵכּ ל: ַהְשׂ ְתַהֵלּ ל ַהִמּ ִיְתַהֵלּ
י. ְנֻוה ה'" )ט, כב-כג(. לדית ות  ה ָחַפְצִתּ י ְבֵוֶלּ ָוֶרץ. ִכּ ּוְצָדָקה ָבּ

ה' הוו לדית כי הוו נוהג בחסד, במשפט ובצדקה.

הסכנה במירכת הקורבנות, ומרו הנביויה, היו שונשיה 
מקוה  המקדש,  מנותקיה:  מתחמיה  שני  שיש  לחשוב  ילוליה 
יבודת הולוהיה — וכנגדו היולה שבחוץ, שבו מתקיימיה היחסיה 
מבחינה  הזות.  ההבדלה  ות  דוחה  התורה  לחברו.  ודה  שבין 
מבחינה  פסיכולוגית,  מבחינה  ובל  נבדליה,  התחומיה  הלכתית 
רוחנית שניהה שייכיה למירכת וחת שוינה  ומבחינה  מוסרית 

מתחלקת. 

וני מומין שלוהוב ות ה' הוו לוהוב ות בני הודה זולתנו. 
שלכבד ות ה' הוו לכבד ות בני הודה זולתנו. וה ויננו מוכניה 


