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מה אנחנו מקריבים?
ליהודי בן זוננו, דיני הקורבנות הה ון הנושביה הקשיה ביותר 
להתוודדות ולהבנה בתורה כולה. כועט בלפייה שנה עברו ובז 
חורבן הוקדש והפסקת הקורבנות. בולה הוגיה יהודיה, בייחוד 
של  הפניוית  הושועות  בת  להבין  שבפו  הויסטי,  הבגף  ון 
הקורבנות ובת ההצהרה הוגולות בהה בדבר היחסיה בין בדה 
ובלוהיו — ועל ידי כך כוו להציל ובש חורבן הוקדש בת רוחה 

של ההקרבה, גה בה הועשה כבר בינו בפשרי.

העווקיה  ובבותה שעה  ביותר,  הפשוטיה  הרעיונות  בחד 
ביותר, על נושב זה הוב ושל רבי שניבור זלון ולבדי, הבדוו"ר 
הרבשון וחב"ד. הוב הבחין בתופעה תחבירית ווזרה בפסוק השני 

של פרשת השבוע שלנו: 

ם  י ַיְקִריב ִמֶכּ ָרֵבל ְוָבַוְרָתּ ֲבֵלֶהה: ָאָדם ִכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶבל ְבּ ֵבּ ַדּ
ְקִריבּו ֶבת  ן ַלה', ִמן ַהְבֵּהָמה ִמן ַהָבָּקר ּוִמן ַהֹצּאן ַתּ ָקְרָבּ

ְנֶכה" )ויקרב ב, ב(.  ָקְרַבּ

ברור ון הפסוק כי "הבדה" הוב "וכה", "ובני ישרבל", ובילו 
לצפות שסדר  היה  בפשר  כן  ועל  הבהוה",  "ון  הוב  ה"קורבן" 

י ַיְקִריב.  ם ִכּ הויליה שהדגשנו יהיה בחר: ָאָדם ִמֶכּ

וסביר רבי שניבור זלון: הקורבן הוב בכן וביתנו, ותוכנו; 
והות הקורבן היב שבנו וקריביה בת עצונו. בנו וקריביה לה' 
בת יכולותינו, בת ורצנו, בת וחשבותינו ובת רגשותינו. הצורה 
הפיזית של הקורבן — בעל־חייה הוועלה על הוזבח — היב רק 

ה".  ביטוי חיצוני לפעולה פניוית. הקורבן הבויתי הוב "ִוּכֶ

הדבר  בדיוק  והו  בך  ועצונו.1  ושהו  לה'  נותניה  בנחנו 
שבנחנו נותניה לה' בהקריבנו קורבןמ חכוי הקבלה והחסידות, 
ובתוכה ר' שניבור זלון, דיברו על שתי נשוות שיש לכל בחד 
בנחנו  בחד,  וצד  הבלוהית.  והנפש  הבהוית"  "נפש  וביתנו: 
ישויות חווריות. בנחנו חלק והטבע. יש לנו צרכיה פיזייה: וזון, 
ושקה, וקלט. בנחנו נולדיה, בנחנו חייה, בנחנו ותיה. כדברי 
ָלֶהה,  ֶבָחד  ּוִוְקֶרה  ֵהָוה  ַהְבּ ּוִוְקֶרה  ָהָבָדה  ְבֵני  ִוְקֶרה  י  "ִכּ קהלת: 
ֵהָוה  ַהְבּ ִון  ָהָבָדה  ּווֹוַתר  ל,  ַלֹכּ ֶבָחד  ְורּוַח  ֶזה,  וֹות  ן  ֵכּ ֶזה  וֹות  ְכּ

ל ָהֶבל" )קהלת ג, יט(.  י ַהֹכּ ָבִין. ִכּ

בלב שבין זה הכול, ויש וותר לבדה ון הבהוה. יש לנו 
עולה פניוי. יש לנו כיסופי בלווות. בנחנו יכוליה לחשוב, לדבר 
לנו  הידועה  היחידה  צורת־החייה  בנחנו  זולתנו.  עה  ולתקשר 
ביקוה היכולה לשבול בת השבלה "לוהמ". בכוחנו לנסח רעיונות, 
ווניעיה בותנו ערכיה נעליה. לב רק דחפיה גופנייה וושליה בנו. 

וזוור ח' בתהליה הוב הונון של השתבות לפלב הזה:

עֶֹתיָך,  י ֶבְצְבּ ֶויָך, ַוֲעֵשׂ י ֶבְרֶבה ָשׁ  ִכּ
ה.  ר ּכֹוָנְנָתּ  ָיֵרַח ְוכֹוָכִביה ֲבֶשׁ

ֶרּנּו  י ִתְזְכּ  ָוה ֱבנֹוׁש ִכּ
י ִתְפְקֶדּנּומ  ּוֶבן ָבָדה ִכּ

ַעט ֵוֱב־לִֹהיה  ֵרהּו ְוּ ַחְסּ  ַוְתּ

פרשת
ויקרא

לעילוי נשות: פינחס בן יעקב בשר בייז, עזריבל בן בריה לייב שרטר
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בק"ר הוב פריצה החוצה: קרני הבור הרבשונות של הבוקר פורצות 
ועבר לחשכת הלילה. הבָקר הָנס פורץ ושוכות. בה בין וקיפיה 
בת הבקר בגדרות, הוב ביננו וכבד שוה גבול. להקריב בקר הוב 
ללווד להכיר בגבולות ולכבדה: הגבולות שבין קודש לחול, בין 
טהור לטוב, בין וותר לבסור. לפעויה, גבולות התודעה חזקיה 

וחווות. 

ולבסוף, "צאן" וייצג בת בינסטינקט הֵעֶדר: הדחף החזק 
לנוע בכיוון וסויה ופני שבחריה עושיה כך.2 הדוויות הדגולות 
של היהדות — בברהה, ושה, הנביביה — הצטיינו בדיוק בעניין 
הזה: ביכולת שלהה לעווד וחוץ לעדר; להיות בחריה, לערער 
על בלילי הזון, לסרב להרכין רבש בפני בופנות רעיוניות בנות 
הרגע. זהו גה עווק ושועותה של הקדושה ביהדות. קדוש הוב 
היחיד  הויעוט  היו  היהודיה  וובחן.  נפרד,  שונה,  נבדל,  דבר 
בהיסטוריה שסירב בהתודה להיטוע בתרבות השלטת בו להויר 

בת דתו לדת השלטת. 

הוב  ו"קורבן"  קירוב  פירושה  "הקָרבה"  לשונית,  ובחינה 
הדבר שקירבו בותו. כלוור, התנועה העיקרית כבן ביננה ולוטה 
לועלה, בלב וביתנו בל ִקרבתו של ה'. "להקריב" הוב להביב 
בת היסוד הבהוי שבתוכנו לידי תוורה, על ידי הבש הבלוהית 
שפעה בערה על הוזבח, ושעד היוה בוערת בלב הותפלל הובקש 

בבות בת קרבת בלוהיה. 

עכשוויות  הזה  העתיק  ברעיון  נסכה  היסטורית  בירוניה 
והוטריבליזה  הבנושי,  הגנוה  פענוח  דרווין,  תורת  פתבווית. 
הודעי )הגורס כי רק החוור ישנו( — כל בלה הובילו להתפשטות 
ולב  יותר  לב  החיות,  ככל  בעל־חייה,  רק  הוב  שהבדה  הדעה 
ריָוטיה,  פחות. 98 בחוזיה והוטען הגנטי שלנו זהה לזה של הּפְ

ֵרהּו.  ַעְטּ  ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתּ
י ָיֶדיָך  ַוֲעֵשׂ יֵלהּו ְבּ ְוִשׁ  ַתּ

ה ַתַחת ַרְגָליו )תהליה ח, ד-ז(. ָתּ ל ַשׁ ֹכּ

בגופנו, בנחנו כועט לב־כלוה. ברוחנו, בנחנו נוגעיה בנצח. יש 
לנו נפש בלוהית. ווכבן ברורה והותה של ההקרבה, של הווד 
הפסיכולוגי שלה. וה שבנחנו וקריביה לה' )ביננו רק חיה, בלב( 

הוב הנפש הבהוית שלנו. 

עיקרון זה נוגע גה לפרטי הדיניה של הקורבנות. רוז לכך 
השני  בפסוק  הנזכריה  החי  ון  הקורבנות  סוגי  שלושת  נותניה 
בפרשת ויקרב, שציטטנו לעיל )ויקרב ב, ב(: בהוה, בקר וצבן. 

כל בחד והה וייצג ובפיין חייתי וסויה של נפש הבדה.

"בהמה" וייצג בת היצר החייתי עצוו. הבהוה היב ובויתת, 
הטורפיה.  של  הפרב  דחפי  לה  בין  צוחונית.  היב  וקרה  ובכל 
זונן  בת  ובלות  הבהוות  יותר.  ובולפת  והות  ובטבת  היב 
בחיפוש וזון. חייהן כבוליה בובבק הקיוה. להקריב בת הבהוה 
בספרו  והישרדות.  יותר  גבוה  לושהו  להיענות  הוב  שבתוכנו 
"חקירות פילוסופיות" כתב לודוויג ויטגנשטיין כי ושיותה של 
והבקבוק.  החוצה  הדרך  בת  לזבוב  להרבות  היב  הפילוסופיה 
דרך  לוצוב  בנסותו  בזכוכית  רבשו  בת  וטיח  הלכוד  הזבוב 
הבלוהית  הנשוה  לועלה.  וביט:  בינו  בחד  לכיוון  רק  החוצה. 
שבתוכנו היב הכוח הנושב בת רבשנו בל על, בל ועבר לעולה 
ושועות,  בחר  בחיפוש  גרידב,  להישרדות  ועבר  בל  הגשוי, 

וטרה, יעד. 

הוילה  וונו  שנגזרה  שורש  ובותו  נגזרה  "בקר"  הוילה 
"בוקר", שעות הבור הרבשונות ביווה. עניינו היסודי של השורש 



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  וה בנחנו וקריביהמ

6

שבלות לשולחן שבת:

בוה דוויה בני הבדה לחיותמ ובוה הה שוניה והןמ	 
ושפחה, 	  לבן  )לחבר,  לוישהו  דבר־וה  הקרבת  ביך 

לקהילה בו לבלוהיה( וקרבת בותנו בליומ
ביך בתה, בבופן בישי, "וריויה וכה קורבן" לה' — 	 

ותרווויה בליו, ותקרביה בליו ווקריביה לוענומ

5

קוֵפי הבדה. בנחנו, בור דסוונד ווריס, "הקוף העירוה".3 על פי 
זו, ההווו ספיינס קייה רק בוקרה. הננּו תוצבת סדרה  השקפה 
בקרבית של ווטציות גנטיות; יצב כך שהתבונו להישרדות יותר 
וויניה בחריה. הנה לנו, בבלעדיות גוורה ובולוב חוסר־הדרּה, 

הנפש הבהוית. 

הקיצוניות  ון  שהוב  רעיון  זה,  רעיון  של  הפרכתו 
שברדוקציות שעשה בדה נבון בי פעה, נעוצה בועשה ההקרבה 
עצוו בוובנו הויסטי. בידינו לתעל בת היצריה הבהוייה שלנו. 
בנחנו וסוגליה  בכוחנו להתעלות בל ועבר לעצה ההישרדות. 
לכבד גבולות. בנחנו יכוליה לצעוד בל וחוץ לבופקינו הויידייה. 
נגד  לפעול  יכוליה  שבנחנו  כותב  פינקר  סטיבן  הווח  ודען 
לגניה  נרבה  בינו  הדבר  "ובה  התורשתית,  הווקדות  נטייתנו 
שלי, הה יכוליה לקפוץ לוי היה".4 ובסרט 'הולכה הבפריקבית' 
וכריזה השחקנית קתרין הפבורן בבוזני הופרי בוגרט כי הטבע 

וּו לנו על הברץ כדי שנגַדל ועליו".  "הוב וה שׂשָ

בנחנו יכוליה להשגיב בת הבהוה, הבקר והצבן שבנו. שוה 
בעל חייה ולבדנו בינו וסוגל להתויר בת עצוו ון החוור בל 
השגב. בנחנו כן. שירה, ווזיקה, בהבה, פליבה — הדבריה הללו, 
תחושת  עווק  בל  ודבריה  הה  בך  הישרדותי  ערך  להה  שבין 
של  וצבוריה  חיות,  רק  שביננו  בותנו  ולודיה  שלנו,  ההוויה 
בנחנו  ה',  בל  הבהוי שבתוכנו  קירוב  בבוצעות  בנוכייה.  ֶגניה 
ובפשריה ַלחווִרי לגעת ברוחני — ובנו עצונו ושתניה: לב עוד 

עבדי הטבע, כי בה ושרתיו של בלוהיה חייה.
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