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ְנח   ְוֹזאת ּתֹוַרת "   " ה ַהמִּ
  מרדכי סבתו 

רבן המנחה בא מן  וקואילו  קורבן רגיל בא מן החי,  
ייחד   ביניהם  ההבדל  את  להבליט  כדי  הצומח. 

סוגי   לשני  שונות  כותרות  שתי  רבנות  וקה הכתוב 
החי:   ה:אלה מן  לקורבן  היא  הראשית    הכותרת 
ר  " ק  ן ַהב  ה מִּ ן ַהְבֵהמ  ן ַלה' מִּ ְרב  ם ק  כֶּ יב מִּ י ַיְקרִּ ם כִּ ָאד 

ְרַבְנכֶּם ת ק  יבּו אֶּ ן ַהֹצאן ַּתְקרִּ הכותרת  וב(. :א  ')וי  "ּומִּ
ְרַבן  "המשנית היא לקורבן מנחה:   יב ק  י ַתְקרִּ ׁש כִּ ְונֶּפֶּ
נוֹ  ְרב  ק  ְהיֶּה  יִּ ת  ֹסלֶּ ַלה'  ה  ְנח  א(. לקורבן מן  :ב'  )וי  "מִּ

מ אפשרויות:  יצהחי  שתי  התורה  ם".  1גה  ה    אִּ ֹעל 
ְר  ם".  2  ;ג(:א  ')וי  "ֹונב  ק  יםׁשְ זֶַּבח    ְואִּ מִּ ְר   ל   ')וי  "ֹונב  ק 
קורבן  :ג את  קבעה  שהתורה  הדבר  תמוה  א(. 

חצצה בין שתי האפשרויות  בכך  ו  'המנחה בפרק ב
וזבח השלמים    'העולה בפרק א  ; של קורבן מן החי

ג זו  'בפרק  תמיהה  לפרש  כדי  לבאר יכצריאנו  .  ם 
הקורבנות   של  הסמלית  משמעותם  את  בקצרה 

 1. השונים

את   מבטא  והוא  לה'  כולו  קרב  עולה  קורבן 
מבשר  אוכל  מידת היראה. בקורבן השלמים האדם  

גבוה,   של  משולחנו  לאכול  שמוזמן  כמי  הקורבן, 
מוקטר  מנחה  בקורבן  האהבה.  מידת  כנגד  והוא 
לכוהנים.  נאכל  והשאר  המזבח  על  ממנה  קומץ 

שהרי    ,המקריב שווה אפוא המנחה לעולה  נתחימב
הקורבן  בשניהם הוא אינו אוכל מן הקורבן. אכילת 

לע"י   תחליף  מעין  היא  מזבח"הכוהנים   ",אכילת 
י"  :כדברי הכתוב ש  ּה ֵמאִּ י ֹאת  ַתּתִּ נ  ם  ְלק  י(.  : ו  ')וי  "חֶּ

סימן לדבר שכאשר אין הכוהנים יכולים לאכול מן  
כוהן,   כגון במנחת  כולה   חהמנההמנחה,  מוקטרת 

ְהיֶּה"  :על המזבח יל ּתִּ לִּ ְנַחת ֹכֵהן כ  ל מִּ   " ֹלא ֵתָאֵכל  ,ְוכ 
את :ו  ')וי בפרשתנו  התורה  סמכה  כך  משום  טז(. 

אחרים   במקומות  גם  הוא  כך  לעולה.  המנחה 
ה לַ "  :במקרא, כגון שֶּ יב אִּ זֶַּבח    ה'ְלַהְקרִּ ה  ְנח  ה ּומִּ ֹעל 

 
ולתושבע"פ,  ה* לתלמוד  סבתו, המחלקה  מרדכי  פרופ' 

 אילן.-אוניברסיטת בר 
זה הוא  ** דבריך:  עיבוד של פרק מספרי:    מאמר  פתח 

 דרשות על פרשות השבוע והמועדים. 
ל הרב דוד צבי יו שרם על דבההסברים להלן מבוססי  1

 הופמן בפירושו לספר ויקרא.

ים כִּ מִּ "לז(;  :כג  'וי)  "ּוְנס  ַקח  ל  הי  ֹלא  ְנח  ּומִּ ה  ֹעל   "ֵדנּו 
ה"כג(; :יג ')שו ְנח  ה ּומִּ י ַיֲעלּו ֹעל   יב(.:יד' )יר "ְוכִּ

את   מבליט  והמנחה  העולה  בין  השווה  הצד 
בק  ביניהם.  הכול  וההבדל  העולה  כליל עולה  רבן 
רבן המנחה הכוהנים אוכלים ועל המזבח, ואילו בק

של   טעמו  מהו  למזבח.  המיועדת  המנחה  מן  חלק 
דל זה קשור לכך שהעולה היא מן  הבש  דבר? נראה

החי והמנחה היא מן הצומח. בהבאת קורבן עולה,  
  כים את הכרתו שהחיים שיימבטא  מן החי, האדם  

כולם החיים  מקור  הוא  וה'  ְמקֹור  "  :לה',  ְמָך  עִּ י  כִּ
ים  י(. :לו ')תה "ַחיִּ

עולות   שהקריב  עליו  שנאמר  הראשון  האדם 
נח הוא  הַ "  :לה'  ֹכל  מִּ ַקח  ֹכל בְ ַויִּ ּומִּ ה  ַהְטֹהר  ה  ֵהמ 

ְזֵבחַ  ַבמִּ ֹעֹלת  ַוַיַעל  הֹור  ַהט  עֹוף  מדוע :ח  ')בר  "ה  כ(. 
נח   שדווקא  נראה  הוא  עולות?  להקריב  התעורר 

שהדבר קשור למבול. נח יצא מן התיבה וראה שה'  
מחה כל חי מעל פני האדמה, ואותו ואת כל אשר  

א בתיבה יהיה  ה  . הציל  תו  הוא  עת  ש  רגיבאותה 
בין  הל חושיו את שלטונו של ה' על החיים. הוא  בכ

החיים מקור  הוא  שה'  ביותר  העמוקה    , בצורה 
טבעי  ו לה'הבאופן  עולות  להקריב  כדי    ,תעורר 

 זו. לבטא את הכרתו 

 , את הכרתומבטא  בהבאת קורבן מנחה האדם 
יצירתם,  עצם  רק  ולא  החיים,  של  קיומם  שגם 

של   מזונו  הוא  הצומח  ה'.  ברצון   דםהאמותנה 
האדם  על  נאסר  בבריאת העולם  לקיומו.  ההכרחי 
אדם  הצומח.  מן  מזון  רק  לו  והותר  בשר  לאכול 

הכרתו בבעלות  נותן ביטוי לרבן מנחה  והמקריב ק
על המזון המקיים אותו. סימן לדבר שהמנחה    ,ה' 

 :היא עשירית האיפה. על המן שירד לישראל נאמר
עֹ " ָאְכלֹו  י  ְלפִּ יׁש  אִּ ּנּו  מֶּ מִּ ְקטּו  ת  רמֶּ לִּ   ' )שמ  "ַלגְֻּלֹגלֶּ
אחד:טז ליום  אחד  אדם  מאכל  הוא  העומר    , טז(. 
המן  ו פרשת  ית  "כתוב:  בחתימת  רִּ ֲעשִּ ר  ֹעמֶּ ְוה 

הּוא ה  ֵאיפ  שעשירית   .לו(:)שם  "ה  מכאן  למדנו 
רבן  ומביא ק וה  , האיפה היא מזונו של האדם ליום

האיפה  ,מנחה בכך   ,עשירית  אמונתו  את  מבטא 
 .  שמזונו ניתן לו מאת ה'
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ן  "  : הראשון שהביא מנחה לה' היה קין ַוי ֵבא ַקיִּ
ה   מ  ֲאד  ה  י  ְפרִּ ה מִּ ְנח  ג(. במקביל הביא :ד  ')בר  "ַלה'  מִּ
הבל   ן"גם  ְלֵבהֶּ ּוֵמחֶּ ֹצאנֹו  ְבֹכרֹות  ד(. :)שם  "מִּ

שהתורה   הדבר  תמוה  את  גם  מכנה  לכאורה, 
"רבנו של הבל  וק ל  "  ":מנחהבשם  בֶּ הֶּ ל  אֶּ ה'  ַׁשע  ַויִּ

ל   תוֹ ְואֶּ ְנח  שהבל   ,נראה שטעם הדבר הוא  .)שם(  "מִּ
את   לבטא  שרצה  מפני  לא  צאנו  מבכורות  הביא 

החיים על  ה'  של  היה    ,שלטונו  שזה  מפני  אלא 
הוַ "  :רכושו מ  ֹעֵבד ֲאד  י ה  ה  ן  ְוַקיִּ ֹרֵעה ֹצאן  ל  בֶּ י הֶּ  "ְיהִּ
ב(. גם קין וגם הבל הביאו מרכושם כדי לבטא  :)שם

  מת ייאת הכרתם בשלטונו של ה' על הפרנסה המק 
ק שגם  נמצא  מן  ואותם.  שהיה  הבל, אף  של  רבנו 

 החי, היה במשמעות של מנחה.

נאמרובק החי  מן  ם  "  :רבן  יב  יכִּ ָאד  )וי'  ַיְקרִּ  "
ם. 'א:ב( ' הוא כינוי לרוח החיים שבאדם, כי זה  ָאד 

יב  יכִּ   ׁשְונֶּפֶּ "  :רבן מנחה נאמרוכל האדם. בק " ַתְקרִּ
ב:א( ה)וי'  לכוחות  כינוי  היא  במקרא  הנפש  ם אד. 

האכילה:   לתאוות  בעיקר  החיים,  את  המקיימים 
ר" ש  ֱאֹכל ב  ה ַנְפְׁשָך לֶּ י ְתַאּוֶּ ים ַגם  "כ(;  :יב  ')דב  "כִּ ְרֵעבִּ

ף ְתַעט  ּתִּ ם  הֶּ ב  ם  ַנְפׁש  ים  י  "ה(;  :קז  ')תה  "ְצֵמאִּ כִּ
ֵלא טֹוב ה מִּ ׁש ְרֵעב  ה ְונֶּפֶּ ׁש ֹׁשֵקק  יַע נֶּפֶּ ְשבִּ  ט(.:)שם "הִּ

הבריאה כולה,    אתר  , לאחר שתיאדכ:קד  'בתה
ה'  "אומר:  המשורר   יָך  ַמֲעשֶּ ַרבּו  ה  םמ  ה    כֻּל  ְכמ  ְבח 

ית   שִּ ם  "  : פסוקים אחר כך הוא מוסיף  שלושה .  "ע  כֻּל 
ּתוֹ  ְבעִּ ם  ָאְכל  ֵתת  ל  ְיַשֵברּון  יָך  )שם:כז(ֵאלֶּ תחילה  "   .

ית  " שִּ ע  ה  ְכמ  ְבח  ם  כך  "כֻּל  ואחר  יָך ",  ֵאלֶּ ם  כֻּל 
על    ."ְיַשֵברּון נוצר  שהאדם  ההצהרה  באה  תחילה 

לה' שייכים  כולם  והחיים  ה'  מכן ול  ,ידי  אחר 
מותנה   האדם  של  קיומו  שגם  ההכרה  מתווספת 
שמפורש  כפי  מלמעלה,  הבא  ובשפע  ה'  ברצון 

המזמור:   ְדָך "בהמשך  י  ְפַּתח  ּתִּ ְלֹקטּון  יִּ ם  הֶּ ל  ֵּתן  ּתִּ
ְשְבעּון טֹוב ֵהלּו  .יִּ ב  נֶּיָך יִּ יר פ  עּון  ּתֹ   ןַּתְסּתִּ ְגו  ם יִּ ֵסף רּוח 

ְיׁשּובּון ם  ר  ֲעפ  ל  חייב -כח: )שם  " ְואֶּ האדם  כט(. 
גם  בכך  להכיר   אבל  בה',  החיים  של  שמקורם 

הא ברצון  מותנים  וקיומו  שפרנסתו    להי -להאמין 
עליו שירעיף  קובשפע  את ו.  מבטא  העולה  רבן 
ביצירה,   את הרבן  וקואמונתנו  מבטא  מנחה 
 אמונתנו בהשגחה.

חכמ נמסרו   השלש":  יםאמרו  לא  מפתחות 
חיה של  ושל  (=יולדת)  לשליח:  גשמים,  ושל   ,
המתים ע)  "תחיית  קיג  אלה  א"סנהדרין  שלושה   .)

תחיית  "ולא רק "חיה"    ;עניינם הבאת חיים לעולם
אף    "המתים אלא  לעולם,  חיים  הבאת  עניינם 

לעולם,   חיים  הבאת  עניינם    ן מזכירי"וגשמים 
ה ברכות ה,  שנ)מ"  גבורות גשמים בתחיית המתים
עשרה'( ב'שמונה  כלומר  לא    .ב,  אלה  שלושה 

לשליח של    ,נמסרו  המוחלטת  בבעלותו  הם  אלא 
דרכנו   פי  על  כך  אנו  ה'.  שמשום  לומר  יכולים 

החיים, ובק על  ה'  בעלות  את  המבטא  עולה,  רבן 
הכול עולה כליל על המזבח. אין ראוי לשתף שום  

לא זו.  באכילה  הכוהנים,  את  לא  אפילו  ן  כ  אדם, 
הוא ביחס למזון המקיים את החיים. ברובד זה נתן  

ַחר  "  :הקב"ה לכוהנים כוח של ברכה ם ב  י ב  -אֱ   ה'כִּ
ֵרְך ְבֵׁשם   ְרתֹו ּוְלב  יָך ְלׁש  ה(. משום כך :כא  ')דב  "ה'ֹלהֶּ

 ן ולבניו. והנותרת מן המנחה היא לאהר

את   ברך  הנביא  אליהו  כאשר  מוצא,  אתה 
מצרפת:   מַ " האלמנה  ַהקֶּ ְוַצַפַחת  ֹל   חַכד  ה  ְכל  תִּ א 
ר ְחס  תֶּ ן ֹלא  מֶּ יז" מל)  "ַהשֶּ היה. אבל   ךכ  ,יד(: א  אכן 

בידו הדבר  עלה  לא  בנה  את  להחיות  בא   ,כאשר 
ֹלׁש  "  :לה'אלא לאחר שהתפלל   ַהיֶּלֶּד ׁש  ְתֹמֵדד ַעל  ַויִּ

ים מִּ ה'    .ְפע  ל  אֶּ א  ְקר  אֱ ַויִּ ה'  נ א -ַוֹיאַמר  ב  ׁש  ּת  י  ֹלה 
הַ  ד  ַהיֶּלֶּ ׁש  ְרבוֹ   הזֶּ נֶּפֶּ קִּ י הּו    .ַעל  ֵאלִּ ְבקֹול  ה'  ְׁשַמע  ַויִּ

י ַויֶּחִּ ְרבֹו  קִּ ַעל  ד  ַהיֶּלֶּ ׁש  נֶּפֶּ ב  ׁש  כב(. -כא:)שם  "ַוּת 
אלא   הועילה  לא  הילד  על  אליהו  של  התמודדותו 

על  'רק לאחר שקרא אל ה' להשיב את נפש הילד  
אז  'קרבו רק  הילד   ,ליהולאה'  נענה  .  נפש  ושבה 

 קרבו ויחי.  ל

מבעל בדא  כיוצ איש  כשבא  אלישע.  אצל  בר 
אלישע   ברך  שעורים,  לחם  עשרים  והביא  שלישה 

הלחם   רּו "את  ַויֹותִּ ד  "ַוֹיאְכלּו  אבל    .מד(:)מל"ב 
השונמית   של  בנה  את  להחיות  ביקש  כאשר 

משענתו גיחזי  ,באמצעות  ידי  הדבר    ,על  עלה  לא 
וְ "בידו:   ַהַּנַער  ְפֵני  ַעל  נֶּת  ְׁשעֶּ ַהמִּ ת  אֶּ ם  קֹול  יאֵ ַוי שֶּ ן 

ב ׁשֶּ ק  אלישע  :)שם  "ְוֵאין  שהתפלל  לאחר  רק  לא(. 
הילד: חי  ה'  ם  "  אל  ְׁשֵניהֶּ ְבַעד  לֶּת  ַהדֶּ ְסֹגר  ַויִּ ֹבא  ַוי 

ל   ְתַפֵלל אֶּ ַעל  וַ   . ה'ַויִּ יו  פִּ ם  ַוי שֶּ ד  ַהיֶּלֶּ ְׁשַכב ַעל  ַויִּ ַיַעל 
ַויִּ  יו  ַכפ  ַעל כפו  יו  ְוַכפ  יו  ֵעינ  ַעל  יו  ְוֵעינ  יו  יו  הַ גְ פִּ ל  ע  ר 

ם ְבַשר ַהי לֶּד ה ְוַאַחת   .ַוי ח  ת ַאַחת ֵהּנ  ְך ַבַביִּ ב ַוֵילֶּ ַוי ׁש 
ים  מִּ ַבע ְפע  יו ַוְיזֹוֵרר ַהַּנַער ַעד ׁשֶּ ל  ְגַהר ע  ה ַוַיַעל ַויִּ ֵהּנ 

יו ת ֵעינ  ְפַקח ַהַּנַער אֶּ   2לה(.-לג: )שם  "ַויִּ

כבר  הנביאים  מסיפורי  שעולה  זו  תובנה 
ב שדברי    רהתונרמזה  ללמדך  הקורבנות,  בהלכות 

לזה זה  צריכים  פותח    , תורה  זה  נועל  שזה  ומה 
 )תנחומא, חקת, כג(. 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
rasha2/pabiu.ac.ilhttp://www1. 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא

ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  
 בדוא"ל.  

 בר אילן תסיטאוניבר -  הדף השבועי 
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
במאמרי  ת2 בפירוט  כך  על  השונמית"ראו  ,  "סיפור 

 . 52-45טו )תשנ"ב(, עמ'    מגדים 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

