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 בס"ד 
1461מספר , בפ"תש, ויקרא תרשפ

 

 תיקון חטאים קדמונים 
  מעוז -ונה בר י 

האלילים   עובדי  שואל:  ישראל  בתורת  המתעניין  כל 
האמינו שחובתם או טובתם היא להאכיל את האלים  

לא לפחות  או  להם,  ויעזרו  מרוצים  שיהיו  עו פגי  כדי 
לו    שאין   רבנות ולוהי ישראל דורש ק-אך מדוע א  בהם,

עונה פרשת  צורך בהם? הזאת  הנוקבת    נו על השאלה 
במיוחד בשלושה  הדבר בולט    .ב-ר-שעמוסה בשורש ק

הק  מרצון,וסוגי  שניתנים  המנחה   ,העולה  1רבנות 
-ר-פסוקים, ובהם שורש ק  50-והשלמים, שמפורטים ב

מופיע   אותם    6-ב  ם.פסוקי  25-ב  םמיפע  47ב  מתוך 
יש   אחד  3פסוקים  בכל  ובפסוק    2מהם,   היקרויות 

  היקרויות:  4הראשון הפותח את תורת הקורבנות יש  
  ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ   ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר"

  ֶאת  ַּתְקִריבּו   ַהֹּצאן  ּוִמן  ַהָּבָקר  ִמן  ַהְּבֵהָמה  ִמן'  ַלה  ָקְרָּבן 
הסמוך  :א  ')וי  "ָקְרַּבְנֶכם ובפסוק    (. היקרויות!  3ב; 

זאת,   ובאשם,  הפרקים    2-בלעומת  בחטאת  שדנים 
היקרויות של שורש   7 יש רק  פסוקים,  61-ב  המפורטים

 3פסוקים. 7-ב ב-ר-ק

ק שורש  של  הלשוני  ב-ר-הגודש  על  ב  פסוקים 
רבנות שבאים מרצון רומז למטרתם: גישור המרחק וק

מבטא השורש  הנברא.  לבין  הבורא  כמיהת ת  א  בין 
-בת של אלוהים מחד ואת היד המקר-האדם לקרבת א
מאידך. מגבוה,   וןוכיאך    לוהים  בהנחיות  שמדובר 

 
מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמחלקה ללימודי  -יונה בר  *

"מקראות   במפעל  בכירה  עובדת  היא  ביהדות.  יסוד 
פירוש בהתקנת  עוסקת  היא  שם  הכתר",  י  גדולות 

 . םהמפרשי 
שבעים    ** לו  במלאות  כהן,  נחמיה  לאחי  מוקדש  המאמר 

בו    .שנה ויתקיים  ה'  "עֹודייתן  חנה   ְינּובּון  וברעייתו 
 .)תה' צב:טו(  ִיְהיּו" ְוַרֲעַנִּנים ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה

קורבנות    1 גם  להביא  ישראל  בני  יידרשו  סוגים  מאותם 
ת קורבנות  מתחילה בהבאהתורה  חובה, אך לא במקרה  

 ון.מרצ
ָקְרָּבנֹוע    ם"אִ   2 ָּתִמים    ִמן   ָלה  ָזָכר  ֶּפַתח    ֶאל  ַיְקִריֶבּנּוַהָּבָקר 

ֶהל מֹועֵ  נֹו ִלְפֵני ה'" )ַיְקִריב  ד  א  תֹו ִלְרצ    א:ג(; "ְוִאם ִמן וי'  א 
ָלה  ִרים אֹו ִמן   ִמן  ְוִהְקִריב ַלה'   ָקְרָּבנֹוָהעֹוף ע  ְּבֵני ַהּיֹוָנה   ַהּת 

)ָקְרָּבנֹו   ֶאת ִּכי שם: "  "ְוֶנֶפׁש  ָקְרּבַ ַתְקִרי   יד(;  ַלה'  מִ   ןב  ְנָחה 
ִיְהֶיה   ֶלת  ָעֶליהָ   ָקְרָּבנֹוס  ְוָנַתן  ֶׁשֶמן  ָעֶליָה  )ְוָיַצק  ָנה"  ְלב  וי'  

ֶמַלח    ָקְרַּבן  "ְוָכלב:א(;  ַתׁשִּבית  ְוֹלא  ִּתְמָלח  ַּבֶּמַלח  ִמְנָחְתָך 
א   ָּכל-ְּבִרית  ַעל  ִמְנָחֶתָך  ֵמַעל  ֶמַלח"    ָקְרָּבְנָך  ֹלֶהיָך  ַּתְקִריב 

"ְוִאם שם) ְׁשָלמִ ֶזבַ   :יג(;  ִמן   ָקְרָּבנֹוים  ח  הּוא    ִאם  ַהָּבָקר 
ִאם  ִאםַמְקִריב   ָּתִמים    ָזָכר  )יֶבּנּו  ִר ַיקְ ְנֵקָבה  ה'"  וי'  ִלְפֵני 

תֹו ִלְפֵני    ְוִהְקִריב  ָקְרָּבנֹו  ֶאת   ַמְקִריב  ֶּכֶׂשב הּוא  ג:א(; "ִאם א 
 :ז(.שםה'" )

מעצימות    נוב בפרשת -ר-את תחושת הגודש של שורש ק   3
 . "ְוִקְרּבֹו  "ות של הזכר  2-ב" ו ַהֶּקרֶ  "הזכרות של    8גם  

עבר   חטאי  לתקן  האפשרות  גם  כאן  שניתנת  נראה 
האחד   המרחק.  את  אדם   אי  –שיצרו  של  ציות 

לא    התכוונות נפשית  –, והשני  לוהים-לצו א  הראשון
א עם  לקשר  בשנ-נכונה  קין.  אצל  קרים  המי  לוהים 

מרצון התרחקות  הייתה  עונש  ובעקבותי   ,התוצאה  ה 
ה'   של מפני  התחבא  הראשון  אדם  ה'.  מלפני  גירוש 

ב 'התחבא'  וקין  עדן,  מגן  הכחשת  אמצעות  וגורש 
באמירתו ָיַדעְ "  :החטא,  ָאֹנִכי  ֵמרׁשֹ הֲ   יּתִ ֹלא  )בר'    "ָאִחי 

  : , כאילו אין ה' רואה את מעשיו. בנוסף הוא טועןד:ט(
ֶאָּסֵתר"   יָךּוִמָּפנֶ   ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל  ַהּיֹום  ֹאִתי  ֵּגַרְׁשּתָ   ֵהן"
ובו  :שם) כן,  לפני  גירוש  לשון  נקט  לא  שה'  אף  יד(, 

 בזמן קין מודה שהוא עצמו נסתר מפני ה'. 

ק בכל  המדוקדקות  שבא  וההוראות  זה  אף  רבן, 
אימרצון,   על  הראשון  מכפרות  אדם  של  אין    .הציות 

כל פרט שישונה    ;אחרותבמצוות    ההוראות הללו  כמו
על ידי ה'טכנאי',   שהנעהשינוי  גם אם    ,רבןויפגום בק 

שתי הוראות חמורות מגבילות במיוחד   .הן המבצעוהכ
אחת, לאחר שהתנדב להביא האת רצונו של המקריב:  

 רבן אין הוא יכול לשנות את דעתו:  וק

  ֹּכל'  ַלה  ָקְרָּבן  ִמֶּמָּנה  ַיְקִריבּו   ֲאֶׁשר   ְּבֵהָמה  ְוִאם
 ֹלא וְ   ַיֲחִליֶפּנּו  ֹלא  .ֹּקֶדׁש  ִיְהֶיה'  ַלה  ִמֶּמּנּו  ֵּתןיִ   ֲאֶׁשר
  ָיִמיר   ָהֵמר  ְוִאם  ְּבטֹוב  ַרע   אֹו  ְּבָרע   טֹוב  ֹאתֹו  ָיִמיר

  ֹּקֶדׁש   ִיְהֶיה  ּוְתמּוָרתֹו  הּוא  ְוָהָיה   ִּבְבֵהָמה   ְּבֵהָמה
 (.י-ט:כז' וי)

השימוש בולט  הזאת  "טוב"    בהגבלה  במילים  הכפול 
א להמיר  יכול  אדם  אין  כי  ונקבע  איכות    תו"רע", 

נקבע   "רע"ומהו    "טוב"שהרי מה הוא    .כרצונוהקורבן  
ידי הא ל, כפי שקבע את האיסור לאכול מעץ -רק על 
 הדעת טוב ורע. 

השני  זמן   יהההגבלה  את  לשנות  מהאדם  מונעת 
 רבן או את מיקום האכילה.  ואכילת חלקו בק

  .ִּתְזָּבֻחהּו  ִלְרֹצְנֶכם'  ַלה  ְׁשָלִמים  ֶזַבח   ִתְזְּבחּו   ְוִכי
  יֹום   ַעד  ְוַהּנֹוָתר  ּוִמָּמֳחָרת  ֵיָאֵכל  ִזְבֲחֶכם  םְּביֹו
 ַּבּיֹום   ֵיָאֵכל  ֵהָאֹכל  ְוִאם  ִיָּׂשֵרף.  ָּבֵאׁש  ְּׁשִליִׁשיהַ 

  ִיָּׂשא  ֲעֹונֹו  ְוֹאְכָליו  .ֵיָרֶצה   ֹלא  הּוא  ִּפּגּול  ַהְּׁשִליִׁשי 
ֵמַעֶּמיָה   ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה ִחֵּלל' ה ֹקֶדׁש ֶאת ִּכי

   4ח(.-)וי' יט:ה 

 
ל ֵיָא   4   ל ִמְּבַׂשרכֵ האיסור נזכר גם לפני כן בקיצור: "ִאם ֵהָאכ 

ֹלא  תו   א  ַהַּמְקִריב  ֵיָרֶצה  ֹלא  ַהְשִליִׁשי  ם  ַּבּיו  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח 
ֶכֶלת ִמֶּמּנּו ֲעו    ָנּה ִּתָשא" )וי'  ֵיָחֵׁשב לו  ִּפּגּול ִיְהֶיה ְוַהֶּנֶפׁש ָהא 

 ז:יח(. 
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השלמים' להש  'זבח  כל  כבא  בין  ולקרב  שלום  ין 
והכ ל, האדם המק-הא  :הנוגעים בדבר אך אף   .הןוריב 

והכוהנים פעלו    ,אם הקריב אדם כיאות את אשר נדב
לפסול   הוא  עלול  עדיין  הקלמפרע  כהלכה,  רבן, ואת 

מגבוה:   שניתן  איסור  לבטל  דעתו  על  יעלה  רק  אם 
הק את  לזמנו. ולאכול  מחוץ  או  למקומו  מחוץ  רבן 
שינוי.  כל  לא נעשה  בפועל    גום אף אםפהקורבן יהיה  

  האדם   מחשבת  של  חשיבותה  את  מבליטה  זו  הוראה
 המצוות.   בקיום

א שורש  במקרה  שלא  נזכר  -כ-נראה  פעמים   4ל 
שצוטטו. את   בפסוקים  מביאה  האכילה  תאוות  אם 

ל, הוא חוזר על חטאו של אדם  -האדם לסטות מצו הא
אביו  וכמו  עליו.  שנאסר  מה  את  שאכל  הראשון 

לוהי את רצונו  -אדם מעמיד כנגד הציווי הא  ,אשוןרה
 ואת הבנתו מה ראוי לאכול.הוא 

רמז יש  קין  של  לחטאו  בק   גם  רבן  ולשוני 
"  ִיָּׂשא  ֲעֹונֹו "ו(  חי:ז '  וי" )ִּתָּׂשא  ָֹנּה"ֲעו    :השלמים, במילים

':  עוון  נשיאת'  טבע את המינוח  עצמו   קין  כי(,  ח:יט'  וי)
 :יג(.דבר' )" ִמְּנֹׂשא ֲעֹוִני ָּגדֹול"

ק שורש  במשמעות  להעמיק  לשים  -ר-כדי  יש  ב, 
קין לא נדחלב ש תה משום שהביא מן הצומח, מנחת 

שהמונח   ויקרא  "מנחה"כפי  בספר  גם    שהרי  .משמש 
הבל הקורבןהבא  ,אצל  כ  ת  הוגדרה  החי  : "מנחה"מן 

  ֹלא   ִמְנָחתֹו  ְוֶאל  ַקִין  ְוֶאל  .ִמְנָחתֹו  ְוֶאל  ֶהֶבל  ֶאל'  ה  "ַוִּיַׁשע
)ָׁשָעה של    ,ואכן  .(ה-ד:ד  'בר"  האחרות  ההיקרויות 

מוגבלות  פר  בס  "מנחה"המילה   שאינן  בראשית, 
ולק פגום  ולצומח  היה  מה  אותנו  תלמדנה  רבן, 

 במעשהו של קין.  

לעשו,    יעקבהביא  ש  המנחה  נזכרת  פעמים  חמש
הי   ַהֹהֶלֶכת  ַּבִּמְנָחה  ָפָניו  ֲאַכְּפָרה"  למען   תהיומטרתה 

  .(כא:לב'  בר" )ָפָני  ִיָּׂשא  אּוַלי  ָניו פָ   ֶאְרֶאה  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ְלָפָני
  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ,ָנא  ַאל: "שועל  וכפי שאמר

-א    ְּפֵני  ִּכְרֹאת  ָפֶניָך  ָרִאיִתי  ֵּכן   ַעל  ִּכי  ִמָּיִדי  ִמְנָחִתי  ְוָלַקְחּתָ 
 5לג:י(.' בר" )ַוִּתְרֵצִני ֹלִהים

לקרבה,  רצון  שום  אין  הזאת  אלא   6במנחה 
ד כדי למנוע פגיעה צפויה. זאת  וחמטרתה היא מתן ש

לשליט   ,למצריםשולח  יעקב  גם מטרתה של המנחה ש
בבניו,  תפילה׃  7המתעלל   ָלֶכם  ִיֵּתן  ַּדי-ׁשַ   ל-ְואֵ "  עם 

 ְוֶאת   ַאֵחר  ֲאִחיֶכם  ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני  ַרֲחִמים
)ִּבְנָיִמין שמנחת קין לא    ,לכן סביר להניח  .(יד:מג'  בר" 

ל רצויה  ניתנהכי    ,ה'  פניהייתה  שוחד   היא  בכוונת 
 8צון להתקרב אל ה'.שלילית ולא מתוך ר

 
ִמן הפס  5 "ַוִּיַּקח  הנוספים:  ְלֵעָׂשו    וקים  ִמְנָחה  ְבָידֹו  ַהָּבא 

)בר'   ִהוא  לבָאִחיו"  ִמְנָחה  ב  ְלַיֲעק  ְלַעְבְּדָך  "ְוָאַמְרָּת  :יד(;  
ר ַהִּמְנָחה ַעל ִני ְלֵעָׂשו" )שם:יט(; "ַוַּתֲעב  ָּפָניו"    ְׁשלּוָחה ַלאד 

 )שם:כב(.
בינו    6 הפיזי  המרחק  את  במודע  מקטין  שיעקב  לבין אף 

זאת  הו,  עשו עושה  לאחר  א  שוב  להתרחק  כדי  רק 
 המפגש ביניהם.

אֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם "  פסוקים:   4הוקדשו לה    7   ַוּי 
ְוהֹוִרידּו   ִּבְכֵליֶכם  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  ְקחּו  ֲעׂשּו  ז את  ֵאפֹוא  ֵּכן 
ָּבְטִנים   ָוֹלט  את  ְנכ  ְּדַבׁש  ּוְמַעט  ֳצִרי  ְמַעט  ִמְנָחה  ָלִאיׁש 

)בר'ּוְׁשֵקדִ  ֶאתמג:   ים"  ָהֲאָנִׁשים  "ַוִּיְקחּו  ַהִּמְנָחה    יא(;  
את... ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני  ַהִּמְנָחה    ֹוֵסף" )שם:טו(; "ַוָּיִכינּו ֶאתי   ַהּז 

ַהִּמְנָחה    ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים" )שם:כה(; "ַוָּיִביּאּו לֹו ֶאת  ַעד
 לֹו ָאְרָצה" )שם:כו(.  ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ֲאֶׁשר

במנחה שהביא על העונש שנגזר  גיב  ד שקין הוייתכן מא  8
הראשון  האדם  אביו,  ּבַ   : על  ָהֲאָדָמה  בּוֶרָך  עֲ "ֲארּוָרה 

המנחה   בזמן,  ) בו  ממנחת   (ב:אבפרשתנו  רחוקה 
  ִמְנָחה  ָקְרַּבן  ַתְקִריב  ִּכי  קין כרחוק מזרח ממערב: "ְוֶנֶפׁש

  ָעֶליהָ   ְוָנַתן  ֶׁשֶמן  ָעֶליהָ   ְוָיַצק  ָקְרָּבנֹו  ִיְהֶיה  ֹסֶלת '  ַלה
בלבד  ."ְלֹבָנה זו  קהש  לא  בפסוק  -ר-שורש  נזכר    3ב 

שהֶנֶפׁש    ;וצאת דופןגם הגדרה יבו  יש  שפעמים, אלא  
 היא שתקריב, כמו שהבינו חז"ל:  

  שנאמר   מנחה  נשתנית  מה  מפני  יצחק:'  ר   אמר
  דרכו  מי  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  "נפש"?  בה

  כאילו  עליו  אני  מעלה  עני!  -  מנחה?  להביא
"י  ורשקד ע"ב,    לפני )בבלי מנחות  נפשו   הקריב

 על הפסוק(. 

כי לא עושר המנחה מוכיחה    נוכלומר, המנחה בפרשת
ההתכוונות   אלא  לטובתו,  הכף  את  הכריע  הבל  של 
הנכונה,   הנפשית  ההתכוונות  בגלל  ואכן,  הנפשית. 

פעמיים מוגדרת בספר ויקרא  המנחה הדלה מן הצומח  
"ְוַהּנֹוֶתֶרת"קודש קדשים"כ   ָבָניו ּולְ   ְלַאֲהֹרן  ַהִּמְנָחה  ִמן  : 
 כאשר  הדגשה  וביתר  )ב:ג(,'"  ה  ֵמִאֵּׁשי  ָקָדִׁשים   ׁש דֶ קֹ 

   :מוזהרים על קדושתההכוהנים 

 ֵּתָאֵכל   ַמּצֹות  ּוָבָניו   ַאֲהֹרן   ֹיאְכלּו  ִמֶּמָּנה  ְוַהּנֹוֶתֶרת
 ֹלא  . ֹיאְכלּוהָ   מֹוֵעד  ֹאֶהל  ַּבֲחַצר  ָקֹדׁש   ְּבָמקֹום 
  ֹקֶדׁש   ֵמִאָּׁשי  ֹאָתּה  ָנַתִּתי  ֶחְלָקם  ָחֵמץ  ֵתָאֶפה
  ַאֲהֹרן   ִּבְבֵני  ָזָכר  ָּכל  . ָכָאָׁשםוְ   תַּכַחָּטא  אִהו  ָקָדִׁשים 
  ֲאֶׁשר  ֹּכל'  ה  ֵמִאֵּׁשי  ְלֹדֹרֵתיֶכם  עֹוָלם  ָחק  ָּנהֹיאֲכלֶ 
 .(יא-ט:ו ) ִיְקָּדׁש   ָּבֶהם ִיַּגע

לק שלם  פר  יובא  אם  גם  זאת,  שלמיםולעומת   , רבן 
 הוא אינו מגיע לדרגת "קודש קדשים", אלא "ְוַהָּבָׂשר

הן ובין  והוא כאם  יט(, בין  ָּבָׂשר" )וי' ז: ֹיאַכל ָטהֹור  ָּכל
  ם ֹוָמקּבְ הוא "  מיםאם לא. גם מקום האכילה של השל

אבולא    ",רֹוָטה שוחצר  כפי  מועד,  נאמר גם  הל 
  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק  ְוֵאת  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ְוֵאת"הנים:  ולכ

  ָחְקָך  ִּכי  ִאָּתְך  ּוְבֹנֶתיָך  ּוָבֶניָך  ַאָּתה  ָטהֹור  ְּבָמקֹום  ֹּתאְכלּו
 )וי' י:יד(. "ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני  ֵמיַׁשלְ  ֵחיִמִּזבְ  ִנְּתנּו ָּבֶניָך ְוָחק

וצה להתקרב אל ה' באמת, הדלת  שכל הר  ,מכאן
בע  די  שהרי  לפניו,  שאף משרון  י פתוחה  סולת,  קמח 

אין טורח לבשלו או לאפותו, כדי שמתנת ידו תתעלה 
זב מקריבים  כאשר  זאת,  ולעומת  מרום.   חלשמי 

לכפר   בבואו  דוד  שאמר  מה  את  לזכור  צריך  מפוטם, 
ְוִנְדֶּכה    ִנְׁשָּבר  ֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב-ְבֵחי א  "זִ על חטאו:  

 (.יט:נא 'תהֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה" )-א  

 
 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 

 
 

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

 
יח וכן  ג:יז,  )בר'  ַחֶּייָך  ְיֵמי  ל  ּכ  אֲכֶלָּנה  ּת  יט(.  -ְּבִעָּצבֹון 

הי  האי מסקנתו  שאת  במנחה  -תה  לפייס  צריך  הזועם  ל 
 כדי שלא יוסיף לפגוע במין האנושי.   ,מפרי האדמה

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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