·¯˙‰˜ ÍÂ

Âˆ ˙˘¯Ù ˙ÓÂÚÏ ‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù – ˙Â·¯˜‰ È˜ÂÁ
‡˙Â·¯˜‰ È˜ÂÁ Ï˘ ˙Â¯„Ò‰ È˙˘ .
בתחילת ספר ויקרא )פרקי א'ז'( מפרטת התורה את חוקי הקרבנות על סוגיה
השוני  .בפירוט זה ניכרת כפילות ,שכ בפרשת ויקרא )פרקי א'ה'( מפורטי
חוקיה של חמישה סוגי קרבנות ,ואילו בפרשת צו )פרקי ו'ז'( מפורטי שוב
החוקי של אות חמישה סוגי קרבנות .קושי נוס נוגע למקו אמירת חוקי אלה
למשה .כפי שכתב רשב" בפירושו )דברי א' ,א( ,התורה מקפידה בדר כלל לציי
את המקומות שבה נאמרו המצוות למשה .ג מקו אמירת חוקי הקרבנות מפורש
בתורה ,א ישנה סתירה בנקודה זו בי האמור בפתיחה לפרשת הקרבנות לבי
האמור בפסוקי החתימה של פרשה זו .על פי האמור בתחילת הספר )א' ,א( ,חוקי
הקרבנות נאמרו באוהל מועד ,ואילו על פי חתימת הפרשה )ז' ,לח( ,על חוקי
הקרבנות נצטווה משה בהר סיני 1.רד"צ הופמ )עמ' ככא( הגיע למסקנה
המתבקשת ,שמדובר אכ על שתי סדרות של חוקי  ,שכל אחת מה נאמרה למשה
במקו אחר – הסדרה שבפרשת ויקרא נאמרה לו באוהל מועד ,וזו שבפרשת צו –
בהר סיני .אמנ סדר הופעת בתורה הפו מהסדר הכרונולוגי של אמירת ,א
מאחר שתחילת ספר ויקרא היא המש ישיר של סו ספר שמות 2,מוב מדוע
הוקדמה סדרת החוקי שבפרשת ויקרא לסדרת החוקי שכבר נאמרה בסיני3.
*
.1

.2

.3

הפניה סתמית במאמר זה מכוונת לספר ויקרא.
ראו :רד"צ הופמ ,‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒÏ ˘Â¯ÈÙ ,ירושלי תשל"ד ,עמ' יח )להל :רד"צ הופמ(; א'
שמאע' ,שתי מגמות בחנוכת המשכ והשתקפות בתורת הקרבנות' ÌÈ„‚Ó ,ב ,תשמ"ז ,עמ'
) 4432להל :שמאע(; J. Milgrom, Leviticus 1-16 (AB), New York 1991, pp. 436-439
)להל :מילגרו(; א' סמט ,ÌÈ¯·„-¯·„Ó·-‡¯˜ÈÂ – ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈÂÈÚ ,ירושלי תשס"ב,
עמ' ) 2720להל :סמט(.
שני החלקי הראשוני של מאמר זה מתבססי על דברי המפרשי הנזכרי לעיל .החידוש
של המאמר מוצג בחלק השלישי.
"ולא יכֹל משה לבוא אל אהל מועד כי שכ עליו הענ וכבוד ה' מלא את המשכ" )שמות מ',
לה(; "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאֹהל מועד לאמר" )ויקרא א' ,א( .ראו דברי רשב",
ראב"ע ורמב" בתחילת ספר ויקרא ,וראו :שמאע ,עמ'  ;4039סמט ,עמ' .3029
ראו להל ,הערה  ,11נימוק נוס להעמדת הסדרה שבפרשת צו אחרי קודמתה .לאור העובדה
שהסדרה שבפרשת צו נאמרה קוד לפרשת ויקרא ,מובנת היטב התופעה של פרטי שוני
מחוקי הקרבנות שבפרשת ויקרא המסתמכי על חוקי מפרשת צו; א ישנה ג תופעה
מגדי נד )ניס תשע"ג(

63

ברו קהת

הבדל נוס בי שתי סדרות החוקי נוגע לנמעני שלה .הסדרה הראשונה
שבפרשת ויקרא מופנית לע ישראל )א' ,ב; ד' ,ב( ,ואילו השנייה שבפרשת צו פונה
אל הכוהני )ו' ,ב ,יז( 4.שתי הסדרות נבדלות ג מבחינת סדר הקרבנות 5.בפרשת
ויקרא ה מסודרי על פי סיבת ההקרבה :בתחילה קרבנות נדבה – עולה ,מנחה
ושלמי  ,ולבסו קרבנות חובה – חטאת ואש  .בפרשת צו ,לעומת זאת ,ה
הקרבה כליל ,אחריה קודשי
ֵ
מסודרי על פי רמת הקדושה שלה – בתחילה עולה
קודשי – מנחה ,חטאת ואש  ,ולבסו קודשי קלי – שלמי  .סדר הקרבנות בכל
סדרה מוב היטב לאור הנמעני השוני של הפרשות .למקריב נדרש קוד כול
לדעת מדוע עליו להקריב .לעומת זאת ,לכוהני הממוני על הקרבנות במקדש
סיבת ההקרבה אינה נדרשת ,אלא עליה לדעת את רמת הקדושה ,שעל פיה עליה
לייש בקרב את ההלכות שנאמרו ביחס אליו.
שתי הסדרת נבדלות ג בנושאי שבה ה עוסקות .פרשת ויקרא מתייחסת
לסיבת ההקרבה ,כנזכר לעיל ,לסוג הבהמה המוקרבת )או העו או המנחה( ,וכ
לאופ ההקרבה 6ולתוצאתה – ריח ניחוח לה' 7או כפרה 8.בסדרה זו חריגה היא
מצוַות האש  ,שאופ הקרבתו אינו כלול בה .לעומת זאת ,פרשת צו עוסקת בעיקר
בדיני שאחרי ההקרבה :בעולה – תרומת הדש והוצאתו )ו' ,אה(; במנחה,
בחטאת ,באש ובשלמי – מי מקבל את שיירי הקרבנות ,מי רשאי לאכל ומהו
מקו אכילת  .במנחה מוזכר ג אופ הכנתה לאכילה )ו' ,טי( ,בחטאת מופיעי ג
דיני שוני הנוגעי לבגד שהוזה עליו מדמה ולכלי שנתבשלה בה )ו' ,ככא(,
ובשלמי מפורט זמ אכילת )ז' ,טויח( ,וכ איסור אכילת בטומאה )ז' ,יטכא(.

.4

.5
.6
.7
.8
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הפוכה של הסתמכות פרטי שוני מחוקי הקרבנות שבפרשת צו על חוקי מפרשת ויקרא.
על שתי התופעות הללו ועל משמעות ראו :רד"צ הופמ ,עמ' נדנה; מילגרו ,עמ' ;438
שמאע ,עמ'  ,42הערה .22
ראו :רד"צ הופמ ,עמ' יז .תורת זבח השלמי כלולה ג היא בציווי לאהר ולבניו )ז' ,יא
לצדה מופיע הציווי האוסר על אכילת חלב וד )ז' ,כבכז( ,שמובא אגב מצוות
כא(ִ .
הקרבנות שבה מוקרבי החלב והד ,והוא כמוב פונה לכל בני ישראל .ג הפרשה
השנייה של מצוַות זבח השלמי המופיעה לאחר מכ פונה לבני ישראל )ז' ,כחלו( .הסיבה
לכ פשוטה :עיקרה של פרשה זו הוא הציווי על המביא את הקרב לתת ממנו חלקי
לכוהני המקריבי את הקרב עבורו .ציווי כזה יש להפנות אל הבעלי שנותני משלה,
ולא אל הכוהני שה מקבלי המתנות.
ראו :רד"צ הופמ ,עמ' כא.
הקרבת הד ,שהיא עיקר הכפרה ,וההקטרה על אש המזבח .במנחה כולל מעשה ההקרבה
את הקמיצה ואת ההקטרה.
ראו לדוגמה :א' ,ט ,יג ,יז; ב' ,ב ,ט; ג' ,ה.
ראו לדוגמה :ד' ,כ; ה' ,יג ,טז.

חוקי הקרבנות – פרשת 'ויקרא' לעומת פרשת 'צו'

ביחס לקרב העולה ,החטאת והשלמי אי בפרשת צו תיאור של מעשה ההקרבה.
תיאור כזה מופיע רק ביחס לקרבנות המנחה והאש 9.
את היעדר פירוט מעשה ההקרבה של האש בפרשת ויקרא אפשר לכאורה
לבאר לאור העובדה שהוא כבר נאמר בהר סיני )פרשת צו( .את העובדה שאופ
הקרבת המנחה חזר ופורט בפרשת ויקרא ,א על פי שהלכות הקרבתה כבר פורטו
בסיני )בפרשת צו( ,יש לבאר בכ שלאור סוגי המנחות השוני המפורטי בפרשת
ויקרא ,משתנות דרכי הקרבתה – מנחת סולת בקמיצה ,ומנחות הנאפות בהרמה10.
·ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ ˙Â«ÂˆÓÏ Í˘Ó‰Î Âˆ ˙˘¯Ù·˘ ˙Â·¯˜‰ ˙¯Â˙ .
ג א נקבל ביאור זה לחריגה של קרב האש בפרשת ויקרא ,עדיי עלינו לבאר
את חוסר העקיבות שעמדנו עליו ביחס לפרשת צו – מדוע רק תיאור הקרבת
המנחה והאש מופיע ש  ,ואילו מעשי ההקרבה של קרבנות העולה ,החטאת
והשלמי אינ מתוארי ש  .נראה שרד"צ הופמ )עמ' כאכג( ביאר היטב את
הסיבה לכ .תורת הקרבנות שבפרשה זו )פרקי ו'ז'( נאמרה בהר סיני כהמש
למצוות הקרבנות של ימי המילואי )שמות כ"ט( .סימני לכ נית למצוא במסגרת
הפרשה עצמה בהזכרת משיחת אהר ובניו )ו' ,יג; ז' ,להלו( ,כמו ג בפסוקי
החתימה שלה ,שבה מפורש שתורת הקרבנות הזו כוללת ג את תורת קרב
המילואי " :זאת התורה לעֹלה למנחה ולחטאת ולאש  ÌÈ‡ÂÏÓÏÂולזבח השלמי .
אשר צוה ה' את משה בהר סיני" )ז' ,לזלח( .מאחר שבימי המילואי הוקרבו עולה,
חטאת ומילואי הדומי לשלמי  ,ואופ הקרבת תואר במסגרת מצוַות המילואי
)שמות כ"ט( ,לא היה צור לחזור ולפרט זאת בהמשכה של אותה מצווה ,כלומר
בתורת הקרבנות שבפרשת צו11.
 .9לכאורה מקצת מהדיני שלאחר ההקרבה מופיעי ג בפרשת ויקרא – אכילת הכוהני
משיירי המנחה )ב' ,ג ,י; ה' ,יג( ושרפת עור ובשר של הפרי הנשרפי )ד' ,יאיב ,כא( .א
נראה שלגבי שיירי המנחה יש לראות את אכילת על ידי הכוהני כתחלי להקטרה על
המזבח .ראו על כ :רד"צ הופמ ,עמ' קגקד; י' גרוסמ' ,קרב המנחה' ÌÈ„‚Ó ,לו ,תשס"ג,
עמ'  .2827ג את שרפת הפרי יש לראות כעי השלמה של מעשה ההקטרה .לכ שרפת
מ#צא הדש של הקרבנות שהוקרבו על אש
מתבצעת על 'שפ הדש' )ד' ,יב( ,המקו שאליו ָ
המזבח )ו' ,ד( .נראה שזו ג הסיבה לכ ששרפת מטמאת את העוסקי בה ,כשאר מעשי
כעי פולחניי הנעשי בחו) $שילוח השעיר לעזאזל ,הזאת ד הפרה האדומה ושרפתה(.
 .10ראו עוד במאמרו של י' גרוסמ )לעיל ,הערה  ,9עמ'  ,(3831פירוט הבדלי נוספי בי תיאור
הקרבת מנחת סולת לתיאור הקרבת המנחות הנאפות.
 .11לאור ביאור זה ישנו טע נוס להופעת תורת הקרבנות של פרשת צו אחרי חוקי הקרבנות
שבפרשת ויקרא בניגוד לסדר הכרונולוגי של אמירת )ראו לעיל ,ליד הערה  .(3מאחר
שבפרק הבא )ח'( מתואר קיומה של מצוַות ימי המילואי ,סמכה התורה את השלמת הציווי
שנאמר בהר סיני יחד ע מצוַות ימי המילואי לקיומה של מצווה זו )ראו :סמט ,עמ' .(29
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תורת העולה )ויקרא ו' ,או( מתבססת ה על תיאור הקרבת עולת המילואי
)שמות כ"ט ,טויח( ,ה על מצוַות קרב התמיד המופיעה בסו מצוַות ימי המילואי
)ש  ,לחמב( ,שאליה מתייחס כנראה הביטויִ " :הוא העֹ ָלה על מוקדה על המזבח כל
הלילה עד הֹ$קר" )ויקרא ו' ,ב( 12.מאחר שאופ הקרבת העולה תואר ש  ,לא נותר
לתורת העולה שבפרשת צו אלא להשלי את הדיני שלאחר ההקרבה ,שביחס
לעולה שקרבה כליל אינ מתייחסי אלא לטיפול בדש שנשאר אחרי שאש המזבח
אכלה את איברי הקרב .כ ג לגבי תורת החטאת )ו' ,יזכג( ,שמתבססת על תיאור
הקרבת פר החטאת של המילואי )שמות כ"ט ,ייג( ,ולכ ג היא אינה נדרשת
לתיאור אופ הקרבת החטאת.
בדומה לכ יש לבאר ג ביחס לתורת זבח השלמי )ז' ,יאכא( .אמנ זבח
שלמי רגיל לא קרב בימי המילואי  ,א איל המילואי היה סוג של קרב שלמי ,
שכ אהר ובניו אכלו קרב זה בתורת בעלי  13,כדרכו של המביא קרב שלמי
)שמות כ"ט ,לאלג( .כמו כ ,הכתוב קושר במפורש את קרב השלמי לאיל
המילואי בקביעתו שבמעשי המיוחדי שנעשו בחזה ובשוק של איל המילואי ,
התקדשו לדורות החזה והשוק של קרב השלמי  ,ונקבע שה יינתנו לכוה )שמות
כ"ט ,כזכח; ויקרא ז' ,לדלו( .תורת המילואי שבפרשת צו מבוססת אפוא על
מצוַות איל המילואי )שמות כ"ט( ,ומאחר שאופ הקרבת הקרב תואר ש  ,לא
נדרשה התורה לחזור ולהתייחס לכ.
לעומת שלושת הקרבנות הללו ,קרבנות המנחה והאש לא קרבו בימי
המילואי  ,והלכותיה לא הובאו במסגרת מצוַות המילואי  ,ולכ נדרשה התורה
בתורת המנחה ובתורת האש שבפרשת צו )ו' ,זיא; ז' ,אז( לכלול ג את אופ
הקרבת יחד ע שאר הלכותיה .
במסגרת תורת קודשי הקודשי שבפרשת צו ישנה התייחסות כפולה לזהות
אוכלי הקרבנות – התייחסות אחת לשאלה מי ראוי לאכל  ,והתייחסות שנייה
לשאלה מי ראוי לקבל בתורת מתנות כהונה .הראשונה משולבת במסגרת תורת כל
קרב בפני עצמו' :כל זכר בבני אהר/בכהני יאכל' )ו' ,יא ,כב; ז' ,ו( ,והשנייה
מופיעה לאחר ארבע התורות של קודשי הקודשי וכוללת התייחסות לארבעת סוגי
קרבנות קודשי הקודשי :
חת ָל ֶה ַהֹ ֵה ֲא ֶ ר ְי ַכ ֶר   .‰∆È‰¿ƒÈ ֹÂÏוְ ַה ֵֹה ַה ַ! ְק ִריב ֶאת
ַ ַח ָאת ָ ָ  ָרה ַ
 .‰∆È‰וְ ָכל ִמ ְנ ָחה ֲא ֶ ר ֵ ֶפה ַ ַ'&ר וְ ָכל
ע ַֹלת ִאי ער ָהע ָֹלה ֲא ֶ ר ִה ְק ִריב ַל ֵֹה ¿ƒÈ ֹÂÏ
&לה ַב ֶ* ֶמ
ַע ָ(ה ַב ַ! ְר ֶח ֶ ת וְ ַעל ַמ ֲח ַבת ַל ֵֹה ַה ַ! ְק ִריב א ָֹת)  .‰∆È‰¿ ƒ̇ ֹÂÏוְ ָכל ִמ ְנ ָחה ְבל ָ
נֲ
)ז' ,ז0י(14.
ִ ‰∆È‰¿zאי ְ ִחיו
‡ƒ Ôֹ¯¬‰
ַח ֵר ָבה « È≈¿a Ï»Î¿Ï
וֲ
 .12כדברי חז"ל ביומא לג ע"א ,וראו :שמאע ,עמ' .42
 .13שהרי ה עדיי לא נתקדשו בקדושת כהונה עד תו שבעת הימי.
 .14ראו :רד"צ הופמ ,עמ' כב.
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בתורת החטאת ישנה התייחסות נוספת על שתי ההתייחסויות הנזכרות לעיל ,בנוגע
לזהות האוכל .הדי הראשו המופיע בתורת החטאת אחרי ציו מקו שחיטתה הוא:
"הכה המחטא אֹתה יאכלנה" )ו' ,יט( .ניסוח קביעה זו ביחס לכוה המקריב את
החטאת שונה מהניסוח המקנה לכוה המקריב את חלקי הקרב בתורת מתנות
כהונה .ש הניסוח הוא "לו יהיה" ,ואילו כא הוא מנוסח כציווי על אכילתה .ייחוד
זה של תורת החטאת ביאר רד"צ הופמ )עמ' נג( על פי דרכו ,שפרשה זו מתבססת
על מצוַות ימי המילואי  .במצוַות חטאת המילואי לאחר מצוַות ההקרבה הופיע
די שרפת הבשר והעור )שמות כ"ט ,יד(; אול די זה היה מיוחד דווקא לחטאת
המילואי  ,ולעומתו בדי שנקבע לדורות חטאת חיצונה נאכלת לכוהני  .לכ
בתחילת תורת החטאת מודגש שהכוה המקריב אותה מצ%וה ג לאכול את בשרה.
אי מדובר כא על זכאותו לקבלת בשרה בתורת מתנת כהונה ,אלא על מצוַות
האכילה המשלימה את הכפרה שהחלה על ידי הקרבת הקרב 15.רק בסו תורת
לשרפה ,בדומה לחטאת המילואי " :וכל
ֵ
החטאת ישנה התייחסות לחטאת שדינה
תשר" )ו' ,כג(.
ֵ
חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא ֵתאכל באש
תורת זבח השלמי פותחת בחלוקה בי שלמי תודה לשלמי הבאי בנדר
ובנדבה ,א על פי שכאמור ,ככלל ,שאלת סיבת ההקרבה אינה מעסיקה את תורת
הקרבנות שבפרשת צו .נראה שהדבר נובע מכ 16,שאחד הדברי שייחדו את איל
המילואי היה המצווה להקריב עמו סל שבו שלושה סוגי מצות )שמות כ"ט ,ב(.
לצור תנופת אמורי האיל נלקחה חלה אחת מכל מי ,שהונפה והוקרבה עמ )ש ,
כגכה( .מאחר שהמקריב שלמי תודה נדרש להביא עמ ארבעה סוגי לח  ,שלושה
מיני של מצה ואחד חמ& ,נדרשה תורת זבח השלמי להעמיד את די צירו
החלות בשלמי לעומת צירו החלות לאיל המילואי  ,שעל דיניו היא מסתמכת.
הכתוב מחלק בי תודה ,שעמה מקריבי לח  ,לבי נדר ונדבה ,שאי מצרפי לה
לח )ז' ,יבטז( .הכתוב ג מדגיש שבתודה ,בשונה מאיל המילואי  ,אחד מכל קרב
לא קרב על המזבח אלא נית לכוה )ש  ,יד( .הבדל נוס בי שלמי תודה לשלמי נדר
ונדבה הוא ,שדווקא התודה דינה דומה לדי איל המילואי  ,שנאכל רק ביו
הקרבתו ובלילה שאחריו ,לעומת נדר ונדבה הנאכלי ג ביו המחרת )ש  ,טוטז(.
בפרשה השנייה של השלמי המופנית לישראל נאמר:
יא'& ֵאת ֶה ָחזֶה ְל ָה ִני 2אֹת ְנ& ָפה ִל ְפנֵי ה' .וְ ִה ְק ִטיר ַה ֵֹה ֶאת
ֶאת ַה ֵח ֶלב ַעל ֶה ָחזֶה ְי ִב ֶ
ר&מה ַל ֵֹה ִמ ְִ 5ב ֵחי
ָמי ִ ְנ& ְת ָ
&ל ָב ָניו .וְ ֵאת ק ַהִ 4
הרֹ ְ
ַה ֵח ֶלב ַה ִ!זְ ֵ ָחה וְ ָהיָה ֶה ָחזֶה ְל ֲ
ָמי ְל ָמנָה
הרֹ ל ִת ְהֶיה ק ַהִ 4
יכ ַ .ה ַ! ְק ִריב ֶאת ַַ 6ה ְ* ָל ִמי וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ִמ ְ ֵני ֲ
ַ ְל ֵמ ֶ
)ז' ,ל0לג(.
 .15אכ ,ניסוח קביעה זו דומה ללשו התורה בסו מצוַות ימי המילואי ביחס למעשה ההקרבה
 ˙‡ËÁעל המזבח בכפר עליו" )שמות כ"ט ,לו(.
של פר החטאתƒ Â" :
 .16ראו :רד"צ הופמ ,עמ' כב.
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מכא משתמע לכאורה שרק החזה מונ ,ואילו השוק לעומתו נית לכוה ללא
תנופה .הדבר מנוגד לאמור במפורש להל בפרשת היו השמיני ,שעל פי הדי
לדורות ג השוק מונ יחד ע החלבי )י' ,ידטו( .רד"צ הופמ )עמ' קפא( ביאר על
פי דרכו ,שהדבר נובע מכ שהפרשה מסתמכת על מצוַות המילואי  ,שעל פיה השוק
מונ ומוקטר על המזבח יחד ע החלבי  ,ולכ כא הוא כלול ב"אשי ה' " או ב"חלב"
שמביאי עליו את החזה ,וא כ ברור שהוא כלול בתנופה; אלא שהכתוב מדגיש
שבניגוד לשוק של איל המילואי שהוקטר על המזבח ,לדורות יינת השוק לכוה
יחד ע החזה.
התבאר אפוא שתורת הקרבנות שבפרשת צו היא השלמה למצוות הקרבנות של
ימי המילואי  ,ויחדיו ה כוללות את עיקר דיני הקרב – מעשי ההקרבה ודיני הקרב
לאחר הקרבתו .לאור זה עלינו לחזור עתה ולבחו את שאלת החריגה של די האש
משאר הקרבנות שבפרשת ויקרא – העובדה שלא מופיע בו אופ ההקרבה .התשובה
שניתנה לכ )לעיל ,אחרי הערה  (9היא ,שפרשה זו מסתמכת על כ שבסיני כבר
פורט אופ הקרבתו .א לאחר שהתברר שג מצוות שאר הקרבנות נאמרו כבר
בסיני במצוַות המילואי  ,ותורת הקרבנות שבפרשת צו אכ מתבססת על פרשה זו,
נדרש לבאר מדוע א כ פרשות העולה ,השלמי והחטאת )ויקרא א'ה'( ,שמצוַות
הקרבת נאמרה בסיני )שמות כ"ט( ,מתייחסות לאופ הקרבת ואינ מסתמכות על
הנאמר ש  .נראה שהתשובה לכ דומה לתשובה שניתנה לעיל ביחס לקרב המנחה
– הצור לחזור על אופ הקרבת של עולה ,שלמי וחטאת נובע מפירוט סוגי
הקרבנות שבפרשת ויקרא ,שבעקבותיה משתנה אופ ההקרבה 17.בשלמי יש
הבדל בהקטרה בי כבש שהאליה שלו קרבה )בדומה לאיל המילואי ( לבי בקר ועז,
הקרבה )ג' ,גד ,טי ,ידטו( .לגבי החטאת התשובה ברורה עוד יותר,
שאי בה אליה ֵ
שכ פרט להבדל זה בדבר הקרבת האליה ,החטאות הפנימיות נבדלות מ החיצוניות
באופ הקרבת ,והבדל זה לא פורט במצוַות המילואי שנאמרה בהר סיני 18.נראה
שג את פירוט אופ ההקרבה של קרב העולה יש לתלות בצור להזכיר את עולת
העו ואת אופ הקרבתה ,שהתורה מעמידה לעומת אופ הקרבת עולת הבהמה )א',
ידיז( ,שכ מצוַות פרשת עולת העו אינה כלולה בתורת הקרבנות שנאמרה בסיני.
‚ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ È˘Ï Ô¯Â˘È˜Â ˙Â·¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÂ˘ Ë·Ó ˙Â„Â˜ È˙˘ .
נראה שהחלוקה של חוקי הקרבנות לשני קבצי נפרדי – הקוב& שנאמר בסיני
)שמות כ"ט וויקרא ו'ז'( והקוב& שנאמר באוהל מועד )ויקרא א'ה'( ,לא נועדה רק
לצור הפניית לשני נמעני שוני – הכוהני ובני ישראל ,כפי שנתבאר עד עתה.
 .17ראו :רד"צ הופמ ,עמ' כג.
 .18כמו כ חטאת עולה ויורדת )ה' ,איג( ,הכוללת חטאת העו ומנחת חוטא ,אינה כלולה
באמור ש.
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נראה שיש לראות בשני הקבצי הללו שתי נקודות מבט שונות על הקרבנות .נקודת
המבט של הקוב& שנאמר באוהל מועד היא של המקריב )מצד ה'גברא'( ,ולכ הקוב&
מתמקד בסיבת ההקרבה ,במעשה ההקרבה ובתוצאתה .מנקודת מבט זו הכוהני ה
שלוחיו של המקריב להביא את קרבנו ליעדו 19.לאחר שהאד מישראל מחליט
להקריב קרב כנדבה או כחובה מחמת חטאו ,הוא נדרש כמוב להחליט איזה סוג
בהמה ,עו או מנחה הוא רוצה להקריב .מנקודת מבטו חשוב כמוב לדעת
שהתקבלה התוצאה המבוקשת של ההקרבה – ההתרצות לפני ה' או הכפרה .לעומת
זאת ,נקודת המבט של קוב& החוקי שנאמר בסיני היא מצד הקרבנות עצמ )מצד
ה'חפצא'( ,ולכ מתמקד הקוב& בטיפול שדורש כל אחד מה בהתא לקדושתו
ולדיניו .מנקודת מבט זו אי חשיבות לסיבת ההקרבה ,וא לא לסוג הבהמה ,העו
או המנחה המוקרבי  .העיקר הוא הטיפול המתאי בקרב בהתא לקדושתו.
מנקודת מבט זו אי הבדל בי קרב שקרב מחמת צור השעה כקרבנות המילואי
ובי קרב שיקרב לדורות .לכ פרשת צו ,המציגה את תורת הקרבנות לדורות ,יכולה
להסתמ על האמור בפרשת המילואי )שמות כ"ט( ,תו דגש על ההבדל בי הדי
הנוהג לדורות לבי הדיני המיוחדי שנהגו בקרבנות המילואי  .קוב& זה פונה אל
הכוהני  ,שמונו על ידי הקב"ה כאחראי על פעילותו התקינה של המשכ20.
ההבדל בי שתי נקודות המבט הללו בא לידי ביטוי ג בניסוח שונה של שני
קובצי החוקי  .בפרשת ויקרא הנושא התחבירי של פסוקי הפתיחה של חוקי כל
הקרבנות הוא המקריב' :אד ' )א' ,ב(' ,נפש' )ב' ,א; ד' ,ב( וכדומה .לעומת זאת,
הכותרות של חוקי הקרבנות שבפרשת צו מתמקדות בקרב עצמו' :תורת העולה',
'תורת המנחה' וכו' .בתורת זבח השלמי הדבר בולט עוד יותר ,שכ ברוב חוקיו של
קרב זה הנושא התחבירי הוא בשר הקרב:
ֶבח ָק ְר ָנ ְי
ֶדר א ְנ ָד ָבה ז ַ
&ב ַ(ר ֶז ַבח  ַדת ְ ָל ָמיו ְי ָק ְר ָנ ֵי ֵכל ...וְ ִא נ ֶ
ְ
'תר ִמ ֶ!'& ֵי ֵכל ...וְ ַה' ָתר ִמ ְ ַ(ר ַה ַָ 5בח ַ4
&מ ָ! ֳח ָרת וְ ַה ָ
ַה ְק ִריב ֶאת זִ ְבח ֵי ֵכל ִ
ַה ְ* ִלי ִ י ָ ֵא ִי ֵָ :ר ...2וְ ַה ָ ָ(ר ֲא ֶ ר ִי ַ;ע ְ ָכל ָט ֵמא לֹא ֵי ֵכל ָ ֵא ִי ֵָ :ר 2וְ ַה ָ ָ(ר ָל
)ז' ,טו0יט(.
אכל ָ ָ(ר
ָטהר יֹ ַ

בחלקו השני של הפסוק האחרו בולטת במיוחד המגמה להעמיד במוקד את הקרב.
נושא המשפט הוא האד הטהור )"כל טהור יאכל בשר"( ,א התורה משתמשת
במשפט ייחוד ומציבה בראש המשפט את המושא" :והבשר".
כאמור )לעיל ,אחרי הערה  ,(10תורת הקרבנות שבפרשת צו מקושרת לפרשת
חנוכת המשכ שבפרשת תצוה )שמות כ"ט( .ג חוקי הקרבנות של פרשת ויקרא
מקושרי לתיאור חנוכת המשכ ,שכ כאמור )לעיל ,ליד הערה  ,(2פרשת ויקרא
" .19הני כהני שלוחי דיד" ,בלשונו של רב הונא בריה דרב יהושע )קידושי כג ע"ב(.
" .20הני כהני שלוחי דרחמנא" )קידושי ש(.
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ממשיכה את סו ספר שמות )מ'( ,שבו מתוארת חנוכת המשכ באחד לחודש
הראשו .בתיאור חנוכת המשכ בשבעת ימי המילואי המוקד הוא קידוש המזבח
והכוהני וכפרת  .ביו השמיני מתגלה השכינה באש היוצאת מלפני ה' ואוכלת את
הקרבנות של המזבח )ט' ,כגכד( .לעומת זאת ,במוקד חנוכת המשכ שבסו ספר
שמות עומדי המשכ וכל כליו ,שמסודרי לפי סדר חשיבות  ,כשהארו – מקו
גילוי השכינה ודיבורה ע משה – בראש  .בסיומו של הפרק מתואר כבוד ה'
הממלא את המשכ .שמאע ביאר ששני תיאורי חנוכת המשכ הללו מבטאי שתי
דרכי בהבנת תפקידו .חנוכת המשכ המתוארת בפרשת תצוה ומתמקדת בכוהני
ובמזבח ,מבטאת את התפיסה שעיקר תכליתו של המשכ הוא הקרבת קרבנות21,
ולכ מתמקדת החנוכה בקידוש המזבח שעליו מוקרבי הקרבנות ובקידוש הכוהני
המקריבי אות  ,וגילוי השכינה הוא באש האוכלת את הקרבנות .לעומת זאת,
חנוכת המשכ המתוארת בסו ספר שמות מבטאת את התפיסה הרואה במשכ
בראש ובראשונה מקו גילוי השכינה בע ישראל 22,ולכ מוקד החנוכה הוא במבנה
המשכ עצמו ,שבו מתגלה השכינה ,ובכלי המשכ שבראש הארו ,שמבי הכרובי
שעליו מדברת השכינה ע משה ,וגילוי השכינה הוא בכבוד ה' הממלא את המשכ23.
שמאע קישר לכ ג את שתי המערכות של חוקי הקרבנות שבפרשות צו
וויקרא .תורת העולה שבפרשת צו )ו' ,או( מתייחסת לקרב התמיד בהמש למצוותו
שבשמות כ"ט 24.קרב התמיד קרב בקביעות פעמיי בכל יו בלא תלות כלשהי
בנסיבות .כמו כ ,פרשה זו מתארת את המזבח כמקו שעליו בוערת אש תמיד
המוכנה להקרבת קרבנות .קרב התמיד ואש התמיד מתאימי למגמת חנוכת המשכ
שבפרשת תצוה ,שעל פיה המשכ הוא מקו שנועד להקרבת קרבנות .לעומת זאת,
פרשת ויקרא מתייחסת לקרבנות כתלויי בנסיבות .א אד רוצה להקריב קרב או
א הוא ָח ָטא ֵח ְטא המחייבו קרב ,קובעת התורה שהוא יביאו אל פתח אוהל מועד,
מקו השראת השכינה; א תאורטית תיתכ האפשרות שלא יוקרבו קרבנות ,א לא
יימצא אד שהתנדב להביא קרב ולא יימצאו חוטאי בישראל .בשונה מתיאור
.21
.22

.23

.24
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כדברי הרמב" בהלכות בית הבחירה פ"א ה"א" :מצות עשה לעשות בית לה' מוכ להיות
מקריבי בו הקרבנות ...שנאמר 'ועשו לי מקדש' )שמות כ"ה ,ח(".
כדברי רמב" בהקדמתו לפרשת תרומה )ש ,ב(" :והנה ה קדושי ראוי שיהיה בה
מקדש להשרות שכינתו ביניה .ולכ צוה תחלה על דבר המשכ שיהיה לו בית בתוכ
מקודש לשמו ,וש ידבר ע משה ויצוה את בני ישראל .והנה עיקר החפ $במשכ הוא
מקו מנוחת השכינה שהוא הארו".
ראו :שמאע ,עמ'  .3936במאמרי' ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ' ÌÈ„‚Ó ,ו ,תשמ"ח ,עמ' 17
 ,21התייחסתי לתיאור חנוכת המשכ ואופ גילוי השכינה בו בשלושת החומשי – שמות,
ויקרא ובמדבר ,וביארתי כיצד תוא כל אחד מתיאורי אלה את מגמתו של החומש שבו
הוא מופיע .ראו עוד ש ,עמ'  ,19הערה  ,11התייחסותי למאמרו של שמאע.
ראו :שמאע ,עמ'  .4342וראו לעיל ,ליד הערה .12
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המזבח בתורת העולה שבפרשת צו ,כמקו שאש תמיד בוערת עליו ,לפי התיאור של
חוקי הקרבנות בפרשת ויקרא נדרשי הכוהני לתת אש על המזבח ולערו עצי
על האש ,כדי להקריב את קרבנו של מביא הקרב )א' ,ז( .תיאור זה מתאי לגישה
שהמשכ ביסודו הוא מקו גילוי שכינה ,אלא שבעקבות השכינה שבמשכ ,אד
החפ& או הנדרש להביא קרב צרי להביאו לש .
שמאע ,בהתייחסו לתורת הקרבנות שבפרשת צו ,ביאר את התאמתה לתפיסת
המשכ כמקו הקרבת קרבנות רק על בסיס תורת העולה 25.ברצוני להרחיב ביאור
זה ג ביחס לאופ תיאור שאר הקרבנות בתורת הקרבנות שבפרשת צו .כאמור
)לעיל ,אחרי הערה  ,(19נקודת המבט של קוב& החוקי שבפרשת צו היא מצד
הקרבנות עצמ והטיפול שדורש כל אחד מה בהתא לקדושתו ולדיניו .הכוהני
משרתי המשכ אחראי על כ ,שכל קרב המובא למשכ ייכנס למסלול ההלכתי
התוא את שמו וקדושתו ,בלא תלות בסיבת הבאתו .לפי הגישה שהמשכ הוא
מקו הקרבת קרבנות ,הרי שיחד ע קביעת תבנית של המשכ וכליו נקבעו ג
המסלולי ההלכתיי הנדרשי לכל קרב לפי סוגו .כש שבהר סיני ניתנה תכנית
מפורטת של מבנה המשכ וכליו ,כ ניתנה ש 'המפה' שעל פיה הוא פועל כמקו
הקרבת קרבנות .לעומת זאת ,במשכ שכל מטרתו היא לשמש כמקו לגילוי שכינה
ולהיוועדותה ע ישראל ,הקרבנות אינ חלק מתכנית המשכ ולא היה מקו לפרט
את הלכותיה בסיני .רק לאחר ירידת השכינה לאוהל מועד נוצרה האפשרות
להקריב קרבנות ליד מקו השכינה ,ולפיכ יוצא דבר ה' מאוהל מועד ומצווה את
בני ישראל ,שאת הקרבנות שברצונ או מחובת להקריב עליה להביא אל פתח
אוהל מועד )א' ,ב(.
בסיומה של פרשת משפטי מתואר כבוד ה' השוכ על הר סיני ,וכשמשה עולה
אל ההר מצווהו ה' על עשיית המשכ ,כדי שכבוד ה' השוכ על ההר ירד וישכו בתו
ישראל" :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ " )שמות כ"ה ,ח( .הפסוקי המתארי את
כבוד ה' הממלא את המשכ בסיומו של ספר שמות ,מקבילי לפסוקי שבסו
פרשת משפטי המתארי את כבוד ה' השוכ על הר סיני 26,ללמדנו שבעקבות
הקמת המשכ התגש החזו וכבוד ה' ירד לשכו בתו ישראל:
˘· ,‰"Î - ÂË ,„"Î ˙ÂÓ
∆˙ ָה ָהר
‡ Ô»Ú»‰∆ Ò«Î¿È«Â
 ֶ ֵ Ô»Ú»‰ת
≈∆ e‰
¿ַ Ï«Ú '‰ „ֹÂ·¿k Ôֹkהר ִסינַי qÎ«¿È«Â
Lƒi«Â
ָמי
יִ
= ֶה ָענָ...
יעי ִמ ְ
∆ַ 4ַ ‰ה ְ* ִב ִ
∆LֹÓ Ï
˜¯»‡ ‡
¿ƒi«Â

˘· ,'‡ ‡¯˜ÈÂ - „Ï ,'Ó ˙ÂÓ
מעד
∆˙ א ֶֹהל ֵ
‡ Ô»Ú»‰∆ Ò«Î¿È«Â
 .Ô»kLוְ לֹא ָיכֹל
¿n
ָ '‰ „ֹÂ·¿Îeמ ֵלא ֶאת ַה ƒ
ÂÈ»ÏÚ» Ô«ÎL
מעד ִי »
∆ֶ ‡Âֹ ·»Ï ‰אל א ֶֹהל ֵ
Lֹ Ó
&כבד ה' ָמ ֵלא ֶאת ַה ִ! ְ ָ...
ֶה ָענָ ְ
∆‰
∆LֹÓ Ï
‡ ‡»¯˜¿ƒi«Â

 .25ראו דבריו ש ,סו הערה .22
 .26ראו :שמאע ,עמ'  ;40סמט ,עמ'  ,30הערה .20
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ברו קהת

ת= ֶה ָענָ...
∆ְ ְ ‰
LֹÓ ‡ֹ·»i«Â
∆¯ֹÓ‡≈l ‰
∆LֹÓ Ï
‡ '‰ ¯≈a«„¿È«Â
ר&מה
≈ Ïוְ יִ ְקח& ִלי ְ ָ
‡»¯N
∆¿ƒÈ È≈¿a Ï
‡ ¯≈a«c

מעד ¯ֹÓ‡≈Ï
‡ֵ ÂÈ»Ïמא ֶֹהל ֵ
≈ '‰ ¯≈a«„¿È«Â
ַק ִריב
≈ָ ...Ïד ִי י ְ
‡»¯N
∆¿ƒÈ È≈¿a Ï
‡ ¯≈a«c
ִמ ֶ ָק ְר ָ

תיאור זה של כבוד ה' השוכ על ההר ,ובעקבות הקמת המשכ עובר לשכו בתו
ישראל ,תוא את הגישה שהמשכ הוא מקו השראת שכינה בתו ישראל.
ואול יש לשי לב לכ ,שכבוד ה' השוכ על ההר מתואר בסו פרשת משפטי
ג באופ הבא ˙ÏÎֹ‡ ˘‡Î '‰ „Â·Î ‰‡¯ÓÂ" :בראש ההר לעיני בני ישראל" )שמות
כ"ד ,יז( .תיאור זה מתאי לאופ התגלות כבוד ה' ביו השמיני לעיני כל ישראל:
" '‰ „Â·Î ‡¯ÈÂאל כל הע  .ותצא ‡˘ מלפני ה'  ÏÎ‡˙Âעל המזבח את העֹלה ואת
החלבי " )ט' ,כגכד( 27.תיאור זה תוא את הגישה ,שהמשכ הוא מקו המיועד
להקרבת קרבנות .כדי להקי בתו ישראל משכ שלתוכו ירד כבוד ה' שמראהו כאש
אוכלת אי די בהצגת תבנית המשכ והמזבח ,אלא יש לצר לתכנית זו תורת
קרבנות ,המנחה את הכוהני כיצד להפעיל את המשכ בהתא לכל קרב המובא
לפניה  .לכ צורפה תורה זו לתבנית המשכ המוצגת לפני משה בהר סיני.
„˙Â·¯˜‰ È˜ÂÁ ˙Â¯„Ò È˙˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ Ï˘ ˙ÓÎÒÓ ‰Ï·Ë .
היחידה
ממשיכה את
המקו שבו נאמרה הפרשה
הנמעני
עקרו סידור הקרבנות

פרשת ויקרא )א'0ה'(
שמות מ'
אוהל מועד )א' ,א(
בני ישראל
סיבת ההקרבה
נדבה :עולה ,מנחה,
שלמי .
חובה :חטאת ,אש .

נושאי הפרשה

א .סיבת ההקרבה.
ב .מי הבהמה )או העו2
או המנחה(.
ג .אופ ההקרבה )עבודת
הד וההקטרה(.
ד .תוצאת ההקרבה.
מקו השראת שכינה
בתו= ישראל )רמב"(.

תכלית המשכ

פרשת צו )ו'0ז'(
שמות כ"ט
הר סיני )ז' ,לח(
הכוהני
רמת הקדושה
כליל :עולה.
קודשי קודשי  :מנחה,
חטאת ,אש .
קודשי קלי  :שלמי .
א .אופ ההקרבה.
ב .הלכות הקרב לאחר
הקרבתו – זהות
האוכלי  ,מקו האכילה
וזמנה.
מקו המיוחד להקרבת
קרבנות לה' )הרמב" (.

 .27את הקישור בי הפסוקי הללו שמעתי מהרב מרדכי ברויאר ז"ל.
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הקרבנות

הכוהני

דרכי התקרבות לה'
במקו שכינתו; אופ
כפרת חטאי .
"שלוחי דיד"

מציאות מתמדת של קרבנות
לה'.
"שלוחי דרחמנא"
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