
 חברים יקרים,
 

 השבוע אנחנו פותחים את ספר ויקרא, הקשה אבל גם החשוב מכל ספרי התורה. לא רק את "ואהבת לרעך
  כמוך" הוא נתן לנו, אלא גם, ובעיקר, את מלאכת הקרבנות וחוקי הטהרה.

 
 כבר מימי הנביאים נשאלו שאלות קשות באשר לקרבנות - האם אלוהים באמת רוצה את הקרבנות הללו? ואם
 לא, מדוע הם מככבים בספר החשוב הזה? מאז שחרב בית המקדש לפני אלפיים שנה, השאלות הפכו לוויכוח
 מר, ובימי הביניים - כמעט אלף שנה אחרי שהוקרב הקרבן האחרון בבית המקדש - ביתר שאת. הוויכוח עלה

  מדרגה ועבר לפסים פילוסופיים עמוקים.
 

 הרמב"ם (רבי משה בן מימון, שנפטר ב - 1204), במורה נבוכים (חלק ג', פרק מ"ו), מסביר שמטרת הקרבנות
 הייתה לגמול את בני ישראל מהאלילות שרווחה אז בעולם המוכר להם: המצרים קידשו את הצאן, הבבלים את

 השעיר (העז) וההודים את הפרה. לכן, בני ישראל נדרשו להקריב דווקא את שלושת בעלי החיים הללו, ובכך
 להתרחק מהאלילות ו"להתקרב" לה'. לרמב"ם היה ברור שאלוהים לא באמת רצה שיקריבו לו קרבנות, וכי כל
 העבודה הזו איננה אלא שלב חיוני במעבר של בני ישראל מעבודת אלילים לעבודת ה' הצרופה והרוחנית. זה

 מתאים מאוד לתפיסת השלילה של הרמב"ם: את אלוהים יודעים על דרך השלילה: הוא לא השמש, הוא לא
 הירח, הוא לא האדם, הוא לא הכסף…. כל דבר שאפשר לומר עליו משהו, הרי שזה לא אלוהים! אלוהים הוא

 ה"אין האינסופי". הרמב"ם ראה בתפיסה הזאת את הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שהאדם יכול להגיע
 אליה, ומעטים אכן התעלו לרמה זו!

 
 הרמב"ן (רבי משה בן נחמן, שנפטר ב - 1270) שולל לחלוטין את טענתו של הרמב"ם, ומתעקש שהקרבנות

 היו "ריח ניחוח" לאלוהים, כלומר, הם היו רצויים ונינוחים - כפי שהוא שעה למנחתו של הבל (הראשון להקריב
  צאן), וכפי שהוא "נרגע" מזעמו על בני האדם כשנח הקריב לו בעלי חיים לאחר המבול.

 
 הרמב"ן בפירוש שלו לפרשה שלנו לומד מהביטוי "ריח ניחוח לה'", (ויקרא פרק א', פסוק ט), שיש לקרבנות

 השפעה גדולה מאוד על האדם ועל קרבתו אל אלוהיו. הוא פותח בשלילה מוחלטת של דעת הרמב"ם וממשיך
 בסיבה הפסיכולוגית הנפוצה לקרבנות - אותה הוא מקבל באופן חלקי, ובסוף הוא רומז לסיבה האמתית של

  הקרבנות:
 

 "טעם הקרבנות שהם אשה [=סיבת הקרבנות, שנשרפים באש], "ריח ניחוח לה'"... כי בעבור
 שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה [= מכיוון שחטאי בני האדם מתבטאים במחשבה,

 בדיבור ובמעשה], ציווה השם כי כאשר יחטא האדם יביא קורבן, יסמוך ידיו עליו [כלומר, ישים את ידיו
 על בעל החיים לפני הקרבתו, וזאת] כנגד המעשה [החטא שחטא], ויתוודה בפיו כנגד הדבור [=הדיבור

 שחטא בו], וישרוף באש את הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה [כלומר, ישרוף את האיברים
 הפנימיים שהם כנגד איברי גופו של האדם. האיברים הפנימיים הם "כלי המחשבות" - למשל, "חכם לב",
 "מוסר כליות" וכו'], והכרעיים [=הירך והרגליים] כנגד ידיו ורגליו של אדם, העושים כל מלאכתו,

 ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו [כנגד נשפו שלו, "כי הדם הוא הנפש"], כדי שיחשוב אדם
 בעשותו כל אלה כי חטא לאלוהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפוך דמו [שלו!] ויישרף גופו [שלו]

 לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה [את החיה במקום אותו] וכפר [עליו] הקורבן הזה, שיהא דמו
 תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקורבן כנגד ראשי אבריו… ואלה דברים מתקבלים

 מושכים את הלב [כלומר, "הגיוניים", אבל הם עדיין רק] כדברי אגדה. ועל דרך האמת יש בקורבנות
 סוד נעלם…"

 
 בסופו של דבר, אומר הרמב"ן, הסיבה האמתית לקרבנות הינה עמוקה ביותר, כל כך עמוקה, שהיא בגדר סוד

 נעלם…



 
 איזו אכזבה! מהו הסוד הנעלם???

 
 ובכן, הרמב"ן לא משאיר אותנו בלא כלום. בסוף הדרשה הארוכה שלו על הפסוק הזה (פרק א', פסוק ט'), הוא
 אומר: "בעלותם [את הקרבנות] לריח ניחוח, והנה [המילה] ניחוח [באה] מ[המילה נחה, כמו:] נחה רוח

 אליהו על אלישע (מלכים ב, פרק ב', פסוק ט"ו), וכן תנח עליהם הרוח (במדבר י"א, כ"ו), וכל קרבן
 לשון קירבה ואחדות".

 
 לקרבנות, אם כן, יש ערך מיסטי עמוק לפי הרמב"ן: לא רק שהם מנגנון כפרה על חטאיו של האדם -

 מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו - בכוחם לקרב את האדם אל שורש הווייתו - אל המקור, אל האידיאל שממנו בא -
 ולאחד בין כל עולמות התודעה שלו - המודע (הגלוי לו), התת-מודע (הפנימי והנסתר) והעל-מודע (הנשגב).

  וכשזה יקרה, הרי שתנוח עליו הרוח - רוח ה', רוח העליונים.
 

 העבודה שבלב:
 

 האמת היא, שלא צריך לבחור בין הרמב"ם לרמב"ן. כרגיל, בעומק הדברים הם לא באמת סותרים: העבודה
 שבלב, כפי שדורש הרמב"ן, מזמינה אותנו להתכוונן למימדים גבוהים יותר - או עמוקים יותר - בקיום, למען
 תשרה עלינו השכינה ותנוח עלינו דעת אלוהים. זה דורש מאיתנו, כדעת המרב"ם, לקלף מתודעתנו את כל

 ההבלים שאנחנו מאמינים בהם, את כל עבודת האלילים שכל כך מאפיינת את נפש האדם, את כל האמונות
 השקריות המגבילות אותנו.

 
 בסופו של יום, כמו שסיכם זאת הרמב"ן בדרכו הכל כך אופיינית, האמת היא בגדר סוד גדול - סוד, אשר רק

  ניצוצות ממנו מתגלים לנו ברגעי חסד, שבהם אנחנו פתוחים באמת למשהו חדש.
 

 גם הרמב"ם וגם הרמב"ן מסכימים שמלאכת הקרבנות היא אומנות ההתקרבות - התקרבות של האדם אל
 האמת, אל הנשגב, אל האחדות, אל הספירות הגבוהות ביותר. לא בכדי, כשחרב בית המקדש הקרבנות לא

 נעלמו. ביודעין ובצורה מכוונת הם הותמרו לעבודת הלב הזכה יותר: במקום זבח, הם הפכו לתפילה ולגמילות
 חסדים (צדקה). אם התפילה שלנו אינה מקרבת אותנו - אל עצמנו, אל הבורא, אל חוויית האחדות - הרי

 שתפילתנו זקוקה לליטוש. כך גם, אם גמילות החסדים שלנו איננה מקרבת - אל הזולת, אל חוויית אחדות
 האדם - הרי שהנתינה שלנו זקוקה לדיוק.

 
 מחר, שבת ראש חודש ניסן. יום חשוב וחודש חשוב. עד גלות בבל זה היה ראש השנה המקורי. זהו החודש

  שבו אנחנו יוצאים כל שנה ממצרים. כל שנה מחדש. יציאת מצרים היא האביב העברי, והיא צלחה.
 

 מי ייתן, ונדע להקריב את כל מה שמגביל את תודעתנו על מזבח ההתחדשות האינסופית, ונזכה להתחדש -
  כל יום, כל רגע, כל חודש וכל שנה - מחדש.

 
 חודש טוב (ושנה טובה) ושבת שלום,

 
 אלישע


