
 

 

 

 

 

 

 

 

 375  גליון

 

 

 ימינובטעמי הקורבנות  -פרשת צו 

 ישיבת "מרכז הרב"  – ש"י לויהרב 

 

. אפשר משום שייך לימינורחוק ולא  כאילונושא הקרבנות נראה דאבוננו, להקרבת הקרבנות. בספר ויקרא, מלא כולו בעבודת המקדש ו

הקרבת הקרבנות. אולם את כמעט איננו יכולים לקיים את עבודת בית המקדש, ובכללן , שמאז חורבן בית המקדש, במשך אלפיים שנה 

 שעסק הקרבנות רלוונטי גם בדורנו.נראה גמרא מן האמור ב

בזמן את הקב"ה "שם שואל שבזמן שבית המקדש קיים, הקרבנות היו מכפרים על עם ישראל, אולם אברהם אבינו  נאמר 1במסכת תענית

מעלה אני עליהם  -בזמן שקוראין בהן לפני כבר תקנתי להם סדר קרבנות, עונה לו הקב"ה: " "שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם?

 ."כאילו הקריבום לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם

 .זצ"ל הרב קוקמרן עסוק בטעמי הקרבנות, מתוך דברי נכדי לקרב את הדברים אל ליבנו, 

לעקור את אמונת העבודה הזרה מהעולם, ולהרחיק את עם התורה צוותה להקריב קרבנות כדי  מסביר כי 2בספרו מורה נבוכים הרמב"ם

ישראל ממנה. בעת העתיקה עבדו אומות רבות לבעלי חיים. המצרים עבדו לטלה, אחרים לִעזים ועמים רבים אחרים עבדו לבהמות. על 

 מורד באל, וגדול עוונו מנשוא.  –ר לשחוט את החיות האלה, ומי שיפגע בהן פי אמונתם נאס

' אינו חפץ בעבודה ד, כדי להראות ששעבדו להם הגויים כנגד אותן דעות מעוותות להקריב מיני חיות אלוציוונו הקב"ה הרמב"ם לדעת 

 ת ה' בלב.ד, אלא בעבוזרה זו

על  שייך לימינו, אינוכבר  שנתן הרמב"ם הזרה בעולם, עד שנראה שטעם הקרבת הקרבנותבדורנו כבר נחלש כוח העבודה  לכאורה,

 וכותב:  3זצ"ל הרב קוקמרן שאלה זו עונה 

.. .יני העולם משתניםיאין דבר זז מן התורה אף על פי שענלהרמב"ם נצחיות התורה נעוצה במעמד העולם בעת מתן תורה, "

ואף כשתיעקר כולה, יסוד קיום עקירתה  לעקור עבודה זרה, ועבודה זרה הולכת ונעקרת,הקרבנות היו אז צריכים כדי 

מפני , לא חרד הרמב"ם, בשביל נימוק זה, ליתן למצוות טעמים שערכם אפשר להיות עובר, ולפעמים גם כן כבר עבר ...יישאר

 . "הוא ולא יעבור שהנצח התורי, במאורע של מתן תורה בעצמו הוא תלוי, ומה שהיה אז מחויב, חוק

הקב"ה ברא את כשם שש משום  .לא ייתכן שיעקרו מצוות מהתורהלמרות שינויי הזמנים והתקופות  לאמור , לדעת מרן הרב זצ"ל,

כך גם התורה היא נצחית  ,העולם, וטבע בו כוחות טבע שיתאימו לכל התקופות מהעת העתיקה עד ההתפתחות הטכנולוגית שבימינו

מן  'העבודה זרה'ל שתיעקר כבשעה אף ש מתוך כך הוא מסבירוכשם שהתאימה לדור המדבר, כך היא מתאימה לכל הדורות עד לימינו. 

לקדש את  'הווא אמינא'קה מכל מחשבה או י' ולהרחדלביצור האמונה בישמשו הקרבנות כלומר  ".יסוד קיום עקירתה יישאר"העולם, 

 בעלי החיים ולעבדם.

לפני אלפי , חושב שהתורה נכתבה בידי אדם הונתנה ע"י הקב"ה.  שהתורה היא אלוהיתבהבנה לפי הרב זצ"ל  היסוד לתפיסה זו נמצא 

ם אולם תפקידנו כאנשיגם להיום.  מתאימים יהיו עולם לפני אלפי שנים ההתאימו למציאות שדברים כיצד שנים, יקשה עליו להבין 

 שיש בכל מצוה גם בימינו. , מאמינים שתורתנו היא נצחית וניתנה מידי יוצר הכל, לנסות לחפש ולהבין את השייכות והתפקיד ה
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