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אלימות וקדושה
חשק  הינם  הקרבנות  שני  בית  חורבן  שדן  נכון,  קרבנות?  דמוע 
דחיי היהמות. נכון, הם רק הדצעי שדטרה. הבש דמוע בחר ה' 
כדובן  היה  זו  כהשה? שהשה  הם  שהשגתה  בדטרה שההדצעים 
השך  רבות.  תשובות  שה  ויש  ביהמות,  העדוקות  השהשות  החת 
כהן בעקבות החת דהן, שניתנה שרהשונה בימי ההוגה בן הדהה 

החדש־עשרה רבי יוסף השבו ביצירתו "ספר העיקרים".

נקומת הזינוק בתיהוריה שש השבו היננה שהשת הקרבנות, 
השה שתי שהשות דסקרנות החרות. הרהשונה: דמוע החרי הדבוש 
התיר השוהים שבני ההמם שהכוש בשר )ברהשית ט, ג-ה(? קומם 
שכן, דבריהת העושם ועמ הדבוש, שה ההמם ושה בעשי החיים הכשו 
בשר )ברהשית ה, כט-ש(. דה גרם שהשוהים ששנות, כביכוש, הת 
מעתו? והשהשה השנייה: בדה שגה קין כהשר הקריב שהשוהים 
ִרי ָהֲהָמָדה" )ברהשית מ, ג-ה(? מחייתה שש דנחה זו הובישה  "ִדְפּ
היה  דה  הבש.  הת  הרג  קין  בהיסטוריה:  הרהשון  שרצח  ישירות 

ההבמש העקרוני בין דנחותיהם שש קין ושש הבש?

התיהוריה שש השבו היה כזו. הרג בעשי חיים כמי שהכשם 
יכושת  בעשת  ברייה  שש  חייה  בנטישת  רע. דמובר  ביסומו  הוה 
חישה ששם סיפוק צרכינו. קין ימע זהת. הוה ההדין שיש קרבה 

רבה בין ההמם והחי. דשום כך בחר שהביה דנחה דן הצודח ושה 
דן החי )עש פי השבו, הטעות שש קין הייתה רק שבחר שהקריב 
ירקות ושה פירות: הת התוצר הצדחי הנדוך בדקום הת זה הגבוה(. 
ובעשי  ההמם  בין  דהותי  הבמש  שיש  ההדין  זהת,  שעודת  הבש, 
ם  ְמַגת ַהָיּ החיים. הרי השוהים בירך הת המם וחוה בדישים "ּוְרמּו ִבּ
ת ַעש ָהָהֶרץ" )ברהשית ה, כח(!  ה ָהרֶֹדֶשׂ ַחָיּ ּוְבָכש  ַדִים  ַהָשּׁ ּוְבעֹוף 

עש כן הביה הבש דנחה דן החי. 

כשרהה קין שהשוהים שעה שדנחתו שש הבש ושה שדנחתו 
ששו, חשב כך: הם השוהים, שהדנם הסר עשינו שהרוג חיות כמי 
שהכשן, דתיר שהרוג חיות כמי שהקריבן שו, והף דעמיף קרבן דסוג 
זה; והם )כפי שקין כהדור הניח( הין הבמש דהותי בין בני המם 
ובעשי חיים, והם נדצהים עש רצף החמ — כי הז רהוי שהקריב 
שהשוהים הת הקרבן החי היקר ביותר, השה הוה הבש החי. קין 
הרג הם כן הת הבש שה דתוך קנהה הו שנהה, השה כמי שהקריבו 

שהשוהים.

זו הסיבה שה' התיר החרי הדבוש שהכוש בשר. שפני הדבוש 
"ָדְשָהה ָהָהֶרץ ָחָדס" )ברהשית ו, יג(. העושם היה דשה בהשידות. 
השידות, כך התברר, היה חשק בשתי נפרמ דטבע ההמם. הם הין 
בחשבון  שהביה  עשיו  שני,  דבוש  ההנושות  עש  שהביה  רוצה  ה' 
הרֶשה  ההמם.  דבני  הסף  מרישות  הת  ושהנדיך  הזה,  הנתון  הת 
שהם, הוה הודר, שהרוג חיות, וההסור רק הת הרג בני ההמם, שכן 
ההמם הוה צורת החיים היחימה שהינה רק ברוהת השוהים השה 
גם עשויה בצשדו. כך הפשר שהבין הת פשרו התדוה שכהורה שש 

רצף הפסוקים ששהחר יציהת נח ודשפחתו דהתיבה:

ש  ּוִדֹכּ הֹוָרה  ַהְטּ ֵהָדה  ַהְבּ ש  ִדֹכּ ח  ַקּ ַוִיּ ַח ַשה',  ִדְזֵבּ נַֹח  ֶבן  ַוִיּ
יחַֹח,  ַרח ה' ֶהת ֵריַח ַהִנּ ַח. ַוָיּ ְזֵבּ ִדּ ַעש עֹשֹת ַבּ הֹר ַוַיּ ָהעֹוף ַהָטּ

פרשת
צו

שעישוי נשדת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהש בן הריה שייב שרטר
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והקמּושה',  'ההשידות  ביניהם  בספריו,  בכך  עסק  הוה  ז'ירהר. 
ו'מברים שהוחבהו דהז היווסמ העושם', הדנם  'השעיר שעזהזש' 
בשי  וכנרהה  החרים  יהומיים  דקורות  הו  השבו  הת  שהזכיר  בשי 

שהכירם. שטענתו, שכש הקרבנות יש דכנה דשותף; 

דכנה דשותף זה הוה ההשידות הפנידית. הקורבן טוען 
הת  העוינּות,  הת  הסכסוכים,  הת  שבטש  יכוש  שהוה 
היריבות, הקנהות והדריבות בין הדקורבים, ושהשכין 
הת ההרדוניה החברתית. בכך הוה דחזק הת ההחמות 

החברתית. הכוש נובע דכך.2 

הצורה החדורה ביותר שש השידות בין חברות ובתוכן היה הנקדה, 
בשש דעגשיותה ההינסופית. השש, שגם הותו ז'ירהר היננו דצטט, 
הדר כשרהה גושגושת שש המם צפה עש פני הדים, "עש מהטפת 
הטפוך, וסוף דטייפייך יטופון": עש שום שהטבעת הטביעו הותך, 
וסופם שש דטביעיך שיטביעום )דשנה, הבות ב, ז(. הקרבנות הם 
מרך שתיעוש ההנרגיה ההרסנית שש הנקם. דמוע הם כן בחברות 
ז'ירהר דסביר שבעושם הדומרני  דומרניות הין נהוגים קרבנות? 

נדצהה מרך החרת שהחשיף הת הנקם:

כש  הנו דשערים  והין  נקדה,  קיים דעגש קסדים שש 
עיקר הת מרגת השפעתו עש החברות הפרידיטיביות. 
דעגש קסדים זה הינו קיים עבורנו. דה הסיבה שזכות 
קטגורית  שתת תשובה  נוכש  זו  עש שהשה  זהת?  יתר 
בהשר שדוסמות. הדערכת הדשפטית היה זו שדרחיקה 
הת סכנת הדשחדה. היה שה דבטשת הת הנקדה, השה 
דגבישה הותה שדעשה תגדוש החימ, שביצועו דופקמ 
בימי סדכות ריבונית ודקצועית בתחודה. ההחשטות שש 

הסדכות הדשפטית הן הדישה ההחרונה שש הנקדה.3

ָהֲהָמָדה  ֶהת  עֹומ  ש  ְשַקֵשּ הִֹסף  שֹה  ִשּבֹו:  ֶהש  ה'  הֶדר  ַוֹיּ
ֻעָריו, ְושֹה הִֹסף  י ֵיֶצר ֵשב ָהָהָמם ַרע ִדְנּ ֲעבּור ָהָהָמם, ִכּ ַבּ
יִתי. ַוְיָבֶרְך ֱה־שִֹהים ֶהת  ר ָעִשׂ ֲהֶשׁ ש ַחי ַכּ עֹומ ְשַהּכֹות ֶהת ָכּ
ר הּוה ַחי ָשֶכם  ש ֶרֶדׂש ֲהֶשׁ הֶדר ָשֶהם... ָכּ ָניו ַוֹיּ נַֹח ְוֶהת ָבּ
ש.... ְוַהְך ֶהת  י ָשֶכם ֶהת ֹכּ ב ָנַתִתּ ֶיֶרק ֵעֶשׂ ִיְהֶיה ְשָהְכָשה, ְכּ
מ  ּוִדַיּ ּנּו  ֶהְמְרֶשׁ ה  ַחָיּ ש  ָכּ מ  ִדַיּ ֶהְמרֹׁש,  ֵתיֶכם  ְשַנְפֹשׁ ְדֶכם  ִמּ
ם  ֵפְך ַמּ מ ִהיׁש ָהִחיו ֶהְמרֹׁש ֶהת ֶנֶפׁש ָהָהָמם. ֹשׁ ָהָהָמם, ִדַיּ
ה ֶהת  ֶצֶשם ֱה־שִֹהים ָעָשׂ י ְבּ ֵפְך; ִכּ דֹו ִיָשּׁ ָהָמם ָמּ ָהָהָמם — ָבּ

ָהָהָמם. )ברהשית ח, כ — ט, ו(

שהור פירושו שש הרב השבו, הגיונם שש המברים ברור. נח הקריב 
קרבנות דן החי, כהומיה עש כך ששרמ דן הדבוש. ה' רוהה שבני 
דּושמת  נטייה  שהם  יש  ביטוי עצדי.  זו שש  שמרך  זקוקים  ההמם 
כמי שהחברה ההנושית  ֻעָריו"(.  ִדְנּ ַרע  ָהָהָמם  ֵשב  )"ֵיֶצר  שהשידות 
תתקיים, יש שהתיר שבני ההמם שהפנות הת ההשידות ששהם שבעשי 
חיים שהינם המם — שצורכי הכישה ושצורכי הקרבה. הקו ההמום 

הרהשי שש הדוסר יהיה הקו הדבחין בין המם ששהינו המם.

ההיתר שהרוג חיות דשווה בהיסור דוחשט עש הרג בני המם 
ה ֶהת ָהָהָמם"(. הין פירוש המבר שמעתו  ֶצֶשם ֱה־שִֹהים ָעָשׂ י ְבּ )"ִכּ
שש הקב"ה נוחה דהריגת בעשי חיים שצורכי הכישה והקרבה — 
השה שבהתחשב בנטייתם ההשידה הדושמת שש בני ההמם, היסור 
עש כך הוה הוטופי. הוה הינו דתהים שדציהות העכשווית, השה 
שהחרית הידים. עמ הז, הרע בדיעוטו הוה שהפשר שבני ההמם 
החי  דן  הקרבנות  זה.  הת  זה  שרצוח  בדקום  חיים  בעשי  שהדית 
הם ויתור שטבע ההמם.1 הקרבנות הם תחשיף שהשידות הדכוונת 

נגמ בני המם.

ֶרֶנה  הצרפתי  המעות  הוגה  הזו  התובנה  הת  ֶהֱחָיה  בידינו 
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הבין־מורית  הנקדה  שש  הי־ההפשריות  מווקה  הבש 
היה זו השוכמת קהישות בדעגש הכפייתי שש הנקם... 
שהתפייסות הין שום סיכוי נגמ הנקדה, השה הם היה 
דכבמת הת הרגשות שבבסיס תהוות הנקם ודציעה שהן 
חשופה במדות טקסים הדשדמים הת הקהישות שקומם 

שחדו זו בזו שהתהבש עש דתיהן ביחמ.5

תהוות הנקם ההנושית חיה וקיידת. מיני הקרבנות דמברים שה רק 
הש עימן שהיה והיננו. הם הודרים שנו ששושה מברים, שחשיבותם 
בזדננו הינה פחותה דחשיבותם בעושם העתיק. רהשית, ההשידות 
היה חשק דטבע ההמם, והיה דסוכנת בדיוחמ כשחובר השיה התוס 
עשינו  ההשידות,  שש  קיודה  הת  שהכחיש  בדקום  שנית,  הנקם. 
קרבנות  ועומ  עומ  תתבע  ששה  כך  הותה  שתעש  מרכים  שדצוה 
חיים  בעשי  שקרבנות  היחימה  הסופית  החשופה  וששישית,  המם; 
ושקרבנות המם היה זו שנוסחה שרהשונה שפני השפי שנים בפי 

נביהי ישרהש. דכושם היטיב שודר זהת הנביה עדוס: 

ֶשם  ְוֶשׁ ֶהְרֶצה  שֹה  ּוִדְנחֵֹתיֶכם  עֹשֹות  ִשי  ֲעשּו  ַתּ ִהם  י  ִכּ
ְוִזְדַרת  ֶריָך  ִשׁ ֲהדֹון  ֵדָעַשי  ָהֵסר  יט;  ַהִבּ שֹה  ְדִריֵהיֶכם 
ַנַחש  ְכּ ּוְצָמָקה  ט,  ָפּ ִדְשׁ ִים  ַדּ ַכּ ש  ְוִיַגּ ָדע.  ֶהְשׁ שֹה  ְנָבֶשיָך 

ֵהיָתן. )עדוס ה, כב-כמ(

דורה  רדב"ם,  רהו  ההמם  טבע  הת  ששנות  בוחר  הינו  השוהים  דמוע  השהשה  עש   .1
נבוכים, ג, שב. 

רנה ז'ירהר, ההשידות והקמושה, דצרפתית: יותם רהובני, תש הביב: נדרומ, תשס"ט,   .2
עד' 13.

שם, עד' 21.  .3
 Michael Ignatieff, The Warrior's Honor: Ethnic War and the Modern Conscience,  .4

.New York: Henry Holt, 1997
שם, עד' 188–190.  .5

השבו,  שש  השקפתו  הת  רק דהששת  שה  ז'ירהר  שש  התיהוריה 
השה הרבה דעבר שכך: היה עוזרת שנו שעדומ עש תובנה עדוקה 
דטרות  הינם  הקרבנות  בכשש.  היהמות  ושש  ישרהש  נביהי  שש 
עושם  שבנות  הגמושה שש התורה  שעצדם, השה חשק דתוכניתה 
התוכנית  שש  ההחר  חשקה  הנקדה.  שש  המדים  שנגהש דדעגש 
הוה דשהשתו הגמושה ביותר שש השוהים: שיצור עושם שהצמק 
והדשפט דוששים בו. זהו כזכור הייעומ שהציב ה' בפני הברהם: 
ֶרְך  ְדרּו ֶמּ יתֹו ַהֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶהת ֵבּ ה ֶהת ָבּ ר ְיַצֶוּ יו ְשַדַען ֲהֶשׁ י ְיַמְעִתּ "ִכּ

ט" )ברהשית יח, יט(. ָפּ ה' ַשֲעׂשֹות ְצָמָקה ּוִדְשׁ

ההם ההיסטוריה ההנושית הגיעה הם כן שששב שבו כבר הין 
טעם בהקרבת בעשי חיים? ההם הצמק והדשפט הצשיחו שיצור 
דציהות שבה היננו צריכים עומ פושחנים מתיים כתחשיף שהשידות 
בין בני המם? השווהי. בספרו 'כבומו שש השוחם'4 דנסה דייקש 
היגנטייף שהבין הת גש העידותים ההתניים השידים הדצשק הת 
פניה שש ההנושות דהז תום הדשחדה הקרה )בשנות התשעים, 
עת נכתב הספר, היו השה העידותים בבוסניה, בקוסובו, בצ'צ'ניה 
ההיסטוריה"?  "קץ  עש  השיברשי  שחשום  קרה  דה  וברוהנמה(. 

דישותיו קושעות הש שב שבו שש ההי־סמר העושדי החמש:

הדכשוש הדוסרי העיקרי העודמ במרכה שש ההתפייסות 
זו נחשבת במרך  הוה תשוקת הנקם. בידינו, תשוקה 
כשש רגש ירומ ובשתי רהוי, ודפני שהיה נחשבת שכזו, 
דשדעותה הדוסרית בעיני השה החווים הותה כדעט 
שהינה זוכה שהבנה. הבש הנקם, דנקומת דבט דוסרית, 
הוה תשוקה ששדור הדונים שדתים, שכבמ הת זכרם 
שהם  הנקומה  דן  ששהם  הדשחדה  הדשכת  ימי  עש 
נהשצו שנטוש הותה. הנקדה היה שדירת הדונים בין 
מורות... שדעגש בין־מורי זה הין נקומת סיום הגיונית... 


