
 שופטים, תחילה חילוניים ולאחר מכן תאוקרטיים, עלי ושמואל.
 המלך הראשון היה שאול, שמואל הטריף את דעתו עליו והחליפו

 ביהדות,
 נסים מבורך ובאסלאם

 המאמר שלהלן ידון בנושא הקרבת הקורבנות במסגרת שלוש הדתות המונותאיססיות
- היהדות, הנצרות והאםלאם, תוך הצבעה על נקודות שוני ודמיון בין שלושתן בנידון

 זה.

 בדוד שנורש על ידי שלמה, בונה בית המקדש הראשון במאה
 ה־10 לפנה״ס. קורבנות הוקרבו, כמובן, בימי השופטים והמלכים
 הראשונים. במקדש שלמה הם קיבלו מן הסתם מסגרת מסודרת

 וממוסדת.
 השם יהודה מופיע עם פילוג הממלכה בימי רחבעם בן שלמה,
 שמלך על שני שבטי הדרום, וממלכתו כונתה יהודה על שם
 השבט. בירתו הייתה ירושלים. ירבעם בן נבט שלט על עשרת
 השבטים שנשאו את השם ממלכת ישראל. זו חרבה בידי אשור,
 במאה ה־8 לפגה״ס ותושביה הוגלו בחלקם. ממלכת יהודה שרדה
 עד לשנת 586 לפנה״ם, כאשר הוחרבה בידי בבל ובית המקדש

 (הראשון) נשרף. הקרבת הקורבנות פסקה זמנית

 בראשית התקופה הפרסית התרחשה שיבת ציון (538
 לפנה״ט) וביח המקדש (השני) נחנך בירושלים בשנת 515
 לפנה׳׳ס מה שאפשר להמשיך להקריב קורבנות. חבל האקי
 שבו מדובר קיבל את החואר הפרסי מחוז יהוד, בעברית יהודה,
 משום שהיה ממוקם ברובו על נחלת יהודה. השם הזה נותר נ^
 אחרי שהשלטון היהודי התפשט על ידי כיבושי החשמונאים,
 (משנת 68 עד שנת 63 לפנה״ס) אל מישור החוף, השומרון,
 הגליל, הגולן ותלקים מעבר הירדן. כך ניתן השם יהודים לעם
 כולו ויהודה לארן כולה. התואר המודרני ישראל ניתן מחדש
 בשנת 1948 והמונה יהודי, הנו בעיקר דתי, ומאפשר גם להבתין
 בין הישראלים תושבי המדינה והיהודים תושבי הגולה.
 למיעוטים: מוסלמים, נוצרים, דרוזים, אחמדים ובהאים, אין
 מעמד ברור בעניין זה, ומרביתם מעדיפים את התואר
 ]פלשתינאים. אם לחזור לאבות האומה אברהם, שכאמור לא
 יה יהודי, הקריב קורבנות באופן סדיר, ובדרך כלל מעולם
 פעם אחת כמעט שהקריב קורבן אדם (עקדת יצחק), מה
 שנמנע ברגע האחרון כמסופר במקרא, אולי ברמח אמינות

 נמוכה.

 היה
 החי

 התופעה של הקרבת הקורבנות התקיימה במרבית התרבויות
 האנושיות, אם לא בכולן, מאז שתר ההיסטוריה ואולי לפניו.
 במקרים ובהקשרים מסוימים ובמובנים מיוחדים קיימת התופעה

 עד לימינו.

 המטרות של הקרבת הקורבנות היו דומות בכל המקרים כולל
 אצל הדתות הפגאניות הפרימיטיביות. בין המטרות האלה אפש̂ו

 למנות את הכוונה להזין, פשוטו כמשמעו, את האלוהויות,
 להאכיל את הכוהנים ואת יתר אנשי הממסדים הדתיים ולכפר
 על עוונות אישיים, שבטיים ולאומיים. הדבר נעשה על ידי המתת
 חלופות לחוטאים ומתן מתנות כגון תוצרת תקלאית, מים צלולים,
 קטורת ומתכות יקרות ומוצריהן למקדשים ולמשמשים בקודש.
 גם ההודיה לאל על חסדיו, בקשות שונות לחסד ולמניעת
 פורענויות מצד הטבע ומצד האדם ממלאות תפקיד נכבד בעניין

 זה.

 ההקרבה ביהדות
 היהדות שקדמה מבחיגת הזמן לנצרות ולאםלאם והיא גם
 המקור לשתיהן, הייתה הדת הראשונה שהתנגדה במפורש
 לקורבנות אדם. מה שמלמד, בין היתר, כי קורבנות כאלה היו
 גהוגים אצל מאמיניה ואצל עמים שכנים שאולי מהם למדו. מכל
 מקום, כדאי לברר תחילה, את תתולתם של מושגי היסוד
 לאומיים בהקשר ליהדות. קין והבל, המקריבים הראשונים
 תועדו (אם אכן היו), לא היו יהודים. הקורבנות שהקריבו
 גרמו לטרגדיה, לא היו במסגרת ממוסדת כל שהיא. אבות
 האומה, אברהם, יצחק ויעקב, בין אם היו דמויות אמתיות או
 מיתיות, לא היו יהודים. לפי המסופר במקרא קיבל אברהם את1
 האמונה באל אחד, העבירה לבנו יצחק, שהעבירה לבנו יעקב
 ולבני ביתו. יעקב קיבל את הכינוי ישראל אחרי אשר שרה עם
 מלאך אלוהים בנחל יבוק וצאצאיו הרבים קיבלו את התואר בני1
 ישראל. כאלה נותרו גם אחרי שירדו מצרימה. אותו הכינוי נשאר
 אחרי ששבו ועלו ארצה, השתלטו על תלקה והעמידו על עצמם



 הקרבת הקורבנות נמשכה בתקופות הפרסית (333-540
 לפנה״ס), ההלניסטית, כולל החשמונאית (63-333 לפנה״ס);
 ,והרומית עד לחורבן בשנת 70 לםפה״נ. מאז אסרו המנהיניק
 הרוחניים של העם את הקרבת הקורבנות. היהודים נאלצו, מיני
 אז, להסתפק בתקווה שהגאולה המשיחית תתגשם כאשר ה״עני
 !ורוכב על חמור״ ינחם לכך ״שיזכינו ליהנות... וייבנה בית קודשנו

 ותפארתנו״(משנה, סדר קודשים, מסכת זבחים ועוד).
 בתפילת תנ הפסח כתוב במפורש ״יצאו ידידים / מבית
 עבדים/ ושחתו תמידים״(קורבן התמיד). יצוין כמו כן, כי יש
 המקווים, בעצם ימים אלה, להקמתו של בית המקדש, לחידוש
 .הקרבת הקורבנות, ובכלל זה של הפרה האדומה, שאין עליה
 אפילו שערה בודדת בצבע אתר. אפרה של ח, בלול במים, הנו
 החומר היחיד שמטהר מטומאות חמורות ובעיקר של מתים]
 טומאת מתים היא ״אב טומאה״, שמועברת גם מאדם לאדם

 כך שכל יהודי כיום טמא בה לפי תפיסה זו ואינו רשאי לעלות
 על הר הבית. הם מקווים גם לחדש את הקרבת השעיר לעזאזל,
 אותו תיש שהיה מדורדר אל מותו במורד מדבר יהודה כדי לקתת

ה ה₪חרו1ית. צילום: ארכיון הארץ 7 ע  הקרבת קורבנות נ

 הקרבת הקורבנות נמשכה, כמתואר במקרא, בארץ, גם לפני
 הירידה מצרימה, אולי במצרים ובמדבר. כך היה גם בתקופת
 השופטים. המקרא מספר במפורש על קורבן אדם בתקופה ההיא,
 בת יפתת, ואין בתיאור המקראי הבעת דעה שלילית ואף לא
 ברמז. יש שם רק הבעת רחמים מצומצמת. גישה זו קיימת חרף|
 העובדה שכתוב במפורש ״ומזרעך לא תתן להעביר למולך ולא
 תחלל את שם אלוהיך אני ה׳״(ויקרא א, א-ט) ובאשר לימי עלי,
 השופט — כוהן בשילה, מתוארת ההתנהגות הנסה של בניו,
 שנהגו לתמוס מבשר הקורבנות. מתקבל הרושם כי רק בימ

 שלמה, בבית המקדש שבנה, התמסד הליך הקרבת הקורבנות
 הממלכתיים של כל הציבור, כולל קורבן התמיד והקורבנות
 האישיים. העם גהג גם להקריב בבמות אתרות ״היו מזבחים
 ומקטרים בבמות״(ויקרא א, יד-יז). פירוט מלא שלכל הקורבנות
 ניתן למצוא בספר במדבר (פרקים כז-כת). בממלכת ישראל
 הוקמו שני מקדשים שהיו במות רשמיות תלופיות לירושלים,

 בבית אל ובדן.



 שבבית לחם עם בועז. הרביעית היא בת שבע שמוזכרת שם
 כ״זאת שהייתה אשת אוריה שילדה את שלמה לדוד״. בעזרת
 ארבע אלה מנסה הכתוב להתמודד עם מהותה של רוח הקודש.
 עניין משונה אחר כאן, הוא הצגתו של האחרון לשושלת בית
 דוד: בעוד שבמפורש האדם הלפני אחרון ברשימה הוא יוסף
 הער המקרין והאחרון הוא ישו, הרי שלאמונתם כלל לא היה!
 ישו בנו של יוסף. יצוין כמו כן כי מתברי המיתולוגיה הנוצרית
 הזו הסתבכו באופן טרגי בעניין הישארותה של מרים בבתוליה
 גמ אתרי שהרתה את ישו. הקושי מעוגן בפסוק בישעיהו ״והנה
 העלמה הרה ויולדת בן, וקראנו שמו עמנואל״. לא פלא שבמשך
 כשבע מאות השנים שמפרידות בין ישעיהו לבין ישו, השתנתה
 מעט המשמעות של המושג עלמה מאישה צעירה לבתולה. למותר
 לציין כי לעניין זה יש השלכות מרחיקות לכת בתחום האמינות.
 בדורות שלאחר מכן, טופחה המרטירולוניה הנוצרית כהמשך
 לקורבנו של ישו. הרשימה של הקדושים המעונים, הממשיכה
 את תפיסת קורבנות האדם הנה ארוכה ביותר. היא כוללת, בנוסף
 לאלפים שחוסלו על ידי הרומאים במיתות משונות על הנרדומים,
 ועל ידי תיות טרף בקרקסים, גם את ז׳אן ד׳ארק, שהועלתה על
 המוקד ברואן בשנת 1431 לםפה״נ. כך נם הנזירה האלבנית
 תרזה שהקריבה את חייה לעזרה לעניי הודו וחוליה. שתי אלה
 דלעיל הן דוגמאות קתוליות. מן הנצרות הפרבוסלבית אפשר
 להביא את הנסיך אלכסנדר ירוסלבין, המכונה נייבסקי, שהכה
 במאה ה־13 לספירה את אבירי המסדר הטבטוני על האגם פייפוס
 הקפוא בהקרבה אישית גדולה ונתקדש מאותר יותר. למעשה
 אין שוגי של ממש בין הגישות לשאלת ההקרבה כפי שהן מובאות

 בזרמיה השונים של הנצרות.

 ההקרבה באסלאם
 באסלאם הרשמי קיים קורבן אחד. זובתים כבש למשפחה
 ביום העשירי לחודש דיו אלחיג׳ה, במהלך העלייה לרגל למכה.
 (החאג׳). זהו חנ שמכונה אלעיד אלכביר(החג הגדול) או עיד
 אלאדחא (חג הקורבן). כל מוסלמי תייב לעלות לרגל פעם אתת
 לפתות במהלך חייו וכתוצאה מכך לחגוג את חג הקורבן במכה.
 בנוסף לכך חוגגים את החג ברחבי עולם המוסלמי המאמין על
 דמן של כבשים. כמו כן, גוהגים המוסלמים להקריב קורבנות,
 בעיקר בהמות דקות, על קברי קדושים, כאות לשמחה, לאבל

 ולהזדהות, כולל פוליטית.
 עניין אתר הוא נושא ההקרבה העצמית, שנפוצה בימים אלה,
 בישראל וברתבי העולם. כדי להבין זאת יש להקדים תיאור קצר
 של מבנה האםלאם: הדת המוסלמית מתחלקת לשלוש קבוצות

 עיקריות:
 הסונה, השיעה והכתות הפורשות. הסונה נושאת שם זה על
 שם התורה שבע״פ שלהם, ומכאן יש הסבורים בטעות כי לשיעים

 עמו את עוונות הציבור. כל אלה וכיוצאים באלה אינם אלא
 מיעוט בטל בשישים, לא מעשי ביותר ולא מקובל על הרבים.

 כיום עדיין נהוגים במסגרת היהודית שני קורבנות. האתד
 הוא התרנגול (לזכר) והתרננולת (לנקבה), לכפרות בערב יום
 הכיפורים. קורבן זה יכול להיחשב כמנהג סתם, ומה גם שאינו

 מוקרב על ידי כוהנים בלבד.

 הקורבן השני הוא של השומרונים, האלפים הבודדים שנותרו
 מהם, בחולון ובשכם. אלה, שאינם בשום אופן בלתי יהודים,
 טוענים שהר נחזים הוא הר המוחה, שעליו נעקד יצחק. שק
 היה המקדש שלהם, וכוהניהם זובחים שם עד היום כבשים
 בפסח. קורבנות אלה הם כאין וכאפס, לעומת השפע, לטוב
 ולרע, שדמו הוקו כאשר בית המקדש עמד על תילו. נראה אפוא,
 שהיהדות סיימה למעשה, את הרומן שלה עם הקרבת הקורבנות.

 ההקרבה בנצרות
 במסגרת הנוצרית התמונה שונה לחלוטין מזו היהודית. על
 פי תפיסתה, שמקבלת ביטוי מפורש בברית החדשה, ״דם פרים
 ושעירים אינו יכול להסיר חטאים״. כלומר, קורבגות של בעלי
 חיים אינם מתקבלים. אצלם דרוש היה קורבן אדם, ישו, ככתוב
 "... המשיח, אחרי שהוקרב פעם אחת לשאת תטאי רבים, יופיע
 שנית שלא לעניין החטא, ומחכים לו לישועה״(הברית החדשה,,
 האיגרת אל העבריים ט, 14-13, 28-27). יצוין כמו כן, כי הואיל
 וראשית התעמולה הנוצרית נעשתה על ידי יהודים אל יהודים,:
 נבנה למען הקורבן - המשיח הוה, אילן יוחסין מתאים אשר
 מופיע בפרק הראשון של הברית החדשה. סיכום האילן הגנאלוגי
 המופיע שם הנו ״ובכן כל הדורות מאברהם עד דוד 14 דורות,
 ומדוד ועד גלות בבל 14 דורות ומגלות דוד עד המשית 14 דורות״.!
 למותר לציין שמהבתינות הכרונולוגית והמשפתתית אין שחר
 למרביתו של אילן זה. ברם תשוב קישורו לנושא של דוד המלך
- אבי המשית, מה שמתאים אותו, לכאורה, לנבואות המשיחיות
 של ישעיהו(הברית החדשה, הבשורה על־פי מתי א, 17-1).
 כמו כן נעשה שם שימוש מתוחכם בטכניקה של הגימטרייה
 שהייתה מקובלת על היהודים, כדלקמן: המספר 14 בגימטרייה:
 הנו דוד(4 + 6 + 4). המספר 3 שבו מוכפל 14 הוא כעד שלושה
 אבות וכעד השילוש הקדוש. ארבע הנשים שמופיעות באילן
 היוחסין הן כנגד ארבע אימהות. (מווכרים בעיקר הגברים,
 המולידים). כל הארבע הן זונות במידה וו או אתרת. הראשונה
 בשורת הארבע היא תמר אשת ער בן יהודה בן יעקב, אשר
 אחרי התאלמנותה התחפשה לזונה ושכבה עם חמיה, יהודה,
 שלא זיהה אותה. היא עשתה זאת כדי להסדיר את ענייניה ואף
 קיבלה אתנן מידו. השנייה היא רחב הזונה מיריחו. השלישית
 היא רות המואבייה, שהגיעה להישגים נאים במצב אופקי, מורן



 האיסמעאיליה. הם התתילו את קריירת הדמים שלהם בפרס
 ואח״כ עברו גם לצפון סוריה במאות ה־12 וה־13 לספה״נ.

 בראש הכת עמדו המנהיג ומקורביו, ואילו ההברים הפשוטים
 והיו נשלחים, במסגרת של סחיטה פוליטית, כספית או אחרת,
 לבצע רציחות פומביות מלוות בהכרזות שסופן היה, מבחינתם
 אחרי שנתפסו, מוות בטוח בעינויים. אחרי ההקרבה העצמיח
 הזאת הובטח להם גן עדן חתני על כל מנעמיו. כדי לחזק אח
 לבבם, הם סוממו על ידי חשיש, וזה מקור שמם. מכך נגזר
 !בתיווכם של הצלבנים, המונח ASSASSINATION וכיו״ב לרצח
 בשפות העולם המערבי. אנשי הכת בפרס חוסלו על ידי הפולשים
 המונגולים במחצית המאה ה־13 לםפה׳׳נ ומבצרם אלאמות נחרב
 אלה של סוריה הודברו בשליש האחרון של אותה מאה על יד
 הסולטן הממלוכי ביברס, (מחסלם הכמעט סופי של הצלבנים)

 אין סונה ולא היא. שיעה פירושה סיעה, מפלגה. זהו קיצור של
 שיעת עלי וזה מקורה.

 מותמד מת ב־632 לספה׳ינ בלא להשאיר אתריו בןזכר. מועצת
 מקורביו בחרה, בזה אחר זה, בארבעה מחליפים (ח׳ליפיס):
 אבו־באכר (634-632 לספה״נ), עמאר (644-634 לםפה״נ),
 עוח׳מאן(656-644 לספה״נ) ועלי(661-656 לספה״נ). מסביב
 למועמדים אלה התהוו סיעוח ובכלל זה סביב עלי — שיעו^
 (עלי. חבריה של זו טענו מאז מות מוחמד שעלי הנו הראוי ביותר
 לרשתו, מכיוון שהיה בין ראשוני המתאםלמים, הצטיין בקרבות,
 היה אדוק בדתו, היה מוכשר, וכן היה בן דודו של מוחמד ובעלה
 של בתו פטחה. אולם רק בפעם הרביעית הוא נבחר והיו נגדו
 מרידות. הראשונה בהן הייתה בראשות חמולת אומיה, זו של
 עות׳משנרצח. הם האשימו את עליברציתתו. בסופו של דבר

 שמרכז שלטונו היה במצרים.

 את קבוצת החשישיון ירשו במאות ה־20 וה־21 לםפה״נ החיזב
 אללה (מפלגת אללה) השיעית, המפעילה את מתאבדי חגורות
 הנפן ומכוניות התופת המאוישות, בעיקר נגד אובייקטים במדינת
 ישראל. ברם, מן השיעים למדו גם סונים כגון מפלגת החמאם,
 שמרכזה ברצועת עזה, וארגון הטרור האסלאמי הבינלאומי אל

 קאידה של אוסאמה בן לאדן, שמשתייך לכת הקיצוגיח
 הווהאבית, אשר שולטת בערב הסעודית. מטרתו של הארגון
 ,הזה היא להשליט את האסלאם על כלל האנושות במסגרת ג׳יהאד
 תוך מתן מעמד של נתינים מושפלים ומופלים לרעה
 למונותאיסטים הלא מוסלמים כלומר היהודים והנוצרים, ומוות
 לעובדי האלילים שאינם מתאסלמים. לקורבנות האדם שהכרחיים

 לפעילויות אלה מובטח גן עדן ומנעמיו.

 ניתן לקבוע, אפוא, כי בעולם היהודי נותר נושא ההקרבה
 תקף במישור התאורטי בלבד, למעט הכפרות והצאן השומרונ
 בהר נחזים. אצל הנוצרים זהו ציר אמוני מרכזי, אך גם אם מעת
 לעת מוכרזים קדושים נוספים, אין הם בתזקת קורבנות. לעומת
 זה העולם המוסלמי ממשיך גם ממשיך להקריב בהמות דקות

 ומחבלים מתאבדים.

 מקורות
 לבציון, נ.(1967), ״הכתות באסלאם״, בתוך: חוה לצרום יפה(עורכת),

 פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, תל אביב: הוצאת רשפים, עמי 192.

 גרצח גם עלי וראש חמולת אומיה, מועאוויה, מינה את עצמו
 לח׳ליפה, העביר את הבירה לדמשק והקים שושלת(749-661
 לספה״נ). בשנת 680 לספה״נ בנו יזיד ערך טבח ביריביו, אנשי
 שיעת עלי שהתכנסו בעיר הדרום עיראקית כרבלא. בין הנטבחים
 היו גם תסן ותוםיין, בני עלי מאשתו פטמה, כלומר נכדי מוחמד.|
 לכן, נחשב זה למעשה מגונה על ידי כלל המוסלםים, אך מבחינת
 השיעים, זה היה הקש ששבר את גב הגמל והם פרשו מן הכלל
 המוסלמי והקימו כת נפרדת - השיעה. הם מכירים במנהיגות
 מוחמד, עלי, בנו חוסיין שנהרג בכרבלא, ואחריהם בדמויות
 אתרות שהן שונות בכתות השיעיות למיניהן. במרביתן של אלה
 בולטת הקנאות היתרה וההחייחסות לעלי, לבנו חוםיין וליתר
 הרוגי כרבלא כאל קורבנות. השיעים הם כ־30% מכלל המוסלמים
 במזה״ת ונמנים עליהם כמעט כל הפרסים, למעלה ממחצית
 העיראקים, כמחצית מן התימנים, ומיעוטים בסוריה ובלבנון
 היתר הם סונים וכתות פורשות, כגון הדרוזים וזולתם. שת
 הכתות הגדולות, הסונים והשיעים הנן, עקרונית, יריבות זו לזו
 ובחהלך הסכסוך ביניהן ננקטו אפילו צעדים של דה־לגיטימציה
 הדדית. למשל, הסונים טענו שחום״ן אינו בנם של עלי ופטמה
 אלא של פטמה וחייל פשוט, שירד מגמלו כדי לשמור עליה,
 כאשר נזקקה לנקביה בעת מסע מלחמה. יצוין שבמרבית
 העניינים שתי הכתות דומות מאוד, אבל לשיעים נוסף מועד
 מיוחד, היום התשוב ביותר בשנה מבחינתם, והוא יום העשורא.
 זהו יום השנה לטבח בכרבלא לפי הלוה המוסלמי(שנח לבנה
 של 354 יום) שבו הם מתאבלים על טבוחים ובשעת תהלוכות
 אבל פרועות הם מתגודדים בסכינים עד זוב דם, מכים את עצמם

 בשלשלאות וחובטים בחזקה על לבותיהם.

 לעניין ההקרבה האישית רלוונטיות בעיקר שתי קבוצות
 שיעיות: התשישיון והתיזב אללה.

 ההשישיון הוא כינויה של קבוצה מתוך הכת השיעית שמכונה


