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  הרב רן כלילי
  

-ל"בשבוע שעבר ראינו את שיטת ריה. אנו נכנסים לסוגיית הקרבנות כחלק מסוגיית טעמי המצוות

טעמיהם והיחס , מטרת המצוות, ם ואחרים בהבנת המצוות"הרמב, ולעומתם, ל ונוספים"מהר

  .לטעמיהם

אנו מתפללים לחזרת . נושא טעון אצלנומשום שזהו , יש חשיבות ללימוד נושא הקורבנות

נושא זה מתקשר , בנוסף? האם זה מן השפה ולחוץ? אבל כמה אנחנו באמת רוצים, הקורבנות

  . טעמי המצוות–לסוגיית האם שלנו 

  :הקדמה

  : הקורבנותכנגד פולחןמעיון בדברי הנביאים עולות מספר דוגמאות 

א ִדַּבְרִּתי ֶאת ִּכ. לֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר ֹע:להי ִיְׂשָרֵאל-ְצָבאֹות ' הֹּכה ָאַמר " י 

א ִצִּויִתים ְּביֹום ִּכי ִאם ֶאת . הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח ֲאבֹוֵתיֶכם ְו

להים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם -י ָלֶכם ֵל ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִת:ַהָּדָבר ַהֶּזה ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאֹמר

  ".ַוֲהַלְכֶּתם ְּבָכל ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם
  ) ז,ירמיה(

מדוע זה , עוד שאלה שעולה.  ציוה אותנו על הקרבת הקורבנותה כן" הרי הקב–לכאורה סתירה 

 לא מצאנו דבר? ה"מיעה בקולו של הקבד שמדוע הנביא העמיד את מעשה הקרבנות כנג? סותר

  .זה בשום מצווה אחרתכ

  : על הקרבת קרבנות)'פרק א(ידועים דברי הנביא ישעיה , בנוסף לירמיה

 ָׂשַבְעִּתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ',הָלָּמה ִּלי ֹרב ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר "

א ָחָפְצִּת א תֹוִסיפּו ָהִביא . ִּכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָּפָני ִמי ִבֵּקׁש ֹזאת ִמֶּיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי. יְוַעּתּוִדים 

א אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה,ִמְנַחת ָׁשְוא ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי ָחְדֵׁשיֶכם .  ֹחֶדׁש ְוַׁשָּבת ְקֹרא ִמְקָרא 

 ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ...ָלֹטַרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשאּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי 

  ".ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה. ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע

  :דוגמאות נוספות המבקרות סוג מסויים של הקרבת קרבנות

א ְלָרצֹון , ְוָקֶנה ַהּטֹוב ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק,ִלי ְלבֹוָנה ִמְּׁשָבא ָתבֹואָלָּמה ֶּזה " .1  ֹעלֹוֵתיֶכם 

א ָעְרבּו   ". ליְוִזְבֵחיֶכם 
    )ירמיה ו(

  

א ַעל ְזָבֶחי . להיך ָאֹנִכי-להים -ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה ִיְׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּב " .2

ֶתי ְלֶנ ִּכי ִלי ָכל . א ֶאַּקח ִמֵּביְת ָפר ִמִּמְכְלֹאֶתי ַעּתּוִדים. ְגִּדי ָתִמידאֹוִכיֶח ְועֹו
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א . ָיַדְעִּתי ָּכל עֹוף ָהִרים ְוִזיז ָׂשַדי ִעָּמִדי. ַחְיתֹו ָיַער ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ָאֶלף ִאם ֶאְרַעב 

ָאּה   ".ים ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתהַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִר. ֹאַמר ָל ִּכי ִלי ֵתֵבל ּוְמ
  )תהילים נ(

  

א ָאִריַח ְּבַעְּצֹרֵתיֶכם" .3 א . ָׂשֵנאִתי ָמַאְסִּתי ַחֵּגיֶכם ְו ִּכי ִאם ַּתֲעלּו ִלי ֹעלֹות ּוִמְנֹחֵתיֶכם 

א ַאִּביט א ֶאְׁש. ֶאְרֶצה ְוֶׁשֶלם ְמִריֵאיֶכם  . ָמעָהֵסר ֵמָעַלי ֲהמֹון ִׁשֶרי ְוִזְמַרת ְנָבֶלי 

ַהְּזָבִחים ּוִמְנָחה ִהַּגְׁשֶּתם ִלי ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים . ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן

  ".ָׁשָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
  )עמוס ה(

 למה ,אם כן. עם ישראל צווה על הקרבת קרבנות,  כן–התשובה היא ירמיה על שאלתו של הנביא 

  ?התכוון הנביא

  : שואל שאלה זאת)לב', חלק ג(ם במורה נבוכים "הרמב

כיצד : "הם אומרים. דברים אלה היו קשים לכל מי שראיתי את דבריו או שמעתי אותם"

בעוד שרוב המצוות באו לזה " דברי עולה וזבח"אומר ירמיה על האל שהוא לא ציוונו על 

  !"?דווקא

זו אנו בשאלה .  עוסקות בקרבנות ובמקדשמצוות רוב ה–לא מדובר כאן במצווה עמומה כלשהי 

  .פותחים

  

היו שאמרו שהנביאים יצאו . אופי האלילי של הקרבת הקורבנותנושא אחד המוסכם על כולם הוא ה

  התפיסה האלילית–קרבנות האלא כנגד המניע של בני ישראל להקריב את , לא כנגד הקרבנות

  .שהאל צריך את הקרבן מבני האדם
  

  :ה- פיוס האלו-של עובדי העבודה זרה תכלית הקורבנות 

   : נותן טעם להקרבת הקרבנות)ז"שער נ(' עקידת יצחק'בעל ה

שכר ושוחד אליו  ,שיהיו אלו הקרבנות הנקרבים לגבוה) להעלות על לב(הנה לא ימנע "

כדרך המלכים , בם יתרצה ויתפייס, תחת הכעס שהגיע לו ממעשי החוטא, יתברך

,  כי לא ישוער שיהיה כן, הוא מבואר הביטול...יןי והנה הענ...המתפייסים בעבודת מתנה

  ".יתפייס ויתרצה בהשלימו לוורק במה שיורה שחסר ממנו יתעלה דבר 

שהאדם חושב , התפיסה הזו.  אותו בפרים וכבשים"משחדים", ה"אנחנו מרצים את הקב, כביכול

  .סודה מוטעית מי"מסחרה"ולכן אפשר לעשות איתו ,  לקרבנותשהאל זקוק

כי לי כל חיתו יער '  מביתך פר וגוחלא אק: "וכמו שאמר המשורר, וחלילה לו מזה"

 לשון ,ן הקרבנות המובאים על המזבח מזה המיןי לא נמצא בתורה בעני,ולפי זה"... 'וגו

 כי דבר עמו על פי -" 'ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה" :רק אמר משה.  כלל"עבודה"

נלכה ונעבדה אלהים : "כמו שאמר, עשות קרבנות דרך עבודהם ל"כי דרך העכו, 1דרכו

                                                 
ל "שהרי חז, ע"ולכאורה באמת דברי העקידה צ. רי משה שםעיין לקמן בדברי התולדות יצחק שפירש הפוך את דב 1

ם קרה לספרו המתאר את מעשה "והרמב, לתאר את עבודת הקורבנות" עבודה"השתמשו בהרבה מקומות במילה 
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השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן " : ולזה הזהיר הכתוב,"אחרים

לא .  איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני:תדרוש לאלהיהם לאמר

כי הקרבנות , מרא. "'אשר שנא עשו לאלהיהם וגו' יך כי כל תועבת הלה-' תעשה כן לה

 אמנם ...ם לאלהיהם"כמו שעושין העכו, אינם דרך עבודה, יתלה-המצווין בתורה ה

 כי בזה לא תחוש ...אתכם יצוה אינה רק שתשמרו לעשות את אשר ,יתלה-העבודה ה

 - "יכםלה-'  ועבדתם את ה...יך תירא אותו תעבודלה-' את ה: "התורה מהפיל שם עבודה

 לא ,הוא נגלה שהתועלת הוא לעובדקון המעשים יה בלב ותכי בכל מה שתהיה העבוד

 ,ל"ין הזה יחסו חזיועל הענ". וך היום לטוב לךואשר אנכי מצ: " וכמו שאמר,לנעבד

כי לבדו כן יחשוב שהקרבן ,  אל הבן הרשע מן הבנים"מה העבודה הזאת לכם" :מאמר

והנה זה הדעת , חירבה יפיק המקריב מה שכוון אליו בתורת מ, ההוא בא בתורת עבודה

  ".הוא מבואר הביטול

  )שם(

 )לב', חלק ג( ם במורה"וכך כתב הרמב
2
 :  

והובהר להם , מרובה בספרי הנביאים התוכחה לאנשים על שהם אצים להקריב קורבנות"

לות בֹע' החפץ לה: "שמואל אמר. ושאין האל זקוק להם, שאין המכוון חשוב לעצמו

  "...'?ע בקול הוזבחים כשֹמ
  

שלא מקריבים את הקרבנות מתוך תודעה , חלק מדברי הנביאיםר לפרש כך לפחות אפש

  .את זהצריך ה "שהקב

  

' עמ, א"ח, ג"כ( בספרו תולדות האמונה הישראלית, מחוקרי המקרא בדורנו, ר יחזקאל קויפמן"ד

  :מבדיל בין עבודת הקרבנות לעבודת אלילים) 80

באלילות יש לפולחן ערך על ... תי יסודיבאידיאה הישראלית גלום היה שינוי ערכים ד"

, במקדש שומר הכוהן את משמרת סוד חייהם. בפולחן תלוי גורל חיי האלוהות. אלוהי

, להי-ואילו לפי האמונה המקראית אין לפולחן שום ערך על ... מותם ותחייתם של האלים

להית -צווה תורת הפולחן הישראלית אינה אלא מ. האל תלוי בו בשום בחינה" גורל"ואין 

                                                                                                                                             
מכאן שהמילה ". 'העבודה לה"נ המובא לקמן שהקורבנות קשורים לעניין "וכן מבואר במו" ספר העבודה"הקורבנות 

ויקרא אל משה " ):ד" כ,שמות י(ל התולדות יצחק "וז. אלא צורך העובד, ארת בהכרח נתינה לנעבדאיננה מת" עבודה"

 גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת :ויאמר משה . גם טפכם ילך עמכם, רק צאנכם ובקרכם יצג,' לכו עבדו את ה:ויאמר

להינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את -' את ה כי ממנו נקח לעבד , וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה,להינו-' ועשינו לה

דרך שלשת ימים נלך במדבר " :שלעולם אמרו, "צאנכם ובקרכם יוצג" איך אמר פרעה ...ק הספ..."עד באנו שמה' ה

 : אמר פרעה למשה... התשובה...? ואם היו הולכים בזולת בקר וצאן במה יעבדוהו ומה יזבחו לו?"להינו-' הונזבחה ל

 לא -" להינו-' הלמען תדע כי אין כ" :שאמרת במכת הצפרדעים, היכם אינו פרטי אלא כוללל-מדבריך נראה ש

 -ואם הוא מזל שור , תעבדוהו בטלאים -ובשלמא אם עבודתו פרטית כמו מזל טלה . כעבודות זרות שהם פרטיות

 אם !לות והכוכבים והיסודותלה כל המז-להיכם -אבל , תזבחו לפניו גדיים -ואם מזל גדי , תעבדוהו בשור ותזבחוהו לו

אין :  בשהודיעו כוונת הקרבנות,ומשה השיב לו!...  ואם כן צאנכם ובקרכם יוצג!כן אין ראוי לעובדו בבקר ובצאן

ז היו מקריבים מתוך מחשבה שהקרבן צורך "פ שניהם מסכימים לעקרון שעע"עכ..." אלא בערכנו ת"יהכוונה בערך הש

 .' מכוח מצוות הכ ישראל שעושים כן"משא, האלוה
כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם מארץ " :וזהו מאמר הנביא" :א" כ,ספר העקרים מאמר שניוכן ב 2

נת צווי עשיית ו שכו, הרי שבאר,"מצרים על דברי עולה וזבח כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי

 ,ולא מצד ההנאה החושית המגעת אליו חלילה ,וב אל השם ולשמוע בקולויכנע לב החוטא לשיהקרבן היתה כדי ש

   ..."?האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה" :כמאמר הכתוב
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הפולחן אינו חסד ... היא רק מתנת קודש לאדם, אין לאל צורך בה. להי-מגילוי החסד ה

  ."אדם עם האל אלא חסד האל עם האדםה

  

   תכלית ציווי התורה להקרבת החטאות והאשמות

 :שאלו לנבואה". ַחָּטִאים ְּתַרֵּדף ָרָעה" : אמרה להם? החוטא מהו עונשו:שאלו לחכמה"

 חוטא מה :שאלו לתורה". הנפש החוטאת היא תמות" : אמרה להם?עונשוהחוטא מהו 

 מר א? החוטא מהו עונשו:ה"שאלו להקב.  ויתכפר לואשם יביא : אמרה להם?עונשו

על כן יורה חטאים ' הטוב וישר " :יב הדא היא דכת, ויתכפר לותשובה יעשה :להם

  ".בדרך
  )ד אות ז"פסקא כ, פסיקתא דרב כהנא(

  

  :)א, א(הלכות תשובה ב ם"הרמבאומר 

אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין , כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה"

 וכן בעלי ... חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא–כשיעשה תשובה וישוב מחטאו , בשגגה

אין מתכפר להן חטאות ואשמות בעת שמביאין קורבנותיהן על שגגתן או על זדונן 

"... והתוודה אשר חטא עליה: "שנאמר,  שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דבריםבקורבנם עד

  "...אין שם אלא תשובה, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה

  :)ז"שער נ( וכך גם כותב בעל העקידת יצחק. אנו מוצאים שהקרבן והתשובה קשורים זה בזה

טאים ובו יבואו האנשים הח, לת נפלאשהוא תוע, ל" ז3שהסכימו בזה כל הראשונים"

ִיַשֶחט ויופשט  כאשר יראה שהקרבן הנקרב על חטאו, לכלל דעת והכרה בשיעור חטאתם

וכן ,  כי ישים אז על לבו שכן משפט על חטאו,ישרף על האש אשר על המזבחיוינותח ו

ך ומתוך כ, שרחם עליו לשום אשם נפשו או זולתו מהקרבנות' לולי ה, ראוי שיעשה בו

מה , לפי שעל הרוב לא יכיר החוטא גודל החטא... יהיה מורא שמים עליו באופן שלם

כמקרה השכור הנכנס אל החנות ושותה , קרה לו ולחבריו בזה. להישלא היה מכיר בו תח

  ."ואינו מכיר רוב שתייתו עד שישאלו ממנו מעות הרבה, ומשתכר

  .לחזור בתשובה שלמהולעוררו , הקרבן עוזר לחוטא להגיע לכדי הכרת החטא

  

 התעוררות –מוסיף טעם נוסף בהקרבת חטאות ואשמות  )ה"כ, ג"מ( יוסף אלבו בעיקרים' ר

  :להתחזק בעשיית הטוב

 אם כדי להעיר לב החוטא או :נה הראשונהוהיה בקרבנות חלק מהם שהיו נעשים על הכו"

 והוא ,זון כמותוי כי הכבש או הבעל חיים ההוא שיעשה ממנו קרבן כבר היה חי ונ,האדם

כן האדם יכלה . ולא נותר ממנו דבר אם לא מה שהיא בו נחת רוח לפני השםנשרף וכלה 

על שיעשה במה שיהיה בו נחת רוח ו אם לא מצד הפ,ישאר ממנו דברי הדרך ולא ל זהע

ובזה יתן אל .  שהוא היתרון שיש באדם על הבעלי חיים, שאמר ונעשה רצונו,לפני השם

                                                 
  .ה"החינוך מצווה צ; בחיי שם' ר; ט , ן בויקרא א"טעם זה כתב הרמב 3
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 כדי שיהיה סבה אל קיום הנפש שהיא עיקר שלמות , והישר בעיני השםלבו לעשות הטוב

  ".האדם

ומעורר בו מחשבות המזרזות אותו למעשים רוחניים , מות הקרבן מעלה באדם את יום המיתה

  . ולקיום מצוות

  :מסביר את הקרבן כסמל לכך שהחטא עבר מן העולם )ו"מ, ג"ח(מורה נבוכים ם ב"הרמב

כגון פר , ביה שהיא מכפרת על חטאים גדולים או על חטא גדולכל חטאת שמאמינים לג

שעקבות שריפת החטאות האלה כוונתה ... נשרפת כולה מחוץ למחנה, העלם וכיוצא בה

ולא נשארים מאותו מעשה , העוון הזה נמחו והוא נעדר כמו שנעדרת גופתה הנשרפת

ריח " שריפתה אינו ריח. עקבות כשם שלא נשארו מחטאת זאת עקיבות שלא כלו בשריפה

ומכוון ... לכן נשרפת מחוץ למחנה. הוא עשן מאוס ושנוא: כלומר, אלא הפכו" 'ניחוח לה

ששעיר המשתלח בא לכפר על חטאים שכולם חמורים עד שאין חטאת ציבור המכפרת על 

אין עוסקים בו כלל בשחיטה ולא , והוא כביכול נושא את החטאים כולם, מה שהוא מכפר

" לארץ גזרה"משליכים אותו . אלא מרחיקים אותו תכלית הריחוק, בהקרבהבשריפה ולא 

איש לא יטיל ספק שאין החטאים גופים המעוברים . מן היישוב) מנותקת(= גזורה ,  כלומר–

כל המעשים האלה משלים לשם היווצרות צורה בנפש אלא . מגבו של פרט אל פרט אחר

השלכנום , ים אנו מכל מעשינו הקודמיםשנקי, כלומר, כדי שתיווצר ההיפעלות לתשובה

   .אחרי גבינו והרחקנום תכלית ההרחקה

  :ם את התועלת היוצאת ממעשה הקרבת קרבנות"בהמשך אותו פרק ממשיך לבאר הרמב

, עגל בן בקר לחטאת" מילואים"החכמים ציינו שהטעם להיות הקורבן ביום השמיני של "

לכפר על  באה –ים פר בן בקר לחטאת וכן של יום הכיפור. הוא לכפר על מעשה העגל

ל קבעו שהטעם להיות כפרת הציבור תמיד בשעירים הוא "החכמים ז... מעשה העגל

ברומזם אל מכירת יוסף , שהעבירה הראשונה של כל עדת ישראל הייתה בשעיר עיזים

שישתרש בנפש מפני שתכלית כל המעשים האלה , אל יהיה טעם זה קל בעיניך... הצדיק

 נגדי -וחטאתי : "כמו שנאמר, ין שהוא צריך להיזכר בעוונו ולזכור אותו תמידכל עברי

במצווה , הוא וצאצאיו וצאצאי צאצאיו, ושמוטל עליו לבקש לכפר על עוון זה, "תמיד

 יוציא ממונו –מתכוון אני בזאת שאם העבירה הייתה בממון . שתהיה ממין אותה העבירה

בצום ,  ייגע את גופו ויענה אותו במצווה–ופו ואם הייתה העבירה בהנאות ג, במצווה

 ינגוד אותה בהופכה של –ואם הייתה העבירה במידה ממידות המוסר , ובערות הלילה

כלומר שהאמין בדעה לא נכונה מפאת רפיונו , ואם הייתה עבירה עיונית... אותה מידה

שבתו וימנע  ינגוד זאת בכך שישבית את מח–והתרשלותו מלחקור ולהתבודד כדי לעיין 

זולתי על מושכל בלבד ובדיקה מדוקדקת מה , אותה מלחשוב על דבר מענייני העולם הזה

  ... שראוי לו להאמין

 הוא וכל מי –כאשר נכשל במעשה העגל היה קורבנו , כך כמו שאתה רואה נעשה באהרון

הם  –כאשר עניינים אלה משתרשים בנפש ...  פר ועגל-מצאצאיו שמילא את מקומו 

כדי שלא יכשל בה ויזדקק , יבים שיראה האדם את העבירה כחמורה ויזהר ממנהמחי

   ".לכן יזהר מן העבירה מתחילה ויתרחק ממנה. לכפרה ממושכת וקשה

  .קשה וארוךהכפרה כל תהליך הקרבת הקורבנות מלמד את האדם כמה תהליך 
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ות הם הרגשמה ו, את הקשר של הקרבן לתהליך התשובהראינו מספר מקורות המסבירים 

  .שתהליך הקרבת הקרבן מעלה באדם

יוצא שסיכמנו , בנוסף. במובן שהן מחנכות ליראת החטא ותו לא" ותנמוכ"התשובות שראינו הם 

 שזה לא מספיק בשביל להסביר את כל אההרגשה הי. תורה בכמה משפטיםאת רוב המצוות ב

  .מהלך עבודת הקרבנות והמקדש

בגלל שהמטרה של הקורבנות היא : נות הפריעו לנביאיםזו הסיבה שהקרב, אומר רבנו בחיי

מטרת הקרבנות ? מה זה עוזר, ואנשים הביאו קורבנות ללא שחזרו בתשובה, החזרה בתשובה

 ושכחו יצאו נגד אלו שרק התעסקו בקרבנותוהנביאים , היא להניע תהליך של שינוי בנפש האדם

   :את החזרה בתשובה

הנה באר בכאן ". במדבר סיני' ריב את קרבניהם להביום ָצֹותו את בני ישראל להק"

כי לא דברתי : "ואם כן יש לשאול מה שאמר הנביא, רבנותווה בקיוה צ"בפירוש כי הקב

 כי בודאי הכתוב הוא ,יןי אבל הענ!?"על דברי עולה וזבח' את אבותיכם ולא צויתים וגו

הוא אצל החטא ואין  והיה זה מחסדיו הרבים לפי שבשר ודם עלול ,רבנותווה בקיושצ

כי אדם אין צדיק בארץ אשר " :ין שכתוביוכענ, צול ממנו ואפילו הצדיקיםישום אדם נ

רבנות מאתו יתעלה להיותה לפניו כפרת ות הקוועל כן באה מצו". יעשה טוב ולא יחטא

ואמנם רצונו הוא שנשמע בקולו ולא נחטא .  ולא נאבדלהים-שיתעשת לנו ה, נותינוועו

 ועל ,וה בקרבנות הללויואבל שנביא קרבנות ולא נשמע בקולו לא צ, קרבנותולא נצטרך ל

הנה שמוע " :ומצינו בכתוב מפורש". ולא צויתים על דברי עולה וזבח"זה אמר הנביא 

 ? אבל מה אתה חפץ"זבח ומנחה לא חפצת" :ה" ומקרא מלא אמר דוד ע"מזבח טוב

ואם בעל הקרבן . "טאה לא שאלתאזנים כרית לי עולה וח" : זהו שאמר!שנשמע בקולך

אין  -יתעלה ' ואם אינו שומע בקול ה... הלא קרבנו מרוצה ומקובל -י "שומע בקול הש

   "4 ...קרבנו מקובל אלא נקרא זבח רשעים
  )ח" ל, ויקרא ז,רבנו בחיי(

חזרה ולא הבינו שזה רק חלק מתהליך גדול של , ר הכפרהאנשים תפסו את הקורבן כעיק

  .בתשובה

  

,  תמידים–מה עם שאר הקרבנות . זר לנו להבין את הצורך בחטאות ואשמותועמה שהבאנו כל 

  ?שלא קשורים לתהליך של חזרה בתשובה' נדבות וכו, מוספים
  

  ם וביאורה" שיטת הרמב-הטעם לקורבנות אחרים 

   :שואל שאלה זאת) ז"שער נ( "עקידת יצחק" הבעל 

כגון זבחי שלמים נדר או , ון ירוצון ויכוננוואשר בלי ע, אמנם המין השני מהקרבנות"

הוא מה שיקשה מאד טעמו על , וחנוכת הבית וכדומה, חנוכת המזבח, עולות ראיה, נדבה

  "!?כי לא יוכל למצוא מה העבודה הזאת ומה טעם יש בה, השכל האנושי

                                                 
  ).שם(כעין זה כתב גם בעקידת יצחק  4
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ריך כן האדם לא צו, לא צריך אותםה "הקבעקידת יצחק בקרבנות מסוג זה הוא שמה שמפריע ל

 הרי ? להרוג בעל חייםבשביל מה, אם כן. של חזרה בתשובההם לא קשורים לתהליך הרי . אותם

. עים חשובים בחייו של האדםמאור,  חגים וזמנים–הקרבנות תופסים את כל מהלך החיים היהודי 

 שסביבו היינו מצפים מתהליך הקרבת הקרבנות? שאף אחד לא צריך את זהלא יתכן , ם כךא

  !יהיה מוסבר לשכל האנושיש, על כל מאורעותיהם וזמניהם, ל החיים היהודייםנסובים כ

  

  :ם"שיטת הרמב

תבררו לך מהם עורמת י, כלומר המעשים הטבעיים, ייםלוה-הכאשר תתבונן במעשים "

 לכל פרט בעורמת חסד לוה-הכן נהג ...  וחוכמתו בבריאת בעלי החייםלוה-החסד של ה

מפני שבהיוולדו הוא רך בתכלית ואינו מסוגל להיזון ממזון , מפרטי בעלי החיים היונקים

עד , לכן הוכנו לו השדיים ליצירת החלב שיזון ממזון לח הקרוב למזג איבריו, יבש

בדומה להנהגה זאת ממש מאת אותו מנהיג  .שאיבריו יתייבשו ויתקשו זה אחר זה בהדרגה

. את מניגוד לניגוד בבת אחתאי אפשר לצכי , יתגדל ויתרומם באו דברים רבים בתורתנו

על ידי " ממלכת כהנים וגוי קדוש"נו לעשות אותנו ל את משה רב-כאשר שלח ה, לכן

: ואמר" ולעבדו בכל לבבכם"כמו שנאמר , ונתמסר כליל לעבודתו... שנדע אותו יתעלה

, והדרך המפורסמת בעולם כולו, "ואותו תעבודו: "ואמר, "יכםלה-' ועבדתם את ה"

לא היה אלא להקריב מיני , והפולחן הכללי שגדלנו עימו, יה באותם ימיםשהסכינו אל

ולהשתחוות להן ולהקטיר קטורת , בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהן הצורות

, הנראית בברור מכל מה שברא,  לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת חסדו– 5...לפניהן

כי זה היה באותם , אותם ולבטלםלעזוב , שיצווה עלינו לדחות את מיני הפולחן האלה

ימים דבר שאין להעלות על הדעת לקבלו בהתאם לטבע האדם אשר לעולם נוח לו במה 

הדבר היה דומה באותם ימים כאילו בימינו היה בא נביא הקורא לעבוד את  .שהסכין אליו

 האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשוועו אליו בעת: "האל והיה אומר

לכן השאיר יתעלה את מיני העבודות  ."עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל .צרה

להיות ,  והעבירן מהיותן לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתיתהאלה

ועשו לי : "לכן ציווה לנו לבנות לו מקדש .וציוונו לעשותם לו יתעלה, לשמו יתעלה

אדם כי : "ושהקורבן יהיה לו" מה תעשה לימזבח אד: "ושיהיה המזבח לשמו" מקדש

הוא אסר שייעשה  .וההקטרה תהיה לפניו, וההשתחוויה תהיה לו, "'יקריב מכם קורבן לה

                                                 
 לעלה למנחה ולחטאת ולאשם התורהזאת : "לאחר העגל,  ציווי בדיעבד הקורבנות הם- ח"ל – ז"ז ל ויקרא,  האלשיך5

 במדבר 'ה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ל'האשר צוה . ולמלואים ולזבח השלמים

י ישראל ביום צוותו את בנ" : ועוד אומרו?את משה בהר סיני' וה היומי לא ידע כי זאת התורה צ... קשה"... סיני

 שאם הוא לומר ?כי מה היה ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם,  שהוא דבר משולל גזרה..."להקריב

היא , כי הלא התורה, לומר ראו עתה כי גדולה תורה מהקרבנות ...?מה בא להודיענו שלא ידענו, שהיה במדבר סיני

ותו את ואך ביום צ. וה על הקרבנותיוואז לא צ, ה מפי עליוןשהוא מקום קבלת התור, בהר סיניאת משה ' וה היואשר צ

ולא היו בהר רק , שהוא אחר שחטאו בעגל! היו במדבר סיני ולא בהר סיני', בני ישראל להקריב את קרבניהם לה

ן יוהנה עני. שהיתה בעמדם בהר סיני,  אך לא בזמן הקדושה הגדולה.שם נצטוו על הקרבנות לתיקון אשמותם, במדבר

 כי אחרי אומרו יתברך כל סדר קרבנות חובה ,והוא . שכתבנו בפרשה הקודמת" מזבח טוב– הלא שמוע"ין יהוא ענ, זה

הוא חשוב , כי הלא זאת התורה שהוא העסק בתורתי, כי כל חפצי הוא עולה או זבח,  אל יעלה על רוחכם:אמר, ונדבה

 ..."עולה שכולה כליל לגבוהכי יהיה עסקיכם בתורה מעין ה, והנה העיקר הוא .לפני מהכל
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הושג שנמחה זכר עבודה זרה ית זאת לה-בעורמת חסד ... דבר ממעשים אלה לזולתו

 לא הנפשות . וייחודולוה-ה והוא מציאות –והתבסס היסוד הגדול האמיתי באמונתנו 

נרתעו ולא חרדו מפני ביטול הפולחנים שהיו מורגלים אליהם ושלא הכירו פולחן 

  "...זולתם
  )ב"ל, ג"נ ח"מו(

 יותר מאכלים אוכל ובהדרגה, תינוק קודם כל מקבל חלב אם: ה ברא את העולם בהדרגתיות"הקב

 דומה קורהתהליך .  הטבע פועל בהדרגתיות-כלומר . עד שבסוף הוא מגיע לאכילת בשר, יםמוצק

ממלכת כהנים "ממצרים שנהיה משה הוציא אותנו : כך גם בעניין הקרבנות. בהרבה דברים בעולם

  אי אפשר להורות?מה לעשות. דם באותם ימים היה להקריב קרבנות טבע האאבל, "וגוי קדוש

 אי אפשר .כך העם היה עוזב את משה –תהיה רק במחשבה ובפילוסופיה שלו '  שעבודת הלעם

  .ב רף שהעם לא יכול לעמוד בולהצי

להעניק , אלא להפך,  לא להציב רף גבוה מדי שאי אפשר לעמוד בו–" עורמת החסד האלהי"זוהי 

  .בצורה הנאותה באמת' עד שיגיעו לרמה המיוחלת של עבודת ה, שבו יעלו אט אט" סולם"לעם 

, יטל את אותם ההרגליםולכן לא ב', ודקטורת וכ, ה ידע שעם ישראל רגילים להקריב קרבנות"הקב

לא (וגם לא נשבר , ה"כך גם העם עבד את הקב. בשבילו רק אמר להם לעשות את הקרבנות אלא

ה לא היה "הקב, נות עם ישראל היו רגילים בקורבאלמלא, כלומר). בפניו רף גבוה מדיהועמד 

  .מצווה אותם בכך

ורבנות עדיין תקפות או ות הקהאם מצו,  כשכבר אין לנו את הצורך להקריב קרבנותכיום, אם כן

כופר בנצחיות נצחיות המצוות  שכופר ב אומר שמיבעיקר התשיעים עצמו "הרי הרמב? לא

  !התורה

כי לא דברתי את אבתיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על ": ירמיה אמר"

-לכם לשמעו בקולי והייתי : כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר .דברי עולה וזבח

הכוונה : כי הוא אמר, כוונת הדברים היא מה שהבהרתי לך. " ואתם תהיו לי לעםלהים

 ואתם תהיו לי להים-ולא תעבדו זולתי והייתי לכם ל,  היתה רק שתשיגו אותיהראשונה

ציווי זה להקריב ולפנות אל הבית לא היה אלא לשם השגת יסוד זה ולמענו העברתי  .לעם

ויש לי דרך אחרת ... ז ויתבסס עיקרון יחודי"שיימחו עקבות עכדי , עבודות אלה לשמי

כי התברר בכתוב ובמסורת גם  .והיא מביאה לאותה מטרה עצמה שהזכרנו, לפרש פסוק זה

, הוא מה שצוינו במרה... יחד שהציווי הראשון שצוינו לא היה על דברי עולה וזבח כלל

שבת ודינין : " במסורה הנכונהאהוב" שם שם לו חק ומשפט: "...והוא מה שאמר לנו שם

להאמין בדעות , כלומר, כפי שהבהרנו, וזאת היא הכוונה הראשונה"...  אפקודבמרה

הנה התברר לך שהציווי  .לסלק העושק בין הבריות... כלומר חידוש העולם, נכונות

  "...שכן אלה הם מבחינת הכוונה השנייה, הראשון לא כלל דברי עולה וזבח כלל
  )שם(

 אלא ,ה לא שם את הקרבנות כתכלית התורה"הקב. הקרבנות הם אמצעי ולא מטרהם "רמבלפי ה

ה " הקב–פסוקי הנביאים שיוצאים כנגד הקרבנות צודקים . אמונה בוול' הם אמצעי להגיע לייחוד ה

הקרבנות הם רק אמצעי ולא מטרה בפני , אלא את האמונה בו, לא את הקרבנותציווה אותנו 

  .עצמה

  .  תפילה לדוגמה–' טרה של האמונה בה להגיע לאותה מאמצעים אחריםיש  לכאורה

  : בנוגע לקרבנותם"אנו מוצאים בספר העיקרים הדגמה לסברה של הרמב
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ות הללו תמצא ומיני המצ' כשתבחן תורת משה בג ...הקשה אלי חכם מחכמי הנוצרים"

ר בהוראת דרכי  רצה לומ– ות עבודיותו אם במה שבין אדם למקום שהן מצ,לןוחסרה בכ

וה בהריגת הבעלי חיים ושרפת הבשר והחלב והזאת וכי היא תצ . הנה היא חסרה,העבודה

ה בלחם י מה שאין כן בתורת ישו כי עבודתם נקי, שהן עבודות מזוהמות,הדמים וזריקתן

  ...וביין

 שלא 6 הנה אם נאמר,ומה שאמר שהעבודות הם מזהמות משרפת הבשר והחלב והדם

ז כמו שכתב " כדי להרחיקם מתקרובת עונה השניתוהכבקרבנות אלא על נצטוו ישראל 

נת הלב וונה בקרבנות אלא לטהר כוותה הכי כי לא הי! אין זו קושיא כלל,ל"ם ז"הרמב

כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום " :אמר ירמיהו .א"ולהרחיקם מתקרובת ע

אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר כי  .הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח

  ".שמעו בקולי
  )ה"כ, ג"מ, העיקרים(

  

  :ם וההסברים"הקושיות על שיטת הרמב

ד סברתו זאת מכות ודקווהכו על ק, האחרונים בטענות חזקות) ם"את הרמב(וכבר השיגוהו "

 ,ינם ופרטםי ענמר דקדוקווחרבנות ו הקבויירמטעם , לא זורו ולא חובשו, גדולות ונאמנות

  "! שאי אפשר שיהיה הכל ללא דבר, ומשפטיהם וכל הלכותיהםורובי תורתם

  )ז"עקידת יצחק שער נ(

וע יש כל כך מד,  עצמה ואין יותר מדי חשיבות להקרבהאם הקרבנות הם רק אמצעי ולא מטרה

  ? במצוות הקורבנותהרבה פרטים ודקדוקים

  :ם עצמו מתייחס לשאלה זאת"הרמב

ובלבבך , זה יקשה עליך . נפשך בהרהור ראשון מעניין זהיודע אני שבהכרח תירתע"

, כיצד יבואו ציווים ואיסורים ומעשים גדולים ומפורטים מאוד: "תשאל אותי ותאמר לי

שמע אפוא את ... ?אלא למען דבר אחר, והם כולם בלתי מכוונים לעצמם, בזמנים קבועים

לשון התורה : רותי לך אמתתשובתך אשר תסיר מלבך את החולי הזה ויתגלה לך מה שהעי

 דרך ארץ פלשתים כי להים-ולא נחם : "והוא שנאמר. 7מביאה פרשה דומה לזאת ממש

 את להים-ויסב  . פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימהלהים-כי אמר , קרוב הוא

 מתוך –אל דרך אחרת , שהייתה מכוונת מראש, כשם שהתעה אותם מדרך המלך ...".העם

כן הטיל ,  כדי שתתבצע הכוונה הראשונה–פי הטבע אין ביכולת גופיהם צפייה למה של

כדי , בגלל הצפייה למה שלפי הטבע אין ביכולת נפשותיהם לקבלו, את המצוות שהזכרנו

 כי כשם שאין טבע  .שהיא השגתו יתעלה וזניחת עבודה זרה, שתתממש הכוונה הראשונה

 ובמה שדומה להם ואחרי כן מייד האדם שיתחנך על שרות של עבדות בחומר ובלבנים

מינים כן אין זה מטבעו שיתחנך על , ירחץ ידיו מלכלוכם ויילחם בבת אחת בילידי הענק

 של פולחן ומעשים שהתרגלו אליהם והנפשות הסכינו אליהם עד שנעשו רבים מאוד

  ".ויפסיק אותם בבת אחת, מושכל ראשון

                                                 
 . ש"ע, ן"כ תירץ גם לפי שיטת הרמב"אח 6
ם הביא אותה בעיקר "והרמב, ל"לא הוסיפה הרבה לתרץ את השאלה הנ, נראה לי שהמשל שהביא מסיבוב ישראל במדבר 7

 .  לתת לנו יכולת לקבל את הציווי ללא קורבנות' מה מונע את ה: בגלל השאלה השנייה שם
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 אדומים

  )ב"ל, ג"ח, מורה נבוכים(

  

 אבל אם הוא היה עושה את זה מהר דרך ,ה להביא את העם לארץ ישראלה הית"מטרתו של הקב

עם שעוד עובד , ובנוסף,  נכנסים לארץ כשהם עם עבדים שאינו מסוגל להילחם היו,ארץ פלשתים

זוהי עוד . כדי שייכנסו לארץ בצורה בריאה, ר שניםה העביר אותם במדב" לכן הקב.עבודה זרה

  .ה"של הקב" עורמת החסד"דוגמא ל

 לא יכלו  ישראלי שנבע מהעובדה שבנ–' הבאר וכו, המן,  הסיבוב במדבר–היה מהלך שלם 

  .להיכנס לארץ מיד

ם לא "אבל הרמב". עורמת החסד "–ההדרגתיות , ם אין בעיה עם הריבוי"אנו מוצאים שלרמב

  ? מה עושים כשכבר אין טעם להדרגתיות ולריבוי– הזמניותמתייחס לשאלת 

  :)ז"שער נ( "עקידת יצחק"לדוגמה נביא את דברי . ם"יות לסברת הרמבתת ביקורואכן נאמרו תגובו

לו היא יבאומרו כא, אל אופן שיוכל לקבל תשובה מה, ראה איך צדד הרב פני הספק"

ין זה אופן התחבולה ודרך יקר הקושיא אינה רק שאפילו לנהוג בעניכי ע .'תחבולה וכו

כי ראה השם יתעלה  .ה סכלות עצומה להאמין הי– נים שזכריהמנהג הטבעי בתואר העני

 עליהם כל ולהחמיר,  במעשיהם כל אלו הדקדוקיםולדקדק, עורי מהם כמו זה השלהרבות

נה ותה הכויאחר שלא הי,  כל ימים טובים ושבתות שבעולםולחלל עליהם, החומרות ההם

  "8!?רק להעתיקם מהם
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, כלומר." ל"ואף לפי טעמו ז, ולכן לדעתו נידחת שבת בקורבנות).  ל-ט"כ, ג"ח(כאשר גילה בכמה מקומות , המורה

כדי להשיג מטרה , הדברים מהקצה לקצההרי שבפרטי ההקרבה הוא שינה את , ז" עעאת דרכם של" מץאי"' לאחר שה

  .  ז" לדחות את עקבות הע:שלפרטי הדברים יש משמעות, נמצא. ז שהיו בישראל" להלחם בהרגלי הע-


