
 

 

 
 
 
 
 
 

 בס"ד

1167 מספר, ותשע", ת אחרי מותפרש   
 

 

 קרבנותלנושא הגישת הרמב"ם 
רנתן אביעז

חשיבות הקרבנות מתבטאת בעשרות מצוות בתורה 
הקשורות בהם. לנושא הקרבת קרבנות ובניית 

לכל נושא אשר המשכן הוקדשו יותר פסוקים מ
הלכתי אחר. ארבע פרשות שלמות בספר "שמות" 

ית המשכן וכליו ולהכנת בגדי מוקדשות לבני
הכהונה: "תרומה", "תצוה", "ויקהל" ו"פקודי", 

פרטי פרטים בפרשות בוהקרבת הקרבנות מתוארת 
הראשונות של ספר "ויקרא". הקרבנות והמשכן 
מוזכרים בהרחבה גם בפרשות "פנחס", "נשא" ו"כי 
תשא". אפשר להתרשם מכל הפסוקים הללו 

מפעל האדיר הזה שקיימת חשיבות מיוחדת לכל ה
 של הקרבנות.

אולם, בחיבורו "מורה הנבוכים" )חלק ג, פרק 
לב( הרמב"ם מציע גישה אחרת לחלוטין לעניין 
הקרבנות, גישה המתאימה לכתוב בפרשתנו. לפי 

התאמה בולטת בין התייחסותה של -דבריו קיימת אי
 התורה לקרבנות לבין התייחסותם של הנביאים

 גמאות שהרמב"ם מביא:  . להלן מספר דולנושא זה
ָלָּמה־ִּלי " בספר ישעיהו כתוב )א:יא(: .א

ֹרב־ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר ה' ָׂשַבְעִּתי ֹעלֹות 
ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים 

אולם כתוב ". ְוַעּתּוִדים ֹלא ָחָפְצִּתי
לים יחפץ בעולות א כןבתורה שה' 

 ובדם פרים.
ִדַּבְרִּתי ֹלא־" בספר ירמיהו כתוב )ז:כב(: .ב

ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ִצִּויִתים ְּביֹום )הקב"ה( 
הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל־ִּדְבֵרי 

כתוב בתורה  הרי כןאולם  ".עֹוָלה ָוָזַבח
בהרחבה "על דברי עולה וזבח" בזמן 
יציאת מצרים.  פרקים שלמים ואפילו 

1פרשות שלמות עוסקים במצוות אלה. 
 

ֲהִיְרֶצה ה' " (:בספר מיכה כתוב )ו:ז .ג
 ".ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרֲבבֹות ַנֲחֵלי־ָׁשֶמן

רוצה  אכןאולם כתוב בתורה כי ה' 

                                                      
עזר הוא פרופסור )אמריטוס( במחלקה לפיזיקה,     נתן אבי * 

"בראשית ברא"  אילן ומחבר הספרים:-באוניברסיטת בר
     ו"אמונה בעידן המדע".

באלפי קרבנות. התורה מחייבת מעל 
 אלף קרבנות ציבור מידי שנה.

ההתאמה הזו בין הכתוב -הרמב"ם מיישב את אי
בתורה לבין דברי הנביאים באופן הבא. לפי גישתו, 

של הקרבנות  החשיבות-איהנביאים מדברים על 
, ולעומת זאת, בתורה מתוארת בעיני הקב"ה

 .  הרמב"ם מסביר:לאדם המקריבהקרבנות  חשיבות
והיה הנוהג המפורסם בעולם כולו הרגיל אז, 
והעבודה הכללית אשר גדלנו עליה הייתה 

חיים באותן ההיכלות, -הקרבות מיני בעלי
וההשתחוויה להם, והנחת הקטורת לפניהם, 

ה באותן ההיכלות העשויות לכוכבים. בעבוד
לפיכך, )הקב"ה( לא ציווה אותנו בעזיבת כל 
מיני העבודות הללו ולהזניחם ולבטלם, לפי 
שלא ייתכן לקבלו לפי טבע האדם שהוא 
נינוח תמיד במורגל ... לפיכך, ציוונו לבנות 
היכל לקב"ה, ושיהא המזבח לשמו, ושיהא 

לפניו,  הקרבן לו, וההשתחוויה לו, והקטורת
וייחד כהנים לעבודת המקדש, והזהיר אותנו 

 מלעשות דבר מן המעשים הללו לזולתו. 
רואים אפוא, שלפי גישת הרמב"ם כל המטרה של 
המוסד האדיר של הקרבנות הייתה להרחיק את 
ישראל מעבודת האלילים. כפי שהרמב"ם מדגיש: 
"שאינן המטרה החשובה לכשעצמן )הקרבנות( 

 .  בהן"ושאין צורך לה' 
הרעיון הזה של הרמב"ם מופיע כבר 

ַלה' ...ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִזְבֵחיֶהם" בפרשתנו:
ְוָזַרק ַהֹּכֵהן ֶאת־ַהָּדם  ...ֶאל־ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל־ַהֹּכֵהן

ַעל־ִמְזַּבח ה' ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח 
פסוקים אלו  ו(. ומיד אחרי-)ויק' יז:ה" ִניֹחַח ַלה'

)סוג  ְוֹלא־ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת־ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם" כתוב:
)יז:ז(.  הפסוק הזה  "ֲאֶׁשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם אלילים(

מסביר שטעם המצוות הכתובות בפסוקים שלפניו 
 הוא להרחיק את האדם מעבודת האלילים.  

לסיכום שיטת הרמב"ם: בזמן מתן תורה 
הדרך המקובלת בקרב הייתה הקרבת קרבנות 

ל, ולא היה מציאותי לצפות -העמים לעבוד את הא
מבני ישראל שינהגו שלא ככל שאר העמים. זו אם 

כן הסיבה להימצאותה של מצוות הקרבנות בתורה;   
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בני ישראל יבקשו להקריב קרבנות בכל מקרה, ואם 
לא תינתן להם האפשרות להביא קרבנות לקב"ה, הם 

 לאלילים.יביאו את קרבנותיהם 
הרמב"ם הבין היטב שגישתו זו תתקבל        

 בהפתעה מוחלטת אצל הקוראים, וכך הוא כותב: 
 

ויודע אני כי נפשך תרתע מהענין הזה 
בהחלט, ויקשה עליך זה, ותשאלני בלבך 

באו צווים ואזהרות ומעשים  אךיהותאמר לי, 
גדולים ומדוקדקים מאוד ובזמנים קבועים, 

ה לעצמם אלא מחמת והם כולם אינם מטר
 דבר אחר.  

 

יש עוד מצווה בתורה שכל מטרתה לספק את רצון 
העם להיות כמו שאר העמים, והיא מינוי מלך. כתוב 

ִּכי־ָתֹבא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' " בפרשת "שופטים":
ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה -א  

ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך  .ֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתיָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל־ַהּג
ְוָאַמְרָּת " טו(. מה פשר המילים-)דב' יז:יד "ֶמֶלְך

?  הרי "ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל־ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי
כתוב שבני אם כן מדובר במצווה מן התורה, מדוע 

ָאִׂשיָמה ָעַלי   ְָאַמְרּתָ ו"ישראל דורשים את זה )
 ותד, מדוע מצווה זו קשורה במה שעוש(? ועו"ֶמֶלְך

(? "ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי ְּכָכל־ַהּגֹוִיםאומות העולם )"
ממשפט זה מתברר שמצוות מינוי מלך באה כנגד 
יצר הרע של העם להיות "ככל הגויים". המשטר 
המקובל בזמן מתן תורה היה שבראש כל אומה 
עומד מלך, ולא ייתכן שבני ישראל יסתפקו בסוג 

 גה.  אחר של הנה
הסבר זה על מינוי מלך בישראל מקבל את        

ַוִּיְתַקְּבצּו ֹּכל ִזְקֵני " ביטויו בספר שמואל, שבו כתוב:
... ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו, ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֹבאּו ֶאל־ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה

ה(.  תגובת -)שמו"א ח:ד" ִׂשיָמה־ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו
ך את שמואל לבקשה זו מוזרה ביותר. במקום לבר

בני ישראל על בקשתם לקיים מצווה מן התורה, 
)בני ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ָאְמרּו  ַוֵּיַרע" כתוב:

ַוֵּיַרע " )ח:ו(. למה" ְּתָנה־ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּוישראל( 
הרי בני ישראל מבקשים "? ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְׁשמּוֵאל

ביזמתם לקיים מצווה מן התורה!? ויתרה מזו, 
ל מנסה בכל כוחו לשכנע את עם ישראל שמוא

ֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט  )שמואל( ַוֹּיאֶמר" לוותר על בקשתם:
 ...ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְמֹלְך ֲעֵליֶכם ֶאת־ְּבֵניֶכם ִיָּקח

ְוֶאת־ְׂשדֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ַּכְרֵמיֶכם ... ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶכם ִיָּקח
ים ְוֶאת־ַּבחּוֵריֶכם ַהּטֹובִ ... ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים ִיָּקח

 " ְוַאֶּתם ִּתְהיּו־לֹו ַלֲעָבִדים... ְוֶאת־ֲחמֹוֵריֶכם ִיָּקח
ַוְיָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשֹמַע " יז(. אבל כל זה לא עזר:-)ח:יא

. ְּבקֹול ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאְמרּו ּלֹא ִּכי ִאם־ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעֵלינּו
 כא(. -)ח:יט "ְוָהִיינּו ַגם־ֲאַנְחנּו ְּכָכל־ַהּגֹוִים

צדיקה את עמדת ההיסטוריה של עם ישראל ה       
שמואל ואת עמדת הרמב"ם. כאשר ייסד ירבעם את 
מלכות ישראל, הוא היה ער לתאוות עם ישראל 

להקריב קרבנות, וחשש שיעלו לירושלים, לבית 
המקדש, למטרה זו. לכן הקים ירבעם מקדש חלופי 

ִאם־ַיֲעֶלה ... ַוֹּיאֶמר ָיָרְבָעם ְּבִלּבֹו בממלכת ישראל: "
ם ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ְוָׁשבּו ... ְזָבִחים ְּבֵבית־ה' ִּבירּוָׁשַלִ

ַוַּיַעׂש ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב ַוֹּיאֶמר . ֶאל־ְרַחְבָעם ֶמֶלְך־ְיהּוָדה
ֹלֶהיָך  )לעם( ֲאֵלֶהם ם ִהֵּנה א  ַרב־ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשַלִ

ַוָּיֶׂשם ֶאת־ָהֶאָחד   .ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהע לּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַוְיִהי ַהָּדָבר ַהֶּזה . ד ָנַתן ְּבָדןְּבֵבית־ֵאל ְוֶאת־ָהֶאחָ 

)מל"א " ְלַחָּטאת ַוֵּיְלכּו ָהָעם ִלְפֵני ָהֶאָחד ַעד־ָּדן
ל(. רוב מלכי ישראל הלכו בעקבותיו של -יב:כו

המלך ירבעם ואפשרו לעם להקריב קרבנות מחוץ 
 לבית המקדש שבירושלים. 

בוודאי היו מלכים שפעלו לפי רצון הקב"ה, במיוחד 
לך שלמה. אולם אחרי תקופת דוד המלך דוד והמ

ושלמה חלה הדרדרות במלכות ישראל כמפורט 
 בספר מלכים, בדיוק כפי שניבא שמואל.  

כיום אין קרבנות ואין מלך על ישראל. אולם גם        
ל המקובלת אצל -התנאים בעולם השתנו. עבודת הא

העמים אינה באמצעות הקרבת קרבנות. כמו כן, 
ת הנאורות אינו מונרכיה אלא המשטר הנהוג במדינו

דמוקרטיה, ולכן נעלם בפועל הנימוק שהוביל 
כן, -פי-על-להקרבת קרבנות ומינוי המלך.  ואף

הרמב"ם קובע במשנה תורה שמצוות אלו חלות גם 
היום, ונהיה חייבים לקיימן כאשר יחזרו התנאים 

 הנדרשים.  
קביעה זו של הרמב"ם מתאימה להלכה באשר        

ת ותקנות דרבנן )הלכות ממרים ב, ב(.  לגזירו
הרמב"ם קובע שאפילו אם הנימוק לתקנה או 
לגזירה נעלם במהלך הזמן ואינו תקף עוד, בכל זאת 
אין בית דין אחר רשאי לעקור את אותה תקנה או 
גזירה. אם עיקרון זה חל על תקנות דרבנן, הרי שהוא 

 חל במשנה תוקף גם באשר למצוות התורה. 
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