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 ן"ם והרמב" במשנת הרמבנותטעמי מצוות הקרב

 

הפסוקים הרבים העוסקים . ספר ויקרא בכלל ופרשתנו בפרט עוסקים רבות במלאכת הקרבת הקרבנות
ה "ואולם אין בהם הסבר מדוע ציווה הקב,  את אופן ביצוע העבודהפירוט רבבקרבנות סוקרים ב

ימים ושבתנאים מס, דומה אמנם שניתן להסיק מפסוקי התורה. בנותתחילה על עצם השימוש בקרלכמ
אבל התורה אינה מבארת לנו מדוע קיים צורך , הקרבנות מסייעים לכפר על עוונותיהם של בני ישראל

ונבחן את דעות הפוסקים ביחס , להלן נידרש לשאלה זו. לשם קידומה של תכלית זאת, בקרבנות דווקא
 . ת הקרבנות עבור עם ישראללחשיבותה מעשית של עבוד

 אחר כך כל הדעות בנושא סתעפוואשר מהם נ, שני הפוסקים החשובים והגדולים אשר דנו בשאלה זו
מרבית הפוסקים הדנים בטעמי מצוות הקרבנות , הואיל ובסופו של דבר. ן"ם והרמב"הינם הרמב, זה

 . אן בהצגת שתי השיטות בלבדנסתפק כ, וכן מפאת קוצר היריעה, תומכים באחת משתי השיטות הללו
) שמואל אבן תיבון' בתרגום ר(ם "כותב הרמב) ב"בתחילת פרק ל(בחלקו השלישי של מורה הנבוכים 

 :את הדברים הבאים
יתבאר לך מהם ערמת , רוצה לומר הפעולות הטבעיות, כשתתבונן בפעולות האלוקיות

ולזה אי אפשר . וםוהוא שאי אפשר לצאת מן ההיפך אל ההיפך פתא ...השם וחכמתו
והיה המנהג המפורסם בעולם כלו ...לפי טבע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו פתאום

שהיו אז רגילין בו והעבודה הכוללת אשר גדלו עליה להקריב מיני בעלי חיים 
ומפני זה השאיר השם מיני העבודות  ...בהיכלות ההם אשר היו מעמידים בהם הצלמים

והגיע התחבולה בזאת  ...וציוונו לעשותן לו יתברך, ךלשמו יתבר ...ההם והעתיקם
 תוהתקיימה הפנה הגדולה האמיתי, הערמה האלוקית שנמחה זכר עבודה זרה

 .  והוא מציאות השם ואחדותו, באומתנו
משום שבעולם , ה ציוה את עם ישראל להקים מקדש ולהקריב קרבנות"שהקב, ם אומר אם כן"הרמב

ה רצה לעקור את "הקב. עבדו כולם עבודה זרה והקריבו קרבנות, התורהשבו חי עם ישראל לפני מתן 
אולם ידע שהעם לא יוכל לעמוד בגזירה אשר תאסור עליו לבצע , העבודה הזרה מקרב עם ישראל

ה לעם ישראל "איפשר הקב, אשר על כן. עבודה זרה מבלי לאפשר לו אפיק חלופי כלשהו במקומה
, ה באופן בלעדי"אלא שנשוא הפולחן היה הקב,  לפולחן האלילילקיים פולחן שיש לו דמיון מסוים

ה גוזר "ם גם מציין שהקב"בהמשך הדברים הרמב. ועל ידי כך נמחקה תכונת האלילות מקרב עם ישראל
וחלף זאת הוא מאפשר לבני האדם לשנות את הטבע , על עצמו שלא לשנות את טבע האדם בדרך ניסית

 .ה לכך שעם ישראל יגמל בהדרגה מן העבודה הזרה"ג הקבומטעם זה דא, שלהם בדרך טבעית
עדיין , שלמרות שבימינו אין עם ישראל להוט אחר העבודה הזרה, ם"במקומות אחרים מבהיר הרמב

 ולקיים בו את כל 1,קיימת מצווה וחובה לבנות מחדש את בית המקדש למן הרגע שהדבר יתאפשר
 . המצוות העוסקות בקרבנות

שם הוא ). ח, הלכות מעילה ח(ספר משנה תורה בחשוב מאד להביא את דבריו , ם"להבנת שיטת הרמב
ה ציוה "שלהלכה יש לראות את עבודת הקרבנות כמשתייכות לחוקים אשר הקב, ככל הנראה פוסק

                                                           
המלך המשיח עתיד ): "'א,  יא(, נפסק בהלכות מלכים.  א:שתי דוגמאות לשיטתו זו אנו מוצאים בספר משנה תורה 1

וחוזרין כל , ומקבץ נדחי ישראל, ובונה בית המקדש, הלעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה לממשלה הראשונ
ם "הרמב. ב". ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, מקריבין קרבנות, המשפטים בימיו כשהיו מקודם

וחוגגים אליו שלש , מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות' מצות עשה לעשות בית לה): "א,  א(, פוסק בהלכות בית הבחירה
 ."מים בשנהפע
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: ואשר חכמים קבעו שיש לקיימם ואין רשות להרהר בהם, מבלי שיהיה לכך טעם ידוע, לעשותם
וכל ...אמרו חכמים חקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם. עמם ידועוהחוקים הן המצות שאין ט"

 2".עבודת הקרבנות מכלל החקים הם
 .ם במורה למצוות הקרבת הקרבנות"רבים הם המתנגדים להסבר שמביא הרמב

ן פוסק בתשובותיו על טעמו של "מתלמידיו החשובים של הרמב, )ג"המאה הי, ספרד(א "הרשב
אל תתן לבך לטעמי : "את הדברים הבאים', לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד'ת ם לאיסור בבהמו"הרמב

 3".וגם בזו קושיה, כי יש קושיות גדולות כמעט בכולן, ל"המצוה שכתב הרב ז
 .תוצע כפרשנות בלעדית לטעמי המצוות, ם"א מתנגד לכך שמפרשנותו של הרמב"נראה שהרשב

המאה , אשכנז( המאירי :םה, ם כהסברים בלעדיים"מבפוסקים נוספים אשר מתנגדים לאימוץ הסברי הר
רבי משה נרבוני ) ד" המאה הי,ספרד(הרב מנחם בן אהרון זרח , )ד" המאה הי,ספרד(א "הריטב, )ג"הי

ולבסוף , )ז"תחילת המאה הט, ממגורשי ספרד לאיטליה(עזריה מן האדומים ' ר, )ד"ספרד המאה הי(
 שמן הראוי לאסור על לימוד מורה הנבוכים רק בגלל הסבר אשר קובע, )ח" המאה הי,אשכנז(ץ "היעב

  5.ם"וכן מוסיף וקובע שספר מורה הנבוכים כלל לא נכתב על ידי הרמב, הקרבנות המובא בו
ר הירש אשר תוקפים באריכות שיטה זו של "מקרב חכמי זמננו ניתן להצביע גם על הרב קוק והרש

 6.ם"הרמב
הוא . ם"התנגד באופן נחרץ ותקיף מאד לשיטת הרמב, ג"מאה הימגדולי הפוסקים בספרד ב, ן"הרמב

ואילו באמת היו הקרבנות רק ', ם מן העובדה שנח והבל הקריבו קרבנות לה"מקשה על שיטת הרמב
' לא מובן מנין צמח סוג זה של עבודת ה, המצאה חדשה ממדבר סיני אשר נועדה לעקור מנהגי אלילות

 :אנושיכבר אצל ראשוני בניו של המין ה
מגואל ' והנה הם דברי הבאי ירפאו שבר גדול וקושיא רבה על נקלה יעשו שלחן ה

לחם אשה 'והכתוב אמר כי הם . שאיננו רק להוציא מלבם של רשעים וטפשי עולם
, אין בעולם כשדי או מצרי, והנה נח בצאתו מן התיבה עם שלשת בניו... 'לריח ניחוח

וממנו אמר אל לבו ', את ריח הניחוח' וירח ה'בו ואמר '', ויטב בעיני ה'הקריב קרבן 
 7.לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם'

 :ן שני טעמים אחרים למצוות הקרבת הקרבנות"בהמשך הדברים מציע הרמב

                                                           
עורך השוואה , )1987(ז "ירושלים תשמ, הקרבן בישראל על פי המקרא והמנהגים של העמים השכניםהקרבן בישראל על פי המקרא והמנהגים של העמים השכניםהקרבן בישראל על פי המקרא והמנהגים של העמים השכניםהקרבן בישראל על פי המקרא והמנהגים של העמים השכנים, צבי וינברג 2

ם "מחבר הספר סבור שהסברו של הרמב. בין הקרבנות בישראל לבין קרבנות העמים השכנים בתקופת המקרא ולפניה
אך עוקרת מהם , נים מסויימים מן הקרבנות בעמים השכניםמקבל חיזוק משמעותי מן האופן שבו התורה מאמצת מאפיי

, ניתן להציע כאן הסבר לפיו הרמז הגדול של מורה הנבוכים ללומדיו הינו. באופן שיטתי את כל האלמנטים האליליים
אלא שכוונתו להציע הסברים לבני דורו השקועים בפילוסופיה , ם אינו בהכרח מסכים עם הדברים האמורים בו"שהרמב

 אגרות צפוןאגרות צפוןאגרות צפוןאגרות צפוןר הירש בספרו "וראה בעניין זה את הדברים שכתב הרש. ליישב עבורם בין ההלכה והפילוסופיה בת זמנםו
  . להלן6והמצוטטים בהערה 

 .ג"רנ' ס', חלק ד, 1825, ה"ליוורנו תקפ, אאאא""""ת הרשבת הרשבת הרשבת הרשב""""שושושושו, שלמה בן אדרת  3
יום טוב בן אברהם ; 546' עמ, ג"י',  משיב נפש בחלק, )1950(י "ניו יורק תש, חבור התשובהחבור התשובהחבור התשובהחבור התשובה, מנחם בן שלמה המאירי  5

ם "ורשה תר, צדה לדרךצדה לדרךצדה לדרךצדה לדרך, מנחם בן אהרון זרח; ה"דף פ, פרשת ואתחנן, )1982(ב "ירושלים תשמ, ספר הזכרוןספר הזכרוןספר הזכרוןספר הזכרון, אשבילי
פרקי משה למשה ", המובא במאמרו של קולט סירא, פרק שלישי, ספר פרקי משהספר פרקי משהספר פרקי משהספר פרקי משה, משה הנרבוני'; א, ו"דף מ, )1880(

, ד"י, חלק אמרי בינה, )1970(ל "ירושלים תש, מאור עינייםמאור עינייםמאור עינייםמאור עיניים, עזריה מן האדומים; 305, 287' עמ, ט" לתרביץתרביץתרביץתרביץ, "נרבוני
  .62-61' עמ, )1870(, ל"למברג תר, מטפחת ספריםמטפחת ספריםמטפחת ספריםמטפחת ספרים, יעקב עמדין; 199' עמ

תייחסותו הרב קוק קובע שהוא מתנגד לה. 540' שם עמ; 18' עמ, ד"ירושלים תשמ, הההה""""מאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראי, אברהם יצחק קוק 6
וחלף זאת הוא קובע שיש לראות את , ם למצוות השונות כאילו נועדו להשפיע על עם ישראל בעברו הרחוק"של הרמב

הוא מתנגד לראות במצוות הקרבנות מצוות , כיון שכך. המצוות כאילו נועדו להשפיע על עם ישראל היום ובעתיד
ם "שעיסוקים רבים של הרמב, ברים מוסיף הרב קוק וקובעבהמשך הד.  שנועדו בעבר לעקור את העבודה הזרה מישראל

לאחר שברבות השנים קרס , שהרי חלקם איבדו את ביסוסם הפילוסופי. במורה הנבוכים כבר אינם רלוונטים בימינו
ואילו חלקם האחר פסק להיות רלוונטי משום שבזמננו השאלות האמורות כבר , העיקרון הפילוסופי אשר עליו הם נשענו

  .  ם בזמנו את הדברים על הכתב"ועל כן נעדרת היום אותה המבוכה שבגינה העלה הרמב,  מעסיקות את בני הדוראינן
ובין , ם"מתנגד גם הוא לשיטת הרמב) ט" ס–ח "ס' עמ, )1952(ב "ירושלים תשי, אגרות צפוןאגרות צפוןאגרות צפוןאגרות צפון(הרב שמשון רפאל הירש 
היו . נוער של ישראל השתלמות עצמאית פילוסופיתבבתי ספר של לא יהודים נשתלמה רוח ה": שאר דבריו הוא כותב

כיון . כמשימה העליונה ביותר קנו לעצמם השתלמות עצמאית בהכרת האמת. שואבים חכמת יוון מתוך בארות ערב
והנה הקימה העת ההיא איש בעל ... מיד הרגישו בכך סתירה אל היהדות שאת רוחה לא הכירו ולא ידעו, שנתעורר רוחם

מן החוץ חדר לתוך ...דוקא הוא שהוליד כל הטוב והרע כאחד...א רק יישב את הסתירה על ידי פשרההו...רוח כביר
גם לדידיה התכלית הנעלה . ובהן ביצע את הפשרה, היהדות והביא בידו השקפות כאלו שמצא אותן קיימות במקום אחר

 תכלית היא ולא -' הכרת ה. טפל להואילו החלק המעשי אינו אלא , ביותר היא השתלמות עצמית על ידי הכרת האמת
 אין הם לדעתו אלא גורמים -המצוות ...ונמצא כי היהדות כפופה ביסודה לתוצאותיה של אותה חקירה עיונית... אמצעי

יצרו להם מראש השקפות . הרי באו ותפסו לעצמם נקודות השקפה אשר מחוץ ליהדות ומשכו את זו אל עצמם...מדריכים
 ".  המצוות בלא לתת את הדעת על גלויה הממשי של המצוהעל מהותן המשוערת של

 ).ב" י–א "י' עמ, ז"ם תשכ-י, שעוועל כרך ב' מהד(ט  , אן בפירושו לויקרא"רמב 7
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ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם כי בעבור שמעשי בני האדם נגמרים 
ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד כי כאשר יחטא ' צוה ה, במחשבה ובדבור ובמעשה

וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה , ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, המעשה
וראוי לו , כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו...והתאוה

 הקרבן -לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר , שישפך דמו וישרף גופו
 8. דברים מתקבלים מושכים הלב כדברי אגדהואלה...הזה

ניתן , שאם אנו רוצים להסביר להדיוטות את פשר הקרבן, ן הוא"הסברו הראשון האגדתי של הרמב
כשיראה המקריב את , שהרי. להסביר להם שהמטרה היא לגרום לחזרתו בתשובה של מביא הקרבן

ובאופן ,  שקרבן זה נועד לבוא תחתיוייזכר בחטאיו ובעובדה, הכהן מבצע את כל הפעולות הנדרשות
ן מוסיף אחר כך שהסבר זה איננו הטעם האמיתי להבאת "הרמב. זה הוא יחזור בתשובה שלמה

ם בשביל ליישב את דעתם של האנשים "אלא הוא רק נועד לשמש כתחליף להסברו של הרמב, הקרבנות
תכנס בו ממה שאמרו רבותינו . ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם: "י העם המבולבליםפשוט

 סוד ן את"בחלק זה מסביר הרמב". וכל קרבן לשון קריבה ואחדות...שם המיוחד...בספרי ובסוף מנחות
 .באופן שהקרבת הקרבן מלאה בתוכן מיסטי קדוש, הקרבן על פי תורת המיסטיקה

  9. המיסטיים שבהקרבת הקרבנות גם במספר מקומות נוספיםן מתייחס לכוחות"הרמב
 . בטעמי הקרבת הקרבנות אנו רואים שתי שיטות עיקריות בקרב הפוסקים: סיכומם של דברים

ם הרציונליסטית מסבירה את הקרבנות ככלי אשר נועד לעקור את האלילות מקרב עם "שיטת הרמב
שבימינו ובכל זמן קיימת מצווה וחובה להקים , הי כן להלכה הוא פוסק במשנה התור"ואעפ. ישראל

המשייכת , ן"ם יש לנו את שיטת הרמב"לעומת שיטתו של הרמב. את המקדש ולהקריב בו קרבנות
 דעות שאר הפוסקים אשר דנו סתעפומשתי השיטות הללו נ. למצוות הקרבת הקרבנות חשיבות מיסטית

ומנסים ,  שיטותיהם בתווך שבין שתי השיטותובחלקם הגדול הם ממקמים את, בטעמי מצוות הקרבנות
 10.להשלים ביניהם

 חיימוביץ) יוסי(פרי 'ד ג"עו
 ם-י, דוקטורנט משפט עברי

                                                           
 .שם 8
והנה התורה אסרה לגמרי : "וכותב, ן לשעיר המשתלח ביום הכיפורים"מתייחס הרמב, )ט"פ' עמ(ח , טז' רושו לויקיבפ 9 

ה ביום הכיפורים שנשלח "אבל ציוה הקב, אכים הם מקור הכוח של הגלגלים וכל עבודה להםקבלת אלקותם של המל
עניינה דומה  "-ן שהפרה האדומה " בהמשך פירושו לפסוק כותב הרמב".שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן

ן את הדברים " הרמבכותב, ה"ל' עמ', ח', בפרושו לבראשית רבה ב". לעניין השעיר המשתלח להעביר רוח הטומאה
והקרבנות יהיה משך הברכה . ומהם יבא להם הגידול, כי הצמחים וכל בעלי החיים צריכים לכוחות הראשונים ":הבאים

אין לך עשב ועשב מלמטה ...ומהם יהיו ויחיו לעולם בגשמי רצון וברכה שיגדלו בה , ומהם לצמחי גן העדן, לעליונים
 ". ואומר לו גדלשאין לו מזל ברקיע והוא מכה אותו 

התגבשות התפיסה : מתאוריה למאגיה", ן ראה מאמרו של דב שורץ" להתפתחויות שונות המבוססות על שיטת הרמב10
 .387' עמ, 4כרך , קבלהקבלהקבלהקבלה, "ן ופרשניו"המגית טליסמנית של טעם הקרבנות בחוג הרמב

 
 .הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

 
 


