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גישת הרמב"ם לנושא הקרבנות
נתן אביעזר

חשיבות הקרבנות מתבטאת בעשרות מצוות בתורה
הקשורות בהם .לנושא הקרבת קרבנות ובניית
המשכן הוקדשו יותר פסוקים מאשר לכל נושא
הלכתי אחר .ארבע פרשות שלמות בספר "שמות"
מוקדשות לבניית המשכן וכליו ולהכנת בגדי
הכהונה" :תרומה"" ,תצוה"" ,ויקהל" ו"פקודי",
והקרבת הקרבנות מתוארת בפרטי פרטים בפרשות
הראשונות של ספר "ויקרא" .הקרבנות והמשכן
מוזכרים בהרחבה גם בפרשות "פנחס"" ,נשא" ו"כי
תשא" .אפשר להתרשם מכל הפסוקים הללו
שקיימת חשיבות מיוחדת לכל המפעל האדיר הזה
של הקרבנות.
אולם ,בחיבורו "מורה הנבוכים" (חלק ג ,פרק
לב) הרמב"ם מציע גישה אחרת לחלוטין לעניין
הקרבנות ,גישה המתאימה לכתוב בפרשתנו .לפי
דבריו קיימת אי-התאמה בולטת בין התייחסותה של
התורה לקרבנות לבין התייחסותם של הנביאים
לנושא זה .להלן מספר דוגמאות שהרמב"ם מביא:
א .בספר ישעיהו כתוב (א:יא)" :לָמָּ ה־לִּ י
רֹב־זִ בְ חֵ יכֶם יֹאמַ ר ה' שָׂ בַ עְ תִּ י עֹ לוֹת
פָּרים וּכְ בָ ִשׂים
אֵ ילִ ים וְ חֵ לֶב ְמ ִריאִ ים וְ ַדם ִ
תּוּדים ֹלא חָ פָ צְ תִּ י" .אולם כתוב
וְ עַ ִ
בתורה שה' כן חפץ בעולות אילים
ובדם פרים.
ב .בספר ירמיהו כתוב (ז:כב)ֹ" :לא־ ִדבַּ ְרתִּ י
(הקב"ה) אֶ ת־אֲבוֹתֵ יכֶם וְ ֹלא צִ וִּ יתִ ים בְּ יוֹם
ל־דּבְ ֵרי
הוֹצִ יאִ י אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם עַ ִ
עוֹלָה וָ זָבַ ח" .אולם הרי כן כתוב בתורה
בהרחבה "על דברי עולה וזבח" בזמן
יציאת מצרים .פרקים שלמים ואפילו
1
פרשות שלמות עוסקים במצוות אלה.
ג .בספר מיכה כתוב (ו:ז)ֲ " :הי ְִרצֶ ה ה'
בְּ ַאלְ פֵ י אֵ ילִ ים בְּ ִרבֲבוֹת ַנ ֲחלֵי־שָׁ מֶ ן".
אולם כתוב בתורה כי ה' אכן רוצה
* נתן אביעזר הוא פרופסור (אמריטוס) במחלקה לפיזיקה,
באוניברסיטת בר-אילן ומחבר הספרים" :בראשית ברא"
ו"אמונה בעידן המדע".

באלפי קרבנות .התורה מחייבת מעל
אלף קרבנות ציבור מידי שנה.
הרמב"ם מיישב את אי-ההתאמה הזו בין הכתוב
בתורה לבין דברי הנביאים באופן הבא .לפי גישתו,
הנביאים מדברים על אי-החשיבות של הקרבנות
בעיני הקב"ה ,ולעומת זאת ,בתורה מתוארת
חשיבות הקרבנות לאדם המקריב .הרמב"ם מסביר:
והיה הנוהג המפורסם בעולם כולו הרגיל אז,
והעבודה הכללית אשר גדלנו עליה הייתה
הקרבות מיני בעלי-חיים באותן ההיכלות,
וההשתחוויה להם ,והנחת הקטורת לפניהם,
בעבודה באותן ההיכלות העשויות לכוכבים.
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
הקרבן לו ,וההשתחוויה לו ,והקטורת לפניו,
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)
ושאין צורך לה' בהן".
הרעיון הזה של הרמב"ם מופיע כבר
בפרשתנו" :יָבִ יאוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת־זִ בְ חֵ יהֶ ם...לַה'
אֶ ל־פֶּ תַ ח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ל־הַ כֹּהֵ ן ...וְ ז ַָרק הַ כֹּ הֵ ן אֶ ת־הַ ָדּם
ל־מזְ בַּ ח ה' פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ הִ ְק ִטיר הַ חֵ לֶב לְ ֵריחַ
עַ ִ
נִיחֹ חַ לַה'" (ויק' יז:ה-ו) .ומיד אחרי פסוקים אלו
כתוב" :וְ ֹלא־יִזְ בְּ חוּ עוֹד אֶ ת־זִ בְ חֵ יהֶ ם ל ְַשּׂעִ ִירם (סוג
אלילים) אֲשֶׁ ר הֵ ם ֹזנִים ַאח ֲֵריהֶ ם" (יז:ז) .הפסוק הזה
מסביר שטעם המצוות הכתובות בפסוקים שלפניו
הוא להרחיק את האדם מעבודת האלילים.
לסיכום שיטת הרמב"ם :בזמן מתן תורה
הייתה הקרבת קרבנות הדרך המקובלת בקרב
העמים לעבוד את הא-ל ,ולא היה מציאותי לצפות
מבני ישראל שינהגו שלא ככל שאר העמים .זו אם
כן הסיבה להימצאותה של מצוות הקרבנות בתורה;

להקריב קרבנות ,וחשש שיעלו לירושלים ,לבית
המקדש ,למטרה זו .לכן הקים ירבעם מקדש חלופי
בממלכת ישראל " :וַ יֹּאמֶ ר י ָָרבְ עָ ם בְּ לִ בּוֹ ...אִ ם־ ַי ֲעלֶה
הָ עָ ם הַ זֶּה ַלעֲשׂוֹת זְ בָ ִחים בְּ בֵ ית־ה' בִּ ירוּשָׁ ִ ַלם ...וְ שָׁ בוּ
ְהוּדה .וַ יַּעַ שׂ ְשׁנֵי עֶ גְ לֵי זָהָ ב וַ יֹּאמֶ ר
ל־רחַ בְ עָ ם מֶ לְֶך־י ָ
אֶ ְ
ֲאלֵהֶ ם (לעם) ַרב־ ָלכֶם מֵ עֲלוֹת יְרוּשָׁ ִ ַלם הִ נֵּה אֹלהֶ יָך
י ְִשׂ ָראֵ ל אֲשֶׁ ר הֶ עלוָּך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם .וַ יָּשֶׂ ם אֶ ת־הָ אֶ חָ ד
בְּ בֵ ית־אֵ ל וְ אֶ ת־הָ אֶ חָ ד נָתַ ן בְּ ָדן .וַ יְהִ י הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה
ד־דּן" (מל"א
לְ חַ טָּ את וַ יֵּלְ כוּ הָ עָ ם לִ פְ נֵי הָ אֶ חָ ד עַ ָ
יב:כו-ל) .רוב מלכי ישראל הלכו בעקבותיו של
המלך ירבעם ואפשרו לעם להקריב קרבנות מחוץ
לבית המקדש שבירושלים.
בוודאי היו מלכים שפעלו לפי רצון הקב"ה ,במיוחד
המלך דוד והמלך שלמה .אולם אחרי תקופת דוד
ושלמה חלה הדרדרות במלכות ישראל כמפורט
בספר מלכים ,בדיוק כפי שניבא שמואל.
כיום אין קרבנות ואין מלך על ישראל .אולם גם
התנאים בעולם השתנו .עבודת הא-ל המקובלת אצל
העמים אינה באמצעות הקרבת קרבנות .כמו כן,
המשטר הנהוג במדינות הנאורות אינו מונרכיה אלא
דמוקרטיה ,ולכן נעלם בפועל הנימוק שהוביל
להקרבת קרבנות ומינוי המלך .ואף-על-פי-כן,
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
לגזירות ותקנות דרבנן (הלכות ממרים ב ,ב).
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.

בני ישראל יבקשו להקריב קרבנות בכל מקרה ,ואם
לא תינתן להם האפשרות להביא קרבנות לקב"ה ,הם
יביאו את קרבנותיהם לאלילים.
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
ותאמר לי ,היאך באו צווים ואזהרות ומעשים
גדולים ומדוקדקים מאוד ובזמנים קבועים,
והם כולם אינם מטרה לעצמם אלא מחמת
דבר אחר.
יש עוד מצווה בתורה שכל מטרתה לספק את רצון
העם להיות כמו שאר העמים ,והיא מינוי מלך .כתוב
ָארץ אֲשֶׁ ר ה'
בפרשת "שופטים"" :כִּ י־תָ בֹא אֶ ל־הָ ֶ
אֹ-להֶ יָך נֹ תֵ ן לְָך וִ ִיר ְשׁתָּ הּ וְ יָשַׁ בְ תָּ ה בָּ הּ וְ ָאמַ ְרתָּ אָ שִׂ ימָ ה
עָ לַי מֶ לְֶך כְּ כָל־הַ גּוֹיִם אֲשֶׁ ר סְ בִ יבֹתָ י .שׂוֹם תָּ ִשׂים עָ לֶיָך
מֶ לְֶך" (דב' יז:יד-טו) .מה פשר המילים "וְ ָאמַ ְרתָּ
אָ ִשׂימָ ה עָ לַי מֶ לְֶך כְּ כָל־הַ גּוֹיִם אֲשֶׁ ר סְ בִ יבֹתָ י"? הרי
מדובר במצווה מן התורה ,מדוע אם כן כתוב שבני
ישראל דורשים את זה ("וְָאמַ ְרתָּ אָ ִשׂימָ ה עָ לַי
מֶ לְֶך")? ועוד ,מדוע מצווה זו קשורה במה שעושות
אומות העולם ("כְּ כָל־הַ גּוֹיִם אֲשֶׁ ר סְ בִ יבֹתָ י")?
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
אחר של הנהגה.
הסבר זה על מינוי מלך בישראל מקבל את
ביטויו בספר שמואל ,שבו כתוב" :וַיִּ תְ קַ בְּ צוּ כֹּל זִ ְקנֵי
ֹאמרוּ אֵ לָיו...
ל־שׁמוּאֵ ל הָ ָרמָ תָ ה ,וַ יּ ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ָיּבֹאוּ אֶ ְ
ִשׂימָ ה־לָּנוּ מֶ לְֶך לְ שָׁ פְ טֵ נוּ" (שמו"א ח:ד-ה) .תגובת
שמואל לבקשה זו מוזרה ביותר .במקום לברך את
בני ישראל על בקשתם לקיים מצווה מן התורה,
ָאמרוּ (בני
כתובַ " :ויּ ֵַרע הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי ְשׁמוּאֵ ל ַכּאֲשֶׁ ר ְ
ישראל) תְּ נָה־לָּנוּ מֶ לְֶך לְ שָׁ פְ טֵ נוּ" (ח:ו) .למה "וַ יּ ֵַרע
הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי ְשׁמוּאֵ ל"? הרי בני ישראל מבקשים
ביזמתם לקיים מצווה מן התורה!? ויתרה מזו,
שמואל מנסה בכל כוחו לשכנע את עם ישראל
לוותר על בקשתם" :וַ יֹּאמֶ ר (שמואל) זֶה יִהְ יֶה ִמ ְשׁפַּ ט
הַ מֶּ לְֶך אֲשֶׁ ר י ְִמֹלְך ֲעלֵיכֶם אֶ ת־בְּ נֵיכֶם יִקָּ ח...
ת־שׂדוֹתֵ יכֶם וְ אֶ ת־כּ ְַרמֵ יכֶם
וְ אֶ ת־בְּ נוֹתֵ יכֶם יִקָּ ח ...וְ אֶ ְ
חוּריכֶם הַ טּוֹבִ ים
וְ זֵיתֵ יכֶם הַ טּוֹבִ ים יִקָּ ח ...וְ אֶ ת־בַּ ֵ
ֲמוֹריכֶם יִקָּ ח ...וְ אַ תֶּ ם תִּ הְ יוּ־לוֹ ַלעֲבָ ִדים"
וְ אֶ ת־ח ֵ
(ח:יא-יז) .אבל כל זה לא עזר" :וַ יְמָ אֲנוּ הָ עָ ם לִ ְשׁמֹ עַ
ֹאמרוּ לּ ֹא כִּ י אִ ם־מֶ לְֶך יִהְ יֶה עָ לֵינוּ.
בְּ קוֹל ְשׁמוּאֵ ל וַ יּ ְ
וְ הָ יִינוּ גַם־ ֲאנ ְַחנוּ כְּ כָל־הַ גּוֹיִם" (ח:יט-כא).
ההיסטוריה של עם ישראל הצדיקה את עמדת
שמואל ואת עמדת הרמב"ם .כאשר ייסד ירבעם את
מלכות ישראל ,הוא היה ער לתאוות עם ישראל
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