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 הקדמה לויקרא

 ]מקומו של ספר ויקרא[
 ,דושוי מתורת האלהים ספר הכתוב בריאת העולם וחבספר הראשוןאחרי אשר 

 . ם ועניני אבותינו הקדושי ם עד רדת יעקב וזרעו למצרי,והסתעפות הדורות הראשונים

'  ויגאלם ה,פרה התו רה מה שהר עו שם עמהם המצריים בג לות ושעבודיסובספר השני 

 והנסים שנעשו להם במצרים ועל הים ובדרך המדבר עד בואם אל הר ,על ידי משה ואהרן

 ומה ,בלו מפי הגבורה  התורה והמצותי וק,לם למעלת הנבואהו וששם הגיעו כ,סיני

 ושעשו את המשכן כדי שתשרה ביניהם ,ון הה וא ואיך נתכפר להם הע,שחטאו שם בעגל

'   שענן ה, כמו שראו בעיניהם ביום שהוקם המשכן ,השכינה האלהית וההשגח ה העליונה

 . מלא את המשכן' סה את האהל וכבוד היכ

 לבאר בו עבודת המקדש ואיכה יעבד ו  ,הספר הזה השלישיהוצרכה התו רה לכתוב אחריו 

 ושהם ישתדלו תמיד לעיין ולדעת .י ישראל מעונותיהםהכוהנים את אלהיהם ויכפ רו על בנ

 להי ישיר את העם וללמדם את הדרך ילכו בה ואת ,חקותיו מצותיו ו משפטיו’ תורת ה

ונאמר . ' וגוכי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כמו שאמר .המעשה אשר יעשון

יורו משפטיך ליעקב ר ונאמ. והגידו לך את דבר המשפט' ובאת אל הכוהנים הלוויים  וגו

 . וגומרותורתך לישראל 

 

 ] זכו יו ת  הכ ו ה נ ים[
 עד שלא , מבלי טורח,וראה עם זה לתת לכוהנים מאת העם מזונם ההכרחי ודי ספוקם

ולמעלתם רצה שיהיו  . יטרידום וימנעום משלמותם בקשת צרכיהם וצרכי אשה ובנים

 , ושלא יטמאו למתים,ותדו תיהם ומעלותיהם השכליימצויינים משאר העם בלבושיהם ומ

 ושלא ישאו איזו  . מפני הדרת פניהם,ושלא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו

 ושינזרו מיין  ושכר בבו אם לעבוד . כי אם הראויה אליהם בטהרה ונקי ו ת,אשה שתזדמן

 ושיהיו מקודשים בכל עניניהם כמו  , ושלא יקרב בעל מום ולא זקן לעבוד במזבח,עבודה

 .שים יהיו לאלהיהםשאמר קדו

 . דשתו קדוש יהיה לךי כמו שאמר וק,ו ה את העם שיכבדו את הכהןיווצ

 נקרא הספר הזה בדב רי רבותינו ,מוד הכו ה נים והיישרתםיקר הספר הזה  בליולהיות ע

 .תורת כוהניםל "ז

 

  ] תורה כוהנים–מבנה ספר ויקרא [
  : הספר הזה מתחלק לשני חלקים ראשוניםהאמנם הי

לת סדר ויקרא עד כמעשה ארץ י והוא מתח,א בקדושת הכוה נים ודרכי עבודתםהו חדהא

 .  שהם חמשה סדרים ומחצה,מצרים
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 במה שיעשו ויז הרו ממנו וכ מו שאמר והתקדשתם ,הוא בקדושת העם שניוהחלק ה

 .  ובזה באו שאר סדרי הספר הזה.והי יתם קדושים

 

ראה בסדר אמור י כמו שי,לכוהנים נתערבו מצוות ואזהרות מיוחסו ת שניוגם באותו חלק 

 וקדושת הכוהני ם  ,חסת לקדושת הכוהניםי לפי שהייתה קדושת העם מתי,אל הכוהנים

ל ו  ו לפי שהוא כ,ל הספר הזה מכלל סדר קדשים"ומבחינה זו שמו חז . מקדשת את העם

 .  וקדושת העם גם כן, וקדושת העבודה,בקדושת הכוהנים

 

 ] יד יע ת  הק ור בנ ות  נ ע למ ת  מ את נו[
 נעלמת מאתנו , עם היותה מבוארת בפסוקי התורה,יען וביע ן היי תה ידיעת הקורבנותו

 ,רבן בי ת מקדשינו ותפארתנוו ואבדה העבודה הה יא בח, מפני שאינה נהוגה,היום הז ה

 .  בהקדמת פירושו למשניות סדר קדשיםם"הרמבוכמו שכתב ה רב הגדול 

 

 כי מהם כבר באו ,ספרי התורהרבנות הם מפוזרים ומפורדים בשאר וני הקיגם שעני

 וכקורבן   , כקורבן הסוטה ו הנזי ר,כ בסדר נשא" ומה ם יבואו אח,בסדר ואתה תצוה

ומהם  .  שלח לךדר ומהם הרבה  בס.יםוי  מקורבן הלו, בהעלותךדר ומהם בס.הנשיאים

 דרומהם בס.  חקת התורה מפרה אדומהדר ומהם בס. קרח ממתנות הכהונהדרבס

 . לםון והמוספ ים כפנחס מקורבנות התמידי

 

ינם דבר י לא שאחדש אני בענ.לםורבנות כוני הקי לכך ראיתי אני לזכור במקום הזה עני -

 ואמשיך הדברים ,תיתי כי לא אזוז ממה  שיורו כתוב י  התורה ודברי  הקבלה הא מ,מדעתי

 אבל אסדר אני אותם . שכל יקר ראתה עינו,הרב הגדול המימוניכפי מה שפי רשם 

 ובדרך חלוקות , ואניחם באופן נכון  ונאות,קומות  אשר נפוצו שםואקבצם מכל המ

 .  באופן שלא ימושו מפינו,מסודרות

יני הקורבנות י אבאר ענ,ב ותי ו והתחלותיוידע בסו כשיו,ובעבור שהי ה  הדבר נודע בשלמות

 . מוד הזה ארבעה פרקיםי ואעשה בל,בותי הםיבס

 

 ]תיאור ענייני הקורבנות שבספר ויקרא[
 . בחומר הקורבנות - אשוןרהפרק ה

 . יח דות אותםיבצורות הקורבנות המ - שניהפרק ה

 . בפועל הקורבנות רוצה לומר המביא אותם - שלישיהפרק ה

 .  רוצה לומר התכלית הכולל בהם, בתכלית הקורבנות-רביע י הפרק ה

 : כי תכליות פרטי הקורבנות יתבארו אחר זה כל אחד במקומו
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 ורבנות בחומר הק -הפרק הראשון 

 ]'קורבן'ו' זבח'המונחים [
.   אבל כל זבח הוא קורבן :אמרו על עניין אחד תמידי י.שם זבח ושם קורבן אינם נרדפים

 על גבי  הנשחט ונקרב בעל החיים לפי שהזבח יאמר  על ,לא יתהפך שיהיה כל קור בן  זבח

 .ךוזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתי כמו שאמר , כי ז ביחה הוא שם השחיטה.המזבח

 . ולכן כל זבח הוא קורבן נקרב על המזבח

  . כי אין בו  שחיטה, והוא קורבן ה עוף,אבל יש קורבן שאינו זבח

  .פול בה שם זבחי שיבעל חיים ואינה ,והמנחה גם כן שנקראת קורבן

קרב על ואמר על כל דבר נשחט ונזבח שיי כי הוא י, יותר כולל מהזבחקורבןהנה אם כן ה

 . פול בה שם זבחי עם היות שלא י,על המנחה ועל העוף ו,המזבח

 

  : יאמר כן משתי בחינותהקורבןושם 

 .  מצד היותו נקרב על המזבח-חד הא

 מפני שהמעשה ההוא יעשה קרבה  רבה בין ה בעלים המקריבים אותו ובי ן  -שני וה

 . ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליווכמו שאמר . האלהים

 

 ]סוגי הקורבנות[
 מינים שלושה וזה מ, הבי תייםבע לי חיים ממנו שיהיה מ ה, התור ה שהקורבן  בכללוזכרה

 .  שהם מן הבקר מן הכבשים  מן העזים,מהבה מות

  ו זה מן התורי ם ומן בני היו נה בלבד ,וממנו שיהי ה מן המעופף

 והם הלחם  : מיניםשלושה וזה מ,וממנו שיהי ה  מן הצומח היוצא מן הארץ והוא המנחה

 .  עליהם הלבונהףונתווס. והשמן ו היי ן

 

ואין ספק שהקורבנות הי ותר נבחרים ומשובחים לפניו יתברך הם שלשת המינים מן 

 ולזה לא היו בקורבנות הצבור לא תורים ולא בני ,הבקר ומן ה כבשים ומן ה עזים בלבד

 . המיני ם הבהמי ים בלבד' יונה ולא היה בהם מנחה בנדבה אבל היו כל זבחי הצבור מג

 

 ] ?ל י ח יי ם נ בחר ו  לק ור בן אי ל ו ב ע [
 וכפי מה ,חדו אלו שזכרתי חומר הקורבנות מזולתם ומסוגםיוראוי לתת הסיבה למה נתי

 . הרב המורהשהעיר עליו 

לשתי ’ חדו לזבחים ולהת קרב על מזבח הי מינים בקר וכבשים ועז י ם נתישלושההנה 

 . סבות

רים ומשובחים מכל  המינים ההם במזגם ומהותם והזנתם יותר נבחשלושתלהיות ' הא
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 . בלתי מדבריםהבעלי חיים

כי לכן לא היה קורבן  ממיני החיה  לפי שלא רצה יתברך . להמצא ם יותר בקלות' והב

 .להעמיס עלינו להביא קורב ן ממה שיקשה מציאותו

בות ילאלו הס, וה שיה יה  קורבן העוף  בלבד מן התורים ומן בני היונהיוולזה גם כן צ

 . ודבריהם בזה נכונים הם. בפירושו לתורה ג"וכן כתב הרלב .בעצמן

 

 ]הסבר אברבנאל למיני הקורבנות[
 : יש לי בזה עוד שתי דעות אחרותאבל לדעתי

 

 ] הק רב נו ת  מר מזי ם  לא בו ת  ה או מ ה[
 : מהן היאשונהארוה

  . מינים רומזים לאבותינו הקדושיםשלושהשאלה ה

ממיני הב עלי חיים  כי כמו שהב קר הוא הגדול ,כי הנה הבק ר רומז לאברהם אבינו

 ויקח בן , גם שנאמר בו ואל הבקר רץ אברהם. כן היה אברהם הגדול שבאבות,הביתי ים

 .בקר רך וטוב

וגם מפני האיל . לפי שהכבש הוא במדרגת המעלה אחר הבקר, והכבש ים רומזים ליצחק

 כמו שאמר ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת ,שהעלה אביו עולה תחתיו בשעת העקדה

 . בנו

 ומצינו שנאמר ליעקב , כי הוא במדרגת הבהמות למטה מהכבש ים,והעזים הי ו רמז ליעקב

 .  בעת ברכת אביווצוואר שהלביש על ידיו ועל ,לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים

 

 יתברך קחה לי עגלה  הצוו ,ולהיות שלשת המינים האלו רומזים אל שלשת האבות

 .  כמו שפירשתי שם, לרמוז אליהם,שמשולשת ועז משולשת ואיל משול

 ואולי לזה גם כן באו . כמו שהתבאר שמה,ואמנם התור וגוזל היו רומזים למשה ואהרן

 . ראשונה וזו היא הסיב ה ה,בקורבנות תורים ובני יונה

 

 ] הק רב נו ת  מר מזי ם  לא ו מ ה  עצ מ ה[
  :והסיבה השנית היא

 להיותם רומזים , לקורבנות ומהמעופף,שנבחרו המינים האלו מהחלק ההולך על ארבעה

 שנאמר כפרה  ,בקרנו אותה בשם יכי הנה הנביאים פעמים כ. על האומה הישראלית

ולכך היה  .  ורבים כן, ואפרים עגלה מלומדה, וקראום פרות הבשן.סוררה סרר ישראל

 שה פזורה   , ובשם צאן,נו אות ה בשם שהיופע מים כ. קורבן שגגת הקהל פר  בן בקר

 . מר ושפטתי בין שה לשה ויחזקאל א,ישראל

 וכן בלשון .קר וכבש אחד בין הערביםוולזה היו קור בנות הצבור התמידין כב ש אחד בב
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ופעמים היו  מכנים את .  ורבים ככה , צאן אובדות היו עמי, ואתנה צאני צאן מרעיתי:צאן

ואמר ירמיהו על האומה . ולכן אמר ישעיהו על כן יכב דוך עם עז. האומה בשם עז ושעיר

 עד שלכן היה השעיר   . גאון עזכם,ויחז קאל אמר והשבתי גאון עזים. יכה נשבר מטה עזא

  . כנגד האומה,'אשר עלה עליו הגורל לה

 

 שלושת ולהיו ת . ומנו את ישראל מכללם, עזים הםהשלש) ה"כ' ביצה ד(ל אמרו "וחז

 לטבח מרו כ שהו בא, המשי לם הנביא אליה בצרת הגלות,המינים האלו  רומזים אל ה אומה

 , כי ה צאן והרחלים כוללים לכבשים ולעזים. ולא יפתח פיו,יובל וכרחל לפני גוזזי ה נאלמה

 שיהי ה כאלו ,ולכך צווה ית ברך שיקריבו  קורבנותיהם  מן המינים  האלה הדומי ם אליהם

 שמהם ,' ועל זה אמר אדם כי יקריב מ כם קורבן לה.הקריבו את דמם ואת בשרם

 .  יקריבו את קרבנם-  שהוא שה כבשים ושה עזים,צאן שהם הבקר וה,ומהדומ ים להם

 

 ] קור בן  ה ע וף[
 לפי שהאומה   , צווה שיקריב מן  התורים ומן  בני הי ונה,אמנם אם דל הוא ואין  ידו  משגת

 ונאמר בדרך השיר על תפלת , כמו שאמר יונתי בחגוי הס לע.נמשלה אליהם גם כן

 . האומה עת הזמיר הגיע וקו ל התור נשמע בארצנו

 לפי שהתורים לא יזדווגו אלא לבת , כתב שנבחרו מן העוף שני המינים לבדן"רמבוה

 .  ודבריו נכונים. וכן ישראל עם השם. והיונים  לא עזבו זוגם,זוגם

 

 :ל" שמיני שכתוב שם וזפרק דעות הפלוסופיםומצאתי אני סיוע לדעתו בספר 

מות שלעתים רחוקים   זו לתי אם ת,והי ונים לא יזדווגו אלא למורגלת להם מהנקבות

 ואינה , ונקבות התורים  לא יהיה לנקבה אחת אלא זכר אחד.יזדווגו לנקב ה אחרת

 . כ" ע.נכנעת לזכר אחר

ואפשר לומר עוד שנבחרו התורים ובני יונה להיותם מחלקי הכוכבים המ ורי ם על בתי 

 :ל" וזראשית חכמה וכמו שכתוב בספר צדק ונוגהשהם ’ עבודת ה

 -  ומהע ופות,והמקומות הט הורים’  ומקום עבודת ה,לותיהתפ בחלקו בתי ,צדק

 . כ" ע.התורים - ומן העופו ת , ובתי עבודת השם, בחלקו אהבת הצדק, ונוגה.היונים

 

 ] מ נחו ת[
 כי הנה לפי שהייתה בדרך מנחה .ואמנם חומר המנחה הוא סולת ושמן ולבונה ויי ן לנסך

מרה מהדברים היותר  וה שיהי ה ח צוו,ששולח אדם לאדוניו להעלות על שלחן המלך

ויין ישמח  : וכמו שאמר המשורר. שהם הלחם והשמן והיי ן,לחןו צריכים ונבחרים במזון הש

  .לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד
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 ; אם היה בזמן ק ציר יקריבו מפרי הארץ,ומפני שדרך בני אדם להקריבם מנחה לאדוניהם

 וסמים להיטיב ריח  ; מהסולת והשמןם מקריבי,ות לחותואם הוא בזמן שאין שם פיר

 :לכן צווה י תברך שככה יעשו גם הם לפני אדון כל הארץ.  ויין  לשתות עליה,המנחה

 ובשאר הזמנים יב יאו את מנחתם מאותם ,שבראשית הפירות יביאו  מנחת הבכורים

יחה יתנו   והיי ן להיט יב  ר, והם הלחם והשמן,הדברים הטו בים הצומחי ם להם מן השדה

 . עליה לבונה

 

.  כפי שהיה מנהגם בזמן ה הוא להקריבם לפני אדוניהם,ארבעה והנה היו מיני המנחות

 .  הנמשך טעם אחר כפי הצורותשניועוד אתן בזה הפרק ה

 

 המינים שלושתהוא מ' הנה התבאר שהחומר היו תר נכבד ונבחר להקריב ממנו קורבן לה

 . חי הב יתי ההולך על ארבעהמ

 .  שני מינים מחיי המעופף,ממנו נבחר לאשר אין ידו משגתולמטה 

 מיני הצמחים היו תר נבחרים מפרי האדמה שלושה מהולמטה ממנו הייתה המנחה שחמר

 .היוצאים להם מן השדה

 

  בתכלית הקורבנות :רביעיהפרק ה

 ]למנוע אלילות: מטרת הקרבנות היא מטרה משנית: ם"רמב[
 . בשל התועלת והחשיב ות ש בהן' ו ות שצ י ו וה  ה מצ –  כוונה ראש ונה: הערת הסבר[

 ]. אבל אי ן  בהן כשלעצ מן  ח י וב,  מצ ו ות שמטרתן  למנ וע טע ו י ו ת  ועביר ות – כוונה שנ יה

 
נה ועל הכו'  שהקורבנות לא צווה אותם ית,ג הוא"ב ח"לרק  בפדעת הרב המורה

 .ההראשונ

 כמו ,בידיעתוה לתת אותנו ממלכת כוהנים וגוי קדוש ושלמים "אלא שכאשר שולח מרע

נתן י ולה, וגומרוידעת היום והשבות אל לבבך' אתה הראית לדעת וגושביאר ואמר 

 . ' וגואלהיכם' ולעבדו בכל לבבכם ועבדתם את ה כמו שנאמר ,לעבודתו

 והעבו דה הכוללת , בום שהיה אז כל העמים רגילי,לוווהי ה המנהג המפורסם ב עולם כ

 , שהיו  שם הצלמים, להיכלות ההםעלי חיי ם ב הי א להקריב מיני,םלאלוהיהלבני אדם 

והעובדים הפרו שים שמה ב היכלות ההם  הנעשים . ולהשתחוות להם ולקטר לפניהם

לם ו לא גזרה חכמתו לצוות אותנו שנניח מיני העבודות ההם כ.הניהםולכוכבים הי ו כ

ה   ויהי. לפי שטבע ה אדם הוא תמיד נוטה למו רגל, כי אז לא יעלה בלב לקבלו,ולבטלם

צוו ה  ’  ויאמר ה,יתברך’   שיקרא אנשים לעבודת ה,א נביא בזמננו זהודומה זה  כאלו יב

אבל תהיה . אתכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תבקשו תשועתו בעת צרה
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 .  שאין ספק שלא יקבלו זה ממנו מפני המורגל.עבודתכם מחשבה מבלתי מעשה

 

 ,ם מהיותם לנבראים ולענינים דמיוניים והעתיק,מיני העבודות ההם’ ובעבור זה ה שאיר ה

 ו יעשו  לו מקדש ,ולכן  צווה לבנות לו היכל. ' וצווה  לעשותם לשמו ית,שאין אמתות להם

 אדם כי יקריב מכם  , ושיהיה  הקו רבן לו יתברך. מזבח אדמה תעשה לי,ומזבח לשמו

 זוב ח   :לתו והז היר שלא לעשות דבר מאלו הדברים לזו. ו שישתחוו לו ויקטרו לו.'קורבן לה

 והגיע בזאת התחבולה האלהית שנמחה זכר . לא תשתחוה לאל אחר.לאלהים יחרם

 ולא ברחו ,ואחדותו’ נה הגד ולה באומתנו  ממציאות ה י ונתקיימה הפ,עבודת אלילים

 . זהו דעת הרב בדבריו. טול העבודו ת שהורגלו בהםיהנפשות ולא השתוממו לב 

 

 ] בו נ ים  ותש וב ת  נר "ן  לד בר י  ר מ ב"הת נ גד ות  ר מ ב[
 שאיננו רק להוציא , מגואל'לחן הו יעשו ש,כתב שאלה הדברים הם דברי הבאין "והרמב

 והכתוב אומר כי הם לחם אשה ,געון עבודת האליליםיפשי  עולם שימלבן של רשעים וט

 . 'ה

ח ולא היו  אז בעולם ואת ריח הניח'  ויריח ה,והנה נח בצאתו מן התיבה הקריב קורבן

הן  יוהבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלב. לילים להתרחק מהםאנשים עובדי עבודת א

ובלעם אמר את שבעת . ין עבודת אלילים בעולם כללילה בל ולא היה עד' וישע ה

ו ה  ו ולא היה דעתו לשלול אמונות רעות שלא נצט,המזבח ות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח

ילה שלא יהיה בה שום  וחל.ולשון הקורבנות את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי. בכך

 .  רק שוללות העבודת אלילים מדעת השוטים,תועלת ורצון

 . ן כנגד דברי המורה"אלה הם דברי הרמב
 

מרו שלא אמר ו בא,כר להשיב על כל זה בפ ירושו  לאותו פרק הנזוכבר התחכם הנרבוני

 אבל. ונה השנית להרחיקם מעבודת אליליםועל הקורבנות על הכ’ הרב הנזכר שצווה ה

 ושלא גזרה החכמ ה האלהית ,אמר שהעבודה המורגלת לנחשב באלוה היה  הק ורבן

 . להניחו לגמרי מפני ההרגל שהיו מורגלים בו

 . תר הז הי ולא מספיקים בהתייםיואין דברי הנרבוני אמ

 

 ] ם ו רא י ות  לד ב רי ו" שיט ת  רמ ב[
רי נה והתלמוד תורה דבילה והתחיהוא שהרב המור ה סובר שהתפתת העניין יאבל אמ

 ה ם  ,תיותי עם האמונות האמ, ציצית ותפילין מז וזה  ודומיהם מ ה עבודות,הצומות וצעקתם

 ולכן היו בכל מ קום ובכל .ונה הראשונהוהכהמצוות שצוו ה אותם הקדוש ברוך הוא על 

  .זמן

שמר לך פן תעלה עולותיך בכל מק ום אשר י כמו שאמר ה,אמנם הקורבנות לא היו כן
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 ושלא יקריבו  ,חד בית אחד במקום אשר יבחר השםיאבל צווה לי.  כ בכל זמן" ולא ג.תראה

וכל זה  מורה הי ות  .  אלא מזרע אהרן הכהן, וגם שלא יקרב איזה איש שיז דמן,בזולתו

ונה  ו ושלא נצטוו אם כן הקורבנות על הכ,למעט זה המין מן העבודותהכוונה  האלהית 

 . הראשונה כתפלות ושאר המצות

 

 מדברי הנביאים שהיו  מוכיחים ליש ראל על רוב השתדלותם עוד מצא הרב ראיה לדעתו

בעולות '  כמו שאמר שמואל הנביא החפץ  לה,מרם שאינם מכוונים בע צמםו בא,בקורבנות

 כי לא , וירמיה אמר.' למה לי רוב זבחיכם יאמר ה,אמר וישעיהו. 'וזבחים כשמו ע בקול ה

 כי אם את ,רי עולה וז בחדברתי את אבותיכם ב יום  הוציאי אות ם מארץ מצרים על דב

 לא ,ואסף המשורר אמר. ר שמעו בק ולי וה ייתי לכ ם לאלהיםויתי אותם לאמוהדבר הזה צ ו 

 .' לא אקח מביתך פר וגו,על זבחיך אוכיחך ועולותיך לנגדי תמיד

  

  : אמרו בסוף מנחות.ל"ועוד אומר שמצא הרב סיוע לדבריו בדברי חז

 . לא עולה ולא אשם ולא מנחהכל העוסק בתורה אינו צריך לא חטאת ו

  :ובפרק אלו הם הגולין

 מאלף עולות , טוב יום שאתה יושב וע ו סק בתורה לפני.כי טוב  יום ב חצריך מאלף

 . שעתיד שלמה בנך להקריב על גבי המזבח

 וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם תובאלה שמות רבה סדר ואתה תצוה פרש

 :לכהן לי

 לפי שיאמרו ישראל . לשמיע בקול תודה,יו ן כפיקיקחו עמכם דברים ארחץ בנ

 הכהן המשיח חוטא ומביא קורבן ;הנשיאים היו חוטאים ומבי אים קורבן ומתכפרים

 : אמר להם הקדוש ברוך הוא. שאין לנו להביא קורבן , אנו מה נעשה;ומתכפר לו

  קחו עמכם, שנאמר. ואני מוחל על כל עונותיכם, ולא קורבן,דברים אני מבקש מכם

 , אלא לשמוע בקול תודה, לא להקריב קורבן,קיון כפ יי לכך אמר ארחץ בנ.דברים

 . שאני מודה לך על דבר תורה

 :ן מספרי  ובסוף מנחות"וכן באותו מאמר שהביא הרמב

 בא וראה מה כתיב בפרשת קורבנות שלא נאמר בהם לא ,אמר רבי שמעון בן עזאי

 שלא ליתן פתחון פה  .המיוחד השם ,אותיות'  אלא להשם בן ד,אל ולא אלהים

 לא ?ל האוכל בשר אבירים" ת, שמא תאמר לאכילה הוא צריך.לבעל הדין לחלוק

 אלא , לא לרצוני אתם זובחים.אמרתי לכם זבחו כדי  שתאמרו נעשה רצונו

 . שנאמר לרצונכם תזבחו.לרצונכם

  

ת הרב ד עם דעוהביא התחלת המאמר הזה ו השמיט סופו  לפי שהוא מסכים מאן "והרמב

 ומ ה  שאמר רבי שמעון בן ע זאי שלא נאמר בקורבנות שם אל ולא אלהים אלא בן .המורה
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 שבעבו ר שהיו הקור בנות להרחיקם מעבודת , מסכים גם כן לדברי הרב,ארבע אותיות

 לכן לא נאמר בהם לא אל ולא אלהים שהם  ,אלילים להקריבם לעבודת השם הנכבד

 לומר שאליו היו ,ם המיוחד אליו יתברך אלא הש,שמות כבר יאמרו על שרי מעלה

 . מקריבים ולא לעבודת אלילים

 

 . סוריןיוכן בפרק כל הא

 לי , מה הוא תשמרו להקריב לי במוע דו:אמר טוביה בר מתניה אמר רבי יאשיהו

 .  הוי אומר זה עבוד ת אלילים, לום ומי זה הוא האדון שמקריבי.ולא לאדון אחר

 . ד לדעת הרב המורה בקור בנותו  מאהלא כל המאמרים האלה מסכימים

 

 פרשה איש איש ,ויותר מהמה  תראה במאמר אחר שאמרו בויקרא רבא בסדר אחרי מות

  :ה לשונוכי ישחט ו ז' וגו

 והוא למוד לאכול , משל לבן מלך שלבו היה גס עליו:לוי אומר' פנחס בשם ר' ר

 . וא נזיר ומעצמו ה, יאכלה על שולחן זה תדיר: אמר המלך.נבלות וטרפות

 והיו מבי אים קורבנותיהם , לפי שהיו ישראל להוטים אחר עבודת אלילים,כך

 יהיו מקריבים : אמר הקדוש ברוך הוא.סור ופורענות באה עליהםילשעירים בא

  : הוא דכתיבהד ה. והם נפרשים מעבודת אלילים,קורבנותיהם לפני באהל מועד

  : ֵעז ַּבּמַ ֲחֶנה  אֹו אֲ ֶׁשר ִיְׁשחָ ט ִמ חּוץ לַ ּמַ ֲחֶנה-ֶכֶׂשב  אֹו -ַחט  ׁשֹור  אֹו ִאיׁש ִמ ֵּבי ת ִיְׂשָרֵאל אֲ ֶׁשר  ִיְׁש ִאיׁש  
ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּו א ָּדם ’ ִלְפֵני ִמְׁשַּכן  ה’ ֶּפַתח אֶֹהל מֹו ֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב קור בן לה-ְוֶאל 

  : ָׁשָפְך ְוִנְכַרת הָ ִאיׁש ַההּו א ִמּקֶ ֶרב  ַעּמֹו
 

 . ל בעניין הקורבנות כדעת הרב המורה" שהיה דעתם ז, הזה  מורה בביאו רוהמאמר

 . כי היא בכל הקורבנות תדבר,ואין לומר שהפרשה ההי א בלבד תדבר מהשלמים

למען אשר יביאו  בני י שראל את זבחיהם אשר הם ) ' ז ה "ויקרא י(כמו שאמר 

הם לשעירים אשר  ולא יזבחו עוד את זבחי,'וגו' זובחים על פני השדה והביאום לה

 אשר , ואליהם תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם.'הם זונים וגו 

 ונכרת האיש ,'יעלה עולה או זבח ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לה

 .  ההוא מעמיו

  .ואיש איש מבית ישראל אשר יאכל כל דם באומרו ,ואחר זה צווה  על עניין הדם

 שהפרשה תכלול עולה וזבח ו כל מיני הקורבנות ו שלא אמר הכתוב ולא הרי לך מבוא ר

 . יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים בבחינת הדם בלבד אלא בבחינת כל הקורבנות

 

 ] ן"וי כו ח  עם  רמ ב[
 שהיה הגמר א לפניו כשלחן ערוך איך לא ראה המאמר הזה כ י   ותמהתי מהרב הנחמני

 . הוא מסכים לדברי הרב המורה
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ל בהרבה מקומות יש " שמן התורה ומן הנביאים  ומן הכתובי ם ומדברי רזהנה התבאר

 .  ואינם בזה דברי הבאי  אלא דברי קדושה,סיוע גדול לדברי הרב המו רה

 

 כי בשרפם על .שבם שבהם היו עובדים  אלהיםו לח,והנה אדם ובניו הקריב ו קורבנות

 שהם כלי  ,יהם עצמם היו כאלו הקריבו קרבם וכליות,המזבח החלב והכליות מהקורבן

 והיו זורק ים את דם . כנגד ידיהם ורגליהם של המקריבי ם, ו כן הכרעים.המחשבה

שרף י שכן ראוי שיש פך דם המקריב וי ,' ומודים לפניו ית, ב מקום דמם ונפשם,הקורבנות

 שהיה  דמו תחת ,שלקח ממנו בתמורה  וכופר הק ורבן  ההוא’  לולי חסד ה,גופו על חטאתו

  .פשודמו ונפשו תחת נ

 . וכבר זכר זה  גם כן הרב הנחמני

 

 גם שראה דור המבול ,ואמנם נח הקריב קורבן לזאת הסיבה  בעצמה שהקריבו אדם

 ולכך הקריב , שנאמר ותשחת הארץ לפני האלהים,פרוצים בעבו דת אלילים מימי אנוש

 ואמנם בלעם לא בנה שבעה מזבחות  .קורבנותיו לגבוה להתרחק מעבודת אלילים

  :ל"וז) 'פרשה כ( אלא למה שאמרו במדבר סיני רבה ,עבודת אליליםלהתרחק מ

 כנגד שבעה מזבחות שבנו שבעה צדיקי עולם מאדם ?ולמה בנה שבעה מזבחות 

 .  יעקב ומשה, יצחק, אברהם, נח, הבל, אדם:ואלו הם. ועד משה ונתקבלו

 

 , אלהיהםונקראו לחם' ואמנם מה שאמר הרב הנחמני שיש בקורבנות אשה ריח ניחח לה

 שדברה תורה כלשון הרגיל אצל ,רשיוואין ספק שישיב עליהם הרב המורה על פי דרכו וש

 ואין להקשות . ויורה עליו אמרו ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים.המקריב קורבנות

  : בספר דברי הימיםממה שאמר

 וקטורת ,ת וג ם סגרו את האולם ויכבו א ת הנרו,'כי מעלו אבו תינו ועשו הרע בעיני ה

 . לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש את אלהי ישראל

 

 אלא לומר ,כי הנה לא ה ייתה תלונתו ממה שלא העלו עולה להיותה מכו ונת מצד עצמה

 סגרו ,שבמרד ובמעל מלכי יהודה החטאים בנפשותם להמשכם אחר עבודת אלילים

 . תהאלוהיוות ו  והמצ כאלו פרקו מעליהם עול התורה,להוטלו העבודה כידלתות האולם וב

 

  :ובמדרש שיר השירים אמרו

 אתם מפרנסים : אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. פרנסתי כביכ ול.הנך יפה רעיתי

 לאשי אתם .ל לאשי" ת,יהי יכול לפניו אכילה ושת. שנאמר את קרבני לחמי,אותי

  מעלה, אף על פי שאתם נותנים לאשים, לומר?כ למה נאמר לחמי" א.נותנים אותו

 .  לאביהםםאני עליכם כביכול כבני אדם המפרנסי
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 , שהוא יתברך בלתי צריך להקרבת קורבן,והנה המאמ ר הזה מורה  הוראה מוחלטת

  .ושעניין אמרו לאשי הוא כמו שפירשו החבר למלך הכוזר

 איך אמר הכתוב ב ו ית ברך את קרבני לחמי בה יותו משולל מכל :שכאשר שאלו

 רוצה לומר . מתיר כל ספקלאשיבו  החבר  שאמרו  השי,ח בגשםוגשמות ואינו כ

  . אלא לשתאכלנו אש המזב ח,שלא היה הקורבן לגבוה

 , כי הם לשון אש ממש, אמר הכתוב לאשי, שהיו עורכים לשרוף העולות,ועל האשים ההם

 מעלה אני עליכם כבני אדם , אף על פי שאתם נותנים לאשים:ועליהם אמרו מאמר הזה

 . שמפרנסין לאביהם

 

 ] ם"סיכ ום  דב רי  רמ ב[
 , הקורבנות על הכוונה השניתשהיו באומרו  , ודעתו בדבר הזהוהנני מודיעך סברת הרב

 : כי זה הלשון מורה שי ש שתי כונות בקורבנות. על הכוונה הראשונהשלא יהיוולא אמר 

 .ונה שני תונה ראשונה וכוכו

 

ע לפניו ויאמין  כני היו ולהו בה היא כדי להתקרב אדם לאלוהנה הכוונה הראשונה

 . שהיא הכוונה אשר בעבורה הקר יבו אדם ונח קורבנותם,במציאותו ואחדותו והשגחתו

כי הנה בעצם . והכו ונה הזא ת הראשונה לא יכחיש הרב שתמצא במצות הקורבנות

 .וראשונה על זה נתכוונו

  

 ראה  ,תיותי והוא כפי האמונות והדעות האמ,אמנם להיות השלמות האנושי דבק בנפשו

 יותר תמצא בתפלה ובהשכלה  והידיעה   ,הרב המור ה  שהכוונה ה ראשונה הנזכרת

ממה שתמצא בהקרבת ] יותר[ , ובשאר המצות המכו ונות לזה התכלית והכוונה,תיתיהאמ

ות  ווה הקדוש ברוך הוא במציו שצ, אמר הרבל כן וע.חלב ודם ושרפת גופי הבעלי חיים

 מפני שהיו כל בני אדם מורגלים ,הקורבנות להשגת הדבוק האלהי וידיעתו באמת

 ,וה שיעשו אותם לגבוהיו אבל צ. ותהיה קשה עזיבת המורגל בהחלט,בעבודות הקו רבנות

 ויתרחקו  ,י"ב וק בשיהיות והדוכי בזה יג יעו אל הכוונה הראשונה מהשגת האמונות האל

 . מדרכי עבודת אלילים

 

  :הנה אם כן שתי כוונות נמצאו בקורבנות כפי הרב המ ו רה

 , ן" והיא אשר שער בלבד הרמב,הראשונה

  . כי ון יתבר ך בזאת המצווהושתיהן. והשנית

רוצי י ולא צורך אל ת,ן"שאר מקום אל ספקות הרמביתתו לא ייוכאשר תבין זה על אמ

 . הנרבוני

 . וזה ו מה שראיתי להליץ בדבר הזה


