
1 
 

  ל עולם -בשם ה' א

  

  כג-ז, כאירמיהו  – עבודת הקרבנות   – ספר ויקרא  

  

 כג -ירמיהו ז, כא .1

ר׃  כא    ֵה֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ֹעֽלֹוֵתיֶכ֛ם ְספּ֥ו ַעל־ִזְבֵחיֶכ֖ם ְוִאְכלּ֥ו ָבָׂשֽ   ֹּכ֥ה ָאַמ֛ר ְיהָו֥ה ְצָבאֹ֖ות ֱא

֣א כב   א־ִדַּבְ֤רִּתי ֶאת־ֲאֽבֹוֵתיֶכם֙ ְו ֽ ַבח׃  ִּכ֠י    ִצִּויִת֔ים ְּביֹ֛ום הוציא (ֽהֹוִציִא֥י) אֹוָת֖ם ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצָרִ֑ים ַעל־ִּדְבֵר֥י עֹוָל֖ה ָוָזֽ

ִה֔ים ְוַאֶּת֖ם ִּתֽ כג    א ם־ֶאת־ַהָּדָב֣ר ַהֶּ֠זה ִצִּו֨יִתי אֹוָת֤ם ֵלאֹמר֙ ִׁשְמעּ֣ו ְבקֹוִל֔י ְוָהִי֤יִתי ָלֶכם֙ ֵלֽ ֙    ְהיּו־ִל֣י ִּכ֣י ִאֽ ֲהַלְכֶּת֗ם ְּבָכל־ַהֶּדֶ֨ר ְלָע֑ם ַוֽ

ם׃   ֲאֶׁש֣ר ֲאַצֶּו֣ה ֶאְתֶכ֔ם ְלַמַ֖ען ִייַט֥ב ָלֶכֽ

  

   תרגום יונתן

    :ִבׂשָרא ַוֲאכּולּו  ֻקדֵׁשיכֹון   ִנכַסת ַעל  אֹוִסיפּו ֲעָלָוְתכֹון ְדִיׂשָרֵאל ֱאָלָהא ְצָבאֹות ְייָ  ֲאַמר  ִּכְדָנןכא   

  : ֻקדִׁשין ְוִנכַסת  ֲעָלָון ִעסֵקי ַעל ְדִמצָרִים  ֵמַארָעא ָיְתהֹון ְּדַאֵּפיִקית  ְּביֹוָמא ַפֵקידִּתנּון  ְוָלא ֲאָבָהְתכֹון  ִעם ַמֵליִלית ָלא  ֲאֵריכב  

  ְּבָכל   ּותָהכּון  ְלַעם  ֳקָדַמי  ְּתהֹון  ְוַאּתּון  ֶלֱאָלּה  ְלכֹון  ְוֶאהֵוי  ְלֵמיְמִרי  ַקִּבילּו  ְלֵמיַמר  ָיְתהֹון  ַּפֵקיִדית  ָהֵדין  ִּפתָגָמא  ָית  ֱאָלֵהיןכג   

  :ְלכֹון ְּדִייַטב  ְּבִדיל ָיְתכֹון ַּדֲאַפֵקיד  אֹורָחא

  

 ְספּ֥ו ַעל־ִזְבֵחיֶכ֖ם  .2

  רש"י 

ותקריבו אותם שָלמים    ַשלמיכם  על טוב לכם שתוסיפו אותם   ) ט-ח  ,א יקראראה ו ( שאתם מקריבים כליל   –   עולותיכם 

  !? ולמה תפסידום ,שהרי אינם מקובלות לפני ,הבשרותאכלו 

  

  קרא ר' יוסף 

ר׃ ֵה֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ֹעֽלֹוֵתיֶכ֛ם ְספּ֥ו ַעל־ִזְבֵחיֶכ֖ם ְוִאְכלּ֥ו ָבָׂשֽ אדם   ,בעשותכם רצוני ,לשעבר –   בשר   ואכלו ֹּכ֥ה ָאַמ֛ר ְיהָו֥ה ְצָבאֹ֖ות ֱא

'  ריח ניחח'ואני מקבלה ל ) ט-ז  שם( היה כולה כליל לאישים   ) ג -ב קרא א,וי(   אם עולה קרבנו" ,כי הקריב מכם קרבן  

חזה ושוק לכהן  ,  ) ה -ג  ראה שם( אימורים למזבח היה  )  א ,ג   קרא וי(   'ואם זבח שלמים קרבנו'  ;) ט  שם  ;ניחוח :בנוסחנו ( 

מאחר שאין אתם עושים את  , ועתה .ושניהם היו לפני לרצון, ) ב ,תו"כ ויקרא נדבה פרק טז   ;ז  קראראה וי( ובשר לבעלים  

  .הכל ואכלו  ,שהוא נאכל – זבחיכם  על ספו ,הם כליל ש – עולותיכם ,רצוני 

  

  רד"ק 

ולא זכר חטאת   ,בשרוזכר הזבחים שהם השלמים שמהם יאכלו הבעלים   ,זכר העולות שהם כליל  –  צבאות 'יי  אמר  כה

אלא היו מביאים   .ואין על המזיד קרבן ,כי במזיד היו חוטאים , ועוד ;כי לא היו מתַודים מחטאתם ולא שבים ,ואשם

והשלמים היו מביאים לאכל בשר עם ֵהָראות מעט במעשיהם עבודת    ,בנראה 'עולות להראות עצמם שהם יריאים את יי

  .האל

ונרצה לו לכפר  'כמו שכתוב בהם   ,מה לכם להביא זבחים ולהוסיף עוד עליהם עולות ותחשבו כי יהיו לי לרצון  :  ואמר

  . אינם רצויים וזבחיכם עולותיכם ,כי אם אין מעשיכם ראויים ורצויים לפַני , וזה לא יהיה? ) ד ,א  קראוי( ' עליו
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ִלְסּפֹות ;  א)  ,ל עיהיש(   ַחָּטאת -ְלַמַען ְספֹות ַחָּטאת ַעלוכן  .  'ו'ספה 'יסף: 'שני שרשים בעניין אחד  ;'תוספת'עניין   –  ְספּ֥ו

והציווי הזה אינו  .  ) ב  ,מב אשיתבר(   ְרדּו   ;) ט ,מ מיהיר(   ְׁשבּובשקל  '  יסף'משרש    ספוואפשר גם כן   .) יד ,לב דברבמ(   עֹוד

  .כי לא יועילך ,עשה מה שתעשה :אלא כאומר לחבירו ,למצוה רצונית

  

  רי"ד 

ַבחכי לא צויתי    –  איני חפץ בעולות כליל שלכםכי   כי אם שיעשו רצוני    ,שאני חפץ בהם  ֲאֽבֹוֵתיֶכם֙ ַעל־ִּדְבֵר֥י עֹוָל֖ה ָוָזֽ

  . (משלי כא, כז)  ֶזַ֣בח ְרָׁ֭שִעים ּֽתֹוֵעָב֑האבל אתם רשעים, ו .(יקרא ד, לא) ואז הם לי לריח ניחוח  –  וישמעו בקולי

  

  ירמיה ז, כב  .3

֣א ִצִּויִת֔ים ְּביֹ֛ום הוציא (ֽהֹוִציִא֥י) אֹוָת֖ם ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצָרִ֑ים ַעל־ִּדְבֵר֥יִּכ֠י  א־ִדַּבְ֤רִּתי ֶאת־ֲאֽבֹוֵתיֶכם֙ ְו ַבח׃ ֽ   עֹוָל֖ה ָוָזֽ

  

  רש"י 

ִוְהִייֶתם   –  ְּבִריִתי-ֶאת ,ּוְׁשַמְרֶּתם  ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי,-ְוַעָּתה, ִאם  תחילת תנאי לא היתה אלא  –ְּביֹ֛ום הוציא (ֽהֹוִציִא֥י) אֹוָת֖ם  

  ]. 'והייתם לי סגולה ,ואם תקריבו לי עולות' :לא אמרתי. [(שמות יט, ה)  ָהָאֶרץ- ִלי ָּכל-ָהַעִּמים, ִּכי-ִלי ְסגָֻּלה ִמָּכל

  

  רד"ק 

 ,והוא מה שצוה אותם במרה   ,כי המצוה הראשונה   ,יש מפרשים   -ביום הוציאי אותם מארץ מצרים   ...כי לא דברתי

שבת ודינין  ' :(ב ,נו   'ראה סנה)והוא מה שאמרו רבותינו ז"ל   , (כה ,טו   'שמ) "שם שם לו חוק ומשפט"שנאמר בו  

כי עיקר המצוה לא היתה על דברי עולה   , (ראה רש"י )ויש לפרש גם כן   .ולא צוה על דברי עולה וזבח - 'במרה איפקוד

ואין בכל עשרת   .ובזה התנאי נתן להם התורה ;(כג ,ה ולהלן   ,יט   'ראה שמ)והייתם לי לעם  אלא ִשמעּו בקולי   ,וזבח  

אדם  "אלא   ,לא צוה להם שיקריבו קרבן   ,ואף כשדבר על הקרבנות   .זכר עולה וזבח ,שהם כלל התורה כולה   ,הדברים  

והיו באים   ,והתמידים שצוה בהם הוא לכבוד הבית   .יהיה כך וכך ,אם יעשה מדעתו   - (ב ,א   'וי) "כי יקריב מכם קרבן 

לא צוה ליחיד   .אבל ליחידים לא צוה להקריב קרבן כמו שצוה ליחידים לעשות משפט ושאר המצוות ;מן הציבור

להשיב החוטא אל לבו לשרוף התאוות הבהמיות   -וצוה בשריפת האימורים   ;אלא אם כן יחטא בשוגג ,לעשות קרבן  

 ,גם בניין הבית לעבודה   ,והתמידין   .כל שכן מזיד ,ויהיה נזהר ולא יבא להיותו שוגג במצוה   ,  שתולדתם מֵחלב ודם

להעתיק העבודות ובניין היכלות שהיו ְלשם   - (לב ,מו"נ ג  )אפשר שהיה כמו שכתב הרב מורה צדק רבינו משה ז"ל  

  .ושִיָמחה שם עבודה זרה מהם ,להעתיקם ַלֵשם  ,עבודה זרה 

  

  (מהדורת מפעל משנה תורה)  חלק ג', פרק לב –ים לרמב"ם מורה הנבוכ .4

 

 התחכום העקיף במצוות עבודות המקדש

1 

 תחכום ה' בניהול מודרג של בעלי החיים 

אם תתבונן במעשים האלוהיים, כלומר במעשים הטבעיים, יתבררו לך מהם תחכומו של האלוה וחכמתו  

בבריאת בעלי החיים ובהדרגת תנועות האברים ומיקומם זה ליד זה. וכן יתבארו לך חכמתו ותחכומו בהדרגת  

 .מצבי הפרט בכללותו, מצב אחר מצב
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 שתי דוגמאות 

 

תנועותיו ומיקום האברים זה ליד זה היא המוח: חלקו הקדמי רך מאוד, חלקו האחורי  דוגמה לכך בהדרגת   .א

קשה יותר, וחוט השדרה קשה ממנו, וככל שהוא נמשך כך הוא מתקשה יותר. העצבים הם כלי התחושה  

כתנועת העפעפיים   ,והתנועה: העצבים הנדרשים להשגת החושים בלבד או לתנועה שיש בה טורח מועט

ומאחר  והלחיים,   השדרה.  מחוט  יוצאים  האברים  לתנועת  הנדרשים  העצבים  ואילו  המוח;  מן  מגיעים 

התחכם   מפרק,  להניע  להם  מאפשרת  אינה  השדרה,  מחוט  היוצאים  אלה  אפילו  העצבים,  של  שרכותם 

וייווצר בכך שריר. לאחר שכבר התקשה   יימלא בשר  (האלוה) בכך שהעצב יסתעף לסיבים ושהסיב הזה 

לקי רצועות יוצא העצב מקצה השריר והופך לגיד. הגיד מתחבר לעצם ונצמד אליה, ואז יכול  והתערבו בו ח 

 .העצב להניע את האבר, על ידי ההדרגה הזאת

ציינתי לך את הדוגמה האחת הזאת רק משום שהיא הנגלית ביותר מאותם הפלאים שהתבארו ב(ספרו של  

 .ארים וידועים למי שהתבונן בהם בדעה צלולהָּגֶלנֹוס) "תועלות האברים", שהם כולם ברורים ומבו
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וכך התחכם האלוה בכל אחד מפרטי בעלי החיים היונקים; כיוון שבלידתו הוא בתכלית הרכות ואינו   .ב

הוכנו עבורו השדיים ליצירת החלב כדי שייזון במזון לח הקרוב למזג אבריו, עד   ,יכול להיזון במזון יבש

 .אחר צעד, בהדרגה שאבריו יתייבשו ויתקשו צעד
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 הקרבנות כדוגמה לניהול הדרגתי במצוות 

  

בהנהגה זו עצמה, ומאותו מנהיג יתהדר ויתעלה, נאמרו דברים רבים בתורתנו: משום שאי אפשר לעבור  

 .לעזוב בבת אחת כל מה שהורגל בו ,בבת אחת מצד אחד אל הפּכֹו, ולכן אין אפשרות לאדם, כפי טבעו 

  

ידיעת ה' וההתמסרות לורקע א:   כן כאשר שלח ה' את משה רבינו כדי לעשותנו ל (דרישת  ַמְמֶלֶכת  "על 

 ,על ידי הכרתו יתעלה)  שמות יט,ו(   "ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש 

ִהים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדוֹ ]ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת  " :כמו שביאר ואמר ( ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום  " ,(דברים ד,לה) "[ִּכי ה' הּוא ָהֱא

ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד]ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶב   ,(שם,לט) "ִּכי ה' הּוא ָהֱא

    ,ושנתמסר לעבודתו

שאמר  ְלַבְבֶכם" כמו  ְּבָכל  יא,יג) "ּוְלָעְבדֹו  ְו]" ,(שם  ָתָעְבֵדם  א  ְו ֵהיֶהם  ֵלא ִתְׁשַּתֲחֶוה  ַתֲעֶׂשה א  א 

ֵהיֶכם [...ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ;(דברים יג,ה) "ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו " ואמר ,(כה- שמות כג,כד) "ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱא

  

וכיוון שהמנהג המפורסם בעולם כולו שהיו רגילים בו אז, והעבודה הכללית שגדלנו   (רקע ב: הנוהג הקיים

עליה, היו דווקא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהועמדו בהם צורות (=פסלים), ולהשתחוות  

להם ולהקטיר לפניהם קטורת; והעובדים הנזירים היו אז דווקא האנשים המתמסרים לשירות אותם מקדשים  

 – (ג,כט)שויים לכוכבים, כמו שביארנו הע

  

חכמתו יתעלה ותחכומו הניכר בכלל ברואיו לא חייבו שיצוונו לדחות את כל מיני העבודות הללו   (מסקנה

ולעוזבם ולבטלם, כי באותו זמן לא היה זה מתקבל על הדעת לפי טבע האדם, המסכין תמיד להרגל. דבר  
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זמן הוא כאילו היה בא נב זה באותו  ואומר: "ה' ציווה אתכם שלא  מעין  וקורא לעבוד את ה'  יא בזמננו 

 .”תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשוועו אליו בעת צרה, ולא תהיה עבודתכם אלא מחשבה בלי מעשה כלל
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  –על כן השאיר יתעלה אותם מיני עבודות, והעבירם מהיותם לנבראים ולדברים דמיוניים שאין בהם אמת  

 .ת אותם לו יתעלהלשמו, וציוונו לעשו

ִמְזַּבח  “ :ושיהיה המזבח לשמו ,(שמות כה,ח) ”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש“ :כך ציוונו לבנות לו מקדש (עבודות המקדש

ִּלי ַּתֲעֶׂשה  כ,כא) ”ֲאָדָמה  לה ,(שם  ָקְרָּבן  ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  "[ָאָדם]  לו:  יהיה  א,ב) ”’ושהקרבן   ,(ויקרא 

 .לפניו  –והקטרת הקטורת לו;   – וההשתחוויה 

ִהים ָיֳחָרם  “ :ואסר לעשות דבר מאותם מעשים לזולתו (בלעדיות  ;(שמות כב,יט) ”[ִּבְלִּתי ַלה' ְלַבּדוֹ ]ֹזֵבַח ָלֱא

א ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר“  .(שם לד,יד) ”ִּכי 

וכיוון שהם מתעסקים בבית  .(שם כח,מא ) ”ְוִכֲהנּו ִלי“ :וייחד כהנים לשירות המקדש ואמר (משרתי המקדש 

 .ובקרבנותיו, היה הכרח שייוחדו להם מתנות שיספקו להם (את צרכיהם), והם מתנות הלויים והכהנים
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והתקבע היסוד הגדול האמיתי באמונתנו, והוא מציאות   ,באותו תחכום אלוהי הושג שנמחה זכר עבודה זרה

ושלא   בהן  שהורגלו  העבודות  מביטול  כתוצאה  ריקנות  ויחושו  הנפשות  שיירתעו  מבלי  וייחודו,  האלוה 

 .נודעה אז עבודה זולתן
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 ?שתי שאלות: מדוע יש השקעה רבה בתהליך ביניים

ה, והדבר יקשה עליך, ותשאלני בלבך ותאמר  יודע אני שנפשך תירתע בהכרח בהרהור ראשון מהעניין הז

 :לי

כשכולם אינם מכוונים   ,היאך באו ציוויים ואיסורים ומעשים גדולים מדוקדקים מאוד ובזמנים קבועים“ (א

 ?כדי שישיג את כוונתו הראשונה (=המטרה) ’לעצמם אלא לשם דבר אחר, כאילו הם תחבולה שתחבל לנו ה

ומה מנע ממנו יתעלה מלצוותנו לפי כוונתו הראשונה ולתת לנו יכולת לקבל זאת ללא צורך לאלו שטענת   (ב

 .”?שהם מצד הכוונה השנייה (=האמצעי)
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 'תשובה לשאלה א: ראיה מן התורה לפעולתו העקיפה של ה

שמע נא את המענה שיסיר מלבך את החולי הזה ויגלה לך שמה שעוררתיך עליו אמת הוא. וזאת, שבלשון  

ִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ   א ָנָחם ֱא התורה נאמר בדומה לעניין זה בדיוק, והוא שנאמר: "[ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם] ְו

ִהים ֶאת ָהָעם   .ִהים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא, ִּכי ָאַמר אֱ  ַוַּיֵּסב ֱא

 .(יח-שמות יג,יז ) "ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר ַים סּוף

אם כן כמו שה' הסב אותם מדרך המלך, שהיא היתה המכוונת מלכתחילה, משום  (תחבולה נגד כישלון צפוי

כך    –יוכלו לעמוד בו בדרך הטבע, אל דרך אחרת, כדי שתתקיים הכוונה הראשונה שצפה מה שגופיהם לא 

הטיל אותן מצוות שהזכרנו, משום שצפה מה שהנפש לא תוכל לקבלו בדרך הטבע, כדי שתושג הכוונה  

כי כשם שאין זה בטבע האדם שיתחנך על עבודת ִשעבוד  .הראשונה, שהיא השגתו יתעלה ועזיבת עבודה זרה

 (במדבר יג,כב;כח)בלבנים וכיוצא בהם ומיד ירחץ ידיו מלכלוכם ויילחם בבת אחת עם ְיִליֵדי ָהֲעָנק  בחומר ו

כך אין זה בטבעו שיתחנך על מינים רבים מאוד של פולחנים ומעשים מורגלים שכבר הסכינו להם הנפשות  –

 .עד שהפכו כעין מושכל ראשון, ולנטוש את כולם בבת אחת

וכמו שהתחכם האלוה להסב אותם במדבר עד שיאזרו נפשותיהם אומץ,   (להצלחהתחבולה לפיתוח כלים  

זה מביא בהכרח לידי   לידי אומץ לב, והפך  כפי הידוע שהנדודים במדבר ופראיות הגוף מביאים בהכרח 

 ,מורך לב, וגם נולדו אנשים שלא הורגלו להשפלה ולעבדות, וכל זה היה בציוויים אלוהיים בידי משה רבינו
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כך נאמרה קבוצת  – (שם ט,כג) "ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעּו, ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ה' ְּבַיד ֹמֶׁשה   ַעל"

הכוונה   שהיא  האמונה  שתתקבע  כדי  המורגל,  העבודה  מין  עם  שיישארו  כך  אלוהי  בתחכום  זו  מצוות 

 .הראשונה
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 יאות ואינה יוצרת טבע חדש תשובה לשאלה ב: התורה מתאימה לטבע המצ

ושאלתך מה מנע את ה' מלצוותנו לפי כוונתו הראשונה (=האמונה בה' ובייחודו) תוך שייתן לנו כוח לקבל  

 ,זאת

ולתת להם יכולת   (שמות יג,יז)תחייב אותך בשאלה שנייה: "מה מנע מה' להוליכם ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים   (2ב

 ."?(שם,כב)להתמודד עם מלחמות, מבלי צורך באותו סיבוב בַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה 

והאיומים על כלל התורה, וייאמר לך:  וכן תחייב אותך בשאלה שלישית, על סיבת פירוט ההבטחות   (3ב

"כיוון שכוונתו הראשונה ורצונו של ה' הם שנאמין בתורה הזאת ושנעשה את מעשיה, מדוע לא נתן לנו  

במקום לתחבל לנו תחבולה להיטיב לנו אם נציית ולהתנקם בנו אם   ,יכולת לקבל זאת ולעשות זאת תמיד

שהרי גם הן תחבולה שִתחבל לנו כדי שישיג מאתנו    –ת  נחטא, ולעשות כל אותן הטובות וכל אותן הנקמו

כוונתו הראשונה? ומה מנע ממנו מלעשות שקיום מעשי הציות שרצה בהן וההתרחקות מן החטאים   את 

 ."?שתיעב אותם יהיה טבע טבוע בנו

 

10 

כללית. והיא שאף על פי שכל הנסים   כיוצא בהן, תשובה אחת  וכל  התשובה על שלוש השאלות האלה, 

הרי שאת טבע פרֵטי בני האדם ה' אינו משנה בשום אופן   ,משנים את טבע המציאות של פרט מן הנמצאים

  ָּכל   ַֹתיְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִמְצו  ]ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם  " בדרך נס. בשל העיקר הגדול הזה אמר

ובשל כך באו הציוויים והאיסורים והשכר והעונש.   ,(דברים ה,כה ) "[ְלֹעָלם  םְוִלְבֵניהֶ   ָלֶהם  ִייַטב  ְלַמַען  ַהָּיִמים

ו; שמונה פרקים ח  -משנה תורה, תשובה ה)וכבר ביארנו בראיות את היסוד הזה בכמה מקומות בחיבורינו  

 .(ועוד
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יתעלה; אדרבה, זה  לא אמרנו זאת מפני שאנו מאמינים ששינוי טבעו של אחד מפרטי בני האדם קשה עליו  

אפשרי ונמצא בגדר היכולת, אלא שעל פי יסודות הדת של התורה אין הוא חפץ כלל לעשות זאת ולא יחפוץ  

היו   ,בכך לעולם. אילו היה בחפצו לשנות את טבעו של כל פרט מבני האדם ְלמה שירצה יתעלה מאותו אדם

 .בטלים שליחות הנביאים וכל מתן התורה
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 ל ההבדל בין המטרה לאמצעיההלכה מצביעה ע

היה על דרך הכוונה השנייה, והתחינה   ,אשוב אל הנושא ואומר: כיוון שסוג עבודה זה, כלומר הקרבנות

והתפילה וכיוצא בהם ממעשי העבודות קרובות אל הכוונה הראשונה והכרחיות כדי להשיגה, נעשתה בין 

 – בת הקרבנות, אף על פי שהוא לשמו יתעלהשני הסוגים הבחנה גדולה. כך שסוג עבודה זה, כלומר הקר

לא הוטל עלינו כפי שהיה בראשונה, כלומר שיוקרב בכל מקום ובכל זמן, ולא להקים מקדש היכן שיזדמן,  

אלא כל זה נאסר עלינו, ונקבע בבית   .(ראו מלכים־א יג,לג)ֶהָחֵפץ ְיַמֵּלא ָידֹו   ,ולא יהיה המקריב מי שיזדמן

ֶתי   ,(דברים יב,כו) "'ֶׁשר ִיְבַחר הֶאל ַהָּמקֹום אֲ " :אחד ] ֶּפן ַּתֲעֶלה ֹע ואין להקריב במקום אחר: "[ִהָּׁשֶמר ְל

ִּתְרֶאה ולא יהיה כהן אלא זרע מיוחד. כל זאת כדי למעט מין זה של עבודות,   ,(שם,יג) "ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר 

התחינה והתפילה הן בכל מקום ובכל מי    ושלא יהיה ממנו אלא מה שלא גזרה חכמתו לנוטשו לגמרי. ואילו 

 .שיזדמן, וכיוצא בזה הציצית והמזוזה והתפלין ושאר העבודות הדומות להן
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 הסתייגות הנביאים מן הקרבנות 
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מפני עניין זה שגיליתי לך רבתה בספרי הנביאים התוכחת לבני האדם על להיטותם לקרבנות, והובהר להם  

 .צמם ושה' אינו צריך להםשאין הם המטרה המכוונת כשלע 

אמר ה" :שמואל  ְּבקֹול  ִּכְׁשֹמַע  ּוְזָבִחים  ְּבֹעלֹות  ַלה'  ְׁשֹמַע  ] ?'ַהֵחֶפץ  ְלַהְקִׁשיב    –ִהֵּנה  טֹוב,  ֵמֵחֶלב    –ִמֶּזַבח 

 .(שמואל־א טו,כב) "[ֵאיִלים

ָׂשַבְעִּתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים  ] 'ָלָּמה ִּלי ֹרב ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר ה" :וישעיה אמר

 .(ישעיהו א,יא) "[א ָחָפְצִּתי

א ִצִּויִתים" :וירמיה אמר א ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְו  .ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח  ִּכי 

ִלי ְלעָ  ִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו  ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא ירמיהו  ) "ם ִּכי ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאֹמר: ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי 

מעתי את דבריו, שאמרו: היאך אומר ירמיה בשם ה' דברים אלה הוקשו על כל מי שראיתי או שש .(כג-ז,כב

 ?והרי רוב המצוות לא באו אלא על כך ,שהוא לא ציוונו בִדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח
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 שני הסברים להסתייגות ירמיהו מן הקרבנות 

  

  הסבר ראשון 

אך כוונת הדברים היא כפי שביארתי לך, שהוא אמר: "הכוונה הראשונה לא היתה אלא שתשיגו אותי ושלא  

ִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם" ,תעבדו את זולתי והציווי הזה להקריב ולפנות אל הבית לא בא  ."ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא

ות לשמי, כדי שיימחו עקבות עבודה זרה ויתקבע אלא כדי להשיג את היסוד הזה, ועבורו העברתי אותן עבוד 

אתם   שהרי  למענה,  שנעשה  במה  ונאחזתם  הזאת  התכלית  את  וביטלתם  באתם  ואתם  שלי.  הייחוד  יסוד 

ועבדתם עבודה זרה וקטרתם לבעל והלוך   ,(שם ה,יב) "ִּכֲחׁשּו ַּבה' ַוֹּיאְמרּו לֹוא הּוא" :הטלתם ספק במציאותי

ומקריבים  'ונותרתם מכוונים אל היכל ה ,(י-על פי ירמיהו ז,ט) 'אל הבית וכואחרי אלהים אחרים ובאתם  

 ."את הקרבנות, אשר לא הם היו המֻכוונים בכוונה הראשונה
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   הסבר שני

פרשנות לי  בכתובים   יש  שהתבאר  והיא,  שהזכרנו.  עצמו  עניין  לאותו  המביא  אחר,  באופן  הזה  לפסוק 

 .הראשון שנצטווינו בו לא היו דברי עולה וזבח כללובמסורת גם יחד שבציווי 

  

מה   ,(3ג,מו)כי היה לו טעם מבואר וגלוי כמו שנבאר  ,ואין ראוי שתטריח את דעתך בפסח מצרים – (הערה

והציווי שהוא רומז אליו בפסוק הזה הוא מה שנצטווינו בו אחרי יציאת   ,גם שהצו הזה היה בארץ מצרים

 .מצרים

  

משום שהציווי הראשון   ,”ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים“ לכן התנה בפסוק הזה ואמר  (הראשוןהציווי  

ֶהי  “ :והוא דבריו לנו שם ,שבא אחרי יציאת מצרים הוא מה שציוונו בו במרה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱא

א ָאִׂשים ָעֶלי    – ֻחָּקיו    ָּכל   ְוָׁשַמְרּתָ   ָֹתיוִמְצו  ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת לְ ] ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים 

שבת ודינין  “ :ונאמר במסורת האמיתית .(שם,כה) ”ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט“ ,(שמות טו,כו ) [ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶא

ִאפקּוד ודינין =) ”במרה  שבת  על  נצטוו  פז,ב) (במרה  שבת  השבת ”ֹחק”ה .(בבלי  הוא  אליו   ,הרמוז 

לעיל בפרק )זוהי הכוונה הראשונה, כמו שביארנו   (השבת .כלומר הסרת העושק ,הוא הדינין ”ִמְׁשָּפט”וה

  כלומר ההאמנה בדעות הנכונות, והן חידוש העולם. יודע אתה שעיקר ציוויינו בשבת אינו אלא כדי  ,(זה
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ויחד עם אימות הדעות הכוונה היא להסיר   (המשפט .(ב,לא)לבסס את היסוד הזה, כמו שביארנו בחיבור זה  

 .(ראו ג,כז)את העושק מבין בני האדם 

  

הואיל ואלו הם מצד הכוונה השנייה כמו   ,הרי התבאר לך שבציווי הראשון לא היו כלל דברי עולה וזבח

 .שציינו

העניין הזה עצמו שאמר ירמיה הוא שנאמר בִּתִּלים על דרך התוכחה לאומה כולה על כך שלא ידעה אז את 

,  " :הכוונה הראשונה ולא הפרידה בינה לבין הכוונה השנייה. נאמר ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה ִיְׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּב

א ַעל ְזָבֶחי א ֶהי ָאֹנִכי.  ִהים ֱא ֶתי ְלֶנְגִּדי ָתִמידֱא , ְועֹו  "א ֶאַּקח ִמֵּביְת ָפר, ִמִּמְכְלֹאֶתי ַעּתּוִדים .ֹוִכיֶח

 .(ט-תהילים נ,ז)

 .ובכל מקום שנשנה בו עניין זה זוהי הכוונה בו. הבן זאת מאוד והרהר בו

  

 רמב"ן ויקרא פרשת ויקרא א, ט .5

ריח ניחוח לה'. ואמר הרב במורה הנבוכים (ג מו) כי טעם הקרבנות, בעבור    והנה בכתוב הזה טעם הקרבנות שהם אשה

שהמצרים והכשדים, אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם, היו עובדים לבקר ולצאן, כי המצרים עובדים  

בעבור    לטלה והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם בדמות שעירים, ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם.

כן צוה לשחוט אלה השלשה מינין לשם הנכבד כדי שיודע כי הדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה הוא אשר  

יקריבו לבורא, ובו יתכפרו העונות. כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הנפש, כי כל מדוה וכל חולי לא יתרפא  

 כי אם בהפכו. אלה דבריו ובהם האריך: 

הבאי, ירפאו שבר גדול וקושיא רבה על נקלה, יעשו שולחן ה' מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של  והנה הם דברי  

 רשעים וטפשי עולם, והכתוב אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח: 

וגם כי לפי שטותם של מצרים לא תתרפא מחלתם בזה, אבל תוסיף מכאוב, כי מחשבת הרשעים הנזכרים לעבוד למזל  

טלה ומזל שור שיש להם כח בהם כפי מחשבתם, ולכן לא יאכלו אותם לכבוד כחם ויסודם, אבל אם יזבחו אותם לשם  

יקרא יז ז) ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים,  הנכבד זה כבוד להם ומעלה, והם עצמם כך הם נוהגים, כמו שאמר (ו

ועושי העגל זבחו לו. והרב מזכיר שהיו מקריבים ללבנה בכל ראשי חדשיהם, ולשמש בעלותה במזלות הידועים להם  

 בספריהם. ויותר תתרפא המחלה באכלינו מהם לשובע שהוא אסור להם ומגונה בעיניהם ולא יעשו כן לעולם: 

בה עם שלשת בניו אין בעולם כשדי או מצרי הקריב קרבן וייטב בעיני ה' ואמר בו (בראשית ח  והנה נח בצאתו מן התי

כא) וירח ה' את ריח הניחוח. וממנו אמר אל לבו לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם (שם). והבל הביא גם  

יין בעולם שמץ ע"ז כלל. ובלעם  הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, וישע ה' אל הבל ואל מנחתו (שם ד ד), ולא היה עד

אמר את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח (במדבר כג ד), ואין דעתו עתה לשלול ממנו אמונות רעות, ולא  

נצטוה בכך, אבל עשה כן לקרבה אל האלהים כדי שיחול עליו הדבור. ולשון הקרבנות את קרבני לחמי לאשי ריח  

 יהא בהם שום תועלת ורצון רק שוללות ע"ז מדעת השוטים: ניחוחי (שם כח ב), וחלילה שלא 

ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם כי 

כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם  

ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו  כלי המ חשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, 

בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד  

וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תח ת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי  הבורא שלקח ממנו תמורה 

אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה  

 דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה:
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וף מנחות (קי א), אמר  ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם, תכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי (פנחס קמג) ובס

שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפ' הקרבנות שלא נאמר בהם לא אל ולא אלהיך ולא אלהים ולא שדי ולא צבאות  

אלא יו"ד ה"א שם המיוחד, שלא ליתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק. ושמא תאמר לאכילה הוא צריך, תלמוד לומר אם  

 לים נ יב), לא אמרתי לכם זבחו אלא כדי שיאמר ויעשה רצוני: ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה (תה 

ובתחלת ת"כ (פרשה ב ה) רבי יוסי אומר כל מקום שנאמר קרבן אמור ביו"ד ה"א, שלא ליתן פתחון פה לאפיקורסים  

'  לרדות. אלו דבריהם ז"ל. ואמת כי בפרשת הקרבנות לא נאמר לא אל ולא אלהים, אבל מצאנו והעלית עליו עולות לה

אלהיך (דברים כז ו), וכתיב לחם אלהיהם הם מקריבים (להלן כא ו), וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב. וכתוב  

ז) כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני ה'    -במזמור הנזכר, זבח לאלהים תודה (תהלים נ יד). ועוד כתוב (דהי"ב כט ו  

 לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש לאלהי ישראל:אלהינו גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקטרת 

אבל הענין כלו מבואר בתורה, שנאמר (במדבר כח ב) את קרבני לחמי לאשי, ואמר (להלן ג יא) לחם אשה, שהם לחם  

לאשה, וממנו לאשים, ואשה לשון אש. ואמר ר"א, אשה שם התואר וטעמו קרבן אש והוא תואר למלת הכל. ובמנחה  

הקטיר הכהן את אזכרתה אשה ריח ניחוח לה', יהיה תואר לקומץ. ואינו כן, אבל אשה שם, כמו  שאמר (להלן ב ב) ו

אש, "ועולה אשה" כמו עולת אש ריח ניחוח לה', וכן כלם, כי טעמם כמו "לחם אשה" (להלן ג יא טז). אבל לא אמר  

הזביחה לשם ה' לבדו, שלא  אש ואמר אשה כמשמעו, כאשר הראה אותך בהר במתן תורה והוא הקרבן במדת הדין, ו

יתכוין לדבר אחר בעולם רק לשם ה' לבדו, וזה טעם עולה הוא, אשה הוא. ולכך אמר הכתוב (להלן כא ו) כי את אשי  

ה' לחם אלהיהם הם מקריבים והיו קדש, כי לאישי ה' קרבן אלהיהם. ולכך אמרו שלא הזכיר בצואות של קרבנות לא  

לה', כי הכונה לה' לבדו תהיה, לא יכוין המקריב ולא יעלה במחשבתו רק לשם  אל ולא אלהים אלא אשה ריח נחוח  

 המיוחד. והוא מאמר החכמים (סנהדרין ס ב) ריקן כל העבודות כלן לשם המיוחד: 

ובתורת כהנים (סוף פרק ו) לה', לשם מי שעשה את העולם. והוא מה שאמר המזמור זבח לאלהים תודה ושלם לעליון  

ד), כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ (שם מז ג). ואין נודרין אלא לשמו המיוחד, והוא מה  נדריך (תהלים נ י 

שאמר אלהים אלהיך אנכי לא על זבחיך אוכיחך (תהלים נ ז ח), כאשר אמר אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב). וזה טעם  

שם מלא על עולם מלא, והזכיר בהם    המזמור כולו, שאמר אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ וגו' (תהלים נ א), שהזכיר

הקרבנות, והוא שנאמר (ישעיה ס ז) יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר, לאמר שיהיו הקרבנות על הרצון שהוא  

 מזבחו ובית תפארתו יפאר בעלותם לריח ניחוח:

כו),   ותנח עליהם הרוח (במדבר יא  רוח אליהו על אלישע (מ"ב ב טו),  וכל קרבן לשון קריבה  והנה ניחוח מן נחה 

ואחדות. ולכך אמר ועולה לא העלו בקדש לאלהי ישראל, כי העולה בקדש תהיה לאלהי ישראל. והמלאך למד למנוח  

ענין הקרבנות אמר אם תעצרני לא אוכל בלחמך (שופטים יג טז), שאם יעשה לו לחם לא יקבל ממנו כי הוא פגול וזבח  

ו תעלנה, ותהיה לרצון על אשה ה', ואז עלה בלהב המזבח. והנה הענין  תועבה לשם, אבל אם תעשה עולה לה' לבד 

 מפורש ומבואר, וה' הטוב יכפר בעד:

 

 בהקדמתו לספר ויקראאברבנאל  .6

 

 אברבנאל ירמיהו ז .7

ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח כתב    (כב) ואמנם אומרו כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים 

  ה רוצה לומר שלא צונו בדברי עול  ,הרב המורה בפ' ל"ב ח"ג שכבר הוקשה זה המאמר בעיני כל מי שנשמעו דבריו

    .לפי שהנה רוב המצות אמנם באו בזה ,וזבח

והשיב הרב על זה שתי תשובות. האחד, שהיא כוונת הכתוב לומר שרצון הש"י וכונתו היה שישיגוהו בני ישראל ולא  

יעבדו זולתו והוא יהיה להם לאלקים והמה יהיו לו לעם ושמצות הקרבנות ועבודת הבית אמנם היתה בעבור שתעלה  



9 
 

שם ע"ז ותתקיים פנת יחודו, ושבני ישראל בטלו  בידנו הפנה הזאת ובעבורה העתיק אלו העבודות לשמו עד שימחה  

התכלית ההוא והתחזקו במה שנעשה בעבורו כי הם ספקו במציאותו כמו שאמר כחשו בה' ויאמרו לא הוא ועבדו ע"ז  

וקטר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים והיו באים אל הבית ומקריבים הקרבנות שלא היו מכוונים כונה ראשונה זאת  

ונה, וכפי דרכו זה יהיה פירוש הפסוק כי לא דברתי אל אבותיכם ולא צויתים על דברי עולה וזבח  היא תשובתו הראש

בכונה ראשונה וכו', ואתה רואה שהעיקר חסר מן הפסוק הזה כי לא נזכר בו כוונה ראשונה ולא שנייה, ולכן הפירוש  

 הזה אינו נכון. 

  

י אותם מארץ מצרים והוא שכבר התבאר בפסוק ובקבלה והתשובה השנית שזכר הרב היא בדייקו אומרו ביום הוציא

יחד שתחילת המצוות שנצטוינו בהם לא היה בדברי עולה וזבח כלל, כי הנה בראשונה אחרי יציאת מצרים התחילו  

לקבל מצות במרה ולא קבלו שם אלא שבת ודינים כדברי חכמים ז"ל וכמו שאמר שם שם לו חוק ומשפט אבל לא היו  

רי עולה וזבח, והוקשה לרב ענין פסח מצרים שהיה קרבן וזבח והשיב שהמצוה ההיא היתה לסבה  במצוות ההם דב

אחרת ושלא נצטוו עליה אלא במצרים לא אחרי היציאה משם, וגם הפירוש הזה איננו נכון אצלי לפי שמה להם לישראל  

ריהן מצות הקרבנות כי הנה לא  שיהיו הקרבנות המצוה הראשונה שנצטוו בה או שתהיי' מצוות אחרות ראשונות ואח 

 ימלט מהיות הקרבנות מצוה אלקית בין שתהיה ראשונה שנית או שלישית מהתרי"ג מצות ומה זה לענין התוכחה. 

  

ם   ולכן הנראה לי בפירוש הפסוק הוא שהנה ישראל כשיצאו ממצרים ובאו לפני הר סיני ושמעו הורה והמצות   ו צ א  ל

ת  ו נ ב ר ק ה ן  י נ ע מ ר  ב ד ם  ש     .עניני האמונות והמעשים המשובחים אשר יעשואבל צום  . ה

ו   א ט ח י ם  ו י ו ם  ו י ל  כ ב ו ע  ר ה ם  ב ל ת  ו ר י ר ש ך  ר ב ת י ם  ש ה ה  א ר ו ל  ג ע ה ו  ש ע ר  ש א כ ם  נ מ א ה

ו  י נ פ ם   , ל ה י ע ש ר ו ם  ת ל ח מ ל ה  א ו פ ר ו י  ר צ ם  ה ל ן  ק ת ל ך  ר צ ו ולכן באו מצות הקרבנות מהעולות אשר    .ה

  . שלא נצטוו עליהם אילו לא היו חוטאים  , ומהחטאת והאשם ושאר מיני הקרבנות כולם  ,יעשו לכפר על הרהורי לבם

וזהו אומרו כאן כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים רומז למעמד הר סיני וקבול  

    המצו' שבפרשת וישמע יתרו ומשפטים שבהם לא צוה אותם השם יתברך על דברי עולה וזבח

כג) אבל צוה אותם לאמר שמעו בקולי באופן שאהיה לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם ותלכו בכל הדרך אשר אצוה  (

תם הדורות שהיו אז לא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו במועצות בשרירות לבם הרע שרומז בזה למה  ואתכם, (כד) וא 

מוטבעים באמונות המצריים כי זהו שרירות   שחטאו בעגל במועצותם שהיו מתיעצים כי בושש משה והיה זה להיותם

לבם הרע, ומפני זה נענשו שם והוא אומרו ויהיו לאחור ולא לפנים, ועל זה מפני כובד חטאתם הוצרכו למצות הקרבנות,  

ואמנם אח"כ כפי הדורות שבאו נוטים אל הפשעים לא הספיקו הקרבנות והיו עכ"ז רעים וחטאים לה' מאד, (כה) עד  

  . יחות הנביאים יום השכם ושלוחשהוצרכו לשל

  

  ה-ד, א בראשית .8

ַוֵּתֶלד ֶאת-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת ַוַּתַהר,  ָהֶבל;  -ָאִחיו ֶאת-ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת, ֶאת  ב   .ְיהָוה-ַקִין, ַוֹּתאֶמר, ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת-ַחָּוה ִאְׁשּתֹו; 

ְוֶהֶבל ֵהִביא    ד  .ַליהָוה--ַוְיִהי, ִמֵּקץ ָיִמים; ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה, ִמְנָחה  ג  .ֶהֶבל, ֹרֵעה ֹצאן, ְוַקִין, ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה-ַוְיִהי

א ָׁשָעה; ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד,  -ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל  ה  .ִמְנָחתוֹ -ֶהֶבל ְוֶאל-, ֶאלהּוא ִמְּבֹכרֹות ֹצאנֹו, ּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוִּיַׁשע ְיהָוה-ַגם ִמְנָחתֹו, 

  .ַוִּיְּפלּו ָּפָניו

  

  מנחה 

  מתנה המוגשת לחזק ועצום 

  הקרבן והכרת ותודעת האדם מקריב קשר בין 
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. מתוך חשש, ורצון לרצות, מקריבים לו חלק, כדי ל'הציל  מתוך מחשבה שבכוחו לשלול ממני את כל אשר לי  )א

 מקריב מן הבא ליד.מלפני הארי'.  

עבדו  )ב הוא  המנחה  את  והמגיש  לאדון,  הכנעה  הטוב  מתוך  מקריב  כך,  אם  לאדון.  שייכים  וחייו,  רכושו,  שכל   ,

 . , ומה שזכיתי בו הוא מחסדו יתברך, כי האמת היא שהכל של האדוןוהמובחר

  

 כ בראשית ח,  .9

ַּבִּמזְ  ת,  ֹע ַוַּיַעל  ָהעֹוף ַהָּטהֹור,  ּוִמֹּכל  ַהְּטֹהָרה,  ַהְּבֵהָמה  ִמֹּכל  ַוִּיַּקח  ַליהָוה;  ִמְזֵּבַח,  ֹנַח  ֶאת  כא   .ֵּבחַ ַוִּיֶבן  ְיהָוה,  ֵריַח  -ַוָּיַרח 

א- ַהִּניֹחַח, ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל אָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָא-ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת-ִלּבֹו  ֹאִסף עֹוד  -ָדם, ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו; ְו

 .ַחי, ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי-ָּכל-ְלַהּכֹות ֶאת

 


