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 Shiur #17 To Sacrafice or Not to Sacrafice? 
 
 קרבנות בתורה .1
 
Kayin and Hevel:  B’reishit 4:3-7 
3 In the course of time, Cain brought an offering to the LORD 
from the fruit of the soil; 
4 and Abel, for his part, brought the choicest of the firstlings of 
his flock. The LORD paid heed to Abel and his offering, 
5 but to Cain and his offering He paid no heed. Cain was much 
distressed and his face fell. 
6 And the LORD said to Cain, “Why are you distressed, And 
why is your face fallen? 
7 Surely, if you do right, There is uplift. But if you do not do 
right Sin couches at the door; Its urge is toward you, Yet you 
can be its master.” 

ה  ה ִמְנָחִ֖ ֲאָדָמָ֛ ָ י ה  ִין ִמְפִרִ֧ א קַַֽ֜ ָיב ֵ֨ ים וַֽ ץ ָיִמִ֑ ֵּ֣ י ִמק  ְיִהִ֖ ַֽ ג ו 
ה׃ יהָו   לַֽ 

ּוא ִמבְ  ם־הָ֛ יא גַֽ ִבִ֥ ֶבל ה  ע ד ְוֶהֵ֨ שַֽ ִיֵּ֣ ן וַֽ ֶהִ֑ ֶחְלב  ֹו ּומ   ֹות צֹאנִ֖ ֹכרִ֥
ֹו׃-ו-ה-יְ  ֶבל ְוֶאל־ִמְנָחת   ָ֔ה ֶאל־ֶהִ֖

ד  ִיןַ֙ ְמֹא֔ ַ֙ ר ְלקַֽ חַֽ ִיִּ֤ ה וַֽ א ָשָעִ֑ ֵֹּ֣ ֹו ל ִין ְוֶאל־ִמְנָחתִ֖ ִ֥ ה ְוֶאל־קַֽ
ּו ָפָנ יו׃ ִַֽיְפלִ֖  וַֽ 
אֶמר יְ  ִֹ֥ י ּו -ָוִ֖ -ה-ו וַֽ ָמה ָנְפלִ֥ ְך ְוָלִ֖ ָרה ָל֔ ָמה ָחֵּ֣ ִין ָלָ֚ ה ֶאל־ָקִ֑

 ָפֶנ יָך׃
ח  תַֽ ֶפִ֖ יב לַֽ יִט֔ א ת  ֵֹּ֣ ת ְוִאםַ֙ ל יִטיבַ֙ ְשא ֔ ֹוא ִאם־ת  ז ֲהלִּ֤
ֹו׃ ה ִתְמָשל־ב  ָתִ֖ ּוָק֔תֹו ְואַֽ יָךַ֙ ְתשֵּ֣ ֶלֵ֨ ץ ְוא  ִ֑ את ֹרב  ָטֵּ֣  חַֽ

 
Avraham 
 

Breishit 12: 7-10 
The LORD appeared to Abram and said, “I will assign this land 
to your offspring.” And he built an altar there to the LORD who 
had appeared to him. 
8From there he moved on to the hill country east of Bethel and 
pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east; and 
he built there an altar to the LORD and invoked the LORD by 
name. 
9Then Abram journeyed by stages toward the Negeb. 
10There was a famine in the land, and Abram went down to 
Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. 
 
Breishit 13: 1-4 
1 From Egypt, Abram went up into the Negeb, with his wife and 
all that he possessed, together with Lot. 
2 Now Abram was very rich in cattle, silver, and gold. 
3 And he proceeded by stages from the Negeb as far as Bethel, to 
the place where his tent had been formerly, between Bethel and 
Ai, 
4 the site of the altar that he had built there at first; and there 
Abram invoked the LORD by name. 

 י-בראשית יב:ז
א יְ  ָרִּ֤ ן ֶאת־-וָ -ה-ז וי  ִ֖ ְרֲעָ֔ך ֶאת  אֶמר ְלזֵַֽ֨ ֹֹּ֕ י ם וַֽ ְבָר֔ הַ֙ ֶאל־אַֽ

י חַֽ לַֽ ֶבן ָשםַ֙ ִמְזב ֔ ִיִּ֤ את וַֽ ִֹ֑ ז ֶרץ הַֽ ה -ָוִ֖ -ה-ָהָאֵּ֣ ִנְרֶאִ֥ ה הַֽ
יו׃ ָל   א 

ק ִמָשַ֜  יְַֽעת ֵ֨ ה ח וַֽ ֵּ֣ט ָאֳהלִ֑ י  ל וַֽ ִ֖ ית־א  ֶדם ְלב   ָרה ִמֶקָ֛ ם ָהָהָ֗
י ַֽ ַ֙ ל  חַֽ ם ִמְזב ַ֙ ֶבן־ָשִּ֤ ִי  ֶדם וַֽ י ִמֶק֔ ֵּ֣ ל ִמָיםַ֙ ְוָהעַֽ ִּ֤ ית־א  ה -וָ֔ -ה-ב  

ם יְ  ִ֥ א ְבש  ִיְקָרִ֖  ָ ה׃-ו-ה-וַֽ
ֶנ ְַֽגָבה׃ )פ( ֹועַֽ הַֽ ֹוְך ְוָנסִ֖ ם ָהלִ֥ ְבָר֔ ע אַֽ ֵּ֣ ִיסַֽ  ט וַֽ

י ֵ֨  ֶרץ וַֽ ב ָבָאִ֑ י ָרָעִ֖ ְיִהִ֥ ם י וַֽ ּור ָש֔ ְיָמהַ֙ ָלגֵּ֣ ַ֙ ם ִמְצרַֽ ְבָרִּ֤ ֶרד אַֽ
ֶרץ׃ ב ָבָא  ד ָהָרָעִ֖ ִ֥ י־ָכב   ִכ 

 
 ד-בראשית יג: א

ֹו  ֹו ְוָכל־ֲאֶשר־לָ֛ ִים ֠הּוא ְוִאְשתִ֧ ַ֜ ם ִמִמְצרַֽ ְבָרֵ֨ ל֩ אַֽ יַֽעַֽ א וַֽ
ֶנ ְַֽגָבה׃ ֹו הַֽ ֹוט ִעמִ֖  ְולִ֥

ֶסף  ֶכִ֖ ה בַֽ ִמְקֶנֹּ֕ ד בַֽ ד ְמֹאִ֑ ֵּ֣ ם ָכב  ְבָרִ֖ ב׃ב ְואַֽ ָזָה   ּובַֽ
ֹום ֲאֶשר־ ָמקָ֗ ד־הַֽ ל עַֽ ִ֑ ית־א  ד־ב   יו ִמֶנִֶַֽ֖גב ְועַֽ ָסָע֔ ֶלְךַ֙ ְלמַֽ י ַ֙ ג וַֽ
ין  ִ֥ ל ּוב  ִ֖ ית־א  ין ב   ִ֥ ה ב  ְתִחָל֔ [ בַֽ ֳהלֹוַ֙ ָ ם אהלה ]א  ָיה ָשִּ֤ ָהֵ֨

י׃  ָהָע 
ם ָבִראֹשָנִ֑ה  ָשה ָשִ֖ חַֽ ֲאֶשר־ָעִ֥ ִמְזב ֔ ד ֶאל־ְמקֹוםַ֙ הַֽ

ְבָרִ֖  ם אַֽ א ָשָ֛ ִיְקָרִ֥ ה׃וַֽ ם ְיהָו  ִ֥  ם ְבש 

 
 
Yitzchak  26:25 
 
Yaakov  33:20; 35:1-7 
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Moshe 17:15 
 
 
Vayikra 1:1-2 
 

1 The LORD called to Moses and spoke to him from the Tent of 
Meeting, saying: 
2 Speak to the Israelite people, and say to them: When any of you 
presents an offering of cattle to the LORD, he shall choose his 
offering from the herd or from the flock. 

ר יְ א  ִּ֤ ב  ְידַֽ ה וַֽ א ֶאל־ֹמֶשִ֑ ִיְקָרִ֖ ֶהל -וָ -ה-וַֽ ֹאִ֥ יו מ  ָל֔ הַ֙ א 
ר׃ אֹמ  ד ל  ִ֖  מֹוע 

לַ֙  ב ִּ֤י ִיְשָרא  ר ֶאל־ְבנ  ב ֵּ֞ י־דַֽ ם ִכ  ם ָאָדָ֗ ֶה֔ ְרָתֵּ֣ ֲאל  ְוָאמַֽ
ָבָקרַ֙  ה ִמן־הַֽ ָמָ֗ ְבה  ה ִמן־הַֽ יהָוִ֑ ן לַֽ  ם ָקְרָבִ֖ יב ִמֶכָ֛ ְקִרִ֥ יַֽ

ם׃ ְנֶכ  יבּו ֶאת־ָקְרבַֽ ְקִרִ֖ אן תַֽ ֹ֔ צ  ּוִמן־הַֽ
 
 
2. What was happening in Yeshayahu 1? 
 
 Uziah (ben Amatziyah)—cousin of Yeshayahu (Uziah’s father and Yeshayahu’s father were brothers.) )א(
 
 In Yisrael—time of Yeravam ben Yoas 
 Time of unprecedented political and geographic strength as other kingdoms are fighting against Ashur. 
 
  האזינו Clear reference to parashat )ב(
 

A precarious moment in B’Y’s history 
The good and the bad 
 

 Shades of Hoshea and Amos )ג(
 
 Hoshea 2: 6-15 
 Amos 2:4-8; 8:4-8 
 
  
 
3. 

 תמחלוקת רמב"ם, רמב"ו ואברבנל על טעם הקרבנו
 
 ג, לב: רמב"ם מורה נבוכיםה
 
כבר הוקשה זה המאמר בעיני כל מי שראיתי דבריו או שמעתים. ואמר: איך יאמר ירמיה על ה' שלא ו

הראשונה  הכוונהשציוונו בדברי עולה וזבח? אמנם כוונת זה המאמר ]דברי ירמיה[ כפי אשר ביארתי לך, 
שתעלה אמנם היא שתשיגוני ולא תעבדו זולתי. וזאת המצווה בהקרבה אמנם היתה ]אמצעי[ בעבור 

 בידינו זאת הפינה ובעבורה העתקו אלו העבודות לשמו עד שימחה שם עבודה זרה ותתקיים פינת יחודו. 
והנה באתם אתם וביטלתם התכלית ההיא והתחזקתם במה שנעשה בעבודה ]בקרבנות[, והוא ]=עד 

. "כחשו בה' ויאמרו לא הוא" ]ירמיה ה, יב[ שהגעתם לידי כך[ שספקתם ]=הייתם מסופקים[ במציאותו
י[, -ועבדתם עבודה זרה, "וקטר לבעל והלוך אחרי אלהים אחרים ובאתם אל הבית..." ]ירמיה ז, ט

 .נשארתם דורשים היכל ה' ומקריבים הקרבנות אשר לא היו מכוונים לכוונה ראשונהו
 

אשר זכרנוהו. והוא: כבר התבאר  צמולזה העניין בעביא מולי בפירוש זה הפסוק פנים אחרות והוא 
שבתחילת המצוות שנצטווינו בה לא היו בה דברי בכתוב ובקבלה ]בתורה שבעל פה ובתורה שבכתב[ 

כמו  בפסח מצרים, כי היא היתה לסיבה מבוארת גלויהואין צריך שתטריד את שכלך  עולה וזבח כלל.
ה הרמוז אליה בזה הפסוק בירמיהו הוא שאני עתיד לבאר. ועוד שהמצווה היתה בארץ מצרים והמצוו

מה שנצטווינו בו במרה "אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך... שם שם לו חק ומשפט" ]שמות טו, כו, וכה[ 
שבת ודינים... הנה כבר התבאר לך שהמצווה הראשונה לא היו בה דברי עולה וזבח אחר שהם על צד  -

צד ההוכחה לאומה בסכלותה הכוונה הראשונה ולא  הכוונה השנייה. ... והוא אשר נאמר בתהלים על



 ארבעה נביאים באותו פרק
Matan 5780 

Mrs. Leah Herzog 

 …ט[ "שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך-היתה מבדלת בינה לבין הכוונה השנייה אמר: ]תהלים נ, ז
 לא על זבחיך אוכיחך ועולותיך לנגדי תמיד, לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים..."

 
 רמב"ם: מורה נבוכים מאמר ג פרק מו: 

 
כפי שפירש אונקלוס, שהמצריים היו עובדים למזל טלה, ומפני זה היו אוסרים  -... כבר אמרה התורה 

לשחוט הצאן... ושחיטת הבקר כמעט שהיו מואסים אותו רוב עובדי עבודה זרה. וכולם היו מגדילים זה 
 ולזה תמצא אישי הודו עד היום לא ישחטו הבקר כלל.  -המין מאוד 

 
ה זכר אלה הדעות, אשר אינן אמתיות, ציונו להקריב אלו המינים "מן הבהמה מן הבקר ... ובעבור שימח

בו יתקרבו אל ה'  -ומן הצאן תקריבו את קרבנכם", עד שיהיה המעשה אשר חשבוהו תכלית המרי 
 ובמעשה ההוא יכופרו העוונות.

 
 ן. וכך מרפאים הדעות הרעות אשר הם חוליי הנפש האנושי בהיפך אשר בקצה האחרו

 
 

 רמב"ן ויקרא א, ט:
 

. ואמר הרב במורה הנבוכים )ג, מו( כי טעם הקורבנות שהם אשה ריח ניחוח לה'ניחוח. והנה בכתוב הזה 
טעם הקורבנות, בעבור שהמצרים והכשדים, אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם, היו עובדים 

דים אשר יראו להם בדמות שעירים, ואנשי לבקר ולצאן, כי המצרים עובדים לטלה והכשדים עובדים לש
הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם. בעבור כן צוה לשחוט אלה השלושה מינין לשם הנכבד כדי שיודע 
כי הדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא, ובו יתכפרו העוונות. כי כן 

מדוה וכל חולי לא יתרפא כי אם בהפכו. אלה דבריו יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי הנפש, כי כל 
, "ירפאו שבר גדול" וקושיה רבה "על נקלה" והנה הם ]=דברי הרמב"ם האלה[ דברי הבאיובהם האריך: 

]המליצה לקוחה מירמיה ו, יד[ יעשו שולחן ה' מגואל, שאיננו רק ]=שאין מטרתו אלא[ להוציא מלבן של 
]כלומר: ביטוי זה מוכיח שיש להם  כי הם "לחם אשה לריח ניחוח". והכתוב אומררשעים וטפשי עולם, 

וגם כי לפי שטותם של מצרים לא  ערך עצמי חיובי ולא רק ערך פולמוסי, כדי לרפא דעות משובשות[.
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 כוחם ויסודם, אבל אם יזבחו אותם לשם הנכבד 

 זה כבוד להם ומעלה, והם עצמם כך הם נוהגים...  -
 

ויותר תתרפא המחלה באכלינו מהם לשובע, ]=אם לא נקריב ולא נזרוק הדם אלא נאכל בהמות אלה 
המקודשות להם אכילת חולין גמורה, להוכיח שאין בהם שום קדושה ושום צד אלוהות[ שהוא אסור להם 

שדי או אין בעולם כ -ומגונה בעיניהם ולא יעשו כן לעולם. והנה נח בצאתו מן התיבה עם שלושת בניו 
הקריב קורבן וייטב בעיני ה' ואמר בו ]בראשית ח, כ"א[ "וירח ה' את ריח הניחוח" וממנו אמר  -מצרי 

אל לבו ]שם[ "לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם". ]שם ד, ד[ "והבל הביא גם הוא מבכורות 
 דה זרה כלל... צאנו ומחלביהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו", ולא היה עדיין בעולם שמץ עבו

 
ולשון הקורבנות "את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי". וחלילה שלא יהא בהם שום תועלת ורצון, רק ]=כי 

 אם[ שוללות לעבודה הזרה מדעת השוטים.
 

, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה, ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם
המעשה ויתוודה בפיו כנגד הדיבור וישרוף  יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כנגדציוה ה', כי כאשר יחטא ו

באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעיים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל 
מלאכתו. ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו 

ראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה. וכופר הקורבן בזה בגופו ובנפשו ו
שיהא דמו תחת דמו... וקורבן התמיד בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד; ואלה דברים מתקבלים, 

 מושכים הלב בדברי אגדה.
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 אחרי דחיית שני הפירושים של הרמב"ם: ברבנאלא
 

ובאו לפני הר סיני ושמעו התורה והמצוות, והנראה לי בפירוש הפסוק הוא, שהנה ישראל כשיצאו ממצרים 
לא צום ה' דבר מעניין הקרבנות, אבל ציוום ענייני האמונות והמעשים המשובחים אשר יעשו. אמנם כאשר 

לתקן להם צרי ורפואה עשו העגל, וראה ה' יתברך שרירות לבם הרע ובכל יום ויום יחטאו לפניו, הוצרך 
למחלתם ורשעיהם, ולכן באו מצוות הקרבנות, מהעולות אשר יעשו לכפר על הרהורי הלב ומהחטאת 

וזהו אומרו כאן: "כי לא  והאשם ושאר מיני הקרבנות כולם, שלא נצטוו עליהם אילו לא היו חוטאים.
מצוות שבפרשת "יתרו" ביום הוציאי אותם מארץ מצרים: רומז למעמד הר סיני וקיבול ה …דברתי

ו"משפטים", שבהם לא ציווה אותם ה' יתברך "על דברי עולה וזבח" אבל ציווה אותם לאמור: "שמעו 
 בקולי" באופן שאהיה לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם ותלכו בכל הדרך אשר אצווה אתכם.

 
 
 
 
 
 ׃
 
 


