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 מצות בנין בית הבחירה 

לבנות בית לשם ה', כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו, ושם תהיה 

העליה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל שנה, שנאמר ]שמות כ"ה, ח'[ ועשו לי 

כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה, כגון  מקדש. וזאת המצוה

 המנורה והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם. 

משרשי מצוה זו, מה שתראה בסוף דברי. ואכן מיראתי להתקרב אל משכן 

השם, כי ידעתי כל הקרב הקרב אם לא התקדש למדי לא יראה הבית וחי, גם 

ל הקודש לפני, והלויים הכהנים הנגשים אל ה' לעבודה יתקדשו בבואם א

אחי הטהרו, וינף אהרן אותם תנופה טרם יתנו קולם בהיכל השם, אמרתי גם 

אני אגיד עצתי, ואערוך התנצלותי נגד זקני, וארחץ בנקיון כפי טרם אעלה 

 בית ה'. 

ידוע הדבר ומפורסם בינינו העם מקבלי המצוות, כי שבעים פנים לתורה, 

בים, ולכל שורש ושורש ענפים, כל אחד ובכל אחת מהן שרשים גדולים ור

ישא אשכול גדול של פירות נחמדים להשכיל לבות, יום יום יוציאו פרח 

לשוקדים עליהם, פרחי חכמה ושכל טוב, כל עינים מאירות ורחבה ונסבה 

עומק חכמתה עד שאין כח באדם להשיג תכליתה, כמו שהעיד המלך החכם 

וקה ממני, ועם כל זה אין להרפות ]קהלת ז', כ"ג[ אמרתי אחכמה והיא רח

ידי העוסק בה, כי אם מעט ואם הרבה ממנה יאכל כולה מתוקה, ואם יש 

כמה אשר מפרי עץ הגן לא תשיג ידם לקחת, יקחו להם עלהו לתרופה. 

ואנכי עם דעתי גודל ערכה ורוב עמקה, וכי פליאה ממני נשגבה, פערתי פי 

ז דף י"ט ע"א[ ליגרוס איניש לדבר בה, ואסמוך במה שלמדוני רבותי ]ע"

ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, שנאמר ]תהילים קי"ט, כ'[ גרסה נפשי 

 לתאבה. 

דע בני, כי כל אשר יגיע אצל השם יתברך בעשות בני אדם כל מצוותיו, איננו 

רק שחפץ השם יתברך להיטיב לנו, ובהיות האדם מוכשר ומוכן בעשיית 

יב אליו השם, ועל כן הודיעם דרך טוב אותם המצוות לקבל הטובה אז ייט

להיותם טובים, והיא דרך התורה כי בה יהיה האדם טוב, נמצא שכל המקיים 

מצוותיו השלים חפצו באשר הוא ראוי אז לקבל טובתו, וכל שאינו מכין 

עצמו לכך רעתו רבה, שיודע חפץ השם יתברך במה, והוא יעשה מעשיו 

להודיענו עיקר זה לבד, והיא מה  כנגד חפצו. ופרשה אחת נכתבה בתורה

שכתוב בסדר והיה עקב ]דברים י', י"ב[, ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל 

מעמך וגו' עד לטוב לך, כלומר איננו שואל מעמך דבר בעשותך מצוותיו, רק 

שרצה בטובו הגדול להיטיב לך, וכמו שכתוב אחריו ]שם, י"ד[ הן לה' אלהיך 

אשר בה, כלומר ואינו צריך למצוותיך, רק  השמים ושמי השמים הארץ וכל

 מאהבתו אותך לזכותך. 

ויש בעושי המצוות ישימו מגמת פניהם אל הטובה המעותדת אליהם 

בעשייתן לבד, כי ידעו שבסיבתן תנוח עליהם הברכה והטוב, ואל הכוונה 

ההיא יתעסקו בהן לעולם, ואלה חלקם בחיים וזוכין לעדן גן אלהים, ואולם 

אל תכלית הכוונה הטובה. אבל יש אשר זכו ונתן להם השם יתברך  לא הגיעו

לב לדעת ולהכיר במדותיו המעולות, ומתוך הכרתם יתקשרו מורשי לבבם 

באהבתו קשר חזק ואמיץ, עד שישימו כל כוונת הכנת גופם כדי להשלים 

חפץ השם יתברך לרוב חשקם אותו, ואל התועלת המעותד להם בעסק 

והיא המעלה הגדולה שעלו אליה האבות הקדושים  ההוא לא ישיתו לב,

השלשה, והרבה מבניהם אחריהם, זכר כלם לברכה, וזאת היא המדרגה 

 העליונה שאפשר לבן אדם לעלות. 

ומעתה בהיות הנחת דעתינו על זה בענין מצוותיו ברוך הוא, תחייב אותנו 

, הכל לאמר כי בנין בית לשם יתברך, ועשותינו בה תפלות וקרבנות אליו

להכין הלבבות לעבודתו יתעלה, לא מהיותו צריך לשבת בין אנשים ולבוא 

בצל קורותם, ואם ארזי לבנון יבנוהו או ברותים, כי השמים ושמי השמים לא 

יכלכלוהו, וברוחו יעמודו, אף כי הבית אשר בנו בני האדם צריך כבודו חלילה, 

כי הגופות יוכשרו על הלא ידועים הדברים וברורים שהכל להכשר גופותינו, 

ידי הפעולות, וברבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן מחשבות הלב 

מטהרות מתלבנות מזדקקות. והשם חפץ בטובתן של בריות כמו שאמרנו, 

ועל כן ציונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות, לטהר שם 

ותו המקום מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו, והוא ברוך הוא בחר א

והכינו אל הטובה לבני אדם, אולי מהיותו אמצעות העולם בכיוון, 

והאמצעות נבחר מן הקצוות, או מן הטעם שיהיה ברוך הוא היודע. ומתוך 

הכשר המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם יעלה שכלינו אל הדבקות 

עם השכל העליוני, ועל דרך הפשט על הצד הזה נפרש שריית השכינה 

ההוא. ואף על פי שהאמת כי אמרו זכרונם לברכה ]מגילה כ"ח ע"א[  במקום

קדושתן עליהם אפילו כשהן שוממין, שמשמע בזה שאין כל סיבת שריית 

השכינה שם מצד העובדים, אפשר לומר כי אותו המקום בחרו האל לברך 

בני האדם אשר ברא ממנו, כמו שאמרנו, וכמו שהיה חפצו לשלוח לבני אדם 

ותם דרך ילכו בה ויזכו לקיום נפשותם, כמו כן חפץ בחסדיו נביא להור

הגדולים לקבוע להם מקום בארץ שיהיה נכון אל טובת הבריות וזכותם, וכל 

זה מחסדיו על בריותיו. ומכל מקום לעולם תתרבה שם הברכה והקדושה 

אדם, ואז עם הפעולות הטובות  -לפי הפעולות הטובות שיעשו שם בני 

הטוב כנגדו, כי באמת אינו דומה קדושת המקום בחורבנו יפתחו מעיינות 

 לקדושתו בישובו. 

והנחת הטעם הזה בענין הבית, תחייב אותנו גם כן לסמוך אל הטעם הזה 

בעצמו לפי הפשט ענין הקרבנות, ושבט עובד, וכלים יקרים ידועים. הלא 

לא  כן כי יחטא איש -אמרנו כי עיקרי הלבבות תלויין אחר הפעולות, ועל 

יטוהר לבו יפה בדבר שפתים לבד, שיאמר בינו ולכותל חטאתי לא אוסיף 

עוד, אבל בעשותו מעשה גדול על דבר חטאו, לקחת ממכלאותיו עתודים 

ולטרוח להביאם אל הבית הנכון אל הכהן, וכל המעשה הכתוב בקרבני 

החוטאים, מתוך כל המעשה הגדול ההוא יקבע בנפשו רוע החטא, וימנע 

ם אחרת. וכעין טעם זה מצאתי לרמב"ן זכרונו לברכה על צד ממנו פע

הפשט, שכתב בשם אחרים, וזה לשונו, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים 

במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם יתברך כי כאשר יחטא יביא קרבן 

ויסמוך עליו ידיו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש 

כלי המחשבה והתאוה, וכרעים כנגד ידיו ורגליו של  הקרב והכליות שהם

אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו. כדי 

שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהים בגופו ונפשו, וראוי לו 

שישפך דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכופר הקרבן, 

פש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי שיהיה דמו תחת דמו, נ

אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו, וקרבן התמיד בעבור 

שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד, ואלה דברים מתקבלין מושכין הלב כדברי 

הגדה, עד כאן. והאריך הוא עוד בענין, וכתב, ועל דרך האמת יש בקרבנות 

 שכתוב בפרושיו בפרשת ויקרא. סוד נעלם וכו', כמו 

ועוד נוסיף דברים על צד הפשט, ונאמר כי מזה השורש ציונו האל להקריב 

לעולם מהדברים שלב אדם הומה בהן, כמו הבשר והיין והפת, כדי שיתעורר 

הלב יותר עם העסק בהם, ולעני חייב להביא ממעט קמחו אשר עיניו ולבו 

ללב בקרבן הבהמות מצד הדמיון,  עליו כל היום. ועוד יש התעוררות אחר



שגוף האדם והבהמה ידמו בכל עניניהם, לא יתחלקו רק שבזה נתן השכל 

ולא בזה. ובהיות גוף האדם יוצא מגדר השכל בעת החטא, יש לו לדעת 

שנכנס בעת ההיא בגדר הבהמות אחר שלא יחלקם רק הוא לבדו, ועל כן 

הנבחר לעלוי השכל  נצטוה לקחת גוף בשר כגופו, ולהביאו אל המקום

ולשרפו שם, ולהשכיח זכרו, כליל יהיה, לא יזכר ולא יפקד, תחת גופו, כדי 

לצייר בלבבו ציור חזק שכל ענינו של גוף בלי שכל אבד ובטל לגמרי, וישמח 

בחלקו בנפש המשכלת שחננו האל שהיא קיימת לעולם, וגם לגוף השותף 

מר שישמר מן החטא, עמה יש קיום בתחיה בסיבתה בלכתו בעצתה, כלו

ובקבעו ציור זה בנפשו יזהר מן החטא הרבה, והבטיחה התורה שבמעשה 

הגדול הזה ובהסכמת עושהו שיתנחם על חטאו מלב ומנפש, תכופר אליו 

שגגתו. אבל הזדונות לא יספיק לכפרם דמיון זה, כי הזד לא יוכח בדמיונות 

 ודברים, שבט לגו כסילים. 

זה איך נביא קרבן נדבה לעולם, כי טעמנו זה  ואל יקשה עליך בהנחת טעם

יסבול גם הנדבות, שאחר שאמרנו שהקרבן דמיון להשפלת הגופות ולעלוי 

 הנפשות, אף בלא חטא ידוע ימצא בו המקריב תועלת לקחת מוסר. 

ובקרבן עזאזל שנשלח חי אל מקום החורבן והכליון נאמר בפשט הענין, לבל 

נפשו עונש על חטאיה, תשוב לעמוד ידמה החוטא הגמור שאחר שתקבל 

במקום הטובים או תהיה לה השארות וטובה קצת ואפילו יהיה כירבעם בן 

נבט וחבריו, כמו שהוא רואה כל השנה כולה. שיש לגוף הבהמה שהוא 

לדמיון גוף החוטא השארות קצת בית השם יתברך באפר שנשאר שם בעת 

ה, על כן בשעיר החי הנושא השריפה, לא יוציאוהו מן הבית עד אחר זמן הרב

כל העוונות, יראו רמז כי החוטא שעוונותיו מרובין, כמו האפיקורוסין 

ושכפרו בתורה ובתחיית המתים וכל המצירים לישראל בכלל, לא יראו 

בטובה לעולם ותולעתם לא תמות ואשם לא תכבה, כמעשה השעיר בנשאו 

לא ימצא בית השם לא רבוי עוונות כל ישראל יושלך לגמרי אל ארץ גזירה, 

לשחיטה ולא לזריקה, זכרו יאבד מני ארץ. וזהו שאמרו זכרונם לברכה 

]ירושלמי יומא פ"ו ה"ג[ כי בשעה שישראל מרוצין לא הגיע לחצי ההר עד 

שנעשה אברים אברים, להודיען דמיון החוטא הגמור כי כן יאבד מהרה 

בו דרכיהם, וזהו הסימן ויהיה כלה כליון גמור, למען ילמדו ויקחו מוסר וייטי

הטוב להם, שאין מלמד מוסר אלא האוהב, כמו שכתוב ]משלי י"ג, כ"ד[ 

 ואוהבו שוחרו מוסר. 

ובענין חילוק הקרבנות בשחיטתן ובמתנות הדם ובחלק הכהנים ויתר 

פרטיהן רבים, אם נאמר לפי הפשט שהיה כן להיות מחשבת העובד מכוונת 

יכריחו כיוון המחשבה בדבר, לא נעלה בידינו  אל העבודה הרבה, כי החילוקין

רק דברי נערות. וכלל הדברים כי גם בפשטים לא נמצא ידינו ורגלינו בלתי 

 סעד המקובלים, ואליהם נכרע אפים ויפתחו לנו בכל אלה העינים. 

ואולם אין לקרותינו מכת הכסילים בהוציאנו כל רוחנו בדברים, כי בפסולת 

ם, גם כי ראינו לרבותינו זכרונם לברכה כיוצא רב מעט אוכל נמצא לעתי

בדברינו אומרים, שאמרו בקרבן סוטה, היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך 

תקריב שעורים ]סוטה דף י"ד ע"א[, ובקרבן מצורע, הוא עשה מעשה 

פטיט, יקריב צפרים ]ערכין דף ט"ז ע"ב[, וכדומה לזה אמרו זכרונם לברכה 

רה לישב שבעה נקיים, שתהא חביבה עליו בענין הנדה, מפני מה אמרה תו

ביותר ]נדה דף ל"א ע"ב[, ובאמת שאין כל זה לדעתם תכלית הכונה 

בדברים, רק להודיע כי ענין המצוה יסבול הרבה רמזים מלבד עקריה גדולים 

 וחזקים. 

מדיני המצוה, מה שאמרו זכרונם לברכה ]זבחים דף קי"ב ע"ב[ שקודם 

מקריבין קרבנות בשאר מקומותם, אבל שנבנה הבית בירושלים היו 

משנבנה הבית נאסרו כל המקומות לבנות בם בית לשם ולהקריב שם, 

שנאמר ]תהילים קל"ב, י"ד[ זאת מנוחתי עדי עד. ואלו הם הדברים שהם 

עיקר בבנין הבית, עושין בו קודש וקודש קדשים, ויהיה לפני הקודש מקום 

יכל. ועושין מחיצה אחת סביב אחד והוא הנקרא אולם, ושלשתן נקראין ה

להיכל רחוק ממנו כעין קלעי החצר שהיו במדבר, וכל המוקף במחיצה זו 

שהוא כעין חצר אהל מועד הוא הנקרא עזרה, והכל נקרא מקדש. ועושין 

במקדש הכלים הכתובים בתורה שצריכים שם. ומה שאמרו שכל כלי 

תן חדשים, וסכין הקודש שניקבו או נסדקו שמיד מתיכין אותן ועושין או

שנשמט מקתו או נפגם אין מתקנין אותו אלא גונזין אותו מיד, שאין עניות 

במקום עשירות, ועושין בתוך העזרה גבולין, עד כאן לישראל עד כאן 

לכהנים, ובונין סמוך לה בתים להשתמש בהן לכל צרכי המקדש, וכל אחת 

יתו וכל מדותיו, ובנין נקראת לשכה, ויתר פרטיה, כגון בנין הבית כיצד, ותבנ

המזבח ומשפטיו, מבוארים במסכת מדות, וכן תבנית המנורה והשלחן 

ומזבח הזהב, ומקומם בהיכל, בגמרא מנחות ]דף כ"ח ע"א וצ"ז ע"א ואילך[ 

 ויומא ]דף ל"ג ע"ב[. 

ונוהגת מצוה זו בזמן שרוב ישראל על אדמתן. וזו מן המצוות שאינן 

בור כולן, כשיבנה הבית במהרה בימינו מוטלות על היחיד כי אם על הצ

 יתקיים מצות עשה.
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 מצות תמידין בכל יום 

שנצטוו ישראל שיקריבו על ידי משרתי השם יתברך, שהם הכהנים, שני  

כבשים בני שנה תמימים לעולה בכל יום, האחד בבקר והשני בין הערבים, 

ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי  שנאמר ]במדבר כ"ח, ב'[, צו את בני

לאשי וגו' שנים ליום עולה תמיד. ומכל מקום עיקר האזהרה לבית דין, 

כלומר החכמים מורי התורה שבישראל, כי עליהם מוטלת מלאכת הצבור, 

 וכמו שדרשו זכרונם לברכה ]ספרי כאן[, ואמרת אליהם, אזהרה לבית דין. 

קדש בסדר ויקחו לי תרומה משרשי מצות הקרבנות כתבתי במצות המ

עשה א' ]מצוה צ"ה[ העולה על רוחי בפשט הענין, ואחר אותם הטעמים 

אני ממשיך גם כן טעם התמידין לומר שנצטוינו בעבודה זו התמידית שהיא 

פעמים ביום בזריחת השמש ובנטותו לערוב, למען נתעורר מתוך המעשה 

ך הוא, כאומרי כמה הזה ונשים כל לבנו וכל מחשבותינו לדבקה בשם ברו

פעמים שהאדם נפעל וטבעו מתעורר לפי עסק מעשהו, ולכן בהיות האדם 

נכון בטבעו שצריך לתקן לו מזון פעמים ערב ובקר, נצטוה שישים מגמתו 

ועסקו בעסק עבודת בוראו גם כן שתי פעמים, לבל תהיה עבודת העבד 

וחפצו תמיד  לעצמו יתרה על עבודתו לרבו, וכל זה למה, כדי לעורר רוחו

לזכור את בוראו, ובכן יכשיר מעשיו ויתברך ממנו כי חפץ חסד הוא, וכמו 

שדרשו זכרונם לברכה ]ספרי כאן[, אשה ריח ניחוח לה', שאמרתי ונעשה 

רצוני, כלומר שכל חלק גבוה מכל קרבן אינו רק חפצו ברוך הוא שעשה 

 העבד מה שציוהו למען יכשר לזכות בטובו ברוך הוא. 
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כשתתבונן בפעולות האלהיות ר"ל הפעולות הטבעיות, יתבאר לך מהם 

ערמת השם וחכמתו בבריאת בע"ח והדרגת תנועות האברים ושכונתם 

, וכן יתבאר לך חכמתו ותחבולתו בהדרגת ענייני כלל האיש קצתם לקצתם

ענין אחר ענין, והמשל בהדרגת תנועותיו ושכונת האברים, המוח, מה 

שלפניו רך מאד, ואשר מאחריו קשה מעט, וחוט השדרה יותר קשה ממנו, 

וכל מה שיתפשט יתקשה, והעצבים הם כלי החוש והתנועה, והיה העצבים 

שגת החושים לבד, או בתנועה קטנה שאין בה טורח אשר הצטרך אליהם בה

מעט, כתנועת העפעפים, והלחי, נולדו מן המוח, והעצבים אשר הוצרך 

אליהם לתנועת האברים יצאו מחוט השדרה, וכאשר א"א לעצבים מפני 

רכותם ואפילו היוצאים מחוט השדרה להניע הפרקים, עשה הש"י תחבולה 

ההם בשר ושב עורק, אחר כן יצא  שיצאו בעצב חוטים ונמלאו החוטים

העורק מקצה העצב וכבר החל להתקשות ולהתערב עמו מן החבל חתיכות 

קשות וישוב מיתר, וידבק המיתר באבר ויחובר בו ואז יוכל העצב להניע 

האבר על זאת ההדרגה. אמנם זכרתי לך זה המשל האחד להיותו הנגלה 

הם כלם מבוארות  שבפליאות אשר התבארו בספר תועלות האברים אשר

גלויות למי שהשתכל בהם בשכל זך, וכן הערים השם ועשה תחבולה בכל 

איש מאישי ב"ח היונקים להיותו כשיולד בתכלית הרכות ולא יוכל להזון 

במזון יבש, והוכנו לו השדים להוליד החלב מפני שיזון במזון לח קרוב ממזג 

דרגה, וכמו זאת איבריו, עד שיתנגבו ויתקשו אבריו ראשון ראשון בה

ההנהגה בעצמה מן המנהיג ההוא ית' באו דברים רבים בתורתנו, והוא שא"א 

לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום, ולזה א"א לפי טבע האדם שיניח כל מה 

שהרגיל בו פתאום. וכאשר שלח השם מרע"ה לתתנו ממלכת כהנים וגוי 

היום והשבות קדוש בידיעתו ית' כמ"ש ובאר אתה הראת לדעת וגו', וידעת 

וגו', ולהנתן לעבודתו כמ"ש ולעבדו בכל לבבכם, ואמר ועבדתם את ה' 

אלהיכם, ואמר ואותו תעבודו, והיה המנהג המפורסם בעולם כלו שהיו אז 

רגילין בו והעבודה הכוללת אשר גדלו עליה, להקריב מיני ב"ח בהיכלות 

הם, ההם אשר היו מעמידים בהם הצלמים ולהשתחות להם ולקטר לפני

והעובדים הפרושים היו אז האנשים הנתונים לעבודת ההיכלות ההם 

העשויים לשמש ולירח ולכוכבים כמו שבארנו, לא גזרה חכמתו ותחבולתו 

המבוארת בכל בריאותיו שיצונו להניח מיני העבודות ההם כולם ולבטלם, כי 

אז היה מה שלא יעלה בלב לקבלו, כפי טבע האדם שהוא נוטה תמיד 

, והיה דומה אז כאלו יבא נביא בזמננו זה שיקרא לעבודת השם למורגל

ויאמר השם צוה אתכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תבקשו תשועתו 

בעת צרה, אבל תהיה עבודתכם מחשבה מבלתי מעשה, ומפני זה השאיר 

השם מיני העבודות ההם והעתיקם מהיותם לנבראים ולעניינים דמיוניים 

שמו ית', וצונו לעשותן לו ית', וצוונו לבנות היכל לו, שאין אמתות להם ל

ועשו לי מקדש, ושיהיה המזבח לשמו, מזבח האדמה תעשה לי, ושיהיה 

הקרבן לו, אדם כי יקריב מכם קרבן לה', ושישתחוו לו ושיקטירו לפניו. 

והזהיר מעשות דבר מאלו העניינים והמעשים לזולתו, זובח לאלהים יחרם 

חוה לאל אחר, והפריש כהנים לבית המקדש ואמר וכהנו לי, וגו', כי לא תשת

וחייב שייוחד להם מתנות על כל פנים שיספיקו להם מפני שהם עסוקים 

בבית ובקרבנותיו, והם מתנות הלוים והכהנים, והגיע התחבולה בזאת 

הערמה האלהית שנמחה זכר ע"ז והתקיימה הפנה הגדולה האמתית 

אחדותו, ולא יברחו הנפשות וישתוממו בבטל באומתנו, והוא מציאות השם ו

העבודות אשר הורגלו ולא נודעו עבודות זולתם. ואני יודע שנפשך תברח 

מזה הענין בהכרח בתחלת מחשבה ויכבד עליך, ותשאלני בלבך ותאמר לי 

איך יבאו מצות ופעולות עצומות מבוארות מאד והושם להם זמנים, והם 

מפני דבר אחר, כאלו הם תחבולה  כלם בלתי מכוונים לעצמם אבל הם

שעשה השם לנו להגיע אל כונתו הראשונה, ואי זה מונע היה אצלו לצוות 

לנו כוונתו הראשונה ויתן בנו יכלת לקבלה ולא היה צריך לאלו אשר חשבת 

שהם על צד הכוונה השניה. שמע תשובתי אשר תסיר מלבך זה החלי ויגלה 

בר בא בתורה כמו זה הענין בשוה לך אמתת מה שעוררתיך עליו, והוא שכ

והוא אמרו ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים וגו', ויסב אלהים את העם 

דרך המדבר ים סוף וגו', וכמו שהסב השם אותם מן הדרך הישרה אשר 

היתה. מכוונת תחלה, מפני יראת מה שלא היו יכולים לסבלו לפי הטבע, אל 

צוה בזאת המצוה אשר זכרנו דרך אחרת עד שתגיע הכוונה הראשונה, כן 

מפני יראת מה שאין יכלת לנפש לקבלו לפי הטבע עד שיגיע הכונה 

הראשונה, והיא השגתו יתעלה והנחת ע"ז, כי כמו שאין בטבע האדם 

שיגדל על מלאכת עבדות בחמר ובלבנים והדומה להם ואחר כן ירחץ ידיו 

עו שיגדל על לשעתו מלכלוכם וילחם עם ילידי הענק פתאום, כי אין בטב

מינים רבים מן העבודות ומעשים מורגלים, שכבר נטו אליהם הנפשות עד 

ששבו כמושכל ראשון, ויניחם כלם פתאום, וכמו שהיה מחכמת השם להסב 

אותם במדבר עד שילמדו גבורה, כמו שנודע שההליכה במדבר ומיעוט 

בב, הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא בהם יולידו הגבורה והפכם יולידו רך ל

ונולדו גם כן אנשים שלא הרגילו בשפלות ובעבדות, וכל זה היה במצות 

אלהיות על יד משה רבינו, על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, את משמרת ה' 

שמרו על פי ה' ביד משה, כן בא זה החלק מן התורה בתחבולה אלהית עד 

שישארו עם מין המעשה המורגל, כדי שתעלה בידם האמונה אשר היא 

וונה הראשונה, ושאלתך אי זה מונע היה לשם מצוותנו כוונתו הראשונה הכ

ויתן לנו יכולת לקבלה, תחייב זאת השאלה השנית ויאמר לך ואי זה מונע 

היה לשם שינחם דרך ארץ פלשתים ויתן להם יכולת להלחם, ולא היה צריך 

לזה הסבוב בעמוד ענן יומם ועמוד האש לילה, וכן תחייב שאלה שלישית 

ל סבת היעודים הטובים אשר יעד על שמירת המצות והיעודים הרעים ע

אשר יעד על העבירות, ויאמר אחר שכונת השם הראשונה ורצונו היה 

שנאמין זאת התורה ונעשה ככל הכתוב בה, למה לא נתן לנו יכולת לקבלה 

ולעשות תמיד, ולא היה עושה לנו תחבולה להטיב לנו אם נעבדהו ולהנקם 

רהו, ולעשותה הטובות ההם כלם והנקמות ההם כלם, כי זאת גם ממנו אם נמ

כן תחבולה שעשה השם לנו עד שיגיע ממנו אל כונתו הראשונה, ואי זה 

מונע היה אצלו לתת רצון מעשה העבודה אשר רצה ורחוק העבודות אשר 

מאסם, טבע מוטבע בנו. והתשובה על אלו השאלות השלש וכל מה שהוא 

ללת, והיא שהאותות כלם אף על פי שהם שנוי טבע ממינם תשובה אחת כו

ישנה השם איש אחד מאישי הנמצאות, אך טבע בני אדם לא ישנהו השם 

כלל על צד המופת, ומפני זה השרש הגדול אמר מי יתן והיה לבבם זה וגו', 

ומפני זה באר המצוה והאזהרה והגמול והעונש, וכבר בארנו זאת הפנה 

בורינו, ולא אמרתי זה מפני שאני מאמין במופתים במקומות רבים מח

ששנוי טבע כל אחד מבני אדם קשה על השם יתעלה, אך הוא אפשר ונופל 

תחת היכולת, אלא שהוא לא רצה כלל לעשות זה ולא ירצהו לעולם כפי 

הפנות התוריות, ואלו היה מרצונו לשנות טבע כל איש מבני אדם למה 

שליחות הנביאים ונתינת התורה שירצהו יתעלה מן האיש ההוא, היה בטל 

כלה. ואשוב אל כונתי ואומר כי כאשר היה זה המין מן העבודה רוצה לומר 

הקרבנות על צד הכונה השניה, והצעקה והתפלה וכיוצא בהן ממעשה 

העבודות יותר קרובות אל הכונה הראשונה והכרחיות בהגיע אליו, שם בין 

העבודה רוצה לומר הקרבת שני המינים הפרש גדול, והוא שזה המין מן 

הקרבנות, אף על פי שהם לשמו יתעלה, לא חייב עלינו כמו שהיה בתחלה, 

ר"ל שנקריב בכל מקום ובכל זמן, ולא שנעשה היכל באשר יזדמן, ושיקריב 

מי שיזדמן החפץ ימלא את ידו, אבל נאסר כל זה עלינו והושם בית אחד אל 

, אמר השמר לך פן תעלה המקום אשר יבחר ה', ואין מקריבין בזולתו

עולותיך בכל מקום אשר תראה, ולא יהיה כהן אלא זרע המיוחד, כל זה 

הענין למעט זה המין מן העבודות שלא יהיה ממנו אלא מה שלא גזרה 

חכמתו להניחו לגמרי, אבל התפלה והתחנה היא מותרת בכל מקום, כל מי 



העבודות הדומות להן, שיזדמן, וכן הציצית, והמזוזה, והתפילין, וזולתן מן 

ובעבור זה הענין אשר גליתי לך נמצא הרבה בספרי הנביאים שמוכיחים בני 

אדם על רוב השתדלותם והתחזקם להביא הקרבנות, ובארו להן שאינן 

מכוונין לעצמן כוונת צריכה מאד, ושהשם אינו צריך אליהם, אמר שמואל 

למה לי רוב זבחיכם  החפץ לה' בעולות וזבחים כשמע בקול ה', ואמר ישעיה

יאמר ה', ואמר ירמיה כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי 

אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח, כי אם את הדבר הזה צויתי אותם 

לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם, וכבר הוקשה 

ואמר איך יאמר ירמיה  זה המאמר בעיני כל מי שראיתי דבריו או שמעתים,

על השם שלא צונו בדברי עולה וזבח ורוב המצות באו בזה, אמנם כוונת זה 

המאמר הוא מה שבארתי לך, וזה שהוא אמר שהכונה הראשונה אמנם היא 

שתשיגוני ולא תעבדו זולתי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם, וזאת 

ר שתעלה בידיכם זאת המצוה בהקרבה וכיון אל הבית, אמנם היתה בעבו

הפנה ובעבורה העתקתי אלו העבודות לשמי עד שימחה שם עבודה זרה 

ותתקיים פנת יחודי, ובאתם אתם ובטלתם התכלית ההיא והתחזקתם במה 

שנעשה בעבורה, והוא שאתם ספקתם במציאותי, כחשו בה' ויאמרו לא 

באתם הוא, ועבדתם עבודה זרה וקטרתם לבעל והלוך אחרי אלהים אחרים ו

אל הבית וגו', ונשארתם מכונים אל היכל ה' ומקריבים הקרבנות אשר לא היו 

מכוונים כונה ראשונה, ולי בפירוש זה הפסוק פנים אחרים והוא מביא לזה 

הענין בעצמו אשר זכרנוהו, והוא שכבר התבאר בכתוב ובקבלה יחד שתחלת 

ריך שתטריד כלל מצוה שנצטוינו בה לא היו בה דברי עולה וזבח כלל, ואין צ

שכלך בפסח מצרים, כי היא היתה לסבה מבוארת גלויה כמו שאני עתיד 

לבאר, ועוד שהמצוה היתה בארץ מצרים, והמצוה הרמוז אליה בזה הפסוק 

הוא מה שנצטוינו בו אחר יציאת מצרים, ולזה התנה בזה הפסוק ואמר ביום 

מצרים הוא מה הוציאי אותם מארץ מצרים, כי תחלת צווי שבא אחר יציאת 

שנצטוינו בו במרה, והוא אמרו לנו שם אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך וגו' 

שם שם לו חק ומשפט וגו', ובאה הקבלה האמתית שבת ודינין במרה 

איפקוד, והחק הרמוז אליו הוא שבת, והמשפט הוא הדינין והוא הסרת 

 העול, וזאת היא הכונה הראשונה כמו שבארנו, ר"ל אמונות הדעות

האמתיות והוא חדוש העולם, וכבר ידעת שעקר מצות שבת אמנם היא 

לחזק זאת הפנה ולקיימה כמו שבארנו )חלק ב' פרק ל"א( בזה המאמר, 

והכונה עוד עם אמתת הדעות להסיר העול מבני אדם. הנה כבר התבאר לך 

שהמצוה הראשונה לא היו בה דברי עולה וזבח אחר שהם על צד הכונה 

רנו, וזה הענין בעצמו אשר אמר ירמיהו הוא אשר נאמר השנית כמו שזכ

בתהלים עד צד ההוכחה לאומה, בסכלה הכונה הראשונה ולא היתה מבדלת 

בינה ובין הכונה השנית, אמר שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך 

אלהים אלהיך אנכי, לא על זבחיך אוכיחך ועולותיך נגדי תמיד, אם אקח 

דים, ובכל מקום שנכפל זה הענין זאת היא מביתך פר ממכלאותיך עתו

 הכונה בו והבינהו מאד והשתכל בו:

 פרק א פסוק ט | ויקרא  ד.

ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ַּבָמִים ְוִהְקִטיר ַהכֵֹּהן ֶאת ַהכֹּל ַהִמְזֵּבָחה עָֹּלה ִאֵשה ֵריַח 

 ִניחֹוַח ַלה': ס

 שם| רמב"ן  ה.

כשישחטנו יהא שוחט לשם האש, וכל  - לשם עולה. אשה -)ט( עולה  

נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. לשון רש"י.  -אשה לשון אש. ניחוח 

ולא פירש הרב מהו לשם האש. ובגמרא )זבחים מו ב( אמרו לאפוקי כבבא 

דלא, ופירשו בו שישחטנו על מנת להעלותו על גבי אש בוערת במערכה, 

 תכבות והולכות:לא להעלות על גבי גחלים עוממות שמ

ולי נראה שצריך לכוין שתאכלנו האש לגמרי, לא שיצלה שם מעט, והוא 

מלשונם בבן סורר ומורה )סנהדרין ע א( כבשר כיבא דאכלי גנבי, ובמסכת 

ערובין )כט ב( ונכביב וניכול. ויש גורסים שם לאפוקי גבבא דלא, שיתכוין 

על האש, ולא  להעלותו על גבי אש של עצים, כדכתיב על העצים אשר

יחשוב להעלותו על גבי אש של קש ושל גבבא, כענין ששנינו )שבת לו ב( 

 כירה שהסיקוה בקש ובגבבא:

והנה בכתוב הזה טעם הקרבנות שהם אשה ריח ניחוח לה'. ואמר הרב במורה 

הנבוכים )ג מו( כי טעם הקרבנות, בעבור שהמצרים והכשדים, אשר היו 

ולם, היו עובדים לבקר ולצאן, כי המצרים ישראל גרים ותושבים בארצם מע

עובדים לטלה והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם בדמות שעירים, 

ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם. בעבור כן צוה לשחוט אלה 

השלשה מינין לשם הנכבד כדי שיודע כי הדבר שהיו חושבים כי הם 

ו יתכפרו העונות. כי כן יתרפאו בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא, וב

האמונות הרעות שהם מדוי הנפש, כי כל מדוה וכל חולי לא יתרפא כי אם 

 בהפכו. אלה דבריו ובהם האריך:

והנה הם דברי הבאי, ירפאו שבר גדול וקושיא רבה על נקלה, יעשו שולחן 

ה' מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של רשעים וטפשי עולם, והכתוב אמר כי 

 לחם אשה לריח ניחוח: הם

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 

ם נוהגים, כמו אותם לשם הנכבד זה כבוד להם ומעלה, והם עצמם כך ה

שאמר )ויקרא יז ז( ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, 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:

והנה נח בצאתו מן התיבה עם שלשת בניו אין בעולם כשדי או מצרי הקריב 

קרבן וייטב בעיני ה' ואמר בו )בראשית ח כא( וירח ה' את ריח הניחוח. וממנו 

אמר אל לבו לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם )שם(. והבל 

)שם ד  הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, וישע ה' אל הבל ואל מנחתו

ד(, ולא היה עדיין בעולם שמץ ע"ז כלל. ובלעם 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 

שם כח ב(, עליו הדבור. ולשון הקרבנות את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי )

 וחלילה שלא יהא בהם שום תועלת ורצון רק שוללות ע"ז מדעת השוטים:

ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם 

נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, 

בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרב  יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה

והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם 

העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב 

אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו 

ח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא וישרף גופו לולא חסד הבורא שלק

דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, 

והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא 

ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי 

 אגדה:


