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1.	RAMBAN	VS.	RAMBAM	ON	KORBANOT		
	

	'הַל ַחֹוחיִנ־ַחיֵר הֵשִא הָלֹע הָחֵבְזִמַה לֹּכַה־תֶא ןֵהֹּכַה ריִטְקִהְו
	
	.'הַל ַחֹוחיִנ־ַחיֵר הֵשִא םהש תונברקה םעט הזה בותכב הנהו
	
 םירג לארשי ויה רשא ,םידשכהו םירצמהש רובעב ,תונברקה םעט יכ )ומ ג( םיכובנה הרומב ברה רמאו
 םידשל םידבוע םידשכהו הלטל םידבוע םירצמה יכ ,ןאצלו רקבל םידבוע ויה ,םלועמ םצראב םיבשותו

 הלא טוחשל הוצ ןכ רובעב .םלועל רקב וטחשי אל םויה דע ודוה ישנאו ,םיריעש תומדב םהל וארי רשא
 ובירקי רשא אוה הריבעה תילכתב םה יכ םיבשוח ויהש רבדה יכ עדויש ידכ דבכנה םשל ןינימ השלשה
 אל ילוח לכו הודמ לכ יכ ,שפנה יודמ םהש תוערה תונומאה ואפרתי ןכ יכ .תונועה ורפכתי ובו ,ארובל
	:ךיראה םהבו וירבד הלא .וכפהב םא יכ אפרתי
 	
	]....[	:חוחינ חירל השא םחל םה יכ רמא בותכהו ]...[ יאבה ירבד םה הנהו
 	
 וב רמאו 'ה יניעב בטייו ןברק בירקה ירצמ וא ידשכ םלועב ןיא וינב תשלש םע הביתה ןמ ותאצב חנ הנהו
 רובעב המדאה תא ללקל דוע ףיסוא אל ובל לא רמא ונממו .חוחינה חיר תא 'ה חריו )אכ ח תישארב(

	 .)םש( םדאה
 םלועב ןיידע היה אלו ,)ד ד םש( ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו ,ןהיבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו

 התע ותעד ןיאו ,)ד גכ רבדמב( חבזמב ליאו רפ לעאו יתכרע תוחבזמה תעבש תא רמא םעלבו .ללכ ז"ע ץמש
 ןושלו .רובדה וילע לוחיש ידכ םיהלאה לא הברקל ןכ השע לבא ,ךכב הוטצנ אלו ,תוער תונומא ונממ לולשל
 קר ןוצרו תלעות םוש םהב אהי אלש הלילחו ,)ב חכ םש( יחוחינ חיר ישאל ימחל ינברק תא תונברקה
	:םיטושה תעדמ ז"ע תוללוש
 	
 ,השעמבו רובדבו הבשחמב םירמגנ םדא ינב ישעמש רובעב יכ ,םהב םירמואש םעטה עומשל יואר רתויו
 שאב ףורשיו ,רובדה דגנכ ויפב הדותיו ,השעמה דגנכ וילע וידי ךומסי ,ןברק איבי אטחי רשאכ יכ םשה הוצ
 ,ותכאלמ לכ םישועה םדא לש וילגרו וידי דגנכ םיערכהו ,הואתהו הבשחמה ילכ םהש תוילכהו ברקה
 ,ושפנבו ופוגב ויהלאל אטח יכ הלא לכ ותושעב םדא בושחיש ידכ ,ושפנב ומד דגנכ חבזמה לע םדה קורזיו
 תחת ומד אהיש הזה ןברקה רפכו הרומת ונממ חקלש ארובה דסח אלול ופוג ףרשיו ומד ךפשיש ול יוארו
 וללפתיש הרותה ירומ ןהב תויחהל תונמהו ,וירבא ישאר דגנכ ןברקה ירבא ישארו ,שפנ תחת שפנ ,ומד
 בלה תא םיכשומ םילבקתמ םירבד הלאו .דימת אוטחמ םיברה ולצני אלש רובעב ,דימתה ןברקו .וילע
	:הדגא ירבדכ
 	
 יק( תוחנמ ףוסבו )גמק סחנפ( ירפסב וניתובר ורמאש הממ וב סנכת ,םלענ דוס תונברקב שי תמאה ךרד לעו

 םיהלא אלו ךיהלא אלו לא אל םהב רמאנ אלש תונברקה 'פב ביתכ המ הארו אב יאזע ןב ןועמש רמא ,)א
 רמאת אמשו .קולחל ןידה לעבל הפ ןוחתפ ןתיל אלש ,דחוימה םש א"ה ד"וי אלא תואבצ אלו ידש אלו
 םכל יתרמא אל ,)בי נ םילהת( האולמו לבת יל יכ ךל רמוא אל בערא םא רמול דומלת ,ךירצ אוה הליכאל
	:ינוצר השעיו רמאיש ידכ אלא וחבז
 	

2.	MESHECH	CHOCHMA	–	RAMBAM	AND	RAMBAN	ARE	BOTH	RIGHT!	
	

 ותעייסו ן"במרהו .הרז הדובעמ םדאה בל קיחרהל אוה יכ רמא הרומה :תונברקה םעטב וקלחנ םינומדקה
 הדובע קיחרהל קר םה הָמָּב תונברק יכ ,עירכהל שי ילואו ]....[ .תומלועה תוחוכה לכ ברקל אוה יכ ורמא
 ברקל יאדו המה - שדקמה תיב תונברק ןכ אל .םימש םשל וריטקי יכ הוצ ןכל ,לארשי םע תובבלמ הרז
 חוחינ חיר ןיא :)א ,גיק םיחבז( תאטח תרפ קרפ שיר ןנתד אה הזל רוקמו .]....[ םידוד רבחלו תומלועה



 וליאכ רדונה :)א ,בכ םירדנ( ןתנ בר רמאד אה ןבוי הזבו .חוחינ חירל םניא המב ישדקד ירה .הנטק המבב
 תיבש ןמזב לבא .הרז הדובעמ ומצע רודגל איה המבש ונייה .)ןברק וילע בירקה וליאכ ומייקמהו( המב הנב
 לוכיו ושדק לכיהב 'ה אלה ,המב הנובד אהב הרז הדובעמ ומצע רדוגש המב עשר השוע אוה םייק שדקמה
 הרותה ותרדג רבכש ,עשפ ףיסומ אוה לבא ,רדנב ומצע רודגל הצור אוה ,רדונה ןכ .שדקמב בירקהל
	.ק"ודו .םייניע תוריאמה היתורהזאב

	
3.	RAMBAM	–	IN	HIS	OWN	WORDS	
	

 .םואתפ וב ליגרהש המ לכ חיניש םדאה עבט יפל א"א הזלו ,םואתפ ךפהה לא ךפהה ןמ תאצל א"א.....
 היהו ]....[ ותדובעל ןתנהלו ]....[ 'תי ותעידיב שודק יוגו םינהכ תכלממ ונתתל ה"ערמ םשה חלש רשאכו

 ח"ב ינימ בירקהל ,הילע ולדג רשא תללוכה הדובעהו וב ןיליגר זא ויהש ולכ םלועב םסרופמה גהנמה
 ויה םישורפה םידבועהו ,םהינפל רטקלו םהל תוחתשהלו םימלצה םהב םידימעמ ויה רשא םהה תולכיהב
 הרזג אל ,ונראבש ומכ םיבכוכלו חרילו שמשל םייושעה םהה תולכיהה תדובעל םינותנה םישנאה זא
 המ היה זא יכ ,םלטבלו םלוכ םהה תודובעה ינימ חינהל ונוציש ויתואירב לכב תראובמה ותלובחתו ותמכח
 הז וננמזב איבנ אבי ולאכ זא המוד היהו ,לגרומל דימת הטונ אוהש םדאה עבט יפכ ,ולבקל בלב הלעי אלש
 תעב ותעושת ושקבת אלו ומוצת אלו וילא וללפתת אלש םכתא הוצ םשה רמאיו םשה תדובעל ארקיש
 םקיתעהו םהה תודובעה ינימ םשה ריאשה הז ינפמו ,השעמ יתלבמ הבשחמ םכתדובע היהת לבא ,הרצ
 תונבל ונווצו ,'תי ול ןתושעל ונוצו ,'תי ומשל םהל תותמא ןיאש םיינוימד םיניינעלו םיארבנל םתויהמ
 בירקי יכ םדא ,ול ןברקה היהישו ,יל השעת המדאה חבזמ ,ומשל חבזמה היהישו ,שדקמ יל ושעו ,ול לכיה
	.וינפל וריטקישו ול ווחתשישו ,'הל ןברק םכמ

	
	
4.	RAV	KOOK	–	WILL	WE	BRING	KORBANOT	WHEN	THE	MIKDASH	IS	REBUILT?	
	
(a)	In	support	of	the	Rambam’s	position,	and	why	korbanot	MUST	be	brought:	

 דוסי ,הלוכ רקעיתשכ ףאו ,תרקענו תכלוה הרז הדובעו ,הרז הדובע רוקעל ידכ םיכירצ זא ויה תונברקה
 .םוקת איה ,הנוילע תיקולא העפוה לש הנוילע הצע יפ לע ,התרקע איהש הדובעה ,ראשיי התריקע םויק
	)בכ דומע רהוט ילפרע(

(b)	A	utopian	vision	–	korbanot	are	off	the	agenda:	
 ,םהילא םדאה לש ושחיב םייחה ילעב טפשמ לש יבויחה דצה תרעה ידכ דע כ"כ םמורתת רסומה תנוכתו
 לכ' אילפמו לודגה םרבד ל"זח ורמא ]הז לע[,הרוהטה הרותלוקה תעגה תגספ שאר איהש איהה תעה לע
 הדוהי תחנמ 'הל הברעו" ןוזחה ץק לע רמוא בותכהו .)טי רומא אמוחנת( 'אובל דיתעל ןילטב תונברקה
	.)756 ג-ב היאר תורצוא( .תונברקה םוקמב ,םיחמצה ןמ החנמ טילבהו )ג יכאלמ( "םילשוריו

	
(c)	Why	we	yearn	for	korbanot	–	a	psychological	insight:	

 יא הזו ,דאמ םיצימא חכב םלועהו המואה תא ללכשל שממ אוה שדקמה ןינבב תונברקל וניעוגעג לכו
	.)46 ד היאר תורצוא( .הצראב המואה ןינבבו שדקמה תיב ןינבב םלועה ןוקית י"ע םא יכ רשפא

 
(d)	Korbanot	in	the	future	Mikdash	–	a	two	stage	process:	

 חורו האובנו ,העושיה אבתשכ ה"עב םייקנו ,ונוכמ לע בושי לכהש ןימאהל ןוכנ רתוי כ"ג ,תונברקה ןיינעבו
 אוה ,ונמע רשא 'ה רבד יכ ,תיפוריאה תוברתה לש תונויערהמ רתויב לעפתנ אלו ]...[ לארשיל ובושי שדקה
 ןיאו .תושעל ישונא תעד לוקיש לכ לכויש הממ הנוילע רתוי הגרדמל םלוכ תוברתה ידוסי תא םמורל דיתע
 תויעבט םהב שיש אלא ,המשוגמה הדובעה לש סגה ןויערה קר אוה חנומ תונברקבש בושחל ונל יואר
 - לארשיל בושת תשדוקמ היחתו ,ומע לע 'ה רוא תולגהב םא יכ ]...[ הלגתתש רשפא יאש ,תימינפ השודק
 השעמל תשגל ונל רשפא יאש ,ותרות דובכ םע ינא םיכסמ לבא .םלוכ םימעה לכ ןכ םג וריכי התואו

	.)דכ דומע ,ד היאר תורגא( .לארשיב היולג שדקה חור לש העפוה אלב תונברקה


