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VaYikra 5713 “Introduction to the Laws of the Sacrifices” 

  ג פרק ויקרא

 :יְקֹוָק ִלְפנֵי יְַקִריֶבּנּו ָתִמים ִאם־נְֵקָבה ִאם־זָָכר ַמְקִריב הּוא ִמן־ַהָבָקר ִאם ָקְרָבנֹו ְשָלִמים וְִאם־ֶזַבח( א)

 :ָסִביב ַעל־ַהִמְזֵבחַ  ֶאת־ַהָדם ַהכֲֹהנִים ַאֲהרֹן ְבנֵי וְזְָרקּו מֹוֵעד אֶֹהל חֶפתַ  ּוְשָחטֹו ָקְרָבנֹו ַעל־רֹאש יָדֹו וְָסַמְך( ב)

 :ַהֶקֶרב ַעל־ ֲאֶשר ָכל־ַהֵחֶלב וְֵאת ֶאת־ַהֶקֶרב ַהְמַכֶסה ֶאת־ַהֵחֶלב ַליקֹוָק ִאֶשה ַהְשָלִמים ִמֶזַבח וְִהְקִריב( ג)

 :יְִסיֶרּנָה ַעל־ַהְכָליֹות ַעל־ַהָכֵבד וְֶאת־ַהיֶֹתֶרת ַעל־ַהְכָסִלים ֲאֶשר ֲעֵלֶהן ֲאֶשר ֵחֶלבוְֶאת־הַ  ַהְכָליֹת ְשֵתי וְֵאת( ד)

 פ: ַליקֹוָק נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ַעל־ָהֵאש ֲאֶשר ַעל־ָהֵעִצים ֲאֶשר ַעל־ָהעָֹלה ַהִמְזֵבָחה ְבנֵי־ַאֲהרֹן אֹתֹו וְִהְקִטירּו( ה)

ֹ ( ו)  :יְַקִריֶבּנּו ָתִמים נְֵקָבה אֹו ָזָכר ַליקֹוָק ְשָלִמים ְלֶזַבח ָקְרָבנֹו אןוְִאם־ִמן־ַהצ

 :יְקֹוָק ִלְפנֵי אֹתֹו וְִהְקִריב ֶאת־ָקְרָבנֹו הּוא־ַמְקִריב ִאם־ֶכֶשב( ז)

 :ָסִביב ַעל־ַהִמְזֵבחַ  ֶאת־ָדמֹו ַאֲהרֹן יְבנֵ  וְזְָרקּו מֹוֵעד אֶֹהל ִלְפנֵי אֹתֹו וְָשַחט ָקְרָבנֹו ַעל־רֹאש ֶאת־יָדֹו וְָסַמְך( ח)

 ַהְמַכֶסה וְֶאת־ַהֵחֶלב יְִסיֶרּנָה ֶהָעֶצה ְלֻעַמת ְתִמיָמה ָהַאְליָה ֶחְלבֹו ַליקֹוָק ִאֶשה ַהְשָלִמים ִמֶזַבח וְִהְקִריב( ט)

 :ַעל־ַהֶקֶרב ֲאֶשר ָכל־ַהֵחֶלב וְֵאת ֶאת־ַהֶקֶרב

 :יְִסיֶרּנָה ַעל־ַהְכָליֹת ַעל־ַהָכֵבד וְֶאת־ַהיֶֹתֶרת ַעל־ַהְכָסִלים ֲאֶשר ֲעֵלֶהן ֲאֶשר וְֶאת־ַהֵחֶלב ְכָליֹתהַ  ְשֵתי וְֵאת( י)

 פ: ַליקֹוָק ִאֶשה ֶלֶחם ַהִמְזֵבָחה ַהכֵֹהן וְִהְקִטירֹו( יא)

 :יְקֹוָק ִלְפנֵי וְִהְקִריבֹו ָקְרָבנֹו ֵעז וְִאם( יב)

 :ָסִביב ַעל־ַהִמְזֵבחַ  ֶאת־ָדמֹו ַאֲהרֹן ְבנֵי וְָזְרקּו מֹוֵעד אֶֹהל ִלְפנֵי אֹתֹו וְָשַחט ַעל־רֹאשֹו ֶאת־יָדֹו וְָסַמְך( יג)

Alef.  

  לב פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר

 וחכמתו השם ערמת מהם לך יתבאר, הטבעיות הפעולות ל"ר האלקיות בפעולות כשתתבונן

 חכמתו לך יתבאר וכן, לקצתם קצתם ושכונתם האברים תתנועו והדרגת ח"בע בבריאת

, האברים ושכונת תנועותיו בהדרגת והמשל, ענין אחר ענין האיש כלל ענייני בהדרגת ותחבולתו

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

 בהשגת אליהם הצטרך אשר העצבים הוהי, והתנועה החוש כלי הם והעצבים, יתקשה שיתפשט

, המוח מן נולדו, והלחי, העפעפים כתנועת, מעט טורח בה שאין קטנה בתנועה או, לבד החושים

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

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

 להתקשות החל וכבר העצב מקצה העורק יצא כן אחר, עורק ושב בשר ההם החוטים ונמלאו

 יוכל ואז בו ויחובר באבר המיתר וידבק, מיתר וישוב קשות חתיכות החבל מן עמו ולהתערב

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

 שהשתכל למי גלויות מבוארות כלם הם אשר האברים תועלות בספר בארוהת אשר שבפליאות

 כשיולד להיותו היונקים ח"ב מאישי איש בכל תחבולה ועשה השם הערים וכן, זך בשכל בהם

 לח במזון שיזון מפני החלב להוליד השדים לו והוכנו, יבש במזון להזון יוכל ולא הרכות בתכלית

 בעצמה ההנהגה זאת וכמו, בהדרגה ראשון ראשון אבריו ויתקשו שיתנגבו עד, איבריו ממזג קרוב

, פתאום ההפך אל ההפך מן לצאת א"שא והוא, בתורתנו רבים דברים באו' ית ההוא המנהיג מן

 לתתנו ה"מרע השם שלח וכאשר. פתאום בו שהרגיל מה כל שיניח האדם טבע לפי א"א ולזה

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

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

, עליה גדלו אשר הכוללת והעבודה בו רגילין אז שהיו כלו בעולם המפורסם המנהג והיה, תעבודו

 ולקטר להם ולהשתחות מיםהצל בהם מעמידים היו אשר ההם בהיכלות ח"ב מיני להקריב

 לשמש העשויים ההם ההיכלות לעבודת הנתונים האנשים אז היו הפרושים והעובדים, לפניהם

 להניח שיצונו בריאותיו בכל המבוארת ותחבולתו חכמתו גזרה לא, שבארנו כמו ולכוכבים ולירח

 שהוא האדם טבע כפי, לקבלו בלב יעלה שלא מה היה אז כי, ולבטלם כולם ההם העבודות מיני

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

 עבודתכם תהיה אבל, צרה בעת תשועתו תבקשו ולא תצומו ולא אליו תתפללו שלא אתכם צוה
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 לנבראים מהיותם והעתיקם ההם העבודות מיני השם השאיר זה ומפני, מעשה מבלתי מחשבה

 לי ועשו, לו היכל לבנות וצוונו', ית לו לעשותן וצונו', ית לשמו להם אמתות שאין דמיוניים םולענייני

 מכם יקריב כי אדם, לו הקרבן ושיהיה, לי תעשה האדמה מזבח, לשמו המזבח ושיהיה, מקדש

, לזולתו והמעשים העניינים מאלו דבר מעשות והזהיר. לפניו ושיקטירו לו ושישתחוו', לה קרבן

, לי וכהנו ואמר המקדש לבית כהנים והפריש, אחר לאל תשתחוה לא כי', וגו יחרם לאלהים זובח

 והם, ובקרבנותיו בבית עסוקים שהם מפני להם שיספיקו פנים כל על מתנות להם שייוחד וחייב

 והתקיימה ז"ע זכר שנמחה יתקהאל הערמה בזאת התחבולה והגיע, והכהנים הלוים מתנות

 וישתוממו הנפשות יברחו ולא, ואחדותו השם מציאות והוא, באומתנו האמתית הגדולה הפנה

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

 עצומות ופעולות מצות יבאו איך לי ותאמר בלבך ותשאלני, עליך ויכבד מחשבה בתחלת בהכרח

 כאלו, אחר דבר מפני הם אבל לעצמם מכוונים בלתי םכל והם, זמנים להם והושם מאד מבוארות

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

. השניה הכוונה צד על שהם חשבת אשר לאלו צריך היה ולא לקבלה יכלת בנו ויתן הראשונה

 בא שכבר והוא, עליו שעוררתיך מה תאמת לך ויגלה החלי זה מלבך תסיר אשר תשובתי שמע

 את יםקאל ויסב', וגו פלשתים ארץ דרך יםקאל נחם ולא אמרו והוא בשוה הענין זה כמו בתורה

 מכוונת. היתה אשר הישרה הדרך מן אותם השם שהסב וכמו', וגו סוף ים המדבר דרך העם

 הכוונה שתגיע דע אחרת דרך אל, הטבע לפי לסבלו יכולים היו שלא מה יראת מפני, תחלה

 הטבע לפי לקבלו לנפש יכלת שאין מה יראת מפני זכרנו אשר המצוה בזאת צוה כן, הראשונה

 על שיגדל האדם בטבע שאין כמו כי, ז"ע והנחת יתעלה השגתו והיא, הראשונה הכונה שיגיע עד

 ילידי עם וילחם מלכלוכם לשעתו ידיו ירחץ כן ואחר להם והדומה ובלבנים בחמר עבדות מלאכת

 נטו שכבר, מורגלים ומעשים העבודות מן רבים מינים על שיגדל בטבעו אין כי, פתאום הענק

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

 מרחיצה הגוף הנאות ומיעוט במדבר שההליכה שנודע כמו, גבורה שילמדו עד במדבר אותם

 בשפלות הרגילו שלא אנשים כן גם ונולדו, לבב רך יולידו והפכם הגבורה ידויול בהם וכיוצא

 את, יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על, רבינו משה יד על יותקאל במצות היה זה וכל, ובעבדות

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

 זה אי ושאלתך, הראשונה הכוונה היא אשר האמונה בידם שתעלה כדי, המורגל המעשה מין עם

 השנית השאלה זאת תחייב, לקבלה יכולת לנו ויתן הראשונה כוונתו מצוותנו לשם היה מונע

 היה ולא, להלחם יכולת להם ויתן פלשתים ארץ דרך שינחם לשם היה מונע זה ואי לך ויאמר

 היעודים סבת על שלישית שאלה תחייב וכן, ילהל האש ועמוד יומם ענן בעמוד הסבוב לזה צריך

 שכונת אחר ויאמר, העבירות על יעד אשר הרעים והיעודים המצות שמירת על יעד אשר הטובים

 יכולת לנו נתן לא למה, בה הכתוב ככל ונעשה התורה זאת שנאמין היה ורצונו הראשונה השם

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

 לנו השם שעשה תחבולה כן גם זאת כי, כלם ההם והנקמות כלם ההם הטובות ולעשותה, נמרהו

 רצה אשר העבודה מעשה רצון לתת אצלו היה מונע זה ואי, הראשונה כונתו אל ממנו שיגיע עד

 שהוא מה לוכ השלש השאלות אלו על והתשובה .בנו מוטבע טבע, מאסם אשר העבודות ורחוק

 אחד איש השם ישנה טבע שנוי שהם פי על אף כלם שהאותות והיא, כוללת אחת תשובה ממינם

 הגדול השרש זה ומפני, המופת צד על כלל השם ישנהו לא אדם בני טבע אך, הנמצאות מאישי

 זאת בארנו וכבר, והעונש והגמול והאזהרה המצוה באר זה ומפני', וגו זה לבבם והיה יתן מי אמר

 אחד כל טבע ששנוי מאמין שאני מפני זה אמרתי ולא, מחבורינו רבים במקומות במופתים הפנה

 כלל רצה לא שהוא אלא, היכולת תחת ונופל אפשר הוא אך, יתעלה השם על קשה אדם מבני

 מבני איש כל טבע לשנות מרצונו היה ואלו, התוריות הפנות כפי לעולם ירצהו ולא זה לעשות

. כלה התורה ונתינת הנביאים שליחות בטל היה, ההוא האיש מן יתעלה שירצהו למה אדם

 הכונה צד על הקרבנות לומר רוצה העבודה מן המין זה היה כאשר כי ואומר כונתי אל ואשוב
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 הראשונה הכונה אל קרובות יותר העבודות ממעשה בהן וכיוצא והתפלה והצעקה, השניה

 לומר רוצה העבודה מן המין שזה והוא, גדול הפרש המינים שני בין שם, אליו בהגיע והכרחיות

 שנקריב ל"ר, בתחלה שהיה כמו עלינו חייב לא, יתעלה לשמו שהם פי על אף, הקרבנות הקרבת

, ידו את ימלא החפץ שיזדמן מי ושיקריב, יזדמן באשר היכל שנעשה ולא, זמן ובכל מקום בכל

 אמר, בזולתו מקריבין ואין', ה יבחר אשר המקום אל אחד בית והושם עלינו זה כל נאסר אבל

 זה כל, המיוחד זרע אלא כהן יהיה ולא, תראה אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך השמר

, לגמרי להניחו חכמתו גזרה שלא מה אלא ממנו יהיה שלא העבודות מן המין זה למעט הענין

, והתפילין, המזוזהו, הציצית וכן, שיזדמן מי כל, מקום בכל מותרת היא והתחנה התפלה אבל

 הנביאים בספרי הרבה נמצא לך גליתי אשר הענין זה ובעבור, להן הדומות העבודות מן וזולתן

 מכוונין שאינן להן ובארו, הקרבנות להביא והתחזקם השתדלותם רוב על אדם בני שמוכיחים

 חיםוזב בעולות' לה החפץ שמואל אמר, אליהם צריך אינו ושהשם, מאד צריכה כוונת לעצמן

 את דברתי לא כי ירמיה ואמר', ה יאמר זבחיכם רוב לי למה ישעיה ואמר', ה בקול כשמע

 הזה הדבר את אם כי, וזבח עולה דברי על מצרים מארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא אבותיכם

 המאמר זה הוקשה וכבר, לעם לי תהיו ואתם יםקלאל לכם והייתי בקולי שמעו לאמר אותם צויתי

 עולה בדברי צונו שלא השם על ירמיה יאמר איך ואמר, שמעתים או דבריו שראיתי מי לכ בעיני

 אמר שהוא וזה, לך שבארתי מה הוא המאמר זה כוונת אמנם, בזה באו המצות ורוב וזבח

 לי תהיו ואתם יםקלאל לכם והייתי זולתי תעבדו ולא שתשיגוני היא אמנם הראשונה שהכונה

 הפנה זאת בידיכם שתעלה בעבור היתה אמנם, הבית אל כיוןו בהקרבה המצוה וזאת, לעם

 ובאתם, יחודי פנת ותתקיים זרה עבודה שם שימחה עד לשמי העבודות אלו העתקתי ובעבורה

 ספקתם שאתם והוא, בעבורה שנעשה במה והתחזקתם ההיא התכלית ובטלתם אתם

 אלהים אחרי והלוך בעלל וקטרתם זרה עבודה ועבדתם, הוא לא ויאמרו' בה כחשו, במציאותי

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

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

 דברי הב היו לא בה שנצטוינו מצוה שתחלת יחד ובקבלה בכתוב התבאר שכבר והוא, זכרנוהו

 גלויה מבוארת לסבה היתה היא כי, מצרים בפסח שכלך כלל שתטריד צריך ואין, כלל וזבח עולה

 הוא הפסוק בזה אליה הרמוז והמצוה, מצרים בארץ היתה שהמצוה ועוד, לבאר עתיד שאני כמו

 מארץ אותם הוציאי ביום ואמר הפסוק בזה התנה ולזה, מצרים יציאת אחר בו שנצטוינו מה

 שם לנו אמרו והוא, במרה בו שנצטוינו מה הוא מצרים יציאת אחר שבא צווי תחלת כי ,מצרים

 שבת האמתית הקבלה ובאה', וגו ומשפט חק לו שם שם' וגו יךקאל' ה בקול תשמע שמוע אם

 וזאת, העול הסרת והוא הדינין הוא והמשפט, שבת הוא אליו הרמוז והחק, איפקוד במרה ודינין

 ידעת וכבר, העולם חדוש והוא האמתיות הדעות אמונות ל"ר, שבארנו כמו הראשונה הכונה היא

 בזה( א"ל פרק' ב חלק) שבארנו כמו ולקיימה הפנה זאת לחזק היא אמנם שבת מצות שעקר

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

 הענין וזה, שזכרנו כמו השנית הכונה צד על הםש אחר וזבח עולה דברי בה היו לא הראשונה

 הכונה בסכלה, לאומה ההוכחה צד עד בתהלים נאמר אשר הוא ירמיהו אמר אשר בעצמו

 ואעידה ישראל ואדברה עמי שמעה אמר, השנית הכונה ובין בינה מבדלת היתה ולא הראשונה

 פר מביתך אקח םא, תמיד נגדי ועולותיך אוכיחך זבחיך על לא, אנכי אלהיך אלהים בך

 :בו והשתכל מאד והבינהו בו הכונה היא זאת הענין זה שנכפל מקום ובכל, עתודים ממכלאותיך

1.  Just as  RaMBaM makes the claim that HaShem Allowed sacrifices because this was 

what the Jewish people had become used to, so too the Midrash with the text cited 

by Abrabanel, suggests that HaShem will Allow something that He Finds 

objectionable, under His Auspices with the long-range goal being that the people will 

eventually be weaned away from the practice.  
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2.  The illogical aspect of the Midrash as quoted by Abrabanel is that it would appear 

that HaShem is equating even sacrifices called for by the Tora to the consumption of 

Neveilot and Teraifot (meat that has not been properly Shechted).   Furthermore, if 

the point is to distance the people from idolatry, would sacrifices to satyrs be 

allowed in the Mishkan/Mikdash? 

3.   

 אברבנאל

 

 

ר' ישמעאל לפי שהיו ישראל אסורין תני 

במדבר לפיכך הזהירן הכתוב  בבשר תאוה

שיהיו מביאין קרבנותיהם והכהן שוחט ומקבל 

 וכו'.

פנחס בשם ר' לוי אמר משל לבן מלך  ר' 

שגס לבו עליו והי' למד לאכול בשר נבלות 

יאכלם על שלחן זה המלך אמר וטרפות. 

לפי שהיו ישראל כך ומעצמו הוא נזור.  תדיר

מצרים והיו מביאים ז ב"להוטים אחר ע

ופורעניות באות  באיסור במהקרבנותיהן 

ה יהיו מקריבין לפני בכל "עליהם אמר הקב

והם נפרשים מועד עת קרבנותיהם באהל 

 ד וכו'"הה ז והם ניצולים"מע

 פרשה מות אחרי פרשת( וילנא) רבה ויקרא

  ח כב

 

 מלך לבן משל אמר לוי רבי בשם פנחס רבי

 נבילות בשר לאכול למד והיה עליו לבו שגס

 על תדיר יהיה זה המלך אמר וטריפות

 שהיו לפי כך( גדור) נדור הוא ומעצמו שולחני

 במצרים כוכבים עבודת אחר להוטים ישראל

 דכתיב לשעירים קרבניהם מביאים והיו

 זבחיהם את עוד יזבחו ולא( יז ויקרא)

 שנאמר שדים אלא אלו שעירים ואין לשעירים

 אלו שדים ואין לשדים ויזבחו( לב דברים)

 ירקדו ושעירים( יג ישעיה' )שנא שעירים אלא

 במה באיסור קרבניהם מקריבין והיו שם

 ברוך הקדוש אמר עליהם באות ופורעניות

 קרבנותיהן עת בכל לפני מקריבין יהיו הוא

 והם כוכבים מעבודת נפרשים והן מועד באהל

 '.וגו ישראל מבית איש איש ד"הה ניצולים

According to Abrabanel’s version, the idea was to limit the place of Korbanot to a 

single location, as opposed to continuing allowing them to be offered on private 

altars (Bamot) and this limitation would eventually lead to the discouragement of the 

practice.  

According to the standard version, the issue is not permitting idolatrous sacrifices to 

be offered, but rather the allowance of animals to be offered in the Mishkan even 

when those bringing these sacrifices were only interested in eating meat rather than 

worshipping HaShem.  

Beit.  

 אֹתֹו יְַקִריב מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל־ֶפַתח יְַקִריֶבּנּו ָתִמים ָזָכר ִמן־ַהָבָקר ָקְרָבנֹו עָֹלהִאם־  ג:א פרק ויקרא

 ֹ  :יְקֹוָק ִלְפנֵי נֹוִלְרצ

 ֶבן־ָבָקר ַפר ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתֹו ַעל וְִהְקִריב ָהָעם ְלַאְשַמת יֱֶחָטא ַהָמִשיחַ  ַהכֵֹהן ִאם ג:ד פרק ויקרא

 :ְלַחָטאת ַליקֹוָק ָתִמים

 ַאיִל ַליקֹוָק ֶאת־ֲאָשמֹו וְֵהִביא יְקֹוָק ִמָקְדֵשי ִבְשָגָגה וְָחְטָאה ַמַעל ִכי־ִתְמעֹל נֶֶפש טו:ה פרק ויקרא

 :ְלָאָשם ְבֶשֶקל־ַהקֶֹדש ֶכֶסף־ְשָקִלים ְבֶעְרְכָך ִמן־ַהצֹאן ָתִמים

 א פסוק ג פרק ויקרא פרשת ויקרא והקבלה הכתב

 מלת להן נסמך שלא ואשם וחטאת עולה כן ואין הפרשה בכל קרוי הוא כן. שלמים זבח( א)

 שיאכלו ומיודעיו ולאוהביו ביתו לבני וקורא לבעלים נאכל השלמים שבשר לפי והטעם, זבח

 קדש בשר יבא שלא אוכלים להרבות גם, חסדיו להם ויספר' ה את יהלל רעים ובמושב מזבחו
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, מזבחו ואכלת לך וקרא כמו שמחה של סעודה הוא זבח כי, שלמים זבח נקראו לכן נותר לידי

 הקרבנות שאר כ"משא'(, ב שם) בעיר לנו משפחה זבח כי'( ט א"ש) בבמה לעם היום זבח כי

 ...זבח קרוים אינן הבעלים לסעודת שאינן

Gimel. 

1.  RaMBaN understands the Semicha on the head of the Korban as part of the 

atonement process. Since the animal is a representation of the person who is in need 

of forgiveness, the leaning represents that the action that was considered sinful is 

now transferred to the animal.  

 Abrabanel understands the symbolism of the Semicha as reflecting the desire to 

connect to HaShem, i.e., the Divine Fire.  

2.  As far as Shelmamim are concerned, since they are not brought in order to achieve 

atonement, but rather as a sign of thanksgiving and generosity, it would appear that 

Abrabanel’s reason would make more sense.  

3.  Perhaps RaMBaN would argue that the atonement process involves this very thing, 

i.e., if sin was perpetrated due to over-involvement with self, then atonement is 

achieved by transcending the self and connecting with HaShem.  


