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 חיים בעלי צער מול קרבנות

 'מכון המקדש' - ברוך כהנאמאת 

 

 א. מבוא

מדי פעם עולה טענה שבהקרבת קרבנות יש אכזריות כלפי בעלי חיים, וכשייבנה המקדש במהרה בימינו, רצוי 

יש גם  .1שלא נקריב בו קרבנות, בגלל זה. בדרך כלל הטענה עולה מחוגים המטיפים לצמחונות באופן כללי

רואה זאת כנוהג ברברי ופרימיטיבי, ועם ישראל לא יוכל להיות "לאור המצדדים בביטול הקרבנות מפני שהעולם 

 .2גוים"

 ובכן, ברור שזו טענה חסרת בסיס, כיון שהתורה ציוותה על הקרבנת קרבנות בעלי חיים, והתורה אינה משתנה.

ועד  "ארון הספרים היהודי" מלא במקורות האומרים שבבית שלישי נקריב קרבנות בעלי חיים, החל מהתנ"ך,

הרגישות לצער בעלי חיים לא נולדה בימינו, אלא כבר התורה וחז"ל . 3לאחרוני הפוסקים וההוגים בדורנו

, ובכל זאת קבעו שמצווה להקריב קרבנות, אם מפני שהערך של הקרבנות גובר על איסור זה, או 4מתחשבים בו

אוי להתייחס לראיות שמביאים אלו עם זאת, מן הראין לבעלי חיים צער כשהם זוכים להיקרב כקרבן. שמפני 

 שמתנגדים לקרבנות, ולהשיב  עליהן, כדי שיהודים תמימים לא ילכו שולל אחרי הטענות הפופוליסטיות הללו.

וכים, מאמר חז"ל, מדברי הרמב"ם במורה נבהטוענים נגד קרבנות בעלי חיים מביאים ראיות מפסוקי התנ"ך, מ

 .5ות הללו, ונשיב על כל אחתומדברי הרב קוק.  להלן נפרט את הראי

 

 . הראיה מהפסוקיםב

 פסוקים אחדים שמשתמעת מהם הסתייגות מהקרבנות:מצאנו בדברי הנביאים 

מּוֵאלשמואל א' טו, כב: " ֹּאֶמר שְׁ קֹול  ה'ַהֵחֶפץ ל :ַוי מַֹּע בְׁ ָבִחים ִכשְׁ עֹּלֹות ּוזְׁ ִשיב ֵמֵחֶלב  ה'?בְׁ ַהקְׁ ַע ִמֶזַבח טֹוב לְׁ מֹּ ִהֵנה שְׁ

   ".יִליםֵא 

ֹּאַמר : "יא ישעיהו א, ֵחיֶכם י ֹּא  ה'.ָלָמה ִלי רֹּב ִזבְׁ ַעתּוִדים ל ָבִשים וְׁ ַדם ָפִרים ּוכְׁ ִריִאים וְׁ ֵחֶלב מְׁ ִתי עֹּלֹות ֵאיִלים וְׁ ָשַבעְׁ

ִתי  ".ָחָפצְׁ

ָחה ַדם ,זֹוֵבַח ַהֶשה עֵֹּרף ֶכֶלב ,שֹוֵחט ַהּׁשֹור ַמֵכה ִאיש: ", גושם ס ָבֵרְך ָאֶוןמַ  ,ֲחִזיר ַמֲעֵלה ִמנְׁ בָֹּנה מְׁ ִכיר לְׁ  ".זְׁ

ֵרי עֹוָלה ָוָזַבח: "בז, כרמיהו י ָרִים ַעל ִדבְׁ יֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֹּא ִצִּויִתים בְׁ ל ִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם וְׁ ֹּא ִדַברְׁ  ".ִכי ל

בּו ִלי"שם  ֹּא ָערְׁ ֵחיֶכם ל ִזבְׁ ָרצֹון וְׁ ֹּא לְׁ  .ו, כ: "עֹּלֹוֵתיֶכם ל

ַדַעת ֱאֹלִהים ֵמעֹּלֹות".  הושע ֹּא ָזַבח, וְׁ ל ִתי וְׁ  ו, ו: "ִכי ֶחֶסד ָחַפצְׁ

                                                           
", שיצא לאור בפולין בשנת תרפ"ט. עיקר תורת הצמחוני -בספרו "קברות התאוה , הרב יצחק הבנשטרייטך לדוגמה, כ 1

 הספר הוא הטפה לצמחונות, ויש בו פרק המתנגד לקרבנות.
, שואל איך יתכן שנקריב קרבנות, בתקופה שהכל מבינים שה' אינו צריך 8ר' חיים הירשנזון, מלכי בקודש ח"א, עמ'  2

קרבנות, וזה היה יותר בשביל העם, ואם נחדש את הקרבנות, העמים יראו אותנו כפרימיטיבים ולא נוכל להיות לאור גוים, 
)תשובה א סעיף י( הוא כותב שלעתיד לבוא יהיו קרבנות לפי  37ומצד שני, חובה לבנות את בהמ"ק ולהקריב קרבנות? בעמ' 

יש לקרבנות מושג נסתר  -את ה' ברבבות נחלי שמן )וזהו "כמצות רצונך" המושג שאיננו יכולים להבין ולא כדי לרצות 
הוא כותב שהתשובה היא שאיננו יכולים לבנות את בהמ"ק כי איננו יודעים את  41שאיננו מבינים וזה רצונו האמיתי(. בעמ' 

 מקום המזבח.
 למקורות לכך ראה כאן:  3
 https://docs.google.com/document/d/1esahc_9IweLZE16f7LPq8pSksHiKe56JOg0f9BDpznk 
 ב"מ לב ע"ב. 4
רבים מן הדברים לקוחים ממאמר של הרב יעקב אריאל, "הקרבנות לעתיד לבוא", שפורסם באתר "ישיבה":  5

http://www.yeshiva.org.il/midrash/897. 
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ֶצה וְׁ -עמוס ה, כא ֹּא ֶארְׁ ֵתיֶכם ל חֹּ רֵֹּתיֶכם, ִכי ִאם ַתֲעלּו ִלי עֹּלֹות ּוִמנְׁ ַעצְׁ ֹּא ָאִריַח בְׁ ל ִתי ַחֵגיֶכם וְׁ ֶשֶלם כג: "ָשֵנאִתי ָמַאסְׁ

ֹּא ַאִביט".  ִריֵאיֶכם ל  מְׁ

עֹולֹות ,"ַבָמה ֲאַקֵדם ד' ִאַכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹוםז: -מיכה ו, ו ֶמנּו בְׁ ֵני ָשָנה ,ַהֲאַקדְׁ ֵפי ֵאיִלים  ?ַבֲעָגִלים בְׁ ַאלְׁ ֶצה ד' בְׁ ֲהִירְׁ

בֹות ַנֲחֵלי ָשֶמן ִרבְׁ ִעי ?בְׁ כֹוִרי ִפשְׁ ִשי ,ַהֶאֵתן בְׁ ִני ַחַטאת ַנפְׁ ִרי ִבטְׁ  ". ?פְׁ

 ים מצאנו:כתובגם ב

ָת "מ, ז: תהלים  ֹּא ָחַפצְׁ ָחה ל ַנִים ָכִריָת ִלי ,ֶזַבח ּוִמנְׁ ָת  ,ָאזְׁ ֹּא ָשָאלְׁ  ".עֹוָלה ַוֲחָטָאה ל

ִדי ָתִמיד: "יג-נ, חשם  ֶנגְׁ עֹוֹלֶתיָך לְׁ ָבֶחיָך אֹוִכיֶחָך וְׁ ֹּא ַעל זְׁ אֶֹּתיָך ַעתּוִדים. ל לְׁ ָך ָפר ִמִמכְׁ ֹּא ֶאַקח ִמֵביתְׁ ֹּא  ...ל ַעב ל ִאם ֶארְׁ

ֹלָאּה אַֹּמר ָלְך ִכי ִלי ֶתה. ֵתֵבל ּומְׁ ַדם ַעתּוִדים ֶאשְׁ ַשר ַאִביִרים וְׁ   ?"ַהאֹוַכל בְׁ

ֶאֵתָנה" :יחשם נא,  פֹּץ ֶזַבח וְׁ ֹּא ַתחְׁ ֶצה ,ִכי ל ֹּא ִתרְׁ  ."עֹוָלה ל

ָחר לד' ִמָזַבח" ָפט ִנבְׁ ָדָקה ּוִמשְׁ  .משלי כא, ג: "ֲעשֹּה צְׁ

שלילי, מוציא את הפסוקים מהקשרם. מההקשר שלהם אבל מי שמנסה ללמוד מפסוקים אלו שהקרבנות הם דבר 

עולה שהכוונה בכל הפסוקים הללו היא לומר שלא ייתכן שאדם יחטא, בין אדם למקום, ובמיוחד בין אדם 

ָשִעים תֹוֵעָבהלחברו, ויחשוב שהקרבנות יכפרו עליו. זה הרעיון המבוטא בפסוק " הרי זו מצווה הבאה . 6"ֶזַבח רְׁ

ַע ִמֶזַבח טֹובם, לדוגמה, בפסוק הנ"ל בשמואל, "כך רואיבעבירה!  מֹּ ", שהנביא מכוון את דבריו כלפי מי ִהֵנה שְׁ

וכן בפסוק בישעיהו א, קרבנות כאלה בוודאי אינם רצויים.  -שאינו שומע בקול ה', ובמקום זה מקריב קרבנות 

נ שם, הדברים מכוונים ל"רשע" רשעים שעוברים על התורה. וכן בתהלים  -הדברים מכוונים ל"קציני סדום" 

הוא בוודאי  -אבל אם מי ששומע בקול ה', ומקיים את כל מצוותיו, מביא קרבן מבעלי החיים ול"שונא מוסר". 

  רצוי.

 ים באופן גורף:ילשלול קרבנות בעלי ח הוכחות לכך שהפסוקים אינם מתכוונים אפשר להביא כמה

 רבנות בעלי חיים:)א( אותם נביאים משבחים, בפסוקים אחרים, ק

ֵלה ָחָלב ֶאָחד ַוַיֲעֵלהּו עֹוָלה ָכִליל למקריב קרבן: "שמואל עצמו  מּוֵאל טְׁ  .ז, ט(שמואל א' )ה'" ַוִיַקח שְׁ

ִפָלִתי עֹוֹלֵתיֶהם "עצמו מנבא על חידוש הקרבנות בעת הגאולה: ישעיהו  ֵבית תְׁ ִתים בְׁ ִשַמחְׁ ִשי וְׁ ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקדְׁ

ִחי בְׁ ָרצֹון ַעל ִמזְׁ ֵחיֶהם לְׁ ִזבְׁ צּו ָלְך", וכן: נו, ז() "וְׁ ֹּאן ֵקָדר ִיָקבְׁ תּוֶנְך ,ָכל צ ָשרְׁ ָביֹות יְׁ ִחי ,ֵאיֵלי נְׁ בְׁ  )ס, ז(.  "ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמזְׁ

יָ , כו(: "יזירמיהו עצמו אומר ) רּוָשַלִם ּוֵמֶאֶרץ ִבנְׁ ִביבֹות יְׁ הּוָדה ּוִמסְׁ ֵפָלה ּוִמן ָהָהר ּוִמן ַהֶנֶגב ּוָבאּו ֵמָעֵרי יְׁ ִמן ּוִמן ַהּׁשְׁ

ִבֵאי תֹוָדה ֵבית  בֹוָנה ּומְׁ ָחה ּולְׁ ֶזַבח ּוִמנְׁ ִבִאים עֹוָלה וְׁ  ה'".מְׁ

ָדֶריָךבתהלים עצמו נאמר )נ, יד; כג(: " יֹון נְׁ ֶעלְׁ ַשֵלם לְׁ ַבח ֵלאֹלִהים תֹוָדה וְׁ ִני... זְׁ ָדנְׁ ַכבְׁ ֵבַח תֹוָדה יְׁ : , כא(נאעוד )ו". זֹּ

ַבֲחָך ָפִרים" ָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמזְׁ ֵחי ֶצֶדק עֹוָלה וְׁ פֹּץ ִזבְׁ  ".ָאז ַתחְׁ

מכאן שכשהנביאים מבקרים את מביאי הקרבנות, הביקורת היא רק על חוטאים שמביאים קרבנות בלי לחזור 

 בתשובה.

למרות שידעו שמעון הצדיק,  בעלי חיים, גם בתקופות שהכהנים היו צדיקים, כגוןבבית שני הקריבו קרבנות )ב( 

  .אינם שוללים קרבנות מצד עצמם. מכאן שהבינו שהפסוקים על הפסוקים הללו

ֹּא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה)ג( בצד פסוקים אלו, הנביאים מבקרים מצוות אחרות שהעם קיים: " ָרא ל ֹּא ִמקְׁ ר ַשָבת קְׁ  ,חֶֹּדש וְׁ

ִשי  ָאה ַנפְׁ ֵשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָשנְׁ שֹּאָחדְׁ ֵאיִתי נְׁ ִפָלה  , ָהיּו ָעַלי ָלטַֹּרח ִנלְׁ בּו תְׁ ִלים ֵעיַני ִמֶכם ַגם ִכי ַתרְׁ ֶכם ַכֵפיֶכם ַאעְׁ ָפִרשְׁ ּובְׁ

ֵדיֶכם ָדִמים ָמֵלאּו ישעיהו שם מדבר גם נגד קרבנות מנחה ולבונה, שאין בהם צער טו(. -יג ישעיהו א,)" ֵאיֶנִני שֵֹּמַע יְׁ

, יאת כפיםלשמור שבת, יו"ט, תפלה ונש שאין הנביא לא התכוון לומרברור שס ותהלים. בעלי חיים, וכך גם עמו

                                                           
 ., זמשלי כא 6
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 ; אלא כוונתו היא שאין ערך למצוות אלה אם העם חוטא, וזאת כוונתו גם בדבריו על קרבנותואין להקריב מנחות

 .בעלי החיים

 

 המדרש. הראיה מג

 ".הקרבנות בטלין לעתיד לבא כל, נאמר: ", אות זפרשה ט ,ויקרא רבהבמדרש 

 יש שהביאו מכאן ראיה שחז"ל מתנגדים לקרבנות בגלל האכזריות לבעלי חיים.

כל התפלות בטלות ההודאה אינה  .וקרבן תודה אינו בטל" :ומרהא ,המשך המדרשראיה זו נדחית בקלות, מאבל 

ביטול הקרבנות מוכח ש, 8מר שגם תפילות יתבטלוו, ועוד א7לא יתבטלתודה קרבן מר שואהמדרש כיון ש ."בטלה

  .בעלי החייםבגלל רחמים על אינו 

המדרש הוא שהקרבנות באים לכפר על החטאים )חוץ מקרבן תודה(, ובעתיד לא יהיו לדברי האמיתי הטעם 

רצה לומר כי התפלות בטלות שלא : ", פסוק הפרק ק ,תהלים ,רד"קחטאים, ולכן לא יצטרכו קרבנות. כך מבאר 

ל, וכן לא -העולם הזה, כי בטובה גדולה יהיו כל הימים, ואין להם אלא שבח והודאה לא יצטרכו לשאול צורכי

 םחטא, ולכן ג , גם עולה באה על10כפי שמוסיף ר' נתן גשטטנר. 9"יהיו חוטאים שיצטרכו לקרבן חטאת ואשם

 אותה לא יצטרכו לעתיד לבוא.

מאמר דומה א בהלכות מגילה, ב, יח, למרות שהוא מבייא את המדרש הזה, יש להוסיף שהרמב"ם אינו מב

  . 11מדרש הזהשספרי נ"ך יתבטלו לעתיד לבוא חוץ ממגילת אסתר. מכאן שהוא לא פוסק כ ,חז"למ

גם אם המדרש סובר שלעתיד לבוא יתבטלו קרבנות, הרי הוא נדחה מפני סוגיות התלמוד שעולה מהם שנקריב 

 .13ן התלמוד לבין מדרש, הלכה כתלמוד, לפי הכלל שאם יש מחלוקת בי12קרבנות בבית השלישי

                                                           
 (, אבל זה פירוש דחוק.25התודה )ראה הערה  ללחמיאמנם ראי"ה קוק מסביר שהכוונה  7
 .זה הובא בשו"ע או"ח נא, טחלק ודוקא  8
שלא יצטרכו לקרבן חטאת " :הלכות תפלה ,חלק א ,אורחות חייםשראל יז עמ' קנא. וכן הסבירו הרד"ק הובא בדיני י 9

 ". שהרי עוונות לא יהיו: "עט 'עמ ,ספר השם", ור"א מגרמייזא, ואשם
שם הסביר את דבריו:  ריקאנטי ". כי בו מצה וחמץ, כענין בעולם הבא, יז, נימק מה שמיוחד בתודה: "רמב"ן ויקרא פרק כג

כי העולם הבא רמז למכריע שני, ובעבור שאינו מלא רחמים כראשון שנאמר ]חבקוק ג, ה[ לפניו ילך דבר, על כן אמר כי "
 ". הוא כלול ובו חמץ ומצה

מפני שיש בו חמץ ומצה, שהם שני דברים חלוקים שאין זה כזה. , נימק מה שמיוחד בתודה: "תפארת ישראל פרק למהר"ל, 
יתברך, שהרי הציל  'ובזה מודה לו כי האדם הוא אל ה... שר הם מחולקים, הכל הוא אליו יתברךלהודיע כי כל הכחות א

יתברך, רק כל הנמצאים וכל חלופי המציאות, הכל הוא אליו יתברך,  'אותו, ושעל זה מביא קרבן תודה. ולא שהוא לבד אל ה
 ".יתברך אחד ואין זולתו 'ה עד שהוא יתברך הוא אחד, ואין זולתו. ודבר זה יהיה לעתיד, כי יהיה

שיביאו כל יום קרבן תודה מחדש, שמכיון שימלא הארץ דעה את מבאר לגבי התודה: " ,הקדמהבשו"ת להורות נתן חלק ב 
ונמצא שבכל יום יבינו מחדש כי הכרת התודה להשי"ת שהרגישו  ...ה' ממילא תתוסף דעתם בכל יום תמיד דעה אחר דעה

לא הגיעה לשלימותה, והקרבן לא הוקרב בכונה שלימה ורצויה, ולכן יוסיפו להקריב בכל יום אתמול בשעת הקרבת התודה 
 ".קרבן תודה מחודש כפי השגתם שנתחדשה היום

א(, ואין  ,כי כל הקרבנות כחטאת ואשם ועולה באים על החטא )וכש"ס יומא לז: "הקדמהבשו"ת להורות נתן חלק ב  10
 ".א( שלעתיד לבוא אין יצר הרע שולט בהם ,בחטא לעתיד לבוא וכמבואר בסוכה )נ

מדבריו בהלכות כלאים, י, כה, עולה שהוא סובר שמצוות יתבטלו בזמן תחיית המתים )ולכן מתיר לשים כלאים בתכריכי  11
נאמר בתחיית  קרבנות. אבל מכך נובע שגם קרבן תודה לא יהיה אז, הרי שאין לומר שהוא מבין שהמדרש על ביטול המתים(

 .יםהמת
 .3כגון שבת יב ע"ב; זבחים מד ע"ב. ראה במאמר שצוין בהערה  12
 להוכיח שחז"ל הקלו בקרבנות: דלהלן כדי מקורות את ה "תורת הצמחוני" 13

נכם , לא לרצוני אתם זובחים אלא לרצוי: "לא אמרתי אליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצונע"א מנחות קי
ָבֻחהּו'" ֶכם ִתזְׁ נְׁ צֹּ   ]אבל רש"י פירש: הם לא להנאתי אלא לטובתכם,לכפר עליכם[. אתם זובחים, שנאמר )ויקרא יט, ה(: 'ִלרְׁ

: "אמר לי הקב"ה: "ִכי טֹוב יֹום ַבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף"; טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני, מאלף עולות ע"א מכות י
 לפני על גבי המזבח".  שעתיד שלמה בנך להקריב

  ".'ַעָתה ָבאִתי'גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר " :ע"א מגילה ג
 שדברים אחרים יותר חשובים מהם.רק אומרים על הקרבנות, אלא  שום דבר שלילימקורות אלו אינם אומרים  אבל
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כפי שנראה בפרק ה, הראי"ה קוק מסביר שהמדרש מכוון לעידן עתידי רחוק, שבו מוסר האנושות תתעלה מאוד, 

 ורק אז יתבטלו הקרבנות.

 

 . הראיה ממורה נבוכיםד

כל העולם, כולל , כותב שהטעם למצוות הקרבנות הוא שבזמן מתן תורה, פרק לב גמורה נבוכים חלק , בהרמב"ם

עם ישראל, היו רגילים להקריב קרבנות לעבודה זרה, ואילו ה' היה אוסר זאת, ישראל לא היה מציית, בגלל 

 הקושי להיפרד מההרגל הזה, ולכן ה' ציווה להקריב קרבנות דווקא לשמו, ודוקא באופנים מסוימים. 

סם בעולם כולו שהיו אז רגילין בו והעבודה ה... היה המנהג המפור"וכאשר שלח ה' משה רבינו עוזה לשונו: "

הכוללת אשר גדלו עליה, להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות ההם אשר היו מעמידים בהם הצלמים ולהשתחוות 

להם ולקטר לפניהם. גזרה חכמתו ותחבולתו המבוארת בכל בריאותיו שלא יצוונו להניח מיני העבודות ההם 

יעלה בלב לקבלו, כפי טבע האדם שהוא נוטה תמיד למורגל. ומפני זה השאיר כולם ולבטלם, כי אז היה מה שלא 

ה' מיני העבודות ההם והעתיקם מהיותם לנבראים, ולעניינים דמיוניים שאין אמתות להם, לשמו יתברך, וציונו 

ות יתברך... והגיעה התחבולה בזאת העורמה האלוקית שנמחה זכר עבודה זרה... ולא יברחו הנפשלו לעשותן 

 .14וישתוממו בבטל העבודות אשר הורגלו

יש הטוענים, שמאחר שבימינו כבר אין דחף להקריב קרבנות לעבודה זרה, הטעם לקרבנות כבר אינו תקף, ולכן 

 .15ות הקרבנותואין עוד מקום למצ

 

 יש כמה תשובות לטענה זו:

 . הסיבה לכך היאמתבטל מהעט, לומר שהמצוה מתבטלת כש16אין הולכים לפי "טעמא דקרא")א( הלכה נפסקה ש

  , והם עדיין תקפים.טעמים נסתרים למצוה, יש להן שמלבד הטעם הגלוי

                                                                                                                                                                                                 
רק במקום אחד, שמותר להקריב אותם  -הוא מביא ראיה שזה לא רצון ה', מזה שהתורה הקשתה על הבאת קרבנות 

 .להקריב את כל קרבנות העם כהנים שלושהובמדבר היו רק 
ירושלמי מכות פרק ב, ו: "שאלו לנבואה חוטא מה ענשו? אמרה יביא קרבן ויתכפר. שאלו להקב"ה הוא מביא עוד ראיה מ

, כי הם דברים שוניםורא" אצל הקרבנות "מצות התורה" ו"רצון הבמכאן הוא למד ש. "חוטא מה ענשו? אמר, יעשה תשובה
בקרבנות מפני שהשעה הייתה צריכה ציוותה התורה שהתורה אמרה "יביא קרבן", והקב"ה אמר "יעשה תשובה", והטעם 

 . אבל בירושלמי לפנינו לא נזכר קרבן )זו גירסת עקידת יצחק שער נז(.לכך, ולא מפני שרצון הבורא בכך
סיב את בני ישראל דרך המדבר, כי לא היו יכולים לעבור בבת אחת מעבודת חומר ולבנים והוא משווה זאת לזה שה' ה 14

והסביר שלכן ה' הגביל את עבודת הקרבנות רק למקום אחד, ורק בכהנים, כדי למעט את זה, ואילו התפילה  למלחמה.
 מותרת בכל מקום, כי היא עדיפה.

שהמצריים היו עובדים מזל טלה, מפני זה היו  ...אמרה התורה כברהוסיף לנמק מדוע דוקא מינים אלו: " פרק מוושם 
אבל שחיטת הבקר כמעט ... עובדים לשדים, והיו חושבים שהם ישובו בצורת העזים ...וכן היו כתות ...אוסרים לשחוט הצאן

שר אינם אמתיות, ובעבור שימחה זכר אלו הדעות א ...שהיו מואסים אותו רוב עובדי ע"ז, וכלם היו מגדילים זה המין מאד
צונו להקריב אלו השלשה מינים לבד, מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם, עד שיהיה המעשה אשר חשבוהו 

 '".תכלית המרי, בו יתקרבו אל ה
)הוא מסיב את  של רשעים וטפשים םרק להוציא מלבא, ט, מקשה על הרמב"ם שלא יתכן שהקרבנות הם  ויקרא, רמב"ן,
" לחם אשה לריח ניחוח"הכתוב אמר כי הם בעוד , בפרק לב( ל דברי הרמב"ם בפרק מו, אבל זה קשה גם על דבריודבריו ע

; תהלים מ, ז; נ, יג[ , חבמדבר כח ]וכן שם פסקה קז, קמג, וכן רש"י שמות כט, יח; ויקרא א, ט;  ספרי במדבר פיסקא קיח)
ועוד שהבל  (.",  הרי שיש לקרבנות ערך עצמי בקיום רצון ה'ונעשה רצוני שאמרתי ,ינַ נחת רוח לפָ  -" ריח ניחוח לה'"אומר: "

עשה  אלשלול אמונות רעות, אל הקריב קרבנות, ובודאי לא התכוון בלעם הנ"ל. ועוד ש ונח הביאו קרבנות לפני שהיו העמים
 בור. יכן לקרבה אל האלהים כדי שיחול עליו הד

( טוען טענה זו, שהטעמים לקרבנות כבר אינם קיימים, אלא שהוא כותב טעמים אחרים 1הרב הבנשטרייט )שצוין בהערה  15
לקרבנות, שדומים לטעם של הרמב"ם )אבל הוא אינו מזכיר את מורה נבוכים(: )א( העמים עבדו לבעלי החים, והקרבתם 

בנות אדם, והתורה קבעה להקריב רק בהמות, כדי למנוע נועדה להראות לעולם שאין בהם אלוהות. )ב( העמים הקריבו קר
 קרבנות אדם.

 .64מקורות לכך ראה באנציקלופדיה תלמודית, ע' טעמא דקרא, הערה  16
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המלך המשיח , כתב: "הלכות מלכים, פרק יא הלכה אב )ב( הרמב"ם עצמו כותב שיקריבו קרבנות בבית שלישי:

ישראל, וחוזרין כל  עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי

מלשונו  ."ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה מקריבין קרבנותהמשפטים בימיו כשהיו מקודם, 

, מעשה הקרבנות פרק ב"ככל מצוותה" משתמע שיקריבו גם קרבנות בעלי חיים, כמצוות התורה. ובהלכות 

קאל ומנין אותן הקרבנות וסדרי העבודה הכתובים כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחז: ", כתבטו-יד ותהלכ

אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח  ,שם כולם מלואים הן ואין נוהגין לדורות

אבל דברים הנוהגים לדורות הם דברי תורה שפירשנו כמו שהעתיקום  ...כשיבנה בית שלישיבימי המלך המשיח 

 . "להוסיף עליהם ואין לגרועמפי משה רבינו אין 

ב"ן רמ )ג( ראשונים ואחרונים נתנו טעמים אחרים למצוות הקרבנות, ולפיהם המצווה תקפה גם בימינו. לדוגמה, 

, מסביר שהקרבן בא להזכיר לאדם שבגלל חטאיו היה אמור למות בצמו והבהמה מוקרבת , פסוק טויקרא פרק א

, מסביר שהקרבנות מסמלים לאדם את הצורך לעזוב את צפון, איגרת ידר' שמשון רפאל הירש, אגרות   .17במקומו

ענין הקרבנות הוא לקרב . פרשנים רבים אחרים הסבירו ש18התשוקה והאנוכיות, והלקדיש את החיים לעבודת ה'

 .20ראי"ה קוק מסביר שהקרבנות מבטאים הכרת הטוב לה' .19אל הקדושה ,מדברו ,חי ,צומח ,דומםאת ה

, מסביר שמצוות התורה נקבעו לפי מצב העולם בזמן מתן תורה, ובגלל נצחיות ערפלי טוהר עמ' כב)ד( הרב קוק, 

התורה, הן אינן משתנות גם אם מצב העולם משתנה; ולכן הקרבנות נוהגים גם כשהטעם של הרמב"ם אינו תקף. 

היו אז צריכים כדי  ם, נצחיות התורה נעוצה במעמד העולם בעת מתן תורה... הקרבנות"להרמבוזה לשונו: "

לעקור עבודה זרה, ועבודה זרה הולכת ונעקרת, ואף כשתיעקר כולה, יסוד קיום עקירתה יישאר. העבודה שהיא 

ם, בשביל נימוק זה, ליתן "עקירתה, על פי עצה עליונה של הופעה אלוקית עליונה, היא תקום. לא חרד הרמב

כן כבר עבר, מפני שהנצח התורי, במאורע של מתן תורה  למצוות טעמים שערכם אפשר להיות עובר, ולפעמים גם

 ."בעצמו הוא תלוי, ומה שהיה אז מחויב, חוק הוא ולא יעבור

                                                           
ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה וזה לשונו: " 17
סמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כי כאשר יחטא יביא קרבן, י 'ה

כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי 
דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך 

תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות להחיות בהן 
 ".ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלםהוא מסיים: "". ומורי התורה שיתפללו עליו

שבעבודת  הסמליותלכך שימשה לפנים  -ביחס אל האלהים, העולם והאנושות  סיגול משפט נכון על עצמנווזה לשונו: " 18
עזיבת התשוקה וההנאה )הקטרת כבד  -הקרבנות, אשר מפאת ההגשמה והעלילה הכרוכות בה אינה אלא סמל... קרבנות 

ה( לה' בקיום תורתו. וכליות( ואהבת עצמנו )הקטרת חלב(; הקדשת חיינו  )זריקת הדם(, רוחנו )קטורת( וכל אישיותנו )עול
ב( לחזור ולהגיע לטהרת החיים, )א( לקדש עצמנו לה' על ידי התורה )עולה(; )אלה הם היסודות הפשוטים להבעת השאיפה 

ד( להכיר כי ה' הוא -ג)אם אבדה מאתנו, תוך שנעזוב את ההנאה ואהבת עצמנו, כלומר שיבה אל התורה )אשם וחטאת(; 
המקים שלום אמת בחיים; לוותר כאן על כל כוונה לשאיפת הנאה ולאהבת עצמנו, אלא,  המושך חסד רב ערך בחיים, הוא

 ".אדרבא, להקדיש את כל הדברים שחוננת בהם ושהשגת אותם אך למלא את רצון ה' שנגלה בתורה )שלמים ותודה(
 יששכר בני; אור תורה, אויקר של"ה,; הקרבנות מצות, ויקרא' פ, המצוות טעמי, תורה ליקוטי; תרל"א דברים אמת שפת 19

 .ח דרוש ד מאמר ניסן מאמרי
 ,מדבר ,חי ,צומח ,דומם ,ענין הקרבנות הוא לקרב כל המדרגות: "גאות בני יששכר מאמרי ראש חודש מאמר ב וכך כותב 

הנה הקרבן החי, והעצים צומח, והמלח דומם, והאדם המקריבם בכחו אל הש"י הנה כל הנפשות של דומם  .אל הקדושה
 -" קרבן להוי"ה"וזהו תענוגיו ושעשועיו ית"ש, וזה נקרא  ,מח חי מדבר כולם מתקרבים ומשתחוים לקדושתו ית"שצו

 ".שמקרב כל הארבע מדרגות נפשות אל ד' אותיות השם הנכבד
העלאת הנפש הבהמית להוסיף כוח באוצר תשס"ב(, כותב שהמטרה היא  ')במהד  517אוצרות ראיה ח"ב עמ'  ,קוק ראי"ה

ובעולת ראיה, ח"א, עמ' רצב, הסביר שתיקון בעלי חיים הוא ע"י התעלותם להיות קרבן, בהקרבת דמם וחלבם,  אומה.ה
 שהם "עיקר מכון הנפש".

 מפרט את שיטתו שלו. שלאחריו הואשיטות בטעמי הקרבנות, ובפרקים  12רמ"א, תורת העולה ח"ב פרק א, מביא 
 אפיקים בנגב, המובא להלן, פרק ה. 20
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אגרות צפון, מכתב יח, מבקר באופן כללי את שיטת הרמב"ם במורה נבוכים על טעמי המצוות, )ה( רש"ר הירש, 

מבקר באופן כללי את שיטת הרמב"ם במורה  ,18 עמ' מאמרי ראיה,גם הראי"ה קוק, יות. ושהן רק למנוע מטע

חז"ל אמנם  ית ע"ז שבעבר, ואין בו תוכן לחיים בעתיד.ייסוד מחים במתמקד םשהבכך נבוכים על טעמי המצוות, 

, קרבנותהלגבי הם לא אמרו כך  -אבל היא הנותנת ת, מסוימוהזכירו "דברה תורה כנגד יצר הרע" לגבי מצוות 

הם אמרו . כמו כן, , כהסבר המורה נבוכיםרק כנגד יצר הרעחיובי עצמי, ולא ניתנו ומכאן שלקרבנות יש ערך 

"דרוש וקבל שכר" על מצוות בודדות, וגם בהן זה לא מפני שאינן "מוסריות" אלא מפני שהתורה עצמה הציבה 

 .תנאים רבים לקיומן, כך שנדיר מאוד לקיימן; ועל קרבנות לא אמרו זאת חז"ל

 

 קוק הראי". הראיה מהה

לא 'החיים,  ר אפילו בבעליולעתיד לבוא, שפע הדעת יתפשט ויחד, כותב: "עולת ראיה ח"א עמ' רצב ,קוק ראי"ה

 ', וההקרבה שתהיה אז של מנחה, מהצומח, תערב לה''ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה

 ., אלא רק מנחותשי לא נקריב קרבנות בעלי חייםיש שהוכיחו מכאן שבבית שלי. "'כימי עולם וכשנים קדמוניות'

מתוך דבריו מוכח שאין מדובר על העתיד הקרוב, אלא על עידן עתידי שבו בעלי החיים יהיו בעלי דעת; וברור אבל 

 שלא הגענו עדיין לעידן זה.

מדרגת ' 22ובקול דממה דקה אומרת חכמת ישראל הקבלה: " 21"אפיקים בנגב" הדברים מבוארים יותר במאמרו

. מי לא יבין שאי אפשר להעלות על הדעת 'החי דלעתיד לבא תהיה כבחינת המדבר דעכשיו ע"י עליית העולמות

כל אותו  ...אמנם .שיקח האדם את בניו ברוח אשר יטפחם וירבה אותם להיטיב ולהשכיל ויזבחם וישפך דמם

"ח לצרכיו, כל הזמן שעוד יש חפץ הזמן הגדול והארוך שהאדם עודנו נזקק ונדרש לאכילת בשר, לזביחת בע

 -בהחזקת החיץ המבדיל בין האדם ובין יתר החיים, מצד צורך שמירת מעלתו המוסרית שלא תתחבל ותתטשטש 

אם כל זמן שלצרכיו החומריים יזבח בכל אות נפשו בע"ח לאכול את בשרם, ... כל הזמן הזה כמה מגונה יהיה

רוממות כבודו, אשר כפי הנטיה הטבעית החזקה מתבלטת היא ולהורות ההכרה הפנימית בחסדי ד' טובו ו

פה במקום הצורך לפתח את מקור האורה של התנשאות האנושות בכלל, תמצא החמלה ... בהקרבת קרבנות

 להכרת טובהההרגשה הבריאה  ...מקום; כאן יעשה האדם רחמני, ולא יוכל להתאכזר על בע"ח להעלותם קרבן?

בשביל תעודה רמת ערך  .קרבנותאל הפועל ע"פ טבעה בזביחת זבחי קדש, בהקרבת  לשם ד' אלהי עולם, יוצאת

, כאותה התעודה השמחה של קדושי 23א בה את את תעודת חייווותר עליה חיי החי, ולמצוכזאת, ראוי יותר ל

, לא 24ואם הרגש יהיה מעט סולד מזביחת בע"ח ברך...עליון שמצאו תעודת חייהם במותם על קדושת השם ית

                                                           
 )במהד' תשס"ב(. 103 'ב עמ"אוצרות ראיה חוב"חזון הצמחונות והשלום", נדפס בחוברת  21
 .עקב, ד"ה כוונת האכילה רשתפ ,ותור"ח ויטל, שער המצ 22
 להיקרב כקרבן. -כלומר, צריך להבין שזה מטרת חייה של הבהמה  23
אה שהגענו לדרגה שאפשר לבטל את הוא בא לענות על הטענה שהעובדה שיש בדורנו סלידה משחיטת בעלי חים, מר 24

 .הקרבנות
אינה סימן לגאולה אלא סימן למחשבה  ,העובדה שקשה לנו להרגיש איך עבודת הקרבנות מקרבת אותנו לה'יש להוסיף, ש

 הגלותית שעדיין בקרבנו, שהרי זה לא הרגשה שהתחילה רק במאה השנים האחרונות, אלא עוד בעומק הגלות.
ם על בעלי חיים היא התקדמות אנושית הנובעת מדחיפה אלוקית. אבל ההרגשה שזו סיבה שלא ההרגשה הרווחת שיש לרח

להקריב קרבנות היא פסולה, שהרי היא נוגדת את רצון ה' בתורה )שאנחנו מאמינים שלא תהיה מוחלפת(, ולכן אינה יכולה 
וק מעלה על נס את המוסר הטבעי, הוא להיות ממקור אלוקי, אלא נובעת מגלותיות או מחשיפה לתרבות המערב. כשהרב ק

מתכוון לתחומים שהתורה אינה קובעת לגביהם כללים, ומי שאומר שהרב קוק תמך בביטול מצוות התורה בגלל תחושות 
 "מוסריות" אנושיות, מטיל מום בקדושים.

ת הגר"א, כמסופר יש להעיר עוד, שהטענה שאם יש נטייה נפשית לעשות משהו, הדבר מראה שהוא רצוי, מנוגדת לשיט
)ילקוט לקח טוב, פרשת ואתחנן(, שהתנגד להקמת ישיבת וולוז'ין כשראה שהיתה לר"ח מוולוז'ין יותר מדי התלהבות, 

 שהרגיש שהיא באה מיצר הרע.
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מפני הצפיה הגנוזה בטבע  י אםמפני שכבר בא הזמן של ההכרה השלמה של המוסר המתיחש לבע"ח להעשות, כ

 י אםשזהו שורש לשאיפות רבות, שהם באות להגלות יותר מערך הזמן והתקופה, אין בזה רע, כ ...נפשו של אדם

נעלה כזה, עד שתכריע את כל  צריכה להתגבר באופן ...עוד יחזק בנפש רושם של דעת, שחובת הכרת טובת ד'

כ "בהגיע תור האנושות לצעדים היותר רמים... ותכונת המוסר תתרומם כ הכחות האנושיות המתנגדות לה אליה.

עד כדי הערת הצד החיובי של משפט בעלי החיים ביחשו של האדם אליהם, על העת ההיא, שהיא ראש פסגת 

. והכתוב אומר 25'כל הקרבנות בטלין לעתיד לבוא'ומפליא: ל דברם הגדול "הגעת הקולתורה הטהורה, אמרו חז

 . "26)מלאכי ג(, והבליט מנחה מן הצמחים, במקום הקרבנות 'יהודה וירושליםמנחת  'וערבה לה'על קץ החזון 

הרעיון לבטל את הקרבנות בעוד שאוכלים בשר, הוא "מגונה". רק כשהמוסר האנושי כלומר, בשלב הנוכחי, 

 ברור שעוד לא הגענו לדרגה הזאת. גיש שבעלי החים שווים לנו, יתבטלו קרבנות בעלי החיים.תתרומם כל כך שנר

הוכחה נוספת שהרב קוק מסכים שהקרבנות לא יתבטלו בעתיד הקרוב, יש מדבריו של הרב קוק במקומות רבים 

. להלן כמה אחרים, שבהם הוא מתבטא בשבחם של קרבנות בעלי החיים, וכותב שבבית שלישי נקריב קרבנות

 ציטוטים: 

 ."הצפייה לבנין המקדש ולעבודת הקרבנות היא השאיפה היותר אצילית ויותר עליונה": יערפלי טוהר עמ' 

וכל געגועינו לקרבנות בבנין המקדש הוא ממש לשכלל את האומה : "תשסב( ')במהד  517אוצרות ראיה ח"ב עמ' 

יקון העולם בבנין בית המקדש ובבנין האומה בארצה, י ת"והעולם בכח אמיצים מאד, וזה אי אפשר כי אם ע

 ."הקודם לזה בהכרח, באיזה צורה שתהיה, ברוחניות ובחומריות

                                                           
תודה תישאר, הכוונה קרבן ש ה שנאמר במדרש שםוהוא מסביר במורה נבוכי הדור )חלק בפנקסי הראיה ח"ב עמ' נה(, שמ 25

 תודה.ללחמי 
. כך מוכח מדבריו במקומות , לעולם התחיה שבו חיוב המצוות יהיה שונהאחרי ימות המשיחהרב קוק לעתיד רחוק כוונת  26

 האחרים.
הקרבנות, אמנם ודאי כל זמן שמצב המוסר האנושי בדומה כתב במורה נבוכי הדור )חלק בפנקסי הראיה ח"ב עמ' נה(: "

צרכיו החומריים בהריגת בעלי חיים, ראוי שהתשמיש היותר תכליתי, דהיינו מוצא להכרח או לישר לפניו להשתמש ל
הוראת ההכרה הפנימית בחובת ההודאה להאל הטוב, תהיה על ידי קרבנות של בעלי חיים, ועוד ימשך אולי גם כן בעבור 

האכזריות בעולם התקופה ההיא, והמוסריות תתנשא עד להבחיל בשר כל חי. אמנם ההערה למציאות מדת הדין ושימוש 
ראוי שימצאו ודאי איזו תקופה כדי לשמור את מצב הרוח האנושי שלא ישפל על ידי עלילות רעות של הכושלים המוסריים 

. על כן תהיה הערת הקרבנות שפועלת על כל פנים על המתעסק איזו הערה שיש 'החוטא בן מאה שנה יקלל'שבחברת האדם. 
כשיתרומם המצב עד האופן היותר נשגב שלא יהיה צורך כלל בשום שמירה, אז ודאי  צורך עדיין במדת הדין בעולם. אמנם

כל חי, כאשר אין האדם יכול לרצות  ה'ח אז לו, אם יתכן לזביעמיקו בתורההיושבת במקום אשר יבחר ד'  סנהדרי גדולה
כח ה רצון אנושי שלם, ודאי יהיה . וכיון שאי אפשר שיהיה בז'לרצנכם תזבחו'בזה בשום אופן מצד הכרתו המוסרית, ונאמר 

 ה'וערבה ל'של הבהמות למנחות מן הצמחים, ועל זה נאמרה התעודה האחרונה  ביד בית דין הגדול להחליף את הקרבנות
חז״ל: כל הקרבנות בטלים ותודה אינה בטלה, מוסב על  יברבד, דוקא מנחה ולא זבח. ועל זה נאמר 'מנחת יהודה וירושלים

. 'העירים... בליל חמיץ יאכלו אשר זרה ברחת ובמזרה'ומי לא יבין שבעת המאושרה ההיא, ש... גדול בההלחם שהוא עיקר 
מפני שכל כך ירומם אותם האדם ויפנק תכונתם ושאר רוחם, אי אפשר להעלות על הדעת שיקח האדם את בניו ברוח אשר 

לרצנכם 'העמיקה תורה בתנאי הקרבנות  יטפחם וירבה אותם להיטיב ולהשכיל ויזבח אותם באכזריות חמה. על כן
, להורות על מעלת התרבות שבתקופת הקרבנות. על כן יחסה תורה הקרבנות לצפון, הצד המיוחס במורשה 'תזבחהו

להורות שמצד החסרון האנושי יש  'עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסובבת'להאומה לחסרון ההשלמה, 
מן שלתשמישי חול ינעמו לו בשר החי, ועוד במועד יותר מאוחר כפי ערך ההגבלה הראויה מקום לקרבנות כדברינו כל ז

לשמירה הבטוחה של שלימות המוסרית. ובודאי יקדים הרבה פרי המוסר העליון להגמר אצל ישראל ועוד יהיו נוהגים 
תעודה האחרונה תהיה כי הר ד' . וה'עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים'הקרבנות 

ולהורות גם כן שהרבה יותר מרגשו ראוי ... יהיה הר המוריה, לצאת ממנו אורה והוריה לעולם. ובית תפילה במקום בית זבח
לכבד ולהודות לאדון כל, החונן טוב וחסד, עד אשר תתעלה האנושות כולה להנזר מכל בשר חי, כי לא תהיה צריכה לו, מצד 

ות הטבעיים שיבאו מברכות הטבע, ותכונת הנפשות הטובות וחזקות במוסרן הנעלה. אז יהיו כל הקרבנות תגבורת הכוח
 . בטלים מכל החי חוץ מקרבן תודה בלחמה. ותערב לדי רק מנחה, שנאמר בה ונפש כי תקריב קרבן מנחה לד'״

הציע דרשה שהסנהדרין ידרוש לבטל  הדברים מופיעים בנוסח מעט שונה ב"קבצים מכתב יד קדשו", קבצי בויסק א, ושם
את קרבנות בעלי חיים מהפסוק "קרבני לחמי לאשי"; ועוד הציע שהעבודה תחזור לבכורות, וידרשו שרק כשהעבודה 

 בכהנים, יהיו קרבנות בעלי חיים.
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, ונקיים ישוב על מכונוכ יותר נכון להאמין שהכל "ובעניין הקרבנות, ג: "27אגרות ראיה ד, אגרת תתקצד, עמ' כד

האמור ביעודה כמאמרה. ולא נתפעל ביותר  ה כשתבא הישועה, ונבואה ורוח הקדש ישובו לישראל, כל"בע

אשר עמנו, הוא עתיד לרומם את יסודי התרבות כולם למדרגה  ', כי דבר ה28מהרעיונות של התרבות האירופית

יותר עליונה ממה שיוכל כל שיקול דעת אנושי לעשות. ואין ראוי לנו לחשוב שבקרבנות מונח הוא רק הרעיון הגס 

יש בהם טבעיות קדושה פנימית, שאי אפשר שתתגלה ביפעתה כי אם בהגלות אור של העבודה המגושמה, אלא ש

 ."על עמו, ותחיה מקודשת תשוב לישראל, ואותה יכירו גם כן כל העמים כולם 'ה

 בית המקדש ע"מ שלא להקריב קרבנותשאלתו אם מותר לנו לבנות  ל דברוע: ", אות בסימן צד ,שו"ת משפט כהן

 יאליח' הרי הותרה בצבור, כמש"כ בזה כבר בכפתור ופרח )פ"ו( ע"פ הר ,לא ידעתי הציור, שאם מטעם טומאה -

מותר להקריב ג"כ תמידין ומוספין וכל קרבנות ציבור. ובאמת אם נגיע למדה זו לבנות  המפריש, וא"כ יהי

 כל הקרבנותג"כ, ואז נקריב  מת אתביהמ"ק, הלא נוכל ג"כ לעשות פרה, כשנמצא פרה אדומה כשרה ונטהר מטומ

 .למעשה התשובזו למקור זה יש משקל גדול במיוחד, שהרי . "כולם

 

 סיכום

הטוענים שבבית שלישי לא נקריב קרבנות בעלי חיים הביאו ראיות מפסוקים, מדברי חז"ל, וממורה נבוכים; אבל 

 אין בראיות אלה ממש.

ות בעלי החיים, אינם רלוונטיים עבורנו, בעתיד הקרוב, מפני י"ה קוק, שלעתיד לבוא יתבטלו קרבנאגם דברי הר

 שבו המוסר האנושי יתעלה לדרגה הרבה יותר גבוהה מדרגתנו הנוכחית. ,שהם מכוונים רק לעידן עתידי

יהי רצון שנזכה לבנות את בית המקדש במהרה בימינו, ונחזיר עטרה ליושנה, בהקרבת קרבנות כמצוות ה' עלינו 

 בתורתו.

 

                                                           
 .2מלכי בקודש ח"ד דף ג ע"א. הדברים הם תשובה לדברי ר"ח הירשנזון, לעיל הערה נדפס תחילה ב 27
כאן הוא עונה לטענת ר"ח הירשנזון, שם, שלפי התרבות האירופית, קרבנות הם דבר פרימיטיבי. תשובתו היא שדבר ה'  28

 היה גבוהה יותר מתרבות זו, ואנחנו נעלה את התרבות לדרגה גבוהה יותר, שבה יהיה מובן כמה הקרבנות חשובים.
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