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  ם" הסברים לרמב- שאלת נצחיות מצוות הקורבנות 

  :שם, "עקידת יצחק"המשך דברי ה. 1

ונשאר תועלת התכלית , לא נמשכה התחבולה כי אם זמן מועטכי שם , וזה. דאי הנדון שלפנינו הוא הפך המשלים שהביאוועוד שו

   !מעט זמן מההתחלה לבדאלא ב, לתכלית שלא היה הצורך בו, נשארה תעתוע התחבולה לנצחאבל בכאן  .לעד
  

  

   1:הקדמה לפרק חלק. 2

לא , ולא יתוסף בה ולא יגרע ממנה, זולתה' ולא תבוא תורה מאת ה, שזאת תורת משה לא תבוטל, והוא.  הביטול–היסוד התשיעי 

  ". לא תסף עליו ולא תגרע ממנו: "אמר. בכתוב ולא בפירוש
  

  : א, ט, הלכות יסודי התורה. 3

את כל הדבר : "שנאמר, אין לה שינוי ולא גרעון ולא תוספת, בתורה שהיא מצווה עומדת לעד ולעולמי עולמיםדבר ברור ומפורש 

לפיכך אם "... והנגלות לנו ולבנינו עד עולם: "ונאמר, "לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אשר אנכי מצווה אתכם אותו תשמרון לעשות

או שאמר שאותן ... שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה' ת ומופת ויאמר שהיעמוד איש בין מן האומות בין מישראל ויעשה או

 הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש נבואתו של –המצוות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן היו 

  ...אשר לא ציווהו'  על שהזיד לדבר דבר בשם הומיתתו בחנק, משה
  

   ):11-27(' דרכה של תורה עמ', א רבינוביץ" הגרנ-תורה בזמן הזה עקירת דבר מה. 4

, הגבוהה ביותרבדרגה ' הנחיה לעבודת ה, ערכים נצחיים הקניית דעות והשרשת –מצד אחד : מערכת התורה והמצווה הוא כפולה

הרס המתפרצים בנפשו של  עם כוחות הרע והלהתמודד חקיקה וציווים –ומאידך . ועיצוב חברה הראויה להיות מרכבה לשכינה

לפי , במציאות הקיימת בכל דור ודור להתפתחות רוחנית ברמה האפשרית הכרחייםהיחיד וברוחו של העם ולהבטיח קיום תנאים 

ישנן מצוות המיועדות כצורתן לאחרית הימים ... הנסיבות החברתיות הכלכליות והתרבותיות השוררות באותו זמן ובאותו מקום 

נפתחים לפניו אפיקים רחבים יותר לקיום המצוות ההן , כל שהאדם מטפס ועולה במעלות המידות ובמעלות השכלו, כמו לתחילתן

וישנן מצוות אחרות שהן בעיקר מכשיר לתיקון החברה ולקידומה לקראת יצירת תנאים המאפשרים . במעשה ולהתעמק בהן בדעת

למצב שבו לא יחולו חיובים אלה ולא נצטרך , דם מעבר להןכל מגמתנו היא להתק... מימוש היעודים שלמענם נברא האדם 

  .לעשותם
  

  : א, א"י, הלכות מלכים. 5

וחוזרין כל ,  ומקבץ נדחי ישראלובונה המקדש. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה

   ... ועושין שמיטין ויובלותמקריבין קורבנות: המשפטים בימיו כשהיו מקודם

, ם סבר שיחזרו הקורבנות"מתוך כך שברור שהרמב. ם הקדיש ספרים שלמים ביד החזקה לבאר את מעשה הקורבנות"שהרמב, יש להדגיש עוד

ם בעצמו לא העלה "שהרי הרמב, התימהון גדול מאוד? כ הרבה מצוות ועניינים שאין הם רלוונטיים לדורות"כיצד נקבעו כ: השאלה רק מחריפה

  !תייחס אליה כלללא השאלה זו ו
  

  : ם בהקדמה לסדר קודשים"הרמב. 6

, בעוונותינו שרבוכבר אבד , כלומר הקורבנות, הוא מפני שדבר זה... ואשר הביאני לכך... ראיתי להקדים דברים בחילוקי הקורבנות

  ...םואין ענייניו נזכרים תכופות לפני האד, ואין מעיינים בו כי אם מעטים מבני אדם
  

  :2 קביעות האישור מגבוה-  ם"בביאור שיטת הרמב) ערכם של הקורבנות ומשמעותם, ויקרא(צ "רדה -1הסבר . 7

אם תכלית הקורבנות הייתה לחזק בלב את : היינו .מפני המסקנות אשר אפשר להסיק ממנה, ל"מתנגדים אנחנו להשקפה הנ

 יוצא מזה שרק לעולם העתיק שהיה רגיל בקורבנות הרי, י מצוות אחרות"ותכלית זו אפשר להשיג על צד היותר טוב ע', האמונה בה

ומסקנה  .היה הכרח לסלק אותו לתמיד ולהחליפו במוסדות אחריםאך לאחר שבוטל משך כמה מאות בשנים , היה פולחן זה נחוץ

  ... הנביאים התנבאו תמיד על החזרת עבודת הקורבנות .זו עומדת בניגוד לתורה ולמסורה

ם "שמחקו את התפילות האלו מתוך הסידור והמחזור להישען על סמכותו של הרמב) הרפורמים(=ה הכי באמת היו רשאים כל אל

כי עם חורבן הבית בוטל לתמיד פולחן , ם להורות"שעלה אף פעם על דעת הרמב, אנחנו רחוקים מאוד מלחשוב ?"תנא דמסייע"כעל 

, אדרבה ".שמו' לפת ולא תהי אחרת מאת הבורא יתשזאת התורה לא תהי מוח: "הלא הוא שקבע את עיקר האמונה .הקורבנות

בכל זאת צריכות , למרות שהקורבנות צמחו מלכתחילה מתוך המנהגים שבאותם הזמניםכי , ם החזיק בדעה"נראה כי הרמב

  . אף לאחר שנשתנו העיתים לאחר שקיבלו את אישורם מגבוה,להתקיים גם בעתיד' הצורות האלו של עבודת ה

                                                           
 .האם מצוות בטלות לעתיד לבוא: אמנם יש כאן סוגיה הדורשת לימוד בפני עצמו 1
  .ל"ק' עיין ערפילי טוהר עמ 2



 2

הית קבעה את לו-מכיוון שהחכמה ה: להוציא מסקנה הפוכה מזו, שהננו זכאים יחד עם הרבה מבין חכמינו, נו סבורים א,עם זה3

הרי היו החוקים האלה בעל כורחם בלתי תלויים בנסיבות הזמנים , י נביאים מאוחרים"י משה רבנו וגם ע"הקורבנות לעולמי עד ע

  .ל כל תמורות העיתיםעלה אותם מעשמ, ערכם המוחלט בהם עצמם, ואדרבה, ההם
  

  : חובת המעשה בעבודה- ם"בביאור שיטת הרמב) מבוא על טעמי הקורבנות, ויקרא(' נחמה ליבוביץ -2הסבר . 8

, כפי שהסביר לנו את הדבר בעל ספר החינוך, אם נזכור את אשר למדנו בפרשת בא על טעמם ונצחיותם של מצוות מעשיות בכלל

אין , ם"כי כפי הסברו של הרמב .יידרש האדם מישראל להביא קורבן, הנפשי האדם ומבנהו בהתאם לטבע, נוכל להבין שגם כאן

מחשבה בלתי "עבודה שתהיה ',  מסוגל לעבוד את ה–ך ולא בן זמננו אלא האדם בכל הזמנים " לא האדם של תקופת התנ–האדם 

  .4"מעשה
  

  :ו"מ, ג"מורה נבוכים ח. 9

לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים , והפולחן הכללי שגדלנו עימו, באותם ימיםאליה שהסכינו , והדרך המפורסמת בעולם כולו

 דווקא באותם ימים היראים והסגפנים היו –ולהשתחוות להן ולהקטיר קטורת לפניהן , באותם מקדשים שהציבו בהן הצורות

,  הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת חסדו לא-כפי שהסברנו , האנשים המתמסרים כליל לשרות אותם המקדשים העשויים לכוכבים

 דבר באותם ימיםכי זה היה , לעזוב אותם ולבטלם, שיצווה עלינו לדחות את מיני הפולחן האלה, הנראית בברור מכל מה שברא

 כאילו באותם ימיםהדבר היה דומה .  שאין להעלות על הדעת לקבלו בהתאם לטבע האדם אשר לעולם נוח לו במה שהסכין אליו

האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשוועו אליו בעת : " היה בא נביא הקורא לעבוד את האל והיה אומרנובימי

שהנפשות לא נרתעו ולא חרדו מפני ... הים זאת הושג לו-בעורמת חסד ." ... עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל.  צרה

  ...פולחן אחר זולתם ליהם ושלא הכירו  אמורגליםהפולחנים שהיו 

תפילת החובה וכיוצא בהן , ואילו תפילת הרשות, הכוונה השנייההוא מבחינת , כלומר הקורבנות, מכיוון שאופן זה של פולחן

שם בין שני המינים האלה , והכרחיים להשגתה) לקבע בנפש את עקרונות אמונה(= הכוונה הראשונהממעשי הפולחן קרובים יותר אל 

, לא הוטל עלינו כמו שהיה בראשונה, פ שהוא לשמו יתעלה"אע, כלומר הקרבת הקורבנות, כי מן זה של פולחן: הבדלה גדולה

אלא כל , החפץ למלא את ידו, ולא יהיה המקריב מי שיזדמן, ולא יוקם המקדש היכן שיזדמן, שיוקרב בכל מקום ובכל זמן, כלומר

כל זאת להמעיט מין זה של פולחן  .ולא יהיה כהן אלא בעל ייחוס מסוים... והוא קבע את הקרבת הקורבנות בבית אחד, זה נאסר

אבל תפילת הרשות ותפילת החובה אומרים בכל מקום וכל  .ושלא יהיה ממנו אלא מה שלא הצריכה חוכמתו שיימנעו ממנו כליל

  .התפילין ושאר העבודות הדומות להם, המזוזה, וכן הציצית .מי שיזדמן
  

  : אך לא מוכרח כציווי,  הערך טמון במעשה-ם "דעת הרמבביאור ב) 'פרק ד, בהקדמתו לויקרא(רבנאל שיטת האב- 3הסבר . 10

 ".שלא היו על הכוונה הראשונה"ולא אמר " על הכוונה השנית"והנני מודיעך סברת הרב ודעתו בדבר הזה באומרו שהיו הקורבנות 

- כדי להתקרב אדם לוהנה הכוונה הראשונה בה היא  . וכוונה שניתכוונה ראשונה: שיש שתי כוונות בקורבנותכי זה הלשון מורה 

והכוונה  . שהיא הכוונה אשר בעבורה הקריבו אדם ונח קורבנותם–יו ולהיכנע לפניו ולהאמין במציאותו ואחדותו והשגחתו לה

להיות השלמות האנושי , םהאמנ .כי הנה בעצם וראשונה על זה נתכוונו .הזאת הראשונה לא יכחיש הרב שתמצא במצוות הקורבנות

יותר תמצא בתפילה ובהשכלה , שהכוונה הראשונה הנזכרתראה הרב המורה , דבק בנפשו והוא כפי האמונות והדעות האמיתיות

, על כן אמר הרב .ח"ממה שתמצא בהקרבת חלב ודם ושרפת גופי הבע, ובשאר המצוות המכוונות לזה התכלית, והידיעה האמיתית

     ...מפני שהיו כל בני אדם מורגלים בעבודת הקורבנות, י וידיעתו באמתהלו-הות הקורבנות להשגת הדיבוק ה במצו" הקבשציווה
  

  : ההפרש שבין הפרט והכלל–ם "בביאור דעת הרמב) מאמר(ראש הישיבה  - 4הסבר . 11

לכאורה נראה שבכך . יד לבוא שאינו שייך לעת–אלא שאינו מתייחס כלל לקושי בטעם זה ,  ממשיך לתרץ וליישב את דעתום"הרמב

שהוא ער למסרים העולים , האם סבר שהקורא המשכיל! והרי אין הדבר כה פשוט; לא ראה פירכה כלל וכאילו דבר זה מובן מאליו

ומה יכולה להיות ? ה לעתיד לבואיי האחת לימי קדם והשנ–את המשמעות הכפולה שבקרבנות יקלוט מעצמו , "המורה"מספר 

  ...יהיעל כן ודאי מן הראוי הוא לנסות מחשבה שנ? אלה דווקא לעתיד לבואהתועלת במצוות 

וכי : הוא אמר .לא יהיה בנו חטא כלל, כלומר הקורבנות, שאם לא נבצע מין זה של פולחןהוא גם הבהיר לנו  ":ב"ל, ג"ח, מורה

הלא מדובר כאן ? על כל הקרבנות ה מדברוכי פסוק ז... טדיוק בציטו יש לכאורה איזה שהוא אי ".תחדל לנדור לא יהיה בך חטא

" קדשים קלים"ומאידך ,  עבודהםנשים וקנסות ואין עיקרו מסוג עם ה"חטאות ואשמות"הלא , ואף בהם? רק על קרבנות היחיד

                                                           
 .ם"שהיא מנוגדת לטעמו של הרמב, כאן כבר הוא עובר לדעתו 3
יעלה לירושלם ויהיה מצוי במקדש בזמן , קרוב לירושלם ...כל מי שהיה מהם): "ל תפקיד אנשי המעמדותע(ב , ד, ש"ם בפירה"ל הרמב"ז 4

ויתעסקו בעבודה כל אותה השבת , ומי שהיה רחוק מירושלם מתכנסין בבתי כנסיות בעריהם ומתפללין וקורין כמו שאמר ...הקרבת הקרבן
וכך . ואין עבודה אצלנו אלא עם הקרבנות, כי שלמות המציאות היא העבודהראשית וקורין במעשה ב ...שהיא משמרתם בתפלה וקריאה וצום

  ".ימו שמים וארץיאלמלי קרבנות לא נתק: אמרו
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ם בכלל ונשארו עולות נמצא שגם אלה אינ . ואין תכליתם עבודה בלבדמיועדים לאכילה לשמחה ולצדקה, מהכגון שלמים ומעשר בה

  ...! דבה גרידאנ

פעלות ובעת מאותה התכנסות כתוצאה מן ההבגלל התחדשות התורה הנ, תועלתה של העלייה לרגל טעמה ידוע ":ו"מ, ג"ח, מורה

   ".והאחווה שבין האנשים

ץ את שבר עמו ומח' ש הביום חֹב, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, והיה אור הלבנה כאור החמה" :ט"כ, ב"ח, מורה

 לאומהשמעולם לא היו ,  אשר היו בימי שלמהחנוכת הביתמה שנראה לי הוא שהוא רומז אל שבעת הימים של "... מכתו ירפא

אחרי כן תיאר את ... לכן אמר ששגשוגם ואושרם יהיה כמו באותם שבעה ימים, אושר ושמחת הכל כמו שהיו באותם ימים, שגשוג

  ".  היינו מעולםשךמקדצרינו בוססו : "השתלטות האויב עלינו

ובו תהיה החגיגה , ואליו תהיה הפניה, בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, שנצטוינו לעשות בית עבודה ":ע כ"ספר המצוות מ

 ולהכרית זרעו ולבנות בית הבחירה, למנות להם מלך: שלוש מצוות נצטוו ישראל בעת כניסתן לארץ: "ולשון הספרי... וההתקבצות

  ""...של עמלק

... "בשיבת מלכות ישראל ויציבותה ותמידותה"ו וגם "שבית המקדש הוא המסמל את עם ישראל ומלכותו גם בחורבן חרי ה

ובכך , ה אליו מתגבש העם כולו בארצו ואף בגולהיובפני, הוא הוא מוקד הלאומיות הישראלית, שהוא המרכז הדתי, לפיכך המקדש

  .'מוגדרת עצמותו של עם ישראל כעם ה

לכתא גבירתא ניתן ללמוד וִה, ת עולמוסם מגלה על עקרונות בתפי"א שעצם הסדר שבו מופיעים הדברים בכתבי הרמבידוע הו

  ...ויש אשר מה שנראה כהקדמת המאוחר ואיחור המוקדם מרמז על תובנות עמוקות, משיטת המיון והסיווג של הלכותיו ודיוניו

 ורק אגב ,הסדרה הראשונה מקיפה את מצוות היחיד .פרים כל אחתשתי סדרות של שבעה סם ב"הרמב הבנ" משנה תורה"את 

ורק דרך אגב , הסדרה השנייה כולה עוסקת בצרכי החברה וכלל ישראל וחובות הציבור .לווים לענייני היחידנגררא חובות ציבור ה

מוצעים שלשה עשר עיקרי הסדרה הראשונה מתחילה בספר המדע בו ... 'פותחות ביסודות עבודת השתי הסדרות . בדיני היחיד

וממשיכה בשאר מצוות היחיד עד , חוץ מקרבנות ועוברת לספר אהבה הכולל מצוות קריאת שמע ותפילה ושאר עבודות ,האמונה

הסדרה . שהנושא המרכזי בו הוא המטלות על היחיד למען הטבה לזולת וחמלה על הנצרכים והנזקקים, ספר זרעים, הספר השביעי

,  וממשיכה לַמצות בספר התשיעי את דיני הקרבנות, בענייני המקדש,הוא ספר עבודה, פותחת בספר השמיני ,המקבילה, יהיהשנ

וענייני יחיד עולים רק ,  כל אלה בהגדרת עבודת הציבור את הקדוש ברוך הוא–שהוא הספר העשירי , ואחריהם ספר טהרה

מניעת נזקים ועשיית צדק בהסדרת יחסים כלכליים וההמשך הוא בתיקון החברה ב. כנספחים לנושאים ציבוריים ביסודם

  ...הנהגת המדינה והעם כולובמערכת המשפט וב הדן, הוא ספר שופטים,  וסדרת הציבור מסתיימת בספר ארבעה עשר;ובמשפטים

 יש ,ויש שההתגלות היא לפרט לעצמ.. .האנושות כולה, עם ישראל, האדם היחיד: בהשקפתו הכללית מתייחס רבנו לשלשה מעגלים

כל יחיד יש בו נקודה .  הפרט והכלל–נמצא שיש להבחין בין שני המישורים . ויש גם למין האדם בכלל, שהיא מיועדת לעם ישראל

'  דרך עבודת ה,לפיכך עבור היחיד .והוא העולם הבא, וגורלה הוא בצרור החיים, והיא נשמתו שבכוחה להיאחז בנצח, יתלה-

הקיום הגופני הוא . עולם הבאהשהרי תכליתו של היחיד המגיע לשלמות היא ,  פחותמתמגוש ביותר והתא הרוחניי הפתהמועד

 ואם לא יקריב עולות נדבה ודאי ,בשביל היחיד עבודת הקרבנות היא משנית בהחלט. המאפשר לנשמה לטפס לקראת עולם הבא

 בהקרבת יה צורך נפשי גם ליחידים בישראלבשלב מסוים בהיסטוריה ה. שהרי לא זו הכוונה הראשונה במעלה, שלא יהא בו חטא

אבל תכלית ההתפתחות הרוחנית של הפרט היא , מפני שכך היה נהוג בכל העולם, ם"וכפי שמסביר הרמב', קרבנות כדי להתקרב לה

  ...להתעלות מעבר לגשמיות

 כל כולה מן העולם הזה היא עצמה, נחוצה לכל אחד אף שמורכבת היא מבני אדם שיש להם אחיזה בנצחה ,המסגרת החברתית

. ואמנם קיומו משתרע על הרבה דורות אבל כל כולו מוגבל לעולם הזה, העם הוא אורגניזם חברתי המורכב מבני אדם. הגשמי

, א במסגרת העולם הזה בלבדיאבל כל פעילותו ה, תפקידו של העם הוא גם לאפשר ליחידים שבו להתעלות לקראת העולם הרוחני

 העם מנסה לבצען באמצעים –וגם משימות רוחניות  .ומצליחה, משגשגת, מריים לבנות חברה תקינהום חועליו להשתמש בכלי

הוא שהקדוש ברוך  –ם " וכן במשנתו של הרמב– יסוד מוסד במקרא, אף על פי כן.  שהרי אלה הם העומדים לרשותו,גשמיים

לעם ישראל יש . ינה בטלה לעולם גם מן העולם הזהכי שכינה א, מתגלה לעמו ולכל העמים גם במהלך ההיסטוריה של ישראל

והמקדש אמור להיות מרכז משיכה , יולה-בו מתרחש המפגש המתמיד בין העם ל, והיא בית הבחירה, יתלה-בארצו נקודה 

 המקום הזה מקשר את כל בני .)ה"מ, נ ג"מו ("שהמקום הזה מטרת התורה מכל העולם", והשראה לכל העמים לעתיד לבוא

  .י ישראללה- ואת כולם ביחד ל, זה לזהישראל

המקדש משמש מקור ומבוע לאנרגיה ,  להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש:כאשר עם ישראל מצליח להגשים את ייעודו בעולם הזה

הפעילות בו אף היא חייבת להיות  .והוא המקדש, )לא בשמים (ית בעם שורה במקום מסוים בארץלה-הנקודה ה. לאומית רוחנית

 של עם ושרם בקשר חווייתי הדוק לייעודו להרשים אותם ולק,אלא לכל שדרות העם שמתאימה לא רק לאנשי מעלה כזאת
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ל רגשי רוממות וכבוד וגם ו המסוגל לעורר בעיני הכ,זקוקים להשראה רוחנית בפולחןהם , כאשר ההמונים עולים לרגל 5.ישראל

ויתרככו הלבבות הקשוחים , מפני שזה גורם להתפעלות כאשר פונים אליו',  שהיא סבה ליראת ה,הכל חוזר ליראת המקדש ":יראה

   ..."ויכנעו

והתחנה והתפלה ודומיהן ממעשי העבודות , יהישסוג זה של עבודה כלומר הקרבנות על דרך המטרה השנ"ם אמנם מסביר "הרמב

ייב להיות על עבודה רוחנית ועל בינה  הדגש ח,פרטשעבור ה  משוםודאי. "קרובות יותר אל המטרה הראשונה והכרחית בהשגתה

את ם "הרמבלא כלל ,  את סדרי עבודת היחידספורהוא שבהם  ,אהבההלפיכך בספרי המדע ו.  לעולם הבאותודעת המביא

בורי י וזו היא המפורטת בחלק הצ– מוחשית'  היה צורך בעבודת ה, כאשר ישב בארצו,אולם הוא סבר שגם לכלל ישראל. הקרבנות

 שתפקידו של עם ישראל בעולם הזה מחייב שיהיו לו כל אותם מאפיינים במוסד הלאומי ,ם" הרמבבנוסף ראה ."תורהמשנה "של 

כך בנייתו , כשם שחורבן המקדש סימן את הגלות והתבוסה של ישראל. בעיני העמים גם לעתיד לבוא' חדים אותו כעם היהמי

  ...מחדש תסמן את הקוממיות ואת ההתחדשות

ובבית שני כבר נתאפשר למקדש לשמש מוקד הלאומי ובו לבד , יהיעל פי המטרה השנ' גמלו סוף סוף מן עבודת הבגלות בבל נ

ו את מקום ס שתפ,אנשי כנסת הגדולה התקינו סדרי תפילה במקביל לקרבנות הציבור .התקיימה עבודת הציבור והיחידים גם יחד

 שלחו יהודים תרומה , ואפילו מרומא, מן הגולה בבבל ומדיגםו ;עיקר העבודה במקדש היתה מעתה עבודת הציבור .הבמות

כך שהמקדש מילא אז את . שאליה פנו בתפילתם יום יום, םי ואף רבים עלו לרגל לירושל,מחצית השקל מדי שנה לקרבנות הציבור

בכך הוחלפה .  בחגיםואף היה מקום השראה ליחידים שהגיעו לשם, תפקידו כמאחד ומגבש את עם ישראל על ידי עבודת הציבור

  . כמעט לחלוטין תכלית עבודת הקרבנות
  

  :הקדמה לויקרא -" משך חכמה"ה. 12

לא כן קרבנות בית  .לכן ציווה שיקטירו לשם שמים, ז מלבבות עם ישראל"יק עהם כדי להרח, הָמ כי קרבנות ָּב6,ואולי יש להכריע...

ובזה "...אין ריח ניחוח בבמה קטנה.): "ג"זבחים קי(ר לזה הא דתנן ומקו...  המה וודאי לקרב העולמות ולחבר דודים–המקדש 

משום דאנשי  .מ בבמה אסור להקריב"למאן דאמר לא קידשה לעתיד לבוא מ.) מגילה י(נתגלה לי סוד במה שחידש רבינו חיים כהן 

 – "...כי לא תחפוץ זבח ":היליםויבואר בזה פסוקי ת... כ תו אין צורך להקריב בבמה"וא, ז"כנסת הגדולה בטלינהו ליצרא דע

   ...בבמה שאין הקרבנות ריח ניחוח
  

  :ם"טעמי המצוות ברמבביאור מקומם של - )  ד"נ' א עמ"ספר הזיכרון לריטב(א "שיטת הריטב - 5הסבר . 13

אלא , כי לא מאשר יאמין הוא עיקר טעם המצווה ההיא, ל בטעם זה ובטעמים רבים אחרים שכתב במצוות"ודעתי ברב המורה ז

   .שרצה לתת קצת טעם בהם עד שאפילו ההמון ידע להשיב בהם גם האפיקורוס בדברים שכליים קצת
  

  :ם בסוף ספר העבודה"הרמב. 14

אל יהי קל , ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה .ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו

ויצרו של אדם נוקפו בהן  .חוקים חקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן: אמרו חכמים... פן יפרוץ בו' אל הולא יהרוס לעלות , בעיניו

וכל הקורבנות כולן ... כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח, ואומות העולם משיבין עליהן

שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם , ת העולם עומדאמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנו .מכלל החוקים הן

  ...הבא

   

 

                                                           
נשאים , להים מתוך האידיאלים היותר רחבים- התרכזות הנטייה של עבודת  וכן: "ז,  טללי אורות,ה"יין בדברי הרב קוק במאמרי הראיע 5

זאת היא אחת מהתכונות היותר קבועות לטבע  .שגם הנפש הילדותית יכולה לסופגה, ותה המסגרת הפשוטה והטבעיתדווקא בתוך א ,ורוחניים
האידיאלים המרוממים  ומנמכת את, י זה את הרגשות השפלים ומעדנתם"הרום עם השפל שמרוממת ע המחברת את, התרכזות החיים השלמה
בהיקבץ "מיוחד בכל האנושיות  שבשכלולה צריכה להתרכז דווקא במקום אחד,  הקרבנותוזאת היא תכונת עבודת .שיהיו מעורבים עם החיים

מוסיפים זר  וכל חיי הילדות עם מראה שובבותם". בריא אולם"התרבות צריך שישמר הטבע  עם כל רוממות', עמים יחדו וממלכות לעבוד את ד
 ."אבל חוט החיים אחד הוא ועובר בכל, תנים בתוארםזרמי הזמנים מש  .רענן על ראש הזקנה האנושית המלאה חכמת עולמים

ם הדגיש במורה שאף הציווי על "ואולי כיוון שהרמב. אלא רק הכרעה שלו בין השיטות, ם עצמו"שלא ראה בזה תירוץ לרמב, נראה מדבריו 6
  . ז"הקמת מקדש היה בגלל הרגלי הע


