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 Rav Ari (Chwat) Shvat           ה"ב

  אובל דיתעל תונברק לע קוק ברה תעד
Beit HaMikdash?” rd“Will There Be Animal Sacrifices in the 3 

 

 94 -90 'מע ,ג קרפ ,ןויצ תשירד ,רשילק שריה יבצ ברה .א

 ,א תובא( וינפל חוחינ חיר תולעהלו תונברק בירקהל הדובעה אוה ,דמוע םלועה ומילע רשא םירבד השולשה ןמ
 חיר תולעהל תאזה תעב תושר היהי םא ,ונביל ץפחכ שדוקה רהב תושע תויוכלמה םעטמ ונל השרוי םא ...)ב
 תיב ןיאש יפ לע ףא םיבירקמש יתעמש" רמאש עשוהי 'רכ דומלתב הכלהה הקספנ רבכ ...אל וא וינפל חוחינ
 יתראיבש ומכו ...)וט ,ו הריחבה תיב ,ם"במר( אובל דיתעלו התעשל השדיק הנושאר השודקש ...)ו ,ח תויודע(
 אילפמש חונמב ומכו ,איבנ אובי ךכ רחאו ןויצ שורדנ קר ,איבנ ]אוביש דע=[ לע ןיתמנ אלש ,ירפסה ןמ ליעל
 היהת םאו ,ןברק היהי אל -איבנ י"ע םינהוכה תרהט לע זא רומשנ ]-ו הכחנ[ םאו ...ןברקה ידי לע תושעל
 .ןברק ילב והילא ןיאו םינהוכה רובע והילא ילב ןברק ןיאש ,םולשו סח תוענמנה ןמ טעמכ הלואגה תישאר

 

  בצר 'מע ,א היאר תלוע ,קוק ה"יארה .1

 תעדה עפש אבל דיתעל ...)ד ,ג יכאלמ( "תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ 'דל הברעו"
 והיעשי( "'ד תא העד ץראה האלמ יכ ,ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" ,םייחה-ילעבב וליפא רדחיו טשפתי
 .תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ 'דל ברעת ,חמוצהמ ,החנמ לש זא היהתש הברקההו .)ט ,אי

  -ב ,לודגה תבש תרטפה ,חספ -היארה תורואמ .2

  .חמוצהמ החנמ קר הברקהה 'יהתו ,הזב רוסיא 'יהיו ,בירקהלו םהמ תחקל ךירצ 'יהי אל

 )חפאק י"רה 'גרת( בל ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר .3

 ולוכ םלועב םסרופמה גהונה היהו ...תחא תבב ול לגרוהש המ לכ בוזעיש םדאה עבט יפכ ןכתי אל ךכיפלו ...
 ותמכח הבייח אל ךכיפל ...תורוצה ןהב םידימעמש תולכיהה ןתואב םייחה ילעב ינימ תברקה ...זא ליגרה
 ןכתי אלש המ זא היה הזש יפל ,םלטבלו םחינזהלו וללה תודובעה ינימ לכ תביזעב ונתוא הוציש ...הלעתי
 ארוקו וללה םינמזב איבנ אב וליא ומכ זא הז השענ היהו .לגרומב דימת חונינ אוהש םדאה עבט יפל ולבקל
 תודובעה ינימ םתוא הלעתי חינה ךכיפלו ...ומוצת אלו ,ול וללפתת אלש םכתא הוצ 'ד הנה" ,רמואו 'ד תדובעל
 ...ול ןברקה אהישו ,"שדקמ יל ושעו" ול לכיה תונבל ונוצ ךיפל ...הלעתי ומשל ...םיארבנל םתויהמ םריבעהו

 ואב ךאיה ...ינלאשתו ,הז ךילע השקיו ,הנושאר הבשחמב טלחהב הזה ןינעה ןמ עתרת ךשפנ יכ ינא עדויו
 אלא םמצעל הרטמ םניא םלוכ םהו ,םיעובק םינמזבו דאמ םיקדקודמ םילודג םישעמו תורהזאו םיוויצ
 ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו" ...קוידב וז הלאשב אצויכ הרותה ןושלב רמאנ רבכש אהו ...רחא רבד תמחמ
 םעה תא םיקלא בסיו ]המירצמ ובשו המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ םיקלא רמא יכ[ אוה בורק יכ םיתשלפ
 הנושארה הרטמה התיה איהש הרשיה ךרדה ןמ םתוא 'ד בסהש ומכ הנהו ..."ףוס םי רבדמה ךרד
 .עבטה יפכ ]ולבסל[ וילע םהיתופוגל תלוכי ןיאש המ ששח תמחמ ]הליחתכלמ=[

 הרז הדובע קוליס אוה ,תבבוס איה וילע רשא הריצו הרותה לכ תרטמ -זל ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר .4
 ...ז"ע תמחמ םיאלכהו הלרעהו זנטעשה רוסיא יכ קפס וב ןיאש רואב ךל ראבתנ הנה ...היתובקע תייחמו

 -'ט דוסי ,קלח קרפל המדקה ,ם"במר .5
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 הרותב אל ,עורגל ןיא הנממו ףיסוהל ןיא הילעו .ותלוזמ אל ,'בתי ארובה תאמ תקתעומ תאז השמ תרות יכ
 ."ונממ ערגת אלו וילע ףיסות אל" )א ,גי םירבד( רמאנש ,הפ לעבש הרותב אלו בתכבש
 א ,אי םיכלמ תוכלה ,ם"במר  .6

 ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו ...שדקמה הנובו ...הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה
 ."...תונברק ןיבירקמ ,םדוקמ

 די ,ב ,תונברק השעמ 'לה ,ם"במר . 7

 םיאולמ םלוכ םש םיבותכה הדובעה ירדסו תונברקה ןתוא ןינמו לאקזחי רפסב ןירומאה םיכסנה ירועיש לכ
 ךלמה ימיב חבזמה תכונח םע ןיאולמה ןיבירקמ ויהי דציכ שריפו הוצ איבנה אלא תורודל ןיגהונ ןיאו ןה
 .ישילש תיב הנבישכ חישמה

 ח ,ח ,הליעמ 'לה ,ם"במר .8

 ול עדי אלו םעט ול אצמי אלש רבדו וחכ יפכ םנינע ףוס עדילו השודקה הרותה יטפשמב ןנובתהל םדאל יואר
 יטפשמ לכ תאו יתוקח לכ תא םתרמשו" הרותב רמאנ ירה ...'ה לא תולעל סורהי אלו ויניעב לק יהי לא הליע
 ןה םיקוחה ללכמ ןלוכ תונברקה לכו ...םיטפשמכ םיקוחל היישעו הרימש ןתיל םימכח ורמא ,"םתוא םתישעו

 םלועה ייחל םירשיה ןיכוז םיטפשמהו םיקוחה תיישעבש דמוע םלועה תונברקה תדובע ליבשבש םימכח ורמא
  ...אבה

 "הואת רשב" ,ד ,םולשהו תונוחמצה ןוזח ,קוק ה"יארה .9

 )כ,בי םירבד( :םירבדה תעצהב הכיראה ,הרות ןתמב תוצמה תשודק ירחא ,רשב תליכאל הרותה רתיה אבב .ד
 תרתסנ םכח-תרעג ןאכ שי ."רשב לכאת ךשפנ תוא לכב ,רשב לוכאל ךשפנ הואת יכ ,רשב הלכוא תרמאו"
 רשבמ ץק התא רבכש ומכ ,ח"עב רשב תליכאב ץוקת אל תימינפה ךתוירסומש ןמז לכ ,רמולכ .תילובג הרעהו

 גשומ רבכ ול הנקש המ לע הרהזא ךירצ םדאה ןיאש ,שרופמ רוסיא וילע בותכל הרות הכרצוה אל כ"עש ,םדא
 ,וב שיש ירסומה לעגה ינפמ ,ח"עב רשב ץקשל ישונאה ירסומה בצמ לש רותה אבבש ,שרופמכ והזש ,הזב יעבט
 "ואל ןה ללכמו ןה ואל ללכמ םישרדנ הרות ירבד" ירהש ,לכאת אלו רשב לוכאל ךשפנ ללכ הואת אל זא אלה
 ...)א"ע אי םירדנ(

 ! םדה הסכ :)ג ,זט 'זחי( "ךל ירפכב תשובו ירכזת ןעמל" רסומה תאופר תלחתה איה הפרחה תרכה )ג( ... .ח
 התע אובתשכ תמלאה האחמה .תורודה הנכנחת ןמזה ךשמהב ,ןירפ תא הנישעת תולועפה ! ךתפרח רתסה
 רבכ ,רעצה תלקהב ,תדחוימ הכרעמב ,החיבזה יווצ .הכרד תא חילצתו רידאו לודג שערב םיערמ לוקל ךפהת
  .היח שפנ םע א"כ ,קסוע ךנה םייח חור וב ןיאש טמיטבא םע ,רקפה לש רבד םע אלש םשורה תא אוה ספות
 ישגר ,יחה לש בלה ישגר .תובבלה רשכה תעב ,דיתעל ארקי הלאכ תויתוא לש "ליוגה תפקהב" בותכש המ )ד(

 ידי לע אקוד תטלוב תוירזכאהש הזב םידיב רסומה שגר תערפה הזמ רבעמו ,"ונב תאו ותוא" ולש החפשמה
 ...יללכה לועה תארקל הרידא היצרטסנומיד לש דהל תצבקתמ איה ,"םינבה לעמ םאה חולש" החפשמה תסירה
 "לוזגת אל"ה תא םיאלכו בלחב רשב רוסיאו ,יחה לובג דע "חצרת אל"ה תא ברקמ םדה יוסיכש םשכו )ה(
 לע ,תוחפל ,םחר ; יחה לובג לא םילוח רוקיבו דעסה תבוח תא הפירטה רוסיא אוה ברקמ ךכ ,"קושעת אל"ו

   ! קזחהו אירבה לע םחרמ ךבל לרע םא ,ללמאה
 .ללכ ול היואר ח"עב לש םטפשמ תרכה לש תירסומה הלעמה התוא ןיא ,איהה הרואנהו הרשואמה תעה דע .ו
 א"כ ול האיבמ הניאש ,ותמלוה יתלבה תודיסח תרמב דסחתהל םשה תא לוטיל ץפוקש ימ לכ טפשמכו
 ...וייח תוכילהו ויתועדב איבוברע

 

 ח ,ה ,א ץבוק ,ב"ח ושדק די בתכ ץבוק ,קוק ה"יארה .10.

 ,)כ,בי םירבד( "רשב לוכאל ךשפנ הואת יכ" רמוא בותכה יכ ,יאדו תושר תליכאמ וטעמתי םייח ילעב יחבז .א
 ודמעי דועש תויהל ןכתי ,]דימת תונברק=[ םויה תבוח יכרצל ...יחה רשב לוכאל המלשה שפנה הואת ךיאו
 לע תואל ,'דל ןברקל םהייח בירקהל םוליגריש הזכ תומילש ןתפימ לע המלש הפוקת ךשמב םיבר םייח ילעב
 הלוע תויהל ,םולה דע םדאה תא האיבהש 'ד תדובע ידי לע אבתשו ,םהל האבה הבוטה לש הלודגה הרכהה
 קיזחהל ךרוצ הזיא ןיידע 'יהיש וא ...םדובכו םייח ילעבה תוממורל ותולדתשה לכ םשש דע ךכ לכ המר הלעמב
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 תושעל ,םיער םישעמ הריחבב תושעל ישונאה ןימבש לפשהו עורגה רוזחי אלש םלועב הרובגב הכשמה חכ
  .לעופה לא הז רבד םיאיצומ תונברקה ויהיו ,תירסומה תומילשב רוחאל הגיסנ

 תונברקמ רוטפל ,*השעת לאו בשב הרותה ןמ רוקעל םהל שיש חכה יפ לע ,ןוכנל ואצמי זא ןירדהנסהש וא .ב
 ארקש ,עייסמ ארקמהו .תושרה ישימשת לש גהנמה ןמ יחה תגירה הלדח רבכש ןויכ ,יחה ןימ לש הבוחה
 םייח ילעבש ןמז לכ ?דציכ אה ,דחאה שבכה תא רמוא ךכ רחאו ,ישיאל ימחל ינברק תא ,םחל ןברקל בותכה
 תונברוקה השע תושרל םיברק םניא םייח ילעבשכ לבא ,הובגל םייח ילעב השע תושרה שימשתל םיברק
 ןכ לעו .םחל הב שיש ,)ז ,ט ,הבר ארקיו( "הלטב הניא הדותו םילטב תונברקה לכ" ל"זח וזמר הז לעו .םחלמ
 ירחא תראשנה יכ ,)ד ,ג יכאלמ( "תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ 'דל הברעו" רמאנ

 ,ןרמאדכ ימחל ינברק תא ,תונברק תשרפב בותכה קיידו .החנמה היהתש יואר תישונאה הנוילעה המלשהה
 םחל ,ישיאל ימחל ןברקה 'יהי ףוס לכ ףוס יכ גישת התא ונייה ,'דל ובירקת רשא השאה הז םהל תרמאו רמאו

 ןמזב ררוביש ןויכו ,חוחינ חירל דימת הנתומו ,םישבכ ובירקיש םהל רמאת המלשהה ןמז דע תעכ קר ,החנמ
 .חוחינ חירל 'יהתש רשפא יא םייח ילעבה תגירהש המלשהה

 הז לע אצמיש ןויכ ,)ךתולעהב ירפס( תורוכבל הדובעה בושת םיאיבנ יפ לעו ןירדהנס יפ לעש תויהל לכויו .ג
 ידי לע ולספנ תורוכבהש ןויכו .הרותה תא םייקמ םא יכ הרותה ןמ רבד רקוע הז ןיא ,הרותב שרופמ ארקמ
 לש םשור לכ ןקותישכ ןכ לע ,םלועל המדק הבושתה יכ ,םלועל םייק אטח לש רבד 'יהיש רשפא יא ,לגעה אטח
 *שורדל שיו .ודרי אל ולעש ןויכ ,ולספי אל יאדו םה םג םנמא םינהכהו .תורוכבל הדובעה בושת לגעה אטח
 טחשו" ביתכ ןכ לע ,םינהכה קר םה םיבירקמהש ןמז לכ םא יכ םירומא םניא םייח ילעב תונברק תבוחש
 לש יוליעה םעטמ זא ,תורוכב ןכ םג םירשכ 'יהישכ לבא ,"ומד תא םינהכה ןרהא ינב וקרזו" "'וכו ךרי לע ותוא
 איה ךכו .יוליעו הבוט תרכה תואל ,החנמו םחל םא יכ ,םיגוהנ םייח ילעבה ןיא תואיצמה ללכו םייח ילעב
 ,םיאיבנה ףוריצב ןכש לכמ ,לודגה ןיד תיב דיב חכ שיש ,הרשי ארבסו הרותב קוספ אצמנש םעפ לכב הדמה
 תיחתב םלועה ןוקיתש תויה לכויו ,דאמ םיקוחר םימיל אוה ןויזחה הז םנמא .*הלאכ תולודג תוארוה קוספל
 ץע תא הגפ םילכואה םה םיעשרה קר .ןמזה ךרע יפל ונתשי םינינע המכ תמאב זאו ,הז ינפל 'יהי םיתמה
 .ותעשב רבד לכ לש ךרעה לדוג ועדי אלו ,תעדה

 לכ 'דל זא חבזל ןכתי םא ,הרותב וקימעי ...הלודג ירדהנס יאדו זא -ומ 'מע ,רודה יכובנל ,קוק ה"יארה .11
 ,טי ארקיו( "וחבזת םכנוצרל" רמאנו ,תירסומה ותרכה דצמ ןפוא םושב הזב תוצרל לוכי םדאה ןיא רשאכ ,יח
 ורזגי רשא לכו ...םיחמצה ןמ תוחנמל תומהבה לש תונברקה תא ףילחהל לודגה ד"ב דיב חכ היהי יאדו ...)ה
 ,המילש הרות ז"רה ...הרותה ןמ ךמס ואצמיש פ"ע ןיב ,ארקד אמעט יפ לע ןיב ,התלבגהו הרותה שוריפב
 1.תומילשה ןמזב הזכ הנוגמ אטוח אצמי אלש ,ארממ ןקז אוה הז לע קלוחהו

 תושפנה ןקתל רזע רותב קר םייח ילעבה תמלשה לש הפוקתה ןמזב םג תונברוקה וכשמיש ןכתי -ט ,םש .12
 .ןברקל רחובי ימ הרורב תעדה 'יהת זא תעדה לש הלודגה הלעמה יפכו ,תומהבב תולגלוגמה

 ךכ ןידהש םהיניעב הארנש המ יפכ תודמה ןמ תחאב ושרדש לודג ןיד תיב .א -ב םירממ תוכלה ם"במר .13
 ,ויניעב הארנש המ יפכ ןדו רתוס הז ירה ,ותוא רותסל רחא םעט ול הארנו רחא ד"ב םהירחא דמעו ,ןיד ונדו

  .ךרודבש ןיד תיב רחא אלא תכלל בייח ךניא ,"םהה םימיב היהי רשא טפושה לא" רמאנש

 המכחב ונממ לודג אהיש דע וריבח ד"ב ירבד לטבל לוכי ד"ב ןיאש ... ןנתד אה :הנשמ ףסכ ,וראק י"רה .14[
 ])השרדב אלו( הנקת וא הריזגב וקלחנשכ ונייה ,ןינמבו

 םינושארה ןמ ןטק אוהש יפ לע ףא העש יפל ]תוריזגה[ ולא םירבד ףא רוקעל ןיד תיבל שיו -ד ,םש ם"במר .15
 ?דציכ .העש תארוה ורקעל ןיד תיב לכל שי הרות ירבד וליפאש ,המצע הרות ירבדמ ןירומח ולא תורזג והי אלש
 ןיא לבא ןידכ אלש ןישנועו ןיכמ ,הרות ירבד לע םעה ורבעי אלש ידכ גייס תושעלו תדה קזחל וארש ןיד תיב
 אל תוצמ לע רובעל וא השע תוצמ לטבל העש יפל ואר םא ןכו ,אוה ךכ הכלהש םירמואו תורודל רבדה ןיעבוק
 הכירצש המ יפל ןישוע ,םירחא םירבדב לשכהלמ לארשימ םיבר ליצהל וא תדל םיבר ריזחהל ידכ השעת

 
 .ול ןמיס ,ט בר ךל השע ,א"ת לש הבר ,יולה ד"חרה ;הש'א ןמיס ,ב םיבתכמה רצוא ,הפיח לש הבר ,שאשמ ףסוי ברה םג וקספ ןכ  1

 .255 'מע ,ב גרבנייו י"ירה יבתכ לכ ,שא-ידירשה לעב ,גרבנייו י"ירגה ףא
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 לע רובעל םינמזה ןמ ןמזב םירומ ןיד תיב ךכ ,ולוכ היחיש ידכ הז לש ולגר וא ודי ךתוח אפורהש םשכ ,העשה
 רומשיש ידכ תחא תבש וילע ללח םינושארה םימכח ורמאש ךרדכ ]םלוכ[ ומייקתיש ידכ העש יפל תוצמ תצק
 .הברה תותבש

 הארנ היהי רסומה יגשומ יפלש ,הרותבש טפשמ הזיא לע הלאש לופת םאו -גק 'מע ,א ה"יארה תורגא .16
 םתואב א"כ רמאנ אל טפשמה הזש טלחוי לודגה ד"ב פ"ע תמאב םא זא ,רחא ןפואב ןבומ תויהל ךירצש
 .הרותב רוקמ ז"ע אצמי יאדו ,םניא רבכש םיאנתה

 ריתמש ןכתיו ,ךכב ןיחבמ אל ם"במרה[ .אוה םיידיב הריקע ואל ...השעת לאו בש ,א"ע צ תומבי ,י"שר .17
 ]השעו םוקב ףא

 .השעת לאו בשב הרותה ןמ רבד רוקעל םילוכי ד"בד -ד ,במש ןמיס העד הרוי ,ך"ש .18

 זאו ...רובצב הרתוה ירה האמוט םעטמ -)ח"ערת ןוושחרמ( דצ 'יס ,ןהכ טפשמ ת"וש ,קוק ה"יארה .19
 גוחלו ,םש בירקהל ידכ תיבה תונבל איה הוצמה םנמא ...חישמ אוביש םדוק םג ...םלוכ תונברקה לכ בירקנ

 קר ,ללכ רבתסמ אל ,תיב תינבת תיב "יתא ןושעת אל" לע םירבוע םיבירקמ ןיא םאש רמול לבא ...םילגרה
  .הרמג אלו הוצמ השעש

 ןיינעבו -)שדוקב יכלמ ס"חמ ,ןוסנשריה ח"רל פ"רת ולסכמ( דכ דומע ,ד היאר תורגא ,קוק ה"יארה .20
  . "...ונוכמ לע בושי לכהש ןימאהל ןוכנ רתוי כ"ג ,תונברקה

 'חישמה תאיב' היקלחב כ"ג תללוכ)ש( 'אבל דיתעל' תבית -743 'מע ,ב ה"יארה תורצוא ,קוק ה"יארה .21
 ...םינד ונא םראתו םינמזה לע אל )ךא( ,'םיתמה תייחתו'
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