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 ום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאדסד "זעקת"

 

 אדר תשפ"א

הלבני רופ' ל.   1פ

 רבנות?ויהודים מקריבים קאם הה
איך שהכל  רים  אחד אדיש. כולנו זוכ אף  רו  אי רונים לא הש אח רו בעולם בחדשים ה ויים שעב טול והשינ טל ה

רס,  עולם ק אחת כל ה איך בבת  רונה, ו הסיני, נגיף הקו רו דלתותיהם, והיה ברור התחיל עם הנגיף  מדינות סג
אות של כל המעצמות. וכך הגיע  יותר מכל הצב עיניים ו את חזקה יותר מכל הכוחות הגר ריה' הקלה הז ה'ב ש

רים את זה. עוז הכלכלי של כל העולם. כולנו עוד זוכ רית, המ רצות הב א רס של  רי מכה, כשהתחיל הה אח  מכה 

עוד  ראשונה חשבתי שכולם השתגעו אבל השלב הבא, היה חידוש לכולנו. אני  זוכר כששמעתי על זה בפעם ה
אן מה  עוד. לא נפרט כ עוד ו אמין בזה. אבל זה המשיך  בים את השוטה שמ בכך ששמים לב לשטות כזו, ומחשי

רים  לי שאשכולנו עדיין זוכ ה  נרא לא  ה[ י]ו רים, הוא שעמד מלך המשיח להפתעת  ,פעם נשכח מז רם של דב קיצו אבל 
טבעי. ופן ממש לא  ר, שנבנה בא המקדש, בנין פא הסתיים בבנין בית  רה המלכות לישראל, עד שזה   כולם, וחז

ם  והחרדי ודים הדתיים  רות שנים, חשבתי שהיה הודים כבר עש את דת הי אחד שחוקר  בנות. כ ר אז חזרו הקו ו
קבלו שום שינו רבנות השמרנים לא י בים קו רי בהיר אני שומע שהם מק יום  אום ב י בדת שלהם, ופת

אחד שממש מומחה בדת שלהם אניים. כ הפג רון  אח קים שלהם כ אלו ביים ל טי רימי א יכול 2פ , חשבתי שכל זה ל
רות  רסיטה ישי אוניב טיסה ממקום מגורי פה ב רגעתי עד שהזמנתי  א נ ר, ול ר הדב היות, והתחלתי לבר ל

יה, ללכת הבנו רושלים  ריב  לי אלפיים שנה לחזור ולהק אחורה  ון הדבר שחזרו  ר אותם אם אמת נכ לחקו
בנות. ר  קו

רים את הענין,  רי לא מכי בנות, הם לגמ בים קור רי היהודים מק את השמועה ש אלו שמפיצים  יפוא, ש מצאתי א
טעות זו פרסמי  רגומי המילים. מ ועים בת את השפה  ,וט פילו מכיר  את הדת כמוני, אני א רים  ממש לא מכי

ר לילהם, ש רו בים ק וב רי ושב שהם מק ר.שכל מי שח א מדב א יודע על מה הו  רבנות ממש ל

אופן כללי הם מכנים את זה 'מצווה'. הם מניחים  רבה דרכים של "עבודה". ב הודים יש ה ר: לי רט יות אפ
פילה ולובשים צעיף בשעת הת פילין',  או 'ת ילות'  עות מכונים על שם 'תפ הקמי פילות ו , 3קמיעות בשעת הת

ריך  קים צ אלו בים שה רים ברור שהם לא חוש אלו הדב יעי. בכל  או שהוא את ונחים בכל יום שב המגבת שלהם, 

 
רופ'  1 .פ ת בת ל ו מנהג חגיג ודים, כמ היה ל מנהגי  רים ע ת מאמ ר תב סד וא כ ר ה ודים. בעב היה ת  ת ד ר א וק ר ח ות, שבעיק ר דת וק וא ח לבני ה -ה

רכת הלב ת ב הבנ ל  ר ע רסם מחק פי וגם  וה,  למשך שש שנים נהמצ הה  ר גם ש ובעב ב,  ו ודים מקר ת היה ת ד לבני מכיר א פרופ' ה רסיטה.   הבאונב
והוא  תם,  ת ד ור א לחק ת כדי  רי ודיםהעב לים בדת היה ו והמבינים הכי גד ומחים  המ ל  נחשב מ לו זה במטמטיקה, אב היחיד שיש  ואר  ת אמנם ה (

).. לי. וא ניטר רי ה ר, שה וא מדב מה שה ודע  וא י מא ה ר, מסת תוא ו  ל  .אם יש 
ר   2 ר ספ תי בעב תב ת מנהג גם כ לו תלש ל הש קהע ת. החלא ל סודי הד ר כ לכך אני ממש מכי תיים, ו ור היהודים מס ל  צ  א
פילה. מנהג  3 לפני הת ת ש רי המקלח תח מהעיטוף במגבת אח תפ  שה

תוך נכתב זה מאמר :הבהרה גובה ב אמר על ת ל מ כי ברות המ זרות ס ד מו ד מאו או רו מ נאמ ולחן על ש יזת פ ז  ג
ערות בודה בבתי הש רה ע דו ז בגדר, שבהו נותא ו יצ דה ל בו ע נו זרה ד חיש כדי זה משל כתב תו  להמ או אם  ה יקרה  מ

"ש עשה את אותו  י חי רות  קרסוג מ ומיותעם אותם סב קמ ע עבודותעל גם  ,בדיוק ו שות ה ע שות הנ ו ת ב הקד בי
קדש ע. המ ולי פ"וא וואה להרגיש ניתן יהיה שא הש משל ב ב זה זה ש ד חוסר נימת אי עבודת כבו נות ב  שבבית הקרב

ינו רת בנה תפא רה שי תמיד מכיון אולם, במה ז ש דות את השוו ל"ח עבו ע של ה עבודת ז"ה נים ל טיהם בכל פ א, פר  ול
ת גדרי שכל אלא עוד רוב בנות מגדרי נלמדה זרה עבודה תק קדש בבית הקר כן,  המ כנו ל ציג הוצר ים את לה  הדבר

ראות, זו בצורה ברים כמה עד לה עים הד ופק בטלים מ בוטלים ו  .ומ
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רת את אוהב  את שמי קבל  פילו שהוא מ ט, וכל כך ההקמיעות שלהם, או א שבת שלהם. הכל תמיד תמיד פשו
רבנותשפשוט,  ישמצוה  ענינו כל ענין הק קים, אבל לא שהו הנה אלו עושה נחת רוח ל את זההנהגה ש ריך   א צ

רבן כללזה אין ולכן  רא ק  . נק

אלוקים הוא כל אמינים שה א שלהם מפורש שהם מ פילוסופי רי ה א ציוה -בספ רק הו ר לו כלום,  יכול ולא חס
את  קבל  ונו. מעולם הם לא חושבים שהוא מ רצ קיימים  בים שמ איזה מעשים סמליים, ובכך הם חוש שיעשו 

הדקל שלהם  פי  רך בניית למעלהענ אילו לצו ר בעיני מה  כ ון שמימי. לכך היה כל כך ז איזה בניין עלי
אילו הוא רוצה את זה. קים כ אלו בנות ל אום הם התחילו להקריב קור רסמים שפת  שמפ

 רבנות על פי התנ"ךויסוד הק
קרתי  רי היהודים. את קודם נסיעתי ח רים בספ קדים שהדב אשית יש לה יש להם תורה שבכתב, וגם תורה ר

רא  ר הנק רה שבכתב הוא מספ והתורה שבעל פה  ""ךנ  ת  "שבעל פה. התו רבע ספרים,  בו עשרים וא שכלול 
רוכז ר מ רי  תשלהם בעיק ּול  ת  "ו "הנ  ש  מ  "בספ  ."דמ

אף פעם  אומר שהוא  קים  אלו אכן מצאתי להדיא שה בנות בתנ"ך. ו רים של הקור את כל האזכו התחלתי לחפש 
פילו מתלונן למה הם מביאים יותר מדי קורבנות!ל רבנות, וא את הק ביקש   א 

קים שלהם:  אצטט כמה פסו

וב:  אל כת ר שמו ב[ בספ , כ ל א טו הקשיב ]שמוא ה', הנה שמע מזבח טוב ל קול  עולות וזבחים כשמע ב "החפץ לה' ב
אילים."  מחלב 

ר ישעיהו כתוב:  ק יא[בספ סו ק א' פ ר ה', ]פר אמ אים ודם פרים ש   למה לי רב זבחיכם י רי עלות אילים וחלב מ בעתי 
א חפצתי." ודים ל  וכבשים ועת

ר ירמיהו כתוב  ב[בספ רי  ]ז, כ רים על דב ביום הוציאי אותם מארץ מצ א ציוויתים  אבותיכם ול את  א דברתי  "כי ל
 עולה וזבח."

, ז]גם הנביא מיכה צועק  בות נחלי שמן ה'הירצה " [ו אילים ברב אלפי   ."ב

רים לא  רבה הוא כבר שבע הדב אד בנות, ו את הקור יקש ולא צריך  קים לא ב אלו רים.  רו יכולים להיות יותר ב
 מזה!

רבן  אלו שעדיין כינו את זה ק יו כ יון שה א ברור מאוד, מכ יוצ פי התנ"ך הענין  רות שעל  נו למ הבי לא  ל ש גל ב לי שטעו  ה  נרא [

בר צר  , כי אם מו בן קר ל  ת ש נו משמעו ס אי יי קריפ סא ה -ש , ומז גקדושה ם  ,שמו[יע ה א ג אל פי כתבם,  רק מ א  ר את זה ל ר אב אני  חשבתי ש
יהם.  מפ

אריך בזה, כי  א נ אבל ל פי,  יו והגים במקום, משוש כל הארץ כלילת  רושלים, ואוהו איזה קדושה נ אז נסעתי לי
אדבר על מה שיש   ...לעניינינו תועלתבו רק 

ויש שם  המקדש ממש,  היכנס למקום של  וים ל א נותנים לג רו לי של בית, ואמ ר ה רוב לה ר הנקראת הגעתי ק גד
היכנס כי "ילח  " א נתנו לי ל הבית לפני החיל ל ר  , שהוא מיוסד על פי מה שהמלך שלמה עשה, אבל גם לה

ר. י שלא הגעתי להתפלל, רק לעשות מחק רת  אמ

בית, ו ר ה רהכמות שם היה על כל פנים עמדתי שם ליד ה והתחלתי  אדי ה'.  ראות את פני  של אנשים שהגיעו ל
ר  אבל לית אתם,  טלת שממש הבינו אנגלית, ממש כמוני, ודיברתי  היו כמות לא מבו לדבר עם כמה מהם. 

ר  טחון כבר אמרתי שאני מכי ו'.את ב  השפה של 'היבר
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ר מה עושים שם בבית המקדש, ו ר יש אקדים שהתחלתי לחקו ר את  אחד,עניינים.  הפה שלושלב הבין  ל
בדות מה הם נוהגים לעשות רבן באיזה  שני,הו .העו את הקו קים שלהם מקבל  אמינים שהאלו אם הם מ בין ה לה

א שלב.  בנות. שלישי,הושהו ר יבים קו אמיתית שבאמת מקר הסיבה ה הבין מהו   ל

רתי.  ר והמידע המדויק שבי אכתוב את התוצאות   ו

אתי שעל  אוד מהשלב הראשוןומצ ודים ידעו טוב מ היה רוב  את רוב ,  רו  והכי ה מותר ומה אסור לעשות, 
רן.  בדות לאשו  העו

ט  בשלב השני, אלוקים שלהם, כמע אם הקורבן מגיע ל רורה, וה רים תשובה ב וב המבק ר א הצלחתי להוציא מ ל
רט להלן.  אפ  כמו ש

א  ועל ענין השלישי, טעמים ל ובם ענין ה אה שלר א נתנו לעניין דגש בכלל, וכנר רובם ל בר, גם על זה  טעם הד ב
 .חשובכך  כל

 הקורבנות טקסבזמן  שעושיםהעובדות בתרגיל 
ובדות. אתחיל לדבר על הע  ו

ק ביאים ינרבנות הוה בהמות שמ "ם  א  ויים שנקר ר מס רהלחד רי זה "עז אח רבן, ו טים את הקו , ושמה שוח
ב למזבח, וזורקים קצת מהדם על המזבח.  רו את זה ק קבלים את הדם ומוליכים   מ

ות מעלים על המזבח להקטרה.סוגי הקורבנות מחולקים בהמ  , את חלק מה

הודים אוכלים, עובר  פות שהי ר או עו א כל בש אל יוחד דווקא למקדש,  אינו דבר מ ן שמעשה שחיטה  ובה לציי ח
אינו עבודה בכלל. ולין, ו א מעשה ח יטתם ברור שהו טה, ובשח ך של שחי  גם תהלי

ותו תהליך של שחיטה.  רים א עוב רבנות  בבית המקדש הקו אותו סוג גם  א  טה במקדש הו אם השחי רתי  חק
בודה ונתינה לאלוקים. ה של ע ר במעש ולין, או שמא מדוב טה של ח  שחי

ריך להיות מכת מסוימת. על זה כמעט כולם ידעו  רבן צ את הקו אם זה ששוחט  אלתי ה ילה ש בה, את תח התשו
רי התלמוד  טו מדב אף ציט היו מהחכמים שבהם ש  ." ר רו מיד "שחיטה כשרה בז אמ בחים יד:[ו "שחיטה לאו  ]ז

." א בודה הי  ע

טה ה טששאלתי אם לפני השחי ,  וח ר כלום אמ אם לא  רו לי שגם  אמ אז  ילה?  איזה תפ איזה שם, או  ריך להגיד  צ
 ." "סתמא לשמה ר, כי הם מאמינם ש ל שלא זה עדיין כש סו ק פ , יש ר לשמה ין  ין ד באמת א לוי, ש גרי"ז ה ה בשם  לי  ביר  דן אחד שהס למ גשתי  ]ופ

ה![  .לשמ

אותם  קומות אולי שאלתי  טת התוספות בכמה מ י ששי הסכין של השחיטה הוא כלי מקודש? וכמה מהם ענו ל
רת  יות כלי ש א צריך לה לא[היא שסכין השחיטה ל ה א תוד" ג.  ין  ל  .]עי' חו

", אבל שמעתי מאנשים שעמדו יואמנם שמעתי שר טת הזבח "על שחי רכים ברכה  טה מב שמית לפני השחי
אלו שלא ששמה זמן רב,  רים כ בה זו[מעו דב היום עם מחש יך כל  המש , ול היום לת  תחי ב ת  ברך פעם אח ל שר  תי שאפ בזה שמע נם  א  וגם ,]אמ ל

רש לכאורה.  רבן' כנד רבת הקו ברכים 'על הק  מ

ט ש ,לידעויש  רנ אינט וןהופץ ב רט רכה על השחיטה  ס וונה גדולה ב רם בכ איזה אדוק אחד שמברך בקול  של 
אבל ז רצו להוכיח מזה שזה עבודה,  ויש ש רכה, מכיון  יהולפני שחיטת הקורבן,  הוכיח שום דבר מהב טעות ל

אי  ברכות בכל יום, ובווד רך מאה  יהודי חייב לב השכל  בודה!  המוכיח ננהאברכה ש אכן מי שרואה על שום ע ו
הודי טוב, שם לב ש ראותו י וןמהס פי ט רך בכל מקום א יוצא  לומב פי' כשהוא  א א שותה מים, ו בביתו כשהו

רותים...   מהשי

טה.  ולות נוהגים לעשות בשעת השחי הפע אלו   כל 
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טה כאמור, מקבלים את הדם רי השחי רקים קצת בכלי אח רים חלק מהקורבן על מהדם , וזו טי על המזבח, ומק
 המזבח.

 מאמינים שהאלוקים מקבל את הקורבנות?הם האם 
את שאלתי אותם ה או זה קרבן, לז אמינים שזה מצוה  אם הם יודעים תחלתי לחקור אם הם מ באיזה שלב ה

אה שהם לא למדנים כל כך, רק  רה, וכנר רו רה ב קים. ככל שחקרתי אותם לא קיבלתי הגד אלו רבן מגיע ל הקו
העליתי. רחיב במסקנות ש א טות, מכל מקום  יהם בפשי אלוק בודת  ושים ע  ע

את אומרת אלו שאמרו שלכהיו  "הקדש", ז ושים  טה הם ע הקדשה זופני השחי ושים  שב בהמה זו הם ע היה תש
ריבים עוד לפני שמק רבן,  רור שאותה קו אבל ב ר כןא.  אמ אחד ש ש  ותו  רוצה, כי להבנתי הקד בין מה אני  לא ה

רת על  קדושה נשא אחרת, עדיין ה ריב קרבן מבהמה  אם הוא הק אבד בהמה זו, או  אם נ פי, ש א רק ענין כס הו
קים הם  ועדיין זקו ריבהבהמה,  . 4הלהק ריבים בכלל רים שלא מק " שייך גם בדב "הקדש עוד, שענין  את ו . ז

בא מציעבתלמוד  רחץ  א ו:[]ב הקדיש בית המ אפילו  אחד ש ר על  תא"]מסופ סו למוד[ "מ הת לשון  וידוע שמקום בית  ,ב
וות. רבה מהמצ אסור להם לקיים שם ה אצלם, ו ובד  רחץ הוא ממש לא מקום מכ ומה גם, בהמה שלא  המ

אותה קדיש  א ה אף של טה בלחוד, על  רבן כשר על ידי מעשה השחי טתה, עדיין הוי קו קדישה כלל לפני שחי  ה
 . 5קודם

אלוקים. ים שבהקדש הבהמה נתקבלה על ידי ה אמינ א מ  אז זה ברור שהם ל

א  ר, ול פילו בז א טה הוא מעשה פשוט שכשר  אבל כבר כתבתי שמעשה השחי טה.  רי זה יש מעשה השחי אח
אינו כלי שרת.  בהמה  טים ה אפילו הסכין שממנו שוח א  אל א זו בלבד,  פילה לפני השחיטה, ול רים שום ת אומ

טכנית ש יה  הוציא את הדם, רק יש בע א כדי ל א תמצ א היכ אל אינו  אי שענין השחיטה  ווד א אז ב ר להבי אי אפש
טה, ולכך הם שוחטים  את זה, והם דווקא שם בהמה שהיא כבר שחו פות הכירו  התוס אפילו בעלי  במקום. 

בו  ה[כת ה שחיט יד: ד" בחים  ולין. ]ז טה בכל בהמות ח רבנות שווה לעניין השחי  שענין השחיטה בקו

רי שהוכחנו שהק אזואח טה,  רבים על ידי מעשה השחי אינם מוק כאמור המשך העבודה היא שעומד  ירבנות 
ט שקבלת הדם  וב למזבח. פשו את זה קר א  א מבי והו טה,  קבל את הדם שנשפך על ידי השחי שם כהן, ומ

ודות  רק הם עב קים,  אלו רבן ל רת הקו אינם מסי את הדם ותטכניוהולכת הדם, הם  ביא  היכא תמצא כדי לה , ו
ריק בעים שום דבר בעצם הקורבן.לעשות ז רים שקו ט שהם אינם דב  ה, ופשו

 זריקת הדם
רקים קצת מהדם על  אחרי זה זו בינים את הדקויות  ינותפו א מ אלו אנשים שטחיים, של היו כ יו י המזבח. עכש

בה, ו ריקת הדם הוא כעין הקר ריפייס"של הדת שלהם, שיחשבו שמא ז אק וקים "ס אל את ה אילו מאכילים  , כ
רקים  על המזבח. את הדם שזו

א נכון מכמה סיבות. אחד מלומד כמוני יודע שזה ל  אבל 

פות או דבר ראשון ר טמא ומאוס. כל עו " זה דב ר ש"דם רו בבי יודע  הודים  ר קצת את הדת של הי , כל מי שמכי
פילו  ר. א הבש ודים אוכלים, אסור להם לאכול עד שיעשו מעשה מליחה כדי להסיר את כל הדם מ בשר שהיה

אוכלים ביצים ש טיפה של דם ה איזה  א יש בהם  והגים לבדוק שמ באמת אוכל 6היהודים, הם נ הודי ש אם יש י . ו
א יקבל  אותו עד שהו אצלם להעניש  ובל  הדין. 39דם, מק קות בבית   מל

 
תי   4 אמנם שמע לם.  לש ייב  וי הקדש, הוא ח ר ה ר שכב ולין מדב ל ח אה ש וג הנ וא הדינים אם אחד נהנה ס לה, וה ל מעי ת ש ו לכ הה ת  יש גם א

ליהם דיני הקדש. רים שיש ע פטיים בדב וא רק דינים מש וי שענין הקדש ה "ח הל ר למדן אחד בשם הג  מ
ל ציעי'  5 ר" למה יה  ר ר א ו "ע בג וע ור סי' ה',  ת ש ו וא תב ו"א נגעים יא הבזה ב וחז לין מא:,   .נץ חו
צמו. 6 ר בפני ע ריך מחק צ בר זה  ל ד לים בחג הפסח, אב וכ ת שא ו וך המצ ת ו לשים  ל הדם שנהג ר ע להעי  אמנם יש 
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את הדם. טים על טומ ה משפ אתי כמ  וגם בדקתי בתורה שבכתב שלהם, ומצ

רים  ר דב ג[בספ א ]יב כ אכל הדם כי הדם הו ". כתוב: "רק חזק לבלתי  הנפש עם הבשר אכל   הנפש ולא ת

ר המשנה  נה טו[וגם בתורה שבעל פה שלהם, בספ ג' מש ק  ת פר סכת מכו רי  ,]מ ר, ה ון בר רבי אומ רבי שמע וב בזה"ל: " כת
ר  אומ א  ב[הו ברים י ו',  ]ד א הנפש וג , ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנורק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הו

ר כו'." בל שכ רש ממנו מק  הפו

את זה  אילו הם נותנים  אם עלינו לדמיין כ "נפשו של אדם קצה ממנו" ה אם בדת שלהם דם הוא דבר ש ו
קים??? אלו  ל

הבגד, חייב אם קצת מהדם ניתז על  אות,  בים, כולל כל חט הבגד וגם, בקורבנות הכי חשו (ים לכבס את  , כ קרא ו  .)וי
את הדם. טומ  גם זה מוכיח על 

רר לי כשעקבתי  א מה שהתב רי הדםאמנם העולה על כולנה הו ילות נסתרות לנחל ק. אח רד במח רון, יהדם יו ד
נוהגים לעשות עם הדם הדבר הכי שמנהלי המקדש מוכרים את שארית הדם בכסף מלא לאיכרים המקומיים,  ושם

לא איכפת לו כלל. כך ברור  צואה של בהמותיהם, ואף אחדהעם בזוי. הם מזבלים שדותיהם עם שארית הדם, יחד 
 שאין בדם שום ענין של קדושה.

י  את רים, ומצ איכ ון ונמכר ל קידר א לנחל  רית הדם יוצ יודעים ששא ודים אם הם  רך אגב, שאלתי את היה ד
את כלל לא עניינה. עובדה הז ובם ה את ר א ידעו מזה, אבל  פילו ל  שמקצתם א

אינו ק ביותר אז זה ברור יקת הדם  ר  רבן.ושז

רק ר  ר הכרחי, ואינו מעכב כלל במעשה  ונשא אינו דב ר ש רבה להזכי רים, דבר שהתלמוד מ הקטרת אימו
רבן. ויש ק ופכת את זה לק אינו שום נתינה משמעותית שה ר זה  אי דב אז בווד רבן,  ריבים מהם והקו רבנות שמק

ן שלא  אבל מכיו ולה, וכדומה,  קים כמו הע הקבעוד חל ובוכל  י שזה לא הק עושים כן, בוודא  ע.רבנות 

א  אילו הו איזה שלב כ רבה, ולא מאמינים ב אין בהם שום מעשה הק יהודים  הוכחנו שבכל מה שנוהגים ה אז 
קים, וכל ענין הק אלו ה מצוה וניתן ל אינם אלא מעש אצלם  בנות   בלבד.סמלי מעשה ור

 מבנה בית המקדש
בנה, להוכיח כמה הקרבת הק וסיף על זה עוד ה טיםואבל ניתן לה בנות של האנשים הפשו א קובעים מקום  ר ל

ריבים ק המקדש כלל לא מק בית  רים ב רבה מהמבק ודים. ה אצל היה הימים הכי וכל כך חשוב  אחד  רבנות, וב
ריב ק אשי בלבד מק ר יפורים, רק הכהן ה יום הכ פים מכל השנה,   רבנות.וצפו

ריב  ום נוהגים להק אף שהי וב לדעת, שעל  בנות חש ר אין להוכיאת הקו רושלים, אבל  אשר בי ח מזה רק במקדש 
רק  רבן בחצר שלו,  אחד יכול לשחוט קו רבנות דווקא במקום קדוש, כי בעבר נהגו שכל  ריב הקו שצריכים להק

או " " ה"ליש-למשב במות רו ה אס י שטען נ ה מ הי קדוש[ ,]ו קום  קא מ יך דוו להם שצר הוא אמר  העבודות ש רוב  . כמו כן, למרות שהיום 
א נהגו כן, אלא הבכור בכל משפחה מיוחדות הם  ר ל העבודה.לכת הכהנים, בעב עושה את   היה 

אר לכם את בית את אינו מקום כל  ו ר הבית  טח ה הבית. ש ר  אים לו ה ר גבוה, שקור המקדש. הוא מונח על גבי ה
קדוש א בית המקדש, 7כך  ר בנה הנק ר הבית יש מ וך ה רים להיכנס לשם. בת אי מתים וגוים מות פילו טמ , וא

רבנות,  רוב הקו בים את  רי קום שבו מק רה, מ העז רבה שלבים של קדושה, יש את  קומות עם ה שבתוכו יש מ
"קודש  אצלם  היכל יש את המקום הכי קדוש, שמכונה  ולפנים מה היכל,  א ה הבנין עצמו שהו ויש את 

 הקדשים."

 
תרבות   7 לא מבין ב ל  ר שכל בר בחוק וט שמדו ל פש לים, אב לי נע ובב שמה ב ת להס והגים  משום שנ וש  ובר במקום קד וב שמד לחש ו  ויש שטע

אינם  ת ש ו ומ לו במק פי וגם א לכים יחפים,  ו ת כנסת, גם אז ה לעשות בכל בי והגים  " שנ רכת כהנים "ב ו  פיל ודים. כי א ושים היה , כלל בעיניהםקד
לי נעלים  לכת ב והגים ל רים.נ ו יום הכיפ  ב
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א  פילו את המזבח שנמצ א בעזרה, וא אל א נעשים במקום הכי קדוש,  רבנות ל הקו ודות וכל  העב רוב  ור,  כאמ
א נחשבת בעיני העזרה ממש ל ", ו ון "מזבח החיצ הודים לכנותו  ה נוהגים הי העזר  הם כמקום הכי קדוש.בתוך 

אבל  רה שם.  אמינים שהשכינה שו רית, ומ ון הב ר א כן המקום הכי קדוש, שם מונח א הקדשים", שהו קודש  ה"
רק ביום הכי קדוש  אך ו טורת ו ריב ק רק הכהן הראשי בלבד מק בודות שמה,  והגים לעשות שום ע א נ ט ל כמע

רים. יום הכיפו  בשנה, שהוא 

רוב הע את  ושים  היכל, שם ע את ה את המזבח של ויש  קים. וכן  את המנורה שמדלי בודות של כבוד. שם יש 
רה שבכתב  את זה בתו אים  פילו קור הב, שא קרא טז יח[ז ורת, וגם  ]וי את הקט אשר לפני ה'" ששם שמים  "המזבח 

"לחם הפנים".  ו מניחים את  את השלחן שעלי היכל   יש ב

א רק לחם שניתן לכהנים, רק ששמי " הו "לחם הפנים ובה לציין ש וקתו.ח וגם  ם את זה על השלחן לפני חל
אין  אכילתב הפנים, כש ופן מאד לא מכובד, עד שצנועים  ,ק לחם לכולםימספהלחם  אותו בא פים  ט הכהנים חו

רי יו לגמ רים על וות אוכלים .מ במה שהם  וה  רים שיש מצ ון העם  ,הלחם את למרות שהכהנים אומ אה המ כנר
אמינים להתמימי יודעים מכל זה ומ אינם  רות, אבל ברור ם  אינולי כהנים בעיניים סגו א עוד תעלול  שכל זה  אל

ר. יבו בון הצ ובח על חש  של הכהנים לקבל לחם מש

יוחדים  בבגדים מ רק  יום הכיפורים נעשית  ולפנים ב העבודה לפני  וב לציין, ש קרים[חש דים מאוד י ג ב ר  ,] אבל שא
א נחשבים העבוד רבנות ל רוב הקו ה ש אי עוד ר בבגדים הרגילים של כת הכהנים. וזה  רת נעשית  פילו הקטו ות, א

בודה הכי חשובה.  בעיניהם כע

אלא יש  בודה חשובה,  יות שהיה מוכיח על ע רצינ רבנות אינו מצב של  ריבי הקו גם אציין, שהמצב הרוח של מק
רל טים, למשל, כת הכהנים נוהגים לעשות גו טפו רבה פ בי שלבמי עושה איזה  ]![ות ה בודה, ומסופר  משל הע

ר למזבח. ולא  רץ הכי מה יה  בודה היתה ניתנת לכהן שה בודות, הע את הע רלות לחלק  את הגו שלפני שהמציאו 
את חבירו מעל המזבח אחד דחף  אפילו כהן  רמה פעם ש בין הכהנים ג רות   השברנו זו בלבד, מסופר שהתח

רה מזו קרה , רגלו יצהויתי ר וך כדי  רו למוות ת ר את חבי ג.[ד בהרחבה בתלמו כמסופר ,שאחד דק אי  .]יומא כ ווד
רצינית.  בודה חשובה ו ו מצב של ע אינ רוח כזה   מצב 

אי פה שלהם שמוכיח על  רה שבעל  יבות של מקום המקדש. במשנה -כמו כן יש עוד כמה מאמרים בתו החש
ב[ נה  ק א מש סכת מידות פר היה דבר שכיח שהם פשוט  ]מ רי המקדש,  ויים, שהיו עומדים במשמר בשע מוזכר שהל

קט:[נרדמו באמצע המשמר שלהם. גם מוזכר בתלמוד  ת  נחו טיקה סביב המעמד של  ]מ פולי רים על ה יפו רבה ס ה
ר זה ה נד קודש "ראו מ ר על בגדי ה איך שהכהן אמ  " יו ר של "בית חנ ר הסיפו ומוזכ אשי,   מי נבחר להיות הכהן הר

ר הובתו", עיין שם כל הסיפו קיים לא ון ו בעיני המ א מצא חן  אחת הכהן הראשי עשה משהו של פעם  , וכן ש
ימונים ר בתלמוד [:כו יומא] העם, וכולם מיד התחילו לזרוק עליו ל ומות . גם מסופ סא.[בכמה מק ת  במו על  ]י

אשי, והיה  ההפוליטיק אשי סביב מינוי הכהן הר ר קיד של הכהן ה למי שנתן דבר נפוץ שנהגו לתת את התפ
ה למלך.  מתנ

א  היהודים, ל אצל  בנות  ר בודת הקו אין  יתנעשלסיכום ע אלוקים שלהם, ו אופן כדי לתת משהו ל בשום פנים ו
רבה סימנים מדרך עשיית יןבשום שלב  טקס שבאמת נותנים משהו, וגם יש ה בי ה  הקרבתששמוכיח  ןשל

רבנות  האינהקו אצלם. נ י חשובה   העבודה הכ

 טעם מצות הקרבת הקורבנות
א ידעו  ובם ל ודים על זה, ר היה אלתי את  רושלים, ככל שש הייתי בי בנות, כש וות הקור הרשמי למצ ועל הטעם 

אה שזה היה נר הו הטעם, ו רבה. שמעתי  ומ בו על זה ה א חש אותם, ול ריד  א מט ר של רבה, מדב כי כך "ה
אלוקים ציוה הו "ה פיקל, ווז רדודה הזאת.תשובה ה רובם הס  ה

 אמנם כשהתעמקתי בכתביהם, מצאתי שאצלם זה לא ענין פשוט בכלל. 
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רו  בוכים"רבי משה בן מיימון בספ ב[ "מורה נ ל ק  ג' פר לק  בנות  ]ח ר ר ענין הקו רחיק  ואינהציע שעיק אלא לה
רה בודה ז ודים מחשבת ע היה אין להם ענין בפני עצמו.מ אבל   , 

רבי משה בן נחמן  ט[ו  , קרא א רחבה, וכתב שחלק ע ]וי הסוגד  מטעמיל גישת הרמב"ם בה א ש וות הקורבנות הו מצ
אותו למחשבת תשובה א  יבי וזה  רב על המזבח,  א עצמו הוק ילו הו עה יראה כא , והכנ אצל כולם . אמנם מוסכם 

א רבנות מבי הודים, שמאמינים שהקו רבה י רבנות  יםוכן שמעתי מה וקים, ובגלל הקו אל " לפני ה ריח ניחוח "
פע על כל העולם. רבה ש פיע ה ים מש אלוק  ה

הילים כתוב  רי רבי משה בן נחמן. בספר ת עות כדב ובה לציין, שיש בתורה שבכתב משמ ב, יט]ח אלהים  [נ "זבחי 
אלהים לא תבזה".  רה לב נשבר ונדכה   האגו והגאווה.ומשמע שעיקר ענין הקורבנות הוא שיסיר מעליו רוח נשב

ה ה:[]יותר מזה, בתלמוד  את עצמו לידי הכנעה בלבד, גם אם לא  סוט א  אפילו מי שמבי לומדים מפסוק זה, ש
רה את כל הקורבנות.יק יב  אילו הקר ר כ  ב קורבן, נחשב הדב

את,  טתה, המקריב נוהג יש גם קורבן חט ר על עבירות. לפני שחי אים לכפ בא[שמבי לעיכו לא  ל זה  לעשות סמיכה,  ]אב
את זה. יש כמה סוגי  ובזה הוא מסמל כאילו כל העוונות שלו הם שרויים בבהמה, בים  רי רי זה שוחטים ומק אח ו

רבן א גם קו הבי  העוונותאת החטאת להסיר  את אבל תחילה מביאיםחטאת וגם קורבן עולה,  אנשים שחייבים ל
רו בתלמוד  העולה,את הכנה לפני שמביאים  שהסרת העונות היא בחים ז:[ כמו שהסבי את למה באה לפני "]ז ט ח

ולה רקליט שנכנס ? משלע ט ,לפ ריו נכנס ,ריצה פרקלי אח ון   ". דור

אצלם, בתורה שבעל פה שלהם מובא  רבנות  רות החשיבות של הקו נחות קי.[עוד דבר שחובה לציין, למ שלא  ]מ
את  רים  א רשיות שמת קים בפ הפסו רה את  א מתוך התו רבן בפועל, וכל מי שרק קור ריב ק בים ממש להק חיי

הוכחה על אי יב קרבן, אשר על כן יש לנו עוד  אילו הקר בנות, זה נחשב בעיניהם כ ר רבת -הק בות עצם הק חשי
בנות בדת שלהם. ר  קו

רבנות,  א ק ויים להבי רא יום שני סו נםצריכים לדעת שישועל הזמנים ה ר ו בנות שיש להם סד ר רבנות, יש ק גי ק
ימות השנה פי  וים כ ביאים כשעברו להם עת צרה  מס רבנות שהסוגדים מ אחד, ויש גם ק אחד ו מתי זמנו של כל 

ה[ , וכדומ תרפא נ ה ש ל ר על  ,]כמו חו רה שבכתב מסופ איזה ישועה. בתו ריכים  או כשצ ר לידה,  אח אשה ל אחד הנקרא או 
רח מפני , שגם נדר קרב"יעקב אבינו"  עשיו.אחיו ן בעת צרה כשב

הודים  רבה י ראיתי שה ובה לציין, ש ר אמנם ח היה קצת ז ר זה  א כל סיבה או חיוב, ודב רבנות גם לל שהביאו קו
העל ר זה, ו רי דב אח קרתי  רעיוני  יתבעיני. וח בהמשךשזה עב ר  ן ממוני כפי שיתבא  .ני

אות  ר מ היהודים כב אצל כל  בר, מוסכם  ". ובספר שנים ועוד ד "שלחן ערוך ר  הינו ספ ההלכה הבסיסי  קוד  ש
ר בכלל המנהג הזה של הקורבנות, רק מוז " לא מוזכ " בכר "שלחן ערוך טוב ר על "מנהג  אגב בתחילת הספ רך  ד

ועל. רבנות, אבל לא מוזכר בכלל שום דבר על מעשים בפ קים של הקו הפסו את   לקרוא 

רונה  אח נו אמנם בחצי שנה  ב ת ]מאז ש קדש[א המ ת  רבנות,  ,בי וב ספרים על ההלכות של הקו הלי המקדש הפיצו לר מנ
בנות בפועל, ולא רק לקר ודדווגם ע ר את הקרבת הקו רה.מאוד  קים בתו הפסו  וא את 

ובה לציין, שמלבד מה שמנהלי  את הדם בכסף מלא, המקדש מח בנות ניתנים  חלקי רובחוץ מזה, וכרים  הקור
רוויחים מזה לכת הכהנים, רבה וייתכן שהכהנים שמ רבנות כדי להגדיל ולכן , ה ביב הקו עושים עניין גדול מס

ועה על שלהם.  יםהרווחאת  פיצים שמ ילו מ בות הם אפ קי הקורבןחשי אכל חל "הכהנים  יםשנ על ידי הכהנים 
רין."  אוכלים ובעלים מתכפ

רק ל"פי כל הנועל   ," "קורבן אן שום  יש פה נתינה פשוטה לכת הכהנים, בדיוק כמו ש, חובה לציין שאין כ
והגים לתת תרומה ומעשר ודים נ היה רותיהם ש אל מפי ר בספר שמו אים כב ומים מוב רים ד ובה לציין, שדב . ח

ב'[ ק  את הרווחעל הכהנים חפני ופנח ]פר אלו כדי להגדיל   שלהם. יםס, שגם עשו דברים מעין 
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 סיכום הנתונים שהתבררו
 .ומין יק י הודים הוא אכן מנהג עת אצל הי רבנות   מנהג הקרבת קו
 .רבנות ריבו לו קו פעם לא ביקש שיק אף  אלוקים   אמנם כבר בתנ"ך מפורש שה
  ודים תמיד הם רק מעשים סמלים ודות שנוהגים היה העב איןבכל  ביכול לתת משהו  לבד, ו וונה כ הכ

קים. אלו  ל
 .בודות לא נעשו על ידי כת הכהנים קום קודש בכלל, וכלל הע רבנות בעבר לא נעשו במ  הקו
  ר ר יות אוח א על ידי הכהניםמ המקדש, ודווק א בבית  בנות דווק ר יב הקו ר גם זה לא בל א ,התחילו להק

יהם שבמקום המקוד ר בעינ יות ר ו .ב ראיה כלל איסו איננה  עליים  קום, שכן ביו לענעילת נ  כ גם"הקדושת המ
ולצים נעליהם קום ח   .בכל מ

 .אלוקים טקס שום דבר שניתן להגדירו כנתינה ל אחד ממעשה ה אף  אין ב  מכל מקום 
 וקים.ה אל ו של ה רשות בן מגיע ל ר מתי הקור רו בבי ודים לא יודעים לענות   יה
 .אינו מעכב בכלל אינו נתינה, אלא תפיסה ממונית, וגם  היא  בהמה,   הקדש ה
 רבן ה טת הקו רישחי ולין, וגם כש טת ח א נעש הא זהה לשחי אינו מכת הכהנים, ול יוחד, ולא  תילמי ש בכלי מ

טה, וגם ה רים שום שם לפני השחי רכים אינאומ רכה שמב רבן. המוכיח הב רבת קו  על שום הק
 .א אלא מעשיים טכניים ותו ל אינם  הולכת הדם   קבלת הדם ו
  אין יב כיבוס, ובוודאי ש את חי ט ילו בגד שיש עליו דם ח אפ א ומאוס, ו טמ ר  ודים נחשב לדב היה אצל  הדם 

רך רית הדם לצו א רים את ש הלי המקדש מוכ אלוקים, ומה גם שמנ וונתם לתת את זה ל וי  כ תשמיש בז
ר. יות  ב

 אינ אימורים  רת ה ט אינהמעשה  ההק אי  ווד א  ר המעכב, ממיל אתמגדי רבן כנתינה. ה   הקו
 קדוש בכלל, וגם בגדי הכהנים הם שונים מהבגד שעמם נכנס קום הכי  טים במ רבנות לא נשח למקום  יםהקו

קדוש.  הכי 
 ו של רצינ המצב רוח של אינ בודה.ות כלל שיוכיח על שום הכהנים בבית המקדש   ע
 .עולה וונות כמעשה הכנה לקורבן  קות הע אלא הסתל אינו  רבן חטאת   קו
 ריהם מפורש רבנות. אמנם בספ קים בטעמי מצוות הקו א מעמי יהודים ל י דיעות. או שעיקר תש ותרוב ה

אינ רבנות  עה. והקו ה שמסמל הכנ רה, או שהוא מעש בודה ז ק ממחשבת ע רחי א לה  אל
 ריבו ק א הק פיים שנה היהודים ל אל וב ל ההלכה לא מוזכר מילה על זה, עד קר רי  רבנות בכלל, ובספ ו

י שנה. רו הכהנים לחדש את זה לפני חצ  שהתעור
  .רת הדם רוויחים במכי ה שמ בהמות, זולת מ קים מה רבה חל רבנות, ומקבלים ה אוד מהקו רוויחים מ הכהנים מ

א נתינת מתנות לכהנים. אל רבן,  אן שום הקרבת קו אין כ  ולכן 
 ררות על ידי ההתעו בנות כדבר שניתן  ולכן  ר אין בכוחה להגדיר הקו את העבודה,  הכהנים החדשים לחדש 

ווח של המקדש. את הר אלא הוא תרגיל שיווקי להגדיל  קים,  אלו  ל

ט עושים כמה  רק פשו קים שלהם,  אלו רבנות ל יבים שום קו א מקר רושלים ל אתה הראת לדעת שבמקדש בי ו
רבה קדושה, אלו מעשים מעשה "מצוות" שהם מעשים סמליים, ו יש הרבה השפעה ש ודעואין בהם ה

אר סוגי  מצאנ .תעמולה של כת הכהניםהמ רושלים, לש בודת המקדש בי בין ע ברור שיש הבדל גדול וניכר 
ק ר.ה אניים בעב רבנות שנהגו הפג  ו

 עד כאן המשל, את הנמשל ניתן לראות בקרוב בקונטרס "הכצעקתה" של י"ש...

 .השני מול אחד - המקבילים הציטוטים ובקרוב אי"ה נעדכן את המאמר הנוכחי עם
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