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 "דבס
 מזבחתיקון עולם וה

  הרב מואיז נבון

 
א( יח) - ח פרק בראשית י ְוִאְשּתוֹ  ּוָבָניו ֹנחַ  ַויֵּצֵּ  ֹכל ָהעֹוף ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָכל ַהַחָיה ָכל( יט: )ִאּתוֹ  ָבָניו ּוְנשֵּ

ׂש יֶהם ָהָאֶרץ ַעל רֹומֵּ ָבה ִמן ָיְצאּו ְלִמְשְפֹחתֵּ ח   ֹנחַ  ַוִיֶבן( כ: )ַהּתֵּ ָמה ִמֹכל ַוִיַקח ַליֹקָוק ִמְזבֵּ  ַהְטֹהָרה ַהְבהֵּ
חַ  ֹעֹלת ַוַיַעל ַהָטהֹור ָהעֹוף ּוִמֹכל  :ַבִמְזבֵּ

 
  ב הלכה ב פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב

 בו שבנה המקום הוא ֲאַרְוָנה בגורן המזבח ושלמה דוד בו שבנה שהמקום הכל ביד ומסורת
 המזבח והוא, התיבה מן כשיצא נח בו שבנה המקום והוא, יצחק עליו ועקד המזבח אברהם

 אדם חכמים אמרו, נברא ומשם כשנברא קרבן הראשון אדם הקריב ובו, והבל קין עליו שהקריב
 . נברא כפרתו ממקום

 

 דוד ~~ 
 

 דוד רק ביחד שניהם שבנו לא'. וכו ושלמה דוד - ב הלכה ב פרק הבחירה בית הלכות המוריה הר
 .ופשוט. עולמים בנין עליה בנה ושלמה בשעתה להקריב במה עליה בנה

 
  כא פרק א הימים דברי

י ֶאל־יֹוָאב ָדִויד ַוֹיאֶמר( ב) ... ל ִסְפרּו ְלכּו ָהָעם ְוֶאל־ָׂשרֵּ ר ֶאת־ִיְׂשָראֵּ ַלי ְוָהִביאּו ְוַעד־ָדן ֶשַבע ִמְבאֵּ  אֵּ
ְדָעה ף יוָֹאב ַוֹיאֶמר( ג: )ֶאת־ִמְסָפָרם ְואֵּ ם ַעל־ַעמוֹ  ְיֹקָוק יֹוסֵּ ָאה ָכהֵּ  כָֻּלם ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני ֲהֹלא ְפָעִמים מֵּ
ש ָלָמה ַלֲעָבִדים ַלאֹדִני ל ְלַאְשָמה ִיְהֶיה ָלָמה ֲאֹדִני ֹזאת ְיַבקֵּ  ַעל־יֹוָאב ָחַזק ּוְדַבר־ַהֶמֶלְך( ד): ְלִיְׂשָראֵּ
א ְך יֹוָאב ַויֵּצֵּ ל ַוִיְתַהלֵּ ם ַוָיֹבא ְבָכל־ִיְׂשָראֵּ ע( ז)... : ְירּוָשָלִ ר  יֵּ י ו  ינֵּ ָדָבר ָהֱאֹלִהים ְבעֵּ ל־ה  ה ע  זֶּ ְך ה  י  ת־ ו  אֶּ

ל  ַהֲעֶבר־ָנא ְוַעָּתה ַהֶזה ֶאת־ַהָדָבר ָעִׂשיִתי ֲאֶשר ְמֹאד ָחָטאִתי ֶאל־ָהֱאֹלִהים ָדִויד ַוֹיאֶמר( ח) פ: ִיְשָראֵּ
ֲעלֶּה ִכי ְלָדִויד לֵּאֹמר ֶאל־ָגד ָאַמר ְיֹקָוק ּוַמְלַאְך( יח) ס ... פ: ְמֹאד ִנְסַכְלִּתי ִכי ַעְבְדָך ֶאת־ֲעוֹון  ָדִויד י 
ח   ְלָהִקים יֹקָוק ִמְזבֵּ ן ל  ְיֻבִסי ָאְרָנן ְבֹגרֶּ חַ  ָדִויד ָשם ַוִיֶבן( כו)... : ה   ּוְשָלִמים ֹעלֹות ַוַיַעל ַליֹקָוק ִמְזבֵּ
ש ַוַיֲענֵּהּו ֶאל־ְיֹקָוק ַוִיְקָרא  ... פ: ָהֹעָלה ִמְזַבח ַעל ִמן־ַהָשַמִים ָבאֵּ

 
ית הּוא ֶזה ָדִויד ַוֹיאֶמר( א) -  כב פרק א הימים דברי ח  ְוֶזה־ ָהֱאֹלִהים ְיֹקָוק בֵּ ל ְלֹעָלה ִמְזבֵּ  ס: ְלִיְׂשָראֵּ

ם ְלַמְעָלה ְלַהְגִדיל ַליֹקָוק ִלְבנֹות ְוַהַבִית ָוָרְך ַנַער ְבִני ְשֹלֹמה ָדִויד ַוֹיאֶמר( ה) פ...  ְלָכל־ ּוְלִתְפֶאֶרת ְלשֵּ
י ָלֹרב ָדִויד ַוָיֶכן לוֹ  ָנא ָאִכיָנה ָהֲאָרצֹות הּו ְבנוֹ  ִלְשֹלֹמה ַוִיְקָרא( ו: )מֹותוֹ  ִלְפנֵּ  ַליֹקָוק ַבִית ִלְבנֹות ַוְיַצּוֵּ

י ל ֱאֹלהֵּ ם ַבִית ִלְבנֹות ִעם־ְלָבִבי ָהָיה ֲאִני ְבִני< בנו> ִלְשֹלֹמה ָדִויד ַוֹיאֶמר( ז) ס: ִיְׂשָראֵּ : ֱאֹלָהי ְיֹקָוק ְלשֵּ
ְכָת  ָלֹרב ָדם לֵּאֹמר ְדַבר־ְיֹקָוק ָעַלי ַוְיִהי( ח) ִית ֹלא־ִתְבנֶּה ָעִשיתָ  ְגֹדלוֹת ּוִמְלָחמוֹת ָשפ   ָדִמים ִכי ִלְשִמי ב 

ן( ט: )ְלָפָני ַאְרָצה ָשַפְכָּת  ַרִבים  ִמָסִביב ִמָכל־אֹוְיָביו לוֹ  ַוֲהִנחֹוִתי ְמנּוָחה ִאיש ִיְהֶיה הּוא ָלְך נֹוָלד ִהנֵּה־בֵּ
ן ָוֶשֶקט ְוָשלוֹם ְשמוֹ  ִיְהֶיה ְשֹלֹמה ִכי ל ֶאּתֵּ  ...: ְבָיָמיו ַעל־ִיְׂשָראֵּ

 

 שלמה ~~ 
 

ית ָבִניִתי ָבֹנה( יג: )ָבֲעָרֶפל ִלְשֹכן ָאַמר ְיֹקָוק ְשֹלֹמה ָאַמר ָאז( יב) - ח פרק א מלכים ל בֵּ  ָמכֹון ָלְך ְזבֻּ
ב( יד: )עֹוָלִמים ְלִשְבְּתָך ת ַוְיָבֶרְך ֶאת־ָפָניו ַהֶמֶלְך ַוַיסֵּ ל ָכל־ְקַהל אֵּ ל ְוָכל־ְקַהל ִיְׂשָראֵּ ד ִיְׂשָראֵּ ( טו: )ֹעמֵּ
ר ֹיאמֶּ י ְיֹקָוק ָברּוְך ו  ל ֱאֹלהֵּ ר ִיְשָראֵּ ר ֲאשֶּ ת ְבִפיו ִדבֶּ ֶאת־ ְיֹקָוק ַוָיֶקם( כ)... : לֵּאֹמר ִמלֵּא ּוְבָידוֹ  ָאִבי ָדִוד אֵּ

ר ֲאֶשר ְדָברוֹ  ם ִדבֵּ ב ָאִבי ָדִוד ַּתַחת ָוָאקֻּ שֵּ א ָואֵּ ל ַעל־ִכסֵּ ם ַהַבִית ָוֶאְבֶנה ְיֹקָוק ִדֶבר ַכֲאֶשר ִיְׂשָראֵּ  ְיֹקָוק ְלשֵּ
י ל ֱאֹלהֵּ ינּו ָכַרת ֲאֶשר ְיֹקָוק ְבִרית ֲאֶשר־ָשם ָלָארֹון ָמקֹום ָשם ָוָאִׂשם( כא: )ִיְׂשָראֵּ  ְבהֹוִציאוֹ  ִעם־ֲאֹבתֵּ
ֶאֶרץ ֹאָתם ח ִלְפנֵּי ְשֹלֹמה ַוַיֲעֹמד( כב) ס: ִמְצָרִים מֵּ ל ָכל־ְקַהל ֶנֶגד ְיֹקָוק ִמְזב  : ַהָשָמִים ַכָפיו ַוִיְפֹרׂש ִיְׂשָראֵּ

ל ַעְבְדָך ֲאֶשר ְוֶאל־ַהְּתִפָלה ֶאל־ָהִרָנה ִלְשֹמעַ  ֱאֹלָהי ְיֹקָוק ְוֶאל־ְּתִחָנתוֹ  ַעְבְדָך ֶאל־ְּתִפַלת ּוָפִניתָ ( כח)...   ִמְתַפלֵּ
ָך ִלְהיוֹת( כט: )ַהיֹום ְלָפֶניָך ינֶּ ִית ְפֻתחוֹת עֵּ ב  ל־ה  ה אֶּ זֶּ ְיָלה ה   ְשִמי ִיְהֶיה ָאַמְרָּת  ֲאֶשר ֶאל־ַהָמקֹום ָויוֹם ל 

ְתִפָלה ִלְשֹמע   ָשם ל־ה  ר אֶּ ל ֲאשֶּ לֵּ ְבְדָך ִיְתפ  ָמקוֹם ע  ל־ה  ה אֶּ זֶּ ל ְוַעְמָך ַעְבְדָך ֶאל־ְּתִחַנת ְוָשַמְעָּת ( ל: )ה   ִיְׂשָראֵּ
ְעָת  ֶאל־ַהָשַמִים ִשְבְּתָך ֶאל־ְמקֹום ִּתְשַמע ְוַאָּתה ַהֶזה ֶאל־ַהָמקֹום ִיְתַפְללּו ֲאֶשר  ...: ְוָסָלְחָת  ְוָשמ 

 
 אברהם ~~ 

 
ֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי( א) - כב פרק בראשית ָליו ַוֹיאֶמר ֶאת־ַאְבָרָהם ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהאֵּ  ַאְבָרָהם אֵּ

ִני ַוֹיאֶמר  ַהֹמִרָיה ֶאל־ֶאֶרץ ְוֶלְך־ְלָך ֶאת־ִיְצָחק ֲאֶשר־ָאַהְבָּת  ֶאת־ְיִחיְדָך ֶאת־ִבְנָך ַקח־ָנא ַוֹיאֶמר( ב: )ִהנֵּ
הּו ֶליָך ֹאַמר ֲאֶשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלֹעָלה ָשם ְוַהֲעלֵּ  ָהֱאֹלִהים ָאַמר־לוֹ  ֲאֶשר ֶאל־ַהָמקֹום ַוָיֹבאּו( ט)... : אֵּ

ח   ַאְבָרָהם ָשם ֶבןַויִ  ִמְזבֵּ ת־ה  ִצים ַוַיֲעֹרְך אֶּ חַ  ֹאתוֹ  ַוָיֶׂשם ְבנוֹ  ֶאת־ִיְצָחק ַוַיֲעֹקד ֶאת־ָהעֵּ  ִמַמַעל ַעל־ַהִמְזבֵּ
ִצים ָליו ַוִיְקָרא( יא: )ֶאת־ְבנוֹ  ִלְשֹחט ֶאת־ַהַמֲאֶכֶלת ַוִיַקח ֶאת־ָידוֹ  ַאְבָרָהם ַוִיְשַלח( י: )ָלעֵּ  ְיֹקָוק ַמְלַאְך אֵּ

ִני ַוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוֹיאֶמר ִמן־ַהָשַמִים  לוֹ  ְוַאל־ַּתַעׂש ֶאל־ַהַנַער ָיְדָך ַאל־ִּתְשַלח ַוֹיאֶמר( יב: )ִהנֵּ
ָתה ִכי ְמאּוָמה ְעִתי ע  א ָיד  ָתה ֱאֹלִהים ִכי־ְירֵּ  ...: ִמֶמִני ֶאת־ְיִחיְדָך ֶאת־ִבְנָך ָחַׂשְכָּת  ְוֹלא א 
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 ~נח ~ 
  ח פרק בראשית

א( יח) י ְוִאְשּתוֹ  ּוָבָניו ֹנחַ  ַויֵּצֵּ ׂש ֹכל ָהעֹוף ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָכל ַהַחָיה ָכל( יט: )ִאּתוֹ  ָבָניו ּוְנשֵּ  ָהָאֶרץ ַעל רֹומֵּ
יֶהם ָבה ִמן ָיְצאּו ְלִמְשְפֹחתֵּ ח   ֹנחַ  ַוִיֶבן( כ: )ַהּתֵּ ָמה ִמֹכל ַוִיַקח ַליֹקָוק ִמְזבֵּ  ָהעֹוף ּוִמֹכל ַהְטֹהָרה ַהְבהֵּ

ח   ֹעֹלת ַוַיַעל ַהָטהֹור ִמְזבֵּ יחַ  ֶאת ְיֹקָוק ַוָיַרח( כא) :ב  ר ַהִניֹחחַ  רֵּ ֹיאמֶּ ל ְיֹקָוק ו  ל ֹאִסף ֹלא ִלבוֹ  אֶּ לֵּ  עוֹד ְלק 
ת ֶצר ִכי ָהָאָדם ַבֲעבּור ָהֲאָדָמה אֶּ ב יֵּ ָריו ַרע ָהָאָדם לֵּ כוֹת עוֹד ֹאִסף ְוֹלא ִמְנעֻּ ת ְלה  י ָכל אֶּ  ַכֲאֶשר ח 

י ָכל ֹעד( כב: )ָעִׂשיִתי  :ִיְשֹבתּו ֹלא ָוַלְיָלה ְויֹום ָוֹחֶרף ְוַקִיץ ָוֹחם ְוֹקר ְוָקִציר ֶזַרע ָהָאֶרץ ְימֵּ
 

  כ פסוק ח פרק נח פרשת בראשית ריקאנטי
 בפרקי ל"רז שאמרו כמו, תודה קרבן היה הוא גם נח של קרבנו[. כ שם' ]וגומ' ליי מזבח נח ויבן( כ)

 המסגר מן והוציאני המבול מי מן הצילנו הוא ברוך הקדוש ואמר ודרש נח ישב[ ג"פכ] אליעזר רבי
. שנים העופות ומן שנים הטהורה הבהמה מן לקח, נח עשה מה, קרבן לו להקריב חייב אני, הזה
 בקשת אות ונתן, לעולם המבול מי להעביר שלא לנח ונשבע ידו פשט, הוא ברוך הקדוש עשה מה

 .... לעד לעולם שבועה ברית
 

 קין והבל ~~ 
  ו-א, ד פרק בראשית

ֶלד ַוַּתַהר ִאְשּתוֹ  ַחָּוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם( א)  ָלֶלֶדת ַוֹּתֶסף( ב: )ְיֹקָוק ֶאת ִאיש ָקִניִתי ַוֹּתאֶמר ַקִין ֶאת ַוּתֵּ
ה ֶהֶבל ַוְיִהי ָהֶבל ֶאת ָאִחיו ֶאת ד ָהָיה ְוַקִין ֹצאן ֹרעֵּ ץ ַוְיִהי( ג: )ֲאָדָמה ֹעבֵּ א ָיִמים ִמקֵּ  ִמְפִרי ַקִין ַוָיבֵּ

ִביא ְוֶהֶבל( ד: )ַליֹקָוק ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ֶהן ֹצאנוֹ  ִמְבֹכרֹות הּוא ַגם הֵּ ֶחְלבֵּ  ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל ְיֹקָוק ַוִיַשע ּומֵּ
 :  ָפָניו ַוִיְפלּו ְמֹאד ְלַקִין ַוִיַחר ָשָעה ֹלא ִמְנָחתוֹ  ְוֶאל ַקִין ְוֶאל( ה: )ִמְנָחתוֹ 

 
  ג פסוק ד פרק בראשית פרשת בראשית ק"רד

 כמה זכר ולא', לה מנחה הביאו ימים לאחר, האדמה את לעבוד שהחל מעת - ימים מקץ ויהי
 את משעבד שנה אחר' כלומ'( ל ה"כ ויקרא" )גאולתו תהיה ימים" כמו שנה ימים לפרש ויש, ימים

 ולקרבן לתפלה]הראשון[  אדם לו שקבע במקום מנחה האדמה לו שהוציאה ממה לו הביא האדמה
 דרך וזה, הבקר ומן הצאן ומן האדמה מפרי', לה קרבן אדם הקריב הדומה מן כי, עמו בניו וכן

 .... לאל ההודאה
 

 אדם ~~ 
 

  א עמוד ח דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד
 עולם שסרחתי שבשביל, לי אוי: אמר, חמה עליו ששקעה כיון, הראשון אדם בו שנברא יום: ר"ת

[ בתענית] יושב היה, השמים מן עלי שנקנסה מיתה היא וזו, ובוהו לתוהו עולם ויחזור בעדי חשוך
 עמד, הוא עולם של מנהגו: אמר, השחר עמוד שעלה כיון, כנגדו בוכה וחוה הלילה כל ובוכה

 . .. שור והקריב
 

  א עמוד ח דף זרה עבודה הדף על דף
 אך...  (:יא' סי בראשית' פר) א"שליט שטיינברג מ"להגרח חיים משנת בספר כתב ... 

 הראשון אדם הקריב ובו', כו...  הכל ביד ומסורת(: ב"ה ב"פ) ח"ביהב' בהל כתב ם"הרמב
 הראשון שאדם בזה דכוונתו ז"הגרי ביאר" כשנברא" שכתב ומה. כ"ע... , קרבן כשנברא

 למחרת רק הקרבן שהקריב' הגמ כדברי דאינו ונמצא. שנברא ביום בו קרבנו את הקריב
 .שנברא היום

 שלשה על ב"מ א"פ באבות כ"מש פ"ע, שנברא ביום בו קרבן דהקריב בהא ז"הגרי וביאר
 של, העבודה ועל י"ופרש. חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים

, לעולם קיום אין הקרבנות עבודת ובלי והואיל. קרבנות הקרבת והיינו'. כו המקדש בית
 שיהיה כדי - שנברא ביום בו המקדש במקום קרבנו את הראשון אדם הקריב ה"משו

 ... '[.ח' עמ ב"ח לתורה בשי הובא. ]לעולם קיום
 

  א פרק ויקרא הירש ר"רש
, להתקרב: כמשמעו" קרב" פירוש הן". קרב" השורש הוראת פי על אלא אותו להבין ואין... . קרבן

 השגה היא ההקרבה של והתוצאה התכלית: מעתה אמור. פלוני עם הדוקים יחסים לידי להגיע
 .... אלהים קירבת היא הקרבן תכלית... ; יותר נעלה קיום של חיובית

  
 ב הלכה ב פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב
 . נברא כפרתו ממקום אדם חכמים אמרו, נברא ומשם כשנברא קרבן הראשון אדם הקריב בו …
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