בס"ד
תיקון עולם והמזבח
הרב מואיז נבון
בראשית פרק ח ( -יח) וַ יֵּצֵּ א נֹחַ ּובָ נָיו וְ ִא ְשּת ֹו ּונְשֵּ י בָ נָיו ִאּת ֹו( :יט) כָל הַ חַ יָה כָל הָ ֶרמֶ ׂש וְ כָ ל הָ עוֹף כֹל
ָארץ לְ ִמ ְשפְ חֹתֵּ יהֶ ם י ְָצאּו ִמן הַ ֵּּתבָ ה( :כ) וַ יִ בֶ ן נֹחַ ִמזְ בֵּ ח לַיקֹוָ ק וַ יִ ַקח ִמכֹל הַ ְבהֵּ מָ ה הַ ְטה ָֹרה
רוֹמֵּ ׂש עַ ל הָ ֶ
ּומכֹל הָ עוֹף הַ טָ הוֹר וַ יַעַ ל עֹֹלת בַ ִמזְ בֵּ חַ :
ִ
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה ב
ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן אֲ ַרוְ נָה הוא המקום שבנה בו
אברהם המזבח ועקד עליו יצחק ,והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה ,והוא המזבח
שהקריב עליו קין והבל ,ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא ,אמרו חכמים אדם
ממקום כפרתו נברא.
~ דוד ~
הר המוריה הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה ב  -דוד ושלמה וכו' .לא שבנו שניהם ביחד רק דוד
בנה עליה במה להקריב בשעתה ושלמה בנה עליה בנין עולמים .ופשוט.
דברי הימים א פרק כא
ד־דן וְ הָ ִביאּו אֵּ לַי
( ...ב) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ יד אֶ ל־יוָֹאב וְ אֶ ל־ׂשָ ֵּרי הָ עָ ם לְ כּו ִס ְפרּו אֶ ת־יִ ְׂש ָראֵּ ל ִמבְ אֵּ ר ֶשבַ ע וְ עַ ָ
ת־מ ְספָ ָרם( :ג) וַ יֹאמֶ ר יוָֹאב יוֹסֵּ ף יְ קֹוָ ק עַ ל־עַ מ ֹו ָכהֵּ ם מֵּ ָאה פְ עָ ִמים הֲ ֹלא אֲ דֹנִ י הַ ֶמלְֶך ֻּכלָם
וְ אֵּ ְדעָ ה אֶ ִ
לַא ֹדנִי ַלעֲבָ ִדים לָמָ ה יְ בַ ֵּקש זֹאת אֲ ֹדנִי לָמָ ה יִ ְהיֶה לְ אַ ְשמָ ה לְ יִ ְׂש ָראֵּ ל( :ד) ְּודבַ ר־הַ ֶמלְֶך חָ זַ ק עַ ל־יוָֹאב
ֹלהים על־ה ָדבָ ר הזֶּה ויְך אֶּ ת־
רּוש ִ ָלם( ... :ז) ויֵּ רע בְ עֵּ ינֵּי הָ אֱ ִ
וַ יֵּצֵּ א יוָֹאב וַ יִ ְתהַ לְֵּך בְ כָל־יִ ְׂש ָראֵּ ל וַ ָיבֹא יְ ָ
יתי אֶ ת־הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה וְ עַ ָּתה הַ עֲבֶ ר־נָא
אתי ְמאֹד אֲ ֶשר עָ ִׂש ִ
ֹלהים חָ ָט ִ
יִ ְש ָראֵּ ל :פ (ח) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ יד אֶ ל־הָ אֱ ִ
אֶ ת־עֲווֹן עַ בְ ְדָך כִ י נ ְִסכַלְ ִּתי ְמאֹד :פ  ...ס (יח) ּומַ לְ אַ ְך יְ קֹוָ ק ָאמַ ר אֶ ל־גָד לֵּאמֹר לְ ָדוִ יד כִ י י ֲעלֶּה ָדוִ יד
ּושל ִָמים
ָארנָן היְ ב ִֻסי( ... :כו) וַ יִ בֶ ן שָ ם ָדוִ יד ִמזְ בֵּ חַ לַיקֹוָ ק וַ יַעַ ל עֹלוֹת ְ
קוָק בְ ג ֶֹּרן ְ
לְ הָ ִקים ִמזְ בֵּ ח לי ֹ
וַ יִ ְק ָרא אֶ ל־יְ קֹוָ ק וַ ַי ֲענֵּהּו בָ אֵּ ש ִמן־הַ שָ מַ יִ ם עַ ל ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה :פ ...
ֹלהים וְ זֶ ה־ ִמזְ בֵּ ח לְ ֹעלָה לְ יִ ְׂש ָראֵּ ל :ס
קוָק הָ אֱ ִ
דברי הימים א פרק כב ( -א) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ יד זֶ ה הּוא בֵּ ית יְ ֹ
 ...פ (ה) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ יד ְשֹלמֹה בְ נִי נַעַ ר וָ ָרְך וְ הַ בַ יִ ת לִ בְ נוֹת לַיקֹוָ ק לְ הַ גְ ִדיל לְ ַמעְ לָה לְ ֵּשם ּולְ ִתפְ אֶ ֶרת לְ כָל־
הָ אֲ ָרצוֹת ָאכִ ינָה נָא ל ֹו וַ ָיכֶן ָדוִ יד ָלרֹב לִ פְ נֵּי מוֹת ֹו( :ו) וַ יִ ְק ָרא לִ ְשֹלמֹה בְ נ ֹו וַ יְ צַ ּוֵּ הּו לִ ְבנוֹת בַ יִ ת לַיקֹוָ ק
אֱ ֹלהֵּ י יִ ְׂש ָראֵּ ל :ס (ז) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ יד לִ ְשֹלמֹה <בנו> בְ נִ י אֲ נִי הָ יָה עִ ם־לְ בָ ִבי לִ ְבנוֹת בַ יִ ת לְ ֵּשם יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ י:
ֹלא־תבְ נֶּה ביִ ת לִ ְש ִמי כִ י ָד ִמים
ִ
ּומלְ חָ מוֹת גְ דֹלוֹת עָ ִשיתָ
(ח) וַ יְ ִהי עָ לַי ְדבַ ר־יְ קֹוָ ק לֵּאמֹר דָ ם ָלרֹב ָשפכְ ָת ִ
ַארצָ ה לְ פָ נָי( :ט) ִהנֵּה־בֵּ ן נ ֹולָד לְָך הּוא יִ ְהיֶה ִאיש ְמנּוחָ ה וַ הֲ נִחו ִֹתי ל ֹו ִמ ָכל־אוֹיְ בָ יו ִמסָ בִ יב
ַרבִ ים שָ פַ כְ ָּת ְ
כִ י ְשֹלמֹה יִ ְהיֶה ְשמ ֹו וְ ָשלוֹם וָ שֶ ֶקט אֶ ֵּּתן עַ ל־יִ ְׂש ָראֵּ ל בְ יָמָ יו... :
~ שלמה ~
ִיתי בֵּ ית זְ בֻּל לְָך מָ כוֹן
מלכים א פרק ח ( -יב) ָאז ָאמַ ר ְשֹלמֹה יְ קֹוָ ק ָאמַ ר לִ ְשכֹן בָ ע ֲָרפֶ ל( :יג) בָ נֹה בָ נ ִ
ל־קהַ ל יִ ְׂש ָראֵּ ל עֹמֵּ ד( :טו)
ל־קהַ ל יִ ְׂש ָראֵּ ל וְ ָכ ְ
לְ ִשבְ ְּתָך ע ֹול ִָמים( :יד) וַ יַסֵּ ב הַ מֶ לְֶך אֶ ת־פָ נָיו וַ יְ בָ ֶרְך אֵּ ת כָ ְ
קוָק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָראֵּ ל אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר בְ ִפיו אֵּ ת דָ וִ ד ָאבִ י ּובְ יָדוֹ ִמלֵּא לֵּאמֹר( ... :כ) וַ י ֶָקם יְ קֹוָ ק אֶ ת־
ויֹאמֶּ ר בָ רּוְך יְ ֹ
ְדבָ ר ֹו אֲ שֶ ר ִדבֵּ ר וָ ָאקֻּ ם ַּתחַ ת ָדוִ ד ָאבִ י וָ אֵּ שֵּ ב עַ ל־כִ סֵּ א יִ ְׂש ָראֵּ ל כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר יְ קֹוָ ק וָ אֶ ְבנֶה הַ בַ יִ ת לְ ֵּשם יְ קֹוָ ק
אֱ ֹלהֵּ י יִ ְׂש ָראֵּ ל( :כא) וָ אָ ִׂשם ָשם מָ קוֹם לָָארוֹן אֲ שֶ ר־שָ ם בְ ִרית יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר כ ַָרת עִ ם־אֲ בֹתֵּ ינּו בְ הו ִֹציא ֹו
ל־קהַ ל יִ ְׂש ָראֵּ ל וַ יִ פְ רֹׂש כַ פָ יו הַ ָשמָ יִ ם:
אֹתָ ם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :ס (כב) וַ ַי ֲעמֹד ְשֹלמֹה לִ פְ נֵּי ִמזְ בח יְ קֹוָ ק ֶנגֶד ָכ ְ
ל־ּת ִחנָת ֹו יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ י לִ ְשמֹעַ אֶ ל־הָ ִרנָה וְ אֶ ל־הַ ְּתפִ לָה אֲ ֶשר עַ בְ ְדָך ִמ ְתפַ לֵּל
ל־ּתפִ לַת עַ בְ ְדָך וְ אֶ ְ
( ...כח) ּופָ נִ יתָ אֶ ְ
לְ פָ נֶיָך הַ יוֹם( :כט) לִ ְהיוֹת עֵּ ינֶָּך ְפתֻ חוֹת אֶּ ל־הביִ ת הזֶּה ליְ לָה וָיוֹם אֶ ל־הַ מָ קוֹם אֲ ֶשר ָאמַ ְר ָּת יִ ְהיֶה ְש ִמי
ל־ּת ִחנַת עַ בְ ְדָך וְ עַ ְמָך יִ ְׂש ָר ֵּאל
שָ ם לִ ְשמֹע אֶּ ל־ה ְת ִפלָה אֲ ֶּשר יִ ְתפלֵּל עבְ ְדָך אֶּ ל־המָ קוֹם הזֶּה( :ל) וְ ָשמַ עְ ָּת אֶ ְ
ל־מקוֹם ִשבְ ְּתָך אֶ ל־הַ ָש ַמיִ ם וְ ָשמעְ ָת וְ ָסל ְָח ָת... :
אֲ שֶ ר יִ ְתפַ לְ לּו אֶ ל־הַ מָ קוֹם הַ זֶ ה וְ אַ ָּתה ִּת ְשמַ ע אֶ ְ
~ אברהם ~
ֹלהים נִסָ ה אֶ ת־ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר ֵּאלָיו ַאבְ ָרהָ ם
בראשית פרק כב ( -א) וַ יְ ִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה וְ הָ אֱ ִ
וַ יֹאמֶ ר ִהנֵּנִ י( :ב) וַ יֹאמֶ ר ַקח־נָא אֶ ת־בִ נְָך אֶ ת־יְ ִח ְידָך אֲ שֶ ר־ָאהַ בְ ָּת אֶ ת־יִ ְצחָ ק וְ לְֶך־לְ ָך אֶ ל־אֶ ֶרץ הַ מ ִֹריָה
ֹלהים
ָאמר־ל ֹו הָ אֱ ִ
וְ הַ ֲעלֵּהּו שָ ם לְ ֹעלָה עַ ל ַאחַ ד הֶ הָ ִרים אֲ שֶ ר אֹמַ ר אֵּ לֶיָך( ... :ט) וַ ָיבֹאּו אֶ ל־הַ מָ קוֹם אֲ ֶשר ַ
וַ יִ בֶ ן שָ ם ַאבְ ָרהָ ם אֶּ ת־ה ִמזְ בֵּ ח וַ ַי ֲערְֹך אֶ ת־הָ עֵּ ִצים וַ ַי ֲעקֹד אֶ ת־יִ ְצחָ ק בְ נ ֹו וַ י ֶָׂשם אֹת ֹו עַ ל־הַ ִמזְ בֵּ חַ ִממַ עַ ל
ת־בנ ֹו( :יא) וַ יִ ְק ָרא אֵּ לָיו מַ לְ אַ ְך יְ קֹוָ ק
לָעֵּ ִצים( :י) וַ יִ ְשלַח ַאבְ ָרהָ ם אֶ ת־יָד ֹו וַ יִ ַקח אֶ ת־הַ מַ אֲ ֶכלֶת לִ ְשחֹט אֶ ְ
ַאל־ּתעַ ׂש ל ֹו
ַ
ַאל־ּת ְשלַח י ְָדָך ֶאל־הַ נַעַ ר וְ
ִ
ִמן־הַ שָ מַ יִ ם וַ יֹאמֶ ר ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר ִה ֵּננִי( :יב) וַ יֹאמֶ ר
ֹלהים א ָתה וְ ֹלא חָ ׂשַ כְ ָּת אֶ ת־בִ נְָך אֶ ת־יְ ִח ְידָך ִמ ֶמנִי... :
ְמאּומָ ה כִ י ע ָתה יָדעְ ִתי כִ י־יְ ֵּרא אֱ ִ
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~ נח ~
בראשית פרק ח
ָארץ
(יח) וַ יֵּצֵּ א נֹחַ ּובָ נָיו וְ ִא ְשּת ֹו ּונְ שֵּ י בָ נָיו ִאּת ֹו( :יט) כָל הַ חַ יָה כָ ל הָ ֶרמֶ ׂש וְ כָ ל הָ עוֹף כֹל רוֹמֵּ ׂש עַ ל הָ ֶ
ּומכֹל הָ עוֹף
לְ ִמ ְשפְ חֹתֵּ יהֶ ם י ְָצאּו ִמן הַ ֵּּתבָ ה( :כ) וַ יִ בֶ ן נֹחַ ִמזְ בֵּ ח לַיקֹוָ ק וַ יִ ַקח ִמכֹל הַ ְבהֵּ מָ ה הַ ְטה ָֹרה ִ
קוָק אֶּ ל לִ בוֹ ֹלא א ִֹסף לְ קלֵּל עוֹד
הַ טָ הוֹר וַ יַעַ ל עֹֹלת ב ִמזְ בֵּ ח( :כא) וַ י ַָרח יְ קֹוָ ק אֶ ת ֵּריחַ הַ נִיחֹחַ ויֹאמֶּ ר יְ ֹ
ָאדם ַרע ִמנְ ע ָֻּריו וְ ֹלא א ִֹסף עוֹד לְ הכוֹת אֶּ ת כָ ל חי כַ אֲ ֶשר
ָאדם כִ י יֵּצֶ ר לֵּב הָ ָ
אֶּ ת הָ אֲ דָ מָ ה בַ עֲבּור הָ ָ
ָארץ זֶ ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר וָ חֹם וְ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יוֹם וָ לַיְ לָה ֹלא יִ ְשבֹתּו:
יתי( :כב) עֹד כָ ל יְ מֵּ י הָ ֶ
עָ ִׂש ִ
ריקאנטי בראשית פרשת נח פרק ח פסוק כ
(כ) ויבן נח מזבח ליי' וגומ' [שם כ] .קרבנו של נח גם הוא היה קרבן תודה ,כמו שאמרו רז"ל בפרקי
רבי אליעזר [פכ"ג] ישב נח ודרש ואמר הקדוש ברוך הוא הצילנו מן מי המבול והוציאני מן המסגר
הזה ,אני חייב להקריב לו קרבן ,מה עשה נח ,לקח מן הבהמה הטהורה שנים ומן העופות שנים.
מה עשה הקדוש ברוך הוא ,פשט ידו ונשבע לנח שלא להעביר מי המבול לעולם ,ונתן אות בקשת
ברית שבועה לעולם לעד... .
~ קין והבל ~
בראשית פרק ד ,א-ו
ִיתי ִאיש ֶאת יְ קֹוָ ק( :ב) וַ ּתֹסֶ ף ָלל ֶֶדת
ָאדם י ַָדע אֶ ת חַ ּוָ ה ִא ְשּת ֹו וַ ַּתהַ ר וַ ֵּּתלֶד אֶ ת ַקיִ ן וַ ּתֹאמֶ ר ָקנ ִ
(א) וְ הָ ָ
ָאחיו אֶ ת הָ בֶ ל וַ יְ ִהי הֶ בֶ ל רֹעֵּ ה צֹאן וְ ַקיִ ן הָ יָה עֹבֵּ ד אֲ ָדמָ ה( :ג) וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ י ִָמים וַ יָבֵּ א ַקיִ ן ִמפְ ִרי
אֶ ת ִ
הָ אֲ ָדמָ ה ִמנְחָ ה לַיקֹוָ ק( :ד) וְ הֶ בֶ ל הֵּ בִ יא גַם הּוא ִמבְ כֹרוֹת צֹאנ ֹו ּומֵּ חֶ לְ בֵּ הֶ ן וַ יִ ַשע יְ קֹוָ ק אֶ ל הֶ בֶ ל וְ ֶאל
ִמנְחָ ת ֹו( :ה) וְ אֶ ל ַקיִ ן וְ אֶ ל ִמ ְנחָ ת ֹו ֹלא שָ עָ ה וַ יִ חַ ר לְ ַקיִ ן ְמאֹד וַ יִ פְ לּו פָ נָיו:
רד"ק בראשית פרשת בראשית פרק ד פסוק ג
ויהי מקץ ימים  -מעת שהחל לעבוד את האדמה ,לאחר ימים הביאו מנחה לה' ,ולא זכר כמה
ימים ,ויש לפרש ימים שנה כמו "ימים תהיה גאולתו" (ויקרא כ"ה ל') כלומ' אחר שנה משעבד את
האדמה הביא לו ממה שהוציאה לו האדמה מנחה במקום שקבע לו אדם [הראשון] לתפלה ולקרבן
וכן בניו עמו ,כי מן הדומה הקריב אדם קרבן לה' ,מפרי האדמה ומן הצאן ומן הבקר ,וזה דרך
ההודאה לאל... .
~ אדם ~
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א
ת"ר :יום שנברא בו אדם הראשון ,כיון ששקעה עליו חמה ,אמר :אוי לי ,שבשביל שסרחתי עולם
חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו ובוהו ,וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים ,היה יושב [בתענית]
ובוכה כל הלילה וחוה בוכה כנגדו ,כיון שעלה עמוד השחר ,אמר :מנהגו של עולם הוא ,עמד
והקריב שור ...
דף על הדף עבודה זרה דף ח עמוד א
 ...כתב בספר משנת חיים להגרח"מ שטיינברג שליט"א (פר' בראשית סי' יא) ... :אך
הרמב"ם כתב בהל' ביהב"ח (פ"ב ה"ב) :ומסורת ביד הכל  ...כו' ,ובו הקריב אדם הראשון
כשנברא קרבן ... ,ע"כ .ומה שכתב "כשנברא" ביאר הגרי"ז דכוונתו בזה שאדם הראשון
הקריב את קרבנו בו ביום שנברא .ונמצא דאינו כדברי הגמ' שהקריב הקרבן רק למחרת
היום שנברא.
וביאר הגרי"ז בהא דהקריב קרבן בו ביום שנברא ,ע"פ מש"כ באבות פ"א מ"ב על שלשה
דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים .ופרש"י ועל העבודה ,של
בית המקדש כו' .והיינו הקרבת קרבנות .והואיל ובלי עבודת הקרבנות אין קיום לעולם,
משו"ה הקריב אדם הראשון את קרבנו במקום המקדש בו ביום שנברא  -כדי שיהיה
קיום לעולם[ .הובא בשי לתורה ח"ב עמ' ח']... .
רש"ר הירש ויקרא פרק א
קרבן ... .ואין להבין אותו אלא על פי הוראת השורש "קרב" .הן פירוש "קרב" כמשמעו :להתקרב,
להגיע לידי יחסים הדוקים עם פלוני .אמור מעתה :התכלית והתוצאה של ההקרבה היא השגה
חיובית של קיום נעלה יותר;  ...תכלית הקרבן היא קירבת אלהים... .
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה ב
…בו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא ,אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא.
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