בס"ד

ירושלים :מקדש ,מזבח ,משמעות
הרב מואיז נבון

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לט עמוד ב  -והא תניא :שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם,
אלו הן :תורה ,ותשובה ,גן עדן ,וגיהנם ,כסא הכבוד ,ובית המקדש ,ושמו של משיח;
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו  -מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי
בית
אף על פי שאין
בבלי מסכת מגילה דף י עמוד א  -שמקריבין
ר' צחי הרשקוביץ -לרמב"ם :בית = מזבח  /בית בנוי = מקדש ומזבח
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 [ר' ברנזקי ,1817-1891 ,גרונדו] הלכות בית הבחירה ב:ב  -דוד ושלמה וכו' .לא שבנו
שניהם ביחד רק דוד בנה עליה במה להקריב בשעתה ושלמה בנה עליה בנין עולמים .ופשוט.
ל־יֹואב וְ ֶאל־שָ ֵרי ָהעָ ם ְלכּו ִספְ רּו ֶאת־י ְִש ָר ֵאל ִמ ְב ֵאר
ָ
דברי הימים א פרק כא ( ... -ב) וַי ֹּאמֶ ר ָדוִ יד ֶא
יֹוסף ְיקֹוָק עַ ל־עַ ּמֹו כ ֵָהם ֵמ ָאה פְ עָ ִמים
יֹואב ֵ
ת־מ ְספ ָָרם( :ג) וַ י ֹּאמֶ ר ָ
ד־דן וְ הָ בִ יאּו ֵאלַ י וְ ֵא ְדעָ ה ֶא ִ
שֶ בַ ע וְ עַ ָ
ּודבַ ר־
הֲ ל ֹּא אֲ דֹּנִ י הַ ֶּמלְֶך ֻּכלָם לַ א ֹּד ִני ַלעֲבָ ִדים ָל ָּמה יְבַ ֵקש ז ֹּאת אֲ דֹּנִ י ל ָָּמה ִי ְהיֶה לְ ַא ְש ָמה לְ י ְִש ָר ֵאל( :ד) ְ
ֹלהים עַ ל־
רּוש ָל ִם( ... :ז) ַוי ֵַּרע ְבעֵּ ינֵּי ָהאֱ ִ
יֹואב ַוי ְִת ַהלְֵך בְ ָכל־י ְִש ָר ֵאל ַויָב ֹּא יְ ָ
ל־יֹואב ַויֵצֵ א ָ
ָ
הַ ּמֶ לְֶך חָ זַק עַ
ת־ה ָדבָ ר ַהזֶ ה
יתי ֶא ַ
אתי ְמאֹּד אֲ ֶשר עָ ִש ִ
ֹלהים ָח ָט ִ
ִש ָר ֵּאל :פ (ח) וַי ֹּאמֶ ר דָ וִ יד ֶאל־הָ אֱ ִ
הַ דָ בָ ר הַ זֶּה ַויְַך ֶּאת־י ְ
לְדוִ יד כִ י
ּומל ְַאְך ְיקֹוָק ָא ַמר ֶאל־גָד ֵלאמֹּר ָ
וְ עַ ָתה הַ עֲבֶ ר־נָא ֶאת־עֲוֹון עַ בְ ְדָך כִ י נ ְִסכַ ל ְִתי ְמאֹּד :פ  ...ס (יח) ַ
ַי ֲעלֶּה דָ וִ יד לְהָ ִקים ִמזְ בֵּ חַ לַיקֹוָק בְ ג ֶֹּרן ָא ְרנָן הַ ְיב ִֻסי( ... :כו) וַיִ בֶ ן ָשם ָדוִ יד ִמזְ בֵ ַח לַ יקֹוָק ַויַעַ ל עֹּלֹות
ּושל ִָמים ַוי ְִק ָרא ֶאל־יְקֹוָק ַו ַי ֲענֵהּו בָ ֵאש ִמן־הַ שָ ַמיִם עַ ל ִמזְ בַ ח ָה ֹּעלָה :פ ...
ְ
ֹלהים וְ זֶ ה־ ִמזְ בֵּ ַח ְל ֹּעלָה ְלי ְִש ָר ֵאל :ס
דברי הימים א פרק כב ( -א) וַי ֹּאמֶ ר ָדוִ יד זֶ ה הּוא בֵּ ית ְיקֹוָק ָהאֱ ִ
ְשם ּו ְל ִתפְ ֶא ֶרת לְכָל־
 ...פ (ה) וַי ֹּאמֶ ר דָ וִ יד ְשֹלמֹּה ְבנִי נַעַ ר ו ָָרְך וְ הַ בַ יִת ִל ְבנֹות לַיקֹוָ ק ל ְַהגְ ִדיל ְל ַמעְ לָה ל ֵ
הָ אֲ ָרצֹות ָאכִ ינָה נָא לֹו וַ ָיכֶן ָדוִ יד ָלרֹּב לִ פְ נֵי מֹותֹו( :ו) וַ י ְִק ָרא ל ְִשֹלמֹּה ְבנֹו וַ ְיצַ ֵּוהּו ִל ְבנֹות בַ יִ ת לַיקֹוָ ק
ֹלהי:
ְשם יְ קֹוָק אֱ ָ
אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל :ס (ז) וַ י ֹּאמֶ ר ָדוִ יד ל ְִשֹלמֹּה <בנו> בְ נִ י אֲ נִי ָהיָה עִ ם־לְבָ ִבי ִל ְבנֹות בַ יִת ל ֵ
ֹא־ת ְבנֶּה בַ יִת ִל ְש ִמי כִ י ָד ִמים
ית ל ִ
ּומלְחָ מֹות גְ דֹלֹות עָ ִש ָ
(ח) ַו ְי ִהי עָ לַי ְדבַ ר־ ְיקֹוָק לֵאמֹּר דָ ם ָלרֹב שָ פַכְ ָת ִ
ִחֹותי לֹו ִמ ָכל־אֹויְבָ יו ִמ ָס ִביב
נּוחה ַוהֲ נ ִ
ַרבִ ים שָ פַכְ ָת ַא ְרצָ ה ְל ָפנָי( :ט) ִהנֵה־בֵ ן נֹולָד לְָך הּוא ִי ְהיֶה ִאיש ְמ ָ
כִ י ְשֹלמֹה ִי ְהיֶה ְשמֹו וְ שָ לֹום וָ שֶ ֶקט ֶא ֵתן עַ ל־י ְִש ָר ֵאל בְ י ָָמיו... :
~ שלמה ~
ִיתי בֵ ית זְ בֻּל לְָך ָמכֹון לְ ִש ְב ְתָך
מלכים א פרק ח ( -יב) ָאז ָאמַ ר ְשֹלמֹּה יְ קֹוָק ָאמַ ר ל ְִשכֹּן בָ ע ֲָרפֶל( :יג) בָ נֹּה בָ נ ִ
ֹאמר בָ רּוְך
ל־ק ַהל י ְִש ָר ֵאל ֹּע ֵמד( :טו) וַי ֶּ
ל־קהַ ל י ְִש ָר ֵאל וְ ָכ ְ
עֹו ָל ִמים( :יד) ַויַסֵ ב הַ ּמֶ לֶ ְך ֶאת־ ָפנָיו וַ יְבָ ֶרְך ֵאת כָ ְ
ת־דבָ רֹו אֲ ֶשר ִדבֵ ר
ְיקֹוָק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָר ֵּאל אֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר בְ פִ יו ֵּאת דָ וִ ד ָאבִ י ּובְ יָדֹו ִמלֵּ א לֵאמֹּר( ... :כ) ַוי ֶָקם יְקֹוָק ֶא ְ
ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל( :כא)
ְשם יְקֹוָק אֱ ֵ
ו ָָא ֻּקם ַתחַ ת ָדוִ ד ָאבִ י ו ֵָאשֵ ב עַ ל־כִ סֵ א י ְִש ָר ֵאל כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ְיקֹוָק ו ֶָא ְבנֶה ַהבַ יִת ל ֵ
הֹוציאֹו א ָֹּתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :ס (כב)
ו ָָא ִשם שָ ם מָ קֹום ל ָָארֹון אֲ שֶ ר־שָ ם בְ ִרית יְ קֹוָק אֲ שֶ ר כ ַָרת עִ ם־אֲ ב ֵֹּתינּו ְב ִ
ל־תפִ לַ ת עַ ְב ְדָך
ית ֶא ְ
ל־קהַ ל י ְִש ָר ֵאל וַ יִ פְ רֹּש ַכפָיו ַה ָש ָמיִם( ... :כח) ּו ָפ ִנ ָ
ַו ַי ֲעמֹּד ְשֹלמֹּה לִ פְ נֵי ִמזְ בַ ח יְקֹוָ ק ֶנגֶד ָכ ְ
לִהיֹות עֵּ ינֶָּך
ל־ת ִחנָתֹו ְיקֹוָק אֱ ֹלהָ י ל ְִשמֹּעַ ֶאל־הָ ִרנָה וְ ֶאל־הַ ְתפִ לָה אֲ שֶ ר עַ ְב ְדָך ִמ ְת ַפלֵ ל ְלפָ נֶיָך ַהיֹום( :כט) ְ
וְ ֶא ְ
ל־ה ְתפִ לָה אֲ ֶּשר יִ ְתפַלֵּל
ִשמֹעַ ֶּא ַ
פְ תֻ חֹות ֶּאל־הַ בַ ִית הַ זֶּה ַל ְילָה וָ יֹום ֶאל־הַ ּמָ קֹום אֲ שֶ ר ָאמַ ְר ָת יִ ְהיֶה ְש ִמי ָשם ל ְ
ל־ה ָּמקֹום ַהזֶה וְ ַא ָתה
ל־ת ִחנַת עַ בְ ְדָך וְ עַ ְּמָך י ְִש ָר ֵאל אֲ ֶשר יִ ְת ַפ ְללּו ֶא ַ
עַ בְ ְדָך ֶּאל־הַ ָמקֹום הַ זֶּה( :ל) וְ שָ מַ עְ ָת ֶא ְ
ל־השָ מַ יִם וְ שָ מַ עְ ָת וְ סָ ל ְָח ָת( :לא) ֵּאת אֲ ֶּשר יֶּחֱ ָטא ִאיש ל ְֵּרעֵּ הּו ...
ל־מקֹום ִשבְ ְתָך ֶא ַ
ִת ְשמַ ע ֶא ְ
~ אברהם ~
ֹּאמר ֵאלָיו ַא ְב ָר ָהם
ת־א ְב ָר ָהם וַי ֶ
ֹלהים נ ִָסה ֶא ַ
בראשית פרק כב ( -א) ַויְ ִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ ֵא ֶלה וְ הָ אֱ ִ
ל־א ֶרץ ַהּמ ִֹּריָה
ר־אהַ בְ ָת ֶאת־ ִי ְצ ָחק וְ לְֶך־ ְלָך ֶא ֶ
ידָך אֲ שֶ ָ
וַי ֹּאמֶ ר ִהנֵנִ י( :ב) ַוי ֹּאמֶ ר ַקח־ ָנא ֶאת־בִ נְָך ֶאת־יְ ִח ְ
ֹלהים
ל־ה ָּמקֹום אֲ ֶשר ָא ַמר־לֹו ָהאֱ ִ
וְ הַ עֲלֵ הּו שָ ם לְ ֹּעלָה עַ ל ַאחַ ד ֶההָ ִרים אֲ שֶ ר אֹּמַ ר ֵאלֶיָך( ... :ט) ַו ָיבֹּאּו ֶא ַ
ל־ה ִּמזְ בֵ ַח ִמ ַּמעַ ל
ת־העֵ צִ ים וַ ַי ֲעקֹּד ֶאת־יִ צְ ָחק ְבנֹו ַוי ֶָשם אֹּתֹו עַ ַ
וַ יִבֶ ן שָ ם ַאבְ ָרהָ ם ֶּאת־הַ ִמזְ בֵּ ַח ַו ַי ֲערְֹּך ֶא ָ
ת־בנֹו( :יא) ַוי ְִק ָרא ֵא ָליו ַמל ְַאְך יְ קֹוָק
לָעֵ צִ ים( :י) וַ ִי ְשלַח ַאבְ ָרהָ ם ֶאת־יָדֹו ַו ִי ַקח ֶאת־הַ ּמַ אֲ ֶכ ֶלת ִל ְשחֹּט ֶא ְ
ל־תעַ ש לֹו
ל־הנַעַ ר וְ ַא ַ
ל־ת ְשלַ ח י ְָדָך ֶא ַ
ֹּאמר ַא ִ
ִמן־הַ שָ ַמיִם וַ י ֹּאמֶ ר ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם וַי ֹּאמֶ ר ִה ֵננִי( :יב) וַי ֶ
ידָך ִמ ֶּמנִי... :
ת־בנְָך ֶאת־ ְי ִח ְ
ֹלהים ַא ָתה וְ ל ֹּא חָ שַ כְ ָת ֶא ִ
ְמאּומָ ה כִ י עַ ָתה יָדַ עְ ִתי כִ י־ ְי ֵּרא אֱ ִ
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~ נח ~

בראשית פרק ח
רֹומש עַ ל ָה ָא ֶרץ
(יח) וַ יֵצֵ א נֹּחַ ּובָ נָיו וְ ִא ְשתֹו ּונְ שֵ י בָ נָיו ִאתֹו( :יט) כָל הַ חַ יָה כָ ל ָה ֶר ֶמש וְ כָ ל ָהעֹוף כֹּל ֵ
ּומ ֹּכל ָהעֹוף
ל ְִמ ְשפְ ח ֵֹּתיהֶ ם יָצְ אּו ִמן הַ ֵתבָ ה( :כ) וַ יִבֶ ן נֹּחַ ִמזְ בֵּ חַ לַ יקֹוָק וַ יִ ַקח ִמכֹּל ַה ְב ֵה ָמה ַה ְטה ָֹּרה ִ
ֹאמר ְיקֹוָק ֶּאל ִלבֹו ל ֹא א ִֹסף ל ְַקלֵּל עֹוד
הַ טָ הֹור ַויַעַ ל עֹֹּלת בַ ִמזְ בֵּ חַ ( :כא) ַוי ַָרח יְקֹוָ ק ֶאת ֵריחַ ַהנִיח ַֹּח וַי ֶּ
ֶּאת הָ אֲ דָ מָ ה בַ עֲבּור הָ ָאדָ ם כִ י יֵצֶ ר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע ִמנְ ע ָֻּריו וְ ל ֹא א ִֹסף עֹוד ל ְַהכֹות ֶּאת כָ ל ַחי כַ אֲ ֶשר
יתי( :כב) עֹּד כָ ל ְי ֵמי הָ ָא ֶרץ ז ֶַרע וְ ָק ִציר וְ קֹּר ָוחֹּם וְ ַק ִיץ וָ ח ֶֹּרף וְ יֹום ָולַ ְילָ ה ל ֹּא י ְִשבֹּתּו:
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
לָלֶדת
ִיתי ִאיש ֶאת ְיקֹוָק( :ב) וַ ת ֶֹּסף ֶ
ֹּאמר ָקנ ִ
(א) וְ הָ ָאדָ ם י ַָדע ֶאת ַחּוָה ִא ְשתֹו ַו ַתהַ ר ו ֵַתלֶ ד ֶאת ַקיִן וַ ת ֶ
ֶאת ָא ִחיו ֶאת הָ בֶ ל וַ י ְִהי הֶ בֶ ל רֹּעֵ ה צ ֹּאן וְ ַקיִ ן הָ יָה עֹּבֵ ד אֲ דָ ָמה( :ג) ַו ְי ִהי ִמ ֵקץ י ִָמים ַויָבֵ א ַקיִן ִמפְ ִרי
ּומ ֶח ְלבֵ ֶהן וַיִ ַשע יְקֹוָק ֶאל ֶהבֶ ל וְ ֶאל
הָ אֲ דָ מָ ה ִמנְחָ ה לַיקֹוָק( :ד) וְ ֶהבֶ ל הֵ בִ יא גַם הּוא ִמבְ כֹּרֹות צ ֹּאנֹו ֵ
ִמנְחָ תֹו( :ה) וְ ֶאל ַק ִין וְ ֶאל ִמ ְנ ָחתֹו ל ֹּא שָ עָ ה וַ י ִַחר לְ ַקיִן ְמאֹּד וַ יִפְ לּו ָפנָיו:
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.
לשנה הבאה בירושלים הבנויה!
www.DivreiNavon.com
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