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 "דבס
 ירושלים: מקדש, מזבח, משמעות

  הרב מואיז נבון

 
והא תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם,   -  בבלי מסכת נדרים דף לט עמוד בתלמוד 

 , ושמו של משיח;ובית המקדשאלו הן: תורה, ותשובה, גן עדן, וגיהנם, כסא הכבוד, 
 

 בית בנויות כולן אף על פי שאין שם מקריבין הקרבנ - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו
  בית      אף על פי שאין                         שמקריבין   -  בבלי מסכת מגילה דף י עמוד א

 

 ומזבחלרמב"ם: בית = מזבח  /  בית בנוי = מקדש  -ר' צחי הרשקוביץ 
 

  ב הלכה ב פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב
 בו שבנה המקום הוא ֲאַרְוָנה בגורן המזבח ושלמה דוד וב 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 ~~ 
 

 שבנו לא'. וכו ושלמה דוד - ב:ב הבחירה בית תהלכו נדו[ו, גר1891-1817]ר' ברנזקי,  המוריה הר
 .ופשוט. עולמים בנין עליה בנה ושלמה בשעתה להקריב במה עליה בנה דוד רק ביחד שניהם

 
ֹּאֶמר( ב) ... - כא פרק א הימים דברי  ִמְבֵאר ֶאת־ִיְשָרֵאל ִסְפרּו ְלכּו ָהָעם ְוֶאל־ָשֵרי ֶאל־יֹוָאב ָדִויד ַוי
ֹּאֶמר( ג: )ֶאת־ִמְסָפָרם ְוֵאְדָעה ֵאַלי ְוָהִביאּו ְוַעד־ָדן ֶשַבע  ְפָעִמים ֵמָאה ָכֵהם ַעל־ַעּמֹו ְיקָֹוק יֹוֵסף יֹוָאב ַוי
ֹּא ִני ֲהל ִני כָֻּלם ַהֶּמֶלְך ֲאדֹּ ֹּאת ְיַבֵקש ָלָּמה ַלֲעָבִדים ַלאדֹּ ִני ז ר־ּוְדבַ ( ד): ְלִיְשָרֵאל ְלַאְשָמה ִיְהֶיה ָלָּמה ֲאדֹּ

ֹּא ְבָכל־ִיְשָרֵאל ַוִיְתַהֵלְך יֹוָאב ַוֵיֵצא ַעל־יֹוָאב ָחַזק ַהֶּמֶלְך י ַויֵַּרע( ז)... : ְירּוָשָלִם ַוָיב ינֵּ ַעל־ ָהֱאֹלִהים ְבעֵּ
ה ַהָדָבר ל ַוַיְך ַהזֶּ ת־ִיְשָראֵּ ֹּאֶמר( ח) פ: אֶּ  ַהֶזה ֶאת־ַהָדָבר ָעִשיִתי ֲאֶשר ְמאֹּד ָחָטאִתי ֶאל־ָהֱאֹלִהים ָדִויד ַוי
 ִכי ְלָדִויד ֵלאמֹּר ֶאל־ָגד ָאַמר ְיקָֹוק ּוַמְלַאְך( יח) ס ... פ: ְמאֹּד ִנְסַכְלִתי ִכי ַעְבְדָך ֶאת־ֲעוֹון ַהֲעֶבר־ָנא ְוַעָתה
ה חַ  ְלָהִקים ָדִויד ַיֲעלֶּ ן ַליקָֹוק ִמְזבֵּ  עֹּלֹות ַוַיַעל ַליקָֹוק ִמְזֵבחַ  ִוידדָ  ָשם ַוִיֶבן( כו)... : ַהְיֻבִסי ָאְרָנן ְבֹגרֶּ

 ... פ: ָהעָֹּלה ִמְזַבח ַעל ִמן־ַהָשַמִים ָבֵאש ַוַיֲעֵנהּו ֶאל־ְיקָֹוק ַוִיְקָרא ּוְשָלִמים
 

ֹּאֶמר( א) -  כב פרק א הימים דברי ית הּוא ֶזה ָדִויד ַוי חַ ְוֶזה־ ָהֱאֹלִהים ְיקָֹוק בֵּ ָלה ִמְזבֵּ  ס: ֵאלְלִיְשָר  ְלעֹּ
ֹּאֶמר( ה) פ...  ְלָכל־ ּוְלִתְפֶאֶרת ְלֵשם ְלַמְעָלה ְלַהְגִדיל ַליקָֹוק ִלְבנֹות ְוַהַבִית ָוָרְך ַנַער ְבִני ְשֹלמֹּה ָדִויד ַוי

 ַליקָֹוק ַבִית ְבנֹותלִ  ַוְיַצֵּוהּו ְבנֹו ִלְשֹלמֹּה ַוִיְקָרא( ו: )מֹותֹו ִלְפֵני ָלרֹּב ָדִויד ַוָיֶכן לֹו ָנא ָאִכיָנה ָהֲאָרצֹות
ֹּאֶמר( ז) ס: ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי : ֱאֹלָהי ְיקָֹוק ְלֵשם ַבִית ִלְבנֹות ִעם־ְלָבִבי ָהָיה ֲאִני ְבִני< בנו> ִלְשֹלמֹּה ָדִויד ַוי

 ָדִמים ִכי ִלְשִמי ַבִית ְבנֶּהלֹא־ִת  ָעִשיָת  ְגֹדלֹות ּוִמְלָחמֹות ָשַפְכָת  ָלֹרב ָדם ֵלאמֹּר ְדַבר־ְיקָֹוק ָעַלי ַוְיִהי( ח)
 ִמָסִביב ִמָכל־אֹוְיָביו לֹו ַוֲהִנחֹוִתי ְמנּוָחה ִאיש ִיְהֶיה הּוא ָלְך נֹוָלד ִהֵנה־ֵבן( ט: )ְלָפָני ַאְרָצה ָשַפְכָת  ַרִבים

 ...: ְבָיָמיו ַעל־ִיְשָרֵאל ֶאֵתן ָוֶשֶקט ְוָשלֹום ְשמֹו ִיְהֶיה ְשֹלֹמה ִכי
 

 שלמה ~~ 
 

ל ֵבית ָבִניִתי ָבנֹּה( יג: )ָבֲעָרֶפל ִלְשכֹּן ָאַמר ְיקָֹוק ְשֹלמֹּה ָאַמר ָאז( יב) - ח פרק א מלכים  ְלִשְבְתָך ָמכֹון ָלְך ְזבֻּ
ר( טו: )ֵמדעֹּ  ִיְשָרֵאל ְוָכל־ְקַהל ִיְשָרֵאל ָכל־ְקַהל ֵאת ַוְיָבֶרְך ֶאת־ָפָניו ַהֶּמֶלְך ַוַיֵסב( יד: )עֹוָלִמים  ָברּוְך ַויֹאמֶּ

י ְיקָֹוק ל ֱאֹלהֵּ ר ִיְשָראֵּ ר ֲאשֶּ ת ְבִפיו ִדבֶּ א ּוְבָידֹו ָאִבי ָדִוד אֵּ  ִדֵבר ֲאֶשר ֶאת־ְדָברֹו ְיקָֹוק ַוָיֶקם( כ)... : ֵלאמֹּר ִמלֵּ
ם ( כא: )ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיקָֹוק ְלֵשם ַהַבִית ָוֶאְבֶנה ָֹוקְיק ִדֶבר ַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל ַעל־ִכֵסא ָוֵאֵשב ָאִבי ָדִוד ַתַחת ָוָאקֻּ
( כב) ס: ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ אָֹּתם ְבהֹוִציאֹו ִעם־ֲאבֵֹּתינּו ָכַרת ֲאֶשר ְיקָֹוק ְבִרית ֲאֶשר־ָשם ָלָארֹון ָמקֹום ָשם ָוָאִשם
 ַעְבְדָך ֶאל־ְתִפַלת ּוָפִניָת ( כח)... : ַהָשָמִים ַכָפיו ַוִיְפרֹּש ִיְשָרֵאל לָכל־ְקהַ  ֶנֶגד ְיקָֹוק ִמְזַבח ִלְפֵני ְשֹלמֹּה ַוַיֲעמֹּד

ָך ִלְהיֹות( כט: )ַהיֹום ְלָפֶניָך ִמְתַפֵלל ַעְבְדָך ֲאֶשר ְוֶאל־ַהְתִפָלה ֶאל־ָהִרָנה ִלְשמֹּעַ  ֱאֹלָהי ְיקָֹוק ְוֶאל־ְתִחָנתֹו ינֶּ  עֵּ
ל־ַהַביִ  ְפֻתחֹות ה תאֶּ ל־ַהְתִפָלה ִלְשֹמעַ  ָשם ְשִמי ִיְהֶיה ָאַמְרָת  ֲאֶשר ֶאל־ַהָּמקֹום ָויֹום ַלְיָלה ַהזֶּ ר אֶּ ל ֲאשֶּ  ִיְתַפלֵּ

ל־ַהָמקֹום ַעְבְדָך ה אֶּ  ְוַאָתה ַהֶזה ֶאל־ַהָּמקֹום ִיְתַפְללּו ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ְוַעְּמָך ַעְבְדָך ֶאל־ְתִחַנת ְוָשַמְעָת ( ל: )ַהזֶּ
ת( לא) :ְוָסָלְחָת  ְוָשַמְעָת  ֶאל־ַהָשַמִים ִשְבְתָך ֶאל־ְמקֹום ִתְשַמע ר אֵּ ֱחָטא ֲאשֶּ הּו ִאיש יֶּ עֵּ  ... ְלרֵּ

 

 אברהם ~~ 
 

ֹּאֶמר ֶאת־ַאְבָרָהם ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי( א) - כב פרק בראשית  ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוי
ֹּאֶמר ֹּאֶמר( ב: )ִהֵנִני ַוי ִרָיה ֶאל־ֶאֶרץ ְוֶלְך־ְלָך ֶאת־ִיְצָחק ֲאֶשר־ָאַהְבָת  ֶאת־ְיִחיְדָך ֶאת־ִבְנָך אַקח־נָ  ַוי  ַהּמֹּ

 ָהֱאֹלִהים ָאַמר־לֹו ֲאֶשר ֶאל־ַהָּמקֹום ַוָיבֹּאּו( ט)... : ֵאֶליָך אַֹּמר ֲאֶשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלעָֹּלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו
ת־ַהִמְזבֵּ  ַאְבָרָהם ָשם ַוִיֶבן  ִמַּמַעל ַעל־ַהִּמְזֵבחַ  אֹּתֹו ַוָיֶשם ְבנֹו ֶאת־ִיְצָחק ַוַיֲעקֹּד ֶאת־ָהֵעִצים ַוַיֲערְֹּך חַ אֶּ

 ְיקָֹוק ַמְלַאְך ֵאָליו ַוִיְקָרא( יא: )ֶאת־ְבנֹו ִלְשחֹּט ֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת ַוִיַקח ֶאת־ָידֹו ַאְבָרָהם ַוִיְשַלח( י: )ָלֵעִצים
ֹּ  ִמן־ַהָשַמִים ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם אֶמרַוי ֹּאֶמר( יב: )ִהֵנִני ַוי  לֹו ְוַאל־ַתַעש ֶאל־ַהַנַער ָיְדָך ַאל־ִתְשַלח ַוי

א ָיַדְעִתי ַעָתה ִכי ְמאּוָמה ֹּא ַאָתה ֱאֹלִהים ִכי־ְירֵּ  ...: ִמֶּמִני ֶאת־ְיִחיְדָך ֶאת־ִבְנָך ָחַשְכָת  ְול
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 ~נח ~ 
  ח פרק בראשית

 ָהָאֶרץ ַעל רֹוֵמש כֹּל ָהעֹוף ְוָכל ָהֶרֶמש ָכל ַהַחָיה ָכל( יט: )ִאתֹו ָבָניו ּוְנֵשי ְוִאְשתֹו ּוָבָניו נֹּחַ  ַוֵיֵצא( יח)
חַ  נֹּחַ  ַוִיֶבן( כ: )ַהֵתָבה ִמן ָיְצאּו ְלִמְשְפחֵֹּתיֶהם  ָהעֹוף לּוִמכֹּ  ַהְטהָֹּרה ַהְבֵהָמה ִמכֹּל ַוִיַקח ַליקָֹוק ִמְזבֵּ

חַ  עֹֹּלת ַוַיַעל ַהָטהֹור חַ  ֵריחַ  ֶאת ְיקָֹוק ַוָיַרח( כא) :ַבִמְזבֵּ ר ַהִניחֹּ ל ְיקָֹוק ַויֹאמֶּ ל ֹאִסף לֹא ִלבֹו אֶּ  עֹוד ְלַקלֵּ
ת ָריו ַרע ָהָאָדם ֵלב ֵיֶצר ִכי ָהָאָדם ַבֲעבּור ָהֲאָדָמה אֶּ ת ְלַהכֹות עֹוד ֹאִסף ְולֹא ִמְנעֻּ  ַכֲאֶשר יחַ  ָכל אֶּ

ֹּא ָוַלְיָלה ְויֹום ָוחֶֹּרף ְוַקִיץ ָוחֹּם ְוקֹּר ְוָקִציר ֶזַרע ָהָאֶרץ ְיֵמי ָכל עֹּד( כב: )ָעִשיִתי  :ִיְשבֹּתּו ל
 

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

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

 
 קין והבל ~~ 

  ו-א, ד פרק בראשית
ֹּאֶמר ַקִין ֶאת ַוֵתֶלד ַוַתַהר ִאְשתֹו ַחָּוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם( א)  ָלֶלֶדת ַותֶֹּסף( ב: )ְיקָֹוק ֶאת ִאיש ָקִניִתי ַות

ֹּאן רֵֹּעה ֶהֶבל ַוְיִהי ָהֶבל ֶאת ָאִחיו ֶאת  ִמְפִרי ַקִין ַוָיֵבא ָיִמים ִמֵקץ ַוְיִהי( ג: )ָדָמהאֲ  עֵֹּבד ָהָיה ְוַקִין צ
ֹּאנֹו ִמְבכֹּרֹות הּוא ַגם ֵהִביא ְוֶהֶבל( ד: )ַליקָֹוק ִמְנָחה ָהֲאָדָמה  ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל ְיקָֹוק ַוִיַשע ּוֵמֶחְלֵבֶהן צ
ֹּא ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין ְוֶאל( ה: )ִמְנָחתֹו  :  ָפָניו ַוִיְפלּו ְמאֹּד ְלַקִין ַוִיַחר ָשָעה ל

 
  ג פסוק ד פרק בראשית פרשת בראשית ק"רד

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

 האדמה מפרי', לה קרבן אדם הקריב הדומה מן כי, עמו בניו וכן ולקרבן לתפלה]הראשון[ 
 .... לאל ההודאה דרך וזה, הבקר ומן הצאן ומן

 
 אדם ~~ 

 
  א עמוד ח דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד

 עולם שסרחתי שבשביל, לי אוי: מרא, 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 יובל 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
, קרבלהת: 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 פרתוכ ממקום אדם חכמים אמרו, נברא ומשם כשנברא קרבן הראשון אדם הקריב בו …

 
 !הבנויה בירושלים הבאה לשנה
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