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 ו'התשע 'באדר                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                             מזבח ללא קרבן

     (רא"ם הכהן )על פי שיעור של הרב צופרשת ל

   
 ג: ' בראשית ד .1

א ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה  ץ ָיִמים ַוָיבֵּ  ִמְנָחה ַלה' ""ַוְיִהי ִמקֵּ
 :'בהלכה  'בפרק הרמב"ם הלכות בית הבחירה  .2
ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח "

בגורן ארוונה היבוסי , הוא המקום שבנה בו אברהם 
המזבח ועקד עליו יצחק; והוא המקום שבנה בו נח 

; והוא המזבח שהקריב עליו קין והבלכשיצא מן התיבה; 
ובו הקריב אדם הראשון הקרבן כשנברא, ומשם נברא. 

 ממקום כפרתו נברא."  –ם אמרו חכמים: אד
 ז: 'בראשית ב .3

 "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה" 
 ירושלמי במסכת נזיר פ"ז הי"ב: .4
מלוא תרווד אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו "

אדם הראשון, אמר הלואי יברא ממקום המזבח ותהא לו 
מן האדמה' וכתיב  עמידה. הדא הוא דכתיב... 'עפר

שה לי', מה אדמה שנאמר להלן מזבח תע 'מזבח אדמה
 אף כאן מזבח" 

 רש"י: .5
מארבע רוחות...דבר אחר נטל  מכל האדמה "צבר עפרו

 עפרו ממקום שנאמר בו 'מזבח אדמה תעשה לי'"
 זוהר )ח"א רה, ב.(: .6

"תא חזי, כד ברא קב"ה ליה לאדם אכניש עפריה מארבע 
סטרין דעלמא ועבד גרמיה באתר דמקדשא לתתא 

 ואמשיך עליה נשמתא דחיי מבי מקדשא לעילא" 
כנס עפרו  )תרגום: בוא וראה, כשברא הקב"ה את האדם,

מארבע רוחות העולם ועשה אותו במקום המקדש למטה, 
 שלמעלה( והמשיך עליו נשמת חיים מבית המקדש 

 : כג' בראשית געל  יקר-הכלי .7
"וגם לדברי האומר צבר עפרו מכל האדמה כך פירושו, 
לפי שמקום שנאמר בו 'מזבח אדמה תעשה לי' שם אבן 
 שתיה ומשם הושתת כל העולם, והעפר אשר לוקח

 דומה כאילו צבר עפרו מכל העולם" ממרכז העולם
 
 

 כא:-ח כבראשית  .8
ָמה ַהְטהֹוָרה ּוִמֹכל ָהעֹוף  ַח ַלה' ַוִיַקח ִמֹכל ַהְבהֵּ ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזבֵּ
יַח ַהִניֹחַח ַויֹאֶמר  ַח: ַוָיַרח ה' ֶאת רֵּ ַהָטֹהר ַוַיַעל ֹעֹלת ַבִמְזבֵּ
ל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ָהָאָדם ִכי  ה' ֶאל ִלבֹו לֹא ֹאִסף ְלַקלֵּ

ב ָהָא  ֶצר לֵּ ָדם ַרע ִמְנֻעָריו ְולֹא ֹאִסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת ָכל ַחי יֵּ
 ַכֲאֶשר ָעִשיִתי: 

 ח: -בראשית יב ז .9
ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַוִיֶבן  ַויֵָּרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַויֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ
ק ִמָשם ָהָהָרה ִמֶקֶדם  ָליו: ַוַיְעתֵּ ַח ַלה' ַהִנְרֶאה אֵּ ָשם ִמְזבֵּ
ל ִמָים ְוָהַעי ִמֶקֶדם ַוִיֶבן ָשם  ית אֵּ ל ַויֵּט ָאֳהֹלה בֵּ ית אֵּ ְלבֵּ

ם ה': ַח ַלה' ַוִיְקָרא ְבשֵּ  ִמְזבֵּ
 :ד, יח-ג גבראשית י" .10

וילך למסעיו מנגב ועד בית אל ... אל מקום המזבח אשר 
עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם ה'... ַוֶיֱאַהל 

א ֲאֶשר ְבֶחְברֹון ַוִיֶבן ָשם ַאְבָרם ַוָיבֹא ַויֵּשֶ  י ַמְמרֵּ ֹלנֵּ ב ְבאֵּ
ַח ַלה':  ִמְזבֵּ

 הרב רא"ם הכהן : .11
לפנינו אם כן שלושה מזבחות שהתורה אינה מתארת כל 
הקרבת קרבנות אלא רק את עצם בניית המזבח. מכאן 
שבהכרח לקיומו והגדרתו של המזבח ישנה משמעות 

 עצמית מעבר להקרבת הקרבנות. 
 כה:-ו כד"כבראשית  .12

ָליו ה' ַבַלְיָלה ַההּוא ַויֹאֶמר ָאֹנִכי אֱ  ָרא אֵּ י ַאְבָרָהם קֵּ לֹו-ַויֵּ
יִתי ֶאת ַזְרֲעָך  ַרְכִתיָך ְוִהְרבֵּ ָאִביָך ַאל ִתיָרא ִכי ִאְתָך ָאֹנִכי ּובֵּ

ם ה' ַוֶיט  ַבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדי: ַח ַוִיְקָרא ְבשֵּ ַוִיֶבן ָשם ִמְזבֵּ
ר:שָ  י ִיְצָחק ְבאֵּ  ם ָאֳהלֹו ַוִיְכרּו ָשם ַעְבדֵּ
  כ:-ג יחבראשית ל" .13

ם ִעיר ְשֶכם ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען ְבֹבאֹו ִמַפַדן  ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ָשלֵּ
י ָהִעיר: ַוִיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ָנָטה  ֲאָרם ַוִיַחן ֶאת ְפנֵּ

י  ָאה ְקִשיָטה: ַוַיֶצב ָשם ָאֳהלֹו ִמַיד ְבנֵּ ֲחמֹור ֲאִבי ְשֶכם ְבמֵּ
ַח ַוִיְקָרא לֹו אֵּ  ל:קֵּ ֹל-ל אֱ -ָשם ִמְזבֵּ  י ִיְשָראֵּ

 ז:-ל"ה אבראשית  .14
ה -ַויֹאֶמר ֱאל ל ְוֶשב ָשם ַוֲעשֵּ ית אֵּ ה בֵּ ִֹקים ֶאל ַיֲעֹקב קּום ֲעלֵּ

ַח ָלאֵּ  י-ָשם ִמְזבֵּ ֶליָך ְבָבְרֲחָך ִמְפנֵּ ָשו ָאִחיָך:  ל ַהִנְרֶאה אֵּ עֵּ
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ל ְוֶאֱעֶשה ָשם  ית אֵּ יתֹו ...ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה בֵּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל בֵּ
ַח ָלאֵּ  ל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָמִדי ַבֶדֶרְך ֲאֶשר -ִמְזבֵּ

ל כִ  ָהָלְכִתי: ... ית אֵּ ל בֵּ ַח ַוִיְקָרא ַלָמקֹום אֵּ י ַוִיֶבן ָשם ִמְזבֵּ
ָליו ָהֱאֹל י ָאִחיו:ִק ָשם ִנְגלּו אֵּ   ים ְבָבְרחֹו ִמְפנֵּ

 :יד-ט ב"בראשית כ .15
ים ַוִיֶבן ָשם ַאְבָרָהם ִק ַוָיֹבאּו ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹל

ִצים ַוַיֲעֹקד ֶאת ִיְצָחק ְבנֹו ַוָיֶשם  ַח ַוַיֲעֹרְך ֶאת ָהעֵּ ֶאת ַהִמְזבֵּ
ִצים: ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִיַקח ֹאתֹו ַעל  ַח ִמַמַעל ָלעֵּ ַהִמְזבֵּ

ָליו ַמְלַאְך ה' ִמן  ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת ִלְשֹחט ֶאת ְבנֹו: ַוִיְקָרא אֵּ
ִני: ַויֹאֶמר ַאל  ַהָשַמִים ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר ִהנֵּ

ל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִתְשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנַער ְוַא 
א ֱאֹל ים ַאָתה ְולֹא ָחַשְכָת ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶמִני: ִק ִכי ְירֵּ

ה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבְסַבְך  יָניו ַוַיְרא ְוִהנֵּ ַוִיָשא ַאְבָרָהם ֶאת עֵּ
ֶלְך ַאְבָרָהם ַוִיַקח ֶאת הָ  הּו ְלֹעָלה ַתַחת ְבַקְרָניו ַויֵּ ַאִיל ַוַיֲעלֵּ

 ְבנֹו:
   טז:-ז יד"שמות י .16

י  ֶפר ְוִשים ְבָאְזנֵּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְכֹתב זֹאת ִזָכרֹון ַבסֵּ
ק ִמַתַחת ַהָשָמִים: ַוִיֶבן  ֶכר ֲעָמלֵּ ְיהֹוֻשַע ִכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת זֵּ

ַח ַוִיְקָרא ְשמֹו ה' ִנִס  ס יָ ֹמֶשה ִמְזבֵּ ּה -י: ַויֹאֶמר ִכי ָיד ַעל כֵּ
ק ִמֹדר ֹדר  :ִמְלָחָמה ַלה' ַבֲעָמלֵּ

 ח:-ו , א"כשמות לח;  -ה, כג "שמות כ .17
י ִשִטים ... ְוָנַתָת ַעל ַהֻשְלָחן ֶלֶחם ָפִנים  ְוָעִשיָת ֻשְלָחן ֲעצֵּ

 ְלָפַני ָתִמיד: 
ֹרֶתיָה ִשְבָעה  ְוָעִשיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ...ְוָעִשיָת ֶאת נֵּ

ֶבר ָפֶניָה:...  ִאיר ַעל עֵּ ֹרֶתיָה ְוהֵּ  ְוֶהֱעָלה ֶאת נֵּ
ש  ש ַאמֹות ֹאֶרְך ְוָחמֵּ י ִשִטים ָחמֵּ ַח ֲעצֵּ ְוָעִשיָת ֶאת ַהִמְזבֵּ
ַח ְוָשֹלש ַאמֹות ֹקָמתֹו: ְוָעִשיָת  ַאמֹות ֹרַחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהִמְזבֵּ
ה  ַקְרֹנָתיו ...ְוָעִשיָת ִסיֹרָתיו ְלַדְשנֹו ...ְוָעִשיָת לֹו ִמְכָבר ַמֲעשֵּ

י ִשִטים ְוִצִפיָת ֶרֶשת ְנֹחֶשת. י ֲעצֵּ ַח ַבדֵּ .. ְוָעִשיָת ַבִדים ַלִמְזבֵּ
ֹאָתם ְנֹחֶשת:... ְנבּוב ֻלֹחת ַתֲעֶשה ֹאתֹו ַכֲאֶשר ֶהְרָאה ֹאְתָך 

ן ַיֲעשּו:   ָבָהר כֵּ
 הרב רא"ם הכהן: .18

יסוד המזבח הוא ההתקרבות של האדם ולא הקרבת 
יף להתקרבות הקרבן. הקרבת הקרבנות כולה באה כתחל

האדם עצמו כדי לבטא את שאיפתו של האדם להתקרב 
 אל בוראו. 

 מדרש בראשית רבה )פרשה נו(:  .19
אמר רב אחא: התחיל אברהם תמיה: 'אין הדברים הללו 
אלא דברים של תימה, אתמול אמרת כי "ביצחק יקרא 
לך זרע", חזרת ואמרת "קח נא את בנך" ועכשיו את אמר 

אתמהא?!' אמר לו  -נער" לי "אל תשלח ידך אל ה
הקדוש ברוך הוא: 'אברהם, "לא אחלל בריתי ומוצא 
שפתי לא אשנה", כשאמרתי לך "קח נא את בנך" לא 
אמרתי 'שחטהו' אלא "והעלהו" לשם חיבה אמרתי לך. 

הדא הוא  וקיימת דברי. ועתה אחתיניה.' -אסיקתיה 
 זה יצחק.  -דכתיב: "ולא עלתה על לבי" 

 

 בראשית רבה שם: .20
נוסחא אחרת: משלו משל למלך שאמר לאוהבו 'העלה 
את בנך אל שולחני' הביאו אותו אוהבו וסכינו בידו אמר 
המלך: וכי 'העלהו לאכלו' אמרתי לך?! "העלהו" אמרתי 

 -לך, מפני חיבתו. הדא הוא דכתיב: "ולא עלתה על לבי" 
  זה יצחק.

 ב:-בראשית כ"ב א .21
-יסה אתים, נקויהי, אחר הדברים האלה, והאלו

נא -ויאמר קח  אברהם; ויאמר אליו, אברהם ויאמר הנני.
לך, -יצחק, ולך-אהבת, את-יחידך אשר-בנך את-את
ארץ המוריה; והעלהו שם, לעולה, על אחד ההרים, -אל

 אשר אומר אליך
 : ע"בד "מנחות קהגמרא ב .22

אמר רבי יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה 
דרכו להביא מנחה? עני, נפש? אמר הקדוש ברוך הוא: מי 

 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני.
 זוהר חדש מגילת שיר השירים דף יג עמוד ב:  .23

פתח ואמר ויעש מזבח מקטר קטורת וגו' האי קרא אית 
לאסתכלא ביה בגין דתרין מדבחין הוו מדבחא דעלוון 
ומדבחא דקטורת בוסמין דא לבר ודא לגאו האי מדבחא 

מאה אמאי איקרי מזבח והא לא דבחין דקטורת איהו פני
ביה דבחין ומזבח על דא איקרי. אלא בגין דבטיל וכפית 
לכמה סטרין בישין. וההוא סטרא אחרא הוה כפית 
כעגלא דכפית לדבחא אוף הכי סטרא אחרא הוה כפית 
דלא יכיל לשלטאה ולא למהוי מקטרגא ועל דא איקרי 

 מזבח. 
קטורת וגו'"  ]תרגום: פתח ואמר "ויעש מזבח מקטר

מזבח  -מקרא זה יש להסתכל בו כיוון ששני מזבחות הם 
העולות ומזבח קטורת בשמים. זה מבחוץ וזה מבפנים, 
מזבח הקטורת הזה הוא הפנימי. מדוע נקרא מזבח, והרי 
לא זובחים בו זבחים ו'מזבח' על זה נקרא? אלא כיוון 
שמבטל וכופת כמה צדדים רעים. ואותו 'הצד האחר' הוא 
כפות כעגל שכפות להזבח, כך 'הצד האחר' הוא כפות ולא 

 יכול לשלוט ולא להיות מקטרג ועל זה נקרא מזבח.[ 
 ז:  'בראשית ד .24

"הלוא אם תיטיב שאת  ואם לא תיטיב לפתח חטאת 
 ֹרבץ" .

 א: 'ויקרא ב .25
ֹסֶלת ִיְהֶיה ָקְרָבנֹו ְוָיַצק   ַתְקִריב ָקְרַבן ִמְנָחה ַלה'-"ְוֶנֶפש ִכי

 ָעֶליָה ֶשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה". 
 רש"י: .26

"לא נאמר נפש בכל קורבנות נדבה אלא במנחה,מי דרכו 
עני. אמר הקב"ה: מעלה אני עליו כאלו   להתנדב מנחה?
 הקריב נפשו". 
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  ע"ב: ד "במנחות קהגמרא  .27
אמר רבי יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה 
נפש? אמר הקדוש ברוך הוא: מי דרכו להביא מנחה? עני, 

 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני.
 ג יא:"משנה במנחות יה .28

אמר בעולת הבהמה: 'אשה ריח ניחוח' ובעולת העוף: 
'אשה ריח ניחוח' ובמנחה: 'אשה ריח ניחוח', ללמד 
שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם את 

 דעתו לשמים.
 ז ע"א:"השנה ט ראשהגמרא ב .29

? אמר י אבהו: למה תוקעין בשופר של אילאמר רב"
כדי שאזכור לכם  , הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל

עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו 
  עקדתם עצמכם לפני"

 :ד 'מלאכי ג .30
י עֹוָלם ּוְכָשִנים "ְוָעְרָבה  ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלם ִכימֵּ

 ַקְדֹמִניֹות" .
 


