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Altars of Earth, Stone, and Wood

Introduction

WOODEN AND COPPER ALTAR

In Shemot 27, as part of the blueprint of the Mishkan and in its courtyard, Hashem commands the

construction of an altar made out of acacia wood ("ֲעֵצי ִׁשִּטים") and plated with "ְנחֶֹׁשת" (copper / brass /

bronze).

 (א) ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶר� ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח ְוָׁש�ׁש

ַאּמֹות ֹקָמתֹו. (ב) ְוָעִׂשיָת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהֶייןָ ַקְרֹנָתיו ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת.

(ח) ְנבּוב ֻלֹחת ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה ֹאְת� ָּבָהר ֵּכן ַיֲעׂשּו.

This description raises some important questions:

How could a wooden altar survive the constant sacrificial fire burning on its top?

What does the term "ְנבּוב ֻלחֹת" mean?

EARTHEN AND STONE ALTARS

Only a few chapters earlier, immediately following the Decalogue in Shemot 20, Hashem commands the

nation to build him either an earthen or stone altar:

(כ) ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת ֹע�ֶתי� ְוֶאת ְׁשָלֶמי� ֶאת ֹצאְנ� ְוֶאת ְּבָקֶר� ְּבָכל

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי� ּוֵבַרְכִּתי�. (כא) ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי �א

ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב� ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה. (כב) ְו�א ַתֲעֶלה ְבַמֲע�ת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר �א

ִתָּגֶלה ֶעְרָוְת� ָעָליו.

These verses present additional difficulties:

What is the relationship between these altars and the one by the Mishkan? Why would Hashem give

instructions to build the altar from one set of materials, only to replace them shortly afterwards with a

different set of materials?

What does "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי� ּוֵבַרְכִּתי�" in verse 20 mean?

Given that the priests wore pants (Shemot 28:42), why is verse 22 concerned about the revealing of

nakedness that would result from walking up stairs to the altar?

ADDITIONAL ALTARS

In addition to these two general commands to build an altar, the Torah describes the construction of
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national altars near or on top of two different mountains. The first of these takes place at Mt. Sinai in

Shemot 24, right in between the two commands cited above:

(ד) ַוִּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה' ַוַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים

ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. (ה) ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ֹע�ת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַלה'

ָּפִרים. (ו) ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגֹנת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

The second case is found in Devarim 27, where the nation is commanded to build an altar at Mt. Eival:

(ד) ְוָהָיה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּבַהר

ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד. (ה) ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ֱא�ֶהי� ִמְזַּבח ֲאָבִנים �א ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל.

(ו) ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה' ֱא�ֶהי� ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹו�ת ַלה' ֱא�ֶהי�.

This latter altar bears some striking parallels to the verses in Shemot 20, as both refer to a stone altar and

the concern of a sword being used in the construction process. Is there a connection? What is the

relationship between the altars built at the mountains of Sinai and Eival and the altars commanded in

Shemot 20 and 27?

 This question is asked by the .
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Altars of Earth, Stone, and Wood

Exegetical Approaches

Overview
Shemot 20 and 27 appear to be at odds regarding the materials from which the altar was constructed,

and commentators disagree as to how to reconcile the two accounts. The Mekhilta attempts to

synthesize them by suggesting that the altar was made of wood, but filled with earth. Many later

exegetes, though, understand that the two texts speak of different altars. Ibn Ezra explains that Shemot

20 speaks of the one-time altars at Mt. Sinai and Mt. Eival, while R. D"Z Hoffmann posits that Shemot 20

refers to altars built for private use rather than for the entire nation. Finally, the Hoil Moshe suggests that

the two chapters reflect a change in plans which occurred as a result of the sin of the Golden Calf.

Two Aspects of the Same Altar

This approach harmonizes the two sets of verses, suggesting that both refer to the altar of the Tabernacle,

and the command in Shemot 20 is merely presenting additional aspects which are not mentioned in

Shemot 27.

SOURCES:  , , , , ,

, , , , , , , ,

, , 

The earthen altar is identical to the wooden altar in the Tabernacle, and it is called an – "ִמְזַּבח ֲאָדָמה"

"earthen altar" in Shemot 20 either because the wooden altar was connected to the earth, or because it

was filled with earth. Thus, the verse in Shemot 20 is read as if it said: "a [wooden] altar [connected to or

filled with] earth you shall make for me".  The Netziv attempts to support this position by noting that the

definite article ("ַה") affixed to the word "ִּמְזֵּבַח" in Shemot 27 hints to the reader that this altar is already

known from the earlier verse in Shemot 20.

R. Eliezer b. Yaakov in the Bavli associates this stone altar with the Tabernacle altars in – "ִמְזַּבח ֲאָבִנים"

Shiloh, Nov, and Givon,  as well as the Temple altar,  which were all built from or filled with stones.  The

Mekhilta, though, suggests that it refers to the stone altar built on Mt. Eival. Ralbag explains that a wooden

altar filled with earth was appropriate for a nation in transit in the desert,  and it was replaced by more

permanent stone structures upon their entry and settling of the land of Israel.

R. Yishmael in the Mekhilta contends that this is one of three cases in which the word – "ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים"

,should be construed as mandating an obligatory action "ְוִאם"  rather than merely providing an option.

These commentators explain this phrase to mean that the altar was made of wooden boards – "ְנבּוב ֻלחֹת"

with a hollow inside (which was filled with earth).

Mekhilta DeRabbi Yishmael Mekhilta DeRashbi Bavli Zevachim Targumim R. Saadia Gaon

Rashi Rashbam R. Yosef Bekhor Shor Rambam Chizkuni R. Avraham b. HaRambam Ramban Ralbag

Abarbanel Seforno Netziv

[1]

[2] [3] [4]

[5]

[6]
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http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RYBSShemot27-8
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RambamBeitHaBechirah1-13
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#ChizkuniShemot27-8
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RAvrahamShemot20-20
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RambanShemot20-20
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RalbagShemot20P20
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#AbarbanelShemot27
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#SefornoShemot27-8
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#NetzivShemot27-1
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Would a wooden altar not burn? According to , the wooden altar was hollow and filled with earth to

its top, and was thus less flammable.

No steps for modesty The Mekhiltas reinterpret this prohibition to refer to taking large steps. The priests

are not to use stairs so that they do not approach Hashem with a "haughty step" ("פסיעה גסה"). Rashi,

though, maintains that there is some immodesty in walking up stairs, even though the priests are wearing

pants.

Location of command in Shemot 20 – It is unclear why only some limited aspects of the altar would be

mentioned already in Parashat Yitro, separate from the main commandment.

Different Altars

The commands to build an earthen or stone altar in Shemot 20 refer to altars which were distinct from the

wooden altar of the Tabernacle in Shemot 27. Commentators divide regarding the identities of the altars

mentioned in Shemot 20:

One-time National Altars

The commandments to build earthen and stone altars refer to the building of a special altar for each of two

unique covenantal ceremonies, one of which took place at the foot of Mt Sinai, and the other on Mt. Eival.

SOURCES:  

.Ibn Ezra identifies the earthen altar with the altar Moshe built at Mt. Sinai in Shemot 24 – "ִמְזַּבח ֲאָדָמה"

This altar is referred to by this name because it was actually made from earth.

Ibn Ezra identifies this stone altar with the only altar which the Torah explicitly states was to – "ִמְזַּבח ֲאָבִנים"

be made of stone, the altar to be built on Mt. Eival described in Devarim 27.

The Altar in the Tabernacle – The altar in the Tabernacle was made of copper plated wood, rather than

earth or stone, and is thus unconnected to the altars discussed in Shemot 20.

One time commands for Moshe himself – According to Ibn Ezra, the commands of Shemot 20 were one

time instructions which were each to be fulfilled on a single occasion, and they were not intended for all

generations. Ibn Ezra in Yesod Mora further clarifies that the directive was issued to Moshe himself, and

was not a mitzvah incumbent upon the nation.

Ibn Ezra understands this phrase to mean that the Tabernacle's altar was hollow, and filled – "ְנבּוב ֻלחֹת"

with earth. He emphasizes, though, that this is not sufficient reason to call such an altar an "earthen altar",

and thus the altar of the Tabernacle cannot be the subject of the command in Shemot 20.

Would a wooden altar not burn? As the wooden altar was filled with earth, there was less concern of it

burning.

Rashi
[7]

[8]

Ibn Ezra

[9]

[10]

[11]

[12]

http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RashiShemot30-3
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No steps for modesty – Since the altars in Shemot 20 were not part of the Tabernacle and the regular

priestly rites, it was necessary to include a warning not to use steps, so as to prevent immodest exposure if

their service was performed in robes (without pants).

Ibn Ezra explains that this refers to all the places in which Hashem – "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי"

chooses to have his glory reside, such as Shiloh and Nov. The verse is saying that if people visit (and

presumably sacrifice at) such places, then Hashem will visit and bless them in return. According to Ibn

Ezra, though, it is not clear why this is mentioned in Shemot 20, as it is unrelated to the altars being

discussed there.

to mean "and if" and explains that Hashem is telling "ְוִאם" Ibn Ezra understands the word – "ְוִאם ִמְזַּבח..."

Moshe that he presently needs to build an earthen altar, and if he merits to enter the Land of Israel, he will

then build a stone one.

Location of the command in Shemot 20 – Ibn Ezra suggests that the command to build the earthen altar

appears here because these verses open the unit that will climax with the Sinai covenant of Chapter 24, for

which this very altar is being built.  According to Ibn Ezra, Hashem opens the unit by telling Moshe that

they are about to make a covenant which will necessitate an altar, and He then proceeds to relay the

content of the covenant. It is not clear, though, why Hashem also relayed the command to the build the

stone altar here, given that the covenantal ceremony at Mt. Eival takes place only much later.

Chronology of Chapter 24 – Ibn Ezra must maintain that the events of Chapter 24 occur in their

chronological place, and not, as others suggest, in Chapter 19 and before the giving of the commandments

in Chapter 20.

Private Altars

The verses which speak of earth and stone altars refer to private altars (במות), used by non-priests outside

of the Tabernacle and Temple, for both private sacrificial worship and the ritual slaughtering of meat for

personal consumption (בשר תאווה).

SOURCES:  , 

According to Yefet the Karaite and R. D"Z Hoffmann, the command regarding the earthen – "ִמְזַּבח ֲאָדָמה"

altar refers to the building of altars for private sacrificial worship outside the sanctuary.  Both limit such

altars to places sanctified by Divine revelation ("ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי"),  and to restricted time

periods (see below). According to R. D"Z Hoffmann, earth was chosen as the building material to

symbolize the temporal nature of these altars.

These commentators differ regarding the function of stone altars and how they relate to the – "ִמְזַּבח ֲאָבִנים"

earthen ones of the previous verse:

Bamot for private sacrificial worship – Yefet asserts that the altars for private sacrifice could be

made from either earth or stone and that this verse, too, comes to permit such temporary altars.

[13]

[14]

[15]

[16]

Karaite exegetes R. D"Z Hoffmann

[17]

[18]

[19]

http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#YefetShemot20-20
http://alhatorah.org/Altars_of_Earth,_Stone,_and_Wood/5#RDZHoffmannShemot20-20
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Slaughtering בשר תאווה – Two other Karaites, Nahawandi and Hadassi, maintain that this verse is

referring to building stone altars for the slaughtering of non-sacrificial meat. They point to Shemuel I

14:32-35 as evidence,  as there Shaul commands his soldiers to slaughter their sheep and cattle on

a large stone, instead of pouring the blood on the ground.

Permanent altars – R. D"Z Hoffmann suggests that this command refers to the permanent and

centralized altars of Mt. Eival, Shiloh, and the Beit HaMikdash.  According to R. D"Z Hoffmann, the

earthen altars were allowed during periods of insecurity and unrest, but during eras of peace, only one

centralized altar was used. As it was meant to be a permanent structure, it was made of stone.

When and why were private altars allowed?

According to Yefet, sacrificing on a private altar was allowed only during periods in which the Ark was

separated from the Tabernacle. This is perhaps related to the idea that in such periods the Divine

presence was diffused among various locations.

In contrast, R. D"Z Hoffmann asserts that private altars were allowed during periods when a lack of

peace and security impeded travel to one centralized location.

The Altar in the Tabernacle – The command to build the altar of the Tabernacle is unrelated to the

commands in Shemot 20.

According to Yefet and R. D"Z Hoffmann, this phrase limits the – "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי"

permission for sacrificial worship on a private altar to sites in which Hashem reveals himself.  Such a

dispensation also ceased to exist entirely once Hashem selected a single location for his presence ("ַהָּמקֹום 

.("ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' 

According to Yefet, the verse is providing two equally valid options for the material from – "ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים"

which one might build private altars. One can build from earth, or, if one prefers, from stone.  R. D"Z

Hoffmann, in contrast, understands the word "ִאם" to mean "when", and the verses to refer to two different

time periods.

R. D"Z Hoffmann follows the Midrash in explaining that the altar of the Tabernacle was hollow – "ְנבּוב ֻלחֹת"

and filled with earth. It is not clear how the Karaite commentators explain the phrase.

Would a wooden altar not burn? According to R. D"Z Hoffmann, the center of the altar was filled with

earth, so there was no concern of it burning.

No steps for modesty – Hadassi explains that the verse is directed at individual Israelites who would not

necessarily be wearing pants, rather than at the priests.

Change in Plans

The commands in Shemot 20 and 27 each refer to different time periods. Before the sin of the Golden Calf,

there were private altars which were made out of earth or stone. However, after the sin of the Golden Calf,

worship became centralized, and the lone sacrificial altar situated in the Mishkan was constructed of wood

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]
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and copper.

SOURCES:  

According to the Hoil Moshe, until the Sin of the Golden Calf, anyone was – "ִמְזַּבח ֲאָבִנים" and "ִמְזַּבח ֲאָדָמה"

allowed to build an altar wherever they chose. The verses in Shemot 20 delineate the requirements for

these altars: they must be made of either earth or uncut stones, and cannot have steps.

The Altar in the Tabernacle – Once the Israelites sinned with the Golden Calf, Hashem prohibited

personal worship, and required all sacrifices to be made in one centralized location, on the altar of the

Tabernacle. The altar specifications in Shemot 20 were not applicable to this later altar.

ְּבָכל" The Hoil Moshe suggests that this verse should be read as if written – "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי"

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַּתְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי".  Before the sin, one was allowed to build an earthen or stone altar in any place

that one desired to call out in the name of Hashem.

This approach views the earthen and stone altars as two equal options given to the – "ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים"

private sacrificer. He can choose to build either an earthen one or a stone one.  The word "ְוִאם" is

understood simply to mean "and if".

No steps for modesty – Since the command in Shemot 20 applies to all private individuals (and not just

the priests who wore pants), it was necessary to include a warning not to use steps so as not be

immodestly revealing when clothed in robes.

.The Hoil Moshe does not explain this term – "ְנבּוב ֻלחֹת"

Would a wooden altar not burn? This position could simply suggest that since the Tabernacle's altar was

coated with copper, it would not burn. Further, the Hoil Moshe suggests that the "ַּכְרּכֹב ַהִּמְזֵּבַח" was a copper

top for the wooden altar which might have further separated the fire from the wood.

The altars at Mt. Sinai and Mt. Eival – These two altars are unconnected to the commands of either

Shemot 20 or Shemot 27.

Changes in plans – This position assumes that sacrificial worship in the Tabernacle was not Hashem's

original plan.  Originally, Hashem did not want to limit sacrifices to any individual group or place, as His

glory is found all over and is accessible to all. After the nation's sin, though, Hashem decided that the nation

was not worthy of such worship and needed limitations and safeguards. The Hoil Moshe does not explain

why the sin required that different materials be used when building the centralized altar in the Tabernacle.

One might propose that once there was to be just one centralized altar, Hashem desired it be built with

more precious materials.

Location of command in Shemot 20 – The command of Shemot 20 is found in its chronological place.

Chronology and the Tabernacle – This position assumes that the chapters discussing the command to

build the Tabernacle are recorded out of chronological order, as they were commanded only after the sin of

Hoil Moshe

30] ]

[31]

[32]

[33]
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the Golden Calf (and the atonement for it).

 Ibn Ezra notes the difficulty in this reading – see below.

 His position is thus parallel to the earlier understanding of "ִמְזַּבח ֲאָדָמה".

 See also Rambam and Ramban.

 There is no Biblical evidence regarding the materials used in the construction of these altars. The Talmud

Bavli derives this from the triple repetition of the word "stones" in Shemot 20 and Devarim 27.

 Cf. R"Y Bekhor Shor who emphasizes the need for a lightweight model which would be easier to transport.

See also Chizkuni who thus accounts for the holes in the altar ("ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת") through which the dirt would

pour out when the people would travel.

 According to him, the verse refers to the altar at Mt. Eival which was obligatory.

 This is explicitly noted by Abarbanel; cf. Seforno Shemot 30:1. For alternative approaches see ,

and also see Raavyah who suggests that the top of the altar was, in fact, made of wood.

 See R. Avraham Maimonides and Ramban who attempt to address this question.

 He points out how in both places the verses mention the sacrificing of burnt and peace offerings.

 Ibn Ezra asserts that all Biblical altars are referred to by the material from which they were constructed,

and not based on with what their interior was filled. He thus suggests that the verse in Shemot 20 can merely

serve as an "אסמכתא" (textual hook) to teach that the Tabernacle's altar needed to be filled with earth, but is

not actually referring to that altar. See above for the Rabbinic interpretation.

 The stone altar on Mt. Eival was also used for both burnt and peace offerings, as per Shemot 20.

 This could perhaps also account for the switch to the singular forms of "ַּתֲעֶׂשה". Ultimately, because of the

delay in entering the land, the stone altar on Mt. Eival was built only by Yehoshua, and thus, before his death,

Moshe transmits the instructions regarding the stone altar to the next generation.

 Since Ibn Ezra views the two altars not as two potential options, but rather as two separate obligations, he

is forced into this somewhat more difficult read of the verse.

 While the division of the parashot might suggest that the section of Shemot 20:18-23 concludes the story

of the Decalogue, Ibn Ezra instead suggests that it really introduces the new unit of Parashat Mishpatim which

details the laws which will form the basis for the covenant with Hashem at the end of the Parashah. [The laws

begin with the acceptance of Hashem as their sole God ("א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱא�ֵהי ֶכֶסף�") and extend through Parashat

Mishpatim.] Cf. Cassuto who points out that this section opens with an introductory formula "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה"

whereas Parashat Mishpatim begins with a mere conjunction ("ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים"), suggesting that it is merely a

continuation and not a new beginning.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7] Tanchuma

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
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 In addition, when the full ceremony is commanded in Devarim, the instruction to build a stone altar is

repeated, making the command in Shemot 20 seemingly redundant. Yet, Ibn Ezra could potentially respond

that the initial plan (were it not for the sin of the Golden Calf) was for the nation to enter the land of Israel

immediately after Moshe received the Tablets of the Law. He might also explain that the need for repetition in

Devarim was because Moshe himself was no longer going to be fulfilling the command, and thus he needed to

transmit the command (he had been previously given) to the next generation of leadership.

 He claims that the words, "We will do and we will hear" of Chapter 24 are not identical to the nation's

response in Chapter 19 of "We will do". The latter simply implied that the nation was ready to listen to Hashem,

whereas their statement in Chapter 24 implied a willingness to actually perform the various commandments

given after the Decalogue and in Parashat Mishpatim. Ibn Ezra (as opposed to those who hold that Chapter

24 is earlier) is, thus, able to maintain that the command to build the earthen altar preceded the covenant of

Chapter 24.

 Yefet stresses that this refers only to non-obligatory and non-permanent sacrifices, and that this is

permitted only during periods in which the Ark is separate from the rest of the Tabernacle. R. D"Z Hoffmann

similarly asserts that such altars can only be built at certain times, when there is a lack of peace or security in

Israel. See below for elaboration.

 According to Yefet, this includes: (a) any place in which there was a direct command to sacrifice (such as

the altar on Mt. Eival mentioned in Devarim 27:5-6 and Yehoshua 8:30-35, or the altar built by Gidon in

Shofetim 6:26-27), (b) any site in which the Shekhinah or an angel appears, and (c) any site where the Ark or

another vessel from the Tabernacle or Temple is present. Cf. the similar analysis of R. D"Z Hoffmann.

 While verse 20 specifies that the earthen altars are for sacrifices ("ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹ�ֶתי� ְוֶאת ְׁשָלֶמי�"), this is

not explicit regarding the stone altars of verse 21.

 See  who also proves from the story that an altar is necessary when slaughtering בשר תאווה.

Unlike the Karaites, though, he limits this obligation to eras in which private bamot were permissible. According

to him, the leniency of slaughtering one's own meat without an altar is only applicable when such altars are "at

a distance", such as when there is only one centralized altar. In a period when everyone could build their own

altar for sacrifices, though, one had an altar readily accessible, and thus one was obligated to sprinkle the

blood of non-sacrificial meat there as well.

 Yefet disagrees with this reading of the story and instead explains it in a way that aligns with his

understanding of the command to build stone altars. He suggests that Shaul was not simply slaughtering

regular meat to eat, but was rather sacrificing burnt or peace offerings, and thus needed an altar.

 Thus, according to R. D"Z Hoffmann only the previous verse of "ִמְזַּבח ֲאָדָמה" refers to private altars.

Hadassi's position may be the exact opposite (but this requires additional clarification).

 Thus, upon the nation's arrival in Israel, with the hope that tranquility was imminent, a stone altar was built

on Mt. Eival. Similarly, in Shiloh, the altar was built from stone, and finally, in Shelomo's time, too, the copper

altar was filled, not with earth (like the Tabernacle), but with stones. According to R. D"Z Hoffmann, then, the

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20] R. Yosef Kara

[21]

[22]

[23]
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command regarding earthen altars in 20:20 relates to the era in which private altars were permitted (היתר

while the command regarding stone altars in the following verse (20:21) relates to the period in which ,(במות

bamot were prohibited.

 R. D"Z Hoffmann also discusses the status of the forty years in the wilderness, during which the nation was

in close proximity of the Tabernacle, but were frequently in transit (see above that the altar was filled with

earth because of this state of transience). He raises the possibility that private altars were allowed while the

nation was traveling, and were prohibited only while they were encamped. R. D"Z Hoffmann also opines that

the entire prohibition of such bamot arose only (in Sefer Vayikra) as a response to the sin of the Golden Calf,

due to the concern that a plurality of worship sites would lead to further idolatry. Thus, he asserts (presumably

based on Devarim 12:8) that by Sefer Devarim, the prohibition had already been nullified.

 R. D"Z Hoffmann disassociates these commands, but still asserts that the altar of the Tabernacle in the

wilderness was also filled with earth to symbolize that it too lacked permanence.

 See the note above for what this encompasses.

 He asserts that both are valid unless a Divine command specifies which to use.

 Since he understands that the verses refer to two separate obligations and relate to two different eras

(rather than being one command which can be fulfilled in two ways), it is difficult to explain the "ִאם" as "if".

 According to Hadassi, the verse refers to non-sacrificial slaughter. The Karaite commentary Keter Torah of

Aharon b. Eliyahu rejects this possibility since the verse specifies "ִמְזְּבִחי", but according to Nahawandi and

Hadassi even altars for regular slaughter (מזבח שערים) could be termed "ִמְזְּבִחי".

 See the extensive discussion of this possibility in R. D"Z Hoffmann's commentary and the array of sources

cited there.

 The Torah then elaborates on the extra requirements for one who opts for the stone option.

 For other cases in which the Hoil Moshe employs a similar methodology, see About R. Moshe Yitzchak

Ashkenazi and see the discussion of his position in An Eye for an Eye.

 For a private individual building his own altars, this would have been cost prohibitive and impractical.

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]
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Sources

Biblical Texts

שמות כ':כ'-כ"ב

(כ) ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת ֹע�ֶתי� ְוֶאת ְׁשָלֶמי� ֶאת ֹצאְנ� ְוֶאת ְּבָקֶר� ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת

ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי� ּוֵבַרְכִּתי�. (כא) ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי �א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב� ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה.

(כב) ְו�א ַתֲעֶלה ְבַמֲע�ת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר �א ִתָּגֶלה ֶעְרָוְת� ָעָליו.

שמות כ"ד:ד'-ח'

ל ִּדְבֵרי ה' ַוַּיְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי (ד) ַוִּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֵאת ָּכ

ִיְׂשָרֵאל. (ה) ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ֹע�ת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַלה' ָּפִרים. (ו) ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם

ָּבַאָּגֹנת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח. (ז) ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע.

(ח) ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזֹרק ַעל ָהָעם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ה' ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.

שמות כ"ז:א'-ח'

(א) ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶר� ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח ְוָׁש�ׁש ַאּמֹות ֹקָמתֹו. (ב)

ְוָעִׂשיָת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהֶייןָ ַקְרֹנָתיו ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ְנֹחֶׁשת. (ג) ְוָעִׂשיָת ִּסיֹרָתיו ְלַדְּׁשנֹו ְוָיָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו

ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחֹּתָתיו ְלָכל ֵּכָליו ַּתֲעֶׂשה ְנֹחֶׁשת. (ד) ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְנֹחֶׁשת ְוָעִׂשיָת ַעל ָהֶרֶׁשת ַאְרַּבע ַטְּבֹעת

ְנֹחֶׁשת ַעל ַאְרַּבע ְקצֹוָתיו. (ה) ְוָנַתָּתה ֹאָתּה ַּתַחת ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלָמָּטה ְוָהְיָתה ָהֶרֶׁשת ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח. (ו) ְוָעִׂשיָת

ַבִּדים ַלִּמְזֵּבַח ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ְנֹחֶׁשת. (ז) ְוהּוָבא ֶאת ַּבָּדיו ַּבַּטָּבֹעת ְוָהיּו ַהַּבִּדים ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח

ִּבְׂשֵאת ֹאתֹו. (ח) ְנבּוב ֻלֹחת ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה ֹאְת� ָּבָהר ֵּכן ַיֲעׂשּו.

שמות כ"ח:מ"ב

ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ְּבַׂשר ֶעְרָוה ִמָּמְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיּו.

דברים י"ב:א'-י"א

(א) ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֱא�ֵהי ֲאֹבֶתי� ְל� ְלִרְׁשָּתּה ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר

ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה. (ב) ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְרִׁשים ֹאָתם ֶאת

ֱא�ֵהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן. (ג) ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצֹבָתם

ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱא�ֵהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת ְׁשָמם ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא. (ד) �א ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלה'

ֱא�ֵהיֶכם. (ה) ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא�ֵהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת

ָׁשָּמה. (ו) ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה ֹע�ֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכֹרת ְּבַקְרֶכם

ְוֹצאְנֶכם. (ז) ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ה' ֱא�ֵהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבֹכל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ� ה' ֱא�ֶהי�. (ח)
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�א ַתֲעׂשּון ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹעִׂשים ֹּפה ַהּיֹום ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו. (ט) ִּכי �א ָבאֶתם ַעד ָעָּתה ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל

ַהַּנֲחָלה ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�. (י) ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֵהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ְוֵהִניַח ָלֶכם

ִמָּכל ֹאְיֵביֶכם ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח. (יא) ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא�ֵהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת

ָּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם עֹו�ֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוֹכל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה'.

דברים כ"ז:ד'-ו'

(ד) ְוָהָיה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּבַהר ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם

ַּבִּׂשיד. (ה) ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ֱא�ֶהי� ִמְזַּבח ֲאָבִנים �א ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל. (ו) ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה'

ֱא�ֶהי� ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹו�ת ַלה' ֱא�ֶהי�.

שמואל א' י"ד:ל"ב-ל"ה

(לב) (ויעש) [ַוַּיַעט] ָהָעם ֶאל (שלל) [ַהָּׁשָלל] ַוִּיְקחּו ֹצאן ּוָבָקר ּוְבֵני ָבָקר ַוִּיְׁשֲחטּו ָאְרָצה ַוֹּיאַכל ָהָעם ַעל ַהָּדם. (לג)

ַוַּיִּגידּו ְלָׁשאּול ֵלאֹמר ִהֵּנה ָהָעם ֹחִטאים ַלה' ֶלֱאֹכל ַעל ַהָּדם ַוֹּיאֶמר ְּבַגְדֶּתם ֹּגּלּו ֵאַלי ַהּיֹום ֶאֶבן ְּגדֹוָלה. (לד) ַוֹּיאֶמר

ָׁשאּול ֻּפצּו ָבָעם ַוֲאַמְרֶּתם ָלֶהם ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ִאיׁש ׁשֹורֹו ְוִאיׁש ְׂשֵיהּו ּוְׁשַחְטֶּתם ָּבֶזה ַוֲאַכְלֶּתם ְו�א ֶתֶחְטאּו ַלה' ֶלֱאֹכל

ֶאל ַהָּדם ַוַּיִּגׁשּו ָכל ָהָעם ִאיׁש ׁשֹורֹו ְבָידֹו ַהַּלְיָלה ַוִּיְׁשֲחטּו ָׁשם. (לה) ַוִּיֶבן ָׁשאּול ִמְזֵּבַח ַלה' ֹאתֹו ֵהֵחל ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ַלה'.

Classical Texts

מכילתא דר' ישמעאל יתרו בחודש י"א

ר' ישמעאל אומר, מזבח מחובר באדמה תעשה לי, שלא תבנהו על גבי כיפים ולא על גבי עמודים. רבי נתן

אומר, מזבח חלול באדמה תעשה לי, שנא' נבוב לוחות תעשה אותו (שמ' כ"ז:ח'). איסי בן עקיבא אומר, מזבח

נחשת מלא אדמה תעשה לי, שנ' כי מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מהכיל את העולה (מל"א ח':ס"ד). וכי

קטון היה, והלא כבר נאמר אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא (מל"א ג':ד'), ומה ת"ל קטן, אלא ביום

שנבנה זה נגנז זה.

ואם מזבח אבנים תעשה לי. רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלשה, (ויקרא ב':י"ד) ואם

תקריב מנחת בכורים, חובה; אתה אומר חובה, או אינו אלא רשות, תלמוד לומר תקריב את מנחת בכוריך,

חובה ולא רשות. כיוצא בו, (שמות כ"ב:כ"ד) אם כסף תלוה את עמי וגו', חובה; אתה אומר חובה, או אינו אלא

רשות, תלמוד לומר (דברים ט"ו:ח') העבט תעביטנו, חובה ולא רשות. כיוצא בו ואם מזבח אבנים תעשה לי,

חובה, אתה אומר חובה, או אינו אלא רשות, תלמוד לומר (דברים כ"ז:ו') אבנים שלמות תבנה, רשות; אתה

אומר רשות, או אינו אלא חובה, ת"ל מזבח אבנים תעשה לי, רשות ולא חובה; ומה ת"ל ואם מזבח אבנים,

אלא רצה לעשות של אבנים, יעשה, של לבנים, יעשה; והרי דברים קל וחומר לשאר כל הכלים, ומה אם מזבח

החמור, אם רצה לשנות ישנה, קל וחומר לשאר כל הכלים.

מכילתא דרשב"י שמות כ':כ'
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מה נא' לך מזבח אדמה תעשה לי יכול אדמה ודאי ת"ל אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך כשתכנס

לארץ עשה לי מזבח המחובר באדמה דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר תחת עזרות היה חלול והמזבח היה מחובר

באדמה.

בבלי זבחים נ"ח.

והתניא: (שמות כ') מזבח אדמה תעשה לי – שיהא מחובר מאדמה, שלא יבננו לא על גבי מחילות ולא על גבי

כיפין!

בבלי זבחים ס"א:

אמר רב הונא אמר רב: מזבח של שילה של אבנים היה, דתניא: ר"א בן יעקב אומר, מה תלמוד לומר: (שמות

כ') אבנים (דברים כ"ז) אבנים (דברים כ"ז) אבנים שלש פעמים? אחד של שילה, ואחד של נוב וגבעון, ובית

עולמים. מתיב רב אחא בר אמי: אש שירדה מן השמים בימי משה - לא נסתלקה מעל מזבח הנחושת אלא בימי

שלמה, ואש שירדה בימי שלמה - לא נסתלקה עד שבא מנשה וסילקה; ואם איתא, מעיקרא הוא דאיסתלק

ליה! הוא דאמר כרבי נתן; דתניא, רבי נתן אומר: מזבח של שילה של נחושת היה חלול ומלא אבנים.

בבלי זבחים ס"א:-ס"ב.

מעיקרא סבור: מזבח אדמה – שהוא אטום באדמה; ולבסוף סבור: שתיה כאכילה, ומאי מזבח אדמה? שהוא

מחובר באדמה, שלא יבננו לא ע"ג כיפים ולא על גבי מחילות.

תרגום ניאופיטי שמות כ':כ'

מדבח קביע על ארעא תבנון לשמי ותקרבון עלוי ית עלוותכון וית נכסת קודשכון ית עניכון וית תוריכון בכל

אתרא די תדכרון ית שמי בצלו אתגלי בממריה עליכון ואברך יתכון.

תרגום המיוחס ליונתן שמות כ"ז:ח'

חליל לוחין מלי עפרא תעביד יתיה היכמא דאחמיתך בטוורא היכדין יעבדון.

תרגום ירושלמי שמות כ':כ'

מדבח קביע בארעא תעבדון לשמי ותקרבון עלוי ית עלוותכון וית נכסת קודשיכון ית ענכון וית תוריכון בכל

אתר דתדכרון ית שמי קדישא מימרי מתגלי עליכון ומברך יתכון.

תנחומא תרומה י"א
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וצפית אותו נחשת א"ר יהודה בר שלום אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים אמרת לי לעשות מזבח

עצי שטים ולצפותו נחושת ואמרת לי אש תמיד תוקד על המזבח אין האש מעברת אותו צפוי ושורפת את העץ,

א"ל הקדוש ברוך הוא למשה משה המדות האלו הן אצלכם שמא אצלי הסתכל במלאכים שהן אש לוהט וכמה

אוצרות שלג וברד יש לי, שנאמר (איוב לח) הבאת אל אוצרות שלג ואוצרות ברד תראה, וכן הוא אומר (תהלים

קד) המקרה במים עליותיו ואין המים מכבים את האש ולא האש שורפת המים וכן החיות של אש והרקיע שעל

ראשן מן המים שנאמר (יחזקאל א) ודמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים היא מתהלכת

בין החיות, וכתיב (יחזקאל א') ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה והן

עומדות טעונות כל אותו אונקוס של מים שעוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה ואף הן אונקוס גדול של אש

והן עומדות מן רקיע לרקיע ובין רקיע לרקיע מהלך חמש מאות שנה, א"ר ברכיה בשם ר' חלבו בשם ר' אבא

אף טלפי החיות מהלך ארבע מאות שנה וכלם טעונות אש ברקיע שכלו מים ואין האש שורפת המים ולא המים

מכבין את האש למה עושה שלום במרומיו ומפני שאמרתי לך אש תמיד תוקד על המזבח אתה מתירא שלא

ישרפו העצים, מתים נכנסים לפני ויוצאין חיים זה מטה אהרן (במדבר יז) ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל

העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים, ארזים ששלח חירם מלך צור לשלמה

למלאכת ביהמ"ק הריחו בחייו של עולם והרטיבו, א"ר לוי כשהכניס שלמה את הארון לביהמ"ק הרטיבו כל

העצים והארזים שהיו שם ועשו פירות שנא' (תהלים צב) שתולים בבית ה' בחצרות אלהינו יפריחו, והיו הולכין

ועושין פירות והם היו פרנסה גדולה לפרחי כהונה, עד שמנשה הכניס את הצלם בבית קדש הקדשים ונסתלקה

השכינה ויבשו הפירות שנ' (נחום א) ופרח לבנון אומלל וכאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה בדים שעשית לארון

עתידין להאריך אחר פ"ד שנה שנאמר (מלכים ח ח) ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקדש, מתים נכנסין

לפני יוצאין חיים ואת מתירא שלא ישרפו העצים שבמזבח הן עשוין לכבודי, מי צוה האש לשרוף למד ממך

כשהיית נכנס לתוך מחיצות של אש ומהלך בין הגדודים היה לך לשרף ועוד שהיית בא אצלי שנאמר (שמות כ)

ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים ואני אש אוכלת שנאמר (דברים ד) כי ה' אלהיך אש אוכלה ראוי שיהא

נכוית, ולמה כן שהיית עולה לכבודי, ואף מזבח העולה אעפ"י שכתוב בו אש תמיד תוקד על המזבח לא הנחשת

עתיד לבער ולא העצים נשרפין, וא"ת שהיה צפוי הנחשת עבה, א"ר נחמיה עובי דינר היה מצופה, א"ר פנחס בן

חמא את סבור שמא האש יורדת מלמעלן לשעה היתה, לפיכך לא היה נזוק, אש המזבח יתירה שלא היתה זזה

הימנו לא ביום ולא בלילה שנאמר (ויקרא ו) אש תמיד תוקד על המזבח, ולמה היה צפויו נחשת לכפר על מצח

הנחשת שנא' (ישעיה מח) וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה, את מוצא מזבח שעשה משה היה חביב לפני הקדוש

ברוך הוא יותר ממזבח העולה שעשה שלמה, תדע לך שבשעה שבנה שלמה בית המקדש בנה מזבח העולה שנא'

(מלכים א' ג) אז יעלה שלמה אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא ולפי שהיה יודע שמזבח הנחשת שעשה

משה היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא הוציא שם המזבח שבנה מזבח הנחשת שנא' (דברי הימים ב ד) ויעש את

מזבח הנחשת עשרים אמה, ראה מה חביב היה מזבח הנחשת שעשה משה, אמר הקדוש ברוך הוא בזכות המזבח

שהאש בוערת בו ביום ובלילה אני נפרע מן מלכות אדום באש ותהא נשרפת ביום ובלילה שנאמר (ישעיה לד)

לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עובר בה.

Medieval Texts

ר' סעדיה גאון תפסיר שמות כ':כ'
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מזבח אדמה – מזבח על האדמה.

ר' סעדיה גאון תפסיר שמות כ"ז:ח'

נבוב לוחות – לוחות חלול.

פירוש יפת בן עלי לשמות כ':כ'-כ"א (כ"י לונדון 2466 דף 119א-120א, מובא באבלי ציון
הקראים ומגילות קומראן עמ' 270-273)

באמרו "גולו אלי היום אבן גדולה" (שמואל א' י"ד:ל"ג), ועל כן אמר: "את עולותיך ואת שלמיך" (שמות

כ':כ"א). ועל יסוד זה אין לקרבנות החובה ולקרבנות הקבועים מקום כאן. לא לקרבנות היחידים ולא לקרבנות

הציבור, אשר מקריבים אותם אך ורק במקדש ה'...

אחר כך אמר: "בכל המקום אשר אזכיר את שמי" (שמ' כ':כ'). להודיענו שכשם שלא מוקרבים קרבנות החובה

והקרבנות הקבועים אלא במקדש ה', כך לא ייבנו מזבחות (אבנים) ויוקרבו עליהם עולות ושלמים אלא במקום

אשר "יזכיר שמי". וזאת בשלוש נסיבות: ציווי בלבד, כפי שבנה יהושע בהר עיבל וגדעון בראש המעוז; נוכחות

הכבוד או המלאך, ואזי נבנה המזבח; מעמד ארון ה' או כלי מבית ה'. על כן אמר "אזכיר" (שמ' כ':כ'). באשר

למקדש ה', עליו כתוב: "במקום אשר יבחר ה'"...

"ואם מזבח אבנים תעשה לי" (שמות כ':כ"ב), ולא אמר בו מה שאמר בפסוק הראשון: "וזבחת עליו" (שם

כ':כ"א). אין ספק שכל מה שנהוג ב"מזבח אבנים", נהוג במזבח אדמה.

פירוש יפת בן עלי לשמות כ':כ"א (כ"י פטרסבורג א 51 דף 131ב-132א, מובא באבלי ציון
הקראים ומגילות קומראן עמ' 271)

כאשר הכתוב אינו מציין באיזה מזבח מדובר, שני המזבחות אפשריים: מזבח זה הוקם מעת לעת בשל אירועי

הזמן, כמו המזבח שהוקם בהר עיבל, והמזבח שהקימו משה בהר סיני, ואשר הקימוהו גדעון, שמואל, שאול,

דויד ואליהו בהר הכרמל. ואל מזבחות אלו מתכון הכתוב באמרו "מזבח אדמה". אלא שהחובה נמסרה

ב"מזבח אבנים" ולא מצאנו אותה ב"מזבח אדמה". כך בהר עיבל הוקם "מזבח אבנים", באמרו: "אבנים

שלמות תבנה" (דברים כ"ז:ו'). ובעת שאמר הכתוב שנבנה מזבח, לא הבהיר אם הנו "מזבח אדמה" או "מזבח

אבנים" – שני המזבחות אפשריים.

פירוש יפת בן עלי לויקרא י"ז:א'-ט' (כ"י פריז 282 דף 97ב-99א, מובא באבלי ציון
הקראים ומגילות קומראן עמ' 274-275)

אין אנו מזכירים את סימוכיו של בנימין, ירחמו האל, בדבר חובת מזבח לבשר תאווה. הוא נסמך על דברי

שאול. ואין הדבר רחוק, אף על פי שמעורב בו אף שמץ של ספק...

באשר לכתוב שהקריבו בבמות בזמן המלכים והצדיקים, ונזף בהם האל באמרו: "רק הבמות לא סרו, עוד העם

מזבחים" וג' (מלכים ב' י"ב:ד', י"ד:ד', ט"ו:ד',ל"ה). דבר זה לא היה מגונה מאז שהארון עזב את המשכן.
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וכשבנה שלמה, עליו השלום, את הבית, הפך למגונה. ראייה לכך הכתוב בסיפור שלמה: "רק בבמות הוא מזבח

ומקטיר, כי לא נבנה בית" וג' (מלכים א' ג':ב'-ג'). מכאן שהיה אסור הדבר לפני בניית הבית. ובעת שנבנה

הבית, והיה הארון עם המזבח במקום אחד, גינה זאת האל.

פירוש יפת בן עלי לשמואל א' י"ד (כ"י פטרסבורג א 156 דף 85א-86ב, מובא באבלי ציון
הקראים ומגילות קומראן עמ' 268, 278-279)

שאול אמר: "גולו אלי היום אבן גדולה" (שמ"א י"ד:ל"ג), ונאמר: "ויבן שאול מזבח" (שמ"א י"ד:ל"ה),

ולמדנו שהוא רצה להביא את האבן כדי לבנות ממנה מזבח, לאור הכתוב בתורה: "ואם מזבח אבנים תעשה

לי" (שמ' כ':כ"ב). כך למדנו שחל איסור על מי ששוחטים על הארץ ללא מזבח, שנאמר בתורה: "למען אשר

יביאו בני ישראל את זבחיהם" וגו' (וי' י"ז:ה')...

מותר לנו לשחוט שלמים בכל מקום בארץ ישראל, לאחר שהאלהים בחר בו לשחיטה, בין אם נמצא שם ארון ה'

בין אם לאו. כך נבנה המזבח בהר עיבל, ולא היה ארון ה' בהר עיבל. לעומת זאת נשחטו שלמים במעמד הארון

בבית שמש (שמואל א' ו':י"א-ט"ז), ובסיפור הגבעה (שופטים כ':כ"ו-כ"ז), ובעת נשיאת הארון מבית עובד

אדום (שמואל ב' ו':י"ב-י"ג). והכתוב מסר שבמכמש היה ארון ה' עמם, באמרו: "כי היה ארון האלהים ביום

ההוא ובני ישראל" (שמואל א' י"ד:י"ח).

רש"י שמות כ':כ'

מזבח אדמה – מחובר באדמה, שלא יבננו על גבי עמודים או על גבי כיפים. דבר אחר שהיה ממלא את חלל

מזבח הנחשת אדמה בשעת חנייתן.

רש"י שמות כ':כ"א

ואם מזבח אבנים – רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלשה ואם מזבח אבנים תעשה לי,

הרי אם זה משמש בלשון כאשר, כאשר תעשה לי מזבח אבנים לא תבנה אתהן גזית שהרי חובה עליך לבנות

מזבח אבנים, שנאמר (דברים כ"ז:ו') אבנים שלמות תבנה, וכן (שמות כ"ב:כ"ד) אם כסף תלוה, חובה הוא,

שנאמר (דברים ט"ו:ח') והעבט תעביטנו. ואף זה משמש בלשון כאשר וכן (ויקרא ב':י"ד) ואם תקריב מנחת

בכורים זו מנחת העומר, שהיא חובה, ועל כרחך אין אם הללו תלוין, אלא ודאין, ובלשון כאשר הם משמשים.

רש"י שמות כ"ז:ח'

נבוב לחת – כתרגומו חליל לוחין. לוחות עצי שטים מכל צד והחלל באמצע, ולא יהא כולו עץ אחד שיהא עביו

חמש אמות על חמש אמות כמין סדן.

רש"י שמות ל':ג'
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את גגו – זה היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חנייתן.

ר' יוסף קרא שמואל א' י"ד:ל"ב-ל"ד

ויעט העם אל השלל ויקחו צאן ובקר - גדולים, ובני בקר - עגלים קטנים, וישחטו ארצה ויאכל העם על הדם -

כלומר: הדם נשפך ארצה ולא נשפך על המזבח, ובדבר זה ויאכל העם על הדם - שהעם אוכלין הבשר כל זמן

שלא נזרק הדם על המזבח. ומקרא זה כמו "לא תאכלו על הדם" (וי' יט,כו), שהוא כמו "לא תשחט על חמץ דם

זבחי" (שמ' לד,כה), פתרונו: לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים; אף כאן: "לא תאכלו על הדם" - לא

תאכלו בשר ועדיין דם קיים. ואל תשיבני: והלא חולין היו, ואין טעונים זריקת דם? דע כי לאחר שחרב שילה

והותרו הבמות, וכל אחד בונה במה בחצירו ומקריב עליה, כל איש אשר ישחט שור או כשב או עז, ואינו זורק

את הדם ואינו מקטיר את החלב על המזבח, נאסר עליו בשר תאוה, אם לא נזרק הדם על המזבח ולא נקטר

החלב; דכתיב "כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר"

וגו', "כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך" וגו' (דב' יב,כ-כא)-לא אמרתי אלא בשעה שירחק ממך

המקום, שטורח עליך להעלות לירושלים כשתשחט שור או כשב או עז; אבל כשקרוב לך המקום, שאתה זובח

ומקטיר בבמה, ואתה שוחט שור או כשב או עז ואפילו חולין, אי אתה רשאי לאכול בשר תאוה והדם לא נזרק,

ואתה עומד ב"לא תאכלו על הדם". דע לך שכן, כשהוא אומר: וישחטו ארצה, מיד הוא אומר: ויאכל העם על

הדם, וכשהוגד לשאול הנה העם חוטאים לה' לאכול על הדם, מה תקנה הוא מתקן להם? אומר להם: גולו אלי

היום אבן גדולה ופוצו בעם, הקריבו אלי איש שורו ואיש שיו ושחטתם בזה ואכלתם. פוצו בעם - פתרונו:

הכריזו, כלומר הפיצו דבר זה בעם. בזה - כמו: במקום זה, כמו "היש בזה הרואה" (ש"א ט,יא), שפתרונו:

במקום זה; וכמו "לא היתה בזה קדישה" (בר' לח,כא); כלומר: לא תשחטו ארצה מעתה, אלא תשחטו במקום

זה, וזרקתם הדם על האבן הגדולה לשמים, ולא תחטאו עוד לאכול על הדם; למדנו שמה ששחטו ארצה לפנים

מיכן, גורם להם לאכול על הדם.

רשב"ם שמות כ"ז:ח'

נבוב לוחות – חלול. וכן ואיש נבוב ילבב. וכשחונים ממלאין אותו עפר ואחר כך מקריבין עליו.

אבן עזרא הפירוש הארוך שמות כ':כ'

וי"א, כי מזבח אדמה – שלא יהיה על מקום גבוה, ואין זה משמע הלשון. והעד, שכתוב אחריו מזבח אבנים.

וקדמונינו אמרו. כי הטעם לשום אדמה במזבח הנחשת. ואמת אמרו, כי כן עשו. רק זה הפסוק לזכר

ולאסמכתא. ואין זה פשוטו, כי האדמה שישימו בו מקרה, כי הוא לא יקרא רק מזבח הנחשת, כי מנחשת נעשה.

גם נקרא מזבח הקטרת מזבח הזהב, בעבור שהוא מצופה זהב. ועוד אילו היה כן משמע מזבח אדמה, יהיה

פירוש ואם מזבח אבנים, שישימו בו אבנים. ולא נוכל לומר, שלא נעשה המזבח מאבנים, כי מפורש הוא, והוא

הנעשה בהר עיבל. ועתה אפרש. אמר הגאון, כי יש מחלוקת על דבר המזבח שעשה משה תחת הר סיני. י"א לפני

מתן תורה היה. ואחרים אמרו אחרי כן. והגאון הודה למחלוקת הראשונה ואמר, כי הכתוב בפרשה הזאת כל

אשר דבר ה' נעשה (שמות י"ט:ח'), הוא שנוי בפרשה השנית – כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כ"ד:ז'). ואני
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אתן לך ראיה גמורה, כי אחר מתן תורה היה, כי הנה כתוב בפרשה הזאת, שאמר השם למשה בעלותו אל הר

האלהים לפני מתן תורה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי (שמות י"ט:ד'-ה').

ואמר בתחלה. כה תאמר לבית יעקב (שם ג'). והנה לא הגיד להם לא מצות ולא חקים ולא משפטים, רק לשמוע

מפיהם אם יהיו חפצים לשמוע בקול השם לכל אשר יצום. והם השיבו ואמרו נעשה. ושם כתוב וישב משה את

דברי העם אל ה' (שם ח'). אז קדשם לשמוע דבר השם, שהיו עשרת הדברים. ועתה החל להשמיעם מצותיו.

וכאשר נגש משה אל הערפל, אמר לו זאת הפרשה לא תעשון, וכל פרשת ואלה המשפטים עד כי יהיה לך

למוקש (שמות כ"ג:ל"ג). ואחר כן כתוב. ויבא משה (שמות כ"ד:ג') שירד מן ההר, ושם כתוב ויספר לעם את כל

דברי ה' ואת כל המשפטים (שם). ודבר ה' הם מצות עשה ומצות לא תעשה, שתחלתם, לא תעשון אתי אלהי

כסף ואלהי זהב (שמות כ':כ'), ודברי המזבח, וכל מצות עשה ולא תעשה, שהם בפרשת ואלה המשפטים, כמו

השב תשיבנו לו (שמות כ"ג:ד'), עד בא השמש תשיבנו לו (שמות כ"ב:כ"ה), אלהים לא תקלל (שם כ"ז),

והמשפטים דברי העבדים, והמכים, והנצים, והנגיחה, וההבערה, ודברי הגנבה, והשבועה, ועל אלה כתוב שם,

ואת כל המשפטים (שמות כ"ד:ג'). ובעבור זה אמרו אבותינו נעשה ונשמע (שמות כ"ד:ז'). ופי' נעשה לשמור

מצות עשה ומצות לא תעשה, ונשמע על המשפטים. על כן הוסיפו אחר מתן תורה לומר ונשמע, ולא אמרו כן

בתחלה (שמות י"ט:ח'). והנה פי' מזבח אדמה כמשמעו עשוי מאדמה. וזהו שכתב שם. ויבן מזבח תחת ההר

(שמות כ"ד:ד'). וכתוב בכאן. וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך, ושם כתוב ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים

(שם ה'). ואין ספק, כי זאת פרשת מזבח אדמה, גם לא תעשון אתי (שמות כ':כ'), בעבור דם הברית שזרק על

המזבח, ועל העם שקבלו על נפשם, שהשם לבדו יהיה להם לאלהים, ושישמרו מצותיו ומשפטיו...

וטעם בכל המקום אשר אזכיר את שמי – פירוש בכל מקום אשר אשים זכר לשמי שכבודי שוכן שם, כמו שילה

ונוב שעמד שם הארון. אם תבוא אל המקום הנזכר לשמי לבקר אותי, גם אני אבוא אליך וברכתיך.

אבן עזרא הפירוש הארוך שמות כ':כ"א

ואם מזבח אבנים – המזבח שבנה משה לכרות ברית עם ישראל בדם הברית. וצוה השם, שיבנו מזבח אבנים

בעבר הירדן טרם שינחלו הארץ, ויכתבו על האבנים כל התורה כי מצות רבות הם תלויות בארץ, כמו שהיה

צורך עם בניהם בהכנסם לארץ מפני המצוות התלויות בארץ. ושם זבחו שלמים ויאכלו כאשר עשו אבותיהם.

ויהיה טעם, ואם מזבח אבנים, כאומר עשה עתה מזבח אדמה, ואם תזכה שתכנס לארץ אז תבנה מזבח אבנים.

אבן עזרא הפירוש הארוך שמות כ"א:א'

ואלה המשפטים – אחר שאמרו ישראל למשה: דבר אתה עמנו (שמות כ, טז), אמר השם למשה בגשתו אל

הערפל: כה תאמר אל בני ישראל (שם, יט). והחל להזהיר על אלהי הזהב, ושיכרות ברית עמהם ברדתו, שהשם

לבדו יהיה להם לאלהים. והורהו המשפטים והמצות, שיאמר להם אם יקבלום אז יכרות להם ברית. ואמר לו

בסוף אלה התנאים פרשת הנה אנכי שולח מלאך לפניך (שמות כג, כ). ועיקר הפרשה להשמיד עבודת גלולים

מארצם בהכנסם שם. וככה פירש להם משה לפני כרות הברית, כי בסוף: ולא תעבוד את אלהיהם (דבר' ז, טז).

והנה תחלת הפרשה, שלא יעשו את השם אלהים אחרים. וסוף הפרשה להכרית זכר האלילים והפסילים שהם

עשויים בארץ כנען.
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אבן עזרא הפירוש הארוך שמות כ"ז:ח'

ומלת נבוב לחת כמתורגם ארמית, וכמוהו ואיש נבוב ילבב (איוב י"א:י"ב), שהוא ריק בלי לבב, על דרך

האומרים ראש בלי מוח.

אבן עזרא הפירוש הקצר שמות כ"ז:ח'

נבוב לחות – ר[י]ק מבפנים, וכן טעם ואיש נבוב (איוב י"א:י"ב). אדם ר[י]ק מחכמה שאינה בקרבו.

אבן עזרא יסוד מורא ב':ח'

ויש שהיו מצות על משה לבדו כמו מזבח אדמה שכרת ברית עם ישראל ולפסול הלוחות ולהקים המשכן ושבעת

ימי המלואים ולמשוח המשכן ואחיו ובניו ולתת האורים והתומים על החושן ולשים לוחות הברית בארון ודבר

נחש נחשת וככה מצות אחרות כמו רקועי פחים ושיתנו הכהנים התורה מצד הארון מחוץ וצנצנת המן ומטה

אהרן.

ר' יוסף בכור שור שמות כ"ז:ח'

נבוב לוחות תעשה אותו – שיהא חלול מבפנים, ויהא קל לנושאו.

ראבי"ה חלק ג - מסכת חגיגה סימן תתח

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהם קל וחומר מסלמנדרא ומה

סלמנדרא שתולדתו אש וכו' אמר ריש לקיש אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל קל וחומר ממזבח הזהב

ומה מזבח הזהב שאינו עליו אלא כעובי דינר זהב אין האור שולטת בו פושעי ישראל שמלאים מצות כרימון

[שנאמר כפלח הרמון רקתך אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך] על אחת כמה וכמה. והאי דנקט מזבח הזהב ולא

נקט מזבח הנחשת שהמערכה גדולה עליו וכתיב עליה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה ולא חזינן נמי

שנ[שרף] נחושתו ולא חסרו מימיו, משום דלא היה לו גג למעלה. וכן פירש רש"י בחומש שהיה עשוי כמו תיבה

שאין לה שולים מלמעלה וגם מלמטה אלא הדפנות, וכשהיו חונים ממלאים אותן באדמה. ודוגמת כן ראיתי

במכילתין סוף פרשת וישמע יתרו. ולהכי לא עביד מיניה קל וחומר כי הצדדים אינם נחסרים כי האש לא קרב

אליהם. וראיה דכתיב (שמות ל' ז') במזבח הזהב את גגו ואת קירותיו וגו' לא במזבח הנחושת. ואף על גב שיש

לומר שלהכי לא נכתב גג במזבח הנחושת שאין תחתיו עץ כמו במזבח הזהב שהיה מצופה העץ [כדכתיב (שמות

ל"ז כ"ו) ויצף אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו וגו'] ולהכי חידש הקל וחומר ותפס ממזבח הזהב שאילו

היה חסר קצת היה האש שולט בעץ תחת הציפוי ואפילו הכי לא חסר (כדכתיב ויצף אותו זהב טהור את גגו

ואת קירותיו וגו') לא מסתבר שאם כן היה לו גג כגיגית ששוליו הפוכים למעלה והיה לו להזכיר הגג בפסוק

אפילו אם אין תחתיו עץ. גם בקל וחומר לא הוזכר העץ דמזבח הזהב אלא שהזהב של גגו לא חסר, ודבר זה

היה יכול לומר נמי על מזבח הנחושת, אלא שמע מינה שלא היה לו גג. ומהשתא מתורץ מה שהיו רבותינו

מתקשים על ענין מזבח הנחשת שהיה חמש על חמש אמה מקום קרנות ואמה מקום הילוך רגלי הכהנים לכל
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צד ומקום המערכה אמה על אמה וקימא לן גבי ברזל חם מקצתו חם כולו ואם כן [איך] היו הכהנים [הולכים]

ורגליהם לא תכוינה ובגדיהם לא תשרפנה, ואם נס הוא ליחשבי בהדיה עשרה ניסים. ודוחק לומר דניסים

דקביעי לא קחשיב ולפי שפירשתי שלא היה לו גג אתי שפיר. אך בשעת סילוק מסעות היה נשאר העפר

הממולא בו במקומו והמזבח שהם הדפנות היו מגביהין מן האדמה ורגב אחד עמו שעליו מונח אש של שמים

שלא נסתלק אש שירדה בימי משה עד ימי שלמה והיו כופין עליה פסכתר כדאיתא בפרק קדשי קדשים ובסוף

מסכת עירובין ובתמיד [מפורש פסכתר כלי שהיה במקדש]. כשהיו חונים היו ממלא[ין] אדמה והיו מניחין הרגב

עם האש על המזבח. אבל קשה לי דבמדרש ראיתי דקאמר כמה שנים עמד מזבח ונחשתו לא ניתך, ולפי המדרש

צריך לומר שהוא עשוי כגיגית ששוליה הפוכים למעלה ומתחתיה היה ממולא אדמה, כדאמרינן בריש פרק

קדשי קדשים מזבח אדמה (שמות כ' כ"א) שיהא מחובר באדמה שלא יבננו לא על גבי כיפים ולא מחילות.

ובענין זה יש לפרש הך [ד]מכילתן, ומזבח הזהב דנקט הכא משום העץ, כדפרישית לעיל.

אשכול הכופר רכ"ז

זו היא שאמר מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך וגו' אמרו זו מזבח קדשים. ושאמר ואם מזבח

אבנים תעשה לי וגו' זו מזבח חולים [= חולין]... ועוד יאמרו כי הנה אמר ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא

תגלה ערותך עליו במזבחך, הלא בני אהרן מכנסיי' היו לובשי' ככתוב ועשה להם מכנסי בד וגו' ואיך צום כזאת.

כזאת תדע כי זה הצווי הוא לישראלי' ולא לכהני' לעשות בזאת... ולא צוה להם שילבשו מכנסיי' אבל הזהיר'

שלא יעלו במדרגות במזבח חולים [= חולין].

רמב"ם בית הבחירה א':י"ג

המזבח אין עושין אותו אלא בנין אבנים (גזית) וזה שנאמר בתורה מזבח אדמה תעשה לי שיהיה מחובר באדמה

שלא יבנוהו לא על גבי כיפין ולא על גבי מחילות, וזה שנאמר ואם מזבח אבנים מפי השמועה למדו שאינו רשות

אלא חובה.

חזקוני שמות כ"ז:ח'

נבוב לחת שיהא חלול מבפנים וקל לשאת ונתון הוא לתוך המכבר ושפת המכבר מגעת עד חצי המזבח

וכשישראל חונים הם ממלאים חלל הלוחות אלו עפר ומקריבין על אותו עפר קרבנות וכשהם נוסעים מגביהים

המזבח בבדים הקבועים בשפת המכבר והעפר נופל בין הנקבים שבשולי המכבר שהיה כמעשה רשת וכשהם

נחים חוזרים וממלאים אותו.

ר' אברהם בן הרמב"ם שמות כ':כ'

מזבח אדמה – לא בראש ההר וכדומה כמזבחות העובדים עבודה זרה על ההרים הרמים.

רמב"ן שמות כ':כ'
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מזבח אדמה תעשה לי – פירש ר"א כי אמר לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לקבל כח עליונים בצורתם

להיות אמצעיים ביני וביניכם, כי בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך אני בכבודי וברכתיך, אין לך

צורך לאמצעי כלל. ועל דעת רבותינו (במכילתא כאן) במזבחות, שהם הנעשים במשכן ובמקדש, הזכיר מצות

המזבחות באדמה ובאבנים לאמר שיעשו גם כן המזבחות לשם לבדו, ושם יזבחו העולות והשלמים, ולא לשדים

על פני השדה, ובכל המקום אשר יזכירו את שמו יבא בכבודו עליהן לשכן שכינתו בתוכם ולברך אותם.

רמב"ן שמות כ':כ"א

וטעם ואם – במצות חובה, לומר, אם יגיע הזמן שתזכו לרשת הארץ ולבנות לי מזבח אבנים בבית הבחירה,

השמר שלא תבנה אתהן גזית שתחשוב לעשות כן למעלת הבנין. ודעת ר"א שהמצוה על מזבח הברית שבסדר

ואלה המשפטים (להלן כד ד) בפירושיו. ועל דרך האמת, הכתובים כסדרן, אתם ראיתם כי מן השמים דברתי

עמכם בשמי הגדול, ולא תעשון על פני אלהי כסף ואלהי זהב, אבל אני מתיר לכם שתעשו מזבח לי לבדי ולזבוח

עליו עולות גם שלמים בכל המקום אשר אזכיר את שמי כי אבא אליך וברכתיך, ברכות שמים מעל ברכות

תהום רובצת תחת, "ואזכיר" מן זכרנו יברך (תהלים קטו יב).

רלב"ג באור דברי הפרשה שמות כ':כ'-כ"א

(כ) מזבח אדמה תעשה לי, רוצה לומר, שיהיה מחובר לקרקע, שלא תבנהו על גבי כיפין, והם בנינים יהיה חלול

תחתיהם, כמו מערה, ולא על גבי עמודים, כדי שלא תתן התנשאות ורוממות למה שתעבד בו השם יתעלה, כי

זה יביא לחשב שתהיה העבודה לתמונה ההיא. והנה אצל המזבח בעזרה תזבח עולותיך ושלמיך, וצאנך ובקרך

שיהיו קדשים, כמו הענין בעולות ושלמים; ואולם המקומות שתהיה בהם זביחת הקדשים בעזרה יתבארו

בגזרת השם בחומש ויקרא. וזה, כי בכל המקום אשר יהיה שמי נזכר, שם תדבק השגחתי ואברכך, היה המקום

גבוה או שפל, כי עיני משוטטות בארץ לדעת כל אשר בארץ, ואם אני בתכלית הגובה; ולזה לא ארצה שיהיה

המזבח נפרד מהארץ.

(כא) ואם יגיע העת שתבנה לי מזבח אבנים, וזה יהיה אחרי התישבך בארץ, כי במדבר עשו מזבח נחשת, כמו

שיתבאר אחר זה (שמ' לח,א-ז), כדי שיוכלו להעתיקו עמהם בלכתם במדבר; ואמנם אחר זה צוו לעשות מזבח

אבנים, כמו שאמר "אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלהיך" (דב' כז,ו) – הנה תחוייב אז להמנע שלא תבנה

האבנים ההם בבניניך אם יהיו אבני גזית, כי מפני שהנפת חרבך על האבן ההיא, חללת אותה.

רלב"ג באור דברי הפרשה שמות כ"ז:ח'

נבוב לוחות תעשה אותו – רוצה לומר, שזה המזבח נעשה מלוחות עצי שטים והיה חלול, כמו תיבה ומה שידמה

לה, והיה זה כן מפני היותו ִמטלטל. ואמנם אחר שבאו אל המנוחה ואל הנחלה (ע"פ דברים י"ב:ט'), עשו

המזבח מאבנים, בלתי חלול, והוא מה שאמרה התורה "אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלהיך" (דברים

כ"ז:ו').

Modern Texts
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אברבנאל שמות כ"ז

ואמר שיהי' המזבח עצי שטים רצה לומר שיהיו דפנות המזבח מעצי שיטים לא גגו כי ימלאוהו עפר כמו שאמר

מזבח אדמ' תעשה לי וזבחת עליו וגו' ואם היה המזבח מכוסה מעצי שטים היה נשרף ונשחת המזבח כיון שאש

תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.

ספורנו שמות כ"ז:ח'

נבוב לוחות. כמו תיבה בלי שולים ובלי מכסה. כאשר הראה אותך בהר. שימלאו חללו באדמה בשעת חנייתם,

ועל האדמה אש תמיד תוקד.

ספורנו שמות ל':א'

מזבח מקטר קטרת. שיספיק בו מעט אש לקטרת בלבד, ולא יצטרך להיות חלול ולמלאותו באדמה, כמו

שהוצרך למזבח העולה לעשות האש תמיד על האדמה. אבל היה האש בזה המזבח על צפויו שהיה של זהב,

ובהיות האש מועט לא הספיק לשרוף את גרם המזבח שהיה של עץ.

הכתב והקבלה שמות כ':כ'

מזבח אדמה. מחובר באדמה שלא יבננו ע"ג עמודים או ע"ג בסיס. ד"א מזבח נחושת שממלאים חללו באדמה

(רש"י ממכילתא), לפי' הראשון ענין הסמיכות כמו ציצת הכנף, חשב האפוד, שפי' ציצת המחובר בכנף, חשב

המחובר באפוד, מזבח המחובר באדמה. ולפי' השני מזבח אדמה הוא בעצמו מזבח הנחושת, התם נקרא ע"ש

צפויו החיצוני, והכא ע"ש מלואו הפנימי. וכן מזבח הפנימי יקרא ע"ש מקומו הפנימי, ונקרא מזבח הקטרת

ע"ש דבר הנעשה עליו, ונקרא גם מזבח הזהב ע"ש הנעשה ממנו. וכן מנהג המקראות בכמה שמות. ובזה אין

טענות הראב"ע בזה כלום.

רש"ר הירש שמות כ':כ'

מזבח אדמה תעשה – לי: "שיהא מחובר באדמה שלא יבננו לא על גבי מחילות ולא על גבי כיפין" (זבחים

נ"ח.); וכן: "אין מעלין עולות גבוה מן הארץ טפח" (ר"ש אהלות ט':ט"ו ועי' משנה - למלך הל' בית הבחירה

פ"א הי"ג). המזבח הנייד שבאוהל מועד היה עשוי תלולית אדמה המכוסה מסביב במין קוביה חלולה - "נבוב

לחת" (להלן כ"ז:ח' ועי' פי' שם).

רש"ר הירש שמות כ"ז:ח'

נבוב ֻלֹחת. "נבוב" נזכר רק עוד פעם אחת במקרא: "ואיש נבוב ילבב" (איוב י"א:י"ב), ופירושו - חלול. המזבח

היה עשוי לוחות, והיה חלול מבפנים, ולא גוש מוצק. היה זה מזבח נייד שהועמד מעל ערימת אדמה, כפי

שנאמר כבר לעיל כ':כ"א. הרי זה "מזבח אדמה", שנדד עם העם ממקום למקום עד שבא למקומו הקבוע, ואז

נצטוו להקים "מזבח אבנים". בתקופת המעבר מילאו את המזבח של שילה, נוב וגבעון - אבנים במקום אדמה,
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לדעת ר' נתן (זבחים ס"א:).

נצי"ב שמות כ"ז:א'

ועשית את המזבח, ועשית מזבח מיבעי. אלא משום שכבר כתיב מזבח אדמה תעשה לי מש"ה בא הכתוב לפרש

כאן אותו מזבח. ובזה מיושב מה שלא ביאר הכתוב כאן שימלאנו באדמה והוא משום שכבר כתיב "מזבח

אדמה".

נצי"ב שמות כ"ז:ח'

נבוב לחות. לא שימלאו עפר בפעם הראשונה ואח"כ יסתמו בנסרים וכדומה. ויהיה העפר תמיד שם. אלא שיהיו

הלחות נבובים ופתוח מלמטה ובשעת נסיעה היה בלא אדמה ובכל הקמת המשכן מלאו אדמה. והטעם הוא

משום דחובה הוא שיהיה מחובר באדמה כדאי' בזבחים דנ"ח ובמכילתא ס"פ יתרו רי"א מזבח אדמה תעשה לי

שלא תבנהו ע"ג כפים ולא ע"ג עמודים. ובזה שהיה נבוב והיה מתחבר העפר שבלוחות לעפר הארץ נעשה

מחובר ממש. וכמש"כ התוס' סנהדרין דמ"ו ב' בד"ה הלישה.

הואיל משה שמות כ':כ'

מזבח אדמה – כתוב אחד אומר מזבח אדמה תעשה לי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי וגו', וכתוב אחד

אומר ועשו לי מקדש, ארון וכרובים, שלחן, מנורה, כיור, מזבחות ובגדי כהונה, זהב וכסף ונחשת? אין תימה

בדבר, כאן קודם מעשה העגל, כאן לאחר מעשה העגל (מהר"ר משה ערענרייך הלוי, ועיין עוד בפרשת תשא);

מ"מ הודיע האל ית"ש שזה היה חפצו שלא לבחור בבית ובאיש ובעבודה פרטית כי מלא כל הארץ כבודו וכל

בני האדם עבדיו, וזבחים ועולות הם יקרי הערך לפניו כשבאים בתורת נדבה (על ענין מצות הקרבנות עיין

במשתדל פרשת ויקרא), ומשקלקלו לא היו עוד ראוים לעבודה חפשית כזו וצריכים לגדרים לבלתי יסורו

מהדרך הישרה, לכל הפחות בעבודתם את ה', ולא יעבדוהו עבודת זמה וחרפה כעבודת יתר האומות את

אלהיהם.

אזכיר את שמי – אל"ף במקום ת"ו, וכמהו ותחס עליך (ש"א כ"ד י"ד), רבים עוד הביאם שד"ל בביאור

יחזקאל (ה' ו') על פסוק וחרב אריק אחריהם. וכן תרגם הירושלמי בכל אתר דתדכרו ית שמי, ואולי תיקון

סופרים הוא אחר איסור הבמות.

רד"צ הופמן שמות כ':כ'

מזבח אדמה תעשה לי – קשה לדעת באיזה מזבח מדובר כאן. ר' ישמעאל במכילתא (ובברייתא במס' זבחים

נ"ח.) 'מזבח מחובר באדמה תעשה לי' – שלא תבנהו על גבי כיפים ולא על גבי עמודים'. ברם דומה שאין זה

אלא דרש, וכי לפי פשוטו של מקרא צריך לומר שאדמה היא החומר שממנו צריך לעשות את המזבח, כלומר

'מזבח אדמה', הוא מזבח עשוי אדמה כשם שמזבח אבנים שבפסוק הבא אינו יכול להיות אלא מזבח עשוי

אבנים. על כן מבאר ר' נתן במכילתא: 'מזבח חלול באדמה תעשה לי, שנאמר נבוב לוחות תעשה אותו' (כ"ז:ח')
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ויונתן בן עוזיאל מתרגם שם 'חליל לוחן מלי עפרא תעביד יתיה'. והנה, ככל שיותר סביר הוא שמזבח הנחושת

אמנם מולא בשעת החנייה באדמה, קשה מאוד להניח שבמלים 'מזבח אדמה' שבכאן הכוונה למזבח זה.

אדרבה, ציווי זה הוא הסיבה שגם את המזבח שבמשכן צריכים למלא אדמה, וכפי שכבר העיר ראב"ע כאן,

והטוען גם בצדק, שאי אפשר לפרש 'מזבח אבנים' כמזבח שיש למלא אבנים, שהרי נאמר במפורש בס' דברים

(כ"ז:ה'-ו') לעשות מזבח שהוא כולו אבנים. על כן סובר ראב"ע שהמזבח המוזכר הוא זה שמשה הקימו עם

רדתו מן ההר, השוה להלן כ"ד:ד', כי שם נאמר 'ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים', בדיוק כפי שנצטוו כאן

'וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך'.

וזבחת עליו – אם נבין את הפועל 'וזבחת' במשמעו המילולי, כלומר ושחטת, הרי שצריך לפרש 'עליו' – לידו,

וכמפורש במכילתא: 'כנגדו'.

בכל המקום וגו' – סיפא זה יש לקרוא כמשפט בפני עצמו – בכל המקום שבו אזכיר את שמי, שם ארצה לבוא

אליך, וכדברי ראב"ע "בכל מקום אשר אשים זכר לשמי, שכבודי שוכן שם, כגון שילה ונוב, שעמד שם הארון,

אם תבוא אל המקום הנזכר לשמי לבקר אותי, גם אני 'אבוא אליך וברכתיך'." הפסוק 'מזבח אדמה' וגו' בא

אחר 'לא תעשון אתי' משום שעל מזבח זה נזרק דם הברית שבו התחייבו ישראל להכיר בה' לבדו ולשמור

מצוותיו. אחרי כן נאמר, כמתקשר אל 'אלהי כסף ואלהי זהב' וגו' אין אתם צריכים למתווך כלשהו, שהרי בכל

מקום אבוא אני עצמי לברככם. לפי ביאור זה צריך לראות במלים 'מזבח אדמה' ועד 'ואת בקרך' משום מאמר

מוסגר, והסיפא 'בכל המקום' וגו' מתקשר אל האיסור 'אלהי כסף ואלהי זהב' וגו'. ברם, הפסוק הבא – 'ואם

מזבח אבנים תעשה לי' ומצוות המזבח עד סוף הפרשה אינם משאירים ספק בכך שמצוות המזבח מתחילות

כבר במלים 'מזבח אדמה', וההבטחה 'בכל המקום' וגו' מוסבת על המזבח באורח כללי, כך שאי אפשר להסב

את מצוות 'מזבח אדמה' על המזבח היחידאי הזה שבנה משה ברדתו מסיני. ביארנו, כי 'בכל המקום' האמור

כאן מוסב על מזבחו של המשכן שהיה עובר ממקום למקום בשעת מסעי המדבר. ברם, כבר הקשינו למעלה על

ביאור זה שקשה לכנות מזבח זה 'מזבח אדמה', הגם שאכן מילאוהו אדמה בשעת חניית המחנה. כדי להגיע

לביאור מתקבל על הדעת, נשתדל תחילה להבין היטב את משמעם של הצירופים 'מזבח אדמה' מזה ו'מזבח

אבנים' מזה.

כבר ביאר רש"ר הירש יפה את משמע המזבח. המזבח מייצג את תפקידם של ישראל להעלות את כל הארצי אל

השמים, אליו ית'. אל לנו לייצג את האלוקים על ידי תמונות כדי להורידו אלי אדמה. אדרבה, עלינו לשאוף

להעלות את הארץ אלי שמים. והנה מזבח אדמה הוא מעין תל-אדמה ארעי, בעוד שמזבח אבנים הוא בניין חזק

וקבוע. האחד מתאים לתקופת מסעי המדבר, לעת מצבם חסר-המנוחה של בני ישראל, והאחר – לזמן שבו

ינחיל ה' מנוחה לישראל מכל אויביו סביב. במלים אחרות, מזבח האדמה מתאים לתקופה שחז"ל קוראים לה

שעת היתר הבמות, ואילו מזבח אבנים – לשעת איסור הבמות. בכל תקופה צריכה שאיפת העם להיות העלאת

הארצי אל השמים, בעיתות מנוחה ושלום בטוח – על ידי בנין חזק, אבל גם בעתות מסעות והעדר מנוחה אין

לחדול משאיפה זו.

כאשר אין מסוגלים להקים בנין של קבע, כי אז יש להקים לפחות תל אדמה שעליו תתנהל לפי שעה – באורח

ארעי – עבודת ה', וממנו יתעלה האדם אל אלוקיו. סוג אחרון זה של מזבחות אי אפשר היה להגביל למקום

אחד, כי בעתות כאלה לא תמיד אפשר להגיע לאחדות העם, ובני אדם המרוחקים ממקום המקדש העיקרי
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מנועים לעתים קרובות מלהגיע אליו. על כן היה מותר בזמנים אלה להקים מזבחות ולהקריב בהם קרבנות,

ובהם מדבר הכתוב באומרו 'מזבח אדמה תעשה לי... בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך'.

אמנם הקמת המזבחות מוגבלת כאן לאותם מקומות שה' יקדיש לתכלית זו על ידי התגלות כלשהי, ואכן

מלמדות אותנו תולדות ישראל שהיו מקומות כאלה. בבוכים מופיע מלאך אלהים לעיני העם והם הקימו שם

מזבח וזבחו לה' (שופטים ב':א'-ה'); מלאך מופיע לו לגדעון בעפרה והוא בונה שם מזבח (שם ו':כ"ד) ובדומה

לזה המזבח שמנוח בונה על פי ציוויו של מלאך (שם י"ג:י"ט).

כאשר בני ישראל נאספו לבית-אל, מקום שם שכן ארון הברית, הקריבו קרבנות – עולות ושלמים (שופטים

כ':כ"ו-כ"ז; כ"א:ד'). אסיפה דומה לפני ה' היתה בימי שמואל במצפה, והוא הקריב שם (שמואל א' ז':ט'). גם

במקום מגוריו של שמואל היתה במה, ודאי על פי גילוי אלוקי, שעליה הקריב קרבנות (שם ט':י"ב), וכן גם

בגלגל (שם י"ג:ט'). על פי ה' זובח שמואל בבית-לחם (שם ט"ז:ה'), ובהכרח היתה שם במה – מן הסתם עוד

מאז נמשח שם דוד למלך (שם שם י"ג), שהרי אבשלום זובח שם, ברשותו של דוד אביו (שמואל ב' ט"ו:ז'

ואילך). דוד גם בנה במה בגורנו של ארונה היבוסי כאשר ראה שם את מלאך ה', והקריב עליה קרבנות (שם

כ"ד:י"ז-כ"ה). במה גדולה היתה בגבעון בימי דוד ובראשית ממלכת שלמה (מלכים א' ג':ד'), הווה אומר שעד

אשר שקטה הארץ בימי שלמה הוקמו במות בכל חלקי הארץ, במקומות בהם נתגלתה השכינה. מסתבר, שרובן

של הבמות האלה שהוקמו מהר, עקב צורך השעה, היו עשויות אדמה בלבד, ורק אלה שהוקמו לקבע נבנו

מאבנים, ומובן מאליו שדבר זה מותר גם לגבי המזבח שבו מדובר כאן. ועם זאת מתכוונת התורה במלים

'מזבח אדמה' שבכאן ראשית כל לאותו מזבח שנועד לכל עם ישראל, ואשר צריך לבנותו במקום אחד,

לכשיבואו אל המנוחה ואל הנחלה. תקופת מנוחה כזאת יכולה היתה להתחיל כבר מיד עם כיבוש הארץ – אילו

הלכו ישראל בררך ה', ועל כן היה צריך לבנות מזבח אבנים תיכף אחר מעבר הירדן (דברים כ"ז:ה'; יהושע

ח':ל"א) מזבח, אשר יעיד על כך, שעתה הגיעה עת אחידות עבודת ה' הבאה לידי ביטוי במזבח אבנים אחד

קבוע, אך חטאי העם לא הניחוהו להגיע אל המנוחה. עוד מזבחות אדמה רבים היה צריך להקים עד הזמן שבו

מקדש אחד יאחד את כל ישראל.

המזבח שבמשכן היה עשוי נחושת, אך מולא אדמה, שהרי זה היה עדיין בימי מסעי המדבר. גם המזבח שבבית

המקדש היה עשוי נחושת, אך הוא מולא אבנים – סימן למנוחה המובטחת. והנה, אחר הקמת המשכן נאסרה

הקמת במות, כלומר הקמת מזבחות אדמה אחרים (ויקרא י"ז:ג'-ה'), אך מצוה זו היא ממצוות אוהל-המועד

שמעשה העגל קדם להן, ואשר ממנה ניכר, כי נצטוותה רק משום הדאגה, שמא ריבוי מזבחות יביא את בני

ישראל ח"ו לידי ע"ז, ומן המתואר בס' דברים פרק י"ד משתמע, שבהמשך מסע המדבר לא הקפידו עוד על

מצוה זו, וכי מן הסתם בוטלה. גם ייתכן שהאיסור היה רק בשעת החניות שבין המסעות, ואילו בשעת המסע

עצמו, כאשר אוהל מועד היה מפורק, מותר היה להקריב קרבן על גבי מזבח-אדמה שהוקם תוך זמן קצר. רק

בספר דברים אסר משה רבנו במפורש הקרבת קרבנות שלא במקום הנבחר – לתקופת המנוחה והנחלה. וכאן

נימוקו של האיסור אינו עוד שריבויים של מזבחות עלול להביא ח"ו לידי ע"ז, אלא העיקרון שלא-ל אחד אין

לעבוד – כמו לאלילי ע"ז – בכל מקום שאדם ירצה, אבל יש לקיים מקדש אחד כמו שגם הוא אחד, ודומה שכל

הנאמר בנדון בס' דברים (פרק י"ב) אינו אלא ביאורה של מצוה זו – 'ואם מזבח אבנים תעשה לי' – זה המזבח

היציב והקבוע שאין להקימו 'בכל מקום', אלא יש להקימו 'במקום אשר יבחר'.

ועל כן מצטווים ישראל סמוך לכניסתם לארץ (דברים כ"ז:ד') להקים מזבח אבנים בהר עיבל מיד אחרי עברם
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את הירדן – מצוה שיהושע אמנם מקיימה. ברם, מזבח אבנים זה לא התמיד להוות את המקדש העיקרי, אחרי

כיבוש הארץ בחר ה' ית' להקים את משכנו במקום מרכזי בארץ ישראל, בשילה, ולשם הביאו את אוהל מועד

(יהושע י"ח:א') זו היתה עיר הקודש ומשום כך נקראה על פי יעקב אבינו (בראשית מ"ט:י') – בשם שילה, עיר

המנוחה. לחטא נחשב אז, ולמרד בו ית', להקריב קרבן במקום אחר מזה שבשילה. ואולם המצב נשתנה; היו

מהומות. ה' נתגלה לאנשים נבחרים במקומות אחרים, גם ציווה להקים שם מזבחות, עד שדחה – בימי עלי

הכהן – את שילה לחלוטין, השפיל את עמו ומסרם לחרב ולשבי; השוה ירמיה ז':י"ב ואילך; כ"ו:ו'; תהלים

ע"ח:נ"ט-ס"ו. מכה קשה זו ביטלה את אחדות ישראל ואת אחדות המקדש. מזבחות הוקמו במקומות שונים,

ובחלקם – כנראה – על פי ציוויים של נביאים ורק שלמה הקים מחדש מזבח אחד יחיד, שאף הוכרו כמקום

יחיד להקרבת קרבנות לרצון ה' לתמיד – 'לשום שמי שם עד עולם' (מלכים א' ט':ג').


