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  [יב] 

ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה ּוִמֹּכל ) כא-ח, כ(

ת ָהעוֹף ַהָּטהוֹ  ַוָּיַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחַח ַוֹּיאֶמר ה'  ַּבִּמְזֵּבַח:ר ַוַּיַעל ֹע

א ֹאִסף ְלַקֵּלל עוֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם ִּכי ֵיֶצר ֵלב  ֶאל ִלּבוֹ 

                                                 
ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה [יב] תוכן דבריו. על הפסוק " 1

ת ַּבִּמְזֵּבחַ   ביר, ט) "לד ,נח", איתא במדרש רבה (ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטהֹור ַוַּיַעל ֹע

". פירוש, דהמילה אלעזר בן יעקב אומר על מזבח הגדול שבירושלים

"מזבח" נראית מיותרת, דכבר כתיב שבנה מזבח, ודי לכתוב שהעלה עולות, 

וידענא דהוא על המזבח. ומפרש רבי אלעזר בן יעקב, דבא ללמד, שמקום 

המזבח היה במזבח הגדול בירושלים. אלא שעוד צריך ביאור, מה נתכון 

זבח הגדול, או הפסוק ללמד בזה, ומאי נפקא מינא אם היה זה במקום המ

  לא.

ומבאר המשך חכמה דשיטת רבי אלעזר בן יעקב באה ליישב הרבה מאוד 

  ענינים, וכדי להבין זאת יש להקדים.

דהנה בזמן שהיה היתר להקריב בבמות, מבואר בזבחים שיש לקרבנות על 

הבמה דין אחר מקרבנות במשכן ובבית המקדש: א. איתא בזבחים (קח, א) 

מה, כלומר אין צורך להקריב על גבי המזבח בבמה, דאין דין של מזבח בב

אלא אפילו מקריב על אבן או על הסלע הוי הקרבה, ולכן בזמן איסור 

הבמות, אם מקריב על אבן חייב, דנחשב שמקריב בחוץ, כיון שאין דין 

מזבח בחוץ. [ואף על פי שדין זה מחלוקת תנאים היא, מכל מקום, מבאר 

  ן מזבח בבמה אתי שפיר]. המשך חכמה, דאפילו למ"ד אי

ר"י אומר: אין מנחה בבמה, וכיהון ובגדי שרת, ) "א ,קיג(זבחים ב. מבואר ב

". פירוש, דבהקרבה בבמה אין צריך להיות כהן, ולא וכלי שרת וריח ניחוח

בגדי שרת, ולא כלי שרת, ולא צריך להיות לריח ניחוח. דהיינו שבבית 

הקריב, שאין זה ריח ניחוח אבל המקדש אסור לצלות אברים, ואחרי כן ל

  בבמה אין צורך לריח ניחוח (רש"י, שם).

והשתא יש לדקדק כמה דקדוקים בפרשה זו: א. מדוע בנה נח מזבח, והרי 

בבמה אין צורך במזבח, ואם תמצי לומר, שאף על פי כן בנה מזבח, מדוע 

ח הוצרך הכתוב לפרש זאת, והרי אין מזבח בבמה. ב. כיון שאין צורך ברי

ניחוח, מדוע כתוב (ח, כא) וירח ה' את ריח הניחוח, ומשמע דנח הקריב 

לריח ניחוח, והרי בבמה אין צורך בריח ניחוח ג. מדוע לא כתוב מעשה 

  השחיטה של נח, אלא שהעלה בלבד, כדתיב ויבן כו', ויעל עולות.

וכל זה בא הכתוב לבאר לפי שיטת רבי אלעזר בן יעקב. דבאמת, אף על פי 

ן נח עוד לא היה בית המקדש והותרו הבמות, מכל מקום, כיון שבנה שבזמ

  ָהָאָדם ַרע

  האם מזבח של נח היה כדין במה, או כדין בית המקדש

במזבח הגדול  (נח, לד, ט) כ) ויבן נח מזבח. אמרו במדרש רבהח, (

 ,דכאן היה דין קדושת בית המקדש ,זהלפי  1בירושלים. יתכן

נח מזבח במקום המזבח הגדול בירושלים, היה לזה דין של מזבח בבית 

המקדש, [ואפשר להוסיף נופך, דבמקום המקדש לא הותרו הבמות מעולם, 

ומבריאת העולם המקום קודש, והמקריב בו מקריב מדין קרבן בבית 

יה בהכרח שיהיה שם מזבח, ויהיה לריח ניחוח, לכן המקדש]. לפיכך ה

  דקדק הכתוב שבנה מזבח והקריב לריח ניחוח.

אלא שלפי זה קשה, הרי צריך גם כהן, אלא דלא קשיא, דבאמת נח דינו 

ככהן, דמבואר במדבר רבה (ח, ד), דלפני שעמד שבט לוי היתה העבודה 

דינו ככהן, ובזה מיושב בבכורות, והיה דינם ככהנים, ומבואר שם, דנח היה 

נמי מדוע לא כתוב ששחט את הקרבנות, כיון שבאמת נח לא שחט את 

הקרבנות, אלא בניו שחטו, שאף על פי שנתבאר שהיה צריך כהן, היינו 

דוקא בהעלה, אבל שחיטה כשרה בזר (ברכות לא, ב. ועוד), לפיכך עשה 

  נח רק העלה, והשתא מיושב כל הדקדוקים הנ"ל.

ריך ביאור, דמבואר בזבחים (קטו, ב) שאפשר לעלות בבמה אלא שעוד צ

בין חיה ובין עוף, מה שאין כן בבית המקדש, לא הותר חיה, ולא כל 

הבהמות, אם כן קשה, איך הקריב נח חיה, והרי דין בית המקדש היה למזבח 

זה, ואין לומר דהקריב רק בהמה ולא חיה, דלשון הכתוב משמע שהקריב 

"מכל הבהמה", וחיה בכלל בהמה, וכן מבואר בזבחים הכל, דכתיב ויקח 

(שם) שהקריב מהכל, [ובאמת היה אפשר לומר דרבי אלעזר בן עזריה 

חולק, וסובר שלא הקריב רק מהבהמה, אלא שאין צורך לומר דפליג]. 

ומבאר המשך חכמה, דאף על פי שדין מזבח זה היה כבית המקדש, מכל 

חיים טהורים, היה דינו כבמה, והטעם,  מקום, לענין הקרבת חיה ושאר בעלי

אמר  ,אמר ר' יהודה בר ר' סימון) "ו ,ויקרא רבה כזדהנה איתא במדרש (

שלשה ברשותך וז' אינן  ,עשרה מיני בהמות מסרתי לך ,הקדוש ברוך הוא

וז' אינן  ,יד) שור שה כשבים ושה עזים ,שלשה ברשותך (דברים ,ברשותך

ולא  ,לא הטרחתי עליכם ,ודישון ותאו וזמר איל וצבי ויחמור ואקו ,ברשותך

 ,אמרתי אליכם להתייגע בהרים להביא לפני קרבן מאלו שאינן ברשותך

הדא הוא דכתיב שור או כשב  ,מן הגדל על אבוסיך ,אלא ממה שברשותך

  " ע"כ.או עז

ועל פי זה יש לומר, דכיון שכל בעלי החיים היו תחת יד נח, והיו מצויין 

ותר להקריב גם חיה וכל עוף, ובזה מיושב הכל, זה תוכן אצלו, לכן היה מ
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ואין ריח  (זבחים קח, ב), ומשום זה, אף על גב דאין מזבח בבמה

ונח היה  ,, היה כאן מזבח וריח נחוח(זבחים קיג, א) נחוח בבמה

ה, דלזה בעי כהן, , ורק העלאה היה עוש(במדבר רבה, ד, ח) כהן

ומה שהקריב מכל החיה והעוף, הוא  .ת במזבחולוב ויעל עילכן כת

לא הטרחתי עליך  (ויקרא רבה, אמור, כז, ו. ועוד), כמדרשם

וזה הטעם שנאסר  ,מן המדבר רק בקר וצאן שהם ברשותךלהביא 

חיה ועוף להקרבה, כדי שלא ימסור אדם נפשו לצוד ציד להביא 

חת לקרבן ממדבר ומן הרודפים. לזה בנח, שהיו כולם אצלו ות

  .2היה מקריב מכולם, ונכון ,ידו

  

  [יג] 

ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ) ט, ג(

  ָלֶכם ֶאת ֹּכל:

  מדוע נאסר לאדם לאכול דגים ובעלי חיים, ולנח הותר

                                                 

  דבריו בסייעתא דשמיא.

[ודע שבכמה מקומות בזבחים (קח, ב. קטו, ב ועוד) מבואר בש"ס, שדין 

נח היה כדין מקריב בבמה, ולא על מזבח בבית המקדש, ולכן למדו מנח 

חד שמותר להקריב כל בהמה וחיה בבמה, ולמדו מנח שצריך מזבח בבמה ל

מאן דאמר כו'. ואין זה קושיא כלל על דברי המשך חכמה, דהמשך חכמה 

בא לבאר, ששיטת רבי אלעזר בן יעקב היא אחרת משאר תנאים, ופליג 

עליהו, וסובר שמזבח של נח היה דינו כבית המקדש, ומחלוקת תנאים היא, 

ולא בא אלא לבאר שיטת רבי אלעזר בן יעקב, ומבאר עד כמה עמוקה 

 שבכמה מילים בא ליישב הרבה מאוד דקדוקים וענינים].שיטתו, 
בנה נח את המזבח על  ,תמצית דבריו: לפי רבי אלעזר בן יעקב 2

אלא כהקרבה  ,ולכן לא היה דינו כבמה קטנה ,מקום המקדש

 - לפי רבי אלעזר בן יעקב -ובזה מיושב  .בבית המקדש ממש

מדוע היה צריך מזבח, וריח ניחוח,  והרי אין צורך במזבח בבמה 

כיון ששחיטה כשרה בזר  ,ולכן לא כתוב ששחטם .ובריח ניחוח

אבל הקרבה פסולה בזר בבית  ,ובניו שחטו ,אפילו בבית המקדש

אבל אם היה  שנח היה דינו ככהן. לכן כתוב שהעלה ,המקדש

  ב בבמה.גם זר כשר להקרי ישהר ,קשה ,דינו כבמה

  

  ]יג[

אמר רב יהודה אמר רב: אדם ) "ב ,נט(סנהדרין [יג] תוכן דבריו, דגרסינן ב 3

לכם יהיה לאכלה ולכל  (א, כט) הראשון לא הותר לו בשר לאכילה, דכתיב

לא הותר  3ג) כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה. דאדםט, (

, רק נח זכה בהן בשכר טיפולו (סנהדרין נט, ב) לו בשר לאכילה

וקיומו אותם כל זמן היותו בתיבה, והכין להם מדור לקיים 

והדגים שבים שלא  ,המיניהם, לכן בשכר זה ניתנו לו לאכל

שלא להטיל קנאה  ,] ניתנו לאכילהאנימוחו במבול [קידושין יג, 

  .4]אבמעשה בראשית [מגילה כה, 

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.
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(ט, ג) ולא חית הארץ לכם. וכשבאו בני נח התיר להם, שנאמר  -חית הארץ 

  .ולא נתנו חז"ל טעם בדבר", לכם את כלכירק עשב נתתי 

ומבאר המשך חכמה הטעם בזה, דבאמת לא נתן ה' לאדם להרוג בעל חי 

בשכר טיפולו וקיומו אותם כל זמן היותו בתיבה, והכין למאכלו, אבל נח "

להם מדור לקיים מיניהם, לכן בשכר זה ניתנו לו לאכלה בשכר טיפולו 

והכין להם מדור לקיים מיניהם, לכן וקיומו אותם כל זמן היותו בתיבה, 

  ".בשכר זה ניתנו לו לאכלה

אלא שלפי זה יש להקשות, דהנה הא דאדם הראשון לא הותר לאכול בשר, 

ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ) "א, כטהיינו גם דגים, כדכתיב ( ַוֹּיאֶמר ֱא

ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם  ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת

", מפורש, דרק גידלוי קרקע ולא דגים הותר לאדם. והנה אמרו ִיְהֶיה ְלָאְכָלה

בקידושין (יג, א), דדגים שבים לא מתו במבול, אם כן מדוע הותר לנח 

  לאכול דגים, והרי לא טיפל בהם, ובאיזה שכר זכה לאכול דגים שבים.

ב המשך חכמה, כדי שלא להטיל קנאה במעשה בראשית. והוא, על ומייש

פי מה שאמרו במגילה (כה, א) שלא יאמר על קן ציפור הגיעו רחמיך, כדי 

שלא יטיל קנאה במשעה בראשית, והיינו, שיאמרו שעל ציפור חס ועל 

אחרים לא חס, כמו כן הכא, כדי שלא יאמרו שעל דגים חס, ועל בעלי חיים 

 הותר לאכול דגים. -, כיון שהותר בעלי חיים לא חס, לכן
תמצית דבריו: בעלי חיים הותרו לנח בשכר טיפולו בהם וקיומם  4

בזכותו, אבל הדגים שלא מתו במבול, הותר לאכול, כדי שלא 

  יאמרו על הדגים חס, ועל בעלי החיים לא חס.

   


