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 ביום אדם, תולדת טפר זיץ א-ב. פסוקים ה,פרק
 אתו. עשה אלהים בדמות אדם אלהיםברא
 אתיטמם ויקרא אתם ויברך בראם, ונקבהזכר

 הבראם. ביוםאדם

 היום, המקובל במובן ספר לפעמים מציינת זו מלה פר.ס
 י(, ספרה "על י(, כריתתי "ספר השוהה ו רשימה או אגרת -ולפעמים

 השווה הדורותי או הצאצאינו הם אלה תולדת, - היחש"ג(."ספר
 עשרת אלא מכיל אינו כאן המובא הדורות סדר ד. ב, לעילביאורנו
 סדרי לכל הכותרת הנם שפסוקינו ייתכן, אך לנח. אדם שביןהדורות
 בראשית. בספר המובאים לאלה לפחות או בתורה, המובאיםהדורות
 לפני עוד קיימים היו דורות סדרי של כאלה שלוחות וייתכן,ייתכן
 ציוויו פי על בתורה, נכללו והם אום", תולדות "ספר בשם תורה,מתן
 וספר הברית ספר לגבי שנעשה כמו בדיוק השונים, במקומותית',

- ה'.מלחמת  ובפסוק א פסוק של )ברישא כאן באה זו מלה ם. ד א 
 התושי, המין כשם ב( ובפסוק א פסוק של )בסיפא וגם פרטי, כשםג(

 על עליו יספר תולדותיו, את ימנה שהכתוב ולפני כן. א, לעילכמו
 ; ובצאק5יו בקין אם כי בו דובר לא הקודם בפרק שכן עצמו,אדם

 נתפארו כבר אלה בפסוקים הנמסרות הקטעות ט. ו, להלןהשווה
 ואילך. כו א,לעיל,

 ויולד שנה ומאת שלשים אדם דידוי ג-ה.הפסוקים
 ימי ויהיו שת. את-כמו ויקרא כצלמהברמותו
 שנה, מאת שמנה את-טת הולידו אחריאדם
 אשרחחי אדם טלחימי ויהיו ובטת. בניםויולר

 ימת. שנה, מפלשים שנה מאותתשע

 - א. כד. דבריםי(
 - ט. יח, יהושעי(
 - ה. ז, נחמיה'(



 ה' ת י ש א רב.לח

 מהפא להחסיר הכתוב יכול ראכן ב4 -- המושא חסר כאן1י1לד.
 - א טז, להלן השווה י עצמו הנשוא בפועל כלולה משמעותו שכןזה,

 לומר, רצתו ו. מ ל צ כ 1 ת ו מ ד ב - לו4. ילדה לא אברם אשת"ושרי

 בדמותו עצמו- אדם כי נוצרו, אלהים בצלם אדם של חלציו יוצאישכל
 להדגיש צורך עוד אין מכן שלאחר בדורות לה דומה ובנו נברא,ית'
 ויקרא, - מאליה. למובנת הופכת כבר זו שתופעה מכיווןזאת,
 ואין השם. את הקובעת היא חוה כה ד, לעיל ואילו אדם, עלמוסב
 השט את קובעים והאם האב כרגיל שהרי סתירה, כל בכךלראות
 למשל השווה ; ותאמר ופעט ויאמר פעם להאמר איפוא ויטלביהד,
 בפועל שבלולה בן, המלה על מוסב הכימי ה מ ש - ג-ה. לח,להלן

 שקין מאחר אדם, אחרי האנושות אבי הוא ת, ש - כאמור."ויולד",
 בניט לאים לו היו שלא 4(, מכאן להסיק אין אך ה/ ידי עלנתקלל
 "אלה י( )יא, להלן הנאמר על להצביע די שת. שנולד לפגיאחרים
 לפני שכבר בעוד ארפכשד", את ויולד שנה מאת בו שם שםתולדות

 כדי ארפכשד, לפני לשם לו נולדו ואשור שעילם מסופה כב( )י,כן
 בכורתו. על מעידה הבניט מבין אחד בן של הזכרתו שאיןלהוכיח
 אלא הכתוב כוונה אין הפרק, סוף ועד י מפסוק יא, בפרק שםואכן,
 השאה את מונה הוא אין ולכן אבינה אברהם של אבותיו אתלמנות
 בלבד, נח של אבותיו למנות בא שבפרקנו הדורות סדר כאן. גסוכך
 בכורות כאן המנמים כל שלא הוא, סביר אף אלא שאפשר רק לאולכן
 בהם החיים, שגות פי על גם זו למסקנה להגיע ניתן ולכאורההיו,

 הית קינן )המוזכרים(. בניהם את זה בלוה המוזכרים האבותהולידו
 בנו הולדת בשעת היה והלה שבעינו בן מהללאל של הולדתובשעת
 ששים בן מתושלח הולדת בשעת חנוך היה וכן והמש. ששים בזירד
 וששים מאה בן בהיותו חנוך את הוליד ירה אשר בעוזי הוא, אףוחמש
 ולמך ושבע, שמתים מאה בן - למך את בהולדתו מתושלחושתים,
 בגיל זה שבשתי הקושי ושתים. שמונים מאה בן - נח אתבהולדתו
 בבורות כאן המוזכרים כל שלא באמור, נניח, אם בנקל נפתרההולדה

 - דילמן. זאת שעושה כפי'(



שפ ןבראשית

 נח. של אבותיו היותם אלא אינו להזכרתם היחיך קנה-המידה וכיהיק
 בהיותו רק בנים הוליד אשר נח, של במקרהו לראות יש זאתעם
 ההשגחה מעשה שזהו ונראה הכלל. מן ישא שנה, מאות חמשבן

 אלא בנים לו להעמיד שלא לנח ה' לו עשה צדקההעליונה.
 - בלבד בנים שלשה אז, וגם - שנה מאות חמש בןבהיותו

 מובעת בפרקנו ה ד י ל ו ה י ר ח א - במבול. זרעה באבדן יראהפן
 בהן הקל, בצורות ושלא הפעיל, צורות הי על תמידההולדה
 צורות באות לכך בדומה הקודם. בפרק זה לענין הכתובמשתמש
 טה יג, ח, פסוקים י, בפרק אשר בעוד ואילך, י יא, בפרקהפעיל
 ההבדל על איפוא נעמוד 5(. הקל בצורות הכתוב משתמש וכוכד
 ענין מצינו שאמנם לקבוע, יש תחילה ההפעיל. וצורת הקל צורתשבין

 עתיד בזמן מצינוהו לא מקום בשום אך עבר, בזמן הקל בצורתההולדה
 ההיפוך( רו עם עבר )או העתיד להבעת ההיפוך(. ח"ו ובלי)עם
 וכבר הפעילי(. צורת כלומר ויולד, הצורה את רק המקרא בכלנמצא
 הראשי הקו את מפרט שהכתוב אימת כל כי אהדינג מפרשיםבארו
 בעוד )הוליד(, ההפעיל בצורת משתמש הוא הרי הדורות, סדרשבלוח
 כדי אך הצדדיים, לקווים בקשר )ילד( הקל בצורת משתמששהוא

 ידי על הצורות בשימוש זה שוני מסבירים שהחוקרים הוא, טבעי אך5(
 Der יעקב, ב' אצל זה בענין השונות הדעות ריכוז השווה , במקורותשוני

.Pentateuch'גרין : להוסיף עוד יש ואליו ואילך, 59 ע tEinheit '150 ע 

 זה בענין ולבדוק לדון נשוב אנחנו ואילד. 170 ע' הלוי, 312, וע'ואילך
 - י. בפרק העמים ללוחותבקשר
 שני כאן איז שאכן כך, על החוקרים את להעמיד צריכה היתה זו תופעה*(

 פעם לפחות ב"ילד" המשתמש המקור ישתמש לא מדוע שכן, שונים.מקורות

 "ויולד א יא, בשופטים למשל, בא, מדוע ? העתיד להבעת גם הקלבצורת
 לא "המחברים" ששני הוא מקרה אך אם ז וילד - %א יפתח", אתגלעד

 מקרה, להיות היה יכ% גם הרי ההיפוך, 1"1 עם בעתיד הקל בצורתהשתמשי
 גם ומה יחד, גם - ההוליד ילד - הצורות בשתי ישתמש יחידשמחבר
 - ילד. ועירד ד"ה יח ד, לעיל אשא שבאר כפי שניהם, את סובלתשהלשון



 ה'בראשיתקכ

 יבוא לא מדוע לבאר, וכדי הצורות, שתי שבין ההבדל עצם אתלהבט
 מקראות" בשני להתבונז הוא הדין מן הקל, בבנין העתיד ומן פעםאף

 ילד "ובתואל דהיינו הוליד, לשון ובאחר ילד לשון בא מהםשבאהד
 )להלן יצחק* את הוליד "אברהם לעומת כג(, כב, )להלן רבקה"את
 ניתנה לבתואל - לומר הכוונה הראשון שבמקרה מסתבר יט(.כה,

 של מולידו הוא אברהם שאמנם מסופר, בשני ואילו לילדה,רבקה
 לידתה אודות על לנו למסור היא הראשון התיאור של תכליתויצחק.
 ; אביה בחיוהו אלא אינה בתואל, אביה, של חשיבותו וכל רבקה,של

 בהדגישו יצחק, הנולד, של חשיבותו את מגביר השני התיאורהאילו
 על מסופר כאשר וילד לשון לבוא יכול לא לכן הולידו. אברהםכי

 ילדו. בגין כחשוב האב את לתאר מקום אין כי האיש, שלהולדתו
 הראשיים הדורות סדרי בלוחות הוליד לשת תמיד שיבהוומכאן,
 כלומר מישהו, של יחוסו את לסמן הכוונה שם שכן בראשית,שבספר
 את להראות הכוונה בו ה, בפרק איפוא כך אבותיה אתלציין

 ואילך, י יא, בפרק וכן הראשון, אדם אל נח של הישירההתייחסותו
 שם, אל אברהם של הישירה התייחסותו את להראות הכוונהשם

 סל הולדותיו בסיפור הוליד לשון כתוב אין אכן שהנהוהראיה,
 הוא הכוונה עיקר זאת, לעומת י, בפרק עשיו'(. ושלישמעאל'(
 אומות, לשבעים והיתה רבתה נח בני של זו משפחה כיצדלהראות,
 י( המבול" אחר בנים להם "הולדו השווה 1 אלה אומותולמנות
 כמה למסור, היא שם הכוונה אחרות, במלים לפרק. כותרתהמשמש
 ובדומה ילד. לשון איפוא מתאים ולזה נח, מבני אחד לכל לו היובניט
 שקובע וכפי שבא", את ילד "אקשן - ג כה, פרק להלן גםלכך

 "אברהם כמו שביטוי הראי קטורה". בני אלה "כל )שם( הבאהפסוק
 בבני להכיר רוצה הכתוב אין הרי כי במקום, שם יהיה לאהוליד"
 באשר וגם זרע". לך יקרא "ביצחק רק שכן אברהם, כבניקטורה
 לתאר היא שהכוונה לחשוב, תהא טעות - הקודם בפרק יחלפסוק

 - יג-סו. כה, להלן'(
 - א. י, להלן '( - לו. פרק להלן'(



יא ןבראשית
 וכל למך, יא זה שבקטע המרכסת האיששת קי4 בס של יחוסםסדר

 רבקה(, לגבי כג כב, לדלהלן )בדומה אליו בקשר מסופר שםהמסופר

 המקבילה התוספת וכמוה זה תוספת י. ח - ר ש א - ילד. לשה באולכן

 על המלבי"ם עמד וכבר בירור, טעונה ז(, כה, )להלן אברהםאצל

 פשוטו לפי מתחוור האינו הדרשנות בדרך הוא פתרונו אך זה,קושי
 לשם לשון כפל אלא זה אין המקומות שבשני ייתכן "י(. המקראשל

 שנות כל הן אלה שאמנם לומר, שהכוונה ייתכן לאו, ואםמליצה,

 אצל ובמקביל : עדן לגן מחוץ חי שהיה השנים רק ולא אדם, שלחייו

 בגין של ליסודו אלה מלים הופך Pentateuch I)er בביאורו יעקב ב''ן(
 שלאחריו הדורות את הראשון אדם ראה שאכן לימוז, באות הן לדעתושלם.

 הישירים מצאצאיו הראשון איפוא היה ושנח בכלל(, עד )ולא נח של דורועד
 בשעת האב לאמור יכול לכן וכי הלה, של מותו אחר נולד אשר אדםשל

 האדמה נתקללה לא כי המ'(, כס, )להלן וגר ינחמנו" "זה - נח שללידתו

 אמנם והנה, המ'(. י:, ג, )לעיל - הייך" ימי -כל אדם של חייו למשךאלא

 תתע"ד בשנת גולד נח, אבי הוא למך, , לבריאה תתק"ל בשנת אדםנפטר

 בשנת נולד נח ואילו י אדם מות לפני שנה ושש חמישים דהיינולבריאה,
 שמתושלח מסופר, גם אבל אדם. מות אחר שנה ושש שמונים דהיינותתרנ"ו,

 "ויולד נאמר שלגביהן שנה, תשפ"ב עוד למה בנו את הולידו אחר חי,היה

 אלה בנים מבין שאחד להניח, מקום אין כלום המ'(. כן, )פסוק ובנות"בנים

 ולפני אדם מות אחרי דהיינו למך, אחר שנה ושש חמישים אחר גםנולד
 ? נח ללידת בקשר רק וגו' ינחמנו" "זה ייאמר מדוע כך, ואם ? נח שללידתו

 של חשיבותו על מראש מעיד אשר נבואי, ביטוי אלא איפוא זה איןלכאורה

 הדעת על מתקבל יותר ולא כלום. ולא אדם של מותו ולבין בינו ואיןנח,

 ז(, כה, )להלן אברהם שאצל חי" "אשר הבימוי את יעקב ב' של ביאורוהוא

 ועשיו, יעקב של לידתם בשעת חי עוד היה שאברהם לומר, הכוונה שםלפיו

 אילו המ'(. כב, )שם, ה'" את "לדרש רבקה הלכה שאליו הוא, זה היהוכי
 אברהם זה שהיה לרמוז היה הדין מן הרי כך, על לרמוז הכתוב בקשבאמת
 למנין בקשר %א כב(, )פסוק זה במקום בניה עתיד על לרבקה לה גלהאשר
 - חייו.שנות



 ה'בראשיתקכב

 יש ומקום כנען. בארץ חפו משך רק ולא חמה שנות כל -אברהם
 אצל גם שניהם; אצל הרי כי אלה, מקראות בשני זו הערהלהעיר

 בעל שינוי ביותר, חשוב מגורים שינוי חל אברהם, אצל וגםאים
 עד אחריהם, צאצאיהם ובשביל עצמם בשביל כך כל רבהמשמעות
 גם שמצדיקה חדשה, תקופה פתיחת זה בשינוי לראות היהשאפשר
 מנין אברהם אצל אחת פעם מצינו שבאמת וכפי מיוחד, שניםמנין
 אירע יעקב אצל גם ואגב, ג(. טז, )להלן לארץ כניסתו לפישנים
 שינת למצרים/ ירידתו הוא יצירה, חשיבות בעל מגוריםטינף

 יעקב "ויחי לציין צורך רואה שהכתוב עד רבה כה היאשחשיבותו
 "שהי - בסיפא הנאמר יובן פן 11(, שנה" עשרה שבע מצריםבארץ
 מונים כי מצינה שגם ומכיוון למצריס13(. בבואו החל וגו' יעקב"ימי
 של בכניסתו החל מצרים גלות של השנה ושלושים מאות ארבעאת

 שבשני חי" "אשר שהביטף מסתבר הרי כנען, לארץ אבינואברהם
 הדורות בסדר - כאמור. אי-הבנה, למנוע בא המוזכריםהמקראות
 שבה חייו שגת את המנהיט מן אחד כל לגבי הכתוב מצייןשבכאז
 את ולבסוף כ4 אחרי הי שהיה השנים מספר את המוזכר, אתהוליד
 מכן. שלאחר והשנים המוזכר הבן הולמת שנת סכום חייו, שנותכל

 למשל אחרים, במקומות גם מצינו שכאלה מיותרים לכאורהסיכומים
 בני מבין הצבא יוצאי של למיפקדם בקשר במדברו ספרבתחילת
 מסוג סיכומים אין ספרנו של יא שבפרק הדורות בסדר ואילוישראל,
 בני של המופלג חייהם אורך את להבליט הכוונה שכאן מסתבר,זה.

 מופלג חיים אורך חייהם, שנות סכום נקיבת ידי על - הראשניםהאדם
 את להוכיח הכרת רואה ממתיהן בן יוסף וכבר קדם בימי עוד התמיהזה

 אלה אנשים זכו לדבריוגי( במקרא. הנמסרים הנתונים שלנכונותם
 אלה מאשר יותר בריא במזת השתמשו ואף ה' מאת מיוהדליחס

 - כח. מי להלן11(
 - )הכף(. שם רשר"ה השהה'1(
 - ט. ג, 8, עתיקות18(



קמ יבראשית

 גם מצעו זג בהסבר צורך כל אק לכאורה אולם אחריהם"(.שבאו
 מאחרם ואף וחמישים מאה של ח~ם אורך של מקוים כעם אףמציע
 מתאימים, גהנאים להגיע, לבודדים ניתן כיום גם איפוא, אם,שנה.

 ודאי הרי השכיח, הגיל מן שלושה ופי שנים פי גבוה שהנולגיל
 עשרה פי גבוה לגיל אף להגיע היה אפשר נוחים יותר עודשבתנאים

 כוחות את למשל למנות אפשר אלה תנאים בין היום. השכיחמן
 הפשוט הח"מ אורה את האנושי, המין של נחלשים הבלחיהנעורים
 של הנוחים האקלים תנאי את הראשונים, האנשים של והיעילוהבריא
 כהנה. ועודהארץ
 הדורות שבסדר האנושות אבות הולידו שבהם השנים את נחבראם
 המבול ההל שבו למועד נקבל הרי )המוזכרים(, הבנים אתהזה

 שנה. ושש חמישים מאות שש אלף הכל בסך יא( ז, להלן)השווה
 הנתחים מן השומרוני התרגום הן השבעים הרגום הן סוטיםאמנם

 למבול ועד העולם מבריאת עברו השבעים תרגום לפישבמקרא.

 עם שבמקרא הסתתים את ליישב כדי מדרכם שיצאו החוקרים מן ,ש14(
 למשל, כך, ממש. דופן יוצאי לפתרונות בכך והגיעו היום, המקובלתהמציאות

 השמות ישרת את המפרשים ואחרים, Weltgeschichte) ,1 9 )11גטרר
 המובא השנים כמגין התקיים מהם אחד כל אשר עגומים, עשרה כשמותשבכאן
 בשגות הרואה Genesis) zur ,(Scholien רתנמילר למשל או השם.ליד

 אחד שם שרק רבים, דורות של חייהם שנות סכום את האלה המרובותהחיים
 שנת המושג את שמבארים אחרים, עוד או כאן. נמסר הדורותלשושלת

 בהסתכמם המקובלת, השנה מן בהרבה מצומצמת זמן כיחידת כאןשבנתובים
 או חודש אלא שאינן שנים היו אחרים, עתיקים לעמים וגם שלמערים, כךעל

 קושיות לסלק כדי יותר מאוחר במועד שהומצא )דבר אחדיםחדשים
 הדעת. על מתקבלים אינם הללו הנסיונות כל אלה(. עמים שלשבאגדותיהם

 את נוגדים - רבים קשיים ידי על מופרכים היותם מלבד - שהםמשום

 שנמסרים הפשוטים הנתונים את לדרוש הכרח כל אין וגם מקרא. שלפשוטו

 אפשרי כבלתי מקרא של פשוטו את לקבוע יסוד אין שכן שהבאנו, כפיבכתוב
 - כזה. גבחת לגיל שמגיעים אנשים מצינו לא שכיום משוםרק



 יבראשיתקמ
 -- .6)ג( .Alex לפי )ואילו 'מנה רשתיים או-בעים מארמיםאלפיים

 שלוש אלף - השומרוני התרגום ולפי ושתים( ששים מאתייםאלפיים
 נתוני של מהימנותם את נוכיח להלן אולם שנום ושבענסרות
 תרגום - ב ; מקרא - )א הסטיות את יראה הבא הלוח נ1(.המקרא
 השומרוני(. התרגום - ג יהשבעים

 ןש~ןש55ןן"" ן ש ,שח,שאשן2""%
962 0"1628ןא 930 ןח13080א

962 162800''ב ירד 930 2307001באדם
ג130saJ930ג - -  62785847
65300365א105807912א

165200365ב תנוד5707921שבשת
65300365ג105807912ג
187782969א90815905א

167802969ב מתושלח190715905באנוש
)187()782(

67653720ג90815905ג
182595777א70840910א

188565753ב למך170740910בקינן
53600653ג70840910ג
500450950א65830895א

450950 500 ,ב נח165730895 ב ,סהללאל
950 450 ן500ג830895 65ןג

 המספרימ עם זהה השבעים שבתרגום החיים שאורך יוצא,לפיכך
 מוסיפים זו לעומת למך(. של חייו אורי )להוציא במקראהנתונים
 הם אותה אשר תוספת ההולדה, לשנת שבה מאה רוב פי עלהשבעים
 זהה הוא הכולל החיים שאורך כך ההולדה, שלאחר השנים מןמנכים
 מתושלח אצל במקרא, המובא עם מירדפם הם נח ואצל ירד)אצל

 השבעים תרגום רבות שנים למשך נתקבל הנוצרית הכנסיה לגבי כי אף"(
 הולציננר בודה, דילמן, כגון חוקרים קבלו האחרונה בתקופה ואילוכקובע,
 - הקומדוני. התרנום נתוני אתושהריס



"ה ןבראשית
 התרמם בהשפעת כנראה 167, --- י1? 187 במספר שנוקבים"1

 התרמם  י1ל  המסית 82ח. במקום 188 למך אצל ואילוהשומרתי,
 את הקדימו ההבלוש שבספר הגתתים זהים עמהןה?רמרומ,

 מתקצר, כך ירי ועל ולמך, מתושלח ירד, אצל ההולדהשנות
 זה תרגום לפי שונה )ובכלל למבול הבריאה שבין הזמן גםכמובן,
 הייו אורך גם שונה וממילא נח, הולטת אחר למך של שנותיומספר
 הללו, האנושות מאבות אחד כל לגבי המספרים את נבדוק אםבכלל(.
 המקרא מספרי זהים חנוך לגבי וכן הראשונים חמשת שלגבינמצא
 איפוא ויש השבעים, תרגוט כנגד - השומרוני שבתרגום אלהעם

  לגבי  תתרגומימ שגי  נתוני עט  המקרא גתוגי  זהים נח לגבילהעדיפם.
 נתוני כנגד השבעים הרגום נתוני עם המקרא נתוני זהים ומתושלחירד

 שונות למך אצל רק להעדיפם. איפוא יש ושוב השומרוני,התרגום
 עדיפות הוכחה המקרים שאר שבכל מכיוון אולם, הגירסאות.שלוש

 תרגום שמספרי גם ומה זה, במקרה גם נתוניו להעדיף יש הריהמקרא,
 התרגום ממספרי מאשר המקרא ממספרי פתות סוטיםהשבעים
השומרוני.

 שנה, ובמארג שנים המש ויוקי4'ט21 ו-ח.הפמוקימ
 את4אנווט הולירו אחרי ויחייטת את4אנווט.ויולה

 ובמת. בנים ויולד שנה, מאות ושמנה שניםשבע
 מאות ותשע שנה עשרה שתים טל4ימי"טתויהיו

 וימת.שנה,

 הנתונים מובאים שבה במתכונה אחידות תמיד כמעט יש בשתהחל
 השווה י אלה מספרים שני וסיכום אחריה להולדה, עד החיים שנותעל

 על ח בפסוק חוזר הכתוב שאין לציין, וראוי במדבר. ספרתחילת
 להוציא המקרים, בכל מוסף ת מ וי - ה. שבפסוק חי" "אשרהביטוי
 להלן. והשווה ו כשאר מת לא אשר חנוך,אצל



 יבראשיתקט
 אהף וירלי ,רנה, רמטעים אנחם ויחי "כ. ,ים"9ס
 חכהט את-קינן הולייר אחרי אנווט תהיקינן.
 בנים ויולד שנחן מאות הטמנה שנהעיטרה
 ותשע שנים חכהט אנהם כלנימי ויהיוובנות.

 וימת* שנה,מאות
 ויחי אתפמהללאל. הגולד שנה, שבעים קינןויחי
 שנה ארבעים את"מהללאל הולידו אחריקינן

 כל- ויהיו ובנות. בנים ויולד שנה, סאותהטמנה
 וימת. שנה, מאות ותשע שנים עשר קיעימי
 ויזלף שנה, וננשים שנים חכהט מהללאלויחי

 את-ירד הולירו אחרי מהללאל ויחיאונ"ירר.
 כנים ויולד שנה, מאות תצמנה שנהשלשים
 שנה ותולעים חכחט מהללאל כלזימי ויהיוובנות.

 ויטה. שנח, פאותונטמנה
 ויולד שנה" ומאת שנה ונטשים שתיםויחי-ירד
 שמנה את-חנוך הולידו אחרי ויחי-ירדאת-חנוך.
 כלשימי-ירד ויהיו ובנות. בנים ויולד שנה,מאות
 וימת. שנה, מאות ותשע שנה ונטשיםשתים

 בדברי - ירד והשם ה יא, בנחמיה עוד מופיע מהללאלהשם
 מסופר, ד היובלות ובספר יג קו, חנוך בספר יח. ד, א'הימים

 השמים: מן המלאכים של ירידתם אירעה ירד שלשבימיו

 שנה, הטשים וגמש חנדך ויחי כא-כד.השוקים
 את-האלהים חנוך יתהלך את-מתושלח.וילד
 שנה, מאות שלש את-מתהטלח הולידואחרי
 חטשים חכחט חנוך, כל-ימי ויהי ובנות. בניםויולף
 אתש חנוך ויתהלך שנה. מאות חטלששנה

 אלהים. אתו כי-לקח ואיננוהאלהים,



קט יבראשית

 אלא האלים' עם "להחתלך ועוטף את לפרש אק תהלך.וי

 המנריה האנרטות אבות לשאר בנטוה ~תותר, רצף תפם לאורחכצית
 להלן - והראיה "ויח", - רגילים בחיים מדובר אליהם שבקשרכאן,
 עורר הייו כל שבמשך חנוך על עליו מסופר חנוך בספר ס.ו,

 היא שכן תמוהה, הזאת היחיד צורת י. ה י ו - לתשובה.בדרשותיו
 שנע מאות ושלש שנה וששים חמש -- ימם. שמטבת
 זהות חני של ששנחמז המקרין העובדה מן מסקנה שום להסיקאע
 וכשם ה נ נ י א ו . . . ך ל ה ת י ו - ההמה. שנת ימות מספרעם

 גם היתה כך האלהינו עם התהלכות של חיים היו חנוך שלשתחו
 והשווה ו "( הנביא אליהו כמו אליו, העולם מן אותו לקח ה'פטירתו.

 לקח ה' כי לומר שהכוונה מבין, יונתן התרגום גם טז. מה סירהס'
 קדם במימר לרקיעא "וסליק! - המלאכים בין אותו הצם חנוךאת
 ארי "וליתוהי מתרגם אתקלוס רבא". ספרא מיטסרון שמיה וקראה'

 אשר רגילה, במיתה כאן  מדובר  יצרצר  ונראה, היו, יתה אימת)לא(

 רק - האלהים מי על לקיחה - שונה באופן זה במקרהמצויינת

 ראה זה לקיחה של לסיבתה ובאשר מדובריי(. שבצדיקמשום
 חנוך. -תהלך ד"ה כאן ברש"י גם לכך ובדומה "(, רבהבראשית

 שנה חרמנים שבע כמההטלה מיהי כה-כז.הפסוקים

 אחרי מתושלח ויחי אתפלמך. ויולד שנה,דמאי
 מאות הצבע שנה כטמונים שתים את"למךהוליכו
 כע~רטלח כלפרצי ויהיו ובנות. בנים ויולרשנה,

 וישה. שנה, מאות ותשע שנה ונטשיםתשע

 - יא. ב, ב' מיציםין(
 תוספות השווה , "אמית" לפני "לא" המלה נוספה יותר שמאוחר ורומהו!(
 - )המ'(. ע"ב טז, דף זה, פסוק ד"הביבמות
 אמר רשע. פעמים צדיק, פעמים היה, חנף חנוך איבו, רבי "אמר'י(
 - )המ'(. א כה, פרשה אסלקנו", - בצדקו שברא עדהקב"ה,



 ןבראשיתץח

 "4 המבול בשנת הלה מתושלח של מותושנת

 דמאת שנה ושמנים שתים ייהיחלמך כח-לב.הפסוקים
 ינחמנו זה לאמר, נח את"שמו ויקרא בה ויולדשנה,

 ה'. אררה אשר מבהאדמה ירינו ומעצבוןממעשנו
 שנה ותשעים חמש את-נח הולירו אחריויחי"למך
 כל-ימי- ויהי ובנות. בנים ויולד שנה, מאתוחמש
 וימת. שנה, מאות ושבע שנה נטבעים שבעלמך

 את-שם נח ויולד שנה, מאות בףחמשויהיאנח
 ואתיפה.את"חם

 לידתו. בדבר הכתוב מאריך נח של חשיבותו משום ן. ב ד ל ווי
 ומשום בנות, אלא ללמך לו נולדו לא כה שעד ייתכן "בן=. נקראהוא
 ו. נ מ ח נ י . . . ח נ - תקוות. בו ועוררה זה בן הולדת אותו שמחהכך
 "כי בצדק, הראב"ע העיר כבר אך נחם, השורש מן גזור נח השםאין

 הקובע, הוא המלה שתוכן לאמור המלות", %א הטעמים ישמרוהעברים

 שגם ומכיון הס. נרדפים שמות ונחם נוח אכן התוכן מבחינתוהרי

 מתן לנמק למך היה יכול אמנם הן, זהות וחי"ת נועו האותיוהשתי
 שמואל שמו את "ותקרא והשווה ינתמני"י "זה ידי על נחהשם

 גברו וטורח שעמל מסתבר ממעשנו. - שאלתיו""2(. מהיכי
 ית', מצדו הראשון החסד שאות קווה ולמך במיוחד, ההיאבתקופה
 מכל אחרים. בשטחים גם תשועה אחריו ערור הבה הולדתדהיינו
 האלט לקללת בקשר ג בפרק הנאמר אל חוזר זה שפסוק ברור,מקוט

 "(.והאדמה

 למך של הולדתו שנת הקובעת זו השבעים, תרגום של אחת גירסה לפי9ן(

 ומכאן המבול, אחר רבות שנים עוד חי הלה היה מתושלח, של ה-167בשנת

 - ג-ה(. )לפסוקים לעיל והשווה י זו בדרך גם מופרכת זושגירסה
 - כ. א, א' שמואל9:(
 שבו )החלק המדומים החלקים שני של אחדותם את מוכיחה זו חזרה,י(

 את מפריע זה שפסוק מובן אלהים(. שם מופיע שבו והחלק הויה שםמופיע


