
 "יי.,ך:,.:2ע .יי,...י~רעת
 כל-החיה ואת את-נח אלהים ויזכך א.ב. הפסוק.ם ח,פרק

 רוח אלהים ויעבר בתבה, 14תו אהמרחרת-כל-ד"בד,בשץ
 וארבת תהום מעינת וימכרו המים. ונשכועל-ה14רץ

 מן-הוממים. הגשם ויכלאהשכרם,

 ארבעים תום מאז המאורעות מהלך את בפרוטרוט ומתאר הוזרהכתוב

 מיוחדת בפעולה צורך היה נשתחררו, הטבע שכוחות מכיוון הגשם.ימי
 והנה, כנו. על הישן הסדר את להחזיר כדי האלהית ההשגחהמצד

 האדם. בשל אלא באה איננה הטבע בדרך ההשגחה של כזאתהתערבות

 - בגללו. - לעולם מנוח ושהשיב נח את זכר שה' הכתוב מזכיר כךמשום
 הוליכו גם אשר הזועמים, הטבע כוחות להרגע. := שכך מלשון ו, כ ש יו

 ההתנפצות מסכנת התיבה נצלה וכך שככו-נהו, המים, פני על התיבהאת
 המים זרימת הופסקה בו שנק שלב זה וא'. ו ר כ ס י 1 -- סערות.עקב

 הורגשה לא עדיע אך הגדל, הכטפת למי הרף ללא כה עד תתכספושהלכו
 להעצר, = להכלא לעצור, לעכב, = לכלא ויכלא. - המים,ירידת
 נעצרו. ומשם הגשמים, באו שממנו המקום הם ם, י מ ש ה ן מ -לחדול.

 ויחסרו ועדם, הלוך הארץ מעל הסים ושפכו ג.ה.הפסוקים
 בחדש התבה ותנה יום. ומאת חכהטים מקצההמים

 והמים אררט. הרי על לחדדו, יום כשבעה-עשרשהביעי
 באחד בעשירי העשירי, החדש סעד וחסור הלוךהיו

 ההרים. ראלף נרגעלחדש

 קבן שלבים, ז2ף משום כאל גם יש לכאורה ויחסרה ו... ב שוי

 חסרו הם הרי הגשמים, הפסקת עם מיד לשוב המים ההלו שאמנםהגם
 ללא המים שיבת תיתכן 'סלא מכיתן אך יש. וחמישים מאה כעבוררק

 אל "החסרו" הביטה את ליחס יש בהכרח שיתמעטו, בלי כלומרחיסור,
 המאה ביום רק מורגשת המים התמעטות היתה בשבילם - התיבהתושבי

 לנבונות ראיה מכאן ה. ב ת ה ח נ ת ו - הגשמים. להפסקתוחמישים
 את  התיבה  לתושבי שסימנה היא אררט בהרי  התיבה נחיתתביאורנו,



יה יבראשית
 -- במטל עשר שבעה הם ער, השביעי בחדש -- המו.התמעטו

 ו-- יב, שוטים ה השו , אררט מהרי אחד על כימר ט, ר ר א י ר ה לע
 מתרגם מונתן קרדו מתרגם אתקלוס ט. ר ר א --- גלעד". בער"תקבר
 שבשפתו העתיקה קרדוכין או קורדאנה כלומר בפשיטא(, הוא )וכןקדרון

 א' )עתיקות מתתיהו בן יוסף אצל גם וכן העליון החדקל שלהשמאלית
 ארס שהנהר ארמניה, במזרח אזור שזהו חשבו כלל בדרך אך ו(.ג,

 ההר הוא התיבה, נחתה בו אשר שההר חשבו, אף אותו. חוצה)ארקסס(
 ך 1 ל ה - רגל(. 16,254 )גובהו זה שבאזור ביותרהגבוה

 1( מתמיד באומן ופוחת הולך כלומר ושוב, הלוך כמו ר, 1 ס חו

 כשהמים בתיבה, להבחין אפשר היה המים של זו מתמדתבהתמעטות
 חודש ראש הוא ש, ד ח ל ד ח א ב י ר י ש ע ב - וירדו. הלכושבירכתיה

 שבאזור. הגבוהים להרים שהכוונה מסתבר ם, י ר ה ה י ש א ר -תמוז.

 את-חלון נח ויפתח יונו, הנרבעים כקץ וייני ו-ז.הפסוקם
 חטוב יצוא ויצא את-הערב, ו-צלח עשה. אוטרהתבה

 הארץ. מעל המיםער-יבשת

 תמוז. חודש מראש נמנים אלה יום ארבעים ם. ו י ם י ע ב ר א ץ קמ
 חלל, מלשון ן, 1 ל ח - באב. עשרה ביום איפוא היתה העורבשליחת

 ו, לעיל, המוזכר הצהר עם זה חלון זהה ודאי ; :( שבקיר החלולהמקום

 - החלון. על מוסב ה ש ע ר ש א - פתוח. שהוא משום כך כאן שנקראטז,
 הוא ב. ר ע ה - החלון. דרך לעוף לו הניח שחרר, כלומר ח, ל ש יו

 סימן ישמש לתיבה ואי-שובו נבלות, אוכל שזה משום העורב אתשלח
 שהמים לכך סימן כלומר בגלוי, נראים והם הקרקע על מושלביםשפגרים
 התיבה מן עף העורב וטוב, יצוא ויצא -- ניכרת. במידהירדו
 "מבלתי השתה ; הפועל ועם  ותת, ב י --- לתוכן לחתר מבליואליה
 טז(. יד, )במדבריכלת"

 - 3. הערה 131 3, גזניוס ; 280 % איולד השת"1(
 - דובנו(, )ר"ש הרמבמ"ן של הביאור השתה2(



 ח'בראשיתקנו

 הכ"מ הקלו לריצת מאדו, את-היתה ו-דלח ח-ט.הפסוקים
 לכף-רגלה כרוח הינה ולא-כממשה הזירמה. פנימעל
 ו-פלח כל-הארץ; על-5ני כי-באם אל-התבה אליוותחוב

 אל-התבה. אליו אתה ויבא ויקחהידו

 פגרים נראים כבר כי לתיבה, אי-שובו ידי על העורב, שהראהלאחר
 אם לראות-להוודע, כדי היונה, את גם נח שלח ז(, )פסוק הקרקע פניעל

 לקבוע, ניתן לא שבמקרא הנתונים לפי לאו. או יותר עוד פחתוהמים

 זה שהיה מסתבר 5( המדרש לפי הראשונה. בפעם היונה נשלחהאימתי
 ימים שבעת עהר "יהל - י מפסוק והראיה העורב, שיגור אתרשבוע

 של במובן בא שכבד כשם מעם, להיות - קל ו. ל ק ה -אחרים".
 ישעיה והשווה י כא( יה )איוב ידע" ולא בניו "יכבדו - הרבהלהיות

 מנחג היו לא הם הרי ההרינו יבשו שכבר פי על אף ח. ו נ מ - כג.ח,
 הנביא כדברי בעמקים, לשהות המעדיפה ליוגה מתאים, בשבעהמקום

 הגאיותא. "כיוני טז( ז,)יחזקאל

 שלח ויסף אהלים, ימים שבעת עוד ויחל י-יב.הפסוקים
 והנה ערב לעת היתה אליו ותבא ש-התבה.את"היונה
 הנשרץ. מעל המים כי-קלו נח וידע כפיה, טרףעלה-זית
 ולא- את-היונה וישלח אחרים, ימים שבעת עודוייחל

 עור. ערב-אליווספה

 שיגור אחר שגם 3(, המדרש הסיק "עודי המלה מן ד. 1 ע ל ח י1
 הפעול, מבנין חול, "שרשו ל, ח י 1 - ימימ. שבעה נח המתיןהעורב
 "תיחל* 11(. בה(" ג, )שופטים בוש עד ויחילו י ומבנינו משרשווכן

- 
 ה( סד, )ישעי' "ונבל" אל בדומה ; יב פסוק להלן ראה יחל, של נפעלבנין

 היא יותר נבונה אך חול. השורש מן הפעיל זה הרי אחרים לפימוננבל.

 )המ'(. ט לג, פרשה רבה בראשית8(
-  

- ברדקק.*ט  



ק14 ח'בראשית

 הוא נכת ואל מלין, וילן כמו מחיל, קל בנין שהוא הרוווה, שלדעתו
 בעוד וחל(. מן )הפעיל "ויוחל' לבין "ויחל" בין מהותי הבדלקובע

 השהיה - בפועל הוראתו ומכאן רגילה, המתנה פירושושהראשון
 האחרון הרי שם(, הרשב"ם של ופירושו 4(, דברו" יחל "לא)השווה

 ח(. ויג, ח י, א' שמואל )השווה מסויים למועד עד מעשה לדחותמשמעותו

 מקום גם לה מצאה שכן בערב, מאוחר, באה היונה ב. ר ע ת ע ל-
 הלילה, במשך לתיבה מחוזן להשאר יכלה לא עדיין אך ; אוכל וגםמנוח
 מוצף כשהוא גם מתקיים הזית עץ ת. י ז - רדתו. עם שבה היאולכן
 איפוא, שייך והוא עתה, זה שנקטף דבר טרי, פירושו ף, ר ט -מים.
 לעומת רש"י, לדעת והרד"ק. התרגומים וכן ; "עלה" המלה אלכלואי,
 שנה בכך תתפרש הזכר צורת ; יונה על מוסב והוא פועל, זה הריזאת,
 )השווה שכיחה - הקמוצה הרי"ש ואילו ; היון את הזכר, אתשלח
 לנח, לו הוכיחה עתה זה נקטף שהעלה העובדה כג(. ושם יח ה,ויקרא

 אחר הפכן, בהרים. גדל הזית אין שכן המים, ירדו כבר בגיאיות גםכי
 הוסיפה לא והיא קנה את לבנות היונה יכלה כבר נוספים ימיםשבעה
 בעתיד ואילו קל, בנין שכיח בעבר ה. פ ס י - התיבה. אל עודלשוב
 באב, י' מיום שבועות שלושה נמנה אם - י(. פסוק )ראה הפעילבנין

 באלול. באהד היה היונה של השני ששיגורההרי

 ביתרון עבה ועמק-מאות 3אהת ויהי יג-יד.הפסוקים
 את4מבמה נח ויטר האבץ, מעל הכדם חרבו לחרשבאחד
 העמי ומהדש הארמה. פני חרבו והנה ויראהתבה

 הארץ. ימוצה לחדש, יום ועשריםבשבעה

 כך אחר ורק ימים, חודש נח המתין היונה של האחרון שיגורהאחר
 על להשקיף לו ניתן ממנה שכתוצאה פעולה התיבה, מכסה אתהסיר

 אולם האדמה, מפני נעלמו גם וממילא המים פסקו כי ראה והנהסביבתו.

 - ג. ל, במדבר4(



 ךבראשיתיח

 המים פסקו כלומר ו, ב ר ח -- ורכה. רטובה ער"ן היתה עצמההאדמה
 רק ץ, ר א ה ה ש ב י -- עות נראו שלא לומר אלא בא איתהעלמה

 יחרב "ונהר )השווה יבשים האדמה פני היו אמנם נוספים כחדשייםאחרי
 ה(. יט, ישעי'ויבש",

 מן-התבה, צא לאמר. אל-נח אלהים ו1ן4בך טו-יס.הפסוק.ם
 איטר-אתך כל-החיה אתך. ונשי-בניך ובניך ואשתךאתה

 הארץ על הרבכם ובכל-הרככו ובבהמה בעוףמכל-נשר
 ויצא-גה, על-הארין. ורבו ופרו בארץ ושרצו אתך,הוצא
 וכל- כל-רמש כל-החיה אתו. ונשי-בניו ורוצתוובניו
 מן-התבה. יצאו לכהטפחתיהם עי-הארץ, רומש כלהעוף

 את לצאת ה' ידי על נח נצטווה לגמרי, יבשה שהארץ אחררק
 בשר" "מכל אחריו, באים שפרטיו כלל זה הרי ה, י ח ה ל כ -התיבה.
 הדבר יט בפסוק ואי* בהמה, בכלל החיה כאן ובבהמה. --עף.
 היצא, הוא הקרי ואילו הכתיב, זהו א, צ ו ה -- היה. בכלל בהמההפוך,
 "איסירם" גם וראה ; ט( ה, )תהלים "הישר" השווה ; שוואיתביו"ד
 רש"י לדברי וכתיב. קרי בין זה הבדל בא מדוע ברור לא יב(. ז,)הושע
 אותם הוצא - "הוצא" ואילו לצאת, להם לומר - פירושו "היצא"הרי
 עוד באה אינה "היצא" שהצורה מכיוון אולם, לצאת. רוצים אינםאם
 בתחילת כמו ה ב ר ו ו ר פ 1 -- זה הבחנתו לבסס קשה במקרא,פעם

 לפרות הברכה ואת הכח את החי לעולם כאן גם ה' מעניק כן ק,הבריאה
 נפרד, באופן אך זה, בענין ברכה לאדם גם ניתנת ובמקבילולרבות.

 בדומה השונים, למינים הכוונה ם, ה י ת ח פ ש מ ל - ו-ט. א ט,להלן
 מאליהם; התיבה מן יצאו הם 6(.-יצאו. העולם שבבריאתל"למינהו"

 מאליהם. בתוכה נכנסו שגםכשם

 - כב. א, לע.ל5(
 - וכה. כד כא, שם,"(



"ט יבראשית

 המץ המשה ן %ל "קח */ מטח מ חק "9"
 במזבח. עלת תעל הטהור העוףומכל

 מקום הוא זה מזבח לה'. מזבה בונה שהאדם הראשונה, הפעםזוהי
 של שאיפתו על מראה עליו הקרבן העלאת או אליו והעליהמוגבה,
 שואף הוא ולכן בוראו אל להתקרב מבקש האדם השמים. כלפיהאדם
 והבל קין עולה. - נח של קרבנו גם נקרא לפיכך גבוה. יותר מקוםאל
 לעומתם, נח, ית'. בו הכרתם את לסמל שבא קרבן הביאו, מנחהרק

 הוא, המקריב של סמלו לשמים. אש בלהבות העולה קרבן עולה,מביא

 עצמו ולטהר ית' לו החיים את להקדיש השאיפה את להראות צריךוהוא
 לסי בפירושנו בהרחבה )וראה האלהית. האש ידי על עצמוולצרף
 - סה(. ע' ומשמעותם, הקרבנות של ערכם על הפרקויקרא,

 את לסמל למתאימים נח עשר אלה חיים בעלי ף. 1 ע ה . . . ה מ ה בה
 קרבן לצורך הותרו העופות מן ואילו הרגיל, הקרבן היא בהמההאדם.
 צפורים נח הקריב דומה, כך אז, אך ותור. יונה בני רק תורה מתןאחר

 הנודדת, הצפור, באמצעות לסמל התכוון ואולי שונים. ממיניםטהורות

 בצורה בוראו ידי על ניצל ואחר המבול מי גלי על שנטלטל האדםאת
 השם תמיד בא קרבנות עם בקשר ה'. ל ח ב ן מ - כך. כלמופלאה
 ית' קרבתו את האדם מבקש בקרבן שהרי אלהים, השם ולאהוי"ה

 האדם את המושיע האל ה', אצל אלא להשיג אין אלה ואת עמו,והאיחוד
 לו. קרבנות להקריב אפשר הוא, שה' משום רק אשרוהמחנכו,

 אל-  ~ץז ויחמך הניתח 4ט2-ריח הו וירח כא-כב.הפסוקים
 כי הארם בעבור את-האדמה עוד לקלל אשף לאלבו
 את- להכות עוד ולא-אסף כתעריו, רע האדם לביצר

 וקר וקציר ורע הארץ, כל-ימי עד עוויתי. כאיטרכל-חי
 חרבתו. לא ולילה ויום וחרף וק"ןוחם

 זו משמעות אולם ברעוא", "וקבלה מתרגם אונקלוס וגו'. ח ר יו

 - כ. ו, לעילז(



 יבראשיתקם
 "הרה" להסביר יותר נכת יהיה לכן "" "נרצה" בלשת בתורהמובעת

 וכיו"ב וישמע וירא, בביטויים משתמש שהכתוב כשם כי 9(. ויחושבמובן
 השמיעה, או הראיה חוש באמצעות תופש שהאדם חישה לציין כדי ה'אצל

 חוש באמצעות האדם אצל שנתפשת החישה את "וירח" מציין גםכך
 ר- לה' ביחס - פחות  סביר איפוא אינו  הריח לגבי "וירח" הביטויהריח.

 או נוחח השורש מן ח, ח י נ ה - הקול. לגבי וישמע הביטוימאשר
 מעלה, כלפי העולה הריח נעים. להיות רצון, לעשות - ופירושונוח,

 להרצות לה', לו להנעים האדם של הטוב רצונו על להודיעתפקידו
  זה, ריח ה' "חש" כאשר והנא ו. ב ל - ל א וף ר מ א י 1 - רצונו.לוולעשות

 אמר- קונו, רצון את תמיר  לעשות  הוא  שרצונו נח הראהשבאמצעותו
 להלן השווה ; נח לב אל ולא לבו, )אל עצמו אצל לבו", "אל ה'החליט
 וגו'. ד ו ע ל ל ק ל ף ס א א ל - האדמה. את עוד לקלל שלא ג(לד,

 ארם של  חטאו שלאחר האדמה קללת על מוסב  זה ש"עוד"מסתבר
 מידת את שאפילו איפוא, הוא זו ההלטה של פירושה י יז( ג,)לעיל

 ר. צ י י כ - האדם. חטא בשל ה' עתי יפחית לא האדמה שלפוריותה
 אחראי הוא אין שבה בתקופה מנעוריו, רעות חושב שהאדםמשום

 ביסורו 10(. הזה הרע ההרגל מן להגמל עליו יקשה כשיגדל, הרילמעשיו,
- קונו רצון לעשות האדםחפץ  לעשות שרצוננו לפניך וידוע "גלוי 

 העד הוא הניחוח ריח י1( וכו' שבעיסה" שאור - מעכב ומירצונך,
 להביאעוד שלא ה', מחליט עוד סף. א - א האדם.-ול של הטובלרצונו
 זה הרי המקרא טעמי לפי הארד כל-ימי עד -- בעולם.מבול
 "עודם השתה ; הארץ" ימי ל"כל נסמך היא "עד" והמלה רישא,משפט

 וגו'. ר י צ ק 1 ע ר ז - קיימת. תהא שהארץ זמן כל כלומר 2ן(,מדברים"

 בפסוקנו שנמנות הרי ז( א, תענית בתוספתא )וכן ע"ב קו, מציעא בבאלפי

 - ד. א, ייקרא8(
)'wahr nahm ,er -  

 - )המ'(. יצר כי ד"ה החיים אור השדה19(
- )המ'(. ע"א יז, ברכות אלכסנדרי, ר' תפילתזי(  

 - יד. 1, אסתר2ן(



קמא ח'.בראשית

 מרחשת תשרי, "חצי חדשיים. בת הש מהן אחת כשכל שנה, תקומתשש
 שבט, חצי ; חורף - שבט וחצי טבת כסליו, חצי ; זרע - כסליווחצי

 חצי ; קציר - סיון וחצי אייר ניסן, חצי ; קור - ניסן וחציאדר
 )חום, חום" - תשרי וחצי אלול אב, חצי ; קיץ - אב וחצי תמוזסיון,

 שסדר מכיוון אולם, 15(. מקייטא" קשיא דקייטא "שילהי שאמרומשום
 *ויום שהמלים מכיוון וגם התיכון, במזרח אלא קיים אינו זהתקופות
 של פשוטו כי להניח, בוודאי מותר זו, בסדרה משתלבות אינןולילה"
 שתהיה כך העולם סדר את לקיים רוצה הקב"ה - כללי הואמקרא

 ותבא זריעה תקופת תהא המנוגדות. התקופות של קבועהמחזוריות
 קיץ ; השנה כדי תוך תתחלפנה וחום קור תקופות ; קצירהתקופת
 יום וכן והגשמים הקור ותקופת והיובש החום תקופת כלומרוחורף,
 פוריותה תקויים זו בדרך לסירוגין. יבואו הניגודים - יתחלפוולילה
 יעורער לא לאדם. לו נוח שיהיה זמנים סדר יווצר וגם האדמה,של
 העולם. סדר - המבול בימי שקרה כפי -עוד


