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 פרק ו המשך 
 

 ]י,ו-ט,ו [אלה תולדות נח
  

 :נַֹח-ֱאלִֹהים הִ ְתַהֶּלְךָה-ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמי ם ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת ֵאּלֶ ה  ט
  :ָיֶפת-ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-נַֹח ְׁשלָׁש ה ָבִני ם ֶאת ַוּיֹוֶלד י

 

 ]  ?מדוע הוזכרה לידתו של נח פעמיים: ['השאלה הא
ויהי נח בן חמש 'כמו שאמר , אחרי אשר סיפרה התורה  בסוף סדר בראשית תולדות נח

 ? ה לזכרו שנית בכאןמה ראת' מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת

 

 התשובה
יני אדם הראשון בראשית י ענתהאלוהיפרה התורה יאחרי אשר בסדר בראשית ס

 למין  שניה להיותו ההתחלה ה, באה לספר בסדר השני עניני נח וקורותיו,והתחלת מינו

 ,  ועם היות שכבר נזכרו למעלה תולדות נח ובניו. כמו שיתבאר אחר זה בפרשה,האנושי

 :בותיכאן פעם שנית לשתי סהנה נזכרו 

 

 מאבות השלשלת חד כמו שזכר כל  א,לפי שבסדר בראשית לא נזכר נח ותולדותיו ,’לה

 ו בענייניפ ור יאמנם מפני מעלת נח ושלמותו רצה הכתוב להרחיב הס. שנזכרו שמה

 ,ינו בכלל האחרים בספר תולדות אדםיפר עני ולכן אחר שס.בות שיתבארו אחר זהילס

 להיות נח התחלת היחס וראשית המין כ דמות וערך ,ו בספר ב פני עצמוחזר לספר אות

 . וענייניכחוזר מראש לספר  ,אלה תולדות נח ולכן התחילה הפרשה .אדם הראשון

 

 ,צל מן המב ולי שנ''ונח מצא חן בעיני ה' כי בעבור שאמר למעלה , היאשניהבה היוהס

 שלא היו לו כ י אם ,ושלמותו  במינופר  שלמותו בעצמו י וס,תה  סיבתויהתחיל לבאר איך הי

 .  עמווניצול להודיע שכולם , בנים בלבדשלושה

 . ’והותרה בזה השאלה לה
 

  נח איש צדיק תמים היה בדורותיו–תולדות נח : הרחבת הנושא בחלק שני
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 ]?מדוע הוזכר המבול פעמיים[' השאלה הב
וירא אלהים ': האלהיםנכפל בכתוב זיכרו ן השחתת דור המבול אחר השחתת הארץ לפני 

 . שהוא כפל מבואר', את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו

הלא ידענו , יראה שאין עניין לו, וירא אלהים א ת הארץ  ו הנה נשחתהגם אמרו 

 .שהקדוש ברוך הוא ממכון שבתו משגיח ורואה את הכל

 

 'התשובה לשאלה ב

  .ותשחת הארץ לפני האלהים
 . בגזל -תמלא הארץ חמס  ו;בעריות ועבודת כוכבים - הארץותשחת  פירש י"רש

 

 ומה שבין אדם , מה שבין אדם לחברו:נות שניםו כי להיות סוגי הע ו,והיותר נראה בפסוק

כנגד המצוות האלהיות שהיו בינ ם   ,ותשחת הארץ לפני האלהיםאמרה תורה . למקום

ים  זה את זה ממונו ואשתו  שהיו גוזל,במה שבין  אדם לחברו ,ותמלא הארץ חמס. למקום

 מן ההשחתה שהוא לפני האלהים במה  חד המין הארשולפי שלא פי. מכל אשר בחרו

רוצה לומר  ' וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית וגו : חוזר לבארו,היה

 . שההשחתה לפני האלהים הייתה שהשחיתו את דרכם הטבעי

 

 ןקניי והוא אשר לו ,י הנה הרשע כ, ותשחת הארץ לפני האלהים,ואפשר עוד לפרש

בדל מהבלתי כובש את הוא נ כי בזה . מגונהה הרשעאת מעשה לא יראה בעיניו ,הרשע

 ,ה תתקפהוו עם היות שהתאו, כי שכלו ישר. שהוא מכיר את הרע במה שהוא רע,יצרו

 יבחר התענוג מצד  , והוא הבלתי מסתפק,ואמנם הרשע. ולא יוכל השכל להתקומם כנגדה

על יביאהו אל הסכלות ו ין אשר לו בזה ה פי לפי שהקנ, בחשבו שהו א טוב,הנבערשכלו 

 ,ולזה אמרה תורה כי  הארץ נשחתה לפני האלהים .דותיבספר המ כמ ו ש התבאר ,הזה

 . כי לא היה בהם מי שיכי ר היותה השחתה ופועל רע, ולא לפני אנשי הדור:כלומר

  

א כולל למה שבין אדם לחברו ולמה  והו.ותמלא הארץ חמס באומרו ,באר במה נשחתהו

פול ילהגיד שאדם אין בארץ שלא י ,ותמלא הארץ וזה אמר גם כן ,שבין נפשם לגופו

לה מצד ותה ההשחתה כיולפי שהי.  זולת נח הצדיק,לה מלאה מזהו כי כ,בהשחתה

 וכן בסוף סדר .לה לארץוחס ההשחתה כי לכן י,מרם על שכלם תגבורת רבושגבר ח

 . בראשית
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  'כי עשה את האדם בארץ' וינחם ה. כי  רבה רעת האדם בארץ' וירא ה'
 וכדי שלא . וכמו  שביארתי שם,מרם הרע הארצייו הוא רמז לח, במקומות אלוארץשם 

וירא אלהים את  , הוצרך הכתוב לבאר ולומר,ת עצמה נשחתהי שהארץ היסודויחשב

 שראה יתברך הה ההשחת והנ:ר כלומ. כל בשר את דרכות כי השחי,ההארץ והנה נשחת

 .בתהי אלא בהשחית כל בשר את דרכו מס, אינו מפשטותה ועצמה, ויחס אליהם,בארץ

 . על הארץוהוא אמרו 

 

א כל בשר ויב' והוא כמו . הזה לאדםם הוא רמז במקו,כל בשרואמנם מה שאמר 

.   על בעלי החיים בכלל, עם היות שאחרי זה אמר מכל החי מכל בשר.'להשתחוות לפני

 .  מינםם לשאינם חיה ועוף נזק קילו אפי, כי השחית כל בשר: דרשול"חזו

 
פול השאלה י ות. הביאם לזההצוץ עליון מפועל המערכי יתחייב שנ,ואם היה הדבר כן

 . כ נענשו" למה א,ההחזק
 ולכן היותר טוב  . ואין במ ה שאמר נחת רוח, להשיב על הספק הזהן"הרוכבר חתר 

 . שנאמר שהוא דרך דרש

 

 ,נשםו אפשר לפרש שבא קצם וע.ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפניאמנם אמרו ו

 ם  ואין ראוי להאריך אפי עליה,ענש מפני החמס המגיע לארץ מפניהםים להישהם ראוי

 .  ומסירם מן הארץם משחית,רוצה לומר .הנני משחיתם את הארץ ולכן ,עוד

 

 , וידעתי שלא ישובו מדרכם הרעה, הוא שאמר הנה הבנתי לאחריתםוהיותר נכון אצלי

 ,  שמצד עצמם היה זה,רוצה לומר .ם הארץ חמס מפניההכי מלא ,ולא יצליחו לכל דבר

 לא , ואחרי אשר היה הפשע כולל.ם עליהר והגבירו  החומ, הרעהםכי הם גמלו לנפש

  .הנני משחיתם ולכן .לם רשעיםו כי מי י תקנם וכ,קוןייקוו ה בהם ה ת

 והוא החלק , לגופם לבדה תהיה וביאר שההשחת,כב מגוף ונפש מורםולפי שהיה ה אד

 ועם זה לא . והוא גופם, את הארץ בהםת שישחי: כלומר,את הארץ והוא  אמרו ,מריוהח

 .  והוא כפשוטו,קון כללייצטרך הפסוק אל ת

 

 קצםא ו שהודיעו יתברך לנח שיב,כי מלאה הארץ חמס מפניהם ,ואפשר עוד לפרש

 כי אלו חטאו . לא על מה שחטאו בינם לבין ה מקום,ו בינם לבינםנשם על מה שחטאווע

 שמלאה הארץ חמס מפניהםאבל מפני .  היה יתברך מאריך אפו עליהם עוד,לגבוה לבד

 שאינן ראויים  ,כלומר ,והנני משחיתם את הארץ וזהו .נשםו ועקצםא ו לזה יב,במה שעשו

  .ושר אחרי שאין בהם משפ ט וי,להיות מדיניי ם ולשבת בארץ
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  . לא נחתם גזר דינם אלא על הגזלםבאומר )א"ר ל"בר(ל "חזואולי לזה כוונ ו 

 .' השאלה הבה והותרםהנה התבארו הפסוקי
 

 מבנה התיבה: הרחבת הנושא בחלק שני
 

 ]? ועדיין לא הוזכר הברית–והקימותי את בריתי :  ['השאלה הג
 לא נזכר עד עכשיו שכרת  כי הנה,והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התיבהבאומרו 

 ?  ואיך יאמר עתה שיקיימהו, השם ברית לנח

 . גם אם לא נזכר בפסוק, שהשם כרת לשעבר ברית לנח,  כמתנבאע"ראבמפני זה כתב  ה

 .  בזהן"רמבונמשך אחריו ה. גם כתב שאולי אמר זה על ברית הקשת

 
וכן אמר . ובניוונאמר לנח ,  כי ברית הקשת נתחדש אחרי צאתם מן התיבהואינו נכון

והוא מ מה שיורה שקודם ביאתו לתיבה היה  . ובאת אל התיבה, והקימ ותי את בריתי אתך

 .הברית הזה  שנזכר כאן

 

 'תשובה לשאלה ג
 ?והקימותי את בריתי אתךואמנם מהו הברית שעליו אמר 

 שעם היות .ק גבול ליםולת הבריאה שם חי שהאל יתברך בתח,ש ב בזה  הואיהיותר מתי

גלות  י אבל יהיה ה, שלא יהיה כן ת מיד,ם כ פי מקומ ות היסודות לכסות הארץטבע המי

  . שאי אפשר להם מבלעדי זה,שו ב בעלי חיים וחיותםיבחלק מה מהיבשה לי

 

 ראה הקדוש ברוך  ,קם והפרו את גבולם ובריתםוהנה דור אנשי המבול כאשר עברו את ח

  .גלות היבשהי את בריתו מהםעימההוא להפר גם כן 

אם לא בריתי ') ב"ג כ"ירמיה ל( כמו שאמר ,בריתנקראו ’ בר ידעת שחוקי הבריאה  להוכ

 כי ברית  .'את בריתי היום ואת בריתי הלילה'. 'קות שמים וארץ לא שמתיויומם ולילה ח

וכאלו אמר השם לנח שהברית והגבול  אשר שם . 'וב רא אתהן' כמו ,הוא מלשון גבול

 כי כמו שהם הפרו את  ,י לשמרו לאותם הרשעיםאין ראו,  שלא יכסו את הארץ,למים

 ואסיר את גבול המים ושטף  , אף אני אסלק את בריתי ואת אמונתי וחסדי מהם,בריתי

 הצדק ,תה אתךי כי אחרי שבריתי הי, אבל הברית והח סד הזה אקים אתך.ועבר

  באמצעות, וכי תעבור במים  לא ישטפוך. גם אני ברית שלומי לא תמוש מאתך,והשלמות

 כי לך , ואחר כך תתהלך בארץ לארכה ולרחבה,התיבה שב ה  תמלט עד יעבור זעם

 .אתננה

 



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

9

9

 שזה ,שו ב בעלי החי י ם בהי היבשה  וי גילוי הוא ברית ,והקימותי את בריתי אתךכ "הנה א

שאר האדמה תמימ ה   י ובזה  ת. וכל בעלי החיים הצריכים אל בני אדם,יתקיים לנח ולזרעו

 .ולא תחסר כל בה

  .'זה השאלה הגוהותרה ב
 

 ] ?כמה בעלי חיים הובאו לתיבה: ['השאלה הד
כי הנה ראשונה אמר . בסתירה שיראה בכתובים  במספר בעלי החיים הנלקחים בתיבה 

ואמר מהעוף למינהו שנים מכל יבואו  , מכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התיבה

בעה שבעה איש אמנם אחר זה אמר מכ ל הבהמה  ה טהורה תיקח  לך ש. אליך להחיות

 . גם מעוף השמים שבעה שבעה , ואשתו

 

 תשובה לשאלה ד
 הנכון  ,כ אמר שבעה שבעה" ואח,אמנם במה שציווה ו על שנים שנים ממיני בעלי החיים

 שיהיו ה באים וש אבל הפיר.הוא שאין פי רוש שנים שנים שיהיו שני בעלי חיים לא יותר

הודיעו שאיש ואשתו יבואו אל התיבה  . והם אשר קרא שנים,והנלקחים תמיד זכר ונקבה

 ,קחיולא פירש לו כאן כמה מן הזוגות  ההם י. כ על פני כל הארץ"באופן שיחיו זרע אח

 מכל החי מכל בשר ומן העוף ,אלא שבגזרתו יתברך יבואו אל התיבה מעצמם מבלי צידה

החיים  כי הנה נקבות בעלי . והתבונ ן כמה כלל זה היעוד. שהם הזכר והנ קבה,שנים מכל

 ומיד איש ,ווגי אבל יתחברו לבד בשעת הז,אינן הולכות תמיד מחוברות עם זכריהם

 וכמו   , ומין האדם בלבד הוא המתחבר תמיד אל נקבתו.ואשתו כל אחד לדרכו פנו

שיבואו מחוברים זכר  '  ולצורך התיבה גזר י ת.'לא טוב היות האדם לבדו'שביארתי בפסוק 

 . קח נח מהם כרצונוי כדי שי, אבל רבים מכל מין, לא אחד ולא שתים בלבד,ונקבה

 ציווהו שלבד , והוא לא יצטרך לבקשם ולצוד אותם,ולפי שאמר שהם יבואו מעצמם

 , כי עם היות שבעלי החיים דורסים יזונו מהבשר.ישתדל בבקשת המזון הצריך אליהם

  . ורשעתם כדי שיתבטל זדונם,א הז רעים והצמחים"שלא יאכלו בתיבה כ'  הנה ציווה ית

 

 לפי שבימי המבול   . שיכניס עמו לתיבה מכל מיני הזרעים והצמ חים,וכלל עוד בזה המאמר

ו על זה גם כן .  ובצאתם משם יהיה ל הם זרע לזרוע כדי שלא ימותו ברעב,נפסדו האילנות

 .   אחרי צאתו מן התיבה: רוצה לומר.היה לך ולהם לאכלהנאמר ו

 

 אז פירש לו שמאותם הזוגות הב אות אליו מן ,יבהא אל התולב' אמנם כאשר ציווה ו ית

. קח שני זוגות בלבדיומאשר לא טהורה הי א י. ק ח שבעה שבעה איש ואשתויהטהורות י

 . כמו שהי ה גם כן בקי  בעבוד ת האדמה, ב עלי החייםיואין ספק שהי ה נח יודע וחכם בטבע

לקחת רבים   והנה ציוו ה . שהוא כפי טבעם,ומתוך חכמתו ידע והבדי ל טהור מטמא
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 ומלבד זה .  וגם שמהם יקריב קורבן, לפי שהיה עתיד להתיר להם אכילתם,מהטהור ים

 שלא ידע , ואין כן בדור סים שהם הבלתי טהורים,הטהורים י היו  שלמים ושקטים בתיבה

 . 'והרשעים כים נגרש' ,שלו בטנם

 . 'והותרה השאלה הד. הנה התבאר שאין סתירה במספר בעלי החיים
 

 פרק ז 
 וזה היה בעשיית התיבה ואסיפת ,פר הכתוב  שעשה נח ככל אשר ציווה אותו אלהיםיסו

 .המזונות שאסף מהם כמות רב מכל דבר

 

 ] ?מדוע הוזכר פעמיים בוא המבול: ['השאלה הה
 .במה שזכרה  התורה שתי פעמים ביאת המבול ולכמה  שנים היה לחיי נח וביאתו בתיבה

ויבא נח ואשתו . והמבו ל היה מים ע ל הארץ, ת שנהונח בן שש מאוכי הנה אמר ראשונה 

  .'וגו

  .'בעצם היום הזה  בא נח וגו' בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגווחזר ואמר מיד 

ובשנית . לא שנכנס לתוכה, שבראשונה באר שנח נתקרב אל התיבה,  כתבע"ראבוה

 . ביאר שבא ונכנס בה

גם שבבעלי חיים ובעופות  . וה  בשתיהםכי לשון הביאה שו,  שאינו נכוןן"רמבוכבר כתב ה

 . לא שייך הקריב לתיבה

 . הוא לדעתי יותר רחוק מן הנכון כפי ס גנון הפסוקים ,ן"רמבואמנם מה שפירש ה

 

 תשובה לשאלה ה
 : אופניםשני מחד הפסוקים האלו הוא בארו שוהנכון ב פי

  

  ל"חזכפי דרך  -האחד 
א הביאה האח רונה שבא בתיבה ונסגר  הו'ויבא נח וגו וכן בא אתה וכל ביתךשאמרו ש

 שבראשונה ביארה תורה בדרך כלל שבא נח ובניו , וכפי זה  ראוי לפרש הפסוקים.בה

 ושהיה זה בהיות נח בן שש מאות ,ונשיהם אל התיבה מפני  מי המבול שכבר התחיל

 .  ושגם כן באו אל התיבה כל מיני בעלי החיים.שנה

 ואם היה ,דשו ולכמה ימים בח,דש מהשנהוזה ח ולא ידענו באי,ולפי שנאמר זה בכלל

לם אל ובוץ האנשים ובעלי החיים כי ואם היה ק,כ"קודם מלאת השבעה ימים או אח

 יען היה  , לכך הוצרך הכתוב לבאר כל זה בפרטיות גדול- התיבה בימ י ם רבים או מעטים

 . פ ורים ממה שי וסיף אמת ואמונה בהםיפרטיות הס

 



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

11

11

 ,ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ ,ניין בכללפר העיולכן אמר אחרי שס
בשנת  באומרו ,דש והיוםועוד ביאר הח.  בזה כ מו שביאריה אלוהבור ילהגיד שנתקיים הד

ואמנם מה שאמר  . בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש,שש מאות שנה לחיי נח

עו כל ביום הזה נבק ביאר זה גם כן באומרו ,והמבול היה מים על הארץלמעלה 

  .מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו

בעצם   הנה ביאר זה באומרו ,תה בימים רבים או מעטיםי אם הי,סה לתיבהיואמנם הכנ
 שביום אחד  ,דו והוא פועל מתמיה מא.היום הזה בא נח ושם וחם ויפת המה וכל החיה

 והעוף  ומיני החיה ו הבהמ ה והר מש,סה הרב ה ההיא מאנשים ונשיםינעשתה כל הכנ

 אם לא , עם גשם ורוח זלעפותחד שהיה בלתי אפשר שיעשה כל זה ביום א,ומזונותיהם

 . ואין הכפל בפרשה, ולפי זה הדרך יהיו ה דברים מחוורים. כי רוחו הוא קבצם.בעזר האל

 . וזה ו האופן ה ראשון

 

 - ואמנם האופן השני
 אלא ,סגר בתוכהישי אין הכוונה .בא אתה וכל ביתך אל התיבההוא שאמר יתברך לנח 

 ויביאו שם מזונותיהם   ,א שמה פעמים רבות הוא וכל בני ביתו באותם שבעה ימיםושיב

  .כי לימים עוד שבעה יהיה ,ין שעת המבולי עם היות שלא הגיעה עד,ענייניהםוכל 

נוך שבעה זוגות איש יקח מבהמה הטהורה באו תם שבעה ימי ההכנה וה חי וכן ציוו הו שי

 והוא  , כי היו באים רבים לפניו,קח שנים זוגות איש ואשתויטהורים י ומהבלתי ,ואשתו

  .קח מהי ותר יפים ונאים כרצונויי

ואמר  . כלם בתיבהו לא לא, כי זהו התכלית,ואמר שיהיה זה לחיות זרע על פני כל הארץ

כי לימים עוד שבעה קח מן הטוב ים היה  לו לסימן ולאות ישמספר כל השבעה שבעה שי
  .רץימטיר על הא

 

 שהיה בא אל התיבה פעמים  רבות כל ,ינו אצלייענ ,'ויעש נח ככל אשר ציווה הואמרו 

 וכל זה היה  קודם התחלת ירידת מי , והיה מכ ין ב ה הדברים ה נצרכים לדרכו,אותם הימים

 לכן ,ות השםו ולא באו אל התיבה מפני מצ,אבל בניו ואשתו ונשי בניו לא עשו כן. הגשמים

 .  ובניו וב יתו ככל אשר ציווהו השםלא נאמר ויעש נח

 

 פחדו , עם היות שלא היו  רבים,אמנם כאשר התחילו באו תם שבעה ימים לרדת גשמים

 ואז באו אל נח אל התיבה באות ה ביאת עראי שהיה בתו ך השבעה ,בני נח ונשותיהם

 והמבול היה מים על ,ונח בן שש מאות שנה :ההיא אמר הכתוב’  ועל הביאה לה.ימים
 ולא מעיינות נבקעו ונפתחו ארובות  ,דשודש וימי  החו כי הנה לא אמר בזה  הח.ץהאר

 היה המבול מים  , אבל אמר שבשבעת ימי ההכנה ה אלה. כאשר אמר באחרונה,השמים

ויבא נח ובניו  ואז . כי אם מים מועטים ממנו, רוצה לומר לא מבול החלטי,על הארץ



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

12

12

 רוצה לומר מיראת המים שהתחילו  ,ולואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני מי המב

 . לרדת

 

 וכן בעלי  ,סגר בהי ביאה מוחלט ת להובעצם היום הזה בא נח וכל ביתו אל התיבה

לם בעצם אותו היום נכנ סו ונסגרו ו הנה  כ, שגם כן לשבעת הימים הי ו באים  ושבים,החיים

 כמו ,ת אלא שמעצמם באו אל נח אל התיבה זוגות  זוגו, לא שילך נח ללקחם.בתיבה

  .שגזר השם

 .בעדו' ויסגור ה אמר הכתוב בה ,ולפי שהביאה  הזאת האחרונה החלטית ולא כראשונה

 , כאלו השם סגר בעדם ולא יצא, שלא יכלו לצאת עוד ממנה,כלומר שירדו כל כך מהמי ם

לו נפתחה י שא.לא נפתחה מהמים  ומ הרוחות'  שבחמלת ה,וגם סגר בעדם פתח התיבה

 .נה התבארו הפסוקים האלה מבלי מותר וכפל כללה. היו מתים לשעתם

 .' מהפרושים האלה הותרה השאלה ההאחדוכפי כל 
 

 . ]יז,ז[' ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וגו

 ]  ? יום40מדוע הוזכר פעמיים שהמבול היה : ['השאלה הו
ויהי הגשם על וזה שבראשו נה אמר , במה שנכפל זה הסיפ ור שהיה ה מבול  ארבעים יום

ויהי המבול ארבעים יום על  ואחר כך חזר לומר ,ארץ ארבעים יום וארבעים לילהה
 . והוא כפל מבואר בפסוקים.הארץ וירבו המים

 
 תשובה לשאלה ו

 ....  יום מבלי  הפסקארבעים  התמידו ימי  המבול ,פר הכתוב  שאחרי שנסגרו בתיבהיס

 יום  ארבעיםעלה  בהיות כי אמר למ יוםארבעיםויהי המבול ואמנם למה אמר כאן 

 ?  לילהארבעיםו

 

 ,  יוםארבעים היו המים כל כך רבים , כאשר היה המבול על הארץ,ינוי שענע"ראבכתב ה

 .   יום לא זזה התיב ה ממקומהארבעים וזה אות כי עד .עד שנשאו את התיבה

 ארבעים  שלמעלה כוונה תורה בלבד להגיד שהתמידו הגשמים כל ,ואפשר לומר בזה עוד

 כי לעניין , ולכן אמר שם ויהי ה גשם על הארץ, לילה מבלי הפסק כ ללבעיםאריום וכל 

  .הגשם לבד אמרו

 שהוא הכולל המים העליונים , יום על הארץארבעיםאבל כאן אמר ויהי המ בול 

 שמלבד הגשם היו מי  ה תהום רותחים ועולים כל , להודיעןכם  ובא הכתוב א .והתחתונים

 . יוםארבעים

  .'והותרה השאלה הו
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 ? כל העולםו שהחריבם המיומאין בא: שני הנושא בחלק הרחבת

 

 ]?מדוע נזכרו פעמיים ריבוי המים ותגבורם: 'השאלה הז
 : במה שכפל זי כרון ריבו י המ ים ותגבורתם

 , כי הנה אמר וירבו המ ים וי שאו את התיבה

 . ואמר ויגברו המים וירב ו מ אד על הארץ ותלך התיבה על פני המים

 .ם גברו מאד מאד על הארץעוד אמר והמי

 .והי ה די באחד מהם

 

 ] ?מתי פסק המטר: ['השאלה הח
ויסכר ו  ' ויזכור אלהים את נח וגו, ויגב רו המים על הארץ חמישים ומאת יוםבאומרו 

 . מעיינות תהום וארובות השמים ויכלא הגשם מן השמים

כ  "  ומה היה א.שבסוף הארבעים יום פסקו הגשמים וחדל המטר, והפסוק ים האלו מורים

 ?אם לא היו בהם גשמים, תגבורת הזה במאה וחמישים יום

 

 ח-תשובה לשאלות ז
 טעו בפירושם לפי דעתי שים ומאת יוםיויגברו המים על הארץ חממרו עוד וואמנם בא

  :ותיות גדולוי טעתהמפרשים ש

 

 . הארבעים יום מה מבול וירידות  הגשמיםאחרי יו ם מאה וחמישיםשחשבו שהיו ה  תהאח

 אבל .שים ומאת יוםי כי הנה לא אמר הכתוב ויג ברו עוד המי ם על הארץ חמ, ואין הדבר כן

.  ימי הגשםהארבעים לפי שבאותם המאה וחמישים יום נכללו ,ויגברו המיםאמר בלבד 

 מהמב ו ל נבקעו כל מעיינות תהו ם רבה וארובות השמים  ר אשון כי הנה ביום ה,ואיך לא

 והכתו ב מעיד שגברו המים מאה וחמישים  .בורת המים ומהיום ההוא התחיל תג,נפתחו

 .  ימי הגשם והתגבורתארבעיםכ בהכרח בהם יוכללו " א.יום

 .דשים יעיד עליו כמו שיתבארו ומספר הח, בטוב דעתון"רמ בוכבר הסכים  בזה ה

  

 כי ,רבות המים תמיד מבלי חסרון כללְתא שחשבו שהתגבורת היה ִהיה שניתוהטעות ה

 . ן"רמב וכמו שכתב ה,גבורהקראו לשון בוי גדול ילר

 

 אלא שכל אותם המאה וחמישים יום היו גוברים המים  על הארץ ,ואין העניין כן לדעתי

ק  ששם הקדוש ברוך הו א  ו בהפך הח, כי זהו התגב ורת באמת,בהי ותם מכסים אותה
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 ובהי ות הלוחמים איש באחיו ,גדו כי הגבו רה היא ההת קוממות על המנ.בהגלות היב שה

 .  נאמר שגבר עליו, הנה כאשר יכבוש את חברו תחתיו וימשול בו ,ידובקו

 

 ובסו ף  , לחסורם מתחיליהארבעים יוםכי אין ספק שאחרי עבור  . ויגברו המיםוכן בעניי ן

וכ ן   .  יום  היו  יותר גדולים על הארץ כמות רב מ היום שנשלמו מאה וחמישי ם יוםארבעיםה

והמים   .ד על הארץו ויגברו המים וירבו  מא, הארץ יום עלארבעיםהוא אומר ויהי המב ול 
 .שכל זה בארבעים  היום נעשה ו בהם נדונו .'חמש עשרה אמה וגו' גברו מאד מאד וגו

  .שהיה דינם כמשפט יצירת הולד) 'כ' בראשית ז (ל"חזוכמו שאמר 

 

 אלא ? בלא צורך כללםכ מאה וחמישים יום אחרים בגבורת"כ יעמדו המים אח"ולמה א

 אמה על ההרים חמש עשרה שעלו , יום היה תגבורת המיםארבעים הוא שהתשהאמ

 עם ,ומיד התחילו לחסור מעט מעט כפי טבעם. הגבוה ים לשטוף את כל אשר בחרבה

 או  םבריבוי תמיד היו מכסים הארץ וגוברים עליה , המאה וחמישים יוםשנשלמוהיות שעד 

 . מים שעליה עד עבור היום ההואבת הי ולא היה שום דבר לנוח על הארץ בס,םבמיעוט

 .דשים כמו  שיתבארו וב ו  יתבאר עניין הח, העניין הזהתאמיתזהו 

 .'והח' ועם מה שפירשתי בזה הותרו השאלות הז

 

 פרק ח 
 .]טו-א,ח [צא מן התיבה...ויזכור אלהים את נח

 ֶׁשר ִאּת ֹו ַּבֵּתָבה הַ ְּבֵהמָ ה אֲ -ָּכל-ַהַחָּיה ְוֶאת -נַֹח ְוֵאת ָּכל-ֱאלִֹהים ֶאת ַוִּיְזּכֹר א 
  :ָהָאֶרץ ַוָּיׁשֹּכּו הַ ָּמִים-ַוַּיֲעֵבר ֱאלִֹהים ר ּוַח ַעל 

  :ַהָּׁש ָמִים-ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשָמִים ַוִּיָּכֵלא ַהּגֶ ֶׁשם ִמן ַוִּיָּסְכרּו  ב
  :ם ִמְקצֵ ה ֲחִמ ִּׁשים ּוְמַאת יֹוםַהַּמִים מֵ ַעל ָהָארֶ ץ ָהלֹוְך  ָוׁשֹוב ַוַּיְחְס רּו הַ ַּמִי ַוָּיֻׁשבּו ג
  :ָעָׂש ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַעל הָ ֵרי ֲאָררָ ט-ַהֵּתָבה ּבַ חֶֹדׁש הַ ְּׁשִביִעי ּבְ ִׁשְבעָ ה  ַוָּתַנח ד
  :ָהיּו ָהלֹו ְך ְוָחסֹור ַעד הַ חֹ ֶדׁש ָהעֲ ִׂשיִרי ָּבעֲ ִׂשיִרי ְּבאֶ ָחד ַלחֹ ֶדׁש ִנְראּו רָ אֵׁשי  ֶהָהִרים ְוַהַּמִים ה
 
 ] חשבון תקופת המבול: ['ה הטהשאל

בראשית  בל"חזבמבו כה הנמ צאת בחודשים שנזכרו בסיפור המב ול כפי מה שפירשו 
 .  גם כןן"הרונמשך אחריהם ,  בפירושיוי"רש והביאם בסדר עולםו) 'בראשית ח (רבה

 

בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל  כי בתחילה אמר , וזה
 שהוא שני לתשרי שבו התחילה ,החודש השני הוא מרחשוון ו .מעיינות תהום רבה

, ובזה  החודש השני התחילו לרדת הגשמים. ובו נ ברא העולם לדעת רבי אליעזר, השנה

 . ח בכסלו פסקו"שבכנמצא . יו ם' והתמידו מ
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שהיו , למדו שהיו אחרי ימי הג שם,  ומאשר אמר הכתוב ו יגברו  המים מאה  וחמישים יום

  .ונשלמו בסוף חדש אייר. הם בכל יוםהמים מתגברים ב

,  אמרו שהוא חודש סיוון,ותנח התיבה בחדש השביעיואמנם מה שאמר הכתוב אחר זה 

 . אלא שביעי לכסלו שבו פסקו הגשמים, ושלא נקרא שביעי באותו ערך שנקרא השני

 

 , חדש אבפירשו שהוא. באחד לחדש נראו ראשי ההריםבחדש העשירי כ ש"ואמרו אח

כחודש , ולא להפסקת גשמים, נקרא עשירי בערך תחילת השנה כחודש השניושלא 

  .עשירי למרחשון שבו התחילו הגשמים לרדתאלא , השביעי

 

 : הנך רואה שעשו בחודשים האלה שלוש התחלות מתחלפות

 , כי מהם יחסו לירידת גשמים

 , ומהם להפסקתם

 . ומהם לתחילת השנה

ולא יהי ה  , ואחד ושני, חת שני ושביעי ועשירימי ישמע לדבר הזה שנזכרו בפרשה א

 . ומתייחסים להתחלה אחת ידועה, משפט כולם אחד

 

 תשובה לשאלה ט
 ובזכותו יצא ,פר הכתוב  שאחרי מאה וחמישים יום  זכר אלהים את נח ואת כל אשר אתויס

  .לתת להם שם ושארית

  .ויעבר אלהים רוח על הארץ ליבש אותה

וכמו שזכר הכתוב גבולי תגבורת . זקםו שנחו משטיפתם וח רוצה לומר,וישוכו המים

ויסכרו מעיינות כי הנה אמר בראשונה . המים כן זכר  גבולי חסרונם מתחלה ועד סוף
 כי כמו ,לו בסוף  הארבעים יוםו והיה ז ה כ.'תהום וארובות השמים ויכלא הגשם וגו

ים מעל הארץ הלוך  ומשם ואילך וישובו המ,לה נבקעו ונפתחו כך בסופם נסכרוישבתח

 .  רוצה לומר וישובו מ ה ארץ אל התהום כאשר בראשונה.ושוב

מקצה המאה וחמישי ם יום חסרו . ויחסרו המים מקצה מאה וחמישים יוםואמרו 

 ובזה  היה גבול .ז  לחדש על הרי אררט" עד שנחה התיבה בחדש השביעי בי,המים כל כך

 . רב מהחסרון לא מהתחלתו

  .דשוז לח" בי,ןמרחשווש השני שהוא והנה המב ול התחיל בחד

 .ז לחדש השביעי שהוא ניסן"ותנח התיבה בי

 .  שהם המאה וחמי שים יום שזכרה התורה, חדשים שלמיםח משההרי ביניהם 

 םשעימהוזה ממה שיו רה הראות מבואר שהיו הארבעים יום נכללים במאה וחמישים יום 

חה התיבה שהיה ב סוף המאה דשים מיום שהתחיל המבול עד יום שנו חחמשהנשלמו 
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דש ה שני שזכר ו כמו הח,לת השנהידש ה שביעי לתחו לפי ז ה החהויה י. וחמישים י ום

 .לת הפרשהיבתח

  

והמים היו הלוך ) 'ה' בראשית ח(עוד נתנה התורה גבול אחר לחסרון המים באומר ו 
 שעם היות שנחה . שאז נראו ראשי הה רים,שהוא תמוז ,דש העשיריוחוחסור עד ה

ין  י הנה עד,עוט המיםי ולא יכלה להתנועע עוד למ,יבה על הרי אררט בחדש השביעיהת

 שאז ,החדש העשירי באחד לחדש כי תמיד היו מכוס ים ממים עד ,לא נגלו ראשי ההרים

 , וזה נכון שנפרש אותם על ההרים הגבוהים או על הרי אררט עצמם.נראו ראשי ההרים

דש ההוא ווגם הח.  נראו ראשי ההרים ההם לא, מהםחדשעם היות שהתיבה נחה על א

 באו ךכם  א.שזכר מב לי חלוף כללישלי שי  כמו השני וה,לת השנהי בערך תח,נקרא עשירי

 . לם נמנים בסדר ראוי והגוןודשים האלה כושמות הח

 .'והותרה עם זה השאלה הט
 

 היונה והעורב
  :ּלֹון הַ ֵּתָבה ֲאׁשֶ ר ָעָׂש ה ַח-ִמֵּקץ ַא ְרּבָ ִעים יֹום ַוִּיְפַּתח נַֹח ֶאת ַוְיִהי ו
  :ְיבֶׁשת ַהַּמִים ֵמַעל  ָהָארֶ ץ-ָהעֵֹרב ַוֵּיֵצא ָיצֹוא וָ ׁשֹוב ַעד -ֶאת ַוְיַׁשַּלח  ז
  :ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלרְ אֹו ת ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני הָ ֲאדָ מָ ה-ֶאת ַוְיַׁשַּלח  ח 

 

 ]?למה נשלח העורב: ['השאלה הי
כי הנה . כמו שנזכר תכלית שליחות היונה, כלית שליחות העורבלמה לא נזכר בפסוק ת

אבל בעורב  , וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמהביונה כתיב 

 .וישלח את העורב לא אמר

 

 תשובה לשאלה י
 והוא הצו הר שעשה ,זכר הכתוב  שכאשר ראה נח ראשי ההרים אז פתח את חלון התיבה

ואל תחשוב שבא הכתוב הזה להודי ענו שאז פתח את חלון . עורב ושלח בו את ה,לאור

אבל אמר הכתוב שאז פתח .  כי הוא מאותו חלון ראה ראשי ההרים,התיבה ולא קודם לכן

 ואולי שהיה באותו  חלון אבן מאירה כעניין  ,נח את החלון ההוא כדי להוציא את העורב

 ,האור לבית ולראות מהבית לחוץ סלהיכנ שבו די , לשום בחלונותאצלנוהזכו כית הנה וג 

 . והוא סתום אין יוצא ואין בא

 

 לפי שלא שלחו לזה התכלית  ,והנה לא אמר הכתוב ששלח את העורב לראות הקלו המים

 והוא מצא כל הארץ . כי שם יקנן העורב, מגדלים וארמונות,אלא לראות אם נשארו בתים

 וה יה  יוצ א ושב עד .זר כנגד התיבהח,  אין בי ת ולא קיום שום דבר בעולם לקנן בו,חרבה
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כ לא "הנה א.  כי תמיד היה קרוב לתיבה עד שיצא נח ממנה,יבושת המים  מעל הארץ

 .  לפי שלא מצא מנוח אשר ייטב לו,נשאר העורב מחוץ

 

 ובעבו ר  . לפי שהיא תנוח על ראשי האילנות,אמנם היונה שלחה נח לראות הקלו המים

לא ’  לכן בפעם לה, כי ון שאין אילן שם,ים הגבוהיםשלא היה דרכה לנוח על ראשי ההר

 שמהתענג ומרוך לא , ושבה אל התיבה כ יונ ה פותה אין  לב,מצאה היונה  מנוח לכף רגלה

אבל .  ויבא אותה אל התיבה, ומפני רכותה הוצרך נח ללקחה.תוכל לשבת על פני המים

 .  מפה אל פה כרצונו הניחו ללכת, ארוך הימי ם, חזק החיים,העורב להיות ו מקשיי הבש ר

למדנו שבין שליחות העורב לשליחות  ,ויחל עוד שבעת ימים אחריםומאשר אמר הכתוב 

הנה .  כי לכן נאמר בפעם השנית שבעת ימים אחרים,היונה בראשו נה עברו שבעה ימים

 ,הקלו המים ולמה נאמר בו לראות ,נתבאר מזה למה שלח נח בראשונה את העורב
תו אלא לראות אם נשארו הערים מאין יושב ובתים מאין אדם שהוא לפי שלא שלח או

 .  ולמה זה  לא חזר אל התיבה.ששם יקנן העורב

 . 'והותרה השאלה הי
 

 ] ?והעורב לא חזר, מדוע חזרה היונה לתיבה: [א"השאלה הי
 ָהָאֶרץ  -ְּפֵני ָכל- ַעלַמִים-ַהֵּתָבה ִּכי-ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב אֵ ָליו ֶאל -ָמצְ ָאה ַהּיֹו ָנה ָמנֹוַח לְ ַכף -ְולֹא ט 

  :ַהֵּתָבה-ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקחֶ ָה ַוָּיֵבא אָֹתּה אֵ ָליו ֶאל
 

ולא מצאה היונה  מנוח לכף  כי ב יו נה כתיב . למה נשתנה עניין הי ונה אצל נח מעניין העורב

וישלח ידו ויקחה ויבא אותה אליו  , כי מים על פני כל הארץ, רגלה ותשב אליו אל התיבה

 ולמה לא אמר .ויצא יצוא ושוב עד יבושת המים מ על הארץואולם בעורב אמר . ל התיבהא

כאשר עשה אל , ולמה נח לא שלח ידו ויקחהו ויבא אותו אליו? בו כי מים על פני כל הארץ

 ? היונה

 

 תשובה לשאלה יא
נת גג יכאשר לא מצאה לה אילן ולא עשב למזונותיה ולא בית ופ’ והנה הי ונה בפעם לה

 .והנה עלי זית טרף בפיה , שבה אל התיבה, שהוא המנוח  לכף רגלה,שבת בהל
 לכן . והמדור איננו, ומצאתי המזון רע ומר, המדור והמזו ן, שני דברים בקשתי:תכאומר

 . שבה אל התיבה

 

 מהם אמרו מהר ?מהיכן הביאה) ג"פרשה ל (בראשית רבהל חלקו בדבר ב"ורבותינו ז

בן  וכמו שכתוב  בדברי יחזקאל הנביא ,מים על ארץ ישראל שלא ירדו גש,המשחה הבי אה

 . אדם אמור לה את ארץ לא מטוהרה היא ולא גושמה ביום זעם
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 :אליעזר' וכן אמרו בפר קי ר

 אלא נתגלגלו מן הארצות ונכנסו , ארץ ישראל לא ירדו עליה מי המבול מן השמים

  .בי רי אומר נפתחו לה שערי גן עדן והביאה' ר. בתוכה

 לפי שאף שנודה שלא ירדו גשמי המבול   ,חתאם הא.  הדעות האלו בלתי מספיקיםתישו

 אין ספק שברוב המי מות שנתגלגלו עליה משאר ארצות היו נעקרים ,בארץ ישראל

 . הוא דרך דרש,ואמנם מגן עדן. ונשברים האילנות

 

  ,  שמעת שנראו ראשי ההרים נמצאו שמה ענפי  זית הרבה,ולכן הנראה לי מדרך הפשט

 בהיות שם הארץ לחה ורעננה מאותם , וכשיבשו ראשי ההרים.שהיו צפים על פני המים

 ומשם , שורשו וצמחו ויציצו צ יץ,שים  יוםיהענפים שנכנסו בבטן  האדמה בארבעים  או בחמ

 כבר מצאה ,ואמנם בפעם השלישית ששלחה. לקחה היונה העלה זית שהביאה בפי ה

הנה .  ולכן לא שבה עוד אל התיבה,ה מעשביםארץ בפועל לנוח כף רגלה למזונות הרב

 . יות היו נה בסדר ראוי והגוןוחיהתבאר שהיו של

 . א"והותרה השאלה הי
 

 ]משמעות המספר ארבעים[

 ]  ?מדוע לא פתח נח את התיבה כאשר נחה: [ב"השאלה הי
ולחסרונם , והיה ידוע מזה שחסרו המים, מה ראה נח אחרי שנחה התיבה בחדש השביעי

מה ראה שלא פתח מיד . ובחדש העשירי נראו ראשי ההרים.  להיות צפה עליהםלא יכלה

והתמהמה אחרי זה ארבעים יום משנראו ראשי , את חלון התיבה ושלח את העורב

והתמהמה עוד שבעה ימים . ההרים עד שפתח את חלון התיבה ושלח את העורב

 . מששלח את העורב עד ששלח את היונה

 ואדע מאין לו  ןומי יית.  שבעה ימיםל היונה תמיד היה מייחוכן בין שליחות לשליחות

 . או בחכמה, או בהשערה, האם נעשה זה במק רה, לעשות הגבולים האלה בצמצום

 
 ב"תשובה לשאלה י

 ולמה  ,ונשאר עתה לבאר מדוע נתאחר נח ארבעים יום משפתח התיבה עד ששלח העורב

  .ונה בין ז ה לזה  נתאחר שבעה ימיםאחר כך בין שליחות העורב ליונה ובי ן שליחות הי

 

 יען הי ו  , המתין עוד ארבעים יום כפי חכמתו, שנח כשראה ראשי ההרים,ואומר בסיבתו

 ארבעה והגלגל הסובב עלינו ומתגלגל ל,ל ם בארבעה מחנות קדושי עליוניםוההנהגות כ

  הדומם והצומח ,ארבעה וכן בסוגי המורכבים  . יסודותארבעה ומשם נמשכו ה,רבעים
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 ומספר הארבעים . ושאר הרביעיות, והיו ימי  יצירת הולד ארבעים יום,והמרגיש והמ דבר

 ולכן ישב משה רבנו עליו השלום בהר ארבעים יום .רשוו זה יסודו וש,הנמשך מהם

 , והלכו המרגלים בארץ ישראל ארבעים יום,וארבעים לילה כל אותם הפעמים שישב שמה

 האלה נזכרים ונעשים עד היום הזה מדי שנה  והימים.וישראל ארבעים שנה במדבר

 . בשנה ורצון האלהים

 

 ובסו ף ארבעים ,ובעבור שראה נח שבארבעים יום השחית הקדוש ברוך הוא עולמו במבול

שבו שבסופם יראו ו נתאחר אותו המספר של ארבעים יום בח,על הארץ' חם הייום ר

 . לכן פתח החלון. באשר יקננו וימצאו העופות מנוח אשר ייטב להם,המגדלים והאילנות

 שלח את , וכאשר לא ראה ממנו דבר. שלח את העורב,ומאשר לא ראה דבר ממה שחשב

 .היונה פעם אחר פעם משבעה לשבעה ימים

 שהיא פועלת בתגבורת המים ,והי ה זה לפי שזה המספר מהימים הוא מרובע הלבנה

 וכפי מה  , וחסרון לחותוובניגוב העבר , עד שהיה נח מרגיש בטוב השערתו.ובחסרונם

 ואתה תראה שארבע רביעיות מה גלגל הקיף .שהיה מרגיש היה שולח שליחותו

 . דש שלםובשליחותו שהוא ח

 בחדש  ,שנה לחיי נח' שבשנת שש מאות וא ,והעיד הכתוב  שכאשר שערו הצדיק כן היה
 גוביולכן כשהרגיש בנ.  ונתגלתה האדמה חרבו המים מעל הארץ,האחד באחד לחדש

 .  הסיר את מכסה התיבה וי רא והנה חרבו,יר יותרוהאו

 

לה שממה וחרבה   ו כהושהיי ת , אלא איך חרבו פני האדמה,ואין פירוש ו אצלי שחרבו המים

רבן  אשר ראה  ו כ י זהו הח . ולא מגדל גבוה ולא חומה בצורה, ולא צמחיםייםחעלי מבלי ב

ד ברפש וה תהיה לחה מ א הנ, וחשב נח שעם היות הארץ  מגולה.באמת על פני האדמה

 שאז יבשה ,ז בו"דש השני בכודש ימים אחרים בחו ולכן התמהמה עוד ח.וטיט לא ישענו

 ואז ציווה ו   . ו נשארה ביבשותה הטבעי ,הארץ והוסר  ממנה כל לחות המים מבית ומחוץ

   .השם לצאת מן התיבה

 . והי ה אם כן מיום שנכנס עד צאתו ממנה שנה שמשית תמימה ועשרה ימים

 
 .פור הזה כלו והותרו הספקות הנופלות בויהנה התבאר הס

 
 ]ח-ז [דו מדעים יקרים מאהמבולפור ילמדנו מס: שני הנושא בחלק הרחבת

 

 ]יז, ט–טו ,ח[.  ויהיו בני נח...וידבר אלהים אל נח צא מן התיבה
  :נַֹח ֵלאמֹר-ֱאלִֹהים ֶאל  ַוְיַדֵּבר טו
  :ָבֶניָך ִאָּתְך-ָך ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשיַהֵּתָבה  ַאָּתה ְוִא ְׁשְּת-ִמן ֵצא  טז
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 ָהָארֶ ץ  -ָהֶרֶמׂש  ָהרֵֹמׂש ַעל -ָּבָׂשר  ָּבעֹוף ּוַבּבְ ֵהמָ ה ּוְבָכל -ִאְּתָך ִמָּכל -ַהַחּיָ ה אֲ ֶׁשר -ָּכל יז
  : ָהָאֶרץ-ִאָּתְך ְוָׁשְרצּו בָ ָא ֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו עַ ל] ַהְיֵצא) [ַהְוֵצא(

 
רי שהסיר את מכסה התיבה שחרבו  המים מעל  שעם היות שראה נח אח, פר הכתוביס

 לא יצא ממנה לא הוא ולא אחר מכל אשר ןכם  הנה א,הארץ ונשארה יבשה כפי טבעה

 כך צווהו  ,א בה וכי כמו שקדמו צווי לב. צא מן התיבה עד שציווהו  השם ,אתו בתיבה

יים גם  ואחריו כל אדם ימשוך ובעלי הח,וכמו שנח היה ראשון לבאים לתיבה. לצאת ממנה

 . ובניו אחריו ובעלי החי ים אחריהם, הוא ראשון: ככה הי ה ביצי אה,כן אחריהם

 

 מר שנא,ן"הר והוא כמ ו שכתב , אמרו שהותרה להם ביציאתם תשמיש המטהל"חזו

 ולא כסדר הכנסתם ,מעורבים האנשים עם הנשים ,אתה ואשתך ובניך ונשי בניךבצווי 

 .ם להתיר להם התשמיש אחרי צאתם מש,לתיבה

  

 מיראתם שילדו  , מח שבת נח ובניו שלא להזדווג עוד עם נשותיהםהשהייתהאמנם לפי 

 והנשים בפני  , נח ובניו בפני עצמם: לכן יצאו כמו שנכנסו,לבהלה וימות ו במבול אחר

  .וו איש ואשתוי ולא כמו שצ,עצמם

 ולא , ואין פירושו שפרו ורבו בתיבה.פר הכתוב  שבעלי החיים יצאו למשפחותיהםיוס

 כי אם להודיע שלא נתערבו אלו ואלו , כדברי המפרשים,לם חייםושיצאו איש ואשתו כ

 .  משפחה ומשפחה ומין ו מין ב פני עצמו, אבל יצאו למשפחותיהם,ביציאתם

 בנה מזב ח   , ושגמלו השם ברחמיו וכר וב חסדיו בהצלתו,ונח כשיצא וראה את העולם חרב

 להיותם באמת היותר ,כל העוף הטהורוהעלה עליו עולה מכל הבהמה הט הו רה ומ

 .משובחים כפי  טבעם

  

 אבל נח לא בחר , בכתבו את התורה קראם כן טהורים,ונכון הוא שמשה רבנו עליו השלום

על כל '  ההוא להודות להןהקורב והיה תכלית ,בהם כי אם בהיותם יותר מובחרים בטבעם

 . ך ממך הכל ומשלך יתנו ל:כאומר.  להפליאםעימהאשר עשה 

 
 הבן הרביעי של נח: הרחבת הנושא בחלק השני

 

  : ַוִּיַּקח ִמ ּכֹל ַהְּבהֵ ָמה הַ ְּטהֹרָ ה  ּוִמּכֹל ָהעֹוף הַ ּטָ הֹור ַוַּיַעל עֹלֹת ַּבִּמְזּבֵ ַח’ נַֹח ִמְזּבֵ ַח לה ַוִּיֶבן כ
 ִלּבֹו -ֶאל ’ ֵריַח ַהִּניחַֹח ַוּיֹאמֶ ר ה-ֶאת’ ה ַוָּיַרח  כא

 ָהֲאדָ ָמה ַּבעֲ בּור  ָהָאָדם - ֶאתלֹא אִֹסף ְלקַ ֵּלל  עֹוד
  :ַחי ַּכאֲ ֶׁשר ָעִׂשיִתי-ָּכל-אִֹסף עֹוד ְלהַ ּכֹות ֶאת-ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאדָ ם ַרע ִמְּנֻעָריו ְולֹא

  :ְיֵמי ָהָארֶ ץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹ ר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁשּבֹתּו-ָּכל  עֹד כב
 

 את ריח הניחוח'  הוירח:  'השאלה הא
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 כאלו התפעל מהקורבנות ומפ ני אותו נחת רוח שעשו את ריח הניחוח' וירח הבאומרו 

 . והוא זר מאוד. לעשות עם אלה' לפניו הגדיל ה

, כל המתפתה מיינו של חברו יש בו מדעת קונו) א,ערובין סה (ל"חזוכמאמר 

  .'את ריח הניחוח וגו' וירח השנאמר 

? איזה זכות עמד להם שבעבורו נתן להם אות ברית הקשת, הודיעניאשאלך ו, ואם לא כן

ואיך עתה הספיק להגן על הבאים אחריו  , והנה זכותו של נח לא הספיק להגן על בני דורו

 .אלא אם היה משוחד הקרבנות, עד סוף העולם

 
 תשובה לשאלה א

 שכאשר  ,דובקאינו סמוך ומ ,אל לבו' ויאמר ה -חוח יאת ריח הנ' וירח הואמנם אמרו 

רבן התעורר לעשות אותו נדר שלא יבי א  ו ושבעבור הק,הריח את ריח הניחוח אמר כן

 ,רבן שזכרו פור עניין הקיהוא תשלום ס ,את ריח הניחוח' וירח האבל . מבול עוד לעולם

 .  ויעתר לו האלהים, וקבלו ברצון,ח קורבן נחוריח ניח' כלומר שהריח ה

אל לבו לא אוסיף עוד ' ויאמר ה במה שהתחיל , עצמוואחר זה ביאר עניין אחר בפני
 לא כפי  , הוא דרך צחות ומליצה,' כל המתפתה ביינו של חברו וכול"חזוכמו שאמר  ,לקלל

 לא בזכותו של נח ולא ,א מבולוההבטחה של א יב'  כי הנה לא עשה ית.פשט הכתובי ם

  .בעבור קרבנו  וכמו שיתבאר

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 ]אל לבו' ויאמר ה:  ['בהשאלה ה
ואם ענינו שלא גילהו לנח ולבניו כדי שלא ? אל לבוומה עניין . אל לבו' ויאמר הבאומרו 

יקשה כי מה , כדברי המפרשים, בביטחונם שלא יבוא עוד מבול לעולם, יוסיפ ו לחטא

 . והנה מ יד הודיעו להם וכרת עליו הברית ואות הקשת, הועיל בהעלם הזה

 
 תשובה לשאלה ב

 כי כמו שבני אדם גם בני איש .דברה תורה כלשון בני אדם -אל לבו ' ויאמר האמרו 

יעץ  י כן הקדוש ברוך הוא נת,במחשבותיה ם ועצתם יסכימו בלבם לעשות דבר זולת דבר

 . בלבו נמלך -במי  נמלך  : בעניין הבריאהל"חז וכמו שאמר . בלבו ובעצמו

 

 ]לא אוסיף לקלל[ :'השאלה הג
 כי . כי יצר לב האדם רע מנעוריו,סיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדםלא אובאומרו 

  .הנה לא ימלט מהיות הטענה הזאת צודקת או לא
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 ולא יענישם בהשחתה ,לה עד דור המבולי למה לא חשב כזאת בתח,ואם היא צודקת

  ;כוללת כיון שיצרם רע מנעוריו

 ,ו גם כן בכל עת ובכל זמןענשי למה לא י, ובדין ובמשפט הענישם,ואם אינה צודקת

 .דומא' בהי ות אנשי הדור רעים וחטאים לה

 

 ] ?מדוע לא יוסיף לקלל: ['השאלה הד
היא הנותנת ,  אדרבא.כי יצר לב האדם רע מנעוריובעבור , למה נתן טעם שלא יקלל

 !  לקללם ולהשחיתםראוישמפני זה 

וכל יצר מחשבות לבו  , כי רבה רעת האדם בארץ' וירא ה'והנה בסוף ס דר בראשית אמר 

הרי לך ששם עשה רוע היצר סיבה לקללה '' ...אמחה' ויאמר ה', רק רע כל היום וגו

ואיך יהיה דבר אחד סיבה לשני הפכים , וכאן עשה רוע היצר סיבה שלא יקלל, ולהשחתה

 ?מצד אחד

 
 ד-תשובה לשאלה ג
וריו יסלח  שלא אמר יתברך שבעבור היו ת יצר לב האדם רע מנע,הנה התבאר מזה

 מבלי שיבי א מבול על באופן אחראלא שיענישהו .  ולא שיכפר למי שיחטא לו,לעוונו

 . הארץ

 
 -   מהפירוש ה ו אשניוהאופן ה

 ' וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום,כי רבה רעת האדם בארץ'' בראשונה כשראה ית

 ,שחת בכללו רוצה לומר אשחית ואמחה כל הדור הזה להיותו מו',אמחה את האדם'אמר 

  .ולא יצלח לכל דבר

 אין צורך לקלל עוד , שער הקדוש ברוך הוא בחכמתו ואמר,אבל אחרי עבור עניין המבול

 לפי שזה שנעשה היה בסיבת נערות העולם ,את האדמה בעבור האדם במבול אחר

 אם מצד , ובלי ספק לא ישחיתו בני אדם עוד השחתה כוללת כזו לכל המין ,והתחלתו

  , וישיתו כל בני העולם אליו לב ואל ישובו לכסלה,ול שראו מהמבולהמוסר הגד

 כמו שעשו אנשי ,יהי ה בלתי אפשר שיסכימו כולם על דעת השחתה כוללת משותפת

 .  ולכן לא יתחייבו הפסד כללי כמוהם.המבול

 סוף תשובה ד
 

 ] זרע וקציר לא ישבותו: ['השאלה הו
הלא . כי הפסוק הזה יראה שאין עניין לו כאן' ועוד כל ימי הארץ זרע וקציר וגמה עניין 

 . ידענו שהתקופות תמידיות בכל שנה ושנה
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, ומה שאמר המפרשים שבמבול לא היה זרע וקציר ושנוי קור וחום והבדל יום ולילה

כי כמה פעמים יבוטל מהשנה החריש והקציר  . אינו נכון, ושהבטיח שלא יהיה עוד

 .והשתנות התקופות מחום אל קור

 

 תשובה לשאלה ו
 ולא היה חריש  ,הוא להגיד שבמבול נשתנו סדרי בראשית'  כל ימי הארץ וגוואמרו עוד

 וגם לא היה שם , כי לא נראה השמש על הארץ, ולא הבדל חום וקור וקיץ וחורף ,וקציר

 .  כי יגאלוהו חשך וצלמות תשכון עליו עננה,הבדל יום ולילה

כל ימי הארץ יהיו עליה זרע  וקציר וקור וחום וקיץ  כי עוד ,אבל מכאן והלאה לא יהיה  כן

לו בעונש ו עוד המין כשייענ ולא , להיותם דברים כוללים למין,וחורף ויום ולילה לא ישבותו

 .כולל

 . שלא שמשו המזלות,מכלל ששבתו בימי המ בו ל -ויום ולילה לא ישבותו  ל"חזוכן דרשו 

 
ותרו בכל אחד מהדרכים השאלות  וה, פסוקים אלושלושההנה התבארו בזה האופן 

 . ודוק ותשכח' ו-ו' וד'  וג'הב
 

 

 פרק ט 
 ]א,ט[אלהים את נח ואת בניו ויברך 

 
  :ָהָארֶ ץ-ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּפְ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו  ֶאת-נַֹח ְוֶאת-ֱאלִֹהים ֶאת ַוְיָבֶרְך א 
 עֹוף ַהָּׁש ָמִים -ץ ְועַ ל ָּכלַחַּית ָהָאֶר-ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ּומֹוַרֲאֶכם  ב

  :ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו-ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתרְ מֹׂש ָהאֲ ָדמָ ה ּוְבָכל 
  :ּכֹל-ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכלָ ה ְּכֶיֶרק  ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ֶרֶמׂש אֲ ֶׁשר  הּוא -ָּכל ג
  :ָּבָׂשר ְּבַנפְ ׁשֹו  ָדמֹו לֹא תֹאֵכל ּו-ַאךְ  ד
 ַחָּיה ֶאְדרְ ֶׁשּנּו ּוִמַּיד הָ ָאָדם-ִּדְמֶכם  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדר ׁש ִמַּיד ָּכל -ֶאת  ְוַאְך ה

  :ֶנֶפׁש הָ ָאָדם- ִמַּיד ִאיׁש ָא ִחיו ֶאְדר ׁש ֶאת 
  :ָהָא ָדם-ַּדם ָהָאָדם  ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁש פֵ ְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלֹהִ ים ָעָׂשה ֶאת  ׁשֵֹפְך ו
  : ָבּה-ּוְרבּו ִׁשְרצּו ָבָא ֶרץ ּורְ בּוְּפרּו  ְוַאֶּתם ז

 
 מצבם של נוח ובניו בצאתם מהתיבה

 יראים ,אין ספק שנח ובניו בצאתם מן התיבה היו משתוממים ומתאבלים על העבר

  .ופוחדים מהע תיד

  :ארבעהוזה מדברים  

 שספו תמו מן  , שהיו מתאבלים על מיתת קרוביהם ואו ה ביהם כל אנשי סודםהאחד

 .  והיו נח ובניו יחידים ושו ממים בקרב הארץ,ו לבלהות המב
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 כי , שבהי ותם בקבוץ מדיני כבראשונה, שהיו יראים ופוחדים מן החיות הטורפותשניוה

  . יהיו מתקבצים אנשים רבים להרגה,א חיה כמו ארבותב

 כי אין לנו פרי עץ שנתן למאכל לאדם ,מרם מה נאכלובהלים באנשיהיו  שלישיוה

  . פרי האדמה לאכול ממנו וגם לא,הראשון

 כמו שעשה קין , ויהרגו זה את זה,פול קטטה ומדנים בין אחיםישהיו יראים פן י רביעיוה

 ולית דין ולית , כי אין איש בארץ זולתם, ודמם אין מבקש, ויאבדו מעל פני האדמה,להבל

 .דיין

 

 כדי שלא ,הם ובלתי  חפצים להזדווג לנשותי, מחשבות אלו היו קצים  בח ייהםארבעומפני 

 :ל"חז וכמו שאמר .יולידו לבהלה 
  . ולא קבל עליו, צא מן התיבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח

  . אצא ואהיה פרה ורב ה למארה:אמר

בר י ד, דברים אלהארבעה נבהלים לעתיד על פי ,שהיו מש תוממים לעבר' וכאשר ראה ית

 .ר היו בלב ותםעל לבם וברך אותם בדברים מיוחסים לכל אחד מהמחשבות אש

 

  שברך השם את נח ואת בניוברכותה : ' הזהשאלה
,  כי ברך את אדם בהם לכל המיןמצאנוכי הנה .  שברך השם את נח ואת בניובברכות

 . וחתכם במוראכם ואם ורבו בפרווזה אם . ולמה חזר וב רך את נח ואת בניו
 

 תשובה לשאלה ז
 יראים ,ים ומתאבלים על העבראין ספק שנח ובניו בצאתם מן התיבה היו משתוממ

  .ופוחדים מהע תיד

פרו ורבו  אמר להם , שהוא מהעדר הקרובים והאוהב ים שמתו להם במבולוכנגד האחד
 שהם יהיו  , אתם תעשו קרובים ואוהבים מהי וצאים מחלציכם,כלומר .ומלאו את הארץ

י ה  י ורבח רב בפריהו וכאלו אמר אני אתן לכם כ.יותר נאמנים באהבה מהא נשים הזרים

 . באופן שתמלא הארץ מזרעכם מהרה

ומוראכם וחתכם יהיה על כל  אמר ,מפחדם מהחיות הטורפות שניהוכנגד המחשבה ה
 כי הצורה האנושים יש לה בטב ע ממשלה ושולטנות על .חיית הארץ ועל כל עוף השמים

ן   ל תינוק בן יומ ו חי אינו צריך לשמרו מן העכברים ומ " וכמאמרם ז,כל מיני החי ים

 כי מעלת הצורה . עוג מלך הבשן מת צריך לשמרו מן העכ ברים ומן הח ולדה,החולדה

י ן ילהגיד שכבר קנו מן התיבה קנ ,בידכם נתנו ואמר .כרת בטבע לכליהאנושית נ

 . בוש לפניהם ויתמידו תמיד עליהי ההכנעה והכ 

כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה  אמר , מהעדר המזונותשלישיתוכנגד המחשבה ה
כירק  והוא אמרו ,כאומר אם אין לכם פרי לאכול קחו מבעלי החיים למזונותיכם ,כלהלא



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

25

25

 רוצה לומר שהבשר יעמוד לכם במקום הירק עשב שנתן ,את כלעשב נתתי לכם 

 . לראשונים

 

 שכבר ברך בהם את ,בה למה  ברך השם לנח ולבניו בדברים האלהיהנה התבאר הס

  .ו לנח ולבניו נמשכות מעניין המב ול שהיה זה כפ י המחשבות שהי,אדם הראשון

 . 'והותרה בזה השאלה הז
 

  הרשה השם לנח אכילת הבשרלמה : ' החהשאלה
 הראשון ולא לשאר הדורות לאדםולא עשה כן ,  הרשה השם לנח אכילת הבשרלמה

  ?שבאו אחריו

 

 תשובה לשאלה ח
 שאדם  שהיה זה  לפי? מה שלא הרשה לאדם הראשון,למה הרשה לנח אכילת הבשר

אלהים ' ויצמח ה' כמו שאמר ,היה בגן עדן  מקום העצים והפירות הי ותר נבחרים שאפשר

 אבל .'מכל עץ הגן אכול תאכל" ונאמר לו ,מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל

 ואם היו  ,נח ובניו כשי צאו מן התיב ה לא היה להם לאכול לא עשב הארץ ולא עץ פרי

  . התיר להם אכילת הבשר, ימותו ברעב,דות ויטעו כרמיםחלים לאכול עד שיזרעו שימי

 . 'והותרה השאלה הח
 

  אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו: 'השאלה הט
 .  לא הדם בנפש, כי הנה הנפש היא נשואה בדם.אך בשר בנפשו דמו לא תאכלובאומרו 

 

 תשובה לשאלה ט
הם אבר מן החי שהוא  אסר ל, ילמדו מדת אכזריות,רג ם בעלי החיי ם לאכילתםוולפי שבה

נפשו תשמש בת "ובי .נפשו דמו לא תאכלובאך בשר מרו ו והוא א.אכזריות יותר גדול

 יאמר הכתוב ובשר בהיות עם נפשו . בתופים ובמחולות, כמו ברכבו וב פרשיו,עםבמקום 

  .תייוהוא באמת פירוש ישר אמ . לא תאכלו מהבשר ההוא,דמו

 . 'והותרה השאלה הט
 

 פך דם האדםשו :' היהשאלה
ו וי  הזה שלא י הצכי' שופך דם האדם וגו.  לנפשותיכם אדרושדמכם  את אך באומרו

ולא נאמר , לא היה מי וחס לאותו זמן ומקום ביציאתם מן התיבה,  אחיואתיהרגו איש 
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כי . להזה ירם שלא יעשו כן איש  לאחיו,  להם הריגת ב עלי החייםשהתירשהיה ז ה בע בור 

 . לא האדם, ורך האכילה לציהרגוהנה בעלי החיים 

 .  מאמר ללא צורךשהוא,  איש אחיומיד עם זה  אמרו ויקשה

 . מלת לנפשותיכםוכן האדם דם שופך יקשה כפל גם

 

 תשובה לשאלה י
ואך  אמר ,יראים מעצמם אם יהרגו אלו לאלו] יוצאי התיב ה[ שהיו 'וכנגד המחשבה הד

 אם ימית ויהרוג אחד  כאומר אמנם חשבתם מעצמכם.את דמכם לנפשותיכם אדרוש

 אודיעכם ואזהיר אתכם , כאשר עשה קין להבל להיותכם יחידים בארץ,מכם את אחיו

 , שהיא נפש יקרה, כי אני את דמכם בעבור נפשותיכם,דושיהיה עונש ההורג גדול מא

 ולכן  . כהריגת בעלי החיים, כי לא תעבור הריגת אדם בלי נקמה.אדרוש לנקום נקמתו

  .לרמוז אל קין והבל ,ומיד איש אחיאמר 

 דעו כי הרבה פתחים למקום לנקום , ואיש אין בארץ שיעשה משפט ברוצח:אמרותם וא

כלומר שעל ידי  ,מיד כל חיה אדרשנו ,ולכן במקום שאין אדם לנקום דם הנרצח. נקמתו

  . אדרוש על ידו דם הנרצח, ובמקום שיהיה  אדם.החיה הטורפ ת יהיה משפ ט הרוצח

 

פ  " באופן שעכדמו ישפך ,רוצה לומר אדם אחר ,פך דם האדם באדםשווהוא אמרו 

 ולא ,בה למה  ידרוש דם האדםי ונתן הס.בהיי ס"י אדם ואם ע" אם ע,ההורג יה יה  נהרג

 רוצה  . כי בצלם אלהים עשה את האדם,יעשה כן בדם בעלי החיים הנהרגים לאכילה

. עלי  חיים שלא נבראו בצלם מה שאין כן בב. ואין ראוי להשחית צלם נכבד כמוהו,לומר

 ,רומז אל הנפש החיונית המרגשת ,אך בשר בנפשו דמוומזה תדע שאמרו בפרשה 

כי נפש הבשר  כמו שכתוב בסדר אחרי מות .יחסה אל הבשרי ונת,שהיא הנשואה בדם

 . בדם היא

 

 והיא , הוא רמז לנפש המשכלת,אך את דמכם לנפ שותיכם אדרושאמנם אמרו בכאן 

.  כי מפאת נפשו השכלית נברא בצלם.כי בצלם  אלהים עשה את האדם אשר אמר עליה

 רוצה  לומר נפשו , אך בשר בנפשו דמו, אמר בעניין ב עלי החיים,ולהבדיל בי ן  נפש לנפש

 כלומר , ובאדם נאמר אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. שהיא המרגשת,המיוחדת לו

 בעבורנפשותיכם תשמש  לד" כי למ, שהיא השכלית,בסיבת נפשותיכם המיוח דות לכם

 . 'ואמר פרעה לבני ישראל'. 'אמרי לי אחי הוא'. 'וישאל דוד לשלום יואב'כמו 

 . 'הנה התבארו פסוקים אלו והותרה השאלה הי
 

  ?מדוע ציווה פעמיים על פריה ורביה: א" היהשאלה
 . הי  כבר ציווה ה שם למעלה על פריה ורביכי,  ורבופרו ואתם בפסוק
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 יאתשובה לשאלה 
ינו אצלי כדמות תולדה יענ. ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בהאמנם אמרו אחר זה 

 אין ראוי ,קנתי כל העניינים י כאומרו ועתה השיב ותי ע ל כל מחשבותיכם ות,מכל הדברים

 .  אבל שתזדווגו לנשותיכם,שתמנעו עצמכם מן ההולדה

 

בד מה שאמרתי לכם  ומל, כלומר.ואפשר עוד לפרש שהוא חוזר לעניין קין והבל

 בהיו תכם תמיד ,בה בקטט ות ומדנים בין  אחיםי לא תהיה ס, מ צד עצמכםםבענייניכ

 שלהיותם מחוברי ם במקום  , ואתם לא תעשו כמעשה קין  והבל.מחוברים במ קום אחד

 ולא כמו שעשה הבל שלא , אבל אתם פרו ורבו.אחד נמשכה ביניהם הקט טה והמרי בה 

 וכל אחד יצלח , כל אחד לדרכו, התנועעו בה מפה א ל פה רוצה לומר, שרצו בארץ.הוליד

 ולא תהרגו , ותהיו רבים וגדולים בארץ, ולא תהיה ביניכם  לא קנאה ולא תחרות.במחוז ו

 .איש את אחיו

 .א"והותרה במה שפירשתי בזה השאלה הי
 

  בניוואל אלהים לנח ויאמר :ב" היהשאלה
למה בא , ם האלו כולם דברי השם אם היו המאמרי כי.  בניוואל אלהים לנח ויאמר

 .  היו מאמריווכולם.  אלהיםויאמר הזה  תחילת פרשה והתחלת דיבור במאמר

ושאר הדיבורים כולם באו אל נח , ולבניו גם כן למה בא הדיבור הז ה בפ רט לנח ויקשה

 . לבד

 

 . ]יב-ח,ט [את קשתי נתתי...ויאמר אלהים אל נח

 ב"תשובה לשאלה י
 כי אמרו עם היות שהבטי חנו מבעלי ,סו בדברי  האל וברכותיו י נתפיהנראה לי שבני נח לא

 מי יבטיחנו  , והזהירנו ש לא יהרוג איש את אחיו, ונתן לנו אשר נאכל,החיים שלא ימיתנו

 כיון ש אין איש בארץ שיעשה טו ב ולא יחטא ,א מבול מזמ ן לז מן לשחת כל בשרושלא יב

 . וריק ולכן אין ראוי שנפרה ונוליד לבהמה .כל זמן

 כי עם היו ת הבנים בלתי מוכנים  , הי ודע מחשבות הוצרך לדבר לנח ולבניו,ומפני ז ה

עליהם הכינם אליה באופן שזכו כולם לשמוע '  הנה באמצעות אביהם ובחמלת ה,לנבואה

בור בפני עצמו מדוב ק  יכי היה ז ה ד ,ויאמר אלהים אל נח ואל בניו וזה טעם .דברו

בור הז ה  מחדש לאב י ובא הד,בור הקו דם ההוא כבר נפסקיוהיה  הד. ומחובר עם הקודם

  . כדי להבטיחם מעבור מי המ בול עוד על הארץ,ולבנים יחד

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
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  : ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר-נַֹח ְוֶאל-ֱאלִֹהים ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ח
  :יֶכםַזְרֲעכֶ ם ַאֲחֵר- ְוֶאתִאְּתֶכםְּבִריִתי -ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ַוֲאִני  ט
  ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה  ִאְּתֶכםֶנֶפׁש הַ ַחָּיה אֲ ֶׁשר -ָּכל ְוֵאת  י

  : ִמּכֹל יְֹצֵאי ַהֵּתָבה ְלכֹל ַחַּית ָהָארֶ ץִאְּתֶכםַחַּית ָהָאֶרץ -ּוְבָכל 
 ָּבָׂשר  עֹוד ִמֵּמי הַ ַּמּבּו ל -ִיָּכֵרת ָּכל- ְולֹא ִאְּתֶכםְּבִריִתי -ֶאת ַוֲהקִ מִֹתי יא
  :  עֹוד ַמּבּול  ְלַׁשֵחת הָ ָאֶרץִיְהֶיה-ְולֹא

 

 ?פעמיים מדוע נזכר קיום הברית: ג" היהשאלה
 וחזר ', הנני מקים וגוואני שאמר הבריתאם בקיום ,  הדברים שבאו בדיבור הזהבכפל

הנני מקים :  רבותפעמים אתכם מילת במה שאמר אם',  את בריתי וגווהקימותי לומר

 יוצאי התי בה ו הקימ ותי  את בריתי מכל, כםאתואת כל החיה אשר , אתכםאת בריתי 

 .  פעמים מלת אתכםארבעהרי לך . אתכם

 
 תשובה לשאלה יג

 רוצה לומר אחרי אשר הבטחתי אתכם מבעלי החיים ,ואני הנני מקים ,ואמר אליהם

 יהיה  , והודי עם שקיום הברית וההבט חה שיהיה על זה. הנני מבטיחכם ממני,ומעצמכם

בה למ ה  יכלול בעלי  י ונתן הס.פסדו עוד במי ה מבולישלא י ,עליהם ועל כל נפש חיה

 : צדדיםש ני ואמר שהיה זה מ,החיים בברית  הזה

  

בראשית ( ועל זה אמר .דו צריכין אליו מא, לפי שבעלי החיים הם תשמישו של אדםהאחד

  .אשר אתכם בעוף ובבהמה ובכל חית הארץ) 'ט

 ועל  . בבריתםעימ הוי מפני זה שיזכו  והיה רא,הוא מפני שיצאו אתם מן התיבה ,שניוה

 . וביציאתכם ממנה,כלומר מפני שהיו אתכם בתיבה ,אתכם מכל יוצאי התיבהזה אמר 

 

אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד 'והנה הקיום הזה הוא הה בטחה והשבו עה שזכר הנביא 

מבטיח '  להודיע שעם היותו ית,והקימותי את בריתי אתכםוהנה חזר שנית . 'על הארץ

 כי , הנה הקמת הברית תהיה עם האדם לבדו,לכל אדם ולכל מיני בעלי החיים מהמ ב ול

 אלא עם האדם שנברא ,שיכרות ברית עם בעלי החיים הבלתי מדברים' לא יאות לאל ית

 .והקימותי את בריתי אתכם והוא אמרו . אליוםהנלווי וימשך ממנו תועלת לכל ,בצלמו
  .רת כל בשר עוד ממי המבוללא יכו באומרו ,וביאר עניין ה ברית

 

 ובארץ , שעשה המבול בבעלי חיים:והסתכל שבזה ביאר שתי ההשחתות שזכרתי למעלה

 ולא יהיה עוד ,ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ועל זה אמר כאן ,ופרותיהעצמה 
 .לת אתכםי הנה התבאר שאין כפל בלשונות הקיום ולא במ.מבול לשחת הארץ
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 . ג"והותרה בזה השאלה הי
 

 ] אלהים זאת אות הבריתויאמר[ : ד" היהשאלה
 היה תמיד ה מדבר הוא ואם . אלהים זאת אות הבריתויאמר באמ צע הדברים באומרו

מה צורך אם כן שיאמר באמצע , ומאמרים מדובקים ומקו שרים בעניין,  יתברךהאל

 ! שהוא אמרםוידוע , אלהיםויאמר הדברים

 

 תשובה לשאלה יד
ינו אצלי שנח ובניו נתפייס ו  יענ ,ויאמר אלהים זאת אות הברית ואמנם אמר אחר זה

בור  י ולכן נפסק אותו ד. ונחה דעתם,בדבר השם והבטחתו שלא יביא מבול עוד על הארץ

 .  כי יודעים היו ש היה האל יתברך קיים במאמרו,לא בקשו עליו אות כלל

בור אחר  יבר  דימעצמו ד ולכן הוא ,חפץ למען צדקו לתת להם עליו אות אמת' אבל האל ית

מרו הנני נותן לכם אות על וכא ,ויאמר אלהים זאת אות הברית והוא אמרו ,מעניין הקשת

 . והוא הקשת שאתן בענן,מה שהבטח תי אתכם

 .ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 ביאור עניין הקשת: שני הנושא בחלק הרחבת
 הבן הרביעי של נח: הרחבת הנושא בחלק שני

 
 

  ]יז-יג,ח [נןאת קשתי נתתי בע

 ]אות הקשת[ :ו" הטהשאלה
. להבטיחם שלא יבוא עוד מבול, ולבניו אות הקשת שנתן הקדוש ברוך הוא לנח בעניין

כמו  .  והכאת ניצוציו בדבר הלחהשמשיתיילד מנוכחות , והוא כי הקשת הוא דבר טבעי

לו  שיתרשם שם השמש בעיגו, המיםשראינו אותו מתהווה מ הכ את ניצוץ השמש על כלי 

 . והו א עניין הקשת, ובמראיו

ל שהקשת ”עד שאמרו חז,  הגשםב יו ם אמר הנביא כמראה  הקשת אשר יהי ה בענן ועליו

 אות הברית הזה שנעשה כ"אומה . הוא אחד מהדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות

 ?  לנח ולבניו להבטחה

 

 תשובה לשאלה טו
  : פסוקיםשלושהוהסתכל שבאו בעניין הקש ת 
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ובזה הודיע כמו ש ביארתי שדקדק העננים בטבעם עד  ,ת קשתי נתתי בענןאהראשון 

 שמשם והלאה תמיד יהיו , כי זה היה עניין הברי ת באמת,שיקבלו רושם תמונת השמש

  .דוש גדול בבריתי וזה ה יה ח. לשמש התרשמות תמונתו בהםםהנוכחיימקבלים העננים 

 . ו"והותרה בזה השאלה הט
 

  ת מזכירהמדוע הקש: ז" הטהשאלה
כי אחרי שטעמו הוא לזכור דבר אמת , בטוח לפי דרך הכתובים לא היה ז ה נכון  ו לא כי

 שיהי ה העולם ירא וחרד יותר בזמן, הנה היה מחוי ב שיראה הקשת בעתו, ושבועה

 . מהמב ול

 בזמנים שבני אדם בטוחים שלא יהיה  רק מהידוע הוא שהקשת אין עניינו להיראות אמנם

שאז נראה ,  קצתה יזרח השמשועל, פי שבהיות ענן על קצת הארץל, מבול על הארץ

אבל על חלקה . ומבולאי אפשר שיהיה גשם שוטף , הפילוסופיםהקשת כמו שביארו 

 . אחת ימטיר ועל חלקה אחת לא ימטיר

 שם קשת כלל בהלביש שמים  יראהאי אפשר שלא ,  כשיתכסו כל השמים ענניםאבל

שהוא ,  לא ראינוואותותינו, ואז נירא בהמיר ארץ. קדרות ועל כל הארץ תשכון עננה

 יועיל אם כן האות ומה. כי הנה לא יראה בהיות העננים כוללים על כל הארץ. הקשת

 .ומהו הבר ית והה בטחה הז ו, הבלתי נראה

 

 ]?צריך תזכורת' האם ה: [ז" היהשאלה
 שיזכירנו שום   כי חלילה לאל שיצטרך אל סימןוהוא . ברית עולםלזכור וראיתיה באומרו

והכתוב ה זה  מורה כאלו לא היה האות  הזה אלא .  אין שכחה לפני כסא כבודוכי, דבר

 .  שלא תיפול בדבר המובטחה שכחהתיקון מפני 

 הקשת ונראתה,  קשתי נתתי בענןאתשאמר ,  עם זה הכפל הנמצא בעניין הקשתויקשה

 הוא  והייתה  הקשת סוקופ,  האמת כוח שלשתם אחד הואולפי .והייתה  הקשת בענן, בענן

 .היותר מוכפל  ובלתי צריך

 

  יז-תשובה לשאלות טז 
 וכמה מהחכמה   ,והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן באומרו שניוהפסוק ה

ראה לפעמים לעיני יושבי י י, שהודיע ם שאותו התרשמות הנעשה בענן,כלל המאמר הזה

 ,ויר הקרוב  על הארץושיתעבה הא רוצה לומר כ, זה יהיה בעננו ענן על הארץ,הארץ

 עד , שאז להיות מטבע הענן יתפשט התרשמות הקשת ההוא אשר בענן אליו,ויתענן

 , כי מראות הקשת הם כל כך רוחניים ודקים. ואז לקרבתו ישלוט העין בו.הגיעו אל הארץ

שלא יתפוש בהם הראות בהי ותם רחוקות מן הארץ במחוז העננים העליונים אשר בחלק 
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 רוצה , אלא בעננו ענן,ראה ליושבי הארץת שם לא מת כי הקשת הנרש.רהאוו ימ' הב

 .לו וישלוט בו עין הרואיםו שאז יתרשם הקשת בכ, יתענן עד הגיעו לארץרכשהאווילומר 

  .והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענןוכל זה כלל באומרו 

 

 כי אז אי ,ם כוללים על כל הארץ שלא יהיו עוד ענני,והיה בענני ענןמרו ווביאר עוד בא

 לפי שאז , וחלק בלתי מעונן, אבל יהיה  חלק מהארץ מעונן. לנו הקשתהאפשר שתרא

 .בטבעיות כמו שהתבאר , ותתרשם בו תמונת השמש,כחיות הענןוצוצות בו בניהנ

  . לא כולל, רוצה לומר שתמיד יהיה הענ ן קצתי,והיה בענני ענן על הארץוהוא אמרו 

 

י בחכמ תו שמשם " כי כמו שראה הש,יני בני אדםי ה אות הזה מתייחס  לענוכמה הי ה

 עם היות שיחטאו קצתם כסדום ,לו בחטא אחד כוללו לא ישתתף מין האדם כהוהלא

נשם קצתי בארץ זולת ארץ בעניין ה מטר על חלקה אחת תמטר ועל ו ככה  יהיה ע ,הובנותי

ולא יהיה עוד המים הוא אמרו  ו. לא כולל ומשותף לכל המין,חלקה לא ימטיר עליה
  .למבול לשחת כל בשר

י הושע בן לוי לא נראתה  ' שמעון בן יוחאי ור' שבדורו של ר) ז"כתובות ע (ל"חזמרו וכבר א

 שהם היו מגינים על דורם ומצילים אותם מהעונש המסודר מפאת ,ורצו בזה. הקשת

 לא שיכחשו . הארץ ולכן לא היו מתפשטים העננים להראות הקשת בימיהם  על,העננים

 .היותו בעננים העליונים הבלתי נראה

  

 ועניין  . לזכור ברית עולםהוהייתה הקשת בענן וראיתי הוא אמרו שלישיהפסוק ה

 ו הוא כאומר  . הוא לבאר עניין הקשת בהיותו ב לתי נראה מיושבי הארץ,הפסוק ה זה  אצלי

 תחשבו מפני ז ה   לא , הקשת בענןהונראת כמו שאמרתי ,אף על פי שלא תראו הקשת

 כי ידוע תדעו שתמיד יהי ה  , אין הדבר כן. ושנעדר אות הברית, נרשמת בענןהשאינ

 בעננים העליונים השוכנים בחלק השני ה נרשמת אותה תמונ, רוצה לומר.הקשת בענן

 ועם היות שלא תראו אותה כשלא יתענן הענן על הארץ . לשמשם הנכחיי,רמהאווי

 רוצה לומר מפני . והיא תמיד לנגד עיני לזכור ברית עולם,ה הנה אנכי רואה אות,החקולר

  . לזכור ברית עולםה והוא אמרו וראיתי.זכירת הברית  התמידי שכרתי אתכם

 

לה שתמיד תהיה ו כהנו והכו.ברה תורה כלשון בני אדםי ד,י" לשה והזכירהוליחס הראי

 כדי שמזה   ,תמיד ב לתי נראית אצלנו ה ונראית אל הטבע עם היותההקשת בענן גלוי

  . מן המבול לעדםימשך קיום העול

 ולא , הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם  בלבדהולא יסתור זה מה שאמר הכתוב כמר א

 אלא על , כי הנה  הכתוב לא אמר ביום הגש ם על מציאות הקשת בענן, כמו שפירש,תמידי

 ולא אמר .ר לשון זכא שהוה שהוא חוזר למרא, ולזה אמר יהיה,מראהו שהוא ראייתו
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 הוא ביום ,הוראיתי ומאמרו .ה כמו שהיה ראוי לומר על הקשת שהוא לשון נקב,תהיה

 וכשאין גשם , אך אמנם תראה ביו ם הגשם. בענן הוא תמידיתה שמציאות,הגשם נראה

 .  וזה תוכן העניין הז ה ו אמתתו. לנוהלא תתרא

 

 ההרב המור ירשוכן פ .ה כאלו אמר והראיתי, שהוא במקום יוצאהוראיתיואפשר לפרש 
  . עתה הודעתי.'עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה'

 כדי שילמדו , שיודיע דרך צדיקים לעולם',דרך צדיקים' כי יודע ה'ובמדרש פירשו 

  .ה כמו שזכרתי למעל,בעבורבמקום זכור ברית עולם לד " ויהי ה למ.מעשיהם הטו בים

 

 ,  ויזכור הברית, נראיתה ותהי,ענן הקשת בת מפני שיעד בנתינ:ועניין הפירוש כך הוא

 :  אבל בהפך!ה חליל,היוכרון  האלי אינו סיבת הזהבא עתה לזכור שמציאות הקשת וראיית

והייתה  והוא אמרו . בענןהבה שתהיה הקשת ותראיכרון ה ברי ת לפניו תמיד הוא הסישז
שהוא מה שאמר  ,האת קשתי נתתי בענן וראיתי שהוא מה שאמר ,הקשת בענן

 סיבתה  , נראיתה והיות, רוצה לומר היות הקשת בענן,שני הדברים .קשת ההונראת

 כלומר בעבור שאני אזכור ברית עולם אדקדק ואחליש ,באמת הוא לזכור ברית עולם

 .  ויראו אותה בני עולם, באופן שתתרשם בהם תמונת השמש,העננים כל כך

על כבוד קונו ראוי הוא   כל שלא חס ,במסתכל בקשת) ז"חגיגה ט(ל "רזמרו ואולי שלזה א

 הנה התבאר .זכר מהקשתנלו הקדוש ברוך הוא י כי זהו מפני שחושב כא.שלא בא לעולם

 .השאין כפל בפסוקים האל

 . ז"ו והי"והותרו בזה השאלות הי
 

 ] אלהים אל נח זאת אות הבריתויאמר[ : ח" היהשאלה
 אותמר זה על  אם אכי  אלהים אל נח זאת אות הבריתויאמר בסוף  הפרשה באומרו

ואם אמרו  ?   צורך בה ישנות הזהומה,  אות הבריתזאתכבר נזכר ונאמר למעלה , הקשת

 .  אחר זה דברזכרכי הכתוב לא ! מי יתן ואדע, ומה הוא, על אות אחר

אבל גם .  הוא את הקשת באצבעברוך שנאמר זה לפי שהראה לו הקדוש , מי שפירשויש

 ? ומה הועיל הכפל הזה  אם כן.  אות הבריתאתז, כן נוכל לדרוש זה ממה שאמר למעלה

 

 תשובה לשאלה יח
 נלאו המפרשים לתת ,ויאמר אלהים אל נח זאת אות הבריתואמנם אמרו בסוף הדברי ם 

 . בו טעם

  : פניםשתי באחד מונראה לי לפרשו
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זאת אות הברית אשר הקימותי הוא ביני ובין כל בשר אשר  ה לנח " שאמר הקבהאחד
 אבל אינו לארץ .א עליהם עוד להם בכללולומר לכללות המין שלא יב רוצה ,על הארץ

 . ר על רשעים פחיםי שכבר בחטא ארץ פרטית ימט,פרטית או מחוז פרטי

 

 והם ,בו ר הראשון אמר השם לנח ולבניו מקי ום הברית וה ה בטחהי הוא שהדשניוהאופן ה

והאל .  היו מ וכנים אליה כי לא,ולכן לא בא אליהם הנבואה עוד. נתפייסו בו כ מו שפירשתי

 כי הוא היה  המוכ ן לקבל ,בור נפרד בפני עצמו אל נח בלבדינתן אות הקשת בד' ית

 .  לא בניו,הנבואה פעם אחר פעם

ולא פירשה התורה למ י נאמר אותו  ,ויאמר אלהים זאת אות הבריתולפי שלמעלה אמר 

 לספר עניין םאי ה כ כי לא חששה התור. ואם לנח לבדו, אם לנח ובניו בראשון,בוריד

בור מאות י הודיע הכתוב הז ה שאותו הד, ועניין האות, לכן אחרי חתימת הדברים.האות

ויאמר אלהים לנח  ולזה חזר לומר כאן . רוצה לומר לו לבדו ו לא לבניו,הקשת נאמר לנח

 .  כאומר שהמאמר הנאמר מאות הברית לנח לבד היה,זאת אות הברית

  . בוריה מבלי ספק ולא כפל כללהנה התבארה הפרשה הז את על

 . ח" השאלה היהוהותר
 

 סיכום
 כי  ,דת הדין כדברי המ פרשיםיפור המב ול בשם אלהים לא לבד להיותו מיוהנה בא כל ס

'  ויאמר ה,וגומר'  וינחם ה,כי רבה רעת האדם בארץ וגומר' וירא ה'הנה הכתוב  אומר 

 אבל היה ז ה לפי .דת הרחמיםייעוד ה הפסד והמב ו ל במי ובא אם כן .'אמחה את האדם

 ,בשם אלהים’ פור הבריאה להי ובעבורו בא ס,ששם אלהים מורה על היכולת המוחלט

 להודיע שמי  ,פור הפ סד המבולי ובאותו שם עצמו בא ס.להוראתה על היכולת המו חלט

 .  הוא אשר השחית והפסיד את העולם השפל במי המ בול ,שברא את העולם לא מדבר

 .' ואחיה מחצתי ואני ארפאאני אמית'וכאמרו 

 

 . ]כט-יח,ט [ ואלה תולדות בני נח...ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה

  :ַהֵּתָבה  ֵׁשם ְוָחם ָוָיֶפת ְוָחם הּוא אֲ ִבי ְכָנַען-נַֹח ַהּיְֹצִאים ִמן-ְבֵני ַוִּיְהיּו יח
  : ָהָאֶרץ-נַֹח ּוֵמֵאֶּלה ָנפְ ָצה ָכל -ֵאֶּלה ְּבנֵ י ְׁשלָׁש ה  יט
  :נַֹח ִאיׁש  הָ ֲאָדמָ ה ַוִּיַּטע ָּכרֶ ם ֶחל ַוָּי כ

  : ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל ְּבתֹוְך ָאֳהלֹה-ִמן ַוֵּיְׁשְּת כא 
  : אֶ ָחיו ַּבחּוץ-ָחם ֲאִבי כְ ַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ַוַּיְרא  כב 
 ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו אֲ חַֹרִּנית - ַעל ַהִּׂש ְמָלה ַוּיָ ִׂשימּו-ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַוִּיַּקח  כג

  :ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם  ֲאחַֹרִּנית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָרא ּו
  :ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו  ַהּקָ ָטן-נַֹח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע ֵאת ֲאֶׁשר  ַוִּייֶקץ כד
  :ֶיה ְלאֶ ָחיוָארּור ְּכנָ ַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְה ַוּיֹאֶמר  כה 
  : ֱאלֵֹהי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו’ ָּברּוְך ה ַוּיֹאֶמר  כו
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  : ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו-ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת ְוִיְׁשּכֹן ְּבָאהֳ ֵלי ַיְפְּת כז
 

 נתקלל כנעןמדוע  :'השאלה הב
 ? ן בנו הקטן למה זה נתקלל כנע, כמו שהעיד הכתוב,אם היה שחם חטא בכבו ד אביו

  .'בנים לא יומתו על אבות' כי ,והי ה ראוי שיקולל חם החוטא

 כי , אינו מספיק,ומה שאמרו במדרש כי לא קלל את חם בעבור שברכו האל עם שאר אחיו

 .  אינה קללה שתהיה סותרת לברכות שברך השם לנח ובניועבד עבדים יהיה לאחיוהנה 

 

 , אינו נכון, ולכ ן קללו במקומו,דותיוי לאביו במ שהיה כנען דומה,רבנו נסיםגם מה שאמר 

 ולא יקלל את ,כי לא היה ראוי שיקלל את הבן שלא חטא בעבור היו תו דומה לאביו החוטא

 .דמותי כי הקללה נמשכת אחר פועל החטא ולא אחר הה,החוטא עצמו

 
 תשובה לשאלה ב

 ,ותר משאר אחיו למה יתקלל כנען י,וראוי שתתעורר עם מה ששאלתי אם היה שחם חטא

 ויקחווהיה ראוי שיאמר  , ויקח שם ויפת,ויגד לשני אחיו בחוץלמה זה אמר הכתוב 

 .  ואליהם יחזור, כי כבר זכר את שם אחיו,שניהם

 

  . וכנען נתקלל, כי חם חטאבתנחומא וכן הוא ,אמרו) ז"פרשה ל (בראשית רבהוב

יברך אלהים את נח ואת ו' לפי שכתוב , רבי יהודה אומר:רבי יהודה ורבי נחמיה

רבי נחמיה אומר  .ויאמר ארור כנען לפיכך אמר , ואי ן ברכ ה הוו ה במקו ם קללה'בניו

 . קרי לפיכך תולין את הקללה בע,כנען ראה והגיד לחם אביו

 מה ע"ראב ומכאן לקח ה. ויש אומרים רבעו, יש אומרים סרסו.ויש לרבותינו דעות אחרות

 .  נזכר בתורה שאולי עשה קלון אחר ולא,שכתב

 

 עד שלזה , ותמיד היה ב יד חם אביו, שכנען היה נער קטן,לו ה ו אווהנראה אלי בזה כ

 נכנס כנען ,הל אביווכנס חם באיוהנה בה.  כי בן זקונים  הוא לו,וחם הוא אבי כנעןנאמר 

והנה  . הלוו ושניהם ראו אותו מגולה בתוך א,לה את נחיואפשר שכנען הוא אשר ג. עמו

 וילך  ,להוי והיה מחטאת כנען שהוא ג,סהוי חם שלא חשש לכבוד אביו ולא כהיה מחטאת

וירא חם אבי כנען מרו וכ א" ויהי ה א. רוצה לומר בני חם,ויגד בחוץ כמ צחק בעיני אחיו
  .סהוימספר גנותו שלא כ ,את ערות אביו

  . חוזר  לכנען הנזכר,ויגד לשני אחיו בחוץ

 

לא נזדמנו ולא נמצאו שם בעת ההגדה כי אם שני  ,שה אחים היו לכנעןוועם היות ששל

 לכסות , עשו מה שראוי לעשות לכבוד אביהם, לשם ויפתה השמועהוכאשר הגיע. אחיו
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הנה .  לשון יחידויקח לכן אמר , ויפת נמשך אחריו,ולפי ששם התעורר לזה תחלה. תווערו

ם לפי שהוא  וא,ותוו שהוא אם לפי שהוא גלה את ער,לל נח את כנעןיהתבאר למה ק

 לפי שהיה חטאו ב לבד בשב ,לל את חםי ולכן לא ק.פרסם פחיתותו וגנותו בחוץ כמצחק

  .ואל תעשה

  .' השאלה הבהוהותר
 

  ]?מדוע התקלל שלוש פעמים: ['השאלה הג
 ושכח , כי הנה אמר  ראשונה ארור כנען עבד עבדים יהיה לא חיו,בכפל שבא ב קללה הזאת

לש באומרו יפת אלהים י וש.אלהי שם ויהי כנען עבד למו' עניין העבדות באומרו ברו ך ה

 והיה  .הרי לך שקללו בעבדות שלוש פעמים. הלי שם ויהי כנען עבד למווליפת וישכון בא

 .די באחת מהם

 

 תשובה לשאלה ג
ויגד הפסוק  שהוא לפי ש, ולא ויקחו שניהם,ויקח שם ויפתוהתבאר גם כן למה אמר  

וידע את אשר מרו וואמנם א.  לא לאחיו של שם, של כנעןרומז לאחיולשני אחיו בחוץ 
חסו לבני נח לפי שבני בנים הרי ינו שיי או עני, ענינו בנו של חם הקטן,עשה לו בנו הקטן

 . הם כבנים

רוש יהגו , וההכנעה,דש ראה כל אשר ראוי להיות על כנען מהעבדותווהנה נח ברוח הק

ארור כנען עבד עבדים יהיה  כמו  שאמר ,חם ולכן קללו ראשונה בערך אחיו בני .מארצו
  .כלומר שיהיה תדיר עבד נכנע כאחד העבדים לאחיו בני חם אביו ,לאחיו

 

 ועניין זה אצלי שהוא ראה שהיה עתיד הקדוש ברוך .וכן קללו שיעבוד את שם ואת יפת

 עוד ראה שבזמן אחר יר חיב השם .הוא לתת את הארץ לזרעו של שם וזרעו של אברהם

 ואחריהם בני קדר שהם , עד שיבואו ויכבשו את ארץ כנען, והם הרומיים,ו של יפתלזרע

 . גם כן מזרעו של יפת ימשלו בה

 ,לשוש על ישראל שהם זרעו של שם לטוב'  ישוב ה,או שבזמן אחר לעתיד לב,וראה עוד

  ועל . לא יצא חפשי, והנה תמיד יהיה כנען עבד למו.וישוב ו למשול בארץ כנען כבראשונה

 כי נתן ברכה לשם הנכבד כשיתן לזרע  . ויהי כנען עבד למו,אלהי שם' ברוך הזה אמר 

 בהיות  , בלשון רביםעבד למווהנה אמר .  ולרשת את ארצם,שם את ארץ כנען לעבדים

 כי בבואו לעבדות , ועבד לאחיו שזכר למעלה. להגיד שיהיה כנען עבד לשם,שם לשון יחיד

 . אחד לא יצא מעבדות אחר
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 : אמר,מנם כנגד הממשלה שימשול זרעו של יפת בארץ כנען לאחר שיגלו ישראל ממנהוא

 רומז לממשלת הרומי ים , רוצה לומר ירחיב  השם לזרעו של יפת,יפת אלהים ליפת

 .  ומשלו בארץ כנען, בכל העולםה ונתרחבהשנתפשט

 ,לתנו בזמן גאו, שהם מזרעו של שם, להיות בארץ לבני ישראלהוכנגד הממשלה העתיד

 הואומר שבכל הממשלות האלו של יפת ומזרעו של שם באחרונ .וישכון באהלי שםאמר 

  . הנה התבאר שאין כפל בפסוקים האלה.כ נען עבד למותמיד יהיה 

  .'והותרה השאלה הג
 

 התועלת שבסיפור
דוש י לפי שבזה יתאמת לנו אמונת ח,שנה ]950[נ "והעיד הכתוב  שהיו חיי נח תתק

 . הוא ראה את נח','אשר ציוה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ה'רהם  כי אב.העולם

 ונמצא . ולמך כבר ראה את אדם הראשון,לפי זה החשבון נח כבר ראה את למך אביו

 .  דורותארבעה כי אם ,דושישלא היו בין אדם הראשון לאברהם המפרסם אמונת הח

 ויעקב , וקהת ראה את יעקב,והנה משה כותב התורה ראה כפי מספר שנותיו את קהת

 ואין לך אדם ,דוש העולם קרובה בדורות ההםי הרי לך קבלת אמונת ח.ראה את אברהם

 . פורי הם ב אמתותישלא ידע מאבותיו חמשה  וששה דורות וס

 

 רוצה לומר כד י  ,פורי וזה התועלת העצום מגיע אלינו מזה הס.וכבר כתבו  ז ה המפרשים

 . דושילהישירנו באמונת הח

לא אוסיף לקלל עוד את ' אם להודיע שצדקו דברי האל שאמר ,לוופור כ יתב עוד זה  הסונכ

 שלא יהיו עוד כל אנשי המין משתתפים בחטא , כמו שפירשתי',האדמה בעבור האדם

  .ומאלה נפצה כל הארץ , כי הנה שלשה אלה בני נח,אחד

 

 הנה ,כנען בנו חטאושחם וכ אבל .ואפילו בעניין שכרותו של נח לא הסכימו על דעת אחד

 . מהם וחלקו עליהם והכריעו לזכות ] ?נפרדו[שם ויפת 

 .  יזכה אברהם בארצו,ואם להודיע שבחטאו היה  כנען עבד עולם

 כי הנה אבינו הראשון . כמה ראוי לאדם שיזיר עצמו מן היין,מוד מועיליוגם למדנו מזה ל

 ונח אשר בצדקו הציל כל ,אכל חטא מפני מ, בהיותו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא,אדם

 . חטא במשתהו שהביאו לידי בזיו ן וק ללת זרעו,העולם מהמב ול

 

 פרק י 
 . ]א,י [ עד בני יפת...ואלה תולדות בני נח

  :נַֹח ֵׁשם ָחם ָוָיֶפת ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר הַ ּמַ ּבּול-ּתֹוְלדֹת ְּבֵני ְוֵאֶּלה  א 
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 ה  האומת לספר הסתעפוה כשרצת,ת האלהיהכבר כתבתי בסדר בראשית שהתור

 ,שת ההתחלות שהיו להוני שליפוריה עניי הגידה בראשית ס,ה והשתלשלותתישראליה

ח ות וינם לעניין הה תחלות הצוריות והכי שהיו  דומים בענ, ונח ואברהם,והם אדם הראשון

 היא  והחיונית, הצומחת: שהם שלשה ראשיות.הנפשיות אשר יעשו מציאות האדם וקיומו

  .ת והמדברת היא המשכל,המרגשת

 כיחס ההתחלה הצומחת אל איש ,ושם ביארתי איך היה ערך אדם הראשון אל האומה

  .האדם

 

 חיי נח משקפים את התחלת הקיום האנושי: הרחבה בחלק שני
 

 

  דור הפלגה חטא: פרק יא
 . ]ט-א,יא [אלה תולדות שם...ויהי כל הארץ שפה אחת 

 

  רדיפת מותרות–טא דור הפלגה ח: הרחבה בחלק שני
 עניין בלבול הלשון: הרחבה בחלק שני

 

 .]לב-כז,יא [אור כשדים ועבר הנהר
 

  אלה תולדות תרח
  : לֹוט-ָהרָ ן ְוָהָרן הֹוִליד אֶ ת-ָנחֹור ְוֶאת -ַאְבָרם אֶ ת-ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִלי ד ֶאת ְוֵאֶּלה  כז
  : ִביו ּבְ ֶאֶרץ מֹו ַלְדּתֹו ּבְ אּור ַּכְׂשִּדיםּפְ ֵני ֶּתַרח ָא-ָהָרן ַעל  ַוָּיָמת כח 
 ַאְברָ ם ָׂשָרי -ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת  ַוִּיַּקח  כט 

  : ִמְלּכָ ה  ַוֲאִבי ִיְסָּכה-ָהָרן ֲאִבי -ָנחֹור ִמְלּכָ ה ַּבת -ְוֵׁשם ֵאֶׁשת 
  : ָׂשַרי ֲעָקרָ ה ֵאין ָלּה ָוָלד ַוְּתִהי ל

 ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ּכַ ָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְברָ ם ְּבנֹו -ָהָרן ֶּבן -לֹוט ֶּבן -ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת -ח ֶאתֶּתַר ַוִּיַּקח  לא 
  :ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם -ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמא ּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלכֶ ת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוּיָ בֹאּו ַעד 

 : ָׁשָנה ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרןֶתַרח ָחמֵ ׁש ָׁשִנים ּוָמא ַתִים -ְיֵמי ַוִּיְהיּו לב 
 

 ]?האם תרח ובניו גרו באור כשדים: ['השאלה הא
 וכמו שאמר וי מת הרן על ,פור  הז ה שתרח ובניו הי ו דרים ב אור כשדיםיבמה שיראה  מהס

 ואמר ויקח תרח את אברם בנו ויצאו אתם  ,פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים

  .מאור כשדים ללכת ארצה כנען
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 ,מבית אבי מחרן - מבית אבי ומארץ מולדתי , שכתב בפרשה חיי שרהי"רשן הוא דעת וכ

  .מארץ מולדתי מאור כשדים

בעבר ה נהר ישבו אבותיכם מעול ם תרח אבי ' כי הנה הכתוב או מר ,דווהוא קשה מא

 , יורה ששם הייתה לעולם ישיבתם',אברהם ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר

 ואיך , ותרח ובניו היו מבנ י שם,י ארץ כשדים ושנער היו לבני חם כ.לא באור כשדים

וכאשר שלח את אליעזר לקחת . הכשדי ולא העברי ולכן נקרא אברם . בארץונתיישב

 והוא לא הלך לאור כשדים כי אם 'כי אל ארצי ואל מולדתי תלך'אשה לבנו ליצחק אמר לו 

  .לארם נהרים שהוא חרן

 

 .  ואין ספק שבצדק כל אמרי פיו,ה בכמ ה ראיות הדעת הזן"רמבוכבר תפש ה

 וש הוא בא עם אברם בנו קו דם לידת הרן לגור בארץ ,ואמנם דעתו הוא שתרח היה מחרן

ושאחרי .  שחוזר להרן לא לתרח, וזה טעם בארץ מולדתו. ושם נולד הרן ומת שם,כשדים

ץ מולדתם  וחזרו לחרן אר,כן יצאו תרח ואברם בנו מאור כשדים ללכת ארצה כנען

 ושלא הזכיר הכתוב  . וגומרלך לךבור אל אברהם י ובהיותם שמה בא הד.והתעכבו שם

 זהו כללו ת  . ולא בא עם אביו ואחיו ל אור כשדים, לפי שהוא הי ה תמיד בחרן,דבר מנחור

 .  ובפרשת לך לך ובפרשת חיי שרה,דעת הרב וכמה החזיק ב ו  בזאת הפרשה

 

  : בעיני מפניםואינו נכון

 רוצה לומר שבא תרח לבדו ,חות ברצונו שאין להם זכר בכ תוב כללנשהוא יניח ה ,האחד

 ואין רמז בדבר מז ה   . וששם נולד הרן ונקבר שם,עם אברהם לחרן לגור בארץ כשדים

 . בכתוב

 כי כן ראוי שיאמר במי  , שהיה ראוי לדעתו שיאמר הכתוב ששבו תרח ואברהם לחרן,'הב

 . םששב לארצו שאבותיו היו  שם מעול

 , וזה יורה  שהיו יחד במ קום אחד,ויקח אברם ונחור להם נשים כי הנה הכתוב אומר  ,'הג

 .  ואיך יתכן זה אם היה נחור בחרן ואברם באור כשדים,ונשאו נשים כאחד

 להודות כי תרח עמד זמן רב ב אור כשדים עד שהוליד  הנחמניפ יצטרך הרב " שעכ,'הד

 וזה י הי ה .הנה בצאת תרח משם הוליך את לוט עמו כי , ועד שהרן הוליד  את לוט,את הרן

בעבר  הנהר ישבו   ' ואיך יצדק אם כן אמרו ,ארבעים שנהשים או ואם כן יותר משל

 .  כי באור כשדים היו זמן  רב'אבותיכם מעולם

ואקח את 'וכתוב אחר אומר . 'אשר הוצאתיך מאור כשדים' אני ה' כי הכתוב אומר ,'והה

 ושהוצאתיך , והרב אומר כי הוצאתיך אינו כמו לקחתיך.'הראביכם את אברהם מעבר הנ

 .ל"חז כמו שזכרו ,מאור כשדים היה על הצלת אברהם מכבשן האש שהשליכו בו  נמרוד
 כי לא היה נס , לא יקשר עם זה אמרו לתת לך את הארץ הזאת,אבל אם היה זה כן
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את בניו ושמרו דרך וה ולמען אשר יצ' ו, כי אם מפני שלמותו וצדקתו,ההצלה בעבו ר זה

 .ישב בדבר ה זהי בלתי נכון ולא מתהנחמני וכל זה ממה שיורה שגם דעת הרב .''ה

 

 תשובה לשאלה א
 , אלא שם מקום בעבר הנהר, שאינו ארץ כשדים,יני אור כשדיםישב בעני  מתירהיות

 אם מפני שבהיותו  ,אור כשדיםוהנה נקרא כן . וממלכות ארם וממחוז ע בר הנהר הו א

 כפי ',מן הארץ ההיא יצא אשור' כמו שאמר ,בבל משם יצא לאשור שהיה מבנ י שםמולך ב

 ומכללם היה זה שנקרא אור כשדים בעבור , וכבש מקומות בארץ ארם,פירוש המפר שים

 .ן"הר כמו שכתב ,שכבשוהו כש דיים
 

 ויה יה עניין ה שם .' וכמוהו על כן באורים כבדו ה.בקעה – אור שפירש ע"ראבוכבר כתב ה

ואם לסיבת האש שנוסה בו  .  שנתפשטו עדיו לשלול שלל ולבוז בז,עת הכשדיםבק

 . אברהם במצות מלך כשדים

 

 שהיו הכשדים במקום ההוא עו בדים את ,והיותר נכון הוא מה שכתבו חכמי האומות

 .  ולכן קראוהו אור כשדים,האש ואת השמש המולך עליו

 

בעבר ' ולזה אמר הכתוב . עבר הנהר היה אור כשדים ממחוז, יהי ה מה שיהיה ,סוף דבר

 ואלו .ויבואו עד חרן וי ו רה על זה אמרו . שהוא שם המחוז',הנהר ישבו א בותיכם מעול ם

 אבל לא הזכי ר .בעבר הנהר  היה הכתוב אומר ויבואו עד חרן אשר,היה חרן במחוז אחר

  .ד לפי ששני המקומות  אור כשדים וחרן היו בארץ אחת ובמחוז  אח,שם הארץ והמחוז

 

 . 'ועם זה יסתלקו הספקות כולם והותרה השאלה הא
 

 ]?למה זה זכר הכתוב שהרן הוליד את לוט[ : 'השאלה הב
 ואם לא זכר . בהיות הרן הקטן שבאחים,למה זה זכר הכתוב כאן שהרן הוליד את לוט

 למה זה זכרו  , ובפרט נחור שהיו לו בנים רבים,הכתוב כאן ב פרשה תולדות שאר האחים

תכן שיזכור ראשונה י הי. והנה זכר שנשאו להם נשים אברם ונחור?הקטן שבכולםלהרן 

פור תולדות הרן אין י גם כי ס? אחיו הגדוליםנשואי קודם שיזכור ,תולדות הרן הבן הקט ן

 .צורך לזכרם במקום הז ה

 

 ]?מה ראתה התורה לספר שמת הרן בארץ מולדתו[ :'השאלה הג
 והנה בכל שלשלת דורות הבריאה זכר   ,ץ מולדתומה ראתה התורה לספר שמת הרן באר
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 אם בארץ מולדתו ואם בארץ , אבל לא זכר הכתוב ה יכן מת,הכתוב בכל אחד מהם וימת

 . כי אין ההודעה הה י א ממה שיצטרך אליה.נכריה

 

 ג-תשובה לשאלה ב
 אלא ,ן"רמב כמו שכתב ה,פור הזה אינו להגיד קורות תרח ומאורעותיוינת כל הסווהנה כו

 כי היא הארץ אשר בחר  ,בב הקדוש ב רוך הוא שיצא אברהם אל ארץ כנעןיהודיע איך סל

 רוצה ',אשר הוצאתיך מאור כשדים' אני ה' וזהו אמרו .בה לנחלה לעבדיו וחושבי שמו' ה

 כמו ',לך לך מארצך'בור י לא שציווהו לצאת מאור כשדים בד.לומר שסבבתי יציאתך משם

 לא , היה הכתוב  מפרש שיצא משם במצות השם,ר כן  כי אם היה הדב,ע"ראבשחשב ה

 . במצות אביו ו בהנהגתו

 

 והו א עם היות שכל בני שם ,והנה הגיד ה כתוב איך נתגלגלו הדברים שיצאו מאור כשדים

שנה שבעים  הנה תרח לא הוליד עד , שנה או קרוב לזהשלושיםהיו מולידים בהי ותם בן 

 כמו שנאמר בכל אחד מהם ויולד ,רבו התולדו תעוד ראה שאבותיו ה. והי ה זה רע בעיניו

 את אברם ואת , שלשה בניםי אם ולא הוליד כ,מלדת'  אבל תרח עצרהו ה,בנים ובנות

 .  כמו שאמר בכל אבותיו, ולכן לא נאמר בו ויולד בנים ובנות.נחור ואת הרן

  

רוצה   . מת על פני תרח אביו, אחרי שהוליד את לוט,ונתחדש על כל זה שהרן בבחרותו

 ואמר . ילד קטן, ולא הניח רק לוט,צבון רב לפי שמת בחייוי כי נעצב אל בנו ע,לומר בפניו

 , חוו לפי שלהיות דבר זר וכנגד הטבע מות האדם בבחרותו ובעוצם כ,שמת בארץ מולדתו

 כי הנעתק מארץ .היה אפשר שיחשב כי או לי מת הרן להעתיקו מארצו אל ארץ אחרת

 לכן אמר . ן סינאאב יחלה או ימות כמו שז כר ,ת אליה בטבעהגדואחת אל ארץ אחרת מנ

 לפי שתרח חשב , ופירש ואמר באור כשדים, והוא יותר מתמיה.שמת בארץ מולדתו

 . גד אליוו ושהיה מזלו  של אור כשדים רע ומנ,שהמקום ההו א גרם לו כל הרעות האלה

 

להגיד  שמת הרן   שהיה זה ,הנה התבאר למה זכר כאן הכתוב שהרן הוליד את לוט

 והוא כנגד הטבע ששם יהיה  , ושמת בארץ מולדתו,בבחרותו כשהוליד בן אחד לא יותר

  .האדם יותר בריא

 . 'והג'  בזה השאלה הבווהותר
 

 ]ותהי שרי עקרה אין לה ולד[ :'השאלה הד
כי עם היות שנצטרך להודעה  .ותהי שרי עקרה אין לה ולד) 'א ל"בראשית י(באומרו 

 הנה במקום זה  שבא הכתוב הזה לספר ,פו רי אברהם ושרהיא מסויבהזאת במה ש

 . כמו שלא זכר תולדות נחור, לא היה מקו ם להגיד דבר מזה,תולדות תרח
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 ]?מדוע יצאו מאור כשדים: ['השאלה הה
  ?למה לא זכר הכתוב סיבת יציאתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען

 כי אין זקן עם רוב בנים , הייתה שםבה מהי אין ספק שס,ועם היות שהשאלה הזאת קלה

 . בה ידועהי מארצו רק לסקייעתלא 

.  לברוח מן המלך העריץ ההוא,צל אברהם מכבשן האשי כתב כי יצאו משם כשנן"רמבוה

רשה התורה הנס העצום ימ יקשה למה לא פ" אבל מ,ד המדרש"וזה באמת מספיק ע

וראוי לתת בו טעם כפי פשט   , ותשוב ת הרב על זה לפי דעתי הם בלתי מספיקות.הזה

 .הכתובים מב לעדי דרך הדרש

 

 ה-תשובה לשאלות ד
 והוא שבהיות שאברם ונחור לקחו להם ,ועוד זכרה ה תורה התעוררות אחר שבא לתרח

 שלא היה , וביא ר הכתוב מיד . שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן,נשים

 אבי מלכה  , אבל היה הרן אחר. רק לוט כי הו א לא הוליד,אותו הרן בן תרח ואחי אברהם

  .ואבי יסכה

שה בנים  ו שמשל, וגם זו רעה רבה היא בעיני תרח,הנה הייתה  שרי עקרה אין לה ולד

 ובזה הי ית ה  . אין לו ולד, והבן  השני אברם. שמת בחייו בחור וטוב, האחד איננו,שהיו לו

  .שר מעולם אנשי השםבור ים אי ואין רעה גדולה ממנה אצל הג,משפחתו קרובה להכרת

 

 כי תמיד הלך בה מרעה אל רעה עם מלך ,שה בבחרותויואין ספק שאברהם לא נשא א

 אבל כמעט אומר שלקח .היהםו וגם העם שהיו אומרים נגדו שהיה אפיקורוס  לאל.הארץ

 . והוא היה בן שבעי ם וחמשה כשיצא מחרן ברצון השם,את שרה בהיותו בן ארבעים שנה

 וחשב תרח שמקום .י ארכו הימים לאברהם שהיה נשוי ולא הולידולכן חרה לתרח כ

נוי  י על כן התעורר לצאת משם ולעשות ש,מושבו אור כשדים היה גורם לו כל אלו הרעות

 עד שלטוב מזגה הי ו , להיותה ארץ הרים וגבעו ת, וללכת אל ארץ כנען שאוירה טוב ,מקום

 . שם בני הענק

 לא מאהבתו .קח תרח את אברם בנו ואת שרי כלתו ל, ושרי עקרה,ולכן כשראה הרן מת

 גם שלא היה י ודע אם היה אברהם העקר או אשתו . אלא להיותה אשת אברם בנו,אותה

 והו ציא גם כן . אור כשדים, וכדי לשנות מזלם הוציאם מהמקום הרע ההוא.הייתה עקרה 

 .םמו לאביהם במזג ידם כי רוב הבני, בחמלתו עליו פן ימות גם הוא כאביו,את לוט בן בנו

 . והי יתה מחשבתו שמזג אור כשדים ומזלו ימיתהו גם כן

 

 שהוא להודיע שגם זה העיר את תרח , שרהת זכר הכתוב כאן עקרוה למרהנה התבא

 .לצאת משם
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 '  בזה השאלה הדהוהותר
במה שזכרתי שהכתוב מבאר סיבת יציאת תרח מאור '  השאלה הההוגם כן הותר

 . כשדים
 

  ]?מה קרה לנחור[: 'השאלה הו
 וזכר מהרן  ,יניהםי ובא הכתוב לספר ענ, אברהם ונחור והרן, בנים לתרחשלשהאם היו 

 ומשם ציוו הו  ,  וזכר מאברהם שהו ציאו אביו מ אור כשדים והוליכו לחרן,שמת והיכן  מת

  ? למה לא זכר דבר מנחור היכן נשאר או היכן הלך,השם ללכת ארצה כנען

 

 'תשובה לשאלה ו
 ם כן  והיה לוט א.יסכה זו שרה ואמרו . שרי הייתה בת הרן אחי אברם,ל"חזת ועל דע

 , ואולי שלזה לא זכר הכתוב ב ת מי היא.  ושניהם בני אחיו של אברהם,אחיה של שרה

  .כמו שפירש באשת נחור

 לפי שהיה זכר נשאר , ראוי לומר שפירש הכתוב שהרן הוליד את לוט,ואם הדבר כן

 . ור תולדות הבנות ולא חשש לזכ,במקומ ו

 וגם , הלכו עמו כל בני ביתו,ואין ספק שכאשר יצא תרח ואברהם ושרה ולוט מאור כשדים

 ונזכרו האחרים  , לא זכרו הכתוב, אבל מפני שלא נתכוונה היציאה בעבורו.בנו נחור

וכמו שאמר אל ארם נהרים אל עיר נחור ,  אבל ידענו שגם הוא הלך לחרן.שבעבורם יצא

  .שהוא חרן

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 סיכום
 וזהו . ונתעכבו שמה,והגיד הכתוב  שכאשר באו לחרן ראו שהיה מושב ה ארץ ההיא טוב

 ונתעכב  ,שתרח לא היה הולך לארץ כנען'  וכאשר ראה ית. ויבואו עד חרן וישבו  שםאמרו

 הוצרך לצוות את אברהם לך לך מארצך , גם כן בעבורוב ואברהם היה מתעכ,בחרן

 . מולדתך ומבית אביך כמו שיתבארומ

 אב ל  ,פור  הזה להגיד  קורות תרח ובניוי  שאין הכוונה בס,הנה התבאר כמו שאמרתי

 כי הנה , ולכן לא נזכרו העניינים כפי הס דר והזמן שקרו.להגיד סיבת יציאתם מאור כשדים

  לפי שהייתה מיתתו רעה גדולה,שואי אברם ועקרות שרהיהקדים להגיד מיתת הרן לנ

  . וזכר הדברים כפי מה  שהעירו את לב תרח לצאת משם.לאביו מבלי תיקון

 כי אם לא ,בה מאת האלהים המביא עצות מרחוק לעשות גזרתו ורצונויוכל זה הי יתה  מס

אבל .  אולי היה קשה בעיני אברהם לעזוב ארצו ומולדתו,היה יוצא תרח מאור כשדים

 והיה  קל בעיניו ללכת משם ,ותם גרים בחרן ובהי,אחרי שיצא משם עם אביו וכל בני ביתו

 .  וגם זה היה מכלל הניסיונות,אל ארץ כנען
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 ולא נכתב כן בכל תולדות .ויהיו ימ י תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת בחרןכ אמר "ואח

 הנה לא נמנע מזה מפני , להגיד שעם היות שתרח נדבו לבו ללכת ארצה כנען,שם

 כי הנה תרח חיה חמש שנים ומאתים .הגיע אל מבוקשו ולכן לא יכול ל,שהפסיקו המ ות

 ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו , כשהוליד אברםשבעים והוא היה בן ,שנה

 וזה  יוכיח שה וא . ויתחייב מזה שחיה בחרן ששים שנה לאחר שיצא משם אברהם,מחרן

 .' מארצךלך לך' ועל כן בא הצווי לאברהם .מעצמו התרשל מן ההליכה אל ארץ כנען

  .ונשאר תרח עם נחור בנו בחרן

 . וזהו פירוש הפרשה הזאת על בוריה
 

 .ועניין הנס אדבר עליו בפרשת לך לך 

 .' ותוכן לבות ה,וכל דרך איש ישר בעיניו 
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 חלק שני
 

 45 ]ט,ו[ נח איש צדיק תמים היה בדורותיו –תולדות נח 

 48 ]כב-יד,ו[מבנה התיבה  

 51 ]ז[? מאין באו המי ם שהחריבו כל העולם

 53 ]ח-ז[בול מדעים יקרים מאוד למדנו מסיפור המ

 55 ]יז-יג,ט[ביאור עניין ה קשת 

 58 ]לא-כב,י[הבן הרב יעי  של נח 

 59 חלקי כדור הארץ

 60 ]ט-ו[חיי נח משקפים את התחלת הקיום האנושי 

 64 ]יא[ רדיפת מותרות –חטא דור הפלגה 

 66 ]אי הסתפקות בדברים הטבעיים[

  73  ]ט-א, יא[עניין בלבול ה לשון 
 



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

45

45

 ]ט,ו[בדורותיו  נח איש צדיק תמים היה –תולדות נח 
 ּתֹוְלדֹת נַֹח  ֵאֶּלה  ט 

 :נַֹח-ָהֱאלִֹהים ִהְתהַ ֶּלְך-נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק  ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת
  :ָיֶפת-ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-נַֹח ְׁשלָׁש ה ָבִנים ֶאת ַוּיֹוֶלד י

 

על  תבכך וכ. קורות הדברים שקרו לו שנזכרו בפרשה - שפירוש תולדות ,רש פי ע"ראבוה

 . 'אלה תולדות יעקב יוסף'

 

  . כי אין האדם מוליד קורותיו רק לימים מיוחסים שיולידום,ן"רמבוהקשה עליו ה

 אלא ,חוס המסובב לסי בתויחסו הקורות לאדם ביייאבל זו אינה קושיא כלל כי הנה לא נת

שו  אבל פירו. והאיש לא ילד,רשו ילדו כי תולדות ש.יןיין לבעל הקניחוס הקניבמדרגת י

  . יהיה ענינו הקורות שיקרו לו, ולכן כשיפורשו תולדות על הקורות,התולדות שנולדו לו

 

  :תאריםואמנם אמרו איש צדיק תמים אחשוב שהם שני 

 .  לא בחמס כאנשי דורו,שהיה צדיק מתנהג עם הבריות במשפט ובצדקההאחד 

מגונים כבני  הםשהיה  תמים בעל תכונה שלימה בלתי נוטה בטבעו אל הדברי שניוה

 . הדור

 

  :בר אשית רבהוכן אמרו ב

  . צדיק במעשיו,ודלמא תמים בדרכיו

פל דו רות הרבה י שה אריך ימים רבים וק,וזכר כל זה  להגיד שבכל הדורות שהי ה בהם

שאת האלהים התהלך  והי ה זה לפ י  . לא נפתה לבו ללמוד ממעשיהם,אנשי רשע וחמס
 אבל נתחבר ונדבק , לא הלך בדרך אתם,םרוצה לומר שעם היו ת שדר בתוך רשעי ,נח

 . אלהיכם תלכו ואותו תיראו'  והו א מלשון אחרי ה.אל האלהים לא נפרד ממנו כל ימיו

 

 שהיה  : כך ראוי לפרשו,אר אחרוואם באתי לפרש צדיק תמים כדברי המפרשים על ת

 ,ם כן בעצמו ויכלול בצדק שהיה צדיק עם זולתו וצדיק ג,קו הראוי לווצדיק נותן לכל דבר ח

 הפך אנשי דורו , מבלי חמס  כלל, לגופו הראוי  לו,ק הראוי  לתת להו לנפשו החבתתו

ועם היות שהצדק לא .  היה גופם שבע ונפשם רעבה,שברדפם אחר הזנות ויתר התאוות

 יפול , נפשו וגופו,חלקים מתחלפיםשני  בהיות האדם בעל ,לו וכן העו,ימצא רק בין שנים

 . 'צדיק אוכל לשובע נפשו' זה נאמר רךדל ע ו.בהם הצדק והעול

 

 כי בכמו א נשי המעלה , להגיד שהיה בעל מע לה בתוך עמו,אישוהנה אמר בנח שהיה 

ול ו ולא נשתנה מע,פר הכתוב שהייתה צדקתו תמידית בוי וס.יהי ה מציאות הצדק מעלה
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מן הנערות  רוצה לומר בין בז ,תמים היה בדורותיו והוא אמרו .לצדק או להפכו כל ימיו

 .  וגם עד זקנה ושיבה,והבחרות

 יקרא דור חדמ שכות זמן רב על עניין אי וה, כי דור הוא נגזר מדירה. זמניו,בדורותיו רשופי

 שהרי נערותו כפי רוב , כל שכן בחיי נח. יקרא דור אחר,וכשישתנה אל עניין אחר. חדא

שאת  לפי ,תמיד הזה בנ חב ת הצדק המי  היה ס. וכן שאר זמניו, ה יה ב כ מו מאה שנה,ימיו
  . והו א ההמשך אחר רצונו,האלהים התהלך נח

 יורה על תנועה  הלךואמנם . ן ההואי ויורה על הה תמדה בעני. התפעלןמבניי, והתהלך

לם התהלכו אחר  ו שכ,ולפי שבשלמות הזה נתעלה נח ונבדל מכל בני דורו. מיוחדת

את האלהים התהלך  ואמר ,ו לכן חזר לזכור שמ,הבשר והוא  לבדו התהלך את האלהים
  .נח

 

ם דור נאמר על חיי איש  והיה ֵש, שאלמלא כן.בדורותיו  הזה רושוצריך אתה לכמו הפי

 , לא ה דורות שהיו ק ודם לידתו, והנה נח לא ראה כי אם דורו  בחייו. כדעת המפרשיםחדא

 עד  כי הנה מ תושלח הגיע צדקתו? ואיך נודע שהיה צדיק בדורותיו .ואף כי אחרי מותו

 .  ולא בימי אבלו,שלא הביא הקדוש ברוך הוא מבול לעולם

ח כשמת " שהיה בן נ, וכל שכן אברהם: ומדרשו. ועבר ישב אוהלים,ושם כהן לאל עליון

   ? ו איך יאמר בערכם צדיק היה בדורותיו, הלא אלה היו צדיקים וטובים ממנו.נח

ל הדורות שהיו קוד ם   שלא נאמר זה רק ע,וכ תב.  עם הספק הזהן"רמבוכבר נלחץ ה

תת מה י והוא ממה שיוכ יח אמ,בר  סתםיאבל הכתוב ד. לם ולא אחריוו וגם לא בכ,המבול

  .שפירשתי

אשר ' ואמר ,והנה לא אמר הכתוב שהתהלך נח לפני האלהים כמו שכתוב באברהם

 היה מורה  שהיה עובד  את השם , לפי שאלו אמר לפני האלהים',התהלכו אבו תי לפניו

דותיו   י אלא להגיד איך לא נמשך לבני דורו ולמ, בא הכתוב לשבחו בזה ולא.מאהבה

 ומעשיו הי ו  , כי היה מתהלך את האלהים, ואמר שהיה זה לפי שלא הלך בדרכם.המגונות

 . כפי השכל לא כפי תענוג הבשר

 

כי הבנים . פר הכתוב  שמהשגחת השם על נח היה שלא נתן לו אלא שלשה בניםיוס

 שבהיות הדור ה פרוץ הז ה  . על הנהגתם כמו שיוכל על המעטיםהרבים לא יוכל האדם

 ישקיף  , אבל בהיותם מעטים. אין ספק שקצתם ילמדו ממעשה דורם,בהי ות הבנים רבים

שה י והא, כי יהי ו נשואות לזרים, ולזה  לא הוליד בנות. ויגער בהם,האב על עניני חיותם

 עד שמפני  ,נשואים מתו בסדום ולכן בנות לוט ה.דותיה יתלך אחרי בעלה בדעותיה ובמ

 הנה מפני זה ספרה תורה . שלא הייתה לו בת'ברך את אברהם בכל' וה' :ל"רזרשו זה ד

 ולא שנים שלושהואמנם למה היו .  בניםשלושה בשלא היו לו אלא ,השגחת השם על נח
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 ומי הוא הגדו ל שבהם ומי  הוא הקטון   , ולמה נקראו בשמות אלו שם חם ויפת,חדאו א

 .ויהיו בני נחא ביאורו  בכל זה בפרשת ו הנה יב,םלושבכ
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 ]כב-יד,ו[מבנה התיבה 
 

 ]כב-י ד,ו[ בא אתה וכל ביתך אל  התיבה ...עשה לך תיבת עצי גופר

  :ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ  ַּבּכ ֶֹפר-גֶֹפר ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת -ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי ֲעֵׂשה  יד
ר ַּתעֲ ֶׂשה אָֹתּה  ְׁשלׁש  ֵמאֹות ַא ָּמה  אֶֹרְך ַהֵּתָבה חֲ ִמִּׁשים ַא ָּמה רָ ְחָּבּה ּו ְׁשל ִׁשים ַאּמָ ה  ֲאׁשֶ  ְוֶזה טו

  : קֹוָמָתּה
 ַאּמָ ה ְּתַכֶּלָּנה ִמלְ ַמעְ ָלה  -ַּתֲעֶׂשה ַלּתֵ ָבה ְוֶאל  צַֹהר  טז

  :ֲעֶׂשָהּוֶפַתח ַהֵּתָבה ּבְ צִ ָּדּה ָּתִׂשים ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּת
 

והו   יו  צ, הגיעה הצפירה להשחית את הדור הרע הזה,שבא הקץ' אחרי שהודיעו ית

 ראוי היה שיהי ה נבדל ,ם כי אחרי שנפרדו מתכונת.מלט עצמו וביתוישישתדל לה

 . ין התיב הי וה ו בבניו ולזה צ.נשםומע

 מוניםארבע מאות וש שכל זה נאמר אל נח בהיותו בן  ,אמרו) ז"כ' פ (בראשית רבהוב

ן  התיב ה   י נח בהם  מתעסק בבניה ושהי. שנהם והי ו י מיו מאה ועש רי,שנה בשעת הגזרה

 . ' כדי שיתנו אנשי הדור אל לבם וישובו אל ה,נוטע ארזים וקוצצן

 

תה כדמות ספינה עם י לפי שלא הי,אנייה לא ספינה ולא ,ן תיבהי ו ה אותו בבנייווהנה צ

יתה כדמו ת משולש י אבל ה,תה מרובעתי הי ולא. אבל כדמות תיבה.תורן ונס ושוטין

  . כדי שלא תתהפך מהמים ולא מהרוח,וראשו חד

 ביאר לו ארבעתם  ותכליתיית, וצוריית,מריתו וח,פועלת :בותי סארבעולפי שיש לכל דבר 

 . ין התיב ה יבענ

 . םוה לעשות לאחריו שנח בעצמו יעשה התיבה ולא יצרכלומעשה לך  אמר ,הפועל ין יולענ

 

 כי ,נו" הנקראים פים ולדעתי שהם העצים הקלי. עשה לך תיבת עצי גופר,רהחומ יין ולענ

 ת הגופרי וגם להיות .הנה ציוו ה ב הם כדי שבקלות תצוף התיבה על פני המים ולא תשקע

 .יוצא מהם

 . והיו עם זה ארוכים מאד, פיר ש שעצי גופר הם העצים חזקי הקי יםג" רלבוה

 

 , חדרים רבים קטנים וגדוליםם והם המדוריאת התיבהקנים תעשה  אמר הקיום ולעניין 

וכפרת אותה מבית  , ולשלמות צורתה בשלמות אמר.להושיב בהם  כל מין מבעלי החיים
עור יאות להחזיק מ ה  י אותה בשהה ו שיע שווי וצ.םכדי שלא יכנסו בה המ י ,ומחוץ בכופר

שאר עם זה יוי , בה ממיני  בעלי החיים  והמז ונות לשנה אחת שמשיתסשיוכרח להכני

 ,עור הוא שלש מאות אורךיוהש. מקום שפל להכניס בו הזבל בזמן היותם בתיבה

 ו. עור לא יתכן שתתהפךי כי בז ה הש.שים בגובהו ושל, ברו חבםוחמישי
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ת קראה אמה " שהאמה הנזכרת בתורה היא האמה ההנדסיי,ת מחכמי האומוחדכתב א

 .  והמפרשים לא זכרו זה. והיא ששה אמות נהוגות ממנו,גדולה פירקטיקא

  

 אבל תהיה משופעת ,והו עוד שלא תהיה התיבה למעלה ישרת השטחיופר הכתוב  שציוס

 עד שלא יהיה למעלה משטח הישר כי אם אמה אחת באורך ,ארבעהמכל הצדדים ה

 יזובו   ם כדי שהמים היורדים אל התיבה מהג שמי, במדרגת מחודד,וששית אמה ברוחב

 . וירדו מיד למטה

 

בוי  החיות י  כפי  ר, שהחזיק  מועט את המרובה, שהי ה בז ה נס גדולן"רמבר ה וכיח  הוכב

 אלא , אבל הכתוב לא זכר דבר מזה הנס.ומיני הרמש ו המאכל הצריך להם שנה תמימה

 כי אל דעות ,וה הקדו ש ברוך הוא בגודל הראוי אליה להכיל כל הדברים שנכנסו בהיושצ

 .ולו נתכנו עלילות' ה

 כי חיות  ,שהוא החלון שבו יכנ ס האור אליה ,צוהר  תעשה לתיבהו הו יוצקו ן יומכלל הת

וכן יעשה  פתח שבה יכ נסו לתיבה . ת כמו שביארתי  בסדר בראשי,בעלי החיים  הוא באור

ו ה שישים או תה בצדה כדי שיכנסו ב ה ויצאו ממנ ה יו  וצ,ויצאו ממנה  שהיא זולת הצוהר

 ,ו ה שיעשה בתיבה  תחתיים שניים ושלישיםיו וכן צ. ומי הגשמים לא יכנסו בה,ביותר נקל

  :עליות זו על גב זושלוש רוצה לומר 

 .  לנח ובניוהעליונה

 .  ולקצת מזונותייםחעלי  לדירת בוהאמצעית

  . קצתה למזונות וקצתה לזבלגם כן והתחתית

 . והקימותי את בריתי אתך,הנני מביא את המבול מים על הארץאמר  תולעניין התכלי 
 ואתה וביתך תמלטו , ותכלית התיבה וצרכה ה וא שאני הנני מביא מבול ,רוצה לומר

 לא טבעיי ומפועל ,הודיעו שיהיה המ בול דבר השגחיי ,ואני הנני מביאובאו מרו . בתוכה

 .  כי אם ברוחו יתברך,המערכה בלבד

 

  :ה"ובמסכת ר

נות  שמזל כימה עו לה ביום ומעי י, הי הבמרח שווןז "רבי אליעזר אומר אותו היום י

 שני ונטל .דורי בראשיתינה עליהם סי ש,נו את מעשיהםי ולפי שש.מתמעטות

 . כוכב ים מכימ ה והב יא מבו ל לעולם

 שמזל כימה שוקע ביום ומעיינות  ,ז באייר היה"יהושע אומר אותו היום י' ר

 . 'נה הקדוש ברוך הוא סדרי בראשית וכוי ש,נו מעשיהםי ומתוך שש.מתגברות

 הוא המנהג הטבעי  ,שתנו להם בעניין המ בו ל סדרי בראשיתהנה על דעת שניהם נ

להשחית כל בשר אשר בו רוח  באומרו ,ובי אר הכתוב מה שיתחייב מהמב ול. המסודר
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 הנה , כי אחרי שהכל נברא בשבילו.שבזה יכלול האדם וכל שאר בעלי החיים ,חיים

  . סדר בראשית כמו שביארתי בסוף,פסדו גם כן שאר בעלי החייםיבהפסדו הי ה ראוי שי

 

 ופסוק . שהדגים לא מתו במבולל"חז למדו ,כל אשר בארץ יגוע הכתוב ומאשר אמר

 ימשך שנח ובניו וכ ל  ,עוואם היה שכל אשר בארץ יגו. מלא הוא כל אשר בחרבה מתו

והוא אמרו .  ולא מתווגווע לא ,אשר אתו בתיבה שאינם בארץ כי אם על פני המים

 שרוצה לומר שבבואם אל ,ובאת אל התיבה בריתי אתךוהקימותי את בתוספת ביאור 

 , אתה ובניך ואשתך ונשי בניך ומאשר אמר. ימלטו מהגזר ה,התיבה  ואינם על הארץ

 וגם הודיעו שבזכותו  ימלטו כל . כי עת רעה היא,רמז לו שיהיו  אסורים בתשמיש המטה

 . 'אתך' והו א אמרו ,אנשי ביתו ומיני החיים
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 ]ז[ ? כל העולםוב שהחרים המיומאין בא
בו ת   יי ס"  תמיד יהיו ע תהאלוהילות ההשגחה ו כי פע, בו עניין מ ספיקמרראוי שנא

  .אמצעיות

בת רוב העננים המונעים מהתפשט חום השמש יוהוא שבעבור  הקור שבא על הארץ בס

 כי המים  ,וי  כמו שיקרה בימי הסת, נכנס החום בבטן הארץ ויתחממו ה מימות וי ורתחו,בה

 נתדקדקו המים ונתרבו ,קרי ובגזרת השם והשגחתו שהוא הע, הם חמיםשתחת הארץ

 ועל זה . יצאו ונתפשטו עליה, עד שבמקום שהיו שם נכבשים תחת הארץ,ד בדקדוקםומא

בוי המי ם היוצאים י שהוא רמז לר,נבקעו כל מעיינות תהום רבה) א"י' בראשית ז(נאמר 

 ,ברותחים נדונומרם ובא) חלק' פסנהדרין (ל " ואחשוב שלזה כוונו רז.מתחת הארץ

ב ת   יד וזה היה סו ובזה נתדקדקו מא,שהמים שהיו  תחת הארץ נתחממו ונעשו רותחים

 . התרבותם מלמטה

 

 ובזה נתרבו ,לו למיםויר נתהפך כו והיא שיסוד האו,בה השניתיועם זה התחברה הס

פך  למים כל ויר מתהו שהיה ה א, ועליו אמר וארובו ת השמים נפתחו.דוהגשמים הרב ה מא

  .אותם ארבעים יום

 

וירבו המים וישאו את התיבה מרו ו כי בא.בו ת האלה בפרשהיוהנה התבא רו שתי ס
 והיו כל כך רבים שהרימו , כיון אל המים העליונים היורדים  בגשמים,ותרם מעל הארץ

 כיון אל המים ירבו המים ו י גברו מאד על הארץואמרו עוד ו. את התיבה מעל הארץ

 אז בגזרת השם גברו ועלו עליה מפני  , שבמקום שה יו נכבשים תחת הארץ,התחתונים

ומזה תדע מהו הנרצה באמת בתגבורת המים על .  ואז הלכה התיבה מפה ומפה,בויםיר

ו יר והא רץ למים כי זה יקרא התהפכות לא  ו שנהפכו האן"הר שאינו כמו שחשב ,הארץ

 . תגבורת

 

 כי בהיותם נכבשי ם ונכנעים ,ים התחתוניםואתה תראה שההתגברות תמיד ייוחס  אל המ

 ולא נזכר . יאמר שגברו המים על הארץ לכבשה,תחת הארץ כאשר יצאו ועלו עליה ויכסו ה 

 והוא אמרו  , נתן עוד גבול שלישי,ואחרי שנתן שני גבולים האלה במים. בגשם לשון גבורה

שלא די שגברו  רוצה לומר .והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבוה ים

 אבל גם ההרים היות ר גבוהים ,המים התחתונים בעלותם על הארץ הישרה ויכסו ה

 . סו אותםישתחת השמים כ

 

 הם ההרים הגבוה ים אשר , כתבו שההרים הגבוהי ם שזכרה התורה כאןוחכמי האומות

 . בארמניה
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מר  רוצה לו.חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים והו א אמרו ,ונתן עוד גבול רביעי

 אבל גם , שלא די שהיו מכסים כל ההרים הגבוהי ם,בו י מופלא כל כךישהיו המים בר

 .  אמר בו הכתוב מאד מאד,בוי מו פלאיולהיות זה ר. ו  אמות"למעלה מהם עלו וגבהו ט

 

ויגוע כל בש ר   באומרו ,בוי ה מים הי ורדים מלמעלה והעולים מלמטהיוזכר מה שנמ שך מר
 . ' וגוכל אשר נשמת רוח חיים באפיו פרט בו ,י ולפי שהיה זה מאמר כלל.'וגו

 

 נלאו המפרשים לתת טעם בהכפל  .וימחו מן הארץ .וימח את כל היקוםואמנם אמרו עוד 

וכ די לטהר את הארץ גזר .  שלא נשאר רושם מפגרי אנשי המבול, וה מובח ר שבהם.הזה

 .לם בתוך המיםוהשם שימחו כ

  

 אבל גם על כל שאר ,ל בעלי החיים בלבדשלא אמר וימח את כל היקום ע ולי נראה

שאים וכן הבתים   י כאלו תאמר העצים הרמי ם והנ,תוהתייצבו שהי ה בהם קיום  םהענייני

 כל דבר גדול או קטון שהיה בו קימה  . וכן מכלאי צאן ובקר וקיני העופות,והמגדלים

  . באופן שלא נשאר ממנו רושם כלל, הכל נהרס ונמחה- הונוו תוהתייצב ו

 ודרשו עליו .ונימוח רחיים אפילו אצטרובלין של )ח"בראשית רבה כ(ל "חזשאמר כמו 

עד שלא  ,וימח את כל היקום וימחו מן הארץלו נאמר ו כעל זהוהנה . 'אבנים שחקו מים'

 כ י   , רק נח ואשר אתו בתיבה,נשאר מכל הדברים שהיו  נמצאים בארץ חיים ו בלתי חיים

 . הם והתיבה נ שארו בלבד
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  ]ח-ז [דו מדעים יקרים מאהמבולפור יסלמדנו מ
 האחד 

בחכמה '  במצי אות ממציאו יתתאמיתיופורי מעשה בראשית למדנו דעות ישכמו אשר מס

 , ויכולת מוחלט אשר הוא היסוד שעליו יבנה שלמות האדם והצלחתו,ובתבונה עצו מה

 ,ונשפ ור המבול ה זה  למדנו ידיעתו במעשה בני  אדם והשגחתו בהם בשכ ר ובעיככה מס

מנבא בני אדם ומדבר עמהם ' והתבאר גם כן היותו ית. ושהוא אל אמונה צדיק וישר

 . ומודיעם מה שיהיה

 

 השני 
 להפסיד את העולם בשובו ויכולת למדנו , העולםתבהוויו פור מעשה בראשית ישכמו שמס

 של עולם כל ופור הז ה שה חזיר הקדוש ברוך הוא לאפס שלישיככה מהס . אל האין כשהיה

 כי  , הוא  לנו עדות ברורה כי הוא  אשר עשאו וכי הכל מעש ה ידיו, עולם השפל הזהבני

 . הההוו י וההפסד על , תעיד על ההפסדהההו וי

 

 שעל כן נאמר ע"ראבוכבר כתב  ה.  והנה הפסד  העולם וכלותו הוא דבר מ קובל באומה

 .מכלל שיהיה לה עת תפסד בו ,עוד כל ימי הארץ זרע וקציר) ב"כ' בראשית ח(

  

 .  מפני שכתוב כימי ה שמים על הארץ, שאין הטענה הזאת מוכרחתג" רלבוחשב ה

לפנים הארץ יסדת ') ו"ב כ"תהלים ק( וכמו שאמר ,ואני משיבו שעל שניהם יבא ההפסד

 .'ומעשה ידיך שמים המה י אבדו ואתה תעמוד

 

 השלישי
מינם מזולת  מין מהמ ינים  הנולדים מה שיתהוו  על המנהג הטבעי פשראי  שא.היא בדעות

 שכתב שהיה אפשר שיהיה המבול בחלק הנגלה מן ,בן סירא כמו שהיה חושב ,מינו

 ממנו   השהתהוו  ובאורך ה זמן יתחדשו  מערוב היס ודות מה , ואחרי כן יחרב ו המ ים,הארץ

 .  מבלי הולדת זכר ונקבה,מין מי ן מבעלי החיים

 בקיום אלו המינים כשרצה' ולכן רצה ית.  כי הטבע לא יספיק לזהוהוא שקר מבואר

 . הנולדים ממינם שיושם מהם זכר ונקבה בתיבה

 

 הרביעי
לם הם באמת ופור הזה שהשנים שנזכרו במעשה בראשית ובפרשיות האלו כישלמדנו בס

תראה זה . שים יוםודש שלו והיה גם כן כל ח.ב חדשים כל השנה" בן י,שנים שמשיים

נח בתיבה עד צאתו ממנה שהיה  דשים שהתמיד זמן  המבול משנכ נס וב ח" מבואר מהי

 .שנה תמימה
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 ]יז-יג,ט[ביאור עניין הקשת 
  : ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ-ֶאת יג
  :ָהָארֶ ץ ְוִנְראֲ ָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבעָ ָנן-ְּבַעֲנִני ָעָנן ַעל ְוָהָיה  יד
 ָּבָׂשר  -ֶנֶפׁש ַחּיָ ה ְּבָכל -ֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכלְּבִריִתי ֲא-ֶאת ְוָזַכְרִּתי טו
  : ָּבָׂשר-ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמיִ ם ְלַמּבּול ְלַׁש ֵחת  ָּכל-ְולֹא
 ַהּקֶ ֶׁשת ֶּבָעָנן ּוְרִאיִתיָה לִ ְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם  ְוָהְיָתה טז

  : הָ ָאֶרץ-ֶׁשר עַ ל ָּבָׂשר אֲ -ֶנֶפׁש ַחָּיה ּבְ ָכל -ֵּבין ֱאלִֹהים ּוֵבין ָּכל
  : ָהָארֶ ץ-ָּבָׂשר אֲ ֶׁשר  ַעל -ַהְּבִרית אֲ ֶׁשר  ֲהִקמִֹתי ֵּביִני ּוֵבין ָּכל-נַֹח זֹאת אֹות-ֱאלִֹהים ֶאל  ַוּיֹאֶמר  יז

 

 . ינוים בטעם אות הקשת וענתצור דברי המפרשים וחולשיכבר ראית ק

כתב שהקשת פעם  כי הוא ,נו מכל אשר קדמוהוי היטיב לראות בענין"הרולא נכחד ש

 אבל באויר ,לת הבריאה היה נראה הקשתי ושמתח, ופעם באויר הדק,לד באויר הלחייתי

צוצי השמש לא היו יכ ולים  י שנ, כי היו אז הענני ם כל כך חזקים מן הערפליות.ולא בענן

ד אל טבע העפריות המסתבך ו להיותם נוטים מא,להפריד בין חלקיהם אלא בקושי גדול

  ומפני ז ה   , והיה נמשך בזה שהעננים היו מאוח רי ההתכה.ן הארץמן האד העו לה מ

 . ד מהמטרוב וי  מאיימטירו ר

 והכניעם אל הדקות באופן ,נה טבע הענניםי ש,חם הקדוש ברוך הו א על הארץיוכשר

 כדי שיהיו קלי  ,שיתרשם בהם כמראה הקשת שהוא תמונת השמש העומד נגד הענן

 ונראתה הקשת ,את קשתי נתתי בענןתוב  ו שעל זה אמר הכ.ההתכה ומ וע טי המטר
 ומה . והי יתה נראית באויר,לת הבריאהילפי שכבר הייתה הקשת בעולם מתח ,בענן

 .  זהו דעתו. שתתראה בענן,שנתחדש בברית הזה הוא 

 

 . אחד מחכמי האומותוכבר קדם שנים רבות בדעת הזה 

 

דת באויר הלח ופעם לי לפי שאם הייתה הק שת פעם מתי,האמנם יסוד דבריו הוא רעוע

.  הייתה  הקשת נראית באויר ועתה אחר הברית נתרשמת בענן,לת הבריאהיבענן שמתח

כרון  הב רית או אם יודע ויו כ ר אם היא בענן זוראות הקשת היום  איך ייתן  וידעתי בהימי י

 ,כרון הבריתי ראיית הקשת סתם זןכם  ואיך תהיה א.הוא באויר ה לח כפי טבעה מקודם

 ,ונראתה הקשת בענן והכתוב אומר .ת קודם המבולי באויר כמו שהייתה נראכי אולי היא

 .  ובמה יודע איפה הדבר הזה.רוצה לומר שיראו הכל שהקשת בו

 

 , הומרו שהתרשמות הקשת באויר אינו שוו בא, להשיב על הספק הזהן"הרוכבר חתר 

 . ודומה להתרשמותם בענן

 ויתחלפו העננים בזה  , דק מהענן אחרכי יש ענן ,וחוץ מכבוד חכמתו אין הדבר כן

 ואנחנו לא נראה אלא מראה ,ויר הלח הוא כמו הענן הדקווהא.  בפחות ויתרם רביםחלופי

ויר כ פ י   ו כל שכן שכפי האמת הא, ואי אפשר שנבחין אם הוא בענן דק או באויר לח,הקשת
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 ,ן הארץ אלא במה שהוא מעורב מורכב מ האדים העולים מ,עצמו אינו מקבל צורת הקשת

  ויר וולכן התורה לא נתנה בזה סימ ן להבדיל בין ק שת הא. והוא הוא עני ין הקשת בע צמו

 .  כאלו לא היה בו ספק כלל,ונראתה הקשת בענן אבל אמרה ,לקשת הענן) א97(

 

לת הבריאה היו האדי ם העולים י אלא שמתח,ן"הרומפני זה נכו ן  לומר שאין הדבר כדברי 

ואד יעלה מן  ' וכמ ו שאמרו ,ד לחוזק הארץ ודשנותה בבריאהומן הארץ שמנים וגסים מא

 היה משקה את כל , רוצה לומר שאד אחד בכמות מעט',הארץ והשקה  את כל פני האדמה

 ,ילדים מהם כל כך עבות וגסותיביים היו העננים המתובוי העבים ועי ולר.פני האדמה

ם מראה הקשת לא באויר  עד שלא היה מתרש,צוצי השמ ש לעבור בה םישלא היו יכולי ן נ

 ולהתיך קצת , ולכן לא היה חום השמש ונצוציו יכולי ן לשלוט עליהם ולדקדקם.ולא בענן

  . והיו  מפני זה מעו תדים להביא מבול לעולם.לחותם

 

 המעיט את האדים ,חם השם על הארץ אחרי התכת העננים הקודמים במבוליוכאשר ר

 ומתוך כך תתרשל הקשת בענן ,רו בהםצוצי השמש יעבי עד שנ,ודקדק העננים כל כך

  . ולא יוכלו עוד להמטיר גשם שוטף על הארץ,תי לאותו התרשמותישהוא המקב ל האמ

 כי זהו עצמו יו רה על מה ,ל שהקשת נברא בין השמשות"ואל תקשה על זה מאמרם ז

 . שפירשתי

ן    אבל היו עתידי,עלולפי שכל הדברים שאמרו שנעשו בין השמשות לא נעשו אז בפ

 ,  כמו אילו של יצחק והבאר ופי הארץ ופי האתון ושאר הדברים שזכרו,עשות בזמניהםילה

ח ו אלא ששם הקדוש ברוך הו א אז כ,לת הבריאהישאין ספק שלא היו בפוע ל מתח

 כי לא היה בפועל  . וכן היה הקשת; כל אחד בזמנו,בנמצאים שיולידום וימציאום למציאות

 ,'והייתה לאות ברית וגו את קשתי נתתי בענןנאמר  ועל זה ,בענן כי אם אחר הברית
. צוציהילהודיעו שידקדק את העננים כל כך שתתרשם בהם תמונת השמש באמצעות נ

 כי עין  בע י ן   , והנה נראה ליושבי הארץ,והודיעו עוד שאותה מראה הקשת הנרשמת בענן

 ענן על הארץ והיה בענני והוא אמרו .שהוא זוכר את בריתו' יראו את הקשת ויבטחו בה
  .'וזכרתי וגו' ונראתה הקשת וגו

 

 אינה כי אם תמונת הקשת הנרשמת בענן מפאת ,והנה מראה הקשת כמו שביארתי

ת היא חצי עגולת רושם השמש י לפי שהתמונה ההיא הנרא, והנה נקראת קשת.צוצותיהנ

  והיא , כי חציה האחר הי א למטה מן הארץ כמו שהתבאר בטבעיות,שלמעלה מן הארץ

 כי הנה , ואפשר שהשמש תאר הכתוב בכאן בשם קשת.בוריםינעשית כעין קשת ג

 לפי שהשמש  . ולשמש קשת האל,ות השמש חציםצצויהקדמונים כולם היו קוראים לנ

 ובהם י פעל ההויה  ו ההפסד בכל  ,בוריצו צות ממנו כיציאת החצים מקשת הגייוצאים הנ

ועל נצוץ השמש . 'לאור חציך יהלכו' )'י' חבקוק ג(דש נקראו כן ו וגם בכתבי הק.הארץ
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צוצות  י כי בנ'יומם השמ ש לא יככה' מסכים למה שאמר ',מחץ יעוף י ומם'המזיק נאמר 

 . בור בחצי קשתוי כג,השמש יכה ה שם בשפלים

 

 כי השמש יגלה הדברים 'עריה תעור קשתך'ואפשר שעל השמש עצמו אמר הנביא 

 ,ניו יקרא שמשוי שהוא אד"בבחינת הש עם היות ש, ומזאת הבחינה יקרא קשת.באורו

 . כלומר משמש ועובד



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

58

58

 ]לא-כב,י[הבן הרביעי של נח 
 לפי שרצה , להיותו ה גדול שבהם,ה שם באחרונתתולדו] 'בפרק י[ הוהנה זכרה  התור

 ולכן זכר ראשונה תולדות יפת ותולדות . וזרעום האומה באב רהת ממנו השתלשלורלספ

 .  ואיך באו ממנו האבות הקדושים,ספר תולדותיו והשאיר שם באחרונה כדי שי,חם

 נזכרים כפי סדר , הודיע הכתוב שהיו בני נח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפתןכם הנה א

 .תולדותם

 שכולם מעידים שהוליד נח עוד בן ,בספרים הקדומים אשר לאומותאך אמנם מצאתי 

 לפי שהרביעי הוליד ,מן התיבה ושלכן נאמר כאן ויה יו בני נח היוצאים ,רביעי אחר המבול

 האצטגנינות ושהוא המציא כלי , ואמרו שהיה חכם גדול.ו"יוניק וקראו ,אחר צאתו ממנה

.  מלכיות שראו הנביאים ונבא דניאל'  ושאמר עתידות רבות ובפרט מהד,אחר המבול

 ושהוא יעץ לנמרוד איך ימלוך על כל העולם ,אנשים לארץ איתן ו ז ה  הלך עם"ושיוניק

 . רבו על זה הספוריםוה

.   אין ראוי שנאמין ברביעי הז ה,אבל אחרי שלא זכרה התורה לנח כי אם שלשה בנים

 וגם בספרי האומות  לא נזכר לו ,והנה התורה  לא זכר לא חלק ונחלה בארץ בקרב  אחיו

ומפני זה אחשוב שהיה זה מבני  בניו של נח הנזכרים  .  לא נין ולא נכד בעמו,זרע כלל

 ובן  , ולפי שנתחכם בברכי נח בי לדותו.י שהיה עבר  שנחכם מכל אנשי דורו ואול.בתורה

 , מלשון יונק  לילדותו,ו" ונקרא יוניק.  נקרא בנו כי בני בנים  הנה הם כבנים,זקונים הוא ל ו

 .ולהיותו בר חכים כי ינק החכמה משם ומנח זקנו

 

 וכדי להודיע עניין  .חםין לא נולדו תולדות ילפי שעד ,וחם הוא אבי כנעןוהנה אמר ה כתוב 

  ואמר, לכן בדרך הנחה אמר כאן וחם הוא אבי כנען,החטא והקללה איך נמשכה אל כנען
 אבל עם ,ישבו מחוברים יחדילהגיד שלא נת ,שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ

 . לה ביניה םולקו הארץ כי וח,היותם אחים הנה המה נפו צו בכל הארץ
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 חלקי כדור הארץ
  :לקו ה ארץ לשלושה חלקיםידעת שהחכמים הקדומים חוכבר י

 והלאה כנגד המזרח והחל ק הזה נטל  ,התחלתה מארץ ישראל] אסיה[א "הוא אשייהאחד 

  .א"שם ועל שמו נקרא אשיי

 . א וזה נפל בחלקו של חם" נקרא אפריקשניוהחלק ה

 .ו נגזר שמה ועל שמ, וזה נפל בחלקו של יפת,]אירו פה [ה" היא האיאורופוהחלק השלישי

  .ומאלה נפצה כל הארץהנה על זה נאמר 

 כי ,ויחל נח איש האדמה אמר ,של בכל חלקיהוהאמנם לפי שהיה נח אדון כל הארץ ומ

 .קראו איש האדמה להיותו מושל עליה בכללה

 והיא חכמה  , לפי שהיה חכם גדול בעבודת האדמה, כתב שנקרא איש האדמהן"הרו

 כמו שסופר ,א"י קולטור" קראוה אגר,םוסקים בה בזקנת וישישי רומי ע.דומפוארה מא

 . בספריהם

 

 ועכשיו ,לה איש צדיקי בתח, אמר רבי שלום ברבי י וסי בר בי צדוקבמדרש תנחומאאבל 

 חזר ,הי בעיונוו ובמקום שהיה בראשונה אל. רוצה לומר שפחת מעלתו.איש האדמה

 . מרי ונרדף בתאוותיוולהיות בזקנתו איש האדמה ח

 הנה לא היה כרם ,ר הכתוב  שעם היות שקודם המבו ל היו שם גפנים לאכול הענביםפיוס

 עד שבא נח שמזמורות הגפנים שהכניס עמו בתיבה נטע ,מסודר שורות שורות לעשות יין

 אולי כי כאשר קץ בחייו מפני מי . כדי להוציא יין מהענבים,כרם מסודר שורות שורות

 . ם ולא יראה אותם לעול,כדי שלא ישתה עוד מים בקש לעשות יין לשתות ממנו ,המבול

 רצו בזה שלא נמשכה שתיית היין  , שתה מן הייןם בו ביו , בו ביום  נטעול"חז וומה שאמר

לת המחשבה כשנטע כרם היה סוף המעשה  לשתות יין י אבל מתח,בהשתלשלות הדברים

 . כי לזה נתכוון  שעה ראשונה
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 ]ט-ו[י חיי נח משקפים את התחלת הקיום האנוש
פורי   י מוי סי וכבר יורה על זה הד,וכן אומר עתה שהיה נח כדמות ההתחלה המרגשת

  :ניו בעשרה דבריםיעני

 

 שיורה היות טבע , שאמר הכתוב כי את האלהים התהלך נח, מפאת תכונתוהראשון

אמנם אדם .  החייםת היא תנועהלו כי הפ ע.שלמותו בהי ו תו מתנועע תמיד לעבודת בוראו

 .  לנחה כי הייתה המנו חה ראויה אליו כתנוע,ויניחהו בגן עדןנאמר בו 

 

 כי שאר בני אדם החטאים בנפשותם מתו באפס ,מלטו מה פסד המבולי מפאת השניוה

 ומאלה נפצה , והחיה אשתו ובניו ונשי בניו,ונמלט וחי לעולם'  ונח מצא חן בעיני ה,הוותק

 . קורם והוא היה גם כן סיבת החיים האנושים ומ.כל הארץ

 

 איש , מפאת היותו מחיה ומושיע  ומציל ממות מכל החי מכל בשר שנים מכלהשלישי

 לא לבד , התחלת החיים וסיבת םךכם  וכאלו היה א,ואשתו להחיות זרע על פני כל הארץ

 . במין האדם אבל גם בסוג בעלי החיים כולם למיניהם

 

יושב על חוג הארץ כעץ  כי הנה האדם היה . שהוא התיבה,מפאת מקום מקלטורביעי ה

ח החיוני יח ול ו ונח נמלט על התיבה שעש ה מעצי גופר  כמו שהכ ,פרי שיזקי ן ב ארץ שרשו

 כמו שהיה האדם בגן בתוך , והיה נח בתיבה בתוך בעלי החיים.על הצומח וינשא עליו

 .העצים

  

א  כאשר יצם כי להיותו שוטר ומושל ראש בעלי החיים ומושיע ,בנותיוור מפאת קחמישיה

 .מן התיבה בנ ה מזבח ויעל עולות מבעלי החיים לפניו

  

 , כמו שהותר לאדם מאכל הצמחים, ושהותר לו מאכל בעלי החיים. מפאת מאכלושישיה

כל רמש אשר ') 'ג' בראשית ט( כמו שאמר ,זון ממנוי ומתייחס  לנהלהיות המזון  ההוא דומ

 .' לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כלההוא חי לכם יהי

  

 כמו שהתיר לאדם הראשון ,מפאת אזהרתו שהזה ירו האל על שפיכת דם האדם שביעיה

  כי האדם עץ השדה יודע ,לאכול מכל עץ הגן והז היר ו שלא יאכל מעץ הדעת להיותו כמ והו

 .  והזהירו על האדם להיותו חי ממינו, ככה התיר לנח הריגת בעלי החיים לאכול,דעת

 

 וכרת עמו ברית לבל יביא עוד מבו ל ,על החיים מפאת הבטחתו שהבטיחו  ה שם שמיניה

זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ו בי ן ') ב"שם י( וכמו שכתוב .לשחת כל בשר
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  ה  להעיר שהי, ולכן בעניין הברית הז ה זכר הכתוב  תמיד ובין כל  נפש חיה.'כל נפש חיה

 . בה אליהם קונה ושומרת אותםי החיים סתנח התחל

 

 והי ו זה לפ י   , כמו  שהיו לאדם,שה בניםו הלא תראה שהיו לנח של. בניו מפאתתשיעיה

  :שחיי האדם כמו שכתבו ה חכמים הם שלושה

 כדרך הבהמות  , הנוטים אל התאוות הגשמיות ממאכל ומשתה ומשגל,אם חיים בהמיים

 . ועובדי אדמה

  האדם עצמו וביתו ומדינתו ת  בהנהגה שהם כפי הנאה והמעל,ואם חיים מדיניים

 . בהסתפקות ויושר המשפט

 .  אשר הם כפי העיון  השכלי והחקי רה המדעית,ואם חיים שכליים

 

 ולכן ראה את ערות אביו ולא חס על , על החיים הבהמי יםה הוא היה המורחםוהנה 

 .  כאיש בער לא ידע מעלות כבוד אב ואם וגלוי ערוה,כבודו

 ולכן התעורר לכסות ערות ,כבוד על החיים הנאים כפי המעלה והמוס ר והה מור יפתוהי ה 

  .ופניהם אחורנית וערות אביהם לא ראו ,אביו הוא ואחיו שם
 ,ם כי הייתה  מלאכתו דרישת החכמות וחקירת, היה מורה על החיים המדעי יםשםואמנם 

 . ל מדרשו של שם"כמו שארז

יפת אלהים ליפת ) ז"שם כ(ולכן אמר פסוק על שלשתם כפי פירוש  אחד ממה שזכרתי 
דו ת  יכי הנה  יחס ליפת היופ י ו הנוי ו המנהגי ם והמ. ישכון באהלי שם ויהי כנען עבד למוו

'  כי ה, ויחס לשם שישכון הקדוש ברוך הוא באהלו ובמדרשו,ם המפורסמי םשהם בדברי

 . נקלוס וישרי שכינתיה במשכנא דשםווכן תרגם א. יתן חכמה מפ יו דעת ותבונה

 לומר שכנען בנו הי ותר אהוב אצל חם יעבוד לשם רוצהויהי כנען עבד למו ועל חם אמר 

 . וליפת

 

 תת השררה והאדנוו תאום לחכמי,לוס ו ף בספרו מה נהגת המדינהילפי שכמו שזכר הפ

 אשר לפי זה נקרא כנען מלשון  , והשררותתות העבדוו ולעובדי האדמה תא,בטבעות

 .  לחיים השכלייםםי ונכנע, לחיים הנאיםםהחיים הבהמ יי ם עובדי כי ,הכנעה כמו שפירשתי

 ואם להיותו שחור ומכ וער ככושי , אם לפי שחם לבו בקרב ו לרדוף אחר תאוותיו,חםונקרא 

 רוצה לומר שחור בהפך ,חום בכשבים כי חם הוא מגזרת וכל ,דותיוי ובתוארו ובמ,עורו

 . יפת היפה בצ ורתו ובמנהגי ו

ים אשר מעולם אנשי השם בורי כי כבוד חכמים ינחלו והם הג, נקרא כן להגדלת שמוושם

 .בחייהם ובמ ו תם

  . שלשת האבות האלה באומות הבאות מהםתואתה תראה איך נמצאו סגולו
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 וצורותם , בא כוש ומצרים ופוט וכנען שהם כולם עד היום מכוערי המראהוהם כי מחם

 חסרי השכל והידיעות ,מה  ונמשכי ם אחר התאוות הבהמ יותי שטופים ב ז,שחורות כעורב

 . דות והגב ורהיהמדיניות ומעלות המומשוללי 

 ומנהגם , מה נאים מעשיהם של אומה זו,שמהם באו היונים וה רומייםואמנם בני יפת 

 צחו מחלב אדמו  ,אר ויפי מראהו וכולם יפי ת,תיה םו ואופני הנהגתם ובגבורםומדיניות

 . םעצם מפניני

 ת  המחקריועילם ואשור וארפכשד ולוד וארם נמצאו בהם החכמותואמנם בני שם 

מודיות ואשר חקרו י הם ממציאי החכמות הלם והב בליים והאשו רים כי ההודי י,בתמותם

 . ראשונה בחכמה הטבעית והאלהית

 

 ומשם אל ,אל מדרשו של עברממדרשו של שם  השתלשלות החכמהל "וכבר חקרו רז

שו ף והטבעים   י ומאברהם באו בבני  ישמעאל ובני קטורה חכמת הכ,אברהם אבינו

  . והם אשר הביאו אותם למצרים. ושאר החכמות המחקריות,ים והאצטגנינותהנסתר

לגשים אשר לאברהם נתן אברהם  יולבני הפ' )ה"בראשית רבה כ( ל"חז  ווכמו שאמר

 שרצו בשמות הטומאה כל חכמה וידיעה אשר לא , שמסר להם שם בטומאה'מתנות

 . א בדרכי הנבואה האלהית הנקייה  מכל סיג וטעותותב

הם אשר הביאו  החכמו ת לרומיים וליונים בני י פת כאשר מלך עליהם צפו   בני עשו ואמנם

 ומפני זה לא  ,בן אליפז וזר עו אשר חכמו מאד מאד בחכמת האצטגנינות ובשאר החכמות

 יונים ורומיים  אשר בזמן  ,נמצאו החכמות באומות אחרות מבני יפת זולתי באלה השתים

 . לםוכההוא הי ו לעם אחד ושפה אחת הייתה ל

עליהם זרח '   וכאשר כבוד ה,חכמת בני ישראלועל כולם כגבוה שמ ים על הארץ גבהה 

 וכמו שהעיד עליהם אדון ,'ובאורו ראו אור החכמות והשגתם והיו כולם זרע קדש למודי ה

 . 'רק עם חכם ונבון הגו י הגדול הזה'מרו ו הנביאים בא

 שכתב שהייתה החכמה חמד"אבו טוען על , בספר הפלת ההפלה בסופובן רושדוכתב 

  :ה לשונו וכתב ז.נים גנובה מבני ישראלוליו

 ומהם למדום הכלדיים כי  ,ואין ספק שהיו החכמ ות נמצאות מקדם בבני ישראל

יעויין  ' בעבור שנמצאת בהם הנבואה הי יתה  השלמתם בחכמות נפלאת מאד וכו

 . משם שמאמרו ארוך

שת אופני וינם ותכונותיהם על שלישה אלה בני נח העירו כפי ע נוהתבאר מזה  ששל

 .  ושזרעם אחריהם תפשו מעשה אבותיהם ותכונותיהם בידי הם,החיים

 

 וה וא כי  כמו שבעניי ן  החיים ו ההר גש ישתתפו עם האדם . הוא מפאת תולדותיווהעשירי

 ככה נח להיותו התחלת החיים האנושיים הי ה התחלה משותפת לכל ,כל מיני בעלי החיים

 . לםו כאומות מין האדם
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 ולמה נקראו בשמות  .לא פחות ולא יותר, שלושהלו למה הי ו בני נח והנה התבאר מזה כ 

 שהיה כל זה מהשגחת תמים דעים להיות שלשת הבנים האלה סימן ,אלו שם וחם ויפת

  .נםי ואות מורה על עני,לזרעם אחריהם

 .להווזה צורך הה קדמה הזאת כ



 נח אברבנאל לפרשת קיצור   tanach/il-he/il.ac.atda.www://http   אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 

64

64

 ]יא[ רדיפת מותרות –חטא דור הפלגה 
 לדעת מה פשעם ומה חטאתם ,יין דור הפלגה נבוכו בו המפרשים חדשים גם ישניםענ

 ואיך היה מתייחס אותו ,שבעבורו נתחייבו לעונש ההוא מבלבו ל הלשונות ופזור הארצות

 . העונש לאותו המרי

 .  על פשוטו של מקראםישביי אבל בלתי מת,וכבר באו על זה המדרשים

 

 יקש ה   לעלות לרקיע ולהלחם ברוכב שמיםםנתוכי הנה לדברי האומר שהייתה כו

 ,והנה היו ביניהם נח ושם ועבר. ד איך יסכימו כל בני עולם בשטות ודבר נמנע כזהומא

 לא ךכם  הנה א, ואם היו כולם שוטים.ם והמה חכמים  מחוכמי,וגם אברהם משכילי עם

 על אפשרות מעיד'  אבל שיושב שמים י שחק אליהם כל שכן שהוא ית. לעונשיםהיו ראוי 

ועתה לא יבצר מהם כ ל אשר יזמו ) 'א ו"בראשית י( כמו שאמר ,על מחשבתםוצאת לפ
 . לעשות

 

נשם בבלבול וד איך הספיק עו יקשה מא,תקר וקצצו בנטיעויולדברי האומר שכפרו בע

 ואין ספק שיש . מנת כוסםת והם היו חייב ין כליה אש וגפרית ורוח זלעפו,לשונם ופזורם

 . כוונות אחרות ורמזים זו לת פשוטם ל"חז תבדרשו

 

 נצל בו ממי המבול יין ההוא להיגם מה שאמרו קצת המפרשים שהייתה כוונתם בבנ

 היו שם נח ובניו אבות ה שהנע"ראב כבר תפש עליהם ה,א עוד על הארץואם יב

בימינו מעבור '  ואיך לא יודיעום שנשבע ה, וכולם היו סרים אל משמעתם,המשפחות ההם

 . ק עולם לא יעברנהוומהם ברית חי ושעל זה כרת ע,וד על הארץמי נח ע

 ה  לא היו בונים אותו בבקע,ט ול הדעת הזה שאם הייתה זאת כוונתםיועוד אומר אני בב

 . השפל שבמקומות ושבולת מים ישטפוה 

 

 ויותר . שכל מימי המבול ננערו שם,שנער למה נקרא שמה) ג"שבת קי(ל "רזמרו וכבר א

 אף כי בהרים ימצאו ,ות בנינם בהר גבוה ותלול בהרי אררט שנסעו משםראוי היה לבנ

 ה  להיות להם הלבנ, ולא יצטרכו ללבון לבנים,יסד בנינםיאבנים גדולות אבנים יקרות ל

 .  להעדר האבנים בההלאבן כאשר עשו בבקע

 

 כי לא הייתה , חשב ו שלא חטאו בוני המגד ל כנגד השם כללג"ע והרלב"והראב

 ושהשם הפיצם לטוב ,פן נפוץ וכמו שאמרו ,א להתמיד חברתם ולשבת יחדומחשבתם אל

או יקרה בהיותם יחד רעש ובקיעת . ע"ראב אם כדי שימלאו את הארץ כדברי ה,להם

 וזולתם מהמקרים שמהפכים ומפסידים את ,הארץ ואש מתלקחת או שטף מים רבים

 . המזונות ויתו ם המין האנושי לגמרי
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  ה  כי הנה קודם לזה מיום שיצאו מן התיב,ההוא אצלי מכוונת התורוגם הדעת הזה רחוק 

 ה וגם שם היו מעותדי ם לאות, אחת ולא היו מתפזרים ב ארץה היו מק ובצים  כולם בחבר

זרם השם ו לא בלבל לשונם עד שבנו את העיר י וע ם כל זה לא פ,ג"רלב הה  שזכרההכנ

  .ואת המגדל

 כי עם היות שעיר ,שזכ ר בבקעת שנער הכל שכן שעד היום ה זה ל א קרה דבר מהסכנ

 עוד היום היא מיושבת מבני  ה הנה הבקע,ה כמה פכת סדום ועמורהנובבל נהפכה בעו

 , ה לשבת יצרה כי לא תהו ברא,ה כל הארץ וימלאובשתתיישואם היה רצון השם . אדם

 מאליו וה יו בני אדם ההנה ברבות  הימים ו בהת רבות האנשים יהיה הדב ר בהכרח נעש

 .  הזאתה מב לי שיצטרכו לבלבול לשון ולכל החרדה ונגבה וצפ ונהם ימה וקדממתפרצי

 

 כי לא יכלו לשבת ,הלא תראה שבהיותם ב ה רי אררט כשהתחילו להתרבות נסעו משם

  .ה ואיך לא יהיה כן ב בק ע.יחדו

 וכדי שלא יוסיפו  ,  זה על צד העונש והחטאהאף כי פשוטי  הכתובים  יו רו באמת שהי

  .וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשותמר  וכמו שא,לחטוא

 

 אלא לשום , פירש שלא היה חטאם בבנין הע יר והמגדל לשבת כולם במקום הה ואן"הרו

להם ראש אחד ומלך אחד שימשול מאותו עיר ומגדל על כל יושבי תבל באיזה מחוז   

ב וצם  י היה קתאמיתי ה כי אלו היו בעלי אמונ, ושז ה  מפאת עצמו לא היה חטא.שיהיה

 , רוצה למלוך על כולםה ובראשם נמרוד שהי,ג"אבל בהיותם עובדי ע. דובורם טוב מאיוח

לא יוכל  ' והאיש ה ירא את דברי ה. בה ל התפשט טעות אמונתם בכל העולםי היה ס

 אל ארץ כנען להיותו חוץ  ובבורח מידו כמו שנמלט אברהם מיד נמרוד טמלילה

 אפשר ה אלא מפני מה שהי, לא מפני המעשה אשר עשו,ם ושלכן הפיצם הש.מממשלתו

 . להמשך ממנו

 

 לפי שלא נזכר בפסוק המלכת מלך אחד על ,והדעת הזה הוא יותר רחוק אצלי מכולם

 חד כי כמה פעמים מלך מלך א,לוף הממ לכותיבה לחיוגם שאין בלבול הלשונות ס. לםוכ

 . ש יוכיחו ואחשור,על אומות רבות מחולפי הלשונות

 

 אין מחסור ביד השם להושיע את עבדיו , על כולםחד שיהיו ממליכ י ם מלך אלוועוד שאפי

בור חיל במחוז אחד  י כי מי המונע שיעיר השם את רוח איש ג.מבלי בלבול הלשונות

 כמו שהעיר את רוח כורש מלך , ויציל את בחירי השם,למלוך שם ולמרוד במלך המגדל

'  מלט תחת ממשלתו יראי הי בבלשצר אדוניו כדי להפרס עם היותו עבד למלך בבל למרוד

  .וחושבי שמו
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 כי הנה בימי נמרוד היו שם ועבר ואנשים אחרים צדיקים .ומלבד זה הרבה פתחים למקום

 ה ואות, כל שכן שכל מלכי אדמה היו עובדי עבודת גילולים.' ויצילם ה,תחת ממשלתו

 היא ,ריץ עובד עבודת גילוליםסכנה שהייתה לצדיקים מהיות מלך אחד על כל הארץ ע

 . מאד' הייתה גם כן בהי ותם מלכים רבים רעים וחטאים לה

 

ועוד כי מה  ה ועיל הקדוש ברוך הוא בת קנתו בבלבול הלשונות ולפזר האומות  לבל ימלוך 

 ויצילם  , ותחת ממשלתם היו גלות ישראל ויהודה,עליהם מלך עריץ עובד עבודת גילולים

 .אחד מושל בעולם עובד עבודת גילוליםאף על פי שהיה ראש ' ה

 .  בלתי נכוןן"הר שגם דעת הוכל זה ממה  שיור

 

 ]אי הסתפקות בדברים הטבעיים[
 ולא אחוש עתה להעיר ,ישב העניין הז ה  על מתכונתוילכן צריך אני לבקש דעת אחרת ל

 .  יתבאר כל דבר במקומוה הפרשרוש  וגם לפי שבפי,שאלות בפסוקים מיראת האריכות

 

 ופשעם הוא שהם נכשלו וחטאו  הישב אצלי בחטא דור הפלגי ומתהומר שהיותר נראוא

אם אדם לפי שבראו הקדוש ברוך הוא .  ובנו קין ו זר עו גם כן,במה שאבינו  הראשון חטא

 לפי שישלים נפשו בהכרת בוראו וידיע ת מעשיו והכ ין לפניו כל  ,בצלמו בעל נפש משכלת

 וכל  , בפירות עצי  הגן וממ י נה רותיוהכל והמשתהדברים ההכ רחיים לתיקון חייו מה מא

,  כדי שלא יטריד עצמו בבקשתם, האנושית כללהבמציאות טבעי בלתי מצטרך למלאכ

  . שלכך נבראתהאלוהיואלא בידיעות 

 

 ונמשך אחר התאוות , אשר נתן השם לפניוםואדם חטא במה שלא נסתפק בדברי ה טבעיי

 ה ישבע בחרפ, מגן עדן מקדם מקום מנוחתו והי ה חטאו שיגורש,והמעשים המ פורסמים

 ותחת כי בחר במות רות יצטרך . בעבור ו ו לא יספקוהו הדברים הטב עייםהשתקולל האדמ

 . ה וכמו שכתב המור,אל עבודות קשות

 

 ולכן נעשה עובד אדמה שכל היום  ,ואמנם קין בחר גם כן להתעסק בדברים המלאכותיים

 . והיה ש כלו נכנע לחלקו הבהמ י ו עובד אותו,יחרוש החור ש לזרוע יפתח וישדד אדמתו

 צאן נמשך אחר הדברים הטבעיים  ה רועהלוף הבל שנעשי בח.הולכן היה עוב ד אדמ

 .  כי אם להנהיגם על העניין הטבעיה ולא מלאכה הצאן עבודה כי אין במרע,והסתפק מה ם

בותינו ומפני זה ה יו  האבות הקדושים כולם אברהם יצחק ויעקב והש ב טים ומשה ודוד א

 לא קראו , עם היות שחטא בהמשכו אחר היין, וגם נח.הרועי צאן ולא היו עובדי אדמ

 עלהיכנ אבל קין . רוצה לומר אדון ומושל עליה.ה כי אם איש האדמ,ההכתוב עובד אדמ

 ויקרא את שמה , עירה ולכן היה ב ו נ.ה נקרא עובד אדמ,שכלו לחלקו הבהמ י במל אכות
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 . הבוץ המדינילבניו בעשיית המלאכות הנתלות בבנין העיר ובק כי היה מחנך ומלמד ,חנוך

 והיה , אבותיהם בידיהם להמשך אחר המלאכות המותריותהוכן בני קין כו לם אחזו מעש

 וגם יבל ',תובל קין היה אבי כל לוטש נחושת וברזל' ו',נור ועוגביאבי כל תופש כ'יבל 

 האלהים שלא היו  התיים במעש כבר ערבב עניינו דברים מלאכו, הצאןהלהשתדל במקנ

 . 'האבי כל יושב אהל ומקנ' ולכן נאמר עליו .קודם לכן

 

 עד שמפני זה נענשו ,ובני קין כולם ברדפם אחרי המותרות חמס ושוד ירבו בתוך עמם

 לפי , לחטא אדם וקין ובניוה דומהוכן היה חטאת דור הפלג. בימי המ בול וימחו מן הארץ

 בהיותם ,מן השמים' ם הטבעיים ההכרחיים לקיומם מאת הבוי הענייניישבהיות להם ר

 לא נחה דעתם במה , מכל עמל ומוכנים להתעסק בשלמות נפשםתםפנויים ממלאכ

 ויב קשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם  , הטבעיתהשהכין להם בוראם במתנתו הרחב

חבר   כדי  להתה ומגדל בתוכ, כולםת שהיא כוללת המלאכו,א המלאכות בבנות עירולמצ

שבם שהתכלית המיוחד להם היה ו בח. תחת היותם בני שדה,שם ולעשת עצמם מדיניים

 , האנושיותת בתכליתיוה ו שזו המעול,הת וף והחבריהקבוץ המדינ ות להתמשך ביניהם הש

 והמ משלות והכבודות הדמיוניו ת וחמדת יםנוי יעם מה שימשך מזה מהם מהשמות והמ

 מה שלא היה דבר נמצא מזה  , דמים הנמשכיםנים והחמס והגזל ושפיכו תיאסיפת הקני

האלהים עשה את האדם ') 'קהלת ז( וכמאמר שלמה . כל אחד בפני עצמוהבהי ותם בשד

  .' ב קשו חשבונות רביםהישר והמ

 

 לכן ,תי ה נפשיייולהיות כל ז ה  מותר בלתי טבעי מונע ומ עיק האדם מהשגת שלמותו האמ

 , השם לשונם והפיצם על פני כל הארץ בנפשותם בשבללהנענשו האנשים החטאים האל

 ואת בניו גרש מהעולם , וגרש את קין מארץ מושבו,כמו שגרש את אדם הראשון מגן עדן

 ועזבו  עץ החיים , ששמו תכליתם האחרון בעץ הדעת,הו כי היה פשעם שו,במי המב ול

 . ה גם כן מתדמה ולכן ענשם היה ראוי שיהי.שהוא התכלית האמיתי

 

 הם היו  במו רדי אור מסיתים ומדיחים את אנשי דורם לרדוף אחר המלאכות והנה חם ובני ו

  . ומנוי על שאר בני אדםה לבקש להם שרר, העיר והמ גדלןבב נייהמותריות 

 , כוש אמר למצרים, מי אמר למי. לבניםהויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנל "וכן ארז

חו  כל בני עולם קודם המבול כי כמו ש בני  קין הדי.  שארבעתם בני חם,וכנען אמר לפוט

 ,  ובעבורם בא המבול,לרדוף אחרי המלאכות המותריות והתאוות המגונות והחמס והגזל

 ובעבו רם נתחייבו בלבול לשון  , העיר וה מגדלןבבנייככה חם ובניו הסיתו לכל בני עולם 

ול   והבלב, כי היה חם בבני נח תחת קין בבני אדם הראשון.ופלגה והפצה  על פני כל הארץ

 . תחת המבול
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 שכבר היה ביניהם בפועל החמס והגזל והשחתת ,דואלא שלהיות חטא המבול קשה מא

 .  נתחייב ו כליה,הדרכים

 

ין בינ יהם בפועל  י ולא היה עד,ין חטאם לאותו גבולי לפי שלא הגיע עד,אמנם דור הפלגה

משכו י אלא שהחלו לעשות את העיר שהוא הדבר שממנו י,דבר מאותן ההשחתות

 דומה לעונש ,שפת כל הארץ ומשם הפיצם' נשם ב לבד ששם בלל הו לכן היה ע,הכרחב

 הם היו קודם לזה גוי אחד :דהידה כנגד מי והיה עונש מתייחס מ.אדם שגורש מגן עדן

 ולא נחה דעתם בם , מצד היות שפה אחד ומנהג אחד טבעי לכולם,בארץ באחדות טבעי

 שולל מהם  ,ב וץ המ דינה ודברים מלאכותייםיובקשו לעשות חברה ואחדות מלאכותיי בק

 כי ההשתתפות בלשון הוא  .האחדות הטבעי שהי ה לה ם מקודם ונעשה זה  בבלב ול לשונם

 ולא עלה בידם . ו ההתחלפות בלשון הוא סיבת ההפצה  והפרוד,בה בחבר ה והאהבהיס

 . ץ אותם משםיאותו הקבוץ  המדיני שחשבו לעשות באותה העיר להפ

 

הנה חשבו אנשים שנהפך . לם  שפה אחתולבול הל שון ביני הם ב היות לכואמנם איך היה ב

  .דש לשון בפני עצמוי חחד וכל א,א זה לזהולבם לשנ
 . דוש לשון ביניהםי כי היותם שונאים זה לזה לא יחדש חואינו נכון

 .  להמציא לשון לעצמוחד והוצרך כל א,ה השכיח מהם לשונם הכולל"שהקבואחרים אמרו 

  ו ומה שאמר.בלבול הלשון אבל לא השכחה'  שהכתוב ייחס אליו יתרחוק מאדוזה גם כן 

 . יש בו עניין אחר כמו שיתבאר,אויר מגדל משכח את הלמוד) ח"סנהדרין ק (ראבגמ

  

 , וקמו מלכים רבים אחריו,כ מלך נמרוד בבבל" ואח, כתב שראשונה נפוצו משםע"והראב

 . ’ובאורך הזמן  נשתכחה הלשון לה

 והוא המורה  , כי תמיד יזכור הכתוב בלבול הלשון קודם נפוצים על הארץר כןואין הדב

 קודם שנפוצו משם לא באורך ,שהיה בלבול  הלשון בהי ו תם שם בבנין העיר וה מ גדל

 . הזמנים

 כדי ,דש בהם רצון שיבחרו בלשונות חלוקות רחוקות זו מזויח'  כתב שהאל יתן"הרו

בוצם י שהייתה להם מקודם הייתה סיב ת ק כמו ששפה אחת,שיהיה ז ה סי בת פזורם

  .בורם יחדיוח

 למה יבחר השם בחדש רצונם , כי אם היה  בלבול ה לשון כדי לפז רם,וגם זה אינו נכון

ויותר קרוב היה שיחדש בהם רצון שיתפזרו וילכו . לבחור מלשונות מחולפות כדי שיתפזרו

רץ אחרת מרצונם בלא  הלא ילכו האנשים מארץ אחת לדור בא.משם בלי בלבול לשון

 שיצאו מן  םאי  כ,בוצם קודם לכן לא היה בסיבת אחדות השפה בלבדי והנה ק.בלבול לשון

 .  ומפני קורבתם ואהבתם לא נפרדו,התיבה ונשארו שמה
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 שכל עוד שהיו האנשים ההם משתמשים בדברים הטבעיים  ,הואאבל אמיתת זה העניין 

אמנם אחרי אשר רצו . יהם בל שונם הכוללת היו שמותיהם ו דבור,שהיו אחדים אצל הכל

 , להשתמש מהם, ולעשות מחדש דברים אחרים מלאכותיים,לשנות מנהגם הטבעי

 חדשים מקרוב באו לא , מלבם שמות ופעלים לאלה העניינים אשר בחרוו תהוצרכו לבד

 כולם ספו ,כי הנה  קין ו בניו עם  היות שהתעסקו במלאכות ויה י בונה ע יר. שערום אבותיהם

 ם לפי שבצדקת, ולא נשאר בידו של נח ובניו דבר מהם,תמו מן בלהות שמתו במי המבול

 .  והייתה לשונם תמיד לשון אדם הראשון השלימה.החזיקו בדבר ים הטבעיים  לא זולת זה

 

 שאז מרצונם ,קוציהם נפ שם חפצהיעוד שבוני המגדל בחרו בדרכיהם המ לאכותיים וב ש

שם שלא יסכימו כ ולם ברצון אחד בהנחת הלשון בב ה יהאמנם ס. עשו בלבול לשונם

 מבני משפחתו היה מני ח לכל דבר חד ולכן כל א,דשוילדברים המלאכותיים הה ם אשר ח

 ובהתערב אלו השמות  .אשר יעשה שם לרצונו מחולף למי שיניחוהו בני משפחה אחרת

 ,שה ייתה להם’  עם הלשון לה,המוסכמ ים ה מחודשים המתחלפים בכל משפחה ומ שפחה

לוף  י וזה הבלבול והח.נתבלבלו הלשונות ונתרבו ונתחלפו כפי חלופי הסכמותיה ם

 . רודם על פני כל הארץיבלשונות היה  סיבת פ

 ,'ואין לך שתאמר אם היו אלה המלאכות המותרות וגם הקבוץ ב מ דינה ובעיר רע בעיני ה

תברך  שכאשר ראה י, כי הנה התשובה בזה מבוא רת?כ"איך לא אסר אותם לישראל אח

 לא אסרם , ונטבעו בהם,שאדם וכל יוצאי חלציו כבר שקעו בתאוות המלאכות המותרות

 את בני ישראל ודו אבל ,על עמו כי צפה וה ביט ש לא יסירם מעליו בשגם הוא בשר

 והיה זה כעני י ן   .שיתנהגו באותם הדברים המלאכותיים בכף הי ושר ובדרך נאות לא מגונה

פ יבחרו בו ציוו ה שתהיה  " אבל כאשר ראה שעכ,שםהמלך שהיה נמאס ענינו בעיני ה

 וכמה מהמצוות התלויות בעניין ה מלך וכמו , ושיהי ה מקרב אחיהם,י נביאיו"בחירתו ע

 . שיתבאר במקומו

 

 תראה שלא ,היתואמנם כל הימים אשר הלכו בני ישראל במדבר על פי ההנהגה האל

 עד המלבוש , והשלו והבאר מהמן,היי םוה  צרכם אלא בדברים הטב עיים האל"בקפק היס

 וכמ ו שאמר שמלתך לא בלתה מעליך . ולא בדבר מלאכותיים,והמנעלים וענני כבוד

מושי מלאכותיהם י ובבוא ם אל ארץ נושבת הניחם לטבעם בכל ש.ורגליך לא בצקה

 .  המפורסמות

דה כנגד ינשם מתייחס  מוהנה התבאר מזה מה הי ה חטא דור הפלגה ופשעם ושהיה ע

 .נםוודה על עימ

 

ל על זה תמצאם כפי חכמתם מסכימים לדעת הז ה  "וכאשר תסתכל בדברי המדרשות מרז

  .שביארתי
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ירמיה ב ן   ' אמר רהבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים כי הנה במכי לתא אמרו 

  :אלעזר נחלקו לשלש כתות

  , אומרת נעלה ונשב שמהאחת

 .  אומרת נעלה ונעבוד עבודת גילוליםואחת

 . רת נעלה ונעשה מלחמה אומואחת

 

  .' משם הפיצם הזאת שאומרת נעלה ונשב שם

 .  נעשו קופין ורוח ין ושדין ולילין  נעלה נעשה מלחמהוזאת שאומרת

 . כ" ע.שפת כל הארץ' בלל הוזאת שאומרת נעלה ונעבוד עבודת גילולים שם 

 

  :העירו בז ה שהמלאכות האנושיות הן נערכות אל הטבע בשלושה אופנים

 לעשות מעשהו כעבודת ה אדמה ומלאכת הרפואה כי יש מהם עוזרות אל הטבע ]א[

 . ודומיהם

ועל אלו אמרו שהיו אומ רים נעלה ונשב בשמים רוצה לומר שישתתפו עם הגרמים 

השמימי ים שהם הפועלים הטבעיים ויעזרו אותם וידמו אליהם במלאכותיהם  ושעל אלה 

רי ם הטבעיים  המספיקים א ל עצמם לא  כי הנה ברצות השם הדב.'ומשם הפיצם הנאמר 

 .  הבריאהתבת חיליצטרכו אל עזר המלאכה כמו שהיה 

 

א בהם ו לפי שיעשו דברים שאין לטבע מבויש מלאכות שהן מתחלפות וזרות לטבע] ב[

 . כרוב המלאכו ת המעשיות מהלבוש ובני ן  הבתים ועשיית האניות וזולתם

נעלה לשמים מר החכם שהיו אומרים  א,וכנגד הכת הזאת מבעלי החכמות הזר ות לטבע
 ככה המה  , טבעיותתפעולו שכמו שהשמים פועלים בזה החומר ,ונעבוד עבודת גילולים

שפת ' כי שם בלל ה ושעל אלו נאמר .לות זרות מהם וב לתי נמשכות אחריהםויעשו פע
 וזה , לפי שבסיבת המלאכות האלה הזרות הוצרכו לשמות זרים ומליצות זרות.כל הארץ

 .  בלב ול לשונם כמו שביארתיהיה

 

 כהשלכת האבן , לטבעתוהמנוגדו מהמלאכות הם ההפכיות שלישיוהאופן ה] ג[

ד  ב וכזה גם כן באנשים בק שת השררות אלו עם אלו והשתע,למעלה והורדת האש למטה

 . ם בתולדותםושווי  לפי שהטבע עשה את בני אדם חורין .אלו לאלו

רוצה לומר   ,נעלה ונעשה מלחמה בשמים ,הזאת היו אומר ים' וכנגד הכת הג

ועל אלו אמר החכם שנעשו קופין ושדין  . שמלאכותיהם ינגדו וילחמו על המנהג הטבעי

 כלומר שהאנשים אשר כאלה הם מלאכי חבלה הורסים המ נהג הטבעי ,ורוחין ולילי ן

 . ומשחיתים אותו
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 רוצה .ים נתכוונו כולם לשם עבודת גילול, אמר אחרי אותו המאמר הנזכררבי נתןאבל 

לומר שכל שלשת מיני המלאכות הנזכרות הן עבודות  זרות אל המנהג הטבעי ו מתחלפות 

 . ממנו

 -מגדל  : אמר רבי יו חנן,)ח"סנהדרין ק( והו א בגמרא ,ועל זאת הכוונה גם כן אמרו שם

 כי השליש הנשרף היה כנגד הכת המרשעת  .שליש נשרף שליש נבלע שליש קיים

והשליש הנבלע . גדות לטבעו והם בעלי המלאכות המנ,עשה מלחמההאומרת נעלה ונ

 שהם בעלי המלאכות הזרות שנבלעו , נעבוד עבודת גילוליםתהוא כנגד הכת האומר

פלג לשונם כי ' בלע ה') ה"תהלים נ( על זה הכת נאמר ,בבלבול הלשון כדברי רבי ירמיה

 שהם ,מרת נעלה ונשב שם הוא כת האו,ואמנם השליש הקיים. 'ראיתי חמס וריב בעיר

רבתם עם העניין הטב עי יתקיימ ו   י כי לק,בעלי המלאכות העוזרות לטבע ונמשכו ת אחריו

 . בו

 

 שיהי ה ,לשם עבודת גילולים נתכוונו - וראשו בשמיםועל זה הדרך אמרו שם גם כן 

כוו נו בזה שה יי תה עבודתם  . ראשם בשמים וחרב חדה בידה להלחם בשם הנכבד כביכול

 . ה מהעניין הטבעי  האלהי אשר הכין להם די מחסורםזאת זר

 

פוק הה כרחי  והמנהג הט הור הטבע י י  הס הולפי שרדיפת המלאכות המותרות  מחריב

 כי החרב הוא כלי מלאכותיי . לכן אמרו שהיה חרב ביד אותם עבודת גילולים,האלהי

  ,מרם שם גם כןו בא,וגם לזה עצמו רמזו. נעשה להחריב הדברים הטבעיים

 בקרדומות , אמרו נבנה לנו מגדל ונעלה לרקיע ונבקיענה,בי רבי שיל א מאי עבידד

  .כדי שיזוב ו מי מיו

 שהייתה מח שבתם לעשות מלאכות וטלסמאות כדי להוריד שפע הגרמים  ,רוצה לומר

 . השמימי ים על מלאכותיהם וכליהם

 

לפי  ,והנה לא פירש הכתוב  החטא הזה  בדור הפלגה  כמו שפירש  חטא דור המבול

 ודור הפלגה היה .שפשעם היה כבר בפועל החמס והגזל והשחתת הדרכים אשר חטאו

 ולזה . לבד מה שבחרו לבנות העיר והמגד ל שימשכו מ מנה הדעות כולם,במחשבתם

 .  וראה מראשית אחרית,ינםיכי ירד לסוף ענ ,לראות את העיר ואת המגדל' וירד הנאמר 

 

ולכן הוצרך הכתוב . ט ואם הרבה בכל דור ודור נמצא ממנו אם מע,גם שחטא דור המבול

.  כדי שלא יחטאו בזה עוד,לפרשו להיותו תוכחת מגולה לדורות הבאים לרשעים שבהם

 נמשך בכל , ובי שיבת העיר, שהיה ב בחירת המלאכות המותריות,אבל חטא דור הפלגה

 לא היה  לכן,רכהית ולפי שנעשה לכל בני אדם .לם לעשותיוזה הח כמו שאמרו .הדורות

 וזה ו שדרש רבי אלעזר . ומפני ז ה לא פירש הכתוב חטאם.תועלת לתוכחת הדורות על זה
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 ומעשה , מעשה דור המבול  נתפרש.אל תקרי אחדים אלא אחודים - ודברים אחדיםעל 

 כי כן תרגם ותסגור הדלת ,סגורים ומכוסים - ופירוש אחודים .דור הפלגה לא נתפרש

 .  בתריהיאחדאחריו ודשא 

 

 ובקשתם , המשכם אחר המלאכות המותריות,ון אנשי המג דלוהנה התבאר מזה שהי ה ע

 , ולא להמשכם אחרי הדברים הטבעיים בשדה,ב וץ  מדיני ומעשה מלאכות העירילישב בק

  . ומפני זה נפוצו ונתבלבלה לשונם.ב ה לרעות רבותי שהיה זה ס

 

 הנה אנכי בא ,ת העניין אותך את כל הדעת והכוונה ה זאת בכללוםאלוהיואחרי הודיע 

 .אליך לפרש פסוקי הפרשה  כפי הדרך והכוונה הזאת
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 ]ט-א, יא [עניין בלבול הלשון
  :ָהָארֶ ץ ָׂשָפה  ֶאָחת ּוְדָברִ ים ֲאָחִדים-ָכל ַוְיִהי א 
  :ְּבָנְסָעם ִמ ֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו בִ ְקָעה ּבְ ֶאֶרץ  ִׁשְנעָ ר ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַוְיִהי ב
 ֵרֵעהּו ָהבָ ה ִנלְ ְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂש ְרָפה לִ ְׂשֵרפָ ה -ִאיׁש  אֶ ל ַוּיֹאְמרּו  ג

  :ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבנָ ה ְלָאֶבן ְוהַ ֵחמָ ר ָהָיה ָלֶהם ַלחֹמֶ ר 
 ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו בַ ָּׁש ַמִים -ָהבָ ה נִ ְבֶנה  ַוּיֹאְמרּו  ד

  :ָהָא ֶרץ-ל ְּפֵני ָכ-ָנפּוץ ַעל -ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן-ְוַנֲעֶׂשה 
  :ַהִּמְגָּדל  ֲאׁשֶ ר ָּבנ ּו ְּבֵני ָהָאָדם-ָהִעיר ְוֶאת -ִלְראֹת ֶאת’ ה ַוֵּיֶרד ה
 ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשפָ ה ַא ַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה הַ ִחָּלם ַלֲעׂשֹות  ’ ה ַוּיֹאֶמר  ו

  :ִיָּבֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו לַ ֲעׂשֹו ת-ְוַעָּתה לֹא
  :לָ ה ָׁשם ְׂשָפָתם אֲ ֶׁשר לֹא ִיְׁש ְמעּו  ִאיׁש ְׂש ַפת ֵרֵעהּו ֵנְרָדה ְוָנְב ָהָבה  ז
  :ָהָאֶרץ ַוַּיְח ְּדלּו ִלְבנֹת ָהִעיר-ְּפֵני ָכל-אָֹתם ִמָּׁשם ַעל ’ ה ַוָּיֶפץ ח 
 ָהָארֶ ץ -ְׂשַפת ָּכל ’ ָׁשם ָּבַלל ה-ֵּכן ָקָרא ְׁשמָ ּה ָּבֶבל ִּכי -ַעל  ט 

  :ָהָארֶ ץ-ְּפֵני ָּכל-ַעל’ ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ה 

 

 .דש שהיו מדברי ם כולם בוו שאמר שפה אחת על כללות לשון הק,המפרשים אמרו

 לפי שגם אנשי שפה אחת כבר יתחלפו באופן דבוריהם  ,ושאמר עוד ודברים אחדים

בורם י כן היו מסכימים באופ ני ד, אבל אלו כמו שהיו מסכימ ים בשפה אחד,והצעותיהם

  .והצעתם
 כי הנה דברים תאמר על הדברים המדוברים  .דבריםבור יאופני הד כי לא יקרא .ואינו נכון

בור וה צעותיו הם י גם שאופני הד.ב ורי המליצה והדת לא על הצעו,והנמצאים חוץ לנפש

  ?כ אחדים בכל אנשי העולם" ואיך יהיו א,מחולפים בכל איש ואיש כפי טבעו וידיע תו

 

 כי  יש אומה  ,םן צפצופיה אם באופ,שהאומות בלשונותיהם יתחלפווהנכון אצלי 

 ואחרים יותר מהשנים  , ואומה שתשתמש יותר מהחך,שתשתמש יותר מהגרון בקולותיה

 שאופן צפצופם ושמושם בכלי הדבו ר  ,ויהי כל הארץ שפה אחת ועל זה נאמר .םיוהשפתי

 . לםווהקולות הי ה אחת לכ

 כמו שהוא ,אלוואם שיתחלפו בקריאת השמות לדברים ולפעולות באופן שלא יבינו אלו ל

 והם משתמשים ,בלשון היונית  עם הרומיים ועם הספרדיים שלא ישמעו איש שפת רעהו

  .ודברים אחדים ועל זה אמר ,במוצא ובצפצ וף

 רוצה לומר לשון אחד בכל , שבזמן  ההוא ה יה ש פה אחת,תי אצלי בזה  הואיוהי ותר אמ

רים הנמצאים אצלם  ושכן היו הדב. הנבראת במעשה בראשית כוללת לכולם,בני אדם

 כי הכל ,ולשימוש כי ל א היה לאדם פרטי נחלה ולא דבר אחר פרטי ,הואחדים לכולם בשו

 הע יר  ןבבניי המלאכות שלחידוואמנם כשנטו . וה לכולם כמו הלשוןוהיה אחד כולל וש

חוד  ילוף ויי ובאו לידי ח,ינים והנ חלות פרטיותיוה ונעשו הקנו הסירו עצמן מן האח,והמגדל
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 – ושלך ,שלי – ולומר שלי , חמדתם לקחת וליחס כל אחד לעצמו דברים מיוחדיםמתוך

 .  עד שמפני זה נפרדו איש מאחיו,שלך

 כדברי , לפי שהרי אררט שנחה שם התיבה ה יו  מזרחיים לב בל,ואמר ויה י בנ סעם מקדם

 יגיד הכתוב שלא נסעו מצד מזרח כפי ה ראוי להם להתקרב לגן עדן ולמקום .ע"ראבה

 .  האבות  הראשונים אשר היו נוטים לצד מערב הפך הראוימושב

 

רצו בזה שנסעו מהמנהג הטבעי  . מקדמונו של עולם - ויהי בנסעם מקדם :דרשו ל"חזו

 , וילכו אחרי ההבל ויהבלו,הקדום להשתמש ולהסתפק בדברים הטבעיים הה כרחיים

הטרידו שכלם  ומפני שבזה .בבקשת הדברים המלאכותיים למלאת תאוותיהם במותריות

 ואמרו אי אפשר , לכן דרשו שהסיעו עצמן מקדמונו של עולם, האלהיותתהאמיתיומידיעת 

 . בו ולא באלהותו

 והיא ידועה גם היום , שהייתה ארץ מישור רחבת ידים,ואמרו שמצאו בקעה בארץ שנער

 ולפי שראו מושב הארץ ההיא טוב .שעודה פרסאות רבות לא ימצא בו הר ולא אבן כלל

 כי ראו אותו מישור , ישבו שם ובחרו לעשות עיר גדולה ולשבת כולם בה,מחזיק את כולםו

 , וכבר היה שם הבקעה ההיא סימן לארץ שנער.נכון להספיק כל צרכי העיר הגדולה ההי א

 כמו שזכרו חכמינו  , ולפי שלא היו אבנים נמצאים באותה בקעה.שננערו רשעים ממנה

  .ללבון לבנים אמרו איש אל רעהו ננסה ,ל"ז

 

 כל אחד ,ם בדברים הטבעיי ם לפי שקודם לכן כשהיו משמשי,הב הומה טוב אמ רם לשון 

 אבל כשהתחילו  .מוצא אותם ולוקח די מחסורם מבלי שישאל זה לזה שיתנהו לו

 הוצרכו להיעזר איש ברעהו ולשאול ממנו הב ה   , וליחד כל אדם דברים לעצמו,במלאכות

 . נלבנה לבנים

 אמרו ,ד הלבנים באש כדי שיהיו חזקים ולא ימסו באש ובמיםושורפים מאומפני שהיו  

ואפשר לומר שעל עבודת הסיד לטוח בה . רוצה לומר אותם הלבנים ,ונשרפה לשרפה

 ואבנים נמוחים , כי הסיד נעשית בחלקי האדמה ממחצב ידוע,ונשרפה לשרפהאמרו 

 וגם אמנם ,נים ונשרפה לשרפהנלבנה לב ומאשר אמרו בלשון נכפל .ם לבניןישאינן ראוי

 ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר :כ בלשון יחיד"לבנים בלשון רבים ואח

 יתכן לפרש שהם נועצו לעשות במלאכה שני דברים ,הולא נזכרה עשיית החומר  ראשונ

ולפי ששניהם לבנים ומתלבנים .  רוצה לומ ר הלבנה וה סיד הנקרא חומר,הצריכים לבנין

 וכנגדם אמרו גם , רוצה לומר נלבן הסיד וה לבנים, לכן אמרו נלבנה לבנים,י שריפהעל יד

 .  אחת ללבנים ואחת לסיד, כי הי ו שתי שרפות,כן ונשרפה לשריפה

 

 , והחמר היה להם לח ומר.על הלבנים ועל הסיד אמר - ותהי להם הלבנה לאבןואמר 

 ובמקום  .בנה במלאכה עשו להם הל, האבן שהוא דבר טבעיםשביאורו בז ה  שבמקו
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 כי הי יתה  כל כוונתם  , עשו במלאכה החומ ר שהוא הסיד או הטיט,החומר הטב עי

 . להשתמש בדברים המלאכותיים ולעזוב הטבעיים

 

 אמרו איש אל רעהו ,ן ומלאכותי ה םיוכאשר ראו שהצליחו במעשה הפשוטים  ליסודות הבני

 ומ גדל בתוך ,ו להם עיר מושב רוצה לומר שיעש,םהבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמי

 , אם במגדל:נים האלהי וביארו תכליות שני הבני.ד עד לב השמיםוהעיר גבוה  מא

ין שמים ל רום אשר עשה קנה שם יי ב בנ" רוצה לומר שכמו שהש,ונעשה לנו שםמרם ובא

לה יין זה המגד ל הגבוה נהי ה לתהי כן אנחנו בבנ, כמו שאמר הלא לאלוה גובה שמים ,טוב

 שמעלתו וראשיתו יהיה להם במדרגת ,וראשו בשמים ואולי לזה אמרו .לתפארתולשם ו

 כמו שפירשתי 'והי יתם כאלהים' מה שאמר הנחש לחוה רךדל  והוא ע.'השמים אליו ית

 . שם

 

 בשדה ם שבהיות,כלומר .על פני כל הארץ פן נפוץמרם ו בא,וביארו תכלית בנין העיר

 ,רכיהםו אף שילכו אל השדה לצ,ת קבע בעיר אמנם בהי ות להם דיר.יפוצו מ פה  ו מפה

  . ישובו  לערב ויהמו ככלב ויסוב בו  עיר, נגדווויתייש ריראו המגדל מרחוק 

 כי , לחשוב שתספיק עיר אחת לכל בני עולם,ן"רמב כמו שחשב הםטיפשיולא היו בזה 

 כי אמרו . ולא חששו לדורות שיקומו אחריהם,אלה נועצו לב יחדו כפי  הצריך להם

 , והם חששו לעצמם בלבד.אים אחריהם יוסיפ ו  לבנות בעיר או יבנו עיר  אחרתשהב

 בהיות העיר , ולמלאכתו שעשה בעולמויהאלוהוחשבו לדמות בנינם ומלאכתם לבנין 

 .  והמגדל רם ונשא כגבוה השמים על הארץ, הארץתשפלה במדרג

שעה ידועה   שיהיה התחלת וראש בנין המגדל ב,וראשו בשמיםמרם וואפשר שרמזו בא

 כי בזה ה אופן היו עוש ים מלכים . כדי שיתקיים ימים רבי ם,כפי המצב ה נאות השמימיי

 . על פי המבחר השמימי י כדי שיתקיימו זמ ן ארוךםהבנייניויועצי ארץ 

 

  הראשון שנעשה בעולם ןהבני י בהיותו ,הלא תראה שנתקיים בנין המגדל הזה עד היום

ד שנעשו בעולם אחרי כן אלפים  ורים גדולים מא ולא נתקיימו בנינים אח,אחר המבול

 . מהשנים

 ויחדלו לבנות , שעה נאותה שמימיית לא נתקיים בנינההלבניינואמנם העיר שלא בחרו 

 . לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו' פר הכתוב שירד היוס. העיר

 

ין  והעני.ירידה שהידיעה האלהית כשתדבק בשפלים תכונה בהרב המורהוכבר ביאר 

אשר בנו בני  ואמר ,שחכמתו העליונה ראתה בפרט הרעות שימשכו מז ה בקבוצם ב עיר

 לעשות דברים ,מו בני אדם אשר בעפר יסודםי איך ד, כמצחק ומלעיג עליהם,האדם

  .מלאכותיים כדמות הדברים הטבעיים אשר ברא אלהים
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שאדם הראשון לא כי כמו .  שמעשה אבות יעשו בניםאשר בנו בני האדםוכיו ן עוד באומרו 

  . כן עשו אלו,םהסתפק בדברים הטבעיי

 העירו למה  .דלמא בני חמרי וב ני גמלאי אלא בנוהי דאדם קדמאהוכן דרשו במ כילתא 

 .  שהיה חטא הפלגה דומה לחטא אבינו הראשון,שביארתי

 

 בלבול הלשונות
תם  כלומר הנה אלה בהי והן עם אחד ושפה אחת לכולם פר הכתוב  מחטאם באומרו יוס

 שומרת אחדותם לא חסרו דבר , היו עם  אחד ושפה אחת הייתה לכולם,על מנהגם הטבעי

רוצה לומר עתה יתחילו להתעסק   - לם לעשותיוזה הח. מצרכיהם זה  אלפים שנה

 ואין ספק שיתוסף זה להם ל מה שיתוסף  . המותר בלי צורךדצל במעשים מלאכותיים ע

לא יבצר  וזהו  .אכותי אין לו גבול  ותכלה והמל,דו  כי הה כרחי הטבעי  מספיק מא,תמיד
 .  כל היום וכל הלילהתכי במלאכות יוסיפו המח שבו ,מהם את אשר יזמו לעשות

 

 ועתה אחרי שזה הטעות הו א  , שאמר יתברך,ולא יבצר מהם אשר יזמואפשר לפרש 

 האם אינו ראוי שיבצר ויחדל מהם כל אשר יזמו לעשות בבנין זה העי ר והמגדל ,בהתחלה

הבה נרדה  ולכן . באמת ראוי הוא למנוע מהם המלאכה הזאת אשר בחרו בה,ר חשבואש
  .ונבלה שם שפתם

 

 ועוד למה .'וגו' וירד ה כי הנה כבר ירד השם שנאמר ,מרו הב ה נרדהווראוי שנתעורר בא

 היה לו לזכרו  ,ואם לבית דינו אמר שירדו עמו.  נבלה,נרדה ,בור ה זה בלשון רבי םיבא הד

 . וכל קדושים עמו' לומר וירד הבראשונה ו

 

 , ונבלה שם שפתם תפם עמו בבלבו ל הלשון באומרו י למה זה קראם וש,ועוד יש לשאול
  . בלשון יחידאותם משם' ויפץ המר ו ו בא,זוריולא בעניין הפ

 

 והנה אחרי זה אומר כי שם בלל , כי איך נאמר שהשם ובית דינו עשו בלבול הלשון,ועוד

 .  שיורה שהכל נמשך ממנו לבדו,'משם הפיצם ה ו,שפת כל הארץ' ה

 

והנראה לי באמיתת זה הוא שהשגחת עניין המגדל ומה שימשך ממנו והעונש והפקידה  

 . והוא שופט כל הארץ לתת לאיש כדרכיו, כי הוא יודע תעלומות לב,י" הכל ייוחס לש,עליו

 

  :ם דברישניאך בבלבול הלשונות נתחברו 

 . ה אחת לכולם עזיבת השפה שהיי תהאחד

  . בחירת לשונות מחולפות לכל אומהשניוה
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י  ישליכם מלשונו ומאחדות השגחתו " כדי שהש,ולכן נתחברו שרי מעלה עם השם

 כל אחד , ושרי מעלה יחזי קו בהם להנהיג אותם ולהשפיע עליה ם משם והלאה.המקודש

 . מהם על אומה מיוחדת בלשונותיהם לארצותם

 

 שכל אחד מהשפלים , הוא מושפע ומונהג מהעולם העליוןוביאור זה שהעולם השפל

 וכולם מושפעים ממנו  . אם כוכב או מזל או שר משרי מעלה,ישפיע עליו אחד מהעליונים

 וזהו  .אלהיך אותם לכל העמים' אשר חלק ה) ט"י' דברים ד( וכמו שאמר ,ראשונה' ית

 שאין לו מזל ברקיע  ואמרם אין לך עשב מלמטה, שרו של רוח,ל שרו של אש"מאמרם ז

  .מכה אותו ואומר גדל

מבלי  '  היה ראוי להיותו מיו חד להנהגתו ית, להיותו בצלם אלהים,אך אמנם מין האדם

 . וכן היה בלי ספק בהיות האדם מבקש תכליתו השכלי אשר בעבורו נברא,אמצעי כלל

ד משרי  ויתנהו ביד אח,י השגחתו והנהגתו" יסיר ממנו הש,אבל בסורו מהדרך האלהי

 ואז אי אפשר לאדם שיגיע לאותה הצלחה עליונה שהייתה מ יוחדת לו בהיותו  ,מעלה

 כפי מדרגת ומעלת , אבל יגיע לתכליות אחרות נופלים ממנה,תחת ההנהגה האלהית

 . מנהיגו

 

 כל המין האנושי היו  מושפעים ומו שגחים ממנו , עד דור הפלגה,והנה בימ ים הראשונים

 ולכן היו תמי ד נמצאים בהם אנשים  .מבלי אמצעי אם לטוב אם לרע ,םענייניהיתברך בכל 

 , כאדם ושם ועבר ומתושלח למך נח ודומיהם,תהאמיתי תהאלוהיחכמים וידועי ם בחכמה 

 ועם .והי ה נמצא בהם המנהג הטבעי הטהור מבלי בקשת המותרות וה מלאכות המדומות

  . הראשוןמדה הקדוש ברוך הוא לאדםי אותה של,זה הי ה להם שפה אחת

ת וורם מהמנהג הטבעי לרדפם אחרי המלאכות מונעססעם מקדמונו של עולם וואמנם בנ

 לפי שהוא היה עד הנה ,לראות את מעשיהם'  ירד ה, העיר והמגדלןבבנייהשלמות 

 וזה  , כיון שאלו לא נסתפקו להיותם עם אחד ושפה אחת, ואמר.המשגיח באמת בהם

 ואפקידם בידי ,ם אסתירה פני מהם ומהנהגת,תלם לעשות מעשה מלאכות דמיוניויהח

 בואו עמי להשגיח : כלומר. הבה נרדה, והוא אמרו כנגד השרים האלה.שרי מעלה

 וכמו שתעלה מעליהם . שכל אחד ממנו ישגיח באומה אחת,באומות המין  האנושי

 באופן  שיתחלקו ,היתו ככה תשולל מהם הלשון המקודשת האל,השגחתי האלהית

 וכמו , מיוחסות ומיוח דות להנהגת השרים העליונים,קות מוסכמו ת מאתםללשונות חלו

 .'שהלשון הקדש היא מיוחדת להשגחתו ית

 

ני התעסקות בני י עני.מגדל משכח את הלמוד :ל במסכת סנהדרין אמר רב"ואמנם אמרו ז

ב ה   י היא היי תה הס, וטרדת שכלם בהםם ועניינים המלאכותיי, המגדלןבבנייאדם 
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 . ונשאר המקום הה ו א מקום מוכן  לפורענות,ם לשונם וחכמתם אשר למדושנשתכחה מה

 עד שהרשה אותם כורש לשוב ,שים שנה שישבו בבבליעד שבגלות יהודה שמה ב זמן חמ

ג "נחמיה י( כמו שנאמר בספר עזרא . נשתכח מהם רוב תורתם ולשונם,ולבנות ירושלם

  .'יהודיתובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר ') ד"כ

 

 כי הנה בגלותנו זה נתארך קרוב לאלפים שנה .וזה בלא ספק טבעה של בבל סבבו

 והוא ממה שיורה   .דשו כי לא נשתכחה ממנו לשון הק, לא קרה לנו כן,בקצוות המערב

שפת כל '  כי שם בלל ה, עד שאמר רב יוסף בב ל בורסיף סימן רע לתורה,שהמקום גרם

נתבלבלו הלשונות ונשתכחה החכמה והידיע ה האלהית  רוצה לומר שכמו שבבבל .הארץ

 כן נשאר אותו טבע באותו מקום להשכיח הלשון המקודשת והתורה ,כדור הפלגה

 . האלהית מבעליה בכל דור ודור

 

 שלא הלכו , נח שם ועבר ואברהם,ולפי שהיו ש ם בדור הפלגה אנשים צדיקים וטובים 

 , הטבעי םפוקי ל מנהגם הטהור וס ונשארו ע,בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמדו

הית ומשמשים בלשון המקודשת מבלתי שיפסידוה בבלבולם ו בחכמה האלםמתעסקי

חסיד לו אברהם '  והפלא ה,' לכן לא נסתלק מהם השגחתו ית, אותה כאנשי דורםםועירוב

 , ולזה אמר הבה נרדה ונבלה שם שפתם.וזרעו אחריו להיות לו לעם סגולה מכל העמים

 לפי שהוא לקח לו להשגחתו והנהגתו אומה ,מהםי הקדוש ברוך הוא עצמו בזה עתף יכי ש

 כמו שכל אחד מהשרים , שנשארה בידםה עם הלשון הקדוש,אחת זרע אברהם אוהבו

 . לקח אומה ולשון מיוחדת להשפעתו והנהגתו

  :וזה ו שאמרו בפרקי רבי אליעזר

סובבים כסא הכבוד  קרא הקדוש ברוך הוא את שבעים שרים ה,אמר רבי שמעון

 . ונבלבלם לשבעים אומות לשבעים לשונות, בואו ונבלבל לשונם בעולם,ואמר להם

 שנאמר , והפילו גורלות ביניהם. אלא נרדה, ארדה אין כתוב.שנאמר הבה נרדה

 שנאמר , ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על אברהם ועל זרעו,בהנחל עליון גוים

 . 'תועמו יעקב חבל נחל' כי חלק ה'

 ובאו דבריו על דרך ,י לכל מה שפירשתי בפסוק הזה"הנה הסכים השלם האלהי רשב

 רךדל  והתבאר מזה שערוב השמות והמליצות וההסכמ ות ע. תורה כלשון בני אדםהדבר

 .  היה בסי בת המלאכות המותריות אשר בחרו להם,הרצון עם הלשון המקודש ת ובלבולה

 

 היה אפשר  ,י ןי לפי שבהיותם יחדו באותו הבנ,י"שהאמנם יחס הכתוב בלבול  הלשונות ל

 באופן שאותה לשון  ,ניה םיקרוב שיסכימ ו כולם יחד בשמות המלאכות ההם וכל יהם ועני

 עד אשר לא ישמעו איש , ולכן בהתחלף הסכמותיהם. לםוה לכוהמעורבת תהיה אחת ושו

וצו על פני  פרדו איש מעל רעהו וי פי כדי שי,היי תה זאת המסיבה'  מאת ה,שפת רעהו
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שפת כל הארץ ומשם הפיצם  ' כי שם בלל ה כמו שאמר ,י"חס הכל לשי ולכן נתי.האדמה
 . 'ה
 

 . שבעבורו נקרא לשון עברי, ובחשוב מבני ו עבר,ונשארה הלשון המקודשת לשם בן נח

 , כי כמו שאדם הראשון היו לו שלושה בנים.ובאברהם שהיה בן בנו של עבר ותלמידו

 ולא נשאר מהם כי נח שהיה עשירי לו מזרע ,תמו מן בלהות המבולובתוך עשרה דורות 

 ובתוך עשרה דורות שוללו ונעדרו כולם ,ככה נח היו לו שלושה בנים. שם בנו השלם

 , ונשאר כל זה בלבד באברהם,מהשלמות האנושי והידיעה האמתית והלשון המקו דשת

  .שהיה לו עשירי מזרע שם בנו האלהי

 ושאר בני אדם כולם היו ,לווכן בעניין השלמו ת פרי המין האנושי כוהי ה אברהם לבדו אם 

 ולכן זכרה התורה כאן תולדות שם שהיו עשרה . כמו  שזכר החבר למלך הכוזרי,כקליפה

 היה עניין הפלגה כמו , דורו של פלג, בדור החמישי, ובאמצעתם.דורות מנח עד אברהם

  . בימיו נפלגה הארץשאמר

 

 ושהיה  בכמו  מאה שנה . ושלכן נקרא כן,לת ימיו של פלגי בתח חשב שהיה ז ה ע"ראבוה

  .הפלגה אחר המבול
 . שהיו בכמו שלש מאות שנה אחר המבול, אלא שהיה הפ לגה בסוף ימ י פלג.ואינו נכון

 או . ולכן נקרא כן, ובימ יו תפלג הארץ, אם שראה שם בחכמתו העתיד להיות,פלגונקרא 

 . בה אחרתישקראוהו כן לס

בראשית ( וכ מו שאמר עשו . אמרו ששמו הור ה על זה,או שבימי ו נפלגה הארץוכאשר ר

 אלא שכאשר היה ,לא שנקרא כן מפני זה - 'הכי קרא שמו יעקב ויעקב ני') ה"ז מ"כ

 . חסוהו אל שמו שמזלו חייב  שמוי י,המעשה

 וכבר יורה על זה אמרו שם .כרון המאורעי אז קראו שמו פלג לז,או שכאשר נפלגה הארץ

 ושמן השמים , קראו שמו כן, רוצה לומר כי כאשר נפלגה,לג כי בימיו  נפלגה הארץפ

 .הייתה קריא תו באותו שם להורות על זה


