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 הממול למיטורהמעבר

 המבול לקי הביאה אשר האנושווק של הבוסריתהתדרדרותה
 - שלפנינו הפרשה לפי - מקורה האילד(, ,ם )ו להלן מסופרשעליו
 היא עתיקה ומחלוקת לנשים, האדם בנרת את האלהים בביבלקיחת
 הלא- המקורות אלה. אדם ובנות אלהים בני של לזהותםבאשר

 היובלות ספר חנוך, ספר מתתיהה בו יוסף פילון, נגון העתיקים,תלמודיים
 מאליו מובן זה ולפי מלאכים, - אלהים" "בני כולם מפרשיםואחרים

 המקור היה כך, היה אילו אך "העורך". כתוספת לפרשו נאלצים והםהמבקרים,
 שאינו ובודאי השאר, כהולדת עניני קיצור באותו נח הולדת את לתארצריך
 בפסוקים לראות ואחרים גונקל דילמן, בודה, החוקרים בקשו לאחרונה -כן.
 שבו המקוד אותו מן שת של יוחסיו שושלת של שאריות כס וה, כה-כוד,

 החלקים "העורך". ידי על נמחקו האחרים שחלקיה שושלת ההש, שםמופיע
 תיאורי ליד שבהם, הנתונים חשיבות משום "העורך" ידי על הושארושהושארו,
 זו. שושלת אודות על אלהים( השם מופיע שבו להחלק אחר מסקורהמקרא
 את ד שבפרק וכו כה שבפסוקים מכיהן : ראשית - לסעף יש זהכנגד
 , מד, הוחל" "אז ההעלה אנוש, ולגבי ות, השם ביאור אלא מיוהדיםדברים
 פחות?' לא ההוא, המקור בתיאור האלה ההערות את לשלב אפשר היההרי

 כאן מאיע ג( )ה, שמו* את "ויקרא הביטוי : ושנית נח. לגבי ההערותמאשר
 ללא בלבד, השם מובא בפרק המחכרים האבות שאר לגבי ואילו שת, אצלרק

 המקור שגם אוכח, מכאן ג פסוק אנוש., את "וימד למשל כלשהי,תוספת
 המחבר ההן שהוא משום הה שת, השם למתן מיוחד מעם מראש מניחההוא
 המניח אדם", שמם את .יקרא ב( )ה, בסמוך לנאמר בדומה כה, ד,של

 שכבר כפי "העורך", היה לא : ושלישית ז. פסוק ב בפרק הנאמר אתכידוע
 יקרא בן ל-"ויולד נח את מ-ויולד שלפניו המקור את משנה הלוי, בצדקמעיר
 משאיר היה אילו וי היה להניח. מוכרחים הנ"ל שהמבקרים כפי נח", שמואת
 בדומה וכר, ינחמנו זה ויאסר : מוסיף והיה שהוא כמות שלפנין המקוראת
 א.ל-ר,



 ו'בראשיתקל

 בדעה מקרא. של כפשוטו הן, ממש האדם בנות - אדם*ש"בנות
 והיא כד(, )פרק אליעזר דרבי בפרקי התנאכם אחד גם מחזיקזו

 ובנדה 1( ע"ב סז, ביומא הבבלי, בתלמהי מקומות בשני גםמופיעה
 הפרשנים רוג דעת על נתקבלה אף היא אלא עוד, ולא 2(. ע"אמא,

האחראים
 האלהים, יראי שת בני הם האלהיהן "בני כי AS1 שניהדעה
 זו דעה דרבנו שהשחיתו אלה האנשים שאר הן האדמן "בנותואילו
 צה(. ראשה; מאמר )כוזרי, ריה"ל ואצל הרה"ק הראב*ע, אצלמצינו
 4(, מכריע הוא לבסוף אך לה מתחוורת זו  שו-עה נראה, הרמב"ן3(מן

 בגמרא גם והוזכר הגד%... אליעזר לרבי אשר המדרש "אבלכי
 צורך שיש אלא הכל, מן יותר הכתוב בלשון הנאות הוא יומא,במסכת
 5(. ההוא הענין בסה4להאריך

 הם האלהים' "בני *יהן התרגומיכן של זו היא השלישיתהדעה

 האדם" "בנות כי מובן, זה ולפי 6(, רברביא' "בני -  הגדוליםבני
 רבי גם מתויק  התרגומים של  11  בדעה הפשוטיננ  האנשים בנותהן

 מאן לכל "מקלל אף יהוא ח(, בה פרשה רבה )בראשית יוחאי ברשמעה

 להביא אפשר זו דעה של ולחיזוקה )שם(. אלהיא" בני להקדקרי
 הרי זה לפי וגף. אתם" אלהים אמרתי "אני - ו פב, מתהליםראיה
 חשקו  שהם בכך הנדללים בני כלומר  האלהינו בני שלחטאם

 לבם. שרירות לפי ולקחון העם פשוטי שלבנשותיהם

 ועיין ועזאל", עוזא מעשה על שמכפר עזאזל ישמעאל, רבי דבי "תנאי(
 - ועזאל. עוזה ד"ה שםהש"י
 - אחיה. בני ד"ה רש"י ועין הת", שמחזאי בר אחיה בני ועת "סיחון4(
 - )המ'(. כן אחרי וגם ד"ה ד, פסוק4(
 - )הם'(. ד"ה סוף שם,4(
 אנוש שת אדם הקדמונים בני כל שהיו "יתכן שם שדבריו ודומה,1(

 - בזה. מלהאריך להמנע כדי באים וכר האלהים" בנינקראים
 כאן שיש ימסתבר הראשות כפירוש ניכר ד לפסוק יובחן בתרמם*(
 - עיבוד.טשום



קלא ו'בראשית

 האלהים' ש"בני ברור, בתלמהר'( פירושו לפי אשררשיי,
 התרגומים כדעת לתורה בפירושו מפרש מלאכים; בני -פירושו
 במקצת. מעורפל והוא מביא, הוא אחר פירושועוד

 לפרש אין כי והשלישית, השניה הדעה כנגד לטעון, אפשראמנם
 של בנותיהם או הפשוטים בנות של המוגבל במובן האדם'"בנות
 במובן "אדם* בא א( )פסוק הקודם בפסוק כאשר הדרך,משנכהי
 בהם רבים מקראות על להצביע אפשר אתם כולה. האנושותהכתל,
 כ(, לב, )ירמיהו ובאדם' "שישראל כגון הכתי, במובן "אדם"בא

 עג, )תהלים ינגעף לא אדם "ועם ד(, מב )ישע" תחתיך* אדם"ואתן
 זוג אחר בזה אחי ביטוי בא בהם רבים, מקבילים מקרים וישנםה(,

 הצמצום כשהבנת המצומצסו במובנו כך האחר הרחב במובנותהילה
 תחילח באה שם ו-ז, יג, א' בשמואל למשל כך ניגוד. ידי עלמובטחת
 שאר לציון מכן לאחר מיד ואילו כולו, ישראל עם לציון "העמןהמלה
 בא שם ל, יט, בשופטים לכך ובדומה ממנה מסויים הלק כלומרהעם,

 של א בפסוק מכן, לאחר מיד ואילו ישראל, בני כל לציון ישראל'"בני
 בני כל לא כלומר בנימין, לשבט בניגוד ישראל" בני "כל בא כ,פרק

 האלהיכם "בני לבוא כאן יכול לפיכך העם, חלק אם כי ממשישראל
 הכולל במובן אדט במלה השימוש למרות האדם", ל"בנותבניגוד
 א.בפסוק

 הם, אלהים יראי או שת בני האלהים' ש"בני הדעה כנגדטענות
 שת בני אכן כי במפורש, נאמר וה ד בפרקים מקום בשום א( :הן
 הדברים כי אף אך היו. מאלהים רחוקים קין בני ואילו אלהיםיראי
 ירי על מספקת במידה הבחוב מראה הרי במפורש, נאמריםאינם
 בשושלת אהדות הערות ידי על וגם קין בני של חייהם אורחתיאור
 רוצים אין אמנם אם מזה התרה היה. כן שאמנם שת, בני שלהיוחסין
 על יכולים האלוהם' "בני הרי שהו בני עם האלדים' "בני אתלזהות
 אלהים יראי כלר האלהינו את שהתהלכו אלה להיות פניםכל
 שכיה אינו אלהים יראי לציון אלהים" "בני שהכינף טועניםב(

 - )המ'(. ע"א סא, ונדה ע"א סז, יומסי(



 רבראשיתיב

 "אף במפיץ, נאמר וץ פב, בתהלות הף מ אעה זה איםבמקרא.

 וגה, תמותח" כאדם אכן כלכם. עלית ובני אתם אלהיםאיזרחו
 בני שאר מעל המתעלים את לציין כאן בא אלהים הבימויכלומר
 ד, )שמות בכרי" "בני נקרא שישראל מצינו לכך ובדומהתמותה.
 האלהיםן "בני לפרש אפשר היה ואף א(. יזה )הושע "בניע וכןכב(,

 זה )לעיל ה/" בשם "לקרא שהחלו נביאים אותם 8(, לנביאיםככינוי
 צורת את האלהים" "בני בבימוי לראות צריך היה זה במקרהכו(.

 זו. דעה כנגד הטענות יסולקו רבכך אלהים", "איש שלהרבים
 בה אין - המלאכים הם האלהים" "בני שלפיה הדעה, גםאך
 )א, איוב בתחילת במיוחד במקרא, מצינו למלאכים זה כינויקשיים.

 מונעת אינה המלאכים/ הוזכרו לא כה שעד והעובדה, א(, ב,וי
 של קיומם את הכתוב מניה כב ג, שלעיל גט ומה עתה,להזכירם
 שמלאכים הדבר, אפשר זה כיצד לשאלה, ובאשר י ידוע כדברמלאכים
 והתשובה אליעזר, דרבי בפרקי שאלוה כבר האדם, בנות עםיזדווגו
 ממקום נפלו אשר מלאכים אותם אלה שהיו - היא שםהניתנת
 ברשוי אחת גירסה לפי נפילתנו עם אדם' צורת קבלו ואשרקדושתם
 בני הנקראים השדים9( אלה הרי האלהים( בני ד"ה ב)פסוק
 לגביהם ואשר מקום של בשליחותו הולכים שהם משוםאלהים
 ורבין "פרין שהם השאר, בין 1"א( סו, )הגיגה חז"ל לנואומרים
 אדמן.כבני

 "בני - ולפיה 0((, שדיל של מעתו היא זה בענין רביעיתדעה
 של צאצאיו שאר בין התגוררו שלא קין של צאצאיו הםהאלהים"

 הולחץ אשר הם והם נורא, מראה ובעלי ענקית קומה בעלי והםאדם,
 שת. בני - הן האדם' "בנות הענקים.את

 עצמם על שאמרו אלה, הם האלהים" "בני הרי המלבסיםולדעת
 אינם הם דבר של ולאמיתו השמים" מן נפלו כאילו הם אלהיט בניכי

 - מנדלשטם. השווה5(
 - השרים. במקום'(
 - אילגר. של דעתו וכן*ו(



קפ רבראשית

 שעמו גבור "שכל ד מפסוק שמתבאר וכפי ועריצים, גבוריםאלא
 משמים שנפל עליו אומרים והיו אלתית, לו מיחסים היו ההם,..בימים
 שם(. )המלבינם, וכו' הרבה" והבלים נפלאות עליו מספריםוהיו
 ספק וד ב שבפסוקים אלהיט המלות שמים מלאכת ס' לפיואכן,
 הד11(.קודש

 לנו נראה זה, בענין שהובעו הדעות כל את שסקרנו לאחרעתה,
 בכך היתה האנושות שהשחתת מלסדנה יא פסוק כדלהלן.להבינו

 אשר אנשים יוי על שבוצע ברור זה, תסס חמס". הארזש"ותמלא
 בעלי ענקים אצל המיוחד. הגופני כוהם ידי על השאר מביןהצטיינו
 בארז גבורים חתית "כי )השווה לראשונה החמס נתגלה אלהזרוע
 האליס שכל עד הכלל לנחלת ההפך פשט והוא כז(, לנע יחזקאלחיים",
 ומנין היו כיצד אך יוכל. אשר ככל דכאהו מהברו החזק שכל עדגבר,
 לשמשון לו העניק שה' מצינו, ? אלה על-טבעי כח בעלי ענקיםבאו
 כוה ה' מעניק מה לשם אך עמה את יציל למען - כזה על-טבעיכות
 כאלה על-טבעי כוח בעלי שענקים מכיוון ז אלה וחמסים לשודדיםכזה
 כוחות - התהוותם שאלת על הכתוב עתה הטבק בדרך מתהוויםאינם

 הכתוב בפי נקראים אלה כוחות אלה. כח בעלי יצרועל-אנושיים
 אין האלהים". "בני - השפעתם בכוח שנוצרו ואלה"אלהים",
 הרע, כיסודות ועזאזל שטן מכיר הוא טובים( מלאכיט רק מכירהכתוב
 מעבר כי אף אלה, ענקים ביצירת פעילים היו זה מסוג שכוחותוברור

 יעשו במהותם רוחניים שכוחות ייתכן כיצד להבין, הואלהשגתנו
 הן ברם, התקין שההן הסדר את להרוס ויבקשו האלהי הרצוןכנגה
 נגד- כוהות איפוא היו זו. אפשרות מניחים ז"ל הכמינו הןהכתוב
 האדם, מבני חלק אצל זה על-שבעי כוח יצרו אשר אלדעאלהים

 האדם שאצל האלהים רוח את בזה דכאו והם לנה מובן בלתיבאורח

 אינה כולה הפרשה כל לפיו אשר מנדלשטם, קל דיתו עוד כאן נציק"(
 בימים למחצה. ואלילים גיבורים אודות על האלילית האגדה נגד מחאהאלא

 חושק אליל כי יטענו, האלהים( בני )הם ש"גביאים" שכיח היההקדמונים

 - זה. מסחה תחת אליה להתקרב שיוכיו כדי מסויימת,באשה



 רבראשיתיד

"nbaפסוק הסם" גל רע רק לבו מחשבת יצר שיכל עד כסוג( 
 האלהים נגד לרר, מכתנת היתה האדם יטל מחשבהו שכלה(,

 רק האדם בני לרעת בכוחם להעעצמט יכלו אלה שכמותהעתטז,
 את ותיזז אלה סטות שלא מתחרז, לקראתנג באו שהללומשום
 -- העל-טבעי ח הכ את בחטא שנרגז האדם לבט העמקו אלאהענים
 ק אך מאליהה מתצות הן באשר במפטר, מומסת אען אלהעטוית

 להלה כמפורט הזאוג הפרשה בכל בבירורמכרות

 עלימת לרב הארם כ-החל ויהי וד. הפסקים גפרק
 בני-האלהים ויראו להם. *ליו ובמתהאדכא,
 נשים להם ויקהו הנה, טבת כי האדםאת-בנות

 בטרדם רוחי לאאידין ה' ויאמר בחרג אשרמכל
 ועשרים טאה ימיו והיו בהדר, הוא בהוגםלעלם
 וגם ההם ביבום בארץ הי הנפליםשנה.

 הארם אל"בנות האלהים בני יבאו אשראחר-כן
 השם. אנשי מעים אשר הגברים המה להם,וירו

 פסוק עם מתחיל שלו שהסיפא רישא, משפט זה הרי ק כ י הוי
 - הקודם שבפרק היחתסין בשושלת השכיח הביסף "ויראף. -ב

- ובנות" בנים"יולד  עצם שם כאן הוא ם ד א ה - זה. לקראת מכין 
 מוסס ב ר ל - רבים. בלשון "להם', הפסוק בסלף בא ולכןכללי,
 יצורים של במובן כאן בא ם י ה ל א ה - הבנות. על גםכמובן,
 להתפלן ואין יג. כח, א' שסכול השווה , על-ארציים כוחותאלהיים,

 מצשמ העילאים לגבי אנשים, לגבי אפילו מצינוהו שכן זה, ביטחעל
 שכוחם הבנים הם האלהים בני - ו(. פב, תהלים)השווה

 לכוחם הודות - ואשר הללה האלהים בהשפעת להם באהעל-טבעי
 אסנין לבם. תאות אתר מצרים וללא לב בשרירות הולכים -זה

 אך עצמם. למלאכים כשם ובדניאל באיוב בא אלהיהם "בניהביטא
 נפלו אשר כאלה במלאכים רק פאן מדובר להיות היה שיכולמכיוף



שה רבראשית

 אל"מר דרבי פרקי )הותזה אדמות עלי גחי צורת תחיו השמיםמן
 יצורים זה כביסף כאן להבין הוא יותר פשוט הרי לעיל(,המובא
 ואין מיחתד. גופני כוח להם העניקו על-ארציים מוחות אשרגופניים,

 אינם ולפחות נקראים הם האלהים" "בני האדוג לבני שייכיםהם
 י כ - אליהם: ניגוד מהוות האדם" ש"בנות כך האדם/ בני עםנמנים
 - ב(. ב, )שמות הוא" טוב "כי השווה הן1 ימת כלומר הנה,טבת

 לשם אלא כמובן, להיות, יכולה זו לקיחה אין 40 י ש נ ם ה ל ו ח ק יו
 האלהים שבני העובדה שהן13(. אלו כלומר מכל, -נשואין12(.

 מעשי ולריבוי להתרבותם רק לא הביאה בחרה אשר מכל נשיםנשאו
 כך ליצי גם אלא הרע, טבעם את הורישו שלהם בניהם, קץ עלהחמס
 של בהשפעתם הסידות להשחתת יותר יותר יטו האנהחותששאר
 האלהים" "בני חחם היו אילו האדט. בני כל את הקיפה שזו עדאלה,
 1 כליה - עונשם מגיע להם היה היותר לבל הרי עצמם, לביןבינם

 לכך, ידה נתנה חתלה כולה, האנושות את השהיתו שהם מכיווןאך
 - לשלם*. באדם רוחי "לא-ידון - ית' אימרתו נמנעת לבלתיהיתה
 )להיות לפעול להיות, של במות זו מלה מפרשים רבים ן. ו ד י - אל

 רבים של פירושם הרש ממנו טובה 14(. דחוק הוא זה פירוש אךפעיל(,
- 16( ההדשים החוקריםמן  - הוא בעברית דת של מובנו יושפל. לא 

 שמשמעותה ההפעיל, צורת דין-הדיק ומכאן מהופל, מדוכא,להיות
 הקל. של המקהי במובן באה שבכאן "ידון* הצורה לשפום. אולשלוט

 האדם שבני מכיון אך בארצי, שישלוט מנת על באדם מרותו נפחה'
 מעל האדם את למהות החלים וה' הרוה, נדכאה - דרכםהשורתו
 יימשך לעולם לא כלומר מ; ל ע ל . . . ן ו ד י א ל - האדמה.פני
 הרגילות במהדורות בשו: וא ה בשגם - הררת. דיכף של זהמצב

 ת"א ראה אך לפסוקנו. רשר"ה והשתה יג, כב, 1 יא כא, דברים השווהי!(
 - לתיר(. מזה שם ודברים mD יט ד, ונין פסוקנו ביןהמבהין
 - ס. 228 5 אלחלד השווה11(
 - יכו - מתקן הלתי י41(
 - ואחרים. איוולד טוך, גזניוס, למשל6!(



 ו'בראשיתקלו

 פירשו זה ניקוד בעקבות קבוצה. כשהיא הגימ"ל באה החומששל
 הווה בשר, הוא הרי שגגתם בשל לאמור שגג, מלשון "בשגם"רבים
 אולם בשר. אלא ואינו רוח להיות האדם חדל שגגתו שמשוםאומר

 "הוא" והכינוי הרבים( ט-סיומת ) "בשגם" שביןאי-ההתאמה
 היינו גם ביותר. קשה הנה "אדם", על מוסבים כששניהם יחיד(,)לשת
 הפך הוא כלומר הוא, במקום היה כתוב שיהא זה, במקרהמצפים,
 בגלל, משום, ידי על "בשגם" מתרגמיט עתיקים מתרגמיםלבשר.
 שבמהדורות עינים, מאור החומש של במהדורתו מעיר הרוננהואילו

 מאז הוא כך ואמנם פתותה. בגימל "בשגם" מצא רבותעתיקות

 הרי כי הרי. כי - ופירושו לפיו, שנדפסו ובאלה הרוו"הבחומשי
 תושפל' לא כך ומשום בתאוותיה מושחת כלומר ההש, בשר -האדם

 המין כשם האדם על האנושות, כלל על מוסב ו י מ י - הרוח. עודבו
  שהות-ארכה צח4 תינתן  לאנושות ה. נ ט מ י ר ט ע ו ה א מ -כולו.
 בשנת הגבורה בפי איפוא נאמר זה ודבר שנה, ועשרים מאהשל

 ספורנו הראב"ע, רש"י, התרגומים, כך נח. לחיי ושמונים מאותארבע
 רוצים רבים, חדשים פרשנים ועמהם מתתיהו~!(, בן ויוסף פילוןועהר.
 לפי שנה. ועשרים למאה הפרטי האדם של החיים משך נקבע שכאןלהבין,

 יצחק אברהם,  האבות וכז דלהלן, יא בפרק המנויים שכל להניח, צריךזה
 ממאה יותר חיו כולם אשר ועמרם, קהת לוי, ישמעאל, וגםויעקב,
 - זה הנחה לקבל וקשה היו, הכלל מן יוצאים - שנהועשרים

 פלא, מלשון גזורה היא ואולי 7!(, מעורפל המלה שורש ם. י ל פ נה
 אחרי-כן. וגם  היו... - התפלאות. המעוררים הנפלאים,כלומר
 אף אולי מתכוון כן' אחרי "וגם י כן אחרי וגם אז נמצאים היוהם

 אותם שראו מספרים, המרגלים גם שהרי המבול, שלאחרלתקופה
 בעלי כל בו שמתו המבול, על שמסופר מכיוון אולם, לג(. יג,)במדבר
 8י(. אחריו גם בחיים נותרו זה כיצד להבין, קשה כב-כג(, )ז,החיים

 - )המי(. יג כו, רבה בבראשית גם כן"(ולכאורה
 - )המ'(. טז שם, ב"ר והשווה"(
- )המ'(. לעולם המבול בא שבגללם אלה דוקא"(  



קלז ו'בראשית

 )ביץ האנושות כל ההצמדה לא התלמוד מחכמי אחדים לפיאמננו
 מן שפלט עוג זה יוחנן, ר' "...ואמר מצינו כך במבול. ומשפחתו(מנה

 נמלטו הנפילים מן אחרים שעוד תיתכן 19(, ע"א( סא, )נדההמבול"
 ze), ישראל" לארץ מבול ירד "לא יוחנן רבי סובר שהרי המבול,מן

 להניסו אלא לנו אין ולפיכך זה דעה נגף הוא מקרא של פשוטואולם
 ובנות אלהים בני בין התקשרות של מקרים אירעו מאוחר יותרשגם
 כלל על לרעה השפיעו ולא בודדים היו אלה שמקרים אלא 21(,האדם

 יותר, מאוחר שקרה מה על יבאו" "אשר מוסב זו הנחה לפיהאנושות.
 באו אם כי לנשים האדם בנות את עתי לקחו לא האלהים בניכאשר
 כך. להוכיח אין לג יג, במדבר הנפילים מהזכרת אולם במקרה,אליהם
 חזקים אנשים אלא היו לא מכן שלאחר שהנפילים לנמר, ישושמא
 הנפילים שם את לעצמם נטלו רק אשר הכלל, מז יוצאבאופן

 "תם יוסב זה לפי כהללו. האלהים", "בני שיהיו מבליהראשונים,

 איפוא יהיו הראשונים הנפילימ המבול. שלפני התקופה על רק כן"אחרי
 צאצאיהם היו האדמו בנות עם הזדווגו שהם ומכיוון האלהים","בני

- 22(. המבול בוא עהכמוחם,  ביאור זה הרי הגבורינו המה 
 ר ש א - הגבורים( הם הנפילים, הם הבניהם: "נפלים'המושג

 השג אנשי - הקדמונים. היכרם מן דנא, מקדמת כלומרמעולם,
 ב23(. טז, במדבר השווה מפורסמים1 אנשיםהיינו

 סיחוי גם נמלט לפיהם עוג, זה ד"ה תוס' שם ועי"(
 - )הס'(. המבול מן

 - )המ'(. ע"א קיג, זבחים"(
 - הלוי. י השווה!1(
 - וקורץ. קייל השווה!י(
 ערלים, נפילים גבורים גז לב, ביחזקאל גורס 2( ע' ו )המטוריה גרץ1י(

 =תכן גירסתנו לפי גם אך שבכאן. הנפילים עם שם המוזכרים מזההוהוא
 על העם בפי קיימת שהיתה למסורת ראיה שבכאן, לנפילים רמז שםשיש

 "יא. שידועה מניח פסוקנו שגם מסורת אלה, נפיליםאודות



 ו'בראשיתקלח

 בארץ, הארם רעת רבה כי ה" וירח ה-ח.הפמ91ימ
 אנחם פלשיות. רע רק לבו מחשבתופל-יצר

 אלילתו. ויתעצב בארץ, את"האדם כיאעשהה'
 מעל אשריבראתי אתיהארם אטהה ה'ויאמר
 ובעפעוף עדארכהט ער"בהטה טאדם האדמהפני

 חן מצא ונח עשיתם. כי נחמתי פיהשמים,
 ה/בעיני

 שהאדם הדבר המוצר, זה הרי "יצר" ה ב ל ת ב ש ח מ ר צ י - ל כו
 בקשר בא כשהוא הנחם, הביסף ם. ח נ י 1 - מחשבתג מכחמעלה
 "יתנחם' נאמר ה' לגבי דעכו. את מחשבתו, את לשנות פירדנולאדם,

 - הרמב*ן כדברי זה ביסף להביו שצריך ומכא241( יט(, כג,)במדבר
 דנה מנח, וצץ כולה, האנושות באשר אדם*. בני כלשת הורה"דברה
 חסדו משום בזה יש הרי הרעים, מעשיה ידי על לכליה עצמהאת
 מקומה הדין מידת כי אף האדש, בריאת על מתחרט כשהוא הקב"השל

 - ההסטהיה. מאורעות שאר כמו האלפית ההשגחהבתוכנית
 בשר מידת ית' לו מיחס כאילו זה ביטף ה ב ל - ל א ב צ ע ת י1

 מילולי תרגום מתרגם אונקלוס אין כזאת אי-הבנה למנוע טדי 25(,ודם
 כפי לנמר כאן שיש נראה אולם שלה בלשונו הכתוב את מבאראלא

 לאדם להקטיע ורצונו החסי הוא ה' באשר - "ינחם" לגבי קודםשאמרנו
 מציינת הדין, מידת ידי על הנתבעת זה, חסד מניעת הרי עמהולהטיב
 הגיד לא "כי הרמב"ה לדעת ענינה 1. ב ל - ל א - לבו". אל כ"התעצבכאן
 החייע שלא ה', החלטת זו שהיתה כלומר אלהים", שליה לנביאזה

 וגר26(. את-האדם אמהה - נביא. באמצעות לאנושותעליה

 פנה שבו בביטף שם בוחר שהכתוב וייתכן יד. 5ב, שמות השתה אך*ץ

 המובר וכרמב"ן וגר, "והנחם" - יב( נפסוק בחפייתו יוד אייופשה

 - להט((.כאז
 - אנטרופומורפחם.%(
)%4  לומר צריך היה ט' היה אילו אך היקום, את אמחה כאן גורס צלף 

 - היקום.כל



ש" רבראשית
 תחן למט"ב מלרהטם ועת גם אחיה נחית טים שלרשע
 את לתבוע שאין אלא בשר". כל השחית "כי יב( )פסוק להלןנאמר
 נבראו לא הרי כי האדט/ שיכלה משום אלא כלים הם ואין לדין,הללו
 כ% 1דעק השסית עוף ועד מאדם.ה -- פעפע(.אלא

 שכל נאמר כתוספת ורק האדם; על הזין נגזר תחילה אכן כג. ז,להלז
 חן, מצא רנת - ואילך'ב(. ב ז, להלן שיתואר ונפי יבלוסהיקום

 של מנחם סיום משום בכך יש ס. בפסוק שמפורט וכפי צדקתםמשום
 הבאוד לפרשה מעבר משום זאת עם יחד זה,קמע

 והמבולנח

 הרי הישן, העולם היקום, כל מחיית על ית' לפניו שהוחלטמכיוון
 להצלה, הראויה האחת המשפחה את תציל האלהית שההשגחהמתבקש
 שיהיה זה החדש, העולם לקיום הנחוץ ככל החי, מן גם עמה יחדותציל

 שכן המקרא, למבקרי נוח בלתי כמובן הוא .אשר-בראתי" הביטויוי(

 משום כאן שיש טוענים, הם כך משום ל-11. רק לדעתם, מתאים, זהביטוי
- ! עשיתי - נאמר תחילה וכי העורך,תיקון  

 ,ahD~1 '1, בסגנון "העורד", ידי על איה מלים נוספו המבקדים ידעת אך,1(

 שבץ אפשר היה אמנם והנה, כג. ז, דיהלן הקטע לגבי הוא שכך לומר,צריך
 הסתירה את לבסי גשטטרהא באדם, רק תחילה כשמדובר כאן, כפתתאפה
 גירסת לפי גם היקום" "כל נאמר שם כג, ז, להלן אים ק. ולבין ןשבין
 הזפפהו- את נקבי האם מעורמן. מצד טאת בהוספה טעם כל יהיה לא הרי1,

 מבהמה כאן להוסיף מקום אין הרי 26(, הערה )ר' בפסוקנו הלוי " שלתיקונו

 האחרונים, המבקרים מצד אחר "תיקור ג ז, להלן גם והשהה 1 ידידם גםהמר
 - הנחותיהם. בדרך עומד אשר כל - כמשמעו פשוטו - ם י ר ז ו ג הםשאף



 רבראשיתקם

 הטהורים החיים בעלי שמבין מיוחד, ציווי פי על נקבע והנה המבול.אחרי
 מהם להקריב יוכל שנח כדי הן טהורים, מהבלתי מאשר יותריוצלו

 יותר חשובים אלה חיים שבעלי משום הן הצלתו, על תודהקרבנות
 המבול, שעבר ומכיוון האחרים. מאשר האנושי המין לקיום יותרונחוצים
 שונים ציווים מצווהו ה' קרבנות, בהקריבו הצלתו על. לה' נחמודה

 עולמו. על זה מעין עונש להביא עוד ישוב שלאומבטיחו

 הוי"ה בשם ופעם אלהים בשם פעם ה' שם בא המבול פרשתבכל
 ה-ח( ו, )לעיל בראשית פרשת בסוף הוי"ה בשם השימוש והנהלסירוגין.
 בקשר תמיד זה שם נמצא להבא ואילו מקרא, של פשוטו מתוךמתבאר
 לקראת האנושות של העתידה בהתפתחותה בהתחשב הניתנים ציוויםעם

 מביאים שאין וכשם ית'. עבודתו ולשם הבורא של יותר נעלההכרה
 הדואג הוא זה שם בך והמושיע, העוזר השם הוי"ה, לשם אלאקרבן
 טהור, לבלתי טהור שבין בהבדלים והמתחשב לו העבודה לסדרמראש

 הראשונה העולם שבריאת כשם ומאידך, מברואיו. הלק מציל הואכאשר
 מפני למיניהם החיים ובעלי האדם הצלת גם הרי אלהים, בשםהיתה
 המיוחדת הדאגה באה בראשית שבמעשה כמו אלא, זה, בשם באההמבול
 זה. בשם ההצלה יסודות כאן גם באים כך הוי"ה, בשם ולחינוכולאדם

 האחת המשפחה בני של באופיים שוני ניכר המבול לתוםסמוך
 אי-מוסריות של סימנים מראה נח של מבניו אחד בן לפליטה.שנותרה
 תבונות בי ההנחה מתוך לעבדות, נדון מבניו שאחד באופן מתקללוהוא
 הבנים. אל בתורשה עוברותהאב

 איננה העמים, שאר באגדות גם הדים מצא המבול שסיפורהעובדה
 המועלות הטענות מן ויש בתורה. המסופר של לאישורו לשמש אלאיכולה
 כאשר למשל, כך, בהן. להתחשב מקום ואין שכמעט כאן, המסופרכנגד

 ואיחסון החיים בעלי כל של לשיכונם המעשית באפשרותמפקפקים
 בבטחון, לקבוע אפשר כאילו - התיבה בתוך תמימה לשנה שלהםהמספוא
 נאמר לא כלל הרי זאת, ומלבד אז. קיימים היו חיים בעלי מיניכמה

 שמא או המבול, במימי הוצף הארץ כדור כל אמנם אם במקרא,במפורש
 המין ידי על מיושבות אז בבר שהיו ארצות, באותן רק המבולבא

 נשארו שונים ממינים תפם שבעלי להניח אין כלום כך, ואםהאנושי.



קא ףבראשית

 למבול שקדם 29(, ז"ל חכמינו אמרו וכבר ? הלא-מיושבים באזוריםבחיים
 בימי וגם קין בימי גם העולם, שליש הציף אשר מבול נח, בימיאהמר
 ao).אנוש

 היה תמים צדיק איש נח נח תולית חלה ט-י.הפסוקים
 בנים, ~nwb נח ויכלר גה. תתהלך את-האלהיםבדוותיו,

 ואת-יפת. את-חםאת-וצם

 וכפירושו הרמב"ן, שמבאר וכפי בנים, כלומר כמשמעו, ת, ד ל 1ת
 מאמר זה הרי הזר. ק י ד צ ש י א ח נ - כראב"ד. ולא כלל,בדרך
 מצא "ונח הקודם, בפסוק הנאמר את לפרש כדי הן הבאה הערהמוסגר,
 הראב"ע ם. י מ ת ק י ד צ - להלן. המסופר את להכין כדי הן וגו',חן"
 המחשבה, על "תמים" הציון ואת המעשים על "צדיק" הציון אתמסב

 זאת, לעומת הרמב"ן, 31(. אלהיך" ה' עם תהיה "תמים השווה ;"בלבו"

 להודיע בצדקו, ושלם זכאי "שהיה ל"צדיק", לואי "תמים" במלהרואה
 שתי 1. י ת ר ד ב - כלל..." עונש לו שאין המבול, מן להנצלשראוי
 מפרש הרמב"ן אולם הן. ידועות :3(, ברש"י המובאות שבחז"ל,הדעות

 בדורותיו אין ההם, בדורות הצדיק לבדו "...שהוא מקרא של פשוטולפי
 בדור לפני צדיק ראיתי אותך "כי וכן זולתו", תמים ולאצדיק
 33(.הזה"

-  
 את חנוך "ויתהלך כמו ח, נ ך ל ה ת ה מ י ה ל א ה ת א

- 34(.האלהים"  שהלה פי על אף ליפת, שם קודם כאן גם ם. ש ת א 

(ggכן אחרי וגם ד"ה ד ו, רש"י ור' ; יא כג, ; ה א, ה, רבה בראשית .)הכי( - 
(aoכס. ט, אחר להלן, ר' הבבלית המבול אגדת בדבר - 
 - ינ יה, ינרים31(
- )המש ע"א קח, סנהדרין עפ"י והן בדורותיו, ד"ה32(  
 - א. ז, להלן33(
 - כד. ה, לעיל84(



 ו'בראשיתקמא

 אברהם "בני והשווה 35(, אגרהם אבי שהוא משום וזאת הבכור,היה
 ar). עשו" ואת יעקב את ליצחק "ואתן וכן se), וישמעאל"יצחק

 ה84רץ ותמלא האלהים, לפני הארץ ותיממת יא-יב.הפסוקים
eaכי*השחית נשחתה, והנה את-הארץ אלהים שהא 

 על-הארץ. את-דרכוכל-בשר

 כלומר ם, י ה ל א ה י נ פ ל - הארץ. תושבי של במובן ץ, ר אה
 מן ס. חס - "(. לפני= בש4 במחר כל "קז כמו ית', דינו גזר ביצועאחר

 החטא החמס שאין ברור, דרכו" את השחית,.. "כי הבא בפסוקהנאמר
 39(, וגו' סדם" "זעקת בסדום מודגש וכן המבול. דור בני בו שחטאוהיחיד,

 אלא זה אין אחרים. בענינים גם פשעו ועמורה סדום שאנשי פי עלאף
 סדריו את ומבטלים האנושית בחברה המחבלים דברים והחמס,וכהגזל
 ם, י ה ל א א ר י 1 - ביותר. החמורים כפשעים במיוחד, מודגשיםית',

 הבריאה קיום ששם כשם 40(. מאד" טוב והנה אלהים... ווירא אלבניגוד
 - השמדתה. גם זו ראיה של תוצאה בך האלהית, הראיה של הואתוצאה

 במשמע, וחיות בהמות גם כלומר החי, בל שפירושו ייתכן ר. ש ב - לכ

 האדם, בני כהשחתת להיות, יכולה החיים בעלי של השחתתם שאיןאלא

 זה עם זה התערבו השונים שהמינים כך בשל אם כי וחמס, גזלבעוון
 בהמה שהרביעו "מלמד י*( ז"ל שאמרו כפי טבעם, נשחת כך ידיועל

 - )הכף(. נח ויחי ד"ה מג בראשית שמעוני ילקומ וכן ד, כה רבה בראשית ר35(
 - כח. א, א' הימים דברי86(
 - ד. כדו יהושעז8(
 - יג. פסוק לקלן89(
 - כ. יח, להלן89(
 - ל%. %, לעיל49(
 )המק. ע"א קח, סנהדרין1*(



קמנ ו'בראשית

 בשר "...כל פשוטו, לפי מפרש ההמב"ן אך וכר. בהמצא ועל חיהעל
 לפני". להשחחות בשר כל יבוא י*( ...ובן האדם, כלזה

 כי- לפני 5א כל-בשד קץ לנח אלהים 8451מך .ג.הפסוק
 את-הארץ. כהנחיתם והנני מפניהם, חמס הארץמלאה

 האדם בני ר. ש ב - ל כ - יחד. גם אבדון ולשון סוף לשון ץ,ק
 בגללם, כלומר האנשים, על רק מוטב ם, ה י נ פ מ - ההיים. בעליושאר
 - נ(. ח, )שמות הערב" מפני הארץ "תשחת השווה ; החמס גורמי הםשכן
 מפרשים הראשון בפירושם ורמב"ן ראב"ע וכן רש"י, ץ. ר א ה - תא

 למלת מתאימה זו משמעות אין אולם הארץ. פני מעל הארץ, מןכמו
 יחסת- מתבקשת אז כי מעבירם, במו "משחיתם" נבאר כן אם אלאאת
 תחול ההשחתה כלומר ארעא", "עם מבארים התרגומים שני אולם '*(.את
 ידי על יושחתו וכיו"ב הצמחים הבתים, גם האדמה, פני עצם עלגם

 **(.המבול

 את- תעשה קנים עצי-גפר תבת לך ערוה יד-מז.הפסוקים
 תסקנה אסטר וזה בכפר. ומחוץ מבית אתה וכפרתהתבה,
 רחבה אמה חכורים התבה ארך אמה כמצת שלשאתה,

 ואל-אמה לתבה תעשה ן צהר קומתה. אמהחולשים
 תחתים תערם, בצדה התבה ופתח מלכלילהתכלנה

 תקיפה. ושלשיםשנים

 - ו-וק. ג ב, )שמות משה אצל רק כאן ומלבד ארגז, מעין ה, בת

 - כג. סח ישע"'4(
 - )הס'4 כס מ, שמות העיר", את "כצאתי השווה"4(
 נימוחי", בארז, ששטת שהמחרשה טפחים ג' "אפילו : ז"ל וכמאמרם*4(
 - )הס'(. ז לא, פרשה רבהבראשית



 ו'בראשיתקמי

- "גפר" שרף. המניל מחט עץ מין ר, פ ג - י צע  לדעת לכפר. קרוב 
 ת א ה ש ע ת - תאים. כלומר ם, י נ ק - ברוש. לעץ הכוונהרבים

 מלשת ת, ר פ ב 1 - תאים. תאים בנויה תהא התיבה כל כלומר ה, ב תה -
 אספלט(. - השבעים הבתרגום אדמה זפת מין שבסיפא,כפר

 ה. ז 1 -
 באמה שמדובר מסתבר ה. מ א - תעיבה. זה באופן האופן, זהופירוש
 אניות, ההולנדים בנו ו-1621 1609 בשנים טפחים. ששה שארכההרגילה
 הוכיחו ואנן התיבה, במתכונת כלומר 6;1:11, היחם לפי מקטן, מידהבקנה
 נח עסק 45( חז"ל לדעת - ולמשא. לשיט כראויות אלה אניותעצמן
 אור פירושו ר, ה צ - שנה. ועשרים מאה במשך התיבהבבניית
 לאור, פתח - מפרשים ואחרים היום(. חצות כפול, אור -)צהרים
 ה נ ל כ ת ה מ א ל א 1 - ו(. )ח, להלן חלון מוזכר ואכןחלון,
 קירות כלומר התיבה, על "תכלנה" מוסב וראב"ע רש"י לפי ה. ל ע מ למ

 כדי - הראב"ע ולפי אמה, כדי עד והצר עלה בשיפוע, ייעשוהתיבה
 על "תכלנה" מוסב חדשים פרשנים לפי טפח. - וברוחב באורך,אמה
 אמה גודלו - זה שצהר לומר הכוונה ולפיכך לכן, קודם המוזכרהצהר
 אמה הוא שרוחבו או י4(. אמה כדי לתקרה סמוך שהוא או 6*(, אמהעל

 לרש"י להבין קשה ואמנם הפסקה. וללא לה סמוך התקרה, כללאורך
 מובן, לא וגם דיוק, ביתר זו פירמידלית צורה תסבר לא מדועולראב"ע,

 לגג הכוונה היתה אילו שכן, ה"אמה-מלמעלה', דרושה תהא מהלשם
 האמה ועדיין ויצר, ילך הרוהב ורק אורכו ישתנה לא הרימשופע,
 התיבה, על אתכלנה" יוסב שאמנם ייתכן אולם נחוצה. אינהמלמעלה

 התיבה שתאורת כך הצהר, ידי על תכוסה זו שאמה לומר הכוונהאבל
 - התיבה. כל לאורך אמה רוחבו - הצהר ואילו מלמעלה, להתבוא
 לשון ם, י נ ש - תחתיות. - כלל ובדרך תחתי, מלשון ם, י ת חת

 משלישי. "ושלשימא וכן שני, שלרבים

 )המץ. עוד לימים כי ד"ה ד ז, להלן ורפ"י ע"ב קח, סנהדרין השיה45(
 - טוך.48(
 מבעלי זקנים בדעת .קרא יוסף ר' בשם כבר מובא )וכך וליטש קייל,ז4(

 המ'(. -התוספות



קמה ו'בראשיה

 על-הארץ מים את-ר,נשבול בנביא הנני דאגי יז.הפסוק
 כל השמים, מתחת חיים רוח בו אהגר כל-בשרלספחת

 יגוע.אמטר-בשורץ

 - התיבה. את לעשות חייגו נח, על הוטל לאשר בניגוד י, נ א1
 זו, בפרשה מלבד בא, מבול הביטוי אין לזרום. יבל, מלשון ל, 1 ב מה

 - נח. מי - זו תופעה נקראת ט נד, בישעיה י. כס, בתהליםאלא
 להלן וכן נוספת, הגדרה לשם "המבול", לשם )אופוזיציה( תמורה ם, ימ
 ומשמעותו פיעל, בנין ת, ח ש ל - על-הארץ". מים היה "והמבול ו()ז,

 ת תת מ - יג(. פסוק )לעיל משחיתם" "והנני - הפעילכבנין
 ר ש א ל כ - משם. להעבירו השמים, תחת מעל כאילו ם, י מ שה
 48(. בימים אשר הדגה את להוציא ץ, ר אב

 אל-התבה ובאת אתך, את-בריתי וריקמתי יח-כא.הפסוקים
 מכל- ומתל-החי אתך. ונשי-בניך ואהותך ובניךאתה
 זכר אתך, להחית אל9התבה תביא מכל שניםבשר
 מכל למתה ומן-הבהמה למינינו מהשף יהיו.תקבה
 להחשת. אליך יבאו מכל שנים למינהו, ה"מ-מהרכה
 והיה אליך, ואספת יאכל אוטר מכל-ששכל קח-לךואתה

 לאכלה. ולהםלך

1 בתת לכרש או פירשו בר" הקם את-בריתתוהקמתי  

 למשל )השתה בה עעקבעו התנאים אחר למלא כלמר אותה,לקסם
 בשביל ברית הקם לומר אין ואולי ועוד(. יח ח, דברים 1 ט כהויקרא
 מובטח בבריתו רק שכן ית', ה' את ברית לגבי אלא בריתכריתת
 - ברה מלשון י, ת י ר ב - מאליו. מובן והוא כריתתה בעת כברקיומה
 ; בהמה כריתת ידי על שנעשה ההסכם פירושו בעצם לחתוך,לכרות,

 )הסף(, ע"א קח, סנהדרין ף48(



 ו'בראשיתקמו

 כורתי של דרכם היתה כך כי 9*(. לשנים" כרתו אשר *העגלהשווה
 בברית הבתרים. בין עוברים והיו לשנים בהמה מבתרים שהיוברית,

 -  עמו. אהגר החיים בעלי ועל עליו להגן נח את ה' מבטיח שבכאן17
- 50(. ח יז, ישעיה "והחמניסי, השווה ו קמוצה ה"א י, חה  ם י נ ש 
 אפשרות מכלל להוציא מבלי ומין, מין מכל שנים לפחות פירוש ל, כמ

 הנח א, י ב ת - מסוימים. ממינים שנים מאשר יותר בתיבהלקלוט
 וכמו מאליהם, כלומר אליך', "יבאו כ, בפסוק שמובטח כמו לבוא,להם

 להניח היה נח אל הציווי ט(. ז, )להלן באו' שנים ושניםשמוכיח
 51(. ולאספם ללכת לא אך לתיבה, להכנסלהם

-  
 - לאסוף ת. פ ס א ו

להביא.

 ענוה. כן אלרים אתו צוה אהגר ככל נח, ויטמן כב.~מוץ

 המזון. מלאי ואיסוף התיבה עשיית כלומר ל, כב


