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הסברי הפסוקים

פרשת נח
(ט) אֵ לֶּהּ 1תֹולְ דֹ ת נֹ חַ – זה הסיפור של מה שקרה לנח (אבע"ז וספורנו .)2נֹ חַ ִאיׁש צַ ִדיק ּתָּ ִמים – צדיק ,אך לא חצי
צדיק ,לפעמים צדיק ,אלא – צדיק שלם (רמב"ן) .הָּ יָּה ְבדֹ רֹ תָּ יו – בכל הדורות שהוא חי ,הוא לבדו היה צדיק תמים
(רמב"ן) .נח חי 'נח' שנה ( 85שנים ,אבע"ז) אחרי לידת אברהם ,א"כ חי  01דורות ,ובכל זאת הוא היה הצדיק
ֹלהים ִה ְתהַ לְֶּך נֹ חַ – נח הלך בדרכים שד' ציווה (נזכרנו שכך כתוב גם על חנוך).
היחיד .אֶּ ת הָּ אֱ ִ
(י) וַּיֹולֶּד נֹ חַ ְׁשֹלׁשָּ ה בָּ נִ ים אֶּ ת ׁשֵ ם אֶּ ת חָּ ם וְ אֶּ ת יָּפֶּ ת – באמת יפת נולד ראשון (שיטת הרמב"ן ,)3אך התורה כתבה
את שם ראשון כי הוא היה הכי חשוב ,שממנו נולד אברהם אבינו .נח לימד את בניו ללכת בדרכי ד' וגם הם היו
צדיקים (רמב"ן באפשרות שניה).4
(יא) ו ִַּתשָּ חֵ ת – ותתקלקל .5הָּ אָּ ֶּרץ – האנשים שהיו בארץ (אבע"ז) קלקלו את מעשיהם ,וזה נחשב כאילו הארץ
ֹלהים – שלא עשו מה שד' אמר .ו ִַּתמָּ לֵא הָּ אָּ ֶּרץ חָּ מָּ ס – גזל .אנשי הארץ גזלו כל הזמן ,עד שכאילו
נשחתה .לִ פְ נֵי הָּ אֱ ִ
הארץ התמלאה מהגזל שלהם.
ֹלהים אֶּ ת הָּ אָּ ֶּרץ וְ ִהנֵה נִ ְׁשחָּ תָּ ה – התקלקלה .כִ י ִה ְׁש ִחית כָּל בָּ שָּ ר – כל אדם[ .אולי הם נקראו בשר ,כמו
(יב) ַוּי ְַרא אֱ ִ
שלמדנו "בשגם הוא בשר" ,שהסביר הרמב"ן שהם מתנהגים כמו בשר ולא כמו מי שיש לו נשמה גדולה ].אֶּ ת דַ ְרכֹו –
את הדרך בה הוא צריך ללכת עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – בארץ.
ֹלהים לְ נֹ חַ – נח קיבל נבואה מד' .קֵ ץ – סוף 7.כָּל בָּ שָּ ר בָּ א לְ פָּ נַי – הגיע הסוף של כל האנשים .כִ י
(יג) ַ 6וּי ֹאמֶּ ר אֱ ִ
מָּ לְ אָּ ה הָּ אָּ ֶּרץ חָּ מָּ ס ִמפְ נֵיהֶּ ם – בגללם .וְ ִהנְ נִ י – והנה אני מַ ְׁש ִחיתָּ ם אֶּ ת הָּ אָּ ֶּרץ – מן הארץ.
(יד) 8עֲשֵ ה לְ ָך – בשבילךּ .תֵ בַ ת – כמו אוניה עם גג .עֲצֵ י גֹ פֶּ ר – עשוייה מעצים של גופר ,סוג של עץ ארז .הרד"ק
מסביר שזהו עץ קל ,וכך תוכל התיבה לצוף במים .קִ נִ ים – חדרים חדרים ,לכל חיה חדר בפני עצמו שישמש לה
ּומחּוץ בַ כֹ פֶּ ר – בזפת .כיוון שיהיו המון
לכלובּ .תַ עֲשֶּ ה אֶּ ת הַ ּתֵ בָּ ה וְ כָּפַ ְרּתָּ אֹ תָּ ּה – תזפת אותהִ .9מבַ יִ ת – מבפניםִ .
מים ,אם יהיה חור בזפת מבחוץ המים לא יחדרו ,כי ישנה שכבה נוספת של זפת מבפנים.
(טו) וְ זֶּה – וככה .אֲ ׁשֶּ ר ּתַ עֲשֶּ ה אֹ תָּ ּה ְׁשֹלׁש מֵ אֹות אַ מָּ ה – כחצי מטר ,אמת מבוגר .זה יוצא בערך  011צעדים .אֹ ֶּרְך
ֹלׁשים אַ מָּ ה קֹומָּ תָּ ּה – הקומה שלה ,הגובה שלה .זוהי תיבה ממש ענקית.
ּוׁש ִ
הַ ּתֵ בָּ ה ח ֲִמ ִשים אַ מָּ ה ָּר ְחבָּ ּה ְ
(טז) צֹ הַ ר – חלוןּ .תַ עֲשֶּ ה לַּתֵ בָּ ה – נראה לנו שגם המקום של החלון היה מזופת מבפנים ומבחוץ כדי שלא יכנסו משם
המים ,אלא שחלון זה נועד לאחרי המבול כמו שנלמד .וְ אֶּ ל אַ מָּ ה ְּת ַכ ֶּלנָּה ִמלְ מַ עְ לָּה – תסיים את הגג מלמעלה באמה
ישרה .11 10הגג משופע ,כי אם הגג יהיה ישר ,יהיה על התיבה המון מים שעלולים להטביע אותה ,אבל צריך להשאיר

 1משימות לקראת פרשת נח :לקנות דגדגים לחלק על זה שהדגים לא מתו במבול ,ולאסוף קרטונים להכין תיבת נח.
 2הוספה :רמב"ן – הוולדות ,אך קשה להבין את ההמשך לפי זה לילדים .ועוד – כבר הסברנו "אלה תולדות השמים – הסיפור".
 3רש"י לקמן סובר שחם היה הגדול.
 4צ"ע :האם חם היה צדיק?
 5הרחבה :כמו שאם אני אחרוט עם מספריים את השולחן אני משחית את השולחן.
 6יצירה :אפשר להכין תיבת נח .בשביל זה הכי טוב לחתוך מראש קרטונים עם סכין יפני ,כי על מנת שיצליח ההמשך צריך שהגזירה תהיה מדוייקת .הגודל 01 :על
 01כפול  7קרטונים .צריך גם :גואש שחור ,חולצות גואש ,מכחולים  ,מפות ניילון ,דבק חם .אח"כ אפשר לעשות חיות מפלסטלינה וכדומה.
 7חידה :אפה זה כתוב בפרשת בראשית? "ויהי מקץ ימים"
 8פתיחה :סיפרתי על ילדים שרוצים לשוט בים ומכינים ספינה .ממה הם יכינו? הגענו למסקנה שעץ הכי טוב .איזה סוג עץ? איך נחבר את הקרשים זה לזה? איך
המים לא יחדרו בין קרש לקרש?
 9הרחבה :מהו זיפות ,למה מזפתים את הכביש ,ומה קורה כשאין זפת ,כמה קרשים מחוברים שנשפך מים – המים מחלחלים.
 10הוספה :ברש"י משמע שכל  01אמות ראשונות היו ישרות ,ורק מתחילת המכסה התחיל השיפוע .אך ברמב"ן ח':ד' משמע שהתיבה כולה היתה משופעת עד
שבסופה היה אמה.
 11הוספה :בפשט החלק העליון היה אמה על  81אמה .אך בשפ"ח ק' כותב שהיה אמה על טפח ,ע"ש שדבריו כולם לא כ"כ מובנים לי.
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אמה אחת ישרה מלמעלהּ .12ופֶּ תַ ח הַ ּתֵ בָּ ה ְב ִצדָּ ּה ּתָּ ִשים – בצד של התיבה ,ברוחבה ולא באורכהּ .13תַ ְח ִּתּיִ ם ְׁשנִ ּיִ ם
ּוׁשלִ ִׁשים ּתַ עֲשֶּ הָּ – תעשה אותה שלוש קומות .קומה לזבל ,לחיות ,לאוכל ולאדם.
ְ
(יז) וַאֲ נִ י ִהנְ נִ י – הנה אני .מֵ ִביא אֶּ ת הַ מַ בּול מַ יִ ם עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – המון המון מים נקראים מבול .למה? כי כל הדברים
מתבלבלים .14לְ ׁשַ חֵ ת – לכלות ולהרוס .כָּל בָּ שָּ ר – כל דבר אֲ ׁשֶּ ר בֹו רּוחַ חַ ּיִ ים ִמּתַ חַ ת הַ שָּ מָּ יִ ם כֹ ל אֲ ׁשֶּ ר בָּ אָּ ֶּרץ יִ גְ וָּע
– ימות.
יתי ִאּתָּ ְך – אני אעשה את הברית שכרתתי איתך ,שאתה לא תמות במבול (רמב"ן)ּ .ובָּ אתָּ אֶּ ל
(יח) ַוהֲקִ מֹ ִתי אֶּ ת ְב ִר ִ
15
הַ ּתֵ בָּ ה אַ ּתָּ ה ּובָּ נֶּיָך וְ ִא ְׁש ְּתָך ּונְ ׁשֵ י בָּ נֶּיָך – והנשים של הבנים שלךִ .אּתָּ ְך :
ּומכָּל הָּ חַ י ִמכָּל בָּ שָּ ר – מכל דבר חי שיש לו בשרְׁ .16שנַיִ ם ִמכֹ ל – מכל דבר שניםּ .תָּ ִביא אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה לְ הַ חֲיֹת
(יט) ִ
ִאּתָּ ְך – שיחיו ביחד איתךָּ .זכָּר ּונְ קֵ בָּ ה יִ ְהיּו – השנים האלו ,על מנת שיוכלו אח"כ ללדת.
(כ) מֵ הָּ עֹוף לְ ִמינֵהּו – כל סוגי העופות .ישנם אלפי סוגי עופות ,לדוגמא יש  001סוגי איה .ואת כולם הכניס נח
לתיבה (רמב"ן פסוק י"ט ואוה"ח) .כי ד' לא רצה שיהיה סוג אחד של עוף שיכחד מן העולם ,כל הבהמות והחיות
18
ּומן הַ ְבהֵ מָּ ה לְ ִמינָּּה ִמכֹ ל ֶּרמֶּ ש הָּ אֲ דָּ מָּ ה לְ ִמינֵהּו – נחשים ,לטאות וכו' .כל סוגי הנמלים והיתושים
חשובים לד'ִ .17
וכו' וכו' .שמנו לב שלא כתוב 'שרץ' כי הדדגים לא מתו במבול ולא היה צריך להכניס אותם לתיבהְׁ .שנַיִ ם ִמכֹ ל יָּבֹ אּו
אֵ לֶּיָך לְ הַ חֲיֹות – בשביל שאתה תחיה אותם ,כי אתה תדאג להם כמו שאתה דואג לעצמך ,על מנת שישארו בחיים
(רמב"ן בפסוק הקודם) .הקשנו :כאן כתוב יבואו אליך ,ולעיל כתוב תביא? רמב"ן – כשיבואו תעזור לה בכניסתם לתיבה (נ"ל שבא
לענות על הסתירה הנ"ל) .אבע"ז והעמ"ד – עד לתיבה באו לבד ,אך נח הכניסם לתוך התיבה .רמב"ן (ז':ב') – את החיות הטהורות הביא
בעצמו.

(כא) וְ אַ ּתָּ ה קַ ח לְ ָך ִמכָּל מַ אֲ כָּל אֲ ׁשֶּ ר יֵאָּ כֵל – מכל סוג של מאכל שהחיות אוכלות .19המון המון המון אוכל לשנה
שלימה להמון המון חיות[ .הרמב"ן בפסוק י"ט אומר שזה נס שכל זה נכנס לתוך התיבה .]20וְ אָּ סַ פְ ּתָּ אֵ לֶּיָך – תאסוף
את כל האוכל אליך ,לתיבה .וְ הָּ יָּה – האוכל .לְ ָך וְ לָּהֶּ ם לְ אָּ כְ לָּה – בשביל לאכול.
ֹלהים כֵן עָּ שָּ ה – הכין את התיבה ואסף אוכל בדיוק כמו שד' אמר לו (רמב"ן)
(כב) ַוּיַעַ ש נֹ חַ כְ כֹ ל אֲ ׁשֶּ ר ִצ ָּּוה אֹ תֹו אֱ ִ
21
אפילו שדבר זה דרש המון עבודה – לכרות ארזים ולהתקין מהם את התיבה  ,לזפת ,לאסוף כמויות עצומות של
אוכל .בנוסף תיארנו את המאמץ הגדול של נח על מנת שלא תהיה חיה כל שהיא שתכחד .שאלנו למה ד' בחר להציל את
נח דווקא על ידי בניית תיבה ,דבר שלוקח כל כך הרבה זמן? היה אפשר שירד מבול בכל המקומות חוץ מהמקום של נח וכל החיות אשר
איתו ,או שהיה קורה משהו אחר ?22התשובה היא שלא רק שד' נתן עוד  001שנה שאולי העולם יחזור בתשובה ,אלא שד' רצה שנח
יתאמץ ויבנה תיבה ,ויסביר לכולם שהולך להיות מבול ,אולי בזכות זה יחזרו בתשובה .ואכן בזמן בניית התיבה ,ניסור הארזים וכו',
שאלו את נח מה הוא עושה וכו' ,אך זה לא עזר להם.

 12הוספה :ולמה לא עשה את הסוף משולש ממש? נראה שכך החיבור לא יהיה מספיק חזק ויוכלו להיכנס מים ,היה צריך שיהיה חיבור של זוית  01מעלות.
 13אני חשבתי לומר שהפתח היה מזופת לגמרי ,אך בדברי רש"י משמע שלא היה מזופת ,והמים לא הגיעו לשם ,ע"ש ובשפ"ח.
 14הפעלה :הבאנו בקבוק עם אבני חצץ ,הכנסנו מים וראינו איך האבנים קפצו והתבלבלו( .ניסינו באבנים גדולות ודווקא לא הלך ,מקווה שבחצץ יצליח).
 15צ"ע :אמרתי להם שהבנים היו גם צדיקים ולכן נצלו .והילדים מאנו לקבל שחם היה צדיק .וספורנו והאוה"ח בז':א' אומרים שלא היו צדיקים ונצלו בזכות אביהם.
ע"ש.
 16צ"ב פשט בזה.
 17הרחבה :הדבורה הזאת שעכשיו טיילה בכיתה – אמא של אמא של אמא של אמא שלה היא הדבורה שנח הכניס לתיבה .לולי נח והשקעתו הרבה הדבורה לא
הייתה נמצאת פה היום.
 18צ"ע האם באמת נח הכניס יתושים ,או שיתושים נכנסו באופן טבעי בהמוניהם לתיבה .הוכחה מהסיפור של הלטאה והתולעת.
 19צ"ב :בספורנו מאכלים שונים למינים שונים .ונראה לי שהוא הסביר קצת אחרת את המילים "אשר יאכל". ,
 20צ"ע :האם זה באמת נס? הרי התיבה מאוד גבוהה ורחבה ,אין מקום להכניס את הכל? במיוחד שאפשר לומר לפי האבע"ז שהחיות לא אכלו בשר ,ונאלצו להסתפק
במועט .גם יש לעיין האם לומר זאת לתלמידים כי בכיתה הדגשתי את ה גודל העצום של התיבה ,ועכשיו להגיד שלא הכל נכנס זה עלול לבלבל קצת ,ביחוד שזהו נס
שלא כל כך מפורש וברור .וע"פ הרמב"ן ח':ד' באמצעו שם משמע שהתיבה כולה היתה משופעת ,מובן יותר שאין מקום לכל האוכל( .וצריך לעיין בדבריו באיזה
קומה היה האוכל ,דבר שלא ראינו שכתוב במפורש).
 21הרחבה :צריך לנסר עץ ארז ,לא במסור חשמלי .אח"כ לחתוך את העץ לאורכו בגודל של  08מטר .וברוחב של אמה .וזה קרש אחד .צריך  011קרשים כאלו
לשני צידי האורך ולגג( .לגג צריך יותר ,כי היה משופע .וכן יש את הרוחב ,וכן יש את הקינים שזאת עבודה מאוד קשה לעשות אלפי אלפי כלובים.
 22הוספה:רמב"ן י"ט :היה נס בזה שכל האוכל נכנס לתיבה ,אז היה אפשר לעשות נס שהחיות יכנסו ולבנות תיבה קטנה יותר .למה לא עשה כן ד'? כדי שישובו
בתשובה ,עי"ז שיראו את התיבה הגדולה שבונים .תירוץ נוסף – למעט בנס.
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יתי צַ ִדיק
יתָך – המשפחה שלך .אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה כִ י אֹ ְתָך – רק אותךָּ .ר ִא ִ
(א) ַוּי ֹאמֶּ ר ה' לְ נֹ חַ ב ֹא אַ ּתָּ ה וְ כָּל בֵ ְ
פרק ז'
לְ פָּ נַי בַ דֹור הַ ֶּזה – אז למה בניו נצלו ,בגלל שהם הבנים של נח ד' הציל אותם (ספורנו ואוה"ח).
23
הֹורה  -מנין ידע מהי הבהמה הטהורה? ד' לימד אותו ,והתורה לא פירטה לנוִּ .תקַ ח לְ ָך ִׁש ְבעָּ ה
(ב) ִמכֹ ל הַ ְבהֵ מָּ ה הַ ְט ָּ
25
24
הֹרה ִהוא –
ּומן הַ ְבהֵ מָּ ה אֲ ׁשֶּ ר ל ֹא ְט ָּ
ִׁש ְבעָּ ה ִאיׁש וְ ִא ְׁשּתֹו – שבעה זוגות  .ולמה שבעה? כדי להקריב קרבנות ִ .
דברה התורה כאן בלשון נקיה ,כדי ללמדנו איך מדבריםְׁ .שנַיִ ם ִאיׁש וְ ִא ְׁשּתֹו:
(ג) גַם מֵ עֹוף הַ שָּ מַ יִ ם – הטהוריםִׁ .ש ְבעָּ ה ִׁש ְבעָּ ה ָּזכָּר ּונְ קֵ בָּ ה לְ חַ ּיֹות ז ֶַּרע – ילדים .עַ ל פְ נֵי כָּל הָּ אָּ ֶּרץ:
(ד) כִ י לְ י ִָּמים עֹוד ִׁש ְבעָּ ה – בעוד שבעה ימים .אָּ נֹ כִ י מַ ְמ ִטיר – מוריד גשם .26עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ אַ ְרבָּ עִ ים יֹום וְ אַ ְרבָּ עִ ים לָּיְ לָּה
יתי מֵ עַ ל פְ נֵי
יתי – ואני אמחה ואכלה .אֶּ ת כָּל הַ יְ קּום – את כל הדברים שחיים בעולם (אבע"ז) .אֲ ׁשֶּ ר עָּ ִש ִ
ּומָּ ִח ִ
הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
(ה) ַוּיַעַ ש נֹ חַ כְ כֹ ל אֲ ׁשֶּ ר ִצּוָּהּו ה' – נח בא ליד התיבה ,וקיבל את כל החיות שהגיעו ,ואסף את החיות שהיה צריך
לאסוף (שילוב של אבע"ז ורמב"ן).
(ו) וְ נֹ חַ בֶּ ן ׁשֵ ׁש מֵ אֹות ׁשָּ נָּה וְ הַ מַ בּול הָּ יָּה מַ יִ ם עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ:
(ז) ַו ָּּיב ֹא נֹ חַ ּובָּ נָּיו וְ ִא ְׁשּתֹו ּונְ ׁשֵ י בָּ נָּיו ִאּתֹו אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה ִמפְ נֵי מֵ י הַ מַ בּול – בגלל הפחד שהיה להם מהמים של המבול
(אבע"ז).
ּומן הָּ עֹוף וְ כֹ ל אֲ ׁשֶּ ר רֹ מֵ ש עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
ּומן הַ ְבהֵ מָּ ה אֲ ׁשֶּ ר אֵ י ֶּננָּה ְטהֹ ָּרה ִ
הֹורה ִ
(ח) ִמן הַ ְבהֵ מָּ ה הַ ְט ָּ
ֹלהים אֶּ ת
(ט) ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם בָּ אּו אֶּ ל נֹ חַ אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה – לפחות שנים ,כי מהטהורות היו יותרָּ .זכָּר ּונְ קֵ בָּ ה כַאֲ ׁשֶּ ר ִצּוָּה אֱ ִ
נֹ חַ :
(י) 27וַיְ ִהי לְ ִׁש ְבעַ ת הַ ּי ִָּמים – אחרי שעברו שבעה ימיםּ .ומֵ י הַ מַ בּול – והמים של המבול .הָּ יּו עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ:
(יא) ִב ְׁשנַת ׁשֵ ׁש מֵ אֹות ׁשָּ נָּה לְ חַ ּיֵי נֹ חַ בַ חֹ דֶּ ׁש הַ שֵ נִ י – חודש חשווןְ .ב ִׁש ְבעָּ ה עָּ שָּ ר יֹום לַחֹ דֶּ ׁש – בי"ז בחשוון .בַ ּיֹום
הַ זֶּה נִ ְבקְ עּו – נפתחו .כָּל מַ עְ יְ נֹ ת ְּתהֹום ַרבָּ ה – כל המעיינות שבאו מהמים העמוקים .28דיברנו על מי תהום שבאים
מעומק האדמה ,ועל מעיינות שיוצאים ממי תהום .וַאֲ רֻ בֹ ת הַ שָּ מַ יִ ם – והחלונות של השמים (חלונות בכאילו,
אונקלוס .)29נִ פְ ּתָּ חּו – ושפכו כמויות גדולות של מים.
(יב) וַיְ ִהי הַ גֶּׁשֶּ ם 30עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – המבול היה על הארץ .אַ ְרבָּ עִ ים יֹום וְ אַ ְרבָּ עִ ים לָּיְ לָּה – גם ביום וגם בלילה ,הגשם
התחיל בי"ז חשוון ביום .למה כתוב פה גשם ולא מבול? כי בהתחלה ד' הוריד טיפות קטנות של גשם כדי שאולי העולם יבין שצפוי
לרדת מבול וזה יעורר אותו לחזור בתשובה .ד' כל כך לא רוצה לכלות את עולמו ,וכיוון שזה לא עזר ד' התחיל להוריד מבול חזק.

(יג) ְבעֶּ צֶּ ם הַ ּיֹום הַ זֶּה – 31בעיצומו של היום ,כלומר  -באמצע היום הזה (תורה תמימה) ,32כולם רואים שנח נכנס.
ּוׁשֹלׁשֶּ ת נְ ׁשֵ י בָּ נָּיו ִאּתָּ ם אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה:
בָּ א נֹ חַ וְ ׁשֵ ם וְ חָּ ם ָּויֶּפֶּ ת ְבנֵי נֹ חַ וְ אֵ ׁשֶּ ת נֹ חַ ְ

 23אומר האוה"ח 'לך' – מכאן למד נח שהבהמות נועדו להקרבת הקרבן.
 24וכך מדוקק מזה שכתוב 'שבעה שבעה' ,ובטמאה כתוב 'שנים' .ובשפ"ח י' מחלוקת הסברים .אך נראה יותר שמה שכתבנו זה הפשט.
 25הוספה :אומר השפ"ח :כל אחד מארבעת הזוגות הקריבו בשבילם זכר ונקבה לעולה ולתודה .ועוד הקריבו לחם ואשתו ששימשו בתיבה קרבן חטאת ועולה לכל
אחד .נמצא  6זוגות ,וזוג אחרון לפו"ר .כהסבר רש"י מסבירים הרמב"ן והאבע"ז .ומקשה הכלי יקר :והרי לא כל בהמה טהורה ראויה להקרבה? אלא כדי שיהיו
הרבה מן סוג זה שאוכלים ממנו שומרי התורה .והספורנו מתרץ את קושייתו שהיו אז הכל כשרים להקרבה.
 26חידה :אפה מוזכר מטר בפרשת בראשית?
 27עד פסוק ט"ז הרב נחום לימד בעקבות ילד חולה.
 28רס"ג :התהומות העצומים .הרב נחום העיר :רבה – גדולים ,אונקלוס).
 29הרב יהודה :וחלונות השמים .היה גשם כ"כ חזק כאילו נשפכים מים דרך חלונות בשמים.
 30צ"ע :אני הבנתי שהגשם זה ארובות השמים שנפתחו ,אך ב"בינת המקראות" הססביר שזה שני דברים שונים.
 31הרב יהודה :באותו יום עצמו שהתחיל המבול אז נכנסו לתיבה לא קודם לכן (רמב"ן) .שאלתי את הילדים  -למה באמצע היום ? הם ענו
 בשביל שכולם יראו שמתחיל המבול ואולי יחזרו בתשובה. 32הר"נ :בעיצומו של היום.
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(יד) הֵ מָּ ה – נח ומשפחתו .וְ כָּל הַ חַ ּיָּה לְ ִמינָּּה וְ כָּל הַ ְבהֵ מָּ ה לְ ִמינָּּה וְ כָּל הָּ ֶּרמֶּ ש הָּ רֹ מֵ ש עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ לְ ִמינֵהּו וְ כָּל הָּ עֹוף
לְ ִמינֵהּו כֹ ל ִצפֹור כָּל ָּכנָּף – כל ציפור בעלת כנף .לא רק ציפור ,אלא גם כל דבר שיש לו כנפיים ,לדוגמא חגבים,
תרנגולות וכדומה.
(טו) ַוּיָּבֹ אּו אֶּ ל נֹ חַ  -מעצמם .אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ִמכָּל הַ בָּ שָּ ר אֲ ׁשֶּ ר בֹו רּוחַ חַ ּיִ ים:
ֹלהים וַּיִ ְסגֹ ר ה' בַ עֲדֹו –
(טז) וְ הַ בָּ ִאים ָּזכָּר ּונְ קֵ בָּ ה ִמכָּל בָּ שָּ ר בָּ אּו – ולא שני זכרים או שתי נקבות .כַאֲ ׁשֶּ ר ִצּוָּה אֹ תֹו אֱ ִ
ד' סגר בשבילו .מדוע ד' סגר ולא נח? כדי שיהיה חזק חזק ולא יכנסו מים בכלל (אבע"ז ,שד' עזר שלא נפתח שום
פתח).
34
33
י"ז חשון (יז) וַיְ ִהי הַ מַ בּול – המבול היה  .אַ ְרבָּ עִ ים יֹום עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – התורה מתארת עכשיו מה קרה באותם 01
יום (רמב"ן ח':ד' ,לא כאבע"ז) :שלב א .וַּיִ ְרבּו הַ מַ יִ ם – היה הרבה הרבה מים .וַּיִ ְשאּו אֶּ ת הַ ּתֵ בָּ ה – המים לקחו את
התיבה .וַּתָּ ָּרם – והתיבה התרוממה מֵ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – מעל היבשה .אם היו קצת מים התיבה לא הייתה מתרוממת ,רק
כשיש הרבה מים התיבה מתרוממת (עשינו ניסוי.)35
(יח) שלב ב .וַּיִ גְ ְברּו הַ מַ יִ ם – המים התרבו מאוד .הם גם היו בגבורה – שברו בתים ועצים (רמב"ן) .וַּיִ ְרבּו ְמאֹ ד עַ ל
הָּ אָּ ֶּרץ וַּתֵ לְֶּך הַ ּתֵ בָּ ה  -התיבה שטה .עַ ל פְ נֵי הַ מָּ יִ ם – בשלב הזה התיבה כבר מתנדנדת ,ישנה זרימה חזקה של המים,
ולכן התיבה מתנדנדת.
(יט) שלב ג .וְ הַ מַ יִ ם ג ְָּברּו ְמאֹ ד ְמאֹ ד עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – עוד יותר התרבו .וַיְ כֻּסּו כָּל הֶּ הָּ ִרים הַ גְ בֹ ִהים אֲ ׁשֶּ ר ּתַ חַ ת כָּל הַ שָּ מָּ יִ ם
– ישנם הרים של מאות ואלפי מטרים (שפ"ח א' ורמב"ן ח':ד') .36כל ההרים האלו התכסו לגמרי .גם מי שעלה להר
הכי גבוה בכדי להינצל טבע במים (רד"ק ,בכור שור ,רוקח) .37שמנו לב שבשל ב כתוב 'מאוד' ובשלב ג' 'מאוד
מאוד'.
(כ) שלב ד .חֲמֵ ׁש עֶּ ְש ֵרה אַ מָּ ה ִמלְ מַ עְ לָּה – מעל ההרים .ג ְָּברּו הַ מָּ יִ ם וַיְ כֻּסּו הֶּ הָּ ִרים – כל ההרים הגבוהים כוסו ב08
38
אמות.
39
(כא) וַּיִ גְ וַע – וימות .כָּל בָּ שָּ ר הָּ רֹ מֵ ש עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – כל חיה שהולכת על הארץ (אבע"ז י"ט) .בָּ עֹוף ּובַ ְבהֵ מָּ ה ּובַ חַ ּיָּה
ּובכָּל הַ שֶּ ֶּרץ הַ שֹ ֵרץ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – הדברים שהולכים צמוד לארץ (מה שנקרא "רמש" ,לענ"ד) וְ כֹ ל הָּ אָּ דָּ ם:
ְ
(כב) כֹ ל אֲ ׁשֶּ ר נִ ְׁשמַ ת רּוחַ חַ ּיִ ים ְבאַ פָּ יו  -כל מי שנושם (רא"ם ברש"י)ִ .מכֹ ל אֲ ׁשֶּ ר בֶּ חָּ ָּרבָּ ה מֵ תּו – מכל דבר שנמצא
באדמה .התורה רומזת שהדגים לא מתו ,שהרי הם לא באדמה .הדגים נושמים חמצן דרך המים (הם בוררים חמצן
מהמים) .וכיצד לא מתו מהחום של המים? הם נכנסו עמוק בים למקום שלא חם כל כך או שברחו לאוקיינוס
(רמב"ן.)40
 33יש מפרשים :כאשר היה מבול(...אבע"ז).
 34הרחבה :גזל בגימטריה ( 01כלי יקר).
 35הרחבה :עדיף לקחת משהו יחסית רחב ולהכניס לתוך דלי ,ולשפוך מים ,רואים שבהתחלה זה לא מתרומם ,ורק כשמוסיפים עוד מים זה מתחיל להתרומם ,אפשר
לראות שגם אחרי שזה מתרומם החלק התחתון בתוך המים .א ני לא יודע מה הסיבה המדעית ,נראה לי שיש לחץ של האטמוספרה על המים ,וזה דוחף את החפץ כלפי
מעלה ,וככל שיש לחץ אטמוספרי יותר גדול אז זה מרים אותו יותר.
 36צ"ע דהרמב"ן מקשה על רש"י אם בכל  0ימים ירד אמה ,איך יכול להיות שתוך  61ימים חרבה הארץ ,וצ"ב מה יתרץ רש"י ,בכל זאת יותר קל יהיה לומר שלא
היו הרים כל כך גבוהים .וצ"ע.
 37צ"ב לחפש המקור.
 38צ"ע :מה קרה בכל ה 081יום .בפשטות מפרק ח' פסוק ב' נראה שהמשיכו לרדת מים .אך זה קשה ,כי אם כן התיבה היתה גבוהה הרבה יותר מ 08אמה מעל
ההרים הגבוהים ,ואין זה שיטת רש"י? ואפשר לתרץ בשני כיוונים :א .כל ארבעת השלבים שקראנו בפסוקים האלו לא קרו בתוך  01יום אלא בתוך  081יום ,וכן
דעת האבע"ז (אלא שהוא סובר שה 01יום הם חלק מה .)081אחרי  01יום התיבה עוד הייתה על הקרקע (אבע"ז ט"ז) ,ואח"כ נגמר המבול ,אך עדיין המעיינות היו
פתוחים והמשיכו לרדת מי ם עוד קצת .אך זה קצת פחות מתאים ללשון הפסוק ,ורש"י לא הזכיר זה .ועוד – ד' אמר שהמבול יהיה  01יום ובפועל הוא היה עוד 081
יום?! אפשרות ב .ויגברו המים זה לא שירד עוד גשם אלא שנשארו בגבורותם .המעיינות נשארו פתוחים ולכן המים לא חזרו חזרה לתוך המעיינות .וגם לא התאדו
המים ,וכ"כ הרמב"ן ח':ד' ע"ש באריכות דבריו .הרב נחום הסביר הסבר שלישי :ב 081יום האלו המשיכו לצאת המים ,אך למה המים היו באותו גובה? בגלל שבד
בבד גם היה אידוי של המים וזה השאיר את זה באותו גובה ,וקשה לי להבין דבר זה – מנין שזה נשאר באותו גובה? יש עוד להעיר הערה צדדית שאיני מבין למה
היה צריך את תגבורת המים ,הרי כבר ב 01יום העולם נמחה?
 39פתיחה :סיפרתי שאתמול היה מבול והכל מת ,ונשאר משהו אחד שלא מת ולקחתי ממנו והבאתי לפה .הם ישר ידעו שזה דגים ,אמרתי נשנן ואראה לכם – הראתי
את הדגדגים .אח"כ אמרתי להם – אפה זה כתוב בפסוקים? שיננו עד סוף הפרק והם לא ידעו .הסברתי ,שיננו ,הסברתי ,שיננו ,הם נתנו רעיונות מאיזה מילים
לומדים זאת ,וכך הסברתי עוד ועד את הפסוקים – עד שגילו את דברי רש"י על "בחרבה".
 40הסבר נוסף ברמב"ן :המבול היה על הארץ ולא באוקיינוסים ,והדגים שנשארו בחיים זה הדגים שבאוקיינוסים.
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(כג) וַּיִ מַ ח – וימחק ,ויכלה .אֶּ ת כָּל הַ יְ קּום – את כל האנשים והחיו ,לא הצמחים (תיב"ע ,ספורנו) .אֲ ׁשֶּ ר עַ ל פְ נֵי
הָּ אֲ דָּ מָּ ה מֵ אָּ דָּ ם עַ ד ְבהֵ מָּ ה עַ ד ֶּרמֶּ ש וְ עַ ד עֹוף הַ שָּ מַ יִ ם וַּיִ מָּ חּו ִמן הָּ אָּ ֶּרץ – והם נמחקו לגמרי מן הארץ .המים היו
רותחים ולכן לא נשאר כלום מכל הדברים שהיו אפילו בצים של העופות נמחו (רמב"ן) .וַיִ שָּ אֶּ ר אַ ְך נֹ חַ  41וַאֲ ׁשֶּ ר ִאּתֹו
בַ ּתֵ בָּ ה – רק נח וכל מה שהיה בתיבה נשאר .נח הוזכר ,כי הוא העיקר[ .יש פה רמז – נח עשה 'אך' ,כי כאב לו נשיכת
האריה .הארכנו לספר על מסירות נפשו של נח לתת לכל חיה את האוכל שלה בזמן שלה ,נח ובניו כמעט ולא ישנו].
ּומאַ ת יֹום – גם אחר  01יום ולילה ,שהפסיק המבול ,עדיין המים
כ"ז כסליו (כד) וַּיִ גְ ְברּו הַ מַ יִ ם עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ ח ֲִמ ִשים ְ
נשארו בגבורתם ,מי התהום לא חזרו חזרה לתהום והמים לא התאדו ,כך נשאר  081יום (רמב"ן ח':ד').
ֹלהים אֶּ ת נֹ חַ – ד' זכר את כל הדברים הטובים שנח עושה ,42והוא כל כך רוצה שנח יוכל
(א) וַּיִ זְכֹ ר אֱ ִ
פרק ח'
לצאת מן התיבה ולחזור לחיות בעולם .כמובן ,אין הכוונה שעד עכשיו ד' לא זכר ,אלא שעד עכשיו היה צריך למחות
את העולם ,ורק אחר שהעולם נמחה יכול ד' להתחיל להוציא את נח מן התיבה .וְ אֵ ת כָּל הַ חַ ּיָּה וְ אֶּ ת כָּל הַ ְבהֵ מָּ ה אֲ ׁשֶּ ר
ִאּתֹו בַ ּתֵ בָּ ה – ד' זוכר את החיות והבהמות ,שהרי ד' לא ברא את העולם כדי שיחרב ,ד' אוהב את העולם וחפץ בבניינו
ֹלהים רּוחַ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – ד' הביא רוח שעברה על כל הארץַ .וּיָּׁשֹ כּו הַ מָּ יִ ם – והמים נחו .עד עכשיו,
(רמב"ן)ַ .ו ַּיעֲבֵ ר אֱ ִ
כל ה 081יום שאחרי ימי המבול המים התגברו כל הזמן ,ולא חזרו לתוך התהום ,עכשיו ,כשד' הביא רוח על הארץ,
הרוח עצרה את המים שלא יתגברו ,ומעתה יכולים המים לרדת לאט לאט (רד"ק).
(ב) וַּיִ ּסָּ כְ רּו – ויסגרו (תיב"ע) .43מַ עְ יְ נֹ ת ְּתהֹום – כל מי התהום חזרו חזרה למעיינות .וַאֲרֻ בֹ ת הַ שָּ מָּ יִ ם  -גם נסגרו.
וַּיִ ָּכלֵא 44הַ גֶּׁשֶּ ם ִמן הַ שָּ מָּ יִ ם – ד' עצר את הגשם .45בכל ה 081יום אפילו שלא ירד מבול ,ס"ס לפעמים ירד גשם
טבעי ,עכשיו ,ד' רוצה שנח יוכל לצאת כמה שיותר מהר מן התיבה לכן ד' עשה שלא ירד גשם בכלל (רמב"ן) .יותר
מזה – המים מתאדים ,וזה היה צריך לגרום להרבה עננים וגשם ,וגם את זה ד' עצר (מלבי"ם).
א' סיון (ג) ַוּיָּׁשֻ בּו הַ מַ יִ ם מֵ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – המים חזרו מעל הארץ לתוך האדמה .הָּ לֹוְך וָּׁשֹוב – חזרו עוד ועוד בלי
ּומאַ ת יֹום – כשעברו  081יום
הפסקהַ .וּי ְַח ְסרּו הַ מַ יִ ם – המים התחילו לרדת ולהיחסרִ .מקְ צֵ ה – מסוף 46ח ֲִמ ִשים ְ
מסוף המבול ,סך הכל מתחילת המבול זה יוצא שעברו  001יום ,שזה יוצא מא' סיון.
י"ז סיון (ד) וַּתָּ נַח הַ ּתֵ בָּ ה – התיבה התיישבה .בַ חֹ דֶּ ׁש הַ ְש ִביעִ י – שביעי לחודש בו נגמר המבולְ .ב ִׁש ְבעָּ ה עָּ שָּ ר יֹום
לַחֹ דֶּ ׁש – י"ז סיון ,בדיוק שבעה חודשים מתחילת המבול .עַ ל הָּ ֵרי אֲ ָּר ָּרט – הרים גבוהים מאוד.
א' אב (ה) וְ הַ מַ יִ ם הָּ יּו הָּ לֹוְך וְ חָּ סֹור – המים חסרו בלי הפסקה עוד ועוד .עַ ד הַ חֹ דֶּ ׁש הָּ ע ֲִש ִירי – העשירי מתחילת
המבול ,חודש אב .בָּ ע ֲִש ִירי – בחודש העשירי – חודש אבְ .באֶּ חָּ ד לַחֹ דֶּ ׁש – א' אב נִ ְראּו ָּראׁשֵ י הֶּ הָּ ִרים – הגבוהים.
י' אלול (ו) וַיְ ִהי ִמקֵ ץ אַ ְרבָּ עִ ים יֹום – בסוף ארבעים יום מאז שנראו ראשי ההרים (נראה שזה י' אלול .)47וַּיִ פְ ּתַ ח נֹ חַ
אֶּ ת חַ לֹון הַ ּתֵ בָּ ה אֲ ׁשֶּ ר עָּ שָּ ה – כי רצה לבדוק האם כבר אפשר לצאת.48
(ז) וַיְ ׁשַ לַח אֶּ ת הָּ עֹ ֵרב ַוּיֵצֵ א יָּצֹוא וָּׁשֹוב – הוא יצא עשה סיבוב מסביב התיבה וישר נכנס ,ושוב יצא ונכנס ושוב יצא
ונכנס .עַ ד יְ בֹ ׁשֶּ ת הַ מַ יִ ם מֵ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – כך הוא עשה עד שיתייבשו המים מהארץ.49
 41כששיננו פסוק זה כל פעם שהגענו למילה אך ,תפסתי את הרגל וצעקתי 'אך' ,אמרתי להם – מחר נגיד לכם למה קראתי את זה כך.
 42אולי עדיף להסביר כמו הרב יהודה שזכר את הבטחותיו.
 43הרחבה :דיברנו מה זה סכר ,סיפרנו על סכר דגניה ,שפתחו אותו לפני כעשרים שנה.
 44הרחבה :דומה למילה בית כלא.
 45הוספה :ויכלא אינו מלשון ויכל ,גמר ,,אלא כמו בית כלא ,ד' מנע .וכך כתב רש"י ,ומפה שזה לא שירד גשם ועכשיו ד' הפסיק אותו ,אלא – בדומה לרמב"ן
שהגשם באופן טבעי היה אמור לרדת וד' הפסיק אותו.
 46חידה :אפה עוד כתוב מילה דומה ל' מקצה'? ויהי מקץ ימים עם קין והבל .קץ כל בשר ,ויהי מקץ שנתיים ימים.
 47צ"ע :איך מחשבים  01יום? רש"י בפסוק ג' כותב שבכ"ז כסליו פסקו הגשמים .הגשמים התחילו בי"ז חשוון .א"כ  01יום זה כולל היום הראשון והאחרון .וצריך
עוד לחשבן .בכל אופן אם נספור שה 01יום נגמרו בי"א אלול ,לא ברור איך עם  0שבעיות נגיע לא' תשרי .וצע"ע.
 48צ"ע :קשה לי כמה קושיות :א .למה לא פתח נח את החלון כבר כשהפסיק לדרת המבול ,או לכל הפחות כשהמים לא היו בגבורתם ,הרי מים לחלון לא יכנסו? ב.
מנין הוא ידע שעכשיו כן כדאי לפתוח? ג .למה לא יכל להסתכל מן החלון ולראות מה המצב למטה? ד .למה לא נחה היונה בראשי ההרים? (רמב"ן ט' עונה על זה)
ה .איך יכול להיות שלקח כל כך הרבה זמן מאז שהתיבה נחה על הרי אררט עד שנגלו ראשי ההרים ,ולעומת זאת מאז שנגלו ראשי ההרים עד שהאדמה יבשה לקח
פחות זמן?
 49אמנם היה לי יותר פשוט להסביר שהוא יצא ונכנס וזהו .אך מן המפרשים עולה כפי שכתבתי .וצ"ה.
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י"ז אלול (ח) וַיְ ׁשַ לַח אֶּ ת הַ ּיֹונָּה מֵ ִאּתֹו – הוא שילח את היונה שתצא ממנו .לִ ְראֹות – בשביל לראות .הֲקַ לּו הַ מַ יִ ם –
האם קלו המים ,האם המים נתמעטו (רד"ק ,כשיש מעט מים הם נקראים קלים ,וכשיש הרבה הם נקראים כבדים ,כמו
שאומרים "גשם כבד") .מֵ עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה – נח עשה זאת  7ימים לאחר שהעורב חזר ,כמו שמדוייק בפסוק י'.
(ט) וְ ל ֹא מָּ ְצאָּ ה הַ ּיֹונָּה מָּ נֹוחַ לְ כַף ַרגְ לָּּה – 50היונה לא מצאה מקום להניח את כף הרגל שלה .וַּתָּ ׁשָּ ב אֵ לָּיו – היונה
חזרה לנח .אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה כִ י מַ יִ ם עַ ל פְ נֵי כָּל הָּ אָּ ֶּרץ וַּיִ ְׁשלַח יָּדֹו וַּיִ קָּ חֶּ הָּ ַוּיָּבֵ א אֹ תָּ ּה אֵ לָּיו אֶּ ל הַ ּתֵ בָּ ה – היונה לא נכנסה
לתוך התיבה ,אלא עמדה מחוץ לתיבה ונח הכניס אותה .לא יודע למה היונה לא נכנסה בעצמה( .עיין רמב"ן) .אמנם
יכלה היונה לנוח על ראשי ההרים הגבוהים ,אך היא העדיפה לחזור לתיבה ,כי דרך היונים להיות בין האילנות ,ואין
אילנות בהרים הגבוהים (רמב"ן).
כ"ד אלול (י) ַוּיָּחֶּ ל – נח המתין ,חיכה .עֹוד ִׁש ְבעַ ת י ִָּמים אֲ חֵ ִרים – אחרי  7הימים שחיכה בין העורב ליונה הראשונה.
וַּיֹ סֶּ ף ׁשַ לַח אֶּ ת הַ ּיֹונָּה ִמן הַ ּתֵ בָּ ה – והוא שלח שוב את היונה .באותו זמן היה מתפלל לד' שתתייבש הארץ ,הוא כל כך
רצה כבר לצאת מהתיבה.51
(יא) וַּתָּ ב ֹא אֵ לָּיו הַ ּיֹו ָּנה לְ עֵ ת עֶּ ֶּרב – כשהגיע הערב ,לפני השקיעה (לענ"ד) .וְ ִהנֵה ֲעלֵה זַיִ ת טָּ ָּרף ְבפִ יהָּ – עלה זית
שרואים עליו שהוא טרוף (רמב"ן) ,52ומזה ידע נח שהעלה הזה לא נמצא על המים ,אלא שהיא טרפה (חטפה) אותו
מהעץַ .וּיֵדַ ע נֹ חַ כִ י קַ לּו הַ מַ יִ ם מֵ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – שהמים התמעטו.
(יב) וַּיִ ּיָּחֶּ ל – וימתן עֹוד ִׁש ְבעַ ת י ִָּמים אֲ חֵ ִרים – נראה שנח כבר מאוד רוצה לצאת ,והוא מתאמץ להמתין עוד  7ימים
(כ"נ מרש"י ,בהבדל בין 'ויחל' ל'וייחל').וַיְ ׁשַ לַח אֶּ ת הַ ּיֹונָּה וְ ל ֹא י ְָּספָּ ה ׁשּוב אֵ לָּיו עֹוד – 53היונה לא הוסיפה לחזור
אליו עוד.
א' תשרי (יג) וַיְ ִהי ְבאַ חַ ת וְ ׁשֵ ׁש מֵ אֹות ׁשָּ נָּה – לחיי נח .בָּ ִראׁשֹון ְבאֶּ חָּ ד לַחֹ דֶּ ׁש – בא' תשרי (בראש השנה – יום
בריאת האדם) .חָּ ְרבּו הַ מַ יִ ם מֵ עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – יבשו המים מעל הארץ ,אבל הארץ עצמה עוד לא יבשה ,ויש בוץ (ע"פ
אבע"ז) .אחרי יום אחד של גשם ישנה שכבה דקה של בוץ ,כאן מדובר על מטרים של אדמה מלאה בוץַ .וּיָּסַ ר נֹ חַ –
נח הסיר ,הוציא .אֶּ ת ִמכְ סֵ ה הַ ּתֵ בָּ ה – את כל הקרשים של גג התיבה (ע"פ אונקלוס) ,ובכך נכנס אור ואוויר לתיבה,
נראה שגם על ידי זה יכל נח לראות אם נגמרו המים בכל צדדי התיבה (תלמיד אהוב)ַ .וּי ְַרא 54וְ ִהנֵה חָּ ְרבּו פְ נֵי
הָּ אֲ דָּ מָּ ה:
כ"ז חשון (יד) ּובַ חֹדֶּ ׁש הַ שֵ נִ י ְב ִׁש ְבעָּ ה וְ עֶּ ְש ִרים יֹום לַחֹ דֶּ ׁש – בכ"ז חשוון .י ְָּבׁשָּ ה הָּ אָּ ֶּרץ – לגמרי ,וכעת נח כבר יכול
לצאת[ .היה זה בדיוק שנה שלמה לפי שנות החמה] .עדיין נח לא יוצא .למה? הוא מחכה שד' יגיד לו לצאת .בניו
מפצירים ממנו לצאת ,שהרי קשה מאוד להיות בתיבה ,אך נח אומר – אנחנו ועושים את רצון ד' ,הוא אמר לנו
להיכנס והוא יאמר לנו לצאת (מדרש)55
ֹלהים אֶּ ל נֹ חַ לֵאמֹ ר:
(טו) 56וַיְ דַ בֵ ר אֱ ִ
(טז) צֵ א ִמן הַ ּתֵ בָּ ה אַ ּתָּ ה וְ ִא ְׁש ְּתָך ּובָּ נֶּיָך ּונְ ׁשֵ י בָּ נֶּיָך ִאּתָּ ְך:
ּובכָּל הָּ ֶּרמֶּ ש הָּ רֹ מֵ ש עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ הַ יְ צֵ א ִאּתָּ ְך – תגרום להם לצאת.
(יז) כָּל הַ חַ ּיָּה אֲ ׁשֶּ ר ִא ְּתָך ִמכָּל בָּ שָּ ר בָּ עֹוף ּובַ ְבהֵ מָּ ה ְ
וְ ׁשָּ ְרצּו בָּ אָּ ֶּרץ – והולידו בארץּ .ופָּ רּו וְ ָּרבּו עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – ודווקא על הארץ ,אבל בתיבה לא יכלו לפרות ולרבות ,כי כל
חיה הייתה בחדר אחר ולא עם בן זוגה.
(יח) ַוּיֵצֵ א נֹ חַ ּובָּ נָּיו וְ ִא ְׁשּתֹו ּונְ ׁשֵ י בָּ נָּיו ִאּתֹו:
 50הרחבה :למה זה נקרא כף? נראה לי בגלל שזה כפוף ,כמו כף מרק .וכן כפכף.
" 51היה נח עומד בתפילה ואומר ריבון כל העולמים הוציאני מן המסגר הזה כי עיפה נפשי"( .תו"ש ח,לט)
 52רש"י מסביר עלה שהוא טרף – חטף ,בפיה של היונה ,והיונה נקראת בלשון זכר ונקבה .נראה יותר פשוט לילדים כהרמב"ן.
 53צ"ע :לכאורה היה צריך לחכות עד למחרת לראות שלא שבה ,וא"כ הסרת מכסה התיבה היה למחרת בב' תשרי?!
 54קצת משמע שע"י שהסיר המכסה ראה ,וצ"ב מה זה הועיל.
 55מקור" :כיון שיבשה הארץ ונחה התיבה ,אמרו לו בניו נצא מכאן .אמר להם :ח"ו ברשותו של הקב"ה נכנסנו וברשותו אנו יוצאין .וכיון ששמע הקב"ה כך מיד
'וידבר אלוקים אל נח צא מן התיבה'( " .תו"ש ח,סד)
 56עד סוף הפרק לא ראיתי ראשונים.
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(יט) כָּל הַ חַ ּיָּה כָּל הָּ ֶּרמֶּ ש וְ כָּל הָּ עֹוף כֹ ל רֹומֵ ש – כל הולך עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ לְ ִמ ְׁשפְ חֹ תֵ יהֶּ ם – זכר ונקבה יחד .י ְָּצאּו ִמן
הַ ּתֵ בָּ ה:
ּומכֹ ל הָּ עֹוף הַ טָּ הֹ ר – מכל סוג ששה זוגות.
הֹורה ִ
(כ) וַּיִ בֶּ ן נֹ חַ ִמזְבֵ חַ ַלה' – עשוי מכמה אבנים .וַּיִ קַ ח ִמכֹ ל הַ ְבהֵ מָּ ה הַ ְט ָּ
ַוּיַעַ ל עֹ ֹלת בַ ִמזְבֵ חַ – עולה מוקרבת כולה לד'.
(כא) ַוּי ַָּרח ה' אֶּ ת ֵריחַ הַ נִ יחֹ חַ – ד' שמח בקרבן .התורה השתמשה בלשון שיהיה לנו יותר קל להבין ,אך ודאי שאין
הכוונה כפשוטוַ .וּי ֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל לִ בֹו – לעצמו ,ולא לנביא ,ולא לנח .ל ֹא אֹ ִסף לְ קַ לֵל עֹוד אֶּ ת הָּ אֲ דָּ מָּ ה בַ עֲבּור הָּ אָּ דָּ ם –
בגלל האדם .כִ י יֵצֶּ ר לֵב הָּ אָּ דָּ ם ַרע ִמנְ ע ָֻּריו – לאדם יש יצר רע מאז שהוא נולד .ולכן אני יודע שהוא עלול לחטוא,
ואחר כך גם לתקן את דרכיו .כי בפנימיותו הוא טוב 57.וְ ל ֹא אֹ ִסף עֹוד לְ הַ כֹות אֶּ ת כָּל חַ י – את כל הדברים שחיים.
יתי:
כַאֲ ׁשֶּ ר עָּ ִש ִ
58
(כב) עֹ ד כָּל יְ מֵ י הָּ אָּ ֶּרץ – מעתה והלאה ,כל זמן שיש ארץ ,מה שלא היה בימי המבול .ז ֶַּרע וְ קָּ ִציר וְ קֹ ר וָּחֹ ם וְ קַ יִ ץ
וָּחֹ ֶּרף – יש כאן  6עונות ,כל אחד חודשיים – זרע ,חורף ,קור ,קציר ,קיץ וחום .וְ יֹום ָּולַיְ לָּה ל ֹא יִ ְׁשבֹ תּו – לא יפסיקו
לעולם .זה נכון בעיקר בארץ ישראל.

ּומלְ אּו אֶּ ת הָּ אָּ ֶּרץ – שהעולם
ֹלהים אֶּ ת נֹ חַ וְ אֶּ ת בָּ נָּיו ַוּי ֹאמֶּ ר לָּהֶּ ם – ברך אותם .פְ רּו ְּורבּו ִ
(א) וַיְ בָּ ֶּרְך אֱ ִ
פרק ט'
יהיה מלא מכם .כמו שד' ברך את אדם וחוה כך הוא מברך את נח ומשפחתו.
ּומֹוראֲ כֶּם – המורא שלכם ,הפחד שלכם .וְ ִח ְּתכֶּם – הפחד שלכם .יִ ְהיֶּה עַ ל כָּל חַ ּיַת הָּ אָּ ֶּרץ וְ עַ ל כָּל עֹוף הַ שָּ מָּ יִ ם
ַ
(ב)
ּובכָּל ְדגֵי הַ ּיָּם – גם בהם יהיה
ְבכֹ ל אֲ ׁשֶּ ר ִּת ְרמֹ ש הָּ אֲ דָּ מָּ ה – בכל מה שרומש על האדמה (אבע"ז) ,הולך על האדמהְ .
פחד מבני האדם .שמנו לב שאכן החיות מפחדות מבני אדם .וחיה שעוקצת או נושכת זה מהפחד שלהְ .בי ְֶּדכֶּם נִ ּתָּ נּו –
כי בידכם ניתנו (אבע"ז) ,כי אתם שולטים עליהם.
(ג) כָּל ֶּרמֶּ ש – כל דבר שהולך (אפילו דגים ,רמב"ן) .אֲ ׁשֶּ ר הּוא חַ י ָּלכֶּם יִ ְהיֶּה לְ אָּ כְ לָּה כְ י ֶֶּּרק עֵ שֶּ ב – כמו ירק עשב
שיכלתם לאכול עד כה .נָּתַ ִּתי ָּלכֶּם אֶּ ת כֹ ל – לא כמו אדם הראשון שהיה אסור לו לאכול בשר חיות.
(ד) 59לאחר שד' התיר לאכול חיות ,ד' מלמד שישנם שני הגבלות :אַ ְך – אבל .אמנם אתם יכולים לאכול חיות ,אבל..
בָּ שָּ ר ְבנַפְ ׁשֹו דָּ מֹו – בשר עם הנפש והדם שלו (כי הדם הוא הנפש ,רמב"ן ואבע"ז ,דלא כרש"י וספורנו) ,כלומר
לקחת חתיכת בשר מן בהמה שעדיין לא מתה אסור[ .אבל בהמה מתה מותר לאכול בלי שחיטה] ל ֹא ת ֹאכֵלּו –
הרחבנו על  7מצוות בני נח.
(ה) וְ אַ ְך – אבל .אמנם חיות אפשר לאכול ,אבל ..אֶּ ת ִד ְמכֶּם לְ נַפְ ׁשֹ תֵ יכֶּם 60אֶּ ְדרֹ ׁש – אעניש .את מי שפוגע בדם שלכם
שזה הנפש שלכם ,החיים שלכם (רמב"ן באחד מההסברים)ִ .מּיַד כָּל חַ ּיָּה אֶּ ְד ְרׁשֶּ נּו – אפילו אם חיה הרגה אדם ד'
ּומּיַד הָּ אָּ דָּ ם – אעניש מי
יעניש אותה ,על אף שהיא לא אשמה ,כיון שס"ס נעשה על ידה משהו נורא (כ"נ ברמב"ןִ .)61
שרוצח במזיד בלא עדיםִ .מּיַד ִאיׁש אָּ ִחיו אֶּ ְדרֹ ׁש אֶּ ת נֶּפֶּ ׁש הָּ אָּ דָּ ם – מי שרוצח בשוגג בלי עדים .ומנין שכאן זה
בשוגג? כי אף אחד לא הורג את אחיו במזיד.
 57הרחבה :סיפרנו על מישהו שמצא אבן ואמרו לו שזה יהלום ,ואשתו זרקה את זה מהחלון כי חשבה שזה סתם אבן ,והוא לקח וניקה עד שגילה שזה שווה ממש
הרבה.
 58פתיחה :סיפרתי שהגעתי למקום שם אפשר לעשות מיזוג רק ל 0חודשים רצופים ,ויש  0אפשרויות קר ,חם ,קצת קר וקצת חם .שאלתי מתי אדליק כל מצב?
ראינו מהם  0העונות ,ומשם הגענו ל 6העונות שכתובות פה בתורה.
 59פתיחה :רשמתי על הלוח בצד אחד.0.0.0 :א.ב.ג.ד ובצד השני מ 0עד ( 600בדילוגים) ולמעלה "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים" .שרנו
את השיר .אח"כ שיננו את הפסוקים והם היו צריכים להבין מה הקשר .הסברתי את הפסוקים ושוב שיננו ,אחרי רמזים שלי הם הבינו מה כתוב על הלוח .אז כתבתי
את מצוות בני נח 0 :עבירות החמורות .וגם אבר מן החי ,ברכת ד' ,גזל ,דינים( .את האות ב' לא כתבתי וננתי להם חידה לשאול רבנים בת"ת .אמרתי להם
שבפסוקים שלנו יש  0מן המצוות ,והם היו צריכים לדעת מה הם ובאיזה פסוקים זה כתוב .כך למדנו להדיל בין ישראל לעמים ,ולהכיר את המצוות שיש לגויים.
 60רמב"ן :דמכם נפשותיכם ,כלךומר – דמכם שהוא נפשותיכם .דמכם כנפשותיכם – שהדם בנפש .דמכם לנפשותיכם – לא דם איברים .ספורנו :בשביל נפשותיכם,
אבל בע"ח ,לא נורא כל כך אם ימותו.
 61יותר נראה שכוונתו שבן נח מחוייב להורגה כמו שור הנסקל.
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(ו) ׁשֹ פֵ ְך דַ ם הָּ אָּ דָּ ם בָּ אָּ דָּ ם – מי ששופך דם ,הורג מישהו במזיד ,אבל – באדם ,שהיה זה לפני בני אדם שראו את זה.
דָּ מֹו יִ שָּ פֵ ְך – על השופטים של הגויים להרוג אותו .ומה זה שונה מלהרוג בהמה בכדי לאכול אותה? עונה התורה :כִ י
ֹלהים עָּ שָּ ה אֶּ ת הָּ אָּ דָּ ם – כי ד' ברא את האדם בצורה שהוא הכי אוהב .אנו רואים כמה ד' חפץ בחיים של
ְבצֶּ לֶּם אֱ ִ
האדם.
(ז) וְ אַ ּתֶּ ם פְ רּו ְּורבּו – ד' מצווה את נח ובניו ,ולא רק מברך כפי שעשה בפסוק א' .כמה נורא לרצוח וכמה חשוב
להרבות חיים (ע"פ ספורנו)ִׁ .ש ְרצּו בָּ אָּ ֶּרץ – תולידו בארץ (אונקלוס)ְּ .ורבּו בָּ ּה:
ֹלהים אֶּ ל נֹ חַ וְ אֶּ ל בָּ נָּיו ִאּתֹו – ד' התנבא לנח והוא אמר לבניו (רמב"ן ,אבע"ז בפירוש אחד) .לֵאמֹ ר:
(ח) ַוּי ֹאמֶּ ר אֱ ִ
יתי – ברית זהו דבר שלא משתנה,
(ט) וַאֲ נִ י ִהנְ נִ י מֵ קִ ים – מקיים[ .מקים הכוונה מעמיד – שיהיה יציב וקיים] .אֶּ ת ְב ִר ִ
לא משנה מה יקרה ,וכיצד יתנהגו בני האדםִ .א ְּתכֶּם וְ אֶּ ת ז ְַר ֲעכֶּם אַ ח ֲֵריכֶּם – ועם (אונקלוס ואבע"ז) הילדים שלכם
שיבואו אחריכם.
ּובכָּל חַ ַּית הָּ אָּ ֶּרץ
(י) וְ אֵ ת – ועם כָּל נֶּפֶּ ׁש הַ חַ ּיָּה – נפש שיש לה חיים .אֲ ׁשֶּ ר ִא ְּתכֶּם – התורה מפרטת :בָּ עֹוף בַ ְבהֵ מָּ ה ְ
ִא ְּתכֶּם – חיות שנמצאות אתכם כמו כלב וחתולִ .מכֹ ל יֹ ְצאֵ י הַ ּתֵ בָּ ה לְ כֹ ל חַ ּיַת הָּ אָּ ֶּרץ – גם חיות שלא נמצאות אתכם.
הקב"ה כרת את הברית הזאת עם כל החיות ,כאן אנו רואים כמה ד' רוצה וחפץ בכל הבריות ובכל סוגי הבהמות
והחיות.
יתי – אני אעמיד ואקיים את הברית שליִ .א ְּתכֶּם וְ ל ֹא יִ כ ֵָּרת – ולא ימות .כָּל בָּ שָּ ר – כל העולם.
(יא) ַוהֲקִ מֹ ִתי אֶּ ת ְב ִר ִ
62
אבל מקום מסויים בעולם יכול להכלות ,כמו הצונאמי( .ע"פ האוה"ח ) עֹוד ִממֵ י הַ מַ בּול וְ ל ֹא יִ ְהיֶּה עֹוד מַ בּול לְ ׁשַ חֵ ת
הָּ אָּ ֶּרץ – להרוס את הארץ ,כי גם שיחות הארץ בלי הריגת כל בני האדם לא יהיה (ע"פ האוה"ח).
ֹלהים ז ֹאת אֹות הַ ְב ִרית – הסימן שאני עושה בשביל לזכור את הברית (רמב"ן .)63אֲ ׁשֶּ ר אֲ נִ י נֹ תֵ ן בֵ ינִ י
(יב) ַוּי ֹאמֶּ ר אֱ ִ
ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין כָּל נֶּפֶּ ׁש חַ ּיָּה אֲ ׁשֶּ ר ִא ְּתכֶּם – שמנו לב לכך שבדרך כלל ד' כורת ברית עם עם ישראל – ברית בין
הבתרים ,ברית התורה והארץ .כאן ישנה ברית מיוחדת עם כל היקום .לְ דֹ רֹ ת עֹולָּם – דור אחר דור לעולם.
(יג) אֶּ ת קַ ְׁש ִּתי נָּתַ ִּתי בֶּ עָּ נָּן – אעשה את הקשת שתהיה בתוך הענן ,דבר שלא היה עד עכשיו (אבע"ז )64הקשת זהו
דבר עשוי חצי עיגול ,כמו קשת לציד ,וכמו קשת ששמים על השיער .וְ הָּ יְ תָּ ה לְ אֹות ְב ִרית בֵ ינִ י ּובֵ ין הָּ אָּ ֶּרץ:65
(יד) וְ הָּ יָּה ְבעַ נְ נִ י עָּ נָּן – כשאני אעשה ענן עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ וְ נִ ְראֲ תָּ ה הַ קֶּ ׁשֶּ ת בֶּ עָּ נָּן – הקשת תראה בתוך העננים .התורה
מדגישה שהקשת תהיה רק כשיש עננים ,ולא יהיה קשת לדוגמא בקיץ .כאשר עננים מורידים גשם ,אך השמש לא
מכוסה בעננים ,ההשתקפות של המים בקרני השמש יוצרת את צבעי הקשת[ .אפשר לומר שכשיש עננים אולי נחשוש שהעננים האלו
יביאו מבול? אומר הקב"ה – אעשה קשת ,ואז זה יזכיר שלא יהיה מבול .מלבי"ם].

יתי אֲ ׁשֶּ ר בֵ ינִ י ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין כָּל נֶּפֶּ ׁש חַ ּיָּה ְבכָּל בָּ שָּ ר וְ ל ֹא יִ ְהיֶּה עֹוד הַ מַ יִ ם לְ מַ בּול לְ ׁשַ חֵ ת כָּל
(טו) וְ ָּזכ ְַר ִּתי אֶּ ת ְב ִר ִ
בָּ שָּ ר – להרוס את העולם .שמנו לב שד' חוזר ואומר שוב ושוב על כריתת הברית מפני חשיבותה הגדולה.
ֹלהים ּובֵ ין כָּל נֶּפֶּ ׁש
יתיהָּ – ואני אראה אותה (רס"ג ,כלי יקר) .לִ זְכֹ ר ְב ִרית עֹולָּם בֵ ין אֱ ִ
(טז) וְ הָּ יְ תָּ ה הַ קֶּ ׁשֶּ ת בֶּ עָּ נָּן ְּור ִא ִ
חַ ּיָּה ְבכָּל בָּ שָּ ר אֲ ׁשֶּ ר עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ:
ֹלהים אֶּ ל נֹחַ ז ֹאת  -הראה לו קשת ,לכן אומר לו – "זאת" .אֹות הַ ְב ִרית אֲ ׁשֶּ ר הֲקִ מֹ ִתי בֵ ינִ י ּובֵ ין כָּל
(יז) ַוּי ֹאמֶּ ר אֱ ִ
66
בָּ שָּ ר אֲ ׁשֶּ ר עַ ל הָּ אָּ ֶּרץ – אמנם דעת המשנ"ב שלא ראוי לפרסם שיש קשת (אך הברית כהונה חולק  ,ואומר הרב מלמד שנראה שכך נוהגים) .ואולי הטעם
 62שם דקדק שדווקא כל העולם לא יכלה ,אבל אומה מסויימת כן ,ע"ש בדבריו באורך.
 63וזה לשונו" :כי כל הדבר הנראה שיושם לפני שנים להזכירם ענין נידור בינהם יקרא אות ,וכל הסכמה ברית".
 64וכן אומר הרמב"ן שזה פשט הפסוקים .אלא שכיוון שהיוונים מסבירים את העניין המדעי ,אומר הרמב"ן "על כרחנו נאמין" להם ,וצריך לומר שהקשת היתה
תמיד ,וד' אמר שזה יהיה בתור סימן זיכרון מעתה והלאה .וכך דעת הרס"ג שמביאו האבע"ז .ובפסוק י"ד מתרץ האבע"ז דברי היוונים ואומר – שאולי אחרי המבול
ד' חיזק את אור השמש .וצ"ע מה עדיף להסביר לתלמידים .אך הרד"ק מסביר כאבע"ז שאור השמש התחזק .וכן דעת המלבי"ם והתולדות יצחק שהחידוש הוא
שהקשת היא בענן ולא סתם ,וזה נוצר מכך שהעננים פחות מעובים.
 65רמב"ן ורבינו בחיי :כי הקשת אינה מופנה כלפי הארץ אלא כלפי השמים ,להראות שהחיצים לא מופנים אלינו.
 66בספר 'ברית כהונה' (או"ח ח"א ,מערכת ק אות ג ,מובא בספר 'מנהגי ג'רבא' ,מאת הרב משה כהן) :המנהג פשוט פה דכל מי שרואה הקשת
אומר לחבירו או לחביריו לברך על זה ומ״ש ה׳ כף החיים ז״ל סי' רכ״ט אות א׳ בשם הח״א וה א׳׳ח דאין להגיד לחבירו שיש קשת משום מוציא
דבה .לע״ד אינו נראה דאדרבא אנחנו שמחים ונותנים תודה וברכה לה׳ אשר בחסדו כרת הברית הזאת שלא להשחית את עולמו עוד .וכ״ן
דעת רבותינו בגמרא ובפוסקים ודעת הראשונים שתיקנו ברכה זו  .ועוד דאדרבא טפי עדיף להגיד לזולתו כדי שכל אחד הרואה ואחד

8

על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.

_________________________________________________________________________________
כי איננו שמחים במצב בו היה ראוי העולם להיחרב ,67אך נראה לי שודאי אנו גם שמחים בקשת ,בהיותה מראה כמה הקב"ה חפץ בעולמינו .אנו שמחים מצד אחד,
ועצובים מצד הצורך שלנו בקשת .כנלענ"ד.68

(יח) וַּיִ ְהיּו ְבנֵי נֹ חַ הַ ּיֹ ְצ ִאים ִמן הַ ּתֵ בָּ ה ׁשֵ ם וְ חָּ ם ָּויָּפֶּ ת – שם הוזכר ראשון כי הוא החשוב .וְ חָּ ם הּוא אֲ ִבי כְ נָּעַ ן –
התורה מד גישה שחם היה מתנהג בדומה לבנו כנען (אבע"ז) .יש לתורה חשיבות גדולה ללמד אותנו מיהו כנען ,כי
בעתיד התורה תזהיר אותנו הרבה לא ללמוד מהכנענים ,כשיבואו לא"י (אבע"ז).
(יט) ְׁשֹלׁשָּ ה אֵ לֶּה ְבנֵי נֹ חַ ּומֵ אֵ לֶּה נָּפְ צָּ ה כָּל הָּ אָּ ֶּרץ – 69ומשלושת אלה התפזרו בני האדם (תיב"ע) בכל הארץ.70
הקדמה :דיברנו על כך שהיה עוד מישהו שנכנס לתיבה חוץ ממשפחת נח – היצר הרע .71ד' לא כילה את היצה"ר ,נראה הדבר שהקב"ה רוצה שיהיה לנו יצה"ר

ונתגבר עליו .גם לנח יש יצה"ר וגם לשם – אלא שיש מי שמתגבר עליו ויש מי שלא .אנחנו נלמד ונכיר מי היה חם ,ולעומתו מי היה שם( .כ) ַוּיָּחֶּ ל נֹ חַ – נח
התחיל (רמב"ן)ִ .איׁש הָּ אֲ דָּ מָּ ה – המומחה בענייני האדמה (אבע"ז)'[ .איש' – הכוונה שהוא הבעלים של האדמה,
אחראי על האדמה ].וַּיִ טַ ע כ ֶָּּרם – נח נטע כרם גפנים .למה נח לא הסתפק בכמה עצי גפן? כי הוא רצה להכין יין,
בש ביל זה צריך הרבה עצי גפן .נח היה הראשון שהכין יין (רמב"ן ורד"ק) .נח חושב יותר מדי על עניינים של חול,
ולא על דברים רוחניים .חז"ל מלמדים אותנו שנח היה צריך לעסוק בדברים רוחניים יותר [הזכרנו שהמילה "ויחל
נח" מזכירה שהוא עשה מעשה חולין].
(כא) ַוּי ְֵׁש ְּת ִמן הַ ּיַיִ ן וַּיִ ְׁשכָּר וַּיִ ְתגַל – נח התגלה ,נח הוריד את בגדיו בלי ששם לב למעשיו (לשון התפעל ,רש"י).
ְבתֹוְך אָּ הֳֹלה – בתוך האוהל שלו.
(כב) ַוּי ְַרא חָּ ם אֲ ִבי כְ נַעַ ן אֵ ת עֶּ ְרוַת אָּ ִביו – את המקום הצנוע של אביו .ערווה זה דבר שצריך להיות מכוסהַ .ו ַּיגֵד
לִ ְׁשנֵי אֶּ חָּ יו בַ חּוץ – לא רק שחם לא מכסה את אביו ,אלא הוא יוצא החוצה ומספר בשמחה (ע"פ ספורנו) לאחיו על
מה שהוא רואה ,הוא לא סיפר להם לאוזן אלא "בחוץ" ,72לא היה אכפת לו שכולם ישמעו (רמב"ן י"ח ע"פ אונקלוס.
ועיין ספורנו).
(כג) וַּיִ קַ ח ׁשֵ ם ָּויֶּפֶּ ת אֶּ ת הַ ִש ְמלָּה – הבגד  /השמיכה .שם חשב על הרעיון ,והוא ביקש מיפת שיצטרף אליו ,לכן כתוב
בלשון יחידַ .וּי ִָּשימּו עַ ל ְׁשכֶּם ְׁשנֵיהֶּ ם – על הכתף (תיב"ע) של שניהםַ .וּיֵלְ כּו אֲ חֹ ַרנִ ית – הם לא הלכו קדימה בעצימת
אֲביהֶּ ם ּופְ נֵיהֶּ ם
עיניים אלא אחורה ,כדי להקטין כמה שיותר את הביזוי של אבא שלהם (לענ"ד) .וַיְ כַּסּו אֵ ת עֶּ ְרוַת ִ
אֲ חֹ ַרנִ ית – כשהגיעו קרוב למקום הערווה 73הם גם הסבו את פניהם ,על מנת שלא יראו בטעות את ערוות אביהם.
וְ עֶּ ְרוַת אֲ ִביהֶּ ם ל ֹא ָּראּו:
(כד) וַּיִ יקֶּ ץ נֹ חַ ִמּיֵינֹו – נח התעורר מהשכרות שנגרמה מהיין שהוא שתה .נח לא ישן ,אך שיכור דומה למישהו ישן
(כי ההרגשות רדומות ,רד"ק) ,והוא התעורר מהשכרותַ .74וּיֵדַ ע אֵ ת אֲ ׁשֶּ ר עָּ שָּ ה לֹו – כנראה ששם ויפת סיפרו לו ,או
שהוא זכר ,כי אמנם הוא היה שיכור ,אך הוא היה ערְ .בנֹו הַ קָּ טָּ ן – קטן במעשים ,שיש לו מעשים מקולקלים .אבל
באמת חם היה הגדול.

השומע ישימו לב לשוב אל ה׳ .כי בראותם כזאת יכירו וידעו כי העולם כולו במצב קשה ונורא לולי רחמיו וחסדיו ברוך הוא .לכן לענ"ד יפה
נהגו פה להגיד.
 67כ"נ מדברי החיי אדם שהביא זאת על דין הוצאת דיבה .אבל על עצם ההסתכלות המרובה בקשת הטעם שונה – הגמרא אומרת שעי"ז הוא לא חס על כבוד קונו ,כי
בזה מתגלה כבוד ד'.
 68מתוך פניני הלכה :אמרו חכמים שאין ראוי להסתכל בקשת ,מפני שהקשת מגלה את כבודו ואת בריתו של ה' ,וכל המסתכל הרבה בקשת אינו חס על כבוד קונו.
אבל הסתכלות קצרה כדי לברך את הברכה ודאי מותר .ויש אומרים  ,שמאחר שאין ראוי להסתכל בקשת ,הרואה אותה יברך ,אבל אין ראוי לומר לחבירו שיש
קשת( מ"ב רכט ,א  ).ויש אומרים להיפך ,שאדרבה נכון לומר לחבירו שיראה את הקשת ,כי לכך נועדה ,להזכיר לבני האדם שבזכות הברית – ה' מקיים את העולם
ויתעוררו לתשובה( ברית כהונה מערכת ק ,ג (וכמדומה שכך נוהגים.
 69הוספה :אומר המלבי"ם :משם הטוב ,מיפת המועיל ומחם הערב .ע"ש.
 70הרחבה :פצצה נקראת כך כי הכל מתפזר.
 71הר"נ( ? :כלומר – כדאי להזכיר יצה"ר לילדים?!
 72כך לשון הרמב"ן ,והוסיף לשון שאמרו ברבים .אך תמוה ,שהרי לא היו כל כך אנשים ,ואויל זה עניין של תחושה – להיות בחוץ ולהגיד בקול כזה דבר זה ביטוי
של ביזוי.
 73הר"נ :לנח ולא למקום הערווה ,לא הבנתי למה.
 74הרחבה :עד עכשיו הסברנו שקץ זה סוף .אפשר להסביר שכאן זה סוף השינה או סוף השכרות.
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(כה) קללה לכנעןַ :וּי ֹאמֶּ ר אָּ רּור כְ נָּעַ ן – כנען מקולל .עֶּ בֶּ ד עֲבָּ ִדים – עבד גמור ,יש פה כפילות להדגיש (ע"פ
ספורנו) .יִ ְהיֶּה לְ אֶּ חָּ יו – לאחים של חם .75למה נח קילל את כנען ולא את חם? כי ד' בתחילת הפרק בירך את חם ,ולא
שייך לקלל אותו .לכן הוא קילל את הזרע של חם ,לכן הוא מקלל את כנען ,וברור שהכוונה לכל זרעו של חם( .רבינו
בחיי ועוד).
(כו) ברכה לד'ַ :וּי ֹאמֶּ ר בָּ רּוְך ה' אֱ ֹלהֵ י ׁשֵ ם – נח מברך את ד' ,שבנו שם לומד מדרכיו של ד' ,ומתנהג בדרך ישרה.
[כמו אבא שמקבל פתק טוב על הבן שלו והוא מודה לד' על זה] .אך בעצם יש פה ברכה גם לשם ,שד' הוא אלוקי שם
יהי כְ נַעַ ן עֶּ בֶּ ד לָּמֹו – להם ,למשפחה של שם (רמב"ן) .ולכן מתאים שכנען יהיה עבד ,במיוחד של
(רש"י כפשוטו) .וִ ִ
שם.
ֹלהים לְ יֶּפֶּ ת – ד' ירחיב את גבולו של יפת ,שיהיה לו שטח גדול לגור בו .וְ יִ ְׁשכֹ ן – ד'
(כז) ברכה ליפת ולשם :יַפְ ְּת אֱ ִ
יהי כְ נַעַ ן עֶּ בֶּ ד לָּמֹו – להם,
ישכון ,יגור ,השכינה תשרהְ .באָּ ֳהלֵי ׁשֵ ם – אפה זה? בבית המקדש אצל עם ישראל .וִ ִ
לשם ויפת.
(כח) וַיְ ִחי נֹ חַ אַ חַ ר הַ מַ בּול ְׁשֹלׁש מֵ אֹות ׁשָּ נָּה ַוח ֲִמ ִשים ׁשָּ נָּה – חידה :מה זה קשור לגודל התיבה?
(כט) וַיְ ִהי ָּכל יְ מֵ י נֹ חַ ְּתׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָּ נָּה ַוח ֲִמ ִשים ׁשָּ נָּהַ 76וּיָּמֹ ת:

(א) וְ אֵ לֶּה ּתֹולְ דֹת – 77הילדים של ְבנֵי נֹ חַ ׁשֵ ם חָּ ם ָּויָּפֶּ ת וַּיִ ּוָּלְ דּו לָּהֶּ ם בָּ נִ ים אַ חַ ר הַ מַ בּול – כי כל מי
פרק י'
שהיה לפני המבול מת.
(ב) ְ 78בנֵי יֶּפֶּ ת גֹ מֶּ ר ּומָּ גֹוג ּומָּ דַ י וְ ָּיוָּן וְ תֻ בָּ ל ּומֶּ ׁשֶּ ְך וְ ִת ָּירס – 79יכול להיות שהיו עוד בנים ליפת .אך התורה רשמה את
הילדים שמהם יצאו עמים (רמב"ן ז' וספורנו ו') .מכל בן יצא עם .ראינו שסה"כ יש  71אומות ,לכל אומה יש שפה
משלה ,אם כן ישנם  71שפות (רשב"ם ט"ו) [יפת –  ,00חם –  ,01שם –  .]06שמנו לב ליון – קשור לחנוכה ,תירס
זה פרס ,מגוג זה גרמניא (תרגום ירושלמי) .החלוקה לשפות תהיה רק אחר דור הפלגה.
ּובנֵי ָּיוָּן אֱ לִ יׁשָּ ה וְ תַ ְר ִׁשיׁש כִ ִּתים וְ דֹ דָּ נִ ים – 80התורה לא כתבה מי היו בני
ּובנֵי גֹ מֶּ ר אַ ְׁש ֲכנַז וְ ִריפַ ת וְ תֹ ג ְַרמָּ ה( :ד) ְ
(ג) ְ
מדי או תובל ,כיוון שמהבנים האלו לא יצא עם ,כולם נשארו עם אחד – המדיים ,או התובלים.
(ה) מֵ אֵ לֶּה נִ פְ ְרדּו ִאּיֵי הַ גֹויִ ם ְבאַ ְרצֹ תָּ ם  -בני יפת גרו אחרי דור הפלגה באיים ,כלומר בארצות רחוקות מעבר לים
(ואין הכוונה כאן ליבשות בתוך הים )81כל עם באי אחר  -נפרדים אחד מהשני .היה להם שטח גדול מאוד כמו שברך
נח " -יפת אלקים ליפת" (רמב"ן)ִ .איׁש לִ לְ ׁשֹ נֹו  -נפרדו גם בכך שלכל עם היתה שפה שונה .לְ ִמ ְׁשפְ חֹתָּ ם ְבגֹויֵהֶּ ם –
הם נפרדו גם למשפחות בעמים שונים ,לכל עם כמה משפחות (העמ"ד).
ּומ ְצ ַריִ ם ּופּוט ּוכְ נָּעַ ן – אנחנו מכירים את מצרים וכנען ברשעותם הגדולה.
ּובנֵי חָּ ם כּוׁש ִ
(ו) ְ
(ח) וְ כּוׁש ָּילַד אֶּ ת נִ ְמרֹ ד – אפילו שלא יצא ממנו עם ,התורה הזכירה אותו כי הוא היה איש מפורסם (רמב"ן
וספורנו) ,ולכן התורה מפרידה אותו משאר אחיו המנויים בפסוק הקודם .הּוא הֵ חֵ ל לִ ְהיֹות גִ בֹ ר בָּ אָּ ֶּרץ  -הוא התחיל
להיות גיבור לדברים רעים [כמו שהיה אנוש לפני המבול ,כך אחר המבול ,אחר שחזרו לדעת שהכל מד' קם נמרוד
ומרד][ .הזכרנו – "איזהו גיבור (אמיתי) הכובש את יצרו"] .כשמו כן הוא "שהמריד כל העולם במלכותו של הקב"ה"
(חולין פט ).הדגשנו שהוא לא סתם גיבור אלא היה מלך ששולט על אנשים (העמ"ד) .עד עכשיו לא היו מלחמות ,לא
היה כזה דבר מלך ,הוא המציא את הדברים האלו (רמב"ן ,רד"ק ,מלבי"ם).
 75הוספה :ודאי שגם מיפת ושם יש עבדים ,אבל מהות של עבד זה בחם .ובעיקר בכנען ,לכן סתם עסד נקרא עבד כנעני (העמ"ד).
 76הוספה :יש לשאול ,הרי נח יצא מהתיבה בגיל  610ואם נוסיף  081יהיה  ? 080וצ"ל שהשנים לא היו שלימות ,וכן כותב האבע"ז י:כא מטעם אחר .בפשוטו של
מקרא :א"אחר המבול" הכוונה אחר תחילת המבול .והחיזקוני וצרור המור מפרשים ששנת המבול לא נמנתה.
 77חידה :בתחילת הפרק חדתי חידה ,מי לא היה עם ,בסוף הם ענו.
 78חידות :שם של עם שמתחיל באות ח' וכו' .כמו כן עמים שמוזכרים בארבע הנהרות (כוש ,אשור ,חוילה)
 79הפעלה :לחיזוק השינון כתבתי על הלוח את ראשי התיבות של בני חם ,התלמידים היו צריכים להגיד מה זה האותיות האלו .אח"כ אמרתי להם שאפשר לשנן דרך
הלוח (קצת קשה) ,היה בזה רעיון טוב ,כי בכך יכולתי לכתוב את כל  71עמים על הלוח בקצרה ,כי כתבתי רק את האות הראשונה.
 80הגר"א בפירושו לספר דברי הימים כותב ששמם היה כת ודודן.
 81פשוטו של מקרא ,וכמו בישעיה מא:ה ראו איים וייראו קצות הארץ ויחרדו" ,ובדומה ללשון "מדינת הים" .וצריך מקור מפורש לזה ,ומסברא נראה כך מאוד.
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(ט) הּוא הָּ יָּה גִ בֹ ר צַ יִ ד לִ פְ נֵי ה'  -כמו שציד תופס את החיות שלא יהיו חופשיות ,כך נמרוד היה עושה לאנשים שלא
יוכלו להיות חופשיים לעבוד את ד' אלא משכנעם ומכריחם לעבוד ע"ז .הוא היה אומר להם – תתרחקו מדרכיו של
שם ,לכו אחרי (ת .ירושלמי) .עַ ל כֵן יֵאָּ מַ ר – בדורות מאוחרים יותר .אם יש מישהו שמתנהג רע היו אומרים עליו -
כְ נִ ְמרֹ ד גִ בֹור צַ יִ ד לִ פְ נֵי ה' – הוא גיבור ציד כמו נמרוד( .לצערינו יש כאלו שקוראים לבן שלהם נמרוד)
אׁשית מַ ְמלַכְ ּתֹו בָּ בֶּ ל – העיר הראשונה שמלך בה הייתה בבל ,ואח"כ שלט על  -וְ אֶּ ֶּרְך וְ אַ כַד וְ כַלְ נֵה ְבאֶּ ֶּרץ
(י) ו ְַּת ִהי ֵר ִ
ִׁשנְ עָּ ר:
(יא) ִמן הָּ אָּ ֶּרץ הַ ִהוא יָּצָּ א אַ שּור – אשור לא רצה את ה"חינוך" של נמרוד ,ולכן הוא יצא מן הארץ של נמרוד והקים
ערים אחרות .ד' עזר לו בגלל צדקותו שעזב את נמרוד (ספורנו) .וַּיִ בֶּ ן אֶּ ת נִ ינְ וֵה וְ אֶּ ת ְרחֹ בֹ ת עִ יר וְ אֶּ ת ָּכלַח:
(יב) וְ אֶּ ת ֶּרסֶּ ן בֵ ין נִ ינְ וֵה ּובֵ ין ָּכלַח ִהוא  -נינוה הָּ עִ יר הַ גְ דֹ לָּה – נינווה היא העיר הגדולה הידועה ,שכתוב עליה בספר
יונה .82נמרוד הוא זה שהעלה את הרעיון של דור הפלגה ,ואשור ברח משם .אשור היה מצאצאי שֵׁ ם כמו שכתוב
בפסוק כ"ב..
לּודים וְ אֶּ ת ֲענ ִָּמים וְ אֶּ ת לְ הָּ ִבים וְ אֶּ ת נַפְ ּתֻ ִחים( :יד) וְ אֶּ ת פַ ְתרֻ ִסים וְ אֶּ ת כ ְַסל ִֻחים אֲ ׁשֶּ ר י ְָּצאּו
ּומ ְצ ַריִ ם ָּילַד אֶּ ת ִ
(יג) ִ
83
ִמשָּ ם פְ לִ ְׁש ִּתים – הפלישתים יצאו מפתרוסים ומכסלוחים  .וְ אֶּ ת כַפְ ּתֹ ִרים:
ָּׁשי( :יז) וְ אֶּ ת הַ ִחּוִ י וְ אֶּ ת הַ עַ ְרקִ י
בּוסי וְ אֶּ ת הָּ אֱ מֹ ִרי וְ אֵ ת הַ גִ ְרג ִ
(טו) ּוכְ נַעַ ן ָּילַד אֶּ ת ִצידֹ ן ְבכֹ רֹו וְ אֶּ ת חֵ ת( :טז) וְ אֶּ ת הַ יְ ִ
וְ אֶּ ת הַ ִּסינִ י( :יח) וְ אֶּ ת הָּ אַ ְרו ִָּדי וְ אֶּ ת הַ ְצמָּ ִרי וְ אֶּ ת הַ חֲמָּ ִתי – ספרנו אחד-עשר עממים ,ראינו שבברית בין הבתרים ד'
הבטיח לאברהם אבינו עשרה עמים .זה אותם עמים ,רק כנראה שהם שינו את השמות שלהם ,ושנים מהם התחברו
(רמב"ן) .84האמת שהארץ הזאת כבר עכשיו שייכת לעם ישראל ,אלא שכנען הוא עבד ,והעבד שומר לבינתיים על
נכסי בן האדון( 85רמב"ן) ויותר מזה ,הכנעני בנו ונטעו בארץ ,וכך עם ישראל יגיע והכל יהיה לו מן המוכן (רד"ק,
ע"פ דברים ו':י') ..וְ אַ חַ ר ָּנפֹ צּו ִמ ְׁשפְ חֹות הַ כְ ַנעֲנִ י – אחר כך התפזרו המשפחות של הכנעניים לעוד ועוד משפחות ,אך
הם לא היו אומה בפני עצמה.
(יט) וַיְ ִהי גְ בּול הַ כְ ַנעֲנִ י – הגבול (הסוף) של ארץ כנען היה ִמ ִצידֹ ן בֹ אֲ כָּה גְ ָּר ָּרה – אל גרר (אבע"ז) עַ ד עַ זָּה בֹ אֲ כָּה
ּוצבֹיִ ם עַ ד ָּלׁשַ ע – כל זה יהיה של אברהם אבינו.
ְסדֹ מָּ ה ַועֲמֹ ָּרה וְ אַ ְדמָּ ה ְ
(כ) אֵ לֶּה ְבנֵי חָּ ם לְ ִמ ְׁשפְ חֹ תָּ ם לִ לְ ׁשֹ נֹ תָּ ם ְבאַ ְרצֹ תָּ ם ְבגֹויֵהֶּ ם – מחולקים לפי משפחות ,לפי שפות ולפי ארצות ,כל אחד
בעם שלו.
(כא) ּולְ ׁשֵ ם יֻלַד גַם הּוא – איך יכול להיות ששם הוזכר אחרון?! כיוון שישר אח"כ אנחנו נתחיל לדבר על אברהם
אבינו ,התורה רצתה להצמיד את הדברים (ע"פ רמב"ן ה') .אֲ ִבי כָּל ְבנֵי עֵ בֶּ ר – שם היה אבא של כל האנשים
העבריים (אברהם נקרא אברהם העברי) – אלו שגרו מעבר לנהר פרת ,והיו צדיקים ,כי למדו מדרכיו של שם
(ספורנו) .אֲ ִחי יֶּפֶּ ת – התורה מדגישה שהוא נחשב אח של יפת ולא של חם ,בגלל התנהגותו של חם .הַ גָּדֹול – יפת
היה הגדול.
ּובנֵי אֲ ָּרם עּוץ וְ חּול וְ גֶּתֶּ ר וָּמַ ׁש( :כד) וְ אַ ְרפַ כְ ׁשַ ד ָּילַד אֶּ ת
(כב) ְבנֵי ׁשֵ ם עֵ ילָּם וְ אַ שּור וְ אַ ְרפַ כְ ׁשַ ד וְ לּוד וַאֲ ָּרם( :כג) ְ
ׁשָּ לַח וְ ׁשֶּ לַח ָּילַד אֶּ ת עֵ בֶּ ר( :כה) ּולְ עֵ בֶּ ר יֻלַד ְׁשנֵי בָּ נִ ים ׁשֵ ם הָּ אֶּ חָּ ד פֶּ לֶּג כִ י ְביָּמָּ יו – בזמנו נִ פְ לְ גָּה הָּ אָּ ֶּרץ – בדור
הפלגה ,הארץ התחלקה לעמים .עד עכשיו לא היו עמים ,ומעכשיו כל המשפחות שדיברנו עליהם התחלקו .עבר קרא
לבנו 'פלג' על שם הדבר הזה .עבר היה כזה צדיק שהוא התנבא שכך מתאים לקרוא לבן שלו [כידוע היה לעבר בית
מדרש] .וְ ׁשֵ ם אָּ ִחיו יָּקְ טָּ ן:
(ל) וַיְ ִהי מֹוׁשָּ בָּ ם  -המקום בו הם ישבו – גרוִ .ממֵ ׁשָּ א בֹ אֲ כָּה ְספָּ ָּרה הַ ר הַ קֶּ דֶּ ם – לכיוון הגבול של ההר המזרחי (ע"פ
אבע"ז).

 82שאלתי את התלמידים איזה עיר גדולה? אמרו את כל האפשרויות .אמרתי שחז"ל לימדו אותנו שזה נינווה (יומא י – .איני יודע אם נינווה או רסן ,כשהוא אומר
"ונינווה הייתה עיר גדולה."...
 83איך להסביר את זה לילדים? רש"י אומר שהחליפו נשותיהם .אולי עדיף להסביר את הרמב"ן?
 84חידה :פתחנו בפרק טז ,ושאלתי אותם – איזה עמים לא שינו את שמם?
 85ה רחבה :סיפרתי על מלך שנולד לו בן ,וישר הוא בנה לו ארמון ,כמובן לא מתאים שהתינוק יגור שם ,לבנתיים עבד היה שם בתור שומר .כך היו כנען לבנתיים.

11

על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.

_________________________________________________________________________________

פרק י"א

(א) וַיְ ִהי כָּל הָּ אָּ ֶּרץ – כל אנשי הארץ היו .שָּ פָּ ה אֶּ חָּ ת – מדברים בשפה אחת – בלשון הקודש.86

[הרחבנו על עניינה של לשון הקודש ,שכשד' ברא את אדם הראשון הוא ברא איתו גם את לשון הקודש (נראה לי פשוט) ,ועל כך ששפות אחרות שאנו לומדים זה

ּודבָּ ִרים אֲ חָּ ִדים – כולם הסכימו לאותם רעיונות .רעיונות מאוחדים (רש"י כפשוטו) .דיברנו על כך
מאילוץ בשביל העבודה]ְ .
שכשיש שלום אפשר לעשות המון מעשים טובים .אך האנשים השתמשו בחברּות שלהם לדברים רעים והכל בהנהגתו של נמרוד (רש"י
פסוק ח).87
עכשיו התורה תספר לנו משהו שקרא  001שנים אחרי המבול .נח היה בן  ,001אברהם אבינו כבר נולד והיה בן  .05ברור שלא כולם
היו שותפים לרעיון הזה ,אבל כמעט כולם כן( .שהרי למדנו שאשור יצא משם)88

(ב) וַיְ ִהי ְבנ ְָּסעָּ ם ִמקֶּ דֶּ ם – כאשר הלכו האנשים מצד מזרח לצד מערב .89אחר המבול היו באזור הרי אררט שהם
מזרחית לבבל( .רמב"ן ע"פ ראב"ע) .אך כיוון שהם התרבו עוד ועוד ,הם חיפשו מקום מתאים לגור ,כיוון שבמקום
הררי קשה להיות אחד עם השני ,כיוון שההרים מרחיקים .וַּיִ ְמ ְצאּו ִבקְ עָּ ה – מקום מישורי גדול (אבע"ז)ְ .באֶּ ֶּרץ
ִׁשנְ עָּ ר – נזכרנו בפרק הקודם מי היה מולך באיזור ארץ שנערַ .וּי ְֵׁשבּו ׁשָּ ם:
ֹאמרּו ִאיׁש אֶּ ל ֵרעֵ הּו – אחד לשני .רעהו – חבירו .כאן היו כל הצאצאים מעורבבים ,ודיברו כל העמים אחד עם
(ג) ַוּי ְ
90
השני .כולם חברים ,אך לרעה .הָּ בָּ ה – בואו .נִ לְ ְבנָּה לְ בֵ נִ ים – נכין לבנים .וְ נִ ְש ְרפָּ ה לִ ְש ֵרפָּ ה – ונשרוף אותם  .ו ְַּת ִהי
לָּהֶּ ם הַ לְ בֵ נָּה לְ אָּ בֶּ ן – במקום אבנים היו להם לבנים (אבע"ז) .המקום בו הם החליטו לגור היה מקום שיש הרבה חול
אך אין סלעים ,אז כיצד יבנו בתים? הם לקחו אדמה וקש ועירבבו יחד ,יצא להם טיט .91את הטיט הם שמו בתוך
תבנית שיצרה צורה של לבנה ,ושרפו בחום מאוד גבוה  -בכבשן ,עד שזה התקשה ונהיה לאבן חזקה .92הם הכינו
לבנים חזקות שעמידות באש ובמים (אבע"ז) .וְ הַ חֵ מָּ ר – הטיט הָּ יָּה לָּהֶּ ם לַחֹ מֶּ ר – לטיח .טיח בדרך כלל עשוי מסיד,
הסיד נוצר מן הסלעים ,וכאן כיוון שאין להם סלעים ,הם השתמשו בטיט לא רק ללבנה עצמה (ע"י טיט בכבשן) ,אלא
גם במקום סיד (רד"ק) .מטרת הטיח היא לחבר לבנה ללבנה ,כמו דבק [נראה שחימר הוא יותר חזק מסיד ,ובמקומות
רגילים השתמשו ללבנים בסיד ובחימר רק לאיטום דברים שבים וכדומה (פשוטו של מקרא) .יכול להיות שדווקא
בגלל זה יכלו לבנות מגדל כל כך גבוה (שם).
ּומגְ דָּ ל וְ ר ֹאׁשֹו בַ שָּ מַ יִ ם – מגדל גבוה
ֹאמרּו הָּ בָּ ה – בואו .נִ ְבנֶּה לָּנּו – בשבילנו .עִ יר – עם בתים רגילים ,ובנוסף ִ
(ד) ַוּי ְ
מאוד ,שנראה כאילו הוא מגיע לשמים .וְ ַנעֲשֶּ ה לָּנּו ׁשֵ ם – שם של ע"ז .נראה שבראש המגדל היה ע"ז (תיב"ע ,רש"י
איוב א':א' ,וקצת דומה לזה בספורנו .דלא כרוב הראשונים) .פֶּ ן נָּפּוץ – כדי שלא נתפזר עַ ל פְ נֵי כָּל הָּ אָּ ֶּרץ – ע"י
בניית המגדל והע"ז ,כולם יגורו פה ,ולא נתפזר .כך אמרו השרים הגדולים שהיו באותו הדור ,שרצו שנמרוד ישלוט
על כולם ,ולא יתפזרו לכל מיני מקומות (ספורנו).
(ה) ַוּי ֵֶּרד ה' – ודאי שד' לא צריך לרדת מהשמים ,שהרי ד' נמצא בכל מקום ,אלא הכוונה היא שד' רצה להעניש את
האנשים ,וזה נחשב כאילו הוא ירד לראות מה קורה בארץ .מזה אנחנו למדים שלא מענישים מישהו לפני שיודעים
בוודאות מה הוא עשה .לִ ְראֹ ת אֶּ ת הָּ עִ יר וְ אֶּ ת הַ ִמגְ דָּ ל אֲ ׁשֶּ ר בָּ נּו  -שהתחילו לבנות ְבנֵי הָּ אָּ דָּ ם:
(ו) ַוּי ֹאמֶּ ר ה' הֵ ן – הרי .עַ ם אֶּ חָּ ד וְ שָּ פָּ ה אַ חַ ת לְ ֻכלָּם – לכולם יש שפה אחת ,ובכך הם עם אחד (ע"פ אבע"ז) .וְ זֶּה
הַ ִחלָּם ַלעֲשֹות – וזה הדבר שהם התחילו לעשות (לבנות עיר ומגדל) ,כולם יחד .כלומר – בגלל שהם מדברים בשפה
אחת הם הצליחו לעשות כזה דבר רע .וְ עַ ּתָּ ה – ועכשיו .האם  -ל ֹא יִ בָּ צֵ ר מֵ הֶּ ם – לא ימנע מהם ,כֹ ל אֲ ׁשֶּ ר ָּיזְמּו – זממו,

 86בעה"ט :שפה אחת בגימטריה לשון הקדש.
 87הזכרנו שפעמים אדם לומד מחבירו גם דבר שאינו רע ,אך הוא עושה רק כי החבר שלו אחושב כך ולא כי הוא חושב כך.
 88צ"ע :האבע"ז מבין שממש כולם בנו את המגדל .הוא סובר שמגדל בבל היה  011שנה אחר המבול ,והוא אומר שלמ"ד שאחרי  001שנה ,צ"ל שאברהם מבוני
המגדל היה ,ואל תתמה שהרי ודאי נח ושם מבוני המגדל היו .ותמוה מאוד לומר כן (ועיין אבע"ז פסוק י' שמשמע אחרת) .ואנו הסברנו בפשטות שהיו כאלו שלא היו
שותפים .וכנראה הוא מסביר את יציאת אשור אחרת ,לא כרש"י ,אך מרש"י מוכח כדברינו ,לכן הסברנו כך.
 89צ"ע :בפשוטו של מקרא מסבירים לכיוון מזרח .ומבארים שבדרום וצפון חם וקר יותר ,ובמערב היה הים הגדול .ומביאים ראיה ממדרש שם משמע שהלכו לכיוון
מזרח ,וכן כך ברד"ק על "ויסע לוט מקדם" .ואמנם פשט הפסוק לא נראה כן ,אך אולי כך יותר נכון להסביר.
 90פתיחה :סיפרתי סיפור על צנחן שצנח באי שאין שם שום דבר ,התחיל להגיע החרף והוא היה חייב לבנות שם בית .איך הוא בנה? עם סלעים .מתוך זה הגענו לזה
שיש בעיה במקום שאין סלעים.
 91יש בזה גם יתרון שלא צריך לחצוב ולסתת ולחפש רחוק לבנים.
 92עד כאן בהסברו של הרב נחום ,וכך גם נראה ברש"י שמות ה':ז'.
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על מנת למנוע טעויות יש לפתוח את המקורות מבפנים .אשמח לקבל הערות .מטרת ההסברים לעורר לבירור של המלמד בעצמו .כשלא מפורש ההסבר מרש"י.

_________________________________________________________________________________

תכננו ַלעֲשֹות – האם אין מישהו שימנע מהם לעשות את מה שהם מתכננים לעשות?! ודאי שיש מישהו שיכול למנוע
מהם! שד' יחליט שהם לא יצליחו לעשות את מה שהם מתכננים.93
(ז) הָּ בָּ ה – בואו .למי ד' קורא? למלאכים .בודאי שד' לא צריך את המלאכים בשביל לעשות זאת .אבל זה מלמד אותנו
ענווה ,תמיד לעשות דברים עם הפחותים ממנו .נ ְֵרדָּ ה – נרד .וְ נ ְָּבלָּה – ונבלבל (אונקלוס)ׁ .שָּ ם ְשפָּ תָּ ם אֲ ׁשֶּ ר – כדי
ש( ...לענ"ד) ל ֹא יִ ְׁש ְמעּו – לא יבינוִ .איׁש ְשפַ ת ֵרעֵ הּו – כל אחד את השפה של השני .פתאום כל האנשים שכחו את
לשון הקודש ,וכל אחד התחיל לדבר בשפה שונה .לכל אחד מ 71העמים שהזכרנו בפרק הקודם היתה שפה אחרת.
בצורה כזאת הם לא יכלו להמשיך לבנות את המגדל .עד עכשיו הם עבדו כל העמים ביחד ,פתאום אחד מבקש מהחבר
שלו משהו והוא מביא לו משהו אחר וכו' .הם הבינו שהם לא יכולים להסתדר ביחד ,ואז כל קבוצה שידעה לדבר
בשפה מסויימת הלכה לגור במקום אחר (ע"פ שפ"ח ל').
(ח) ַוּיָּפֶּ ץ ה' אֹ תָּ ם ִמשָּ ם – ד' פיזר אותם מארץ שנער .על ידי שבלבל את שפתם הם היו צריכים להתפזר ,וזה נחשב
שד' פיזר אותם .עַ ל פְ נֵי כָּל הָּ אָּ ֶּרץ – בשטח של כל העולם .אפה כל אחד גר? את זה ראינו בפרק הקודם .כל מה
שתואר בפרק הקודם היה אחרי דור הפלגהַ .וּי ְַח ְדלּו – ויפסיקו .לִ ְבנֹ ת הָּ עִ יר – הם הספיקו לבנות קצת (כמו שכתוב
בפסוק ה') ,והם לא המשיכו (אבע"ז).
(ט) עַ ל כֵן קָּ ָּרא ְׁשמָּ ּה בָּ בֶּ ל – החליטו לקרוא למקום הזה בבל ,כי זה מזכיר את מה שקרה שם .היתה שם עיר קטנה,
מה שהם הספיקו לבנות (רד"ק) .כִ י ׁשָּ ם בָּ לַל ה' – בלבל וערבבְ .שפַ ת כָּל הָּ אָּ ֶּרץ – ונהיה ערבוביה של המון שפות.
ּומשָּ ם הֱפִ יצָּ ם ה' עַ ל פְ נֵי כָּל הָּ אָּ ֶּרץ:94
ִ

(כו) וַיְ ִחי תֶּ ַרח ִׁש ְבעִ ים ׁשָּ נָּה וַּיֹולֶּד אֶּ ת אַ ְב ָּרם אֶּ ת נָּחֹור וְ אֶּ ת הָּ ָּרן – שיננו פסוק זה בהתלהבות .כל השושלת הזאת
היא בשביל להגיע לאברהם אבינו ,לכן התורה כתבה דווקא אותם .הזכרנו בפסוקים שלעיל שמפלג חיו חצי זמן,
אמרנו שכנראה מהמבול חיו חצי זמן ומדור הפלגה חיו חצי זמן.
(כז) וְ אֵ לֶּה ּתֹולְ דֹ ת ּתֶּ ַרח ּתֶּ ַרח הֹולִ יד אֶּ ת אַ ְב ָּרם אֶּ ת נָּחֹור וְ אֶּ ת הָּ ָּרן וְ הָּ ָּרן הֹולִ יד אֶּ ת לֹוט:
ַש ִדים – שם נולד הרן.
(כח) ַוּיָּמָּ ת הָּ ָּרן עַ ל פְ נֵי – בחיים של ּתֶּ ַרח אָּ ִביו ְבאֶּ ֶּרץ מֹול ְַדּתֹו ְבאּור כ ְ
(כט) וַּיִ קַ ח אַ ְב ָּרם וְ נָּחֹור לָּהֶּ ם נ ִָּׁשים – שיתחתנו איתם .כתוב 'ויקח' בלשון יחיד ,למה? כמו אצל שם ועבר – מי
שמתאמץ במצווה נקרא ת המצווה על שמו .כאן אברהם אבינו ראה שאחייניות שלו מילכה ויסכה יתומות והוא ריחם
עליהם ,לכן הוא התחתן עם יסכה וביקש מנחור להתחתן עם מילכהׁ .שֵ ם אֵ ׁשֶּ ת אַ ְב ָּרם שָּ ָּרי וְ ׁשֵ ם אֵ ׁשֶּ ת נָּחֹור ִמלְ כָּה בַ ת
הָּ ָּרן אֲ ִבי ִמלְ כָּה וַאֲ ִבי יִ ְסכָּה:
(ל) ו ְַּת ִהי שָּ ַרי עֲקָּ ָּרה – שאינה יכולה ללדת .אֵ ין לָּּה ָּולָּד – לא נולד לה ילד .בודאי אברהם אבינו היה בצער גדול ,על
כך שלא נולדו לו ילדים ,אמרנו שהיתה ממש עקרה (שאפילו לא היה לה רחם).
95
ַש ִדים
(לא) וַּיִ קַ ח ּתֶּ ַרח אֶּ ת אַ ְב ָּרם ְבנֹו וְ אֶּ ת לֹוט בֶּ ן הָּ ָּרן בֶּ ן ְבנֹו וְ אֵ ת שָּ ַרי ַכלָּתֹו אֵ ׁשֶּ ת אַ ְב ָּרם ְבנֹו ַוּי ְֵצאּו ִאּתָּ ם מֵ אּור כ ְ
ָּל ֶּלכֶּת אַ ְרצָּ ה כְ נַעַ ן – בשביל ללכת לארץ כנעןַ .וּיָּבֹ אּו עַ ד חָּ ָּרן ַוּי ְֵׁשבּו ׁשָּ ם – הם הגיעו עד חרן ותרח החליט להישאר
שם.
(לב) וַּיִ ְהיּו יְ מֵ י תֶּ ַרח חָּ מֵ ׁש ׁשָּ נִ ים ּומָּ אתַ יִ ם ׁשָּ נָּה ַוּיָּמָּ ת ּתֶּ ַרח ְבחָּ ָּרן  -הרבה לפני שתרח מת ,ד' אמר לאברהם אבינו
ללכת לארץ כנען כפי שנלמד בפרשה הבאה .יזכינו הבורא!

 93אפשרות נוספת :לא ימנע מהם מה שהם רוצים לעשות ,כי הם בשפה אחת (בכור שור)
 94ואז ,אחר שהפיצם לא שייך לומר שזה בלול ,כי כל אחד במקום אחר ,ובלול זה מעורבב יחד (פשוטו של מקרא).
 95הרחבה :לדבר על כל המשפחולוגיה .הזמנתי ילד ,ורשמתי על הלוח את המשפחה שלו – ואז בדקנו מה הקשר בין אבא שלו לסבא מצד אמא וכדומה .אח"כ
שאלתי עוד כל מיני ילדים – מי דוד שלך ,מה אתה של הגיס של וכו'.
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