ט

מבוא

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

תוכן עניינים

מבוא
תוכן עניינים מורחב
מדריך למשתמש
חז"ל על התורה
חז"ל על המועדים
חז"ל מספרים
חז"ל על החיים
סוגיות מן התלמוד

ט
י
כא
3
207
239
283
355

בספר זה יש לקט מדברי חז"ל מימי הבית השני (מסביבות המאה הרביעית
לפני הספירה) עד למאה השביעית־שמינית לספירה .בתוך החומר שבספר
זה כלולים דברי חכמי המשנה ,לאמור :בתוך ימי הבית השני עד למאה
השנייה בערך .חכמי המשנה נקראים בדרך כלל ַ'ּת ָנ ִּאים' .רוב יצירתם בשפה
העברית ותמצית דבריהם מצויה בספר המשנה .מפרשיהם ומרחיביהם של
מֹור ִאים' ,שחיו מן המאה השנייה ועד למאה השישית
ה'א ָ
דברי התנאים הם ֲ
בערך .חלקם חיו ויצרו בארץ ישראל וחלקם בבבל .ספרות האמוראים נחלקת
לשניים :החלק ההלכתי בעיקרו שנמצא בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי
(חלק מדברים אלה מופיעים במסכתות הקטנות שעריכתם הושלמה בתקופה
מאוחרת יותר ,אך ראשיתם עוד בתקופת המשנה ,והם נדפסו כנספח לתלמוד
הבבלי) .וחלק האגדה שנמצא במדרשי האגדה .רוב החומר בתלמוד כתוב
בשפה מעורבת ארמית ועברית ,ואילו רוב החומר האגדי הוא בעברית .ספרות
האמוראים כולה נחשבת לספרות בסיסית שאותה קיבלו כל היהודים .הדורות
שלאחריהם ,שהרבו בכתיבת ספרים מכל הסוגים ,היו בעיקר דברי החכמים
שכתבו איש איש ממקומו בכל תפוצות הגולה.
ספרות חז"ל קרויה בשם 'תורה שבעל פה' משום שהיא הייתה החלק
של התרבות היהודית שאיננו נמצא בתנ"ך ,אלא נשמר כדברים שבעל־פה
שראשיתם ממתן תורה אבל הם נעשו נושא של לימוד ודיון במשך כל הדורות.
יש דברים רבים בתורה שבעל־פה שהם ביאורים לתנ"ך ,ויש דברים שהם
מסורות עתיקות ('הלכה למשה מסיני') ,ותקנות חכמים בכל הדורות.
מכיוון שספרות חז"ל היא עצומה בהיקפה ,לא יכולנו להביא כאן אלא
לקט של הדברים שנלקח מהמשנה ,התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי,
המסכתות הקטנות ,וממדרשי האגדה — בעיקר מדרש רבה ומדרש תנחומא.
מקורו של הלקט הזה הוא במידה רבה מדברי האגדה שבתלמוד וכן ממדרשי
האגדה השונים .ניסינו לכלול בתוכו דברים שהם דברי פרשנות לתורה ,וכן
נושאים מרובים שלכל אחד מהם מדור בפני עצמו שעוסקים בחיים היהודים,
במעגל החיים האנושי ובבעיותיהם של בני אדם ,וכן מספר גדול של סיפורים
שמתייחסים הן לסיפורי התנ"ך והן לתולדות החכמים.
על מנת שהדברים יהיו קריאים ונגישים פענחנו את ראשי התיבות והקיצורים,
ותרגמנו כל ביטוי שמופיע במקורו בארמית .בצדי העמוד דברי הסבר למילים
קשות וביטויים לא רגילים ,ובראש כל אחד מהקטעים שורות קצרות של
דברי מבוא.
הוספנו להנאת המעיינים כמה סוגיות קצרות מן התלמוד עצמו ,על מנת
לתת לקוראים לפחות טעימה כל שהיא של האופן שבו מנוסח התלמוד ,על
הדיונים והשאלות המצויות בו.

יא

י

חז"ל על
התורה
בראשית
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי

4
10
16
22
28
32
36
40
44
48
52
56

שמות
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצווה
כי תישא
ויקהל
פקודי

60
66
72
76
80
86
90
92
94
98
100

ויקרא
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי

102
104
106
110
112
114
116
118
122
124

דברים
דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
ניצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה

168
172
178
180
184
188
192
194
198
200
202

חז"ל
על המועדים

שבת
ראש השנה
יום הכיפורים
חג הסוכות
חנוכה
פורים
חג הפסח
חג השבועות

חז"ל
מספרים

מלכי ישראל
בית המקדש בניין וחורבן
הדרך לתורה
חייהם של חכמים

208
214
216
220
224
226
232
234

240
242
250
256

חז"ל
על החיים

אהבת ישראל
איש ואישה
אמונה וביטחון בה'
אמת
ארץ ישראל
ביאת המשיח
בריאות וחולי
הורות
היריון ולידה
חברּות
חלומות
כעס
מזל
נבואה
ענווה וגאווה
צער בעלי חיים
שיפוטיות
שמחה
שתיקה ודיבור
תורה
תורה לימוד התורה
תפילה
תשובה

סוגיות
מן התלמוד

איך נקבעו התפילות
כיצד מתמנה הרכב בית דין
מצוות משפחתיות

284
286
290
292
294
298
304
308
310
314
316
320
322
326
328
330
332
334
336
340
344
346
350

356
363
370

תוכן עניינים מורחב

מבוא
מדריך למשתמש

ט
כא

במדבר
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
בלק
פינחס
מטות
מסעי

128
132
136
140
144
148
154
158
162
166

מופתים ומעשי נסים
מידות ומוסר
פטירתם של חכמים

264
274
278

יג

יב

בראשית

חיי שרה
קריית ארבע
זִ קנה
שאלה שלא כהוגן
שרה ורבקה
יצחק מתנחם על פטירת אמו
קטורה
מות אברהם

47

בראשית
האות הראשונה שבתורה
העולם מעיד על בוראו
מידת הדין ומידת הרחמים
הדיון על בריאת האדם
בריאת האדם בלשון רבים
האדם נברא יחידי
בריאת האיש והאישה
שמירה על הבריאה
חווה והנחש
הריגתו של הבל

4
4
5
5
6
7
7
8
8
9

28
29
29
30
31
31
31

מקץ
פתרון חלום פרעה
שבעים לשון
יוסף ובנות מצרים
האחים לפני יוסף
רחמי יוסף מתעוררים

נח
נוח ודורו
חומרת הגזל
אדם ובהמה
נוח ובני דורו
השקר והפחת בתיבה
הטיפול בבעלי החיים
עלה הזית
שכרותו של נוח
מעשה מגדל בבל
דור הפלגה ואהבת חברים

10
11
11
11
12
13
13
14
14
15

לך לך
אברהם והפסלים
יציאת אברהם מחרן
טיבה של ארץ כנען
אברהם ושרה
מקרבים את הבריות
צדקה ומשפט
ירידת אברהם ושרה למצרים
הבטחת הזרע
ברית מילה — שלמּות
ניסיונות אברהם

18
18
19
19
20
20

וירא
אברהם ,המלאכים
והכנסת אורחים
עיר החטאים סדום
צחוק עשה לי
כנגד המלעיזים

22
23
24
24

16
17
18

בא
ולכל בני ישראל היה אור
שאלת הכלים
משכו ידיכם מעבודת כוכבים
בכורים ובכורות
חפזונו של פרעה
תזמון מושלם
כשושנה בין החוחים
ארונו של יוסף

48
49
49
50
51

72
73
73
74
74
74
75
75

תולדות
יעקב ועשיו
קיום מצוות קודם מתן תורה
התנהגותו של עשיו
כיבוד האב של עשיו
יעקב לפני יצחק
עשיו לפני יצחק

32
33
33
34
34
35

ויגש
יהודה ויוסף
התגלות יוסף
יעקב יורד למצרים
משפחת יעקב עוסקת בתורה
ומקצה אחיו

52
54
54
55
55

בשלח
היונה והנץ
השבטים על הים
מעשי ידיי טובעים בים
שירת העוללים והעוברים
שירת מרים
טעם המן
וחם השמש ונמס
היש ה' בקרבנו?
האמבטיה הרותחת
ידיו של משה

76
77
77
77
78
78
78
78
79
79

ויצא
עזיבת הצדיק
יעקב בבית אל
חמדתו של לבן
בכיה של לאה
אצילות רוחה של רחל
עקרותה של רחל
הבן הנוסף
גנבת התרפים

36
36
37
37
38
39
39
39

ויחי
קבורת ארץ ישראל
שמע ישראל ,ה' אחד
הברכות נכללות זו בזו
לווייתו של יעקב
יוסף חוזר לבור
מעלת השלום

56
57
57
58
59
59

יתרו
מה שמע יתרו?
תכונות הדיין
לב אחד
העליונים והתחתונים
יציאת מצרים ומתן תורה
אני על הים ,אני בסיני
הדיברות והלוחות
רואים את הקולות
נפשי יצאה בדברו
אומות העולם וקבלת התורה

80
81
81
81
82
82
82
83
84
84

וישלח
חילותיו של יעקב
חששו של יעקב
ויאבק איש עמו
נשיקת עשיו
העולם הזה והעולם הבא
מקומות שאין עליהם ערעור בעלות
רחל מבכה על בניה

40
41
41
42
42
43
43

משפטים
חוקיו ומשפטיו לישראל
תשלומי ארבעה וחמישה
כל נתיבותיה שלום
מרשעים — יצא רשע

86
87
87
88

וישב
אהבה וקנאה
הבור
לעבד נמכר יוסף
אורו של מלך המשיח

44
44
45
45

שמות

שמות
בפה רך
ישראל באמונתם
וימררו את חייהם
בעבודה קשה
עצת מרים ונבואתה
משה בבית פרעה
הרועה הנאמן
הסנה איננו אּוּכָ ל
המטה
ויוכו שוטרי בני ישראל

61
62
62
63
64
64
65

וארא
אמונתם של האבות
אותות ומופתים באדמת בני חם
תכסיסי המלחמה
דם

66
67
68
69

60
61

תוכן עניינים מפורט

חז"ל
על התורה

24
25
27
27

הלבנת פנים
יוסף בהצלחתו
יוסף ואשת פוטיפר
מאסר שר המשקים
ושר האופים

גירוש ישמעאל
העקדה — הדרך אל העקדה
העקדה — דמעות המלאכים
העקדה — האיל הנאחז בסבך

46
46
46

צפרדע
הכרת הטוב
אצבע אלוהים
ערוב
שחין
ברד

69
70
70
71
71
71

טו

יד
הצבי והצאן
עין תחת עין — ממון

88
89

תרומה
תיקון לעיוות
אי זה בית אשר תבנו לי?
התחש
עצי שיטים עומדים

90
90
91
91

תצווה
בחירת אהרן
בגדי השרד
אבני החושן
המזבח

92
93
93
93

כי תישא
חטא העגל
ההשפעה המצרית
תפילתו של משה

94
96
97

ויקהל
להתקהל וללמוד
בצלאל
בצלאל ואהליאב

98
99
99

פקודי
למנוע חשד
הקמת המשכן

100
101

ויקרא

ויקרא
יבואו טהורים ויתעסקו
במעשה טהורים
קרבן העשיר והעני
כוונת הלב
"וא־לוהים יבקש את נרדף"

102
103
103
103

צו
כאילו הקרבתם
נקי כפיים
אש המערכה
קרבן התודה

104
104
105
105

שמיני
משה ואהרן
אש זרה
מי קובר את מי
נכנס יין יצא סוד
שכרות

106
107
107
107
108

המאכלים האסורים
טומאה וטהרה

109
109

תזריע
מעשי הבורא ומעשי האדם
בריתך שחתמת בבשרנו
מי האיש החפץ חיים

110
111
111

מצורע
לשונם חרב חדה
טהרת המצורע
צרעת הבית

112
113
113

אחרי מות
מסירות נפש וקידוש ה'
משפטים וחוקים
מעשה ארץ מצרים
כשושנה בין החוחים

114
114
115
115

קדושים
כבוד האב ומורא האם
למען הדורות הבאים
ולפני עור לא תיתן מכשול
תוכחה
ואהבת לרעך כמוך

116
116
117
117
117

אמור
שור ,כבש ועז
השור — ראש הקרבנות
מי הקדימני ואשלם
ממחרת השבת
הנפת העומר
שמחת המועדים
המקלל

118
119
119
119
120
120
121

בהר
מצוות השמיטה
והחזקת בו
וחי אחיך עמך
הונאת דברים
לשון רכה

122
122
123
123
123

בחוקותי
עמלים בתורה
חוקות שמים וארץ
השכנת השכינה
גשמים בעתם
זכר עשה לנפלאותיו

124
124
125
125
126

ברכת המאכל וברכת השלום
השבתת חיה רעה

126
127

במדבר

במדבר
ישראל במדבר
סגולה יקרה
דגלי מדבר
הדגלים
כמו מלאכים

128
129
129
130
131

נשא
להטיל שלום
בין איש לאשתו
מי סוטה
מידה כנגד מידה
חוטא או קדוש
מי מברך
גדול השלום
שובה של השראת השכינה

132
132
133
133
134
134
135

בהעלותך
מעשה המנורה
האירו לפני
פסח שני
המתאוים
שבעים זקנים
אלדד ומידד
מרים ,אהרן ומשה

136
137
137
137
138
138
139

שלח
בחירת המרגלים
קברי אבות
קפיצת הדרך
עמלק
טענות המרגלים
בכי
ציצית
חבל הצלה

140
140
141
141
141
142
142
143

קורח
מחלוקת לשם שמים
אוי לרשע ואוי לשכנו
בוקר
פי הארץ
חכמות נשים בנתה ביתה
מטה אהרון

144
144
145
145
146
146

חוקת
חוקה חקקתי
תבוא פרה
ותכפר על מעשה העגל
פרתו של החמדן
לעיני בני ישראל
הרועה בעקבות הצאן
אוהב שלום
פטירת אהרון
ויראו כל העדה
נחש הנחושת
נס מעברות נחל ארנון
עוג מלך הבשן

148
149
149
150
151
151
152
152
153
153
153

בלק
הכלבים והזאב
בלעם ואברהם
יודע דעת עליון
בלעם הולך לקלל
את ישראל
מקומות שישראל נופלים
ברכות בלעם
מה טובו אוהליך
עצת בלעם

156
156
157
157
157

פינחס
פינחס
מעלת הנשים
ויקרב משה את משפטן
אלוהי הרוחות לכל בשר
אשר יצא לפניהם
נוצר תאנה יאכל פריה

158
158
159
160
160
161

מטות
שבועה בשם ה'
נדרים
נקמת ישראל ממדיין
משה ופינחס
הריגת בלעם
הכשרת כלי גויים
טעותם של בני גד ובני ראובן

162
163
163
164
164
164
165

מסעי
מסעי בני ישראל
יורה חטאים בדרך
חביבה הארץ

166
167
167

154
155
155

יז

טז
דברים

לכל מקום שתלך —
המצוות מלוות אותך
רחמים וגזֵ רות
למען ייטב לך
והארכת ימים
עמלק

190
191

כי תבוא
ביכורים
היום הזה
מעמד הברכות והקללות

192
193
193

189
190

דברים
נאמנים פצעי אוהב
תוכחה וברכה
אלף פעמים
לא תכירו פנים
דברי שלום

168
169
169
170
171

ואתחנן
לא תעבור את הירדן
תחנוני משה
לא בכל מחיר
זכור ושמור
חלקי ה'
שבח המלאכים
ואהבת
קריאת שמע
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חז"ל על התורה

פרשת בראשית ,הפרשה הראשונה בתורה ,מציגה
את סיפור הבריאה ואת האירועים המרכזיים בשחר
היווצרותה של האנושות ,אולם היא עושה זאת בקיצור רב
ובתמציתיות .בספרות חז"ל ניתנים הרקע של האירועים,
לצד הסברים והבנת משמעותם.
בפרק שלפנינו — על האותיות ושמות הבורא שבהם נברא
העולם; על בריאת האדם — ייחודו של האדם ,מדוע נברא
יחידי ,ועל השיקולים שהועלו בטרם נברא; על פיתויו של
הנחש; ועל מניעיו של קין בהרגו את הבל.

מבוא לפרק,
הכולל הצגת הנושא
וסקירת התכנים
שיובאו בפרק

האות הראשונה שבתורה

התורה נפתחת במילה בראשית ,וזו מתחילה באות ב' .חכמינו מסבירים
ְל ׁשֹון ְ ּב ָר ָכה .מלשון ברכה ,שגם
מדוע אין התורה נפתחת באות א' — האות הראשונה שבאלף־בית.

וְ ָל ָּמה ְ ּב ֵבי"ת? ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְל ׁשֹון ְ ּב ָר ָכה ,וְ ל ֹא ְ ּב ָא ֶל"ף ׁ ֶשהוּא ְל ׁשֹון ֲא ִר ָירה.

היא פותחת בב'ֲ .א ִר ָירה.
קללה (משורש 'ארור').

עֹול ִמי ֶא ָּלא ְ ּב ֵבי"תֶ ׁ ,ש ּל ֹא
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּאֵ :אינִי ּב ֵֹורא ֶאת ָ
ָא ַמר ַה ָ ּק ׁ
עֹולם יָ כֹול ַל ֲעמֹוד וְ נִ ְב ָרא ִ ּב ְל ׁשֹון
יא ְך ָה ָ
אֹומ ִריןֵ :ה ָ
עֹולם ְ
יְ ה ּו ָּכל ָ ּב ֵאי ָה ָ
ֲא ִר ָירה? ֶא ָ ּלא ֲה ֵרינִי ּב ֵֹורא אֹותֹו ְ ּב ֵבי"תּ ִ ,ב ְל ׁשֹון ְ ּב ָר ָכה ,וְ או ַּלי יַ ֲעמֹוד.

יאךְ ָה ָ
ֵה ָ
עֹולםֲ ...א ִר ָירה .כיצד עולם
שראשיתו לשון קללה יכול
להתקיים.

ביאור

מקור  -לפי סוגה
ומיקום מדויק

(תלמוד — ירושלמי ,חגיגה ב ,א)

העולם מעיד על בוראו

כיצד התמודד רבי עקיבא עם אדם שביקש הוכחה חותכת לקיומו של
בורא שברא את העולם.

עֹולם ַהּזֶ ה — ִמי ְ ּב ָראֹו? ָא ַמר לֹו:
ַמ ֲע ֶ ׂשה ׁ ֶש ָ ּבא ִמין וְ ָא ַמר ְל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבאָ :ה ָ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּאָ .א ַמר לֹוַ :ה ְר ֵאינִי דָּ ָבר ָ ּברוּר! ָא ַמר לֹוְ :ל ָמ ָחר ָּתבֹא ֵא ַלי.
ַה ָ ּק ׁ

ִמין .כופרַ .ה ְר ֵאינִי דָּ ָבר ָ ּברוּר.
הוכח לי.

לֹוב ׁש? ָא ַמר לֹוּ ֶ :בגֶ דָ .א ַמר לֹוִ :מי
ְל ָמ ָחר ָ ּבא ֶאצְ לֹוָ ,א ַמר לֹוָ :מה ַא ָּתה ֵ
אֹורגָ .א ַמר לֹוֵ :אינִי ַמ ֲא ִמינְ ךָ ַ ,ה ְר ֵאינִי דָּ ָבר ָ ּברוּר! ָא ַמר
ֲע ָ ׂשאֹו? ָא ַמר לֹוָ :ה ֵ
אֹורג ֲע ָ ׂשאֹו? ָא ַמר לֹו :וְ ַא ָּתה
יֹוד ַע ׁ ֶש ָה ֵ
לֹו :ו ָּמה ַא ְר ֶאה ְלךָ ? וְ ֵאין ַא ָּתה ֵ
עֹולמֹו?
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּב ָרא ֶאת ָ
יֹוד ַע ׁ ֶש ַה ָ ּק ׁ
ֵאינְ ךָ ֵ
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מידת הדין ומידת הרחמים

לא־ל שמות רבים ,וכל שם מבטא צורת התגלות מסוימת .שם ה' — 'שם
הויה' — מבטא את מידת החסד והרחמים ,ואילו שם א־לוהים מבטא את
מידת הדין .חכמינו מסבירים מדוע בבריאת העולם נעשה שימוש בשני
השמות.

תֹולדֹות ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ָּב ְר ָאם ְּביֹום ֲעשׂ ֹות ה' ֱא־ל ִֹהים ֶא ֶרץ
"א ֶּלה ְ
ֵ
וְ ׁ ָש ָמיִ ם"(בראשית ב ,ד).
נֹותן
לֹוקים' — ְל ֶמ ֶלךְ ׁ ֶש ָהי ּו לֹו ּכֹוסֹות ֵר ִיקיםָ .א ַמר ַה ֶּמ ֶלךְ ִ :אם ֲאנִי ֵ
'ה' ֱא ִ
יסין .ו ֶּמה ָע ָ ׂשה ַה ֶּמ ֶלךְ ? ֵע ֵרב
תֹוכן ַח ִּמין ֵהם ִמ ְת ַ ּב ְּק ִעין ,צֹונֵן ֵהם ַמ ְק ִר ִ
ְל ָ
ַח ִּמין ְ ּבצֹונֵן ,וְ נָ ַתן ָ ּב ֶהם וְ ָע ְמדוּ.

האות הראשונה שבתורה

התורה נפתחת במילה בראשית ,וזו מתחילה באות ב' .חכמינו מסבירים
ְל ׁשֹון ְ ּב ָר ָכה .מלשון ברכה ,שגם
מדוע אין התורה נפתחת באות א' — האות הראשונה שבאלף־בית.

וְ ָל ָּמה ְ ּב ֵבי"ת? ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְל ׁשֹון ְ ּב ָר ָכה ,וְ ל ֹא ְ ּב ָא ֶל"ף ׁ ֶשהוּא ְל ׁשֹון ֲא ִר ָירה.

היא פותחת בב'ֲ .א ִר ָירה.
קללה (משורש 'ארור').

עֹול ִמי ֶא ָּלא ְ ּב ֵבי"תֶ ׁ ,ש ּל ֹא
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּאֵ :אינִי ּב ֵֹורא ֶאת ָ
ָא ַמר ַה ָ ּק ׁ
עֹולם יָ כֹול ַל ֲעמֹוד וְ נִ ְב ָרא ִ ּב ְל ׁשֹון
יא ְך ָה ָ
אֹומ ִריןֵ :ה ָ
עֹולם ְ
יְ ה ּו ָּכל ָ ּב ֵאי ָה ָ
ֲא ִר ָירה? ֶא ָ ּלא ֲה ֵרינִי ּב ֵֹורא אֹותֹו ְ ּב ֵבי"תּ ִ ,ב ְל ׁשֹון ְ ּב ָר ָכה ,וְ או ַּלי יַ ֲעמֹוד.

יאךְ ָה ָ
ֵה ָ
עֹולםֲ ...א ִר ָירה .כיצד עולם
שראשיתו לשון קללה יכול
להתקיים.

ְל ֶמ ֶלךְ  .משל למלךַ .ח ִּמין.
מים חמיםִ .מ ְת ַ ּב ְּק ִעין.
נשבריםַ .מ ְק ִר ִיסין.
מתכווציםָ .ע ְמדוּ .נשארו
בשלמותם.
ְיִהי ּו ַה ְ
חֹוט ִאים ְמרו ִ ּּבים .לא
תהיה לבני־האדם יראה
יאךְ ָה ָ
מפני הבוראֵ .ה ָ
עֹולם...
ַל ֲעמֹוד .מידת הדין תדקדק
עם האדם כחוט השערה
והעולם לא יוכל להתקיים.

(מדרש — בראשית רבה ,פרשה יב)

תיאור בריאת האדם בתורה שונה מבריאת שאר היצורים .הבורא מדבר
על בריאתו בלשון רבים ("נעשה אדם") ,וחכמינו פירשו לשון זו כדיון
שנערך — בין הקב"ה לבין עצמו או בינו למלאכי השרת — בשאלה אם אכן
ראוי לברוא את האדם.

העולם מעיד על בוראו

כיצד התמודד רבי עקיבא עם אדם שביקש הוכחה חותכת לקיומו של
בורא שברא את העולם.
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עֹולם ְ ּב ִמדַּ ת
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּאִ :אם ּב ֵֹורא ֲאנִי ֶאת ָה ָ
ָּכ ְך ָא ַמר ַה ָ ּק ׁ
עֹולם
יא ְך ָה ָ
חֹוט ִאים ְמרו ִ ּּביםּ ְ ,ב ִמדַּ ת ַהדִּ ין — ֵה ָ
ָה ַר ֲח ִמים — יִ ְהי ּו ַה ְ
יָ כֹול ַל ֲעמֹוד? ֶא ָּלא ֲה ֵרי ֲאנִי ּב ֵֹורא אֹותֹו ְ ּב ִמדַּ ת ַהדִּ ין ו ְּב ִמדַּ ת ָה ַר ֲח ִמים,
וְ ַה ְלוַ אי יַ ֲעמֹוד.

ֵא ֶּלה ְ
תֹולדֹות ...וְ ׁ ָש ָמיִם .פסוק זה
חותם את מעשה הבריאה,
ובו מוזכרים שני שמותיו של
הבורא — הויה וא־לוהים.

הדיון על בריאת האדם

(תלמוד — ירושלמי ,חגיגה ב ,א)

לֹוב ׁש? ָא ַמר לֹוּ ֶ :בגֶ דָ .א ַמר לֹוִ :מי
ְל ָמ ָחר ָ ּבא ֶאצְ לֹוָ ,א ַמר לֹוָ :מה ַא ָּתה ֵ
אֹורגָ .א ַמר לֹוֵ :אינִי ַמ ֲא ִמינְ ךָ ַ ,ה ְר ֵאינִי דָּ ָבר ָ ּברוּר! ָא ַמר
ֲע ָ ׂשאֹו? ָא ַמר לֹוָ :ה ֵ
אֹורג ֲע ָ ׂשאֹו? ָא ַמר לֹו :וְ ַא ָּתה
יֹוד ַע ׁ ֶש ָה ֵ
לֹו :ו ָּמה ַא ְר ֶאה ְלךָ ? וְ ֵאין ַא ָּתה ֵ
עֹולמֹו?
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּב ָרא ֶאת ָ
יֹוד ַע ׁ ֶש ַה ָ ּק ׁ
ֵאינְ ךָ ֵ

אֹורג
מֹוד ַיע ַעל ָה ֵ
מֹוד ַיע ַעל ַה ַ ּב ּנַאי וְ ַה ֶ ּבגֶ ד ִ
ָא ַמר ָל ֶהםּ ָ :בנַייְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַ ּביִ ת ִ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ָראֹו.
מֹוד ַיע ַעל ַה ָ ּק ׁ
עֹולם ִ
וְ ַהדֶּ ֶלת ַעל ַה ַּנ ָ ּגרָּ ,כךְ ָה ָ

מֹוד ַיע ַעל ַה ַ ּב ּנַאי .הבית
ַה ַ ּביִ ת ִ
עצמו מעיד על קיומו של
בנאי שבנאו.

(מדרש — אוצר המדרשים [אייזנשטיין] ,תמורה ,עמוד )583

פרשת בראשית ,הפרשה הראשונה בתורה ,מציגה
את סיפור הבריאה ואת האירועים המרכזיים בשחר
היווצרותה של האנושות ,אולם היא עושה זאת בקיצור רב
ובתמציתיות .בספרות חז"ל ניתנים הרקע של האירועים,
לצד הסברים והבנת משמעותם.
בפרק שלפנינו — על האותיות ושמות הבורא שבהם נברא
העולם; על בריאת האדם — ייחודו של האדם ,מדוע נברא
יחידי ,ועל השיקולים שהועלו בטרם נברא; על פיתויו של
הנחש; ועל מניעיו של קין בהרגו את הבל.

עֹולם ַהּזֶ ה — ִמי ְ ּב ָראֹו? ָא ַמר לֹו:
ַמ ֲע ֶ ׂשה ׁ ֶש ָ ּבא ִמין וְ ָא ַמר ְל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבאָ :ה ָ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּאָ .א ַמר לֹוַ :ה ְר ֵאינִי דָּ ָבר ָ ּברוּר! ָא ַמר לֹוְ :ל ָמ ָחר ָּתבֹא ֵא ַלי.
ַה ָ ּק ׁ

נִ ְפ ַטר אֹותֹו ַה ִּמיןָ .א ְמר ּו לֹו ַּת ְל ִמ ָידיוָ :מה ַהדָּ ָבר ָ ּברוּר?

נִ ְפ ַטר .הלך לו.

חז"ל על התורה

בראשית
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ִמין .כופרַ .ה ְר ֵאינִי דָּ ָבר ָ ּברוּר.
הוכח לי.

אשֹון,
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ִל ְברֹאות ָא ָדם ָה ִר ׁ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִסימֹוןּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּבא ַה ָ ּק ׁ
אֹומ ִרים :יִ ָ ּב ֵרא! ֵמ ֶהם
יתים וַ ֲחבוּרֹותֵ .מ ֶהם ְ
נַע ׂש ּו ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ׁ ּ ָש ֵרת ִּכ ִּ
ֲ
נָשקּו"
"ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת נִ ְפ ָ ּג ׁשּו צֶ ֶדק וְ ׁ ָשלֹום ׁ ָ
יִב ֵרא! זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּבֶ :
אֹומ ִריםַ :אל ָ ּ
ְ
אֹומרַ :אל
ֹומל ֲח ָס ִדים; ֱא ֶמת ֵ
יִב ֵראֶ ׁ ,שהוּא ּג ֵ
אֹומרּ ָ :
(תהלים פה ,יא)ֶ :ח ֶסד ֵ
אֹומר:
עֹושה צְ ָדקֹות; ׁ ָשלֹום ֵ
יִב ֵראֶ ׁ ,ש ֶ ׂ
אֹומרּ ָ :
יִב ֵראֶ ׁ ,ש ּכוּלּ ֹו ׁ ֶש ֶקר .צֶ ֶדק ֵ
ָּ
יִב ֵראֶ ׁ ,ש ּכו ּּלֹו ֶק ֶטט.
ַאל ָ ּ
להרחבה > עוד על משמעות בריאת האדם בצלם אלוקים ,ראו ספר המחשבה עמ'
 125ו.133-

ִּכ ִּיתים .קבוצות ,כתותֶ .ח ֶסד
נָשקוּ .הפסוק בתהלים
וֶ ֱא ֶמתָ ׁ ...
מתאר מפגש ,כביכול ,בין
מידת החסד ,האמת ,הצדק
והשלום .הוּא .האדםֶ .ק ֶטט.
קטטה.
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אשֹון ,נִ ְמ ַל ְך
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ִל ְברֹאות ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּק ׁש ַה ָ ּק ׁ
עֹול ִמים!
נַע ֶ ׂשה ָא ָדם? ָא ְמר ּו ְל ָפנָיוִ :ר ּבֹון ָה ָ
ְ ּב ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ׁ ּ ָש ֵרתָ .א ַמר ָל ֶהםֲ :
נֹוש ִּכי ִתזְ ְּכ ֶרנּ ּו ֶּובן ָא ָדם ִּכי ִת ְפ ְק ֶדנּ ּו"! (תהלים ח ,ה) ָא ַמר ָל ֶהםָ :א ָדם זֶ ה
"מה ֱא ׁ
ָ
עֹול ִמי ָח ְכ ָמתֹו ְמרו ָ ּּבה ִמ ׁ ּ ֶש ָּל ֶכם.
ׁ ֶש ֲאנִי ְמ ַב ֵ ּק ׁש ִל ְברֹאות ְ ּב ָ

נִ ְמ ַלךְ  .התייעץָ .מה ֱא ׁ
נֹוש .מהי
חשיבותו?! ִת ְפ ְק ֶדנּ וּ .תזכור
אותו.

החכמה

דֹולים
אתי — ל ֹא ְ ּג ִ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא :מ ׁ ֶֹשהָ ,ה ָא ָדם ַהּזֶ ה ׁ ֶש ָ ּב ָר ִ
ָא ַמר לֹו ַה ָ ּק ׁ
ו ְּק ַט ּנִים ֲאנִי ַמ ֲע ִמיד ִמ ֶּמנּ וּ?! ׁ ֶש ִאם יָ בֹא ַה ָ ּגדֹול ִל ּ
יטֹול ְר ׁשוּת ִמן ַה ָ ּק ָטן
יך ִל ּ
יטֹול ְר ׁשוּת ִמן ַה ָ ּק ָטן ִמ ֶּמ ּנִי' ,וְ ֵהן
אֹומר'ָ :מה ֲאנִי צָ ִר ְ
ִמ ֶּמנּ וּ ,וְ הוּא ֵ
אֹומ ִרים לֹוְ :למֹוד ִמ ּב ַֹור ֲאךָ ֶ ׁ ,שהוּא ָ ּב ָרא ֶאת ָה ֶע ְליֹונִים וְ ֶאת ַה ַּת ְח ּתֹונִים,
ְ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא ִל ְברֹאות ֶאת ָה ָא ָדם — נִ ְמ ַלךְ ְ ּב ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ׁ ּ ָש ֵרת.
(מדרש — בראשית רבה ,פרשה ח)

האדם נברא יחידי

יכ ְך נִ ְב ָרא ָא ָדם יְ ִח ִידיְ ,ל ַל ֶּמ ְדךָ ׁ ֶש ָּכל ַה ְּמ ַא ֵ ּבד נֶ ֶפ ׁש ֶא ָחד ִמּיִ ְ ׂש ָר ֵאל
ְל ִפ ָ
עֹולם ָמ ֵלא ,וְ ָכל ַה ְּמ ַקּיֵ ם נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת
ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו ִא ֵ ּבד ָ
עֹולם ָמ ֵלא.
ִמּיִ ְ ׂש ָר ֵאל ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו ִקּיֵ ם ָ

ְּכ ִאלּ ּו ִא ֵ ּבד ָ
עֹולם ָמ ֵלא .שהרי
מאדם אחד בלבד יצאו כל בני
העולםְּ .מ ַקּיֵ ם .מציל.

ֹאמר ָא ָדם ַל ֲח ֵבירֹוַ :א ָ ּבא ָ ּגדֹול ֵמ ָא ִביךָ .
ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ְשלֹום ַה ְ ּב ִרּיֹותֶ ׁ ,שלּ ֹא י ַ

ר...מ ָא ִביךָ  .שהרי כולם
ֹאמ ֵ
ׁ ֶשלּ ֹא י ַ
בני אב אחד.
ִמינִין .כופריםַ .ה ְר ֵ ּבה ְר ׁשוּיֹות
ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִם .אלים רבים ,וכל אל
ברא אדם אחר.
חֹותם .תבנית.
ָ

אֹומ ִריםַ :ה ְר ֵ ּבה ְר ׁשוּיֹות ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו ִמינִין ְ
טֹוב ַע ַּכ ָּמה ַמ ְט ְ ּבעֹות
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּאֶ ׁ ,ש ָא ָדם ֵ
ו ְּל ַה ִ ּגיד ְ ּגדו ָּּלתֹו ׁ ֶשל ַה ָ ּק ׁ
דֹוש ָ ּברו ְּך
ֹומין זֶ ה ָלזֶ ה ,ו ֶּמ ֶלךְ ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָ ּק ׁ
חֹותם ֶא ָחד וְ כו ָּּלן דּ ִ
ְ ּב ָ
ֹומה
אשֹון וְ ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהן דּ ֶ
חֹותמֹו ׁ ֶשל ָא ָדם ָה ִר ׁ
הוּא ָט ַבע ָּכל ָא ָדם ְ ּב ָ
ַל ֲח ֵבירֹו.

ָא ַמר לֹו :וְ ַא ָּתה ָמה ׁ ִש ְמךָ ? ָא ַמרָ :א ָדםָ .א ַמר לֹוָ :ל ָּמה? ָא ַמר לֹוִ :מ ּ ְפנֵי
אתי ִמן ָה ֲא ָד ָמה.
ׁ ֶש ִּנ ְב ֵר ִ
ָא ַמר לֹו :וַ ֲאנִי ָמה ׁ ְש ִמי? — ֲא־דֹנָיָ .א ַמר לֹו :וְ ָל ָּמה? — ׁ ֶש ַא ָּתה ָאדֹון ַעל
ָּכל ַמ ֲע ֶ ׂשיךָ .

עֹולם.
לֹומרּ ִ :ב ׁ ְש ִב ִילי נִ ְב ָרא ָה ָ
יכ ְך ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַחּיָ יב ַ
ְל ִפ ָ

(מדרש — בראשית רבה [תיאודור־אלבק] ,פרשה ח; פסיקתא רבתי [איש
שלום] פיסקא יד — פרה)

חכמינו עוסקים גם בשאלה מדוע נכתבה בריאת האדם בלשון רבים
("נעשה אדם") ,על אף הטעות שעלולה להיגרם מכך.

ֹותב ַמ ֲע ֶ ׂשה ָּכל יֹום וָ יֹום.
ֹותב ֶאת ַה ּת ָֹורהָ ,היָ ה ּכ ֵ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָהיָ ה מ ׁ ֶֹשה ּכ ֵ
נַע ֶ ׂשה ָא ָדם ְּבצַ ְל ֵמנּו
ֹאמר ֱא־ל ִֹהים ֲ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ַל ּ ָפסוּק ַהּזֶ הֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
נֹותן ּ ִפ ְתחֹון
עֹולם! ָמה ַא ָּתה ֵ
מּותנּו" (בראשית א ,כו)ָ ,א ַמר ְל ָפנָיוִ :ר ּבֹון ָה ָ
ִּכ ְד ֵ
ּ ֶפה ַל ִּמינִים? ֶא ְת ְמ ָהא! ָא ַמר לֹוְּ :כתֹוב ,וְ ָהרֹוצֶ ה ִל ְטעֹות — יִ ְט ֶעה.

להרחבה > על המשמעות העמוקה שבשמות הנבראים ,ראו ספר המחשבה עמ' .8

ים...מ ֶּמנּ וּ .כלומר
דֹול ִ
ל ֹא ְ ּג ִ
עתידים לצאת ממנו גם
גדולים וגם קטנים (במראה
ובחשיבות)ִ .ל ּיטֹול ְר ׁשוּת.
לשתף ,להתייעץ.

בדברי חכמינו כמה הסברים לבריאת אדם אחד ,יחידי ,שממנו התפתחה
האנושות.

נֵיהםָ ,א ַמר ָל ֶהם:
ֶמה ָע ָ ׂשה? ִּכ ּינֵס ָּכל ְ ּב ֵה ָמה ַחּיָ ה וְ עֹוף וְ ֶה ֱע ִב ָירם ִל ְפ ֶ
אשֹון,
יֹוד ִעים .וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּב ָרא ָא ָדם ָה ִר ׁ
מֹותם ׁ ֶשל ֵא ּילוּ? וְ ל ֹא ָהי ּו ְ
ָמה ׁ ְש ָ
מֹותם ׁ ֶשל ֵאילּ וּ?
ִּכ ּינֵס ָּכל ְ ּב ֵה ָמה ַחּיָ ה וְ עֹוף וְ ֶה ֱע ִב ָירם ְל ָפנָיוָ ,א ַמרָ :מה ׁ ְש ָ
ָא ַמרָ :לזֶ ה נָ ֶאה ִל ְקרֹותֹו ׁשֹור ,וְ ָלזֶ ה נָ ֶאה ִל ְקרֹותֹו סוּס ,וְ ָלזֶ ה ָ ּג ָמל וְ ָלזֶ ה
נֶשר וְ ָלזֶ ה ַא ְריֵ ה ,זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב" :וַ ּיִ ְק ָרא ָה ָא ָדם ׁ ֵשמֹות ְל ָכל ַה ְּב ֵה ָמה ְּולעֹוף
ֶׁ
ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ְּולכֹל ַחּיַ ת ַה ּ ָ ׂש ֶדה" (בראשית ב ,כ).

בריאת האדם בלשון רבים

בראשית > חז"ל על התורה

חז"ל על התורה

יכ ּה ָל ָא ֶרץָ .א ְמר ּו
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא? נָ ַטל ֱא ֶמת וְ ִה ׁ ְש ִל ָ
ֶמה ָע ָ ׂשה ַה ָ ּק ׁ
עֹול ִמים! ָמה ַא ְּת ְמ ַבּזֶ ה
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּאִ :ר ּבֹון ָה ָ
ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ׁ ּ ָש ֵרת ִל ְפנֵי ַה ָ ּק ׁ
"א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ
יכ ִסּיָ יה ׁ ֶש ְּלךָ ?! ַּת ֲע ֶלה ֱא ֶמת ִמן ָה ָא ֶרץ! זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב ֱ :
ַא ְל ִט ְ
ִּתצְ ָמח" (תהלים פה ,יב).

נָטל ֱא ֶמתָ ...ל ָא ֶרץ .השליך
ַ
את מידת האמת ,ואם
כן נמצאו הרוב תומכים
בבריאהַ .א ְל ִט ְיכ ִסּיָ יה .חותם.
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(משנה — סנהדרין ד ,ה)

עֹולם .גורל
ִ ּב ׁ ְש ִב ִילי נִ ְב ָרא ָה ָ
העולם תלוי בי.

בריאת האיש והאישה

ַמ ֲע ֶ ׂשה .תיאור מעשה
הבריאהְ .ל ָפנָיו .לפני
הקב"הִ ּ .פ ְתחֹון ּ ֶפה ַל ִּמינִים.
לכופרים .שמלשון הפסוק
נראה כאילו יש כמה אלים
שיצרו יחד את האדםָ .הרֹוצֶ ה
ִל ְטעֹות — יִ ְט ֶעה .לפני האדם
עומדת האפשרות לבחור
בדרך המוטעית ,והדבר תלוי
בו.

חכמינו מרחיבים את סיפור יצירת האישה ,במבט הרואה באיש ובאישה
שני חצאים של ישות אחת.

דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ֶאת ָא ָדם
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ְר ְמיָ ה ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ רּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּק ׁ
אשֹון ַאנְ דְּ רֹוגִ ינֹוס ְ ּב ָראֹו .זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב" :זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ְּב ָר ָאם" (בראשית ה ,ב).
ָה ִר ׁ

ַאנְדְּ רֹוגִ ינֹוס .אדם בעל סימני מין
זכריים ונקביים כאחד.

דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ֶאת ָא ָדם ַ ּבר .בן .דְּ יו ּ ַ
ּ־פ ְרצו ִּפים .דו־
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמןּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּק ׁ
פרצופים; שני פרצופים היו
נִסרֹו וַ ֲע ָ ׂ
ּ־פ ְרצו ִּפים ְ ּב ָראֹו ,וְ ְּ
אשֹון דְּ יו ּ ַ
ָה ִר ׁ
נִסרֹו.
שאֹו ַ ּג ַ ּביִ ים — ַ ּגב ְל ָכאן וְ גַ ב ְל ָכאן .לו ,משני צדי הראשְּ .
חתכוּ ַ .ג ַ ּביִים .הפרידו באמצעו,

ולאותם שני פרצופים נעשו
גם שני גבים (כלומר שני
להרחבה > עוד על האיש והאישה כשני חצאים של נשמה אחת ,ראו ספר המחשבה גופים נפרדים).
עמ' .16
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חז"ל על התורה > בראשית

חז"ל על התורה

(מדרש — בראשית רבה ,פרשה ח; שם ,פרשה יד)

שמירה על הבריאה

ֶה ֱחזִ ירֹו .סובב והעביר אותו.
ֵּתן דַּ ְע ְּתךָ  .שים לב.

(מדרש — קהלת רבה ,פרשה ז)

חווה והנחש

חכמינו מרחיבים בסיפור חטא עץ הדעת ,ומסבירים מה היו טיעוניו של
הנחש ,ומה גרם לחוה לשכנע את אדם לאכול גם כן.

ֱא ֶמת .האומנם? ַאף ַא ֶּתם.
כלומר ,לא רק לי נאסרו
הפירות אלא גם לכם? ִמ ּתֹוךְ
דְּ ָב ֶר ָיהּ ...בֹו .בלשון תשובתה
של חווה מצא הנחש סדק
שבו יוכל להיכנס ולערער את
האיסור (היא הוסיפה איסור
על נגיעה בעץ אף שזו לא
נאסרה ,כדלהלן).

אֹוכ ִלין ִמ ֶּמנּ ּו ִּת ְהי ּו
ָא ַמר ָל ּהֵ :אין צִ ּווּי זֶ ה ֶא ָּלא ַעיִ ן ָר ָעהֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַא ֶּתם ְ
עֹולמֹות — ָּכךְ ַא ֶּתם
עֹולמֹות ו ַּמ ֲח ִריב ָ
עֹושה? ּב ֵֹורא ָ
ֵּכא־ל ִֹהיםָ .מה הוּא ֶ ׂ
עֹולמֹות; ָמה הוּא ֵמ ִמית ו ְּמ ַחּיֶ ה — ַאף
עֹולמֹות ו ְּל ַה ֲח ִריב ָ
כֹולין ִל ְברֹוא ָ
יְ ִ
כֹולין ְל ָה ִמית ו ְּל ַה ֲחיֹות.
ַא ֶּתם יְ ִ

ַעיִ ן ָר ָעה .צרות עין של הקב"ה,
שאינו רוצה שתיעשו דומים
כֹולין .תהיו יכולים.
לו .יְ ִ

ָה ַלךְ ַה ָּנ ָח ׁש וְ נָ גַ ע ָ ּב ִא ָילןָ ,צוַ ח וְ ָא ַמרָ :ר ׁ ָשע! ַאל ִּת ַ ּגע ִ ּביָ ...ה ַל ְך ַה ָּנ ָח ׁש
וְ ָא ַמר ָל ִא ׁ ּ ָשהֲ :ה ֵרינִי נָ גַ ְע ִּתי ָ ּב ִא ָילן וְ ל ֹא ַמ ִּתיַ ,אף ַא ְּת ְ ּג ִעי ּבֹו וְ ל ֹא ָתמו ִּתי.
ָה ְל ָכה ָה ִא ׁ ּ ָשה וְ נָ גְ ָעה ָ ּב ִא ָילן ,וְ ָר ֲא ָתה ַמ ְל ַאךְ ַה ָּמוֶ ת ׁ ֶש ָ ּבא ְּכנֶ גְ דָּ ּהָ ,א ְמ ָרה:
נֹותנָ ּה
עֹושה לֹו ִא ׁ ּ ָשה ַא ֶח ֶרת וְ ְ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ֶ ׂ
או ַּלי ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנִי ֵמ ָתה ,וְ ַה ָ ּק ׁ
ֹאכל ִע ִּמיִ ,אם נָ מוּת ׁ ְשנֵינ ּו נָ מוּת ,וְ ִאם
ָל ָא ָדם! ֶא ָּלאֲ ,ה ֵרינִי ּג ֶֹור ֶמת לֹו ׁ ֶשּי ַ
נִ ְחיֶ ה ׁ ְשנֵינ ּו נִ ְחיֶ ה.

ָצוַ ח .האילןֶ ׁ .ש ָ ּבא ְּכנֶ גְ דָּ ּה.
שמתקרב ועומד מולה.
עֹושה לֹו .לאדם.
ֶׂ

ָה ַל ְך ַה ָּנ ָח ׁש וְ ָא ַמר ָל ִא ׁ ּ ָשהֱ :א ֶמת ׁ ֶש ַאף ַא ֶּתם ְמצֻ ִּוים ַעל ּ ֵפרֹות ָה ִא ָילן
תֹוך ַה ָ ּגן ָא ַמר ֱא־ל ִֹהים
"ּומ ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ְּב ְ
ַהּזֶ ה? ָא ְמ ָרה לֹוֵ :הןֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרִ :
יה ָמצָ א
ֹוך דְּ ָב ֶר ָ
ֹאכלּו ִמ ֶּמנּ ּו וְ ל ֹא ִת ְ ּגעּו ּבֹו ּ ֶפן ְּת ֻמתּון" (בראשית ג ,ג)ִ .מ ּת ְ
ל ֹא ת ְ
ּ ֶפ ַתח ְל ִה ָּכנֵס ּבֹו.

ֹאכל ִע ָּמ ּה...
רֹותיו ַ ּגם ְל ַב ְע ָל ּה ׁ ֶשּי ַ
וְ ָל ְק ָחה וְ ָא ְכ ָלה ִמ ּ ֵפרֹות ָה ִא ָילן ,וְ נָ ְתנָ ה ִמ ּ ֵפ ָ
(מדרש — פרקי דרבי אליעזר ,פרק יג)

להרחבה > את סיפור חטא עץ הדעת תוכלו לקרוא בספר התורה עמ' .9

הריגתו של הבל

חכמינו מרחיבים את המסופר במקרא על הרצח הראשון .מדוע הרג קין
את הבל ,מה הייתה תגובתו של קין לאחר הרצח ומה היה עונשו.

ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו" (בראשית ד ,ח)ָ .מה ָא ַמר לֹו? ָא ַמר ַקיִ ן ְל ֶה ֶבל:
"וַ ּי ֶ
עֹולם? ָא ַמר לֹוֵ :הן.
נְ ַח ֵּלק ָה ָ

הקב"ה ברא את העולם לכבוד האדם ,אך בזה טמונה גם אחריות גדולה.

נְטלֹו וְ ֶה ֱחזִ ירֹו ַעל
אשֹוןָ ,
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ֶאת ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּק ׁ
ָּכל ִא ָילנֵי ַ ּגן ֵע ֶדן ,וְ ָא ַמר לֹוְ :ר ֵאה ַמ ֲע ַ ׂשי ַּכ ָּמה נָ ִאים ו ְּמ ׁשו ָ ּּב ִחין ֵהן ,וְ ָכל
אתיֵּ .תן דַּ ְע ְּתךָ ׁ ֶש ּל ֹא ְּת ַק ְל ֵקל וְ ַת ֲח ִריב ֶאת
אתי ִ ּב ׁ ְש ִב ְילךָ ָ ּב ָר ִ
ָמה ׁ ֶש ָ ּב ָר ִ
עֹול ִמיֶ ׁ ,ש ִאם ִק ְל ַק ְל ָּת ֵאין ִמי ׁ ֶשּיְ ַת ֵ ּקן ַא ֲח ֶריךָ .
ָ

בראשית > חז"ל על התורה

ינֵיהם ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ָלזֶ ה ַעל
נָטל ֶה ֶבל צֹאנֹו וְ ַקיִ ן ֲא ָד ָמה ַל ֲעבֹוד ,וְ ִה ְתנ ּו ֵ ּב ֶ
ַ
רֹודף
זֶ ה ְּכלוּםְּ .כ ׁ ֶש ּנ ַָטל ֶה ֶבל ֶאת צֹאנֹו ִה ְת ִחיל ִל ְרעֹות ֶאת ַה ּצֹאן ,וְ ַקיִ ן ֵ
נִצ ַח ֶה ֶבל ֶאל
ַא ֲח ָריו ֵמ ַהר ְל ִב ְק ָעה ו ִּמ ִ ּב ְק ָעה ְל ַהר ַעד ׁ ֶש ִּנ ְת ַא ֲחז ּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה ,וְ ֵ ּ
ַקיִ ן וְ נָ ַפל ַּת ְח ָּתיו .ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ַקיִ ן ָּכךְ ִה ְת ִחיל צֹווֵ ַחֶ :ה ֶבל ָא ִחי! ַאל ַּת ֲע ֶ ׂשה
ִ ּבי ָר ָעה! וְ ִר ֵחם ָע ָליו וְ ִה ּנִיחֹו ,וְ ָע ַמד וַ ֲה ָרגֹו.

ָמה ָא ַמר לֹו .שהרי במקרא
לא מופיעה שיחה
עֹולם .נחלק
ביניהם .נְ ַח ֵּלק ָה ָ
בינינו את העולם.

חז"ל על התורה

יֹוחנָןָ :א ָדם וְ ַח ָּוה ִּכ ְבנֵי ֶע ְ ׂש ִרים ׁ ָשנָ ה נִ ְב ְראוּ.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָ

ִּכ ְבנֵי ֶע ְ ׂש ִרים .במראה
ובהתפתחות.

החכמה
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ִה ְתנוּ .הסכימו .לּ ֹא ֵיְהא...
ְּכלוּם .שלא תהיינה תלונות
רֹודףְ ...ל ַהר .לכל
הדדיותַ .קיִ ן ֵ
מקום שאליו הלך הבל
לרעות את צאנו בא קין וטען
שהקרקע שלו.

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֲה ָרגֹוָ ,א ַמרֶ :א ְב ַרח ִמ ּ ְפנֵי ָא ִבי וְ ִא ִּמיֶ ׁ ,ש ֵאין ְמ ַב ְּק ׁ ִשין אֹותֹו ֶא ָּלא
דֹוש
עֹולם ֶא ָּלא ֲאנִי וְ הוּאִ .מּיָ ד נִ גְ ָלה ָע ָליו ַה ָ ּק ׁ
ִמ ֶּמ ּנִי — ׁ ֶש ֵאין ֶא ָחד ָ ּב ָ
רֹוחִ ,מ ּ ָפנַי ֵאין ַא ָּתה
בֹותיךָ ַא ָּתה יָ כֹול ִל ְב ַ
ָ ּברוּךְ הוּאָ ,א ַמר לֹוִ :מ ּ ְפנֵי ֲא ֶ
רֹוחֵ ...אי ֶה ֶבל ָא ִחיךָ ?
יָ כֹול ִל ְב ַ
יחם ָע ֶליךָ וְ ל ֹא ֲה ָרגְ ךָ ְּכ ׁ ֶש ָּנ ַפ ְל ָּת ַּת ְח ָּתיו ,וְ ַא ָּתה ָע ַמ ְד ָּת
ָא ַמר לֹו :וַ וי לֹו ׁ ֶש ִר ֵ
וְ ָה ַרגְ ָּת אֹותֹו.
יך ֲה ָרגֹו? ָע ָ ׂשה לֹו ּ ְפצִ יעֹות ּ ְפצִ יעֹותַ ,ח ּבוּרֹות ַח ּבוּרֹות ְ ּב ֶא ֶבןּ ְ ,ביָ דֹו
וְ ָה ֵא ְ
נִש ָמתֹו יֹוצֵ את ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ְל ַצ ָּוארֹו...
יכן ׁ ְ
יֹוד ַע ֵמ ֵה ָ
ו ְּב ַרגְ ָליוֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָהיָ ה ֵ
יתי ָהרוּג ִמּיָ ַמי ,וְ ִכי
עֹולם! ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי וְ ל ֹא ָר ִא ִ
ָא ַמר לֹו ַקיִ ןִ :ר ּבֹונֹו ׁ ֶשל ָ
"ארּור ָא ָּתה
יֹוד ַע ׁ ֶש ֲאנִי ַמ ֵּכה ּו ְ ּב ֶא ֶבן וְ הוּא ֵמת?! וְ ֵה ׁ ִשיבֹו ִמּיָ דָ :
יתי ֵ
ָהיִ ִ
ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפצְ ָתה ֶאת ּ ִפ ָיה ָל ַק ַחת ֶאת דְּ ֵמי ָא ִח ָיך ִמּיָ ֶד ָך; ִּכי ַת ֲעבֹוד
תֹוסף ֵּתת ּכ ָֹח ּה ָל ְך" (שם,יא–יב).
ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ֵ
טֹורין ׁ ֶש ַּמ ְל ׁ ִשינִין ֶאת ָה ָא ָדם
עֹולם! יֵ ׁש ְל ָפנֶיךָ דֵּ ָל ִ
יבֹונֹו ׁ ֶשל ָ
ָא ַמר ְל ָפנָיוִ :ר ּ
יֹוד ִעין ׁ ֶש ֲאנִי ֲה ַרגְ ִּתיו ,וְ ַא ָּתה
ְל ָפנֶיךָ ? ָא ִבי וְ ִא ִּמי ֲה ֵרי ֵהן ָ ּב ָא ֶרץ וְ ֵאינָ ן ְ
סֹובל...
עֹולם ּכוּלּ ֹו ֲאנִי ֵ
ֹוטה! ָּכל ָה ָ
יֹוד ַע?! ָא ַמר לֹוׁ :ש ֶ
ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ִמ ּנַיִ ן ַא ָּתה ֵ
סֹובל ,וַ ֲעוֹונִי ֵאינְ ךָ יָ כֹול ִל ְס ּבֹול? ָ ּ
"גדֹול
עֹולם ּכו ּּלֹו ַא ָּתה ֵ
ָא ַמר לֹוָּ :כל ָה ָ
ֲעוֹנִי ִמ ּנְשׂ ֹוא" (שם ,יג)?!

טֹורין .מלשיניםֶ .את .על.
דֵּ ָל ִ
סֹובל .נושא ומחזיקּ ָ .גדֹול ֲעוֹנִי
ֵ
ִמ ּנְשׂ ֹוא .האם גדול עווני מכדי
שתוכל לשאת אותו.

ית ְּת ׁשו ָּבה ,צֵ א וּגְ ֵלה ִמן ַה ָּמקֹום ַהּזֶ הְּ ...כ ׁ ֶשּיָ צָ א,
הֹואיל וְ ָע ִ ׂש ָ
ָא ַמר לֹוִ :
יתה ָה ָא ֶרץ ִמזְ דַּ ַעזְ עֹות ִמ ַּת ְח ָּתיו ,וְ ָהי ּו ַחּיֹות
הֹולךְ ָ ,היְ ָ
ָּכל ָמקֹום ׁ ֶש ָהיָ ה ֵ
"קיִ ן ָה ַרג ֶאת
אֹומרֹות זֹו ָלזֹוַ :
"מה ּו זֶ ה"? ְ
אֹומרֹות ַ
ו ְּב ֵהמֹות ִמזְ דַּ ַעזְ עֹות וְ ְ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ָע ָליו נָע וָ נָ ד ִּת ְהיֶ ה".
ֶה ֶבל ָא ִחיו ָ ּגזַ ר ַה ָ ּק ׁ

ִמזְ דַּ ַעזְ עֹות .נעה ברעדה.

(מדרש — תנחומא ,פרשת בראשית)
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החכמה

חז"ל על התורה

נח
חלקה הראשון של פרשת נוח עוסק בנושא המבול.
התורה מספרת על החלטתו של הבורא למחות את כל
החיים ,ועל הצלתם של בני משפחת נוח הצדיק ,ועמם
נציגי כל החיות ,ששהו בתיבה במשך כל זמן המבול.
בחלקה השני של הפרשה מתוארת ההתחלה החדשה
של האנושות ,התחלה שהיא גם אופטימית ומשמחת ,גם
מפוכחת יותר ,אך גם רצופה כישלונות (של נוח עצמו,
ולאחר מכן בניית מגדל בבל ועונשו של אותו דור) .בפרשה
גם רשימות מפורטות של אומות העולם ותולדותיהם,
לצד המשך תיעוד הכרוניקה של משפחת נוח — המגיעה
לשיאה עם הופעתו של אברם.
בפרק שלפנינו — ייחודיותו של נוח ויחסיו עם בני דורו,
חטאם של בני דור המבול ,בניית התיבה ,שכרותו של נוח,
וטיבם וחטאם של בני דור הפלגה ,בוני המגדל בבבל.

נוח ודורו

דֹורֹותיו .לעומת
יֹוחנָןּ ְ :ב ָ
התורה מספרת שנוח היה איש צדיק תמים "בדורותיו" .מה פשר ההדגשה ָא ַמר ַר ִ ּבי ָ
בני דורו בלבד .ל ֹא ְ ּבדֹורֹות
הזאת? בתלמוד מובאת מחלוקת בשאלה זו.
ֲא ֵח ִרים .שלעומתם לא היה
דֹורֹותיו" (בראשית ו ,ט) — ָא ַמר נחשב כל כךָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן .אם בדור
ָ
"א ֶּלה ּת ְֹולדֹות נ ַֹח ,נ ַֹח ִא ׁיש צַ דִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְּב
ֵ
חוטא כל־כך היה נוח צדיק,
ָ
דֹורֹותיו ,וְ ל ֹא ְ ּבדֹורֹות ֲא ֵח ִרים; וְ ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש ָא ַמרּ ְ :ב
ָ
יֹוחנָןּ ְ :ב
ַר ִ ּבי ָ
דֹורֹותיו ,כל שכן שהיה צדיק בדורות
אחרים.
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּבדֹורֹות ֲא ֵח ִרים.
ָמ ׁ ָשל ׁ ֶשלָ ...
יֹוחנָן .משל לדבריו
קֹומ ּה .הנוכחי,
של של רבי יוחנןּ ִ .ב ְמ ָ
ֹומה? ְל ָח ִבית ׁ ֶ
יֹוחנָן ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִינָ אָ ,מ ׁ ָשל ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ָ
נֹודף .ניכר היטב,
סמוך לחומץֵ .
נֹודףֶ ׁ ,
יח ּה ֵ
קֹומ ּה — ֵר ָ
חֹומץּ ִ .ב ְמ ָ
יַ יִ ן ׁ ֶש ָהיְ ָתה מו ַּּנ ַחת ְ ּב ַמ ְר ֵּתף ׁ ֶשל ֶ
ש ּל ֹא ומודגש עוד יותר בגלל הניגוד
לריחו החזק של היין שהחמיץ
נֹודף.
יח ּה ֵ
קֹומ ּה — ֵאין ֵר ָ
ִ ּב ְמ ָ
קֹומ ּה.
שבסמוךֶ ׁ .שלּ ֹא ִ ּב ְמ ָ
לֹוחית במקום אחר ,לא בסמוך
ֹומה? ִלצְ ִ
אֹוש ֲעיָ אָ :מ ׁ ָשל ׁ ֶשל ֵר ׁיש ָל ִק ׁיש ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ַ
נֹודף .שכן ריח
לחומץֵ .אין ֵר ָיח ּה ֵ
יח ּה ֵ
קֹומ ּה — ֵר ָ
ׁ ֶשל ּ ַפ ְליָ יטֹון ׁ ֶש ָהיְ ָתה מו ַּּנ ַחת ִ ּב ְמקֹום ַה ִּטנּ ֶֹופתּ ִ .ב ְמ ָ
נֹודף ,היין אינו כה חזק וניכר בפני
עצמו.
ֹוסם!
וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ִ ּב ְמקֹום ַה ּב ֶ
ּ ַפ ְליָיטֹון .בושםִּ .טנּ ֶֹופת.
קֹומ ּה .למרות
(תלמוד — בבלי ,סנהדרין קח ,א) זוהמהּ ִ .ב ְמ ָ
הזוהמה שסביבה.
להרחבה > את סיפור הקשר המרתק בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש ,תוכלו לקרוא
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ּבֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ָ ּגדֹול ּכ ָֹח ּה ׁ ֶשל ָח ָמסֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי דּ ֹור ַה ַּמ ּבוּל ָע ְבר ּו ַעל ַה ּכֹל,
"כי ָמ ְל ָאה
וְ ל ֹא נֶ ְח ַּתם ֲע ֵל ֶיהם ְ ּגזַ ר דִּ ינָ ם ַעד ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ְשט ּו יְ ֵד ֶיהם ַ ּב ֶ ּגזֶ לֶ ׁ .ש ֶּנ ֱא ַמרִּ :
נֵיהם וְ ִהנְ נִי ַמ ׁ ְש ִח ָיתם ֶאת ָה ָא ֶרץ" (בראשית ו ,יג).
ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמ ּ ְפ ֶ
(תלמוד — בבלי ,סנהדרין קח ,א)

ָח ָמס .גזלַ .ה ּכֹל .כל
"כי
העברותָ ּ .פ ׁ ְשטוּ .שלחוִּ .
ָמ ְל ָאהָ ...ה ָא ֶרץ" .שדווקא
בגלל החמס ,אני משמיד
אותם.

חז"ל על התורה

חומרת הגזל

מה היה חטאם החמור כל־כך של דור המבול? לדברי חכמי התלמוד,
היה דור המבול פרוץ בעבירות רבות ומגוונות ,אך החטא שהטה את הכף
לרעתם היה הגזל.

אדם ובהמה

התורה מספרת כי במבול השמיד הבורא את כל היצורים החיים — "מאדם
ועד בהמה" — חוץ מאלה שנותרו בתיבה .בדברי חכמינו אפשר למצוא כמה
הסברים מדוע הושמדו אף בעלי החיים.

יהן ְ ּבדֹור
ַר ִ ּבי ֲעזַ ְריָ ה ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַ ּבר ִסימֹון ָא ַמרַ :ה ּכֹל ִק ְל ְקל ּו ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
הֹולךְ ֵאצֶ ל ַהּזְ ֵאב ,וְ ַה ַּת ְרנְ גֹול ָהיָה ְמ ַה ֵּלךְ ֵאצֶ ל ַה ַּט ָּווס.
ַה ַּמ ּבוּלַ :ה ֶּכ ֶלב ָהיָה ֵ
"כי ִה ׁ ְש ִחית ָּכל ָּב ָ ׂשר" (בראשית ו ,יג) — ִ'ה ׁ ְש ִחית ָּכל ָא ָדם' ל ֹא
זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב ִּ
"כי ִה ׁ ְש ִחית ָּכל ָּב ָ ׂשר".
ָּכתוּבֶ ,א ָּלא ִּ

ַ ּבר .בןַ .ה ּכֹל .כל
היצוריםִ .ק ְל ְקל ּו
ַמ ֲע ֵ ׂש ֶיהן .השחיתו את
התנהגותםֵ .
הֹולךְ  .להזדווגָּ .כל
ָ ּב ָ ׂשר .כל יצור חי.

ַר ִ ּבי לו ְּליַ אנֵי ֶ ּבן ַט ְב ִרין ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יִ צְ ָחק ָא ַמרַ :אף ָה ָא ֶרץ זִ ְּינ ָתה; ָהי ּו
יאה זֹונִין.
יטים וְ ִהיא מֹוצִ ָ
זֹור ִעים ָל ּה ִח ִּ
ְ

ַאף ָה ָא ֶרץ זִ ְּינ ָתה .כביכול,
שהוציאה צמחים שלא
זרעו בה .זֹונִין .מין חיטי בר
פגומות.

"וַ ּיִ ַמח ֶאת ָּכל ַהיְ קּום ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי ָה ֲא ָד ָמהֵ ,מ ָא ָדם ַעד ְּב ֵה ָמה" (שם ,ז ,כג) — ִאם
הֹוש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחהָ :מ ׁ ָשל
ָא ָדם ָח ָטאּ ְ ,ב ֵה ָמה ֶמה ָח ְט ָאה? ׁ ָשנ ּו ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ ׁ ֻ
ְל ָא ָדם ׁ ֶש ָע ָ ׂשה חו ּ ָּפה ִל ְבנֹו ,וְ ִה ְת ִקין ִמ ָּכל ִמינֵי ְסעו ָּדהְ .ליָ ִמים ֵמת ְ ּבנֹו,
יתי ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְ ּבנִי? ַע ְכ ׁ ָשיו
ָע ַמד ו ִּפּזֵ ר ֶאת חו ּ ָּפתֹוָ .א ַמרְּ ,כלוּם ָע ִ ׂש ִ
אתי
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ָא ַמרְּ :כלוּם ָ ּב ָר ִ
ׁ ֶש ֵּמת — חו ּ ָּפה ָל ָּמה ִלי? ַאף ַה ָ ּק ׁ
חֹוטא — ְ ּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה
ְ ּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ָא ָדם? ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ָא ָדם ֵ
ָל ָּמה ִלי?

וַ ּיִ ַמח .השמיד .חו ּ ָּפה .סעודת
חתונהִ .פּזֵ ר ֶאת חו ּ ָּפתֹו .פירק
את הסעודהְּ .כלוּם ָע ִ ׂש ִיתי.
האם לא עשיתי? ָע ִ ׂש ִיתי .את
הסעודה.



(מדרש — בראשית רבה ,פרשה כח; תלמוד — בבלי ,סנהדרין קח ,א)

נוח ובני דורו

התורה מספרת כי נוח לבדו היה צדיק בדורו ,ועל כן רק הוא ומשפחתו
ניצלו .אולם מה היה היחס בין נוח לבני דורו — האם ניסה לדבר על לבם
ולשכנעם? האם העריכו אותו או בזו לו והתנגדו אליו? חכמינו מציגים
תמונה מפורטת יותר של טיב היחסים האלה.
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החכמה

חז"ל על התורה

אֹומ ִרין לֹוֲ :א ָרזִ ים ֵאלּ ּו ָל ָּמה?
נָטע ֲא ָרזִ ים ,וְ ָהי ּו ְ
ָע ַמד נ ַֹח וְ ָע ָ ׂשה ְּת ׁשו ָּבה וְ ַ
עֹולם ,וְ ָא ַמר ִלי
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ְמ ַב ֵ ּק ׁש ְל ָה ִביא ַמ ּבוּל ָל ָ
ָא ַמר ָל ֶהןַ :ה ָ ּק ׁ
ַל ֲע ׂשֹות ֵּת ָיבה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֶא ָּמ ֵלט ָ ּב ּה ֲאנִי ו ֵּב ִיתי .וְ ָהי ּו ְמ ַ ׂש ֲח ִקין ִמ ֶּמנּ ּו ו ַּמ ְל ִעיגִ ין
ִ ּב ְד ָב ָריו.

ׁ ֶש ֶא ָּמ ֵלט .שאוכל
להימלט .ו ֵּב ִיתי.
ומשפחתיְ .מ ַ ׂש ֲח ִקין.
צוחקיםַ .מ ְל ִעיגִ ין .לועגים.

הֹולךְ ו ַּמ ְכנִיס וְ ַה ּ ַפ ַחת
נֵיהם ַל ֵּת ָיבהֵּ .כיוָ ן ׁ ֶשּיָ צְ אוָּ ,היָ ה ַה ׁ ּ ֶש ֶקר ֵ
וְ נִ ְכנְס ּו ׁ ְש ֶ
יכן ָּכל ָמה ׁ ֶש ִּסי ַ ּג ְל ִּתי?
אשֹוןּ ָ .בא ַה ׁ ּ ֶש ֶקרָ ,א ַמר ָל ּהֵ :ה ָ
אשֹון ִר ׁ
לֹוק ַחת ִר ׁ
ַ
נֹוט ֶלת?
ָא ְמ ָרה לֹו :וְ ל ֹא ָּכ ְך ִה ְת ַקנְ ָּת ִע ִּמיֶ ׁ ,ש ָּכל ָמה ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ְכנִיס ֲאנִי ֶ
וְ ל ֹא ָהיָ ה לֹו ּ ִפ ְתחֹון ּ ֶפה.

אשֹון .מיד ,לפני
אשֹון ִר ׁ
ִר ׁ
השקרִ ּ .פ ְתחֹון ּ ֶפה .מענה.

עֹושה?
אֹומ ִרים לֹוָ :מה ַא ָּתה ֶ ׂ
אֹותן ֲא ָרזִ ין וְ ֵהן ְ ּג ֵד ִילין ,וְ ָהי ּו ְ
וְ ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ֶקה ָ
ו ֵּמ ׁ ִשיב ָל ֶהן ָּכ ִענְיָ ן ַהּזֶ ה ,וְ ָהי ּו ַמ ְל ִעיגִ ין ָע ָליו.

ָּכ ִענְ יָן ַהּזֶ ה .שכבר השיב להם
מקודם ,על המבול והתיבה.

עֹושה?
אֹומ ִרים לֹוָ :מה ַא ָּתה ֶ ׂ
נַס ָרן ,וְ ָהי ּו ְ
ְלסֹוף יָ ִמים — ְקצָ צָ ן וְ ָהיָ ה ְמ ְּ
אֹומר ָל ֶהן ָּכ ְך ,וְ ָהיָ ה ַמ ְת ֶרה ָ ּב ֶהן.
וְ ֵ

ְקצָ צָ ן .את הארזיםָּ .כךְ  .כפי
שאמר להם קודם.

יהן ַמ ּבוּל.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּל ֹא ָע ׂש ּו ְּת ׁשו ָּבה — ִמּיָ ד ֵה ִביא ֲע ֵל ֶ

ֵה ִביא .הקדוש ברוך הוא.


דֹוש
יֹוחנָ ןָ :א ַמר ַה ָ ּק ׁ
"ב ֶעצֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ָּבא נ ַֹח" (בראשית ז ,יג) — ָא ַמר ַר ִ ּבי ָ
ְּ
אֹומ ִרים
ָ ּברו ְּך הוּאִ :אם נִ ְכנָס נ ַֹח ַל ֵּת ָיבה ַ ּב ַּליְ ָלהַ ,ע ְכ ׁ ָשיו יִ ְהי ּו ָּכל דּ ֹורֹו ְ
ִיחין אֹותֹו
יֹוד ִעים ּבֹו ל ֹא ָהיִ ינ ּו ַמ ּנ ִ
יֹוד ִעים ּבֹו ,וְ ִא ּל ּו ָהיִ ינ ּו ְ
ָּכ ְך" :ל ֹא ָהיִ ינ ּו ְ
ֹואב לֹו — ׁ ֶשּיְ ַד ֵ ּבר!
"ב ֶעצֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ָּבא נ ַֹח" — ִמי ׁ ֶש ּכ ֵ
יכנֵס"! ֶא ָּלא ְּ
ִל ָּ

ְ ּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה .בשעות היום,
יֹוד ִעים
כשהכול רואיםְ .
ּבֹו .יודעים שנוח נכנס
ִיחין .מאפשרים.
לתיבהַ .מ ּנ ִ

ש ּלֹו וַ ּיִ ְסגֹּור ה' .את פתח
"...וַ ּיִ ְסגּ ֹור ה' ַּב ֲעדֹו" (שם ,טז) — ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵלוִ יְ :ל ַ ׂשר ׁ ֶש ָ ּק ַבע דְּ רו ְּלמו ְּסיָ א ׁ ֶ
התיבהּ ַ .ב ֲעדֹו .של נוחְ .ל ַ ׂשר.
אֹוהבֹו וַ ֲח ָב ׁשֹו ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין ,נָ ַתן ְס ַפ ְרגּ ֹוס ׁ ֶ
נָטל ֲ
ַ ּב ְּמ ִדינָ ה ,וְ ַ
שלּ ֹו ָע ָליו .משל לשרֶ ׁ .ש ָ ּק ַבע דְּ רו ְּלמו ְּסיָא...
ש ּל ֹא ַ ּב ְּמ ִדינָ ה .שהחליט על הרג
פֹוך ַה ֵּת ָיבה ,וְ ִה ִּק ָיפ ּה ֲא ָריֹות ׁ ֶ
ָּכ ְך — וַ ּיִ ְסגּ ֹור ה' ַ ּב ֲעדֹוּ ִ ,ב ְּק ׁש ּו ַל ֲה ְ
ופורענות במדינהְ .ס ַפ ְרגֹּוס.
חותםּ ִ .ב ְּק ׁש ּו ַל ֲהפֹוךְ ַה ֵּת ָיבה.
ְ ּיִגע ּו ּבֹו.
בני דורו של נוח רצו להפוך
(מדרש — תנחומא ,פרשת נח; בראשית רבה ,פרשה לב) את התיבה ולפגוע בנוח
ומשפחתוִ .ה ִּק ָיפ ּה ֲא ָריֹות .הקיף
ה' את התיבה באריות.

(מדרש — מדרש תהלים ,ז)

הטיפול בבעלי החיים

נח ומשפחתו שהו זמן רב בתיבה עם בעלי חיים רבים ומגּוונים .חכמינו
מרחיבים ומתארים את הטיפול היום־יומי בבעלי החיים ,שהיה מנת חלקו
של נוח.

אֹומר :דְּ ֵב ָילה ָהיָ ה ַמ ֲא ִכיל ּכו ָּּלםּ ְ ,ב ֵה ָמה
ו ָּמה ָהיָ ה ַמ ֲא ִכ ָילן? ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
וְ ָא ָדם וְ ַחּיָה וְ עֹוףְּ ,כ ָמה ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר "וְ ָהיָ ה ְל ָך וְ ָל ֶהם ְל ָא ְכ ָלה" (בראשית ו ,כא); וְ ֵאיזֶ ה ּו
אֹוכ ִלין ִמ ֶּמ ָּנה ,וְ ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ַה ַחּיָ ה וְ ָהעֹוף? ...זֹו דְּ ֵב ָילה.
דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּבנֵי ָא ָדם ְ
אֹוכל ְל ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ָלמוּד:
אֹומ ִרים :ל ֹאֶ ,א ָּלא ָּכל ִמין ו ִּמין ָהיָ ה ֵ
וַ ֲח ָכ ִמים ְ
עֹוריםַ ,ה ּ ִפיל — ֲעצֵ י ְ ּג ָפנִיםַ ,ה ּנ ֲַע ִמית — זְ כו ִּכית...
ַה ָ ּג ָמל — ֶּת ֶבן ,וְ ַה ֲחמֹור — ְ ׂש ִ

ָמה ָהיָה ַמ ֲא ִכ ָילן .נוח מאכיל את
בעלי החיים שבתיבה .דְּ ֵב ָילה.
תאנים מיובשותַ .מ ֲא ִכיל ּכו ָּּלם.
את כלל בעלי החיים .וְ ָהיָה ְלךָ ...
ְל ָא ְכ ָלה .שמשמעו שנוח ובעלי
החיים אכלו מאותו דבר.
ָלמוּד .מורגלַ .ה ּנ ֲַע ִמית .יען.

אֹוכ ֶלת ְ ּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת ַ ּבּיֹום ,וְ יֵ ׁש ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם
דָּ ָבר ַא ֵחר ...:יֵ ׁש ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֶ
ֹותינוּ:
יאת ַה ֶ ּג ֶברָ .א ְמר ּו ַר ּב ֵ
ישי ׁ ֶשל יֹום ,וְ יֵ ׁש ִ ּב ְק ִר ַ
ׁ ֶשל יֹום ,וְ יֵ ׁש ַ ּב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ְשנֵים ָע ָ ׂשר ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָע ָ ׂשה נ ַֹח ַ ּב ֵּת ָבה ל ֹא ָט ַעם ַט ַעם ׁ ֵשינָ ה ,ל ֹא ַ ּבּיֹום וְ ל ֹא
ַ ּב ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָעסוּק ָלזוּן ֶאת ַה ְּנ ָפ ׁשֹות ׁ ֶש ָהי ּו ִע ּמֹו...

דָּ ָבר ַא ֵחר .פירוש
אחרּ ְ .ב ׁ ָש ָעה ַא ַחת .בשעה
הראשונהּ ִ .ב ׁ ְש ַּתיִם ׁ ֶשל יֹום.
ישי.
בשעה השנייהּ ַ .ב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יאת
בשעה השלישיתּ ִ .ב ְק ִר ַ
ַה ֶ ּג ֶבר .בעלות השחרַ .ה ֶ ּג ֶבר.
התרנגולֶ ׁ .ש ָע ָ ׂשה .ששהה.

צֹול ַע.
...פ ַעם ַא ַחת ׁ ָש ָהה נ ַֹח ָלזוּן ֶאת ָה ֲא ִרי ,וְ ִה ִּכ ׁישֹו ָה ֲא ִרי וְ יָ צָ א ֵ
ַּ

ׁ ָש ָהה .התעכבִ .ה ִּכ ׁישֹו .נשכו.


(מדרש — תנחומא [בובר] ,פרשת נח; תנחומא ,פרשת נח)

השקר והפחת בתיבה

התורה מספרת שנוח הציל זכר ונקבה מכל מין של בעלי חיים ,כדי
שאותו מין יוסיף להתקיים אחרי המבול .חכמינו מרחיבים מעט רעיון זה,
ומתארים כיצד לא רק יצורים חיים ,אלא גם רעיונות מופשטים יותר (כמו
השקר) ,ניסו להינצל באמצעות תיבתו של נוח.

חז"ל על התורה

דֹוש
יֹוסיֵ :מ ָאה וְ ֶע ְ ׂש ִרים ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ַמ ְת ֶרה ַה ָ ּק ׁ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ֵ
ָ ּברוּךְ הוּא ְ ּבדֹור ַה ַּמ ּבוּלֶ ׁ ,ש ָּמא יַ ֲע ׂש ּו ְּת ׁשו ָּבהֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ּל ֹא ָע ׂש ּו ְּת ׁשו ָּבה
"ע ֵ ׂשה ְל ָך ֵּת ַבת ֲעצֵ י ֶ
ָא ַמר לֹוֲ :
גֹופר" (בראשית ו ,יד).

גֹופר .עץ
ַמ ְת ֶרה .מזהירֶ .
ממשפחת הארזים.

נֹותן
זוּג ַא ָּתה נִ ְכנָס .וְ ִאם ִּת ְרצִ י — ִּת ְהיִ י ַ ּבת זוּגִ יָ .א ְמ ָרה לֹו :ו ָּמה ַא ָּתה ֵ
ינֵיהם
לֹוק ַחתִ .ה ְת ִקינ ּו ֵ ּב ֶ
ִלי? ֲאנִי ְמ ַת ֵ ּקן ִע ָּמךְ ֶ ׁ ,ש ָּכל ָמה ׁ ֶש ֲאנִי ְמ ַס ֵ ּגל ַא ְּת ַ
לֹוק ַחת.
יכן ׁ ֶש ַה ׁ ּ ֶש ֶקר ַמ ְכנִיסִּ ,ת ְהיֶ ה ַה ּ ַפ ַחת ַ
ׁ ֶש ָּכל ֵה ָ

ֲאנִי ְמ ַת ֵ ּקן .אני ,השקר,
מסכםְ .מ ַס ֵ ּגל .מרוויח,
אוסףַ .מ ְכנִיס .אוסף
לֹוק ַחת .לעצמה.
לחיקוַ .

עלה הזית

יכנֵסָ .א ַמר לֹו
ְׁ
"שנַיִ ם ׁ ְשנַיִ ם ָּבאּו ֶאל נ ַֹח" (בראשית ז ,ט) — ָ ּבא ַה ׁ ּ ֶש ֶקרָ ,רצָ ה ְל ִה ָּ
ישא ְלךָ ַ ּבת זוּג.
נ ַֹחֵ :אין ַא ָּתה יָ כֹול ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ִּת ּׂ ָ

ׁ ְשנַיִם ׁ ְשנַיִם .כל בעלי החיים באו
עם בני זוגם אל התיבה.

נֹוחֶ ׁ ,ש ָה ַל ְכ ִּתי
ּ ָפגַ ע ַ ּב ּ ַפ ַחתָ .א ְמ ָרה לֹוֵ :מ ַאיִ ן ַא ָּתה ָ ּבא? ָא ַמר ָל ּהֵ :מ ֵאצֶ ל ַ
יכנֵס ַל ֵּת ָיבה וְ ל ֹא ִה ּנ ִַיח ִליֶ ,א ָּלא ָא ַמר ִלי — ִאם יֵ ׁש ְלךָ ַ ּבת
וְ ָרצִ ִ
יתי ְל ִה ָּ

ּ ָפגַ ע .פגש (השקר)ַ ּ .פ ַחת .נזק,
אבדון.

נוח שלח את היונה לבדוק אם המים כבר יבשו ,והיא חזרה עם עלה של זית
בפיה ,כהוכחה שהאדמה והצמחייה החלו להתגלות .חכמינו מסבירים כי
הבחירה של היונה בעלה של זית אינה מקרית.

"וְ ִה ֵּנה ֲע ֵלה זַ יִ ת ָט ָרף ְּב ִפ ָיה" (בראשית ח ,יא) — ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ רָ :א ְמ ָרה יֹונָ ה
רֹורים ַּכּזַ יִ ת
זֹונֹותי ְמ ִ
עֹולם! יִ ְהי ּו ְמ ַ
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּאִ :ר ּבֹונֹו ׁ ֶשל ָ
ִל ְפנֵי ַה ָ ּק ׁ
ו ְּמסו ִּרים ְ ּביָ ְדךָ  ,וְ ַאל יִ ְהי ּו ְמתו ִּקים ַּכדְּ ַב ׁש ו ְּמסו ִּרים ְ ּביַ ד ָ ּב ָ ׂשר וָ ָדם.
(תלמוד — בבלי ,סנהדרין קח ,ב)

רֹורים.
ָט ָרף .תלושְ .מ ִ
מריםְ .מסו ִּרים ְ ּב ְיָדךָ  .תלויים בך
ומתקבלים ממך.
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החכמה

החכמה

חז"ל על התורה

אֹותם ּבֹונִים ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ַה ִּמגְ דָּ ל וְ ִק ְּל ָלם
וְ ָע ַבר ַא ְב ָר ָהם ֶ ּבן ֶּת ַרח וְ ָר ָאה ָ
ְ ּב ׁ ֵשם ֱא־ל ִֹהים ,ו ָּמ ֲאס ּו ֶאת דְּ ָב ָריו ְּכ ֶא ֶבן מו ׁ ְּש ֶל ֶכת ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע...

נֹוט ַע?
יטע ֶּכ ֶרם ָ ּבא ָ ׂש ָטן וְ ָע ַמד ְל ָפנָיוָ .א ַמר לֹוָ :מה ַא ָּתה ֵ
ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא נ ַֹח ִל ַּ
ירֹותיו ְמתו ִּקים ֵ ּבין ַל ִחים ֵ ּבין
ָא ַמר לֹוֶּ :כ ֶרםָ .א ַמר לֹוָ :מה ִטיבֹו? — ּ ֵפ ָ
עֹושין ֵמ ֶהן יַ יִ ן ַה ְּמ ַ ׂש ֵּמ ַח ְל ָבבֹות.
ֵיְב ׁ ִשים ,וְ ִ ׂ

ָמה ִטיבֹו .מה עניינו? ַל ִחים.
טרייםֵ .יְב ׁ ִשים .צימוקים.

נִש ַּת ֵּתף ׁ ְשנֵינ ּו ְ ּב ֶכ ֶרם זֶ הָ .א ַמר לֹוְ :ל ַחיֵ י! ָמה ָע ָ ׂשה
ָא ַמר לֹו ָ ׂש ָטןּ :בֹא וְ ׁ ְ
ָ ׂש ָטן? ֵה ִביא ֶּכ ֶב ׂש וַ ֲה ָרגֹו ַּת ַחת ַה ֶ ּג ֶפןַ ,א ַחר ָּכךְ ֵה ִביא ֲא ִרי וַ ֲה ָרגֹו ,וְ ַא ַחר
ָּכךְ ֵה ִביא ֲחזִ יר וַ ֲה ָרגֹו ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵה ִביא קֹוף וַ ֲה ָרגֹו ַּת ַחת ַה ֶּכ ֶרם .וְ ִה ִּטיפ ּו
יהן.
דָּ ָמן ְ ּבאֹותֹו ַה ֶּכ ֶרם וְ ִה ׁ ְשקוּה ּו ִמדְּ ֵמ ֶ

ְל ַחיֵי .מילת הסכמה .וְ ִה ִּטיפ ּו
דָּ ָמןִ ...מדְּ ֵמ ֶיהן .וטפטף דמם
והשקה את הכרם.

ש ֵאינָ ּה ְכ ָר ֵחל ִל ְפנֵיֱ ...
נֶא ָל ָמה .כמו כבשה
ָר ַמז לֹו ׁ ֶש ּק ֶֹודם ׁ ֶשּיִ ׁ ְש ֶּתה ָא ָדם ִמן ַהּיַ יִ ן ֲה ֵרי הוּא ָּתם ְּכ ֶכ ֶב ׂש זֹו ׁ ֶ
העומדת בשתיקה לפני גוזזי
יה נֶ ֱא ָל ָמהָ ׁ .
יֹוד ַעת ְּכלוּם ו ְּכ ָר ֵחל ִל ְפנֵי גּ ֹוזְ זֶ ָ
ַ
ש ָתה ַּכהֹוגֶ ן — ֲה ֵרי הוּא ִ ּג ּבֹור צמרה ואינה מתנגדתַּ .כהֹוגֶ ן.
אֹומר
ֵ
שה כראוי ,בלא הפרזה.
נַע ֶ ׂ
יֹותר ִמדַּ אי — ֲ
עֹולםֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ָתה ֵ
אֹומר ֵאין ְּכמֹותֹו ָ ּב ָ
ַּכ ֲא ִרי וְ ֵ
עֹולם .מדמה
ֵאין ְּכמֹותֹו ָ ּב ָ
עֹומד בלבו שאין כמוהוֵ .מי ַרגְ ַליִם.
נַע ֶ ׂשה ְּכקֹוףֵ ,
נִש ַּת ֵּכר — ֲ
ַּכ ֲחזִ ירִ ,מ ְת ַל ְכ ֵלךְ ְ ּב ֵמי ַרגְ ַליִ ם ו ְּב ָד ָבר ַא ֵחרְ ׁ .
שתןָ .ד ָבר ַא ֵחר .צואהִ .ל ְפנֵי
יֹוד ַע ָמה יַ ֲע ֶ ׂ
ו ְּמ ַר ֵ ּקד ו ְּמ ַ ׂש ֵחק וּמֹוצִ יא ִל ְפנֵי ַה ּכֹל נִ ְבלוּת ַה ּ ֶפה וְ ֵאינֹו ֵ
שהַ .ה ּכֹל .בפרהסיהָ .מה יַ ֲע ֶ ׂשה .מה
לעשות.
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ּ ֵפ ֵיר ׁש
וְ ָכל זֶ ה ֵא ַירע ְלנ ַֹח ַה ַ ּצדִּ יקָ .מה נ ַֹח ַה ַ ּצדִּ יק ׁ ֶש ַה ָ ּק ׁ
ּ ֵפ ֵיר ׁש ׁ ִש ְבחֹו ָּכךְ  .כתב
במפורש את שבחו ("צדיק
ׁ ִש ְבחֹו ָּכ ְךְ ׁ ,ש ָאר ְ ּבנֵי ָא ָדם ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה.
תמיםְ ׁ .)"...ש ָאר ְ ּבנֵי ָא ָדם.
(מדרש — תנחומא ,פרשת נח) שאינם צדיקים כל־כך ,ודאי
שעליהם להיזהר מן השכרות.

תֹוכ ּהֶ ּ ,פן נָ פוּץ
נֵשב ְ ּב ָ
דֹולה וְ ׁ ֵ
ָא ַמר נִ ְמרֹוד ְל ַע ּמֹוּ :בֹא ּו וְ נִ ְבנֶ ה ָלנ ּו ִעיר ְ ּג ָ
עֹולה
תֹוכ ּה — ֶ
אשֹונִים ,וְ נִ ְבנֶ ה ָלנ ּו ִמגְ דָּ ל ָ ּגדֹול ְ ּב ָ
ַעל ּ ְפנֵי ָּכל ָה ָא ֶרץ ָּכ ִר ׁ
דֹוש ָ ּברו ְּך הוּא ֶא ָּלא ַ ּב ַּמיִ ם .וְ נִ ְקנֶ ה
ַעד ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם — ׁ ֶש ֵאין ּכֹחֹו ׁ ֶשל ַה ָ ּק ׁ
ָלנ ּו ׁ ֵשם ָ ּגדֹול ָ ּב ָא ֶרץ...

אשֹונִים .פן ניספה
ּ ֶפן נָ פוּץָּ ...כ ִר ׁ
במבול ונתפזר על פני כל
הארץ כמו דור המבולִ .מגְ דָּ ל
ָ ּגדֹול .גבוה ,כך שגם אם ירד
מבול ,לא ייפגע המגדל
מהמיםֵ .אין ּכֹחֹוּ ַ ...ב ַּמיִם.
הקדוש ברוך הוא יכול לפגוע
בבני האדם רק באמצעות
המיםְ .נִקנֶ ה ָלנ ּו ׁ ֵשם .נתפרסם
מאוד.

אֹומר :ל ֹא ָהי ּו ׁ ָשם ֲא ָבנִים ִל ְבנֹות ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ַה ִּמגְ דָּ ל,
ַר ִ ּבי ּ ִפנְ ָחס ֵ
אֹותם ְּכיֹוצֵ ר ֶח ֶר ׂשַ ,עד
עֹושין? ָהי ּו ְמ ַל ְ ּבנִים ְל ֵבנִים וְ ׂש ְֹור ִפים ָ
ו ֶּמה ָהי ּו ִ ׂ
בֹוה ְּכ ׁ ִש ְב ָעה ִמ ִילין... .וְ ִאם נָ ַפל ָא ָדם ו ֵּמת ל ֹא ָהי ּו ָ ׂש ִמים
ׁ ֶש ָ ּבנ ּו אֹותֹו ָ ּג ַּ

ְמ ַל ְ ּבנִים ְל ֵבנִים .יוצרים לבנים
מבוץְּ .כיֹוצֵ ר ֶח ֶרשׂ  .כפי שעושה
הקדרִ .מ ִילין .מילים; כל
מיל הוא אלפיים אמות
(כקילומטר).

דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא ְל ׁ ִש ְב ִעים ַמ ְל ָא ִכים ַה ּס ְֹוב ִבים
אֹומרָ :ק ָרא ַה ָ ּק ׁ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעֹון ֵ
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּאּ :בֹא ּו וְ נֵ ֵרד וְ נִ ְבל ֹל ֶאת
ֶאת ִּכ ֵּסא ַמ ְלכוּתֹו ,וְ ָא ַמר ָל ֶהם ַה ָ ּק ׁ
"ה ָבה
ׁ ִש ְב ִעים ּגֹויִ ם וְ ֶאת ׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשֹונֹות! ו ִּמ ּנַיִ ין ׁ ֶש ָא ַמר ָל ֶהם? ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרָ :
נֵ ְר ָדה" (בראשית יא,ז) — ָ'ה ָבה ֵא ְר ָדה' ֵאין ָּכתוּב ָּכאן ֶא ָּלא ָ'ה ָבה נֵ ְר ָדה'...
דֹוש ָ ּברוּךְ הוּא וְ ׁ ִש ְב ִעים ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ּס ְֹוב ִבים ֶאת ִּכ ֵּסא ְּכבֹודֹו
וְ יָ ַרד ַה ָ ּק ׁ
ו ִּב ְל ֵ ּבל ְל ׁשֹונָ ם ְל ׁ ִש ְב ִעים גּ ֹויִ ם ו ְּל ׁ ִש ְב ִעים ָל ׁשֹון ...וְ ָהי ּו רֹוצִ ין ְל ַד ֵ ּבר ִא ׁיש
ִ ּב ְל ׁשֹון ֵר ֵעה ּו וְ ל ֹא ָהי ּו ַמ ִּכ ִירין ִא ׁיש ְל ׁשֹון ֵר ֵעהוֶּ .מה ָע ׂשוּ? ָל ְקח ּו ִא ׁיש
עֹולם ׁ ָשם נָ ַפל ַ ּב ֶח ֶרב.
ַח ְר ּבֹו וְ ְנִל ֲחמ ּו ֵא ּל ּו ִעם ֵא ּל ּו ְל ַמ ׁ ְש ִחית ,וַ ֲחצִ י ָה ָ
אֹותם ַעל ּ ְפנֵי ָכל
ו ִּמ ׁ ּ ָשם ֱה ִפיצָ ם ה' ַעל ּ ְפנֵי ָּכל ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר "וַ ּיָ ֶפץ ה' ָ
ָה ָא ֶרץ" (שם ,ט).

ַא ְב ָר ָהם ֶ ּבן ֶּת ַרח .אברהם
אבינוָ .מ ֲאס ּו ֶאת דְּ ָב ָריו.
ביטלו את דבריו ולא
השגיחו בהם כלל.
"ה ָבה נֵ ְר ָדה".
נִ ְבל ֹל .נערבבָ .
בלשון רבים .וההמשך:
ונבלה שם שפתם אשר לא
ישמעו איש שפת רעהו.

חז"ל על התורה

שכרותו של נוח

מעשה מגדל בבל

נח > חז"ל על התורה

אֹומ ִריןָ :מ ַתי ַּת ֲע ֶלה
ּבֹוכין וְ ְ
יֹוש ִבין ו ִ
ִל ָ ּבם ָע ָליו ,וְ ִאם נָ ְפ ָלה ְל ֵבנָ ה ָהי ּו ׁ ְ
יה?
ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ

לאחר היציאה מן התיבה נטע נוח כרם וייצר יין .הוא השתכר לחלוטין מיינו,
והגיע למצב מביך לפני בני משפחתו הקרובים .חכמינו אומרים כי אפשר
להמחיש את התקדמות ההשפעה ההרסנית של היין על האדם באמצעות
דימוי ההתנהגות של ארבעה בעלי חיים שונים; המחשה שלדברי חכמים,
השטן עצמו הציג לנוח.

תיאור מעשיהם של בני דור הפלגה ,בוני המגדל בבבל ,מובא במקרא
בקצרה ,ואינו מפורש כל צורכו .חכמינו הרחיבו והסבירו את מניעיהם של
בוני המגדל ,את טיבו ואופן בניינו ,ואת עונשם של בוניו.
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ֱה ִפיצָ ם .פיזרם.

(מדרש — פרקי דרבי אליעזר [היגר] ,פרק כד)

דור הפלגה ואהבת חברים

בני דור הפלגה ביקשו להילחם באלוקים ולתפוס את מקומו .אם כן ,מדוע
היה עונשו של דור הפלגה פחות מעונשו של דור המבול ,שהושמד כליל?
אֹותן ׁ ֶשל דּ ֹור ַה ַּמ ּבוּל .בני דור
ָ

יטה ,וְ ִאלּ ּו ׁ ֶשל דּ ֹור ַה ּ ַפ ָּלגָ ה
נִש ַּתּיְ ָירה ֵמ ֶהן ּ ְפ ֵל ָ
אֹותן ׁ ֶשל דּ ֹור ַה ַּמ ּבוּל ל ֹא ׁ ְ
ָ
יטה?!
נִש ַּתּיְ ָירה ֵמ ֶהם ּ ְפ ֵל ָ
ְׁ
נִש ַּתּיֵ יר ֵמ ֶהן
יכ ְך ל ֹא ׁ ְ
ֶא ָּלא דּ ֹור ַה ַּמ ּבוּלַ ,על יְ ֵדי ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשטו ִּפים ְ ּבגֶ זֶ ל ְל ִפ ָ
נִש ַּתּיְ ָירה
יכךְ ׁ ְ
אֹוה ִבים זֶ ה ֶאת זֶ הְ ...ל ִפ ָ
יטהֲ ,א ָבל ֵאלּ ּו — ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ָהי ּו ֲ
ּ ְפ ֵל ָ
יטה.
ֵמ ֶהן ּ ְפ ֵל ָ
(מדרש — בראשית רבה ,פרשה לח)

להרחבה > עוד על מעלת השלום והאחדות ,ראו עמ' .285 ,171 ,134

נִש ַּתּיְ ָירהְ ּ ...פ ֵל ָיטה.
המבול .ל ֹא ׁ ְ
לא נותר מהם שריד (מלבד
משפחת נוח) .וְ ִאלּ ּו ׁ ֶשלְ ּ ...פ ֵל ָיטה.
והרי חטאם חמור יותר ,כיצד
ייתכן הדבר?

ׁ ְשטו ִּפים .פרוצים ורגיליםֵ .אלּ וּ.
בני דור הפלגה.

