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ִמָלה  .1 ה ּבַ ַּמּדוַע ַמְתִחיָלה ַהָפָרׁשָ ּ ּ ָאר ַהָפָרׁשֹות '? ֵּאֶלה'ּ ׁשְ ֶוה ּבִ ַעם ׁשָ ַּהִאם ַהּטַ
 ? 'ֵּאֶלה'ַּהַמְתִחילֹות ּבְ

ַתב  ְבחֹו: "י"ַרׁשִכָּ ׁשִ ר ּבְ ירֹו ִסּפֵ ֱאַמר , הֹוִאיל ְוִהְזכִּ ּנֶ יק ִלְבָרָכ ')ז, משלי י(ׁשֶ ָבר ַאֵחר . 'הֵזֶכר ַצּדִ ּדָ
יִקים , ְָלַלֶמְדך ל ַצּדִ ִעַקר תֹוְלדֹוֵתיֶהם ׁשֶ ּׁשֶ ים טֹוִבים–ּ   ".  ַמֲעׂשִ

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוְמָבֵאר ַה יָרם : "ׂשִ ה ָהעֹוֶבֶרת ָחַזר ְוִהְזּכִ ָרׁשָ ּפָ יר תֹוְלדֹוָתיו ּבַ ָבר ִהְזכִּ כְּ י ׁשֶ ְּוַאף ַעל ּפִ
לֹא הֹוִליד ַרק  אן ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ִנים ּוָבנֹות ְולֹא ָהיּו ְראּוִיים ּכָּ הֹוִליד ַאֲחֵריֶהם ּבָ ֵּאֶלה ְולֹא ׁשֶ

ַבׁש ֶאת ַמְעָינֹו )לב, בראשית ה(ְולֹא ְנִהיָרא ְדָהא ְלֵעיל ... ָּלבֹוא ֶאל ַהֵתָבה  ֵרׁש ָהַרב ִדְלָכך כָּ ְ ּפֵ

ָנה[ ן ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ָהָיה ּבֶ לֹא הֹוִליד ַעד ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ] ׁשֶ ַמִים ׁשֶ ִעים לֹא ֹיאְבדּו ּבַ ִיְהיּו ְרׁשָ ּי ׁשֶ ּ
ין ִלְפֵני ַהַמּבּול ֵאיָנן ְראּוִין ְלעֹוְנׁשִ ן ת [ְּלִפי ׁשֶ י ִמּבֶ ֵני "כִּ ל ַהּנֹוָלִדים לֹא ִיְהיּו ּבְ ק ָוַמֲעָלה כָּ

ים ִעים ִיָנְצלּו ּבִ, עֹוְנׁשִ ַאף ִאם ִיְהיּו ְרׁשָ ל נַֹח ׁשֶ . ])שפתי חכמים שם(ְזכּותֹו ְויֹוִעיל ָלֶהם ְזכּותּו ׁשֶ
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ֱאַמר ' ָאַמר ר. 'ֵּאֶלה' : ")ג, בראשית רבה ל( ּּוַבִמְדָרׁש ּנֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ַסל ֶאת ' ֵּאֶלה'ַאָבהּו ּבְ ּפָ
ֱאַמר , מֹוִסיף ַעל ָהִראׁשֹוִנים' ְּוֵאֶלה, 'ָהִראׁשֹוִנים ּנֶ אן ׁשֶ ַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים' ֵּאֶלה'כָּ ּדֹור , ּפָ

  ". ַּהַמּבּול

ַתב ָה ֵּאֶלה תֹו' : "ן"ַרְמּבַכָּ ְרׁשּו ּבֹו - 'ְלדֹות נַֹחּ ַטַעם ,  קֹרָֹתיו)ק"והרד, ע"הראב( ַטֲעמֹו ּפֵ ַּמה ֵיֶלד 'כְּ
ה, )א, משלי כז(' יֹום ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵעיַני. ְוִיְרמֹז ֶאל כָּ י ֵאין קֹורֹות ָהָאָדם תֹוְלדֹוָתיו, ְוֵאינֹו ָנכֹון ּבְ . ּכִּ

ָמעֹו ַמׁשְ הּוא כְּ כֹון ׁשֶ מֹו , ְוַהּנָ ֵני נַֹחֵּאֶלה 'כְּ ָמֵעאל, ')א, בראשית י(' ּתֹוְלדֹות ּבְ ְּוֵאֶלה תְֹלֹדת ִיׁשְ ּ '
ּיֹאַמר ֵאֶלה תֹוְלדֹות נַֹח, )יב, בראשית כה( ם ָחם ְוֶיֶפת: ּ   .ׁשֵ

ִהְפִסיק ְוָאַמר ' ַּויֹוֶלד ֹנַח ']ָאַמר ׁשּוב [ֲאָבל ֶהֱחִזיר ֲעבּור ׁשֶ יק ָתִמים ָהָיה'ּבַ , 'ּנַֹח ִאיׁש ַצּדִ
ֵתָבהְלהֹוִד הּו ּבְ ָבר ָאַמר ְלַמְעָלה . ּיַע ָלָמה ִצּוָ כְּ י ׁשֶ ן ֲחֵמׁש  ')לב, בראשית ה(ְוַאף ַעל ּפִ ַוְיִהי ֹנַח ּבֶ

ם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת ָנה ַויֹוֶלד נַֹח ֶאת ׁשֵ י לֹא ', ֵּמאֹות ׁשָ יד כִּ ַעם ַאֶחֶרת ְלַהּגִ יָרם ּפַ ָחַזר ְלַהְזכִּ
יֹו ָכל ֲאבֹוָתיו ׁשֶ נֹות ּוָבִניםָּהָיה כְּ ִנים'ְוֶזה ַטַעם . ִלידּו ּבָ ה ּבָ לֹׁשָ י ', ׁשְ ָרם ֵלאֹמר כִּ יר ִמְסּפָ י ַיְזכִּ כִּ

ְזכּותֹו ם ָהיּו תֹוְלדֹוָתיו ְוִנְצלּו ּבִ ה ְלַבּדָ לֹׁשָ ֵּאֶלה ׁשְ ּ ל ָהָאֶרץ, ּ   ".ּּוֵמֵאֶלה ָנפֹוָצה כָּ

סּול זּוָלָתם' ֵּאֶלה'ָאְמרֹו : " ְמָבֵארּ ַהָקדֹוׁשּאֹור ַהַחִייםָה יֹוֶרה ַעל ּפְ ן . ּׁשֶ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ֵיׁש ָמקֹום לֹוַמר ׁשֶ
ָבר ִנְפְסלּו ְוֶנְחְתמּו ְלִהָמחֹות כְּ לֹא ָהָיה ָצִריך ְלהֹוִדיַע ֶזה ׁשֶ ִּלְפסֹל ּדֹורֹו ֶאָלא ׁשֶ ּ ְ ּ ֵאר . ּ ָאֵכן ִיְתּבָ

ֶרך ָאְמָרם ַז ים טֹוִבים ּר תֹוְלדֹוֵתיֶהם ׁשִֶּעָק: )בראשית רבה(ל "ְַעל ּדֶ יִקים ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ ... ל ַצּדִ
קּו לֹוַמר  ְקּדְ ים טֹוִבים 'ִּעָקר'ּדִ ם ַמֲעׂשִ ּגַ יק ָלֶהם לֹוַמר ׁשֶ ם תֹוָלדֹות ְולֹא ִהְסּפִ  ,ִּיְתַיֵחס ָלֶהם ׁשֵ

ְּלַדֵיק ֵתַבת  רּוׁש', ֵּאֶלה'ּ ים טֹוִבים(ֵּאֶלה : ּפֵ ֵּהם ָהִעָקר ַלַצּדִ) ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ ם ּ ֶעְרכָּ יִקים ּוָפַסל ּבְ
ה ַהקֹוֶדֶמת ָרׁשָ ּפָ ִרים ּבַ ִנים ַהֻמְזכָּ ַּהּבָ ּ ."  

ְבֵרי ַרׁשְִּכִלי ָיָקרַה ֵבאּור ּדִ ֵרׁש ַרׁשִ: "י" מֹוִסיף ּבְ ְבחֹו, י"ּפֵ ׁשִ ר ּבְ ירֹו ִסּפֵ ּוְלִפי ֶזה ָהָיה . הֹוִאיל ְוִהְזכִּ
ְבחֹו  ׁשִ ר ּבְ יתּבְלֹו ְלַסּפֵ ֵראׁשִ ירֹוכִּ, סֹוף ּבְ ם ִהְזכִּ ם ׁשָ אן. י ּגַ ֱאַמר כָּ ּנֶ ֵּאֶלה תֹוְלדֹות': ֶּאָלא ְלִפי ׁשֶ ּ '

ֱאַמר  ּנֶ ַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים–' ֵּאֶלה'ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ ל ָהִראׁשֹוִנים תֹוְלדֹוֵתיֶהן ,  ּפָ כָּ ּלֹוַמר ְלך ׁשֶ ָ

ַמּבּול ְו, ֵּאיָנם ִנְקָרִאים תֹוָלדֹות י ִיָמֶחה ִזְכָרם ּבַ ּכִּ לֹא ָהיּוּ ּ ִנְקְראּו תֹוָלדֹות ֲּאָבל ֵאֶלה, ָהיּו כְּ
אן לֹוַמר טּו ַע,ַּקָיִמים ן ֻהְצָרך כָּ ֲארּו ֵאלּו יֹוֵתר ִמזּוָלָתםְל כֵּ ּב ַטַעם ָלָמה ִנׁשְ ֹנַח ִאיׁש '- ְלִפי ׁשֶ, ּ

יק ָתִמים ל תֹוְלדֹוָתיו ְלַחֵיי עֹוָלם ְוָכל', ְוגֹו' ַּצּדִ ן ָהְלכּו כָּ ַּעל כֵּ ּ ַהתֹוָלדֹות ַהְקדּוִמים ַלֲחָרפֹות ּ ּ
ֵרׁש ַרׁשִ. ּוְלֵדָראֹון עֹוָלם ּפֵ ים : י"ּוְלָדָבר ַאֵחר ׁשֶ יִקים ַמֲעׂשִ ל ַצּדִ ִעָקר תֹוְלדֹוֵתיֶהן ׁשֶ ְּלַלֶמְדך ׁשֶ ּ ָ
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ַעל ַהטוִרים ּּבַ ַמְתִחיִלים ּבְּ סּוִקים ׁשֶ ָעה ּפְ ֵּאֶלה תֹוְלדֹות'- ּ ֵמִביא ַאְרּבָ  -  ]ְסמּוִכים[ ִדְסִמיֵכי' ד: "'ּ
ַמִים ְוָהָאֶרץ' ָ ֵּאֶלה תֹוְלדֹת נַֹח; ')ד, בראשית ב(' ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשׁ ם'; 'ּ ֵּאֶלה תֹוְלדֹת ׁשֵ , בראשית יא(' ּ

ֵּאֶלה תְֹל; ')י ְלָפָניו. )ב, בראשית לז(' דֹות ַיֲעקֹבּ ַסל ֶאת ׁשֶ ֻכָלן ּפָ ּּבְ ַמִיםֵּאֶלה תֹוְלדֹו': ּ ָ ַסל ֹתהּו ' ת ַהּשׁ ּּפָ
ֵּאֶלה תֹוְלֹדת נַֹח; ')ג, בראשית רבה יב(בֹהּו ָו ְלָפָניו ' ּ ַסל ּדֹורֹות ׁשֶ ם; ')ג, שמות רבה ל(ּּפָ ֵּאֶלה תֹוְלֹדת ׁשֵ ּ '

ֵני ָחם ּוְבֵנ ַסל ּבְ ֵּאֶלה תְֹלדֹות ַיֲעקֹב; 'י ֶיֶפתּפָ ו ַוֲאלּוָפיו' ּ ַסל ֵעׂשָ   ".ּפָ

ר  .2 ָפסוק ָהִראׁשֹון ִנְזּכַ ַּמּדוַע ּבַ לֹׁש ְפָעִמים' נַֹח'ּּ  ? ּׁשָ

ַעל ַהטוִריםְמָפֵרׁש  ּּבַ ִתיב ' ג: "ּ ָעִמים כְּ סּוק' נַֹח'ּפְ ּפָ ה עֹוָלמֹות , ּבַ לֹׁשָ ָרָאה ׁשְ ָבר. )ה, תנחומא נח(ׁשֶ  ּדָ
ה, ַאֵחר לֹׁשָ ְ ָהָיה ִמּשׁ ְזכּותֹו, ׁשֶ ה ּבִ לֹׁשָ ל ֶאָחד ִהִציל ׁשְ כָּ ָניו: ּׁשֶ ת ּבָ לֹׁשֶ ם ָחם , ּנַֹח ִהִציל ׁשְ ֵהם ׁשֵ ׁשֶ
ֲחלֹום ; ְוֶיֶפת ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבַ ִנֵיאל ִהִציל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ּּדָ ת ֵרָעיו; )דניאל ב(ּ לֹׁשֶ ִּאיֹוב ִהִציל ׁשְ ֱאִליַפז , ּ

ֲעָמִתי ַּהֵתָמִנ ּוִחי צַֹפר ַהּנַ ד ַהּשׁ ִהִצילּו . )איוב מב(י ּוִבְלּדַ ה ׁשֶ לֹׁשָ ְ ּנַֹח ָהָיה ֶאָחד ִמּשׁ ִּנְמָצא ׁשֶ
ה לֹׁשָ    ". ׁשְ

יךָה ְתִחַל, ּ ַהָקדֹוׁש ְמָבֵארְַאְלׁשִ ּׁשֶ ר ַעל ִצְדקּוּ סּוק ְמַדּבֵ ֵני נַֹחת ַהּפָ ך ,'ּתֹוְלדֹות ֹנַח '– ת ּבְ ְ ְוַאַחר כָּ

ן ָאַמר . "ל ָהָאבָאַמר ַע יק'ְוַעל כֵּ ר ,  ּוְבַטַעם ְרִביִעי'נַֹח ִאיׁש ַצּדִ ֵמִרים קֹול ְואֹוֵמר ֹנַח ֲאׁשֶ כְּ
ָניו ֵאָליו ֵּתַדע ַמה ָתֳארֹו, ִדיִמיִתי ּבָ יק ְוכּו, ּ ֱאַמר הּוא ..." 'ִאיׁש ַצּדִ ּנֶ ית ׁשֶ ִליׁשִ ֶאת 'ּוַפַעם ׁשְ

ְָהֱאלִֹקים ִהְתַהֵלך נַֹח ל ִצְדָקתֹו ָהְיָתה ַרק ִמֶמּנּו ַלהלֹוַמר כִּ' ּ ֵביתֹו ּוְבחֹוָמתֹו' ּי כָּ ן ". ּבְ ְוַעל כֵּ
ְזכּותֹו  ְזכּותֹו(ִּהִציל ַרק ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ִלֵמד ֲאֵחִרים ְוִנַצל לֹוט ּבִ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ ְּולֹא כְּ ּ עֹוד ). ּ

ֵפרּוׁש ַה יך ּבְ י ' נַֹח'ְְמָבֵאר ָהַאְלׁשִ ִליׁשִ ְ ָניו ָהיּו ּדֹוִמים ֵאָליו ַמּדּוַע לֹא "ַהּשׁ י ּבָ ַאף כִּ אֹו נֹאַמר ׁשֶ
יל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָאְמרּו ֲחַז(? הֹוִליד ַעד ּגִ ִפי ׁשֶ ין"כְּ ֵני עֹוְנׁשִ ָניו ּבְ לֹא ִיְהיּו ּבָ ֵדי ׁשֶ ֶאת ': ֶּאָלא) ּל כְּ

ְָהֱאלִֹקים ִהְתַהֵלך נַֹח ֵבקּות' ּ ּדְ ן תֹוְלדֹו, ּבִ ֵאין כֵּ מֹותֹוַּמה ׁשֶ בּוִקים כְּ ך ּדְ ל כָּ לֹא ָהיּו כָּ ְָתיו ׁשֶ ּ . 

רּוׁש נֹוָסף לׁש ֲעֵברֹות ָחְטאּו ּדֹור ַהַמּבּול "ֲחַז: ּפֵ ׁשָ ּבְ ֲעבֹוָדה ָזָרה: .)סנהדרין נז(ּל ָאְמרּו ׁשֶ לּוי , ּבַ ּגִ ּּבְ
תּוב ְלַלֵמד. ֶזל ּוְבּגֶ,ֲעָריֹות א ַהכָּ ל ֵאלּּבָ ּנַֹח ָהָיה ָנִקי ִמכָּ ְֶאת ָהֱאלִֹקים ִהְתַהֵלך ֹנַח') א: (ּוּ ׁשֶ ּ ,'

ֲעבֹוָדה ָזָרה  ק ּבַ הּוא לֹא ִהְתַעּסֵ ּדֹורֹוָתיו') ב(ׁשֶ ִגלּוי ֲעָריֹות ', ָּתִמים ָהָיה ּבְ הּוא לֹא ָחָטא ּבְ ) ג(ּׁשֶ
יק' ֶזל', ִאיׁש ַצּדִ הּוא לֹא ֶנֱהָנה ִמן ַהּגֶ ָעִמ, ְְלִפיָכך. ׁשֶ לֹׁש ּפְ מֹו מֹוִפיַע ׁשָ סּוק ָהִראׁשֹוןׁשְ ּפָ   .ים ּבַ
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ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ ֵּאֶלה תֹוְלדֹות נַֹח נַֹח: ")ה, בראשית רבה ל(כָּ  ְלֹא ַהָוה ָצִריך ְקָרא ְלֵמיַמר, ֶאְתְמָהא. ּ
סּוק לֹוַמר[ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ,ּ ֶאָלא]לֹא ָהָיה ָצִריך ַהּפָ םנַֹח ּ ,  ָלעֹוָלםיָחאָיְנ, יָחא לֹוָיֶּאָלא ְנ, ׁשֵ
ִניםיָחאָיְנ,  ָלָאבֹותיָחאָיְנ ּ ַלַתְחתֹוִניםיָחאָיְנ,  ָלֶעְליֹוִניםיָחאָיְנ,  ַלּבָ עֹוָלם ַהֶזהיָחאָיְנ, ּ  יָחאָיְנ, ּ ּבָ

א   ". ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֵּאֶלה תֹוְלדֹות 'ְ לֹא ָהָיה ָצִריך ְלַהְתִחיל –ַּהִמְדָרׁש ׁשֹוֵאל  מֹו', נַֹחּ ּוַע ְוֵכן ַמּד? ּוְבִלי ִלְכּפֹל ֶאת ׁשְ
יק ְולֹא ֶאת ֶצֱאָצָאיו הּוא ִאיׁש ַצּדִ תּוב קֶֹדם ׁשֶ יר ַהכָּ   ? ִהְזכִּ

ְבחֹו : ַּהְתׁשּוָבה ר ׁשִ ֵדי ְלַסּפֵ ַצל ֵמֹעֶנׁש ַהַמּבּול,  ְלַעְצמֹו–"  לֹויָחאָיְנ "–כְּ ּנִ ּׁשֶ  –"  ָלעֹוָלםיָחאָיְנ"; ּ
ְזכּותֹו ׁש ּבִ ַאר ַקָים ְוִהְתַחּדֵ ָהעֹוָלם ִנׁשְ ָהיּו ַהַמִים עֹוָלם ּוֵמִציִפין אֹוָתן  –"  ָלָאבֹותיָחאָיְנ"; ּׁשֶ ּׁשֶ

א נַֹח ָבּ תֹוך ִקְבֵריֶהם ְוֵכיָון ׁשֶ ִניםיָחאָיְנ"; ָנחּו, ְּבְ ִאים ַא–"  ַלּבָ ן יָוכֵּ "–י ֵרֲהׁשֶ, יוָרֲח ְלּדֹורֹות ַהָבּ
 יָחאָיְנ"; )ב, לעיל כה( חּו ָנַחד ֹנַּמָען ׁשֶיָוכֵּ',  וכוׁשֶרחֹות ְלַעַמׁשְה ִנָתְיא ָהה לָֹרּפַָה, םּדָא ָאָטָחׁשֶ

ֵני ָאָדם ָלָמה ִנְבְראּו–" ָלֶעְליֹוִנים ָהיּו ְמַקְטְרִגים ַעל ּבְ ֵרת ׁשֶ יק , ּ ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשָ א ֹנַח ַהַצּדִ ּבָ ּּוְכׁשֶ
ּ ַלַתְחתֹוִניםיָחאָיְנ"; ָנחּו ְמָלִטים ִמן –" ּ ל ַהּנִ ְזכּותֹו ִנְצלּו כָּ ּבִ ֵתָבהּ ׁשֶ ַּהַמּבּול ּבַ עֹוָלם יָחאָיְנ"; ּ  ּבָ
איָחאָיְנ";  לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו–" ַּהֶזה ִאים ִמַזְרעֹו–"  ָלעֹוָלם ַהּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ,  ְלִיׂשְ ַּהזֹוִכים ִלׁשְ

  .עֹוָלמֹות

ּ ָמה ַהֵפרוׁש  .3 ִמים '–ּ יק ּתָ   '?ַצּדִ

ַתב ָה תּוב ׁשֶ: "ן"ַרְמּבַכָּ יר ַהכָּ ִצְדקֹוַיְזכִּ ֵלם ּבְ אי ְוׁשָ ֵצל ִמן ַהַמּבּול , ָהָיה ַזכַּ ָראּוי ְלִהּנָ ְּלהֹוִדיַע ׁשֶ
ָלל ֵאין לֹו ֹעֶנׁש כְּ ֶצֶדק, ׁשֶ י הּוא ָתִמים ּבְ יק הּו. ּכִּ י ַהַצּדִ יןּכִּ ּדִ אי ּבַ עְֵהֶפך, ּא ַהַזכַּ מֹו .  ָהָרׁשָ כְּ

ָאַמר  יעּו'ׁשֶ יק ְוִהְרׁשִ יקּו ֶאת ַהַצּדִ עְּוִהְצּדִ א 'ְוֵכן . )א, דברים כה('  ֶאת ָהָרׁשָ ל ַהּבָ יק ַעל כָּ ְּוַאָתה ַצּדִ
יָת י ֱאֶמת ָעׂשִ ּפֹט ֲעִמיֶתך'ְוֵכן , )לג, נחמיה ט(' ָעֵלינּו כִּ ֶצֶדק ִתׁשְ ָּבְ ַאְבָרָהם . )טו, ויקרא יט(' ּ ֲאָבל ּבְ

ָאַמר  ט ')יט, להלן יח(ׁשֶ ּפָ ַח אֹו', ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ּבֵ טׁשִ ּפָ הּוא ַהִמׁשְ ֶצֶדק ׁשֶ ּתֹו ּבַ ּוָבַרֲחִמים , ּ
ִהיא ַהְצָדָקה י ַאְבָרָהם ָאַמר. ּׁשֶ יו: ְוַרּבִ ַמֲעׂשָ יק ּבְ ִלּבֹו, ַצּדִ ָּתִמים  ')טו, יחזקאל כח(ּוְכִתיב . ָּתִמים ּבְ
ְדָרֶכיך ַָאָתה ּבִ ּ'.  

יק הּוא ִאיׁש ַצּדִ ָאַמר ׁשֶ י ֵאיֶנּנּו ִאיׁש ָחָמ, ְוַאַחר ׁשֶ ְבֵני ּדֹורֹו ַהַחָיִביםכִּ ְרּכֹו כִּ ִחית ּדַ ָאַמר , ּס ּוַמׁשְ
ד ְלִיְרָאה אֹותֹו ְלַבּדֹו ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהָיה ִמְתַהֵלך ֶאת ַהּשׁ ְׁשֶ ַמִים . ּ ֵּאיֶנּנּו ִנְפָתה ַאֲחֵרי הֹוְבֵרי ׁשָ

ן ַאֲחֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְמַנֵחׁש ְועֹוֵנן כֵּ ָללְוֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵמַע, ְוָכל ׁשֶ ם ְלַבּדֹו הּוא ָדֵבק ,  ָלֶהם כְּ ֵ ּשׁ ַרק ּבַ
ם. ָּתִמיד ֵ ַחר ַהּשׁ ר ּבָ ֶרך ֲאׁשֶ ּדֶ ְְוהֹוֵלך ּבַ ר יֹוֶרה אֹותֹו, ְ י ָנִביא ָהָיה, אֹו ֲאׁשֶ ַטַעם . כִּ ' ַאֲחֵרי ה'ְוֶזה כְּ



 ה  נח  בקֹול ַיֲעק

  
ֹ

ך ָקָרא ה .4 ֶהְמׁשֵ ְַמּדוַע ּבַ יק' ְלנַֹח' ּ ִמים'ֲאָבל לֹא ' ַצּדִ   '?ּתָ

ַתב  יק ָתִמים: ")א, בראשית ז( י"ַרׁשִכָּ ל ָאָדם . ְּולֹא ֶנֱאַמר ַצּדִ ְבחֹו ׁשֶ אֹוְמִרים ִמְקָצת ׁשִ אן ׁשֶ ִמכָּ
ָפָניו ְוֻכלֹו  ָפָניוּּבְ לֹא ּבְ   ". ּׁשֶ

ְגָמָרא  תּוב.)עבודה זרה ו(ּבַ ה: " כָּ ִתיב ּבֵ ָּתִמים כְּ ְדָרָכיו ָהָיה. ּ ה! ְּוִדְלָמא ָתִמים ּבִ ִתיב ּבֵ יק כְּ . ַּצּדִ
ְדָרָכיו יו ַהָוה, ִּדְלָמא ָתִמים ּבִ ַמֲעׂשָ יק ּבְ ַמ, ְּוְלִפיָכך". ַצּדִ יק ּבְ ְדָרָכיו ְוַצּדִ יוּנַֹח ָהָיה ָתִמים ּבִ . ֲעׂשָ

םי"ַרׁשְִמָפֵרׁש  ְדָרָכיו : " ׁשָ ַפל רּוַח- ָּתִמים ּבִ יו .  ָעָנו ּוׁשְ ַמֲעׂשָ יק ּבְ לֹא ָחָמס-ַצּדִ תּוב ".  ּבְ א ַהכָּ ּבָ
ל ֵדְּלַלְמ ֶגֶזל ּוְבִגלּוי ֲעָריֹותנַֹח נּו ַעל ָהֲעָנָוה ׁשֶ יק ְולֹא עֹוֵסק ּבְ הּוא ִאיׁש ַצּדִ ִאיׁש ָתִמים ְוׁשֶ ּכְּ ּ .  

ך ָחְכָמהַהְמָפֵרׁש ּו ה ַהָקּבָ: "ְֶמׁשֶ ר ְמַצּוֶ ֲאׁשֶ ֵנס ֶאל ַהֵתָבהנַֹחה ַעל "ּכַּ ִיכָּ ּ ׁשֶ ָּהָיה ִעַקר ַמֲעָלתֹו , ּ
ָיָדם ּבְ ָאר ֲעֵברֹות ׁשֶ ְ ָהיּו ָיָדיו ְנִקיֹות ֵמָחָמס ּוִמּשׁ ַמה ׁשֶ רּו אֹוָתן ַעל ַעְצָמם , ּבְ ּדְ ּגִ אֹוָתן ֲעֵברֹות ׁשֶ

ְל ֵני נַֹח ׁשֶ ָעה. ַּאַחר ַהַמּבּולּּבְ אֹוָתה ׁשָ ָבה ּבְ ל נַֹח לֹא ֶנְחׁשְ ך ּוֵבין , ְּואּוָלם ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ ין כָּ ן ּבֵ כֵּ ְׁשֶ

ֵעיֵני ּדֹורֹו ך לֹא ָהָיה ָחׁשּוב ִלְכלּום ּבְ ך אֹוֵמר ַהָקּבָ. ְכָּ ּום כָּ ִּמּשׁ יק ': ה ְלנַֹח"ְ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצּדִ ָכִּ

ּדֹור  יק', ַּהֶזהְלָפַני ּבַ ָבה ַמֲעָלתֹו ֶאָלא ְלַצּדִ אֹותֹו ּדֹור לֹא ֶנְחׁשְ ן ּבְ כֵּ   ".ּׁשֶ

דֹורֹוָתיו'ַּמּדוַע  .5 דֹורֹו'ְולֹא ' ּבְ   '?ּבְ

ַתב  ַבח: "י"ַרׁשִכָּ ים אֹותֹו ְלׁשֶ יִקים ָהָיה , ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ּדֹוְרׁשִ דֹור ַצּדִ ִאלּו ָהָיה ּבְ ן ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ ּכָּ
יק יֹו ים אֹותֹו ִלְגַנאי, ֵתרַצּדִ ּדֹוְרׁשִ יק, ְוֵיׁש ׁשֶ ל ַאְבָרָהם , ְלִפי ּדֹורֹו ָהָיה ַצּדִ דֹורֹו ׁשֶ ְּוִאלּו ָהָיה ּבְ

ב ִלְכלּום   ". לֹא ָהָיה ֶנְחׁשַ

ְבֵרי ַרׁשִן"ַרְמּבַּומֹוִסיף ָה ט" :י" ַעל ּדִ ׁשָ ֵעיַני ְלִפי ַהּפְ כֹון ּבְ הּוא , ְוַהּנָ י ַטֲעמֹו לֹוַמר ׁשֶ ְלַבּדֹו כִּ
ּדֹורֹות ָהֵהם יק ּבַ יק ְולֹא ָתִמים זּוָלתֹו, ַּהַצּדִ דֹורֹוָתיו ַצּדִ יק ְלָפַני 'ְוֵכן . ֵּאין ּבְ י אְֹתך ָרִאיִתי ַצּדִ ָכִּ

ּדֹור ַהֶזה ֵצל, )א, בראשית ז(' ּּבַ ּדֹור ָראּוי ְלִהּנָ ֵאין ַאֵחר ּבַ דֹורֹוָתיו'ְוָאַמר . ׁשֶ ים ', ּבְ י ּדֹורֹות ַרּבִ כִּ
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ְבֵר ֲארּו ּדִ ּבֵ רּוׁש"י ַרׁשְִוֵיׁש ׁשֶ ֶדֶרך ּדְ ין ִלְגַנאי: "ְי ּבְ  ַרק ִאם ָהָאָדם –" ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו דֹוְרׁשִ
ַמְדֵרַגת  ָבר–ָולֹא , ָיכֹל הּוא ִלְדרֹׁש ֶאת ֲחֵברֹו ִלְגַנאי" ַרּבֹוֵתינּו"ּבְ   ! ָאסּור ַהּדָ

ַאְבָרָהם ָאִבינו וַמה ָלַמְדנו .6 ֶנֱאַמר ּבְ נוי ׁשֶ ִ ַּמהו ַהּשׁ ּ ּ ּ ּּ ךּ  ?ְ ִמּכָ

ַתב  ְִהְתַהֵלך ְלָפַני ')א, בראשית יז(ּוְבַאְבָרָהם הּוא אֹוֵמר : "י"ַרׁשִכָּ ר ִהְתַהַלְכִתי  ')מ, בראשית כד(', ּ ֲּאׁשֶ ּ
ִצְדקֹו ֵמֵאָליו, ְ ָהָיה ָצִריך ַסַעד ְלתֹוְמכֹונַֹח. 'ְלָפָניו ְֲאָבל ַאְבָרָהם ָהָיה ִמְתַחֵזק ּוְמַהֵלך ּבְ ּ ּ ."  

ְים ִהְתַהֵלך ִקֶאת ָהֱאלֹ' : ")י, בראשית רבה ל(ִּמְדָרׁש מּוָבא ּבַ ְיהּוָדה ' ר; ְנֶחְמָיה' ְיהּוָדה ְור' ר, 'נַֹחּ
ִנים: ָאַמר ֵני ּבָ ָהיּו לֹו ׁשְ ר ׁשֶ ל ְלׂשַ דֹול ְוֶאָחד ָקָטן, ָמׁשָ ַּהֵלך ִעִמי: ָּאַמר ַלָקָטן. ֶאָחד ּגָ ְוָאַמר . ְ

דֹול ָהָיה ּכֹחֹו ָיֶפה . ְּבֹא ְוַהֵלך ְלָפַני: ַלּגָ ך ַאְבָרָהם ׁשֶ ְִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ')א, בראשית יז(ְכָּ ּ ,'
ָהָיה ּכֹחֹו ַרע נַֹחֲאָבל  ְֶאת ָהֱאלִֹקים ִהְתַהֵלך  '– ׁשֶ ל ֶמֶלך : ְנֶחְמָיה ָאַמר' ר. 'נַֹחּ ל ְלאֹוֲהבֹו ׁשֶ ְָמׁשָ

ִטיט ָעֶבה ַתֵקַע ּבְ ָהָיה ִמׁשְ ּׁשֶ ְַהֶמֶלך ְוָרָאה אֹותֹוֵהִציץ . ּ ִטיט : ָּאַמר ֵליה. ּ ַתֵקַע ּבְ ַאָתה ִמׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ– 
ַּהֵלך ִעִמי א הּוא ִדְכִתיב ; ְ ְֶאת ָהֱאלִֹקים ִהְתַהֵלך 'ַהּדָ ל ?ָּמה ַאְבָרָהם ּדֹוֶמהְלּו. 'נַֹחּ  ְלאֹוֲהבֹו ׁשֶ

ְמבֹואֹות ָהֲאֵפִלי,ְֶמֶלך ָרָאה ֶאת ַהֶמֶלך ְמַהֵלך ּבַ ּ ׁשֶ ְּ ֶרך ֵהִציץ אֹוֲהבֹו ְוִהְתִחיל . םְּ ְֵמִאיר ָעָליו ּדֶ

ְֵהִציץ ַהֶמֶלך ְוָרָאה אֹותֹו ,ַּהַחלֹון ֶרך ַחלֹון:  ָאַמר לֹו,ּ ַאָתה ֵמִאיר ִלי ּדֶ ַּעד ׁשֶ ְ ך . ּבֹא ְוָהֵאר ְלָפַני, ּ ְכָּ

ְתֵהא ֵמִאיר ִלי ֵמַאְסּפֹוְטִמָיא ּוֵמַח: ה ְלַאְבָרָהם"ָּאַמר ַהָקּבָ ֶאֶרץ , ְברֹוֶתיָהַּעד ׁשֶ ּבֹא ְוָהֵאר ְלָפַני ּבְ
ָרֵאל א הּוא ִדְכִתיב . ִיׂשְ ר ִהְתַהְלכּו ': )טו, בראשית מח(ַהּדָ ַּוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר ָהֱאלִֹקים ֲאׁשֶ ּ ְ

  ".  ' ְוגֹו'ֲאבַֹתי ְלָפָניו

ְִהְתַהֵלך ֶאת נַֹח ְלָתְמכֹו' ה ְַאך ַאְבָרָהם ָהַלך ִלְפֵני ה, ּ עֹוָלםכְּ' ְ מֹו ּבָ   .ֵדי ְלַפְרֵסם ֶאת ׁשְ


