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י תוכן עניינים מורחב   
כא  מדריך למשתמש   

3 חז"ל על התורה   
207 חז"ל על המועדים   
239 חז"ל מספרים   
283 חז"ל על החיים   
355 סוגיות מן התלמוד   

 ט

מבוא
הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

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 
ִאים'. רוב יצירתם בשפה  השנייה בערך. חכמי המשנה נקראים בדרך כלל 'ַּתָנּ
העברית ותמצית דבריהם מצויה בספר המשנה. מפרשיהם ומרחיביהם של 
דברי התנאים הם ה'ֲאמֹוָרִאים', שחיו מן המאה השנייה ועד למאה השישית 
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. 



 י

ט מבוא   
כא מדריך למשתמש   

חז"ל על    
התורה  
בראשית  

4 בראשית   
10 נח   
16 לך לך   
22 וירא   
28 חיי שרה   
32 תולדות   
36 ויצא   
40 וישלח   
44 וישב   
48 מקץ   
52 ויגש   
56 ויחי   

שמות  
60 שמות   
66 וארא   
72 בא   
76 בשלח   
80 יתרו   
86 משפטים   
90 תרומה   
92 תצווה   
94 כי תישא   
98 ויקהל    

100 פקודי   

ויקרא  
102 ויקרא   
104 צו   
106 שמיני   
110 תזריע   
112 מצורע   
114 אחרי מות   
116 קדושים   
118 אמור   
122 בהר   
124 בחוקותי   

במדבר  
128 במדבר   
132 נשא   
136 בהעלותך   
140 שלח   
144 קורח   
148 חוקת   
154 בלק   
158 פינחס   
162 מטות   
166 מסעי   

דברים  
168 דברים   
172 ואתחנן   
178 עקב   
180 ראה   
184 שופטים   
188 כי תצא   
192 כי תבוא   
194 ניצבים   
198 וילך   
200 האזינו   
202 וזאת הברכה   

חז"ל    
על המועדים  

208 שבת   
214 ראש השנה   
216 יום הכיפורים   
220 חג הסוכות   
224 חנוכה   
226 פורים   
232 חג הפסח   
234 חג השבועות   

חז"ל    
מספרים  

240 מלכי ישראל   
242 בית המקדש בניין וחורבן   
250 הדרך לתורה   
256 חייהם של חכמים   
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264 מופתים ומעשי נסים   
274 מידות ומוסר   
278 פטירתם של חכמים   

חז"ל    
על החיים  

284 אהבת ישראל   
286 איש ואישה   
290 אמונה וביטחון בה'   
292 אמת   
294 ארץ ישראל   
298 ביאת המשיח   
304 בריאות וחולי   
308 הורות   
310 היריון ולידה   
314 חברּות   
316 חלומות   
320 כעס   
322 מזל   
326 נבואה   
328 ענווה וגאווה   
330 צער בעלי חיים   
332 שיפוטיות   
334 שמחה   
336 שתיקה ודיבור   
340 תורה    
344 תורה לימוד התורה   
346 תפילה   
350 תשובה   

סוגיות    
מן התלמוד  

356 איך נקבעו התפילות    
363 כיצד מתמנה הרכב בית דין   
370 מצוות משפחתיות   



 יב

חז"ל    
על התורה  
בראשית  
בראשית  

4 האות הראשונה שבתורה   
4 העולם מעיד על בוראו   
5 מידת הדין ומידת הרחמים   
5 הדיון על בריאת האדם   
6 בריאת האדם בלשון רבים   
7 האדם נברא יחידי   
7 בריאת האיש והאישה   
8 שמירה על הבריאה   
8 חווה והנחש   
9 הריגתו של הבל   

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

לך לך  
16 אברהם והפסלים   
17 יציאת אברהם מחרן   
18 טיבה של ארץ כנען   

אברהם ושרה    
18 מקרבים את הבריות   
18 צדקה ומשפט   
19 ירידת אברהם ושרה למצרים   
19 הבטחת הזרע   
20 ברית מילה — שלמּות   
20 ניסיונות אברהם   

וירא  
אברהם, המלאכים    

22 והכנסת אורחים   
23 עיר החטאים סדום   
24 צחוק עשה לי   
24 כנגד המלעיזים   

24 גירוש ישמעאל   
25 העקדה — הדרך אל העקדה   
27 העקדה — דמעות המלאכים   
27 העקדה — האיל הנאחז בסבך   

חיי שרה  
28 קריית ארבע   
29 ִזקנה   
29 שאלה שלא כהוגן   
30 שרה ורבקה   
31 יצחק מתנחם על פטירת אמו   
31 קטורה   
31 מות אברהם   

תולדות  
32 יעקב ועשיו   
33 קיום מצוות קודם מתן תורה   
33 התנהגותו של עשיו   
34 כיבוד האב של עשיו   
34 יעקב לפני יצחק   
35 עשיו לפני יצחק   

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

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

וישב  
44 אהבה וקנאה   
44 הבור   
45 לעבד נמכר יוסף   
45 אורו של מלך המשיח   
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46 הלבנת פנים   
46 יוסף בהצלחתו   
46 יוסף ואשת פוטיפר   

מאסר שר המשקים    
47 ושר האופים   

מקץ  
48 פתרון חלום פרעה   
49 שבעים לשון   
49 יוסף ובנות מצרים   
50 האחים לפני יוסף   
51 רחמי יוסף מתעוררים   

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

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

שמות  
שמות  

60 בפה רך   
61 ישראל באמונתם   

וימררו את חייהם    
61 בעבודה קשה   
62 עצת מרים ונבואתה   
62 משה בבית פרעה   
63 הרועה הנאמן   
64 הסנה איננו אּוָּכל   
64 המטה   
65 ויוכו שוטרי בני ישראל   

וארא  
66 אמונתם של האבות   
67 אותות ומופתים באדמת בני חם   
68 תכסיסי המלחמה   
69 דם   

69 צפרדע   
70 הכרת הטוב   
70 אצבע אלוהים   
71 ערוב   
71 שחין   
71 ברד   

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

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

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

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



 יד

88 הצבי והצאן   
89 עין תחת עין — ממון   

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

תצווה  
92 בחירת אהרן   
93 בגדי השרד   
93 אבני החושן   
93 המזבח   

כי תישא  
94 חטא העגל   
96 ההשפעה המצרית   
97 תפילתו של משה   

ויקהל   
98 להתקהל וללמוד   
99 בצלאל   
99 בצלאל ואהליאב   

פקודי  
100 למנוע חשד   
101 הקמת המשכן   

ויקרא  
ויקרא  

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

צו  
104 כאילו הקרבתם   
104 נקי כפיים   
105 אש המערכה   
105 קרבן התודה   

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

109 המאכלים האסורים   
109 טומאה וטהרה   

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

מצורע  
112 לשונם חרב חדה   
113 טהרת המצורע   
113 צרעת הבית   

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

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

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

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

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

 טו

126 ברכת המאכל וברכת השלום   
127 השבתת חיה רעה   

במדבר  
במדבר  

128 ישראל במדבר   
129 סגולה יקרה   
129 דגלי מדבר   
130 הדגלים   
131 כמו מלאכים   

נשא  
להטיל שלום    

132 בין איש לאשתו   
132 מי סוטה   
133 מידה כנגד מידה   
133 חוטא או קדוש   
134 מי מברך   
134 גדול השלום   
135 שובה של השראת השכינה   

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

שלח  
140 בחירת המרגלים   
140 קברי אבות   
141 קפיצת הדרך   
141 עמלק   
141 טענות המרגלים   
142 בכי   
142 ציצית   
143 חבל הצלה   

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

חוקת  
148 חוקה חקקתי   

תבוא פרה    
149 ותכפר על מעשה העגל   
149 פרתו של החמדן   
150 לעיני בני ישראל   
151 הרועה בעקבות הצאן   
151 אוהב שלום   
152 פטירת אהרון   
152 ויראו כל העדה   
153 נחש הנחושת   
153 נס מעברות נחל ארנון   
153 עוג מלך הבשן   

בלק  
154 הכלבים והזאב   
155 בלעם ואברהם   
155 יודע דעת עליון   

בלעם הולך לקלל    
156 את ישראל    
156 מקומות שישראל נופלים   
157 ברכות בלעם   
157 מה טובו אוהליך   
157 עצת בלעם    

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

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

מסעי  
166 מסעי בני ישראל   
167 יורה חטאים בדרך   
167 חביבה הארץ   



 טז

דברים  
דברים  

168 נאמנים פצעי אוהב   
169 תוכחה וברכה   
169 אלף פעמים   
170 לא תכירו פנים   
171 דברי שלום   

ואתחנן  
172 לא תעבור את הירדן   
173 תחנוני משה   
174 לא בכל מחיר   
174 זכור ושמור   
175 חלקי ה'   
175 שבח המלאכים   
176 ואהבת   
176 קריאת שמע   
177 יותר מכל הקרבנות   
177 מייחדים שמך   

עקב  
178 מצוות שתחת העקב   
179 והם מדקדקים על עצמם   
179 ואספת דגנך   

ראה  
180 שני השבילים   
181 נרי ונרך   
181 יאבד עולמו מפני השוטים    
182 עשר בשביל שתתעשר   
182 מתן אדם ירחיב לו   
183 בני ביתך ובני ביתי   

שופטים  
184 ניקיון כפיים   
185 שוחד    
185 צדק צדק תרדוף   
186 אני מסכים על דבריהם   
186 לא תסור   
187 שני האסטרולוגים   
187 קול האילן   

כי תצא  
מצווה גוררת מצווה,   

188 עברה גוררת עברה   

לכל מקום שתלך —    
189 המצוות מלוות אותך   
190 רחמים וגֵזרות   

למען ייטב לך    
190 והארכת ימים   
191 עמלק   

כי תבוא  
192 ביכורים   
193 היום הזה   
193 מעמד הברכות והקללות   

ניצבים  
194 אתם ניצבים   
195 אגודה אחת   
195 שלוש בריתות   

אשר ישנו פה    
196 ואשר איננו פה   
196 לא בשמים היא   
197 קרוב אליך הדבר מאוד   

וילך  
198 הן קרבו ימיך למות   
199 מאה מיתות ולא קנאה אחת   
199 ליתן שכר למביאיהם   

האזינו  
200 השמים והארץ כמורי דרך   
201 כגשם היורד על הדשאים   
201 צידוק הדין   
201 מרידה — מתוך שלוה    

וזאת הברכה  
202 ברכת משה   
203 התורה — ירושה לכל יהודי   
203 בקשת מחילה   
203 איש האלוקים   
204 שובי נפשי   
204 פטירתו של משה   

חז"ל    
על המועדים  
שבת  

208 השבת — עדות   
208 מתנה טובה   

 יז

208 בן זוג   
209 מעלת שמירת השבת   
209 זכור ושמור   
210 יוסף מוקיר שבת   
210 הכנה לשבת וקבלת שבת   
211 תבלין של שבת   
211 עונג שבת — גשמי ורוחני   
212 שני מלאכים   
212 מאור פנים   
212 פרה שומרת שבת   
213 פרצת הגדר   

ראש השנה  
214 כבני מרון   

חק לישראל,    
214 משפט לא־להי יעקב   
215 שלושה ספרים נפתחים   
215 מלכויות, זיכרונות ושופרות   

יום הכיפורים  
216 יום הכיפורים — מאז ולעולם   
217 חמשת האיסורים   
217 הכפרה והטהרה   
217 וידוי   
218 גדולה תשובה   
218 לא כמידת בשר ודם   
219 החסיד והדג   

חג הסוכות  
220 סוכות   
220 ישיבה בסוכה   
221 ארבעת המינים   

ארבעת המינים —    
221 ארבעה גוונים בעם   
222 שמחת בית השואבה   
223 גשמי שנה   
223 שמיני עצרת   

חנוכה  
224 נס חנוכה   
225 נר חנוכה   
225 פרסום הנס   

פורים  
226 מרבים בשמחה   
227 כלי המקדש   

227 אסתר   
228 בגתן ותרש   
228 המן ואחשוורוש   
228 הסרת טבעת   
229 תפילת אסתר   
229 תפילת הילדים   
230 מרדכי על הסוס    
231 מצוות החג   

חג הפסח  
232 אור הנר   
232 ארבעה בנים   
233 בכל דור ודור   
233 ארבע כוסות   

חג השבועות  
234 נעשה ונשמע   
235 רם ה' — ושפל יראה    
235 דיבורו של הקדוש ברוך הוא   
236 משה ומלאכי השרת   
237 משה ורבי עקיבא   
237 שתי הלחם   

חז"ל מספרים  
מלכי ישראל  

240 דרכו של דוד המלך   
241 מות דוד   
241 תפילת חזקיהו   

בית המקדש בניין וחורבן  
242 דלתות ניקנור   
243 בניין הורדוס   
244 קמצא ובר קמצא   
245 רבן יוחנן בן זכאי והקיסר   
246 טיטוס   
247 על אלה אני בוכיה   
248 עקיבא, ניחמתנו   
249 האריה והקורא המצרי    

הדרך לתורה  
250 הלל הזקן בשלג   
251 רבי יוחנן וריש לקיש   
252 רבי אליעזר בן הורקנוס   
254 רבי עקיבא   



 יח

חייהם של חכמים  
256 הזוג מצידן   

רבי שמעון בר יוחאי    
257 ובנו במערה   
258 אחר   
260 הקללות שהיו ברכות   
260 לא בשמים היא   
262 הכול לטובה   
263 רב נחמן בר יצחק ואמו   
263 רבי זירא   

מופתים ומעשי נסים  
264 רבי פנחס בן יאיר   
265 רבי חנינא בן דוסא   
266 מעשה מרכבה   
268 בקשת גשמים: חוני המעגל   

בקשת גשמים:    
269 אבא חלקיה וחנן הנחבא   

בקשת גשמים:    
271 נקדימון בן גוריון   

בקשת גשמים:    
272 תפילת רבי חייא    

מידות ומוסר  
274 רב הונא וכדי היין   

רבי אלעזר בן רבי שמעון    
274 והמכוער   
275 אישה, תינוק ותינוקת   
276 בני העולם הבא   
277 הלל לא יקפיד   

פטירתם של חכמים  
278 הרוגי מלכות: רבי עקיבא   
279 הרוגי מלכות: רבי חנינא בן תרדיון   
280 פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי   
281 פטירתו של רבי   

חז"ל על החיים  
אהבת ישראל  

284 אהבת הבריות   
285 עשיית שלום   
285 גדול השלום   

איש ואישה  
286 הכול מן האישה   
287 זיווגים   
288 חתונה   
289 כבוד ואהבה   
289 אבדן בן זוג   

אמונה וביטחון בה'  
290 גדולה האמונה   
291 ִבטחו בה'   

אמת  
292 יסודות העולם   
292 חותמו של הקדוש ברוך הוא   
293 שקרים   
293 חנפנים וצבועים   

ארץ ישראל  
294 הזכות על הארץ   
294 חביבות הארץ   
296 זכותם של יושבי הארץ   
296 ארץ ישראל לעתיד לבא   

ביאת המשיח  
298 האמונה בביאת המשיח   
298 עקבות המשיח   
299 מזרזי הגאולה   
299 זמן הקץ   
300 מועד הגאולה   
300 מהלך הגאולה   
301 המשיח   
302 ימות המשיח   

בריאות וחולי  
304 רפואות והתנהגות עם החולה   
305 גורמי מחלה   
305 תורה   
306 זכויות ומחילת עוונות   
306 הרופא   
307 ביקור חולים   

הורות  
308 אהבת הורים   
308 חינוך   
309 גידול ורווחה   

 יט

309 העדפה אסורה   

היריון ולידה  
310 שותפות   
310 העובר ברחם   
312 חבלי לידה   
313 על כורחך אתה נולד   

חברּות  
314 קנה לך חבר   
315 אהבת אמת   
315 כבוד חברך    

חלומות  
316 האם יש משמעות לחלומות?   
317 הטבת חלום   
318 פשר חלומות   

כעס  
320 אדם ניכר בכעסו   
320 בעל חימה — רב פשע   

מזל  
322 מתי נולדת?   
323 יש מזל לישראל?   
325 חיים, בנים ומזון   

נבואה  
326 השראת השכינה   
326 נבואות הנצח   
327 מדרגות הנבואה   
327 הנבואה בימינו ולעתיד לבוא   

ענווה וגאווה  
328 גבוה ורואה את השפל   

המשפיל עצמו    
329 והמגביה עצמו   
329 ענווה גדולה מכולן   

צער בעלי חיים  
330 עשב בשדך לבהמתך   
330 ורחמיו על כל מעשיו   
331 מבחן המנהיגות   

שיפוטיות  
332 לדון לכף זכות   
333 החושד בכשרים   

שמחה  
334 שמחה של מצווה   
334 אז ימלא שחוק פינו   
335 בני עולם הבא   

שתיקה ודיבור  
336 יפה שתיקה   
337 מוות וחיים ביד הלשון   
338 לשון נקייה   

תורה   
340 כנגד כולם   
340 הכול בה   
341 סם חיים וסם המוות   
342 טובה מכל סחורה    
343 שלמות התורה   

תורה - לימוד התורה  
344 ענווה   
344 מי ראוי ללמוד?   
345 מתלמידיי יותר מכולם   

תפילה  
346 עבודת התפילה   
346 הכנת וכוונת הלב    
347 תפילת שווא   
348 שומע תפילה   
349 תפילת הקדוש ברוך הוא   

תשובה  
350 מורה דרך תשובה   
350 גדולה תשובה   
351 ייתמו חטאים, לא חוטאים   
351 בכל עת יהיו בגדיך לבנים   
352 פתחו לי פתח   
353 קונה עולמו בשעה אחת   

סוגיות    
מן התלמוד  

356 איך נקבעו התפילות    
363 כיצד מתמנה הרכב בית דין   
370 מצוות משפחתיות   



מדריך למשתמש
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בראשית
מציגה  בתורה,  הראשונה  הפרשה  בראשית,  פרשת 
בשחר  המרכזיים  האירועים  ואת  הבריאה  סיפור  את 
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.

האות הראשונה שבתורה
התורה נפתחת במילה בראשית, וזו מתחילה באות ב'. חכמינו מסבירים 

מדוע אין התורה נפתחת באות א' — האות הראשונה שבאלף־בית.

הּוא ְלׁשֹון ֲאִריָרה. ָאֶל"ף ׁשֶ ָרָכה, ְולֹא ּבְ ְלׁשֹון ּבְ הּוא ּבִ ֵבי"ת? ׁשֶ ה ּבְ ְוָלּמָ

ּלֹא  ׁשֶ ֵבי"ת,  ּבְ א  ֶאּלָ עֹוָלִמי  ֶאת  ּבֹוֵרא  ֵאיִני  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר 
ְלׁשֹון  ֵאי ָהעֹוָלם אֹוְמִרין: ֵהיָאְך ָהעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְוִנְבָרא ּבִ ל ּבָ ְיהּו ּכָ

ָרָכה, ְואּוַלי ַיֲעמֹוד. ְלׁשֹון ּבְ ֵבי"ת, ּבִ א ֲהֵריִני ּבֹוֵרא אֹותֹו ּבְ ֲאִריָרה? ֶאּלָ

 )תלמוד — ירושלמי, חגיגה ב, א(

העולם מעיד על בוראו
לקיומו של  רבי עקיבא עם אדם שביקש הוכחה חותכת  כיצד התמודד 

בורא שברא את העולם.

ָראֹו? ָאַמר לֹו:  י ֲעִקיָבא: ָהעֹוָלם ַהֶּזה — ִמי ּבְ א ִמין ְוָאַמר ְלַרּבִ ּבָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
בֹא ֵאַלי. רּור! ָאַמר לֹו: ְלָמָחר ּתָ ָבר ּבָ רּוְך הּוא. ָאַמר לֹו: ַהְרֵאיִני ּדָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶגד. ָאַמר לֹו: ִמי  ה לֹוֵבׁש? ָאַמר לֹו: ּבֶ א ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו: ָמה ַאּתָ ְלָמָחר ּבָ
רּור! ָאַמר  ָבר ּבָ אֹו? ָאַמר לֹו: ָהאֹוֵרג. ָאַמר לֹו: ֵאיִני ַמֲאִמיְנָך, ַהְרֵאיִני ּדָ ֲעׂשָ
ה  אֹו? ָאַמר לֹו: ְוַאּתָ ָהאֹוֵרג ֲעׂשָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ לֹו: ּוָמה ַאְרֶאה ְלָך? ְוֵאין ַאּתָ

ָרא ֶאת עֹוָלמֹו? רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵאיְנָך יֹוֵדַע ׁשֶ

ספר בראשית
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ָרָכה. מלשון ברכה, שגם  ְלׁשֹון ּבְ
היא פותחת בב'. ֲאִריָרה. 
קללה )משורש 'ארור'(. 

ֵהיָאְך ָהעֹוָלם... ֲאִריָרה. כיצד עולם 
שראשיתו לשון קללה יכול 

להתקיים. 

רּור.  ָבר ּבָ ִמין. כופר. ַהְרֵאיִני ּדָ
הוכח לי. 

מדריך למשתמש

שם הפרק

 מבוא לפרק, 
הכולל הצגת הנושא 

וסקירת התכנים 
שיובאו בפרק

ביאור

 הפניה לעיון 
והרחבה בספרים 
האחרים בסדרה

מקור - לפי סוגה 
ומיקום מדויק



רה
תו

 ה
על

ל 
ז"

ח

4 4 

להרחבה < עוד על מציאות העולם כהוכחה לקיום הבורא, ראו ספר המחשבה עמ' 
 .124

בראשית
מציגה  בתורה,  הראשונה  הפרשה  בראשית,  פרשת 
בשחר  המרכזיים  האירועים  ואת  הבריאה  סיפור  את 
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.

האות הראשונה שבתורה
התורה נפתחת במילה בראשית, וזו מתחילה באות ב'. חכמינו מסבירים 

מדוע אין התורה נפתחת באות א' — האות הראשונה שבאלף־בית.

הּוא ְלׁשֹון ֲאִריָרה. ָאֶל"ף ׁשֶ ָרָכה, ְולֹא ּבְ ְלׁשֹון ּבְ הּוא ּבִ ֵבי"ת? ׁשֶ ה ּבְ ְוָלּמָ

ּלֹא  ׁשֶ ֵבי"ת,  ּבְ א  ֶאּלָ עֹוָלִמי  ֶאת  ּבֹוֵרא  ֵאיִני  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר 
ְלׁשֹון  ֵאי ָהעֹוָלם אֹוְמִרין: ֵהיָאְך ָהעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְוִנְבָרא ּבִ ל ּבָ ְיהּו ּכָ

ָרָכה, ְואּוַלי ַיֲעמֹוד. ְלׁשֹון ּבְ ֵבי"ת, ּבִ א ֲהֵריִני ּבֹוֵרא אֹותֹו ּבְ ֲאִריָרה? ֶאּלָ

 )תלמוד — ירושלמי, חגיגה ב, א(

העולם מעיד על בוראו
לקיומו של  רבי עקיבא עם אדם שביקש הוכחה חותכת  כיצד התמודד 

בורא שברא את העולם.

ָראֹו? ָאַמר לֹו:  י ֲעִקיָבא: ָהעֹוָלם ַהֶּזה — ִמי ּבְ א ִמין ְוָאַמר ְלַרּבִ ּבָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
בֹא ֵאַלי. רּור! ָאַמר לֹו: ְלָמָחר ּתָ ָבר ּבָ רּוְך הּוא. ָאַמר לֹו: ַהְרֵאיִני ּדָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶגד. ָאַמר לֹו: ִמי  ה לֹוֵבׁש? ָאַמר לֹו: ּבֶ א ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו: ָמה ַאּתָ ְלָמָחר ּבָ
רּור! ָאַמר  ָבר ּבָ אֹו? ָאַמר לֹו: ָהאֹוֵרג. ָאַמר לֹו: ֵאיִני ַמֲאִמיְנָך, ַהְרֵאיִני ּדָ ֲעׂשָ
ה  אֹו? ָאַמר לֹו: ְוַאּתָ ָהאֹוֵרג ֲעׂשָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ לֹו: ּוָמה ַאְרֶאה ְלָך? ְוֵאין ַאּתָ

ָרא ֶאת עֹוָלמֹו? רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵאיְנָך יֹוֵדַע ׁשֶ

ספר בראשית
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ָרָכה. מלשון ברכה, שגם  ְלׁשֹון ּבְ
היא פותחת בב'. ֲאִריָרה. 
קללה )משורש 'ארור'(. 

ֵהיָאְך ָהעֹוָלם... ֲאִריָרה. כיצד עולם 
שראשיתו לשון קללה יכול 

להתקיים. 

רּור.  ָבר ּבָ ִמין. כופר. ַהְרֵאיִני ּדָ
הוכח לי. 
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החכמה   בראשית < חז"ל על התורה

להרחבה < עוד על משמעות בריאת האדם בצלם אלוקים, ראו ספר המחשבה עמ' 
125 ו-133. 

רּור? ָבר ּבָ ְלִמיָדיו: ָמה ַהּדָ ין. ָאְמרּו לֹו ּתַ ִנְפַטר אֹותֹו ַהּמִ

ֶגד מֹוִדיַע ַעל ָהאֹוֵרג  אי ְוַהּבֶ ּנַ ִית מֹוִדיַע ַעל ַהּבַ ַהּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ַניי, ּכְ ָאַמר ָלֶהם: ּבָ
ָראֹו. הּוא ּבְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְך ָהעֹוָלם מֹוִדיַע ַעל ַהּקָ ר, ּכָ ּגָ ֶלת ַעל ַהּנַ ְוַהּדֶ

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

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.

ֶאֶרץ  ֱא־לִֹהים  ה'  ֲעׂשֹות  יֹום  ּבְ ְרָאם  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ תֹוְלדֹות  ה  "ֵאּלֶ
ָמִים")בראשית ב, ד(. ְוׁשָ

ֶלְך: ִאם ֲאִני נֹוֵתן  ָהיּו לֹו ּכֹוסֹות ֵריִקים. ָאַמר ַהּמֶ 'ה' ֱאלֹוִקים' — ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ֶלְך? ֵעֵרב  ה ַהּמֶ ִעין, צֹוֵנן ֵהם ַמְקִריִסין. ּוֶמה ָעׂשָ ּקְ ין ֵהם ִמְתּבַ ְלתֹוָכן ַחּמִ

ֶהם ְוָעְמדּו. צֹוֵנן, ְוָנַתן ּבָ ין ּבְ ַחּמִ

ת  ִמּדַ ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ֲאִני  ּבֹוֵרא  ִאם  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְך  ּכָ
ָהעֹוָלם  ֵהיָאְך   — ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ים,  ְמרּוּבִ ַהחֹוְטִאים  ִיְהיּו   — ָהַרֲחִמים 
ת ָהַרֲחִמים,  ין ּוְבִמּדַ ת ַהּדִ ִמּדַ א ֲהֵרי ֲאִני ּבֹוֵרא אֹותֹו ּבְ ָיכֹול ַלֲעמֹוד? ֶאּלָ

ְוַהְלַואי ַיֲעמֹוד.

 )מדרש — בראשית רבה, פרשה יב(

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

ראוי לברוא את האדם.

רּוְך הּוא ִלְברֹאות ָאָדם ָהִראׁשֹון,  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ִסימֹון: ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ֵמֶהם  ֵרא!  ִיּבָ אֹוְמִרים:  ֵמֶהם  ַוֲחבּורֹות.  ים  יּתִ ּכִ ֵרת  ָ ַהׁשּ ַמְלֲאֵכי  ַנֲעׂשּו 
קּו"  לֹום ָנׁשָ ׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ תּוב: "ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ ּכָ ֵרא! ֶזהּו ׁשֶ אֹוְמִרים: ַאל ִיּבָ
ַאל  ֱאֶמת אֹוֵמר:  ֲחָסִדים;  ּגֹוֵמל  הּוא  ׁשֶ ֵרא,  ִיּבָ ֶחֶסד אֹוֵמר:  יא(:  )תהלים פה, 

לֹום אֹוֵמר:  ה ְצָדקֹות; ׁשָ עֹוׂשֶ ֵרא, ׁשֶ ֶקר. ֶצֶדק אֹוֵמר: ִיּבָ ּכּוּלֹו ׁשֶ ֵרא, ׁשֶ ִיּבָ
ּכּוּלֹו ֶקֶטט. ֵרא, ׁשֶ ַאל ִיּבָ

ִנְפַטר. הלך לו. 

אי. הבית  ּנַ ִית מֹוִדיַע ַעל ַהּבַ ַהּבַ
עצמו מעיד על קיומו של 

בנאי שבנאו. 

ָמִים. פסוק זה  ה תֹוְלדֹות... ְוׁשָ ֵאּלֶ
חותם את מעשה הבריאה, 

ובו מוזכרים שני שמותיו של 
הבורא — הויה וא־לוהים.  

ין.  ְלֶמֶלְך. משל למלך. ַחּמִ
ִעין.  ּקְ מים חמים. ִמְתּבַ

נשברים. ַמְקִריִסין. 
מתכווצים. ָעְמדּו. נשארו 

בשלמותם. 

ים. לא  ִיְהיּו ַהחֹוְטִאים ְמרּוּבִ
תהיה לבני־האדם יראה 

מפני הבורא. ֵהיָאְך ָהעֹוָלם... 
ַלֲעמֹוד. מידת הדין תדקדק 

עם האדם כחוט השערה 
והעולם לא יוכל להתקיים. 

ים. קבוצות, כתות. ֶחֶסד  יּתִ ּכִ
קּו. הפסוק בתהלים  ֶוֱאֶמת... ָנׁשָ

מתאר מפגש, כביכול, בין 
מידת החסד, האמת, הצדק 
והשלום.  הּוא. האדם. ֶקֶטט. 

קטטה. 
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חז"ל על התורה < בראשית   החכמה

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

ָאְמרּו  ָלָאֶרץ.  ִליָכּה  ְוִהׁשְ ֱאֶמת  ָנַטל  הּוא?  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ֶמה 
רּוְך הּוא: ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים! ָמה ַאּתְ ְמַבֶּזה  דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
תּוב : "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ  ּכָ ֲעֶלה ֱאֶמת ִמן ָהָאֶרץ! ֶזהּו ׁשֶ ָך?! ּתַ ּלְ ַאְלִטיְכִסָּייה ׁשֶ

ְצָמח" )תהלים פה, יב(. ּתִ



ִנְמַלְך  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִלְברֹאות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ה ָאָדם? ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים!  ֵרת. ָאַמר ָלֶהם: ַנֲעׂשֶ ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּבְ
י ִתְפְקֶדּנּו"! )תהלים ח, ה( ָאַמר ָלֶהם: ָאָדם ֶזה  ֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ "ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ֶכם. ּלָ ֶ ה ִמׁשּ עֹוָלִמי ָחְכָמתֹו ְמרּוּבָ ׁש ִלְברֹאות ּבְ ֲאִני ְמַבּקֵ ׁשֶ

ָלֶהם:  ָאַמר  ִלְפֵניֶהם,  ְוֶהֱעִביָרם  ְועֹוף  ַחָּיה  ֵהָמה  ּבְ ל  ּכָ ס  יּנֵ ּכִ ה?  ָעׂשָ ֶמה 
ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ָרא  ּבָ ׁשֶ ְוֵכיָון  יֹוְדִעים.  ָהיּו  ְולֹא  ֵאיּלּו?  ל  ׁשֶ מֹוָתם  ׁשְ ָמה 
ל ֵאיּלּו?  מֹוָתם ׁשֶ ֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף ְוֶהֱעִביָרם ְלָפָניו, ָאַמר: ָמה ׁשְ ל ּבְ ס ּכָ יּנֵ ּכִ
ְוָלֶזה  ָמל  ּגָ ְוָלֶזה  ְוָלֶזה ָנֶאה ִלְקרֹותֹו סּוס,  ָלֶזה ָנֶאה ִלְקרֹותֹו ׁשֹור,  ָאַמר: 
ֵהָמה ּוְלעֹוף  מֹות ְלָכל ַהּבְ תּוב: "ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ּכָ ר ְוָלֶזה ַאְרֵיה, ֶזהּו ׁשֶ ֶנׁשֶ

ֶדה" )בראשית ב, כ(. ַמִים ּוְלכֹל ַחַּית ַהּשָׂ ָ ַהּשׁ

ֵני  ה? ָאַמר לֹו: ִמּפְ ְמָך? ָאַמר: ָאָדם. ָאַמר לֹו: ָלּמָ ה ָמה ׁשִ ָאַמר לֹו: ְוַאּתָ
ְבֵראִתי ִמן ָהֲאָדָמה. ּנִ ׁשֶ

ה ָאדֹון ַעל  ַאּתָ ה? — ׁשֶ ִמי? — ֲא־דָֹני. ָאַמר לֹו: ְוָלּמָ ָאַמר לֹו: ַוֲאִני ָמה ׁשְ
יָך. ל ַמֲעׂשֶ ּכָ

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

בריאת האדם בלשון רבים
רבים  בלשון  האדם  בריאת  נכתבה  מדוע  בשאלה  גם  עוסקים  חכמינו 

)"נעשה אדם"(, על אף הטעות שעלולה להיגרם מכך.

ל יֹום ָויֹום.  ה ּכָ ה ּכֹוֵתב ֶאת ַהּתֹוָרה, ָהָיה ּכֹוֵתב ַמֲעׂשֶ ָהָיה מֹׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ַצְלֵמנּו  ה ָאָדם ּבְ ֱאַמר: "ַוּיֹאֶמר ֱא־לִֹהים ַנֲעׂשֶ ּנֶ סּוק ַהֶּזה, ׁשֶ יַע ַלּפָ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ְתחֹון  ה נֹוֵתן ּפִ ְדמּוֵתנּו" )בראשית א, כו(, ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם! ָמה ַאּתָ ּכִ

תֹוב, ְוָהרֹוֶצה ִלְטעֹות — ִיְטֶעה. יִנים? ֶאְתְמָהא! ָאַמר לֹו: ּכְ ה ַלּמִ ּפֶ

ָנַטל ֱאֶמת... ָלָאֶרץ. השליך 
את מידת האמת, ואם 

כן נמצאו הרוב תומכים 
בבריאה. ַאְלִטיְכִסָּייה. חותם. 

ִנְמַלְך. התייעץ. ָמה ֱאנֹוׁש. מהי 
חשיבותו?! ִתְפְקֶדּנּו. תזכור 

אותו. 

ה. תיאור מעשה  ַמֲעׂשֶ
הבריאה. ְלָפָניו. לפני 

יִנים.  ה ַלּמִ ְתחֹון ּפֶ הקב"ה. ּפִ
לכופרים. שמלשון הפסוק 
נראה כאילו יש כמה אלים 

שיצרו יחד את האדם. ָהרֹוֶצה 
ִלְטעֹות — ִיְטֶעה. לפני האדם 
עומדת האפשרות לבחור 

בדרך המוטעית, והדבר תלוי 
בו. 
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החכמה   בראשית < חז"ל על התורה

להרחבה < עוד על האיש והאישה כשני חצאים של נשמה אחת, ראו ספר המחשבה 
עמ' 16. 

דֹוִלים  ָראִתי — לֹא ּגְ ּבָ ה, ָהָאָדם ַהֶּזה ׁשֶ רּוְך הּוא: מֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ
ָטן  ַהּקָ ִמן  ְרׁשּות  ִליּטֹול  דֹול  ַהּגָ ָיבֹא  ִאם  ׁשֶ ּנּו?!  ִמּמֶ ַמֲעִמיד  ֲאִני  ים  ּוְקַטּנִ
ְוֵהן  י',  ּנִ ִמּמֶ ָטן  ַהּקָ ִמן  ְרׁשּות  ִליּטֹול  ָצִריְך  ֲאִני  'ָמה  אֹוֵמר:  ְוהּוא  ּנּו,  ִמּמֶ
ְחּתֹוִנים,  ָרא ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ְוֶאת ַהּתַ הּוא ּבָ אֹוְמִרים לֹו: ְלמֹוד ִמּבֹוַרֲאָך, ׁשֶ

ֵרת. ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ א ִלְברֹאות ֶאת ָהָאָדם — ִנְמַלְך ּבְ ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ

 )מדרש — בראשית רבה, פרשה ח(

האדם נברא יחידי
בדברי חכמינו כמה הסברים לבריאת אדם אחד, יחידי, שממנו התפתחה 

האנושות.

ָרֵאל  ִמִּיׂשְ ֶנֶפׁש ֶאָחד  ד  ַאּבֵ ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ ְיִחיִדי,  ִנְבָרא ָאָדם  ְלִפיָכְך 
ַאַחת  ֶנֶפׁש  ַקֵּים  ַהּמְ ְוָכל  ָמֵלא,  עֹוָלם  ד  ִאּבֵ ִאּלּו  ּכְ תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ַמֲעֶלה 

ִאּלּו ִקֵּים עֹוָלם ָמֵלא. תּוב ּכְ ָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ִמִּיׂשְ

דֹול ֵמָאִביָך. א ּגָ ּלֹא יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵבירֹו: ַאּבָ ִרּיֹות, ׁשֶ לֹום ַהּבְ ֵני ׁשְ ּוִמּפְ

ַמִים. ָ ׁשּ ה ְרׁשּויֹות ּבַ ּלֹא ְיהּו ִמיִנין אֹוְמִרים: ַהְרּבֵ ְוׁשֶ

עֹות  ַמְטּבְ ה  ּמָ ּכַ ָאָדם טֹוֵבַע  ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  דּוּלָ ּגְ יד  ּוְלַהּגִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ן ּדֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ חֹוָתם ֶאָחד ְוכּוּלָ ּבְ
ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה  חֹוָתמֹו ׁשֶ ל ָאָדם ּבְ הּוא ָטַבע ּכָ

ַלֲחֵבירֹו.

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָּייב לֹוַמר: ּבִ ְלִפיָכְך ּכָ

 )משנה — סנהדרין ד, ה(

בריאת האיש והאישה
חכמינו מרחיבים את סיפור יצירת האישה, במבט הרואה באיש ובאישה 

שני חצאים של ישות אחת.

רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ֶאְלָעָזר: ּבְ י ִיְרְמָיה ּבֶ ָאַמר ַרּבִ
ָרָאם" )בראשית ה, ב(. תּוב: "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ ּכָ ָראֹו. ֶזהּו ׁשֶ רֹוִגינֹוס ּבְ ָהִראׁשֹון ַאְנּדְ

רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ר ַנְחָמן: ּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ב ְלָכאן ְוַגב ְלָכאן. ִיים — ּגַ ּבַ אֹו ּגַ רֹו ַוֲעׂשָ ָראֹו, ְוִנּסְ ְרצּוִפים ּבְ יּו־ּפַ ָהִראׁשֹון ּדְ



ּנּו. כלומר  דֹוִלים...ִמּמֶ לֹא ּגְ
עתידים לצאת ממנו גם 

גדולים וגם קטנים )במראה 
ובחשיבות(. ִליּטֹול ְרׁשּות. 

לשתף, להתייעץ. 

ד עֹוָלם ָמֵלא. שהרי  ִאּלּו ִאּבֵ ּכְ
מאדם אחד בלבד יצאו כל בני 

ַקֵּים. מציל.  העולם. ּמְ

ּלֹא יֹאַמר...ֵמָאִביָך. שהרי כולם  ׁשֶ
בני אב אחד. 

ה ְרׁשּויֹות  ִמיִנין. כופרים. ַהְרּבֵ
ַמִים. אלים רבים, וכל אל  ָ ׁשּ ּבַ

ברא אדם אחר. 

חֹוָתם. תבנית.  

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם. גורל  ׁשְ ּבִ
העולם תלוי בי. 

רֹוִגינֹוס. אדם בעל סימני מין  ַאְנּדְ
זכריים ונקביים כאחד. 

ְרצּוִפים. דו־ יּו־ּפַ ר. בן.  ּדְ ּבַ
פרצופים; שני פרצופים היו 

רֹו.  לו, משני צדי הראש. ִנּסְ
ִיים. הפרידו באמצעו,  ּבַ חתכו. ּגַ

ולאותם שני פרצופים נעשו 
גם שני גבים )כלומר שני 

גופים נפרדים(. 
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חז"ל על התורה < בראשית   החכמה

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

ָנה ִנְבְראּו. ִרים ׁשָ ְבֵני ֶעׂשְ ה ּכִ י יֹוָחָנן: ָאָדם ְוַחּוָ ָאַמר ַרּבִ

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

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

רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִחין ֵהן, ְוָכל  ה ָנִאים ּוְמׁשּוּבָ ּמָ י ּכַ ן ֵעֶדן, ְוָאַמר לֹו: ְרֵאה ַמֲעׂשַ ּגַ ל ִאיָלֵני  ּכָ
ְוַתֲחִריב ֶאת  ַקְלֵקל  ּתְ ּלֹא  ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ן  ּתֵ ָראִתי.  ּבָ ִביְלָך  ׁשְ ּבִ ָראִתי  ּבָ ׁשֶ ָמה 

ן ַאֲחֶריָך. ְּיַתּקֵ ִאם ִקְלַקְלּתָ ֵאין ִמי ׁשֶ עֹוָלִמי, ׁשֶ

 )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.

ָהִאיָלן  רֹות  ּפֵ ַעל  ים  ְמֻצּוִ ם  ַאּתֶ ַאף  ׁשֶ ה: ֱאֶמת  ָ ָלִאּשׁ ְוָאַמר  ָחׁש  ַהּנָ ָהַלְך 
ן ָאַמר ֱא־לִֹהים  תֹוְך ַהּגָ ר ּבְ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ֱאַמר: "ּוִמּפְ ּנֶ ַהֶּזה? ָאְמָרה לֹו: ֵהן, ׁשֶ
ָבֶריָה ָמָצא  ֻמתּון" )בראשית ג, ג(. ִמּתֹוְך ּדְ ן ּתְ עּו ּבֹו ּפֶ ּנּו ְולֹא ִתּגְ לֹא תֹאְכלּו ִמּמֶ

ֵנס ּבֹו.  ַתח ְלִהּכָ ּפֶ

ְהיּו  ּנּו ּתִ ם אֹוְכִלין ִמּמֶ ַאּתֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ א ַעִין ָרָעה, ׁשֶ ָאַמר ָלּה: ֵאין ִצּוּוי ֶזה ֶאּלָ
ם  ְך ַאּתֶ ה? ּבֹוֵרא עֹוָלמֹות ּוַמֲחִריב עֹוָלמֹות — ָכּ א־לִֹהים. ָמה הּוא עֹוׂשֶ ּכֵ
ְיכֹוִלין ִלְברֹוא עֹוָלמֹות ּוְלַהֲחִריב עֹוָלמֹות; ָמה הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה — ַאף 

ם ְיכֹוִלין ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות. ַאּתֶ

ָחׁש  ַהּנָ י... ָהַלְך  ּבִ ע  ּגַ ּתִ ע! ַאל  ְוָאַמר: ָרׁשָ ִאיָלן, ָצַוח  ּבָ ְוָנַגע  ָחׁש  ַהּנָ ָהַלְך 
ִעי ּבֹו ְולֹא ָתמּוִתי.  י, ַאף ַאּתְ ּגְ ִאיָלן ְולֹא ַמּתִ י ּבָ ה: ֲהֵריִני ָנַגְעּתִ ָ ְוָאַמר ָלִאּשׁ
ּה, ָאְמָרה:  ֶנְגּדָ א ּכְ ּבָ ֶות ׁשֶ ִאיָלן, ְוָרֲאָתה ַמְלַאְך ַהּמָ ה ְוָנְגָעה ּבָ ָ ָהְלָכה ָהִאּשׁ
ה ַאֶחֶרת ְונֹוְתָנּה  ָ ה לֹו ִאּשׁ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ו ֲאִני ֵמָתה, ְוַהּקָ אּוַלי ַעְכׁשָ
ֵנינּו ָנמּות, ְוִאם  י, ִאם ָנמּות ׁשְ ּיֹאַכל ִעּמִ א, ֲהֵריִני ּגֹוֶרֶמת לֹו ׁשֶ ָלָאָדם! ֶאּלָ

ֵנינּו ִנְחֶיה. ִנְחֶיה ׁשְ

ּה... ּיֹאַכל ִעּמָ ם ְלַבְעָלּה ׁשֶ רֹוָתיו ּגַ רֹות ָהִאיָלן, ְוָנְתָנה ִמּפֵ ְוָלְקָחה ְוָאְכָלה ִמּפֵ

 )מדרש — פרקי דרבי אליעזר, פרק יג(

ִרים. במראה  ְבֵני ֶעׂשְ ּכִ
ובהתפתחות. 

ֶהֱחִזירֹו. סובב והעביר אותו.  
ָך. שים לב.  ְעּתְ ן ּדַ ּתֵ

ם.  ֱאֶמת. האומנם? ַאף ַאּתֶ
כלומר, לא רק לי נאסרו 

הפירות אלא גם לכם? ִמּתֹוְך 
ָבֶריָה... ּבֹו. בלשון תשובתה  ּדְ
של חווה מצא הנחש סדק 

שבו יוכל להיכנס ולערער את 
האיסור )היא הוסיפה איסור 

על נגיעה בעץ אף שזו לא 
נאסרה, כדלהלן(. 

ַעִין ָרָעה. צרות עין של הקב"ה, 
שאינו רוצה שתיעשו דומים 

לו. ְיכֹוִלין. תהיו יכולים. 

ּה.  ֶנְגּדָ א ּכְ ּבָ ָצַוח. האילן. ׁשֶ
 שמתקרב ועומד מולה. 

ה לֹו. לאדם.  עֹוׂשֶ
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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.

ְלֶהֶבל:  ַקִין  ָאַמר  לֹו?  ָאַמר  ָמה  ח(.  ד,  )בראשית  ָאִחיו"  ֶהֶבל  ֶאל  ַקִין  "ַוּיֹאֶמר 
ק ָהעֹוָלם? ָאַמר לֹו: ֵהן. ְנַחּלֵ

ּלֹא ְיֵהא ָלֶזה ַעל  יֵניֶהם ׁשֶ ָנַטל ֶהֶבל צֹאנֹו ְוַקִין ֲאָדָמה ַלֲעבֹוד, ְוִהְתנּו ּבֵ
ַטל ֶהֶבל ֶאת צֹאנֹו ִהְתִחיל ִלְרעֹות ֶאת ַהּצֹאן, ְוַקִין רֹוֵדף  ּנָ ׁשֶ לּום. ּכְ ֶזה ּכְ
ַח ֶהֶבל ֶאל  ֶזה, ְוִנּצֵ ְתַאֲחזּו ֶזה ּבָ ּנִ ְקָעה ְלַהר ַעד ׁשֶ ַאֲחָריו ֵמַהר ְלִבְקָעה ּוִמּבִ
ה  ֲעׂשֶ ְך ִהְתִחיל צֹוֵוַח: ֶהֶבל ָאִחי! ַאל ּתַ ָרָאה ַקִין ּכָ יו. ּוְכׁשֶ ְחּתָ ַקִין ְוָנַפל ּתַ

יחֹו, ְוָעַמד ַוֲהָרגֹו. י ָרָעה! ְוִרֵחם ָעָליו ְוִהּנִ ּבִ

א  ין אֹותֹו ֶאּלָ ׁשִ ֵאין ְמַבּקְ י, ׁשֶ ֵני ָאִבי ְוִאּמִ ֲהָרגֹו, ָאַמר: ֶאְבַרח ִמּפְ יָון ׁשֶ ּכֵ
דֹוׁש  ַהּקָ ָעָליו  ִנְגָלה  ִמָּיד  ְוהּוא.  ֲאִני  א  ֶאּלָ עֹוָלם  ּבָ ֶאָחד  ֵאין  ׁשֶ  — י  ּנִ ִמּמֶ
ה  ַני ֵאין ַאּתָ ה ָיכֹול ִלְברֹוַח, ִמּפָ ֵני ֲאבֹוֶתיָך ַאּתָ רּוְך הּוא, ָאַמר לֹו: ִמּפְ ּבָ

ָיכֹול ִלְברֹוַח... ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך? 

ה ָעַמְדּתָ  יו, ְוַאּתָ ְחּתָ ַפְלּתָ ּתַ ּנָ ׁשֶ ִריֵחם ָעֶליָך ְולֹא ֲהָרְגָך ּכְ ָאַמר לֹו: ַווי לֹו ׁשֶ
ְוָהַרְגּתָ אֹותֹו.

ָידֹו  ֶאֶבן, ּבְ ִציעֹות, ַחּבּורֹות ַחּבּורֹות ּבְ ִציעֹות ּפְ ה לֹו ּפְ ְוָהֵאיְך ֲהָרגֹו? ָעׂשָ
ארֹו... ְלַצּוָ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  יֹוֵצאת  ָמתֹו  ִנׁשְ ֵמֵהיָכן  יֹוֵדַע  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּוְבַרְגָליו, 
ְוִכי  ִמָּיַמי,  ָהרּוג  ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָיַדְעּתִ לֹא  עֹוָלם!  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ַקִין:  לֹו  ָאַמר 
ה  ָאּתָ "ָארּור  ִמָּיד:  יבֹו  ְוֵהׁשִ ְוהּוא ֵמת?!  ֶאֶבן  ּבְ הּו  ַמּכֵ ֲאִני  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהִייִתי 
י ַתֲעבֹוד  ֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדָך; ּכִ יָה ָלַקַחת ֶאת ּדְ ְצָתה ֶאת ּפִ ר ּפָ ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ת ּכָֹחּה ָלְך" )שם,יא–יב(.  ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא תֹוֵסף ּתֵ

יִנין ֶאת ָהָאָדם  ְלׁשִ ּמַ ָלטֹוִרין ׁשֶ ל עֹוָלם! ֵיׁש ְלָפֶניָך ּדֵ ָאַמר ְלָפָניו: ִריּבֹונֹו ׁשֶ
ה  ְוַאּתָ יו,  ֲהַרְגּתִ ֲאִני  ׁשֶ יֹוְדִעין  ְוֵאיָנן  ָאֶרץ  ּבָ ֵהן  ֲהֵרי  י  ְוִאּמִ ָאִבי  ְלָפֶניָך? 
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ֲאִני סֹוֵבל...  ה יֹוֵדַע?! ָאַמר לֹו: ׁשֹוֶטה! ּכָ ִין ַאּתָ ַמִים ִמּנַ ָ ׁשּ ּבַ
דֹול  ה סֹוֵבל, ַוֲעוֹוִני ֵאיְנָך ָיכֹול ִלְסּבֹול? "ּגָ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ַאּתָ ָאַמר לֹו: ּכָ

ׂשֹוא" )שם, יג(?!  ֲעוִֹני ִמּנְ

ָּיָצא,  ׁשֶ ּכְ קֹום ַהֶּזה...  ִמן ַהּמָ ּוְגֵלה  ׁשּוָבה, ֵצא  ּתְ יָת  ְוָעׂשִ ָאַמר לֹו: הֹוִאיל 
יו, ְוָהיּו ַחּיֹות  ְחּתָ ַעְזעֹות ִמּתַ ָהָיה הֹוֵלְך, ָהְייָתה ָהָאֶרץ ִמְזּדַ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ
ַעְזעֹות ְואֹוְמרֹות "ַמהּו ֶזה"? אֹוְמרֹות זֹו ָלזֹו: "ַקִין ָהַרג ֶאת  ּוְבֵהמֹות ִמְזּדַ

ְהֶיה".  רּוְך הּוא ָעָליו ָנע ָוָנד ּתִ דֹוׁש ּבָ ַזר ַהּקָ ֶהֶבל ָאִחיו ּגָ

 )מדרש — תנחומא, פרשת בראשית(

ָמה ָאַמר לֹו. שהרי במקרא 
לא מופיעה שיחה 

ק ָהעֹוָלם. נחלק  ביניהם. ְנַחּלֵ
בינינו את העולם. 

ִהְתנּו. הסכימו. ּלֹא ְיֵהא... 
לּום. שלא תהיינה תלונות  ּכְ
הדדיות. ַקִין רֹוֵדף... ְלַהר. לכל 

מקום שאליו הלך הבל 
לרעות את צאנו בא קין וטען 

שהקרקע שלו. 

ָלטֹוִרין. מלשינים. ֶאת. על. ּדֵ
דֹול ֲעוִֹני  סֹוֵבל. נושא ומחזיק. ּגָ
ׂשֹוא. האם גדול עווני מכדי  ִמּנְ

שתוכל לשאת אותו.

 

ַעְזעֹות. נעה ברעדה.  ִמְזּדַ



רה
תו

 ה
על

ל 
ז"

ח

10 

ריש לקיש, תוכלו לקרוא  לבין  יוחנן  רבי  בין  סיפור הקשר המרתק  את   > להרחבה 
בעמ' 251.

נח
המבול.  בנושא  עוסק  נוח  פרשת  של  הראשון  חלקה 
התורה מספרת על החלטתו של הבורא למחות את כל 
נוח הצדיק, ועמם  החיים, ועל הצלתם של בני משפחת 
המבול.  זמן  כל  במשך  בתיבה  ששהו  החיות,  כל  נציגי 
החדשה  ההתחלה  מתוארת  הפרשה  של  השני  בחלקה 
של האנושות, התחלה שהיא גם אופטימית ומשמחת, גם 
עצמו,  נוח  )של  כישלונות  רצופה  גם  אך  יותר,  מפוכחת 
ולאחר מכן בניית מגדל בבל ועונשו של אותו דור(. בפרשה 
ותולדותיהם,  העולם  אומות  של  מפורטות  רשימות  גם 
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
התורה מספרת שנוח היה איש צדיק תמים "בדורותיו". מה פשר ההדגשה 

הזאת? בתלמוד מובאת מחלוקת בשאלה זו. 

דֹורֹוָתיו" )בראשית ו, ט( — ָאַמר  ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ ה ּתֹוְלדֹות נַֹח, נַֹח ִאיׁש ַצּדִ "ֵאּלֶ
דֹורֹוָתיו,  דֹורֹות ֲאֵחִרים; ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ּבְ דֹורֹוָתיו, ְולֹא ּבְ י יֹוָחָנן: ּבְ ַרּבִ

דֹורֹות ֲאֵחִרים. ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ל  ׁשֶ ְלָחִבית  ּדֹוֶמה?  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ל  ָמׁשָ ֲחִניָנא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ּלֹא  ְמקֹוָמּה — ֵריָחּה נֹוֵדף, ׁשֶ ל חֹוֶמץ. ּבִ ף ׁשֶ ַמְרּתֵ ּבְ ַחת  ָהְיָתה מּוּנַ ַיִין ׁשֶ

ְמקֹוָמּה — ֵאין ֵריָחּה נֹוֵדף. ּבִ

ָבר ּדֹוֶמה? ִלְצלֹוִחית  ל ֵריׁש ָלִקיׁש ְלָמה ַהּדָ ל ׁשֶ ֲעָיא: ָמׁשָ י אֹוׁשַ ָאַמר ַרּבִ
ְמקֹוָמּה — ֵריָחּה נֹוֵדף,  ּנֹוֶפת. ּבִ ְמקֹום ַהּטִ ַחת ּבִ ָהְיָתה מּוּנַ ְלָייטֹון ׁשֶ ל ּפַ ׁשֶ

ְמקֹום ַהּבֹוֶסם! ן ּבִ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

 )תלמוד — בבלי, סנהדרין קח, א( 

דֹורֹוָתיו. לעומת  י יֹוָחָנן: ּבְ ָאַמר ַרּבִ
דֹורֹות  בני דורו בלבד. לֹא ּבְ

ֲאֵחִרים. שלעומתם לא היה 
ן. אם בדור  ּכֵ ל ׁשֶ נחשב כל כך. ּכָ

חוטא כל־כך היה נוח צדיק, 
כל שכן שהיה צדיק בדורות 

אחרים.

ל... יֹוָחָנן. משל לדבריו  ל ׁשֶ ָמׁשָ
ְמקֹוָמּה. הנוכחי,  של רבי יוחנן. ּבִ
סמוך לחומץ. נֹוֵדף. ניכר היטב, 
ומודגש עוד יותר בגלל הניגוד 
לריחו החזק של היין שהחמיץ 

ְמקֹוָמּה.  ּלֹא ּבִ שבסמוך.  ׁשֶ
במקום אחר, לא בסמוך 

לחומץ. ֵאין ֵריָחּה נֹוֵדף. שכן ריח 
היין אינו כה חזק וניכר בפני 

עצמו. 

ּנֹוֶפת.  ְלָייטֹון. בושם. ּטִ ּפַ
ְמקֹוָמּה. למרות  זוהמה. ּבִ

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

לרעתם היה הגזל.

ּבּול ָעְברּו ַעל ַהּכֹל,  ֲהֵרי ּדֹור ַהּמַ ל ָחָמס, ׁשֶ דֹול ּכָֹחּה ׁשֶ ה ּגָ ּמָ ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ
י ָמְלָאה  ֱאַמר: "ּכִ ּנֶ ֶזל. ׁשֶ ּגֶ טּו ְיֵדיֶהם ּבַ ׁשְ ּפָ יָנם ַעד ׁשֶ ַזר ּדִ ם ֲעֵליֶהם ּגְ ְולֹא ֶנְחּתַ

ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ" )בראשית ו, יג(. ֵניֶהם ְוִהְנִני ַמׁשְ ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ

 )תלמוד — בבלי, סנהדרין קח, א(

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.

דֹור  יֶהן ּבְ ר ִסימֹון ָאַמר: ַהּכֹל ִקְלְקלּו ַמֲעׂשֵ י ְיהּוָדה ּבַ ם ַרּבִ ׁשֵ י ֲעַזְרָיה ּבְ ַרּבִ
וס.  ּוָ ְך ֵאֶצל ַהּטַ ְרְנגֹול ָהָיה ְמַהּלֵ ֶלב ָהָיה הֹוֵלְך ֵאֶצל ַהְּזֵאב, ְוַהּתַ ּבּול: ַהּכֶ ַהּמַ
ל ָאָדם' לֹא  ִחית ּכָ ר" )בראשית ו, יג( — 'ִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ "ּכִ תּוב  ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ר". ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ א "ּכִ תּוב, ֶאּלָ ּכָ

ָהיּו  ָתה;  ִזיּנְ ָהָאֶרץ  ַאף  ָאַמר:  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ַטְבִרין  ן  ּבֶ לּוְלַיאֵני  י  ַרּבִ
ים ְוִהיא מֹוִציָאה זֹוִנין. זֹוְרִעים ָלּה ִחיּטִ



ֵהָמה" )שם, ז, כג( — ִאם  ֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם ַעד ּבְ ר ַעל ּפְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ "ַוִּיַמח ֶאת ּכָ
ל  ן ָקְרָחה: ָמׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום ַרּבִ נּו ִמׁשּ ֵהָמה ֶמה ָחְטָאה? ׁשָ ָאָדם ָחָטא, ּבְ
נֹו,  ל ִמיֵני ְסעּוָדה. ְלָיִמים ֵמת ּבְ ה ִלְבנֹו, ְוִהְתִקין ִמּכָ ה חּוּפָ ָעׂשָ ְלָאָדם ׁשֶ
יו  ַעְכׁשָ ִני?  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ יִתי  ָעׂשִ לּום  ּכְ ָאַמר,  תֹו.  ּוִפֵּזר ֶאת חּוּפָ ָעַמד 
ָראִתי  ּבָ לּום  ּכְ ָאַמר:  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאף  ִלי?  ה  ָלּמָ ה  חּוּפָ  — ת  ּמֵ ׁשֶ
ֵהָמה ְוַחָּיה  ָאָדם חֹוֵטא — ּבְ יו ׁשֶ ִביל ָאָדם? ַעְכׁשָ ׁשְ א ּבִ ֵהָמה ְוַחָּיה ֶאּלָ ּבְ

ה ִלי? ָלּמָ

)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 
מציגים  חכמינו  אליו?  והתנגדו  לו  בזו  או  אותו  העריכו  האם  ולשכנעם? 

תמונה מפורטת יותר של טיב היחסים האלה.

ָחָמס. גזל. ַהּכֹל. כל 
י  טּו. שלחו. "ּכִ ׁשְ העברות. ּפָ

ָמְלָאה... ָהָאֶרץ". שדווקא 
בגלל החמס, אני משמיד 

אותם. 

ר. בן. ַהּכֹל. כל  ּבַ
היצורים. ִקְלְקלּו 

יֶהן. השחיתו את  ַמֲעׂשֵ
ל  התנהגותם. הֹוֵלְך. להזדווג. ּכָ

ר. כל יצור חי.  ׂשָ ּבָ

ָתה. כביכול,  ַאף ָהָאֶרץ ִזיּנְ
שהוציאה צמחים שלא 

זרעו בה.  זֹוִנין. מין חיטי בר 
פגומות. 

ה. סעודת  ַוִּיַמח. השמיד. חּוּפָ
תֹו. פירק  חתונה. ִפֵּזר ֶאת חּוּפָ
יִתי.  לּום ָעׂשִ את הסעודה.  ּכְ

יִתי. את  האם לא עשיתי? ָעׂשִ
הסעודה. 
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דֹוׁש  ָנה ָהָיה ַמְתֶרה ַהּקָ ִרים ׁשָ י יֹוֵסי: ֵמָאה ְוֶעׂשְ ם ַרּבִ ׁשֵ ָאַמר ַרב הּוָנא ּבְ
ׁשּוָבה  ּלֹא ָעׂשּו ּתְ יָון ׁשֶ ׁשּוָבה. ּכֵ א ַיֲעׂשּו ּתְ ּמָ ּבּול, ׁשֶ דֹור ַהּמַ רּוְך הּוא ּבְ ּבָ

ַבת ֲעֵצי גֹוֶפר" )בראשית ו, יד(. ה ְלָך ּתֵ ָאַמר לֹו: "ֲעׂשֵ

ה?  ׁשּוָבה ְוָנַטע ֲאָרִזים, ְוָהיּו אֹוְמִרין לֹו: ֲאָרִזים ֵאּלּו ָלּמָ ה ּתְ ָעַמד נַֹח ְוָעׂשָ
ִלי  ְוָאַמר  ׁש ְלָהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם,  רּוְך הּוא ְמַבּקֵ ּבָ דֹוׁש  ָלֶהן: ַהּקָ ָאַמר 
ּנּו ּוַמְלִעיִגין  ֲחִקין ִמּמֶ ּה ֲאִני ּוֵביִתי. ְוָהיּו ְמׂשַ ֵלט ּבָ ֶאּמָ ֵדי ׁשֶ יָבה ּכְ ַלֲעׂשֹות ּתֵ

ְדָבָריו. ּבִ

ה?  ה עֹוׂשֶ ֵדיִלין, ְוָהיּו אֹוְמִרים לֹו: ָמה ַאּתָ ֶקה אֹוָתן ֲאָרִזין ְוֵהן ּגְ ְוָהָיה ַמׁשְ
ִעְנָין ַהֶּזה, ְוָהיּו ַמְלִעיִגין ָעָליו. יב ָלֶהן ּכָ ּוֵמׁשִ

ה?  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ָמה  לֹו:  אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ָרן,  ְמַנּסְ ְוָהָיה  ְקָצָצן   — ָיִמים  ְלסֹוף 
ֶהן. ְך, ְוָהָיה ַמְתֶרה ּבָ ְואֹוֵמר ָלֶהן ּכָ

ׁשּוָבה — ִמָּיד ֵהִביא ֲעֵליֶהן ַמּבּול. ּלֹא ָעׂשּו ּתְ יָון ׁשֶ ּכֵ



דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר   — יג(  ז,  )בראשית  נַֹח"  א  ּבָ ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  "ּבְ
ל ּדֹורֹו אֹוְמִרים  יו ִיְהיּו ּכָ ְיָלה, ַעְכׁשָ ּלַ יָבה ּבַ רּוְך הּוא: ִאם ִנְכָנס נַֹח ַלּתֵ ּבָ
יִחין אֹותֹו  ְך: "לֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים ּבֹו, ְוִאּלּו ָהִיינּו יֹוְדִעים ּבֹו לֹא ָהִיינּו ַמּנִ ּכָ

ר! ְּיַדּבֵ ּכֹוֵאב לֹו — ׁשֶ א נַֹח" — ִמי ׁשֶ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ּבָ א "ּבְ ֵנס"! ֶאּלָ ִליּכָ

ּלֹו  רּוְלמּוְסָיא ׁשֶ ַבע ּדְ ּקָ ר ׁשֶ י ֵלִוי: ְלׂשַ ֲעדֹו" )שם, טז( — ָאַמר ַרּבִ ..."ַוִּיְסּגֹור ה' ּבַ
ּלֹו ָעָליו.  ֵבית ָהֲאסּוִרין, ָנַתן ְסַפְרּגֹוס ׁשֶ ִדיָנה, ְוָנַטל אֹוֲהבֹו ַוֲחָבׁשֹו ּבְ ּמְ ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ ֲאָריֹות  יָפּה  ְוִהּקִ יָבה,  ַהּתֵ ַלֲהפֹוְך  ׁשּו  ּקְ ּבִ ֲעדֹו,  ּבַ ה'  ַוִּיְסּגֹור   — ְך  ּכָ

עּו ּבֹו. ִיּגְ

)מדרש — תנחומא, פרשת נח; בראשית רבה, פרשה לב(

השקר והפחת בתיבה
כדי  חיים,  בעלי  של  מין  מכל  ונקבה  זכר  הציל  שנוח  מספרת  התורה 
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.

ֵנס. ָאַמר לֹו  ֶקר, ָרָצה ְלִהיּכָ ֶ א ַהׁשּ אּו ֶאל נַֹח" )בראשית ז, ט( — ּבָ ַנִים ּבָ ַנִים ׁשְ "ׁשְ
ת זּוג. א ְלָך ּבַ ָ יׂשּ ן ּתִ א ִאם ּכֵ ה ָיכֹול ֶאּלָ נַֹח: ֵאין ַאּתָ

י  ָהַלְכּתִ א? ָאַמר ָלּה: ֵמֵאֶצל נֹוַח, ׁשֶ ה ּבָ ַחת. ָאְמָרה לֹו: ֵמַאִין ַאּתָ ּפַ ַגע ּבַ ּפָ
ת  א ָאַמר ִלי — ִאם ֵיׁש ְלָך ּבַ יַח ִלי, ֶאּלָ יָבה ְולֹא ִהּנִ ֵנס ַלּתֵ ְוָרִציִתי ְלִהיּכָ

ַמְתֶרה. מזהיר. גֹוֶפר. עץ 
ממשפחת הארזים. 

ֵלט. שאוכל  ֶאּמָ ׁשֶ
להימלט. ּוֵביִתי. 

ֲחִקין.  ומשפחתי. ְמׂשַ
צוחקים. ַמְלִעיִגין. לועגים. 

ִעְנָין ַהֶּזה. שכבר השיב להם  ּכָ
מקודם, על המבול והתיבה.

ְך. כפי  ְקָצָצן. את הארזים. ּכָ
שאמר להם קודם. 

ֵהִביא. הקדוש ברוך הוא. 

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. בשעות היום,  ּבְ
כשהכול רואים. יֹוְדִעים 
ּבֹו. יודעים שנוח נכנס 

יִחין. מאפשרים.  לתיבה.  ַמּנִ

ַוִּיְסּגֹור ה'. את פתח 
ר.  ֲעדֹו. של נוח. ְלׂשַ התיבה. ּבַ

רּוְלמּוְסָיא...  ַבע ּדְ ּקָ משל לשר. ׁשֶ
ִדיָנה. שהחליט על הרג  ּמְ ּבַ

ופורענות במדינה. ְסַפְרּגֹוס. 
יָבה.  ׁשּו ַלֲהפֹוְך ַהּתֵ ּקְ חותם. ּבִ

בני דורו של נוח רצו להפוך 
את התיבה ולפגוע בנוח 

יָפּה ֲאָריֹות. הקיף  ומשפחתו. ִהּקִ
ה' את התיבה באריות.   

ַנִים. כל בעלי החיים באו  ַנִים ׁשְ ׁשְ
עם בני זוגם אל התיבה.  

ַחת. נזק,  ַגע. פגש )השקר(. ּפַ ּפָ
אבדון.  
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ה נֹוֵתן  ת זּוִגי. ָאְמָרה לֹו: ּוָמה ַאּתָ ְהִיי ּבַ ְרִצי — ּתִ ה ִנְכָנס. ְוִאם ּתִ זּוג ַאּתָ
יֵניֶהם  ל ַאּתְ לֹוַקַחת. ִהְתִקינּו ּבֵ ֲאִני ְמַסּגֵ ל ָמה ׁשֶ ּכָ ְך, ׁשֶ ן ִעּמָ ִלי? ֲאִני ְמַתֵקּ

ַחת לֹוַקַחת.  ְהֶיה ַהּפַ ֶקר ַמְכִניס, ּתִ ֶ ַהׁשּ ל ֵהיָכן ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ַחת  ֶקר הֹוֵלְך ּוַמְכִניס ְוַהּפַ ֶ ָּיְצאּו, ָהָיה ַהׁשּ יָון ׁשֶ יָבה. ּכֵ ֵניֶהם ַלּתֵ ְוִנְכְנסּו ׁשְ
י?  ְלּתִ יּגַ ּסִ ל ָמה ׁשֶ ֶקר, ָאַמר ָלּה: ֵהיָכן ּכָ ֶ א ַהׁשּ לֹוַקַחת ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ּבָ
ה ַמְכִניס ֲאִני נֹוֶטֶלת?  ַאּתָ ל ָמה ׁשֶ ּכָ י, ׁשֶ ְך ִהְתַקְנּתָ ִעּמִ ָאְמָרה לֹו: ְולֹא ּכָ

ה. ְתחֹון ּפֶ ְולֹא ָהָיה לֹו ּפִ

 )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.

ֵהָמה  ם, ּבְ ֵביָלה ָהָיה ַמֲאִכיל ּכּוּלָ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ּדְ ּוָמה ָהָיה ַמֲאִכיָלן? ַרּבִ
ֱאַמר "ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה" )בראשית ו, כא(; ְוֵאיֶזהּו  ּנֶ ָמה ׁשֶ ְוָאָדם ְוַחָּיה ְועֹוף, ּכְ

ֵביָלה. ֵהָמה ְוַהַחָּיה ְוָהעֹוף?... זֹו ּדְ ה, ְוַהּבְ ּנָ ֵני ָאָדם אֹוְכִלין ִמּמֶ ּבְ ָבר ׁשֶ ּדָ

ָהָיה ָלמּוד:  ל ִמין ּוִמין ָהָיה אֹוֵכל ְלִפי ׁשֶ א ּכָ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: לֹא, ֶאּלָ
ֲעִמית — ְזכּוִכית... ָפִנים, ַהּנַ יל — ֲעֵצי ּגְ עֹוִרים, ַהּפִ ֶבן, ְוַהֲחמֹור — ׂשְ ָמל — ּתֶ ַהּגָ

ִים  ּתַ ׁשְ ּיֹום, ְוֵיׁש ּבִ ָעה ַאַחת ּבַ ׁשָ ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּבְ ֵהָמה ׁשֶ ָבר ַאֵחר:... ֵיׁש ּבְ ּדָ
ַרּבֹוֵתינּו:  ָאְמרּו  ֶבר.  ַהּגֶ ְקִריַאת  ּבִ ְוֵיׁש  יֹום,  ל  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ ְוֵיׁש  יֹום,  ל  ׁשֶ
ּיֹום ְולֹא  יָנה, לֹא ּבַ ָבה לֹא ָטַעם ַטַעם ׁשֵ ּתֵ ה נַֹח ּבַ ָעׂשָ ר חֶֹדׁש ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ָהיּו ִעּמֹו... ָפׁשֹות ׁשֶ ָהָיה ָעסּוק ָלזּון ֶאת ַהּנְ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ּבַ



יׁשֹו ָהֲאִרי ְוָיָצא צֹוֵלַע. ָהה נַֹח ָלזּון ֶאת ָהֲאִרי, ְוִהּכִ ַעם ַאַחת ׁשָ ...ּפַ
 )מדרש — תנחומא ]בובר[, פרשת נח; תנחומא, פרשת נח(

עלה הזית
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. 

י ֶאְלָעָזר: ָאְמָרה יֹוָנה  ִפיָה" )בראשית ח, יא( — ָאַמר ַרּבִ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ "ְוִהּנֵ
ַּזִית  ּכַ ְמרֹוִרים  ְמזֹונֹוַתי  ִיְהיּו  ל עֹוָלם!  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  רּוְך הּוא:  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 

ר ָוָדם. ׂשָ ַיד ּבָ ַבׁש ּוְמסּוִרים ּבְ ּדְ ָיְדָך, ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקים ּכַ ּוְמסּוִרים ּבְ
 )תלמוד — בבלי, סנהדרין קח, ב(

ן. אני, השקר,  ֲאִני ְמַתֵקּ
ל. מרוויח,  מסכם. ְמַסּגֵ

אוסף. ַמְכִניס. אוסף 
לחיקו. לֹוַקַחת. לעצמה. 

ִראׁשֹון ִראׁשֹון. מיד, לפני 
ה. מענה.  ְתחֹון ּפֶ השקר. ּפִ

ָמה ָהָיה ַמֲאִכיָלן. נוח מאכיל את 
ֵביָלה.  בעלי החיים שבתיבה. ּדְ
ם.  תאנים מיובשות. ַמֲאִכיל ּכּוּלָ

את כלל בעלי החיים. ְוָהָיה ְלָך... 
ְלָאְכָלה. שמשמעו שנוח ובעלי 

החיים אכלו מאותו דבר. 

ֲעִמית. יען.  ָלמּוד. מורגל.  ַהּנַ

ָבר ַאֵחר. פירוש  ּדָ
ָעה ַאַחת. בשעה  ׁשָ אחר. ּבְ
ל יֹום.  ִים ׁשֶ ּתַ ׁשְ הראשונה. ּבִ
י.  ִליׁשִ ְ ׁשּ בשעה השנייה. ּבַ

ְקִריַאת  בשעה השלישית. ּבִ
ֶבר.  ֶבר. בעלות השחר. ַהּגֶ ַהּגֶ
ה. ששהה.  ָעׂשָ התרנגול. ׁשֶ

יׁשֹו. נשכו.  ָהה. התעכב. ִהּכִ ׁשָ

ָטָרף. תלוש. ְמרֹוִרים. 
ָיְדָך. תלויים בך  מרים. ְמסּוִרים ּבְ

ומתקבלים ממך. 
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שכרותו של נוח
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.

ה נֹוֵטַע?  ָטן ְוָעַמד ְלָפָניו. ָאַמר לֹו: ָמה ַאּתָ א ׂשָ ֶרם ּבָ ע ּכֶ א נַֹח ִליּטַ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ין  ּבֵ ַלִחים  ין  ּבֵ ְמתּוִקים  ירֹוָתיו  ּפֵ ִטיבֹו? —  ָמה  לֹו:  ָאַמר  ֶרם.  ּכֶ לֹו:  ָאַמר 

ַח ְלָבבֹות. ּמֵ ׂשַ ין ֵמֶהן ַיִין ַהּמְ ים, ְועֹוׂשִ ְיֵבׁשִ

ה  ֶכֶרם ֶזה. ָאַמר לֹו: ְלַחֵיי! ָמה ָעׂשָ ּבְ ֵנינּו  ף ׁשְ ּתֵ ּתַ ְוִנׁשְ ָטן: ּבֹא  ָאַמר לֹו ׂשָ
ְך ֵהִביא ֲאִרי ַוֲהָרגֹו, ְוַאַחר  ֶפן, ַאַחר ּכָ ַחת ַהּגֶ ֶבׂש ַוֲהָרגֹו ּתַ ָטן? ֵהִביא ּכֶ ׂשָ
יפּו  ֶרם. ְוִהּטִ ַחת ַהּכֶ ְך ֵהִביא קֹוף ַוֲהָרגֹו ּתַ ְך ֵהִביא ֲחִזיר ַוֲהָרגֹו, ְוַאַחר ּכָ ּכָ

ֵמיֶהן. קּוהּו ִמּדְ ֶרם ְוִהׁשְ אֹותֹו ַהּכֶ ָמן ּבְ ּדָ

ֵאיָנּה  ֶכֶבׂש זֹו ׁשֶ ם ּכְ ה ָאָדם ִמן ַהַּיִין ֲהֵרי הּוא ּתָ ּתֶ ִּיׁשְ ּקֹוֶדם ׁשֶ ָרַמז לֹו ׁשֶ
ּבֹור  הֹוֶגן — ֲהֵרי הּוא ּגִ ָתה ּכַ לּום ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ּגֹוְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה. ׁשָ יֹוַדַעת ּכְ
ה  ַנֲעׂשֶ  — אי  ִמּדַ יֹוֵתר  ָתה  ָ ׁשּ ׁשֶ יָון  ּכֵ עֹוָלם.  ּבָ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ְואֹוֵמר  ֲאִרי  ּכַ
קֹוף, עֹוֵמד  ה ּכְ ר — ַנֲעׂשֶ ּכֵ ּתַ ֵמי ַרְגַלִים ּוְבָדָבר ַאֵחר. ִנׁשְ ֲחִזיר, ִמְתַלְכֵלְך ּבְ ּכַ
ה. ה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ַיֲעׂשֶ ֵחק ּומֹוִציא ִלְפֵני ַהּכֹל ִנְבלּות ַהּפֶ ד ּוְמׂשַ ּוְמַרּקֵ

יֵרׁש  רּוְך הּוא ּפֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יק ׁשֶ ּדִ יק. ָמה נַֹח ַהּצַ ּדִ ְוָכל ֶזה ֵאיַרע ְלנַֹח ַהּצַ
ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָאָדם ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ ְך, ׁשְ ְבחֹו ּכָ ׁשִ

 )מדרש — תנחומא, פרשת נח(

מעשה מגדל בבל
במקרא  מובא  בבבל,  המגדל  בוני  הפלגה,  דור  בני  של  מעשיהם  תיאור 
בקצרה, ואינו מפורש כל צורכו. חכמינו הרחיבו והסבירו את מניעיהם של 

בוני המגדל, את טיבו ואופן בניינו, ואת עונשם של בוניו.

ָנפּוץ  ן  ּפֶ תֹוָכּה,  ּבְ ב  ְוֵנׁשֵ דֹוָלה  ּגְ ָלנּו ִעיר  ְוִנְבֶנה  ּבֹאּו  ְלַעּמֹו:  ִנְמרֹוד  ָאַמר 
תֹוָכּה — עֹוֶלה  ּבְ דֹול  ּגָ ל  ִמְגּדָ ָלנּו  ְוִנְבֶנה  ִראׁשֹוִנים,  ּכָ ל ָהָאֶרץ  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל 
ְוִנְקֶנה  ִים.  ּמַ ּבַ א  ֶאּלָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ֵאין  ׁשֶ ַמִים —  ָ ַלׁשּ ַעד 

ָאֶרץ... דֹול ּבָ ם ּגָ ָלנּו ׁשֵ

ל,  ְגּדָ ַהּמִ ְוֶאת  ָהִעיר  ִלְבנֹות ֶאת  ֲאָבִנים  ם  ׁשָ ָהיּו  ְנָחס אֹוֵמר: לֹא  ּפִ י  ַרּבִ
ֶחֶרׂש, ַעד  יֹוֵצר  ּכְ ְוׂשֹוְרִפים אֹוָתם  ְלֵבִנים  ִנים  ְמַלּבְ ָהיּו  ין?  ָהיּו עֹוׂשִ ּוֶמה 
ִמים  ְבָעה ִמיִלין. ...ְוִאם ָנַפל ָאָדם ּוֵמת לֹא ָהיּו ׂשָ ׁשִ בֹוּהַ ּכְ נּו אֹותֹו ּגָ ּבָ ׁשֶ

ָמה ִטיבֹו. מה עניינו? ַלִחים. 
ים. צימוקים.  טריים. ְיֵבׁשִ

יפּו  ְלַחֵיי. מילת הסכמה. ְוִהּטִ
ֵמיֶהן. וטפטף דמם  ָמן... ִמּדְ ּדָ

והשקה את הכרם. 

ְכָרֵחל ִלְפֵני... ֶנֱאָלָמה. כמו כבשה 
העומדת בשתיקה לפני גוזזי 
הֹוֶגן.  צמרה ואינה מתנגדת. ּכַ

כראוי, בלא הפרזה. אֹוֵמר 
עֹוָלם. מדמה  מֹותֹו ּבָ ֵאין ּכְ

בלבו שאין כמוהו. ֵמי ַרְגַלִים. 
שתן. ָדָבר ַאֵחר. צואה. ִלְפֵני 

ה. מה  ַהּכֹל. בפרהסיה. ָמה ַיֲעׂשֶ
לעשות. 

ְך. כתב  ְבחֹו ּכָ יֵרׁש ׁשִ ּפֵ
במפורש את שבחו )"צדיק 

ֵני ָאָדם.  ָאר ּבְ תמים..."(. ׁשְ
שאינם צדיקים כל־כך, ודאי 

שעליהם להיזהר מן השכרות. 

ִראׁשֹוִנים. פן ניספה  ן ָנפּוץ... ּכָ ּפֶ
במבול ונתפזר על פני כל 

ל  הארץ כמו דור המבול. ִמְגּדָ
דֹול. גבוה, כך שגם אם ירד  ּגָ

מבול, לא ייפגע המגדל 
ִים.  ּמַ מהמים. ֵאין ּכֹחֹו... ּבַ

הקדוש ברוך הוא יכול לפגוע 
בבני האדם רק באמצעות 

ם. נתפרסם  המים. ִנְקֶנה ָלנּו ׁשֵ
מאוד. 

ִנים ְלֵבִנים. יוצרים לבנים  ְמַלּבְ
יֹוֵצר ֶחֶרׂש. כפי שעושה  מבוץ. ּכְ

הקדר. ִמיִלין. מילים; כל 
מיל הוא אלפיים אמות 

)כקילומטר(. 
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החכמה   נח < חז"ל על התורה

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

ֲעֶלה  ּתַ ָמַתי  ְואֹוְמִרין:  ּובֹוִכין  ִבין  יֹוׁשְ ָהיּו  ְלֵבָנה  ָנְפָלה  ְוִאם  ָעָליו,  ם  ִלּבָ
יָה?  ְחּתֶ ַאֶחֶרת ּתַ

ָלם  ל ְוִקּלְ ְגּדָ ַרח ְוָרָאה אֹוָתם ּבֹוִנים ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ן ּתֶ ְוָעַבר ַאְבָרָהם ּבֶ
י ַקְרַקע... ּבֵ ֶלֶכת ַעל ּגַ ֶאֶבן מּוׁשְ ָבָריו ּכְ ם ֱא־לִֹהים, ּוָמֲאסּו ֶאת ּדְ ׁשֵ ּבְ

ְבִעים ַמְלָאִכים ַהּסֹוְבִבים  רּוְך הּוא ְלׁשִ דֹוׁש ּבָ ְמעֹון אֹוֵמר: ָקָרא ַהּקָ י ׁשִ ַרּבִ
רּוְך הּוא: ּבֹאּו ְוֵנֵרד ְוִנְבלֹל ֶאת  דֹוׁש ּבָ א ַמְלכּותֹו, ְוָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ּסֵ ֶאת ּכִ
ֱאַמר: "ָהָבה  ּנֶ ָאַמר ָלֶהם? ׁשֶ ִיין ׁשֶ ְבִעים ְלׁשֹונֹות! ּוִמּנַ ְבִעים ּגֹוִים ְוֶאת ׁשִ ׁשִ

א 'ָהָבה ֵנְרָדה'... אן ֶאּלָ תּוב ּכָ ֵנְרָדה" )בראשית יא,ז( — 'ָהָבה ֵאְרָדה' ֵאין ּכָ

בֹודֹו  א ּכְ ּסֵ ְלָאִכים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ּכִ ְבִעים ַהּמַ רּוְך הּוא ְוׁשִ דֹוׁש ּבָ ְוָיַרד ַהּקָ
ר ִאיׁש  ְבִעים ָלׁשֹון... ְוָהיּו רֹוִצין ְלַדּבֵ ְבִעים ּגֹוִים ּוְלׁשִ ל ְלׁשֹוָנם ְלׁשִ ּוִבְלּבֵ
יִרין ִאיׁש ְלׁשֹון ֵרֵעהּו. ֶמה ָעׂשּו? ָלְקחּו ִאיׁש  ְלׁשֹון ֵרֵעהּו ְולֹא ָהיּו ַמּכִ ּבִ
ֶחֶרב.  ּבַ ָנַפל  ם  ׁשָ ָהעֹוָלם  ַוֲחִצי  ִחית,  ְלַמׁשְ ֵאּלּו  ִעם  ֵאּלּו  ְוִנְלֲחמּו  ַחְרּבֹו 
ֵני ָכל  ֱאַמר "ַוָּיֶפץ ה' אֹוָתם ַעל ּפְ ּנֶ ל ָהָאֶרץ, ׁשֶ ֵני ּכָ ם ֱהִפיָצם ה' ַעל ּפְ ָ ּוִמׁשּ

ָהָאֶרץ" )שם, ט(.

 )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?

ָגה  ּלָ ל ּדֹור ַהּפַ ֵליָטה, ְוִאּלּו ׁשֶ ְּייָרה ֵמֶהן ּפְ ּתַ ּבּול לֹא ִנׁשְ ל ּדֹור ַהּמַ אֹוָתן ׁשֶ
ֵליָטה?! ְּייָרה ֵמֶהם ּפְ ּתַ ִנׁשְ

ֵּייר ֵמֶהן  ּתַ ֶגֶזל ְלִפיָכְך לֹא ִנׁשְ טּוִפים ּבְ ָהיּו ׁשְ ּבּול, ַעל ְיֵדי ׁשֶ א ּדֹור ַהּמַ ֶאּלָ
ְּייָרה  ּתַ ָהיּו אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה... ְלִפיָכְך ִנׁשְ ֵליָטה, ֲאָבל ֵאּלּו — ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּפְ

ֵליָטה. ֵמֶהן ּפְ

 )מדרש — בראשית רבה, פרשה לח(

ַרח. אברהם  ן ּתֶ ַאְבָרָהם ּבֶ
ָבָריו.  אבינו. ָמֲאסּו ֶאת ּדְ
ביטלו את דבריו ולא 

השגיחו בהם כלל. 
ִנְבלֹל. נערבב. "ָהָבה ֵנְרָדה". 

 בלשון רבים. וההמשך: 
ונבלה שם שפתם אשר לא 

ישמעו איש שפת רעהו. 

ֱהִפיָצם. פיזרם. 

ּבּול. בני דור  ל ּדֹור ַהּמַ אֹוָתן ׁשֶ
ֵליָטה.  ְּייָרה... ּפְ ּתַ המבול. לֹא ִנׁשְ
לא נותר מהם שריד )מלבד 

ֵליָטה.  ל... ּפְ משפחת נוח(. ְוִאּלּו ׁשֶ
והרי חטאם חמור יותר, כיצד 

ייתכן הדבר? 

טּוִפים. פרוצים ורגילים. ֵאּלּו.  ׁשְ
בני דור הפלגה. 


