
 

 אלה תולדות נח פוסל את הראשוניםלשון 

איתא  י(-אלה תלדות נח וכו' ויולד נח שלושה בנים וגו' )ו ט
ואלה מוסיף  ,בחז"ל כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים

והנה אצל נח כתוב  .על הראשונים )עי' רש"י ריש פר' משפטים(
. המקרא לפסול את הראשונים וא"כ י"ל דכונת ,אלה תולדות נח

 וצריך ביאור.
 ,ויש לפרש שהרי בימי נח מלאה הארץ זנות כמפורש ברש"י

ם דשמא יהנמצא שלא ידעו באותו הדור על הבנים מי הם אבות
, וא"כ אצלו ואילו נח שצדיק היה לא נחשד בכך ,אמם זינתה

ולזה כתיב "אלה תולדות נח" ר"ל שאלה  ,שבניו שלו הן ידעינן
לשון אלה  , ואמרינןהמובאים להלן הן בניו של נח וכשרים הם

אר האנשים בני אותו הדור לומר שש ,דאלה פוסל את הראשונים
 .מי הםלא ידעינן בוודאות בני 

 מהרש"ם הולנדר

 הקשר בין הנחש וארסו לדור המבול

וה שהרי גזל וחמס ותמ .ופרש"י גזל ותמלא הארץ חמס )ו יא(
דאיתא בגמ' ב"ק )סב.( גזלן לא יהיב דמי חמסן  ,אינם אותו הדבר

מידות התיבה שלש מאות להבין מהו הטעם ש עוד יש .יהיב דמי
אמה אורך חמישים אמה רוחב ושלושים אמה גובה כמבואר 

 .טז(-בקרא )שם טו
איתא בספרים הקדושים שקילקול דור דונראה לפרש ובהקדם 

והנה איתא בגמ' ב"ק )כג:(  ,דו מחטא הנחש הקדמוניהמבול יסו
ונראה לפרש בדרך רמז מאי ארס  ,ארס נחש בין שיניו הוא עומד

הרי  ,ש-ח-שהנה אותיות הנחש הם נ ,נחש בין שיניו הוא עומד
והאות ח' מרמזת לחטא שלשון  ,שהאות ח' עומדת בין הנ' והש'

ואיתא בגמ' ברכות )לג.( אין הנחש ממית אלא  ,חטא היינו ח'
, ולפי"ז יש לפרש את המימרא ארס נחש בין שיניו החטא ממית
דהיינו  ,עיקר מה שהנחש ממית בין שיניו הוא עומדהוא עומד ש

והוא  ,עיקר הטעם שהנחש ממית עומד בין הנ' והש' דהיינו ש"ן
והחטא המרומז באות ח' עומד בין  ,החטא שהחטא ממית

 .אותיות נ' וש' דהיינו שןה
שהסם דהיינו  ,וה"פ ,והנה הסם היושב על הנחש נקרא שמא"ל

ל" לומר שהסם כשלעצמו -אך נוסף עליו "א ,הארס הוא ההורג
וכשאדם  ,האדם שחטאאת ל להרוג -אינו אלא שליחו של הא

הרי מילת  ,חוטא הרי שמצטרף הח' של הנחש דהיינו החטא לסם
 .חמ"ס

עיקר החטא הוא הגזל כדאיתא בגמ' אי ודולפי"ז שפיר ש
ש, וה"פ "ותמלא הארץ חמס" סנהדרין )קח.( שגזל מקטרג ברא

כיצד  ולזה מפרש רש"י ,חטא עם הצירוף של הס"מ וחמס היינו
 .ע"י הגזל שמקטרג בראש ,מלאה הארץ חמס

ומשום שחטא אותו הדור היה ע"י החמס כמבואר רצה הקב"ה 
 שלש מאות אמה  מידותיה ך היו, ולכלהמתיק העונש ע"י התיבה

 

חמישים אמה רוחבה כנגד הנ' של  ,נחש אורכה כנגד הש' במילת
ול' אמה גובהה כנגד הל' שבסמא"ל שהוא הסם של הנחש  ,הנחש
 .ודו"ק

 מאיר עיני חכמים

 תליתאה

 עליו לא עשו תשובהנחתם דינם על הגזל מפני ש

לא נחתם גזר דינם  פרש"י כי מלאה הארץ חמס מפניהם )ו יג(
 .אלא על הגזל

ונראה לפרש דאיתא בירושלמי )ב"מ פ"ד ה"ב( שהיו דור המבול 
נוטלים שיעור פחות משוה פרוטה שהוא דבר שאינו יוצא 

נמצא שמאחר וסברו  ,רו היתר לעצמם שאי"ז גזלווה ,בדינים
 .שאי"ז גזל לא עשו תשובה על כך
 ,על הגזל ולא על שאר דברים ולפי"ז שפיר שנחתם דינם דוקא

 .שעל הגזל לא עשו תשובה שסברו שאי"ז עבירה
רו ושה ,וה"פ ,טובהלו זם גונראה לרמז בזה שהנה גזל הוא ר"ת 

ר"ל שאין בכך  ,היתר לעצמם על הגזל דייקא לומר גם זו לטובה
וא"כ לא עשו כל כך תשובה וע"כ שלא נחתם גזר דינם  ,איסור

 .אלא על הגזל
 הולנדרמהרש"ם 

 את ההללבהם גומרים שימים  רמז בקרא על

איתא במדרש הנעלם שנים  שנים שנים באו על נח וגו' )ז ט(
והוא  .אילין יומין דמשלימין בהון הלל הגדול ,שנים באו על נח

 .תמוה
ונראה לפרש שהנה סימן נקוט בידינו לימים שגומרים בהם את 

ב'  ,ימים של פסח –ב'  ,ההלל )כולל יו"ט שני של גלויות( בבט"ח
 .ימים של חנוכה –ח'  ,ימים של סוכות –ט'  ,ימים של שבועות –

"שנים  ,דה"פ הפסוק ,ז דבר זה במקרא שלפנינונרמונראה ש
, "באו" בגימטריא שנים" ר"ל שנים של פסח ושנים של שבועות

 .עולה בגיטמריא חנוכה, "אל נח" והיינו ט' של סוכות ט',
במדרש הנעלם על פסוק זה אילין יומין ושפיר לפי"ז מה שנאמר 
 .דמשלמין בהון הלל הגדול

 פנינים יקרים

מדוע חשב העורב שהקב"ה ונח שונאים אותו יותר 
 טמאות משאר חיות

איתא במדרש שהשיב העורב לנח  וישלח את העורב וגו' )ח ז(
רבך שנאני  ,ינרבך שנאני ואתה שנאת ,תשובה ניצחת וכך אמר לו

ואתה  ,לקחת מכל מן ז' ומן הטמאים ב' מן הטהורים צוהש
אם  ,י שמניח אתה ממין שבעה בתיבה ושולח ממין ב'נשנאת

 .פגעני שר צנה או חמה נמצא חסר בריה אחת בעולם ע"כ
 ,ינומקשים העולם על טענת העורב רבך שנאני ואתה שנאת

משום שהקב"ה שנאו אף נח שנאו שנאמר ששלכאו' היא הנותנת 
 ועוד  .שטענה אחת היאכ אי"ז ב' טענות "וא ,משנאך ה' אשנא

זתשע" נח פרשת שב"ק ©  כל הזכויות שמורות – 'ג שנה – 711גליון    



 

 

נח שונאו מוכח מכך ששלח דוקא את שהניחא דמקשים 
הרי מכל  ,אך מהיכן לו שהקב"ה שנאו שהכניסו רק ב' ,העורב

 .המינים הטמאים הכניס רק ב' ולא רק מן העורב
איתא בגמ' חולין )סב.( מחלוקת דונראה לתרץ היטב ובהקדם 

ן לחוד וזרזיר יחכמים אומרים עורב מ ,בין חכמים לר' אליעזר
ועל זה אומר ר"א  ,ן עורב הואיור"א אומר זרזיר מ ,מין לחוד

 ,מינו הוא לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שבן
ועכ"פ קיי"ל הלכתא כחכמים שעורב מין לחוד וזרזיר מין 

  .לחוד
והנה אחר שקיי"ל הלכה כחכמים י"ל שבאו לתיבה ב' מן 

אבל העורב הסתפק  ,ב' מן הזרזיר שהרי ב' מינים הםהעורב ו
 .אי כחכמים אי כר"א

אם הלכה כר' אליעזר  ,ולכך בא העורב וטענתו בפיו דממ"נ
וא"כ ע"כ  ,ממנו לתיבההוא נמצא שנכנסו ד' ן זרזיר ישעורב מ

וא"כ שאינו  ,מהטמאים נכנסו רק ב' מיניםהרי שאינו טמא ש
ע"כ  שאר עופות טהורים,אי נכנסו בה ד' ולא ז' כטמא אמ

שעורב מין לחוד וזרזיר ואי הלכה כחכמים  ,שהקב"ה שנאני
וא"כ טמא  ,א"כ נמצא שלקחת ממני רק ב' ולא ד'מין לחוד 

, ז' ושנכנס מדוע שולח אתה דוקא אותי ולא מאלוא"כ  , אךאני
 ,הרי אם ימצאני שר חמה או צינה ופגע בי נמצא חסר מין אחד

אזי אף אם יפגע בי שר הם רב מין אחד שהניחא אם זרזיר ועו
וא"כ צדקה טענת  .חמה או צנה ישאר הזרזיר שאותו מין הוא

וכן שפיר  ,העורב שאין שנאת הקב"ה ושנאת נח אחת היא
 .שהרגיש העורב שנוא יותר משאר מינים

 ליקוטי נפתלי )בשם

 בעל הכנסת יחזקאל(

 כיצד השיב נח על טענותיו של העורב

איתא בחז"ל אמר ר"ל תשובה  וגו' )ח ז(וישלח את העורב 
ני שמניח אתה מין ז' תואתה שנא ,צחת השיב העורב לנח כו'ני

ושולח מין ב' שאם פגע בי שר צנה או חמה נמצא חסר בריה 
אמר לו נח רשע במותר  ,ועוד לאשתי אתה צריך ,אחת בעולם

 .לי אסור באסור לי לא כ"ש
וצה הוא לאבדו מן א. שר :הרי שלעורב היו ב' טענות על נח

ועל  ,אשתו של העורב, ב. שמשלחו משום שרוצה את העולם
היינו שנאסרה עליו דרשע במותר לי אסור נח, כך השיבו 

 ,כ"ש שבאסור לו דהיינו באשת העורב שאסור לו ,אשתו
ומקשין העולם שנמצא נח מתרץ רק על טענתו השניה של 

 .העורב ולא על טענתו הראשונה
אף על טענתו הראשונה של  שבתשובתו יש תירוץ ברם י"ל

, איתא בחז"ל ג' שימשו בתיבה עורב כלב וחם .העורב וכדלהלן
שעופות טמאים דרכם שמולידים ביצה אחת  והנה ידוע

נמצא א"כ  ,ולעולם ביצה ראשונה מולדת זכר ,ורובצים עליה
ונמצא שלא  ,שמאחר והעורב שימש בתיבה ע"כ שיולד זכר

מן העולם אם יפגע שרו של חמה או צנה בעורב יחסר העורב 
ברם איתא בחז"ל  ,וע"כ יצא זכר ,שהרי שימש עם אשתו

 .שאדם שבא על עוף עושה אותה עקרה
שטען העורב לנח שרוצה אתה את אשתי  ,ולפי"ז מיושב היטב

וכעת שולח  ,ובאת עליה וממילא נעשתה עקרה שלא תלד
מצא מין אחד חסר אתה אותי ואם יפגע בי שר חמה או צנה נ

ועל כך השיבו נח רשע במותר לי אסור באסור לי  ,מן העולם
וא"כ ודאי שלא באתי על אשתך וממילא תלד היא  ,לא כ"ש

פגע בך שר צינה או חמה לא חסר בריה יונמצא שאף אם  ,זכר
 .השיבו נח על ב' טענותיו, וא"כ מן העולם

 ליקוטי נפתלי

 

 ולא זיתעלה של זית רק מדוע הביאה היונה 

איתא במדרש עלה זית  והנה עלה זית טרף בפיה )ח יא(
את וקשה מדוע הביאה  .מארץ ישראל הביאה ,טרף בפיה

 .העלה דוקא מארץ ישראל
ר' ונראה לפרש ע"פ מה דאיתא בגמ' חולין )ז( גבי חמורו של 

עוד איתא  .פנחס בן יאיר שלא אכל אוכל שאינו מעושר
שר אך עלה של זית שבא"י בחז"ל שזית שבכל א"י חייב במע

 .אינו חייב במעשר
ולפי"ז יש ליישב שהוקשה למדרש אמאי הביאה היונה עלה 

ולכך מתרץ המדרש שהביאה מא"י וזיתי א"י  ,של זית ולא זית
והיונה לא רצתה לאכול לא מעושר כחמורו  ,חייבים במעשר

 .לכך הביאה דוקא עלה שפטור ממעשר ,של ר' פנחס בן יאיר
 תןמדרש יהונ

 פרי הזית מרהאם מוכח מהיונה ש

הש"ך )יו"ד סי' צו  והנה עלה זית טרף בפיה וגו' )ח יא(
בעירובין  , כדאמרינןסק"כ( פסק שזית נקרא דבר חריף

 .שאמרה היונה יהיו מזונותי מרורים כזית
ים )לו.( שאין הש"ך שאיתא בתוס' פסח ושמעתי מקשים על
שהרי בקרא כתיב שהביאה  ,זית מרהעץ הזית עצמו מר אלא 

הרי  ,עלה זית ועל זה קאי שאמרה שיהיו מזונותי מרורים כזית
סתירה לש"ך שבתוס' משמע שאין פרי הזית מר אלא רק 

 .עליו מרים
ואין לכך  ,ונראה להוכיח כדעתו של הש"ך שהזית עצמו מר

די"ל  ,סתירה ממה שתוס' מוכיח שהמרירות קאי על העץ
דאיתא במדרש רבה  ,זית עצמו מרשאם העץ מר ע"כ שגם ה

יש  ,מהיכן הביאה היונה את העלה של זית ו( מחלוקת-לג)נח 
מי שאומר שהביאה מארץ ישראל ויש מי שאומר שהביאה 

 .מגן עדן
והנה ידוע שבבריאת העולם צוה הקב"ה על העצים שיוציאו 

ושינתה האדמה והוציאה טעמו של  ,טעם העץ כטעם פריו
וביום שהעניש הקב"ה את אדם  ,העץ שונה משל הפרי

ויש להקשות מדוע על כך. הראשון העניש אף את האדמה 
ונראה  ,המתין הקב"ה מלהענישה עד שהעניש את אדה"ר

לפרש שמה ששינתה האדמה היה בכל העולם אבל לא בגן 
היה טעם העץ כטעם , שבגן עדן לא שינתה האדמה ועדן

בג"ע לא העניש  וממילא י"ל שכל זמן שהיה אדה"ר ,הפרי
האדם הרי ש ,שהשינוי לא נגע לאדםמפני הקב"ה את האדמה 

אבל אחר שנענש אדה"ר  ,היה בג"ע ושם לא שינתה האדמה
 ,מה ששינתה האדמהבוגורש מגן עדן הרי שהחל להרגיש 

 .ולכך רק כשנענש אדה"ר נפקדה גם האדמה
ומעתה יש  ,הרי מכך שבגן עדן היה טעם העץ כטעם הפרי

העלה של זית מגן את פיר שמאחר והביאה היונה ליישב ש
, שהרי בג"ע ע"כ שאף הזית עצמו מר ,עדן והעלה היה מר

העץ כטעם הפרי ושפיר מה שפסק הש"ך שהזית עצמו טעם 
 .מר והוכיח זאת מהיונה כמתבאר

אינו מר, י"ל שהבינו כהשיטה ו שהזית ובדברי תוס' שכתב
ובא"י אכן  ,א"יבמדרש שהיונה הביאה את העלה מהראשונה 

 , ושפיר יש לומרטעם העץ מטעם הפריאת שינתה האדמה 
 .שרק העלה מר ולא הזית עצמו

הש"ך והתוס' האם זית מר וממילא  ועכ"פ הרי שמחלוקת
שבמדרש האם  דבר חריף או שאינו מר תלויה במחלוקת נקרא

 .היונה הביאה את העלה מגן עדן או מארץ ישראל
 )דרוש יא( דרוש לציון להצל"ח

 ומובא בנודע ביהודה עה"ת
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