
 לראשיתמפר המירי אתרלהקירך
 הילתן ידיל לירייעט ורוח 'החת ג י ע(

 ואת-בניו, את.נח אלהים ויברך א-ב. הפסוקים ס,פרק
 וחתכם ומוראכם את-הארץ. ומליו ורבו פרו להםויאמר
 אשר בכל השמים, כל-עוף ועל הארץ כל-חית עליהיה

 נתנו. כידכם הים ובכל-דגי האדמהתרכנה

 השלטת את לו ומסר בראשית מעשה אחר האדם את ברך שה'כשם
 - חלקי ובאופן השני, העולם בתחילת כאן, גם עשה כך החי, עולםעל

 ם כ א ר ו מ ו - כח. א, לעיל כמו ו, ב ר ו 1 ר פ - ממש. ביטוייםבאותם
 ה, טז, להלן - "תמסי" השווה י שלכם המורא - הקנין סיומת עםוגר,

 במקום אחר ביטח אלא זה אין לכאורה יג. כ1, להלן -ו"קללתך"
 משום בו יש האדם מפני המורא - כח( א, )למעלה וגו' הים" בדגת"ורדו

 - )המ'(. ע"א כס, יומלל13(



 פ'בראשיתק%

 מג )אטב מת מלשת וחתכת -- זשיימ בעלי מצד כשלסמוהכיה
 - מב ~rh( בבל ק שבשה החי גבל הן ובכל, בכל.., --ס".
 כאי* כ4 א, העיי וגר המים" "ישרצו כמו האדמה, תרמש-אשר
 - כה א, לעיל כמו הארץ, על הרומש ולא בגללם, רומשת-נעההאדמה

 שבפסוקים האסורים המאכלות חוק את מכין זה סיפא 1. נ ת נ ם כ ד יב
 בעולם המלא השלטון האדם שבידי אלא, שעה לפי אומר אינו אךהבאים,
 באכילה. גם מותרים חיים שבעלי נקבע, הבא בפסוק ורקהחי,

 לאכלה, יהיה לכם הוא-חי אשר גזל-יאש נ-ד.הפסוקים
 רבו בנפער אך-בשר "טז-כל. לכם נתתי עשבכירק

 תאכלו.לא

 כא( )ז, לעיל וכמו החיים, בעלי כל הרומש, כל כלומר, ש, מ ר - לכ
- וגו'. הרמשי בשר"כל  בעלי לכל המותר העשב כמו ב, ש ע ק ר י כ 

 בדרך וגו'. ר ש ב ך א - החיים. בעלי כל לאדם מותרים כךהחיים,
 אינו, וזה תאכלו, לא דמו, עם דהיינו נפשו, עם בשר אך : מפרשיםכלל
 משום גם אלא המקרא, טעמי את תואם זה פירוש שאין משום רקלא
 העצם, שם כאשר - "דמו" - השימוש אות ללא תמורה מצינושלא
 שמצינו פי על ואף כלשהי. שימוש אות עם בא לבאר, באה היאשאותו
 מחבר הכתוב כלומר עם-הבשר", הנפש "ולא-תאכל כג(, )יב,בדברים
 מצית הרי בפסוקנו, גם כן לעשות ראוי היה ולכאורה בשר, עםנפש
- ונפש דם הצירוף אתגם  של ופירושו יד(, יז, )ויקרא בנפשו" "דמו 
 וכסי הנפש, אל מהובר-קשור הדם - אלא להיות יכול איננוזה

 אף ולבסוף, בדם". הבשר "נפש יא( )פסוק במפורש גם שםשנאמר
 - הוא הדם לאמור הוא", דמו בשר כל "נפש יד( פסוק )שם,נאמר
 - כך אחר דם, הריהי נפש אחד שמצד מצינו, הרי אלה לפיההיים.
 אורגן הוא שהדם הוא, הדברים ביאור בנפש. דם - ומאידך בדם,נפש

 הדם, שהוסר לאחר רק באמצעותו. מתבצעות החיים פונקציותהחיים,

 של נפשו - החיים גם מסתלקים נחירה, ידי על או שהיטה ידיעל
 הוא קשור-מחובר הבהמה של דמה הרי בחיים, בעודה החיים.בעל



קמג מ'בראשית

 אורגן עדיין הנפש בידי הבשר, נפש אל קשור שהדם גיווןלנפשה.
 החיים שכן ; באכילה אסור שזה הרי בבשר, בו פעילה היאשבאמצעותו

 תוסר שהנפש לאחר רק לאשלם. ואסור שייכים הם לה' הם, נשגבדבר
 רק בתוכו, פעילה להיות אפשרות עוד לה כשאין הבשר, מןלחלוטין

 הכתוב היה יכול ולא החי. מן אבר איסור - ומכאן באכילה. יותראז
 אף שכן, תאכלו, לא החי מן בשר כגון קצרה, בלשון זה איסורללמדנו
 שאין ולהבין, לטעות היה אפשר בנקל שבהלכה, ההגדרה שזוהי פיעל

 הופרע כאשר ואילו שלמיב, חיים החי מן אבר באכילת אלאאיסור
 מותר יהב - וי לזה לקרוא עוד אפשר ואי פציעה, חץ על החייםאורגניזם
 כי ללמדנו, איפוא בא הכתוב של המדייק הניסוח ממגו. אברלאכול
 ובשר אבר - מפרכסת שהיא זמן כל סימנים, שני בה שחטאפילו

 פעילה עדיין הנפש שכן 1(, החי מן אבר משום אסורים ממנההפורשים
 נח על עליו לאסור שהכוונה לומר ואין הדם. באמצעות בבהמה,בה

 - פשוטה בצורה זה איסור אומר הכתוב היה ודאי אז כי דם,לאכול
 2( יותר מאוחר נאמר שאמנםכפי

 כל- מיד אדרש לנפשתיכם את-דמכם ואך ה-1.הפסקים
 את-נפש אריש אחיו איש כיד האדם ומ"ר אדרותנו,חיה

 ביילם כי "םפך, דמו באדם האדם דם 12פךהאדם.
 את-האים. עשהאלהים

 לאכלם, מנת על - החיים בעלי של דמם את לשפוך שהותרמכיון

 זאת, לעומת האדם, של חייו בי במיוחד, להדגיש עתה שישהרי
 . . . ך א 1 - החי. בפני וקדושים האדם בפני קדושים הם,קדושים

 מכל, יידרשו האדם חיי כללי, באופן זה דבר נקבע תחילה ש. ר דא
 אדם הרוצח יהא מקום, מכל יידרש הדם - הפירוט בא כך אחרורק
 הרישא, משפט מן דוקא בצדק ז"ל חכמינו מסיקים זאת ועם חיה.או

- )הס'(. יב ט, פרק מלכים הלכית מעב"ם1(  
 - טז. יב, דברים האכלו", לא הדם "רק2(



 מ'בראשיתקמך

 החונק את =להביא - עצמו דם השופך על גם מוסב זה רציחהשאיסור
- 8(.עצמו"  איוב השווה ; 4( שלכם נפש בתור פירוש ם, כ י ת ש פ נ ל 
 של חייו תשחית כאשר תיענש החיה גם ה. י ח - ל כ ד י מ - טז.לט,
 ש י א ד י מ - יד-סו. ג, לעיל וגם ואילך כח כא, שמות השווה ;אדם
 על מורגש עם-זאת ועוד. טה להלן השווה ; אחד כל של אחיו ו, י חא
 הוא באשר אחיו באחיו, עושה שהאדם הרצח, פשע גודל זה ביטויידי
 לסמכות כאן נחשבת כולה האנושות כל ך. פ ש י 1 מ ד ם ד א ב -אדם.

 יבוא שהרוצח לכך לדאוג מוטל הציבור, על האנושות, עלשיפוטית.
 "בסהדין מתרגם אונקלוס "(. הדיינים על נח בני נצטוו בכאן עונשו.על
 על הן "באדם" המלה מוסבת כאילו יתשד", דמיה דיניא מיסרעל

 כדי רק "בסהדין= מוסיף שאונקלוס וייתכן "ישפך", על הן"שופך"
 חשד פי על עדים, ללא גם הרוצח את להרוג שניתן הטעות אתלמנוע
 פי על אפי' נהרג נח בן כי ע"ב(, )נז, בסנהדרין שנינו הנה אךבלבד.
 לדעתו כי נניח, כן אם אלא כהלכה, שלא איפוא יהיה ותרגומו אחד,עד
 - עדים בשני הצורך כך ומשום ישראל, על גם הזאת החוקה כלחלה

 הסיפא נושא האדם. בצלם... כי - לגר. נתינה והשווהמהדין;
 -הוא

 א-ב. יד, להלן והשווה ; 8( "אלהיסא

 דך5י-5ד:. ~Yha שיהנו ורן12, פיך ואתם ז.פסוק

 מסתבר, אך א. שבפסוק הברכה על הכתוב חוזר לבסוף ו. ב ר ו 1 רפ

 ז(. הראשונים המפרשים דעת וכן ציווי. לשם הדברים נאמרושבאן

 - )המ'(. יט לד, פרשה רבה בראשית3(
 - 217. 5 איוולד4(
 הדינים מצית ושם ואילך, ע"א נו, סנהדרין עי' נח דבני מצתת ד בעמן5(
 )המץ. נלמדת היא זה מפסוקלא

 - האדם. את עשה בד"ה וכרש"81(
 פריה והרי ד"ה במהרש"א שם ועיין ע"ב, נט, סנהדרין פי על רש"יז(
 - )המ'(.ורביה



קטה מ'בראשית

- שם, שהוכחנו וכפי זה, הוא ציווי כח, א, בפרק שאף גםומה  ו, צ ר ש 

 ז. א, ושמות יז ח, לעיל השווה ; במיוחד רב לריבויביטוי

 לאמר. אתו ואל-בניו אל*נח אלהים ליאשי ח-'א.הפסיקים

 אחריכם. ואת-זרעכם אתכם, את-בריתי מקים הנניואני
  ובבל-הית כמהטה בעוף אתכם  אשר החיה  בל"נפשואת

הארי
 והקמתי הארץ. חית לכל התמה יצרף מכל  אתכם,
 המכול, ממי עוד כל-5שר ולא-יכרת אתכםאת-פריתי

 הארץ. לגיהת מכול עודולא-יהיה

 החוקים את עצמכם על תקבלו אתם אם הקודם. על מוסב י, נ א1
 וגו', י ת י ר ב - ת א - עמכם. ברית מצדי אני גם שאכרת הרישצוויתי,

 שעם הברית ברם, החי, עולם כל ועם האנושות כל עם תיכרת זוברית
 בא זה עולם של אבדנו שגם כשם האדם, באמצעות רק - החיעולם
 ז, לעיל כמו הפרטים, אלה וגו', ף ו ע ב - האדם. חטא בשל רקלו

 ת י ח ל כ ל - ב. ו, לעיל השווה ; הכללה לשון ל. כ מ - ועוד.כא
 שער-עירו", באי "לכל השווה ; החיים בעלי כל על מוסב רץ, אה

 האלהים" העיר "לכל ; ט( מד, )יחזקאל "לכל-בן-נכר" ; י( כג,)להלן
 הבטפתו הברית, של תוכנה זהו ת, ר כ י - א ל ו - ה(. א,)עזרא
 ת ח ש ל - המים. מן כתוצאה בעקבות, ל, 1 ב מ ה י מ מ - ה'.של
 שאמר הדברים מבול. ידי על עוד תישחת לא הארץ אפילו ץ, ר אה
 האדש לבני כאן מודיעם הוא הרי כא-כב(, ח, ~עיל לכו אל קודםה'

 דמלהים העולם, מבורא יוצאת, היא האלהים מן שאת, הבריתהצעת
 בריאתג נצחיות את זאת ברית ידי על מבטיחאשר

 אשר-אגי  שת-החרית ואת  שלחים ויאמר יב-טז.הפסוקים
 לררת וטוכם, אהגר חיה כל-נפש ובין וביניכם בינינתן
 מיני ברית לאות וחיתה בענן, נתתי 4~2-קשתיעולם.
 הקשת ונראתה על-הארץ, ענו הענני והיה הארץ.ובין



 מ' ת י ש א רבקש

 כל- נבט ובאיכם בעי שטר את-בריתי חכרתיבענה
 לווחת למבול המים עוד ולא-יהיה בכל-בשר, חיהנפש

 עולם ברית לזכר וראיתיה בענן, הקשת והיתהכל-בשר.
 על-דיורץ. אהגר בכל-בשר חיה כל-נפש ובין אלהיםבין

 עולם לדרת -- הבא. בפסוק המחכרת הקשת על מוסבזאת
 - ת א '-י אות-הבריתן "זאת -- הראשי המשמט על הטעמים, לפימוסב,

 לראשונה נתהוותה הקשת כי הסוברים, 8( מפרשים יש י. ת ת נ י ת שק
 צורך אין אך אז. שחלו אטמוספיריים שינויים של כתוצאה המבול,אחר
 נתתי אשר "הקשת כי ורלב"ג כרמב"ן לפרש בהחלט אפשר כיבכך,
 ביני ברית לאות והלאה הזה היום מן תהיה הבריאה מיוםבענן

 הקשת "כי הפוכה, קשת זו הרי הזה, האות לטעם ובאשר 9(.וביניכם"
 בה.. מורים השמים מן כאילו שיראה למעלה, רגליו שיהיו עשאולא
 דרך וכן השמים, מן בו יורו שלא להראות מזה, בהיפך עשאואבל

 ושהאור- ההאדם, ה' בין איבה ערי שאין היא, אות וכרע(.הבלהמים'
 כאשר כלומר ן, נ ע י נ נ ע ב - הקודרים. העננים על התגבר -החיבה

 זה כל וגו'. ה ת א ר נ ו - עננים. אעשה כאשר פיעל(, )בנין מענןאני
 "וזכרתי", במלה מתחיל הסיפא משפט ואילו הרישא, למשפט עודשייך
 לזכה וראיתיה וזכרתי_. ונראתה... -- הבגבפהק
 ההא זקוק כאילו מהם משתמע שכן קשים, לכאורה הם אלהביטויים

 את תבהיר מה התבוננות אולם בריתו. לזכור כדי זכרון לסימניית'
 בני נצטוו שם בכורות, למכת בקשר גם זה מעין מצינו לגמרי.הענין
 "והיה למען וזאת וגו', המזוזת" על-שתי ונתנו מן-הדם "ולקחוישראל
 ה' אין ההרי 10(. וגר עליכמ' ופסחתי הבתים... על לאות לכםהדם
 גם ויכול בלעדיהם בריתו לזכור יכול הוא והרי זכרון, לסימניזקוק
 איננו זה שאות הוא והענין בלעדיהם. ישראל של בתיהם עללחוס
 לו תיראה שהקשת נחוץ מה לשם היה, כך אילו בלבד. לה'מיועד

 - )הש(. יג פסוק יאב"ע ע"ז"(
- )המ'(. יב לפסוק רמב"ן9(  
 - יג. - ז יב, שמות"1(



קסז פ'בראשית

 ? לאדם נראית בלתי תהא לא למה בלבד, ית' לו היא צת אם 1לאדם

 את ה' זוכר זו, בשעה שעתה, לדעת האדם על כי היא, שהכוונהמכאן
 ית' לו תזכיר האים לעין  הנראה שאות ה', ביקש כך משוםבריתו.
 גם יכירו למען זה, אור הופעת עם רק בריתו יזכור והוא בריתו,את

 להודות עליהם קיומם שעל הדעה העולם את בהנהגתו התמותהבני
 עשיית ישראל, מבני מעשה במצרים ה' בקש לכך בדומה בלבד.לחסדו
 באה  סההצלה ידעו למעז מבתיהם, המשחית למנוע תניענו אשראות
 להזכרה, צריך הקב"ה אין  אומר, התה  למציתיו.  לציותם הורותלהם

 והצלה רוח ישראל לבני להם להעמיד ורוצה זו בהזכרה רוצה הואאך
 על מודגשת הזרה זו הרי וגו'. ת ש ק ה ה ת י ה 1 - בעקבותיה.רק
 ר, ש ב - ל כ ב - הקשת. באמצעות בבריתו להיזכד ה' רוצה אכןכי

 תמורה.זוהי

 אשי  אות-הבריה זאה אלינח,  אלהים ויאסר יז.109ק
 על-הארץ. אמטר סל-בנטר ובין ביביהומתי

 באמצעותו, רק דבר בניו אל ואילו ה', דבר בלבד נח אל ח. נ - לא

 ת. י ר ב ה - ת 1 א ת א ז - ח. לפסוק רמבון עייז ; במישרין לאאך

 ; ועוד לב י, להלן השווה דבים, במקומות שמצינו כפי סיום נוסחתזוהי

 רש"י. השווהאך

 חם שם בע-התבה היראים בני-גה ויהיו יח-יט.הפסוקים
 דניאלה בני-גח, אלה שלעמי פנען. אבי הוא והםויפת,

 בל-הארי.נפצה

  הבגת  לים  מ,  הערה  מקרים הבת"ב ן, ע כנ י ב א א ו ה ם חו
 מן נפעל צורת ה, צ פ נ - חם. קללת - להלן המתוארהמאורע
 - ג(. לג, )ישעי' גוים" "נפצו השווה ; נפוצה במקום פצץ,השורש

 לעיל כמו שכאן, סובר שד"ל. הארץ. תושבי כל כלומר ץ, ר א ה - לכ



 פ'בראשיתקמח

 התפזר שזרעם לומר הכוונה - האדמה" תרמש "אשר - בפסוק
 הארץ. כל פני עלונתפשט

 גישת כרס. זיטע האדטהז א"ב נח ייטל כ-כג.הפסזקים
 כנען אבי חם וירא אהלה. בתוך ויתגל ו-סכר,מן-הייו

 ויפת שם ויקח גהוץ. לשני-אחיו אגד אביו, ערותאת
 ויכסו אחרנית וילכו שניהם על-שכם וישימואת-השמלה

 רזת. לא אביהם וערות אהרנית ופניהם אביהם, ערותאת

 אך אדמה. איש להיות החל נח : מבארים רבים וגו'. ח נ ל ח י1
 הידיעה ה"א וגם להיות, המלה את להשלים צריך היה כן, היהאילו

 הרמב"ן, של פירושו איפוא הוא מזה טוב במקומה. תהיה לאב"האדמהן
 משפט אלא כאן ואין לנח, תמורה הן האדמה" "איש המלים לפיואשר

 דבר כרמים, לטעת ההל הוא כלומר כרם, ויטע נח ויחל - אחדעיקרי
 בשבע ויחפר" יצחק "וישב השווה ; לעשותו נהוג היה לא כהשעד

 )השווה אדמה עובד איכר, פירושו ה, מ ד א ה ש י א - יח(. כו,)להלן
 להכיר הכתוב איפוא רוצה זו בתמורה 11(י הארץ אדוני ולא ב(, ד,לעיל
 הזדמנות כה עד היתה לא להזכירה אשר תכונה אדמה, כעובד נח אתלנו

 למך בדברי לידתו בשעת כבר נקבע שכזה בתור יעודו כי אףנאותה,
 12(. וגו' מן-האדמה" ידינו ומעצבון ממעשנו ינחמנו "זז; -אביו

-  
 שנוונתם וייתכן שגרתיים, בלתי הם שבכאן המקרא טעמי א. ר י1

 אין מקרא של מפשוטו אך רוו"ה. השווה ; לדרש לב תשומתלהפנות
 בכבוד בגסות פגע הוא וכי בושה, ללא נהג שחם אלא יודעיםאנו
 יחיד, בלשון ומשתמש ליפת שם את מקדים הכתוב ם. ש ח ק י 1 -אביו.

- 18(. לו" ונשמע יפת ובא תחילה במצוה התחיל ושם כיללמדנו  ת א 
 1 כ ל י 1 - שמיכה. גם המשמש העליון, הבגד היא ה, ל מ שה

- )הס'(. 1 לו, מרשה רבה בראשית ועיין רמב"ן, השיה ; ואחרים ישי כמי11(  
- )המ'(. ברפ"י שם וראה ; כט ה, לעיל12(  
 פ לון דצה  בראשית*1(

 עישו"



קפפ מ'בראשית

 אלא אמרמר שהלן רק לא אחרנית, ופניהםאחרנית.ה
 בשמיכן אותו כסו אשר עד מאביהם הפא פמהם אתאף

 לו אשר-'nwu את וידע כדינו, נח וייקץ כד-בז."מזקים
 לאחיו. יהיה עבדים עבד כנען, ארור וטומר הקטן.בנו
 יפת לכו. עבד כנען ויהי שם, אלהי הי ברוךוישמר
 לכו. עבד כנען ו-ד באהלי-שם, וישכן ליפתאלהים

 הצעיר היה שחם מכאן ן. ט ק ה ו נ ב - לו. נודע כלומר ע, ד יו
 הוא שם - בנקל להסביר ניתן 15(, ויפת חם שם : הסדר 14(. נחשבבני
 ואילו עליו, להתגבר שם ועל אליו בניגוד עומד חם שביניהם,החשוב
 וכנען חטא הם : השאלה ן. ע נ כ ר 1 ר א - ביניהם. המתווך הואיפת

-נתקלל  16(. במדרש כבר לה ניתנות תשובות והרבה היא, עתיקה שאלה 

 כי בעיני "והנכון - הרמב"ן של בש היא ביותר הסבירה התשובהאך
 המעשה אידע וכאשר לחם... הגדול הבן הוא וכנען לנה... הקטן הואחם
 קלל - לאביו חטא וכאשר כנען... זולתי זרע לחם היה לא לנחהזה

 ופוט ומצרים כוש חס ובני אמר "?אשר : שם ועוד, זנ(. וכו'זרעו*
 מעלה אחיו %ל נתן עבדים, לעבד נמכר אחרי - ו( י, )להלןוכנען

 נתברך שכבר משום לקלל, נח חפץ לא עצמו חם את ואילומעליו".
- 18( ה' ידיעל  - שבעבדים. הבזוי ההפלגה, דרגת ם, י ד ב ע ד ב ע 
 תחילה מברך הוא שם, את לבדך נח בא כאשר ם. ש י ה ל א ה' וך רב

 רק "קטן" לבאר ואילו )ה%(. לעיל הרמב"ן ופירוש ד בו, שם "שהה14(

 זה הרי ואחרים, דיליך שטרצנים כפי פשם, קטן כלוטר בלבד, לשםביחס
 - מלאכותי.ביאור
 - יח. פסוק לעיל16(
 - )הס'(. יא לו, רבה בראשית16(
 - )המ'(. יח לפסוק בפירושוז2(
 - )המ'(. יא לו, רבה בבראשית ירחרח רבי כדברי18(



 פ'בראשיתקע

 העולם. של כבוראו ברגשתה בעולם בו המהו שם של שבניו זה ה/את

 להיות "למו* יכול הרו-ה לדעת שם. של לזרעו פירוש ו, מ ל-
 "עשהו - ט0 )מד, בישעי' הנאמר על רומז והוא ליחיד, מכווןגם
- למוו. ויסגדפסל  ומשמעו פתה השורש מן פיעל בנין זה אין ת. פ י 
 בוחר והכתוב 9נ(. רחב מקום ליצור ירחיב, פירושו אלא לשכון,יפתהו
 וגו/ ן כ ש י 1 - )פרונומסיה(. לשון על נופל לשון משום ארמיבשורש

 הרי - דשם" במדרשא וישכון בנוי עויתגיירון - יונתן תרגוםלפי
 את יקבלו יפת בני כי הברכה, משמעות לפיו 20(. יפת על מוסבזה

 יוחנק רבי וגם 21(. זה של מדרשו בבתי וישבנו שם שלאמונתו
 אונקלוס זו. בדרך הולך שם" באהלי ישכון יפת של "יפיותו 22(הדורש
 במשכנהיה שפינתית "בשבע ומתרגם- ה' על "השכר מסב זאתלעומת
 זה פירוש כנגד 25(. הקדמונים הפרשנים רוב הולכים ובעקבותיודשם",
 כשם בלבד, ביפת יעסוק כז שפסוק יהא הדין מן כי לטעון,רגילים
 שם נתברך לא דבר של לאמיתו אולם, בלבד. בשם מדובר כושבפסוק
 "וישכן" יוסב אם ולפיכך, שם. של אלהיו ה', - אם כי כו,בפסוק
 ייתכן ועוד. זאת לשם. ישירה ברכה נותרה לא הרי בלבד, יפתעל

 בכנען - כו בפסוק בלבד, בכנען נח דבר כה בפסוק כי להבין,בהחלט
 שם כנען, יחד: גם בשלושתם - כז בפסוק ואילו שם, אלוביחסו
 זבולן "שמח Zd) השווה - לשנים משותפת ברכה מצינו וכבריפת.

 ס'(. באהלידע יששכרבצאהך

- )המ'(. ורמב"ן וראב*ע רש"191(  
 - החדשים. המבארים רוב דעת ובן20(
 משסחם חלקים יכבשו יפת שבני הנאת הברכה משמעות כי סוברים יש אך21(

 - שם. את לקלל נח התכתן לא וד"ר כי מסתבר, זה ואין שם, בנישל
 - )הא'(. ע"ב ט, ממלה22(
 - )הכף(. ועוד ספורנו ראב"ע, דמב"ן, יע",23(
 - יח. לג, דברים24(
 : הברכה כפגת לפיהם ואחרים, קנובל של דעתם את צריך לגמרי לדחות25(

 - ברבית ומפורסמים ידועים באהלים כלומר באהלי-שם, יפתישכון



קעא פ'-י'בראשית

 עתה כמפת שים המבול, אחר ויחי-נח כח-כס.המסוקים
 וחמימים שנה טחות תעתע כל-ימי-נח ויחי שנה.והשמים

 וימת.שנה,

 לשנים מתחלקות חייהם ששנות לקדכונים, בניגוד ל. 1 ב מ ה ר הא
 שלפני לשנים נח של חייו שנות מתחלקות בנים, הולדתם ואחרישלפני
 "כל", על מוסב "ויהי" של יחיד לנון וגו'. ל כ י ה י 1 - המבול.ואחרי

 'נ(. חנוך אצלהשווה

 - כג. ה, לעילש2(
 - ג. י, להלן1(
 - ים. כב להלן2(
 - יד. כח, להלן'(


