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העמים צאצאי נח
(9רק י)

בעוד אהגר רובם של העמים הקדומים התענינו בעמם ובמולדתם
בלבד,ואילו לעמים אחרים ולמדינותיהם לא הפנו כל תשומת לב ,באשר
ראו בהםזרים השף ברברים,הרי נקודת מוצאה של תורת האלהיםהי"ג
שכל האנשים  -אחים הם ,בנים למשפחה נדויה אחת ,וכוים שעדים
להיות להם חלק בברכה שניתנה לאברהם אבינו תחילה" :ונברכו בך
כל משפחת האדמה"" ,)1והתברכו בזרעך כל גויי הארץ*  ,)2האתריו
ליעקב ,ונברכו בך כל-משפחת האדמה ובזרעך" .)3משום כך קודם
לעצם תולדות ישראל ,דג~תחילות באברה 40לחועמינגליחן שם לאוהלם
משפהות האדמה תרי הארץ,נהיר בבהק היום ישראל יביאם להכרת
 )28לעיל ה ,כג- .
)1

)2

עשר י ,ג -
להלן נב ,יט- .

') להלן כח ,יד- .

בראשית י'

קעב

האלהיםהאמיתית .מספרם שלעמים אלה הוא שבעים  - )4אםאיןמונים
את השמות שבפסוקים ח-יב ,בהם אפשר להכיר שמות של פרטים
ושל ערים,והרי הם:

שם
 .1עילם  .2אשור  .3ארפכשד  .4לוד  .5ארם

*

*

 .7עוץ  .8חול  .9נתר  .10מש

 .6שלח

4

 .11עבר

4

 .12פלג  .13יקטן

4
 .14אלמודד  .15שלף  .16חצרמות  .17ירח

 .18הדורם  .19אוזל  .20דקלה  .21עובל
 .22אבימאל  .23שבא  .24אופיר  .25חוילה

 .26יובב

וענש
 .28מצרים  .29פיט

 .71בוש

ג

י

 .30כנען

4
 .31סבא  .32חוילה  .36לודים  .37ענמים  .38להבים  .43צידן  .44חת .45יבוסי  .46אמרי
 .33סבתה .34רעמה  .39נפתחים  .40פתרסים  .41כסלוחים  .47גרגשי .48חוי  .49ערקי .50סיני
 .35סבתכא  .42 4 )5כפתרים
.51 1גירודי  .52צמרי  .53חמתי
 .56פלשתים
 .54שבא  .55דדן

יפת

 .57גמר  .58מגוג .59מדי .60יון  .61תבל  .62משך  .63תירס

1

*

 ,64אשכנז  .65ריפת  .67אלישה  .68תרשיש  .69כתים  .70דדנים
 .66תרגמה

*) השווה  Gen.תן 1.מו~. 188, Green. 1ע ,שלפיו כלל צאצאיהם של

אברהם ,נחור והרן אף הוא שבעים- .
ס) וטעם מדוע לאיימנה כאן נמרוד שאף הוא מבני כוט ,ר' רמב"ן לפסוק ז,

אךעיין גם הראב"ע יא,י' (הס')- .

בראשיתי'

קענ

"יצב גבלת עמים למספר בני ישראל"  - )6משם יצאו (להוציא
את ישראל) עשרים וששה עמים ,מחם  -שלושים ,ומיפת  -ארבעה
עשר,
והרי לך שבעים עמים אומות העולם .ולעומתם של אלה -
"כל-הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה שבעים".)7
באשר לפיזורם של עמים אלה מן הבחינה הגיאוגרפית ,הרי נראה,
באופןכללי,כיבני יפת התנחלו בצפון,בני חם  -בדרום בעל האקלים
החם ,ובני שם  -במרכזו של העולם העתיק .היוצאים מכלל זה ,כגון
שבטי כנען  -הם מבני חם  -שהתנחלו במרכז ,מסתבר שעברו
לאזורים אלה במועד מאוחר יותר ,וכפי שנרמז לגבי כנען בפסוק
"והכנעני אז בארץ.)8
גם אילו ידענו לזהות את כל העמים המוזכרים בלוח זה ולא מצאנו
בו אחדים מן העמים העתיקים ,ניתן היה להסביר אי-הזכרתם בכך,
שהכתובבעצהכאן רק אותםעמים ,שבאו במגע כלשהו עםישראלוהיו
ידועים לאבותינו בשל כך .ואכן ,לשם מה תמנה התורה שמותשאין להם
כל משמעות שהיא? ואף מותר להניח ,שלוה זה הופיע בספר תולדות
אדם בתור רשימת העמים שהיו אז ידועים ,ומשה הוא שהעתיקו -
במצוות ה'  -לתורה .מכל מקום ,רוב העמים המוזכרים כאןאינו ניתן
עוד לזיהוי בבטחה.)9
)6

דבתם לב
"
מו ,בז.

 )7להלן
 )8להלן יב- .1 ,
") מקורו הקדום של לוח עמים זה מוכח גם מן העובדה ,ששמותיהם של
עמים עתיקים ,כגון ערב ,פרס ,וכן מני (השווה ירמיה נא ,כז) אינם כלולים בו,
לכאורה משום ששמות אלה לא היו עדיין בשימוש בשעת חיבורה של רשימה זו.
ועוד ,צידון מופיעה בו ,אך לא כן צור ,אף על פי שכבר בימי דוד המלך היתה
י העובדה ,שכבר
חשובה הימנה .אי-הכללתם סל הרפאים ניתן להסביר בנקל עליד
כימי משה רבנו כמעט ולא נותר מהם איש ,והוא הדין לגבי דודים ,אימים ,עוים
וחורים .אולםמי שרוצה להסיק מארהכללת עמלק,כי הרשימה חוברה אחרי תקופת
י שאול ,הנו זהה
שאול המלך ,הרי הוא חייב להניח,כי עמלק זה ,שהושמד עליד

ברא שי ת

קער

פרק ,הפסיקים א-ב .ואלה תולדת בני-נח שם חם ורשת,
ויולדו להם בנים אחר המבול.בני יפת גמר ומגוגומרי
וין ותבל ,וכהסך ותירם.

1יולדו וגו' ,הרי זה משפט מבאר ,לאמור ,המנויים להלן נולדו
להם לבני נח אחר המבול - .בני יפת .הסדר ההפוך שבמניית
התולדות (יפת ,חם ,שם) בא כדי לאפשר לסיים באותם עמים שהם
חשובים לישראל ,דהיינו יוצאי שם - .גמר .לפי תרגום יונתן
י 1ן)
ובראשית רבה0י) הרי זה אפריקי (אפריקא) ,ולפי הירושלמ
גרממייה - .)12מגוג .לפי תרגום יונתן והמדרש  - )18גרמניא,
ולפיהירושלמי )14גותייה  - )15מדי .לדעת כולםהרי זהמדי הידוע
לנו - .)16יון .לפי ת'יונתן והמדרש  -מקדוניא,ולפי הירושלמי -
אווסוסי 1 - .)1תבל .ת' יונתן ,בראשית רבה והירושלמי מתרגמים
יתיניא ,אימניא ,וחנייה 1ונראה שלדבר אחד מתכוונים - .)18ומשך.
יונתן מתרגם אוסיא ,והתרגום הירושלמי  -אנסיא ,ושני התרגומים
י 1 )19
כנראה משובשים והכותהלמוסייא ,כתרגומו של התלמודהירושלמ

י

י

י

עם העמלקי שמוזכרלמלןיד ,ז,וזוהי הנחה מפוקפקת  1השיה הערתנו להלן .ואפילו
אם וקבל הנחה ,11עדייןייתכן אף ייתכן,כי מתת "תמחה את וכר עמלק" (דברים
כה ,יט) היא היא שהביאה לארהזכרתו- .
 )10פרשה לז א (המ')- .

 )11מגילה א ,הלכהיא (המ')- .

 )12וכן הוא בבבלי יומאי
 ,ע"א ,וע" הגהות הגר"א שם (הס').

 )18בראשית רבה לז ,א (הבה)- .
 )14מגילה א ,הלכה יא (המ')- .
 )15במד' ירכשי
 ,ע"א  -קנדיא (המ')- .
,
י
.
)
ד
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ה
(
' )1אך לפי יומט ע"א  -מקדוניא
.
)
ה
ז )1לפי יומאי
 ,ע"א  -כמשמעו (הכ -
 )18לפי יונסוי
 ,ע"א  -בית אונייק (הכה)- .
,
י
.
)
'
מ
ה
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 )19וכן הוא ביומא ע"א
-
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ובבראשית רבה  -חנייה - .ו תי רס .לפי הירושלמי ,וכן הוא
בבראשית רבה ,מחלוקתהיא .לדעת רבי סימון  -פרס ,ולדעת רבנן -
ן ובתרגום הירושלמי ,)20
תרקא (תורקי) ,וכדעתם הוא גם בתרגום יונת
וריפת ותגךכחק.וגנני טן

הפסקים ג-ד.רננני גמד,
י
נ
כ
ש
ו
ח
ותרשרש ,כתים ודשנים.
אל~-ה

א שכנז .לפי תרגום יונתן ,בראשית רבה  )21והתלמוד הירושלמי
 אסיט (אסליא) - .וריפוד בתרגום הירושלמי  -פוקפק ,הגילוהמדרש והתלמוד הירושלמי מתרגמים -הדייף ,כנראה על סמך האמור
בדברי הימים א' א ,ו  -דיפת - .ותגרמה .לפי התרגום
הירועילמי  -ברבריאה ,ואילו לפי המדרש והירושלמי  -גרמנייה
(גירמניקייא) - .אלי שה .לפי תרגום יונתן  -אלם ,ואילו המדרש
והירושלמי אינם מתרגמים שם זה; וחוקרים חדשים ,על פי התרגום
ליחזקאל בש ,ז -איטליז - .ותר שיש .לפי תרגום יונתן ,המדרש
והירושלמי הרי זה טרסוס (אלסטרסס ,אלסוטרום) ,ואילו לפי חוקרים
חדשיםזהו טרטסום באפריקה הצפונית- .כ תים .לפי תרגוםיונתן -
אכזיא* ,)9ולפי המדרש  -איטליה ,והירושלמי  -אביא
י לפי יוסף
בן מתתיהו וחוקרים חדשים  -קפריסין1 - .דדנים .בדברי הימים
א' א ,ז  -רדנים  ;)24לפי תרגום יונתן,
המדרש והירושלמי -
דרדניא; ואילו חדשים מזהים דדנים ,עלפי תרגום השבעים ליחזקאל
כז ,סו ,באי רודום ,ועי' בשד"ל.
)22

 ):9לפי יומא י ,ע"א  -בית הרייקי (המי)- .
 )21בראשית רבה לז ,א (הנף)- .

? )2מגילה א,יא- .

מהד
 )23לפי
גיגזבורגר  -אכריא- .
 )24וראה בראשית רבה לז ,א,כיצד ר'סימון ור' חנניאמיישביםחילופי גירסאות

אלה (המש -

ברא שי ת
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י הגוים בארצתם איש ללשנו,
שוק ה .כשזלה נפרדואי
לכהטפהתםחגויהם.

מאלה ,מוסב על כל בני יפת המוזכרים כאן ,עליהם מתיחסים
כל איי הגוים ,העמים שבשפת הים התיכף ובא"ב  --איש,
כימר כל עם ועש  --למ 11פח תם ,לפי המשפחות השומת שבכל

בג1יהם ,תמורה לכל המשפט כקו; כל כמה שיהוק
אחד מהם --

עמים.)25

הפסוקיםו-ז.ובני חם ,כושוכצנרים ופוטוכנען.ובני כחם
מבא וחוילה וסבתה ורעמה ומבתכתן ובני רעמה
שבא ורדו.

כוש ,לפי תרגום יונתן הרי זה ערב (גרביא) .לפי החוקרים
החדשים  -אתיופיה (חבש) - .ומצרי ם ,הוא מצרים הידוע לנו.
צורת הרבים הזוגית באה כנראהכדי לכלול בשם זה את מצריםהעילית
ישעי' יט ,ע; לז ,כה ומיכה ז,
והתחתית גם יחד; השווה מצור -
יב- .ופוט ,לפי יוסף בן מתתיהו והשבעים בירמיה מו ,ט וביחזקאל
כז,י ו-ל ,ה ,הרי זה לוב .אולם ,מכיוון שבנחום ג ,ט ,מוזכרים פוט
ולובים זה ליד זה ,הרי שאין שני עמים אלה יכולים להיות זהים .לכל
היותר הםיכולים להיות קרובים זהלזה - .וכנען .השםמציין את
השפלות שלאורך היםוהירדן - .והוילה.יונתן מתרגם  -הינדקק
כלומר התץ; והשווהלעיל בקשר לארבעת נהרות עד - 4בתה.לפי
יוסף בן מתתיהו הרי אלה תושבי אזור אטבורס שבחבש; יונתן קורא
לאפרכיה שלהםסמידאי; ואילו חוקרים חדשים חושבים שהכוונה לשבט

ים

 )25איוולד ואחרים רוצים להוסיף כאן ,במקביל לפסוקים כ ולא דלהלן ,אלה
בני יפת .אך העדרו של סיום כזה מוסבר בכך שסמוך לכאן (פסוק ב) נאמר "בני
ימת* ,ואין איפוא כל צורך להזור על כך,
מה שאינו כן שם- .

ברא שי תי'

באתר חצרמות.קי

ערבי שנקרא על זמם עיר המסחר העתיקה סבתה
-1רעמה .רגמה היא עיר נמל בחוף הערבי של המפרץ הפרסי ,אבל
יונתן מציין את האפרכיה שלהם בשם לובאי ,כלומר לוב שבצפון
אפריקה1 - .סב תכ) ,1לפי תרגום יונתן  -זינגאי ,וכן בתרגום
לדברי הימיםי ,)2והיא העירצינגיס בחוף המזרחי של אפריקה ,דרומית
לקו הרוהב העשירי התחתון - .שבא ,השם מופיע גם אצל בני
יקטן  )28וגם אצל בני קטורה .)29הכוונה לעם סוחרים ערבי עשיר,
שהיה מורכב שבטים רבים ושהיו לו מושבות רבות - .ודדן .אף
שם זה מוזכר אצל בני קטורה ,(aoואף כאן הכוונה לעם סוחרים ערבי
עשיר .יונתן מתרגם  -ובנוי דמוריטינוס זמגד ומזג ,כלומר שלושה
אלה הם בני סבתכא ,אך השווה הגירסה במהדורת גינזבורגר.

הפתקים ח-יב .דכן,טילך את-נמדדוהי
א החל להיות נ11ר
בארץ .הוא-היה גהר-ציד לפני ה' ,על-כן יאושר כנמעד

ציר לפני ה' .ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך
גבבנוכי
ד וכלנה545 ,רץ שנער .מן-הארץ ההוא יצא
ו
.
ח
ל
כ
ת
א
ו
אשור,וימן את-נינוה ואת-רחבתעיר
ואת-
רסן בין נינוהובין כלח ,הואהעיר הגדלה.

בשעה שנמניםבני כוש,שהיו לאבות לעמים ,נמנה גם בן אחר אשר
יסד את הממלבה הראשונה עלי אדמות .נמרד ,מלשון מרד ,כלומר
המורד .כך הוא נקרא.בפי כול ,כשהוא מסתמך על גבורתו ומתמרד נגד
ה' ,נגד אותו ה' שעדיין האנושות היתה רגילה לההפלל אליו כאל
מושיעהומצילה .נמרד חשבשיוכל לוותר על ה' זה ,אפילו יוכל להתמרד

)28לפי דילמן  -העמים שלשניצדי המפרץ הערבי- .
 )2,להלן פסוק כח- .

 )29להלן כה,ג- .
)80שם- .

קעת

בראשיתי'

נגדו - .החל ל היו ת גבר בארץ ,הוא היה הגבור הראשון- .
הוא-היה גבר -ציד ,ביאור מפורט יותר לנאמר בסיפא של
הפסוק הקודם ,כלומר גבור בציד .התרגום הירושלמי מבאר ,שהיה צד
אנשים על מנת להרחיקם מדינו של שם כדי להדבק בדינו הוא ,אך
לפי פשוטו של מקרא נראה ,שתחילה נסה כוחובציד חיות,כדי להשתמש
בבות זה מאוחריותר לשעבד בובניםאדם - .לפנ
י ת  /עלפני ה'
הוא עסק ,תחילה במעשה הנפשע של ציד החיות ,ואחר כך הביא,
לראשונה ,את המלחמה אל האנושות ,אנושות שהיתה שלוה עד כה;
השווה "ותשחת הארץ לפני האלהים"  .)31כאן משתמש הכתוב בשם ה'
ולא בשם אלהים כמו לעיל ,משום שכבר התיר האלהים את המתת
בעלי ההיים כשהיא לצורך דבר .)32הווה אומר שמידת הדין לא נפגעה
כא .אולם ה' ,אשר כמחנך האנושות רוצה לחנך את בניו לחסד
ולהומאניות,אין ה' הזה מרשה ,שהאדם יעסוק בהמתתם של בעליהחיים
בדרך האכזרית שע"י הציד - .על כןי אמר .ומכאן הפתגם ,שמן
ההברח להניח שהיה שגור בפי הבריות בימיו של משה רבנו ,לומר
עליו על עריץ זה שמורד בה' ומביא מלחמה על בריאתו ית' ,שהוא
 1תהי וגו' .תחילה הוא השתלט על ארבע הערים בבל,
כנמרוד- .
ארך ,אכד ,וכלנה  )83שבארץ שנער ומלךבהן .יצא א ש1ר .רבים),4
רואים במלהפיעור את הנושא ,כלומר אשור יצא מפני נמרוד .אך לנו
נראהכביאורו שליבהן בתרגומו ,)86לפיונמרודהואגםנהמאלפסוקיא,
כלומר נמרוד הוא שיצא מארץ שנער לארץ אשור; והשווה דברים כח,
ז; כב ,לז ועוד פסוקים בהם אין הכתוב משתמש
סח; מלכים א' יא,י
באות השימושלציוןהכיוון .הכוונה כאן לאשור במובן המצומצם ,כלומר

 )31לעילי
,יא- .
 )32לעיל ט ,ג- .
 )33כאן מנסה ואוחכר לזהות ערים אלה ,אך לא מצאתיענין לתרגם דבריו בזה,
ור הערה ( 36המ')-- .
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 )34רש"י ,רמב"ן ,ראב"ע ,ספורנו ,וכן הוא בבראשית רבה
י )3מן ארעא ההיא נפק נמרד וכו- /

בראשיהי'

קעפ

ה,
ה,
האזור שבמזרח החידקל; השווה מיכה ה - .נינ 1ידוע- .
רחב ת עיר ,כלומר שווקי העיר ,אךאין בידנו לזהות עירזו- .
כלח ,לפי תרגוםיונתן  -חריית ,ששימשה מאוחר יותר בירה למלכי

אשור - .רסן ,לפי תרגום יונתן והמדרש - (aaתלסר
השווה מלכים ב' יט,יב .לפי התרגום הירושלמי  -תלאסר -ייתכן
שהוא זהה עם אלטר (להלן יד ;0) ,לפי אחדים  -לריסה - ,היא
העיר הגדלה ,מוסב על נינוה ,המוזכרת קודםי ,)3וייתכן ששלוש
הערים האחרות רחבתעיר ,כלח ורסןהיו פרבריה של נינוה ,והארבע
יהד היוו את נינוה העיר הגדולה.
(תלתסר);

הפסוקים
ומצרים ילד את-לודים ווזת-עגמים ומת-
להבים ואת-נפתחים .השת-פקרסים ראת-כסלחים אהגר
הב14ו כהדם פלשתים ואת-כפתרים.
יג-יד.

שמות העמסים המצרים מעורפלים הם וקשה לזהותם ,והשווה תרגום
יונתן ותרגוםירושלמי .ואת ענמים ,יונתן תרגםויתפנטפוליטאי,
בעלי חמשה אזורים או חמש מדינות; לפי חוקרים חדשים  -מצרים
האמצעית -- .אשר יצאו משם וגו /עלפי ירמיה מג ד ועמוס
ט ,ז ,הרי הפלשתים הם מבפתר ,אךייתכן שאחד משבטי פלשת מתיחס
קפודקאי,
אל כסלוחים1 - .א ת-כפ תרים .לפי תרגום יונתן -
עם של ננסים .לפי חדשים  -תושבי אי-הכרתים;
י המדרש )88
ולפ
השווהירכיי מז,ד.
 (aeבט"שית רבה לז ,ו,ועיין יומאי ,ע"א באשר לזיהוין גם של ארבע ערים
אלה (הסף)-- .

זי) וכןהיא בבראשית רבה לז ; ,וביומא י,
 )38שם ,שם ,ח (המ')- .

ע"א (הס')- .

בראשיתי'

קפ

הפסוקים סז-כ.יכנעו ילד נען-צידן בברו ואת-חת.
היבוסי ואת-האמרי ואת הנרגשי .ואת-החוי ואת-הערקי
ואת-המיני .ואת-הארורי וחת-הצמרי ואת-החמתי ,ואחר
נפצו משפחת הכנעני.ויהי גבול הכנעני מצידן באבה
גררה עד-עזה ,באכר מדמה ועמרה ואדמה וצבים עד-
לשע .אלה בני-חם למיטפחתם ללשנתם ,בארצתם
ואת-

בנויהם.

צידן ,ידוע ,וכן ח ת ,עם מתושבי ארץ כנען המוזכר במצבות
המצריות לעתים קרובות בשם חתא ,וכן היבוסי ,האמרי והגרגשי וההוי.
1 -א ת -הער קי ,לפי המדרש 9ק  --ארקא דליבע ,לרגלי הלבטךבחח מערה עלמות תלןמרמ שש קרא אטעתג--ואת-הפינק
ארתוס"ה ,גם הוא בלבנון
לפי תרגום שנתן---אנטוסאי ,ובמדרם
"
9
לפי התרגום הירושלמי הרי החוי  -טריפולאי ,אלה שמטריפולי,והסיני
כפרוסאי ,אלה שמכפריסין - .וא ת-החמ תי .לפי תרגום
יונתן  -אנטוכיא ,דהיינו אנטיוכיא ,ולפי המדרש  -פיפניה ,על שפת
הנהר אורונטס - .ואחר וגו' ,עממים אלה שמצאצאי כנען התפשטו
אחר כך עודיותר .אחר כך מוזכרים שבטים כנענים נוספים ,ועוד נעיר
על כך במקומות המתאימים - .מצידן .יונתן מתרגם מן כותנייס,
והשווה תרגום לדבה"י א' א ,יג  -בותנאס הוא דבנא ית צדון.
באכה גרר ה וגו' .גבולם נמשך בכיוון לגרר ,כלומר דרומה ,עד עזה;
וכן נמשך הגבול בכיוון מדום וכו' עד ל שע ,הוא קלרהי ,מקום רחצה
מפורסם בשלמעינותיו החמים ,בחופו המזרחי שלים המלח.

__

א"י כל-'US.-עבראחי
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יפת הגדול.בני שם עילם ואזמור ,וארפ5השד ולוד וארם.
ובני ארם ,עוץ וחול ונתר ומשו.
)89

שם ושם (הכר)- .

בראשית"

שא

ילד גם-הוא ,כמו לעל הכו אצלשת.כמי שמעדלהית אמ %
בני עבר ,מגעתלו לשם תשומת לבמיוחדת - .אבי בל-בני עבר.
אין הכוונה לומר ששם הוא אבי עבר ממש ,שבן מיד נאמר (פסוק כד)
ששלה הוא אבי עבר .אבל הכוונה לומר ששמ הוא אבי כל בני עבר,
כלומר העברים ,ויהד עם זאתייתמר שאמנם העברים קרונים הם לכל
העמים המחכריםכ
 אחי יפת הגדול .לפי ;אחי המקרעי-.,
,
א
י
,
ת
פ
י
"
וכן משמעלהלן י;
וכןגםלפי המדוחס 0הרי "הגדול"מוסבעל
והיכווה להלן מד,יב ושמואל א'יז,יג ,שם ברור שגדול הוא הגדול
בשנים ,ובדומה לכך להלן מה,יט,
שם פירושו של "אחיו הקטן" הוא -
הקטן בשנים .ואכן,אי אפשר לפרש כאן אחרת ,שכן לא מצינו בשום
מקום אלא שהאחהצעיריתייחס אלהמבוגר ממנו,ולאלהיפך (פרטליוצא
מן הכלל אהד אצל נשים "מרים הנביאה אחות אהרן" .)41אך השווה
תרגום יונתן ,המפרש את המלה "הגדול" " -רבא בדהלתא דהי" ,וזאת
משום שלדעתו שם הוא הגדול שבאחים ,וכן גם דעת הרמב"ן כאן.)*3
בני שם ,אמנם בנו בכורו של שם הוא ארפכשד ,כפי שמובן מסדר
התולדות דלהלן (יא ,י) ,ואין הכתוב מונה את הבנים שלא לפי הסדר
אלא כדי לסיי
םעםהקרוביותר- .וא שו הבמשמעותהצרהיותר- .)45
וא רפכ שו; לפי יוסף בן מתתיהו  -אבי הכלדאים (הכשדים)- .
וארכג כמשמעה והשווה להלן כה ,כ ,שםמציין הכתוב את נחורכאבי
ענף יותר צעיר של ארם - .עוץ ,נראה שהתיישב בהלקה הצפוני של
סוריה; והשווה להלן כב ,כא וכן לו ,כת - .והול ,לפי יוסף בן
מתתיהו ארצוהיאארמניה- .ומש ,לפידבה"י א' א,יזהרי שמומשך.
 )40שם שש ס ,וכן הוא בסנהדרין סט ,ע"ב (המ')- .
 )41שבית סו,כ- .
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הם קמן מכולם* ,אך השהה דבריו לפני כן" ,דרך הכתוב ליחס הקטן (כלו' שם) אל
הגדול באחיו (כלו' יפת) ,וכן מפורשים דבריו בריש פרשת נח (ו,י) (המי) .השיה
דעות אלה ויישובם עם הסטוקי בפרק יא אצל דליצש- .
י,
"זה
(הבי)- .
ג )4זהביתה יומא ע"א -

"p.o

בראשית

קפב

ף

הפסוקים כד-כה .ואךפכ2טלילד את-שלה ,ושלח ילד את-
עבר .ולעבר ילד שני בנים ,שם האחד שלב כי בימיו
נפלנה  Y-binושםאחיו יקטן.
עה4
שלח .שם זהאינו מוזכר בהקשר אחר - .ן ב ה כלומר תושבי
עבר הנהר ,צדו האחר ,השווה "וענו אשור וצנו-עבר - .)*44פלג
וגף .עלפיזור אוכלוסית הארץ מסופר גשר1טרוט להלן,יא,א-ט- .כי
בימי 1וגו' .או שיש לפרש כרש"י  ,)45שאכן "נביא גדול היה עבר
שהוציא לשם המאורע"  ,)46כלומר שידע עבר את אשר עתידלהיות וקרא
שם בנו על שם העתיד ,או שיש לפרש בדומה אל דברי עשו =-הכי
קרא שמו יעקב" ,)*7על שם העתיד ,כלומר אל נכון הוא נקרא פלג כבר
עם לידתו,כי אכן התפלגה הארץבימיו- .י ק טן ,הוא אבי השבטים
הערביים הקמאיים ,שהתערבו יותר מאוחר עם צאצאי אברהם שעלו

לארץ לאחר מכן.

הפסוקים כו-ר .ויקטן ילד את-אלטודד ואת12-לף ,ואת-
חצרבות ואת-ירה .ואת-הדורם ואתישפזל השת-דקלה.
ואת-עובל ואת-אפיבשנל חש-2שפא .ו4ע4-2מפר ואת-
י מושמת מפפ44
חוילהחשת-יובב ,כל-אלהבנייקטן.ויה
באפה ספרה הר הקרם.

1א ת -חצרמ1ת .אזור מזרחה לתימן ,לחוף האוקינוס הערבי- .
וא ת א1זל .לפי המסורת הערבית הרי זה שמה העתיק של בירת

תש -- 4ואת-דקלה ,מ"ת
") ביס
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ער-

ומקורו בבראשית רבה לגי

6ט שם (המץ-- .
 OTלהלן מ-- .1, ,

(הנו" --

-

-

-

-

בראשיתח "

קצ

הארץ 'שממנה הביא 'סלמה המלך את הוהבית ,מותה קבעו בהודה
חויריס חדשים  --באפריקה המזרחיה אך ברור עטיפר המחכר כאן
הוא בער -- .ואת-חוילה ,בתדאי שתה מההלה זה עהוא מבת
סו---.ספרה .או מדובר כאן בספר שבמזרח אתר חצרמות ,או בסופה
עיר נמלבים ההודי ,דרומית למרה - .)50הר ה קדם ,ההר המזרחי,
דהיינו או הרי הלבונה הגבוהים או הרמה.הערבית.

הפסוקים וא.לב84 .להשניישם לבהןפחםללועסתם,כהשרצתם
לטיהם .אלה כמנשחת בני-נח לתולדתם בנויהם ,ומאלה
נפררוהגוים בארץ אהה המכול.

אלה .זוהי נוסחת הסיום לתולדות בני שם ,ואחר כך לתולדותבני
ע כאן ברשימת העמים )51
נח בכללם - .לל שנ תם .ביטוי זה מופי
על שם העתיד לבוא ,אחר פיזורה של האנושות על פני הארץ ,המתואר
להלן .ל ת1לד תם ,בהתאם לנאמר לעיל" )5:תולדותבני נח".
-

א,
'*) מלכים ס ,כח ועוד- .
 )49לעיל פסוקז- .
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 )50אך השיה רמב"ן
 )51ובדומה לזה לעיל בפסוקים ה וב (המ').

 )52פסוק א- .

