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 0כאשר קוראים את הפרשות בראשית נח ויירא בהתייחסות לנח ,של היום ברוח הדברים

 0בכתובים ליהםאומורגלים מכירים נוכל לנתח אותם בצורה מעט שונה מהפרושים הרגילים שאנו 
 0במאמר הקודם בנושא קין מול שת

 0הרוחניות והחוכמהמייצג את  שת0 הגשמיות והחומריותמייצג בכל הבחינות את  קיןבהבחנתי שמתי לב 
 0שתשל  את החלק הרוחני אברהם ולוטואלו 0 הגשמי חומרי קיןשל  מבחינת ההבחנה קרוב יותר לחלק נח 

 0ועל כך המאמר

   ְך ֲחנֹוְך ֶאת"   שתבבראשית כתוב על ילדי ְתַהלֵּ ים-ַויִּ ידֹו ֶאת, ָהֱאֹלהִּ י הֹולִּ  "ְמתּוֶשַלח-ַאֲחרֵּ
ְך ֲחנֹוְך"                                              ְתַהלֵּ ים-ֶאת, ַויִּ יֶנּנּו; ָהֱאֹלהִּ י, ְואֵּ ים-כִּ   "ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלהִּ

   ֶלה"           נח   בבראשית כתוב על ים ָהָיה--ּתֹוְלֹדת ֹנחַ , אֵּ יק ָּתמִּ יש ַצדִּ ים-ֶאת  :ְבֹדֹרָתיו, ֹנַח אִּ ְתַהֶלְך, ָהֱאֹלהִּ   ".ֹנחַ -הִּ
 0אין יותר תאורי מעשים לאמונה באלוהים0לא יותר,ותו לאו0כלומר נח ירא שמיים מאמין באלוהים איש צדיק

 0ובני משפחתואנוכי ואגואיסט דואג לעצמו אגוצנטר אדם 
ים ְלֹנחַ  "אלוהים מבשר לנח ץ ָכל, ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִּ י--ָבָשר ָבא ְלָפַני-קֵּ ְפנֵּיֶהם, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס-כִּ יָתם; מִּ י ַמְשחִּ ְננִּ  0ָהָאֶרץ-ֶאת, ְוהִּ

י   ַבת ֲעצֵּ ה ְלָך ּתֵּ ים ַּתֲעֶשה ֶאת, ֹגֶפר-ֲעשֵּ ּנִּ ָבה-קִּ חּוץְוָכַפְרָּת ֹאָתּה ; ַהּתֵּ ת ּומִּ ַביִּ  ",מִּ
  0ומיליונים מאות ואלפי אנשים,עומד להשמיד את כל החי כולל האדםשהוא  אלוהים אומר לנח

  0קצר מחשבה  הוא,אינו מערר או מוחה על כך נח 

  0כוח מתמשך בניסיון לשכנעווסדום  על השמדה של עיר םשמתווכח עם אלוהי0אברהם 
 0אצל אברהם ישנה חמלה ואהבת לרעך כמוך

 יו "    בבראשית כתוב ם ָאחִּ י--הּוא ָהָיה  :יּוָבל, ְושֵּ ּנֹור ְועּוָגב-ָכל, ֲאבִּ ש כִּ  "                    ֹּתפֵּ

 0אנשים חומריים וגשמיים כתבתי על כך0יובל הוא מצאצאיו של קין 
 0ועוגב(כינור דוד)עם עבודות עדינות בנגרות שידע לייצר כינור מעצב מתוך המילים ניתן להבין שיובל היה גם נגר,כינור ועוגב  אבי-יובל

 0ייצור גסות אך בתנועות,תיבה מעץאת הנה ובהוא באותה קטגוריה נגר ומעצב  נח 
 0מאוד גסות  ואיש חזק מאוד פותנועות גו כל0הוא חייב לייצר מסמרים מברזל עבור חיבור הלוחות לתיבה ,נח היה נגר מקצוען  

, ושלושים אמה קומתה, חמישים אמה רוחבה, שלש מאות אמה אורך התיבה, שאמר לו, נאמרה לנח על ידי האלוהים, וכניתה של התיבהת"ויקיפדיה 

 05-כ, וגובהה היה עשירית מאורכה, מטר 55-רוחבה כ, מטרים 051-עולה שאורכה של התיבה היה כ, הוא כחצי מטר אמההמכיוון שאורך 

  .צף ומעבדה ביולוגית ענקית גן חיות רשהיוותה לפי המסופ, ניתן לומר שגודלה של התיבה, להמחשה(. קומות 5גובה בניין בעל )מטרים 
ָלה ַגם "בבראשית כתוב    וא-ְוצִּ ן-ָיְלָדה ֶאת, הִּ ש--ּתּוַבל ַקיִּ ש ְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל-ָכל, ֹלטֵּ  "ֹחרֵּ

 0נפח,חורש ,היה חקלאיתובל קין                                   
 0נוטה לשתותוגם 0יודע להכין יין חזק,יינן 0נוטע כרם0של חקלאי מקצוען תכונות באותה קטגוריה עם נח

  0דבר שלא קיים אצל נח0יין ניתן לשתות במידה

יש ָהֲאָדָמה, ַוָיֶחל ֹנחַ " ַטע; אִּ ן כא.  ָכֶרם, ַויִּ ְשְּת מִּ ן-ַויֵּ ְשָכר, ַהַייִּ ְתַגל; ַויִּ  ".ְבתֹוְך ָאֳהֹלה, ַויִּ
 .הנקודה העיקרית במאמר

י ְכַנַען, ַוַיְרא "כתוב  ת, ָחם ֲאבִּ יו, אֵּ ְשנֵּי; ֶעְרַות ָאבִּ ד לִּ ם ָוֶיֶפת ֶאת כג.  ַבחּוץ, ֶאָחיו-ַוַיגֵּ ַקח שֵּ ְמָלה-ַויִּ ימּו ַעל, ַהשִּ ית, ְשנֵּיֶהםְשֶכם -ַוָישִּ ְלכּו ֲאֹחַרּנִּ ַוְיַכּסּו , ַויֵּ

יֶהם ת ֶעְרַות ֲאבִּ ית, ּוְפנֵּיֶהם; אֵּ יֶהם, ֲאֹחַרּנִּ יֶקץ ֹנחַ כד.  ֹלא ָראּו, ְוֶעְרַות ֲאבִּ ינוֹ , ַויִּ יֵּ ַדע; מִּ ת ֲאֶשר, ַויֵּ ֶעֶבד   :ָארּור ְכָנַען, ַוֹיאֶמר כה.  ָעָשה לֹו ְבנֹו ַהָקָטן-אֵּ

ים ְה , ֲעָבדִּ ם, ַוֹיאֶמר כו.  ֶיה ְלֶאָחיויִּ י שֵּ י ְכַנַען; ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יהִּ  0"ֶעֶבד ָלמוֹ , וִּ

 0אדם רגעי ללא מחשבה יתרה 0קצר מחשבה, מחשבה ריגעיתבעל  שחקן שש בש0כאדם חם מזג0שנודע לו שבנו חם ראה אותו במערומיו נח 
 0בעתיד מבלי לדעת את התוצאות 0"ארור כנען"ואומר 0מקלל את נכדו

 0לעולם ניתנה לנו ארץ כנעןעם ישראל נהנה מהתוצאות 
 היום בשפת רחוב 0על מקרה כזה0היו אומרים מה קרה?? שראה את אביו במערומיו וזה עוד בנו! לא קרה שום דבר לא עבר על שום ציווי0

ה ִאְמָך ִהוא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתּהֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות " הוא לא יזם את הגילוי יתרה לא עשה זאת בכוונה חם"  פסוק ז « פרק יח « ספר ויקרא « תורה  ".ִאְמָך ֹלא ְתַגלֵּ
 0עם תוצאה מפתיעה לטובהמעשה חמור .נחסיפור מקביל לסיפור של 0ובנותיו לוטניקח את הסיפור של 0לעומתו

 0בנותיו מתכננות לשכב עם אביהם למעשה אונסות אותו0חושב לטווחים ארוכים, במקרה של לוט שחקן שח מט
יָרה ֶאל" יָרה-ַוֹּתאֶמר ַהְבכִּ ן, ַהְצעִּ ינּו ָזקֵּ ינּו; ָאבִּ ין ָבָאֶרץ ָלבֹוא ָעלֵּ יש אֵּ ן-ֶאתְלָכה ַנְשֶקה  0ָהָאֶרץ-ְכֶדֶרְך ָכל, ְואִּ ינּו ַייִּ ּמוֹ , ָאבִּ ְשְכָבה עִּ ּוְנַחֶיה ; ְונִּ

ינּו ָאבִּ ן-ַוַּתְשֶקיןָ ֶאת 00ָזַרע, מֵּ יֶהן ַייִּ ְשַכב ֶאת; ַבַלְיָלה הּוא, ֲאבִּ יָרה ַוּתִּ יהָ -ַוָּתֹבא ַהְבכִּ ְכָבּה ּוְבקּוָמּה-ְוֹלא, ָאבִּ י.  ָיַדע ְבשִּ ָּמֳחָרת, ַוְיהִּ ַוֹּתאֶמר , מִּ

יָרה אֶ  יָרה-לַהְבכִּ ן, ַהְצעִּ י ֶאֶמש ֶאת-הֵּ י-ָשַכְבּתִּ ן ַגם; ָאבִּ ּמוֹ , ַהַלְיָלה-ַנְשֶקּנּו ַייִּ י עִּ ְכבִּ י שִּ ינּו, ּוֹבאִּ ָאבִּ , ַוַּתְשֶקיןָ ַגם ַבַלְיָלה ַההּוא 00ָזַרע, ּוְנַחֶיה מֵּ

יֶהן-ֶאת ן--ֲאבִּ ּמוֹ ; ָייִּ ְשַכב עִּ יָרה ַוּתִּ ְכָבּה ּוְבֻקָמּהָיַדע בְ -ְוֹלא, ַוָּתָקם ַהְצעִּ י ְבנֹות לו.  שִּ יֶהן, לֹוט-ַוַּתֲהֶריןָ ְשּתֵּ ֲאבִּ ן 0מֵּ יָרה בֵּ ֶלד ַהְבכִּ ְקָרא , ַוּתֵּ ַוּתִּ

יָרה ַגם לח.  ַהיֹום-ַעד, מוָֹאב-ֲאִביהּוא   :ְשמֹו מֹוָאב ן-ְוַהְצעִּ וא ָיְלָדה בֵּ ְקָרא ְשמֹו ֶבן, הִּ י-ַוּתִּ י   :ַעּמִּ  "ַהיֹום-ַעד, ַעּמֹון-ְבנֵּיהּוא ֲאבִּ
 0מרות המואביה פרץובהמשך נולד .מואבלוט אינו מקלל איש שקט והתוצאה היא 0בסוף הסיפור 

 0דוד מלך ישראל המשיח:ובהמשך הדורות 
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