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"נח מבט אחר .ברוח הדברים של היום .מול אברהם ולוט "
פרשות בראשית נח ויירא.

מאת:זילברמן ראובן
reuven49@walla.co.il

ברוח הדברים של היום ,כאשר קוראים את הפרשות בראשית נח ויירא בהתייחסות לנח0
נוכל לנתח אותם בצורה מעט שונה מהפרושים הרגילים שאנו מכירים ומורגלים אליהם בכתובים0
במאמר הקודם בנושא קין מול שת0
בהבחנתי שמתי לב קין מייצג בכל הבחינות את הגשמיות והחומריות 0שת מייצג את הרוחניות והחוכמה0
נח מבחינת ההבחנה קרוב יותר לחלק של קין הגשמי חומרי 0ואלו אברהם ולוט את החלק הרוחני של שת0
ועל כך המאמר0
תּושלַח"
ֹלהיםַ ,אחֲ ֵּרי הוֹלִּ יד ֹו אֶ תְ -מ ֶ
 בבראשית כתוב על ילדי שת "וַ יִּ ְתהַ לְֵּך חֲ נוְֹך אֶ ת-הָ אֱ ִּ
ֹלהים"
ֹלהים; וְ אֵּ ינֶּנּו ,כִּ י-ל ַָקח אֹת ֹו אֱ ִּ
" וַ יִּ ְתהַ לְֵּך חֲ נוְֹך ,אֶ ת-הָ אֱ ִּ
ֹלהיםִּ ,ה ְתהַ לְֶך-נֹחַ ".
" אֵּ לֶהּ ,תוֹלְ דֹת נֹחַ --נֹחַ ִּאיש צַ ִּדיק ָּת ִּמים הָ יָה ,בְ ֹדרֹתָ יוֶ :את-הָ אֱ ִּ
 בבראשית כתוב על נח
כלומר נח ירא שמיים מאמין באלוהים איש צדיק0ותו לאו,לא יותר0אין יותר תאורי מעשים לאמונה באלוהים0
אדם אגוצנטר אנוכי ואגואיסט דואג לעצמו ובני משפחתו0
ָארץ0
ָארץ חָ מָ סִּ ,מפְ נֵּיהֶ ם; וְ ִּהנְ נִּי מַ ְש ִּחיתָ םֶ ,את-הָ ֶ
ֹלהים לְ נֹחַ ֵּ ,קץ ָכל-בָ שָ ר בָ א לְ פָ נַי--כִּ י-מָ לְ ָאה הָ ֶ
אלוהים מבשר לנח" וַ יֹאמֶ ר אֱ ִּ
ּומחּוץ",
עֲשֵּ ה לְ ָך ֵּּתבַ ת עֲצֵּ י-גֹפֶ רִּ ,קּנִּ ים ַּתעֲשֶ ה אֶ ת-הַ ֵּּתבָ ה; וְ כָ פַ ְר ָּת אֹתָ ּה ִּמבַ יִּ ת ִּ
אלוהים אומר לנח שהוא עומד להשמיד את כל החי כולל האדם,מאות ואלפי אנשים ומיליונים0
 נח אינו מערר או מוחה על כך,הוא קצר מחשבה 0
 אברהם0שמתווכח עם אלוהים על השמדה של עיר סדום ווכוח מתמשך בניסיון לשכנע0
אצל אברהם ישנה חמלה ואהבת לרעך כמוך0
ָאחיו ,יּובָ ל :הּוא הָ יָה--אֲ בִּ יָ ,כלּ-תֹפֵּ ש כִּ ּנוֹר וְ עּוגָב"
 בבראשית כתוב " וְ שֵּ ם ִּ
יובל הוא מצאצאיו של קין 0אנשים חומריים וגשמיים כתבתי על כך0
יובל-אבי כינור ועוגב ,מתוך המילים ניתן להבין שיובל היה גם נגר מעצב עם עבודות עדינות בנגרות שידע לייצר כינור(כינור דוד)ועוגב0
 נח הוא באותה קטגוריה נגר ומעצב בונה את התיבה מעץ,אך בתנועות ייצור גסות0
נח היה נגר מקצוען ,הוא חייב לייצר מסמרים מברזל עבור חיבור הלוחות לתיבה0כל תנועות גופו מאוד גסות ואיש חזק מאוד0
ויקיפדיה "תוכניתה של התיבה ,נאמרה לנח על ידי האלוהים ,שאמר לו ,שלש מאות אמה אורך התיבה ,חמישים אמה רוחבה ,ושלושים אמה קומתה,
מכיוון שאורך האמה הוא כחצי מטר ,עולה שאורכה של התיבה היה כ 051-מטרים ,רוחבה כ 55-מטר ,וגובהה היה עשירית מאורכה ,כ05-
מטרים (גובה בניין בעל  5קומות) .להמחשה ,ניתן לומר שגודלה של התיבה ,שהיוותה לפי המסופר גן חיות צף ומעבדה ביולוגית ענקית.

בבראשית כתוב " וְ ִּצלָה גַםִּ -הוא ,יָלְ ָדה אֶ תּ-תּובַ ל ַקיִּ ןֹ--לטֵּ ש ,כָל-ח ֵֹּרש ְנחֹשֶ ת ּובַ ְרזֶ ל"
תובל קין היה חקלאי,חורש ,נפח0
נח באותה קטגוריה עם תכונות של חקלאי מקצוען0נוטע כרם0יינן ,יודע להכין יין חזק0וגם נוטה לשתות0
יין ניתן לשתות במידה0דבר שלא קיים אצל נח0
"וַ יָחֶ ל נֹחַ ִּ ,איש הָ אֲ ָדמָ ה; וַ יִּ טַ ע ,כ ֶָרם .כא וַ י ְֵּש ְּת ִּמן-הַ יַיִּ ן ,וַ יִּ ְשכָר; וַ יִּ ְתגַל ,בְ תוְֹך ָאהֳ ֹלה".
הנקודה העיקרית במאמר.
כתוב " וַ י ְַרא ,חָ ם אֲ בִּ י כְ נַעַ ן ,אֵּ ת ,עֶ ְרוַ ת ָאבִּ יו; וַ ַיגֵּד לִּ ְשנֵּי-אֶ חָ יו ,בַ חּוץ .כג וַ יִּ ַקח ֵּשם וָ יֶפֶ ת אֶ ת-הַ ִּש ְמלָה ,וַ י ִָּשימּו עַ לְ -שכֶם ְשנֵּיהֶ םַ ,ויֵּלְ כּו אֲ ח ַֹרּנִּית ,וַ יְ כַּסּו
יקץ נֹחַ ִּ ,מיֵּינ ֹו; וַ י ֵַּדע ,אֵּ ת אֲ ֶשר-עָ ָשה ל ֹו בְ נ ֹו הַ ָקטָ ן .כה וַ יֹאמֶ רָ ,ארּור כְ נָעַ ן :עֶ בֶ ד
אֵּ ת עֶ ְרוַ ת אֲ בִּ יהֶ ם; ּופְ נֵּיהֶ ם ,אֲ ח ַֹרּנִּית ,וְ עֶ ְרוַ ת אֲ בִּ יהֶ םֹ ,לא ָראּו .כדוַ יִּ ֶ
יהי כְ נַעַ ן ,עֶ בֶ ד לָמ ֹו"0
עֲבָ ִּדים ,יִּ ְהיֶה לְ אֶ חָ יו .כו וַ יֹאמֶ ר ,בָ רּוְך יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵּ י ֵּשם; וִּ ִּ
 נח שנודע לו שבנו חם ראה אותו במערומיו0כאדם חם מזג0שחקן שש בש בעל מחשבה ריגעית ,קצר מחשבה 0אדם רגעי ללא מחשבה יתרה0
מקלל את נכדו0ואומר "ארור כנען" 0מבלי לדעת את התוצאות בעתיד0
עם ישראל נהנה מהתוצאות ארץ כנען ניתנה לנו לעולם0
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
"חם לא עשה זאת בכוונה יתרה הוא לא יזם את הגילוי "עֶ ְרוַת ָאבִ יָך וְ עֶ ְרוַת אִ מְ ָך ֹלא תְ ַגלֵּה אִ מְ ָך הִ וא ֹלא תְ ַגלֶה עֶ ְרוָתָ ּה" .תורה » ספר ויקרא » פרק יח » פסוק ז
לעומתו0ניקח את הסיפור של לוט ובנותיו0סיפור מקביל לסיפור של נח.מעשה חמור עם תוצאה מפתיעה לטובה0

במקרה של לוט שחקן שח מט ,חושב לטווחים ארוכים0בנותיו מתכננות לשכב עם אביהם למעשה אונסות אותו0
ָארץ 0לְ כָה נ ְַש ֶקה אֶ תָ-אבִּ ינּו יַיִּ ן ,וְ נִּ ְשכְ בָ ה עִּ ּמ ֹו; ּונְחַ יֶה
ָארץ לָבוֹא עָ לֵּינּו ,כְ ֶד ֶרְך ָכל-הָ ֶ
ירהָ ,אבִּ ינּו זָ ֵּקן; וְ ִּאיש אֵּ ין בָ ֶ
ירה אֶ ל-הַ ְצעִּ ָ
"וַ ּתֹאמֶ ר הַ בְ כִּ ָ
ירה וַ ִּּת ְשכַב אֶ תָ-אבִּ יהָ  ,וְ ֹלא-י ַָדע בְ ִּשכְ בָ ּה ּובְ קּומָ ּה .וַ יְ ִּהיִּ ,מּמָ חֳ ָרת ,וַ ּתֹאמֶ ר
מֵּ ָאבִּ ינּו ,זָ ַרע 00וַ ַּת ְש ֶקיןָ אֶ ת-אֲ בִּ יהֶ ן יַיִּ ן ,בַ לַיְ לָה הּוא; וַ ָּתבֹא הַ בְ כִּ ָ
ָאבינּו ,זָ ַרע 00וַ ַּת ְש ֶקיןָ גַם בַ לַיְ לָה הַ הּוא,
ירה ,הֵּ ן-שָ כַבְ ִּּתי אֶ מֶ ש אֶ תָ-אבִּ י; נ ְַש ֶקּנּו יַיִּ ן גַם-הַ לַיְ לָהּ ,וב ִֹּאי ִּשכְ בִּ י עִּ ּמ ֹוּ ,ו ְנחַ יֶה מֵּ ִּ
ירה אֶ ל-הַ ְצעִּ ָ
הַ בְ כִּ ָ
ירה בֵּ ן ,וַ ִּּת ְק ָרא
ירה וַ ִּּת ְשכַב עִּ ּמ ֹו ,וְ ֹלא-י ַָדע בְ ִּשכְ בָ ּה ּובְ קֻ מָ ּה .לו וַ ַּתהֲ ֶריןָ ְש ֵּּתי בְ נוֹת-לוֹט ,מֵּ אֲ ִּביהֶ ן 0וַ ֵּּתלֶד הַ בְ כִּ ָ
אֶ ת-אֲ בִּ יהֶ ן--יָיִּ ן; וַ ָּת ָקם הַ ְצעִּ ָ
ירה גַםִּ -הוא יָלְ ָדה בֵּ ן ,וַ ִּּת ְק ָרא ְשמ ֹו בֶ ן-עַ ִּּמי :הּוא אֲ ִּבי בְ נֵּי-עַ ּמוֹן ,עַ ד-הַ יוֹם"
ְשמ ֹו מוָֹאב :הּוא אֲ בִ י-מוָֹאב ,עַ ד-הַ יוֹם .לח וְ הַ ְצעִּ ָ
בסוף הסיפור 0לוט אינו מקלל איש שקט והתוצאה היא מואב.ובהמשך נולד מרות המואביה פרץ0
ובהמשך הדורות :דוד מלך ישראל המשיח0

