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  א'תשרי התשע                          ד"בס

  

  תולדות השמים והארץ
  )פ שעורו של הרב מנחם ליבטאג"ע(לפרשת נח 

  
   לפני המבול–' בראשית פרק ו. 1
 נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת ּתֹוְלדֹת נֹחַ ֵאֶּלה ) ט(

  :ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך נֹחַ 
  :ִנים ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפתַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָׁשה בָ ) י(
   לפני סיפור מגדל בבל – 'בראשית פרק י. 2
 ֵׁשם ָחם ָוָיֶפת ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר ּתֹוְלדֹת ְּבֵני נֹחַ ְוֵאֶּלה ) א(

  :ַהַּמּבּול
   ...:ְּבֵני ֶיֶפת ּגֶֹמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס) ב(
   ....:ּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַען) ו(
   ....:ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם) כב(
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני נַֹח ְלתֹוְלדָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ) לב(

  :ַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמּבּול
  ו לנושאים" ט–'  הפרשיות בפרקים אחלוקת. 3

  
נושא כללי  נושא עיקרי הפסוקים  

 משותף
הבריאה בשבעה  ג;  ב-א ; א  1
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 " עליית אברהם לארץ ט-א; ב"י  18
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 המלכים
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 " ברית בין הבתרים כא-א; ו"ט  21
  

  "תולדות"פ פרשיות ה"חלוקת הפרקים ע. 4
  

 נושא הפרקים
 תולדות שמים וארץ ב
 )ומחוץ לו(האדם בגן עדן  ד-ב
 )מאדם ועד נח(תולדות אדם  ה
 המבול ט- ו
חם , בניהם של שם(תולדות בני נח  י

 )ויפת
 מגדל בבל ט-א; א"י
 )ד תרחמשם וע(תולדות שם  א"י
 באברהם אבינו' בחירת ה ב"י

  
   תולדות ישמעאל–ה "כ בראשית. 5
 ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית ּתְֹלדֹת ִיְׁשָמֵעאלְוֵאֶּלה ) יב(

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשמָֹתם ) יג:(ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם
) יד:(ֵעאל ְנָביֹת ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשםְלתֹוְלדָֹתם ְּבכֹר ִיְׁשָמ 
) טז:(ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה) טו:(ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא

ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם ְׁשֵנים 
ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשָנה ְוֵאֶּלה ) יז:(ָעָׂשר ְנִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם

  :ּוְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו
  
   תולדות יצחק– ה" כבראשית. 6
  : ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחקּתֹוְלדֹת ִיְצָחקְוֵאֶּלה ) יט(
ִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרּבָ ) כ(

ַוֶּיְעַּתר ) כא:(ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה
ִיְצָחק ַליהָֹוה ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ְיהָֹוה ַוַּתַהר 

 ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ַוִּיְתרֲֹצצּו) כב:(ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ָלּה ְׁשֵני גֹיִים ) כג:(ֶּזה ָאנִֹכי ַוֵּתֶלְך ִלְדרׁש ֶאת ְיהָֹוה

ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ } \גֹוִים{\
  ...ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר

  
   תולדות עשו– ו" לשיתברא. 7
ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ) ב:( הּוא ֱאדֹוםּתְֹלדֹות ֵעָׂשוְוֵאֶּלה ) א(

ְּכָנַען ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי ְוֶאת ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ַּבת 
  ...ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות) ג:(ִצְבעֹון ַהִחִּוי

  
   תולדות יעקב– ז"בראשית ל. 8
 יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹבֵאֶּלה ) ב(

ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו 
ַהב ֶאת ְוִיְׂשָרֵאל ָא) ג:(ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם

) ד:(יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים
ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְולֹא 

  :ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם
  
  



 2

  חלוקת ספר בראשית לשתי חטיבות. 9
  ]א"י-פרקים א[ם אוניברסליים  סיפורי-' חטיבה א

פרקי
 ם

סיפורים  תולדות
 ...אודות

 אדם בגן עדן שמים וארץ ד-א
 המבול אדם עד נח ט - ה
 70בני נח עד  א"י- י

 אומות
מגדל בבל ודור 

 הפלגה
  ]נ-א"פרקים י[ הבחירה בעם ישראל -' חטיבה ב

פרקי
 ם

 ...סיפורים אודות תולדות

שם עד  א"י
 תרח

 )  עם אברהםהיכרות ראשונית(

-א"י
 ה"כ

 הבחירה באברהם וביצחק תרח

 דחייתו ישמעאל ה"כ
-ה"כ
 ה"ל

 יעקב ועשו יצחק

 דחייתו עשו ו"ל
, יוסף ואחיו,  השבטים12 יעקב נ-ז"ל

 הירידה למצרים
 הסיפורים - הראשון " פרק" סיום ה–כו ; בראשית ד. 10

  אודות אדם הראשון
אז הוחל לקרא , נושולשת גם הוא ֻילד בן ויקרא את שמו א"

  "  'בשם ה
  י על בראשית פרק ד פסוק כו " רש.11

 לקרא את שמות האדם ואת שמות לשון חולין. אז הוחל) כו(
  :ה לעשותן אלילים ולקרותן אלהות"העצבים בשמו של הקב

  אבן עזרא על בראשית פרק ד פסוק כו . 12
ת מהגרון " מפעלי הכפל ולולי היות החי-ודקדוק הוחל ) כו(

ואלו . החלו להתפלל והטעם שתחלההיה נדגש והוא מגזרת 
  :היה מחילול היה השם סמוך אל המלה

  ש על בראשית פרק ד פסוק כו " פירוש הרא.13
מלמד שבאו בני הדור ושאלו לו . 'אז הוחל לקרא בשם ה

ל "מו של אבי אביך אל שת ש"לאנוש מה שמו של אביך א
ל לא היה לו אב אלא "אדם ושם אביו של אדם מה היה שמו א

ה בראו גולם מן הארץ ונפח בו נשמת חיים אמרו לו "הקב
כיצד עשהו מיד לקח רגיבת עפר ועשאו צורת גולם ונכנס 
בנפיחיו השד והיה בו חיות מיד אמרו זה אלהינו והאמינו בו 

 שלכם בשמי אף אני ז"ר אתם קראתם לע"וזהו שאמרו בב
  :אקרא למי הים

  ת ספר בראשית פרק ד פסוק כו " ספורנו עה.14
אז התחילו צדיקי הדור לדרוש . 'אז הוחל לקרא בשם ה) כו(

אל עולם כי ' כענין ויקרא שם בשם ה' לרבים את שם ה
הוצרכו לסתור דעות עובדי כוכבים וגלולים שהתחילו אז 

  :ל"כדברי רז
  כו; בראשית ט. 15
  ..." . ֵשםלהי -א' רוך הב"

   הראשונה שושלת שם–' בראשית פרק י. 16
ּוְבֵני ֲאָרם ) כג:( ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרםְּבֵני ֵׁשם) כב(

ְוַאְרַּפְכַׁשד ָיַלד ֶאת ָׁשַלח ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת ) כד:(עּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר ָוַמׁש
  ...ֵעֶבר

   מגדל בבל–א "בראשית פרק י. 71
ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ) ב:(ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים) א(

ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ) ג:(ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם
 ַהְּלֵבָנה ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם

ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ) ד:(ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר
  : ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשםּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים 

ן ָקָרא ַעל ּכֵ ) ט(... ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ִלְראֹת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִּמְגָּדל ) ה(
ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי ָׁשם ָּבַלל ְיהָֹוה ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ְיהָֹוה 

  :ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ

  שושלת שם השניה
 ֵׁשם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד ּתֹוְלדֹת ֵׁשםֵאֶּלה ) י(

ם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד ַוְיִחי ֵׁש ) יא:(ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַּמּבּול
ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש ) יב:(ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות

   ...ּוְׁשלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָׁשַלח
  : ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרןַאְבָרםַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ) כו(
ה ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ְוֵאּלֶ ) כז(

  :ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט
  'י על פסוק א"רש. 81

. לא כל הימנו שיבור לו את העליונים: באו בעצה אחת ואמרו
 .נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה

 .על יחידו של עולם: דבר אחר
ו שנים " אחת לאלף ותרנ: אמרו–' ודברים אחדים': דבר אחר

בואו ונעשה לו , כשם שעשה בימי המבול, הרקיע מתמוטט
 .סמוכות

  'ע בפירושו לפסוק ד"ראב. 91
. ואלה בוני המגדל לא היו טיפשים שיחשבו לעלות אל השמים

 שם – שנשבע להם השם –כי נח ובניו , גם לא פחדו מהמבול
 .כי בניהם היו, וכולם סרים אל משמעתם, היו
  "ומשם הפיצם"ה "ד, י בפירושו לפסוק ט"רש. 20

 דור -[אלו ? של דור המבול או של דור הפלגה, וכי אי זו קשה
פשטו יד ]  דור הפלגה-[ואלו , לא פשטו יד בעיקר] המבול

ואלו לא נאבדו מן , ואלו נשטפו, בעיקר כביכול להלחם בו
, אלא שדור המבול היו גזלנים והייתה מריבה ביניהם? העולם

: שנאמר, ואלו היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם,  נאבדולכך
למדת ששנוי המחלוקת וגדול . 'שפה אחת ודברים אחדים'

  .השלום
  הרב סמט. 21
ומפואר , גדולה מאוד הייתה העיר בבל כבר בימים קדומים"

ִאיַלא -ַסג-ושמו באכדית ֶא , היה מקדשה שנבנה לאל מרדוך
)". על- אל(ת ראשו הבית הנושא א: "שתרגומו לעברית הוא

בתחומו של מקדש זה התרומם בימים הקדומים מגדל עצום 
המפארים , גבוה ורחב יותר מכל המגדלים מסוגו, ורב מידות

והקרויים , את מקדשי הערים הגדולות האחרות בארץ בבל
שמו של מגדל זה בתרגום לעברית היה . 'זיקּוַרת'באכדית 

  ".בית יסוד שמים וארץ"
  קאסוטו. 22
הם חשבו שיגיע ראש מגדלם עד :  כאן רמז סאטירייש"

לא היה בניינם הענקי אלא מעשה ' אבל בעיני ה, השמים
ואם היה היושב בשמים , דבר שבארץ ולא בשמים, ננסים

  ...היה לו לרדת מן השמים ארצה, רוצה לראותו מקרוב
אלא , כפי שטען המיתוס הבבלי, לא האלים בנו את המגדל...

  ."נו את העיר ואת המגדל הם שבבני האדם
  )ו, לח(בראשית רבה . 32
:  שאמרו דברים חדים על–' ודברים אחדים': יוחנן אמר' ר
לא כל הימנו :  אמרו…'אחד' להינו ה- א' ה') ד', דברים ו(

אלא בואו , וליתן לנו את התחתונים, לבור לו את העליונים
וניתן חרב , ונעשה עבודת כוכבים בראשו, ונעשה לנו מגדל

 .ותהא נראית כאילו עושה עמו מלחמה, בידה
  'ח, ח"בראשית רבה ל. 42

שלישו נשרף ושלישו , המגדל הזה שבנו: חייא בר אבא' אמר ר
, ] השליש הקיים- [ואם תאמר שהוא קטן , שקע ושלישו קיים

כל מי שהוא עולה על ראשו רואה : אידי אמר' הונא בשם ר' ר
 .דקלים שלפניו כאילו חגבים

   ב" ייתבראש. 25
ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהלֹה ֵּבית ֵאל ) ח(

  :ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָֹוהִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָֹוה 
  ד"ט ה"ירושלמי נדרים פ. 26
 זה כלל גדול -' ואהבת לרעך כמוך': רבי עקיבא אומר"

; בראשית ה[' זה ספר תולדות אדם': זאי אומרבן ע. בתורה
  " .  כלל גדול מזה-] א
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