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 ההרים הגבוהים

ִים: מָּ ל ַהשָּ ִרים ַהְגֹבִהים ֲאֶשר ַתַחת כָּ ל ֶההָּ ֶרץ ַוְיֻכּסּו כָּ אָּ ְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל הָּ ה  ְוַהַמִים גָּ ה ִמְלַמְעלָּ ֲחֵמש ֶעְשֵרה ַאמָּ

ִרים: ִים ַוְיֻכּסּו ֶההָּ ְברּו ַהמָּ  1.(כ- )בראשית ז יט גָּ

  ד ה פרק ח פסוקים ; כים ז פסוקים יא, יב, רש"י בראשית פרק

רבי אליעזר אומר זה מרחשון, רבי יהושע   -  "... נבקעו כל מעניינות תהום רבה  "בשבעה עשר לחודש  דש השניובח"

אלא כשהורידן, הורידן  "!ויהי המבול"ולהלן הוא אומר )פסוק יז(  - "ויהי הגשם על הארץ"...  2אומר זה אייר:

נמצאו ארבעים יום ...  - " ארבעים יום וגו'" שלא חזרו היו למבול:שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, וכ ,ברחמים

לאחר שהושוו  ,למעלה של כל גובה כל ההרים - "גברו המים חמש עשרה אמה מלמעלה" 3.ים בכ"ח בכסליול  כ  

 4המים לראשי ההרים:

ַנח ַהת  "התחילו לחסור, והוא אחד בסיון.  –"ויחסרו המים מקצה חמישים ומאת יום"  י ַות  יע  ב  ה ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ב 

ט ר  י ֲאר  ר  ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַעל ה  ש  ה ע  ע  בְּׁ ׁש  ו שבו פסקו הגשמים: -דש השביעי ובח -" בְּׁ ל  סְּׁ ם " סיון והוא שביעי לכ  ַהַמי  וְּׁ

ים ר  י ֶהה  אׁש  אּו ר  רְּׁ ד ַלֹחֶדׁש נ  ֶאח  י בְּׁ יר  ֲעש  י ב  יר  ֲעש  סֹור ַעד ַהֹחֶדׁש ה  ח  לֹוְך וְּׁ יּו ה  זה אב, שהוא עשירי למרחשון  - "ה 

 5שהתחיל הגשם.

 פסוק ד רמב"ן בראשית פרק ח

כתב רש"י מכאן אתה למד שהיתה משוקעת במים י"א  - "דשודש השביעי בשבעה עשר יום לחוותנח התבה בח"

אבל כיון שרש"י מדקדק במקומות אחרי  .והוא כן בבראשית רבה )לג ז( ,אמה, כפי החשבון הכתוב בפירושיו

דרשי ההגדות וטורח לבאר פשטי המקרא, הרשה אותנו לעשות כן, כי שבעים פנים לתורה. ומדרשים רבים מ

 6.חלוקים בדברי החכמים

 ג סימן ופרשה ל  ,בראשית רבה פרשת נח

מהיכן הביאה  ... -" )בראשית ח יא( טרף בפיהלעת ערב והנה עלה זית א אליו היונה וויוסף שלח את היונה ותב"

י :אבא בר כהנא אמר רבי ?אותו ׁשּוׁש  ַׁשבְּׁ ה הביאה  :רבי לוי אמר 7.הביאה אותו ם שבארץ ישראלמ  ח  ׁשְּׁ מהר ַהמ 

 
ל כיסוי ההרים הגבוהים ע"י המים, מסמל את שיא המבול ומשלים את כיליון עולם החי על פני הארץ, ככתוב בהמשך שם: " 1 ְגַוע כָּ ַויִּ

ה ּוַבַחיָּה ּוְבכָּ  עֹוף ּוַבְבֵהמָּ ָאֶרץ בָּ ֹרֵמש ַעל הָּ ר הָּ שָּ ם:בָּ ָאדָּ ָאֶרץ ְוֹכל הָּ ה   ל ַהֶשֶרץ ַהֹשֵרץ ַעל הָּ בָּ רָּ ֹכל ֲאֶשר ֶבחָּ יו מִּ ים ְבַאפָּ ְשַמת רּוַח ַחיִּ ֹכל ֲאֶשר נִּ
ן ֵמתּו: חּו מִּ מָּ ם ַויִּ ַמיִּ ה ַעד ֶרֶמש ְוַעד עֹוף ַהשָּ ם ַעד ְבֵהמָּ ה ֵמָאדָּ מָּ ֲאדָּ ל ַהְיקּום ֲאֶשר ַעל ְפֵני הָּ ַמח ֶאת כָּ ָא ַויִּ ֶאר ַאְךהָּ שָּ ּתֹו  ֶרץ ַויִּ ֹנַח ַוֲאֶשר אִּ

ה בראשית רבה לו ג שנח "הכניס עמו זמורות ונטיעות, ויחורים של תאנה, וגרופיות הושמד. לפי הפשט ולפי מדרש    הצומחגם  ". )ַבֵּתבָּ
 ימים 60+  150משך ימי גשם ופרץ תהומות רבה פסק הגשם ושקטו התהומות, אך העולם נשאר מכוסה מים ב 40(. לאחר לזיתים"
 לפי חשבון שנראה ברש"י להלן. נוספים

זו המחלוקת הראשית בין רבי אליעזר שאומר שבתשרי נברא העולם ובין שיטת ר' יהושע שבניסן נברא העולם, עליה כבר עמדנו  2
בראש השנה. ואנו נמשיך, עם רש"י בשיטת ר' אליעזר שכמותו נקבע להלכה. והרוצה  יום הרת עולםמספר פעמים. ראה דברינו 

 וכו'. טבתמקום תמוז במקום: אייר במקום חשוון, סיון במקום כסלו,  לקיים את שיטת ר' יהושע, יוסיף להלן שבעה חודשים בכל
 ".הרי שנים עשר ממרחשון ועשרים ושמונה מכסליויום: " 29ורש"י מדקדק שם שהייתה זו שנה כסדרה, היינו חשוון של  3
 אמה מעל ראשי ההרים. 15ים פעמיים "ויכוסו ההרים". כיסוי אחר כיסוי. תחילה נעלמו כל ראשי ההרים ואח"כ עוד התגברו המ 4
תאריכי המבול העיקריים בשיטת רש"י עפ"י שיטת ר' אליעזר וסדר עולם רבה הם: יז בחשוון מתחיל המבול, ארבעים יום ירד הגשם  5

יום, עד   150אמה מעל ראשי ההרים הגבוהים. מצב זה נשאר כך    15ונבקעו תהומות רבה עד כח בכסלו שאז הגיעו המים לשיאם של 
יום החלו שוב לבצבץ ראשי ההרים )התיבה   60  אחרי  רקלפיכך  ,  בקצב של אמה לארבעה ימים  בסיוון. בא' בסיוון החלו המים לסגת  א'

אמות בתוך המים נחה על הרי אררט כבר ביז בסיוון, אבל ראשי ההרים טרם  11שהייתה משוקעת לפי חשבון שעושה שם רש"י 
ימים )לפחות(, מסוף  210-נח את העורב ובעקבותיו את היונה. מה שחשוב לעניינינו הוא שנראו(. רק ארבעים יום אחרי כן, שולח 

חודש כסלו ועד ראש חודש אב )אם בכלל הייתה משמעות לחודשי השנה ועונותיה בתקופת המבול(, היה כל העולם מכוסה מים 
קט מפחיד ניסר בחלל העולם ונקל להבין את שום דבר לא נראה באופק מלבד שטיח אינסופי של מים. שאך ושומם. הגשם פסק, 

 שלא לדבר על מראה ההרס הנורא שנתגלה להם כאשר התגלתה היבשה בהדרגה. החרדה הקשה של יושבי התיבה.
לרמב"ן שיטה אחרת בכל חישוב תאריכי המבול, כולל חישוב מדעי של יציבות התיבה במים, כמה ממנה היה משוקע, ואנו לא ניכנס  6

לה, הרוצה, מוזמן לעשות זאת בעצמו. הבאנו את דברי רמב"ן אלה כאתנחתא קלה להתבונן בלשון הראשונים הצחה, חישובים אל
כיצד הם חולקים האחד על השני בלשון מנומסת ואסרטיבית כאחת, )חילוקי רמב"ן ורש"י במיוחד, הם מאושיות פירוש המקרא(. 

והנני עם חשקי וחפצי להיות לראשונים תלמיד, לקיים לחלוק על הרמב"ם: "ראה גם דברי רמב"ן בהקדמתו לספר המצוות כשהוא בא  
ארי רביד ועל ידי צמיד, לא אהיה להם חמור נושא ספרים תמיד. אבחר דרכם ואדע ערכם. אך ודבריהם ולהעמיד, לעשות אותם לצו

פנים בתורה. כי י"י יתן חכמה בכל הזמנים אדון לפניהם בקרקע אשפוט למראה עיני. ובהלכה ברורה לא אשא    ,באשר לא יכילו רעיוני
". ראה גם אזהרתו בסוף הקדמתו לקורא ולמתבונן בפירושו לתורה שלא להיגרר אחר ובכל הימים. לא ימנע טוב להולכים בתמים

תא רמזים וסתרי תורה: "אבל יחזו בפירושינו חידושים בפשטים ומדרשים ויקחו מוסר מפי רבותינו הקדושים". ועד כאן באתנח
 דרמב"ן.

 ט הוא ענף צעיר ורך שגדל על העץ. אולי גלגול של שביט.טּובְ ש או שַ ּושבְ שַ  7

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99
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יֹום : "והוא שהקב"ה אומר ליחזקאל. ישראל במבול, שלא הוצפה ארץ אותו ּה בְּׁ מ  יא לֹא גֻׁשְּׁ ה ה  ר  ֹטה  ֶאֶרץ לֹא מְּׁ

ַעם  8(.יחזקאל כב כד" )ז 

 ן יסימ פרשה לב  ,בראשית רבה פרשת נח

 .בירושליםעלה להתפלל  רבי יונתן    -יכוסו כל ההרים הגבוהים" )בראשית ז יט(  והמים גברו מאד מאד על הארץ ו"

ט   ל  ה הולך? אמר לו: לעלות להיכן אתאמר לו )השומרוני לר' יונתן(:  10וראהו שומרוני אחד. 9זהס נֹועבר בפְּׁ

למה אמר לו )ר' יונתן(:  11ה ולא באותה אשפה?התפלל בהר ברוך זב לך לולא טולהתפלל בירושלים. אמר לו: 

ר 12ו: שלא הוצף במי המבול. נתעלמה מעיני ר' יונתן לשעה ולא השיבו.אמר ל ?ךוהוא בר תרשיני  13:ֹואמר לו ַחמ 

". ואם סו כל ההרים הגבוהיםוויכו: אם מן ההרים הגבוהים הוא, הרי כתוב: "אמר ל  14.הן  :אמר לו  .ואני משיבו

מיד ירד לו ר' יונתן מעל החמור והרכיבו ג' מילין,  15.כלום, לא השגיח בו המקרא ולא החשיבו מן הנמוכים הוא

מ    -  (יד  )דברים ז  "לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך"  :וקרא עליו ג' מקראות כפלח הרמון "  .שבכם  יםאפילו ַבֶבה 

כל כלי יוצר . וגם זה: "ת כרימוןתשובו פיםשבכם רצו םהריקיאפילו  – (ד ג )שיר השירים "רקתך מבעד לצמתך

 16.(יז )ישעיה נד "עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי

 תוספות מסכת זבחים דף קיג עמוד א

)בראשית ז( ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים  :תימה והכתיב - רץ ישראללא ירד מבול לא

דויכסו כל ההרים ש לומר  ושמא י  17...מי אחד היו הולכין בדרך  ובבראשית רבה אמרינן דר' ישמעאל ב"ר יוסי ובה

שלא היה שם לא   וצה לומרואותו כותי היה ר ,היינו ששלט הבל המבול בכל מקום כדאמרינן לקמן דמתו בהבלא

 18.הבל ולא שום דבר

 
"א שנושא זה, אם ירד המבול גם בארץ ישראל או לא, הוא מחלוקת בין שני אמוראי ארץ ישראל מובהקים: זבחים קיג עראה גמרא  8

)"ואין  בדוקה היא ארץ ישראלאמר לו רבי יוחנן: והלא כל : " ... ומה(לעניין טומאה )בדין מקום שריפת פרה אד ר' יוחנן וריש לקיש
, ומר סבר: לא ירד. ארץ ישראל. במאי קמיפלגי? מר סבר: ירד מבול לצורך למקום מיוחד הבדוק מטומאה לשריפת הפרה", שטיינזלץ(

רבי יוחנן סבר:  -א לא גושמה ביום זעם ושניהם מקרא אחד דרשו: בן אדם אמר לה את ארץ לא מטוהרה הי :בר יצחקמר ר' נחמן א
סבר: כפשטיה, ארץ לא מטוהרה   יש לקישמי לא מטוהרה את? כלום ירדו עליך גשמים ביום זעם? ור  ארץ ישראלאתמוהי מתמה קרא,  

 .אך אין הדברים פשוטים הולך בשיטת ר' יוחנן.ישראלי -ץהאר ". מדרש בראשית רבהאת, מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעם?
 .(16)להלן בהערה  שם מקום ליד הר גריזים המקודש לשומרונים. פלנטוס = נבלוס? ראה שם המקום: נפולין בנוסח דברים רבה 9

 כותי. –בנוסחאות אחרות  10
 שירושלים הייתה אז חריבה ומקום מושפל ומוזנח. 11
 לא הוצפה במי המבול וממילא הר גריזים בתוכה.אולי משום שר' יונתן מחזיק בשיטת ר' יוחנן ובראשית רבה לעיל שארץ ישראל  12
 ם.הָּ בָּ האדם שהנהיג את החמור של ר' יונתן. ובנוסחאות אחרות: הַ  13
 ר' יונתן נתן לחמרו רשות להשיב לשומרוני. 14
ץ ונשאר השומרוני ללא מענה, כך יש להשלים. והחמר או הבהם מה סבר? כשיטת ריש לקיש שארץ ישראל כן הוצפה במבול? ואר 15

שלתוך השיח הלמדני 'מתפרץ' אדם פשוט שקורא את הפסוקים הוא ישראל "אינה בדוקה" מטומאה? נראה שהיופי במדרש זה 
. או שנאמר שכל זה הוא רק לדחיית מקריאת פסוקי המקרא  שכל פשוטאדם שעונה בלמדני.  -בפשוטם ולא מכיר את כל השיח הדרשני

 . )כאחד מהסברי התוספות שלהלן( השומרוני בדומה למדרשים: "לזה דחית בקש"
בשל ציטוט הפסוק מפרשת עקב נמצא מדרש זה גם בדברים רבה ג ו פרשת עקב, ובשל ציטוט הפסוק משיר השירים, נמצא מדרש  16

זה גם בשיר השירים רבה פרשה ד סימן ב. הנוסח בשיר השירים רבה דומה מאד לזה של בראשית רבה שהבאנו )שניהם בארמית 
נו את הנוסח המתורגם )חזרה( לעברית עפ"י מהדורת א. א. הלוי, הוצאת מחברות לספרות(. הנוסח בדברים רבה, שהוא ואנחנו הבא

 –לא יהיה בך עקר ועקרה  במקור בעברית, מורחב ועשיר יותר, בעיקר בדיאלוג שבין ר' יונתן והשומרוני )הכותי(, לפיכך נביאו כאן: "
ם עמו .מן התשובהאמר ר' יונתן: עקר ועקרה  ין של כותים והיה רוכב על החמור וַהֶבהָּ  .מעשה ברבי יונתן שהיה מהלך אצל ֶנפֹולִּ

למה  :א"ל רבי יונתן זה שההר הזה קדוש הוא?מהו  בי,ר :אמר אותו כותי לרבי יונתן .הגיעו אצל הר גריזים ,וה להם כותי אחדונתל
ר לה את ארץ לא ובן אדם אמ :לא כך כתיב מר לו:א ?מנין לךו: לאמר  .שלא לקה במי המבול :אמר לו אותו הכותי ?שוהוא קד

ליגע ולא הזה היה לו להקב"ה לומר לנח לעלות להר  ,אם כן :אמר לו רבי יונתן .(כד )יחזקאל כב מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם
ם .שתק ר' יונתן .לא עשה אלא לנסותו :אמר לו !לעשות תיבהו אמר  .אמור :אמר לו .לומר לו דבר אחדתן לי רשות  :אמר לו ַהֶבהָּ

חמש עשרה אמה מלמעלה  :בוכתמר לו: לא א ?אלא חוץ לשמים :אמר לו אותו הכותי ?אין ההר הזה תחת השמים :לו אותו הבהם
 מיד ירד רבי יונתן מן החמור והרכיבו ארבעה מילין? (ב-יט )בראשית ז גברו המים ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים

 ? מהו ובבהמתך -לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך  :הוי .וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי )ישעיה נד( :וקרא עליו הפסוק הזה
באשר האם ר' יונתן והבהם שלו מסכימים לבסוף לדעת ריש לקיש שגם ארץ ישראל לקתה במבול? כך או כך,  ."שלך םובבהמי

ים שהקדימו לעבודתם, עוד לפני שהוא השכים לבית נִּ בָּ ים ולּתַ לִּ בָּ שרחש ר' אלעזר לזַ  הכבודכדוגמא נוספת , ראה לסיומת המדרש
 סימן ט(. שיר השירים רבה פרשה א" )אפילו כתבנים אפילו כזבלים -אנחנו לא נזבלים ולא נתבנים המדרש: "

הבהמי שמצטט לכותי את הפסוק: "ויכוסו כאן מביא תוספות את הסיפור הנ"ל על ר' יונתן )ר' ישמעאל בר' יוסי בגרסת תוספות( ו 17
 כל ההרים הגבוהים".

 –ולא מוכנים לקבל את הצעתנו בקשר לתשובת הבהמי  'לא מוותרים'בעלי התריסין הלמדנים, תוספות על הדף במסכת זבחים,  18
והבהמי. תוספות מציע והם מעמתים את הדרשות שארץ ישראל לא לקתה במבול עם הסיפור של ר' יונתן    -לראותה כ'אגדה פשוטה'  

גם מציע שאולי הכל "דחייה בקש" כפי שציינו ושהבל המים כיסה את ראשי ההרים בארץ ישראל, לא המים עצמם ) הפתרוןאת 
יא, שגם הוא 'לא מוותר' ומציע שהמים שירדו בשאר העולם התגלגלו ובאו לארץ ישראל  בראשית חגם פירוש רמב"ן לראה לעיל(. 
אבל מטרתו היא אחרת. רמב"ן מנסה להסביר את עלה הזית שמצאה . "או בהוץ ישראל גדר לעכב המים שלא יבאין סביב ארשהרי "
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 ספרי דברים פרשת ראה פיסקא ס

שלא תעשו כמעשיהם ויבואו  ?היהםמפני מה אתם יורשים את אל -" אשר אתם יורשים אותם את אלהיהם"

 ?ה לאבדםוֶ מצּו ת  אַ  ,יכול אפילו עובדים את ההרים ואת הגבעות :רבי יוסי הגלילי אומר 19אחרים וירשו אתכם.

אלהיהם תחת כל עץ רענן ולא עץ רענן  -" על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן" :תלמוד לומר

 ,מפני שיש בה תפיסת יד אדם ?ה אסורהר  ׁש  ומפני מה א   20.ת אלהיהםאלהיהם על הגבעות ולא הגבעו ,אלהיהם

כל מקום שאתה מוצא הר גבוה  :אמר רבי עקיבה אני אהיה אבין לפניך 21.וכל שיש בו תפיסת יד אדם אסור

 22".על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן"  :לכך נאמר  .דע שיש שם עבודה זרה  ,וגבעה נשאה ועץ רענן

 סימן א פרשה צט ,ית רבה פרשת ויחיבראש 

תֹו" בְּׁ ׁש  ים לְּׁ ַמד ֱאֹלה  ר ח  ה  ים ה  נֻנ  ים ַגבְּׁ ר  דּון ה  ַרצְּׁ ה תְּׁ מ  ֶנַצח ל  ֹכן ל  ׁשְּׁ ר' יוסי הגלילי ור'  -( יז )תהלים סח" ַאף ה' י 

מדיינים היו ההרים רצים ו ,ליתן תורה בסיניב"ה בשעה שבא הק .קרא בהריםהמרבי יוסי הגלילי פתר  .עקיבא

 תבור בא מבית אלים וכרמל מאספמיא  !עלי התורה ניתנת  :וזה אומר  !עלי התורה ניתנת  :זה אומר  .אלו עם אלו

ה תכולכם נעש...  23אלא כולכם גבנוניםגבוהים, כולכם הרים  -גבנונים"?  למה תרצדון הרים"ב"ה: אמר הק ...

וירד ה' על הר ", "ההר חמד אלהים לשבתו: "יועלה זרה ה עבודתשלא נעש ,אבל סיני .על ראשיכםה זרה עבוד

 24בבית העולמים. –אע"פ כן: "אף ה' ישכון לנצח" )תהלים שם(  .)שמות יט( ,"סיני

 ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא כח ד"ה ההר הטוב

אשר יאמר היום " :שנאמר ,אברהם קראו הר .הכל קראו אותו הר - 25כה( דברים ג" )ההר הטוב הזה והלבנון"

מי יעלה " :שנאמר,, דוד קראו הר "ההר הטוב הזה" :שנאמר ,משה קראו הר 26,(כב יד יתבראש" )הר ה' יראהב

ים " :ישעיה קראו הר שנאמר 27(,תהלים כד ג) " בהר ה' ר  רֹאׁש ֶהה  ית ה' בְּׁ ֶיה ַהר ב  הְּׁ כֹון י  ים נ  ית ַהי מ  ַאֲחר  י ה בְּׁ ה  וְּׁ

 
והנה לדעת היונה "משבשושים שבארץ ישראל". כך הוא מבין את שיטת ר' לוי בבראשית רבה, היא שיטת ר' יוחנן בגמרא זבחים: "

ו עליה ארובות השמים, נשארו בה האילנות, ובכל העולם נשברו ונעקרו רבי לוי, מפני שלא ירד בארץ ההיא הגשם השוטף ולא נפתח
 ". הצמחייה בארץ ישראל לא הושמדה במבול. גם אם כוסו ראשי ההרים גם בה!במבול ומטרות עזו

 ניתוק מעבודה זרה הוא התנאי להיצמדות לארץ.עברנו ל"הרים גבוהים" בעניין אחר.  19
 אין הם עצמם עבודה זרה. רק מה שנבנה עליהם ויוחד לשם כך. –ם שנטעו עליהם ההרים עצמם, הגבעות, אפילו העצי 20
תפיסת יד או תפושת יד, פירושה שהאדם נטע את עץ האשרה לשם עבודה זרה וכך גם בית שהוקם לשם עבודה זרה בראש ההר.  21

 .האסורהיא תפיסת יד וראה בגמרא עבודה זרה מה ע"א שרבי יוסי הגלילי מסכים שאם: "נטעו ולבסוף עבדו" זו 
 –בין עבודה זרה לטבע וכבר הרחבנו לדון בו בדברינו  ראה נוסח מדרש ספרי זה במסכת עבודה זרה, פרק ג משנה ה בלשון דומה 22

במקומות רבים מזהירה התורה על עבודה זרה המצויה בראשי ההרים "ותחת   נסביר כאן בקצרה..  בפרשת ראה  שיטת ר' יוסי הגלילי
ֵבְך : "ישעיהו נז ז. ראה ישראל עםים, אלא גם הרבה בתוכחות הנביאים לכל עץ רענן". לא רק של הגוי ְשכָּ א ַשְמְּת מִּ שָּ ֹבַה ְונִּ ַעל ַהר גָּ

ַבח ְזֹבַח זָּ ית לִּ לִּ ם עָּ ל ֵעץ ַרֲענָּ : "ירמיהו ג ו", ַגם שָּ ֹבַה ְוֶאל ַּתַחת כָּ ל ַהר גָּ יא ַעל כָּ ה הִּ ֵאל ֹהְלכָּ ְשרָּ ה יִּ בָּ ה ְמשֻׁ ְשתָּ םֲאֶשר עָּ י שָּ ְזנִּ . ועוד "ן ַוּתִּ
"הרים גבוהים". הדעת נותנת שכיסוי ראשי ההרים במבול בא לעקור את אותה -המקביל להביטוי השכיח במקרא הוא "הרים רמים",  

וחתר גם עבודה זרה, למחות כל זכר למרד בקב"ה שהוצב דווקא על המקומות הגבוהים. בדומה לחטא דור הפלגה שבא אחרי המבול  
בפרשה זו. דבריו של ר' עקיבא בעניין: "כל מקום  בין דור המבול לדור הפלגהוכאילו לא נלמד שום לקח. ראה דברינו בה הוא לגו

דע שיש שם עבודה זרה", הם נחרצים וברורים. בידוע שבכל מקום גבוה ונישא יש עבודה  –שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה 
, הדומם והצומח, איננו ולא יכול להיות עבודה זרה. ראה סיוע כשלעצמורים: הטבע  זרה! אבל ר' יוסי הגלילי מציב 'גבולות גזרה' ברו

 :תנה תורה, שלא יהו ישראל אומריםיבאותותיה נ  :ש אומרים: "ימסכתא דנזיקין פרשה יז  -מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  לר' יוסי מ
. "ים ולא על הסתריםיעל הגלו  -על ההרים הרמים  :  וד לומרהואיל ואנו מצווין על עבודה זרה נהא בולשין בבורות שיחין ומערות, תלמ

השחתת אולי  על פי ר' עקיבא, אפשר להסביר מדוע כוסו ראשי ההרים במבול ונמחה כל אשר עליהם. על פי ר' יוסי הגלילי, הייתה זו  
   הלכה שלאחר מתן תורה, לאחר המבול.ביתר שאינה נחוצה להלכה. אך שים לב שכל זה 

 לי מומים כמו שהוא מביא ראיה שם בקטע שהשמטנו מבעלי מומים בספר ויקרא כא כ: "או גיבן או דק וכו' ". היינו בע 23
ראה הביטוי "הרים רמים" כנגד ההרים הגבוהים עליהם מושמת עבודה זרה, עומדת נמיכות הקומה של הר סיני שעליו ניתנה התורה.    24

ולשאת "ב )שבועות ו ע"ב(: "סוטה ה עשמגיעים לאדם עקב גאווה ויהירות, גמרא    שהיא המקבילה ל"הרים גבוהים" גם בהלכות נגעים
. מום גופני פוסלות -". גאווה ויהירות : ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאותמראין שאת אלא לשון גבוה, שנא - ולספחת

הוא רק תחנה בדרך להר ה' בירושלים, השפל ני דבר פסול בכל מקרה? הר סיהם כשר וראוי. האם מכאן נלמד ש"הרים גבוהים"  -
עֹות : "ישעיהו ב בעליו ניבא מה עם הר ה' "אף ה' ישכון לנצח".  ְגבָּ א מִּ שָּ ים ְונִּ רִּ ְהֶיה ַהר ֵבית ה' ְבֹראש ֶההָּ כֹון יִּ ים נָּ ית ַהיָּמִּ יָּה ְבַאֲחרִּ ְוהָּ
ם ל ַהגֹויִּ יו כָּ ֲהרּו ֵאלָּ ה המשך מדרש זה במקור, עד סופו. המדרש פותח בכותרת: ר' יוסי הגלילי עד שניתן תשובה לשאלה זו, רא ?"ְונָּ

ור' עקיבא, אך אנחנו הבאנו רק את דרשת ר' יוסי הגלילי על ההרים הגבוהים הנוגעת לנושא שלנו. בהמשך המדרש מובאת דרשת 
המקדש. וזכה בנימין משום שהוא  ר' עקיבא שמסביר את הפסוק בתהלים על השבטים שהיו רבים ביניהם בחלקו של מי ייבנה בית

רבי עקיבא מעדיף דרשה על השבטים ולא על ההרים. לר' יוסי גנבים!(.  -לא השתתף במכירת יוסף )והאחים נקראים הרים גבנונים 
האם אפשר לחבר את מחלוקת ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי במדרש זה עם מחלוקתם הגלילי אין בעיה להעביר קו בין הר ובין הר. 

 .מדרש ספרי הקודם? נשמח מאד לשמוע תגובות והצעותב
ֹנן: "להיכנס לארץ משהבתחנוני  25 ר ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְלבָּ הָּ ה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן הָּ ָאֶרץ ַהּטֹובָּ ה נָּא ְוֶאְרֶאה ֶאת הָּ  ".ֶאְעְברָּ
 הר כפי שנראה להלן.ויצחק קראו שדה ויעקב קראו בית )מדרש תהלים פא(. וגם הבית נישא בראש ה 26
ה ַהְיבֻׁ . דוד לא רק קרא לו הר, דוד קנה את ההר מידי מי יעלה בהר ה'ראה דברינו לראש השנה  27 יוֲאַרְונָּ ראה  (.שמואל ב פרק כד) סִּ

 ביום ירושלים. קניית הר הביתדברינו 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%92%d7%94-%d7%a9%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%99-%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a8-%d7%94
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA


 תשע"ז    נח פרשת 
 

 4מתוך    4עמ'  

 

יו כ   ל  ֲהרּו א  נ  עֹות וְּׁ ב  גְּׁ א מ  ש  נ  םוְּׁ ים : "שנאמר ,גוים קראו אותו הר, 28(, מיכה ד אישעיה ב ב" )ל ַהגֹוי  ים ַרב  כּו ַעמ  לְּׁ ה  וְּׁ

יֹון  צ  י מ  יו כ  ֹחת  ֹארְּׁ ה בְּׁ כ  לְּׁ נ  יו וְּׁ כ  ר  דְּׁ נּו מ  ֹיר  י ַיֲעֹקב וְּׁ ית ֱאֹלה  ַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ב  כּו וְּׁ רּו לְּׁ מְּׁ א  ַבר ה' וְּׁ ה ּודְּׁ א תֹור  צ  ת 

ל  ם ירּוׁש    29(.ישעיה ב ג) "מ 

ע: טָּ נֹון ֲאֶשר נָּ ּה:  ִיְשְבעּו ֲעֵצי ה' ַאְרֵזי ְלבָּ ה ְברֹוִשים ֵביתָּ ם ִצפֳִּרים ְיַקֵננּו ֲחִסידָּ ִעים   ֲאֶשר שָּ ִרים ַהְגֹבִהים ַלְיֵעִלים ְסלָּ הָּ

 30.יח(- )תהלים קד טז ַמְחֶסה ַלְשַפִנים:

 סימן ט פרשה יב ,בראשית רבה פרשת בראשית

 ,באברהם –" בהבראם" :אמר רבי יהושע בן קרחהתולדות השמים והארץ בהבראם" )בראשית ב ד(.  "אלה

 "הרים הגבוהים ליעלים" :אלא ,ב כאןואין כת ",בהרים הגבוהים היעלים" :א"ר יודן ... 31בזכותו של אברהם

 33מן החיה, תייראמה יעלה זו תשה היא מת .בשביל היעלים ?הרים הגבוהים למה נבראו - 32(יח )תהלים קד

מכניס בה רוח של תזזית והיא מקרקשת בקרניה והיא שומעת קולה  הקב"ה ,ובשעה שהיא מבקשת לשתות

השפן הזה, מתחבא תחת הנקיקים מפני העוף שהוא פורח, שלא  –" )שם( סלעים מחסה לשפנים" 34.ובורחת

 35!הם על אחת כמה וכמהבשביל זכותו של אבר ,את עולמו הקב"הומה בשביל דבר טמא ברא יאכלנו. 

   שבת שלום 

   36וגשמים בעיתם וכתיקונם 

 מחלקי המים 

הרי אתם   :אמר להן  ?בני צרות מה הן  : שאלו את רבי יהושע: "תלמוד ירושלמי מסכת יבמות פרק אראה מים אחרונים: 

אם  אנו  ". דיינו  ת מוחי מכניסין את ראשי בין שני ההרים הגבוהים בין דברי בית שמאי ובין דברי בית הלל בשביל שיריצו א

 .הכנסנו ראשנו בין ההרים הגבוהים ויצאנו בשלום

 
די בית שבנה הורדוס האדומי לאחר שהרג את כל תלמידי החכמים והשמיד את שריהמקדש ראה ציטוט פסוק זה במקדש הורדוס!  28

ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב: ונהרו אליו כל ...  הוא כבה אורו של עולםחשמונאי ושאל את החכמים מה תקנתו ואמרו לו: "
 בפרשת תרומה. בניין הורדוסראה דברינו  מקדש הורדוס היה תקוות מימוש נבואת ישעיהו פרק ב! .(א"בבא בתרא ד ע" )הגוים

ֹבַה מ ט: "ישעיהו ! ואם תאמר שבכל זה אין "הר גבוה", הרי לנו הפסוק בכולל מאומות העולם הרי לנו כל שבחיו של ההר 29 ַעל ַהר גָּ
י ימִּ רִּ יֹון הָּ ְך ְמַבֶשֶרת צִּ י לָּ ֵנה ֱאֹלֵהיֶכם ֲעלִּ ה הִּ ֵרי ְיהּודָּ י ְלעָּ ְמרִּ י אִּ אִּ ירָּ י ַאל ּתִּ ימִּ רִּ ם הָּ לִָּּ פסוקים  יחזקאל פרק יז". ובַבֹכַח קֹוֵלְך ְמַבֶשֶרת ְירּושָּ

יו ַרְך ֶאְקֹטף וְ כג: "-כב י ֵמֹראש ֹיְנקֹותָּ ּתִּ ה ְונָּתָּ מָּ רָּ ֶאֶרז הָּ ַצֶמֶרת הָּ י מִּ י ָאנִּ ַקְחּתִּ י ה' ְולָּ לּול:ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָּ ֹבַה ְותָּ י ַעל ַהר גָּ י ָאנִּ ַתְלּתִּ ְבַהר ְמרֹום   שָּ
ף נָּ ל כָּ פֹור כָּ יו ֹכל צִּ ְכנּו ַתְחּתָּ יר ְושָּ יָּה ְלֶאֶרז ַאדִּ י ְוהָּ ה ֶפרִּ שָּ ף ְועָּ נָּ א עָּ ֶלנּו ְונָּשָּ ֵאל ֶאְשּתֳּ ְשרָּ ה  יִּ ְשֹכנָּ יו ּתִּ יֹותָּ לִּ ". הנה עץ ארז אדיר על הר ְבֵצל דָּ

מרום ישראל, עץ של ברכה ושלווה. עץ מלא חיים, עץ שעומד בניגוד גמור להרס של המבול. עץ שיביא אותנו למקור ב לגבוה ותלו
 הבא והאחרון מספר תהלים, פרק קד: "ברכי נפשי את ה' ".

עוני' של יפי האזכור השני והאחרון של "הרים גבוהים" במקרא )יש גם "הרים רמים" שראינו בעבודה זרה( הוא בתיאור החי וה'צב 30
י ֶאת ה' הבריאה, עושרה ואיזונה בפרק קד בתהלים: " י ַנְפשִּ ֲרכִּ ". איזה ניגוד בין ההרס הנשקף מההרים הגבוהים של המבול ובין בָּ

החיוניות והמלאות של הטבע הצומח והחי, דווקא בהרים הגבוהים. לא הרים גבוהים של חורבן ומוות, כי אם הרים של מחסה לחיות 
ובית קינון לחסידה, ליעלים ושאר בעלי חיים. האם נכתב )כולל עץ הארז של יחזקאל(  שפנים(, בית גידול לברושים ולארזים  הרכות )

ֶעד:פרק זה כאנטיתיזה למבול? בוודאי. ראה שם: " ם וָּ מֹוט עֹולָּ ים ַיַעְמדּו יַָּסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניהָּ ַבל ּתִּ רִּ יתֹו ַעל הָּ סִּ ם:ְּתהֹום ַכְלבּוש כִּ יִּ   מָּ
ֵפזּון: ן קֹול ַרַעְמָך ֵיחָּ ְתָך ְינּוסּון מִּ ן ַגֲערָּ ֶהם: מִּ ַסְדּתָּ לָּ עֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה יָּ ים ֵיְרדּו ְבקָּ רִּ ְגבּול ַשְמּתָּ ַבל ַיֲעֹברּון ַבל ְישּובּון ְלַכסֹות  ַיֲעלּו הָּ

ָאֶרץ  בפרשה זו. קץ העונש הטוטאלי –השבועה לנח ". המים והאור נותנים חיות לעולם. לא עוד מבול. ראה דברינו הָּ
 בהבראם הן אותן האותיות של אברהם. 31
כשהמקרא מתאר את הטבע, אין זה תיאור טבע לשמו. המקרא לא אומר: בהרים הגבוהים שוכנים יעלים, כמשפט חיווי פשוט,  גם 32

 למטרה מסוימת, כפי שהוא ממשיך ודורש.  –אלא: ההרים הגבוהים נבראו לשם היעלים 
 נקיקי הסלע הגבוהים משמשים ליעלים מחסה מחיות טורפות. 33
ונאלצת לרדת מראשי ההרים הגבוהים אל מקווי מים, הקב"ה עושה לה נס שמבין קרניה יוצאת רוח תזזית  כשהיעל צריכה לשתות 34

בראשית רבה לג אלה המים ששככו מהמבול וחזרו למקומם ותפקידם הטבעי, לתת חיים על הארץ. ראה  שמפחידה את חיות הטרף.
 בראשית ח ב על המעיינות לטובה שלא נסכרו.רש"י ד וכן 

דבר, יש לטבע תכלית ומטרה. ברמה הבסיסית, תכלית קיום וחיים לכל חי, גם לבעלי חיים טמאים. שהרי כולם נכנסו לתיבה:  סוף 35
התכלית הגבוהה יותר, הטמונה ברגע "בהבראם", היא שיבוא אברהם "ויקבל שכר כולם" ויבנה אבל "שנים מכל ... להחיות איתך". 

בפרשת  חלילה לך מעשות כדבר הזהיה עוד מבול. שלא יימחה שוב "בהבראם". ראה דברינו עולם אנושי מוסרי וצודק, כך שלא יה
נשבעת ואמרת שאין אתה מביא מבול לעולם, מה אתה מערים על "וירא, בעת שאברהם עומד לבקש על סדום וקובל לפני הקב"ה: 

" )בראשית רבה לט ו(. ובכך מבול של מים אין אתה מביא, מבול אש אתה מביא? אם כן לא יצאת ידי השבועה! השבועה? אתמהא!
 הגענו לאברהם החותם את פרשת השבוע נח ופותח את פרשת השבוע הבאה עלינו לטובה: לך לך.

השבוע בז' בחשוון נתחיל לשאול על הגשמים חיכינו עד שאחינו בני בבל ושאר גלויות יחזרו בשלום לביתם )תענית פרק א משנה ג( ו  36
בברכת השנים: ותן טל ומטר. היו ראשונים )ריטב"א, רמב"ן ואחרים( שהציעו שכיוון שלאחר החורבן ששוב פסקו עולי רגלים, יש 

המאחרים לשאול בארץ ישראל ממוצאי יום טוב האחרון )שמיני עצרת(, אך לא כך התקבל להלכה. אולי גם בגלל חקלאי ארץ ישראל  
לקטוף את הכותנה ושאר אסיפות השדה, יש להתמיד במנהג לשאול רק בשבעה בחשוון. וגשמי החורף הראשונים טובים לזית שייתן 

 .בז' בחשון שואלים על הגשמיםשמנו הטוב. ראה דברינו 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7%97-%D7%A7%D7%A5-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=914-2
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%96-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D

