
"לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו"

יוצא, מקריב קרבנות והקב"ה מכריז כי לא יקלל עוד  האדמה מתייבשת והקב"ה מורה לנוח לצאת מהתיבה. נח 
את האדמה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. האמנם? אדרבה, אם יצר לב האדם רע מנעוריו - הרי זו סיבה לקללה 
והשחתה! זו גם הסיבה שבגללה בא המבול - וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל 

היום... ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה - כך מקשה האברבנל.

אלא שגם לפני המבול היה יצר לב האדם רע מנעוריו והיה ראוי למחותו כיוון שהעונש התנקז לנקודה אחת - המבול. 
מכאן ואילך, יגבה חובם מעט מעט כיוון שיצרו רע עוד מנעוריו )וכך לא יגיע העולם לחוב שעולה כדי מבול(.

תשובה נוספת באברבנל היא שיצר לב האדם רע מנעוריו של העולם; העולם היה עדיין בראשיתו והאנושות טרם 
)וכפי שחז"ל קוראים לתקופת העולם הראשונה: אלפיים שנות תוהו(. אולם האנושות צפויה  והתייצבה  התעצבה 
להתפתח מכאן, ובראיית העתיד אומר הקב"ה כי לא יכה עוד את האדמה, כי יצר לב האדם לא ישוב להיות רע כפי 

שהיה בנעוריו של העולם עד עתה. 

״ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש, מיד כל חיה אדרשנו. ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם״

העולם מתחיל מחדש והפעם עם איסורים מפורשים. תחילת הפסוק מציבה כלל: אסור לשפוך דם אדם. ההמשך 
מעלה שתי אפשרויות לכך: בידי חיה ובידי אדם.

ראב״ע מפרש כפשוטו: אדם או חיה שיהרגו אדם יוענשו על ידי, אומר ה׳. אולם: ]א[ מה חטאה החיה שהיא נענשת? 
]ב[ מה טעם אמרה התורה "מיד איש אחיו"? היה ניתן לרשום: ״מיד כל חיה אדרשו ומיד כל אדם״, למשל.

הרמב״ם עונה על הקושי בפירוש ראב"ע ומפרש כי הפסוק מציין שלוש אפשרויות: ]א[ הורג אדם בידי חיה )למשל: 
כאן: אחיו(. בשלושת  )ונקרא  בידיו שלו  ]ג[  או  רוצח שכיר(  )למשל:  בידי אדם  ]ב[  מניח אדם אחר מלפני אריה(, 

המקרים מסור דינו לשמיים ואינו בבית דין.

רש״י מפרש את "מיד כל חיה" כפירוע ראב"ע, ״מיד האדם״ כפעולה במזיד ואת ״איש אחיו״ כאדם שהרג את חברו 
הטוב, אחיו - בשוגג.

האיסור לרצוח מנומק ב״כי בצלם אלקים עשה את האדם״: פירוש אחד, שהנברא בצלם הוא הרוצח והאיסור שלו 
נובע מכך שהוא משחית את צלם האלוקים שבו. פירוש שני - כידוע: הנרצח הוא הנברא בצלם והרוצח משחית את 

צלם האלוקים שבנרצח.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:37 הדלקת נרות 
17:50 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:00 מנחה  
18:30 ערבית  
18:30 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת נח  
בס"ד | שקיעה: 17:57 | צאת הכוכבים: 18:15 | ד מרחשון התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

תתקיים  סוכרת  הרצאת 
בביה"כ.   20:30 בשעה  במוצ"ש, 
הסוכרת,  בסוגי  תעסוק  ההרצאה 
מאבחנים,  איך  התסמינים, 
ההרצאה  ועוד.  סיכונים  טיפולים, 
אחות  שרוני,  אורית  ע"י  תועבר 

סוכרת מומחית קלינית.

עלייה קהילתית להר הבית - יום 
 .1.11 מרחשון,  ז  הקרוב,   שלישי 

מחניון  במרוכז  נצא   7:45 בשעה 
ממילא לכיוון הכותל ומשם לסיור 
ולתפילת  הבית  בהר  מודרך 
נוספים,  פרטים  בכותל.  שחרית 
סיכום הלכות רלוונטיות והרשמה 

בקבוצת הווצאפ.

ם  י כ ו ר ב
ם  י א ב ה
ת  ח פ ש מ ל
סימנדס מנדי, 

מרים ואילן!

הודעות


