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פרשת בראשית תשע"ו
נעמה
בראשית פרק ד

(טז) ַויֵּצֵּ א ַקיִן ִמלִפְ נֵּי יְקוָק ַויֵּשֶׁ ב בְ ֶׁא ֶׁרץ נוד ִק ְדמַ ת עֵּ דֶׁ ן( :יז) ַויֵּדַ ע ַקיִן ֶׁאת ִא ְשּתו ו ַַּתהַ ר ו ֵַּּתלֶׁד
ירד ָילַד
ירד וְ עִ ָ
ֶׁאת חֲ נוְך ַוי ְִהי ֹּבנֶׁה עִ יר ַוי ְִק ָרא שֵּ ם הָ עִ יר כְ שֵּ ם בְ נו חֲ נוְך( :יח) ַו ִי ָולֵּד לַחֲ נוְך ֶׁאת עִ ָ
ומתושָ ֵּאל ָילַד ֶׁאת לָמֶׁ ְך( :יט) ַוי ִַקח לו לֶׁמֶׁ ְך ְש ֵּּתי
ָיאל ָילַד ֶׁאת ְמתושָ ֵּאל ְ
ומ ִחי ֵּ
ֶׁאת ְמחוי ֵָּאל ְ
נ ִָשים שֵּ ם הָ ַאחַ ת עָ דָ ה וְ שֵּ ם הַ שֵּ נִית צִ לָה( :כ) ו ֵַּּתלֶׁד עָ דָ ה ֶׁאת יָבָ ל הוא הָ יָה אֲ בִ י יֹּשֵּ ב אֹּהֶׁ ל
ּתפֵּׂש כִ ּנור וְ עוגָב( :כב) וְ צִ לָה גַם ִהוא ָילְדָ ה ֶׁאת
ומ ְקנֶׁה( :כא) וְ שֵּ ם ָא ִחיו יובָ ל הוא הָ יָה אֲ בִ י כָל ֹּ
ִ
ּתובַ ל ַקיִן ֹלטֵּ ש כָל ח ֵֹּּרש ְנחֹּשֶׁ ת ובַ ְרזֶׁל וַאֲ חות ּתובַ ל ַקיִן ַנעֲמָ ה:
רמב"ן

רש"י

(כב) ואחות תובל קין נעמה  -כאומר ונולדה לו
(כב) נעמה  -היא אשתו של נח:
אחות ושמה נעמה ,וכן ואחות לוטן תמנע (להלן לו
כב) ,ואת מרים אחותם (במדבר כו נט) ,ושם אחותו מעכה (דהי"א ז טו) .ובבראשית רבה (כג ג) יש
אומרים אשתו של נח היתה ,ולמה היו קורין אותה נעמה ,שהיו מעשיה נאים ונעימים .נתכוונו לומר,
שהיה לה שם בדורות ההם כי היתה צדקת והולידה צדיקים ,ולכן יזכירנה הכתוב .ואם כן נשאר לקין זכר
מעט בעולם .ואם נאמר שאינה האשה שהוליד נח ממנה שלשת בניו ,אם כן אין בזה טעם להזכירה:
ומדרש אחר לרבותינו שהיא האשה היפה היא מאד שממנה תעו בני האלהים ,והיא הנרמזת בפסוק ויראו
בני האלהים את בנות האדם (להלן ו ב) ,כמו שמוזכר בפרקי רבי אליעזר (כב) .ואחרים אמרו (זהר חדש א
יט ב) כי היא היתה אשת שמדון ,אם אשמדאי ,וממנה נולדו השדים ,כי כן ימצא שמה בכתבי שמושי
השדים .והכתוב ירמוז ויקצר בתעלומות כאלה:
מלכים א פרק יד פסוק כא

ירושלַ ִם
ְורחַ בְ עָ ם בֶׁ ן ְשֹלמֹּה מָ לְַך בִ יהודָ ה בֶׁ ן ַא ְרבָ עִ ים וְ ַאחַ ת שָ נָה ְרחַ בְ עָ ם ְב ָמ ְלכו ושֲ בַ ע עֶׁ ְׂש ֵּרה ָשנָה ָמ ַלְך ִב ָ
ּמ ִנית:
הָ עִ יר אֲ שֶׁ ר בָ חַ ר ְיקוָק ָלׂשום ֶׁאת ְשמו שָ ם ִמכֹּל ִשבְ ֵּטי י ְִׂש ָר ֵּאל וְ ֵּשם ִאּמו ַנע ֲָמה ָהעַ ֹּ
בראשית פרק ו

רש"י

(ב) בני האלהים  -בני השרים והשופטים( .דבר אחר
(א) ַו ְי ִהי כִ י הֵּ חֵּ ל הָ ָאדָ ם ָלרֹּב עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה ובָ נות
בני האלהים הם השרים ההולכים בשליחותו של
ֹלהים ֶׁאת ְבנות הָ ָא ָדם
יֻלְדו לָהֶׁ ם( :ב) ַו ִי ְראו ְבנֵּי ָהאֱ ִ
מקום ,אף הם היו מתערבים בהם) .כל אלהים
וַיִקחו לָ ֶׁהם נ ִָשים ִמכֹּל אֲ שֶׁ ר בָ חָ רו:
טבֹּת ֵּהּנָה ְ
כִ י ֹּ
שבמקרא לשון מרות ,וזה יוכיח (שמות ד טז) ואתה
תהיה לו לאלהים( ,שם ז א) ראה נתתיך אלהים :כי טבת הנה  -אמר רבי יודן טבת כתיב ,כשהיו מטיבין
אותה מקושטת ליכנס לחופה ,היה גדול נכנס ובועלה תחלה :מכל אשר בחרו  -אף בעולת בעל ,אף הזכר
והבהמה:

Marble bas relief at Orvieto, Italy, depicts Naamah as a teacher of reading, while her brother Yuval as the father of music.
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