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 בראשית פרק ה
א  ְקָרּ֥ ְדמּו֖תֹו ְכַצְל֑מֹו ַויִּ ֹוֶלד בִּ ה ַויּ֥ ים ּוְמַא֙ת ָשָנָ֔ ִׁ֤ ם ְשֹלשִּ י ָאָדָ֗ ִ֣ ְַֽיחִּ )ג( ַו 

ת: ת ְשֹמֶנּ֥ה  ֶאת־ְש֖מֹו ש   ֹו ֶאת־ש ָ֔ ידִ֣ ֙י הֹולִּ ֲחר  ם ַא  י־ָאָדָ֗ ּו ְימ  ְהיִ֣ )ד( ַויִּ 
ֹו ת ָשָנ֑ה ַויּ֥ ֹא֖ ֹות:מ  ים ּוָבנ  ֖ י  ֶלד ָבנִּ י ָאָד֙ם ֲאֶשר־ַחָ֔ ִׁ֤ ְה֞יּו ָכל־ְימ  )ה( ַויִּ 

ת: ס ים ָשָנ֑ה ַוָיֹמ  ֖ ה ּוְשֹלשִּ אֹו֙ת ָשָנָ֔ ע מ  ש  ְתַשִׁ֤ ּ֥ ת ָחמ  י־ש ֵׁ֕ ְַֽיחִּ  )ו( ַו 

 תרגום אונקלוס
 )ח( והוו כל יומי שת תשע מאה ותרתא עסרי שנין ומית:

 תרגום המיוחס ליונתן 
ית: ין ּומִּ י ְשנִּ י ְסר  ת ְתַשע ְמָאה ְוַתְרת  י ש   )ח( ַוֲהוֹו ָכל יֹומ 

 

ֹוש: ת ָשָנ֑ה ַו֖יֹוֶלד ֶאת־ֱאנ  ים ּוְמַאִ֣ ֖ ֹו ֶאת־אֱ  ָשנִּ ידִ֣ ֙י הֹולִּ ֲחר  ת ַא  י־ש ָ֗ ְַֽיחִּ ֹות:)ז( ַו  ים ּוָבנ  ֖ ֹוֶלד ָבנִּ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַויּ֥ ים ּוְשֹמֶנּ֥ה מ  ַבע ָשנִָּ֔ ֹוש ֶשִ֣   נָ֔
ת: ס ֖אֹות ָשָנ֑ה ַוָיֹמ  ע מ  ה ּוְתַשּ֥ ֙ה ָשָנָ֔ ים ֶעְשר  ִׁ֤ ת ְשת  י־ש ָ֔ ְהיּ֙ו ָכל־ְימ  ַֽן: )ח( ַויִּ  יָנ  ים ָשָנ֑ה ַו֖יֹוֶלד ֶאת־ק  ִ֣ ְשעִּ י ֱא֖נֹוש תִּ ּ֥ ְַֽיחִּ ַֽ )ט( ַו  ֹוש )י( ַו  י ֱאנָ֗ ִ֣ ְיחִּ

ֹות: ים ּוָבנ  ֖ ֹוֶלד ָבנִּ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַויּ֥ ה ּוְשֹמֶנּ֥ה מ  ֙ה ָשָנָ֔ ש ֶעְשר  ִׁ֤ ן ֲחמ  יָנָ֔ ֹו ֶאת־ק  ידִ֣ ֙י הֹולִּ ֲחר  ֖אֹות  ַא  ע מ  ים ּוְתַשּ֥ ש ָשנִָּ֔ ִ֣ ֹוש ָחמ  י ֱאנָ֔ ִ֣ ְהיּ֙ו ָכל־ְימ  )יא( ַויִּ 
ת: ס ַֽן שִּ  ָשָנ֑ה ַוָיֹמ  יָנ֖ י ק  ּ֥ ְַֽיחִּ ל:)יב( ַו  ֲהַלְלא   ים ָשָנ֑ה ַו֖יֹוֶלד ֶאת־ַמ  ִ֣ ה ּוְשֹמֶנּ֥ה  ְבעִּ ים ָשָנָ֔ ִ֣ ל ַאְרָבעִּ ֲהַלְלא ָ֔ ֹו ֶאת־ַמ  ידִ֣ ֙י הֹולִּ ן ַאֲחר  יָנָ֔ י ק  ִ֣ )יג( ַוְיחִּ

ֹות: ים ּוָבנ  ֖ ֹוֶלד ָבנִּ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַויּ֥ ֖א  מ  ע מ  ים ּוְתַשּ֥ ֶשר ָשנִָּ֔ ן ֶעִ֣ יָנָ֔ י ק  ִ֣ ְהיּ֙ו ָכל־ְימ  ת: ס)יד( ַויִּ  ים  ֹות ָשָנ֑ה ַוָיֹמ  ֖ ש ָשנִּ ּ֥ ל ָחמ  ֲהַלְלא ָ֔ י ַמ  ִ֣ ְַֽיחִּ )טו( ַו 
ֶַֽרד: ים ָשָנ֑ה ַו֖יֹוֶלד ֶאת־ָי  ִ֣ שִּ ֹוֶלד ָבנִּ֖  ְושִּ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַויּ֥ ה ּוְשֹמֶנּ֥ה מ  ים ָשָנָ֔ ִ֣ ֶרד ְשֹלשִּ ֹו ֶאת־ֶיָ֔ ידִ֣ ֙י הֹולִּ ֲחר  ל ַא  ֲהַלְלא ָ֗ י ַמ  ִ֣ ְַֽיחִּ ֹות:)טז( ַו    ים ּוָבנ 

ת: ס ֖אֹות ָשָנ֑ה ַוָיֹמ  ה ּוְשֹמֶנּ֥ה מ  י֙ם ָשָנָ֔ ְשעִּ ש ְותִּ ִׁ֤ ל ָחמ  י ַמֲהַלְלא ָ֔ ִ֣ ְהיּ֙ו ָכל־ְימ  ת ָשָנ֑ה ַו֖יֹוֶלד  )יז( ַויִּ ים ָשָנ֖ה ּוְמַאִ֣ ִּׁ֛ שִּ ם ְושִּ יִּ ֶרד ְשַתַּ֧ י־ֶיֵׁ֕ ְַֽיחִּ )יח( ַו 
ֹוְך: ֹו ֶאת־ֲחנָ֔  ֶאת־ֲחנ  ידִ֣ ֙י הֹולִּ ֲחר  ֶרד ַא  י־ֶיָ֗ ְַֽיחִּ ֹות:)יט( ַו  ים ּוָבנ  ֖ ֹוֶלד ָבנִּ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַויּ֥ ה  ֹוְך ְשֹמֶנּ֥ה מ  י֙ם ָשָנָ֔ שִּ ם ְושִּ יִּ ֶרד ְשַתִׁ֤ י־ֶיָ֔ ְהיּ֙ו ָכל־ְימ  )כ( ַויִּ 

ת: פ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַוָיֹמ  ע מ  ַלח: ּוְתַשּ֥ ים ָשָנ֑ה ַו֖יֹוֶלד ֶאת־ְמתּוָש  ֖ שִּ ש ְושִּ ּ֥ ֹוְך ָחמ  י ֲחנָ֔ ִ֣ ְַֽיחִּ ֹו )כב(  )כא( ַו  ידִ֣ ֙י הֹולִּ ֲחר  ים ַא  ֱאֹלהִָּ֗ ְך ֲח֜נֹוְך ֶאת־ָה  ְתַהל ֵּ֨ ַויִּ
ֹות: ים ּוָבנ  ֖ ֹוֶלד ָבנִּ ֖אֹות ָשָנ֑ה ַויּ֥ ש מ  ַלח ְשֹלּ֥ ֖אֹות ָשָנ ה: ֶאת־ְמתּוֶשָ֔ ש מ  ה ּוְשֹלּ֥ י֙ם ָשָנָ֔ שִּ ש ְושִּ ִׁ֤ י ֲח֑נֹוְך ָחמ  ִ֣ י ָכל־ְימ  ֖ ְך ֲח֖נֹוְך )כג( ַוְיהִּ ּ֥ ְתַהל   )כד( ַויִּ

ּנּו  יֶנֵׁ֕ ים ְוא  ֑ ֱאֹלהִּ ים:ֶאת־ָה  ח ֹא֖תֹו ֱאֹלהִּ  י־ָלַקּ֥  כִּ 

 

 דברי הימים א פרק א
ֹוש: ת ֱאנ  ֖ ם ש  ֶַֽרד: )א( ָאָדּ֥ ל ָי  ֖ יָנַּֽ֥ן ַמֲהַלְלא  ֶמְך: )ב( ק  ַלח ָל  ֹוְך ְמתּוֶש֖ ם ָוָי ֶפת:  )ג( ֲחנּ֥ ם ָחּ֥ ֖ ַח ש   )ד( ֹנּ֥

 

 משנה מסכת אבות פרק ה
נברא העולם ומה תלמוד לומר  בעשרה מאמרות / משנה א

והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים 
שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר 

טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה 
 מאמרות: 

עשרה דורות מאדם עד נח להודיע כמה ארך אפים  / משנה ב
אין עד שהביא עליהם את לפניו שכל הדורות היו מכעיסין וב

מי המבול עשרה דורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך 
אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם 

 וקבל עליו שכר כולם:

 פירוש רבינו יונה על אבות 
 - בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר [א]

ם ויאמר ובראשית מבראשית ועד ויכלו כתוב תשעה פעמי
נמי מאמר הוא שנא' ]תהלים ל"ג ו'[ בדבר ה' שמים נעשו 
שאי אפשר שנבראו שמים וארץ אלא במאמר ומה תלמוד 

לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות ר"ל מה בא ללמדנו. 
כשאמר כי בעשרה מאמרות נברא העולם. או פירושו מה 
מן תלמוד לומר שנבראו בעשרה מאמרות אלא כדי להפרע 

הרשעים שמאבדין במעשיהם העולם שהוא דבר גדול שנברא 
בעשרה מאמרות וכן מדת הדין עתיד להפרע מהן וליתן שכר 

טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה 
 מאמרות. שלא נברא העולם אלא לעשות בו הישר בעיני ה' 

דיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין לפניו עשרה דורות מאדם ועד נח להו ]ב[ והעושים כן מקיימין אותו:
ובא ללמדנו כי כאשר אתה רואה בדורות שבין אדם הראשון לנח שכלם הכעיסוהו במעשה  - עד שבא עליהם מי המבול

 ידיהם לרע להם והאריך אפו כל אותם הדורות ולסוף הביא עליהם מי המבול כי לא לעולם מאריך אפו כן תחשוב לגלותינו
ע"י הרומיים ולבל תאמר כמה ימים ושנים כי השיב חמתו מעל מלכות רומי ואנחנו בגלות הלעולם יאריך להם אפו כי ארך 

אפים הוא ידוע תדע כי לסוף ישלם להם כפעלם וכמעשה ידיהם ויגאלנו ויושיענו כי ארך אפים גדול הוא. אך באחרית 
ואמרו רבותינו כשמת נח  - עשרה דורות מנח ועד אברהם דלונו מאד:הימים פוקד עונות ראשונים ומהר יקדמנו רחמיך כי 

היה אברהם אבינו בן חמשים ושמנה שנים אך כשתמנה התולדות תמצא עשרה דורות ביניהן כי אף על פי שנח האריך ימים 
אמרו בכאן עד  עשרה דורות הם נחשבים להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין עד שבא אברהם אבינו ולא

שנפרע מהן כי אברהם אבינו מלא כל החסרונות ועשה טובה כנגד כל רעתם והצילם מן הפורענות אך נח לא יוכל להצילם כי 
לא היה צדיק כל כך למלא החסרונות ונטל שכר כלם. ואף על פי שלכל האדם יש להם חלק בגן עדן וחלק בגיהנם אם יזכה 

ינו יטלנו בגיהנם. אבל מאחר שכלם נצטוו לעשות טובה וזה אינו עושה וחברו מקיים צוויו יטול חלקו בגן עדן אם נתחייב בד
וצווי עצמו מדת הדין נותנת שיטול חלקו וחלק חברו בגן עדן ועל זה נטל אברהם אבינו שכר כלם וזהו שנאמר ]תהלים קי"ט 

ופשטיה דקרא עת לעשות בשביל ה'. ודומה  קכ"ו[ עת לעשות לה' הפרו תורתך אם ראית דור שמתרשל מן התורה עסוק בה:
לו אמרי לי אחי הוא כמו בשבילי. הפרו תורתך אחר שכלם מפירין תלמוד תורה יותר יש לי לעשות בשביל ה' משאר הדורות 
שחס ושלום שלא תשתכחה תורה מישראל. משל למלך שכל עבדיו בוגדים בו חוץ מאחד שבהם הלא באותו זמן צריך ללכת 

 בלבב שלם משאר הזמנים וגם כי כל ימיו יאהבנו המלך אהבה רבה. והרבה משאת שזה כמשאת כלם:עמו באמת ו
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 פרשה כה סימן אבראשית רבה 
ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו אלהים, אמר ר' חמא בר הושעיא אינו נכתב בתוך טימוסן של צדיקים אלא 

של רשעים א"ר איבו חנוך חנף היה פעמים צדיק פעמים רשע אמר הקדוש ברוך הוא עד שהוא בצדקו  בתוך טימוסן
דנו בשעה שהוא דן כל באי עולם, אפיקורסים שאלו לרבי אבהו אמרו לו אין אנו מוצאין מיתה אסלקנו, א"ר איבו בר"ה 

לן )מלכים ב ב( כי היום ה' לוקח את אדונך מעל ראשך, אמר לחנוך, אמר להם למה, אמרו לו נאמרה כאן לקיחה ונאמרה לה
להם אם ללקיחה אתם דורשים נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן )יחזקאל כד( הנני לוקח ממך את מחמד עיניך, א"ר תנחומא 

ה( יפה השיבן רבי אבהו, מטרונה שאלה את ר' יוסי אמרה לו אין אנו מוצאין מיתה בחנוך, א"ל אלו נאמר )בראשית 
ויתהלך חנוך את האלהים ושתק, הייתי אומר כדבריך כשהוא אומר ואיננו כי לקח אותו אלהים ואיננו בעולם הזה כי לקח 

 אותו אלהים.
 
 

 בראשית פרק ו פסוק ט
יק  ִּׁ֛ יש ַצדִּ ּ֥ ַח אִּ ַח ֹנָ֗ ת ֹנָ֔ ֶלה תֹוְלֹדִ֣ יו ֶאת־א ֵ֚ ֹרָת֑ ים ָהָי֖ה ְבֹד  ּ֥ ָתמִּ

חַ  ְתַהֶלְך־ֹנ  ים הִּ  ֖ ֱאֹלהִּ  :ָה 

 רש"י 
הואיל והזכירו ספר  - אלה תולדות נח נח איש צדיק

בשבחו,א שנאמר )משלי י ז( זכר צדיק לברכה. דבר אחר 
  ללמדך, שעיקר תולדותיהםב של צדיקים מעשים טובים:

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי,ג  - בדורותיו
ובאברהםד הוא אומר )יז  - את האלהים התהלך נח לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום:

 ח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו:א( התהלך לפני, )כד מ( אשר התהלכתי לפניו, נ
לשון עבר,ה וזהו שמושו של למד בלשוןו כבד, משמשת להבא ולשעבר בלשון אחד, )שם יג יז( קום התהלך להבא,  - התהלך

לשון עבר, אלא  התהלך נח, לשעבר, )ש"א יב יט( התפלל בעד עבדיך להבא, )מלכים א ח מב( ובא והתפלל אל הבית הזה,
 שהוי"ו שבראשוז הופכו להבא:

 
 
 
 
 
 

 


