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 בראשית פרק ד

ן: דֶׁ ץ נוד ִקְדַמת עֵּ רֶׁ ב ְבאֶׁ י ְיקָוק ַויֵּשֶׁ א ַקִין ִמִלְפנֵּ ד  )טז( ַויֵּצֵּ לֶׁ ת ִאְשּתו ַוַּתַהר ַוּתֵּ ַדע ַקִין אֶׁ )יז( ַויֵּ
ם ְבנו ֲחנוְך: ם ָהִעיר ְכשֵּ ה ִעיר ַוִיְקָרא שֵּ נֶׁ ת ֲחנוְך ַוְיִהי בֹּ ת ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד  אֶׁ ד ַלֲחנוְך אֶׁ )יח( ַוִיָולֵּ

ְך: ת ָלמֶׁ ל ָיַלד אֶׁ ל וְמתוָשאֵּ ת ְמתוָשאֵּ ל ָיַלד אֶׁ ל וְמִחָייאֵּ ת ְמחוָיאֵּ י  אֶׁ ְך ְשּתֵּ מֶׁ )יט( ַוִיַקח לו לֶׁ
ִנית ִצָלה: ם ַהשֵּ ם ָהַאַחת ָעָדה ְושֵּ ת ָיָבל הו ָנִשים שֵּ ד ָעָדה אֶׁ לֶׁ ל )כ( ַוּתֵּ ב אֹּהֶׁ א ָהָיה ֲאִבי יֹּשֵּ

ׂש ִכּנור ְועוָגב: וִמְקנֶׁה: ם ָאִחיו יוָבל הוא ָהָיה ֲאִבי ָכל ּתֹּפֵּ ת  )כא( ְושֵּ )כב( ְוִצָלה ַגם ִהוא ָיְלָדה אֶׁ
ל ַוֲאחות ּתוַבל ַקִין ַנֲעָמה: ת וַבְרזֶׁ ש ְנחֹּשֶׁ ש ָכל חֹּרֵּ  ּתוַבל ַקִין ֹלטֵּ

 

 רש"י 
 היא אשתו של נח: - נעמהכב( )

 רמב"ן 
כאומר ונולדה לו  - ואחות תובל קין נעמה )כב(

 אחות ושמה נעמה, וכן ואחות לוטן תמנע )להלן לו 
במדבר כו נט(, ושם אחותו מעכה )דהי"א ז טו(. ובבראשית רבה )כג ג( יש כב(, ואת מרים אחותם )

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 

 . ואם נאמר שאינה האשה שהוליד נח ממנה שלשת בניו, אם כן אין בזה טעם להזכירה:מעט בעולם
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

ה ָשָנה ָמלַ  ְׂשרֵּ ן ַאְרָבִעים ְוַאַחת ָשָנה ְרַחְבָעם ְבָמְלכו וֲשַבע עֶׁ ן ְשֹלמֹּה ָמַלְך ִביהוָדה בֶׁ ְך ִבירוָשַלִם וְרַחְבָעם בֶׁ
ר ם ִאּמו ַנֲעָמה ָהַעּמֹּנִ  ָהִעיר ֲאשֶׁ ל ְושֵּ י ִיְׂשָראֵּ ת ְשמו ָשם ִמכֹּל ִשְבטֵּ  ית:ָבַחר ְיקָוק ָלׂשום אֶׁ

 
 בראשית פרק ו

י ָהֲאָדָמה וָבנות  ל ָהָאָדם ָלרֹּב ַעל ְפנֵּ חֵּ )א( ַוְיִהי ִכי הֵּ
ם: ת ְבנות ָהָאָדם  יְֻלדו ָלהֶׁ י ָהֱאֹלִהים אֶׁ )ב( ַוִיְראו ְבנֵּ

ר ָבָחרו: ם ָנִשים ִמכֹּל ֲאשֶׁ ָּנה ַוִיְקחו ָלהֶׁ  ִכי טֹּבֹּת הֵּ

 רש"י 
י השרים והשופטים. )דבר אחר בנ - בני האלהים)ב( 

בני האלהים הם השרים ההולכים בשליחותו של 
מקום, אף הם היו מתערבים בהם(. כל אלהים 

 שבמקרא לשון מרות, וזה יוכיח )שמות ד טז( ואתה 
אמר רבי יודן טבת כתיב, כשהיו מטיבין  - כי טבת הנה תהיה לו לאלהים, )שם ז א( ראה נתתיך אלהים:

אף בעולת בעל, אף הזכר  - מכל אשר בחרו כנס לחופה, היה גדול נכנס ובועלה תחלה:אותה מקושטת לי
 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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