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 בראשית פרק ה 
 ָ�ָנה �ְמ�ת ָ�ָנה �ְ�מִֹני� ְ�ַ�ִי� ֶלֶמְ� ַוְיִחי) כח(

� ַו��ֶלד� ֶזה ֵלאמֹר נַֹח ְ�מ� ֶאת ַוִ�ְקָרא) כט( :ֵ
 ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ִמ� ָיֵדינ� �ֵמִעְ*ב�� ִמַ)ֲעֵ&נ� ְיַנֲחֵמנ�
 נַֹח ֶאת ה�ִליד� �ֲחֵרי ֶלֶמְ� ַוְיִחי) ל( :ְיקָֹוק ֵאְרָר+
�ִני� ַו��ֶלד ָ�ָנה ֵמאֹת ַוֲחֵמ� ָ�ָנה ְוִתְ�ִעי� ָחֵמ�ָ 
 ָ�ָנה ְוִ�ְבִעי� ֶ�ַבע ֶלֶמְ� ְיֵמי ָ,ל ַוְיִהי) לא( :�ָבנ�ת
� נַֹח ַוְיִהי) לב( :ַוָ�מֹת ָ�ָנה תֵמא� �ְ�ַבע� ֲחֵמ� ֶ
 :ָיֶפת ְוֶאת ָח� ֶאת ֵ�� ֶאת נַֹח ַו��ֶלד ָ�ָנה ֵמא�ת

 י"רש
 זה) כט( :העול� נבנה שממנו . ב� ויולד) כח(

 נח בא שלא עד, ידינו עצבו� את ממנו ינח . ינחמנו
, לה� הכי� והוא מחרישה כלי לה� היה לא

 כשזורעי� ודרדרי� קוצי� מוציאה האר2 והיתה
, נחה נח ובימי, הראשו� אד� של מקללתו, חטי�
 אי�, כ� תפרשהו לא וא�. ממנו ינח, ינחמנו וזהו
 לקרות צרי� ואתה, הש� על נופל הלשו� טע�
 רבי אמר . שנה מאות חמש ב�) לב( :מנח� שמו
�  וזה שנה למאה הולידו הדורות כל טע� מה יוד

 עליו אטריח ה� צדיקי� וא�, זה לצדיק ורע במי� יאבדו ה� רשעי� א� ה"הקב אמר, מאות לחמש
 יפת יהא שלא כדי, שנה מאות חמש ב� שהיה עד הוליד ולא מעיינו את כבש, הרבה תיבות לעשות
 לעונש וראוי, ימות שנה מאה ב� הנער כי) כ סה ישעיה (דכתיב המבול לפני לעונשי� ראוי שבבניו הגדול
 דורש אתה בתחלה אלא, הגדול הוא יפת והלא . יפת ואת ח� ואת ש� את :תורה �מת לפני וכ�, לעתיד
    :'וכו ממנו יצא ושאברה�, מהול כשהוא ונולד, צדיק שהוא ש� את
    

 בראשית פרק ו 
 ֵיֶצר ְוָכל ָ�8ֶר2 ָה8ָד� ָרַעת ַרָ�ה ִ,י ְיקָֹוק ַוַ�ְרא) ה(

 ִ,י ְיקָֹוק ַו9ָ�ִֶח�) ו( :ַה��� ָ,ל ַרע ַרק ִל�� ַמְחְ�בֹת
 ַו�ֹאֶמר) ז( :ִל�� ֶאל ַוִ�ְתַעֵ*ב ָ�8ֶר2 ָה8ָד� ֶאת ָעָ&ה
 ְ:ֵני ֵמַעל ָ�ָראִתי ֲאֶ�ר ָה8ָד� ֶאת ֶאְמֶחה ְיקָֹוק

 ַהָ>ָמִי� ע�; ְוַעד ֶרֶמ& ַעד ְ�ֵהָמה ַעד ֵמ8ָד� ָהֲאָדָמה
�ֵעיֵני ֵח� ָמָצא ַחְונֹ) ח( :ֲעִ&יִת� ִ,י ִנַחְמִ�י ִ,יְ 

 ָ�ִמי� ַצִ<יק ִאי� נַֹח נַֹח ��ְלדֹת ֵאֶ=ה) ט( :ְיקָֹוק
 :נַֹח ִהְתַהֶ=ְ� ָהֱאלִֹהי� ֶאת ְ�דֹרָֹתיו ָהָיה
 

 אונקלוס
 נח תולדת אלי�) ט( :יי קד� רחמי� אשכח ונח) ח(

 הלי� דיי בדחלתא בדרוהי הוה שלי� זכי גבר נח
 :נח

 

 י"רש
 שבראו לפניו היתה נחמה . עשה כי' ה וינח�) ו(

 :ממריד� היה העליוני� מ� היה שאלו, בתחתוני�
 עלה, מקו� של . לבו אל :האד� . ויתעצב

 תרגו� זהו, להעציבו מקו� של במחשבתו
  של מחשבתו נהפכה, וינח� אחר דבר. אונקלוס

 לשו� כל וכ� ,באר2 שעשה באד� לעשות מה לפניו במחשבה עלה, הדי� למדת רחמי� ממדת מקו�
 עבדיו ועל) לו לב דברי�(, ויתנח� אד� וב�) יט כג במדבר (לעשות מה נמל� לשו� שבמקרא ניחו�
 מחשבה לשו� כול�, המלכתי כי נחמתי) יא טו' א שמואל(, הרעה על' ה וינח�) יד לב שמות(, יתנח�
 וזו. בנו על המל� נעצב) ג יט ב"ש (כמו, ידיו מעשה אבד� על נתאבל . לבו אל ויתעצב :ה� אחרת
 ה"שהקב מודי� את� אי� לו אמר, קרחה ב� יהושע רבי את שאל אחד גוי, המיני� לתשובת כתבתי
 אמר, מימי� זכר ב� ל� נולד לו אמר, לבו אל ויתעצב כתיב והא לו אמר. ה� לו אמר, הנולד את רואה
, למות שסופו יודע ייתה ולא לו אמר. הכל את ושימחתי שמחתי לו אמר, עשית ומה לו אמר. ה� לו

 לפניו שגלוי פי על א;, ה"הקב מעשה כ� לו אמר. אבלא אבלא בשעת, חדותא חדותא בשעת לו אמר
� אמחה' ה ויאמר) ז( :מה� לעמוד העתידי� הצדיקי� בשביל מלברא� נמנע לא ולאבד� לחטוא שסופ

 ה� א; . בהמה עד אד�מ :מחוי לשו� נאמר לכ�, אותו ואמחה מי� עליו ואביא עפר הוא . האד� את
 כי נחמתי כי :באלו צור� מה כלה שהוא וכיו�, אד� בשביל נברא הכל אחר דבר. דרכ� השחיתו
 הואיל . צדיק איש נח נח תולדות אלה) ט( :עשיתי� אשר על לה� לעשות מה חשבתי . עשיתי�
 של תולדותיה� שעיקר, ללמד� אחר דבר. לברכה צדיק זכר) ז י משלי (שנאמר, בשבחו ספר והזכירו
 צדיקי� בדור היה שאלו שכ� כל, לשבח אותו דורשי� מרבותינו יש . בדורותיו :טובי� מעשי� צדיקי�

 היה לא אברה� של בדורו היה ואלו, צדיק היה דורו לפי, לגנאי אותו שדורשי� ויש, יותר צדיק היה
 אשר) מ כד(, פניל התהל�) א יז (אומר הוא ובאברה� . נח התהל� י� האלה את :לכלו� נחשב

 . התהל� :מאליו בצדקו ומהל� מתחזק היה אברה� אבל, לתומכו סעד צרי� היה נח, לפניו התהלכתי
� קו�) יז יג ש�(, אחד בלשו� ולשעבר להבא משמשת, כבד בלשו� למד של שמושו וזהו, עבר לשו

 ובא) מב ח א מלכי�(, להבא עבדי� בעד התפלל) יט יב א"ש(, לשעבר, נח התהל�, להבא התהל�
 :להבא הופכו שבראשו ו"שהוי אלא, עבר לשו�, הזה הבית אל והתפלל
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  לבראשית פרק ון"רמב
 בש� ואדע� בעיני ח� מצאת כי וכ�. ונעימי� נאי� לפניו מעשיו כל שהיו . 'ה בעיני ח� מצא ונח וטע�) ח(
 רואיה כל בעיני ח� נושאת אסתר ותהי, )כא לט להל� (הסוהר בית שר בעיני חנו וית� כדר�, )יז לג שמות(
 לח� שהיה בו ואמר, יתבר� לפניו לעצבו� מעשיה� כל שהיו בדורו שאמר מה כנגד זה והזכיר). טו ב אסתר(

 :תמי� צדיק היה כי, האלהי� לפני טוב היה מדוע סיפר כ� ואחר. בעיניו
 שהיה אמר, החייבי� דורו בניכ דרכו ומשחית חמס איש איננו כי, צדיק איש שהוא שאמר ואחר) ... ט(

 אחרי שכ� וכל, ועונ� ומנחש שמי� הוברי אחרי נפתה איננו, לבדו אותו ליראה הנכבד הש� את מתהל�
 אשר או, הש� בחר אשר בדר� והול�, תמיד דבק הוא לבדו בש� רק, כלל לה� שומע ואיננו, זרה עבודה
 בהרחקת הנאמר) ה יג דברי� (תיראו ואותו ותלכ אלהיכ�' ה אחרי כטע� וזה. היה נביא כי, אותו יורה

 תמי� והיה לפני התהל� בפסוק זה אזכיר ועוד. אפרש כאשר, ומופת אות ונות� זרה עבודה לעבוד המתנבא
)� ראוי� וביתו בניו ג�, ליענש ראוי ואיננו צדיק נח שהיה אחר והנה. עמי דעות תמי� יהיה א�, )א יז להל

 כי, צדיקי� וביתו בניו וג� של� צדיק הוא כי, יאמר או. זרעו יכרת א� ליוע עונש היה כי, בזכותו להנצל
 יש. בדורותיו :ביתו ואת בניו את יצוה אשר למע� ידעתיו כי) יט יח להל� (שכתוב כעני�, למד� הוא

 והנכו�. י"רש לשו�, לגנאי שדורשי� ויש, צדיקי� של בדור היה א� שכ� כל, לטובה שדרשוהו מרבותינו
 וכ�. זולתו תמי� ולא צדיק בדורותיו אי�, הה� בדורות הצדיק לבדו שהוא לומר טעמו כי, הפשט לפי בעיני
 דורות כי, "בדורותיו "ואמר. להנצל ראוי בדור אחר שאי�, )א ז להל� (הזה בדור לפני צדיק ראיתי אות� כי

 לא הכתוב כי, במתושלח רבותינו דבר עלי� יקשה ואל. בלתו באר2 צדיק ואי�, שהשחיתו מעת עברו רבי�
 :הה� הדורות מכל המבול מ� להנצל ראוי צדיק שאי� רק יספר

 
 בראשית פרק ח 

 ַהְ�ֵהָמה ִמ,ֹל ַוִ�ַ@ח ַליקָֹוק ִמְזֵ�ַח נַֹח ַוִ�ֶב�) כ(
) כא( :ַ�ִ)ְזֵ�ַח עֹלֹת ַוַ�ַעל ַהAָהֹר ָהע�; �ִמ,ֹל ַהAְה�ָרה

 לֹא ִל�� ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר 9ִיחַֹחַה ֵריַח ֶאת ְיקָֹוק ַוָ�ַרח
 ֵלב ֵיֶצר ִ,י ָה8ָד� ַ�ֲעב�ר ָהֲאָדָמה ֶאת ע�ד ְלַקֵ=ל אִֹס;
 ַחי ָ,ל ֶאת ְלַה,�ת ע�ד אִֹס; ְולֹא ִמ9ְעBָריו ַרע ָה8ָד�
 :ָעִ&יִתי ַ,ֲאֶ�ר

 

 אונקלוס
 דכיא בעירא מכל ונסיב יי קד� מדבחא נח ובנא) כ(

 יי וקביל) כא( :מדבחא על עלוו� ואסיק דכיא פאעו ומכל
 למלט אוסי; לא במימריה יי ואמר קורבניה ית ברעוא
 דאנשא לבא יצרא ארי אנשא חובי בדיל ארעא ית עוד
 כמא דחי כל ית לממחי עוד אוסי; ולא מזעוריה ביש

 :דעבדית

 י"רש
 :מה� קרב� להקריב כדי אלא שבעה שבעה מאלו להכניס ה"הקב לי צוה לא אמר . הטהורה הבהמה מכל) כ(
, לשבועה הדבר כפל . אס� ולא. אס� לא :הרע יצר בו נית� אמו ממעי לצאת משננער כתיב מנעריו . מנעריו) כא(

, שבועה והיא דבריו שכפל זו אלא שבועה בה מצינו ולא, נח מי מעבור נשבעתי אשר) ט נד ישעיהו (שכתוב הוא
� ):א לו (שבועות במסכת חכמי� דרשו וכ
 

 בראשית פרק ט 
 ַו�ֹאֶמר ָ�ָניו ְוֶאת נַֹח ֶאת ֱאלִֹהי� ַוְיָבֶרְ�) א(

  ...:ָה8ֶר2 ֶאת �ִמְלא� �ְרב� ְ:ר� ָלֶה�
 :ָ,ֶר� ַוAַ�ִע ָהֲאָדָמה ִאי� נַֹח ַוָ�ֶחל) כ(

 י"רש
 בנטיעה תחלה לעסוק לו שהיה, חולי� עצמו עשה . ויחל) כ(

 :נעמי איש) ג א רות (כמו, האדמה אדוני . האדמה איש :אחרת
 :תאני� ויחורי זמורות עמו הכניס לתיבה כשנכנס . כר� ויטע

 

 בראשית פרק יא 
 ַוָ�ָמת ָ�ָנה �ָמאַתִי� ָ�ִני� ָחֵמ� ֶתַרח ְיֵמי ַוִ�ְהי�) לב(

�ָחָר� ֶ�ַרחְ: 

 י"רש
 ובא מחר� אבר� שיצא לאחר . בחר� תרח וימת) לב(

 כתוב שהרי, שנה מששי� יותר ש� והיה כנע� לאר2
  בצאתו שנה ושבעי� שני� חמש ב� ואבר�) ד יב(

�, מחר� אבר� כשיצא לתרח וחמש ארבעי� מאה הרי, אבר� כשנולד היה שנה שבעי� ב�ותרח ) כו פסוק(, מחר
� מפורס� הדבר יהא שלא, אבר� של ליציאתו תרח של מיתתו הכתוב הקדי� ולמה. הרבה משנותיו נשארו עדיי
 א; שהרשעי�, מת הכתוב קראו לפיכ�, לו והל� זק� שהניחו אביו כבוד את אבר� קיי� לא ויאמרו לכל

 איש ב� יהוידע ב� ובניהו) כ כג' ב שמואל (שנאמר, חיי� קרוי� במיתת� א; והצדיקי�, מתי� קרוי� בחייה�
 :ל�בעו מקו� של א; חרו� היה אבר� עד ל� לומר, הפוכה �"הנו . בחר� :חי
 

 בראשית פרק יב 
 �ִמ)�ַלְדְ�ָ� ֵמ�ְרְצָ� ְלָ� ֶלְ� �ְבָר� ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) א(

 :�ְרֶאCָ ֲאֶ�ר ָה8ֶר2 ֶאל 8ִביָ� �ִמֵ�ית

 י "רש
, גדול לגוי אעש� וש�, ולטובת� להנאת� . ל� ל�) א(

� :בעול� טבע� שאודיע ועוד. לבני� זוכה אתה אי וכא
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