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 בראשית פרק ח

ה  ל ַהְבֵהמָּ ל ַהַחיָּה ְוֶאת כָּ ים ֶאת נַֹּח ְוֵאת כָּ ְזכֹּר ֱאֹלהִּ ם:)א( ַויִּ יִּ ֶרץ ַויָּשֹּכּו ַהמָּ אָּ ים רּוַח ַעל  הָּ ה ַוַיֲעֵבר ֱאֹלהִּ ּתֹו ַבֵּתבָּ )ב(  ֲאֶשר אִּ
ם: יִּ מָּ ן ַהשָּ ֵלא ַהֶגֶשם מִּ כָּ ם ַויִּ יִּ מָּ ְכרּו ַמְעְינֹּת ְּתהֹום ַוֲאֻרבֹּת ַהשָּ סָּ שֹוב ַוַיְחְסרּו ַהמַ  ַויִּ לֹוְך וָּ ֶרץ הָּ אָּ ם ֵמַעל הָּ ְקֵצה )ג( ַויָֻּשבּו ַהַמיִּ ם מִּ יִּ

ים ּוְמַאת יֹום: שִּ ט: ֲחמִּ רָּ ֵרי ֲארָּ ר יֹום ַלחֶֹּדש ַעל הָּ שָּ ה עָּ ְבעָּ י ְבשִּ יעִּ ה ַבחֶֹּדש ַהְשבִּ ַנח ַהֵּתבָּ סֹור ַעד  )ד( ַוּתָּ לֹוְך ְוחָּ יּו הָּ ם הָּ )ה( ְוַהַמיִּ
ים: רִּ אֵשי ֶההָּ ְראּו רָּ ד ַלחֶֹּדש נִּ י ְבֶאחָּ ירִּ ֲעשִּ י בָּ ירִּ ֲעשִּ ה:) ַהחֶֹּדש הָּ שָּ ה ֲאֶשר עָּ ְפַּתח נַֹּח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתבָּ ים יֹום ַויִּ עִּ ֵקץ ַאְרבָּ י מִּ  ו( ַוְיהִּ

ֶרץ: אָּ ם ֵמַעל הָּ שֹוב ַעד ְיבֶֹּשת ַהַמיִּ עֵֹּרב ַוֵיֵצא יָּצֹוא וָּ ם ֵמַעל ְפֵני  )ז( ַוְיַשַּלח ֶאת הָּ ְראֹות ֲהַקּלּו ַהַמיִּ ּתֹו לִּ ה ֵמאִּ )ח( ַוְיַשַּלח ֶאת ַהיֹונָּ
ה: מָּ ֲאדָּ ְשלַ  הָּ ֶרץ ַויִּ אָּ ל הָּ ם ַעל ְפֵני כָּ י ַמיִּ ה כִּ יו ֶאל ַהֵּתבָּ ב ֵאלָּ שָּ ּה ַוּתָּ נֹוַח ְלַכף ַרְגלָּ ה מָּ ה ַהיֹונָּ ְצאָּ ֹּא מָּ ּה )ט( ְול ֶחהָּ ַויֵָּבא אֹּתָּ קָּ ח יָּדֹו ַויִּ

ה: יו ֶאל ַהֵּתבָּ ים ַויֶֹּסף ַשַּלח ֶא  ֵאלָּ ים ֲאֵחרִּ ְבַעת יָּמִּ ה:)י( ַויֶָּחל עֹוד שִּ ן ַהֵּתבָּ ה מִּ ֵנה ֲעֵלה  ת ַהיֹונָּ ה ְלֵעת ֶעֶרב ְוהִּ יו ַהיֹונָּ ֹּא ֵאלָּ ב )יא( ַוּתָּ
ֶרץ: אָּ ם ֵמַעל הָּ י ַקּלּו ַהַמיִּ יהָּ ַוֵיַדע נַֹּח כִּ ף ְבפִּ רָּ ת טָּ יו  ַזיִּ ה שּוב ֵאלָּ ְספָּ ֹּא יָּ ה ְול ים ַוְיַשַּלח ֶאת ַהיֹונָּ ים ֲאֵחרִּ מִּ ְבַעת יָּ ֶחל עֹוד שִּ יָּ )יב( ַויִּ

י ֵיצֶ ... ) ֹוד:ע ם כִּ דָּ אָּ ה ַבֲעבּור הָּ מָּ ֲאדָּ ף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת הָּ ֹּא אֹּסִּ בֹו ל ֹּאֶמר ה' ֶאל לִּ יחַֹּח ַוי ַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהנִּ ם ַרע כא( ַויָּ דָּ אָּ ר ֵלב הָּ
י: יתִּ שִּ ל ַחי ַכֲאֶשר עָּ ף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת כָּ ֹּא אֹּסִּ יו ְול ְנֻערָּ  מִּ

 
 רש"י 
השם מדת הדין הוא, ונהפכה למדת רחמים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רשעים הופכת מדת זה  - ויזכור אלהים)א( 

ויזכור  רחמים למדת הדין, שנאמר )בראשית ו ה( וירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה, והוא שם מדת רחמים:
 - ויעבר אלהים רוח ושלא שמשו בתיבה: מה זכר להם לבהמות, זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן - אלהים את נח וגו'

 כמו )אסתר ב א( כשוך חמת המלך לשון הנחת חמה: - וישכו על עסקי הארץ: - על הארץ רוח תנחומין והנחה עברה לפניו:
כשנפתחו כתיב )ז יא( כל מעינות, וכאן אין כתיב כל, לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם,  - ויסכרו מעינות)ב( 

מקצה )ג(  וימנע, כמו )תהלים מ יב( לא תכלא רחמיך, )בראשית כג ו( לא יכלה ממך: - ויכלא כגון חמי טבריא וכיוצא בהם:
בעשרים ושבעה בכסליו פסקו הגשמים הרי שלשה מכסליו התחילו לחסור, והוא אחד בסיון. כיצד  - חמשים ומאת יום

בחדש )ד(  ועשרים ותשעה מטבת הרי שלושים ושתים, ושבט ואדר וניסן ואייר מאה ושמונה עשר הרי מאה וחמשים:
מכאן אתה למד שהיתה התיבה משוקעת במים  - בשבעה עשר יום סיון והוא שביעי לכסליו שבו פסקו הגשמים: - השביעי

אמה, שהרי כתיב )פסוק ה( בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים, זה אב שהוא עשירי )למרחשון( לירידת  אחת עשרה
גשמים והם היו גבוהים על ההרים חמש עשרה אמה וחסרו מיום אחד בסיון עד אחד באב חמש עשרה אמה לששים יום, 

ונחה התיבה ליום המחרת, למדת שהיתה  הרי אמה לארבעה ימים, נמצא שבששה עשר בסיון לא חסרו אלא ארבע אמות,
זה אב, שהוא עשירי למרחשון  - בעשירי נראו ראשי ההרים)ה(  משוקעת אחת עשרה אמה במים שעל ראשי ההרים:

שהתחיל הגשם. ואם תאמר הוא אלול ועשירי לכסליו שפסק הגשם, כשם שאתה אומר בחדש השביעי סיון והוא שביעי 
כרחך שביעי אי אתה מונה אלא להפסקה, שהרי לא כלו ארבעים יום של ירידת גשמים  להפסקה. אי אפשר לומר כן, על

ומאה וחמשים של תגבורת המים עד אחד בסיון, ואם אתה אומר שביעי לירידה אין זה סיון והעשירי אי אפשר למנות אלא 
מעל הארץ, שהרי מקץ  לירידה, שאם אתה אומר להפסקה והוא אלול, אי אתה מוצא בראשון באחד לחדש חרבו המים

ארבעים משנראו ראשי ההרים שלח את העורב, ועשרים ואחד יום הוחיל בשליחות היונה, הרי ששים יום משנראו ראשי 
ההרים עד שחרבו פני האדמה, ואם תאמר באלול נראו, נמצא שחרבו במרחשון, והוא קורא אותו ראשון ואין זה אלא 

את חלון התיבה  משנראו ראשי ההרים: - מקץ ארבעים יום)ו(  יהושע הוא ניסן: תשרי, שהוא ראשון לבריאת עולם, ולרבי
הולך ומקיף סביבות התיבה ולא הלך  - יצוא ושוב)ז(  לצהר, ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה ויציאה: - אשר עשה

פשוטו כמשמעו. אבל מדרש  - עד יבשת המים בשליחותו שהיה חושדו על בת זוגו, כמו ששנינו באגדת חלק )סנהדרין קח ב(:
אגדה מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי אליהו, שנאמר )מלכים א' יז ו( והעורבים מביאים לו לחם 

לסוף שבעה ימים שהרי כתיב ויחל עוד שבעה ימים אחרים, מכלל זה אתה למד שאף  - וישלח את היונה)ח(  ובשר:
אין זה לשון שליחות אלא לשון שלוח, שלחה ללכת לדרכה, ובזו יראה אם קלו המים  - וישלח בראשונה הוחיל שבעה ימים:

טרף )יא(  לשון המתנה, וכן )איוב כט כא( לי שמעו ויחלו, והרבה יש במקרא: - ויחל)י(  שאם תמצא מנוח לא תשוב אליו:
ל יונה שבמקרא לשון נקבה, כמו אומר אני שזכר היה לכן קוראו פעמים לשון זכר ופעמים לשון נקבה, לפי שכ - בפיה

 )שה"ש ה יב( כיונים על אפיקי מים רוחצות, )יחזקאל ז טז( כיוני הגאיות כולם הומות, וכמו )הושע ז יא( כיונה פותה:
חטף, ומדרש אגדה לשון מזון, ודרשו בפיה, לשון מאמר, אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך הוא  - טרף

הוא לשון ויחל, אלא שזה לשון ויפעל וזה לשון ויתפעל. ויחל וימתין, וייחל  - וייחל)יב(  כדבש בידי בשר ודם: ולא מתוקין
כפל הדבר לשבועה,  - לא אסף. ולא אסף מנעריו כתיב משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע: - מנעריו)כא(  ... ויתמתן:

י נח, ולא מצינו בה שבועה אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה, וכן דרשו הוא שכתוב )ישעיהו נד ט( אשר נשבעתי מעבור מ
  חכמים במסכת שבועות )לו א(:
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 בראשית פרק א

ם: יִּ ים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהמָּ בֹּהּו ְוחֶֹּשְך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלהִּ ה תֹּהּו וָּ ְיתָּ ֶרץ הָּ אָּ ים ֶאת ...  )ב( ְוהָּ א ֱאֹלהִּ ְברָּ ם ְבַצְלמֹו )כז( ַויִּ דָּ אָּ הָּ
ם: א אֹּתָּ רָּ ה בָּ ר ּוְנֵקבָּ כָּ א אֹּתֹו זָּ רָּ ים בָּ ֶרץ  ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ אָּ ְלאּו ֶאת הָּ ים ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ֶהם ֱאֹלהִּ ֹּאֶמר לָּ ים ַוי ם ֱאֹלהִּ ֶרְך אֹּתָּ )כח( ַוְיבָּ

רֶֹּמֶשת  ל ַחיָּה הָּ ם ּוְבכָּ ַמיִּ ְדַגת ַהיָּם ּוְבעֹוף ַהשָּ ְבֻשהָּ ּוְרדּו בִּ ֶרץ:ְוכִּ אָּ  ַעל הָּ
 

 רש"י
 - בהו אישטורדישו"ן בלע"ז ]מבוכה[: - תהו תהו לשון תמה ושממון שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה: - תהו ובהו)ב( 

כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני  - ורוח אלהים מרחפת על פני המים שעל הארץ: - על פני תהום לשון רקות וצדו:
ויברא אלהים )כז( ...  המים ברוח פיו של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו, כיונה המרחפת על הקן אקוביטי"ר בלע"ז ]לכסות[:

בדפוס העשוי לו, שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים, שנאמר )תהלים קלט ה( ותשת עלי כפכה, נעשה  - את האדם בצלמו
בצלם  מטבע העשויה על ידי רושם שקורין קוי"ן בלע"ז ]מטבע[ וכן הוא אומר )איוב לח יד( תתהפך כחומר חותם:בחותם כ

ולהלן הוא אומר  - זכר ונקבה ברא אותם פירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן יוצרו הוא: - אלהים ברא אותו
ני פרצופין בבריאה ראשונה ואחר כך חלקו. ופשוטו של )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו וגו', מדרש אגדה שבראו ש

חסר וי"ו,  - וכבשה)כח(  מקרא, כאן הודיעך שנבראו שניהם בששי ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר:
 ללמדך שהזכר כובש את הנקבה שלא תהא יצאנית, ועוד ללמדך שהאיש שדרכו לכבוש מצווה על פריה ורביה ולא האשה:

 
 שית פרק בברא

כֹּל ּתֹּאֵכל: ן אָּ כֹּל ֵעץ ַהגָּ ם ֵלאמֹּר מִּ דָּ אָּ ים ַעל הָּ ֶמנּו  )טז( ַוְיַצו ה' ֱאֹלהִּ ְלָך מִּ י ְביֹום ֲאכָּ ֶמנּו כִּ ֹּאַכל מִּ ֹּא ת ע ל רָּ )יז( ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָּ
מּות: ם ְלַבדֹו ֶאֱעֶשה  מֹות ּתָּ דָּ אָּ ֹּא טֹוב ֱהיֹות הָּ ים ל ֹּאֶמר ה' ֱאֹלהִּ ל ַחַית  ּלֹו ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו:)יח( ַוי ה כָּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים מִּ ֶצר ה' ֱאֹלהִּ )יט( ַויִּ

ם ֶנֶפש  דָּ אָּ א לֹו הָּ ְקרָּ א לֹו ְוכֹּל ֲאֶשר יִּ ְקרָּ ְראֹות ַמה יִּ ם לִּ דָּ אָּ ֵבא ֶאל הָּ ם ַויָּ ַמיִּ ל עֹוף ַהשָּ ֶדה ְוֵאת כָּ א  ַחיָּה הּוא ְשמֹו:ַהשָּ ְקרָּ )כ( ַויִּ
ם ֵשמֹות ְלכָּ  דָּ אָּ א ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו:הָּ צָּ ֹּא מָּ ם ל דָּ ֶדה ּוְלאָּ ם ּוְלכֹּל ַחַית ַהשָּ ַמיִּ ה ּוְלעֹוף ַהשָּ ם  ל ַהְבֵהמָּ דָּ אָּ ה ַעל הָּ ים ַּתְרֵדמָּ )כא( ַוַיֵפל ה' ֱאֹלהִּ

ה: ר ַּתְחֶּתנָּ שָּ ְסגֹּר בָּ יו ַויִּ ַצְלעֹּתָּ ַקח ַאַחת מִּ ן ַויִּ ישָּ ים ֶאת הַ  ַויִּ ֶבן ה' ֱאֹלהִּ ם:)כב( ַויִּ דָּ אָּ ֶאהָּ ֶאל הָּ ה ַוְיבִּ שָּ ם ְלאִּ דָּ אָּ ן הָּ ַקח מִּ ע ֲאֶשר לָּ  ֵצלָּ
ֹּאת: ה ז יש ֻלֳקחָּ י ֵמאִּ ה כִּ שָּ ֵרא אִּ קָּ ֹּאת יִּ י ְלז רִּ ְבשָּ ר מִּ שָּ ַמי ּובָּ ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ ם ז דָּ אָּ ֹּאֶמר הָּ יש ֶאת  )כג( ַוי ב אִּ )כד( ַעל ֵכן ַיֲעזָּ

ַבק ְבאִּ  מֹו ְודָּ יו ְוֶאת אִּ בִּ ד:אָּ ר ֶאחָּ שָּ יּו ְלבָּ שּו: ְשּתֹו ְוהָּ ְתבֹּשָּ ֹּא יִּ ְשּתֹו ְול ם ְואִּ דָּ אָּ ים הָּ ְהיּו ְשֵניֶהם ֲערּומִּ  )כה( ַויִּ
 

 רש"י 
שלא יאמרו שתי רשויות הן הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה יחיד בתחתונים ואין  - לא טוב היות וגו')יח( 

היא יצירה היא עשייה האמורה למעלה )לעיל  - ויצר וגו' מן האדמה)יט(  זכה עזר, לא זכה כנגדו להלחם: - עזר כנגדו לו זוג:
א כה( ויעש אלהים את חית הארץ וגו', אלא בא ופירש שהעופות מן הרקק נבראו, לפי שאמר למעלה מן המים נבראו וכאן 

יום הביאם אל האדם לקרות להם שם. ובדברי אגדה יצירה אמר מן הארץ נבראו. ועוד למדך כאן שבשעת יצירתן מיד בו ב
 - וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה וגו' זו לשון רידוי וכבוש, כמו )דברים כ יט( כי תצור אל עיר, שכבשן תחת ידו של אדם:

 - ים תרדמהולאדם לא מצא עזר ויפל ה' אלהכא( -)כ סרסהו ופרשהו כל נפש חיה אשר יקרא לו האדם שם הוא שמו לעולם:
מסטריו, כמו  - מצלעותיו כשהביאן הביאן לפניו כל מין ומין זכר ונקבה, אמר לכלם יש בן זוג ולי אין בן זוג, מיד ויפל:

שלא יראה חתיכת הבשר  - ויישן ויקח מקום החתך: - ויסגר )שמות כו כ( ולצלע המשכן, זהו שאמרו שני פרצופים נבראו:
כבנין, רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה לקבל הולד, כאוצר של חטים שהוא רחב  - ויבן( )כב שממנו נבראת ותתבזה עליו:

להיות אשה, כמו )שופטים ח כז(  - ויבן וגו' את הצלע וגו' לאשה מלמטה וקצר מלמעלה, שלא יכביד משאו על קירותיו:
יה ולא נתקררה דעתו בהם עד מלמד שבא אדם על כל בהמה וח - זאת הפעם)כג(  ויעש אותו גדעון לאפוד, להיות אפוד:

 על כן יעזב איש)כד(  לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקדש: - לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו' שבא על חוה:
)כה(  הולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד: - לבשר אחד רוח הקודש אומרת כן, לאסור על בני נח את העריות: -

שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע, ואף על פי שנתנה בו דעה לקרות שמות, לא נתן בו יצר  - ולא יתבוששו
 הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע:

 
 בראשית פרק ג

ֹּאֶמר  ים ַוי ה ה' ֱאֹלהִּ שָּ ֶדה ֲאֶשר עָּ כֹּל ַחַית ַהשָּ רּום מִּ יָּה עָּ ש הָּ חָּ ן:)א( ְוַהנָּ כֹּל ֵעץ ַהגָּ ֹּאְכלּו מִּ ֹּא ת ים ל ַמר ֱאֹלהִּ י אָּ ה ַאף כִּ שָּ אִּ )ב(  ֶאל הָּ
ֹּאֵכל: ן נ י ֵעץ ַהגָּ ְפרִּ ש מִּ חָּ ה ֶאל ַהנָּ שָּ אִּ ֹּאֶמר הָּ ְגעּו בֹו ֶפן  ַוּת ֹּא תִּ ֶמנּו ְול ֹּאְכלּו מִּ ֹּא ת ים ל ַמר ֱאֹלהִּ ן אָּ ֵעץ ֲאֶשר ְבתֹוְך ַהגָּ י הָּ ְפרִּ )ג( ּומִּ

ֹּא מֹות ְּתֻמתּון:)ד ְּתֻמתּון: ה ל שָּ אִּ ש ֶאל הָּ חָּ ֹּאֶמר ַהנָּ יֶתם  ( ַוי ְהיִּ ְפְקחּו ֵעיֵניֶכם וִּ ֶמנּו ְונִּ ְלֶכם מִּ י ְביֹום ֲאכָּ ים כִּ ֵדַע ֱאֹלהִּ י יֹּ )ה( כִּ
ע: רָּ ְדֵעי טֹוב וָּ ים יֹּ ם ֵכאֹלהִּ ֵעיַניִּ ה הּוא לָּ י ַתֲאוָּ ל ְוכִּ ֵעץ ְלַמֲאכָּ י טֹוב הָּ ה כִּ שָּ אִּ ֹּאַכל  )ו( ַוֵּתֶרא הָּ ְריֹו ַוּת פִּ ַקח מִּ יל ַוּתִּ ֵעץ ְלַהְשכִּ ד הָּ ְוֶנְחמָּ

ֹּאַכל: ּה ַוי מָּ ּה עִּ ישָּ ֵּתן ַגם ְלאִּ  ַוּתִּ
 

 רש"י 
מה ענין זה לכאן היה לו לסמוך )פסוק כא( ויעש לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. אלא למדך  - והנחש היה ערום)א( 

לפי ערמתו וגדולתו  - ערום מכל ומים ועוסקים בתשמיש לעין כל ונתאוה לה:מאיזו עילה קפץ הנחש עליהם, ראה אותם ער
ואף על פי שראה אותם אוכלים  -שמא אמר לכם לא תאכלו מכל וגו'  - אף כי אמר וגו' היתה מפלתו, ערום מכל, ארור מכל:

הוסיפה על הצווי, לפיכך באה לידי  - ולא תגעו בו)ג(  משאר פירות, הרבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו העץ:
דחפה עד שנגעה בו, אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה  - לא מות תמתון)ד(  גרעון, הוא שנאמר )משלי ל ו( אל תוסף על דבריו:

יוצרי  - והייתם כאלהים כל אומן שונא את בני אומנתו, מן העץ אכל וברא את העולם: -כי יודע  )ה( כך אין מיתה באכילה:
 וכי תאוה הוא לעינים להיות כאלהים: - כי טוב העץ ראתה דבריו של נחש והנאו לה והאמינתו: - ותרא האשה)ו(  עולמות:

שלא תמות היא  - ותתן גם לאישה עמה כמו שאמר לה יודעי טוב ורע: - ונחמד להשכיל כמו שאמר לה ונפקחו עיניכם: -
 וחיה: לרבות כל בהמה - גם ויחיה הוא, וישא אשה אחרת:


