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בראשית פרק ה

רש"י

(כח) ויולד בן  -שממנו נבנה העולם( :כט) זה ינחמנו  -ינח
ּומ ַאת שָׁ נָׁה ַוּיֹולֶד בֵּ ן:
מנִים שָׁ נָׁה ְ
ּוש ֹ
(כח) וַיְ ִחי לֶמֶ ְך ְש ַתיִם ְ
ממנו את עצבון ידינו ,עד שלא בא נח לא היה להם כלי
ַּיִק ָׁרא ֶאת ְשמֹו נ ַֹח ֵּלאמֹר זֶה יְ נַחֲ מֵּ נּו ִממַ ע ֲֵּשנּו ּומֵּ עִ ְצבֹון
(כט) ו ְ
מחרישה והוא הכין להם ,והיתה הארץ מוציאה קוצים
יָׁדֵּ ינּו ִמן הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה אֲ שֶ ר ֵּא ְר ָׁרּה ה'( :ל) ַויְ ִחי לֶמֶ ְך ַאחֲ ֵּרי הֹולִידֹו
ודרדרים כשזורעים חטים ,מקללתו של אדם הראשון ,ובימי
ֶאת נֹחַ חָׁ מֵּ ש וְ ִת ְשעִ ים שָׁ נָׁה ַוחֲ מֵּ ש מֵּ אֹת שָׁ נָׁה ַוּיֹולֶד בָׁ נִ ים
נח נחה ,וזהו ינחמנו ,ינח ממנו .ואם לא תפרשהו כך ,אין
ּושבַ ע מֵּ אֹות
ּובָׁ נֹות( :לא) ַויְ ִהי כָׁ ל ְי ֵּמי לֶמֶ ְך שֶ בַ ע וְ ִשבְ עִ ים שָׁ נָׁה ְ
שָׁ נָׁה וַ ָּׁימֹת( :לב) וַ ְי ִהי נ ַֹח בֶ ן חֲ מֵּ ש מֵּ אֹות שָׁ נָׁה וַ ּיֹולֶד נֹחַ ֶאת שֵּ ם טעם הלשון נופל על השם ,ואתה צריך לקרות שמו מנחם:
(לב) בן חמש מאות שנה  -אמר רבי יודן מה טעם כל הדורות
ֶאת חָׁ ם וְ ֶאת ָׁיפֶת:
הולידו למאה שנה וזה לחמש מאות ,אמר הקדוש ברוך הוא
אם רשעים הם יאבדו במים ורע לצדיק זה ,ואם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות הרבה ,כבש את מעיינו ולא הוליד
עד שהיה בן חמש מאות שנה ,כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול דכתיב (ישעיה סה כ) כי הנער בן
מאה שנה ימות ,וראוי לעונש לעתיד ,וכן לפני מתן תורה :את שם ואת חם ואת יפת  -והלא יפת הוא הגדול ,אלא בתחלה
אתה דורש את שם שהוא צדיק ,ונולד כשהוא מהול ,ושאברהם יצא ממנו וכו':
בראשית פרק ו

רש"י

(א) וַיְ ִהי כִ י הֵּ חֵּ ל הָׁ ָׁאדָׁ ם ָׁלרֹב עַ ל פְ נֵּי הָׁ אֲ ָׁדמָׁ ה ּובָׁ נֹות יֻ ְלדּו לָׁ הֶ ם( :ט) אלה תולדות נח נח איש צדיק  -הואיל והזכירו ספר
בשבחו ,שנאמר (משלי י ז) זכר צדיק לברכה .דבר אחר
( ...ט) ֵּאלֶה תֹו ְלדֹת נֹחַ נ ַֹח ִאיש צַ ִדיק ָׁת ִמים ָׁהיָׁה בְ ֹדר ָֹׁתיו ֶאת
ללמדך ,שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים:
ֹלהים ִה ְת ַהלְֶך נֹחַ :
הָׁ אֱ ִ
בדורותיו  -יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ,כל שכן שאלו
היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ,ויש שדורשים אותו לגנאי ,לפי דורו היה צדיק ,ואלו היה בדורו של אברהם לא היה
נחשב לכלום :את האלהים התהלך נח  -ובאברהם הוא אומר (יז א) התהלך לפני( ,כד מ) אשר התהלכתי לפניו ,נח היה צריך
סעד לתומכו ,אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו :התהלך  -לשון עבר ,וזהו שמושו של למד בלשון כבד,
משמשת להבא ולשעבר בלשון אחד( ,שם יג יז) קום התהלך להבא ,התהלך נח ,לשעבר( ,ש"א יב יט) התפלל בעד עבדיך
להבא( ,מלכים א ח מב) ובא והתפלל אל הבית הזה ,לשון עבר ,אלא שהוי"ו שבראשו הופכו להבא:
בראשית פרק ח

רש"י

ֹלהים ֶאת נ ַֹח וְ ֵּאת כָׁל הַ ַחּיָׁה וְ ֶאת כָׁל הַ בְ הֵּ מָׁ ה אֲ ֶשר (א) ויזכור אלהים  -זה השם מדת הדין הוא ,ונהפכה למדת
(א) וַּיִ זְ כֹר אֱ ִ
רחמים על ידי תפלת הצדיקים ,ורשעתן של רשעים הופכת
ֹלהים רּוחַ עַ ל ָׁה ָׁא ֶרץ וַ ָּׁישֹכּו הַ מָׁ יִם:
ִאתֹו בַ ֵּתבָׁ ה ַו ַּיעֲבֵּ ר אֱ ִ
מדת רחמים למדת הדין ,שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה' כי
רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה ,והוא שם מדת רחמים :ויזכור אלהים את נח וגו'  -מה זכר להם לבהמות ,זכות שלא
השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה :ויעבר אלהים רוח  -רוח תנחומין והנחה עברה לפניו :על הארץ  -על עסקי
הארץ :וישכו  -כמו (אסתר ב א) כשוך חמת המלך לשון הנחת חמה:
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