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חק לישראל – פרשת נח ליל שישי
תורה -

בראשית פרק ז'

לשת נְ ׁ ֵשי
)יג( ְּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ָּבא נֹחַ וְ ׁ ֵשם וְ חָ ם וָ יֶפֶ ת ְּבנֵי נֹחַ וְ אֵ ׁ ֶשת נֹחַ ו ְּׁש ׁ ֶ
תבָ ה) :יג( ְ ּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ָּבא נֹחַ וְ ׁ ֵשם וְ חָ ם וָ יֶפֶ ת ְ ּבנֵי נֹחַ וְ אֵ ׁ ֶשת נֹחַ
בָ נָיו ִא ּ ָתם אֶ ל הַ ּ ֵ
לשת נְ ׁ ֵשי בָ נָיו ִא ּ ָתם אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה:
ו ְּׁש ׁ ֶ

)יג( ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין ָעאל נֹחַ וְ ׁ ֵשם וְ חָ ם וָ יֶפֶ ת ְּבנֵי נֹחַ וְ ִא ּ ַתת נֹחַ

ו ְּתלָ ָתא נְ ׁ ֵשי ְבנוֹ ִהי ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ֵתבוֹ ָתא:

)יד( הֵ ּ ָמה וְ כָ ל הַ חַ יָּה ְל ִמינ ָּה וְ כָ ל הַ ְּבהֵ ָמה ְל ִמינ ָּה וְ כָ ל הָ ֶר ֶמשׂ הָ ר ֵֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ
ְל ִמינֵה ּו וְ כָ ל הָ עוֹ ף ְל ִמינֵה ּו כּ ֹל צִ ּפוֹ ר ָּכל ּ ָכנָף) :יד( הֵ ּ ָמה וְ כָ ל הַ חַ ָ ּיה ְל ִמינ ָּה וְ כָ ל
הַ ְ ּבהֵ ָמה ְל ִמינ ָּה וְ כָ ל הָ ֶר ֶמשׂ הָ ר ֵֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ ְל ִמינֵה ּו וְ כָ ל הָ עוֹ ף ְל ִמינֵה ּו כּ ֹל צִ ּפוֹ ר ָּכל
ֲשא דְּ ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא ִלזְ נוֹ ִהי וְ כָ ל עוֹ פָ א ִלזְ נוֹ ִהי כּ ֹל
ירא ִלזְ נ ַּה וְ כָ ל ִרח ׁ ָ
ָּכנָף) :יד( ִאנּ וּן וְ כָ ל חַ יְ ָתא ִלזְ נ ַּה וְ כָ ל ְּב ִע ָ
צִ ּ ַפר ָּכל דְּ פָ ָרח:
)טו(

שר אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ רוּחַ חַ ִּיים:
וַ ָיּבֹא ּו אֶ ל נֹחַ אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ִמ ָּכל הַ ָּב ָ ׂ

שר אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ רוּחַ חַ ִּיים:
וַ ָּיבֹא ּו אֶ ל נֹחַ אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ ם ִמ ָּכל ַה ָּב ָ ׂ

)טו(

)טו( וְ ַעלּ ּו ִעם נֹחַ ְל ֵתבוֹ ָתא

יה רוּחָ א ְדחַ יֵי:
ְּת ֵרין ְּת ֵרין ִמ ָּכל ִּבשְׂ ָרא ִדי בֵ ּ

אֲשר צִ ָ ּוה אֹ תוֹ אֱ ל ִֹהים וַ ִּי ְסגּ ֹר יְ הֹוָ ה
שר ָּבא ּו ַּכ ׁ ֶ
)טז( וְ הַ ָּב ִאים זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ִמ ָּכל ָּב ָ ׂ
שר ָּבא ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה אֹ תוֹ ֱאל ִֹהים וַ ִּי ְסגּ ֹר יְ הֹוָ ה
ַּבעֲ דוֹ ) :טז( וְ הַ ָּב ִאים זָ כָ ר וּנְ קֵ בָ ה ִמ ָּכל ָּב ָ ׂ
ַּבעֲ דוֹ :

יה( עֲ לוֹ ִהי:
ימ ֵר ּ
יה יְ ָי וַ אֲ גֵן יְ ָי ) ְּב ֵמ ְ
ָת ּ
)טז( וְ ָעלַ יָּא דְּ כַ ר וְ נ ְָק ָּבא ִמ ָּכל ִּבשְׂ ָרא ַעלּ ּו ְּכ ָמא ִדי פַ ּ ֵקיד י ֵ

)יז( וַ יְ ִהי הַ ּ ַמבּ וּל אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם ַעל הָ אָ ֶרץ וַ ִּי ְרבּ ּו הַ ּ ַמיִ ם וַ ִּישְׂ א ּו אֶ ת הַ ּ ֵתבָ ה וַ ּ ָת ָרם
ֵ
מ ַעל הָ אָ ֶרץ) :יז( וַ יְ ִהי הַ ּ ַמבּ וּל אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם ַעל ָהאָ ֶרץ וַ ִּי ְרבּ ּו הַ ּ ַמיִ ם וַ ִּישְׂ א ּו אֶ ת הַ ּ ֵתבָ ה
וַ ּ ָת ָרם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ:

)יז( וַ הֲ וָ ה טוֹ פָ נָא אַ ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין ַעל אַ ְר ָעא ו ְּסגִ יא ּו ַמיָּא וּנְ ָטל ּו יָת ּ ֵתבוֹ ָתא וְ ִא ּ ָת ָר ַמת

ֵמ ַעל אַ ְר ָעא:
)יח(

וַ ִּיגְ ְּבר ּו הַ ּ ַמיִ ם וַ ִּי ְרבּ ּו ְמאֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ וַ ּ ֵתלֶ ְך הַ ּ ֵתבָ ה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ ם:

הַ ּ ַמיִ ם וַ ִּי ְרבּ ּו ְמאֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ וַ ּ ֵתלֶ ְך הַ ּ ֵתבָ ה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ ם:

)יח( וַ ִּיגְ ְ ּבר ּו

)יח( ו ְּת ִקיפ ּו ַמ ּיָא ו ְּסגִ יא ּו לַ ח ֲָדא ַעל

אַ ְר ָעא ו ְּמהַ ְ ּלכָ א ֵתבוֹ ָתא ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ּיָא:

אֲשר ּ ַתחַ ת
)יט( וְ הַ ּ ַמיִ ם ָּגבְ ר ּו ְמאֹ ד ְמאֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יְ כֻ ּס ּו ָּכל הֶ הָ ִרים הַ ְּגב ִֹהים ׁ ֶ
ש ָמיִ ם) :יט( וְ הַ ּ ַמיִ ם ּ ָג ְבר ּו ְמאֹ ד ְמאֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יְ כֻ ּס ּו ָּכל הֶ הָ ִרים הַ ְּגב ִֹהים ֲא ׁ ֶשר ּ ַתחַ ת
ָּכל הַ ּ ׁ ָ
ָּכל הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם:

)יט( ו ַּמ ּיָא ְּת ִקיפ ּו לַ ח ֲָדא לַ ח ֲָדא ַעל אַ ְר ָעא וְ ִא ְתח ֲִפיא ּו ָּכל טו ַּר ּיָא ָר ַמ ָ ּיא דִּ י ְתחוֹ ת ָּכל ְׁש ַמ ּיָא:

ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה
ֲמ ׁש עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ּ ָגבְ ר ּו הַ ּ ָמיִ ם וַ יְ כֻ ּס ּו הֶ הָ ִרים) :כ( ח ֵ
)כ( ח ֵ
ֲמ ׁש ַעשְׂ ֵרי אַ ּ ִמין ִמ ְל ֵע ָּלא ְּת ִקיפ ּו ַמ ָ ּיא וְ ִא ְתח ֲִפיא ּו טו ַּריָא:
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ּ ָג ְבר ּו הַ ּ ָמיִ ם וַ יְ כֻ ּס ּו הֶ הָ ִרים) :כ( ח ֵ

שר הָ ר ֵֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ ָּבעוֹ ף וּבַ ְּבהֵ ָמה וּבַ חַ יָּה ו ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ
)כא( וַ ִּיגְ וַ ע ָּכל ָּב ָ ׂ
שר הָ ר ֵֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ ָּבעוֹ ף וּבַ ְ ּבהֵ ָמה
הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ וְ כֹל הָ אָ ָדם) :כא( וַ ִּיגְ וַ ע ָּכל ָּב ָ ׂ
וּבַ חַ ָיּה ו ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ וְ כֹל הָ אָ ָדם:

)כא( ו ִּמית ָּכל ִּבשְׂ ָרא דְּ ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא ְּבעוֹ פָ א

ֲשא דְּ ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא וְ כֹל ֱאנ ׁ ָָשא:
ירא ו ְּבחַ יְ ָתא ו ְּבכָ ל ִרח ׁ ָ
ו ִּב ְב ִע ָ

ֲשר
מת ּו) :כב( כּ ֹל א ׁ ֶ
אֲשר ֶּבחָ ָרבָ ה ֵ
)כב( כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַמת רוּחַ חַ ִּיים ְּבאַ ּ ָפיו ִמכּ ֹל ׁ ֶ
מת ּו) :כב( כּ ֹל דִּ י נִ ְׁש ְמ ָתא רוּחָ א דְּ חַ ִּיין ְּבאַ נְ פוֹ ִהי ִמכּ ֹל דִּ י
נִ ְׁש ַמת רוּחַ חַ ִּיים ְ ּבאַ ּ ָפיו ִמכּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּ ֶבחָ ָרבָ ה ֵ
ְּבי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא ִמית ּו:

)כג( וַ ִּי ַמח אֶ ת ָּכל הַ יְ קוּם אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה ֵמאָ ָדם ַעד ְּבהֵ ָמה ַעד ֶר ֶמשׂ וְ ַעד
תבָ ה) :כג( וַ ִּי ַמח אֶ ת ָּכל
עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ ִּי ּ ָמח ּו ִמן הָ אָ ֶרץ וַ ִּי ּ ׁ ָשאֶ ר אַ ְך נֹחַ וַ אֲ ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ַּב ּ ֵ
הַ יְ קוּם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה ֵמאָ ָדם ַעד ְ ּבהֵ ָמה ַעד ֶר ֶמשׂ וְ ַעד עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ ִּי ּ ָמח ּו ִמן הָ אָ ֶרץ
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חק לישראל – פרשת נח ליל שישי
ירא ַעד
ָשא ַעד ְּב ִע ָ
תבָ ה) :כג( ו ְּמחָ א יָת ָּכל יְ קו ָּמא דִּ י ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא ֵמ ֱאנ ׁ ָ
וַ ִּי ּ ׁ ָשאֶ ר אַ ְך נֹחַ וַ אֲ ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ַּב ּ ֵ
יה ְּב ֵתבוֹ ָתא:
ֲשא וְ ַעד עוֹ פָ א ִד ְׁש ַמ ּיָא וְ ִא ְת ְמ ִחיא ּו ִמן אַ ְר ָעא וְ ִא ְׁש ּ ָת ַאר ְּב ַרם נֹחַ וְ ִדי ִע ּ ֵמ ּ
ִרח ׁ ָ

)כד( וַ ִּיגְ ְּבר ּו הַ ּ ַמיִ ם ַעל הָ אָ ֶרץ ח ִ
ֲמ ּ ִׁשים ו ְּמאַ ת יוֹ ם) :כד( וַ ִּיגְ ְּבר ּו הַ ּ ַמיִ ם ַעל הָ אָ ֶרץ
ֲמ ּ ִׁשים ו ְּמאַ ת יוֹ ם) :כד( ו ְּת ִקיפ ּו ַמ ּיָא ַעל אַ ְר ָעא ְמאָ ה וְ חַ ְמ ִׁשין יוֹ ִמין:
חִ
ֲשר ִא ּתוֹ ַּב ּ ֵתבָ ה
ח )א( וַ ִּיזְ כּ ֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת נֹחַ וְ אֵ ת ָּכל הַ חַ יָּה וְ אֶ ת ָּכל הַ ְּבהֵ ָמה א ׁ ֶ
ָש ֹכּ ּו הַ ּ ָמיִ ם) :א( וַ ִּיזְ כּ ֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת נֹחַ וְ אֵ ת ָּכל הַ חַ ָּיה
וַ יַּעֲ בֵ ר ֱאל ִֹהים רוּחַ ַעל הָ אָ ֶרץ וַ יּ ׁ
וְ אֶ ת ָּכל הַ ְ ּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ַּב ּ ֵתבָ ה וַ ַּיעֲ בֵ ר ֱאל ִֹהים רוּחַ ַעל הָ אָ ֶרץ וַ ָּי ׁשֹכּ ּו הַ ּ ָמיִ ם:

)א( ו ְּד ִכיר יְ ָי

יה ְּב ֵתבוֹ ָתא וְ אַ ְע ַּבר יְ ָי רוּחָ א ַעל אַ ְר ָעא וְ נָח ּו ַמ ּיָא:
ירא דִּ י ִע ּ ֵמ ּ
יָת נֹחַ וְ יָת ָּכל חַ יְ ָתא וְ יָת ָּכל ְּב ִע ָ

ש ָמיִ ם) :ב( וַ ִּי ּ ָס ְכר ּו
)ב( וַ ִּי ּ ָס ְכר ּו ַמ ְעיְ נֹת ְּתהוֹ ם וַ ֲא ֻרבּ ֹת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וַ ִּי ָּכלֵ א הַ ּ ֶג ׁ ֶשם ִמן הַ ּ ׁ ָ
ּ
ֶשם ִמן הַ ּ ׁ ָ
ַמ ְעיְ נֹת ְּתהוֹ ם וַ אֲ ֻרבּ ֹת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וַ ִּי ָּכלֵ א הַ ּג ׁ ֶ
ש ָמיִ ם) :ב( וְ ִא ְס ְּתכָ ר ּו ַמבּ ו ֵּעי ְתהוֹ ָמא וְ כַ ּוֵי ְׁש ַמ ָיא
וְ ִא ְת ְּכ ִלי ִמ ְט ָרא ִמן ְׁש ַמ ּיָא:

ָשב ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ הָ לוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב וַ יַּחְ ְסר ּו הַ ּ ַמיִ ם ִמ ְקצֵ ה ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ְּמאַ ת
)ג( וַ יּ ׁ ֻ
ְ
ּמאַ ת יוֹ ם) :ג(
ָשב ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ הָ לוֹ ך וָ ׁשוֹ ב וַ יּ ְַח ְסר ּו הַ ּ ַמיִ ם ִמ ְקצֵ ה ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ְ
יוֹ ם) :ג( וַ יּ ׁ ֻ
וְ ָתב ּו ַמ ּיָא ֵמ ַעל אַ ְר ָעא אָ זְ ִלין וְ ָתיְ ִבין וַ חֲסָ ר ּו ַמ ּיָא ִמ ּסוֹ ף ְמאָ ה וְ חַ ְמ ִׁשין יוֹ ִמין:
)ד(

אֲר ָרט:
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַעל הָ ֵרי ָ
יעי ְּב ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
וַ ּ ָתנַח הַ ּ ֵתבָ ה ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ

שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַעל הָ ֵרי אֲ ָר ָרט:
יעי ְ ּב ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
וַ ּ ָתנַח הַ ּ ֵתבָ ה ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ

)ד(

)ד( וְ נָחַ ת ּ ֵתבוֹ ָתא ְּבי ְַרחָ א

יעאָ ה ְּב ִׁש ְב ַעת עֲ ַ ׂשר יוֹ ָמא ְלי ְַרחָ א ַעל טו ֵּרי קַ ְרדּ ּו:
ְׁש ִב ָ

ירי ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש נִ ְרא ּו
)ה( וְ הַ ּ ַמיִ ם הָ י ּו הָ לוֹ ְך וְ חָ סוֹ ר ַעד הַ ח ֶֹד ׁש הָ עֲ שִׂ ִירי ָּבעֲ שִׂ ִ
ָר ׁ ֵ
אשי הֶ הָ ִרים) :ה( וְ הַ ּ ַמיִ ם הָ י ּו הָ לוֹ ְך וְ חָ סוֹ ר ַעד הַ ח ֶֹד ׁש הָ עֲ שִׂ ִירי ָּבעֲ שִׂ ִירי ְ ּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש

אשי הֶ הָ ִרים:
נִ ְרא ּו ָר ׁ ֵ

ישי
יראָ ה ְּבחַ ד ְלי ְַרחָ א ִא ְתחֲזִ יא ּו ֵר ׁ ֵ
יראָ ה ַּבעֲ שִׂ ָ
)ה( ו ַּמיָּא הֲ ווֹ אָ זְ ִלין וְ חָ ְס ִרין ַעד י ְַרחָ א עֲ שִׂ ָ

טו ַּר ּיָא:

שה) :ו( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ
אֲשר ָע ָ ׂ
)ו( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וַ ִּי ְפ ּ ַתח נֹחַ אֶ ת חַ לּ וֹ ן הַ ּ ֵתבָ ה ׁ ֶ
שה) :ו( וַ הֲ וָ ה ִמ ּסוֹ ף אַ ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין ו ְּפ ַתח נֹחַ יָת
אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וַ ִּי ְפ ּ ַתח נֹחַ אֶ ת חַ לּ וֹ ן הַ ּ ֵתבָ ה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ַּכ ַ ּות ּ ֵתבוֹ ָתא דִּ י עֲ בָ ד:

מ ַעל הָ אָ ֶרץ) :ז( וַ יְ ׁ ַש ַּלח
בשת הַ ּ ַמיִ ם ֵ
)ז( וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת הָ ע ֵֹרב וַ יֵּצֵ א יָצוֹ א וָ ׁשוֹ ב ַעד יְ ׁ ֶ
מ ַעל ָהאָ ֶרץ) :ז( וְ ׁ ַש ַּלח יָת ָע ְר ָּבא וּנְ פַ ק ִמ ּ ַפק וְ ָתב ַעד
בשת הַ ּ ַמיִ ם ֵ
אֶ ת הָ ע ֵֹרב וַ ּיֵצֵ א יָצוֹ א וָ ׁשוֹ ב ַעד יְ ׁ ֶ
יש ּו ַמ ּיָא ֵמ ַעל אַ ְר ָעא:
דְּ י ִַּב ׁ

מ ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה) :ח( וַ יְ ׁ ַש ַּלח
)ח( וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת הַ יּוֹ נָה ֵמ ִא ּתוֹ ִל ְראוֹ ת הֲ קַ לּ ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵ
יה ְל ֶמ ֱחזֵי
מ ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה) :ח( וְ ׁ ַש ַּלח יָת יוֹ נָה ִמ ְ ּלוָ ֵת ּ
אֶ ת הַ יּוֹ נָה ֵמ ִא ּתוֹ ִל ְראוֹ ת הֲ קַ לּ ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵ
הֲ קַ ִ ּליא ּו ַמ ּיָא ֵמ ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא:

)ט( וְ לֹא ָמצְ אָ ה הַ יּוֹ נָה ָמנוֹ חַ ְלכַ ף ַרגְ לָ ּה וַ ּ ָת ׁ ָשב אֵ לָ יו אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה ִּכי ַמיִ ם ַעל ּ ְפנֵי
כָ ל הָ אָ ֶרץ וַ ִּי ְׁשלַ ח יָדוֹ וַ ִּי ָּקחֶ הָ וַ יָּבֵ א אֹ ָת ּה אֵ לָ יו אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה) :ט( וְ לֹא ָמצְ אָ ה הַ יּוֹ נָה
ָמנוֹ חַ ְלכַ ף ַרגְ לָ ּה וַ ּ ָת ׁ ָשב אֵ לָ יו אֶ ל הַ ּ ֵתבָ ה ִּכי ַמיִ ם ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ וַ ִּי ְׁשלַ ח יָ דוֹ וַ ִּי ָּקחֶ הָ וַ ָּיבֵ א
אֲרי ַמ ּיָא ַעל
יה ְל ֵתבוֹ ָתא ֵ
תבָ ה) :ט( וְ לָ א אַ ְׁש ַּכחַ ת יוֹ נָה ְמנַח ְלפַ ְרסַ ת ַרגְ לַ ּה וְ ָתבַ ת ְלוָ ֵת ּ
אֹ ָת ּה אֵ לָ יו אֶ ל הַ ּ ֵ
יה ְל ֵתבוֹ ָתא:
יה וְ נ ְָסבַ ּה וְ אָ ֵעיל י ַָת ּה ְלוָ ֵת ּ
אַ ּ ֵפי כָ ל אַ ְר ָעא וְ אוֹ ִׁשיט יְ ֵד ּ

תבָ ה) :י( וַ יָּחֶ ל עוֹ ד
)י( וַ יָּחֶ ל עוֹ ד ִׁש ְב ַעת י ִָמים אֲחֵ ִרים וַ יֹּסֶ ף ׁ ַש ַּלח אֶ ת הַ יּוֹ ָנה ִמן הַ ּ ֵ
תבָ ה) :י( וְ אוֹ ִר ְ
יך עוֹ ד ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין אָ ח ֳָרנִ ין וְ אוֹ ִסיף
ִׁש ְב ַעת יָ ִמים אֲ חֵ ִרים וַ יֹּסֶ ף ׁ ַש ַּלח אֶ ת הַ יּוֹ נָה ִמן הַ ּ ֵ
ׁ ַש ַּלח יָת יוֹ נָה ִמן ּ ֵתבוֹ ָתא:

)יא( וַ ּ ָתבֹא אֵ לָ יו הַ יּוֹ נָה ְל ֵעת ֶע ֶרב וְ ִה ּנֵה עֲ לֵ ה זַיִ ת ָט ָרף ְּב ִפיהָ וַ יּ ֵַדע נֹחַ ִּכי קַ לּ ּו
הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ) :יא( וַ ּ ָתבֹא אֵ לָ יו הַ יּוֹ נָה ְל ֵעת ֶע ֶרב וְ ִה ּנֵה עֲ לֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְ ּב ִפיהָ וַ יּ ֵַדע נֹחַ
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ִּכי קַ לּ ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ:

ידע
ֵיתא ְּת ִביר נ ִָחית ְּבפו ַּמ ּה וִ ַ
יה יוֹ נָה ְל ִעדַּ ן ַר ְמ ׁ ָשא וְ הָ א ְט ַרף ז ָ
אֲתת ְלוָ ֵת ּ
)יא( וַ ַ

אֲרי קַ ִ ּליא ּו ַמיָא ֵמ ַעל אַ ְר ָעא:
נֹחַ ֵ

)יב( וַ ִּייָּחֶ ל עוֹ ד ִׁש ְב ַעת י ִָמים אֲחֵ ִרים וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת הַ יּוֹ נָה וְ לֹא י ְָספָ ה ׁשוּב אֵ לָ יו
שוּב אֵ לָ יו עוֹ ד) :יב(
עוֹ ד) :יב( וַ ִּייָּחֶ ל עוֹ ד ִׁש ְב ַעת י ִָמים אֲחֵ ִרים וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת הַ יּוֹ נָה וְ לֹא י ְָספָ ה ׁ
וְ אוֹ ִר ְ
יה עוֹ ד:
יך עוֹ ד ׁ ַש ְב ָעה יוֹ ִמין אָ ח ֳָרנִ ין וְ ׁ ַש ַּלח יָת יוֹ נָה וְ לָ א אוֹ סֵ יפַ ת ְל ִמ ּתוּב ְלוָ ֵת ּ

אשוֹ ן ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש חָ ְרב ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ַעל
)יג( וַ יְ ִהי ְּבאַ חַ ת וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ָּב ִר ׁ
הָ אָ ֶרץ וַ יָּסַ ר נֹחַ אֶ ת ִמ ְכסֵ ה הַ ּ ֵתבָ ה וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה חָ ְרב ּו ּ ְפנֵי הָ ֲ
א ָד ָמה) :יג( וַ יְ ִהי ְ ּבאַ חַ ת
אשוֹ ן ְ ּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש חָ ְרב ּו הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ וַ ָיּ ַסר נֹחַ אֶ ת ִמ ְכסֵ ה הַ ּ ֵתבָ ה
וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ָּב ִר ׁ
וַ ַּי ְרא וְ ִה ּנֵה חָ ְרב ּו ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה) :יג( וַ הֲ וָ ה ְּב ִׁש ְּת ְמאָ ה וְ חַ ד ְׁשנִ ין ְּבקַ ְד ָמאָ ה ְּבחַ ד ְלי ְַרחָ א נְ גוּב ּו ַמ ּיָא ֵמ ַעל
אַ ְר ָעא וְ אַ ְעדִּ י נֹחַ יָת חוֹ פָ אָ ה דְּ ֵתבוֹ ָתא וַ ֲחזָא וְ הָ א נְ גוּב ּו אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא:

שה הָ אָ ֶרץ) :יד( וּבַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י
)יד( וּבַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְּב ִׁשבְ ָעה וְ ֶעשְׂ ִרים יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש י ְָב ׁ ָ
ְּב ִׁש ְב ָעה וְ ֶעשְׂ ִרים יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש י ְָב ׁ ָ
ישת
שה ָהאָ ֶרץ) :יד( ו ְּבי ְַרחָ א ִּתנְ ָינָא ְּב ַעשְׂ ִרין וְ ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ָמא ְלי ְַרחָ א י ִַּב ׁ ַ
אַ ְר ָעא:

רש"י
)יג( בעצם היום הזה  -למדך הכתוב שהיו
בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו נכנס
לתיבה אנו שוברין אותה והורגין אותו אמר
הקב"ה אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי
יקום:
)יד( צפור כל כנף  -דבוק הוא צפור של כל
מין כנף לרבות חגבים )כנף זה לשון נוצה כמו
)ויקרא א'( ושסע אותו בכנפיו שאפי' נוצתה
עולה אף כאן צפור כל מין מראית נוצה(:
)טז( ויסגור ה' בעדו  -הגין עליו שלא
ישברוה הקיף התיבה דובים ואריות והיו
הורגים בהם ופשוטו של מקרא סגר כנגדו מן
המים וכן כל בעד שבמקרא לשון כנגד הוא
)בראשית כ( בעד כל רחם )מ"ב ד( בעדך
ובעד בניך )איוב ב( עור בעד עור )תהלים ג(
מגן בעדי )ש"א יב( התפלל בעד עבדיך כנגד
עבדיך:
)יז( ותרם מעל הארץ  -משוקעת היתה
במים י"א אמה כספינה טעונה המשוקעת
מקצתה במים ומקראות שלפנינו יוכיחו:
)יח( ויגברו  -מאליהן:
)כ( חמש עשרה אמה מלמעלה  -למעלה
של גובה כל ההרים לאחר שהושוו המים
לראשי ההרים:
כב( נשמת רוח חיים  -נשימה של רוח חיים:

אשר בחרבה  -ולא דגים שבים )סנהדרין
קח(:
)כג( וימח  -לשון ויפעל הוא ואינו לשון
ויפעל והוא מגזרת ויפן ויבן כל תיבה שסופה
ה"א כגון בנה מחה קנה כשהוא נותן וי"ו יו"ד
בראשה נקוד בחירק תחת היו"ד :אך נח .לבד
נח זהו פשוטו ומדרש אגדה )ב"ר( גונח וכוהה
דם מטורח הבהמות והחיות ויש אומרים
שאיחר מזונות לארי והכישו ועליו נאמר
)משלי יא( הן צדיק בארץ ישולם:
)א( ויזכור אלהים  -זה השם מדת הדין הוא
ונהפכה למדת רחמים ע"י תפלת הצדיקים
ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים
למדת הדין שנאמר )בראשית ו( 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 השחיתודרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה :ויעבר
אלהים רוח  -רוח תנחומין והנחה עברה
לפניו :על הארץ  -על עסקי הארץ :וישכו -
כמו )אסתר ב( כשוך חמת המלך לשון הנחת
חמה:
)ב( ויסכרו מעינות  -כשנפתחו כתיב כל
מעינות וכאן אין כתיב כל לפי שנשתיירו
מהם אותן שיש בהם צורך לעולם כגון חמי
טבריא וכיוצא בהם :ויכלא  -וימנע כמו
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)ו( מקץ ארבעים יום  -משנראו ראשי
ההרים :את חלון התיבה אשר עשה  -לצהר
)ב"ר( ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה
ויציאה:
)ז( יצוא ושוב  -הולך ומקיף סביבות התיבה
ולא הלך בשליחותו שהי' חושדו על בת זוגו
כמו ששנינו באגדת חלק )סנהדרין קח( :עד
יבשת המים  -פשוטו כמשמעו אבל מדרש
אגדה מוכן היה העורב לשליחות אחרת
)כשיבשו המים( בעצירת גשמים בימי אליהו
שנאמר )מלכים יז( והעורבים מביאים לו
לחם ובשר:
)ח( וישלח את היונה  -לסוף ז' ימים שהרי
כתיב ויחל עוד ז' ימים אחרים מכלל זה אתה
למד שאף בראשונה הוחיל ז' ימים :וישלח -
אין זה לשון שליחות אלא לשון שלוח שלחה
ללכת לדרכה ובזו יראה אם קלו המים שאם
תמצא מנוח לא תשוב אליו:
)י( ויחל  -לשון המתנה וכן )איוב כט( לי
שמעו ויחלו והרבה יש במקרא:
)יא( טרף בפיה  -אומר אני שזכר היה לכן
קוראו פעמים לשון זכר ופעמים לשון נקבה
לפי שכל יונה שבמקרא לשון נקבה כמו
)שה"ש ה( כיונים על אפיקי מים רוחצות
)יחזקאל ז( כיוני הגאיות כולם הומות )הושע
ז( כיונה פותה :טרף  -חטף ומדרש אגדה
לשון מזון ודרשו )עירובין יח( בפיה לשון
מאמר אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו
של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם:
)יב( וייחל  -הוא לשון ויחל אלא שזה לשון
ויפעל וזה לשון ויתפעל ויחל וימתין וייחל
ויתמתן:
)יג( בראשון  -לר"א הוא תשרי ולרבי יהושע
הוא ניסן )ר"ה יב( :חרבו  -נעשה כמין טיט
שקרמו פניה של מעלה:
)יד( בשבעה ועשרים  -וירידתן בחדש השני
בי"ז אלו י"א ימים שהחמה יתירה על הלבנה
שמשפט דור המבול שנה תמימה היה :יבשה
 -נעשה גריד כהלכתה:

)תהלים מ( לא תכלא רחמיך )בראשית כג( לא
יכלה ממך:
)ג( מקצה חמשים ומאת יום  -התחילו
לחסור והוא אחד בסיון כיצד בכ"ז בכסליו
פסקו הגשמים הרי ג' מכסליו וכ"ט מטבת
הרי ל"ב ושבט ואדר וניסן ואייר קי"ח הרי
ק"נ:
)ד( בחדש השביעי  -סיון והוא שביעי
לכסליו שבו פסקו הגשמים :בשבעה עשר יום
 מכאן אתה למד שהיתה התיבה משוקעתבמים י"א אמה שהרי כתיב בעשירי באחד
לחדש נראו ראשי ההרים זה אב שהוא עשירי
למרחשון לירידת גשמים והם היו גבוהים על
ההרים חמש עשרה אמה וחסרו מיום אחד
בסיון עד אחד באב חמש עשרה אמה לששים
יום הרי אמה לד' ימים נמצא שבי"ו בסיון לא
חסרו אלא ד' אמות ונחה התיבה ליום
המחרת למדת שהיתה משוקעת י"א אמה
במים שעל ראשי ההרים:
)ה( בעשירי וגו' נראו ראשי ההרים  -זה אב
שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם .וא"ת
הוא אלול ועשירי לכסליו שפסק הגשם כשם
שאתה אומר בחדש השביעי סיון והוא שביעי
להפסקה אי אפשר לומר כן על כרחך שביעי
אי אתה מונה אלא להפסקה שהרי לא כלו
ארבעים יום של ירידת גשמים ומאה וחמשים
של תגבורת המים עד אחד בסיון ואם אתה
אומר שביעי לירידה אין זה סיון והעשירי
א"א למנות אלא לירידה שאם אתה אומר
להפסקה והוא אלול אי אתה מוצא בראשון
באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ שהרי
מקץ ארבעים משנראו ראשי ההרים שלח את
העורב וכ"א יום הוחיל בשליחות היונה הרי
ששים יום משנראו ראשי ההרים עד שחרבו
פני האדמה וא"ת באלול נראו נמצא שחרבו
במרחשון והוא קורא אותו ראשון ואין זה אלא
תשרי שהוא ראשון לבריאת עולם ולרבי
יהושע הוא ניסן:
ð"òì
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