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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 "אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרותיו" )בראשית ו' ט( 

 פתיחת הכתוב היא לספר בתולדותיו של נח, "אלאה תולדת נח", וסיומו מספרת בשבחו, "נח איש צדיק תמים"? 
ורעיון, כמו " שאפשר לומר בלשון "תולדה" גם על תולדות נפשיות, מעלות וחסרונות, הגיון תוספת ברכהמתרץ ה"

שאומרים "ילדי רוחי", וכמאמר הכתוב "הרה עמל והוליד און" )איוב טו' לה(. לפי זה כולל כאן הלשון "תולדת" שני 
 מיני תולדות, והכתוב פתח בתולדות הנפשיות, "איש צדיק תמים", וסיים בתולדות הגופניות, "ויולד נח".

 

 בשר אשר בו רוח חיים" )בראשית ו' יז( "ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל 
" מדוע היה עונשם של אנשי דור המבול, שגזלו וחמסו, דווקא על ידי מבול של מים ולא נענשו באופן כלי יקרשואל ה"

אחר? ומתרץ שהטעם שהקב"ה דן את אנשי דור המבול הוא לפי שחטאו בעבודה זרה בזנות ובגזל. על עבודה זרה 
ר מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו המים" )ירמיה ב' יג(. על עוון של נאמר "אותי עזבו מקו

גילוי עריות, כמו הבא על אשת איש, העונש הוא מיתה בחנק. ואמרו חז"ל "אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין, 
שדור המבול, שנכשלו באשת איש  דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב חנק או טובע בנהר..." )כתובות ל( יוצא

שמיתתם בחנק, דין הוא שיטבעו במים. בעוון הגזל, לפי שכל גוזל נכנס לתוך תחום חבירו על כן דין הוא להביא 
עליהם שטף מים רבים, שאז כל טיפה נוגעת בחבירתה ונכנסת אל תוך גבולה, כיון שבגשמי ברכה לכל טיפה יש דפוס 

ן כל טיפה וטיפה, כדי שלא תכנס אחת בגבול חברתה, וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו בפני עצמה וכמלא נימא יש בי
 דין הוא, שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז כל הטיפות מתערבבות.  

 

 "בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" )בראשית ז' א( 

בים קודם המבול במטרה להיכנס לתוכה בימי המבול, אבל כעת, שנח אמנם בנה את התיבה ימים ר הרמב"ןמבאר 
כאשר קרב עת המבול "בחדש השני בעשור לחדש", חוזר ומצוה אותו הקב"ה שיבא הוא וכל ביתו אל התיבה כמו 
שנאמר לו בראשונה "אתה ובניך ואשתך ונשי בניך" )בראשית ו' יח(. כאן מחדש הקב"ה לנח שמשפחתו ניצלת בזכותו 

שהרי אמר הכתוב "אותך ראיתי צדיק לפני" ולא אמר "אתכם ראיתי צדיקים לפני". הכתוב גם מזרז את נח  בלבד,
ואומר שזה הזמן לקחת ולהביא מהבהמה הטהורה ומהעוף הטהור שבעה שבעה. וגם מודיע הכתוב לנח מהו היום 

 נח" )בראשית ז' יג( מפני מי המבול.שבו יחל המבול שיבא בו אל התיבה. וכך אמנם עשה, שנאמר "בעצם היום זה בא 
 

 "מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף" )בראשית ז' ח( 

הכתוב מבדיל בין בהמה טהורה לבהמה טמאה, אך נשאלת השאלה מדוע לא עושה זאת הכתוב גם בנוגע לעוף, 
סימני הטהרה של הבהמה לסימני הטהרה " שיש הבדל בין משך חכמהלהבדיל בין העוף הטהור לעוף טמא? מתרץ ה"

, והם לא היו ידועים לנח. אבל בבהמות סימני של העוף. סימני הטהרה של העוף הם פנימיים, זפק וקורקבן נקלף
הטהרה הם חיצוניים, מעלה גרה ומפריס פרסה. ורק אחרי שעלו העופות לתיבה ונח פרנס אותם שנים עשר חודש, 

 שבעה, אז ידע נח את כל סימני הטהרה.וראה מי באו שנים ומי באו 
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 "תחתים שניים שלישים תעשה" )בראשית ו' טז( 

שהכתוב מרמז אל חיי האדם, וניתן לחלקם לשלשה שלבים. תחתיים, ימי  עם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נאומר 
נעוריו של האדם, שבהם הוא עוסק בדברים שפלים ומאוסים. שניים, אמצע שנותיו, בהם הוא עוסק בענייני העולם 

 הזה. שלישים, סוף שנותיו של האדם, בהם הוא צריך לראות ולתקן את הכל לבל יאסף עם חטאים נפשו. 
 

 את אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך" )בראשית ו' יח("וב

ומר שעיקר ההצלה בזכות נח, שכתוב א" שלכאורה המילה "איתך" בפסוק מיותרת. ומתרץ שהכתוב פנים יפותאומר ה"
, זה םמציל את הבני באה שה. ומכולם ניצולים בזכותו, דכתיב "אותך"ו"כי אותך ראיתי צדיק לפני" )בראשית ז' א(, 

ברור, שהרי אב מזכה את בנו כמפורש בפסוקים רבים, החידוש כאן שבזכות נח ניצולו אפילו אשתו ואפילו נשי בניו. 
הסבר נוסף למילה "אותך" הוא שמסתבר היה לומר שנח יכנס אחרון לתיבה, כמו שמסופר על נחום איש גם זו )תענית 

כך את המטה, שכל זמן שהוא בבית אין סכנה. גם כאן כיון כא.( שהיה בבית רעוע, ואמר שיפנו את הכלים ואחר 
ינו אומרים שהם יבואו תחילה אל התיבה, כי כל זמן שנח לא נכנס הם יבזכות נח, אם כן ה אשלמדנו שההצלה הי

 בטוחים, בא הכתוב כאן לומר שכיון שכבר הובטח מפי ה' שהם ינצלו בזכותו, הם יכולים להיכנס לתיבה גם אחרי נח.
 

 נים שנים באו" )בראשית ז' ט("ש
" הקדוש שהכתוב דקדק לומר "באו" דהיינו הגיעו מעצמם ונח לא הוצרך לחפש אותם. ומה שאמר אור החייםמבאר ה"

הכתוב "שנים שנים" הכוונה היא לכל הבאים לתיבה כולל הבהמה הטהורה והעוף, למרות שעליהם צווה נח להכניס 
שלצורך קיום כל המין דרושים שניים בלבד, לכן לצורך קיום המינים, שזה  " הקדושאור החייםשבעה, ומסביר ה"

כביכול באחריות הקב"ה, הגיעו "שנים שנים" מכל החיות ונכנסו לתיבה מעצמם, וחמשת הנותרים הביא הקב"ה עד 
רך קיום המין התיבה, ונח היה צריך בעצמו לקבל אותן ולהכניסן לתיבה, כפי שצווה "תקח לך", כיון שהדבר אינו לצו

על נח היה לטרוח בעצמו ולא יטרחו מן השמים עליו, וזו גם כוונת הפסוק בהמשך "ויבואו אל נח אל התיבה שנים 
 שנים" )בראשית ז' טו( שפירושו שמה שבאו מעצמן היו "שנים שנים".

 

 "נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו" )בראשית ז' יא(

שלכאורה ראוי היה יותר לכתוב "ביום הזה נפתחו ארבות השמים ונבקעו כל מעינות תהום", כלומר  רבינו בחייאומר 
מצאנו שכאשר ושמדובר בקללה ופורענות. שהסיבה היא להקדים את המים העליונים למים התחתונים. ומתרץ שיתכן 

תהום רובצת תחת" )בראשית מדובר בברכה הקדים הכתוב את השמים לפני הארץ שנאמר "ברכות שמים מעל ברכות 
מט' כה( וגם משה, מזכיר השמים לפני הארץ "ממגד שמים מטל ומתהום רובצת תחת" )דברים לג' יג(. זו הסיבה 

להים מבול על הארץ", כיון שלא רצה הכתוב -שנאמר "ויהי המבול על הארץ" )בראשית ז' יז( ולא נאמר "ויבא א
אמר "ואני הנני מביא את המבול" )בראשית ו' נא המביא את המבול, שכבר להזכיר את ה' בפורענות, כי ידוע שה' הו

יז(, אבל התורה אשר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" )משלי ג' יז( מסתירה את ה' בעניין הפורענות ולא 
ום". אבל להים את כל היק-מזכירה אותו. וכן מה שנאמר "וימח את כל היקום" )בראשית ז' כג( ולא אמר "וימח א

להים -בעניין של הצלה ורחמים הכתוב כן מזכיר את ה', שכתוב "ויסגר ה' בעדו" )בראשית ז' טז(, וכתוב "ויעבר א
רוח על הארץ" )בראשית ח' א(. וכן מצאנו כאשר העניש הקב"ה את אדם וחוה אמר הכתוב "אל האשה אמר" )בראשית 

את ה' בקללתם. אבל במידת רחמנות כאשר ריחם עליהם והלבישם ג' טז(, "ולאדם אמר" )בראשית ג' יז(, ולא הזכיר 
 להים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" )בראשית ג' כא(. -הזכיר בהם את ה', זהו שכתוב "ויעש ה' א

 

 "כירק עשב נתתי לכם את כל" )בראשית ט' ג(
 "שלא הרשיתי לאדם הראשון בשר אלא ירק עשב" )רש״י(

שלפי הכתוב משמע שהאדם לא אכל בשר, ואילו חז"ל אמרו )סנהדרין פרק ד׳ מיתות(  ני דוד"רבינו החיד"א ב"פאומר 
"תאכל אבל לא אבר מן החי", כלומר, אם הצריך הכתוב להזהיר על איבר מן החי זאת אומרת שהאדם כן אכל בשר, 

בשר על ידי הוצאת  איך זה מסתדר? מתרץ רבינו החיד"א בשם הנימוקי רי"ד, שהאדם לא הצטווה לשחוט ולאכל
נשמה, אבל אם ימצאה בהמה שחוטה מותר לו לאכלה, והיינו אומרים לפי זה, שיהיה מותר לו לאכול איבר מן החי, 

 שהרי לא הוצאה הנשמה, לכן הוצרך הכתוב להזהיר על אבר מן החי. 
 

 "ואני הנני מקים את בריתי אתכם" )בראשית ט' ט(
מקים את בריתי שלא לשחת עוד הארץ בתנאי שלא תשפכו דם נקי, אבל " שהכתוב אומר שאני ספורנומבאר ה"

בשפיכת דם נקי תשחת הארץ, כאמרו "כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר" )במדבר לה' לג(, אבל על כל 
 שאר העבירות ילקה החוטא בלבד אבל הארץ לא תשחת. 
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