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-ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-ֹנַח. ַוּיֹוֶלד ֹנַח ְׁש�ָׁשה ָבִנים ֶאת-ָהֱא�ִהים ִהְתַהֶּל�-ֶאת ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח "
ַּדְרּכֹו -ֶאת ָּבָׂשר-ָּכלִהְׁשִחית -ִּכי ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתהָהָאֶרץ -ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱא�ִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס.ָיֶפת. 

  ָהָאֶרץ.-ַעל
ֹגֶפר -ָהָאֶרץ. ֲעֵׂשה ְל0 ֵּתַבת ֲעֵצי-ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס-ִּכי ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני-ַוֹּיאֶמר ֱא�ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל

  ָתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבֹּכֶפר.ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת אֹ -ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת
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ְל0 -ֹאְת0 ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה.  ב ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח-ַהֵּתָבה  ִּכי-ֵּביְת0 ֶאל-ַאָּתה ְוָכל-א ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ְלֹנַח ֹּבא
.  ג ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ִאיׁש ְוִאְׁשּתוֹ ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר �א ְטֹהָרה ִהוא ְׁשַנִים -ּוִמן ִאיׁש ְוִאְׁשּתוֹ ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה 
-ָּכל-ִעים ָלְיָלה ּוָמִחיִתי ֶאתָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרּבָ -ָהָאֶרץ.  ד ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל-ְּפֵני ָכל-ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל

ָהָאֶרץ.  -ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל-ִצָּוהּו ְיהָוה.  ו ְוֹנַח ֶּבן-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  ה ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה -ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמן-ַהֵּתָבה  ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול.  ח ִמן-יו ִאּתֹו ֶאלָבנָ -ז ַוָּיֹבא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי

  ֹנַח.-�ִהים ֶאתַהֵּתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֱ -ֹנַח ֶאל-ָהֲאָדָמה.  ט ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל-ֹרֵמׂש ַעל-ָהעֹוף ְוֹכל ֲאֶׁשר-ּוִמן
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ָּבָׂשר ָּבעֹוף -ִאְּת0 ִמָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ָבֶני0 ִאָּת�.  יז ָּכל-ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּת0 ּוָבֶני0 ּוְנֵׁשי-ֹנַח ֵלאֹמר.  טז ֵצא ִמן-טו ַוְיַדֵּבר ֱא�ִהים ֶאל

-ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי-ָהָאֶרץ.  יח ַוֵּיֵצא-ַהְיֵצא) ִאָּת� ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעלָהָאֶרץ הוצא (-ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל
  ַהֵּתָבה.-ָהָאֶרץ ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו ִמן-ָהעֹוף ֹּכל רֹוֵמׂש ַעל-ָהֶרֶמׂש ְוָכל-ַהַחָּיה ָּכל-ָבָניו ִאּתֹו.  יט ָּכל

  פרשת נח) מתוך בדילוגים(
  

ּיֹום ְו�א ַּבַּלְיָלה,  ֶׁשָהָיה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו:  ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ֶׁשָעָׂשה ֹנַח ַּבֵּתָבה �א ָטַעם ַטַעם ֵׁשָנה,  �א הּוא ְו�א ָּבָניו,  �א ּבַ 
ת ְּבָׁשָעה ַאַחת ַּבּיֹום,  ְוֵיׁש ִּבְׁשַּתִים,  ְוֵיׁש ְּבָׁשלֹוש,  ְוֵיׁש ְּבַאְרַּבע,  ָעסּוק ָלזּון ֶאת ַהְּנָפׁשֹות ֶׁשָהיּו ִעּמֹו.  ֵיׁש ְּבֵהָמה ֶׁשָהְיָתה אֹוֶכלֶ 

ֶבן ל ִמין ָוִמין ְלִפי ֶׁשָהָיה ָלמּוד:  ּתֶ ְוֵיׁש ִּבְׁשִליׁש ַהַּלְיָלה,  ְוֵיׁש ְּבֶאְמָצעֹו ֶׁשל ַלְיָלה,  ְוֵיׁש ִּבְקִריַאת ַהֶּגֶבר.  ּוָמה ָהָיה ַמֲאִכיָלן?  ּכָ 
ָׁשָהה ֹנַח ָלזּון ֶאת ָהֲאִרי  ִלְגַמִּלים,  ְזמֹורֹות ְלִפיִלים,  ְׂשעֹוִרים ַלֲחמֹוִרים,  ֲחצּובֹות ִלְצָבִאים,  ְזכּוִכית ְלַנֲעִמּיֹות.     ַּפַעם ַאַחת

  ֶׁשָהָיה ּגֹוֵנַח ְוכֹוֵחַח ָּדם ִמֹּטַרח ַהְּבֵהמֹות ְוַהַחּיֹות.   –ְוִהִּכיׁשֹו ְוָיָצא צֹוֵלַע,  ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוִּיָּׁשֶאר ַא� ֹנַח" (בראשית ז, כג) 
 (מדרש רבה בראשית)

  
  מענין המבול ותיבת נח.

  קנו בפנים האידרא.תהאידרא דרשב"י ע"ה, שהתיקונים נ שדומה לו הי'
להתפשט בעולם מצד שמדה"ד כמו שנתקן העולם כולו ע"י גידול בע"ח והספקת מזונם, בתוך התיבה, רק לא הי' אפשר 

כן התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה לא הי' אפשר -גרמה שיהי' מבול ע"פ כל הארץ, לכלות פשע ולהתם חטאת. וכמו
פשות לב אנשי העולם ע"י זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות, אבל כשישלם העולם יצאו ישיתפשטו בעולם, מפני ט

  חות.וגוף יצאו חפשי אותם הכחפשי מהמאסר, וכן כשישלם ה
ת עולם. ע"כ שולט הוא והנה הקב"ה ברא את האדם בחכמה, והכין בטבעו כחות לתשובה, כיון שהתשובה קדמה לבריא

רוח. אבל לא זהו התכלית. -בלחץ וקצר -ובשכל  ,בתור עצבון -חותיו, אבל הכנוס הזה מורגש בלב ואליו כ סבנפשו לכנו
אפשר -לנסות כוחותיו אולי יוכל לשלח חפשי ויעבדו עבודת השי"ת ביתר שאת ; כי אי רק במשך התיקון צריך האדם

אם בנפש מלאה אמץ -תורה להתרחב ולרדת אל עומק החכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות כי-לתלמוד
דרכים, שיוכל לנסות  מאוסרת. והוא ענין שילוח העורב והיונה, שימצא האדם בנפשו-ורוח גבורה ללכת ברחבה, בלתי

כחותיו בדבר שלא יהי' חשש הפסד וסכנה, כמו נח ששלח מעופפים שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. וכשיראה 
שהקלקול לא נתקן לגמרי יאסוף אותם אל תיבתו, עד שידע כי חרבה פני הארץ, ואז יתישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד 

  להחפש, וזהו דוגמת מאמר השי"ת לנח צא מן התבה.כבודו של הקב"ה וקיום תורתו ראוי לו 
  (הרב קוק, "מוסר אביך")

  
  הקדמת הרב המחבר זצ"ל.

אמר המחבר: החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם 
  אצלם פירסום גדול.

כי לא תמצא ברוב דברי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד 
מצוי מאד והשכחה רבה. על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה  מה שאמתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם

בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חדושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל 
ם אל לבו חובתו אשר התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, וישי

  הוא מתעלם ממנה.
  )ילת ישרים(הקדמת המס

1

2

3

4


