
 פרשת נח

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש are מחויב 
to learn every י"רש .  

 
 
1 )s'י "רש- Fundamental:  
 
 בדרתיו  ט:ו
 כי מלאה יג:ו
 עשה לך יד:ו

 
 נח ובניו ז:ז
 ויהי הגשם יב:ז
 מכל אשר בחרבה כב:ז
 אך נח כג:ז

 
 ויזכר אלקים  א:ח
 מנעריו כא:ח

 
 וחתכם  ב:ט
 כל הפסוק ד:ט
  כל הפסוק  ה:ט
 ואתם פרו ורבו ז:ט
  כל הפסוק טז:ט
 ויקח שם ויפת כג:ט
 וישכן כז:ט

 
 כל הפסוק א:יא
 כל הפסוק כח:יא
 כל הפסוק לב:יא
 

 :Recommended -מפרשים ( 2
 

 מתהלך -תמים  -צדיק : שלוש דרגות/ ' בעבודת ה' תמימות'הגדרת המושג  ב"הקדמה ר
 

  :פרק ו
 :פסוק

 אלה תולדות נח אברבנאל   ט
הגדרת מושג " / התהלך"לבין " הלד"מה בין / מעלות נח  -אלא תולדות נח  בחיי ' ר 

 ז "סוד העיבור לעומת נטיה אחרי ע/ התוכחה 
 ותשחת הארץ אברבנאל  יא

 
 :פרק ז
 :פסוק

מצוות הם מושגים לנימוס המדינה ולהנהגה הטבעית  7( )7דף )ה בא אתה "ד משך חכמה א
 כ פרישות נח מאשתו"משא

 "  תקח לך"ובין " יבואו אליך"מה בין / סוד רקרבנות  - מכל הבהמה הטהורה בחיי' ר ב
 הקרבנות ומידת הרחמים  



אין מיחסים / בכתיבת התורה " דרכיה דרכי נעם" - נבקעו כל מעינות תהום רבה  בחיי' ר יא
  את שמו יתברך לפורענות

 
  :פרק ח
  :פסוק

 ויעבר אלקים רוח דעת זקנים   א
קל וחומר / בגן עדן  -בארץ ישראל  -המבול בעולם  - פיה והנה עלה זית טרף ב בחיי' ר יא

 מידת הבושת/ מעופות לבשר ודם 
 'כי יצר לב וגו אור החיים כא 

  ה משננער"דף סה ד - מנעריו גור אריה 
  ספורנו  כב

 
                         :פרק ט
 :פסוק

 כי בצלם אלקים ספורנו   ו
 ואתם פרו ורבו משך חכמה   ז

 זאת אות הברית אשר אני נתן ן"רמב  יב
/ שבועה  -מתנה  -נתינה " / אות"הגדרת המושג  - את קשתי נתתי בענן  בחיי' ר  יג

 ('ועל דרך השכל'עד / )הסתמכות על תרגום אונקלוס 
 והיתה לאות ברית ספורנו 

 אזהרה על התאוות/ אזהרה על היין / גפן לעומת כרם  -ויחל נח איש אדמה  בחיי' ר כ
 ( עבודת הצבור נראה כירידה אבל באמת הוי עליה( )01דף ) - איש האדמה  משך חכמה 

       ה על שם"דף סח ד -אהלה  גור אריה  כא
 ה וחם שבזה"דף סט ד -ויקח שם  גור אריה  כג
 יפת Hirsch  כז

 
  :פרק י
 :פסוק

שבעים איש ביסוד בני /  מקור לשבעים אומות- ואלא תולדות בני נח  בחיי' ר א
 רציפות במסורת ההיסטורית מאדם הראשון עד מתן תורה/ישראל

טעם / שינוי שמות מזמן הולדתם ועד היותם לאומות   - וכנען ילד את צידון בחיי' ר טו 
 הפקדת ארץ ישראל בידי משפחת חם

                           

  :פרק יא
  :פסוק

שבעים /סידור אותיות הויה למפרע מעיד על מעדת הדין  -' וכו' כי שם בלל ה בחיי' ר  ט
מלאכים אינם נזקקים ללשון  / עליונות לשון הקודש / אומות ושבעים לשונות 

 ארמית
תחיית המתים / מועד הגאולה / אין זכרון מיתה בתולדות שם  -אלא תולדות שם  בחיי' ר כ

 לישראל בלבד
 ה שהרשעים"דף עו ד -וימת תרח  גור אריה  לב

אותיות חריגות כחלק משבעים ( / תרח)מזכה אב ( אברהם)ברא  -וימת תרח בחרן  בחיי' ר 
  הפנים של תורה וחמישים שערי בינה שבה 

 (המשך)פרשת נח 


