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אור וחום ההתקשרות

דיתפרנסון  באופן  היא  חב"ד שהשפעתם  נשיאי  ...בפרט 
מיני', וכמו כן ניכרת השפעה זו על החסידים עד לאכילה 
חב"ד  דנשיאי  אמיתי  חסיד  שזה  שניכר  שלהם,  ושתי' 
המתנהג באופן דהולך בדרכיו, לא רק בנוגע להעבודה בג' 

קוין דתורה עבודה וגמ"ח אלא גם בעניני רשות שלו.
)תוכן קצר משיחות תשמ"ט, עמ' 85( 
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת נח | פרשה של מנוחה

כללות העניין ד"נח" )נייחא( הוא השם דכל הפרשה כולה - "שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש", שבו 
מתבטא התוכן דכל הסדרה כולה )כל ענייני הסדרה( - נייחא. זאת אומרת, גם כאשר מדובר אודות 
פסוקי הפרשה שבהם מדובר אודות היפך העניין דנייחא - הנה, כאשר שואלים אותו לאיזו פרשה שייך 
פסוק זה, משיב הוא - על-פי "תורת אמת" - שפסוק זה שייך לפרשת "נח", כלומר, אין הכוונה שהוא 
מזכיר כאן את העניין ד"נח" כדי לסיים בדבר טוב, וכיוצא בזה, אלא האמת היא )על פי "תורת אמת"( 

שפסוק זה הוא חלק מפרשת "נח" - נייחא.

וזוהי הההוראה והנתינת כח לכל אחד ואחת מישראל, שעל-ידי עבודתו ופעולתו למלא את שליחות 
נייחא  נח",  ד"נח  העניין  את  פועל  הוא  הרי  יצרה",  ד"לשבת  באופן  העולם  קיום  את  לפעול  הבורא 

בעליונים ונייחא בתחתונים. 

)משיחת שבת פרשת נח תשמ"ג, תורת מנחם תשמ"ג כרך א' עמ' 371(

מגדולי  חקירה  בספרי  שלמד  שלאחר  ששאל  לאחד 
גם משפיע  וזה  באמונה,  ספיקות  אצלו  התעוררו  ישראל, 

על בריאות הגוף:

טוב  – מה  והשאלות המתעוררות אצלו  בקשר להספקות 
מלחמה  )לא  לגמרי  מהם  דעת  יסיח  חדשים  איזה  שלמשך 
בהספקות(, שאז התקוה ש"יבריא", ובמילא יהי' מסוגל יותר 

ומוכשר לפותרם כדבעי. 

גרושין  הל'  הרמב"ם  מהודעת  כן[  גם   =[ ג"כ  ולהעיר   –
ספ"ב, ובל' רבנו הזקן ַא איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין 
אפגעריסן פון אלקות ]= יהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות 

בנפרד מאלוקות[.

שני  של  אחידה  כדעה  יעשה   - הגוף  לבריאות  בנוגע 
רופאים מומחים.

להסיח דעת, לא להילחם

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ג' במרחשון ה'תש"פ – י' במרחשון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' איסורי ביאה פרק ג-ה.ג' במרחשווןו'
הל' חובל ומזיק.. 

בפרקים אלו. פרק 
א.

מל"ת שלו. שלה. שלז. שלח. 
שלט.

מל"ת שמ. שמא. שמב. שמג. פרק ב.פרק ו-ח.ד' במרחשווןש"ק
שדמ. שמה.

מל"ת שמח. שמט. שנ. שנא.פרק ג.פרק ט-יא.ה' במרחשווןא'

מל"ת שנב. שמז. שמו.פרק ד.פרק יב-יד.ו' במרחשווןב'

מל"ת נב. נג. נה. נד. שנד. שס. פרק ה.פרק טו-יז.ז' במרחשווןג'
שסא.

מל"ת קסא. קסב. מ"ע לח. פרק ו.פרק יח-כ.ח' במרחשווןד'
מל"ת קס. קנח. קנט.

ט' במרחשווןה'
פרק כא-כב. הל' מאכלות 

אסורות.. בפרקים אלו. פרק 
א.

מל"ת שנג. מ"ע קמט.פרק ז.

מ"ע קנ. קנא. קנב. מל"ת קעב. פרק ח.פרק ב-ד.י' במרחשווןו'
קעד.



 המבול – טהרה 
אחר טהרה

התורה קודמת ונעלית מהחסרונות והפגמים שנגרמים מההעלם והסתר 
שבעולם • כשאדמו"ר הזקן קרא בתורה, התפרשה התורה כפי שהיא מצד 
 • קללות"  נשמעו  “לא  התוכחה  פרשת  את  כשקרא  אף  ולפיכך,  עצמה, 
סיפור המבול בתורה מצד עצמה אינו סילוק חטאים אלא תוספת טהרה 

והזדככות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א 
ידוע מאמר חז"ל1 שהתורה קדמה לעולם, כלומר, 
מצד אחד שייכת התורה לגדרי העולם )שהרי המושג 
של קדימה שייך רק בנוגע לדברים שיש קשר ושייכות 

ביניהם(, וביחד עם זה – קדמה התורה לעולם.
בכללותו,  לעולם  קדמה  שהתורה  מכיון  והנה, 
אפילו ביחס לרגע הראשון של התהוות העולם, “עולם 
בודאי  הרי   – השלימות  בתכלית  נברא"2,  מילואו  על 
שקדמה התורה לעולם כפי שהוא במצב של חיסרון, 
עד למצב של חטא כפשוטו, החל מהחטא הידוע של 
אדם הראשון )משך זמן לאחרי תחילת הבריאה(, עד 
לדורו של אנוש3, וכל ההשתלשלות של עשר הדורות 
עד  עבירה"4,  גוררת  ד"עבירה  באופן  נח,  ועד  מאדם 

לדור המבול.
ואם כן, נשאלת השאלה: כיצד ייתכן שיהיה בתורה 
עניין בלתי רצוי כמו עניין ה"מבול" – כאשר התורה 
שקדמה  וכמה  כמה  אחת  ועל  בכלל,  לעולם  קדמה 
לעולם במצב של חסרון, חטא כפשוטו, עד לעבירות 

חמורות ביותר?!

1( פסחים נד, א. בראשית רבה פ"א, ד.
2( ראה בראשית רבה פי"ב, ו. פי"ג, ג. פי"ד, ז.

3( ראה פירוש רש"י בראשית ד, כו. רמב"ם ריש הלכות עבודה זרה.
4( אבות פרק ד משנה ב.

ב 
שהם  כפי  העניינים  שכל   – בזה  הביאור  נקודת 

בתורה, שקדמה לעולם, הם באופן של תכלית הטוב:
חכמתו של הקדוש ברוך הוא  כל ענייני התורה הם 
כך,  כדי  ועד  העניין,  בתוכן  מינה  נפקא  כל  ללא   –
אחת  אות  אפילו  אחד,  בפרט  חיסרון  ישנו  שכאשר 
בלבד, באיזה עניין שיהיה, ולדוגמא: וא"ו יתיר בתיבת 

“ושסעת" – הרי זה פוסל את ספר התורה כולו5.
– שכל החומר  דתורה  נגלה   - הגמרא6  דין  וכפסק 
בנוגע  גם  הוא  השמיים"  מן  תורה  אין  ד"האומר 
הייתה  “ותמנע8  תמנע"7,  לוטן  “ואחות  לפסוקים 

פילגש"!
ובלשון הרמב"ם בפירוש המשניות9 - “ואין הפרש 
מהיטבאל,  אשתו  ושם  ומצרים,  כוש  חם  ובני  בין 
ושמע  אלוקיך  ה'  אנוכי  ובין  פילגש,  הייתה  ותמנע 
ישראל, כי הכל מפי הגבורה, והכל תורת ה' תמימה 

טהורה וקדושה אמת"!

5( ראה והר חלק ג' עא, א. תיקוני זוהר תיקון כ"ה. שו"ת נודע ביהודה 
מהדורא תניינא, אורח חיים סימן קט. שו"ת אבני נזר יורה דיעה חלק 

ב סימן שעא.
6( סנהדרין צט, א ואילך. רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ח.

7( וישלח לו, כב.
8( שם, יב.

9( סנהדרין פרק חלק ביסוד השמיני.

דבר מלכות
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והגע עצמך:
תכלית   – הוא  אלוקיך"  ה'  “אנוכי  של  התוכן 
“אנוכי מי שאנוכי", כפי  השלימות דקדושה, בחינת 
שנמשך בבחינת “ה' אלוקיך"10; ולעומת זאת, התוכן 
של “ותמנע הייתה פילגש" הוא – תכלית הירידה כו', 
כפי שמפרש רש"י11 אודות לידתה של תמנע באופן 

של היפך שבע מצוות בני נח.
ובכן, למרות שמצד תוכנם של הפסוקים רחוקים 
שהם  כפי  הרי   – הקצה  אל  הקצה  מן  מזה  זה  הם 
בעניין  ביניהם  אין הפרש  לעולם(,  )שקדמה  בתורה 
הקדושה, “הכל מפי הגבורה, והכל תורת ה' תמימה 
“ותמנע  הפסוק  שגם  היינו,  אמת",  וקדושה  טהורה 
והטהרה  הקדושה  בתכלית  הוא  פילגש"  הייתה 

והשלימות כו'.
ומזה מובן גם בנוגע לעניין המבול – שכפי שהוא 
תכלית  של  באופן  זה  הרי  לעולם,  שקדמה  בתורה, 

הקדושה והטהרה, כדלקמן.

ג
אודות  אדמו"ר12  מו"ח  כ"ק  סיפור   – ובהקדים 
קריאת ה"תוכחה" שבפרשת תבוא על ידי רבינו הזקן:
“רבינו הזקן היה בעצמו הקורא בתורה, פעם אחת 
לא היה בליאזנא שבת פרשת תבוא, ושמע אדמו"ר 
האמצעי – והוא עודנו נער קודם בר מצווה – הקריאה 
הביאתו  שבתוכחה  מהקללות  הנפש  עגמת  מאחר. 
הזקן  רבינו  נסתפק  הכיפורים  שביום  עד  לב,  לכאב 
האמצעי,  אדמו"ר  את  כששאלו  להתענות,  יוכל  אם 
הרי בכל שנה קוראים פרשה זו? ענה: כשאבא קורא 
הערט זיך ניט קיין קללות" ] = לא נשמעות קללות[. 
קרא  הזקן  רבינו  כאשר  מובן:  אינו  ולכאורה, 
בתורה – בתכלית הדיוק בכל התיבות והאותיות עם 
הנקודות והטעמים כו' – בוודאי נשמעה תוכנה של 
את  קרא  לא  הזקן  רבינו  כלומר,  כפשוטה,  הקריאה 
הפרשה בנוגע לעצמו, כי אם, כפשוטם של כתובים, 
בנוגע ליהודי שהנהגתו תהיה באופן כך וכך כו', ואם 
זיך ניט קיין  כן, מהו הפירוש “כשאבא קורא הערט 
קללות"?! מה נשתנה בתוכנה של הפרשה “כשאבא 

קורא"?!

10( ראה ליקוטי שיחות חלק ג עמ' 391.
11( וישלח שם.

12( “היום יום" – י"ז אלול.

הזקן  רבינו  של  – שקריאתו  בזה  הביאורים  ואחד 
הייתה כפי שהעניינים הם בתורה כפי שקדמה לעולם, 
ובדרגא זו, כל העניינים הם בתכלית הטוב והקדושה.

אף  אבל  שלמטה,  בעולם  הייתה  בתורה  הקריאה 
על פי כן, בשעת מעשה היה בעולם האצילות – על 
דרך שמצינו בליקוטי תורה13 בנוגע לאברהם אבינו 
ומשה רבינו, ש"היה מאיר בהם אצילות בבחינת גילוי 

למטה"!
פרעה  עם  דיבר  רבינו  משה  כאשר  מזה:  ויתירה 
מלך מצרים, בעיר “מלאה גילולים"14 – באותה שעה 
ממש הייתה “שכינה מדברת מתוך גרונו"15, ובלשון 

החסידות – שהיה מאיר בו אצילות בבחינת גילוי!
והגע עצמך:

תכלית  של  במצב  היה  מצרים  מלך  פרעה 
והחומרי,  הגשמי  העשייה  בעולם  רק  לא   – הירידה 
שלושת  מכל  למטה  תחתונה,  היותר  קליפה  אלא 
ליה  “קרו  הם  שהרי  לגמרי,  הטמאות  הקליפות 
אלקא דאלקייא"16, ואילו פרעה טען “לי יאורי ואני 

עשיתיני"17.
ובמעמד ומצב זה – דיבר עמו משה רבינו, באופן 

ש"שכינה מדברת מתוך גרונו", בחינת אצילות.
ולא עוד, אלא שהדיבור היה באופן שפרעה ישמע 
פעולתן,  את  יפעלו  והדברים  משה,  של  דבריו  את 

“עס זאל אים דערנעמען"!
פרעה  “אויס  ממציאותו,  שיתבטל  לא  גופא  ובזה 
מצרים",  מל  “פרעה  שנשאר  אם  כי  מצרים",  מלך 
הקודם  ומצבו  במעמדו  ונשאר  בכיפה"18,  “מושל 
ואני עשיתני"; ובמעמד  יאורי  “לי  שממשיך להכריז 
רבינו,  משה  של  לדבריו  ומציית  שומע   – זה  ומצב 
עמי  את  “שלח  גרונו",  מתוך  מדברת  ש"שכינה 

ויעבדוני"19!
ומזה מובן – במכל שכן וקל וחומר – בנוגע לקריאת 
בעולם  היא  הקריאה  כאשר  שגם  בתורה,  התוכחה 
כך  באופן  יהודי  של  הנהגתו  אודות  ותוכנה  למטה, 
בזה סתירה שבשעת מעשה  אין  כן,  פי  וכך, אף על 

13( ניצבים מט, ב.
14( פירוש רש"י וארא ט, כט.

15( נסמן בליקוטי שיחות חלק ד עמ' 1087.
16( סוף מנחות.

17( יחזקאל כט, ג. ליקוטי שיחות חלק כא עמ' 40 וש"נ.
18( ראה מכילתא בשלח יד, ה. שמות רבה פט"ו, י. זוהר חלק ב ו, א.

19( וארא שם, טז, כו. ט, א, יג. ועוד.
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היא  הקריאה  ולכן,  האצילות,  בעולם  הזקן  רבינו  נמצא 
ניט  זיך  “הערט   – ובמילא  לעולם,  קדמה  שהתורה  כפי 

קיין קללות"! 
אמנם, התורה “נסעה וירדה... ממדרגה למדרגה... עד 
זה,  עם  ביחד  אבל,  כו'"20,  גשמיים  בדברים  שנתלבשה 
“כשאבא קורא", הרי מכיון שדרגתו היא עולם האצילות, 
ובמילא,  לעולם,  כפי שהתורה קדמה  היא  אזי הקריאה 

“הערט זיך ניט קיין קללות".
קדמה  העולם,  שנברא  קודם  וכמה  כמה  אחת  ועל 
לעולם כפשוטו, ששם הוא אמיתת המציאות של ענייני 
התורה – הרי בוודאי ובוודאי שכל העניינים הם בתכלית 

הטוב והקדושה.

ד
והנה, כדי להבין את הטוב והעילוי שבעניין המבול )כפי 
שהוא בתורה( – יש למצוא את הביאור בפנימיות התורה, 
ד"יתפרנסון"21,  באופן  החסידות  בתורת  שנתגלה  כפי 
הבנה והשגה בחכמה בינה ודעת של אדם התחתון, עד 

לשכל של נפש הבהמית של פשוט בישראל.
... ובכן עניין זה מבואר בפשטות בדרושי חסידות, ולא 
עוד, אלא שהדבר מרומז )ואולי עוד יותר מרמז בעלמא( 

גם בנגלה שבתורה:
אודות ירידת המבול במשך ארבעים יום, “ויהי המבול 
שזהו  בחסידות22  מבואר   – יום"  ארבעים  הארץ  על 
בדוגמת המקווה שצריך שיהיו בו ארבעים סאה23, שעל 
לטהר  ידם נעשה עניין הטהרה, וזהו גם עניין המבול – 

את העולם.
ומכיון שהמבול הוא עניין של טהרה – מובן בפשטות 
הטוב  תכלית  של  באופן  מבול  של  עניין  שייך  כיצד 

והקדושה:
דווקא,  אינו ביחס למצב של טומאה   – עניין הטהרה 
כי אם, גם ביחס למצב של טהרה גופא, טהרה למעלה 

מטהרה, בעילוי אחר עילוי.
הכיפורים  שביום   – מישראל  פשוט  גם  שיודע  וכפי 

טובל הכהן הגדול חמש פעמים24.

20( תניא פרק ד.
21( תיקוני זוהר תיקון ו בסופו. וראה ליקוטי שיחות חלק כ"ד עמ' 136 

הערה 35.
22( ראה תורה אור ריש פרשתנו, אור התורה שם )כרך ג( תרכד, א ואילך.

23( עירובין ד, ב. רמב"ם הלכות מקוואות ריש פרק ד.
24( יומא ל, א – במשנה. רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב 

הלכה ב, הובא בפירוש רש"י על התורה אחרי טז, ד.

מדובר אודות כהן גדול – “ויבדל אהרון להקדישו קדש 
קדשים"25, ואצלו גופא – לאחרי שבעת ימים שבהם היה 
בתכלית הטהרה והפרישות26, עד שבא ליום הכיפורים, 
“אחת בשנה"27, בחינת קודש הקדשים בזמן28, ואף על פי 
כן, ישנו עניין של טבילה במקווה – כדי להוסיף עוד יותר 

בקדושה וטהרה, ולאחרי כן – עוד ארבע טבילות!
של  עניין  שיש  מישראל  לפשוט  כשאומרים  וממילא, 
“מבול" בקדושה – אין אצלו כל פלא בדבר, שכן, אין לך 
ביום  גדול  גדולה מזו של כהן  וטהרה  מצב של קדושה 
הקדשים",  ל"קודש  להיכנס  שהתכונן  בשעה  הכיפורים 
ואף על פי כן, הוצרך לטבילה במקווה שיש בו ארבעים 

סאה )ודוגמתו בזמן – ירידת מים ארבעים יום(.
בפירוש  גם  מרומז   – המבול  דמי  העילוי   – זה  ועניין 
 – הגשם  “ויהי  מקרא:  של  פשוטו  התורה29,  על  רש"י 

הורידן ברחמים שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה".

ה
ביאור העניין – בפרטיות יותר:

בהתחלת הבריאה – “היה העולם מים במים... ורוח30 
כמו  לא  כלומר,  המים"31,  פני  על  מרחפת  אלוקים 
כך  ואחר  העולם,  מציאות  היה  שבתחילה  המבול  בזמן 
נתכסה במים, וגם אז, לא כל העולם ממש, שהרי בארץ 
ישראל לא ירד המבול32, כי אם, ש"מתחילה היה העולם 
במים"  ד"מים  שהמצב  בפשטות,  וכמובן  במים",  מים 

שבהתחלת הבריאה הוא תכלית הטוב כו'.
הוא...  ברוך  הקדוש  ש"אמר  במדרש33  מצינו  והנה, 
הדא  מקודם,  בהן  שישבו  )המים(  אותן  ויבואו  יעמדו 
הוא דכתיב ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים 
לילה". “גשם לא נאמר אלא הגשם, כלומר, אותו הגשם 

שהיה מששת ימי בראשית"34.
המבול  בזמן  העולם  ומצב  שמעמד  למדים,  נמצינו 
ומצב העולם בהתחלת  ובדוגמת מעמד  דרך  על   – הוא 

25( דברי הימים א כג, יג.
26( ראה ריש מסכת יומא, רמב"ם שם פרק א הלכה ג.

27( סוף פרשת תצווה, אחרי שם, לד.
28( ראה מאמר ד"ה בסוכות תשבו תשל"ח פ"ז. ועוד.

29( פרשתנו ז, ב.
30( בראשית א, ח.

31( ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א.
32( בראשית רבה פרשתנו פל"ג, ו. 

33( בראשית רבה פ"ה, א.
34( פירוש רש"י שם.
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הבריאה, כש"היה העולם מים במים"!
יתירה מזו:

כבר  הייתה  במים"  “מים  של  שהשלימות  מכיון 
בהתחלת הבריאה, הרי בהכרח לומר שכאשר מצב זה 
חסר ונשנה בזמנו של נח )“אותו הגשם שהיה בששת 
ימי בראשית"(, היה זה באופן נעלה יותר ממה שהיה 

בהתחלת הבריאה.
ובפשטות: כוונת הבריאה היא – “אשר ברא אלוקים 
בעבודתו  יפעל  שהאדם  כלומר,  “לתקן"35  לעשות", 
ומכיון  הבריאה,  במציאות  יותר  נעלית  שלימות 
שבמשך הזמן מהתחלת הבריאה עד לזמנו של נח היו 
כמה וכמה צדיקים, החל מאדם הראשון )ובפרט קודם 

35( בראשית ב, ג. וראה בראשית רבה פי"א, ו ובפירוש רש"י.

החטא(, חנוך36, מתושלח37, עד לנח, “נח איש צדיק"38 
– הרי בוודאי פעלו שלימות נעלית יותר בעולם, על 
פרץ"39,  תולדות  ד"אלה  השלימות  ובדוגמת  דרך 
ד"אלה40  מהשלימות  יותר  נעלית  שלימות  שהיא 

תולדות השמים והארץ"41.

 )משיחת א' דראש חודש מרחשוון תשמ"ו. תורת מנחם 
התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 482 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה( 

36( פירוש רש"י בראשית ה, כד.

37( פירוש רש"י פרשתנו שם, ד.
38( ריש פרשתנו.

39( רות ד, יח.
40( בראשית ב, ד.

41( ראה שמות רבה פ"ל, ג.

קדמה  התורה  מציאות  כי  חז"ל  במאמרי  מבואר 
אינה עוסקת  למציאות העולם. מובן מכך, שהתורה 
וההסתר  מההעלם  הנוצרים  וחסרונות  בפגמים 
העניינים  לכל  'קודמת'  הינה  התורה  שכן  שבעולם, 

האלה.
לפי זה צריך להבין:

שכל  המבול,  סיפור  בתורה  שמופיע  ייתכן  כיצד 
עניינו הוא ניקוי וסילוק של פגמים וחטאים מהעולם, 

והרי התורה איננה שייכת לפגמים וחטאים אלה?!
הביאור בזה: מצד התורה סיפור המבול איננו סילוק 

פגמים, אלא תוספת טהרה והזדככות! 
האמצעי  האדמו"ר  דברי  את  לבאר  יש  זה  ]כעין 
פרשת  את  קורא   – הזקן  אדמו"ר   – שכשאביו 
התוכחה “לא נשמעות קללות". אף שבקריאת התורה 
למטה בעולם משמעות הדברים הינה 'תוכחה', הרי, 
מהעולם  למעלה  במדרגה  שעמד   – הזקן  כשרבינו 
מצד  שהיא  כפי  קריאתו  התפרשה  בתורה,  קרא   –

עצמה, 'קודמת' לעולם[.
ובהרחבה: 

בעולם,  וזיכוך  טהרה  לפעול  המבול  של  עניינו 
זמן  משך  לדבר:  ורמז  מקווה.  של  לעניינו  בדומה 

ירידת המבול על הארץ היה ארבעים יום, ושיעורו של 
מקווה הוא ארבעים סאה. 

טומאה,  מידי  מוציאה  רק  איננה  במקווה  טבילה 
אלא תורמת ומוסיפה עליה במצב הטהרה עצמו.

הכיפורים,  ביום  גדול  הכהן  בעבודת  שמצינו  וכמו 
שהיה  אף-על-פי  פעמים  חמש  וטובל  חוזר  שהיה 
טהור. כך גם בעניין המבול: הטהרה שהוסיף המבול 
אם  כי  מטומאה,  להוציאו  בכדי  הייתה  לא  בעולם 

להוסיף עוד מעלה בטהרתו.
בתורה  המבול  סיפור  מופיע  כיצד  מובן  מעתה 
התורה  העולם: מצד  וההסתר של  להעלם  הקודמת 
אכן המבול אינו מיועד לסילוק טומאה ופגמים, אלא 

עניינו היחיד הוא: תוספת טהרה.
נאמר במדרש שֵמי המבול היו המים שמילאו את 
היות    – זה  שמצב  מובן,  בריאתו.  בראשית  העולם 
העולם מלא במים בראשית הבריאה – איננו עונש כי 
אם טובו וחסדו של הבורא. כך הדבר גם במי המבול – 
עניינם הוא טוב וחסד לעולם. ויתירה מזו: מי המבול 
מילאו את העולם אחרי עבודתם של כמה צדיקים בו 
)אדם, חנוך מתושלח(. ומובן, אם כן, שהעולם המוצף 
ממי המבול הינו נעלה יותר מכפי שהיה כשמילאוהו 

המים בראשית בריאתו!

סיכום
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 הקשת מעוררת 
ציפייה למשיח

מ"ם מה"מבול" קשור עם 
הגאולה

תיבת “מבול" היא – מ' בול. כמאמר רז"ל על הפסוק 
“ירח בול": “מהו בירח בול, בירח מבול חסר מ', כנגד 
שאף-על-פי  המבול(  עם  )הקשורים  יום  ארבעים 
שנשבע הקב"ה כי מי נח זאת לי, אף-על-פי כן, מ' יום 
עד  בעולם,  רושם  עושים  הימים  אותם  היו  שנה  בכל 
מ'  אותם  ופסקו  המקדש  בית  את  ובנה  שלמה  שעמד 

יום, לפיכך כתיב חסר מ', כנגד ארבעים יום שפסקו".

והנה תיבת בול כשלעצמה )בלי המ'( מורה על עניין 
טוב, כמבואר בילקוט )לפני זה(: “מהו בירח בול בירח 
שהארץ עושה בולין בולין", שעניין זה קשור עם התחלת 
ירידת הגשמים – “גשמי ברכה" ]. .[ זאת אומרת: כאשר 
זה  היה  )“מבול"(  בתחילתו  מ'  בתוספת  היה  ה"בול" 
רושם  “עושים  היו  שנה  שבכל  עד  רצוי,  בלתי  עניין 
ה"בול"  רק  ונשאר  המ',  שנפסק  לאחרי  אבל  בעולם", 

נעשה זה דבר טוב, עניין השייך לגשמי ברכה.
מ"מבול"  שה"בול"  שכשם   – בזה  להוסיף  ויש   ].  .[
הוא עניין טוב בפנימיותו )אלא שנתגלה אחר כך(, כמו 
טוב  עניין  הוא  שבפנימיותו  מבול,  של  למ'  בנוגע  כן 

ונעלה.
וכמובן גודל עילוי אות מ"ם – בהיותה הראשי-תיבות 
של כמה עניינים חשובים ונעלים, לדוגמא: תיבת מלך, 
אות מ"ם קשורה עם ספירת  לזה:  ונוסף  בזה.  וכיוצא 

הבינה בן ארבעים לבינה. ועוד.
]. .[ ועל דרך המבואר בכמה מקומות שבאות מ"ם 
פתוחה  מ'  הגאולה:  עניין  והן  הגלות  עניין  הן  מרומז 
שבפסוק  מ'  האות  ולכן,  הגלות,  עניין  על  רומזת 
“בחומות ירושלים אשר המ פרוצים", עם היותה בסוף 
התיבה היא מ' פתוחה, כי בפסוק הנ"ל מדובר אודות 
הגלות;  עניין  כללות  שזהו  ירושלים,  חומות  פרצת 

ומ"ם סתומה רומזת על עניין הגאולה. ולכן, האות מ' 
שבפסוק “לםרבה המשרה ולשלום אין קץ", עם היותה 
הנ"ל  בפסוק  כי  סתומה,  מ"ם  היא  התיבה  באמצע 
את  להפוך  צריכים  ולכן  הגאולה,  זמן  אודות  מדובר 

המ"ם פתוחה של גלות למ"ם סתומה של גאולה.

 ציפייה לגאולה באופן 
מתמיד ועולה

ויתירה מזו: מכיוון שגם אז היתה הפנימיות עניין טוב 
אלא שזה מתגלה אחר כך – לכן מצינו את העניין של 
מ"ם סתומה גם בזמן ההוא, כמבואר בדרושי אדמו"ר 
בצורת  ששניהם  וסוכה,  נח  תיבת  בעניין  מהר"ש 
עד  הבינה,  ספירת  עם  קשורים  ]ושניהם  סתומה  מ"ם 

לפנימיות בינה כו'[, עניין הגאולה.
עניין  נעשה  דווקא  המבול  שעל-ידי  מה  גם  וזהו 
ה"קשת" – כי כללות עניין ה"קשת" קשור עם הגאולה 
העתידה לבוא בביאת משיח צדקנו, כפי . . מה שכתוב 
בזהר “יתחזי האי קשת בעלמא מתקשטא בגוונין נהירין 

. . כדין צפי ליה למשיח".
הוא  למשיח"(  ליה  )“צפי  הציפייה  שעניין  ומובן, 
אומרת:  זאת  סתם,  תקווה  מאשר  יותר  נעלה  באופן 
נוסף על זה ש"לישועתך קווינו כל היום" ישנו גם עניין 

של ציפייה – “צפי ליה למשיח".
וכמדובר כמה פעמים שגם לאחרי שאומרים בתפילת 
שחרית “כי לישועתך קווינו כל היום", חוזרים ואומרים 
על  נוסף  כי:   – הלאה  וכן  מנחה,  בתפילת  שנית  זאת 
הפירוש הפשוט שבדבר, שגם כאשר משיח צדקנו לא 
חס-ושלום  נחלש  לא  שחרית,  תפילת  לאחרי  מיד  בא 
עניין “לישועתך קווינו כל היום" – ישנו בזה גם הפירוש 
היא  הבאה  בתפילה  כו'",  קוינו  “לישועתך  שאמירת 
דרגות  וכמה  כמה  שישנם  מאחר  יותר,  נעלה  באופן 

בדבר – על דרך ההבדל בין תקווה לציפייה.

)תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ג חלק א, עמ' 447-448(

משיח וגאולה
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רבי משה פיינשטיין 
והערכתו הנדירה לרבי
ההקדשות ששיגר הפוסק המפורסם, בעל ה'אגרות משה', לרבי • 

הפסיקות ההלכתיות שציטט הרבי • מחקר הבוחן את מחוות הכבוד 
שבמכתבי הגר"מ פיינשטיין למכותביו, מציין בהשתאות את ביטוי 

ההערצה של הגאון לרבי

בע]זרת[ ה]שם[ י]תברך[ להו]ד[ כ]בוד[ 
ק]דושת[

האדמו"ר מליובאוויץ שליט"א
מתנה מאת המחבר ובברכה שיאריך הש]ם[ 

 ית]ברך[ נשיאותו עד ביאת המשיח
משה פיינשטיין.

ט"ו מרחשון תשכ"ט

 בעז]רת[ הש]ם[ י]תברך[
למע]לת[ כ]בוד[

ידידי הגאון והצדיק הרמ"מ שליט"א
האדמו"ר דליובאויץ'

 הש]ם[ ית]ברך[ ירום קרנו עד ביאת הגואל צדק
המחבר משה פיינשטיין.
ב' דר"ח אדר תשל"ב

 בע]זרת ה]שם[ י]תברך[
בברכה להוד כ]בוד[ ק]דושת[ הגאון מוהרממ"ש 

 האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א
 ירום כסאו עד ביאת מלך המשיח בקרוב

המחבר משה פיינשטיין.
י"ג תמוז תש"מ

שלוש ההקדשות שצוטטו כאן פורסמו בספר ‘שמן 
ששון מחבריך' כרך ג' עמ' 47. הראשונה נכתבה על 
הספר ‘דברות משה' על מסכת בבא בתרא; השנייה על 

‘דברות משה' על מסכת שבת, והאחרונה על ‘דברות 
משה' על מסכת יבמות – שלושה ספרים שהעניק ר' 

משה לרבי ומצויים בספריית ‘אגודת חסידי חב"ד'.

חתר לסובלנות
משה'  ‘אגרות  של  )השמיני(  האחרון  בכרך 
)“מאן  ארוך  מבוא  נדפס  תשנ"ו  בשנת  שנדפס 
:)27 )עמ'  שם  נאמר  השאר  ובין  רבנן"(   מלכי 

“הוא גם שאף ליתר סובלנות בין המתנגדים והחסידים, 
כיוון שהיהדות שומרת התורה והמצוות אינה יכולה 
בין  בדורנו.  פנימיות  מחלוקות  לעצמה  להרשות 
אל  ביותר  הקרוב  הוא  היה  הליטאיים  התורה  גדולי 

החסידים... החסידים הרגישו קרובים אליו".
ובהמשך:

מקורב  היה  זצ"ל  מליובאוויטש  רמ"מ  “אדמו"ר 
במיוחד לרבנו והיה מפנה אליו שאלות רבות בהלכה".

 עמדה זהה בסוגיית
 לגיטימיות העישון

דעה  )יורה  משה  ר'  שכתב  בתשובה 
סיגריות,  עישון  בעניין  מט(  סימן  ב'  חלק 
השאר: בין  וכתב  העישון,  את  לאסור   סירב 

“בפרט שכמה גדולי התורה מדורות שעברו ובדורנו 
מעשנים".

עישון  לאסור  שנתבקש  לרבי  מצינו  לזה  בדומה 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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והגיב )התקשרות גליון א' כג(:
מכמה  מזקני החסידים מעשנים  וכמה  ...1( שכמה 
 )2 דבר.  להם  אמרו  לא  והאדמו"רים  שנים  וכמה 
אאמו"ר   )3 וכו'.  שעישנו  ידוע  מהאדמו"רים  כמה 
]=הרה"ק ר'לוי יצחק[ ז"ל עישן רבות בידיעת אדמו"ר 

]מוהרש"ב[ נ"ע...".

 פסק הדין על נוכחות 
בחדר לידה

)‘היכל  הרבי  כתב  תשמ"ז  בשנת  נוספת  ופעם 
מנחם' כרך ב' עמ' נג( בענין איסור נוכחות הבעל 

ב'חדר לידה' או ב'חדר צירים':
בזה,  ד]ין[  פס]ק[  מכתב  שיש  ידוע  אין  האומנם 

שנדפס מהרב פיינשטיין ז"ל?!

המחקר שחושף את הכבוד
רונס  יצחק  הרב  שכתב  מחקר  הופיע  לאחרונה 
תשע"ט(,  אב  מנחם  )חודש  לא  גיליון  ב'האוצר' 
למכותביו  משה'  ה'אגרות  של  הערכתו  אודות 
)עמ'  נאמר  ושם  לתשובותיו  הפתיחות  בחינת   –
רצט-ש ]- ת"ח להרה"ג ר' שמחה זאיאנץ שליט"א 

ממגדל העמק שהפנה אותי למחקר זה[(:
“בשונה מספרי שאלות ותשובות אחרים, שבהם 
הפנייה  את  ההדפסה  בשעת  השמיט  המחבר 
האישית למכותב, או בחר להדפיס פנייה זו באופן 
מופיעות  משה  אגרות  שבשו"ת  הפתיחות  חלקי, 

בשלימותן.
מאות  את  לפתוח  נהג  פיינשטיין  משה  “הרב 
בדברי  לשואליו  ששלח  התשובה  מכתבי  ואלפי 
ובהם  קבועה,  תבנית  על  הבנויים  קצרים  ברכה 
בראשי  נפתחת  הפניה  למכותביו.  אישית  פניה 
כלל  ובדרך  כבוד..."(,  )“מעלת  “מע"כ"  התיבות 
ממשיך מיד לאחר מכן לתאר את מכותבו בתואר 
נוספות,  משתנות  הערכה  מילות  עם  “ידידי", 
“שליט"א". התיבות  בראשי  חותמת  הפנייה   כאשר 
מיוחדים  חיבה  בתארי  השימוש  אחר  “ההתחקות 
בבחירת  והדייקנות  ההקפדה  על  להעיד  תוכל 

מילותיו...
דוגמת  והשגורים,  הרווחים  התיאורים  “בצד 
על  )-שחוזר  הגאון"  “הרב  בתואר  מכותבו  כינוי 
מופיעים  שונים!(  מכתבים  אלף  בכמעט  עצמו 
במיוחד. דופן  יוצאי  תיאורים  בתשובותיו,   לעתים 

בכינוי  ידו  על  תוארו  בלבד  מכותבים  “שבעה 
זו  פניה   – הצדיק"(  )-"הרב  “הרה"צ"  או  “הצדיק" 
מליובביץ.  לרבי  היחידים  מכתביו  בשני  מופיעה 
ובכינוי “ציס"ע" )או “צדיס"ע" ]=צדיק יסוד עולם[( 

השתמש בשלושה מכתבים בלבד.
מכותבו  את  הכתיר  שבהם  מהמכתבים  “באחד 
בתואר “הגאון הצדיק" – אגרת שאותה שלח לרבי 
מליובביטש, הרב מנחם מנדל שניאורסון – מצויים 

תיאורים ייחודיים נוספים מיוחדים במינם.
ט  סימן  ד,  חלק  או"ח  בחלק  מופיעה  “התשובה 
פותחת כך: “מע"כ הוד כ"ק הגאון הצדיק מוהרמ"מ 

שליט"א שניאורסאן האדמו"ר מליובאוויטש".
“והנה, מתברר שזהו המכתב היחיד בכל תשעת 
כרכי האגרות משה שבו הרב פינשטיין בחר לפנות 
אל מכותבו בתואר הכבוד: “הוד", כמו גם המכתב 
בתואר:  השתמש  שבהם  תשובותיו  מכל  היחיד 

“כ"ק".
“ביטויי כבוד נדירים אלו )-כ"ק, הוד( מופיעים 
הרבי  אל  כותב  משה  הרב  בו  המכתב  בגוף  גם 
כבוד  )-הוד  גאונו"  שהוכ"ק  בדבר  לי  ש"הודיעו 
קדושת גאונו(; “כ"ק הו"ג שליט"א" – “כבוד קדושת 

הוד גאונו שליט"א".
נדיר  “הו"ג"  הכבוד  בתואר  מכותבו  אל  “הפניה 
ביותר, ולמעשה קיים רק בעוד שתי תשובות בלבד. 
)-פעמיים  הופיע  הביטוי  שבו  הראשונה  בפעם 
באותו מכתב( מדובר היה במכתב שנכתב אף הוא 
לרבי מליובביץ – כמעט עשרים וחמש שנה קודם 
והפעם  צב(.  א,  אורח-חיים  )אגרות-משה  לכן 
הנוספת שבו הרב משה פנה כך למכותבו )שלושה 
פעמים באותו מכתב!( היא במסגרת מכתב שכתב 
סולובייצ'יק  הלוי  דב  יוסף  לרב  תשכ"ז  בשנת 

מבוסטון )אגר"מ יו"ד ג, מג(.
שההערכה  להעיר  אוסיף  הדברים,  “לחתימת 
בנוסח  גם  ניכרת  שונים  למכותבים  המיוחדת 
הייחודית  התוספת  אליהם.  מכתביו  של  החתימה 
שש  בחתימת  רק  מופיעה  גאונו"  כרום  “מוקירו 
מתשובותיו – כולם לרבנים מתוך הרשימה שלעיל 

שבפנייתו אליהם תיאר אותם כ"הגאון הגדול".
מופיע  מליובביטש  לרבי  שבתשובתו  “יצויין 
המקום הנוסף היחיד שתיאר כך את אחד ממכותביו 
כתב  ט(  ד,  )או"ח  התשובה  כשבגוף  בתשובותיו, 

אליו “בדבר שהוכ"ק גאונו מתעניין...".
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ז' מרחשון
לקבל עליו לתקן ולהשלים 

העניינים הדורשים תיקון
“שבת נח" היא שבת כללית – להיותה השבת הראשונה 
)“ויכולו  המעשה  ימי  דששת  העבודה  נשלמת  שבה 
השמים והארץ וכל צבאם"( דשבוע הראשון, שכולל כל 

השבועות שבמשך השנה.
]...[ על-פי האמור לעיל שבשבוע דפרשת נח כלולה 
העבודה דכל השנה כולה כפי שהיא בפועל, מובן, שיום 
לחשבון  המתאים  הזמן  הוא  נח  פרשת  קודש  השבת 
שנמצאים  החדשה  דהשנה  בפועל  העבודה  צדק של 
דששת  העבודה  ענייני  פרטי  כל  לבחון   – בתוכה  כבר 
השבוע  ימי  כל  )הכוללים  השבת  ודיום  המעשה  ימי 
דכל השנה(, על מנת לתקן ולהשלים כל ענייני העבודה 

בפועל בתכלית השלימות.
ויש לומר, שעשיית החשבון צדק בשבת פרשת נח על 
השבוע הראשון של העבודה בפועל, צריך להיות באופן 
המתאים לתוכנה של העבודה בפועל – שעיקרה ותכליתה 
“הוי'  לגלות בעולם דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם, 

הוא האלוקים".
התשובה  בעבודת  גם  מודגש  זה  שעניין  ולהעיר, 
)לאחרי הקדמת החשבון צדק( – “שובה ישראל עד הוי' 
אלוקיך,  נעשה  שהוי'  באופן  היא  שהתשובה  אלוקיך", 
ועד לשלימות התשובה ביום-הכיפורים שסיומו וחותמו 
לכך,  ובהתאם  האלוקים",  הוא  “הוי'  פעמים  ז'  באמירת 

נעשה גם החשבון צדק באופן נעלה יותר, כדלקמן.
ובהקדמה:

)בעיקר(  הוא  כשרות"  בחזקת  ישראל  ש"כל  הכלל 

בנוגע להזולת )כפי שמצינו להלכה בנוגע לעדות וכיוצא 
בזה(, אבל בנוגע לעצמו, אין לסמוך על ה"חזקת כשרות", 
על-ידי  ומצבו  מעמדו  לזמן(  )מזמן  לבחון  צריך  אלא 
במחשבה,  ענייניו  פרטי  לכל  בנוגע  צדק  חשבון  עשיית 
דיבור ומעשה, ולקבל על עצמו לתקן ולהשלים העניינים 
לתקנם  העיקר,  הוא  ועוד  ושלימות,  תיקון  הדורשים 

ולהשלימם במעשה בפועל, ש"המעשה הוא העיקר".

הדגשה מיוחדת על תיקון 
עניינים שבין אדם לחבירו

והתיקון במעשה בפועל נוגע ושייך להתשובה עצמה 
בגמרא  וכהפסק-דין  בלב",  התשובה  ש"עיקר  דאף   –
שעל-ידי הרהור תשובה נעשה צדיק )ויתירה מזה: “צדיק 
גמור"(, הרי זה מפני שההרהור תשובה שבלב הוא באופן 
זה עד למעשה בפועל  )בכוח( ההמשך שלאחרי  שכולל 

)שהוא העיקר(.
ועניין זה מודגש יותר בתשובה על עניינים שבין אדם 
 – התורה בעולם(  פעולת  יותר  מודגשת  )שבהם  לחברו 
ש"אינו נמחל לו לעולם עד שייתן לחבירו מה שהוא חייב 
לו וירצהו", כמו שכתוב, “והשיב את הגזילה אשר גזל". 
החזיר  ולא  )שלום(  לו  ש"נתן  בדקות,  בגזילה  ולדוגמא 
שלא  כשהסיבה  גם  בבתיכם",  העני  גזילת  )שלום(... 
החזיר לו שלום היא מפני שהיה עסוק וטרוד בעניין של 
שלא  ובוודאי  בו(,  הבחין  לא  זה  שבגלל  )וייתכן  מצווה 
כיוון שבפועל היתה  בו ח"ו, מכל מקום,  התכוון לפגוע 

לחבירו נפילת הרוח, צריך לפייסו ולרצותו.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת נח, ד' במרחשוון ה'תשנ"ב, 
'תורת-מנחם – התוועדויות' תשנ"ב, כרך א, עמ' 221-220(

הזמן גרמא

ולדוגמא בגזילה בדקות, ש"נתן לו )שלום( ולא החזיר )שלום(... 
גזילת העני בבתיכם", גם כשהסיבה שלא החזיר לו שלום היא מפני 
שהיה עסוק וטרוד בעניין של מצווה )וייתכן שבגלל זה לא הבחין 
בו(, ובוודאי שלא התכוון לפגוע בו ח"ו, מכל מקום, כיוון שבפועל 

היתה לחבירו נפילת הרוח, צריך לפייסו ולרצותו
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המשך בעמ' 18

המשך בעמ' 18המשך בעמ' 18

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו
החל לבאר פרש"י מדי שבת

לאחר פטירת אמו הרבנית חנה, החל כ"ק אדמו"ר 
בפרשת  רש"י  פירוש  של  קטע  שבת  מדי  לבאר 

השבוע במהלך ההתוועדות. 
פירוש  בביאור  ומרתקת  חדשה  דרך  סלל  הרבי 
וב"יינה  מקרא"  של  ב"פשוטו  התורה  על  רש"י 
ל"נכסי צאן ברזל" בתורתו  וזו הפכה  של תורה" 
של הרבי. ברבות השנים הודגשו ע"י הרבי מאות 
התורה,  על  בפירושו  רש"י  לו  שהתווה  "כללים" 

וכל אלה נאספו בספר "כללי רש"י".
וראה עוד בעמוד הבא.

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו מעורר
לפרסם אודות חשיבות הקיווי והדרישה 

לביאת המשיח
כ"ק אדמו"ר מעורר לפרסם את הדברים האמורים 
משיח  לביאת  והדרישה  הקיווי  אודות  בספרים 
צדקנו, על ידי זה שכל אחד ישלח מכתב שבו יצטט 
מספרים אלו - לעשרה מישראל ולהציע לכל אחד 
ממקבלי המכתב לשלוח מכתב עם תוכן דומה לעוד 

עשרה מישראל, וכן הלאה. 
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"א ע' 538(

 יום פטירת המהרי"ל מקאפוסט
יום פטירתו של הרה"ק יהודה ליב  -  מהרי"ל מקאפוסט – בנו 
השני של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בליל עש"ק לפנות בוקר, 
היה,  שנים  ושש  חמישים  בן  קאפוסט.  בעיר  כבוד  ומנוחתו 
כאשר עברה רק כמחצית שנה מאז הסתלקותו של אביו הצ"צ.
כ"ק  אבי-סבו  בניגון  קריאת-שמע  קרא  ערב  לעת  כי  מסופר 
שפתיו  היו  הלילה  בהמשך  נפלאה.  בדביקות  הזקן  אדמו"ר 
כך  ואחר  וגו'.  היום  וידעת  גו'  שם  ברוך  פסוקים:  מרחשים 
העביר ידו על מצחו ואמר בדביקות "אחת שאלתי וגו' לבקר 

בהיכלו". ופסק מלדבר ויצאה נשמתו ושבק חיים לכל חי.
מקאפוסט  המהרי"ל  את  כינה  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  זקנו 

"הסטענדר שלי", כי היה נשען עליו כשהיה אומר חסידות. 
)סה"ש תורת שלום ע' 244(

על  פעם  נשען  האמצעי  אדמו"ר  שכ"ק  מסופר,  אחר  במקום 
המהרי"ל במשך שמונה עשרה שעות רצופות! 

)ימי חב"ד ע' 38(

כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורינו מעורר על-דבר 
עריכת 'קידוש לבנה' 

ברוב עם
דבר  על  עורר  אדמו"ר  כ"ק 
"ברוב  לבנה  קידוש  עריכת 
עם הדרת מלך", מתוך כוונה 
דוד  ביאת  לזירוז  מיוחדת 
מלכא משיחא, כנאמר בסיום 
וחותם קידוש לבנה: "ובקשו 
דוד  ואת  אלוקיהם  ה'  את 

מלכם אמן". 
)סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 66(

תשנ"בתרכ"ז

תשמ"ותשכ"ה

עת לדעת

 ג'
חשון

 ד'
חשון

 ז'
חשון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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כך החלו ה'רש"י שיחות'
ההצעה של הרב ווינברג, והאור החדש שנגלה בעולם כתוצאה ממנה

שנת תשכ"ה. קהל עדת החסידים שרוי באבל עמוק בעקבות פטירת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, אם הרבי.
במשך שנים נהג הרב ווינברג למסור שיעור שבועי ברדיו, מידי מוצאי שבת, בספר התניא. הרבנית ע"ה הייתה 

מאזינה קבועה ונלהבת לשיעורים הללו.
לאחר פטירת הרבנית נפל רעיון במוחו. עד לאותה תקופה, בכל שבת שבה נערכה התוועדות, נהג הוא לחזור 
על נקודות משיחות קודש. לו רק יתוועד הרבי בכל שבת בשנה הקרובה, אזי יוכל למסור את הנקודות הללו 

בקביעות ובכך לגרום נח"ר לנשמתה של הרבנית, שכה אהבה את השיעורים הללו.
)ראה הצילום המצו"ב(: "שמכיון שהרבנית הייתה  וכתב את מחשבתו  זאת לרבי,  ווינברג החליט להציע  הרב 
מעריצה גדולה של שידורי התניא ושיחות קודש, אולי היה כדאי לסדר שבמשך השנה בכל מוצאי שבת יהיה 

שידור של מסירת השיחות )לא רק בשבת מברכים( ושיהיה זה לעילוי נשמתה".
הרעיון היה לשביעות רצונו של הרבי. על המילים "אולי היה" הרבי מתח קו וסימן חץ ש"כדאי לסדר", כמו כן 
– בלי-נדר-  "וזה מחזק סברתי להתועדות  יד קודשו:  והוסיף בכתב  הקיף בעיגול את המילים "במשך השנה" 

בשבת קודש, על כל פנים בקיצור בכמות".
"ועל מה שכתבתי בסיום המכתב שאין לי עדיין מקור להוצאות הכרוכות בהארכת זמן השידור בכל שבוע - הקיף 

הרבי בעיגול את המילים "וההוצאות הכרוכות בזה", וכתב: "מחצה עלי"! סיפר הרב ווינברג.
ואכן מיד לאחר חודש תשרי, בשבת פרשת נח "מתחיל לבאר )בכל ש"ק( פירוש רש"י )עה"ת( ע"פ "פשוטו של 

מקרא" ו"יינה של תורה שבפרש"י )שלשלת היחס(.

רגע נצחי
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לשנה הבאה בירושלים
כאן לפתע התחיל כ״ק אד״ש לומר בקול רם בניגון הידוע של יום הכיפורים 
עוד ששה פעמים: ״הוי' הוא האלקים״. האחרון היה בניגון המיוחד לסיום, ומיד 
אח״כ המשיך כ״ק אד״ש בקול רם יותר ובהכרזה: ״לשנה הבאה בירושלים״! 

כשהוא מאריך בניגון תיבת ״ירושלים״...!
 

יום שישי, ג' מר-חשון
אד״ש  כ״ק  עודד  בדרכו  ב-3:25.  מנחה  לתפילת  נכנס 
את השירה כרגיל, ואף הניף את ידו לעבר ילד שעמד 

על מקום גבוה.
לקבלת שבת ירד כ״ק אד״ש ב-6:50. ב'לכה דודי' עודד 
בידו הק' על הסטענדער, ובמיוחד בסיום 'בואי בשלום' 
רב  בחוזק  עודד  אד״ש  וכ״ק  לנגן,  הקהל  המשיך  שאז 

משך זמן, תוך כדי נענוע כל גופו הק'!
שבת-קודש פ' נח, ד' מר-חשון

קריה״ת וההפטרה היו הפעם במקומם הרגיל )באמצע 
הזאל(.

״זאל  הניגון  את  ניגנו  להתוועדות  אד״ש  כ״ק  כשנכנס 
שוין זיין די גאולה״, וכ״ק אד״ש עודד בדרכו. גם כשהגיע 
למקומו עודד בידו הק', ואף לאחר שהתיישב! )לא רגיל 
די  זיין  שוין  ״זאל  ניגנו  היין  על  הברכה  אחרי  כלל(. 
גאולה״, וכ״ק אד״ש עודד את השירה בחוזק, ובאמצע 

נתן חתיכה א' מהעוגה לילד הקטן ממשפ' שארף שי'.
את השיחה הראשונה התחיל בהמשך לניגון הנ״ל, ואמר 
שעניין זה הוא התוכן דקריה״ת שמתכוננים לקרוא עתה. 
הארץ  ש״אל  פעמים  כמה  אד״ש  כ״ק  התבטא  בהמשך 
אשר אראך״ היינו שהקב״ה מראה לכל יהודי - מה שהוא 

״נושא״ בתוכו...
בסיום השיחה ניגנו ניגון שמח, וכ״ק אד״ש עודד בידו 

הק'.
בעניין  ודיבר  שניה,  שיחה  אד״ש  כ״ק  התחיל  אח״כ 
עשיית חשבון-צדק, שהעיקר בכל זה הוא הפועל ממש; 
אך  באה״ק,  ״אורחים״  כולם  יהיו  שתומ״י  התבטא  גם 
של  הדינים  פרטי  לברר  כדי  המספיק  קצר  לזמן  רק 
פירות שנשתבחה בהם ארץ-ישראל... ומיד אח״כ יהפכו 

לתושבים אמתיים באה״ק.
ניגנו הניגון ״שובה ה' עד מתי״ )מפרק  זו  אחרי שיחה 

צדי״ק(, כשכ״ק אד״ש מעודד בחוזק בידו הק'.
באמצע סימן לחזן הרה״ח ר' משה שי' טלישבסקי לנגן 
הקהל  כשכל  כמצווה,  עשה  הנ״ל  ביהמ״ק״.  ״שיבנה 

מצטרף, וכ״ק אד״ש מעודד את השירה.
והתשובה  שהחשבון-צדק  דובר  השלישית  בשיחה 
שמעלת  והתבטא  כאו״א,  של  הרפואה  עם  גם  קשורים 
דורנו זה שכל יהודי ״מרוויח״ את כל העניינים! בהמשך 
עדיין  שלכן  בעבודתנו  החיסרון   - הנראה  שכפי  דובר 
שעכ״פ  לבנה,  בקידוש  הוא  בפועל,  הגאולה  באה  לא 
לקראת  בזה.  ולהדר  ליזהר  לעורר  יש  ולהבא  מכאן 
סיום השיחה האריך כ״ק אד״ש בעניין התשובה שעל- 
ביוהכ״פ  שאומרים  וע״ד  אלוקיך',   - מ'הוי'  נעשה  ידה 
של  ההקדמה  שלאחרי  האלקים״,  הוא  ״הוי'  פעמים  ז' 
״שמע ישראל״ ו״ברוך שם״ ג' פעמים, ממשיכים... ]וכאן 
לפתע התחיל כ״ק אד״ש לומר בקול רם בניגון הידוע של 
יום הכיפורים עוד ששה פעמים:[ ״הוי' הוא האלקים״. 
האחרון היה בניגון המיוחד לסיום, ומיד אח״כ המשיך 
הבאה  ״לשנה  ובהכרזה:  יותר  רם  בקול  אד״ש  כ״ק 

בירושלים״! כשהוא מאריך בניגון תיבת ״ירושלים״...!
זה היה סיום השיחה, וכאן ענה הקהל הנפעם - ״אמן״ 
״מארש  בשירת  ספונטני  באופן  ופצח  רם,  בקול  רוטט 

נפוליון״ המושר בסיום היום הקדוש...
כ״ק אד״ש שתה מהיין, ועודד את השירה בחוזק ובאמצע 

עודד בב' ידיו הקדושות יחד!
השיחה הרביעית הייתה קצרה, בה עורר כ״ק אד״ש שוב 
על קידוש לבנה ועשיית חשבון צדק וכו' לפועל. ניגנו 

״הוא אלקינו״ וכ״ק אד״ש עודד את השירה.
שוב פתח כ״ק אד״ש בשיחה - וזו החמישית בהתוועדות 
זו, כשמזכיר על 'משקה המשמח'. בסיומה אחר המילים 
״...ע״י משיח צדקנו״, הוסיף בקול רם ״ושלוחו של אדם 

כמותו - כמותו דהקב״ה בכבודו ובעצמו״!

תשנ"ב / יומן מבית חיינו
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הראשונים  כמעט 20 בקבוקים.  היו  המשקה  בחלוקת 
בחלוקה היו האחים הרה״ח ליין-רסקין, הרה״ח ר' שלום 
דוכמן, הרה״ח ר' רחמים אנטיאן, והגבאי הרה״ח ר' יהושע 
פינסון שעלו לקחת משקה עבור המלווה מלכה - לטובת 
״כולל חב״ד״ - שיתקיים במוצש״ק. להם מזג כ״ק אד״ש 

מגביעו לתוך כוסם, שלא כרגיל.
כו״כ משאר מקבלי ה'משקה' בירך כ״ק אד״ש ״בהצלחה 
ומכוסו  מעד,  א'  הקהל.  לעבר  שיכריז  סימן  לא'  רבה״. 
והחומש,  לוי״צ'  'לקוטי  הספרים  על  משקה  קצת  נשפך 
העומדים מדי שבת על שולחן ההתוועדות של כ״ק אד״ש. 
הספרים,  כריכות  שתי  את  זה  אחר  בזה  פתח  אד״ש  כ״ק 

שהמשקה ייזל מהספרים.
 בסיום החלוקה התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז״ל, ואחרי 
ששרו זאת זמן מה, התחיל בקול את הניגון: ״ניעט ניעט״.

כ״ק  מזכיר  כשבסיומה  ב-3:50,  הסתיימה  ההתוועדות 
מתוך  אחרונה  ברכה  אחרי  אחרונה.  ברכה  אודות  אד״ש 
הסידור ונטילת-ידיו הק' נעמד כ״ק אד״ש לתפילת מנחה. 
ב'שים שלום' ניגנו כרגיל, וכ״ק אד״ש עודד בב' ידיו הק' 

יחד על הסטענדער.
בסיום התפילה הכריז הגבאי שי' על תפילת מעריב, וכ״ק 
אד״ש פנה אליו ואמר: ״כולל״, ומיד המשיך הגבאי והכריז 

על המלווה מלכה של כולל חב״ד המתקיימת הלילה.
נכנס  זמן תפילת מעריב הכריזו על השעה 7:00. לפועל, 
בסיום  בשעה 7:45.  למטה(  )בזאל  לתפילה  אד״ש  כ״ק 
התפילה הכריז שוב הגבאי הרה״ח ר' יהושע שי' פינסון על 
ה'מלוה מלכה' של כולל חב״ד שעומד תחת נשיאות ״כבוד 
קדושת אדוננו מורנו ורבינו שיחיה לאורך ימים טובים...״. 
כ״ק אד״ש חייך, ועלה לחדרו הק' תוך כדי עידוד השירה.

יום ראשון, ה' מר-חשון
לחלוקת השטרות לצדקה יצא כ״ק אד״ש ב-1:45, וחילק 

עד 6:05. כעבור כחצי שעה ירד לתפילת מנחה-מעריב.
וחילק  וירד  נוספת  לחלוקה  סימן  ערבית  תפילת  בסיום 
שטר א' לכאו״א. כעבור עשר דקות נסתיימה החלוקה. כ״ק 
כשמעודד  ויצא  הק'  סידורו  לתוך  הניח 2 שטרות  אד״ש 
והתמימים  אנ״ש  עומדים  ה'זאל'  מאמצע  השירה.  את 
את  ומבקשים  למקומו  אחד  כל  לשוב  זמנם  הגיע  שהיום 

ברכת הנסיעה מכ״ק אד״ש.
מרדכי  הרב  הראשל״צ  של  'יחידות'  התקיימה   בלילה, 

אליהו שליט״א אצל כ״ק אד״ש )ראה מסגרת(
יום שני, ו' מר-חשון - תענית שני קמא

לשחרית נכנס כ״ק אד״ש חמש דקות קודם השעה עשר.
היום לא נסע כ״ק אד״ש ל'אוהל' מפני התענית בה״ב.

אחרי  ב-3:15.  הרגיל  בזמנה  התקיימה  מנחה  תפילת 
וחילק למטה  התפילה סימן כ״ק אד״ש לחלוקת שטרות, 
השירה.  את  כשמעודד  הזאל  את  ויצא  לכאו״א,  א'  שטר 
שהוכרז  הזמן  אחרי  שעה  כרבע  אד״ש  כ״ק  ירד  למעריב 

)ב-7:00(.
 יום שלישי, ז' מר-חשון

בשעה 7:30.  בערך  וחזר  ל'אוהל',  אד״ש  כ״ק  נסע   היום 
התפילות היו כרגיל.

יצוין, שיום זה הוא הראשון - לאחרי משך זמן ארוך - שלא 
היה בו חלוקת שטרות לשליחות מצוה לצדקה.

 יום רביעי, ח' מר-חשון
 כשנכנס כ״ק אד״ש לתפילת שחרית, עלה לבימת התפילה, 
אל  מקומו  שונה  שמח״ת  מאז  ]שאגב,  השעון  על  הביט 

מעל בימת התפילה של כ״ק אד״ש[, ולא הסתובב כרגיל.
חברי  רוב  עמדו  כרגיל,  שהתקיימה  מנחה  תפילת  אחרי 
ברכת  את  לקבל  לאה״ק,  היום  החוזרים  תנש״א  'קבוצה' 

הדרך מכ״ק אד״ש.
התפילה  בסיום  ב-6:45.  אד״ש  כ״ק  ירד  מעריב  לתפילת 
הסתובב  ומיד  כמחפש,  הסטענדער  לימין  במפתיע  פנה 
עד  המתין  לשיחה.  כאות  המיקרופון  לכיוון  לשמאלו 

שסידרו את הסטענדער, ניגש והתחיל באמירת השיחה. 
כ״ק  הביט  כשברובה  מיוחדת,  ב'חיות'  נאמרה  השיחה 
עצם  בהם  בודדים  מקטעים  לבד  הקהל,  לעבר  אד״ש 
וחילק  ירד לעבר מקום החלוקה,  את עיניו הק'. בסיומה 

לכאו״א שטר של דולר לצדקה.
בשעת  ביותר  נדיר  דבר  ולפתע  ה'״  ״שובה  ניגן  הקהל 
השירה  את  מעודד  החל  אד״ש  כ״ק  השטרות...  חלוקת 
בידו הק' ובחוזק רב, פעם בימינו ופעם בשמאלו בתנועות 
מצד אל צד, כמה פעמים. בסיום שם 2 שטרות בסידורו, 
נגע בפרוכת, והחל ללכת... ואז הגיע הצלם אלי יונה, כ״ק 
בתמיהה  וסימן  לו,  נתן  א'  שטר  מסידורו  הוציא  אד״ש 
כשואל היכן בנו... עודד לעברו בחיוך רחב, ויצא כשמעודד 

את השירה בחוזק רב.
יום חמישי, ט' מר־חשון - תענית חמישי

היום לא נסע כ״ק אד״ש לאוהל, מפני התענית.
השלוחים   - תלמידים  קבוצת  עמדו  מנחה  תפילת  אחרי 
לצרפת לקבל את ברכת הדרך. כשהצביע אליהם הריל״ג 
כ״ק אד״ש: לאן? הריל״ג  היום, שאל  ואמר שנוסעים הם 

ענה, וכ״ק אד״ש בירכם בנוסח הרגיל.
וחילק  ירד  לצדקה.  לחלוקה  סימן  מעריב  תפילת  בסיום 

לכאו״א שטר לצדקה.
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 להתגונן מפני 
ה'מים רבים'

ועניין נוסף - הקשור גם עם בואם של חלק מהאורחים:
כפי שנמסר לי מחלק של האורחים - מתכוננים לערוך "דינער" )לטובת הפעולות דהפצת התורה והיהדות( תוך כדי 

שיט ע"ג אני' )באופן של חידוש כו'(.
ועל פי תורת הבעש"ט שכל דבר שיהודי רואה או שומע צריך ללמוד מזה הוראה בעבודתו לקונו, יש ללמוד הוראה 

גם מתוכן הענין של שיט באני'.
ובהקדמה: בנוגע לעניינים הקשורים ישירות לתורה ומצוותיה, לימוד התורה, נתינת צדקה, אהבת ישראל ואחדות 
ישראל, וכיוצא בזה - אין צורך לחפש לימוד והוראה בעבודת ה' מכיון שמדובר אודות ענין של עבודת ה' בפועל 

ובגלוי; אמנם, בנוגע לענייני הרשות, יש צורך לחפש לימוד והוראה בעבודת ה'.
ועד"ז בנדו"ד - שיט באני' - שיש צורך לחפש מהי ההוראה בעבודת ה' שיכולים ללמוד משיט באני'. כלומר, נוסף 
לכך שבעת השיט באני' יעסקו בלימוד התורה ויקיימו מצות צדקה )מכיון שבודאי יקחו עמהם קופת צדקה כו'(, נוסף 
על ההתחייבות שיקבלו על עצמם כו', הנה עוד זאת, יש ללמוד הוראה מהשיט באני' כשלעצמו, שכן, ענין הקדושה 
לאמיתתו הוא באופן החודר בכל הפרטים ופרטי פרטים, היינו, שכל פרט ופרט כשלעצמו הוא עניין של קדושה, 
ובנדון-דידן, לא רק שמנצלים עניין זה )שיט באני'( בתור הכנה ואמצעי לעניין של קדושה )שעי"ז יתוסף בצדקה, 

וכיו"ב(, אלא, שבעניין זה עצמו יש לימוד והוראה בעבודת ה'.
ויש לבאר עניין זה באופן המובן בפשטות, לא רק ל"עובדים" ו"משפיעים" כו', אלא גם לאנשים כערכנו, עד לאנשים 

הכי פשוטים, כדלקמן.
ביאור העניין: ירידה לים - הוא עניין בלתי רגיל, דבר חידוש, שכן, מקום חיותו של האדם הוא על גבי היבשה דווקא 
)על דרך  שמקום חיותם של הדגים הוא במים דווקא(, שלכן, אינו יכול לירד לים אלא ע"ג אני' המגינה עליו מפני 
מי הים, ועד כדי כך, ששהותו בים על-גבי אני' היא בגדר של סכנה, שלכן, יורדי הים כשעלו ליבשה צריכים להודות, 

שנאמר: "יורדי הים באניות... יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם".
ועניינו בנמשל - בעבודת ה':

ירידה לים - קאי על כללות העניין דירידת הנשמה לעולם הזה הגשמי, שנמשל לים סוער, שיש בו "מים רבים", שעל 
זה נאמר "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה", "מים רבים הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות 
שבענייני העולם הזה כו', ועם כל זה לא יוכלו לכבות את האהבה... המסותרת שיש בכל נפש מישראל בטבע מבחינת 
נפש האלקית כו'" )תורה אור ריש פרשת נח, ובכמה מקומות(, והעצה הייעוצה לינצל מהסכנה שבירידה לים, היא - 
להית "יורדי הים באניות", דקאי על ענייני התורה ומצוותיה, שהם ה"אניות" שעל ידם עוברת הנשמה את הים הסוער, 

עד בואה למחוז חפצה בשלום.
וזוהי ההוראה שיש ללמוד משיט באני' - שקיום התורה והמצוות הוא עניין המוכרח לעצם קיומו של האדם, כשם 

שאינו יכול להתקיים בלב ים ללא אני'!
ובסגנון אחר קצת: לימוד תורה וקיום מצוות אינו יכול להחשב כעשיית טובה למאן-דהו )שמדבר עמו ומבקש 
ממנו לקיים מצוה כו'(, שהרי מדובר אודות הצלת עצם קיומו וחיותו ממש; משל למה הדבר דומה - לטובע בלב ים 
שנקרית לו אני', שבודאי לא יחשוב על דבר "עשיית טובה למישהו" בעלייתו על גבי האני', אלא אדרבה - יעשה את 

כל המאמצים לחתור ולהגיע אל האני', כדי להציל את חייו!

)קטע משיחת קודש שבת פרשת עקב תשמ"ז - תורת מנחם תשמ"ז כרך ד' עמ' 233(

המעשה הוא העיקר
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פרשת נח
צוהר תעשה לתיבה )ו,טז(

נהיר תעביד לתיובתא )אונקלוס(

תיבה – היינו תיבות ואותיות התורה והתפילה.
“צוהר תעשה לתיבה" – יש להשתדל שאותיות התורה והתפילה יהיו מוארות ומאירות, על-ידי שמבטאים אותן 

בהרגש פנימי הבא מתוך התבוננות.

)כתר-שם-טוב – הוספות, סימן ז, דף ו(

* * *
“צהר" – אותיות ‘רצה', ‘צרה' ו'הצר'.

“תיבה" – מסמלת את אותיות התורה והתפילה. “צהר תעשה לתיבה" משמעותו, שיש לבטא אותיות אלה בחיות, 
המורה על פנימיות הרצון.

בכוח עבודה זו של ‘רצה' )רצון(, מהפכים את ה'צרה' של הצר הצורר ל'צהר', המורה על גילוי אור רב )צוהר 
מלשון צהרים, שאז זורחת השמש בכל תוקפה(.

זו בלבד שיינצלו מן הצרה, אלא  ייוושע". כלומר, לא  )ירמיהו ל(, “עת צרה היא ליעקב וממנה  זהו שכתוב 
שמתוך הצרה עצמה יצמחו הישועה וההצלה.

)כתר-שם-טוב – הוספות, סימן ח, דף ו(

בוא אתה וכל ביתך אל התיבה )ז,א(
“בוא אל התיבה" – הידבק באותיות הקדושות של התורה והתפילה.

האדם טרוד בענייני היום-יום ובעול פרנסת ביתו. יש אפוא חשש כי טרדות אלה ישטפוהו כמי המבול. העצה 
להינצל מזה היא להידבק באותיות התורה והתפילה, ובזכות זה ייוושעו “אתה וכל ביתך" בכל המצטרך.

)כתר-שם-טוב – הוספות, סימן י, עמ' 12(

* * *
הבעל-שם-טוב אומר כי יש ‘להיכנס' אל תוך תיבות ואותיות התורה והתפילה. ‘כניסה' זו מה טיבה?

על כל אחד ואחד לחקוק בכוח זיכרונו תיבות של תורה )תורה שבכתב ותורה שבעל-פה( ולהיות בקי בהן. 
בפרט משנה – אותיות ‘נשמה', ותניא – אותיות ‘איתן'.

צריך לחזור ולשנן אותיות ותיבות אלה תמיד, בכל רגע פנוי: בעלי עסק – בעת עבודתם; יושבי אוהל – בזמן 
שהם נחים מלימוד עיוני. אלו ואלו – בעת הילוכם ברחוב לצורך ענייניהם. ומשנה חשיבות לזה לפני השינה – כדי 

להירדם מתוך דברי תורה.
אותיות התורה והתפילה הן מגן והצלה גם מפני שטף ה'מים רבים' של המחשבות-הזרות, ובכוחן לטהר את 

הנפש ולפוטרה מעונשים של חיבוט-הקבר וכף-הקלע.

)ספר-המאמרים קונטרסים, חלק ב, עמ' 686(

ממעייני החסידות
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שניים שניים באו... אל התיבה זכר ונקבה )ז,ט(
דין  – בחינת  “נקבה"  וחסד;  – בחינת רחמים  “זכר"  ו"נקבה".  “זכר"   – ותיבה בתורה שני פירושים  בכל תיבה 

וגבורה.

)כתר-שם-טוב, סימן כא, עמ' 8(

וישאר אך נח )ז,כג(

אך נוח: לבד נוח, זהו פשוטו. ומדרש אגדה: ...גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות. 
ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו, ועליו נאמר הן צדיק בארץ ישולם )רש"י(

מניין לו לרש"י, בפשטות הכתובים, שזה היה ארי שהכיש את נוח?
אלא לרש"י היה קשה: ודאי עזרו בניו של נוח לאביהם בטיפול בחיות ובבהמות, ואם-כן, מדוע רק נוח גנח 

וכהה דם, ולא בניו?
כדי לתרץ שאלה זו הביא רש"י פירוש נוסף, שנח איחר מזונות לארי והכישו: הארי הוא המלך שבחיות, ונוח 

עצמו זן אותו. לכן כשהתאחרו מזונותיו של הארי, נשך את נוח.
רמז לכך: תיבת אך. תיבה זו נדרשת נוטריקון: אריה הכישו )אות “ה" שבראש התיבה אינה מאותיות ה'פעל'(.

)ליקוטי-שיחות, כרך ה, עמ' 51(

* * *
ביאור הדברים על-פי רוחניות:

נח, אף שהיה “איש צדיק", בכל-זאת עסק וטרח בפרנסת כל ברואי העולם, כולל גם הבהמות והחיות. ואף 
שהדבר היה קשור בסבל אישי )“ארי הכישו", “גונח וכוהה דם"(, לא חדל מעבודתו זו.

מכאן הוראה לכל אדם, גם מי שהוא בדרגת “צדיק תמים", שעליו לעסוק ב'פרנסת' יהודים במזון רוחני. כולל גם 
יהודים שהם בבחינת ‘חיות' או ‘בהמות' בעיניו. ואף אם הדבר קשור בסבל אישי, עליו להמשיך בעבודה קדושה זו.

)ליקוטי-שיחות, כרך ה, עמ' 53(

ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר )ט,טו(
המבול, שנמשך ארבעים יום, היה בבחינת טבילת העולם במקווה, ששיעורו ארבעים סאה. טבילה זו נועדה 
“לשחת כל בשר", “לשחת הארץ", היינו לבטל את ה'בשריות' ואת ה'ארציות' של העולם. לפי זה יש לשאול: מהו 

התוכן הפנימי של שבועת הקב"ה שלא להביא עוד מבול לשחת את הארץ?
ויש לומר, שתכלית הכוונה היא שיהיה עולם, ובאופן ד"לא ישבותו", ועולם זה, כפי שהוא במציאותו, יהיה 
כלי לגילויי האורות הנעלים ביותר. והיות שהכוח לכך כבר ניתן על-ידי הטבילה במי המבול, שוב אין צורך נוסף 

בביטול העולם.

)ליקוטי-שיחות כרך ל עמ' 20(
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת נח

ד' במרחשוון

)ישעיה  ה'"  מרחמך  אמר  עקרה...  “רני  הפטרה: 
נד,א-י(1.

בה"ב  תענית  ומברכים  מכריזים  אין  אלה  בימינו 
)ראה להלן(.

בקריאת התורה בפרשת ‘לך-לך', במנחת שבת, וכן 
בימי שני וחמישי, קוראים לעליית ‘לוי' עד “והכנעני 
וחיתה  אברם...  אל  ה'  “וירא  ול'ישראל':  בארץ";  אז 

נפשי בגללך"2.

יום שני
ו' במרחשוון

תענית ‘שני' קמא. בימינו אלה, אין נוהגים בתעניות 
החסידים.  בחוגי  בעיקר(   – )ואדרבה  גם  בה"ב3, 
הטוב,  במנהגם  ימשיכו   – להתענות  הנוהגים  כמובן, 
בריאות  חולשת  כמו  לצורך,  אלא  להם  להתיר  ואין 
אלו  רצון'  ב'ימי  להוסיף  היא  הכול  חובת  אך  הגוף; 
בקו השמחה בגלוי, ב"פיקודי ה' ישרים, משמחי לב"4.

1( ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד.
2( ספר-המנהגים עמ' 14. לוח כולל-חב"ד. הטעם הוא, כנראה, כדי 
שערי-אפרים  ועיין  קלח.  סו"ס  )רמ"א  טוב  בדבר  ולסיים  להתחיל 

שער ז ס"ז ונו"כ(.
ושני שאחרי  וחמישי  בימי שני  נהגו להתענות  3( במדינות אשכנז 
המועדים פסח וסוכות, לפי שחוששים שמא מתוך משתה ושמחת 
ניסן  חודשי  שייצאו  עד  ממתינים  והיו  עבירה.  לידי  באו  המועד 
ותשרי )טושו"ע ושו"ע אדמוה"ז סי' תצב(. נהגו לברך את המתענים 
בשבת שלפני-כן, אבל אין מברכים אותם בשבת-מברכים-החודש, 

וגם לא בשבת ר"ח אייר או מרחשוון )שו"ע רבינו שם ס"ד(.
ביאור  שם  וראה  ואילך,   258 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  ‘התוועדויות'   )4

יום שלישי
ז' במרחשוון

יום שני בלילה – אור ליום שלישי, בתפילת ערבית 
בברכת  ומטר'  ‘טל  לשאול  בארץ-ישראל  מתחילים 
ובן  בחוץ-לארץ  הנמצא  ארץ-ישראל  בן  השנים5. 
חו"ל הנמצא בארץ-ישראל – כל אחד מהם ישאל כבני 
הארץ שנמצא בה6. אם התחיל לשאול בארץ-ישראל 
לשאול  ממשיך  לחו"ל,  יצא  ואחר-כך  במרחשוון  בז' 
כבני ארץ-ישראל; אך אם נעשה שליח ציבור – ישאל 

בחזרת-הש"ץ כבני חו"ל7.
תפילת  לפני  ומטר'  ‘טל  להכריז  מפסיקים  אין 

שמונה-עשרה8.
שכח ‘טל ומטר'9 ונזכר בתוך הברכה, קודם “ה'" של 
סיום הברכה, חוזר ל"ותן טל ומטר" וממשיך כסדר. 
נזכר אחר שאמר “ה'" שם, מסיים הברכה ואומר “ותן 
טל ומטר לברכה" קודם “תקע בשופר"10. נזכר לאחר 

טעמו של דבר – אם כי הרבי נשיא דורנו בעצמו הקפיד להתענות 
‘דברי  הצומות  בכל  אף אמר  אייר תשמ"ח  ובחודש  אלו,  בתעניות 

כיבושין', שמהם נעתק האמור בפנים.
5( שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"א.

6( והעיר על כך הרבי )שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סי' ע. ‘התקשרות' 
גיליון תרמ"ד עמ' 18(: “צע"ג מפני מה לא פסקו שבדעתו לחזור – 
במשך ימי הגשמים – ישאל מטר ב'שומע תפילה' כיחיד. ויש לעיין 
אשי  לס'  גם  צויין  שם  )ב'התקשרות'  תחת-ידי"  ואינו  בברכי-יוסף, 

ישראל על הל' תפילה, פכ"ג סל"ז, וש"נ(.
7( קצות-השולחן סי' כא ס"י.

בגיליון  )ראה  בראש-חודש  ההנהגה  וע"פ  כולל-חב"ד.  לוח   )8
השולחן  על  לטפוח  יש  ממנה(  ובקל-וחומר  הקודם;  ‘התקשרות' 
כדי להזכיר זאת לציבור. ואכן מסר הרה"ח רי"ל שי' גרונר, שלמיטב 
זכרונו, פעם שאל אותו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו למה לא טפחו על 

השולחן להזכיר אמירת טל ומטר.
9( מכאן ואילך על-פי שו"ע אדמוה"ז סי' קיז ס"ד-ה, דברי הגרא"ח 

נאה, והסיכום שב'התקשרות' גיליון ת"ת, וש"נ.
10( קצות-השולחן סי' כא ס"ט, דלא כערוך-השולחן סי' קיז ס"ו.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

לוח השבוע
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קולנו",  “שמע  בברכת  זאת  יאמר  “תקע",  שהתחיל 
לפני “כי אתה שומע". שכח גם שם, ונזכר אחר ה' של 
נזכר  שם.  זאת  ויאמר  החתימה  יסיים  הברכה,  סיום 
לאחר שהחל “רצה", חוזר ל"ברך עלינו" )ורק אם נזכר 
לאחר שאמר שם ה' של סיום ברכת ‘מודים' או ‘שים 
עלינו'(.  ל'ברך  ויחזור  חוקיך"  “למדני  יאמר  שלום' 
אם נזכר לאחר שסיים את “יהיו לרצון" האחרון, חוזר 
לראש התפילה, ואינו אומר “ה' שפתי תפתח", ורשאי 

לרדת לפני התיבה לחזרת הש"ץ במקום זה11.
התפילה  זמן  כשהגיע  ונזכר  ומטר'  ‘טל  שכח 
שמונה- פעמיים  הבאה  בתפילה  מתפלל  הבאה, 

11( בשערי-תשובה שם כ' מס' שלמי חגיגה ע"פ הריטב"א שכאשר 
חוזר לראש התפילה א"צ לומר אד' שפתי תפתח )ובערוך-השולחן 
ועתה  קודם התפילה,  זה  פסוק  לומר  תיקנו  ע"ז, שהרי  ס"ח תמה 
ובקצות- בטלו(.  כבר  והן  הפסוק,  לבין  בינו  מפסיקות  הברכות 

השולחן סי' כא בבדי-השולחן ס"ק ה כ' שאם סיים תפילתו וחוזר 
לראש ה"ה ממש כמתחיל תפילה חדשה וצריך להמתין כדי הילוך 
ד"א, ולכן פסק )גם בפנים שם( שאז יתחיל מאד' שפתי תפתח. אבל 
להלן בבדי-השולחן סו"ס עח הביא את דברי הריטב"א הנ"ל, ונשאר 

בצ"ע.

והשנייה  עשרה: הראשונה לחובת התפילה הנוכחית 
אחר  נזכר  אם  אולם  הקודמת.  לתפילה  כתשלומין 
מנחת ערב-שבת, לא יתפלל בערבית של שבת שתיים. 
המסופק אם שאל ‘טל ומטר', עד מלאות שלושים יום 
מהיום12 ]השנה – עד ערבית אור לח' כסלו ולא עד 

בכלל[, דינו כמי ששכח לאומרו13.

יום חמישי
ט' במרחשוון

תענית ‘חמישי'.

12( אף הש"ץ אינו מוחזק עד ל' יום, ראה לקט ציונים והערות לשו"ע 
אדמוה"ז סי' קיד סו"ס י.

בשם  הנ"ל  שערי-תשובה  ס"י,  קיד  סי'  אדה"ז  שו"ע  על-פי   )13
הריטב"א, וקצות-השולחן סי' כא ס"ו.
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

èäéä íéîz ÷écö Léà çð çð úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈
:çð-Cìäúä íéäìàä-úà åéúøãaäìà §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©¥µ¤

åéúøãa äéä íéîz ÷écö Léà çð çð úãìBz«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈§«ŸŸ®̈
:çð-Cìäúä íéäìàä-úà נח נח ּתּולדת אּלין ¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©ְִֵַַַֹֹ

הּלי דיי ּבדחלּתא ּבדרֹוהי הוה ׁשלים זּכאי ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָּגבר

éìLנח: çð ãìBiåíç-úà íL-úà íéðá äL ַֹ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬
:úôé-úàåìL çð ãìBiåíç-úà íL-úà íéðá äL §¤¨«¤©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬
:úôé-úàå חם ית ׁשם ית בנין ּתלתא נח ואֹוליד §¤¨«¤ְְְִִֵַָָָָָֹ

יפת: àéíéäìàäוית éðôì õøàä úçMzå ְֶָָ©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®
:ñîç õøàä àìnzåéðôì õøàä úçMzå ©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´

ñîç õøàä àìnzå íéäìàä: ארעא ואתחּבלת ¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«ְְְִַַַָָ

חטֹופין: ארעא ואתמליאת יי áéàøiåקדם ְְְְְֲֳִִִַַָָָ©©̄§
úéçLä-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéäìà¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯

:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìkíéäìà àøiå ¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤©©¯§¡Ÿ¦²
øNa-ìk úéçLä-ék äúçLð äpäå õøàä-úà¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯¨¨¨²

:õøàä-ìò Bkøc-úà והא ארעא ית יי וחזא ¤©§−©¨¨«¤ְְְֲַַָָָָָ

על  ארחּה ית אנׁש ּבסרא ּכל חּבילּו ארי ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאתחּבלת

ס âéàaארעא: øNa-ìk õ÷ çðì íéäìà øîàiå ְַָ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´
õøàä äàìî-ék éðôìéððäå íäéðtî ñîç §¨©½¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦§¦¬
:õøàä-úà íúéçLîõ÷ çðì íéäìà øîàiå ©§¦−̈¤¨¨«¤©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³

íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék éðôì àa øNa-ìk̈¨¨Æ¨´§¨©½¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®
:õøàä-úà íúéçLî éððäå קּצא לנח יי  ואמר §¦§¦¬©§¦−̈¤¨¨«¤ְְֲִַַַָָֹ

ארעא  אתמליאת ארי  לקדמי עּלת ּבסרא ְְְְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָָדכל 

אנא  והא ּבי ׁשּיא ע ֹובדיהֹון קדם מן  ְֲֲֳִִִֵַָָָָָחטֹופין

ארעא: עם ãéøôâ-éöòמחּבלהֹון úáz Eì äNò ְְְִֶַַָ£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤
úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNòz íép÷¦¦−©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦

:øôka õeçîeíép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò ¦−©«Ÿ¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−
õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNòz©«£¤´¤©¥®̈§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−

:øôka מדֹורין ּדקדרֹום דאעין ּתבֹותא ל עיבד ©«Ÿ¤ְְְְִִִֵֵַָָָ

ּומּברא  מּגו יתּה ותחּפי ּתבֹותא ית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּתעּבד

åèìLּבכפרא: dúà äNòz øLà äæåúBàî L ְְָָ§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´
daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈

ìLe:dúîB÷ änà íéLdúà äNòz øLà äæå §¦¬©−̈«¨¨«§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ®̈

ìLänà íéMîç äázä Cøà änà úBàî L §¯¥´©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ
ìLe daçø:dúîB÷ änà íéLיתּה ּדתעּבד ודין ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«ְְִֵֵַַָ

אּמין  חמׁשין דתבֹותא ארּכא אּמין מאה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּתלת

רּומּה: אּמין ּותלתין æèäNòzּפתיּה | øäö ְְִִַַַָָ´Ÿ©©«£¤´
çúôe äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©

ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázäíéL ©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−
òz:äNäplëz änà-ìàå äázì äNòz | øäö ©«£¤«¨´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈

íizçz íéNz dcöa äázä çúôe äìòîìî¦§©½§¨¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²
ìLe íiðL:äNòz íéL לתבֹותא ּתעּביד נהֹור §¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨ְְֵֵֵַָ

דתבֹותא  ותרעא מּלעּלא ּתׁשכללּנּה ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּולאמתא

ּותליתאין ּתנינין ארעין  מדֹורין ּתׁשּוי ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָּבסטרּה

æéíéîּתעּבדּנּה: ìeanä-úà àéáî éððä éðàå ְְִַַ©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ
ì õøàä-ìòíéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMä úçzîéððä éðàå ¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦À¦«§¦Á
ì õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáîøNa-ìk úçL ¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈

õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤
:òåâé על מּיא טֹופנא ית מיתי אנא הא ואנא ¦§¨«ְֲֲֵַַַַָָָָָָָ

דחּיי  רּוחא בּה ּדי ּבסרא ּכל לחּבלא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָארעא

ימּות: בארעא ּדי ּכל ׁשמיא çééúî÷äåמּתחֹות ְְְְְִִַַָָֹ©«£¦«Ÿ¦¬
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úàE ¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eéúéøa-úà éúî÷äå §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà-éLðe EzLàå E ¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²§¦§§¬§¥«

éðá:Czà E לתבֹותא ותעֹול עּמ קימי ית ואקם ¨¤−¦¨«ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

:עּמ בני ּונׁשי ואּתת ּובני èééçä-ìkîeאּת ְְְְְְִִֵַָָָָ¦¨Â¨©Â
úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ

:eéäé äá÷ðe øëæ CzàíéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄
äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈

:eéäé ּתעיל מּכּלא ּתרין ּבסרא מּכל ּדחי ּומּכל ¦«§«ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ

ונ  ּדכר עּמ לקּימא יהֹון:לתבֹותא ëóBòäîקּבא ְְְְְְִֵַַָָָָָָ¥«¨´
äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈

éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì:úBéçäì EóBòäî §¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«¥«¨´
äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈

éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì:úBéçäì E מעֹופא §¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«ֵָ
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דארעא  רחׁשא ּומּכל לזנּה ּבעירא ּומן ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֹלזנֹוהי

לקּימא: לות יעלּון מּכּלא ּתרין àëäzàåלזנֹוהי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹ§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäå-ìkî Eì-ç÷ äzàå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«§©¨´©§À¦¨
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàîíäìå Eì äéäå E ©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−

:äìëàìותכנֹוׁש ּדמתאכל מיכל מּכל ל סב ואּת §¨§¨«ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

למיכל: ּולהֹון ל ויהי לותáëìëk çð Nòiå ְְְִֵֵָָָָ©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ
:äNò ïk íéäìà Búà äeö øLàìëk çð Nòiå £¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ
:äNò ïk íéäìà Búà äeö øLà ּדי ּככל נח ועבד £¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«ְֲִַַַֹֹ

עבד: ּכן יי יתּה ְֲֵֵֵַָָָפּקיד

éðùàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬

:äfä-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«
לתבֹותא  ּבית אנׁש וכל אּת עּול לנח יי ְְְְְֱֲֵֵַַַַַָָָָֹואמר

הדין: ּבדרא קדמי זּכאי חזיתי ית |áארי ìkî ְֲֲֳִֵֵֵַַַָָָָָָ¦´Ÿ
Léà äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðLäøBähä äîäaä | ìkî §©−¦¦¬§¦§«¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈
äîäaä-ïîe BzLàå Léà äòáL äòáL Eì-çwz¦©§²¦§¨¬¦§−̈¦´§¦§®¦©§¥¿̈

BzLàå Léà íéðL àåä äøäè àì øLà: מּכל Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬§¦§«ִֹ

ונקּבא  ּדכר ׁשבעא ׁשבעא ל ּתּסב דכיא ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּבעירא

ּדכר  ּתרין היא דכיא איתהא ּדלא ּבעירא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּומן

âøëæונקּבא: äòáL äòáL íéîMä óBòî íb ְְָָ©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì äá÷ðeóBòî íb §¥¨®§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤©´¥¯

òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©
õøàä-ìë éðt-ìò: ׁשבעא דׁשמּיא מעֹופא אף ©§¥¬¨¨¨«¤ְְִֵַַַָָָ

כל  אּפי על זרעא לקּימא ונקּבא ּדכר ְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָׁשבעא

ãøéèîîארעא: éëðà äòáL ãBò íéîéì ék ְַָ¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´
éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò©¨½̈¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦
:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà íe÷éä-ìk-úà¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨

äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà íe÷éä: לזמן ארי ©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«ְֲִֵַ

ארעא  על מטרא מחת אנא ׁשבעא עֹוד  ְְְֲִִֵַַַָָָָָיֹומין

ּכל  ית ואמחי לילון וארּבעין יממין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָארּבעין

ארעא: אּפי מעל עבדת די äçðיקּומא Nòiå ְְְִֵֵֵַַַַָָ©©−©®Ÿ©
:ýåýé eäeö-øLà ìëkLà ìëk çð Nòiåeäeö-ø §¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈

ýåýé::יי פּקדּה ּדי ּככל נח åLL-ïaועבד çðå §Ÿ̈«ְְְֲִֵַַַַָֹֹ§¾Ÿ©¤¥¬
:õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàîçðå ¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤§¾Ÿ©

:õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤
על  מּיא הוה וטֹופנא ׁשנין מאה ׁשּת ּבר ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹונח

æBzàארעא: åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå ְַָ©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−
:ìeanä éî éðtî äázä-ìàåéðáe çð àáiå ¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈

éî éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬
:ìeanä בנֹוהי ּונׁשי ואּתתּה ּובנֹוהי נח ועאל ©©«ְְְְְְִִִֵֵַָֹ

טֹופנא: מי קדם מן לתבֹותא çäîäaä-ïîעּמּה ְֳִִֵֵֵָָָָ¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòääîäaä-ïî ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä ּבעירא מן ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«ְִִָ

וכל  עֹופא ּומן ּדכיא ליתהא ּדי ּבעירא ּומן ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹּדכיא

ארעא: על רחׁש èçð-ìàּדי eàa íéðL íéðL ְִֵַַָָ§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©
íéäìà äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà¤©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−

:çð-úàøëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ¤«Ÿ©§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´
:çð-úà íéäìà äeö øLàk äá÷ðeעּלּו ּתרין ּתרין §¥¨®©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©ְְֵֵַ

ל  נח ית לות יי ּפקיד די ּכמא ונקּבא ּדכר תבֹותא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ

éìנח: éäéåeéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ַֹ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−
:õøàä-ìòì éäéåeéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©¨¨«¤©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−
:õøàä-ìò טֹופנא ּומי יֹומין ׁשבעת לזמן והוה ©¨¨«¤ְְֲִִִֵַַַָָָ

ארעא: על àé-éiçìהוֹו äðL úBàî-LL úðLa ְֲַַָ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥
íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa éðMä Lãça çð½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´
úaøàå äaø íBäz úBðéòî-ìk eò÷áð äfä©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ

:eçzôð íéîMäçð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa ©¨©−¦¦§¨«¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©
äfä íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa éðMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À
íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî-ìk eò÷áð¦§§Æ¨©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦

eçzôð: ּבירחא נח לחּיי ׁשנין מאה ׁשּת ּבׁשנת ¦§¨«ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹ

הדין  ּביֹומא לירחא יֹומא עׂשרא ּבׁשבעת ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּתנינא
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וכּוי  רּבא ּתהֹומא מּבּועי ּכל ְְְְִֵֵַַַָָָָאתּבזעּו

áéõøàä-ìòאתּפּתחּו:ׁשמּיא  íLbä éäéå ְְִַַָָ©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà-ìò íLbä éäéå ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨©§¦¬©¤−¤©

:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä מטרא והוה ¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨ְֲִַָָ

לילון: וארּבעין יממין ארּבעין ארעא על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנחת

âéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤
ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìàíçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa ¤©¥¨«§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬
ìLe çð úLàå çð-éða úôéåízà åéðá-éLð úL ¨¤−¤§¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìà וחם וׁשם נח עאל הדין יֹומא ּבכרן ¤©¥¨«ְְְִֵֵַַָָָָֹ

עּמהֹון  בנֹוהי נׁשי ּותלתא נח ואּתת נח ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויפת

ãé-ìëåלתבֹותא: dðéîì äiçä-ìëå änä ְֵָ¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤
ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå eäðéîì:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«

-ìëå dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈§¨
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:óלזנּה חיתא וכל אּנּון §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«ְְְִִַַָָ

ארעא  על ּדרחׁש רחׁשא וכל לזנּה ּבעירא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוכל

ּדפרח: ּכל צּפר ּכל לזנֹוהי עֹופא וכל ְְְְִִִִִַָָָָָֹלזנֹוהי

åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä-ìà çð-ìà eàáiå ©¨½̈£¤−¬©©¦«©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤

çeø Ba-øLà øNaä-ìkî íéðL íéðL äázä©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈£¤−¬©
:íéiç מּכל ּתרין ּתרין לתבֹותא נח עם ועּלּו ©¦«ְְְְִִֵֵֵַַָָֹ

דחיי: רּוחא בּה די æèäá÷ðeּבׂשרא øëæ íéàaäå ְְִִֵֵַָָ§©¨¦À¨¨̧§¥¨³
øbñiå íéäìà Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ

:Bãòa ýåýéeàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå §Ÿ̈−©«£«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈
:Bãòa ýåýé øbñiå íéäìà Búà äeö øLàk ועלּיא ©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«ְַָָ

יתּה ּפקיד די ּכמא עּלּו ּבׂשרא מּכל  ונקּבא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּדכר

יי ואגן עלֹוהי:(d¯ÓÈÓa)יי ְְֲֵַָָ¿≈¿≈ֲִ

éùéìùæéõøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìòî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäeaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå ¨¨«¤©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´
ä:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå íén והוה ©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤ֲַָ

מּיא  ּוסגיאּו ארעא על יֹומין ארּבעין ְְְְִִִַַַַָָָָטֹופנא

ארעא: מעל ואּתרמת ּתבֹותא ית çéeøaâiåּונטלּו ְְְִֵֵַַַָָָָָָ©¦§§¬
äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈

:íénä éðt-ìò-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå ©§¥¬©¨«¦©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©
íénä éðt-ìò äázä Cìzå õøàä: מּיא ּותקיפּו ¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦ְִַָ

אּפי  על תבֹותא ּומהּלכא ארעא על לחדא ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָּוסגיאּו

èéõøàä-ìòמּיא: ãàî ãàî eøáb íénäå ַָ§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤
-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk eqëéå©§ªÀ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨

:íéîMäeqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå ©¨¨«¦§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk ּומּיא ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦ַָ

ּכל  ואתחפיאּו ארעא על לחדא לחדא ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָּתקיפּו

ׁשמּיא: ּכל תחֹות ּדי רמּיא ëäøNòטּורּיא Lîç ְְִַַַָָָָָ£¥̧¤§¥³
:íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änàLîç ©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«£¥̧

:íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«
ואתחפיאּו מּיא ּתקיפּו מלעּלא אּמין עׂשרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָחמׁש

àëõøàä-ìòטּוריא: Nîøä | øNa-ìk òåâiå ַָ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤
õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´

:íãàä ìëå õøàä-ìòNîøä | øNa-ìk òåâiå ©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´
õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòa õøàä-ìò©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤

:íãàä ìëå õøàä-ìò õøMä ּבׂשרא ּכל ּומית ©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«ְִִָָ

ּובכל  ּובחיתא ּובבעירא ּבעֹופא ארעא על ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּדרחׁש

א  וכל ארעא על ּדרחׁש áëøLàנׁשא:רחׁשא ìk ְְְֲֲִֵַַָָָָָֹ¿Ÿ£¤Á
äáøça øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈

:eúîøLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk ¥«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
eúî äáøça: ּדחּיין רּוחא נׁשמתא ּדי ּכל ¤¨«¨−̈¥«ְְְִִִַָָֹ

מיתּו: ּביּבׁשּתא ּדי מּכל âëîiå-úàּבאנפֹוהי ç ְְְְִִִִֶַַָֹ©¦¹©Ç¤
íãàî äîãàä éðt-ìò | øLà | íe÷éä-ìk̈©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
äîãàä éðt-ìò | øLà | íe÷éä-ìk-úà çîiå©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî eçniå©¦¨−¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
מאנׁשא  ארעא אּפי על ּדי יקּומא ּכל ית ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָּומחא

דׁשמּיא  עֹופא ועד רחׁשא עד ּבעירא ְְְֲִִִַַַַָָָָעד

עּמּה ודי נח ּברם ואׁשּתאר ארעא מן ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹואתמחיאּו
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ãëíéMîçּבתבֹותא: õøàä-ìò íénä eøaâiå ְֵָ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬
:íBé úàîeúàîe íéMîç õøàä-ìò íénä eøaâiå §©−«©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−

íBé::יֹומין וחמׁשין מאה ארעא על מּיא ּותקיפּו «ְְְְְִִִַַַַָָָ

à-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéäìà økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
íéäìà øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬

eø:íénä ekLiå õøàä-ìò çíéäìà økæiå ¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−
:íénä ekLiå õøàä-ìò çeø íéäìà øáòiå äáza©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
ּדי  ּבעירא ּכל וית חיתא ּכל וית נח ית יי ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָֹּודכיר

ונחּו ארעא על רּוחא יי ואעּבר ּבתבֹותא ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָעּמּה

áíéîMäמּיא: úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå ַָ©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦
:íéîMä-ïî íLbä àìkiåíBäz úðéòî eøëqiå ©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½

:íéîMä-ïî íLbä àìkiå íéîMä úaøàå©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦
ואתּכלי  ׁשמּיא וכּוי תהֹומא מּבּועי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָואסּתכרּו

ׁשמּיא: מן âõøàäמטרא ìòî íénä eáLiå ְְִִַָָ©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤
úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå CBìä̈´¨®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−

:íBéeøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå «©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä: מעל מּיא ותבּו ©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«ְֵַַָָ

מאה  מּסֹוף מּיא וחסרּו ותיבין אזלין ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָארעא

יֹומין: ãéòéáMäוחמׁשין Lãça äázä çðzå ְְִִַ©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½
:èøøà éøä ìò Lãçì íBé øNò-äòáLaçðzå §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«©¨³©

Lãçì íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤
èøøà éøä ìò: ׁשביעאה ּבירחא ּתבֹותא ונחת ©−¨¥¬£¨¨«ְְְְִֵַַָָָָָ

קרּדּו: טּורי על לירחא יֹומא עׂשר ְְְְְֲִֵַַַַַָָּבׁשבעת

äéøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«
éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®

íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòa: ּומּיא ¨«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«ַָ

ּבעׂשיראה  עׂשיראה ירחא עד וחסרין אזלין ְְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָָָהוֹו

טּורּיא: ריׁשי אתחזיאּו לירחא åõwîּבחד éäéå ְְְְֲִִֵֵַַַָָ©§¦¾¦¥−
øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬

:äNòïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå ¨¨«©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä יֹומין ארּבעין מּסֹוף והוה ©¥−̈£¤¬¨¨«ְְֲִִִַַָ

עבד: ּדי ּתבֹותא ּכּות ית נח æçlLéåּופתח ְֲִֵַַַַָָָֹ©§©©−

íénä úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤©©−¦
:õøàä ìòîáBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå ¥©¬¨¨«¤©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½

õøàä ìòî íénä úLáé-ãò: ערּבא ית וׁשּלח ©§¬¤©©−¦¥©¬¨¨«¤ְְַַָָָ

ארעא: מעל מּיא ּדיּביׁשּו עד ותיב מּפק ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָּונפק

ççlLéåíénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà ©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòîBzàî äðBiä-úà çlLéå ¥©−§¥¬¨«£¨¨«©§©©¬¤©−̈¥«¦®

:äîãàä éðt ìòî íénä el÷ä úBàøì ית וׁשּלח ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«ְַַָ

אּפי  מעל מּיא הקּליאּו למחזי מּלותּה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹונה

èdìâø-óëìארעא: çBðî äðBiä äàöî-àìå ְַָ§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈
-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà åéìà áLzå©¨³¨¥¨Æ¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨
åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé çìLiå õøàä̈¨®¤©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈

:äázä-ìàdìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå ¤©¥¨«§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈
-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà åéìà áLzåõøàä ©¨³¨¥¨Æ¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨®̈¤
:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé çìLiå ולא ©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«ְָ

לותּה ותבת רגלּה לפרסת מנח יֹונה ְְְְְְְֵַַַַַַַַַָָָאׁשּכחת

ידּה ואֹוׁשיט ארעא כל אּפי על מּיא ארי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָלתבֹותא

לתבֹותא: לותּה יתּה ואעיל éãBòונסבּה ìçiå ְְְְְֵֵֵַַָָָָָ©¨´¤½
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîóñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå ¦©¥¨«©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤
:äázä-ïî äðBiä-úà çlL ׁשבעא עֹוד ואֹורי ©©¬¤©−̈¦©¥¨«ְְִִָ

ּתבֹותא: מן יֹונה ית ׁשּלח ואֹוסיף אחרנין ְֳִִִִֵַַָָָָָיֹומין

àéúéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤
óøè úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦¨¨´

õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa: ואתת §¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤ֲַַ

ּתביר  זיתא טרף והא רמׁשא לעּדן יֹונה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָלותּה

מעל  מיא קּליאּו ארי נח וידע ּבפּומּה ְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹנחית

áéçlLéåארעא: íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå ְַָ©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úàãBò ìçiiå ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«©¦¨´¤½

äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬
ãBò åéìà-áeL: אחרנין יֹומין ׁשבעה עֹוד ואֹורי «¥−̈«ְְֳִִִִָָָ

עֹוד: לותּה למּתּוב אֹוסיפת ולא יֹונה ית ְְְְִֵֵַַַָָָָוׁשּלח

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤
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:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨®̈¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤
äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî: ¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«

לירחא  ּבחד ּבקדמאה ׁשנין וחד מאה ּבׁשּת ְְְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָוהוה

חֹופאה  ית נח ואעּדי ארעא מעל מּיא ְְְְִֵַַַַַָָָָָֹנגּובּו

ארעא: אּפי נגּובּו והא וחזא ãéLãçáeּדתבֹותא ְְְְֲֵֵַַַָָָָ©¸Ÿ¤Æ
äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈

:õøàäíBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe ¨¨«¤©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
õøàä äLáé Lãçì: ּבעׂשרין ּתנינא ּובירחא ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤ְְְְְִִַַָָָ

ארעא: יּביׁשת לירחא יֹומא ñוׁשבעא  ְְְְְִִַַַַָָָָ

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéäìà øaãéåøaãéå ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ©§©¥¬
:øîàì çð-ìà íéäìà:למימר נח עם יי ּומּליל ¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿְְִִֵַַָָֹ

æèéðáe EzLàå äzà äázä-ïî àö-éLðe E ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«
éðá:Czà Eéðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöE ¨¤−¦¨«¥−¦©¥®̈©¾̈§¦§§²¨¤¬

éðá-éLðe:Czà Eּובנ ואּתת אּת ּתבֹותא מן ּפּוק §¥«¨¤−¦¨«ְְְְִִֵַָָָ

:עּמ בנ æé-ìkîּונׁשי Ezà-øLà äiçä-ìk ְְִֵָָ¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨
-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe óBòa øNäÀ̈¨¯©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©

õøàäÈ¯˜ ‡ˆÂ‰ ·È˙ÎeöøLå Czà àöéä ¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´
:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá-øLà äiçä-ìk ¨½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤¨©«©¨̧£¤

Nîøä-ìëáe äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²§¨¨¤²¤
àöéä õøàä-ìò Nîøäeøôe õøàá eöøLå Czà ¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬

õøàä-ìò eáøå: ּבׂשרא מּכל ּדעּמ חיתא ּכל §¨−©¨¨«¤ְְִִִִַָָָָָ

ארעא  על ּדרחׁש רחׁשא ּובכל ּובבעירא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבעֹופא

על  ויסּגּון ויּפׁשּון ּבארעא ויתיּלדּון עּמ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאּפיק

çéåéðá-éLðeארעא: BzLàå åéðáe çð-àöiå ְַָ©¥−¥Ç®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈
:Bzà:Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå ּונפק ¦«©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«ְַ

עּמּה: בנֹוהי ּונׁשי ואּתתּה ּובנֹוהי èé-ìkנח ְְְְְִִִִֵֵֵַֹ¨
-ìò NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©

:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìk ¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«¨
õøàä-ìò NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤

:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì ּכל חיתא ּכל §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«ְַָָָ

ארעא  על ּדרחׁש ּכל עֹופא וכל ְְְֲִֵַַָָָָָֹרחׁשא

ּתבֹותא: מן נפקּו ëçaæîלזרעיתהֹון çð ïáiå ְְְְֲִֵַָָָ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©

ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòäçaæî çð ïáiå ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©

óBòä ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´
:çaæna úìò ìòiå øBähä קדם מדּבחא נח ּובנא ©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©ְְְֳִַָָָֹ

דכי  עֹופא ּומּכל דכיא ּבעירא מּכל ּונסיב ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹיי

ּבמדּבחא: עלון àëçéø-úàואּסיק ýåýé çøiå ְְְְֲִֵַָָָ©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧
áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯

î òø íãàäúBkäì ãBò óñà-àìå åéøòp ¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬
:éúéNò øLàk éç-ìk-úàçéø-úà ýåýé çøiå ¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©

ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
òø íãàä áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−
øLàk éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−©«£¤¬

éúéNò: יי ואמר קּורּבנּה ית ּברעוא יי וקּביל ¨¦«¦ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָ

ּבדיל  ארעא ית עֹוד למילט אֹוסף לא ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבמימרּה

מּזעירּה ּביׁש דאנׁשא לּבא יצרא ארי אנׁשא ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָחֹובי

דעבדית: ּכמא ּדחי ּכל ית לממחי עֹוד אֹוסף ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָולא

áëõé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçåõøàä éîé-ìk ãò ¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ−Ÿ¨§¥´¨®̈¤

àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ
eúaLé: וקֹורא וחצדא זרֹועא ארעא יֹומי ּכל עֹוד ¦§«Ÿְְְֲֵַַָָָָָָ

יבטלּון: לא וליליא וימם וסתוא וקיטא ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָוחֹומא

àíäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéäìà Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøtíéäìà Cøáéå §¬§−¦§¬¤¨¨«¤©§¨´¤¡Ÿ¦½

eàìîe eáøe eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬§−¦§¬
õøàä-úà: להֹון ואמר ּבנֹוהי וית נח ית יי ּוברי ¤¨¨«¤ְְְְֲִִַַַָָָָֹ

ארעא: ית ּומלּו ּוסגּו áíëzçåּפּוׁשּו íëàøBîe ְְְַָָ©«£¤³§¦§¤Æ
íéîMä óBò-ìk ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦
iä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëaí §ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈

:eðzð íëãéaúiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe §¤§¤¬¦¨«©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´
Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk ìòå õøàä̈½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä ודחלתכֹון ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«ְְֲַַ

עֹופא  ּכל ועל ארעא חות ּכל על ּתהי ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָואימתכֹון

יּמא  נּוני ּובכל ארעא תרחיׁש ּדי ּבכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹדׁשמּיא
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מסירין: יהֹון âéç-àeäּבידכֹון øLà Nîø-ìk ְְְְִִֶ¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNò ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàäéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk ¤«Ÿ¨¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−
:ìk-úà íëì ézúð áNò ÷øék äìëàì רחׁשא ּכל §¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿֲִָָ

יהבית  עׂשּבא ּכירֹוק למיכל יהי לכֹון חי ְְְְְִִִִֵֵַָָָּדהּוא

ּכּלא: ית ãàìלכֹון Bîã BLôða øNa-Cà ְָָֹ©¨¾̈§©§¬¨−¬Ÿ
:eìëàú:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ּברם Ÿ¥«©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«ְַ

תכלּון: לא ּדמּה ּבנפׁשּה ä-úàּבׂשרא Càå ְְְְְִֵֵֵַָָ§©̧¤
äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úàíëéúLôðì íëîc-úà Càå ¤¤¬¤¨«¨¨«§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ
ãiî íãàä ãiîe epLøãà äiç-ìk ãiî Løãà¤§½¦©¬¨©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ

íãàä Lôð-úà Løãà åéçà Léà: ית ּוברם ¦´¨¦½¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«ְַָ

אתּבעּנּה חיתא ּכל מּיד אתּבע לנפׁשתיכֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמכֹון

דאחֹוהי  ּדמא ית ּדיׁשֹוד ּגבר מּיד אנׁשא ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָּומּיד

דאנׁשא: נפׁשא ית åíãàäאתּבע íc CôL ְְֱֶֶַַָָָָŸ¥Æ©´¨«¨½̈
äNò íéäìà íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈

:íãàä-úàCôMé Bîc íãàa íãàä íc CôL ¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®
ìà íìöa ékíãàä-úà äNò íéä: ּדמא ּדיׁשֹוד ¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«ְְֵָ

ארי  יּתׁשד ּדמּה ּדּינּיא מימר על ּבסהדין ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָדאנׁשא

אנׁשא: ית עבד דיי æeáøeּבצלמא eøt ízàå ְְְֱֲַַַָָָָָ§©¤−§´§®
:dá-eáøe õøàá eöøLeöøL eáøe eøt ízàå ¦§¬¨−̈¤§¨«§©¤−§´§®¦§¬

dá-eáøe õøàá:ñאתילידּו ּוסגּו ּפּוׁשּו ואּתּון ¨−̈¤§¨«ְְְְִִַ

בּה: ּוסגּו ְְְַַָבארעא

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìBzà åéða-ìàå çð-ìà íéäìà øîàiå ¥«Ÿ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàì:למימר עּמּה ולבנֹוהי לנח יי ואמר ¥«Ÿְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

è-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤
:íëéøçà íëòøæéúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ©§£¤−©«£¥¤«©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−

íëéøçà íëòøæ-úàå íëzà: מקים אנא הא ואנא ¦§¤®§¤©§£¤−©«£¥¤«ֲֲִֵַָָָ

ּבתריכֹון: ּבניכֹון ועם עּמכֹון קימי éúàåית ְְְְְִִִֵֵַָָ§¥̧
äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk̈¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiçíëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå ©©¬¨¨«¤§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½

éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòä¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´
:õøàä úiç ìëì äázä חיתא נפׁשא ּכל ועם ©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤ְְְִַַָָָ

ארעא  חות ּובכל בבעירא ּבעֹופא ְְְְְְִִִֵַַָָָָּדעּמכֹון

ל  תבֹותא נפקי מּכל ארעא:ּדעּמכֹון חות כל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹ

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçL-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå §©¥¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ
ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNa-ìk úøké¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²

ì ìeaî:õøàä úçL ולא עּמכֹון קימי ית ואקם ©−§©¥¬¨¨«¤ְְְְִִֵָָָָ

עֹוד  יהי ולא טֹופנא מּמי עֹוד ּבׂשרא כל ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָיׁשּתיצי

ארעא: לחּבלא áéúàæטֹופנא íéäìà øîàiå ְְַַָָָָָ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À³Ÿ
ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìkøîàiå ¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«©´Ÿ¤
éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéäìà¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

íìBò: ּבין יהב אנא ּדי קים את ּדא יי ואמר ¨«ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָ

עּמכֹון  ּדי חיתא נפׁשא ּכל ּובין ּוביניכֹון ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמימרי

עלמא: âéäúéäåלדרי ïðòa ézúð ézL÷-úà ְְֵַָָ¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ
:õøàä ïéáe éðéa úéøa úBàìézúð ézL÷-úà §´§¦½¥¦−¥¬¨¨«¤¤©§¦¾¨©−¦

:õøàä ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa קׁשּתי ית ¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬¨¨«¤ְִַָ

ּובין  מימרי ּבין קים לאת ּותהי ּבעננא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָיהבית

ãéäúàøðåארעא: õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå ְַָ§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðòa úLwääúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå ©¤−¤¤«¨¨«§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðòa úLwä ארעא על עננא ּבעננּותי ויהי ©¤−¤¤«¨¨«ְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבעננא: קׁשּתא åèéúéøa-úàותתחזי ézøëæå ְְְֲֲִֵַַָָָ§¨«©§¦´¤§¦¦À
ð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLàøNa-ìëa äiç Lô £¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®

ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå:øNa-ìk úçL §Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«
Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤

ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiçúçL ©−̈§¨¨®̈§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−
:øNa-ìk מימרי בין ּדי קימי ית ּודכירנא ¨¨¨«ְְְְִִִִֵֵָָָ

ולא  ּבׂשרא ּבכל חיתא נפׁשא ּכל ּובין ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָּוביניכֹון

ּבׂשרא: כל לחּבלא לטֹופנא מּיא עֹוד ְְְְִֵַַָָָָָָָיהי

æèúéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´
øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéäìà ïéa íìBò½̈¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈
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:õøàä-ìò øLàäéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå £¤¬©¨¨«¤§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨
äiç Lôð-ìk ïéáe íéäìà ïéa íìBò úéøa økæì¦§ŸÆ§¦´½̈¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈

õøàä-ìò øLà øNa-ìëa: ּבעננא קׁשּתא ּותהי §¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤ְְֲֵַַָָָ

ּכל  ּובין דיי מימרא ּבין עלם קים למדּכר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָואחזּנּה

ארעא: על ּדי ּבׂשרא ּבכל חיתא æéøîàiåנפׁשא ְְְְְִִַַַַָָָָָ©¬Ÿ¤
éúî÷ä øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦

øLà øNa-ìk ïéáe éðéa:õøàä-ìòøîàiå ¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤©¬Ÿ¤
éðéa éúî÷ä øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾

:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe ּדא לנח יי ואמר ¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤ְְֲַַַָָֹ

ּדי  ּבׂשרא ּכל ּובין מימרי ּבין אקמית ּדי קים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאת

ארעא  ô:על ְַַָ

éùéùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïòðë éáà àeä íçå úôéåiä çð-éðá eéäiåíéàö ¨¨®¤§¾̈−£¦¬§¨«©©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ

:ïòðë éáà àeä íçå úôéå íçå íL äázä-ïî¦©¥½̈¥−§¨´¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©
ויפת  וחם ׁשם ּתבֹותא מן נפקּו ּדי נח בני ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהוֹו

דכנען: אבּוהי הּוא èéìLçð-éðaוחם älà äL ְְֲִִַָָ§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîeìLçð-éða älà äL ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîe נח ּבני אּלין ּתלתא ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤ְְִֵֵַָָֹ

ארעא: ּכל אתּבּדר ּו ëLéàּומאּלין çð ìçiå ְְִִֵֵַַָָָ©¨¬¤−Ÿ©¦´
:íøk òhiå äîãàäòhiå äîãàä Léà çð ìçiå ¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−

íøk::ּכרמא ּונציב ּבארעא ּפלח ּגבר נח וׁשרי ¨«¤ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֹ

àë:äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ
:äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå ּוׁשתי ©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿְִ

מׁשּכנּה: ּבגֹו ואתּגלי ּורוי חמרא áëíçמן àøiå ְְְְְְְְִִִִֵַַָ©©À§¨µ
ì ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáàåéçà-éðL £¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈

:õeçaãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå ©«©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ית דכנען אבּוהי חם וחזא ¦§¥«¤−̈©«ְֲֲִִַַַָָָ

ּבׁשּוקא: אחֹוהי לתרין וחּוי דאבּוהי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָעריתא

âë-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©
úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

:eàøeîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå ¨«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ
úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìò©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´

à íäéðôe íäéáà:eàø àì íäéáà úåøòå úépøç £¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«

ּכתף  על וׁשּויּו ּכסּותא ית ויפת ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּונסיב

עריתא  ית וחפיאּו מחּזרין ואזלּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּתרויהֹון

לא  דאבּוהֹון ועריתא מחּזרין ואּפיהֹון ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָדאבּוהֹון

ãëBìחזֹו: äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ֲ©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−
:ïèwä BðaäNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå §¬©¨¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
ïèwä Bða Bì: עבד ּדי ית וידע מחמרּה נח ואּתער −§¬©¨¨«ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹ

זעירא: ּברּה äëãáòלּה ïòðk øeøà øîàiå ְְֵֵֵָ©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤
:åéçàì äéäé íéãáòãáò ïòðk øeøà øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤
:åéçàì äéäé íéãáò ּפלח עבד ּכנען ליט ואמר £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«ְֲִֶֶַַַַָָ

לאחֹוהי: יהי åëéäìàעבדין ýåýé Ceøa øîàiå ְְֲִִֵַַ©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥
:Bîì ãáò ïòðë éäéå íLýåýé Ceøa øîàiå ¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−

:Bîì ãáò ïòðë éäéå íL éäìà יי ּברי ואמר ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«ְְֲִַַָ

להֹון: עבדא כנען ויהי ּדׁשם æëzôéאלהּה ְְְְֱִֵֵֵַַַָָ©³§§
ãáò ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéäìà¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤

:Bîìéäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéäìà zôé ¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬
:Bîì ãáò ïòðëׁשכינּתּה ויׁשרי ליפת יי יפּתי §©−©¤¬¤¨«ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

ל  עבדא כנען ויהי ּדׁשם çëçð-éçéåהֹון:ּבמׁשּכנּה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָ©«§¦−Ÿ©
ìL ìeanä øçà:äðL íéMîçå äðL úBàî L ©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨«

ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
äðL: וחמׁשין מאה ּתלת טֹופנא ּבתר נח וחיא ¨¨«ְְְְֲִַַַַַָָָָָֹ

èëäðLׁשנין: úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ְִ©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈
:úîiå äðL íéMîçåúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ

úîiå äðL íéMîçå äðL: ּתׁשע נח יֹומי כל והוֹו ¨½̈©«£¦¦−¨®̈©¨«Ÿְֲֵַַַָֹ

ּומית: ׁשנין וחמׁשין ôàúãìBzמאה älàå ְְְְִִִַָ§¥̧¤Æ«§´Ÿ
íL çð-éðaøçà íéða íäì eãìeiå úôéå íç §¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−©©¬

:ìeanäeãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå ©©«§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨®̈¤©¦¨«§¬
ìeanä øçà íéða íäì: ׁשם נח ּבני ּתּולדת ואּלין ¨¤²¨¦−©©¬©©«ְְְִֵֵֵַַֹ

טֹופנא: ּבתר ּבנין להֹון ואתילידּו ויפת áéðaחם ְְְְְִִִֶַָָָָָָ§¥´
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨΅§ª¨®¤−¤§¦¨«
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª®̈¤−¤§¦¨«
ּומׁש ותּובל ויון ּומדי ּומגֹוג ּגֹומר יפת ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבני

â:äîøâúåותירס: úôéøå æðkLà øîb éðáeéðáe ְִָ§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«§¥−
äîøâúå úôéøå æðkLà øîb: אׁשּכנז ּגֹומר ּובני ®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«ְְְֵֶַַ

ותֹוגרמה: ãLéLøúåוריפת äLéìà ïåé éðáe ְְְִַַָ§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®
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:íéðããå íézkíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe ¦¦−§«Ÿ̈¦«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããå:ודדנים ּכּתים ותרׁשיׁש אליׁשה יון ּובני §«Ÿ̈¦«ְְְְֱִִִִִֵַָָָָֹ

äLéà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîÂ¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−
ìì:íäéBâa íúçtLîì BðLéià eãøôð älàî ¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³

ìì Léà íúöøàa íéBbäíäéBâa íúçtLîì BðL: ©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«
ּגבר  ּבארעהֹון עממּיא נגות אּתפרׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָמאּלין

ּבעממיהֹון: לזרעיתהֹון åLekלליׁשנּה íç éðáe ְְְְְְֲִֵֵַַָָ§¥−¨®¬
:ïòðëe èeôe íéøöîeèeôe íéøöîe Lek íç éðáe ¦§©−¦¬§¨«©§¥−®̈¬¦§©−¦¬

ïòðëe::ּוכנען ּופּוט ּומצרים ּכּוׁש חם æéðáeּובני §¨«©ְְְִִֵַַָָ§¥´
éðáe àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®§¥¬

:ïããe àáL äîòøäzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe ©§−̈§¨¬§¨«§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬
ïããe àáL äîòø éðáe àëzáñå äîòøå:כּוׁש ּובני §©§−̈§©§§¨®§¥¬©§−̈§¨¬§¨«ְֵ

רעמה  ּובני וסבּתכא ורעמה וסבּתה וחוילה ְְְְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָסבא

ּודדן: çìçäׁשבא àeä ãøîð-úà ãìé Leëå ְְָָ§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
:õøàa øab úBéäììçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
:õøàa øab úBéäì ׁשרי הּוא נמרד ית אֹוליד וכּוׁש ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤ְְִִֵָָֹ

ּבארעא: ּתּקיף גּבר èãéö-øabלמהוי äéä-àeä ְְְֲִִֵֵַַַָ«¨¨¬¦«Ÿ©−¦
ab ãøîðk øîàé ïk-ìò ýåýé éðôìéðôì ãéö øB ¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýéøîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä §Ÿ̈««¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk: ּתּקיף גּבר הוה הּוא §¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«ֲִִַַָ

יי: קדם תּקיף ּגּבר ּכנמרד יתאמר ּכן על יי ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַַָָָָֹקדם

éäðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàaCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §¤−¤¦§¨«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤

:øòðL õøàa äðìëå ãkàåמלכּותּה ריׁש והוה §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«ְֲֵֵַַָ

דבבל: ּבארעא וכלנה ואּכד ואר àé-ïîּבבל ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ¦
-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä̈¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤

úáçø:çìk-úàå øéòàöé àåää õøàä-ïî §Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©¦¨¨¬¤©¦−¨¨´
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

ארעא ÈÚˆ‰)מן ‡") ּובנא אתּוראה נפק ההיא ְִַָ≈»ְְֲִַַָָָ

רחבת וית נינוה ¯È·BÁ)ית ‡") וית קרּתא ְְְִֵָָֹֹ¿≈ְְַָָ

áéàåäּכלח: çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå ַָ§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−
:äìãbä øéòäàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå ¨¦¬©§Ÿ¨«§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−
:äìãbä øéòä היא ּכלח ּובין נינוה ּבין רסן וית ¨¦¬©§Ÿ¨«ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

רּבתא: âé-úàåקרּתא íéãeì-úà ãìé íéøöîe ְְַַָָ¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤

:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðòãìé íéøöîe £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«¦§©¿¦¨©º
-úàå íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤

íéçzôð:ּומצראי(ÌÈ¯ˆÓe 'Ò‰ ÏÎ·) ית אֹוליד ©§ª¦«ְִֵָƒ¿«ƒִָ

נפּתּוחאי: וית להבאי  וית ענמאי  וית ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָלּודאי

ãéíMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL-úàå íéñøút-úàå §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§¤©§ª¦º§¤

ìt íMî eàöé øLà íéçìñkíéøzôk-úàå íézL: ©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²§¦§¦−§¤©§Ÿ¦«
מּתּמן  נפקּו ּדי ּכסלּוחאי וית ּפתרּוסאי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוית

קּפּוטקאי  וית ñåè-úà:ּפלׁשּתאי ãìé ïòðëe ְְְְִֵֵַָָָ§©À©¨©²¤
:úç-úàå Bøëa ïãéöBøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe ¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−

úç-úàå::חת וית ּבכרּה צידֹון ית אֹוליד ּוכנען §¤¥«ְְְִִֵֵַַָָָ

æè:éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«
:éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå וית §¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«ְָ

ּגרּגׁשאי: וית אמֹוראי וית æééeçä-úàåיבּוסאי ְְְְֱִֵֵֵָָָָָָ§¤©«¦¦¬
:éðéqä-úàå é÷øòä-úàåé÷øòä-úàå éeçä-úàå §¤¨«©§¦−§¤©¦¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàå:אנּתֹוסאי וית ערקאי וית חּואי וית §¤©¦¦«ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ

çéøçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôðéøîvä-úàå éãåøàä-úàå ¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−

éðòðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçä-úàå: וית §¤©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«ְָ

אתּבּדרּו ּכן  ּובתר חמתאי  וית צמראי וית ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָארודאי

ּכנענאי: èéïãévîזרעית éðòðkä ìeáb éäéå ְְֲֲֵַַַָ©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ
äøîòå äîãñ äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²

äîãàå·È˙ÎÈ¯˜ ÌÈ·ˆì-ãò íéBáöe:òLéäéå §©§¨¬¿…ƒ§¦−©¨«©©§¦º
äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈

ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ:òL והוה §¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©ֲַָ

מטי  עּזה עד לגרר מטי מּצידֹון ּכנענאי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּתחּום

לׁשע: עד ּוצבֹוים ואדמה ועמֹורה ëälàלסדֹום ְְְְֲִִַַַַָָָ¥´¤
ìì íúçtLîì íç-éðáíúöøàa íúðL §¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈

:íäéBâaìì íúçtLîì íç-éðá älàíúðL §«¥¤«¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®
íäéBâa íúöøàa: לזרעיתהֹון חם ּבני אּלין §©§Ÿ−̈§«¥¤«ְְְְֲִֵֵַָָ

ּבעממיהֹון  ּבארעתהֹון ñàëìeíL:לליׁשנהֹון ְְְְְְְִֵַַָָ§¥¬
:ìBãbä úôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãléª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤©¨«

ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
ìBãbä: ּבני ּדכל אבּוהֹון הּוא אף אתיליד ּולׁשם ©¨«ְְְְְֲִִֵֵַָ
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רּבא: ּדיפת אחּוהי áëøeMàåעבר íìéò íL éða ְֲִֵֶֶֶַָ§¥¬¥−¥¨´§©®
:íøàå ãeìå ãLëtøàåøeMàå íìéò íL éða §©§©§©−§¬©«£¨«§¥¬¥−¥¨´§©®
:íøàå ãeìå ãLëtøàå ואּׁשּור עילם ׁשם ּבני §©§©§©−§¬©«£¨«ְְֵֵֵַָ

וארם: ולּוד âëìeçåוארּפכׁשד õeò íøà éðáe ְְְְֲַַַַָ§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåLîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe: ּובני §¤¬¤¨©«§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«ְֵ

ומׁש: וגתר וחּול עּוץ ãëãìéארם ãLëtøàå ְְֲֶֶַָָ§©§©§©−¨©´
:øáò-úà ãìé çìLå çìL-úàãìé ãLëtøàå ¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤§©§©§©−¨©´
:øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà אֹוליד וארּפכׁשד ¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤ְְְִַַַ

עבר: ית אֹוליד וׁשלח ׁשלח äëãléית øáòìe ְִֵֶֶַַָָָ§¥¬¤ª©−
äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´

:ïè÷é åéçà íLå õøàäíéðá éðL ãlé øáòìe ¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä íL¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷é ּפלג חד ׁשּום ּבנין ּתרין אתילידּו ּולעבר ¨§¨«ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

אחּוהי  וׁשּום ארעא אתּפליגת ּביֹומֹוהי ְְְְְֲֲִִִִֵַַָארי

åëóìL-úàåיקטן: ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ְָָ§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåããBîìà-úà ãìé ïè÷éå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¨§¨´¨©½¤©§−̈

:çøé-úàå úåîøöç-úàå óìL-úàå אֹוליד ויקטן §¤¨®¤§¤£©§−̈¤§¤¨«©ְְִָָ

ירח: וית חצרמות וית ׁשלף וית אלמֹודד ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָית

æë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå-úàå §¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤
:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä וית הדֹורם וית £¨¬§¤−̈§¤¦§¨«ְְֲָָָ

ּדקלה: וית çëìàîéáà-úàåאּוזל ìáBò-úàå ְְִָָָ§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàå:àáL-úàå ìàîéáà-úàå ìáBò-úàå §¤§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

ׁשבא: וית אבימאל וית עֹובל èëøôBà-úàåוית ְְְְֲִֵָָָָָָ§¤¦¬
:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå-úàå §¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«
ּבני  אּלין ּכל יֹובב וית חוילה וית אֹופר ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָוית

ìøäיקטן: äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå ְָָ©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬
:íãwäøä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå ©¤«¤©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬
:íãwä טּור לספר מטי מּמׁשא מֹותבנהֹון והוה ©¤«¤ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

àìììמדינחא: íúçtLîì íL-éðá älàíúðL ְִָָ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®
:íäéBâì íúöøàaíúçtLîì íL-éðá älà §©§Ÿ−̈§«¥¤«¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈

ìì:íäéBâì íúöøàa íúðL ׁשם ּבני אּלין ¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«ְִֵֵֵ

ּבעממיהֹון: לארעתהֹון לליׁשנהֹון ְְְְְְְְְְֲִֵַַַָָָלזרעיתהֹון

áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeälà ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«¥´¤
eãøôð älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤¦§§¯

:ìeanä øçà õøàa íéBbä נח ּבני זרעית אּלין ©¦²¨−̈¤©©¬©©«ְְֲִֵֵַַַֹ

עממּיא  אּתפרׁשּו ּומאּלין ּבעממיהֹון ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָלתּולדתהֹון

טֹופנא: ּבתר ôּבארעא ְְַַָָָָ

éòéáùàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−
:íéãçàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå £¨¦«©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−
:íéãçà חד ליׁשן ארעא כל חד:ּומ והוה מלל £¨¦«ְְֲִַַַַָָָָָָ

áõøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤
:íL eáLiå øòðLeàöîiå íãwî íòñða éäéå ¦§−̈©¥¬§¨«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬

:íL eáLiå øòðL õøàa äò÷áּבמּטלהֹון והוה ¦§¨²§¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«ְְֲִַַָ

ויתיבּו דבבל ּבארעא ּבקעתא ואׁשּכחּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבקדמיתא

âäðaìðתּמן: äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå ַָ©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´
äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì§¥¦½§¦§§−̈¦§¥®̈©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ

:øîçì íäì äéä øîçäå ïáàìLéà eøîàiå §½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤©«Ÿ§º¦´
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥®̈
:øîçì íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤
ונׂשרפּנּון  לבנין נרמי הבּו לחברּה ּגבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָואמרּו

יֹוקדּתא ea¯‡)ּבנּורא È") לבנּתא להֹון והות ְְַָָ¿»ְְְֲִַַָ

לׁשיע: להֹון הוה וחימרא ãeøîàiåלאבנא ְְְְְֲִֵַַָָָָ©«Ÿ§º
íéîMá BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð | äáä́̈¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´©¨©½¦
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤
BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð | äáä eøîàiå©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨

õøàä: ּומגּדלא קרּתא לנא נבני הבּו ואמרּו ¨¨«¤ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

ׁשּום  לנא ונעּביד ׁשמּיא צית עד מטי ְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָוריׁשּה

ארעא:ּדילמ  כל אּפי על נתּבּדר äýåýéא ãøiå ְְְִִֵַַַַַָָָ©¥¤́§Ÿ̈½
eða øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøìéða ¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬

:íãàäìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨«¨¨«©¥´¤§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®
:íãàä éða eða øLà על לאתּפרעא יי ואתּגלי £¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«ְְְְְְְִִִַָָָ

אנׁשא: ּבני בנֹו ּדי ּומגּדלא קרּתא åøîàiåעֹובדי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ©´Ÿ¤
äæå ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæéäôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå ¨«§−©«£«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³
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øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå ílëì úçà©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´
úBNòì eîæé øLà ìk íäî: חד עּמא הא יי ואמר ¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«ְֲַַַַָָָ

לא  ּוכען למעּבד ּדׁשרי ּו ודין לכּלהֹון חד ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוליׁשן

למעּבד: ּדחּׁשיבּו ּכל מּנהֹון æäãøðיּתמנע äáä ְְְְִִִִִֶַַָֹ¨µ¨¥«§½̈
úôN Léà eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬

:eäòøàì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä ¥¥«¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨®̈£¤Æ´Ÿ
eäòø úôN Léà eòîLé: ּתּמן ּונבלּבל נתּגלי הבּו ¦§§½¦−§©¬¥¥«ְְְְִִֵַַָָ

יׁשמעּון ּדלא חברּה:(b·¯)ליׁשנהֹון ליׁשן אנׁש ְְְִִִָָ¿«ְֱִֵַַַ

çõøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤
:øéòä úðáì eìcçiåíMî íúà ýåýé õôiå ©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øéòä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìòיי ּובּדר ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«ְַַָ

למבני  ּומנעּו ארעא כל אּפי על מּתּמן (È"יתהֹון ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â:קרּתאèdîL àø÷ ïk-ìò ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈ְַָ©¥º¨¨³§¨Æ
íMîe õøàä-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáä¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨¨¨®¤¦¨Æ

:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôädîL àø÷ ïk-ìò ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤©¥º¨¨³§¨Æ
íöéôä íMîe õøàä-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáä¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨¨®̈¤¦¨Æ¡¦¨´

õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé: ארי ּבבל ׁשמּה קרא ּכן על §Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤ְְֲֵֵֶַַָָ

יי  ּבּדרּנּון ּומּתּמן ארעא ּכל ליׁשן יי ּבלּבל ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָתּמן

ארעא: ּכל אּפי éíLפעל íL úãìBz älà ְֵַַַָָ¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ
øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå äðL úàî-ïa¤§©´¨½̈©−¤¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬

:ìeanäãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ©©«¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà: ּתּולדת אּלין ¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«ְִֵַ

ארּפכׁשד  ית ואֹוליד ׁשנין מאה ּבר ׁשם ְְְְְִִֵֵַַַָָָׁשם

טֹופנא: ּבתר ׁשנין àééøçàּתרּתין íL-éçéå ְְִֵַַָָָ©«§¦¥À©«£¥Æ
ãìBiå äðL úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå ¨¦−¨«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî Lîç ׁשם וחיא £¥¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«ֲֵַָ

ׁשנין  מאה חמׁש ארּפכׁשד ית ּדאֹוליד ְְְְְֲִִֵַַַָָָָּבתר

ּובנן: ּבנין ñáéLîçואֹוליד éç ãLëtøàå ְְְִִָ§©§©§©´©½¨¥¬
ìLe:çìL-úà ãìBiå äðL íéLéç ãLëtøàå §¦−¨¨®©−¤¤¨«©§©§©§©´©½

ìLe LîççìL-úà ãìBiå äðL íéL: וארּפכׁשד ¨¥¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«©ְְְַַַ

ׁשלח: ית ואֹוליד ׁשנין וחמׁש ּתלתין âééçéåחיא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָ©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåéçéå §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´

ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå וחיא §©§©¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«ֲַָ

ּותלת  מאה ארּבע ׁשלח ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָארּפכׁשד

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ñãéìLׁשנין éç çìLåíéL ְְְְִִִָ§¤¬©©−§¦´
:øáò-úà ãìBiå äðLìL éç çìLåäðL íéL ¨¨®©−¤¤¥«¤§¤¬©©−§¦´¨¨®

:øáò-úà ãìBiå ואֹוליד ׁשנין ּתלתין חיא וׁשלח ©−¤¤¥«¤ְְְְֲִִִֶַָָ

עבר: åèøáò-úàית BãéìBä éøçà çìL-éçéå ֵֶָ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤
ìLíéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL L ¨´¨¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåL ¨«©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL וחיא ¨¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«ֲַָ

ּותלת  מאה ארּבע עבר ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשלח

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ñæèòaøàׁשנין øáò-éçéå ְְְְִִִָ©«§¦¥¾¤©§©¬
ìLe:âìt-úà ãìBiå äðL íéLòaøà øáò-éçéå §¦−¨¨®©−¤¤¨«¤©«§¦¥¾¤©§©¬
ìLeâìt-úà ãìBiå äðL íéL: ּתלתין עבר וחיא §¦−¨¨®©−¤¤¨«¤ְֲִֵֶַָָ

ּפלג: ית ואֹוליד ׁשנין æééøçàוארּבע  øáò-éçéå ְְְְִִֶַַָָ©«§¦¥À¤©«£¥Æ
ìL âìt-úà BãéìBäúBàî òaøàå äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLBãéìBä éøçà øáò-éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´
ìL âìt-úàãìBiå äðL úBàî òaøàå äðL íéL ¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéða ּפלג ית ּדאֹוליד ּבתר עבר וחיא ¨¦−¨«ְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ואֹול  ׁשנין ּותלתין מאה ּובנן:ארּבע ּבנין ñיד ְְְְְְְִִִִַַָָָ

çéìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL-éçéå ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«©«§¦
ìL âìô:eòø-úà ãìBiå äðL íéL פלג וחיא ¤−¤§¦´¨®̈©−¤¤§«ֲֶֶַָ

רעּו: ית ואֹוליד ׁשנין èééøçàּתלתין âìô-éçéå ְְְְִִִָָ©«§¦¤À¤©«£¥Æ
äðL íéúàîe íéðL òLz eòø-úà BãéìBä«¦´¤§½¥¬©¨¦−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiå-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå ©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðL òLz eòø§½¥¬©¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ׁשנין  ּותׁשע מאתן רעּו ית ּדאֹוליד ּבתר פלג ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָוחיא

ּובנן: ּבנין ñëìLeואֹוליד íézL eòø éçéåíéL ְְְִִָ©§¦´§½§©¬¦§¦−
:âeøN-úà ãìBiå äðLìLe íézL eòø éçéåíéL ¨¨®©−¤¤§«©§¦´§½§©¬¦§¦−
:âeøN-úà ãìBiå äðL ותרּתין ּתלתין רעּו וחיא ¨®̈©−¤¤§«ְְְְֲִֵַַָָ

ׂשרּוג: ית ואֹוליד àëBãéìBäׁשנין éøçà eòø éçéå ְְְִִָ©§¦´§À©«£¥Æ«¦´
íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeòáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå ¨«©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðLרעּו וחיא ¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«ְֲַָ
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ואֹוליד  ׁשנין ּוׁשבע מאתן ׂשרּוג ית ּדאֹוליד ְְְְְִִִַַָָָָּבתר

ּובנן: ñáëìLּבנין âeøN éçéåãìBiå äðL íéL ְְִָ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤
:øBçð-úàìL âeøN éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ¤¨«©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤

ð:øBç:נחֹור ית ואֹוליד ׁשנין ּתלתין ׂשרּוג וחיא ¨«ְְְְֲִִִַָָָָ

âëíéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðLBãéìBä éøçà âeøN éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§À©«£¥²«¦¬

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàî øBçð-úà וחיא ¤¨−¨©´¦¨®̈©¬¤¨¦−¨«ֲַָ

ואֹוליד  ׁשנין מאתן נחֹור ית ּדאֹוליד ּבתר ְְְְִִִַָָָָָׂשרּוג

ּובנן: ñãëäðLּבנין íéøNòå òLz øBçð éçéå ְְִָ©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®
:çøz-úà ãìBiåäðL íéøNòå òLz øBçð éçéå ©−¤¤¨«©©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®
:çøz-úà ãìBiå ׁשנין ּותׁשע עׂשרין נחֹור וחיא ©−¤¤¨«©ְְְֲִִַַַָָ

ּתרח: ית äëBãéìBäואֹוליד éøçà øBçð éçéå ְִַָָ©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´
ãìBiå äðL úàîe äðL äøNò-òLz çøz-úà¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈§©´¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaçøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå ¨¦−¨«©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL äøNò-òLz§©¤§¥¬¨−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ּותׁשע  מאה ּתרח ית ּדאֹוליד ּבתר נחֹור ְְְֲִֶַַַַָָָָָוחיא

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ׁשנין ñåëçøú-éçéåעׂשר ְְְְֲִִִַָ©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäíøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå ¨¨«©«§¦¤−©¦§¦´¨®̈©¸¤Æ¤©§½̈
:ïøä-úàå øBçð-úà ׁשנין ׁשבעין תרח וחיא ¤¨−§¤¨¨«ְְֲִִִֶַַָ

הרן: וית נחֹור ית אברם ית æëälàåואֹוליד ְְְִַָָָָָָָ§¥̧¤Æ
øBçð-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤¨−

:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàåúãìBz älàå §¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«§¥̧¤Æ«§´Ÿ
ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤¨−§¤¨¨®

Bì-úà ãéìBä ïøäå:è ּתרח ּתרח ּתּולדת ואּלין §¨−̈¦¬¤«ְְִֵֶֶַַַ

אֹוליד  והרן הרן וית נחֹור ית אברם ית ְְְִִַָָָָָָָָָאֹוליד

לֹוט: çëõøàaית åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiå ָ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤
:íécNk øeàa BzãìBîçøz éðt-ìò ïøä úîiå «©§−§¬©§¦«©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©

:íécNk øeàa BzãìBî õøàa åéáà על הרן ּומית ¨¦®§¤¬¤«©§−§¬©§¦«ִַָָ

ּבאּורא  דיּלדּותּה ּבארעא אבּוהי ּתרח ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּפי

ְְֵַָדכסּדאי:

øéèôîèëíL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³
äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈

:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaíøáà çwiå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©¦©̧©§¨¯
íLå éøN íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³
éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬

:äkñé אּתת ׁשּום נׁשין להֹון ונחֹור אברם ּונסיב ¦§¨«ְְְְְִִִַַָָ

הרן  ּבת מלּכה נחֹור אּתת וׁשּום ׂשרי ְְְִִַַַָָָָָָָאברם

דיסּכה: ואבּוהא דמלּכה ìéøNאבּוהא éäzå ְְְְֲֲִִַָָָָ©§¦¬¨©−
:ãìå dì ïéà äø÷òdì ïéà äø÷ò éøN éäzå £¨¨®¥¬−̈¨¨«©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈

:ãìå:ולד לּה לית עקרה ׂשרי àìçwiåוהות ¨¨«ְֲֲֵַַַָָָָָ©¦©̧
Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz¤¹©¤©§¨´§À§¤Ç³¤¨¨Æ¤§½

úàåízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN §¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈
-ãò eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©

:íL eáLiå ïøçBða íøáà-úà çøz çwiå ¨−̈©¥¬§¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
äöøà úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨

:íL eáLiå ïøç-ãò eàáiå ïòðk ית ּתרח ּודבר §©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«ְֶַַָ

ׂשרי  וית ּברּה ּבר הרן ּבר לֹוט וית ּברּה ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָאברם

מאּורא  עּמהֹון ּונפקּו ּברּה אברם אּתת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּכּלתּה

חרן  עד ואתֹו דכנען לארעא למיזל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָדכסּדאי

תּמן: áìíéðLויתיבּו Lîç çøú-éîé eéäiå ִִַָ©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîeÑ:çøú-éîé eéäiå ¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«©¦«§´§¥¤½©

:ïøça çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîçוהוֹו ¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«ֲַ

ּבחרן: ּתרח ּומית ׁשנין וחמׁש מאתן תרח ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיֹומי

úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
:ïøça çøzô ô ô ¤−©§¨¨«

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷

çð úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

à:ýåýé øîà äìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈¨©¬§Ÿ̈«
á| éáéçøäéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷îéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé Céúãúéå C:é÷fç C ©§¦´¦§´¨«¢¥À¦¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦
â:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ékãéLBáú àì-ék éàøéz-ìà ¦«¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦



לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

éîeìr úLá ék éøétçú àì ék éîìkz-ìàåéúeðîìà útøçå éçkLz C:ãBr-éøkæú àì Cäék §©¦¨«§¦−¦´´Ÿ©§¦®¦¦´³¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³
éìráéNr C:àøwé õøàä-ìë éäìà ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé Cåäáeær äMàë-ék «Ÿ£©̧¦Æ«Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²
eöråéäìà øîà ñànú ék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úá:Cæézáær ïè÷ òâøaíéîçøáe C ©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬

:Cöa÷à íéìãbçézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa:ýåýé Cìàb øîà C §Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«
èéìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà éì úàæ çð éî-ékC ¦¥¬¸Ÿ©Æ´Ÿ¦½£¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦

:Ca-ørbîeéàì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék ¦§¨¨«¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú̈½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«


