1

חק לישראל – פרשת בראשית יום ו'
בראשית פרק ב'

אֲשר לָ קַ ח ִמן הָ אָ ָדם ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ יְ ִבאֶ הָ אֶ ל
ֶׁ
)כב( וַ ִּיבֶ ן יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ת הַ ֵ ּצלָ ע
הָ אָ ָדם) :כב( וַ ִּיבֶ ן יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ת הַ ֵ ּצלָ ע ֲא ׁ ֶשר לָ קַ ח ִמן הָ אָ ָדם ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ יְ ִבאֶ ָה אֶ ל ָהאָ ָדם:
)כב( ו ְּבנָא יְ ָי ֱאל ִֹהים יָת ִע ְל ָעא דִּ נ ִָסיב ִמן אָ ָדם ְל ִא ְּת ָתא וְ אַ יְ ַת ּה ְלוַ ת אָ ָדם:

ש ִרי ְלזֹאת יִ ָּק ֵרא ִא ּ ׁ ָשה ִּכי
שר ִמ ְּב ָ ׂ
ֹאמר הָ אָ ָדם זֹאת הַ ּ ַפ ַעם ֶעצֶ ם ֵמעֲ צָ ַמי וּבָ ָ ׂ
)כג( וַ יּ ֶ
ש ִרי ְלזֹאת
ֹאמר הָ אָ ָדם זֹאת הַ ּ ַפ ַעם עֶ צֶ ם ֵמעֲ צָ ַמי וּבָ ָ ׂשר ִמ ְ ּב ָ ׂ
יש לֻ קֳחָ ה זֹּאת) :כג( וַ יּ ֶ
ֵמ ִא ׁ
יש לֻ קֳ חָ ה זֹּאת:
יִ ָּק ֵרא ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ֵמ ִא ׁ

הֲדא זִ ְמנָא ּ ַג ְר ָמא ִמ ּ ַג ְר ַמי ו ִּב ְס ָרא ִמ ִּב ְס ִרי ְל ָדא
אֲמר הָ אָ ָדם ָ
)כג( וַ ַ

יִ ְת ְק ֵרי ִא ְּת ָתא אֲ ֵרי ִמ ַּב ְעלָ א נְ ִסיבָ א ָדא:
)כד(

יש אֶ ת אָ ִביו וְ אֶ ת ִא ּמוֹ וְ ָדבַ ק ְּב ִא ְׁש ּתוֹ וְ הָ י ּו ְלבָ ָ ׂשר אֶ חָ ד:
ַעל ּ ֵכן יַעֲ זָב ִא ׁ

שר אֶ חָ ד:
יש אֶ ת אָ ִביו וְ אֶ ת ִא ּמוֹ וְ ָדבַ ק ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ וְ הָ י ּו ְלבָ ָ ׂ
ַעל ּ ֵכן יַעֲ זָ ב ִא ׁ

)כד(

)כד( ַעל ּ ֵכן יִ ְׁשבּ וֹ ק ְּגבַ ר

יה וִ יהוֹ ן ְל ִב ְס ָרא חָ ד:
יה וְ יִ ְד ַּבק ְּב ִא ְּת ֵת ּ
ּ ֵבית ִמ ְׁש ְּכבֵ י אָ בו ִּהי וְ ִא ּ ֵמ ּ

ש ׁש ּו) :כה( וַ ִּי ְהי ּו ְׁשנֵיהֶ ם עֲ רו ּ ִּמים
)כה( וַ ִּי ְהי ּו ְׁשנֵיהֶ ם עֲ רו ּ ִּמים הָ אָ ָדם וְ ִא ְׁש ּתוֹ וְ לֹא יִ ְתבּ ׁ ָ
יה וְ לָ א ִמ ְת ַּכ ְ ּל ִמין:
ש ׁש ּו) :כה( וַ הֲ ווֹ ַת ְר ֵויהוֹ ן ַע ְר ִטילָ ִאין אָ ָדם וְ ִא ְּת ֵת ּ
הָ אָ ָדם וְ ִא ְׁש ּתוֹ וְ לֹא יִ ְתבּ ׁ ָ

ֹאמר אֶ ל
שה יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים וַ יּ ֶ
אֲשר ָע ָ ׂ
ג )א( וְ הַ ּנָחָ ׁש הָ יָה ָערוּם ִמכּ ֹל חַ יַּת הַ שּׂ ָ ֶדה ׁ ֶ
הָ ִא ּ ׁ ָשה אַ ף ִּכי אָ ַמר ֱאל ִֹהים לֹא תֹ ְ
אכל ּו ִמכּ ֹל ֵעץ הַ ּ ָגן) :א( וְ הַ ּנָחָ ׁש הָ יָה ָערוּם ִמ ּכֹל
אכל ּו
ֹאמר אֶ ל ָה ִא ּ ׁ ָשה אַ ף ִּכי אָ ַמר ֱאל ִֹהים לֹא תֹ ְ
שה יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים וַ יּ ֶ
חַ ַּית הַ שּׂ ָ ֶדה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
אֲרי אֲ ַמר
ֱלהים וַ אֲ ַמר ְל ִא ְּת ָתא ְּבקו ְּׁש ָטא ֵ
ִמכּ ֹל עֵ ץ הַ ָּגן) :א( וְ ִחוְ יָא הֲ וָ ה חַ ִּכים ִמכּ ֹל חֵ וַ ת ָּב ָרא דִּ י עֲ בַ ד יְ ָי א ִ
יכלוּן ִמכּ ֹל ִאילַ ן ִּגינְ ָתא:
יְ ָי לָ א ֵת ְ

שה אֶ ל הַ ּנָחָ ׁש ִמ ּ ְפ ִרי עֵ ץ הַ ּ ָגן נֹאכֵ ל) :ב( וַ ּתֹאמֶ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל הַ ּנָחָ ׁש
ֹאמר הָ ִא ּ ׁ ָ
)ב( וַ ּת ֶ
ירי ִאילַ ן ִּגינְ ָתא נֵיכוּל:
אֲמ ַרת ִא ְּת ָתא ְל ִחוְ יָא ִמ ּ ֵפ ֵ
ִמ ּ ְפ ִרי ֵעץ הַ ָּגן נֹאכֵ ל) :ב( וַ ָ

אכל ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ לֹא ִת ְּגע ּו בּ וֹ
ֲשר ְּבתוֹ ְך הַ ָּגן אָ ַמר אֱ ל ִֹהים לֹא תֹ ְ
)ג( ו ִּמ ּ ְפ ִרי הָ עֵ ץ א ׁ ֶ
אכל ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ לֹא ִת ְּגע ּו בּ וֹ
ֲשר ְ ּבתוֹ ְך הַ ּ ָגן אָ ַמר ֱאל ִֹהים לֹא תֹ ְ
ּ ֶפן ְּתמֻ תוּן) :ג( ו ִּמ ּ ְפ ִרי הָ עֵ ץ א ׁ ֶ

ּ ֶפן ְּתמֻ תוּן:

יל ָמא
ֵיה וְ לָ א ְתקַ ְרבוּן ּ ֵביהּ דִּ ְ
יכלוּן ִמ ּנ ּ
אֲמר יְ ָי לָ א ֵת ְ
ַ
ירי ִאילָ נָא דִּ י ִב ְמצִ יעוּת ִּגינְ ָתא
)ג( ו ִּמ ּ ֵפ ֵ

ְּתמוּת ּון:

ֹאמר הַ ּנָחָ ׁש אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה לֹא מוֹ ת
שה לֹא מוֹ ת ְּתמֻ תוּן) :ד( וַ יּ ֶ
ֹאמר הַ ּנָחָ ׁש אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָ
)ד( וַ יּ ֶ
ְּתמֻ תוּן) :ד( וַ אֲ ַמר ִחוְ יָא ְל ִא ְּת ָתא לָ א מוֹ ת ְּתמוּתוּן:

)ה( ִּכי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים ִּכי ְּביוֹ ם אֲכָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ נִ ְפ ְקח ּו ֵעינֵיכֶ ם וִ ְהיִ יתֶ ם ּ ֵכאל ִֹהים
י ְֹד ֵעי טוֹ ב וָ ָרע) :ה( ִּכי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים ִּכי ְּביוֹ ם אֲ כָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ נִ ְפ ְקח ּו עֵ ינֵיכֶ ם וִ ְהיִ יתֶ ם
ּ ֵכאל ִֹהים י ְֹד ֵעי טוֹ ב וָ ָרע:

ֵיה וְ יִ ְת ּ ַפ ְּתחַ ן ֵעינֵיכוֹ ן ו ְּתהוֹ ן
יכלוּן ִמ ּנ ּ
אֲרי ְּביוֹ ָמא דְּ ֵת ְ
קֳדם יְ ָי ֵ
אֲרי ּ ַגלֵ י ָ
)ה( ֵ

יש:
ימין ּ ֵבין ַטב ְל ִב ׁ
ְכ ַר ְב ְר ִבין חַ ִּכ ִ

)ו( וַ ּ ֵת ֶרא הָ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי טוֹ ב הָ ֵעץ ְל ַמאֲ כָ ל וְ ִכי ַתאֲ וָ ה הוּא לָ ֵעינַיִ ם וְ נ ְֶח ָמד הָ ֵעץ
ישהּ ִע ּ ָמהּ וַ יֹּאכַ ל) :ו( וַ ּ ֵת ֶרא הָ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי
ְלהַ שְׂ ִּכיל וַ ִּת ַּקח ִמ ּ ִפ ְריוֹ וַ ּתֹאכַ ל וַ ִּת ּ ֵתן ַּגם ְל ִא ׁ ָ
טוֹ ב הָ ֵעץ ְל ַמאֲ כָ ל וְ ִכי ַתאֲ וָ ה הוּא לָ ֵעינַיִ ם וְ נ ְֶח ָמד הָ ֵעץ ְלהַ שְׂ ִּכיל וַ ִּת ַּקח ִמ ּ ִפ ְריוֹ וַ ּתֹאכַ ל וַ ִּת ּ ֵתן
אֲרי אַ ּ ֵסי הוּא לָ ֵעינִ ין ו ְּמ ַר ּגֵג ִאילָ ָנא
אֲרי ַטב ִאילָ ן ְל ֵמיכָ ל וַ ֵ
יש ּה ִע ּ ָמ ּה וַ יֹּאכַ ל) :ו( וַ ֲחזַת ִא ְּת ָתא ֵ
ּ ַגם ְל ִא ׁ ָ
יה וַ אֲ כָ לַ ת וִ יהָ בַ ת אַ ף ְלבַ ְעלַ ּה ִע ּ ַמ ּה וְ אָ כַ ל:
יה וּנְ ִסיבַ ת ֵמ ִא ּ ֵב ּ
ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א בֵ ּ

יר ּ ִמם הֵ ם וַ ִּי ְת ּ ְפר ּו עֲ לֵ ה ְתאֵ נָה וַ יַּעֲ שׂ ּו לָ הֶ ם
)ז( וַ ִּת ּ ָפקַ ְחנָה ֵעינֵי ְׁשנֵיהֶ ם וַ יּ ְֵדע ּו ִּכי ֵע ֻ
יר ּ ִמם הֵ ם וַ ִּי ְת ּ ְפר ּו עֲ לֵ ה ְתאֵ נָה וַ יַּעֲ שׂ ּו לָ הֶ ם
ח ֹגרֹת) :ז( וַ ִּת ּ ָפקַ ְחנָה ֵעינֵי ְׁשנֵיהֶ ם וַ יּ ְֵדע ּו ִּכי עֵ ֻ
ֲ
חֲגֹ רֹת:

אֲרי ַע ְר ִטילָ ִאין ִאינוּן וְ חַ ִּטיט ּו ְלהוֹ ן ַט ְרפֵ י ְתאֵ נִ ין וַ עֲ בַ ד ּו ְלהוֹ ן זְ ָרזִ ין:
ידע ּו ֵ
)ז( וְ ִא ְת ּ ַפ ּ ָתחָ א ֵעינֵי ַת ְרוֵיהוֹ ן וִ ָ
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)ח( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו אֶ ת קוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ְתהַ ֵּל ְך ַּב ָּגן ְלרוּחַ הַ יּוֹ ם וַ ִּי ְתחַ ּ ֵבא הָ אָ ָדם
אל ִֹהים ְ ּבתוֹ ְך ֵעץ הַ ָּגן) :ח( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו אֶ ת קוֹ ל יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים ִמ ְתהַ ּ ֵל ְך
וְ ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱ

אל ִֹהים ְ ּבתוֹ ְך עֵ ץ הַ ּ ָגן) :ח( ו ְּׁש ָמע ּו יָת קַ ל
הוָ ה ֱ
ַּב ּ ָגן ְלרוּחַ הַ יּוֹ ם וַ ִּי ְתחַ ּ ֵבא הָ אָ ָדם וְ ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ּ ְפנֵי יְ ֹ
קֳדם יְ ָי ֱאל ִֹהים ְּבגוֹ ִאילַ ן גִ ינְ ָתא:
יט ּ ַמר אָ ָדם וְ ִא ְּת ֵתה ִמן ָ
ימ ָרא ַדיְ ָי ֱאל ִֹהים ְמהַ ּ ֵל ְך ְּבגִ ינְ ָתא ִל ְמנַח יוֹ ָמא וְ ִא ַ
ֵמ ְ

ֶכה) :ט( וַ ִּי ְק ָרא יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ל
ֹאמר לוֹ אַ יּ ָּ
)ט( וַ ִּי ְק ָרא יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ל הָ אָ ָדם וַ יּ ֶ
יה אָ ן אָ ְּת:
ֶכה) :ט( ו ְּק ָרא יְ ָי ֱאל ִֹהים ְלאָ ָדם וַ אֲ ַמר לֵ ּ
ֹאמר לוֹ אַ ּי ָּ
הָ אָ ָדם וַ יּ ֶ
ָ
ירא ִּכי ֵעירֹם אָ נ ִֹכי וָ אֵ חָ בֵ א) :י( וַ יֹּאמֶ ר אֶ ת ק ְֹלךָ
ֹאמר אֶ ת ק ְֹלך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַּב ָּגן וָ ִא ָ
)י( וַ יּ ֶ
ְ
אֲרי
ילית ֵ
ינְתא ו ְּדחֵ ִ
ימ ָרך ׁ ַש ְמ ִעית ְּבגִ ָ
אֲמר יָת קַ ל ֵמ ְ
ירא ִּכי ֵעירֹם אָ נ ִֹכי וָ אֵ חָ בֵ א) :י( וַ ַ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַּב ּ ָגן וָ ִא ָ
יט ּ ָמ ִרית:
ַע ְר ִטילַ אי אֲ נָא וְ ִא ַ

ית ָ
יך ְל ִב ְל ִּתי אֲ כָ ל
אֲשר צִ ִּו ִ
הֲמן הָ ֵעץ ׁ ֶ
ֹאמר ִמי ִה ִּגיד ְל ָך ִּכי ֵעירֹם אָ ּ ָתה ִ
)יא( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
יתיך ְל ִב ְל ִּתי
ֲשר צִ ִּו ִ
ֹאמר ִמי ִה ִּגיד ְלך ִּכי ֵעירֹם אָ ּ ָתה הֲ ִמן הָ ֵעץ א ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמנּ ּו אָ כָ ְל ּ ָת) :יא( וַ יּ ֶ
ֲאכָ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו אָ כָ ְל ּ ָת:

ֵיה
הֲמן ִאילָ נָא דִּ פַ ּ ֶק ְד ּ ָת ְך ְּב ִדיל דְּ לָ א ְל ֵמיכַ ל ִמ ּנ ּ
אֲרי ַע ְר ִטילַ אי אָ ְּת ִ
)יא( וַ אֲ ַמר ָמן חַ ִּוי לָ ְך ֵ

אֲ כָ ְל ְּת:
)יב(

ֹאמר הָ אָ ָדם הָ ִא ּ ׁ ָשה אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ּ ָתה ִע ּ ָמ ִדי ִהוא נ ְָתנָה ִ ּלי ִמן הָ עֵ ץ וָ אֹ כֵ ל:
וַ יּ ֶ

ֲשר נ ַָת ּ ָתה ִע ּ ָמ ִדי ִהוא נ ְָתנָה ִ ּלי ִמן הָ עֵ ץ וָ אֹ כֵ ל:
ֹאמר הָ אָ ָדם הָ ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

)יב(

)יב( וַ אֲ ַמר הָ אָ ָדם ִא ְּת ָתא

דִּ יהַ ְב ּ ָת ִע ּ ִמי ִהיא יַהֲ בַ ת ִלי ִמן ִאילָ נָא וַ אֲ כָ ִלית:

ֹאמר הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּנָחָ ׁש ִה ּ ִׁשיאַ נִ י
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים לָ ִא ּ ׁ ָשה ַמה זֹּאת ָעשִׂ ית וַ ּת ֶ
)יג( וַ יּ ֶ
ֹאמר הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּנָחָ ׁש ִה ּ ִׁשיאַ נִ י
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים לָ ִא ּ ׁ ָשה ַמה זֹּאת ָעשִׂ ית וַ ּת ֶ
וָ אֹ כֵ ל) :יג( וַ יּ ֶ
וָ אֹ כֵ ל:

אֲמר יְ ָי ֱאל ִֹהים ְל ִא ְּת ָתא ַמה דָּ א ַע ְב ָדת וַ אֲ ָמ ַרת ִא ְּת ָתא ִחוְ יָא אַ ְט ִעינִ ית וָ אֲ כָ ִלית:
)יג( וַ ַ

ית זֹּאת אָ רוּר אַ ּ ָתה ִמ ָּכל הַ ְּבהֵ ָמה
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ל הַ ּנָחָ ׁש ִּכי ָעשִׂ ָ
)יד( וַ יּ ֶ
ָ
ְ
ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה
מי חַ יֶּיך) :יד( וַ יּ ֶ
ו ִּמכּ ֹל חַ יַּת הַ שּׂ ָ ֶדה ַעל ְּגחֹנְ ך ֵתלֵ ך וְ ָעפָ ר ּתֹאכַ ל ָּכל יְ ֵ

ית זֹּאת אָ רוּר אַ ּ ָתה ִמ ָּכל הַ ְ ּבהֵ ָמה ו ִּמכּ ֹל חַ ַיּת הַ שּׂ ָ ֶדה ַעל ְּגחֹנְ ָך
ֱאל ִֹהים אֶ ל הַ ּנָחָ ׁש ִּכי ָעשִׂ ָ
ָ
ירא
אֲרי עֲ בַ ְד ְּת דָּ א ִליט אַ ְּת ִמ ָּכל ְּב ִע ָ
אֲמר יְ ָי ֱאל ִֹהים ְל ִחוְ יָא ֵ
מי חַ יֶּיך) :יד( וַ ַ
ֵתלֵ ְך וְ ָעפָ ר ּתֹאכַ ל ָּכל יְ ֵ
ו ִּמכּ ֹל חֵ וַת ָּב ָרא ַעל ְמ ָע ְך ּ ֵתיזִ יל וְ ַע ְפ ָרא ֵתיכוּל ָּכל יוֹ ֵמי חַ ּי ְ
ָיך:

ֹאש
)טו( וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ֵּבינְ ָך וּבֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה וּבֵ ין ז ְַרעֲ ָך וּבֵ ין ז ְַר ָע ּה הוּא יְ ׁשו ְּפ ָך ר ׁ
וְ אַ ּ ָתה ְּת ׁשוּפֶ נּ ּו ָעקֵ ב) :טו( וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ּ ֵבינְ ָך וּבֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה וּבֵ ין ז ְַרעֲ ָך וּבֵ ין ז ְַר ָע ּה הוּא

ֹאש וְ אַ ּ ָתה ְּת ׁשוּפֶ נּ ּו ָעקֵ ב) :טו( ו ְּדבָ ב ּו אֶ ׁ ָש ֵ ּוי ּ ֵבינ ְָך וּבֵ ין ִא ְּת ָתא וּבֵ ין ְּבנ ְָך וּבֵ ין ְּבנָהַ ּה הוּא יְ הֵ י
יְ ׁשו ְּפ ָך ר ׁ
יה ְלסוֹ פָ א:
יה ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין וְ אַ ְּת ְּתהֵ י נ ִָטיר לֵ ּ
דְּ ִכיר לָ ְך ַמה דִּ עֲ בַ ְד ּ ָת לֵ ּ

)טז( אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה אָ ַמר הַ ְר ָּבה אַ ְר ּ ֶבה ִע ְּצבוֹ נ ְֵך וְ הֵ ֹרנ ְֵך ְּב ֶעצֶ ב ּ ֵת ְל ִדי בָ נִ ים וְ אֶ ל
של ָּב ְך) :טז( אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה אָ ַמר הַ ְר ָּבה אַ ְר ּ ֶבה ִע ְּצבוֹ נ ְֵך וְ הֵ ֹרנ ְֵך
יש ְך ְּת ׁשוּקָ ֵת ְך וְ הוּא יִ ְמ ׁ ָ
ִא ׁ ֵ

של ָּב ְך) :טז( ְל ִא ְּת ָתא אֲ ַמר אַ ְס ּ ָגאָ ה אַ ְס ּגֵי צַ עֲ ַריְ ִכי
יש ְך ְּת ׁשוּקָ ֵת ְך וְ הוּא יִ ְמ ׁ ָ
ְּב ֶעצֶ ב ּ ֵת ְל ִדי בָ נִ ים וְ אֶ ל ִא ׁ ֵ
יך וְ הוּא יִ ְׁשלָ ט ִּביךְ:
וְ ִעדּ ּויַיְ ִכי ִּבצְ ַער ּ ֵת ְל ִדי ְבנִ ין ו ְּלוַ ת ַּב ְעלֵ ְך ְּתהֵ א ְתאו ְּב ִּת ְ

ית ָ
יך לֵ אמֹר
אֲשר צִ ִּו ִ
)יז( ו ְּלאָ ָדם אָ ַמר ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְלקוֹ ל ִא ְׁש ּ ֶת ָך וַ ּתֹאכַ ל ִמן הָ ֵעץ ׁ ֶ
ָ
מי חַ יֶּיך) :יז(
לֹא תֹ אכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו אֲרו ָּרה הָ ֲא ָד ָמה ַּבעֲ בו ֶּר ָך ְּב ִע ָ ּצבוֹ ן ּתֹאכֲלֶ ּנָה כּ ֹל יְ ֵ

ית ָ
יך לֵ אמֹר לֹא תֹ אכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו
ו ְּלאָ ָדם אָ ַמר ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְלקוֹ ל ִא ְׁש ּ ֶת ָך וַ ּתֹאכַ ל ִמן הָ ֵעץ ֲא ׁ ֶשר צִ ִּו ִ
אֲרו ָּרה הָ אֲ ָד ָמה ַּבעֲ בו ֶּר ָך ְ ּב ִע ָ ּצבוֹ ן ּתֹאכֲלֶ ּנָה כּ ֹל יְ ֵמי חַ יּ ָ
ימר
יל ּ ָת ְל ֵמ ַ
אֲמר אֲ ֵרי קַ ּ ֵב ְ
ַ
ֶיך) :יז( ו ְּלאָ ָדם
ֵיה ָּכל יוֹ ֵמי
יכ ִלינ ּ
יטא אַ ְר ָעא ְּב ִדילָ ְך ַּבעֲ ַמל ִּת ְ
ֵיה ִל ָ
ימר לָ א ֵתיכוּל ִמ ּנ ּ
ִא ְּת ָת ְך וַ אֲ כַ ְל ּ ָת ִמן ִאילָ נָא דִּ י פַ ִ ּק ְיד ּ ָת ְך ְל ֵמ ַ
חַ ּי ְ
ָיך:

שב הַ שּׂ ָ ֶדה) :יח( וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ּ ַתצְ ִמיחַ לָ ְך
)יח( וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ּ ַתצְ ִמיחַ לָ ְך וְ אָ כַ ְל ּ ָת אֶ ת ֵע ֶ ׂ
שב הַ שּׂ ָ ֶדה) :יח( וְ כו ִּבין וְ אַ ְטדִּ ין ּ ַתצְ ַמח לָ ְך וְ ֵתיכוּל יָת ִע ְס ָּבא ְדחַ ְקלָ א:
וְ אָ כַ ְל ּ ָת אֶ ת ֵע ֶ ׂ
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)יט( ְּבז ֵַעת אַ ּ ֶפ ָ
יך ּתֹאכַ ל לֶ חֶ ם ַעד ׁשו ְּב ָך אֶ ל הָ אֲ ָד ָמה ִּכי ִמ ּ ֶמ ּנָה לֻ ָּק ְח ּ ָת ִּכי ָעפָ ר
אַ ּ ָתה וְ אֶ ל ָעפָ ר ּ ָת ׁשוּב) :יט( ְ ּבז ֵַעת אַ ּ ֶפ ָ
יך ּתֹאכַ ל לֶ חֶ ם ַעד ׁשו ְּב ָך אֶ ל ָהא ֲָד ָמה ִּכי ִמ ּ ֶמ ּנָה
לֻ ָּק ְח ּ ָת ִּכי ָעפָ ר אַ ּ ָתה וְ אֶ ל ָעפָ ר ּ ָת ׁשוּב:

)יט( ְּבזִ עֲ ָתא ְדאַ ּ ָפ ְך ּ ֵתיכוּל לַ ְח ָמא ַעד דְּ ִתיתוּב ְלאַ ְר ָעא דְּ ִמ ּנ ַּה

יתא אֲ ֵרי ַע ְפ ָרא אַ ְּת ו ְּל ַע ְפ ָרא ְּתתוּב:
ִא ְת ְּב ֵר ָ

שם ִא ְׁש ּתוֹ חַ ָ ּוה ִּכי ִהוא הָ יְ ָתה אֵ ם ּ ָכל חָ י) :כ( וַ ִּי ְק ָרא הָ אָ ָדם ׁ ֵשם
)כ( וַ ִּי ְק ָרא הָ אָ ָדם ׁ ֵ
אֲרי ִהיא הֲ וַ ת ִא ּ ָמא ְדכָ ל ְּבנֵי
יה חַ ָ ּוה ֵ
ִא ְׁש ּתוֹ חַ ָ ּוה ִּכי ִהוא הָ יְ ָתה אֵ ם ָּכל חָ י) :כ( ו ְּק ָרא אָ ָדם ׁשוּם ִא ְּת ֵת ּ
ֱאנ ׁ ָָשא:

שם) :כא( וַ יּ ַַעשׂ יְ הֹוָ ה
)כא( וַ יּ ַַעשׂ יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ְלאָ ָדם ו ְּל ִא ְׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר וַ יּ ְַל ִּב ׁ ֵ
יה ְלבו ִּׁשין דִּ יקַ ר ַעל
שם) :כא( וַ עֲ בַ ד יְ ָי ֱאל ִֹהים ְלאָ ָדם ו ְּל ִא ְּת ֵת ּ
ֱאל ִֹהים ְלאָ ָדם ו ְּל ִא ְׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר וַ ַ ּי ְל ִ ּב ׁ ֵ
ישנּ וּן:
ְמ ׁ ַש ְך ִּבשְׂ ֵריהוֹ ן וְ אַ ְל ִּב ִׁ

ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים הֵ ן הָ אָ ָדם הָ יָה ְּכאַ חַ ד ִמ ּ ֶמנּ ּו לָ ַד ַעת טוֹ ב וָ ָרע וְ ַע ּ ָתה ּ ֶפן
)כב( וַ יּ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים הֵ ן
מעֵ ץ הַ חַ ִּיים וְ אָ כַ ל וָ חַ י ְלעֹלָ ם) :כב( וַ יּ ֶ
יִ ְׁשלַ ח יָדוֹ וְ לָ קַ ח ַּגם ֵ
הָ אָ ָדם הָ ָיה ְּכאַ חַ ד ִמ ּ ֶמנּ ּו לָ ַד ַעת טוֹ ב וָ ָרע וְ ַע ּ ָתה ּ ֶפן יִ ְׁשלַ ח יָ דוֹ וְ לָ קַ ח ּ ַגם מֵ ֵעץ הַ חַ ִּיים וְ אָ כַ ל
יל ָמא יוֹ ִׁשיט
יש ו ְּכ ַען דִּ ְ
ידע ַטב ו ִּב ׁ
ֵיה ְל ִמ ַ
אֲמר יְ ָי ֱאל ִֹהים הָ א אָ ָדם הֲ וָ ה יְ ִח ִידי ְּב ַע ְל ָמא ִמ ּנ ּ
וָ חַ י ְלעֹלָ ם) :כב( וַ ַ
יה וְ יִ ּ ַסב אַ ף ֵמ ִאילַ ן חַ יָּיא וְ יֵכוּל וִ יחֵ י ְל ָעלָ ם:
יְ ֵד ּ
)כג(

וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ה ּו יְ הֹוָ ה אֱ לֹ ִהים ִמ ַּגן ֵע ֶדן לַ עֲ בֹד אֶ ת הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר לֻ ַּקח ִמ ּ ׁ ָשם:

וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ה ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ַּגן ֵע ֶדן לַ עֲ בֹד אֶ ת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר לֻ ַּקח ִמ ּ ׁ ָשם:

)כג(

יה יְ ָי ֱאל ִֹהים
)כג( וְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ּ

ית ְּב ֵרי ִמ ּ ַת ּ ָמן:
ִמ ִּגינְ ָתא ְד ֵע ֶדן ְל ִמ ְפלַ ח יַת אַ ְד ְמ ָתא דְּ ִא ְ

)כד( וַ יְ גָ ֶר ׁש אֶ ת הָ אָ ָדם וַ יּ ְַׁש ּ ֵכן ִמ ֶּק ֶדם ְלגַ ן ֵע ֶדן אֶ ת הַ ְּכ ֻר ִבים וְ אֵ ת לַ הַ ט הַ חֶ ֶרב
הַ ּ ִמ ְתהַ ּ ֶפכֶ ת ִל ְׁשמֹר אֶ ת דֶּ ֶר ְך ֵעץ הַ חַ ִּיים) :כד( וַ יְ גָ ֶר ׁש אֶ ת הָ אָ ָדם וַ ַיּ ְׁש ּ ֵכן ִמ ּ ֶק ֶדם ְלגַ ן ֵע ֶדן

אֶ ת הַ ְּכ ֻר ִבים וְ אֵ ת לַ הַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ּ ִמ ְתהַ ּ ֶפכֶ ת ִל ְׁשמֹר אֶ ת דֶּ ֶר ְך ֵעץ הַ חַ ִּיים) :כד( וְ ָת ִר ְ
יך יָת אָ ָדם
יטר יָת אוֹ ַרח ִאילַ ן חַ יָּיא:
וְ אַ ְׁש ֵרי ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין ְלגִ ינְ ָתא ְד ֵע ֶדן יָת ְּכרוּבַ ּיָא וְ יָת ְׁשנַן חַ ְר ָּבא דְּ ִמ ְתהַ ּ ְפכָ א ְל ִמ ַ

יש אֶ ת
יתי ִא ׁ
ֹאמר קָ נִ ִ
ד )א( וְ הָ אָ ָדם י ַָדע אֶ ת חַ ָ ּוה ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד אֶ ת קַ יִ ן וַ ּת ֶ
יש אֶ ת יְ הֹוָ ה:
יתי ִא ׁ
יְ הֹוָ ה) :א( וְ הָ אָ ָדם יָ ַדע אֶ ת חַ ָ ּוה ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד אֶ ת קַ יִ ן וַ ּתֹאמֶ ר קָ נִ ִ
קֳדם יְ ָי:
יתי גַ ְב ָרא ) ִמן( ָ
ידת יָת קַ יִ ן וַ אֲ ֶמ ֶרת קָ נִ ִ
יל ַ
יה וְ ַעדִּ יאַ ת וִ ִ
)א( וְ אָ ָדם יְ ַדע יָת חַ ָ ּוה ִא ְּת ֵת ּ

)ב( וַ ּתֹסֶ ף לָ לֶ ֶדת אֶ ת אָ ִחיו אֶ ת הָ בֶ ל וַ יְ ִהי הֶ בֶ ל ר ֵֹעה צֹאן וְ קַ יִ ן הָ יָה עֹבֵ ד ֲא ָד ָמה:
)ב( וַ ּתֹסֶ ף לָ לֶ ֶדת אֶ ת אָ ִחיו אֶ ת הָ בֶ ל וַ יְ ִהי הֶ בֶ ל ר ֵֹעה צֹאן וְ קַ יִ ן הָ יָ ה עֹבֵ ד אֲ ָד ָמה:

)ב( וְ אוֹ ִסיפַ ת

ְל ֵמילַ ד יָת אַ חוֹ ִהי יָת הָ בֶ ל( וַ הֲוָ ה הֶ בֶ ל ָר ֵעי ָענָא וְ קַ יִ ן הֲוָ ה ּ ָפלַ ח ְּבאַ ְר ָעא:

)ג( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ י ִ
ָמים וַ יָּבֵ א קַ יִ ן ִמ ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה ִמנְ חָ ה לַ יהֹוָ ה) :ג( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ יָ ִמים וַ יָּבֵ א
קֳדם יְ ָי:
קַ יִ ן ִמ ּ ְפ ִרי ָהא ֲָד ָמה ִמנְ חָ ה לַ יהֹוָ ה) :ג( וַ הֲ וָ ה ִמ ּסוֹ ף יוֹ ִמין וְ אַ יְ ִתי קַ יִ ן ֵמ ִא ָּבא ְדאַ ְר ָעא ִּת ְקרו ְּב ּ ָתא ָ
)ד( וְ הֶ בֶ ל הֵ ִביא גַ ם הוּא ִמ ְּבכֹרוֹ ת צֹאנוֹ ו ֵּמחֶ ְלבֵ הֶ ן וַ ִּי ׁ ַשע יְ הֹוָ ה אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל
ִמנְ חָ תוֹ ) :ד( וְ הֶ בֶ ל הֵ ִביא גַ ם הוּא ִמ ְ ּבכֹרוֹ ת צֹאנוֹ ו ֵּמחֶ ְלבֵ הֶ ן וַ ִּי ׁ ַשע יְ הֹוָ ה אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל
ֵיה:
ֵיה ו ִּמ ּ ׁ ַש ּ ִמנְ הוֹ ן וַ הֲ וַ ת ַר ְעוָ א ִמן קֳ ָדם יְ ָי ְלהֶ בֶ ל ו ְּלקו ְּר ָּבנ ּ
ירי ָענ ּ
ִמנְ חָ תוֹ ) :ד( וְ הֶ בֶ ל אַ יְ ֵתי אַ ף הוּא ִמ ַּב ִּכ ֵ
ש ָעה וַ ִּיחַ ר ְלקַ יִ ן ְמאֹ ד וַ ִּי ּ ְפל ּו ּ ָפנָיו) :ה( וְ אֶ ל קַ יִ ן וְ אֶ ל
)ה( וְ אֶ ל קַ יִ ן וְ אֶ ל ִמנְ חָ תוֹ לֹא ׁ ָ
ֵיה לָ א הֲ וַ ת ַר ְעוָ א ו ְּתקֵ ף ְלקַ יִ ן לַ ח ֲָדא
ש ָעה וַ ִּיחַ ר ְלקַ יִ ן ְמאֹ ד וַ ִּי ּ ְפל ּו ּ ָפנָיו) :ה( ו ְּלקַ יִ ן ו ְּלקו ְּר ָּבנ ּ
ִמנְ חָ תוֹ לֹא ׁ ָ
יש ּו אַ ּפוֹ ִהי:
וְ ִא ְת ְּכ ִב ׁ
)ו(

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל קָ יִ ן לָ ּ ָמה חָ ָרה לָ ְך וְ לָ ּ ָמה נ ְָפל ּו פָ נ ָ
ֶיך:
וַ יּ ֶ

לָ ּ ָמה חָ ָרה לָ ְך וְ לָ ּ ָמה נ ְָפל ּו פָ נ ָ
ֶיך:

)ו( וַ יֹּא ֶמר יְ הֹוָ ה אֶ ל קָ יִ ן

יש ּו אַ ּ ָפ ְ
יך:
אֲמר יְ ָי ְלקָ יִ ן ְל ָמא ְּת ִקיף לָ ְך ו ְּל ָמא ִא ְת ְּכ ִב ׁ
)ו( וַ ַ

יטיב לַ ּ ֶפ ַתח חַ ּ ָטאת רֹבֵ ץ וְ אֵ לֶ ָ
יך ְּת ׁשוּקָ תוֹ
יטיב שְׂ אֵ ת וְ ִאם לֹא ֵת ִ
)ז( הֲלוֹ א ִאם ּ ֵת ִ
יטיב לַ ּ ֶפ ַתח חַ ּ ָטאת רֹבֵ ץ וְ אֵ לֶ יךָ
יטיב שְׂ אֵ ת וְ ִאם לֹא תֵ ִ
של בּ וֹ ) :ז( הֲלוֹ א ִאם ּ ֵת ִ
וְ אַ ּ ָתה ִּת ְמ ׁ ָ
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של בּ וֹ ) :ז( הֲלָ א ִאם ּתוֹ טֵ יב עוֹ בָ ָד ְך יִ ְׁש ְּתבֵ ק לָ ְך וְ ִאם לָ א תוֹ טֵ יב עוֹ בָ ָד ְך ְליוֹ ם דִּ ינָא
ְּת ׁשוּקָ תוֹ וְ אַ ּ ָתה ִּת ְמ ׁ ָ
חֶ ְּטאָ ְך נְ ִטיר ְד ָע ִתיד ְל ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמ ּנ ְָך ִאם לָ א ְתתוּב וְ ִאם ְּתתוּב יִ ְׁש ְּתבֵ ק לָ ְך:

ֹאמר קַ יִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל אָ ִחיו וַ יְ ִהי ִּב ְהיוֹ ָתם ַּבשּׂ ָ ֶדה וַ יָּקָ ם קַ יִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל אָ ִחיו
)ח( וַ יּ ֶ
וַ יַּהַ ְרגֵ ה ּו) :ח( וַ יֹּאמֶ ר קַ יִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל אָ ִחיו וַ יְ ִהי ִּב ְהיוֹ ָתם ַּבשּׂ ָ ֶדה וַ יָּקָ ם קַ יִ ן אֶ ל הֶ בֶ ל אָ ִחיו
וַ ַּיהַ ְרגֵה ּו:
)ט (

יה:
אֲמר קַ יִ ן ְלהֶ בֶ ל אַ חוֹ ִהי וַ הֲ וָ ה ְּב ֶמ ֱהוֵיהוֹ ן ְּבחַ ְקלָ א וְ קָ ם קַ יִ ן ְּבהֶ בֶ ל אַ חוֹ ִהי וְ קַ ְטלֵ ּ
)ח( וַ ַ

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל קַ יִ ן אֵ י הֶ בֶ ל אָ ִח ָ
יך וַ יֹּאמֶ ר לֹא י ַָד ְע ִּתי ה ֲׁש ֵֹמר אָ ִחי אָ נ ִֹכי:
וַ יּ ֶ

אמר יְ הֹוָ ה אֶ ל קַ יִ ן אֵ י הֶ בֶ ל אָ ִח ָ
ֹאמר לֹא י ַָד ְע ִּתי הֲ ׁש ֵֹמר אָ ִחי אָ נ ִֹכי:
יך וַ יּ ֶ
וַ יֹּ ֶ
אֲמר לָ א י ַָד ְענָא הֲ נָטֵ ר אָ ִחי אָ נָא:
הֶ בֶ ל אָ חו ְּך וַ ַ

ית קוֹ ל דְּ ֵמי אָ ִח ָ
יך צֹעֲ ִקים אֵ לַ י ִמן הָ א ֲָד ָמה:
ֹאמר ֶמה ָעשִׂ ָ
)י( וַ יּ ֶ

קוֹ ל דְּ מֵ י אָ ִח ָ
יך צֹעֲ ִקים אֵ לַ י ִמן הָ א ֲָד ָמה:
קֳד ַמי ִמן אַ ְר ָעא:
אָ חו ְּך קַ ְּב ִלין ָ

)ט(

אֲמר יְ ָי ְלקַ יִ ן אָ ן
)ט( וַ ַ

ית
ֹאמר ֶמה ָעשִׂ ָ
)י( וַ יּ ֶ

יפק ִמן
)י( וַ אֲ ַמר ֶמה עֲ בָ ְד ּ ָתא קַ ל דַּ ם ז ְַר ִעין דִּ עֲ ִת ִידין ְל ֵמ ּ ַ

ֲשר ּ ָפצְ ָתה אֶ ת ּ ִפיהָ לָ קַ חַ ת אֶ ת דְּ ֵמי אָ ִח ָ
יך
)יא( וְ ַע ּ ָתה אָ רוּר אָ ּ ָתה ִמן הָ ֲא ָד ָמה א ׁ ֶ
ִמיּ ֶָד ָך) :יא( וְ ַע ּ ָתה אָ רוּר אָ ּ ָתה ִמן הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר ּ ָפצְ ָתה אֶ ת ּ ִפיהָ לָ קַ חַ ת אֶ ת דְּ מֵ י אָ ִחיךָ
ִמיּ ֶָד ָך:

יה דְּ אָ חו ְּך ִמן יְ ָד ְך:
)יא( ו ְּכ ַען ִליט אָ ְּת ִמן אַ ְר ָעא ִדּ ְפ ַתחַ ת יָת ּפו ַּמ ּה וְ קַ ִּבילַ ת יָת דְּ ֵמ ּ

)יב( ִּכי ַתעֲ בֹד אֶ ת הָ א ֲָד ָמה לֹא תֹ סֵ ף ּ ֵתת כּ ֹחָ הּ לָ ְך נָע וָ נָד ִּת ְהיֶה בָ אָ ֶרץ) :יב( ִּכי
אֲרי ִת ְפלַ ח ְּבאַ ְר ָעא לָ א
תת כּ ֹחָ ּה לָ ְך נָע וָ נָד ִּת ְהיֶה בָ אָ ֶרץ) :יב( ֵ
ַתעֲ בֹד אֶ ת הָ א ֲָד ָמה לֹא תֹ סֵ ף ּ ֵ
תוֹ ִסיף ְל ִמ ּ ַתן חֵ ילַ ּה לָ ְך ִמ ּ ַט ְלטֵ ל וְ גָ לֵ י ְּתהֵ י ְבאַ ְר ָעא:

ֹאמר קַ יִ ן אֶ ל יְ הֹוָ ה ּ ָגדוֹ ל עֲ וֹ נִ י
ֹאמר קַ יִ ן אֶ ל יְ הֹוָ ה ּ ָגדוֹ ל עֲ וֹ נִ י ִמ ְּנשׂ וֹ א) :יג( וַ יּ ֶ
)יג( וַ יּ ֶ
קֳדם יְ ָי סַ ִּגי חוֹ ִבי ִמ ְּל ִמ ְׁש ָּבק:
אֲמר קַ יִ ן ָ
ִמ ְּנשׂ וֹ א) :יג( וַ ַ

)יד( הֵ ן ּ ֵג ַר ְׁש ּ ָת אֹ ִתי הַ יּוֹ ם ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ ֲא ָד ָמה ו ִּמ ּ ָפנ ָ
יתי נָע וָ נָד ָּבאָ ֶרץ
ֶיך אֶ ּ ָס ֵתר וְ הָ יִ ִ
וְ הָ יָה כָ ל מֹצְ ִאי יַהַ ְרגֵנִ י) :יד( הֵ ן ּג ֵַר ְׁש ּ ָת אֹ ִתי הַ יּוֹ ם ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה ו ִּמ ּ ָפנ ָ
ֶיך אֶ ּ ָס ֵתר
וְ הָ יִ ִ
יכ ּ ָתא י ִָתי יוֹ ָמא ֵדין ֵמ ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא ו ִּמן
יתי נָע וָ נָד ָּבאָ ֶרץ וְ הָ ָיה כָ ל מֹצְ ִאי יַהַ ְרגֵנִ י) :יד( הָ א ָת ִר ְ
קֳד ָמ ְך לֵ ית אֶ ְפ ׁ ָשר ְל ִא ּ ַט ּ ָמ ָרא וָ אֶ ִהי ִמ ּ ַט ְל ַטל וְ גָ לֵ י ְּבאַ ְר ָעא וִ יהֵ י כָ ל דְּ יִ ְׁש ְּכ ִח ּנַנִ י יִ ְק ְט ִלינָנִ י:
ָ

ָשם יְ הֹוָ ה ְלקַ יִ ן אוֹ ת
ֹאמר לוֹ יְ הֹוָ ה לָ כֵ ן ָּכל ה ֵֹרג קַ יִ ן ִׁשבְ ָע ַתיִ ם י ָֻּקם וַ יּ ֶ ׂ
)טו( וַ יּ ֶ
ֹאמר לוֹ יְ הֹוָ ה לָ כֵ ן ָּכל ה ֵֹרג קַ יִ ן ִׁש ְב ָע ַתיִ ם י ָֻּקם
ְל ִב ְל ִּתי הַ כּ וֹ ת אֹ תוֹ ָּכל מֹצְ אוֹ ) :טו( וַ יּ ֶ
יה יְ ָי ְלכֵ ן ָּכל קָ ִטיל קַ יִ ן ְל ׁ ַש ְב ָעא
אֲמר לֵ ּ
שם יְ הֹוָ ה ְלקַ יִ ן אוֹ ת ְל ִב ְל ִּתי הַ כּ וֹ ת אֹ תוֹ ָּכל מ ְֹצאוֹ ) :טו( וַ ַ
וַ ָּי ֶ ׂ
ֵיה:
יה ָּכל ְדיִ ְׁש ְּכ ִח ּנ ּ
ָת ּ
ֵיה וְ ׁ ַש ִּוי יְ ָי ְלקַ יִ ן אָ ָתא ְּב ִדיל דְּ לָ א ְל ִמ ְק ַטל י ֵ
ָד ִרין יִ ְת ּ ְפ ַרע ִמ ּנ ּ

)טז( וַ יֵּצֵ א קַ יִ ן ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב ְּבאֶ ֶרץ נוֹ ד ִק ְד ַמת ֵע ֶדן) :טז( וַ יֵּצֵ א קַ יִ ן ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
ידא עֲ לוֹ ִהי
יתיב ְּבאַ ְר ָעא ּ ָגלֵ י ו ִּמ ּ ַט ְל ַטל דִּ הֲ וָ ה עֲ ִב ָ
קֳדם יְ ָי וִ ִ
ֵשב ְ ּבאֶ ֶרץ נוֹ ד ִק ְד ַמת ֵע ֶדן) :טז( וּנְ פַ ק קַ יִ ן ִמן ָ
וַ יּ ׁ ֶ
ִמ ְלקַ ְד ִמין דְּ גִ ינְ ָתא ְד ֵע ֶדן:

)יז( וַ יּ ֵַדע קַ יִ ן אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד אֶ ת חֲנוֹ ְך וַ יְ ִהי בּ ֹנֶה ִעיר וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הָ ִעיר
ְּכ ׁ ֵ
שם ְ ּבנוֹ חֲנוֹ ְך) :יז( וַ יּ ֵַדע קַ יִ ן אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּ ַת ַהר וַ ּ ֵתלֶ ד אֶ ת חֲנוֹ ְך וַ יְ ִהי בּ ֹנֶה ִעיר וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם
הָ ִעיר ְּכ ׁ ֵשם ְּבנוֹ חֲנוֹ ְך:

יה חֲנוֹ ְך:
ְדקַ ְר ּ ָתא ְּכ ׁשוּם ְּב ֵר ּ

ידת יָת חֲנוֹ ְך וַ הֲ וָ ה ָּבנֵי קַ ְר ּ ָתא ו ְּק ָרא ְׁש ָמא
יל ַ
יה וְ ַעדִּ יאַ ת וִ ִ
ידע קַ יִ ן יָת ִא ְּת ֵת ּ
)יז( וִ ַ

ירד יָלַ ד אֶ ת ְמח ּויָאֵ ל ו ְּמ ִחיָּיאֵ ל יָלַ ד אֶ ת ְמתו ׁ ָּשאֵ ל
ירד וְ ִע ָ
)יח( וַ ִּי ָ ּולֵ ד לַ חֲנוֹ ְך אֶ ת ִע ָ
ירד ָילַ ד אֶ ת ְמחוּיָ אֵ ל ו ְּמ ִחיָּיאֵ ל
ירד וְ ִע ָ
מ ְך) :יח( וַ ִּי ָ ּולֵ ד לַ חֲנוֹ ְך אֶ ת ִע ָ
ו ְּמתו ׁ ָּשאֵ ל יָלַ ד אֶ ת לָ ֶ

ירד אוֹ ִליד יָת ְמח ּויָאֵ ל
ירד וְ ִע ָ
מ ְך) :יח( וְ ִא ְתיְ ִליד לַ חֲנוֹ ְך יָת ִע ָ
יָ לַ ד אֶ ת ְמתו ׁ ָּשאֵ ל ו ְּמתו ׁ ָּשאֵ ל יָ לַ ד אֶ ת לָ ֶ
ו ְּמ ִח ּיָיאֵ ל אוֹ ִליד יָת ְמתו ׁ ָּשאֵ ל ו ְּמתו ׁ ָּשאֵ ל אוֹ ִליד יָת לָ ֶמ ְך:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ו'
שנִ ית צִ ָּלה) :יט( וַ ִּי ַּקח לוֹ
)יט( וַ ִּי ַּקח לוֹ לֶ ֶמ ְך ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ׁ ֵשם הָ אַ חַ ת ָע ָדה וְ ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵ
יה לֶ ֶמ ְך ּ ַת ְר ּ ֵתין נְ ִׁשין ׁשוּם ח ֲָדא
שנִ ית צִ ָּלה) :יט( וּנְ ִסיב לֵ ּ
לֶ ֶמ ְך ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ׁ ֵשם הָ אַ חַ ת ָע ָדה וְ ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵ
ָע ָדה וְ ׁשוּם ִּתנְ י ָָתא צִ ָּלה:

ישב אֹ הֶ ל ו ִּמ ְקנֶה) :כ( וַ ּ ֵתלֶ ד ָע ָדה אֶ ת יָ בָ ל
אֲבי ׁ ֵ
)כ( וַ ּ ֵתלֶ ד ָע ָדה אֶ ת יָבָ ל הוּא הָ יָה ִ
ישב אֹ הֶ ל ו ִּמ ְקנֶה:
הוּא הָ יָ ה א ֲִבי ׁ ֵ

ידת ָע ָדה יָת יָבָ ל הוּא הֲ וָ ה ַר ְּבהוֹ ן דְּ כָ ל דְּ י ְָתבֵ י ַמ ְׁש ְּכנִ ין ו ָּמ ֵרי
)כ( וִ ילֵ ַ

ְב ִעיר:

)כא( וְ ׁ ֵשם אָ ִחיו יוּבָ ל הוּא הָ יָה ִ
אֲבי ּ ָכל ּתֹפֵ שׂ ִּכנּ וֹ ר וְ עוּגָ ב) :כא( וְ ׁ ֵשם אָ ִחיו יוּבָ ל
ּ
אֲבי ָּכל ּתֹפֵ שׂ ִּכנּ וֹ ר וְ עוּגָ ב) :כא( וְ ׁשוּם אַ חוֹ ִהי יוּבָ ל הוּא הֲ וָ ה ַר ְּבהוֹ ן דְּ כָ ל דִּ ְמנַגֵן ַעל ּפוּם
הוּא הָ ָיה ִ
נִ ְבלָ א י ְָד ֵעי זְ ַמר ִּכנּ וֹ ָרא וְ אַ בּ וּבָ א:

חשת וּבַ ְרזֶל וַ ֲאחוֹ ת
)כב( וְ צִ ָּלה גַ ם ִהוא י ְָל ָדה אֶ ת ּתוּבַ ל קַ יִ ן לֹטֵ ׁש ָּכל ח ֵֹר ׁש נְ ׁ ֶ
חשת וּבַ ְרזֶל
ּתוּבַ ל קַ יִ ן נַעֲ ָמה) :כב( וְ צִ ָּלה גַ ם ִהוא יָ ְל ָדה אֶ ת ּתוּבַ ל קַ יִ ן לֹטֵ ׁש ָּכל ח ֵֹר ׁש נְ ׁ ֶ
ידת נְ חָ ׁ ָשא
יב ַ
ידת יָת ּתוּבַ ל קַ יִ ן ַר ְּבהוֹ ן דְּ כָ ל י ְָד ֵעי ִע ִ
וַ אֲחוֹ ת ּתוּבַ ל קַ יִ ן נַעֲ ָמה) :כב( וְ צִ ָּלה אַ ף ִהיא יְ לֵ ַ
יה דְּ תוּבַ ל קַ יִ ן נַעֲ ָמה:
וּפַ ְרזְ לָ א וַ אֲ חָ ֵת ּ

ֹאמר לֶ ֶמ ְך ְלנ ׁ ָָשיו ָע ָדה וְ צִ ָּלה ְׁש ַמ ַען קוֹ ִלי נְ ׁ ֵשי לֶ ֶמ ְך הַ אֲ ז ֵּנָה ִא ְמ ָר ִתי ִּכי
)כג( וַ יּ ֶ
ְ
ָשיו ָע ָדה וְ ִצ ָּלה ְׁש ַמ ַען קוֹ ִלי
ֹאמר לֶ ֶמך ְלנ ׁ ָ
ב ָר ִתי) :כג( וַ יּ ֶ
יש הָ ַרגְ ִּתי ְלפִ צְ ִעי וְ יֶלֶ ד ְלחַ ּ ֻ
ִא ׁ

אֲמר לֶ ֶמ ְך ִלנְ ׁשוֹ ִהי ָע ָדה
ב ָר ִתי) :כג( וַ ַ
יש הָ ַרגְ ִּתי ְל ִפצְ ִעי וְ יֶלֶ ד ְלחַ ּ ֻ
נְ ׁ ֵשי לֶ ֶמ ְך הַ ֲאז ֵּנָה ִא ְמ ָר ִתי ִּכי ִא ׁ
ימא
יה אֲ נָא סָ ִביל חוֹ ִבין וְ אַ ף לָ א עוֹ לֵ ָ
יתא ְל ֶמ ְמ ִרי לָ א גַ ְב ָרא ְק ָט ִלית דִּ ְב ִדילֵ ּ
וְ צִ ָּלה ִׁש ְמ ַען קָ ִלי נְ ׁ ֵשי לֶ ֶמ ְך אָ צֵ ָ
יה יִ ְׁש ּ ֵתיצֵ י ז ְַר ִעי:
ח ֲָּב ִלית דִּ ְב ִדילֵ ּ

)כד( ִּכי ִׁשבְ ָע ַתיִ ם י ַֻּקם קָ יִ ן וְ לֶ ֶמ ְך ִׁש ְב ִעים וְ ִׁשבְ ָעה) :כד( ִּכי ִׁש ְב ָע ַתיִ ם י ַֻּקם קָ יִ ן וְ לֶ ֶמ ְך
יה ׁ ַש ְב ִעין וְ ׁ ַש ְב ָעא:
ית ִלין ְלקָ יִ ן הֲ לָ א ְללֶ ֶמ ְך ְּב ֵר ּ
אֲרי ׁ ַש ְב ָעא ָד ִרין ִא ְ
ִׁש ְב ִעים וְ ִׁש ְב ָעה) :כד( ֵ

)כה( וַ יּ ֵַדע אָ ָדם עוֹ ד אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ֵשת ִּכי ׁ ָשת ִלי
ה ָרגוֹ קָ יִ ן) :כה( וַ יּ ֵַדע אָ ָדם עוֹ ד אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן
אֱ ל ִֹהים ז ֶַרע אַ חֵ ר ּ ַתחַ ת הֶ בֶ ל ִּכי ֲ
ידע אָ ָדם עוֹ ד
שת ִלי אֱ ל ִֹהים ז ֶַרע אַ חֵ ר ּ ַתחַ ת הֶ בֶ ל ִּכי הֲ ָרגוֹ קָ יִ ן) :כה( וִ ַ
וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ֵשת ִּכי ׁ ָ
יה קָ יִ ן:
יה ׁ ֵשת אֲ ֵרי אֲ ָמ ַרת יְ הַ ב ִלי יְ ָי ַּבר אָ ח ֳָרן חֲלַ ף הֶ בֶ ל דִּ קַ ְטלֵ ּ
ידת ַּבר ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ
יל ַ
יה וִ ִ
יָת ִא ְּת ֵת ּ
)כו(

ו ְּל ׁ ֵשת ַּגם הוּא י ַֻּלד ּ ֵבן וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ אֱנוֹ ׁש אָ ז הוּחַ ל ִל ְקרֹא ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה:

)כו( ו ְּל ׁ ֵשת ּ ַגם הוּא י ַֻּלד ּ ֵבן וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ אֱ נוֹ ׁש אָ ז הוּחַ ל ִל ְקרֹא ְ ּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה:

)כו( ו ְּל ׁ ֵשת אַ ף

יה אֱנוֹ ׁש ְּבכֵ ן ְּביוֹ מוֹ ִהי חָ ל ּו ְבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא ִמ ְ ּלצַ ָּלאָ ה ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי:
הוּא ִא ְתיְ ִליד ַּבר ו ְּק ָרא יָת ְׁש ֵמ ּ

שה אֹ תוֹ :
ה )א( זֶה סֵ פֶ ר ּתוֹ ְלדֹת אָ ָדם ְּביוֹ ם ְּברֹא ֱאל ִֹהים אָ ָדם ִּב ְדמוּת ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
שה אֹ תוֹ :
)א( זֶה סֵ פֶ ר ּתוֹ ְלדֹת אָ ָדם ְ ּביוֹ ם ְ ּברֹא ֱאל ִֹהים אָ ָדם ִ ּב ְדמוּת אֱ ל ִֹהים ָע ָ ׂ

)א( דֵּ ין ְספַ ר

יה:
ָת ּ
ּתו ְּל ַדת אָ ָדם ְּביוֹ ָמא דִּ ְב ָרא יְ ָי אָ ָדם ִּב ְדמוּת ֱאל ִֹהים ָעבַ ד י ֵ

)ב( זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ְּב ָראָ ם וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁש ָמם אָ ָדם ְ ּביוֹ ם ִה ָּב ְראָ ם) :ב( זָכָ ר
וּנְ קֵ בָ ה ְּב ָראָ ם וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁש ָמם אָ ָדם ְּביוֹ ם ִה ָּב ְראָ ם) :ב( דְּ כַ ר וְ נו ְּקבָ א ְּב ָראנוּן וּבָ ִר ְ
יך
י ְָתהוֹ ן ו ְּק ָרא יָת ְׁש ָמהוֹ ן אָ ָדם ְּביוֹ ָמא ְד ִא ְת ְּב ִריא ּו:
)ג (

לשים ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ִּב ְדמוּתוֹ ְּכצַ ְלמוֹ וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ֵשת:
וַ יְ ִחי אָ ָדם ְׁש ִׁ

לשים ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ִ ּב ְדמוּתוֹ ְּכצַ ְלמוֹ וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ׁ ֵשת:
)ג( וַ יְ ִחי אָ ָדם ְׁש ִׁ

)ג( וַ ֲחיָא אָ ָדם

יה ׁ ֵשת:
יה ו ְּק ָרא יָת ְׁש ֵמ ּ
יה דְּ ָד ֵמי לֵ ּ
ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ִּב ְדמו ֵּת ּ

מנֶה ֵמאֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:
)ד( וַ ִּי ְהי ּו יְ ֵמי אָ ָדם אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ׁ ֵשת ְׁש ֹ
מנֶה ֵמאֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:
)ד( וַ ִּי ְהי ּו יְ ֵמי אָ ָדם אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ׁ ֵשת ְׁש ֹ

)ד( וַ הֲ ווֹ יוֹ ֵמי

אָ ָדם ָּב ַתר ְדּ אוֹ ִליד יָת ׁ ֵשת ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
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שנָה וַ ָיּמֹת) :ה( וַ ִּי ְהי ּו
לשים ׁ ָ
)ה( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי אָ ָדם אֲ ׁ ֶשר חַ י ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ו ְּׁש ִׁ
שנָה וַ ָּימֹת) :ה( וַ הֲ ווֹ ָּכל יוֹ ֵמי אָ ָדם דִּ חַ ּיָא ְּת ׁ ַשע
לשים ׁ ָ
ָּכל יְ ֵמי אָ ָדם אֲ ׁ ֶשר חַ י ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ו ְּׁש ִׁ
ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין ו ִּמית:

שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת אֱנוֹ ׁש) :ו( וַ יְ ִחי ׁ ֵשת חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ְּמאַ ת
)ו( וַ יְ ִחי ׁ ֵשת חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ְּמאַ ת ׁ ָ
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת אֱנוֹ ׁש:
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת אֱנוֹ ׁש) :ו( וַ ֲחיָא ׁ ֵשת ְמאָ ה וַ ח ֵ
ָׁ

מנֶה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
)ז( וַ יְ ִחי ׁ ֵשת אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ֱאנוֹ ׁש ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ו ְּׁש ֹ
מנֶה מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :ז( וַ יְ ִחי ׁ ֵשת אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת אֱנוֹ ׁש ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ו ְּׁש ֹ
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)ז( וַ ֲחיָא ׁ ֵשת ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת אֱנוֹ ׁש ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:

שנָה וַ ָיּמֹת) :ח( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל
)ח( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי ׁ ֵשת ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
יְ ֵמי ׁ ֵשת ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
שנָה וַ ָּימֹת) :ח( וַ הֲווֹ ָּכל יוֹ ֵמי ׁ ֵשת ְּת ׁ ַשע ְמאָ ה וְ ַת ְר ּ ֵתי
ַעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין ו ִּמית:

שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת קֵ ינָן) :ט( וַ יְ ִחי ֱאנוֹ ׁש ִּת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת
)ט( וַ יְ ִחי אֱנוֹ ׁש ִּת ְׁש ִעים ׁ ָ
קֵ ינָן) :ט( וַ ֲחיָא אֱנוֹ ׁש ִּת ְׁש ִעין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת קֵ ינָן:

מנֶה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה
ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ
)י( וַ יְ ִחי אֱנוֹ ׁש אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת קֵ ינָן ח ֵ
מנֶה ֵמאוֹ ת
וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :י( וַ יְ ִחי אֱנוֹ ׁש אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת קֵ ינָן חֲמֵ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ
ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

ֲמ ׁש ַעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין
)י( וַ ֲחיָא אֱנוֹ ׁש ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד ָית קֵ ינָן ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה וַ ח ֵ

ו ְּבנָן:

שנָה וַ ָיּמֹת) :יא( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי
)יא( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי אֱנוֹ ׁש חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין ו ִּמית:
שנָה וַ ָיּמֹת) :יא( וַ הֲווֹ ָּכל יוֹ ֵמי אֱנוֹ ׁש ְּת ׁ ַשע ְמאָ ה וַ ח ֵ
אֱנוֹ ׁש חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ַמהֲלַ ְלאֵ ל) :יב( וַ יְ ִחי קֵ ינָן ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
)יב( וַ יְ ִחי קֵ ינָן ִׁש ְב ִעים ׁ ָ
אֶ ת ַמהֲ לַ ְלאֵ ל) :יב( וַ ֲחיָא קֵ ינָן ׁ ַש ְב ִעין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ַמהֲ לַ ְלאֵ ל:

מנֶה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה
)יג( וַ יְ ִחי קֵ ינָן אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ַמהֲ לַ ְלאֵ ל אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ
מנֶה
וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :יג( וַ יְ ִחי קֵ ינָן אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ַמהֲ לַ ְלאֵ ל אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ
ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)יג( וַ ֲחיָא קֵ ינָן ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת ַמהֲ לַ ְלאֵ ל ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה וְ אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין

וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:

שנָה וַ ָיּמֹת) :יד( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי קֵ ינָן
שר ׁ ָשנִ ים ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
)יד( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי קֵ ינָן ֶע ֶ ׂ
שר ְׁשנִ ין ו ִּמית:
שנָה וַ ָּימֹת) :יד( וַ הֲ ווֹ ָּכל יוֹ ֵמי קֵ ינָן ְּת ׁ ַשע ְמאָ ה וַ עֲ ַ ׂ
שר ׁ ָשנִ ים ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
ֶע ֶ ׂ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת י ֶָרד) :טו( וַ יְ ִחי ַמהֲ לַ ְלאֵ ל
)טו( וַ יְ ִחי ַמהֲלַ ְלאֵ ל חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָ
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת י ֶָרד:
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ָי ֶרד) :טו( וַ ֲחיָא ַמהֲלַ ְלאֵ ל ִׁש ִּתין וַ ח ֵ
חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָ

מנֶה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה
לשים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ
)טז( וַ יְ ִחי ַמהֲלַ ְלאֵ ל אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת י ֶֶרד ְׁש ִׁ
מנֶה
לשים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ
וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :טז( וַ יְ ִחי ַמהֲ לַ ְלאֵ ל אַ חֲ ֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת י ֶֶרד ְׁש ִׁ
ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)טז( וַ ֲחיָא ַמהֲ לַ ְלאֵ ל ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת י ֶֶרד ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין

וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
)יז(

מנֶה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ָיּמֹת:
וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי ַמהֲלַ ְלאֵ ל חָ ֵמ ׁש וְ ִת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ

מנֶה מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ָיּמֹת:
וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי ַמהֲ לַ ְלאֵ ל חָ מֵ ׁש וְ ִת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ֹ

)יז(

)יז( וַ הֲ ווֹ ָּכל יוֹ ֵמי

ֲמ ׁש ְׁשנִ ין ו ִּמית:
ַמהֲ לַ ְלאֵ ל ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה וְ ִת ְׁש ִעין וַ ח ֵ

)יח( וַ יְ ִחי י ֶֶרד ְׁש ּ ַתיִ ם וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת חֲנוֹ ְך:
וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ֲחנוֹ ְך:

)יח( וַ יְ ִחי י ֶֶרד ְׁש ּ ַתיִ ם

)יח( וַ ֲחיָא י ֶֶרד ְמאָ ה וְ ִׁש ִּתין וְ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת חֲנוֹ ְך:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ו'
מ ֶנה מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:
)יט( וַ יְ ִחי י ֶֶרד אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת חֲנוֹ ְך ְׁש ֹ
מנֶה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:
וַ יְ ִחי י ֶֶרד אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת חֲנוֹ ְך ְׁש ֹ

דְּ אוֹ ִליד יָת חֲנוֹ ְך ּ ַת ְמנֵי ְמאָ ה ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:

)יט(

)יט( וַ ֲחיָא י ֶֶרד ָּב ַתר

שנָה וַ ָיּמֹת) :כ( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל
)כ( וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי י ֶֶרד ְׁש ּ ַתיִ ם וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
שנָה וַ ָּימֹת) :כ( וַ הֲ ווֹ ָּכל יוֹ ֵמי י ֶֶרד ְּת ׁ ַשע ְמאָ ה וְ ִׁש ִּתין
יְ ֵמי י ֶֶרד ְׁש ּ ַתיִ ם וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּת ׁ ַשע מֵ אוֹ ת ׁ ָ
וְ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין ו ִּמית:

)כא( וַ יְ ִחי חֲנוֹ ְך חָ ֵמ ׁש וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ְמתו ׁ ָ
ּשלַ ח) :כא( וַ יְ ִחי חֲנוֹ ְך חָ ֵמ ׁש וְ ִׁש ּ ִׁשים
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ְמתו ׁ ָּשלַ ח:
ּשלַ ח) :כא( וַ ֲחיָא חֲנוֹ ְך ִׁש ִּתין וַ ח ֵ
ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ְמתו ׁ ָ

לש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה
)כב( וַ ִּי ְתהַ ֵּל ְך חֲנוֹ ְך אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ְׁש ׁ
לש
ּשלַ ח ְׁש ׁ
וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :כב( וַ ִּי ְתהַ ּ ֵל ְך חֲנוֹ ְך אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ְמתו ׁ ֶ
ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)כב( וְ הַ ִל ְ
יך חֲנוֹ ְך ְּב ַדחַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ְּתלַ ת ְמאָ ה

ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
)כג(

לש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה:
וַ יְ ִהי ָּכל יְ ֵמי חֲנוֹ ְך חָ ֵמ ׁש וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ׁ

לש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה:
חֲנוֹ ְך חָ ֵמ ׁש וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּׁש ׁ

)כג( וַ יְ ִהי ָּכל יְ ֵמי

ֲמ ׁש ְׁשנִ ין:
)כג( וַ הֲ וָ ה ָּכל יוֹ ֵמי חֲנוֹ ְך ְּתלַ ת ְמאָ ה וְ ִׁש ִּתין וַ ח ֵ

)כד( וַ ִּי ְתהַ ֵּל ְך חֲנוֹ ְך אֶ ת הָ אֱ ל ִֹהים וְ אֵ ינֶנּ ּו ִּכי לָ קַ ח אֹ תוֹ ֱ
אל ִֹהים) :כד( וַ ִּי ְתהַ ּ ֵל ְך חֲנוֹ ְך
אל ִֹהים) :כד( וְ הַ ִ ּל ְ
אֲרי )לָ א( אֲ ֵמית
יך ֲחנוֹ ְך ְּב ַדחַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי וְ לֵ יתוֹ ִהי ֵ
אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים וְ אֵ ינֶנּ ּו ִּכי לָ קַ ח אֹ תוֹ ֱ
יה יְ ָי:
ָת ּ
י ֵ
)כה(

וַ יְ ִחי ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ׁ ֶשבַ ע ו ְּׁשמֹנִ ים ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת לָ ֶמ ְך:

ּשלַ ח ׁ ֶשבַ ע ו ְּׁשמֹנִ ים ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת לָ ֶמ ְך:
ְמתו ׁ ֶ

ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת לָ ֶמ ְך:

)כה( וַ יְ ִחי

)כה( וַ ֲחיָא ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ְמאָ ה וְ ַת ְמנִ ין ו ְּׁשבַ ע

ּשלַ ח אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת לֶ ֶמ ְך ְׁש ּ ַתיִ ם ו ְּׁשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָה ו ְּׁשבַ ע ֵמאוֹ ת
)כו( וַ יְ ִחי ְמתו ׁ ֶ
ָׁ
ּשלַ ח אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת לֶ מֶ ְך ְׁש ּ ַתיִ ם ו ְּׁשמוֹ נִ ים
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :כו( וַ יְ ִחי ְמתו ׁ ֶ
ׁ ָשנָה ו ְּׁשבַ ע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)כו( וַ ֲחיָא ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת לֶ ֶמ ְך ְׁשבַ ע ְמאָ ה

וְ ַת ְמנִ ין וְ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
)כז(

וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי ְמתו ׁ ֶּשלַ ח ּ ֵת ׁ ַשע וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ָיּמֹת:

ּשלַ ח ּ ֵת ׁ ַשע וְ ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ָיּמֹת:
וַ ִּי ְהי ּו ָּכל יְ ֵמי ְמתו ׁ ֶ

)כז(

)כז( וַ הֲ ווֹ ָּכל יוֹ ֵמי ְמתו ׁ ֶּשלַ ח

ְּת ׁ ַשע ְמאָ ה וְ ִׁש ִּתין ו ְּת ׁ ַשע ְׁשנִ ין ו ִּמית:

שנָה וַ יּוֹ לֶ ד ּ ֵבן) :כח( וַ יְ ִחי לֶ ֶמ ְך ְׁש ּ ַתיִ ם
)כח( וַ יְ ִחי לֶ ֶמ ְך ְׁש ּ ַתיִ ם ו ְּׁשמֹנִ ים ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד ּ ֵבן) :כח( וַ ֲחיָא לֶ ֶמ ְך ְמאָ ה וְ ַת ְמנִ ין וְ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ָּבר:
ו ְּׁשמֹנִ ים ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָ

שנ ּו ו ֵּמ ִע ְּצבוֹ ן י ֵָדינ ּו ִמן הָ ֲא ָד ָמה
ֲמנ ּו ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
מר זֶה יְ ַנח ֵ
)כט( וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ נֹחַ לֵ א ֹ
שר אֵ רֲ ָר ּה יְ הֹוָ ה) :כט( וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ נֹחַ לֵ אמֹר זֶה יְ ַנ ֲח ֵמנ ּו ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂשנ ּו ו ֵּמ ִע ְּצבוֹ ן י ֵָדינ ּו
אֲ ׁ ֶ
ִמן הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר אֵ ֲר ָר ּה יְ הֹוָ ה:

ימר דֵּ ין יְ ַנח ֲִמ ּ ָננָא ֵמעוֹ בָ ָדנָא ו ִּמ ּ ֵלאוּת יְ ָדנָא ִמן
יה נּ ֹחַ ְל ֵמ ָ
)כט( ו ְּק ָרא יָת ְׁש ֵמ ּ

אַ ְר ָעא דִּ י לַ ְט ַט ּה יְ ָי:

ֲמ ׁש ֵמאֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
)ל( וַ יְ ִחי לֶ ֶמ ְך אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת נֹחַ חָ ֵמ ׁש וְ ִת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה וַ ח ֵ
ֲמ ׁש ֵמאֹ ת ׁ ָשנָה
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :ל( וַ יְ ִחי לֶ ֶמ ְך אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת נֹחַ חָ ֵמ ׁש וְ ִת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה וַ ח ֵ
וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
ֲמ ׁש ְמאָ ה וְ ִת ְׁש ִעין וַ ח ֵ
)ל( וַ ֲחיָא לֶ ֶמ ְך ָּב ַתר ְדּ אוֹ ִליד יָת נֹחַ ח ֵ

)לא( וַ יְ ִהי ָּכל יְ ֵמי לֶ ֶמ ְך ׁ ֶשבַ ע וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה ו ְּׁשבַ ע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ָיּמֹת:
יְ ֵמי לֶ ֶמ ְך ׁ ֶשבַ ע וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה ו ְּׁשבַ ע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ָּימֹת:

)לא( וַ יְ ִהי ָּכל

)לא( וַ הֲווֹ ָּכל יוֹ ֵמי לֶ ֶמ ְך ְׁשבַ ע ְמאָ ה וְ ׁ ַש ְב ִעין

ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין ו ִּמית:
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שם אֶ ת חָ ם וְ אֶ ת יָפֶ ת) :לב( וַ יְ ִהי
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד נֹחַ אֶ ת ׁ ֵ
)לב( וַ יְ ִהי נֹחַ ּ ֶבן ח ֵ
ֲמ ׁש ְמאָ ה ְׁשנִ ין
שם אֶ ת חָ ם וְ אֶ ת יָפֶ ת) :לב( וַ הֲ וָ ה נֹחַ ַּבר ח ֵ
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד נֹחַ אֶ ת ׁ ֵ
נֹחַ ּ ֶבן ח ֵ
וְ אוֹ ִליד נֹחַ יָת ׁ ֵשם יָת חָ ם וְ יָת יָפֶ ת:

אֲד ָמה וּבָ נוֹ ת י ְ ֻּלד ּו לָ הֶ ם) :א( וַ יְ ִהי ִּכי
ו )א( וַ יְ ִהי ִּכי הֵ חֵ ל הָ אָ ָדם לָ רֹב ַעל ּ ְפנֵי הָ ָ
הֵ חֵ ל הָ אָ ָדם לָ רֹב ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה וּבָ נוֹ ת י ְ ֻּלד ּו לָ הֶ ם:

)א( וַ הֲוָ ה ַּכד ְׁש ִריא ּו ְבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא ְל ִמ ְס ּגֵי ַעל

אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא ו ְּבנ ָָתא ִא ְתיְ ִליד ּו ְלהוֹ ן:

טבֹת הֵ ּנָה וַ ִּי ְקח ּו לָ הֶ ם נ ִָׁשים ִמכּ ֹל
)ב( וַ ִּי ְרא ּו ְבנֵי הָ אֱ ל ִֹהים אֶ ת ְּבנוֹ ת הָ אָ ָדם ִּכי ֹ
טבֹת הֵ ּנָה וַ ִּי ְקח ּו לָ הֶ ם נ ִָׁשים ִמ ּכֹל
שר ָּבחָ ר ּו) :ב( וַ ִּי ְרא ּו ְבנֵי הָ ֱאל ִֹהים אֶ ת ְ ּבנוֹ ת הָ אָ ָדם ִּכי ֹ
אֲ ׁ ֶ
ֲשר ָּבחָ ר ּו:
א ֶׁ

נְשין ִמכּ ֹל דִּ י ִא ְת ְר ִעיא ּו:
ירן ִא ִּנין וּנְ ִסיב ּו ְלהוֹ ן ִׁ
ָשא אֲ ֵרי ׁ ַש ּ ִפ ָ
)ב( וַ חֲזוֹ ְבנֵי ַר ְב ְרבַ ָיּא יָת ְּב ַנת ֱאנ ׁ ָ

שר וְ הָ י ּו י ָָמיו ֵמאָ ה
ֹאמר יְ הֹוָ ה לֹא יָדוֹ ן רו ִּחי בָ אָ ָדם ְלעֹלָ ם ְּב ׁ ַש ַּגם הוּא בָ ָ ׂ
)ג( וַ יּ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה לֹא יָ דוֹ ן רו ִּחי בָ אָ ָדם ְלעֹלָ ם ְ ּב ׁ ַש ּ ַגם הוּא בָ ָ ׂשר וְ הָ י ּו ָי ָמיו
שנָה) :ג( וַ יּ ֶ
וְ עֶ שְׂ ִרים ׁ ָ
קֳד ַמי ְל ַעלָ ם ְּב ִדיל דְּ ִאנּ וּן ִּבשְׂ ָרא וְ עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן
ישא הָ ֵדין ָ
אֲמר יְ ָי לָ א יִ ְתקַ ּיַם דָּ ָרא ִב ׁ ָ
שנָה) :ג( וַ ַ
ֵמאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
ישיָּא אַ ְרכָ א יְ ִהיבַ ת ְלהוֹ ן ְמאָ ה וְ ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ִאם יְ ת ּובוּן:
ִּב ׁ ַ

אֲשר ָיבֹא ּו ְּבנֵי הָ אֱ ל ִֹהים אֶ ל
)ד( הַ ְּנ ִפ ִלים הָ י ּו בָ אָ ֶרץ ַּב ּי ִָמים הָ הֵ ם וְ גַ ם אַ ח ֲֵרי כֵ ן ׁ ֶ
ְּבנוֹ ת הָ אָ ָדם וְ י ְָלד ּו לָ הֶ ם הֵ ּ ָמה הַ ִּגבּ ִֹרים אֲ ׁ ֶשר ֵמעוֹ לָ ם אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ׁ ֵ
שם) :ד( הַ ְּנ ִפ ִלים הָ י ּו
בָ אָ ֶרץ ַּב ָיּ ִמים הָ הֵ ם וְ גַ ם אַ חֲ ֵרי כֵ ן אֲ ׁ ֶשר יָ בֹא ּו ְ ּבנֵי ָה ֱאל ִֹהים אֶ ל ְ ּבנוֹ ת הָ אָ ָדם וְ יָ ְלד ּו לָ הֶ ם הֵ ּ ָמה
שם) :ד( ִּג ָּב ַר ּיָא הֲ ווֹ ְבאַ ְר ָעא ְּביוֹ ַמ ּיָא הָ ִאנּ וּן וְ אַ ף ָּב ַתר ּ ֵכן דִּ י יַעֲ לוּן ְּבנֵי
הַ ִּגבּ ִֹרים אֲ ׁ ֶשר ֵמעוֹ לָ ם אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ׁ ֵ
ידן ְלהוֹ ן ִאנּ וּן ִּג ָּב ַר ּיָא דִּ ֵמ ָע ְל ָמא אֱ נ ִָׁשין דִּ ְׁש ָמא:
יל ָ
ַר ְב ְרבַ ּיָא ְלוַ ת ְּבנַת ֱאנ ׁ ָָשא וִ ִ

)ה( וַ יּ ְַרא יְ הֹוָ ה ִּכי ַר ָּבה ָר ַעת הָ אָ ָדם ָּבאָ ֶרץ וְ כָ ל יֵצֶ ר ַמ ְח ְׁשבֹת ִלבּ וֹ ַרק ַרע ָּכל
הַ יּוֹ ם) :ה( וַ ַּי ְרא יְ הֹוָ ה ִּכי ַר ָּבה ָר ַעת הָ אָ ָדם ָּבאָ ֶרץ וְ כָ ל יֵצֶ ר ַמ ְח ְׁשבֹת ִלבּ וֹ ַרק ַרע ָּכל הַ יּוֹ ם:
יש ָּכל יוֹ ָמא:
יה ְלחוֹ ד ִּב ׁ
ישת ֱאנ ׁ ָָשא ְּבאַ ְר ָעא וְ כָ ל יִ צְ ָרא ַמ ְח ְׁשבַ ת ִל ּ ֵב ּ
אֲרי ְסגִ יאַ ת ִּב ׁ ַ
)ה( וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ

צב אֶ ל ִלבּ וֹ ) :ו( וַ ִּי ּנָחֶ ם יְ הֹוָ ה ִּכי
שה אֶ ת הָ אָ ָדם ָּבאָ ֶרץ וַ ִּי ְת ַע ֵ ּ
)ו( וַ ִּי ּנָחֶ ם יְ הֹוָ ה ִּכי ָע ָ ׂ
אֲמר
יה אֲ ֵרי עֲ בַ ד יָת ֱאנ ׁ ָָשא ְּבאַ ְר ָעא וַ ַ
ימ ֵר ּ
צב אֶ ל ִלבּ וֹ ) :ו( וְ ָתב יְ ָי ְּב ֵמ ְ
שה אֶ ת הָ אָ ָדם ָּבאָ ֶרץ וַ ִּי ְת ַע ֵ ּ
ָע ָ ׂ
יה:
יה ְל ִמ ְּתבַ ר ּ ָת ְק ּ ְפהוֹ ן ִּכ ְרעו ֵּת ּ
ימ ֵר ּ
ְּב ֵמ ְ

אתי ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה ֵמאָ ָדם ַעד
אֲשר ָּב ָר ִ
)ז( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת הָ אָ ָדם ׁ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ְמחֶ ה
יתם) :ז( וַ יּ ֶ
ְּבהֵ ָמה ַעד ֶר ֶמשׂ וְ ַעד עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ִּכי נִ חַ ְמ ִּתי ִּכי עֲ שִׂ ִ
אתי ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה מֵ אָ ָדם ַעד ְ ּבהֵ ָמה ַעד ֶר ֶמשׂ וְ ַעד עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ִּכי
אֶ ת הָ אָ ָדם אֲ ׁ ֶשר ָּב ָר ִ
ירא ַעד
אתי ֵמ ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא ֵמ ֱאנ ׁ ָָשא ַעד ְּב ִע ָ
יתם) :ז( וַ אֲ ַמר יְ ָי אֶ ְמחֵ י יָת ֱאנ ׁ ָָשא דִּ י ְב ֵר ִ
נִ חַ ְמ ִּתי ִּכי עֲ שִׂ ִ
ּ
אֲרי עֲ בַ ְד ִּתנּ וּן:
ימ ִרי ֵ
אֲרי ָת ִבית ְּב ֵמ ְ
ֲשא וְ ַעד עוֹ פָ א ִד ְׁש ַמיָא ֵ
ִרח ׁ ָ

)ח( וְ נֹחַ ָמצָ א חֵ ן ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה) :ח( וְ נֹחַ ָמצָ א חֵ ן ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה:

קֳדם יְ ָי:
)ח( וְ נֹחַ אַ ְׁש ַּכח ַרח ֲִמין ָ

רש"י
)כב( ויבן  -כבנין רחבה מלמטה וקצרה
מלמעלה לקבל הולד כאוצר של חטים שהוא
רחב מלמטה וקצר מלמעלה שלא יכביד
משאו על קירותיו :ויבן  -את הצלע .לאשה.
להיות אשה כמו )שופטים ח( ויעש אותו
גדעון לאפוד להיות אפוד:
)כג( זאת הפעם  -מלמד שבא אדם על כל
בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על

חוה :לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו'  -לשון
נופל על לשון מכאן שנברא העולם בלשון
הקדש )ב"ר(:
)כד( על כן יעזב איש  -רוה"ק אומרת כן
לאסור על בני נח את העריות )סנהדרין נז(:
לבשר אחד  -הולד נוצר ע"י שניהם ושם
נעשה בשרם אחד )שם נח(:
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)כה( ולא יתבוששו .שלא היו יודעים דרך
צניעות להבחין בין טוב לרע )ב"ר( ואע"פ
שנתנה בו דעה לקרות שמות לא נתן בו יצר
הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע
וידע מה בין טוב לרע )ב"ר(:
)א( והנחש היה ערום  -מה ענין זה לכאן
היה לו לסמוך ויעש לאדם ולאשתו כתנות
עור וילבישם אלא ללמדך מאיזו סבה קפץ
הנחש עליהם ראה אותם ערומים ועוסקים
בתשמיש לעין כל ונתאוה לה :ערום מכל -
לפי ערמתו וגדולתו היתה מפלתו ערום מכל
ארור מכל )ב"ר( :אף כי אמר וגו'  -שמא
אמר לכם לא תאכלו מכל וגו' ואע"פ שראה
אותם אוכלים משאר פירות הרבה עליה
דברים כדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו העץ:
)ג( ולא תגעו בו  -הוסיפה על הצווי לפיכך
באה לידי גרעון הוא שנאמר )משלי ל( אל
תוסף על דבריו:
)ד( לא מות תמותון  -דחפה עד שנגעה בו
אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין
מיתה באכילה )ב"ר(:
)ה( כי יודע  -כל אומן שונא את בני אומנתו
מן העץ אכל וברא את העולם )ב"ר( :והייתם
כאלהים  -יוצרי עולמות:
)ו( ותרא האשה  -ראתה דבריו של נחש
והנאו לה והאמינתו )ב"ר( :כי טוב העץ -
להיות כאלהים :וכי תאוה הוא לעינים -
כמו שאמר לה ונפקחו עיניכם :ונחמד העץ
להשכיל  -כמו שאמר לה יודעי טוב ורע:
ותתן גם לאישה  -שלא תמות היא ויחיה
הוא וישא אחרת :גם  -לרבות בהמה וחיה:
)ז( ותפקחנה וגו'  -לענין החכמה דבר
הכתוב ולא לענין ראיה ממש וסוף המקרא
מוכיח :וידעו כי עירומים הם  -אף הסומא
יודע כשהוא ערום אלא מהו וידעו כי
עירומים הם מצוה אחת היתה בידם
ונתערטלו הימנה )ב"ר( :עלה תאנה  -הוא
העץ שאכלו ממנו בדבר שנתקלקלו בו נתקנו
)סנהדרין ע( אבל שאר העצים מנעום
מליטול עליהם ומפני מה לא נתפרסם העץ
שאין הקב"ה חפץ להונות בריה שלא

יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העולם ע"י.
)מדרש רבי תנחומא(:
)ח( וישמעו  -יש מדרשי אגדה רבים וכבר
סדרום רבותינו על מכונם בב"ר ובשאר
מדרשות ואני לא באתי אלא לפשוטו של
מקרא ולאגדה המישבת דברי המקרא דבר
דבור על אופניו :וישמעו  -מה שמעו .שמעו
את קול הקב"ה שהיה מתהלך בגן :לרוח
היום  -לאותו רוח שהשמש באה משם )ס"א
לשם ודוק כי כן עיקר( וזו היא מערבית
שלפנות ערב חמה במערב והמה סרחו
בעשירית )שם לח(:
)ט( איכה  -יודע היה היכן הוא אלא ליכנס
עמו בדברים שלא יהא נבהל להשיב אם
יענישהו פתאום )ב"ר( וכן בקין )בראשית ד(
אמר לו אי הבל אחיך וכן בבלעם )במדבר
כב( מי האנשים האלה עמך ליכנס עמהם
בדברים וכן בחזקיהו בשלוחי מרודך בלאדן
)ישעיה לט(:
)יא( מי הגיד לך  -מאין לך לדעת מה בשת
יש בעומד ערום :המן העץ  -בתמיה:
)יב( אשר נתת עמדי ) -ע"ז ה( כאן כפר
בטובה:
)יג( השיאני  -הטעני כמו )ישעיה לו( אל
ישיא לכם חזקיהו:
)יד( כי עשית זאת  -מכאן שאין מהפכים
בזכותו של מסית שאילו שאלו למה עשית
זאת .היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד
דברי מי שומעין )סנהדרין כט( :מכל הבהמה
ומכל חית השדה  -אם מבהמה נתקלל מחיה
לא כל שכן העמידו רבותינו מדרש זה
במסכת בכורות )דף ח( ללמד שימי עיבורו
של נחש שבע שנים :על גחונך תלך  -רגלים
היו לו ונקצצו:
)טו( ואיבה אשית  -אתה לא נתכוונת אלא
שימות אדם כשיאכל הוא תחלה ותשא את
חוה ולא באת לדבר אל חוה תחלה אלא לפי
שהנשים דעתן קלות להתפתות ויודעות
לפתות את בעליהן לפיכך ואיבה אשית:
ישופך ) -סוטה ט( יכתתך .כמו )דברים ט(
ואכות אותו ותרגומו ושפית יתיה :ואתה
תשופנו עקב  -לא יהא לך קומה ותשכנו
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בעקבו ואף משם תמיתנו ולשון תשופנו כמו
נשף בהם )ישעיה מ( כשהנחש בא לנשוך הוא
נושף כמין שריקה ולפי שהלשון נופל על
הלשון כתב לשון נשיפה בשניהם:
)טז( עצבונך  -זה צער גידול בנים )עירובין
ק( :והרונך  -זה צער העיבור :בעצב תלדי
בנים  -זה צער הלידה :ואל אישך תשוקתך
 לתשמיש ואעפ"כ אין לך מצח לתובעו בפהאלא הוא ימשול בך הכל ממנו ולא ממך:
תשוקתך  -תאותך כמו )ישעיה כט( ונפשו
שוקקה:
)יז( ארורה האדמה בעבורך  -תעלה לך
דברים ארורים כגון זבובים ופרעושים ונמלים
משל ליוצא לתרבות רעה והבריות מקללות
שדים שינק מהם:
)יח( וקוץ ודרדר תצמיח לך  -הארץ
כשתזרענה מיני זרעים תצמיח קוץ ודרדר
קונדס ועכביות והן נאכלין ע"י תקון )ביצה
לד( :ואכלת את עשב השדה  -ומה קללה
היא זו והלא בברכה נאמר לו הנה נתתי לכם
את כל עשב זורע זרע וגו' אלא מה אמור
כאן בראש הענין ארורה האדמה בעבורך
בעצבון תאכלנה ואחר העצבון וקוץ ודרדר
תצמיח לך כשתזרענה קטניות או ירקות גנה
היא תצמיח לך קוצים ודרדרים ושאר עשבי
שדה ועל כרחך תאכלם:
)יט( בזעת אפיך  -לאחר שתטריח בו הרבה:
)כ( ויקרא האדם  -חזר הכתוב לענינו
הראשון ויקרא האדם שמות ולא הפסיק אלא
ללמדך שעל ידי קריאת שמות נזדווגה לו חוה
כמו שכתוב ולאדם לא מצא עזר כנגדו לפיכך
ויפל תרדמה וע"י שכתב ויהיו שניהם
ערומים סמך לו פרשת הנחש להודיעך
שמתוך שראה אותם ערומים וראה אותם
עסוקים בתשמיש נתאוה לה ובא עליהם
במחשבה ובמרמה :חוה  -נופל על לשון חיה
שמחיה את ולדותיה כאשר תאמר מה הוה
לאדם )קהלת ב( בלשון היה:
)כא( כתנות עור  -יש דברי אגדה אומרים
חלקים כצפורן היו מדובקים על עורן .וי"א
דבר הבא מן העור כגון צמר הארנבת שהוא
רך וחם ועשה להם כתנות ממנו:

)כב( היה כאחד ממנו  -הרי הוא יחיד
בתחתונים כמו שאני יחיד בעליונים ומה היא
יחידתו לדעת טוב ורע מה שאין כן בבהמה
וחיה :ועתה פן ישלח ידו וגו'  -ומשיחיה
לעולם הרי הוא קרוב להטעות הבריות
אחריו ולומר אף הוא אלוה .ויש מדרשי אגדה
אבל אין מיושבין על פשוטו:
)כד( מקדם לגן עדן  -במזרחו של גן עדן
חוץ לגן :את הכרובים  -מלאכי חבלה:
החרב המתהפכת .ולה להט לאיים עליו
מליכנס עוד לגן תרגום להט שנן כמו שלף
שננא ובלשון לע"ז למ"א )קלינגע( ומדרש
אגדה יש ואני איני בא אלא לפשוטו:
)א( והאדם ידע  -כבר קודם הענין של
מעלה קודם שחטא ונטרד מגן עדן וכן
ההריון והלידה שאם כתוב וידע אדם נשמע
שלאחר שנטרד היו לו בנים :קין  -על שם
קניתי :את ה'  -כמו עם ה' כשברא אותי
ואת אישי לבדו בראנו אבל בזה שותפים אנו
עמו )נדה לא( :את קין את אחיו את הבל -
ג' אתים ריבוים הם מלמד שתאומה נולדה
עם קין ועם הבל נולדו שתים לכך נאמר
ותוסף )ב"ר(:
)ב( רועה צאן  -לפי שנתקללה האדמה פירש
לו מעבודתה:
)ג( מפרי האדמה  -מן הגרוע ויש אגדה
שאומרת זרע פשתן היה )ד"א מפרי מאיזה
שבא לידו לא טוב ולא מובחר(:
)ד( וישע  -ויפן .וכן ואל מנחתו לא שעה .לא
פנה .וכן ואל ישעו .רצ"ל ולא ישעה )ישעיה
יז( אל יפנו .וכן )איוב יד( שעה מעליו .פנה
מעליו :וישע  -ירדה אש ולחכה מנחתו:
)ז( הלוא אם תיטיב  -כתרגומו פירושו:
לפתח חטאת רובץ  -לפתח קברך חטאתך
שמור :ואליך תשוקתו  -של חטאת הוא יצר
הרע תמיד שוקק ומתאוה להכשילך :ואתה
תמשל בו  -אם תרצה תתגבר עליו:
)ח( ויאמר קין  -נכנס עמו בדברי ריב ומצה
להתעולל עליו להרגו ויש בזה מדרשי אגדה
אך זה ישובו של מקרא:
)ט( אי הבל אחיך  -להכנס עמו בדברי נחת
אולי ישוב ויאמר אני הרגתיו וחטאתי לך :לא
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ידעתי  -נעשה כגונב דעת העליונה :השומר
אחי  -לשון תימה הוא וכן כל ה"א הנקודה
בחטף פתח:
)י( דמי אחיך  -דמו ודם זרעיותיו .ד"א
שעשה בו פצעים הרבה שלא היה יודע מהיכן
נפשו יוצאה :מן האדמה  -יותר ממה
שנתקללה היא כבר בעונה וגם בזו הוסיפה
לחטוא:
)יא( אשר פצתה את פיה לקחת את דמי
אחיך וגו'  -והנני מוסיף לה קללה אצלך לא
תוסף תת כחה )ס"א הכל דבור אחד ממן
האדמה עד כאן(:
)יב( נע ונד  -אין לך רשות לדור במקום
אחד:
)יג( גדול עוני מנשוא  -בתמיה אתה טוען
עליונים ותחתונים ועוני אי אפשר לטעון:
)טו( לכן כל הורג קין  -זה אחד מן
המקראות שקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו.
לכן כל הורג קין לשון גערה כה יעשה לו כך
וכך עונשו ולא פירש עונשו :שבעתים יוקם -
איני רוצה להנקם מקין עכשיו לסוף שבעה
דורות אני נוקם נקמתי ממנו שיעמוד למך
מבני בניו ויהרגהו וסוף המקרא שאמר
שבעתים יוקם והיא נקמת הבל מקין למדנו
שתחלת מקרא לשון גערה היא שלא תהא
בריה מזיקתו וכיוצא בו )שמואל ב' ה'( ויאמר
דוד כל מכה יבוסי ויגע בצנור ולא פירש מה
יעשה לו אבל דבר הכתוב ברמז כל מכה
יבוסי ויגע בצנור ויקרב אל השער ויכבשנו
ואת העורים וגו' וגם אותם יכה על אשר
אמרו העור והפסח לא יבא אל תוך הבית
המכה את אלו אני אעשנו ראש ושר כאן קצר
דבריו ובדה"א )יא ו( פירש יהיה לראש ולשר:
וישם ה' לקין אות  -חקק לו אות משמו
במצחו )ס"א ד"א כל מוצאי יהרגני הבהמות
והחיות אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא
מהם רק אביו ואמו ומהם לא היה ירא
שיהרגוהו אלא אמר עד עכשיו היה פחדתי
על כל החיות כמ"ש ומוראכם וגו' ועכשיו
בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני
מיד וישם ה' לקין אות החזיר מוראו על
הכל(:

)טז( ויצא קין  -יצא בהכנעה כגונב דעת
העליונה :בארץ נוד  -בארץ שכל הגולים
נדים שם :קדמת עדן  -שם גלה אביו
כשגורש מגן עדן שנאמר וישכן מקדם לגן עדן
לשמור את שמירת דרך מבוא הגן שיש ללמוד
שהיה אדם שם ומצינו שרוח מזרחית קולטת
בכל מקום את הרוצחים שנאמר )דברים ד( אז
יבדיל משה וגו' מזרחה שמש .דבר אחר בארץ
נוד כל מקום שהולך היתה הארץ מזדעזעת
תחתיו והבריות אומרים סורו מעליו זהו
שהרג את אחיו:
)יז( ויהי  -קין בונה עיר ויקרא שם העיר
לזכר בנו חנוך:
)יח( ועירד ילד  -יש מקום שהוא אומר בזכר
הוליד ויש מקום שהוא אומר ילד שהלידה
משמשת שתי לשונות לידת האשה נישטר"א
בלע"ז וזריעת תולדות האיש אינזינד"ר בלע"ז
כשהוא אומר הוליד בלשון הפעיל מדבר
בלידת האשה פלוני הוליד את אשתו בן או
בת וכשהוא אומר ילד מדבר בזריעת האיש
והוא בלע"ז אניידרי"ר:
)יט( ויקח לו למך  -לא היה לו לפרש כל זה
אלא ללמדנו מסוף הענין שקיים הקב"ה
הבטחתו שאמר שבעתים יוקם קין עמד למך
לאחר שהוליד בנים ועשה דור שביעי והרג
את קין זהו שאמר כי איש הרגתי לפצעי וגו':
שתי נשים ) -ב"ר( כך היה דרכן של דור
המבול אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש זו
שהיא לתשמיש משקה כוס של עקרין )ס"א
אינו( כדי שתעקר ומקושטת ככלה ומאכילה
מעדנים וחברתה נזופה ואבלה כאלמנה וזהו
שפירש איוב )כד כא( רועה עקרה לא תלד
ואלמנה לא ייטיב כמו שמפורש באגדת חלק:
עדה  -היא של פריה ורביה ועל שם שמגונה
עליו ומוסרת מאצלו )ס"א ממאכלו( עדה
תרגום של סורה :צלה  -היא של תשמיש על
שם שיושבת תמיד בצלו דברי אגדה הם
בבראשית רבה:
)כ( אבי יושב אהל ומקנה  -הוא היה
הראשון לרועי בהמות במדברות ויושב אהלים
חדש כאן וחדש כאן בשביל מרעה צאנו
וכשכלה המרעה במקום זה הולך ותוקע
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אהלו במקום אחר ומדרש אגדה בונה בתים
לעבודת כוכבים כמה דאת אמר )יחזקאל ח(
סמל הקנאה המקנה וכן ואחיו תופש כנור
ועוגב לזמר לעבודת כוכבים:
)כב( תובל קין  -תובל אומנתו של קין .תובל
לשון תבלין תיבל והתקין אומנתו של קין
לעשות כלי זיין לרוצחים :לטש כל חרש
נחשת וברזל  -מחדד אומנות נחשת וברזל
כמו ילטוש עיניו לי )איוב ט"ז( חורש אינו
לשון פועל )בסגו"ל( אלא לשון פועל )בציר"י(
שהרי נקוד קמץ קטן) .דהיינו בציר"י( וטעמו
למטה כלומר מחדד ומצחצח כל כלי אומנות
נחשת וברזל :נעמה  -היא אשתו של נח
בב"ר:
)כג( שמען קולי  -שהיו נשיו פורשות ממנו
מתשמיש לפי שהרג את קין ואת תובל קין בנו
שהיה למך סומא ותובל קין מושכו וראה את
קין ונדמה לו כחיה ואמר לאביו למשוך בקשת
והרגו וכיון שידע שהוא קין זקנו הכה כף אל
כף וספק את בנו ביניהם והרגו והיו נשיו
פורשות ממנו והוא מפייסן :שמען קולי -
להשמע לי לתשמיש וכי איש אשר הרגתי
לפצעי הוא נהרג וכי אני פצעתיו מזיד שיהא
הפצע קרוי על שמי וילד אשר הרגתי
לחבורתי נהרג כלומר ע"י חבורתי בתמיה
והלא שוגג אני ולא מזיד לא זהו פצעי ולא
זהו חבורתי :פצע  -מכת חרב או חץ
מקאדור"ה בלע"ז:
)כד( כי שבעתים יוקם קין  -קין שהרג מזיד
נתלה לו עד ז' דורות אני שהרגתי שוגג לא
כ"ש שיתלה לי שביעיות הרבה :שבעים
ושבעה  -לשון רבוי שביעיות אחז לו כך דרש
רבי תנחומא .ומדרש בראשית רבה לא הרג
למך כלום ונשיו פורשות ממנו משקיימו פריה
ורביה לפי שנגזרה גזירה לכלות זרעו של קין
לאחר שבעה דורות אמרו מה אנו יולדות
לבהלה למחר המבול בא ושוטף את הכל
והוא אומר להן וכי איש הרגתי לפצעי וכי אני
הרגתי את הבל שהיה איש בקומה וילד בשנים
שיהא זרעי כלה באותו עון ומה קין שהרג
נתלה לו שבעה דורות אני שלא הרגתי לא
כ"ש שיתלו לי שביעיות הרבה וזה ק"ו של

שטות א"כ אין הקב"ה גובה את חובו ומקיים
את דברו:
)כה( וידע אדם וגו'  -בא לו למך אצל אדם
הראשון וקבל על נשיו אמר להם וכי עליכם
לדקדק על גזירתו של מקום אתם עשו
מצותכם והוא יעשה את שלו אמרו לו קשוט
עצמך תחלה והלא פרשת מאשתך זה מאה
ושלשים שנה משנקנסה מיתה על ידך מיד
וידע אדם וגו' ומהו עוד ללמדך שנתוספה לו
תאוה על תאותו )בב"ר(:
)כו( אז הוחל .לשון חולין לקרא את שמות
האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקב"ה
לעשותן אלילים ולקרותן אלהות:
)א( זה ספר תולדות אדם  -זו היא ספירת
תולדות אדם .ומדרשי אגדה יש רבים :ביום
ברוא וגו'  -מגיד שביום שנברא הוליד:
)ג( שלשים ומאת שנה  -עד כאן פירש מן
האשה )ב"ר(:
)כד( ויתהלך חנוך ) -ב"ר( צדיק היה וקל
)ס"א וקבל( בדעתו לשוב להרשיע לפיכך
מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו וזהו
ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם
למלאות שנותיו:
כי לקח אותו  -לפני זמנו כמו )יחזקאל כד(
הנני לוקח ממך את מחמד עיניך:
)כח( ויולד בן  -שממנו נבנה העולם:
)כט( זה ינחמנו  -יניח ממנו את עצבון ידינו
עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה
והוא הכין להם והיתה הארץ מוציאה קוצים
ודרדרים כשזורעים חטים מקללתו של
אדה"ר ובימי נח נחה וזהו ינחמנו .ואם לא
תפרשהו כך אין טעם הלשון נופל על השם
ואתה צריך לקרות שמו מנחם:
)לב( בן חמש מאות שנה  -א"ר יודן מה
טעם כל הדורות הולידו לק' שנה וזה לחמש
מאות אמר הקב"ה אם רשעים הם יאבדו
במים ורע )ס"א זרע של צדיק זה( לצדיק זה
ואם צדיקים הם אטריח עליו לעשות תיבות
הרבה כבש את מעיינו ולא הוליד עד חמש
מאות שנה כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו
ראוי לעונשין לפני המבול )ב"ר( דכתיב
)ישעיה סה( כי הנער בן מאה שנה ימות ראוי
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לעונש לעתיד וכן לפני מתן תורה :את שם
ואת חם ואת יפת .והלא יפת הגדול הוא אלא
בתחלה אתה דורש את שהוא צדיק ונולד
כשהוא מהול ושאברהם יצא ממנו וכו'
)בב"ר(:
)ב( בני האלהים  -בני השרים והשופטים.
ד"א בני האלהים הם השרים ההולכים
בשליחותו של מקום אף הם היו מתערבים
בהם .כל אלהים שבמקרא לשון מרות וזה
יוכיח )שמות ד( ואתה תהיה לו לאלהים )שם
ז( ראה נתתיך אלהים :כי טבת הנה  -אמר
רבי יודן טבת כתיב כשהיו מטיבין אותה
מקושטת ליכנס לחופה היה גדול נכנס
ובועלה תחלה )ב"ר( :מכל אשר בחרו  -אף
בעולת בעל אף הזכר והבהמה )ב"ר(:
)ג( לא ידון רוחי באדם  -לא יתרעם ויריב
רוחי עלי בשביל האדם :לעולם  -לאורך
ימים הנה רוחי נדון בקרבי אם להשחית ואם
לרחם לא יהיה מדון זה ברוחי לעולם כלומר
לאורך ימים :בשגם הוא בשר  -כמו בשגם
בסגו"ל כלומר בשביל שגם זאת בו שהוא בשר
ואעפ"כ אינו נכנע לפני ומה אם יהיה אש או
דבר קשה .כיוצא בו )שופטים ה( עד שקמתי
דבורה כמו קמתי .וכן אתה מדבר עמי כמו
שאתה אף בשגם כמו בגם :והיו ימיו וגו' -
עד ק"ך שנה אאריך להם אפי ואם לא ישובו
אביא עליהם מבול וא"ת משנולד יפת עד
המבול אינו אלא מאה שנה אין מוקדם
ומאוחר בתורה )פסחים ו( כבר היתה הגזירה
גזורה עשרים שנה קודם שהוליד נח תולדות
וכן מצינו בסדר עולם .ויש מדרשי אגדה
רבים בלא ידון אבל זה הוא צחצוח פשוטו:
)ד( הנפלים  -על שם שנפלו והפילו את
העולם ובלשון עברית לשון ענקים הוא:
בימים ההם ) -ב"ר( בימי דור אנוש ובני קין:
וגם אחרי כן  -אע"פ שראו באבדן של דור
אנוש שעלה אוקיינוס והציף שליש העולם לא
נכנע דור המבול ללמוד מהם :אשר יבאו -
היו יולדות ענקים כמותם :הגבורים  -למרוד

במקום :אנשי השם  -אותם שנקבו בשמות
עירד מחויאל מתושאל שנקבו ע"ש אבדן
שנמוחו והותשו ד"א אנשי שממון ששממו את
העולם:
)ו( וינחם ה' כי עשה  -נחמה היתה לפניו
שבראו בתחתונים שאילו היה מן העליונים
היה ממרידן .בב"ר :ויתעצב  -האדם :אל
לבו  -של מקום עלה במחשבתו של מקום
להעציבו זהו תרגום אונקלוס .ד"א וינחם
נהפכה מחשבתו של מקום ממדת רחמים
למדת הדין עלה במחשבה לפניו מה לעשות
באדם שעשה בארץ .וכן כל לשון ניחום
שבמקרא לשון נמלך מה לעשות )במדבר כג(
ובן אדם ויתנחם )דברים לב( ועל עבדיו
יתנחם )שמות לב( וינחם ה' על הרעה
)שמואל טו( נחמתי כי המלכתי .כולם לשון
מחשבה אחרת הם:
ויתעצב אל לבו  -נתאבל על אבדן מעשה
ידיו כמו )ש"ב יט( נעצב המלך על בנו .וזה
כתבתי לתשובת המינים .אפיקורוס אחד שאל
את רבי יהושע בן קרחה א"ל אין אתם מודים
שהקב"ה רואה את הנולד אמר לו הן אמר לו
והא כתיב ויתעצב אל לבו אמר לו נולד לך בן
זכר מימיך אמר לו הן אמר לו ומה עשית
אמר לו שמחתי ושימחתי את הכל .א"ל ולא
היית יודע שסופו למות אמר לו בשעת
חדותא חדותא בשעת אבלא אבלא .אמר לו
כך מעשה הקב"ה אע"פ שגלוי לפניו שסופן
לחטוא ולאבדן לא נמנע מלבראן )וע'
ברא"ם( בשביל הצדיקים העתידים לעמוד
מהם:
)ז( ויאמר ה' אמחה את האדם  -הוא עפר
ואביא עליו מים ואמחה אותו לכך נאמר
לשון מחוי :מאדם עד בהמה  -אף הם
השחיתו דרכם )ב"ר( ד"א הכל נברא בשביל
האדם וכיון שהוא כלה מה צורך באלו :כי
נחמתי כי עשיתם  -חשבתי מה לעשות להם
על אשר עשיתים:
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נביא

– ישעיה פרק מב'  -מג'

)ה( כּ ֹה אָ ַמר הָ אֵ ל יְ הֹוָ ה בּ וֹ ֵרא הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נוֹ טֵ יהֶ ם רֹקַ ע הָ אָ ֶרץ וְ צֶ אֱצָ אֶ יהָ נ ֵֹתן
את ָ
יך ְבצֶ ֶדק וְ אַ ְחזֵק ְּבי ֶָד ָך
נְ ׁ ָש ָמה לָ ָעם ָעלֶ יהָ וְ רוּחַ לַ ה ְֹל ִכים ָּב ּה) :ו( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְק ָר ִ
וְ אֶ ָ ּצ ְר ָך וְ אֶ ּ ֶתנְ ָך ִל ְב ִרית ָעם ְלאוֹ ר גּ וֹ יִ ם) :ז( ִל ְפקֹחַ ֵעינַיִ ם ִעוְ רוֹ ת ְלהוֹ צִ יא ִמ ּ ַמ ְס ּ ֵגר
חש ְך) :ח( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה הוּא ְׁש ִמי ו ְּכבוֹ ִדי ְלאַ חֵ ר לֹא אֶ ּ ֵתן
ישבֵ י ׁ ֶ
אַ ִּסיר ִמ ֵּבית ּ ֶכלֶ א ְׁ
אשֹנוֹ ת ִה ּנֵה בָ א ּו וַ ח ֲָד ׁשוֹ ת אֲנִ י ַמ ִּגיד ְּבטֶ ֶרם ִּתצְ ַמ ְח ָנה
ילים) :ט( הָ ִר ׁ
ו ְּת ִה ָּל ִתי לַ ּ ְפ ִס ִ
אַ ְׁש ִמיע אֶ ְתכֶ ם) :י( ִׁשיר ּו לַ יהֹוָ ה ִׁשיר חָ ָד ׁש ְּת ִה ָּלתוֹ ִמ ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ יוֹ ְר ֵדי הַ יָּם
ישבֵ י
ו ְּמלֹאוֹ ִא ִּיים וְ י ְֹׁשבֵ יהֶ ם) :יא( יִ שְׂ א ּו ִמ ְד ָּבר וְ ָע ָריו חֲצֵ ִרים ּ ֵת ׁ ֵשב קֵ ָדר ָירֹנּ ּו ְׁ
הוָ ה ָּכבוֹ ד ו ְּת ִה ָּלתוֹ ָּב ִא ִּיים י ִּ
ַגיד ּו) :יג(
ֹאש הָ ִרים יִ צְ וָ ח ּו) :יב( יָשִׂ ימ ּו לַ י ֹ
סֶ לַ ע ֵמר ׁ
יע אַ ף יַצְ ִריחַ ַעל אֹ יְ בָ יו
יש ִמ ְלחָ מוֹ ת י ִָעיר ִקנְאָ ה י ִָר ַ
יְ הֹוָ ה ַּכ ִּגבּ וֹ ר יֵצֵ א ְּכ ִא ׁ
יש אֶ ְתאַ ּ ָפק ַּכיּוֹ לֵ ָדה אֶ ְפ ֶעה אֶ ּ ׁשֹם וְ אֶ ְׁשאַ ף יָחַ ד:
יתי ֵמעוֹ לָ ם אַ ח ֲִר ׁ
ֱש ִ
יִ ְת ַּג ָּבר) :יד( הֶ ח ׁ ֵ
יש וְ ַ ׂש ְמ ִּתי נְהָ רוֹ ת לָ ִא ִּיים וַ אֲגַ ּ ִמים
)טו( אַ ח ֲִריב הָ ִרים וּגְ בָ עוֹ ת וְ כָ ל ֶעשְׂ ָּבם אוֹ ִב ׁ
יש) :טז( וְ הוֹ לַ ְכ ִּתי ִעוְ ִרים ְּב ֶד ֶר ְך לֹא י ָָדע ּו ִּבנְ ִתיבוֹ ת לֹא י ְָדע ּו אַ ְד ִריכֵ ם אָ שִׂ ים
אוֹ ִב ׁ
ְ
יתם וְ לֹא עֲ ז ְַב ִּתים:
ישוֹ ר אֵ ֶּלה הַ דְּ בָ ִרים עֲ שִׂ ִ
ַמ ְח ׁ ָשך ִל ְפנֵיהֶ ם לָ אוֹ ר ו ַּמעֲ קַ ּ ִׁשים ְל ִמ ׁ
אלֹהֵ ינ ּו) :יח(
ֹשת הַ בּ ְֹט ִחים ַּב ּ ָפסֶ ל הָ אֹ ְמ ִרים ְל ַמ ּ ֵסכָ ה אַ ּ ֶתם ֱ
)יז( ָנסֹג ּו אָ חוֹ ר ֵיב ֹׁש ּו ב ׁ ֶ
הַ חֵ ְר ִׁשים ְׁש ָמע ּו וְ הַ ִעוְ ִרים הַ ִּביט ּו ִל ְראוֹ ת) :יט( ִמי ִע ּוֵר ִּכי ִאם ַעבְ דִּ י וְ חֵ ֵר ׁש
ְּכ ַמ ְלאָ ִכי אֶ ְׁשלָ ח ִמי ִע ֵ ּור ִּכ ְמ ׁ ֻש ָּלם וְ ִע ֵ ּור ְּכ ֶעבֶ ד יְ הֹוָ ה) :כ( ָראֹ ית } ָראוֹ ת{ ַרבּ וֹ ת וְ לֹא
ִת ְׁשמֹר ּ ָפקוֹ חַ אָ זְ נַיִ ם וְ לֹא יִ ְׁש ָמע) :כא( יְ הֹוָ ה חָ פֵ ץ ְל ַמ ַען צִ ְדקוֹ יַגְ דִּ יל ּתוֹ ָרה
וְ י ְַאדִּ יר) :כב( וְ הוּא ַעם ָּבזוּז וְ ׁ ָשסוּי הָ פֵ חַ ַּבחו ִּרים ּ ֻכ ָּלם וּבְ בָ ּ ֵתי ְכלָ ִאים הָ ְח ָּבא ּו
הָ י ּו לָ בַ ז וְ אֵ ין ַמ ִּציל ְמ ִׁש ּ ָסה וְ אֵ ין אֹ ֵמר הָ ׁ ַשב) :כג( ִמי בָ כֶ ם ַיאֲזִ ין זֹאת י ְַק ִׁשב
וסה } ִל ְמ ִׁש ּ ָסה{ יַעֲ קֹב וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבֹזְ זִ ים הֲלוֹ א
ָתן ִל ְמ ִׁש ּ ָ
וְ יִ ְׁש ַמע ְלאָ חוֹ ר) :כד( ִמי נ ַ
יְ הֹוָ ה ז ּו חָ ָטאנ ּו לוֹ וְ לֹא אָ ב ּו ִב ְד ָרכָ יו הָ לוֹ ְך וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו ְּבתוֹ ָרתוֹ ) :כה( וַ ִּי ְׁש ּפֹךְ
ָעלָ יו חֵ ָמה אַ ּפוֹ וֶעֱ זוּז ִמ ְלחָ ָמה וַ ְּתלַ הֲ טֵ ה ּו ִמ ּ ָס ִביב וְ לֹא י ָָדע וַ ִּתבְ ַער בּ וֹ וְ לֹא
ירא
יָשִׂ ים ַעל לֵ ב) :א( וְ ַע ּ ָתה כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה בּ ַֹרא ֲָך יַעֲ קֹב וְ יֹצֶ ְר ָך יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ל ִּת ָ
ִּכי גְ אַ ְל ִּת ָ
אתי בְ ִׁש ְמ ָך ִלי אָ ּ ָתה) :ב( ִּכי ַתעֲ בֹר ַּב ּ ַמיִ ם ִא ְּת ָך אָ נִ י וּבַ ְּנהָ רוֹ ת לֹא
יך קָ ָר ִ
יִ ְׁש ְטפו ָּך ִּכי ֵתלֵ ְך ְּבמוֹ אֵ ׁש לֹא ִת ָּכוֶה וְ לֶ הָ בָ ה לֹא ִת ְב ַער ָּב ְך) :ג( ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה
יע ָך נ ַָת ִּתי כָ ְפ ְר ָך ִמצְ ַריִ ם כּ ו ּׁש ו ְּסבָ א ּ ַת ְח ּ ֶ ָ
אֱ לֹהֶ ָ
תיך) :ד(
יך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל מוֹ ִׁש ֶ
יך וְ אֶ ּ ֵתן אָ ָדם ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
ֵמאֲ ׁ ֶשר יָקַ ְר ּ ָת ְב ֵעינַי נִ ְכ ַּב ְד ּ ָת וַ אֲנִ י אֲהַ ְב ִּת ָ
יך ו ְּלאֻ ּ ִמים ּ ַתחַ ת
ירא ִּכי ִא ְּת ָך אָ נִ י ִמ ּ ִמזְ ָרח אָ ִביא ז ְַר ֶע ָך ו ִּמ ּ ַמעֲ ָרב אֲ קַ ְּבצֶ ָּך) :ו( אֹ ַמר
נַפְ ׁ ֶש ָך) :ה( אַ ל ִּת ָ
יאי בָ נַי ֵמ ָרחוֹ ק ו ְּבנוֹ ַתי ִמ ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ) :ז( כּ ֹל
ימן אַ ל ִּת ְכלָ ִאי הָ ִב ִ
לַ ָ ּצפוֹ ן ּ ֵתנִ י ו ְּל ֵת ָ
יתיו) :ח( הוֹ צִ יא ַעם ִע ֵ ּור וְ ֵעינַיִ ם
אתיו יְ צַ ְר ִּתיו אַ ף עֲ שִׂ ִ
הַ ִּנ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי וְ ִלכְ בוֹ ִדי ְּב ָר ִ
י ֵׁש וְ חֵ ְר ִׁשים וְ אָ זְ נַיִ ם לָ מוֹ ) :ט( ָּכל הַ גּ וֹ יִ ם נִ ְק ְּבצ ּו י ְַחדָּ ו וְ יֵאָ ְספ ּו ְלאֻ ּ ִמים ִמי בָ הֶ ם
אֱמת) :י(
ֶ
ֹאמר ּו
אשֹנוֹ ת י ְַׁש ִמיעֻ נ ּו יִ ְּתנ ּו ֵע ֵדיהֶ ם וְ יִ צְ דָּ ק ּו וְ יִ ְׁש ְמע ּו וְ י ְ
י ִַּגיד זֹאת וְ ִר ׁ
אַ ּ ֶתם עֵ ַדי נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ ַע ְבדִּ י אֲ ׁ ֶשר ָּבחָ ְר ִּתי ְל ַמ ַען ּ ֵת ְדע ּו וְ ַתאֲ ִמינ ּו ִלי וְ ָת ִבינ ּו ִּכי אֲ נִ י הוּא ְלפָ נַי
לֹא נוֹ צַ ר אֵ ל וְ אַ ח ֲַרי לֹא יִ ְהיֶה:
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משנה

 -מקואות פרק א'

)א( ׁ ֵש ׁש ַמעֲ לוֹ ת ַּב ּ ִמ ְקוָ אוֹ ת ,זוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ִמזּוֹ  ,וְ זוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ִמזוֹ ֵ .מי גְ בָ ִאיםָ ׁ ,ש ָתה
ָט ֵמא וְ ׁ ָש ָתה ָטהוֹ רָ ,ט ֵמאָ ׁ .ש ָתה ָט ֵמא ו ִּמ ֵּלא ִּב ְכ ִלי ָטהוֹ רָ ,ט ֵמאָ ׁ .ש ָתה טָ ֵמא
וְ נָפַ ל ִּכ ָּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמהִ ,אם הֵ ִדיחַ ָ ,ט ֵמא .וְ ִאם לֹא הֵ ִדיחַ ָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -א( שש מעלות במקואות -
מקומות של כינוס מים יש בהן שש מעלות,
כל אחת מהן גדולה מחברתה :מי גבים -
חפירה שבקרקע המכונסין בה מים שאינן
שאובין והן פחות מארבעים סאה שהוא
שיעור מקוה :גבים  -לשון מים מגבא )ישעיה
ל( :שתה טמא ושתה טהור טמא  -אם שתה
מאותן המים טמא תחלה ,ואחר כך שתה מהן
הטהור ,נטמא הטהור ,לפי שנפלה טפה
מפיו של טמא לתוך הגבא ,ושמא שתה אותה
הטהור ונטמא ,דהשותה משקין טמאים פוסל
את התרומה ,והוא משמונה עשר דבר שגזרו
בו ביום כדאיתא פרק קמא דשבת .ואע"ג
דאינו פוסל את התרומה אלא אם כן שתה
רביעית ,מכל מקום כשבאה הטפה הטמאה
בפיו ,טימאה כל המשקין שבפיו ואותה טפה

לא סלקא לה השקה בגבא ,דמיירי כשאין בו
ארבעים סאה כדקתני בסיפא .ועל ידי נגיעת
הטמא אין מי הגבא מיטמאים עד שיתלשו.
והכי איתא בתוספתא :מילא בבלי טהור  -מן
המים שבגבא לאחר ששתה בו הטמא.
דחיישינן לאותה טפה כדפרישית נטמא הכלי
שהכלים מיטמאין בנגיעת משקין טמאין :אם
הדיח( את הככר ,טמא .ואם לאו ,טהור,
מפני שאין מי גבאין עלולים לקבל טומאה
עד שיתלשו ,הלכך ,אם לא הדיח ,טהור.
ואפילו כשהגיבה הככר לא הוחשבו מים שבו
לקבל טומאה מן הטפה ,שנתבטלה הטפה
במים הטהורים אבל כשהדיח ,הוחשבו
והוכשרו מים שבידיו לקבל טומאה מן הטפה
ולא נתבטלה בהן אלא אדרבה נטמאו
וטימאו את הככר:

)ב( ִמ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָט ֵמא וְ ׁ ָש ָתה ָטהוֹ רָ ,ט ֵמאִ .מ ֵּלא בִ ְכ ִלי ָט ֵמא ו ִּמ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָטהוֹ ר,
ָט ֵמאִ .מ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָט ֵמא וְ נָפַ ל ִּכ ָּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמהִ ,אם הֵ ִדיחַ ָ ,ט ֵמא .וְ ִאם לֹא
הֵ ִדיחַ  ,טָ הוֹ ר:
רע"ב ) -ב( מילא בכלי טמא  -לעיל
אשמעינן כשהטומאה באה למים מחמת אדם

טמא ,והכא אשמעינן כשהטומאה באה
מחמת כלי )טמא(:

)ג( נָפְ ל ּו ַמיִ ם ְט ֵמ ִאים וְ ׁ ָש ָתה ָטהוֹ רָ ,ט ֵמא .נ ְָפל ּו ַמיִ ם ְט ֵמ ִאים ו ִּמ ֵּלא ִב ְכ ִלי
ָטהוֹ רָ ,ט ֵמא .נ ְָפל ּו ַמיִ ם ְט ֵמ ִאים וְ נָפַ ל ִּכ ָּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמהִ ,אם הֵ ִדיחַ ָ ,ט ֵמא .וְ ִאם
לֹא הֵ ִדיחַ ָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רֵּ ,בין ׁ ֶשהֵ ִדיחַ ּ ֵבין ׁ ֶשלּ ֹא הֵ ִדיחַ ָ ,ט ֵמא:
רע"ב ) -ג( נפלו מים טמאים  -הכא
אשמעינן שמי גבאים הללו מקבלין טומאה
על ידי משקין טמאין שנפלו בהן :ר"ש אומר
בין שהדיח בין שלא הדיח  -אכולהו קאי ר'
שמעון ,בין אטומאה שבאה מחמת אדם ,בין
מחמת כלי ,בין מחמת משקין ,בכולהו סבירא

ליה בין הדיח בין שלא הדיח טמא הככר.
וטעמא דר' שמעון ,שאני אומר שטפת המים
טמאים שנפלו מפי הטמא או מן הכלי או מן
המשקין טמאין ,לבסוף כשנפלו כל המים
נשתיירה הטפה ההיא על הככר וטמאתו.
ואין הלכה כר' שמעון:

)ד( נָפַ ל ְלתוֹ כָ ן ֵמת ,אוֹ ׁ ֶשהָ לַ ְך ָּבהֶ ן הַ ּ ָט ֵמא ,וְ ׁ ָש ָתה ָטהוֹ רָ ,טהוֹ ר .אֶ חָ ד ֵמי
יחיןֵ ,מי ְמ ָערוֹ תֵ ,מי ַת ְמצִ יּוֹ ת ׁ ֶש ּ ָפ ְסק ּו ,ו ִּמ ְקוָ אוֹ ת
גְ בָ ִאיםֵ ,מי בוֹ רוֹ תֵ ,מי ִׁש ִ
ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ הִּ ,ב ְׁש ַעת הַ ְּג ׁ ָש ִמים הַ כּ ֹל טָ הוֹ רָ ּ .פ ְסק ּו הַ ְּג ׁ ָש ִמים,
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הַ ְ ּקרוֹ ִבים לָ ִעיר וְ לַ דֶּ ֶר ְךְ ,ט ֵמ ִאים .וְ הָ ְרחוֹ ִקיםְ ,טהוֹ ִריןַ ,עד ׁ ֶש ְּיהַ ְ ּלכ ּו רֹב ְּבנֵי
אָ ָדם:
רע"ב ) -ד( או שהלך בהן הטמא ושתה
טהור טהור  -שאין מי גבאים עלולים לקבל
טומאה עד שיתלשו ,כדאמרן לעיל :אחד מי
גבאים מי בורות מי שיחין  -כולהו שוין לכל
הדינים דתנינן במתניתין עד המעלה השנית.
בורות ,הן עשויין עגולין .שיחין ,ארוכין
וקצרים .מערות ,מרובעות מכוסות בקירוי
אלא שיש להן פה :מי תמציות שפסקו -
גשמים היורדים על ההרים ומתמצין המים
ומבעבעין מן ההרים לאחר שפסקו הגשמים
ופסקו ההרים מזחילתן ,אותן המים הנשארים
הן כמי גבאים ,ואם שתה מהן אדם טמא או
מילא בכלי טמא או נפלו בהן משקין טמאין,
אין הטפה הטמאה מתבטלת בהן אבל כל

זמן שלא פסקו ההרים מזחילתן ,אע"פ
שפסקו הגשמים ,אין נחשבין כמי גבאים ,ומי
הגשמים הנזחלין אחר כך מן ההרים מבטלים
הטפה הטמאה אף על פי שהמים הראשונים
לא בטלוה .והכי תנן בפרק ב' דמכשירין
)משנה ב( מי שפיכות שירדו עליהם מי
גשמים אם רוב מן הטהור ,טהור .אימתי,
בזמן שקדמו מי שפיכות .אבל קדמו מי
גשמים ,אפילו כל שהוא ,מי שפיכות טמא:
הקרובים לעיר ולדרך טמאים  -דחיישינן
שמא שתה )מהן( טמא או מילא בכלי טמא:
עד שיהלכו רוב בני אדם  -השיירות
ההולכות בדרך רחוקה .דאז טמאים שמא
שתה מהן אדם טמא או מילא בכלי טמא:

ימ ַתי ָטהֳ ָר ָתןֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ּ ׁ ֶש ִּי ְרבּ ּו וְ יִ ְׁשטוֹ פ ּו .וּבֵ ית ִה ֵּלל
)ה( ֵמאֵ ָ
אוֹ ְמ ִריםַ ,רבּ ּו אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ְטפ ּוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָ ׁ .ש ְטפ ּו אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶשלּ ֹא ַרבּ ּוְּ .כ ׁ ֵש ִרין לַ חַ ָּלה וְ ִל ּטוֹ ל ֵמהֶ ן לַ יּ ָָדיִ ם:
רע"ב ) -ה( מאימתי טהרתן  -של קרובים
ורחוקין :משירבו וישטופו  -משירדו גשמים
וירבו מי הגשמים על המים שהיו בהם כבר
קודם ששתה )מהם( הטמא או שמילא מהם
בכלי טמא ,וגם שיהו שוטפין ויעברו על שפת
הגבא ויצאו לחוץ .ושיעור השטיפה כל שהוא:
רבו  -לא כבית שמאי דבעו תרווייהו שירבו
וישטופו ,אלא כיון שרבו מי גשמים שבאו
אחר כך על המים שהיו בהן בשעת טומאתן,
נטהרו ,אע"פ שלא שטפו ויצאו לחוץ :ר'
שמעון אומר מששטפו  -מי גשמים שבאו

אחר כך על המים שהיו בהן בשעת טומאתן,
נטהרו ,אע"פ שלא שטפו ויצאו לחוץ :ר'
שמעון אומר מששטפו  -מי גשמים על
גדותיו של גבא ויצאו לחוץ ,נטהר הגבא:
אע"פ שלא רבו  -מי הגשמים שבאו אחרי כן
על המים שהיו בגבא בשעת טומאתן :כשרים
לחלה  -מי גבאים הללו דתנן במתניתין,
כשרים להשתמש בהן לחלה ללוש ולבשל בהן
חלה :וליטול מהן לידים  -לכל דבר שצריך
נטילת ידים:

)ו( ְל ַמ ְעלָ ה ֵמהֶ ןֵ ,מי ַת ְמצִ יּוֹ ת ׁשלּ ֹא פָ ְסק ּוָ ׁ .ש ָתה טָ ֵמא וְ ׁ ָש ָתה ָטהוֹ רָ ,טהוֹ ר.
ׁ ָש ָתה טָ ֵמא ו ִּמ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָטהוֹ רָ ,טהוֹ רָ ׁ .ש ָתה ָט ֵמא וְ נָפַ ל ִּכ ָּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ,אַ ף
ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהֵ ִדיחַ ָ ,טהוֹ רִ .מ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָט ֵמא וְ ׁ ָש ָתה טָ הוֹ רָ ,טהוֹ רִ .מ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָט ֵמא
ו ִּמ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָטהוֹ רָ ,טהוֹ רִ .מ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָט ֵמא וְ נָפַ ל ִּכ ָּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶשהֵ ִדיחַ  ,טָ הוֹ ר .נ ְָפל ּו ַמיִ ם ְט ֵמ ִאים וְ ׁ ָש ָתה ָטהוֹ רָ ,טהוֹ ר .נ ְָפל ּו ַמיִ ם ְט ֵמ ִאים
ו ִּמ ֵּלא ִב ְכ ִלי ָטהוֹ רָ ,טהוֹ ר .נ ְָפל ּו ַמיִ ם ְט ֵמ ִאים וְ נָפַ ל ִּכ ָּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ,אַ ף ַעל
ּ ִפי ׁ ֶשהֵ ִדיחַ ָ ,טהוֹ רְּ .כ ׁ ֵש ִרים לַ ְּתרו ָּמה וְ ִל ּטוֹ ל ֵמהֶ ם לַ יּ ָָדיִ ם:
רע"ב ) -ו( מי תמצית שלא פסקו  -ההרים
מזחילתן ועדיין הן מבצבצין מימי הגשמים

שירדו עליהן אלו מבטלים הטפה הראשונה
הטמאה שהיתה בגבא ,לפיכך שתה טמא
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ו'
ושתה טהור כל זמן שלא פסקו :טהור -
דמים טמאים שנפלו שם ,נטהרו .וזו היא
המעלה ,דהני דלעיל לא עלתה טבילה למים

הטמאים ,ואילו הכא עלתה .אבל אין כשרים
לטבילת אדם וכלים וידים:

ילין.
)ז( ְל ַמ ְעלָ ה ֵמהֶ ןִ ,מ ְקוֶ ה ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ הֶ ׁ ,שבּ וֹ טוֹ ְב ִלין ו ַּמ ְט ִּב ִ
ימיו מֻ ָע ִטין וְ ַרבּ ּו ָעלָ יו ַמיִ ם ְׁשאו ִּביןָ ׁ ,שוֶ ה לַ ּ ִמ ְקוֶה
ְל ַמ ְעלָ ה ֵמהֶ ןַ ,מ ְעיָן ׁ ֶש ּ ֵמ ָ
ְל ַטהֵ ר ְּבאַ ְׁשבּ ֶֹרן ,וְ לַ ּ ַמ ְעיָן ְלהַ ְט ִּביל בּ וֹ ְּבכָ ל ׁ ֶשהוּא:
רע"ב ) -ז( טובלין  -בני אדם כל גופו:
ומטבילין  -הכלים ,והידים למידי דבעי
טבילת ידים ולא סגי בנטילה ,כגון לקדש:
מעין  -שמימיו נובעים ,והמים הנובעים
מעטים מן המים שאובין ששפכו בתוכו :שוה
למקוה לטהר באשבורן  -ולא בזוחלין.
דקיימא לן מעין מטהר בזוחלין ומקוה מטהר

באשבורן ,והאי משום מים שאובים מרובים
שבו שוה למקוה לטהר באשבורן ולא בזוחלין:
ולמעין להטביל בו בכל שהוא  -ולא בעי
ארבעים סאה כמקוה ,דאין מקוה מטהר
בפחות מארבעים סאה ,והאי מטהר בכל
שהוא כמעין:

)ח( ְל ַמ ְעלָ ה ֵמהֶ ןַ ,מיִ ם מֻ ִּכיןֶ ׁ ,שהֵ ן ְמ ַטהֲ ִרין ְּבזוֹ ח ֲִליןְ .ל ַמ ְעלָ ה ֵמהֶ ןַ ,מיִ ם חַ ִּיים,
ׁ ֶש ָּבהֶ ן ְט ִבילָ ה לַ ז ִָּבים ,וְ הַ ָּזיָה לַ ּ ְמצוֹ ָר ִעים ,ו ְּכ ׁ ֵש ִרים ְלקַ דֵּ ׁש ֵמהֶ ן ֵמי חַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ח( מים מוכין  -מים נובעים שהן
מלוחים או חמים :שהן מטהרים בזוחלין -
ואילו מעין שמימיו מועטים דלעיל אינו
מטהר בזוחלין אלא באשבורן :מים חיים
מטהרים בזוחלין  -ואילו מעין שמימיו
מועטים דלעיל אינו מטהר בזוחלין אלא

גמרא

באשבורן :מים חיים  -נובעים שאינן מוכין:
שהן טבילה לזבים  -דכתיב )ויקרא טו( ורחץ
את בשרו במים חיים :והזיה למצורעים -
דכתיב בהו )שם יד( אל כלי חרש על מים
חיים :וכשרים לקדש בהן מי חטאת  -דכתיב
בהו )במדבר יט( מים חיים אל כלי:

 -נדה דף ז' ע"ב

תניא אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע אתה לא שמעת אני שמעתי אתה
לא שמעת אלא אחת ואני שמעתי הרבה אין אומרים למי שלא ראה את
החדש יבא ויעיד אלא למי שראהו כל ימיו של רבי אליעזר היו עושין
כרבי יהושע לאחר פטירתו של רבי אליעזר החזיר רבי יהושע את הדבר
ליושנו כרבי אליעזר בחייו מאי טעמא לא משום דרבי אליעזר שמותי הוא
וסבר אי עבדינן כוותיה בחדא עבדינן כוותיה באחרנייתא ומשום כבודו
דר"א לא מצינן מחינן בהו לאחר פטירתו של ר"א דמצינו מחינן בהו החזיר
את הדבר ליושנו:
רש"י על הגמרא
אין אומרים למי שלא ראה את החדש שיבא
ויעיד  -שראה :שמותי  -לשון שמתא שהרי
ברכוהו כדאמרינן בהזהב )ב"מ דף נט( הלכך

לא עבדינן כוותיה באחרנייתא :דמצינן מחינן
בהו  -אי עבדי כוותיה באחרנייתא:
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חק לישראל – פרשת בראשית יום ו'
זוהר

– הקדמה בראשית דף יד' ע"ב

ישא ְלגַ ְר ַמיְ יה ּו .חַ ד ָמאן דְּ לַ ִּייט
אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ז"ל ְּתלָ ָתא ִאנּ וּן ַּג ְר ִמין ִּב ׁ ָ
יתאָ ה ָמאן
ַהֲמא אוֹ ּ ֵפרו ִּרין דְּ ִאית ְּבה ּו ַּכזַּיִ תְּ .ת ִל ָ
יהִּ .תנְ יָינָא ָמאן דְּ ז ַָרק נ ָ
ַּג ְר ֵמ ּ
דְּ אוֹ ִקיד ְׁש ַר ָּגא ְּב ִמ ְפקָ א דְּ ׁ ַש ַּב ּ ָתא ַעד לָ א ָמט ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִקדּ ו ׁ ָּשא ְד ִס ְד ָרא דְּ גָ ִרים
גֵיה ּנֹם ְלאַ ְדלָ קָ א ְּבהַ אי נו ָּרא ַעד לָ א ָמ ָטא זִ ְמנַיְ יה ּו .דְּ חַ ד דּ ו ְּכ ּ ָתא ִאית
ְלנו ָּרא דְּ ִ
ייטין לֵ יהּ
יהנּ ֹם לַ ִ
יה ּנָם ְל ִאנּ וּן דְּ קָ א ְמחַ ְ ּללֵ י ׁ ַש ָּבתוֹ ת ,וְ ִאנּ וּן דַּ עֲ נו ִּׁשין ַּבגֵ ִ
ַּב ִּג ִ
יה )ישעיה כב( ִה ּנֵה יְ ָי
ֵיה ,וְ אַ ְמ ִרי לֵ ּ
ְלהַ הוּא דְּ אוֹ ִקיד ְׁש ַר ָּגא ַעד לָ א ָמ ָטא זִ ְמנ ּ
ְמ ַט ְלטֶ ְל ָך ַט ְלטֵ לָ ה ָּגבֶ ר וְ גו' )ישעיה כב( צָ נוֹ ף יִ צְ נ ְָפ ָך צְ נֵפָ ה ַּכדּ וּר אֶ ל אֶ ֶרץ
ַרחֲבַ ת ָי ָדיִ ם:
ְּבגִ ין דְּ לָ או יָאוֹ ת הוּא ְלאַ ְדלָ קָ א נו ָּרא ַּכד נ ִָפיק ׁ ַש ַּב ּ ָתא ַעד דְּ ַמ ְבדְּ לֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל
ִּבצְ לוֹ ָתא ו ַּמ ְבדְּ לֵ י ַעל ַּכ ּ ָסאְּ .בגִ ין דְּ ַעד הַ הוּא זִ ְמנָא ׁ ַש ָּבת הוּא ,ו ְּקדו ׁ ָּשה ְד ׁ ַש ָּבת
ָילין וְ כָ ל ִא ּנוּן ַמ ּ ִׁש ְריָין
ילין ַעל ַּכ ּ ָסא ָּכל ִאנּ וּן חַ יּ ִ
ׁ ָש ִליט עֲ לָ נָא .ו ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְד ַמ ְבדִּ ִ
יה:
ֵיה דְּ ִא ְת ְמנֵי עֲ לֵ ּ
דְּ ִא ְת ְמנָן ַעל יוֹ ֵמי ְדחוֹ לָּ ,כל חַ ד וְ חַ ד י ִָתיב ְלאַ ְת ֵריהּ וּפו ְּלחָ נ ּ
ְּבגִ ין דְּ כַ ד ָעאל ׁ ַש ַּב ּ ָתא וְ ִא ְתקַ דַּ ׁש יוֹ ָמא ,ק ֶֹד ׁש ִא ְת ַער וְ ׁ ַש ִ ּליט ְּב ָע ְל ָמא ,וְ חוֹ ל
יבין ְלאַ ְת ַריְ יה ּו.
יהַ ,עד ׁ ַשעֲ ָתא דְּ נ ִָפיק ׁ ַש ַּב ּ ָתא לָ א ַתיְ ִ
ִא ְת ַעדֵּ י ִמ ּ ׁשו ְּל ָטנו ָּתא ִדילֵ ּ
יבין ְלאַ ְת ַרייה ּו ַעד זִ ְמנָא ְדאָ ְמ ֵרי יִ שְׂ ָראֵ ל
וְ אַ ף ַעל ַּגב דְּ נ ִָפיק ׁ ַש ַּב ּ ָתא לָ א ַתיְ ִ
ָּברוּך אַ ּ ָתה יְ ָי הַ ּ ַמבְ דִּ יל ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש ְלחוֹ לְּ .כ ֵדין ק ֶֹד ׁש ִא ְס ּ ַת ַּלק ,ו ַּמ ּ ִׁש ְריָין
יה
יבין ְלאַ ְת ַרייה ּו ָּכל חַ ד וְ חַ ד ַעל ַמ ְט ֵר ּ
דְּ ִא ְת ַמנִ יא ּו ַעל יוֹ ֵמי ְדחוֹ ל ִמ ְת ָע ִרין וְ ַתיְ ִ
יה .וְ ִעם ָּכל
דְּ ִא ְת ּ ְפקַ ד עֲ לֵ ּ

הלכה – שולחן ערוך או"ח סימן ר"ן
סימן רנ  -הכנת הסעודות לשבת:

)א( ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת ,ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו
ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו ,כי רב חסדא היה מחתך הירק
דק דק; ורבה ורב יוסף היו מבקעין עצים; ור"ז היה מדליק האש; ורב נחמן היה מתקן
הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול; ומהם ילמד כל אדם ,ולא יאמר:
לא אפגום כבודי ,כי זה הוא כבודו שמכבד השבת:
הגה  -ויש להשחיז הסכין בערב שבת ,כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה
)כל בו וב"י בשם ספר חיי עולם(:
)ב( ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו:
ð"òì

ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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