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חק לישראל – פרשת נח יום ו'
בראשית פרק ח'
)טו( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֱ ל ִֹהים אֶ ל נֹחַ לֵ אמֹר) :טו( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֱ ל ִֹהים אֶ ל נֹחַ לֵ אמֹר:

)טו( ו ַּמ ּ ֵליל יְ ָי ִעם נֹחַ

ימר:
ְל ֵמ ָ
)טז(

ֶיך וּנְ ׁ ֵשי בָ נ ָ
צֵ א ִמן הַ ּ ֵתבָ ה אַ ּ ָתה וְ ִא ְׁש ְּת ָך וּבָ נ ָ
ֶיך ִא ּ ָת ְך:

ֶיך וּנְ ׁ ֵשי בָ נ ָ
וְ ִא ְׁש ְּת ָך וּבָ נ ָ
ֶיך ִא ּ ָת ְך:

)טז( צֵ א ִמן הַ ּ ֵתבָ ה אַ ּ ָתה

)טז( ּפוּק ִמן ּ ֵתבוֹ ָתא אַ ְּת וְ ִא ְּת ָת ְך ו ְּבנ ְָך וּנְ ׁ ֵשי ְבנ ְָך ִע ּ ָמ ְך:

ֲשר ִא ְּת ָך ִמ ָּכל ָּב ָ ׂשר ָּבעוֹ ף וּבַ ְּבהֵ ָמה ו ְּבכָ ל הָ ֶר ֶמשׂ הָ ר ֵֹמשׂ ַעל
)יז( ָּכל הַ חַ יָּה א ׁ ֶ
ְ
ש ְרצ ּו בָ אָ ֶרץ וּפָ ר ּו וְ ָרב ּו ַעל הָ אָ ֶרץ) :יז( ָּכל הַ חַ ָּיה ֲא ׁ ֶשר
הָ אָ ֶרץ הַ וְ צֵ א }הַ יְ צֵ א{ ִא ּ ָתך וְ ׁ ָ

שר ָּבעוֹ ף וּבַ ְ ּבהֵ ָמה ו ְּבכָ ל הָ ֶר ֶמשׂ הָ ר ֵֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ הַ וְ צֵ א }הַ יְ צֵ א{ ִא ּ ָת ְך וְ ׁ ָש ְרצ ּו
ִא ְּת ָך ִמ ָּכל ָּב ָ ׂ
ְ
ֲשא דְּ ָרחֵ ׁש ַעל
ירא ו ְּבכָ ל ִרח ׁ ָ
בָ אָ ֶרץ וּפָ ר ּו וְ ָרב ּו ַעל הָ אָ ֶרץ) :יז( ָּכל חַ יְ ָתא דִּ ִע ּ ָמך ִמ ָּכל ִּבשְׂ ָרא ְּבעוֹ פָ א ו ִּב ְב ִע ָ
אַ ְר ָעא אַ ּ ֵפיק ִע ּ ָמ ְך וְ יִ ְת ַי ְ ּלדוּן ְּבאַ ְר ָעא וְ יִ ּ ְפ ׁשוּן וְ יִ ְסגּ וּן ַעל אַ ְר ָעא:

שי בָ נָיו ִא ּתוֹ ) :יח( וַ יֵּצֵ א נֹחַ וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ וּנְ ׁ ֵשי בָ נָיו ִא ּתוֹ :
)יח( וַ יֵּצֵ א נֹחַ וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ וּנְ ׁ ֵ
יה:
יה וּנְ ׁ ֵשי ְבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
)יח( וּנְ פַ ק נֹחַ ו ְּבנוֹ ִהי וְ ִא ְּת ֵת ּ

)יט( ָּכל הַ חַ יָּה ָּכל הָ ֶר ֶמשׂ וְ כָ ל הָ עוֹ ף כּ ֹל רוֹ ֵמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ֵֹתיהֶ ם יָצְ א ּו
כל רוֹ ֵמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ֵֹתיהֶ ם יָצְ א ּו
ִמן הַ ּ ֵתבָ ה) :יט( ָּכל הַ חַ יָּה ָּכל הָ ֶרמֶ שׂ וְ כָ ל הָ עוֹ ף ּ ֹ
ִמן הַ ּ ֵתבָ ה:

חֲשא וְ כָ ל עוֹ פָ א כּ ֹל דְּ ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא ְלז ְַרעֲ י ְָתהוֹ ן נְ פָ ק ּו ִמן ּ ֵתבוֹ ָתא:
)יט( ָּכל חַ יְ ָתא ָּכל ִר ׁ ָ

)כ( וַ ִּיבֶ ן נֹחַ ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה וַ ִּי ַּקח ִמכּ ֹל הַ ְּבהֵ ָמה הַ ְּטה ָֹרה ו ִּמכּ ֹל הָ עוֹ ף הַ ּ ָטהוֹ ר וַ יּ ַַעל
ֹ
עלֹת ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :כ( וַ ִּיבֶ ן נֹחַ ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה וַ ִּי ַּקח ִמכּ ֹל הַ ְ ּבהֵ ָמה הַ ְּטה ָֹרה ו ִּמכּ ֹל הָ עוֹ ף הַ ּ ָטהוֹ ר
עלֹת ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
וַ י ַַּעל ֹ

ירא ַד ְכ ָיא ו ִּמכּ ֹל עוֹ פָ א ְדכֵ י וְ אַ ּ ֵסיק עֲ לָ וָ ן
קֳדם יְ ָי וּנְ ִסיב ִמכּ ֹל ְּב ִע ָ
)כ( ו ְּבנָא נֹחַ ַמ ְד ְּבחָ א ָ

ְּב ִמ ְד ְּבחָ א:

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ִלבּ וֹ לֹא אֹ ִסף ְלקַ ֵּלל עוֹ ד אֶ ת
)כא( וַ יּ ַָרח יְ הֹוָ ה אֶ ת ֵריחַ הַ ִּניחֹחַ וַ יּ ֶ
הָ אֲ ָד ָמה ַּבעֲ בוּר הָ אָ ָדם ִּכי יֵצֶ ר לֵ ב הָ אָ ָדם ַרע ִמ ּנְעֻ ָריו וְ לֹא אֹ ִסף עוֹ ד ְלהַ כּ וֹ ת
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ִלבּ וֹ לֹא
יתי) :כא( וַ יּ ַָרח יְ הֹוָ ה אֶ ת ֵריחַ הַ ִּניחֹחַ וַ יּ ֶ
אֲשר ָעשִׂ ִ
אֶ ת ָּכל חַ י ַּכ ׁ ֶ
אֹ ִסף ְלקַ ּ ֵלל עוֹ ד אֶ ת הָ א ֲָד ָמה ַּבעֲ בוּר הָ אָ ָדם ִּכי יֵצֶ ר לֵ ב הָ אָ ָדם ַרע ִמ ְּנעֻ ָריו וְ לֹא אֹ ִסף עוֹ ד
יה לָ א אוֹ סֵ ף
ימ ֵר ּ
ֵיה וַ אֲ ַמר יְ ָי ְּב ֵמ ְ
יתי) :כא( וְ קַ ִּביל יְ ָי ְּב ַרעֲ וָ א יָת קו ְּר ָּבנ ּ
ְלהַ כּ וֹ ת אֶ ת ָּכל חַ י ַּכאֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ִ
יה וְ לָ א אוֹ סֵ ף עוֹ ד ְל ִמ ְמחֵ י יָת
יר ּ
יש ִמ ְּז ִע ֵ
ָשא ִּב ׁ
אֲרי יִ צְ ָרא ִל ָּבא ֶד ֱאנ ׁ ָ
ְל ֵמילַ ט עוֹ ד יָת אַ ְר ָעא ְּב ִדיל חוֹ בֵ י ֱאנ ׁ ָָשא ֵ
ָּכל דְּ חַ י ְּכ ָמא ְד ַע ְב ֵדית:

)כב( עֹד ָּכל יְ ֵמי הָ אָ ֶרץ ז ֶַרע וְ קָ צִ יר וְ קֹר וָ חֹם וְ קַ יִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה לֹא יִ ְׁשבּ ֹת ּו:
)כב( עֹד ָּכל יְ ֵמי הָ אָ ֶרץ ז ֶַרע וְ קָ צִ יר וְ קֹר וָ חֹם וְ קַ יִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה לֹא יִ ְׁשבּ ֹת ּו:

)כב( עוֹ ד ָּכל

יליָא לָ א יִ ְב ְטלוּן:
ימם וְ לֵ ְ
יוֹ ֵמי אַ ְר ָעא זְ רוֹ ָעא וַ חֲצָ ָדא וְ קוֹ ָרא וְ חוֹ ָמא וְ קַ יְ ָטא וְ ִס ְתוָ א וִ ָ

ֹאמר לָ הֶ ם ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ:
ט )א( וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת נֹחַ וְ אֶ ת ָּבנָיו וַ יּ ֶ
ֹאמר לָ הֶ ם ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ:
)א( וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת נֹחַ וְ אֶ ת ָּבנָיו וַ ּי ֶ

)א( וּבָ ִר ְ
יך יְ ָי יָת

נֹח וְ יָת ְּבנוֹ ִהי וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן ּפו ּׁש ּו ו ְּסג ּו ו ְּמל ּו יָת אַ ְר ָעא:

ֲשר
)ב( וּמוֹ ַראֲ כֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶה ַעל ָּכל חַ יַּת הָ אָ ֶרץ וְ ַעל ָּכל עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ְּבכֹל א ׁ ֶ
ִּת ְרמֹשׂ הָ אֲ ָד ָמה ו ְּבכָ ל דְּ גֵי הַ יָּם ְ ּבי ְֶדכֶ ם נִ ּ ָתנ ּו) :ב( וּמוֹ ַראֲכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶה ַעל ָּכל חַ ַּית
אֲשר ִּת ְרמֹשׂ הָ אֲ ָד ָמה ו ְּבכָ ל דְּ גֵי הַ יָּם ְּבי ְֶדכֶ ם נִ ּ ָתנ ּו:
הָ אָ ֶרץ וְ ַעל ָּכל עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ְ ּבכֹל ׁ ֶ

)ב(

יש אַ ְר ָעא ו ְּבכָ ל נ ּונֵי י ּ ַָמא
ימ ְתכוֹ ן ְּתהֵ י ַעל ָּכל חֵ וַ ת אַ ְר ָעא וְ ַעל ָּכל עוֹ פָ א ִד ְׁש ַמ ּיָא ְּבכֹל דִּ י ַת ְרחֵ ׁ
וְ ַדחֲלַ ְתכוֹ ן וְ אֵ ַ
ְּבי ְֶדכוֹ ן יְ הוֹ ן ְמ ִס ִירין:
)ג (

שב נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם אֶ ת כּ ֹל:
ָּכל ֶר ֶמשׂ ֲא ׁ ֶשר הוּא חַ י לָ כֶ ם יִ ְהיֶה ְלאָ ְכלָ ה ְּכי ֶֶרק ֵע ֶׂ

שב נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם אֶ ת כּ ֹל:
)ג( ָּכל ֶר ֶמשׂ אֲ ׁ ֶשר הוּא חַ י לָ כֶ ם יִ ְהיֶה ְלאָ ְכלָ ה ְּכי ֶֶרק ֵע ֶ ׂ

ֲשא
)ג( ָּכל ִרח ׁ ָ

דְּ הוּא חַ י ְלכוֹ ן יְ הֵ י ְלמֵ יכָ ל ִּכירוֹ ק ִעשְׂ ָּבא יְ הָ ִבית ְלכוֹ ן יָת כּ ָֹּלא:
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חק לישראל – פרשת נח יום ו'
שר ְ ּבנ ְַפ ׁשוֹ ָדמוֹ לֹא תֹ אכֵ ל ּו:
שר ְ ּבנ ְַפ ׁשוֹ ָדמוֹ לֹא תֹ אכֵ ל ּו) :ד( אַ ְך ָּב ָ ׂ
)ד( אַ ְך ָּב ָ ׂ

)ד( ְּב ַרם

יה לָ א ֵת ְכלוּן:
יה דְּ ֵמ ּ
ִּבשְׂ ָרא ְּבנ ְַפ ׁ ֵש ּ

רש ִמיַּד ָּכל חַ יָּה אֶ ְד ְר ׁ ֶשנּ ּו ו ִּמיַּד הָ אָ ָדם ִמיַּד
)ה( וְ אַ ְך אֶ ת דִּ ְמכֶ ם ְלנ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם אֶ ְד ׁ
רש ִמ ַּיד ָּכל חַ ָיּה
רש אֶ ת נֶפֶ ׁש הָ אָ ָדם) :ה( וְ אַ ְך אֶ ת דִּ ְמכֶ ם ְלנ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם אֶ ְד ׁ
יש אָ ִחיו אֶ ְד ׁ
ִא ׁ
רש אֶ ת נֶפֶ ׁש הָ אָ ָדם) :ה( ו ְּב ַרם יָת דִּ ְמכוֹ ן ְלנ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן
יש אָ ִחיו אֶ ְד ׁ
אֶ ְד ְר ׁ ֶשנּ ּו ו ִּמיַּד הָ אָ ָדם ִמ ַ ּיד ִא ׁ
ֵיה ו ִּמ ּיַד ֱאנ ׁ ָָשא ִמ ּיַד ְּגבַ ר דְּ י ֵׁשוֹ ד יָת דְּ ָמא ַדאֲ חוֹ ִהי אֶ ְת ַּבע יָת נ ְַפ ׁ ָשא ֶד ֱאנ ׁ ָָשא:
אֶ ְת ַּבע ִמ ּיַד ָּכל חַ יְ ָתא אֶ ְת ְּב ִע ּנ ּ

)ו( ׁשֹפֵ ְך דַּ ם הָ אָ ָדם ָּבאָ ָדם דָּ מוֹ יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך ִּכי ְּבצֶ לֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
שה אֶ ת הָ אָ ָדם) :ו( ׁשֹפֵ ְך
הֲדין
שה אֶ ת הָ אָ ָדם) :ו( דְּ י ֵׁשוֹ ד דְּ ָמא ֶד ֱאנ ׁ ָָשא ְּבסַ ִ
דַּ ם הָ אָ ָדם ָּבאָ ָדם דָּ מוֹ יִ ּ ׁ ָשפֵ ְך ִּכי ְ ּבצֶ לֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
יה יִ ְּת ׁ ָשד אֲ ֵרי ְּבצַ ְל ָמא ַדיְ ָי עֲ בַ ד יָת ֱאנ ׁ ָָשא:
ימר דַּ ָ ּי ַניָּא דְּ ֵמ ּ
ַעל ֵמ ַ

)ז( וְ אַ ּ ֶ
תם ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ִׁש ְרצ ּו בָ אָ ֶרץ ו ְּרב ּו בָ הּ ) :ז( וְ אַ ּ ֶתם ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ִׁש ְרצ ּו בָ אָ ֶרץ ו ְּרב ּו בָ ּה:
)ז( וְ אַ ּתוּן ּפו ּׁש ּו ו ְּסג ּו ִא ְתיְ ִליד ּו ְבאַ ְר ָעא ו ְּסג ּו בַ ּה:

ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל נֹחַ וְ אֶ ל ָּבנָיו
אל ִֹהים אֶ ל נֹחַ וְ אֶ ל ָּבנָיו ִא ּתוֹ לֵ אמֹר) :ח( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֱ
)ח( וַ יּ ֶ
ימר:
יה ְל ֵמ ָ
אֲמר יְ ָי ְלנֹחַ וְ ִל ְבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
ִא ּתוֹ לֵ אמֹר) :ח( וַ ַ
יתי ִא ְּתכֶ ם וְ אֶ ת ז ְַרעֲ כֶ ם אַ ח ֲֵריכֶ ם) :ט( וַ אֲ נִ י ִהנְ נִ י מֵ ִקים
)ט( וַ אֲ נִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים אֶ ת ְּב ִר ִ
אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יתי ִא ְּתכֶ ם וְ אֶ ת זַ ְרעֲ כֶ ם אַ חֲ ֵריכֶ ם) :ט( וַ אֲ נָא הָ א אֲ נָא ֵמ ִקים יָת ְקי ִָמי ִע ּ ְמכוֹ ן וְ ִעם ְּבנֵיכוֹ ן
ַּב ְת ֵריכוֹ ן:

)י( וְ אֵ ת ָּכל נֶפֶ ׁש הַ חַ יָּה אֲ ׁ ֶשר ִא ְּתכֶ ם ָּבעוֹ ף ַּב ְּבהֵ ָמה ו ְּבכָ ל חַ ַיּת הָ אָ ֶרץ ִא ְּתכֶ ם
ֲשר ִא ְּתכֶ ם ָּבעוֹ ף
ִמכּ ֹל יֹצְ אֵ י הַ ּ ֵתבָ ה ְלכֹל חַ יַּת הָ אָ ֶרץ) :י( וְ אֵ ת ָּכל נֶפֶ ׁש הַ חַ ָּיה א ׁ ֶ
תבָ ה ְלכֹל חַ ַּית הָ אָ ֶרץ) :י( וְ ִעם ָּכל נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא
ַּב ְ ּבהֵ ָמה ו ְּבכָ ל חַ ַיּת הָ אָ ֶרץ ִא ְּתכֶ ם ִמ ּכֹל יֹצְ אֵ י הַ ּ ֵ
ירא ו ְּבכָ ל חֵ יוַ ת אַ ְר ָעא דְּ ִע ּ ְמכוֹ ן ִמכּ ֹל נ ְַפקֵ י ֵתבוֹ ָתא ְלכֹל חַ יַת אַ ְר ָעא:
דְּ ִע ּ ְמכוֹ ן ְּבעוֹ פָ א ִב ְב ִע ָ

שר עוֹ ד ִמ ּ ֵמי הַ ּ ַמבּ וּל וְ לֹא
יתי ִא ְּתכֶ ם וְ לֹא יִ ָּכ ֵרת ָּכל ָּב ָ ׂ
)יא( וַ ֲה ִקמ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ
יִ ְהיֶה עוֹ ד ַמבּ וּל ְל ׁ ַ
שר
יתי ִא ְּתכֶ ם וְ לֹא יִ ָּכ ֵרת ָּכל ָּב ָ ׂ
שחֵ ת הָ אָ ֶרץ) :יא( וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
עוֹ ד ִמ ּ ֵמי הַ ּ ַמבּ וּל וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹ ד ַמבּ וּל ְל ׁ ַשחֵ ת ָהאָ ֶרץ:

)יא( וְ אָ קֵ ם יָת ְקי ִָמי ִע ּ ְמכוֹ ן וְ לָ א יִ ְׁש ּ ֵתיצֵ י כָ ל

ִּבשְׂ ָרא עוֹ ד ִמ ּ ֵמי טוֹ פָ נָא וְ לָ א יְ הֵ י עוֹ ד טוֹ פָ נָא ְלחַ ָּבלָ א אַ ְר ָעא:

ֹאמר ֱאל ִֹהים זֹאת אוֹ ת הַ ְּב ִרית אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י נ ֵֹתן ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם וּבֵ ין ָּכל נֶפֶ ׁש
)יב( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים זֹאת אוֹ ת הַ ְ ּב ִרית אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י נ ֵֹתן
דרֹת עוֹ לָ ם) :יב( וַ יּ ֶ
אֲשר ִא ְּתכֶ ם ְל ֹ
חַ יָּה ׁ ֶ
ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם וּבֵ ין ָּכל נֶפֶ ׁש חַ ָיּה ֲא ׁ ֶשר ִא ְּתכֶ ם ְל ֹדרֹת עוֹ לָ ם:

אֲמר יְ ָי דָּ א אָ ת ְקיָם דִּ י אֲ נָא יָהֵ ב
)יב( וַ ַ

ימ ִרי וּבֵ ינֵיכוֹ ן וּבֵ ין ָּכל נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא דִּ י ִע ּ ְמכוֹ ן ְל ָד ֵרי ַע ְל ָמא:
ּ ֵבין ֵמ ְ

)יג( אֶ ת קַ ְׁש ִּתי נ ַ
ָת ִּתי ּ ֶב ָענָן וְ הָ יְ ָתה ְלאוֹ ת ְ ּב ִרית ּ ֵבינִ י וּבֵ ין הָ אָ ֶרץ) :יג( אֶ ת קַ ְׁש ִּתי
ָת ִּתי ּ ֶב ָענָן וְ הָ יְ ָתה ְלאוֹ ת ְ ּב ִרית ּ ֵבינִ י וּבֵ ין הָ אָ ֶרץ) :יג( יָת קַ ְׁש ִּתי יְ הָ ִבית ַּבעֲ ָננָא ו ְּת ִהי ְלאָ ת ְקיָם ּ ֵבין
נ ַ
ימ ִרי וּבֵ ין אַ ְר ָעא:
מֵ ְ

שת ּ ֶב ָענָן) :יד( וְ הָ ָיה ְ ּב ַענֲנִ י ָענָן ַעל
אֲתה הַ ּ ֶק ׁ ֶ
)יד( וְ הָ יָה ְּב ַענֲנִ י ָענָן ַעל הָ אָ ֶרץ וְ נִ ְר ָ
יהי ַּבעֲ נָנו ִּתי עֲ ָננָא ַעל אַ ְר ָעא וְ ִת ְת ֲחזֵי קַ ְׁש ּ ָתא ַּבעֲ ָננָא:
שת ּ ֶב ָענָן) :יד( וִ ִ
הָ אָ ֶרץ וְ נִ ְראֲ ָתה הַ ּ ֶק ׁ ֶ

שר וְ לֹא
ֲשר ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם וּבֵ ין ָּכל נֶפֶ ׁש חַ יָּה ְּבכָ ל ָּב ָ ׂ
יתי א ׁ ֶ
)טו( וְ זָכַ ְר ִּתי אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי אֲ ׁ ֶשר ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם
שר) :טו( וְ זָכַ ְר ִּתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יִ ְהיֶה עוֹ ד הַ ּ ַמיִ ם ְל ַמבּ וּל ְל ׁ ַשחֵ ת ָּכל ָּב ָ ׂ
שר) :טו( ו ְּד ִכ ְירנָא יָת
שר וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹ ד הַ ּ ַמיִ ם ְל ַמבּ וּל ְל ׁ ַשחֵ ת ָּכל ָּב ָ ׂ
וּבֵ ין ָּכל נֶפֶ ׁש חַ ָּיה ְּבכָ ל ָּב ָ ׂ
ימ ִרי וּבֵ ינֵיכוֹ ן וּבֵ ין ָּכל נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא ְּבכָ ל ִּבשְׂ ָרא וְ לָ א יְ הֵ י עוֹ ד ַמ ּיָא ְלטוֹ פָ נָא ְלחַ ָּבלָ א כָ ל ִּבשְׂ ָרא:
ְקי ִָמי דִּ י בֵ ין ֵמ ְ

יתיהָ ִלזְ כּ ֹר ְּב ִרית עוֹ לָ ם ּ ֵבין אֱ ל ִֹהים וּבֵ ין ָּכל נֶפֶ ׁש
)טז( וְ הָ יְ ָתה הַ ּ ֶק ׁ ֶשת ּ ֶב ָענָן ו ְּר ִא ִ
יתיהָ ִלזְ כּ ֹר ְּב ִרית עוֹ לָ ם
ֲשר ַעל הָ אָ ֶרץ) :טז( וְ הָ יְ ָתה הַ ּ ֶק ׁ ֶשת ּ ֶב ָענָן ו ְּר ִא ִ
שר א ׁ ֶ
חַ יָּה ְּבכָ ל ָּב ָ ׂ
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שר ַעל הָ אָ ֶרץ) :טז( ו ְּתהֵ י קַ ְׁש ּ ָתא ַּבעֲ ָננָא וְ אֵ חֲזִ ּנ ַּה
שר אֲ ׁ ֶ
ּ ֵבין ֱאל ִֹהים וּבֵ ין ָּכל נֶפֶ ׁש חַ ָיּה ְ ּבכָ ל ָּב ָ ׂ
ימ ָרא ַדיְ ָי וּבֵ ין ָּכל נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא ְּבכָ ל ִּבשְׂ ָרא דִּ י ַעל אַ ְר ָעא:
ְל ִמ ְד ַּכר ְק ַים ָעלָ ם ּ ֵבין ֵמ ְ

שר
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל נֹחַ זֹאת אוֹ ת הַ ְּב ִרית אֲ ׁ ֶשר ֲה ִקמ ִֹתי ּ ֵבינִ י וּבֵ ין ָּכל ָּב ָ ׂ
)יז( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל נֹחַ זֹאת אוֹ ת הַ ְ ּב ִרית אֲ ׁ ֶשר הֲ ִקמ ִֹתי ּ ֵבינִ י ּובֵ ין ָּכל
שר ַעל הָ אָ ֶרץ) :יז( וַ יּ ֶ
אֲ ׁ ֶ
שר אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אָ ֶרץ:
ָּב ָ ׂ

ימ ִרי וּבֵ ין ָּכל ִּבשְׂ ָרא ִדּ י ַעל אַ ְר ָעא:
אֲמר יְ ָי ְלנֹחַ דָּ א אָ ת ְקיָם דִּ י אֲ קֵ ִמית ּ ֵבין ֵמ ְ
)יז( וַ ַ

אֲבי ְכנ ַָען:
וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי נֹחַ הַ יֹּצְ ִאים ִמן הַ ּ ֵתבָ ה ׁ ֵשם וְ חָ ם וָ יָפֶ ת וְ חָ ם הוּא ִ

) יח(

וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי נֹחַ הַ יֹּצְ ִאים ִמן הַ ּ ֵתבָ ה ׁ ֵשם וְ חָ ם וָ יָ פֶ ת וְ חָ ם הוּא א ֲִבי ְכנ ַָען:

)יח(

)יח( וַ הֲ ווֹ ְבנֵי נֹחַ דִּ י נְ פָ ק ּו ִמן

ּ ֵתבוֹ ָתא ׁ ֵשם וְ חָ ם וָ יָפֶ ת וְ חָ ם הוּא ֲאבו ִּהי ִד ְכנ ַָען:

לשה אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי נֹחַ ו ֵּמאֵ ֶּלה
ּמאֵ ּ ֶלה נ ְָפצָ ה כָ ל הָ אָ ֶרץ) :יט( ְׁש ׁ ָ
לשה אֵ ֶּלה ְּבנֵי נֹחַ ו ֵ
)יט( ְׁש ׁ ָ
נ ְָפצָ ה כָ ל ָהאָ ֶרץ) :יט( ְּתלָ ָתא ִא ּ ֵלין ְּבנֵי נֹחַ ו ֵּמ ִא ּ ֵלין ִא ְת ַּבדָּ ר ּו ָּכל אַ ְר ָעא:
יש הָ אֲ ָד ָמה וַ ִּי ּ ַטע ָּכ ֶרם) :כ( וְ ׁ ָש ֵרי נֹחַ
א ָד ָמה וַ ִּי ּ ַטע ּ ָכ ֶרם) :כ( וַ יָּחֶ ל נֹחַ ִא ׁ
יש הָ ֲ
)כ( וַ יָּחֶ ל נֹחַ ִא ׁ
ְּגבַ ר ּ ָפלַ ח ְּבאַ ְר ָעא וּנְ צִ יב ַּכ ְר ָמא:
)כא(

וַ יּ ְֵׁש ְּת ִמן הַ יַּיִ ן וַ ִּי ְׁש ָּכר וַ ִּי ְת ַּגל ְּבתוֹ ְך אָ הֳ לֹה:

ְּבתוֹ ְך אָ הֳ לֹה:

)כא( וַ יּ ְֵׁש ְּת ִמן הַ ַיּיִ ן וַ ִּי ְׁש ָּכר וַ ִּי ְת ּ ַגל

יה:
)כא( ו ְּׁש ִתי ִמן חַ ְמ ָרא ו ְּרוִ י וְ ִא ְת ְּג ִלי ְּבגוֹ ַמ ְׁש ְּכ ֵנ ּ

)כב( וַ יּ ְַרא חָ ם אֲ ִבי כְ נ ַַען אֵ ת עֶ ְרוַ ת אָ ִביו וַ יּ ַּגֵד ִל ְׁשנֵי אֶ חָ יו ַּבחוּץ) :כב( וַ יּ ְַרא חָ ם אֲ ִבי
ְכנ ַַען אֵ ת ֶע ְרוַ ת אָ ִביו וַ ַּי ּגֵד ִל ְׁשנֵי אֶ חָ יו ַּבחוּץ) :כב( וַ ֲחזָא חָ ם אֲבו ִּהי ִד ְכנ ַַען יָת ֶע ְריְ ָתא ַדאֲ בו ִּהי וְ חַ ִּוי
ִל ְת ֵרין אֲ חוֹ ִהי ְּב ׁשוּקָ א:

)כג( וַ ִּי ַּקח ׁ ֵשם וָ יֶפֶ ת אֶ ת הַ ּ ִשׂ ְמלָ ה וַ יָּשִׂ ימ ּו ַעל ְׁשכֶ ם ְׁשנֵיהֶ ם וַ יּ ְֵלכ ּו אֲ ח ַֹר ִּנית וַ יְ כַ ּס ּו
אֲביהֶ ם לֹא ָרא ּו) :כג( וַ ִּי ַּקח ׁ ֵשם וָ יֶפֶ ת
אֵ ת ֶע ְרוַ ת אֲ ִביהֶ ם ו ְּפנֵיהֶ ם ֲאח ַֹר ִּנית וְ עֶ ְרוַ ת ִ
אֶ ת הַ ּ ִשׂ ְמלָ ה וַ ָּישִׂ ימ ּו ַעל ְׁשכֶ ם ְׁשנֵיהֶ ם וַ יּ ְֵלכ ּו אֲ ח ַֹר ִּנית וַ יְ כַ ּס ּו אֵ ת ֶע ְרוַ ת אֲ ִביהֶ ם ו ְּפנֵיהֶ ם
אח ַֹר ִּנית וְ ֶע ְרוַ ת אֲ ִביהֶ ם לֹא ָרא ּו) :כג( וּנְ סֵ יב ׁ ֵשם וָ יֶפֶ ת יָת ְּכסו ָּתא וְ ׁ ַש ִּוי ּו ַעל ְּכ ַתף ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן וַ אֲ זָל ּו ְמחַ ְּז ִרין
ֲ
וַ ח ֲִפיא ּו יָת ֶע ְריְ ָתא ַדאֲ בוּהוֹ ן וְ אַ ּ ֵפיהוֹ ן ְמחַ ְּז ִרין וְ ֶע ְריְ ָתא ַדאֲ בוּהוֹ ן לָ א חֲזוֹ :

שה לוֹ ְ ּבנוֹ הַ ָּקטָ ן) :כד( וַ ִּייקֶ ץ נֹחַ ִמיֵּינוֹ וַ יּ ֵַדע
אֲשר ָע ָ ׂ
)כד( וַ ִּייקֶ ץ נֹחַ ִמיֵּינוֹ וַ יּ ֵַדע אֵ ת ׁ ֶ
ירא:
יה זְ ֵע ָ
יה ְּב ֵר ּ
ידע יָת דִּ י עֲ בַ ד לֵ ּ
יה וִ ַ
שה לוֹ ְ ּבנוֹ הַ ָּק ָטן) :כד( וְ ִא ְּת ַער נֹחַ ֵמחַ ְמ ֵר ּ
אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ֹאמר אָ רוּר ְּכנ ַָען עֶ בֶ ד
ֹאמר אָ רוּר ְּכנ ַָען ֶעבֶ ד עֲ בָ ִדים יִ ְהיֶה ְלאֶ חָ יו) :כה( וַ יּ ֶ
)כה( וַ יּ ֶ
אֲמר ִליט ְּכנ ַָען ֶעבֶ ד ּ ָפלַ ח ַע ְב ִדין יְ הֵ י לַ אֲ חוֹ ִהי:
עֲ בָ ִדים יִ ְהיֶה ְלאֶ חָ יו) :כה( וַ ַ
ְ
ֹאמר ָּברוּך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י
יהי ְכנ ַַען ֶעבֶ ד לָ מוֹ ) :כו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ָּברו ְּך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ׁ ֵשם וִ ִ
)כו( וַ יּ ֶ
ְ
יהי ְכנ ַַען ֶעבֶ ד לָ מוֹ ) :כו( וַ אֲ ַמר ְּב ִריך יְ ָי אֱלָ הֵ ּה דְּ ׁ ֵשם וִ יהֵ י ְכנ ַַען ַע ְב ָדא ְלהוֹ ן:
ׁ ֵשם וִ ִ
יהי כְ נ ַַען ֶעבֶ ד לָ מוֹ ) :כז( י ְַפ ְּת ֱאל ִֹהים
)כז( י ְַפ ְּת ֱאל ִֹהים ְליֶפֶ ת וְ יִ ְׁשכּ ֹן ְּבאָ הֳ לֵ י ׁ ֵשם וִ ִ
ֵיה דְּ ׁ ֵשם
יה ְּב ַמ ְׁש ְּכנ ּ
יהי ְכנ ַַען ֶעבֶ ד לָ מוֹ ) :כז( י ְַפ ּ ֵתי יְ ָי ְליֶפֶ ת וְ י ְַׁש ֵרי ְׁש ִכינְ ּ ֵת ּ
ְליֶפֶ ת וְ יִ ְׁשכּ ֹן ְ ּבאָ הֳלֵ י ׁ ֵשם וִ ִ
וִ יהֵ י ְכנ ַַען ַע ְב ָדא ְלהוֹ ן:

לש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָ
)כח( וַ יְ ִחי נֹחַ אַ חַ ר הַ ּ ַמבּ וּל ְׁש ׁ
שנָה) :כח( וַ יְ ִחי נֹחַ אַ חַ ר
שנָה) :כח( וַ ֲחיָא נֹחַ ָּב ַתר טוֹ פָ נָא ְּתלַ ת ְמאָ ה וְ חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין:
לש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָ
הַ ּ ַמבּ וּל ְׁש ׁ
שנָה וַ ָיּמֹת) :כט( וַ יְ ִהי ָּכל יְ ֵמי נֹחַ
)כט( וַ יְ ִהי ָּכל יְ ֵמי נֹחַ ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָ
שנָה וַ ָּימֹת) :כט( וַ הֲ ווֹ כָ ל יוֹ ֵמי נֹחַ ְּת ׁ ַשע ְמאָ ה וְ חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ו ִּמית:
ְּת ׁ ַשע מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה וַ ֲח ִמ ּ ִׁשים ׁ ָ
י

)א(

וְ אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ְּבנֵי נֹחַ ׁ ֵשם חָ ם וָ יָפֶ ת וַ ִּי ָ ּו ְלד ּו לָ הֶ ם ָּבנִ ים אַ חַ ר הַ ּ ַמבּ וּל:

וְ אֵ ּ ֶלה ּתוֹ ְלדֹת ְ ּבנֵי נֹחַ ׁ ֵשם חָ ם וָ יָפֶ ת וַ ִּי ָ ּו ְלד ּו לָ הֶ ם ָּבנִ ים אַ חַ ר הַ ּ ַמבּ וּל:

)א(

)א( וְ ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת ְּבנֵי נֹחַ

ׁ ֵשם חָ ם וָ יָפֶ ת וְ ִא ְתיְ ִליד ּו ְלהוֹ ן ְּבנִ ין ָּב ַתר טוֹ פָ נָא:
)ב(

ירס:
ְּבנֵי יֶפֶ ת גּ ֶֹמר ו ָּמגוֹ ג ו ָּמ ַדי וְ יָוָ ן וְ תֻ בָ ל ו ֶּמ ׁ ֶש ְך וְ ִת ָ

ירס:
ו ָּמ ַדי וְ יָוָ ן וְ תֻ בָ ל ו ֶּמ ׁ ֶש ְך וְ ִת ָ

)ב( ְ ּבנֵי יֶפֶ ת גּ ֶֹמר ו ָּמגוֹ ג

ירס:
)ב( ְּבנֵי יֶפֶ ת גּ וֹ ֶמר ו ָּמגוֹ ג ו ָּמ ַדי וְ יָוָ ן וְ תוּבָ ל ו ֶּמ ׁ ֶש ְך וְ ִת ָ
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חק לישראל – פרשת נח יום ו'
)ג( וּבְ נֵי גּ ֶֹמר אַ ְׁש ְּכנַז וְ ִריפַ ת וְ תֹ גַ ְר ָמה) :ג( ו ְּבנֵי גּ ֶֹמר אַ ְׁש ְּכנַז וְ ִריפַ ת וְ תֹ גַ ְר ָמה:

)ג( ו ְּבנֵי

גּ וֹ ֶמר אַ ְׁש ְּכנַז וְ ִריפַ ת וְ תוֹ גַ ְר ָמה:

יש ִּכ ִּתים
ישה וְ ַת ְר ִׁש ׁ
יש ִּכ ִּתים וְ ד ָֹדנִ ים) :ד( ו ְּבנֵי יָ וָ ן א ֱִל ׁ ָ
ישה וְ ַת ְר ִׁש ׁ
)ד( ו ְּבנֵי יָוָ ן א ֱִל ׁ ָ
יש ִּכ ִּתים וְ ד ָֹדנִ ים:
ישה וְ ַת ְר ִׁש ׁ
וְ ד ָֹדנִ ים) :ד( ו ְּבנֵי יָוָ ן אֶ ִל ׁ ָ
)ה (

יש ִל ְל ׁשֹנוֹ ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְּבגוֹ יֵהֶ ם:
ֵמאֵ ֶּלה נִ פְ ְרד ּו ִאיֵּי הַ גּ וֹ יִ ם ְּבאַ ְרצ ָֹתם ִא ׁ

יש ִל ְל ׁשֹנוֹ ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְ ּבגוֹ יֵהֶ ם:
ֵמאֵ ּ ֶלה נִ ְפ ְרד ּו ִאיֵּי הַ גּ וֹ יִ ם ְּבאַ ְרצ ָֹתם ִא ׁ

)ה(

)ה( ֵמ ִא ֵּלין ִא ּ ַת ְפ ָר ׁש ּו נַגְ וַ ת

ֵיה ְלז ְַרעֲ י ְָתהוֹ ן ְּב ַע ְמ ֵמיהוֹ ן:
ישנ ּ
ַע ְמ ַמ ָ ּיא ְּב ַא ְרעֲ הוֹ ן ְּגבַ ר ְל ִל ׁ ָ

)ו( וּבְ נֵי חָ ם כּ ו ּׁש ו ִּמצְ ַריִ ם וּפוּט ו ְּכנ ַָען) :ו( ו ְּבנֵי חָ ם כּ ו ּׁש ו ִּמצְ ַריִ ם וּפוּט ו ְּכנ ַָען:

)ו( ו ְּבנֵי חָ ם

כּ ו ּׁש ו ִּמצְ ַריִ ם וּפוּט ו ְּכנ ַָען:

ו ְּבנֵי כו ּׁש ְסבָ א וַ חֲוִ ילָ ה וְ סַ ְב ּ ָתה וְ ַר ְע ָמה וְ סַ ְב ְּתכָ א ו ְּבנֵי ַר ְע ָמה ְׁשבָ א ו ְּד ָדן:

)ז(

ו ְּבנֵי כו ּׁש ְסבָ א וַ חֲוִ ילָ ה וְ ַס ְב ּ ָתה וְ ַר ְע ָמה וְ ַס ְב ְּתכָ א ו ְּבנֵי ַר ְע ָמה ְׁשבָ א ו ְּד ָדן:

)ז(

)ז( ו ְּבנֵי כו ּׁש ְסבָ א

וַ חֲוִ ילָ ה וְ סַ ְב ּ ָתה וְ ַר ְע ָמה וְ סַ ְב ְּתכָ א ו ְּבנֵי ַר ְע ָמה ְׁשבָ א ו ְּד ָדן:

)ח( וְ כו ּׁש יָלַ ד אֶ ת נִ ְמרֹד הוּא הֵ חֵ ל ִל ְהיוֹ ת ִּגבּ ֹר ָּבאָ ֶרץ:
הֵ חֵ ל ִל ְהיוֹ ת ִּגבּ ֹר ָּבאָ ֶרץ:
)ט (

)ח( וְ כו ּׁש יָלַ ד אֶ ת נִ ְמרֹד הוּא

)ח( וְ כו ּׁש אוֹ ִליד יָת נִ ְמרֹד הוּא ׁ ָש ֵרי ְל ֵמהֲ וֵי גִ ַּבר ּ ַת ִּקיף ְּבאַ ְר ָעא:

נִמרֹד ִּגבּ וֹ ר צַ יִ ד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
הוּא הָ יָה ִּגבּ ֹר צַ יִ ד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל ּ ֵכן יֵאָ ַמר ְּכ ְ

)ט( הוּא הָ ָיה ִּגבּ ֹר צַ יִ ד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל ּ ֵכן יֵאָ ַמר ְּכנִ ְמרֹד ִּגבּ וֹ ר צַ יִ ד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

)ט( הוּא הֲ וָ ה

גִ ַּבר ּ ַת ִ ּקיף קֳ ָדם יְ ָי ַעל ּ ֵכן יִ ְתאַ ַמר ְּכנִ ְמרֹד ִּג ַּבר ַת ִּקיף קֳ ָדם יְ ָי:

אשית ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ ָּבבֶ ל וְ אֶ ֶר ְך וְ אַ ַּכד וְ כַ ְלנֶה ְּבאֶ ֶרץ ִׁש ָ
)י( וַ ְּת ִהי ֵר ִׁ
אשית
נְער) :י( וַ ְּת ִהי ֵר ִׁ
יה ָּבבֶ ל וְ אֶ ֶר ְך וְ אַ ַּכד וְ כַ ְלנֵה
יש ַמ ְלכו ֵּת ּ
ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ ָּבבֶ ל וְ אֶ ֶר ְך וְ אַ ַּכד וְ כַ ְלנֶה ְ ּבאֶ ֶרץ ִׁשנְ ָער) :י( וַ הֲ וָ ה ֵר ׁ
ְּבאַ ְר ָעא ְדבָ בֶ ל:
)יא(

ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא יָצָ א אַ ּ ׁשוּר וַ ִּיבֶ ן אֶ ת נִ ינְ וֵה וְ אֶ ת ְר ֹחבֹת ִעיר וְ אֶ ת ָּכלַ ח:

ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא ָיצָ א אַ ּ ׁשוּר וַ ִּיבֶ ן אֶ ת נִ ינְ וֵה וְ אֶ ת ְר ֹחבֹת ִעיר וְ אֶ ת ָּכלַ ח:

)יא(

)יא( ִמן אַ ְר ָעא )נ"א,

ֵעיצָ ה( הַ ִהיא נְ פַ ק אֲתו ָּראָ ה ו ְּבנָא יָת נִ ינְ ֵוה וְ יָת ְר ֹחבֹת )נ"אְ ,רחוֹ בֵ י( קַ ְר ּ ָתא וְ יָת ָּכלַ ח:

)יב( וְ אֶ ת ֶרסֶ ן ּ ֵבין נִ ינְ וֵה וּבֵ ין ּ ָכלַ ח ִהוא הָ ִעיר הַ ְּגדֹלָ ה) :יב( וְ אֶ ת ֶרסֶ ן ּ ֵבין נִ ינְ וֵה וּבֵ ין
ָּכלַ ח ִהוא הָ ִעיר הַ ְּגדֹלָ ה) :יב( וְ יָת ֶרסֶ ן ּ ֵבין נִ ינְ וֵה וּבֵ ין ָּכלַ ח ִהיא קַ ְר ּ ָתא ַר ְּב ָתא:
ת ִחים) :יג( ו ִּמצְ ַריִ ם
)יג( ו ִּמצְ ַריִ ם יָלַ ד אֶ ת לו ִּדים וְ אֶ ת עֲ נ ִָמים וְ אֶ ת ְלהָ ִבים וְ אֶ ת נ ְַפ ּ ֻ
ת ִחים) :יג( ו ִּמצְ ָראֵ י )נ"א ,ו ִּמצְ ַריִ ם( אוֹ ִליד יָת
יָ לַ ד אֶ ת לו ִּדים וְ אֶ ת עֲ נ ִָמים וְ אֶ ת ְל ָה ִבים וְ אֶ ת נ ְַפ ּ ֻ
לו ָּדאֵ י וְ יָת ַענ ָָמאֵ י וְ יָת ְלהָ בָ אֵ י וְ יָת נ ְַפ ּתוּחָ אֵ י:
)יד(

אֲשר יָצְ א ּו ִמ ּ ׁ ָשם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וְ אֶ ת ַּכ ְפ ּת ִֹרים:
וְ אֶ ת ּ ַפ ְת ֻר ִסים וְ אֶ ת ַּכ ְסלֻ ִחים ׁ ֶ

אֲשר יָצְ א ּו ִמ ּ ׁ ָשם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וְ אֶ ת ַּכ ְפ ּת ִֹרים:
וְ אֶ ת ּ ַפ ְת ֻר ִסים וְ אֶ ת ַּכ ְסלֻ ִחים ׁ ֶ

)יד(

)יד( וְ יָת ּ ַפ ְתרוּסָ אֵ י וְ יָת

ַּכ ְסלוּחָ אֵ י דִּ י נְ פָ ק ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י וְ יָת קַ ּפו ְּטקָ אֵ י:

)טו( ו ְּכנ ַַען יָלַ ד אֶ ת צִ ידֹן ְ ּבכֹרוֹ וְ אֶ ת חֵ ת) :טו( ו ְּכנ ַַען ָילַ ד אֶ ת צִ ידֹן ְ ּבכֹרוֹ וְ אֶ ת חֵ ת:

)טו(

יה וְ יָת חֵ ת:
ו ְּכנ ַַען אוֹ ִליד יָת צִ ידוֹ ן ָּב ְכ ֵר ּ

אמ ִֹרי וְ אֵ ת הַ ִּג ְר ּ ָג ִׁשי) :טז( וְ אֶ ת הַ יְ בו ִּסי וְ אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי וְ אֵ ת
)טז( וְ אֶ ת הַ יְ בו ִּסי וְ אֶ ת הָ ֱ
הַ ִּג ְר ּ ָג ִׁשי) :טז( וְ יָת יְ בוּסָ אֵ י וְ יָת אֱמוֹ ָראֵ י וְ יָת ִּג ְר ּ ָג ׁ ָשאֵ י:
)יז( וְ אֶ ת הַ ִח ִּוי וְ אֶ ת הָ ַע ְר ִקי וְ אֶ ת הַ ִּסינִ י) :יז( וְ אֶ ת הַ ִח ִּוי וְ אֶ ת הָ ַע ְר ִקי וְ אֶ ת הַ ִּסינִ י) :יז( וְ יָת
ִח ָ ּואֵ י וְ יָת ַע ְרקָ אֵ י וְ יָת אַ נְ ּתוֹ סָ אֵ י:
) יח(

וְ אֶ ת הָ אַ ְרוָ ִדי וְ אֶ ת הַ ְּצ ָמ ִרי וְ אֶ ת הַ ח ֲָמ ִתי וְ אַ חַ ר נָפֹ צ ּו ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י:

וְ אֶ ת הָ אַ ְרוָ ִדי וְ אֶ ת הַ ְּצ ָמ ִרי וְ אֶ ת הַ ח ֲָמ ִתי וְ אַ חַ ר נָפֹ צ ּו ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י:

)יח(

)יח( וְ יָת אַ ְרוָ ָדאֵ י וְ יָת

צְ ָמ ָראֵ י וְ יָת ח ֲָמ ָתאֵ י וּבָ ַתר ּ ֵכן ִא ְת ַּבדָּ ר ּו ְזַרעֲ יַת ְּכנַעֲ נָאֵ י:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת נח יום ו'
)יט( וַ יְ ִהי ְּגבוּל הַ ְּכנַעֲ נִ י ִמ ִּצידֹן בּ ֹאֲ כָ ה גְ ָר ָרה ַעד ַעזָּה בּ ֹ ֲאכָ ה ְסד ָֹמה וַ עֲ מ ָֹרה
שע) :יט( וַ יְ ִהי ְּגבוּל הַ ְּכנַעֲ נִ י ִמ ִּצידֹן בּ ֹאֲכָ ה גְ ָר ָרה ַעד ַעזָּה בּ ֹאֲ כָ ה
וְ אַ ְד ָמה וּצְ בֹיִ ם ַעד לָ ׁ ַ
ְסד ָֹמה וַ עֲ מ ָֹרה וְ אַ ְד ָמה וּצְ בֹיִ ם ַעד לָ ׁ ַשע:

)יט( וַ הֲ וָ ה ְּתחוּם ְּכנַעֲ נָאֵ י ִמ ִּצידוֹ ן ָמטֵ י ִלגְ ָרר ַעד ַעזָּה ָמ ֵטי

ִל ְסדוֹ ם וַ עֲ מוֹ ָרה וְ אַ ְד ָמה וּצְ בוֹ יִ ם ַעד לָ ׁ ַשע:

ֹתם ְ ּבגוֹ יֵהֶ ם) :כ( אֵ ּ ֶלה ְבנֵי חָ ם
)כ( אֵ ֶּלה ְבנֵי חָ ם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ְל ׁשֹנ ָֹתם ְּבאַ ְרצ ָ
ישנְ הוֹ ן ְּבאַ ְר ָע ְתהוֹ ן
ֹתם ְ ּבגוֹ יֵהֶ ם) :כ( ִא ּ ֵלין ְּבנֵי חָ ם ְל ַז ְרעֲ י ְָתהוֹ ן ְל ִל ׁ ָ
ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ְל ׁשֹנ ָֹתם ְ ּבאַ ְרצ ָ
ְּב ַע ְמ ֵמיהוֹ ן:

שם י ַֻּלד ּ ַגם הוּא אֲ ִבי ָּכל ְ ּבנֵי ֵעבֶ ר אֲ ִחי יֶפֶ ת הַ ּ ָגדוֹ ל) :כא( ו ְּל ׁ ֵשם י ַֻּלד ּ ַגם
)כא( ו ְּל ׁ ֵ
הוּא אֲ ִבי ָּכל ְּבנֵי ֵעבֶ ר אֲ ִחי יֶפֶ ת הַ ּ ָגדוֹ ל) :כא( ו ְּל ׁ ֵשם ִא ְתיְ ִליד אַ ף הוּא אֲ ב ּוהוֹ ן דְּ כָ ל ְּבנֵי ֵעבֶ ר אֲ חו ִּהי
דְּ יֶפֶ ת ַר ָּבא:

שד וְ לוּד וַ א ֲָרם) :כב( ְ ּבנֵי ׁ ֵשם ֵעילָ ם וְ אַ ּ ׁשוּר
)כב( ְּבנֵי ׁ ֵשם ֵעילָ ם וְ אַ ּ ׁשוּר וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַ
וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַ
אֲרם:
שד וְ לוּד וַ אֲ ָרם) :כב( ְּבנֵי ׁ ֵשם ֵעילָ ם וְ אַ ּ ׁשוּר וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד וְ לוּד וַ ָ
אֲרם
ֶתר וָ ַמ ׁש) :כג( ו ְּבנֵי ָ
גֶתר וָ ַמ ׁש) :כג( ו ְּבנֵי אֲ ָרם עוּץ וְ חוּל וְ ג ֶ
אֲרם עוּץ וְ חוּל וְ ֶ
)כג( וּבְ נֵי ָ
ֶתר וָ ַמ ׁש:
עוּץ וְ חוּל וְ ג ֶ

שלַ ח יָלַ ד אֶ ת עֵ בֶ ר) :כד( וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד יָ לַ ד אֶ ת ׁ ָשלַ ח
)כד( וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד יָלַ ד אֶ ת ׁ ָשלַ ח וְ ׁ ֶ
שלַ ח יָלַ ד אֶ ת ֵעבֶ ר) :כד( וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד אוֹ ִליד יָת ׁ ָשלַ ח וְ ׁ ֶשלַ ח אוֹ ִליד יָת ֵעבֶ ר:
וְ ׁ ֶ

)כה( ו ְּל ֵעבֶ ר י ַֻּלד ְׁשנֵי בָ נִ ים ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד ּ ֶפלֶ ג ִּכי ְבי ָָמיו נִ ְפ ְלגָ ה הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ֵשם אָ חִ יו
י ְָק ָטן) :כה( ו ְּל ֵעבֶ ר י ַֻּלד ְׁשנֵי בָ נִ ים ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד ּ ֶפלֶ ג ִּכי ְב ָי ָמיו נִ ְפ ְלגָ ה הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ֵשם אָ ִחיו י ְָק ָטן:
אֲרי ְּביוֹ מוֹ ִהי ִא ְת ּ ְפ ִליגַ ת אַ ְר ָעא וְ ׁשוּם אֲחו ִּהי י ְָק ָטן:
)כה( ו ְּלעֵ בֶ ר ִא ְתיְ ִליד ּו ְּת ֵרין ְּבנִ ין ׁשוּם חַ ד ּ ֶפלֶ ג ֵ

יָק ָטן ָילַ ד
שלֶ ף וְ אֶ ת חֲצַ ְר ָמוֶת וְ אֶ ת י ַָרח) :כו( וְ ְ
)כו( וְ י ְָק ָטן יָלַ ד אֶ ת אַ ְלמוֹ ָדד וְ אֶ ת ׁ ָ
שלֶ ף וְ אֶ ת חֲצַ ְר ָמוֶת וְ אֶ ת יָ ַרח) :כו( וְ י ְָק ָטן אוֹ ִליד יָת אַ ְלמוֹ ָדד וְ יָת ׁ ָשלֶ ף וְ יָת
אֶ ת אַ ְלמוֹ ָדד וְ אֶ ת ׁ ָ
יָרח:
חֲצַ ְר ָמוֶת וְ יָת ַ

הדוֹ ָרם וְ אֶ ת א ּוזָל וְ אֶ ת דִּ ְקלָ ה) :כז( וְ אֶ ת הֲ דוֹ ָרם וְ אֶ ת אוּזָ ל וְ אֶ ת דִּ ְקלָ ה:
)כז( וְ אֶ ת ֲ

)כז( וְ יָת

הֲדוֹ ָרם וְ יָת א ּוזָל וְ יָת דִּ ְקלָ ה:

ימאֵ ל וְ אֶ ת ְׁשבָ א:
ימאֵ ל וְ אֶ ת ְׁשבָ א) :כח( וְ אֶ ת עוֹ בָ ל וְ אֶ ת ֲא ִב ָ
)כח( וְ אֶ ת עוֹ בָ ל וְ אֶ ת א ֲִב ָ
ימאֵ ל וְ יָת ְׁשבָ א:
)כח( וְ יָת עוֹ בָ ל וְ יָת אֲ ִב ָ

)כט( וְ אֶ ת אוֹ ִפר וְ אֶ ת חֲוִ ילָ ה וְ אֶ ת יוֹ בָ ב ּ ָכל אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי י ְָק ָטן) :כט( וְ אֶ ת אוֹ ִפר וְ אֶ ת
חֲוִ ילָ ה וְ אֶ ת יוֹ בָ ב ָּכל אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי יָ ְק ָטן) :כט( וְ יָת אוֹ ִפר וְ יָת חֲוִ ילָ ה וְ יָת יוֹ בָ ב ָּכל ִא ּ ֵלין ְּבנֵי י ְָק ָטן:
שא בּ ֹאֲכָ ה ְספָ ָרה הַ ר הַ ּ ֶק ֶדם) :ל( וַ יְ ִהי מוֹ ׁ ָשבָ ם ִמ ּ ֵמ ׁ ָשא בּ ֹאֲ כָ ה
)ל( וַ יְ ִהי מוֹ ׁ ָשבָ ם ִמ ּ ֵמ ׁ ָ
ְספָ ָרה הַ ר הַ ּ ֶק ֶדם) :ל( וַ הֲ וָ ה מוֹ ְתבָ נְ הוֹ ן ִמ ּ ֵמ ׁ ָשא ָמטֵ י ִל ְספַ ר טוּר ָמ ִדינְ חָ א:
ֹתם ְלגוֹ יֵהֶ ם) :לא( אֵ ּ ֶלה ְבנֵי ׁ ֵשם
)לא( אֵ ֶּלה ְבנֵי ׁ ֵשם ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ְל ׁשֹנ ָֹתם ְּבאַ ְרצ ָ
ישנְ הוֹ ן ְּבאַ ְר ָע ְתהוֹ ן
ֹתם ְלגוֹ יֵהֶ ם) :לא( ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ׁ ֵשם ְלז ְַרעֲ י ְָתהוֹ ן ְל ִל ׁ ָ
ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ְל ׁשֹנ ָֹתם ְ ּבאַ ְרצ ָ
ְל ַע ְמ ֵמיהוֹ ן:

)לב( אֵ ֶּלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְּבנֵי נֹחַ ְלתוֹ ְלד ָֹתם ְּבגוֹ יֵהֶ ם ו ֵּמאֵ ֶּלה נִפְ ְרד ּו הַ גּ וֹ יִ ם ָּבאָ ֶרץ אַ חַ ר
הַ ּ ַמבּ וּל) :לב( אֵ ּ ֶלה ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְ ּבנֵי נֹחַ ְלתוֹ ְלד ָֹתם ְ ּבגוֹ יֵהֶ ם ו ֵּמאֵ ּ ֶלה נִ ְפ ְרד ּו הַ גּ וֹ יִ ם ָּבאָ ֶרץ אַ חַ ר
הַ ּ ַמבּ וּל:

)לב( ִא ּ ֵלין ז ְַרעֲ יַת ְּבנֵי נֹחַ ְלתו ְּל ָד ְתהוֹ ן ְּב ַע ְמ ֵמיהוֹ ן ו ֵּמ ִא ּ ֵלין ִא ּ ַת ְפ ָר ׁש ּו ַע ְמ ַמ ּיָא ְּבאַ ְר ָעא ָּב ַתר טוֹ פָ נָא:

שפָ ה אֶ חָ ת ו ְּדבָ ִרים אֲחָ ִדים) :א( וַ יְ ִהי כָ ל הָ אָ ֶרץ ָ ׂשפָ ה אֶ חָ ת
יא )א( וַ יְ ִהי כָ ל הָ אָ ֶרץ ָ ׂ
ישן חָ ד ו ַּמ ְמלַ ל חָ ד:
ו ְּדבָ ִרים אֲ חָ ִדים) :א( וַ הֲ וָ ה כָ ל אַ ְר ָעא ִל ׁ ָ
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שם) :ב( וַ יְ ִהי ְּבנ ְָס ָעם
נְער וַ יּ ְֵׁשב ּו ׁ ָ
)ב( וַ יְ ִהי ְּבנ ְָס ָעם ִמ ּ ֶק ֶדם וַ ִּי ְמצְ א ּו ִב ְק ָעה ְּבאֶ ֶרץ ִׁש ָ
יתא וְ אַ ְׁש ָּכח ּו ִּב ְקעֲ ָתא
שם) :ב( וַ הֲוָ ה ְּב ִמ ּ ַט ְלהוֹ ן ְּבקַ ְד ֵמ ָ
ִמ ּ ֶק ֶדם וַ ִּי ְמ ְצא ּו ִב ְק ָעה ְ ּבאֶ ֶרץ ִׁשנְ ָער וַ יּ ְֵׁשב ּו ׁ ָ
יתיב ּו ַת ּ ָמן:
ְּבאַ ְר ָעא ְדבָ בֶ ל וִ ִ

נִל ְּבנָה ְלבֵ נִ ים וְ נִ שְׂ ְרפָ ה ִלשְׂ ֵרפָ ה וַ ְּת ִהי לָ הֶ ם
יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו הָ בָ ה ְ
ֹאמר ּו ִא ׁ
)ג( וַ יּ ְ
יש אֶ ל ֵרעֵ ה ּו הָ בָ ה נִ ְל ְ ּבנָה
ֹאמר ּו ִא ׁ
ֹמר) :ג( וַ יּ ְ
הַ ְ ּלבֵ נָה ְלאָ בֶ ן וְ הַ חֵ ָמר הָ יָה לָ הֶ ם לַ ח ֶ
אֲמר ּו ְּגבַ ר
ֹמר) :ג( וַ ָ
ְלבֵ נִ ים וְ נִ שְׂ ְרפָ ה ִלשְׂ ֵרפָ ה וַ ְּת ִהי לָ הֶ ם ַה ְ ּלבֵ נָה ְלאָ בֶ ן וְ הַ חֵ ָמר הָ ָיה לָ הֶ ם לַ ח ֶ
ימ ָרא הֲ וָ ה
יה הָ ב ּו נִ ְר ֵמי ִל ְבנִ ין וְ נִ שְׂ ְר ִפנּ וּן ְּבנו ָּרא יוֹ קַ ְד ּ ָתא )נ"יְּ ,בנו ָּרא( וַ הֲ וַ ת ְלהוֹ ן ְל ִבנְ ּ ָתא ְלאַ ְבנָא וְ חֵ ָ
ְלחַ ְב ֵר ּ
יע:
ְלהוֹ ן ְל ִׁש ַ

שה ָּלנ ּו ׁ ֵשם ּ ֶפן נָפוּץ
ֹאשוֹ בַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נַעֲ ֶ ׂ
ֹאמר ּו הָ בָ ה נִ ְבנֶה ָּלנ ּו ִעיר ו ִּמגְ דָּ ל וְ ר ׁ
)ד( וַ יּ ְ
שה ָּלנ ּו
ֹאשוֹ בַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נַעֲ ֶ ׂ
ֹאמר ּו הָ בָ ה נִ ְבנֶה ָּלנ ּו ִעיר ו ִּמגְ דָּ ל וְ ר ׁ
ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ) :ד( וַ יּ ְ
יה ָמטֵ י ַעד צֵ ית ְׁש ַמ ָ ּיא
יש ּ
אֲמר ּו הָ ב ּו נִ ְבנֵי לָ נָא קַ ְר ּ ָתא ו ַּמגְ דְּ לָ א וְ ֵר ׁ ֵ
שם ּ ֶפן נָפוּץ ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ) :ד( וַ ָ
ֵׁ
יל ָמא נִ ְת ַּבדַּ ר ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל אַ ְר ָעא:
וְ נ ְַע ּ ֵביד לָ נָא ׁשוּם דִּ ְ

)ה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ִל ְראֹ ת אֶ ת הָ ִעיר וְ אֶ ת הַ ּ ִמגְ דָּ ל ׁ ֶ
אֲשר ָּבנ ּו ְ ּבנֵי הָ אָ ָדם) :ה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה
שר ָּבנ ּו ְּבנֵי הָ אָ ָדם) :ה( וְ ִא ְת ְּג ִלי יְ ָי ְל ִא ְת ּ ְפ ָר ָעא ַעל עוֹ בָ ֵדי קַ ְר ּ ָתא
ִל ְראֹ ת אֶ ת הָ ִעיר וְ אֶ ת הַ ּ ִמגְ דָּ ל אֲ ׁ ֶ
ו ַּמגְ דְּ לָ א דִּ י ְבנוֹ ְּבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא:

ֹאמר יְ הֹוָ ה הֵ ן ַעם אֶ חָ ד וְ ָ ׂשפָ ה אַ חַ ת ְלכֻ ָּלם וְ זֶה הַ ִח ָּלם לַ עֲ שׂ וֹ ת וְ ַע ּ ָתה לֹא
)ו( וַ יּ ֶ
שפָ ה אַ חַ ת ְלכֻ ָּלם
ֹאמר יְ הֹוָ ה הֵ ן ַעם אֶ חָ ד וְ ָ ׂ
שר יָזְ מ ּו לַ עֲ שׂ וֹ ת) :ו( וַ יּ ֶ
יִ ָּבצֵ ר ֵמהֶ ם כּ ֹל אֲ ׁ ֶ
וְ ֶזה הַ ִח ָּלם לַ עֲ שׂ וֹ ת וְ ַע ּ ָתה לֹא יִ ָּבצֵ ר ֵמהֶ ם ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ָיזְ מ ּו לַ עֲ שׂ וֹ ת:

ישן
)ו( וַ אֲ ַמר יְ ָי הָ א ַע ּ ָמא חַ ד וְ ִל ׁ ָ

חַ ד ְלכָ ְ ּלהוֹ ן וְ ֵדין דְּ ׁ ָש ִרי ּו ְל ֶמ ְע ָּבד ו ְּכ ַען לָ א יִ ִּת ְמנַע ִמ ְּנהוֹ ן כּ ֹל דִּ חַ ּ ִׁשיב ּו ְל ֶמ ְע ָּבד:

יש שְׂ פַ ת ֵר ֵעה ּו) :ז( הָ בָ ה
אֲשר לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ִא ׁ
)ז( הָ בָ ה נ ְֵר ָדה וְ נ ְָבלָ ה ׁ ָשם שְׂ פָ ָתם ׁ ֶ
נ ְֵר ָדה וְ נ ְָבלָ ה ׁ ָשם שְׂ פָ ָתם אֲ ׁ ֶשר לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ִא ׁ
ישנְ הוֹ ן
יש שְׂ פַ ת ֵר ֵעה ּו) :ז( הָ ב ּו נִ ְת ְּג ִלי וּנְ בַ ְל ּ ֵבל ּ ַת ּ ָמן ִל ׁ ָ
יה:
ישן חַ ְב ֵר ּ
דִּ לָ א יִ ְׁש ְמעוּן ֱאנ ַׁש ) ְּגבַ ר( ִל ׁ ַ

שם ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ וַ יּ ְַחדְּ ל ּו ִלבְ נֹת הָ ִעיר) :ח( וַ יָּפֶ ץ יְ הֹוָ ה
)ח( וַ יָּפֶ ץ יְ הֹוָ ה אֹ ָתם ִמ ּ ׁ ָ
שם ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ וַ ַיּ ְחדְּ ל ּו ִל ְבנֹת הָ ִעיר) :ח( וּבַ דַּ ר יְ ָי י ְָתהוֹ ן ִמ ּ ַת ּ ָמן ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל אַ ְר ָעא
אֹ ָתם ִמ ּ ׁ ָ
ו ְּמנָע ּו ְל ִמ ְב ֵני )נ"י ,וְ ִא ְת ְמנָע ּו ִמ ְ ּל ִמ ְבנֵי( קַ ְר ּ ָתא:

)ט( ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁש ָמ ּה ָּבבֶ ל ִּכי ׁ ָשם ָּבלַ ל יְ הֹוָ ה שְׂ פַ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ ו ִּמ ּ ׁ ָשם הֱ ִפיצָ ם
יְ הֹוָ ה ַעל ּ ְפנֵי ּ ָכל הָ אָ ֶרץ) :ט( ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁש ָמ ּה ָּבבֶ ל ִּכי ׁ ָשם ָּבלַ ל יְ הֹוָ ה שְׂ פַ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ
הֱפיצָ ם יְ הֹוָ ה ַעל ּ ְפנֵי ָּכל הָ אָ ֶרץ:
ו ִּמ ּ ׁ ָשם ִ

ישן ָּכל אַ ְר ָעא
אֲרי ַת ּ ָמן ַּב ְל ּ ֵבל יְ ָי ִל ׁ ַ
)ט( ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ַמ ּה ָּבבֶ ל ֵ

ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן ַּבדָּ ִרנּ וּן יְ ָי ַעל אַ ּ ֵפי ָּכל אַ ְר ָעא:

)י( אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ׁ ֵשם ׁ ֵשם ּ ֶבן ְמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ָשד ְׁשנ ַָתיִ ם אַ חַ ר
הַ ּ ַמבּ וּל) :י( אֵ ּ ֶלה ּתוֹ ְלדֹת ׁ ֵשם ׁ ֵשם ּ ֶבן ְמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ָשד ְׁשנ ַָתיִ ם אַ חַ ר הַ ּ ַמבּ וּל:
)י( ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת ׁ ֵשם ׁ ֵשם ַּבר ְמאָ ה ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ָשד ּ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין ָּב ַתר טוֹ פָ נָא:
)יא(

ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:
וַ יְ ִחי ׁ ֵשם אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ָשד ח ֵ

)יא( וַ יְ ִחי ׁ ֵשם אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ָשד ֲח ֵמ ׁש מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)יא( וַ ֲחיָא ׁ ֵשם

ֲמ ׁש ְמאָ ה ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ָשד ח ֵ

שלַ ח) :יב( וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד חַ י חָ ֵמ ׁש
לשים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ׁ ָ
)יב( וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד חַ י חָ ֵמ ׁש ו ְּׁש ִׁ
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ׁ ָשלַ ח:
שלַ ח) :יב( וְ אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד ֲחיָא ְּתלָ ִתין וַ ח ֵ
לשים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ׁ ָ
ו ְּׁש ִׁ

לש ׁ ָשנִ ים וְ אַ ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ׁ ָשנָה
)יג( וַ יְ ִחי אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ׁ ֶשלַ ח ׁ ָש ׁ
לש ׁ ָשנִ ים וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת
וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :יג( וַ יְ ִחי אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ׁ ֶשלַ ח ׁ ָש ׁ
ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)יג( וַ ֲחיָא אַ ְר ּ ַפ ְכ ׁ ַשד ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת ׁ ֶשלַ ח אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ו ְּתלָ ת ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין

ו ְּבנָן:
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חק לישראל – פרשת נח יום ו'
לשים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ֵעבֶ ר) :יד( וְ ׁ ֶשלַ ח חַ י ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָ
)יד( וְ ׁ ֶשלַ ח חַ י ְׁש ִׁ
ֵעבֶ ר) :יד( וְ ׁ ֶשלַ ח ֲחיָא ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ֵעבֶ ר:

לש ׁ ָשנִ ים וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
)טו( וַ יְ ִחי ׁ ֶשלַ ח אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ֵעבֶ ר ׁ ָש ׁ
לש ׁ ָשנִ ים וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :טו( וַ יְ ִחי ׁ ֶשלַ ח אַ חֲ ֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת עֵ בֶ ר ׁ ָש ׁ
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)טו( וַ ֲחיָא ׁ ֶשלַ ח ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת ֵעבֶ ר אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ו ְּתלָ ת ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:

לשים
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ּ ָפלֶ ג) :טז( וַ יְ ִחי עֵ בֶ ר אַ ְר ַּבע ו ְּׁש ִׁ
לשים ׁ ָ
)טז( וַ יְ ִחי ֵעבֶ ר אַ ְר ַּבע ו ְּׁש ִׁ
ָׁ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ּ ָפלֶ ג) :טז( וַ ֲחיָא ֵעבֶ ר ְּתלָ ִתין וְ אַ ְר ַּבע ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ּ ָפלֶ ג:

לשים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
)יז( וַ יְ ִחי ֵעבֶ ר אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ּ ֶפלֶ ג ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :יז( וַ יְ ִחי ֵעבֶ ר אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ּ ֶפלֶ ג ְׁש ִׁ
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)יז( וַ ֲחיָא ֵעבֶ ר ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת ּ ֶפלֶ ג אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:

לשים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ְרע ּו) :יח( וַ יְ ִחי פֶ לֶ ג ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָ
)יח( וַ יְ ִחי פֶ לֶ ג ְׁש ִׁ
ְרע ּו) :יח( וַ ֲחיָא פֶ לֶ ג ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ְרע ּו:

אתיִ ם ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים
)יט( וַ יְ ִחי פֶ לֶ ג אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ְרע ּו ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ו ָּמ ַ
אתיִ ם ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:
וּבָ נוֹ ת) :יט( וַ יְ ִחי פֶ לֶ ג אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ְרע ּו ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ו ָּמ ַ
אתן ו ְּת ׁ ַשע ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
)יט( וַ ֲחיָא פֶ לֶ ג ָּב ַתר ְדּ אוֹ ִליד יָת ְרע ּו ָמ ָ

לשים
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת שְׂ רוּג) :כ( וַ יְ ִחי ְרע ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ו ְּׁש ִׁ
לשים ׁ ָ
)כ( וַ יְ ִחי ְרע ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ו ְּׁש ִׁ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת שְׂ רוּג) :כ( וַ ֲחיָא ְרע ּו ְּתלָ ִתין וְ ַת ְר ּ ֵתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת שְׂ רוּג:
ָׁ

אתיִ ם ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים
)כא( וַ יְ ִחי ְרע ּו אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת שְׂ רוּג ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ו ָּמ ַ
אתיִ ם ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים
וּבָ נוֹ ת) :כא( וַ יְ ִחי ְרע ּו אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת שְׂ רוּג ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ו ָּמ ַ
וּבָ נוֹ ת:

אתן ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
)כא( וַ ֲחיָא ְרע ּו ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת שְׂ רוּג ָמ ָ

לשים ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת נָחוֹ ר) :כב( וַ יְ ִחי שְׂ רוּג ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָ
)כב( וַ יְ ִחי שְׂ רוּג ְׁש ִׁ
נָחוֹ ר) :כב( וַ ֲחיָא שְׂ רוּג ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת נָחוֹ ר:
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :כג( וַ יְ ִחי
אתיִ ם ׁ ָ
)כג( וַ יְ ִחי שְׂ רוּג אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת נָחוֹ ר ָמ ַ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :כג( וַ ֲחיָא שְׂ רוּג ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת
אתיִ ם ׁ ָ
שְׂ רוּג אַ חֲ ֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת נָחוֹ ר ָמ ַ
אתן ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:
נָחוֹ ר ָמ ָ

שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ּ ָת ַרח) :כד( וַ יְ ִחי נָחוֹ ר ּ ֵת ׁ ַשע וְ עֶ שְׂ ִרים
)כד( וַ יְ ִחי נָחוֹ ר ּ ֵת ׁ ַשע וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת ּ ָת ַרח) :כד( וַ ֲחיָא נָחוֹ ר ַעשְׂ ִרין ו ְּת ׁ ַשע ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת ּ ָת ַרח:
ָׁ

)כה( וַ יְ ִחי נָחוֹ ר אַ ח ֲֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ּ ֶת ַרח ְּת ׁ ַשע עֶ שְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת) :כה( וַ יְ ִחי נָחוֹ ר אַ חֲ ֵרי הוֹ ִלידוֹ אֶ ת ּ ֶת ַרח ְּת ׁ ַשע עֶ שְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ו ְּמאַ ת ׁ ָשנָה וַ יּוֹ לֶ ד
ָּבנִ ים וּבָ נוֹ ת:

)כה( וַ ֲחיָא נָחוֹ ר ָּב ַתר דְּ אוֹ ִליד יָת ּ ֶת ַרח ְמאָ ה ו ְּת ׁ ַשע עֲ ַ ׂשר ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד ְּבנִ ין ו ְּבנָן:

שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת אַ ְב ָרם אֶ ת נָחוֹ ר וְ אֶ ת הָ ָרן) :כו( וַ יְ ִחי ֶת ַרח
)כו( וַ יְ ִחי ֶת ַרח ִׁשבְ ִעים ׁ ָ
שנָה וַ יּוֹ לֶ ד אֶ ת אַ ְב ָרם אֶ ת נָחוֹ ר וְ אֶ ת הָ ָרן) :כו( וַ ֲחיָא ֶת ַרח ִׁש ְב ִעין ְׁשנִ ין וְ אוֹ ִליד יָת אַ ְב ָרם יָת
ִׁש ְב ִעים ׁ ָ
נָחוֹ ר וְ יָת הָ ָרן:

)כז( וְ אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ּ ֶת ַרח ּ ֶת ַרח הוֹ ִליד אֶ ת אַ ְב ָרם אֶ ת נָחוֹ ר וְ אֶ ת הָ ָרן וְ הָ ָרן הוֹ ִליד
אֶ ת לוֹ ט) :כז( וְ אֵ ּ ֶלה ּתוֹ ְלדֹת ּ ֶת ַרח ּ ֶת ַרח הוֹ ִליד אֶ ת אַ ְב ָרם אֶ ת נָחוֹ ר וְ אֶ ת הָ ָרן וְ הָ ָרן הוֹ ִליד
אֶ ת

לוֹ ט) :כז( וְ ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת ּ ֶת ַרח ּ ֶת ַרח אוֹ ִליד יָת אַ ְב ָרם יָת נָחוֹ ר וְ יָת הָ ָרן וְ הָ ָרן אוֹ ִליד יָת לוֹ ט:

ָמת הָ ָרן ַעל ּ ְפנֵי ּ ֶת ַרח אָ ִביו ְּבאֶ ֶרץ מוֹ לַ ְד ּתוֹ ְ ּבאוּר ַּכשְׂ דִּ ים) :כח( וַ ָּי ָמת הָ ָרן
)כח( וַ יּ ָ
ת ַרח אָ ִביו ְ ּבאֶ ֶרץ מוֹ לַ ְד ּתוֹ ְ ּבאוּר ַּכשְׂ דִּ ים) :כח( ו ִּמית הָ ָרן ַעל אַ ּ ֵפי ּ ֶת ַרח אֲ בו ִּהי ְּבאַ ְר ָעא
ַעל ּ ְפנֵי ּ ֶ
יה ְּבאו ָּרא ְדכַ ְסדָּ אֵ י:
ְדי ַָּלדו ֵּת ּ
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)כט( וַ ִּי ַּקח אַ בְ ָרם וְ נָחוֹ ר לָ הֶ ם נ ִָׁשים ׁ ֵשם אֵ ׁ ֶשת אַ ְב ָרם ָ ׂש ָרי וְ ׁ ֵשם אֵ ׁ ֶשת נָחוֹ ר
ִמ ְל ּ ָכה ַּבת הָ ָרן אֲ ִבי ִמ ְל ּ ָכה וַ אֲ ִבי יִ ְס ּ ָכה) :כט( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרם וְ נָחוֹ ר לָ הֶ ם נ ִָׁשים ׁ ֵשם אֵ ׁ ֶשת
אֲבי יִ ְס ָּכה) :כט( וּנְ ִסיב אַ ְב ָרם וְ נָחוֹ ר
ש ָרי וְ ׁ ֵשם אֵ ׁ ֶשת נָחוֹ ר ִמ ְל ָּכה ַּבת הָ ָרן אֲ ִבי ִמ ְל ָּכה וַ ִ
אַ ְב ָרם ָ ׂ
ְלהוֹ ן נְ ִׁשין ׁשוּם ִא ּ ַתת אַ ְב ָרם ָ ׂש ָרי וְ ׁשוּם ִא ּ ַתת נָחוֹ ר ִמ ְל ָּכה ַּבת הָ ָרן אֲ בוּהָ א ְד ִמ ְל ָּכה וַ אֲ בוּהָ א ְדיִ ְס ָּכה:

ש ַרי עֲ קָ ָרה אֵ ין לָ ּה וָ לָ ד:
ש ַרי עֲ קָ ָרה אֵ ין לָ ּה וָ לָ ד) :ל( וַ ְּת ִהי ָ ׂ
)ל( וַ ְּת ִהי ָ ׂ

ש ַרי עֲ קָ ָרה
)ל( וַ הֲוַ ת ָ ׂ

לֵ ית לָ ּה וְ לָ ד:

ש ַרי ַּכ ָּלתוֹ אֵ ׁ ֶשת
)לא( וַ ִּי ַּקח ּ ֶת ַרח אֶ ת אַ בְ ָרם ְּבנוֹ וְ אֶ ת לוֹ ט ֶּבן הָ ָרן ּ ֶבן ְּבנוֹ וְ אֵ ת ָ ׂ
אַ ְב ָרם ְּבנוֹ וַ יֵּצְ א ּו ִא ּ ָתם ֵמאוּר ַּכשְׂ דִּ ים לָ לֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְּכנ ַַען וַ ָיּבֹא ּו ַעד חָ ָרן וַ יּ ְֵׁשב ּו
ש ַרי ַּכ ָּלתוֹ אֵ ׁ ֶשת אַ ְב ָרם
שם) :לא( וַ ִּי ַּקח ּ ֶת ַרח אֶ ת אַ ְב ָרם ְ ּבנוֹ וְ אֶ ת לוֹ ט ּ ֶבן ָה ָרן ּ ֶבן ְּבנוֹ וְ אֵ ת ָ ׂ
ָׁ
ְּבנוֹ וַ יֵּצְ א ּו ִא ּ ָתם ֵמאוּר ַּכשְׂ דִּ ים לָ לֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְּכנ ַַען וַ ָּיבֹא ּו ַעד חָ ָרן וַ יּ ְֵׁשב ּו ׁ ָ
שם) :לא( ו ְּדבַ ר ּ ֶת ַרח
יה וּנְ פָ ק ּו ִע ּ ְמהוֹ ן ֵמאו ָּרא ְדכַ ְסדָּ אֵ י
יה ִא ּ ַתת אַ ְב ָרם ְּב ֵר ּ
יה וְ יָת ָ ׂש ַרי ַּכ ָּל ֵת ּ
יה וְ יָת לוֹ ט ַּבר הָ ָרן ַּבר ְּב ֵר ּ
יָת אַ ְב ָרם ְּב ֵר ּ
יתיב ּו ַת ּ ָמן:
ְל ֵמיזַל ְלאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען וַ אֲ תוֹ ַעד חָ ָרן וִ ִ
ָמת ּ ֶת ַרח ְ ּבחָ ָרן) :לב( וַ ִּי ְהי ּו יְ ֵמי
אתיִ ם ׁ ָשנָה וַ יּ ָ
)לב( וַ ִּי ְהי ּו יְ ֵמי ֶת ַרח חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ָּמ ַ
ֲמ ׁש ְׁשנִ ין ו ִּמית ּ ֶת ַרח
אתן וַ ח ֵ
ת ַרח ְ ּבחָ ָרן) :לב( וַ הֲ ווֹ יוֹ ֵמי ֶת ַרח ָמ ָ
אתיִ ם ׁ ָשנָה וַ ָּי ָמת ּ ֶ
ֶת ַרח חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ו ָּמ ַ
ְּבחָ ָרן:

רש"י
)טז( אתה ואשתך וגו'  -איש ואשתו כאן
התיר להם תשמיש המטה:
)יז( הוצא  -הוצא כתיב היצא קרי .היצא
אמור להם שיצאו הוצא אם אינם רוצים לצאת
הוציאם אתה :ושרצו בארץ  -ולא בתיבה
מגיד שאף הבהמה והעוף נאסרו בתשמיש:
)יט( למשפחתיהם  -קבלו עליהם על מנת
לידבק במינן:
)כ( מכל הבהמה הטהורה  -אמר לא צוה לי
הקב"ה להכניס מאלו ז' ז' אלא כדי להקריב
קרבן מהם )ב"ר פ' כ"ו ופ' ל"ד(:
)כא( מנעריו  -מנעריו כתיב משננער לצאת
ממעי אמו נתן בו יצר הרע :לא אסף  -ולא
אסף .כפל הדבר לשבועה הוא שכתוב אשר
נשבעתי מעבור מי נח ולא מצינו בה שבועה
אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה וכן דרשו
חכמים במסכת שבועות )דף לז(:
)כב( עוד כל ימי הארץ וגו' לא ישבתו  -ו'
עתים הללו שני חדשים לכל אחד ואחד כמו
ששנינו חצי תשרי ומרחשון וחצי כסליו זרע.
חצי כסליו וטבת וחצי שבט קור וכו' בב"מ
)דף קג( )ס"א עוד כל ימי כלומר תמיד כמו
עוד טומאתו בו( :קור  -קשה מחורף :חורף
 עת זרע שעורים וקטנית החריפין להתבשלמהר .קור הוא חצי שבט ואדר וחצי ניסן

)מהרש"ל קציר חצי ניסן ואייר וחצי סיון(:
קיץ  -הוא זמן לקיטת תאנים וזמן שמייבשים
אותן בשדות ושמו קיץ כמו )שמואל טז(
והלחם והקיץ לאכול הנערים :חום  -הוא
סוף ימות החמה חצי אב ואלול וחצי תשרי
שהעולם חם ביותר כמו ששנינו במסכת יומא
שלהי קייטא קשי' מקייטא :ויום ולילה לא
ישבתו  -מכלל ששבתו כל ימות המבול שלא
שמשו המזלות ולא ניכר בין יום ובין לילה
)ב"ר פכ"ה ופ' לד( :לא ישבתו .לא יפסקו כל
אלה מלהתנהג כסדרן:
)ב( וחתכם  -ואימתכם כמו תראו חתת )איוב
ו( .ואגדה לשון חיות )סנהדרין צח שבת קנא(
שכל זמן שהתינוק בן יומו חי אין אתה צריך
לשומרו מן העכברים עוג מלך הבשן מת צריך
לשומרו מן העכברים שנאמר ומוראכם
וחתכם יהיה אימתי יהיה מוראכם על החיות
כל זמן שאתם חיים:
)ג( לכם יהיה לאכלה ) -סנהדרין קט( שלא
הרשיתי לאדם הראשון בשר אלא ירק עשב
ולכם כירק עשב שהפקרתי לאדם הראשון
נתתי לכם את כל:
)ד( בשר בנפשו  -אסר להם אבר מן החי
כלומר כל זמן שנפשו בו לא תאכלו הבשר:
בנפשו דמו  -בעוד נפשו בו :בשר בנפשו לא
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תאכלו  -הרי אבר מן החי ואף בנפשו דמו
לא תאכלו הרי דם מן החי:
)ה( ואך את דמכם  -אף ע"פ שהתרתי לכם
נטילת נשמה בבהמה את דמכם אדרוש
מהשופך דם עצמו :לנפשותיכם  -אף החונק
עצמו אע"פ שלא יצא ממנו דם :מיד כל חיה
 לפי שחטאו דור המבול והופקרו למאכלחיות רעות לשלוט בהן שנאמר )תהלים מט(
נמשל כבהמות נדמו לפיכך הוצרך להזהיר
עליהן את החיות :ומיד האדם  -מיד ההורג
במזיד ואין עדים אני אדרוש :מיד איש אחיו
 מיד שהוא אוהב לו כאח והרגו שוגג אניאדרוש אם לא יגלה ויבקש על עונו לימחל
שאף השוגג צריך כפרה ואם אין עדים לחייבו
גלות והוא אינו נכנע הקדוש ברוך הוא דורש
ממנו .כמו שדרשו רבותינו והא להים אנה
לידו במסכת מכות הקדוש ברוך הוא מזמנן
לפונדק אחד וכו':
)ו( באדם דמו ישפך  -אם יש עדים המיתוהו
אתם למה כי בצלם אלהים וגו' :עשה את
האדם  -זה מקרא חסר וצריך להיות עשה
העושה את האדם וכן הרבה במקרא:
)ז( ואתם פרו ורבו ) -כתובות ה( לפי פשוטו
הראשונה לברכה וכאן לצווי ולפי מדרשו
להקיש מי שאינו עוסק בפריה ורביה לשופך
דמים )יבמות סה(:
)ט( ואני הנני  -מסכים אני עמך שהיה נח
דואג לעסוק בפריה ורביה עד שהבטיחו
הקדוש ברוך הוא שלא לשחת העולם עוד וכן
עשה ובאחרונה אמר לו הנני מסכים לעשות
קיום וחוזק ברית להבטחתי ואתן לך אות:
)י( חית הארץ אתכם  -הם המתהלכים עם
הבריות :מכל יוצאי התבה  -להביא שקצים
ורמשים :לכל חית הארץ  -להביא המזיקין
שאינן בכלל החיה אשר אתכם שאין הילוכן
עם הבריות:
)יא( והקימותי  -אעשה קיום לבריתי ומהו
קיומו את הקשת כמו שמסיים והולך:
)יב( לדרת עולם  -נכתב חסר שיש דורות
שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו
כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של
רבי שמעון בן יוחאי )ב"ר(:

)יד( בענני ענן  -כשתעלה במחשבה לפני
להביא חשך ואבדון לעולם:
)טז( בין אלהים ובין כל נפש חיה  -בין מדת
הדין של מעלה וביניכם שהיה לו לכתוב ביני
ובין כל נפש חיה .אלא זהו מדרשו כשתבא
מדת הדין לקטרג עליכם )לחייב אתכם( אני
רואה את האות ונזכר:
)יז( זאת אות הברית  -הראהו הקשת ואמר
לו הרי האות שאמרתי:
)יח( וחם הוא אבי כנען  -למה הוצרך לומר
כאן לפי שהפרשה עסוקה ובאה בשכרותו של
נח שקלקל בה חם ועל ידו נתקלל כנען
ועדיין לא כתב תולדות חם ולא ידענו שכנען
בנו לפיכך הוצרך לומר כאן וחם הוא אבי
כנען:
)כ( ויחל ) -ב"ר( עשה עצמו חולין שהי' לו
לעסוק תחלה בנטיעה אחרת :איש האדמה -
אדוני האדמה כמו )רות א( איש נעמי :ויטע
כרם  -כשנכנס לתיבה הכניס עמו זמורות
ויחורי תאנים )ב"ר(:
)כא( אהלו  -אהלה כתיב רמז לי' שבטים
שנקראו על שם שומרון שנקראת אהלה שגלו
על עסקי היין שנאמר )עמוס ו( השותים
במזרקי יין :ויתגל  -לשון ויתפעל:
)כב( וירא חם אבי כנען ) -ב"ר( יש
מרבותינו אומרים כנען ראה והגיד לאחיו
לכך הוזכר על הדבר ונתקלל :וירא את ערות
אביו  -יש אומרים סרסו )סנהדרין ע( ויש
אומרים רבעו )ב"ר(:
)כג( ויקח שם ויפת  -אין כתיב ויקחו אלא
ויקח )סנהדרין ע( לימד על שם שנתאמץ
במצוה יותר מיפת לכך זכו בניו לטלית של
ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו שנאמר
)יחזקאל לט( אתן לגוג מקום שם קבר .וחם
שבזה את אביו נאמר בזרעו )ישעיה כ( כן
ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות
כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת
וגו' :ופניהם אחורנית  -למה נאמר פעם
שניה מלמד שכשקרבו אצלו והוצרכו להפוך
עצמם לכסותו הפכו פניהם אחורנית:
)כד( בנו הקטן  -הפסול והבזוי כמו )ירמיה
מט( הנה קטן נתתיך בגוים בזוי:
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)כה( ארור כנען  -אתה גרמת לי שלא אוליד
בן רביעי אחר לשמשני ארור בנך רביעי
להיות משמש את זרעם של אלו הגדולים
שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה .ומה
ראה חם שסרסו אמר להם לאחיו אדם
הראשון שני בנים היו לו והרג זה את זה
בשביל ירושת העולם ואבינו יש לו ג' בנים
ועודנו מבקש בן רביעי:
)כו( ברוך ה' אלהי שם  -שעתיד לשמור
הבטחתו לזרעו לתת להם את ארץ כנען :ויהי
 להם כנען למס עובד:)כז( יפת אלהים ליפת  -מתורגם יפת ירחיב:
וישכון באהלי שם  -ישרה שכינתו בישראל
ומדרש חכמים אע"פ שיפת להים ליפת שבנה
כורש שהיה מבני יפת בית שני לא שרתה בו
שכינה והיכן שרתה במקדש ראשון שבנה
שלמה שהיה מבני שם :ויהי כנען עבד .אף
משיגלו בני שם ימכרו להם עבדים מבני
כנען:
)ב( ותירס  -זו פרס )בראשית רבה(:
)ח( להיות גבור  -להמריד כל העולם על
הקב"ה בעצת דור הפלגה:
)ט( גבור ציד  -צד דעתן של בריות בפיו
והטען למרוד במקום :לפני ה'  -מתכוין
להקניטו על פניו :על כן יאמר  -על כל
אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין
למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד )ב"ר(:
)יא( מן הארץ  -כיון שראה אשור את בניו
שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל
יצא מתוכם )ב"ר(:
)יב( העיר הגדולה  -היא נינוה שנאמר )יונה
ג( ונינוה היתה עיר גדולה לא להים:
)יג( להבים  -שפניהם דומים ללהב:
)יד( פתרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם
פלשתים  -משניהם יצאו שהיו פתרוסים
וכסלוחים מחליפין משכב נשותיהם אלו לאלו
ויצאו מהם פלשתים:
)יח( ואחר נפצו  -מאלה נפוצו משפחות
הרבה:
)יט( גבול  -סוף ארצו .כל גבול לשון סוף
וקצה :באכה  -שם דבר ול"נ כאדם האומר

לחברו גבול זה מגיע עד אשר תבא לגבול
פלוני:
)כ( ללשונותם בארצותם  -אעפ"י שנחלקו
ללשונות וארצות כולם בני חם הם:
)כא( אבי כל בני עבר  -הנהר היה שם:
אחי יפת הגדול  -איני יודע אם יפת הגדול
אם שם כשהוא אומר שם בן מאת שנה וגו'
שנתים אחר המבול הוי אומר יפת הגדול
שהרי בן ת"ק שנה היה נח כשהתחיל להוליד
והמבול היה בשנת שש מאות שנה נמצא
שהגדול בבניו היה בן מאה שנה ושם לא
הגיע למאה עד שנתים אחר המבול :אחי
יפת  -ולא אחי חם שאלו שניהם כבדו את
אביהם וזה בזהו:
)כה( נפלגה  -נתבלבלו הלשונות ונפוצו מן
הבקעה ונתפלגו בכל העולם למדנו שהיה
עבר נביא שקרא שם בנו ע"ש העתיד ושנינו
בסדר עולם שבסוף ימיו נתפלגו שא"ת
בתחלת ימיו הרי יקטן אחיו צעיר ממנו
והוליד כמה משפחות קודם לכן שנאמר ויקטן
ילד וגו' ואח"כ ויהי כל הארץ וגו' וא"ת
באמצע ימיו לא בא הכתוב לסתום אלא
לפרש הא למדת שבשנת מות פלג נתפלגו:
יקטן  -שהיה עניו ומקטין עצמו לכך זכה
להעמיד כל המשפחות הללו:
)כו( חצרמות .ע"ש מקומו דברי אגדה )ב"ר(:
)א( שפה אחת  -לשון הקודש :ודברים אחדים
 באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבורלו את העליונים נעלה לרקיע ונעשה עמו
מלחמה .ד"א על יחידו של עולם ד"א
ודברים אחדים )ס"א דברים חדים( אמרו
אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט
כשם שעשה בימי המבול בואו ונעשה לו
סמוכות )ב"ר(:
)א( שפה אחת  -לשון הקודש :ודברים אחדים
 באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבורלו את העליונים נעלה לרקיע ונעשה עמו
מלחמה .ד"א על יחידו של עולם ד"א
ודברים אחדים )ס"א דברים חדים( אמרו
אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט
כשם שעשה בימי המבול בואו ונעשה לו
סמוכות )ב"ר(:
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)ב( בנסעם מקדם  -שהיו יושבים שם
כדכתיב למעלה ויהי מושבם וגו' הר הקדם
ונסעו משם לתור להם מקום להחזיק את
כלם ולא מצאו אלא שנער:
)ג( איש אל רעהו  -אומה לאומה מצרים
לכוש וכוש לפוט ופוט לכנען :הבה  -הזמינו
עצמכם .כל הבה לשון הזמנה הוא שמכינים
עצמן ומתחברים למלאכה או לעצה או
למשא .הבה הזמינו אפרליי"ר בלע"ז
)בערייטען צוריזטען( :לבנים  -שאין אבנים
בבבל שהיא בקעה :ונשרפה לשרפה  -כך
עושין הלבנים שקורין טוול"ש )ציגעל
דאכשטיינע( שורפים אותן בכבשן :לחמר -
לטוח הקיר:
)ד( פן נפוץ  -שלא יביא עלינו שום מכה
להפיצנו מכאן:
)ה( וירד ה' לראות  -לא הוצרך לכך אלא בא
ללמד לדיינים שלא ירשיעו הנדון עד שיראו
ויבינו .במדרש רבי תנחומא :בני האדם -
אלא בני מי שמא בני חמורים וגמלים אלא
בני אדם הראשון שכפה את הטובה ואמר
האשה אשר נתתה עמדי אף אלו כפו בטובה
למרוד במי שהשפיעם טובה ומלטם מן
המבול:
)ו( הן עם אחד  -כל טובה זו יש עמהן שעם
אחד הם ושפה אחת לכולם ודבר זה החלו
לעשות :החלם  -כמו אמרם עשותם להתחיל
הם לעשות :לא יבצר מהם וגו' לעשות -
בתמיה .יבצר לשון מניעה כתרגומו ודומה לו
יבצור רוח נגידים )תהלים עו(:
)ז( הבה נרדה  -בבית דינו נמלך מענותנותו
יתירה :הבה  -מדה כנגד מדה הם אמרו
הבה נבנה והוא כנגדם מדד ואמר הבה נרדה:
ונבלה  -ונבלבל נו"ן משמש בלשון רבים
וה"א אחרונה יתירה כה"א של נרדה :לא
ישמעו  -זה שואל לבנה וזה מביא טיט וזה
עומד עליו ופוצע את מוחו:
)ח( ויפץ ה' אותם משם  -בעוה"ז מה
שאמרו פן נפוץ נתקיים עליהם הוא שאמר
שלמה )משלי י( מגורת רשע היא תבואנו:
)ט( ומשם הפיצם  -למד שאין להם חלק
לעוה"ב וכי איזו קשה של דור המבול או של

דור הפלגה אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו
פשטו יד בעיקר להלחם בו ואלו נשטפו ואלו
לא נאבדו מן העולם אלא שדור המבול היו
גזלנים והיתה מריבה ביניהם לכך נאבדו ואלו
היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנאמר
שפה אחת ודברים אחדים .למדת ששנאוי
המחלוקת וגדול השלום:
)י( שם בן מאת שנה  -כשהוליד את ארפכשד
שנתים אחר המבול:
)כח( על פני תרח אביו  -בחיי אביו )ב"ר(
ומ"א י"א שע"י אביו מת שקבל תרח על
אברם בנו לפני נמרוד על שכתת את צלמיו
והשליכו לכבשן האש והרן יושב ואומר בלבו
אם אברם נוצח אני משלו ואם נמרוד נוצח
אני משלו וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל
מי אתה אמר להם הרן משל אברם אני
השליכוהו לכבשן האש ונשרף וזהו אור כשדים
ומנחם פי' אור בקעה וכן )ישעיה כד(
באורים כבדו ה' וכן )שם יא( מאורת צפעוני
כל חור ובקע עמוק קרוי אור:
)כט( יסכה  -זו שרה על שם שסוכה ברוח
הקודש ושהכל סוכין ביפיה )ס"א כמו שנאמר
ויראו אותה שרי פרעה( ועוד יסכה לשון
נסיכות )וכן הוא סנהדרין לט להדיא( כמו
שרה לשון שררה:
)לא( ויצאו אתם  -ויצאו תרח ואברם עם
לוט ושרי:
)לב( וימת תרח בחרן  -לאחר שיצא אברם
מחרן ובא לארץ כנען והיה שם יותר מששים
שנה שהרי כתיב ואברם בן חמש שנים וע'
שנה בצאתו מחרן ותרח בן שבעים שנה היה
כשנולד אברם הרי קמ"ה לתרח כשיצא אברם
מחרן עדיין נשארו משנותיו הרבה ולמה
הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של
אברם שלא יהא הדבר מפורסם לכל ויאמרו
לא קיים אברם את כבוד אביו שהניחו זקן
והלך לו לפיכך קראו הכתוב מת) .ס"א ועוד(
שהרשעים אף בחייהם קרוים מתים והצדיקים
אף במיתתן קרוים חיים שנאמר ובניהו בן
יהוידע בן איש חי :בחרן .הנו"ן הפוכה לומר
לך עד אברם חרון אף של מקום:
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נביא

– ישעיה פרק נד'

הֲלי לֹא חָ לָ ה ִּכי ַר ִּבים ְּבנֵי ׁשוֹ ֵמ ָמה ִמ ְּבנֵי
)א( ָר ִּני עֲ קָ ָרה לֹא יָלָ ָדה ּ ִפצְ ִחי ִר ּנָה וְ צַ ִ
ְ
ְ
יריעוֹ ת ִמ ְׁש ְּכנוֹ ַתיִ ך י ַּט ּו אַ ל
יבי ְמקוֹ ם אָ הֳ לֵ ך וִ ִ
ְבעוּלָ ה אָ ַמר יְ הֹוָ ה) :ב( הַ ְר ִח ִ
יתד ַֹתיִ ְך חַ זּ ִֵקי) :ג( ִּכי י ִָמין וּשְׂ מֹאול ִּת ְפרֹצִ י וְ ז ְַר ֵעךְ
ית ַריִ ְך וִ ֵ
יכי ֵמ ָ
ּ ַת ְחשׂ ִכי הַ אֲ ִר ִ
יר ִאי ִּכי לֹא ֵתבוֹ ִׁשי וְ אַ ל ִּת ָּכ ְל ִמי ִּכי
יר ׁש וְ ָע ִרים נְ ׁ ַש ּמוֹ ת יוֹ ִׁשיב ּו) :ד( אַ ל ִּת ְ
גּ וֹ יִ ם יִ ָ
ְ
ְ
ֹשת עֲ לו ַּמיִ ך ִּת ְׁש ָּכ ִחי וְ חֶ ְר ּ ַפת אַ ְל ְמנו ַּתיִ ך לֹא ִתזְ ְּכ ִרי עוֹ ד) :ה( ִּכי
ירי ִּכי ב ׁ ֶ
לֹא ַת ְח ּ ִפ ִ
ְ
ְ
ֹשיִ ך יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשמוֹ וְ גֹאֲלֵ ך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י כָ ל הָ אָ ֶרץ יִ ָּק ֵרא:
בֹעֲ לַ יִ ְך ע ַ ׂ
)ו( ִּכי ְכ ִא ּ ׁ ָשה עֲ זוּבָ ה וַ עֲ צוּבַ ת רוּחַ ְק ָראָ ְך יְ הֹוָ ה וְ אֵ ׁ ֶשת נְ עו ִּרים ִּכי ִת ּ ָמאֵ ס אָ ַמר
אֱ לֹהָ יִ ְך) :ז( ְּב ֶרגַ ע קָ טֹן עֲ ז ְַב ִּת ְ
יך ו ְּב ַרח ֲִמים ְּגד ִֹלים ֲאקַ ְּבצֵ ְך) :ח( ְּב ׁ ֶשצֶ ף קֶ צֶ ף
ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי ֶרגַ ע ִמ ּ ֵמ ְך ו ְּבחֶ סֶ ד עוֹ לָ ם ִרחַ ְמ ִּת ְ
יך אָ ַמר גּ ֹאֲלֵ ְך יְ הֹוָ ה) :ט( ִּכי ֵמי נֹחַ
אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ֵמעֲ בֹר ֵמי נֹחַ עוֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ ּ ֵכן נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ִמ ְ ּקצֹף ָעלַ יִ ְך
זֹאת ִלי ׁ ֶ
ְ
ו ִּמ ְּג ָער ָּב ְך) :י( ִּכי הֶ הָ ִרים יָמו ּׁש ּו וְ הַ ְּגבָ עוֹ ת ְּתמוּטֶ ינָה וְ חַ ְסדִּ י ֵמ ִא ּ ֵתך לֹא יָמו ּׁש
ֲמ ְך יְ הֹוָ ה:
ו ְּב ִרית ְׁשלוֹ ִמי לֹא ָתמוּט אָ ַמר ְמ ַרח ֵ

משנה

 -מקואות פרק ב'

)א( הַ ּ ָט ֵמא ׁ ֶשיּ ַָרד ִל ְטבּ וֹ ל ,סָ פֵ ק ָטבַ ל סָ פֵ ק לֹא טָ בַ לֲ ,א ִפלּ ּו ָטבַ ל ,סָ פֵ ק י ֶׁש בּ וֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה סָ פֵ ק אֵ ין בּ וֹ ְׁ ,שנֵי ִמ ְקוָ אוֹ ת ,אֶ חָ ד י ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ אֶ חָ ד
ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ָ ,טבַ ל ְּבאֶ חָ ד ֵמהֶ ם וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ְבאֵ יזֶה ֵמהֶ ן ָטבַ לְ ,ספֵ קוֹ ָט ֵמא:
רע"ב ) -א( הטמא שירד לטבול ספיקו
טמא  -דאוקי גברא אחזקתיה ובחזקת

טומאה הוא:

)ב( ִמ ְקוֶה ׁ ֶש ּנ ְִמדַּ ד וְ נִ ְמצָ א חָ סֵ רָּ ,כל ָטהֳ רוֹ ת ׁ ֶש ּנַעֲ שׂ ּו ַעל ַּג ָּביו ְל ַמ ְפ ֵר ַעֵ ּ ,בין
ִּב ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד ּ ֵבין ִּב ְר ׁשוּת הָ ַר ִּביםְ ,ט ֵמאוֹ תַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםְּ ,בטֻ ְמאָ ה
חֲמו ָּרה .אֲ בָ ל ְּבטֻ ְמאָ ה קַ ָּלהְּ ,כגוֹ ן אָ כַ ל אֳ כָ ִלים ְט ֵמ ִאים ,וְ ׁ ָש ָתה ַמ ְׁש ִקין ְט ֵמ ִאים,
לשה לֻ ִּגין ַמיִ ם
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ ְׁש ׁ ָ
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ ְּב ַמיִ ם ְׁשאו ִּבים ,אוֹ ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו ַעל ר ׁ
ָּבא ר ׁ
ְׁשאו ִּבין ,וְ י ַָרד ִל ְטבּ וֹ ל ,סָ פֵ ק ָטבַ ל סָ פֵ ק לֹא טָ בַ ל ,אֲ ִפלּ ּו ָטבַ ל ,סָ פֵ ק י ֶׁש בּ וֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה סָ פֵ ק אֵ ין בּ וֹ ְׁ ,שנֵי ִמ ְקוָ אוֹ ת ,אֶ חָ ד י ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ אֶ חָ ד
ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ָ ,טבַ ל ְּבאֶ חָ ד ֵמהֶ ן וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּבאֵ יזֶה ֵמהֶ ן ָטבַ לְ ,ספֵ קוֹ ָטהוֹ רַ .ר ִּבי
יוֹ סֵ י ְמ ַט ּ ֵמאֶ ׁ ,ש ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא בְ חֶ זְ קַ ת טֻ ְמאָ הְ ,לעוֹ לָ ם הוּא
ִב ְפסוּלוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ִּי ָ ּו ַדע ׁ ֶש ּ ָטהַ ר .אֲ בָ ל ְספֵ קוֹ ִל ּ ַט ּ ֵמא ו ְּל ַט ּ ֵמא ,טָ הוֹ ר:
רע"ב ) -ב( בין ברשות היחיד בין ברשות
הרבים טמאות  -אע"ג דספק טומאה
ברשות הרבים ספיקו טהור ,הרי ספק טהרה
הוא ולא ספק טומאה :בטומאה חמורה -
באב הטומאה שמטמאתו מן התורה :טומאה

קלה  -דרבנן :אכל אוכלים טמאים  -אכל
חצי פרס מאוכלים טמאים ,או שתה רביעית
משקין טמאין ,נפסל גופו מלאכול בתרומה,
ופוסל את התרומה מדרבנן .וכולן משמונה
עשר דבר שגזרו בו חכמים ,וכולן מפורשים
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פרק קמא דשבת :ואפילו טבל  -דהשתא
איכא תרתי לרעותא ,שמא לא טבל כלל,
ואפילו טבל ,שמא קודם טבילה נתחסר,
אפילו הכי ספיקו טהור :ר' יוסי מטמא -
ואפילו בטומאה דרבנן .משום דגברא בחזקת
טומאה :אבל ספיקו ליטמא ולטמא  -כגון

ספק אכל אוכלים טמאים או לא אכל ,הרי
ספיקו ליטמא .או ודאי אכל אוכלים טמאים,
ספק נגע בככר של תרומה ספק לא נגע ,הרי
ספיקו לטמא ,בהני מטהר ר' יוסי ,דאין כאן
חזקת טומאה .ואין הלכה כר' יוסי:

)ג( ְספֵ ק ַמיִ ם ְׁשאו ִּבין ׁ ֶש ִּטהֲר ּו חֲכָ ִמים ,סָ פֵ ק נ ְָפל ּו סָ פֵ ק לֹא נ ְָפל ּו ,אֲ ִפלּ ּו נ ְָפל ּו,
סָ פֵ ק י ֶׁש ָּבהֶ ם אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה סָ פֵ ק אֵ ין ָּבהֶ םְׁ ,שנֵי ִמ ְקוָ אוֹ ת ,אֶ חָ ד י ֶׁש בּ וֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ אֶ חָ ד אֵ ין בּ וֹ  ,נָפַ ל ְלאֶ חָ ד ֵמהֶ ן וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ְלאֵ יזֶה ֵמהֶ ן נָפַ ל,
ְספֵ קוֹ ָטהוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ַּב ּ ֶמה יִ ְתלֶ ה .הָ י ּו ְׁש ֵניהֶ ם ּ ְפחו ִּתים ֵמאַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה,
וְ נָפַ ל ְלאֶ חָ ד ֵמהֶ ם וְ אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ְלאֵ יזֶה ֵמהֶ ן נָפַ לְ ,ספֵ קוֹ ָט ֵמאִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ
ַּב ּ ֶמה יִ ְתלֶ ה:
רע"ב ) -ג( ספק מים שאובים שטיהרו
חכמים  -במסכת טהרות פרק הזורק
טומאה ,תמן תנינן ,אלו ספיקות שטיהרו
חכמים ספק מים שאובין למקוה :ספק נפלו
 שלשה לוגין מים שאובים במקוה חסר:ספק יש בהן ארבעים סאה  -כלומר ספק
היה במקוה ארבעים סאה כשרים קודם
שנפלו השאובין ,דשוב אין השאובין פוסלין
אותו :שיש לו במה יתלה  -שיש לו מקום

לתלות נפילתן שלא גרמו לו פסול :שאין לו
במה יתלה  -דמה נפשך בהי מנייהו דנפל
פסלוהו ,הלכך שניהם פסולין .והאי
דמטהרינן הכא ספק מים שאובין במקום שיש
לו במה לתלות ,היינו משום דשאובין דרבנן
והא דתניא בתורת כהנים אך מעין ובור
מקוה מים ,מה מעין בידי שמים אף מקוה
בידי שמים ,אסמכתא בעלמא היא:

יעית ַמיִ ם ְׁשאו ִּבין ַּב ְּת ִח ָּלהּ ,פוֹ ְס ִלין אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה,
יע ֶזר אוֹ ֵמרְ ,ר ִב ִ
)ד( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
לשה לֻ ִּגין ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ ם .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵּ ,בין ַּב ְּת ִח ָּלה ֵּבין ַּב ּסוֹ ףִׁ ,שעוּרוֹ
ו ְּׁש ׁ ָ
לשה לֻ ִּגין:
ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ד( בתחילה  -שלא היה במקוה
מים כלל כשנפל בו רביעית מים שאובין,
ונשלם אחר כך שיעורו במי גשמים :על פני

המים  -לאחר שהיו בו הרבה מים כשרים:
וחכמים אומרים  -והלכה כחכמים:

לש גּ וּמוֹ ת ׁ ֶשל ַמיִ ם ְׁשאו ִּבין ׁ ֶשל לֹג לֹגִ ,אם יָדו ַּע ׁ ֶש ּנָפַ ל
)ה( ִמ ְקוֶה ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ׁ ָש ׁ
ישיתָּ ,כ ׁ ֵשר.
ְלתוֹ כוֹ אַ ְר ָּב ִעים ְס ִאין ַמיִ ם ְּכ ׁ ֵש ִרים ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִּגיע ּו לַ גּ ו ָּמא הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
וְ ִאם לָ אוָ ּ ,פסוּל .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשירִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ְכ ִמ ְקוֶה סָ מו ְּך ְל ִמ ְקוֶה:
רע"ב ) -ה( של לוג לוג  -לוג אחד בכל
גומא :עד שלא הגיעו לגומא שלישית כשר -
דהוי ליה כמקוה שלם שנפלו לתוכו שלשה
לוגין מים שאובין דלא פסלוהו ,והכא נמי
הואיל והיו במקוה ארבעים סאה קודם
שהגיעו המים לגומא שלישית ,לא נפסל

המקוה :כמקוה סמוך למקוה  -כמקוה כשר
הסמוך לשאוב שזה עומד בכשרותו וזה עומד
בפסלותו ,והכא נמי המים שבגומות כעומדים
בפני עצמם חשיבי ולא כמעורבין .ואין הלכה
כר' שמעון:

לשה לֻ ִּגיןָּ ,כ ׁ ֵשר .הָ יָה תוֹ לֵ ׁש
)ו( הַ ְמסַ ּנֵק אֶ ת הַ ִּטיט לַ ְּצ ָד ִדין ו ָּמ ְׁשכ ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ְׁש ׁ ָ
נִת ַּכ ּוֵן
לשה לֻ ִּגיןָ ּ ,פסוּל .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשירִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ְ
ו ָּמ ְׁשכ ּו ִממֶ נּ ּו ְׁש ׁ ָ
ִל ְׁשאוֹ ב:
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רע"ב ) -ו( המסנק  -כמו המסלק.
שמסלק את הטיט לצד אחד .ולא שתלש
הטיט מן המים ,אלא בתוך המים סילקו לצד
אחד .שאם תלשו מן המים נחשב כשאוב ,ואם
משכו ממנו שלשה לוגין פוסל את המקוה.
ודוקא כשאין במקוה ארבעים סאה ,הוא

דשלשה לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה.
אבל אם היו בו ארבעים סאה ,אין כל מים
שאובים שבעולם פוסלין אותו :ור' שמעון
מכשיר  -משום דאין מתכוין לשאיבה אלא
לסלק את הטיט למקום אחד .ואין הלכה כר'
שמעון:

יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם
אֱל ֶ
נִת ַמ ְלא ּו ַמיִ םַ ,ר ִּבי ִ
ֹאש הַ ַּגג ְלנ ְַּגבָ ן וְ ְ
)ז( הַ ּ ַמ ִּניחַ קַ נְקַ ִּנים ְּבר ׁ
עוֹ נַת ְּג ׁ ָש ִמים הוּאִ ,אם י ֶׁש בּ וֹ ִּכ ְמ ַעט ַמיִ ם ַּבבּ וֹ ר ,יְ ׁ ַש ּ ֵבר .וְ ִאם לָ או ,לֹא יְ ׁ ַש ּ ֵבר.
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרֵ ּ ,בין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך יְ ׁ ַש ּ ֵבר ,אוֹ יִ כְ ּ ֶפה ,אֲבָ ל לֹא יְ ָע ֶרה:
רע"ב ) -ז( לנגבן  -תרגום והנה חרבו ,והא
נגובו .ודוקא לנגבן ,שלא נתכוין לקבל המים,
לכך לא נעשו שאובין ,דכתיב אך מעין ובור,
מה מעין שאין בו תפיסת ידי אדם ,אף בור
שאין בו תפיסת ידי אדם ,אף בור שאין בו
תפיסת ידי אדם :אם עונת גשמים היא -
שנתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים :אם יש
בו כמעט מים בבור  -גרסינן .ולא גרסינן
או :ישבר  -הקנקנים ויפלו המים שבתוכן
לבור ,דהמשכה היא כיון שמתוך כלים
שבורים נופלים לבור :ואם לאו  -שאינה
עונת גשמים ,אי נמי שאין מים בבור :לא
ישבר  -דאם אינה עונת גשמים הרי לא יכול
לעשות מקוה מן המים שבקנקנים בלבד,
דסבירא ליה לר' אליעזר שאובה שהמשיכוה
כולה או רובה ,פסולה .אבל כשהיא עונת

גשמים ,שמא יפלו מן המים לבור רביעית
קודם שבירה ור' אליעזר לטעמיה דאמר
לעיל רביעית מים פוסלים את המקוה
)לכתחילה( ]בתחילה[ :ור' יהושע אומר בין
כך ובין כך ישבר  -דקסבר שלשה לוגין
פוסלין את המקוה בין בתחילה בין בסוף ולא
רביעית ,ולא חיישינן שמא יפלו לבור שלשה
לוגין קודם שבירה .ואע"ג דלאו עונת גשמים
היא ,ישבר ,דיכול להמשיך עד שיעור מקוה.
דקסבר שאובה שהמשיכוה כולה ,טהורה.
ואין הלכה כר' אליעזר :או יכפה  -שכופה
הקנקנים שעל הגג שלא יפלו המים מתוכן
לבור ,אלא יפלו לצד אחר ומשם נמשכים
לבור :אבל לא יערה  -שאם הגביה הקנקנים
ועירה אותן ,נעשו כמים שאובין ,שהרי יש
בהן תפיסת ידי אדם:

נִת ַמ ֵּלא ַמיִ םִ ,אם הָ י ּו הַ ּ ַמיִ ם צָ ִפים ַעל ַּג ָּביו ָּכל
)ח( הַ ּ ַסיָּד ׁ ֶש ּ ׁ ָשכַ ח ָעצִ יץ ַּבבּ וֹ ר וְ ְ
יעזֶר .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרֵ ּ ,בין
ׁ ֶשה ּו ,יְ ׁ ַש ּ ֵבר .וְ ִאם לָ או ,לֹא יְ ׁ ַש ּ ֵבר ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך יְ ׁ ַש ּ ֵבר:
רע"ב ) -ח( הסייד  -אומן הסד את הבור
בסיד כדי שיחזיק מימיו ,ודרכו להביא הסיד
לבור בעציץ .ואותו בור היו בו מים כשרים
ונשקע העציץ לתוך המים ונתמלא :אם היו
המים צפים על גביו כל שהו ישבר  -שלא
נשאבו המים ,דכל שעה הן מעורבין אבל אם
היה מעלה העציץ בידו היו נפסקים ונעשים

תלושין :ואם לאו  -שאין המים צפים על
גביו :לא ישבר  -וכשאינה עונת גשמים
איירי .דאם היתה עונת גשמים כיון דאיכא
מים בבור ישבר ,כדאמרן :ר' יהושע אומר
בין כך ובין כך ישבר  -דיכול להמשיך
כדפרישנא לעיל:

)ט( הַ ְמסַ דֵּ ר קַ נְ קַ ִּנים ְּבתוֹ ְך הַ בּ וֹ ר וְ נִ ְת ַמ ְלא ּו ַמיִ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָּבלַ ע הַ בּ וֹ ר אֶ ת
ימיו ,הֲ ֵרי זֶה יְ ׁ ַש ֵּבר:
ֵמ ָ

רע"ב ) -ט( המסדר קנקנים בבור ונתמלאו
אע"פ שבלע הבור את מימיו  -ואין מים
בבור אלא אלו שבקנקנים :הרי זה ישבר -

כר' יהושע דאין רביעית פוסל ,ומשבר את
הקנקנים ועושה מקוה בתחילה:
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חק לישראל – פרשת נח יום ו'
ילין
יעזֶר אוֹ ֵמרַ ,מ ְט ִּב ִ
)י( ִמ ְקוֶה ׁ ֶש ּי ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ַמיִ ם וְ ִטיטַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ילין ַּב ִּטיטַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ַמיִ ם וּבַ ִּטיטְּ .באֵ יזֶה ִטיט
ַּב ּ ַמיִ ם וְ אֵ ין ַמ ְט ִּב ִ
צד אֶ חָ ד ,מוֹ ֶדה ַר ִּבי
יליןְּ ,ב ִטיט ׁ ֶשהַ ּ ַמיִ ם צָ ִפים ַעל ַּג ָּביו .הָ י ּו הַ ּ ַמיִ ם ִמ ַ ּ
ַמ ְט ִּב ִ
ילין ַּב ִּטיטְּ .באֵ יזֶה ִטיט אָ ְמר ּוְּ ,ב ִטיט
ילין ַּב ּ ַמיִ ם וְ אֵ ין ַמ ְט ִּב ִ
ש ַע ׁ ֶש ּ ַמ ְט ִּב ִ
יְ הוֹ ׁ ֻ
ׁ ֶשהַ ָּקנֶה יוֹ ֵרד ֵמאֵ לָ יו ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְ ,מקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין ְקנֵה
הַ ּ ִמדָּ ה עוֹ ֵמד .אַ ָּבא אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן דּ וֹ ְל ַעאי אוֹ ֵמרְ .מקוֹ ם ׁ ֶשהַ ּ ִמ ְׁשקֹלֶ ת יוֹ ָר ֶדתַ .ר ִּבי
יעזֶר אוֹ מֵ ר ,הַ יּוֹ ֵרד ְּב ִפי חָ ִביתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,הַ ִּנ ְכנָס ִּב ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּ וֹ ד.
אֱל ֶ
ִ
ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ַּבר צָ דוֹ ק אוֹ ֵמר ,הַ ִּנ ְמדָּ ד ַּבלּ ֹג:
רע"ב ) -י( ר' יהושע אומר בטיט ובמים
 כשהמים צפים על גבי הטיט ואפילו רגליושוקעות בטיט ,מטבילין לר' יהושע ,מפני
שהמים מקדימים .ור' אליעזר לית ליה האי
סברא .אבל אם היה מטביל כלי קטן במים
הצים על גבי הטיט ,בהא מודה ר' אליעזר
דעלתה לו טבילה ,כיון שלא היה שוקע
בטיט כלל ומצטרף להשלים ארבעים סאה.
והלכה כרבי יהושע :שהקנה יורד מאליו -
שהוא רך ונימוח כל כך שאם ישימו בו קנה
ישקע בטיט מאליו :מקום שאין קנה המדה
עומד  -קנה שמודדין בו אינו עומד מאליו
בתוכו ,וזה אינו רך ונמוח כראשון :משקולת
 -בדיל של הבנאים .וכל השיעורין הללו כל

גמרא

אחד מוסיף בקושי הטיט ועביו ,שהראשון
מכולם ,והשני קשה הימנו ,והשלישי קשה
הימנו ,וכל כולם :בפי חבית  -שפיה צר
וקטן .ואם הטיט רך כל כך שיכול להשפך
ולהכניס בפי הצר של חבית ,עלתה לו
טבילה :שפופרת הנוד  -שפופרת של קנה
שמניחין על פי הנוד ששופכים לתוכו .ושיעור
הנקב של שפופרת הנוד ,שיהיו חוזרות בו שתי
אצבעות בינוניות ,שהן רוחב שתי אצבעות
הראשונות של פס היד ,לא הגודל :הנמדד
בלוג  -כל זמן שהוא רך כל כך שהוא נמדד
בלוג והוא כלי שמחזיק שש ביצים ,הוא נמדד
עם המקוה וטובלין בו .והלכה כרבי יהודה:

 -נדה דף ח' ע"ב

תנו רבנן הרי שהיתה בחזקת מעוברת וראתה דם ואח"כ הפילה רוח או כל
דבר שאינו של קיימא הרי היא בחזקתה ודיה שעתה ואף על גב שאין
ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר הרינו חלנו כמו ילדנו רוח מאי זכר לדבר
הרי ראיה גדולה היא כי כתיב האי קרא בזכרים כתיב ורמינהי קשתה
שנים ולשלישי הפילה רוח או כל דבר שאינו של קיימא הרי זו יולדת בזוב
ואי אמרת לידה מעלייתא היא קושי סמוך ללידה רחמנא טהריה אמר רב
פפי הנח מעת לעת דרבנן:
רש"י על הגמרא
דיה שעתה  -לא אמרינן איגלאי מילתא
למפרע דלאו הריון הוא ונטמאו טהרות
דמעת לעת של ראיה :זכר לדבר  -דהריון
רוח שמיה הריון :קשתה שני ימים  -בתוך
אחד עשר ימי זוב ולשלישי נמי ראתה ואח"כ

הפילה רוח בו ביום ולא שפתה מן הצער הרי
לידה זו בזוב וצריכה שבעה נקיים וקרבן
לזיבתה דכיון דלאו ולד הוא הויא זיבה
מעליא :קושי סמוך ללידה  -שלא שפתה
בינתים ודם הקושי מחמת הולד הוא בא:
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חק לישראל – פרשת נח יום ו'
רחמנא טהריה  -מזיבה בתוך י"א יום בפרק

זוהר

בנות כותים )לקמן לז(:

–בראשית דף לב' ע"א

ֲשבָ ה וְ קָ לָ א נ ִָטיל לוֹ ן לָ א
ימין דְּ נ ְָפקֵ י ִמגּ וֹ ַמח ׁ ָ
יקין ְס ִת ִ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ִאנּ וּן עֲ ִמ ִ
ִא ְת ַּג ְ ּליָין ַעד דְּ ִמ ָּלה ְמגַ ָּלה לוֹ ןָ .מאן ִמ ָּלה הַ יְ ינ ּו ִדבּ וּר:
וְ הַ אי דִּ בּ וּר ִא ְק ֵרי ׁ ַש ָּבת .ו ְּבגִ ין דְּ ׁ ַש ָּבת ִא ְק ֵרי ִדבּ וּר ,דִּ בּ וּר דְּ חוֹ ל אָ סוּר ְּב ׁ ַש ָּבת.
)גליון מהרש"ב וכך הוה עביד רבי שמעון כד חמי לאמיה דהות משתעיא
הוה אמר לה ,אמא ,שתוקי ,שבת הוא ואסיר(ְּ .בגִ ין דְּ ִדבּ וּר דָּ א ַּבעֲ יָא
חש ְך ְמגַ ֶּלה עֲ מוּקוֹ ת
ְל ׁ ַש ְל ָטאָ ה וְ לָ א אָ ח ֳָרא .וְ הַ אי ִדבּ וּר דְּ ִאיה ּו אָ ֵתי ִמ ִּס ְט ָרא דְּ ׁ ֶ
חש ְך דִּ ְכ ִתיב ִמ ִּני דַּ יְ יקָ א:
אֲתי ִמ ִּס ְט ָרא ְד ׁ ֶ
חש ְך .הַ הוּא דְּ ֵ
יה .ו ַּמ ְׁש ַמע ִמ ִּני ׁ ֶ
ִמ ַּג ֵ ּו ּ

הלכה – שולחן ערוך או"ח סימן רנ"א
סימן רנא  -שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה:

)א( העושה מלאכה בע"ש מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה; יש מפרשים:
מנחה גדולה ,ויש מפרשים :מנחה קטנה :הגה  -ודוקא כשעושה המלאכה דרך קבע ,אבל אם
עושה אותה דרך עראי ,לפי שעה ,ולא קבע עליה ,שרי )ב"י בשם א"ז( .ולכן מותר לכתוב אגרת שלומים
וכל כיוצא בזה )ד"ע(:
)ב( לתקן בגדיו וכליו לצורך שבת ,מותר כל היום :הגה  -וה"ה בגדי חבירו אם הוא לצורך
שבת ואינו נוטל עליו שכר )ב"י( ; וה"ה למי שכותב ספרים לעצמו דרך למודו :הגה  -אבל
אסור לכתוב לחבירו בשכר )מרדכי פ' מקום שנהגו( .ומסתפרין כל היום ,אפי' מספר ישראל) .כל בו
וב"י( .ויש לאדם למעט קצת בלמודו בע"ש ,כדי שיכין צרכי שבת )ש"ג פי"ו דשבת ירושלמי פ"ק
דתענית(:

ð"òì
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