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107b ( 1משנה ג )   109a (קטלינהו להנך דיורי) 

  ג, ו בראשית :ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ָיָמיו ְוָהיּו ָבָׂשר הּוא ְּבַׁשַּגם ְלֹעָלם ָבָאָדם רּוִחי ָידֹון �א ה' ַוֹּיאֶמר .1

  ח, יא בראשית :ָהִעיר ִלְבֹנת ַוַּיְחְּדלּו ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ִמָּׁשם ֹאָתם ה' ַוָּיֶפץ .2

  יג, יג בראשית :ְמֹאד ה'לַ  ְוַחָּטִאים ָרִעים ְסֹדם ְוַאְנֵׁשי .3

  ה, א תהלים :ַצִּדיִקים ַּבֲעַדת ְוַחָּטִאים ַּבִּמְׁשָּפט ְרָׁשִעים ָיֻקמּו �א ֵּכן ַעל .4

  לז, יד במדבר :ה' ִלְפֵני ַּבַּמֵּגָפה ָרָעה ָהָאֶרץ ִדַּבת מֹוִצֵאי ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻמתּו .5

  לה, יד במדבר :ָיֻמתּו ְוָׁשם ִיַּתּמּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ָעָלי ַהּנֹוָעִדים ַהֹּזאת ָהָרָעה ָהֵעָדה ְלָכל ֶאֱעֶׂשה ֹזאת �א ִאם ִּדַּבְרִּתי ה' ֲאִני .6

  ה, נ תהלים :ָזַבח ֲעֵלי ְבִריִתי ֹּכְרֵתי ֲחִסיָדי ִלי ִאְספּו .7

  לג, טז במדבר :ַהָּקָהל ִמּתֹו� ַוֹּיאְבדּו ָהָאֶרץ ֲעֵליֶהם ַוְּתַכס ְׁשֹאָלה ַחִּיים ָלֶהם ֲאֶׁשר ְוָכל ֵהם ַוֵּיְרדּו .8

  ו, ב א"שמו :ַוָּיַעל ְׁשאֹול מֹוִריד ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ה' .9

  כג, ז בראשית :ַּבֵּתָבה ִאּתוֹ  ַוֲאֶׁשר ֹנחַ  ַא� ַוִּיָּׁשֶאר ָהָאֶרץ ִמן ַוִּיָּמחּו ַהָּׁשַמִים עֹוף ְוַעד ֶרֶמׂש ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֵמָאָדם ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַהְיקּום ָּכל ֶאת ַוִּיַמח .10

  יא, לג ישעיהו :ֹּתאַכְלֶכם ֵאׁש רּוֲחֶכם ַקׁש ֵּתְלדּו ֲחַׁשׁש ַּתֲהרּו .11

 ְוִיְׂשְמחּו ְוִכּנֹור ְּכֹתף ִיְׂשאּו :ְיַרֵּקדּון ְוַיְלֵדיֶהם ֲעִויֵליֶהם ַכֹּצאן ְיַׁשְּלחּו :ְתַׁשֵּכל ְו�א ָּפָרתוֹ  ְּתַפֵּלט ַיְגִעל ְו�א ִעַּבר ׁשֹורוֹ  :ֲעֵליֶהם ֱאלֹוּהַ  ֵׁשֶבט ְו�א ִמָּפַחד ָׁשלֹום ָּבֵּתיֶהם .12
  יד-ט, כא איוב :ָחָפְצנּו �א ְּדָרֶכי� ְוַדַעת ִמֶּמּנּו סּור ָלֵאל ַוֹּיאְמרּו :ֵיָחּתּו ְׁשאֹול ּוְבֶרַגע ְיֵמיֶהם ַבּטֹוב ְיַכּלּו :עּוָגב ְלקֹול

  יא, לו איוב :ַּבְּנִעיִמים ּוְׁשֵניֶהם ַּבּטֹוב ְיֵמיֶהם ְיַכּלּו ְוַיֲעֹבדּו ִיְׁשְמעּו ִאם .13

  יז, ו בראשית :ִיְגָוע ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹּכל ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ַחִּיים רּוחַ  ּבוֹ  ֲאֶׁשר ָּבָׂשר ָּכל ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ ַעל ַמִים ַהַּמּבּול ֶאת ֵמִביא ִהְנִני ַוֲאִני .14

  ב, ו בראשית :ָּבָחרּו ֲאֶׁשר ִמֹּכל ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְקחּו ֵהָּנה ֹטֹבת ִּכי ָהָאָדם ְּבנֹות ֶאת ָהֱא�ִהים ְבֵני ַוִּיְראּו .15

  יא, ז בראשית :ִנְפָּתחּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאֻרֹּבת ַרָּבה ְּתהֹום ַמְעְיֹנת ָּכל ִנְבְקעּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ְּבִׁשְבָעה ַהֵּׁשִני ַּבֹחֶדׁש ֹנחַ  ְלַחֵּיי ָׁשָנה ֵמאֹות ֵׁשׁש ִּבְׁשַנת .16

  ה, ו בראשית :ַהּיֹום ָּכל ַרע ַרק ִלּבוֹ  ַמְחְׁשֹבת ֵיֶצר ְוָכל ָּבָאֶרץ ָהָאָדם ָרַעת ַרָּבה ִּכי ה' ַוַּיְרא .17

  יב, ו בראשית: ָהָאֶרץ ַעל ַּדְרּכוֹ  ֶאת ָּבָׂשר ָּכל ִהְׁשִחית ִּכי ִנְׁשָחָתה ְוִהֵּנה ָהָאֶרץ ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיְרא .18

  יג, ו בראשית :ָהָאֶרץ ֶאת ַמְׁשִחיָתם ְוִהְנִני ִמְּפֵניֶהם ָחָמס ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִּכי ְלָפַני ָּבא ָּבָׂשר ָּכל ֵקץ ְלֹנחַ  ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .19

  יא, ז יחזקאל :ָּבֶהם ֹנּהַ  ְו�א ֶמֱהֵמֶהם ְו�א ֵמֲהמֹוָנם ְו�א ֵמֶהם �א ֶרַׁשע ְלַמֵּטה ָקם ֶהָחָמס .20

  ז, ו בראשית :ֲעִׂשיִתם ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ַהָּׁשָמִים עֹוף ְוַעד ֶרֶמׂש ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֵמָאָדם ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ָּבָראִתי ֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶאת ֶאְמֶחה ה' ַוֹּיאֶמר .21

  ו, ו בראשית :ִלּבוֹ  ֶאל ַוִּיְתַעֵּצב ָּבָאֶרץ ָהָאָדם ֶאת ָעָׂשה ִּכי ה' ַוִּיָּנֶחם .22

  כא, נ בראשית :ִלָּבם ַעל ַוְיַדֵּבר אֹוָתם ַוְיַנֵחם ַטְּפֶכם ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַכְלֵּכל ָאֹנִכי ִּתיָראּו ַאל ְוַעָּתה .23

  יד, לב שמות: ְלַעּמוֹ  ַלֲעׂשֹות ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ַעל ה' ַוִּיָּנֶחם .24

  ט, ו בראשית :ֹנחַ  ִהְתַהֶּל� ָהֱא�ִהים ֶאת ְּבֹדֹרָתיו ָהָיה ָּתִמים ַצִּדיק ִאיׁש ֹנחַ  ֹנחַ  ּתֹוְלֹדת ֵאֶּלה .25

  כב, ז בראשית :ֵמתּו ֶּבָחָרָבה ֲאֶׁשר ִמֹּכל ְּבַאָּפיו ַחִּיים רּוחַ  ִנְׁשַמת ֲאֶׁשר ֹּכל .26

  יח, כד איוב :ְּכָרִמים ֶּדֶר� ִיְפֶנה �א ָּבָאֶרץ ֶחְלָקָתם ְּתֻקַּלל ַמִים ְּפֵני ַעל הּוא ַקל .27

  ה, יב איוב :ָרֶגל ְלמֹוֲעֵדי ָנכֹון ַׁשֲאָנן ְלַעְׁשּתּות ּבּוז ַלִּפיד .28

  א, ח בראשית :ַהָּמִים ַוָּיֹׁשּכּו ָהָאֶרץ ַעל רּוחַ  ֱא�ִהים ַוַּיֲעֵבר ַּבֵּתָבה ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ַהְּבֵהָמה ָּכל ְוֶאת ַהַחָּיה ָּכל ְוֵאת ֹנחַ  ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְזֹּכר .29

  י, ז בראשית :ָהָאֶרץ ַעל ָהיּו ַהַּמּבּול ּוֵמי ַהָּיִמים ְלִׁשְבַעת ַוְיִהי .30

  ב, ז בראשית :ְוִאְׁשּתוֹ  ִאיׁש ְׁשַנִים ִהוא ְטֹהָרה �א ֲאֶׁשר ַהְּבֵהָמה ּוִמן ְוִאְׁשּתוֹ  ִאיׁש ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ְל� ִּתַּקח ַהְּטהֹוָרה ַהְּבֵהָמה ִמֹּכל .31

  יד, ו בראשית :ַּבֹּכֶפר ּוִמחּוץ ִמַּבִית ֹאָתּה ְוָכַפְרּתָ  ַהֵּתָבה ֶאת ַּתֲעֶׂשה ִקִּנים ֹגֶפר ֲעֵצי ֵּתַבת ְל� ֲעֵׂשה .32

  טז, ו בראשית :ַּתֲעֶׂשהָ  ּוְׁשִלִׁשים ְׁשִנִּים ַּתְחִּתִּים ָּתִׂשים ְּבִצָּדּה ַהֵּתָבה ּוֶפַתח ִמְלַמְעָלה ְּתַכֶּלָּנה ַאָּמה ְוֶאל ַלֵּתָבה ַּתֲעֶׂשה ֹצַהר .33

  ז, ח בראשית :ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ְיֹבֶׁשת ַעד ָוׁשֹוב ָיצֹוא ַוֵּיֵצא ָהֹעֵרב ֶאת ַוְיַׁשַּלח .34

  יח, ו בראשית :ִאָּת� ָבֶני� ּוְנֵׁשי ְוִאְׁשְּת� ּוָבֶני� ַאָּתה ַהֵּתָבה ֶאל ּוָבאתָ  ִאָּת� ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי .35

  טז, ח בראשית :ִאָּת� ָבֶני� ּוְנֵׁשי ּוָבֶני� ְוִאְׁשְּת� ַאָּתה ַהֵּתָבה ִמן ֵצא .36

  ח, ח בראשית :ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ַהַּמִים ֲהַקּלּו ִלְראֹות ֵמִאּתוֹ  ַהּיֹוָנה ֶאת ַוְיַׁשַּלח .37

  יא, ח בראשית :ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמִים ַקּלּו ִּכי ֹנחַ  ַוֵּיַדע ְּבִפיהָ  ָטָרף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵּנה ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹוָנה ֵאָליו ַוָּתֹבא .38

  ח, ל משלי :ֻחִּקי ֶלֶחם ַהְטִריֵפִני ִלי ִּתֶּתן ַאל ָוֹעֶׁשר ֵראׁש ִמֶּמִּני ַהְרֵחק ָּכָזב ּוְדַבר ָׁשְוא .39

  יט, ח בראשית :ַהֵּתָבה ִמן ָיְצאּו ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָהָאֶרץ ַעל רֹוֵמׂש ֹּכל ָהעֹוף ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָּכל ַהַחָּיה ָּכל .40

  יח, כט איוב :ָיִמים ַאְרֶּבה ְוַכחֹול ֶאְגָוע ִקִּני ִעם ָוֹאַמר .41

  א, קי תהלים :ְלַרְגֶלי� ֲהֹדם ֹאְיֶבי� ָאִׁשית ַעד ִליִמיִני ֵׁשב ַלאֹדִני ה' ְנֻאם ִמְזמֹור ְלָדִוד .42

  ב, מא ישעיהו :ַקְׁשּתוֹ  ִנָּדף ְּכַקׁש ַחְרּבוֹ  ֶּכָעָפר ִיֵּתן ַיְרּדְ  ּוְמָלִכים ּגֹוִים ְלָפָניו ִיֵּתן ְלַרְגלוֹ  ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי .43

 

I 1משנה ג : sinful generations and their respective destinies 

a דור המבול -  do not have a חלק בעולם הבא nor do they stand for judgment (just obliterated) – v. 1, 10-11 

b Other generations (covered in later שעורים), including 

i דור הפלגה (v. 2) 

ii אנשי סדום (v. 3) (ר' נחמיה’s opinion regarding דור המבול and אנשי סדום – v. 4) 

iii מגרלים (v. 5) 

iv דור המדבר – dispute ר"ע/ר"א (vv. 6-7) 

v עדת קרח - dispute ר"ע/ר"א (vv. 8-9) 

II Extended Aggadot about נח ,דור המבול, the flood, the raven and the dove (vv. 10-43) 

  


