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דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מ״ק שְּ

מת•גתב צבטצ
מתי העולם נברא

רבי אליעזר:רבי אליעזר: בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות,

   בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק,
   בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה, 
   בר"ה יצא יוסף מבית האסורין,

   בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים,
   בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל.

רבי יהשע:רבי יהשע: בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות,

   בניסן מתו אבות, [ועל השאר לא חלק]
   בניסן נגאלו, ובניסן עתידין ליגאל.

ר"א מוכיח:ר"א מוכיח: 'אקבת צתגו טו זגס'

זהו חודש שהארץ מלאה דשאים ואילן מלא פירות,
וזמן רביעה הוא, דירדו גשמים, ד'ץתק סטמצ לכ צתגו'.

 
ר"יה מוכיח:ר"יה מוכיח: 'ץאץהת צתגו קבת... ץטו טבצ זגס.

הוא חדש ניסן שהארץ מוציאה דשאים ואילן מוציא פירות.
וזמן זיווג בהמה וחיה ד'משבץ ןגס צהתכ ... סאגץטטץ ץרץ'.

ור"א:ור"א: ד'טו טבצ זגס' - לברכה לדורות.

ולרי"ה:ולרי"ה: ד'טו זגס' ראוי לפרי מיד.

כריב"ל:כריב"ל: כל מעשה בראשית בקומתן, לדעתן, ולצביונן נבראו.

ד'ץסןמץ צבלס ץצתגו ץןמ השת', תקרי צביונם.

 

ר"א:ר"א: דבתשרי נולדו האבות

ד'שסגף צתאךס בחג - שנולדו בו איתני עולם.
לשון תקיפות מ'תסאכ לץבשנ', ץבלטץ צצגס.. ץצתאךס לץיקס תגו',

וההרים הם אבות דלקמר טמ צצגס לדזו טמ צרשטץא'.
'לקמר טמ צצגס' - בזכות אבות,

'לדזו טמ צרשטץא' - בזכות אמהות.
רבי יהושע:רבי יהושע: בניסן נולדו אבות

'שףקב פסץ' – אייר שנולדו בו כבר זיותני עולם.
ולר"א:ולר"א:  'שףקב פסץ' שיש בו זיו לאילני. שמברך ברכת האילנות

ולר"י:ולר"י: תסאךס – דתקיפי במצוות

ולכו"ע:ולכו"ע: חודש שנולדו בו מתו דשכ לתצ ץטבגס בךצ תךןס צסץ'. - 

היום מלאו ימי ושנותי, שהקב"ה ממלא שנות צדיקים מיום 
ליום ומחדש לחדש, ד'תא ליזג סלסנ תלמת'.



בפסח נולד יצחק 'מלץטק תבץש תמסנ' עמד בחג, ואמר שתלד בפסח,
וילדה בשבעה חודשים, - דשנה מעוברת היתה,

ואפי' שימי טומאתה מחסרים מז' חודשים. 
- יולדת לשבעה יולדת למקוטעין,

ק'ץסצס מאדזץא צסלס'- מיעוט תקופות שתים, ומיעוט ימים שנים.

 

 בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה,
ר"א:ר"א: זכירה ברחל 'ץספןג תמצס תא גףמ', וזכירה בחנה 'ץספןגצ צ', 

וזכירה מר"ה, 'בשאץכ פןגץכ אגץטצ.
פקידה בחנה: 'ןס זדק צ' תא ףךצ', בשרה ו'צ' זדק תא בגצ'.

 
בר"ה יצא יוסף מבית האסורין,

 'אדטץ שףקב בץזג ץרץ טקץא שסצץיח בלץ שהתאץ ץרץ'.
 

בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים –
ד'ץצץהתאס תאן לאףא ישמא להגס', והתם 'ציסגץאס לישמ בןלץ'.

 
ר"א מוכיח:ר"א מוכיח:  בניסן נגאלו – כדאמרינן. 

בתשרי עתידין ליגאל - -שופר שופר 
ק'אדטץ שףקב בץזג', ל'שסץ צצץת סאדט שבץזג רקץמ'.

 
רבי יהושערבי יהושע:: בניסן נגאלו, ובניסן עתידין ליגאל.

'מסמ בלגס' - ליל המשומר לגאולה מששת ימי בראשית.
                 ר"א:ר"א:  - לילה המשומר ובא מן המזיקין.

פלוגתת ר''י ור' יהושע בבריאת העולם- לטעמם
ד'שבךא בב לתץא בךצ מףסס ךף שףקב צבךס שס"פ סץ מףקב'.

רבי יהושע:רבי יהושע: י"ז באייר היה, יום שמזל כימה שוקע ביום

ומעינות מתמעטין, ומתוך ששינו מעשיהן - שינה הקב"ה
עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל כימה ביום, ונטל שני

כוכבים מכימה, והביא מבול לעולם.
· רבי אליעזר:· רבי אליעזר:  י"ז במרחשון היה, שהוא שני לדין, יום שמזל
כימה עולה ביום, ומעינות מתגברים ומתוך ששינו מעשיהם
שינה הקב"ה עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל כימה

ביום, ונטל שני כוכבים מכימה, והביא מבול לעולם.
והשינוי כר"ח דברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונו, 

דץסבןץ צלס, והתם וחמת המלך שככה.
  

ת"ר:ת"ר: חכמי ישראל מונין למבול כר"א,כר"א, ולתקופה כרבי יהושעכרבי יהושע.

חכמי אומות העולם מונין אף למבול כרבי יהושע.כרבי יהושע.

 

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צגש ג' סממם תגמצ שן גשמ רגבפן עהפד''כ

כמטד כצהנגופא
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