
xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥d oey`x mei rixfz

oey`x mei rixfz

`"r bn - a"r an sc rixfz zyxt xdfa xn`nd xewn

mc`d zcled

אּׁשהאּׁשהאּׁשהאּׁשהאּׁשה ׁשנינּו, תזריע. ּכי ¦¨¦©§¦©¨¦¦¨
זכר. יֹולדת ּתחּלה, ¨¨¤¤¨¦§©©§©מזרעת
ׁשנינּו הרי אמר, אחא ¦¨¥£©¨¨¨¦©רּבי
על ּגזר הּוא ּברּוךְ  ©©¨¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
אם זכר היא אם ההיא ¦¨¨¦¦¦©¨¦©הּטּפה
אּׁשה אֹומר ואּתה נקבה, ¨¦¥¨©§¨¥§¦היא
זכר? יֹולדת ּתחּלה ¨¨¤¤¨¦§©©§©מזרעת
וּדאי יֹוסי, רּבי ©©¥¦©©̈אמר
מבחין הּוא ּברּוךְ  ¦§©¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
טּפה ּובין זכר ׁשל טּפה ¨¦¥¨¨¤¨¦¥ּבין
ׁשּמבחין ּומּׁשּום נקבה, ¦§©¤¦¨¥§¤ׁשל
זכר ּתהיה אם עליה ּגֹוזר ¨¨¤§¦¦¨¤¨¥ּ̈בּה,

נקבה. ¨¥§אֹו

-אמראמראמראמר זכר וילדה אחא, רּבי ¨©©¦¨¨§¨§¨¨¨
יֹולדת, ׁשּמזרעת ּכיון ¤¤©©§©¤¨¥¦§וכי

וילדה? הּפסּוק(אּלא)ׁשּכתּוב ¤¨§¨§¨¤¨©¨
להיֹות: צריךְ  היה ּכךְ  §¦¦¨¨¨¨¤©הּזה
זכר. וילדה תהר ּכי ¨¨¨§¨§©©¦¨¦אּׁשה

זכר) ויהיה תזריע(ּתזריע ּכי ּזה מה ©§¦©§¦§¤¨¨©¤¦©§¦©
אּׁשה, יֹוסי, רּבי אמר ¨¦¥¦©©¨¨§¨§וילדה?
הּיֹום עד ׁשּמתעּברת ©©¤¤©§¦¤¦מּיֹום
אּלא ּבפיה לּה אין ¨¤¨¦§¨¥¨¦¤ׁשּמֹולידה,
זכר, יהיה אם ׁשּלּה ¨¨¤§¦¦¨¤¦©הּיּלֹוד
תזריע ּכי אּׁשה - ּכן ©¦§©¦¨¦¥©§ועל

זכר. ¨¨¨§¨§וילדה

חזקּיהאּׁשהאּׁשהאּׁשהאּׁשה רּבי תזריע. ּכי ¦¨¦©§¦©©¦¦§¦¨
ּבידֹו ׁשּלקח לאדם מׁשל ּבעֹולם. הּקדֹוׁש הּמלךְ  מעׂשי רּבים ּכּמה ה', מעׂשיךָ  רּבּו מה ¨§©¨¤¨¨§¨¨¨¨¨©¤¤©¥£©¦©¨©¤£©©¨©ּ̈פתח,

dX`dX`dX`dX`.rixfz ik(ai `xwie)dNgY zrxfn dX` ,opipY ¦¨¦©§¦©¨¥¨¦¨©§©©§¦¨
,opipz `d ,xn` `g` iAx .xkf zclFi¤¤¨¨¦¦¨¨¨©¨¨¥¨
Edi` i` ,dRh `idd lr xfB `Ed Kixa `WcEwC§§¨§¦¨©©©¦¦¨¦¦
zrxfn dW` zxn` Y`e ,`AwEp idi` i` xkc§©¦¦¦§¨§©§©§©¦¨©§©©
`Wcw i`Ce ,iqFi iAx xn` .xkf zclFi dNgY§¦¨¤¤¨¨¨©¦¦¥©¨ª§¨
dRh oiaE `xEkcc dRh oiA oiga` `Ed Kixa§¦©§¦¥¦¨¦§¨¥¦¨
iedl i` ,Dilr xfB ,Dil oiga`C oibaE ,`AwEpc§§¨§¦§©§¦¥¨©¨¥¦¦¡¥

.`AwEp F` xkC§©§¨

xn`xn`xn`xn`zrxfnC oeik ike ,xkf dclie ,`g` iAx ¨©¦¦¨¨§¨§¨¨¨§¦¥©§©§©©
dclie ,aiYkC ,zclFi(`N`),ikd `xw i`d ¤¤¦§¦§¨§¨¤¨©§¨¨¦

.xkf dclie xdz ik dW` ,Dil iraindidie rixfz `"q) ¦§¥¥¦¨¦©©§¨§¨¨¨©§¦©§¦§¤

(xkf,`zY` ,iqFi iAx xn` .dclie rixfz iM ,Edn ¨¨©¦©§¦©§¨§¨¨©¦¦¥¦§¨
Dl zil zclFic `nFi cr zxArz`c `nFi on¦¨§¦§©§©©¨§¦©¥¨
,`C lre ,xkC iedl i` Dlic Ecili `N` ,`nEtA§¨¤¨§¦¦¨¦¦¡¥§©§©¨

.xkf dclie rixfz ik dX ¦̀¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

dX`dX`dX`dX`,gzt dIwfg iAx .rixfz iM(cw mildz)dn ¦¨¦©§¦©¦¦¦§¦¨¨©©
idFcaFr oi`iBq dnM .'ii LiUrn EAx©©£¤§¨©¨©¦¦¨¦
lihpC Wp xAl lzn ,`nlrA `WiCw `Mlnc§©§¨©¦¨§¨§¨§¨§©¨§¨¦
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אֹותם וזרע יחד, זרעים ¨©¨§©©¦¨§¨©ּכּמה
יֹוצא ּכךְ  ואחר אחת, ¥¨©©§©©©©§ּבפעם
ּכךְ  לבּדֹו. ואחד אחד ¨©§¨¤§¨¤ּ̈כל
עׂשה הּוא ּברּוךְ  ¨¨¨¨©הּקדֹוׁש
נטל ּובחכמה ּבחכמה, ©¨¨§¨§¨§¨§¨£©מעׂשיו
ואחר אֹותם, וזרע יחד ©©§¨©¨§©©Ÿ©הּכל
ואחד אחד ּכל יצאּו ¨¤§¨¤¨§¨ּ̈כךְ 

ׁשּכתּוב זהּו קד)(ּבזמּנֹו. תהלים ¦§©¤¤¨
עׂשית. ּבחכמה ¨¦¨¨§¨§¨ªּכּלם

רּבּואמראמראמראמר מה אּבא, רּבי ¨©©¦©¨¨©
רּבים ּכּמה ה', ¦©¨©¤£©מעׂשיךָ 
וכּלם הּקדֹוׁש, הּמלךְ  ¨ª§¨©¤¤©¥£©מעׂשי
זהּו ּבחכמה. ¤¨§¨§¦§סתּומים
עׂשית. ּבחכמה ּכּלם ¨¦¨¨§¨§¨ª¨¤ׁשּכתּוב
ולא ּבחכמה, ּכלּולים ª¨§¦§¨§¨§Ÿּכּלם
אּלא החּוצה ¨¤¨©¦§יֹוצאים
ּכלּפי ידּועים ¥©§¦§¦¦§¦ּבׁשבילים
הּכל נעׂשים ּומּׁשם Ÿ©¦£©¨¦¨¦©הּבינה,

ׁשּכתּוב זהּו משלי(ונתּתּקנים. §¦§©§¦¤¤¨
זהכד) ועל יתּכֹונן, ¤©§¨§¦¨§¦ּובתבּונה

עׂשית, ּבחכמה ּכּלם -ª¨§¨§¨¨¦¨
¨¦§ּבבינה.

זֹומלאהמלאהמלאהמלאה - הארץ הארץ. ¨§¨¨¨¤¨¨¤
הּכל ׁשּמּׁשם יׂשראל, Ÿ©¨¦¤¥¨§¦¤¤§ּכנסת

ׁשּנאמר ּכמֹו א)מתמּלא, (קהלת ¦§©¥§¤¤¡©
הּים אל הלכים הּנחלים ¨©¤¦§Ÿ¦¨§©ּ̈כל
מֹוציאה ׁשהיא - קנינךָ  ¨¦¦¤¤¨§¦§וגֹו'.
ׁשּכתּוב זהּו ּכךְ . אחר ב)אֹותם ּבראם.(בראשית ּבה' ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ¨©©¨¤¤¨¥¤§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨§§¨¨

קנינךָ . הארץ מלאה ּכךְ , ¤¨§¦¤¨¨¨§¨¨¦מּׁשּום

dnk idFciA(`"r b"n sc)oFl rxfe ,`cgM oixEhwn ¦¦©¨©§¦©£¨§¨©
.iFcFglA cge cg lM witp xzalE ,`cg `pnfA§¦§¨¨¨§¨©¨¦¨©§©¦§
,dnkgA idFcaFr ciar `Ed Kixa `Wcw KM©ª§¨§¦£¦¨¦§¨§¨
Ewtp xzalE ,oFl rxfe `cgk `NM lihp dnkgaE§¨§¨¨¦Ÿ¨©£¨§¨©§¨©¨§

,aizkc `Ed `cd ,DipnfA cge cg lkmildz) ¨©§©§¦§¥¨¨¦§¦
(cw.ziUr dnkgA mNMª¨§¨§¨¨¦¨

xn`xn`xn`xn`oi`iBq dnM ,'ii LiUrn EAx dn ,`A` iAx ¨©¦¦©¨¨©©£¤§¨©¨©¦¦
,EdNke ,`WiCw `Mlnc idFcaFr oEPi ¦̀¨¦§©§¨©¦¨§ª§
dnkgA mNM aizkc `Ed `cd ,dnkgA oinizq§¦¦§¨§¨¨¨¦§¦ª¨§¨§¨
`N` xal iwtp `le ,olilM dnkga EdNM .ziUr̈¦¨ª§§¨§¨§¦¨§¨¨§¥§©¤¨
`Nk Eciarz` ,oOYnE .dpia iAbl ,orici oiliaWa¦§¦¦§¦¨§©¥¦¨¦©¨¦§£¦Ÿ¨

,aizkc `Ed `cd ,EpwYz`e(ck ilyn)dpEazaE §¦§§¨¨¨¦§¦¦§¨
.dpiaA ,ziUr dnkgA mNk `C lre .opFMzi¦§¨§©¨ª¨§¨§¨¨¦¨§¦¨

d`lnd`lnd`lnd`lnoOYnC ,l`xUi zqpk `C :ux`d ,ux`d ¨§¨¨¨¤¨¨¤¨§¤¤¦§¨¥§¦©¨
xn` Y`c dnM ,`NMn `iNnz`zldw) ¦§©§¨¦Ÿ¨§¨§©§¨¥

(``idC .Lipipw .'Fbe mId l` miklFd milgPd lM̈©§¨¦§¦¤©¨§¦§¨¤§¦
,aizkc `Ed `cd ,xzal oFl zwiR`(a ziy`xa)dN` ©¦©§¨¨¨¨¦§¦¥¤

.m`xA 'dA ,m`xAdA ux`de minXd zFclFz§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨§§¨¨
.Lipipw ux`d d`ln Kk ipibA§¦¥©¨§¨¨¨¤¦§¨¤
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ּבאּבאּבאּבאּבא ׁשאדם ּבׁשעה ראה, Ÿ§¥§¨¨¤¨¨¨
ּבנקבתֹו להזּדּוג ¨¥§¦¥©§¦§¥©§¦§להתקּדׁש

ׁשּלֹו,(ּבכּונה) קדֹוׁש ּברצֹון §©¨¨§¨¨¤
רּוח עליו (אחרת)מתעֹוררת ¦§¤¤¨¨©©¤¤

ּונקבה, זכר ּכלּולה ¨¥§¨¨¨§¨§קדֹוׁשה,
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¥§ורֹומז
על הממּנה אחד ©¤ª§©¨¤©¦¨§לׁשליח
ּומפקיד האדם, ּבני ¦§©¨¨¨¥§§¤הריֹונֹות
ּומֹודיע הרּוח, אֹותּה ©¦©¨¨¨§ּבידֹו
אֹותֹו. יפקד מקֹום לאיזה Ÿ§¦¨¤¥§לֹו

ׁשּכתּוב ג)(זהּו והּלילהאיוב ¤¤¨§©©§¨
הּלילה גבר. הרה ¨§©©¤¨Ÿ̈©̈אמר
הרה ממּנה: לאֹותֹו ª¤Ÿ̈§§©̈אמר
ּברּוךְ  והּקדֹוׁש מּפלֹוני. ¨¨©§¦§¦¤̈גבר
אֹותּה את לֹו, מפקיד ¨¤¦§©הּוא
ּׁשּמפקיד, מה ּכל ¦§©¤©¨©̈הרּוח,

ּפרׁשּוה. ¨§¥¥¦§והּנה

אחדאזאזאזאז וצלם רּוח, יֹורדת ¨¤¤©§¤¤¤¨
ּבדיֹוקנֹו ׁשעֹומד אֹותֹו §§¦¥¤¨¦עּמּה,
נברא צלם ּבאֹותֹו ¨§¦¤¤§¨§©§למעלה,

הֹולךְ (התּגּדל) צלם ּבאֹותֹו , ¦§©¥§¤¤¥
ׁשּכתּוב זהּו הּזה. ¨¤¤¤©¨ּ̈בעֹולם

לט) יתהּלךְ (תהלים ּבצלם ¤©§¦¤¤§©אךְ 
הּזה ׁשהּצלם ּבעֹוד ¤©¤¤©¤§¦איׁש.
ׁשּלֹו ּבּצלם האדם, עם ¤¤¤©¨¨¨¦¨§¦נמצא
הּזה, ּבעֹולם ¤©¨¨¥עֹומד

ּכאחד עּמֹוׁשּמתחּברים (נמצא ¤¦§©§¦§¤¨¦§¨¦

הם ּוׁשנים הּזה, ּבעֹולם עֹומד ¥¦©§¤©¨¨¥¨̈אדם

ּכאחד) אתׁשּמתחּברים מזהיר הּמלךְ  ּוׁשלמה יחד. ׁשּמחּברים הם ּוׁשנים הּבא, ּבעֹולם עֹומד הּוא ¤¦§©§¦§¤¨¥¨¨©¨§©¦¥¤§ª¨¦©©§ŸŸ©¤¤©§¦¤
ואֹומר, האדם ב)ּבני ׁשנים.(שיר הּצללים, ונסּו הּיֹום ׁשּיפּוח עד §¥¨¨¨§¥©¤¨©©§¨©§¨¦§©¦

`Y`Y`Y`Y`Wcwz`l iz` Wp xac `zrWA ,ifg ¨¨¥§©£¨§©¨¨¥§¦§©§¨
,DiawEpA `beEcf`l(dpeekA)`WiCw `zErxA §¦§©§¨§§¥§©¨¨¦§¨©¦¨

`gEx Dilr xrY` ,Dilic(`xg`)lilM ,`WiCw ¦¥¦§©¨¥¨©£¨©¦¨¨¦
`gElW cgl `Ed Kixa `Wcw finxe .`AwEpe xkC§©§§¨§¨¦ª§¨§¦§©§¨
`Edd Dicia ipnE ,`Wp ipaC oFdiiECr lr `pnn§¨¨©¦¥¦§¥¨¨¨¥¦¥©
`Ed `cd .Dil cFwti xz` o`l ,Dil rcF`e ,`gEx¨§©¥§¨£©¦§¥¨¨

,aiYkc(b aei`)dliNd .xaB dxFd xn` dliNde ¦§¦§©©§¨¨©¨¨¤©©§¨
`WcEwe ,`iplRn xab dxFd ,`pnn `Eddl ,xn`̈©§©§¨¨¨¨¤¦§©§¨§§¨
dn lM ,`gEx `Eddl ,Dil ciwt` `Ed Kixa§¦©§¦¥§©¨¨©

.dEnwE` `de ,ciwt`C§©§¦§¨§¨

oicMoicMoicMoicM`Edd ,DiOr `nlEv cge ,`Ygp `gEx §¥¨©§¨§©§¨¦¥©
`nlEv `EddA ,`Nirl DipwEicA mi`wC§¨¦§¦§¥§¥¨§©§¨

ixAz`(iAxz` `"q),i`dA lif` `nlEv `EddA ¦§§¥¦§©¥§©§¨¨¦§©
,aiYkC `Ed `cd .`nlr(hl mildz)mlvA K` ¨§¨¨¨¦§¦©§¤¤

DiOr gkYW` `nlEv i`dC cFrA .Wi` KNdzi¦§©¤¦§§©§¨¦§§©¦¥
,`nlr i`dA mi`w Dilic `nlEvA ,Wp xAC§©¨§§¨¦¥¨¦§©¨§¨

`cgM o`xAgznc`nlr i`dA mi`w Wp xA DiOr gkYW` `"q) §¦§£§¨©£¨¦§§©¦¥¨¨¨¦§©©§¨

(`cgM oxAgznC oEPi` oixzE,ipal xdf` `Mln dnlWE §¥¦§¦§©§¨©£¨§ŸŸ©§¨©§©¦§¥
,xn`e `Wp(a mixiyd xiy)Eqpe mFId gEtIW cr ¨¨§¨©©¤¨©©§¨

.ixY ,millSd©§¨¦§¥




