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פרשת בשלח תשע"ו
אמונה בהשי"ת
שמות פרק יד

רש"י

ַּיֹושע ְיֹקֹוָֹק בַ ּיֹום ַההּוא ֶאת י ְִש ָר ֵאל ִמּיַד ִמצְ ָריִם ַוּי ְַרא
(ל) ו ַ
י ְִש ָר ֵאל ֶאת ִמצְ ַריִם מֵ ת עַ ל ְשפַת הַ ּיָם( :לא) ַוּי ְַרא י ְִש ָר ֵאל
ִיראּו ָהעָ ם
ֶאת הַ ּיָד הַ גְ ֹד ָלה אֲ שֶ ר עָ ָשה ְיֹקֹוָֹק בְ ִמצְ ַר ִים וַ ּי ְ
ֶאת יְֹק ָֹוֹק ַוּיַאֲ ִמינּו בַ יֹקֹוָֹק ּובְ מֹשֶ ה עַ בְ ּדֹו:

(לא) את היד הגדלה  -את הגבורה הגדולה
שעשתה ידו של הֹקדוש ברוך הוא .והרבה
לשונות נופלין על לשון יד ,וכולן לשון יד ממש
הן ,והמפרשו יתֹקן הלשון אחר ענין הדבור:

שמות פרק ג

רש"י

(טו) זה שמי לעלם  -חסר וי"ו ,לומר העלימהו,
ֹלהים ֶאל מֹשֶ ה כֹה ת ֹאמַ ר ֶאל בְ נֵי
(טו) וַּי ֹאמֶ ר עֹוד אֱ ִ
שלא יֹקרא ככתבו :וזה זכרי  -למדו היאך
ֹלהי ִי ְצחָ ֹק
י ְִש ָר ֵאל ְיֹקֹוָֹק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתיכֶם אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֵ
ֵאֹלהי ַי ֲעֹקֹב ְש ָל ַחנִי אֲ לֵיכֶם זֶ ה ְש ִמי לְ ֹעלָם וְ זֶ ה זִ כְ ִרי ְלדֹר נֹקרא ,וכן דוד הוא אומר (תהלים ֹקלה יג) ה'
ו ֵ
שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור( :טז) את זקני
ּדֹר( :טז) לְֵך וְ ָאסַ פְ ָת ֶאת זִ ְֹקנֵי י ְִש ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם
ישראל  -מיוחדים לישיבה .ואם תאמר זֹקנים
יְֹקֹוָֹק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתיכֶם נ ְִר ָאה ֵאלַי אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ִיצְ חָ ֹק
סתם ,היאך אפשר לו לאסוף זֹקנים של ששים
וְ ַי ֲעֹקֹב לֵאמֹר ָפֹקֹד פ ַָֹק ְד ִתי ֶא ְתכֶם וְ ֶאת הֶ עָ שּוי ָלכֶם
בְ ִמצְ ָר ִים( :יז) ָואֹמַ ר ַא ֲעלֶה ֶא ְתכֶם מֵ ֳע ִני ִמצְ ַריִם ֶאל ֶא ֶרץ רבוא( :יח) ושמעו לקלך  -מאליהם ,מכיון
שתאמר להם לשון זה ישמעו לֹקולך ,שכבר
ְבּוסי ֶאל ֶא ֶרץ
הַ כְ ַנעֲנִ י וְ הַ ִח ִתי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְ ִרזִ י וְ ַה ִחּוִ י וְ ַהי ִ
סימן זה מסור בידם מיעֹקב ומיוסף שבלשון זה
את ַא ָתה וְ זִ ְֹקנֵי
ֹקלֶָך ּובָ ָ
ּודבָ ש( :יח) וְ שָ ְמעּו ְל ֹ
זָבַ ת חָ לָב ְ
הם נגאלים .יעֹקב אמר (בראשית נ כד) ואלהים
ֹלהי
י ְִש ָר ֵאל ֶאל ֶמלְֶך ִמצְ ַריִם וַאֲ מַ ְר ֶתם ֵאלָיו יְֹקֹוָ ֹק אֱ ֵ
פֹקוד יפֹקוד אתכם ,יוסף אמר להם (בראשית נ
הָ עִ ְב ִרּיִ ים נ ְִֹק ָרה עָ לֵ ינּו וְ עַ ָתה ֵנלֲכָה נָא ֶּד ֶרְך ְשֹלשֶ ת י ִָמים
כה) פֹקוד יפֹקוד אלהים אתכם[ :אלהי
ֹלהינּו( :יט) ַואֲ נִי יָדַ עְ ִתי כִ י ל ֹא
בַ ִמ ְדבָ ר וְ נִזְ ְבחָ ה לַ יֹקֹוָֹק אֱ ֵ
העבריים  -יו"ד יתירה רמז לעשר מכות]:
י ִֵתן ֶא ְתכֶם ֶמלְֶך ִמצְ ַריִם לַהֲ ֹלְך וְ ל ֹא ְביָד חֲ ז ָָֹקה:
נקרה עלינו  -לשון מֹקרה וכן (במדבר כג ד)
ֵיתי ֶאת ִמצְ ַריִם בְ כֹל נִ פְ ְלא ַֹתי
(כ) וְ שָ ל ְַח ִתי ֶאת י ִָדי וְ ִהכ ִ
ויֹקר אלהים( ,שם טו) ואנכי אֹקרה כה ,אהא
אֲ שֶ ר ֶאעֱשֶ ה בְ ִֹק ְרבֹו וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן יְשַ לַח ֶא ְת ֶכם( :כא) וְ נ ַָת ִתי
נֹקרה מאתו הלום( :יט) לא יתן אתכם מלך
ֶאת חֵ ן הָ עָ ם הַ ֶזה בְ עֵ ינֵי ִמצְ ָריִ ם וְ הָ יָה כִ י ֵתלֵכּון ל ֹא ֵתלְכּו
מצרים להלך  -אם אין אני מראה לו ידי
יתּה כְ לֵ י
ּומג ַָרת בֵ ָ
יֹקם( :כב) וְ שָ אֲ לָה ִאשָ ה ִמ ְש ֶכנ ְָתּה ִ
ֵר ָ
החזֹקה ,כלומר כל עוד שאין אני מודיעו ידי
ּוש ָמֹלת וְ שַ ְמ ֶתם עַ ל בְ נֵיכֶם וְ עַ ל בְ נ ֵֹתיכֶם
כֶסֶ ף ּוכְ ֵלי זָהָ ב ְ
החזֹקה לא יתן אתכם להלוך :לא יתן  -לא
וְ ִנצַ ל ְֶתם ֶאת ִמצְ ָריִם:
ישבוֹק ,כמו (בראשית כ ו) על כן לא נתתיך,
(שם לא ז) ולא נתנו אלהים להרע עמדי ,וכולן לשון נתינה הם .ויש מפרשים ולא ביד חזֹקה ולא בשביל
שידו חזֹקה ,כי מאז אשלח את ידי והכיתי את מצרים וגו' ,ומתרגמין אותו ולא מן ֹקדם דחיליה תֹקיף,
משמו של רבי יעֹקב ברבי מנחם נאמר לי( :כב) ומגרת ביתה  -מאותה שהיא גרה אתה בבית :ונצלתם -
כתרגומו ותרוֹקנון .וכן (שמות יב לו) וינצלו את מצרים( ,שמות לג ו) ויתנצלו בני ישראל את עדים ,והנו"ן
בו יסוד .ומנחם חברו במחברת צד"י עם (בראשית לא ט) ויצל אלהים את מֹקנה אביכם( ,שם טז) אשר
הציל אלהים מאבינו .ולא יאמנו דבריו ,כי אם לא היתה הנו"ן יסוד והיא נֹקודה בחיר"ֹק ,לא תהא
משמשת בלשון ופעלתם אלא בלשון ונפעלתם ,כמו (דברים כח סג) ונסחתם מן האדמה( ,ויֹקרא כו כה)
ונתתם ביד אויב( ,שם יז) ונגפתם לפני אויביכם( ,יחזֹקאל כב כא) ונתכתם בתוכה( ,ירמיהו ז י) ואמרתם
נצלנו ,לשון נפעלנו .וכל נו"ן שהיא באה בתיבה לפרֹקים ונופלת ממנה ,כנו"ן של נוגף ,נושא ,נותן ,נושך,
כשהיא מדברת לשון ופעלתם תנֹקד בשו"א בחטף ,כגון (בראשית מה יט) ונשאתם את אביכם( ,במדבר לב
כט) ונתתם להם את ארץ הגלעד( ,בראשית יז יא) ונמלתם את בשר ערלתכם .לכן אני אומר שזאת
הנֹקודה בחיר"ֹק מן היסוד היא ,ויסוד שם דבר נצול ,והוא מן הלשונות הכבדים ,כמו דבור ,כפור ,למוד,
כשידבר בלשון ופעלתם ינֹקד בחיר"ֹק ,כמו (במדבר כ ח) ודברתם אל הסלע( ,יחזֹקאל מה כ) וכפרתם את
הבית( ,דברים יא יט) ולמדתם אותם את בניכם:
שמות פרק ד

(א) ַוּיַעַ ן מֹשֶ ה וַּי ֹאמֶ ר וְ ֵהן ל ֹא יַאֲ ִמינּו
ֹאמרּו ל ֹא
לִי וְ ל ֹא י ְִש ְמעּו בְ ֹקֹלִ י כִ י י ְ
נ ְִר ָאה ֵאלֶ יָך יְ ֹק ָֹוֹק... :
(ה) לְמַ עַ ן יַאֲ ִמינּו כִ י נ ְִר ָאה ֵאלֶ יָך ְיֹקֹוָֹק
ֹלהי ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י
אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ָֹתם אֱ ֵ
ִיצְ חָ ֹק ֵואֹלהֵ י ַי ֲעֹקֹב... :
(ח) וְ הָ יָה ִאם ל ֹא יַאֲ ִמינּו לְָך וְ ל ֹא
י ְִש ְמעּו ְלֹקֹל ָהאֹת הָ ִראשֹון וְ ֶהאֱ ִמינּו
ְלֹקֹל הָ אֹת הָ ַאחֲ רֹון( :ט) וְ הָ יָה ִאם ל ֹא
יַאֲ ִמינּו גַם ל ְִשנֵי הָ אֹתֹות הָ ֵאלֶ ה וְ ל ֹא
ֹק ֶלָך וְ ָל ַֹק ְח ָת ִמ ֵמימֵ י הַ ְיאֹר
י ְִש ְמעּון ְל ֹ
וְ שָ פַכְ ָת ַהּיַבָ שָ ה וְ הָ יּו הַ ַמיִם אֲ שֶ ר ִת ַקח
ִמן הַ יְ אֹר וְ ָהיּו לְדָ ם בַ ּיַבָ שֶ ת:

רש"י

(ח) והאמינו לקל האת האחרון  -משתאמר להם בשבילכם לֹקיתי
על שספרתי עליכם לשון הרע יאמינו לך ,שכבר למדו בכך
שהמזדווגין להרע להם לוֹקים בנגעים ,כגון פרעה ואבימלך בשביל
שרה( :ט) ולקחת ממימי היאור  -רמז להם שבמכה ראשונה נפרע
מאלהותם :והיו המים וגו'  -והיו והיו שתי פעמים .נראה בעיני,
אלו נאמר והיו המים אשר תֹקח מן היאור לדם ביבשת ,שומע אני
שבידו הם נהפכים לדם ואף כשירדו לארץ יהיו בהוייתן ,אבל
עכשיו מלמדנו שלא יהיו דם עד שיהיו ביבשת:
רמב"ן

(ה) למען יאמינו כי נראה אליך  -פתרונו שיאמינו בעשותך כן
לפניהם ,ויֹקצר הכתוב בזה כי ידוע כי על מנת שיעשה כן לפניהם
ויאמינו בו יראנו נפלאות:
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ליקוטי הלכות חו"מ הלכות פקדון הלכה ה

מֹותרֹות עַ ד
[ז] וְ כָל זֶה זֹוכִ ין עַ ל יְדֵ י ְתשּובָ ה עַ ל פְ גַם אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה נִּדֹון בְ ָ
ּומסַ בְ בִ ין ֶאת מֹחֹו וְ כּו' שֶ ִמשָ ם כָל הַ ִקלְֹקּולִים
ּומעַ ְק ִמין ְ
רּוחין עֹולִין ֶאל הַ מֹחַ ְ
שֶ הָ עֲשָ נִים ְס ִ
ירה ,כִ י כָל
עֹוס ִֹקין לְטַ הֵ ר עַ צְ מֵ נּו מֵ הֶ ם בְ כָל יְמֵ י הַ ְספִ ָ
שֶ זֶה עִ ַקר בְ ִחינַת גִ לּולֵי ִמצְ ַריִם שֶ ָאנּו ְ
גָלּות ִמצְ ַריִם הָ יָה עַ ל יְדֵ י חֵ ְטא ָאדָ ם הָ ִראשֹון ַכּיָדּועַ שֶ ָפגַם בָ אֱ מּונָה ,כַמּובָ א .וְ עִ ַקר הַ פְ גָם הָ ָיה
ידי וְ ל ֹא הָ יּו ָאז עֲדַ יִן חֲ כ ִָמים בָ עֹולָם כִ י
בִ בְ ִחינַת אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים ,כִ י ַאף עַ ל פִ י שֶ הּוא נִבְ ָרא י ְִח ִ
יֹותר לֶאֱ מּונַת חֲ כ ִָמיםְּ ,דהַ יְנּו לְהַ אֲ ִמין בְ עַ צְ מֹו
ִאם הּוא לְבַ ּדֹוַ ,אף עַ ל פִ י כֵן הָ יָה צָ ִריְך בְ ֵ
תֹורה הַ נַ"ל שֶ כְ שֶ ֵאין מַ אֲ ִמינִים בְ עַ צְ מֹו הּוא בְ ִחינַת פְ גַם אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים וְ כֵן ְמב ָֹאר
וְ כ ְַמב ָֹאר בְ הַ ָ
בְ ִסימָ ן פו בְ לִקּוטֵ י ִת ְנ ָינָא עַ ל פָסּוֹק ִמקֹצֶ ר רּוחַ ּומֵ ֲעבֹדָ ה ָֹקשָ ה ,כִ י ִאם הָ יָה הָ ָאדָ ם מַ אֲ ִמין
אד ּובֹו ְתלּויִין
ש ָר ֵאל ָגבֹּהַ ְמ ֹ
בְ עַ צְ מֹו שֶ נ ְִשמָ תֹו ָגבֹּהַ ְמאֹד ְמאֹד ,כִ י אֲ פִ לּו הַ נְשָ מָ ה שֶ ל הַ פָחּות שֶ בְ ִי ְ ֹ
כָל הָ עֹולָמֹות עֶ לְיֹונִים וְ ַת ְחתֹונִים ,בְ וַּדַ אי ל ֹא הָ יָה עֹובֵ ר שּום עֲבֵ ָרה וְ ל ֹא הָ יָה פֹוגֵם שּום פְ גָם,
ידי שֶ ֶאצְ לֹו הָ יָה כָל אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים ַרֹק בִ בְ ִחינָה ז ֹאת .כִ י אֲ ַנ ְחנּו
בִ פְ ָרט ָאדָ ם הָ ִראשֹון שֶ הָ יָה י ְִח ִ
יֹקים אֲ ִמ ִתּיִים ּולְהַ אֲ ִמין
צְ ִריכִ ים אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים בְ כָל הַ בְ ִחינֹות הַ ְמב ָֹא ִרים שָ ם ,לְהַ אֲ ִמין בְ צַ ִּד ִ
בַ חֲ בֵ רֹו ּולְדַ בֵ ר עִ מֹו בְ י ְִר ַאת שָ מַ יִם בִ בְ ִחינַת ָאז נ ְִדבְ רּו י ְִר ֵאי ה' ִאיש ֶאל ֵרעֵ הּו ַוּי ְַֹקשֵ ב ה' ַו ִּי ְשמַ ע
יֹותר צָ ִריְך
ש ָר ֵאל יֵש נ ְֹֻקּדָ ה טֹובָ ה שֶ ִהוא בְ ִחינַת צַ ִּדיֹקּ .ובְ ֵ
ַו ִּיכ ֵָתב בְ סֵ פֶר וְ כּו' .כִ י בְ כָל ֶאחָ ד ִמ ִּי ְ ֹ
תֹורה י ָָֹקר ְמאֹד ֵאצֶ ל
ל ְִה ְתחַ זֵֹק ּול ְִה ְתגַבֵ ר לְהַ אֲ ִמין בְ עַ צְ מֹו ,לְהַ אֲ ִמין שֶ גַם ְמעַ ט עֲבֹודָ תֹו וְ עִ ְסֹקֹו בַ ָ
יֹקים ּוכְ שֵ ִרים אֲ ִמ ִתּיִים לְהַ אֲ ִמין בָ הֶ ם שֶ זֶה י ָָֹקר
ה' י ְִתבָ ַרְך ,בִ פְ ָרט מַ ה שֶ ָזכָה ל ְִה ְת ָֹק ֵרב לְצַ ִּד ִ
יֹקים ּובַ חֲ בֵ ָריו הַ כְ שֵ ִרים
ְמאֹד ְמאֹד ֵאצֶ ל ה' י ְִתבָ ַרְך ,כִ י אֲ פִ לּו ִאם יַאֲ ִמין בַ ה' י ְִתבָ ַרְך ּובְ צַ ִּד ִ
יֹקים ,אֲ בָ ל ֵאינֹו מַ אֲ ִמין בְ עַ צְ מֹוְּ ,דהַ יְנּו שֶ ֵאינֹו מַ אֲ ִמין שֶ אֱ מּונָתֹו שֶ מַ אֲ ִמין בַ חֲ כ ִָמים
שֶ ֻכלָם צַ ִּד ִ
אפֶן ֶאחָ ד פְ גָם הַ זֶה גָרּועַ מֵ הַ כֹל,
אֲ ִמ ִתּיִים וְ כּו' י ָָֹקר ְמאֹד ְמאֹד ,גַם זֶה פְ גַם אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים ּובְ ֹ
כַאֲ שֶ ר מָ צּוי ֶנגַע הַ ִמ ְספַחַ ת הַ ז ֹאת בְ כַמָ ה בְ נֵי ָאדָ ם שֶ הֵ ם כְ שֵ ִרים ְֹקצָ ת ּומַ ְת ִחילִים ל ְִה ְת ָֹק ֵרב
אֹומ ִרים עַ ל חַ בְ ֵריהֶ ם הֵ ם בְ וַּדַ אי כְ שֵ ִרים
ל ְַאנְשֵ י אֱ מֶ ת לַחֲ כ ִָמים ּוכְ שֵ ִרים אֲ ִמ ִתּיִים ,אֲ בָ ל ְ
יֹקים ,אֲ בָ ל מַ ה מֹועִ יל לִי כִ י אֲ נִי יֹודֵ עַ חֶ ְסרֹונִי בְ נַפְ ִשי שֶ אֲ נִי מָ לֵא חֲ טָ ִאים ַועֲֹונֹות ּופְ ג ִָמים
וְ צַ ִּד ִ
ּומ ְת ַרחֵ ֹק ְלג ְַמ ֵרי חַ ס וְ שָ לֹום וְ נֹופֵל מֵ אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים ְלג ְַמ ֵרי עַ ד
וְ עַ ל יְדֵ י זֶה נֹופֵל חַ ס וְ שָ לֹוםִ ,
שֶ הַ ְרבֵ ה ַנ ֲעשֹּו ִמ ְתנַגְ ִדים וְ חֹול ְִֹקים עַ ל יְדֵ י זֶהִ .נ ְמצָ א שֶ כָל פְ גָמֹו בֶ אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים ,עַ ל יְדֵ י שֶ ל ֹא
הֶ אֱ ִמין בְ עַ צְ מֹו ,כִ י ִמי שֶ רֹוצֶ ה לָחּוס עַ ל חַ ּיָיו צָ ִריְך לְבַ ֵקש מֵ ה' י ְִתבָ ַרְך עַ ד שֶ ּי ְִתחַ זֵֹק בֶ אֱ מּונַת
יֹקים
חֲ כ ִָמים כָל כְָך עַ ד שֶ ּיַאֲ ִמין גַם בְ עַ צְ מֹוְּ ,דהַ יְנּו שֶ ּיַאֲ ִמין בְ גֹדֶ ל כֹחַ צִ ְד ָֹק ָתם שֶ ל הַ צַ ִּד ִ
אֲ ִמ ִתּיִים עַ ד שֶ בְ וַּדַ אי י ְַת ְקנּו גַם אֹותֹו וְ ַיעֲלּו אֹותֹו מַ עְ לָה מַ עְ לָה ִאם י ֹאחֵ ז עַ צְ מֹו ל ְִהיֹות ּדָ בּוֹק
ּומ ְת ָֹק ֵרב אֲ לֵיהֶ ם י ָָֹקר ְמאֹד ְמאֹד,
יֹקים ִ
בָ הֶ ם כָל יְמֵ י חַ ּיָיו ,כִ י אֱ מּונָתֹו בְ עַ צְ מָ ּה שֶ מַ אֲ ִמין בְ הַ צַ ִּד ִ
כִ י אֱ מּונָה ִהוא ַרֹק בְ דָ בָ ר שֶ ֵאין ְמבִ ינִים בַ שֵ כֶל ,כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר בְ מָ ֹקֹום ַאחֵ ר .וְ עַ ל כֵן צָ ִריְך
שכְ לֹו וִ ידֵ ִיעָ תֹו בְ עַ צְ מֹו הּוא ָרחֹוֹק ְמאֹד מֵ ה' י ְִתבָ ַרְך,
לְהַ אֲ ִמין בְ עַ צְ מֹו בֶ אֱ מּונָה ַאף עַ ל פִ י שֶ לְפִ י ִ ֹ
ַאף עַ ל פִ י כֵן צָ ִריְך לְהַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה שֶ גַם ְמעַ ט הַ נ ְֹֻקּדֹות הַ ּטֹובֹות שֶ בֹו י ְָֹק ִרים ְמאֹד ֵאצֶ ל ה'
י ְִתבָ ַרְך וְ כַאֲ שֶ ר הֵ בַ נ ְִתי כָל זֶה ִמ ִשיחָ תֹו הַ ְקדֹושָ ה זִ כְ רֹונֹו לִבְ ָרכָהּ .ובִ פְ ָרט ָאדָ ם הָ ִראשֹון שֶ הָ יָה
ידי בָ עֹולָם שֶ כָל אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים שֶ לֹו הָ יָה ָתלּוי בָ זֶה ַכנַ"לּ ,ובִ פְ ָרט כִ י כָל הַ פְ גָם שֶ ל ָאדָ ם
י ְִח ִ
הָ ִראשֹון הָ יָה עַ ל יְדֵ י חַ ּוָה ִא ְשתֹו שֶ ִמ ְת ִחלָה בָ א הַ נָחָ ש עָ לֶיהָ בְ עָ ְרמָ ה ,כִ י ִהיא הָ י ְָתה צְ ִריכָה
לְהַ אֲ ִמין בְ ָאדָ ם הָ ִראשֹון שֶ ְּדבָ ָריו אֱ מֶ ת שֶ ה' י ְִתבָ ַרְך צִ ּוָה שֶ ל ֹא לֶאֱ כֹל מֵ עֵ ץ הַ ּדַ עַ ת ,וְ הַ נָחָ ש ִהכְ ִניס
בָ ּה [זּוהֲ מָ א] עַ ד שֶ כָפְ ָרה בֹו וְ ל ֹא הֶ אֱ ִמינָה בִ ְדבָ ָריו ּופָגְ מָ ה בֶ אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים עַ ל יְדֵ י זֶה .וְ נ ְִס ָתה
ל ְִדבְ ֵרי הַ נָחָ ש וְ ַאחַ ר כְָך ג ְָרמָ ה עַ ד שֶ ִהכְ נִיסָ ה כְ פִ ירֹות גַם בְ לֵב ָאדָ ם הָ ִראשֹון בְ עַ צְ מֹו שֶ ָנפַל
שגָבָ ה ְמאֹד עַ ד שֶ ָאכַל מֵ עֵ ץ
בְ דַ עְ תֹו וְ ל ֹא הֶ אֱ ִמין בְ עַ צְ מֹו בְ עֹצֶ ם כֹחֹו ּומַ ֲעלָתֹו שֶ הָ י ְָתה ָגבֹּהַ וְ ִנ ְ ֹ
קֹוד ִמים ּדֹור
הַ ּדַ עַ ת טֹוב ו ָָרע ,שֶ מֵ ָאז נ ְִמשָ ְך זֻהֲ מַ ת הַ נָחָ ש שֶ ִמשָ ם כָל הַ פְ ג ִָמים שֶ ל הַ ּדֹורֹות הַ ְ
הַ מַ בּול וְ דֹור הַ פְ ַלגָה שֶ ִמשָ ם נ ְִמשַ ְך גָלּות ִמצְ ַריִם ַכּיָדּועַ  .וְ כָל פְ גָמֵ י הַ ּדֹורֹות הָ יָה עַ ל יְדֵ י פְ גַם
אֱ מּונַת חֲ כ ִָמים כְ מֹו שֶ כָתּוב ,ל ֹא יִפְ נֶה ּדֶ ֶרְך כְ ָר ִמים וְ כּו' וְ כ ְַמב ָֹאר בְ מָ ֹקֹום ַאחֵ ר:
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