ב ר א שי ת
פר ק

א.

א .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ :משה רבנו כתב
ה ואת כל התורה כולה,מפיו של הקב"ה (רמב"ן) .ברא
את הספרהי
י עיקר המלה
"בריאה* -על ההוצאה מן האפס אל היש (רד"ק) .ברא שי ת ברא :בנגוד
להשקפה שהטבעוחוקיו הםנצחיים,אומר הפסוק הראשון שלהתורה שה' ברא את
הכלישמאין(ה) .א ת ה ש מי ם ,הנה מלת " "awתורהעל מקום ירתוק,וכל
סמןהרבים("ים") עםקדימת פתחמלעיל יורהעלשניםשוים .ובכןתורה מלת
שמים על עצם רחוקביהםאלינובשני מרחקים שוים מכל צד(ם) .הערה
לפיר 1ש ר ש *יי "ברצונונתנה להםוברצונו נטלה מהם ונתנהלנו"כענין
שנאפר(תהלים ק"ה)"ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמיםיירשו בעבורישמרו
חוקיוותורותיוינצרו" '-כלומר ,שגרש משם מורדיוחהשכין שםעובדיו,שידעו
כי בעבודתוינחלוה ,ואם יחטאולו ,תקיא אותם הארץ כאשר קאה אתהגוי אשר
לפניהם (רמב*.)1
ב .ורוחאלהים 1רוח-הרצון והחפץ,אורוח חזקה כמו"ארזי אל*(תהלים
פ') (רד"ק).

ג .ויאטר :מלת"אמירה 2אהלהודותכאןעלהחפץ,כדרך ,מה תאמר נפשך
ואעשהלך,היינו מה תרצהותחפוץ.וכן(בראשית,כ"ד ,נ"א)ותהי אשהלבןאדניך

כאשר ד בד ה' נאשר רצה .אוהיא בהוראת מחשבה כמו
י ואמרואלפי
יהודה בלבם(זכריהיאב,ה')והענין לומר שלאהיה בעמל (רמב"1 .)1
יאמר ,ה'
יתברךגזרשיהי'אור-וכן כל לשוןאמירה כמעשה בראשיתלשוןגזרה הוא(אב).
ויאמר אלהים
י אור :במגילת אסתר (ב' כ' -אין אסתר מגדת
ח
י
מולדתה ואת עמה כאשרצוהעליהמרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עשה) נמצא
"מאמר",ואינו אלא פקודה ומצוה (הר"ל)1 .יהי א1ר :לא אמר"ויהיכן" ,כמו
בשארהימים (פרטליום ה')לפי שלא עמד האור בתכונה הזאת כלהימים כשאר
מעשה בראשית(ע"ן רש" פסוק ד' ופסוק יק) (על 9י הרמב"ח 1מיהי אור:
בשארהימיםכתוב"ויהי כן4לפישהיאלשוןקצרה,שאילוכתב,
ויהירקיע
י
ק
ה
פ
ל
והדשא הארץ וכו',היה מאריך בלשונו' אבל כאןו"יהי אור* הוא קצר כמוו*יהי

כף(ח.).

ד .ויראאלהים את האורגי טוב2 :אלהביעכי דצה ה'בקיומו (דמב"ח.

4

,לקוט פירושים ותזרח

ויבדל אלהים בין האור ובין החשך :באמם הימם,ששמט בהם
;שסי'הי%שח'היו זממ-האור תמנרהחרןך לא בכח סבוב הגלגל ,אלא ברצח
ה' להבדילביןזמןהאורוביןזמןהחחיךתס .שתי הוראות למלה *להבדיל*
א) לפרדה מסךמבדילביןשני דבריםשויםאובלתישוים; ב) להבדיל הבדל
רוחניביןשנידבריםהנראים לחושכשוים ,כמו הבדלה בין קדש להול(בילפי
הנראה  -מהיוםמיומים?)וכן הבדלהכין מהור לטמאועוד- .כאןאין לפרש
להבדלה* במובןהשני(כיהריאור והחסךנבדליםממילאזה מזהע"יהעיס'כי אם
במובןהראשון; ה' פרש מסךביןהאיור והחפרך -הלא הואהזמןשאיןבו לאאור
ולאתחמך.וכן קבע ה' בטבע שלאיבאהחוויךתיכף אחר האור ,אלאשיהא האור
מתמעטוהולךעד שנעשה חמך(נצי"ב)1.ל ח שך ק ר א ליל ה,לזמן העדר
האור קראלילה(רד"ק).ויהי ערב 1יהי ב קר;הבדילביןהאירובין החושך
בהדרגה באופןשיהי'ביניהם זמן ערב בבאהלילהוזמן בקר בבאהיום (ם).י 1ם
אחד:ולא אמר ראשון,לפישאיןהאעיןבלישני,ועדיין לאנענעהדהרני (רד*ק).
 .1רקיע- :זהו חלק השמים ,הקרוב ביותר אל הארץ כמעביראליה את
השפעתהשמיםהרחוקים(ה).
יכן- :כמו שאההרואהעכשיו (ב4ש).
ז .ויח
,
ח .ויקרא  -לחמשהדברים קראה' בשמות בטרםהיו
ת האדם ואלה הם 1
אור,תהפך,שמים ,ארץוימים;ביחדעם האדם הם ששה(א"ע).
ט .יקווהמים- :הראות דבר נסתר והקוותהמפוזר איננהבריאה (א"ע).
(בהתאםלדברירשייכיביוםג' נגמרה מלאכתהמים).
 .ויקראאלהיפליבשה ארץ :קרא החלק בשם הכלכי אמנםהיה חלק
י
זההעיקרהדיבוב מכלם כאמרו לשבתיצרה(ס) .ק ר א י מי ם :לכל מקוה קרא

י

ים ולהרבה מקואות ימים (נצי"ב).
יעד .דהי מארתי מלת מיהי* ,בעבור שידברו בה הרבה ,היא ליחיה
יאור),לרבים(יהי מארת)וגם לנקבה (כי יהי' נערה בתולה)לדבריםכיב,
(יע
כ"ג) (א"פ).

י"ד .מרקיע הישמים
י ברקיע הנקרא השמים -רקיע שהוא שמים
בשבילנו ,כמו נהר פרת  -נהר הנקרא פרת (שד"ר פר פיהגר.א) .ו היו
לא תת...
י המאורותיהיו סבה לאותות השמים וגם סבה למועדיםלימים ולשנים
(ע"פ שך-ל)1 .ליםים 1שנים 1ולממניבהוןימין אפנין-ולמשת בהםימים
מפנים(ת"א).
*
ם
י
ל
ו
ד
ג
ה
*
ט*ז.
:
המארת
ם
י
ל
ו
ע
ג
ה
פ
ח
ר
פ
ן
י
א
שפם
ם
י
ל
ו
ד
ג
ת
ד
מ
ב
(כי
מנםכוכביםגדולים מהם) ,כי אם באורם(בהיותםקרובים אלהארץ),וכןכתוב
*מאור*(א"ע).

נ

י

גרא ש ת

ירח .ולפשלמישובלילה
י כלומר1זהביוםוזהבלילה (ב*884
כ .ועוףיעופףעל הארץעלפנירקיעתשפים- :שני מיני עודות,
נהםהמעופפיםעל הארץ דוקאבסמוך לה ,ומהם שמגבההים עוף עלפגירקיע
השמים(נצי"ן).
כ-כ"א.ויאפראלהיט...ויבראאלחים ...לאכתובביוםהחמישי*וישיבן*,
כמו בשארהימים (פרטליוםא')כיאולי לאיתכולהזכיר שיברא*אחרי*ויהיכן"
(על פי הרמב".)1

כ"א .ויבראאלהים אתהתניניםהגדלים :פתח בתנינים בעבור גדלם
המשונהלהודיע שגם הם מעשהידיויתברך (שדינא וברא בהם כחנוסף ,שאין
בידיהיםלעשותו,וכןויבראאלקים אתהאדם יפסו
קכ"ס בראבוכח נוסף,
שאין בידי האדמהלעשותו (עלפיבחיי).
כיב .פרוורבו:אינו פהצוויכי אם ברבה (על5יא"ש .והעוף ירב
בארץ:איןבעוףשיטילביציובמים ויגדלו שם -גםהשוכניםבמיםאצזונים
מהםמטיליםביציהם באמץונולדיםבה(רמב*ח.
כיד .נפושחיה :כ~ .ב ה מ ה  -שהם עםבני אדם לצרכם לרכוב
י שהם בשדה
ו רמש4-הם הקטנים הנהלכים על הארץז דחיתו א רץ
%טבולי
(א"ע) .ה מ ה :הםהמינים האוכלים עשבביןישובייםבין

ב
שאין שםישוב
מדבריים 1,חי ת 1ארץ -אוכלי הבשר (רעבת).
וחיתו ארץ *1"" :האחרון במלת "וחיתו*
,
ד
י
כ
,
ף
ס
ו
נ
ר
ב
ד
מ
ב
(
ו
מ
כ
גץ
בנובעור,וכמו(תהליםקי*ד ,ח')למעינומים (א"ע).
ככה .ויעשאלהים אתחית הארץלמינה נתןלכלמין אתהסגולותואת
הרגשותכפיהצריךלאותוהמין(ס).
ב"ו .ויאמראלהים נעשה אדם :נתיחדהאמירהמיוחדת לבריאת האדם,

י

%א נכללה בריאתו באמירת הבריאה של הבהמות והחיות 1ואמרו קדמונינו ז"ל,

3יהבהמותוהחיותפניהםפונותכלפיהארץ,לפי שעפר המהואלעפרישובו ,אבל
פני האדם הם באמצע לא למטה ולא למעלה ,שאםירצהישאפניו למעלהויהנה
מדועליונים2 ,אםירצץיפלופניו למטהויהיה מהתחתונים,י והכלתלוי בבחירתו
(עזפיאב1.).בכלהארץ שימשלו בארץ עצמהלעקורולנתוץולחפור %חצוב
נחשתוברזל (רמב"ח.ובכל חרמש הרמש על הארץיובונההיא שהאדם
בעבדו אתהאדמה מגרשומכריתהרמשים אשרבתוכה (שד"ל).
כ"ח .ויברךאע"פאלהיםויאמר לח8אלחיםפרוורפו :ולעיל (פסוק
ביב)כתוצויברך אתםאלקים לאמרסרוורבוזלעיל מסמנת המלה *לאמר*שתוכן
הברתההיהפרוורבהוש"עהיתה"בהכהונלאיכרתהמיןהאשושי,ומלבד א4תהוא
שערוירמ מר"ח עו1זק.ומלאו את האר"י ק%אי"ע

י

צא,י"ם

ר

'לקוט פירושים (תרה

י

במקום אחד כמחשבתאנשי דור ההפלגה (רמב"1 .)1מלא 1א ת הא רץ מלאו
אתחשרונה של הארץ,השלימו לעצמכם דברים שהארץ בעצמה לא תתןלכם,כגון
ה (עלפי כו"ק).
כליםומכשיריעגיב

פרוורבו:פרוזחני הולדת הילדים ורבו זהו הטפול בהם ,שבו תלוי
הרבוי (ה) .ו כ בש ה :מידהחיות (שד"ל).
כ"ט .זרעזרע :כמו(פסוקי*א)מזריע (שד"ל)זואת כל עץ אשר בו
פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה:
היש מעיראת
י
א
ה
ר
ת
ו
ה
ם
ת
ל
י
השאלה ,אםעץ הדעת נכללכאן בתוךכלהעצים ,שאכ
,
ם
ד
א
ל
והאסיר
עליו הוטל אחרכך,או לא נכללבין אלה שנתנו כאן לאדם לאכלה,מפני שהוא
עצמו פרי;יתכןשפריעץ הדעת,היינו החלק הנאכל ממנו ,לאהיהזורע זרע,
ויתכן ,שעץ הדעת הפארעציהגן לאנטעועדיין,והכונהכאןהיתהעל אלה שצמחו
קודם ,ולכן צריך היה ה'להתיר לאדם באופן מיוחד אתכלעץהגן ,פרטלעץ
הדעת( .פרקב"ט"ז).
כ"ט-ל' .לכתיהיה לאכלהולכלחית הארץישיהיה לאכלה* ,במקום
*הוא לאכלה" -רמז,כיבעתידיתגבר האדם ולאיאכל בשר ,וגםהחיות ישתנה
טבעןויאכלועוקבים כבהמות בכתוב (ישעיהוס"ה ,כ"ה) ואריה בבשריאכל תבן
(עלפי בחיי).
ה
"
ב
ק
ה
ם
ב
ל
ב
:
ן
כ
שלא
ו
ו
א
ת
ה
ה
ו
א
ת
ן
ת
נ
ש
לאכול בשר (בה"ס בשם
ל .ויחי

אבית.

ל"א .ויראאלהים אתכל אשר עשהוהכהטוב מאר :כל אשר עשה
זוהיהבריאה בשלמותהשביןכלחלקיה שולטת הרמוניה ,התאמה .ישנםחלקים
בבריאה ,שהנם רעיםבעינינו ,כמו המות ,היסורים ,יצר הרע .אבל גם לחלקים
האלהיש תפקיד חשוב וטוב בבריאה בשלמותה .ולכןאומרים הו"ל
י טוב מאדזהו
המות,היסורים,יצר הרע(ה).
והנה טוב מאר :מלת והנה נאמרת בבן אדם בדבר חדש שלא עלה על
דעתו ,כמו (בראשית ,י*ח ,ב')וירא והנה שלווהאגשיםנצביםעליואו לשמות ב',
ו') ותרחקו את
ודצהנער בכה,וכיומה,ויתכן שרמזוכאןבדרסם" :טוב מאד
י
ל
י
ה
ה המות" ,שהוא דבר חדש ומתמיה (הר"ל).
י
סכום ימי הבריאה והקשר ביניהם .הדברם
אבהי
בעולבתהימיםהאחראיםסיוריםבדברים שנבראו .בשלשת הימיםהראשונים.
האור ,שנבראביום הראשון ,מקבלביוםהרביעי אתנושאיו את השמש,הירח
והכוכבים.המיםומאויר שלהיוםהשנימקבליםביוםהחמישיאתעולםהחי שלהם,
והיבשה שלהיוםהשלישי מקבלתביום הששי אתתושביה.כיוםהשביצימתחיל
עולם חרש -חנוך הררם ע"י הגובת ,ובן זוגו של יום והזכתהיא הבריאה

הן

3רא שית

השמיניתשלומ  -עם ישראלשהואנושא את השבתומקימה (ה).

פר

ק

ב.

א .ויכלו :נגמרו",ובאווהותאמו  -למטרתם,לתכליתם .ובל צבא ש
שלכלחיילתפקידמיוחדבצבא,כךישתפקידמיוחדלכלדברבבריאה(ה).
כמודיי
ב .ויכלאלהיםביוםהשביעי מלאכתו אשר עשה:תכלית כל נמצאהוא
לפעל מעצמו ולפי טבעו .לזה לא הגיעו הנבראים בעושת הימיםכי לא שמשו
מעצמםלפי המבהןהמבוי ,אלא.עמדו הדשאיםחהצמחים % -ןהדגיםההעוף
תכליתם ,שאז -
באותו המצב שנבראו 1אבלביוםהשביעי באה להם שלמות
התחיל
כל נברא לפעל בעצמו,ועלזה נאמר"ויכל א' ביום השביעי מלאכתואהמר
עשה*.היינוביוםהשביעינתןה'למעשיולהגיעלתכליתם -לפעול מעצמם(אב).
ויכל'--ניוםהשביעי--וישבות--ע"יקמעת השבת בעם *s~twn
יצרה' אפשרות לאדם לחנך את עצמו ליראת ממים ומוסר  --חהעהןתסלית
הבריאן -ו~ן:ויכל -בי1םה שב 4עי מלאכתואהצר עשה(ה).
ויכל:כמו (בראשיתיעז,כיב) ויכל'לדבראתו שלא דברעוד,אוכמו (שמות
מ' ,ל"ג)ויכל .משה את המלאכה שלא עשהעודוסילקידו ממנה (הרעל).
הממלא
ת
ו
ח
י
ל
ש
ת
מ
י
ו
ס
מ
,
ש
ד
ח
ת
ר
י
מלאכתו :מלאכה -זוהייצ
ך
ר
ע
(מלאך-
אם גםיצירהזואיננה מלתה בהעבודה* רבה(ה.).
ם
י
מ
י
ה
בששת
היה
שליז"ואמבתביוםהשביעי מכל מלאכתו :מהדבור ,שהרי
בורא בדבורוגהו שאמרהנביא(ישעיהוג"ח,י"ג) ממצוא חפצך ודבר דבר ,ו-צנם
דבורים האסורים בשבת (צ"ה)1 .י שב ת השביתהאיןענינה מנוחה ,אלא תפסק
מעשיית מלאכה מפד"ל על הגר"א) .י
פי

וישבת :מלברא באופן מתמיד ,והעולם כמנהגו נוהג ,וצק בדרך הפלא
חתבס עושהלפעמים ה' חדשות בקרב הארץ(.עלפיאב).
ג .ויכרךאלהים אתיוםהשביעי ,והברכה היתהכי מאותויום שבהר
והלאהיפעלובריות בראשיתפעולותיחם בעצמם בהתאם לטבע המסודר והמוגבל
בהם (אב) 1 .קד ש א 1ת- 1שיה" אותויום קודשלבלי ליהנות.בולצוויך
פרנסהוריוחכמו שאסור לעשותעסק.וריוח'מהקדש (נצי"ב).כ ב 1שבת מכל
מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות ממלאכתעולמו שבת ממלאכת
צדיקיםורשעים לא שבת(ביר) .השבת בבריאה נותנתלבני האדם את-האפורות
,
לפעול באופן עצמאי ולחנך את עצמם 1מל אכ ת 1א שר ב ר א 4.י
ל ע ש  1ת כדישבני האדם יעשוןיפעלווישכללו את עצמם,ועיי זה את כל
הבריאה (ה).

י

י

י

1

יושט פיוושים שורה

לעשות :שמכאןואילךיעשוזהמזה ,ולא תעשהעודבריאה חדשה ,אלא
יצא אדם מאדםועוףמעוף (בה"ס) .א ש ר ב ר א א ל הי ם לע שו ת :
 khנאמרנמשןויהי ערבויהי בקריוםשביעי ,כמו שנאמר בשארימי בראשית,
ספני שהואיום העדר מעשה ומלאכה ,חמהעדר מעשהאינו נבדל הערב מהבקר
(על 9י אב),

ד .אלה תולדות ,בכל המקראאין אלה תולדות מוסב למעלה ,אלא נאמר
על מה שמספרההולר ,וכןכאן ,שעד כאן לא כתב אלא הבללים ,ומעתהיבואו
מפרטים ,שהם התולדות :א ל ה חול ד  1ת ה ש מי ם וה א ר ץ
ואינומזכיר אלא תולדות הארץ ,ויש דוגמתו בתורה ,כגון (במדבר ג' אן)
ואלה תולדות אהרן ומתה,האינומזכיר אלא תולדות אהרן (הר"ל) .א ל ה
ת1לד1ת השמים והארץ בהבראם ...ביום עשות...
א ר ץ  1ש מי מ :אמר ר' יוחנן ,בבריאה קדמו שמים לארץ ,ככתוב
ברגושית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ,וגם באן :השמים והארץ בהבראם,
1בעשיה,וצינו בשכלול מה שכבר נברא ,קדמה הארץ לשמים,כיביום ג'הוציאה
דשא עשב ,ורקביום ד' נתקשטו השמים במאורותובכוכבים ,ולכן נאמר
הקמאכן"1יביום עשות(עשיה -שהו תקון חצכלול ,עיי
ן רשיי בראשיתא" ז') ה'
אלהים ארץושמים (על9יאב).
 .1ואדיעלהמן הארץ:ביוםהששי,לפניבריאתהאדם (עלפיאב).

י
י

ז .וייצר ...עפרמןהאדליחויפח ...נשמתחיים.
י תאדם לנפש
ה
י
ו
חי* :אתהחיות (והצמחים) הוציאה האדמה (תוצא הארץ נפשחי') .גם חמרי
גופם ,גם רוחהחיים שבהם  -הםפרי האדמה .ביצירת האדם לקח ה' רק את
החמר מן האדמה (עפר מן האדמה) אבל את נשמת החיים נפה ה' באפיו,
ונשמתחיים זו ,שבאהאליו מה' ,עושה את האדם לנפ ש ח ' (ה) .עפ ר מן

י

ה א ד מ ה  :אדם הראשון נברא מן העפר שנצבר מכל העולם כלו,כדי שיוכל
להסתגל לכל אקלים שהואויוכללחיות בכלהעולם ,בין במקום הקר ביותר'בין
במקום החם ביותר ,ולהזון בכל אופן וכהמקום גורם מהשאיןכן אצל כל בהמה
יחי
ההיכולותלחיות רק באקליםהמיוחד לטבען (ע"פנצי"ב).
 .1נקוטתחיים :נשמה שהיו בהחיים גם טרם שהתחבוש עם הגוף ,ולכן
היאתעיבותחיהאחרי צאתה ממנו (על 9י יש"ר).
י האדם ,לא תמצאויהי בשוםמהברואיםכי אם באחר ובאדם (מ"ב).
ויה
ויחי האדםלנסחטחיה :תוות באדם לרוח ממללא  -ונעשתה (נשמתהחיים
שנפחה'באפיק באדםלרוח מדברת (ת"א)1 .י הי ה א ד ם לנ פ ש חי ת
שהלךמידכמומורהםהמאכתינוקות(א"ע).
" .ויטע ה'אלהיםגןהעדן :לפי שזההיהביוםהששי ,טרםשהנבראים

ור אשית

התחילו לפעול מעצמם עלפי טבעם ,נזכרת נטיעת הגן בעדן כמעשהמיוחד של
ה',אולםאין הכוונה שהביא אתהאילנות,ממקום אחר ונטעם שם (על פיאב.).
ט .ועץהחיים:שיוסיףחייםויתיה' האדם שנים רבות ,ומה שכתוב (ג',
כ"ב) השכלוחי לעולם,אין מלת "לעולם* * עדעולם ועד ,אלא כמו (שמות כ"א,
ו') ועבדולעולם,וכןרביםאחרים(א"ע) .וע ץ ה דע ת
ט וב ו רע 1
ואילן כשכליןפירוהיחכימיןבין סבלבי* ועץ אשראוכליפירותיויודעיך
להבדילבין טובוביןרע (ת"א).
ה
א
ר
ו
,
א
"
כ
אשחר
ח')והיה כל הנשוך
ועץהחיים :עץ הרפואה ,כמו (במדבר
וחי  -שההן נתרפא ,וכמו("טעיתוד"ח ,כ"א):וימרחועל השחיןויחי 1כיזיתו
עץ כל מי שהוא חולה אם יאכל ממנו יתרפא ואם תש כחו יתחזק ואםיזקן"מוב
לימיעלומיווכשיחזורויזקיןיחזורויאכל וכן לעולם ,אבל לבריא וחזקאיבו

מועילכלום (ב"ש).
,
ק
י
ז
י
ש
ולמאוס בבלתי ערב
ועץהדעת טובורע לבחורהערב אףעלפי
אע"פשיועיל(ם).
 .ונהריוצא מעדן ומשםיפרר והע לארבעה ראשים :אחרי שההן
י

משקה אתעדןויוצא ממנוהו 11נשקע באדמה ,ואח*כ מגיח ממנה ב 4-מקומות
שונים ב 4-נהרות.נבדלים(ה).
י"א .את כל ארץהחוילה אשר שם הזהב:שתי חוילותהן )1 :סבא
רואת חמלה ואתיובב (בהצטית" ,כ"ט)
וחוילה וסבתא(ברזרביתי',ז'))2 :איפי
ולפי שהןשתיםולא תדעעלאיזומדבריאומר לךשהחוילה שהנהרהולך שםהיא
במאופיר (ד"ה
אותה אשר שםהיהבוהיא אותהשאופיר שצלה כדכתיבהביאויה

י"ב .וזהב הארץ ההוא טוב;.בליסיג ותערובת (מ"ב).
ט* .1וינההדבגןעדו :כבר נאמר (פסוק חץ וישם שם את,ה%דם,והוסיף
לומרויניחהוכמוששמים חפץבמקום בנחתובשימתעין(הר"ל).
לעברה ולשמרה :את"גן,כיהגן לשון זכר ונקבה ,חהטעם לעבדה
להשקות את הגן ,ולשמרה -מהחיות שלא יכנסו שם (א"ע) .לע ב ד ה
ול ש מ ר ה :את נשמתהחיים אשר נפח ה'באפיו (עלפי אב.),
הבווסת היאלפירותביהעץ 'אינן
ט*ז .מכל עץ הנן חמל תאכלי
( baרמב".0
ק
ו
ז
ח
ל
(שד"ר).
יעז .לא תאבלממנוז מלת ממשהיאכאן
ביום אכלך ממנו מותתמותי כאשר תאכל ממנו תהיי יבו מ 1ח.:ע
ואיןהבונהשימותבוביום (רפב"'* 1ת"א).
פ
י הכתוב לא נאמר אאר בריאת ה%דמ,
י*ח .לא טו8היות האדםלבדוי

ח

*יקש פיוישים גתורח

'אלא,בתחילהלפניהבריאה ,כשעלה במחשבה לבראו(בחי".
,
)
ס
(
י"ס .לראות מהיקראלו :כדי וכהאדם יראה מהיקרא להם ופרוש
יראה יגמורבלבו,והמכוון בקריאתהשמות שיהאאדוןעליהם (שד"ל) 1 .כל
4

אשר יקיא לו ה א ד ם נפ ש חי ה הוא ש מ ה
טיני
חיה מוסבעל האדם,וכך לרדשו; כל-awשקיא האדם ,שהוא בעלנפש יה

מלאה חכמהודעת ,לכלאחד מהחעת והעטות,הוא תמוהנאותלו (חט"רג
כ .ולאדם לא מצא :האדם (עז פי א"ע)1 .ל א ד ם ל א מ צ א עז ר
 3נ  2ו  :1לא רצה הקב"ה לתת לאדמ:אשה .אלאאחרי שירגיש האדם שיש לו
צורך בה החפש ולא ימצא בכלבעליההיים את הנאותלו .וה'הביאלפני האדם
שיקרא להם שמות אתחית השדה ואתעוף השמים אבל לא הדוממיםווהדגים
נעל פי אב.6
כ"א .תרדמה,יותר משנה הלנהיותרמתנומה(א"ע).
,
ו
ב
י
א
כ
ה
ל
תרדמה;לפי הפשט הס הקב"העל אדם הראשון
לפיכך
הפילעליו תרדמה(ח).
ויקח אחת מצלעותיו ,מפני ועכבר צבר עפרו ובחר כל הראוי
להיות חומר לגופו ,לפיכך ,כאשר רצתןליצור את הנקבה שהיא כמעט דומה לו,
לקח קצת חומיו(ס) .ויק ח א ח ת מ צ ל ע,ו תיו* היתה לו צלע
נוספת במיוחדליצירת ה14שה (עלפיאב.),
,
ן
ד
ע
ן
ג
ל
,
ן
ד
ע
ן
ג
ב
'
ץ
ו
ח
מ
והאדם
כאב .ושן ...לאשה  nunmנבראה
שהרי
כתוב (פסוק ט"ו)ויקח ה'אלהים את האדםויניחהובגןעדן(בחיי)* ל א ש ה
י האדם (יש"ר).
הכתוב קראהכאןאנטהעל שםהעתיד,כיעדייןלא נקראהכןעליד
כ"ג .ויאמד האדם זאת הפעם :מצאתי עזרכנגדי כמוני,כי ממניהיא;
לזא ת ,בעבורזאתי יקרא אש הייקרא שמה אשה(א"ע) .ע צ ם
מעצמי ובשר מבשריו וזוכן קשורה העשה אל האיש ומסוגלת
לאהוב אותו ולהגןעליויותר מאשר נקבה קשורה אל הזכרומגינהעליו בכלמין
.אחר של בעלחיים (אב.).
זאת- :הנקבה הזאת .הפעם בפעם הזאת היא עצם מעצמו ובשר
מבשרו שלאתהי'כן כל נקבת האדם לעתיד .לז א ת לכל נקבת האדם
לעתיד .י ק ר א א שה -אעפ"י 'שלא.תהיי .חלק איש ,כ מ אי ש
ח ה וא ת-הראשונה לכלן(ם).

שיא

י

י

יק

3ר

י

ק ב.

א .והנחורהיהערום,צריך"ומר?שעי,יד* מקרה אכל קודםלבןמען
הדעת ,שהרי הההורההיתה רק לאדם( .ח .).ע ר 1מ
י חכים לביש-חכם להרע

ברא שי ת

ט

(ת"א)1 .י א מ ר א ל ה א ש הו פתח הקב"ה אתפי הנחש כמו שפתח
אתפי האתון של בלעם (ח).
ב .נאכל:ישלנו רשותלאכול(יש"ר).
ה .והייתם כאלהים :ותהוןכרברבין -והייתם כשרים (ת"א) .כמלאכים

ף.0

.1

ותרא האשהכי פוש העץ למאכל
י הכירה עלפיריח העץאו הפר*

שהוא ערב למאכל (עלפיס.).
,
ד
צ
ה
וכי תאוה הואלעינים  -זה היהעיקר החטא להראות הטוב שהיה
במעשה הרע ההוא שמורה היתר על האמהי בדברים של טעם הנכונים
בעיניו (מ"ב) 1 .ת תן ג ם ל אי ש ה ע מ ה :המלה "עמה" מראה על
מדבובה רעה באשה(עייןוהכ"י) ,שרצתה שיאכל גם הוא שאםיגיע לה נזק
מהאכילה ,ינזק גם ההן (בחיי) .לאי ש ה ע מ ה :לאישה שהוא עמה,
ופתתה אותו בדבריה,ובן מפורש להלן (פסוק יא0כי שמעת לקול אשתך ,משמע
שדברה (יש"ר).

ז .ויתפרועלה תאנה- :והמבקשים מחטמהבילים ,כ* בעץ דקיעשו

צרכם (א"ע).

ט .איכה :המבקש לדעת את מקומו של המבוקש יאמר
אבל השואל"איה הוא"אינוכי אם מתמיה שלא מצאו במקוםהרגיל (הר"ל).
י"א .מיהגירלך:יש הגדהשאינה בפה ,אלא הוראת המחשבהעלידי
מעשה,כמווש"בי"ס,ז')כי הגדתהיוםכיאיןלךשרים .דוד לא דבר ,אבל
דבי
מעשיוהוכיחו כן,וכן (דברים ,כ"ו ,גץ הגדתיהיום (הר"ל על פי הרמב"1וס.
"איפה הוא"1

בדברים).
י"ב .האשה אשר נתתעמרי :האשה אשר אתה נתת אותהלי לעזר
וחשבתי שכל אהגר היא תאמרלי יהיה לי לעזר היא נתנהלי מן העץ,
הרי אתה שנתת אותהלי לעזר גרמתלי המכשול (פל פי הרמב".)1
י"ג .מה זאת ערכית :איך נתת את המות לבעלך? הנ ה ש
ה שי אני :אם טענת ההסתה שטען האדםהיא טובה,הרי גםאותי הסית
הנחש 1 ,א כ ל :גםאני אכלתי,והרי לא רציתי להמית אתעצמי(אב.).
ה שי א 1י :יועץ רע נקרא משיא ונקרא מסית .המשיא באלהסיר יראת
העונש כמוכאן לא מות תמותון ,שמסית מיפה הרעהבעיני המוסת (הר"ל,ועיי?
בילקוטדבריםי"ג,ז') .מ ה ז א ת ע שי ת :בעשיהיאמר מהזאת ,כמו (שמות
יעד ,ה') מה זאתעשינו ,או (בראשיתכ"ו,י') מה זאת עשית לנוובענין אחר
יאמר מה זה ,כמו (בראונית כ"ז ,נ )/מה זה מהרת" או ושמואלי' ,י"א) מה"ת
היה לבן קיש (ח).

י

ייקום פירושים

(הורה

יא

"ד .ארור חתה מכל הבהמה .שין ארור לשון קללה (כי מצאנו
שהבהמות נתקללנו ,אלאענינו חסר טובה ,והכוונההיא תהיה חסר טובהיותר
מכל בעלי החיים (שד"ר) 1 .ע פ ר ת א כ ל :שלא תשיג את התענוג שהיה
קולם החטא במאכל ובמשתה(ס).כי בכל מה שאיכל לאיטעם אלא טעם
עפר:5ז"נ).
יעד .כלימיחייך
י  -למביא ימות המשיח ,שכתוב בו :אזאב וטלהירעו
,
ה
"
ס
ה
י
ע
ש
י
(
)
ה
"
כ
"
כאחד ...ונחש עפר לחמו
(מ"ב).
ט"ו .ואיבה אשית - :איבה גדולה משנאץ ,והעד תכלית שנאה
שנאתיםלאויביםהיולי (תהלים קלאס ,כיב) 1השנאה -מומנים בסתר,והאיבה
בגלוי .הכלל :כלאויב שונאואין כל שונאאויב (כו"ק).
ט"ז .אל האשה אמר :לאהזכיר הכתוב באשה עונש המות,כיהיא נכללת
בזה עם האדם מפני ששניהם נקראים אדם (על פי מ"ב).
אכלת
ן
מ
י"ג .כי שמעת לקול אשתך - :ולא אמר כי
העז  -כי
ההתנצלות הוא חטאיותר גדול מהחטא בעצמו (מ"ב).
,
'
ב
,
ה
ר
צ
ק
ם
י
כ
ל
מ
(
וכן
א'
בעצבון תאכלנה :תאכל תבואתה ,חהיא דרך
ז')
תהיובאכלי שלחנך (א"ע) .בע צ ב1ן תאכ לנ ה :בעצבון תיהנה ממנה
(מן האדמה) ,כל ההנאות שלךתהיינה מלוות בעצבון,ואין שמחהבלי תוגה (על
פי יש"ר).
י"ס .בזעתאפיך תאכל לחם הקללה הזאת איננה מתקיימת במלכים
הסרים ,אבל "בעצב תלדי בנים" מתקיימת בכל הנשים ,ולפי שהזהמה חטיאה
והחטיאהלפיכך קללתה מרובה (רבותינו בעלי התוספות בשם ר' יהודה החסיד).
כ .הוה :דברנית ,כמו (איוב ל"ב ,י') אחוה דעי אף אני ,שדברה עם
הנחש דברים שלא לצורך ,עד שתפסה בדבריה וחטאה חהחטיאה את בעלה (צ"ה

י

יד

י

י

בזדי,אב).

אם כל - :מבני אדם (שהואחי מדבר) (א"פ).
כ"א .כתנותעור,כתנותלעורם (א"ע)1 .י לב ש ם

חי

י י
הוסיפו מעלה(ם).

לא גרשםערומ.ם

1י ל בי ש ם
י
שחטאו לאזז מחבבם

פן בלבשםאח"כ בהשתדלותם יחשבו כי
ם
ה
מ
ע
הצה הפסוק ללמדנו רוב החסד שנהג ה'
כי אעפ"י
ונהג עמהם במדת חסד להלביש ערומים (מ"ב).
ב"ב .ואכלוחי לעלם :וימנע ממחשבת התשובה שהמות יכול לעורר בו
(על פי יש"ר).

כ"ג .ויוילחהו מגן עדן :שלא יוכל לאכול מעץ החיים וכשיזקיןיגוע,
יחלשוימות .א ש ר לוק ח מ ש ם- :כי בתחילה בראו ה' חוץ לגן-
עדן וליהו ונתנו בגוידן כדכתיב (ברזרבית ב' ,ח') "ויטע גן בעדן מקדם וישם

בר-א שי ת

יא

שם את האדם אשר יצרא ,ועתההחזירו אל המקום אשר לוקח כהמם חוץ לגן
עדן(ב-ש).

פ ר ק ד.
א .ומלר אתקין :ענינו ותלדבן ותקרא את שמוקין ,כי אמרהקניתי
איש את ה'וכן(פסוקי"ז) ותלד את הנוך ,ורבים בפרשה ובמקומותאתרים
(רמב" .)1קניתי :מהשיש לאדם במשפט ביןבמחיראו במתנה וירהמה
ומציאה קרוי קנינו (הך*ל).
ב .את הבל :לאנזכר בפסוק טעםקריאת שמו הבל (יש"ר).

וקיןהיה עבד אדמה :עבודת אדמה בלי יראת שמים מביאה את האדם
למדרגתו שלקין .עם ישראל מיועד להיות עם עובד אדמה  -אבל רקבתנאי
שהוא יה" גם עם עובד ה' וישמור את תורתו(ה).
ם :שנה תמימה נקראת ימים ,וכן כתובימים תהי'
ג .כמקץיפוי
גאולתו(ויקראכיה ,כ"ט) (א"ע).
ו
מ
כ
ו
נ
ב
ר
ק
ב
ב
ו
ת
כ
ש
ב
ל
ח
מסרי האדמה:ואין כתוב
ל
ב
ה
ן
ל
מ
ק
ב
(ב"ש),
ד .אל הבל ואל מנחתו:שהיה הבל המקריב רצוי ומנחתו ג"כרצויה,
שהיחהמהמיןהראוי לרצון(ס).
,
ב
י
ר
ק
מ
ה
ה .ואלקין ואל מנחתו
אל
'
י
ה
ש
ן
י
ק
א
ל
שעה
:
א
ל
שעה
בלתי
רצוי ,וגם כן אל מנחתו שהיתהבלתי ראויה לרצון(ס)1 .י פ ל  1פניו -
בבשתפנים(ם).
ויחרלקין :חרה הסמוך ל=ל" רובו הוא לשון צער ,ולא חרון אף,וזהו
שכתב רש"י (במדבר ט"ז ,ט"ו) ויחר למשה  -נצטער מאד (הר"ל).
ו .ולמה נפלופניך:כי כשיש לקלקולאיזו תקנה,איןראוי להצס% -8
מה שעבר ,אבלראוי להשתדל להשיג את התקון לעתיד (ס).
ך
ל
ה
ר
ח
ו-ז .למה חרה לך ...הלא אםתיטיב שאת ...למה
שרציתי
מנחת הבל הצעיר ומנחתך מנחת הבבור לא רציתי,
הלא אםתיטיב דרכיך -
שאת ,תהיה שאת לך ,רוממות הבכורה (הרעל ע"פ הרמב* .)1ואם לאתיטיב לפתח
אהלך עונשך רובץ (חטאת-עונש ,כמו( ,זכריה יעד ,י*ט) זאת תהגה חטאת
מצרים עונש מצרים),ואליך תשוקתו ואהבתו של הבל ,ואתה תמשול בו
בהבל פי הר"ל) .ח ט א ת ר 1ב ץ:יצר חטאת רובץ (עלפי א"ע).
ח(.ע
יויאמרקון אל הבלאחיוי מה שאמר לו ה' ,כיהרגיש שהחת הבל
מרמר ממנו ,ואמרלו בערמה :כך וכך אמר לי ה' -ונתפייסנו ,וחשב הבל
שנתפייס ולא נשכר ממנועוד (ב"ש).

וייני

יב

יוקזט שיווקים יתקרח

ויאמרקין אלהבלאחיו:על שאלתה',ימה חרהלךולמהנפלופניך ,ענה

קין שבשביל הבל אחיו חרה לו ונפלו פניו ,ומלת *אל" כמו "בעבורא "בגלל*
כמו וש"א א' ,כ"ז) אל הנערה"ה התפללתי (על פי כו"ק).
י"א .ארור אתה מן האדמה :מן האדמה ,שאתהעובד אותה ,תבא הקללה
אליך כיהיא לא תוסף תת כחה לך (על פי א"ע).

-

י תעבד את האדמה לא תטף תת כחה לרז השתמשת בה
י*ב .פ
לכסותהריגתאחיך וכנגד זה לא תשתמש בהעוד ,כמו שנשתמשת קודםלכן,
לצרכיחייך; ולא הוצרך לפרש ענש הרוצח,ביהדין מבואר בטבע על כלמזיק
כאשר עשהכןיעשהלו(ם) .ל א ת1סף ת ת כחה לך ומתוך כך
נע 1נ ד ת הי ה ב א רץ,כי דרך בני אדם ,כשזורעים במקום אחד
ואינםמוצאים שם ברכה -הולכים למקום אחר (ב"ש).
נע תר :גם היושב תחתיו וחרד נקרא נע כמו (שמותכ',י"א)וירא העם
וינעו -ויחרדו,או(ישעיטוז' ,ב')וינע לבבו ,אבל נד הוא המטולטל ממקום
למקום (הר"ג).
ל
י"ג .גדו עוני מנשוא:עוני -חטאי .מנשוא -כטעם סלוח כמונושנא
עון .הפירסם :האםעוני כ"כ גדול שאינך יכול לסלוחלי ? או -עון  -ענש,
והפירוש;ענשי גדל ולא אוכל לסבלו (א"ע).
יעד .ומ16יך אטהר,בי הטלטול והגלות ליחיד או לעםיורהעל הסתר
פניםכמי שהואבלתי משגחמבעליו(בחיי).
נעונר :שהםהייםרעיםכמוהמותאוגרועיםממנו(ם).
והי' כל מצאייהרגני:הלואי שיהרוגאותי כל מוצאי (אב).
ט"ו .לכן כל הרג  :טעם לכל -היותוקילהניר ,שאם ה' לא ישמרהו,
יהרגהו כל מוצאו,ריחםעליו ה' ואמר; לכן כל הורגקין ...ורשם ה /אותבפניו
כמו (שמותי"ב,י"ג) והיה הדם לכם לאות -היינו ,לאות מצוה לכם לשמירה

י-

י

קיי

(אוה"ח).
טאז .ויצאקיןמלפני ה'וישב בארץנוד :כיון שאמרקין "גדולעוני
מנשוא" ,מחל לו הקב"ה מחצה מעונשו ,משום שבתחילה אמרלו" :נע ונד תהיה

בארץ",ועכשיו נשאר העונש של נד בלבדו ,וזהו שכתוב -וישב בארץ נוד
(עלפי הזהר).
י בנהעיר כלימיו בונה העיר כי מעשיוארורים .יבנה מעט
יעז .ויח
בטורח ועמל -וינועוינוד מן המקום ההוא ,ויחזור לשם,ויבנה מעט  -ולא
יצליח את דרכיו (רמב".)1
ויחיבונהעי
ר :לא בנה לעצמו ,רקלבנו ,כי הואאין לועיר ומושב בארץ
ולכן קרא את שם העיר כשם בנו הנוך (על פי הרמב".)1

י

בר א שי ת

יג

י*ט .ויקחלו למךשתי נשכם ,כנראה,ה"ה הבגהרישוי שלצחלושתי

נשים (וצד"ל).

כ .אבי :הכצון(א"ע).
אבייורטב אהל ומקנה :רבהון דבלדיתבי משכניןומריבעיר -אבי כל
היצובים באהלים ובעלי מקנה (ת"א).
,
ל
ז
ר
ב
י עיבידת נחשא
כ"ב .לטש כלחריט נחשתו רבהון דכל ידע
ופרזלא -אבי כל היוצעים אח מלאכת נחשת וברזל (ת"א) .כי שם המלאכה
שבפסוקזזה דבק למלה "אבי*שבפסוקים הקודמים (על 9י הרמב"ס.
לטש כל חרהט נדחפת וברזל :לכו תפסובני למך אתהאומניות התוכי
לא ,מתברכים בעבודת האדמהמפני קללתקיןזקנםאג"מי.
לטש כל חרשוברזל :גםלפניוהיי חורש נחשת וברת ,אבלהואהיה
לוטש ומשבחהכלי (נצי"ב).

יו

פר ק

ה.

ח .זה מפר תוקרתאדם :זה ספור תולדות וקהית המיןהאנחני(ס).
ב ד מ  1ת א ל הי ם ע ש ה א ת  - 1בעל בחירה ,לפיכך כשהכעיסו
דומותיו לפני ה' נענשו (ם).
,
ו
ת
ו
א
ספר תולדותאדם ...בדמותאלהים עשה
ר'עקיבא אומר
"ואהבת לרעך כמוך*זה כללגדול בתורה,ובןעזאי אומר" ,זה ספר תולדות אדם*
גדול יותר,כי מ"חשהבת לרעך כמוך* נובע רק :מה שעליך שנוא אל תעשה
לחברך ,ובןעזאי מוסיף ,שאם גם האדםאיננו חושש לכבוד עצמו,ישלו לדשדש
~בוד חבר ,שהרי בדמות אלקים עשה אותו .פי רבותינו בעלי התוספות).
(
ב .ויקרא את שמם ארם:כי גם
האשהע~נקראת אדם (בודי) (עיין לעיל

יה

פרק ג' ,ט"ז).

איםבים

ויקרא את שמם
הבראם :באותויום עצמו שנברא לא קראם
,
ם
ד
א
אם
ו
י
ה
ש
ם
ה
י
ט
ט
ח
ב
ם
י
מ
ל
ש
התבוניים
ילדים ולא נעריםכי
לפי
ההפנימיים (אב).

ג .ויולד בדמותו כצלמויידועכי כל הנולדים מן החייםיהיו בדמות
המולידים ובצלמם ,אבל בעבור שנתעלה האדם בדמותו וצלמו שנאמר בו בדמות
אלקים עשה אותו פירש כאן שאה תולדותיוהיו באוהה הדמות הנעלה (רמב"0י
ויולד בדמותו כצלמו:שהיהצדיק מן ההששוניםכי גם הבל לאהקריבעד
שקדמו קין (ם).
ת 44
*
ת
מ
י
ו
*
:
ובפרשת נח לא כתובוימ
ה .והטת כאןכתוב בכל אחד
להודיענו שפה מתו כלם מחמת עצמם המאע"י המבול (מ"ב).

יד

ייקוט פירושים יתגרה

כ"כ .ויתהלך חנוך אתהאלהים:והליך "נוך

חנוך ביראת ה' (ת"א).

בדחלתא דה' -ויתהלך

יחנוך בכלם כתובויהיו כלימי,
ונבהכם"גכ.תובויויחהיי.כלימ י
י הנחמה ,שבימיו כלה
כ"ט .זה ינחטנו ממעשנו ומעצבוןירינו:וזחי
פרט לחנוך וללמך,

זרעו של קין שנתקלקלה האדמה בעבורו ,כדכתיב ל א תו סי ף ת ת
כ ח ה ל ך היינו בכל זמן שאתה וזרעך בעולם,ומכיון שכלהזרעו שלקין
התחילהלוזוב לקדמותה ,לכך נאמר :מן האדמהאכבר אררהה' (ב".%
זהינחמנר ...מן האדמה אשר אררה ה' :בשלשלת הדורות היה נח
הראשון שנולד אחרי מות אדם ,ולאדם אמר (פרק ג' ,יעז) בעצבון תאכלנה כל
 4מי חייך (עלפי אב) .ממעש.נוי מעצבון מעשינו ,כמו(ישעיהו
י מצרי (הר"ל)'.
א' ,כ"ד) אנחםמצרי -מעצבשישל

י-

פ ר ק .1
ג .לעלם:לזמןארוך,כמו (שמותכ"א,ו')ועבדו לעלם(ח)(.עייןלעיל פרס
ב' ,ט' בפרושא"ע).
ד .הנפלים :שיפול לב הרואה אותם שיתמה מגובה קומתם (א"ע)1 .גם
אחרי כן :אחר המבול (א"ע) .בני האלהיםז בני רברביא-בניהשרים
ש"א),בני השופטים והשרים(בחיי).
י רבה רעת הארם :לשעבר1 ,כל י צ ר  6ה ש ב ת ל ב 1
קה .ב
,
ד
י
ת
ע
ל
שלאהיושומעיםלמוכיחואין תקוהשישובו(ס).
ר ע:
ר
ה .יצר מחשבתלבו :מעשה האדם נקראיצו מחשבות לבו,כי ממחשבת
אלב הוא נוצר (כו"ק).
רק
,
ם
ח
נ
ה
ל
ה
ר
ה
ת
א
ו
ה
ה
ר
ב
ד
ם
ד
א
ן
ו
צ
נ
ל
כ
א
ל
ע
ו
ד
י
ו .וינחם ה' :כי
בני
אדםכי המשחית מה שעשהיראהבעיני אחרים כאלו ההש נחם (א"ע).
ד
וינחם ה' :שלש נחמות מצויות באדם :א) שאינו עומ בדבורו*
ב) שאינו יכול :ג) בפשיעת המקבל ,והשלישית נאמרה בכמה מקומות אצל
הקב"ה (עלפי ב"פא (דאה ילקוט פרחחים במדבר כ"ג ,י"ס)1 .י תעצב אל
ל ב  1ה' התעצב,היינו כעס ,כביכול ,בגלל לבו של האדם ,שכל יצר
מחשבותיוהיה רק רע כלהיום (עלפי אב) .וית ע צ ב א ל ל ב  :1בכל
זמן שהקב"ה מבקש לעשותדין ברשעיםהוא,כביכול,נעצב (עלפי הזהר).
ח .ונח מצא חןבעתי ה' :כעבר אלף ושש מאות שנה של תולדותבני
האדםה"בדור ההוא רק אדם אבחנדי(,,ומשפחתו) שמצאחןבעיני ה'  -ובאחדה"ה
האדם על האדמה (ה).
בחר ה' ~"משיך את קיומם של

י

