
עָ֣וֹּ  קֶּ֙ מֵׂ ֵ֤ה ַהֶנֶַּ֙געֶּ֙ ָעמֹּ ָעָ֨ר ַבֶנֶַּ֜גע ָהַפְָ֣ך ׀ ָלָבָ֗ן ּוַמְראֵׂ ר־ַהַָ֠בָשר ְושֵׂ ָ֣ן ֶאת־ַהֶנַָ֣גע ְבֽעוֹּ הֵׂ ר ְבָש֔רוֹּ ֶנֶַ֥גע ָצַרַַ֖עת הּ֑וא  ְוָרָאָ֣ה ַהכֹּ
ֽתוֹּ  ֶ֥א אֹּ ַ֖ן ְוִטמֵׂ הֵׂ ׃ ְוָרָאֶ֥הּו ַהכֹּ

ֶהֶרת֩ ְלָבָנָ֨ה ִהִ֜וא בְ  ע ְוִאם־בַּ ֶנָ֖גַּ ֹכֵהֵ֛ן ֶאת־הַּ ְ֣ך ָלָבָ֑ן ְוִהְסִגִּ֧יר הַּ ְרֶאָ֣ה ִמן־ָהעֹ֔ור ּוְשָעָרָ֖ה ֹלא־ָהפַּ עֹ֣ור ְבָש֗רֹו ְוָעֹמק֙ ֵאין־מַּ
ים׃ ַ֥ת ָיִמִֽ   ִשְבעַּ

ע ָבעָֹ֑ור ְוִהְסגִ  ֶנָ֖גַּ א־ָפָשַ֥ה הַּ ֣ד ְבֵעיָנ֔יו ֹלִֽ ע֙ ָעמַּ ֶנ֙גַּ ְשִביִעי֒ ְוִהֵנֵּ֤ה הַּ יֹ֣ום הַּ ֹכֵהן֮ בַּ ית׃ְוָרָא֣הּו הַּ ַ֥ת ָיִמָ֖ים ֵשִנִֽ ֹכֵהֵ֛ן ִשְבעַּ   ירִֹּ֧ו הַּ

 
ה׃ ֵל֣ל ֵחֵר֔ש ְוִלְפֵנ֣י ִעֵּו֔ר ֹלַ֥א ִתֵתָ֖ן ִמְכֹשָ֑ל ְוָיֵרַ֥אָת ֵמֱאֹלֶהָ֖יָך ֲאִנַ֥י ְיהָוִֽ    ֹלא־ְתקַּ

לשמירת שלום וחשיבות בני אדם זה לזה כמש”כ דכמו שהאדם מחשיב את חבירו, כך  הוא ג”כ ענין
חבירו מחשיב אותו. ותניא בת”כ פ’ זו פ”ד הי”ב ב”ע אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה. 

מות אלהים עשה אותו את מי אתה מבזה את מי אתה מקלל דיוקנו של ופי’ הראב”ד היינו סיפא דקרא בד
ב”ה. ומי שאינו חושב כזה הוא בתואר מי שאין עלוי צלם אלהים מקום   

 
י ַבר ְיהּוָדה ִאיׁש ְכַפר ַהַבְבִלי סֵׂ ד  ַרִבי יוֹּ מֵׂ ר, ַהּלוֹּ מֵׂ ֶתה  אוֹּ ת ְוׁשוֹּ הוֹּ ל ֲעָנִבים קֵׂ כֵׂ ֶמה, ְלאֹּ ִמן ַהְקַטִנים ְלַמה הּוא דוֹּ

ֶתה ַיִין ָיָׁשן. ַרִבי אוֹּ  ת ְוׁשוֹּ לוֹּ ל ֲעָנִבים ְבׁשֵׂ כֵׂ ֶמה, ְלאֹּ ִנים ְלַמה הּוא דוֹּ ד ִמן ַהְזקֵׂ מֵׂ . ְוַהּלוֹּ ל ַיִין ִמִגּתוֹּ ר, ַאל ִּתְסַּתכֵׂ מֵׂ
ין בוֹּ ַבַקְנַקן, ֶאָּלא ְבַמה ֶשֶיׁש ב א ָיָׁשן, ְוָיָׁשן ֶׁשֲאִפּלּו ָחָדׁש אֵׂ . יֵׁׂש ַקְנַקן ָחָדׁש ָמלֵׂ  :וֹּ

https://www.sefaria.org/Genesis.5.1?lang=he-en
/topics/rabbi-yose-b-yehudah-of-kefar-habavli


כּוִשי ֶאת  ָהרֹוֶאה ִנין ְוֶאת  הַּ ְמשֻׁ ת הַּ תָ  ָברּוְך ְמָבֵרְך ְבֵאיְבֵריֶהם אוֹ  ְפֵניֶהן ְבצּורַּ ֶנה ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו ְיָי׳ האַּ  ְמשַּ
ְבִריֹות ֶאת ֶכה ִקֵטעַּ  אוֹ  סּוָמא ָהרֹוֶאה. הַּ יֹוֵצא ּובֹוֲהָקִנין ְשִחין ּומֻׁ ָתה ָברּוְך ְמָבֵרְך ָבֶהן  ְוכַּ   ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו ְיָי׳ אַּ

ן ָהעֹוָלם יַּ ֶנה ְמָבֵרְך  ִאָמן ִמְמֵעי ֵכן נֹוְלדּו ְוִאם. ָהֱאֶמת דַּ ְבִריֹות  ֶאת ְמשַּ  .הַּ


