
  בס"ד. 

  מי אתה?

   ב פרק בראשית ספר

 לֹו ּיְִקָרא ַמה ִלְראֹות ָהָאָדם ֶאל ַוּיֵָבא ַהָּׁשַמיִם עֹוף ָּכל ְוֵאת ַהָּׂשֶדה ַחּיַת ָּכל ָהֲאָדָמה ִמן ֱא�ִהים יְדָֹוד ַוּיִֶצר) יט(

  :ְׁשמֹו הּוא ַחּיָה נֶֶפׁש ָהָאָדם לֹו יְִקָרא ֲאֶׁשר ְוכֹל

   :ְּכנֶגְּדֹו ֵעזֶר ָמָצא �א ּוְלָאָדם ַהָּׂשֶדה ַחּיַת ּוְלכֹל ַהָּׁשַמיִם ּוְלעֹוף ַהְּבֵהָמה ְלָכל ֵׁשמֹות ָהָאָדם ַוּיְִקָרא) כ(

   כ פסוק ב פרק בראשית על ן"רמב

, אדם לפני השמים עוף וכל השדה חית כל הביא ה"הקב כי, והענין - העזר הוא השם שקריאת דעתי ולפי

 להיות הראוי נתבאר ובשמות טבעיהם כפי להם הראוי השם כלומר, שמות להם וקרא טבעם הכיר והוא

 ב נ"מו( טבעיות לא, בהסכמה שהם בשמות נאמין אם ואפילו מזה זה להוליד הראוים כלומר, לחבירו עזר

 עזר מהם איזה, בטבעם והתבונן ונקבה זכר לפניו עברו כי, המינים הבדלת היא השמות שקריאת נאמר), ל

 לזה זה עזר שכולן, אחר בשם קרא הדקה הבהמה כי, בשמות זה והודיע, ממנו המוליד כלומר, לחבירו

 מצא ולא כולן וכן, מזה זה מין יולידו שלא, אחר בשם והחיה, אחר בשם והגסה, מזה זה שיולידו בתולדה

, מזה זה כחותם והפרד המינים הבדלת היא השמות קריאת כי, בשמו ותקרא לו עזר בטבעה שתהיה בכולן

  :למעלה פירשתי כאשר

                                  

  רבי נחמן.  מעשה מאדון ובעל עגלה.                             

  ְצָרָכיו ַלֲעשֹות ָהָאדֹון ְוָהַל8 ַהְּגדֹולֹות ֲעיָרֹות ּוְׁשָאר ְלֶבעְרִלין ֲעגָָלה ַּבַעל ִעם ֶאָחד ֶׁשּנַָסע ָאדֹון ֵמִאיׁש ַמֲעֶשה

 עֹוֵמד ַמּדּועַ  ְוָׁשֲאלֹו. ֶאָחד ִאיׁש ֵאָליו ְונִַּגׁש ַהּׁשּוק ְּבֶאְמַצע ָהֲעגָָלה ִעם ִאיַוואן ָהיָה ֶׁשְׁשמֹו ָהֲעגָָלה ַּבַעל ְונְִׁשַאר

  .ָדא ֶווער, ְּבגְֶרַמּנִית ַאָּתה ִמי ַחיִל ָהִאיׁש ְוָׁשֲאלֹו ָהְרחֹוב ְּבֶאְמַצע הּוא

  ָהֶעגְלֹון ְשַפת ֶאת ֵהִבין לא ִּכי ַחיִל ָהִאיׁש אֹותֹו ְוִהָּכה ִאיַוואן לֹו ְוָאַמר ְׁשמו ֶאת ֶׁשּׁשֹוֲאלֹו ָחַׁשב ְוהּוא

 ָהֲעגָָלה ִעם ֶׁשָּלְקחֹו ַעד ָדא ֶווער ְוָצַעק ׁשּוב אֹותֹו ְוִהָּכה ִאיַוואן ׁשּוב לֹו ָענָה ְוהּוא ָדא ֶווער ׁשּוב לֹו ְוָצַעק

  ָהיִיתָ  ֵהיָכן ִאיַוואן לֹו ְוָאַמר ֶׁשָּמְצאֹו ַעד ִחְּפשֹו ְצָרָכיו ֲעִשּיַת ַאַחר ָהָאדֹון ְּכֶׁשָּבא ַהַּצד ִמן ְרחֹוב ְלֵאיזֶה

 אֹוְמרֹו ַעל אֹותֹו ִהָּכה ַחיִל ֶׁשָהִאיׁש ֵּכיָון ָחַׁשב ִּכי ָדא ֶווער ֶאָּלא ִאיַוואן ַּכאן ּתאַמר ַאל ּוְבַפַחד ְּבַלַחׁש לֹו ָענָה

  ִאיַוואן אֹוִתי ִלְקרֹוא יָכֹול ַאָּתה ׁשּוב ַעָּתה ָהֶעגְלֹון לֹו ָאַמר ֵמָהִעיר ְּכֶׁשּיְָצאּו ַּכ8 ַאַחר "יַוואןאִ "

 ִאיַוואן ְּכאֹותֹו הּוא ׁשּוב ִמֶּמּנִי ְּכֶׁשּיֹוֵצא אּוָלם "הּוא ִמי" ִּבְבִחינַת הּוא ֶאְצִלי ָהָאָדם ְּכֶׁשּנְִמָצא, ל"זַ  ַרֵּבנּו ְוִסּיֵם

  .ַהְמגּוָׁשם

 


