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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (ד' בראשית א)" לקים את האור כי טוב-א וירא"

ינו מבינים הי, "כי טוב לקים-אוירא "סתם הכתוב באילו אמר כי , "את האור"הכתוב כאן  הוסיףש ן"הרמבמציין 
מהחומר  ך אלאלא עמדו כשהרי הם , הקיוםאת עדיין  םולא גזר בהכאשר , ה חוזר על בריאת השמים והארץשז
, "ארץ" קראהנשהיבשה  השלישי נפרדו המים והעפר ונעשתיום הוב, שני רקיעביום הראשון נעשה ביום הנברא בש
 " .כי טוב לקים-א וירא": אמרעל הכל נו, גזר בהם הקיוםנאז רק ו

 

 ( כב' אבראשית ) "רב בארץיים והעוף מלאמר פרו ורבו ומלאו את המים בי םיקל-רך אתם אבוי"
גם ביניהם יש הבדל שבעוד שהדגים ו. מכל בהמה וחיהכו יותר תברשה עופותהדגים וב ה השונילב מ םראוי לשי

י "רשאמנם . "ירב בארץ", בלשון נסתר וכלאחר ידנאמר  עוףעל ה" פרו ורבו ומלאו את המים"בורכו בלשון נוכח 
 תברכוהלא  ץששאר בעלי חיים שבארטעם וה, רים מהםסמחתמיד שבמיוחד משום תברכו הדגים והעופות השפירש 
כך , תברךה ,ועיקר הבריאה שהוא תכלית ,האדםשכשם ש הקדוש האלשיךמתרץ . הנחש שהיה עתיד להתקלל מפני

 יתראצל מה שאין כן . קזהיאין לו מהם שום לאדם הנאה ומהם יש ש, הדגים והעופות, אלושני מינים התברכו 
 והדוב והזאב והנמר והברדלס והנחש ושרף האריכמובן ו ,יש מהם גם נזק לאדםשרצים אשר החיות וה ,בהמותה

בירך אותם וגם , נוכחשון לבדגים הכתוב אל הבר ידוהטעם ש .מיניהם לא נתברכו. ועקרב וצפעונים וכיוצא באלו
בני ליזקק לשאינן  בהמה חיה ועוףהצפה שעתידים כל כבר ו. זמה שונאה "הוא משום שהקב, עוףאשר את היותר מ

 . מה שאין כן בדגים ,"ית כל בשר את דרכוחכי הש"הפסוק על  (.סנהדרין קח)ל "זח כמאמר, מינן
 

  (לא' בראשית א)" ים את כל אשר עשה והנה טוב מאדקל-א וירא"
הכתוב חזר כאן מכל מקום , כל יום ויוםה של ביציר "כי טוב"הכתוב שכבר הזכיר שאף על פי " כלי יקר"מבאר ה

לא נבראו כי אם יצירת האדם קודם שנבראו כל הנבראים וללמד שיצירת האדם להורות  יאחר "והנה טוב: "ואמר
לא היו במלואם וטובם עד הם עדיין אבל  העתידנאמר על שם זה  "כי טוב"שנאמר בהם  יפל עף וא .בעבור האדם

הכתוב כאן  וסיףמו". והנה טוב מאד"ר אמו, "לוקים-וירא א"אז ראה  ,שנברא האדם אשר בעבורו נתהוו כולם
 . ם"אותיות אדהם ד "רמז לדבר מא ".טוב מאד"שעל ידי האדם נעשו  להורות, שלא הזכיר קודםדבר  "מאד"

 

 (ג 'ובראשית )" םי באדחרו ןא ידול 'הויאמר "
 םזה הבהצורה לחומר ואת פכים והרשעים האילו ו צורה וממנ הצדיקים מהפכים החומר לעשותל ש"אמרו חז

לא יהיה לי רצון מהם , כלומר" לא ידון רוחי: "הכתוב אומר, הקדוש" אור החיים"מבאר ה, זהלפי , ים אותםאבדמ
 לרוחניות שבו שהפכו את הבשביל שגם הוא  ופירושש "בשגם"והטעם הוא , עולם הנצחיבמעתה ועד עולם ואפילו 

 :(נהדרין קזס) "אין להם חלק לעולם הבא המבולדור : "ל"זמה שאמרו ח הזו, איבוד הנפש בשר וזהו
לעולם  "רוחי"ה במילה דת הרחמים הרמוזימבעוד לא אשתמש  "לא ידון"ה אומר "ביאור נוסף לפסוק הוא שהקב

משום נחם על הרעה להיגו הטוב בניגוד למנהלרעה  עליהםחזור בו מגזרתו מתכוון ללא הוא שה "אומר הקב, כלומר
 "בשגם הוא בשר", (לט 'תהלים עח) "המהויזכור כי בשר "אמר כמו שנ, מחומר קורצו ה שבני האדם עשוייםטענה

 .לדון אותם לרחמיםוהיותו בשר לא תועיל להם טענה זו לחזור כלומר שלמרות 
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  (א 'אבראשית ) "ים את השמים ואת הארץקל-בראשית ברא א"
במבט ראשון נראה , לכן. ת"ביאות להתחיל בכה התורה צריש "קדושת לוי"בב 'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

אלא שאם בוחנים לעומק , סותרת אמירה זו" החודש הזה לכם"י שהתורה היתה צריכה להתחיל מ"נתו של רששטע
שהיא ת "אות ביצורת ההמדרש על ל "זחאמרו שמשום הוא  ת"ביאות תחיל בצריכה להטעם שהתורה רואים ש

, הצפונית פתוחהרוח הרוחות ו שלושהעולם באת ברא ה "להראות שהקב, תאחמרוח  הרוחות ופתוחשלוש ממה סתו
איפה שמה שהתורה צא יו. רביעיתהרוח האת שיברא שיאמת זאת על ידי כך יאמרו לו  אלוהשיבוא ויטען שהוא מי ו

בשעת הרי ש, י זה מסתדר"אם כך גם לשיטת רש. העולם ברא אתה "שהקבלהראות כדי הוא  ת"יבת אולה ביחמת
ולכן יכול היה הכתוב להתחיל , העולםה ברא את "כולם שהקבראו  ,על ידי הניסים והנפלאות ,יציאת מצרים

 .ה ברא את העולם"ש ראיה שהקבזה יפסוק גם בכי " החודש הזה לכם"מ
 

 (לא' אבראשית ) "יום הששי"
, םמתקיימי אתם התורה מקבלים ישראל אם להם ואמרה עם מעשה בראשית "תנאי התנה הקב... אמר ריש לקיש"

כי אקח מועד אני מישרים אשפוט " :י על הפסוק"ומבאר רש .(חפשבת )" ובוהו לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם
מה שכתוב ש" פנים יפות"מבאר ה. עמםמפני התנאי שהתנה נמוגים שהארץ  ,(ב 'העתהלים )" הנמוגים ארץ וכל יושבי

כך , אתוסכים ה ה"קבמדעתו והיום אחד שמשה הוסיף  .(שבת פז)בא בגמרא שמומה פי מבואר על " כי אקח מועד"
נמוגים מפני שעברו על הארץ היו , יום שישי, יוםההרי שבאותו , שבתביום שישי אלא ביום לא נתנה התורה ש

יום שהוסיף משה  "אקח מועד"אמר שה מה וז, תקיים התנאיהרי שה עם משהה "אבל כיון שהסכים הקב, התנאי
שבתחילה   (ט 'עותהלים )" ארץ יראה ושקטה": ה מה שכתובוז, אתוה "ם הקבשהסכי "אני מישרים אשפוט", מדעתו

  . שבתביום אותה כשקיבלו  ,שקטהולבסוף , שישיביום את התורה שלא יקבלו  ,יראה
 

 (כ' בראשית ב)" עזר כנגדו"

, אשתו מתנהגת עמו ךהקב״ה כשכפי שהתלמיד חכם מתנהג עם " חסד לאברהם"בשם סבו ה א"רבינו החידמביא 
לא הזה והסוד  ,מורדת בו כמו שהוא מורד בקונוהאשה ש "כנגדו - לא זכה ,עזר - זכה"ז״ל חמה שאמרו רמוז בוזה 

. כי איהו דאפסיד נפשיה, אין ראוי להתרעם עליה ,כל בן תורה שאין אשתו נשמעת לו כןול. שייך אלא לצדיקים
להבין את הפסוק  לפי זה ניתן. מפני שהיא יראה ממנו, שאשתו נשמעת לוהוא אינו בן תורה דרך טבע הוא אמנם אם 

אין שלום "ה שנאמר מו, של האדם היא עצם מעצמיוהרי כי האשה , (ד 'לח תהלים)" אין שלום בעצמי מפני חטאתי"
 . "חטאתי מפני"לחוסר השלום הוא הטעם ו, אשתוהכוונה ל "בעצמי

 

 (כד' בראשית ב)" איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו יעזבעל כן "
יצטרך לעזוב למרות שבגלל זה הוא ידבק בו הל השתדל לישא אשה הוגנת לו וראוילאדם להראוי " ספורנו"אומר ה

 . תאח הונו לדעויכהם כי אז  ,דומיםגופים ברק  אדומים אלגופים שאינם בוק אמתי בידיתכן ואת אמו כי לא  אביואת 
 

   (יב' גבראשית ) "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל"

על פי מה המובא לפנינו את המדרש  "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר  ."ואוכלאכלתי "במדרש על כך מובא 
מובא בגמרא שרבי ו. "הקדש"היה לעץ דין של העץ הדעת שנאסר על האדם לאכול מ אחרשלמפרשים שאמרו ה

שאם נותן אדם במסכת מעילה מובא והנה . מיתה האדם כך נקנסה עלסובר שהדין של מועל הוא מיתה משום 
מרשות את הדבר  הוציאהוא זה שמפני שהנותן  ,לא מעלהמקבל מעל ואזי הנותן , שייך להקדשדבר הלחבירו 

זו היא לכן ו "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ: "כעת ניתן להבין את תשובת האדם. לחוליןהקדש ה
 . שום איסורשהרי אצלי אין  ,שוב באופן הזה אוכלתתן לי היא אם גם לכן . מעלתי מעלה ולא אניש

 

  (ה' ובראשית ) "ו רק רע כל היוםבארץ וכל יצר מחשבות לבם דת האעה רבכי ר' ירא הו"
 " תוספת ברכה"מבאר ה? ם היא בארץ ולא בשמיםדכי בודאי רעת הא, נראית מיותרת" בארץ"לכאורה המילה 

מפני  -נית השו, בפני התאוות הגופניות דלעמוחוסר יכולת  - אחת, שיש שתי סיבות הגורמות לאדם לחטוא
תאוות גופניות עקב החוטא דם האוהנח בעוד ש . פירהכעה ואמונה רעים וחטאים וחוטא ברוח דשמחשבותיו ב

 , ד לשובוכפירה אין לו תקנה עהא ברוח טהחורי שה, עת שיחלשו רגשי התאווהבהרעה  רכודוב מששי דאפשר עו
: הכתוב שאמר מה זהו ו, (טי' משלי ב) "כל באיה לא ישובון"ועל כזה נאמר , הכפירה םבע בתהוטכי כל מה שיזקין י

פני שמחשבות מ בוה שישווכי אין תק םוג .םוחומריי םגופניי, םאים ארצייטבח "בארץ םי רבה רעת האדכ' וירא ה"
 : נאמרולכן , רוח כפירה םג םאיטומשתף למעשיו הח, וזבות באמונה ודתכהן הדעות ה, םל היוכק רע רלבו 

 ."םעל אשר עשה את האד' ה םוינח"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315,  יו   052-9433453  ר י  ו ז  ו :   י ור 
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