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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

 

 
  (לב' אבראשית )" הששי יוםויהי ערב ויהי בקר "

ה "הקבלומר ש, "שיהש", "ששי"לפני המילה א "האת האות הוסיף מביא את המדרש שאומר שהכתוב  "יקר כלי"ה
ההסבר ו .('א במלואו עולה ו"ה)בסיון  'והבריאה שקיומה תלוי בקבלת בני ישראל את התורה ביום ם עתנאי התנה 

זה לזה ואינם יכולים להתקיים אלא אם יהיה הפכים הם שני שעליונים והתחתונים לתנאי הזה הוא שהעולם בנוי מ
חלק את הגוף שהוא האדם שיש בו הוא  זהאמצעי ו ,אלוההפכיים החלקים השני את מצרף ומחבר איזשהו אמצעי ש

אילו , אם כך. בקבלת התורה התלוי הרוחנישארות החלק יוה ,"ממעל הלו-חלק א" ,חלק רוחנינשמה שהיא גשמי ו
היה צריך  הכרחבשני הקצוות ההפכים ואת חבר שילא היה כאן שום אמצעי הרי שהתורה את ישראל בני לא קבלו 
 ,שהעולם הצליח להתקיים ללא תורה ,מתן תורהלדם הזמן שקל ין להקשות עוא ."תהו ובהו"העולם לאת להחזיר 

השם הגדול היה ם עמיחד ושם ועבר והאבות  ,נחמו כבתורה  וסקעשהיו בעולם צדיקים וזה משום שגם בזמן הזה 
 ,ו דורות"אבל לאחר כ ,ההמוןכלל ללא תורה לו דורות "כזה מה שעזר לעולם לעמוד במשך  ,ו"עולה למספר כש
ל "כן אמרו חזל ,י קבלת התורהל ידהעולמות כי אם עאת יד ח ביחידי הדור להעמולא היה כ', שנשלם מספר האחר ל
 . (סנהדרין צט) "בתורה משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה העוסק"ש

 

 (טו' בבראשית ) "לוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה-א' ויקח ה"
 (מדרש" )אלו מצות לא תעשה -ולשמרה  ,עשה אלו מצות -לעבדה "

י דועל י, אותם ומשקה את עצי עדן ומצמיח יורד שפע עליון "עשה"מצות קיום על ידי שהקדוש  "אלשיך"מבאר ה
סת חן בבחינה המתייגב ,ח הטומאהוכ דהיינו של, הזר ותהתערבמת שומר "לא תעשה"מצות על עבור למ ותרשמיהה

, "רצונו מלאכיו עושי"לא עשה כן ללהיות בגן העדן ו דםאדווקא ה בחרוהכתוב בא להסביר מדוע נ .האדם נפש אל
שאין כן  מה, אותו הגן ומצמיחעל שומר שמוריד שפע  האדםבקיום המצוות כי  ,"הולשמר הלעבד"הכתוב אמר כן ל

 . הגןעצי על  יםשפיעואינם מ ה קובע להם שכר על שירותם"באין הק, הרע משוללי יצרם היות שהם מלאכיה לאצ
 

 (יג' בראשית ד)" עוני מנשוא גדול"
  (י"רש" )ני אי אפשר לטעוןוועו, אתה טוען עליונים ותחתונים, בתמיה"

 , גדול מלסלוח ניועו, אמת: י וטוען שפשט הכתוב הוא בלשון של וידוי כאומר"חולק על פירוש רש ן"הרמב
 , "אותי היום מעל פני האדמה גרשת ןה"אבל . מאדענשת אותי הרבה האף על פי ש, עלי את הדיןצדיק אני מו

, "אסתר ומפניך", מקום למנוחתי ואיןאנכי מגורש מן האדמה  הנהנע ונד ולא אוכל לעמוד במקום אחד  בהיותיכי 
 . חרפת נעורי נשאתיכי בושתי וגם נכלמתי כי , כי לא אוכל לעמוד לפניך להתפלל או להקריב קרבן ומנחה

עיקרי הדברים הם שאכן . אתה בחסדך הרבים לא חייבת אותי מיתהאבל , "מוצאי יהרגני" כלאבל מה אעשה כי 
ונד ולא  נעכי בעבור שאהיה , ענש יותר ממה שחייבת אותיישלא א עלי רואבל שמ, חטאי גדול והרבית עלי עונש

גב האדם איננו נשבדברים אלו הודה קין ש. כי סר צלך מעלי, יהרגוני החיות, אבנה לי בית וגדרות בשום מקום
 . עליו' ה שמירתזכות ברק אלא , חווונמלט בכ
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  (יא' בראשית א)" תדשא הארץ דשא"
, כי על שלשה דברים אלו העולם עומד, מת'לום א'ין ש'דתיבות הראשי מא יא ה"דשהמילה ש "לבוש"הכתב 
את חיים והבעלי את ב שיה ראויה ליהיתשבאופן הארץ  התגלתהש אחרללת בריאת העולם התחתון מיד יובתח
מת 'לום א'ין ש'דת על הרמזהיא מאלא , תמיותרהיא  "דשא"ה לילכאורה המ, "ה׳ תדשא הארץ דשא"אמר , האדם

הוא בריאה עיקר הוות היש "מדבר קדמות"בא "רבינו החידמבאר . זרע השלוםאת מזריע העשב והכוונה היא ל
     . ולכן עליהם העולם עומד ,סיבה להשראת שכינהההם רי ששלוש הדברים הללו ה, ישראלעם שכינה בההשראת 

 

 (יב' גבראשית ) "תתה עמדי היא נתנה לי מן העץויאמר האדם האשה אשר נ"

האשה אשר נתת "האדם אמר שמה שי "רש ואפילו לפי מה שפירש, ת בפסוקמיותר "היא"ה יללכאורה נראה שהמ
" פנים יפות"מבואר ב. "אשר נתת נתנה ליהאשה "הכתוב לומר  בכל אופן צריך היה, כפר בטובהמראה שהוא  "עמדי

שאלה וה ?"כי ערום אתה מי הגיד לך" :היא ראשונההשאלה ה, שונות שאלותהאדם שתי  תשאל אה "שבעצם הקב
היא , ידעה שהם ערומיםמפרי העץ היא כלה לאחר שחוה א, ך היה הדברכ, כןאו ?"אכלת... המן העץ: "השנייה היא

ועל , הגידה לי "האשה אשר נתת עמדי", האדם לשאלה הראשונהשהשיב מה וזה , שהם ערומים זאת לאדםהגידה 
מי ", ה"באמר הקמה שמ, וכן משמע ."מן העץ היא נתנה לי", האשה אשר הגידה לי, האדםהשיב ה יהשאלה השני

 . הגידה לוזאת שהיא שבאמת  ?"מנין אתה יודע"ולא אמר  ?"הגיד לך
 

  (טז' גבראשית ) "נךוהרוהרבה ארבה עצבונך "

  (:עירובין ק)" זה צער ההריון -רונך הו, זה צער גידול בנים -עצבונך " 
י לפי כ, "עצבונך"פני ל "רונךה"את קדים הלהיה הכתוב צריך זה המדרש הלפי ש א"רשהמה הקשהעל הקושיה ש

י דעה פל ע" תוספת ברכה"מתרץ ה הבנים גידולבא ולבסוף  הלידר כך באה הריון ואחיהבא הקודם , חייםהטבע 
צויינת בתורה מאמנם , אכילה מעץ הדעתשל החטא נולדו לפני הקין והבל אומרת שש (:לחסנהדרין )אחת בגמרא 

אדם המבריאת  ארת שם את סדר היום השישיהגמרא מת. "אין מוקדם ומאוחר בתורה"אך , דתם לאחר החטאיל
עשירית חטא ה הבשעו, האילןוה שלא לאכול מן ותשיעית נצטה השעבשמינית נולדו קין והבל והעה בואומרת ש

עצבונך זה צער גדול "לפי המדרש שאומר ש "עצבונך והרונך"וון מאוד סדור הלשון כולפי זה מ .מהעץ ואכלהאדם 
את  פרשוכך יש ל. בעתידיהיה ריון שיקודם צער הההיה זה הצער וה, בר היו לה בניםכמאמר זה הבעת כיון ש" בנים

  .בעתיד יההשיריון יההצער שהוא  "והרונך", עתהבנים הצער גידול דהיינו  "הרבה ארבה עצבונך: "הפסוק
 

  (ג' בראשית ד)" והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן' ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה"

קצרה וכי  ?בהמה לקרבןולא הביא גם הוא קא מפרי האדמה והביא קין דומדוע  "חנוכת התורה"רבי העשיל בשואל 
להוציא  "מן הבקר"על הכתוב  (המנחות )גמרא שמובא בבאר על פי מה מו? פר אחד או איל אחד ידו מלהביא גם הוא

 ,טריפה ,שמותר להדיוט אסור לגבוה ,בעל מוםומה  ,הגמרא והלא דין הואמסבירה ו ,את הטריפה שאסורה לקרבן
לכם יהיה "ב וכתשכילה בשר באנאסר הלאדם הראשון שדוע יו ?אסורה לגבוהתהיה שאסורה להדיוט אינו דין ש

שהרי זה לא הביא קין מנחה מן הבהמה הטעם המשאם כן יש לומר . ולא חית הארץ לכם "לאכלה ולכל חית הארץ
קל ו את הבגמרא דחאלא ש. נזכר לעילהקל וחומר מהאסור לגבוה אסורה להדיוט וכל שאסור להדיוט הבהמה 

אמר  כןול. בוהמותר לגבכל זאת אסור להדיוט וא שהוחלב יוכיח ואמרו ש, חלבהביאו ראיה מוחומר הנזכר לעיל ו
הקל את לסתור מהחלב הביא לעצמו ראיה הבל לומר שכ "והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן"הכתוב 

 .בהמה למנחההבל הביא  כךמשום ומותר לגבוה הוא הכי  לואסור להדיוט אפישלמרות שהדבר וחומר הנזכר לעיל 
 

 (ג 'ובראשית )" םי באדחרו ןא ידול, 'המר אוי"

יא שהוא מתכוון להנהיג את העולם יותר ה" םי באדחרו ןא ידול"כשאמר ' הקדוש שכוונת ה" אור החיים"אומר ה
בכל לרחם הוא  נירצוכלומר למרות ש "לא ידון רוחי", רחמיםשל שהוא שם  "'ויאמר ה"לכן אמר , רחמים גמוריםב

תאוות נכריות  יםבקשמותגאים מריבוי הרחמים הנבראים והטעם הוא שבגלל , לא ידון לנבראים שבעולםזאת 
את אפילו יעקב אבינו לא השיג כי  ,הצדיקיםאצל גם נמצא זאת ו. (י 'הושע ב)" וזהב הרביתי להם: "כמאמר הכתוב

עברו עליו שעצמו על כשרואה  וצדיקוכן כל צדיק , ישב בשלוה בעולם הזה וקפץ עליו רוגזו של יוסףיהרצון להת
 ינהגגזר שלא ' זאת משום שהו, אינו מרוצה לעולם העליוןהוא שוחושב מפחד על עצמו הוא יום בשלוה שלושים 

שיש להם  םמאותדהיינו  "בשרבשגם הוא " אומרמה ש הזו, דת רחמים גמורה בעולם הזה ואפילו עם הצדיקיםיבמ
יראו ובזה יתרבה המורא בלב הנבראים כש, דקדוקי העבירותעל תרדפם מדת הדין לשלם  פניםלב בשר על כל 

 . עולמותאותם שלוש מאות ועשר  להנחילכדי וגם , עשה דין בצדיקים ויראוהושנ
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