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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

 

 
 (ה 'אבראשית )" ולחושך קרא לילה להים לאור יום-ויקרא א"

באיזה מהן  .אלו מעשיהם של רשעים, 'ולחושך קרא לילה, 'אלו מעשיהם של צדיקים ,'להים לאור יום-ויקרא א'"
 ( מדרש)" 'להים את האור כי טוב-וירא א'תלמוד לומר  ?חפץ יותר

צדיקים אלו אור "שבמדרש לא נאמר  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמדייק ? יותר' וכי יש ספק במה חפץ ה
דברים ) "בכל לבבך"את דברי המשנה על הפסוק אר ברבינו יונה מבו "אלו מעשיהם"אלא נאמר " אלו רשעים וחושך

 ?רעביצר ה' יצד האדם יכול לעבור את הכ, ונשאלת השאלה, וביצר הרע טובהביצר , בשני יצריךשהכוונה היא ( ה 'ו
ומדת היצר הרע , 'ה לקרב את ישראל בטוב ובנעימות לעבודת, טוב הוא לאהוב שלום ולרדוף שלוםהיצר המדת כי 

לשנוא ולכעוס על עובדי , נגד רצון קונודברים שהם לעשות  כעסהזו וההרשע פועל בשנאה  ,אכןו. הוא כעס ושנאה
ניתן לבאר לפי זה . 'של הלשנוא ולכעוס על עוברי רצונו , היצר הרעה של דימבאותה ה' עובד את ההצדיק בל א', ה

לקרב את ישראל , שמדתם רק טוב, אלו מעשיהם של צדיקים - "להים לאור יום-ויקרא א: "נינואת הפסוק שלפ
 "מעשיהם"אלו  - "ולחושך קרא לילה". "יעזוב רשע דרכו"שעד על הלב  םאמרי נועם המתקבליות מוסר ובתוכח

ראה ה "קבוה. והם פועלים רעה בזה, שמעשיהם כעס ושנאה ,מעשיהםאלא על , הרשעיםמדבר על לא , של רשעים
בעשותו בהם נקמה , כרח הרשע לשובובעל כרחו מו, "לשבר מלתעות עמל", 'יכולים לעבוד ה הםבמעשיהם אלו ש

השאלה צדק תכן ל, צדיקים ושל רשעיםהשל , הללודות ישני המב' לעבוד את הניתן וכיון ש. שישפילם עד עפר
 ם כל העולאת  יםקרבמש, צדיקיםהאף על פי כן חפץ יותר במעשיהם של והתשובה היא ש". באיזה מהן חפץ יותר"

להים את האור -וירא א"הכתוב אמר כן ל. ולא על ידי כעס, וישוב לבם לעבודתו, לעבוד את הבורא על ידי דברי נועם
א יה ה"קבכי דרכו ומדתו של ה, "כי טוב", ואמר הכתוב הטעם. להתנהג בטוב, אלו מעשיהם של צדיקים "כי טוב

 (יז 'משלי ג)" דרכיה דרכי נועם" כמאמר הכתוב , טובהוחפץ שהכל יקרבו אליו על ידי , טוב
 

 ( טו 'אבראשית ) "ם להאיר על הארץיוהיו למאורת ברקיע השמ"

יהי "כבר נאמר כבר נברא האור ביום הראשון ו, הארץמאורות יאירו על לברא מדוע צריך " תוספת ברכה"שואל ה 
על ידי  גנזנראשון היום בנברא שאור האותו ש (.חגיגה יב)ל "ומתרץ שהצורך נובע ממה שאמרו חז? "יהי אורואור 

 .עד היום ל העולםכהאור שמאיר על יעי נברא בריום הוב. אבצדיקים לעתיד לטובת הל ה"בהק
 

 (כ' אבראשית " )ים שרץ נפש חיה ועוף יעופףהמ ישרצו"

חסת אל אחד המינים המצויים שכל אחת מתיישלוש כיתות של בני אדם הפסוק מרמז על מבאר ש" כלי יקר"ה
גם ש, בהמותמו כ והנוטים אחר חלק העפרורי ביותר נמשלהאנשים  ,"רשעיםכת " ,כת הראשונהשה מצינו. בפסוק

לדגים שעיקר גם חומר הארץ ונמשלו נמשלו למים שחומרם דק מ, "כת הצדיקים", הכת השנייה . עפרהממוצאם  םה
בין מיצוע בין הרוחניות לזהו  ,ף בין שמים לארץפעומשנמשלו לעוף  ,"םיהבינוניכת ", הכת השלישית. במיםחיותם 

כדרך שהזכיר  "פרו ורבו"ברכה כפולה  ,יקים נמשלו להםשהצד, בדגים לפי זה ניתן להבין מדוע נאמר. גשמיותה
אליהן , בהמותלאבל  "והעוף ירב בארץ", בלבד אחתברכה נאמרה  ,שלהם נמשלו הבינוניים, ובעופות .במין האדם

 .לא נאמרה ברכה כלל, נמשלו הרשעים
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  (לא' אבראשית " )והנה טוב מאוד"
והנה , והנה טוב מאד זה השינה, והנה טוב מאוד זה המות"את דברי המדרש  "חנוכת התורה"במביא  רבי העשיל

, "הן האדם"מובא בתנחומא על הכתוב הומבאר אותם על פי " הנה טוב זה מלכות שמים, טוב מאד זה מלאך החיים
כמובא אחת היא  "והן"והמילה  "והנה"המילה והמשמעות של . "הן קרבו ימיך למות"אלא מיתה שנאמר  "הן"אין ש

ענה לו ? "ימיך למותהן קרבו "בו קנסת עלי מיתה שנאמר , "להיך-א' הן לה", אמר משה בדבר שקילסתיך"במדרש 
דברי כלומר . "הן צדיק בארץ ישולם" "הנה אנכי שולח מלאך"שנאמר  "הן"מדה טובה הוא שאמרתי לך ה ש"הקב

" הנה זה מלאך החיים". "והנה שאול שוכב ישן"מהכתוב  "והנה זה השינה" ."הנהו"נובעים מהבנת המילה המדרש 
 . "לקיך השמים-א' הן לה"שנאמר  "ת שמיםהנה זו מלכו". "הנה אנכי שולח מלאך"שנאמר 

 

 (י' בבראשית )" והיה לארבעה ראשים שם יפרדמגן והונהר יצא מעדן להשקות את "
, "עדן"העולם יוצא מאת קיים המ השפענהר , "ונהר יוצא מעדן: "דורש את הפסוק בצורה הבאההקדוש " אלשיך"ה

" הוא עדינו העצני"ל על הפסוק "כמו שאמרו חז, עץ החיים הנזכרדברי תורה של  מתעדן עלשהכוונה היא למי ש
הכתוב ואמר . (:מועד קטן טז) מתעדן על דברי תורה שהיהמשום דוד שנקרא עדינו לשהכוונה היא , (קשמואל ב כג)

 בשיר השירים) ל"זחישראל כמו שאמרו בני אלו  "ןגה להשקות את" .ן על דברי תורהדיוצא מהמתע נהר השפעש
אז , תורה ן ביטולוושהוא ע, התורהפרד העם משי ,"יפרד ומשם" ,כאשרבל א. "דודי ירד לגנו"הפסוק על ( רבה ו ו

ישראל שלא גלו  (ה״ז א"ירושלמי חגיגה פ)ז״ל חכמו שאמרו , גליותה ארבעשמרמז על  "ראשים הוהיה לארבע"
 .שפיכות דמים ולא ויתר על ביטול תורהל ״ה על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועבהק שויתר. אלא על ביטול התורה

 

 (יב' בראשית ב" )טובוזהב הארץ ההיא "

מאמר על פי מבאר את ה א"רבינו החיד .חכמה כחכמת ארץ ישראלאין ו, אין תורה כתורת ארץ ישראלשל ז״חאמרו 
זקנותו עת וב "הכסף קונה את הזהב"ששרבינו הקדוש שנה בילדותו  על המובא בגמרא" מעשה רקח"מה שכתב ה

תורה מרמז על ה "כסף"הו, תורה שבעל פהמרמז על ה "בזה"וידוע שה, "הזהב קונה את הכסף"עבר לשנות ש
העיקר היה ללמוד מקרא ולדרוש  ,תורה שבעל פהאת הלא הותר לכתוב עדיין ש ,של רביבילדותו , לכן. שבכתב

אבל , תורה שבעל פהה ,"קונה את הזהב" ,תורה שבכתבה, דהיינו "כסף"ה ןלכ, מתוכו בי״ג מדות שהתורה נדרשת
עבר  ןלכ, "הוי רץ למשנה"תורה שבעל פה ודרש את הלכתוב  ,הוא ובית דינו ,מושהסכילאחר , של רביבזקנותו 
  . תורה שבכתבשהוא ה "קונה את הכסף" ,ורה שבעל פהתדהיינו  ,"הזהב"לשנות ש

ותורה שבעל , "כסף"-רחמיםהדת ימרמז להיא תורה שבכתב שה" פני דוד"א ב"על פי דברים אלו מבאר רבינו החיד
אין תורה שהכוונה היא ש "הב הארץ ההיא טובוז"ל את הכתוב "לכן פרשו חז. "זהב"-הדין היא רמז למידתפה 

 כתבשו כמ, בחינת מלכותהיא וארץ ישראל , הרומזת למלכותרמז לתורה שבעל פה הוא זהב שה, כתורת ארץ ישראל
 . תורה שבעל פה הרומזת למלכותאת הלהבין  ,בחינת מלכותשהיא  ,בארץ ישראליש עזרה ו, ל"זירבינו האר

 

 (כה' בבראשית )" ולא יתבוששו ערומים"
להשיג כדי רצון קונם בלבד לא את כל פעולותיהם וכל איבריהם לעשות היו ז אש וןכיהדבר נכון " ספורנו"לדברי ה

איברים ההיה ענין ו ,פעולת הזיווג אצלם כפעולת האכילה והשתיה המספקת השהיתבאופן  ,תענוגות נפסדות כלל
  .אצלנו והידיםההם אצלם כמו ענין הפה והפנים 

 

 (יג' גבראשית " )זאת עשית מה"

בכלל היתה כי האשה , על מצותי רתבעמדוע , כלומר ?"זאת עשית מה"ה פונה אל האשה בטענה "הקב ,ן"הרמבלפי 
ן "מדייר הרמב. בכלל העונשגם כן היא לו, של האדםעצם מעצמיו עדיין היתה בעת הציווי היא כי , אדםה לאזהרה

פי כ, לאדם שיאכל ה ועל עצתהאכילההיא נענשה על אלא , "מדוע אכלת מהעץ"אשה בא בטענה אל ה וה ל"שהקב
, :פסחים כב)ל "שאמרו חז פיכ, עבירה דברלאדם  מחטיאמי שלהמגיע עונש על המכאן נוכל ללמוד . נענש הנחשש
 (יד 'ויקרא יט) "לפני עור לא תתן מכשול"פסוק על ה.( ז ו"ע

 

 (ה 'דבראשית ) "והבל הביא גם הוא"

מטרת ש  (ב 'ויקרא ט)" אדם כי יקריב מכם"מובא בזוהר על הפסוק שאת הפסוק על פי מה פרש מ" נים יפותפ"ה
וכן , עצמוו כאלו עשה ב' ל מה שנעשה לקרבן להכעל ויחשוב  ,'את נפשו להימסור האדם הקרבת הקרבן הוא ש

באיל עבודות שעשה הכל שי "ש רשפירו, (יג 'בראשית כב" )ויעלהו לעולה תחת בנו"נו באילו של יצחק שנאמר אמצ
הביא את ו שהבל פירוש, "והבל הביא גם הוא"מה שכתוב , כך גם כאן. יצחקבבנו עשויה כאילו היא הוא חשב 

אל הבל ואל ' וישע ה"לכן כתוב , צמועת קריב אוא מהיה כאילו התשהקרבת הקרבן  ,'להאת עצמו  מסרוגם  קרבנו
 . ברצון הקבלשהת "ואל מנחתו" ,ת נפשוא רמסשבעבור  ,"אל הבל"דהיינו , "מנחתו
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