
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 ד) '(בראשית א  "ים את האור כי טובהל-וירא א"

זאת וחלילה לחשוב ולומר  ",את האור כי טובקב"ה "ראה ה ,תהווה האורי שהאחרהכתוב היא שמשמעות  ,לכאורה
 ,יזנסק ב"נועם אלימלך"יזנסק ב"נועם אלימלך"יזנסק ב"נועם אלימלך"יזנסק ב"נועם אלימלך"ללללרבי אלימלך מרבי אלימלך מרבי אלימלך מרבי אלימלך מ, מבאר . אלאראה כי טובהוא לה לא ראה ועכשיו תחבהשעל הקב"ה 

, דהיינו שהשגיח "לקים את האור-וירא א"ובשלימות וזהו כל דבר בטוב שיהיה היא  ב"ההשגחתו וראייתו של הקש
ובטובו מחדש בכל יום "שאנו אומרים בברכת קריאת שמע  המוזה . טובכדי שיהיה , "כי טוב, "עליו בעין השגחתו

מעשה בראשית, דהיינו את מחדש בכל יום תמיד הוא טוב שהשגיח על האור הלומר באותו כ ",תמיד מעשה בראשית
לעושה אורים גדולים כי לעולם " רחמים וחסדים וכל טוב כאמור , שפע שלישראלעם  ,מחדש עלינוהוא בכל יום 

צא יו ,מחדש עלינו חסדיםהוא שעשה את האור למען יהיה לעולם חסדו, כי בכל יום כלומר , ז) '(תהלים קלו" חסדו
ראה שאין רשעים כדאי מה שאמרו חז"ל " וזה. ה כדי להשפיע כל טוב לישראלתאור היבקב"ה ראייתו של הש

האור הקב"ה את  נזקדמונים להבין באיזה מקום גחקרו הוכבר ) .(חגיגה יב" להשתמש באור וגנזו לצדיקים לעתיד לבא
השגיח בראייתו על שהקב"ה אפשר לומר אותו? לפי מה שביארנו  נזוהלא האור היה מסוף העולם ועד סופו והיכן ג

באור לצדיקים שגנז את הטוב ? ב"המה עשה הק ,הנאה מהטוב ההוא שרשעים ילגם שצא ויטוב שיהיה האור כדי 
מחדש עליהם בכל יום חסדים על ידי מחשבתם ו .בכל עת שיצטרכו יהיה עתיד ומזומן להם הטוב לעתיד לבא, דהיינו

 . התורה בסיניאת הטהורה שמחשבים בכל יום כאלו שומעים 
 

 )בראשית ב' ד( "ים ארץ ושמיםהל-אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' א"
        ))))מסורהמסורהמסורהמסורה((((    יב)יב)יב)יב)    ''''(תהלים קמח(תהלים קמח(תהלים קמח(תהלים קמח    """"הודו על ארץ ושמיםהודו על ארץ ושמיםהודו על ארץ ושמיםהודו על ארץ ושמים"""", , , , """"ים ארץ ושמיםים ארץ ושמיםים ארץ ושמיםים ארץ ושמיםההההלללל----ביום עשות ה' אביום עשות ה' אביום עשות ה' אביום עשות ה' א""""

לימות המשיח יהיו אבל מישראל, גבוהה גה המלאכים הם במדרשכעת  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת שלוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת שלוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת שלוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת שלוי"אומר 
לפני ולפנים,  ויהיישראל ט), ו '(ישעיה יא "כי מלאה הארץ דעה"המלאכים, למעלה משהיא גה ישראל במדר

ידוע שמשמעות , "אלה תולדות השמים והארץו" והדבר רמוז בפסוק שלפנינו "ל-מה פעל אאלו אותם "שהמלאכים יו
שיהיה ביום ביאת משיח צדקנו  איתכלית של בריאת שמים וארץ הה, כלומר ש"תכלית הדבר"א יה "תולדותהמילה "

ישראל שהם בארץ ש, דהיינו "שמים"קודם ל "ארץשה", "ים ארץ ושמיםהל-עשות ה' א", וזה "שמים"קודם ל "ארץ"
גת ישראל במדר וכשיהי? המלאכיםלמעלה משהיא גה מתי יהיו ישראל במדר. ושהם בשמים למלאכים םהם קודמי

 גת אי"ן, הן דומם הן צומח חי מדבר, אז יבא משיח צדקנו. אי"ן, ואז יהיה כל הדברים במדר
וכל שיח השדה טרם יהיה "יהיה כאשר זה ? נזכר לעילכ "שמים"ם לקוד "ארץ"שמפרש הפסוק, אימתי יהיה מה וזה 

, דהיינו "ואדם אי"ן לעבוד את האדמה"גת אי"ן, מחמת , דהיינו שיהיו במדר"בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח
, דהיינו "'הודו על ארץ ושמים". וזהו שמפרש המסורה "שמים"קודם ל "ארץ", אז יהיה האדם הוא במדרגה אי"ןהש

 ". שמים"קודם ל "ארץ"נו שיהיה יהיה בעת שיבוא משיח צדקההודאה והשבח של הבורא  תכלית
 

  )יט(בראשית ב'  "אל האדם ויבא"
לאדם לא הביא הקב"ה " שהקב"ה מביא אל האדם את חיות על מנת שיקרא להם בשם. ומדגיש שחזקוניחזקוניחזקוניחזקונימבאר ה"

 עליהםליטה אדם שואין ל הרי שהם מתיםים אמהם, כי אם הם יוציוצאים  ןואיבתוך המים ון שהם נמצאים כי "דגים"
 . וילאלא היה צריך להביאם ם בה ומכיררגיל הוא מצויות אצלו וכיון שהן  ואבולא ה "בהמות"וגם 
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 להים" (בראשית א' א)-ברא א בראשית"
    ))))רש״ירש״ירש״ירש״י((((    """"נחלת גוייםנחלת גוייםנחלת גוייםנחלת גויים    פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להםפתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להםפתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להםפתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם    מה הטעםמה הטעםמה הטעםמה הטעם""""

ואם לאו  ,התורה מוטבאת מקבלים ישראל אם התנה תנאי עם הבריאה. הקב״ה " שרבינו החיד"א ב"נחל קדומיםרבינו החיד"א ב"נחל קדומיםרבינו החיד"א ב"נחל קדומיםרבינו החיד"א ב"נחל קדומיםמבאר 
הרי  ,כדין המציל מזוטו של יםהזה, זכו בעולם את התורה הם  ישראל קבלולאחר שהעולם לתהו ובהו, ואת מחזיר אני 

 "כח מעשיו הגיד לעמומה שאמר הכתוב " וזה", בשביל ישראל והתורה בראשיתהכתוב: "שאמר מה לו שלו, וזה א
 . לכך זכוהם , כי בקבלת התורה "לתת להם נחלת גוים", והיינו "בראשית"שכתוב 

 

  " (בראשית א' ו)יהי רקיע בתוך המים"
ונקראת (בראשית ב' ט)  "עץ החיים בתוך הגן"שהיא  על התורהשהכתוב מדבר  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 

ובין מים טהורים למים טמאים.  ,בין מים מתוקים למים סרוחיםהכוונה היא  ",בין מים למים" שנאמר המעץ חיים. ו
רות נשברים אשר לא אב ,רותאלחצוב להם בהנביא " אמרמדולים מבארות טמאים ובורות נשברים כבדי האלילים ועו

בדי עוכוונה היא להש ",ים בין המים אשר מתחת לרקיעהל-ויבדל אמה שנאמר " . וזה" (ירמיה ב' יג)םיכילו המי
ולא נתנם  "ים ברקיע השמיםהל-ויתן אותם א"ב וכתשעליהם אלו ישראל  ",ובין המים אשר מעל הרקיעהאלילים, "

 מזל כשאר האומות שהם מתחת לרקיע.  ואתחת שר 
 

  " (בראשית א' כב)המים בימים והעוף ירב בארץ רו ורבו ומלאו אתלהים לאמר פ-ויברך אתם א"
הוא ענה אשר מצא " מו שכתובכשל "פרו ורבו" ברכה הפרדות לא היו בכלל " שהדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

צאי מושטוען שביוסי  לרבי לועולם, ואפילפרות ורבות  ןאינהפרדות , ולפיכך " (בראשית לו' כד)את הימים במדבר
היה  "ורבו פרואין קושיה כיון שמה שנאמר "ויצא מהן פרד,  ועל ז וי בהמות והרכיבן זתאדם שהשבת בראשית הביא 

 לפני השבת. 
 

  את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" (בראשית א' לא) להים-א "וירא
 יאחר שראה כמו טובל הכ יהיהש ,היותו טרם ,ידע לאשאין לומר שהקב"ה  הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"אומר 
במדרש שמשה לא  שאמרו עד, בדבר והבין בדעת מהאמנה טובה הראיה האהכתוב כאן ללמדנו שת בא אלא, שנהיה

פי  על אף, בעיניושהתפעל אחרי זה כאשר זאת  כמו, עגלאת ה עשוישראל ש ה"הקבלו  שאמר בשעה משה תפעלה
 ה"בקה הטביע וכאן. נפש מהלך יותר פועל עיניים השמרא הטבע הוא כך אבל, אצלו ספק בגדרהדבר  היה שלא

 . הוא שכך כך אחר שראהכאשר אמר  בראשית במעשה
 

 ח)י(בראשית ב' אעשה לו עזר כנגדו  דובלהים לא טוב היות האדם ל-א ה'ויאמר "
ליה רב והא קא מצערא ליה רב והא קא מצערא ליה רב והא קא מצערא ליה רב והא קא מצערא     אמראמראמראמר    ,,,,כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלהכי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלהכי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלהכי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה    ,,,,רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהורבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהורבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהורבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו""""

    ))))....גגגגסססס    יבמותיבמותיבמותיבמות((((מן החטא'" מן החטא'" מן החטא'" מן החטא'"     בנינו ומצילות אותנובנינו ומצילות אותנובנינו ומצילות אותנובנינו ומצילות אותנו    שמגדלותשמגדלותשמגדלותשמגדלותדיינו דיינו דיינו דיינו ''''    מר ליהמר ליהמר ליהמר ליהאאאא    ,,,,ליה למרליה למרליה למרליה למר
בננו  דיינו שמגדלותדוש שהפסוק שלפנינו מרמז ע אותם שני דבריםשאמר רבי חייא על הנשים "הק "אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךאומר ה"

החטא ל מיצהלכנגד תפקיד הנשים הוא  "לבדו לא טוב היות האדם"ם, להי-אמר אעל כך , "ומצילות אותנו מן החטא
 לגדל את בניו.כדי  "אעשה לו עזר כנגדו"וגם  על ידי הרהור,

 

 (בראשית ג' א) "ערום מכל חית השדה היה"והנחש 
דומה לו כמו דבר האמנם יקרא הדבר בשם איזה אומר ה"ספורנו" ש ,שטן הוא יצר הרעההוא אמרו חז"ל על הנחש, ש

נחשים צפעונים אשר אין להם "אויבים המזיקים לויקרא  "עלה אריה מסבכוהכתוב " אמרמכ "אריה"נקרא ה"מלך" ש
את האדם יצר הרע המחטיא הכתוב ל, ועל זה הדרך קרא "צפעוניםהנני משלח בכם נחשים " הכתוב אמרמכ "לחש

ז"ל שהיה חו ונזקו רב עם מעוט הראותו, וכבר אמר ,מאד הבהיותו דומה לנחש אשר תועלתו במציאות מעט ",נחש"
את המוביל אליו  ההמדמ הכח תבאמצעו אתיעשה זאת האדם, המחטיא  ,והושהכח המתאמרמז מ רוכב עליו והוא "ס

דמיוני  עם הכי אמנם הכח המתאו'. המכוון מאת הומדרך השלמות את האדם המטים  ,דמיוני התענוגים החומריים
כשלא יתקומם  ורצונול -נת האוכואת ומחטיאים  יםלהפוע יםהם מצוים לכחות הגשמי ,התענוגים המובילים אליו

ולא תתורו "אשר על זה הזהיר באמרו  "עינא ולבא סרסורי דחטאה"ז"ל ח אמרמהכח השכלי וימחה בהם כ עליהם
 "עיניכם ואחריאחרי לבבכם 

 

 ד י)בראשית ( צועקים אלי מן האדמה" קול דמי אחיך"
תהיה ישראל ארץ הם שני עדים, ואם יתחייבו השמים ושת האזינו שה" על פי מה שאמרו חז"ל בפרפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותה"פרש מ

צריך  ןבעד אחד, לכוידוע שבן נח נהרג גם , "והארץ לא תתן יבולה" "שהשמים לא יתנו טלם"בהם יד העדים תחלה, 
תהיה וכיון שיד העדים  ,האדמה מעידהכלומר, , "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה"רק עדות מהארץ. וזהו היה 

 . יבולהאת שלא תתן  "ארורה האדמה בעבורך" ןבו בראשונה, לכ
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