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

 

 
 ב(' ב  )בראשית "מלאכתו וישבת ביום השביעי מכל... להים ביום השביעי-ויכל א"

 מדוע כפל הלשון? ,השביעי" ש"וישבות ביוםמאליו להים ביום השביעי" ברור -הכתוב "ויכל אלכאורה, אחר שאמר 
" הקדוש שכוונת הכתוב "וישבות" היא לאותם הדברים שנאמר עליהם "ויכל", שלפי חז"ל אור החייםמתרץ ה"
. בריאת גופם עד שקדש היוםאת ולא הספיקו לגמור  ,ערב שבת עם חשיכהבהם בריות נבראו  המזיקיםבמדרש, 

עין יכול  הרףשבהלא ידוע לכל ונשאלת השאלה וכי אפשר לומר על הקב"ה שהוא "לא הספיק" לעשות משהו? 
 ? עולמות כולםאת כל הלברוא הקב"ה 

ואין  ,בין מלאכה שהתחיל בהל דבה יום המכובד, כי הלא ישה של המעלהעוצם נו את להודיעכאן הקב"ה רצה אלא 
התחיל רק שלא נו הכתוב שלא ל ודיעמפסד אם לא יגמור אותה, וכאן יתהיא ו ,למלאכה שכבר התחיל בה ,הפסדבה 

למרות שהדבר גרם גם כן שבת מלגמור אותה,  ,כשקדש היום ,מלאכה שהתחיל בהאת ה אפילואלא  ,במלאכה אחרת
מה ז בורמדבר וה. אף על פי כן לא רצה לעשות עוד ,תיקוןנו ניתן לשהמלאכה שהתחיל בה נפסדה הפסד שאילכך 

שבת אפילו שאלא  ,אחרת בריהלעשות עוד לה ולא הוסיף ימלבד שכש ",ויכל"שאמר  יאחר "וישבותהכתוב " אמרש
אשר " אמרש הממלאכה שכבר התחיל בה, ומ אפילו, לומר "מכל מלאכתו"אמר כן מה שהיה בידו להשלימו, ולמ

זה לא הדבר ש להראותכדי  ךעשה כ קב"הוה .שבת מלהשלימה ,כיון שבא יום השביעיוהתחיל בה הכוונה ש "עשה
" הקדוש אור החיים. מוסיף ה"נה וכהנה ריבי רבבותכההקב"ה ט שכהרף עין בורא וכי פש ,צד מניעת היכולתבא מ

לברא את העולם במאמר  , למרות שיכול היה הקב"הדבר יום ביומוואומר שלהבנתו עצם חלוקת הבריאה לששה ימים, 
 .אחד ביום עולםת כל הברוא אל קב"המעלת השבת, כי זולת זה יכול היה האת ר יכנכדי שאחד, הוא 

 

 מקדם וישם שם את האדם אשר יצר" )בראשית ב' ח( להים גן בעדן-"ויטע ה' א

שעשה האדם איזה מצוה, הלוא לפי חז"ל לגן עדן טרם עוד בגן עדן איך קרה שהקב"ה שם את "האדם אשר יצר" ב
 . " הקדוש שבצעד זה רוצה הקב"ה ללמדנו עיקר גדול בבריאהאלשיךמגיע רק מי שקיים מצוות? מתרץ ה"

צריך לדעת שהדבר  שכר.מקבל מה לעובד את המלך ודושכר,  העובד את ה׳ ומקבל, שכי יכול האדם לחשוב, בטעות
וגם עבודתו את המלך, ה טרם תמאשר הי משתנהשל העובד אינה איכותו  , את המלך עובדהאצל כי אינו דומה כלל. 

את ה׳  דהעובבל אצל . אאותו לו חלף עבודתו מלך לתתוהרצון ו אלא הוא מבטא את אינו דבק בשהוא מקבל השכר 
 מספר  קדושה, לכן ו קונהיות שבחומרהאיכותו וגם בהוא הולך ומתעלה  דבועהוא ה שודה ועבבודבכל עו, הדבר שונה

אנו מתקדשים,  י המצותדשעל י "אשר קדשנו במצותיומה שאנו אומרים " הז, ושל האדם כמספר אבריוהן המצות 
תדבק נפשו , אזי טבעב וצץ בינו לשורש נפשוחה ,ו דבר טומאהב תמצאזה שלא נוב האדם התקדששבונמשך מזה 

עבירה עשות מ נשמראבל לא עבד את ה׳ מי ש םגלא העושה מצות עשה, ארק  אל, כי דןע גןבא נמצבשורשה אשר 
הוא הולך  "ופועל צדק הולךהוא "כל מה שוהצדיק דבק בנפשו,  רשכש צאיודבק בה׳. גם הוא טמא יהונשמר מל

, "לו יםנותנ" . ולא אמרו"זכה הרי גן עדן לא זכה הרי גיהנםבמדרש: "ל ה שאמרו חז"וזה מ הו שכרו.זונדבק בה׳ ו
 דבר נכון גם להיפך. וה כלומר מאליו, דן"הרי גן עאלא "
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  אור" )בראשית א' ג( להים יהי אור יהי-"ויאמר א
הבריאה,  שאר כמו, לדורות המאיר אורה אינוהזה שנוצר ביום הראשון  שהאור ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוז'ין אומר 

שנאמר  כמו, ובסיס יסודת של משמעוהיא ב "כןה "לימ" אלא נכתב "ויהי אור", כי הכן ויהי" וגביל בוכת לאכך  ומשום
, כך אחר לצדיקים גנוז יהאש ידכהזה  האור נוצרוכבר מתחילה . (יט' יא משלי" )למותו רעה ומרדף לחיים צדקה כן"

 . חדשה בריאה כך אחר היהת שלא כדיומה שהוא נוצר כעת, זה 
 

 " )בראשית א' ה(ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד"
יום 'בקרו של יעקב,  'ויהי בקר'ערבו של עשו,  'ויהי ערבאת הנאמר במדרש "' החיד"א מביא ב"נחל קדומים"רבינו 

הקליפה מדבר על , "ויהי ערב ערבו של עשוומבאר ש" ."יום אחד שנתן לו הקב״ה, ואיזה זה יום הכפורים 'אחד
בעולם אבל בינתיים, כשיבא משיח. ל "ויהי בקר בקרו של יעקב"בעולם הזה.  'יעקב'על  תא שולטיקדמה לפרי והש

ביום הכפורים שז״ל ח, כמו שאמרו "הכפוריםיום "אין רשות לעשו על יעקב, והוא בו ש "נתן לו הקב״ה חדיום א"הזה 
 אין רשות לשטן להשטין. 

לא היה  ,ערב שבת, ברא אדם הראשוןבנר שאכ" שיערות דבשיונתן אייבישיץ ב"שכתב הרב ביאור נוסף על פי מה 
ר אמנשמה ה ז. ולשטן להסטיןרשות אין ום הכפורים בי ןחשך עד מוצאי שבת, לכן לשנות החמה חסר יום אחד, ולכ

יום "שבת היה אור כמו יום, מזה נולד הויום  הלילהערב שבת ו", שויהי ערב ערבו של עשו, ויהי בקר בקרו של יעקב"
 .אין רשות להשטיןויום הכפורים שאין רשות לעשו על ישראל,  ",אחד

 

  " )בראשית ב' יז(תמות מות ממנו אכלך ביום"

 תדע ידוע ואנה אנה והלכת צאתך ביום" כמו. מות בן תהיה ממנו שתאכל בעתשכוונת הכתוב היא ש הרמב"ןמפרש 
 החיים כי, שימות שידע בלבד לידיעה הכוונה איןגם ו, ביום בו מיד שימות הכוונה שאין(, מב 'ב א"מ) "תמות מות כי

. ירצה כאשר אותו ימיתמלך וה, למלך מיתה חייב יהיההוא  כלשיא בעתהיא שמיד  הכוונה אאל. כלם שימותו יודעים
 "יחללוהו כי בו ומתו חטא עליו ישאו ולאוכתוב "(, כ 'ד במדבר) "ומתו הקדש את כבלע לראות יבאו ולאכמו שכתוב "

 האדםמתחילת הבריאה ידוע ש ,עמדה אנשי. לפי זה בחטא וימותו ,מיתה חייבים שיהיוהוא  ינםיענש(, ט כב ויקרא)
 כגון, שמים בידי מיתה חייביכל  כדרך ,בחטאו ימות ,יחטא שאםכאן הכתוב  גזר אבל, מורכב היותו מפני תולמ דיעת
היא  בהם נהושהכו(, מג 'כח שמות) ששמשו בגדים ומחוסר(, ט 'י ויקרא) יין ושתוי(, ט 'כט ויקרא) תרומה האוכל זר

 ואל אתה עפר כי לוקחת ממנה כי האדמה אל שובך עד" בעונש אמרן נלכ. יומם בא טרם בחטאם ימותולומר שהם 
 (. יט 'גבראשית ) "תשוב עפר

 

 יח( בראשית ב' ) "וכנגדאעשה לו עזר "
" )יבמות נגדוכזכה נעשית לו עזר, לא זכה על פי מה שאמרו חז"ל " "עזר כנגדו"הלשון " מבאר את תוספת ברכהה"

שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של  ,בתוך ביתו בתבואהרב יהודה לעולם יהא אדם זהיר  אמרסג.( עוד אמרו חז"ל "
אמר רב פפא היינו דאמרי ' )תהלים קמז' יד( שלום חלב חטים ישביעך גבולך השם'שנאמר  ,אדם אלא על עסקי תבואה

 ( .ב"מ נט" )תיגרא בביתא ואתיאינשי כמשלם שערי מכדא נקיש 
ר מתבואה, שנאהעל עסקי אה באדם השתהא תבואה בביתו תמיד, מפני שמריבה בביתו של האדם כלומר, ישתדל 

מה  הזו, תזכה לשבוע חטיםר שאשלום בגבולך כ הכלומר יהי "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך"( ')תהלים קמז
כשאין לה תבואה  ,אשהש" חז"לכן אמרו שאומרים האנשים, כאשר נגמרת השעורה בכדים, מתחילה התגרה בבית. ו

 ( .תמורה טז" )מיד היא צועקת ,בביתה
התבואה את כמו שאמרו שם, שהיא מכינה , "נעשית לו עזר", לשובע ברכה בתבואה "זכהפי זה ניתן להבין: " על

 . , כלומר, רבה עמו"נגדו' "כז, אתבואההובביתו שורר העדר ", לא זכה"אם אבל  ו',לאכול, טוחנת ולשה ואופה וכ
 

  " )בראשית ד' ו(חטאת רובץ ואליך תשוקתו לפתח תיטיב שאת ואם לא תיטיב הלוא אם"
. אם 'רגזו ואל תחטאו' מריצר טוב על יצר הרע שנא אדם ירגיזלעולם  :בן לקיש בי שמעוןלוי בר חמא אמר ררבי ר מא" 

על "ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר  ,אם נצחו מוטב ".אמרו בלבבכם"ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר  ,נצחו מוטב
 ( .)ברכות ה ."ודומו סלה"לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר  ואםאם נצחו מוטב  ".משכבכם
" שהזכרת יום המיתה תסלק את היצר הרע בוודאות, ולמד זאת מהכתוב שלפנינו "הלא אם תטיב" כלי יקראומר ה"

עוד ו הרע, היצרתצליח לגרש את שלא  "ואם לא תטיב" .את פניך ויקבלך בתשובה 'אז ישא ההרע, לגרש את היצר 
ירבץ הוא ואז  ,כאילו פתח קברך פתוח לפניו ,יום המיתהאת תזכיר לו כלומר,  "לפתח חטאת רובץ" אז ,טומאתו בו
 ". אתה תמשול בובכל אופן, " "אליך תשוקתו"ש, ואף על פי תחת משאו
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