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 דבר המלקט

דברי תורה  מה שניםברוב רחמיו וחסדיו, ללקט חידו"ת במשך כ ומר המלקט, אודה ה' בכל לבב, אשר זיכנא
 יםשמענו מרבותינו הגדולים, הן בישיבה, ובכוללש פניני אמרים קבצנוו. )שמו"ר מא, ה(הערבין על שומעיהן 

, כי לא ידענו אם כיוונו כל דבר במקומו ם רבותינו, ולא פירשנו הדברים בשוצירפנו הכל למקום אחד כו',ו
וכן  .אוצרות מתורתך", ו""נפלאות מתורתך"כמה מהדורות, בשם עשינו ב ליקוט זהו .את הדברים כראוי

יעקב אחי המיוסר ומסובל ביסורים קשים, שנלב"ע בדמי ימיו והוא בן ז"ך שנים, על שם  –" תורקשמן "
, אך לא היה לזכרו הטוב לערוך אותם נואשר חיבר חדו"ת בכ"י וקרא שמם "שמן תורק", והתחל ,רבי ע"ה

לעשות לו שם וזכרון בספר על שמו. וידוע  נולהמשיך במלאכה, לכן אמר נוכ"כ, ולא יכול נוהכתב ברור ל
שמי שלא זכה לזרע, יכתבו ספר תורה על שמו, ודעת רבים מרבותינו שבזה"ז גם שאר ספרים  "ש בסהפ"ק,מ

 בכלל מ"ע של כתיבת ס"ת, וכל שכן ענין שיש בו חידושי תורה.

ושים דיח יליקוט נ"ל הםים השספרכיון בדרך קצרה, במתכונת של גליון שבועי, וכעת ליקטנו  אלומכל ו
 העדרים. ", כי מן באר מים החיים של רבותינו, ישקובאר מים החייםלכן קראנו שמו " רבותינו,של  וביאורים

*** 

כל פרד"ס חכם הרזים בהקודש, המאור הגדול קודש הקדשים,  ללפני כשנתיים ימים זכינו להתקרב אהנה ו
וקנייני  בכל מעלה ובכל קדושה וטהרה ,כליל תפארתחכם השלם , דיק יסוד עולםתורתינו הקדושה, צ

ואהבתו,  ,יראתולו ,ענוותושליט"א, אשר אין שיעור וערך ל גאון ישראל רבינו שלמה יהודה, התוה"ק
עמיד תלמידים הגונים, השנים ל 15מסר נפשו במשך דותיו, ועוצם אהבת ישראל לכל יחיד ויחיד, שייוקר מלו

חיה נפשות ישראל, והאיר בהם תקוה ושמחה ועידוד וכח עצום בגוף ובנפש, והוא עודדני והמריצני בכל וה
 לאור עולם.כתבים כל הכחו, להוציא את 

להמשיך להגביר חיילים לתורה  און וחילקבלו כח ושמחה ושוכמו ת"ח רבים שזכו להתקרב אל הקודש, 
גדולי התורה, ולאחד  ,ולתעודה, כי משאת נפשו היא להאיר נשמות ישראל, ולהחזיר את הכבוד לזקני הדור

 בין מחנות ישראל הקדושים.

דרך ה' סולת נקיה מאירי עינים, בשיעורים מידי שבוע בשבוע, המה  מפ"ק ודברי קדשו שזכינו לשמוע
ו לדורותיהם, דרך עץ החיים אמת לאמיתה, הלכה למעשה, בתכלית חובת האדם תמצית מכל תורת רבותינ

הכנסנו בכ"י של ספר זה ע"ס  ,בהםששמענו מפ"ק ומה שהחכמנו  ל כל אחד ואחד. והרבה פניניםבעולמו ש
 שירוץ בהם כל קורא.כדי זו קיצרנו יותר,  ראהפרשיות, ביאורים נפלאים ופניני דרך ה'. וכאן במהדו
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שליט"א, עם אלפי  רבינו שלמה יהודהמו"ר גאון ישראל הגיעו לידינו כמה מכתבי הקודש של שזכינו גם ו
 גם) מהקלטות בע"פ זכינו לשמוע רבים מהםתש"פ, ו –שיעורים מוקלדים, שנמסרו במשך השנים תשס"ח 

מהתרגשות דקדושה, לקבל כזו  ובוכים - ואנחנו שומעים וקוראים (,שנים 17, לפני משנת תשס"ג בקלטות שיעורים
עצמות, ומצמיחים הטהרות, לרפא כל גוף המדשנים ו ,המביאים רפואות, מים חיים זכה ותמה דעת טהורה

שהמביא נפשו במי הדעת הטהור, הרי הוא נטהר, ונאמר  )סוף הלכות מקואות יא, יב(ונפש, כלשון רבינו הרמב"ם 
ליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם". וישבנו ובכינו "וזרקתי ע

בהודאה לאבינו שבשמים, שחנן אותנו במתנה כזו, שאין יקר בעולם כמו הדעת הטהור, כי דעת קנית מה 
 ממנההורה, ש. זוהי דעת התורה הט)ברכות לג.(, ומי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו )קה"ר ז, א(חסרת 

וכן  .קדושת המקדש שנשפעה מכח הלוחות שבתוך ארון הברית, שעליהם שרתה השכינה, ומשם לכל העולם
 .וברכתו ווטהרת ובכל דור דעת תורה של חכמי הדורות שכוללין כל התורה, ומהם קיום העולם כולו וקדושת

לכל  איר דרך ה'שיכולים להדברים , )איוב כח(אשר בכתם טהור לא תסולה וכתבים אלו, המה "דעת אלקים" 
והן בעבודתו יתברך, וגם  ,לעלות על דרך המלך, בכל נושא וענין, הן בתורת ה'ויהודי ויהודי באשר הוא, 

בענייני שלום עצמו, ושלום ביתו, וחינוך ילדיו, וקדושת ישראל. ודרך אמת בלימוד התורה הקדושה, וכיצד 
בעולמו, ולהשיג  וחובת תאמצוא נשמת תורתינו הקדושה, ולויזכה להתחבר ל תהיה תורתו משתמרת בקרבו,

 יים.דרך עץ הח
והאמת שלא עת לחשות, וישראל קדושים, יקרים וחביבים, צמאים מאד לשמוע את דבר ה', אשר הוא יקר 

ולמנוע טוב מכלל  "ב,. וכיצד נוכל לראות את האור הגדול הזה, ולשמוח בו לנפשינו וב)שמואל א. ג, א(מאד 
ולהביא אותם  ,סדר את הדבריםזכות לתינו לאבינו שבשמים, שנזכה לותפל -על כך אחינו בית ישראל. ו

ה' בפני אחינו בית ישראל, למען ייעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, ומלאה הארץ דעה את 
 ד.כמים לים מכסים. אמן נצח סלה וע

*** 

נמסרו תמידין כסדרן בבית המדרש "תורת דוד" שבראשות הרה"ג ר' גדעון מזרחי שליט"א, פנינים חלק מה
חיים, יה"ר שישמרם השי"ת וינצרם, ויזכו לבריאות איתנה ונהורא  לדברי אלקים םלפני קהל ה' הצמאי

א אורך ימים ושנות חיים, ויקויים בהם, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, רפאות תהי לשריך ימעל
 ושיקוי להצמותיך, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, אני ה' רופאיך.

הי"ו, יה"ר שירפאהו  יצחק בן ג'ולי ורליהר'  ידיד נפשינו ינואת חברלרפו בית המדרשגליון זה הוקדש ע"י 
השי"ת מאיתו ית', וישמרהו וינצרהו ויחזקהו ויאמצהו, ויוסיף לו ימים ושנים טובים ונעימים, ויחזור לבית 

 .המדרש חי וקיים בריא ושלם, לאורך ימים ושנים טובים, אכי"ר

מתקיימים  - שליט"א גאון ישראל שנתו של מו"רבתורתו ומ -לבני תורה מבקשי ה' וועדים 
 עדכן ]נא להת בערב. 8.30בשעה  (רמות א ירושלים - 3רח' כיסופים ) תורת דוד המ"דביחצר בכל ליל שישי ב

 .[לגבי הזמן המדוייקבכל שבוע 
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 פרשת בראשית
התורה. הבנת והשגת ול ,לעולם מהאל"ף קדה

מדוע פתחה התורה הקדושה באות בי"ת ולא 
באות אל"ף. א. י"ל עפ"ד דברי המדרש, 
שמתחילה ברא השי"ת אלף עולמות קודם 
שברא העולם הזה. ונמצא ש"אלף" קדם 
לבריאה, והבריאה מתחילה רק אחרי "אלף" 

 לומר שאלופו ,ב. ועוד .)וכ"כ באוחה"ק(עולמות 
. )בראשית דף ה.(וכ"כ בזו"ח ]של עולם קדם לכל. 

ויתכן שהבאור בזה, שבכדי לברוא את העולם במתכונת 
שלפנינו, ראה השי"ת להקדים לו כמה עולמות וכו', עד 
שיוולד מהם העולם אשר לפנינו. וכמו הכוכבים, שיש מהם 

מאד מכדור הארץ, וההשפעה היוצאת מהם  הרחוקים למאד
ומעתה  .אינה יכול להגיע אלינו כי אם אחר כמה רבבות שנים

יש לבאר שמטעם זה האות הראשונה נקראת בשם אל"ף, 
משום שאלופו של עולם קדם לכל, ומשום שאלף עולמות 

ג. ללמדינו [. קדמו לבריאה שהחלה באות בי"ת
כל כך שהתורה הקדושה היא עליונה ונשגבה 

בה  א שייךול ,שאין לה שום צמצום במילים
תפיסה והבנה והשגה, רק שבזכות עמלינו 

את רצונו בה בתורה לשמה במטרה לחפש 
ו החכמה העליונה נית' ולהשלימו, תתנוצץ ב

 )איוב כח(הנקראת אל"ף, שעליה נאמר 
"והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה, לא 

יים וגו', ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ הח
והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה, 
ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה 

 .)ממו"ר גאון ישראל שליט"א( וגו'".

הרמב"ן  ראשית הבריאה, הגרעין, האטום.ב
כאן כתב שברגע הראשון של הבריאה ברא 
השי"ת גולם שבו היום גלום הכל, ואח"כ 
במשך ו' ימים פיתח ממנו השי"ת את 
הבריאה. שזה הוצאה מהכח אל הפועל. 

כתב בזה ביאור  )ר"פ בראשית(ובספר כרם ד"ל 
נחמד, שזהו כח הגרעין, האטום. שהרי 

פירוד החלקיקים, ישוב כל העולם כולו ב
דור אחד קטן, ורק ע"י סיבובי החלקיקים, לכ

)שבגרעין האטום נתרחבו החלקים, ונוצר עולם 

של כל חומר, מצויים חלקיקים טעונים חשמל חיובי והם 
נקראים פרוטונים, וסביב הגרעין מסתובבים חלקיקים 
אחרים הנקראים אלקטרונים והם טעונים מטען חשמלי 

נים שבכל אטום שלילי. מספר הפרוטונים ומספר האלקטרו

. והנה אחרי גילוי סוד שוה, והם מאזנים אלו את אלו(
האטום, לא מצאו המדענים מה הוא שורש 
הכח של אותם חלקיקים, ומה מסובב אותם. 
ואכן איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את 
זאת, ופשוט שזהו הכח האלקי המחייה אותו, 
מעת ראשית הבריאה, ומאז בכל רגע הוא 

תתר"פ צירופי שם הוי"ה ברוך מתחדש בכח 
הוא. ומה שאינו מושג לעין הוא מחמת רוב 
רוחניותו. ורבותינו ז"ל ברוח קדשם ידעו 

 )בראשית ריש פ"ב(]וכבר כתב באור החיים הקדוש הכל. 

סוד העיגול של העולם: "אורו ית' נמצא בהיקף העולם 
ובפנימיותו. והטעם שעשה ה' העולם כדורי, הוא כדי 

תקיים בהשוואת כוחי חלקיו. שכל נפש חיונית שיעמוד וי
המגעת להכיר קצת מנועם אורו יתברך תצא נפשם לחזות 
בנועם ה'. וכל אשר ברא ה' בעולמו, יצר בו בחינת ההשכלה 
וההבחנה להכיר יוצרו כפי השגתו. וזה סוד העמדת העולם 
באיזה דבר הוא תלוי ועומד מבלי התנועעות, כי באמצעות 

המקווה אשר יסובב כדוריות העולם בהשוואה אורו הנערב ו
וכל חלק וחלק מהסובב של העולם יתעצם בכח אש 
התשוקה הבוערת בו להתקרב לבחינת כללות נצר המקווה, 
ולהיות כי כל בחינת סיבוב העולם תשוה בו שיעור התשוקה 

רו יבין מצד מה שממנו, כי אין תאות חלק אחד רבה על חב
ות החלק ההוא ויחלש שבאמצעות זה יתרבה התעצמ

שכנגדו בין מצד מה שאליו הוא האור הנעים, כי אינו קרוב 
לחלק מהסובב יותר מחברו, שבזה יגדל חלק מהעולם בכח 
התעצמותו יותר מחלק אחר, אלא הכל בהשואה וכל חוט 
השערה מכל חלקי הסובב של העולם יתעצם להתקרב 

מכל ומושך לצד הפונה אליו, ובאמצעות התעצמות הנמשך 
סביבות כדוריות העולם נמצא העולם עומד וקיים וכל חלק מעמיד 
את חבירו, ונמצא כל העולם תקוע ביתדות ומסמרי חשק הבורא, 

 לצד כלות ונטות רוחניות שבו להתקרב להנערב יתעלה שמו[.

מה שייך שהיו החושך והאור מעורבין, והרי 
)ריש כתב הגר"א  האור דוחה את החושך.

דל אלהים בין האור ובין החושך". : "ויבבראשית(
שהיו נצמדים כשני חצאי כדורים, האור 
מלמעלה והחשך מלמטה. האור מן השלשה 
הכי נכבד ונבדל מן החשך. הא', שלא יתערבו 
יחד. הב', שזה ישמש ביום וזה בלילה. הג', 
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שיהא החשך נדחה ויזור לאחור מפני האור 
כשיפיק קרני הודו. ויעש הבדל שלא ידחה 

שך ויבטל מכל, רק שיהא נגלל האור מפני הח
החשך וחשך מפני אור. ולא כחכמי האומות 
שאומרים שהחשך הוא העדר האור, אבל הוא 
בריאה, רק שאין טובו נגלה לעין השמש, לכן 

 לא נאמר 'כי טוב' אצל החשך. ע"כ.

י"א שכל הבריאה נבראה מעט מעט כל מקום 
)ויקרא כתב בס' אזנים לתורה לפי האופק שלו. 

, הנה מעשה בראשית שעשה השי"ת כג, ג(
בכל יום ויום, לא היה ברגע אחד אלא במשך 
כל המעת לעת, וכמו שכתוב כי ששת ימים 
עשה ה' את השמים ואת הארץ. והיינו 
שהבריאה לא היתה ברגע אחד אלא במשך 
כל היום שקצב השי"ת לאותה הבריאה. ולכן 

היה חילוק בין כל מקום נראה לומר שכך 
ומקום לפי האופק שלו, וכגון במאמר השי"ת 
תדשא הארץ, לא לבשה כל התבל דשא 
בשעה אחת, אלא בכל מקום מתחילת המעת 
לעת שלו עד תומה. וכמו שמוכרחים לומר כן 
כלפי תליית המאורות. ולכן גם שעת חלות 
השבת היתה כל מקום לפי האופק שלו. 

ת ימים ונסתיימו שבכל מקום התחילו השש
 בשונה מחבירו. עכת"ד.

אבן השתיה נבראה תחילה, וחקוק עליה שם 
בראשית, אותיות, "ברא שתי". ויש המפורש. 

לפרש שהיא אבן השתיה. שממנה הושתת 
]וכ"כ העולם, והיינו שהיא נבראה תחילה. 

שבתחלת הבריאה האבן  )פרשת נח דרשה ד(בתורת המנחה 
עליה נאמר בראשית הזאת היתה ראשית העולם, ו

ברא אלקים, בר"א שי"ת, ברא שתיה. וכמו שהשמים 
תחלת בריאתן היתה טיפה אמצעית והוגדלה וממנה 
נעשה הרקיע, וחומר אותה הטיפה נתלבש בצורת 
ההיולי ונעשו השמים וכל צבאם, כן נהיה באבן 
השתיה שהיא היתה חומר העולם השפל ונתלבשה 

יה, ועליה נאמר בצורת ההיולי ונעשית תבל ויושב
והארץ היתה תהו ובהו. וכיון שהיא היתה החומר 
הראשון וממנה הושתת העולם, דין הוא שיהיה לה 

יתרון על כל העולם, כשם שיש יתרון ללב בעלי חיים 
על כל האיברים מפני שממנו תחילת בריאת כל בעלי 
חיים והוא המנהיג והמפרנס את כל הגוף. ע"כ. וכתב 

"לפיכך נקראת אבן שתיה ששם  ח, יז()בראשית כהרמב"ן 
הוא טבור הארץ, ומשם נפתחת הארץ, ועליה היכל ה' 
 עומד, שנא' והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה וגו'[.

, )פ' משפטים( הקדמון וכתב בס' ברית שלום
ונתת אל  )שמות כח, ל(איתא בתרגום יונתן 

חושן המשפט, ששם המפורש חקוק באבן 
ימי  ו'ה פי התהום משתיה, שחתם בו הקב"

בראשית וכו'. ותנאי זה התנה הקב"ה עם 
מעשה בראשית, אם מקבלים ישראל את 

ואם לאו הריני מחזיר אתכם  ,התורה מוטב
לתוהו ובוהו, פי', שיעלה התהום ויעלו המים 
כמו שהיה קודם בריאת העולם, כמו שעשה 
לדור המבול, ולאחר שקבלו את התורה חזר 

ם, ע"י שם שכתב על הקב"ה וחתם פי התהו
חספא. וזהו שאמרו ארץ יראה ושקטה, רצה 

 לומר, לאחר שנחת תהומא לדוכתא. ע"כ.

מאבן השתיה יוצאים גידי חיים לכל העולם, 
עומדת על התהומות ולפעמים נובעים היא ו

: שלמה )בובר. קדושים סי' י(בתנחומא  ממנה מים.
היה חכם, והיה יודע עיקר משתיתו של עולם, 
דכתיב מציון מכלל יופי אלהים הופיע, 
שמציון נשתכלל כל העולם כולו. והיה שלמה 
יודע איזה גיד הולך לכוש, ונטע עליו פלפלין, 

]יש לפרש שבאותו יום היו ומיד היו עושין 

, וזש"ה עשיתי לי גנות ופרדסים מצמיחין[
. ושלמה )קהלת ב ה(ל פרי ונטעתי בהם עץ כ

שהיה חכם עמד על השרשין היוצאין ממנה 
 לכל העולם, ונטע בהם כל מיני אילנות.

אי', העולם לא נברא עד שנטל אבן  )ח"א דף עא:(ובזוה"ק ]
אחת, אבן שתיה, ולקח אותה הקב"ה וזרק אותה לתוך 
התהום, וננעצה מלמעלה למטה, וממנה נשתל העולם, 

העולם, ובנקודה זו עומד קדש  והיא נקודה באמצע
או מי ירה אבן פנתה, כמו  )איוב לח(הקדשים. זהו שכתוב 

 )תהלים קיח(אבן בחן פנת יקרת, וכתוב  )ישעיה כח(שנאמר 
אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. ואבן זו נכרתה 
מאש ומרוח וממים, ונגלדה מכולם, ונעשתה אבן 

ים ממנו אחת, ועומדת על התהומות, ולפעמים נובע
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מים ומתמלאים התהומות, ואבן זו עומדת לאות 
באמצע העולם, וזוהי אבן שהעמיד והשתיל יעקב 

ויקח  )בראשית לא(שתילת וקיום העולם. זהו שכתוב 
יעקב אבן וירימה מצבה, פי', שיעקב שם אותה קיום 
שלמעלה ולמטה, 'שמתי' מצבה, ששם מדור 

 שלמעלה כאן, כמ"ש יהיה בית אלהים[.

 72-משך ע מעשה בראשית היה רק במדו
אע"פ שבששה שעות.  144-שעות ולא ב

שעות, מ"מ הבריאה היתה רק  144ימים יש 
, )פ' תצוה(ביום ולא בלילה, כמ"ש רבינו בחיי 

העולם נברא בששה ימים, כל יום י"ב שעות 
כי בלילה לא היה בריאה דכתיב ביום עשות 
וגו'. ו' פעמים י"ב הוא ע"ב שעות, וזהו 

 שכתוב, עולם חס"ד יבנה.

נדידת היבשות, מתחלת הבריאה היה ים אחד 
כתב קדמוני ובימי אנוש נעשו ימים רבים. 

הגר"י אייבשיץ זיע"א בס' אהבת יהונתן 
, בביאור לשון "הים )הפטרת יום א' דסוכות(

. דהנה )זכריה יד(הקדמוני", ו"ים האחרון" 
השי"ת אמר יקוו המים אל מקום אחד 

שה, ומשמע שהים הוא רק ותראה היב
במקום אחד, ואילו בגמ' איתא שיש ז' ימים, 
וכן רואים בחוש שהימים חלוקין זה מזה לצד 

היה ים  ותי', דודאי בתחלה .מזרח ולמערב
אחד, וזהו ים אוקיינוס שמקיף את כל 
העולם, אבל בימי דור אנוש עלה ים אוקיינוס 
והציף שליש העולם, ונעשו ימים רבים 
במקומות ידועים. וים המלח נתמלא בימי 
אברהם. וזהו ענין הים הקדמוני שהוא ים 
אוקיינוס שהיה במקום אחד, וים האחרון הם 

 שאר ימים אשר נבעו אחרי כן. 

מי הים מלוחין משום ששרו של ים מת שם 
כתב הגר"י ומי מעיין ממתקין.  ,בימי בראשית

)הפטרת יום אייבשיץ זיע"א בס' אהבת יהונתן 

ארז"ל, כשברא הקב"ה את עולמו, , א' דסוכות(
אמר לשרו של ים פתח פיך ובלע כל מימי 

. אמר ]פי', שיהיו מקובצין למקום אחד[בראשית, 

אעמוד בשלי, התחיל לפניו רבש"ע די ש
לבכות, בעט בו והרגו, ואלמלא המים מכסין 
אותו לא היתה בריה יכול לעמוד, וזהו מים 
סרוחין. ע"כ. ויש להבין איך יתכן שסרחון 
הרוחני יורגש בחוש הגשמי, אלא שלכל 
נברא יש חומר וצורה, והצורה משמרת את 
החומר שלא יופסד ויוסרח, וכאשר מת שרו 

באיש הים, וזו הסיבה שמי של ים, ממילא ה
הים הם מלוחין, ואלמלא מי מעיינות אשר 
רצין ושבין ומקבל מהם מעט צורה, לא יכלו 
לעמוד מן הסרחון. וזהו שאמר הכתוב גדול 
כים שברך, הוא מיתת שרו של ים, מי ירפא 
לך, שמי שירפא שבר של ים, הוא ירפא 
שברך, וזהו והיה ביום ההוא יצאו מים חיים 

ים, ומים חיים הם מתוקים אשר יש מירושל
בהם צורה. ולכך צוה הקב"ה ליקח מים חיים 
 ,לטהר הטמאים אשר סר צלם מעליהם

 יזרקו עליהם מים טהורים ויטהרו. ע"כ.ש

דקות.  40-השמש נבראה קודם הלבנה ב
נפח הקב"ה ברוח  :)פרק ז(איתא בפרקי דר"א 

נשמת פיו, ונבראו כל צבא השמים בבת 
ברוח פיו כל צבאם. כל הכוכבים אחת, שנא' ו

והמזלות ושני המאורות נבראו בתחלת ליל 
רביעי, ולא קדם זה לזה אלא שתי ידות שעה, 
לפיכך כל מעשה חמה במתינות וכל מעשה 
לבנה בזריזות. מה שהחמה מהלכת כל ימות 
השנה, מהלכת הלבנה ליום אחד, וכל 
שהחמה מהלכת כל ימות השנה מהלכת 

ם. וביאר הרד"ל כהירח הלבנה לשלשים יו
כמו רודפת להשיג את השמש שקדמה לה 
שתי ידות שעה. ושתי ידות שעה הם שני 

 . א("פישועות משיחו )שעה, כמ"ש האברבנאל  ישליש

באיזו שעה ביום הרביעי דברה הלבנה לשון הרע 
חלקי השעה.  672פחות  21בשעה על השמש. 

)שני ז"ל המיוחס ליונתן: ויהיו שוים בכבודם 

עשרים ואחת שעות פחות שש  המאורות הגדולים(
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מאות שבעים ושנים חלקי השעה, ואח"כ 
 )לשה"ר(דיברה הלבנה על השמש לשון שלישית 

 ונתמעטה.

 שעות היה אור השמש והירח שוים. 21במשך 
: ויעש ה' את שני ז()א, טאיתא במיוחס ליונתן 

 21המאורים הגדולים, והיו שוים בכבודם 
חלקי השעה, ואח"כ דיברה  672שעות פחות 

, )לשון הרע(הלבנה על השמש לשון שלישית 
 ונתמעטה.

כתב החזקוני הכוכבים הם חתיכות מהלבנה. 
, ומה שכתב "ואת הכוכבים" )בראשית א, יד(

בעשיה, ולא נאמר בצוואה, ללמד שהם 
מאליהם. שכאשר נחלק האור האחד לשנים, 
ניתזו ממנו ניצוצות ומהם היו הכוכבים. ובפי' 

כתב, וכשנתמעט  )עמ' קטו(סידור הרוקח 
הלבנה יצאו הכוכבים ממנה, כאילו אדם מכה 
הפטיש על הברזל ויוצאין כמה ניצוצות, 

בים, כאילו כבו כאילו נצוצות. ע"כ. קורא כוכ
כתב: "איתא במדרש,  )א, טז(והרא"ש עה"ת 

בשעה שנזף הקב"ה בלבנה ונפלה נפלו 
ניצוצות ממנה על פני כל הרקיע וכבו 
המאורות ונקראו כוכבים על שם שכבו מאור 

)לרבי הלבנה". עכ"ל. וכן בס' תולדות יצחק 

שם כתב: "אמרו במדרש, בשעה  יצחק קארו(
זף הקב"ה בלבנה נפלה, ונפלו ניצוצות שנ

ממנה על פני כל הרקיע ומזה נעשו הכוכבים, 
ולפי שנפלו מאוריה נשארה חשוכה, וגם 
הניצוצות שהם הכוכבים אינם מאירים כמו 
כשהיו חלק לבנה מאירה כשמש, ולכן נקראו 
כוכבים, לפי שכבו, מלשון לא תכבה". ע"כ. 

ם פי ויש לשאול שהרי יש כוכבים רבים שה
כמה וכמה מהשמש. ויש ליישב. א. דשמא 
יש ב' מיני כוכבים, יש כוכבים שנראים לנו 
ומאירים על כדור הארץ, והם חתיכות 
מהלבנה הקדומה. ויש כוכבים נוספים שאין 
מאירים לנו כלל, והם נבראו יחד עם השמש 

]שהרי יש כוכבים גדולים יותר מהחמה של והירח. 

שע"י  ש"י בראשית א, טז()ר. ב. דהנה ארז"ל היום[
שנתמעטה הלבנה, הרבה הקב"ה צבאיה, כדי 
להפיס דעתה. ואם הם חתיכות מהלבנה, 
עדין לא הרויחה ממה שהיתה קודם. אלא 
צ"ל שהיו כאן ב' שלבים, הראשון, שנתחלקה 
הלבנה לחתיכות. והשני, שהשי"ת הגדיל את 
החתיכות הללו אפילו יותר מן השמש, כדי 

 הלבנה. להפיס דעתה של

כתב  כמה כוכבים ברא השי"ת ביקום כולו.
, )ח"א מאמר ג' כוכבי השמים פ"א(בספר הברית 

שהחוקרים הקדמונים מנו מספר כל 
, 1,022הכוכבים שאפשר להמנות, ומצאו 

כוכבי אור היותר מבריקים וגדולים שבהם,  15]ומתוכם 
פעמים יותר מכדור  18והיותר קטנים שבהם הם גדולים 

אבל אחרי מאות שנים מצאו שיש יותר . הארץ[
כוכבים הנראים לעין. אמנם יש עוד  3,000-מ

רבים שאין נראים רק ע"י כלים מיוחדים, 
ובנתיב החלב לבד יש כוכבים לאין מספר. 
והיותר קרובים מהם, הם רחוקים מכדור 

מילוני פרסאות. ויש  440-הארץ מיליון ו
 כוכבים שאורם מגיע לעינינו רק אחרי ששה

חדשים, משא"כ אור קרני השמש שמגיע 
דקות. ע"כ. ויש שהביאו,  8אלינו אחרי 

שהעמים הקדמונים מנו את מספר הכוכבים 
בלבד. ולא ידעו שנקודה קטנה  4,000

שנראית לנו ככוכב אחד, יכולה להיות 
גלקסיה רחוקה בעלת מיליוני כוכבים. ואמנם 

שנה  1,800חכמי ישראל ברוח קדשם לפני 
המספר המדוייק, כמבואר בגמ'  ידעו את

, י"ב מזלות בראתי ברקיע. ועל כל )לב:(ברכות 
לגיון, ועל  30חיל, ועל כל חיל  30מזל בראתי 

קרטון,  30רהטון, ועל כל רהטון  30כל לגיון 
גסטרא, ועל כל גסטרא  30ועל כל קרטון 

כוכבים. וזה בסה"כ  3,650,000,000תליתי 
וכל זה ברא  .1,064,340,000,000,000,000

השי"ת רק בשביל ישראל. שכל כוכב ממונה 
בים שאחראים על כעל דבר מסויים, שיש כו
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החמצן, ויש על גידול הפירות, ויש על 
ויש שכתבו, שהממצאים האחרונים ]בריאות ועוד. 

באסטרונומיה, חשפו קשר ישיר בין החיים על פני כדור 
בלי הכוכבים, משעד כדי כך הארץ ובין הכוכבים הרחוקים. 

לא היו החיים אפשריים. ויש מדענים שטוענים שללא 
הכוכבים, לא היה עולמנו ניצב וסובב בחלל במיקום 
ובמסלול כה מדויק ומחושב, ונמצא שכל זה כמו מערכת 
ענפה של מנועים קפיצים וגלגלים, בשעון קיר ענק, שקיומם 

 ייקנות מרבית.נועד רק כדי להניע את המחוגים הקטנים בד
חוקרי הגויים, שתוחלת החיים של הכוכבים מהביאו יש שו]

היא מוגבלת, ולאחר מכן הם מתפוצצים התפוצצות רבת 
עוצמה המכונה "סופרנובה", והתפוצצות זו משחררת לחלל 

 .[פחמן החיוני לקיומנו, ועוד יסודות כימיים נחוצים

כתב בספר  שביל החלב במערכת הכוכבים.
שבנתיב החלב  ר ג כוכבי השמים פ"א()מאמהברית 

צאו לבד יש כוכבים לאין מספר. והנה כיום מ
ששביל החלב, הוא גלקסיה ענקית  חוקרים,

כוכבים.  10,000,000,000למאד מאד, ויש בה 
שנות אור.  100,000והקוטר שלה הוא 

ושמערכת השמש היא רק חלק קטן ומזערי 
בקצה גלקסיית "שביל החלב". והמרחק של 

רכת השמש ממרכז גלקסיית שביל החלב מע
שנות אור. ועוד אומרים, שיש  33,000הוא 

עוד הרבה גלקסיות גדולות יותר ביקום, וכבר 
ומצוה גלקסיות.  160,000,000-מצאו יותר מ

גדולה להתבונן בזה להשיג מעט מן המעט 
, שמזה ישיג יראת "המגדולת מעשי הבורא ב

הרוממות, ויבין שהאדם הוא קטן שבקטן, 
אפילו לא חיידק של חיידק של חיידק כנגד 

 הבריאה של היקום שברא השי"ת. חלקיק מ

 כיצד הגיע אלינו אור הכוכבים הרחוקים מאד.
והנה כיום גילו שיש עוד כוכבים רחוקים 
שאורם יכול להגיע עלינו רק אחרי מליוני 

מדענים, שכיון איזה לו שנות אור. ושא
, העולם קיים פחות מששת אלפים שנהש

וכבר  .האור שלהםכיצד יכול להגיע אלינו 
יטש ו]וכן השיב האדמו"ר מלובאותרצו בזה 

על פי דברי  ששאלו אותו שאלה זו[חוכמים למ
שכל מעשה בראשית  )חולין ס.(הגמרא 

בקומתן נבראו לדעתן נבראו בצביונן נבראו. 
נברא כמו בן עשרים ולא כמו וכמו שאדה"ר 

ואולי אלו העולמות שברא השי"ת ]תינוק בן יומו. 

 . [וקימט אותם, בכדי ליצור את העולם המושלם שלפנינו

ב.  ימי בראשית היו ימים ארוכים.שששת י"א 
ותירוץ נוסף כתבו על פי מה שכתב ספר דעת 

שהביא בשם  )פרק ל'(ותבונה להגרי"ח זיע"א 
הרב יפה שעה, שהימים של ששת ימי 
בראשית היו ימים ארוכים. ובזה ביארו מה 

שלהם מגיע  )ואולי גם הכח(ור שיש כוכבים שהא
מובא בשם כן רק אחרי עשרות אלפי שנים. ו

שקודם חטא  עו()דרושים ואגדות דף החת"ס 
אדה"ר היו הגלגלים מאריכים בהילוכם, ולא 
היו הימים קצרים כמו שלנו, ומכל מקום לא 
נאמר שאין אנו משמרים שבת עתה כראוי, 
מפני שיום שביעי ששבת הקב"ה ונח, לא 
היה ז' לששה ימים קצרים כמו שלנו, כיון 
דרחמנא תלה כל המצוות בגלגל של אותתו 

תיב והיו לאתת הזמן שעומדים בו, דכ
 ולמועדים ולימים ושנים. 

ארז"ל שביום השלישי הנרתיק של השמש. 
למילת אברהם אבינו ע"ה, הקב"ה הוציא 
חמה מנרתיקה. הנה זה משל, אבל חז"ל 
הקדושים ברוח קדשם נתכוונו שמרוב חום 
היה נדמה כאילו יצאה השמש מנרתיקה, כי 

פ,  )ב"ר]ואיתא במדרש באמת יש נרתיק לשמש. 

, גלגל חמה יש לו נרתיק, ובריכה של מים לפניו. ו(
בשעה שהוא יוצא, הקב"ה מתיש כוחו במים שלא יצא 

. וכיום אומרים החוקרים לפי וישרוף את העולם[
שמרכז השמש דומה לכור גרעיני,  ,השערתם

שמוציא תמיד קרינה של חום אדיר, ובמרכז 
 15,000,000-השמש הטמפרטורה מגיעה ל

ם. אמנם עד שמגיעה לשכבות מעלות חו
החיצוניות של פני השמש, היא פוחתת עד 

מעלות חום. וכיון  6,000לטמפרטורה של 
שהקרינה שמפיקה השמש, הינה מסוכנת 
ביותר, היה כל העולם נשרף, ולכן השי"ת 
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ברחמיו ברא נרתיק לשמש שהוא שכבות של 
, והם )פוטוספרה(גזים שעוטפים את השמש 

]אמנם גם אחרי  החום העצומה.סופגים את קרינת 

הנרתיק הזה, עדיין יש סיכון רב בקרינה הבאה מן השמש, ולכן ברא 
השי"ת ברחמיו שכבת "אטמוספרה", שעוטפת את כדור הארץ, 
ומסננת את הקרינה של השמש, עד שלתוך כדור הארץ מגיעים 
קרני השמש טובות ומועילות. גם המרחק של כדור הארץ מן 

מיליון קילומטר, הינו מדוייק להפליא, אילו  150 -השמש, שהוא כ
היה כדור הארץ קרוב אל השמש מעט יותר, היו כל המים על פני 
כדור הארץ מתאדים, ולא היו מתאפשרים החיים בו, כפי שאכן 
קורה בכוכב הלכת "נוגה" שהוא סמוך לכדור הארץ אך קרוב מעט 

מעט יותר, היו יותר לשמש. ולהיפך, אילו היינו מרוחקים מן השמש 
כל המים שעל פני כדור הארץ קופאים, כפי שקורה בכוכב הלכת 
מאדים שגם הוא סמוך לכדור הארץ, אך רחוק מעט יותר מן השמש. 

, "ויגידו שמים צדקו", לעתיד לבא, השמים )ב"ר כו, ה(וע' במדרש 
מספרים צדקה שעשה הקב"ה עם עולמו, שלא נתנם ברקיע 

יע הראשון לא היתה בריה יכולה לעמוד הראשון, שאילו נתנם ברק
מאשו של יום. ע"כ. וכל זה מתקיים על ידי השמש בעצמה שהיא 
מסתובבת כפי הציווי אשר צוה לה השי"ת, שהשמש היא בריה 
שברא השי"ת, ופקד עליה לעשות כן. וכנוסח ברכת הלבנה: חק וזמן 
נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון 

הם. ובנוסח ברכת יוצר של שבת: טובים מאורות שבראם קוני
אלהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל כח וגבורה נתן בהם. להיות 

  .מושלים בקרב תבל וכו'[

התנינים הגדולים נבראו נפש עם בשר בבת 
אחת, משא"כ שאר בע"ח שהמים הוציאו גוף, 

"ויאמר אלהים ואח"כ השי"ת ברא את נפשם. 
נפש חיה". כתב הגר"א ישרצו המים שרץ 

פירוש, גוף וחומר של המין שרץ  )באדרת אליהו(
שיוכל לקבל נפש חיה. אמנם לגבי התנינים 
הגדולים כתיב "ויברא אלהים את התנינים 
הגדולים". שבעבור התנינים הגדולים היתה 
בריאה מיוחדת, נפש עם בשר נברא בבת אחת. 

פירושו ממה שלמעלה ]ומה שאמרו בריאה יש מאין, כאן 
ממנו, כי חומר העליון הוא צורת התחתון, מפני שכל נברא 
שהוא רחוק שתי מדרגות נקרא יש מאין, כי אין ביאורו 

. ומה שאינו ממש, ולכן נאמר אצל התנינים "ויברא"[
שכתוב "ואת כל נפש חיה הרומשת אשר שרצו 
המים למיניהם". היינו שמקודם ברא הקב"ה 

ים המציאו חומרי אלו המינים את נפשם, כי המ
בלבד, והוא יתברך שמו גמר על ידם בהבראות 

 את נפשם. ע"כ.

איך מותר לאכול לוייתן גם אם אין לו סימני 
"ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש טהרה. 

חיה וגו', ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת 
כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים 

תנינים הללו זכו למינהם וגו'". משמע שה
לבריאה מיוחדת מאת השי"ת, שגם גופם נברא 
על ידו ית' ממש ולא מכח מאמר. אבל שאר כל 
בע"ח גופם נברא מן השרצת המים שבאה בכח 
מאמרו ית'. ובזה יש ליישב כיצד הלוייתן מותר 
באכילה לעתיד לבא, והרי אין לו סימני טהרה. 
 אלא שהוא עדיף מכל בעלי החיים כולם, שהם

]שהם נבראו במאמר, והוא נברא על ידו ית', 
התנינים הגדולים כדאיתא במיוחס ליונתן: "ויברא ה' את 
התנינים הגדולים את הלויתן ובן זוגו שמיועדים ליום 

, וכמו שאין דבר טמא יורד מן השמים, הנחמה"[
כך אין דבר טמא נוצר מאתו ית'. ואם עורב 

כן שנוצר בספר יצירה מותר באכילה, כל ש
)ויק"ר כב, לוויתן שנברא מאתו ית'. וז"ל המדרש 

: תחת מה שאסרתי לך התרתי לך, תחת י(
איסור דגים, לויתן דג טהור. תחת איסור עופות, 
זיז עוף טהור. תחת איסור בהמות, בהמות 
בהררי אלף, בהמה אחת היא ורבוצה על אלף 
הרים ואלף הרים מגדלין לה כל מיני עשבים 

]וע' בחולין סז: ר' יוסי בן דורמסקית . והיא אוכלת וכו'
או' לויתן דג טהור הוא, שנא' גאוה אפיקי מגנים תחתיו 
חדודי חרש. אפיקי מגנים, אלו קשקשים שבו, תחתיו 
חדודי חרש, אלו סנפירין שפורח בהן. ובמהרש"א וחת"ס 
שם הקשו מאי קמ"ל בזה. ושמא אין אלו סימני טהרה 

עמד בקושיא זו, ותירץ,  רסח( )חולין סי'גמורים. והראב"ן 
נחש בריח ונחש  )ישעיה כז, א(דלפי שקראו הנביאים 

עקלתון, הוצרך להשמיענו שהוא טהור ולא נחש. שו"ר 
 )פ' וישב(שביאר ע"פ השל"ה  )ק"ש פרק ח(בס' דברי חן 

שהנברא בס' יצירה טהור, ואין בו משום אבר מן החי. 
בכלל מ"ש  ומסתברא דכמו"כ אין בו משום טמא. והוא

אין דבר טמא יורד מן השמים, ה"נ הלויתן  )סנהדרין נט:(
שהוא הבריאה הראשונה שנברא מיד הקב"ה בעצמו ולא 
ע"י הטבע ולד מולד, אין בו משום איסור טומאה ואפי' 
לא הי' בו סימני טהרה שרי באכילה. ולכן הוצרך ר"י בן 
דורמסקית להשמיענו דלויתן דג טהור הוא בסימני 

, הגם דבלא"ה היה מותר באכילה. ע"כ. ולענ"ד טהרה
יותר נראה לומר שאין אלו סימני טהרה גמורים, או 
שעדיין לא צמחו בו, ואולי הדבר תלוי בהכשרת מעשינו, 
אם הוא כנחש או כדג טהור. וכן ראינו לגאון אחד ז"ל 

 .שתי' שעדיין לא צמחו בו סנפיר וקשקשת[
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נפש מי הם המים הצלולים ששרצו את כל 
"ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו החיה. 

המים למינהם". במיוחס ליונתן תרגם 
"דארחישו מיא צלילתא". פי', אשר שרצו 
המים הצלולים. ולמדנו מכאן שיש מים צלולים 

 .]וראה בסמוך[ויש מים שאינם צלולים. ועיין. 

אלו מים מיוחדים ואיזו אדמה מיוחדת יש בכחם 
ונראה מבואר  ת וחיות.לשרוץ גופות של עופו

מתרגום יונתן, שהמים שצוה עליהם השי"ת 
לשרוץ את העופות, והארץ שצוה עליה השי"ת 
לשרוץ את הבהמות והחיות, לא היו מים 
ואדמה רגילים, אלא מים מיוחדים "מים 
הצלולים", ואדמה מיוחדת אשר ב"מעבה 
האדמה". ואין זו הארץ המצמחת את האילנות, 

"תדשא הארץ דשא וגו'" שהרי במה שנאמר 
לא פירש התרגום שזה מעבה אדמה. אלא ארץ 
סתם. ושמא בארה של מרים היא מן המים 
הללו. שגם היא היתה מעלה להם דגים, 

, ומשמני הארץ, זה הבאר )סו, ג(כדאיתא בב"ר 
שהיתה מעלה להם מיני דגים שמנים יותר 

איתא, מן הבאר  )פרשה ד(מדאי. ובשה"ש רבה 
נייתן, שהבאר היתה מעלה להם היתה רוב ה

 מיני דשאים, מיני זרעונים, מיני אילנות וכו'. 

האם בארה של מרים דומה לאבנים מפולמות 
וחשבנו שאולי שמהם יצאו כל מימי עולם. 

המים הצלולים הללו, הם המים הנמצאים בתוך 
תוכם של האבנים המפולמות שמהם יוצאים 

: י' דברים )יב.(כל מימות עולם, כדאיתא בחגיגה 
שמים וארץ, תהו ובהו, אור  ,נבראו ביום ראשון

 -וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה. בהו 
אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום, 
שמהן יוצאין מים, שנא' ונטה עליה קו תהו 

 )אד"א ריש בראשית(ואבני בהו. ע"כ. וכתב הגר"א 
שאבנים אלו המה נעלמים מעין כל חי, והמים 

ר נראה לנו, הוא רק הלחלוחית של אבנים אש
המפולמות. "וחשך על פני תהום". דמיון האגוז, 

תהו הוא קליפתו הירוקה החצונה, בהו הוא 
קליפתו הקשה כאבן כמו שאמרו 'אבנים 
מפולמות', וחשך הוא קליפה הדקה המקפת 
האוכל, ותהום הוא חללא דאגוזא. ע"כ. ומשמע 

נעלמים בתוך האבנים  שהמים האמיתיים
המופלמות, ומה שעינינו רואות את כל המים, 

והנה גם באר מרים ]זה רק הלחלוחית שלהם. 
היתה אבן המתגלגלת עמהם, שממנה יצאו מים 

 .[חיים. ואולי יש לה קשר לאבנים המפולמות

האשה נבראה מצלע שלש עשרה של אדם. 
: וישלך ה' )ב, כא(איתא בתרגום המיוחס ליונתן 

אלהים שנה עמוקה על אדם וישן ויקח אחת 
 מצלעותיו זו הצלע השלש עשרה מצד ימין.

אילו של יצחק שנברא בבין השמשות, היכן 
בראשי"ת, בר"א היה מונח מאז עד העקידה. 

תיש. הוא אילו של יצחק, שנברא בבין 
ולם. השמשות של ערב שבת של בריאת הע

ויש לשאול למ"ד שנברא אז ממש, היכן היה 
מונח מאז עד העקידה, ומה אכל ומה היה 

והיו קוראין  ,גדל בין הרקיעים :תשובהשמו. 
)גניזה ז עמ' לו יצחק. כדאיתא בקטעי מדרשים 

. חזר : אמר לו מלאך לאברהם, חזר לאחורךסו(
לאחוריו, והראהו איל.  רב ושמואל, חד אמר 
מביתו הוא עמו ואין מכיר בו. וחד אמר בין 
הרקיעים גדל והיו קוראין לו יצחק. ומפני מה 
הראהו איל ולא שור ולא עז ולא כבש, מפני 
שהאיל יש בו שבע מצות: צמרו לתכלת, עורו 
לס"ת, שתי קרניו לחצוצרות, מעיו לכנורות, 

לשני חלילין. עמד אברהם  שתי שוקיו 
בתפלה לפני הקב"ה, אמר לפניו, רבש"ע, 
כשחוטאין בני ובאין לידי צער, ותוקעין 
לפניך, זכור עקידתו של יצחק ועשה להם 

 רצונם. אמן כן יהי רצון. ע"כ.

ביום בריאת האדם כבר היו כל התולדות וגזר 
ר ברכיה, זה "א :)זו"ח דף כט.(בזוה"ק על כולם. 

ת אדם, ביום ברא אלהים אדם. ספר תולדו
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שביום שברא ה' אדם, כבר באותו היום ממש 
היו כל תולדות אדם. שבאותו היום נתהוו, 
שהראהו הקב"ה באותו היום כל תולדותיו, 
והעבירם לפניו הנשמות בדיוקניהון, והיה 
אומר, זה פלוני, וזה פלוני. זה חכם הדור, וזה 

 . ע"כ.דיין הדור, וכן כל הדורות ומנהיגיהן
גם , ויהןשמותבקרא להם לכאורה משמע שגם ו

 המליך כל אחד, זה חכם וזה דיין וכו'.

"והנחש מי נתן לנחש רשות להכנס לגן עדן. 
היה ערום וגו' ויאמר אל האשה". הקשה 
בספר מנחת יהודה להגר"י פתיה ע"ה, 
שתמוה, כיצד נכנס הנחש לגן מבלי רשות, כי 

דם בלבד. השי"ת לא הכניס לגן רק את הא
ואין לומר שנכנס שם בעת קריאת שמות 
שהיתה קודם הפלת התרדמה ולקיחת 
הצלע, ומאז נשאר שם, זה אינו, כי ענין ציווי 
אכילת עץ הדעת קדם לקריאת השמות, 
ומדברי הנחש שאמר לחוה כי יודע אלקים 
וגו', מבואר שהיה הנחש עומד ושומע מה 
שצוה השי"ת את אדה"ר, ונלענ"ד, שכאשר 
צוה השי"ת לאדם לעבדה ולשמרה, קרא 
האדם את הנחש לעמוד לפני לשרתו ולעזור 
אותו בעבודת הגן, ובחר בנחש יותר מכל 
בעלי חיים לפי שידע לדבר כבני אדם וערום 
יותר מהשועל ובעל כח וגבורה יותר מהארי, 

חבל על שמש גדול  )נט:(וכמ"ש בסנהדרין 
לשרת  וכו'. ולכן היה לו רשות ליכנס ולעמוד

לפני אדם. וכאשר נבראה חוה הלך אל חוה 
לשרתה, ובגשתה אל עץ הדעת פיתה אותה 

]וע"ע בבראשית רבתי לאכול ממנו. עכ"ד. 
שהשי"ת קרא לשטן לג"ע לראות אם  )בראשית עמ' כה(

 .יוכל לקרוא שמות לכל הברואים[

צריכה למחות באדם שלא יאכל  האדמה היתה
בתיקוני הזוהר הקדוש מעץ הדעת ונענשה. 

: הארץ היה לה רשות למחות )תקון סד דף צה:(
באדם שלא יאכל מאילנא דמותא, ולא מחתה 
בו, ולכן כתיב ארורה האדמה בעבורך. שאל 

רבי אלעזר, וכי יש דעת בארץ לכל זה, א"ל אין, 
ואף שפסוק ה' בחכמה יסד ארץ.  )משלי ג(הה"ד 

זה נאמר כלפי חכמה עליונה וארץ עליונה, 
מ"מ זה לעומת זה עשה ה'. יש חכמה ויש 

 וראה בסמוך.ע"כ. חכמה יש ארץ ויש ארץ. 

איתא האילן צעק על הנחש רשע אל תיגע בי. 
הקול שהיה הולך  :)תיקונים תיקון ס"א(בזוה"ק 

בגן זה העמוד האמצעי, שמע קולו שהיה 
הולך בגן בענפי העץ, מאותו עץ שחטא בו 
אדה"ר, שהיה אומר האילן לס"מ הרשע 
הנחש הקדמוני: רשע, אל תגע בי. ע"כ. גם 

באותה  :איתא )פרק א מ"ה(באבות דרבי נתן 
שעה עמד הנחש הרשע ונגע באילן בידיו 

ו פירותיו לארץ. וברגליו והרתיעו עד שנשר
וי"א לא נגע בו כל עיקר, אלא כיון שראהו 
אותו אילן, היה צווח עליו, ואמר לו רשע רשע 
אל תגע בי, שנא' אל תבואני רגל גאוה ויד 

איתא,  )פי"ג(ע"כ. ובפרקי דר"א  וגו'. רשעים
הנחש הלך ונגע באילן, והאילן צווח ואמר 
רשע אל תגע בי, שנא' אל תביאני רגל גאוה 

יד רשעים אל תנידני, הלך הנחש ואמ' ו
לאשה הרי נגעתי בו ולא מתי אף את תגעי בו 

)חומת אנך ולא תמותי. ע"כ. וכתב החיד"א 

בשם רבינו האר"י, שהרמז לזה,  בראשית פ"א(
אל תבואני רגל גאוה וכו', ר"ת אתרו"ג רא"ת, 
שעץ הדעת היה אתרוג. ע"כ. ויש לבאר 

"א בס' פני החיד "ששאתרוג יש בו ענוה, כמ
חסד לאברהם, שיש שתי מ )פ' עקב אות ה(דוד 

סוגי מים, דכר ונוקבא, וכל פירות האדמה 
אינם צריכים למים זכרים, ומוציאין 
פירותיהם גם ע"י מים נקבות, חוץ מן החטה 
שהוא מזון. ועוד כתב, שכל פירות האילן 
בעלי גאוה הם, ואינם מוציאים פירות אלא 

ן האתרוג שאינו ע"י מים זכרים, חוץ מ
מתגאה, ולכן נאכל כולו, וארץ ישראל שותה 
ממים זכרים אפי' בחרבנה לפי שהיא 
בתכלית הטהרה וכו'. ע"כ. ובמדרש פטירת 
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שבפטירת מרע"ה הלך השטן  ',משה, אי
עץ החיים, אצל לחפש את מרע"ה, והגיע 

מאות פרסה סח ג' וכיון שראה אותו ברחוק 
השטן  "לי, אואמר לו עץ החיים אל תקרב אל

ראית בן עמרם, אמר מיום שבא אלי ונטל 
המטה שוב לא ראיתיו. הלך אצל עץ הדעת 

ל ראית בן עמרם אמר מיום שנטל ממני "וא
קולמוס לכתוב בו את התורה שוב לא 
ראיתיו. ע"כ. הרי שעץ החיים גם כן דיבר אל 

 השטן שלא יקרב אליו. וראה בסמוך.

תרוג גם האתרוג צועק על האדם שיקנה א
כתב בס' אור פשוט שהעיקר שיהיה עניו. 

, רבים מתפרצים )סוף דברים, לסוכות(המאיר 
ומתפארים, שכל אחד קונה אתרוג לעצמו, 
וכל עצמו והנהגת דרכו רחוקים מזה, ומגמת 
נפשו של האדם בנענוע הלולב, לכבוד עצמו 
דורש, ושלו אינו רואה, אבל רואה באחרים 

קונה גם כן לעשות כמותם, ומצד הבושה 
אתרוג, לומר שגם הוא מהמהדרים במצות, 
ומי בקש זאת מידו שהאתרוג גורם לו 
התפארות, ואין אני והוא יכול לדור וגו', כי כל 

, ונמצא שלא די שהרגל )סוטה ד:(המתגאה כו' 
לא מביאו לידי ענוה, אלא מביאו לידי גאוה, 
וזהו אתר"ג, ר"ת אל תבואני רגל גאוה, 

להתגאות ולהתפאר. משא"כ באתרוג שקונה 
אישים משכילים, הקונים אתרוג לעשות רצון 
קונם, ואדרבה קונים שלימות במאני קרבא 
אשר בידייהו, ומעשיהם בכוונות נענוע 
הלולב לו' קצוות, מתוך כוונה טובה כמו 
בתקיעת שופר, ומעוררים בזה את האבות 
כלליות ג' קווי המדות, לתקנם ולהכניס בהם 

עמ"ש שלימה, לבנותה ולתקנה  הדעת, לקבל
 בשבעה מדותיה. ע"כ.

אדם וחוה. מי ילד חמש ילדים ביום אחד. 
, אמר ראב"ע )ב"ר פכ"ב(כדאיתא במדרש רבה 

ג' פלאים נעשו באותו יום, בו ביום נבראו וכו', 

בו ביום הוציאו תולדות, א"ל ריב"ק עלו שנים 
וירדו שבעה, קין ותאומתו, הבל ושתי 

 .תאומותיו וכו'

מעשה במשפחה אחת שהאבא והאימא 
והבנים והבנות כולם היו בני אותו גיל, וגם בני 
אותו יום, ולכולם היו עושים יום הולדת 

אדם וחוה, באותו יום, של אותו מספר שנים. 
 קין ותאומתו, הבל ותאומותיו.

שבע ארצות כגדלי בצלים, שש מהם במעבה 
האדמה, ובאיזה מהם נולדו קין והבל ושת 

מבואר בזוהר חדש יה אדם ק"ל שנה. וה
: סדורו של עולם בשבע קשרים )בראשית ח:(

עגלגלים, שבע ארצות הן זו למעלה מזו, כמו 
שאותם שבעה רקיעים זה למעלה מזה, והם: 
ארץ, אדמה, ארקא, גיא, נשיה, ציה, תבל. 
מעל לכולם תבל. ואחר החטא, ירד אדה"ר 
למקום הכי נמוך "ארץ". והיה שם בשבת 
קודש הראשונה. ובמוצאי שבת שהרהר 
בתשובה, העלהו השי"ת למקום השני 
הנקרא "אדמה". ושם נולדו קים והבל. וגם 

שנה והוליד שם רוחות. וקין  130היה שם 
כשחטא ירד למטה למקום התחתון הנקרא 
"ארץ", וכשהרהר בתשובה, עלה למקום 
השלישי, יותר גבוה מאביו שעדיין היה 

הוליד בנים במקום  במקום השני. וקין
השלישי. וגם שת נולד במקום השני הנקרא 
אדמה, וכשנולד, הקפיצו השי"ת ד' דרגות, 
עד תבל מקום בית המקדש. ודור הפלגה 
נמצאים במקום הרביעי החמישי והשישי. 
וצ"ע אם קין נשאר במקום השלישי כל ימיו. 
ואם המבול ירד רק על המקום השביעי 

ששה מקומות שלמעלה, או גם על שאר ה
 שבתוך מעבה האדמה.

אדה"ר נפל לשבע ארצות ובכל אחד מהם 
איתא בתיקוני הזוהר עשה מעשים ותולדות. 

בא וראה, שבע ארצות  :)תקון ס"ד דף צו.(הקדוש 
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, תבל. ארץ, אדמה, ארקא, גיא, נשיה, ציה - הם
ואדם חטא בבת שבע, ונאמר בו כי שבע יפול 
צדיק, הרהר תשובה, ואז קם, והיה עולה, 
וכאשר ירד לשם, היה עושה מעשים ותולדות 
בכל ארץ וארץ מהם, מהם היו צומחים ומהם 
לא, ויש שם בריות מהם בשתי ראשים ויש 
בהם בשלש עד שבע. ויש שם מקום 

ויש  שמאירים השמש ירח וכוכבים ומזלות,
 מקום שאין בו אור כלל אלא חושך. ע"כ.

שני אחים בפרשה אחד חי הכי מקצת שנים, 
קין והבל. הבל ואחד חי יותר מכל האנשים. 

]וי"א חי לכאורה יום אחד. וי"א חמישים יום. 

. צ' יום. וי"א שנה. וי"א ארבעים שנה. וי"א מאה שנה[
שכאשר למך  ,]אפשראבל קין היה תלוי עד המבול 

עד  ,חץ בקין, נעשה חולה אנוש, עד שמת במבול[ירה 
)ב"ר לב, שבא המבול ושטפו. כדאיתא במדרש 

: קין היה תלוי ברפיון, ובא מבול ושטפו, ה(
]והאברבנאל שנאמר, וימח את כל היקום. ע"כ. 

הביא מס' יוסיפון, שהיה הבל בן מאה  )בראשית ד, א(
שנה כשנהרג. זהו פי' הפסוקים האלה לדעתו. 
והראב"ע כתב מקץ ימים שנה. ובסדר הדורות כתב 
שבמדרש רבה אפשר שהוא ט"ס וצ"ל צ' יום. והביא 

 .מתנחומא שקין היה בן מאה שנה כשהרג את הבל[

השי"ת אמר להבל שיהרוג את קין ולא ירחם 
מצינו חידוש במדרש זוטא לו. עליו ולא שמע 

, "דובב שפתי ישנים". אבא יודן )שה"ש פרשה ז(
איש גוריון היה אומר, אלו היו קין והבל, שהיו 
תחלת העולם, והיה קין בעל דובב להבל. 
אמר קין להבל כך העולם נוהג במי שהמקום 
אוהב לו נותן. אלא מה שעשה אדם אבינו 
שהשליטו על בריותיו כדרך שברא את 
העולם תחלה. כך נתן לו חנם. אבל מכאן 
ואילך איני נותן אלא למי שהוא אוהב. מתוך 
כך נפלה קטטה ביניהם, נתנו הבל תחתיו. 
אמר לו המקום אל תחמול עליו על זה הרשע. 
חס עליו הבל. אמר לו המקום אתה חסת עליו 

 )בראשית ד, ח(והוא יהרגך. לכך נאמר ויקם קין 

אומר שגלה לו  שהיה למטה, ומניין אתה
המקום מקום להרגו והוא נובך. שנשפך דמו 
ולא עלו צריחין עד עכשיו. לכך נאמר דובב 
שפתי ישנים. ראה כמה גדולה חבת קין והבל 
וגביע של בנימין. ע"כ. ואולי הכוונה שהיתה 
כאן הזדמנות להרוג את קין על פי הדין 
ולהציל את כל הדורות, שהרי כל קלקול 

ו של קין, וכל המבול היה הדורות בא מזרע
, רבי )פכ"א(]וז"ל פרקי דר"א  לאבד את זרעו של קין.

ישמעאל אומר, מקין עלו ונתיחסו כל דורות הרשעים 
המורדים והפושעים במרום ואומרים אין אנו צריכין לטפת 

כתב, שבא המבול לשטוף  )בראשית ו, ד(גשמיך. ובגור אריה 

א קיים רצון לי הבל נענש על כך שלו. ואזרע קין[
השי"ת, וחשב שמותר לו לסלוח ולוותר והשי"ת 
לא נתכוין רק בתורת עצה טובה. אך פשט דברי 

 השי"ת ודאי היה להרגו בלי חמלה. 

 926כשנהרג הבל לקו האילנות וחדלה הגפן 
"כי שת  ונגנזו לעת"ל. 927מיני פירות מתוך 

. כתב בספר )בראשית ד כה(לי אלהים זרע אחר" 
, )אות רנ(למיד מהר"ם רוטנבורג קושיות לת

"ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי", 
מלמד, שבשעה שנהרג הבל, חדלה הגפן 
תשעה מאות ועשרים וששה מיני פירות, ולא 
נשתיירו אלא אחד מין של ענבים, והשאר 
גנוזים לעתיד לבוא. וכן כל אילן ואילן, וכל 
עשב ועשב, עתידין לחזור לעתיד לבא, 

: "כי עץ נשא פריו, תאינה )יואל ב כב(שנאמר 
וגפן נתנו חילם". אמרו: בשעה שהרג קין את 
הבל, לקו כל מיני אילנות שפרו בחלקו של 
הבל הצדיק, וישבו באבל, ובטלו מלהוציא 
פירותיהם אלא מאכל. וכיון שנולד שת, נטל 

 לו לחלקו, והשאר בגפן.

קין חשב שהבל משיח בן יוסף והוא משיח בן 
)ח"ב כתב הגר"י אייבשיץ ביערות דבש דוד. 

, שקין והבל חשבו שאז יהיה עולם דרוש יא(
התיקון, ונחלקו במלוכה, כמבואר במדרש 

, וקין שפט שהבל משיח בן יוסף )ב"ר כב, ז(
והוא בן דוד, ולכן ויקם קין על הבל אחיו 
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ויהרגהו. דמה שמשיח בן יוסף נהרג, הוא 
ית העולם צורך תיקון עולם, וכמו תחילת ברי

שהיה העדר קודם להויה, והקב"ה היה בונה 
 עולם ומחריבו.

בספר סדר  שמותיהם של נשות הבל וקין.
, )בראשית ד, א(הדורות הביא מהאברבנאל 

תאומת קין היתה אשתו, ושמה קלמאנא. 
 ותאומת הבל היתה אשתו, ושמה בלבירא.

האם היו לאדם הראשון עוד בנים חוץ מהבל 
בנות, תאומתו של קין, וב'  היו שלשקין ושת. 

תאומות של הבל. אמנם היו לו עוד בנים 
 )בראשית ה, ד(ובנות, וכמו שמפורש בתורה 

ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמונה 
מאת שנה, ויולד בנים ובנות". ובסדר הדורות 
הביא משלשלת הקבלה שהיו לאדם עוד 
 מאה בנים. וי"א שלושים זולת קין הבל ושת.

אדם כולם היו מכים אותו ורודפים  איזה
קין. איתא ומגרשים אותו מכל מקום. 

: כל מקום שהולך היה הקב"ה )לא, יז(בשמו"ר 
מביא לו רעה לרגליו והיו מכין אותו ורודפין 

 אחריו עד שמוציאין אותו.

שנה, ועדיין  5700העיר הראשונה שנבנתה לפני 
. עיר חנוך היא ידועה וקיימת ולא נמחתה במבול.

"וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך, ויהי 
בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך". כתב 

, הודיע לנו התורה )אדרת אליהו בראשית ד, יז(הגר"א 
שם העיר אשר בנה, לידע היכן ארץ נוד שישב 
בה, ומצאנו ראינו שם העיר חנוך בארץ ישראל 
בחלק אשר סמוך לים הגדול, ויושבי הארץ 

בה ההיא העידו שיש להם בקבלה איש הטו
מפי איש ששם העיר ההיא חנוך, לא נשכח 
מהם גם אחר המבול. ע"כ. והובא ג"כ בס' 

 הכתב והקהלה, עש"ב.

יבל ויובל, יובל מזמר, ויבל רבן של כל יושבי 

"ויקח לו למך שתי נשים אהלי ה' ומתבודדים. 
שם האחת עדה ושם השנית צלה. ותלד עדה 

יה אבי ישב אהל ומקנה. ושם את יבל הוא ה
אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב". 
וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש 

כתב  נחשת וברזל, ואחות תובל קין נעמה".
: "ותלד עדה" קודם, כי )אדרת אליהו ד, כ(הגר"א 

פתח ה' את רחמה והולידה קודם צלה. ועוד 
בי אהלי ה'. וכן זכתה שבנה היה רבן של כל יוש

היושבי מקנה היו גם כן פרושים במדברות 
ומתבודדים לעבודתו ית"ש, והוא היה רבן. 
ופירוש "אבי", ראשון. "ואחות תובל קין נעמה". 

)לו,   כ"כהיתה ידועה בימי משה רבינו וישראל. ו

מפורסמת. ודע  ואחות לוטן תמנע, שהיתה כב(
שכל אלו נמחו ונעשו רוחות, והמה ידועים, ואין 

 רצוני להאריך, ולכן נכתבים כאן. ע"כ.

שני למך בפרשה, אחד מזרע צדיק ואחד 
מזרע רשע, ולשניהם היה סבא בשם חנוך. 
לקין נולד בן וקרא שמו חנוך, ולחנוך נולד 
עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחייאל ילד 

)בראשית תושאל ילד את למך את מתושאל, ומ

. וגם מזרע שת יצא חנוך, שירד הוליד ד, יח(
את חנוך, וחנוך הוליד את מתושלח, 
ומתושלח הוליד את למך שהיה אבא של נח. 
]גם בנו בכורו של ראובן נקרא חנוך. וגם בנו של מדין 

 . [)בראשית כה, ד(בן קטורה נקרא חנוך 

ם ב' אנשים בחומש בראשית שקראו שם עיר
קין וחמור. שגם על שם בנם ולא על שמם. 

חמור אבי שכם קרא לעיר שכם על שם בנו. 
, חמור אבי שכם קרוי )פ' וישלח(]וז"ל פסיקתא זוטרתא 

על שם בנו שכם, כענין שנאמר ויקרא שם העיר כשם בנו 

. וצ"ע למה לא קרא על שם עצמו, חנוך[
ובשלמא חמור היה חמור, אבל קין לא היה 

איתא, לפי  )בראשית ד(דרש אגדה טיפש. ובמ
ששמע מהקב"ה שעתיד לכלות זרעו אחר ז' 
דורות, קרא שם העיר כשם בנו, כדי שיהיה 

 )בראשית ד(שמו נזכר בעולם. ובמשיבת נפש 
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כתב, למה לא קרא שמה קין כמו נובח בשמו, 
והיינו שנכנע על עוונו סבר שאין ראוי להזכיר 
שמו כמו שארז"ל שם רשעים ירקב, דלא מסקי 
בשמייהו כו'. והסליחה "הוריתי דרך תשובה" 

 .סברת שהיה קין בעל תשובה גמור

 למך אביו של נח.שנים.  777מי חי 

אביו,  שנתקצרו שנותיו ומת בחיי 777מי חי 
"ויהי כל ימי למך שבע בכדי שלא ימחה במבול. 

כתב  ושבעים שנה ושבע מאות שנה, וימת".
: מחמת שלא האריך )אדרת אליהו ה, לא(הגר"א 

ימים כימי אבותיו כתב "ויהי" ולא 'ויהיו', מפני 
שלא חי כל שנותיו, וכן בחנוך. "כל ימי למך". 
ו נתקצרו שנותיו שלא ימח במבול ויצטער נח, א

יצטרך לבוא לתיבה ללא צורך, ואם ימות תיכף 
קודם המבול יאמרו שהוא צדיק ועל ידו נתעכב 
המבול כמו מתושלח, על כן מת קודם לכן 
חמש שנים כפירוש רש"י בפסוק 'ויהי כי זקן 

 .)כז, א(יצחק' 

קין מי הקריב קרבן בירושלים בערב פסח. 
: הגיע יום )ונציא פכ"א(והבל, כדאיתא בפרד"א 

טוב של פסח, אמר להם אדם לבניו, בליל זה 
עתידין ישראל להקריב קרבנות פסחים, 

 הקריבו גם אתם לפני בוראכם.

נסתלק קודם זמנו אבל בנו האריך ימים ושנים 
. 365חנוך עלה השמימה בגיל  יותר מכולם.

אולם בנו מתושלח האריך ימים עד המבול, 
 שנים. 969וחי 

א. לקין. להם קרן במצח.  שנים בפרשה שהיה
"קרן קבע במצחו". ב.  )בראשית י(בתנחומא 

לשור שהקריב אדם הראשון. כדאיתא 
שור שהקריב אדם הראשון, קרן  )כח:(בשבת 

אחת היתה לו במצחו, שנא' ותיטב לה' משור 
)פ' בראשית אות ]שו"ר בילקוט ראובני  פר מקרן מפריס.

בשם ספר הפליאה שכתב: בא ואשאלך והודיעני שור  תקס(

שהקריב אדה"ר זכר היה או נקבה, א"ל נקבה, א"ל אמאי לא קרינן 
לה פרה, א"ל ע"ש שקירב הנקבה שהיא הפרה אל הזכר קראהו שור, 
א"ל אמאי קרן אחד היה לו במצחו, א"ל זה ויקרא שמם אדם אז 

ר של קרן אחד, כי ויברך אותם, א"ל א"כ תראה לי בעולם השפל שו
א"א דוגמתו למטה, א"ל אחד היה והקריבו, א"כ הכחיש מין אומן 
העולם, א"ל רבי שור של קרנים היה, ועקר אחד והקריב השני 
במצחו, ואותו שנעקר היכן עשאו א"ל לקחו קין מידו, א"ל אמור לו 

 .קין יש לו קרן א' ועמו נוצח או לא א"ל מועד הוא ואינו רשאי[

 בפרשה שהיו להם מאה בנים. כמה אנשים
וקין. בסדר הדורות הביא  (105)לאדה"ר אדה"ר 

משלשלת הקבלה, שהיו לאדם עוד מאה 
 )לא, יז(בנים זולת קין הבל ושת. ובשמו"ר 

, זה קין )קהלת ו(איתא: "אם יוליד איש מאה" 
שהוליד מאה בנים, "ושנים רבות יחיה", 

", שחיה כמו שחיה אדם, "ורב שיהיו ימי שניו
שהוסיף ימים על ימי אביו תשכ"ו שנים, 
"ונפשו לא תשבע מן הטובה", שלא תשבע 
נפשו בממונו, "וגם קבורה לא היתה לו", 
שהיה תלוי ברפיון ובא המבול ושטפו, 
"אמרתי טוב ממנו הנפל", זה הבל אחיו 

 שעמד עליו והפילו הרוג בשדה. ע"כ.

מי לקח חתיכות בשר מבשרו וזרע אותם בכל 
: )סי' תק(כתב בספר חסידים כולו.  העולם

אדה"ר היה מסוף העולם ועד סופו, ובקשו 
מלאכי השרת לומר לפניו קדוש וכו', בא 
הקב"ה ומעטו ונטל מאבריו קצת, והיו מונחים 
חתיכות בשר סביבותיו, אמר אדם להקב"ה 
רבש"ע למה אתה גוזלני, אמר לו אני אחזיר 

 )בראשית א, כח(לך, פרו ורבו ומלאו את הארץ 
ן אין בן דוד בא עד כבראשונה. והיינו דאמרינ

שיכלו כל נשמות שבגוף. א"ל הקב"ה טול אלו 
חתיכות ותפזרם בכל הארץ ובכל מקום 
שתוליך ותשליך אותם שם ישובו לעפר ויהיה 
מתיישב המקום מזרעיך, ובמקום שתגזור 
לזרעך לישראל שם יהיו, ולגוים שם יהיו. 

ארץ לא עבר בה איש  )ירמיה ב, ו(והיינו שנאמר 
 אדם שם, שלא זרע שם מבשרו. ע"כ.ולא ישב 

פעמים פתחה הארץ את פיה בפרשת 
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בראשית ובפעם השניה בלעה ארבע 
, )בראשית סי' יא(איתא בתנחומא משפחות. 

שאחרי שהרג למך את קין זקנו, ואת תובל 
קין בנו, "נשארו שלשתן במקום אחד. קין 
הרוג ואותו תינוק הרוג, ולמך סומא. לערב 

מצאו זקינם הרוג, ותובל  יצאו נשיו אחריו,
קין בנם הרוג, ולמך. באותה שעה פתחה 
הארץ פיה ובלעה ד' משפחות חנוך ועירד 

 ומחויאל ומתושאל.

שני אנשים שנעשו מלאך המות בפרשת 
איתא,  )בראשית סי' יא(בתנחומא בראשית. 

כיצד נהרג קין, נעשה מלאך המות ק"ל שנה, 
ביעי והוא נע ונד בקללה, למך בן בנו היה ש

לדורות וסומא היה וכו', באותה שעה "נעשה 
 למך מלאך המות".

מי הראשון בעולם שקיבל כלב שמירה 
, קין הרג )ליברמן. פ' ואתחנן(בדברים רבה במתנה. 

להבל, וגלה למזרח השמש, ונתן לו הקב"ה 
אות, שנא' וישם ה' לקין אות, מה אות נתן לו. 

ו, ר' יהודה אומר גלגל חמה. ד"א כלב מסר ל
דכל מאן דחמיה ליה עמיה דלא יסניה. רבנין 

 אמרי קרן הצמיח לו הקב"ה על מצחו.

איך למך היה צד בעלי חיים, והרי לא הותר 
הקשה,  )פ' בראשית(במשאת המלך להם בשר. 

שהרי לא הותר להם בשר ואיך צד חיות, וגם 
אם אינו צד בשביל אכילה, אלא בשביל 

זה בכלל  להנות בעורות וכדומה, בודאי שגם
האיסור. ע"כ. ולכאו' צ"ל שזרע קין לא היו 
שומרים את המצוות. והרי לקח שתי נשים, 
ועיקר אחת מהם. באופן שודאי אינו כרצון 
הבורא ית'. והרי זרע קין חטא בזנות ועברו על 

איתא, שבניו  )עמ' ל(]ובבראשית רבתי ז' מצוות בני נח. 

ים ואלף של שמחזאי כל אחד מהם היה אוכל אלף גמל
 סוסים וכו'[.

 י"א שבגיל ארבעים היה מעשה קין והבל.

 )נכדו של רבינו הרמב"ם(כתב רבינו דוד הנגיד 
: כשגדלו )פ' בראשית(בספרו מדרש דוד עה"ת 

הבל וקין והגיעו לגיל ארבעים שנה כל אחד, 
ברצון, ויבא  וידעו שהשי"ת מקבל הקרבנות

קין מפרי האדמה והבל הביא גם הוא 
 מבכורות צאנו וגו'.

מדוע השי"ת לא קיבל קרבנו של קין. כיון 
כתב רבינו דוד הנגיד  שלא היה לו רוח נשברה.

שם: והשי"ת קיבל קרבן הבל ולא קיבל מקין, 
 יען שלא היה בעל רוח נשברה.

קין והבל נתווכחו מי הבכור שיטול פי שנים. 
רבינו דוד הנגיד שם, היה קשה לקין כתב 

לסבול את הענין הזה, ונתקנא בהבל כמ"ש 
ויחר לקין מאד, והתחילה ממנו השנאה ורוע 
לב, והתקוטטו מאד כמ"ש ויאמר קין אל הבל 

ל הבל, אני "וגו', בא ונחלוק את העולם, א
 בכור אטול פי שנים, ונפלה הקטטה ביניהם. 

אשון. אדם הרמי בנה את מערת המכפלה. 
שאדה"ר חשש  )פרק כ(כדאיתא בפרד"א 

שיעשו מגופו עבודה זרה, "ואמר עד שאני 
בחיים אבנה לי בית מלון לרבצי, לאחר 
מיתתי יעשו לעצמותי להם ע"ז, אלא הריני 
מעמיק את ארוני למטה לארץ מערה לפנים 

 ממערה לפיכך, נקראת מערת המכפלה".

א.  מהיכן היו כתנות עור של אדם הראשון.
י"א מן העור שהפשיט הקב"ה הנחש לקח 

. ב. וי"א )פרד"א פ"כ(ועשה להם כתנות כבוד. 
)רבינו בחיי פ' שהיו מהתחש שהיה בימי משה. 

. ג. וי"א כתנות עור, מעור זוגו של בראשית(
לויתן ששחטו הקב"ה ומלח הנשאר לצדיקים 

. ד. וי"א שהיו מצפורן )חזקוני ג, כא(לעתיד לבא 
 .]הובא בסדר הדורות[. "ה()תולעת יעקב. של

בסדר מי ירש את הכתנות של אדם ואשתו. 
הדורות הביא מס' הישר, שבמות אדם 
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ואשתו נתנו הכתנות לחנוך בן ירד, ובהלקח 
חנוך את האלהים ויתנם אל מתושלח ובמותו 
לקח אותם נח אל התבה, ויהי בצאתו ויגנוב 
חם הכתנות ויסתירם מאחיו ובלדת חם את 

תן לו הכתנות בסתר וכאשר כוש בכורו נ
הוליד את נמרוד ויתן לו הבגדים ההם, ועשיו 

 הרגו ולקח אותם ממנו.

האם הנחש אכל תחלה מהעץ ואז התחיל 
"ותרא האשה כי טוב לדבר בשפת בני האדם. 

העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד 
העץ להשכיל, ותקח מפריו ותאכל ותתן גם 

ב בעץ, לאישה עמה ויאכל". פתח הכתו
שהעץ טוב למאכל, וסיים בפרי העץ, 
שלקחה מפריו ואכלה. ועוד קשה איך ראתה 
שהעץ טוב למאכל. ושמענו תירוץ, שהנחש 
היה מדבר עימה בשפת הנחשים ולא הבינה 
את שפתו, ואז עשה מעשה לאכול חתיכה 

, ואחרי שאכל התחיל )לא מהפרי(מהעץ עצמו 
לדבר עימה בשפה של בני אדם, ואמר 

ילת העץ גרמה לו שהחכים כל כך. ובזה שאכ
]ב. י"ל, ראתה האשה שהעץ טוב למאכל. 

שהשי"ת צוה את הארץ להוציא "עץ פרי", שטעם עצו ופריו 
שוה, והיא שינתה ולא עשתה כן, חוץ מאתרוג, שטעם עצו 

 , והאשה)ב"ר טו, ח(ופריו שוה, וי"א עץ הדעת אתרוג היה 
חשבה שהוא כמו שאר העצים, ואכלה ממנו, ואח"כ כבר 

)בראשית נכנס בה יצה"ר לאכול גם מפריו. שו"ר בפנים יפות 

, שהנחש השיא אותה שתאכל מן העץ, שאין בו פרק א(
הנאה, אבל באמת אחז"ל עץ הדעת הוא אתרוג, שטעם העץ 
ופריו שוה. והיינו דכתיב ותרא האשה כי טוב העץ למאכל, 

שיש בו הנאה ג"כ, ואפ"ה לא מתה, לכך ותקח גם דהיינו 
מפריו ותאכל, שאילו היה כל טעם העצים ופרים שוה, לא 
היתה שומעת לנחש שתאכל העץ שיש בו הנאה, וכ"ש 
הפרי, היינו שמה ששינתה האדמה בשאר האילנות, וסברה 
שגם עץ הדעת כן, לא היתה אוכלת לא מן העץ וכ"ש מן 

שהשי"ת אמר "מכל עץ הגן אכול הפרי. ע"כ. ומה שכתבנו 
תאכל, ומפרי עץ הגן אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו". 
ומשמע שהותר לו מכל העצים, אף מעץ של עץ הדעת, ורק 

)ח"ב הפרי של עץ הדעת נאסר לו, כן כתב בסידורו של שבת 

, וע"ש באופ"א, ושלכן לא נענשה האדמה עד דרוש ט פרק א(

 .שחטא אדם ונתקללה עמו[

ם אחד אכל אדם בשר ויין ושאר כל ימיו רק יו

)ד"ה ענין  כתב בספר הקנהאכל חרובים והתענה. 

קודם שחטא אדה"ר אכל בשר , יראת המקום(
ושתה יין ושמשיו היו מלאכי השרת, 
ומשחטא הקריב קרבן, והתודה על עוונו 
בפיו, ומאותו שעה עמד בתענית כל ימיו, 

לא והנה חשבון תעני"ת הוא חשבון שנותיו ו
נהנה מכל אשר בעולם רק חרובים ביום 
וחרובים בלילה, וקיתון מים, וחשבו הקב"ה 
לתענית, והועילה תפילתו ותעניתו ותשובתו 
לשכון במלך, הוא דוד המלך ע"ה, וממלך אל 

 מלך עדיף ממה שיבוא ממלך אל הדיוט. 

קין חטא בשוגג, שנתכוין להקריב את הבל 
הבת כתב הגר"י אייבשיץ בס' א לקרבן.

, יש לתמוה, כיון  )הפטרת יום א' דסוכות(יהונתן 
דאין הנבואה שורה אלא על גבור שכובש את 
יצרו, ועשיר ששמח בחלקו וחכם ונבון ופרוש 
מדרכי העולם, איך השיג קין נבואה, ואין לך 
מדה מגונה משופך דם. אלא שטעם איסור 
בשר לאדם, מפני שהבהמות היו אז בעלי 

חש היה ערום מכל חית השדה, ואין )דכתיב, והנחכמה, 

תואר חכם גדול אלא בין החכמים, דכסיל לא יבין את זאת, 

, וכל ההורג את הבהמות הוי והבהמות היו חכמים(
כאלו שופך דם האדם, ולכן הקריב קין מפרי 
האדמה קרבן לה', כי חשב שאסור לשפוך דם 
חי. ואולם הבל הבין כי לגבוה מותר להקריב 

אין איסור בזה כלל. וכאשר מבעלי חיים ו
ראה קין שאל מנחתו לא שעה וקרבן הבל 
נתקבל, חשב קין שהיותר מובחר יותר 
מתקבל לרצון, ועלה בלבו להקריב נפש 
האדם, והרג את הבל כדי לזרוק את דמו. 
ואולם הופר מחשבתו ופצתה האדמה את 
פיה ובלעה את דמו. וא"כ קין הרג נפש 

היה נע ונד בשגגה, ולכך נחרץ עונשו שי
 בארץ, דהיינו גלות.

קין היה מלאך המות ונטל נפשות בני י"א ש
האדם, ואחריו למך, והשי"ת הצמית כל 

)נכדו כתב רבינו דוד הנגיד משפחת קין כולה. 
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)פ' בספרו מדרש דוד עה"ת  של רבינו הרמב"ם(

: ביקש קין להרוג את הבל אחיו וגבר בראשית(
עליו הבל והפילו ובקש להורגו, וכשראה קין 
את עצמו מנוצח, התרפס לפני הבל והתחנן 
אליו רחם עלי הבל, וחמל עליו ועזב אותו, 
וכשנצול ממנו חזר קין אליו והרגהו, כמ"ש 
ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו, שקם 

ין מתחתיו והרגו. וכשהרג את הבל אמר ק
אברח מלפני אבי ואמי לפי שאין אחר בעולם 
זולתינו, מיד נגלה עליו הבוי"ת ואמר לו אתה 
תברח מאביך ואמך, האם תוכל לברוח מלפני. 
ואחרי שגזר עליו בהריגה ומיתה נתן לו אות 
שתשמור עליו ממי שיהרגנו, כמ"ש וישם ה' 
לקין אות, אמרו ז"ל שהאות ששם לקין היא 

מצחו ונעשה מלאך קרן אחת שצמחה על 
המות, וקין בעצמו נוטל נפשות בני אדם, ולא 
חדל מזה, עד שנולד למך שהוא דור חמישי 
ממנו, והיה למך משכיל אבל סומא, והיה 
מתהלך נשען על כתף תובל קין בנו, ובידו היו 
קשת וחצים שירא מחיות הטורפות, כשראה 
תובל קין את זקנו, והקרן שצמחה במצחו 

אז אצל לאביו שיירה עליו,  חשב שהוא חיה
והוא שם מיתר בקשת וירה עליו חץ ותיכף 
נפל קין מת, וכאשר שמע למך תמה ואמר 
בלי ספק שזה קין זקני, שצמחה לו קרן 
במצחו, ובשעת מבוכתו וצערו הכה בכפיו על 
ראש העלם ומת בין ידיו. ומאותו יום נעשה 
למך מלאך המות, והצמית השי"ת אותה 

 שר נולדו מקין. ע"כ.משפחה כולה א

האם אדם הראשון תקע בשופר בראש השנה 
, שופר של פרה )כו.(בר"ה  כשהיה בגן עדן.

, ור' יוסי מכשיר, דשל )מפני שהוא קרן(פסול 
פרה נמי איקרי שופר, שנא', ותטב לה' משור 
פר, אם שור למה פר ואם פר למה שור, אלא 
מאי שור פר משופר. ולרבנן, שהוא גדול כפר. 

"כ. ובטורי אבן שם תמה, מ"ט דר"י, דהא ע
ודאי קרא בשור של מעשה בראשית מיירי, 

 )ח.(כדמסיים קרא, מקרין מפריס, ותניא בע"ז 
שעמד אדה"ר והקריב שור שקרנותיו קודמין 
לפרסותיו שנא' מקרין מפריס, ושור שהקריב 
אדה"ר קרן אחת הי' לו במצחו משום, דמקרן 

ש ליישב שר' כתיב. ע"ש מה שתי'. ושמא י
יוסי קיבל מרבותיו או ברוה"ק, שאדם 
הראשון תקע בשופר בהיותו בגן עדן. ושופר 
זה עשהו מהקרן של הפר שהקריב. ואם 
שופר של פר ופרה פסול, איך תקע בו. ורבנן 
יתרצו, דההוא בקרן אחת שהיתה במצחו, 
והיא היתה כקרנו שאר החיות, ואין ללמוד 

]ונחלקו בזה  ממנה לקרנים שבצדדי ראשו.

המפרשים, האם זו קרן נוספת, שהחת"ס בדרשותיו כתב 
שאין זו קרן נוספת, אלא שמתחלה לכל הבע"ח היה רק קרן 

וראה בסמוך, אם אדה"ר קיים . אחת. ויש חולקים[
כל המצוות בג"ע. והנה י"א שאדה"ר היה בגן 
עדן יומים, שישי ושבת, והם ב' ימי ראש 

ם מכח השבת, השנה. וביום הב' זכה לרחמי
וזה דוגמא ליום השני של ר"ה שיש בו דינא 

]ואולי גם בשביל לתקן עוד ולמתק ממה שנגזר רפיא 

. וצ"ע אימת הקריב את הפר ביום הראשון[
 הנ"ל, האם ביום שישי או ביום שבת קודש.

איתא האם אדה"ר קיים כל המצות כולם. 
בראו הקב"ה במקום טהור  :)פרק יא(בפרד"א 

"ק, והכניסו לפלטין שלו זה גן במקום ביהמ
עדן, לעבדה ולשמרה, וכי יש מלאכה בגן עדן 
וכו', אלא לעסוק בדברי תורה ולשמור את 
"כל" מצותיה, שנ' לשמור את דרך עץ החיים, 
ואין עץ חיים אלא תורה, שנא' עץ עץ חיים 
היא למחזיקים בה. ע"כ. וכ"כ ר' צדוק הכהן 

ם אבינו שאברה )אות לו(בקו' דברי סופרים 
ע"ה, זכה לקיים כל התורה כולה עד שלא 
ניתנה, כמו אדם הראשון קודם החטא בגן 

הביא ממהרח"ו,  )ח"א סוד ישרים סי' יז(]ובשו"ת רב פעלים  עדן.

זך וגבוה יותר ממה שהיה  שכמו שקודם החטא, היה גופו של אדה"ר
אחר שחטא, כן גוף התורה שאז הושם בגן עדן לעובדה ולשמרה 
לקיים מצותיה, ר"ל פשט מצותיה, היה באופן אחר יותר רוחני, ולכן 
כל מה שאדם טורח ועושה פשט המצות אשר לנו בעוה"ז, הוא 
לכשיוכל ליכנס לג"ע הארץ עם הלבוש הזה, יטרח לעבוד ולשמור, 

ה כונתו יתברך בבריאת אדה"ר אם זכה. ע"כ. וכ"כ במאור ע"ד שהית
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שאדה"ר בג"ע היה מקיים המצות באמת ע"פ הסוד,  )פ' עקב(ושמש 
וכמו שעתה בעולם הנשמות, זוכים לזה לנשמות הקדושים לקיים 

 .המצות ע"פ סוד, ולומדים התורה הקדושה ע"פ סוד[

מובא מס' במה קידש אדם הראשון את חוה. 
בשם  )מראדויל. פ' בראשית(ה"ת אור יצחק ע

אביו, סוד ענין עץ הדעת, שכיון שאדה"ר 
קיים כל התורה כולה, היה לו לקדש את חוה, 
וכיון דקי"ל שבאדם חשוב, נתנה היא ה"ז 
מקודשת, לכן חוה נתנה לו פירות מעץ הדעת 
בתורת קידושין, לפי שהגן עדן כולו היה שייך 

ום בשותפות לשניהם, ולא יכל לקדשה בש
דבר, אבל עץ הדעת הפקר היה. ואף אם זה 
איסורי הנאה, מ"מ סוף סוף יש לה הנאה 
במה שמקבל ממנה. ע"כ. ולכאו' י"ל באופן 
אחר, שאלו הם איסורי הנאה שיש להם 
היתר, שאילו היה אוכל תחלה מעץ החיים, 

 היה מותר לאכל מעץ הדעת. 

כן הקשו מי היו עידי הקידושין של אדם וחוה. 
בשם הגאון ר' נתן אדלר זצ"ל, רבו של החתם 
סופר. ואפשר שכיון שהיו בגן עדן, מלאכים 
כשרים לעדות. אי נמי שקודם החטא היו 
בדרגת מלאכים, ולכן מלאכים כשרים 

)ח"ט סי' רצד. חי"ב סי' בשו"ת משנה"ל גם לעדות. 

קיים את כל  קשה למ"ד שאדה"רה, שכד(
התורה כולה, מהיכן היו לו עידי קידושין. ותי', 
כנ"ל. ועוד תי', שכיון שלא היה אדם בעולם, 

 )סה(אזי סגי בהודאת בעל דין. דבקידושין 
פריך, כיון דיליף דבר דבר מממון, א"כ גם 
בקידושין נימא הודאת בעל דין כמאה דמי, 
ומשני, דהתם חב לאחרינא, וא"כ כיון שלא 

עוד אנשים ואינו חייב לאחריני, סגי במה היו 
שהוא והיא מודים. ע"כ. וכמו כן יש לשאול 

 י נימאלגבי שבע ברכות ולגבי כתובה, א
 קיים גם מצוות דרבנן.ש

אם אדם הראשון היה נזהר תמיד שלא 
להדליק אש בשבת. ואם עשה ג"כ הבדלה. 

 )נכדו של רבינו הרמב"ם(כתב רבינו דוד הנגיד 
כשהגיע : )פ' בראשית(דוד עה"ת בספרו מדרש 

סוף היום בין השמשות, התחיל עוד פעם 
היום להחשיך ולהכנס הלילה, ירא עוד ופחד, 
ושלח אליו השי"ת עמוד אש להאיר עליו, 

שש ושמח פתח ואמר ברוך אתה  וכשראהו
ה' בורא מאורי האש והבין שאסור בהדלקת 
אש בשבת, ושהשי"ת הבדיל בין החול ובין 
השבת, פתח ואמר ברוך אתה ה' המבדיל בין 
קדש לחול. ואח"כ והאדם ידע את חוה אשתו 

 ע"כ.ונולדו הבל וקין. 

. מי בנה לראשונה בית מלון, ליד הר המוריה
, ישב האדם ודרש בלבו כ()פרק בפרד"א  איתא

ואמר ידעתי כי מות ישופני ובית מועד לכל 
עד שאני בעודי אבנה לי בית מלון  ר,חי, אמ

לרבצי ואשב ובנה בית מלון לרבצו חוץ להר 
המוריה, אמר אדם מה הלוחות כיון שהן 
עתידין להכתב באצבע של הקב"ה עתידין 
מימי הירדן לברוח מפניהם, גופי שגבלו שתי 

ורוח נשמת פיו שנפח באפי על אחת ידיו 
כמה וכמה, יבואו לאחר מיתתי יקחו את 
עצמותי ויעשו להם ע"ז, אלא הרי אני מעמיק 
את ארוני למטה, מערה לפנים מן המערה, 
 לפיכך נקראת מערת המכפלה שהיא כפולה.

דין ערלה בעץ הדעת ובשאר העצים שבגן 
לפלפולא דאורייתא יש לשאול, איך  עדן.

"ר מעץ הדעת והרי היה בתוך ג' אכל אדה
שגם אילן  )ערלה פ"א(שנות ערלה, וקי"ל 

העולה מאליו או שניטע ע"י גוי חייב בערלה. 
אכן בלא"ה תיקשי איך הותר לו לאכול 
משאר עץ הגן, והרי היו ערלה. אך שאני התם 
שבא ציווי מיוחד לאכול מכל עץ הגן. ואולי 

א ממה שנאמר "מכל עץ הגן אכל תאכל", יצ
גם עץ הדעת מכלל הדין של ערלה, והרי יתכן 
שגם עץ הדעת היה בכלל המצוה לאכול, 
אחרי שיאכל תחלה מעץ החיים, או אחרי כן 



 

 מים החייםפרשת בראשית     באר
 

 

ביום שבת קודש, ראה להלן בסמוך. ב. עוד 
י"ל, דערלה לא שייכת רק בעץ שנברא כפי 
סדר הבריאה הטבעית, ולא בעץ שנברא 

רא כמות שהוא. ונפ"מ גם לגבי האילן שנב
)לאכול מכל לרשב"י. ג. עוד י"ל שבמצות עשה 

הללו, היה  )שלא לאכול מעץ הדעת(ול"ת  עץ הגן(
כלול כל התורה, ולא היו כל המצות בפרטיות. 
ד. שמא ערלה נחשבת כמו מצוות התלויה 

)אף בארץ דוקא, פי' בארץ של עולם הזה 

]וע"ע באגלי , ולא בגן עדן. וכ"ז לפלפולא. בחו"ל(
שלא היו נוטעין גפנים וזיתים במדבר  )זורע ס"ק ו(טל 

בשביל נסכים משום איסור ערלה בחוץ לארץ. ובאבני 
)מע"ש י, נשאל על כך מדברי הרמב"ם  )או"ח א, סז(נזר 

שהנוטע לרבים בחוץ לארץ פטור, וכתב, שבימי  ד(

 .משה היה ברור להם שאף בחו"ל חייב. ע"ש[

מצוה לאכול מעץ הדעת. אם היה היתר או 
שמא י"ל דבר חידוש, שהיה מותר ואף מצווה 
על אדה"ר לאכול מעץ הדעת. שהרי השי"ת 

)וזו מ"ע כמבואר ציווהו לאכול מכל עץ הגן 

במפרשים. וכ"כ במשך חכמה כאן. והוסיף, שאדה"ר לא 
פירש כן לחוה שיש מצוה לאכול מכל עץ הגן, ולכן מה 

וה, שאילו היה אומר לה שאכלה ממנו לא היה בגדר מצ
שהשי"ת צוה לאכול מן הגן, אף שלא כיוונה למצוה, מכל 
מקום היה קיומה מגין שלא לאכול מעץ הדעת. אבל כיון 
שלא אמר לה במצות השי"ת לאכול, לא קיימה המצוה, 
וכמ"ש הרא"ה לגבי אוכל מצה וסבר שהוא חול, שלא יצא. 

לכן לא הגין וכיון שלא זכרה חיה הציווי רק בלא תעשה, 

, אבל מעץ הדעת ציווהו עליה, ועברה הלא תעשה(
שלא לאכול ממנו, מטעם כי ביום אוכלו ממנו 
מות ימות. וצ"ע וכי זהו הטעם, הלא הטעם 
הוא לפי שכך רצונו ית' והמיתה היא רק 

זהו טעמא דקרא, משום  אפשרעונש, וי"ל. ו
שעל ידי שיאכל, יתקלקל גופו ונשמתו מכח 

, וממילא יוכרח למות, אך אם טבעו של העץ
באמת יוכל לאכול ממנו ואעפ"כ לחיות, אין 
בזה איסור, ואדרבה חזר להיות עץ הדעת 
בכלל המצוות עשה של "מכל עץ הגן אכל 
תאכל". וכגון, אם היה אוכל תחילה מעץ 
החיים והיה מעתה חי לעולם, אז היה רשאי 
ואף מצוות עשה עליו לאכול מעץ הדעת. 

וכרח לומר כן למ"ד דדרשינן טעמא דקרא. וגם )ולכאורה מ
למ"ד דלא דרשינן טעמא דקרא, יש לומר שקודם מתן תורה 
לא היתה התורה הקדושה כחוקה, אלא לכ"ע דרשינן טעמא 

. וע"ד האמת אפשר שהדברים מכוונים דקרא(
בס"ד, לפי שהיה צריך להקדים את התורה 
שהיא עץ החיים ואח"כ להגיע אל ה'דעת', 

בפני וע' ] יה היצה"ר מקבל תיקון. ועיין.ואז ה
שהביא מחלוקת בעיקר הענין  )בראשית אות ה(דוד 

כבר אכל מעץ  הזה, שלנמוקי הרי"ד אפשר שאדה"ר
החיים, רק שאינו מועיל רק למי שכבר נחלה, ולא 
מועילה להגן עליו מתחלה, ובעל שבלי הלקט כתב, 
שנראה שעדיין לא הספיק לאכול ממנו, אע"פ שודאי 
הרשהו השי"ת לאכול ממנו וכמו שהוכיח הרי"ד. 

 .ובפירושי רבותינו בעלי התוס' כתבו כדברי הרי"ד[

יש לחקור, ץ הדעת. אם מותר היום לאכול מע
אם היום יכנס אדם חי למקום גן עדן התחתון 
)וי"א שמהר"א אזולאי בעל החסד לאברהם נכנס פ"א חי לגן 
עדן אשר בתוך מערת המכפילה. ויש לעיין אם היה מותר לו 

, האם יהיה נאסר עליו לאכול שם, ולגבי עץ הדעת(
לאכול מעץ הדעת, וכן אם יהיה מצוה עליו 

]ויש לתלות דבר זה אר עצי הגן. לאכול מכל ש
במח' רבותינו האם חוה היתה בכלל הציווי, דלמ"ד 
שלא היתה בכלל הציווי, לכאו' כ"ש שאר אינשי. 

. והנה אמרו חכמים ודוחק לומר דנשים שאני[
שעץ הדעת חטה היה, וי"א אתרוג, י"א תאנה. 
ויש לשאול, מדוע מותר לנו היום לאכול 

ל אדם הראשון פירות אלו, והלא נאסר ע
לאכול מעץ הדעת. ואדה"ר ציוה כן על חוה, 
אע"פ שלא נאמר בפירוש אלא לו עצמו. וי"ל: 

)עכ"פ במצוות שקודם א. דדרשינן טעמא דקרא 

, שלא נצטוה אלא משום שכאשר מתן תורה(
יאכל ימות באותו יום, לא כן אחר שכבר 
נקנסה מיתה. וגם לאדה"ר עצמו כבר היה 

"ל שהאיסור היה על אותו מותר לאכול. ב. י
העץ עצמו שברא השי"ת בראשית הבריאה, 
אבל לא על הנזרעים ממנו. ג. י"ל שהאיסור 
הוא רק על העץ שבתוך גן עדן. שהוא שמו 
עץ הדעת טוב ורע. משא"כ עצים של היום 
ששמם אתרוג וכו', וכתיב "ומעץ הדעת טוב 

]או שמה שנאמר בפס' הקודם ורע, לא תאכל ממנו". 
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"עץ הגן" אכל תאכל, קאי גם על הפס' הבא, ומעץ הדעת טוב  מכל

גם יש לדרוש, לא  .וגו', דקאי על העץ שבתוך הגן[
תאכל "ממנו", אבל מתולדותיו או מאחרים 
כיוצא בו, אכל תאכל. ד. י"ל שהציווי היה רק 
על אדם הראשון עצמו ולא על זרעו, וכמ"ש: 

ן "ויצו ה' אלהים על האדם לאמר, מכל עץ הג
אכל תאכל". על האדם, ולא את האדם. לומר 
שהציווי הוא עליו דוקא. ומה שנאמר 
"לאמר", י"ל שמוטל עליו להזהיר את חוה. ה. 
י"ל שסברא היא שלא היה זה אלא מצוה 
משום צורך שעה. ו. אם עיקר האיסור היה 

  . א"ש.)ע' תנחומא ר"פ קדושים(מדין גזל 

עבה אם גופו ודמו של הבל נבלעו בתוך מ
"ועתה ארור אתה מן האדמה אשר האדמה. 

פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך". 
צריך ביאור דהלא האדמה לא עשתה דבר, 
אלא מה שמוכרח מטבע העולם, שנוזל 
שישפך על האדמה, יבלע באדמה. ואטו 
האדמה יכולה להנתגד לטבע שברא השי"ת. 
ואולי אפילו היא מצווה ומוזהרת על כך 

בראשית שתשמור את טבע זה מששת ימי 
שחקק השי"ת לה. ויש לבאר, שמצד 

]שהבריאה המציאות, הטבע הוא בידה לשנותו 
כולה נפעלת ברצון עצמי, והט' מאמרות של בראשית, 

, הם ציוי שצווה השי"ת על הבריאה לעשות כך וכך[
וכאן היה לה להבין שרצון השי"ת לשנות את 
 הטבע להראות לקין כדי שיתמה ויהרהר

בתשובה. אך אכתי תיקשי, דתינח דמו של 
הבל, אבל גופו של הבל כיצד נבלע. ולכן 
נראה לבאר בס"ד, דפשט לשון הכתוב 
משמע, שהאדמה עשתה כאן כעין שינוי 
מעשה בראשית, שהשי"ת ברא לה פה לתוך 
מעבה האדמה, ששם יש ז' ארצות, כגלידי 
בצל זה על גב זה, כדאיתא בזוה"ק, והיא 

יה הזה, ובלעה לשם את דמו פתחה את פ
)ויתכן שבזה ראה קין סיעתא למעשיו, וגופו של הבל. 

שזכה שיעלמו עקבותיו של הבל כליל, כאילו הצדק עימו. 
והנה צריך ביאור דמה טען קין השומר אחי אנוכי, וכי לא ידע 
שהכל גלוי וידוע לפני השי"ת. ולפי האמור יש לפלפל בזה. 

ות שבמעבה האדמה אין ושמא חשב קין שבאותם עולמ
שכינתו של השי"ת מצויה. אך אינו מיישב מצד עצם 

  .המעשה של הריגת הבל(

גם בליעת גופותיהם של המצרים היתה בתוך 
ולכאורה כבר מפורש כן מעבה האדמה. 

: אר"י בריה דר' )לז:(להדיא בגמרא בסנהדרין 
 חייא, מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו

)ומשמע שהיתה לדמו של הבל, שוב לא פתחה. 

צריכה לפתוח עוד ונענשה על כך. וצ"ל במה שלא אומרת 
שירה דרך הפה, ושמא כך היה צריך להיות דרך קבורה. וראה 

, שנא' מכנף הארץ זמירות עוד להלן בשם הרמב"ן(
שמענו צבי לצדיק, מכנף הארץ ולא מפי 

ץ הארץ. איתיביה חזקיה אחיו, ותפתח האר
, א"ל לרעה פתחה )במעשה קורח(את פיה 

לטובה לא פתחה. ע"כ. אלא שהתוס' שם 
הקשו, שהרי כל דמים נבלעים בארץ, ותי' 
שכל דמים רישומן ניכר, ושל הבל אין רישומן 

)שמות ניכר כלל. עוד הקשו התוס', דהא כתיב 

תבלעמו ארץ, ותירצו, דטובת המצרים  טו(
כינו י"ל שגם אינה קרויה טובה. ע"כ. ולפי דר

בליעת דמו של הבל, וגם בליעת גופותיהם 
של המצרים, הכל היה בתוך מעבה האדמה, 
 מקום ג"ע וגהנם התחתון, ועוד עולמות.

בשו"ת באר שבע ע' ]ויתכן שגם התוס' נתכונו לזה. ו
, שהקשה קו' הנ"ל, ותי' כמו שנתבאר. וכתב )סי' עא(

נמצא שיש שגם בדברי התוס' י"ל שנתכוונו לזה. וא"כ 
"מוזיאון" מתחת לאדמה, שהכין לנו השי"ת למזכרת 
לדורות לעתיד לבא, ששם יש את גופותיהם של 

. ויש שהקשו המצרים. וקרשי המשכן, ועוד[
לגבי לידת עמ"י במצרים, שכיון  )יא:(מסוטה 

שמכירין בהן המצרים ובאין להורגן, נעשה 
להם נס ונבלעים בקרקע". ויש לבאר, ששם 

בליעה כעין מערה, אבל לא לתוך היתה זו 
]ולפי זה, זהו שאמר לו השי"ת קול מעבה האדמה. 

דמי אחיך צועקין אלי "מן האדמה", פי', מתוך מעבה 
האדמה. וראה בתרגום המיוחס ליונתן: דאתבלעו 
"בגרגישתא" צוחין קדמי. וזה מעבה האדמה. וראה 

גרגישתא, ארזיל"א. במעבה  )יבמות קו:(בפרש"י 
מתרגמינן בגרגישתא דארעא.  מלכים א ז()האדמה 

ע"כ. ויל"פ בזה. ובת"י לעיל א, כד: תוצא "גרגישתא" 
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. אכן דארעא נפש חיה וכו', פי' תוצא מעבה האדמה[
יש לעיין לפי דברינו, מדוע עשתה כן האדמה 
לשנות את טבעה, ושמא עשתה כן לכבודו 

ף רק ]ודוחק לומר שכך היה דרך קבורת כל חי, ולבסושל הבל. 

קורח ועדתו זכו לקבורה כזו ובחייהם. ודוחק לומר שקין צוה עליה 
לעשות כן בכח הזכרת שמות וכדו'. ולשון הכתוב את דמי אחיך 

וז"ל הרמב"ן: וטעם אשר פצתה את פיה. לאמר, אתה הרגת "מידך". 
את אחיך וכסית את דמו באדמה, ואני אגזור עליה שתגלה את 

גיה, כי תענש בה ובכל אשר תכסה בה, דמיה, ולא תכסה עוד על הרו
כגון הזריעה והנטיעה. וזה עונש כל שפיכות דם בארץ, כענין 
שכתוב, כי הדם הוא יחניף את הארץ, וחנופת הארץ מארה 
בפירותיה, כענין מהיותם בא אל ערימת עשרים והיתה עשרה, בא 

 .[)חגי ב( אל היקב לחשוף חמשים פורה והיתה עשרים

קין לא ידעתי, הלא דמו היה כיצד אמר 
כתב  מושלך גם על העצים ועל האבנים.

, לשון )מאמר מאה קשיטה סי' פג(הרמ"ע מפאנו 
פתיחה מורה דבר עתיד להתקיים, אבל מלת 
ופצתה, מורה טלטול פי הארץ לכאן ולכאן 
ללקוט כל הנבלעים, כנגד מה שנתטלטלה 
כבר ללקט דמי הבל שהיו על העצים ועל 

 האבנים.

מה שפות קרא אדם הראשון שמות לכל בכ
)דברים . בע' לשון. כדאיתא בתנחומא הבהמה

: אדם הראשון אף על פי שלא למדו סי' ב(
בריה, היה יודע שבעים לשון, שנאמר ויקרא 
להם שמות, שם לכל הבהמה אין כתיב, כאן 
אלא שמות. ע"כ. וצ"ע מדוע אין די לקרוא 

 להם בלשון הקודש.

שנה כיצד  5,000-ם יותר מג' בעלי חיים שחיי
במדרש  לא נגזרה עליהם מיתה בעץ הדעת.

: תחת מה שאסרתי לך התרתי לך. )ויק"ר כב, י(
תחת איסור דגים, לויתן דג טהור. תחת 

)תהלים איסור עופות, זיז, עוף טהור הוא, שנא' 

ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי. בשעה  נ(
ויש שהוא פורש את כנפיו מכהא גלגל חמה. 

בו כמה מיני טעם מזה ומזה. תחת איסור 
)תהלים נ, י. ופרש"י שם, בהמה, בהמות בהררי אלף 

הוא רועה אלף הרים ליום וכל יום ויום הם צומחים, י"מ אלף הרים 

 .או אלף פרסאות או שם אלף פרים, וי"מ הרים מלאים בקר(

בהמה אחת היא ורבוצה על אלף הרים ואלף 
שבים והיא אוכלת. הרים מגדלין לה מיני ע

וי"א מגדלין לה כל מיני מאכל לאכילתן 
שלצדיקים והיא אוכלת. וי"א מגדלין לה כל 
מיני בהמות והיא אוכלת. ע"כ. ומבואר 
שהשי"ת ברא לנו לעתיד לבא, לויתן, ועוף 
ענק, ובהמות ענקים. והם חיים אלפי שנים, 
וצ"ע כיצד לא נקנסה עליהם מיתה בחטא עץ 

לזה מבואר בילקוט ראובני הדעת. והתירוץ 
סודי רזי, וז"ל: כיון  'סמ )פ' בראשית אות תפה(

שהאכיל אדם לכל הבריות האיך נמלטו 
בהמות בהררי אלף, אלא כל מה שמזומן 

 לגן עדן. ע"כ. ]הקב"ה[לעתיד לבא לא הכניס 

מי הראשון שברא גולם בספר יצירה לשם 
אנוש. כתב בפי' הרא"ש עה"ת: "אז שמים. 

הוחל לקרוא בשם ה'", מלמד שבאו בני הדור 
אל אנוש, ושאלוהו, מה שמו של אביך, אמא 
להם שת, ומה שמו של אבי אביך, אמאו לו 
אדם. ושם אביו של אדם מה היה שמו, א"ל 

מן  לא היה לו אב, אלא הקב"ה בראו גולם
הארץ ונפח בו נשמת חיים. אמרו לו כיצד 
עשהו, מיד לקח רגיבת עפר ועשאו צורת 
גולם ונכנס בנפיחיו השד והיה בו חיות, מיד 
אמרו זה אלהינו והאמינו בו, וזהו שאמרו 
בב"ר אתם קראתם לע"ז שלכם בשמי, אף 

 אני אקרא למי הים וכו'.

א.  מתי התחיל הקוף להווצר ומתי נגמר.
איתא, שדור הפלגה נהפכו  )קט.( בסנהדרין

איתא, ד'  )ילקוט לט(לקופין ועוד. ב. במדרש 
דברים נשתנו בימי אנוש בן שת: ההרים נעשו 
טרשים, התחיל המת מרחיש, נעשו פניהן 

איתא: כקופות, ונעשו חולין  )כג, ו(]בב"ר כקופין 
למזיקין. ע"כ. ואולי כבר מאותו הדור התחילו קצת 

ך יש לפרש שהוא חולי בעלמא להתהפך לקופים. א
ופניה לא היו לה  )שמואל רמז עח(וכדמצינו בילקוט 

ונעשו  עוד, מלמד שהיו פניה דומית לקוף ונתרפא[
חולין למזיקין. ויש להביא ראיה שהיה קוף 
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בעולם קודם דור הפלגה מדברי המדרש לגבי 
הכרם של נח, שבא השטן ואמר לו בא 

ו תחת ונשתתף בנטיעה, והביא כבש והרג
 הגפן, ואח"כ הביא ארי והרגו, ואח"כ קוף וכו'.

כתב ראשי העשרה דורות היו בנים בכורים. 
, ביאר הכתוב שהיתה )פ' בראשית(האברבנאל 

ההשגחה האלהית באותם הראשונים כולם, 
שלא היה בהם עקר ועקרה. ולגודל ההשגחה, 
היה תחלת הולדת כל אחת מהם בן זכר לא 

שתלשלות הדורות בת, כדי שיהיה שמור ה
מאיש אל איש, ושלשלת היחס בזכרים. וגם 
שאחד מן הנולדים האלה לא מת או נשבר 
וכדו', אלא כולם חיו ונתקיימו, כי תמיד היה 
מלאך ה' סביב להם ויחלצם. גם הודיע הכתוב 
 מעשה ה' כי נורא הוא באריכות ימי חייהם.
]וכל מי שקדם להוליד מן הזמן שהוליד אדם את שת, 

רו ימיו מן הימים אשר חי אדם הראשון. וכל מי קצ
שאיחר הולדתו יותר ממנו, חיה יותר ממנו. אע"פ 

 .שאין התוספת והחסרון הזה קצוב ושוה בכולם. שם[

למה נקרא שמם שת אנוש קינן מהללאל ירד 
כתב בס' קושיות לתלמיד מהר"ם חנוך. 

: למה נקרא שמו )אות שיב והלאה(מרוטנבורג 
שהקב"ה שת תחת ידו כל העולם. שת, 

לפי שעשה  'אנוש', שנולד בדור אנוש. 'קינן'.
קונן וקובל דורותיו, לפי שהיה מטעה אותם 
אחרי כל דבר רע, והטעה אותם אחריו. 

לפי שחזר בתשובה, והתחיל להלל  'מהללאל'.
לפי שבימיו ירדו  ולשבח לפני הקב"ה. 'ירד'.

שהלך בדרכי דורו למדריגה התחתונה. 'חנוך', 
שמים, ועליו נא' "אשרי תבחר ותקרב" וגו', 

 שלקחו אלהים וגנזו.

מדוע קין או אדם הראשון לא ייבמו את 
הנה ארז"ל שנולדו עם קין  נשותיו של הבל.

תאומה אחת, ועם הבל ב' תאומות. וצ"ע אם 
היה שייך כאן מצות יבום. וכבר מצינו ביהודה 

אחר שעשה יבום קודם מתן תורה. ואפילו 

מתן תורה, בועז הקים שם למת מדין קרוב, 
אע"פ שלא היה שם דין יבום כלל. א. ושמא 
הבל עדיין לא נשא את תאומותיו. אך יתכן 
דמ"מ יש כאן ענין של הקמת שם למת. ב. 
אלא יש לומר שתיכף גנזם הקב"ה 
לתאומותיו של הבל. כמו שי"א שהם בתיה 
וצפורה, שאחר אלפי שנים שלח השי"ת 

ים להשליכם במדבר, ומצאום יתרו מלאכ
ופרעה. ג. יש מי שתירץ שכיון שהיתה 

, ולא הותר רק ]כדין בן נח[אחותו, אסורה עליו 
תאומתו כשאין ברירה משום חסד. ד. בספר 

כתב, דאיתא בא"ה,  )פ' בראשית(ברית שלום 
שההורג את אחיו אינו מייבם את אשתו. 

רע אחר, לי דייקא ולא לקין, ]וביאר, דזהו שאמרה חוה, כי שת ה' לי ז
שהיה ראוי לקין ליבם את אשת אחיו להקים שם אחיו המת, ומה 
שלא ייבם קין, הוא משום 'כי הרגו קין', וההורג מת אחיו אינו 

)ראה ב"ר מייבמו, כ"ש כאן שהיו מדיינין זה עם זה על תיומה יתירה 

א קין לייבם , ומתוך כך קם קין והרג את הבל, אין הדין נותן שיבכב, ז(
את אשתו, לכך שת ה' לי זרע אחר, ולא ליבם תחת הבל, דאי לא 
הרג קין את הבל, והיה מת מאליו היה מייבם קין את אשתו והקים 
זרע תחת הבל להקים שם אחיו, אבל עכשיו שת ה' לי אותו הזרע. 

שהעיר בתוך דבריו, שבאר הכתוב שקין  )בראשית ד, יז(וע' במלבי"ם 
תו של הבל, ובשגם לחז"ל שעליה היה המריבה לא יבם את אש

 . ביניהם. וצ"ב[

 י"א שלאחר שנהרג הבל, ייבם קין את אשתו.
כתב, הקשה  )ד, ב(ה. ורבינו חיים פלטיאל 

האבן עזרא, דפ' ארבע מיתות איתא, עולם 
חסד יבנה למה לא נשא אדם ביתו כדי שישא 
קין אחותו, והואיל והיו שתי תאומות למה לא 
נשא אחת. ותי' מורי הרב דל"ק, דאפי' לא 
היתה רק אחת, אחר שנהרג הבל היה לחוה 
למות וישא תאומת הבל, אלא ה"פ כדי 

ה קנאה ביניהם, שישא קין אחותו ולא יהי
שהיה הבל אומר אתה לקחת אשה שנולדה 
מעצמך, וגם אני אשא תאומתי שהיא עצמי 
ובשרי, א"כ הבל לקח שתיהן שנולדו עמו, 
ולאחר שנהרג הבל, יבם קין, דהיבום תלוי בו. 

ו. ועוד יש לדון בזה, מצד שקין היה בדמות נחש. ובשו"ת ]
ה, שאשה נשאל במעשה שהי )ח"א סי' נב(תשובה מאהבה 

אחת ילדה תינוק, אשר על ראשו עומד כמין נזר גדול ואדום, 
ועיניו עומדים על מצחו למעלה, אדומים מלאים אש באימה 
ופחד גדולים ונוראים מאד מאד, ופיו עומד עקם תחת 
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העינים, ולחיו כאגמון, ושאר בנין גופו ג"כ משונה משאר גוף 
מיתה,  אדם. והרב השואל רצה להורות שאפשר לסבב לו

כל שאינו מצורת אדם  )נדה כב: רמב"ם אסו"ב פ"י ה"ח(עפמ"ש 
, שלא אמרו שאינו ולד רק לענין )בסי' נג(אינו ולד. והשיב 

שאין אמו טמאה לידה, אבל לא לענין לסבב לו מיתה. ועוד 
אמו טמאה לידה,  )שם ה"י(דילדה דמות נחש לשי' הרמב"ם 

א"כ אם מקצתו והטעם נראה שזה עכ"פ במינו מתקיים, מש
ועיין שם בכ"מ לאדם ומקצתו לבהמה אין במינו מתקיים. 

, וכי נאמר שדמות נחש א"א לסבב לו )י"ד סי' קצד(ובב"י 
מיתה, אבל דמות אחר רשאין לסבב לו מיתה. ואנא ירושלמי 
ידענא, הפילה דמות עורב, עומד בראש דקל ואומר לו בוא 

לו אדם ופניו וחלוץ או ייבם, אדמקשית וכו', אריו"ח כו
בהמה, אינו ולד, עומד וקורא בתורה ואומרים לו בוא 
לשחטך. כולו בהמה ופניו אדם, ולד הוא, עומד וחורש בשדה 
ואומרים לו בוא וחלוץ או ייבם. ע"כ. וכל זה להוכיח שצורות 
הללו אינן חיין אלא הואיל ומינו מתקיים. ולכן חלילה לסבב 

. ולשון ד סי' קצד סק"ה()יו"לו מיתה. עכת"ד. והובא בפ"ת 
)פי', שאם אין פניו כצורת פני האדם  )פ"י ה"ח(הרמב"ם שם 

המצח והגבינין והעינים והלסתות וגבות הזקן כצורת האדם. ואע"פ 
, אע"פ ששאר הגוף גוף אדם שלם, שהפה והאזנים כשל בהמה(

"אינו ולד", ואין אמו טמאה לידה. והמפלת דמות נחש, אמו 

 .[שגלגל עיניו עגול כשל אדםטמאה לידה מפני 

כלומר מי מי קבר את אדם הראשון ואת חוה. 
זכה להכנס עד פתח גן עדן, שהרי לא כל אדם 

 )ח"ב רות לג:(ראוי לזה. תשובה. בזוהר חדש 
מי נתעסק בו, שת בנו, שהוא היה  תא,אי

הקב"ה נתעסק  ר רחומאי"בדמותו ובצלמו. א
בו כשנוצר, ונתעסק בו כשמת, ולא היה מי 

 ]ונכנס לשם[שיודע בו עד שבא אברהם אע"ה 
 וראה אותו והריח ריח בשמים של גן עדן.

 "ח)זוא. י"א שת בנו.  מי קבר את אדם הראשון.

. ב. וי"א הקב"ה נתעסק בו כשנוצר, ח"ב רות לג:(
חיי  פ' )שם. וכ"ה בספר ציוניונתעסק בו כשמת. 

איתא, חנוך  )פרק א(בסדר עולם רבה . ג. שרה(
]וחי אחריו נ"ז שנה. מאדם עד המבול אלף קבר את אדם, 

שנים: אדם ק"ל, שת ק"ה, אנוש צ', קינן ע', מהללאל  ותרנ"ו
ס"ה, ירד קס"ב, חנוך ס"ה, מתושלח קפ"ז, למך קפ"ב, ונח בן 

איתא, שחנוך  )בראשית רמז מב(ו' מאות שנה. אמנם בילקוט 
דה"ר נ"ח שנה. ובסדר הדורות הביא מס' יוחסין חי אחר א

, נ"ו שנה. ושזה ט"ס )ב"ב קכא:(ושלשלת הקבלה ורשב"ם 

ד. ובספר הישר איתא, שבשנת  .וצ"ל נ"ז שנה[
רמ"ג למלכות חנוך, נפטר אדה"ר, ויקברו 
אותו שת ובניו וחנוך ומתושלח בנו בכבוד 

גדול כקבורת המלכים במערה אשר דבר ה' 
 להם, ויעשו כל בני אדם מספד ובכי.

מדוע כשנפטר אדם הראשון עשו אותו היום 
: ימי ()רבה פט"זאיתא בתד"א משתה ושמחה. 

בחורותיו של אדם מאה ועשרים שנה, ואחר 
כך בא לעולם שמחה גדולה. אמרו, יום שמת 
אדם הראשון עשאוהו יום טוב, ועשו אותו 
יום משתה ושמחה, וכן היתה שמחה 
לשלשה דברים הללו, מלאך המות, ויצר הרע, 
וישיבת בית הכסא. אמר לי, רבי מפני מה את 

י אלמלי שמח במלאך המות, אמרתי לו, בנ
מלאך המות מה אנחנו עושין לאבינו 
שבשמים, צא למד מעשרה דורות 
הראשונים, שהשפיע להן הקב"ה טובה מעין 
העוה"ב, ועמדו להחריב את כל העולם כולו. 
שאלמלי יצר הרע כל אותו כבוד לישראל 
מנין וכו'. וישיבת בית הכסא וכו', עתיד 
הקב"ה לפדות את ישראל מבין האומות, 

להן ימות המשיח וימות הגאולה, ויהיו ויביא 
ג' דברים הללו נטולין מהן לעולם, שנאמר 
צרור המור דודי לי וגו' אשכל הכופר דודי לי 
וגו'. וכשאנו זוכרים אלו שלשה דברים אנו 
מברכין ומשבחין ומגדלין ומקדשין לאבינו 
שבשמים. ע"כ. ודברי רז"ל ברמז, וצריך 

 ביאור מדוע עשאוהו ליום טוב.

איזו צוואה צוה שת לבניו שעברו עליה ונידונו 
הביא מספר  )א' קל(בסדר הדורות  במבול.

שלשלת הקבלה, ששת צוה את בניו שלא 
יתחברו עם זרע קין, וכן עשו עד דור שביעי, 
ואז נתחברו, ונולדו מהם הענקים, והפליגו 

 בחטאות עד שמתו במבול.

מי בפרשת קראוהו כאחד משמותיו של מלך 
)בראשית נח. כדאיתא בילקוט , מנחם. המשיח

, "ויולד בן", לא אמר ויולד את נח, רמז מב(
מלמד שמתושלח חכם גדול היה, והיה מזהיר 
לאביו שלא יקראנו בשמו, שאנשי דור 
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המבול מכשפים הן שמא יהרגוהו בכשפים, 
וכיון שנולד הוא קראו נח, ולאביו אמר קרא 

זה  אותו מנחם, שהוא מנחם את דורו. אמרו

א"ל אם אתם חוזרים  ,ינחמנו ממעשנו
 הוא מנחם אתכם. ,בתשובה

 בענין עץ החיים
אכל מעץ הדעת ומעץ ע"ה אימתי דוד המלך 

, אחר )פ' שלח(כתב בתורת המנחה החיים. 
להקב"ה בשירות ותשבחות,  שדוד ריוה

ונכנס בגן עדן ואכל מעץ הדעת ומעץ החיים 
אשר בתוך הגן, חתם ספרו בתהלה לדוד 

, והזכיר הו"ו באמצע כל )תהלים קמה(ארוממך 
פסוק על סוד הקו האמצעי. וכ"כ בס' 

שדוד הע"ה, הוא הגבר  )אות כ(מחשבות חרוץ 
שהקים עולה של תשובה, שבא לתקן כל 

חטא, וע"ז הוא כל מזמורי הפגמים אחר ה
תהלים וכו', ולכן גם הוא חי וקיים כיעקב 
אע"ה. וכן אח"כ דוד במשיח וכו', שיזכה 
לאכול ולהאכיל מעץ החיים לכל הראוים 
לכך, ואכלו וחי לעולם. ודוד כבר זכה לעצמו 
לטעום מאילנא דחיי להיות חי וקיים, וכמ"ש 

חיים שאל ממך נתת לו אורך  )תהלים כא, ה(
מים עולם ועד, וכן כל מי שתיקן הברית י

לגמרי, בין שלא חטא מעולם כיעקב אבינו 
ע"ה, ואליהו מלאך הברית, בין שחטא ושב 

 בתשובה שלימה כדוד המלך ע"ה. 

כתב בס' עמק  מי עוד אכל מעץ החיים, חנוך.
, כשבא חנוך בעולם הזה )שער ה פרק לב(המלך 

עץ הגשמי, נכנס בגוף ונפש לגן עדן ואכל מ
החיים, ומצא בתוך האילן ספר רזיאל ולקחו 
ועיין בו, וממנו חבר ספר אחד הנקרא ספרא 
דחנוך. והיינו דכתיב ויתהלך חנוך את 
האלהים, שהלך בגן עדן וחזר בעולם הזה, וכל 
זה עשה מן הכח שניתן לו מניצוץ אוריאל, גי' 
רמ"ח, לרמוז שבא בחנוך ברמ"ח איברים. 

חזר לשרשו, ונעשה וכשנלקח חנוך, כלומר ש
ט הכולל כל המלאכים, וזה היתרון "מלאך מט

שלו שניתוסף לו מצד שכרו, מפני שהיה 
בעולם הזה והיה צדיק. ודווקא הניצוץ שקבל 

 הוא סוד הגוף של מטטרון. ע"כ.
כתב מי עוד אכל מעץ החיים. שם בן נח. 

, ולשם ילד גם הוא, פי' )פרשת נח(באגרא דכלה 
ת שמו. שקיבלו רז"ל, שהוליד את עצמו וא

ששם הצדיק אכל מעץ החיים וחי לעולם, 
ולא טעם טעם מיתה, וזה נחשב כאלו הוליד 
את עצמו, ולזה: יל"ד ג"ם הו"א, ס"ת אד"ם. 

]ומ"ש ר"ל אדם גרם המיתה, והוא גרם החיים. 
"אבי כל בני עבר", נתייחס בזה, להיות שעבר החזיק 

, לכן נתייחס ז( )ב"ר לז,בית המדרש וישיבה והיה נביא 
אחריו כי לא זז עבר מבית מדרשו של שם, עד שהלך 

. וכן הובא מעשה זה בעקביו וירש מדרגתו. ע"כ[
מספר  )בראשית יא, יג(באורך בס' בית יצחק 

 זכרון שמואל לר' שמואל לעווינסאהן. ע"ש.

בספר שם משמואל מי עוד יאכל מעץ החיים. 
כתב, שלעתיד לבא יתקיים  )הגדה ש"פ(

ישראל ואכל מעץ החיים וחי לעולם, ולהט ב
החרב המתהפכת כליל יחלוף, אז שוב יהיו כל 
ישראל תמימי דרך ולא יהיו נצרכין לציווי, 
אלא שמעצמם יהיו נמשכים לעשות כל מה 
שהוא לרצון ה'. ע"כ. וכבר מפורש כתב 

: שלעתיד יאכלו מעץ )בראשית ב, ז(בשפתי כהן 
, כי כן מהלך החיים, ויחיו חמישים אלף שנה

 עץ החיים חמישים אלף.
בספר האם אליהו זכור לטוב אכל מעץ החיים. 

מעיל קודש למהר"א פירירה בהקדמה כתב, 
שהשי"ת מסר לאדה"ר ספר, וממנו בא לו כל 
החכמה וההשכל ביום הבראו. והוא מסרו 
לשת בנו, ושת לנח, ונח לשם בנו, ולאברהם 
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ללוי, יצחק ויעקב וליוסף הצדיק, והוא מסר 
ולוי לקהת ולעמרם ולמשה ואהרן, ולפינחס 
הוא אליהו ז"ל, ועדין הוא קיים לעד לעולם. 
ואליהו ז"ל טוב עין הוא יבורך מוסר אותו לכל 
המקובלים אלהיים ראשונים ואחרונים. וע"י 
ספר זה נתחכם הרשב"י זיע"א לגלות כל 
הזוה"ק והתקונים וכל רזין וסודות ית' עד 

תיקונים, ורשותא אתייהיב א"ס וקץ, כמ"ש ב
לאליהו ולכל ספי' ולכל מלאכין ולכל נשמות 
הצדיקים שיגלו לרשב"י כל מה שירצה, כבן 
חורין בן מלך שיש לו רשות לחפש ולראות 
ולגלות כפי רצונו כל גנזי המלך ואין מוחה 
בידו. ואחריו קם האר"י דבי עילאה, וגילה ע"י 

ץ אליהו ז"ל שלא זז ממנו, וגילה ספר ע
החיים, והוא הוא עץ החיים אשר בתוך הגן, 
אשר יאכל ממנו אדה"ר ויאכל ויחיה לעולם, 
ועל ידו יהיה מאציל ובורא ויוצר ועושה 
עולמות עליונים ותחתונים, וכמ"ש ע"פ 
ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע 
שמים וליסוד ארץ. והוא הוא האילן גי' הוי"ה 

"ת להאציל אדנ"י שהיה אומן לפני השי
ולברא וליצור ולעשות עולמות עליונים 
ותחתונים. וכל מי שאוהב החיים האמת 
והשלום, יכנס בפתח זה, ובודאי ימצא 

ש הנני "לאליהו, כי הוא ניתן לו מתנה זו, כמ
נותן לו את בריתי שלו"ם. והיתה לו ולזרעו 
אחריו ברי"ת. בריתי היתה אתו החיי"ם 

"ת יהיה חי והשלו"ם. ולכל מי שאוהב האמ
וה' אלהים אמ"ת הוא  'וקיים לעולם, שנא

על עיר  רז"לאלהים חיי"ם ומלך עולם. וכמש
ששמה קושטא כידוע, וע"ז זכה אליהו ז"ל 
להיות חי וקיים לעולם. ע"כ. ולכאו' כוונתו 

 לומר שאליהו זכור לטוב אכל מעץ החיים.
)פ' כתב בשל"ה מה יש בידינו מעץ החיים. 

שהמטה של משה רבינו היה מעץ , שמות יד(
 .]ומקורו בזוה"ק[ החיים.

היכן יש ס' רבוא מיני אילנות, שעל כל אחד מהם 
איתא  י"ב רבוא מלאכים, ועץ החיים באמצע.

בגן עדן יש ס' רבוא  :)פ' בראשית(בבראשית רבתי 
מיני אילנות, וכל אילן ואילן יש בו י"ב רבוא 

חיים מלאכי השרת מזמרים בקול נעים, ועץ ה
בתוך הגן באמצע שנאמר ועץ החיים בתוך הגן, 
ונופו מכסה על כל עדן, ויש בו ח' מאות מיני 
טעמים. מדת עץ החיים כנגד כל הישוב, שנאמר 

 ועץ החיים, עץ שהוא על פני כל החיים.

הגאולה כל המחזיקים בתורה יאכלו מעץ  כשתבא
כתב רבנו מיימון אבי החיים והם יחיו לעולם. 

הרמב"ם באגרת הנחמה: "ואני מאמין כי באמרו 
כי כימי העץ ימי עמי, רוצה בו עץ החיים אשר 
בתוך הגן, כי אלקים העיד כי מי שיאכל ממנו 
יחיה עד עולם, ולא יברא אלקים דבר לבטלה. 

ולא אכל ממנו, הנה אין ספק  וכאשר גורש אדם
שיאכל. ואמנם כאשר רצה אלקים כי לא יתוקנו 
בני האדם כי אם באחרית הימים כאשר יעיד 
באמרו "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
מכסים" ואמר "לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם 
אחד", כי ידע כי כל מי שיברא מהישנים לא 

וארץ יתוקן, וכאשר נבראו משמים חדשים 
חדשה לא ישאר שארית מהשמים כאשר היו, 
ולא ישאר טבע הארץ כאשר היה אך יהיה אור 
אשר יאפיל אור השמש ותלכנה, ומצב הארץ לא 
כמצבו בתחלה, ונעשו שמים חדשים וארץ 
חדשה, ויאכלו ישראל הזוכים עץ החיים כאמרו 
ואכל וחי לעולם. וזאת היתה כונת דוד ע"ה 

ים היא למחזיקים בה", באמרו על התורה "עץ חי
ולא דיבר בשקר, כי אם דברי אלקים אך אמיתים, 
ולא ראינו כי מי שקרא התורה חיה לעולם, ואנחנו 
ראינו כי משה רבן של כל הנביאים מת, והנביאים 

ואיה א"כ עץ החיים בכאן, אך כיון  הלעולם יחיו,
בזה לעתיד, כדברי אלקים "אשר יעשה אותם 

וזה כיון התרגום אשר  האדם וחי בהם" לעתיד,
ידע סוד דברי אלקים ואמר ויחי בהון בחיי עלמא, 
ורמז דוד כי המחזיקים בתורה, עץ חיים היא להם, 
כי בה ימצאו חסד אצל אלקים, ובה יזכו לראות 
ההבטחות והיעודים, ויהיו ראוים לאכילת עץ 
החיים ויחיו לעולם. ומקרא מפורש היה קשה 

חשבו לדורשם  הבנתו לדורשי המקראות אשר
ולא נתנו לב להבין דברי הנביא אשר אמר 

.כומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ע"



 נינים מספה"קפ

 דגל מחנה יהודה
 מהדורת תשס"ט

א א   רָּ ָּ ית ב  ֵראש ִׁ ם -ב ְּ ַמיִׁ ָּ ים ֵאת ַהש   לֹהִׁ

ֶרץ"  אָּ ֵאת הָּ  .)בראשית א, א(וְּ

לידע כל אדם, שראשית כניסתו לעבודת השם יתברך 

בעצמו את אמיתת מציאותו יתברך, תהיה להחדיר 

בא הוא זוכה ל" שיש ה' יתברך המחיה והמהווה הכל, ואז

. )בראשית כד, א(בבחינת "ואברהם זקן בא בימים"  -" בימים

', כי היום הוא חסד, כמו שכתוב חסדים' זה בחינת 'ימיםוה'

' זקן, וגם אברהם מידתו חסד, ו')תהלים נב, ג( כל היום"ל -"חסד א

. נמצא )קידושין לב, ב("זקן זה קנה חכמה"  -זה מרמז לחכמה 

לוה חי וקיים לנצח נצחים, -על ידי שמחדיר בעצמו שיש א

בבחינת  -ממשיך חסדים ונשפע שפע ברכה וזוכה לחכמה 

שהם  ", היינו על ידי התבוננות מתקרבים לימיםואברהם זקן"

 אברהם שמידתו חסד, וזוכין לחכמה בחינת "זקן".כענין חסדים, 

, שנמשך לאדם )דברים כח, ו("ברוך אתה בבואך"  ענין

שפע ברכה, שזוכה לבוא בימים בחינת חסדים, על ידי 

-ארא בראשית בלוה. ולכן "-שמחדיר בעצמו ראשית שיש א

 ו כנ"ל.בואך", היינבתה ארוך בהוא ראשי תיבות " -להים" 

 צריך

 ואוה
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 וישועת מוקדש לרפואתגליון ה

 יצחק בן ג'ולי ורליה
יוסיף לו ימים ושנים אב הרחמים יה"ר ש

ישלח דברו וירפאהו וימלטהו וטובים, 

משחיתותם, ויחזקהו ויאמצהו וישמרהו 

 וינצרהו.

 עץ חיים היא למחזיקים בה.

 אמן נצח סלה ועד.

 y5715038@gmail.comכתובת זמנית להערות והארות: 
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