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

 

 
 (יא' בראשית א) "עץ פרי עושה פרי"

 לפיכך פרי העץ ולא פרי עושה ועץ... הארץ ותוצא אלא כן עשתה לא והיא הפרי כטעם העץ טעם שיהא ,פרי עץ"
  (י"רש" )ונתקללה עונה על היא גם נפקדה עונו על אדם כשנתקלל
מתרץ  תקללו אדם וחוה ונחשההמתין לה עד ש' הומיד האדמה  הענשנלא ששאל מדוע " כלי יקר"ת היעל קושי

על העץ לחוה היתה שאיסור האכילה הוא  הנחשנת שטע האר״י ז״לעל פי פירוש  "נחל קדומים"א ב"החידרבינו 
לא היה  ,והשוות ריפהוכל האילנות ה טעם היהאדמה היתה עושה את אשר היא הצטוותה ולו יוא. הפרי ולא על
שינתה האדמה שמזה שומאחר . ותריים לפוכל העצים שושכיון , 'ה לטעות שעל העץ לבדו ציוהחוה אדם ולמקום 

 . בא העונשה הז שינויהתקלה מ היצאר שאככן טעה אדם הראשון ל' את ציווי ה
 

 (י' בבראשית ) "גןהונהר יצא מעדן להשקות את "

שפע  להורידכדי המתעדן על דברי תורה על האדם רמז מ" ןדעמ ונהר יוצא"הכתוב שהקדוש " אלשיך"המבאר 
הזה הוא  יני העולם יר ענחגם בהמשכו אשאיש  ואל יאמר. ודכל עצי עדן מתברכים על י יכ, הנזכר ולהשקות את הגן

האחד הוא הראש , "והיה לארבעה ראשים שם יפרדמו": ואמרהכתוב הוסיף י כ. י לא כן הואכ, בק בתורהדיהל לוכי
אכן ו ,שלהוט אחר הממון, "אשר שם הזהב" להעשיר עד מקום "הסובבהוא "הוא האיש  שפושה ומרבה "פישון"
קו להאיר צדז ילך לפניו א, וכיוצא בה שמוציאו לטוב לעשות צדקהכלומר , "היא טובץ הזהב האר"כאשר שמת א

כי , לשון הוצאה (תהלים כב) "מבטן חיכי אתה גו"מלשון  "יחוןג" ונקרא, השני הוא הרודף אחר הכבודהראש  .לו
להרבות לו עבדים לשרתו אחר הכבוד  והנה דרך הלהוט. שמוציאים את האדם מהעולם אחד מהדבריםהוא הכבוד 

תהלל לה דםלאשאל  יהשלישהראש  .שמשם מוצא העבדים כנודע, שוכ ועל כן הוא הסובב את כל ארץ. לפניו ולרוץ
אינו חפץ כי . חד קל "חדקל"וזהו , קלים רק בחידודיןאלא ולא בחכמת התורה . רק בחכמתואלא  בעשרו וכבודו

 ,לעומת מראה עיניורק הולך  "שורת אמההולך קד" הואאלא , מן השכללמעלה איכותה התורה אשר  ידודיחב
נפשו  צוניות אשר יביט בם בעין שכלו הקל ויאבדחיה חכמותה ךכ ('כג דברבמ)" ומגבעות אשורנו": מאמר הכתובכ
הכתוב  מרווא. והוא שטוף לפרות ולרבות, גופניותהות ותאה מתדהוא ההולך ק "פרת"הרביעי הוא והראש  .הםב
וייטיב לו , ישא עול תורה ר כיגבטוב ללכן , זכרעדן הנה גןמ, שםנפרדים ומתרחקים מאלו מהראשים ת הכל ארבעש

  .הזה ובעולם הבא בעולם
 

 (כ' בראשית ב)" לא מצא עזר כנגדו ולאדם"

ה הביא כל חית השדה "הקבש, לפי המדרש ,ידועכי . השםהוא עצם קריאת " עזר"שכוונת הכתוב  ן"רמבהמבאר 
השם הראוי להם קבע את כלומר , את השםלהם א נתן והטבעם את הכיר לאחר שהאדם ו, וכל עוף השמים לפני אדם

אם וגם . מזהים להוליד זה יהראומי הם כלומר , הראוי להיות עזר לחבירומי הוא תבאר השמות לפי הו. םפי טבעל
מר שקריאת השמות היא הבדלת עדיין חייבים לו, החיות טבעכפי לא ו, בהסכמהשרירותיים והם שמות ר שהנאמ

, המוליד ממנוהוא  מיכלומר , רואיזה מהם עזר לחב, זכר ונקבה והתבונן בטבעם האדם לפניכי עברו , המינים
הגסה לבהמה ו, שכולן עזר זה לזה בתולדה שיולידו זה מזה, אחר בשםבהמה הדקה קרא לכי , זה בשמותאת והודיע 

מישהי מצא  לאעל זה אומר הכתוב שבכל הברואים ו. שלא יולידו מין זה מזהכדי , חיה בשם אחרלו, בשם אחר
 . ביניהםד יפרמכי קריאת השמות היא הבדלת המינים וה, שתהיה בטבעה עזר לו ותקרא בשמו
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 (כא' בראשית ג)" לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' ויעש ה"
חנוכת "שיל בערבי ה פרשמ? לרבאזאת מאין  וזה תמוה" אמר רבא מכאן שיחידים היו בעולם"ובא במדרש מ

לשניהם שהאיסור הוא כאשר  (ה' דברים כב)" לא יהיה כלי גבר על אשה"ל על הכתוב "שאמרו חזעל פי מה  "התורה
ילבש "של איסור ה תאוהרי יש וים ולשניהם היה בגדים ששמשמע  "וילבישם"ממה שכתוב אם כן , ויםובגדים שיש 

מלבושי האנשים והנשים  ואם יהיהוא ש" לא ילבש"האיסור הטעם של שם "מבואר ברמבאלא ? "גבר שמלת אשה
מכאן שיחידים היו "רבא ברור מדוע אמר לפי זה . "מלאה הארץ זימה"זה יגרום לבו אלו עם אלו תמיד ובוים יתערוש

מציאות כזאת אין צורך וב ,זימהשל שש ב איתם ואין חי אדם נוספים שניתן להתערבנ בעולם ולא הימשום ש "בעולם
 ". לא ילבש"באיסור 

 

  (יז' דבראשית )" בונה עיר ויהי"  
להורות שהיה בונה והולך כל וזה בא  ,לשון הווהב "ויהי בונה"אלא  "ויבן"שהכתוב לא אמר  "יקר כלי"מדייק ה

ני האדמה כקין וחבריו לעולם הוא בונה יקניאת שכל האוהב  "למו כסלזה דרכם "כי  ,נו לעולםיימיו ולא נגמר בני
ה יש בידו מנכי מי ש "מחסורו אשר יחסר לודי " בידוכי לעולם אין , ינו כל ימיויבנאת והולך ולא יוכל לגמור 

אין לו מנוחה רק נע ונד  ימיולעולם הוא בונה והולך וכל  ,ןכם וא ,כידוע מטבע כל אוהבי הממון ,וה עד מאתיםומתא
אחר העושר כאשר ירדוף הקורא  רודףרוב ימיו הוא וכך כל אוהב ממון נע ונד  ,בארץ כמו קין שהיה נע ונד בארץ

חומה אשר בנה החיל ואת הנפשו וגופו ועוזב לאחרים את המסכנים  ,כל ימיו הוא בונה והולך ערי מסכנותו בהרים
סמוכות ושניות לאותיות  "עני"המילה אותיות כי א "א בית"אלפאותיות הב לדבראפשר למצא רמז ו .ואשר נטע

לשון ב (ב 'תהלים קמז) "'בונה ירושלים ה" :שנאמרמה גם ו .אוהב כסף הוא עני בדעתהלהורות שכל  "כסף"המילה 
 ?אמר להו הני למאן... טובות ומרגליות אבניםחזא מלאכי השרת דקא מנסרי : "בגמראשאמרו ה הוא על פי מוה וה

 ". 'ה ירושליםבונה "בכל זמן  ,ןאכגם  (ב עה"ב) "ה להעמידן בשערי ירושלים"אמרי ליה עתיד הקב
 

 (ב' הבראשית )" ויקרא את שמם אדם"

ב קודם וכת ,חיי הדורות ותשנאת התורה רואים שכאשר מונה  ,בשם אביו "משך חכמה"אומר ה, נות בפרשההתבונמ
ההסבר ו. ואחר כך המספר הקטן מספר הגדולהקודם זכר נ םבחיי אדואילו , לומספר הגדואחר כך המספר הקטן ה

וזה דומה לנר שיכול לדלוק שעות , שנים אילומשך לבו ליחות נת ניתומתחילת יצירתו ם ביוחיי האדם קצשהוא 
ולכן אין קפידה בהם  ותשניהם שוים בקדימ הכללגם והפרט ם גאם כן מעת לידתו שניהם ידועים במספר . ורגעים

, וחטאו מת תוך ימיללא הגבלת זמן חיים ורק על ידי אדם הראשון שנברא אצל אבל . ר השנים בקדימה זה לזהולזכ
באדם הראשון  ךכ. בסוףהן ת והשעוהתהוות הימים קודם היתה אם כן . בא אחר וכבהוושעות ווהוא כנר שדלק ימים 

 . לפני השניםב בו המאות ולכן כת. אחר זה נתהוו השבעים שניםו, מאות שנה תשעקודם שחי 
 

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

ם כמו אל נביאים והיה ברואיהמתנהג עם ' היה השכוונת הכתוב היא שעד עכשיו  הקדוש" אור החיים"אומר ה 
ולאדם ", "ואל האשה אמר", "אל הנחש' ויאמר ה: "כמו שנאמר םתדיין עמלהכיח ומתגלה אליהם על מנת להו

לא  "באדםרוחי לא ידון "' הגדילו להתעיב אמר הי שאחר, אך כעת, "אי הבל' ויאמר ה", "אל קין' ויאמר ה", "אמר
דרגה עוד בחשב האדם ישלא ה שכינלהיא  "רוחי"ופירוש , שפט עמו יחדיפנים בפנים להעוד לעולם אתגלה אליו 

שבתחילה , מטה מטההקדוש שהאדם הוא זה שקובע את מדרגתו ולפי מעשיו הוא יורד " אור החיים"מוסיף ה. זוה
תחלל או נעשה כלומר ה "ויהי כי החל האדם", נביאיםכולם במדרגת היו הנבראים אדם על פניו ואת המוכיח ' היה ה
משחרב "ועד החורבן , שהחזירו העטרה ליושנה נשארו רק צדיקים בודדיםו, נביאה של הובדל מהדרגאזי הוא חולין 

אתנו משיג ריח הקודש ואין  איןוכשנסתתמו עיני ישראל , ונשארה בחינת רוח הקודש (ב יב"ב) "המעון נסתם חזון
כדי שבשמים  אבינווזו היא צרת בית ישראל שאין למעלה ממנה הצמאים להריח ריח , צריך לומר רוח הקודש

להתעיב  שהוסיףבשביל כלומר  "בשגם הוא בשר"הוא דבר הטעם ו, לה זו התחילה מדור המבולקלו, נורוח התחיש
   . האדם מאס מדבר אללכן שונא זימה ' הידוע שו, כאמור "בשר"הוא שן הניאוף ובתיעוב מוסרח בעו
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