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 "אם זכה אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית" מאמר 

שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה  במדרש בפרשתינו על הפסוק, אשה כי תזריע וילדה זכר, )ומובא בפירש"י( א"ר
 בראשית כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף.

ובאמת להבין למה נברא האדם במעשה בראשית אחר כל בהמה חיה ועוף, אמרו חז"ל )סנהדרין לח.( תנו רבנן אדם נברא בערב שבת, ומפני מה, 
להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דבר אחר שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית,  שלא יהו צדוקים אומרים שותף היה לו

דבר אחר כדי שיכנס למצוה מיד, דבר אחר כדי שיכנס לסעודה מיד, משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן והתקין סעודה ואחר כך הכניס 
 אורחין וכו', ע"כ לשון הגמ'.

של הגמרא, יש לפרש למה נצרך שיכנסו לסעודה מיד, ע"פ דברי רש"י על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמים, אין המקרא ובתירוץ האחרון 
הזה אומר אלא דרשוני, כמ"ש רז"ל )ב"ר( בשביל התורה שנקראת )משלי ח( ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו )ירמי' ב( ראשית תבואתו, ע"כ, 

ירת העולם היתה בשביל התורה ובשביל ישראל, שישראל יתעלו בדרכי ה' ויעשו את תפקידם ויתקדש שם שמים על ופירושו דתכלית בריאת ויצ
 ידיהם, ולכן ברא אותם באחרונה כדי שיכנסו לסעודה מיד ומיד יתחילו בעבודתם לקדש שם שמים ולהתעלות בדרכי ה'.

מה חיה ועוף בשביל שנבראו תחילה, הרי היה לו להקדים פרשת מצורע שמדבר ובשפתי חכמים בפרשתן הקשה על דברי רש"י הנ"ל, דאם הקדים בה
מהאדם ואח"כ לכתוב פרשת אשה כי תזריע דנבראה אחר האיש, ובספר יפה תואר לאחר הראשונים הוסיף להקשות דלפי דברי רבי שמלאי למה 

ים נבראו ביום החמישי, והבהמות והחיות נבראו אך ורק ביום הקדים הכתוב דיני הבהמות בפרשת שמיני לדיני הדגים והעוף, הרי העופות והדג
 השישי.

:( ע"פ דברי רש"י בפרשת בראשית )א, יד( וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון ועל קושיית היפה תואר מתרץ בספר בכור שור )חולין כז

ן וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו. הוא שכתוב את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותיה, ע"כ, דבאמת הכל נבראו ביום ראשו
רואים כתוב ותוצא, או יהי המאורות, וכו', ולכן נמצא דהבהמה והחיה נבראו ביום הראשון, רק נתחזקו ונקבעו כל אחד ביומו, והראי'ה לזה שבכל הב

רייה אבל מציין הבכור שור, דבבריית הדגים והעוף לא כתוב הלשון של ותוצא, אלא כתוב בלשון ויברא אלוקים וגו', דהיינו שביום הרביעי נעשה ב
 פרשת שמיני כפי סדר ברייתן ולא תיקשי מידי.חדשה ולא נבראו ביום הראשון, ולכן הרי לימדן ב

ם, ועוד יש לתרץ שידוע שבריאת העולם נבראה בסדר של הד' יסודות, דומם, צומח, חי ומדבר, והיינו שמקודם נבראו השמים והארץ שהם ביסוד דומ
ביום השישי לפני שנגמרה מלאכת בריאת  ואח"כ נבראו הדשא העשב והעץ שהם יסוד צומח, ולאח"כ נבראו בהמה חיה ועוף שהם ביסוד חי, ורק

העולם נברא האדם שהוא במעלה של מדבר, ועפ"ז אפשר לפרש שהכתוב הלך אחר המעלה, והיינו שמקודם למד את דיני החי, ובסדר החי לא 
מקודם, אלא למד  הקדים את המוקדם ולא איחר את המאוחר, אלא למד הכל בכללות, וכן במעלת המדבר לא הקדים את האדם לאשה אף שנברא

את כל דיני המדבר, ובזה מתורץ היטב גם קושיית השפתי חכמים למה הקדים דיני האדם לאשה כפי שאמרנו, וגם מתורץ בזה קושיית היפה תואר 
 דאכן במעלת החי לא חילק ולמד כל דיני החי.

עליה, אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה  ובמדרש בפרשתן )פי"ד, פ"א( מביא את הפסוק בתהלים )קלט( אחור וקדם צרתני, ודורש
בראשית, ואם לאו אומרי' לו יתוש קדמך, ע"כ לשון המדרש, וצריך להבין הרי בסוף דברי המדרש על הפסוק דרש רבי שמלאי הנ"ל שהאדם נברא 

 לאחר הבהמה חיה ועוף, וכאן אומר שאם זכה האדם הרי אתה קדמת לכל מעשה בראשית.
ע"פ מה שאמר בספר טעם ודעת להגאון רבי משה שטערנבוך שליט"א, שבאמת בבריאת העולם הרי האדם והבהמה נבראו באותו אלא יש לפרש 

חיה דרגה, דהיינו כל זמן שהאדם הרי לא העלה את נשמתו ורוחו ועדיין לא מל את ערלת לבבו הרי הוא נשאר כנפש הבהמית שבו, ושווה הוא לבהמה 
פקידו ושם את מעייניו לקדש שם שמים, ולמלא את תפקידו בעולם הרי הוא נתעלה לדרגת אדם והרי הוא נעשה במעלה ועוף, ואחרי שממלא את ת

 על הבהמה חיה ועוף.
ובזה אפשר להסביר דאכן מלכתחילה הרי הוא שווה לבהמה חיה ועוף, ובשביל שנברא אחריהם הרי דרש רבי שמלאי שלכן נתפרש תורת האדם 



 
  

 
 
 

בהמה חיה ועוף, אבל במדרש שהבאנו על הפסוק אחור וקדם צרתני, מיירי לאחר שזכה האדם ונתעלה בעבודתו וזכה לקדש  לאחר שנתפרש סימני
שם שמים הרי אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, ובזה אפשר להסביר עוד למה כתב מצוות מילה בפרשת כי תזריע, שבא לרמז שאם הנך 

ועוף, הרי עליך למול את ערלת לבבך, ועיקר מצוות מילה הוא להיות מעל לדרך הטבע, דשמונה ימים מורה על  רוצה להתעלות מעל גבי הבהמה חיה

למעלה מדרך הטבע שהוא שבעת ימים, וע"י שתתעלה מדרך הטבע לקדש שם שמים, הרי תזכה לזכות שיאמרו לך אתה קדמת לכל מעשה 
 בראשית.

, ושאלו שבאמת מה החילוק ביני ובינך, שנינו אוכלים אותו תפוח ומברכים אותם ברכות לפניה ובענין זה מספרים שפעם הגיע חסיד אחד לרבו
צה ולאחריה, וא"כ מדוע תתנשא על קהל ה', ענה לו רבו, אמת הדבר שאכן אותו תפוח אנו אוכלים ואותם ברכות אנו מברכים, אבל החילוק שאתה רו

בל אנשים שהתעלו למעלה מדרך הטבע והרי עבדו על עצמם, עיקר תכליתם הוא לברך ולהלל לאכול התפוח וכדי לאכול תפוח אתה צריך לברך, א
לה', אבל כדי לברך צריכים הם לאכול תפוח, דהיינו שאצל האדם הפשוט הרי הברכה הוא אמצעי כדי לאכול את התפוח, ובאדם רוחני שהתעלה 

 בעבודתו הרי התפוח הוא אמצעי להתקרב ולברך את שם ה'.
וכן מספרים על האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זצוק"ל, שדרכו היה בכל ערב שהגיעו לו תה עם כמה עוגיות קרקר, ופעם בעת שהיה על אם 

ותה הדרך ולא מצא המשמש עוגיות כדי להגישם לפני הרבי, הביא את התה והתנצל לפני הרבי שלא מצא את העוגיות, ענה לו הרבי, כל הענין שאני ש
אוכל עוגיות הוא, היות וברצוני לברך ולבקש את הבקשה המיוחדת שבמעין שלוש 'ונברכך עליה בקדושה ובטהרה', והיות והעוגיות הן קשות תה ו

 לאכילה לכן אני שותה עם זה תה שמרכך את העוגיות, אבל אם אין העוגיות למה לי כל התה.
למעלה מדרך הטבע, וכל פעולותיו ועשיותיו הרי הן לשמו יתברך, ואין הוא מכוין  והיינו על דרך שאמרנו שאם האדם מתעלה הרי הוא נעשה כאדם

כלום לעצמו ולנפש הבהמית שבו, וכל תכליתו ותפקידו של האדם בעולם הזה הוא להגיע לדרגה הזה, לפשוט מעליו את דרך הטבע ונפש הבהמית, 
 לבהמה.ולהתעלות לדרגה רוחנית גבוהה, ואם לאו עושה כן הרי הוא דומה 

ועל זה המשיל הגאון רבי שבתי יודלעביץ זצוק"ל, לאחד שהלך ברחוב וראה אספסוף ליד חנות הקטניות והפיצוחים, וניגש לראות על מה ולמה 
ביתו נתאספו שם, בהגיעו הציע לפניו המוכר לקנות שקדים שלמים ברבע מחיר מהרגיל, בראותו את המבצע הזדרז לקנות וקנה אף לידידיו, וכך הלך ל

עם שק מלא שקדים, בהגיעו לביתו פתח את השק ראה שאכן מלא הוא אבל רק בקליפות שקדים אבל לא בשקדים עצמם, חזר לחנות ותבע את בעל 
הבית שיחזירנו לו את ממונו, ענה לו הבעל הבית בערמה, הרי כל פעם שאתה קונה שקדים הרי הקליפות נכלל במשקל ונמצא שאתה משלם חצי 

קליפות ועכשיו שמכרתי לך אותם ברבע מחיר ועדיין אתה בא בתביעה עלי, אמר לו הקונה, נכון שבעת שאני רוצה לקנות שקדים מוכרח מחיר על ה
 אני לקנות עמו גם את הפסולת, אבל מה לי ולפסולת לבד.

הן לקליפות ופסולת, ואת העבודה האמיתית שהיא דומה האדם שמגיע להעולם הזה, ומתענג כל ימיו על תענוגי עוה"ז שדומין  -סיים רבי שבתי  -וכך 
 להגיע לדרגה רוחנית ולהתעלות מנפש הבהמית, בזה הוא מתרשל, ונמצא שכלו כל ימיו רק בפסולת וקליפות ולא עשה למענו ולמען נשמתו כלום.

רבנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על ובמהר"ל בכמה מקומות )גבורות השם פ"ד, נצח ישראל פי"ד( מביא את דברי הגמ' )כתובות סו:( תנו 
בתי החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו, ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, וכו', אמר לה 

ל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת מי את, אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני, וכו', בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישרא
 בהם ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה.

ישראל' ומה הן השבח  וקשה ליה למהר"ל מה הוא לשון אשריכם ישראל וכו' ובזמן שאין עושים רצונו של מקום וכו', מה שייך לשון 'אשריכם
וההודאה, ועוד מתמה המהר"ל על מה ולמה הגיע להם כה שנצרכה בת גדולים ועשירים שיבוא עליה עד כדי כך שתאכל מבין גללי הבהמות של 

 אומה שפילה.

צונו של מקום, אלא אלא מתרץ שהשבח של בני ישראל הוא שהם בכל המצבים ובכל הזמנים הרי הם מעל לדרך הטבע, לא צריכא בזמן שעושין ר
 אפי' בזמן שאין עושין רצונו של מקום אז אין נכנסין להיות כשאר אומות העולם, אלא נמסרין לידי אומה שפילה וביד בהמתן של אומה שפילה.

רך הטבע ובזה גם אפשר לפרש את סתירת המדרש הנ"ל, דמדרש של אחור וקדם צרתני הרי מדבר בזמן שעושין רצונו של מקום הרי הם מעל לד
וקודם לבריאת העולם, ואומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, אבל באין עושין רצונו של אדם הרי הוא שפל מכל הבריות וכפי שדרש רבי 

 שמלאי שהאדם נברא לאחר בהמה חיה ועוף, ולכן מוזכר תורת האדם רק לאחר תורת הבהמה חיה ועוף.
כולל הוא עולם קטן שדם נברא לאחר כל בריאות העולם, ובדרך זו גם מצינו גם בספר נפש החיים, דהאדם ובשפת אמת ביאר בארוכה למה אכן הא

והיינו שמוצאים אנו הרבה בדברי חז"ל שמדמים את וכן צריך לתקן את כל הנבראים ע"י עבודתו בקודש, בתוכו כל הכוחות של כל הנבראים כולם, 
ך שבשמים, ועוד ועוד, דצריך האדם לנצל ישראל לחיה וכו', וכמאמר יהודה בן תימא, הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אבי

אז יכול לקבץ משום שני הסיבות הן שעי"ז שנמצאים בעולם את כל כוחות הבריאה לעבודתו ית' שמו, ולכן נברא האחרון לאחר שנגמרו כל הכוחות, 
 .יכול לתקנם כבר ע"י עבודתוכן , ומכולם את הכוחות שלהם

ואם ובזה גם אפשר לפרש דלכן כתב פרשת מצורע אחרי פרשת תזריע, שצריך האדם גם לכלול את כוחות האשה לנצל אותם לעבודתו יתברך, 
תקשה אבל באמת הרי נבראה האשה לאחר האדם, על זה יש לתרץ על פי הגמ' )ברכות סא.( דאמר רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש 

 ברוך הוא באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני, ע"כ, דבאמת נבראו אדם וחוה ביחד, ורק אח"כ הפיל ה' תרדמה על אדם וחילק אותם לשנים.
אדם שנזכה למול את ערלת לבבינו, ולהתעלות בדרכי העבודה והיראה, ולחדש עלינו ביום החודש ראש וראשון לחדשי השנה, וע"י נזכה להגיע לדרגת ויה"ר 

 השלם, ובמהרה נראה פני משיח צדקינו, ונזכה עוד לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון.
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