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, למינהו זרע מזריע עשב דשא הארץ ותוצא"

 (יב, א" )למינהו בו זרעו אשר פרי עשה ועץ
 תלמידיו את מוכיח פינקל צבי נתן רבי היה קרובות לעתים
 . ההלכה עומק לפי, הדין חומר בכל ממונות בעניני להזהר

 צבי נתן ’ר הופעת שעם, נוהג השתרש מסויימת בתקופה
 בין ריצה מתחילה היתה, מוסרית שיחה לשאת בישיבה

 צבי נתן ’ר. הקודש לארון סמוך מקום לתפוס כדי התלמידים
 . ביקורת דברי שיחתו לפני ומקדים כך על מוכיחם היה
 את איש דוחקים הם אשר על לתלמידים מעיר גם היה הוא

 הזולת את דוחק שהוא גובר כשאחד לפעמים ונמצא, רעהו
 רשע ואילו שורשים לו שיש לעץ משול צדיק. מקומו את ונוטל
 מהאילנות מוכיח היה צבי נתן ’ר ,שורשים בלי לעשב משול

 אילן כל אלא, בערבוביה יצאו לא בראשית במעשה כשנבראו
. השני בגבול להכנס לא כדי, מחברו מרוחק, במקומו גדל

 דרכן שאין אילנות ומה לעצמם וחומר קל מהם נשאו והעשבים
 ואין, מרובים וענפיהם הם גדולים שהרי בעירבוביה לצאת

 ה"הקב אמר, מפוזרים אם כי ותכופים רצופים לגדול ראויים
, היכר לו שיהא מחברו בריחוק בעצמו אילן כל שיצא", למינהו"

, ומעורבבים תכופין לצאת ודרכינו אנו שרבים עשבים כמו אנו
 על, מזה זה ניכרין אנו אין הרי לבד לצאת עשב כל יזהר לא ואם

 העולם שר פתח. למינו יצא ואחד אחד כל מיד, וכמה כמה אחת
 זהירים שכולם" במעשיו ’ה ישמח, לעולם ’ה כבוד יהי" ואמר

 . (י"וברש ’א, ’ס חולין) במצוותיו
 וחומר קל ללמוד שעלינו וכמה כמה אחת על צבי נתן ’ר סיים

 . רעהו את איש לדחוק ולא מהעשבים
 (אבות ממורשת לוקט" המוסר תנועת)"

 צער לו גורמים שהיו רעים שכנים לו שיהיו מאיר ברבי מעשה
 שכן, יפה עושה שאינו אשתו לו אמרה. שימותו והתפלל, הרבה
 אומר שהכתוב ומאחר", הארץ מן חטאים יתמו: "הכתוב אמר

 שיסורו התפלל המלך שדוד משמע חוטאים ולא חטאים
 יהיו לא שוב כ"ועי העולם מן יתבטל הרע שהיצר היינו, החטאים

 ישובו שהשכנים להתפלל אתה צריך וכן בעולם רשעים
. שימותו החוטאים לבקש הוא וחטא ,רע יעשו שלא בתשובה

 יש אלא. מתרח אברהם שיצא כמו. צדיק מהם לצאת יכול שהרי
 מן שיינצלו בתשובה שיחזרו לבם שיעורר ה"הקב מאת לבקש

 . הגיהנם
 

"ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת 
 הכוכבים" )א, טז(

וברש"י: "על ידי שמיעט את הלבנה, הרבה צבאיה להפיס 
 דעתה".

לכאורה מה פיוס הוא זה, אפילו הרבה צבאיה, עדיין אורה פחות 
 כנגד המאור הגדול?

ומתרצים העולם, בזה שנתן לה כוכבים במאור קטן יותר, 
 נתפייסה, שראתה כי יש קטנים הימנה.

 

 "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" )א, כו(
הרב יעקב ישראל לובצ'נסקי הי"ד זצ"ל, המשגיח בישיבת "אהל 
תורה" של רבי אלחנן וסרמן הי"ד זצ"ל, הקשה על פסוק זה: 
כיצד יתכן לומר שהקב"ה יצר אדם בצלמו וכדמותו, בשעה שאין 

 שום דמיון כלל? לקב"ה לא גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו
ובאר, שהקב"ה נעתר לאדם השב בתשובה ומסכים למחול לו 
על העוונות שעשה, אולם הוא איננו מוחל על חטאים שבין אדם 

אלא כלפי בני אדם. יוצא אפוא,  -לחברו, אשר לא נעשו כלפיו 
שהקב"ה מוחל על חטאים שבין אדם למקום, ואלו האדם יכול 

רו, ובכח מחילת עוונות שנתן למחול על חטאים שבין אדם לחב
 בידו, דומה האדם ליוצרו.

הרב דוד שרייבר, מגבאי "קופת העיר", סיפר שפעם נגש אל 
הרב שטינמן לצורך עריכת ברור לגבי מגבית אחת, אשר ענינה 
היה ידוע לרב. הרב שטינמן אישר את המקרה והוסיף: יש צרות 

פעם, אך נורמליות, אשר לדאבון לב, שומעים עליהן מפעם ל
ישנן צרות משונות, שהן נוראות ואיומות, ואי אפשר לקלוט את 
עומק הטרגדיה, ואני אומר לך שהסיבה לכך היא משום פגיעה 

 בבין אדם לחברו.
היה כאן יהודי שספר על צרות  -המשיך הרב שטינמן  -זה עתה 

משונות שפקדו אותו, שאלתי אותו, האם הוא פגע פעם במשהו, 
ילה. שאלתי אותו שוב: "האם הנך בטוח שלא אך הוא ענה בשל

פגעת אף פעם במשהו?" ושוב הוא השיב: "לא!" חזרתי על 
השאלה בשלישית, ואז נזכר: "כן, פגעתי פעם במשהו, אבל אני 

 -סיכם הרב שטינמן-הייתי הצודק"... "בודאי שהוא היה צודק" 
"על פגיעה בלי הצדקה איננו מדברים בכלל... אבל האם למשהו 

ודק מותר לעשות הכל? כולם מבינים שאדם שהורג משהו צ
מכיוון שהוא הכעיס אותו, הוא רוצח, על אף שיתכן שהכעס שלו 
מוצדק... ובאופן דומה עלינו להתייחס גם לפגיעה בזולת, 

 הנעשית, לכאורה, בצדק!"
 

 "נעשה אדם" )א, כו(
כתב רש"י דמשום הכי כתיב 'נעשה' לשון רבים, מלמד שנתייעץ 

ב"ה עם המלאכים, ומכאן יש ללמוד שהגדול בל יתגאה את הק
עצמו ויטול עצה מן הקטן ממנו. על פי זה אפשר לבאר הגמרא 
'כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרה', ויש לדקדק למה ממשיל 
גאות לעובד עבודה זרה דוקא. אלא שהמתגאה אינו לומד את 
הפסוק "נעשה אדם" שנתייעץ עם המלאכים ללמדנו שלא 
יתגאה, אם כן לדידיה יש לטעות בפירוש הפסוק שחס ושלום 

 שתי רשויות יש, לכן המתגאה כאלו עובד עבודה זרה. 
 )חנוכת התורה(

 

 "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" )ב, יז(
הרבי ר' זושא מאנפולי פנה פעם לאחיו הרבי ר' אלימלך 

יו מליז'נסק ותמה בפניו "הרי מקבלים אנו שבאדם הראשון ה
נשמות כלל ישראל עד סוף כל הדורות, ואם כן איך הנחת לו 

לחטא ולאכל מעץ הדעת"? השיב לו רבי אלימלך: "אחי יקירי, 
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טוב היה לאדם שיאכל, שכן אם לא היה עושה כן, היה שרוי כל 
ימיו בהרהורי הכפירה שהטיל בו הנחש בשעה שפתה אותו 

קחו עינכם לאכל מעץ הדעת ואמר לו 'ביום אכלכם ממנו ונפ
והייתם כאלקים ידעי טוב ורע', והרי הרהורי עברה קשים 
מעברה. לכן מוטב היה שאכל, וכך נוכח אדם לדעת שגם לאחר 

 האכילה נותר כמות שהוא". 
 

 "אעשה לו עזר כנגדו"  )ב, יח(
 ”.כנגדו להילחם –עזר, לא זכה  –זכה “י: ”ביאר רש

ל שהיתה לו אשה אשר ”ה פראגער זצמסופר על רבי ישעי
הציקה לו מאד, ובפרט בכך שהיתה צדקנית שמתפללת ואומרת 
תחינות כל היום, ועל ידי זה סדרי הבית נשתבשו. כשהיה בא 
לביתו מבית הכנסת ורצה לאכול, לרוב היא היתה באמצע 

 התפילה ולא הפסיקה כשהגיע.
 –זכה “סג.( ביבמות )’ ל בגמ”ואמר, שכעת מובנים לו דברי חז

עוזרת לו, כשהוא מתפלל היא מכינה לו פת שחרית, ”, היא עזר
לא זכה ’. “וכשחוזר מהלימוד תבשל לו כבר הארוחת צהרים וכו

הוא מתפלל בזוית אחת והוא מתפלל בזוית אחרת, ”, כנגדו –
כשהוא אומר תהילים תאמר היא פרק שירה, כשלומד גמרא 

 מכינה לו שום ארוחה... היא אומרת תחינות, וכל היום אינה 
 י(”)במשנת רש

 

 "ויקרא האדם שמות" )ב, כ(
     בשם השל"ה הקדוש מובא, שכל אדם צריך לומר בסוף 

    ו התפלה פסוק שבו מופיע שמו. במידה ויש לו פסוק שב
יאמר פסוק המתחיל  -מופיע השם במפורש מה טוב, ואם לאו 

שמו.  ה את שמו ומסיים באות המסיימת אתבאות שמתחיל
  לדוגמא אדם ששמו הלל צריך לומר את הפסוק: "הקשיבה 

המתחיל באות ה' לקי כי אליך אתפלל", -ואלקול שועי מלכי 
 ומסתיים באות ל'.

, בעת שיעמוד האדם הסיבה לאמירה זו היא כיון שביום המיתה
לדין על כל מעשיו, תכנס ללבו אימה נוראה, ומרב פחד הוא 

 עתיד לשכוח את שמו, ואותו פסוק יזכיר לו זאת.
רמז לענין זה מובא בנביא )מיכה ו, ט(: "קול ה' לעיר יקרא 
ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה", ופרשו המפרשים: 

מר בכל יום מקרא מכאן שכל מי שאו -"ותושיה יראה שמך" 
המתחיל ומסיים באותיות שמו, התורה מצילה אותו מגיהינום. 
)כיוצא בכך מובא בשם ה"בית יוסף", וכן ב"שמירת הלשון" של 

 החפץ חיים(
הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א, רבה של אחוזת ברכפלד, 

בית  -ספר, כי בהיותו ילד שלחוהו הוריו ללמד ב'בתי אבות' 
הרב מפוניבז' שבשנים המאחרות יותר פתח  היתומים שהקים

את שעריו לפני ילדים שלא התגוררו בבני ברק והיו זקוקים 
לפנימייה בתקופת לימודיהם. יחסו המיוחד של הרב כהנמן 
לילדי המוסד נודע לשם ולתהילה, הוא היה נוהג לבקר אותם 
ולהרעיף על היתומים את כל חם לבו. לפני כל נסיעה לחו"ל נפרד 

באחרונה ומיד בחזרתו ארצה היה ממהר להגיע אליהם  מהם

בראשונה, כשהוא מתבטא כי הם הקמיע שלו... פעם, בשעה 
שישב ושוחח עם הילדים, שאל אותם: "האם אתם אומרים 
בסוף שמונה עשרה את הפסוק שלכם?" מקהלת הילדים 

הקשה הרב. הפעם שתקו  -השיבה "כן" בקול רם. 'למה?' 
ים שביניהם ידעו להשיב על כך בצטטם את הקטנים, ורק הבוגר

דברי השל"ה הקדוש אודות יום המיתה. אולם הרב המשיך: 
"אינני מבין. ילד ששמו יענקל'ה שומע את שמו עשרות פעמים 
בכל יום, ובכל זאת ביום המיתה הוא עתיד לשכוח זאת, איך 
יתכן, אם כך, שהוא יזכור את השם על פי פסוק שנאמר רק שלש 

יום, הרומז לשמו רק בתחילת תיבותיו ובסופם?' דממה פעמים ב
השתררה סביב. הכל הוגיעו את מוחם בחיפוש אחר תשובה 
הולמת, שתניח את הדעת, אך לשווא. כעבר דקות אחדות 
נשמע קולו של הרב: "דעו לכם, כי ביום שבו אדם עוצם את עיניו 

. הוא שוכח את כל מה שקורה בעולם הזה ולא נשאר בידו מאומה
הדבר היחיד שמשתמר לאחר מיתתו של אדם זו התורה. היא 
נצחית והיא מלווה את האדם למעלה. לפיכך פסוק מן התורה 
שבו מוזכר השם הוא נצחי, הוא יתלווה אל האדם ואותו בלבד 

 הוא יזכור בעולם הבא".
 

 "היא נתנה לי מן העץ ואכל" )ג, יב(
רב אחד נשאל על כך שחז"ל תיקנו שהאיש חייב לתת מזונות 
לאשתו ולמה לא תיקנו שהאשה חייבת לתת מזונות לבעלה, 
ותירץ: שכן פעם אחת ניסתה אשה להאכיל את בעלה ועד היום 

 אנו סובלים מזה... 
 )נמלצו לחכי(

 

"ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא 
 נתנה לי מן העץ ואכל" )ג, יב(

הבין מה חשב לתרץ בזה הרי דברי הרב ודברי התלמיד וכו', יש ל
ומאי קס"ד? כתב בספר מאמר אברהם לתרץ בדרך הלצה, 
שהרי הקב"ה קצב לו עונשו "ביום אכלך ממנו מות תמות", 
דהיינו שיקבל עונש מיתה באם יאכל, ובגמ' שאשה רעה יותר 
קשה ממיתה "ומוצא אני מר ממוות את האשה", וזה מה שאמר 
אדם הראשון שנח היה לי למות מאשר לא לשמוע בקול האישה 

 שאז היה מצב גרוע ממיתה...
 )ילקוט האורים(

 

"ויאמר ה' אל קין למה חרה לך ולמה נפלו 
פניך, הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב 
לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה 

 ז(-תמשל בו" )ד, ו
"למה חרה  –קין  לכאורה אינו מובן השאלה ששאל הקב"ה את

לך"? הרי מפורש נאמר בפסוק שלפניו על מה חרה לו, "וישע ה' 
אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאד 

לא  –ויפלו פניו"? אלא הסביר הגה"ק רבי יהושע מקוטנא זי"ע 
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שאל אותו על חטאיו שגרמו שלא שעה אל קרבנו, אלא על 

העצבות היתירה על העבירה גרועה מן שהיה שרוי בעצבות. כי 
העבירה עצמה, שכן היא גוררת אחריה עבירות נוספות. וזה 

 –לשון שמחה )כטוב לב המלך(  –שאמר הכתוב: "אם תיטיב" 
תהיה  –תתעלה ותתרומם מנפילתך, "ואם לא תיטיב"  –"שאת" 

רובצים עליך חטאים אחרים,  –בעצבות, "לפתח חטאת רובץ" 
 עצבות מזמנת אל האדם את כל העבירות!... שכן ידענו כי ה

אם  –ואילו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע אמר: "אם תיטיב" 
 –תחשוב שאתה הולך בדרך טובה, שהשגת את הטוב, "שאת" 

אם  –תיכשל בגאוה )מלשון התנשאות(. "ואם לא תיטיב" 
תשקע בעצבות  –תחשוב שאת חוטא, "לפתח חטאת רובץ" 

וחה תחתיך. ולכן העצה: כמו שממשיכה ושוב הגיהנום פת
תתנודד בין שתי הקצוות ותאחז  –התורה )ד. יב( "נע ונד תהיה" 

 )פנינים( בדרך האמצע... 
 

"ויאמר למך לנשיו עדה וצילה שמען קולי נשי 
 למך האזנה אמרתי..." )ד, כג(

ע יש גם בנותן טעם להבין מדו .לכאורה יש כאן כפילות לשון
שמען 'ואומר  ,עדה וצילה ן:פונה הוא לנשיו בתחילה בשמות

 .'האזנה אמרתי' ואומר 'נשי למךכ'אליו  ןחוסיואחר כך בי 'קולי
הזכות להשמיע את גרסתו להסביר את לכל אדם מוקנית 

 .בין אם שגג ובין אם הזיד ,מעשיו
ונה לגישה הנאורה השולחת כל רוצח שפל ואמת, אין הכ

להסתכלות, ברור שהחוטא במזיד חייב לשאת בעונש חמור 
שכן גם שגגה  ,כערך מעשהו, ואפילו את השוגג ניתן להעניש
ניות לפטור הגיוהיא חטא שכחת החוק או אי ידיעתו אינן עילות 

 .מאחריות מאשמה ומעונש
אבל גם החוטא הגדול ביותר שנגזר דינו בבי"ד למיתה וכבר 

ם אותו אם רצה ללמד זכות על מחזירי ,הוצא לדרכו האחרונה
כל שכן שעלינו לשמוע את גרסתו, וזאת גם במקרה  .עצמו

ובנסיבות שאחריותו ברורה לכאורה ורק משהו הזוי יוכל לשחרר 
 .לגמרי או חלקית מאחריות למעשיוו אות

לאחר נישואיה עברה חנה להתגורר בשכונת "מאה שערים" 
בירושלים. היא מצאה שכנות שהאירו לה פנים, זכתה אצלן 
לאוזן קשבת והחכימה מניסיון חייהן. במיוחד נקשרה לברכה, 
המבוגרת ממנה בעשר שנים, אשה כשרה וצנועה, שקיבלה כל 

ותמיד מצאה מילה טובה על זולתה. אחת בסבר פנים יפות, 
משפחתה הייתה למופת. בניה הגדולים למדו בישיבות מעולות, 

 ובנותיה בבתי חינוך ידועים.
ברכה הגיעה לפני למעלה מעשור מארצות הברית. לא היו לה 
ולבעלה קרובים בארץ, אך בזכות סגולותיה רכשה ידידות לרוב. 

י לשאול מצרך חנה נכנסה לבית שכנתה לעתים קרובות כד
 שחסר בביתה, או לקבל עצה לבעיה שהתעוררה בחייה.

באחת משיחותיהן גילתה ברכה כי היא גיורת. חנה הנדהמת 
אבל שתקה. לאחר מכן סיפרה  יתכן!"ירצתה לצעוק "לא 
 בהתרגשות לבעלה:

"לא תאמין, אבל ברכה השכנה היא גיורת! ידעתי אמנם שהיא 
ה שנולדה בארצות הברית לא נולדה בארץ, אבל הייתי בטוח

למשפחה דתית מאוד. איזו צניעות יש בה, ענווה, חכמה וכל 
 טוב. לא בכדי זכתה להתגייר..."

מדי שבת אחר הצהריים ביקרה חנה בביתה של ברכה, שקיבלה 
אותה במאור פנים, ישבה עמה במרפסת המוצלת והגישה לה 

 כיבוד קל.
וחר מהרגיל, פעם הגיעה חנה לביקור השגרתי אצל ברכה מא

כשעה לפני צאת השבת, בלוויית בתה בת השנתיים. היא נקשה 
על הדלת כמה פעמים, וסברה שברכה אינה פותחת מפני שהיא 

 עסוקה.
חנה המתינה מעט, ולפתע דחפה בתה הקטנה את דלת הבית 
ונכנסה פנימה בריצה. חנה רצה בעקבותיה כדי להוציאה החוצה. 

 כשהיא מעשנת סיגריה... לפתע ראתה את ברכה בחדר צדדי
חנה מיהרה להסתלק מבית שכנתה עם בתה. היא חזרה לביתה 
נסערת ושיתפה את בעלה במראה המדהים שראו עיניה. הבעל 

 רב להאמין, אבל היא עמדה על דבריה ולא הצליחה להירגע.יס
במוצאי שבת נשמעו דפיקות חלושות בדלת ביתה של חנה. היא 

ת כשעיניה אדומות מבכי. ברכה פתחה וראתה את ברכה חיוור
 שאלה ברעד:

 "תרשי לי להיכנס?"
חנה הנהנה לאות הן והגישה לה כוס מים. ברכה בירכה ושתתה, 

 וניגשה מיד לעניין:
"סיפרתי לך שאני גיורת, אבל לא סיפרתי על התופעה שראית 
לפני צאת השבת, והלוואי ולא הייתה קיימת... אני מתכוונת 

 לסיגריה...
י אותי מהר. השתמשי בדברי חז"ל שאמרו 'אל תדון אל תשפט

 את חברך עד שתגיע למקומו'. וכעת אגלה לך את האמת:
בכל שבת כשעה לפני יציאתה, בוער בי דחף עצום לעשן סיגריה. 
אני מנסה להשתלט עליו בכל כוחי ואיני מצליחה. הדבר חוזר על 

ח עצמו כל שבוע כמו שעון, כאילו שמישהו משתלט עלי, לוק
 סיגריה ומעשן דרכי..."

 ברכה שאפה מעט אויר והמשיכה:
"התייעצתי עם פסיכולוגים והם נתנו לי כל מיני עצות, אבל אף 

 אחד לא פתר את הבעיה".
חנה הציעה: "אולי תתייעצי עם רבנים, או תבקשי ברכה 
מצדיקים ומקובלים?" ברכה סיפרה שניסתה גם את הכיוון הזה, 

 אבל ללא הועיל עד כה.
מצבה המשונה של ברכה נגע ללבה של חנה. היא הכירה בסבלה 
העמוק והתעניינה אצל אנשים שונים איך ניתן לעזור לה, כשהיא 

 מטשטשת את הפרטים המזהים.
מישהו יעץ לחנה לפנות לדוד, מנהל בארגון לקירוב רחוקים, 
שמתעסק עם בעלי תשובה וגרים. כאשר פנתה אליו, נדהם 

 אמר:לשמע המקרה המוזר ו
"לידכם מתגורר הרב ישראל יעקב פישר זצ"ל. אוכל לגשת אליו 
עם הגיורת, שתספר לו הכל ונשמע מה יאמר. דעתו היא דעת 

 תורה, ואין בעיה בעולם שאין לה פתרון בתורה".
ברכה הלכה עמו לרב פישר. היא סיפרה לו את סיפורה, והרב 

לשמע אמר לבסוף: "אינך גיורת, אלא גויה!" ברכה נדהמה 
כיראת  דבריו, ודוד אמר בנימה אכפתית: "אשה כשרה זו ידועה

ררתי, היא התגיירה לפני ים אצל כל מכרותיה. לפי מה שבשמי
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שנים, ומאז היא מנהלת בית יהודי למופת ומדקדקת במצוות.  24
 תכן שאינה יהודיה?!"יאיך י

הרב קבע שוב: "היא אינה יהודיה!" ברכה פרצה בבכי. דוד 
רר שוב בנוגע לגיורה של ברכה, שהרי אם הרב החליט לב

 מתעקש על כך שהיא גויה, הוא מחויב לבדוק זאת לעומק.
לאחר חקירה מאומצת, חזר דוד לבית הרב פישר ואמר 
בהתרגשות: "זו ממש רוח הקודש! ביררתי היטב וגיליתי כי 

והוסיף לאחר רגע: "אבל  אותה אשה התגיירה בגיור רפורמי!"
י מבין מדוע היא חיללה שבת באופן כפייתי מדי כבוד הרב, אינ

 שבוע".
ו שגוי הרב פישר חייך חיוך דק והסביר את העניין: "חז"ל אמר

ששבת חייב מיתה, ובגלל שאשה זו הייתה באמת כשרה ויראת 
ים שלא תצליח לשמור שבת בשלמות, כדי שמים, גרמו משמ

, שלא תתחייב מיתה!" הוא ציווה על ברכה להתגייר כהלכה
ולאחר שהתגיירה סר ממנה לחלוטין הדחף הבלתי נשלט לעשן 

 בשבת.
מאפשר הוא לאדם  ב'כתב אישום',גם כאשר בא הקב"ה 

לאדם ולחוה בפרשתנו, למרות אירע כך  .להשמיע את גרסתו
חטאם החמור ששיבש את התכנית האלוקית שדחה עד אין קץ 

הזכות להסביר את עצמם, כך  להם תנהינ ,את התיקון השלם
תנה הזכות לקין ואפילו התאפשר לו כביכול לגנוב דעת ינ

העליונה, רק למסית הלא הוא הנחש הקדמוני לא נתנה זכות 
 זאת,

גם כאשר פונה הקב"ה לחוטא בעולם האמת הוא פונה אליו 
ד, הבושה ובאהבה, התוכחה היא אכן מגולה ומפחידה עד מא

 ינה מגולה וממיסה.היא נוראה, אך האהבה ה
שמוע לו נשיו לא אבו  ,ביר את עצמוכאשר ניסה למך להס

שכן הוא ביקש מ'עדה ך, מה יארע בהמש ןעליו או מפחד ןמכעס
וצילה', שמות שאינם מעידים על קרבה כלשהי ללמך, לשמוע 

-ביקש ברוך שיאזינו לאמרתו כנשיו, ןאו אז פנה אליה'בקולו'. 
 יישוב הדעת ומפייסת. זו הנאמרת ברגוע ו אמירתו,

שאין דין זר כדין הקרוב, כך ביחס לאב ובן, רב  נשכיל מכאן
 רה לשמוע ולהבין.למיד, בעל ואשה, ישנה מחויבות יתות

 )מכון מן המים משיתיהו(
  

ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה "
 ה(-)ה, ד” ושלשים שנה וימת

זה ספר תולדות “מובא במדרש )ילקוט שמעוני, בראשית מא( 
’ דורות, הראהו דוד חיים חקוקין לו גהעביר לפניו כל ה –האדם 

שעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, לא תהא תקנה לזה? אמר: 
כך עלתה במחשבה לפני. אמר לו: כמה שני חיי? אמר לו: אלף 
שנים. אמר לו: יש מתנה? הביא את השטר וכתב עליו שטר 

מובא עוד במדרש, ”. ן ואדם”ה ומטטרו”מתנה, וחתם עליו הקב
יע זמנו של אדם הראשון למות, כשהוא בן תשע שכאשר הג

מאות ושלושים שנה, הוא טען כי ימי חייו אלף שנים ועדיין לא 
ה שטר שהוא עצמו ”ז. הראה לו הקב”הגיע זמנו להיפטר מהעוה

חתם עליו, שבו התחייב להעניק שבעים משנותיו לדוד המלך. 

עים אדם הראשון טען כי הוא חוזר בו ואין הוא מסכים לתת שב
ה, הרי עתיד לצאת ממך איש ”שנה לדוד המלך. אמר לו הקב
”, תתן אמת ליעקב: “(מיכה ז, כ)צדיק, הוא יעקב, שעליו נאמר 

לא יהא התלמיד גדול ’ואם כן עליך לשמור על מידת האמת ש
ל ביאור נפלא, ”ואמר בזה הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ’. מהרב

בפסוק  -ה ”דוד המלך ע ספרו של –שכל זה רמוז בספר התהלים 
תצא רוחו ישוב לאדמתו ’... אל תבטחו בנדיבים וגו“ד( -)קמו, ג

זה אדם הראשון שנתן שבעים ”, אל תבטחו בנדיבים“ –’ “ וגו
משנות חייו בנדבה. מדוע אין לבטוח בנדיבים? כי תצא רוחו 
ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנותיו, ביום שתצא רוחו 

לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתנותיו והוא ינסה ויהיה עליו לשוב 
אל יעקב בעזרו, כי רק על ידי -לחזור בו מהבטחתו, אבל אשרי ש

שייצא ממנו יעקב, היה לו לדוד המלך הדבר לעזר, ’ שאמר לו ה
 שכך ניתנו לו שנותיו שנדב לו אדם הראשון. . 

 )להתעדן באהבתך(
 

כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר ’ וירא ה"
כי עשה ’ בת לבו רק רע כל היום וינחם המחש

 ו( -)ו, ה” את האדם בארץ ויתעצב אל לבו
ביאור נפלא בפסוק זה, אמר הגאון רבי אלעזר מרעכניץ, בעל 

ס קידושין, דף מ.(: ידועה המחלוקת ”)בספרו עמ” אור חדש“
)המובאת בגמרא בעירובין יג( שנחלקו בית שמאי ובית הלל 

אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר הללו  –שתי שנים ומחצה 
משנברא, והללו אומרים: נוח לו לאדם שנבאר יותר משלא 

’ “. נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו
מבאר מדוע נח לו שלא נברא:  (בסוף מסכת מכות)א ”המהרש

ה ”ח מצוות עשה ושס”כי מאחר ונחלקו חלק המצוות לרמ
אם כן קרוב האדם להפסד יותר מלשכר, כי  מצוות לא תעשה,

העבירות שהוא עלול להיכשל בהן רבות יותר מן המצוות שיוכל 
טוב לו שלא נברא “לקיים ולהשיג שכר על קיומן. לכן נמנו וגמרו: 

א. אולם עדיין יש מקום ”כ דברי המהרש”ע”, יותר משנברא
ה מצרפה ”לומר שנוח לאדם שנברא, שהרי מחשבה טובה הקב

עשה, ואם כן יש כפל מצוות, בעוד מחשבה רעה אינה למ
מצטרפת למעשה העבירה, ובסופו של חשבון בצירוף המחשבה 

רק אם  –הטובה יש יותר מצוות מעבירות! אולם כל זה 
המחשבה הקודמת למצוה היא זכה והאדם חושב לשמה, אולם 
אם המחשבה הקודמת למצוה שלא לשמה היא, אף שעל המצוה 

לא תוכל המחשבה להצטרף למצוה, ולכן  –ובן יקבל שכר כמ
יקבל שכר רק על העשיה ולא על המחשבה. ולפי זה, יובן נפלא 

כלומר ”, כי רבה רעת האדם’ וירא ה“פירושו של הפסוק: 
שהעבירות שיוכל האדם לעבור רבות הן על המצוות שיוכל 

”, כל מחשבות ליבו“לקיים, והרעה רבה על הטובה. וגם כי 
אף הם לכוונות ”, רק רע“המחשבות לקיים מצוות,  כלומר: אף

ויאמר אלוקים “זרות ולא יוכלו להצטרף למעשי המצוה, ולכן 
 כי טוב לו שלא נברא משנברא! ”, אמחה את האדם
 )כמוצא שלל רב(
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