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  )א .א(' ואת הארץ וכובראשית ברא אלוהים את השמים 
בשביל התורה : ל"כמו שדרשו חז, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני

  ).י"רש(שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית 

י "כוונת דברי רש: בדרך צחות ע"ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרההיה אומר 

, לכל מפרשי התורה, אלה בפתיחתה של התורה היא להורות ולהזהיר

אין "אלא . ם את הכתובים ולדרוש אותם ככל העולה על דעתםשלא לעק

! ל"כמו שדרשו חז, דרשני, אלא –מבקש מאתנו  –" המקרא הזה אומר

לפענח רזיה  –" בשביל התורה", והיינו, ל וברוחם"תדרשו אותו בדרך חז

אבל  ',הורות מוסר לעם וללמדם דרכי הל –" בשביל ישראל"ו –וסודותיה 

  !...וק מכךלא ללכת ולפרש רח
  )ב.א(הים מרחפת על פני המים וורוח אל

זה רוחו  -הים מרחפת על פני המים וורוח אל: "מובא.) ד .ב(במדרש רבה 

  ". של מלך המשיח

מרן  ק"כשמעתי מאת  ,ל"ביאור המדרש הנעל פירוש נפלא ונשגב 

 עםש, )בראשית ח(על פי דברי הזוהר חדש , א"ר ממישקולץ שליט"אדמו

בזכותו של אדם גאלו ובכל גלות הם י, גלויותלעבור ארבע  ישראל צריכים

השלישי . בזכות יצחק השני .נגאלו בזכות אברהם, גלות הראשוןה. אחר

ולכן הגלות האחרונה . בזכות משה גאלוי הרביעיהגלות ו. בזכות יעקב

 ,אין עוסקים בתורה ובמצותשעם ישראל  כל עודכי  ,מתארכת עד עכשיו

בטל העם  ,אין משה חפץ לגאולכי , אותם וללגא חפץרבינו  אין משה

  .ק"הזוה עד כאן תוכן דברי.התורה מ

צמא לכו הוי כל ") א .נה ,ישעיה( על הפסוק.) תענית ז(ל "וידוע מאמר חז

  .אין מים אלא תורה -" למים

הים מרחפת וורוח אל" :א את דברי המדרש"ר שליט"יר האדמוהסבזה לפי ו

ולגאול  המשיח יוכל לבואמלך  .רוחו של מלך המשיח זה – "על פני המים

אין  – "המים"בעל פני  מרומזש, יעסקו בתורהרק כשהם  ,את עם ישראל

  ...מים אלא תורה

ים ארץ והאל' ם והארץ בהבראם ביום עשות האלה תולדות השמי

השדה טרם שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב וכל . ושמים

ים על הארץ ואדם אין לעבוד את והאל' יצמח כי לא המטיר ה

  )ה- ד.ב(האדמה 
קודם שנברא , כשנגמרה בריאת העולם בשישי: י את הפסוק"מפרש רש

' כי לא המטיר ה"? ולמה' עדיין לא צמח וכו –" וכל עשב טרם יצמח"אדם 

אדם אין לעבוד את "לפי ש? לא המטירומה הטעם ש" אלוקים על הארץ

וכשבא אדם וידע שהם צורך , ואין מכיר בטובתן של גשמים" האדמה

  .הם וירדו וצמחו האילנות והדשאיםלעולם התפלל עלי

וירא אלוקים את כל " –שהבריאה כולה נשלמה , למדנו מכאן דבר נפלא

יותו כ הגשמים אשר קיום העולם וח"ואעפי –" אשר עשה והנה טוב מאד

המכיר , יען שחסרה תפילת האדם? ולמה –תלוי בהם עדיין אינם יורדים 

יורדים , ורק אז, ואז, בטובתן עליהם ומבקש עליהם מאת הבורא יתברך

  . הגשמים ומתקיימת הבריאה

דאם נדייק : נופך משלו ואמרע "ק בעל הבן איש חי זי"הגההוסיף על כך 

מר שחסרה בבריאה תפילת לו' כשמתכוונת תורתנו הק: נראה, ונתבונן

, "ואדם אין"כותבת זאת בלשון , האדם אשר תפעל להוריד את הגשמים

, כי מבלעדי התפילה אין הוא כלום, יען כי מהותו של האדם היא התפילה

והאדם . כיון שצרכי האדם בגשמיות וברוחניות הם רבים עד בלי מספר

  לשאת עיניו למרום  ותמיד צריך, בעצמותו אינו יכול בכוחותיו להשיג כלום

  

  

  

  

הרי , וכשחסרה תפילת האדם, ולכן כל קיומו ומהותו בכח התפילה, בתפילה

  ... אין כאן אדם –" ואדם אין"

מעיד " אדם"ומה נפלא הדבר שמילוי האותיות של : ומסיים הבן איש חי וכותב

: הוא, דהיינו תוכנו הנסתר, הרי שמילוי האדם  -" םמלת דלף א" :ל"על הנ

  .... בןוה, "מתפלל"

  )טו .ג(הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב 
הוא ישופך ראש ואתה תשופנו : "ש היהה את הנח"אחת מהקללות שקילל הקב

  . ואילו אתה תכיש אותו בעקבו, האדם יכה אותך בראש –" עקב

נחש מסוגל הרי סוף כל סוף גם ה, איזה קללה גדולה יש כאן –ונשאלת השאלה 

בראשו או , ומה זה משנה איפה בדיוק זה יקרה ,להכיש את האדם ולהמיתו

  ? בעקבו

הסבר עמוק ונפלא יש  – ע"בלזר מפטרבורג זיה 'ק רבי איצל"הגה מסביראלא 

  ! כאן והוא חיזוק גדול עבורנו במלחמת היצר

הוא מלאך , נחש זה הוא יצר הרע) "לה .א( 'הר הקובזדהנה ידוע מה שכתוב 

בכוחו , כי היצר טוב, יותר מהיצר הרע ליצר טוב ישנו מעלה, והנה". המות

אבל . ואז נעשה בעל תשובה, ברגע אחד, לצדיק להטות לב האדם ולהפכו מרשע

שיהפוך עורו , חסר אותו כח להסית אדם ישר וצדיק מה שאין כן ליצר הרע

מורידו , רק הוא מושכו ומקלקלו אט אט. וימיר את דתו, פתאום לרשע גמור

הוא ישופך ": ה להנחש"וזהו שאמר וקילל הקב. ומשפילו מדרגה לדרגה עדי תהום

, בראשו –הוא יצר הרע  –חת ולנשוף לנחש האדם מסוגל לעלות בבת א –" ראש

ורק משלב , ראשית דרכך לשוב אותו בעקבו בלבד –" ואתה תשופנו עקב"אולם 

  ...לשלב תצליח להתגבר עליו יותר ויותר

ויבא קין מפרי האדמה מנחה . הבל רעה צאן וקין היה עובד אדמה ויהי

אל הבל ' וישע ה, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. 'לה

  )ה-ב. ד( ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה
התורה מספרת לנו על קין שהביא  -ע "ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרהשאל 

ואילו הבל הביא , אל מנחתו' שעה הולכן לא , מפירות האדמה הפשוטים

י שירדה אש מן השמים "אל מנחתו ע' מבכורות צאנו ומחלביהן ולכן שעה ה

  . ואכלה את מנחתו

פחות " "יותר מכובד"ה המושג "האם שייך אצל הקב, ולכאורה צריכים להבין

וגם כך מצינו אצל הקורבנות בבית , ה העיקר זה הכוונה"הרי אצל הקב? "מכובד

לא נאמר : י"אומר רש –" 'ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה) "א. ויקרא ב(המקדש 

אמר , עני, כי מי דרכו להתנדב מנחה, אלא במנחה, רבנות נדבהנפש בכל ק

מה היה חטאו של קין שבשל כך , כ"וא .מעל אני עליו כאילו הקריב נפשוה "הקב

   ?אליו ואל מנחתו' לא שעה ה
  ! יש לנו כאן" עמה מלאכהתורה ו"יסוד גדול בענייני אלא 

" ויהי"אצל הבל כתוב : נראה הבדל מעניין תבונן היטב בדברי הכתובכי אם נ

מצטער היה מהסיבה שהיה בכלל צריך , לשון צער" ויהי" – הבל רועה צאן

פ שהוא אומנות נקיה וקלה וגם ראינו שיעקב אבינו "ואע, לרעות צאן לפרנסתו

כי יותר טוב היה לו אם היה , טער על כךאבל בכל זאת היה מצ, היה רועה צאן

 –עובד אדמה " היה"אילו אצל קין כתוב וקין אך . יכול לעסוק רק בתורה ותפילה

ת אדמה מאשר לעבוד עבודת שמח היה קין לעבוד עבוד, לשון שמחה" היה"

   .הקודש

כי מבחינתו היה שמח , שכל עבודתו היה מתוך הכרח ואונס לפרנסתו" הבל"לכן 

מה , "אל הבל ואל מנחתו' וישע ה" –וד תורה ולעבוד עבודת הקודש יותר ללמ

עבודת האדמה בשמחה שעל ידי זה  –שעבד את עבודתו " קין"שאין כן אצל 

 ...לא שעה –יכול הוא להיפטר מעבודת הקודש 

  



 

  
  

קין הביא : "שזה היה חטאו, הסביר ע"ק רבי בונים מפשיסחא זי"הרהואילו 

ועל כן לא ', האדמה'וב אל רק כשהזקין ונזכר שסופו לש – "מפרי האדמה

גם בימי  –" והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו"מה שאין כן  .נרצה קרבנו

ועל כן נרצה , כשהיה במלוא כוחו ואונו, בימי נעוריו, שלו' ביכורים'ה

  ...  קורבנו

הלוא אם תיטיב , אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך' ויאמר ה

שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה 

   .תמשל בו
הרי ? "למה חרה לך" –ה את קין "השאלה ששאל הקב אינו מובןלכאורה 

אל הבל ואל ' וישע ה", מפורש נאמר בפסוק שלפניו על מה חרה לו

   ?"ויחר לקין מאד ויפלו פניו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, מנחתו

שאל אותו על חטאיו  לא – ע"ק רבי יהושע מקוטנא זי"הגההסביר אלא 

כי העצבות . י בעצבותאלא על שהיה שרו, שגרמו שלא שעה אל קרבנו

שכן היא גוררת אחריה , היתירה על העבירה גרועה מן העבירה עצמה

כטוב לב (לשון שמחה  –" אם תיטיב: "וזה שאמר הכתוב. עבירות נוספות

תהיה  –" ואם לא תיטיב", תתעלה ותתרומם מנפילתך –" שאת" –) המלך

כן ידענו ש, רובצים עליך חטאים אחרים –" לפתח חטאת רובץ", בעצבות

  !...כי העצבות  מזמנת אל האדם את כל העבירות
 

 

על ידי שאלה ששאל  הסביר זאת ע"בריסק זימ ק רבי חיים"הגה ואילו

מדוע כשהרב אוסר ומטריף בהמה שלמה ששוויה סכום : אותו אדם אחד

רי הרב אין מהרהרים אח, או שמטריף את כלי תשמישי הבית, גדול

ואילו בדין תורה כשהרב מחייב , רהור כל שהואומצייתים לפסק דינו בלי ה

שאינו יודע , מיד מתרעם הוא על הרב, יםאחד מבעלי הדין בסכום מסו

בפסק דין של : חיים' ענה ר? ויש לו הרגשה שנעשה לו עוול, בטיב העולם

אבל בדין . יהודי חרד וירא שמים מקבל עליו את הדין באהבה, טריפה

אלא בזה , ודברים בין שני יריבים התערומת היא לא על זה שהוא הפסיד

  ... שחברו הרוויח

אם , על מה חרה לך: ה את קין"ההסבר במה ששאל הקבואם כן זהו גם 

וזה כואב לך , או על זה שנתקבל קרבן אחיך, על זה שקרבנך לא נתקבל

  ?   ביותר
 

אם תחשוב  –" אם תיטיב: "אמר ע"ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרהואילו 

תיכשל בגאוה  –" שאת", שהשגת את הטוב, שאתה הולך בדרך טובה

לפתח ", אם תחשוב שאת חוטא –" ואם לא תיטיב). "מלשון התנשאות(

: ולכן העצה. תשקע בעצבות ושוב הגיהנום פתוחה תחתיך –" חטאת רובץ

תתנודד בין שתי הקצוות  –" נע ונד תהיה) "יב .ד(כמו שממשיכה התורה 

  ...בדרך האמצעותאחז 

ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין על הבל 

אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי ' ויאמר ה. אחיו ויהרגהו

  )ט-ח. ד(?  השומר אחי אנוכי
מכיון שלא כתוב מה , כל הלומד את פסוק זה יראה מיד שמקרא קצר הוא

נראה : כך, ביר את פסוק זההס ע"א מוילנא זי"הגראבל . קין אמר אל הבל

כי הבל היה גיבור , )ב"פרק כ, בראשית רבה(ל "לומר על פי מה שאמרו חז

מה עשה , ולּו היה קין רוצה לריב איתו ולהורגו לא היה יכול לו, יותר מקין

דיבר איתו בשפת חלקות וקרא לו תמיד , הלך אתו בעורמה וברמאות, קין

  . כדי שהבל לא יישמר מפניו, "אחי"

ויקם קין " –לכן , דיבר אתו תמיד באחוה –" אחיו"זה ויאמר קין אל הבל ו

איה  –" אי הבל אחיך" –לקין ' וזה שאמר ה. "אל הבל אחיו ויהרגהו

אינני , היה לו לומר, לא ידעתי –והשיב קין , האחווה שהראית תמיד להבל

לא היה לבי שלם , שבעבר גם כן לא ידעתי מזה, אלא הפשט הוא, יודע

  ..  .איתו

  ?  אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי' ויאמר ה
ויאמר לא ידעתי השומר אחי , אל קין אי הבל אחיך' ויאמר ה"על הפסוק 

הכי : ונשאלת השאלה. נעשה כגונב דעת העליונה: י"אומר רש –" אנוכי

ק רבי אברהם מפאריסוב "הרהאלא פירש ? לא ידע קין שהכל גלוי לפניו

הם " עשרת הדברות"כי , על פי דידוע מה שכתוב בספרים הקדושיםע "יז

, שהמבטל אחד מחמשה שבצד זו, לומר לך, מכוונים חמשה כנגד חמשה

  יוצא . וכל אחד מכוון על שכנגדו, ביטל גם אחד מהחמשה שבצד השני

  

  

  

  

  

  
  

  
  

לרמז כי , "לא תרצח"מכוון כנגד " אלוקיך' אנוכי ד"בור הראשון יהדש, כ"א

וזה . על ידי שביטל הנפש הנהרגת מעבודתה' ודת דממעט מעב, ההורג נפש

' הלא אתה המעטת אותו מעבודת ה –" אי הבל אחיך: "ה את קין"ששאל הקב

לא ידעתי  –" לא ידעתי השומר אחי אנוכי: "השיב לו קין, על ידי שרצחת אותו

  "...  אנוכי"אם בכלל שומר אחי את ה
ותי היום מעל פני הן גרשת א. גדול עווני מנשוא' ויאמר קין אל ה

. האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני

  )טו- יג .ד(לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו ' וישם ה
ה לקח אות משמו "ולכן הקב, י כל מוצאו"קין פחד שיהרג ע –פשוטו של מקרא 

  ). י"רש(או לבלתי הכות אותו כל מוצ –ושם על מצחו של קין כשמירה ) 'אות ה(

מובא פירוש נוסף ומעניין וזאת נראה מהסיפור והעדות שהעיד במדרש אך 

הגאון רבי משה יאיר אלכסנדרוב  –ע "ק בעל החפץ חיים זי"הגהתלמידו של 

דרכו של החפץ חיים היה בימי חודש אלול : "מאיר עיני ישראל"בספר  ל"זצ

ולפעמים היה , רותלהתבונן בעולמו ולערוך חשבון הנפש על מעשיו בהתעור

במוצאי שבת אחד שלפני הסליחות הראשונות שמעתיו . בוכה ומתמוגג בדמעות

האם אינך מכיר טובה וחסד ! ישראל מאיר: "מוכיח את עצמו בבכי וצעקה

האם מכיר הנך ?? "חפץ חיים"שנתן לך שכל ובינה לסדר את הספר , ה"להקב

הרי טרם , ינך מכיר זאתאם א?? "חפץ חיים"טובה על זה שהעולם לומד בספר 

  !"... הגעת למדת טובה שיש לו לכלב

ח ביאור "ושאלתי את הח, ל אזרתי אומץ"המשיך וסיפר תלמידו הנ –בבוקר 

ואיתא על זה , "לקין אות' וישם ה"התורה מספרת : והשיב לי, לדבריו האחרונים

ה שהבל הי, טעם הדבר לפי המסופר שם, "מסר לו' כלב'אבא אמר ' ר: "במדרש

והתחנן קין לפני , גבור מקין והתגבר עליו הבל תחילה והפילו ארצה להמיתו

רואים אנו שקין . ולאחר שהניחו קם עליו ויהרגהו, הבל שירחם עליו ולא יהרגהו

שלא זכר חסד אחיו שחמל עליו כשהיה מסור , "הכרת טובה"היה לקוי במדת 

ספקו מזונותיו והנה ידוע שהכלב מדתו להכיר טובת בעליו עמו ב. בידו

ה "ולפיכך מסר הקב. ועל כן הוא נאמן לבעליו ושומרו ביום ובלילה, המועטים

  ... שילווהו תמיד ויזכירהו מדת הכרת טובה', כלב'לקין 

לכל אדם לזכור תמיד טובת : החפץ חיים והסביר לתלמידו המשיך –ומכאן 

ב כבר עדיף שאם לא כן הרי הכל, ה על חסדיו עמו"מיטיבו ולהכיר טובה להקב

  ...ממנו בזה

, ר מחשבות לבו רק רע כל היוםכי רבה רעת האדם וכל יצ' וירא ה

  )ו-ה. בראשית ו(כי עשה את האדם ' וינחם ה
! הסבר נפלא ע"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"הרהנתן  –בפירוש פסוק זה 

שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ' ב) "ב"ג ע"י(דהנה ידוע הגמרא במסכת עירובין 

ללו אומרים נוח לו וה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, ובית הלל

נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא , לאדם שנברא יותר משלא נברא

  ". משנברא

נמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא " מדוע באמת) ב"ג ע"מכות כ(א "ופירש המהרש

ואם נמנה , ה לא תעשה"ושס, ח מצוות עשה"ישנם רמש מפני ".נברא משנברא

יש לו לאדם יותר סיכויים לעשות עבירות מאשר נמצא ש, אותם האחד מול השני

ורחוק , והוא קרוב להפסד מחמת הלאוין שהם רבים, כי הם רבים יותר, מצוות

עד כאן , ולכן טוב לו שלא נברא משנברא, לשכר מחמת העשין שהם מועטים

  . א"דברי המהרש

דלכאורה לאחר מחשבה נוספת אפשר : מרע וא"ק מניקלשבורג זי"ממשיך הרה

וכל , וכי הוא כן קרוב לשכר ורחוק מן ההפסד, דנוח לו שכן נברא, יק ההיפךלהס

ה מצרפה "מחשבה טובה הקב.) "קידושין מ(משום דידועים דברי הגמרא , זאת

, ואם כן, "ה מצרפה למעשה"כ בעבירה מחשבה רעה אין הקב"משא, למעשה

חשבה י מ"מאשר להפסיד ע, י מחשבה טובה"הרי קרוב יותר האדם להשתכר ע

אבל זה מה ? ולכאורה היה צריך להיות המסקנא דנוח לו לאדם שנברא. רעה

" כי רבה רעת האדם בארץ' וירא ה: "שכתבה ותרצה לנו התורה כאן בפסוק זה

כי הוא קרוב להפסד ורחוק מן , ולכן עדיף לו לאדם שלא נברא משנברא –

שכר מחמת הרי מהגמרא בקידושין משמע שהוא קרוב ל –אך אם תשאל . השכר

כ היה "וא, ה מצרפה למעשה מה שאין במחשבה רעה"שמחשבה טובה הקב

וכל יצר : "לכן ממשיכה התורה ואומרת? צריך להיות המסקנא שנוח לו שנברא

ולכן הוא רחוק מן השכר וקרוב להפסד כי  –" מחשבות לבו רק רע כל היום

וח לו שלא כי נ –" כי עשה את האדם' וינחם ה"ומחמת זה , רעותגם מחשבותיו 

   .נברא משנברא

  

  

  

  

  

  

  "מודעה רבה לאורייתא"
י גדולי "שנאמרו עאמרות או פנינים מיוחדים  שאים עמם הרבההרבה אנשים שנו שישנם, לכך נוהתוועד, "פנינים"הגליון ר של צאה לאובמשך חמש שנות ההו

  . נחים בקרן זויתמוה ים יקרים אשר לא שזפתם עיןדבר -' זקניהם או רבותיהם וכו ,שמעו מאבותיהםאותם הם  ,הדורות
חם לשל ,שאים בקרבם כאלו אוצרותל היקרים די בכל אתר ואתר אשר נולשתף את המוני בני ישרא יםרוצ והננ ,ורהתחילת המחזור החדש של פרשיות הת עם

  .ואל במרגליותשראל את עיני יולשמח שנוכל להאיר בכדי  ,שולחן המערכת אל
 קוהמשרתים את ' פנינים' - אבל דברים מיוחדים, עלוןויפורסם ב כנסיי דבר שישלח שכלתחייב להאיננו יכולים  ,)'ן וכוסגנון ועריכת העלו( מטבעם של דברים

  ...מלכי רבנןמאן  – ן מלכיםו על שולחיעל ,העלוןכת ערי
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