
 ת י ש א רב

 . א ק רפ

 כתב רבנו משה : הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשיתא.
 המלה עיקר י א ר ב )רמב"ן(. הקב"ה של מפיו כולה, התורה כל ואת היה הספראת

"בריאה*
 בנגוד : א ר ב ת י ש א ר ב )רד"ק(. היש אל האפס מן ההוצאה על -
 את ברא שה' התורה של  הראשון  הפסוק אומר נצחיים, הם וחוקיו שהטבעלהשקפה

 וכל ירתוק, מקום על תורה "aw" מלת הנה , ם י מ ש ה ת א )ה(. מאין ישהכל
 מלת תורה ובכן שוים. שנים על יורה מלעיל פתח קדימת עם )"ים"( הרביםסמן
 ה ר ע ה )ם(. צד מכל שוים מרחקים בשני אלינו ביהם רחוק עצם עלשמים

 כענין לנו" ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה "ברצונו י י * ש ר ש 1 ר י פל
 ישמרו בעבור יירשו לאמים ועמל גוים ארצות להם "ויתן ק"ה( )תהליםשנאפר
 שידעו עובדיו, שם חהשכין מורדיו משם שגרש -'כלומר, ינצרו" ותורותיוחוקיו
 אשר הגוי את קאה כאשר הארץ אותם תקיא לו, יחטאו ואם ינחלוה, בעבודתוכי

 )רמב*1(.לפניהם
 )תהלים אל*  "ארזי כמו חזקה רוח או והחפץ, רוח-הרצון 1 אלהים ורוחב.

 )רד"ק(.פ'(
 נפשך תאמר מה , כדרך החפץ, על כאן להודות 2אה "אמירה מלת : ויאטרג.
 אדניך לבן אשה  ותהי נ"א( כ"ד, )בראשית, וכן ותחפוץ. תרצה מה היינו לך,ואעשה
-  ה' ד ב דכאשר  

 אלפי ואמרו י כמו  מחשבה בהוראת היא או רצה. נאשר
 ה' , ר מ א י 1 )רמב"1(. בעמל היה שלא לומר והענין  ה'( יאב, )זכריה בלבםיהודה
 )אב(. הוא גזרה לשון בראשית כמעשה אמירה לשון כל אור-וכן שיהי' גזריתברך

- כ' )ב' אסתר במגילת : אור יחי אלהיםויאמר  מגדת אסתר אין 
 נמצא עשה( אסתר מרדכי מאמר ואת מרדכי עליה צוה כאשר עמה ואתמולדתה
 כמו כן", "ויהי אמר לא : ר 1 א י ה י 1 )הר"ל(. ומצוה פקודה אלא ואינו"מאמר",
 כשאר הימים כל הזאת בתכונה האור עמד שלא לפי ה'( ליום )פרט הימיםבשאר
 אור: מיהי הרמב"ח1 9י )על יק( ופסוק ד' פסוק רש" )ע"ן בראשיתמעשה
 כתב, שאילו קצרה, לשון שהיא לפי כן4 "ויהי כתוב הימיםבשאר

 רקיע ויהי לפהקי
 ו*יהי כמו קצר הוא אור* ו"יהי כאן אבל בלשונו' מאריך היה וכו', הארץוהדשא
 )ח.(.כף

 )דמב"ח. בקיומו ה' דצה כי להביע 2א : טוב  גי האור את אלהים ויראד.



 ותזרח פירושים,לקוט4

 בהם הימם,ששמט באמם החשך: ובין האור בין אלהיםויבדל
 ברצח אלא הגלגל, סבוב בכח לא תמנרהחרןך זממ-האור היו הי%שח';שסי'
 י *להבדיל* למלה הוראות שתי תס. החחיך זמן ובין האור זמן בין להבדילה'
 הבדל להבדיל ב( ; שוים בלתי או שוים דברים שני בין מבדיל מסך לפרדהא(

 לפי )בי להול קדש בין הבדלה כמו כשוים, לחוש הנראים דברים שני ביןרוחני
 לפרש אין כאן - ועוד. לטמא מהור כין הבדלה וכן ?( מיומים יום מה -הנראה

 אם כי העיס' ע"י מזה זה ממילא נבדלים והחסך אור הרי )כי השני במובןלהבדלה*
 אור לא בו שאין הזמן  הוא הלא - והחפרך האיור בין מסך פרש ה' ; הראשוןבמובן
 האור שיהא אלא האור, אחר תיכף החוויך יבא שלא בטבע ה' קבע וכן תחמך.ולא

 העדר לזמן , ה ל י ל א ר ק ך ש ח ל 1 )נצי"ב(. חמך שנעשה עד והולךמתמעט
 החושך ובין האיר בין הבדיל ; ר ק ב י ה י 1 ב ר ע י ה י ו )רד"ק(. לילה קראהאור

 ם 1 י )ם(. היום בבא בקר וזמן הלילה בבא ערב זמן ביניהם שיהי' באופןבהדרגה
 )רד*ק(. דהרני נענעה לא ועדיין שני, בלי האעין שאין לפי ראשון, אמר ולא : ד חא

- : רקיע1.  את אליה כמעביר הארץ אל ביותר הקרוב השמים, חלק זהו 
 )ה(.  הרחוקים השמיםהשפעת
 : כן ויחיז.

-  
 )ב4ש(.  עכשיו רואה שאהה כמו

 1 הם ואלה האדם היות בטרם בשמות ה' קרא דברים לחמשה - , ויקראח.

 )א"ע(. ששה הם - האדם עם ביחד ; וימים ארץ שמים, תהפך,אור,
 : המים יקווט.

-  
 )א"ע(. בריאה איננה המפוזר והקוות נסתר דבר הראות

 המים(. מלאכת נגמרה ג' ביום כי רשיי לדברי)בהתאם
 : ארץ ליבשה אלהיפ ויקראי.

-  
 חלק היה אמנם כי הכל בשם החלק קרא

 קרא מקוה לכל : ם י מ י א ר ק )ס(. יצרה לשבת כאמרו מכלם הדיבוב העיקרזה
 )נצי"ב(. ימים - מקואות ולהרבהים

 ליחיה היא הרבה, בה שידברו בעבור מיהי*, מלת מארתי דהייעד.
 כיב, לדברים בתולה( נערה יהי' )כי לנקבה וגם מארת( )יהי לרבים אור(,)יעי
 )א"פ(.כ"ג(

 שמים שהוא רקיע - השמים הנקרא ברקיע י הישמים מרקיעי"ד.
- פרת נהר כמובשבילנו,  ו י ה ו הגר.א(. פי פר )שד"ר פרת הנקרא נהר 

 ולשנים לימים למועדים סבה וגם השמים לאותות סבה יהיו המאורות י ת... ת אל
 ימים בהם אפנין-ולמשת ימין בהון ולממני 1שנים1 ים ים 1ל שך-ל(.)ע"פ
 )ת"א(.מפנים

 )כי שפם במדת גדולים *הגדולים* פרחפ אין : הגעולים המארתט*ז.
 כתוב וכן הארץ(, אל קרובים )בהיותם באורם אם כי מהם(, גדולים כוכביםמנם

 )א"ע(.*מאור*



נ ת י שגרא

 )ב884* בלילה וזה ביום זה 1 כלומר י ובלילה מיש ולפשלירח.
- : תשפים רקיע פני על הארץ על יעופף ועוףכ.  , עודות מיני שני 
 רקיע פגי על עוף שמגבההים ומהם לה, בסמוך דוקא הארץ על המעופפיםנהם

 )נצי"ן(.השמים
 בן*, *וישי החמישי ביום כתוב לא אלחים... ויברא אלהיט... ויאפרכ-כ"א.

 כן" *ויהי אחרי שיברא* להזכיר יתכו לא אולי כי א'( ליום )פרט הימים בשארכמו
 הרמב"1(. פי)על

 גדלם בעבור בתנינים פתח : הגדלים התנינים את אלהים ויבראכ"א.
 שאין נוסף, כח בהם וברא )שדינא יתברך ידיו מעשה הם שגם להודיעהמשונה
 נוסף, כח בו ברא - כ"ס יפסוק האדם את אלקים ויברא וכן לעשותו, היםבידי
 בחיי(. פי )על לעשותו האדמה בידישאין

 ירב והעוף א"ש. 5י )על ברבה אם כי צווי פה אינו פרוורבו:כיב.
 אצזונים במים השוכנים גם - שם ויגדלו במים ביציו שיטיל בעוף אין : ץ ר אב

 )רמב*ח. בה ונולדים באמץ ביציהם מטיליםמהם
 : חיה נפושכיד.

-  
 לרכוב לצרכם אדם בני עם שהם - ה מ ה ב כ~.

 בשדה שהם י רץ א תו י דח ז הארץ על הנהלכים הקטנים רמש-4הם ו%טבולי
 בין ישוביים בין עשב האוכלים המינים הם : ה מ ה ב )א"ע(. ישוב שםשאין

 )רעבת(. הבשר אוכלי - ץ ר א 1 ת י ח 1מדבריים,
 גץ כיד, )במדבר כמו נוסף, "וחיתו* במלת האחרון ""1* : ארץוחיתו

 )א"ע(. מים למעינו ח'( קי*ד, )תהלים וכמו בעור,בנו
 ואת הסגולות את מין לכל נתן י למינה הארץ חית את אלהים ויעשככה.
 )ס(. המין לאותו הצריך כפיהרגשות
 האדם, לבריאת מיוחדת אמירה נתיחדה : אדם נעשה אלהים ויאמרב"ו.

 ז"ל, קדמונינו ואמרו 1 והחיות הבהמות של הבריאה באמירת בריאתו נכללה%א

 אבל ישובו, עפר ואל המה שעפר לפי הארץ, כלפי פונות פניהם והחיות הבהמות3י

 ויהנה למעלה פניו ישא ירצה שאם למעלה, ולא למטה לא באמצע הם האדםפני
 בבחירתו תלוי והכל מהתחתונים,י ויהיה למטה פניו יפלו ירצץ 2אםמדועליונים,

 %חצוב ולחפור ולנתוץ לעקור עצמה בארץ שימשלו י ץ ר א ה ל כ ב 1 אב.(. פי)עז
 שהאדם היא ובונה הארץי על הרמש חרמש )רמב"ח.ובכל וברזלנחשת
 )שד"ל(. בתוכה אשר הרמשים ומכרית מגרש האדמה אתבעבדו

 )פסוק ולעיל : ורפו פרו אלחים לח8 ויאמר אלהים אע"פ ויברךכ"ח.

 שתוכן *לאמר* המלה מסמנת לעיל ז ורבו סרו לאמר אלקים אתם ויברך כתוצביב(
 הוא א4ת ומלבד האשושי, המין יכרת ונלא היתה"בהכה וש"ע ורבה פרו היההברתה

 ק%אי"ע האר"י את עו1זק.ומלאו מר"ח שערוירמצא,י"ם



 )תרה פירושים'לקוטר

 מלאו י ץ ר א ה ת א 1 א ל מ 1 )רמב"1(. ההפלגה דור אנשי כמחשבת אחדבמקום
 כגון לכם, תתן לא בעצמה שהארץ דברים לעצמכם השלימו הארץ, של חשרונהאת
 כו"ק(. פי )על  עגיבה ומכשיריכלים

 תלוי שבו בהם, הטפול זהו ורבו הילדים הולדת זחני פרו ורבו:פרו
 )שד"ל(. החיות מיד : ה בש כ ו )ה(.הרבוי

 בו אשר עץ כל )שד"ל(זואת מזריע כמו)פסוקי*א( : זרעזרעכ"ט.
 מעיראת היש אי לאכלה: יהיה לכם זרע זרע עץפרי

 והאסיר לאדם, הותרה שאכילתם העצים, כל בתוך כאן נכלל  הדעת עץ אםהשאלה,
 שהוא מפני לאכלה, לאדם כאן שנתנו אלה בין נכלל לא או כך, אחר הוטלעליו
 זרע, זורע היה לא ממנו, הנאכל החלק היינו הדעת, עץ שפרי יתכן ; פריעצמו
 שצמחו אלה על היתה כאן והכונה עדיין, נטעו לא הגן עצי הפאר הדעת שעץויתכן,
 לעץ פרט הגן, עץ כל את מיוחד באופן לאדם להתיר ה' היה צריך ולכןקודם,
 ט"ז(. ב" )פרקהדעת.

 במקום לאכלה*, שיהיה הארץי חית ולכל לאכלה יהיה לכתכ"ט-ל'.
 ישתנה החיות וגם בשר, יאכל ולא האדם יתגבר בעתיד כי רמז, - לאכלה"*הוא
 תבן יאכל בבשר ואריה כ"ה( ס"ה,  )ישעיהו  בכתוב  כבהמות עוקבים ויאכלוטבען
 בחיי(. פי)על

 בשם )בה"ס בשר לאכול תאוה התאוו שלא בלבם הקב"ה שנתן : כן ויחיל.
אבית.

 - עשה אשר כל : מאר טוב והכה עשה אשר כל את אלהים ויראל"א.
 חלקים ישנם התאמה. הרמוניה, שולטת חלקיה כל שבין בשלמותה הבריאהזוהי

 לחלקים גם אבל הרע. יצר היסורים, המות, כמו בעינינו, רעים שהנםבבריאה,
 זהו מאד טוב י הו"ל אומרים ולכן בשלמותה. בבריאה וטוב חשוב תפקיד ישהאלה
 )ה(. הרע יצר היסורים,המות,

 על עלה שלא חדש בדבר אדם בבן נאמרת והנה מלת : מאר טובוהנה
 ב', לשמות או עליו נצבים אגשים שלווה והנה וירא ב'( י*ח, )בראשית, כמודעתו,

 מאד "טוב : בדרסם כאן שרמזו ויתכן וכיומה, בכה, נער ודצה הילי את ותרחקוו'(
 )הר"ל(. ומתמיה חדש דבר שהוא המות",יה

 הראשונים. הימים .בשלשת שנבראו בדברים  סיורים  האחראים הימיםבעולבת  אבהי הדברם ביניהם. והקשר הבריאה ימיסכום
 נושאיו את הרביעי ביום מקבל הראשון, ביום שנבראהאור,

- 
 הירח השמש, את

 שלהם, החי עולם את החמישי ביום מקבלים השני היום של ומאויר המיםוהכוכבים.
 מתחיל  השביצי כיום תושביה. את הששי ביום מקבלת השלישי היום שלוהיבשה
  הבריאה היא והזכת יום של זוגו ובן  הגובת, ע"י  הררם  חנוך - חרשעולם



הן שית3רא

 )ה(. ומקימה השבת את נושא שהוא ישראל עם - ומ שלהשמינית

 . ב ק רפ
 ש א ב צ ל ב ו לתכליתם. למטרתם, - והותאמו  "ובאו נגמרו, : ויכלוא.
 )ה(. בבריאה דבר לכל מיוחד תפקיד יש כך בצבא, מיוחד תפקיד חייל לכל דיישכמו

 הוא נמצא כל תכלית : עשה אשר מלאכתו השביעי ביום אלהים ויכלב.
 שמשו לא כי הימים בעושת הנבראים הגיעו לא לזה טבעו. ולפי מעצמולפעל
 ההעוף  הדגים %ן - חהצמחים  הדשאים .עמדו אלא  המבוי,  המבהן לפימעצמם

- 
 התחיל שאז תכליתם, שלמות להם באה השביעי ביום אבל 1  שנבראו  המצבבאותו
 אהמר מלאכתו י השביע ביום א' "ויכל נאמר זה ועל בעצמו, לפעל נבראכל

 )אב(. מעצמם לפעול - לתכליתם להגיע למעשיו ה' נתן השביעי ביום היינועשה*.
 s~twn* בעם השבתויכל--'ניוםהשביעי--וישבות--ע"יקמעת

  תסלית הן חהע -- ומוסר ממים ליראת עצמו את לחנך לאדם אפשרות ה'יצר
 )ה(. עשה אהצר מלאכתו י ע 4 ב ש ה ם 1 י ב - ויכל : ו~ן -הבריאן
 )שמות כמו או עוד, דבר שלא אתו ויכל'לדבר כיב( יעז, )בראשית כמו :ויכל

 )הרעל(. ממנה ידו וסילק עוד עשה שלא - המלאכה את משה ויכל. ל"ג(מ',
 )מלאך- מסוימת שליחות הממלא חדש, ערך יצירת זוהי - מלאכה :מלאכתו

שליז"
 )ה.(. רבה בהעבודה* מלתה איננה זו יצירה גם אם

 היה הימים בששת שהרי מהדבור, : מלאכתו מכל השביעי ביוםואמבת
 ו-צנם דבר, ודבר חפצך ממצוא י"ג( ג"ח, )ישעיהו הנביא שאמר וגהו בדבורבורא

 תפסק אלא מנוחה, ענינה אין  השביתה י ת ב ש י 1 )צ"ה(. בשבת האסוריםדבורים
 הגר"א(. פי על מפד"ל מלאכהמעשיית

 :וישבת
-  הפלא בדרך וצק נוהג, כמנהגו והעולם מתמיד, באופן מלברא 

 אב(. פי .)על הארץ בקרב חדשות ה' לפעמים עושהחתבס
 שבהר יום מאותו כי היתה והברכה , השביעי יום את אלהים ויכרךג.
 והמוגבל המסודר לטבע בהתאם בעצמם פעולותיחם בראשית בריות יפעלווהלאה
- 1 ת 1 א ש ד ק י 1 )אב(.בהם  לצוויך .בו ליהנות לבלי קודש יום אותו שיה" 

 ל כ מ ת ב ש 1 ב י כ )נצי"ב(. עסק.וריוח'מהקדש לעשות שאסור כמו וריוחפרנסה
 שבת עולמו ממלאכת י לעשות אלהים ברא אשרמלאכתו

- 
 ממלאכת

 האפורות את האדם לבני נותנת בבריאה השבת )ביר(. שבת לא ורשעיםצדיקים
 .4י א ר ב ר ש א 1 ת כ א ל מ 1 עצמם את ולחנך , עצמאי באופןלפעול

 כל את זה ועיי עצמם, את וישכללו יפעלו יעשון האדם שבני כדי - ת 1 ש על
 )ה(.הבריאה



 שורה פיוושיםיושט1

 אלא חדשה, בריאה עוד תעשה ולא מזה, זה יעשו ואילך שמכאן :לעשות
 : ת ו ש ע ל ם י ה ל א א ר ב ר ש א )בה"ס(. מעוף ועוף מאדם אדםיצא

khבראשית, ימי בשאר שנאמר כמו שביעי, יום בקר ויהי ערב ויהי נמשן נאמר 

 מהבקר הערב נבדל אינו מעשה חמהעדר ומלאכה, מעשה העדר יום שהואספני
 אב(, 9י)על

 נאמר אלא למעלה, מוסב תולדות אלה אין המקרא בכל , תולדות אלהד.
 יבואו ומעתה הבללים, אלא כתב לא כאן שעד כאן, וכן ההולר, שמספר מהעל

 י ץ ר א וה ם י מ ש ה ת 1 ד חול ה ל א התולדות: שהםמפרטים,
 אן( ג' )במדבר כגון בתורה, דוגמתו ויש הארץ, תולדות אלא מזכירואינו

-  
 ה ל א )הר"ל(. אהרן תולדות אלא מזכיר האינו ומתה, אהרן תולדותואלה

 עשות... ביום בהבראם... והארץ השמיםת1לד1ת
 י ככתוב לארץ, שמים קדמו בבריאה יוחנן, ר' אמר מ: י מ ש 1 ץ רא

 בהבראם, והארץ השמים : באן וגם הארץ, ואת השמים את אלקים בראברגושית
 הוציאה ג' ביום כי לשמים, הארץ קדמה נברא, שכבר מה בשכלול וצינו1בעשיה,

המכ"י
 נאמר ולכן ובכוכבים, במאורות השמים נתקשטו ד' ביום ורק עשב, דשא

 ה' ז'( א" בראשית רשיי עיין חצכלול, תקון שהו - )עשיה עשות ביום 1קאן
 אב(. 9י )על ושמים ארץאלהים
 אב(. פי )על האדם בריאת לפני הששי, ביום : הארץ מן יעלה ואד1.
 לנפש תאדם ויהי חיים. נשמת ויפח... האדליח מן עפר וייצר...ז.
 חמרי גם חי'(. נפש הארץ )תוצא האדמה הוציאה )והצמחים( החיות אתחי*:
- שבהם החיים רוח גםגופם,  את רק ה' לקח האדם ביצירת האדמה. פרי הם 
- האדמה( מן )עפר האדמה מןהחמר  באפיו, ה' נפה החיים נשמת את אבל 
 ן מ ר פ ע )ה(. ' י ח ש פ נ ל האדם את עושה מה', אליו שבאה זו, חייםונשמת

 שיוכל כדי כלו, העולם מכל שנצבר העפר מן נברא הראשון אדם : ה מ ד אה
 בין ביותר' הקר במקום בין העולם, בכל לחיות ויוכל שהוא אקלים לכללהסתגל
 בהמה כל אצל כן שאין מה גורם וכהמקום אופן בכל ולהזון ביותר, החםבמקום
 נצי"ב(. )ע"פ לטבען המיוחד באקלים רק לחיות היכולותיחיה
 ולכן הגוף, עם שהתחבוש טרם גם חיים בה שהיו נשמה : חיים נקוטת1.
 יש"ר(. 9י )על ממנו צאתה אחרי ותחיה תעיבהיא

 )מ"ב(. ובאדם באחר אם כי מהברואים בשום ויהי תמצא לא , האדםויהי

 החיים )נשמת ונעשתה - ממללא לרוח באדם תוות : חיה לנסחט האדםויחי
 ת י ח ש פ נ ל ם ד א ה י ה י 1 )ת"א(. מדברת לרוח באדם באפיק ה'שנפח
 )א"ע(. כתינוקות המא מורהם כמו מידשהלך
 שהנבראים טרם הששי, ביום היה שזה לפי : העדן גן אלהים ה' ויטע".



 אשיתור

 של מיוחד כמעשה בעדן הגן נטיעת נזכרת טבעם, פי על  מעצמם  לפעולהתחילו
 אב.(. פי )על שם ונטעם אחר ממקום האילנות, את שהביא הכוונה אין אולםה',

 )ג', שכתוב ומה רבות, שנים האדם ויתיה' חיים שיוסיף : החיים ועץט.
* "לעולם* מלת אין לעולם, וחי השכלכ"ב(  כ"א, )שמות כמו אלא ועד, עולם עד 
 1 ע ר ו וב ט ת ע ד ה ץ וע )א"ע(. אחרים רבים וכן לעולם, ועבדוו'(

 יודעיך פירותיו אוכלי אשר ועץ - לבי* סב בין חכימין פירוהי כשכליןואילן
 )ת"א(. רע ובין טוב ביןלהבדיל
 אשחר וראה הנשוך כל והיה ח'( כ"א, )במדבר כמו הרפואה, עץ : החייםועץ

 זיתו כי 1 ויחי השחין על וימרחו : כ"א( ד"ח, )"טעיתו וכמו נתרפא, שההן -וחי
 "מוב יזקן ואם יתחזק כחו תש ואם יתרפא ממנו יאכל אם חולה שהוא מי כלעץ
 איבו וחזק לבריא אבל לעולם, וכן ויאכל יחזור ויזקין וכשיחזור עלומיולימי
 )ב"ש(. כלוםמועיל

 ערב בבלתי ולמאוס  שיזיק פי על אף הערב לבחור , ורע טוב הדעתועץ
 )ם(. שיועילאע"פ
 שההן אחרי : ראשים לארבעה והע יפרר ומשם מעדן יוצא ונהרי.

 מקומות ב-4 ממנה מגיח ואח*כ באדמה, נשקע הו11 ממנו ויוצא עדן אתמשקה
 )ה(. .נבדלים נהרות ב-4שונים

 סבא 1( : הן חוילות שתי : הזהב שם אשר החוילה ארץ כל אתי"א.
 כ"ט( ", )בהצטית יובב ואת חמלה ואת איפיר 2( : ז'( י', )ברזרבית וסבתאוחוילה

 היא שם הולך שהנהר שהחוילה לך אומר מדברי איזו על תדע ולא שתים שהןולפי
 )ד"ה מאופיר  יהב  הביאו  כדכתיב שצלה שאופיר אותה והיא היהב שם אשראותה

 )מ"ב(. ותערובת סיג בלי .; טוב ההוא הארץ וזהבי"ב.

 והוסיף את,ה%דם, שם וישם חץ )פסוק נאמר כבר עדו: בגן וינההדט*1.
 )הר"ל(. עין ובשימת בנחת במקום חפץ ששמים כמו ויניחהולומר

 לעבדה חהטעם ונקבה, זכר לשון הגן כי "גן, את ולשמרה:לעברה
- 

 ה ד ב ע ל )א"ע(. שם יכנסו שלא מהחיות - ולשמרה הגן, אתלהשקות
 אב,(. פי )על באפיו ה' נפח אשר החיים נשמת את : ה ר מ ש לו

 'אינן  העץ בי לפירות  היא  הבווסת תאכלי חמל הנן עץ מכלט*ז.

ba.0"רמב( 
 )שד"ר(. לחזוק כאן היא ממש מלת ז ממנו תאבל  לאיעז.
 ח:.ע 1 מ ו ב י תהיי ממנו תאכל כאשר תמותי מות ממנו אכלךביום

 ת"א(. *' פי )רפב"1 ביום בו שימות הבונהואין
 ה%דמ, בריאת אאר נאמר לא הכתוב לבדוי האדם היות טו8 לאי*ח.



 גתורח פיוישים*יקשח

 )בחי". לבראו במחשבה כשעלה הבריאה, לפני בתחילה'אלא,
 ופרוש )ס(, להם יקרא מה יראה וכהאדם כדי : לו יקרא מה לראותי"ס.
4יראה  ל כ 1 )שד"ל(. עליהם אדון שיהא השמות בקריאת והמכוון בלבו, יגמור 
 יה בעלנפש  שהוא  האדם, שקיא aw- כל לרדשו; וכך האדם, על מוסבחיה טיני ה מ ש הוא ה חי ש נפ ם ד א ה לו יקיאאשר
 )חט"רג לו הנאות תמו הוא והעטות, מהחעת אחד לכל ודעת, חכמהמלאה
 ר ז ע א צ מ א ל ם ד א ל 1 א"ע(. פי )עז האדם : מצא לא ולאדםכ.

 לו שיש האדם שירגיש אחרי אלא לאדמ:אשה. לתת הקב"ה רצה לא 1: ו 2 נ3
 האדם לפני הביא וה' לו. הנאות את ההיים בעלי בכל ימצא ולא החפש בהצורך
 ווהדגים הדוממים לא אבל השמים עוף ואת השדה חית את שמות להםשיקרא
 אב6. פינעל

 )א"ע(. מתנומה יותר הלנה משנה יותר , תרדמהכ"א.
 לפיכך להכאיבו, שיא הראשון אדם על הקב"ה הס הפשט לפי ;תרדמה

 )ח(. תרדמה עליוהפיל
 הראוי כל ובחר עפרו צבר ועכבר מפני מצלעותיו, אחתויקח
 לו, דומה כמעט שהיא הנקבה את ליצור רצתן כאשר לפיכך, לגופו, חומרלהיות
 צלע לו היתה תיו* ע,ו ל צ מ ת ח א ח ויק חומיו)ס(. קצתלקח
 אב,(. פי )על ה14שה ליצירת במיוחדנוספת

 שהרי לגן-עדן, מחוץ והאדם 'בגן-עדן, נבראה nunm י לאשה ושן...כאב.
 י ה ש א ל )בחיי(* עדן בגן ויניחהו האדם את אלהים ה' ויקח ט"ו( )פסוקכתוב
 )יש"ר(. האדם ידי על כן נקראה לא עדיין כי העתיד, שם על אנטה כאן קראההכתוב

 היא; ממני כי כמוני, כנגדי עזר מצאתי : הפעם זאת האדם ויאמדכ"ג.
 ם צ ע אשה)א"ע(. שמה הייקרא אש יקרא בעבורזאתי , תלזא

 ומסוגלת האיש אל העשה קשורה וזוכן מבשריו ובשרמעצמי
 מין בכל עליו ומגינה הזכר אל קשורה נקבה מאשר יותר עליו ולהגן אותולאהוב
 )אב.(. חיים בעל של.אחר

 ובשר מעצמו עצם היא הזאת בפעם - הפעם הזאת. -הנקבה :זאת
 האדם נקבת לכל - ת א לז לעתיד. האדם נקבת כל כן תהי' שלאמבשרו
 )ם(. לכלן ת-הראשונה וא ה חיק ש י א מ י כ איש, חלק . תהיי . שלא ' אעפ"י - ה ש א א ר ק ילעתיד.

 ב. ק ר3
 מען לבן קודם אכל מקרה ?שעי,יד* "ומר צריך ערום, היה והנחורא.
 להרע לביש-חכם חכים י מ 1 ר ע )ח.(. לאדם. רק היתה הההורה שהריהדעת,



ט ת י שברא

 שפתח כמו הנחש פי את הקב"ה פתח הו ש א ה ל א ר מ א י 1)ת"א(.
 )ח(. בלעם של האתון פיאת

 )יש"ר(. לאכול רשות לנו יש : נאכלב.

 כמלאכים )ת"א(. כשרים והייתם - כרברבין ותהון : כאלהים והייתםה.
ף0.

 הפר* או העץ ריח פי על הכירה י למאכל העץ פוש כי האשה ותרא1.
 ס.(. פי )על למאכל ערבשהוא

 שהיה הטוב הצד להראות החטא עיקר היה זה - , לעינים הוא תאוהוכי
 הנכונים טעם של בדברים  האמהי על  היתר שמורה - ההוא הרעבמעשה
 על מראה "עמה" המלה ה: מ ע ה ש י א ל ם ג ן ת ת 1 )מ"ב(.בעיניו
 נזק לה יגיע שאם - הוא גם שיאכל שרצתה והכ"י(, )עיין באשה רעהמדבובה

 עמה, שהוא לאישה : ה מ ע ה ש י א ל )בחיי(. ההן גם ינזקמהאכילה,
 משמע אשתך, לקול שמעת כי יא0 )פסוק להלן מפורש ובן בדבריה, אותוופתתה
 )יש"ר(.שדברה
 :  תאנה עלה ויתפרוז.

-  יעשו דק בעץ כ* מהבילים, מחט  והמבקשים 
 )א"ע(.צרכם
 1 הוא" "איפה יאמר המבוקש של מקומו את לדעת המבקש : איכהט.

 )הר"ל(. הרגיל במקום מצאו שלא מתמיה אם כי אינו הוא" "איה השואלאבל
 ידי על המחשבה הוראת אלא בפה, שאינה הגדה יש : לך הגיר מיי"א.
 אבל דבר, דבי לא דוד שרים. לך אין כי היום הגדת כי ז'( י"ס, וש"ב כמומעשה,
 וס. הרמב"1 פי על )הר"ל היום הגדתי גץ כ"ו, )דברים, וכן כן, הוכיחומעשיו

בדברים(.

 לעזר לי אותה נתת אתה אשר האשה עמרי: נתת אשר האשהי"ב.
 העץ, מן לי נתנה היא - לעזר לי יהיה לי תאמר היא אהגר שכלוחשבתי

- 
 הרמב"1(. פי )פל המכשול לי גרמת לעזר לי אותה שנתת אתההרי

 ש ה נ ה לבעלך? המות את נתת איך ערכית: זאת מהי"ג.
 הסית אותי גם הרי טובה, היא האדם שטען ההסתה טענת אם : י נ א י שה

  )אב.(. עצמי את להמית רציתי לא  והרי אכלתי, אני גם ל: כ א 1הנחש,
 יראת להסיר בא המשיא מסית. ונקרא משיא נקרא רע  יועץ : י 1 א י שה

 ועיי? )הר"ל, המוסת בעיני הרעה מיפה שמסית תמותון, מות לא כאן כמוהעונש
 )שמות כמו זאת, מה יאמר בעשיה : ת י ש ע ת א ז ה מ ז'(. י"ג, דבריםבילקוט
 אחר ובענין לנו עשית זאת מה י'( כ"ו, )בראשית או עשינו, זאת מה ה'(יעד,
 "ת מה י"א( י', ושמואל או מהרת" זה מה נ/( כ"ז, )בראונית כמו זה, מהיאמר
 )ח(. קיש לבןהיה



 )הורה פירושיםייקוםי

 מצאנו יא )כי קללה לשון ארור שין . הבהמה מכל חתה ארור"ד.
 יותר טובה חסר תהיה י היא והכוונה טובה, חסר ענינו אלא נתקללנו,שהבהמות

 שהיה התענוג את תשיג שלא ל: כ א ת ר פ ע 1 )שד"ר(. החיים בעלימכל
 טעם אלא יטעם לא שאיכל מה בכל כי )ס(. ובמשתה במאכל החטא קולםיד
 5:ז"נ(.עפר

 ירעו וטלה אזאב : בו שכתוב המשיח, ימות למביא - י חייך ימי כליעד.
 )מ"ב(. כ"ה( ס"ה, )ישעיה לחמו" עפר ונחשכאחד...
- : אשית ואיבהט"ו.  שנאה תכלית י והעד משנאץ, גדולה איבה 
 והאיבה בסתר, מומנים - השנאה 1 כיב( קלאס, )תהלים לי היו לאויביםשנאתים
 )כו"ק(. אויב שונא כל ואין שונא אויב כל : הכללבגלוי.

 נכללת היא כי המות, עונש באשה הכתוב הזכיר לא : אמר האשה אלט"ז.
 מ"ב(. פי )על אדם נקראים ששניהם מפני האדם עםבזה

 כי -  העז מן אכלת כי אמר ולא - אשתך: לקול שמעת כיי"ג.
 )מ"ב(. בעצמו מהחטא גדול  יותר  חטא  הואההתנצלות

 ז'( ב', א' )מלכים וכן קצרה, דרך חהיא תבואתה, תאכל : תאכלנהבעצבון
 ממנה תיהנה בעצבון : ה נ ל תאכ ן 1 ב צ ע ב )א"ע(. שלחנך באכליתהיו
 )על תוגה בלי שמחה ואין בעצבון, מלוות תהיינה שלך ההנאות כל האדמה(,)מן
 יש"ר(.פי

 במלכים מתקיימת איננה הזאת הקללה י לחם תאכל אפיך בזעתי"ס.
 חטיאה שהזהמה ולפי הנשים, בכל מתקיימת בנים" תלדי "בעצב אבלהסרים,
 החסיד(. יהודה ר' בשם התוספות בעלי )רבותינו מרובה קללתה לפיכךוהחטיאה
 עם שדברה אני, אף דעי אחוה י'( ל"ב, )איוב כמו דברנית, : הוהכ.
 )צ"ה בעלה את חהחטיאה וחטאה בדבריה שתפסה עד לצורך, שלא דבריםהנחש
 אב(.בזדי,

- : חי כלאם  )א"פ(. מדבר( חי )שהוא אדם מבני 
 ערומ.ם גרשם לא י ם ש י ב ל י 1 )א"ע(. לעורם כתנות , עור כתנותכ"א.

 י ם ש י ב ל י 1 )ם(. מעלה הוסיפו כי יחשבו בהשתדלותם אח"כ בלבשםפן
 מחבבם זז לא שחטאו אעפ"י כי עמהם ה' שנהג החסד רוב ללמדנו הפסוקהצה
 )מ"ב(. ערומים להלביש חסד במדת עמהםונהג

 בו לעורר יכול שהמות התשובה ממחשבת וימנע : לעלם וחי ואכלב"ב.
 יש"ר(. פי)על

 יגוע, וכשיזקין החיים מעץ לאכול יוכל שלא עדן: מגן ויוילחהוכ"ג.
 לגן- חוץ ה' בראו בתחילה -כי : ם ש מ ח לוק ר ש איחלשוימות.

 וישם מקדם בעדן גן "ויטע ח'( ב', )ברזרבית כדכתיב ידן בגו ונתנו וליהועדן



יא ת י שבר-א

 לגן חוץ כהמם לוקח אשר המקום אל החזירו ועתה יצרא, אשר האדם אתשם
 )ב-ש(.עדן

 . ד ק רפ

 קניתי אמרה כי קין, שמו את ותקרא בן ותלד ענינו קין: את ומלרא.
 אתרים ובמקומות בפרשה ורבים הנוך, את ותלד י"ז( )פסוק וכן ה' אתאיש

 וירהמה במתנה או במחיר בין במשפט לאדם שיש מה : י ת י נ ק)רמב"1(.
 )הך*ל(. קנינו קרויומציאה
 )יש"ר(. הבל שמו קריאת טעם בפסוק נזכר לא : הבל אתב.
 האדם את מביאה שמים יראת בלי אדמה עבודת : אדמה עבד היהוקין
 בתנאי רק אבל - אדמה עובד עם להיות מיועד ישראל עם קין. שללמדרגתו
 )ה(. תורתו את וישמור ה' עובד עם גם יה"שהוא
 תהי' ימים כתוב וכן ימים, נקראת תמימה שנה : יפוים כמקץ וייניג.
 )א"ע(. כ"ט( כיה, )ויקראגאולתו

 )ב"ש(, הבל בקמלן שכתוב כמו חלב בקרבנו כתוב ואין : האדמהמסרי
 רצויה, ג"כ ומנחתו רצוי המקריב הבל שהיה : מנחתו ואל הבל אלד.
 )ס(. לרצון הראוי מהמיןשהיחה
 בלתי  שהי' המקריב, קין אל שעה לא : שעה לא מנחתו ואל קין ואלה.
 - ו י נ פ 1 ל פ י 1 )ס(. לרצון ראויה בלתי שהיתה מנחתו אל כן וגםרצוי,
 )ם(. פניםבבשת

 וזהו אף, חרון ולא צער, לשון הוא רובו ל=ל" הסמוך חרה : לקיןויחר
 )הר"ל(. מאד נצטער - למשה ויחר ט"ו( ט"ז, )במדבר רש"ישכתב
 % להצס8- ראוי אין תקנה, איזו לקלקול כשיש כי : פניך נפלו ולמהו.
 )ס(. לעתיד התקון את להשיג להשתדל ראוי אבל שעבר,מה

 שרציתי לך חרה למה שאת... תיטיב אם הלא לך... חרה למהו-ז.
 - דרכיך תיטיב אם הלא רציתי, לא הבבור מנחת ומנחתך הצעיר הבלמנחת
 לפתח תיטיב לא ואם הרמב*1(. ע"פ )הרעל הבכורה רוממות לך, שאת תהיהשאת,
 חטאת  תהגה זאת י*ט( יעד, )זכריה כמו, )חטאת-עונש, רובץ עונשךאהלך
- בו תמשול ואתה הבל, של ואהבתו תשוקתו ואליך מצרים(, עונש -מצרים  
 א"ע(. פי )על רובץ חטאת יצר : ץ ב 1 ר ת א ט ח הר"ל(. פי )עיבהבל
 הבל שהחת הרגיש כי ה', לו שאמר מה אחיוי הבל אל קון ויאמרח.
- ה' לי אמר וכך כך בערמה: לו ואמר ממנו,מרמר  

 הבל וחשב ונתפייסנו,
 )ב"ש(. עוד ממנו נשכר ולאשנתפייס



 יתקרח שיווקיםיוקזטיב

 ענה פניך, נפלו ולמה לך חרה ה',ימה שאלת על : אחיו הבל אל קיןויאמר
 "בגלל* "בעבורא כמו *אל" ומלת פניו, ונפלו לו חרה אחיו הבל שבשבילקין
 כו"ק(. פי )על התפללתי ה"ה הנער אל כ"ז( א', וש"אכמו

 הקללה תבא אותה, עובד שאתה האדמה, מן : האדמה מן אתה ארורי"א.
 א"ע(. פי )על לך כחה תת תוסף לא היא כי -אליך

 בה השתמשת לרז כחה תת תטף לא האדמה את תעבד פיי*ב.
 לכן, קודם שנשתמשת כמו עוד, בה תשתמש לא זה וכנגד אחיך הריגתלכסות
 י מזיק כל על בטבע מבואר הדין בי הרוצח, ענש לפרש הוצרך ולא ; חייךלצרכי
 אחד במקום כשזורעים אדם, בני דרך כי ץ, ר א ב ה י ה ת ד נ 1 ענ - כך ומתוך - י ך ל ה ח כ ת ת ף ס 1 ת א ל )ם(. לו  יעשה כן  עשהכאשר
 )ב"ש(. אחר למקום הולכים - ברכה שם מוצאיםואינם
 העם וירא י"א( כ', )שמות כמו נע נקרא וחרד תחתיו היושב גם : תרנע
 ממקום המטולטל הוא נד אבל לבבו, וינע ב'( ז', )ישעיטו או ויחרדו, -וינעו
 )הר"ג(.למקום

 נושנא כמו סלוח כטעם - מנשוא חטאי. - עוני : מנשוא עוני גדולי"ג.
 ענש, - עון - או ? לי לסלוח יכול שאינך גדול כ"כ עוני האם : הפירסםעון.

 )א"ע(. לסבלו אוכל ולא גדל ענשי ;והפירוש
 הסתר על יורה לעם או ליחיד והגלות הטלטול בי אטהר, ומ16יךיעד.
 )בחיי(. מבעליו משגח בלתי שהוא כמיפנים

 )ם(. ממנו גרועים או המות כמו רעים היים שהם : ונרנע
 )אב(. מוצאי כל אותי שיהרוג הלואי : יהרגני מצאי כלוהי'
 ישמרהו, לא ה' שאם הניר, וקיל  היות - לכל טעם : קיי הרג כל לכןט"ו.
 בפניו אות ה/ ורשם קין... הורג כל לכן ; ואמר ה' עליו ריחם מוצאו, כליהרגהו
 לשמירה לכם מצוה לאות היינו, - לאות לכם הדם והיה י"ג( י"ב, )שמותכמו

)אוה"ח(.
 עוני "גדול קין שאמר כיון : נוד בארץ וישב ה' מלפני קין ויצאטאז.
 תהיה ונד "נע : לו אמר שבתחילה משום מעונשו, מחצה הקב"ה לו מחלמנשוא",
 נוד בארץ וישב - שכתוב וזהו בלבדו, נד של העונש נשאר ועכשיובארץ",

 הזהר(. פי)על
 מעט יבנה ארורים. מעשיו כי העיר בונה ימיו כל י עיר בנה ויחייעז.
 ולא - מעט ויבנה לשם, ויחזור ההוא, המקום מן וינוד וינוע - ועמלבטורח
 )רמב"1(. דרכיו אתיצליח

 בארץ ומושב עיר לו אין הוא כי לבנו, רק לעצמו, בנה לא : עיר בונהויחי
 הרמב"1(. פי )על הנוך בנו כשם העיר שם את קראולכן



יג ת י ש א רב

 שתי לו שלצח הרישוי הבג ה"ה כנראה, , נשכם שתי למך לו ויקחי*ט.
 )וצד"ל(.נשים
 )א"ע(. הכצון : אביכ.

 כל אבי - בעיר ומרי משכנין דיתבי דבל רבהון : ומקנה אהל יורטבאבי
 )ת"א(. מקנה ובעלי באהליםהיצובים
 נחשא עיבידת ידעי דכל רבהון וברזל, נחשת חריט כל לטשכ"ב.
 המלאכה שם כי )ת"א(. וברזל נחשת מלאכת אח היוצעים כל אבי -ופרזלא
 הרמב"ס. 9י )על הקודמים שבפסוקים "אבי* למלה דבק זזהשבפסוק
 כי התו האומניות את למך בני תפסו לכו : וברזל נדחפת חרהט כללטש

, אג"מי. זקנם קין קללת מפני האדמה בעבודת מתברכים יולא
 היה הוא אבל וברת, נחשת חורש היי לפניו גם : וברזל חרש כל לטש

 )נצי"ב(. הכלי ומשבחלוטש

 . ה ק רפ
 )ס(. האנחני המין וקהית תולדות ספור זה : אדם תוקרת מפר זהח.

 1 ת א ה ש ע ם י ה ל א ת 1 מ דב
-  

 כשהכעיסו לפיכך בחירה, בעל
 )ם(. נענשו ה' לפנידומותיו
 אומר עקיבא ר' אותו, עשה אלהים בדמות אדם... תולדות ספריה
 אדם* תולדות ספר "זה אומר, עזאי ובן בתורה, גדול כלל זה כמוך* לרעך"ואהבת
 תעשה אל שנוא שעליך מה : רק נובע כמוך* לרעך מ"חשהבת כי יותר,גדול

 לדשדש לו יש עצמו, לכבוד חושש איננו האדם גם שאם מוסיף, עזאי ובןלחברך,
 אותו. עשה אלקים בדמות שהרי חבר,~בוד

 )ע~
 התוספות(. בעלי רבותינו פי

 לעיל )עיין )בודי( אדם נקראת האשה גם כי : ארם שמם את ויקראב.
 ט"ז(. ג',פרק

 קראם לא שנברא עצמו יום באותו : הבראם בים אים שמם אתויקרא
 התבוניים בחטטיהם שלמים שהיו לפי אדם, אם כי נערים ולאילדים

 )אב(.ההפנימיים
 בדמות יהיו החיים מן הנולדים כל כי ידוע י כצלמו בדמותו ויולדג.

 בדמות בו שנאמר וצלמו בדמותו האדם שנתעלה בעבור אבל ובצלמם,המולידים
 )רמב"0י הנעלה הדמות באוהה היו תולדותיו שאה כאן פירש אותו עשהאלקים

 עד הקריב לא הבל גם כי ההששונים מן צדיק שהיה : כצלמו בדמותוויולד
 )ם(. קיןשקדמו
4 וימת כתוב לא נח ובפרשת *וימת* אחד בכל כתוב כאן : והטתה. 4  

 )מ"ב(. המבול ע"י המא עצמם מחמת כלם מתו שפהלהודיענו



 יתגרה פירושיםייקוטיד

- דה' בדחלתא "נוך והליך : האלהים את חנוך ויתהלךכ"כ.   ויתהלך 
 )ת"א(. ה' ביראתחנוך

 וללמך, לחנוך פרט ימי, כל ויהיו כתוב בכלם י חנוך ימי כל ויחיכ"ג.
 ויהי. כתובונבהם

 כלה שבימיו הנחמה, וזחיי : ירינו ומעצבון ממעשנו ינחטנו זהכ"ט.
 ת ת ף י ס ו ת א ל כדכתיב בעבורו, האדמה שנתקלקלה קין שלזרעו
 קין של זרעו שכלה ומכיון בעולם, וזרעך שאתה זמן בכל היינו - י ך ל ה חכ

 )ב"%. ה' אררה אכבר האדמה מן : נאמר לכך לקדמותה, לוזובהתחילה
 נח היה הדורות בשלשלת ה': אררה אשר האדמה מן ינחמנר...זה
 כל תאכלנה בעצבון יעז( ג', )פרק אמר ולאדם אדם, מות אחרי שנולדהראשון

 )ישעיהו כמו מעשינו, מעצבון וי ממעש.נ אב(. פי )על חייך מי4
 )הר"ל(.' מצרי לי שיש מעצב - מצרי אנחם כ"ד(א',

 . 1 ק רפ
 פרס לעיל )עיין )ח(. לעלם ועבדו ו'( כ"א, )שמות כמו ארוך, לזמן : לעלםג.
 א"ע(. בפרוש ט'ב',

 ם ג 1 )א"ע(. קומתם מגובה שיתמה אותם הרואה לב שיפול : הנפליםד.
 השרים רברביא-בני בני ז ם י ה ל א ה י נ ב )א"ע(. המבול אחר ן: כ י ר חא

 )בחיי(. והשרים השופטים בניש"א(,
 1 ב ל ת ב ש ה 6 ר צ י ל כ 1 לשעבר, : הארם רעת רבה ביה.

 )ס(. שישובו תקוה ואין למוכיח שומעים היו שלא לעתיד, : ע ר קר
 ממחשבת כי לבו, מחשבות יצו נקרא האדם מעשה : לבו מחשבת יצרה.
 )כו"ק(. נוצר הואאלב

 בני כלנצון תהרה דברה רק להנחם, הוא אדם לא כי ידוע : ה' וינחםו.
 )א"ע(. נחם ההש כאלו אחרים בעיני יראה שעשה מה המשחית כיאדם

 בדבורו* עומד שאינו א( : באדם מצויות נחמות שלש : ה'וינחם
 אצל מקומות בכמה נאמרה והשלישית המקבל, בפשיעת ג( : יכול שאינוב(

 ל א ב צ ע ת י 1 י"ס(. כ"ג, במדבר פרחחים ילקוט )דאה ב"פא פי )עלהקב"ה
 יצר שכל האדם, של לבו בגלל כביכול, כעס, היינו התעצב, ה' י 1 בל

 בכל : 1 ב ל ל א ב צ ע וית אב(. פי )על היום כל רע רק היהמחשבותיו
 הזהר(. פי )על נעצב כביכול, הוא, ברשעים דין לעשות מבקש שהקב"הזמן

 בני תולדות של שנה מאות ושש אלף כעבר : ה' בעתי חן מצא ונחח.
 ה' בעיני חן שמצא ,)ומשפחתו( אחד אדם רק ההוא בדור ה"האדם

-  
 ה"ה ובאחד

 )ה(. האדמה על האדם בני, של קיומם את ~"משיך ה'בחר




