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 זאב חלק שני�דברי

 

 בראשית

 

 \.ד� ב\

 ג"תרס

ומה , י על ספר בראשית ובאותה סדרא"מה שכתבתי בעה, עיי� בקונטרסי הראשו�

 :ועתה אוסי� עוד. שכתבתי על חטאו של אד� הראשו�

 

  יא,קפיטל ג

˙ÏÎ‡ Â�ÓÓ ÏÂÎ‡ È˙Ï·Ï ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡ ıÚ‰ ÔÓ‰ ‰˙‡ ÌÂ¯ÈÚ ÈÎ ÍÏ „È‚‰ ÈÓ ¯Ó‡ÈÂ . 

נתחש! שכלו . ידי אכילתו מ� הע  הדעת נולד בו תאוה נמרצה�כי עלכי הנה כתבתי ש� 

ה נגד זוחשב שחטא ב, אחר הנאות הגו� 1עד שנקט עצמו טועה עד הנה שלא רד�, כ!�כל

 ....,  אות� והשלי! אות� אחר גווהבורא האדו� בורא העול� בכל מיני מטעמי� והוא ִבזה

וזהו שאמר ואירא כי עירו� אנוכי . יותעלה בדעתו מעתה לשקוע את עצמו בהנאות הגופנ

 אחביא את עצמי �ואחבא . וחטאתי בזה, כי עירו� אנוכי מכל אלו הנאות, פירוש. ואחבא

כי רצו� הבורא .  שאמצא ויבוא לידי]פרי[לאכול להשביע מכל , ל מיני הנאותלהנאות מכ

 .אד��שברא כל אלה להנות בה� בני

מצד ,  וג� נמזג הגו� מ� האר  ויש בו נשמת אלוהעלולוהוא והנה האד� מצד שהוא נברא 

ורוצה , ברא מפני זה התשובה, היודע כי יצר גבר על השכל' וד. גופו הוא עלול לחטוא

ואחר מעשה הרשע יראה וידע שחטא , והנה א� האד� ִיָ*תה לחטֹא. בתשובה ונות� יד לשוב

 .�ר עווהוא רחו� יכפ. ולא אעשה עודנגד רצו� הבורא ואומר חטאתי 

 מי אמר �מי הגיד ל! כי עירו� אתה : הוא ברחמיו אל אד� ואמר לו�ברו!�לכ� בא הקדוש

אז , א� לא תעשה כמעשה זאת להטביע את עצמ! בהנאות הגופניות. ל! או מי ִלמד ל!

 א� �והשתא עוד יש ל! תקוה . ודאי אי� זה אלא מפני שאכלת מע  הדעת, נקראת עירו�

אז אקבל תשובת! ותהיה , קבל עלי! שלא לאכול עוד מעתהאבל א� ת. שחטאת ואכלת

תקבל , מאחר שעשית זאת,  רוצה לומר�המ� הע  אשר צויתי! ואכלת . כאילו לא אכלת

זהו המ� הע  אשר צויתי! לבלתי אכול ממנו . עתה עלי! לבלתי אכול ממנו שוב בשו� פע�

 .אכלת

 

·È (Ì„‡‰ ¯Ó‡ÈÂ :Ó ÈÏ ‰�˙� ‡È‰ È„ÓÚ ˙˙� ¯˘‡ ‰˘‡‰ÏÎÂ‡Â ıÚ‰ Ô. 

עד שנענה , אלא שהאשה מיללת וצועקת עליו, כי האד� לא רצה לאכול, כתבתי כבר ש�

. היא נתנה לי בחזקה, שתהיה תמיד עמדי, האשה אשר נתת עמדי: ויאמר האד�. לצעקתה

רק היא נתנה לי מ� הע  בתו! שאר , אני לא רציתי בשו� אופ� לעבור על מצות! ולאכול

                                                           
 .כ.צ. י� כמו על שלא רד� 1
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. ואוכל עוד פע� אחרת, נולדה בי תאוה חזקה וגדולה, כיו� שאכלתיו. המאכלי� ואכלתי

 .2כמה שאמרו במדרש אכלתי ואוכל, והנה לא החזיק אד� הראשו� יד הפשוטה לתשובה

 

‚È („ ¯Ó‡ÈÂ '‰˘‡Ï :˙È˘Ú ˙‡Ê ‰Ó ?‰˘‡‰ ¯Ó‡˙Â :ÏÎÂ‡Â È�‡È ƒ̆ ‰ ˘Á�‰. 

 שברא את האשה  צוה לאד� שלא יאכל מע  הדעת קוד�הוא�ברו!�הקדושהנה :/ ד� ב/

, ומה שאמר לי האד� בעלי, הלא לי לא צוית: הוא�ברו!�קדושותוכל האשה להשיב ל. לעזרו

צוה לאד� שלא ' אבל יודעת היתה האשה כי ד. אי� אני בכלל עונש א� לא אשמע לדבריו

ולכ� חטאה בזה שנתנה לאד� לאכול נגד רצו� הבורא וכפאה אותו , יאכל מע  הדעת

אלא מה זאת ,  לא שאל למה אכלת�הוא מה זאת עשית �ברו!�שאל הקדושועל זה . בדבריה

 .עשית שנתת וכפית לאד� שיאכל מע  הדעת נגד רצונו

ש� במסכת שבת , ל בה זוהמהבא נחש על חוה והטי: הנה אמרו רבותינו זכרונ� לברכה

י סינ�אומות שלא עמדו על הר. סיני פסקה מה� זוהמת�� ישראל שעמדו על הרא, ד� קמו

שהנחש לא היתה יכולה לפתות את , דהנה כתבתי לעיל, ונראה לומר. לא פסקה זוהמת�

כי היא היתה , א� חוה היתה שמעה בעצמה ציווי מפי המקו� שלא תאכל מע  הדעת, חוה

אלא שהנחש . ובשו� אופ� לא היתה מורדת נגד עושיה, מעשה ידיו של מקו� ברו! הוא

אלא מלא! היה שִקנא באד� ,  מעול� כאלהואה�ברו!�הקדושלא צוה : הטעה באמרה

וזה , שלא יבוא למדרגת המלא! או לעילא מיניה, הוא צוה כ� לאד�, שהיה מובחר הברואי�

 .נכנס באזנה

אשר ישנו פה ואשר איננו פה  "�סיני כול� עד סו� כל הדורות �והנה ישראל עמדו על הר

. ביכולת לשו� בריה לפתות אות�אי� , הוא�ברו!�הקדושושמעו התורה מפי , "עמנו היו�

נהרגי� ונשחטי� ונשרפי� על דברת קדשו ', ועוד היו� עמדו על מעמד� לשמור תורת ד

 .מלהבות אש

, 3 כמו שאמרו רבותינו זכרונ� לברכה�, א� ששמעו קולות וראו הברקי�, אבל האומות

 אבל התורה לא �, עוז לעמו ית�' ד: והוא השיב לה�, שבאו אל בלע� לשאול מה יו� מיומי�

לא כ! צוה : לכ� יכולת בנביאיה� לכזב אליה� ולומר. סיני�כי לא עמדו על הר, שמעו

 .אלא כזה וכזה, המקו�

כי הוא שמע הצווי מפי , לא יכול הנחש לה.יא את אד�. וזה כוונת המאמר בגמרא

. לא כ! צוה המקו�: אלא בא נחש על חוה והטיל בה זוהמא לומר. הוא�ברו!�הקדוש

� שאי, פסקה מה� זוהמת�,  תורתוהוא�ברו!�הקדושסיני ושמעו מפי �ישראל שעמדו על הר

סיני ולא �האומות שלא עמדו על הר. יר� מדעת קונ�ביכולת בשו� אד� ובשו� בריה להע

וכל הרוצה ליטול את הש� ולומר שלא . לא פסקה זוהמת�, הוא�ברו!�הקדוששמעו כ� מפי 

 .שומעי� ה� לו, וכזביה�אלא כשקריה� , צוה המקו� כ�

                                                           
 .אכלתי ואוכל, אלא ואוכל, ר אבא בר כהנא ואכלתי אי� כתיב כא�"א: יב, יט) וילנא( בראשית רבה 2
 אמרו לו דומה שהמקו� ,נתקבצו כל אומות העול� אצל בלע� ב� בעור:  מכילתא דרבי שמעו� בר יוחאי יט3

אמר לה� שוטי� שבעול� כבר נשבע שאינו )  י, כטלי�תה( למבול ישב 'ה' מאבד את עולמו במי� כעני� שנ
אמרו לו ). נד ט' ישע(כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על האר  ' מביא מבול לעול� כעני� שנ

 אמר לה� אינו מביא לא מבול שלמי� ולא מבול ,ודאי מבול שלמי� אינו מביא אבל מביא הוא מבול שלאש
)  יא, כטלי�תה(עוז לעמו ית� '  האמר שנ, אמר לה� תורה הוא נות� לעמו,מרו לו והקול הזה למהא. שלאש

 , כטלי�תה(יבר! את עמו בשלו� ' אמרו לו א� כ� ה).  טז,איוב יב( עמו עוז ותושיה אמרואי� עוז אלא תורה שנ
 ).יא
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רק אד� אמר . האזהרה מפי!./ ד� ג/אני לא שמעתי : הוא�ברו!�קדושוזה שהשיבה חוה ל

שהפ! , 5"ושאיה יוכת שער" וכמו 4"והאדמה תשאר שממה" מלשו� �ובא הנחש והשיאני , לי

 ותאלא מלא! בקנא, אי� רצונ! בכ!ו ותו באמרו לי שאי� אתה צוית עליוועירב לי שכלי בכזב

 .ו תקפני יצרי ולא הנחתיו עד שאכל ג� הואוכיו� שאכלתי ממנ. צוה כ� ואוכל

 

„È („ ¯Ó‡ÈÂ 'ÎÂ ˙‡Ê ˙È˘Ú ÈÎ ˘Á�‰ Ï‡ ÌÈ˜Ï‡'. 

ה היותר והוא הי, ייה שנברא לשמש את האד�הנה כבר אמרתי לעיל כי הנחש היתה בר

יתרו� הזה כזבה על וב.  כח הדיבר�כ��נת� לו ג' כי ד, מכל בהמות וחיותנבחר בכל הברואי� 

שאילו שאלו , מכא� שאי� מהפכי� בזכותו של מסית, רשי פי"והנה רש. חוה עד שנתפתתה לו

ולפי דברי . ל"עכ, דברי מי שומעי�, היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד, למה עשית זאת

 והיא לא שמעה מפי, כי הנחש לא ִפתה אלא את האשה, לעיל לא יכול לטעו� ולהשיב כזאת

כיזב , אלא חטא3 היה שביתרו� שלו שנת� לו המקו�, ואי� לו להשיב דברי הרב, המקו� כ!

 .שהיית ערו� מכל,  שחטאת ביתרו� של!�כי עשית זאת ' לכ! ויאמר לו ד. וִשקר וִפתה

והנה מכל בהמה . שניטל ממ! כח הדבור, לפיכ! ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה

יכול האד� ליקח ממנו איזה , ד� למשול בו ולהכריחו תחת ידוא� יודע א, ומכל חית השדה

חיי� �וכ� שאר בעלי. אסר אריות למרכבתוכמו שאמרו על איזה קיסר רומי ש, תועלת לצרכו

וזהו ארור אתה מכל הבהמה ומכל . אינו יכול האד� ליטול שו� תועלת ממנו, חו  מהנחש

  .ת שו� תושיהכי על גחונ! תל! ולא תוכל לעשו? ולמה. חית השדה

הנה הוא , הנה א� יש לאיזה בריה איזה תענוג והוא משיג תענוגו. ועפר תאכל כל ימי חיי!

אבל נחש עפר לחמו וזה יש לו בכל מקו� ולא . ויש לו תענוג גדול ונייח רוח, ממלא תאותו

, אי� מוצא בו אלא טע� עפר, שא� אוכל מה שאוכל מכל מעדני�, יהיה לו שו� תענוג בעול�

 .וזה ועפר תאכל כל ימי חיי!, ואי� לו שו� נייח רוח בחייו

 

ÂË (ÎÂ ‰˘‡‰ ÔÈ·Â Í�È· ˙È˘‡ ‰·È‡Â'. 

, ולנחש אי� לו שו� תאוה או תענוג בעול�, והנה מאחר שאי� לאד� שו� תועלת מ� הנחש

ואיבה : לכ! נאמר בקללה. כ לא ישחיתו ולא יזיקו זה את זה"א, אי� לה� זה על זה כלו�

הוא .  תהיה תמיד ביניכ�\:ד� ג\5ִנאה כבושה .  ובי� האשה ובי� זרע! ובי� זרעהאשית בינ!

יע� כי ארס הנחש בי� ,  האד� כשיראה אות! יהיה כל מגמתו לרצ  את מוח!�ישופ! ראש 

וכיו� שִקצ  את ראש! , וכדי לשמור מארס הנחש יבקש תמיד לקצ  ולכתת את ראש!. שיניו

מפני שהנחש זוחל על האר  ואי� לו תקומה אינו , שופנו עקבואתה ת. לא תוכל שוב להזיקו

מ רופא מומחה יכול "אבל מ, וא� שמש� ממיתו, יכול לחבל את האד� אלא בעקבו

 .מאחר שהתחיל לשורפו רק בעקבו, לרפאותו מהרה שלא ימיתנו הארס

 ,רושפי,  בזמ� שיהיה ראש�והוא ישופ! , רששפי, החיי� על התורה�אור' וראיתי בפי

',  עקב וכ, כשיהיה בירידה,ואתה תשופנו, מצוהשיגדיל מעלתו ויתנשא בבחינת התורה וה

 .ל"עכ

 

                                                           
 . יא, ישעיה ו4
 . יב, ישעיה כד5
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ÊË (ÎÂ ‰·¯‡ ‰·¯‰ ¯Ó‡ ‰˘‡‰ Ï‡'. 

לא בלשו� ארור ולא , לא ִקלל את האד� ולא את האשה, הנה המרח� ברחמיו הגדולי�

אלא . ארורואותו כבר ִקלל ב, מהמדיח שִגרה בה�, כי ה� נפתי� מהמסית, בלשו� קללה

ד� יפה : 6ל"והוא כי אמרו חז. לא פירש לה� אלא ענש�, מאחר שחטאו וראוי� לעונש

הנה הרביתי ל! ד� : הוא�ברו!�הקדושואמר , וידוע דִרבוי הד� הוא גור� תאוה. לאשה

 החטא נהפ! והיה לה ִרבוי דיי�לוע.  והוא ברכה לאשה ויפה הוא לה,הרבה יותר מאיש!

 אחת קצת ,ובשעת הווסת כל אשה חולי, ל ידו יש לה ווסת הידועע. הד� לחולי ומכאוב

ובכל הלידה ולידה מתחדש בה .  וג� ִרבוי הד� יפה לבני� שתלד הרבה בני�,ואחת הרבה

, אל האשה אמר הרבה ארבה, וזהו פירש הקרא. ות לאחת יותר ולאחת פח,לי לידהבח

 זה ד� הנדה שיהיה ל! עצבו� ,! עצבונ–  מעכשיו,שארבה ל! הרבה והיה לטוב!מה , רושפי

מעכשיו , 8עלו שני� וירדו ארבע,  שהיה עד עכשיו זרע! לברכה לחדות לב!,והרונ!. 7ממנו

 ,ואל איש! תשוקת!,  אכילת! מע  הדעתידי�לותחת כי עוררת התאוה ע. לדי בני�בעצב ת

ות! ג� א� ימשל ב! וישפיל א, והוא ימשל ב!. תמיד תוקד בקרב! אש של תאוה לאיש!

וכל זה . בכל זה יהיה ל! תשוקה אל איש!, ג� א� הוא יכה אות! ויקלל!, להיות לו לשפחה

 .אלא עונש כרחמי האב, ואי� בזה קללה, אינה אלא עונש המגיע על חטאה

 

 \.ד� ד\

ÊÈ (ÎÂ ¯˘‡ ıÚ‰ ÔÓ ÏÎ‡˙Â Í˙˘‡ ÏÂ˜Ï ˙ÚÓ˘ ÈÎ ¯Ó‡ Ì„‡ÏÂ'. 

נתעוררה בה תאוה , ע  הדעת אכילתה שאכלה האשה מדיי�לכי ע, הנה לעיל הבאתי

והיא מיללת עליו , עד שהוא מאס בה, ומשתוקקת תמיד להיות ע� בעלה לתשמיש, גדולה

 דיי�לי עיו יודע כמה גדול התענוג לאד� ארצואינ, שאי� לו שו� יחס אל התאוה, בקולה

 כמה גדול התענוג א� ימלא !כ�רויודע אח, א תאוהו אכילת הפרי ג� לו תבדיי�לתאוה וע

ואז באמת . עד ששמע לקולה ואכל מפרי ע  הדעת אשר נתנה לו, תאותו ולא הרפה ממנו

�ברו!�הקדושוזהו שאמר לו . והיה להוט תמיד למלא תאותו ולענג את גופו, נולדה בו תאוה

אני , רושפי, כי שמעת לקול אשת! ותאכל מ� הע  אשר צויתי! לאמור לא תאכל ממנו: הוא

 . אכלת�כ��ועכשיו אתה ג. כל ממנו הבאי� מכוח! לא תאצויתי! לאמור לאשת! ולכל

רק להעביר ', ד' א לא רצה לעבור את פיוכי ה, לא קלל את האד�. מה בעבור!ארורה האד

 תאות אשתו כדי למלאות, וכדי שיבוא לידי כ! לידע כח התענוג הארציי, מעליו יללת אשתו

 שמעול� לא יהיה לאד� תענוג הוא�ברו!�הקדושלכ� ִקלל . אד��ולהתענג בתענוגות בני

 )פסוק יג(ד "וכ� אמר החכ� במשלי י. תהיה אחריתה תוגה, לכל שמחה שתבא לו, של�

, רושפי. ! בעצבו� תאכלנה כל ימי חיי!וזהו ארורה האדמה בעבור. אחריתה שמחה תוגהו

��לאחריתה של שמחת עו, יהיה מחובר בעצבו�, דהיינו חיי� של שמחה ותענוג, ג� ימי חיי!

 . באדמה תהיה תמיד תוגהאבה

 

‰„˘‰ ·˘Ú ˙‡ ˙ÏÎ‡Â ÍÏ ÁÈÓˆ˙ ¯„¯„Â ıÂ˜. 
                                                           

כל אשה : מ"תנא משו� ר.  כ! דמי� יפי� לאשה�שאור יפה לעיסה כש� שה: תני רבי חייא:  ב, נדה סד6
 . בניה מרובי��שדמיה מרובי� 

ארבה . הרבה בזמ� שהאשה רואה ד� נדתה בתחלת וסתה קשה לה: נוסחא א פרק אאבות דרבי נת� ' עי 7
בזמ� שהאשה מתעברת פניה מכוערות ] והרנ![עצבונ! . בזמ� שהאשה נבעלת תחלת בעילתה קשה לה

 .חדשי� הראשוני�' ומוריקות כל ג
 .בו ביו� עלו למטה שני� וירדו ארבעה:  אבות דרבי נת� נוסחא א פרק א8
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רק , שלא לעבוד עבודת פר! לעבוד את האדמה, א� תרצה לישב במנוחה ושמחה, רושפי

רק בזעת אפ! . כי היא תצמיח ל! קו  ודרדר, ג� זה לא יעלה ל!, תרצה לאכול עשב השדה

כרונ� זכמינו  חאמרושו כמ, כל לח�שתאצרי! אתה לעבוד עבודת פר! עד . תאכל לח�

ולכל זה לא היה צרי! . אד� חרש וקצר ועמר ודש וטח� ולשה ואפה עד שאכל לח�: 9ברכהל

 .כי הביא האיל� גלוסקאות וכלי מילת, עד עתה

 האד� ישר \:ד� ד\ ברא את הוא�ברו!�הקדושוהנה . עד שוב! אל האדמה כי ממנה ל;קחת

 זו �לשמרה ,  זו מצות עשה�לעבדה , 10ברכהלכרונ� זבותינו ר רשוכמו שפי, לעבדה ולשמרה

כדי שיגביר הרוחני על , וחומרו זו עפרו מלמטה, לקח נשמתו מלמעלה. עשהתא מצות ל

המלאכי  מ� לואפי, יה האד� יותר מ� כל הברואי�ואז יה, וזה תכלית הבריאה, הגשמי

 ,11ְו?ָד� ִ<יָקר ַ<ל ָיִלי�. 'ד את דש� מצא כדי מדתו לעבוו, עד��ולתכלית זה שמו בג�. מעלה

, למה נקרא שמו אד�: ל"והנה אמרו רז. ר עליו בזיעת אפ! תאכל לח�ז ונגד�ע��ונגרש מג

, וא� זכה ומדמה צורה ליוצרה, נקרא אד� מפני שהוא עפר מ� האדמה: פירושי�' לזה יש ב

, ק אחור וקד� צרתנידרשו על פסו, וכ� איתא במדרש רבה.  אדמה לעליו��נקרא שמו אד� 

 .אומרי� לו יתוש קדמ!, לא זכה, אומרי� לו אתה קדמת למלאכי שרת, זכה אד�

כדאיתא , נברא העול�וברא התשובה קוד� ש,  הלא חפ  חסד הואהוא�ברו!�הקדושוהנה 

והנה ג� לאחר . 'וכדברי� נבראו קוד� שנברא העול� תורה תשובה ' ז.: דס פסחי� נ"בש

יש לו תקנה , הוא�ברו!�הקדושג� א� חוטא הרבה נגד . יש לו תקנה, �דע��שנגרש האד� מג

בזמ� : השמעו� ב� יוחאי בברכות ל'  ראמרשו וכמ,  שמירת התורהדיי�לאו ע,  תשובהידי�לע

. ועמדו זרי� ורעו צאנכ�: שנאמר,  אחרי�דיי�למלאכת� נעשית ע, � רצונו של מקו�שעושי

מפני שהוא עפר מ� , והרי הוא אד�, לעליו�יצא ממדרגת אדמה ,  שחטאדיי�להאד� ע

הוא מגיע למדרגה , אבל א� הוא חוזר בתשובה, ונגזר עליו בזיעת אפ! תאכל לח�, האדמה

אלא מלאכתו נעשית , ו בזיעת אפוואז אינו צרי! לחרוש ולזרוע לאכל לחמ, אדמה לעליו�

 . אחרי�דיי�לע

מה תאכל לח� עד שוב! אל האדבזיעת אפ! : הוא�ברו!�הקדושוזה שרמז ואמר לו כא� 

 נבראת להיות לוקחת מ� אותה האדמה שלתכלית זה,  שחטאתדיי�לאתה ע. כי ממנו לוקחת

.  אדמה לעליו��שתבוא למדה זו ,  תשובה מאהבה תגיע ותתק�דיי�לאבל ע. אדמה לעליו�

 פ! תאכלאבזיעת . ולא תצרי! אתה בזיעת אפ! לאכול לחמ!, ואז יעמדו זרי� ורעו צאנכ�

 אל הזדי יל שתעשה תשובה ותשוב ע, רושפי.  רק עד שוב! אל האדמה,אבל לא תמיד, לח�

, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. א! חטדיי�לע, כי ממנו לוקחת, אדמה לעליו�, אותה האדמה

,  ואל עפר תשובהזדי יל ע, על יסוד הרוחני,  זה יסוד הגשמי�על אשר הגברת העפר , רושפי

ואל עפר ,  א� תשאר בעפר! ולא תשוב בתשובה מאהבה�י עפר אתה כ. ונגזר עלי! מיתה

 .יעשה גופ! נמי עפר, תשוב

 

Î (ÈÁ ÏÎ Ì‡ ‰˙È‰ ‡È‰ ÈÎ ‰ÂÁ Â˙˘‡ Ì˘ Ì„‡‰ ‡¯˜ÈÂ. 

                                                           
 וקצר וחרש עשזר עד אחת לוגמה טע� ולא הראשו� אד� יגע כמה: ב, ו) ליברמ� (ברכות מסכת תוספתא' עי 9

  .לפני אילו כל את אני ומוצא ריתבשח עומד ואני אכל כ! ואחר ואפה ולש והרקיד וטח� וברר וזרה ודש ועמר
אלהי� את האד� ויניחהו בג� ' ויקח יי) בראשית ב(תא חזי מה כתיב : קסה בזוהר תרומה  מקור הדברי� ב10

אבל דא רזא דפקודי אורייתא לעבדה אלי� , ותנינ� לעבדה ולשמרה אלי� קרבני� וכלא חד, עד� לעבדה ולשמרה
ב לקוטי "בתי מדרשות ח' ועי.  מאה ושתי� וחמש שייפי� תתאי�ולשמרה אלי� תלת, ח שייפי� עלאי�"רמ

 .ה והנראה לי"ובמאור ושמש דברי� פרשת עקב ד, ויניחהו בג�. ה ד"מדרשי� כתבי יד ד
 . יג, תהלי� מט11
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 דיי�לכי ע, והנה כתבתי לעיל. רותה חוהושינה לק,  למה לא קרא שמה חיה\.ד� ה\, והקשו

וג� נולד התאוה , אוות חדשותנולדו בו ת, שהסיתה את האד� לאכול מפרי ע  הדעת

ס "ל בש"וכ� אמרו רז. א חיחיות הצער לא נקר. וזה חיות האד� ותענוגו, למלאות התאוה

ובו . � בגופומי שאשתו מושלת עליו ומי שייסורי� מושלי: חייה� אינ� חיי�' ג: בביצה ל

יקרי אבל זה אינו החיות הע.  ִפתויה גרמה ונולדה על ידהדיי�להאשה ע, החיות החדש

 ג� היא 12 נחשדיי�למשו� דע, כמו חויה, קראה חוהולכ� שינה שמה . נברא האד� לוש

חי , חית ארציי, רושפי, היתה א� כל חיהיא וזהו ויקרא האד� ש� אשתו חוה כי . נתפתתה

ה " ואבה�ל�ה מרמז לעו"כי י, כי אמרו היודעי בינה, ל"ועוד י. חדש שלא היה מתִחלה

 .כ! לא קראה חיה אלא חוה. הזה�ל�פכה החיות לחיות העווהיא ה, הזה�למרמז לעו

 

 ד"תרס

 \:ד� כג\

‡Î („ ˘ÚÈÂ 'Ì˘È·ÏÈÂ ¯ÂÚ ˙Â�˙Î Â˙˘‡ÏÂ Ì„‡Ï ÌÈ˜Ï‡. 

כי האד� אשר היה מובחר , ויהיו שניה� ערומי�, עד� קוד� החטא�הנה כל זמ� שהיו בג�

 ותענוגו ,דה ונשמתו מכסא הכבולה ממלאכי השרת שהיה לו גו� מ� האדמהברואי� למע

ולא היתה תאותו אלא לעשות , והיה עזר לנשמה,  הגו� היה טפל לנשמה,'היה לעבוד את ד

 כיד שהוא , איברי המשגל ממש כשאר אברי האד�והיו, בי� האיש בי� האשה, רצו� בוראו

אלא בעת , ולא עלו על דעת� לשו� דבר. כ� היו איברי המשגל, כלי להניח תִפלי� והוא בגלוי

לא צרי! , כי הגו� היה עבד הנשמה. לי תאות בשרבהיו משמשי� , י� פריה ורביהקיהצרי! ל

, אבל אחר החטא. כמו שאי� מכסי� את הראש וידי� ורגלי�, לה� למלבוש כלל לכסות

כי היו להוטי� , ונעשו כלי המשגל ערוה, וִקבל הגו� שליטה על הנשמה, עורר תאות�תשנ

, והראייה מעורר התאוה, ענוג הגו� יותר גדול מהמשגלכי אי� ל! ת, אחר בולמוס של עריות

וזה חרפה גדולה לאד� , ובעת שִיצרו תקפו אינו שולט בגופו כלל, וזהו תאות בהמיות

 .צרי! הוא לכסות את הערוה, וכדי למעט התאוה, שנמשל כבהמה נדמה

 ,ד�אלא נת� דעה ובינה בא,  נעשה חייט ותפר לה� בגדי�הוא�ברו!�הקדושולא תאמר ש

מאחר שלא היה לה� עוד רשות להמית בהמה ,  נת� דעה באשה,מאחר שצרי! לה� כסוי

לאד� נת� ו. שתהיה האשה טֹוה את העזי� והצמר מהכבשי�, ולעבוד מעור� איזה עבודה

דבר : י כא�" רשתבכשו וכמ, כדי שיהיה למלבוש תפארת, �כ�רבינה להכי� את המטוה אח

וכ� אמרו . ל"עכ, ועשה לה� כתנות ממנו, שהוא ר! וח�כגו� צמר הארנבת , הבא מ� העור

ויעש אינו משמע . כ לבש"ואח, אד� הראשו� גזז וִלב� וִנפ  וטוה וארג וצבע ותפר: 13ל"רז

.  גבי מל! מצרי�14 ויעש לה� בתי�מוכ ,אלא שצוה או הניח לעשות, מו עשהשהוא בעצ

לאד� , בינה לאד� ולאשתושנת� דעה ו, אלקי�' וזהו ויעש ד. 15'ויעש המל! את בית ד

שיארוג ויצבע ויתפור מה שתלבי� ותטוה אשתו מ� הצמר אשר גזז מ� הבהמות לעשות 

 .שנת� לה� חכמה ובינה האי! ילבישו אות�, וילביש�. כתנות עור שבאי� מ� העור

                                                           
 .כ" יצ� ִחיְויה 12
 וטווה וצבע ונפס ולב� שגזז עד חלוק לבש ולא הראשו� אד� יגע כמה: ב, ו) ליברמ�(תוספתא ברכות ' עי 13

 עומד ואני ומשכימות שוקדות אומניות כמה לפני אילו כל את ומוצא בשחרית עומד ואני לבש כ! ואחר וארג
 .לפני אילו כל ומוצא בשחרית

  .ָ<Gִי� ָלֶה� ַוFַַע5 ָהֱאלִֹהי� ֶאת ַהְמַיCְדֹת ָיְראAִ Bי ַוְיִהי: כא, א שמות 14
Kִי� ֲעֵצי תֶא ַהHֶֶלְ! ַוFַַע5: יב, י א מלכי� 15  ָבא לֹא ַלNִָרי� Bְנָבִלי� ְוִכMֹר3ת ַהHֶֶלְ! Bְלֵבית ְיקָֹוק ְלֵבית ִמְסָעד ָהLְלמ;
Kִי� ֲעֵצי ֵכ�  .ַהOֶה ַה�3F ַעד ִנְר?ה ְולֹא Lְלמ;
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אלו בגדי אד� הראשו� , מאיר מצאו כתוב כתנות אור' בתורתו של ר:  איתא16במדרש רבה

חלקי� כצפור� ונאי� : יצחק רביא אמר.  רחבי� מלמטה וצרי� מלמעלה17ינסשה� דומי� לפ

 .כ"ע, הבאי� מבית שא�, ככלי פשת� הדקי�: יצחק' אמר ר. כמרגליות

, ונראה לומר?  אות אחת\.ד� כד\ת או משונה  חסר אות אחורהת�פרו אפשר ס"ח, וקשה

שהיו יודעי� לארוג , ו בינה יתירה באד� ואשתהוא�ברו!�הקדושדהא כתבתי לעיל שנת� 

ולתק� מצמר הרחלי� וגמלי� וארנבת בגדי� ללבוש לאד� ואשתו להוד והדר לכבוד 

 אות אחת ובלי ספק ג� ש� אירמ' חלילה שהיה משונה בספר תורה של רוהנה . ולתפארת

�כתנות אור : מ כתוב"אלא שמצאו כתוב בתו! חדושי תורה של ר. היה כתוב כתנות עור 

 האיר עליה� אור חכמה ובינה מלמעלה הוא�ברו!�הקדוש, רושפי, הראשו�אלו בגדי אד� 

כמו הפינס הזה , שה� דומי� לפינס, שידעו והבינו ומצאו לעשות בגד מהודר כזה, עליה�

לכ� האיר הוא למטה על האר  . ויש למעלה כסוי עליו, שאד� נושא בידו להאיר עלי דר!

, הבגדי� היו נאי� ומהודרי� למטה. אשו�רה�ד�כ� היו הבגדי� של א. ולמעלה הוא חוש!

 למעלה נקראו צרי� אמרו, מתו! שחטא ונאס�. � מלמעלהאבל צרי,  רחבי� למטהדהיינו

 .מלמעלה

מפני שהוא , מ� כסותלמה נקראו ש, 18ל"כי אמרו רז. חלקי� כצפורי�: יצחק רביא אמר

 ר חלקי� כצפור�וזהו שאמ. ה בגדי� היא מסיתה את האנשי� אחרידיי�לע, סותה באשה

 בגדי אשה א� ה� נאי� דיי�לאד� נחלקי� ונלכדי� ע�חלקי� שבני. א� ה� נאי� כמרגלית

 . כמרגלית

שה� מיפי� את גו� האד� וצריכי� , יצחק אמר ככלי פשת� דקי� הבאי� מבית שא�' ר

כ! בינה יתירה �כל. ומיפי� גו� האד�. היותר החכ�לפי חכמת האומ� , עבודה רבה ויתירה

 .שידעו לעשות כאלה,  ואשתואשו�רה�ד� באהוא�ברו!�הקדוש� נת

 

·Î („ ¯Ó‡ÈÂ 'Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„Ï Â�ÓÓ „Á‡Î ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰ ÌÈ‰Ï‡, ÌÈÈÁ‰ ıÚÓ Ì‚ Á˜ÏÂ Â„È ÁÏ˘È ÔÙ ‰˙ÚÂ 
ÌÏÂÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â .ÎÂ Â‰ÁÏ˘ÈÂ'. 

ולמה מנע את האד� שלא יחיה , וכי צרות עי� יש לפניו, והנה כא� שואלי� המפרשי�

 שיהיה למעלה הרבה , ברא את האד� ישרהוא�ברו!�הקדוש, נה כבר כתבתיה. לעול�

 דיי�לוע. בינה יתירה יותר ממלאכי השרתונת� בו ,  שיזכ! את גופודיי�לממלאכי השרת ע

 נראה כמו שיש �כ��א. ונמשל כבהמות נדמה, כבוד ממנוונוטל ה, החטא נטרד ממחיצתו

 �כ��א. 19ירא עמיקתא ושוא תשועת אד�כי האד� נפל מאיגרא רמא לב, חסרו� בבריאה

 .ו"היתה בריאת האד� להבל ולריק ח

ו� ונגיע לתכלית נכו� כדי שנדע לעבוד את המק, לכ� בעל הרחמי� נת� לנו תורתו הקדושה

ולהתענג בכל עד� שש� מצא כדי מדתו לאכול �וא� נשאר האד� בג�. הבא�לחיי העול�

וש� היה , הזה�ל�אחזו בולמוס של תענוגי העו, הדעת� שאכל מע דיי�לוהוא ע, תענוגי עול�

                                                           
 בתורתו וילביש� עור כתנות ולאשתו לאד� אלהי�' ה ויעש: 'ה ויעש יב ה"ד כ פרשה) וילנא (רבה בראשית 16
] לפנס: ובילקוט שמעוני רמז לד[ לפיג� דומי� שה� הראשו� אד� בגדי אלו אור כתנות כתוב מצאו מ"ר של

 ככלי יצחק ר"א, כמרגליות ונאי� כצפור� היו חלקי� אומר רביא יצחק' ר מלמעלה וצרי� מלמטה רחבי�
 ...לעור דבוקי� שה� עור כתנות, שא� מבית הבאי� הדקי� פשת�

 .ספנ: צ פירש" ריי17
 שהאשה סותה לשו� הוא וצבעוני�": סBתו ֲעָנִבי� Bְבַד� ְלב;.Fַ>ַ 3ִי� Aִֵ<ס] "יא, בראשית מט[' על הפס י"רש 'עי 18

 .בה עיניו לית� הזכר את בה� ומסיתה לובשת�
 .?ָד� B.Gְַעת ְוָ.ְוא ִמPָר ֶעְזָרת CָנB ָהָבה: יג ,ס תהלי�פ "ע 19
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כי נטרד אז ,  חלילה פלסתרהוא�ברו!�הקדושואז נעשה מעשה , מקו� לשקוע בתענוגיו

 לא היה אלא שיגיע הוא�ברו!�הקדוש \:ד� כד\ורצו� . אבה�ל� ומהעוהזה�ל�האד� מהעו

ברא העול� כי לא נ, שיהיה מובחר הברואי�, הוא�ברו!�הקדושהאד� למטרת חפצו של 

הקדושה '  הוצר! לקבל תורת ד,חש! תארוו, תווכיו� שלא נשאר בטהר, אלא לצוות של זה

  .20כי ?ָד� ִ<יָקר ַ<ל ָיִלי�, לידע דרכו בקודש ולהגיע למחוז חפצו

Cַח ָ<ֵעֶמק ַרְגָליו, והנה מצינו שליחות וכ� . שאי� לו השגחה עוד על זה,  ששלח ממנו21כמו .;

 .מר על כח שיש לו יד בחכמהנא, מצינו יד

 האד� נברא רושפי, אלקי� ה� האד� היה כאחד ממנו' ויאמר ד. ועתה נבוא על נכו�

וזהו ה� . אחד מיוחד' פי,  כמעט שכב אחד הע�22כמו שמצינו. שיהיה היותר מובחר בינינו

כ� נברא שיהיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע היותר , כאחד מיוחד, האד� היה כאחד ממנו

,  שישלח ממנו כוחו הר� והנשגברושפי, פ� ישלח ידו, נשקע בתאותיוועתה שחטא ו. חדמיו

 הוא�ברו!�הקדושורצו� . ואז נשחת תכלית הבריאה,  שיבקש תמיד למלאות תאוותיודיי�לע

. אלא ולקח ג� מע  החיי�, שלא נשקע רק בתאוותיו הבהמיות, הוא ולקח ג� מע  החיי�

לכ� אי� . שג� מזה אל יניח ידו, ל וחי לעול�בא,  העול�תענוגישיאכל וישבע מ, רושפי, ואכל

 .ישקע בתענוגיו ולא יגיע לתכליתו כלל, כי בג� עד� מקו� תענוגי�, מקומו שו� פה בג� עד�

 

‚Î („ Â‰ÁÏ˘ÈÂ 'Ì˘Ó Á˜ÂÏ ¯˘‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡ „…·ÚÏ Ô„Ú Ô‚Ó ÌÈ˜Ï‡. 

וא� לא . מה לעליו�אד. כי מצד רוחניות אד� הוא נקרא אד�, הנה כבר הבאתי למעלה

וא� , הנה הוא לוקח מלדמות לעליו�,  החטאדיי�לוע, הרי הוא אד� עפר מ� האדמה, זכה

, וזהו הכוונה. הרי הוא שב אל מקומו ואל תכליתו', ר בתשובה ומקיי� תורת דוזחי

עד שיגיע אל ' שיעבוד ד, אלקי� מג� עד� לעבוד את האדמה אשר לוקח מש�' וישלחהו ד

ער (כדי שיעבד מחדש , יה אדמה לעליו�ויה.  חטאו ממנודיי�לקח ע� אשר לומקומו הראשו

 . את האדמה אשר לוקח מש�)זאלל זי! ערארבייטע�

 

„Î ( ıÚ Í¯„ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ˙ÎÙ‰˙Ó‰ ·¯Á‰ Ë‰Ï ˙‡Â ÌÈ·Â¯Î‰ ˙‡ Ô„Ú Ô‚Ï Ì„˜Ó ÔÎ˘ÈÂ Ì„‡‰ ˙‡ ˘¯‚ÈÂ
ÌÈÈÁ‰. 

הנה מיד . פל לגרש אותוואמאי כ, אלקי� מג� עד�' הלא כתוב כבר וישלחהו ד, וקשה

�הקדושובכה והתחנ� לפני , נבהל האד� מאוד, על פניו ואמר לו כמה גדול חטאו' שהוכיח3 ד

שמא ירח� עליו , עד� על מקומו�ונשאר בג�, ל לחזור בתשובה שלימה והתחיהוא�ברו!

י� כי הג� עד� לא נברא אלא לאד� שהיה לפנ, אפשר�וזה אי.  וימחול עוונוהוא�ברו!�הקדוש

ומקומו לפני� ממלאכי , שהיה מזוג מחומר ונפש ועומד ברומו של עול�, ממלאכי השרת

,  נעשה עכשיו למטה ממלאכי השרת\.ד� כה\והוא , ומאחר שחטא ונטרד ממקומו. השרת

אלא על ידי שמירת התורה בעול� הזה , לא יוכל להגיע אל מקומו הראשו� למקומו בג� עד�

 .כל ימי חייו

כי נתגש� ומבקש עכשיו חשבונות רבות להנות מתענוגי , ול לחטא תמידוהנה האד� על

וא� עומד . אז וישמ� ישורו� ויבעט, וא� מוצא די מחסורו ולא חסר כלו�, העול� הזה

                                                           
 .יג,  תהלי� מט20
 .טו,  שופטי� ה' עי21
 .י ש�"יא ורש, בראשית כו' עי 22
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ובאיזה אופ� יוכל , מעניו ומצערו' הנה מוטרד הוא מעבודת ד,  בעוני ובצערהזה�ל�בעו

 רוב טובות דיי�ל א� הוא בועט ע. הגלגלברחמיו מהפ! עליו' לכ� ד. להגיע עד תכליתו

עד כי ישוב אל , הנה באו עליו משלחת מלאכי רעי� וצרות רבות סובבהו, וגדולות השפעות

�ל�עד כי הגיע העת ויוצא מ� העו, והוא ברחמיו מקבלו באהבה ויאיר פניו עליו. בכל ִלבו' ד

 . בשלו� ויכנס לג� עד� בשלו�הזה

ִקבל ,  שלחו מג� עד�תבר!י'  שהיפ�לע��שא, יגרש את האד� כוונת הכתוב וילראה וזה נ

,  החטאידי�על שנתגש� ידי�עלו, סבר לישאר בג� עד�ו, וא על עצמו תשובה גדולה וחמורהה

כי הג� עד� לא נברא אלא לאד� שהוא במעלתו למעלה מ� המלאכי , אי אפשר לו להשאר ש�

 .כי כ� בראו הבורא, שרת

 ג� ההיינו מתִחלה לא הי,  מקד�רושפי.  הכרובי�לג� עד� אתוזהו הכוונה וישכ� מקד� 

ומעלתו למעלה ממעלת ,  דהיינו האד� שהוא כרוב,� מעותד אלא שישכ� בתוכו הכרובי�עד

 הפיכת הגלגל עליו הוא�ברו!�הקדושברא , או א� יחטא ויטרד ויתגש�, מלאכי השרת

וזהו הלהט החרב המתהפכת .  על מקומו הראשו� אחר פטירתו מ� העול�הזל ידי שישוב ע

ישמור , שהוא הלהט החרב המתהפכת,  הפיכת הגלגלידי�עלכי . לשמור את דר! ע  החיי�

והוא , גדולה תורה שנותנת חיי� לעושיהו.  תורה הקדושהידי�עלשנברא , את דר! ע  החיי�

כאשר כתבתי , עד שובו אל האד�,  מש�הוא�ברו!�הקדושולכ! גרשהו . הדר! ע  החיי�

 .ודוק היטב כי עמוק הוא. מעלהל

 

 \.ד� סב\

 ]ו"ה או תרס"תרס[

„ ,‡ („ ˙‡ ˘È‡ È˙È�˜ ¯Ó‡˙Â ÔÈ˜ ˙‡ „Ï˙Â ¯‰˙Â Â˙˘‡ ‰ÂÁ ˙‡ Ú„È Ì„‡‰Â'. 

 .וג� חוה הוא מיותר. 'ֵיַדע את וכיאמר ַו]ש[והנה היה ראוי 

י וא� על אומרה קנית. יאמר ותקרא שמו קי� וכ� בהבל]ש[שהראוי , ועוד ראוי לשי� לב

 .' ותקרא שמו קי� וכ!כ�ראח',  תִחלה ותאמר קניתי וכיה למימרלה הו, נקרא קי�', וכ

 .כא�' ידע'מהו לשו� , ועוד. אלשי! שהארי! עוד' עיי

ויש לכאורה . היה כל זה לאחר שנגרשו מג� עד�, כפי מה שנראה בפשטא דכתוב, והנה

ל שנה "קפרש מאשתו , אוידע כי חט' ל שכאשר שמע חרו� א� ד"הלא אמרו חז, להקשות

 .' ותהר וכלכ! אמר כא�,  אפשר שתתעבר ותלדואי, 23...ישב בו

שהעביר אלקי� לפניו כל בהמות וחיות , והנה נאמר לעיל ולאד� לא מצא עזר כנגדו

לזאת , והכיר אד� ואמר, את האשה' עד שיצר ד, לא נחת דעתו בזה, ועופות זכרי� ונקיבות

והאד� ידע את חוה ,  הכתובוזה כוונת. שנחת דעתו בזה, והיא היתה אשתו, יקרא אשה

, ואז הרתה חוה, בא עליה והתקרר דעתו בה,  כאשר ראה והכיר כי חוה היא אשתו,אשתו

ומאחר שבי� הזמ� הריו� ובי� הזמ� . כאשר הגיע הזמ� הלידה, אבל לא ילדה עד אחר החטא

די יל ע, שר השיאה הנחשכא,  הקנאה שקנאה להיות כאלהי�ידי�על, הלידה חטאה מאוד

וזה והאד� ידע את חוה . זהאבל היא לא נתנה לו ש� ,  ב� שהיה מלא קנאה�כ�� ילדה גהז

�עלו, כל זה היה קוד� החטא. ותהר, בא אליה, ידע שחוה היא אשתוו כאשר התבונ� ,אשתו

                                                           
 .י"מילה לא ברורה בכה 23
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, 24חדשי�'  שהיו טכאשר ילדה לעת לידתה,  המאורע שעברה עבירה מתו! קנאה גדולהידי

 . מלא קנאה�כ��ילדה ב� שהיה ג, רושפי. תלד את קי�ו

ל� מתקיי� שתפה וקדמה מדת ראה שאי� העו, י�דהת והנה בראשית ברא אלקי� במד

וכא� שחטא האד� .  במה שכתבתי לעיל על פסוק זה�עיי, אלקי�'  ביו� עשות ד.הרחמי�

� לה� זרע בני� ונת, אלא קיימ�, עליה� ולא כחטאת� גמל לה�' ונתחייב מיתה וריח� ד

האיש , רושפי', ותאמר קניתי איש את ד. ' לדנתנה תודתה, וזהו כאשר ילדה את קי�. ובנות

וגמל , שסלח לה עוונה, שהוא כולו מדת הרחמי�', זה היה לה מאת ד, זה בנה קי� אשר ילדה

 .לתת לה זרע, חסד עמה

· (ÂÚ ‰È‰ ÔÈ˜Â Ô‡ˆ ‰ÚÂ¯ Ï·‰ È‰ÈÂ Ï·‰ ˙‡ ÂÈÁ‡ ˙‡ ˙„ÏÏ ÛÒÂ˙Â‰Ó„‡ „·. 

, "ותקרא את שמו שת" והנה באמת יש להפליא כאשר ילדה חוה את שת כתוב \:ד� סב\

ג� לא כתיב גבי הבל .  לא בקי� ולא בהבל,והכא בלידת קי� והבל לא כתוב ותקרא את שמו

 שמאותו ביאה הראשונה ילדה 25 המפורשי�רשוהר ותלד את הבל אלא ודאי כמו שפיות

ואמר קרא את , ת קי� ילדה את הבל לכ! כתיב רק ותוס� ללדתלאחר איזה ימי� שאחר ליד

'  שכל מגמתו היתה עבודת אדמה מבלי פונה לעבודת ד,אחיו כי כמו שקי� עשה שלא כהוג�

  לכ! קראו הכתוב את אחיו,'כ� עשה הבל שלא כהוג� שהיה רועה צא� מבלי פונה לעבודת ד

 מבול ולא ידי�עלהעול� כל זרעו שקי� א� שנמחה מ� . אלא שהוא היה עוד גרוע מקי�

 26שנשארה נעמה אשת נח,  נשאר מזרעוני�פ�לכ�ל ע,השאיר רק נח ובניו שהיו מזרע שת

לכ! קראו , אבל מהבל לא נשאר שו� זכר, �שהיתה אחות תובל קי� והוא מזרעו של קי

 . לא נשאר בעול� מזרעו כלו�,לידתו היתה הבלש, הכתוב הבל

, את הבל. ' ללדת את אחיו שהיה דומה לקי� שלא חשש לעבודת דוזה כוונת הקרא ותוס�

מפני שהיה מלא קנאה . התורה קראו כ� בש� הבל כמו שקראה התורה את בנה הראשו� קי�

ואבות� לא . כי לידתו היתה הבל שלא נשאר ממנו כלו�. כ� קראה התורה ש� אחיו הבל

א ש� הראשו� קי� וש� השני או שנתנו לה� ש� אחר והכתוב לא נקט אל. נתנו לה� ש�

 .הבל

לכתוב והבל היה  !כ�רד אדמה ואחויש לדקדק עוד שהיה לקרא לכתוב תִחלה קי� היה עוב

קי� שהיה ב� : אבל צריכי� לומר כמה דאיתא במדרש. ל בא אחר קי�ב מאחר שה,רועה צא�

 הראשו� החזיק באדמה לעבוד את האדמה ולא הניח לאחיו מהאדמה שו� עבודה והוצר!

 רוש פי, ויהי הבל רועה צא� וקי� היה עובד אדמה,וזהו כוונת הקרא. הבל להיות רועה צא�

ויהי הבל רועה צא� משו� וקי� היה . צרי! הבל לרעות צא�, משו� דקי� החזיק באדמה כולה

 .עובד אדמה

 

‚ („Ï ‰Á�Ó ‰Ó„‡‰ È¯ÙÓ ÔÈ˜ ‡·ÈÂ ÌÈÓÈ ı˜Ó È‰ÈÂ'. 

 וא� כל ,זה מפרי האדמה וזה מהצא�, נחותיה�ראוי לשי� לב מה נשתנו מ: ל האלשי!"ז

 . ועוד יש לדקדק מהו ק  הימי�. ל"עכ, אחד ממלאכתו הביא למה נאש� קי�

                                                           
 .עלו למטה שני� וירדו שבעה]: ג, בראשית רבה כב[שהרי ידועי� דברי המדרש , ע"קצת צ 24
ותוס� ללדת את אחיו את הבל הדא מסייעא לרבי יהושע ב� קרחה דאמר עלו למטה : ג,  בראשית רבה כב25

 .וס� ללדת תוספת ללידה ולא תוספת לעיבורשני� וירדו שבעה ות
למה היו קורי� אותה נעמה שהיו מעשיה , ר אבא בר כהנא נעמה אשתו של נח היתה"א: ג,  בראשית רבה כג26

 .ורבנ� אמרי נעמה אחרת היתה ולמה היו קורי� אותה נעמה שהיתה מנעמת בתו� לעבודת כוכבי�, נעימי�
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והעול� היה , והבל ברעות צאנו,  דבתִחלה היו עוסקי� קי� בעיבוד אדמתוונראה לומר

. ה מבלי שצרי! ליגע הרבטובוכח האדמה הוציא כל הצמחי� במלואו ו, בתקפו ובגבורתו

 והאד� הצדיק. ת חילהנות� כח לעשו' וכ� הבהמות והצא� עשנו וג� גברו חיל ולא זכרו את ד

ואפשר שלהבל עלה על דעתו ִלת� .  לא השגיח על בניו27 ובתעניתו\.ד� סג\שהיה עסוק בשקו 

ודבר ע� אחיו לעוררו על כ! ולא .  שיביא קרבנו ולא רצה להקדי� לאחיוידי�עלתודה לאל 

ד שאביה� אחר שגמר תשובתו בשקו ובתעניתו דבר על ִלבו לעוררו על כ! שית� שמע אליו ע

ואז הל! בעל כרחו להביא מנחתו ולא הביא בכורי� מפירות האיל� ולא הסי! . תודתו לאל

 לאחר ,ויהי מק  הימי�, וזה כוונת הפסוק. נס! יי� שמשמח אלקי� ואנשי� אלא מהגרוע

יבא קי� מפרי האדמה ממה שעלה בידו מ� הגרוע מנחה  ו,שארכו הימי� שעוררו אותו על זה

 .'לד

 

„ („ Ú˘ÈÂ Ô‰È·ÏÁÓÂ Â�‡ˆ ˙Â¯ÂÎ·Ó ‡Â‰ Ì‚ ‡È·‰ Ï·‰Â 'Â˙Á�Ó Ï‡Â Ï·‰ Ï‡. 

שאמר אל , ועוד. ' לומר והבל הביא מבכורות וכההלא די הי, מהו ג� הוא, יש לדקדקו

אמרתי למעלה שהבל ונראה כמו ש.  וישע אל מנחת הבלמימרליה לה דהו, הבל ואל מנחתו

וכאשר ראה שהביא . רצה להביא קרבנו קוד� לזה אלא שמנע עצמו להקדי� לאחיו הבכור

 וזהו כוונת הקרא מיד , כי ידע שכ� חובתוהרב הוא לברר חלק גבוה מהיותר יפה וקי� מיהר

 ,והבל הביא ג� הוא,  כחפצו מתִחלהי� מנחתו מיהר הוא להביא את שלולאחר שהביא ק

אל הבל ואל ' וישע ד.  כי כ� חובתו, מבכורות צאנו ומחלביה�,לא חפצו ורצונושמיהר למ

וג� הראה את מחשבתו בזה שהביא . כי טוב' רצונו וחפצו להודות לד' שראה ד, מנחתו

 .וזה אל הבל ואל מנחתו, מבכורות צאנו ומחלבה�

 

ÂÈ�Ù ÂÏÙÈÂ „Â‡Ó ÔÈ˜Ï ¯ÁÈÂ ‰Ú˘ ‡Ï Â˙Á�Ó Ï‡Â ÔÈ˜ Ï‡Â. 

. ועוד מה זה שכפל כא� ויחר לקי� מאוד ויפלו פניו.  אל מנחת קי� לא שעהמימרליה לה הו

  כי גבי קי� ִלבו בל ִעמו, כאשר כתבתי למעלהילראה אלא נ. די א� אמר ויחר לקי� מאוד

 , שהוא פשע בשתי�,לכ� כתוב שפיר אל קי� ואל מנחתו לא שעה. ומנחתו היתה גרועה

תו והשני נתמלא ִקנאה שקנא אל מנח' שלא שעה ד אחד שחרה לו , שתי�ועכשיו באו עליו

וזהו .  הקנאה הגדולה נפלו פניוידי�על ו,"ורקב עצמות ִקנאה "28ואמר החכ�. וחיאת א

 ועוד ויפלו פניו מקנאתו על אחיו שאליו ואל ,למנחתו' הכוונה ויחר לקי� מאוד שלא שעה ד

 .'מנחתו שעה ד

 

„ ¯Ó‡ÈÂ '�Ù ÂÏÙ� ‰ÓÏÂ ÍÏ ‰¯Á ‰ÓÏ ÔÈ˜ Ï‡ÍÈ. 

יחרה לו על שלא נתקבלה הלא ראוי ש,  מה אמר למה חרה ל!29 וראיתי שהקשו\:ד� סג\

אוי ולא נתקבלה  א� עשית חובת! כר,הוא�ברו!�הקדוש שכ! אמר לו ונראה לומר. מנחתו

��א, � חובת!ו בעל כרח! שלא לשהאבל מאחר שכל מנחת! הי, יחר ל!לממ! אז ראוי ל! 

וג� הקנאה באחי! . י!א כל המנחה לא היתה חשובה בעינ הל,ה חרה ל! שלא נתקבל למ�כ

                                                           
 אד� הראשו� חסיד גדול היה כיו� שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב מאיר אומר' היה ר: ב,  עירובי� יח27

בתענית מאה ושלשי� שנה ופירש מ� האשה מאה ושלשי� שנה והעלה זרזי תאני� על בשרו מאה ושלשי� 
 .שנה

 .ל,  משלי יד28
 .ההיטב יחרה לו על הפלגת השפלתו בער! אחיו הקט�' קשה אומרו למה חרה וגו:  אור החיי�29
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למה . שו� חשיבות ואחי! קיי� חובתולה  מאחר שכל העבודה מצד! לא היה ,אי� לה מקו�

 . ולמה נפלו פני! למה שנוגע למנחת אחי!,חרה ל! מה שנוגע למנחה של!

 

Â ı·Â¯ ˙‡ËÁ Á˙ÙÏ ·ÈËÈ˙ ‡Ï Ì‡Â ˙‡˘ ·ÈËÈ˙ Ì‡ ‡Ï‰‡Ó˙ ‰˙‡Â Â˙˜Â˘˙ ÍÈÏÂ· ÏÂ˘. 

. 'מה עני� לומר לפתח וכ. ' מאמר למה חרה ל! ואמרו א� לא תיטיב וכלאי! הוא טע� א

 .שה� דברי� משוללי עני� וטע� וקשר" ואלי! תשוקתו ואתה תמשול בו"מרו ווכ� א

האוכל בשר  "31ואמר המשורר, "'למה לי רוב זבחיכ� יאמר ד "30והנה הנביא כבר צעק

 למדו 'וכרחצו הזכו הסירו רוע מעלליכ� " 32קאמר הנביאו". אבירי� וד� עתודי� אשתה

 כי ה� ,והרשעי� אינו כ�. 'שואל מאד� כי א� ליראה ולאהבה את ש� ד' ואי� ד". 'היטב וכ

 ואחר שהביאו ,ר נסלח לה� וחוטאי� ומביאי� קרב� ובזה יאמרו שכב,'הביאו קרבנות לד

אנו מוצאי� עד היו� הזה אנשי� כ� . קרב� בזה יוצאי� ידי חובת� ומוסיפי� חטא ופשע

וכפרו בכל התורה כולה ' ומתפללי� תִפלת� ובזה קיימו כל מצוות ד' שהולכי� לבית ד

 .מוסיפי� חטא על פשע

א ידי חובתו קי� הביא מנחתו וחשב שכבר יצ.  כוונת הכתוב כא�ילראה והנה כ� נמי נ

ויביא ' וא להשתחוות לפני ד וא� ימלא נפשו ברבות פשע וחטאה יב,חרציומותר לו לגזול ול

שהוא . 33" משאות מע� פניווישא" הוא כמו "שאת" ,'וזה שאמר לו ד. מנחתו ומתכפר לו

 א� תביא מנחת! וקרבנותי! מ� רושפי, "הלא א� תטיב שאת"', וכיחו דוזה שה. מתנה

א� תטיב . אבל אתה בעצמ! לא תטיב מעשי!" וא� לא תטיב", היותר טוב והשמ� שבעול�

א  אתה את עצמ! את מעשי! ומדותי! ל�וא� לא תטיב .  מנחת! תהיה מ� היותר טוב�שאת 

,  אותו הקרב� הוא נעשה פתח ל! להוסי� חטא על פשע,תטיב ואז אדרבה לפתח חטאת רוב 

 .קרבנ! בעצמו הוא הפתח לחטאות ולפשעי�

 ואה�ברו!�הקדוש למה ברא ,וא� תשאל א� רע ומר הוא לאד� לרדו� אחר תאוות ִלבו

תדע כי התאווה והיצר הרע .  הרע\.ד� סד\ות שהרע ונת� התאוה בלב אד� לחמוד לעהיצר 

וזה . נברא באד� כדי שיכבוש התאוה ויקבל שכר על שהמשיל היצר טוב על היצר הרע

ותדע כי לא נברא הרע לתכלית הרע אלא לתכלית . שאמר ואלי! תשוקתו ואתה תמשול בו

שאתה ] כדי[כל תשוקת הרע אלי! אינו אלא . ה תמשול בוואלי! תשוקתו למע� ואת. הטוב

 .שתכבוש אותו בעשות! הטוב והישר ותקבל שכר טוב בעמל!, תמשֹל בו

 

Á (Â‰‚¯‰ÈÂ ÂÈÁ‡ Ï·‰ Ï‡ ÔÈ˜ Ì˜ÈÂ ‰„˘· Ì˙ÂÈ‰· È‰ÈÂ ÂÈÁ‡ Ï·‰ Ï‡ ÔÈ˜ ¯Ó‡ÈÂ. 

. ולא נאמר כא� למה ועל מה הרגהשועוד . ויש לדקדק כא� טובא שכפל כא� אחיו אחיו

 שהיו מריבי� על עסקי העול� שאמר קי� אל הבל בואו ונחלק את 34והנה איתא במדרש

                                                           
 .יא,  ישעיה א30
 .יג,  תהילי� נ31
 .טז,  ישעיה א32
 .לד, בראשית מג 33
אמרו בואו , על מה היו מדייני�',  ויאמר קי� אל הבל אחיו ויהי בהיות� וגו:ז, כב) וילנא(בראשית רבה ' עי 34

ודי� , די� אמר ארעא דאת קאי� עליה דידי, ונחלוק את העול� אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלי�
רבי יהושע , מתו! כ! ויק� קי� אל הבל אחיו ויהרגהו, ודי� אמר פרח, די� אמר חלו , ת לביש דידיאמר מה דא

אלא , ועל מה היו מדייני�, ושניה� נטלו את המטלטלי�, דסכני� בש� רבי לוי אמר שניה� נטלו את הקרקעות
, ויהי בהיות� בשדה' שנא, ק נבנה"וזה אומר בתחומי בהמ, נבנה= בית המקדש=ק "זה אומר בתחומי בהמ

ויק� קי� אל הבל ) בראשית ד(ומתו! כ! , ציו� שדה תחרש) מיכה ג(הי! מה דאת אמר , ק"ואי� שדה אלא בהמ
אמר רבי איבו חוה הראשונה חזרה לעפרה ועל , יהודה בר אמי אמר על חוה הראשונה היו מדייני�', אחיו וגו
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וחד אמר שניה� נטלו את הקרקעות .  נטל קי� את האדמה והבל נטל את המטלטלי�,העול�

 ועל מה היו מדייני� זה אמר בחלקי יבנה בית המקדש וזה ,ושניה� נטלו את המטלטלי�

חד חלקו זה שתא כוונת הקרא כאשר נטלו כל אוה. דשקהמת אמר בחלקי יבנה בי

מטלטלי� ל! לבד!  אמר קי� אל הבל הלא אחי אתה למה יהיה ה,הקרקעות וזה המטלטלי�

. ורצה הבל בזה מאחר שמילתא דמסתבר היא. ת� לי חצי המטלטלי�ובואו ונחלק הכל 

ת ה ביולאחר שחלק לו חצי ממטלטלי� בא הבל לתבוע חלקו בקרקעות ואמר שבחלקו יבנ

נת� ו,  חצי מטלטלי� שייכי� לי�כ�� ויאמר קי� אל הבל שהוא אחיו וארושוזה הפי. המקדש

ל אמר מאחר שאחי! אני בוה,  ליחלק בקרקעות!כ�רשבאו אח, ויהי בהיות� בשדה.  הבללו

ויק� . חלקי לכ� ק� עליו והרגהוב קדשמה�ת הבי!כ�רת� לי חלקי בקרקעות כדי שיבנה אח

 משו� שאמר הבל הלא אחי! אתה ונתתי ל! חצי מחלקי ת� לי חצי קי� אל הבל אחיו

שפירושו על ויהי בהיות� בשדה . והוא כמו אל שאול ואל בית הדמי�.  הקרקעותמחלק! מ�

 על שאמר הבל שהוא אחיו לכ� רושפי, כשהגיעו לחלק את השדות ויק� קי� אל הבל אחיו

 .ולקח ולא רצה לית�. ִקנאה עליוכי נתעוררה ה, יחלוק לו השדה ויק� עליו ויהרגהו

 

„ ¯Ó‡ÈÂ 'ÈÎÂ�‡ ÈÁ‡ ¯ÓÂ˘‰ È˙Ú„È ‡Ï ¯Ó‡ÈÂ ÍÈÁ‡ Ï·‰ È‡ ÔÈ˜ Ï‡. 

 להשיב לא \:ד� סד\ויש כא� דקדוק גדול ששאלו אי הבל אחי! הלא בזה נת� לו פתחו� פה 

ועוד מה תשובה היא . דבר'  היפלא מד,ועוד אומרו לא ידעתי. ידעתי וג� ִמלת אחי! מיותרת

 הלא אתה , לקי�הוא�ברו!�הקדוש שכ! אמר לו י"הואומר אני בע. אנוכיהשומר אחי זו 

נטלת חלק! במטלטלי� מכח שאמרת שאחיו אתה ולמה לא נתת לו חציו בקרקעות כאשר 

 מה , אי הבל, למה לא עשית כאשר הבטחת לאחי!,אל קי� אי הבל אחי!' ויאמר ד. אמרת לו

ויאמר קי� מצד שאני בכור יש לי לצוות לאחי  ,נעשה ע� הבל אשר אמרת שהוא אחי!

.  שומר לאחי זה לא ידעתיכ���אבל שאהיה ג. וייבי� לשמוע בקוליהבאי� אחרי וה� מח

זה לא ידעתי שג� שומר להיות לאחי , רושפי. נה לא ידעתי השומר אחי אנוכיוזה הכוו

 .מחויב אני

 

˙È˘Ú ‰Ó ¯Ó‡ÈÂ ,‰Ó„‡‰ ÔÓ ÈÏ‡ ÌÈ˜ÚÂˆ ÍÈÁ‡ ÈÓ„ ÏÂ˜. 

 א� מחמת שנאה גובר אחד על חבירו ,ומרלראה ונ. מ� האדמה עני� קול וצועקי� מה

אבל יש לתר  הוא בא עלי בחרב וחנית להרגני הבא להרג! השכ� , והורגו הרי הוא רוצח

א� אח בא להרוג את אחיו , אבל בי� האחי� לא שיי! לומר כ�, זהו בסת� כל אד�. להרגו

ידי שהכה אותו באבר ומזיקו �ת עצמו עליה לו להציל אאלא ה, לא שיי! למימר הבא להרג!

אבל להרוג את אחיו לשחת רחמו נגד אחיו ולהורגו . באופ� שלא יוכל שוב לשלוט עליו

 יצעקו תמיד האי! נתאכזר אד� כזה שיצא להרוג 35ולשפו! דמו זה ע3� פלילי וכל דרי ארקא

הלא זו לעול� לדורי דורות . !ויאמר מה עשית שהרגת את אחי, וזה כוונת הקרא. את אחי

מי אחי! קול ד. תשאר תלונה עלי! על האדמה כל ימי היותה שאתה שפכת דמי אחי!

קול דמי . כל ימי עול� יבא קול אלי קול צעקה מ� האדמה, רושפי. צועקי� אלי מ� האדמה

 .שאתה הרגת את אחי! והאי! לא נענשת על זה, אחי!

                                                                                                                                                            

וזה אומר אני , � הבל זה אומר אני נוטלה שאני בכורמה היו מדייני� אמר רבי הונא תאומה יתירה נולדה ע
 .ומתו! כ! ויק� קי�, נוטלה שנולדה עמי

, תבל, אר , תקופותיה' שמות נקראו לאר  כנגד ד' ג ד"ארשב: שמות' הה "דיב , יג) וילנא(בראשית רבה ' עי 35
וז שהיא מתבלת את תבל כנגד תקופת תמ, אר  כנגד תקופת ניס� שהיא מריצה את פירותיה, ארקא, אדמה

 . ...כנגד תקופת טבת, ארקא, אדמה כנגד תקופת תשרי שהאר  עשויה בולי� בולי� של אדמה, פירותיה
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‰˙ˆÙ ¯˘‡ ‰Ó„‡‰ ÔÓ ‰˙‡ ¯Â¯‡ ‰˙ÚÂÍ„ÈÓ ÍÈÁ‡ ÈÓ„ ˙‡ Á˜Ï ‰ÈÙ ˙‡ . 

ועוד שמורה שמאשי� את . א ארור ממנהויש לדקדק מה היא ארירת האדמה שיאמר שה

 שקי� אחר , הכוונהילראה ונ.  אלשי!�עיי. פצתה פיה מה פשעה ומה חטאתההאדמה ש

ונעשה לקי� טובה בזה מ� . 36מסתמא יכסה את דמו באר ,  אחיו קברו באר שהרג את

 א� ,הוא�ברו!�הקדוש ולמר וזה שא. ות הבל וכיסתה את דמלה את נבלהאדמה שִקב

 תהיה מקו��כלמ, את גופו של הבל וכיסתה את דמושעשתה האדמה ל! טובה שִקבלה 

 דאיתא \.ד� סה\מה  אוהוא דומי. שפכת דמי אחי!ותמיד נארר מ� בני האדמה שהרגת 

השוכרי� עצמ� מבזי� אות� , רושפי,  סהדי שיקרא אאוגרייהו זילי.טבסנהדרי� ד� כ

 הקרא רוש וזה פי,'וקלי� ה� בעיניו דכתיב והושיבו שני אנשי� בני בליעל נגדו ויעידוהו וכ

לעולמי עולמי� תהיה ארור מ� יושבי האדמה א� , רוש פי,ועתה ארור אתה מ� האדמה

אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחי! מיד! א� שקבלה הגו� וכסתה . שפצתה את פיה

 . תשאר תמיד ארור ממנה באמרה שהיה זה דמי אחי!כיהלו  אפי,דמיואת 

 

…·Ú˙ ÈÎı¯‡· ‰È‰˙ „�Â Ú� ÍÏ ‰ÁÂÎ ˙˙ ÛÈÒÂ˙ ‡Ï ‰Ó„‡‰ ˙‡ „. 

 ומ� הראוי שלא יאמר רק לא תוסי� האדמה ,למה יזכיר עבודת האדמה, ואיתא באלשי!

 .למה נתיחד לו עונש זה וג� שיהיה נע ונד, ועוד. תת כוחה ל!

מי יחזיר והוא אינו יודע ל, הגוזל את הרבי� ורוצה לשוב בתשובה: ל"ו רזוהנה אמר

וא� הרג את . 37 יבנה גשרות או רחובות או בורות וצרכי רבי�,יעשה צרכי רבי�, הגזילה

הנפש ורוצה לשוב בתשובה יהדר לעשות טובות לבני אד� וימסור נפשו עליה לצור! בני 

ג� כי תמסור , רושפי, י� כי תעבד את האדמה לקהוא�ברו!�הקדושוזה שאמר לו . האד�

ה לא יכופר עוונ! ולא תשיג מנוחה וכוח! זבוד לבני אד� ולגמול לה� טובות בנפש! לע

כי תמיד יהיה על שפתות� להגיד ל! פשע! שרצחת את . כראשונה לא תוסי� תת כוחה ל!

 וזה נע הבריות . תברח ממקו� למקו� ולא יהיה ל! מנוחה כל ימי חיי!ל ידי זהוע. אחי!

אלא באר  תהיה נד לברוח , לא נאמר באדמה,  ונד תהיה באר הזדי יל וע. ינועו לגד� אות!

 .ממקו� למקו� באר 

 

„ Ï‡ ÔÈ˜ ¯Ó‡ÈÂ '‡Â˘�Ó È�ÂÚ ÏÂ„‚. 

,  ל! לטעו�פשראי ה טוע� עליוני� ותחתוני� ועוני א אתה בלשו� בתמירושי פי"הנה רש

הלא בזה מוכח ששב , עודו.  וכי גדול עוני מנשואמימרלה ילה  כוונת הכתוב הו�כ��וא. ל"עכ

 .ה בתמיהוא�ברו!�הקדוש היה לו להתפלל אבל לא לגשת לפני �כ��א, בתשובה

ממה שאמרת א� ג� אשוב בתשובה גמורה .  שכ! אמר קי� בלשו� תִפלהומרלראה ונ

ה אני מבי� מז.  תמידיוני ע� כל נכת� עווני שיגדפו אותלעשות מה שביכלתי לכפר על ע

וזה פירושו של קרא מאחר ששו� . שעווני גדולה מאוד מאחר שאי� שו� תשובה מועלת

                                                           
ונת� , ר אלעזר ב� פדת עופות השמי� וחיות טהורות קברוהו"ומי קברו א: ח, כב) וילנא(בראשית רבה ' עי 36

 .לכיסוי הד�' וא, לשחיטה' א, ברכות שמברכי� עליה�' ה שכר� ב"לה� הקב
:  אמר רב חסדא�? מאי נינהו.  יעשה בה� צרכי רבי��גזל ואינו יודע למי גזל : דתניא: א, ביצה כט' עי 37

 .מ שסו"ע חו"וכ� נפסק בטושו. בורות שיחי� ומערות
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י  מזה שא,גדול עווני מנשוא. מה גדול עוונירואה אני כ. תשובה לא מהני שתשא את עווני

 . לישא את עווני אדע גדול עווניפשרא

 

 \:ד� סה\ 

‰Â ¯˙Ò‡ ÍÈ�ÙÓÂ ‰Ó„‡‰ È�Ù ÏÚÓ ÌÂÈ‰ È˙Â‡ ˙˘¯‚ Ô‰È�‚¯‰È È‡ˆÂÓ ÏÎ ‰È‰Â ı¯‡· „�Â Ú� È˙ÈÈ. 

כי היכ� נתגרש מעל ,  כי זה לא היה,' אלשי! שהקשה אומרו ה� גרשת אותי היו� וכ�ועיי

ואי! אמר כל מוצאי , היתכ� שמפניו יסתר איש, אומר ומפני! אסתר, ועוד. פני האדמה

קשות האי! שיי! ואני מוסי� לה. ל האלשי!"עכ, יהרגוני למה יירא שיהרגוהו כל מוצאו

לומר כל מוצאי יהרגני מכיו� שהרגו המוצאו הראשו� שוב השני אינו יכול להורגו כי כבר 

 .ועוד עד עתה דבר מ� האדמה וגבי נע ונד נאמר באר . הרוג ומת הוא

 כבר בררתי מה שנאמר כא� האדמה כוונתו דיירי ארעא האנשי� שה� על ומרלראה לכ! נ

שאי� . וכ! אמר קי� ה� גרשת אותי היו� מעל פני האדמה. מההאדמה וה� נקראי� פני האד

ומפני! . לי קיו� בי� אנשי האדמה שה� יגדפוני וחרפוני תמיד על פני ואי� לי תקומה ביניה�

והייתי נע ונד . הלא א� אציעה שאול הנ!, הוא לשו� בתמיה היתכ� שמפני! אסתר. אסתר

רעא בכל מקו� שאברח אהיה נד באר  תמיד  שיחרפוני ויגדפוני כל דיירי אידי�על. באר 

 עלי כמו וזה מר וקשה. ובכל מקו� שאבוא שמה יחרפוני ויקללוני על פני. ממקו� למקו�

 יקלל אותו על יכל אחד ואחד שיראה אות. י יהרגניהיה כל מוצאווזה . א� כל אחד יהרגני

מר וקשה הוא עלי כהריגה וזה דומה עלי בכל פע� כאילו יהרגו אותי כי . פני כי כ� גזרת עלי

וכ� מצינו שִקלל נעי� זמירות ישראל ואמר אל תהרגני פ� ישכחו עמי . עצמה או יותר ממנו

 .38הניעמו בחיל!

 

„ ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ '„ Ì˘ÈÂ Ì˜ÂÈ ÌÈ˙Ú·˘ ÔÈ˜ ‚¯Â‰ ÏÎ ÔÎÏ 'Â‡ˆÂÓ ÏÎ Â˙Â‡ ˙ÂÎ‰ È˙Ï·Ï ˙Â‡ ÔÈ˜Ï. 

� שבעתי� יש תרופה וכי בזה שיוק, הוא�ברו!�הקדושוכי מה זו שהשיב לו , וקשה

 �כ��וא, 39ל"והוא מדרש חכמי� ז. שהוא לאחר שבעה דורות יוק�, י"שש רופיר. למכתו

לקי� אות וכי ' ועוד אומר ויש� ד. כל הורג אות! שבעתי� יוק�'  למימר ויאמר לו דיהלה הו

 יש אומרי� אות משמו רש� על ִמצחו ויש 40ל"ויש מדרש חז. איזה אות נת� או ש� עליו

 .ל"וכל זה מדרש חז.  קר� ויש אומרי� כלבי�אומר

 אתה רצחת והרציחה זו כפל כפלי� ,הוא�ברו!�הקדוש ולמר כ! א, ואני לדרכי אל!

 וודוי דברי� אלא ידי�עלועו� פלילי כזה אינו יכול להמחות . מרציחה אחרת כי אחי! רצחת

שת! על פני! מזה  שיחרפו בידי�עלקו� יוק� וזו היא התשובה מעולה שיהרגו! בכל יו� נ

וזהו כוונת הקרא ויאמר לו .  מר וקשה ממות כ� יאות ל! ובזה יכופר עוונ!\.ד� סו\ היה ל!

                                                           
  .ֲאדָֹניLל Gַַהְרֵג� ֶ*� ִיְ.AְחB ַעHִי ֲהִניֵעמ3 ְבֵחיְלָ! ְוה3ִריֵדמ3 ָמִגMֵנB : יב, תהלי� נט 38
כל מה שאתה מבקש ממני אני אמחול ל! שלא . 'ויאמר לו ה: ויאמר לו] טו[ה " מדרש אגדה בראשית ד ד39

הוי אומר , כי לא ינק� ממ! עו� הבל עתה אלא אמתי� ל! עד שבעה דורות, יהרגו! כל מצאו! ואעשה ל! תקנה
  .דורות' מחל לו עד ז' וידע כי ה, שיכירנו כל מוצאו ולא יהרגנו. לקי� אות' ויש� ה: שבעתי� יוק�

רבי יהודה ורבי נחמיה רבי יהודה אמר הזריח לו גלגל , לקי� אות' ויש� ה:פרשה כב) וילנא( בראשית רבה 40
ה גלגל חמה אלא מלמד שהזריח לו הצרעת הי! מה דאת "ר נחמיה לאותו רשע היה מזריח לו הקב"א, חמה
אבא יוסי ב� קסרי , רב אמר כלב מסר לו', שמעו לקול האות וגווהיה א� לא יאמינו ל! ולא י) שמות ד(אמר 

' וידע כי ה, שיכירנו כל מוצאו ולא יהרגנו. לקי� אות' ויש� ה: מדרש אגדה בראשית ד. אמר קר� הצמיח לו
שנאמר , ויש אומרי� זכות שבה עמדה לו. יש אומרי� קר� עלה במצחו, ומה היה האות: דורות' מחל לו עד ז
 .ה חקק לו במצחו"ויש אומרי� אות אחת משמו של הקב). שמות לא יג(א בה אות הו
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יע� שהחירו� והִגדו� של בני אד� קשה ורע ל! יותר ממות כאשר אמרת כ� יאה וכ� נאה . 'ד

ל  תמיד מי שהורג את אחיו ושחת את רחמיו כרושפי. לכ� כל הורג קי� שבעתי� יוק�. ל!

 שיאות לו עונ. כל הורג קי� שבעתי� יוק�" הורג קי�"מי שהורג את אחיו נקרא . הורג קי�

 נח , כי העונש זה בא לכפר עוונו, וכאשר שמע קי� כזה. רע ממות עצמוה שהוא שבעתי�זכ

לכפרת עוונו סר ממנו מר רוחו קצת בזה שחרפתו מה שמגדפי� ומחרפי� אותו תמיד יהיה 

לקי� אות ' וזהו ויש� ד. ל עצמו לתשובה חרופי� וִגדופי� של הבריות וִקבל ע,המות הזה

 זה היה לו , שיהיה זה העונש לכפר על עוונוולמר  שאידי�עלש. לבלתי הכות אותו כל מוצאו

 שסר ממנו מר המות וִקבל את כל אלה באהבה ושמח ,צאוולאות לבלתי הכות אותו כל מ

 .וזו היתה תשובתו שלימה, בייסורי�

 

ÈÂ„ È�ÙÏÓ ÔÈ˜ ‡ˆ 'Ô„Ú ˙Ó„ƒ̃ „Â� ı¯‡· ·˘ÈÂ. 

כי ,  ענשו ממנו וִנטל ממנו חצי ענשוהוא�ברו!�הקדושמאחר שעשה תשובה שלימה היקל 

היה מטולטל בלי מנוחה זמ� וניטל החצי נע ממנו ולא נשאר לו אלא נד ש, נגזר עליו נע ונד

ו� אחד ולא די זה  ג� זה ממנו ונשאר מיושב במקהוא�ברו!�הקדוש היקל !כ�רמה ואח

 41ו נמי כוונת המדרשה וז, ִקבלו וגדולה תשובה שמגעת עד כסא כבודהוא�ברו!�הקדושאלא 

 עשיתי תשובה ולמר  א,נ! מה נעשה בדיולמר א, פגע בו אד� הראשו�' � מלפני דויצא קי

� עזהוי אמרינ� פני� של ' אילו נאמר מפני ד. 'וזהו כוונת הקרא ויצא קי� מלפני ד. ופשרתי

וישב באר  נוד תחת '  ִכפר לו ד!כ�רבפני� מאירות ואח' אמר מלפני דנאבל כא� ', שגורש מד

 ִקבלו הוא�ברו!�הקדוש ועוד ִקדמת עד� שהזה�ל�ישב לו באר  נוד זה בעו. שיהיה נד

 .הבא וִקבל חלקו בעד� זיו השכינה�לעול�

 

Ì˘ ‡¯˜ÈÂ ¯ÈÚ ‰�Â· È‰ÈÂ ÍÂ�Á ˙‡ „Ï˙Â ¯‰˙Â ˙˘‡ ˙‡ ÔÈ˜ Ú„ÈÂÍÂ�Á Â�· Ì˘Î ¯ÈÚ‰ . 

דקאמר וידע קי� את אשתו ולא אמר כדלעיל באד� שנאמר והאד� ידע את  ויש לדקדק

ר ויקרא ש� בו שהרחיב הד,ועוד. שנאמר ויהי בונה עיר ולא נאמר ויב� עיר, ועוד. חוה אשתו

אלא קי� חזר בתשובה .  ויקרא אותה חנו!מימרליה לה  כ! הו, חנו!ו בנ\:ד� סו\העיר כש� 

' ואחר ששמע שד. פרוש מאשתווהיה פרוש מכל תענוגי העול� וראה וה גדולה ונועשה תשוב

ִקבל תשובתו וִכפר לו עוונו ובא עתה לכלל יישוב אז וידע קי� את אשתו ותהר ותלד את 

ועוד הרחיב . שחנ� את קי� וִקבל את תשובתו ונת� לו זרע' שנתנו לו ש� הודיה לד. חנו!

 רוש פי, חנו!וויקרא ש� העיר כש� בנ.  בונה עיר טובת הכלל ויהיתשובתו לעסוק ולעשות

 . חנו!וויקרא שמה כש� בנ. יו ִחנו וחסדושנת� שבח והודיה לאל על שפנה אל

 

ÁÈ (ÍÓÏ ˙‡ „ÏÈ Ï‡˘Â˙ÓÂ Ï‡˘Â˙Ó ˙‡ „ÏÈ Ï‡ÈÂÁÓÂ Ï‡ÈÂÁÓ ˙‡ „ÏÈ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙‡ ÍÂ�ÁÏ „Ï»ÂƒÈÂ. 

 דלכאורה ,' ועירד ילד את וכאמרנשו  כמ,ת עירדלמה לא נאמר ַוי3ֶלד חנו! א, ויש לדקדק

לכ! אמר . יש לשאול מאחר שלא היה בעול� אלא קי� ובנו למה לו לבנות עיר למעט אנשי�
                                                           

איבו אמר הפשיל דברי� ' רבי יוד� בש� ר, מהיכ� יצא',  ויצא קי� מלפני ה:יג, כב) וילנא( בראשית רבה 41
רבי ברכיה בש� רבי אלעזר ברבי שמעו� אמר יצא כמפריס וכמרמה , כגונב דעת העליונה, לאחוריו ויצא

הנה הוא יוצא ) שמות ד(הי! מה דאת אמר ,  רבי חמא בש� רבי חנינא בר רבי יצחק אמר יצא שמח,בבוראו
 התחיל אד� הראשו�, ל עשיתי תשובה ונתפשרתי"א, ל מה נעשה בדינ!"פגע בו אד� הראשו� א', לקראת! וגו

מזמור ) הלי� צבת(ר ואמר "אמר כ! היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד אדה, מטפח על פניו
ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה וחדשו על שמו מזמור שיר "ר לוי המזמור הזה אדה"א', שיר ליו� השבת וגו

 .'וגו' ליו� השבת טוב להודות לה
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ע� , רושפי. 'היינו ע� ד' קניתי איש את ד כמו , כמו ע� עירד,קרא ַוִיָוֵלד לחנו! את עירד

 הרבו לו בני� ובנות ובנות בני� ובנות חו  מעירד עוד. תועירד יָוְלדו לחנו! הרבה בני� ובנ

ועירד ילד בני� אדירי� מפורסמי� .  בחבורהב לכ� בנה לה� עיר ליש,בנות עד כי הרבו לרוב

ומחייאל ילד את . ונודעי� בימי� הה� עד ששתפו לשמ� עוד ש� אל ועירד ילד את מחויאל

 .אדיר בימי� הה�מתושאל ומתושאל ילד את למ! שהיה נודע לנשיא ולמל! לאיש גדול ו


