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ים  א ֱאלֹהִׁ רָּ ית ב ָּ ִׁ ֵראש   )א,א(ב ְּ

ים" א ֱאלֹהִׁ רָּ ית ב ָּ ִׁ ֵראש  מביא שנפלאה  אמטרייגמצאתי  ועוד 'תורה, נביאים, כתובים'! הבגימטרי" ב ְּ

ים" במילים: "באר משה": בספרו האדמו"ר מאוז'רוב א ֱאלֹהִׁ רָּ ית ב ָּ ִׁ ֵראש  אותיות, שמחשבים אותם  11יש  "ב ְּ

 כל כי ללמדנו .(1111)כמניין  , סוד"""פשט, רמז, דרושיחד עם הגימטריה של שלוש התיבות הללו מקבלים: ב
 .לה! פנים כולה, ארבע התורה

 

ים  א ֱאלֹהִׁ רָּ ית ב ָּ ִׁ ֵראש   )א,א(ב ְּ
 אמן לענות יוכלו שהשומעים בכדי בקול ברכותיו את לברך צריך שהאדם רמז ל"זצוק עדס ניסים עזרא רבי

ית" והרמז ,שלמה ברכתו ואז  ִׁ ֵראש   .מןא ענהי השומעש ברךת םר קולב :תיבות ראשי "ב ְּ

 
ם יִׁ ָּ ֵני ַהמ  ְּ ַרֶחֶפת ַעל פ  ים מְּ רו ַח ֱאלֹהִׁ הֹום וְּ ֵני תְּ ְּ ךְּ ַעל פ  ֶ חש  ֹבהו  וְּ ה ֹתהו  וָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ  (א,ב) וְּ

ֶרץ" כאשר אָּ הָּ בֹהו  " ,לגופו של האדםרמז   - "וְּ ה ֹתהו  וָּ תָּ יְּ , והוא מרגיש סורים וחולאים רעיםשבאו עליו י -"הָּ

ךְּ " ֶ הֹום" וממש, "חש  ֵני תְּ ְּ ַרֶחֶפת" כי עליו להתעודד ולדעת, "ַעל פ  ים מְּ רו ַח ֱאלֹהִׁ שכינה שרויה כי  ,עליו – "וְּ
ברכות ) םמדכאו ביסורי (באדם) שהקב"ה חפץ בויתעודד כי , ועוד (מ,א נדרים) טתו של חולהילמעלה ממ

ם"ילך  ?ולכן מה יעשה (ה,א יִׁ ָּ ֵני ַהמ  ְּ םלנמשלה התורה – "ַעל פ  יִׁ ָּ ֵמא ְלכו  ": (ישעיהו נה,א)שנאמר  מ  ל צָּ  הֹוי כ ָּ
ִים ַ התורה היא תרופה לכל כי חכמינו גילו לנו  ,"החש בגופו יעסוק בתורה"(: בין נד,אעירו)ל "חזאמרו ו ,"ַלמ 

ם"ילך לכן  ,חולי יִׁ ָּ ֵני ַהמ  ְּ  ויתרפא מחוליו. "ַעל פ 
 

ל ד ֵ בְּ י טֹוב ַוי ַ אֹור כ ִׁ ים ֶאת הָּ א ֱאלֹהִׁ רְּ  (א,ד) ַוי ַ
והבדילו לצדיקים לעתיד  ,אהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעיםר": (ות ו'א ',יברשה פ)מדרש רבה  לפי) י"רש

רק אם ה ?שלא כדאי להשתמש באור בגלל הרשעים אז לשם מה בראוה "ה הקבויש לשאול, אם רא. "לבא

יותר , הרי שיהיה ולם פעם אור כזהבעשכבר היה העובדה שעצם אליהו דסלר הרב  מסביר אלא ?לגנזוכדי 
לפי פעם אור כזה. בעולם אף לא היה אילו מה שאין כן , למה שהיה כבראין זו חזרה אלא  , כיקל להגיע אליו

תו את כל התורה כולה מלמד אוו לאךמבא י עמו שהעובר במע (:בנדה ל,)מה שאומרת הגמרא מוסבר גם זה 
? תחילהמלמדים אותו מלכאז מדוע  ,מדלאך משכיח ממנו את כל מה שלהמבא לצאת לאוויר העולם וכאשר 
זו לחזור לדרגה יהיה לו יותר קל  את כל התורהכבר ידע פעם העובר היא שעצם העובדה שהתשובה אלא 

 והפעם מבחירה. ,בימי חייו
 

ים ֹדלִׁ ֹאֹרת ַהג ְּ ֵני ַהמ ְּ ְּ  (א,טז) ֶאת ש 

ְּ ת אֶ  ֹארֹת הַ ֵני ש  דִֹליםהַ מ ְ בת להדליק שני נרות בערב שבת קודש, והם ילרמוז שהאשה מחוי האשה.ר"ת:  ג ְ

יםנקראים  ֹדלִׁ ֹאֹרת ַהג ְּ  .(םעל שם גודל השכר המגיע לנו מהם. )עץ החיי מ ְּ
 

ים ַלֲעׂשֹות א ֱאלֹהִׁ רָּ ר ב ָּ ֶ ֹו ֲאש  ת  ַלאכְּ ל מְּ כ ָּ ַבת מִׁ ָּ י בֹו ש   (ב,ג) כ ִׁ
להתקיים ששה ימים בלבד, כמו שהקב"ה ברא את העולם באופן שיהיה בכוחו מבאר ה'אור החיים' הקדוש 

ה "(: ישמות כ,)שנאמר  ש ָּ ִמים עָּ ת יָּ ֶׁ ש  ֵ י ש  ץ ה'כ ִ רֶׁ אָּ ת הָּ ַמִים ְואֶׁ ָּ ת ַהש   ן הקב"ה בבריאה כוח להתקיים שנת  - "אֶׁ
ניתן להבין ועל ידי השבת מקבל העולם כוח לעוד ששה ימים נוספים. על ידי דברים אלו ששה ימים בלבד, 
ו   ואומר רב שבתכל המתפלל בע" (:ב,שבת קיט)את מאמר חז"ל  מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף  ַוְיֻכל 

במעשה בראשית? אלא לפי שהשומר שבת גורם , וכי יש בכח האדם להיות שותף "להקב"ה במעשה בראשית
 לעוד ששה ימים, לכן נעשה הוא שותף של ממש בבריאת העולם.לכך שמתחדש כח הבריאה 
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ע  ַ ט  ר ה' ַוי ִׁ ֶ ם ֲאש  דָּ אָּ ם ֶאת הָּ ָּ ם ש  ׂשֶ ֶדם ַוי ָּ ק ֶ ֵעֶדן מִׁ ן ב ְּ ים ג ַ רֱאלֹהִׁ צָּ  (ב,ח) יָּ
ר' יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו "(: סנהדרין נט,ב)

כפשוטם, לא  הדברים כוונת ןנראה לפרש שאי :א"זיע הבן איש חינפלא כותב ביאור  ."בשר ומסננין לו יין

מלאכי השרת ולומדים  םבאי, שהיו על עסק התורהאלא הדברים מתפרשים ויין גשמיים  רבשמדובר על 

ןלמשלה נהתורה ה. עמו תור יכנאמר )משלי ט,ה(: " יד,א()חגיגה בכמובא  ַייִׁ ְכת ִ סָּ ַיִין מָּ תו  ב ְ ְ והתורה נמשלה  ",ו ש 

רל ׂשָּ ובשר מתחלקים לשני יין   ."טועם טעם בשר (בדברי תורה) כל ההוגה בהן": (כא,בבעירובין )בא כמו בָּ

ר"הנגלה נקראה חלק ה הפשט והסוד. -חלקי התורה, הנגלה והנסתר ׂשָּ , כי לימודו בפרהסיה ובגלוי, "בָּ
כשם . "צולין לו בשר"לכך היו מלאכי השרת במקביל  –ומרחוק מרגישים טעמו הטוב של הלומד את התורה 

, ועליו פשט למרחקיםמת 'ו ריחו נודף למרחוק, כך גם מה שלימדו אותו בלימוד ה'נגלהבעת צלייתשבשר 

ה  ": (משלי כ,כא) נאמר ן קֹולָּ ֵ ת  ְרחֹבֹות ת ִ א ב ָּ ְקרָּ רֹאש  הִֹמי ֹות ת ִ ן"החלק הסוד נקרא בשם אך  ."ב ְ  כנזכר "ַייִׁ
כשם שכדי לשמור היטב על וכך . "יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סוד: (עירובין סה,א)

היין ועל טעמו המשובח יש להסתירו ולהחביאו, ואילו היין המגולה מתקלקל במהירות, כך היו מלאכי השרת 
 .('גפניני הבן איש חי דף ילוקט מ). ", כנגד לימוד הנסתר שהיו לומדים עמו בגן עדן"מסננים לו יין"
 

ים ִׁ אש  ה רָּ עָּ ב ָּ ַארְּ ה לְּ יָּ הָּ ֵרד וְּ ָּ פ  ם יִׁ ָּ ש   ן ו מִׁ קֹות ֶאת ַהג ָּ ְּ ַהש  ר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן לְּ הָּ נָּ  )ב,י( וְּ
ר" הָּ נָּ ר"לְּ התורה נמשלה למים )עיין תענית ז,א(, והחכם מלא בתורה ולכן הוא משול  -" וְּ הָּ  המשקה אחרים," נָּ

ןשרמוז למבית המדרש  -" ֹיֵצא ֵמֵעֶדן" והוא התורה האדם מעדן את מידותיו, וכן בית המדרש הוא  דרך כי ֵעדֶׁ

ןמשול ל' ן ג ָּ ן" וזאת כדי ' בעולמינו.ֵעדֶׁ קֹות ֶאת ַהג ָּ ְּ ַהש  ןאלו התלמידים המשולים ל -" לְּ שמחכים שישקו  ג ָּ

ֵרד" מים, היינו בתורה. ואחרי שהחכם דורשבאותם  ָּ פ  ם יִׁ ָּ ש   ולכן והבנתו,  שכלו כל תלמיד מבין לפי רמת –" ו מִׁ

ים" ִׁ אש  ה רָּ עָּ ב ָּ ַארְּ ה לְּ יָּ הָּ ים" מאחר וכל תלמיד מבין ברמה אחרת, התורה מתפרסת –" וְּ ִׁ אש  ה רָּ עָּ ב ָּ ַארְּ היינו  –" לְּ

   התורה.פרדס וזהו  ודס רשדמז ר שטפל: 

 
מו ת ו  מֹות ת ָּ נ  ֶ מ  ךָּ מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּ י ב ְּ ו  כ ִׁ נ  ֶ מ  ע לֹא ֹתאַכל מִׁ רָּ ַעת טֹוב וָּ  )ב,יז( ו ֵמֵעץ ַהד ַ

 אכילה, ולכן עיקר התיקון שצריכים אנחנו לתקן יהיה ע"י אכילה,  חטא האדם הראשון וחוה היה ע"י
 – : "אין קידוש אלא במקום סעודה"אמרו חז"ל )פסחים קא,א(וזה מתחלק לב' דרכים: מזון רוחני, מזון גשמי. 

סעודה שהנאתך " רמזו כי קדושת האדם תלויה בסעודתו, איך הוא אוכל וכמה הוא אוכל, כנאמר )גיטין ע,א(:
כי ע"י מיעוט אכילה מקנה האדם קדושה יתרה לנפשו ונחה עליו רוח ה', ועוד  ",מרובה בה, משוך ידך ממנה

כנאמר )משלי ט,ה(:  )חגיגה יד,א( התורה נקראת לחם ויין .מותר לך"אמרו חז"ל )יבמות כ,א(: "קדש עצמך ב

י" ת ִׁ כְּ סָּ ן מָּ ַייִׁ תו  ב ְּ ְּ י ו ש  ַלֲחמִׁ כו  ַלֲחמו  בְּ ים ֵהם ", דרשו חז"ל )עירובין נד,א( על הפסוק במשלי )ד,כב(: "לְּ י ַחי ִׁ כ ִׁ
א ֵ פ  רֹו ַמרְּ ׂשָּ ל ב ְּ כָּ ֵאיֶהם ו לְּ ֹמצְּ ים". מתי התורה היא 'בפה אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם - "לְּ  לאדם?' ַחי ִׁ

חשוב מאוד שכאשר אדם לומד תורה, יהגה אותה בפיו וישמע לאוזנו, כי רק כך , 'מוציאיהם בפה' רק כאשר

א"היא תשתמר בו. ועוד ביארו שם חז"ל כי "החש בגופו יעסוק בתורה ועל זה נאמר  ֵ פ  רֹו ַמרְּ ׂשָּ ל ב ְּ כָּ כי  - "ו לְּ
 בחולי הגוף והן בחולי הנפש )מידות רעות(. התורה מרפא את האדם הן

 

מו ת ו  מֹות ת ָּ נ  ֶ מ  ךָּ מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּ י ב ְּ ו  כ ִׁ נ  ֶ מ  ע לֹא ֹתאַכל מִׁ רָּ ַעת טֹוב וָּ  )ב,יז( ו ֵמֵעץ ַהד ַ
ַעת היה מה נחלקו (:א"ע' מ דף) ברכות במסכת בגמרא  .תאניםו ענבים ,דגן ,אתרוג עץ: והובאו ד' דעות ֵעץ ַהד ַ

 ,ל"זצ חורי ינון הרב הצדיק של בשמו "רחמים כסא" ישיבת ראש א"שליט מאזוז מאיר רבי הגדול הגאון לי ושח

ַעת" במילה מרומזים ל"חז דעות 'ד שכל   .אניםת ,נביםע, גןד ,(אתרוג הוא)דר ה :תיבות בראשי "ַהד ַ
 .(דף יד 'אמרי תורה')
 

וֹ  ה'ַוי ֹאֶמר  ד  ֶנגְּ ֹו ֵעֶזר כ ְּ ה ל  ֹו ֶאֱעׂשֶ ַבד  ם לְּ דָּ אָּ ים לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ  )ב,יח( ֱאלֹהִׁ
ךָּ " :שמעאנו אומרים כל יום בקריאת  ב ְּ כְּ ָּ ש  ֶרךְּ ו בְּ ךָּ ַבד ֶ ת ְּ ֶלכְּ ֵביֶתךָּ ו בְּ ךָּ ב ְּ ת ְּ בְּ ִׁ ש  ם ב ְּ ָּ ב ָּ ת  רְּ ב ַ דִׁ ֶניךָּ וְּ בָּ ם לְּ ת ָּ נְּ נ ַ ִׁ ש  וְּ

קו ֶמךָּ  םמובא במסכת יומא )יט,ב(: " –" )דברים ו,ז( ו בְּ ָּ ב ָּ ת  רְּ ב ַ דִׁ ם" מפרש רש"י -ולא בדברים אחרים"  וְּ  –" ב ָּ
ה ועל זה חשבתי לומר מה רומז הפסוק, הקב" .ילדים וקלות ראששיחת ה -בדברי תורה, "בדברים אחרים" 

ועוד שאמרו חז"ל )תענית כג,א(: "חברותא או ה את האדם ללמד תורה את בניו, יודע שעתיד לבוא הוא יצוו
ר : "ריחם ה' על האדם וכך מתבאר הפסוק מיתותא" ולכן " )למידת הדין( ֱאלִֹהים" ה'" )מידת הרחמים( ַוי ֹאמֶׁ

וֹ לֹא " ַבד  ם לְּ דָּ אָּ וֹ " לכן  – "טֹוב ֱהיֹות הָּ ד  ֶנגְּ ֹו ֵעֶזר כ ְּ ה ל  , בכך שאתן לו בנים יוכל לקיים ֶזַרעאותיות  ֵעזֶׁר  - "ֶאֱעׂשֶ
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ֶניךָּ "את מצוות  בָּ ם לְּ ת ָּ נְּ נ ַ ִׁ ש   וכן זה יעזור גם לאדם עצמו ללמוד את התורה, כי אם לא חברותא אז מיתותא "וְּ

גְ ועוד אפשר לרמוז " נֶׁ וֹ ֵעזֶׁר כ ְ וֹ "כי נהוג ללמוד שניים אחד מול השני וזהו  –" ד  ד  ֶנגְּ  ."כ ְּ
 

ֹו  ַבד  ם לְּ דָּ אָּ  )ב,יח(לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ
לֹא טֹוב ֱהיֹות ": אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנאמר" (:יבמות סא,ב)ל "חזאמרו 

וֹ  ַבד  ם לְּ דָּ אָּ נמשלה והתורה לאדם. 'בנים' כהמצוות והמעשים הטובים של האדם הם  :ד"באר בסלונראה . "הָּ

ת"(: משלי לא,י) :כנאמר לאשה ֶ א ֵאש  . "אין עמידה אלא תפילה" (:ברכות כו,ב)ל "אמרו חזועוד . "ַחִיל ִמי ִיְמצָּ

אסור " ,מצוות ומעשים טוביםהיינו  - "אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים": יתבאר יפה דברי הגמראועכשיו 

ה" :כיוזאת . היינו בלי תורה -"בלא אשה" ,היינו להתפלל - "לעמוד ֹוֵעבָּ תֹו ת  ָּ ִפל  ם ת ְ ה ג ַ ֹורָּ מַֹע ת  ְ ְזנֹו ִמש    "ֵמִסיר אָּ
  .'אסור לעמוד בלא אשה'לכן   .(כח,טמשלי )
 

וֹ  ה'ַוי ֹאֶמר  ד  ֶנגְּ ֹו ֵעֶזר כ ְּ ה ל  ֹו ֶאֱעׂשֶ ַבד  ם לְּ דָּ אָּ ים לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ  )ב,יח( ֱאלֹהִׁ
" )עיין יבמות בנינו לתורה ומגדלות החטאמן  אותנו מצילות"בנשים:  עיקריות סגולות שתי מנו ל"שחז מצינו

ו": 'קואפשר כי לכך התכוון ה' בפסו :האלשיך הקדוש, ועל זה רמז סג,א( ַבד  ם לְּ דָּ אָּ מאחר  –"לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ

וֹ " לכן עבירה, ויכול להגיע האדם להרהורי ד  ֶנגְּ ֹו ֵעֶזר כ ְּ ה ל  אתן לו אישה שבזכותה ינצל מהרהורי  -"ֶאֱעׂשֶ

ֹו ֵעֶזרוכן תהיה עבירה  וֹ  ל  ד  ֶנגְּ  לגדל את בניו. כ ְּ
 

וֹ  ה'ַוי ֹאֶמר  ד  ֶנגְּ ֹו ֵעֶזר כ ְּ ה ל  ֹו ֶאֱעׂשֶ ַבד  ם לְּ דָּ אָּ ים לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ  )ב,יח( ֱאלֹהִׁ
ָּ ֵאת " (:ו,הדברים )דרשו על הפסוק  (:נד,א)במסכת ברכות ל "חז ַהְבת  ְבךָּ  ה'ְואָּ ל ְלבָּ כָּ יךָּ ב ְ   ."ֱאלֹהֶׁ

ךָּ " בְּ בָּ ל לְּ כָּ  :א"הבן איש חי זיע מבאר. בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרעהיינו  "ב ְּ

ם" :שרמז הכתובזהו ו דָּ אָּ וֹ  לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ ַבד  םלבבות, כלומר ב' היינו  דו-לבנוטריקון  לְּ דָּ אָּ  לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּ

וֹ "לכן  (יצר רע ויצר טוב) לבבות ב' םעדו -לב ד  ֶנגְּ ֹו ֵעֶזר כ ְּ ה ל  , היינו עסק התורה, שהיא עוזרת לאדם "ֶאֱעׂשֶ
ואם אתם עוסקים  בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין"(: קידושין ל,ב)להתגבר על היצר הרע כנאמר 
 .('פניני הבן איש חי דף ידלוקט מ) ."בתורה אין אתם נמסרים בידו

 

ה ז ֹאת יש  ֻלֳקחָּ י ֵמאִׁ ה כ ִׁ ָּ ש   ֵרא אִׁ ק ָּ ֹזאת יִׁ י לְּ רִׁ ׂשָּ ב ְּ ר מִׁ ׂשָּ ַמי ו בָּ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ ַ ם ֹזאת ַהפ  דָּ אָּ  )ב,כג( ַוי ֹאֶמר הָּ
ַעם" ַ ואילו איש, היוצאת מההאישה היא , שבה , אומר האדם הראשוןזו הפעם היחידה בהיסטוריה, "ֹזאת ַהפ 

, באמצעות ההריון יצאו האנשיםזו שממנה , האישה היא אנושותה, לאורך כל התפתחות אילךמכאן ו
 .(חזקוני)והלידה. 

 

י רִׁ ׂשָּ ב ְּ ר מִׁ ׂשָּ ַמי ו בָּ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ ַ ם ֹזאת ַהפ  דָּ אָּ  )ב,כג(  ַוי ֹאֶמר הָּ
"שלשה  הגמרא )נדה לא ע"א( אומרת: רבינוב בספרו "דברי שיר": ףכותב רבי שמואל יוסדבר נפלא 

 ,ים ומוח שבראשו ולובן שבעיןירנופיצהעצמות, הגידים,  מגיעיםביו מא ,אביו ואמו, הקב"ה: תפים יש באדםוש
והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין  .עור ובשר ושערות ושחור שבעיןמגיעים אמו מ

הל ".ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל קבלה את הבשר ן מהיכלא היתה אמא. אם כן,  ַחו ָּ
 קיוםהמשך באבל ן לא היתה אפשרות אחרת, שכ, היה זה חד פעמים. אולם בא מהאמא? מהאד כלל ךשבדר

ַמי "אמא. ואלה הדברים שאמר האדם הראשון לעצמו: מההבשר תמיד יבוא  העולם ַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ ַ ֹזאת ַהפ 

י רִׁ ׂשָּ ב ְּ ר מִׁ ׂשָּ , אבל מכאן כי לא היה ממי לקחת, את הבשרם העצמות וגם את לקחו ממני ג םכלומר רק הפע ".ו בָּ
  ולהבא האישה היא זו שתתן את הבשר והאיש יתן רק את העצמות.

 

וֹ  עו  ב  ג ְּ לֹא תִׁ ו  וְּ נ  ֶ מ  לו  מִׁ  (ג,ג) לֹא ֹתאכְּ
וֹ " עו  ב  ג ְּ לֹא תִׁ  חוהמקפידים על ל "ברור מדוע חזלא  .(י"רש) ה לידי גרעוןווי, לפיכך באיהוסיפה על הצ "וְּ

(: ,אאבות א)ל "מאמר חזולומר שרצתה לקיים את רצון ד עליה זכות ללמ, הלא אפשר שהוסיפה על הציווי
ה" ֹורָּ ג ַלת  ו  ְסיָּ היה בחינת ומה שהוסיפה  (רבי עובדיה מברטנורא ,"גדר שלא יבא ליגע באיסור תורה") "ַוֲעש 

לעצמו להדגיש ראשית על האדם  :ם"'חידושי הרימתרץ אלא . ת מצוות ה'על מנת לשמור אוסייג גדר 
האיסור ה על ובכך עבר שזהו ציווי ה'ולא כפי שאמרה חוה הוא על דעת עצמו שהוא עושה למצוה שהסייג 

של אדם וחוה, החטא ורר רק לאחר התעהסייג למצוות שבעשיית כל העניין החיובי  ,שנית. "לא תוסיפו"
כלל בעשיית לא היה צריך ואילו לפני החטא שות חטאים, גרור את האדם לעומנסה לשמאז התגבר יצר הרע 

 בבחינת הוספה.של חוה , לפיכך היה הסייג םסייגי
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ה  ַוי ֹאַכל ָּ מ  ה  עִׁ ָּ יש  אִׁ ם לְּ ן ג ַ ֵ ת   (ג,ו) ַות ִׁ
  מפני שראה שתים ולא ראה שלוש. ,?מפני מה חטא אדם הראשון: במדרש פליאהכתוב 

י אֹוֵמר (:אבות ב,א)כתוב במשנה : מבאר (דף טז)אוצרות התורה ר ספב ה  ,ַרב ִ ָּ ִרים ְוִאי ַאת  ה ְדבָּ ָּ לש  ְ ש  ל ב ִ ֵ כ  ַ ִהְסת 
ה  א ִליֵדי ֲעֵברָּ ה ִמ " –בָּ ַמְעלָּ ע ַמה ל ְ ךָּ ד ַ ה ,מ ְ ֹוַמַעת ַעִין רֹואָּ ן ש  ל  ,ְוֹאזֶׁ ִביְוכָּ ָּ ר ִנְכת  פֶׁ ֵ ס  יךָּ ב ַ האדם והנה . "ןַמֲעש ֶׁ

ֹוַמַעת: הראשון ידע רק ב' דברים ן ש  ל  ֹאזֶׁ ִביְוכָּ ָּ ר ִנְכת  פֶׁ ֵ ס  יךָּ ב ַ ה", אבל את הפריט השלישי "ןַמֲעש ֶׁ לא  "ַעִין רֹואָּ
ֵני ": כתוב ידע, שהרי ְ ֹו ִמפ  ת  ְ ם ְוִאש  דָּ אָּ א הָּ ְתַחב ֵ אומרת שחשב שיש אפשרות זאת . ('חפסוק  'גפרק ) "םֱאלִֹהי ה'ַוי ִ

ראה : וזהו שנאמר במדרש פליאה ה, וכביכול אין הוא רואה הכל, וזה אשר גרם לו לחטוא,"להסתתר מהקב
 שתים ולא ראה שלוש.

 

יךָּ  ֵמי ַחי ֶ ל יְּ ֹאַכל כ ָּ ר ת  פָּ עָּ  (ג,יד) וְּ
א היתה להוסיף "דרכו של הגר הגאון מוילנא,ר ליל הפסח אצל שמואל חסיד מראסיין ישב פעם בסדרבי 

ִמים אֹוְמִרים" :ם על מאמרי ההגדה, וכשהגיע למשפטבמהלך הסדר, דברים של טע " " :ַוֲחכָּ יךָּ ם  –ְיֵמי ַחי ֶׁ עֹולָּ הָּ
" " ,ַהז ֶׁה יךָּ ֹל ְיֵמי ַחי ֶׁ יחַ  –כ  ִ ש  ָּ ִביא ִלימֹות ַהמ  ר "ב) ל"מכאן ראיה למה שאמרו חז :הפטיר .(משנה ברכות א,ה) ."ְלהָּ
ש  "(: כ,ה חָּ ִאין חו ץ ִמנ ָּ ְ ֹל ִמְתַרפ  בֹוא ַהכ  ִתיד לָּ עָּ  .ןמתכוולא ירדו לסוף דעתו, לא הבינו למה הוא שמסובים ה ."לֶׁ

ש  הנה גם אצל עונשו של ה: א וכך אמר"את כוונת הגר להם שמואל אחר כך הסבירורבי  חָּ ר "נאמר  נָּ פָּ ְועָּ

ֹאַכל יךָּ  ת  ֵמי ַחי ֶ ל יְּ "", וכיוון שדרשו חכמים בקריאת שמע "כ ָּ יךָּ ֵמי ַחי ֶ ֹל יְּ , יש (ברכות יב,ב)לרבות ימות המשיח  כ 

ש  הלגבי )טעם לדרוש גם פה  חָּ יחַ " (נָּ ִׁ ש  ָּ ימֹות ַהמ  יא לִׁ בִׁ הָּ ש  ה, היינו שגם לימות המשיח יהיה "לְּ חָּ רו ר נָּ ל  אָּ כ ָּ מִׁ

ה ֵהמָּ ֶדה ַהב ְּ ָּ ֹל ַחי ַת ַהׂש  כ  ִאין חו ץ " :ל"מכאן ראיה למה שאמרו חז: שאמר רבנווזהו  .ו מִׁ ְ ֹל ִמְתַרפ  בֹוא ַהכ  ִתיד לָּ עָּ לֶׁ
ש   חָּ  ('א דף ל"פנינים משלחן הגר) ."ִמנ ָּ

 

ים נִׁ י בָּ דִׁ לְּ ֵ ֶעֶצב ת  ֵהֹרֵנךְּ ב ְּ בֹוֵנךְּ וְּ צ ְּ ה עִׁ ב ֶ ה ַארְּ ב ָּ ַמר ַהרְּ ה אָּ ָּ ש   אִׁ  (ג,טז) ֶאל הָּ
בֹוֵנךְּ  צ ְּ ֵהֹרֵנךְּ  ה צער גידול בניםז – עִׁ  .()רש"י זה צער העיבור. – וְּ

 :ומדוע הפסוק היפך המציאות? ותירץ לצער גידול בניםקודם  צער העיבורהרי הקשה רבי חיים מוולוז'ין: 
שכאן כלולה עוד קללה, שבשעת צער גידול הבנים תתעבר, כי אז היא צריכה גם לטפל בילדיה. זה שאמר 

ה"הפסוק:  ב ֶ ה ַארְּ ב ָּ  .הצער שהוא צער גידול בנים שיהיה בזמן הריונך, יוכפל "ַהרְּ

 
י ל חָּ ה ֵאם כ ָּ תָּ יְּ וא הָּ י הִׁ ה כ ִׁ ֹו ַחו ָּ ת  ְּ ש  ם אִׁ ֵ ם ש  דָּ אָּ א הָּ רָּ קְּ  )ג,כ( ַוי ִׁ

בנשים:  עיקריות סגולות שתי מנו ל"שחז מצינו ל. שכן"זצ מקוטנא יהושע רבי צחות, הגאון כך, בדרך על אמר
בעלה  את שחוה השיאה לאחר והנה," )עיין יבמות סג,א( בנינו לתורה ומגדלות החטאמן  אותנו מצילות"

בכתוב:  נאמר . ולפיכך"מצילות אותנו מן החטא"לומר עליה שבח זה של  היה ניתן עץ הדעת, לא לחטא

י" ל חָּ ה ֵאם כ ָּ תָּ יְּ וא הָּ י הִׁ ה כ ִׁ ֹו ַחו ָּ ת  ְּ ש  ם אִׁ ֵ ם ש  דָּ אָּ א הָּ רָּ קְּ י"רק זה היה לשבחה:  - "ַוי ִׁ ל חָּ שמגדלות את  - "ֵאם כ ָּ
 נתקיימה בה... סגולה זו בנינו לתורה, ורק

 
את ֹרֵבץ ַתח ַחט ָּ ֶ יב ַלפ  ם לֹא ֵתיטִׁ אִׁ ֵאת וְּ יב ׂשְּ יטִׁ ֵ ם ת   )ד,ז( ֲהלֹוא אִׁ

יב" יטִׁ ֵ ם ת  ֵאת", אם תחשוב תמיד שכל מעשיך טובים  -"ֲהלֹוא אִׁ ם לֹא "וה ואין לה מקום. ותגיע לגא  -"ׂשְּ אִׁ וְּ

יב" את ֹרֵבץ"אם תחשוב תמיד שכל מעשיך אינם טובים וראויים,   -ֵתיטִׁ ַתח ַחט ָּ ֶ  עלול אתה לשקוע   -"ַלפ 

ד" :בעצבות שהיא עצת היצר הטומן לך פח, ואם כן מה היא הדרך הטובה שיבור לה האדם נָּ ע וָּ ֶיה  נָּ הְּ ת ִׁ

ֶרץ אָּ  שראל מרוזין זיע"א(.)הרה"ק רבי י ם המתנודד בין שני קצוותאחוז במידה האמצעית כאד )ד,יב( "בָּ

אמיר וענבל  בע"ה זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון,
אירנה, הדר בת ויויאן,  בני פנינה, הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן
לציפורה בת מורוור,  רוית בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה:
יחזקאל בן אידה, רבקה בת  לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל,

יוסי בן ציפורה, יוסף בן  ה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,מסעוד
ציפורה. לעילוי נשמת: הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל, הרב ניסים טולדנו 

 ןדוד אמנו בזצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, 
 ז"ל. ז"ל, משה בן שושנה מזולה

 


