
  

H  א  G 

 
  

  
V      אא""ק שליטק שליט""ק מרן רבינו הגהק מרן רבינו הגה""ככממ      U  

  פרשת
  בראשית

 ו"תשע

  

כל הזכיות שמורות
  לועד להוצאת

ק מרן "ספרי כ
 א"ר שליט"אדמו

  ו"ק קרית יואל יצ"פק

  

  בכח חידושי תורה

 'וגולכל האותות והמופתים , סוף התורה לתחילתה
שית ברא ברא, אשר עשה משה לעיני כל ישראל

  .אלקים את השמים ואת הארץ

, בראשית :)הקדמה דף ד(ק "על פי מה דאיתא בזוה
, ואשים דברי בפיך )ישעיה נא טז(רבי שמעון פתח 

בכל מילי דאתחדש באורייתא על ידא דההוא דאשתדל 
ומכל , עבוד שמים חדשים סתימין דרזין דחכמתא, באורייתא

ועל דא , שאר מילין דאורייתא דמתחדשין אתעבידו ארץ חדשה
ים השמ, לנטוע שמים וליסוד ארץ' כתיב ואשים דברי בפיך וגו

ה בייטב לב "זללהז "וביאר א. ש"עי, לא כתיב אלא שמים
דהכי קאמר בראשית , כוונתו לפרש אומרו בראשיתש )פרשה זו(

ואחר זה בורא האדם , הארץ תאהשמים ו תאם אלקיברא 
טעם זה יש מו. שמים וארץ חדשים על ידי חידושי תורה

ח שמחדשין דברי מכ, לצדיקים כח לעורר חסד להקדימו לדין
והדת ניתן ששותף אינו , ה"ובזה נעשו שותפים להקב, תורה

  .ד"עכ, יכול לעשות דבר מלבעדי דעת שותפו

שנגאלו בני ישראל  )ג"ו ס"ר פט"שמו(איתא במדרש 
ה "כי הקב, ל הכוונה"וי. ממצרים בזכות משה ואהרן

ובני ישראל , גזר אומר ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה
 לע ה"משה רבינו ע יכויתכן , ים ועשר שניםתאאו אחר מיצ
היה בורא שמים וארץ , עסק בתורה וחידש חידושי תורהש ידי

ובכח , ה במעשה בראשית"שותף להקבונעשה כביכול , חדשים
, שעבוד מה שגזרה חכמתו יתברךהטל גזירת מבזה היה 

 .טרם שנשלם הזמןויצאו ממצרים 

לעשות ' לכל האותות והמופתים אשר שלחו השאמר 
איך נתבטל אם תאמר ו, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו

על זה בא כמשיב בראשית , מאות שנה' גזירת שעבוד של ד
והיינו שבתחלה ברא אלקים שמים וארץ ואחר , םאלקיברא 
ולכן , לברוא שמים וארץ בכח חידושי תורההאדם יכול כך 

לבטל חידושי תורה היה בכחו  רבינו חידשכיון שמשה 
 .הגזירה

*  

  לימוד פרשיות התורה שאינו נוגע למעשה

א "ר פ"שהש(במדרש איתא , ערב ויהי בוקר יום אחד

לא היתה התורה צריכה התחיל אלא מהחודש  )ח"סכ
ה לישראל מה "ומפני מה גילה הקב, )שמות יב ב( הזה לכם

כל  )שמות כד ז(בזכות שאמרו , 'כו ביום ראשון ומה ביום שני
  .וחיו והמדרש הזה אומר דרשוני. ה ונשמענעש' אשר דבר ה

' הא, דהנה מצינו במצות לימוד התורה שני תועליות
הדרך ילכו בה ואת  אתאדם ו בני ל ידה ידעשע

א נקרא וולכן ה, כי לא עם הארץ חסיד, המעשה אשר יעשון
ליישר נפש ' הב. )ם ערך תורהערכי הכינויי(מלשון הוראה , תורה

גלי האדם ולזככו מנטיות הרע כדי שיוכל להתחזק מול 
ה יצר "ברא הקב .)בבא בתרא טז(כדאיתא בגמרא , נסיונותה

א שעל ידי עסק "וביאר המהרש, הרע ברא לו תורה תבלין
, הבחירה הוא ביד האדם, התורה שהיא תבלין ליצר הרע

ולכן יקבל , חור בטובושוב איננו מוכרח במעשיו ויוכל לב
, כי הדבר תלוי בו לבחור בטוב, הצדיק שכר והרשע עונש

  .ד"עכ

נעשה ' קבלת התורה כל אשר דבר האמרו ישראל בזה 
נעשה עשייה  .)אחרי דף נז(ופירש בזוהר חדש , ונשמע

 הנווכה וניכרדלו. ונשמע שמיעה באורייתא, בעובדין טבין
והאומנם , מצות התורה כולהבלב שלם לקיים  םהילע ולבקש

שמיעה  ונייה ,ונשמע אוה הזלהעצה , כן יצר סוכן בנו
שאר הבחירה בידינו לשמור תעל ידי עסק התורה ש, באורייתא

  .ולעשות ולקיים כל משפטי התורה

אין מפורש בה שום חומש סדר בראשית כמעט ש
הוא רק בשביל צות לימוד התורה עיקר מואם , מצות

יתירות  אז היו פרשיות אלו, די מעשההתועלת שמביא לי
יש תועלת גדול גם בלימוד כי ודאי , וחלילה לומר כן, בתורה

ם מצות כי עצ, לפי פשוטן בלא עומק ועיוןאפילו  פרשיות אלו
כל  ולענין תועלת זו, קדש נפש האדםמזכך ולימוד התורה מ

  .הם שוים פסוקי התורה

תורה צריכה להתחיל לא היתה ה, ביאור דברי המדרש
שהוא מצוה ראשונה ' פי, אלא מהחודש הזה לכם

ה לישראל מה ביום "ומפני מה גילה הקב, שנצטוו בה ישראל
פסוקים אלו ראשון ומה ביום שני וכל ספר בראשית שאין ב

ה "נעש' ומתרץ בזכות שאמרו כל אשר דבר ה, שום מצוה
את כל  םייקלוהיינו שעל ידי לימוד התורה נזכה , ע"ונשמ

כי , ולכן נכתב גם ספר בראשית עד החודש הזה', מצות ה
זכך את האדם לקדש וגם בפסוקים אלו יש בהם תועלת זו ל
, בכל לבבו ובכל נפשו' שיוכל לבחור בטוב ולקיים כל מצות ה

  .ואין חילוק בזה בין פרשיות אלו לפרשיות אחרות

*  

ðìõåò 

øàáúéå 

åäðä 

äæå 

éäéå 

ôàå"ì 

ìòå 

äðäå 

åäæå 



  

H  ב  G 

  תורת הנגלה לכל איש ישראל

המאורות הגדולים את המאור הגדול אלקים את שני 
  .לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה

מרבה  )ז"ב מ"אבות פ(ששנינו במשנה מה  בהקדם
עתו ושקידתו יוהיינו שלפי יג ,ישיבה מרבה חכמה

יגעת ומצאת  :)מגילה ו(וכן אמרו , כך יזכה לכתרה של תורה
מה שאין כן , אמנם זהו רק בלימוד תורת הנגלה, תאמין

, זה אי אפשר לו לאדם להשיג בלימוד וביגיעה תורת הנסתר
ורק בני עליה זוכין , רוצה ליטול את השם יבא ויטולהולא כל 

לראש (שכתב בנועם מגדים וכמו , לזה במתנה מן השמים

, כי רזי התורה אינן נמסרין רק לנוטרי ברית קדישא )השנה
, ליראיו ובריתו להודיעם 'סוד ה )תהלים כה יד(כמאמר הכתוב 

מלמד שניתנה התורה  .)נדרים לח(ל "ולזה אמרו רבותינו ז
הכוונה על רזי התורה שהם קשים ו, במתנה למשה רבינו
שזה , ו יושכח זכרו"כי בפגם מיעוט ח, לקנותם ונוחים לאבדם

וכן כל מי שזוכה לחלק הנסתר , ניתנה לו למשה בדרך מתנה
  .ד"עכ, ליראיו' ה שבתורה הוא בדרך מתנה וסוד

ויקרא אלקים לאור יום  )ח"ג ס"ר פ"ב(איתא במדרש 
ולחשך קרא לילה אלו , אלו מעשיהן של צדיקים

 הזדבר גדול  .)סוכה כח(ואיתא בגמרא . מעשיהן של רשעים
  .דבר קטן הויות דאביי ורבא, רכבהמעשה מ

ומפרש בנועם , אלקים את שני המאורות הגדוליםויעש 
י חלקי תורה אשר נשהכוונה על  )בפרשתינו(מגדים 

הוא חלק , ל"את המאור הגדו. ש"עי, שניהם גדולים בעצמותם
היינו לצדיקים , ם"לממשלת היו, הנסתר דבריו של גדול

הנזהרים בכל מעשיהם לשם שמים ביראה ובאהבה הקדושים 
א חלק הנגלה דבריו של וה, ן"ואת המאור הקט, ובדביקות

, גם מי שהוא עדיין בבחינת לילההיינו , ה"לממשלת הליל, קטן
  .חזירו למוטבמהמאור שבה ו, זוכה לקבל חלקו בתורת הנגלה

*  

 שמירת שבת ממשיך מדת הרחמים
ם את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב אלקי

, ויהי בקר יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם
ראשי , הארץåשמים äיכלו åששי äום é על הטוריםבוכתב ב

וכן כתב . אותיות שחתם בו מעשה בראשית' תיבות שם בן ד
ויש להבין מה שרמז כאן . )ג"א בשם כנה"רע' סי(במגן אברהם 

  .ה"ה ב"השם הוי

ב "ר פכ"ב( רבה במדרש', להלן כתיב ויצא קין מלפני ה

 ,ךמה נעשה בדינ וואמר ל פגע בו אדם הראשון )ג"סי
כך גדול כחה של  מר לוא, עשיתי תשובה ונתפשרתי אמר לו

  .הוא פלאיו, תשובה פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת

 ,ןתשרפבהקדוש אור החיים בהקדם מה שכתב ה
אמר על פי מה שנ, מכל מלאכתוכי בו שבת  בפסוק

את ' כי ששת ימים עשה ה )שמות כ יא(בעשרת הדברות 

כי בשעת הבריאה לא ה "הקבי גילה הר, את הארץהשמים ו
וברא ' ונתחכם ה, כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים' ברא ה

ומשפיע נפש ' ובו ביום חוזר ה ,ם השבתיום אחד הוא יו
היה  ,וזולת זה היום, לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים

' העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה
וכן על זה , העולם עומד ובאמצעות שבת ,'להכינו פעם ב

שבת  ,באמצעות יום זה 'פי ,והוא אומרו כי בו, לעולםהדרך 
ובאמצעות יום שבת משפיע בכללות העולמות  ,מכל מלאכתו

  .ד"עכ, רוח המקיימת עוד ששת ימים

ולא , ברא אלקיםבראשית , י בתחלת הפרשה"כתב רש
שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת  ,'אמר ברא ה

וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמים  ,הדין
ם ארץ אלקי' והיינו דכתיב ביום עשות ה ,ושתפה למדת הדין

לפי זה ו .העולם קיום בשביל הוא הרחמים מדתש הרי. ושמים
כל השומר שבת ש )פינחס' פ( ה בעצי חיים"ז זללה"א כתב

 הוא חושש לקיוםאם כן , על ידו העולם מתקייםהרי קודש 
 עמומתנהג  ה"והקב ,לו מודדיןמודד  שאדם במדהו, העולם
  .ד"עכ, הרחמים במדת

ם את כל אשר עשה אלקיהכתוב וירא דברי ר ואיב
מדת ה "היינו בשביל שצירף הקבו, והנה טוב מאד

ומפרש , עת בריאת העולםשמדת הדין ב לאהטוב והחסד 
ה עם בריותיו במדת "ואומר באיזה זכות מתנהג הקב

שבני  ידי עלהיינו , יום הששיויהי ערב ויהי בוקר , הרחמים
על ידי  ,בכל דור ודור שישראל שומרים את יום השבת קוד

ה עמהם במדת החסד "הקבמשפיעים שיתנהג  זה הם
והארץ  שמים'היכלו 'וששי 'הום 'ירמז נועל זה , והרחמים

שבזכות שמירת שבת  ללמדינו, ה"ה ב"הויתיבות שם  ראשי
ה במדת החסד והרחמים שהוא משורש שם "הקבמתנהג 

  .ה עצם הרחמים"ה ב"הוי

בכוונת  )תשרי מאמר ד דרוש ב(כתב בבני יששכר 
כי מדת החסד נקרא , גדולה תשובה .)יומא פו(הגמרא 

לך  )א כט יא-הימיםדברי (כדכתיב , בדברי נבואה בלשון גדולה
שהתשובה , ה תשובה"והיינו גדול', הגדולה והגבורה וגו' ה

  .ש"עי, הוא רק מצד מדת החסד והרחמים

ם פגע בו אד', המדרש ויצא קין מלפני ה שאמר
אמר לו עשיתי , ואמר לו מה נעשה בדינך הראשון

כלומר , ל כחה של תשובה"כך גדו ואמר ל, תשובה ונתפשרתי
פתח ואמר , תשובה אינו אלא מצד מדת הרחמיםקבלת ההלא 

לעורר מדת שמירת שבת שזהו סגולת , מזמור שיר ליום השבת
  .'ת לרצון לפני הקבלולכן התשובה מת, הרחמים

*  

  להעלות כח המטר
שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם 

ם על הארץ ואדם אין אלקי' יצמח כי לא המטיר ה
  .לעבוד את האדמה
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 )האזינו' פ(ה בייטב לב "ז זללה"מה שכתב א בהקדם
כתבנו בספר בימים הנוראים על מה שאנו מבקשים 

איתא צווחין ככלבין  .)דף כב(ק "ובתיקוני הזוה, פרנסה וכלכלה
אבל ביאור הדברים כי אם מבקש בשביל ', הב לנא מזונא כו

אבל אם מבקש למען להחיות בני , ודאי לא טוב הדבר, עצמו
, לעשות צדקה וגמילות חסדים, ביתו ולהחזיקן לתלמוד תורה

וזה שאומרים , כי גם זה למען למלאות רצונו יתברך, זה הגון
כדי , ם חייםאלקיכי אם למענך , לא למעננו, זכרנו לחיים

ובזה אנו מחזירים החיים , לעבדך ולעשות לך נחת רוח
  .והפרנסה אליו יתברך לעשות בהם רצונו יתברך שמו

כי  )ישעיה נה י(ביאר בייטב לב שם מאמר הכתוב 
כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי 

דלכאורה אומרו ', אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה וגו
אמנם יש לומר על פי מה , ושמה לא ישוב שפת יתר הוא

מים התחתונים בוכים אנן  :)ק דף יט"תיקוני הזוה(ל "שאמרו חז
ואם כן הגשם היורד יש לו , נמי בעינן למהוי קדם מלכא

אבל אם , אבל זהו אם אינו מצמיח ואינו עושה פירות, לבכות
אזי כשאוכלין , הרוה את הארץ והולידה והצמיחה לעשות פרי

פירותיו ומודים ומברכים ומשבחים לשמו יתברך בברכה הראוי 
אזי כח המטר שהצמיח לזה יש לו עליה למרום ושב , להם

, יםוזה שאמר כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמ, למקומו
כלומר רק אם הרוה את , כי אם, ושמה לשמים לא ישוב

אז דוקא ישוב למקומו והדר , ואז והולידה והצמיחה, הארץ
  .ד"עכ, בעינא

שכל מה , זה משמיענו התורה הקדושה בפסוק זה
שיבואו , ה בעולם לא ברא אלא לכבודו"שברא הקב

כל וולכן , בכל עניני גשמיים אלו' בני ישראל ויעבדו את ה
שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי 

והטעם כי האדם אין לעבוד , ם על הארץאלקי' לא המטיר ה
אשר א היה אדם על האדמה עדיין להיינו ש, את האדמה

ואם כן היה ירידה למטר , את הבורא יתברךיעבוד בהם 
להיות קדם מלכא ולא בעולם  שהיא רוצית, בירידתו לארץ

מה שאין כן אחר בריאת אדם הראשון שהתפלל  ,השפל הזה
אז , והיה מקום שיתעלו בכח הברכות והתפלות, על הדשאים

  .צמחו ועלו על הקרקע

*  

  טעה שהוא מצוה

א נתנה לי מן האדם האשה אשר נתתה עמדי הי
אמר רבי אבא  )ב"ט סי"פי(ובמדרש רבה . העץ ואוכל

אכלתי ואוכל , ואכלתי אין כתיב כאן אלא ואוכל, בר כהנא
וכל בר לבב ישתומם האיך העיז אדם הראשון יציר כפיו . עוד

  .ו"ה להטיח דברים אלו כלפי מעלה ח"של הקב

הובא בבן (ע "זי' ט הק"דברי מרן הבעשעל פי 

 .)שבת עה(על דברי הגמרא  )ס"פורת יוסף בסוה

ה "ד(' וכתבו התוס, משום צובע, שוחט משום מאי מחייב

הכוונה כי שוחט דעלמא רומז על . אשוחט דעלמא קאי )שוחט
דלעתיד  .)סוכה נב(ל "ואמרו חז, מלאך המות שהוא היצר הרע

, ועל זה הקשה משום מאי חייב, ת"לבא ישחוט אותו השי
והלא הוא עושה רצון קונו ובשביל כך נברא להסית בני אדם 

היינו שהוא צובע את העבירה , ומשני משום צובע, לעבירה
ועל אופן , צוה ומראה פנים לבני אדם כאילו עושים מצותלמ

  .ק"עכדה, זה לא נצטוה ולכן יתחייב

הם לא מלאו ש ,אדם וחוהבוודאי היה כן ב יכ רמול
לבבם להמריא את פי יוצרם ביום הראשון ליצירתם 

ם בדברים במרמה ובערמה הנחש השיא אלא, ביושבם בגן עדן
ובירר להם באלף ראיות , עד שהיו סוברים שיש מצוה בדבר

ואדרבה עוד הלביש את הדבר , שאכילת עץ הדעת אינו חטא
ודבר , א ידעו שעבירה היא בידםול, שבאמת הוא מצוה גדולה

שאין שאדם הראשון היה נדמה לו , בא המדרש ללמדינוזה 
 ה"ו הקבל שאלעד כדי כך שכאשר , כאן שום עבירה בידם
מה כי לפי , ואמר אכלתי ואוכל עוד, אם אכל מעץ הדעת

ובלב אמיץ ובטוח אמר שהוא , שנדמה לו אז היה מצוה בדבר
  .מוכן לקיים מצוה זו פעם שניה

*  

  חשיבות האדם מן הבהמה

והבל ', ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להמקץ 
אל הבל ' הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה

מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו  ואל קין ואל, ואל מנחתו
הלא אם , אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך' ויאמר ה, פניו

אליך תשוקתו תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ו
מה נשתנה , וראוי להתבונן במקראי קודש הללו. ואתה תמשול בו
הלא כל אחד הביא ממה , ממנחתו של קין למנחתו של הב

' שאמר לו ה גם יש להבין מה חטא קין עכשיו, ווברשותשבידו 
  .הלא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ

אמר  .)דף טז(בבא בתרא ' פי מה דאיתא במסעל 
אמר , ביקש איוב לפטור את העולם כולו בדין, רבא

רבונו של עולם בראת שור פרסותיו סדוקות בראת חמור 
מי מעכב על , צדיקים בראת רשעיםפרסותיו קלוטות בראת 

, ה יצר הרע"ברא הקב, ומה אהדרו ליה חבריו לאיוב, ידך
  .ברא תורה תבלין

א כי איוב טען ואמר שהאדם מוכרח במעשיו "המהרש
ולזה לקח דמיון משני בריאות , בתולדתו בטבעו

בראת שור הוא מובחר שבמינים שפתח בו הכתוב , הפכיים
ובראת חמור שהוא השפל , )דברים יד ד(תחילה בטהורים 

והשור לא ישובח , שבמינים מצד חומרו שעל כן נקרא חמור
כיון שכל אחד מוכרח , והחמור לא יגונה לקבל שכר או עונש

כמו כן בראת צדיקים ובראת רשעים , מצד טבעו מיום הבריאה
ואין ראוי , שכך יהיו מצד בריאותם והם מוכרחים על מעשיהם
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ואהדרו ליה חביריו שהדבר , ק שכר והרשע עונששיקבל הצדי
, ה יצר הרע שעל ידו נעשה רשע"כי ברא הקב, תלוי באדם

מה שאין , אבל נתן ביד האדם תבלין הוא התורה לבחור בטוב
  .ד"עכ, כן שור וחמור אין להם שום תבלין ובחירה

פירש בזה מאמר הגמרא  )תולדות' פ(ה בעצי חיים "זללה
ם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש א .)ברכות ה(
והקשו המפרשים , פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, במעשיו

ותו דמשמע , מי האיש אשר יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאי
ולפי האמור יתבאר דפשפש ולא , שעון ביטול תורה קל הוא

ל שלא מצא דעל העוונות יתחייב עליהם עונש כטענת "ר, מצא
, דם מוכרח במעשיו על טבעו מצד הבריאהכיון שהא, איוב

ל דעל ידי התורה יוכל "ר, ולזה אמר יתלה בביטול תורה
ואם כן תלוי בבחירתו לבחור בטוב על ידי , להתגבר על יצרו

  .ד"עכ, התורה

הקפידה  למהפי הדברים האלה אפשר לתת טעם 
היינו ממין דמן הבקר ומן הצאן שהקרבנות יהיו התורה 

ה בייטב "ז זללה"אוהוא על פי מה שהביא , שיש בו רוח חיים
עטרת צבי הק "משמיה דהרה )מאמר קדישין אות מד(פנים 

ומותר האדם מן  )קהלת ג יט(ע לפרש הכתוב "מזידיטשוב זי
כי עיקר המותר שיש לאדם על הבהמה הוא , הבהמה אין
תאוה  כלומר שאם האדם מתאוה וחושק לאיזה, בחינת אין

, בידו לשבור טבעו ולומר אין וימנע מלעשותה, וחפץ לעשותו
ואין , אבל בהמה מה שלבה חפץ ויכולה לעשותו היא עושית

שמזה הטעם ל "ומעתה י. ק"עכדה, לעשותה בידה להמנע ושלא
שהוא אדם ורות לכדי לה, מן הבהמהיש צורך להקריב קרבן 
יכול  דםוהיינו על כרחך בזה שהא, חשוב יותר מן הבהמה

 .השכל להתגבר על כח המתאוה יקח לו מוסרמזה ו, לומר אין

כי הבל השכיל , של קין והבלקרבנן  ןזה יתבאר עני
לדעת מעלת האדם מן הבהמה שהאדם הוא בעל 

ולכן הביא קרבנו מבכורות צאנו , בחירה ואינו מוכרח במעשיו
ו הבהמה שבידשהאדם הוא מובחר מן להורות , ומחלביהן

אבל קין סבר כאיוב שהאדם מוכרח במעשיו , לשבור טבעו
ולכן הביא מפרי האדמה ולא הביא מן , וההכרח לא יגונה

אל ' אולם וישע ה, כי מה יתרון לאדם מן הבהמה, הבהמה
כדי להראות , הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה

את קין שטעות הוא בידו במה שסובר שהאדם מוכרח 
באמת האדם הוא בעל בחירה ובידו להרע  כי, במעשיו

 למה חרה לך ה לקין"זה שאמר לו הקבו, ולהטיב את מעשיו
הלא אם תטיב , על זה שלא קבלתי קרבנך, ה נפלו פניךולמ
, כלומר אם תטיב ותקיים מצות הבורא תקבל שכרך, שאת

, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ותענש על מעשיך הרעים
 רח במעשיו אם כן לא יתכן העניןואם כדבריך שהאדם מוכ

ואם , ועל כרחך שאין האדם מוכרח במעשיו, של שכר ועונש
משתוקק  ר הרעי שהיצ"ופירש, כן אף דאליך תשוקתו

ואם תרצה תוכל , עם כל זה ואתה תמשל בו, ךלהכשיל
 .להתגבר עליו

*  
 כח זיכוי הרבים

, םאלקים ואיננו כי לקח אותו אלקיחנוך את ה
י צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע לפיכך "ופירש

כל העובר ישתומם ו. ה וסלקו והמיתו קודם זמנו"מיהר הקב
לם על חנוך שהיה קדוש ומובדל ומופרש מעוהיאך יתכן לומר 

שהיה קל ', עד שנתעלה במדריגת מלאך משרת לפני ה, הזה
 .בדעתו לשוב להרשיע

 )ם עמוד מדקדושי' פ(על פי דברי החתם סופר 
, קדושים תהיו )ט"ד ס"ר פכ"ויק(המדרש  בביאור

דהנה יש . כםאלקי' תלמוד לומר כל קדוש אני ה, יכול כמוני
סופו ' ויהי, לך אדם שיהיה פרוש בתכלית מה שאפשר לנברא

, וזהו פרוש כמוני כביכול, כחנוך שנתהפך לאש ונעשה מלאך
חנוך מצד ו, ה המשגיח בכל השפלים"אך מצד אחר אינו כהקב

ואין , והן המה דור המבול, פרישתו העלים עינו מבני דורו
אלא קדוש כמו אברהם אבינו שהיה פרוש , ה חפץ בזה"הקב

והמשיכם ועשה נפש בחרן , וקדוש אבל מעורב בין הבריות
ת "ואף על פי שלא היה בפרישתו מתדמה להשי', לעבודת ה

', האך לעומת זה בהשגחתו בבני דורו התדמה ל, כחנוך
בהיותו משגיח  והנה על כן נקרא אלקינו. 'ובאלה חפץ ה

תלמוד , והיינו דקאמר יכול קדוש כמוני ותהיה כחנוך, עלינו
ובזה , המשגיח בשפלים, ם"כאלקי' לומר כי קדוש אני ה

  .ד"עכ, תתדמה אליו להשגיח על בני דורך

כל המזכה את הרבים  )ח"ה מי"אבות פ( שנינו במשנה
היה חנוך כיון של ד"ומעתה י .על ידו אין חטא בא

חסר לו הבטחה זו שלא יבא חטא על היה , מובדל מבני דורו
על זה נאמר , ה כשהוא לעצמו"עבד את הקבהגם שו, ידו
ה כל כך "ולכך חשש הקב, הן בקדושיו לא יאמין )טו איוב טו(

הזה עולם הה וסלקו מן "מיהר הקב אי טעמאומה, עבורו
  .'מלאך משרת לפני הונעשה , קודם זמנו

*  

  תישארב תבש

ולמה , לומר בטעם שנקרא שבת קודש הלזו שבת בראשית
ל "וי .לך שבת נח או שבת לך' נח או פ' לא נקרא כן פ

אחר שיצאנו מהימים , ק הלזו"כי הוא בא לרמז שבשב
הזמן גרמא שכל אחד יקבל על עצמו לשקוד על , הקדושים

והתורה , ולקבוע עתים לתורה דבר יום ביומו, דלתי תורה
ולכן נקרא שבת , )א"א ס"ר פ"ב(ראשית  הקדושה נקרא

על שם שבו אנו מקבלים עלינו בהתחלה חדשה , בראשית
ועל ידי זה ויאמר אלהים יהי , לעסוק בתורה הנקרא ראשית

 .להיות אור במושבותם, שיזריח אור בבתי בני ישראל, אור
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