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  ]ז''י', ב [''ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל''

לך אלימ: ענסק'שאל פעם רבי זושא מאניפולי את רבי אלימלך מליז

היו , כי בנשמת אדם הראשון, הספרים הקדושים אומרים, חביבי

, מעורות ומקופלות נשמותיהם של כל בני האדם שבכל הדורות

בכלל נשמת , הלא גם נשמותינו אנו, אפוא, אם כן. מעולם ועד עולם

נתת לו לאדם שיחטא ויעבור , וכיצד אלימלך יקירי, דם הראשון היו

  !? מעץ הדעתעל מצות הבורא יתברך ויאכל

נוח היה לו לאדם ולצאצאיו , זושא אחי: השיב רבי אלימלך לאחיו

  .שיאכל ויאכל מעץ הדעת, אחריו

  ?ומדוע

הרי היו אדם הראשון ובניו אחריו , שאלמלי לא היה אוכל הימנו

  .מתהלכים כל ימיהם בהרהורי עבירה ובספיקות של כפירה בלב

  ?בםאלו ספיקות של כפירה היו עולים בל? על מה

לא הייתי שומע לעצת : שהיה אדם הראשון מדמה בנפשו וחושב

  ...''יודע טוב ורע''כי אז הייתי ממש כאלוקים , הנחש ואוכל מעץ הדת

שיעבור , וכל באי עולם אחריו, על כן מוטב היה לו לאדם הראשון

גם לאחר , ויאכל מעץ הדעת ויוכח שמכל מקום, עבירה גדולה זו

. אדם ואינו אלא יודע שהוא ערום ולא יותראיננו אלא , אכלו ממנו

שאם היה שומע בקול , ובעצם אכילתו גרם לעצמו רק צרות ובעיות

  .היה חוסך את אותן בעיות', ה

ישים לבו לשמים ואל יבוא לידי הרהורי עבירה ולא לכלל , מכאן ואילך

  .מחשבות זרות ופסולות כל ימיו

  

  

נה לי מן העץ ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי היא נת''

  ]ב''י', ג [''ואכל

הלא אותם הדברים היו '', היא''למה הוסיף אדם הראשון ואמר 

האשה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ '': מובנים גם אילו אמר סתם

  ''?היא''ללא ההדגשה על ידי המילה '', ואכל

, אמרה לו, בישוב הדעת באת עליו, רבי שמלאי אמר: מובא במדרש

אין כל חדש ! ?שאני מתה וחוה אחרת נבראת לך, מה אתה סבור

לא ! ?]בטל[ואת יושב לך הטליס , י מתהאו שמא אנ! תחת השמש

וכך הצליחה חוה לפתות את אדם הראשון ! תהו בראה לשבת יצרה

  .לאכול מעץ הדעת

הוא ? נשים' מה היה אילו נבראו לאדם הראשון ב, ועתה נחשוב

את תמותי כי : וה כהלכהכי היה משיב לח, בודאי לא היה מתפתה

  .ואני אחיה עם האשה השניה ויחד עמה ניישב את העולם, חטאת

ה על השאלה מדוע ''בטענה זו נתלה אדם הראשונן כשהשיב להקב

לא הייתי , אמר אדם, אילוי היתה לי עוד אשה: אכל מעץ הדעת

שכנעה , האשה היחידה שנתת לי, חטאתי רק מפני שהיא. חוטא

  . ניות שלא אפסיד כלום אם אכל מעץ הדעתאותי בטענות הגיו

  ומתוק האור

  

למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלוא אם תיטיב שת ואם לא ''

  ]'ז-'ו', ד [''תיטיב לפתח חטאת רובצת

למה חרה ''ה שואל את קין ''מה זאת שהקב, לכאורה הדבר תמוה

למה ''וכי יש מקום לשאלה , הרי הוא לא קיבל ממנו את הקרבן', 'לך

  ''?ה לךחר

 

 

 

 

אך השאלה . לא קבלתי את מנחתך, אכן: ה לקין''כך אמר הקב, אלא

 האם רק מפני שלא לקחתי את מנחתך –למה באמת חרה לך , היא

  ? או דווקא מפני שכן לקחתי את מנחתו של אחיך

,  ותצטער רק מפני שלא לקחתי את מנחתך''הלא אם תיטיב''ועתה 

 – שתביא קרבן כראוי ובפעם הבאה, הרי אתה תתקן את דרכך

 אשר את קרבנך ואקבל אותו בדיוק כפי שקיבלתי את '',שאת''

שגם להבא יהיה ,  כלומר''אם לא תיטיב''אבל . קרבנו של אחיך

ולא תחשוב מה , איכפת לך רק מפני שאת קרבנו של אחיך קיבלתי

לפתח חטאת '' אז –היה גרוע בקרבנך ולא תנסה לתקן בכלל 

  !את אין לי תרופהכי למחלה הז, ''רבץ

  דברי שיר

  

 ''אל הבל' והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע ה''

  ]'ד', ד[

 את מה –'' והבל הביא גם הוא''הבית ישראל מבאר , הרבי מגור

לא רק את , הבל הביא את הלב!  את עצמו–'' הוא''את ? הביא

ה אל מנחת הבל ואל מנחת קין לא שע' משום כך שעה ה. הקרבנות

  .מנחת הבל היתה רצויה ומנחת קין היתה מאוסה. 'ה

ואילו , קין הביא מנחה מפרי האדמה ואמרו רבנן שזרע פשתן היה

  .''מבכרות צאנו ומחלבהן''הבל הביא מנחה מצמר הצאן 

לפיכך נאסר צמר ופשתים שנאמר : אומר על כך המדרש תנחומא

חת החוטא ה אינו דין שיתערב מנ''ואמר הקב'', לא תלבש שעטנז''

  .לפיכך נאסר, עם מנחת הזכאי

,  מנחת הזכאי היא הצמר–'' לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחד''

לכן אסורים צמר , ]מפרי האדמה[ומנחת החוטא היא הפשתן 

  !ופשתים יחדיו

אמר עליה את כל פרק , כאשר אברהם אבינו הספיד את שרה אמנו

דרשה ''כשהגיע ל. דרש את הקשר אליה, ועל כל פסוק'', אשת חיל''

, הסביר שהכוונה להפרדה בין יצחק לישמעאל'', צמר ופשתים

  .''גרש האמה הזאת ואת בנה''שאמרה 

להפרדת יצחק '' דרשה צמר ופשתים''ויש להבין מה הקשר בין 

  ?מישמעאל

מפני מה אסר : אולם לפי דברי המדרש לעיל ניתן להבין היטב

יהיו מנחת החוטא כדי שלא ? ה לחבר יחדיו צמר ופשתים''הקב

 היא –'' דרשה צמר ופשתים''שרה אמנו . ומנחת הזכאי גם יחד

. שלא יהיו החוטא והזכאי גם יחד, דרשה את ענין הצמר והפשתים

  .''גרש האמה הזאת ואת בנה''באמרה ? ואיך דרשה זאת

  הבית ישראל

  

לקין אות ' לכן כל הורג קין שבעתים יקם וישם ה' ויאמר לו ה''

  ]ז''ט-ד''י', ד ['' אתו כל מצאולבלתי הכות

'' כל מצאי יהרגני''וכי די היה בטענה ש: הדברים האלו טעונים ביאור

וכי בדבריו אלו עשה תשובה ? כדי להסיר ממנו את גזרת הגירוש

  ''?לכן כל הרג קין''ה מבטיחו ''שלימה עד שהקב

אינו '' ויהי''ויש לבאר זאת על פי דברי הגמרא שכל מקום שכתוב 

  . הוא מלשון שמחה'' והיה''ואם כתוב ,  לשון צעראלא

והיה כל מצאי ''למה נאמר , ולפי זה הלשון כאן תמוהה לכאורה

  ?וכי מה שמחה יש בכך שכל מוצאו יהרוג אותו'', יהרגני

יש לומר שקין הצטער כל כך על שהרג את הבל אחיו עד , אלא

  . שמאס בחייו וייחל לכך שמשהו יהרוג אותו



, לשון שמחה'' והיה ''''',והיה כל מצאי יהרגני''ועל כך התבטא ואמר 

השמחה הגדולה ביותר אצלו היתה שמישהו ימצא , כי לאחר החרטה

אמר , ומאחר שהגיע לדרגה כזאת של חרטה. אותו ויהרוג אותו

כיון שהוא עשה תשובה , ''לכן כל הרג קין שבעתים יקם'': ה''הקב

  .ייווהצטער כל כך עד שמאס בח

  אבן ישפה

  

ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאות שנה ויולד בנים ''

  ]'ד', ה [''ובנות

ושל המילה , ]''טרחא''['' טפחא''הוא '' בנים''הטעם של המילה 

  .''סוף פסוק''הוא '' בנות''

כלומר הוא מורה לקורא , טעם טפחא הוא טעם מפריד, כידוע

שבסוף '' בנות''לבין המילה '' בנים''להפסיק מעט ולעצור בין המילה 

זאת למרות שבמקרים רבים הטעם של המילה שלפני . הפסוק

ובודאי , מורה על חיבור עם המילה האחרונה של הפסוק, האחרונה

  .יש לכך סיבה

 18'' בנים ובנות''ננמצא כי בתורה מופיעות צעד המילים , נבדוקשוכ

כלומר '', טפחא''הוא '' בנים'' מהם הטעם של המילה 17וב, פעמים

רק במקרה אחד מופיע . ''בנות''למילה '' בנים''מפריד בין המילה 

'' מרכא טפחא''כשהטעם שלהם הוא '' בנים ובנות''צמד המילים 

  .המורה על חיבור בינהם] ''מאריך טרחא''[

הטעם של , ב'' הפעמים כמנין טו17שב, יש כאן רמז נפלא, ולכאורה

כי כשיש , רה על הפרדה בין בנים לבין בנותומו'', טפחא''בנים הוא 

  .אזי טוב הדבר, הפרדה

 –הטעם מורה על חיבור בין בנים לבנות בפעם היחידה שבו , והנה

בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו '' אומרת התורה –מרכא טפחא 

כי כשיש חיבור בין בנים לבנות הדבר הוא רע ומביא חס '', בשבי

  .רות אסוןוחלילה לתוצאות ה

  א''הרב אהרן פסין שליט

  

 ''ויהי כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה ומת''

  ]'ד', ה[

 העביר לפניו כל –זה ספר תולדות אדם : ובילקוט שמעוני איתא

רבונו של , אמר לפניו. שעות' חיים חקוקין לו ג, הראהו דוד, הדורות

אמר לו . בה לפניכך עלתה במחש, אמר. לא תהא תקנה לזה, עולם

הביא את ? יש מתנה, אמר לו. אלף שנים: אמר לו? כמה שני חיי

  .ן ואדם''ה ומטטרו''השטר וכתב עליו שטר מתנה וחתם עליו הקב

כשהיה בן , מובא במדרש שכאשר הגיע זמנו של אדם הראשון למות

הוא טען כי ימיו הם אלף שנים ועדין לא הגיע זמנו ,  שנה930

, אמנם הראו לו שטר שהוא עצמו חתם עליו. זהלהיפטר מהעולם ה

אולם אדם הראשון .  משנותיו לדוד המלך70שבו התחייב להעניק 

אמר . ואין הוא מסכים לתת שבעים שנה לאיש אחר, טען כי חזר בו

שעליו נאמר , הוא יעקב, הרי עתיד לצאת ממך איש צדיק, ה''לו הקב

  .לא תשמור על האמתשאתה , אם כן, ולא ראוי'', תתן אמת ליעקב''

תצא רוחו ישוב ...נדיביםאל תבטחו ב''והדבר רמוז בתהילים בפסוק 

 – ''אל תבטחו בנדיבים'' –'' ביום ההוא אבדו עשתנתיו, לאדמתו

מדוע אין לבטוח . זהו אדם הראשון שנתן שבעים משנות חייו בנדבה

כי תצא רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו ''? בנדיבים

ביום ההוא , ביום שתצא רוחו ויהיה עליו לשוב לאדמתו, ''עשתנתיו

והוא ינסה למנוע את ההוצאה לפועל של הנדבה '' אבדו עשתנתיו''

' כי רק על ידי שאמר לו ה, '''אשר שאל יעקב בעזרו''אבל . שנידב

היה לו לדוד המלך הדבר לעזר שכך ניתנו לו , שיצא ממנו יעקב

  .שנותיו שנדב לו אדם הראשון

  ל''יה לוין זצרבי אר

  

 

 

  ]'כ', ב['' ויקרא האדם שמות''

שכל אדם צריך לומר בסוף התפילה , ה הקדוש מובא''בשם השל

במדה ויש לו פסוק שבו מופיע השם במפורש . פסוק שבו מופיע שמו

 יאמר פסוק המתחיל באות שמתחילה את שמו –ואם לאו , מה טוב

 הלל צריך אדם ששמו, לדוגמא. ומסיים באות המסיימת את שמו

'', הקשיבה לקול שועי מלכי ואלקי כי אליך אתפלל''לומר את הפסוק 

  .'ומסתיים באות ל' המתחיל באות ה

בעת שיעמוד האדם , הסיבה לאמירה זו היא מכיון שביום המיתה

תכנס ללבו אימה נוראה ומרוב פחד הוא עתיד , לדין על כל מעשיו

  .ואותו פסוק יזכיר לו זאת, לשכוח את שמו

לעיר יקרא ותושיה יראה ישמך ' קול ה''מז לענין זה מובא בנביא ר

 –'' ותושיה יראה שמך, ''ופירשו המפרשים'' שמעו מטה ומי יעדה

, מכאן שכל מי שאומר בכל יום מקרא המתחיל ומסיים באותיות שמו

  .התורה מצילה אותו מגהינום

 –'' אבותבתי ''הרבנים סיפר כי בהיותו ילד שלחוהו הוריו ללמוד ב' א

שבשנים המאוחרות יותר פתח ' בית היתומים שהקים הרב מפוניבז

את שעריו לפני ילדים שלא התגוררו בבני ברק והיו זקוקים לפנימייה 

  .בתקופת לימודיהם

הוא . יחסו המיוחד של הרב כהנמן לילדי המוסד נודע לשם ולתהילה

לפני כל . היה נוהג לבקר אותם ולהרעיף על היתומים את כל חום לבו

ל נפרד מהם באחרונה ומיד בחזרתו ארצה היה ממהר ''נסיעה לחו

  ...כשהוא מתבטא כי הם הקמיע שלו, להגיע אליהם בראשונה

האם אתם '': שאל אותם, בשעה שישב ושוחח עם הילדים, פעם

  ?''אומרים בסוף שמונה עשרה את הפסוק שלכם

  .בקול רם'' כן''מקהלת הילדים השיבה 

  . הרבהקשה?'' למה''

ורק הבוגרים שבניהם ידעו להשיב על כך , הפעם שתקו הקטנים

  .ה הקדוש אודות יום המיתה''בצטטם דברי השל

ה שומע את שמו 'ילד ששמו יענקל, אינני מבין: אולם הרב המשיך

ובכל זאת ביום המיתה הוא עתיד לשכוח , עשרות פעמים בכל יום

 פי פסוק שנאמר שהוא יזכור את השם על, אם כך, איך יתכן, זאת

  ?הרומז לשמו רק בתחילת תיבותיו ובסופם, פעמים ביום' רק ג

  . דממה השתררה סביב

כי ביום שבו אדם , דעו לכם: כעבור דקות אחדות נשמע קולו של הרב

עוצם את עיניו הוא שוכח את כל מה שקורה בעולם הזה ולא נשאר 

 הדבר היחיד שמשתמר לאחר מיתתו של אדם זו. בידו מאומה

לפיכך פסוק מן . היא נצחית והיא מלוה את האדם למעלה. התורה

הוא יתלוה אל האדם ואותו בלבד , התורה שבו מוזכר השם הוא נצחי

  !הוא יזכור בעולם הבא

  

 

  !שבת שלום
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