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בראשית פרק ב פסוק ה

ר וְ ָכל ֵע ֶ ב ַה ָ ֶדה טר יהיה באר  $כל טר שבמקרא לשו עד לא
יח ַה ָ ֶדה ֶט ֶר יִ ְהיֶה ָב ֶ
וְ כֹל ִ ַ
ר הוא ,ואינו לשו קוד ,ואינו נפעל לומר הטרי
ֶט ֶר יִ ְצ ָמח ִי לֹא ִה ְמ ִטיר ְיקֹוָק ֱאל ִֹהי ַעל ָה ֶ
כאשר יאמר הקדי ,וזה מוכיח ,ועוד אחר )שמות
וְ  ָד יִ  ַל ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה:
ט ל( כי טר תיראו ,עדיי לא תיראו .וא -זה
תפרש עדיי לא היה באר כשנגמרה בריאת העול בששי קוד שנברא אד :וכל עשב השדה טר
יצמח  $עדיי לא צמח ,ובשלישי שכתוב ותוצא האר ,על פתח הקרקע עמדו עד יו ששי :כי לא
המטיר  $ומה טע לא המטיר ,לפי שאד אי לעבוד את האדמה ואי מכיר בטובת של גשמי,
וכשבא אד וידע שה צור /לעול התפלל עליה וירדו ,וצמחו האילנות והדשאי :ה' אלהי  $ה'
הוא שמו ,אלהי שהוא שופט ושליט על כל ,וכ פירוש זה בכל מקו לפי פשוטו ,ה' שהוא אלהי:
רמב"ן

)ה( וכל שיח השדה  $על דעת רבותינו )בבראשית רבה( ]עיי חולי ס ב[ בשלישי עמדו על פתח קרקע
האר ,ובששי צמחו לאחר שהמטיר עליה :ועל דעתי כפי הפשט ,כי בשלישי הוציאה האר העשב וע
הפרי בקומות וצביונ כאשר צותה בה ,ועכשיו יספר הכתוב כי אי נוטע וזורע מה ,והיא לא
תצמח ,עד אשר עלה אד ממנה והשקה אותה ונוצר האד העובד אותה לזרוע ולנטוע ולשמור .וזהו
טע "שיח השדה טר יצמח" ,שלא אמר "שיח האדמה" ,כי המקו הנעבד יקרא "שדה" ,אשר תזרע
בשדה )שמות כג טז( ,לא נעבור בשדה ובכר )במדבר כ יז( :וזהו תשמישו של עול שנהיה מאחרי
ששת ימי בראשית והלאה כל ימי עול ,כי בסיבת האד ימטירו השמי ובסבת האר זירועיה
תצמיח:
מסכת חולין דף ס ע"ב

רב אסי רמי ,כתיב) :בראשית א( ותוצא האר דשא בתלת בשבתא ,וכתיב )בראשית ב( וכל שיח השדה
טר יהיה באר במעלי שבתא! מלמד שיצאו דשאי ועמדו על פתח קרקע ,עד שבא אד הראשו
ובקש עליה רחמי ,וירדו גשמי וצמחו; ללמד :/שהקב"ה מתאוה לתפלת של צדיקי .רב נחמ
בר פפא הויא ליה ההיא גינתא ,שדי ביה ביזרני
רש"י
:
אמר
ולא צמח ,בעא רחמי  $אתא מיטרא וצמח,
טר יהיה באר  $עדיי לא היה באר.
היינו דרב אסי.
בראשית פרק ב פסוק טו

תרגום יונתן
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בראשית פרק ג
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שפת אמת לפרשת בראשית ]תרמ"ד[

בפסוק )בראשית ג ,כג( וישלחהו מג עד לעבוד
את האדמה כו' דכתיב אד לעמל יולד ואמרו
חז"ל אשרי שעמלו בתורה דג מקוד כתיב
לעבדה ולשמרה .רק שהי' עמלו בתורה בלבד.
ועתה הוצר /להיות בצירו -של עבודה גשמיות
וזהו עני תערובת טו"ר שעתה אחר החטא א"י
לבוא לשו השגה בלתי קדימת תיקו הגו.-
לכ אמרו עתה תורה שאי עמה מלאכה סופה
בטילה .ואחז"ל לשמור דר /ע החיי מכא
שדר /אר קדמה לתורה .וזה נעשה אחר
החטא .אבל מקוד הי' כולו רק תורה כמו
בשבת שא"צ לשו מעשה ובירור רק כולו
תורה .לכ דרשו ויניחהו בג"ע הוא מנוחה של
שבת .שבימי החול צרי /להיות העבודה ע"י
הגשמיות לכ כתיב בכל יו ויהי ערב אח"כ
ויהי בוקר שבא האור ע"י הערב והחוש ./אבל
בשבת לא כ' ערב שיש בשב"ק הארה מעי
שהי' קוד החטא ומכ"מ יש בתערובות זה
מדרגות הרבה .שיש מי שדי לו במעט מלאכה
כעני רובו רע ומעוטו טוב .ואחז"ל חסידי
הראשוני עשו תורת קבע ומלאכת עראי
היינו א -שהוצרכו ג"כ למלאכה כמש"כ

ואספת דגני /ואמרו הנהג בה מנהג ד"א
הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה ביד כו' עי"ש
בברכות ר"פ כיצד מברכי ומ"מ צרי /להיות
העיקר התורה והמלאכה טפילה .ואמרו תורת
ומלאכת שיש דברי תורה מיוחדי לכל איש
ישראל וכמ"כ מלאכה ותיקו המעשה מיוחד
לכל איש ישראל וצרי /האד להבי ולהכי
עצמו להשלי ולהוציא מכח אל הפועל הארה
המיוחדת אליו עפ"י תיקו מעשי שלו שזה
עני הביט בתורה וברא העול כמש"כ לעיל
שהביט כל תורה הנעשית בכל עת .וקוד
החטא הי' עבודת ג עד בלי פסולת כמו שיש
שדה עדיות וזבוריות וכ"א במדרשי שטענת
התחתוני שדה שנתת לנו זבוריות היא .וזה
ההפרש שכ' לעבוד את האדמה שעתה צרי/
להיות העבודה בצירו -האדמה הגשמיות .ופי'
וישלחהו הוא שליחות ג"כ שהקב"ה שלח את
האד לתק את העולמות השפלי ובכח
התקשרות שהי' לו מקוד בג"ע בכח זה יתק
ג כל העול וזהו וישלחהו מג"ע לעבוד.
וכמש"כ בכל נשמה היורדת לעול מראי לה
מקוד הג"ע והתורה:

