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רש"י

(א) וַיְדַ בֵּ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :ב) דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי
יִ ְש ָר ֵּאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם מוע ֲֵּדי יְֹקוָֹק אֲ שֶ ר ִת ְֹק ְראּו
א ָֹתם ִמ ְֹק ָר ֵּאי ֹקֹדֶ ש ֵּאלֶה הֵּ ם מועֲדָ י( :ג) שֵּ שֶ ת י ִָמים
ֵּתעָ שֶ ה ְמלָאכָ ה ּובַ ּיום הַ ְש ִביעִ י שַ בַ ת שַ בָ תון ִמ ְֹק ָרא
ֹקֹדֶ ש כָל ְמלָא ָכה ל ֹא ַתעֲשּו ַשבָ ת ִהוא לַיֹקוָ ֹק בְ כֹל
מושב ֵֹּתיכֶ ם :פ (ד) ֵּאלֶה מוע ֲֵּדי יְֹקוָ ֹק ִמ ְֹק ָר ֵּאי ֹקֹדֶ ש
ְ
אֲ שֶ ר ִת ְֹק ְראּו א ָֹתם בְ מועֲדָ ם:

(ב) דבר אל בני ישראל וגו' מועדי ה'  -עשה מועדות שיהיו ישראל
מלומדין בהם ,שמעברים את השנה על גליות שנעֹקרו ממֹקומם לעלות
לרגל ועדיין לא הגיעו לירושלים( :ג) ששת ימים  -מה ענין שבת אצל
מועדות ,ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאלו חלל את
השבתות .וכל המֹקיים את המועדות ,מעלין עליו כאלו ֹקיים את
השבתות( :ד) אלה מועדי ה'  -למעלה מדבר בעבור שנה ,וכאן מדבר
בֹקדוש החדש:

בראשית פרק א

ֹלהים ְמ ַר ֶחפֶ ת עַ ל
רּוח אֱ ִ
ֹלהים ֵּאת הַ שָ מַ יִם וְ ֵּאת הָ ָא ֶרץ( :ב) וְ הָ ָא ֶרץ הָ ְי ָתה תֹהּו ָובֹהּו וְ ח ֶֹשְך עַ ל פְ נֵּי ְתהום וְ ַ
אשית בָ ָרא אֱ ִ
(א) בְ ֵּר ִ
ֹלהים בֵּ ין ָהאור ּובֵּ ין ַהח ֶֹשְך:
ֹלהים ֶאת הָ אור כִ י טוב וַ ּי ְַב ֵּדל אֱ ִ
ֹלהים י ְִהי אור וַ ְי ִהי אור( :ד) וַ ַּי ְרא אֱ ִ
פְ נֵּי הַ מָ יִ ם( :ג) וַ ּי ֹאמֶ ר אֱ ִ
יהי
ֹלהים י ְִהי ָר ִֹקיעַ ְבתוְך ַה ָמיִם וִ ִ
ֹאמר אֱ ִ
ֹלהים לָאור יום וְ ַלח ֶֹשְך ָֹק ָרא לָ ְילָה ַויְ ִהי עֶ ֶרב ַויְ ִהי ב ֶֹֹקר יום ֶאחָ ד :פ (ו) וַּי ֶ
ַּיִֹק ָרא אֱ ִ
(ה) ו ְ
מַ בְ ִדיל בֵּ ין ַמיִם לָמָ יִם:
רש"י

העמק דבר

(ד) וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל  -אף בזה (ד) ויבדל אלהים בין האור ובין החשך .הוראת הבדל הוא בשני
משמעות .א' מסך מבדיל בין שני דברים שוים או אינם שוים .ב' הבדל
אנו צריכים לדברי אגדה ראהו שאינו כדאי
רוחני בין שני דברים שנראין לחוש העין שהם שוים .כמו הבדלה בין
להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיֹקים לעתיד
לבא .ולפי פשוטו כך פרשהו ראהו כי טוב ואין נאה יום ֹקודש לחול .דלפי הנראה מה יום מיומים .וכן הבדל בין טהור
לטמא ועוד הרבה .וכאן אין לפרש באופן הב' .שהרי אור מחשך
לו ולחשך שיהיו משתמשין בערבוביא ,וֹקבע לזה
מובדלים ממילא לעין .החוש והפכים זה מזה אלא פירוש הא' שעשה
תחומו ביום ולזה תחומו בלילה:
מסך מבדיל .והיינו באיזה שעה שאינו לא אור ולא חשך .וכך הטביע
המֹקום ב"ה שלא יהא החשך תכף אחר האור .אלא יהא האור מתמעט והולך עד שנעשה חשך :והנה מצינו בלשון המֹקרא
פעם כתיב על המבדיל בין זה לזה .ופעם כתיב על המבדיל בין זה ובין זה .והיינו היכן שאין בענין המבדיל מעין זה ומעין זה.
כתיב בל' .והיכן שבענין המבדיל יש מעין זה ומעין זה כתיב בין זה ובין זה( .ועיין ספר שמות ח,י"ט וכ"ו ,ל"ג ובכמה
מֹקומות) (וכן בכל מֹקום ברצות עליון יתברך) וכאן הוא כדברינו .דשעה המפסֹקת ביניהם .הוא פעם ֹקרוב יותר לאור ופעם
ֹקרוב לחשך .וכך טבע הבריאה בכל דבר המכונה אור וחשך להיות מפסיֹק ביניהם ובזה האופן יהיה האדם יכול לסבול
השנוי בדרך הטבע:
בראשית פרק ב

ֹלהים בַ ּיום הַ ְש ִביעִ י ְמלַאכְ תו אֲ ֶשר עָ ָשה ַו ִּי ְשבֹת בַ ּיום ַה ְש ִביעִ י ִמכָל ְמלַאכְ תו
(א) וַיְ כֻלּו הַ שָ מַ ִים וְ הָ ָא ֶרץ וְ כָ ל צְ בָ ָאם( :ב) ַו ְיכַל אֱ ִ
ֹלהים ַלעֲשות:
ֹלהים ֶא ת יום הַ ְשבִ יעִ י וַ י ְַֹקדֵּ ש אֹתו כִ י בו שָ בַ ת ִמכָ ל ְמלַאכְ תו אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ִ
אֲ שֶ ר עָ שָ ה( :ג) ַויְ בָ ֶרְך אֱ ִ
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