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בס"ד

בראשית א׳:ד׳ א.

ֶׁש&׃ ֹֽ ין ַהח ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱא>ִק֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוּיְַבֵּד֣ (ד) ַוַּיְ֧רא ֱא>ִק֛

רש"י על בראשית א׳:ד׳ ב.

(ד) וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל ַאף ָּבזֶה ָאנּו ְצִריִכין ְלִדְבֵרי ַאַּגָדה ָרָאהּו ֶׁשֵאינֹו 
ְכַדאי ְלִהְׁשַּתֵמׁש ּבֹו ְרָׁשִעים, ְוִהְבִּדילּו ְלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו ַּכ& ָּפְרֵׁשהּו ָרָאהּו 
ִּכי טֹוב, ְוֵאין נֶָאה לֹו ְוַלחֶֹש& ֶׁשּיְִהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבַעְרּבּוְביָא, ְוָקַבע ָלזֶה ְתחּומֹו ַביֹום, ְוָלזֶה 

ְתחּומֹו ַבָּליָלה:

רמב"ן על בראשית א׳:ד׳ ג.

(ד) ַוּיְַרא ֱא8ִקים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב כתב רבינו שלמה: אף בזה אנו צריכין לדברי אגדה: 
ראה שאינו ראוי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. ולפי פשוטו כך 
פרשהו: ראהו ִּכי טֹוב, ואין נאה לו ולחשך להשתמש בערבוביא, וקבע לזה תחומו ביום 

ולזה תחומו בלילה. ורבי אברהם אמר: ַוּיְַרא – כמו "ְוָרִאיִתי ָאנִי" (קהלת ב יג), והיא 
במחשבת הלב. וטעם ַוּיְַבֵּדל – בקריאת השמות.

 
ואין דברי שניהם נכונים: שאם כן, ייראה כענין ַהְמָלָכה ועצה חדשה, שיאמר, כי אחרי 

שאמר אלקים: "יְִהי אֹור", והיה אור, ראה אותו כי טוב הוא, ולכן הבדיל בינו ובין 
החשך, כעניין באדם שלא ידע טיבו של דבר עד היותו. אבל הסדר במעשה בראשית, 

כי הוצאת הדברים אל הפועל יקרא "אמירה": "ַוּיֹאֶמר ֱא>ִקים יְִהי אֹור" (כאן); 
"ַוּיֹאֶמר... יְִהי ָרִקיַע" (פסוק ו); "ַוּיֹאֶמר... ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ" (פסוק יא). וקיומם יקרא 

"ראיה", כעניין "ְוָרִאיִתי ָאנִי" דקהלת (ב יג)... . והוא כעניין שאמרו (כתובות קט א): 
"רואה אני את דברי אדמון", וכמוהו (שמואל ב טו כז): "ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל& ֶאל ָצדֹוק ַהּכֵֹהן 
ֲהרֹוֶאה ַאָּתה ֻׁשָבה ָהִעיר ְּבָׁשלֹום". והעניין, להורות כי עמידתם בחפצו, ואם החפץ 
יתפרד רגע מהם – יהיו לאין. וכאשר אמר בכל מעשה יום ויום: "ַוּיְַרא ֱא>ִקים ִּכי 
טֹוב", ובשישי כאשר נשלם הכל: "ַוּיְַרא ֱא>ִקים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד" 

(פסוק לא), כן אמר ביום הראשון בהיות האור: ַוּיְַרא ֱא8ִקים ִּכי טֹוב, שרצה בקיומו 
לעד. ... ַוּיְַבֵּדל ֱא8ִקים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשF – איננו החשך הנזכר בפסוק הראשון, 
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שהוא האש, אבל הוא אפיסת האור; כי נתן אלקים מידה לאור, ושיהיה נעדר אחר 
כן עד שובו....

ספר ״פחד יצחק על חנוכה״ ר׳ יצחק הוטנר. מאמר ג.
 

מקורות:

ד.

דברים י״ז:י״א ה.

ר ה ֣>א ָת֗סּור ִמן־ַהָּדָב֛ ר יֹו֗רּוf ְוַעל־ַהִּמְׁשָּפ֛ט ֲאֶׁשר־יֹאְמ֥רּו ְלf֖ ַּתֲעֶׂש֑ ה ֲאֶׁש֣ י ַהּתֹוָר֜ (יא) ַעל־ִּפ֨
אל׃ ֹֽ ין ּוְׂשמ ֲאֶׁשר־יִַּג֥יֽדּו ְלf֖ יִָמ֥

רמב"ן על דברים י״ז:י״א ו.

(יא) ימין ושמאל ... ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו וזה כענין רבי 
יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו (ר"ה כה)... וחתך לנו הכתוב 

הדין שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו 
בפירוש התורה בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה או שיאמרו כן לפי 

משמעות המקרא או כוונתה כי על הדעת שלהם הוא נותן (ס"א לנו) להם התורה  ...

במדבר כ״א:י״ד ז.

ים ַאְרנֹֽון׃ ה ְוֶאת־ַהּנְָחִל֖ ב ְּבסּוָפ֔ ת ה' ֶאת־ָוֵה֣ ֹ֣ ֶפר ִמְלֲחמ ר ְּבֵס֖ (יד) ַעל־ֵּכ֙ן ֵיָֽאַמ֔

קידושין ל׳ ב ח.

אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים
אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר (במדבר כא,

יד) את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה

רש"י על קידושין ל׳ ב ט.

נעשו אויבים - מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי זה:
את והב בסופה - הכי דריש לה ספר מלחמות — מלחמה שעל ידי ספר, אהבה יש 

בסופה:
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שפת אמת, בראשית, תולדות י״א:ג׳ י.

(ג) כבר כתבתי בשנים הקודמים בענין הבארות שסתמום פלשתים כדי שיפתח יצחק 
אע"ה פתח חדש. ולכן הי' ג"כ הסתר מיוחד. כי זה עצמו הכח למצוא המעיין ע"י 

התגברות להסיר האבן מכשול וכמ"ש ולאום מלאום יאמץ. וכ"כ וכמטמונים תחפשנה. 
נראה שיש בכ"מ מטמון וע"ז נאמר יגעתי ומצאתי. והנה כתיב מה רב טובך אשר צפנת 
ליראיך. דאיתא עד אברהם הי' תהו ובהו ובאברהם אע"ה התחיל האור וכמ"ש וירא כו' 

כי טוב ויבדל שגנזו לצדיקים כו'. כן נתקיים בענין יצחק אע"ה בחי' צפון. ובא אח"כ רב 
טוב שהוא בחי' יעקב אע"ה: [שפת אמת על תולדות תרמ׳׳א]

שפת אמת, בראשית, תולדות י״ד:ג׳ יא.

(ג) בפסוק ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. להודיע כי כל 
משפטי ה' וגבורתיו הכל בכח החסד. כדכתיב ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש 

כמעשהו. שזה עיקר החסד הטוב שהקב"ה שומר לאוהביו. כדכתיב אשר יאהב ה' 
יוכיח. וז"ש אברהם הוליד את יצחק. שכל הדינין והגבורות מכח החסד הם נולדים. 

[וזה ענין חסיד לפנים משורת הדין כלומר שפנימיות הדין חסד הוא]. ומקודם כתיב 
תולדות ישמעאל על פני כל אחיו נפל. ואח"כ תולדות יצחק. להודיע ההפרש שהקב"ה 

מתנהג עם הצדיקים. כמ"ש וידעת כי ה' אלקיך כו' שומר הברית והחסד כו' ומשלם 
לשונאיו אל פניו כו'. לכן ישמעאל קיבל מיד החסד שירש מאברהם ע"פ כל אחיו. 

ותולדות יצחק הי' יעקב אבינו. ונולד לו מיד שטנו עשו הרשע. ועבר עליו כמה 
יסורים. מטעם שלאוהביו הקב"ה שומר החסד שיהי' ממנו רק אחרית טובה. כי 
בודאי הקב"ה טוב ומטיב. אבל מכח המקבלים צריך עצות שיקבלו החסד בטוב. 
והוא ע"י הגבורה. וכ' מה רב טובך אשר צפנת. כי אברהם אע"ה הי' האור וכ' 

ויבדל שגנזו לצדיקים. לכן הי' אח"כ בחי' יצחק והוא הגניזה אשר צפנת. ונולד 
מזה יעקב אבינו טוב הגנוז לצדיקים [שהוא יוסף ויהודה ודוד]. וכן הענין בעבודת 

האדם להשי"ת שמקודם צריך האדם להשיג יראת ה'. וע"י השתוקקת האהבה 
זוכין ליראת שמים. וצריכין לתקן המדות אהבה ויראה. ואח"כ זוכין לנקודה של 

אמת שהיא מדת יעקב אע"ה. שכמו שהי' בכלל כן הסדר בכל פרט. וידוע כי אהבה 
ויראה צריכין בירור. ומדת האמת היא בירור הגמור. וע"ד הרמז י"ל ענין הג' 

בארות עשק שטנה ורחובות. ושמעתי מפי מו"ז ז"ל כי ימי המעשה בחי' עשק ושטנה. 
ורחובות הוא ש"ק. יום מנוחה. והוא בחי' יעקב אבינו דכתיב בי' נחלה בלי מצרים 

ופרצת ימה כו' ע"ש במדרש. והרמז שא"י לבוא לבחי' זו עד שעוברין מקודם בחי' עשק 
ושטנה. ויש לרמוז כי בבחינת אהבה יש התפשטות פסולת. וזה עשק. התעשקו עמו. לנו 

המים. ובבחי' יראה לא יש התפשטות. רק שהוא שטנה לשון שנאה יותר שקשה מאוד 
להיות ירא ה' כראוי וזה שטנה. ובמריבה זו לא כתיב לנו המים. רק שאין מניחין להיות 

ביראה כראוי. עכ"ז ע"י אלו באין אח"כ לרחובות. וזהו תולדות יצחק בן אברהם 
כנ"ל. ולכן נזכרו בתורה גם אלו הבארות. הגם כי רבו עלי'. רק שע"י אלו בא 
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לרחובות. וכאמרם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. אף שרואה שלא מצא. אך הוא 
הכנה על אח"כ. כי אין שום יגיעה בעבודת ה' לבטלה ח"ו. ויש נטי' בלב. הגם 

שאין בכח להוציאו עוד לפועל: [שפת אמת על תולדות תרמ׳׳ד]
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