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רמב"ן על בראשית א׳:ד׳:א׳ א.
ַוּיְַרא ֱא6ִקים ֶ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
ֱאJִקים יְִהי אֹור"; "ַוּיֹאֶמר... יְִהי ָרִקיַע"; "ַוּיֹאֶמר... ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ". וקיומם יקרא

"ראיה", כעניין "ְוָרִאיִתי ָאנִי" דקהלת (ב יג); וכן "ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל"
(להלן ג ו). והוא כעניין שאמרו (כתובות קט א): "רואה אני את דברי אדמון", וכמוהו

(שמואל ב טו כז): "ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלQ ֶ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 ֱאJִקים ִּכי טֹוב", ובשישי כאשר נשלם הכל:
"ַוּיְַרא ֱאJִקים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהּנֵה טֹוב ְמאֹד" (פסוק לא), כן אמר ביום הראשון בהיות
האור: ַוּיְַרא ֱא6ִקים ִּכי טֹוב, שרצה בקיומו לעד. והוסיף בכאן ֶאת ָהאֹור. שאילו אמר
סתם: ַוּיְַרא ֱא6ִקים ִּכי טֹוב, היה חוזר על בריאת השמים והארץ; ולא גזר בהן עדיין
הקיום, כי לא עמדו ככה, אבל מן החומר הנברא בראשון – נעשה בשני רקיע, ובשלישי
נפרדו ַהַּמִים והעפר ונעשית ַהּיַָּבָׁשה שקראה "ֶאֶרץ", ואז גזר בהם הקיום ואמר בהם: ...

ברכות נ״ז ב ב.
דרש רב המנונא: הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות. ראה בבל, אומר "ברוך 

שהחריב בבל הרשעה". ראה ביתו של נבוכדנצר, אומר "ברוך שהחריב ביתו של 
נבוכדנצר הרשע". ראה גוב של אריות או כבשן האש, אומר "ברוך שעשה נסים 

לאבותינו במקום הזה". ראה מרקוליס, אומר "ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו". 
ראה מקום שנוטלין ממנו עפר, אומר "ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים".
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