
 בס"ד

 אדם לעמל יולד -2חכמת הנפש 

 

 משנה י"דאבות פרק א' מסכת 

ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני. ְוִאם לֹא ַעְכָשיו, ֵאיָמָתי:  הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. ּוְכשֶׁ

 

 

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג/ב 

הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא  ,הללתנו רבנן שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית 

 .והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא ,יותר משנברא

ואמרי לה  ,עכשיו שנברא יפשפש במעשיו .נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא :נמנו וגמרו

 ימשמש במעשיו:

 

 ספר בראשית פרק ב 

ר  ש ַחָיה: ֱאֹלִהים ה'ַוִייצֶׁ ת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ְבַאָפיו ִנְשַמת ַחִיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלנֶׁפֶׁ  אֶׁ

 

 רש"י על בראשית פרק ב פסוק ז 

שתי יצירות יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים אבל בבהמה שאינה עומדת לדין  - וייצר

מן התחתונים  עשאו מן התחתונים ומן העליונים גוף - ויפח באפיו לא נכתב ביצירתה שני יודי"ן:

אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה אך זו של אדם חיה שבכולן  - לנפש חיה ונשמה מן העליונים.

 שנתוסף בו דעה ודבור:

 

 כלי יקר על בראשית פרק ב פסוק ז 

אף לבהמה יש נפש חיה אך זו חיה  ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. פירש"י

 שבכולם שנתוסף בו דעה ודבור. ופירושו דחוק כי לא פירש במקרא חיה מכולם. 

לפיכך לבבי לא כן ידמה כי אם לפרש הפך דבריהם ממש, כי נשמת חיים היא הנפש המשכלת 

הנצחי צא ולמד מי הנופח ותמצא שזה מדבר בחלק אלוה ממעל ויאמר אע"פ שנפח ה' באדם 

נשמת חיים המשכלת מ"מ ויהי האדם בתחלת הויתו לסתם נפש חיה כשאר בעלי חיים כי אדם 

עיר פרא יולד )איוב יא יב( ועיקר שלימותו תלוי בחריצות השתדלותו וטוב בחירתו כשיפקח עיני 

שכלו בבואו בימים, אבל בתחילת הויתו אע"פ שכבר נופח בו נשמת רוח חיים מכל מקום אין 

על כי אם בכח לבד ואם לא ישנס מתני זריזותו לצאת בראש החלוץ ללחום הנשמה בו בפו

מלחמת ה' הרי הוא בבהמיותו ונמשל כבהמה. אבל שור או כשב או עז כי יולד. באותו יום נברא 

 עם כל שלימותו ואין בו תוספת שלימות. 

שבלא יגיעה ועמל יבא לידי שלימותו  וגלה לנו הכתוב דבר זה שלא יטעה האדם בעצמו לאמר

אשר כבר נוצר עמו ויסמוך על יתרון זה שנמצא ביצירתו כי אין הדבר כן אלא הכל תלוי בפועל 

כפיו כי יש בידיו תמיד להחליף ולהמיר הטבע בשכל והשכל בטבע. ומטעם זה לא נאמר ביצירת 

 ו ומה יופיו:האדם וירא אלהים כי טוב לפי שביצירתו עדיין לא ניכר מה טוב

 

 

 



 פרק ג  -ספר תפארת ישראל 

האדם עם מעלת נפשו האלהית אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלהית בפרט שלא נמצא בכל 

נפשות התחתונים, אל יקבל אונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפעל, ויחשוב 

לו ומדרגתו יגן עליו בנפשו שלום יהיה לי אף אם אני יושב בטל מבלי עמל כלל הרי המעלה ש

על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו כי משלו יתן לו ואין צריך לקנות לו שום מעלה. דבר זה מחשבת 

פגול לא ירצה ולא יחשוב כך כי הוא טעות בנפשו כי אין מעלת נפשו האחרונה בפעל, והוא 

 מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפעל. 

שנברא בכח ואינו בפעל שאין לו מעלתו האחרונה בפעל. ונמצא לך ההפרש שיש בין האדם  רק

ובין כל הנמצאים התחתונים ועליונים. כי העליונים שלימותם בפעל ואינם צריכים להוציא 

שלימותם אל הפעל, והתחתונים זולת האדם אין להם גם כן יציאה אל הפעל כי מה שנבראו 

 אה לפעל בהם. אך האדם הוא בכח ויוצא אל הפעל. עליו אין השתנות ויצי

ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו, שהוא מיוחד בו האדם מכל. וזה שהוא נקרא אדם על 

שהוא עפר מן האדמה. ועתה יש לשאול וכי כל שאר הנמצאים אינם מן האדמה שיקרא האדם 

ביותר אל האדמה, וזה ביחוד בשם אדם על שם שנברא מן האדמה. אבל ענין האדם מתיחס 

כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכח ויש בה יציאה לפעל כל הדברים אשר יוצאים ממנה 

צמחים ואילנות ושאר כל הדברים והיא בכח לכל זה, וזהו ענין האדם שהוא בכח ויוצא שלימותו 

אל הפעל ולפיכך שמו ראוי לו שיהיה משתתף עם האדמה שהיא מיוחדת לצאת מן הכח אל 

 הפעל בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה וכן הוא האדם יוצא כחו אל הפעל. 

ולכך שלימות האדם נקרא גם כן בשם פרי, וכדכתיב בקרא )ישעיה ג'( אמרו צדיק כי טוב כי 

 . וכו'פרי מעלליהם יאכלו הרי שהזכות והשלימות יקרא פרי, 

לשמו. והבהמה נקראת בשם  ולפיכך שמו שנקרא בשם אדם על שם אדמה נאה לו והוא נאה

בהמה על שם ב"ה מ"ה, רצה לומר כי שלימות דבר שנברא עליו נמצא בה אף על גב שאינו 

שלמות גמור מכל מקום דבר זה נמצא עמה וזהו בה מה כי דבר מה נמצא עמה, הרי שכל אחד 

 יורה שמו עליו. 

 

 

 ספר איוב פרק ה 

 )ז( ִכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד


