
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  מפרשת השבועהגיגים 
  )א' בראשית א(" לוקים את השמים ואת הארץ-בראשית ברא א"

    )ד' בראשית ב(" ים ארץ ושמיםקל- א'האלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות "
בפסוק הראשו� מופיע רק הש� . בהתבוננות בשני הפסוקי� המתארי� את בריאת העול� רואי� שני הבדלי� בולטי�

שילוב של מידת " לוקי��א' ה"ה "ואילו בפסוק השני מופיעי� שני שמות של הקב, שהוא מידת הדי�" לוקי��א"
 הוא הסדר בו מופיעי� השמי� והאר� כאשר בפסוק הראשו� השמי� קודמי� לאר� הבדל נוס�. הרחמי� ומידת הדי�

בראשית ברא "בפסוק : הקדוש מסביר הבדלי� אלו בדר� זו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה. ובפסוק השני האר� קודמת לשמי�
קא דוומתייחס הרחמי� ל מידת  שיתו� שלאלהדי� ת מדכלומר ,  בלבד"י�קל�א"ש� מופיע ה, "י� את השמי�קל�א

ל מידת בראה בשיתו� שנהאר� ואילו , "ואת האר�"קשור להמש� הפסוק שאומר ואינו , למה שנוגע לשמי�
בלבדדי� מידת האד� יכול להתקיי� בהכי אי� עול� בני , "י� אר�קל�א' ביו� עשות ה: "כמאמר הפסוק הרחמי�

, לת הפסוק המדבר על בריאת האר�� לתחי נמשואינ" ושמי�"סיו� הפסוק שאומר ו, רחמי�של מידת ה שיתו�לא ל
שיטת ביאור זו הבנויה על חלוקת הפסוק לשני חלקי� שוני� מובאת ג� . מוסברי� ההבדלי� בי� הפסוקי�ובזה 

" לאהבי ולשמרי מצותילאלפי�שה חסד עֹ "בגמרא בהסבר ההבדלי� בי� הפסוקי� המדברי� בעניי� השכר לצדיקי�
 רבי שמעו� ב� אלעזר אומר דתניא. ")ט' דברי� ז( " לאל� דורמצותיוו ולשמרי שמר הברית והחסד לאהבי") ו' שמות כ(

ומסבירה הגמרא .) סוטה לא("  לאל� דור וזה תלוי לאלפי� דורתלויגדול העושה מאהבה יותר מ� העושה מיראה שזה 
� של ואילו שכר" יהַב לאֹלאלפי�שה חסד עֹ": מאהבה נלמד מראשיתו של הפסוק הראשו�' שהשכר לעובדי ה

  . " לאל� דורמצותיוולשמרי : "מיראה נלמד מסופו של הפסוק השני' עובדי ה
  

  ) ז' בבראשית ( "מהדם עפר מן האדאת הא' יצר הו"
דעה עמגיו לכ� שאהבת אב לב� היא אי� סופית סבהמהי העת דיחקרו ל) פולוגי�ואנטר(� דנות נפש האכוקרי תוח
מת מצוצמבני� לאבות האהבת ,  ולעומת זאת, גבולי חשבו� ובלילב,  לטובת הבני�י מסירת נפש מצד האבותכד

,רחמי האב על הב�: " עד שאמרו בגמרא,נגיעה עצמיתות אישיי� ונבמנוחה וסבלנות ובחשבו, במדה ובמשקל
�מו מאבות לבני� ככ, להיות היחס שוה לשני הצדדי�צרי�  היהגיו� הלפי הוד שבע.) סוטה מט(" על הב�... ורחמי הב�

פסוק על ה� "תב הרמבכפי מה של עהסביר זאת אפשר ל  ."מי� הפני� לפני�כ"לשו� הכתוב במשלי כו, ני� לאבותמב
� הטביע בתולדותיו לדורות ואשר� הד הנפש שהיתה באיטבעש, )כד' בראשית ב( "� יעזב איש את אביו ואת אמוכעל "

 יכול הבני� לאבות לא היאבל רגשי אהבת , אי�ול הברכהנה רגשי אהבת אבות לבני� הנחיל ל, ולפי זה. עול�
בת אבות כי לא חש אותו ולא ה חסר לו רגש אההיולא היו לו הורי� לכ� מה דנוצר מעפר האהיות שהאד� , להנחיל

ה ובמשקל דוממילא ג� רק בחשבו� עצמי ובמ, ליכגש שרב, � נשאר יחס בני� לאבות ברגש קלכול, הרגיש בו
ל ד זה צווי על האבות לגדאבל כנג,  אב וא�ודבכווי לבני� על פי זה יוב� מה שמצינו בתורה צל וע. ובמשורה

� דבר הבא בטבע חזק מוטבע בדא וול והכלכלה לבני� הדמפני שהגיאת וז, זה לא באכצווי , ל את בניה�כולכל
יחס ב� כולא , וזה החובהבנת הי מאליו תבא כ, רוש צווי על זהדולא , � הראשו�ד מטבעו של אד� עודבנפש הא

  )תוספת ברכה(. צרי� לחזק בצווי ואזהרהאותו , לאבותבני� ה
  

   )ב- א'אבראשית (" לקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו-רא אבבראשית "
הרי  ,ומשגיח על ברואיו, "י� ואת האר� מלוקי� את הש�ברא א"שזוכר האד�  ,א� מיד בראשיתו של יו�, "בראשית"

, "תוהו ובוהוהיתה " ,הגשמיי�הענייני� הארציי� היינו , "והאר�"שבי� במש� כל היו� האד� מ,  הבנה כזויאחר
   )ה לטובהחשב( .  כתוהו ובוהובעיניונחשבי� 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ג' בראשית א" (לקים  יהי אור- אויאמר"
חמש " מאורמאורמאורמאור"חמש פעמי� וביו� הרביעי מופיעה המילה " אוראוראוראור"מציי� שביו� הראשו� מופיעה המילה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

שיטה אחת טוענת שהאור שנברא ביו� . מחלוקת חכמי� בנוגע לבריאת האור, "ררררכלי יקכלי יקכלי יקכלי יק"ה, לפי זה מסביר. פעמי�
הראשו� נגנז וביו� הרביעי נברא אור חדש ושיטה אחרת טוענת כי המאורות נבראו כבר ביו� הראשו� א� לא ניתלו 

טוע� שכול� מודי� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"א� ה, ולכאורה נראה ששתי השיטות סותרות זו את זו. בשמי� רק ביו� הרביעי
 עצ� �אינרביעי ואלו המאורות שנתלו ביו� שהאור שנברא ביו� הראשו� היה אור גדול ונגנז לצדיקי� לעול� הבא 

 � כי "אור"לשו� הפסוק ביו� הראשו�  הזכיר �לכ. ראשו�אור העליו� שנברא ביו� של ההאור אלא קבלו אור� מניצו
ֵ אור אח ���� ְ ְ ְ ְמ מ מ מ אור� את  שקבלולמדנו � ל"בתוספת מ" אור"שזהו " מאור"יר רביעי הזכההוא היה עצ� האור אבל ביו�  ר      

  . ולפי זה אי� המדרשי� סותרי� זה את זה. גדול מה�
  

  ) ו' אבראשית (  "יהיה רקיע בתוך המים, לוקים-ויאמר א"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הההה"""" שנבראו ביו� הראשו� עדיי� לחי� היו וקרשו בשני מגערת הקב שנבראו ביו� הראשו� עדיי� לחי� היו וקרשו בשני מגערת הקב שנבראו ביו� הראשו� עדיי� לחי� היו וקרשו בשני מגערת הקב שנבראו ביו� הראשו� עדיי� לחי� היו וקרשו בשני מגערת הקבייייפפפפל ל ל ל עעעע� � � � יחזק הרקיע שאיחזק הרקיע שאיחזק הרקיע שאיחזק הרקיע שא""""
אז ה ומ" גערת הקבת שכש� שהשמי� שמעו א,"יראת שמי�"וכר מההמקור לבטוי י שזהו "לומד מרש בי מקוצקבי מקוצקבי מקוצקבי מקוצקהרהרהרהר 

  .  ישראל במעמד הר סיניע� ה ל"הקבציווי  מכח 'הת ביראהתמיד כ� חייב כל אד� ל, התחזקו עד היו�
  

  ) לא'אבראשית ( "דומא טוב אשר עשה והנה כל ים אתקל-א יראו"
אלא , פי שנאמר בשאר הנבראי�כ"  כי טובלקי��וירא א"שעל בריאת האד� לא נאמר בפירוש מעיר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

כל "האד� כלול יחד ע� , "דומא טוב  והנהאשר עשהאשר עשהאשר עשהאשר עשה    כלכלכלכל    אתאתאתאתי� קל�א יראו: "הוא כלול ע� שאר הנבראי� בפסוק
� יש אפשרות לאד, בניגוד לשאר הנבראי�. החופשית שקיימת לאד�הבחירה על זכות ז מרמזה ר בד. "אשר עשה

 � כי ה"לקי��וירא א"כל הנבראי� כתיב בלכ� , לבחור בי� הדר� הטובה לבי� הדר� הרעה ולפי זה משתנה טבעו
משתנה בהתא� לבחירתו ואי אפשר ) טיבו( א� האד� אינו כ� אלא טבעו , כפי שנבראו ללא שינוי עד עול��טבעב

  ." כי טובלקי��וירא א" בפירוש בשעת בריאת האד� לדעת בשעת לידתו א� הוא טוב או לא טוב לכ� לא נכתב
  

   )ג' בראשית ב(" ים לעשותקל- ברא אאשר"
לפי שבכל הימי� , אלא? "ויהי ערב ויהי בקר: "לא נאמרבשבת אילו ו "ויהי ערב ויהי בקר: "מדוע בכל הימי� נאמר

"  ולעבודתויצא אד� לפעלו... �תזרח השמש יאספו" :זמ� המלאכה כמו שנאמרהוא זמ� המנוחה והבקר הוא הלילה 
 �כ�  א,או כולו מנוחה או כולו מלאכה, הוא שונהאבל יו� השבת , כלומר יש הבדל בי� הערב לבוקר) כב 'תהלי� קד(

  ) יקרכלי (.כולו מלאכההוא מצד עמל התורה א�  ,כולו מנוחההוא מלאכה ה מצד כיאי� בו הבדל בי� ערב לבקר 
  

  )יב' ית גבראש("  אשר נתת עמדיהאשה"
נצטוה הוא א� הרי כי , "היא נתנה לי", ה לא עניינית ואולי אפילו ילדותית משהו"לכאורה נראית תשובת האד� לקב

  . נתנה לוהאשה ול ג� כשכלאצרי�  היהלא אזי אותו הפרי משלא לאכול 
היה שתהאשה אשר אתה בכבוד� נתת אותה כלומר , " אשר נתת עמדיהאשה: " מסביר את תשובת האד� כ�����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

,  לכ�יהיה לי לעזר ולהועילהאשה  תאמר אלי אשרשכל אני לתומי חשבתי ו, " מ� הע�י נתנה להיא", לי לעזר
  .הרשתי עצמי לאכול מע� הדעת, "ואוכל"
אחרי שנצטוה ע� הדעת נובע מכ� שפרי האכילה מור סחשב שאיהאד� : מסביר בדר� אחרת" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

קדש נעשה הדבר ההמוציא את הדבר מ� שהו ר ִמשאכש, ואה "קדשה"בדי� הו, "דשְקֵה"ל ממנו נעשה הפרי בֵדילִה
, לקח מ� ההקדש ונתנה לחבירו" ). כהמעיל(וכמבואר , אחר נהנה ממנושהו א� ִמעוד די� הקדש לו ושוב אי� , חולי�

ר האישה כלומ ,"תנה לי מ� הע�נהיא ", אד�נת ה טעיהווז . אצלו הוא חולי�שמשו� , "לֵעו מֹנ וחבירו אילֵעא מֹוה
הפרי אינו האכילה מאיסור , טעה בעיקר הדברהאד� א�  . י חייב בזהנאילכ� ו, ה את פרי הע� מהקדש לחולי�הוציא

  . ותמיד עומד באיסורו, דיתר ביציאתו מיד לינו נבר איסור אישד, כי א� כדבר אסור, "הקדש"די� מ
  

   ) טז'גבראשית ( "אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך" 
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש(((( זה צער העיבור  זה צער העיבור  זה צער העיבור  זה צער העיבור ����והרונ� והרונ� והרונ� והרונ� , , , ,  זה צער גידול בני� זה צער גידול בני� זה צער גידול בני� זה צער גידול בני�����צבונ� צבונ� צבונ� צבונ� עעעע    

, כלולה כא� קללה נוספת, אלא? ולמה נאמר בפסוק עצבונ� לפני הרונ�, הלא צער העיבור קוד� לצער גידול בני�
הצער , "הרבה ארבה"כלומר . תתעבר שוב והטירחה תגדל לאי� שיעור, שבשעה שתהיה טרודה בצער גידול בני�

  ) י�'רבי חיי� מוולוז( . צער העיבור, "והרונ�"יתווס� לה ג� , צער גידול בני�, "עצבונ�"שבשעה שיהיה עוד , מוכפליהיה 
  

  

לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם:   
 הרה"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"א        משה טויטו בר אסתר הי"ו
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