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

 

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

דת ימש, דת בשר וד�אינה כמיה "דת הקבימזו ש הבהקדמלנו רמז ובא ל" האר�"לפני " השמי�"הכתוב מקדי� את 
בתחילה את היסודות ואת הקומה התחתונה ואחר כ� את בונה הוא , רב קומותכאשר ברצונו לבנות בית  ,בשר וד�

ואחר , "השמי�", ונהעליקומה ההובנה את הקדי� בתחילה ,  אינו כ�ה" הקב�א. הקומה שמעליה וכ� הלאה עד הגג
  )אור החיי�(    .             במאמרוהשמי� תלויי� ועומדי� שלהראות וזאת , "האר�", וא בונה את הקומה התחתונהכ� ה

  

   )ב' בראשית א("  היתה תהו ובהווהארץ"
מידע זה אינו , לכאורה? " היתה תהו ובהוהאר�"וכי מדוע צרי� הכתוב לתאר לנו את המצב שהיה לפני הבריאה ש

מששת מסביר שידיעה זו נדרשת משו� שידוע ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה). מה שהיה היה: תרגו�( "מאי דהוה הוה"מעניי� כי 
ה "צפה הקבא� היות ש, ואינו בורא יותר שו� דבר חדש , דברשו�בריאה בה משנה "שית והלאה אי� הקבימי ברא

בדור המבול ובחורב� הבית פי שקרה  כ,"תוהו ובוהו"מצב של יחזור העול� ליתכ� ששעל ידי מעשי הרשעי� 
י ל ידתוב שא� יקרה בזמ� מ� הזמני� שעלנו הכ לכ� בא ומודיע ,) כג'ירמיה ד( "ראיתי את האר� והנה תהו: "בוכתש

, לפני הבריאהלכמות שהיה חוזר שינוי בבריאה אלא העול� שזהו ב ולא נחשש , לתהוהעול�מעשה הרשעי� יחזור 
רא וטבעו ובאת ה "הקבהופ�  הצדיקי�י מעשה ל יד וע,ש�והו וחוהו ובולהיות תשל העול� הוא  יטבעמצבו הכי 
  .בבריאהנקרא שינוי זה אינו  ו,יחזור העול� לכמות שהיהשל הרשעי� ל המעשי� י קלקול יד וע,האור לצדיקי�את 

  

   )ד' בראשית א(" וב ויבדלטלוקים את האור כי -וירא א" 
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""והבדילו לצדיקי� לעתיד לבאוהבדילו לצדיקי� לעתיד לבאוהבדילו לצדיקי� לעתיד לבאוהבדילו לצדיקי� לעתיד לבא, , , , ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי�ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי�ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי�ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי�""""
שעצ�  רררראליהו דסלאליהו דסלאליהו דסלאליהו דסלרבי מסביר , אלא ? לגנזוכדי הא� רק ? לש� מה בראואז  "ראהו שאינו כדאי להשתמש בו"א�     

מה , כי אי� זו אלא חזרה למה שהיה כבר, יותר קל להגיע אליוהרי שיהיה אור כזה פע� היה בעול� כבר שהעובדה 
,ר במעי אימוַ'לפי זה ג� מוסבר מה שאומרת הגמרא שכאשר הע%. שאי� כ� אילו לא היה בעול� א$ פע� אור כזה

ושוב נשאלת , ממנואותה חי� ימשכה� כשהוא יוצא לאויר העול� ו, את כל התורהתו אומלמדי� ומלאכי� באי� 
 אלא התשובה היא ?אז מדוע מלמדי� אותו מלכתחילה, א� בסופו של דבר משכיחי� ממנו את התורה, השאלה

  .ה מבחירוהפע�, ו בימי חייולחזור לדרגה זר כבר ידע פע� את כל התורה יהיה לו יותר קל 'שעצ� העובדה שהע%
  

   ) טו'אבראשית ( "ם להאיר על הארץיוהיו למאורת ברקיע השמ"
ילו בפסוק שלפנינו כתוב וא. מאור אחד, ד יחי�המורה על לשו, ו"ואללא , בכתיב חסר "מארתמארתמארתמארת"ב ובפסוק הקוד� כת

אלא, י משלה ללבנה אור עצמ�שכפי שידוע אי, "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה? דועמ .ו"ע� וא, בכתיב מלא" מאורתמאורתמאורתמאורת"
א� האמת היא , "סגי נהור" �בלשו" לבנה"נקראת בש� היא ואשר על כ� , מקבלת מהשמשאורה נובע מהאור שהיא 

, נראית כמאירה בפני עצמההיא  ,אד�הלפי ראות עיני בני , אר�הורק ליושבי , היא כהה ואפלההלבנה ביסודה ש
בריאת המדבר על , פסוק הקוד�בולכ�   . זה בזהי� תלויולא, שני מאורות מיוחדי� ה� השמש והלבנהנראה שו

בפסוק ב וכת, אור השמש,  נברא רק מאור אחד,בשמי�, אמתעל דר� האשר  ,ברקיע השמי�והצבת� המאורות 
נראי� ה� ועל האר� , "והיו למאורות להאיר על האר�"בו ב וכתש, זההאבל בפסוק . דלשו� יחי, ו"חסר וא, "מארתמארתמארתמארת"
  . האד�ות מראהיכפי שטח,  רבי�לשו�ורות על הל,  מלא"מאורותמאורותמאורותמאורות"ב וכתלכ� , שני אורות מיוחדי�כ
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ד' בראשית א(" לקים את האור כי טוב- אוירא"
בתחילת כל בריאה ישנה , אנו רואי� שיש סדר ברור,  בראשיתששת ימיבבהתבוננות בכתובי� המתארי� את הבריאה 

ובסו$ כל בריאה , " האר�תדשאלקי� )אויאמר ", "יעיהי רקלקי� )אויאמר ", "יהי אורלקי� )ויאמר א": "אמירה"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב, " את כל אשר עשה והנה טוב מאדלקי�)א וירא", "לקי� כי טוב)וירא א": "ראיה"ישנה ��� מפרש 

 מבטאת את קיומ� "יהרִא"ואילו ה, עצ� בריאת הדבר, הוצאת הדברי� אל הפועלהיא במשמעות של " אמירה"שה
 " למאכלהע�ותרא האשה כי טוב "וכ� , ) יג'קהלת ב(" וראיתי אני: "ת אחרי� כגו�פי שמצאנו במקומוכ, של הדברי�

הבריאה החדשה להורות כי כוונה היא וה, .)כתובות קט( "רואה אני את דברי אדמו�: " בגמרא אמרוכ�ו, ) ו' גבראשית(
  . והסכי� ורצה הבורא בקיומ� לעד, ה בדרישות הבוראעמד

  

   ) כא'אבראשית ( "ם הגדוליםלוקים את התניני-ויברא א "
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הוא לוית� וב� זוגו שברא� זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקי� לעתיד לבואהוא לוית� וב� זוגו שברא� זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקי� לעתיד לבואהוא לוית� וב� זוגו שברא� זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקי� לעתיד לבואהוא לוית� וב� זוגו שברא� זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקי� לעתיד לבוא""""
 ,וא� כ�? דגי� בי� שיהיה אפשר ליטול מה� לעריכת סעודה לעתיד לבואמספיק  הא� אי� :"חפ� חיי�"שואל ה    

   ?ה להכי� את הסעודה לצדיקי� לעתיד לבוא כבר מששת ימי בראשית"לש� מה היה לו להקב
עוגה שנאפתה מדג� משובח וקמחו נופה : ל נצייר לעצמנו אד� שנשאל מה הוא מעדי$"כדי להבי� את דברי חז

וא� יציעו לו . ודאי שיבחר אד� בעוגה המשובחת. או עוגה שנאפתה מקמח פשוט וללא ניפוי, בשלוש עשרה נפה
על אחת . אי� ספק שישמח בו מאד וא$ יודה על הטובה שגומלי� עימו ,מאפה שכבר הוגש ממנו על שולח� מלכי�
דג� שעדיי� לא , הנה עוגה לפני� שנאפתה מהדג� על ששת ימי בראשית: כמה וכמה א� יבואו אל אד� ויאמרו לו

ידוע שהבריאה כולה מעולה היתה . י� ללא כל פגימהדג� כפי שבראו בורא העולמ, ניטל ממנו טעמו ועסיסיותו
 ,כל דור ודור פוחת והול� באיכותו לעומת הדור שקד� לו. ומשובחת ע� בריאתה יותר מכל התולדות שיצאו ממנה

יהיה מ� היי� המשומר בענביו מששת ימי , שהיי� שיוגש בסעודת הצדיקי� לעתיד לבוא: "וכ� שנינו בגמרא
ומשו� כ� , כי הפירות המשובחי� ביותר ה� של ששת ימי בראשית ואי� דומה לה�,  למדנו.)ברכות לד(" בראשית

שו� דג בימי� ובנהרות אינו דומה ולא . י כא�"ל המובאי� ברש"לפי זה יובנו דברי חז , שמורי� ה� לעתיד לבוא
 הצדיקי� בטע� כדי להטעי� את. בעצמו, כביכול, ה"ידמה בטעמו ובאיכותו לדג של יו� הבריאה שברא הקב

על אחת כמה וכמה בתורתנו , א� במאכל כ�, מעתה. ה את הנקבה"מלח הקב, משובח זה ששו� אד� לא טעמו
שו�  ,ה"ופעולתה על נפש האד� עצומה מאד ובהיותה הראשונה שיצאה מפיו של הקב, הקדושה שהיא מזו� הנפש

ה "כביכול בחיקו של הקב, תה תורתנו הקדושהועוד הרבה דורות לפני שנברא העול� כבר הי. כח לא ידמה לה כלל
טובה כפולה .  יתבר� ולא תולדה מתולדה'היא אשר נבראה מפי ה ,וזו התורה שאנו לומדי� ,ונשתעשע עמה

עלינו לשמרה מכל משמר ולא להסיח . ה"היצירה המשובחת ביותר של הקב, ומכופלת יש לנו אפוא בתורה הקדושה
  )לקח טובילקוט (                      .  כלכל וכללדעת ממנהאת ה

  

   ) יח'בבראשית ( " לו עזר כנגדוהאעש "
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ("""" כנגדו כנגדו כנגדו כנגדוההההלא זכלא זכלא זכלא זכ, , , ,  עזר עזר עזר עזרההההזכזכזכזכ""""    
 .'בעבודת הבמעלות התורה ובלי הר$  ולעלותלהתקד� ולגרו� לו א לדחו$ את בעלה והותפקידה מטרת האשה  

�של תפקיד האז , תורהמעלות הלה בווע, זיכ� את עצמוו, ה זכבעל א� ה,לכ�... לקבוע עיתי� לתורה, להתפלל במני
או לא התרגל , למשל לא התרגל להתפלל במני�, לא זיכ� את עצמו, הלא זכבעל אבל כשה. "עזרעזרעזרעזר"לו לנראה האשה 

ל ילא רגהוא שאלו רגע כשאשתו דורשת ממנו דברי� ב,  א� כ�,או לקבוע עיתי� לתורה, לקרוא קריאת שמע בזמנה
  ."כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו"היא נראה לבעל ש ,לה�

  

   )ח' דבראשית ( "היותם בשדהי בהבל אחיו ויהויאמר קין אל  "
י הוי: "אלא מיד אומר הכתוב. א� אינו מפרט מה אמר קי� להבל באמירה זו "בל אחיוהויאמר קי� אל  ": הכתוב אומר

 לו כשאמרש, לבובקי� אמר שהכוונה היא שיתכ� " ויאמר קי�: "מבאר שמה שכתוב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה. "היות� בשדהב
הבל משתוקק ה מגלה לקי� ש"הקב, כלומר, � אל הבל אחיווכוהוא הת, "ל בוואתה תמשוקתו וואלי� תש"ה "הקב
 ל וימששהוא קי� ה מבשר ל"הקבהיינו ד, "ל בוואתה תמש" ,אל תדאג קי�, אבל, ל�ו� העמ דולהכחיוו ד לאבואלי
 חטאבמסוגל למשול , קי�, היא שהוא הנוכוכפשוט� שה 'ברי הדאת ולא פירש הוא כמוב� טעה , הבל אחיוב

בדבריו � וכותמ' האמר בלבו שקי� ש" ויאמר קי� אל הבל אחיו": לפי זה אפשר לפרש כ� את הפסוקו, ולשלוט עליו
" אליאליאליאלימי אחי� צועקי� דקול "הש� לו מר ואלאחר שקי� הורג את הבל ולכ� , שהוא ישלוט על הבל, אל הבל אחיו

לפי , אל קי�בריו דבש אש�, ה"כביכול הקב, אושהלומר צה ור, "בגללי" במשמעות של "אליאליאליאלי"שהכוונה באומרו 
�  . אפו על הבלו�גר� לחר, הבנתו של קי

  

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : : להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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