
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' בראשית א(" לוקים את השמים ואת הארץ-בראשית ברא א"

לוקי� את השמי� ואת �ברא א " שנקראת ראשיתתורהתורהתורהתורההההה ילבשבשלומר נתה שכו" בראשית"ל את המילה "דרשו חז
מי שזכה בתורה זכה בכל , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ר האומ, לכ�ו, ת הסיבה"ראשית היא בי' בשלת "ביהאות ו, "האר�
מה  ו.ה התור עמלי ויפרנס אתישמשהזה כלל אלא א� כ� שהנות מהעול� יו לסור למי שלא זכה בתורה אא� , העול�

ירמיה (" תבואתהראשית ' קדש ישראל לה: "שנאמר שנקראו ראשית ישראלישראלישראלישראלבשביל ל שהעול� נברא "עוד חזאמרו ש

,  התורהו עליה� אתקבלמשו� ש הוא "ראשית"טע� שנקראו ישראל כל הכי , ת דברינו הקודמי�נו סותר אאי, ) ג'ב
"בשביל אברה� ובשביל יעקב"ל האומר ש"מדרש חזוג� . העמי�כל שאר  מלהיולתה לש� ת�ו אליבדמזה ר בדו

ב אשר שמע עק: "שהוא קבלת התורה וקיו� מצוותיה כפי שנאמר על אברה�לטע� הראשו� נברא העול� מתאי� 
ראשית חכמה " : שנקראת ראשית דכתיביראהיראהיראהיראהבשביל ש :)שבת לא(ל "חזמרו עוד א, )ה' בראשית כו(" בקולי אברה�
: ל במסכת אבות"שאמרו חזי פהתורה כלכל  יסוד כ�הוא ג� , היראה, דבר זהכי נברא העול� , ) י'תהלי� קיא(" 'יראת ה

                    . ) יז'אבות ג(תורה אי� '  וא� אי� יראת ה"א� אי� חכמה אי� יראה"
   

   ) יא'אבראשית ( " דשאתדשא הארץ"
 ולמדו זאת :)שבת קלג(" א$ אתה היה חנו� ורחו�רחו� חנו� וה הוא מ", דורשי� מהאד� להידמות לקונול "זח

� דלא יקח א"ל מהפסוק שלפנינו לדרוש מהאד� ש"תוצאה מכ� למדו חזכ. ) ב'ושמות ט(" לי ואנוהו�זה א: "מהפסוק
את שא ועשב ויצר דכל קוד� יח מ הצה"קבשהולמדו זאת מזה ) ירושלמי(" זונותמלה� י�  התק�כ� ה ועו$ אלא אמבה
  )מש� חכמה(                           . עו$את החיה ואת ה זה ברא יאחררק ו, אורותהמ

  

   )ד' בראשית ב("  תולדות השמים והארץ בהבראםאלה"
א"האות נברא ב, כלומר העול� הזה,  השמי� והאר�)מנחות כט( "א ברא�"בה"אלא " רא�בהב"אל תקרא ל "זדרשו ח

למדו זאת נראה שכ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, ה"משמו של הקבד "יואות בא נברא הבול� העאילו  ו,ה"משמו של הקב
כי , "שיר"אחר הא " חדשה בתוספת ה"שירה" נאמרו בלשו� נקבה ול� הזהעשנאמרו בשירות השכל ל מכ� "חז

ת מעורבה בעול� הזה שכל שמחזאת משו�  ו"שהיא"א שבש� "האות הא מורה על נקבה כהוראת "התוספת האות 
�א, ומעורבי� בצער תולדהשל  ה� בדר� ההזול� לידה כ� כל עניני העהצער את נקבה מו שיש ל כ,יגו�בבצער ו

ל�  כ� יהיו לעו,לידההצער את  זכרשאי� ללהראות , וג� לנקבהלזכר ג� ד המשותפת "יואות  נברא באהבל� העו
  ".שיר חדש", שלמהתהיה  וש� השמחה ,לא יולדי�ש כזכרי� אהב

  

  )יב' בראשית ג("  אשר נתת עמדיהאשה"
מסביר , ה לענות תשובה כזו"ה ואי� זה מתאי� ליציר כפיו של הקב"לכאורה עונה האד� תשובה מתריסה כנגד הקב

שה אשר אתה יהא"רבונו של עול� , ה" שכוונתו של אד� היתה לומר לקבומר את תשובתו של אד� וא����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
, כלומר האד� הניח שא� תפקיד האישה הוא להיות לעזר לאד�, " מ� הע�י נתנה להיא, בכבוד� נתת אותה לי לעזר

אישה ולכ� שמע בקול ה, אזי כל מה שהיא תאמר לו הוא צרי� לשמוע כיו� שדבר זה הוא נועד לעזור ולהדרי� אותו
ה לאד� בעת מת� " מסביר ג� את טענת הקבוזה. תכשיל אותו בעבירה" עזר"כי לא האמי� שהאישה שנועדה ל

  . ה האיש עצתבעבורתי ולעבור על מצוצרי� לא היית , כלומר, "כי שמעת לקול אשת�": שאמר לונש ועה
  
  

  186 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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  :נ"לעון השבועי מוקדש העל" נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב-א' אבראשית ( "וץ היתה תהו ובהר והא,ץרהא לקים את השמים ואת-ראשית ברא אב"
ה ברא "הקב, "ואת האר� וקי� את השמי�ל�ברא א"ש יו�הבראשיתו של לזכור אד� כל על חובה , "בראשית"

יהיו , גשמיי�הענייני� הארציי� דהיינו , "האר�ו"פני� שהוא ישבמילא  הרי ,וא� כ� יהיה, ומנהיג את העול�
  )מעינה של תורה(                 . חשובות מרובה ולא ייחס לה� בעיניו "ובוהו תוהו"בבחינת 

  

   )טז' אבראשית ( "ור הקטןמא ואת ה...ולדאת המאור הג"
אור הגדול ואת המאור אור הגדול ואת המאור אור הגדול ואת המאור אור הגדול ואת המאור את המאת המאת המאת המ""""    :::: וכתיב וכתיב וכתיב וכתיב""""י� את שני המאורות הגדולי�י� את שני המאורות הגדולי�י� את שני המאורות הגדולי�י� את שני המאורות הגדולי�קקקקלללל����ויעש אויעש אויעש אויעש א""""    :::: כתיב כתיב כתיב כתיב,,,, שמעו� ב� פזי רמי שמעו� ב� פזי רמי שמעו� ב� פזי רמי שמעו� ב� פזי רמירבירבירבירבי

 אמר לה לכי ומעטי את  אמר לה לכי ומעטי את  אמר לה לכי ומעטי את  אמר לה לכי ומעטי את ???? אפשר לשני מלכי� שישתמשו בכתר אחד אפשר לשני מלכי� שישתמשו בכתר אחד אפשר לשני מלכי� שישתמשו בכתר אחד אפשר לשני מלכי� שישתמשו בכתר אחד,,,,ונו של עול�ונו של עול�ונו של עול�ונו של עול�ה רבה רבה רבה רב""""הקבהקבהקבהקב אמרה ירח לפני  אמרה ירח לפני  אמרה ירח לפני  אמרה ירח לפני ????""""הקט�הקט�הקט�הקט�
        ) ) ) ) ::::חולי� סחולי� סחולי� סחולי� ס. (. (. (. (עצמ�עצמ�עצמ�עצמ�

' כשטענה הלבנה לפני ה, ורק אחרי כ�, דל�ווי� בגוש) השמש והלבנה(תחילה היו שניה� שב, מתבארלפי המדרש 
ועל זה הקפיד עליה , מדת השמשאת ובזה רמזה רצונה להקטי� , "?תר אחדכמשו בוכי אפשר לשני מלכי� שישת"

ת מה "ופי זה פרשנו בתל ע .ששמעה עלבונה ושתקה וזה הוא מפני שקינא לשמש. את הלבנה, ה והקטי� אותה"הקב
ב אומר עליה� הכתו,  חרפת� ואי� משיבי��שומעי, הנעלבי� ואינ� עולבי�: "):גיטי� לו(ל בגמרא "חזשאמרו 

לנעלבי� ואי� של גבורת השמש שייכות המה לא ברור ולכאורה , ) לא'שופטי� ו( "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"
' כ� יקנא ה,  והקטי� את מדת הלבנה'ה הלומפני זה קינא . שהשמש שמעה עלבונה ושתקה,  לפי המבואר�א, עולבי�

  )תוספת ברכה(                       . ויפרע מ� העולבי�, לאלה הנעלבי� ואי� עולבי�
  

  )כג' בראשית ב( "אתז לקחה שאימה כי שי יקרא אתאזלובשר מבשרי  עצמים מעצעם פאת הז"
מכא� ואילו  ,האיש מתצאיוההיא שה יאהבה ש, מר האד� הראשו�או, סטוריהיבההפע� היחידה זו , "זאת הפע�"

  )חזקוני(            . באמצעות ההריו� והלידה, אנשי�ה יצאו הממנהיא זו ששה יהא, תפתחות האנושותלאור� כל ה ,ואיל�
  

   )ג' גבראשית (" ו ולא תגעו בונלא תאכלו ממ"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""הוסיפה על הצווי לפיכ� באה לידי גרעו�הוסיפה על הצווי לפיכ� באה לידי גרעו�הוסיפה על הצווי לפיכ� באה לידי גרעו�הוסיפה על הצווי לפיכ� באה לידי גרעו�""""

הלוא אפשר ללמד עליה זכות ולומר שרצתה לקיי� את , ל על חוה שהוסיפה על הצווי"לא ברור מדוע מקפידי� חז
'? מצוות העל מנת לשמור את סייג וספה חוה היה בבחינת גדר ו ומה שה)'אבות א( "ועשו סייג לתורה: "ל"מאמר חז

על דעת הוא למצוה שהוא עושה סייג על האד� להדגיש לעצמו שה, ראשית: מתר� שני תרוצי�" ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"ה
 עשייתהחיובי שבי� ינכל הע,  שנית".פולא תוסי"האיסור ובכ� עברה על ' ולא כפי שאמרה חוה שזהו צווי ה, עצמו

 ות עשלר את האד� וגרמנסה ליצר הרע והגבר שמאז מת, וחוהאד� של חטא הלאחר למצוות התעורר רק ג סייה
   .   לפיכ� היה הסייג של חוה בבחינת הוספה,סייגי�עשיית � כלל ביואילו לפני החטא לא היה צר, י�חטא

  

  )ז' בראשית ג(" לוקים-ויעשו להם חגורות וישמעו את קול א"
ע ומדלא ברור ג� כ�  ,מעלי תאנהשעשו עצמ� בחגורות את לאחר שהלבישו , אד� וחוה, או מדוע התחבלא ברור

    זזזז""""גריגריגריגריהההה זאת  מבאר? בחגורות מעלי תאנההלא כבר היה לבוש" כי עירו� אנכי"מרו ובא' לפני ההתנצל אד� הראשו� 
הדרוש לי אנימימהובי� הלבוש  "קריאת שמע"הדרוש ללי אהמינימלבוש בדילה בי� העל פי ההלכה המ מבריסקמבריסקמבריסקמבריסק

ה א� אינו ושלא יהא לבו רואה את הערוכ� תניו וחגור במהאד� שיהא די  "קריאת שמע"הדי� הוא של. "תפילה"ל
 ,אד� וחוה , ולכ�. בלבוש מלא כראוי לעומד לפני מל�האד� להתלבש  חייב "תפילה" לילואו. חייב לכסות את לבו

 ועשוה ולכ� ות� ולחצו� בי� לב� לערוערואת  ידעו כי עירומי� ה� והיו חייבי� לכסות ,ע� הדעתמלאחר שאכלו 
' ל הוא� כאשר שמעו את ק, "עמקריאת ש"ל מלכות שמי� כדי� ות כדי שיהיו ראויי� לקבל על עצמ� עוחגור

ואירא כי "� להסתפק בחגורות בלבד ועל כ� אמר האד� תי נאלולדיני תפילה , מתהל� בג� חל עליה� חיוב תפילה
              ."ואחבא עירו� אנכי

  

   )זט 'גבראשית (" יםנך בעצב תלדי בנרווה  אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( זה צער לידה זה צער לידה זה צער לידה זה צער לידה����בעצב תלדי בני�בעצב תלדי בני�בעצב תלדי בני�בעצב תלדי בני�, , , ,  זה צער העיבור זה צער העיבור זה צער העיבור זה צער העיבור���� הרונ� הרונ� הרונ� הרונ�,,,, זה צער גידול בני� זה צער גידול בני� זה צער גידול בני� זה צער גידול בני�����עצבונ�עצבונ�עצבונ�עצבונ�""""    

ולפני " צער העיבור"לפני " צער גידול הבני�" � הכתובהקדי, י"לפי פירוש רש, מדועותמה  אאאא""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרשעל כ� הקשה 
ורק לבסו$ יש " צער הלידה"אחר כ� " צער ההריו�"קוד� ישנו   של הדברי�יסדר הטבעהלפי  אהלו" צער הלידה"

קשי� ה� את סופ� ה ויודע רואהוא � איבאי� על האד� וסורי� ששיי" אמרי יוס$אמרי יוס$אמרי יוס$אמרי יוס$"מבאר ה? "�ניצער גידול ב"את 
 וידוע כי כל צער שהוא מוגבל בזמ�,  מתי יגיע קיצ�יודעהוא בה� לא שהבאי� על האד� איותר מייסורי� הרבה 
שזהו  ,"צער גידול בני�"קוד� את הזכיר בא הכתוב ו לכ� ,בצערגדולה כבר הקלה מהווה בזמ� הגבלה עצ� ה ,קיצו

 היות "הלידהצער " ו"צער העיבור" וקדמת זו יוחמרומועל ידי הזכרה  ,שאינו נגמר לעול�צער , צער ללא הגבלה
  .לעול�  צער שלא נגמר ווזה
  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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