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  פ
ָ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"
שני  לרבות ומה באא� כ� , רבות משהוזה ל" את"וידוע שכל מקו� שכתוב  ,האר�" ואת"השמי� " את"כתוב אומר ה
שמי� הקדוש שהבריאה ביו� הראשו� היא המקור לכל אשר ישנו במציאות ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? הללו" את"ה
קדק ומד "י� את השמי� ואת האר�קל�בראשית ברא א: "י כוונת הכתובהווז, בדיבור אחד'  ברא ההכלואת אר� הו

הדברי� ת עשריא הרבה יותר מהנבראי� הכמות  ו.כל הנמצא בעול�ת א לרבותעל מנת " את"הכתוב פעמיי� 
 אור , תהו ובהו, שמי� ואר�: ה�ואלועשרה דברי� נבראו ביו� ראשו� : " בגמראל" לעי� שמנו חז�הניכרי� ונראי

ותנעלמות  אחרבריות עוד נ�אלו ישעשרה דברי� מלבד כי  ).חגיגה יב("  מדת יו� ומדת לילה, רוח ומי�,וחש 
בהשתנותיש מה� , יש מה� באמצעות ההרכבה, יש מה� ניכרי� באמצעות ההתכה, בכוחות היסודותות עוובל

ריבויי� שריבה רמוזי� בשני ה וה� "אר�" וב"שמי�"פרטי� גדולי� ועצומי� בשני  כלל� הבורא בכ�ל, הזמני�
" בראשית מאמר הוא"ל "זמרו חוידוע מה שא. ברא הכלנובמאמר אחד ,  האר�"את" השמי� ו"את"מרו ובאהכתוב 

הראשו� אלא שלא רק מאמר הוא אלא הוא , עשרה מאמרות שבה� נברא העול�את מני� הכי בו השלימו , :)כאמגילה (
דרי וס, הסדר את  חסרו בנמצא אהיו כל הבריאות כלומר  ,מסודראלא שלא היה העול� בו נברא כל ו �שבכול
כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא " :שאמר הכתובאיה לדבר היא מה ור. דבר יו� ביומובמקומ� ה "הקבאות� 

ראשו�  ביו� ה,"מכל מלאכתו אשר ברא"ה "הקבשבת ביו� השביעי שכלומר , ) ג' בבראשית("  לעשותי�וקל�א
ראשו� במאמר אחד אלא שהיה הכל הביו� היתה הבריאה כל  כי ,ימי�הלתק� בששת דהיינו , "לעשות" ,בריאהל

צורכי כל אבני� ועצי� ועפר ואת המכי� בהתחלה הוא  ,ביתצה לבנות ושראד� ל,  הדבר דומהלמה . תיקו�חסר
כל צורכי העול� בדיבור אחד את  ברא ,הבורא  כ, ביתהוא מתחיל לבנות את האחר כ  רק ו, הדרושי�י� יהבנ

את וכשרצה לברא  עשה פעלו אופניו ועלגדוש בערבוביא ואחר כ  התחיל לסדר דבר דבור ווהיה הכל מונח , והכינו
  .ראשו�הכבר נברא במאמר הרקיע  אבלבלבד קבע לו מקו� כלומר , "יהי רקיע בתו  המי�" :השמי� אמר

  

  ) כה' אבראשית ( "ית הארץחים את קל-ויעש א" 
"פרו ורבו"בברכת ' הבריאת� בר  אות� לאחר ש שוריפ� במצוידגי� העופות והבבריאת שעיר מ "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה
" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר� ה? מדוע ההבדל, רכה זובב' ראינו שברכ� ה לא , בבריאת חית האר�,כא�אילו ו, ) כב'אשית אבר(
מ� זה ולכ� אי� , ) כט'כגשמות (" ורבה עלי  חית השדה" :כמו שכתוב, סכנה לאד�מהווה חיות המיני של בוי ירש
  .לכ� לא בורכו החיות בברכה זו, ה ונזק לאד�קללהווה בויו מירעצ� דבר ש, "פרו ורבו", בויי בר לברראוי ה

  

   )ד' בראשית ב(" ים ארץ ושמיםקל- א' עשות הביום"
לוקי� את השמי� �בראשית ברא א", בעוד שבפסוק הראשו� בתורה" שמי�"לפני ה" אר�"כא� מקדי� הכתוב את ה

)א' י א"רש( על פי המדרש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� זאת ה? מדוע, "אר�"לפני ה" שמי�"מקדי� הכתוב את ה, "ואת האר�

,באמתו. דת הרחמי�ימ% את תי חזר וש, וראה שאינו מתקיי�,דת הדי�י במהעול�ה לברא את "רצה הקבשבתחילה 
התחתוני� אשר בעפר אשר האר� וכל היצורי� דת הדי� יותר מי להתקיי� במ�יכוליאכ� � יהשמי� וכל צבא� הרוחני

ל כ� שינה הכתוב את הסדר בפסוקי� והסמי  כל דבר אל המידה ע. � בלבדואינ� יכולי� להתקיי� במידת הדייסוד� 
אהכולל את כל צב "את השמי�"הסמי  אליו , מידת הדי�, "לוקי��א"בפסוק הראשו� בו מוזכר , המתאימה לו

מידת הדי� ע� מידת שיתו% של , "לוקי��א' ה"בפסוק שלפנינו בו מוזכרי�  ו,לבדבדת הדי� ינבראו במש� השמי
  >. =את מידת הרחמי� ע� מידת הדי�עבור יושבי האר� היה צרי  לשת% לציי� ש "האר�את "הסמי  אליו , רחמי�ה
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

מידה אחת " אחת דבר"לה יתחשב ) יב'סבתהלי� (" שתי� זו שמעתילקי� �אאחת דבר : "וזהו ג� הסבר הפסוק> =
ביו� ", בפסוק השני "שתי� זו שמעתי"  כ ר ואחדהיינו מידת הדי� "לקי��א"הזכיר הכתוב בפסוק הראשו� והיא 

  . דותימהשתי נאמרו , "לקי��א' עשות ה
  

   )ג' בראשית ב(" לקים לעשות- ברא אאשר"
שהרי אמרו , עול�הכל ימות רמוזי� ומוכללי� ששת ימי בראשית  באה לבטא שב"לעשות "המל שה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

אל% הוא ה "של הקב� אחד יול במדרש ש"ועוד אמרו חז ,.)ה לא"ר(יהיה ששת אלפי� שנה של העול� קיומו ל ש"חז
של בשני הימי� הראשוני� ומה ש, כ  שששת אלפי� שנה של ימי העול� מקבילי� לששת ימי הבריאה.  שלנושני�

שלא היה בה� של העול� אלפי� הראשוני� השני על  מזזה מר, היה העול� כולו מי� ולא נשל� בה� דברהבריאה 
 שנה א כנגד האל%י ההראשו�הראשו�הראשו�הראשו�ביו� ביו� ביו� ביו� אור הת בריאו. .)ז ט"ע(" שני אלפי� תהו: "ל"חז אמרו עליה�ו', קרא בש� המי שי

כנגד ימי נח ובניו , " ויהי מבדיל...יהי רקיע"  השני השני השני השניביו�ביו�ביו�ביו�. כיר את בוראווהשהיה אורו של עול� הראשו� אד� של ו יימ
 היבשה והצמיחה ועשתה ה נראת השלישי השלישי השלישי השלישיביו�ביו�ביו�ביו�.  המבולשנדונו במיבדור� מהרשעי� � שהיו מובדליהצדיקי� 

 החל לקרוא בש� אז", )ר סד ד"ב(שנה ארבעי� ושמונה האל% השלישי המתחיל בהיות אברה� ב� כנגד הוא , פירות
בראשית ( "ואת הנפש אשר עשו בחר�: "ל על הפסוק"חזכמו שדרשו ', רבי� לדעת את האת הומש  , ) כו' דבראשית( "'ה

קבל זרעו י� עד שיהעננמש  ו, לעשות צדקה ומשפט' שמרו דר  השי ביתו ואת בניו אחריו צוה אתאברה� מ, ) ה'בי
,  נבראו המאורות הרביעי הרביעי הרביעי הרביעייו�יו�יו�יו�בבבב. ואז נתקיימו כל המצות שה� פירות העול�,  הבית ביו� ההואונבנה, את התורה בסיני

היה ביו� הזה שהבית השני עד אחרי , ראשו�הבית הנבנה שבו , רביעיאל% העל הרמז מ, והכוכבי�, הגדול והקט�
, ואחרי כ� הקטי� אור� וגלו,  לאש על גבי המזבחישראלוהיה אור ', את בית ה' כי מלא כבוד ה, לכל בני ישראלאור 

  החמישי החמישי החמישי החמישיביו�ביו�ביו�ביו�.  בערב היו� וחרב הביתותושקעו שני המאור,  כל ימי בית שנילה�וזרחה , כאשר יעדר במולד הלבנה
 ימשלוכי בו , ב שנה אחר חרב� הבית"רמז לאל% החמישי המתחיל קע, % על האר�ועו% יעופ, שרצו המי� נפש חיה

תוצא " בבקר שישישישייייי הש הש הש השביו�ביו�ביו�ביו�. ' האתואי� דורש , עלהילו בחכה וכ, כרמש לא מושל בו, ויעשה אד� כדגי הי�, האומות
תזרח : "בשכתופי כ, קוד� זרוח השמשזו והיתה בריאה , "האר� נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו אר� למינה

יצא : "שנאמר, והוא זמ� ממשלתו, לקי��אואז נברא האד� בצל� , ) כב'תהלי� קד(" השמש יאספו� ואל מעונת� ירבצו�
ה� ש "חיות"לתו ימשלו בו היבתחש, שייהאל% השמרמז על והוא , )כג' תהלי� קד(" אד� לפעלו ולעבודתו עדי ערב

 כשמש וכסאו" : יבא הגואל שנאמר בו,עור הנ� החמה ליו� כש,ואחרי עשיריתו', היות אשר לא ידעו את והמלכ
כי ,  משנוי הימי� משר� המי� והעו% לחית האר�ונראה, לקי��א הנעשה בצל� דודזהו ב� , ) לז'טתהלי� פ(" נגדי
. ומתקרבת אל האמת יותר מ� הראשונות, שי תתחדש מלכות אומה שלטת ואימתני ותקיפא יתיראי השהאל%לת יבתח
  . רמז לעול� הבא שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי�,  שבת,עיעיעיעי השבי השבי השבי השביהיו�היו�היו�היו�

  

   ) כג'בבראשית ( " זאתהלזאת יקרא אשה כי מאיש לוקח... ויאמר האדם" 
אז מאילו ו. בשר וד�להזכיר שהוא מ, "אד�"לבדו נקרא שמו האד� כל זמ� שהיה ש פרקי דרבי אליעזרפרקי דרבי אליעזרפרקי דרבי אליעזרפרקי דרבי אליעזרבבבבמובא  

 ,א"ד וה"יו, נת� שתי אותיות משמוה "הקב. "האש"נקראת  והיא "איש"נקרא הוא , עזראת חוה כברא לו ה "בשהק
ושומרי� ' ההולכי� בדרכי זכו וא� ללמדנו ש, "אשה"א ב"האות את ה ו"איש"ד ב"ואות יאת ה ,ביניה�וש� אות� 

שאר מה�  מביניה� ונושמאותיות  נוטל את הוהרי,  זכו וא� לא, ביניה� ומציל אות� מכל צרהוהרי שמ, ומצוותי
   .)סוטה יז(" אוכלת� אש , לא זכו, שכינה ביניה�, איש ואשה זכובי עקיבא רדריש: "וכלשו� הגמרא, "אש" ו"אש"

  

   )ה-ד' גבראשית (" נואכלכם ממ ביום לקים כי-  כי יודע אןלא מות תמותו "
לה מע� מבאר את דברי ההסתה של הנחש וטוע� כי הנחש בא אל חוה ע� פירוש אחר לאיסור האכי" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ה

בואו בזה יו, אכלו ממנוירצונו שאלא אדרבה , שלא יאכלו מע� הדעתנת הבורא ואי� כוהדעת ואמר לחוה ש
ת ומסירמתו  עשו זאת שי,  הוא'רצו� האלא ש. להתגבר על הרע ולבטלוכל כ  גדולה שיוכלו ת יקול�להתקרבות א

 ,שכילויצליחו ויואז , תיקול� אותהתקרבאותה לות זכ כדי לי� והנצחיי�הזמניגדולה עד כדי ויתור על החיי� נפש 
 עשה חו� מצא יתהבל כל מה שאומר בע"על פי הכלל ש, �כי פל ע% וא, מותויאכלו י� שא� הזהיר אותולכ� 

כבוד את ל ונחלרק בשביל ות ת שני העולמ אאבדול� כר עצמומסועליכ� ל בבת קול  גיחלהש ל לכ�א, "ממחיצתי 
 :שאמרפירוש הדברי� וזה . האמיתי' הו באמת חפ� הז ו"עבירה לשמה"מוגדר כוזה , והתקרבותלזכות בלקי� ו�אה
במשמעות של  ,תו עצמכ�י שתמו פירוש"מות תמותו�", אלארי� אומשאת� פי לא כ, כלומר, "לא מות תמותו�"
ו� אכלכ� קי� כי ביול�כי יודע א", וזה. ת האמיתיתיקול�כדי להשיג התקרבות א, "ברי תורהממית עצמו על ד"

אשר "' הלו אמר  לקי��תרחק מאהאכל ולאחר שהאד� לבסו% אלא ש.  יתבר 'השל חפ� האמיתי ה שהוא "ממנו
  . לא כאשר הערימ  הנחשוזה הוא חפצי האמיתי ושלימות רצוני דע ל  ש, "צויתי  לבלתי אכל ממנו

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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