
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' בראשית א("  אור ויהילקים יהי אור- אויאמר"

משו� שהאור , ר הימי�אמר בשאפי שנכ, "ויהי כ�"אמר נלא ו" ויהי אור" שבבריאת האור נאמר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
חגיגה (ל " שהרי אמרו חזכל הימי� כשאר מעשה בראשיתות שבה� נברא לפי שלא עמד בתכונשנברא  ביו� הראשו� 

הימי� הנזכרי� במעשה בראשית היו בבריאת  ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבעוד מעיר .  שהאור שנברא ביו� הראשו� נגנז לצדיקי�.)יב
  . כפשוטו של מקרא, והיו ששה כששת ימי המעשה, � ורגעימשעותמחוברי� , השמי� והאר� ימי� ממש

  

  )ד' בראשית א(" ים בין האור ובין החשךקל-  אויבדל"
אלא ,גלגלהבכח סבוב היו חש  לא האור וזמני הזמני , שמש האור הראשו�מבאר שבימי הבריאה בה�  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה
  . שהבדיל בי� זמ� האור לזמ� החש הוא זה י קל!אהרצו� ה
  

  )ה' בראשית א(" י בקר יום אחדהויהי ערב וי"
            ))))מדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאה" (" (" (" ( מכא� שראש השנה שני ימי� מכא� שראש השנה שני ימי� מכא� שראש השנה שני ימי� מכא� שראש השנה שני ימי�,,,,ויהי ערב ויהי בקר יו� אחדויהי ערב ויהי בקר יו� אחדויהי ערב ויהי בקר יו� אחדויהי ערב ויהי בקר יו� אחד""""

וא שני ימי� ההוא ראש השנה שטע� שה "יערות דבשיערות דבשיערות דבשיערות דבש"ספר מבאר את המדרש על פי המובא ב" פחד דודפחד דודפחד דודפחד דוד" באאאא""""החידהחידהחידהחיד
ולא ,  כמו היו� היה אורהלילב , שהוא יו� ראש השנה ויו� השבת,אד� הראשו�הנברא  שבו הששימשו� שביו� 

ולא היה חש  עד , שבת בראשית הלילה האיר כיו�שבמדרש שוחר טוב בז"ל חהחשי  עד מוצאי שבת כמו שאמרו 
בבריאת אד� הראשו� יו� הששי ויו� השבת נחשבי� כיו� ארו  אחד כיו� שולכ� שני ימי ראש השנה , מוצאי שבת
" יו�"שהגדרה של הקב"ה מאת חק ו זהאנו לומדי� ש, "יהי בקר יו� אחדויהי ערב ו"שנאמר ומזה . היו יו� אחד
שבא יו� השבת רק ו. דבר זה התחיל כבר מהיו� הראשו� של הבריאהו, "ויו� לילה"ו "בקרוערב "בו היא שיהיה 

, ראוהיה  ולוכאלא , חש  ואור ערב ובקרבו ולא היה , שתנה לשבחה, ראש השנה, אד�הנברא בו יו� הששי שהר חא
  ". ויהי ערב ויהי בקר יו� אחד" פסוק מהנלמד  זהדבר ו. ו אר� ראש השנה שני ימי� כיואת לעשות יצא מזה 

  

  ) ו כ'אבראשית (" נעשה אדם"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שיהא הגדול נמל  ונוטל רשות מ� הקט�שיהא הגדול נמל  ונוטל רשות מ� הקט�שיהא הגדול נמל  ונוטל רשות מ� הקט�שיהא הגדול נמל  ונוטל רשות מ� הקט�    לא נמנע הכתוב מללמד דר  אר� ומידת ענוהלא נמנע הכתוב מללמד דר  אר� ומידת ענוהלא נמנע הכתוב מללמד דר  אר� ומידת ענוהלא נמנע הכתוב מללמד דר  אר� ומידת ענוה""""

כי . )סוטה ד(" כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה" :ל"חזאמר את מ ללללשישישישיההההי י י י רברברברבהרב י מבאר "לפי פירוש זה של רש
נעשה "י את הפסוק "גאוה אינו מפרש כרשהבעל ,  אלא?קשר יש בי� גאוה לעבודה זרההמה לא ברור , לכאורה

וממילא , לשו� רבי�זהו " נעשה", א� כ� יש מקו� לטעות שיש שתי רשויות, ענוההמידת את  ללמוד ממנו "אד�
  . עובד עבודה זרההוא יוצא ש

  

   )לא' בראשית א(" ים את כל אשר עשה והנה טוב מאדקל- אוירא"
" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? כפי שנאמר בשאר הבריאה" כי טוב"ולא נאמר " טוב מאוד"מדוע נאמר שהבריאה היתה 

ר בשה יאכלומביא לדוגמה את מ, היא ללמדנו שהבריאה בכללותה היתה מושלמת" טוב מאוד"שכוונת הכתוב ב
לא אבל הבריאה כולה , שילוב של שני מאכלי� אלו יחד הוא לא בריאטוב אבל הוא דגי� שכל אחד בפני עצמו הו

וא טוב ג� היחד כול� % של אלא אפילו צרו" כי טוב... וירא"כפי שנאמר בה� , היה טובפני עצמו רק שכל נברא ב
  ". כל אשר עשה והנה טוב מאד"אמר לכ� נ. כ�

  

  

  300 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זימין בר שוריןצחק בני        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  חגזמני ה

    18:00  18:11  17:54  כניסה 

    19:05  19:06  19:04  יציאה

    19:41  19:43  19:46  ת"ר

  

   "בראשית"פרשת 

 "כה אמר": הפטרה

 ד"עתש תשרי 'דכ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםריםניתן להורדה באתהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצבג           " תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק

 ה"נצבת         



 

  ) ד- ג' א בראשית( "ים את האור כי טוב ויבדלקל-ים יהי אור ויהי אור וירא אקל-ויאמר א"
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי� והבדילו לצדיקי� לעתיד לבואראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי� והבדילו לצדיקי� לעתיד לבואראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי� והבדילו לצדיקי� לעתיד לבואראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעי� והבדילו לצדיקי� לעתיד לבוא""""

 "ויהי אור: "נאמרמיד ו, לשו� עתידבזה " יהי אור"הרי ש, עצמובפסוק י� מרומז יייי""""רשרשרשרשמבאר שדבריו של  אאאא""""הגרהגרהגרהגר
, מיד עברנברא והאור כלומר , עברזמ� עתיד לזמ� ממילה ה מהפכת אתהיא בראש המלה " ו"אות כאשר מופיעה ה

  . י" כדברי רשנגנז לצדיקי� לעתיד לבואהוא , כלומר היה ואיננו עוד
  

  )  ז'בבראשית ( "עפר מן האדמה"
ועקד , מזבחהוא המקו� שבנה בו אברה� ה, שהמקו� שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגור� ארונה, מסורת ביד הכל

ובו הקריב אד� , והוא המזבח שהקריב עליו קי� והבל, והוא המקו� שבנה בו נח כשיצא מ� התיבה, עליו יצחק
    )ב' הלכות בית הבחירה ב � "הרמב(             .אד� ממקו� כפרתו נברא : אמרו חכמי�. ומש� נברא, הראשו� קרב� משנברא

  

   )טז' בראשית ב( " אכול תאכלגןמכל עץ ה"

ל "חז ואמרפי שכ. נפשו ולהנות מפרי הג�את להחיות על האד� מצוה מבאר שבפסוק שלפנינו ישנה " מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ה
מר האד� לאשתו ואילו היה וא.  על פירות שראה ולא נהנה מה�אד� לית� די� וחשבו�העתיד   ש)ירושלמי קדושי�(
אופ� היה עצ� כל ב ,מצוהש� לאכילת הפירות ב תכוונפילו א� חוה לא היתה מתא, פרי הג�וה לאכול מיצה "קבהש

מפירות לאכול '   היות שהאד� לא אמר לאשתו את מצות הא, שלא לאכול מע� הדעתעליה מג� של המצוה קיומה 
יו� שהוא בערב פסח וחושב אוכל מצה שאד� שה "הראפי שפסק לא קיימה מצוה וכהרי שבאכלה פירות היא , הג�
  . בת מצה ידי חולא יצאהרי שהוא חול 

  

   )טו' גבראשית ( "בקע ראש ואתה תשופנו ךשופיהוא "
 היו� ,עהרר כ  אומנתו של יצ"ל "חז ופי מה שאמרל ע"  ישופ  ראשואה"ת קללת הנחש אמבאר " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה 

 כלומר אי� זו דרכו של היצר ):שבת קה(" רהזבודה  עד שאומר לו עבוד ע, ולמחר אומר לו עשה כ ,אומר לו עשה כ 
בהסתה לעבירה תחילה ,  לאט לאטובא אליהוא  לאא, בודה זרהד עונה לעבובהסתה ראשמיד לבא אל האד� הרע 
עבירה מעט , "  עשה כומר לולמחר או", עבירה קלה, "כ  עשה ומר לו� אוהי", רו מ� הקל אל החמ כר אחו, קלה
 האד� שא� יבא אלשו� מ, אוטע� הה ו.רהזבודה ד עו לעבאד�ה את תייבא להסולאט לאט , לואתמשל  ורה מזוחמ
� האד� הבריא כול, קלהעבירה בפילו  אולא ישמע להוא יסלקו מעימו ו ,רהזבודה עעבוד נה לוראשר בהסתה בכ

  . ו לראשונה ג� בהסתה קלה ויגרשנואו בבו ראשל עונכ יולכשו ובדעת
  

   )ז' דבראשית ( "לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול" 
לפתח ", עומד כעני בפתחהוא ו  אותלהחטיאורוצה אד�  הל אהיצר הרע באשכאשר  "ילקוט הגרשוניילקוט הגרשוניילקוט הגרשוניילקוט הגרשוני"מבואר ב

�לכ� , הוא משתוקק אלי  לבלוע אות  לגמרי, "ואלי  תשוקתו"אבל , עומד על הפתחהוא תחילה ב, "חטאת רוב
י  תשוקתו ואתה תמשל ואל". ו אותותגרש" תמשול בו "ומידתיכ% ה היא שכבר כאשר אתה רואה אותו בפתח עצה
, תפקידו האמיתי הוא שהאד� ינצח אותו  א, חטאשיהאד� את לפתות ' שהיצר הרע נברא ונשלח מאת הפילו א" בו
 מבקש עהרר היצ, היינו הוא" מבקש"  עהרר היצש, " ומבקש להמיתוצופה לרשע צדיק":  שנאמרו הכוונה בכתובוז
  .  "ואתה תמשול בו"א התשוקה שלו  הימה, "ואלי  תשוקתו"נאמר וזהו ש. שהצדיק ימית אותו וינצחנו" ולהמית"
  

  ) ח' דבראשית ( "ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו... ויאמר קין אל הבל אחיו" 
והתירו� הוא , אמר לוהוא מה   לא נאמר  א"ויאמר קי� אל הבל אחיו : "שהכתוב אומר" שער בת רבי�שער בת רבי�שער בת רבי�שער בת רבי�"מבואר ב

הראה דהיינו קי� , אחווה� הבל אחיו בדבר עוכוונת הכתוב היא לומר שקי� , מיוחדלו שו� דבר לא אמר  קי� באמתש
ג� וזה . היה גיבור ממנוהבל א% ש, וכ  עלה ביד קי� להרגו, ר ממנוזהלא נהבל לכ� , כאח אוהבבפני הבל את עצמו 

לא ידעתי השומר "קי� תשובת ו? איפה האחווה של , כלומר? "אי הבל אחי "אחר ההריגה ה "קבשאמר לו המה 
על מוצא שפתי ולשמור את לא ידעתי א� יהיה ביכולתי לקיי� " אחי"ו לבשעה שקראתי כבר היינו ד? "אחי אנכי
  .  אח באמתהתכונת 

  

  )ח' בראשית ו(״ '״ונח מצא חן בעיני ה
קיי� שהמהגורמות לכ   תמצו יש. שכרהתועלת מיוחדת לאד� מלבד שלכל מצוה יש מבאר   הקדוש"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

 מצוות כדי שנקיי� אתהתועלת המיוחדת שיש בשהקב"ה לא גילה לנו את  אלא, לוקי� ואד�! נושא ח� בעיני א�אות
  ."ח�"היא  את המצוה שסגולתהבעצמו מצא  הוא ללמדנו שנח שנאמר "ונח מצא ח�" המו. כול�

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�: : : :  
   הרההרההרההרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה,  ,  ,  ,  אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,   ,   ,   ,   נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל....

  

        3268315326831532683153268315!!!!052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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