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  פ
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
 )א' בראשית א(" יםקל-ברא א בראשית"

ומה ומה ומה ומה , , , , ישראלישראלישראלישראללכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה     אמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזהאמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזהאמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזהאמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזה""""
שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות , , , , טע� פתח בבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמוטע� פתח בבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמוטע� פתח בבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמוטע� פתח בבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמו

וברצונו נטלה וברצונו נטלה וברצונו נטלה וברצונו נטלה , , , , וברצונו נתנה לה�וברצונו נתנה לה�וברצונו נתנה לה�וברצונו נתנה לה�, , , , ונתנה לאשר ישר בעיניוונתנה לאשר ישר בעיניוונתנה לאשר ישר בעיניוונתנה לאשר ישר בעיניו, , , , ה היאה היאה היאה היא""""כל האר� של הקבכל האר� של הקבכל האר� של הקבכל האר� של הקב, , , , ה� אומרי� לה�ה� אומרי� לה�ה� אומרי� לה�ה� אומרי� לה�, , , , גוי�גוי�גוי�גוי�    שבעהשבעהשבעהשבעה
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"לנולנולנולנו    ונתנהונתנהונתנהונתנהמה� מה� מה� מה� 

דהיינו לספר , "לקי� אבראשית ברא "התורה באת להתחיל  י�צר י ואומר שחשוב מאוד וכ�"על רש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמקשה 
 שהעול�וחושב ה באר את העול� "שהקבשאינו מאמי� אד� ו, הוא שורש האמונהולפרט את תהלי� הבריאה היות ו

מעשה היא ששורש האמונה שנלמד מ ההתשוב, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� , אלא. הוא כופר בעיקר ואי� לו תורה כלל, קדמו�
מפי הקבלה צרי� ללמוד אותו בוריו ועל מנת להבינו על , שלפנינו אינו מוב� מ� המקראותוסוד עמוק הוא בראשית 

וזה , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר , �לכ, ממי שאינו ראוי לדעת להסתיר אותו �חייבי� אותו יודעיג� אלה הו, עד משה רבינו
ראשו� ומה נעשה  ביו�והספור במה שנברא , בבראשית בראלהתחיל לתורה צור� אמר רבי יצחק שאי� " :לשונו

זה לא  כלכי , וספור ג� עד� וגרוש אד� ממנו, וחטא� וענש�, והאריכות ביצירת אד� וחוה, ביו� שני ושאר הימי�
לאנשי התורה ויספיק , שאי� הצור� בה� גדול, וכל שכ� ספור דור המבול והפלגה, יוב� בינה שלימה מ� הכתובי�

 אתאת השמי� ואת האר� ' כי ששת ימי� עשה ה"ויאמינו בכלל בנזכר לה� בעשרת הדברות , הכתובי� האלה בלעדי
ותשאר הידיעה ליחידי� שבה� הלכה למשה מסיני ע� התורה , )יא 'שמות כ(" הי� ואת כל אשר ב� וינח ביו� השביעי

תחיל את התורה בסיפור הבריאה וזה מה שאיל� את רבי להבנת שורש האמונה אי� צור� לה, כלומר, "שבעל פה
 "לקי� אבראשית ברא "תחילה ביצחק למצא טע� אחר לכ� שהתורה מתחילה בסיפור הבריאה ולומר שהתורה מ

הוא מבחר ש ,עד�הג� שו, על כל הבריאהו אות המשילה "הקבשמה ו, כל עני� היצירה עד בריאת אד� ת אתספרמו
דור המבול בחטא� גורשו  ואנשי, חטאו מש�עקב רש ועד שג, נעשה מכו� לשבתו ,הזה המקומות הנבראי� בעול�

ותפשו  כל העול�בו צופשיגר� לה� של זרע�  וחטאו, לבדו הוא ובניוניצל  ,דהיינו נח, והצדיק בה�, מ� העול� כולו
אבד הוא מ, טאוי חכאשר הגוה ש"היות שמכא� לומדי� את הנהגת הקב, לה� מקומות למשפחות� כפי שנזדמ� לה�

מסופר בכתוב מה שוכל שכ� , "מעול�באר�  לקי�  אכי כ� הוא משפט ה", את ארצו ויורשמקומו ובא גוי אחר את 
' עבדי הה� יירשוה מי ש אאל, מבחר מקומות היישובאת אינו ראוי שיירש דאי שו, כנע� מקולל ונמכר לעבד עול�ש

תהלי� ( " ינצורו ותורותיוי� ועמל לאומי� יירשו בעבור ישמרו חקיו וית� לה� ארצות גו: "כעני� שכתוב, זרע אוהבו

וא� יחטאו לו תקיא , שידעו כי בעבודתו ינחלוה, עובדיואת והשכי� בו , מורדיואת שגירש מש� , כלומר )מד 'קה
�  ". קאה את הגוי אשר לפניה� כאשר", אות� האר

  

  )כ' בראשית א(" המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף ישרצו"
ומצא לכ� רמז היות לו לעבדי� שמש אותו ולבעבור האד� ל �אי כמיני� אלו לא נבראו שלוש ש "יקריקריקריקר    כליכליכליכלי"אומר ה

ובשניה�  וביבשהאת הכל לעבדי� ויש לאד� יד בי� ה נת� לאד� "הקבכי , "עבד"שהוא גי� 'המה ד'ו$ ב'ת ע"רב
  .יחד כדי שלא ימצא האד� אחריו מאומה שלא נית� ברשותו

  

נר ה' נשמת אדם העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:  
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 )א' בראשית א(" יםקל-ברא א אשיתבר"

ומה טע� פתח ומה טע� פתח ומה טע� פתח ומה טע� פתח , , , , ישראלישראלישראלישראלאמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה אמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה אמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה אמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכ� שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה """"
ה� אומרי� ה� אומרי� ה� אומרי� ה� אומרי� , , , , גוי�גוי�גוי�גוי�    שבעהשבעהשבעהשבעהשא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות שא� יאמרו אומות העול� לסטי� את� שכבשת� לכ� ארצות , , , , בבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמובבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמובבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמובבראשית משו� כח מעשיו הגיד לעמו

            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"לנולנולנולנו    ונתנהונתנהונתנהונתנהוברצונו נטלה מה� וברצונו נטלה מה� וברצונו נטלה מה� וברצונו נטלה מה� , , , , וברצונו נתנה לה�וברצונו נתנה לה�וברצונו נתנה לה�וברצונו נתנה לה�, , , , ונתנה לאשר ישר בעיניוונתנה לאשר ישר בעיניוונתנה לאשר ישר בעיניוונתנה לאשר ישר בעיניו, , , , ה היאה היאה היאה היא""""בבבבכל האר� של הקכל האר� של הקכל האר� של הקכל האר� של הק, , , , לה�לה�לה�לה�
" אמר רבי יצחק"את פירושו לתורה במאמר פתח רש%י מה ששפירוש שאומר  "����ומיומיומיומידדדדל קל קל קל קחחחחננננ"מביא ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

י "זה את השאלה ואילו רש וכביכול מה שאמר אביו, א� הוא לא היה תלמיד חכ�, שנקרא יצחק, היה לכבוד אביו
י "א� רבינו חולק על כ� וטוע� שאביו כ� היה תלמיד חכ� ומביא ראיה על כ� ממה שהביא רש. המשי� את התשובה

פרשת ב "ילקוט"בי מופיע "עוד טוע� רבינו שהמאמר המובא ברשו, מפירושי אביועבודה זרה פירושי� במסכת 
  . כ� שהפירוש הראשו� נדחה. מר המדוברמופיע המאפרשת בא ב בזהר הקדושג� ו, החודש

  

  ) ג' אבראשית ( "ים יהי אור ויהי אורקל-ויאמר א "
י הוי"ולא " י אורהוי" :בבריאת האור נאמרורק , פרט על הבריאה המדוברתמבלי ל, "י כ�הוי"הבריאה נאמר בכל  

ת הבריאה שנבראה שההבדל נובע מכ� שלו רצתה התורה לפרט א" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה? מה ההבדל ."כ�
לכ� , דבר שמארי� את סיפור הבריאה, כתוצאה מהמאמר היה צרי� הכתוב לחזור ולתאר את כל מה שנאמר במאמר

בבריאת האור אי� אריכות דברי� ג� אבל ', השאמר  וכמשנברא , לומרכ, "י כ�הוי"נקט הכתוב בלשו� קצרה ואמר 
וא� אפשר , ואי� כא� אריכות דברי�, "י אורהוי"מול  "י אורהי", זה בס� הכל שתי מילי�, א� מפרטי� את הבריאה

  ".כ�י הוי"ולא נאמר  "י אורהיו"לכ� נאמר , הרי שעדי$ כ�, לתאר את הבריאה ללא אריכות דברי�
  

   )ב' ב  בראשית( "מלאכתו ים ביום השביעי מלאכתו אשר עשר וישבת ביום השביעי מכלקל-ויכל א"
: מה מחדש לנו הכתוב באמרו "י� ביו� השביעי מלאכתוקל ויכל א: "נאמר א�, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

בערב ל במדרש שהמזיקי� אלו בריות שנבראו "ומתר� על פי מה שאמרו חז? "מכל מלאכתוביו� השביעי  וישבת"
כיצד נית� לומר על , אלת השאלהשנו, בריאת גופ� עד שקדש היו�סיי� את ל ה"הקב שבת ע� חשיכה ולא הספיק

? עולמותאת כל הלברוא ה "הקבעי� יכול  הר$שבהלא ידוע לכל ? "סיי� את בריאת גופ�שלא הספיק ל"ה "קבה
ה להראות לנו את עוצ� המעלה של יו� השבת שאפילו א� נתחיל במלאכה לפני השבת ולא נספיק "אלא רצה הקב

ואת זה רמז הכתוב באומרו  .יש לשבות ממלאכה זו הג� שיגר� בכ� נזק והפסד, לגמור אותה עד כניסת השבת
, שלא רק שכילה מעשות מלאכה אלא ג� שבת ממלאכה שהחל ולא הספיק לסיי�" ויכל"אחר שאמר " וישבות"

  . זאת לא מצד שלא היה מסוגל להשלי� את המלאכה אלא ללמדנו בא הדברעשה ה "קבוה
  

  )ג' בראשית ב( "ים את יום השביעיקל-א ויברך"
המובאת בפסוק שלפנינו אינה מצטמצמת ליו� השביעי של הבריאה , זו ליו� השביעישהברכה ה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה
ה היא שתהיינה השבתות ברכה, דהיינו שבתות, י� לבואשביעי העתידמי הכל יאלא מתרחבת ומברכת את , בלבד
  .)ביצה טז( "כיו� ששבת וי אבדה נפש: "ל"ו חזאמרמו שכ, משאר הימי� בנפש יתרהנות יותר מוכ

  

  )ד' בראשית ב(" ה תולדות השמים והארץ בהבראםאל "
        ))))יייי""""רשרשרשרש(((()  )  )  )  ''''כוכוכוכו    ההההישעיישעיישעיישעי((((" " " " צור עולמי�צור עולמי�צור עולמי�צור עולמי�' ' ' ' ה הה הה הה ה        ביביביבי    ::::ברא� שנאמרברא� שנאמרברא� שנאמרברא� שנאמרא א א א """"בהבהבהבה    בהברא�בהברא�בהברא�בהברא�""""

� האד� לקפו� יצר ,התורהשבה נכתבה , של השפה העבריתאותיות הב "כל כבש, על דר� הפשט רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
שיצטר� לקפו� את בלא דהיינו  "ברוח פיו"להשמיע אד� יכול הא "האות הורק את , על מנת להשמיע אות� את פיו

 :נאמרבלבד שלא עמל ויגיעה אלא ברוח פיו ל, את עולמו ה"קבברא ה, כ� בדיוק. שו� עמל ישפתיו ובל ואפיו 
, "עשיה"הלשו� של זכר מושבמעשה בראשית פי וא$ על . )ו' תהלי� לג( "שמי� נעשו וברוח פיו כל צבא�' בדבר ה"

  . ה"קבאלא ברוח פיו של העשיה מעשית לא היתה  "עשיה"דנו כא� שאותה למאלא שהכתוב מ
  

  )טז' בראשית ג(" אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך"
, הלא צער העיבור קוד� לצער גידול בני�ו .צער העיבור זהו "הרונ�"ו, זהו צער גידול בני� "עצבונ�"ש רש%ירש%ירש%ירש%ימבאר 

הבת הגדולה  שבדר� כלל, צהלימ בדר� "יעקביעקביעקביעקב קהלותקהלותקהלותקהלות"הבעל מתר� ? ולמה נאמר בפסוק עצבונ� לפני הרונ�
   .לצער ההריו�הבני� קוד� צער גידול  ל פי זהוע. לסייע לאמהכדי , באחיה הקטני� מטפלת

  

 
היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי 

052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר" " " " בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו. . . . לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות : : : : 
  

  
  

  לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,   אליהו בן אסתר. 
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