
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְ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 'אבראשית ( "להים את השמים ואת הארץ-ברא א"

        ))))זזזז    ''''תהלי� יאתהלי� יאתהלי� יאתהלי� יא((((    """"צדקות אהבצדקות אהבצדקות אהבצדקות אהב' ' ' ' כי צדיק הכי צדיק הכי צדיק הכי צדיק ה""""
עמו בעוד שאצל גמור איחוד  י�דואצלו אח� דותיו היכל מודותיו יהבורא הוא יחיד במש "נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�"מבאר ה

לומר א� על פי כ, "'כי צדיק ה"וזה פירוש הפסוק . לפי בחינתו' את העובד כל אחד דותיו ויישראל כל אחד חלוק במ
שהוא מקבל צה לומר ור, "צדקות אהב"אצלו א� על פי כ   האחדות גמורהוא בהוא יחיד בצדקתו והכל ה "בקשה

מכווני� הויש  ,לבדבשמי� ש� יש שכוונתו ל ,ה שלובחינמהכל מיני צדקות וא� על פי שכל אחד נות  צדקה מאיתנו 
, "צדקות אהב: "לכ  נאמר. :)פסחי� נ(" בא לשמהמתו� שלא לשמה "מקבל מה� כי הוא א� על פי כ   ,לטובת�

את לקי� #ברא אבראשית : "י כוונת הפסוקהווז. צדקותהכל מיני את אוהב מאתנו ה "לומר שהקב, לשו  רבי�ב
  .א לשמה הוא בבחינת האר$עובד שלהשני הוא בבחינת שמי� וועובד לש� שמי� אחד ש, "השמי� ואת האר$

  

   )ו' בראשית א(" רקיע יהי"
ה את העול� היה מרחיב והול� כשני פקעיות של שתי עד שגער בו ה את העול� היה מרחיב והול� כשני פקעיות של שתי עד שגער בו ה את העול� היה מרחיב והול� כשני פקעיות של שתי עד שגער בו ה את העול� היה מרחיב והול� כשני פקעיות של שתי עד שגער בו """"בשעה שברא הקבבשעה שברא הקבבשעה שברא הקבבשעה שברא הקב    ::::אמר רבאמר רבאמר רבאמר רבבי יהודה בי יהודה בי יהודה בי יהודה ררררמר מר מר מר אאאא""""

מאי מאי מאי מאי     ::::  לוי  לוי  לוי  לויבבבבבי יהושע בי יהושע בי יהושע בי יהושע ררררמר מר מר מר והיינו דאוהיינו דאוהיינו דאוהיינו דא    ))))איוב כו יאאיוב כו יאאיוב כו יאאיוב כו יא((((    ''''שמי� ירופפו ויתמהו מגערתושמי� ירופפו ויתמהו מגערתושמי� ירופפו ויתמהו מגערתושמי� ירופפו ויתמהו מגערתו    עמודיעמודיעמודיעמודי''''    ::::ה והעמידו שנאמרה והעמידו שנאמרה והעמידו שנאמרה והעמידו שנאמר""""הקבהקבהקבהקב
ה את הי� היה ה את הי� היה ה את הי� היה ה את הי� היה """"בשעה שברא הקבבשעה שברא הקבבשעה שברא הקבבשעה שברא הקב    אמריאמריאמריאמרידדדדיכא יכא יכא יכא ואואואוא    ....אני שאמרתי לעולמי דיאני שאמרתי לעולמי דיאני שאמרתי לעולמי דיאני שאמרתי לעולמי די    ????))))בראשית לה יאבראשית לה יאבראשית לה יאבראשית לה יא((((' ' ' ' דידידידי# # # # שששש    לללל# # # # אאאא    אניאניאניאני''''    ::::דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב

        ))))חגיגה יבחגיגה יבחגיגה יבחגיגה יב((((    """"הההה""""מרחיב והול� עד שגער בו הקבמרחיב והול� עד שגער בו הקבמרחיב והול� עד שגער בו הקבמרחיב והול� עד שגער בו הקב
למדנו לכוונת המדרש נראה ומתר$ שכ? הלוא מה שהיה היה? בא המדרש הזה ללמדנומה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"תוהה ה

 ,תר בעיניומושיהיה הכל , וגבולבלי גדר תמיד  יתפשטומעשיו שלשאו� הוא שאמנ� אנו רואי� שטבע האד� 
שלא יהיה ונוח לו  לתאותו וקצהאי  גבול  יטבעו אזלפעול לפי אד� היו מניחי� לוא� . וחפיכל אשר ויעשה את 

גבול ומדה לכל  נותנתה מגביל את האד� וגוער בו באמצעות התורה ש"אלא שהקב, בשו� פעולהמוגבל גדור ו
מתפלא על " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. תאותואת לרס  צרי� י והיכ  קל#הרצו  הא יפל תפשט עמותר לה� להמעשי� עד היכ  ה

כפי שהגיע לבדו להבנה על קיו� , האד� כיצד זה הוא לא הגיע לבדו להבנה השכלית שצרי� להגביל את עצמו
היות שהאד� , טבע מולידיואת ל ביקומתר$ זאת בכ� שהאד� ? מצוות שכליות טר� שהצטוה עליה� על ידי הבורא

, המי� ל ידיה כטיט עתנעשהאדמה מהאר$ שהוא מהשמי� והגו� היא הנשמה שהרי  ,י�מהואר$ והשמי� הנוצר מ
: ה�ש "אית של "רנעשה איש של� כי  �ומשלשת, )ו 'ב בראשית( "ואד יעלה מ  האר$: "פסוקהי על "רש רששפיפי כ
שג� וי�  אר$ ,שמי� :טבע מולידיואת בל יג� האד� קכ� ש ,טבע המוליד בנולדרוב נמצא פי ועל  ,מי�'� ש'ר$ י'א

מי כל  לשטבע בנעשה זה ומאז והלאה . 'היו מרחיבי� והולכי� לאי  תכלית עד אשר גער בה� ה, לפי המדרש, ה�
  . לאי  תכלית המעש בכללה� רצו  להתפשט ויהיה כמות� יהיו נוצר מה� שש

  

  )כו' בראשית א(" נעשה אדם בצלמנו"

        :):):):)סוטה דסוטה דסוטה דסוטה ד" (" (" (" (כוכבי�כוכבי�כוכבי�כוכבי�    עבודתעבודתעבודתעבודת    עובדעובדעובדעובד    כאילוכאילוכאילוכאילו    הרוחהרוחהרוחהרוח    גסותגסותגסותגסות    בובובובו    שיששיששיששיש    אד�אד�אד�אד�    כלכלכלכל""""
על פי המדרש מתר$ ו ?לעובד עבודה זרהדווקא גס הרוח את  י�ממשילמדוע     """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בשואל 

ומכא  יש ללמוד  ,ה ע� המלאכי�"תייע$ הקבהמלמד ש, "נעשה", שנאמר בלשו  רבי�" נעשה אד�"על הפסוק 
של  פירושה הוא סותר אתמי שמתגאה שנמצא לפי זה . מהקט  ממנוג� עצה טה אוזנו לשמוע הגדול וילא יתגאה ש
ל בי  גסות "כעת מוב  מה שקשרו חז. בשמי� שתי רשויותשיש לטעות , חלילה ,ישלשיטתו ו "נעשה אד�"פסוק ה

  . הרוח לעבודה זרה
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  )א' בראשית א(" לוקים-ברא א בראשית"
        ))))תרגו� ירושלמיתרגו� ירושלמיתרגו� ירושלמיתרגו� ירושלמי" (" (" (" (בחוכמא ברא ה&בחוכמא ברא ה&בחוכמא ברא ה&בחוכמא ברא ה&""""

ספר את פתח לכ  , בראשהיא שדוד המל� סובר שהחכמה ל "על פי דברי חז """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 
היא שהחכמה וסבר חלק עליו בנו שלמה המל� אילו ו. א ראש האותיותישה ,"אשרי האיש", ל�'אאות בי� תהלה

מ'� היא באמצע אות בלב כמו שההיא שהחכמה  וזלרמ ,"משלי שלמה", �'מאות ספר משלי באת ולכ  פתח , בלב
, א� שהוא נגד סברתי, בלבהיא החכמה דעת� שא� העיקר כ, "בני א� חכ� לב�"שאמר דוד המל� מה וזה , אותיותה
אפשר לרמוז לפי זה ". נצחוני בני נצחוני"כמו שאמר הקב'ה , שמחהאב אב את הנצח משכשהב  , "ישמח לבי"
ולפי סברת שלמה . שהחכמה בראשלציי  , "ראשי"א אותיות ישה, "אשרי"מילה התהלי� בפתח את דוד המל� ש

  . "לב"� ביחד שה 'וסיימה באות ל 'בהתחילה התורה באות  ,בלבהיא שהחכמה 
  

  )ג' בראשית א(" ויהי אור אור יהי"
אור זה עתיד ו ,העיזרלא להדברי� שנוצרי� לצור� דרוש שבעת הימי� זה שהוא אור אור ש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"ר המבא

 "וציא גלוסקאות וכלי מילתאר$ ישראל שתעתידה "ל "להתחדש באחרית הימי� והוא יידרש לצור� מה שאמרו חז
  .מכח הזרעיוצאי� שלא ואלו דברי�  ):קיא כתובות(
  

   )כט' אבראשית ( "לכם יהיה לאכלה"
, נשאלת השאלהו. "את כל ירק עשב לאכלה ...ולכל חית האר$" :בובפסוק הבא כתשג�  "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מציי  ה

על כל עשב ופרי , המהבעל אד� ועל , על כול�פע� אחת  "לאכלה"אמר נא דוע למ? "לאכלה"מדוע נאמר פעמיי� 
הוא  צרי� באורדבר נוס� ש. בי  המתנות לאד� ולחיות האר$ "לאכלה"ע� המילה הפסיק מדוע  ?ע$ וירק עשב
בשעה שאמר ש ).פסחי� קיח(בגמרא המובא פי ל עומתר$ ? עתידבלשו  " יהיה לאכלה"אד� הבאכילת מדוע נאמר 

, דמעותשל האד� זלגו עיניו  )יח' גבראשית (" וקו$ ודרדר תצמיח ל� ואכלת את עשב השדה"ה לאד� הראשו  "הקב
נה ווהכו .נתקררה דעתו "בזעת אפי� תאכל לח�"ה "וכיו  שאמר לו הקב? דאני וחמורי נאכל מאבוס אחמה , אמרו

, כל אלהאת צרי� נו אבל החמור אי, לישה ואפיה, טחינה, דישה, קצירה, זריעה: מפני שהלח� צרי� הכנה רבה, היא
וא� כ  ממילא לא יאכלו , ו  והכנהקיתשו� לא ל, מ  האדמהכפי שהיא יוצאת וכל ישר מ  התבואה לא הוא אא

אמר נכי לאד� ולאשתו , ז בפסוק שלפנינווזה רמה  ועיהר. תקררה דעתוהולכ  , דמאבוס אח , האד� והחמור, שניה�
כל לכינו אות� יא� לאחר ש, לא מיד כשיצאו מ  האדמה, לכ� לאכלה וקרקע יהיהדולי יכל ג, "לכ� יהיה לאכלה"

ללא כל , ישירות "לכל חית האר$ ולכל עו� השמי� נתתי את כל ירק עשב לאכלה"אבל  ',דישה וכו, קצירה, צרכיה�
  ".לאכלה"לכ  לא אמר הכתוב פע� אחת . מ  האדמה ותרייש, בלבד כמו שה�אלא , הכנה

  

  )כד' בראשית ב(" כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו על"
מסוגל להיות ע� בת זוג זמ  מסוי� ואחר הול� הוא הזכר  אאל, שאי  לה� נאמנות לבת הזוגחיה לבהמה ובניגוד ל

מסביר ". ודבק באשתו: "לזכר יש נאמנות לבת הזוג כפי שמציי  הכתוב, אצל האד� הדבר שונה, אל בת זוג אחרת
הוא חש , האשדבק בכאשר האד� ו, ובשר מבשרושל האד� עצ� מעצמיו את הדבר בעובדה שהאשה היא      """"הרמבהרמבהרמבהרמב

את  ועזביהזכרי� הועברה בתורשה לצאצאיו ש באד�תכונה זו שהיתה ו. תמידשתהיה עמו וחפ$ , שהיא כבשרו
 משפחהה כ  קרוביל. עמ� לבשר אחד �כאלו ה �נשותיה אתעד שיראו  דבקי� בנשותיה�יהיו , אביה� ואת אמ�

  . מה�ה אליו יותר קרובבעוד שאשתו של האד�  "שאר בשר"רק יקראו 
  

    )יט' בראשית ג(" תשוב ואל עפר אתה כי עפר לקחת ממנה כי אל האדמה שובך עד"

        :):):):)שבת נהשבת נהשבת נהשבת נה" (" (" (" (חשחשחשחשננננארבעה מתו בעטיו של ארבעה מתו בעטיו של ארבעה מתו בעטיו של ארבעה מתו בעטיו של """"
ללכת ולא , דבר המוחשיהו הרגשללכת אחרי האד� סית את הוא המבאר שחטאו של הנחש היה ש "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

נה משאר המי  וששאותו האד� אחר המוחש בראות�  תטעויבואו ל, יחיה האד� ולא ימות א�והנה . אחרי השכל
, לקי#שה� עני  אה את האשה לחשוב ת הנחש שהטעייהטעזו היתה   לפי המדרשש. �לקי#אלו אות וידמו, האנושי

כי  ,נחשהשל  ותייהטעכלומר בגלל  "בעטיו של נחש"שאומרת  ונת הגמראווזוהי כ". לקי�#והיית� כא"וכמו שאמר 
   .לחיותלהמשי� � יהיו ראויה� לולי זה 
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