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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

  

 

 

 (א' בראשית א" )לוהים-ברא א בראשית"
ומסביר  ,"'בחוכמא ברא ה"הוא " לוהים-ברא א בראשית"של ירושלמי התרגום מביא שה "פני דוד"א ב"רבינו החיד

, (י' תהלים קיא" )ראשית חכמה יראת ה׳"כדכתיב " א חכמהיראשית ה"שהדבר מתאים למובא בזוהר הקדוש ש
, "ראש" ,רמז למלכות, "בית". "ראש" "בית"של  הצירוףהוא  "בראשית"ו, (יט' משלי ג" )בחכמה יסד ארץ"ב ווכת

מתחילה ו( יב' דברים לד) "לעיני כל ישראל", "למד"מסתיימת באות התורה עוד אפשר לרמוז לפי זה ש .לחכמהרמז 
 . חכמהה ל״ב נתיבותעל רמז ב מ"וף לוהציר, "בראשית" ,"בית"באות 

 

 (א' בראשית א" )לקים את השמים ואת הארץ-בראשית ברא א"
שכל העולם לא נברא אלא בשבילם  ,ישראלשל  םלהורות על מעלתהפסוק בא  "צרור המור"רבי אברהם סבע בלפי 

ל במדרש "אמרו על כך חזו "ראשית תבואתו" ואשה ?ומה היא קדושתו ."'להקדש ישראל "מאמר הנביא כ
ואם לא בשביל  ,מחשבתם של ישראל קדמה לעולםל ש"חזוכן אמרו . "ראשית שנקראו ישראל בשביל... בראשית"

סוף , "להים-בראשית ברא א"לת המחשבה היא יתח. סוף המעשהולת המחשבה יוזהו תח. ישראל לא נברא העולם
שהכוונה היא  "יום הששי"ל "חזוכן אמרו . "באברהם"דהיינו  "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"המעשה הוא 

 . התורהאת שבו יקבלו ישראל היום ששה בסיון ל
 

 ( כח' אבראשית ) "וכבשהאת הארץ  ומלאו"
. בלשון רבים, "בשוהכו" ,אבל אנחנו קוראים אותה בלשון יחידכתובה בתורה , "וכבשה"לפי המסורה המילה 

בלשון , "וכבשוה" תמשמעוי כ, של המילהת יומשמעואת שתי הל לקיים "רצו חזשבכך " תוספת ברכה"מסביר ה
מוסב על , לשון יחידב, "וכבשה"הלשון אבל , ופועלתעובדת  האשהגם בהם ש, יני החיים בכללימוסב על ענ, רבים

קדושין " )מלחמהבה של אשה כאין דר"ל ש"אמרו חזכי , בגברים ולא בנקבותתלוי המלחמה מעשה ש, מלחמותה
  .לבדבעל האדם  "וכבשה"זה יכון הלשון  פילו, (:יבמות סה) "בושכין דרכה של אשה לא"ו, (:כ

 

 (א' בבראשית " )השמים והארץ ויכלו"
משום שפסוקים  הזו, בעמידהשבת  בשאת הפסוקים הללו אנו אומרים בער "דעת זקנים מבעלי התוספות"מבואר ב
ועמדו "מהכתוב ל "חזלמדו זאת  ,מעומדנאמרת ועדות  ,עולמו בששה ימיםאת ברא ה "הקבכך שעדות לאלו הם 

ם מניחים שני מלאכים המלוים לו לאד 'ויכלו'בשעה שאדם אומר "של "מובא בחזו, (יז' דברים יט" )םהאנשישני 
הזה מה מיוחד בפסוק  ,נשאלת השאלהו, (:שבת קיט" )'עונך וחטאתך תכופר וסר'ידיהם על ראשו ואומרים לו 

" אם לא יגיד ונשא עונו"דות ומתרצים שהדבר הוא משום שנאמר בנוגע לע? שנבחר להיאמר על ידי המלאכים
 . עדותואת  עכבמלא  "ויכלו"אומר הו (א' ויקרא ה)

 

 (כ' בבראשית " )כגדולא מצא עזר  ולאדם"
 לקרוא עלהאדם ה שעתיד "צפה הקבש החזקונימתרץ ? את האשה מתחילהה "הקב לא בראדוע מ, נשאלת השאלהו
 . "ויפל תרדמה"נאמר ומיד  בפירושבפיו והמתין עד שהאדם ידרוש זאת לה יתחמלא בראה לכן תגר ואשה ה
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 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ף"תמוז תש' ע יז"ל נלב"יה ז'אריק שלום בר גורג,  ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

  (א' בראשית א" )להים-א ברא בראשית"
, דין נקראים התורה ותקוחש כמוו. דיין ת שלמשמעובפסוק היא ב "להים-א"שהמילה  "העמק דבר"הנציב במסביר 

' משלי כט" )דלים דין צדיק יודע"ל על הפסוק "בחז כמבואר, עולמוב הטביעה "הקבש דין יםנקרא הטבע חקות גם
 הדבר ואין (:ה"קנ שבת" )ימים שלשה במעיו אכילתו שוהה לפיכך ,םמועטי שמזונותיו בכלב ה"הקב יודע", (ז

 . דין נקרא והוא ,כךהוא  הטבע אלא עונש בתורת
 

  (ג 'בבראשית ) "להים לעשות-כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא א"
על ידי מעשיו , הוא בארץאדם השהגם שקודש המבואר בספרי את ה "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ רבי לוי יצחק אימב

אדם מדבק הש ,כל כך גדולההיא שבת השקדושת , שבתיום ובפרט ב .חייו בעולמות העליוניםזוכה להתהלך כל הוא 
מכל ", מלשון חזרה "שבת", "כי בו שבת"וזהו . רשווש לאבשבת חוזר האדם שצא יו. עליונההעצמו בקדושה את 

במחשבתו בשבת חוזר , האדם, היעשיהבעולם שגם מלאכה ש, קאווד "לעשות", "עשותלהים ל-מלאכתו אשר ברא א
 . מרוב בהירות וקדושת שבתעליונים הלעולמות 

 

  (ז' בראשית ב" )עפר מן האדמה"
 (י"רש" )נטל עפר ממקום שנאמר בו מזבח אדמה"
 ואבריו ישראל מארץ ראשו ,מבבל גופו"על האדם הראשון שבגמרא ל "מביא את מה שאמרו חז" פנים יפות"ה

כי סבבוני כלבים " ,אדם הראשוןשל שהוא גלגול  ,ומפרש לפי זה את דברי דוד המלך:( סנהדרין לח)" ארצות משאר
של הם בחינות  ,וץ לארץשהם תחת שרים של ח ,האומותש, (יז 'תהילים כב" )עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

 . אותו מכל צדות שהאומות מקיפדוד אמר לכן , אדם הראשוןהרגלים של הם ויידיה
 

 (ח' בבראשית ) "לוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר-א' ויטע ה"
מקובלנו שגן עדן הוא השכר עבור קיום הלא  ?הומצ שום הטרם עשה את האדם בגן עדן ב"כיצד זה שם הקב

שהשכר נחשוב בל רוצה ללמדנו שהוא . חשובה מלמדנו כאן יסוד "הקדוש שהקב" אלשיך"מתרץ ה? המצוות
משרת המלך האיכות של כי  .הוא כמו השכר שמקבל מי שעובד ומשרת את המלך, עבור המצוות עובד ה׳ מקבלש
ו אלא זהו דבק במקבל עבור השירות אינו  הואשוגם השכר . את המלך שרתבא לה טרם תשהימה מ משתנהנה אי

 דבועשהוא ה ודה ועבבודבכל עאלא , כןאין הדבר את ה׳  דעובה צלא. ועבודתשכר שהמלך נותן למשרת תמורת 
מה שאנו  הזו .האדם כמספר אבריהוא ות והמצמספר לכן , קדושה ו קונהשב חומרהומתעלה וגם כת הולאיכותו 

האדם  התקדשבשונמשך מזה , אנו מתקדשים המצותקיום י דשעל י "ותיוואשר קדשנו במצ"אומרים בברכת המצוות 
 רשכש צאיו. דןע גןבתדבק נפשו בשורשה אשר הוא  ,טבעב וצץ בינו לשורש נפשוחה ,דבר טומאההסרת כל וב

מדרש בל "זו חאמרה שוזה מ .שכרו הזופועל צדק הוא הולך ונדבק בה׳ ו הולךהוא מה שככל ו, הצדיק דבק בנפשו
 . מאליומגיע  "דןגן ע"כי ה, "גן עדן לו םינותנ" ולא אמרו. "לא זכה הרי גיהנם ,זכה הרי גן עדן"

 

 (כא' בראשית ב) "אחת מצלעותיו ויקח"
מתרץ ? ה לקחת צלע מהאדם לצורך בריאת האשה ולא יצר אותה מאדמה כפי שיצר את האדם"מדוע צריך היה הקב

חומר הלהיות ביותר שיהיה ראוי בחר ומה עפרהוא בחר את ה ,ה יצר את האדם מעפר"שכאשר הקב" ספורנו"ה
היה ראוי לקחת קצת , לאדםכמעט דומה תהיה ש ,הנקבה צורתאת לצור ה "הקבכאשר רצה  ,לפיכך, האדם רתיציל

 .אחת מצלעותיולכן לקח  ,ממנו עשוי האדם חומרמה
 

  ( א' בראשית ג" )ים לא תאכלו מכל עץ הגןקל-כי אמר א אף"
לא ה "הקבש האמתאת ידעה ובפועל היא  "בו לא תגעו"ציווי את ההוסיפה מדעתה  מסתפק האם חוה" כלי יקר"ה
כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה של הנחש שאמר שהבל התפתתה לדברי היא האיך  ,אם כןכי  .ל הנגיעהעוה יצ

 כתובשהו וז ,מפי בעלהה ישירות אלא היא שמעה זאת "ומתרץ שבעצם חוה לא שמעה על האיסור מהקב ?באכילה
 ,מסוכנתהיא יאמר גם לאשתו שאכילה זו היא ש "לאמר"שכוונת  (טז' בראשית א)" לאמר האדםעל לקים -אה  ויצו"

והאדם  .סכנהלביא את עצמו ישלא דהיינו  ,"על אודות"ן של בבמו "אל האדם"ולא נאמר  "על האדם"נאמר ן גם כול
אבל  .לידי אכילהא וכדי שלא תב הנגיעהגם את אשתו  לעאסור האכילה לראה בשכלו לעשות סייג ולהוסיף על ציווי 

לפי  .בזהמצא להטעותה הנחש כי , וזהטעות ידי הל המפי הגבורה לכן בא הבעלה היאמר לה כל מה שחוה סברה ש
 השהנשים דעתן קלאלא דווקא לחוה כיון אדם הלא בא אל הנחש י ש"שפירש רשאת מה  םאין אנו צריכיהסבר זה 
לא היה יכול להוכיח הוא אדם הראשון הועם  ,באכילהגם תה שהנחש רצה להוכיח מהנגיעה שאין מיכיון , להתפתות

 . מדעתוזאת הוא הוסיף אלא וה על הנגיעה ילא צה "הקבהאמת שאת  ידעאדם הכי  ,כלום
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02 ת"נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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 Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 502-6238610: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו 
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