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 úéùàøáברא אלקים וגו' .הנה חז"ל אמרו
במגילה דף טי"ת ע"א במעשה
דתלמי המלך ,שאמר לחכמים כתבו לי תורת
משה רבכם ,ושינו חכמים וכתבו אלקים ברא
בראשית ,ופירש"י שלא יאמרו בראשית שם הוא
ושני רשיות הם ,והראשון ברא את השני .ותוס'
הקשו שם שהרי בראשית אינו שם כלל.
 äàøðåדזה לאו קושיא היא ,דהיה יכול לפקרו
הקב"ה נקרא ראשית על שם שהוא
ראשון לכל ,ועוד בלא"ה כה"ג אמרינן בחגיגה
דף י"ב )ע"א( דמשום הכי כתיב את השמים ואת
הארץ ,דאלו היה נאמר שמים וארץ הייתי אומר
שמים שמו של הקב"ה ,אע"ג דודאי שמים לאו
שם הוא ,אלא הו"א דכוונתו על שם ששוכן
בשמים ,וכמו דאמרינן בר"ה )י"ט (.שצעקו
חכמי ישראל אי שמים לא אחיכם אנחנו ,וכוונתם
היה להקב"ה השוכן בשמים.
 àìàזה דוחק בעיני לפקרו ולפרש שני רשיות,
אבל יותר ניחא לי דהיו פוקרים והיו
מפרשים אלקי' קאי על המלאכים ,לומר שנבראו
ביום ראשון כדי שיהיה לו ח"ו סעד ליצירת
בראשית ,ובאמת מהאי טעמא נבראו מלאכים
ביום שני כמ"ש רש"י על הקרא ויהי ערב ויהי
בוקר יום אחד .ונראה עוד דחששו חכמים
לפקרו ולפרש הקרא למינות מדכתיב את
השמים ואת הארץ ,והנה חז"ל דרשו את לרבות
תולדותיהן שכולם נבראו ביום הראשון כמ"ש
רש"י פ' בראשית ,וחששו חכמים שהם לא חשו
לדרשות חז"ל והיו פוקרים ומפרשים שהקב"ה

ברא מלאכים עם השמים ועם הארץ ביום
הראשון ,והאי את לשון עם הוא כדכתיב )שמות
א' א'( את יעקב איש וביתו באו שהוא ג"כ לשון
עם וק"ל.
*
 úéùàøáברא אלקים את השמים ואת
הארץ .רש"י ז"ל )להלן פסוק י"ד(
פי' האי את ואת לרבות תולדותיהן ,וכן איתא
בב"ר )פרשה א'( סי' י"ט )לפנינו סי' י"ד( את
השמים לרבות חמה ולבנה וכו' ואת הארץ לרבות
אילנות ודשאים וכו'.

 éøáãåתורה כפטיש יפוצץ סלע ,יש לפרש עוד
עם מה שיש לדקדק עוד השני ההי"ן
דהשמים והארץ מיותרין הן ,והנראה עפ"י מה
דאמרינן בב"ר )שם( סי' ט"ז )לפנינו סי' יג'(
אפילו אותן שכתוב בהן )ישעי' ס"ה י"ז( כי הנני
בורא שמים חדשים כבר הן ברואין מששת ימי
בראשית ,הה"ד )שם ס"ו כ"ב( כי כאשר שמים
החדשים והארץ החדשה ,הארץ חדשה אין כתיב
כאן אלא החדשה עכ"ל ,וכתב היפ"ת שם על זה
כבר הם ברואין ,פי' שמאז נבראו והיו כמוסין
אצלו ית' עד זמן שנראין בעולם ,וה"ק הנה
מביא לעולם השמים החדשים ,ונסיב לה בלשון
בריאה דלגבי דידן הו"ל כבריאה חדשה ,עכ"ל.
ונראה דהאי שני אתין אתי לרבות השמים
החדשים והארץ החדשה ,ולפי שעיקר כוונת
הכתוב להורות לן בריאות שמים וארץ אשר המה
מגולין לפנינו ולכן נקיט תרווייהו בה"א
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הידיעה ,והשמים והארץ החדשים נקטינהו
בריבוי דאת.
*
 éäéåערב ויהי בקר יום אחד .פירש"י לפי
הסדר הפרשיות היה לו לכתוב יום
ראשון ,אלא לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו שלא
נברא מלאכים עד יום שני עכ"ל .אמנם בסו"פ
אותו ואת בנו )חולין פ"ג (.ילפינן דיום הולך
אחר הלילה באותו ואת בנו בגזירה שוה ,באותו
ואת בנו נאמר )ויקרא כ"ב כ"ח( יום אחד ,וכאן
נאמר יום אחד .אכן רש"י כתב כאן לפשטות
המקרא ,ולפי האמת דברי תורה כפטיש יפוצץ
סלע ותרתי שמעית מיניה.
*
 ùøãîרבה פ' בראשית פרשה ד' סי' חי"ת
)לפנינו סי' ו'( ,שאלה מטרונה אחת
את ר' יוסי אמרה לו למה אין כתיב בשני כי
טוב ,אמר לה אעפ"כ חזר וכוללן בסוף
שנאמר וירא אלקים את כל אשר עשה והנה
טוב מאוד ,אמרה לו משל ששה בני אדם
באים אצלך ואת נותן לכל אחת מנה,
ולאחד אין אתה נותן מנה ,ואת חוזר ונותן
לכולם מנה ,לא נמצא ביד כל אחד מנה
ושתות וביד אחד שתות אתמהה ,חזר וא"ל
כההיא דאמר ר' שמואל בר נחמן לפי שלא
נגמרו מלאכת המים ,לפיכך כתיב בשלישי
ב' פעמים כי טוב א' למלאכת המים וא'
למלאכת היום עכ"ל .הנה יש לעיין על תחלת
דעת של ר' יוסי ,וכי לא ידע להקשות מאי
שהקשה האי מטרוניתא ,גם למה לא השיב מיד
האי מימרא דר' שמואל בר נחמן.

ì"ðäå

כוונת ר' יוסי דודאי שפיר השיב דחזר
וכוללן בסוף ,וכוונתו ע"פ מאי
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דאמרינן במדרש רבה פ"ט )סימן ט'( והנה טוב
מאוד זה גהינם ,וכבר אמרינן מקודם זה במדרש
רבה )ד' ו'( שביום שני נבראת הגיהנם ,וא"כ
נכתוב בו בהדיא טוב על יום שני ,ואין המשל של
המטרונא דומה לנמשל .אכן המטרוניתא לא
ניחא לה בהאי תירוצא ,כיון דעכ"פ עיקר קרא
הנה טוב מאד קאי על מה שכתוב את כל אשר
עשה ,וא"כ קצת דומה לנמשל .ע"ז השיב הטעם
שלא נכתב בהדיא כי טוב ביום שני לפי שלא
נגמרו מלאכת המים ,ומתחלה לא רצה להשיב זה
הטעם דהיה יכולה להקשות לו המטרוניתא היא
גופה קשיא למה לא גמר הקב"ה מלאכת המים
ביום שני ,אבל עתה שכבר השיב וגילה לה
שהגיהנם נברא ביום שני ,וכבר אמרינן לעיל
מיניה באמת זה הטעם שלא נאמר בשני טוב כיון
שנבראת בו הגיהנם ,ומשום הכי לא רצה הקב"ה
לגמור בו מלאכת המים כדי שלא הוצרך לכתוב
טוב ,אך כיון דמ"מ ביום שני היה קצת מלאכת
המים ,וגם מהגיהנם יצא טוב להתיירא ממנו
שלא יחטא ,לכן רמזו הקרא הנה טוב מאוד וקאי
על הגיהנם שנברא ביום שני ,וממילא קאי נמי
אשארא תחלת מלאכת של יום שני ,ועיין ביפ"ת
מה שפירש בזה והנלפע"ד כתבתי.
*
 øîàéåאלקים תדשא הארץ דשא וכו' עץ
פרי .ופירש"י יהיה טעם עץ כטעם
הפרי ,והיא לא עשתה כן אלא שתוציא הארץ עץ
עושה פרי ,לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדו
גם היא עכ"ל .יש לעיין בזה ,וכי הארץ בעל
בחירה ששייך בו שהיא שינתה מצוות הקב"ה,
דזה שייך רק באדם אבל לא בארץ שכל גדוליה
הוא ע"פ רצון הבורא יתברך ,וכבר הרגיש בזה
הגאון המחבר גור אריה ,ואין דעתי נוחה
בתירוצו.
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 äàøðäåליישב בפשטות עפ"י מאי דאחז"ל
בחולין דף סמ"ך )ע"א( אמר רבי
יהושע בן לוי כל מעשה בראשית בקומתן נבראו
ובדעתן נבראו ובצביונם נבראו שנאמר ויכולו
השמים והארץ וכל צבאם ,אל תקרי צבאם אלא
צביונם ,ופירש"י לדעתם שהודיעם שיבראו והם
ניאתו ,לצביונם בדמות שבחרו להם .ומעתה
נראה שהקב"ה אמר עץ פרי ,ושאל אח"כ אל
האדמה ,והיינו לשר שלו ,אם היא רוצה
להבראות כך ,והיא השיבה שאינה מרוצה בכך
רק להיות עץ עושה פרי ,וכיון שבצביונם נבראו
בדמות שבחרו להם היה הקב"ה ממלא רצונו,
מ"מ כיון שהתריס נגד הקב"ה נתקיים בה כי
ביום פקד פקדתי ,ודוק.
 äæáåמיושב מה שמקשים מפרשים מפני מה
לא נענשו מיד ,ונראה חדא כיון
שהקב"ה היה שואל אותה אין חטא גדול כל כך
שראוי לענש מיד ,רק כיון שעכ"פ היה ראוי לה
למלאות רצון הבורא לפיכך המתין עד שבלא"ה
היה ראוי לענוש מפני אדם הראשון .ועוד שאם
היה מענש אותה מיד ,היה הדבר הכרחי בשאר
יצירת מעשה בראשית שנבראו אח"כ כששאל
הקב"ה להשיבו בכל פעם שרוצה ליבראת כמו
שאמר הקב"ה ,וזה לא היה רצון הבורא רק
להעמיד הברירה בידם ,לכן לא היה מענש אותה
מיד.
) ùøãîáåב"ר ח' ז'( אמרינן שנמלך הקב"ה
בנפשותיהם של צדיקים כשרוצה
ליבראת האדם ,ונראה הטעם כיון דלדעתן
נבראו לכן היה שואל מתחלה בנשמתן ,וכבר
כתבתי עוד טעם במקום אחר.
*
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 éäéåערב ויהי בוקר יום שלישי .מדרש רבה
פ"ה סי' יו"ד ,ויהי ערב ויהי בוקר יום
שלישי ,יום שנבראו בו גיבורים ,היך מה דאת
אמר )יחזקאל כ"ג כ"ג( ושלישים וקרואים רוכבי
סוסים כולם ,כיון שנברא הברזל התחילו האילנות
מרתתין ,א"ל מה לכם מרתתין עץ מכם אל יכנס
בי ואין אחד מכם ניזוק עכ"ל .וכתב היפ"ת לא
ידעתי מ"ט דריש שלישי מלשון שלישים ,דמ"ש
מיום שני ד' ה' וי"ו עכ"ל.
 ì"ðåכוונת המדרש ע"פ מה דאמרינן לעיל
פרשה ג' סי' י"ב )לפנינו סי' ט'( על האי
קרא ויהי ערב וכו' ,ואמר שם מתחלת ברייתו
של עולם נתאווה הקב"ה לעשות שותפות
בתחתונים ,מה נפשך אם לענין החשבון לא היה
צ"ל אלא אחד שנים ושלשה או ראשון שני
ושלישי ,שמא אחד שני ושלישי וכו' ,אימתי פרע
להן הקב"ה בהקמת המשכן שנאמר )במדבר ז'
י"ב( ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו,
ראשון לבריית עולם ,אמר הקב"ה כאלו באותו
יום בראתי עולמי ,וכתב שם היפ"ת אין להקשות
דלעולם לימא אחד שנים שלשה ,דממילת אחד
ילפינן תאות השיתוף ,דא"כ הו"א דלאו להכי
הוא דאתי אלא לענין החשבון ,אבל השתא דשני
בדיבוריה אשמעינן דמאמר אחד רמז ענין אחר
עכ"ל.
 äðäåהמדרש דהכא י"ל דלא ניחא ליה
בתירוצו ,דאף אי הוי כתוב אחד שנים
שלשה הוי נוכל לילף תאות השיתוף ,מדשני קרא
בלישני ולא כתב ראשון שני שלישי כמו דכתיב
בהקמת המשכן ובקרבנות החג ,ולכן דריש הכא
משלישי לשון שלישים ,וכיון דהוצרך לכתוב שלישי
הוכרח ג"כ לכתוב שני רביעי ,דאי הוי כתיב
שנים ארבעה כפי לשון אחד ,אז ודאי לא הוי
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ידעינן תאות השיתוף .והשתא ליכא למיקשי דאי
לא אתא ללמוד על תאות השיתוף הו"ל למיכתב
ראשון שני כמו בהקמת המשכן ,די"ל דאי הוי
כתיב ראשון שני אז לא הוי שינוי לשון שלישי ,ולא
הוי ידענא הך דרשא דשלישים ,ולכן כתב קרא
אחד שנים ואז הוי שלישי שינוי ללמד על דרשא
דשלישם ,וא"כ עדיין לא הוי ידעינן תאות
השיתוף ,אבל השתא דכתיב שני ויש שינוי לשון
בהאי סדר קראי גופה דכתיב אחד ,ודאי דרשינן
נמי אחד לתאות השיתוף ,דאל"כ הו"ל למיכתב
אחד שנים שלישי ארבעה ואנא ידענא מדלא
כתיב שלשה הדרשא דשלישים ,ואלא ע"כ
מדכתיב שני רביעי דרשינן אחד לתאות השיתוף.
 äðäåודאי לא דבר רק הוא דברי המדרש
שהאילנות מרתתין והברזל דברו על לבם
עץ מכם וכו' ,וכי פה ואזנים להם שידברו
וישמעו ,ובודאי כוונת המדרש על דרך נמשל
ומליצה ,וצריך להבין מה הוא .ומה שאפשר לי
לומר על דרך פשט ,הנה ידוע שהאומות
המצירים את ישראל כינה הכתוב בשם ברזל,
וכמה דכתיב ירמיה סי' ט"ו )פסוק י"ב( הירוע
ברזל ברזל מצפון ונחושת ,ופירש"י שם הירוצץ
פרעה הבא בעזרתכם שקשה כברזל את נבוכדנצר
שהוא ברזל הבא מצפון ונחושת .גם ידוע
שצדיקים נמשלו לאילנות ועושים פירות ,וכמה
דכתיב )תהלים צ"ב י"ג( צדיק כתמר יפרח כארז
בלבנון ישגה ,וכן מבואר במדרש רבה ריש פרשת
ואתה תצוה )שמו"ר ל"ו א'( שצדיקים נמשלו לכל
האילנות ,ועוד אמרינן בבראשית רבה פ"כ )סימן
א'( על הקרא ויאמר ה' אל הנחש וכו' וז"ל,
אמר ר' לוי לעתיד לבא הקב"ה נוטל את מכחישי
התורה ומורידן לגיהנם ואומר להם למה הייתם
קונסין את בני ,והן אומרים לו מהם ובהם היו
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באים ואומרים לשון הרע איש על חבירו,
והקב"ה נוטל אלו ואלו ומורידן לגיהנם.
 äúòîåנראה שזה כוונת המדרש במשל
ומליצה שלו ,וכוונתו בדבריו על
האומות המצירים לישראל שקשה עליהם כברזל,
וע"ז התחילו האילנות היינו הצדיקים מרתתין,
וע"ז השיבו האומות עץ מכם אל יכנס בי כוונתו
על ריקנין שבישראל שיבישים כעץ ,שלא ידברו
דלטורין ולשון הרע אצליכם אלינו ,ואז אין אתם
ניזוק]ין[ כמאמר המדרש הנ"ל שהשיבו כן
להקב"ה .ומלבד דברי המדרש הנ"ל מצינו כן
כמה פעמים שאין הקב"ה מעניש את ישראל עד
שמתחילה הם קראו לאומות לראות אהבתם
ולהתחברות יחד ,וכן פירש"י קרא בשיר השירים
)ו' ב'( לא ידעתי נפשי שמתני ,וכמו שמצינו
בחרבן בית שני בספר יוסף בן גוריון הכהן
שמלכי ישראל מתלחמים זה עם זה וקראו
לרומים לעזרתם ,עד שבשעת החורבן הוכיחם
יוסף הכהן ע"ז שאתם הגורמים להביא הרומים
לעיר הקודש .גם מצינו בחורבן בית ראשון
שהוכיחן ירמיה סי' י"ג )פסוק כ"א( למדת אותם
עליך אלופים לראש ,ופירש"י שקאי על חזקיה
שהראה לשלוחי מרודך את בית נכותו ,ומעתה
זה ג"כ כוונת המדרש בכוונת משל ומליצה שלו.
 æ"ôòåנראה לבאר הכתוב ישעיה סי' נ"ג
)פסוק ד'-ה'( אכן חליינו הוא משא
ומכאובים סבלים ואנחנו חשבנוה נגוע מוכה
אלקים ומעונה ,והוא מחולל מפשעינו מדוכא
בעונותינו מוסר שלומינו עליו ובחברתו נרפא
לנו ,עיין פירש"י ז"ל ,צריך להבין וכי טיפשים
גדולים היו האומות וכי ס"ד שישראל יהיו
מסובלין בצרות מחמת עונותיהם ,דבר זר הוא.
אבל הנראה כוונת הקרא ע"פ דברי הבראשית

בנין

בראשית

רבה על הקרא ויאמר ה' אלקים אל הנחש הנ"ל,
שזה ג"כ כוונת האומות שאמרו שחליינו הוא
נושא וכו' והוא מחולל מפשעינו וכו' ,כיון
שישראל היו הגורמים שעשינו עמהם רע ובשביל
זה אמרנו שהם סובלים עונותינו.
*
 øîàéåאלקים יהי מאורות ברקיע השמים
להבדיל בין היום ובין הלילה והיו
לאותות ולמועדים ולימים ושנים .מדרש רבה
פרשה וי"ו סי' ה' )לפנינו סי' ג'( על פסוק יהי
מאורות ,ר' לוי וכו' דרך ארץ שיהא הגדול מונה
לגדול וקטן לקטן ,עשו מונה לחמה ]שהיא
גדולה[ ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה ,א"ר
נחמן והוא סימן טוב לישראל ,עשו מונה לחמה,
מה חמה שהוא שולטת ביום ולא בלילה ,אף עשו
יש לו חלק בעוה"ז ואין לו חלק בעוה"ב ,ויעקב
ללבנה מה לבנה שולטת ביום ובלילה ,אף ישראל
יש לו חלק בעוה"ז ובעוה"ב עכ"ל .אין הכוונה
שדומה עוה"ב ללילה ,לא תהא זאת בישראל,
שעיקר אור הגנוז לצדיקים שם הוא ,והוא אור
עולם ,ובהדיא דרשינן בפ"ק דע"ז )ג (:יומם
יצוה ה' חסדו )תהלים מ"ב ט'( על עוה"ב שהוא
יום ,וכן בכמה דוכתי.

 êàנראה הכוונה ,שדימה עשו לחמה ששולט
בעוה"ז שהוא יום אצלם ולא בעוה"ב שהוא
לילה אצלם ,וכן פירש"י בתהלים סימן פ"ו
)פסוק ג'( על הקרא חנני ה' כי אליך אקרא כל
היום ,ופירש"י כל היום הגלות שהוא יום
לרשעים ולילה לצדיקים ,כן פירש בשם אגדת
תהלים .וכה"ג יעקב דימה ללבנה ששלט ביום
ובלילה ,והיינו ג"כ מה שהוא אצל עשו יום
ולילה ,והיינו עוה"ז ועוה"ב .והנה עיקר שליטת
לבנה הוא בלילה ,כך ישראל עיקר שליטה הוא
מה שהוא אצל עשו לילה והוא עוה"ב ,ושליטת

שלמה

ה

לבנה ביום ,הוא רק בסוף היום בתחלת חדשה,
ואין שליטתה נכרת ,לזה רומז לן הגלות המר
הזה ,שאע"פ שישראל יש להן שליטה גם
בעוה"ז ,והיינו ברוב רחמיו ידו נטויה עלינו בכל
הגזירות שגוזרים עלינו הקב"ה מצילנו מידם,
מ"מ אין השליטה ניכרת ,וידם על העליונה,
ואפשר ע"ז רומז לן ג"כ הכתוב )זכריה י"ד ז'(
והיה לעת ערב יהיה אור ,אכן בסוף החודש אזי
גם הלבנה עומד אחר עלות השחר ,ואף שהוא
קצת היום עדיין ניכר מאור הלבנה ,לזה רומז לן
הגאולה ששליטה שלנו יהיה ג"כ אף מה שיום
אצלם בעוה"ז.
*
 ùòéåאלקים את שני המאורות הגדולים
את המאור הגדול לממשלת היום
ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת
הכוכבים .אף אמנם שאין המקרא יוצא מידי
פשוטו וקאי על חמה ולבנה ,יש לפרש עוד
בכוונת הקרא ,למה דאמרינן בחגיגה )י"ב (.אור
שברא הקב"ה יום ראשון אדם צופה מסוף עולם
ועד סופו ,כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול
ובדור הפלגה ,עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא.
ומעתה זה כוונת הכתוב כאן ,ויעש אלקים את
שני המאורות הגדולים את המאור הגדול
לממשלת היום ,וקאי על האור הגנוז לצדיקים
לעתיד לבוא שנמשלו ליום ,ואת המאור הקטן,
היינו האור שאנו משתמשין בו עכשיו ,לממשלת
הלילה ,העולם הזה שדומין ללילה ,וכן דרשו
בפ"ק דע"ז )ג' (:על הקרא )תהלים מ"ב ט'(
יומם יצוה ה' חסדו עוה"ב שהוא יום ,ובלילה
שירו עמו עוה"ז שדומין ללילה.

ìàå

תתמה שהרי אור הגנוז ביום הראשון
נברא כדאמרינן שם )בחגיגה( ,וא"כ למה

