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   ביאורים על הפרשה – כתם פז   עטרת פז  

 ל"בן סוליקה זצ נסים פרץק רבי "הגה, בן רחל שמעון גבאיצ רבי "הגהנ "ת לע"ד 
 ל "בן סוליקה ז מרדכי ניזרי' נ ר"לע

 נתרם על ידי המשפחה

 

 רמזים על פסוק ראשון של בראשית

יש שבע מילים כנגד ימי  בראשיתראשון של הבפסוק 
 . השבוע

 . כנגד ששת ימי המעשה אותיותיש שש  בראשיתלה יבמ
ששת כנגד  'אראשון יש שש פעמים האות הובפסוק 
 . שנות קיום העולםאלפים 
שבועות שיש  4כנגד  אותיות 82ראשון יש הובפסוק 
 .(דעת זקנים) בחודש

 ראשי תיבות על בראשית
הם ישראל  ראשיתובשביל , זה התורה, ראשיתשביל ב

 .ראשיתשנקראים 
כל המצוות  ותלה בראשית מרומזיבמשא אומר "הגר

 . שבתורה
 .פדהתום ילושים שחר אאשון רן ב
 . שובהתראה יתיקה שהבה אצון רטחון ב
 . מידתתברך ימו ש ך  ר  ב  א  ם רקול ב
 . מולתמים יבעת שחר אך ר בן

נו 'ב-ברא. וחאי'יר 'במעון 'שבי 'רלוקי 'אנא 'ת-בראשית
  .לעזר'אבי 'ר

 

 מעלות אדם הראשון ומוסר השכל שבדבר
כרון יובעל הזשרון יכהבעל היה  שהאדם הראשוןידוע 

יציר כפיו מכח שהוא וזאת וההבנה והעמקות והתפיסה 
רשו אותו מגן יוכשג, וגם בעל כוח גדול היה, ה"של הקב
, צריך שמירה גדולה שלא יכנס שוב בכוחו האדיר' עדן הי

, להט החרב המתהפכת, מלאכי חבלה, והם הכרובים
ומה עשה . ת היה חי לעולםואם לא היה אוכל מעץ הדע

זו , לשמרה, זו מצות עשה, לעבדהל אומרים "חז ,בגן עדן
אנו רואים מזה דבר , והיה לומד תמיד, מצות לא תעשה
 ם הראשוןאף אדש, אין לה קצבה וסוף' נורא שתורת ה

 ,הכי בעל כשרון שבעולם וחי לעולם למד בה תמידשהוא 
 .(בשם החפץ חיים) 'בכל זאת היה לו עוד תורה ללמוד תורת ה

 

 אשר חי
אצל אדם  ,"אשר חי" מיליםשתי פעמים כתוב בתורה ה
ואצל אברהם אבינו , אשר חיהראשון ויהי כל ימי אדם 

והמכוון בזה , אברהם אשר חישני חיי ימי  אלהה ו"ע
אדם  ,להם החייהם שהוקצב קצבתששניהם לא גמרו את 

ואברהם מת חמש , ה"שנה מחייו לדוד המלך ע 07נתן 
כדי  001שנה וחי רק  027שנים מקודם שהיה צריך לחיות 

בגלל זה כתוב , שלא יראה את עשו יוצא לתרבות רעה
 .(א"הגר)ולא שהיה באמת צריך לחיות  אשר חי

א נאמר ביום השלישי לבריאת העולם  ֶ ש  א ָהָאֶרץ ד ֶ ֵׁ ְדש  ת  
ב  ֶ ש  עעֵׁ ְזִריע  ֶזר  ִרי ְלִמינוֹ , מ  ְ ה פ  ֶ ִרי עֹש  ְ ץ פ   (אי, א) עֵׁ

 
והיא לא עשתה  ,שיהא טעם העץ כטעם הפריי "ופירש רש

לפיכך , לא ותוצא הארץ עץ עושה פרי ולא עץ פרים כן א
  .כשנתקלל אדם על עוונו נפקדה גם היא ונתקללה

 
כי אם , על שום מה לא נעשה מיד, שואלים המפרשים

ותרא האשה כי ": נאמר להלן, אולם? האדם לכשנתקלל
והרי קשה  ,(ו, ג) "טוב העץ למאכל ותקח מפריו ותאכל

וכי משום , מה ראיה היא מן העץ לגבי הפרי –לכאורה 
 ? שראתה שהעץ הוא טוב לכן אכלה מן הפרי

 
יתברך ' ה אם אמנם מתכווין, אלא סבורה היתה חוה

הרי צריך , מאחר שפירות העץ רעים הם למאכל, לטובתם
, היה מראהו של העץ להיות נבדל לרעה משאר העצים

, טוב העץ ונחמד מכל שאר העצים -פוכו של דבריוהנה ה
, ששאר העצים פירותיהם ראויים לאכילה ולא העץ עצמו

 . גם העץ עצמו ראוי לאכילה –ואילו עץ הדעת 
 

ותרא ": וזה משמעו של הפסוק. חוה לנחשלפיכך האמינה 
שאפילו העץ עצמו ראוי  – "האשה כי טוב העץ למאכל

האמינה לנחש  – "ותקח מפריו ותאכל"לפיכך  –לאכילה 
כי לא יתכן שעץ טוב ומשובח כזה יביא מות , שטען

 .ואכלה מפריו, בפירותיו
 

שכל טעותה של חוה נבעה מכך שלא , מסתבר איפוא
מצוות הבורא והצמיחה את כל העצים  קיימה האדמה את

שכן אילו עשתה ; מבלי שיהא טעם העץ כטעם הפרי
האדמה כמאמר הבורא וכל העצים היו ראויים למאכל 

כי לא , לא היתה חוה מגיעה לידי חטא –כפירותיהם 
 .היתה שומעת לקול הנחש

 
שהרי האדם הוא , לא נענשה האדמה לכתחילה, לפיכך

לה היתה חוה שלא לשמוע לקול בעל בחירה חופשית ויכו
מאחר , ואז עשויה היתה עוד להביא תיקון לאדמה, הנחש

, ברם. סיון וממילא גם את השכרישהיא הגדילה את הנ
סיון וחטאה חטא שנגרם על ידי ימשלא עמדה חוה בנ

באה אז האדמה על  –האדמה בהפרת מאמר הבורא 
 (.אמרי שפר) ....העונש
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 הליכות מלכי  
 פריה ורביה : נושא

     סיפור לשבת -קומי אורי

בית דין של מעלה ובית דין של " צדקו יחדיו 'משפטי ה"
משפט צדק ועוד היה , ואז המשפט ,מטה זהים ותואמים
כפי שמספרים בשם , "צדקו יחדיו"ד "אפשר לבאר בס

א ששאלו אותו פעם על מי "החפץ חיים זיע גאון בעלה
אמר להם אמשול לכם , שהיה צדיק ונפטר בקיצור ימים

, ליהודי כפרי שהיה גר בכפר, למה הדבר דומה משל

מקום שאין שם בית הכנסת ולא היה יודע מנהגי בית 
פעם בא לעיר ונכנס לבית הכנסת ביום שבת , הכנסת
זרח בית ראה את הגבאי מעלה ראשון מצד מ, קודש

אמר לו לגבאי , שלישי מצד אחר, ושני מצד אחר ,הכנסת
אחריו סמוך , ראשון, למה לא תלך לפי הסדר שורה שורה

ענה ? ולמה אתה קופץ ממקום למקום, ואחריו סמוך לו, לו
לו כנראה שאתה לא בא לבית הכנסת בכל שבת ולכן יש 

אילו היית בא בכל שבת קודש לבית הכנסת , לך שאלות
הראשון שהעלתי אותו מכאן זה כמה , ה לך שאלותלא הי

שני הסמוך לו עלה לפני , שבועות שלא עלה לספר תורה
להעלותו לכן עתה   שבוע כי היה לו יארצייט והיה צריך

ואילו זה כמה שבועות , השלישי כיוצא בזה, דילגתי עליו
ואילו אתה שבאת רק . לא עלה לכן הזמנתי אותו השבת

 .סדר במעשיהשבת אתה רואה אי 
 

אנחנו באים בדור אחד ורואים שזה נפטר בשיבה  הנמשל

ו ואילו "וחושבים שיש אי סדר ח, טובה וזה בקיצור שנים
זה שמת , היינו באים בכמה דורות היינו יודעים את הטעם

, בקיצור שנים כבר היה בגלגול הקודם חי וחי חמישים שנה
א עתה ולכן ב, היה חסר לו עשרים שנה להשלים תיקונו

 .י"ח וש"ודפח ...מה יעשה עוד, תיקן והלך, לתקן
אמת צדקו  'משפטי ה": ד את הפסוק"ונראה לפרש בס

בצירוף הדורות אם נראה משפט קשה בדור אחד לא " יחדיו
משפטי "שאם נצרף את זה לדורות שעברו נמצאים , נתלונן

 (קול יהודה)". אמת צדקו יחדיו 'ה

 

 ודברת בם
ואילו התורה  –בראשית  –'אות בבהתורה ומה טעם פתח 

 .מאימתי קורין את שמע –" מ"שבעל פה מתחילה באות 
ולא "ל "שדרשו עליו חז, "ודברת בם"רמז לכך מצוי בפסוק 

ודברת רק בדברים מן  –כלומר  ,(יומא יט)" בדברים אחרים
המתחילות שתיהן , פה התורה שבכתב ומן התורה שבעל

מגיד ). ם שהם דברים בטליםולא בעניינים אחרי" בם"באותיות 

 (.תעלומה

". בראשית ברא"גם כיום עוד נמשך אותו . התורה נצחית היא
, בידוע. השם יתברך מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית

כיוון שגמר מלאכתו שוב אין קיומו של , אומן שעושה כלי
ואילו הבריאה זקוקה תדיר למאמר פיו , הכלי תלוי באומן זה

יחזור , כח זה אפילו לרגע אחד, חלילה, לאם ינט. של הבורא
 .העולם לתוהו ובוהו

, היא מצוות פרו ורבו תנוהמצווה הראשונה שנכתבה בתור

ים וקויברך אותם אל":  (כח, א) שנאמר בפרשת בראשית
, ים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוהוקויאמר להם אל

ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על 

ם את וקיויברך אל":  (א, ט) ועוד נאמר בפרשת נח, "הארץ
 ."ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ, נח ואת בניו

  
שכדי  (:סא) יבמותאמרו בית הלל במשנה במסכת  :גדריה

חייב אדם שיהיו לו לפחות בן , לקיים את מצות פרו ורבו
דווקא בשני בנים זכרים , אמנם לפי דעת בית שמאי. ובת
ורק כאשר , אך להלכה לא נפסק כן, מים את המצווהמקיי

. הרי הוא מקיים את מצות פריה ורביה, יש לאדם בן ובת
שרק אדם שהוליד בן ובת , ועוד תנאי חשוב להזכיר

אבל אם אחד מהם , שמסוגלים להוליד מקיים את המצווה
עד שיהיו לו בן ובת המסוגלים , לא קיים את המצווה, עקר

 .(ה' סע, א' סיע "הבע א"ש) להוליד

  
שאמנם על ידי בן ובת מקיימים את מצוות , עוד נוסיף
אבל אמרו חכמים שמצווה להרבות ', פרו ורבו' -התורה 

 .בבנים ובבנות עד כמה שאפשר
  

העולם הזה מיוסד על הבחירה החופשית הנתונה לכל 
וממילא . לחורבנו ו "חלפעול לתיקון העולם או , אדם

ברור שעל כל אחד ואחד מוטלת אחריות אישית על 
ואם זכה לפעול , על המין האנושי ועל העולם כולו, עצמו

הרי הוא נעשה שותף , למען קיומו ושיכלולו של העולם
ג "דומה שמכל תרי, ה בבריאת העולם"כביכול עם הקב

המצווה שמבטאת בצורה הגלויה , המצוות שבתורה
היא , יותר את השותפות שלנו בתיקון העולםוהברורה ב

 .וחינוך הילדים שממילא מסתעף ממנה, מצוות פרו ורבו
  

בהלכה הראשונה בחלק  פסק מרן בשלחנו הטהורכך 
. חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות" :(ז"העאב)

כאילו שופך דמים , וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה
 ."ה שתסתלק מישראלוממעט את הדמות וגורם לשכינ

מובא מעשה  (.י) במסכת ברכות ערכה של מצוה מובאת
את הערך המרכזי שיש , המביע בצורה חריפה מאוד

ושכל מי שמרצונו , למצוות פרו ורבו על פי התורה
 ,דיק גדולאפילו יהיה צ, החופשי אינו מקיים מצווה זו

סופו של דבר . אין לו חלק לעולם הבא ,כחזקיה המלך
הצליח חזקיהו בכח תשובתו לבטל את הגזרה והוסיפו לו 

ד ובהם נשא אישה והולי, על שנותיועוד חמש עשרה שנים 
חטא , היה רשע גמור, מנשה המלך, בנו, ואמנם כן, בנים

אבל מכל מקום שושלת זרע מלכות . והחטיא את ישראל
והרבה צדיקי עולם יצאו מצאצאי , דרכו בית דוד נמשכה

 .מנשה, חזקיהו המלך דרך בנו הרשע

 ו לרגל שמחת הבר מצוה של בנם בכורם "הי אליהוברכת מזל טוב למשפחת 
 . שיזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מילי דמיטב, י"נ נאורה "ה


