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• בראשית בראשיתספר ז פרשת

בראשית  פרשת
הארץ ואת השמים את אלהים ברא א']בראשית [א'

א')המהר"לכתב פרק התורה שאין (נתיב בתורה, הוא כן גם כולו העולם כל 'סדר :
במדרש שאמרו וזה בכללו. העולם  מציאות סדר רק א')התורה א' רבה שהיה (בראשית

כאשר  ולכך הכל, סדר היא בעצמה שהתורה ר"ל עולמו. את ובורא בתורה מביט
וברא  הכל, סדר שהיא בתורה, מביט היה אותו, ולסדר עולמו את לברוא השי"ת רצה

עולמו'. את
לפי  העולם את בורא 'היה בקיצור אמרו לא דלמה המדרש, דברי על להעיר ויש

דייקא. בתורה הבטה פי על נעשתה שהבריאה ההדגשה ומה התורה',
שאסור  ממנו, שיעתיק אחר ספר לפניו שיהיה 'צריך שנינו ס"ת בהלכות אמנם

הכתב' מן שלא אחת אות ב')לכתוב סעיף רע"ד סימן יו"ד כן (שו"ע נהג הקב"ה ואף .
העולם'. את ובורא בתורה מביט 'היה ולכך העולם, בבריאת

גופא  להעולם שיש אלא התורה, עפ"י נברא שהעולם רק שלא למדנו, ומדבריהם
שאין  באופן, יותר. קדומה בתורה הבטה מחייבת שבריאתו כך כדי עד תורה, של גדר

תורה! של תנינא מהדורא אלא העולם בריאת
ל"ז  קובץ 'ישורון' שפירא, משה רבי

הארץ ואת השמים את אלהים ברא א']בראשית [א'
העולם  שאין וראה הדין, במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחילה ה', ברא אמר ולא

הדין למדת ושתפה רחמים מדת והקדים .(רש"י)מתקיים,

ויעוין הוא', ברוך המקום 'ברוך פסח של בהגדה איתא ד'ברוך בהגר"א הנה שכתב
אלא  לא, ותו מחשבה אינה הקב"ה אצל שמחשבה והיינו המחשבה. כנגד קאי הוא'

עולמים. ולעולמי לעד קיימת מציאות זה
בגמ' כעי"ז ח.)ומצינו דכולי (כתובות 'לא חתנים בברכת שמברכים הברכות גבי

אזלינן'. מעשה בתר סבר ומר אזלינן, מחשבה בתר סבר מר הואי, יצירה חדא עלמא



הלבנון ח  ארזי
ברכה  לברך יש מ"ד שלחד עד קיימת, מציאות הינה הקב"ה' ש'מחשבת וחזינן

המחשבה! כפי
פיינשטיין  מיכל יחיאל רבי

הארץ ואת השמים את אלהים ברא א']בראשית [א'
דבריסק,שמעתי הדיין – ריגר זעליג שמחה עם מרבי ביחד הלך הגר"ח שפעם

במקום, שראה חסידות בספר עיין בביתו האיש היה ומשלא א', חב"ד חסיד של לביתו
הטוב  וטבע טוב שהוא משום הוא עולמו את הקב"ה שברא שהטעם שם כתוב ומצא

עם. בלא מלך ואין למלוך, שרצה משום ועוד להטיב,
שלא  הוא הזה הדיון שכל ואמר, הספר את בקפידא הגר"ח סגר זאת כראותו ויהי
ולכך  משהו לו חסר שהיה ודם, בשר כמו כביכול דהקב"ה דמשמע נכון, ולא בסדר
השלימות  בתכלית שלם הוא הקב"ה והלא בזה, החיסרון למלאות בכדי עולמו ברא
משום  רק עולמו ברא הקב"ה אלא חלילה, חסרון שום אצלו שקיים לומר ניתן ולא

רצונו! למען אם כי וחסדו טובו למען לא רצונו, היתה שכך
ממיר[ועמש"כ ירוחם רבי תלכו)המשגיח בחוקותי אם עה"פ תורה', 'דעת הרמח"ל(בספרו מש"כ (בדעת על

להם',תבונות) להטיב שיוכל כדי נבראים לברוא ית"ש הוא שרצה מה וזה להטיב הוא הטוב ש'מחק
היינו  בהבריאה, השי"ת בכוונת רק היתה השאלה להבריאה, טעם כפשוטו שלנו טובתינו ענין שאין
תכונת  היא היא להטיב רצונו כי התשובה והיתה וצורתה, בהבריאה יתברך רצונו תכונת היא מה

באריכות] עוד עי"ש וצורתה, .הבריאה
מבוסטון  סאלאוויציק הלוי דוב יוסף רבי

הארץ ואת השמים את אלהים ברא א']בראשית [א'
כא:)בגמ'איתא מאמר (מגילה ידי על נמי דבראשית העולם, נברא מאמרות בעשרה

היום  מדת ורוח, מים וחושך, אור ובוהו, תוהו וארץ, שמים נבראו הזה שבמאמר נברא,
בחגיגה כדאיתא לילה, ראשון.(יב.)ומדת ביום נבראו דברים שעשרה

מה  מקרי דזה משום המאמרים, בשאר שכתוב כמו 'ויאמר' נאמר לא המאמר ובזה
לאחור ומה יא:)לפנים שנבראו,(חגיגה קודם היה מה בהם להתבונן רשות לנו ואין ,

אור'. יהי ה' 'ויאמר מתחילת רק אלא
חיים  החפץ חתן זאקס, מענדיל רבי




