הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

פרשת יתרו תשע"ג
שבת קודש וברכת המן
בראשית פרק ב פסוק ג

אכ ֲא ֶר ָ ָרא ֱאל ִֹהי ַל ֲע ת:
יעי וַיְ ַק ֵ אֹת ִי ב ָ ַבת ִמ ָל ְמ ַל ְ
וַיְ ָב ֶר ְ ֱאל ִֹהי ֶאת י ַה ְ ִב ִ
רש"י

ויבר ויקדש " ברכו במ #שכל ימות השבת היה יורד לה עומר לגלגלת ובששי לח משנה ,וקדשו במ#
שלא ירד בו מ #כלל והמקרא כתוב על ש העתיד :אשר ברא אלהי לעשות " המלאכה שהיתה ראויה
לעשות בשבת כפל ועשאה בששי ,כמו שמפורש בבראשית רבה )יא י(:
שמות פרק כ פסוק יא

י נ ֵֹתָ #ל ְ:
י ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָמ ָ
ַא ִרכ #/י ֶ
י וְ ֶאת ִא ְֶ ָ .ל ַמ ַע #י ֲ
ב ַָ ֵד ֶאת ִ
רש"י

למע יאריכו ימי " א תכבד יאריכו ,#וא לאו יקצרו ,#שדברי תורה נוטריקו #ה נדרשי #מכלל ה#
לאו ומכלל לאו ה:#
דברים פרק ה פסוק יד

/ב ְזר ַֹע נְ ט/יָה ַעל ִֵ #צ ָ ְ/יְ קֹוָק
ָקה ִ
י ִמ ָ ְיָד ֲחז ָ
ָכ ְר ָ ִי ֶע ֶבד ָהיִ י ָת ְ ֶא ֶרִ 3מ ְצ ַריִ ַוִֹ 4צ ֲא ָ יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וְ ז ַ
י ַל ֲע ת ֶאת י ַה ַ ָת:
ֱאל ֶֹה ָ
רש"י

וזכרת כי עבד היית וגו' " על מנת כ #פדא שתהיה לו עבד ותשמור מצותיו:
ספר רסיסי לילה  -אות מח
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עני #ויבר ויקדש דיו השביעי שאמרו ז"ל )בראשית רבה יא ,ב( בירכו במ #וקידשו במ #והמקרא
נאמר במעשה בראשית שעדיי #לא היה מ #דעיקר הברכה והקדושה נאמרה על עיצומו של יו ועל
כרח דהיינו ה .וזהו עצ קדושת יו השבת כי בו שבת וגו' שהשביתה והנייחא הבאה אחר גמר
המלאכה הוא כשמשיג ומגיע לתכלית הרצו #שכיוו #במלאכתו .ותכלית בריאת העול למענהו
לקילוסו )שוחר טוב ריש מזמור יט( כמו שאמרו ביומא )לח (.כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא
אלא לכבודו .ובכל יו מיוחד היה מי #בריאה מיוחדת היינו התגלות מדריגת כבוד מיוחד כפי בריאת
היו  .שכנגד קבעו חז"ל שירי היו בבית המקדש ביו ראשו #לה' האר 3ומלואה על ש שקנה
והקנה ושליט בעולמו )ראש השנה לא (.פירוש דביו ראשו #הוא התחלת הבריאה לעשות יסוד
לנבראי כמו שכתב הרמב" #בפירוש תוהו ובוהו ורוח וחוש ואור ומי עיי #ש בפני ובשאר
המפרשי דהכל רומז על יסודות הברואי והתחלת כל נברא .ומצד הזה הוא ראשית ההכרה
דנבראי שיש בורא כמו שהכיר אברה אבינו ע"ה על ידי זה דאי אפשר לבירה בלא מנהיג:
ואיתא בסו 9ספר יצירה דכל חכמתו היתה בצירו 9האותיות שבה נבראו שמי ואר 3רצה לומר
יסודי התחלת הבריאה דמזה ההכרה שיש בורא כאשר מגיע לראשית והתחלת הכל .דכל הנבראי
מורכבי ועלולי וכל עלול יש לו עילה עד שמגיע לסיבות הראשונות שה היסודות הפשוטי וג
ה יש לה התחלה בהכרח כי לא עשו את עצמ ועל כרח שיש אחד שהוא עילת כל העילות וסיבת
כל הסיבות .ועל כ #אמרו ז"ל )בראשית רבה ב ,ג( יהי אור זה אברה ואמרו )ש יב ,ט( בהברא
באברה שבשבילו התחלת בריאת העול ואמירת יהי אור וכל מעשה יו ראשו #שהיה למענהו
לקילוסו שיתגלה בזה על ידי אברה אבינו ע"ה שהכרתו על ידי מעשה יו זה היינו על ידי העמקתו
בכל דבר עד שורשו והתחלתו ומההתחלה הבי #שיש בורא .כמו מי שהיה עומד דר משל ביו ראשו#
לבריאת עול וראה בעיניו התחלת בריאת יש מאי #כ היתה הכרת אברה אבינו עליו השלו  .דעל
כ #חיבר ספר יצירה רצה לומר שהוא השיג סוד היצירה על בוריו:

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

