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ְהרֶ
ְאת ָהרֶ ,ו ָ
ֵאית ָרָא ֱאל ִֹהי ֵאת ַה ָ ַמיִ ו ֵ
אְ .ר ִ
רח ֱאל ִֹהי
ָהי ְָתה תֹה ָובֹה ְוח ֶֹ ְ ַעל ְ"נֵי ְתה ְ .ו ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי א ר ַוי ְִהי
ַח ֶפת ַעל ְ"נֵי ַה ָ$יִַ ,וֶ %
ְמר ֶ
א ר.

   
ה .דאמר רבי יהושע ב -לוי כל מעשה בראשית
לקומת -נבראו ,לדעת -נבראו לצביונ -נבראו
שנאמר ויכלו השמי והאר וכל צבא אל תקרי
צבא אלא צביונ.
ראש השנה יא ע"א

ו .בתשובה המיוחסת לרב האי גאו -מסופר כי נשאל
עלידי אנשי קירוא ,-שהתפלאו על פירוש הגאוני,
כאילו שאל הקב"ה כל יצור לרצונו להיברא .א
כאמור ,הכוונה היא כי אילו יכלו לבטא את עצמ
ידוע להקב"ה שהיו בוחרי את צורת .כי "אל
דעות ה' ,הקב"ה יודע ג את הדעות שאינ -באות
לידי ביטוי.
תשובות הגאוני ,לוק ,סימ -כח



  

בראשית פרק א'

ב .וכאשר רצה הש יתבר לברוא את העול ,לא היה
מקו לבראו ,מחמת שהיה הכל אי -סו ,+עלכ-
צמצ את האור לצדדי ,-ועלידי הצמצו הזה
נעשה חלל הפנוי ,ובתו החלל הפנוי הזה נתהוו כל
הימי והמידות ,שה בריאת העול .וזה החלל
הפנוי היה מוכרח לבריאת העול ,כי בלתי החלל
הפנוי לא היה שו מקו לבריאת העול כנ"ל .וזה
הצמצו של החלל הפנוי אי אפשר להבי -ולהשיג
כי א לעתיד לבוא ,כי צרי לומר בו שני הפכי:
יש ואי ,-כי החלל הפנוי הוא עלידי הצמצו,
שכביכול צמצ אלקותו מש ,ואי -ש אלקות
כביכול ,כי א לא כ -אינו פנוי ,והכל אי -סו ,+ואי-
מקו לבריאת העול כלל; אבל באמת לאמיתו,
בודאי א+עלפיכ -יש ש גכ -אלקות ,כי בודאי
אי -שו דבר בלעדי חיותו ,ועלכ -אי אפשר
להשיג כלל בחינת חלל הפנוי בלעדי חיותו ,ועלכ-
אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד
לבוא.
רבי נחמ -מברסלב ,ליקוטי מוהר" -תורה סד סימ -א

ג .ועלכ -יש בודאי בכל דבר ודבר ,שנברא בעול
בחינת התכלית ,כי בכל דבר ודבר יש בו התחלה
וסו ,+דהינו ההתחלה ממקו שנשתלשל
השתלשלות ,עד שנתגש ונתהוה בזה התמונה
והדמות .וג יש בו בחינת התכלית והסו ,+שבשביל
זה נברא ,דהינו שיכולי -ישראל להעמיק עיונ
ולדעת ולהתבונ -בפרטי הבריאה  בתבנית
האיברי ובני -וקומה ודמות וכו' ,של כל דבר
ודבר ,להתבונ -בה גדלות הבורא יתבר ,ולעבדו
יתבר עלידיזה.
ליקוטי מוהר" -תנינא לט

ד .הנה תנועת אחד הדשאי הצומח בעמקי יער או
באחד ההרי הגבוהי או בעמקי היותר עמוקי
אשר לא עבר ש איש ,הנה לא זו בלבד דתנועת
הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפני ולאחור בכל
מש ימי חייו הוא עלפי השגחה פרטית  ...אלא
עוד זאת שג תנועה אחת של דשא פרטי משלי
הכוונה העליונה בעני -הבריאה.
הבעל ש טוב ,כתר ש טוב ,הוספות קעט

ד ְל ַב7
ֹאמר ה' ֱאל ִֹהי לֹא ט ב הֱי ת ָה ָ
ז) .יח( ַוֶ %
ֱ:ה ֵ 9עזֶר ְ8נ ְֶג: 7
ֶאע ֶ
ְאת
ֲד ָמה ָ8ל ַחַ%ת ַה ָ;דֶה ו ֵ
)יט( ַוִֶ %צר ה' ֱאל ִֹהי ִמָ -הא ָ
ד ִל ְרא ת ַמה ְִ %קרָא ל
ָבא ֶאל ָה ָ
ָ8ל ע ַ +ה ָ ַמיִ ַוֵ %
ֶפ ַחָ%ה הא ְמ :
ד נ ֶ
ֲר י ְִקרָא ל ָה ָ
ְוכֹל א ֶ
לע ַ +ה ָ ַמיִ
ד ֵמ ת ְל ָכל ַה ְ ֵה ָמה ְ
)כ( ַוְִ %קרָא ָה ָ
ד לֹא ָמ ָצא ֵעזֶר ְ8נ ְֶג: 7
ל ָ
לכֹל ַחַ%ת ַה ָ;דֶה ְ
ְ
ִיַ -ו=ִַ %ח
ד ַוָ %
ַ"ל ה' ֱאל ִֹהי ַ> ְר ֵָ 7מה ַעל ָה ָ
)כא( ַוֵ %
?חת ִמ ְַ Bלע ָֹתיו ַוְִ %סֹAר ָ ָ:ר ַ> ְח ֶ>@ָה:
ַ
ד
ֲר ָל ַקח ִמָ -ה ָ
)כב( ַוִֶ %ב -ה' ֱאל ִֹהי ֶאת ַה ֵָ Bלע א ֶ
ד:
ְל ִא ָ ה ַוי ְִב ֶא ָה ֶאל ָה ָ
ב ָ:ר
ֲצ ַמי ָ
ד זֹאת ַה ַ" ַע ֶע ֶצ ֵמע ָ
ֹאמר ָה ָ
)כג( ַוֶ %
ֳחה ֹDאת:
ִמ ְ ִָ :רי ְלזֹאת י ִָ=רֵא ִא ָ ה ִ8י ֵמ ִאי Cלק ָ
ח .אד נברא בערב שבת ,ולמה נברא באחרונה? שא
תזוח דעתו עליו אומר לו ]הקב"ה[' :יתוש קדמ
במעשה בראשית'.
תוספתא סנהדרי -פרק א ,ד

ט .אד נברא בערב שבת כדי שייכנס תחילה למצוה.
דבר אחר למה נברא באחרונה משל למל שעשה
סעודה כשמתקי -הסעודה מזמי -האורחי -כ
חכמות בנתה ביתה זה הקדוש ברו הוא שבנה את
העול בחכמה שנאמר ה' בחכמה יסד אר וגו'.
חצבה עמודיה שבעה אילו שבעה ימי בראשית.
טבחה טבחה מסכה יינה אילו ימי ונהרות וכל
צרכי העול .מי פתי יסור הנה זה אד וחוה.
סנהדרי -כג ע"ב

ד ְל ָברָ
מ ְר ִ>י ֲאנִי ְ ִל ִי ַעל ְִ 7ברַת ְנֵי ָה ָ
י) .יח( ַ
ָה ֱאל ִֹהי ו ְִל ְרא ת ְ ֶה ְ ֵה ָמה ֵה ָ$ה ָל ֶה:
מ ְקרֶה
מ ְקרֶה ַה ְ ֵה ָמה ִ
ד ִ
)יט( ִ8י ִמ ְקרֶה ְבנֵי ָה ָ
רח ֶא ָחד ַלֹ8ל מ ַתר
ֶא ָחד ָל ֶה ְ8מ ת זֶה  -ֵ8מ ת זֶה ְו ַ
ד ִמַ -ה ְ ֵה ָמה יִ8ִ -י ַהֹ8ל ָה ֶבל:
ָה ָ
ֵ ֶאל ָמק  ֶא ָחד ַהֹ8ל ָהיָה ִמֶ -ה ָע ָפר
)כ( ַהֹ8ל ה ל ְ
ְהֹ8ל ָב ֶאל ֶה ָע ָפר:
וַ
ד ָהע ָֹלה ִהיא ְל ָמ ְע ָלה
רח ְנֵי ָה ָ
)כא( ִמי י ֵד ַע ַ
רח ַה ְ ֵה ָמה ַהֶ ֹ%רדֶת ִהיא ְל ַמ ָIה ָלרֶ:
ְו ַ
קהלת פרק ג

יא .מפני שמותר האד מ -הבהמה היא הבינה והשכל
קבעו ברכת אתה חונ -ראש לאמצעיות ,שא אי-
בינה אי -תפילה.
שולח -ערו אדמו"ר הזק ,-הלכות תפילה סימ -קטו סעי +א

ֶיה ְותֹר ְו ִסוס ו ְָעגר
ידה ַב ָ ַמיִ י ְָד ָעה מ ֲעד ָ
ֲס ָ
יב ַA .ח ִ
ָ ְמר ֶאת ֵעת ֹנָה ְו ַע ִ$י לֹא י ְָדע ֵאת ִמ ְ ַ"ט ה'.
ירמיה ח:ז

יג .לא רק שבעליהחיי יש לה פחות שכל משיש
לבניהאד ,אלא שאי -לה שכל מכל וכל.
רנה דיקרט' ,מאמר על המתודה' ,עמ' 86

יד .רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר :תשע
מאות ושבעי וארבעה דורות קוד שנברא העול
היתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקדוש ברו
הוא ,ואומרת שירה ע מלאכי השרת ...הקב"ה,
יהא שמו הגדול מבור לעול ולעולמי עולמי,
בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העול כולו,
וברא את השמי ואת האר עליוני ותחתוני.
ויצר באד כל מה שברא בעולמו.
ברא חורשי בעול וברא חורשי באד  זה
שערות של אד.
ברא חיה רעה בעול ברא חיה רעה באד  זה )בני
מעיו( של אד.
ברא קורצי -בעול וברא קורצי -באד  זה אזניו
של אד....
...הרי ובקעות בעול הרי ובקעות באד 
עומד דומה להר נופל דומה לבקעה.
הא למדת שכל מה שברא הקדוש ברו הוא בעולמו
ברא באד.
אבות דרבי נת -פרק שלושי אחד סימ -ג

טו' .מבשרי אחזה אלוה' )איוב יט:כו( – המשל הפנימי
ביותר ,שעל ידו אפשר לבוא פנימה אל תו שערי
ההתבוננות בסודות האלהות – מ -הקצה העליו-
ביותר של עצמות אוראי-סו +ב"ה שלפני
הצמצו הראשו -ועד לקצה התחתו -ביותר של
הסתרת האור האלקי בעול הזה התחתו -שאי-
תחתו -למטה הימנו – הוא נפש האד המלובשת
באיברי גופו .שהרי האד נברא בצל ובדמות
אלהי כביכול ובו כלול הכל.
הרב גינזבורג ,סוד הוי' ליראיו עמ' יז

טז .אמר רבי חייא' :מאי דכתיב ]מהו שכתוב[ַ " :מ ְֵ 9פנ
ְח ְֵ 8מנ" )איוב
מע ַ +ה ָ ַמיִ י ַ
ִמ ַהֲמ ת רֶ ֵ
לה:יא(? " ַמ ְֵ 9פנ ִמ ַהֲמ ת"  זו פירדה שכורעת
ְח ְֵ 8מנ"  זה
מע ַ +ה ָ ַמיִ י ַ
ומשתנת מי; " ֵ
תרנגול שמפייס ואחר כ בועל' .אמר רבי יוחנ:-
'אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי] -הלכות[
צניעות מחתול ,וגזל מנמלה ,ועריות מיונה ,דר
אר מתרנגול שמפייס ואחר כ בועל'.
עירובי -ק ע"ב

     
ַ> ָ$לֵא ָהרֶ
ַ> ָ ֵחת ָהרֶ ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהי ו ִ
יז) .יא( ו ִ
ָח ָמס:
)יב( ַוְַ %רא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהרֶ ְו ִה@ֵה נִ ְ ָח ָתה ִ8י ִה ְ ִחית
ָ8ל ָ ָ:ר ֶאת ְַ 7רַ 8על ָהרֶ:

ֹאמר ֱאל ִֹהי ְלנ ַֹח ֵק ָ8ל ָ ָ:ר ָא ְל ָפנַי ִ8י
)יג( ַוֶ %
ית ֶאת
ֵיה ו ְִה ְננִ י ַמ ְ ִח ָ
ָמ ְלה ָהרֶ ָח ָמס ִמ ְ"נ ֶ
ָהרֶ:
ֲ:ה ֶאת ַה ֵ> ָבה
ֲצי ג ֶֹפר ִק@ִי ַ>ע ֶ
ֲ:ה ְל ָ ֵ> ַבת ע ֵ
)יד( ע ֵ
מח ֶַֹ 8פר:
ו ְָכ ַפ ְר ָ> א ָֹתִ Mמ ַיִת ִ
ֶ
?$ה אֹר ְ
ֲ:ה א ָֹתְ Mל ֵמא ת ָ
ֲר ַ>ע ֶ
)טו( ְוזֶה א ֶ
?$ה ק ָמ ָת:M
לי ָ
 ִ
ָח ְָ M
?$ה ר ְ
ֲמ ִ י ָ
ַה ֵ> ָבה ח ִ
?$ה ְ> ַכ ֶָ@9ה ִמ ְל ַמ ְע ָלה
ְאל ָ
ֲ:ה ַל ֵ> ָבה ו ֶ
)טז( צ ַֹהר ַ>ע ֶ
 ִל ִי
פ ַתח ַה ֵ> ָבה ְ ִצ ָ:ִ >ָ M7י ַ> ְח ִ>ִ ְ ִ%נְ ִ%
ֶ
ֲָ :ה:
ַ>ע ֶ
)יז( ַו ֲאנִי ִהנְ נִי ֵמ ִביא ֶאת ַה ַ$ל ַמיִ ַעל ָהרֶ
רח ַחִ%י ִמ ַ> ַחת ַה ָ ָמיִ ֹ8ל
ֲר  ַ
ְל ַ ֵחת ָ8ל ָ ָ:ר א ֶ
ֲר ָרֶ י ְִגוָע:
אֶ
?>ה
את ֶאל ַה ֵ> ָבה ָ
ב ָ
יתי ִא ָ> ְ ָ
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְ ִר ִ
)יח( ַוה ִ
ֶי ִא ָ> ְ:
ְי ָבנ ָ
ֶי ו ְִא ְ ְ> ָ נ ֵ
בנ ָ
ָ
מ ָ8ל ָה ַחי ִמ ָ8ל ָ ָ:ר ְ ַניִ ִמֹ8ל ָ> ִביא ֶאל
)יט( ִ
ָכר  ְנ ֵק ָבה י ְִהי:
ַה ֵ> ָבה ְל ַה ֲחיֹת ִא ָ> ְ ז ָ
ֶמ:
מַ -ה ְ ֵה ָמה ְל ִמינִָ Mמֹ8ל ר ֶ
)כ( ֵמ ָהע ְ +ל ִמינֵה ִ
י ְל ַהחֲי ת:
ֲד ָמה ְל ִמינֵה ְ ַניִ ִמֹ8ל ָיבֹא ֵא ֶל ָ
ָהא ָ
ְס ְפ ָ>
ֲר יֵכֵל ו ַ
ֲכל א ֶ
?>ה ַקח ְל ָ ִמ ָ8ל ַמא ָ
)כא( ְו ָ
כ ָלה:
ְהיָה ְל ָ ו ְָל ֶה ְל ְ
ֶי ו ָ
ֵאל ָ
ֲר ִצָה אֹת ֱאל ִֹהי ָ -ֵ8ע ָ:ה:
ַע :נ ַֹח ְ8כֹל א ֶ
)כב( ַוַ %
פירוש שפתי חכמי לפס' יב" :כי השחית כל
בשר  אפילו בהמה חיה ועו +נזקקי -לשאינ-
מינ."-
פירוש אב-עזרא לפס' יב" :שכל חי לא שמר דר
תולדתו ועות הנתיב הנטוע הידוע נכו -הוא".
בראשית פרק ו

יח .פרק שירה הוא כנגד פסוקי דזמרה' ,פסוקי דזמרה
דתהו' ,טר שנתקנו פסוקי דזמרה על ידי חז"ל
)כדברי המקובלי( .פסוקי דזמרה נקראח 'שירת
הנבראי' ,ותפקיד בשיעור הקומה של התפילה
לעורר את תודעת האד בתור נברא ,בתור אחד
מיצורי העול הזה וחבר לה.
הרב יצחק גינזבורג' ,אדמה שמי ותהו' ,עמ' רכז





  

יט .מעשה שבא רבי אלעזר ב -רבי שמעו -ממגדל גדור
מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת
נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו
מפני שלמד תורה הרבה .נזדמ -לו אד אחד שהיה
מכוער ביותר אמר לו שלו עלי רבי ולא החזיר
לו ,אמר לו :ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל
בני עיר מכוערי -כמות? אמר לו :איני יודע ,אלא
ל ואמור לאומ -שעשאני כמה מכוער כלי זה
שעשית.
תענית כ ע"ב

כ .ובזה יוב] -ש[כל המכבד את הבריות ,מצד שהוא
בריה נברא ממנו יתבר ,מורה על עצמו שהוא
מכובד מצד האחדות .מה שאי -כ -המבזה שו
נברא כביכול נקרא 'בוזי' ,שנוגע בכבודו יתבר,
ומלבד זה מורה על עצמו שהוא נקלה ונבזה מצד
האחדות.
כתר ש טוב ,הערות וציוני ,סימ -נד

כא .הרבה בריות ברא הקב"ה בעולמו ולא היה העול
ראוי להשתמש בה -וגנז -הקב"ה מ -העול.
שמות רבה תרומה לד ,ב

כב .אמר רב יהודה אמר רב ,מכל מה שברא הקב"ה לא
ברא דבר אחד לבטלה ,ברא שבלול לכתית ,ברא
זבוב לצירעה ,יתוש לנחש ,נחש לחפפית וסממית
לעקרב.
שבת עז ע"ב

כח .אי -אמנה ע חיות – אמנה ע חיות ובהמות אינה
בגדר האפשר ,כי מאחר שאי -הללו מבינות את
הדיבור שבפינו ,איאפשר שיביו או יסכמו לשו
העברה של זכות אליה ,-וג איאפשר לה -להעביר
איזו זכות לזולת; ובלא הסכמה הדדית אי -אמנה.
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כג .עבודתו של הבעש"ט היתה להמשי אלקות
מלמעלה למטה .ולכ -בהיותו נסתר הי' מסבב מעיר
לעיר ומכפר לכפר ,וג לאחר התגלותו עשה כמה
מסעות – בכדי לגלות ולפרס אלקותו ית' ג
לאנשי פשוטי ,ועד שהי' מקרב ג אינ יהודי
ופחותי הער שבה ]כידוע שהראה קירוב ואהבה
לגזלני[ ,ויתירה מזו :שאהבתו היתה ג לחי
וצומח.
כתר ש טוב ,הוספות ,סימ -רנו

כד .מצוה רצד :שלא לשחוט בהמה ובנה ביו אחד.
משרשי המצוה ,שית -האד אל לבו כי השגחת
הש כרו הוא על כל מיני בעלי חיי בכלל ,וע
השגחתו עליה יתקיימו לעול ,כי השגחתו
בדברי זהו קיומ ,ועל כ -לא יבטל מ -המיני-
לגמרי כל ימי עול .וא +על פי שהשגחתו על מי-
האד בפרט ,וכמו שכתבתי למעלה בסדר אשה כי
תזריע עשה ג' ,לא כ -מיני שאר בעלי חיי אלא
דר כלל במי -ישי הש השגחתו ברו הוא ,ועל
כ -נמנענו מלכלות האיל -וענפיו ביחד לרמז זה.
ועוד נוכל לומר בעני -על צד הפשט כמו כ ,-שהוא
לקבוע כנפשנו מדת החמלה ולהרחיק מדת
האכזריות שהיא מדה רעה ,ולכ ,-א +על פי שהתיר
לנו האל מיני בעלי חיי למחייתנו צונו לבל נהרוג
אותו ואת בנו ביחד ,ולקבוע בנפשנו מדת החמלה.
ספר החינו ,מצוה רצד

כה .שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המי ,-א+
עלפי שהתיר השחיטה במי -ההוא ,והנה ההורג
הא והבני ביו אחד או לוקח אות בהיות לה
דרור לעו +כאילו יכרית המי -ההוא.
פירוש הרמב" -לדברי כב:ו

   
כו] .אמר[ רשב"א ]הראית מימי[ ארי סבל צבי קיי
שועל חנוני זאב מוכר קדרות ובהמה חיה ועו +שיש
לה אומנות וה מתפרנסי -שלא בצער וה -לא
נבראו אלא לשמשני ואני לשמש את קוני והלא
דברי ק"ו ]ומה ה[ אלו שלא נבראו אלא לשמשני
הרי ה -מתפרנסי -שלא בצער אני שנבראתי לשמש
את קוני אינו די -שאתפרנס שלא בצער אלא
שהרעותי את מעשי וקפחתי פרנסתי.
תוספתא קידושי -ה,טו

כז .ראה צויתי ובניתי כל העיר ]העול[ וכל אשר בה,
וכאשר הייתי מושל עליה ובונה אותה ככל חפצי כ
אתה תבנה ותעשה מלאכת העול ,מכא -ואיל
יהיה הכל מסור ביד וכול יהיו משועבדי תחתי
ויראי ממ כאשר היו יראי ממני .ועל כ -בצל
אלהי עשה אותו ,לעשות כל צרכי העול ותיקוניו
כאשר הוא עשה בתחילה.
זהר חדש ,מדרש הנעל לבראשית

כט .יותר ממסורת אחת סוברת שמטרתנו בעול הזה
הנה לספר סיפורי .אנשי הצמח והחיה החליטו
שה יספקו מה שאנו ,בניהאד ,צריכי כדי
שנוכל לספר את הסיפורי הנחוצי בשביל ליצור
ולחדש בהתמדה את העול המקודש הזה.
הסיפורי שלנו על האדמה ,המימדשהנויותר
מאנושי של הוויתנו ,צריכי להיות פולחניי באמת
– סימני חיצוניי וגלויי של ח -פנימי ורוחני.
An invitation to environmental philosophy, ed. Anthony
Weston, p. 164

ל .כיו -שיש מנהיג לבירה ,זה העול ,ואי -בו דבר
אחד לבטלה ,מוכרח ]להיות[ ניצול פעיל וחיובי
של העושר ,ואי -מספיק כלל וכלל שלא ישתמשו
בעושר בכיוו -בלתי רצוי ]כלומר – הימנעות מהרס
זה לא מספיק[ ,כי ג היעדר הניצול מפריע את
הסדר בבריאה ,כיו -שכל החלקי שבה צריכי
לסייע באופ -פעיל לתכלית הכללית.
מאגרת הרבי מליובאוויטש ליצחק ב-צבי )י"א ניס -תשט"ז(

 



לא .אמר רב דיקלא דטע -קבא אסור למקצציה מיתיבי
כמה יהא בזית ולא יקצצו רובע שאני זיתי דחשיבי
א"ר חנינא לא שכיב שיבחת ברי אלא דק תאינתא
בלא זמנה אמר רבינא וא היה מעולה בדמי
מותר.
בבא קמא צא ע"ב

לב .א מתכנסי -ה -כל באי העול ,אינ -יכולי -לבראות
יתוש אחד ולזרוק בו נשמה.
ירושלמי סנהדרי -מא ,א
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