בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק טו ,בראשית א – הא' והב' דתורה
למה מתחיל התורה עם
ב'?

הקושיות

(הסדר הוא לפי המבואר להלן
סעי' ה' ולא כבסעי' א')

נקודת הביאור :בתורה יש ב' ענינים :א) לימוה"ת בהבנה והשגה ,ב)
דבקות והתאחדות עם נותן התורה ,קדושת התורה שלמע' משכל .וצ"ל
ברכו בתורה תחלה – ההכרה בעצם התורה שלמע' נהשכל (הא'
דתורה) ואח"כ לימוד בהבנה והשגה (הב' דתורה)*.
וכשלומדים באופן כזה ,הרי זה פועל על:

קבלה

א – תורה שבאצי' ,ב –
תורה שבבי"ע.
התורה מתחיל בב' ללמד
שהתורה שלנו (בבי"ע)
הוא הדרגא שני' דתורה

ירושלמי

האדם הלומד:
לכאו' יש תיבות שמתחילות
א – ארירה ,ב – ברכה.
זכה – כשלומד תורה באופן זכה ,עם קדושת התורה ,נעשית לו סם
התורה מתחיל בב' מלשון בב' שתוכנם היפך הברכה,
ותיבות שמתחילות בא' ותוכנם חיים – נעשה אצלו ענין הברכה (הב' דבראשית ברא),
ברכה.
לא זכה – בלי נותן התורה ,נעשה לו סם מות – הענין דארירה.
טוב וברכה?

מדרש

תמונת הב' דומה להעולם לכאו' העולם נברא ע"י ובשביל העולם:
שפתוחה מצד א' (צפון) התורה ,וא"כ למה לשנות סדר כשמכירים בנותן התורה ,אז מכירים שיש בעה"ב לבירה זו ואפשר
התורה בשביל העולם (ולא
להשלים ולתקן מה שחסר בעולם מזה שרוח צפונית אינה מסובבת.
להיפך)?

תרגום השבעים

(נתן ה' בלב כאו"א...
ו)תרגמו "אלקים ברא
בראשית" (דהיינו שאכן
התחילו עם אות א')

"ונתן לנו את תורתו" פי' שנתן
לנו בבי"ע אותו תורה עמו
שהוא באצי' ,והדרן קושי'
לדוכתא ,למה התורה דאצי'
מתחיל בב'?

א) מזה נראה שיש סברא
להתחיל עם א' (על אף
הסברות הנ"ל)?
ב) למה א"א לתלמי המלך
להבין הסברות הנ"ל ,שמובאים
בתורת אמת ,ובמקום זה
הצטרכו לשנות ולתרגם עם א'
בתחלה?

התורה גופא:
כשלומדים תורה בלי נותן התורה ,נעשה פירוד ויניקת חיצונים (שזהו"ע
דבי"ע ומשם יפרד) ,משא"כ כשיש ההקדמה דברכו בתורה תחלה יש
אחדות עם נותן התורה (ע"ד באצילות).

כהנ"ל שייך רק ליהודי ,אבל הא"י לומד תורה רק כדי לידע המעשה (ז'
מצוות) אשר יעשון ,דהיינו הבנה והשגה ,ואין להם שייכות לעצם
התורב שלמע' מהשגה .ולכן פירשו באופן המובן לא"י שיש רק ענין א'
בתורה  -הבנה והשגה.

* וזהו"ע שמחת תורה ,ששמחים עם עצם התורה ,כתר התורה ,הא"ס שבתורה (הא') ,ואח"ז אפשר לפתוח ולקרוא בראשית ברא (הב').

