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הנגיד המפואר רודף צדקה וחסד
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דמיטב בגשמיות וברוחניות ,ולראות בקיום היעוד
"אימתי קאתי מר לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".
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פתח דבר

ח

ומש "קול מנחם“ ,מהדורת גוטניק ,שיצא לאור לראשונה באנגלית בשנת תשס"ג ,זכה תודה לא-ל
להצלחה רבה .מאז הופיעה כבר מהדורה שנייה ,וזמן קצר לאחר מכן גם מהדורה שלישית ,שכמו
קודמותיה זכתה לתגובות נלהבות מכל חלקי הציבור.

רבים ,שעד הופעת החומש במתכונת זו ,לא היו מודעים לעושר ולעומק המיוחד המצויים במשנתו
של הרבי מליובאוויטש ,זכו להיוודע להם לראשונה ,וגם רבים מאלו שכן נמנו על לומדי ה"שיחות“
במתכונתן המקורית ,מצאו עניין רב גם במתכונת זו ,בזכות מרכיביה הייחודיים וההגשה הקצרה ,הברורה
והתמציתית )כמפורט בהקדמה(.
מעודדים מהצלחת החומש באנגלית ,נטלו על עצמם חברי ההנהלה והמערכת של מכון "קול מנחם“
אתגר נוסף ,לא פחות חשוב מקודמו — לתרגם ולערוך את החומש עם הביאור הייחודי ,לעברית בת-ימינו,
כדי להביא את אורה של התורה כפי שהוא קורן ממשנתו של הרבי לעוד חוג רחב ונכבד של קוראים.
התודה והברכה לצוות "קול מנחם“ שעשה מאמץ ראוי לכל שבח להוציא מתחת ידו דבר מתוקן:
להרב משה שי' מרינובסקי )על תרגום הביאור לפרשיות בראשית ,נח ,לך ,וירא ,חיי שרה ,תולדות ,מקץ,
ויגש ויחי( ,ולגב' יהודית תחי' שבת )על תרגום הביאור לפרשיות ויצא ,וישלח ,וישב( ,ולחברי המערכת:
הרב שניאור זלמן שי' אשכנזי ,הרב יוסף יצחק שי' יארמוש ,הרב מנחם מענדל שי' אנגיעלפי ,הרב משה
שי' לוין ,והרב שמואל שי' רבין.
ואנו תקוה כי הציבור שרצה את פעלינו במהדורה האנגלית יקבל באהדה גם את המהדורה בעברית.
ועל-ידי הפצת מעיינות החסידות חוצה ,נזכה למהר את הגאולה האמיתית והשלימה.

מכון קול מנחם
ראש חודש כסלו תשס"ח

הקדמה

מ

ה מסוגל להוסיף פרשן תורני בן-ימינו לאלפיים שנה של פירושי התורה על ידי חכמי ישראל?
יתכן שהוא ינסה לפרש את התורה כפי שהיא קשורה לזמנים המודרניים .ואולי הוא יסדר מחדש
את הרעיונות של קודמיו ,ויעשה אותם נגישים יותר לדורו .לחילופין ,יתכן שהוא ינסה למצוא
יהלומים של עומק ,על מנת להגביה את לומדי התורה לעבר אופקים חדשים של השראה.
בפירושיו לתורה ,הרבי מליובאוויטש משלב את כל המאפיינים הללו יחד .דבריו הדגישו את
האקטואליות של רעיונות עתיקים לדור שעומד בפני המשימה הלא קלה של הסתגלות לחיים שאחרי
המלחמה בעולם המערבי .קולו נשמע על ידי תלמידי חכמים ,חסידים ולא חסידים ,נשים ,ילדים ,ואפילו
לא יהודים .הבקיאות והשליטה המדהימה שלו בתלמוד ,מדרש ,הלכה ותורת החסידות ,מביאה עומק
וחמימות למבחר רחב של מקצועות התורה .היבול הרחב שלו ,המכיל למעלה ממאה חיבורים שיצאו
לאור ,מוכיח ידע מקיף בכל התחומים של לימוד התורה ,כולל תנ“ך ,תלמוד ,מדרש ,מחשבת ישראל,
מוסר ,קבלה ותורת החסידות .החיבור הכי מפורסם שלו ,שעטוף בשם ”לקוטי שיחות“ ,המשתרע על פני
 39כרכים ,מצטט אלפי מקורות שונים עם אינספור הערות.
ואולם ,קיים תחום אחד מסוים של הכתבים התורניים של הרבי שכנראה בולט יותר מכל השאר
במקוריות שלו :שיחותיו על פירוש רש”י על התורה ,ובלשון הדיבור ”רש”י שיחות“ .אלה התורות שחיבור
זה מבוסס עליהן בעיקר.

ה"רש"י שיחה“
רש“י — ראשי תיבות רבי שלמה יצחקי ) — (1040-1105מספק את מה שנחשב הפירוש היסודי
והבסיסי ביותר בין הפירושים של חכמינו על התנ”ך והתלמוד .פירושו לתורה היה הספר היהודי הראשון
שנדפס )רומא 1470 ,לפה“ס( ,והוא מופיע בכל המהדורות הנפוצות של החומש.
פירוש רש”י נחשב הבסיס להבנת החומש ,והוא הנושא בכרכים רבים של פירושים מיוחדים שמנסים
להסביר את הסיבה המדויקת מאחורי כל פירוש של רש”י .הנחשבים ביותר בין מפרשי רש”י הם” :גור
אריה“ מאת רבי יהודה ליוואי — המהר“ל מפראג ) ,(1512-1609פירוש מאת רבי אליהו מזרחי )(1450-1525
ו”דברי דוד“ מאת רבי דוד בן שמואל הלוי ) (1586-1667מחבר הט“ז )פירוש מרכזי לשולחן ערוך( .אלה הם
רק אחדים מיותר ממאה חיבורים על פירוש רש”י על התורה מאת גדולי המפרשים.
ב ,1964-זמן קצר לאחר הסתלקות אמו ,הרבי התחיל להקדיש חלק מההתוועדויות שלו לפיתוח גישה
מחודשת ללימוד פירוש רש“י על התורה .הדבר נמשך על בסיס קבוע עד  ,1988כאשר במשך השנים הללו
הרבי השמיע יותר משמונה מאות שיחות כאלו שנרשמו ויצאו לאור.
אחד היסודות עליהם מבוססת שיטתו של הרבי היא ההנחה שפירוש רש”י נכתב במטרה להיות מובן
לילד קטן שלומד חומש בפעם הראשונה .הקביעה הזו מבוססת על דברי רש”י עצמו — ”לא באתי אלא
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לפשוטו של מקרא“ )בראשית ג ,ח( .לכן ,כל הסבר של דברי רש”י שדורש ידע קודם בתלמוד או מדרש נדחה
מיד ,כי הילד שמתחיל את לימודו בחומש עדיין לא למד את הספרים הללו .למעשה ,הסבר שמבוסס על
פסוק יותר מאוחר או פירוש יותר מאוחר של רש”י — גם הוא לא מתקבל ,כי ניתן לשער שרש”י מצפה
ממי שלומד את דבריו לדעת לא יותר ממה שכבר למד.
לכן ,בעוד שגדולי המפרשים מסבירים את רש”י בעין הספרות התלמודית והמדרשית ,הרבי טוען
שזו לא הכוונה האמיתית של רש“י ,אלא כל שורה בפירוש רש”י צריכה להיות מובנת באמצעות שני כלים
מרכזיים :א .פשטות .כלומר ,מספיק בסיסי שבן חמש יוכל לקלוט .ב .ידע של הפסוקים ושל פירוש רש”י
עד לנקודה זו.
אבל איכשהו ,דווקא את התשובות הפשוטות ביותר ,הכי קשה למצוא .דווקא הפשטות היא אתגר
קשה ללמדן ,וככל שהלמדן גדול יותר ,קשה לו יותר לאמץ את ההיגיון הפשוט של הילד.
ואולם ,למרות שהרבי הגיע לגדלות עצומה בכל כך הרבה תחומים בתורה )וגם הצטיינות במדעים(,
הוא אף פעם לא איבד את היכולת להתייחס לאנשים פשוטים .וכפי שמישהו אמר על הרבי — ”המוח
שלו הוא של גאון עצום והאמונה שלו היא כמו האמונה הפשוטה של ילד קטן“ .שני המרכיבים הללו
משתקפים בשיחות של הרבי .לאחר שהוא מאתגר את החכמים הכי גדולים ב’מגרש הביתי‘ שלהם ,ברמה
תלמודית ,הוא ממשיך ומציע ביאור שאפילו ילד קטן היה יכול לחשוב עליו ,אילו היה מאמץ את מוחו
במידה מספקת.
בגלל הפשטות והאופי של ’מובן מאליו‘ ,הביאורים של הרבי מאד משכנעים .התכונה הזו מקבלת
חיזוק נוסף באמצעות ניתוח הביטויים של רש”י בדייקנות ,תוך הבהרת הכורח של כל משפט ,מילה
ולעתים גם אות.
כמובן מאליו ,ניתוח יסודי של צורתן המיוחדת ,כמו גם מערכת הכללית ,של הרש”י שיחות ,חורגים
במידה רבה מהיקף ההקדמה הקצרה הזו ,והרבה כבר נכתב על הנושא.1
העבודה הנוכחית היא ניסיון צנוע להגביר את העניין בלימוד השיחות המרתקות הללו בקרב קהל
יותר רחב .כיון שבכל פרשה בתורה יש לערך  16שיחות שכאלה ,כולן יחד מהוות קשת רחבה של נושאים
מרכזיים בכל אחת מ 54-פרשיות התורה .לפיכך ,כאשר הם נמצאות זו לצד זו הם יוצרות מערכת שלימה
של פירוש תורה.
כמובן ,הפרויקט כולו מופיע במידה רבה של חרדת קודש .מתוך מגמה להגיש לקורא את מלוא נוסח
החומש ,יחד עם פירוש רש”י ותרגום אונקלוס ,נותר מעט מקום לצמצם בו את השיחות ,ולמעשה ,לא כל
השיחות נכנסו בספר .לכך יש להוסיף את העובדה שבעצם ,תרגום ועיבוד של השיחות הוא משימה כמעט
בלתי אפשרית .כל שיחה היא מלאכת מחשבת ויצירה אומנותית — שאינספור פרטים ורעיונות משולבים
בה יחד בהרמוניה — וכמו בכל עבודה אומנותית ,ברגע שמוותרים על פרטים מסוימים הבניין כולו נפגם.
כדי להגיש את השיחות בעיבוד סביר ,יש להדגיש ולהבהיר רעיונות רבים ,כך שלא נותר מקום לרעיונות
רבים אחרים שמצויים בשיחה שגם בהם יש פירושים נאים והם עשויים לשמש מקורות השראה.
בכל שיחותיו המוגהות ,הרבי מציין מקורות ומקבילות לרעיונות שלו בדבריהם של גדולי המפרשים.
כך הוא מוכיח בבירור שאין ברצונו שיתייחסו לדבריו בנפרד מתורתם של חכמי ישראל שקדמו לו .לכן,
על מנת להישאר נאמנים לכיוון זה ,הוחלט לכלול ליקוט תמציתי של הפרשנות ה’קלאסית‘ לתורה ,על כל
נושא שמדובר עליו בתוך השיחה .ואולם ,לצורכי בהירות ,במהדורה זו ,דבריהם של גדולי מפרשי התורה
— הבאים במדור ”שאלות בסיסיות“ — והשיחות של הרבי באו במדורים נפרדים )אם כי מקבילים( .מכאן
שניתן להתייחס לחומש עם ה”שאלות בסיסיות“ ,כדבר שלם כשלעצמו.

" .1כללי רש"י“ מאת הרב טוביה בלוי ,מהדורה שניה ,מכיל  (!) 389כללים מחודשים בלקוטי שיחות .ראה גם
חומש "פשוטו של מקרא“ מאת הרב אברהם זאיאנץ ,בהוצאת המחבר .2001
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לבסוף ,כמה רעיונות מתוך המערכת הרחבה של תורת החסידות והוראות מעשיות נכללו גם הם
בעמוד )במסגרות מרושתות( תחת הכותרות ”ניצוצות של חסידות“ )עיונים חסידיים( ו”סוף מעשה“
)הוראות מעשיות( .עיקר וגוף הטקסט )”תורת מנחם“( מיוסד בדרך כלל על ה”רש”י שיחות“ של הרבי
שכאמור מהווים את בסיס התרומה של הרבי ללימוד החומש.
למרות העובדה שספר זה נושא בגאון את שמו של הרבי ,התוכן שלו לא הוגה על ידי הרבי בעצמו ,אם
כי נעשה כל מאמץ להיות נאמנים למקור .בסוף כל ביאור ניתן מראה מקום המפנה את הקורא להמשיך
לעיין בנושא .דברינו במסגרת זו הם לא יותר מאשר ”טעימה“ ,כדי לגרות את הקורא לפתוח את השיחה
בעצמו ,או לבקש מהמורה שלו ללמוד זאת אתו .בעוד שנקטנו כל אמצעי זהירות אפשרי כדי להיות נאמ־
נים לרעיון המקורי ,זה בלתי נמנע שהעיבוד לא יצליח לשמר כראוי ולהמשיך לשאת את הרושם ,ההשפ־
עה והאופי של המקור .לכן אנחנו מפצירים בקורא לא לשפוט את השיחות של הרבי לפי מה שמוגש כאן.
זו בסך הכל דוגמא מדוללת למדי שכוונתה לעודד לימוד נוסף של המקור שהוא מרתק ומאלף.

עוד על העיבוד
בנוסף לנוסח המקורי של החומש ,רש“י ותרגום אונקלוס ,הטקסט נחלק לשישה מדורים :א( ”שאלות
בסיסיות“ .ב( קיצור של המצוות המצויות בכל פרשה על פי ספר החינוך .ג( פירושים של הרבי המחולקים
לארבעה חלקים (1 :תורת מנחם )הסברים של פירושי התורה בפשוטו של מקרא( (2 .ניצוצות של חסידות.
 (3סוף מעשה )הוראות לחיי היום יום( (4 .ביאורים על שם הפרשה ,כפי שמפורט להלן.

שאלות בסיסיות
בגלל מחסור במקום ולמען הבהירות ,נקבעו הקווים המנחים הבאים:
 (1הנושאים הנידונים מוגבלים לאלה שמנותחים בשיחות שעובדו ב“תורת מנחם“.
 (2המפרשים המובאים הם בדרך כלל אלה המצוטטים בשיחות המקוריות.
 (3דברי המפרשים מוגשים כפרפראזה ולא הובאו בלשונם.
 (4לפעמים ,המפרשים מוצגים במדור זה כויכוח .ואולם ,ברוב המקרים ה”ויכוח“ הזה הוא במידה
מסוימת מלאכותי ,כיון שבמקור ,כל אחד מהמפרשים עוסק בשורה ארוכה של נושאים ודבריו המצוטטים
כאן הם רק חלק קטן מפירושו בנידון.
 (5לפעמים ,הרעיונות מסודרים כך שאחד המפרשים ממשיך את הדיבור במקום שקודמו סיים ,גם
אם במקור אין זו צורת הדברים.
 (6כל מפרש מובא כמי שנותן מענה ל‘שאלה בסיסית‘ מסוימת ,למרות שיתכן שבמקור איננו מתייחס
לשאלה הזו ישירות.

תורת מנחם
רק חלק קטן מהשיחות של הרבי שהתפרסמו אכן הוגהו על ידי הרבי בעצמו .הרוב הגדול של משנתו
הם רשימות של שיחות פומביות שנרשמו על ידי חסידים )”הנחות“ .(2חלק משמעותי של השיחות הללו

 .2אלה נאספו ויצאו לאור בשתי סדרות מרכזיות" :שיחות קודש“ ) 50כרכים( ,המכילים התוועדויות מהשנים
תש"י-תשמ"א ) ,(1950-1981יצאו לאור בין השנים  .1985-7ו"התוועדויות“ המכילות התוועדויות מהשנים
תשמ"ב-תשנ"ב ) ,(1982-1992יוצא לאור על ידי "ועד הנחות בלה"ק“ ) 43כרכים(.
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נערך מחדש על ידי קבוצת תלמידי חכמים ,עם הרבה מראי מקומות והפניות לספרות הרבנית לדורותיה,
ולקראת ההוצאה לאור ,עבר הגהה יסודית על ידי הרבי )”לקוטי שיחות“ 3ו”ספר השיחות“.( 4
לשיחה יש אופי מוגדר ,המתואר בתמצית על ידי הרב סלומון:5
"הז’אנר של שיחה ערוכה מכיל בדרך כלל שאלות פתיחה ,מחקר של נושאים ,השערות שנועדו ,לפעמים,
להעניק משמעות חדשה לנושא ולחזור ולקבוע את העניין המרכזי של השיחות ,הארה ביקורתית של הנושא
הנחקר ,וכך לסייע להגיע לפתרון הדילמות שהוצגו בהתחלה“.

החלק המקדים של כל שיחה )”שאלות פתיחה ומחקר של נושאים“( עשוי להיות ,לעתים ,מאוד מסובך.
הרבי עשוי לשאול עד עשר או חמש עשרה שאלות רצופות ,כל אחת מלווה בכמה הוכחות ומבוססת
הגיונית ,כאשר לעתים קרובות השאלות הללו מתמקדות בפרטים דקים כחוט השערה )מה שמוגדר על
ידי הרב סאקס 6כ”מתיחות מיקרוסקופית“( בתוך פסוקי המקורות .לאור הקדמה אינטלקטואלית תובענית
שכזו ,נדרש בהחלט מאמץ על מנת להעריך את הרעיונות ההיפותטיים הכלולים בשיחה.
כדי להפחית את רמת המורכבות ,רוב העיבודים התמקדו במסירת ה”ההארה הביקורתית“ שטמונה
בלב השיחה .ואולם ,הדבר גורם להפחתת ההשפעה של הרעיונות במידה מספקת ,כאשר הפתרון לא
נראה עוד כפותר הרבה ”שאלות פתיחה“ .לכן ,סלומון 7מתייחס בביקורתיות לעיבודים מסוג זה ומכנה
אותם ’שלדים‘.
במהדורה זו ,השתדלנו לשמר במידה רבה את הארת הנושאים ואת הניתוחים שמופיעים בתחילתה
של כל שיחה .כדי להקל על המעיינים ,מקורות שמצוטטים בשיחה ,נרשמו בפני עצמם במדור שנושא את
הכותרת ”שאלות בסיסיות“ .הדבר מאפשר לקורא להכיר תחילה את הדיון הפרשני עליו מדובר בשיחה,
וכן מאפשר לעבד את השיחה עצמה בצורה יותר תמציתית.
עם זאת ,חלק מהשאלות ,ההיפותזות ,והפתרונות שלהם נשמטו למען הקיצור והבהירות .לכן ,על
הקורא לקחת בחשבון שהעיבוד מכיל רק כמה רעיונות שנלקחו משיחה ,אם כי יש לקוות שבסופו של
דבר יש בהם די תוכן משלהם ,למרות שהצורה המעובדת שונה במידה רבה מאד מצורתן של השיחות
המקוריות .ומלבד ההשמטות וסדר הדברים ,פעמים רבות העריכה היא בהתאם לאופיו של ספר זה.
ואף-על-פי-כן ,כל הרעיונות שנכללו בעבודה זו נמצאות בדברים הנדפסים של הרבי .העורך נקט
זהירות מרבית לא להוסיף דברים משלו ,ורק בהזדמנויות נדירות הוסיף הערה קצרה או הפניה נוספת
— המוגדרים בבירור על ידי חצאי אריח.
ולסיום ,עוד הערה חשובה :בנוסף לשאיבת חומר מתוך סדרת ”לקוטי שיחות“ ,פנינו לא מעט גם
ל”הנחות“ — רישומים של השיחות של הרבי שלא הוגהו על ידו )ראה הערה  2לעיל(.
זאת ,משום שאף כי ה”הנחות“ הללו לא הוגהו על ידי הרבי ,הם נותרו המקור היחיד הקיים של הרבה
משיחותיו על רש“י והסמכנו עליהם לא מעט .החלטה זו התבססה במידה רבה על דברי הרבי עצמו
בהקדמה לספר של ”הנחות“ משיחות הרבי מליובאוויטש החמישי )רבי שלום דובער שניאורסאהן נ“ע(
שהרבי הוציא לאור בשנת :81946

 .3יצא לאור על ידי "ועד להפצת שיחות" בין השנים  39) 2001–1962כרכים(.
 .4מכיל שיחות מהשנים  ,5747-5752יצא לאור על ידי "ועד להפצת שיחות" ב 12כרכים.
” .5הוראות חינוכיות של רבי מנחם מ .שניאורסאהן“ מאת אריה סלומון )ג'יסון אהרונסון ,(2000 ,עמ' .25
” .6לימודי תורה“ מאת הרב יונתן סאקס ,הרב הראשי לממלכה המאוחדת וחבר העמים הבריטי .יצא לאור על
ידי מוסדות ליובאוויטש בבריטניה ).(1986
 .7שם ,עמ' .324
 .8ספר השיחות ,תורת שלום ,הוצאת קה"ת ,עמ' .iii
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"אבל בשים לב לזה ,אשר כותבי הרשימות כולם ,היו חסידים ותיקים אשר כל דבור והגה של רבם קדוש
היו להם ,אין כל ספק ,אשר השתדלו ככל יכולתם לשמור על לשון הרב שלא להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו .ואף
שאפשר שמפני אריכות השיחה וכיוצא בזה טעה הרושם באיזה תיבות ,ובפרט במקום שכתב בלשון הקודש
והשיחה הרי נאמרה באידית ולפעמים לא כוון בהעתקתו ,אבל בכללות הענינים בודאי מדויקים הם“.

ניצוצות של חסידות
מסורת היא שבנוסף להסברת החומש ברמת הפשט ,פירוש רש”י על התורה מכיל רמזים לעניינים
רוחניים .9ואכן ,כמעט כל אחת מה״רש”י-שיחות“ של הרבי נחתמת בביאור שיסודו בקבלה וחסידות.
רבים מהרעיונות הללו נכללו במדור שכותרתו ”ניצוצות של חסידות“ וחלק חשוב מהדברים מעובד בצורה
שתתאים גם לקורא חסר רקע קודם בקבלה וחסידות .רעיונות רבים מצוטטים גם משיחות נוספות ,וכן
ממאמרי חסידות של הרבי.

סוף מעשה
’חותמת איכות‘ נוספת המייחדת את משנתו של הרבי היא דגש חזק על יישום פרקטי של מושגי
התורה בכל יום ויום בחיים המודרניים .הרבי הזכיר פעמים רבות שהמילה ”תורה“ היא מלשון ”הוראה“.10
ומבחינת הרבי אף אחת מהשיחות — גם אם היא עוסקת בנושא נעלה ונשגב — לא יכולה להישאר ברמה
האקדמית-עיונית בלבד.
ברוח זו ,כללנו בספר זה גם הרבה הוראות מעשיות שמצויות בשיחות .שוב ,הגבלות של מקום אילצו
ללקט רק מעט מהרעיונות הללו ולהביא אותם בצורה תמציתית.

שם הפרשה
הרבי נהג להתייחס תדיר למשמעות השם של כל פרשה ,והסביר איך השם משקף את התוכן של כל
הפרשה .11רעיונות לדוגמה משיחות אלו נכללו בהקדמה לכל פרשה.

רשימת מצוות
בסיום כל פרשה מופיע סיוע נוסף — קיצור של כל המצוות המצויות באותה פרשה .ואולם ,על הקורא
לדעת שנושא מנין המצוות נתון לחילוקי דעות בין המפרשים .אנחנו הלכנו בעקבות ספר החינוך ,כיון
שהכללים שלו מתאימים לסדר פרשיות השבוע.

הפטרות
במהדורה זו כללנו את נוסח ההפטרות )עם פירוש המצודות( — הן למנהג חב"ד והן למנהגים נוספים
— והבאנו סיכום קצר של תוכן העניינים וכן אי אלה רעיונות וביאורים ממשנתו של הרבי שיש בהם כדי
לשפוך אור על נושאים מרכזיים בהפטרות.

 .9ראה לקוטי שיחות חלק ה ,עמ'  1והערה  4שם .מקורות שצוטטו בספר כללי רש”י ,פרק י"ז.
 .10ראה זוהר ח"ג נג ,ב .הרב סלומון ,הוראות חינוכיות )צוטט לעיל ,הערה  ,(13עמ'  94-5ומקורות שצוטטו שם.
 .11ראה לקוטי שיחות חלק ה' עמ' .57
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נקודות וטעמי המקרא
במהדורה זו ,הניקוד וטעמי המקרא בנוסח החומש נערכו בצורה אחידה על פי מקורות מדויקים.
הלכנו בעקבות שלוש מקורות (1 :חומש ”תורה תמימה“ (2 .תנ”ך ”קורן“ המפורסם (3 .תנ”ך על פי כתר
ארם צובה וכתבי יד נוספים ,בעריכת הרב מרדכי ברויאר )בהוצאת מוסד הרב קוק(.
במקרה של שינויי נוסח בין אלה ,נהגנו לפי הרוב ,אלא אם כן היה מקור אחר )מנחת שי וכיו”ב(
שתומך בנוסח המיעוט )ברוב מקרים אלה צויין נוסח האחר בהערה( .כאשר קיימת סתירה בין חומש
תורה תמימה לשתי מקורות האחרים וההבדלים בולטים קצת ,הדפסנו נוסח אחת בפנים החומש והאחרת
צוינה בהערה.
האמור מתייחס לכל מערכת הניקוד וטעמי המקרא ,למעט מתג )קו מאונך מתחת למילה שבדרך כלל
נועד לסמן נחץ משני חוץ מהברה המוטעמת(.
ביחס למתג ,אימצנו את הקווים המנחים הבאים:
 (.1מתג ’קל‘ רגיל שמופיע בכל הברה פתוחה שאין מיד אחריו הטעמה עיקרית או מתג אחר ,נדפס
בכל מקרה מתאים ,וכן בהברה האחרונה המתאימה ,גם אם יש הברה ראויה במילה הקודמת )כמו ב,1-
בשונה מ.(3-
 (.2מתג לפני ה‘ או ח‘ במילים עם שורש ה-י-ה או ח-י-ה נדפס בכל מקרה )כמו ב (1-גם בשמות עצם
הנגזרים מן שורשים הללו )כמו ב.(3-
 (.3מתג לפני שתי אותיות זהות ,שהראשונה מהן מבוטאת בשווא ,גם הוא מצויין תמיד )כמו ב,(1-
למעט מילים שבהם המסורת מחשיבה את השווא לנח )כפי הנראה מתוך .(3
 (.4מתג בהברה סגורה המכיל תנועה גדולה ,מצויין גם הוא תדיר) ,כמו ב ,(1-מלבד כאשר על ידי
השימוש בו יתחייב להשמיט מתג ’קל‘ בהברה שלפניו )המופיע ב.(3-
 (.5מתג בהברה סגורה )הנקרא ”כבד“( מופיע בהתאם להופעתו ב) 3-בשונה מ.(1-
 (.6מתג בהברה פתוחה לאחר הטעם העיקרי ,מצוין רק אם יש יותר ממקור אחד.
 (.7מתג מופיע במילה ”ויהי“ אם היא מוטעמת בטעם ”פשטא“ או מוקפת למילה הבאה.
 (.8מתג לפני עיצור גרוני בסוף המילה — על פי .3
 (.9מתג ביחד עם שווא — על פי .3

הנוסח של פירוש רש“י
הנוסח של פירוש רש“י על התורה הוכן על פי הוראות הרבי מליובאוויטש שנדפסו בחומש ”שי למורא“
)ירושלים ,תשס“ג( :א( הרבי הורה למו”ל החומש האמור לא לשנות מהנוסח של פירוש רש”י המצוי
בחומשים הנפוצים בדורות האחרונים .ואילו שינויי נוסח יקבלו ביטוי רק בהערות.
ב( העובדה שרש”י בדרך כלל לא מציין מקורות לפירושיו ,היא מכוונת .לכן ,אין לכלול מראי מקומות
בתוך גוף הטקסט )למעט אלה שנכתבו על ידי רש“י עצמו(.
ג( אף שרש”י עצמו לא השתמש בסימני פיסוק ,אולי יש להצדיק הוספה של סימנים כאלה על ידי
המו”ל.

v n se v

הוקרה
אבקש להודות מעומק הלב לאנשים הבאים:
ר’ שמואל דובוסקי — על מאמציו המתמשכים והמסורים בעריכה ובבדיקה של עבודה זו;
הרב דובער בעל ,הרב משה לוין והרב יוסף יצחק יארמוש — על הגהה מדויקת בפירושים ובטקסט הערוך;
הרב שמואל רבין — על עריכת הניקוד וטעמי המקרא בחומש.
הרב מרדכי סופרין ,הרב שלום אזדבא ,הרב העשיל גרינברג ,הרב יוסף יצחק גרינברג ,הרב אורי קפלון,
הרב דניאל לוי — על עזרתם.
רעיתי חני — על העידוד המתמשך שלה.
הורי והורי רעיתי — על תמיכתם בכל עניינינו.
כל אלו שנטלו חלק בחינוך ובהתפתחות שלי ,רבים הם מכדי לפורטם כאן ,אך ברצוני להזכיר במיוחד
את המשפיע שלי ,הרב יוסף יצחק )”פיצי“( ליפסקר ע”ה שמשמש לי מקור השראה בחיים על בסיס
יום יומי.
תמיכתו של הרב מאיר הכהן שיחי’ גוטניק איפשרה את הוצאתו לאור של החומש ”קול מנחם“
בלשון האנגלית .שמו ייזכר לעד כמי שגרם ללימוד תורת רבינו בקנה מידה רחב מאד ,חסר תקדים.
הנגיד המפורסם ,רודף צדקה וחסד ר’ לוי שיחי’ לבייב נדבה רוחו להיות הפטרון של המהדורה
העברית הנוכחית .ויהי רצון שהוא ורעיתו מרת אולגה שתחי’ ,ירוו רוב נחת מצאצאיהם ,ומתוך בריאות
ואושר יזכו לראות את ההשפעה הגדולה שתהיה ברצות ה’ למהדורה זו על לימוד תורת רבינו של רבבות
מאחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר ,עד ביאת גואל צדק.
הכרת טובה מיוחדת חבים אנו גם לפטרון הגדול של מכון ”קול מנחם“ ר’ דוד שי’ סלאגער ,שבחזון
לבו הבחין בצו השעה ,ש”תורת מנחם“ תהיה בהישג יד לכל בית ישראל ,על ידי ביאור שווה לכל נפש.
ויהי רצון שבקרוב נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ,כאשר כל בני ישראל יהיו פנויים לקיים את
מצוות ה‘ וללמוד את תורתו.

חיים מילר
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לעולה לתורה

The person
who isספר
called
the,1Torah
takesבאמצעות
hold of the
handles
of theאוחז
Seferלתורה
Torahהעולה
with
בטליתו
התורה ונוגע
 אתto
פותח
הטלית שלו
התורה
בידיות ספר
1
2Torah and, with his tallis (or the belt of the Torah) touches
his
tallis
,
unrolls
the
Sefer
 בשלב.הקריאה ונושק לכך2 )או באמצעות האבנט של ספר התורה( במקומות ההתחלה והסיום של
the beginning and end of the reading. The scroll is then closed, he turns slightly to the
: פונה מעט ימינה ואומר,זה הוא סוגר את ספר התורה
right and says:

*

*

.KxŸan
 d ii z` Ekx A
¨
The congregation
:הקהל עוניםresponds:
*

.c¤re mlFr§l KxŸand ii KEx¨A
The person:ממשיך
called לתורה
to the העולה
Torah continues:
*

:c¤re mlFr§l KxŸand ii KEx¨A

Ep«¨A xg«¨A xW` ,m¨lFrd K¤l«n Epi«d÷` ii dY`
ii dY` KEx¨A .FzxFY z` Ep«¨l oz«pe ,miO©rd l¨Mn
:dxFYd ozFp

KEx¨A

The person .בלחש
called קורא-הבעל
to the Torah
reads along
with
the לתורה
readerהעולה
in an undertone.
עםnow
התורה יחד
את פסוקי
קורא
Afterבאמצעות
the reading
is complete,
personבסיום
calledנוגע
to לתורה
the Torah
touches
the
endלאחר
and the
 )או3בטליתו
הקריאהthe
ובהתחלת
העולה
,הקריאה
סיום
beginning3 of the reading with his tallis (or belt of the Sefer Torah) and kisses it.
: פונה מעט ימינה ואומר, הוא סוגר את ספר התורה.האבנט של ספר התורה( ונושק לכך
He then closes the scroll, turns slightly to the right and says:

Ep«¨l oz«p xW` ,m¨lFrd K¤l«n Epi«d÷` ii dY`
dY` KEx¨A .Ep«¥kFz§A rhp m¨lFr iIge ,zn` zxFY
:dxFYd ozFp ,ii

KEx¨A

After the reading
complete,
called
to the
Torah
staysסיום
at the
bimah until the
 סיוםis
לאחר
הבימה עדthe
עלperson
נשאר לעמוד
לתורה
העולה
,הקריאה
לאחר
next reading.(התורה
is concluded
(or,עדif,האחרונה
it is the העליה
last reading,
Torah is raised).
הגבהת ספר
 אם זו,)אוuntil
הבאהthe
הקריאה

. לא באמצעות הטלית, האחיזה בידיות היא ישירות: הנהגת הרבי.ספר המנהגים
, הנגיעה על ידי הטלית )לא בכנף או בציציות כי אם בטלית עצמה( היא בהתחלה: הנהגת הרבי.ספר המנהגים
.בסוף ובהתחלה
, הנגיעה על ידי הטלית )לא בכנף או בציציות כי אם בטלית עצמה( היא בסוף: הנהגת הרבי.ספר המנהגים
.בהתחלה ובסוף

.1
.2
.3

ב

שנות נשיאותו הראשונות נהג
רבינו הזקן לומר ברבים כי:

"יש לחיות עם הזמן“.
על ידי אחיו מורינו הרב ר’ יהודה
לייב גילו זקני החסידים שכוונת
הרבי ﬣיא שיש ”ﬥחיות“ עם
פרשת השבוע ופרשת היום של
הסדרה השבועית .לא רק ללמוד
את פרשת השבוע בכל יום ,אלא
”לחיות“ עמה.
)היום יום ,ב' מרחשון(

[

,hatrc

,arp

[

שם הפרשה

התורה מתחילה באות בי"ת )בראשית( ,שהיא האות
השניה באותיות האל"ף–בי"ת .לכאורה ,מתאים יותר
להתחיל באות אל"ף ,שהיא האות הראשונה?
נאמר על כך בתלמוד ירושלמי )חגיגה ב ,א( ,שאין ראוי
להתחיל את התורה באות אל"ף ,כיון שאות זו היא האות
הראשונה במילה "ארורה“ ,בעוד שבי"ת היא האות הראשונה
במילה "ברכה“.
ויש לתמוה :הרי יש גם הרבה מילים חיוביות בלשון
הקודש שמתחילות באל"ף ,וכן לאידך ,הרבה מילים שליליות
שמתחילות בבי"ת ,ומדוע האות בי"ת מזוהה במיוחד עם
ברכה?
אלא :התורה מתחילה באות השניה מאותיות האל"ף
בי"ת ,כדי לרמז שקריאת הטקסט היא ,בעצם ,השלב השני
בלימוד התורה .אולם ,לפני שהאדם מתחיל ללמוד את
הפסוק הראשון בתורה ,עליו לבצע דבר נוסף — להכין את
עצמו לקראת לימוד תורת ה' יתברך.
בכלל ,לימוד התורה מחייב את האדם בשני דברים שונים.
מצד אחד ,זו מצוה ,ככל המצוות ,שמחברת את האדם עם

[

ה' ,ולכן האדם צריך להבין ולהרגיש בעת הלימוד ,שכעת הוא
מתקשר ומתחבר לה'.
מאידך ,לימוד התורה דורש מהאדם ריכוז מלא בנושא
הנלמד ,ואילו אם יחשוב על ה' במהלך לימוד התורה ,לא יוכל
להתרכז בנושא המדובר.
הפתרון לבעיה זו הוא על ידי כך שלפני שפותח את הספר,
יקדיש מספר דקות כדי להתבונן בכך שהוא עומד ללמוד את
חכמתו האין-סופית של הקב"ה .ואחרי ההכנה הראויה הזו
יתחיל ללמוד.
וזו הסיבה שבגללה התורה מתחילה בבי"ת ,כדי לרמז
ללומד שהלימוד הוא רק השלב השני של המצוה הזו ,אך
תחילה יש לבצע הכנה פנימית ,שהיא האל"ף של מצוה זו.
כשהאדם אכן מתייחס אל הלימוד עצמו כשלב שני,
ותחילה הוא מקיים את ההכנות הראויות ,הרי הוא זוכה
שחייו יתברכו .וזו כוונת התלמוד הירושלמי ,שהבי"ת
בתחילת התורה רומזת לברכה.
)על פי לקוטי שיחות חלק טו ,עמ'  1ואילך; שם עמ' (326
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:אַרְ עָ א

א בְּ קַ דְ ִמין בְּ ָרא ְי ָי יָת ְשׁמַ יָּא וְ יָת
ב וְ אַרְ עָ א ֲהוַת צַ דְ יָא וְ רֵיקַ נְ יָא ַוחֲשׁו ֹכָ א
פָּ רַשׂ עַ ל אַ פֵּ י תְ הו ֹמָ א וְ רוּחָ א ִמן קֳ דָ ם ְי ָי
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'turc ,hatrc unf wudu ohvkt trc ,hatrc rnut v,t itf
v"cev ka urucs ,kj, rnukf 'gauvc wv rcs ,kj, uk vnusu
u k t a t c , u r u v k r n t , o t u /8 w u d u g a u v k t w v r n t h u g a u v c
,utren lk ahu 'ukt trc kfv ,hatrc uaurhpu 'utrcb vkj,
h,ks rdx tk hf unf ',jt vch, ohygnnu obuak ohrmena
a r h p t k u '10 e a n s k h j , t t a h u n f / r d u x v h n a r h p t k u '9 h b y c
o s t a u r j h o t a r h p t k u '11 o h r e c c a u r j h o t u n f u ' u b t a h h n
, h a t r n s h d n a r h p t k u '12 , h r j t , h a t r n s h d n u n f u ' o h r e c c
kg vn, if ot /(kf ,hatrc itfc ifu h’’f) /rcs ,hrjt rcs
kg ,pjrn ohvkt juru ch,f hrva 'unse ohnv hrva 'lnmg
ohrjutnvu ohnsuev rushxc trenv vkd tk ihhsgu 'ohnv hbp
'.rtk ohnv unsea ',snk tv 'v,hv h,n ohnv ,hhrc oukf
trenv snhk tk ljrf kg 'utrcb ohnu atn ohnava sugu
rnt tku /ohvkt trc :oukf ohrjutnvu ohnseunv rsxc
vtru 'ihsv ,snc u,utrck vcajnc vkg vkj,ca 'wv trc

vru,v ,t khj,vk lhrm vhv tk 'ejmh hcr rnt /,hatrc (t)
'ktrah vc uuymba vbuatr vumn thva 'ofk vzv asjvn tkt
ovk ,,k ungk shdv uhagn jf ouan ',hatrcc j,p ogy vnu
' o , t o h y x h k ' k t r a h k o k u g v , u n u t u r n t h o t a '1 o h u d , k j b
ka .rtv kf 'ovk ohrnut ov 'ohud vgca ,umrt o,acfa
vb,b ubumrc 'uhbhgc rah ratk vb,bu vtrc tuv 'thv v"cev
iht / t r c , h a t r c : u b k v b , b u o v n v k y b u b u m r c u ' o v k
vru,v khcac 2k’’zr a’’nf 'hubars tkt rnut vzv trenv
'4 u , t u c , , h a t r u t r e b a k t r a h k h c a c u '3 u f r s , h a t r , t r e b a
'.rtu ohna ,hhrc ,hatrc 'uvarp lf uyuapf uarpk ,tc otu
/rut hvh ohvkt rnthu '(’ udu) lauju uvcu uv, v,hv .rtvu
ota 'unse ukta rnuk vthrcv rsx ,uruvk trenv tc tku
'wudu ohnav ,t trc vbuatrc 'cu,fk uk vhv 'lf ,uruvk tc
unf 'uhrjtka vch,k eucs ubhta trenc ,hatr lk ihta
;t '7 l b d s , h a t r '6 u , f k n n , h a t r '5 o h e h u v h , f k n n , h a t r c

שאלות בסיסיות
 רש"י לא מתכוין לומר שהחלק שמבראשית:נחלת יעקב
 אלא השאלה,“ לא יהיה כתוב כלל...עד "החודש הזה לכם
 למה התורה מתחילה בתיאור סיפורי ולא עם התוכן:שלו היא
 יחד עם כל הסיפורים,העיקרי שלה — המצוות? סיפור הבריאה
 יכולים להופיע בסוף החומש או בספר,שבאים בעקבותיו
!בפני עצמו
()פסוק א

?“● מה פירוש המילה "בראשית

 בראשית: המילה "בראשית“ חייבת את פירוש המדרש:רש"י
 ה' ברא את העולם, כלומר.(פירושו "ב' ראשית“ )שתי התחלות
 התורה שנקראת "ראשית:בשביל שנים שהם בבחינת התחלה
“ ובני ישראל שנקראים "ראשית תבואתה,( כב,דרכו“ )משלי ח
.( ג,)ירמיה ב
 מנין. המילה "בראשית“ כתובה בלשון יחיד:משכיל לדוד
, התורה ובני ישראל? אלא,לרש"י שמדובר על שתי התחלות
 היינו כפי שהם,רש"י מתיחס לבני ישראל כלומדי ושומרי תורה
.נחשבים שני חלקים של מציאות אחת שלמה וגדולה

?● מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם
()פסוק א

 התורה היתה צריכה להתחיל במצות: אמר רבי יצחק:רש"י
 שהיא המצוה הראשונה,( ב,“ )שמות יב..."החודש הזה לכם
 למה התורה מתחילה ב"בראשית“ ובסיפור.שנצטוו ישראל
?הבריאה
 "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת: נאמר בפסוק,אלא
 ה' סיפר לבני ישראל את סיפור, כלומר.( ו,גוים“ )תהלים קיא
: כדי שאם יבואו אומות העולם ויטענו לבני ישראל,הבריאה
,“( שכבשתם ארצות שבעה גוים )שישבו בכנען,"לסטים אתם
 ונתן, הוא בראה. כל הארץ שייכת לקב"ה:בני ישראל יענו
, הארץ היתה ברשותם,אותה למי שישר בעיניו! כאשר ה' רצה
! נטלה מהם ונתנה לנו,וברצונו
 מה הסיבה שהתורה: לרש"י היה קשה:שפתי חכמים
 ואם, והרי התורה ניתנה בשביל המצוות,מתחילה בסיפורים
? הסיפורים אינם שייכים לתורה,כן

 י, ישעי' מו12  יב, עמוס ו11  ד, ישעי' ח10  י, איוב ג9  ב, הושע א8  ד, דברים יח7  י, בראשית י6  א, שם כו5  ג, ירמי' ב4  כב, משלי ח3  ו, ב"ר א2  ו, תהלים קיא1

, ha t r c , a r p - , h a trc rp x
hWar

'ihsv ,snk vp,au ohnjr ,sn ohsevu 'ohhe,n okugv ihta
uv, ( c ) :13 o h n a u . r t o h v k t w v , u a g o u h c c h , f s u b h h v u
uvc kg onu,anu vvu, osta 'iunnau vn, iuak uv, /uvcu
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תורת מנחם

❧ מה קשה לרש"י?

אבל אם אכן זו השאלה של רש"י ,מה התשובה שלו?

)פסוק א(

השפתי חכמים מפרש ,שהיה קשה לרש"י ,מדוע התורה —
שהיא ספר של המצוות — מכילה גם סיפורים.
אולם ,קשה לומר שזה הקושי של רש"י ,שהרי ישנם סיפורים
רבים בתורה ,וביחס אליהם לא שואלים מה ההכרח להביא אותם.
מכאן ,שעצם הבאת סיפור בתורה אינו קושי הדורש ביאור.
יש מקום לטעון ]כפי שטוען הנחלת יעקב[ שלרש"י לא היה
קושי בעצם ההכללה של הסיפורים ,אלא הפריע לו למה התורה
מתחילה בתיאור סיפורי במקום בתוכן העיקרי שלה — המצוות?
הדיווח על הבריאה ושאר הסיפורים היו יכולים לבוא בשלב
מאוחר יותר!

[

●

ניצוצות של חסידות

[

הרי לפי רש"י ,סיפור הבריאה נכתב כאן ,בתחילת התורה ,כדי
להשיב על טענה אפשרית של אומות העולם — שבני ישראל
מחזיקים בארץ ישראל שלא כחוק ,ועל זה נשיב להם — שהארץ
ניתנה לנו על-ידי הבורא.
אולם תשובה זו נכונה ,גם אם היא תכתב בשלב מאוחר יותר
בתורה .אם כן ,אם אכן מה שהפריע לרש"י זה מדוע התורה פותחת
בסיפור הבריאה — הוא לא מספק לנו מענה.

שאלות נוספות על רש"י
 (1רש"י אומר שהיה ראוי להתחיל מ"החודש הזה לכם"...
)שמות יב ,ב( שזו המצוה הראשונה .אולם ,בספר בראשית כתובות

[

סוף מעשה

[

בראשית ...והארץ היתה תוהו ובוהו“ .הקב"ה רוצה
שיעשו לו דירה-בית בעולמות התחתונים )מדרש תנחומא,
נשא טו( .לכן העולם התחיל בשממה — המצב הנחות
ביותר — ולתוך המצב הזה באו ונוספו האור ,התורה
והעם היהודי.

לפי רש"י )פסוק א( ,ספר בראשית נכתב כדי להשיב
לטענת אומות העולם ביחס לבעלותנו על ארץ ישראל.
ואולם ,זה נראה תמוה מאוד לומר שכל חומש בראשית
וכל הפסוקים שעד פרק יב בספר שמות נכתבו בעיקר כדי
לענות תשובה על טענה שאולי תבוא על ידי נכרים!

● ורוח אלקים )כסא הכבוד של ה'( מרחפת על פני המים.
חכמינו אומרים ש"רוח“ זו היא "רוחו של משיח“ שריחפה
על פני המים )בראשית רבה ב ,ד .ח ,א( .מכאן אנו רואים
שהמושג "משיח“ קדם אפילו למושג האור ,שהרי "רוח
אלוקים“ — "רוחו של משיח“ )פסוק ב( קדמה לבריאת
האור )פסוק ג(.

אלא שלאמיתו של דבר ,יש במילים הללו מסר חזק
מאד לבני ישראל ,עד שרש"י מצא לנכון לקבוע אותו
כ'פתיחה‘ לפירושו לתורה.

● "ורוח אלקים )כסא הכבוד של ה'( מרחפת“ .הקבלה
מלמדת שכוונת הבריאה היא להעלות  288ניצוצות
אלוקיים שטמונים בעולם הגשמי .מספר זה נרמז במילה
"מרחפת“ שמכילה את האותיות רפ"ח ,בגימטריא .288
)על פי ספר השיחות תנש"א עמ'  ;63שם עמ'  ;804שם תשנ"ב עמ' (459

 13ב"ר פי"ב

יהודי לומד ,מיד עם ההתחלה של לימוד התורה ,כי
למרות העובדה שבני ישראל הם עם קטן ומיעוט ,בכל
זאת ,התורה מעניקה לנו כוח לא להתפעל מאומות העולם.
יש לנו את היכולת להתמודד עם הביקורת של לא יהודים
ולשמור את המצוות בגאון .זאת ,בזכות ההכרה הברורה
בכך שה' ברא את העולם בשביל מטרה זו עצמה )ראה רש"י
פסוק א(.
)על פי שיחת שבת בראשית תשמ"א(
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ְמנ ְַשּׁבָ א עַ ל אַ פֵּ י מַ יָּא :ג ַואֲמַ ר ְי ָי יְהֵ י
נְ הו ֹ ָרא ַו ֲהוָה נְ הו ֹ ָרא :ד ַו ֲחזָא ְי ָי יָת נְ הו ֹ ָרא
ֲארֵי טָ ב וְ אַפְ רֵישׁ ְי ָי בֵּ ין נְ הו ֹ ָרא וּבֵ ין
חֲשׁו ֹכָ א :ה וּקְ ָרא ְי ָי לִ נְ הו ֹ ָרא יְמָ מָ א
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שאלות בסיסיות

● למה הבדיל ה' בין האור ובין החושך?

)פסוק ד(

רש"י :גם כאן זקוקים אנו לדברי המדרש :ה' ראה
שהרשעים לא ראויים להשתמש באור ,לכן ,הבדיל אותו עבור
הצדיקים לעתיד לבוא.
אולם הפירוש הפשוט של הפסוק הוא :ה' ראה שהאור
הוא טוב ,ולא ראוי שהוא והחושך יפעלו בערבוביה ,לכן קבע
שאחד ישלוט ביום ,ואחד ישלוט בלילה.

ברטנורה :לרש"י היה קשה השאלה הבאה :פסוק ב אומר
שמעל פני התהום )— מעל המים שעל הארץ( היה חושך.
והפסוק אחריו ,פסוק ג ,מספר על בריאת האור .אם כן ,מובן,
שהחושך והאור היו כבר מובדלים זה מזה .למה ,אם כן ,פסוק
ד אומר פתאום" :ויבדל אלקים בין האור ובין החושך“? כדי
לענות על הקושי הזה ,רש"י מביא דברי אגדה ,שה"הבדלה“
הנוספת )שבפסוק ד( היא ,שהשם הבדיל את האור לצדיקים
לעתיד לבוא.

תורת מנחם
שלוש מצות :פרו ורבו )א ,כח( ,מילה )יז ,י( ואיסור אכילת גיד הנשה
)לב ,לג( .אם כן ,צריך להתחיל כבר מהשלוש הללו?
 (2כיצד אומות העולם יכולים לטעון שכיבוש הארץ מידם הוא
גזל — "לסטים אתם שכבשתם" ,הרי דבר מצוי שאומה אחת
כובשת שטח מזולתה והיא לא נאשמת על כך בגזל?

הביאור

על כך משיב רש"י שהתורה מספרת על האירועים הללו — רק
מפני סיבה מיוחדת :כהוכחה לאומות העולם שארץ ישראל שייכת
לעם ישראל.
כלומר :אכן על פי דיני בני נח וגם להבדיל לפי תורת ישראל,
ארץ שנלקחה כתוצאה מכיבוש צבאי לא נחשבת רכוש גזול )ראה
שו"ע אדה"ז אורח חיים סתרמ"ט ,ס"י(.
לכן אומות העולם לא יכולים להאשים את בני ישראל בנימוק
של "לסטים אתם" רק בשל העובדה שהם תפסו את ארץ כנען.

התורה מכילה את אוסף ההוראות שה' נתן לבני ישראל כעמו
הנבחר .וכיון שבני ישראל נעשו לעם ביציאת מצרים ומתן תורה,
לכן קשה לרש"י ,שהתורה צריכה להתחיל מ"החודש הזה לכם"...
שהיא המצוה הראשונה שניתנה לבני ישראל בשעת יציאת
מצרים .אבל כל הסיפורים שהתרחשו לפני סיפור יציאת מצרים
לא התרחשו עם בני ישראל בתור עם ,ולכן אין להם מקום בתורה,
אלא צריכים להימסר בעל פה או בספר בפני עצמו?

בני ישראל פעלו שינוי בעצם מהותה של הארץ והפכו אותה
ל"ארץ ישראל"" ,ארץ הקודש" ,מה שמונע את האפשרות שאי
פעם בעתיד יוכל עם אחר להחשיב אותה כארצו.

מאותה סיבה ,אין צורך לכתוב גם את המצות שמופיעות
בחומש בראשית ,כיון שגם מצות אלו לא ניתנו לבני ישראל כעם
ישראל ,אלא לאברהם ומשפחתו? )ואכן חובתנו להימול ולהמנע
מאיסור גיד הנשה באה מסיני ,ולא מדברי ה' לאברהם וכד'*(.

אפילו אם ביום מן הימים תהיה הארץ תפוסה על ידי עם אחר,
בכל זאת ,הוא לא יוכל להפקיע את הבעלות של עם ישראל על
הארץ ,והיא תשאר "ארץ ישראל" .בני ישראל ימשיכו להתיחס
אליה כארץ שלהם ,שרק נמצאת מאיזו סיבה ב"גלות זמנית".

אלא הטענה של האומות היא טענה אחרת ,עמוקה יותר:

* אע"פ שהתורה לא חוזרת על האיסור לאכול גיד הנשה לאחר שבני ישראל הפכו לעם ,בכל זאת זה נאמר גם בסיני .כך שגם אם ספר בראשית לא היה נכתב — כפי
שרש"י מציע בשאלה — הפרטים של שלושת המצוות הללו היו נאמרים בשלב מאוחר יותר.
 1חגיגה יב.
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שאלות בסיסיות

● מדוע הפסוק אומר "יום אחד“ ולא "יום ראשון“?

)פסוק ה(

רש"י :בימים האחרים נאמר "יום שני“ ,יום שלישי“ ,יום רביעי“ וכו' .גם כאן ,אם כן ,צריך להיאמר "יום ראשון“ ,ולא "יום אחד“?
אלא ,המילה "אחד“ רומזת שבאותו יום ה' היה יחיד בעולמו ,מאחר שהמלאכים נבראו רק ביום השני ,כמו שמוסבר במדרש
)בראשית( רבה )ג ,ח(

תורת מנחם
שינוי מהותי זה בעצמותה של הארץ ,גורם לאומות העולם
לטעון כלפי בני ישראל "לסטים אתם!"" ,גזלתם" מכל האומות
את האפשרות להזדהות אי פעם בעתיד עם הארץ.
על טענה זו יגיבו בני ישראל" :כל הארץ של הקב"ה ,הוא בראה
ונתנה לאשר ישר בעיניו!" ,כלומר ,הארץ שייכת לקב"ה ,והוא
כבר ברגע הבריאה התכוון ליתנה לבני ישראל לנצח .כך שהבעלות
הנצחית של בני ישראל על הארץ איננה מעשה "לסטים" ו"גזילה",
אלא כך עלה מלכתחילה ברצון האלוקי ברגע בריאת הארץ.
וזו הסיבה שהתורה פותחת בסיפור בריאת העולם ,כדי להראות
לכל עמי העולם ,שכבר ברגע הבריאה ,הועיד הקב"ה את ארץ
ישראל לעם ישראל.
אולם הדבר מעורר את השאלה :אם כבר בתחילת הבריאה ה'
התכוון שארץ ישראל תהיה ארצו של העם היהודי ,למה החזיקו
עמים אחרים בארץ לפני העם היהודי?
כדי לענות על השאלה הזו ,רש"י ממשיך" :ברצונו נתנה להם,
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו!" .כלומר :אותו רצון אלוקי גרם
את שני המצבים ,גם הועידה לנו ,וגם קבע ,שבכל זאת ,בהתחלה
הם ישלטו בה .וזאת ,משום שכוונתו של ה' היתה שהעם היהודי
יקבל ארץ לא יהודית ויהפוך אותה לארץ קדושה ,ארץ ישראל.

[

ניצוצות של חסידות

[

למה ה' ברא את האור בתחילה — אם למעשה אחר כך גנז
אותו? )ראה רש"י פסוק ד(
אלא תכלית הכונה של הבריאה היא שמציאות ה' תתגלה
בעולמות התחתונים )מדרש תנחומא ,נשא טז( .לכן ,מיד עם
תחילת הבריאה ה' עשה 'הצהרת כוונות‘ מה תהיה המטרה
הסופית של הבריאה :אור ,התגלות ,הארת החושך; כמו
אדריכל )כביכול( שמשרטט תוכניות לפני בניית בנין.
)על פי לקוטי שיחות חלק י' ,עמ'  7ואילך(

לכן בתחילה ה' נתן את הארץ לגוים ואח"כ ציוה על בני ישראל
לכבוש אותה.
בניתוח הסופי עולה שרש"י מסביר כאן את ההכרח שבכל
הפסוקים והתיאורים שמתחילת חומש בראשית עד שמות פרק
יב :התורה פותחת בסיפור בריאת העולם ,כדי ללמד שהקב"ה
הועיד כבר ברגע הבריאה את הארץ לעם היהודי .אולם בתחילה
נתן את הארץ לאומות העולם )ראה נח י ,ה; לך לך יב ,ו ורש"י שם(,
מתוך כוונה שאחר כך יגאלו אותה בני ישראל.
אך כדי להסביר את העיכוב הממושך שחל עד שבני ישראל
קבלו בפועל את הארץ ,מתארת התורה את ברית בין הבתרים בה
נאמר לאברהם שצאצאיו יהיו בגלות מאות שנים )טו ,יג( ,וגם כיצד
כל זה התרחש בפועל ,כלומר איך צאצאי אברהם ירדו למצרים
והיו עבדים .או-אז אנחנו מגיעים לסוף העניין ,בתחילת חומש
שמות ,שם מסופר איך הגלות הסתיימה ובני ישראל יצאו ממצרים
כדי לקבל את התורה ולכבוש את ארץ ישראל.
)על פי לקוטי שיחות חלק ה ,עמ'  1ואילך; שיחת שבת בראשית תשכ"ו(

❧ אור וחושך

)פסוק ד(

רש"י בפסוק ד' מביא את דברי המדרש ,שפירוש המונח 'הבדלה'
כאן הוא ,שה' הבדיל את האור והניחו לצדיקים לעתיד לבוא.
מסביר הברטנורה ,שרש"י מביא את דברי המדרש כדי להשיב
על השאלה — מדוע התורה שבה ואומרת בפסוק ד' "ויבדל אלוקים
בין האור ובין החושך" ,פרט שכבר מובן מהפסוקים הקודמים.
אולם ,הברטנורה לא מבאר מדוע רש"י בחר להביא את פירוש
המדרש לפני הביאור הפשוט של הפסוק .לכאורה ,רש"י היה צריך
לכתוב את הפירוש הפשוט תחילה ,לפני הבאת דברי המדרש
היותר עמוקים?

הקושי של רש"י
ויש לומר :לרש"י היה קשה מדוע הפסוק שב ומזכיר בפסוק ד'
את האור .הרי בפסוק ג' כבר נאמר" :ויאמר אלקים יהי אור! ויהי
אור" .אם כן ,מדוע נאמר שוב בפסוק ד' "וירא אלקים את האור
כי טוב ויבדל אלקים ."...לכאורה די היה לכתוב "וירא אלוקים
כי טוב"?

5 /

/ 6



,hatr c ,ar p - ,hatrc rpx

©riw− x i¬d
 i mi½d
 ÷` xn`ŸI´ e e t :c«g` mF¬i xwŸ −aÎidi e« axr¬ ¤ Îidi«e
¥ li½C a
§ n
 i´d
 ie miO
® d
 KFź§A
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וְ לַ חֲשׁו ֹכָ א קְ ָרא לֵ ילְ יָא ַו ֲהוָה רְ מַ שׁ ַו ֲהוָה
צְ פַ ר יו ֹמָ א חָ ד :ו ַואֲמַ ר ְי ָי יְהֵ י רְ קִ יעָ א
בִּ ְמצִ יעוּת מַ יָּא וִ יהֵ י מַ פְ רִ ישׁ בֵּ ין מַ יָּא

hWar

vzk gceu 'thcucrgc ihan,an uhvha lajku uk vtb ihtu 'cuy
iuak rsx hpk /sjt ouh (v) :vkhkc unuj, vzku ouhc unuj,
'ohnhv rtac cu,fa unf 'iuatr ouh cu,fk uk vhv varpv
shjh v"cev vhva hpk 'sjt c,f vnk 'hghcr 'hahka 'hba
,hatrcc arupn lf 'hba ouh sg ohftknv utrcb tka 'unkugc
o h n a u t r c b a h p k g ; t a ' g h e r v e z j , h / g h e r h v h ( u ) :1 v c r

urntc v"cev ,rgdn hbac uareu 'uhv ohjk ihhsg 'iuatr ouhc
' i u a t r o u h k f '2 u p p u r h o h n a h s u n g c u , f a u v z u ' g h e r h v h
ohhtnv ,rgdn snugu onu,ana ostf 'u,rgdn uvn,h hbacu
ohbuhkgv ohn ihc arpv aha 'ohnv gmntc /ohnv lu,c :uhkg
ohuk, ova ',snk tv '.rtv kga ohnk gherv ihc unf gherk
kg ube, /gherv ,t ohvkt aghu (z) :lkn ka urntnc

תורת מנחם
קושי זה הביא את רש"י למסקנה שכאן ,בפסוק ד ,הכוונה היא
לתכונה טובה נוספת באור ,שעדיין לא הופיעה בפסוק ג .לכן,
בנוסף לכך שנאמר בפסוק ג" ,ויהי אור" ,התורה שבה ואומרת
"וירא אלקים את האור כי טוב" ,ללמדנו שבאור קיימת תכונה
טובה במיוחד.
כלומר ,חוץ מהתכונה הטבעית של האור להאיר ,הוא הכיל
יכולת נוספת ,עמוקה יותר וטובה במיוחד .ואת התכונה הזו באור,
ה' הבדיל כדי לשמור אותו לצדיקים לעתיד לבוא.
זה גם עונה על השאלה של הברטנורה )למה התורה צריכה
לכפול את הבדלת האור בפסוק ד( ,כי ההבדלה שעליה מדובר כאן
מתייחסת להבדלה בתוך האור עצמו; וברור שעניין זה לא נאמר
בפסוקים ב ,ג.
יתר על כן :בכך מבואר גם מדוע רש"י מביא את פירוש המדרש
ראשון ,כיון שרק פירוש זה מסביר איך התבצעה "הבדלה" בתוך

[

ניצוצות של חסידות

"יהי רקיע בתוך המים“...

[

)פסוק ו(

נאמר בתהלים "לעולם ה' דברך ניצב בשמים“ )קיט ,פט(.
מפרש הבעש"ט ז"ל ,מהו ה"דבר ה'“ שניצב תמיד בשמים:
"דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' )פסוק ו( ,תיבות
ואותיות אלו ,הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים
ובתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם ...כי אילו היו האותיות
מסתלקות כרגע ]לרגע[ חס ושלום וחוזרות למקורן ,היו כל
השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו ,וכמו קודם ]שנאמר[
מאמר יהי רקיע“.

ישות עצמה .אולם ,לפי המשמעות הפשוטה — שה' הבדיל את
זמני האור מזמני החושך )ראה רש"י( — הפסוק מדבר יותר על
"הקצאה" או "חלוקה מחדש" בין שני דברים ,מאשר על "הבדלה"
ממשית.

למה היה ה' יחידי ביום הראשון?
נותר לנו לברר מהי בדיוק אותה תכונה 'טובה' שהיתה באור:
תורת החסידות מפרשת ,שחוץ מהיכולת הרגילה של האור להאיר
דברים גשמיים ,הוא ניחן ביכולת נוספת ,עמוקה יותר :להאיר
ולגלות את הכוח האלוקי שמחיה את כל העולם .לגלות איך
שהעולם קיים אך ורק בגלל הקב"ה .את התכונה המיוחדת הזו
באור ,ה' גנז לעתיד לבוא ,ובינתיים נותרה רק היכולת החיצונית
שלו להאיר את הגשמיות.
לפי זה ניתן לבאר קושי בפירוש רש"י לפסוק ה .הפסוק
אומר "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" .ורש"י שואל :למה התורה
משתמשת בביטוי "יום אחד" ולא "יום ראשון" ,ועונה לפי המדרש,
שהמילה "אחד" מסמלת שבאותו יום ה' היה יחיד לגמרי בעולמו.
נשאלת השאלה :לכאורה ,ביום הראשון ה' לא היה יחיד לחלוטין
בעולמו ,כי האור כבר היה קיים?
אולם ,לפי האמור ,שהאור ניחן באותה עת ביכולת מופלאה,
לגלות את הכוח האלוקי שקיים בעולם ,ובעצם לגלות כיצד ה' הוא
המקור האמיתי של העולמות ,לכן ,האור לא היה נחשב מציאות
בפני עצמו כלל ,אלא אדרבה ,הוא גילה איך לאמתו של דבר כל
הברואים מאוחדים עם ה' ואין להם מציאות בפני עצמם כלל.
]רק למעשה ,ה' מצא לנכון להסתיר את ההיבט הפנימי הזה באור,
כדי להעניק לבני אדם בחירה חופשית .כי אם המטרה הפנימית של
כל יצור היתה גלויה לכל ,היה בלתי אפשרי לחטוא ,כי חטא אפשרי
רק כאשר האמת נסתרת[.

)תניא ,שער היחוד והאמונה ,פרק א(
)על פי לקוטי שיחות חלק כ"ה ,עמ'  1ואילך(
 1ג ,יא ,יב  2איוב כו ,יא



לְ מַ יָּא :ז ַועֲבַ ד ְי ָי יָת רְ קִ יעָ א וְ אַפְ רֵישׁ בֵּ ין
מַ יָּא דִ י ִמלְּ רַע לִ רְ קִ יעָ א וּבֵ ין מַ יָּא דִ י
מֵ עַ ל לִ רְ קִ יעָ א ַו ֲהוָה כֵ ן :ח וּקְ ָרא ְי ָי
לִ רְ קִ יעָ א ְשׁמַ יָּא ַו ֲהוָה רְ מַ שׁ ַו ֲהוָה צְ פַ ר
יו ֹם תִּ נְ יָן :ט ַואֲמַ ר ְי ָי יִתְ כַּ נְ שׁוּן מַ יָא
ִמתְּ חו ֹת ְשׁמַ יָּא לְ אַתְ ָרא חָ ד וְ תִ תְ ֲחזֵי
יַבֶּ ְשׁתָּ א ַו ֲהוָה כֵ ן :י וּקְ ָרא ְי ָי לְ יַבֶּ ְשׁתָּ א
אַרְ עָ א וּלְ בֵ ית כְּ נִ ישׁוּת מַ יָּא קְ ָרא י ְַממֵ י
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kg /gherk kgn :vhbrpm ,t v,agu unf 'u,hhag thvu 'usng
/rhutc ohhuk, iva hpk 'gherk kgn tkt 'rntb tk gherv
,ftkn rndb vhv tka hpk 'hba ouhc cuy hf rntb tk vn hbpnu
rndb tka rcsu 'hbac vc khj,v hrvu 'hahkav ouh sg ohnv
khj,vu ohnv ,ftkn vrndba hahkacu 'ucuyu utukhnc ubht

rndk ,jt 'ohngp hba cuy hf uc kpf ',rjt vftkn rndu
ohvkt trehu (j) :ouhv ,ftkn rndk ,jtu 'hbav ,ftkn
vzc vz icrga 'ohnu at 'ohn oa 'ohn ta /ohna gherk
'.rtv kf hbp kg uhv ihjuya /ohnv uueh (y) :ohna ovn vagu
tre ( h ) : o h n h v k f c a k u s d v o h v t u v ' x u b h h e u t c o u u e v u

שאלות בסיסיות

● למה ה' קרא לרקיע "שמים“?

)פסוק ח(

רש"י :המילה "שמים“ — שבה נקרא הרקיע בלשון הקודש ,היא שילוב של מילים שונות" :שא מים“" ,שם מים“" ,אש ומים“.
ה' עירב את האש ואת המים ועשה מהם את השמים )ראה גם "סוף מעשה“ להלן(.

תורת מנחם

[

סוף מעשה

[

ארבעת היסודות
במהלך שלושת הימים הראשונים לבריאה ,ה' חילק בין ארבעת
היסודות — עפר )פסוקים ט-י( ,מים )פסוקים ו-ז( ,רוח )היינו אויר — פסוק
ב( ואש )ראה רש"י פסוק ח( .במכתב הבא ,מושג זה נבחן מחדש אל
מול נקודת המבט של המדע הגורסת שיש יותר ממאה יסודות:
"הכימיה המודרנית מכירה קרוב למאה יסודות בסיסיים ,אבל
המספר קטן יותר במידה משמעותית אם מפרקים חומר למרכיבים
ולחלקיקים הבסיסיים שלו .שכן ,החומרים שנקראים יסודות,
כביכול ,הם עצמם עשוים מאטומים ,הם החלקיקים הקטנים ביותר
שיסוד יכול להתחלק אליהם ועדיין לשמור על המרכיבים ועל
התכונות שלו ,אבל האטומים עצמם עשויים מחלקיקים קטנים
כמו אלקטרונים ,פרוטונים וניוטרונים.
לכן ,התשובה לשאלתך טמונה בהגדרה הנכונה של המושגים
שעליהם מדובר ,כיון שכאמור מה שקרוי יסודות אינו החומר

הבסיסי והחלקיק .אפילו המושג 'אטום‘ שבמקורו הכוונה למשהו
בלתי נראה ,הפך היום לארכאי ומשמשים בו רק מטעמי נוחות ,כיון
שאינו מתייחס עוד למשמעות המקורית שלו .בדומה לכך ,כשאנו
מדברים על יחיד כאלמנט מתוך חברה ,אין זה אומר שהיחיד עצמו
הוא לא מורכב.
יש להביא את זה בחשבון כשמעיינים במושג 'יסודות‘ בזוהר,
מדרש רבה ,קבלה וכו' וכמובן בתניא ומקורות חב"דיים נוספים,
ולהבין שאין זה מתייחס למשהו שבתנאים נורמליים בלתי מתחלק
או בלתי משתנה ]כל מה שקיים בעולם[ .יורשה לי להזכיר גם שיש
אסכולה מחשבתית אחרת שמתיחסת לארבעת היסודות הללו לא
בהיבט הפיזי שלהם אלא מבחינת האיכות .כלומר' ,אש‘ במובן של
תחומים חמים ויבשים; ו'מים‘ במובן של קרירות ולחות.
)מתוך מכתב של הרבי תרגום מאנגלית(
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ַו ֲחזָא ְי ָי ֲארֵי טָ ב :יא ַואֲמַ ר ְי ָי תַּ דְ אֵ ית
אַרְ עָ א דִּ תְ אָה עִ ְשׂבָּ א דְּ בַ ר זַרְ עֵ יהּ ִמזְ דְ רַע
אִ ילַ ן פֵּ רִ ין עָ בֵ ד פֵּ רִ ין לִ זְ נֵיהּ דְּ בַ ר זַרְ עֵ יהּ
בֵּ יהּ עַ ל אַרְ עָ א ַו ֲהוָה כֵ ן :יב וְ אַ פֵּ יקַ ת
אַרְ עָ א דִּ תְ אָה עִ ְשׂבָּ א דְ בַ ר זַר ְעֵ יהּ ִמזְ דְּ רַע
לִ זְ נו ֹהִ י וְ אִ ילָ ן עָ בֵ ד פֵּ רִ ין דְּ בַ ר זַרְ עֵ יהּ בֵּ יהּ
לִ זְ נו ֹהִ י ַו ֲחזָא ְי ָי ֲארֵי טָ ב :יג ַו ֲהוָה רְ מַ שׁ
ַו ֲהוָה צְ פַ ר יו ֹם תְּ לִ יתָ אי :יד ַואֲמַ ר ְי ָי יְהו ֹן
נְ הו ֹרִ ין בִּ רְ קִ יעָ א דִ ְשׁמַ יָּא לְ אַפְ ָרשָׁ א בֵּ ין

hWar

in vkugv ds ogy vnus ubht tkt 'tuv sjt oh tkvu /ohnh
.rtv tas, (th) :thnpxtc ohv in vkugv dsk ufgc ohv
vhv tku 'tas iuak cag tku cag iuak tas tk /cag tas
kf 'ihekujn ohtas hbhna '.rtv chag, rnuk trenv iuak
'hbukp tas rnuk rcsnk iuak ihtu 'hbukp cag treb unmgk sjt
tas, :ohtasc ,tkn,n thvaf .rtv ,ahck tuv tas iuaka
tas treb z"gk iuakc 'ohcag auck vxf,,u tkn,, /.rtv
:cag treb unmgk arua kfu 'thcucrgc ikuf 'z’’gkc ."hrcrt
/hrp .g :rjt ouenc ubnn gurzk grz uc ksdha /grz ghrzn

tmu,u tkt 'if v,ag tk thvu /hrpv ogyf .gv ogy tvha
ost kke,baf lfhpk 'hrp .gv tku 'hrp vaug .gu ’udu .rtv
iv /uc ugrz rat :(vkke,bu) vbug kg thv od vsepb ubug kg
tmu,u (ch) :i,ut ihgyubaf jnum ikhtv ivna 'hrp kf hbhgrd
'ivhhuumc ihtasc uvbhnk rntb tka hp kg ;t /wudu .rtv
arpnsf 'inmgc rnuju ke utabu 'lf kg ,ubkhtv uuymba ugna
' u t r c b i u a t r o u h n / w u d u , r t n h v h ( s h ) :1 i h k u j , y h j a c v s d t c
.rtu ohna ,usku, kf ifu 'gherc ,uk,vk ovhkg vum hghcrcu
tuv 'uhkg rzdba ouhc gceb sjtu sjt kfu 'iuatr ouhc utrcb

תורת מנחם

[

סוף מעשה

[

גיל העולם
ישנם אנשים בעלי כוונות טובות שחשו מחויבות להסביר
פסוקים מסוימים בתורה בצורה שונה מכפי שהם מתפרשים
במסורת היהודית העתיקה והמכובדת ,מתוך מחשבה מוטעית
שהגישה של התורה בסוגיות שונות )כמו גיל העולם וכו'( סותרת
את הגישה של המדע .אחרת לא היו ממציאים פירושים חדשים
בתורה .שיטה זו ,מבוססת על העיקרון שכשם ש"מותר לשנות
מפני דרכי שלום“ ,כך 'כדאי‘ להסכים עם המדע .זאת ,על מנת
לחזק את המחויבות של רבים לתורה ומצוות.
בבסיס היחס הזה עומדת האמונה המוטעית ש'מסקנות‘
מדעיות הן סופיות ומוחלטות ...ולכן יש 'להתאים‘ אליהם את
השקפת התורה.
אולם ,המסקנות האחרונות של המדע מלמדות על שינוי קיצוני
בהערכה של המדע כלפי עצמו ,עם הגבלות ברורות של המיגבלות

 1חולין ס.

שלו עצמו .בהתאם לכך ,אין במדע שום דבר מוחלט; עיקרון הסיבה
והתוצאה ,הוחלף ב'התפתחות משוערת של אירועים‘ וכו'...
המדע דורש בדיקה מקיפה; 'מסקנות‘ על פי המדע ,נחשבות רק
אם הן נבחנו בניסויים ,אבל בוודאי שאין בכח המדע לקבוע בנוגע
לתקופות וזמנים שמעולם לא היו ידועים לאנושות ואף פעם לא
יכולים לחזור עליהם.
לאור כל האמור לעיל ,אין שום סיבה להאמין שהמדע — בשונה
ממדענים — יכול לומר משהו מוחלט על תופעה מן העבר הרחוק,
בתקופה שקדמה לזריחת שמש ההיסטוריה .כיון שכך ,אין
צורך לחפש פירושים חדשים בתורה כדי להתאים אותם מחדש
עם המדע.
)מתוך מכתב של הרבי תרגום מאנגלית(

, ha t r c , a r p - , h a trc rp x
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,ucrk '.rtv ,tu 'ovh,usku, ,ucrk 'ohnav ,t cu,fa
vrtn ouh tuva kg 'ch,f u"hu rxj /,rtn hvh :vh,usku,

kg ohbg,n uhv hghcrc 'ubhbaa tuv ',ueubh,c vrfxt kuphk
/vkhkv ihcu ouhv ihc khscvk :,ueubh,c kup, tka vrfxt

שאלות בסיסיות

● מתי נבראו המאורות?

)פסוק יד(

רש"י :המאורות נבראו ביום הראשון .אחר כך ביום הרביעי,
ה' ציוה עליהם להיתלות ברקיע .כך קרה עם כל הנבראים
בשמים ובארץ :כולם נבראו ביום הראשון .ואותם אלו שהיו

צריכים להיקבע במקומם ,נקבעו ביום שבו ניתן הציווי על
כך .לכן ,יש לקרוא את הכתוב בפסוק א' — "בראשית ברא
אלוקים את השמים ואת הארץ“ — כאילו שמים וארץ זו מילה
כללית :השמים עם כל מה שכלול בהם ,וכן הארץ עם כל מה
שכלול בה.

תורת מנחם

❧ המאמרות שבראו את העולם

)פסוק יד(

רש"י כותב כאן הבהרה חשובה :במהלך ימי הבריאה ה' אמר כמה
מאמרות של "יהי אור"" ,יהי רקיע"" ,יהי מאורות ברקיע השמים"
וכו' .ניתן לחשוב שהמאמרות הללו נועדו לברוא נבראים ,למשל,
"יהי אור" ,נועד לברוא את האור .מבהיר רש"י ,שלא כך הדבר,
אלא כל הנבראים נבראו מיד ביום הראשון בתחילת הבריאה .רק

[

שישנם כמה נבראים שהיו צריכים עוד תיקון מסוים אחרי שנבראו,
כמו הארץ שנעשה בה שינוי אחרי בריאתה ,או הרקיע שנתלה
במקומו ביום הרביעי ,ובנוגע לאותם נבראים ,נאמר ציווי מיוחד
"יהי רקיע"" ,יהי מאורות" וכו' כדי לפעול את השינויים הללו.
זה מסביר מדוע ,לא נאמר במהלך ימי הבריאה ,למשל" ,יהי
אש" ,כיון שטבע האש לא התחלף לאחר הבריאה .זאת ,בניגוד

סוף מעשה

[

סיבוב גרמי השמים
"נגעת בשאלה האם השמש סובבת סביב הארץ או להיפך ,לאור
העובדה ששמעת מסטודנט בקולג' ש'האמת היא שהארץ סובבת
סביב השמש‘ .מאוד מפתיע אותי שלפי מכתבך הסטודנט הצהיר
שדעת המדע היא כי הארץ סובבת סביב השמש .הדבר המפתיע
הוא שאדם שמצהיר הצהרה שכזו נמצא כמחצית מאה אחורה
בזמן ,ככל שזה מבחינת המדע המודרני ,כי לפני כמחצית המאה
תיאוריית היחסות המורחבת התקבלה על ידי כל המדענים כבסיס
לכל סניפי המדע .ואחד האלמנטים הבסיסים של התיאוריה הזו
הוא שכאשר שני גופים בחלל הם בתנועה יחסית אחד לשני
)למעשה התיאוריה נוסדה על בסיס התנועות של כוכבים ,פלנטות,
הארץ וכו'( המדע מצהיר 'בוודאות מוחלטת‘ שמנקודת המבט של
המדע שתי האפשרויות רלוונטיות בשוה ,כלומר ,שהארץ סובבת
סביב השמש או שהשמש סובבת סביב הארץ.
נקודה מאד יסודית במסקנה האמורה היא שהדבר לא מבוסס
על חסרון של ידע ודאי יותר אלא זו המסקנה הבלתי מעורערת
המבוססת על העמדה הנוכחית של המדע — שבעיקרון לא יתכן
שתהיה הוכחה מדעית איזה מהשניים ,השמש או הארץ ,סובב
סביב השני.

אין צריך לומר שכל מדען מסוים ,כמו כל אדם ,רשאי שתהיה
לו דעה משלו איזו אפשרות הוא מעדיף ,או שהוא פשוט רשאי
להאמין באחת יותר מאשר בשניה .ואולם ,זה בסך הכל ביטוי של
העדפה אישית שכל אדם יחיד רשאי לה ,אבל זה לא יהיה נכון לומר
שהמדע פתר את השאלה לטובת גישה אחת של מחשבה לעומת
השניה .לתוספת הבהרה ,היו מדענים שעשו הצהרות כאלה לפני
יותר ממחצית מאה ,כמוזכר לעיל ,וזה מעניק לפחות הסבר חלקי
למה ספרי הטקסט בבתי"ס יסודיים עדין שומרים על העמדה
המיושנת הזו .ואולם ,זה מפתיע שסטודנט בקולג' שכבר סיים
ביה"ס היסודי ונכנס לקולג' ולכן אמורה להיות לו ידיעה מסוימת של
תיאורית היחסות — ייחס למדע משפט כל כך לא מדעי ומיושן.
לסכם את האמור ,ברור שכאשר מישהו אומר שיתכן לקבל
כמדען את הרעיון שהשמש סובבת סביב הארץ ,ומישהו אחר
אומר שהמדע שולל את הרעיון הזה )אני מדגיש את המילה מדע,
בניגוד למדען כאדם — ולא יותר מזה ,כאמור( — הראשון ניצב
בשתי רגליו על יסודות המדע המודרני בעוד שהשני נראה כמי
שנותר בעולם ובזמן של קופרניקוס.
)מתוך מכתב של הרבי בכ"ו אלול תשכ"ג תרגום מאנגלית(
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יְמָ מָ א וּבֵ ין לֵ ילְ יָא וִ יהו ֹן לְ אָתִ ין וּלְ זִ ְמנִ ין
 טו וִ יהו ֹן:וּשׁנִ ין
ְ וּלְ ִמ ְמנֵי בְ הו ֹן יו ִֹמין
לִ נְ הו ֹרִ ין בִּ רְ קִ יעָ א דִ ְשׁמַ יָּא לְ אַנְ הָ ָרא עַ ל
 טז ַועֲבַ ד ְי ָי יָת תְּ רֵין:אַרְ עָ א ַו ֲהוָה כֵ ן
נְ הו ֹ ַריָּא רַבְ רְ בַ יָּא יָת נְ הו ֹ ָרא רַבָּ א לְ ִמ ְשׁלַ ט
בִּ ימָ מָ א וְ יָת נְ הו ֹ ָרא זְ עֵ י ָרא לְ ִמ ְשׁלַ ט
 יז וִ יהַ ב יַתְ הו ֹן ְי ָי:בְּ לֵ ילְ יָא וְ יָת כּו ֹכְ בַ יָּא
:בִּ רְ קִ יעָ א דִ ְשׁמַ יָּא לְ אַנְ הָ ָרא עַ ל אַרְ עָ א
יח וּלְ ִמ ְשׁלַ ט בִּ ימָ מָ א וּבְ לֵ ילְ יָא וּלְ אַפְ ָרשָׁ א
:חזָא ְי ָי ֲארֵי טָ ב
ֲ בֵּ ין נְ הו ֹ ָרא וּבֵ ין חֲשׁו ֹכָ א ַו
:יט ַו ֲהוָה רְ מַ שׁ ַו ֲהוָה צְ פַ ר יו ֹם רְ בִ יעָ אי
כ ַואֲמַ ר ְי ָי יִרְ חֲשׁוּן מַ יָּא רְ חֵ שׁ נַפְ שָׁ א
חַ יְתָ א וְ עו ֹפָ א יְפָ רַח עַ ל אַרְ עָ א עַ ל אַ פֵּ י
 כא וּבְ ָרא ְי ָי יָת תַּ נִּ י ַניָּא:רְ קִ יעָ א דִ ְשׁמַ יָּא
רַבְ רְ בַ יָּא וְ יָת כָּ ל נַפְ שָׁ א חַ יְתָ א דְ ָרחֵ שָׁ א דִּ י
אַרְ ִחישׁוּ מַ יָּא לִ זְ נֵיהו ֹן וְ יָת כָּ ל עו ֹפָ א
 כב וּבָ רִ י:דְ פָ רַח לִ זְ נו ֹהִ י ַו ֲחזָא ְי ָי ֲארֵי טָ ב

,hatrc ,ar p - ,hat rc rpx

/ 10
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uan,aha ohfkn hbak rapt ht vrntu vdryea kg 'vbckv
vcrv 'vbckv ,t yghna hsh kg /ohcfufv ,tu :sjt r,fc
kf /.ra :,uhj vc tvha /vhj apb (f) :v,gs xhpvk vhtcm
'ohcucz iudf ;ugc /.ra hure .rtv in vucd ubhta hj rcs
rcfgu skuj iudf ,uhrccu 'ohgku,u ihauphju ohknb iudf ohmeac
ohkusd ohds /obhb,v (tf) :ohdsv ifu ovc tmuhfu ynuju
'vcebu rfz otrca 'uduz icu i,huk tuv 2vsdt hrcscu /ohca
'ucrhu urph ota 'tck sh,gk ohehsmk vjknu vcebv ,t drvu
:,uhj vc aha apb /vhjv apb :ovhbpc okugv ohhe,h tk
ihkfutu ovn ihsmu o,ut ohrxjna hpk /o,ut lrchu (cf)
hbpn tkt 'vfrck ufrmuv ,uhjv ;tu 'vfrck ufrmuv 'o,ut

uana ',hatrc hnh (’dc t’’b) ,gcac kct 'iuatrv rutv zbdban
uhvu :vkhkc ihc ouhc ihc 'sjh ovhba ohbuatrv lajvu rutv
,u,utn rntba 'okugk tuv gr inhx iheuk ,urutnvaf /,,tk
i h f h r m o , t i h t ' v " c e v i u m r o f , u a g c '1 w u d u u , j , k t o h n a v
ktrah ohsh,ga 'sh,gv oa kg /ohsgunku :,ubgrupv in dutsk
auna / o h n h k u :vbckv skunk ohbnb ovu ',usgunv kg ,uuymvk
;uxk / o h b a u : o k a o u h h r v u h m j v b c k v a u n a u o u h h m j v n j v
,ukzn c"hc o,fkvn urndh '(ouh ghcru t’’x) ohnh v"xa
ccxk vhba ogp ohkhj,nu ohrzuju 'vba thvu 'o,ut oh,ranv
uanah ,tz sug /,rutnk uhvu (uy) :iuatrv ifkvnf kdkdc
vygn,bu 'utrcb ohua /ohkusdv ,rtnv (zy) :okugk urhtha

תורת מנחם
"יהי מאורות ברקיע השמים" )פסוק יד( המדבר על הצבתם בשמים
 רש"י בא למסקנה שכל הנבראים,של המאורות שכבר נבראו
 ורק "כל אחד ואחד נקבע ביום,בשמים ובארץ נבראו ביום הראשון
."שנגזר עליו
 פסוק יד מחייב אותנו לבחון מחדש את ההבנה שלנו:כלומר
, בתחילה חשבנו שרק השמים והארץ נבראו ביום הראשון.בפסוק א
ושאר הפרטים נוספו מאוחר יותר; אבל בקריאת פסוק יד אנחנו
 ורק באותם פרטים שהיה צריך,מבינים שהכל נברא ביום הראשון
.לעשות שינוי בכמה פרטים — נעשה הדבר בשאר ימות השבוע
(469 ')על פי שיחת שבת בראשית תשל"ד; לקוטי שיחות חלק טו עמ

, כיון שהטבע שלה התחלף, שכן נזכרה בימים שני ושלישי,"ל"ארץ
.שהיא יצאה מתחת למים והצמיחה צמחים
, שבעצם הכל נברא כבר ביום הראשון, המושג האמור:ניתן לשאול
 למה רש"י לא מזכיר זאת, אם כן.הוא פרט יסודי בסיפור הבריאה
? כשהוא מתאר את אירועי היום הראשון,בתחילת פירושו
 כי הסיבה מדוע רש"י מזכיר את המושג לראשונה,ויש לומר
 היא משום שעד כאן לא היה רמז במקרא שכל הבריאה,רק כאן
... ה' אמר "יהי אור, אדרבה.היתה קיימת כבר ביום הראשון
 שהציווי הוא, וכוונת הדברים בפשטות היא,'" וכד...תדשא הארץ
 רק כאשר רש"י מגיע לפסוק.שהישויות הללו יופיעו לראשונה
: בבא בתרא עד2  ב, ירמי' י1
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וּמלוּ יָת מַ יָּא
יַתְ הו ֹן ְי ָי לְ מֵ ימָ ר פּוּשׁוּ וּסְ גוּ ְ
בְּ י ְַממַ יָּא וְ עו ֹפָ א יִסְ גֵּי בְ אַרְ עָ א :כג ַו ֲהוָה
רְ מַ שׁ ַו ֲהוָה צְ פַ ר יו ֹם ח ֲִמישָׁ אי :כד ַואֲמַ ר
ְי ָי תַּ פֵּ יק אַרְ עָ א נַפְ שָׁ א חַ יְתָ א לִ זְ נַהּ בְּ עִ יר
וּרְ חֵ ישׁ וְ חֵ יוַת אַרְ עָ א לִ זְ נַהּ ַו ֲהוָה כֵ ן:
כה ַועֲבַ ד ְי ָי יָת חֵ יוַת אַרְ עָ א לִ זְ נַהּ וְ יָת
בְּ עִ י ָרא לִ זְ נַהּ וְ יָת כָּ ל רִ חֲשָׁ א דְ אַרְ עָ א
לִ זְ נו ֹהִ י ַו ֲחזָא ְי ָי ֲארֵי טָ ב :כו ַואֲמַ ר ְי ָי
ַנעֲבֵ ד ֱאנָשָׁ א בְּ צַ לְ מָ נָא כִּ דְ מוּתָ נָא וְ י ְִשׁלְ טוּן
בְּ נוּנֵי יַמָּ א וּבְ עו ֹפָ א דִ ְשׁמַ יָּא וּבִ בְ עִ י ָרא

`÷ax¬ i sF −rde mi½OI©A Æ miÆOdÎz` E`§³ lnE EÀaxE Ex́§R xŸ ®n`¥l mi−d
miÀd÷` xn`Ÿ´Ie ck t :i«W
 ing mF¬i xwaÎi
Ÿ − di«e axr¬ ¤ Îidi « e bk :ux«`¨A
`ux
−  ÎFzi«ge Unx²  e d¬nd§A D½ pin§l Æ dIg W¤t³p ux¹`d `Æ¥vFY
DÀpin§l ux¹`d zÆ I g
 Îz` Á mid÷` U©r´ I e dk :o«¥kÎidi«e D® pin§l
``x¬ I e Ed® p in§l d−nc`«d Un¬xÎl¨M z²
 e D½ pin§l Æ dnd§AdÎz`e
¦Ep−n§l©v§A m²c` d¬U£r«p mi½d÷` xn`Ÿ´Ie ek :aFhÎi
`÷« M mi−d
Æ d nd§A©aE miÀn Xd sF ŕ§aE m¹ Id zÆb c¦a Á EC xie Ep®zEn c¦M
hWar

/urp :kkfc tuv tvh tka 'ifrc tk lfk vkkek sh,ga ajbv
vhv 'urp tkt rnt tk ot /ucru :,urhp uag rnukf 'hrp iuak
:vcrv shkun sjta ucru tcu 'r,uh tku sjt shkun sjt
)tku iuatr ouhn trcb kfva h,arhpa tuv /.rtv tmu, (sf
ov /anru :,uhj vc aha /vhj apb :othmuvk tkt ufrmuv
'ohrrdb ukhtf ohtrbu .rtv kg ohanuru ohfunb ova 'ohmra
:a"hrcunbue ubbuakc .rau anr iuak kf /rfhb ifukv ihta
)vagb (uf) :i,nuecu ibueh,c obuhcmc obe, /aghu (vf
tuv ostva hpk 'itfn ubsnk v"cev ka u,ub,ubg /ost
,t is tuvafu 'ovc lknb lfhpk 'uc utbe,hu ohftknv ,unsc
uk rnta 'ctjtc ubhmn ifa 'uka thknpc lknb tuv ohfknv

uhkg snug ohnav tcm kfu utxf kg cauh wv ,t h,htr vfhn
ohbhnhn ukt tkt 'uhbpk ktnau ihnh ah hfu 'uktnanu ubhnhn
rntncu tnd,p ihrhg ,rhzdc ifu 'vcujk ohkhtnan uktu ,ufzk
ah ovk rnt ',uar kyb uka thknpc itf ;t 't,kta ihahse
vtbe ah hrv ohbu,j,c h,unsf iht ot 'h,unsf ohbuhkgc
'u,rhmhc uvughhx tka hp kg ;t /ost vagb :,hatrc vagnc
,snu .rt lrs snkkn cu,fv gbnb tk ',usrk ohbhnk ouen ahu
vagt c,f otu 'iyev in ,uar kyubu lknb kusdv tvha 'vubg
/unmg og tkt 'ubhs ,hc og rcsn tvha ubsnk tk 'ost
:utrchu ch,f tku 'ostv ,t trchu 'usmc vcu,f u,cua,u
,dsc usrhu :khfavku ihcvk /ub,unsf :ubka xupsc /ubnkmc

שאלות בסיסיות

● הסגולה המיוחדת של היום החמישי

)פסוקים כ-כג(

תלמוד :כל מי שנולד ביום חמישי בשבוע ,תהיה לו נטיה להיות אדם גומל חסדים ,כי ביום הזה נבראו הדגים והצפורים
שניזונים מחסדו של הקב"ה ,עד שאינם צריכים לעבוד קשה לקיומם )שבת קנו ,א ורש"י שם(.

תורת מנחם

❧ היום החמישי

11 /

)פסוקים כ-כג(

התלמוד אומר שאדם שנולד ביום חמישי יהיה אדם גומל
חסדים ,כיון שצפורים ודגים שניזונין בחסדו של הקב"ה נבראו ביום
זה .במקום אחר בתלמוד נאמרה אימרה יותר מרחיקת לכת ,שכל
עם ישראל גומל חסדים ולא רק הנולדים ביום החמישי ,שיהודים
ניכרים על ידי "שלושה סימנים" ,ואחד מהם הוא שהם "גומלי
חסדים" )יבמות פט ,א; ראה גם תניא סוף פרק א( .ובכן ,אם כל היהודים
גומלי חסדים ,מה התכונה המיוחדת של הנולד ביום החמישי?
ברור ,אפוא ,ששתי האמירות הללו בתלמוד מדברות אודות
צורות שונות של חסד:

הטבע של יהודי לגמול חסד הוא חלק מהאישיות שלו .האישיות
של יהודי היא של חסד ונתינה לזולת .כיון שכך ,הנתינה לזולת היא
טבע פעיל ודומיננטי בחיים של יהודי .עם זאת ,יש בכך חיסרון,
שהנתינה מוגבלת במיגבלות האנושיים ,ולכן האדם יהיה מוכן
לעזור לאחרים רק עד נקודה מסוימת ,כאשר הדבר לא דורש ממנו
וויתור קיצוני על הענינים שלו.
לעומת זאת ,אדם שנולד ביום החמישי ,זוכה למידת חסד
הנובעת מחסדו של ה' שמאירה ביום זה .לכן הנטיה שלו לעזור
לאחרים תהיה באופן שלא יתחשב כלל בצרכים האישיים שלו,
במידה שמזכירה את הטוב הלא מוגבל של הקב"ה.

    

וּבְ כָ ל אַרְ עָ א וּבְ כָ ל רִ חֲשָׁ א דְּ ָרחֵ ישׁ עַ ל
 כז וּבְ ָרא ְי ָי יָת אָדָ ם בְּ צַ לְ מֵ יהּ:אַרְ עָ א
בְּ צֵ לַ ם אֱלָ הִ ין בְּ ָרא יָתֵ הּ דְּ כַ ר וְ נוּקְ בָ א בְּ ָרא
 כח וּבָ רִ י יַתְ הו ֹן ְי ָי ַואֲמַ ר לְ הו ֹן ְי ָי:יַתְ הו ֹן
וּמלוּ יָת אַרְ עָ א וּתְ קוּפוּ עֲלַ הּ
ְ פּוּשׁוּ וּסְ גוּ
וּשׁלוּטוּ בְּ נוּנֵי יַמָּ א וּבְ עו ֹפָ א דִ ְשׁמַ יָּא וּבְ כָ ל
ְ
 כט ַואֲמַ ר ְי ָי הָ א:חַ יְתָ א דְּ ָרחֵ שָׁ א עַ ל אַרְ עָ א
יְהָ בִ ית לְ כו ֹן יָת כָּ ל עִ ְשׂבָּ א דְּ בַ ר זַרְ עֵ יהּ
ִמזְ דְּ רַע דִּ י עַ ל אַ פֵּ י כָ ל אַרְ עָ א וְ יָת כָּ ל
אִ ילָ נָא דִּ י בֵ יהּ פֵּ ירֵי אִ ילָ נָא דְּ בַ ר זַרְ עֵ יהּ
 ל וּלְ כָ ל חֵ יוַת:ִמזְ דְּ ָרע לְ כו ֹן יְהֵ י לְ מֵ יכָ ל
אַרְ עָ א וּלְ כָ ל עו ֹפָ א דִ ְשׁמַ יָּא וּלְ כָ ל דְּ ָרחֵ ישׁ

,hatr c ,ar p - ,hat rc rpx
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lghsuv itf 'tren ka uyuapu /iekj lf rjtu vbuatr vthrc
lk arhpu 'i,hhrc smhf lk arhp tku 'haac ovhba utrcba
,t acuf rfzva lsnkk 'u"hu rxj /vacfu (jf) :rjt ouenc
'aucfk ufrsa ahtva 'lsnkk sugu ',hbtmh tv, tka 'vcebv
vkftk vhvh ofk (yf) :vatv tku 'vhcru vhrp kg vuumn
varv tku 'kftnk ,uhju ,unvc ovk vuav /.rtv ,hj kfku
ukfth cag erh kf lt 'rac kuftku vhrc ,hnvk u,atku ostk
rat anr kf rntba 'rac ovk rh,v jb hbc utcafu 'okf sjh
,t ofk h,,b 'iuatrv ostk h,r,va cag erhf 'wudu hj tuv

,uhjc vsur vfz 'vshrh iuaku hushr iuak vzv iuakc ah /ohv
:uc ,kaun vhjvu ovhbpk surh vagb 'vfz tk ',unvccu
'uk huagv xupsc /unkmc ostv ,t ohvkt trchu (zf)
hkg ,a,u rntba 'ohshc trcb tuvu rntnc trcb kfva
i h r u e a o a u r h s h k g v h u a g v g c y n f ' o , u j c v a g b '1 v f p f
:2 o , u j r n u j f l p v , , r n u t t u v i f u ( i ’ ’ h u e h ’ ’ f c u ) ' . “ h b u e
'uk ieu,nv okm u,uta 'lk arhp /u,ut trc ohvkt okmc
rnut tuv ikvku /o,ut trc vcebu rfz :tuv urmuh ieuhs okm
o h p u m r p h b a u t r c b a v s d t a r s n '3 w u d u u h , u g k m n , j t j e h u

תורת מנחם

[

סוף מעשה

()פסוק כח

“"פרו ורבו

 ולא,שכל הצלחה באה מאת ה' והברכות שלו הן מקור הקיום
 כך, השם הוא המפרנס את כל ברואיו.המאמצים של האדם בלבד
. זה לא הרבה בשבילו,שלמצוא פרנסה לעוד אדם אחד
 חכמינו מסבירים שמשיח לא יבוא עד שכל הנשמות,בנוסף לכך
 ממהרים את מועד, ועל ידי לידת ילדים,( א,ירדו לעולם )יבמות סב
.בואו במהרה בימינו
()על פי שיחת שבת פרשת נשא תש"מ; ראש חודש שבט תשמ"א

[

,(המצוה הראשונה בתורה היא להיות פרה ורבה )פסוק כח
 ולחנך, להכניס אותו )או אותה( בתוך האמונה היהודית,ללדת ילד
 זו נחת אמיתית שאין להשוות אותה למצב של.לתורה ומצוות
. מבלי כל הבדל כמה חופש זה מעניק,מישהו שחסר ילדים
מי שחושש שלא יוכל להתקיים כלכלית אלא אם כן יימנע
 סבור שההצלחה שלו היא,חלילה או ימעט בהבאת ילדים לעולם
 התורה דורשת שאנשים יעבדו כדי, נכון.בכוחות עצמו בלבד
 אבל עיקרון מרכזי ביהדות הוא האמונה,לפרנס את משפחותיהם

 כא, בראשית ב3 יד, איוב לח2  ה, תהילים קלט1
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עַ ל אַרְ עָ א דִּ י בֵ יהּ נַפְ שָׁ א חַ יְתָ א יָת כָּ ל
יְרו ֹק עִ ְשׂבָּ א לְ מֵ יכָ ל ַו ֲהוָה כֵ ן :לא ַו ֲחזָא ְי ָי
יָת כָּ ל דַּ עֲבַ ד וְ הָ א תַ קִּ ין לַ חֲדָ א ַו ֲהוָה רְ מַ שׁ
ַו ֲהוָה צְ פַ ר יו ֹם ְשׁתִ יתָ אי :א וְ אִ ְשׁתַּ כְ לָ לוּ

aU−¥r wx¬ iÎl¨MÎz` d½ Ig W¤t´ p Æ FAÎxW` uxÀ`dÎl©r U´nFx
¨d U
½ r x´W `Îl¨MÎz` Æ mid÷` ` x³ I e `l :o«¥kÎidi«e d® l¨ §k `§l
E²Nªkie ` a t :i«X
 X
 d mF¬i xwaÎi
Ÿ − di « e axr¬ ¤ Îidi « e cŸ ®`n aFhÎd
− Pde
hWar

',hatrc vagn rndc 'haac wv ;hxuv /haav ouh (tk) :kf
hanuj vanj ktrah ovhkg ukceha ,bn kg ovng vb,va rnuk
'haav ouh sg ohsnugu ohuk, okf 'haav ouh 'rjt rcs /vru,

vru,v ktrah ukcea iuhxc ’u ouhca t’’x) iuhxc haa tuv
uvzu v,g okugv trcb uktf cajbu ,hatrc ,rhmh kf uezj,b
:vru, i,nk ifunv (iuhxc ’u ouh u,uta t’’vc haav ouh

שאלות בסיסיות

● מה התיר ה' לאדם וחוה לאכול?

)פסוקים כט-ל(

רש"י :התורה אומרת שהצומח יהיה מזון לאדם "ולכל חית
הארץ“ )פסוקים כט-ל( .כלומר ,התורה משווה את האדם והחיות
בנוגע למזון שהותר להם לאכול ,וה' אוסר על האדם ואשתו
להרוג בעלי חיים ולאכול את בשרם.
מאוחר יותר ,השם התיר לבני נח לאכול בשר ,כמו שכתוב
)ט ,ג( "כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה ,כירק עשב.“...
כלומר ,מעתה מותר לאכול בהמות וחיות ,כפי שהותר לאדם
הראשון לאכול צומח.

גור אריה :כשרש"י אומר "השוה להם ]לאדם ולאשתו[
בהמות וחיות למאכל“ ,רש"י מתכוון ללמד ,שכשם שלחיות
הותר לאכול רק צומח ולא חי ,כך גם לאדם הותר לאכול רק
מיני צמחים ולא בעלי חיים.
לבוש האורה :דברי הגור אריה תמוהים :איך אפשר לומר
שה' התיר לחיות לאכול רק מזון מן הצומח ,הרי חיות רבות
טורפות חיות אחרות למאכל?
מזרחי :עדיף לומר שההשוואה עליה כותב רש"י היא ,כשם
שלחיות אסור להרוג בני אדם ,כך אסור לבני אדם להרוג חיות.

תורת מנחם
אולם ,מאידך ,כיון שמדובר בנטיה הנובעת מאורו של הקב"ה,
ולא בטבע שהוא חלק מהאישיות עצמה ,לכן האדם נדרש לעבוד
'לבטל' את עצמו כדי להיות מסוגל לתת את עצמו לגמרי לזולת.
אולם אם לא יעבוד על עצמו ,הרי הנטיה הזו לא תבוא לידי
פועל ,ובמצב זה ,הוא יישאר רק עם מידת החסד הרגילה אותה
חולקים כל בני ישראל ,שהיא חלק מהאישיות עצמה ולכן באה
תמיד לידי גילוי.
)על פי לקוטי שיחות חלק כה ,עמ'  10ואילך(

❧ התזונה של בני אדם ובעלי חיים

)פסוקים כט-ל(

רש"י מאריך מעט בלשונו" ,השוה להם בהמות וחיות למאכל,
ולא הרשה לאדם ואשתו להמית בריה" .כלומר ,התורה משוה את
הבהמות ואת החיות לבני אדם בנוגע למזון שהותר להם לאכול ,ה'
אסר על האדם לאכול בשר ,אלא צומח.
הנקודות הבאות דורשות ביאור:

13 /

 (1מה הכוונה במילים הראשונות של רש"י ,שהתורה משוה
בהמות וחיות לאדם?
 (2פירושו של רש"י לתורה נכתב כדי להסביר את הפירוש
הפשוט של המקרא ולהביא מידע שחיוני להבנה הבסיסית של
הפסוק .איזו שאלה בא רש"י לענות?
 (3רש"י כותב שה' "לא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה
ולאכול בשר" .מכך משמע שאם בעל חי מת בעצמו או נהרג
על ידי בעל חי אחר ,היה מותר להם לאכול .מה הביא את רש"י
למסקנה הזו?

הביאור
בקריאת הפסוקים כט-ל היה קשה לרש"י שתי שאלות:
 (1למה התזונה של אדם וחוה נוגעת לתיאור של בריאת
העולם?
 (2למה ה' מצא לנכון ליידע את אדם וחוה אודות התזונה של
בעלי החיים?
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i½r¦ i¦aXd mF´IA
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ְשׁמַ יָּא וְ אַרְ עָ א וְ כָ ל חֵ ילֵ יהו ֹן :ב וְ שֵׁ יצֵ י ְי ָי
בְּ יו ֹמָ א ְשׁבִ יעָ אָה עֲבִ ידְ תֵּ יהּ דִּ י עֲבָ ד וְ נָח
בְּ יו ֹמָ א ְשׁבִ יעָ אָה ִמכָּ ל עֲבִ ידְ תֵּ יהּ דִּ י

hWar

)osu rac 'rnut iugna wr /hghcav ouhc ohvkt kfhu (c
kct 'asuev kg kujn ;hxuvk lhrm 'uhgdru uh,g gsuh ubhta

uktf vtrbu vrgav yujf uc xbfb 'uhgdru uh,g gsuha v"cev
,ca ,tc 'vjubn 'rxj okugv vhv vn 'rjt rcs /ouhc uc vkf

שאלות בסיסיות

● מתי הסתיימה מלאכת הבריאה?

)פסוק ב(

נאמר בפסוק" :ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו“ .האם
יתכן שה' סיים את מלאכת הבריאה ביום השבת?
רש"י :רבי שמעון אומר :בשר ודם שאינו יודע למדוד
בדיוק את הזמן ואת הרגעים שלו ,חייב לסיים את מלאכתו
לפני השבת .אבל ה' שיודע למדוד בדיוק את הזמנים והרגעים
שלו ,נכנס לתוך השבת כחוט השערה .ואכן נראה כאילו סיים
את המלאכה ביום השבת ,אך באמת הדבר אינו כן .פירוש
נוסף :מה היה העולם חסר? מנוחה .באה שבת ,באה מנוחה.
בשבת נבראה המנוחה ,והעבודה נשלמה והסתיימה.
חזקוני :הפסוק אומר שה' סיים לעבוד בשבת ,והכוונה בכך

היא שבשבת התברר שהמלאכה הסתיימה .כי ביום שישי
עדיין לא היה ברור האם ה' סיים את המלאכה או שבכוונתו
לעשות מלאכה נוספת ביום הבא .רק בשבת התברר בצורה
גלויה שה' אכן סיים את המלאכה.
אבן עזרא :לכן ,אין לפרש את הפסוק כאילו נאמר "ביום
השביעי ה' סיים את מלאכתו“ ,אלא כאילו נאמר "עד היום
השביעי ה' סיים את מלאכתו“.
ספורנו :למעשה ,ה' סיים את המלאכה בתחילת היום
השביעי ,אבל ה' נכנס לתוך השבת רק רגע קצר מאוד שאי
אפשר למדוד אותו ,כפי שמובן מהביטוי שנתנו לכך חז"ל,
'חוט השערה‘.

תורת מנחם
הקושיות הללו אילצו את רש"י להסיק שהתורה לא מתכוונת
ללמד אותנו רק כמה פרטים על חוקי התזונה של בני אדם ובעלי
חיים ,כפי שהמפרשים אומרים )ראה שאלות בסיסיות( ,אלא התורה
מבהירה כאן את החשיבות והעדיפות של האדם מעל שאר
הברואים.
הפסוקים הקודמים עוסקים במהותו הנעלית של האדם" :ויברא
אלקים את האדם בצלמו ,בצלם אלקים ברא אותו" )פסוק כז( .אחר
כך נקבעת מעלה גדולה של האדם על בעלי החיים" :רדו בדגת הים
ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ".
לכן ,כאשר קוראים את הפסוקים הבאים המתארים את התזונה
של האדם ובעלי החיים ,רש"י לומד שהמידע הזה לא נאמר כעניין
בפני עצמו ,אלא כדי להבהיר יותר את תפקיד האדם שתואר
בפסוקים הקודמים.
המידע שהאדם הוא פסגת הבריאה )כמתואר בפסוקים כו-כח( יכול
לגרום לו להיות בעל-גאווה ולא להעריך נכון את מה שהעולם
מכיל .לכן ,לאחר תיאור גדולת האדם ,באה התורה ואומרת ,שבכל
זאת ,האדם צריך לדעת את מקומו שעדיין הוא שוה לבעלי החיים
בכך שהוא זקוק לאכול כמותם מזון מן הצומח כדי להתקיים.

כלומר :הציווי על תזונת האדם בא בהקשר הזה ,לא רק כדי
ללמד את ההיתר לאכול צומח ,אלא יש כאן אמירה עמוקה יותר
— ללמדו את מקומו בעולם ולעוררו לצניעות וענווה שהוא דומה
לבעלי החיים בכך שהוא זקוק כמותם למזון ולצומח כדי לאכול.
מאותה סיבה ,למרות העובדה שה' אמר לאדם "רדו בדגת
הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ" )פסוק כח( ,בכל
זאת ,הוא הגביל את הסמכות של האדם בכך ש"לא הרשה לאדם
ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר" .זאת ,כדי לוודא שההכרה של
האדם בגדולה האמיתית שלו ,לא תגרום לו גאווה ויהירות.
אולם ,כפועל יוצא מכך ,שהאיסור על הריגת חיה נאמר בהקשר
הזה של העמדת האדם על מקומו ,לכן אם חיה מתה באופן טבעי,
אין מניעה שאנשים יאכלו אותה ,כיון שבכך אין ביטוי של עליונות
האדם על בעלי החיים.
)על פי לקוטי שיחות חלק כ ,עמ'  7ואילך(

❧ האם ה' עבד בשבת?

)פסוק ב(

הפירוש של רש"י לפסוק ב נראה כסותר את עצמו .תחילה
רש"י כותב שפעולותיו של ה' נכנסו לתוך השבת כחוט השערה,
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עֲבָ ד :ג וּבָ רִ י ְי ָי יָת יו ֹמָ א ְשׁבִ יעָ אָה
וְ קַ דִּ ישׁ יָתֵ יהּ ֲארֵי בֵ יהּ נָח ִמכָּ ל עֲבִ ידְ תֵּ יהּ
דִּ י בְ ָרא ְי ָי לְ מֶ עֱבָ ד :ד אִ לֵּ ין תּוּלְ דַ ת
ְשׁמַ יָּא וְ אַרְ עָ א כַּ ד אִ תְ בְּ רִ יאוּ בְּ יו ֹמָ א דִּ י
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ufrc / a s e h u l r c h u ( d ) : v f t k n v v r n d b u v , k f ' v j u b n , t c
ojk haacu ',kudkdk rnug ovk srh gucav ,unh kfa 'inc
oa kg cu,f trenvu ',cac kkf srh tka 'inc uaseu /vban
vhutr v,hva vftknv /,uagk ohvkt trc rat :sh,gv
:1 v c r , h a t r c c a r u p n a u n f ' h a a c v t a g u k p f ' , c a c , u a g k
).rtvu ohnav ,usku, :vkgnk ohruntv /vkt (s

rcs /iuatrc utrcb okfa lsnkk /wv ,uag ouhc otrcvc
wcc 'ohnkug rum wv vhc rntba 'otrc wvc 'otrcvc rjt
o k u g v a i t f l s n k u '2 o h n k u g h b a r m h ' o a v k a u k k v , u h , u t
okugv lf vynk vju,p t’’va unf t’’x) 't"vc trcb vzv
ohehsma rnuk s’’uhc trcb tcv okugu vcua,c ohcak ju,p
usrha znr (,uh,utc vbye thva ’h unf ohygun inz u,utca

תורת מנחם
הוי אומר שה' עבד כמות זמן קטנה בתוך השבת ]ראה ספורנו[.
אבל אח"כ רש"י אומר שרק היה נראה כאילו ה' סיים את המלאכה
ביום זה ]חזקוני[.
ולגופו של עניין ,קשה לקבל את שני הפירושים :א( איך יכול
להיות שה' עבד בשבת אפילו בחלקיק של היום ,כאשר העבודה
אסורה כל היום?
ב( אם רק נראה שה' עשה מלאכה בשבת ,אבל באמת סיים
מלאכתו ביום השישי ,מדוע התורה אומרת שביום השביעי ה'
סיים מלאכתו?

הפירוש הראשון של רש"י
מפסוקי התורה לא ברור במדויק מתי הסתיימה הבריאה.
תחילה אנו קוראים כי ביום השישי "וירא אלקים את כל אשר עשה
 ...ויכלו השמים והארץ וכל צבאם" )א ,לא  -ב ,א( ,אבל אז התורה
ממשיכה — "ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" )פסוק
ב( ,כלומר שרק ביום השביעי ה' סיים את מלאכתו.
אם כן ,מתי ה' סיים ,ביום השישי או השביעי?
כדי לענות על השאלה הזו ,רש"י מביא את דבריו של ר' שמעון
שה' אכן סיים את מלאכתו ביום השביעי ,אמנם יחד עם זה לא
היה כאן חילול שבת ,כיון שה' יכול לבצע פעולות בכזה דיוק
מושלם — שהם רק בבחינת חוט השערה ,היינו שזו מלאכה כל
כך מועטת עד שמבחינה הלכתית אינה נחשבת כחילול שבת .זה
מסביר מדוע התורה אומרת "ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו
אשר עשה" )למרות העובדה ש"השמים והארץ וכל צבאם" כבר
נשלמו ביום השישי( ,כי בפועל ה' ביצע כמות מזערית של עבודה
ביום השביעי אלא שזו היתה כמות כה מינימלית שזה לא נחשב
חילול של השבת.
 1יא ,י  2ישעי' כו ,ד

15 /

כדי להמחיש את הנקודה הזו ,רש"י מתאר את המלאכה כ'חוט
השערה' של עבודה ,כמו שערה בודדת שהיא בלתי נתפסת
כשלעצמה ,אלא הופכת לניכרת רק כאשר היא מחוברת עם

[

סוף מעשה

[

יש לשאול :למה ה' מצא לנכון להמשיך לעבוד כל הזמן
עד שבת ואפילו להאריך את מלאכתו כחוט השערה לתוך
השבת ,מה היתה התועלת מההקפדה על כך?
אלא שה' לימד הוראה לבני אנוש אודות יוקר הזמן .כל עוד
יש לאדם אפשרות לבצע את המשימה האלוקית שמוטלת
עליו בעולם הזה ,הוא צריך לנצל כל רגע .יש ללמוד מכאן את
הפוטנציאל למצות כל רגע של זמן עד קצה הגבול האפשרי.
ועוד יש לומר :אדם עשוי לקונן על העובדה שאנו חיים
בדור עם כזו רמה רוחנית ירודה .חלפו הימים של הנביאים
וחכמי התלמוד ,כאשר בני ישראל עבדו את ה' עם מלוא
האהבה! ומה הדור הנחות שלנו יכול להשיג מעבר להישגים
של אבותינו?
את התשובה לשאלה הזו ניתן למצוא בהנהגה של ה'
בבריאת העולם .עד כמה היה יקר לו כל רגע ורגע של עבודה.
כשם שכל רגע היה יקר לה' עד כדי כך שהוא המשיך לעבוד
עד לאפשרות האחרונה ממש ,כך גם העבודה האחרונה של
הדורות הכי אחרונים היא בעלת חשיבות עליונה אצלו.
)לקוטי שיחות חלק ה ,עמ'  24ואילך(
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וּשׁמַ יָּא :ה וְ כָ ל
עֲבַ ד ְי ָי ֱא הִ ים אַרְ עָ א ְ
אִ ילָ נֵי חַ קְ לָ א עַ ד לָ א הֲוו ֹ בְ אַרְ עָ א וְ כָ ל
עִ ְשׂבָּ א דְ חַ קְ לָ א עַ ד לָ א צְ מָ ח ֲארֵי לָ א
אַחֵ ית ִמ ְט ָרא ְי ָי ֱא הִ ים עַ ל אַרְ עָ א ֶו ֱאנַשׁ
לֵ ית לְ ִמפְ לַ ח יָת אַדְ ְמתָ א :ו ַו ֲע ָננָא ֲהוָה

hWar

'vhssm kfn vnu,xa ,tz t"vf ',ja ,utrk vynk ohgarv
ory kf /.rtc vhvh ory (v) :oa lrs ,srk vynk vju,pu
rnuk kgpb ubhtu 'osue iuak ubhtu 'tuv tk sg iuak trenca
ory hf rjt sugu 'jhfun vzu 'ohsev rnth ratf ohryv
' . r t c v h v t k i h h s g a r p , v z ; t u / i u t r h , t k i h h s g '1 i u t r h ,
cag kfu ost trcba osue haac okugv ,thrc vrndbaf
j,p kg tkt utmh tk 'tmu,u cu,fa wdcu 'jnm tk ihhsg vsav

tk ogy vnu 'rhynv tk hf vnku /haa ouh sg usng gere
i,cuyc rhfn ihtu 'vnstv ,t sucgk iht osta hpk 'rhynv
ovhkg kkp,v 'okugk lrum ova gshu ost tcafu 'ohnad ka
'una tuv wv /ohvkt wv :ohtasvu ,ubkhtv ujnmu 'usrhu
kfc vz aurhp ifu 'okugv kf kg ypuau yhka tuva 'ohvkt
u,hhrc ihbgk /vkgh stu (u) :ohvkt tuva wv 'uyuap hpk ouen
trcbu 'rpgv ,urak ohbbg veavu 'ouv,v vkgv ost ka

שאלות בסיסיות

● למה ה' לא הוריד גשם?

)פסוק ה(

רש"י :לפני כן ,ה' לא הוריד גשם ,כיון שלא היה אדם לעבוד את האדמה ואף אחד לא הכיר בתועלת של הגשם .אבל כאשר
האדם בא והכיר בכך שהגשם חיוני לעולם ,הוא התפלל על כך ,ואז הגשם ירד והעצים והצמחים צמחו )ראה "ניצוצות של חסידות“(.

תורת מנחם
שערות אחרות ,כך גם העבודה שה' עשה בשבת היתה כל כך
מזערית שהיתה בלתי ניכרת כלל.
ובכל זאת ,רש"י כותב שזה עדיין נראה כאילו ה' סיים את
המלאכה ביום זה — למרות העובדה שרק כמות מזערית של
עבודה נעשתה ביום השביעי — כיון שטכנית ,זה היה מועד סיום
העבודה.

הפירוש השני של רש"י
אמנם ,בניתוח הסופי ,הביאור האמור לא מספק ,כי (1 :הפסוק
"ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" לא מובן מילולית,
כי צריך לפרשו "ברגעים הראשונים של היום השביעי ,ה' סיים את
מלאכתו וכו'".
 (2הקביעה האמורה עדיין סותרת את הפסוקים
"וירא אלקים את כל אשר עשה ...ויכולו השמים והארץ וכל
צבאם" כבר ביום השישי.

)א ,לא-ב ,א(

לכן רש"י הביא פירוש שני — "מה היה העולם חסר ,מנוחה,
באת שבת באת מנוחה ,כלתה ונגמרה המלאכה" ,כלומר ,בריאת
העולם נשלמה למעשה ביום השישי והתוספת היחידה שנבראה
ביום השביעי היתה "מנוחה".
 1שמות ט ,ל

[

ניצוצות של חסידות

"ואד יעלה מן הארץ“...

[

)פסוק ו(

כשאדם מתפלל לה' ,לא זו בלבד שה' "שומע“ לתפילותיו
ועונה בהתאם ,אלא שתהליך התפילה מזכך את האדם וגורם
לו להיות ראוי לקבל את הברכה האלוקית .כלומר ,התפילה
גורמת באופן ישיר לקבלת הברכה.
תהליך זה משתקף בעולם הגשמי בדרך שבה נוצר גשם:
גשם הוא לא ישות חדשה שנוצרת בשמים ,אלא עולה
"אד“ מן הארץ ויוצר עננים ,והם העננים הופכים לגשם שחוזר
ויורד לארץ.
לאור זה נבין בעומק יותר את הכוונה בדברי רש"י )פסוק
ה( ,שירידת הגשם הראשונה היתה רק כתגובה לתפילות של
אדם .כי התפילה עשתה את האדם ראוי לגשם.
)ספר המאמרים מלוקט חלק ד ,עמ' .(254-5



, ha t r c , a r p - , h a trc rp x

סָ לִ יק ִמן אַרְ עָ א וְ אַ ְשׁקֵ י יָת כָּ ל אַ פֵּ י
אַדְ ְמתָ א :ז וּבְ ָרא ְי ָי ֱא הִ ים יָת אָדָ ם עַ פְ ָרא
ִמן אַדְ ְמתָ א וּנְ פַ ח בְּ אַ פּו ֹהִ י נִ ְשׁ ְמתָ א דְ חַ יֵּי
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itf ;t 'vxhgv ,t ak lf rjtu ohn i,uba vz kcdf 'ost
okugk vrhmh ',urhmh h,a /rmhhu (z) :rmhhu lf rjtu 'veavu
'ihsk ,snug vbhta vnvcc kct 'oh,nv ,hhj,k vrhmhu vzv
kfn urpg rcm /vnstv in rpg :i"hsuh hba v,rhmhc c,fb tk

u,ykue tv, 'oa ,unha ouen kfca ',ujur gcrtn 'vnstv
vnst jczn uc rntba ouenn urpg kyb 'rjt rcs /vrucek
/ u h p t c j p h u : s u n g k k f u h u v r p f u k t v , h t u k v '2 h k v a g ,
in vnabu ohbu,j,v in ;ud 'ohbuhkgv inu ohbu,j,v in utag

שאלות בסיסיות

● איך נוצר האדם?
רש"י:

)פסוק ז(

ה' צבר בשבילו עפר מהאדמה של כל ארבעת רוחות העולם ,כדי שבכל מקום שהאדם ימות ,הארץ תקלוט אותו

לקבורה.
פירוש נוסף :ה' לקח עפר מהמקום שבו יעמוד המזבח ,שעליו נאמר "מזבח אדמה תעשה לי“ )שמות כ ,כא( ,כדי שעפר המזבח
יכפר על האדם ,וכך יוכל לשאת את החטא.

תורת מנחם
אמנם ,גם את הפירוש הזה קשה לקבל ,כי ברמה המילולית
"מנוחה" היא לא סוג של בריאה או עבודה אלא הניגוד של עבודה.
לכן אין זה מתאים עם הפסוק "ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו
אשר עשה" ,שמשמעו שה' עשה מלאכה אמיתית ביום השביעי.
וכיון שהפירוש הזה פחות 'חלק' מהקודם ,רש"י מביאו אחרון.

איזו מלאכה ה' עשה?
ובחזרה לפירוש הראשון של רש"י .יש להבין :איזה עבודה ה'
עשה באותו רגע קצר בתחילת השבת? ולמה זה לא היה נחשב
חילול שבת?
אלא :ביום השישי ה' ברא את האדם ובעלי החיים .ובנוגע
לאדם ,רש"י כותב )בפרק ג פסוק ח( שחטא אדם וחוה היה בשעה
העשירית של היום .ומזה ברור ,שהם נבראו כבר קודם לכן .לכן
צריך לומר שבתקופת הזמן האחרונה לפני שבת ,ה' סיים את שאר
העבודה של אותו יום .והיא תיקון והשלמת בריאת בעלי החיים
)שהחל בה לפני בריאת האדם( ,וכעת "תקנן בצביונם בתיקונן
ובקומתן" )רש"י ל -א ,כה( .לכן ,אנו יכולים לשער שאותה מלאכה
של "חוט השערה" היתה סיום התיקון של ממלכת החי.
ומאחר שהעבודה שנעשתה בשבת היתה רק סיום ותיקון
הפעולות שהחלו לפני השבת ,זה לא נחשב חילול השבת.
ועדיין אפשר לטעון :אחת מהמלאכות האסורות בשבת היא
"מכה בפטיש" — סיום עשיית הצורה של חפץ בנתינת מכת
 2שמות כ ,כ
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חותמת של הפטיש .וכיון שאסור אפילו לסיים מלאכה בשבת,
איך ה' סיים את תיקון החיות בשבת?

[

ניצוצות של חסידות

"ויפח באפיו נשמת חיים“

[

)פסוק ז(

● את העולם ה' ברא ב'דיבור‘ אלוקי ,ואילו את הנשמה ה'
'נפח‘ לתוך גופו )פסוק ז( .דבר זה מסמל שהנשמה באה
ממקום גבוה יותר מאשר העולם .כי דיבור הוא דבר
חיצוני שאינו דורש מאמץ ,אולם כאשר האדם נופח ,הוא
מוציא אוויר מתוך עומק גופו .וכך ,הנשמה מכילה היבט
עמוק יותר של אלוקות מאשר שאר העולם.
● כך אפשר להבין דבר נוסף :כשה' ברא את בעלי החיים
)והצמחים( ,הוא ברא את הגוף ואת הנפש כיחידה
אחת .אבל בבריאת האדם ה' ברא בתחילה גוף חסר-
חיים ומאוחר יותר החדיר בו "נשמת חיים“ .זאת ,משום
שנשמת האדם נעלית מאד ביחס לגוף ,שהם לא יכולים
להיווצר כיחידה אחת אלא נדרשת פעולה מיוחדת של
ה' כדי לאחד אותם.
)על פי תניא פרק ב; ספר המאמרים תשי"ד עמ' (126
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ַו ֲהוַת בְּ אָדָ ם לְ רוּחַ ְממַ לְ לָ א :ח וּנְ צִ יב ְי ָי
ֱא הִ ים גִּ נְ תָ א בְ עֵ דֶ ן ִמלְּ קַ דְ ִמין וְ אַ ְשׁרֵי תַ מָּ ן
יָת אָדָ ם דִּ י בְ ָרא :ט וְ אַצְ מַ ח ְי ָי ֱא הִ ים ִמן

hWar

gher trc hbac '.rtu ohna utrcb iuatr ouhca hpk 'ohbuhkgv
,urutn trc hghcrc 'ohbu,j,k vachv vtr, hahkac 'ohbuhkgk
,utrck haac eezuv 'ohbu,j,k ohnv umrah hahnjc 'ohbuhkgk
',hatrc vagnc vtbe ah utk otu 'ohbu,j,nu ohbuhkgc uc
;t /vhj apbk :sjt ouh ,thrcc ukt kg ohcr ukt uhvha
'ikufca vhj ost ka uz lt 'vhj apb utreb vhju vnvc
,t gyb isg ka ujrznc /osen (j) :rucsu vgs uc ;xu,ba
'wudu ostv ,t ’ udu trchu rntb rcf hrv rnt, otu 'idv

,usn c"kn hkhkdv hxuh wr ka ubc rzghkt wr ka t,hhrcc h,htr
uyrp tuv vagn uhrjtka kkf 'ivn ,jt uzu ,arsb vru,va
ifhvn u,thrc o,x 'kkf uvz '’ udu ostv ,t trchu 'iuatr ka
'isg id uk jnmhu 'wudu ohvkt wv rmhhu arhpu rzj 'uhagn o,xu
vagn tuva rucx gnuav 'vnsr, uhkg kphu 'isg idc uvjhbhu
rmhu c,fu rzj vnvcv kmt ifu /iuatr ka uyrp tkt ubhtu 'rjt
ostv kt tchu arpk hsf 'vsav ,hj kf vnstv in ’udu wv
/jnmhu (y) :eerv in utrcba ,upugv kg snkku 'oa ,urek

שאלות בסיסיות

● מתי ברא ה' את גן עדן?

● למה ה' לא ברא את האדם בתוך גן עדן?

)פסוק ח(

)פסוק ח(

תלמוד :שבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם :תורה,
תשובה ,גן עדן ,גיהינום ,כסא הכבוד ,בית המקדש ושמו של
משיח )פסחים נד ,א; נדרים לט ,ב(.

חזקוני :האדם היה חושב אז שכל העולם יפה כמו גן עדן.
לכן ה' ברא אותו מחוץ לגן ,כדי שהאדם יראה איך העולם
נראה ,ואחר כך הניח אותו בגן.

מדרש :גן עדן נברא ביום השלישי לבריאה ,לפני האדם
שנברא ביום השישי )בראשית רבה פט"ו(.

רד"ק :בדרך זו האדם מכיר את הטובה שה' עשה עבורו
בכך שהניח אותו בגן.

תורת מנחם
ויש לומר ,שאדם חייב על מכה בפטיש כאשר כל הפעולה שהוא
עושה מתרחשת בשבת .אבל בנידון שלנו רק חלק קטן של הפעולה
התבצעה בשבת )"חוט השערה"( ,כך שה' לא חילל את השבת.
ועדיין אפשר לשאול :יש איסור מדרבנן לבצע בשבת אפילו
מחצית מלאכה .למשל ,האיסור לטלטל ברשות הרבים בשבת
כולל שני חלקים" :עקירה" ו"הנחה" .אבל אם אדם הגביה חפץ
ביום שישי אחר הצהרים והוציאו לרשות הרבים ואחר כך בשבת
הניחו בארץ ,הוא עובר על איסור דרבנן של ביצוע חצי מלאכה
)ראה שבת ג ,ב(.
)אע"פ שהאיסורים מדרבנן נקבעו רק בימי בית שני ,בפועל
שמרו עליהם עוד בימי אברהם )רש"י לתולדות כו ,ה( ,כך שסביר שגם
ה' שמר עליהם(.
אולם ,באמת ה' לא חילל את השבת כלל ,כי האיסור דרבנן
של עשיית חצי מלאכה בשבת חל רק כאשר כל חצי הוא חלק
משמעותי מתוך כללות המלאכה ,אבל בנידון שלנו ה' ביצע רק
חלק זעיר של המלאכה בשבת" ,חוט השערה" ,וזה מותר.
)על פי לקוטי שיחות חלק ה ,עמ'  24ואילך(

❧ האדם וגן עדן

)פסוקים ז-ח(

 (1למה רש"י לא התעכב להסביר )כמו חזקוני ורד"ק( ,מדוע
האדם נברא בתחילה מחוץ לגן עדן ורק הובא לשם מאוחר יותר?
 (2רש"י מביא שני פירושים מאין נוצר האדם .והפירוש השני
הוא שהאדם נברא מעפר המזבח .מכאן שהאדם נברא קרוב למקום
המזבח .מקום זה נמצא מהלך ט"ו ימים ברגל לנהר פרת )ראה משנה
תענית פ"א מ"ג( שהוא אזור גן עדן )ראה פסוק יד( .ואם כן ,יוצא שבאותו
יום התרחש נס גדול ,שה' הוליך את האדם בתוך כמה שעות מהלך
של ט"ו ימים .ויש להבין ,מדוע רש"י לא מתיחס לנס הזה?

הביאור
התפיסה הרווחת היא ]מבוסס על תלמוד ומדרש[ שגן עדן
נברא לפני האדם ,אבל רש"י מקבל את הרצף של האירועים כפי
שהוא מתועד בתורה .תחילה נאמר "וייצר ה' אלקים את האדם
עפר מן האדמה" )פסוק ז( ורק אחר כך "ויטע ה' אלקים גן בעדן
מקדם" )פסוק ח( .לכן ,ברור מדוע רש"י לא צריך להתייחס לשאלה
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אַרְ עָ א כָּ ל אִ ילָ ן דִּ ְמ ַרגֵּג לְ מֶ ֱחזֵי וְ טַ ב לְ מֵ יכָ ל
וְ אִ ילַ ן חַ ַיּיָּא בִּ ְמצִ יעוּת גִּ נְ תָ א וְ אִ ילָ ן דְּ אָכְ לִ ין
ימין בֵּ ין טַ ב לְ בִ ישׁ :י וְ ַנ ֲה ָרא
פֵּ ירו ֹהִ י חַ כִּ ִ
ֲהוָה נָפִ יק מֵ עֵ דֶ ן לְ אַ ְשׁקָ אָה יָת גִּ נְ תָ א
וּמתַּ מָּ ן ִמתְ פָּ רַשׁ ַו ֲהוָה לְ אַרְ בְּ עָ א רֵישֵׁ י
ִ
ַנהֲרִ ין :יא שׁוּם חַ ד פִּ ישׁו ֹן הוּא מַ קִּ יף יָת
כָּ ל אַרְ עָ א דַ חֲוִ ילָ ה דִּ י תַ מָּ ן דַּ הֲבָ א:
יב וְ דַ הֲבָ א דְ אַרְ עָ א הַ הִ יא טָ ב תַּ מָּ ן בְּ דָ לְ חָ א
וְ אַבְ נֵי בוּרְ לָ א :יג וְ שׁוּם ַנ ֲה ָרא תִ נְ ָינָא גִּ יחו ֹן
הוּא מַ קִּ יף יָת כָּ ל אַרְ עָ א דְ כוּשׁ :יד וְ שׁוּם
ַנ ֲה ָרא תְ לִ יתָ אָה דִּ יגְ לַ ת הוּא ְמהַ לֵּ
לְ מַ דִּ ינְ חָ א דְ אַ תּוּר וְ ַנ ֲה ָרא רְ בִ יעָ אָה הוּא
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hWar

/iuahp (th) :idv gmntc /idv lu,c :rcsn cu,fv idv ihbgk
iheanu ihkugu ihfrc,n uhnhna oa kgu 'ohrmn rvb xukhb tuv
t u v a ' i u a h p r j t r c s /1 u h a r p u a p u u n f ' i u a h p t r e b . r t v , t
/ i u j h d ( d h ) :2 o h , a p h s c u g u a u c u o h r m n k m t r n t b a ' i , a p k s d n
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jdbna ' jdh hfu unf 'stn vkusd u,hhnvu vnuvu lkuv vhva
uhnhna /,rp :ihkeu ihsj uhnhna /kesj (sh) :vnuvu lkuvu
c,fu 'uhv tk ihhsg /ruatu auf :ostv ,t ihrcnu 'ihcru ihrp
tuv : r u a t k a v j r z n k / r u a t , n s e : s h , g v o a k g t r e n v

שאלות בסיסיות

● למה ארבעת הנהרות נקראו בשמות אלו?

)י-יד(

רש"י :פישון — הוא נילוס ,נהר מצרים ,שמימיו מבורכים
ועולים ומשקים את הארץ .לכן הוא קרוי פישון ,כמו בפסוק
"ופשו פרשיו“ )חבקוק א ,ח(.
פירוש נוסף :הנהר קרוי פישון כי הוא גורם לצמיחת פשתן,
כמו שכתוב ביחס למצרים "ובשו עובדי פשתים“ )ישעיה יט ,ט(.

גיחון — על שם שהוא הולך והומה והמייתו גדולה מאד,
כמו שכתוב בפסוק "וכי יגח שור“ )שמות כא ,כח( ,שהוא נוגח
והולך והומה.
חדקל — כי מימיו היו חדים וקלים.
פרת — על שם שמימיו פרים ורבים ומרווים את האדם .וזה
הנהר החשוב ביותר מכל הנהרות ,כי הוא נזכר בהקשר לארץ
ישראל.

תורת מנחם
מדוע אדם לא נברא בגן עדן ,כי כאשר האדם נוצר גן עדן עוד לא
היה קיים!
כמו כן ,רש"י לא צריך להסביר את המעבר הניסי של האדם
לגן עדן בתוך יום אחד .כיון שכל היצירה של האדם מהאדמה
היתה ניסית ,כך שלא מפתיע שאחרי היצירה הניסית ,היה גם
מעבר ניסי.
)על פי שיחת שבת בראשית תשמ"ה(

❧ השמות של ארבעת הנהרות

)פסוקים י-יד(

מדוע רש"י מסביר את משמעות השמות של הנהרות
בפסוקים י-יד( ,הרי רש"י לא מסביר כל שם שמוזכר בתורה?

)האמורים

אלא :רש"י הוטרד מהשאלה הבאה :כיון שהאדם נברא לבדו
ולא היו אנשים נוספים לדבר אליהם ,למה היה צורך לתת שמות
לנהרות? הרי שם נחוץ רק כדי לתקשר עם אדם נוסף!
אלא ,התיאור של הנהרות מתחיל בפסוק "ונהר יוצא מעדן
להשקות את הגן ומשם יפרד" )פסוק י( ,ורש"י למד ,שכל הפרשה
הזו נועדה לספר על המעלה של גן עדן ,שהוא הפיק נהר המשקה
את הגן ,והנהר הזה גם התפשט לארבעה ראשים .וכך ,התורה
ממשיכה עם כל הפרטים הללו על הנהרות ,כדי להדגיש עוד יותר
את הגדולה של גן עדן שהוא הפיק ארבעה נהרות חשובים כל כך.
לכן ,רש"י מסביר איך כל אחד מהשמות מבטא את השבח של
הנהרות ,כי שבח זה מבהיר עוד יותר את השבח של גן עדן מקור
הנהרות הללו.
)על פי שיחת שבת בראשית תשכ"ט(

 1חבקוק א ,ח  2ישעי' יט ,ט  3שמות כא ,כח
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פְ ָרת :טו וּדְ בַ ר ְי ָי ֱא הִ ים יָת אָדָ ם וְ אַ ְשׁרֵיהּ
בְּ גִ נְ תָ א דְ עֵ דֶ ן לְ ִמפְ לְ חַ הּ וּלְ ִמ ְטּרַהּ:
טז וּפַ קֵּ יד ְי ָי ֱא הִ ים עַ ל אָדָ ם לְ מֵ ימָ ר ִמכָּ ל
אִ ילַ ן גִּ נְ תָ א מֵ יכַ ל תֵּ יכוּל :יז וּמֵ אִ ילָ ן
ימין בֵּ ין טַ ב לְ בִ ישׁ
דְּ אָכְ לִ ין פֵּ ירו ֹהִ י חַ כִּ ִ
לָ א תֵ יכוּל ִמנֵּיהּ ֲארֵי בְּ יו ֹמָ א דְּ תֵ יכוּל
ִמנֵּיהּ מֵ מַ ת תְּ מוּת :יח ַואֲמַ ר ְי ָי ֱא הִ ים לָ א
תַ קִּ ין דִּ יהֵ י אָדָ ם בִּ לְ חו ֹדו ֹהִ י אֶ עֱבֵ ד לֵ יהּ
סָ מֵ לְ קִ בְ לֵ יהּ :יט וּבְ ָרא ְי ָי ֱא הִ ים ִמן
אַרְ עָ א כָּ ל חֵ יוַת בָּ ָרא וְ יָת כָּ ל עו ֹפָ א
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/jehu (uy) :ktrah .rt oa kg rfzbv 'okuf kg cuajv /,rp
/ w u d u , u h v c u y t k ( j h ) :1 x b f h k u v , p u ' o h t b o h r c s c u j e k
'duz uk ihtu shjh ohbuhkgc v"cev 'iv ,uhuar h,a urnth tka
usdbf vfz tk 'rzg vfz /usdbf rzg :duz uk ihtu ohbu,j,c vzu
v h h a g t h v v r h m h t h v / v n s t v i n w u d u r m h u ( y h ) :2 o j k v k

arhpu tc tkt 'wudu .rtv ,hj ,t ohvkt aghu vkgnk vruntv
'utrcb ohnv in vkgnk rnta hpk 'eerv in utrcb ,upugva
'i,rhmh ,gaca 'itf lsnkk sugu /utrcb vnstv in rnt itfu
4
v s d t h r c s c u /3 o a o v k , u r e k o s t v k t o t h c v ' o u h c u c s h n
, j , i a c f a '5 r h g k t r u m , h f u n f ' a u c f u h u s h r i u a k u z v r h m h

שאלות בסיסיות

● איך ה' הביא את האדם לגן עדן?

● למה נבראה האישה 'כנגד‘ האדם?

)פסוק טו(

רש"י :ה' שכנע אותו בדברים נאים ופיתה אותו להיכנס.
גור אריה :מדוע היה צריך לשכנע את האדם להיכנס למקום
נפלא כמו גן עדן? אלא ,אכן לא היה צריך לשכנע אותו ,אלא
ה' סיפר לו על המעלה של גן עדן ,כדי שידע לאן הוא הולך .כי
אם לא היה יודע לאן מוליכו ,לא היה רוצה ללכת לשם.

● למה היה "לא טוב“ לאדם להיות לבדו?

)פסוק יח(

רש"י :כי אנשים עלולים לומר שיש שתי רשויות! ה' שולט
לבדו על העולמות העליונים ואין לו שותף ,וכן האדם שולט
לבדו בעולמות התחתונים ואין לו שותף.

)פסוק יח(

רש"י :אם האדם יזכה ,האישה תהיה לו לעזר ,ואם הוא לא
יזכה היא תהיה כנגדו ,ללחום בו.

● איך האדם ידע את שמות החיות?

)פסוקים יט-כ(

מנחה בלולה :השם העברי מורה על התכונות העצמיות
של כל מציאות .בחכמתו הגדולה ,אדם הצליח לפענח את
הטבע של כל חיה ,וכך הצליח לגלות את השם שלה.
של"ה :חכמתו של אדם בעניין זה היתה שהוא הצליח
לראות את השורש הרוחני של כל חיה ,וכך ,הוא ידע להתאים
לה את השם.

תורת מנחם

❧ הכניסה של האדם לגן עדן

)פסוק טו(

רש"י כותב שה' שכנע את האדם להכנס לגן עדן ב"דברים
נאים" ,אבל למה היה צריך לשכנע אותו להיכנס לגן שהיה המקום
הכי נעלה בכל העולם )ראה גור אריה(?
את התשובה לשאלה זו יש למצוא בסיום הפסוק "ויניחהו בגן
עדן לעבדה ולשמרה" .כלומר ,הוא הונח שם כדי למלא שליחות
אלוקית .אדם היה רגיש לאחריות הגדולה שכרוכה בקיום הפקודה
 1ב"ר טז ,ה  2שם יז ,ג  3חולין כז 4 :ב"ר יז ,ד  5דברים כ ,יט

של ה' ולכן הוא היסס אם להיכנס .כיון שכך ,ה' היה מוכרח,
כביכול ,לשכנע אותו ב"דברים נאים" שתיארו את הצד המענג
שבעבודת השם.
)על פי שיחת שבת בראשית תשמ"ה(

❧ הצורך בשותף לאדם

)פסוק יח(

גם ילד שלומד חומש לראשונה מבין שאביו תלוי בסיוע של
אמו .לפיכך ,כשהוא קורא בפסוק טו "לא טוב היות האדם לבדו,

    

, ha t r c , a r p - , h a trc rp x

דִ ְשׁמַ יָּא וְ אַיְתִ י לְ וַת אָדָ ם לְ מֶ ֱחזֵי מַ ה יִּקְ רֵי
לֵ יהּ וְ כָ ל דִּ י ֲהוָה קָ רֵי לֵ יהּ אָדָ ם נַפְ שָׁ א
חַ יְתָ א הוּא ְשׁמֵ יהּ :כ וּקְ ָרא אָדָ ם ְשׁמָ הָ ן

xÆW` Á lŸke F®lÎ`xwIÎdn zF `− x¦l m½c`´dÎl` Æ `¥aIe mi½nXd
` m¹c`«d `ÆxwIe k [iyily] :Fn« W `E ¬d d−I g W¤t¬p m²c
 d
« Fl̄Î`xwi
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:okugk una tuv 'oa ostv uk treh rat vhj apb kf 'uvarpu uvxrx /wudu vhj apb ostv uk treh rat kfu :ost ka ush

שאלות בסיסיות

● האם אדם קרא שמות גם לדגים?

)פסוק יט(

מדרש :כן .וזאת ,למרות שהתורה לא מזכירה את העובדה הזו במפורש )מדרש חסר ויתיר(.
חזקוני :לא .כי אם ה' היה מוציא את הדגים מהים ומביאם לאדם שיקרא להם שמות ,הם היו מתים.

תורת מנחם
אעשה לו עזר כנגדו" ,הנושא מובן מאליו .אם כן ,מה מכריח את
רש"י לומר שהתורה מדברת כאן על חשש מכך שעלולים לומר
שיש שתי רשויות ,בעוד שהיה יכול לכתוב בפשטות שאדם זקוק
לתמיכה של שותף?

[
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סוף מעשה

[

חכמינו מלמדים שהפסוק "ויצו ה' אלקים על האדם לאמר
מכל עץ הגן אכל תאכל“ )פסוק טז( מכוון כנגד שבע המצוות
שה' נתן לכל בני האדם.
"ויצו“ — לקבוע בתי דין למשפט.
"ה'“ — אמונה בה'.
"אלקים“ — לא לעבוד עבודת אלילים.
"האדם“ — לא לרצוח.
"לאמר“ — לא לקיים יחסים אסורים )ראה ירמיהו ג ,א(.
"מכל עץ הגן“ — לא לגנוב.

הביאור
אם הצורך בבריאת האשה היה רק בשביל האדם — כדי להגיש
לו תמיכה ,הפסוק היה אומר "לא טוב לאדם היות לבדו" .אולם
כיוון שהתורה אומרת "לא טוב היות האדם לבדו" ,יש ללמוד
מכך שמדובר כאן על משהו שהוא בעצם "לא טוב" ,מבלי קשר
לטובה של האדם .לכן רש"י מסביר שנוכחות של אדם יחיד
היא בלתי רצויה ,כיון שהדבר עשוי ליצור את הרושם המוטעה
שהוא א-לוה.

הפתרון של ה'
אולם ,גם לאחר בריאת האישה נראה שהבעיה הזו לא נפתרה,
כיון שבסופו של דבר האדם נברא לבדו והיה כך משך זמן לפני
שהאישה הצטרפה אליו .וגם זה יכול ליצור את הרושם שהאדם
הוא סוג של אלוקים?
הבעיה נפתרת בפירוש השני של רש"י :זכה — תהיה לו עזר,
לא זכה — תהיה כנגדו .כלומר ,אנשים תלויים תמיד בתמיכה של
הנשים עד כדי כך שאם "לא זכה" הם יריבו זה עם זו .וכיון שהאדם
יחוש תמיד שהוא תלוי באחרים ,בוודאי שהוא לא יעלה בדעתו
שהוא ישות עצמאית.
)על פי לקוטי שיחות חלק ה ,עמ' (20

"אכל תאכל“ — לא לאכול אבר מן החי )סנהדרין נו ,א(.
לפי ההלכה ,בני ישראל חייבים לעודד את קיום החוקים
הללו בקרב אומות העולם )רמב"ם הלכות מלכים ח י-יא( .למרבה
הצער ,בדורות קודמים זה לא היה אפשרי ,כי כל פעולה
ברוח זו היתה עשויה להתפרש כניסיון לגייר והיתה מביאה
איום על הקהילה היהודית .אולם בימינו ,הודות לברכות ה',
אנו חיים בחברה חופשית שמאפשרת לנו לקיים את החובה
הקדושה הזו.
)ראה לקוטי שיחות חלק כו ,עמ'  132ואילך(

❧ קריאת שמות לחיות

)פסוקים יט-כ(

הצורך בקריאת שמות לחיות ,יכול להיות מוסבר באחד משני
אופנים :א( לטובת האדם ,כדי שיבדיל בין סוג אחד לשני .ב(
לטובת הברואים שקרא להם שמות .משום שהשם העברי מורה על
השורש הרוחני של הנברא )ראה של"ה( ,ועל ידי קריאת השם לכל
חיה ,האדם האיר את השורש הרוחני של החיה בתוך גופה הגשמי.
ניתן לומר שזה למעשה הבסיס למחלוקת בין המדרש והחזקוני
האם אדם קרא שמות לדגים:
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לְ כָ ל בְּ עִ י ָרא וּלְ עו ֹפָ א דִ ְשׁמַ יָּא וּלְ כָ ל חֵ יוַת
בָּ ָרא וּלְ אָדָ ם לָ א אַ ְשׁכַּ ח סָ מֵ לְ קִ בְ לֵ יהּ:
כא וּרְ מָ א ְי ָי ֱא הִ ים ִשׁנְ תָ א עַ ל אָדָ ם וּדְ מֵ
וּמלִ י בִ ְשׂ ָרא
וּנְ סֵ יב חֲדָ א מֵ עִ לְ עו ֹהִ י ְ
תְּ חו ֹתַ הּ :כב וּבְ נָא ְי ָי ֱא הִ ים יָת עִ לְ עָ א
דִּ נְ סֵ יב ִמן אָדָ ם לְ אִ תְּ תָ א וְ אַיְתַ הּ לְ וַת
אָדָ ם :כג ַואֲמַ ר אָדָ ם הֲדָ א זִ ְמנָא גַּרְ מָ א
ִמגַּרְ מַ י וּבִ סְ ָרא ִמבִּ סְ רִ י לְ דָ א יִתְ קְ רֵי אִ תְּ תָ א
ֲארֵי ִמבַּ עֲלָ א נְ סִ יבָ א דָ א :כד עַ ל כֵּ ן י ְִשׁבּו ֹק
גְּ בַ ר בֵּ ית ִמ ְשׁכְּ בֵ י אֲבוּהִ י וְ אִ מֵּ יהּ וְ יִדְ בַּ ק
בְּ אִ תְּ תֵ יהּ וִ יהו ֹן לְ בִ סְ ָרא חָ ד :כה ַוהֲוו ֹ
תַ רְ וֵיהו ֹן עַ רְ ִטילָ אִ ין אָדָ ם וְ אִ תְּ תֵ יהּ וְ לָ א
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)/vnsr, ohvkt wv kphu (tf) :rzg tmn tk ostku (f
ah okfk 'rnt 'vcebu rfz 'ihnu ihn kf uhbpk ithcv 'ithcvaf
g k m k u u n f ' u h r y x n / u h , u g k m n :1 k p h u s h n ' d u z i c i h t h k u d u z i c
:3 l , j v o u e n / r u d x h u :2 u t r c b i h p u m r p h b a u r n t a u v z ' i f a n v
vzc,,u ',trcb ubnna racv ,fh,j vtrh tka /jehu iahhu
kcek 'vkgnkn vrmeu vynkn vcjr 'ihbcf /ichu (cf) :uhkg
tka 'vkgnkn rmeu vynkn cjr tuva ohyj ka rmutf 'skuv

'vat ,uhvk /vatk gkmv ,t ichu :uh,urhe kg utan shcfh
/ o g p v , t z ( d f ) : s u p t , u h v k '4 s u p t k i u g s d u , u t a g h u u n f
tca sg u,gs vrre,b tku 'vhju vnvc kf kg ost tca snkn
' i u a k k g k p u b i u a k / w u d u a h t n h f v a t t r e h , t z k :5 v u j k g
j u r / a h t c z g h i f k g ( s f ) :6 a s e v i u a k c o k u g v t r c b a i t f n
/ s j t r a c k :7 , u h r g v j b h b c k g r u x t k ' i f , r n u t a s e v
t k u ( v f ) :8 s j t o r a c v a g b o a u ' o v h b a h s h k g r m u b s k u v

תורת מנחם
לדעת החזקוני קריאת השמות היתה לטובת האדם .לכן לא היה
צורך לקרוא שמות לדגים שאינם נראים לעיני האדם אלא הם רק
תושבי הים.
לדעת המדרש קריאת השמות היתה לטובת הברואים ,ולכן
המדרש סובר שאדם קרא שמות גם לדגים.

הסבר אחר למחלוקת
באופן אחר ,יש לומר שגם המדרש וגם החזקוני מסכימים
שאדם קרא לחיות לטובתם ,אבל הם חולקים במשמעות עדינה
יותר של תהליך קריאת השמות:
סיפור קריאת השמות על ידי האדם מופיע בתורה במעבר חשוב
בין שתי פרשיות .עד לנקודה זו קראנו על בריאת העולם על ידי
ה'; מכאן ואילך אנו מתחילים לקרוא על עבודת האדם בעולם,
"לעבדה ולשמרה".
לכן עולה השאלה :לאיזה צד משתייכת קריאת השמות על ידי
האדם .האם הדבר הוא סיום תהליך הבריאה ,כאשר כל בעל חי
קיבל את השם שלו ,או שאנו קוראים כאן על הפעולה הראשונה
של האדם בתהליך הבאת ה' לעולם?

הבה נעיין בכל אחד מהדרכים הללו:
 (1קריאת שמות כצעד של בריאה
תהליך הבריאה היה חלוקה של חומר יחיד — לחומרים וברואים
שונים .היינו מעבר מישות אחת ,לריבוי נבראים נפרדים ושונים
זה מזה.
קריאת השם ,שהיתה השלב האחרון של בריאת הנבראים,
נועדה להשלים את ההיפרדות של הנבראים זה מזה ,ולהעניק לכל
אחד עצמאות מוחלטת והגדרה ספציפית וברורה.
אולם בעניין זה יש הבדל בין היצורים שמתחת לים והחיות שעל
פני האדמה .הדגים אינם יכולים להתנתק מהמים אפילו לרגע
אחד .אילו יעזבו את הסביבה הטבעית שלהם במים ,הם ימותו.
דבר זה מלמד שהדגים אינם מציאות עצמאית נפרדת ,אלא כל
העת הם נשארים חלק ממקורם הגדול — המים.
אולם חיות הארץ ,לעומת זאת ,יכולות להתקיים תקופות זמן
ארוכות בסביבות מגוונות ,גם הרחק ממקום לידתם הטבעי .מה
שמלמד שחיות הארץ הם עצמאיות ובלתי תלויות לגמרי.

 1ב''ר יד ,ד  2ברכות ס 3 :שם  4שופטים ח ,כז  5יבמות סג 6 .ב''ר יח ,ד  7סנהדרין נז 8 :שם נח.

       

ִמתְ כַּ לְ ִמין :א וְ ִחוְ יָא ֲהוָה חַ כִּ ים ִמכָּ ל חֵ יוַת
בָּ ָרא דִּ י עֲבַ ד ְי ָי ֱא הִ ים ַואֲמַ ר לְ אִ תְּ תָ א
בְּ ְ
קוּשׁטָ א ֲארֵי אֲמַ ר ְי ָי לָ א תֵ יכְ לוּן ִמכָּ ל
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'grk cuy ihc ihjcvk ,ughbm lrs ohgsuh uhv tka /uaauc,h
'grv rmh uc i,b tk ',una ,urek vgs uc vb,ba hp kg ;tu
:grk cuy ihc vn gshu 'grv rmh uc xbfbu .gv in ukft sg
)aghu lunxk uk vhv 'itfk vz ihbg vn /ourg vhv ajbvu (t
.pe vcx uzhtn lsnkk tkt 'oahckhu rug ,ub,f u,atku ostk

'kf ihgk ahna,c oheuxgu ohnurg o,ut vtr 'ovhkg ajbv
' u , k p n v , h v u , k u s d u u , n r g h p k / k f n o u r g :9 v k v u t , b u
t k o f k r n t t n a / w u d u r n t h f ; t :10 k f n r u r t ' k f n o u r g
',urhp rtan ohkfut o,ut vtra hp kg ;tu 'wudu kfn ukft,
:.gv u,utc rcsk tchu ubcha,a hsf 'ohrcs vhkg vcrv

תורת מנחם
לפי הגישה האמורה — שקריאת השמות לחיות נועדה להשלים
את הפיכתם למציאות עצמאית — לא היה צורך לקרוא שמות
לדגים ,כיון שהדגים לא נעשו אף פעם למציאות עצמאית ,אלא
הם רק חלק ממקור אחד גדול — המים ,ולכן הם אינם צריכים
לשמות שיגדירו אותם כמציאות עצמאית.
זו אפוא עומק כוונת החזקוני ,באומרו שאדם לא קרא שמות
לדגים כיון שאם ה' היה מוציא את הדגים מהים ומביא אותם לאדם,
הם היו מתים — וכוונת הדברים היא ,שלא היה צריך לקרוא שמות
לדגים ,כיון שבאמת הם אינם נבראים עצמאיים ,כמו שמוכח מכך
שאם יצאו לרגע מהמים ,ימותו.

[

 (2קריאת שם כצעד של עבודת ה'
לפי הגישה השניה האמורה ,שקריאת שמות לחיות על ידי
האדם היתה הפעולה הראשונה של עבודתו בהפצת אור ה' בעולם,
הרי קריאת השם נועדה להאיר בכל נברא את השורש הרוחני שלו,
ובכך לפעול בו תחושת ביטול גם בחייו הפיזיים הגשמיים.
דבר זה תואם את הגישה של המדרש שגם הדגים נקראו
בשמות ,כיון שכל הברואים צריכים לכזו התגלות רוחנית ,שיאיר
בהם השורש הרוחני שלהם ויחושו תחושת ביטול לאלוקות.
)על פי לקוטי שיחות חלק לה ,עמ'  1ואילך(

ניצוצות של חסידות
חטא עץ הדעת

שלוש נקודות דורשות ביאור:

[

)ב ,כה  -ג ,כד(

 (2אפילו אם האדם חטא ,מה רע אם הוא יאכל מעץ החיים
ויחיה לעולם? אדרבה ,אם האדם נוהג כדברי הפסוק ו"ישלח
ידו ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם“ )פסוק כב( יבטל לגמרי את
הכוחות החיצוניים שגורמים למות?

אלא :ה' לא רצה שאדם יוודע למושג הרע ,כי האדם לא יכול
להתנתק רגשית מדברים שהוא משיג ומבין .טבע האדם הוא
להתעניין ,לגלות אמפתיה ומעורבות .כאשר הוא פוגש דבר חדש,
הוא שואל איך זה עשוי להשפיע על חייו ומתחיל לבחון את הרעיון
על פי הנורמות והאמונות שהאמין עד עכשיו ,ואף מתיר לרגשותיו
לפרוץ ליישות החדשה כדי לראות אם הוא גילה 'אהבה‘ חדשה
או 'שנאה‘ חדשה .בקיצור ,כשאדם פוגש משהו חדש לגמרי הוא
חוקר את הדבר עם כל האישיות שלו ומאותו רגע ואילך המושג
מותיר על חייו רושם בל ימחה.

 (3העובדה שהאדם גורש מגן עדן מובנת ,כיון שהוא איבד את
זכותו להישאר שם ,אבל למה נצטוה אח"כ "לעבוד את האדמה“
)פסוק כג(?

ובכן ,ה' ידע שאם אדם יגיע ל'הכרת הרע‘ ,התוצאה תהיה
הרסנית ,כי במהלך ההתעניינות והחשיפה שלו לעניין ,הוא יתחבר
לכך באופן בלתי נמנע.

 (1למה ה' לא רצה שהאדם יהיה כאלוקים "יודעי טוב ורע“
)פסוק ה(? הרי ה' הוא טוב והוא רוצה לחלוק עם הנבראים משהו
מחוכמתו הנעלית .ובפרט שהאדם נברא בצלם אלקים?

)המשך בעמ‘ (24
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אִ ילַ ן גִּ נְ תָ א :ב ַואֲמֶ רֶת אִ תְּ תָ א לְ ִחוְ יָא
וּמפֵּ ירֵי אִ ילָ נָא
ִמפֵּ ירֵי אִ ילַ ן גִּ נְ תָ א נֵיכוּל :ג ִ
דִ י בִ ְמצִ יעוּת גִּ נְ תָ א אֲמַ ר ְי ָי לָ א תֵ יכְ לוּן
ִמנֵּיהּ וְ לָ א תִ קְ רְ בוּן בֵּ יהּ דִּ לְ מָ א תְ מוּתוּן:
ד ַואֲמַ ר ִחוְ יָא לְ אִ תְּ תָ א לָ א מֵ מַ ת תְּ מוּתוּן:
ה ֲארֵי גְּ לֵ י קֳ דָ ם ְי ָי ֲארֵי בְּ יו ֹמָ א דְּ תֵ יכְ לוּן
ִמנֵּיהּ וְ יִתְ פַּ תְּ חָ ן עֵ ינֵיכו ֹן וּתְ הו ֹן כְּ רַבְ רְ בִ ין
ימין בֵּ ין טַ ב לְ בִ ישׁ :ו ַו ֲחזַת אִ תְּ תָ א
חַ כִּ ִ
ֲארֵי טָ ב אִ ילָ נָא לְ מֵ יכַ ל ַו ֲארֵי אַ סֵּ י הוּא
וּמ ַרגֵּג אִ ילָ נָא לְ אִ סְ תַּ כָּ לָ א בֵ יהּ
לְ עַ יְנִ ין ְ
וּנְ סֵ יבַ ת מֵ אִ בֵּ הּ ַואֲכֶ לֶ ת וִ יהֶ בֶ ת אַף לְ בַ עֲלַ הּ
עִ מַּ הּ ַואֲכָ ל :ז וְ אִ תְ פַּ תָּ חָ א עֵ ינֵי תַ רְ וֵיהו ֹן
וִ ידָ עוּ ֲארֵי עַ רְ ִטילָ אִ ין אִ נּוּן וְ חַ ִטּיטוּ לְ הו ֹן

hWar

)'iugrd hshk vtc lfhpk 'huumv kg vphxuv /uc ugd, tku (d
vpjs /iu,un, ,un tk (s) :1uhrcs kg ;xu, kt rntba tuv
v,hn iht lf vghdbc v,hn ihta oaf vk rnt 'uc vgdba sg
.gv in 'u,ubnut hbc ,t tbua inut kf /gsuh hf (v) :2vkhftc
:,unkug hrmuh /ohvktf o,hhvu :3okugv ,t trcu kft
):4u,bhntvu vk utbvu ajb ka uhrcs v,tr /vatv tr,u (u
unf /ohbhgk tuv vut, hfu :ohvktf ,uhvk /.gv cuy hf

hgsuh vk rnta unf /khfavk snjbu :ofhbhg ujepbu vk rnta
tahu tuv vhjhu thv ,un, tka /vahtk od i,,u :gru cuy
vnfjv ihbgk /wudu vbjep,u (z) :vhju vnvc ,ucrk /od :,rjt
ugshu :jhfun trenv ;uxu 'ann vhtr ihbgk tku 'cu,fv rcs
ugshu uvn tkt 'ourg tuvaf gsuh tnuxv ;t /ov ohnurhg hf
:5 v b n h v u k y r g , b u o s h c v , h v , j t v u m n ' o v o h n u r h g h f
'6 u b e , b u c u k e k e , b a r c s c ' u b n n u k f t a . g v t u v / v b t , v k g

תורת מנחם

[

ניצוצות של חסידות
חטא עץ הדעת

לכן ,כאשר האדם חטא והתחבר לרע ,צצו שתי בעיות גדולות:
א( אם האדם יחיה לעולם ,הוא יגרום לרע להיות נצחי לעולם,
כיון שכעת הוא החדיר את הרע לתוך המערכת שלו וחיים נצחיים
יגרמו לכך שהטפיל החדש שדבק בו 'יתארח‘ בו לעולם .לכן ה' גזר
שאדם חייב למות.
ב( בעיה חמורה יותר היתה איך לתקן את האירוע שהתרחש.
נוצר טשטוש בגבולות בין טוב ורע והאדם מצא עצמו נמשך לשני
כוחות שווים .לחטא היו השלכות גם בעולמות העליונים וגם
בעולמות התחתונים ,כיון שהעירוב בין טוב לרע גרם נזק רוחני
בכל העולמות ,עד לעולם הגשמי למטה.

 1משלי ל ,ו  2ב''ר יט ,ג  3שם  4שם

[

)המשך(

והפתרון" :וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבד את האדמה אשר
לקח משם“ )פסוק כג( .האדם עירבב בין טוב ורע לאורך העולמות
הרוחניים והגשמיים ,לכן הוא נשלח החוצה לתקן את הנזק שהוא
גרם .וכיון שהרע חדר לאדמה עצמה ,הוטלה על האדם המשימה
לזכך את העולם על ידי 'עיבוד הגשמיות‘ :לעבד את האדמה,
ובעצם ,לגלות ולחשוף את הניצוץ הטוב שטמון שם ולחברו שוב
עם שורשו למעלה .כדי לתקן את העולם שהוא קלקל ,האדם
נדרש לרומם את פיסות האדמה על ידי שיפריד במו ידיו בין הרע
והטוב שגרם להם להתערבב.
)על פי תורה אור ה ,ג ואילך; תורת חיים בראשית ל ,א ואילך(

    

וּשׁמָ עוּ
טַ רְ פֵ י תְ אֵ נִ ין ַועֲבָ דוּ לְ הו ֹן זְ ָרזִ ין :ח ְ
יָת קַ ל מֵ ְ
ימ ָרא דַ י ָי ֱא הִ ים ְמהַ לֵּ בְּ גִ נְ תָ א
לִ ְמנַח יו ֹמָ א וְ אִ טַּ מַּ ר אָדָ ם וְ אִ תְּ תֵ יהּ ִמן
קֳ דָ ם ְי ָי ֱא הִ ים בְּ גו ֹ אִ ילַ ן גִּ נְ תָ א :ט וּקְ ָרא
ְי ָי ֱא הִ ים לְ אָדָ ם ַואֲמַ ר לֵ הּ אָן אָ תְּ :
ימ ָר ְשׁמָ עִ ית בְּ גִ נְ תָ א
י ַואֲמַ ר יָת קַ ל מֵ ְ
וּדְ חֵ לִ ית ֲארֵי עַ רְ ִטילָ אִ י ֲאנָא וְ אִ טַּ מָּ רִ ית:
יא ַואֲמַ ר מַ ן חַ וִּ י לָ ֲארֵי עַ רְ ִטילָ אִ י אָ תְּ
ה ֲִמן אִ ילָ נָא דִּ פַ קֵּ דְ תָּ בְּ דִ יל דְּ לָ א לְ מֵ יכַ ל
ִמנֵּיהּ אֲכָ לְ תָּ  :יב ַואֲמַ ר אָדָ ם אִ תְּ תָ א דִּ יהַ בְ תְּ
עִ ִמּי הִ יא ַיהֲבַ ת לִ י ִמן אִ ילָ נָא ַואֲכָ לִ ית:
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oxrp,b tk vn hbpnu 'ovhkg kuyhkn ougbn ohmgv rta kct
uvz urnthu uvunhkfh tka 'vhrc ,ubuvk .pj v"cev ihta '.gv
r c f u ' o h c r v s d t h a r s n a h / u g n a h u ( j ) :7 u s h k g o k u g v v e k a
hbtu ',uarsn rtacu vcr ,hatrcc obufn kg ubh,ucr oursx
trenv hrcs ,cahhnv vsdtku 'tren ka uyuapk tkt h,tc tk
v"cev kue ,t ugna 'ugna vn /ugnahu :uhbput kg rucs rcs
oan vtc anava jur u,utk /ouhv jurk :idc lkv,n vhva

]vnj crg ,ubpka ',hcrgn thv uzu [rehg if hf eusu oak t’’x
' t u v i f h v v h v g s u h / v f h t ( y ) :8 , h r h a g c u j r x o v u c r g n c
uvahbgh ot chavk kvcb tvh tka 'ohrcsc ung xbfhk tkt
o h a b t v h n o g k c c i f u '9 l h j t k c v h t u k r n t i h e c i f u / o u t , p
l s u r n h j u k a c u v h e z j c i f u ' o h r c s c o v n g x b f h k '10 l n g v k t v
s n u g c a h , a c v n , g s k l k i h t n / l k s h d v h n ( t h ) :11 i s t k c
rpf itf /hsng v,,b rat (ch) :vhn,c /.gv inv :ourg

שאלות בסיסיות

● מתי התרחש חטא עץ הדעת?

)פסוק ח(

רש"י :הפסוק אומר שקולו של ה' נשמע "לרוח היום“ ,והכוונה היא ,שהוא נשמע מרוח מערבית ,שבצד שלה ,מערב ,השמש
נמצאת באותה שעת ערב .והחטא התרחש בשעה העשירית של היום.
תלמוד :היום מורכב מי"ב שעות .בשעה הראשונה — עפרו נצבר; בשעה השניה — הוא היה צבור בלי צורה; בשעה השלישית
— נמתחו אבריו; בשעה הרביעית — ניתנה בו נשמה; בשעה החמישית — עמד על רגליו; בשעה השישית — קרא שמות לחיות;
בשעה השביעית — הזדווג עם חוה; בשעה השמינית — נולדו להם שני ילדים; בשעה התשיעית — נצטווה לא לאכול מעץ הדעת;
בשעה העשירית — חטא; בשעה האחת עשרה — נידון; בשעה השתים עשרה — גורש מגן עדן והלך לדרכו )סנהדרין לח ,ב(.
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)פסוק ח(

בתלמוד ,אלא הוא מפרשה באופן התואם את משמעותו הפשוטה
של הכתוב.

רש"י אינו נוהג להביא כל אימרה שמובאת בתלמוד ובמדרש,
אלא רק מאמרים מסוימים .ההסבר לכך הוא ,כיון שפירושו נועד
לפרש את "פשוטו של מקרא" )פירוש לבראשית ג ,ח( ,שזהו הפירוש
הפשוט והמילולי של הכתובים ,ואילו התלמוד אינו מבוסס דוקא
על הפשט המילולי של הכתובים ,אלא אדרבה ,רוב הפירושים
התלמודיים לתורה לא בנויים על הפשט המילולי.

בנידון שלנו ,רש"י כותב שאדם חטא בשעה העשירית ,ובמבט
ראשון נראה שהכוונה לדברי התלמוד שהחטא אירע בשעה
העשירית של היום השישי לבריאה )ראה תלמוד( .אולם ,ברמת
הפשט של פירוש התורה שרש"י תמיד מגביל את עצמו אליה ,לא
יתכן לומר שאדם חטא ביום השישי .וזאת ,בגלל מספר סיבות:

לכן גם כשרש"י מביא איזו אימרה מהתלמוד ,יתכן שהוא אינו
מפרש את הדברים בדיוק באותה המשמעות שקיבלו הדברים

 (1בסיום היום השישי התורה אומרת "וירא אלקים את כל אשר
עשה והנה טוב מאד!" )א ,לא( .מעתה ,אם ביום השישי היה החטא

 5ב''ר יט ,ו  6ברכות מ 7 .תנחומא וירא פי''ד  8סנהדרין לח 9 :בראשית ד ,ט  10במדבר כב ,ט  11ישעי' לט ,א
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ְיג ַואֲמַ ר ְי ָי ֱא הִ ים לְ אִ תְּ תָ א מָ ה דָ א עֲבָ דְ תּ
:אַט ֲעיַנִ י ַואֲכָ לִ ית
ְ ַואֲמֶ רֶת אִ תְּ תָ א ִחוְ יָא
יד ַואֲמַ ר ְי ָי ֱא הִ ים לְ ִחוְ יָא ֲארֵי עֲבַ דְ תְּ דָּ א
וּמכָּ ל חֵ יוַת בָּ ָרא
ִ לִ יט אַ תְּ ִמכָּ ל בְּ עִ י ָרא
עַ ל ְמעָ תֵּ יזִ יל וְ עַ פְ ָרא תֵ יכוּל כָּ ל יו ֹמֵ י
 טו וּדְ בָ בוּ אֲשַׁ וֵּי בֵּ י ָנ וּבֵ ין אִ תְּ תָ א: חַ יָּי
ָוּבֵ ין בְּ נָי וּבֵ ין בְּ נָהָ א הוּא יְהֵ א דְ כִ יר ל
מַ ה דַּ עֲבַ דְ ְ ָתּ לֵ יהּ ִמלְּ קַ דְ ִמין וְ אַ תְּ תְּ הֵ א
 טז לְ אִ תְּ תָ א אֲמַ ר אַסְ גָּאָה:נָטַ ר לֵ יהּ לְ סו ֹפָ א
אַסְ גֵּי צַ ֲע ַריְכִ י וְ עִ דּוּיַיְ כִ י בִּ צְ עַ ר תֵּ לְ דִ ין
בְּ נִ ין וּלְ וַת בַּ עֲלִ י תְּ הֵ א תִ אוּבְ תִּ י וְ הוּא
ָ יז וּלְ אָדָ ם אֲמַ ר ֲארֵי קַ בֵּ ילְ תּ: י ְִשׁלַ ט בִּ י
לְ מֵ ימַ ר אִ תְּ תָ ַואֲכַ לְ תְּ ִמן אִ ילָ נָא דִ י
פַ קֵּ דְ תָּ לְ מֵ ימַ ר לָ א תֵ יכוּל ִמנֵּיהּ לִ יטָ א
אַרְ עָ א בְּ דִ ילָ בַּ עֲמַ ל תֵּ יכְ לִ ינַהּ כָּ ל יו ֹמֵ י
ְ ְ יח וְ כוּבִ ין ו: חַ יָּי
ָאַטדִ ין תַּ צְ מַ ח ל
 יט בְּ זִ יעֲתָ א:וְ תֵ יכוּל יָת עִ ְשׂבָּ א דְ חַ קְ לָ א
דְ אַ פָּ תֵּ יכוּל לַ ְחמָ א עַ ד דְּ תֵ יתוּב לְ אַרְ עָ א
דְּ ִמנַּהּ אִ תְ בְּ רֵיתָ א ֲארֵי עַ פְ ָרא אַ תְּ וּלְ עַ פְ ָרא
 כ וּקְ ָרא אָדָ ם שׁוּם אִ תְּ תֵ יהּ חַ וָּה:תְּ תוּב
:ֲארֵי הִ יא ֲהוַת אִ מָּ א דְּ כָ ל בְּ נֵי ֱאנָשָׁ א
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EP®O
 n l−©k`Ÿz `¬÷ xŸ½n`¥l Æ LiÆziE¦v x³W` u½¥rdÎonÆ l©k`ŸÆYe ¼ L¼Y
 W`
:Li«I g
 i¬n
 i lŸ −M dP½¤l£k`ŸY« Æ oFa¨S¦r§A L½xEa£r«©A Æ dnc `
 d
« d³x Ex`
z³©rf§A hi :d«c V
 d
 aU¬¥rÎz` −Y§l©k«`e K®l¨ g
« i´n
 v§ Y
 x−C xce uF w¬ e gi
Y
 g®T ªl dP−On i¬¦M d½nc`´dÎl` Æ L§aEW« c³©r mg½¤l l©k`ŸÝ Æ LiÆR
¤ `

F −YW` m¬W m²c `d
« `¯x wIe k :aE «WY x−¨t¨rÎl`e dY½` x´t¨ ¨rÎi«¦M
hWar

laht ktu :vshkv rgm vz /ohbc hsk, cmgc :rucgv
'vpc ugcu,k jmn lk iht if hp kg ;tu 'ahna,k /l,eua,
'l,ut, /l,eua, :lnn tku ubnn kfv 'lc kuanh tuv tkt
l k v k g , / l r u c g c v n s t v v r u r t ( z h ) :9 v e e u a u a p b u u n f
tmuhk kan 'ohknbu ohaugrpu ohcucz iudf 'ohrurt ohrcs
.ueu (jh) :ovn ebha ohsa ,ukken ,uhrcvu 'vgr ,ucr,k
.ue jhnm, 'ohgrz hbhn vbgrz,af '.rtv /lk jhnm, rsrsu
, t , k f t u :10 i u e h , h s h k g o h k f t b i v u ' , u h c f g u x s b u e r s r s u
vbv uk rntb vfrcc tkvu 'uz thv vkke vnu /vsav cag
atrc itf runt vn tkt 'wudu grz gruz cag kf ,t ofk h,,b
iucmgv rjtu 'vbkft, iucmgc lrucgc vnstv vrurt 'ihbgv
thv 'vbd ,uerh ut ,uhbye vbgrz,af 'lk jhnm, rsrsu .ueu
:okft, ljrf kgu 'vsav hcag rtau ohrsrsu ohmue lk jhnm,
/ostv trehu (f) :vcrv uc jhry,a rjtk /lhpt ,gzc (yh)
'ehxpv tku ',una ostv trehu iuatrv ubhbgk cu,fv rzj

:2 u v h e z j o f , t t h a h k t u n f ' h b g y v / h b t h a v ( d h ) :1 v c u y c
',hxn ka u,ufzc ohfpvn ihta itfn /,tz ,hag hf (sh)
hrcsu crv hrcs chavk uk vhv ',tz ,hag vnk ukta ukhta
/ v s a v , h j k f n u v n v c v k f n :3 i h g n u a h n h r c s s h n k , v
arsn ubh,ucr ushngv 'ifa kf tk vhjn 'kke,b vnvcn ot
kg : o h b a g c a a j b k a u r u c h g h n h a s n k k '4 , u r u f c , f x n c v z
tk v,t /,hat vchtu (uy) :ummebu uk uhv ohkdr /lk, lbujd
'vuj ,t ta,u vkj, tuv kfthaf ost ,unha tkt ,buuf,b
,uke i,gs ohabva hpk tkt vkj, vuj kt rcsk ,tc tku
:5 , h a t v c h t u l f h p k ' i v h k g c , t , u , p k , u g s u h u ' , u , p , v k
v , t u : v h , h , h p a u u n u d r , u '6 u , u t , u f t u u n f ' l , , f h / l p u a h
oan ;tu 'ucegc ubfa,u 'vnue lk tvh tk /ceg ubpua,
t u v l u a b k t c a j b v a f '7 o v c ; a b u n f ' u b p u a , i u a k u / u b , h n ,
vphab iuak c,f 'iuakv kg kpub iuakva hpku 'vehra ihnf ;aub
r g m v z / l b r v u :8 o h b c k u s h d r g m v z / l b u c m g ( z y ) : o v h b a c

תורת מנחם
( יש להניח שאדם וחוה היו מספיק בעלי כוח מוסרי כדי לא2
 והנחש נדרש לזמן מסוים כדי לשכנע את,לחטוא מיד שנולדו

 צער לידה ויגיעת וקושי הפרנסה,שגרם מות
!“ ה' בוודאי לא היה אומר שכל זה "טוב מאד,(להלן

יט-)ראה פסוקים טז

 י, ב"ר כ10  ח, ישעי' כט9 : עירובין ק8  ד, ישעי' מ7  כא, דברים ט6 : סוטה ט5 . דף ח4 : סנהדרין כט3  טו,ב לב- דברי הימים2 : ע"ז ה1
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m¯c`§l mi¹d÷` dÆ e d
Ÿ iÁ U©rÁIe `k :i«g
 Îl¨M m¬` d−z
 i«d
 `e¬d
 i²M
¦ d® E g
miÀd
 ÷` d´ eŸdi | xn`Ÿ´Ie ak [iriax] t :m«W¦A§lIe xF −r zF¬pz¨M F ²YW`§lE
g´ ©lWiÎo¤R | d´ Y©re r®xe aFh́ z©r−c¨l EP½On c´g`§M Æ did
 Æ mc`«d o³d
d¬ eŸdi Ed² g§NWi«e bk :m«¨lŸr§l i¬ge l−©k`e mi½ Igd
« u´r´ ¥ n mBμ Æ gw¨le FÀci
:m«Xn g T − ªl x¬W` d½nc`´dÎz` Æ cŸa£r«©l oc®¥rÎoBn mi−d÷`
zÆ`e miÀ¦ax§MdÎz` oc¹¥rÎob§l mcÆTn Á o¥MWIe m®c`«dÎz` Wx−b ie ck
q :mi«Ig«d u¬ ¥r Kx−CÎz` xŸ¾nW¦l z¤k½¤RdzOd Æ axÆgd hd³©l
xn`Ÿ¾Ye oi½wÎz` c¤l´YeÆ xdY
Æ e F ®YW`
 d´ E gÎz` r−ci m½c`´de ` c

כא ַועֲבַ ד ְי ָי ֱא הִ ים לְ אָדָ ם וּלְ אִ תְּ תֵ יהּ
בוּשׁין דִּ יקַ ר עַ ל ְמשַׁ בִּ ְשׂרֵיהו ֹן
ִ ְל
 כב ַואֲמַ ר ְי ָי ֱא הִ ים הָ א אָדָ ם:וְ אַלְ בֵּ ִשׁינוּן
ֲהוָה י ְִחידִ י בְּ עַ לְ מָ א ִמנֵּיהּ לְ ִמידַ ע טַ ב
וּבִ ישׁ וּכְ עַ ן דִּ לְ מָ א יו ִֹשׁיט יְדֵ יהּ וְ יִסַּ ב אַף
:מֵ אִ ילַ ן חַ ַיּיָּא וְ יֵיכו ֹל וְ יֵחֵ י לְ עָ לָ ם
כג וְ שַׁ לְּ חֵ יהּ ְי ָי ֱא הִ ים ִמגִּ נְ תָ א דְ עֵ דֶ ן
:ִמתַּ מָּ ן
לְ ִמפְ לַ ח בְּ אַרְ עָ א דְ אִ תְ בְּ רִ י
כד וְ תָ רִ י יָת אָדָ ם וְ אַ ְשׁרֵי ִמלְּ קַ דְ ִמין
לְ גִ נְ תָ א דְ עֵ דֶ ן יָת כְּ רוּבַ יָּא וְ יָת ְשׁנַן חַ רְ בָּ א
:דְ ִמתְ הַ פְּ כָ א לְ ִמטַּ ר יָת אוֹרַח אִ ילַ ן חַ ַיּיָּא
א וְ אָדָ ם יְדַ ע יָת חַ וָּה אִ תְּ תֵ יהּ וְ עַ דִּ יאַת
()מן
ִ וִ ילֵ ידַ ת יָת קַ יִן ַואֲמֶ רֶת קְ נֵיתִ י גַּבְ ָרא

hWar

:vhju vnvcc if ihta vn 'gru cuy ,gsk 'u,shjh thv vnu
cure tuv hrv 'okugk vhjhanu /wudu ush jkah ip v,gu
harsn ahu /vukt tuv ;t urnthu 'uhrjt ,uhrcv ,ugyvk
/isg idk osen (sf) :uyuap kg ihcauhn iht kct 'vsdt
crjv :vkcj hftkn / o h c u r f v , t :idk .uj 'isg id ka ujrznc
yvk oudr, /idk sug xubfkn uhkg ohhtk yvk vku /,fpv,nv
hbtu 'ah vsdt harsnu /t"nk z"gk iuaku tbba ;ka unf 'iba
ka ihbgv osue rcf /gsh ostvu (t) :uyuapk tkt tc hbht
ota 'vshkvu iuhrvv ifu 'isg idn srybu tyja osue 'vkgn
oa kg / i h e :ohbc uk uhv sryba rjtka gnab 'ost gshu c,f

cu,fa unf 'vuj uk vduuszb ,una ,thre hsh kga lsnkk tkt
c,fa hsh kgu 'vnsr, kphu lfhpk 'usdbf rzg tmn tk ostku
lu,na 'lghsuvk 'ajbv ,arp uk lnx 'ohnurg ovhba uhvhu
vk vut,b 'ahna,c oheuxg o,ut vtru ohnurg o,ut vtra
vhjna 'vhj iuak kg kpub /vuj :vnrncu vcajnc ovhkg tcu
: v h v i u a k c 11 o s t k v u u v v n r n t , r a t f ' v h , u s k u , t
uhv irupmf ohekj ohrnut vsdt hrcs ah /rug ,ub,f (tf)
rnm iudf 'rugv in tcv rcs ohrnut ahu /irug kg ohecusn
vhv ( c f ) : u b n n , u b , f o v k v a g u ' o j u l r t u v a o h c b r t v
'ohbuhkgc shjh hbta unf ohbu,j,c shjh tuv hrv /ubnn sjtf

שאלות בסיסיות
()פסוק א

?“'● מי אמר "קניתי איש את ה

.( ב, הדבר נאמר על ידי אדם )צט:תקוני זוהר
. כי מפסוקי התורה ברור שחוה אמרה את המילים הללו, מוכרחים לומר שנפלה טעות דפוס בתקוני הזוהר:הגאון מוילנא

תורת מנחם
 ואדרבה לא מתיישב, דבר שלא מרומז כלל במקרא,ביום השישי
 רש"י הבין שהחטא, תמורת זאת.עם קריאת פשטות הכתובים
.התרחש באחד הימים הבאים

()על פי שיחת שבת בראשית תשמ"ט

()פסוק א

?❧ מי קרא לקין בשם

— הגאון מוילנא טוען שחוה היתה זו שאמרה עם לידת קין
"קניתי איש את ה'" )ומה שכתוב בתיקוני זוהר שאדם אמר מילים
.(אלו הוא טעות

 כך שברמת הפשט קשה לומר שכל האירועים.חוה לאכול מהעץ
.המתוארים כאן )בפרק ג( התרחשו בהפרשים של כמה שעות בלבד
, הסיפור מופיע לאחר שסיפור הבריאה כבר נשלם,( יתר על כן3
.ורש"י לא מעניק כל רמז לכך שזה התרחש קודם לכן ביום השישי
לפי זה יש לומר שכאשר רש"י מביא את פירוש התלמוד שאדם
 הוא מקבל את הנחת,וחוה חטאו אחר הצהרים של יום השישי
היסוד הראשונה )שהם חטאו אחר הצהרים( כי פרט זה נרמז
במקרא )בפסוק ח( אבל הוא דוחה את ההנחה השניה שהחטא היה
 כב, קהלת ב11
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l¤a®dÎz` ei−g`Îz` zc½¤l¨l sqŸÝe a :d«e d
`Ÿ iÎz` Wi−
 izi¬ pw
Æ Îidi«e
mi®n
 i u T´ n i−d
 ie b :d«nc` c¬ ¥aŸr d−i d oi¾we o`Ÿ½v d¥rŸx́Æ l¤ad
`E²dÎmb `i¬¦ad l¤aÆde c :d«eŸdi«©l d−gpn d²n
 c`«d i¯x§Rn oi¹w `Æ¥aIe
:Fz« gpnÎl`e l¤a−dÎl` d½ eŸdi rW´Ie o®d ¥a§lg«nE F−p`Ÿv zFxŸ¬ kA
§ n


קֳ דָ ם ְי ָי :ב וְ או ֹסִ יפַ ת לְ מֵ ילַ ד יָת אֲחוּהִ י יָת
הָ בֶ ל ַו ֲהוָה הֶ בֶ ל ָרעֵ י עָ נָא וְ קַ יִן ֲהוָה גְּ בַ ר
פָּ לַ ח בְּ אַרְ עָ א :ג ַו ֲהוָה ִמסּו ֹף יו ִֹמין וְ אַיְתִ י
קַ יִן מֵ אִ בָּ א דְ אַרְ עָ א תִּ קְ רוּבְ תָּ א קֳ דָ ם ְי ָי:
ד וְ הֶ בֶ ל אַיְתִ י אַף הוּא ִמבַּ כִּ ירֵי עָ נֵיהּ
וּמשַׁ ִמּנֵיהו ֹן ַו ֲהוַת ַר ֲעוָא ִמן קֳ דָ ם ְי ָי בְּ הֶ בֶ ל
ִ
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'ubtrc usck 'haht ,tu h,ut trcaf 'wv og unf /wv ,t :h,hbe
w d / k c v , t u h j t , t i h e , t :1 u n g u b t o h p , u a v z c k c t
kcv ogu 'ihe og vskub vnut,a snkn 'ov ohhuchr oh,t
v k k e , b a h p k / i t m v g u r ( c ) :2 ; x u , u r n t b l f k ' o h , a u s k u b

ahu /gurdv in /vnstv hrpn (d) :v,sucgn uk arhp 'vnstv
tk ushk tca vzhtn hrpn t“s) /vhv i,ap grz ,rnuta vsdt
tk 'vga tk u,jbn ktu ifu /iphu /gahu (s) :(rjcun tku cuy
/ g a h u :4 u h k g n v b p ' u h k g n v g a i f u / u b p h k t '3 u g a h k t u i f u / v b p

שאלות בסיסיות

● איזה סוג קרבן הביא קין?

)פסוק ג(

רש"י :קין הביא מהיבול הגרוע ביותר .ובמדרש כתוב שהיו
אלה זרעוני פשתן) .פירוש נוסף :הוא הביא מהפירות שבאו
לידו ,לא טובים ולא מובחרים(.
מזרחי :חייבים להגיע למסקנה שקין הביא מהגרוע שביבולו,
כי אחרת קשה להבין למה ה' סירב לקבל את הקרבן.
שפתי חכמים :רש"י רואה צורך להביא את המדרש
שקרבנו של קין היה פשתים ,כי קשה לו למה הפסוק אומר
לשון לא רגילה — "מפרי האדמה“" ,פרי“ בדרך כלל הוא "פרי
האילן“ ,ואילו "אדמה“ הכוונה לדבר שגדל באדמה ולא על
האילן? לכן היה לו לומר ,או "פרי העץ“ ,או "מן האדמה“? אלא
שהמונח "פרי האדמה“ מורה שמדובר במין מיוחד שהוא גם
בבחינת גדל על האילן ,וגם בבחינת צומח באדמה ,מהו? פשתן.

כי יש מקומות שקוראים לפשתן פרי עץ ,כמו בפסוק "ותטמנם
בפשתי העץ“ )יהושע ו ,כו( .מאידך ,מהתלמוד משמע שהפשתן
הוא זן שנחשב מן האדמה ולא פרי אילן )ברכות מ ,א(.
גור אריה :קין בא הרי לבטא תודה לה' על ידי הבאת
קרבן ,למה אם כן בחר בתוצרת הכי גרועה שלו? אלא ,כל אדם
מצליח על ידי הכוחות שה' נתן לו .קין ידע שהכוח שלו הוא עין
הרע — כוחות הרע בעולם ,לכן הביא קרבן עני ,כדי לחזק את
הכוחות הללו .אבל ה' הטוב פנה לקרבנו של הבל.
מדוע הבל לא התנדב להביא זן יותר משובח ,כמו שור? אלא
הוא חש צורך להתחרות עם קין .לכן הוא הביא צאן שמיצר
צמר ,שהוא תחליף לפשתן.
בחיי :הבל הביא קרבן מסוג החי הנחות ביותר ,כדי לבטא
בכך את חוסר העניין שלו בענייני העולם.

תורת מנחם
אולם ,טענה זו בעייתית ,כיון שכל הקטע בתקוני זוהר מדבר
על אדם )ולא על חוה( ,לכן נראה שהטקסט עצמו )שמיחס את
הביטוי לאדם( נכון.
ובאשר לבעיה שלפי הדקדוק הפסוק אומר לנו שחוה אמרה
"קניתי איש את ה'" עם לידת קין — יש ליישב זאת לפי דברי
הדעת זקנים )בפירושו לבראשית לח ,ה(" :ומפי מורי ז"ל שמעתי כי כך
היה מנהגם ,הוא היה קורא שם לבנו ראשון והיא קוראה שם לבנו
שני" .ובכן ,חוה הציעה את השם קין כיון ש"קניתי איש את ה'",
אולם התיקוני זוהר מלמדנו שהאדם נתן אישור ורק בעקבותיו
השם נקבע סופית.
)על פי לקוטי שיחות חלק ד ,עמ' (1248
 1ב˝ר כב ,ב  2שם כב ,ג  3שמות ה ,ט  4איוב יד ו

❧ הקרבן של קין

)פסוק ג(

השפתי חכמים כותב שלרש"י היה קושי עם הביטוי "מפרי
האדמה".
אולם ,קשה לומר שהביטוי "מפרי האדמה" יקשה לרש"י ,שהרי
זה ביטוי מצוי בתורה .למשל" ,ולקחת מראשית כל פרי האדמה"
)דברים כו ,ב( וכן "הבאתי מראשית פרי האדמה" )שם ,שם ,י(.

שלושת הפירושים של רש"י
כמו כן יש להבין :לפי הפירוש הראשון של רש"י שקין הביא
את הפרות הכי גרועים ,קשה להבין למה התורה לא מזכירה פרט
כה חשוב?
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וּבְ תִ קְ רוּבְ תֵּ יהּ :ה וּבְ קַ יִן וּבְ תִ קְ רוּבְ תֵּ יהּ לָ א
ֲהוַת ַר ֲעוָא וּתְ קֵ יף לְ קַ יִן לַ חֲדָ א וְ אִ תְ כְּ בִ ישׁוּ
אַ פּו ֹהִ י :ו ַואֲמַ ר ְי ָי לְ קַ יִן לְ מָ א תְּ קֵ יף לָ
וּלְ מָ א אִ תְ כְּ בִ ישׁוּ אַ פָּ  :ז הֲלָ א אִ ם תּו ִֹטיב
עו ֹבָ דָ י ְִשׁתְּ בֵ יק לָ וְ אִ ם לָ א תו ִֹטיב
עו ֹבָ דָ לְ יו ֹם דִּ ינָא חֶ ְטאָ נְ ִטיר דְּ עָ תִ יד
לְ אִ תְ פְּ ָרעָ א ִמ ָנּ אִ ם לָ א תְ תוּב וְ אִ ם תְּ תוּב
י ְִשׁתְּ בֵ יק לָ  :ח ַואֲמַ ר קַ יִן לְ הֶ בֶ ל אֲחוּהִ י
ַו ֲהוָה בְּ מֶ ֱהוֵיהו ֹן בְּ חַ קְ לָ א וְ קָ ם קַ יִן עַ ל
הֶ בֶ ל אֲחוּהִ י וְ קַ ְטלֵ יהּ :ט ַואֲמַ ר ְי ָי לְ קַ יִן אָן
אָחי
הֶ בֶ ל אֲחוּ ַואֲמַ ר לָ א יָדַ עְ נָא ֲהנָטֵ ר ִ
ֲאנָא :י ַואֲמַ ר מָ ה עֲבַ דְ תָּ קַ ל דַּ ם זַרְ עִ ין
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:uaurhp unudr,f /chyh, ot tkv (z) :u,jbn vfjku at vsrh
lhktu :runa ltyj lrce j,pk /.cur ,tyj j,pk
vut,nu eeua shn, 'grv rmh tuv ',tyj ka /u,eua,
rnthu (j) :uhkg rcd,, vmr, ot /uc kan, v,tu :lkhafvk
vzc ahu /udrvk uhkg kkug,vk 'vmnu chr hrcsc ung xbfb /ihe

/lhjt kcv ht (y) :tren ka ucuah vz lt 'vsdt harsn
h,tyju uh,drv hbt rnthu cuah hkut ',jb hrcsc ung xbfhk
iuak / h j t r n u a v :vbuhkgv ,gs cbudf vagb / h , g s h t k :lk
/lhjt hns (h) :j,p ;yjc vsuebv t"v kf ifu 'tuv vnh,
vhv tka 'vcrv ohgmp uc vaga rjt rcs /uh,uhgrz osu uns

תורת מנחם
יתירה מזו ,כפי שהגור אריה שואל ,קין הביא את הקרבן כדי
לבטא תודה לה' .אם כן ,למה הביא פרות גרועים? ומאידך ,אם
הוא הקריב את הגרוע בתוצרת שלו ,למה הופתע כשהקרבן נדחה
ע"י ה' עד ש"ויחר לקין מאד ויפלו פניו" )פסוק ה(?
כדי לענות על הקושיות הללו ,רש"י מביא שני פירושים
נוספים:
 (1היו אלה זרעוני פשתן.
 (2זה היה מכל פרי הבא ליד.
הבה נבחן את שני הפירושים הללו לפי הסדר.
התלמיד של רש"י כבר למד את המשמעות של פשתן :כשהתורה
מתארת איך נהר יוצא מעדן ונחלק לארבעה ,הפסוק אומר "שם
האחד פישון" )לעיל ב ,יא( ורש"י מפרש )בפירושו השני( שהנהר
נקרא "על שם שמימיו מצמיחים פשתן".
מובן שאם נהר נקרא על שם מוצר ,המוצר חייב להיות מאד
חשוב .כך שאנו יכולים להבין שאף כי קין בחר בפשתן הגרוע ,בכל
זאת היה זה סוג גרוע של אחד מהמינים הכי חשובים .ולכן הביא
קין סוג זה ,כי הוא חשב שהכי חשוב בקרבן הוא הסוג שמביא,
ומבחינה זו הוא בחר בטוב ביותר ,אלא שבתוך הסוג עצמו הוא
הביא את הגרוע ביותר המצוי .הבל ,לעומת זאת ,לא התנדב להביא
את הזן הכי טוב )הוא הביא הרי רק צאן ולא בקר( אבל בתוך הסוג
עצמו הוא הביא את הטוב ביותר" :בכורות" ו"חלבהן".

[

ניצוצות של חסידות

[

אין ספק שגם קין וגם הבל רצו להצהיר באמצעות הקרבן
שלהם )פסוקים ג-ד( על "אחדות ה'“ בבריאה ,היינו על כך שה'
הוא הישות היחידה והמוחלטת בכל הבריאה .אולם נראה
שהם היו חלוקים בהבנת המושג "אחדות“ .קין הבין שאחדות
ה' פירושה שלגבי הקב"ה כל העולם קיים בשוה ,ואין אצלו
התיחסות לדבר "טוב“ או "גרוע“ .לכן הוא אמנם בחר בסוג
הטוב ביותר )פשתן( כדי להורות על אמונתו בגדלות ה'; אבל
הוא לא הקפיד על האיכות של המין הזה ,אלא הביא מהתוצרת
הגרועה ביותר שמצא )רש"י לפסוק ג( .כי הוא הבין שאין טעם
להעדיף איכות טובה יותר כיון שה' הוא לגמרי מעל ומעבר
לחלוקה של "טוב“ ו"גרוע“.
אולם ,ההבנה שלו היתה מוטעית ,כי הביטוי המושלם של
אחדות ה' הוא להראות איך הוא אחד בתוך הריבוי שבעולם.
כלומר ,כל פרט בבריאה ,גם אם הוא מחולק לטוב וגרוע ,ניתן
להעלותו לה' .לכן ,הבל צדק בהבנתו שיש אכן להתייחס
לחלוקה ולפרטים שבעולם והוא נזהר להקריב את הטוב
ביותר מהסוגים שבחר.
)לקוטי שיחות חט"ו עמ' (25-6
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דַּ עֲתִ ידִ ין לְ ִמפַּ ק ִמן אֲחוּ קָ בְ לִ ין קֳ דָ מַ י
 יא וּכְ עַ ן לִ יט אָ תְּ ִמן אַרְ עָ א:ִמן אַרְ עָ א
דִּ פְ תַ חַ ת יָת פּוּמַ הּ לְ ִמסַּ ב יָת דְּ מֵ י אֲחוּ
 יב ֲארֵי תִ פְ לַ ח בְּ אַרְ עָ א לָ א תו ֹסִ יף: ִָמן יְד
לְ ִמתַּ ן חֵ ילַ הּ לָ ִמטַּ לְ טֵ ל וְ גָלֵ י תְּ הֵ י
 יג ַואֲמַ ר קַ יִן קֳ דָ ם ְי ָי סַ גִּ י חו ֹבִ י:בְ אַרְ עָ א
 יד הָ א תָ רִ יכְ תָּ א יָתִ י יו ֹמָ א דֵ ין:ִמלְּ ִמ ְשׁבָּ ק
וּמן קֳ דָ מָ לֵ ית אֶ פְ שַׁ ר
ִ מֵ עַ ל אַ פֵּ י אַרְ עָ א
לְ אִ טַּ מָּ ָרא ֶואֱהֵ י ִמטַּ לְ טֵ ל וְ גָלֵ י בְּ אַרְ עָ א
 טו ַואֲמַ ר:וִ יהֵ י כָ ל דְּ י ְִשׁכְּ ִחינַנִ י יִקְ ְטלִ ינַנִ י
לֵ יהּ ְי ָי בְּ כֵ ן כָּ ל דְּ יִקְ טו ֹל קַ יִן לְ שַׁ בְ עָ א דָ רִ ין
יִתְ פְּ רַע ִמנֵּיהּ וְ שַׁ וִּ י ְי ָי לְ קַ יִן אָתָ א בְּ דִ יל
:ִשׁכְּ ִחנֵיהּ
ְ דְּ לָ א לְ ִמקְ טַ ל יָתֵ יהּ כָּ ל דְּ י
טז וּנְ פַ ק קַ יִן ִמן קֳ דָ ם ְי ָי וִ יתֵ יב בְּ אַרְ עָ א גָלֵ י
וּמטַּ לְ טֵ ל דַּ ֲהוָה עֲבִ ידָ א עֲלו ֹהִ י ִמלְּ קַ דְ ִמין
ִ
 יז וִ ידַ ע קַ יִן יָת אִ תְּ תֵ יהּ:בְּ גִ נְ תָ א דְ עֵ דֶ ן
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'uk vagh vn arhp tku ' rubmc gdhu hxuch vfn kf sus rnthu
kt crehu rubmc gdhu hxuch vfn kf 'znrc cu,fv rcs kct
urnt rat kg vfh o,ut odu 'wudu ohrugv ,tu 'ubacfhu rgav
ubagt hbt ukt ,t vfnv ',hcv lu, kt tch tk jxpvu rugv
atrk vhvh arhp 4ohnhv hrcscu 'uhrcs rme itf 'rau atr
[t ’ ’ x ] u j m n c u n a n , u t u k e e j / , u t i h e k w v o a h u : r a k u
ihhsg ost hbc kct ',uhjvu ,unvcv hbdrvh htmun kf rjt rcs
'uvudrvha trh vhv tk ovnu untu uhct er ovn trhha uhv tk
cu,fa unf ,uhjv kf kg h,sjp vhv uhafg sg rnt tkt
,uhjv hbnn utrhh tk vz iug khcac uhafgu ’udu oftrunu
:kfv kg utrun rhzjv ,ut ihek ’ v oahu shn 'hbudrvhu
/sub .rtc :vbuhkgv ,gs cbudf vgbfvc tmh /ihe tmhu (zy)
arudaf uhct vkd oa /isg ,nse :oa ohsb ohkudv kfa .rtc

v k k e , b a v n n r , u h / v n s t v i n :1 v t m u h u a p b i f h v n g s u h
v,mp rat (th) :tuyjk vphxuv uzc odu 'vbugc rcf thv
vkke vk ;hxun hbbvu /wudu lhjt hns ,t ,jek vhp ,t
vnstv inn sjt rucs kfv t’’x] vjf ,, ;xu, tk 'lkmt
kusd (dh) :sjt ouenc rusk ,uar lk iht /sbu gb (ch) :[f’’g
ht hbugu 'ohbu,j,u ohbuhkg iguy v,t 'vhn,c /tuabn hbug
, u t r e n v i n s j t v z / i h e d r u v k f i f k ( u y ) :2 i u g y k l k r a p t
'vrgd iuak 'ihe druv kf ifk 'uarhp tku uznru ovhrcs urmea
/oeuh oh,gca :uabug arhp tku 'uabug lfu lf 'uk vagh vf
oeub hbt ,urus vgca ;uxk 'uhafg ihen oebvk vmur hbht
trenv ;uxu /uvdrvhu uhbc hbcn lnk sungha 'ubnn h,neb
,kj,a ubsnk 'ihen kcv ,neb tuvu 'oeuh oh,gca rnta
uc tmuhfu /u,ehzn vhrc tv, tka 'tuv vrgd iuak tren

תורת מנחם

[

סוף מעשה

[

מכל האמור אנו יכולים ללמוד עד כמה יש להחשיב הידור
, למרות העובדה שקין הביא קרבן מסוג חשוב מאד.מצוה
בכל זאת כיון שלא דאג להביא את הפשתן הכי טוב שהיה
.מצוי )"מהדרין מן המהדרין“( — פעולתו נחשבה חטא
(26 ' עמ,)על פי לקוטי שיחות חלק טו
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, עדיין קצת קשה למה קין לא הביא את הפשתן הכי טוב,אולם
?הוא השתדל הרי להביא את הכי טוב
 שקין הביא מכל:לכן )במהדורות רבות( רש"י מביא פירוש נוסף
 גם מובן מדוע קין כעס, לפי זה. לא מהטוב ולא מהגרוע,הבא ליד
 כי בסך הכל הוא לא הביא מהגרוע,על כך שה' דחה את קרבנו
.ביותר
 מטעם זה. נותר קושי למה בפועל ה' דחה את הקרבן,אמנם
. כי זה הפירוש הכי בעייתי,רש"י קבע את הפירוש הזה אחרון
(20-26 ' עמ,)על פי לקוטי שיחות חלק טו
 ו, יא4  ח,ב ה- שמואל3  יא, ב"ר כב2 : סנהדרין לז1

    

וְ עַ דִּ יאַת וִ ילֵ ידַ ת יָת חֲנו ֹ ַו ֲהוָה בָּ נֵי קַ רְ תָּ א
וּקְ ָרא ְשׁמָ א דְ קַ רְ תָּ א כְּ שׁוּם בְּ רֵיהּ חֲנו ֹ :
יח וְ אִ תְ יְלִ יד לַ חֲנו ֹ יָת עִ י ָרד וְ עִ י ָרד או ֹלִ יד
וּמ ִחיָּיאֵ ל או ֹלִ יד יָת ְמתוּשָׁ אֵ ל
יָת ְמחוּיָאֵ ל ְ
וּמתוּשָׁ אֵ ל או ֹלִ יד יָת לָ מֶ  :יט וּנְ סֵ יב לֵ יהּ
ְ
לֶ מֶ תַּ רְ תֵּ ין נְ ִשׁין שׁוּם חֲדָ א עָ דָ ה וְ שׁוּם
תִּ נְ יֵתָ א צִ לָּ ה :כ וִ ילֵ ידַ ת עָ דָ ה יָת יָבָ ל הוּא

, ha t r c , a r p - , h a trc rp x

«c³¥lEIe gi :KF «pg F¬p§A m−W§M xi½¦rd m´W Æ `xwIe xi½¦r dpŸÁ Æ idi e
Æ c©li lÀ`iIgnE l®`iEg« nÎz` c−©li c¾xi¦re c½xi¦rÎz` Æ KFpg«©l
`Kn−¤l F¬lÎg «T«I e hi [iying] :Kn«¨lÎz` c¬©li l−`WEz« nE l½`WEźnÎz
d−c¨r c¤l¬Ye k :d«¨N¦v zi−pXd m¬We d½c¨r Æ zg`«d m³W mi®Wp i´YW
hWar

,rhna ,t runak '’udu isg idk osen ifahu rntba 'isg idn
,hjrzn jur ubhmnu 'oa ost vhva sunkk aha 'idv tucn lrs
wudu van khsch zt rntba 'ohjmurv ,t ouen kfc ,ykue
. r t v v , h v ' l k v a o u e n k f ' s u b . r t c r j t r c s /5 a n a v j r z n
,t drva uvz 'uhkgn urux ohrnut ,uhrcvu 'uh,j, ,gzgszn
:lubj ubc rfzk rhgv oa trehu 'rhg vbuc ihe /hvhu (zh) :uhjt
)ouen ahu 'shkuv rfzc rnut tuva ouen ah /skh srhgu (jh
vatv ,shk ',ubuak h,a ,anan vshkva 'skh rnut tuva
tuvaf 'z"gkc r"sbhzbht ahtv ,usku, ,ghrzu 'z"gkc t"ryahb
,t shkuv hbukp 'vatv ,shkc rcsn 'khgpv iuakc shkuv rnut
tuvu ahtv ,ghrzc rcsn 'skh rnut tuvafu ',c ut ic u,at

'vz kf arpk uk vhv tk /lnk uk jehu (yh) :r’’ hrshhbt zgkc
rnta 'u,jycv v"cev ohhea ihbgv ;uxn ubsnkk tkt
rus vagu ohbc shkuva rjtk lnk sngu 'ihe oeuh oh,gca
h,a : w u d u h g m p k h , d r v a h t h f r n t a v z ' i h e , t d r v u ' h g h c a
,jtu vhcru vhrpk ,jt 'kucnv rus ka ifrs vhv lf /ohab
hsf (t”tx) ihreg ka xuf vean ahna,k thva uz 'ahna,k
vpuzb v,rcju 'ohbsgn vkhftnu vkff ,yauenu 'reg,a
vbnktu sk, tk vreg vgur 6 cuht arhpa uvzu 'vbnktf vkctu
'vhcru vhrp ka thv /vsg :ekj ,sdtc arupna unf 'chyhh tk
oudr, vsg [ukftnn t’’x] 'ukmtn ,rxunu uhkg vbudna oa kg
'ukmc shn, ,cauha oa kg 'ahna, ka thv /vkm :vrux ka

תורת מנחם

[

סוף מעשה

[

קין — בעל התשובה הראשון
קין היה האדם הראשון שעשה תשובה .לכן ה' קבע אותו כדוגמא
לכל בעלי התשובה העתידיים )בראשית רבה כב ,יב-יג; מדרש תהלים
ק( .התשובה של קין היתה מורכבת משלושה שלבים מעשיים:

ומובן שעם כזה מצב רוח יקשה עליו להיות פעיל בתוך העולם,
כשהוא נרדף על ידי השאלה הפנימית "מי אני לבצע פעולה
קדושה כזו?“

 (1חרטה .קין הצהיר לפני ה' "גדול עוני מנשוא“ )פסוק יג .ראה

על כן ,האתגר של בעל תשובה הוא שכאשר התשובה שלו
נשלמת ,הוא חייב להניע את עצמו החוצה ,לתוך העולם .הוא
חייב להשתחרר מתחושות חוסר הביטחון ולהתחיל לתרום לעולם
באופן יצירתי ,במידה הכי רחבה שרק אפשר.

רמב"ן וראב"ע כאן ,דלא כפירוש רש"י( .לאחר מכן התורה אומרת
"ויצא קין מלפני ה'“ )פסוק טז( ואומר על כך המדרש שקין שמח
שתשובתו התקבלה על ידי ה' )בראשית רבה שם(.
 (2גלות .הרמב"ם כותב שאחד מדרכי התשובה הוא שאדם
ישלח את עצמו לגלות ,כי הגלות גורמת לאדם תחושה של ענוה
)הלכות תשובה ב ,ד( .לכן אנו מוצאים שנאמר בקין "וישב בארץ נוד“
)פסוק טז(.
 (3חזרה למעשים טובים .לבעל תשובה יש פיתוי עצום להשאר
כל ימיו ברוח נמוכה .עצם המחשבה על מעשיו בעבר שלא יכולים
להמחות מזיכרונו יכולה לגרום לו תחושות של חוסר בטחון עצמי.

 5דברים ד ,מא  6כד ,כא

31 /

ואכן ,אנו רואים שלאחר שעשה תשובה קין דחף את עצמו
בחזרה לתוך העולם :א( הוא ילד בן .ב( הוא בנה עיר — דבר
גדול בהחלט — במטרה לתקן את העולם שהוא קלקל .ויתר על
כן :ג( הוא קרא לעיר כשם בנו חנוך )פסוק יז( .לא זו בלבד שהוא
השתחרר מרגשות של חוסר ביטחון ,הוא אף פנה לקיצוניות
ההפוכה ופרסם את ההישגים שלו בצורה בולטת לכל העולם.
)על פי לקוטי שיחות חלק לה ,עמ' (7-9

   

,hatr c ,ar p - ,hat rc rpx

:בְ עִ יר
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ֲהוָה רַבְּ הו ֹן דְּ יָתְ בֵ י מַ ְשׁכְּ נִ ין וּמָ רֵי
l®a¨ Ei ei−g` m¬We `k :d«p wnE ld`
Ÿ − a¬WŸi i¾¦a` d½ i d `E´d l®a¨ i Îz`
כא וְ שׁוּם אֲחוּהִ י יוּבָ ל הוּא ֲהוָה רַבְּ הו ֹן
 דְּ כָ ל דִּ ְמ ַנגֵּן עַ ל פּוּם נִ בְ לָ א יָדְ עֵ י זְ מַ רÆ dc§l«i `eÀdÎmb d´ ¨N¦ve ak :a«bEre xF −P¦M U¬¥tŸYÎl¨M i¾¦a` d½ i d `Ed́
 כב וְ צִ לָּ ה אַף הִ יא יְלֵ ידַ ת:כִּ נּו ֹ ָרא וְ אַ בּוּבָ א
oiwÎl©
− aEY« zF ¬g`e l® f x©aE zWgŸ − p W¬xŸgÎl¨M W¾h÷ oi½w l©aEÝÎz`
יָת תּוּבַ ל קַ יִן רַבְּ הו ֹן דְּ כָ ל דְּ יָדְ עֵ י עִ בִ ידַ ת
נְ חָ שָׁ א וּפַ רְ זְ לָ א ַואֲחָ תֵ יהּ דְּ תוּבַ ל קַ יִן
i´Wp i½¦lFw o©r´nWÆ d¨N¦ve d³c¨r eiÀWp§l Kn¹¤l xn`ŸÆIe bk [iyy] :d«n£r«p
 כג ַואֲמַ ר לֶ מֶ לִ נְ שׁו ֹהִ י עָ דָ ה וְ צִ לָּ ה:ַנעֲמָ ה
:i«z
 x«A
ª g§l c¤l− i e i½¦r§v¦t§l Æ iYb xÆ d Wi³`
 i´M
¦ i®z
 xn` dPf−  `«d Kn½¤l
ימרִ י
ְ ְֵשׁמַ עָ א קָ לִ י נְ שֵׁ י לֶ מֶ אֲצֵ יתָ א לְ מ
לָ א גַבְ ָרא קְ טָ לִ ית דִּ בְ דִ ילֵ יהּ ֲאנָא סָ בִ יל
m¬c` rcÆ Ie dk :d«¨r§aWe mi¬¦r§aW Kn−¤le oiwÎm
® Ti miz¨
− ra
§ W
 i¬M
¦ ck
חו ֹבִ ין )לִ ְממָ ת( וְ אַף לָ א עוּלֵ ימָ א חַ בָּ לִ ית
i³l¦ Îz«W i´M
¦ z®W F −nWÎz` `¬xwYe o½¥A c¤l´Ye F½YW`Îz` Æ cFr
 כד ֲארֵי שַׁ בְ עָ א:דִּ בְ דִ ילֵ יהּ י ְִשׁתֵּ יצֵ י זַרְ עִ י
דָ רִ ין אִ תְ לִ יאוּ לְ קָ יִן הֲלָ א לְ לֶ מֶ בְּ רֵיהּ
Æ `EdÎmB z³W§lE ek :oiw« F−bxd i¬¦M l¤ad
½ zg´Y x½g` rx´ f Æ mid÷`
 כה וִ ידַ ע אָדָ ם עו ֹד יָת:שַׁ בְ עִ ין וְ שַׁ בְ עָ א
 כו וּלְ שֵׁ ת אַף הוּא אִ תְ יְלִ יד בַּ ר וּקְ ָרא יָת ְשׁמֵ יהּ אֱנו ֹשׁ:אִ תְּ תֵ יהּ וִ ילֵ ידַ ת בַּ ר וּקְ רַת יָת ְשׁמֵ יהּ שֵׁ ת ֲארֵי אֲמֶ רֶת יְהַ ב לִ י ְי ָי בַּ ר או ֹ ֲחרַן חֲלַ ף הֶ בֶ ל דְּ קַ ְטלֵ יהּ קָ יִן
hWar

'drvb h,rucjk h,drv rat skhu 'hna kg hure gmpv tvha
uvz tk 'shzn tku hbt ddua tkvu 'vhn,c h,rucj hsh kg rnukf
v"rusten '.j ut crj ,fn /hgmp :h,rucj uvz tku hgmp
sg uk vk,b shzn drva ihe /ihe oeh oh,gca hf (sf) :z"gkc
,uhghca hk vk,ha ifa kf tk ddua h,drva hbt ',urus vgca
hcr ars lf 'uk zjt ,uhghca hucr iuak /vgcau ohgca :vcrv
u h a b u ' o u k f l n k d r v t k '6 v c r , h a t r c a r s n u /5 t n u j b ,
,ukfk vrzd vrzdba hpk 'vhcru vhrp unhhean ubnn ,uarup
'vkvck ,uskuh ubt vn 'urnt ',urus vgca rjtk ihe ka ugrz
h,drv aht hfu ivk rnut tuvu 'kfv ,t ;yuau tc kucnv rjnk
'ohbac skhu vnuec aht vhva 'kcv ,t h,drv hbt hfu 'hgmpk
vgca uk vk,b drva ihe vnu 'iug u,utc vkf hgrz tvha
vzu 'vcrv ,uhghca hk uk,ha ifa kf tk h,drv tka hbt ',urus
ucuj ,t vcud tuv lurc ausev iht if ot ',uya ka rnuju ke
ost kmt lnk uk tc /wudu ost gshu (vf) :urcs ,t ohhenu
u,rhzd kg esesk ofhkg hfu 'ovk rnt 'uhab kg kceu iuatrv
yuae uk urnt 'uka ,t vagh tuvu of,umn uag o,t 'ouen ka
vba ohakau vtn vz l,atn ,arp tkvu 'vkj, lnmg

/ v b e n u k v t c a h h c t ( f ) :1 v c r , h a t r c c o v v s d t h r c s
asj ohkvt cauhu ',urcsnc ,unvc vgurk iuatrv vhv tuv
vz ouenc vgrnv vkfafu 'ubtm vgrn khcac itf asju itf
,sucgk oh,c vbuc vsdt arsnu /rjt ouenc ukvt geu,u lkuv
apu, uhjtu ifu 'vbenv 2vtbev knx rnt ,ts vnf 'ohkhkt
kch, / i h e k c u , ( c f ) : o h k h k t , s u c g k r n z k ' c d u g u r u b f
ihe ka u,bnut ihe,vu kch, 'ihkc, iuak kcu, /ihe ka u,bnut
ssjn / k z r c u , a j b a r j k f a y u k :ohjmurk ihhz hkf u,uagk
k g u p i u a k u b h t a r u j '3 h k u h b h g a u y k h u n f ' k z r c u , a u j b , u b n u t
'vynk ungyu 'iye .ne sueb hrva 'hrhmc kgup iuak tkt kudxc
thv / v n g b : k z r c u , a j b , u b n u t h k f k f j m j m n u s s j n r n u k f
u h a b u h v a / h k u e i g n a ( d f ) :4 v c r , h a t r c c ' j b k a u , a t
'ubc ihe kcu, ,tu ihe ,t drva hpk 'ahna,n ubnn ,uarup
uk vnsbu ihe ,t vtru 'ufaun ihe kcu,u tnux lnk vhva
ihe tuva gsha iuhfu 'udrvu ,aec luank uhctk rntu 'vhjf
uhab uhvu 'udrvu ovhbhc ubc ,t epxu ;f kt ;f vfv 'ubez
'ahna,k hk gnavk /hkue igna :ixhhpn tuvu 'ubnn ,uarup
shzn uh,gmp hbt hfu 'drvb tuv hgmpk h,drv rat aht hfu

שאלות בסיסיות
 אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים:היתה טעותם
 וחלק להם כבוד והם שמשים,להנהיג את העולם ונתנם במרום
 ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם,המשמשים לפניו
, וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו.כבוד

()פסוק כו

?● כיצד הגיעו בני האדם לעבוד אלילים

 בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה:רמב"ם
 וזו, ואנוש עצמו מן הטועים היה...עצת חכמי אותו הדור
 ד, כג6  בראשית יא5  ג, כג4  ט, איוב טז3  ג, יחזקאל ח2  ב, כג1

        

בְּ כֵ ן בְּ יו ֹמו ֹהִ י חָ לוּ בְּ נֵי ֱאנָשָׁ א ִמלְּ צַ לָּ אָה
בִּ ְשׁמָ א דַ י ָי :א דֵּ ין סְ פַ ר תּוּלְ דַ ת אָדָ ם
בְּ יו ֹמָ א דִּ בְ ָרא ְי ָי אָדָ ם בִּ דְ מוּת ֱא הִ ים
עֲבַ ד יָתֵ יהּ :ב דְּ כַ ר וְ נוּקְ בָ א בְּ רָאנוּן וּבָ רִ י
יַתְ הו ֹן וּקְ ָרא יָת ִשׁ ְמהו ֹן אָדָ ם בְּ יו ֹמָ א
דְּ אִ תְ בְּ רִ יאוּ :ג ַו ֲחיָא אָדָ ם ְמאָה וּתְ לָ תִ ין

, ha t r c , a r p - , h a trc rp x

q :d«eŸdi m¬W§A `Ÿ x− w¦l l½gEd f´ ` WF®p` Fn− WÎz` `¬xwIe o½¥AÎc©Ni
zE ¬nc¦A m½c` Æ mid÷` `Ÿx§³ A mFÀ i§A m®c` zŸc§− lFY« x¤tq
½ d´ f ` d
`÷`³xwIe mÀzŸ` Kx´¨aie m®`x§A d− ¨awpE x¬ ¨kf a :FzŸ« ` d¬U¨r mi−d
`Æ z`nE mi³W÷W mÀc` i´gie b :m«`x«¨Ad mF−i§A m½c` Æ mnWÎz
hWar

snkk 'sug uvnu 'wudu ost gshu shn 'lsh kg v,hn vxbeban
/ k j u v z t ( u f ) :7 v c r , h a t r c c / u , u t , k g v u t , u k v p x u , b a
ka unac ohcmgv ,una ,tu ostv ,una ,t trek 'ihkuj iuak

,usku, rpx vz (t) :,uvkt i,ureku ohkhkt i,uagk 'v"cev
:ohcr ah vsdt harsnu 'ost ,usku, ,rhpx thv uz /ost
,tnu ohaka (d) :shkuv trcba ouhca shdn /wudu trc ouhc

שאלות בסיסיות
כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו ,וזהו כבודו של מלך...
וזה היה עיקר עבודת כוכבים ...לא שהן אומרים שאין שם
אלוה אלא כוכב זה...

ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך
ואל תעשו כך ,ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות
בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות.

ואחר שארכו הימים ,עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו
שהאל צוה ואמר להם ,עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו
לו ונסכו לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות
לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ ,ומודיע להם
צורה שבדה מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו
בנבואתו.

וכיון שארכו הימים ,נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל
היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים
והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל
של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה
ולהשבע בשמה.

והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות
ובראשי ההרים ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם,
ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה
וליראה ממנה ,וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו
ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו כך וכך .והתחילו כוזבים אחרים
לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם

והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן ,מדמין שאין
שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם
ולדמותן ,אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא
יודעו ,אלא יחידים בעולם ,כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר.
ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של
עולם והוא אברהם אבינו )הלכות עבודת כוכבים פרק א' הלכות א-ב(.

תורת מנחם

❧ ההתחלה של עבודת אלילים

)פסוק כו(

הרמב"ם מבאר את ההתפתחות של עבודת אלילים לאורך
הדורות .אבל למרות שזה מעניין ,הקטע שייך יותר לספר
היסטוריה ולא לספר הלכה כמו הרמב"ם .כך שיש להבין איזו
השלכה הלכתית יש לכל המידע הזה?
בנוסף ,יש כמה קשיים בתיאור של הרמב"ם:
הרמב"ם השמיט את העובדה שאדם הראשון נצטווה על ידי
השם שהוא ודורותיו לא יעבדו אלילים )ראה לעיל ”סוף מעשה“ לפרק
ב פסוק טז( .כיצד אפשר להשמיט כזו נקודה חשובה?
 7כג ,ה
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יתר על כן :הרמב"ם קורא לעבודת אלילים "טעות" )"בימי אנוש
טעו בני האדם ...וזו היתה טעותם"( .ולכאורה עבודת אלילים היא
הרבה יותר מאשר "טעות" בלבד .מדובר בחטא חמור של מרידה
נגד ה' וצעד של כפירה מוחלטת!

הביאור
הרמב"ם מלמד אותנו כאן שאמנם עבודת אלילים היא איסור
מעשי ,אך היא מיוסדת על "טעות" בדעות .לכן ,כדי שאדם
לא יבוא לעבודת אלילים בפועל ,הוא חייב להבין את התפיסה
המוטעית שעליה עבודת אלילים מבוססת.
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E´id
 «Ie c :z«W
 Fn− WÎz` `¬xwIe F ®n§l©v§M FzEn
− c¦A c¤lF¬Ie d½ pW
c¤lF¬Ie d® pW zŸ`− n d¬ pŸnW z½WÎz` Fći¦lF «d Æ ixg
` 
` « mÀc
 Îi«n
 i
d½ pW Æ zF`n r³WY i½gÎxW` Æ mc` i³niÎl¨M Eºid«Ie d :zF«p¨aE mi−p¨A
d® pW z´`nE mi−pW W¬ng z¾WÎigi« e e q :zŸn« Ie d® pW mi−W÷WE
r©a´W WF½ p`Îz` Fći¦lF «d Æ ixg
` 
« zÀW
 Îigie« f :WF«p`Îz` c¤lF−Ie
Îl¨M Æ EidI« e g :zF«p¨aE mi−p¨A c¤lF¬Ie d® pW zF −`n d¬ pŸnWE mi½ pW
i¬gie h q :zŸn« Ie d® pW zF`− n r¬WzE d½ pWÆ dxU
 r¤ mi³Y
 W
 z½W
 Îini
`Fći¦lF «dÆ ixg«` WFÀp` i´gie i :o«piwÎz` c¤lF−Ie d® pW mi´¦rWY WF −p
`mi−p¨A c¤lF¬Ie d® pW zF`− n d¬ pŸnWE d½ pW Æ dxU¤r W³ng o½ piwÎz
d® pW zF`− n r¬WzE mi½ pW W´ng WF½ p` i´niÎl¨M Æ EidI« e `i :zF«p¨aE
i´gie bi :l«`§l©ld«nÎz` c¤lF−Ie d® pW mi´¦r§aW o−piw i¬gie ai q :zŸn« Ie
zF`− n d¬pŸnWE d½pW mi´¦r¨Ax` l½`§l©ld«nÎz` Fći¦lFdÆ« ixg«` oÀpiw
mi½ pW xUr´ ¤ o½ piw i´n
 i Îl¨M Æ EidI« e ci :zF«p¨aE mi−p¨A c¤lF¬Ie d® pW
mi−pW W¬ng l½`§l©ld«n i´gie eh q :zŸn« Ie d® pW zF −`n r¬WzE
Fći¦lFd« Æ ixg«` lÀ`§l©ld«n i´gie fh :cxiÎz
« ` c¤lF−Ie d® pW mi´XWe
`:zF«p¨aE mi−p¨A c¤lF¬Ie d® pW zF`− n d¬ pŸnWE d½ pW mi´W÷W cx½iÎz
zF`− n d¬pŸnWE d½ pW Æ mi¦rWze W³ng l½`§l©ld«n i´niÎl¨M Æ EidI« e fi
d® pW z´`nE d−pW mi²XWe m iY
¯ W cx¾iÎigie« gi q :zŸn« Ie d® pW

ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בִּ דְ מוּתֵ יהּ דְּ דָ מֵ י לֵ יהּ
וּקְ ָרא יָת ְשׁמֵ יהּ שֵׁ ת :ד ַוהֲוו ֹ יו ֹמֵ י אָדָ ם
בָּ תַ ר דְּ או ֹלִ יד יָת שֵׁ ת תַּ ְמנֵי ְמאָה ְשׁנִ ין
וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן :ה ַוהֲוו ֹ כָּ ל יו ֹמֵ י
אָדָ ם דַּ ֲחיָא תְּ שַׁ ע ְמאָה וּתְ לָ תִ ין ְשׁנִ ין
ִ
וּמית :ו ַו ֲחיָא שֵׁ ת ְמאָה ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין
וְ או ֹלִ יד יָת אֱנו ֹשׁ :ז ַו ֲחיָא שֵׁ ת בָּ תַ ר
וּשׁבַ ע
דְּ או ֹלִ יד יָת אֱנו ֹשׁ תַּ ְמנֵי ְמאָה ְ
ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן :ח ַוהֲוו ֹ כָּ ל
יו ֹמֵ י שֵׁ ת תְּ שַׁ ע ְמאָה וְ תַ רְ תֵּ י עַ ְשׂרֵי
וּמית :ט ַו ֲחיָא אֱנו ֹשׁ תִּ ְשׁעִ ין ְשׁנִ ין
ְשׁנִ ין ִ
וְ או ֹלִ יד יָת קֵ ינָן :י ַו ֲחיָא אֱנו ֹשׁ בָּ תַ ר
דְּ או ֹלִ יד יָת קֵ ינָן תַּ ְמנֵי ְמאָה ַוחֲמֵ שׁ
עַ ְשׂרֵי ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן :יא ַוהֲוו ֹ
כָּ ל יו ֹמֵ י אֱנו ֹשׁ תְּ שַׁ ע ְמאָה ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין
וּמית :יב ַו ֲחיָא קֵ ינָן שַׁ בְ עִ ין ְשׁנִ ין
ִ
וְ או ֹלִ יד יָת מַ הֲלַ לְ אֵ ל :יג ַו ֲחיָא קֵ ינָן
בָּ תַ ר דְּ או ֹלִ יד יָת מַ הֲלַ לְ אֵ ל תַּ ְמנֵי ְמאָה
וְ אַרְ בְּ עִ ין ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן:
יד ַוהֲוו ֹ כָּ ל יו ֹמֵ י קֵ ינָן תְּ שַׁ ע ְמאָה
וּמית :טו ַו ֲחיָא מַ הֲלַ לְ אֵ ל
וְ עַ ְשׂ ָרא ְשׁנִ ין ִ
ִשׁתִּ ין ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד יָת ָירֶד:
טז ַו ֲחיָא מַ הֲלַ לְ אֵ ל בָּ תַ ר דְּ או ֹלִ יד יָת
ֶירֶד תַּ ְמנֵי ְמאָה וּתְ לָ תִ ין ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד
בְּ נִ ין וּבְ נָן :יז ַוהֲוו ֹ כָּ ל יו ֹמֵ י מַ הֲלַ לְ אֵ ל
וּמית:
תַּ ְמנֵי ְמאָה וְ תִ ְשׁעִ ין ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין ִ
יח ַו ֲחיָא ֶירֶד ְמאָה וְ ִשׁתִּ ין וְ תַ רְ תֵּ ין ְשׁנִ ין

תורת מנחם
לכן ,הוא מתאר באריכות מה היתה למעשה הטעות ,ואיך טעות
אחת הובילה לשניה .רק על ידי הבנה של הטעות ,אדם יכול לקבל
בסיס איתן שיגן עליו מהפיתוי לעבוד אלילים.
מסיבה זו ,אין מקום להזכיר שאדם הראשון נצטווה לא לעבוד
אלילים ,כי המטרה של הרמב"ם כאן )אינה ללמד את המותר
והאסור ,אלא( ללמד את ההסתכלות הנכונה על ניהול העולם
— שה' לא העניק שום כוח או בחירה חופשית לגרמי השמים והם
רק כגרזן ביד החוצב.
)על פי לקוטי שיחות חלק כ ,עמ'  16ואילך(

[

ניצוצות של חסידות

[

מבואר בספרי חסידות שלא זו בלבד שאין אלוהות וכוח
כלשהו חוץ מה' ,אלא למעשה אין בכלל קיום אמיתי חוץ מה'.
והעובדה שאנו רואים עולם גשמי ,שנראה כמו מציאות בפני
עצמה ,היא רק בגלל חוסר היכולת שלנו לראות את הכוח
האלוקי שמחיה את העולם ,אבל האמת היא שהכל בטל בתוך
האחדות המוחלטת של ה') .ראה דרך מצותיך מצות אחדות ה' פרק ג(

     

וְ או ֹלִ יד יָת חֲנו ֹ  :יט ַו ֲחיָא ֶירֶד בָּ תַ ר
דְּ או ֹלִ יד יָת חֲנו ֹ תַּ ְמנֵי ְמאָה ְשׁנִ ין
וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן :כ ַוהֲוו ֹ כָּ ל יו ֹמֵ י ֶירֶד
וּמית:
תְּ שַׁ ע ְמאָה וְ ִשׁתִּ ין וְ תַ רְ תֵּ ין ְשׁנִ ין ִ
כא ַו ֲחיָא חֲנו ֹ ִשׁתִּ ין ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין
וְ או ֹלִ יד יָת ְמתוּשָׁ לַ ח :כב וְ הַ ִלּי חֲנו ֹ
בְּ דַ חַ לְ תָּ א דַ י ָי בָּ תַ ר דְּ או ֹלִ יד יָת
ְמתוּשֶׁ לַ ח תְּ לַ ת ְמאָה ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין
וּבְ נָן :כג ַוהֲוו ֹ כָּ ל יו ֹמֵ י חֲנו ֹ תְּ לַ ת ְמאָה
וְ ִשׁתִּ ין ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין :כד וְ הַ לִּ י חֲנו ֹ
בְּ דַ חַ לְ תָּ א דַ י ָי וְ לֵ יתו ֹהִ י ֲארֵי )לָ א( א ֲִמית
יָתֵ יהּ ְי ָי :כה ַו ֲחיָא ְמתוּשֶׁ לַ ח ְמאָה
וּשׁבַ ע ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד יָת לָ מֶ :
וְ תַ ְמנִ ין ְ
כו ַו ֲחיָא ְמתוּשֶׁ לַ ח בָּ תַ ר דְּ או ֹלִ יד יָת
לֶ מֶ ְשׁבַ ע ְמאָה וְ תַ ְמנִ ין וְ תַ רְ תֵּ ין ְשׁנִ ין
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`«d¬ pŸnW KF½pgÎz` Fći¦lF «d Æ ixg
 cxÀ iÎigi e« hi :KF«pgÎz` c¤lF−Ie
miY
³ W
 cx½ iÎiniÎl¨M Æ EidI« e k :zF«p¨aE mi−p¨A c¤lF¬Ie d® p W zF`− n
W¬ng KF½ pg i´gie `k q :zŸn« Ie d® p W zF`− n r¬WzE d½ pW Æ miXWe
Îz` KF¹pg KÆ¥NdzIe ak :g©l«WEznÎz` c¤lF−Ie d® p W mi−XWe
`«c¤lF¬Ie d® p W zF`− n W¬÷W g©l½WEznÎz` Fći¦lFdÆ« ixg
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 ÷`d
«
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 z
 I e ck :d«pW zF −`n
` d−p W mi² pŸnWE r©a¯W g©l½WEzn i´gie dk [iriay] q :mi«d÷` FzŸ−
Fći¦lF «d Æ ixg«` g©lÀWEzn i´gie ek :Kn«¨lÎz` c¤lF−Ie d® p W z´`nE
`mi−p¨A c¤lF¬Ie d® p W zF`− n r¬ ©aWE d½pW Æ mipFnWE mi³YW Kn½¤lÎz
hWar

' v h v e h s m / l u b j l k v , h u ( s f ) :1 v a t v i n a r h p i t f s g / v b a
v"cev rvhn lfhpk 'gharvk cuak u,gsc (kceu t’’x) keu
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unf 'ubnz hbpk /u,ut jek hf :uh,uba ,utknk okugc ubbhtu

תורת מנחם
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ניצוצות של חסידות

כל ה"תולדות אדם“ הם צאצאים של שת ,בנו האחרון של אדם,
כיון שצאצאי קין ,בנו האחר ,מתו )רש"י ד ,כד( .כיוון שכך ,שת מייצג
את הנטיה החברתית של האדם להתרבות ולבנות את העולם
)תיקון( .קין ,לעומתו ,מציין את הנטייה של האדם להיאבק עם
עצמו ,להתמודד ולשנות את החולשות שלו בחיפוש אחר שלימות
עצמית )תוהו( .שת היה מעורב עם העולם; קין היה בתוך עצמו.
איזו גישה היא הנכונה?
מסתבר ששת צדק ,שהרי הצאצאים של שת התקיימו ,בעוד
שצאצאי קין לא נשארו )ראה רש"י ד ,כד(.
אולם ,אין הכוונה כאן שצריך לדבוק לחלוטין במעורבות בעולם
ולהתנתק מהעיסוק בעצמנו ,אלא שגם אדם שהמטרות שלו הם
לשפר את העולם שסביבו ,עדיין צריך לשאוף לשלימות עצמית
בחיים שלו .הזיקה שלו ל'עולם‘ צריכה להיות משולבת עם הנטייה
להיות 'בתוך עצמו‘ .יצירתיות — יחד עם דבקות דתית.

 1ב''ר כד ,ו  2ב''ר כה ,א
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לכן אפילו לשת — הראשון שעסק ביישוב העולם — היה צאצא
בדמות חנוך שהיה לחלוטין בתוך עצמו .למעשה ,חנוך היה כל כך
מנותק מן העולם שחשיפה הכי קלה לאנושות היתה גורמת לו
להיפגע ,עד שה' ריחם עליו ולקח אותו קודם זמנו )ראה רש"י לפסוק
כד( ובכל זאת הוא היה צאצא של שת מייסד האנושות!
אבל זו בדיוק הנקודה .התכונה של 'שת‘ שבתוכנו ,הרצון לצאת
לעולם והמרץ לפעול ,צריכים להשתלב עם התכונה של 'חנוך‘
להתכנס בתוך העולם ולהיות בדבקות דתית .עלינו ללמוד תורה
באופן רחב ומקיף בשאיפה להשיג מידה עצומה של ידע ,אבל
לפחות מזמן לזמן עלינו ללמוד תורה בלי שום מניע צדדי כלל .כך
גם בעניין המצוות :עלינו לשמור את המצוות כדי להיות אנשים
טובים יותר ,אבל לפעמים עלינו לעשות מצוות רק מפני שזה רצון
ה' .כך נהיה בטוחים שה'שת‘ שבתוכנו יוליד גם את ה'חנוך‘.
)על פי לקוטי שיחות חלק לה ,עמ'  7ואילך(
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 כז ַוהֲוו ֹ כָּ ל יו ֹמֵ י:וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן
ְמתוּשֶׁ לַ ח תְּ שַׁ ע ְמאָה וְ ִשׁתִּ ין וּתְ שַׁ ע ְשׁנִ ין
 כח ַו ֲחיָא לֶ מֶ ְמאָה וְ תַ ְמנִ ין וְ תַ רְ תֵּ ין:וּמית
ִ
ַ כט וּקְ ָרא יָת ְשׁמֵ יהּ נ ֹח:ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בָּ ר
וּמלֵּ אוּת
ִ לְ מֵ ימָ ר דֵּ ין ְי ַנח ֲִמ ָננָא מֵ עו ֹבָ דָ נָא
ֶ ל ַו ֲחיָא לֶ מ:יְדָ נָא ִמן אַרְ עָ א דִ י לַ ְטטַ הּ ְי ָי
בָּ תַ ר דְּ או ֹלִ יד יָת נ ֹחַ חֲמֵ שׁ ְמאָה וְ תִ ְשׁעִ ין
ֹ  לא ַוהֲוו:ַוחֲמֵ שׁ ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד בְּ נִ ין וּבְ נָן
וּשׁבַ ע
ְ כָּ ל יו ֹמֵ י לֶ מֶ ְשׁבַ ע ְמאָה וְ שַׁ בְ עִ ין
 לב ַו ֲהוָה נ ֹחַ בַּ ר חֲמֵ שׁ ְמאָה:וּמית
ִ ְשׁנִ ין
:ְשׁנִ ין וְ או ֹלִ יד נ ֹחַ יָת שֵׁ ם יָת חָ ם וְ יָת יָפֶ ת
א ַו ֲהוָה כַּ ד ְשׁרִ יאוּ בְ נֵי ֱאנָשָׁ א לְ ִמסְ גֵּי עַ ל
ֹ  ב ַוחֲזו:אַ פֵּ י אַרְ עָ א וּבְ נָתָ א אִ תְ יְלִ ידוּ לְ הו ֹן
בְ נֵי רַבְ רְ בַ יָּא יָת בְּ נַת ֱאנָשָׁ א ֲארֵי שַׁ פִּ י ָרן
:אִ נִּ ין וּנְ סִ יבוּ לְ הו ֹן נְ ִשׁין ִמכּ ֹל דִּ י אִ תְ רְ עִ יאוּ
ג ַואֲמַ ר ְי ָי לָ א יִתְ קַ יַּם דָּ ָרא בִ ישָׁ א הָ דֵ ין
קֳ דָ מַ י לְ עָ לַ ם בְּ דִ יל דְּ אִ נּוּן בִּ ְשׂ ָרא
וְ עו ֹבָ דֵ יהו ֹן בִּ ישַׁ יָּא אַרְ כָּ א יְהִ יבַ ת לְ הו ֹן
 ד גִּ בָּ ַריָּא:ְמאָה וְ עַ ְשׂרִ ין ְשׁנִ ין אִ ם יְתוּבוּן
הֲוו ֹ בְ אַרְ עָ א בְּ יו ֹמַ יָּא הָ אִ נּוּן וְ אַף בָּ תַ ר כֵּ ן
דִּ י ַיעֲלוּן בְּ נֵי רַבְ רְ בַ יָּא לִ בְ נַת ֱאנָשָׁ א וְ יָלְ דָ ן
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'vpujk xbfhk ,yauen v,ut ihchyn uhvaf 'ch,f ,cy isuh
, k u g c ; t / u r j c r a t k f n :7 v k j , v k g u c u x b f b k u s d v h v
o g r , h t k / o s t c h j u r i u s h t k ( d ) :8 v n v c v u r f z v ; t ' k g c
hjur vbv 'ohnh lrutk /okugk :ostv khcac hkg hjur chrhu
hjurc vz iusn vhvh tk 'ojrk otu ,hjavk ot hcrec iusb
oD© J¤ C§ unf /rac tuv oD© J©C§ :ohnh lrutk rnukf 'okugk
if hp kg ;tu 'rac tuva uc ,tz oda khcac rnukf 'k’’udxc
uc tmuhf /vae rcs ut at vhvh ot vnu 'hbpk gbfb ubht
unf 'hng rcsn vT̈t©J̈ 10ifu 'hT¦ n§E© J¤ unf '9vrucs hT¦ n§E©J© sg
lhrtt vba l"e sg /wudu uhnh uhvu :oD© J¤ C§ unf oD© J© C§ ;t 'vT̈t©J¤
skuban rnt, otu /kucn ovhkg thct 'ucuah tk otu 'hpt ovk
'vru,c rjutnu oseun iht 'vba vtn tkt ubht kucnv sg ,ph
',usku, jb shkuva osue vba ohrag vruzd vrzd v,hv rcf
k c t ' i u s h t k c o h c r v s d t h a r s n a h u /11 o k u g r s x c u b h m n i f u
,t ukhpvu ukpba oa kg /ohkhpbv (s) :uyuap jumjm tuv vz
rus hnhc /ovv ohnhc :tuv ohebg iuak ,hrcg iuakcu 'okugv
rus ka isctc utra hp kg ;t /if hrjt odu :ihe hbcu aubt
kucnv rus gbfb tk 'okugv ahka ;hmvu xubhheut vkga 'aubt
: o , u n f o h e b g , u s k u h u h v / u t c h r a t :12 o v n s u n k k
 ז, ב''ר כו12  פרק כח11  יז, שם ו10

v b c b u b n n a / i c s k u h u ( j f ) :1 l h b h g s n j n , t l n n j e u k h b b v
tc tka sg 'ubhsh iucmg ,t ubnn jbh /ubnjbh vz (yf) :okugv
.rtv v,hvu 'ovk ihfv tuvu 'vahrjn hkf ovk vhv tk jb
ost ka u,kken 'ohyj ohgruzaf ohrsrsu ohmue vthmun
iht 'lf uvarp, tk otu /ubnjbh uvzu 'vjb jb hnhcu 'iuatrv
:ojbn una ,urek lhrm v,tu 'oav kg kpub iuakv ogy
,urusv kf ogy vn 'isuh hcr rnt /vba ,utn anj ic (ck)
ohgar ot 'v"cev rnt ',utn anjk vzu vba vtnk ushkuv
otu 'vz ehsmk (vz ehsm ka grz t’’x) gru ohnc uscth 'ov
ubhhgn ,t acf 'vcrv ,uch, ,uagk uhkg jhryt 'ov ohehsm
uhbcca kusdv ,ph tvh tka hsf 'vba ,utn anj sg shkuv tku
'3 , u n h v b a v t n i c r g b v h f c h , f s '2 k u c n v h b p k i h a b u g k h u t r
,tu oj ,t oa ,t :vru, i,n hbpk ifu 'sh,gk abugk hutr
tuva ,t arus v,t vkj,c tkt 'tuv kusdv ,ph tkvu /,ph
,hatrcc /wufu ubnn tmh ovrctau 'kuvn tuvaf skubu 'ehsm
h b c r j t r c s / o h y p u a v u o h r a v h b c / o h v k t v h b c ( c ) :4 v c r
uhv ov ;t 'ouen ka u,ujhkac ohfkuvv ohrav ov 'ohvktv
v,tu jhfuh vzu ',urn iuak trenca ohvkt kf /ovc ohcrg,n
h c r r n t / v b v , c y h f :6 o h v k t l h , , b v t r '5 o h v k t k u k v h v ,

 ז, שופטים ה9  ב''ר שם8  ה, ב''ר כו7  א, שם ז6  טז, שמות ד5  ג, כו4  כ, ישעי' סה3  ב, ב''ר כו2 כז, יחזקאל כד1

   

לְ הו ֹן אִ נּוּן גִּ בָּ ַריָּא דְּ מֵ עַ לְ מָ א ֱאנ ִָשׁין
דִּ ְשׁמָ א :ה ַו ֲחזָא ְי ָי ֲארֵי סַ גִּ יאַת בִּ ישַׁ ת
ֱאנָשָׁ א בְּ אַרְ עָ א וְ כָ ל יִצְ ָרא מַ ְח ְשׁבַ ת לִ בֵּ יהּ
ימרֵיהּ
לְ חו ֹד בִּ ישׁ כָּ ל יו ֹמַ יָּא :ו וְ תָ ב ְי ָי בְּ מֵ ְ
ימרֵיהּ
ֲארֵי עֲבַ ד יָת אָדָ ם בְּ אַרְ עָ א ַואֲמַ ר בְּ מֵ ְ
לְ ִמתְ בַּ ר תָּ קְ פְּ הו ֹן כִּ רְ עוּתֵ יהּ :ז ַואֲמַ ר ְי ָי
אֶ ְמחֵ י יָת ֱאנָשָׁ א דִ י בְ רֵאתִ י מֵ עַ ל אַ פֵּ י
אַרְ עָ א מֵ ֱאנָשָׁ א עַ ד בְּ עִ י ָרא עַ ד רִ חֲשָׁ א וְ עַ ד
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`Æ mc`«n d½nc`«d i´ p §R Æ l©rn Æ iz`Æx¨AÎxW` m³c`«dÎz` dÆgn
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',unac uceba o,ut /oav habt :ouenc surnk /ohrucdv
/ua,uvu ujunba 'isct oa kg uceba 'ktau,n 'kthujn 'srhg
hf wv ojbhu (u) :okugv ,t unnaa 'iunna habt 'rjt rcs
in vhv ukhta 'ohbu,j,c utrca uhbpk v,hv vnjb /vag
k t : o s t v / c m g , h u :13 v c r , h a t r c c / i s h r n n v h v o h b u h k g v
oudr, uvz 'uchmgvk ouen ka u,cajnc vkg 'ouen ka /uck
,snn ouen ka u,cajn vfpvb 'ojbhu rjt rcs /xukebut
vaga ostc ,uagk vn uhbpk vcajnc vkg 'ihsv ,snk ohnjr
icu ',uagk vn lknb iuak trenca oujhb iuak kf ifu /.rtc
h , n j b '16 v g r v k g w v o j b h u '15 o j b , h u h s c g k g u '14 o j b , h u o s t
/ u c k k t c m g , h u : o v , r j t v c a j n i u a k o k u f '17 h , f k n v h f

18

vzu ' ubc kg lknv cmgb unf 'uhsh vagn isct kg kct,b
'vjre ic gauvh hcr ,t ktaa sjt xuruehpt ,cua,k h,c,f
'iv uk rnt 'skubv ,t vtur v"ceva ohsun o,t iht 'uk rnt
'lhnhn rfz ic lk skub uk rnt 'uck kt cmg,hu ch,f tvu uk rnt
,t h,jnhau h,jna uk rnt ',hag vnu uk rnt 'iv uk rnt
t,usj ,gac uk rnt ',unk upuxa gsuh ,hhv tku uk rnt 'kfv
hp kg ;t 'v"cev vagn lf uk rnt /tkct tkct ,gac t,usj
khcac 'itrckn gbnb tk 'isctku tuyjk ipuxa uhbpk hukda
,t vjnt wv rnthu (z) :ovn sungk ohsh,gv ohehsmv
rntb lfk 'u,ut vjntu ohn uhkg thctu 'rpg tuv /ostv
r c s /19 o f r s u , h j a v o v ; t / v n v c s g o s t n : h u j n i u a k

שאלות בסיסיות

● מה פירוש הפסוק "אמחה את האדם ...כי נחמתי
כי עשיתים“? )פסוק ז(
רש"י :האדם נוצר מן העפר .לכן ,ה' אמר ,אביא עליו
מים ואמחה אותו )"אמחה“ ,לשון "מיחוי במים“( .זאת ,מכיון

ש"נחמתי כי עשיתים“ — תהיתי מה לעשות עם בני האדם
שבראתי.
אונקלוס :ה' החליט למחוק ולהשמיד את האנושות
)"אמחה“ ,לשון "מחיקה“( .מכיון שהתחרטתי )"נחמתי“ ,לשון
"חרטה“( כי עשיתי את בני האדם.

תורת מנחם

❧ הגזירה של ה' נגד האנושות

)פסוק ז(

אונקלוס מתרגם את פסוק ז לפי הפירוש המילולי :ה' אמר:
אשמיד את האדם מעל פני האדמה ...כי התחרטתי על בריאתו.
אולם רש"י מציע פירוש לא מילולי :אמחה את בני האדם במים
)"אמחה" ,לשון "מיחוי"( ...כי תהיתי וחשבתי )"נחמתי" ,לשון
"תהיה ומחשבה"( מה לעשות עם האדם שבראתי.
למה רש"י לא פירש "אמחה" במובן הפשוט של מחיקה
והשמדה ,ו"נחמתי" במובן של "חרטה"?

הביאור
אם מתרגמים את פסוק ז מילולית )כמו אונקלוס( ,שה' החליט
למחוק את בני האדם ,מתעורר מיד הקושי שהמציאות מעידה
אחרת :אנחנו חיים וקיימים והעולם סביבנו שוקק חיים ,מה
שמוכיח שה' לא החליט מעולם להשמיד את האנושות!
יתר על כן :בפסוק הבא אנו קוראים" :ונח מצא חן בעיני ה'",
ובהמשך מתואר כיצד הקב"ה הציל אותו ואת משפחתו .אם כן,
ברור שה' לא החליט להשמיד את האנושות.

 13כז ,ד  14במדבר כג ,יט  15דברים לב ,לו  16שמות לב ,יד  17שמואל-א טו ,יא  18שמואל-ב יט ג  19ב''ר כח ח
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ימרִ י ֲארֵי
עו ֹפָ א דִ ְשׁמַ יָּא ֲארֵי תָ בִ ית בְּ מֵ ְ
עֲבַ דְ תִּ נּוּן :ח וְ נ ֹחַ אַ ְשׁכַּ ח ַרח ֲִמין קֳ דָ ם ְי ָי:
פפפ

קמ"ו פסוקים ,אמצי"ה סימן .יחזקיה"ו סימן.
הפטרה לפרשת בראשית — עמ’ .376
כשערב ראש חודש חל בשבת פרשת בראשית ,קוראים במקום ההפטרה
הרגילה את ההפטרה לשבת ערב ראש חודש ,עמ’ .403

hWar

:oh,hag rat kg ,uagk vn h,caj /o,hag hf h,njb hf : 1uktc lrum vn vkf tuva iuhfu 'ostv khcac trcb kfv 'rjt

,hatrc ,arp ,kxj
תורת מנחם
לכן רש"י בא למסקנה ש"אמחה" לא מתפרש במובן הרגיל שלו
"אשמיד" ,אלא יש לפרש את הביטוי ב"לשון מיחוי" במובן של
שטיפה .כלומר ,ה' גזר להביא מבול על העולם כדי לשטוף אותו
מהלכלוך שדבק בו .אמנם אכן זה מותיר את האפשרות להיכנס
לתיבה ולהינצל מהמים.
זו גם הסיבה שרש"י שולל את הפירוש שה' התחרט על בריאת
האדם ,שהרי כפי שאנו רואים בפועל ,ה' איפשר לאנושות להמשיך
להתקיים על ידי נח ומשפחתו .לכן רש"י נאלץ לאמץ פירוש מעט
לא רגיל — חשבתי מה לעשות אודות העובדה שבראתי אותו.

האם ה' שינה את דעתו?
אמנם ,קיימת בעיה אחת עם ההסבר הזה :הוא סותר פירוש
קודם של רש"י .רש"י מפרש )פסוק ו' בפירושו השני( את המושג
"וינחם"" :נהפכה מחשבתו של הקב"ה ממידת רחמים למידת
הדין" .כלומר ,ה' התחרט על בריאת האדם והחליט לדון אותו
 1ב''ר כח ו

בחומרא .איך זה מתאים עם ההסבר האמור שלא יתכן שה' התחרט
על בריאת האדם?
הפתרון לבעיה זו טמון בהבדל בין מחשבה אלוקית לדיבור
אלוקי .בפסוק ו מדובר "שמחשבתו של הקב"ה" הפכה מרחמים
לדין ,כלומר במחשבתו הוא התחרט לגמרי מבריאת האדם ורצה
להחריב הכל .אולם בפסוק ז נאמר "ויאמר ה'" ,היינו שמדובר
אודות מה שה' ביטא בדיבור ,ואכן ,כשביטא את הגזירה בדיבור
הוא ריכך אותה מעט ,ורק אמר שישטוף את העולם במים )שזה
מאפשר כמובן להיכנס לתיבה ולהינצל(.
מעתה מתעוררת השאלה :מה בסופו של דבר גרם לה' לרכך
את הגזירה? נקודה זו נענית בסוף הפסוק" :כי נחמתי כי עשיתים"
— חשבתי מה לעשות עם האדם שאני בראתי .כלומר ,העובדה
שאדם נברא על ידי ה' עצמו )"כי עשיתים"( ,הובילה את ה' לרחם
על מעשי ידיו.
)על פי לקוטי שיחות חלק טו ,עמ'  27ואילך(
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I

פרשת בראשית
.1

יש בה מצות עשה אחת.

מצות פריה ורביה ]א ,כח[.

I

תורת מנחם

[

סוף מעשה

מהתגובה של ה' לשחיתות של בני האדם ,אנו יכולים ללמוד
שתי הוראות חשובות בחיי היום יום.
 (1ה' חשב על השמדת בני האדם ,אבל בדיבור הוא אמר את
זה בצורה הרבה יותר מרוככת .הדבר מלמד אותנו כמה חשוב לא
להוציא מהפה דבר רע על אנשים אחרים .אם ה' בעצמו נמנע
מלהפוך מחשבות שליליות לדיבור ,קל-וחומר שעלינו להיות
זהירים לא לדבר רעות על אחרים.
ביתר ביאור :חכמינו לימדו שלשון הרע מזיק .1 :למספר.2 .
לשומע .3 .לזה שעליו מדברים )ערכין טו ,ב( .קל להבין למה המספר
והשומע סובלים ,כי הם השתתפו בחטא ,אבל למה האיש שעליו
מספרים לשון הרע צריך לסבול? אחרי הכל ,הוא אפילו לא נכח
בשעת מעשה!
התשובה טמונה בעובדה שדיבור הוא התגלות של משהו
שקודם לכן היה נעלם )במחשבה( .לכן ,דיבור רע על אדם אחר,

[

גורם למידות הרעות של האדם להיות יותר גלויות לעולם ,והגילוי
הזה עלול לגרום לו להתחייב בעונש משמים .ועניין זה שדווקא
דיבור רע יכול להזיק לאחרים ולא מחשבות רעות ,כי הן נשארות
מכוסות ,מלמד אותנו כמה אדם צריך להיות זהיר במילים שהוא
אומר על אחרים.
 (2ה' התלבט מה לעשות עם האדם ,אבל אפילו במחשבתו הוא
לא הגיע למסקנה סופית של חרטה .מכאן אנו למדים שאפילו
כשרואים אדם עושה משהו רע ,אין לקבוע מסקנות — לא
במחשבה ובוודאי לא בדיבור — ביחס לזכותו לעשות את המעשים
הללו .אם ה' שיודע הכל ואף פעם לא טועה ,התלבט כביכול במשך
זמן עד שהתחרט לבסוף ממחשבותיו הקשות על האדם ,אנחנו
שבקלות יכולים לטעות בשיפוט מעשיהם של אחרים ,בוודאי
צריכים להזהר שלא לגנות אחרים אפילו במחשבה ותמיד לדון כל
אדם לכף זכות )אבות א ,ה(.
)על פי לקוטי שיחות חלק טו ,עמ'  31ואילך(.
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ברכות לקריאת ההפטרה

[

:העולה למפטיר אומר לפני קריאת ההפטרה

Æ xg¨A x³W` m½¨lFrd K¤l´n Æ EpiÆd÷` Æ ded
Ÿ i d³Y
 `

*

KE¸x¨A

*

mi´xn`« Pd m−dixa
§ c§a d¬¨vxe mi½¦aŸeh mi´`i¦ap¦A
*
d´WŸn§aE Æ dxFY©A x³gFAd dÀ  eŸdi d¹Y` KE¸x¨A z®n`«¤A
*
*
:wcv¤« e z−n
 `
 d
« i¬`
 i¦ap¦aE F½O©r l´`xUi§aE F½C§a©r
אומרים ברכות
ההפטרהblessings
לאחר אמירת
After the:אלו
Haftarah
the following
are recited:

l¨M xEv ,m¨lFrd K¤ln
« Epi«d÷` ,i i dY` KEx¨A
on`Pd l`d ,zFxFCd l¨k§A wiC©v ,min¨lFrd
*
*
:wcv¤« e zn`
 eixa
¨ C l¨MW
 ,mIwnE x¥Acnd ,dUŸre xnŸ`d
x¨ace ,Li«x¨aC mipn`pe ,Epi«d÷` ii `Ed dY` on`p
*
l` i¦M ,mwix aEWi `÷ xFg` Li«x¨aCn cg`
on`Pd l`d ,ii dY` KEx¨A .dY«` ongxe on`p K¤l«n
:eixa
¨ C l¨k§A
W¤t«p z©aE«l£r©le ,EpiI« g
 zi¥a `id i¦M oFI¦v l©r mgx
*
*
,ii dY`
 KEx¨A .Epi«n
 i a
§ dxdn¦A gOUzE ©ri«WFY
:di« p¨a§A oFI¦v g« OUn
*

*

*

zEk§ln§aE ,L«C§a©r `i¦aPd Ed«I¦l`§A ,Epi«d÷` ii ,Ep«gOU
*
,Ep«¥A¦l lbie `Ÿai dxdn¦A ,L«g
 iWn ceC zi¥A
z` mixg` cFr Elgpi `÷e ,xf aWi `÷ F`q¦M l©r
Fxp d¤A§ki `øW ,FN Y§r«©AWp LWcw mW§a i¦M ,FcFa§M
:ceC obn ,ii dY` KEx¨A .c¤re m¨lFr§l
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:* בשבת )כולל שבת חול המועד( ממשיכים.עד כאן אומרים בתענית ציבור
*

l©re mi`i¦aP d l©re dcFa£rd l©re dxFYd
*
dXcw¦l Epi«d÷` ii Ep«¨N Y«zPW ,dGd z¨AXd mFi
*
*
:zx«`
 t
§ z§lE cFa¨k§l ,dgEpn¦le
*

l©r

*

,KzF` mi¦kx¨ anE K¨l micFn Epg«p` Epi«d÷` ii ,lŸMd l©r
*
KEx¨A .c¤re m¨lFr§l cinY ig l¨M i¦t§A LnW KxA
¨ z
 i
בשבת חול
:( miPnGde l`xUie – המועד
 d
 WCw n
 ,ii dY`

 ) סוכות מוסיפיםz¨AW
*

Ç On a Festival, :כאן
and ממשיכים
Shabbos,בשבת
that coincides
Festival
 טוב שחלwith
וביוםaטוב
 *ביוםcontinue here:
*

Shabbos) mi`i¦aPd l©re dcFa£rd l©re dxFYd l©r
— בשבת
mFi l©re (dGd z¨AXd mFi l©re–On

בשמיני עצרת ובשמחת תורה

בסוכות

בשבועות

בפסח

bgd zx«¤v£r ipinW

zFMQd bg

zFrEaXd bg

zFSOd bg

*

Shabbos) Epi«d÷` ii Ep«¨N Y«zPW ,dGd Wcw
— בשבת
dXc w¦l–On
Ÿ « `xwn aFh mFiÎl©re ,dGd
*
*
*
Epg«p` Epi«d÷` ii ,lŸMd l©r .zx`§tz§lE cFa¨k§l ,dgnU§lE oFUU§l (dgEpn¦le

*

*

*

KEx¨A .c¤re m¨lFr§l cinY ig l¨M i¦t§A Ln
 W
 KxA
¨ z
 i ,KzF` mi¦kx¨ anE
 K¨l micFn
*
Shabbos) WCw
— בשבת
:miPnGde l`xUi(e z¨AXd–On
 n
 ,ii dY`

Ç On Rosh
Hashanah
continue
:ממשיכים כאן
השנה
*בראשhere:
*

Shabbos) mi`i¦aPd l©re dcFa£rd l©re dxFYd l©r
— בשבת
mFi l©re (dGd z¨AXd mFi l©re–On
–On
Shabbos) Epi«d÷` ii Ep«¨N Y«zPW ,dGd Wc w
— בשבת
«Ÿ `xwn aFh mFiÎl©re ,dGd oFx¨MGd
*
*
*
,K¨l micFn Epg«p` Epi«d÷` ii ,lŸMd l©r .zx«`§tz§lE cFa¨k§l (dgEpn¦le dXcw¦l
*
*
*
*
*
Ep«¥M§ln Lx¨ acE
 ,c¤re m¨lFr§l cinY ig l¨M i¦t§A Ln
 W
 KxA
¨ z
 i ,KzF` mi¦kx¨ anE

Shabbos) WCwn ,ux«`d
— בשבת
z¨AX
 d
 –On
 l¨M l©r K¤ln
« ,ii dY` KEx¨A .c©rl¨ mIwe zn`
:oFx¨MGd mFie l`xUi(e

Ç On
Kippurהכיפורים
continue
here:
:כאןYom
ממשיכים
ביום
*
*

Shabbos) mi`i¦a Pd l©re dcFa£rd l©re dxFYd l©r
— בשבת
mFi l©re (dGd z¨AXd mFi l©re–On
Y
 z
« PW ,dGd Wc w«Ÿ `xwn mFi l©re ,dGd oŸ e¨rd zgi¦lq
 mFiÎl©re ,dGd mixER¦Md

*
*
*
*
*
Shabbos) Epi«d÷` ii Ep«¨N
cFa¨kl§ ,dxR
¨ k
© lE
§ d¨lig n¦le dgi¦l q¦l (dgEpn¦le dXcw¦l–On
— בשבת
*
*
*
KxA
¨ z
 i ,KzF` mi¦kx¨ anE
 K¨l micFn Epg«p` ,Epi«d÷` ii lŸMd l©r .zx«`§tz§lE
*
*
*
KEx¨A .c©r¨l mIwe zn` Ep«¥M§ln Lx¨ acE
 ,c¤re m¨lFr§l cinY ig l¨M i¦t§A LnW
xi¦a£rnE ,l`xUi zi¥A FO©r zFpF£r©le ,Epi«zŸepŸe£r©l g«¥lFqe lgFn K¤l«n ,ii dY`
*
Shabbos) WCwn ,ux«`d l¨M l©r K¤l«n ,dpWe dpW l¨k§A Epi«zFnW`
— בשבת
z¨AX
 d
 –On
:mixER¦Md mFie l`xUi(e
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)ישעיהו מב ,ה  -מג ,י(
הפטרה זו מהללת את ה' על בריאת השמים והארץ ,בדומה לפרשה המתארת את בריאת השמים והארץ בידי ה' .ההפטרה פותחת בתיאור כיצד ה' ישחרר את בני
ישראל מהגלות ,ואיך העולם כולו ישבח את ה' לאחר שהגאולה העתידה תבוא )מב ,ה-יב( .ה' מבטיח להשמיד את העמים שהציקו לבני ישראל ,ולהביא את העם
לארצו )יג-יז( .הוא מוכיח את בני ישראל על כך שהם ,על דרך משל" ,עורים" ו"חרשים" לתורה ומצוות )יח-כא( ומקונן על מצבם העגום במהלך הגלות )כב-כה(.
לבסוף ,הנביא חוזר על הבטחתו של ה' לגאול אותם ,בדיוק כשם שה' הוציא אותם ממצרים )מג ,א-י(.

מצודת ציון
)ה( רוקע .ענין פרישה וכן לרוקע הארץ
על המים )תהלים קלו() :ו( ואחזק.
ענין אחיזה :ואצרך .ענין שמירה:
)ז( לפקוח .ענין פתיחה כמו פוקח עורים
)תהלים קמו( :מבית כלא .מקום מאסר:
)יא( יצוחו .ענין הרמת קול) :יג( יעיר.
מלשון התעוררות :יריע .מלשון תרועה:
יצריח .ענין צעקה בקול גדול כמו מר צורח
)צפניה א() :יד( החשיתי .ענין שתיקה כמו
לא אחשה )ישעיהו סב( :אחריש .אשתוק:
אתאפק .ענין התחזקות כמו המון מעיך
וגו' התאפקו )ישעיהו סג( :אפעה .ענין
צעקה ובדרז"ל פעיתא היא דא )סוכה לא:(.
אשום .מל' שממון :אשאף .ענין בליעה וכן
ושאף צמים חילם )איוב ה() :טו( אחריב.

מצודת דוד
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מצודת דוד

וגו' .לא אתן עוד כבודי לאחר כי עד
הנה על מה שלא עשיתי משפט בעכו"ם
נטו אחר הפסילים וכבדו אותם במקום
שהיה ראוי לכבד אותי אבל מעתה
אעשה משפט ולא יכבדו עוד לפסילים:
ותהלתי .מלת לא עומדת במקום שתים
f
לומר לא תהלתי לפסילים רצה לומר מה
שראוי להלל אותי לא יהללו לפסילים
כמאז וכפל הדבר במלות שונות:
)ט( הראשונות .הנבואות הראשונות
שנבאתי על סנחריב הנה כבר באו:
וחדשות .עתה אני מגיד חדשות שלא
h
שמעתם עדיין והיא הגאולה העתידה:
בטרם תצמחנה .ר"ל עד לא התחילה
להתגלות אשמיע אתכם) :י( שירו לה'.
אז ישירו לה' שיר חדש ותהלתו יהיה
נשמע מקצה הארץ :יורדי הים .הפורשים
`i
בים והבריות הממלאים את הים גם
המה יהללו לה' :איים ויושביהם .האיים
עצמם והיושבים בהם יהללו לה' והוא
ענין מליצה כי אין האיים והבריות בעלי
דעה ודבור להלל וכן נאמר נהרות ימחאו
כף )תהלים צח() :יא( ישאו מדבר וגו' .כל
מדבר ועריו וכל חצרים אשר תשב בהם
עדת קדר כולם ישאו קול שיר :ירונו
וגו' .היושבים על הסלע ירונו תהלות
ה' :יצוחו .ר"ל יהיה נשמע קול צוחה של
שמחה והלל) :יב( ישימו .ר"ל בפיהם
יתנו לו כבוד :יגידו .האנשים השוכנים
שמה) :יג( יצא .לתשועת ישראל :יעיר
קנאה .יעורר לקנאת קנאת עמו :יריע .כגבור המנצח במלחמה :יתגבר .יתחזק את עצמו על
אויביו) :יד( החשיתי מעולם .זה זמן רב אני שותק על מה שעשו האומות לעמי :אתאפק.
אתחזק לכבוש כעסי :כיולדה אפעה .אבל מעתה אשאג בקול כיולדה להומם ולאבדם:
אשום ואשאף יחד .אעשה שממה ואבלעם כולם יחד) :טו( אחריב .את ההרים והגבעות
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)ה( ונוטיהם .הוא נטה אותם להיות
כאוהל :רוקע .פרש את הארץ והוציא
עליה.
צאצאיה הם הצמחים כולם :לעם
ai
אל העם אשר הם עליה נתן נשמה ואל
bi
שאר הבריות המתהלכים בה נתן רוח
החיוני) :ו( קראתיך בצדק .על המשיח
יאמר מה שקראתי בשמך על ידי
הנביאים הוא בצדק ודבר המתקיים:
ci
ואחזק בידך .אאחוז בידך להגביר אותך
על כל :ואצרך .אני אשמור אותך :ואתנך
eh
לברית עם .אתן הכח בידך להסב עמי
לבריתי לקיים התורה והמצוה :לאור
גוים .להאיר עיני הגוים כולם לדעת שה' הוא האלהים) :ז( לפקוח .מי שנתעוורו עיניו
מלראות פועל ה' אתה תפתחם ותשכילם :להוציא .את ישראל האסורים בבבל תוציא
מבית מסגירם ומבית כלא תוציא את היושבים שמה בחושך) :ח( הוא שמי .המיוחד לי
לא כשם הפסילים שאין שמם מיוחד להם כי יקראום בשם אלוה ואין אל אתם :וכבודי
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תורת מנחם

❧ מב ,ח .וכבודי לאחר לא אתן
כאשר יהודי חוטא ,הוא גורם לכוחות מהנשמה שלו 'לעבור' לרשות הרע ,הידוע כ"סטרא אחרא" .עם זאת ,רק רמות נמוכות של הנשמה יכולות 'לעבור' לצד אחר;
המהות הפנימית של הנשמה נשארת תמיד נאמנה לה' .לכן ,ה' אומר :אני לא אתן את כבודי — את עצם הנשמה — לאחר ,ל"סטרא אחרא" )לקוטי שיחות חלק ה,
עמ' .(410-11
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בקלקול הדור ואינו מסתכל במעשיהם
מל' חורבן :אוביש .מלשון יבש :ואגמים.
מקום כניסת המים) :טז( בנתיבות.
להישירם ולתקנם :וחרש וגו' .חוזר
מלשון נתיב ושביל :אדריכם .מל' דריכה
על מלת מי הוא היותר ראוי להקרא
fh
מל'
והלוך :אשים .מל' שימה :ומעקשים.
חרש כמלאכי אשר אשלח רצה לומר
ושוה:
עקש ועקום :למישור .מל' ישר
מי שנתתי חכמה בלבו וכאלו שלחתיו
וכן
לאחור
)יז( נסוגו אחור .ענין החזרה
ללמד דעת את העם והוא כחרש לא
ונסג מאחר אלהינו )ישעיהו נט( :למסכה.
ישמע מעשי בני העם להזהירם על
לצורת גלולים הנעשה ממתכת ביציקה
הדבר :כמשולם .השלם במדות :כעבד
וראיה:
והתכה) :יח( הביטו .ענין הסתכלות
fi
ה' .כפל הדבר פעמים ושלש כדרך
)יט( כמלאכי .ענין שליח) :כ( פקוח .ענין
המליצה) :כ( ראות רבות .הלא המה
פתיחה) :כא( חפץ .ענין רצון :ויאדיר .ענין
gi
רואים הרבה חכמה ואין בהם מי אשר
חוזק) :כב( בזוז .מל' בזה ושלל :ושסוי .ענין
ישמור את הזולת להשיבו מדרכו הרעה
)תהלים
רמיסה כמו שסוהו כל עוברי דרך
hi
פט( :הפח .ענין דאבון ודאג כמו ונפש
ולכן מהראוי להקרא עור :פקוח אזנים.
בעליה הפחתי )איוב לא( :ובבתי כלאים.
הלא יש להם אזנים פתוחות להבין
הוא משמר בית האסורים :החבאו .מל'
מצות ה' ואין בהם מי אשר ישמע כי
מחבואה ומסתור :משיסה .כמו למשיסה
][‡k zi`x
k
עושה עצמו כאלו לא יבין ואינו מזהיר
באזניו:
והוא ענין רמיסה) :כג( יאזין .ישמע
לזולת ולכן מהראוי להקרא חרש:
יקשיב .ענין שמיעה) :כד( ולא אבו .ולא
`k
)כא( ה' חפץ .ר"ל הלא עיקר חפץ ה'
רצו כמו לא אבה יבמי )דברים כה(:
באנשים כאלה הוא בעבור שכ"א מהם
יצדיק את הזולת ללמדו דרך הישר
מצודת דוד
ולהגדיל התורה ולהאדירה ר"ל להרבות
למוד דעת את העם) :כב( והוא עם
אעשה חורבה ואוביש את עשבם וכל
כאן מסיימים למנהג חב”ד* ולמנהג הספרדים.
בזוי ושסוי .ר"ל והם לא כן עשו כי לא
המון העם :לאיים .להיות חורב ויובש
למדו דעת את העם ולא שבו מדרכם
כאיים :ואגמים וגו' .כפל הדבר במ"ש:
ak
והמה בעונם בזוזים ורמוסים לכל :הפח
)טז( והולכתי עורים .אז אוליך את
בחורים כולם .כל בחוריהם היו להם
ישראל לארצם דרך המדבר בדרך אשר
מפח נפש והמה היו חבואים וכלואים
לא ידעוהו והמה כעורים לה :בנתיבות
בבתי כלאים :ואין מי מציל .אין מציל
וגו' .כפל הדבר במ"ש :אשים מחשך.
bk
מן הבזה :משיסה .היו למשיסה ואין
ההולך בדרך שאין ידוע לו הוא כאלו
מי אומר השיבהו למקומו ואל תוסיף
הולך בחשך :ומעקשים למישור .דרך
][‡k dqeynl
ck
לרמסהו ומוסב למעלה לומר הלא על
המעוקם אעשה ישר ושוה :עשיתים.
כי לא נתנו לב לשמוע ולראות קלקול
מאז כשיצאו ממצרים עשיתי כאלה:
הדור ולתקנם באה עליהם הצרה הזאת
ולא עזבתים .לעתיד לבוא) :יז( נסוגו
ומהראוי הוא לקראם עורים וחרשים:
וגו' .אז הבוטחים בפסל יבושו בבושת
)כג( מי בכם .ר"ל וכי נמצא מי בכם אשר
ויחזרו לאחור כדרך אדם הנכלם
יאזין לתת לב לזאת האמור למטה:
שחוזר לאחוריו לבל יראהו בבשתו:
האומרים וגו' .כפל הדבר במ"ש) :יח( החרשים שמעו .אתם ישראל החרשים משמוע יקשיב .וכי נמצא מי בכם אשר יקשיב לשמוע דבר שיעמוד לו באחרונה) :כד( מי נתן.
דבר ה' והעורים מלראות מצותיו שמעו מעתה והביטו לראות הואיל וטובה גדולה מוכנת רצה לומר וזהו הדבר להבין מי הוא אשר מסר את ישראל למשיסה ולבוזזים הלא ה'
לכם) :יט( מי עור וגו' .כאלו יפרש דבריו לומר מה שכללתי גם הכשרים שבכם לקראם מסרם ולא במקרה בא :זו חטאנו לו .רצה לומר זו היא הסיבה אשר חטאנו לו וגמול הוא
משלם :ולא אבו .ולא רצו ישראל ללכת בדרכיו:
חרשים ועורים כי מי הוא היותר ראוי להקרא עור כי אם עבדי על כי הוא יודע ומכיר
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תורת מנחם

❧ כא .יגדיל תורה ויאדיר.
התלמוד מקשר את הפסוק הזה עם הרמה הגבוהה ביותר של תלמוד תורה ,זו שנעשית אך ורק למען השגת חכמת התורה עצמה )ראה חולין סו ,ב( .מצד שני ,פסוק זה
מתייחס גם ללימוד התורה של ילדים רכים ,שהיא כמובן רמה די נמוכה )ראה רמב"ם ,הלכות תלמוד תורה פ"ב ה"ז( .העובדה שאותו פסוק משמש בשני המקרים ,מלמדת
שהם קשורים .לאמור :גם לומדי התורה ברמה הנמוכה ביותר ,נוטלים חלק — במידה מסוימת — ברוחניות הנשגבה של חכמי התורה הנעלים ביותר )שיחת שבת פרשת
בראשית תשי"ז ,ס"ז(.
*מנהג חב”ד לסיים ההפטרה בפסוק כא .בשנה מעוברת הרבי נהג לסיים ההפטרה )כמנהג אשכנז( בפרק מג ,י .אולם הרבי אמר שזה הנהגה פרטית שקיבל מהרבי הקודם ואינו הוראה לרבים
)ראה שיחת שבת בראשית תשי”ד ,תשי”ז ,תשכ”ה ,ותשד”מ(.
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)כה( חמה אפו .כפל המלה בשמות נרדפים
וכן אדמת עפר )דניאל יב( והדומים :ועזוז.
מלשון עוז וחוזק :ותלהטהו .ענין הבערה
ושרפה כמו אש לוהט )תהלים קד(:
ותבער .מלשון הבערה) :ב( במו .בתוך
וכן במו מדמנה )ישעיהו כה( :תכוה .ענין
חרוך ושריפה כמו מכות אש )ויקרא יג(:
)ג( כפרך .ענין פדיון) :ד( יקרת .מלשון יקר
וחשוב) :ו( תכלאי .ענין מניעה כמו ויכלא
העם מהביא )שמות לו(:

dk

בתוך ארץ מצרים )יחזקאל כ( ונתתי אז
כפרך מצרים כי המה נאבדו תחתיך:
כוש וסבא תחתיך .כאשר סנחריב שם
פניו להלחם בירושלים יצא להלחם
בתחלה עם כוש וסבא ואבדו במקומך
והם היו לך לפדיון) :ד( מאשר יקרת.
בעבור אשר יקרת בעיני ונכבדת מכל
האומות ואני אהבתיך ולזה היה דרכי
לתת בני אדם כמו הכנענים והמצרים
תחתיך :ולאומים וגו' .כפל הדבר
במ"ש וכאומר כאשר עשיתי לשעבר
כן אוסיף לעשות עוד) :ה( ממזרח.
הנפוצים שמה) :ו( תני .תן את ישראל
הפזורים שמה :אל תכלאי .אל תמנעי
מליתן את ישראל :הביאי .כאלו יצוה
לכל אחד מרוחות השמים להביא את
ישראל) :ז( כל הנקרא בשמי .כל ישראל
d
הנקראים בשם עם ה' :ולכבודי .הנעשה
להתכבד ולהתפאר בהם כמ"ש ישראל
אשר בך אתפאר )לקמן מט( :בראתיו
וכו' .ר"ל כבר הכנתי לו כל צרכי הגאולה
אין מחסור) :ח( הוציא .להוציא מהגולה
f
אותם שגלו על שנעשו כעוורים ועינים
להם ולא ראו מעשה ה' ר"ל יש להם
g
לב ואינם רוצים להשכיל :וחרשים.
נעשו כחרשים ואזנים להם ולא ישמעו
מצות ה') :ט( כל הגוים נקבצו .אם כל ה
גוים יתקבצו יחד מי בהם יגיד עתידות
כזאת וכי האליל אמר להם :וראשונות.
או הראשונות שכבר עברו ישמיעונו
לאמר אנחנו הגדנו אותם עד לא באו:
יתנו עדיהם .ר"ל יביאו עדים שהשמיעו דבר עד לא בא ואז יהיו צדיקים בדבריהם:
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)כה( וישפוך .ולכך שפך עליו חמה קשה
וחוזק מלחמה :ותלהטהו מסביב .רצה
לומר אבל אין נותנים לב לדעת שבא
c
בהשגחה וכאשר בערה מסביב לא ידע
שמה' באה וכאשר בערה בו בעצמו
ובגופו עכ"ז אינו משים על לבו להבין
שבא בהשגחה ר"ל אינו משים על הלב
לא בעת כשהצרה ממשמשת לבא ולא
e
בעת שכבר באה) :א( ועתה .ר"ל אף
על כל זאת כה אמר ה' וגו' אל תירא
פן תכלה בגולה :כי גאלתיך .כי הלא
ממצרים גאלתיך וקראתי אז בשמך
שאתה שלי עמי ובני בכורי) :ב( כי
תעבור במים .ותהיה קרוב להיות נטבע
בהם :ובנהרות .אף אם תעבור בנהרות
h
השוטפים לא ישטפוך :לא תכוה .לא
תהיה נכוה מן האש ואף הלהב לא יבער
בך ר"ל אף אם תהיה בעומק הצרות לא
תכלה שמה) :ג( כי אני ה' וגו' .והכל בידי:
נתתי כפרך מצרים .הלא במצרים הייתם חייבים כליה כמ"ש ואומר לשפוך חמתי עליהם
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תורת מנחם

❧ מג ,א .בראך יעקב ויצרך ישראל.
"כה אמר ה’ בראך יעקב ויצרך ישראל" — ומוסיף על כך המדרש" :ה' אומר לעולמו ,עולם שלי! עולם שלי! אני אספר לך מי ברא אותך ויצר אותך .יעקב ברא אותך
וישראל יצר אותך" )ויקרא רבה לו ,ד .ומהרז"ו שם( .במילים אחרות ,כיון שמטרת הבריאה היא קיום המצוות על ידי בני ישראל )"יעקב" ו"ישראל"( ,כל הקיום של העולם
תלוי בהם.
בהמשך ,הפסוק מסביר שהדבר קיים בשתי רמות .הדרגה הנמוכה של "יעקב" מייצגת את קיום המצוות הפשוט ,שהזכות שלו מבטיחה את הקיום הגשמי של העולם
)"בראך יעקב"( .ואילו בזכות הדרגה הגבוהה יותר של קיום המצוות ,שנרמזת בשם "ישראל" ,העולם מקבל את צורתו )"ויצרך ישראל"( )מאמר ד"ה הבאים תשמ"ג(*.

❧ ה-ו .ממזרח אביא זרעך...
ביחס למזרח ומערב ,הכתוב משתמש בביטויים "אביא" ו"אקבצך" .כי כאן ה' פונה לבני ישראל ומודיע כיצד יאחד אותם כאשר הגאולה תבוא .אבל ביחס לצפון ולדרום,
ה' פונה אליהם עצמם ואומר "תני" ו"אל תכלאי" .ובאשר לשני הכיוונים הללו עצמם ,הצפון מקבל הוראה יותר תקיפה ,להיות "נותן" – "תני" .כלומר ,מוטל עליו ויש בו
*שינוי שם של יעקב לישראל מבטא התעלות רוחנית — ראה רש”י לבראשית לב ,כט .אריז”ל ,שער הפסוקים ,וישלח לב ,כט .פרדס שער כג .עץ חיים שער ג פרק ב .תורה אור ,ויצא ,כא ,א.
לקוטי תורה ,בלק ,ע ,ב.
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)ט( וישמעו .הוי”ו היא וי”ו המחלקת:
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הראשונות תדעו על האחרונות שכן
יהיה :ותאמינו לי .שאקיים מאמרי:
ותבינו כי אני הוא .ממה שאין מי יודע
עתידות כמוני תבינו אשר אני הוא לבד
ואין עוד אלהים :לפני לא נוצר אל .ר"ל
לפני שיצרתי אני את היצירות לא היה
דבר נוצר מאל זולתי ואחר שיצרתי את היצירות לא יהיה דבר נוצר מאל זולתי כי אין
אלוה זולתי:
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וישמעו .או ישמעו מה שיאמר הנביא
ויאמרו אמת הדבר וכאומר או יביאו
עדים או יודו על האמת) :י( אתם עדי .אבל לי יש עדים כי אתם ישראל עדי ועבדי הנביא
אשר בחרתי בו גם הוא לעד שהגדתי מפלת סנחריב מאז עד לא בא :למען תדעו .מן

[

נח

[

)ישעיהו נד ,א  -נה ,ה(
הפטרה זו מזכירה את הבטחתו של ה' לנוח לא להביא מבול נוסף שיהרוס את העולם )פסוק ט( .באופן כללי ,ההפטרה מתארת את הבניה מחדש של ירושלים
בגאולה השלימה ,וכיצד ידיעת התורה תהיה משותפת לכל העם היהודי .ההפטרה פותחת בתיאור כיצד ירושלים תהיה מאוכלסת מחדש בבוא הגאולה )נ ,א-ג(,
ולאחר מכן באה הבטחה שהגלות הנוכחית היא רק זמנית )ד-י( .ואז הנביא מתאר איך ה' יבנה מחדש את ירושלים עם יהלומים )יא-יב( ואיך בני ישראל יגיעו
לרמות גבוהות בלימוד התורה ויהיו צדיקים ,כך שזה ימנע כל איום מאויב אפשרי )יג-יז( .אחר כך הנביא מהלל ומשבח את ערכו ומעלתו של לימוד התורה
)נה ,א-ג( ומתאר את הכבוד שהעמים יתנו לבני ישראל בימות המשיח )ד-ה(.
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)א( פצחי .ענין פתיחת הפה בהרמת קול כמו
פצחו הרים רנה )ישעיהו מד( :וצהלי .ענין
השמעת קול גדול כמו צהלו מים )ישעיהו
כד( :חלה .ענין חבלי לידה כמו כי חלה גם
ילדה )ישעיהו סו( :בעולה .ר"ל מיושבת וכן
ולארצך בעולה )ישעיהו סב() :ב( ויריעות .הוא
הוילון כמו נוטה שמים כיריעה )תהלים קד(:
משכנותיך .מלשון משכן :תחשכי .ענין מניעה
כמו ולא חשכת )בראשית כב( :מיתריך .חבלים
כמו ואת מיתריהם )שמות לה( :ויתדותיך.
מלשון יתד ומסמר) :ג( תפרוצי .ענין התחזקות
כמו מה פרצת )בראשית לח( :יירש .מלשון
ירושה :נשמות .מלשון שממון) :ד( תחפירי.
ענין בושה וכלימה כמו וחפרה הלבנה )ישעיהו
כד( :עלומיך .נעוריך וכן הקצרת ימי עלומיו

מצודת דוד

Î`÷ Æ i¦ld
 v©« e d³ P x iÆg
 v§ R
¦ dcl® ¨ i `´÷ d−x w r£ i¬ P x cp

)א( רני עקרה .את ירושלים אשר היית
`
כעקרה שלא ילדה על כי אנשים כלו
ממנה ואינם הנה עתה בזמן הגאולה רני
ושמחי :פצחי .פתחי פה להרים קול רנה
a
והשמיעי קול גדול את ירושלים אשר
היית כאשה אשר לא חלה ללדת וכפל
הדבר במ"ש :כי רבים .כי עתה יתרבו בני
ירושלים שהיתה שוממה מבני אדום
b
שהיתה מיושבת ברבת עם) :ב( הרחיבי.
להחזיק את כל בניך המרובים :יטו.
c
יהיו נוטים לאורך ולרוחב ואל תחשוכי
מלהטותם :האריכי מיתריך .החבלים
התלוים בשפולי האוהל לקשרם ביתידות
האריכי אותם שיהא נוח לקשרם היטב:
ויתדותיך .היתדות התקועות בארץ חזקי למען לא יזוזו ממקומם והוא ענין מליצה לומר שתתרחב ירושלים מכמות שהיתה ועד עולם תעמוד ולא תחרב עוד) :ג( כי ימין ושמאול
תפרוצי .תתחזק על העכו"ם היושבים מימינך ומשמאלך :וערים נשמות .הערים השוממות יתיישבו בבני אדם כי יפרו וירבו) :ד( אל תיראי .אל תפחדי שיהיה צאתך מגלות זה כצאתך
משאר הגליות שמצאוך בארצך צרות רבות ורעות כי לא תבושי עוד לעולם להיות משועבדת ונכנעת אל העכו"ם :ואל תכלמי .להרים ראש ולהראות גדולה בחושבך פן תגלה שוב :כי לא
תחפירי .כי היה מובטחת שלא תחפירי עוד ללכת גולה :כי בושת עלומיך תשכחי .כי הבושת שהיה לך בימי נעוריך כאשר היית גולה ומטולטלת הבושה הזאת תשכחי כי לא יקרה לך עוד
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תורת מנחם
את הכוח לתרום לגאולה ,בעוד שהדרום מצווה בעיקר לא להפריע ולא למנוע — "אל תכלאי" .מכאן יש ללמוד על הייחודיות של הגאולה העתידה :אפילו הצפון שמסמל
את כוחות הרוע "מצפון תפתח הרעה" )ירמיה א ,יד( – יהפוך לכוח חיובי )לקוטי שיחות ח"ד עמ' .(1065

❧ י .אתם עדי.
עדים נדרשים כדי לאשר עובדות שיש מי שמכחיש אותם .לכן ,כ"עדים" של ה' ,מטרתנו היא לגלות את הזהות הנסתרת של ה' בעולם הזה הגשמי ,להראות איך כל
פרט מראה על ה' )התוועדויות תשד"מ ח"ג עמ' .(1566

