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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – בריאת האור והאדם

 מתחילים מבראשית

'אחרי החגים', הוא השגור על פינו הביטוי הכל כך ישראלי 

הזמן המיוחד בו עלינו לבנות כלים כדי לצקת לתוכם את 

יבלנו בימי התוכן והאור האדירים, את השפע האלוקי שק

החגים הקדושים של חגי תשרי. ונדמה כי עשה עמנו הקב"ה 

בימים אלו לחדש את לימודנו  קבעו לנו חז"לחסד כאשר 

 דווקא בחומש בראשית.

 מבראשית. -אז בואו ונתחיל 

בפרשת בראשית מבחינים כי יש בה בעצם שני  מעמיקיםאם 

האחד הוא בריאת העולם והשני בריאת  –סיפורים של בריאה 

והגם שהאדם . 1האדם, הנקרא בפי הקדמונים 'העולם הקטן'

בפרשה כראוי הוא חלק מבריאת העולם, אם נזכה להעמיק 

חלק בפרשה, המתאר בעצם את שלבי הופעת נראה איך כל 

 יום בשבעת ימי בריאת העולםהאדם בעולם, מקביל לכל 

 .המתוארים ב'ראשון' שלה

ור ונדגיש כי הפרשה איננה רק סיפור היסטורי על מה נזכ

אלא היא סיפורו  ,שהתרחש בעת שאמר הבורא והיה העולם

 בשבעה חלקים מקבילים. –של האדם, כל אדם 

 אור הבריאה –האדם 

'ראשון' של הפרשה העוסק בשבעת ימי הבריאה, פותח ביום 

מש שבו נברא האור. אין זהו האור הפונקציונלי המש ,הראשון

אותנו מדי בוקר, מאיר את הארץ, מחמם ומצמיח את כל 

השמש  –הצומח. אור זה עוד עתיד להיברא ביום הרביעי 

יום הראשון הוא 'אור שבעת הימים', שנברא בוהירח. האור 

שהופיע בשבעת ימי הראשית, לצורך כל המתהווים ללא זרע, 

זה לפני כל כללי הפיסיקה, לפני ברוא ה' יבשה וצמחים. הוא 

אשר יופיע את העולם  ,2הנקרא 'האור הגנוז לעתיד לבוא'

 כולו, ותפקידו הוא לתקן את החושך שהיה 'על פני תהום'.

בהקבלה, הבריאה של האדם כפי שהיא מופיעה ב'ראשון' של 

הפרשה מתארת בעצם את יצירת האור של העולם, את האדם 

 -כאור הבריאה 

דְּ  נּו ּכִּ ֵ֖ מ  ַצלְּ ם ּבְּ ֶׂ֥ה ָאָדָ֛ ֲעש   ֵ֑נוּ ַנַֽ   3...מּות 

 -ותפקידו של האדם יהיה לרדות 

                                                           
 ח, ג', וכן אבות דרבי נתן, ל"א.עי' מדרש תנחומא פקודי, ל" 1 

 עי' חגיגה י"ב. 2 

 בראשית, א', כ"ו 3 
 שם 4

֣עֹוף ַהש ָּ ... ם ּובְּ ת ַהּיָָּ֜ ַגַ֨ דְּ ָכלבִּ ָמ֙ה ּובְּ ה  ם ּוַבּבְּ יִּ ץ וּ  ַמַ֗ ר  ָכלָהָאָ֔ ֶׂ֥ש   בְּ רֹמ  ש  ָהַֽ מ  ֵ֖ ָהר 

ץ ַעל ר   4.ָהָאַֽ

  –גם הביצוע מופיע שם בפסוקים 

ים  א ֱאלֹהִִּ֤ ָרַ֨ בְּ תַוּיִּ ל ם  א  ֶׂ֥ צ  ֹו ּבְּ מָ֔ ַצלְּ ָאָד֙ם ּבְּ ָבֵ֖ה ָהַֽ ק  ֹו ָזָכֶׂ֥ר ּונְּ א ֹאתֵ֑ ָר֣ ֵ֖ים ּבָ ֱאלֹהִּ

א ֹאתַָֽם ָרֶׂ֥  5.ּבָ

 –לא סיפור הנסירה ו סיפור הבריאה המפורט עדיין אין זהו

כאן בעצם 'שני' של הפרשה. -יעו בפרק השני, באלו יופ

מופיעה רק המגמה, ההצהרה האלוקית. הקב"ה מכריז על 

 "נעשה".  -בלשון רבים והעשיה, 

 באדם -כל כוחות העולם 

לשון  הבורא נקטשתי שיטות מופיעות במפרשים מדוע 

  –הרבים 

 6...לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו, לפיכך נמלך בהן

מלאכים שכבר הקב"ה נמלך בפמליה של מעלה, ב ,לפי רש"י

הקב"ה, להם , אמר נבראו ביום החמישי. 'בואו נעשה אדם'

אלא כדי שלא להטיל  בפועל לא כדי שהם ישתתפו בעשיה

להים -בדמותו של האקנאה במעשה בראשית. האדם נברא 

המלאכים, וכדי שלא תהיה מעלת כשהוא גדול במעלתו מ

קנאה במעשה בראשית נמלך הקב"ה כביכול בהם. הרמב"ן לא 

  – ומפרשמקבל את פירושו זה של רש"י 

ה אָ ... ה" כלומר אני והארץ הנזכרת ַנֲעש   ָדם אמר באדם "ַנֲעש  

 7.ויתן הוא יתברך הרוח מפי עליון... שתוציא הארץ הגוף מיסודיה

'אני  –לדעתו של הרמב"ן הפניה של הקב"ה היא אל הארץ 

ואת, הארץ, נעשה יחד את האדם'. הארץ הרי נתנה את 

החומריות שבאדם והקב"ה נתן בו את החלק הרוחני. אין 

הכוונה לארץ רק במובן של אדמה אלא לכך שהאדם נברא 

של כל הטמונים בה, כוחותיהם כשיש בו את כל הכוחות 

עם כל כח שהוא, וכלשון  -הברואים כולם, עפר מן האדמה 

  –שם הרמב"ן 

ָרא יש מאין ביום הראשון לבדו ואחר כך מן היסודות  כי האלהים ּבָ

 .ההם הנבראים יצר ועשה

 שם, כ"ז 5 

 שם, כ"ו, ברש"י 6 

 שם, בפירוש הרמב"ן 7 

 'בראשית' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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את האדם ישאב  ,משם, מכל הכוחות שבבריאה אשר ניתנו בו

לרדות בדגת הים ובעוף השמים וברמש ובבהמה. כמו  כוחותיו

האור שבא לתקן את החושך שעל פני תהום, כך האדם בא 

כדי להאיר את האלוקות בכל המציאות, עוד לפני תפקידו 

הוא יאיר את  -הפונקציונלי. אם הוא יצליח במשימה זו 

 העולם כולו מתוך החושך הגדול ביותר. 

לשם מה נברא  -נשאלת ואם תישאל השאלה, והיא אכן 

תהיה  -האדם, העולם הקטן, ולשם מה נברא העולם הגדול 

לאדם יש כח להאיר את החושך כל כך למטה  –התשובה אחת 

יביא ְלאור עצום  8עד שיתרון האור אשר יבוא מתוך החושך

שלא היה מעולם. האדם, בדמותו ובצלמו של הקב"ה, הוא זה 

בבריאה מפני שהוא שיכול להכניס את האלוקות בכל דבר 

עצמו בנוי מכל הכוחות של הבריאה, והאלוקות שנופחה 

אל חומרי חזרה באפיו היא זו המאפשרת לו להעלות כל דבר 

 .שרשו, אל אלוקיו

 דמות וצלם ורקמה

כך יצּווה האדם בהמשך לקדש את הצומח ולהעלותו אל 

הקודש על ידי עישור מעשרות, להעלות את הבהמה לדרגת 

                                                           
 .ע"פ קהלת ב', י"ג 8 

מתוך סדר ההושענות להושענא רבה, הקפה חמישית. מיוחס לר'  9 
 אלעזר הקליר.

להעלות את השמים ואת הארץ. כמו האור שהופיע קרבן, 

ל והוא הנותן לכל בשבעת ימי בראשית אשר דרכו מתהווה הכ

הגנוז אשר יופיע רק  מד האלוקי שבו, האורדבר לחוש את המ

כך האדם,  –כאשר יבוא העולם להאיר מן האלוקות שבתוכו 

 בדמותו ובצלמו.

  –כות אמרנו בהושענות של סו

 9.ם ורקמה, הושע נאהושע נא דמות וצל

מרקמה זו נרקם אדם של בשר וגידים, גוף ונשמה. הרקמה 

היא זו הנותנת טעם לעולם  10הזו של 'הנשמה לך והגוף פעלך'

הוא גנוז, אבל הוא רבות ופיע, לעיתים כולו. האור לא תמיד מ

 ואולי נכון יותר הזכות -ועלינו מוטלת החובה שם, תמיד קיים 

  להאיר את העולם כולו.ואיתו לחתור אליו וממנו  -

 

 

  

 .מתוך סדר הסליחות לימים נוראים 10
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 שניה לסעודה – שמים וארץ לחבר

 הבדלה ושאיפה -היום השני 
מששת ימי בריאת בפתיחת השיחה הקודמת אמרנו כי כל יום 

העולם מקביל בעצם ליום בפרשה, וכפי שסיפור בריאת 

העולם מחולק לשבעה ימים, כך סיפור הופעת האדם בעולם 

 מחולק ונפרס על פני שבעת חלקי הפרשה.

ביום השני לבריאת העולם נבראו השמים, הרקיעים. ביום זה 

הידיעה שתמיד יש גבוה נוצרה נוצרה ההבדלה בין מים למים ו

לא רק ההבדלה בין המים ביום השני נבראה  ,מעל גבוה. בעצם

שייכות בין המים התחתונים למים העליונים הגם למים אלא 

ושואפים התהליך בו מתאדים המים התחתונים של העולם  –

ירידת גשמים, טל  – מלמעלה למטה ומנגד גם ,כלפי מעלה

 וכו'.

אדם 'שני' של הפרשה מופיע האדם המצווה, הבהקבלה, ב

תחילת קריאת 'שני' היא בסיפור  –נסביר והמתפלל, הנביא. 

  –בריאה מוזר 

ֹות  ֹום ֲעש ָ֛ יַ֗ ָאֵ֑ם ּבְּ רְּ ַֽ ּבָ הִּ ץ ּבְּ ָהָאֵ֖ר  ם וְּ יִּ ַמָ֛ ָ ֧דֹות ַהש ּ ֹולְּ ּל ה תַֽ ֣ ֵ֖ים  'הֶׂ֥ א  ֱאלֹהִּ

ם יִּ ָמַֽ ָ ש  ץ וְּ ֶׂ֥ר  ל א  ֹכ֣ ה  וְּ ַ֗ ד  ָ ֣יַח ַהש ּ ָכלש ִּ ץ וְּ ר  ה ָבָאָ֔ ֣ י  הְּ ַֽ ם יִּ ר  ב  ט ֶ֚ ש   ֶׂ֥ ה ע  ֵ֖ ד  ָ ַהש ּ

ָמֵ֑ח צְּ ם יִּ ר  ֣  11...ט 

המים,  -בימי הבריאה הרי הכל כבר נברא  -ומשונה הדבר 

? למה עדיין ומדוע אין הצמחים צומחים -, הצמחים היבשה

 כוחם החוצה? ים מנביט אין הם

  –ך ומסביר הפסוק ממשי

א הִּ  ֩י לַֹ֨ יר ּכִּ ָּ֜ טִּ י֙ם ַעל 'הִ֤ מְּ ר   ֱאלֹהִּ דָהָאָ֔ ֲעֹבֵ֖ ן ַלַֽ יִּ ם ַאָ֔ ָאָד֣ ת ץ וְּ  א 

ה ֲאָדָמַֽ   12.ָהַֽ

עד ליום ש מפניהסיבה שהקב"ה לא המטיר מטר עד כה היא 

אם יש פסוק השישי לא היה אדם בעולם שיעבוד את האדמה! 

הכי מציאותי של האדם בעולם ושמתאר את התפקיד הממשי 

  - הוא זה. תשמעו את רש"י

לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של 

התפלל עליהם  - אדם וידע שהם צורך לעולם גשמים, וכשבא

 13...וירדו, וצמחו האילנות והדשאים

 שקע ותקע
העולה מי שמחדיר בנפשו את תמונת סיום הבריאה 

הבריאה כבר נבראה  –מדהים  דברקולט כאן מהפסוקים הללו 

היא הייתה תה באופן מושלם, אבל יועד היום השישי היא הי

הכל היה במצב פוטנציאלי לפני  - 'טרם'במצב של  כולה

 האילנות והצמחים נבגי -כמו שרש"י מתאר ממש מימושו. 

להשתרש ולהוציא עלים, שורשים ד והם רצו מא היו באדמה

ם'. עדיין לא במצב גולמי של 'טרהיה אבל הכל  –ופירות 

  עוד אין מטר. -חיברו את התקע לשקע 

ה נפלא שאנחנו שמנו לב שאותיות 'טרם' הוא 'מטר'? כמהאם 

אחרי שהתחלנו  םקוראים את הקריאה הזו של 'טרם' כמה ימי

להזכיר גבורות גשמים בתפילתנו ביום שמיני עצרת. בתפילות 

הבנו שהתפקיד  ,הללו של החגים, של סוכות ושמחת תורה

שלנו הוא לבקש את המטר אל האדמה, לחבר את התקע 

להתפלל  -ר בעולם מוגדר כאן באופן ברולשקע. תפקיד האדם 

אנחנו, בני האדם, רק . לקב"ה ולהכיר בטובתן של גשמים

 ם ואת הארץ.יכולים בפועל לחבר את השמי

 האדם המצווה
הפרשה הזו של שני ממשיכה בנטיעת גן העדן בקדם ע"י 

הקב"ה והוא מניח שם את האדם "לעבדה ולשמרה". או אז 

  –מופיעה המילה אולי הכי חשובה בתורה 

ים ַעל 'ה֣  ַוְיַצו   . ר ֱאלֹהִָּ֔ ם ל אמֵֹ֑ ָאָדֵ֖  14...ָהַֽ

האדם הוא היצור  –גם מבלי להיכנס לתוכנו של הציווי הזה 

הראשון והיחיד שמצווה. בעצם, אולי נכון יותר יהיה לומר 

הגשם, הים, האדמה, השמש,  –שכל הבריאה מצווה 

גם אבל האדם הוא היחיד שנברא  –המלאכים, הצמחים 

הוא היחיד בעל הבחירה. הוא גם היחיד ו גם משמיםמארץ ו

שליטה, ובין אם  –בין אם זה לשון רידוי  – לרדותשמצווה 

ציווי שלכות הוה –יכולת הנפילה הגדולה  –לשון ירידה 

 15בבחירתו. ותשניתן לו תלוי

 פנימית נבואה / נביעה
ניו את פהאדם המצווה מקבל ל רק בשלב זה מתגלה השיא.

  –כל החיות והבהמות ותפקידו הוא לתת להם שמות 

֩ר וַ  צ  ן 'הַ֨ ּיִּ֩ ים מִּ ָּ֜ ל ֱאלֹהִּ ה ּכָ ֲאָדָמַ֗ ל ָהַֽ ת֙ ּכָ א  ֙ה וְּ ד  ָ ת ַהש ּ ם  ַחּיִַ֤ יִּ ַמָ֔ ָ עֹוף ַהש ּ

ל ֙א א  ב  ם לִּ  ַוּיָ ָאָדָ֔ ֹות ַמהָה֣ אֵ֖ ָרא רְּ קְּ ָרא ּיִּ קְּ ר יִּ ֹכ֩ל ֲאש  ַ֨ ֹו וְּ ם  לֵ֑ ָאָדָ֛ ֧לֹו ָהַֽ

ה  ֵ֖ ש  ַחּיָ ֶׂ֥פ  וֹ נ  מַֽ ּוא ש ְּ  16הֶׂ֥

להכרה, מתוך לידיעה, זהו תפקידו של הנביא. האדם מגיע 

התוכן, המהות של כל דבר השם, נביעה פנימית בו, מהו 

בבריאה. הבריאה, גם לאחר ששת ימיה הראשונים היא 'טרם' 

ורק האדם הוא  –ביום הראשון ממש כפי שהייתה אחד גדול, 

את הארציות זה שיודע לתת שם, לחבר בכל פרט בבריאה 

  ה.לו לשאוף למעלולגרום  ואת השמימיות שבו,

השאיפה של המים התחתונים  –ביום השני נבראו השמים 

 אל העליונים, הבדלה בין רקיע לרקיע. ביום זה מופיע האדם

השואפים אל  ,םהמתפלל, האדם שכמו המים התחתוני

 'טרם'יודע להכיר בטובתם של הגשמים ולהפוך כל  ,העליונים

 'מטר'-ל

 

                                                           
 ה'.-בראשית, ב', ד' 11
 ., ה'שם 12
 שם ברש"י. 13

 שם, ב', ט"ז. 14
 עי' ברש"י, בראשית, א', כ"ז. 15
 בראשית, ב', י"ט. 16
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 לסעודה שלישית –דם מחפש דבקות אה

 זוגיות יחודית
שקרא שמות  , זההאדםאנו מוצאים את של הפרשה  'שלישי'ב

צא עזר ולא מכשהוא והחיות,  הבהמות , לכללכל עוף השמים
איך הן הוא מכיר . הוא ראה את כל החיות, , לעצמוכנגדו

משהו אבל הוא מחפש משהו אחר,  -נראות ואיך הן מתנהגות 
 מושג שלא קיים בשוםדבקות.  –שניתן להגדירו במילה אחת 

 בעולם.אחר ברוא 

ֲעָזב ַעל ַֽ ֙ן יַ ת ּכ  יש  א  ת אִָּ֔ א  ֵ֖יו וְּ וֹ  ָאבִּ ּמֵ֑ ֶׂ֥ר  אִּ ָבש ָ ּו לְּ ָהיֵ֖ ֹו וְּ ּתָ֔ ש ְּ אִּ ק ּבְּ ָדַב֣ וְּ
ד ָחַֽ  17.א 

האדם מייצר זוגיות ייחודית שאיננה דומה לאף מערכת 
יחסים אחרת בבריאה. לא כמו בין סוס וסוסה שמנסים 

והשור  ההפרכמו בטבעם להמשיך את המין הסוסי או 
אצל האדם כוללת מערכת  –שמתרבים כדי להמשיך את מינם 

 רצון אלוקי של דבקות. –היחסים הזוגית רכיב עילאי ומיוחד 

 –דומה, אבל בפנימיות  יכול להיראותמבחינה חיצונית זה 
לא רק היא להיות דבק. במערכת הזוגיות רצונו של האדם 
  –דבק ים האדם רוצה להגם באלוקבאשתו הוא אלא 

ים בַּ  ָ֔ קִּ ב  ֙ם ַהּדְּ ַאּת  ֹום 'הֵ֖ -וְּ ֵ֖ם ַהּיַֽ כ  ּלְּ ים ּכֻּ ֶׂ֥ ֵ֑ם ַחיִּּ יכ   18.ֱאלֹה 

פונקציונלי, -ידידותי-באין סוף. אין זה קשר זמניזוהי דבקות 
 דבר אחר לגמרי.  זה –שיתוף אינטרסים לא רק קשר של 

היכן מובילה מושיב את נכדיו על ברכיו ורואה עד  רק האדם
 אותו אור הוא רואה עד היכן מגיעאותו דבקותו האינסופית. 

דמות האלוקים שהיא הנקודה המאפיינת אותו אותה אלוקי, 
 במציאות.איך היא מופיעה  –מכל הבריאה 

יש בו גם את הצד  –אך דווקא בגלל שיש בו את הדבקות הזו 
 השני, הסטרא אחרא שלה.

 איכה אדם
בשלישי של הפרשה מופיע הנחש, שמנסה לתקוע טריז 

 –בדבקות שבין אדם לחוה. חז"ל אמרו שכשאמרה האשה 

ל...  ַֽ ֹאכ  י ָוַֽ יַאֵ֖נִּ ִּ ש ּ ש  הִּ ָחֶׂ֥  19.ַהּנָ

הוא  –)ש' שמאלית(  'יאנישׂ֩הנחש ה'-התכוונה לבעצם היא 
שרואה דבקות ומנסה הזה פיתה אותי. הנחש הוא הדבר 

נמצא אצלי בתוך הנפש  הזה הנחשלהפריד בין הדבקים. 
מנסה להפריד ביני לבין אלוקי. הוא גורם הוא ובתחכום נחשי 

 לא יראו אותו. –לאדם להתחבא ולחשוב שאם הוא יתחבא 

  –הקב"ה קורא לו  , כשהוא מתחבא בתוך העץ,ואז

ה ּכָ ַֽ  20ַאּי 

שעל ידי כל מיני סיפורים הוא יוכל  , האדם,והוא חושב
אדם,  'איכה –להתגבר על הקריאה המהדהדת בו פנימה 

                                                           
 בראשית, ב', כ"ד. 17
 דברים, ד', ד'. 18
 בראשית, ג', י"ג. 19
 שם, ט'. 20

 , ורקכיסויים . הוא מבלבל את המוח ומתאר כל מיני'איכה
 'הנני'. – הוא לא עונה התשובה הנכונה האחת והיחידה את

 גן העדן הלא אבוד
האדם הדבק אמור להתמודד עם היצור הנחשי המבקש להרוס 

אם חס וחלילה יצליח הנחש , כי שבו ולאבד את הדבקות
הוא יגיע במקום לדבקות אל  –להפריד בין האדם לאשתו 

האיבה. זהו גם העונש שמשית עליו הקב"ה בסוף קריאת 
  –'שלישי' של הפרשה 

ה  יָב֣ א  הּ וְּ ָעֵ֑ ין ַזרְּ ֣ ֲעָךֵ֖ ּוב  רְּ ֶׂ֥ין ַזַֽ ה ּוב  ָָ֔ ש ּ אִּ ין ָהַֽ ֣ ָך֙ ּוב  ינְּ ַֽ ית ּב   21...ָאש ִַּ֗

כעת, לאחר הדבקות שהייתה שם בתוך הגן פנימה צריכה 
לקבל כלים אחרים כדי שנוכל החטא ולאחר הגירוש מהגן, 
הפעם  –להגיע אליה לחזור ולשאוף אליה כל הימים ואף 

מחוץ לגן העדן, כשהדבקות איננה גלויה, אינה נראית ואינה 
 ,האדם ואשתו ,גן כשהיינו שנינוהיפה כל כך כמו בתוך 

ו. עכשיו כשאנחנו מכוסים בלבושים נים ולא התבוששעירומ
אל גן העדן הלא ואליה ולשוב מלבושים שונים נאלץ לחתור 

 אבוד שגורשנו ממנו. 

 גלות היבשה
על פי ההקבלה שאנו עורכים מתחילת הפרשה בין בריאת 

עד היום האדם לבריאת העולם נבחין כי בבריאת העולם, 
ים, וביום השלישי נוצרה לם במצב של השלישי היה כל העו

היבשה, שהינה בעצם ים שהתייבש. מתחת לקרקע יש ים. 
. ברואי הים 22אל מחוללך""גורמת לאדם לשכוח את  היבשה

יודעים שהם אינם יכולים לשרוד רגע אחד בלי המים, ממש 
בו סרבו הדגים הבורחים  23כמו במשל שמשלו חז"ל

ף אליו להצטראליהם ממכמורות הדייגים לקריאת השועל 
'לא רק שאתה טיפש אלא שאתה גם לא  –לו  ענוביבשה. הם 

, בים ככל שאתה גדול מבין את עולם הים'. בים יש דבקות
לכן גם העולם ומפותח יותר אתה עמוק יותר )תרתי משמע(. 

 הבא משול לים והעולם הזה ליבשה.

לבריאה נבראה היבשה, ובחלק השלישי של ביום השלישי 
ים מכוסה ביבשה. אם  –נבראה הגלות  בעולםם הופעת האד

מחוץ לגן  ,פעם בתוך הים הכל היה מים טהורים, כעת ביבשה
 מעצב מקוצים אלו, דווקאיש קוץ ודרדר אבל דווקא  ,העדן

 תופיע התפארת הגדולה של העולם. תשוב ו -הבנים  הולדת

מתוך גלותו,  ,ביום זה מתגלה כי גם האדם הגולה יודע
עד רב וגם אם יקח זמן  ,לחזור אל גן עדןולשאוף להמשיך, 

בסוף הוא – 'איכהאלוקיו אליו 'שהוא ישמע את קריאת 
 .'הנני' –מובטח שהוא יענה 

 

  

 שם, ט"ו. 21
 דברים ל"ב, י"ח. 22
 .ברכות ס"אע"פ  23



 

5 
 

 לסעודת מלווה מלכה – אדם להבל דמה

 אח אחד טייקון, השני רועה צאן
ברביעי של פרשת בראשית אנו פוגשים את הדור הראשון של 

קין והבל. הוריהם, אדם וחוה היו יצירי כפיו של  –בני האדם 

 .'בני אדם'האלהים, ועתה הם מביאים לראשונה לעולם 

עולם שזה עתה נברא, נקרא על בלידתו, הנולד הראשון בכבר 

  –לשון קנין ידי אמו בשם 'קין', 

ת ֵ֖יש  א  י אִּ יתִּ ֶׂ֥   24'.הַֽ  ָקנִּ

'קניתי איש בשותפות  –זו השגה מופלאה של חוה, כאומרת 

 עם הקב"ה'. האדם והקב"ה הביאו לעולם יחד בן. 

הבל, אחיו של קין, לא זוכה לקריאת שם מפורשת כזו על ידי 

  –הוריו אלא פשוט נכתב עליו 

ת ת א  ד  ף ָלל ָ֔ ס  ת ַוּתֹ֣ יו א  ֵ֖ ל ָאחִּ  25...ָהֵ֑ב 

'הבל' של אחיו קין. כך אכן -לו יחוס עצמי, הוא רק ה אין

חוה ראתה בקין בנה הבכור את הראוי  - 26מסבירים הפשטנים

 עצמם שנלווה אליו. כך גם היה בחייםרק כמי  -לגדולה ובהבל 

, כל קרקעות העולם היו שלו קין היה עובד אדמה, היינו, –

הבל היה רועה צאן ובכל לעומתו, ו ,בלשון ימינו - נדל"ןטייקון 

פעם שהוא נזקק לשטח מרעה עבור צאנו הוא היה צריך לקבל 

לא רק מצד  , בעל המקרקעין כולם.הגדולאת אישורו של קין 

 –מצד העולם החברתי והכלכלי היה קין הגדול ביותר אמו ו

 גם מצד הקב"ה;אלא 

 עידוד מהקב"ה
אך אנו מוצאים את  –אמנם הוא לא שעה לקרבנו ולמנחתו 

 איך אומרים זאת  – הקב"ה פונה אליו בשעתו הקשה, כשהוא

  – לו והוא אומרמבואס,  -בלשון הישראלית ? 

ה  ּמָ ָלֵ֖ ךְּ וְּ ָרה ָלָ֔ ה ָח֣ ּמָ יךָ ָלֶ֚ ַֽ ּו ָפנ  לֶׂ֥ פְּ  27ָנַֽ

  – במילים מנסה לעודד אותו אף והוא 

ם ֹוא אִּ יָך֙  ֲהלִ֤ ל ַ֨ א  ֵ֑ץ וְּ את רֹב  ַתח ַחּטָ֣ ֵ֖ יב ַלּפ  יטִָּ֔ א ת  ם֙ לֹ֣ אִּ ת וְּ א ָ֔ יב֙ ש ְּ יטִּ ּת 

ל ש ָ מְּ ֵ֖ה ּתִּ ַאּתָ ֹו וְּ ּוָקתָ֔ ש ֣ וֹ  ּתְּ  28ּבַֽ

. 'אם תיטיב את מעשיך תוכל לשאת ולהמשיך הלאה' - דהיינו

תנו נגלה הקב"ה בשעת מצוקתנו? למי מא  איזה חיזוק עצום! 

אז למה  !אליו מתגלהנביא הראשון שהקב"ה אדם הקין הוא ה

קין הנביא הזה, זה שהוא הולך ורוצח את הבל אחיו? איך 

הופך לרוצח השפל הנורא ביותר בהיסטוריה?  ,המוצלח הזה

מיד לאחר מכן גם קין לא כל כך ידע להסביר את מעשהו זה. 

  – תכותב התורה

ל ן א  יִּ ר ַקֵ֖ אמ  ה ַוּיֶֹׂ֥ ָ֔ ד  ָ ש ּ יֹותָ֣ם ּבַ הְּ ַֽ ֙י ּבִּ הִּ יְּ יו ַוַֽ ֵ֑ ל ָאחִּ ב  ל ה ֣ ן א  יִּ ָקם ַקָ֛ ֶׂ֥ ל  ַוּיָ ֶׂ֥ב  ה 

הוּ  ַֽ ג  ַהרְּ ַֽ יו ַוּיַ ֵ֖  29.ָאחִּ

                                                           
 בראשית, ד', א'. 24
 שם, ב'. 25
 מקור??? 26
 בראשית ד', ו'. 27

 - מה אמר קין להבל? –זהו אחד הפסוקים התמוהים במקרא 

כתוב, כפי  לא כתוב. גם לא –לא כתוב. מה הם עשו בשדה? 

 אל קין ויקם'הבל אחיו', אלא  על'ויקם קין  -שהיה מתבקש 

 היאמישהו  אללקום המשמעות של לעולם  –הבל אחיו' 

מישהו שפירושו לקום בכוונה  עלקימה חיובית, לעומת לקום 

 אז מה הלך שם?להורגו נפש. 

 פגישת התפייסות
קין באמת לא רצה להרוג את הבל. יתכן מאד  –מדהים  זה

הקב"ה אליו החיזוק של שמה שהוא אמר לו היו אלו דברי 

השדה הוא איננו מקום  –מליל אמש. 'ויהי בהיותם בשדה' 

. אולי הוא הזמין את ירקותמרעה כי אם מקום גידול אילנות ו

חיבוק, אולי לכוס קפה. אולי הוא להבל לפגישת התפייסות, 

שאני כל כך  , אחי היקר,'זה באמת לא ראוי -רצה לומר לו 

ה להשלים איתך', אבל אז, ברגע ס עליך ובאמת אני רוצועכ

 –אחד התגבר יצר הכעס והרציחה שבו על הקין האדם 

 ויהרגהו.

  –ואז בא  הקב"ה ושואל אותו 

יךָ  ֵ֑ ל ָאחִּ ב  ֵ֖י ה ֣ ים ... א  ֶׂ֥ ֲעקִּ יָך צַֹֽ י ָאחִָּ֔ ֣ מ  ֹול ּדְּ ֵ֑יָת קֶ֚ ה ָעש ִּ ֣ ןמ  י מִּ ַלֵ֖  א 

ה ֲאָדָמַֽ ת... ָהַֽ י תֲַַֽעֹב֙ד א  ִ֤ א ּכִּ ה לַֹֽ ֲאָדָמָ֔ ף ּת   ָה֣ ֶׂ֥ ד  תֹתס  ע ָוָנֵ֖ ךְּ ָנֶׂ֥ ּה ָלֵ֑ ּכָֹחֵ֖

ץ ר  ה ָבָאַֽ ֶׂ֥ י  הְּ   30.ּתִּ

הללו אינם רק דמי אחיו אלא גם כל הצועקים ובעצם הדמים 

על  האדמהזועקים מן ה –עד עולם  זרעו וזרע זרעיותיודמי 

הרוחני ביותר,  הרוצח שלפני רגע קט היה האדם המוצלח

איש כי קניתי ' –עולם כולו ה לשתקווה הה ביותר, זה שהי

 השותף של הקב"ה. ',את ה'

 –הסבר אפשרי אחד רק לה  כול להיותזו פרשה מדהימה שי

הכל היה יכול להיראות אחרת והוא באמת היה בדרך לשם, 

אותה שעה לקין הרגיש שהוא הבוס, עד בו אותו רגע שלעד 

שהוא שכח שמי שבאמת מנהל את העולם זה הקב"ה, ואנחנו 

 . ית' כולנו רק ההבל שלו

 הבוס?מי 
כי הם לא  'ההבלים'בסוף מנסים להרוג את  'הקיינים'כל 

אדם להבל 'יכולים לשאת את העובדה שהבל מעיד שבאמת ה

אבל אדם להבל  -. נכון שבן האדם הראשון נקרא קין 31'דמה

דמה. ורק אדם שיודע שהוא הבל של אין סוף ברוך הוא, לא 

ע ולכן גורם מפרי'רק' שהוא הבוס והאחר הוא לרגע יחשוב  

 יש לו זכות להרוג אותו.

טענה פילוסופית נגדית אחת, מזעזעת -תשובהלקין יש 

  –ומוכרת 

 שם, ז'. 28
 שם, ח'. 29
 י"ב-שם, ט' 30
 תהילים, קמ"ד, ד'. 31
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י ּתִּ עְּ א ָיַדָ֔ י ,לֹ֣ כִּ י ָאֹנַֽ ֵ֖ ֶׂ֥ר ָאחִּ ֹמ   32ֲהש 

במילים שקשה לבטא, כמו שרק  דברי קיןמבארים את  33וחז"ל

'רבונו של עולם, מי שאמר על עצמו 'אנכי'  –הם יכולים לומר 

הוא זה שהיה צריך לשמור עלי שלא  –'אנכי ה' אלהיך'  –

הוא זה שצריך אתפרץ בזעם על אחי כשהדם עולה לי לראש, ו

זו שמור על אחי שלא יירצח. אתה רוצה לדעת איפה הוא? ל

הוא נמצא מתחת לאדמה ששייכת לי, וכך אני האחריות שלך. 

שבו  עולםבְ  ,יכול להמשיך לבנות ולפתח את עסקי הנדל"ן שלי

 אין הבל שיפריע'. 

 ניו יורק, ניו יורק
, 'לא נורא'מה יהא עליהם?  –והקולות שצועקים מהאדמה 

גזר על קין להיות אומר קין ומתחיל לבנות עיר חדשה. הקב"ה 

בכל מקום  ול דמי אחיו יזעקו אליו מן האדמהקנע ונד, כדי ש

אבל קין במסע תיקונו ותשובתו, שהוא יגיע אליו בנדודיו, 

  –יזם נדל"ן מקומי לגדול הקבלניםמהחליט להפוך 

יר ָ֔ ה עִּ נ  ֙י ּבֹ֣ הִּ יְּ  34...ַוַֽ

והעיר הזו נבנית עם הרבה בטון שמכסה על כל קולות 

 'הבליים'האדמה, כך שבתוך דור אחד כבר אין קולות 

 מן האדמה, ואולי גם פחות שומעים 'הקיינים'שזועקים אל 

ם, כי 'איכה' שבוקעים מן השמי-קולות ה את שם בעיר הזאת 

בגורדי השחקים המודרניים שבונה קין יש איטום כפול 

  לונות הכי גבוהים.ומשולש בכל הח

עד, עיר -עיר – 35'עירד' –שמות אף נולדים ילדים עם וכך 

שם ו – 'מחויאללד את יורק שכזו, 'ועירד י-צח, מעין ניוהנ

שממית סופית את  – 'מתושאלומחייאל יולד את ', נמחה האל

 ..האל.שם 

פי שנהגנו מתחילת כ ,נביטנשווה את 'רביעי' של הפרשה, ואם 

ביום הפרשה, אל היום המקביל בבריאת העולם, נראה כי 

נזרע בעצם ביום זה וח, ירנבראו השמש והלבריאה הרביעי 

ביום הזה, השמש . 36לעבודת כוכבים בעולם הפורענות זרע

טועי הופכת ע"י  –ש של הקב"ה מ  שבעצם נועדה להיות הש  

כל עבודת הכוכבים בי הארץ להיות אלהים בפני עצמה. יוש

ממנו צריך לדעת מהיום הרביעי ו הנובעוהמזלות היא הסיפור 

 איך יוצאים.

סיפורו של קין הוא הסיפור של האדם שחושב שהוא הוא 

 תיקונו יופיע רק בדורות שלאחריו.אשר , ו'שמש העמים'
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ין ' –עי' בראשית רבה, ו', א'  36 יד  ֲעת  רּוְך הּוא שֶׁ דֹוש ב  ה ַהק  פ  צ  ד שֶׁ ְמַלמֵּ
ן  הֵּ שֶׁ ם מ  ה א  רּוְך הּוא מ  דֹוש ב  הּות, ָאַמר ַהק  ן ֱאל  ים ַלֲעשֹות  ב  י ּכֹוכ  עֹוְבדֵּ

ת זֶׁה עֹובְ  ין זֶׁה אֶׁ יש  ד, ַעל ַמְּכח  ח  יּו אֶׁ ּלּו ה  הּות, א  ן ֱאל  ין אֹות  ים עֹוש  ב  י ּכֹוכ  דֵּ
ה ה ְוַכמ   .'ַאַחת ַּכמ 

http://eepurl.com/bC0OHn

