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 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

קניתי איש את ה'
בני האדם הראשונים בעולם הם קין והבל. הוריהם לא היו 'בני 

אדם' אלא נבראו על ידי הקב"ה. קין והבל הם הראשונים 

קין כיצד  -שהיו להם הורים. כולנו זוכרים כמובן את הסיפור 

 אבל בואו נחזור רגע להתחלה. -רוצח את הבל 

 ללכת לישון בבאסה

אף אחד מכל באי  זכה קין לדבר שלא זכה הבל ואף לא כמעט

העולם. זכה קין מהקב"ה לדבר אחד ומאמו לדבר נוסף. 

ובכן, כולנו זוכרים שקין הביא את קרבנו,  -מהקב"ה כיצד? 

ואל מנחתו של הבל הקב"ה שועה  -הבל הביא את מנחתו 

חרה לו ונפלו פניו. 'התבאס', בלשון  -ולא לזו של קין, וקין 

נחנו הולכים לישון ימינו. הלך לישון עצוב, בבאסה. כשא

בבאסה אנחנו מתנחמים שמחר בבוקר יהיה יותר טוב, אבל 

לפעמים קשה להירדם ומישהו נותן לנו כח. האם מישהו 

מאיתנו, כשהלך לישון בעצבות כזו, בא אליו הקב"ה, טפח לו 

'מה קורה, אחי? בוא ילד שלי, אמנם  -על הכתף ואמר לו 

  -אותך'  עכשיו לא טוב לך אבל יאללה, בוא נרים

אֶמר ה   יךָּ  ֶאל 'ַוי  ֹּ֥ ֶנָֽ ו  פָּ ְפלֹּ֥ ָֽ ה נָּ ָּ מ  ְך ְולָּ  ה לָָּ֔ רָּ ָ֣ ה חָּ ָּ מ  ִין לָָּ֚ ָ֑ א ִאם. קָּ  ֲה֤לו 

 ֙ יךָּ ֶלֶ֨ ָ֑ץ ְואֵּ את ר בֵּ ַתח ַחט ָָּ֣ יב ַלפ ֶ  יִטָ֔ א תֵּ ת ְוִא֙ם ל ָ֣ אֵָּ֔ יִטי֙ב ש ְ ֵּ ת 

ל ְמש ָּ ָּ ה ת ִ ו  ְוַאת  תָ֔ ו קָּ ש ָ֣ ו   ת ְ  1.ב ָֽ

עצמך. מבלי שאת', אתה תוכל להרים את  -'אם תיטיב 

להיכנס לעיון עמוק בפסוק הזה, שברור שיש בו את כל תורת 

מי  -המידות והפילוסופיה, האמונה והבחירה החופשית 

'שיקום', כמו שאומרים  - שהיה לו גילוי אלוקי שכזה

 הילדים...

כאשר יוסף הצדיק ראה את שר המשקים ואת שר האופים 

צרים, כנראה כשהיו זועפים באותו בוקר בבית האסורים במ

מהפסוק הזה שלנו.  -שהוא למד לחזק אותם ולעודד אותם 

לפני ך מהכלא, הגיע שובזכות הסיפור הזה הוא יצא בהמ

להיות המשנה למלך ואנו ירדנו מצרימה  פרעה, התמנה

וכל יתר קורות העולם, הכל התחילו בסיפור  -ויצאנו משם 

 הזה. 
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 ז'.-בראשית ד', ו' 

ן שהקב"ה פונה אולי הנביא הראשוהוא קין הוא כל כך גדול. 

אליו ונותן לו את התורה האלוקית. אז מה קרה לו שהוא הולך 

  והורג את אחיו?

 העתקים

  -כאשר הוא נולד קראה לו אמא 'קין', והסבירה  -גם מצד אמו 

יִתי ִא יש  ֶאת... ִנֹּ֥ אֶמר קָּ  2'.ה ַות  ֹּ֕

 -אחר כך היא הוסיפה ללת את אחיו 'הבל', והאמת? לא נעים 

לא היה תופס כל כך טוב. אולי אפילו היו היום השם הזה 

שולחים את ההורים לאיזה ייעוץ פסיכולוגי... 'קין' הוא 'בן 

אלו הראשון שהיו לו הורים, אבא ואמא. ו -הראשון  האדם'

של  , שיכפוליםו אחריו? הם רפליקות, העתקיםשנולד

וכן הלאה. קין הוא היסוד,  3, הבל 2, הבל 1הבל  ;הראשון

ר בעולם הראשון שנוצהיצור  -הוא הבכור, הוא הייעוד 

הקב"ה, אבא ואמא. 'קניתי איש את ה''  -משלשה שותפים 

וגם אנושי'.  -אלוקי  אתה גם קדוש,' -אומרת חוה ומתכוונת 

, בניגוד למה שרבים טועים לחשוב, איננו 'הבל'פירוש השם 

ם כאן יש מין אד, הבל שא '. 'הבל' משמעו הואאפס', 'וםכל'

הרי שיש מאחור מישהו שיצר אותו, עיקר  -פה על חלון 

שעשה 'פוווו'. 'הבל' הוא דבר שיש לו משמעות רק אם הוא 

 -יודע שיש לו ייעוד, שיש לו שורש. כך ראתה חווה את קין 

 3הוא הבכור. 'קדש לי כל בכור'.

 כשהבכור נופל

הוא אך בו זמנית  ,יהודי הוא זה המקודש לעבודת ה'הבכור ה

שיים וגם עוסק בחיים המעמאחיו נוחל פי שניים גם 

 -בן האדם הראשון  שלהמיועדת ובקדושה גם יחד. זו המהות 

 'קניתי איש את ה''.

ללמוד  -הבל, כך ראתה חוה, יצטרך להיות ה'הבל' של קין 

כתו של קין ממנו, מהצדיק, ולפתח את יכולותיו לפי הדר 

הוא הראשון ולכל הבל תהיה המשמעות הייחודית שלו. לכן 
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3
 שמות י"ג, ב'. 
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כי זו  -קין הולך להיות עובד אדמה בוחר להיות רועה צאן, ולכן 

  -מלכתחילה מגמת האדם כפי שברא אותו הקב"ה 

ח הֹּ֥  ַּ֛ ק ַ הו  ְבַגן ֱאל ִה ים ֶאת 'ַוי ִ ָ֣ חֵּ נ ִ ם ַוי ַ ָ֑ דָּ אָּ ָֽ ה   הָּ ְבדָּ  ֶדן ְלעָּ עֵָּ֔

ה   ָֽ ְמרָּ  4.ו ְלש ָּ

צאן זו  האדם מלכתחילה לא נוצר כדי להיות רועה צאן. לרעות

כבר ברירת מחדל רוחנית, כאשר יש עולם שאיננו יודע לחבר 

שלא יודע להיות בכור. כאשר עולם הקודש,  יחד עםאת החול 

לווים -ך למנות כהניםאז יש צור  -הבכור נופל וחוטא 

קב מול עשו, , כמו יעכאלו רועי צאןמין  -רק בקודש שעוסקים 

 כמו יוסף, כמו הבל.

 יסוד הגלות

א משה אל אמא ראתה בקין את הבכור, את האמת. כשב

הבאות כמשפט פתיחה לכל  םלו את המילי  הוא אמרפרעה 

  -ספר שמות 

ל ָֽ אֵּ רָּ י ִיש ְ י ְבכ ִר  ִנֹּ֥ ג ֶאת ...ב ְ ָ֔ י ה רֵּ ִכָ֣ נ  ָֽ ֙ה אָּ ךָּ  ִהנ ֵּ כ ֶרָֽ ְנךָּ  ב ְ  5.ב ִ

לו בא למלא את שעם ישראל כו , פרעה,קלוטאתה צריך ל'

לעסוק במלאכת  -הפדוי המקודש ו -תפקיד הבכור בעולם 

  .'העולם גם יחד

א הבכורות באופן דומה גם בחט אחר כך יחזורחטאו של קין 

גם  להיות מסוגליםבעגל והוא יסוד הגלות, כאשר אנו איננו 

ו נעובדי אדמה וגם אלו שמביאים את ראשית פרי האדמה של 

 לה'.

 

 

 בני בכורי ישראל

קין חש אגו וגאווה בעבודת האדמה שלו. דווקא הבל, רועה 

הדמות שהוא ראה מבית מדרשו וגם מתוך גם  -הצאן, ידע 

  -ולכן הוא הביא  ,שהבכורות וודאי שייכים לקב"ה -בקין 

ֶהָ֑ן... ֶחְלבֵּ ָֽ ו  ו מֵּ ת צ אנ  ו  כ רֹּ֥  6...ִמב ְ

קא הוא הבכור, דווקא קין הבכור, כמו עשו, כמו ישמעאל, דוו

ל...'כמו  ב עַּ ֵׁ֣ ֹיש  ֹע֙ה הַּ רְּ ר פַּ ֹכֹ֤ י בְּ בִּ֔ שְּ ֹור הַּ כֵׁ֣ ד בְּ ֔אֹו עַַּ֚ סְּ דווקא  7...'כִּ

 איבד את הכח הזה לחבר את שני התפקידים יחד.שהוא 

זכה קין לעידוד כזה מהקב"ה אבל בבוקר כאשר הוא הזמין 

את הבל אחיו אל השדה, האגו הכי נמוך ומפלצתי שבו 

והוא לא יכול היה לשאת יותר את החיבור הזה  השתלט עליו

 של 'קניתי איש את ה''.

זה מדהים, רעי ואהובי, שפרשת בראשית שבאה מיד לאחר 

פרשת 'וזאת הברכה', מתארת את קין שאמור להיות סימון 
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 כ"ג.-שמות ד' כ"ב 
6
 בראשית ד', ג'. 
7
 שמות י"ב, כ"ט. 

אורו של יתבסיימה התורה  לעומתהו ,הייעוד של כל האנושות

  - 'וזאת הברכה'תחילת משה ב

ֱאל ִה יםְוז ָ֣את  ַּ֛ה ִאֹּ֥יש  הָּ ְך מ ש ֶ ַרֹּ֥ ר ב ֵּ ה ֲאש ֶֶ֨ כָָּ֗ רָּ  8...ַהב ְ

תחילה היתה לכהוא השלמות הזו שמ , 'איש האלהים',משה

 בקין הבכור.כבר צריכה להופיע 

 .'בני בכורי ישראל'
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בראםזה ספר תולדת אדם... ביום ה  

 כותרת וסיכום

על הרעיון שנעסוק בו כעת ראוי להתוועד שעות ארוכות, 
מילים ספורות. רק ולא  -להקדיש לו לימוק מעמיק 
את כל הפרשה, אגב בעצם מדובר בפסוקים שחורזים 

 -סיפור האדם 

ו ת  ְדמֹּ֥ ם ב ִ ָ֔ דָּ א ֱאל ִהי֙ם אָּ ר ֤ ם ב ְ ו  יָ֗ ם ב ְ ָ֑ דָּ ת אָּ ְלד   ו  ֶפר ת ָֽ ה סֵָּ֔ ָ֣ זֶ
ו   ֹּ֥ה א תָֽ ש ָּ ם  .ֱאל ִה ים עָּ ֶרְך א תָָּ֗ ָ֣ ָ֑ם ַוְיבָּ אָּ רָּ בָּ ה ב ְ ְנקֵּ ֹּ֥ר ו  כָּ זָּ

א ֶאת ֤ ְקרָּ ם ַוי ִ ָֽ ְראָּ ָֽ ם ִהב ָּ ו  י  ם ב ְ ָ֔ דָּ ֙ם אָּ מָּ  9.ש ְ

שני פסוקים אלו הם גם הכותרת לכל התולדות שיפורטו 
וקים שלאחר מכן, אך גם סיכום לכל סיפור בריאת בספ

האדם שבפרקים הקודמים. החלק הראשון בפסוק אולי 
  -'זה ספר תולדות אדם', וכפי שמבאר שם רש"י  -מובן 

 זו היא ספירת תולדת אדם.

 זה הסיפור של האדם. נו, אבל מהו באמת הסיפור? 

א. 'בדמות אלהים  -בואו ננסה לקרוא את הפסוק שוב 
שה אתו'. ב. 'זכר ונקבה בראם'. ג. 'ויקרא את שמם ע

אדם ביום הבראם'. יש כאן שלשה חלקים, דהיינו שלשה 
-'דמות אלהים', 'זכר ונקבה' ו -כינוים, שלשה שמות 

 'אדם'.

 שלש שאלות

'ביום  -מה פירוש המילים האחרונות ראשית צריך להבין 
הבראם'? מה זה בא להוסיף? זה הרי כבר מופיע 

ֹ 'ביום  -בתחילת הפסוק   אלהים אדם'! אבר

מהו  -כל המפרשים מתקשים בכך. שאלה שניה 
הפירוש לכך שהאדם עשוי 'בדמות אלהים'? נשברו על 
זה כל כך הרבה קולמוסים, אבל האין המקרא מפרש את 

עצמו יש רמז לכוונה שבכך? ושאלה  עצמו ובפסוק
מה התוספת בכינוי 'זכר ונקבה'? הרי לא רק  -אחרונה 

את האדם הוא ברא זכר ונקבה אלא את כל היצורים 
סוס וסוסה, יתוש ויתושה, את הלויתן ובת זוגו  -כולם 

 וכו'.

רבי שלמה רעי ואהובי, בוא ונראה תורה מופלאה של 
ם לא רק במובן , שתעשה לנו מהפכת עול מראדומסק

 הפרשני ובהבנת הפסוק אלא לכל החיים שלנו.
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 פוטנציאל בלתי ממומש

, שאותו טבע WAZE-דמות האלקים היא המצפן, ה
הקב"ה בייצור הזה, באדם, ואותו הוא תובע מהיצור הזה 
כדי שבסוף הוא ייקרא 'אדם'. הנה, במילותיו של 

 -ה'תפארת שלמה' 

ל התכלית, אך אין האדם נקרא אדם עד שבא א
העבודת הבורא, כמ"ש )ב"מ קי"ד:( 'אתם קרוים 
אדם'. ולכתחילה הוא זכר ונקבה כשאר הברואים. 
והנה בזה הוא דומה ליוצרו ית"ש אשר עיקר 
שלמותו הוא נובע ממנו ית"ש, בעצמו, ואין שלמות 

השלמות תלוי עד אשר  -תלוי בזולתו. כן האדם 
בחי' שם  ישכיל וייטיב אזי הוא כאלו ברא בעצמו

כאשר  -אדם וזה הפירוש 'בדמות אלהים ברא אותו' 
השלמות אלהים נובע מעצמותו כן שלמות האדם 
 -תלוי בעצמותו. 'ויקרא את שמם אדם ביום הבראם' 

היינו בעת תיקונם להשלמת האדם שזה נקרא שאדם 
 10ברא את עצמו.

'בדמות אלהים' היינו שהקב"ה טבע באדם את 
זה ששלמות עצמו  -בדמות אלהים הפוטנציאל להיות 

תלויה רק בעצמו. האדם יכול לעבור דברים רבים בעולם 

ועדיין הוא בבחינת 'פוטנציאל בלתי ממומש', 'נשמה', 
אבל הוא לא  -כמו שאומרות האמהות שלנו  -'מלאך' 

יותר מ'זכר ונקבה' ככל יתר היצורים. הוא עדיין יהיה כמו 
מהם כי בעצם הוא  כל הברואים ואולי אף הרבה פחות

מתוסכל על כך שהוא לא ממיש את הפוטנציאל שבו, 
 עדיין לא ברא את עצמו.

 שלמותו תלויה בעצמו

'ביום הבראם' הכוונה היא  -אילו מילים מופלאות אלו 
ליום שבו הם, בני האדם, יבראו את עצמם. זה אחר 

ֹ  -לגמרי מתחילת הפסוק שם נאמר  א אלהים 'ביום בר
לקים הוא ברא את הפוטנציאל שנקרא אדם'. בברוא הא

אדם, דהיינו זה ששלמות עצמו תלויה בעצמו. מתי כבר 

נפסיק לתרץ לעצמנו שאנחנו לא מגיעים לשלמות שלנו 
כל עוד  -כי מישהו תקע אותנו, והרס לנו והפיל אותנו? 

אני תקוע במקום הזה אז אני עוד 'זכר ונקבה' בעולם, 
הם יבראו את עצמם  אבל 'ביום הבראם' הוא ביום שבו

 בעצמם.

                                                           
10
 , ד"ה 'בדמות אלהים'.11תפארת שלמה עה"ת, בראשית עמ'  



 

4 
 

נדמה שאדם יכול לחיות מאה שנה ועדיין לא לברוא את 
 עצמך. איזו תורה מופלאה זו! 

ככל  -גם ההשפעה של הצדיק הגדול ביותר בעולם 
 -שהיא חשובה, ואין ספק שהיא חשובה לאין שיעור 

היא עדיין לא הסיפור שלך. הסיפור שלך הוא ספר 
תברא את עצמך כמו תולדות אדם הוא מתי אתה 

 שאלוקים בורא את עצמו.

 אני בורא את עצמי

מכירים את השאלה התמימה של הילדים המתוקים 
שכשאתה מספר להם על בריאת העולם, בסוף הם 

'הוא  -'ומי ברא את הקב"ה?', והתשובה היא  -שואלים 

'ומי יברא אותי? אני  -ברא את עצמו'. על אותו משקל 
י את הכוח לברוא את עצמי את עצמי'. הקב"ה ברא ב

 ובזה אני בדמות אלוקים.

כל הבריאה, שלימותה תלויה בזולתה. כך, באותו רגע 
שהפרה המליטה את העגל הוא הופך להיות עגל. הוא 
לא יהפוך להיות פסיכולוג, לא לפילוסוף לא 
לטרקטוריסט. הוא יעשה 'מוווו' כשהוא קטן והוא יעשה 

ק האדם מחכה ליום 'מווו' גם כשהוא יהיה גדול. ר
 היבראו. 

 האם זה יקרה?

 

 : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
  18:54|  17:44 -ירושלים 

  18:56|  17:59 -תל אביב 

 18:55|  17:50 -חיפה 

 18:52|  17:55  -טבריה ומגדל 

 18:55|  18:01 -באר שבע 
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