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 להמיתלאדם ולא הרשה  ,ם בהמותהל שווה ה  

 לאכול בשרמותר 

פרשת נח היא ההמשך הישיר של פרשת בראשית. באופן 

מתחיל להסביר פלאי, את חלק מהעניינים של הפרשה, רש"י 

בתורה, כבר בפרשת בראשית. בניגוד למקומות אחרים 

 -ושם רש"י אומר  לנושא עתידייחסות ישכאשר יש איזו הת

'כאשר נגיע לשם נדבר על כך', הרי שהפעם הוא בוחר 

מוקדם. הכוונה היא ליציאה מן הלהתייחס לענין כבר באיזכורו 

על שבע מצוות בני  הקב"ה מצווה את נח ואת בניוהתיבה, שם 

נח והוא פותח את זה בהיתר אכילת בשר; אחרי שנח מקריב 

  -קרבן לקב"ה והקב"ה מריח את ריח הניחוח ומבטיח 

ל ֤עֹוד ֶאת ֹלא ... ף ְלַקל  ֵּ֨ ס ֹ֠ ם ֹאֹ֠ ָאָדָ֔ ֲע֣בו ר ָהָֽ ָֽ ֲאָדָמ֙ה ב ַ )בראשית  ...ָהָֽ

 ח', כ"א(

  -הוא גם מודיע שהאקלים יהיה שונה ממה שהיה עד אז 

לֹע   ָ ְיָלה  ד כ  ֶרף ְו֥יֹום ָוַל  ץ ָוֹחֹ֛ י  ם ְוַקַ֧ ר ָוֹחֹ֜ יר ְוקֵֹּ֨ ָקצ ֹ֠ ַרע ְוֹ֠ י ָהָאֶָ֑רץ ֶזֶ֡ ֣ ְימ 

תו   ָֹֽ ב  ש ְ א י   )שם כ"ב( ֹל֥

במקום שאין זו רק הבטחה שלא יהיה עוד מבול חז"ל אומרים 

 -משתנה  אלא שהעולם בעצם מתחיל אז מחדש. הכל

אקלים, תוחלת חיים קצרה הרבה יותר. מיד לאחר מכן מופיע ה

  -כך 

ים ֶאת ֶרְך ֱאֹלה ָ֔ ַח ְוֶאת ַוְיָב֣ ְל֥או   ֹנ  ו  ו מ  ְרב  ֥רו  ו  ְ ם פ  אֶמר ָלֶהֹ֛ ַֹ֧ יו ַוי  ָנָ֑ ב ָ

ֶרץ ֶאת ל .ָהָאָֽ ָ ל כ  ה ַעַ֚ ְהֶיָ֔ ָֽ ֶכ֙ם י  ת ְ ם ְוח  ֲאֶכ֤ ל ו מֹוַרָֽ ָ ל כ  ֶרץ ְוַע  ת ָהָאָ֔ ֣  ַחי ַ

ה ו ְבָכל ֲאָדָמֹ֛ ׂש ָהָֽ ְרמַֹ֧ ר ת   ל ֲאש ֵֶּ֨ ֹכֹ֩ ם ב ְ י  ָמָ֑ ָ ֶיְדֶכ֥ם  עֹוף ַהש   ם ב ְ י ַהי ָ  ֥ ג  ד ְ

ָָֽנו   ת   ב'(-)שם ט', א' נ 

הברכה על פריה ורביה וכן  -זה כבר נאמר לאדם בבראשית 

  -השליטה על החיות. אבל אז מגיע החידוש 

ל ֣ר הו א כ ָ ֶמׂשֵּ֨ ֲאש ֶ ה ֶרֵּ֨ ְהיֶ  ָֽ י ָלֶכ֥ם י  י  ַחָ֔ ב ָנתַ֥ת   ׂשֶ ֶרק ע ָ֔ ֣ יֶ ה כ ְ ְלָאְכָלָ֑

ל ָלֶכ ם ֶאת ָֹֽ  )שם ג'( .כ 

הקב"ה מתיר לראשונה את אכילת החי, בשר, תחת המגבלות 

  -הבאות 

                                                           
 -לשון ברכה, 'ויאמר'  -כאן הברכה והציווי באות יחד באותו פסוק. 'ויברך'  1

 לשון ציווי.

לו   ַאךְ  ָֽ א ֹתאכ  ֹו ֹל֥ ֹו ָדמ  ַנְפש ֥ ר ב ְ ׂשָָׂ֕ ְך ֶאת. ב ָ יֶכ֙ם  ְוַאֵּ֨ ת  ָֹֽ ם ְלַנְפש  ְמֶכ֤ ד  

ל ָ ד כ  ֥ י ַ ש  מ  ָ֑  ֶאְדֹרָ֔ ה ֶאְדְרש ֶ יו ַחי ָ  יש  ָאח ָ֔ ֣ ֙ד א  י ַ ם מ  ָאָדָ֗ ד ָהָֽ ֣ י ַ ו  ו מ  נ 

ש  ֶאת ם ֶאְדֹר  ָאָדָֽ ֶפש  ָהָֽ  ה'(-)שם ד' ֶנ֥

כלומר כל חי ניתן לאכול אותו, אבל לא אבר מן החי, ולא לאכול 

על בני ישראל תהיה מגבלה נוספת של  ,את הדם. בהמשך

שחיטה, של חיות טהורות, אבל בני נח נאסרו רק באבר מן 

לאחר מכן מסיים הפסוק הבא באיסור להרוג נפש החי. מיד 

  -אדם 

ים ָעׂשָ ה ֶאת ֶלם ֱאלֹה ָ֔ ֶצ֣ י ב ְ ְך כ  ַ֚ ָ֑ פ  ָ ש   ֣מֹו י  ם ד ָ ָאָד  ָֽ ם ב ָ ָאָדָ֔ ם ָהָֽ ֣ ְך֙ ד ַ ֹפ   ש 

ם ָאָדָֽ ְר֥צו  ָבָא ֶרץ ו ְרבו  . ָהָֽ ו  ש   ֣רו  ו ְרבָ֑ ְ ֶ ם פ  ה   ְוַאת   ז'(- )שם ו' ָבָֽ

לנח ובניו, היחידים שניצלו כלומר הציווי לפרות ולרבות נאמר 

מהעולם הקודם והתחילו את העולם החדש, ולכן בא כאן 

לאו דווקא כלפי אדם אחר,  -האיסור הגדול של שופך דם האדם 

הומאני, אלא שאסור לי -גם אדם לעצמו. זה לא עניין 'מוסרי'

 להזיק גם כלפי עצמי.

 אדם הראשון שלות צמחונה

ת חיות ובהמות לצרכי הפעם אני מבקש לעסוק בהיתר הריג

אכילה, בעיקר לאור כל מיני כותרות שעולות מפעם לפעם 

בדבר צער בעלי חיים וסבל מיותר שהן עוברות בדרך לשחיטתן. 

יש בזה ערך ועניין גדולים מאד. ננסה להיכנס לנושא מתוך 

 איסור נטילת הנשמה של בהמה שהיה לאדם הראשון ועד לנח. 

בר בפרשת בראשית מסביר את אמרנו שרש"י חורג מדרכו וכ

פרשת בראשית ב  נתחילשמופיעה בפרשת נח. הפרשיה שלנו 

 -שם נראה את שני הפסוקים החותמים את בריאת האדם 

ת ַהי ָֹ֜ם  ְדַגֵּ֨ ו ֹ֩ ב  ְרד  ָ֑נו  ְוי  ְדמו ת  נו  כ   ַצְלמ   ם ב ְ ֥ה ָאָדֹ֛ ֲעׂשֶ ים ַנָֽ אֶמר ֱאֹלה ָ֔ ֹ֣ ַוי 

מָ  ה  ם ו ַבב ְ י  ַמָ֗ ָ ְב֣עֹוף ַהש   ֶרץ ו ְבָכל ֙ה ו ְבָכלו  ׂ֥ש ַעל ָהָאָ֔ ֹרמ  ֶמׂש ָהָֽ  ָהֶר 

ֶרץ ים ֶאת. ָהָאָֽ ֤ א ֱאלֹה  ְבָרֵּ֨ א  ַוי   ָר֣ ֶלם ֱאֹלה  ים ב ָ ֶצ֥ ֹו ב ְ ַצְלמָ֔ ָאָד֙ם ב ְ ָהָֽ

א ֹאתָָֽם ָר֥ ָב ה ב ָ ְנק  ֹו ָזָכ֥ר ו  ֶרְך ֹאָת  . ֹאתָ֑ י   םַוְיָב֣ אֶמר םֱאֹלה  ֵֹּ֨ ם  1ַוי  ָלֶהֹ֜

ו  ו   ְרבֹ֛ ֥רו  ו  ְ ים פ  ְל֥או  ֶאתֱאֹלה ָ֗ ֙ם  מ  ת ַהי ָ ְדַג֤ ְר֞דו  ב   ָָ֑ה ו  ְבש   ָהָא ֶרץ ְוכ 

ם ו ְבָכל י  ַמָ֔ ָ ְב֣עֹוף ַהש   ת ַעל ו  ֹרֶמׂ֥שֶ ה ָהָֽ ֶרץ ַחי ָ  ים . ָהָאָֽ אֶמר ֱאֹלה ָ֗ ֹ֣ ַוי 

ם ֶאת י ָלֶכֹ֜ ת   הֹ֩ ָנַתֵּ֨ נ   ל ה  ָ ר֙ ַעל כ  ַרע ֲאש ֶ ַע ֶזָ֗ ֣ ב זֹר  ׂשֶ ֣ י ָכל ע  ֣ נ  ְ ֶרץ  פ  ָהָאָ֔

 "אפתש נחשבת פר'  
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ל ְוֶאת ָ ר כ  ץ ֲאש ֶ ֹ֛ י ָהע  ֹו ְפר  ה ב ֥ ה ְלָאְכָלָֽ ְהיֶ  ָֽ ַרע ָלֶכ֥ם י  ָ֑ ַע זָ ֣ ץ ֹזר  . ע  

ְלָכל ֶרץ ו ְלָכל ו ָֽ ָאֹ֠ ת ָהֹ֠ ֣ ׂש ַעל ַחי ַ ֣ ל רֹומ  ְלֹכ֣ ם ו  י  ַמֹ֜ ָ ֹוף ַהש   ֶרץ  עֵּ֨ ָהָאָ֗

ר ה ֶאת ֲאש ֶ ֶפש  ַחי ָָ֔ ֹו֙ ֶנ֣ ל ב  ָ י כ  ְיה  ה ַוָֽ ב ְלָאְכָלָ֑ ׂשֶ ֶרק ע   ֥ ן יֶ ָֽ )בראשית  .כ 

 '(ל-א', כ"ו

 -את עשייתו ביום השישי סופית רק לאחר מכן חותם הקב"ה 

י֙ם ֶאת ְרא ֱאֹלה  ֤ ל ַוי ַ ָ נ  ה כ  ה ְוה  ֣ר ָעׂשָָ֔ י ֲאש ֶ ְיה  ד ַוָֽ ֹוב ְמֹאָ֑ ֶרב  ט  ֶע֥

י ְיה  י ַוָֽ ש   ָֽ ֶקר ֥יֹום ַהש     )שם, ל"א( ֹב 

, כולנו זוכרים את (ל'-ט"כ) לגבי שני הפסוקים שלפני האחרון

אלא  -ותר לאכול בשר רש"י שאומר כאן שלאדם הראשון לא ה

רק הזרע והעץ יהיה לכם לאכלה. זה גם מה שעולה מפשט 

הפסוקים. לאדם הותר לאכול רק הצומח, וכן לחיות עצמן הותר 

  -רש"י  לשונו שללאכול רק צומח. נראה את 

השווה להם בהמות  לכם יהיה לאכלה. ולכל חית הארץ.

וחיות למאכל, ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה 

ולאכול בשר, אך כל ירק עשב יאכלו יחד כולם. וכשבאו 

בני נח התיר להם בשר, שנאמר 'כל רמש אשר הוא חי 

 וגו', כירק עשב שהתרתי לאדם הראשון, נתתי לכם את כל.

 השאלות על רש"י

ה, פשוטות לכאורה, רש"י הזהיש כאן כמה שאלות שעולות מ

אבל מהן נגיע אי"ה ללימוד גדול. רש"י כידוע בא לפרש פשוטו 

של מקרא, ואם כן מדוע רש"י צריך להסביר לנו דבר כל כך 

פשוט שעולה מהפסוק עצמו? כל ילד מבין שלאדם הראשון 

הותר לאכול רק צומח. כשאני לא מבין משהו בפשט הפסוק 

ב בפסוק מפורש. מדוע אני צריך את רש"י אבל כאן זה כתו

 רש"י בא ואומר שנאסר על הדם לאכול בשר?

למה בכלל  -אגב, עצם זה שהוא מזכיר את נח זו שאלה נוספת 

צריך את זה כאן? שידבר על זה בפרשת נח! ואם כבר הזכרת, 

תסביר למה בניגוד  -רש"י, את ההבדל שבין אדם הראשון לנח 

מבול זה כן בסדר לאכול לנח זה כן הותר , למה אחרי ה ,לאדם

 לא עונה.שום מה מבשר. אבל על זה רש"י 

'השווה להם  -שאלה נוספת. נשים לב לסגנון המוזר של רש"י 

מה זו ההשוואה הזו? אם אני והסוס  -בהמות וחיות למאכל' 

אוכלים שנינו תפוחי אדמה זה נקרא שהקב"ה 'השווה' 

 אותנו?! אדם הוא אדם ובהמה היא בהמה!

'ולא הרשה לאדם  -ית, צדדית לכאורה ועוד שאלה סגנונ

רש"י נוקט  דועמ -ולאשתו'. בדר"כ מדברים על 'אסור' ו'מותר' 

 לשון הרשאה?ב 

לפי רש"י עולה שהאיסור לאדם הוא 'להמית  -ושאלה אחרונה 

בריה ולאכול בשר', ואם כן נראה שלפי רש"י, נבלות וטרפות 

אכן חלק ממפרשי כן יהיה מותר לו לאכול )ו -שהאדם לא המית 

 רש"י טוענים כך(. מאיפה בפסוק רש"י לומד את זה?

 

 

 לכם יהיה לאכלה. ולכל חית השדה

בשיחה מרתקת מבאר ומנתח הרבי מליובאוויטש זיע"א את 

הפרשה הזו ואת רש"י. ראשית יש לשים לב ל'דיבור המתחיל' 

ברש"י. רש"י מצרף את שלש המילים האחרונות בפס' כ"ט 

'לכם יהיה לאכלה.  -ילים הראשונות בפס' ל' יחד עם שלש המ

, ועל זה אומר רש"י שהשווה הקב"ה את ולכל חית הארץ'

ו' -האדם עם החיה. כלומר מה שרש"י עוסק בו היא ה

המחברת את שני הנושאים. זו גאונות ממש. רש"י מוטרד 

משאלה עמוקה מאד בפשוטו של מקרא; הפסוקים עוסקים 

בני האדם ולאחר מכן של  לכאורה בתפריט המאכלים של

החיות. הפסוקים האלו מופיעים בתוך סיפור הבריאה של 

עכשיו האדם נברא. התורה מתארת לא רק את בריאתו  -האדם 

נברא הוא יהיה נזר הבריאה, הוא  -אלא גם את מטרת בריאתו 

בצלם ובדמות האלקים והוא ירדה בדגת הים ובעוף השמים 

חרי שהקב"ה אומר ובבהמה ובכל הרמש הרומש על הארץ. א

'פרו ורבו וכבשוה...  - הוא מודיע זאת לאדם ומברך אותו ,את זה

אר' באידאה, הוא מפרט עכשיו 'תי-כל מה שהקב"ה 'חלם' ו -' 

מעניק לו כח לעשות כך ולממש את זה. לכאורה, מיד ו לאדם

  -לאחר מכן היה מתאים שיבוא הפסוק האחרון 

י֙ם ֶאת ְרא ֱאֹלה  ֤ ל ַוי ַ ָ נ  ה כ  ה ְוה  ֣ר ָעׂשָָ֔ י ֲאש ֶ ְיה  ד ַוָֽ ֹוב ְמֹאָ֑ ֶרב  ט  ֶע֥

י ְיה  י ַוָֽ ש   ָֽ ֶקר ֥יֹום ַהש     )שם ל"א( .ֹב 

ולגבי ההיתר והאיסור ומה לאכול, את כל תפריט ארוחת הבוקר 

שיפרט להם בהזדמנות הקרובה. מה עושים כאן  -והצהרים 

 שני הפסוקים הללו שמפרטים לאדם מה הוא צריך לאכול? הרי

כאן מופיע הרעיון, האידאה, הבסיס ואין כאן מקום לכאורה 

 לפרט מה התפריט הימי המוצע.

גם אם החליטו לפרט כאן את  -ועכשיו השאלה היותר קשה 

התפריט, למה חשוב עכשיו לספר מה צריכה לאכול גם חיית 

ביום החמישי לא הרי הארץ )שנבראה באותו בוקר יום שישי(? 

וכן בשאר ימי הבריאה, אז  ייםמתואר מה יאכלו עופות השמ

 מה זה שונה כאן?

בא לבאר לנו את הענין הזה.  עוסק והוארש"י השאלה בה זו 

"אדון אדם, אתה נבראת כנזר  -הוא אומר פה יסוד מופלא 

הבריאה ואתה מושל בכל העולם ולכן דע לך כי במהותך, בעצם 

הבריאה, אתה רשאי ומחויב למשול בכל הטבע. יחד עם זאת, 

אל תתבלבל. בדיוק כמו  -אתה עדיין נברא ולא בורא שים לב כי 

שהיתוש והג'וק נבראו, כך גם אתה. אתה תאכל הכל, אבל אין 

להמית. אסור לך להמית  -לך שום היתר בשם הכח שלך למשול 

שום דבר, זה עצם התפקיד שלך כאדם. באותו רגע שאתה 

אתה מגלה שאתה מבין את הברכה 'ורדו בדגת הים'  -ממית 

כחי ועוצם ידי', ובאותו רגע איבדת את האדם שבך. זה '-כ

זה  -אלוקים ממש ה נבראת בדמות אלקים ובצלמו ולא שאת

ולכן  'יש מאין'אתה לא רשאי להמית. רק הוא ית' מחיה ש מפני

רשאי גם להמית, לא אתה. גם כשאתה חושב שאתה רק הוא 

וזה דבר  -מציל את העולם. אתה בסך הכל עושה 'יש מיש' 

נור של הבורא להחיות, לשכלל וכו', אבל באותו נפלא. אתה צי 

 כמו כל נברארגע שאתה מאבד את ההבנה שאתה רק נברא 

רגתך כאדם אלא אתה לא רק שאתה יורד מד ולא בורא, 
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החמורה והנמוכה שבחיות ובבהמות. אתה  הדרגהמתדרדר אל 

 ."ולם, השפל שבכולם, המסוכן שבכולםהנמוך שבכ

מילים 'ורדו בדגת הים' העל ורש"י מסביר את עצמו. הרי 

  -בבראשית הוא אמר 

ולשון  ]שליטה[וירדו בדגת הים. יש בלשון הזה לשון רידוי 

ירידה. זכה רודה בחיות ובהמות, לא זכה, נעשה ירוד 

 לפניהם והחיה מושלת בו.

כאשר נגיף מיקרוסקופי כמו הקורונה מצליח לשלוט באדם זה 

 האדם ברא'. היכולת שלכדי רק להזכיר לו ש'הכל לכבודו ית' 

למשול בחיות, בעופות ובבהמות תלויה בכח שלו לייצג 

אני  -אינני מצליח לייצגו  יבפניהם דמות אלקים. וכשאנ

אוטומטית משתמש בכוחות האלוקיים שניתנו לי אבל לא 

באותה שניה  - א של ענווה, ללא התבטלותברא, לממקום של נ

ולם, גם לא אני המסוכן מכל החיות כולן. אין אף חיה בע

הטורפת הקטלנית ביותר, שטורפת כשהיא שבעה, אבל 

הוא אינו שבע לעולם. את  -כשהאדם נכנס לאמוק של 'ממית' 

 הכל הוא יכול להמית. 

 האם קין ידע שאסור להרוג?

דע שאסור להרוג. זו שאלה שאלה ידועה היא האם קין בכלל י

"ויצו  -פס' לפי דרך אחת בחז"ל הוא אכן ידע זאת, כי ב  .מצוינת

ה' אלקים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב 

רמוזות כבר שבע  י"ז(-)בראשית ב', ט"זורע לא תאכלו ממנו..." 

מצוות בני נח, או לפחות שש מהן, ביניהן 'לא תרצח'. אבל הן 

חז"ל והן הפרשנים שבעקבותיהם לא ראו זאת כפשט. 

אות 'לבלתי הכות  החזקוני למשל, אומר שהקב"ה שם לקין

שבעצם קין לא היה ראוי להיענש אפילו לא  -אותו כל מוצאו' 

  -בגלות 

לבלתי הכות אותו. לפי שעדיין לא הוזהר ולא הותרה על 

)פירוש החזקוני,  רציחה אלא שקנסו הקב"ה קנס ונתן לו גלות.

 בראשית ד', ט"ו(

 -אם הוא לא ידע כלל מהאיסור, מדוע בכל זאת נקנס?  -וקשה 

וק שהבאנו, שאסור לכם להמית בריה, בלי כי זה רמוז כבר בפס

שום קל וחומר או מכל שכן. לא שאסור לאכול בשר אלא אסור 

בכלל להמית שום בריה. לכן רש"י אינו מוטרד באמת מאכילת 

יטה, אבל זה לא בנ"י עתידים להצטוות על שח -נבלות וטרפות 

הענין כאן. לכן צריך גם לדקדק בלשון המדהימה שלו, כפי 

'...השווה להם...'. רש"י עוסק בהשוואה הזו. הוא  -שהזכרנו 

לא מנסה להסביר את זה שהקב"ה אסר לאכול בשר, הרי את 

 -זה כל ילד מבין בעצמו. 'השווה להם בהמות וחיות למאכל' 

לבהמות וחיות ח"ו. אותם  אין הכוונה, מבאר רש"י, שהשווה

החיות לא  -יון בין האדם לבין הבהמות והחיות וברור שאין שיו

נצטוו לרדות בעוף השמים ובחיות, לא נצטוו לתת שמות לכל 

הבריאה והן לא נבראו יחידה אחת שהופרדה לזכר ונקבה. הן 

נבראו כמות שהן, אבל דווקא מפני שאתם בני האדם קיבלתם 

אתם  -ו לכם שלגבי האכילה, ההמתה את התפקיד הזה, דע

לאדם ולא הרשה שווים. ולכן הביטוי בו משתמש רש"י הוא '

ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר'. ביטוי מדהים. נכון, רש"י 

את זה כל ילד שקורא את הפסוק  -לא בא לחדש כאן הלכה 

מבין בעצמו. רש"י בא לומר מה רוצה הקב"ה במהות הבריה 

ב"ה לא הרשה 'לאדם ולאשתו להמית שידע שהק -מהאדם 

'זו  -'זכר ואשתו'  -בריה...' וזהו אף הלשון בה רש"י נקט 

ההזדמנות להזכיר לכם, אומר לנו הקב"ה, למה הפרדתי אתכם 

שלא יאמרו הקב"ה יחיד בעליונים והאדם יחיד  -לזכר ונקבה 

בתחתוניים. לכן אעשה לו עזר כנגדו'. מהות הבריה שלך, בן 

שתזכור שאתה נברא. בלי זה אי אפשר לסכם את אדם, היא 

להים את כל אשר עשה והנה -'וירא א -בריאת האדם ולומר 

אלמלא הפסוקים  -טוב מאד'! נגיד זאת בלשון אף יותר חריפה 

שמשווים את האדם לבהמה ולחיה באיסור להמית כל בריה, 

'את כל אשר עשה והנה טוב היה יכול לראות הקב"ה אז 

שיכול להיות מסוכן מכולם, ורק אם אין נברא פה יצור  מאד'!

להים להביט ולראות -לו רשות להמית שום בריה, רק אז יכול א

 את כל אשר עשה 'והנה טוב מאד'.

ומכיון שבשלב הזה, בלימוד פרשת בראשית, יכול לבוא איזה 

לים 'זה רעיון יפה מאד אבל הנה אנחנו אוכ  -ולטעון ילד חכם 

ולפעמים, בשבתות וימים טובים, זו אף  ,פה בסעודה בשר

מצווה לאכול בשר', לכן בא רש"י ומקדים להסביר את פרשת 

'אל תהיה במשבר ילד, זה  -נח עוד בפרשת בראשית, כאומר 

'כשבאו בני נח . כי הזה בסדר שאנחנו אוכלים את הפולקע

התיר להם בשר, שנאמר 'כל רמש אשר הוא חי וגו', 'כירק 

 '.'.שב' שהתרתי לאדם הראשון, 'נתתי לכם את כלע

 פיזי בעולם החדשצורך 

  -עכשיו נחזור ונראה את לשונו של רש"י בפרשת נח 

לכם יהיה לאכלה. שלא הרשיתי לאדם הראשון בשר אלא 

ירק עשב, ולכם, כירק עשב שהפקרתי לאדם הראשון, נתתי 

 לכם את כל.

גם כאן הוא חוזר ומדבר על הרשאה. זה לא ענין של אסור או 

ר, אלא רק של הרשאה, כדי שתזכור תמיד שאתה בסך מות

לוהים. אם אתה ממית בריה, אם אתה יכול -הכל בריה ולא א

איבדת את צלם  -לפגוע באדם, אם אתה מתעלל בבריה 

 האלוקים שלך. 

'כירק עשב  -יותר מזה. רש"י ממשיך בלשון מיוחדת ואומר 

שהפקרתי לאדם הראשון נתתי לכם את כל'. מה הכוונה 

'הפקרתי'? הפקר זה הרי מושג משפטי. כשאני לוקח רכוש 

 -ם שלי ומפקיר אותו אני בעצם מפקיע אותו מבעלותי. ובעצ

מהצמחוניים'? למה לא תזעק  למה שלא נהיה 'יותר צמחוניים

 '.למה אתה אוכל אותי?!' -העגבניה והדלעת 

אימרה חב"דית מפורסמת שמופיעה בספר 'היום יום' אומרת 

  -כך 

אם  תורה כים ברחוב צריכים לחשוב דבריכשהול

זה תלוי, באם על פי דין מותר לדבר , דיבוראם ב מחשבהב

שם דברי תורה. אבל כשהוא הולך ואינו עסוק בדברי תורה, 

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
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הוא דורך: "גולם, מה אתה דורך  הלו האבן עלי תאומר

 היום יום, ז' אדר ב'() ?חשוב ממני העלי? במה את

ורק  -יש אבנים שמחכות אלפי שנים כדי שיאמרו עליהן תורה 

אז אפשר ומותר לדרוך עליהן.  אחרי המבול, עוד לפני שניכנס 

לרעיונות גדולים שבוודאי קיימים, העולם ירד באקלים שלו. 

תוחלת החיים ירדה, אריכות הימים גם במובן הבריאותי 

לים שהיו בארץ נעלמו. עכשיו יגיע התמתנה, הגיבורים והנפי

עולם שהמוסר שלו יתפתח אבל 'כפי שהפקרתי לכם כל ירק 

עשב', אומר הקב"ה, 'כיון שהם מכילים את אבות המזון 

שחיוניים לגופכם ולבריאותכם, כך התרתי לכם לאכול כל רמש 

כי אתם צריכים לחיות. כי אני הבורא ואני אומר  -אשר הוא חי 

יך את זה כדי להיות בריאים'. 'הרשיתי לכם' לכם שמעכשיו צר

זה לא ענין של אסור או מותר, והראיה היא שאין לי בעיה  -

שתאכלו נבלות וטרפות. לא הבשר הוא הענין אלא ההמתה, 

אבל כיון שהאדם של אחרי המבול זקוק פיזית לדברים שהוא 

לא היה זקוק להם לפני כן, הרי שמעכשיו כמו שהפקרתי לכם 

ב לאכלה ואמרתי לכם שאתם יכולים לקחת אותו, כך ירק עש 

אני מתיר לכם כל רמש חי לצורך אכילה. אני מפקיע את רשותי 

 מהם ומתיר לכם לאכילה, נטו. זו המהות. זהו יסוד היסודות. 

באותו רגע שהאדם תופס שהוא צלם אלוקים ואת זה הוא 

 אזי החיות והבהמות יקבלו אותו -משדר כלפי הסובב אותו 

'ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ'.  .כמושל עליהן

א בעצם משנה של גן העולם החדש, זה שאחרי המבול, נבר

בריה. שם תפקידו של שום שבה לא ממיתים  עדן בתוך תיבה

אבל בלי להרוג, בתוך  -האדם לרדות בחיות בעופות ובדגים 

תיבה אחת. לייצר הרמוניה שבה האדם, נח ונעמה, 

לוקית בעולם, שזכרו שהם שממשיכים את המציאות הא

נבראים ולא החזיקו מעצמם אלהים, שביקשו לגלות אלוקות 

 הם אלו שמושלים בבהמות. -בעולם 

 , להביא את עצמךאת הששלהעלות 

אני לא יודע אם שמים לב לזה מספיק; הדבר הראשון שעושה 

נח ביציאתו מהתיבה, עוד לפני שהקב"ה מצווה אותו במצוות 

לה עולות לריח ניחוח. מן הבהמות הוא להקריב קרבן, הוא מע

הטהורות שהוא הכניס לתיבה שבעה זוגות מכל סוג הוא לוקח 

ומעלה כקרבן ששה זוגות ומשאיר רק זוג אחד לרביית המין. 

אם הרעיון הוא להתחיל את הבריאה, למה  -וצריך להבין 

להעלות ששה זוגות? שישאיר עוד זוג או שניים לפחות לריבוי 

שונים דנים בזה. יש שהסבירו שזה כנגד שש המינים. כל הרא

קיץ וחורף, חום וקור וכו'. אחרים אמרו שזה  -העונות החדשות 

כל  -כנגד נח עם בניו ונשותיהם וכיו"ב. אבל בעומק זה פשוט 

גיעה. נה'. לי אין בזה שום -שש, מורכב ל המציאות, המספר 

ממנה העולם החדש יפרה  -ואז הנקודה השביעית, השבת 

בה. כמו הבל שנהרג במבול של קין, שעבר על האיסור ויר 

הפשוט להמית בריאה. ומדוע הוא עשה כן? כי הבל 'הביא 

הוא הבין שהאיסור להמית הוא  -מבכורות צאנו ומחלבהן' 

ה', אם אני מעלה את -לעצמי, אבל אם אני מביא קרבן ל 

 הרי שזה רצוי. -המציאות ואין לי בתוך הקרבן הזה שום אגו 

  -הפסוק שם אומר 

֥יא ַגם ב  ֶבל ה  ֶהָ֑ן ְוֶהֵּ֨ ֶחְלב  ָֽ ֹו ו מ  ֹכ֥רֹות צֹאנ  ב ְ ו א מ   )בראשית ד', ד'( ...הֹ֛

שהוא הביא את עצמו בתוך הקרבן.  -פירוש המילים 'גם הוא' 

 הוא הבין שכרועה צאן הוא משדר 'אני לא ממית בריה', הכל

 -שייך לקב"ה. קין לעומתו, גם לא עשה לכאורה שום דבר רע 

הוא אפילו בהמות לא הרג, אלא רק מפרי האדמה, אבל הוא 

לא הביא 'גם הוא'. וכאשר נכנסת לשם נקודה אחת קטנטנה 

של אגו, הוא צריך להבין שהיא תתפתח ואז אתה תאבד 

 שליטה, האגו הזה עתיד לעלות לך לראש ובלי שתשים לב אתה

יכול להמית חצי עולם, לא בהמה אחת. לא טיפלת ביכולת שלך 

לרדות בדגת הים ובעוף השמים,  -להיות צינור של הקב"ה 

למשול בכל, כי אתה נברא שקיבל את הכח ואת התפקיד 

 להעביר לכאן את הכח האלוקי. 

 אחרתמוסיקה משדרים 

וזה לא רק האדם מול החיות אלא גם ישראל ואומות העולם. 

בעז"ה מתחילים לראות את זה היום ברחבי העולם אני מקווה ש 

הקב"ה שם אותי פה עם  פה כיברגע שאתה משדר 'אני  -

לגלות אלוקות. אני לא באתי להמית אף בריה, אולי זו  - תפקיד

'המוסיקה' שאתם משדרים כל השנים אבל אני לא צריך 

אני במקום אחר  -להיסחף אחריה, ליפול בה ולשדר את זה 

ונתנה לאשר  הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה'כל לגמרי. 

. ישר בעיניו ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו'

אני בכלל לא במוסיקה הזו, זו לא השפה )רש"י בראשית א', א'( 

שלי. אני עוסק בלהביא אלוקות לעולם'. וכאשר נעסוק בלהביא 

אם ח"ו העולם ידע להעריך ולהוקיר את זה, ו -אלוקות לעולם 

נעסוק במילי דחולין של שתלטנות ולנסות להסביר בדיעבד 

למה זה בסדר מה שעשיתי ואיך שנהגתי וכל מיני פוליטיקה 

 למה שיעריכו אותך? -מטופשת 

זו תפיסת עולם שלמה. להמית בריה יכול להיות גם בהלבנת 

פנים. להמית בריה זה לתפוס שהכח שלי לרדות הוא ציווי 

ולם. בעצם הבריאה, כדי שיהיה 'טוב מאד' לגילוי אלוקות בע

בבריאת האדם חייבת להופיע הידיעה שלא הרשה לאדם 

ולאשתו להמית כלום. תפקידך בעולם הוא להחיות. תפקידך 

בעולם הוא להביא אלוקות. זהו. וכל מה שאיננו משדר את זה 

 'רדו בדגת הים'. -זה הפך מ -

כל העולם זה כל כך פשוט וכל כך מופלא. כשמעמיקים, 

שהיכולת שלך  ההפנמהתפקידו בהתקדמותו הוא על ידי 

א דווקא בכך שאין לך רשות ליטול ממנה ילרדות בבריאה ה

משהו לעצמך. תפקידך הוא להעביר את מה שאתה יכול וברגע 

נגיע למקומות אחרים. המדע יתפתח,  -שהעולם יתפוס את זה 

שעם כוחו  צר את העולם ישתחרר. מחשבת האדםוכל מה שע

זה הדבר שעוצר את העולם. מחשבה זו  -הוא יכול להמית 

לחייבות לשרוד. וכך  -כמשל וכנמשל  -הופכת את הבהמות 

הולכת ומשתכללת, הולכת ומתפתחת, שיטת הג'ונגל רק 



 

5 

וכלום  -שיטות ציד מתפתחות וכנגדן שיטות נגד, וחיסונים וכו' 

כלל לא דיבר לא יעצור את הסחרור והטירוף הזה שהקב"ה ב 

 עליו. כי כך האדם ירוד מכל הבריות האחרות ולא שולט עליהן.

 להבין שאני נברא. לא בורא.

דיברנו בשבוע שעבר שתפקיד האדם הוא לגלות לעולם את 

בתוכו, גנוז ברצון האלוקי, ורק כאשר אתה ש האור הגנוז 

מתבטל אליו אתה יכול להביא אותו לידי ביטויו, אחרת אתה 

ל הכוחות הגדולים שלך את הסכנה הגדולה ביותר. מייצר עם כ 

ואת כל זה אומר לנו הקב"ה כבר בתוך תוכן  -זה בדיוק זה 

 הבריאה בפרק א' של הספר.

ית פותחת בבריאת האור ומסתיימת שהזכרנו שפרשת ברא

בחושך גדול, ברצונו של הקב"ה להחריב הכל. פרשת נח 

אור מתחילה בחושך הכי גדול ומסתיימת באברהם, העומתה, ל

הכי גדול. אחרי פרשיות בראשית ונח, המשתרעות על פני 

כאלפיים שנה, אלפיים שנות התוהו, רק אז מתחילה העבודה 

של האדם. עבודת הבירורים. אז מתחילות אלפיים שנות 

 ,המבקש לגלות את 'שם ה' אל עולם' עבודת האדם -התיקון 

של האדם שיעמוד מול התפיסה שתמשיך לייצג את דור 

'תן לי הנפש והרכוש קח לך'. אני שולט פה. יש  -ל ותגיד המבו

'בלעדי, רק  -מול התפיסה שתגיד  -לי כסף, מלכות, כח וכו' 

להים יענה את שלום פרעה'. -אשר אכלו הנערים'. 'בלעדי א

כל הספר ועד 'החודש הזה לכם' בו פתח רש"י הראשון על 

ר התורה, הוא בעצם עבודה שלמה שבאה לברר 'מי ה' אש

להים את כל אשר -אשמע בקולו' ומה היא משמעת 'וירא א

עשה' ואיך בעצם תפיסה שבה לאדם יש כח עצמי חוסמת את 

העולם מלהתקדם, עוצרת את האמונה, את המדע, את 

את כל העולם. התפיסה הזו הופכת  -הכלכלה, את החופש 

להיות הכי פשוטה ופנימית והיא עוברת דרך כל הפרשיות 

בדברים הפשוטים. אם הקב"ה בא לקין ושאל בספר, בעיקר 

הרי שיוסף הצדיק יבוא  -אותו 'למה נפלו פניך ולמה חרה לך' 

'למה פניכם רעים היום'. זה אותו סיפור. זה הכח להגיע  -וישאל 

ואז אני יכול למשול  -אל הנקודה שבא אני תופס שאני נברא 

. זו 'מושלהוא האני 'בעולם. כי אז העולם פוגש אלוקות ולא 

פיכה מחשבתית ואז זה ביקש רש"י ולימד אותנו לפני ה

 הסיכום של 'והנה טוב מאד'.

 להיות מונח

על לידת נח שמתוארת במילים 'זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון 

 -ידינו' אומר רש"י 

זה ינחמנו. יניח ממנו את עצבון ידינו... ואם לא תפרשהו כך 

שמו אין טעם הלשון נופל על השם, ואתה צריך לקרות 

 )בראשית ה' כ"ט( מנחם.

, אבל (...נחמןבימינו או )לכאורה היה צריך לקרוא לו מנחם 

'יניח ממנו'. הוא יגרום לנו להיות -קוראים לו נח כי הוא זה ש

מונחים, שהרי כל מה שנברא האדם בעולם הוא כדי שהקב"ה 

כדי להיות מונח, להיות נח. האדם הוא  -'ויניחהו בגן עדן'  -יבוא 

לכבוש, הוא צריך לנצח, הוא מדומיין.  עצבני כי הוא צריךיצור 

א חוזר שנביא היה, שהו ,באותו רגע שנולד נח, רואה אביו למך

את ריגזוננו ועצבוננו. ומשם מתחילה  , ממנו,ואיתנומניח מ

 העבודה הגדולה של ללכת ולקרא בשם ה'.
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