
 פרשת בראשית 
שורות בספר  241-בחומש בראשית. הפרשה נכתבת ב 1-בתורה וה 1-פרשת בראשית היא הפרשה ה

 146סתומות. בפרשה יש  13-פרשיות פתוחות ו  10(, מתוכן 6פרשיות )מיקום  23תורה ויש בה 

יש בפרשת (. לפי ספר החינוך 11אותיות )מיקום  7235-( ו8מילים )מיקום  1931(,8פסוקים )מיקום 

 (32מצוות לא תעשה )מיקום  0-( ו31מצוות עשה )מיקום  1(, מתוכן 33מצוות )מיקום  1בראשית 

 

 סיכום מתומצת של פרשת השבוע

 

 ששת ימי בראשית
 

בעולם שרר תוהו ובוהו ולכן בראשית קבע והבדיל הקב"ה תחומים מוגדרים בעולמו במשך הימים 

 .הראשונים

 

ה בין האור לבין החושך:בחלק משעות היממה הנקרא יום ישלוט האור,ובחלקו הבדיל הקב" -ביום הראשון

 .השני הלילה החושך

 

מים עליונים מעל הרקיע ומים תחתונים מתחתיו.בתחילת היום שלאחריו נקוו המים,שעד כה כיסו -ביום השני

 .את הארץ,למקומות הנמוכים שם נוצרו ימים ואגמים ובשאר המקומות נתגלתה האדמה

 

לאחר שנראתה היבשה נתן בה אלוקים את כח הצמיחה והארץ החלה להוציא אילנות נושאי -ום השלישיבי

 .פרי ועשב

 

ניתנה הפקודה למאורות,הירח השמש,שנבראו בעצם כבר ביום הראשון עם האור,ולקבוע את -ביום הרביעי

שווה,עש שבאה  מקומם ברקיע השמים.מסופר בתלמוד ובמפרשים שבתחילה נבראו השמש והירח בגודל

הלבנה לפני הקב"ה ואמרה:"וכי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד"?בתגובה אמר הקב"ה:"לכי 

 .ומעטי את עצמך,אך כדי לפייסה על שנתקטנה צירף אליה את הכוכבים

 

נבראו השרצים והזוחלים למיניהם,הדגים והעופות.כדי שלא יתמעטו,היות ודרכו של עולם -ביום החמישי

 .ותם,בירך אותם הקב"ה שיפרו וירבולצוד א

 

נבראו תחילה כל החיות והבהמות ואח"כ ברא אלוקים את האדם.מעפר האדמה יצר את גוף -ביום השישי

 ."האדם ולאחר מכן נפח באפו "נשמת חיים

 

 האדם הראשון בגן עדן
 

ת הגן.על כולם צמחיה עשירה על כל סוגיה וארבעה נהרות שמימיהם משקים א-ויטע אלוקים גן עדן...""

מופקד האדם הראשון.הקב"ה מזמן לפניו את כל החיות "ויקרא האדם שמות,לכל הבהמות ועוף השמים 

 ".ולכל חיית השדה

 

למרות כל מגוון היצורים הסובב אותו הרגיש האדם בודד,בהיותו שונה ומוזר מכל היצורים שעברו 

ר כנגדו."הקב"ה מפיל עליו תרדמה ולוקח את לפניו.המסקנה ברורה:"לא טוב היות האדם לבדו,אעשה לו עז

אחת מצלעותיו ממנה הוא יוצר לו בת זוג,האדם מגיב בשמחה למראה זוגתו:"זאת הפעם עצם מעצמי ובשר 

 ".מבשרי,לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה



 

 החטא הראשון

 

ביום אוכלך ממנו כבר בהיותו לבדו התיר לו הקב"ה לאכול מכל עץ הגן,חוץ "מעץ הדעת"אשר עליו נאמר:"

שם לו למטרה להכשיל את בחיר הנבראים.הוא -סמל הפיתוי,"ערום מכל חיית השדה"-מות תמות".הנחש

ניגש אל האשה.היא לוא שמעה ישירות מאלוקים על דבר האיסור,כי אם מפי בעלה,ומילא רישומו חלש יותר 

לא תאכלו מכל עץ הגן"?וזאת בעיניה,תחילה הוא מתמם ומרחם על האדם ואשתו:"האם אלוקים אמר לכם"

על אף שהוא יודע שהאיסור אמור רק בנוגע לעץ אחד.לאחר שהאשה מכחישה את דבריו,אך גם משנה את 

במקצת את דברי אלוקים וציוויו ,ממשיך הנחש במסע שיכנוע נמרץ:"...לא מות תמותון.כי יודע אלוקים כי 

 ."עי טוב ורעביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם וחייתם כאלוקים יוד

 

האשה אינה עומדת בפיתוי:"ותראה האשה כי טוב העץ למאכל..ותיקח מפריו ותיתן לאשה עימה 

נשאל האדם -ויאכל".תגובת אלוקים לא מאחרת לבוא:"האם מן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת?"

"על -י נמנע:לנחשהאדם מאשים את אשתו והיא תולה את העוולה בנחש. מכאן הדרך קצרה לעונש הבלת

בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך -"בעצב תלדי בנים..."לאדם-גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך".לאשה

אל האדמה,כי ממנה לוקחתה.כי עפר אתה ואל עפר תשוב.פרשת החטא והעונש באה לסיומה בגירושו של 

 האדם הראשון מגן עד
 

 קין והבל
 

-רועה צאן,וקין-לי תכונות אופי שונות המתבטאות בעיסוקיהם.הבלשני בנים היו להם לאדם וחוה,והם בע

עובד אדמה.באחד הימים החליטו להקריב קורבן לה'.קין הביא כמובן מפרי עבודת האדמה,אלא שדווקא מן 

הגרועים שבהם.הבל,לעומתו,הקריב מצאנו ובחר לשם כך את המובחרים.אש ירדה מן השמים וליחכה רק 

 .כי ה' קיבל את קורבנו.פירותיו של קין נשארו כפי שהיו את מנחתו של הבל,לאות

 

ויחר לקין מאוד ויפלו פניו."אז משמיע הקב"ה באוזני קין פס' אחד,שהוא בעצם המפתח למהותו של האדם "

-יסלח לך(,ואם לא תיטיב-ומלווה אותנו במשך כל הדורות " הלא אם תיטיב שאת)אם תיטיב את מעשיך

רובצת ליד פתח ליבו של האדם.במעשיון הטובים מחסן האדם את -היצר הרע-תלפתח חטאת רובץ"...החטא

עצמו מפני היצר,אך משהחל להרע את התנהגותו יתהפכו היוצרות והיצר עשוי לקנות לו מקום בליבו .כפי 

 .שמסיים הפס'"...אליך תשוקתו )של היצר הרע,אבל(ואתה תמשול בו".זהו סוד הבחירה החופשית

 

"ויהרגיהו".עונש נידודים נגזר על קין.להגנתו חקק לו -שומע אש הקינאה באחיו בוערת בואבל קין אינו 

 .הקב"ה אות במצחו לבל יכוהו

 

 נקודת אור בעולם הרשע-נח
 

עשרה דורות עברו מאדם הראשון ועד נח.בימיו של זה "רבתה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק 

חה את כל האדם אשר בראתי מעל פני האדמה"...רק נקודת אור רע כל היום".כעסו של הקב"ה גובר"אמ

אחת מהבהבת בתוך כל ההמון"ונח מצא חן בעיני ה '"מה היה עונשם של הרשעים?מה עלה בגורלו של 

 ...בפרשת השבוע הבא–נח?כל כך ועוד 

 

 להתחיל מבראשית

ש בנו, בני האדם, את אדם לא רשאי לומר "לא יכול", "אי אפשר" ועוד כהנה וכהנה אמרות שפר. י

 התכונות הנדרשות להגיע לפסגות בכל תחום, שהרי האדם יצור שכולל בתוכו את תכונות כל היקום



 הרב משה שינפלד 

ננסה להבין מיהו ה"אדם", ממה הוא מורכב ומה הן יכולותיו, ולשם כך נעיין יחדיו בפסוק המתאר את בריאת 

 האדם:

ים ֶאת יֶצר ה ֱאֹלהִּ ןָהָאָדם -"ַויִּ ֶנֶפש ַחָיה"-ָעָפר מִּ י ָהָאָדם לְּ הִּ ים ַויְּ ַמת ַחיִּ שְּ ַאָפיו נִּ ַפח בְּ )בראשית פרק  ָהֲאָדָמה ַויִּ

 ב, פסוק ז(.

אשר מקורו מן האדמה,  –התורה מציגה בפנינו את רכיבי האדם. האדם מורכב משני ממדים, גוף גשמי 

ל אותנו היישר אל זרועותיה של השאלה אשר מקורה מהבורא. נתון זה מובי –ונשמה רוחנית, שמימית 

הבאה אשר יתכן ומעולם לא חשבנו עליה: מדוע "אדם" נקרא "אדם"? התשובה לכאורה פשוטה, "אדם" 

 אדמה. – מזכיר את חומר הגלם ממנו נברא

הדברים נכונים, אך מדוע נבחרה דווקא האדמה להיות מונצחת בשם האדם, האין זה מן הראוי להנציח את 

 את האדמה? –של הנשמה בשמו? מדוע מנציחים בשם האדם את המימד "הפחות" לכאורה  מציאותה

זאת ועוד. בפרשתנו מתואר שהבורא ביקש מהאדם לקרוא שמות לכל בעלי החיים, נתבונן בפסוק ובדברי 

 חז"ל הקדושים.

ן ים מִּ ֶצר ה ֱאֹלהִּ ֵאת ָכל-ָהֲאָדָמה ָכל-"ַויִּ ם ַוָיֵבא ֶאלעֹוף ַהשָ -ַחַית ַהָשֶדה וְּ אֹות ַמה-ַמיִּ רְּ ָרא-ָהָאָדם לִּ קְּ ֹכל ֲאֶשר -יִּ לֹו וְּ

ָרא קְּ מֹו.-יִּ ָכל לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָיה הּוא שְּ ָרא ָהָאָדם ֵשמֹות לְּ קְּ ֹכל ַחַית ַהָשֶדה" -ַויִּ ם ּולְּ עֹוף ַהָשַמיִּ ֵהָמה ּולְּ ַהבְּ

 )בראשית פרק ב, פסוק יט(.

זה, וכך הם כותבים: "בשעה שאמר הקב"ה לברוא את האדם, נמלך  חז"ל מרחיבים מעט בהבנת פסוק

]התייעץ[ במלאכי השרת. אמרו לו: אדם זה מה טיבו? אמר להם: חכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם 

בהמה, חיה ועוף. אמר להם: זה מה שמו? ולא היו יודעין. העבירן לפני אדם, אמר לו: מה שמו? אמר לו: זה 

חמור, וזה סוס, וזה גמל. אמר לו: ואתה מה שמך? אמר לו: אני נאה להקראות אדם,  שמו שור, וזה שמו

 )בראשית רבה פרשה יז(. נראה להקראות אדני, שאתה אדון לכל" -שנבראתי מן האדמה. ואני מה שמי? 

י זאת אומרת, עובדת היות האדם יודע לקרוא שמות לכל בעלי החיים, מעניקה לו נקודת יתרון אפילו על פנ

 . מדוע? וכי זו "חכמה" לקרוא שם לכל יצור? כל אחד מאתנו יכול לעשות זאת, הלא כן?המלאכים

וודאי שלא. שם מבטא מהות הדבר. אדם הראשון לא העניק שמות באופן אקראי, הוא התבונן בשכלו על כל 

ו הוא העניק את יצור, הוא הבין את מהותם של כל בעלי החיים ומה מייחד כל אחד מהם ועל פי נתונים אל

עות" יש את אותיות "שם" מכיוון ששם הדבר מבטא שמהשם. ֵשם זה הַשם של הדבר, לא לחינם במילה "מ

 את המשמעות שלו.

לדוגמא: אדם הראשון ראה את הנחש, והוא השכיל להבין את תכונתו שכאשר יצור עומד מולו ללא תזוזה 

הוא "חש" אותו ואז הוא "חש" וממהר אליו והוא ביטא הנחש "נח", וכאשר היצור העומד מולו נמצא בתזוזה 

חש"...וכן הוא הבין שהאריה הוא מלך החיות ולכן העניק לו שם שמורכב מאותיות  -תכונה זו בשמו "נח 

מלשון פחד, וכן הלאה. שם של כל בעל חי מבטא תכונה ייחודית רק לו. כמדומני שלא כולנו יכולים  –"יראה" 

 לעשות זאת...

שאלה ששאלנו קודם קשה שבעתיים, אם שם מבטא את המהות, מדוע אדם קרא לעצמו "אדם" על כעת, ה

שם האדמה ולא "נשמה" על שם נשמתו, הרי לפי תפיסת היהדות הנשמה היא עיקר האדם והיא זאת 

 שאמורה להוביל את האדם, ולא המימד החומרי שבו?

קרא כך לעצמו "אני נאה להקראת אדם, אם תרצו אפשר להעצים את התמיהה: אדם מנמק מדוע הוא 

שנבראתי מן האדמה". הנימוק תמוה, שהרי כל שאר בעלי החיים נבראו אף הם מן האדמה? וכך כותבת 

ים, תֹו ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ התורה: "ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ ַחיְּ ֵהָמה ָוֶרֶמׂש וְּ יָנּה, בְּ מִּ י-ֶנֶפש ַחָיה לְּ הִּ יָנּה; ַויְּ מִּ ים  ֵכן.-ֶאֶרץ, לְּ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִּ

ֶאת-ֶאת יָנּה, וְּ מִּ ֵאת ָכל-ַחַית ָהָאֶרץ לְּ יָנּה, וְּ מִּ ֵהָמה לְּ יֵנהּו" )בראשית א כד(. מבואר אם כן, -ַהבְּ מִּ ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה לְּ



דמה, אם כך במה התייחד האדם שהחליט להנציח בשמו את חומר הגלם שכל בעלי החיים נבראו מן הא

 ממנו נוצר בעוד שכל בעלי החיים נוצרו אף הם מאותו חומר?

 טוב ידידיי, הגענו לנקודה.

. כשאדם אמר, קוראים לי אדם "שנבראתי מן האדמה", אין כוונתו המהר"ל מפראג מפענח לנו את החידה

ממנו נוצר, שהרי כל בעלי החיים באו מן האדמה, כאמור. מה כן? אדם אומר להנציח בשמו את חומר הגלם 

 אני היצור היחיד ששמי ומהותי הוא "אדמה". מדוע?

. אדמה יכולה להצמיח מנגו עסיסי ומאידך היא יכולה להצמיח קוצים "אדמה" במהותה היא פוטנציאל

מאידך היא טומנת בתוכה זהב ויהלומים, וברקנים, אדמה יכולה לרעוד ולהביא למותם של אלפי בני אדם ו

הכול תלוי מה האדם זורע, אם האדם זורע גרעיני מנגו והוא משקיע  פוטנציאל! מינרלים וכדו... אדמה זה

 יגדלו פירות טובים, ואם האדם לא משקיע באדמה יגדלו שם עשבים שוטים... –בגידולו 

גם אני פוטנציאל! אדם יכול להיות טוב לסביבה  אומר האדם: אני היצור היחיד שקבלתי את תכונת האדמה,

ואדם עלול להיות רע לסביבה, אדם יכול להביא מזור ורפואה לאנושות ואדם יכול להביא למותם של 

מיליונים, הכול תלוי בו, במה הוא משקיע! לכן אני ראוי להיקרא אדם "שנבראתי מן האדמה" וקבלתי את 

מה", מה שיש בה כשנולדה,  –"בה  –בו שינוי, ולכן שמה "בהמה"  תכונותיה... ]בשונה מבעל חיים שאין

 יהיה בה כשתמות...[

אדמה/  -הַשם שלו, וזוהי מהותו  –כעת אנו מבינים מדוע אדם קרוי "אדם" ולא "נשמה", זה "שמו" 

 פוטנציאל...

 לאחר שקלטנו את המסר הזה, נהיה קשובים למסר נוסף:

" )בראשית א, כו(, "נעשה" לשון רבים. אל נעשה אדם יאמר אלוקיםבפרשת בריאת האדם נאמר בתורה "ו

מובא  אולם בזוהר הקדושמי דיבר הבורא? בפשטות הכוונה שהוא דיבר עם המלאכים, וכך כותב רש"י. 

 הסבר נוסף, הסבר המגלה לנו סוד נפלא, הרחיב בעניין המלבי"ם בביאורו לתורה.

ברא אותו הוא אמר לכל היקום כולו, לארץ ולשמים, לבעלי  האדם נברא אחרון לכל הנבראים. כשאלוקים

, שכל אחד מהנבראים יתרום בואו כולם ביחד "נעשה אדם!" –החיים ולצמחים, ולכל הבריאה כולה 

 מהייחודיות שלו לאדם, ואכן כל נברא תרם מייחודיותו ונתן לאדם...

בעולם הקסום אשר סובב אותו. העולם אם האדם רוצה להיות מודע לעוצמות הטמונות בו עליו להתבונן 

משמש עבורו מראה לכוחות נפשו. כל כוח ותכונה שיש ביקום, יש באדם! יש באדם הכול! הנה האדם בנה 

מכונית שנוסעת מהר יותר מפומה, ומטוס שמגביה עוף יותר מנשר, וצוללות שצוללות עמוק יותר מדגים, יש 

 בנו הכול, בפוטנציאל כמובן.

"יהודה בן תימא אומר הוי עז  בפרקי אבות )פרק ה משנה כ(.נו טוב יותר את מאמר חז"ל כעת מבינים א

כנמר, קל כנשר, רץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמים". גם שלמה המלך בספר משלי אומר "לך אל נמלה, 

חי  עצל, ראה דרכיה וחכם".מה רוצים ממני? וכי יש בי את תכונת הנמלה? וכי יש בי עזות של נמר? הוא

 בגונגל ואני בעיר, מה הקשר בינינו?

הוא אשר אמרנו. אם לנמלה יש תכונה של זריזות מוכרח הדבר שהיא קיימת גם בי, שהרי אף היא קדמה 

לבריאת האדם ואף לה אמר הבורא "נעשה אדם", הבריאה, על כל יפי מרכיביה משמשת כמראה למה שיש 

 בתוכי...

 מדהים.

כמדומני שאדם לא רשאי לומר "לא יכול", "אי אפשר" ועוד כהנה וכהנה לאחר שקבלנו את המידע הזה, 

בני האדם, את התכונות הנדרשות להגיע לפסגות בכל תחום, שהרי האדם יצור  -אמרות שפר. יש בנו 

 תכונות כל היקום... שכולל בתוכו את



וכנו, ולהפיח בנו כוח כעת, לאחר שהבנו מה יש בנו, נוכל לתת לקולו של האלוקים "נעשה אדם" לחדור לת

להתחלה חדשה... אמירה זו אינה חד פעמית, אלא רב פעמית. לו רק ירצה האדם, יטה היטב את אוזנו 

וישמע את אמירת האלוקים "נעשה אדם" חודרת אל תוך מעמקי הווייתו, וייתן לאמירה זו להפיח בו נשמת 

 חיים חדשה, זכה וטהורה...

פשרותנו להחזיר את הגלגל אחורה, אבל בידנו לפתוח דף חדש בכול תחום זהו, אנשים יקרים. נכון שאין בא

 בהצלחה. "להתחיל מבראשית"... ופשוט

 

 

 שיעור המוסר של בריאת האדם

מדוע הקב"ה היה צריך להתייעץ עם המלאכים בבריאת האדם? האם לא היה יכול לקבל את ההחלטה 

 ?לבדו

 הרב זמיר כהן 

 –בפרשה מתוארת בריאת העולם, ובסופה  .פרשת בראשיתאת התורה באנו זוכים השבת להתחיל מחדש 

ים-בריאת נזר הבריאה, האדם. קודם בריאת האדם מופיע פסוק מתמיה: "ַויֹאֶמר אֱ  ה ָאָדםֹלהִּ ֵמנּו  ַנֲעשֶׂ ַצלְּ בְּ

ַגת הַ  דְּ ּדּו בִּ רְּ יִּ מּוֵתנּו וְּ דְּ ָכל ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ" )בראשית א, כִּ ָכל ָהָאֶרץ ּובְּ ֵהָמה ּובְּ ם ּוַבבְּ עֹוף ַהָשַמיִּ ָים ּובְּ

כו(. מדוע הקב"ה מכריז בלשון רבים נעשה? הרי אנו יודעים שהקב"ה הוא יחיד בעולמו, האם אין זה עלול 

, שהתורה באה ללמד אותנו את חשיבותה ל יחיד?על שאלה זו עונים חז"ל-לערער את האמונה בקיומו של א

של מידת הענווה. קודם לבריאת האדם הקב"ה כביכול התייעץ עם המלאכים האם כדאי לברוא את האדם 

או לא. לכן התורה כותבת בלשון רבים: "נעשה". אף שלאחר מכן כל תהליך בריאת האדם כתוב בלשון יחיד, 

 .בשותפות עם המלאכים נעשה –התהליך שקדם לבריאתו, שלב ההתייעצות 

וכך נאמר במדרש: "רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אמר: בשעה שהיה משה כותב את התורה היה 

להים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אמר -כותב מעשה כל יום ויום, כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר ויאמר א

-לשון רבים ועלולים לטעות שיש כמה אלפניו, ריבון העולם, מה אתה נותן פתחון פה למינים )=שכתוב ב

לוהים ח"ו(, אתמהא, אמר לו: כתוב, והרוצה לטעות יטעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, האדם הזה 

שבראתי, לא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו שאם יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו... אומרים לו 

נים, כיון שבא לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת" למוד מבוראך שהוא ברא את העליונים ואת התחתו

 )בראשית רבה ח(.

לוקים בכבודו ובעצמו מתייעץ, -שאם א יש כאן לימוד גדול עבורנו. עד כמה חשובה מידת הענווה בכל אדם,

מעביד, בעל ואישה או מורה -משתף, אומר למלאכים בואו נעשה, קל וחומר שכל אחד מאתנו ביחסי עובד

יאמר: "אני כאן הקובע, ואתם תעשו כל מה שאומר לכם". אדם צריך לנהוג בענווה כלפי זולתו, ותלמיד, לא 

 לשתף אותו ולהראות לו שהוא מתחשב בדעתו.

מדוע הקב"ה מתייעץ דווקא במלאכים? רש"י מביא את דברי חז"ל, שמכיוון שהאדם דומה למלאכים במידה 

לכן מתייעץ הקב"ה דווקא יש כאן כעת מתחרה מולם. מסוימת, יש חשש שהמלאכים יטילו בו קנאה, שכן 

ממש כמו שמייעצים ליולדת, לשתף  איתם, להראות להם שמקומם לא נפגע, גם אם נכנס כעת שחקן חדש.

 את ילדיה האחרים בטיפול בתינוק כדי שירגישו כלפיו אחריות ולא קנאה שתפס כביכול את מקומם.

ונוח לעובדים לעבוד עם מעביד שמשתף אותם, נותן להם את  מעביד, הרבה יותר קל-כך גם ביחסי עובד

המחמאות שלהם ומרומם אותם. זה מה שאנו לומדים מהמילים נעשה אדם. הרמח"ל במסילת ישרים 

מסביר שהאדם נברא עם כוח בחירה, ולכן דומה כל כך למלאכים ואף במידה מסוימת לקב"ה. לכן נאמר 

ותפת בין הקב"ה לאדם הוא יכולת הבחירה הבלתי מוגבלת. כל "בצלמנו כדמותנו". נקודת ההשקה המש

 יצורי העולם פועלים מתוך אינסטינקטים. האדם הוא היצור היחיד עם יכולת התלבטות ובחירה מודעת.
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וכאשר האדם מתבונן בדברים, הוא לוקח לעצמו את ההבנה עד כמה טמון בו פוטנציאל עצום, הוא הרי 

להיוועץ עם האחרים, לשתף  –משקיע בעצמו בבניית האישיות ובדרכי הענווה נברא בצלם אלוקים, והוא 

 אותם ולהרגיש ענווה כלפיהם. כך יכול הוא להגיע לחיים טובים ומאושרים. שבת שלום

 

 בראשית ברא אלוקים, ולא להפך

 מדוע? כי הקב"ה רצה להעביר לנו מסר של צניעות וענווה. המאמר השבועי של הרב יוסף ברוק

 ב יוסף ברוקהר 

 .במילים הפותחות את ספר הספרים טמון אוצר אלוקי, אך יש צורך ב"כלי חפירה" כדי להגיע למצוא אותו

 

במאה השלישית לפני הספירה החליט המלך תלמי להכיר את תורת ישראל. הוא רצה לקבל את הטקסט 

ידעו מטרת קריאתו. הוא מחכמי ישראל להתייצב בפניו, מבלי ש 72-בצורה המושלמת ביותר, לכן קרא ל

בודד כל אחד מהם מחבריו ובקש מהם לתרגם עבורו את התורה ליוונית. מאז התגלגלה התורה גם לאומות 

 .העולם

 

חכמים תרגמו לו את התורה, אך שינו במספר מקומות מן הנוסח המקורי, וכתבו לו: "אלוקים ברא 

 .בראשית", וכן במקומות נוספים

 (´עמוד א´ מגילה דף ט ראה הרחבת הנושא במסכת)

כולם כאחד הבינו כי יש צורך בשינוי זה, למרות שלא נועצו ולקחו סיכון גדול, שהרי לשמר את הקיים תמיד 

פשוט יותר, ומי אומר כי גם ַחֵבַרי בדעתי וישנו, ולאיזו ישנו? והיה קידוש שם שמים עצום שניתנה בהם רוח 

  .הקודש והשוו דעתם

 

 .ואף להפך -תלמי המלך את "כלי החפירה", ולא יגלה את האוצר  הם ידעו כי אין בידי

 

, כדרך הרוצה להבליט רצה הקב"ה להעביר לנו מסר של צניעות וענווה. אין הוא מקדים עצמו בתחילה

ולהפגין חשיבות ומעמד, ובהיות התורה ספר המדריך האדם להדמות לבוראו וללמוד מדרכיו, ראוי סדר זה. 

טחי אינו מבין זאת, וע"כ שינו כדי שיתקבלו הדברים ברובד הנמוך והפשוט. אנו רואים אך המבט הארצי הש

 ."בכך את ביטוי לשון חכמים "בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה, שם אתה מוצא ענוותנותו

 

 .אשריו ואשרי דורו  אדם החפץ בשלמותו ולהדמות לבוראו ילך בדרכיו בענווה, צניעות ופשטות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שבת בראשית

גדולה היא שבת זו שנקראת "שבת בראשית", שלא כמו שאר השבתות שאין להם שם מיוחד. אין "שבת 

 ."נח" או שבת לך לך", אבל יש גם יש "שבת בראשית

 

אתה קידשת, ישמח משה, אתה אחד.  –: ומה שתיקנו בשבת ג' ענייני תפילות הטור או"ח )סי' רצב( כתב

אשית; ישמח משה כנגד שבת של מתן תורה; אתה אחד כנגד שבת שלעתיד אתה קידשת כנגד שבת בר

לבוא, שבעתיד יהיה ה' אחד ושמו אחד. זוהי גדולתה של "שבת בראשית", שהיא ממשיכה מכוחה קדושה 

לכל שבתות השנה ובכל שבת אחת מסגולותיה של השבת היא ה"בראשית". בשבת זו יש סגולה של 

ה מסוגל להבנה ולהעמקה יתירה לחידושי תורה נעלים ומועילים. על כן מן התחדשות, ואפילו לימוד התור

חובה הראוי שננצל "שבת בראשית זו", שהיא תחילה מבחינת מנוף רוחני להתעלות לכל שבתות השנה. 

עלינו להקדיש בשבת זו יתר כוחות ללימוד התורה, לגלות חידושי תורה, לקדש שבת זו בקדושה ובטהרה, 

 .חינת מוליך ומביא לכל שבתות השנהשהיא תהיה בב

 

בשבת בראשית זו יש חשיבות רבתי לכך שכל אדם יקבל על עצמו איזו שהיא קבלה לפתיחת חומש 

בראשית, שתלווה אותו עד פרשת "וזאת הברכה". אין ספק, כי דבר שהוא בבחינת "על הסדר" מדי שבת 

 .גודל עוצמתו בשבתו יכול להביא תועלת רבה שאין אנו יכולים להעריך את

 

בשנים האחרונות רבים קבלו על עצמם ללמוד מדי שבת את פירושו של רבי חיים בן עטר זצוק"ל, הלא הוא 

סיפור נפלא אירע לרב יעקב יוסף אויערבאך שליט"א, רבה של רמת חן, שאף הוא "אור החיים" הקדוש. 

 :י הסיפור הבא", והסיבה לכך היא על פקיבל על עצמו ללמוד את פירוש "אור החיים

 

בשנת תשנ"ח התגלתה מחלה חשוכת מרפא בגופו של נער, בנו של אחד מיקירי ירושלים התורניים. אביו 

של הנער שמע בעצת חבריו ועלה לבית העלמין בהר הזיתים, שם עמד להתפלל לרפואת בנו ליד קברו של 

פילה על החולה, קיבל על עצמו רבי חיים בן עטר זצוק"ל. משסיים לומר את פרקי התהילים המיוחדים לת

 ."ללמוד מדי שבת בשבתו בפירוש "אור החיים

 

 .לתדהמת הרופאים, הבן החל להתאושש ולא עבר זמן רב עד שהבריא לחלוטין

הרב יעקב יוסף אויערבאך שליט"א, איבד את מאור עיניו זמן קצר לאחר מכן שמע האב כי הרב של רמת חן, 

ופאים סברו שאין תרופה או טיפול רפואי כלשהו שיכולים להשיב לו . הרבעקבות החמרה במחלת הסכרת

 .את ראייתו. מיהר האיש לבית הרב אויערבאך והציע לו לפקוד את קברו של רבי חיים בן עטר

 

יבקש הרב חנינה בעד נפשו שיאירו עיניו כמקודם, כדי שיוכל מכאן ולהבא ללמוד כל שבוע בספר 'אור "

 ."'החיים

 

אמין כי ישועתו תבוא ממעשה זה. ברם, לאחר הפצרות מרובות, נסע יחד עם האב להר הרב התקשה לה

הזיתים, עמד ליד קברו של הצדיק ושפך ליבו כמים. הוא ביקש שיתעוררו עליו רחמים רבים בזכות הצדיק, 

 ."שיאירו עיניו כדי שיוכל ללמוד מדי שבת בספר "אור החיים

 

ספר. לתדהמתו הבחין כי הוא יכול לראות מעט מעט, כמתוך ערפל. בשובו לביתו פתח הרב אויערבאך את ה

 .למחרת ניסה שוב ואז כבר ראה יותר טוב, בתוך ימים ספורים נפקחו עיניו לגמרי

 

הרופאים הודו כי מדובר בנס רפואי של ממש. כמה צדקו חכמי ונציה שכתבו בהסכמתם לספר "אור החיים": 

  ".י כשמו כן הוא: אור החיים"הטועם מיערת דבשו יאירו עיניו, כ



 

 

 עשרים ושתים אותיות 

 .התורה נכתבה בעשרים ושתים אותיות קדושות, שבהן ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו

 

 -: ראשי התבות של הפסוק הראשון שבתורה: "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" רמז לדבר

 .התורהעולים יחד בגימטריא עשרים ושתים, כמנין אותיות 

 

ב, כדי שנכלל בתפלתנו את כל כ"ב -", שמטעם זה מיוסדות תפלות רבות לפי סדר האואומר ה"בן איש חי

 .האותיות הקדושות שבהן נברא העולם ובהן נתנה התורה, ובזכות זו נוושע

 

"גול  והוא מוסיף ומביא על כך רמז מן הפסוק בתהלים )ל"ז, ה'(: "גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה".

עליך להתפלל "על ה'", דהיינו לפי סדר כ"ב האותיות הרמוזות באותיות שמעל שם הוי"ה: מעל  -על ה'" 

ד', שמניינן הכולל הוא עשרים ושתים.  -ה', ומעל האות ה'  -ד', מעל האות ו'  -ט', מעל האות ה'  -האות י' 

 .ואם תעשה כן, אזי "בטח עליו והוא יעשה" וישמע תפילתך

 

 

 

 נעשה אדם )א,כו(

זכה, אומרים לו אתה קדמת לכל, לא זכה, אומרים לו  -מפני מה נברא האדם אחרון למעשה בראשית? "

 .יתוש קדמך" )גור אריה יב, ב(

 

רבי יצחק מוורקא זצ"ל באר זאת  מספר רבי שלום מאיר וולך שליט"א בספרו "נעם שיח" על הגדה של פסח:

גלה: האחד, הקב"ה חפץ להזמין לו את פרנסתו ושולח לו סוס ועגלה, במשל נאה. ישנם שני סוגי בעלי ע

 ...הקב"ה הזן את העולם כלו, חפץ לפרנס את הסוס ושולח לו בעל עגלה שידאג לכל מחסורו -ואלו השני 

 

הסוס עמל עבורו, השני  -שני העגלונים מתפרנסים באופן דומה, אולם מה רב ההבדל ביניהם! בעוד האחד 

 ...ייו למען הסוסעמל כל ח -

 

וכך אומר המדרש: מפני מה נברא האדם אחרון למעשה בראשית? שאם לא זכה אומרים לו יתוש קדמך, 

 ...נבראת כדי לפרנס את היתושים מדמך

 

 

 

 

 

 



 כי ביום אכלך ממנו מות תמות )ב,יז(

 .אדםאחד העונשים החמורים, שבאו לעולם עקב אי קיום רצון ה', הוא קצור שנות החיים של ה

 

 .אדם הראשון היה אמור לחיות אלף שנים, אך חי תשע מאות ושלשים שנה

 

רמז למספר שנות חייו, וגם לסיבה שבעטיה נתקצרו, ניתן למצוא בתהלים. דוד המלך אומר )צ, ד(: "כי אלף 

אלף שנים שלנו נחשבות אצל הקב"ה כיום ועוד  -שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה" 

תשע מאות ושלשים שנה הוא ה"יום", ושבעים  -מורה של לילה. כמה שנים הוא היום, וכמה האשמורה? אש

 .אשמורת הלילה -שנה 

 

בסוף היום של הקב"ה, כלומר לאחר תשע  -הקב"ה אמר לאדם הראשון: "כי ביום אכלך ממנו מות תמות" 

 .מאות ושלשים שנה, נפטר אדם הראשון

 

האדם אמורים לחיות אלף שנים, אך בעטיו של החטא התקצרו שנות החיים,  לכתחילה, היו גם שאר בני

 ..."ועתה "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה

 

שנות חיי האדם  -אומר דוד המלך, ומסביר רש"י  -חיי האדם עתה קצרים ומעטים, בשל החטא. "שנה יהיו" 

שבעים שנה בלבד. )'שינה' רומזת דוקא למספר שבעים, כמו מעטים כשנת תנומה, ששנות דור עכשיו הנם 

שנאמר "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים", ועל גלות בבל נאמר הפסוק, וגלות זו היתה 

מרבית שנות חיינו פנו ואבדו, נגוזו  -שבעים שנה(. ממשיך דוד המלך ואומר: "כי כל ימינו פנו בעברתך" 

 ."ה, בשל חטא האדםבשל עברתו של הקב

 

: מלך אחד חלק לעבדיו אבנים טובות לצורך עבודן. הוא נתן להם ה"אור החיים" הקדוש ממשיל על כך משל

אלף שנים זה  -שלש מאות אלף אבנים, ומשך הזמן של העבוד היה אמור להיות אלף שנים. אמרו העבדים 

, מהיום יקבלו רק מעט אבנים לעבוד, רק אם כך -זמן ארוך מדי! ולא בצעו את המוטל עליהם. אמר המלך 

עשרת אלפים ולא יותר, אך משך הזמן שיוקצב להם יהיה רק שבעים שנה, שבסיומן יצרכו לתת דין וחשבון 

על מה שעשו. אולי כך יהיה לאנשים השכל והתבונה להזדרז ולעשות את צוויי המלך, ולא לבזבז את הזמן 

 .לריק

 

ההספק בהתאם, אולי כך ישכיל האדם להבין, שעליו  -ומעט את דרישות הקב"ה מיעט את שנות חיי האדם,

 !לנצל כל רגע כדי להצליח לעשות את המוטל עליו, כי אחר כך יהיה עליו לתת דין וחשבון על הכל

 

 

 

 "ותשלך אמת ארצה"

ת אמר רבי סימון: בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורו"

חבורות. מהם אומרים אל ייברא, ומהם אומרים ייברא. הדא הוא דכתיב: 'חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום 

נשקו'. חסד אומר: ייברא, שהוא גומל חסדים; ואמת אומר: אל ייברא, שכולו שקרים; צדק אומר: ייברא, 

והשליכו לארץ.  שהוא עושה צדקות; שלום אומר: אל ייברא, דכוליה קטטה. מה עשה הקב"ה? נטל אמת

הדא הוא דכתיב: 'ותשלך אמת ארצה'. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: ריבון העולמים, מה אתה מבזה 

תעלה אמת מן הארץ! הדא הוא דכתיב: 'אמת מארץ תצמח'" )בראשית רבה ה',  –תכסיס אלטיכסייה שלך? 

 .ה(



הצדק מזה, והאמת והשלום מזה. שני זוגות מידות השתתפו בויכוח זה, מעט טרם בריאת האדם: החסד ו

הוא גומל חסדים ופועל צדקות. האמת והשלום טענו:  –החסד והצדק טענו: ייברא האדם, שהרי מעשיו נאים 

בשקרים ובקטטות. לבסוף, השליך  –נאות -אל ייברא האדם, שכן אפילו מעשיו הנאים נעשים בדרכים לא

יבנה לקב"ה משכן בעולם התחתון, ואפילו אם הקב"ה את האמת ארצה, ופסק שטוב לו שייברא האדם ו

 .בנייה זו תיעשה בדרכו של העולם הזה, בשקרים ובקטטות

שמא יש להסמיך 'מחלוקת' זו שבין המידות למחלוקת אחרת שנתגלעה בבריאת העולם, בין הקב"ה לבין 

א עשתה כן, שיהא טעם העץ כטעם הפרי. והיא ל –עץ פרי' …[ לוהים: תדשא הארץ-"']ויאמר א האדמה:

נפקדה גם היא על עוונה  –אלא 'ותוצא הארץ עץ עושה פרי', ולא העץ פרי. לפיכך, כשנתקלל אדם על עוונו 

 ונתקללה". )רש"י, בראשית א', יא(

ידוע הסברו של הראי"ה קוק למדרש זה: לעצים אין חשיבות עצמאית, ואין הם אלא אמצעי להשגת הפרי. 

האמצעים המובילים למטרות נשגבות עלולים להיות ירודים  –ריו, ובכלל בעולמנו, טעם העץ אינו כטעם פ

ומלוכלכים. מלכתחילה, רצה הקב"ה לברוא את העולם כשטעם העץ כטעם פריו, כך שהאדם ירגיש את 

טעמה המתוק של המטרה גם בהיותו עסוק בבניין האמצעים. למרבה הצער, חטאה הארץ וסיכלה מטרה 

 .נשגבה זו

לכתחילה רצה הקב"ה לברוא את העולם במידות האמת, השלום, הצדק והחסד גם יחד, כך מעתה אמור: מ

שיעשה האדם צדקות וחסדים בדרכי אמת ושלום. משנכזבה מטרה זו, השליך הקב"ה את האמת ארצה 

ופסק: ייברא האדם. מעתה, לפעמים שומה על האדם ללכלך ידיו בשקרים ובקטטות, כדי לעשות צדקות 

 .וא לה' ית' משכן בעולםוחסדים ולבר

 

 

 לפרשת בראשית –על המלבוש 

  .בפרשת השבוע אחרי חטאו של אדם הראשון נאמר :ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת)ג', ז(

להים לאדם ולאשתו כתנות עור -ולאחר הגירוש לגן עדן הקב"ה ריחם עליהם וכך כתוב: ויעש ה' א

  .)ג', כא(  וילבשם

קים הללו כותב רבנו בחיי: עשה להם מלבושים מעולים ונכבדים מעור, יתעטפו בהם על היחס בין שני הפסו

כל גופם דרך כבוד, כי היה כבודם לבלימה אם יעמדו באותן חגורות שעשו להם לכסות בשר ערוה בלבד. 

לפי רבנו בחיי, עלה התאנה וכותנות העור נבדלים זה מזה הבדל מהותי: עלה התאנה נועד "לכסות בשר 

בעוד שכותנות העור הן בגדים מכובדים יותר. כלומר מטרת בגדי העור שהקב"ה הלביש את   ה בלבד",ערו

אדם וחוה הייתה כדי להרים את כבודם. לא מספיק העלה המכסה על החטא אלא יש צורך לכבוד. למרות 

 .החטא הגיע הזמן לצמוח ולנסות לחזור למעמד רוחני קדוש

  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד אלאור זאת נבין את מאמר חז"ל ב
תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים; תחילתה גמילות חסדים, דכתיב:  –דרש ר' שמלאי: תורה 

  .ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם; וסופה גמילות חסדים, דכתיב: ויקבר אותו בגיא

 .של אדם וחוה על אף שחטאוגמילות החסדים מתבטאת בכך שהקב"ה דאג לכבודם 

בראשית מבאר את הדברים ביתר הרחבה, ואף משווה בין בגדי כהונה שנועדו לכבוד  הרש"ר הירש

  .ולתפארת ובין כל בגד שהוא

)כא( בפעם השניה נזכר כאן הלבוש כמתנת פרידה מגן עדן; אך כאן הוא מושלם יותר. תחילה נזכרו רק 

  ."חגורות" לכסות בשר ערוה

בינתיים נגזרה גזירה על האדם, והצורך בלבוש נתחזק; שכן, האדמה נתקללה, ופגעי הטבע נתרבו. אך 

אולם, הלבוש ניתן מידי  .לכסות בשר ערוה ולהגן מפני פגעי הטבע – הלבוש מקבל אפוא משמעות כפולה

למעלתו "ה' אלהים", ויש לו אפוא משמעות קדושה; בשתי בחינותיו הוא מחנך את האדם, למען ישוב 



ואכן, היה צורך מיוחד  ;וכך מזהיר את האדם לשלוט בגופו –הוא מכסה את ערות הגוף,  .הראשונה

 ."באזהרה זו, אחרי שגם הרוח נשתעבדה לצרכי הגוף: "בזעת אפיך תאכל לחם

וכך מזכיר לאדם שירד ממעלתו וטרם חזר אליה. הנה הוא נברא בלא  – ,והלבוש מגן מפני פגעי הטבע

  .ום של גן עדן היה נתון בינו לבין הטבע הסובב אותולבוש; של

שכל עוד עליו להתבייש בגופו, הרי עדיין לא חזר לגן עדן  –אך עתה הוא זקוק ללבוש; והלבוש יזכיר לו, 

ועדיין האדמה "ארורה". על פי זה נבין את דברי ר' מאיר, שקרא ללבוש זה "כתנות אור" )בראשית רבה כ, 

ין את דבריהם של אחרים, שקראו לו בגדי כהונה, שבהם היו הבכורות משתמשים כט(; ועל פי זה נב

להאיר את עינינו ולקדש אותנו ככהני ה' ומכאן המשמעות המיוחדת של  בעבודתם. שכן, תפקיד הלבוש

הבגד, כדרך שהיא מתגלה בשפת המקרא: "מעיל צדקה", "בגדי ישע" )ישעיה סא, י( ועוד. ומכאן 

 .של הבגד, כדרך שהיא מתגלה בבגדי כהונהמשמעותו הסמלית 

  .שבין הבגד לבין מצות ציצית –מכאן גם הקשר הברור 

תזכיר הציצית את  –"הן ה' בעצמו נתן לך מורים ומאורים: לב ועין"  –מול לחש הנחש של הרהורי החושים 

תאוה הוא  ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי" :מצוות ה'; אך הציצית נתונה בכנף הבגד. והשוה

וגו' )במדבר טו, לט(. וזו  "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" :וגו' )לעיל פסוק ו(; וכנגד זה "לעינים

  :אזהרת הטלית המצויצת

למרות כל  –ועליך לשלוט בגופך; הבגד לימדך, שהעולם טרם היה לגן עדן  ,אדם הבגד הזהירך שהנך

ידי חיי ישראל הקדושים; הם יוציאו לאור את כוחותיך  המצאות האדם; עתה יציץ בגדך ציץ ופרח על

 .האלהיים ויחזירו לעולם את שלות גן עדן

בכבודו ובעצמו   הקדוש ברוך הוא; כאן נרמז הרמז הראשון למצות גמילות חסדים: ועוד העירו חכמינו

ל לאדם. תחילתה קיים כאן גמילות חסדים )סוטה יד ע"א(. התורה, תחילתה וסופה גמילות חסדים, שה' גומ

 .לבחיר האדם –לאדם הראשון; וסופה קבורת מתים  –מלביש ערומים 

 

 

 ?מדוע זכתה האות ב' לפתוח את התורה

 !פרשת בראשית היא הפרשה הראשונה בכל התורה ובכל התנ"ך. המילה הראשונה היא: בראשית

 ?נשאלת השאלה: מדוע זכתה דווקא אות ב' להיות ראשונה ולפתוח את התורה

 :השאלה היא קשה. יש כמה טעמים ורעיונות

היא סגורה מכל צדדיה חוץ מפתח צדדי אחד. זה מלמד אותנו שיעור לכל החיים: אף פעם לא  האות ב'.1      

כלומר, להסתכל  –להסתכל למעלה, לא להסתכל למטה, לא לצד. אלא להמשיך ישר, להמשיך לנסוע 

 .קדימה

 .שיש שני עולמות: העולם הזה, והעולם הבא : להודיעך2' מסמלת האות ב.2      

 

: כל האותיות באו לפני הקב"ה וטענו: אני רוצה להיות האות הראשונה בתורה. אמר הקב"ה: מדרש.3      

בואו אליי ותגידו כל אחד למה דווקא בכם אבחר. נתחיל מהסוף להתחלה: האות ת' באה ואמרה: אני 

לא אבחר בך, שכן את אחת מאותיות המוות. כך בן רגע נפסלו  תמימות, תום וגם תורה. אמר לה הקב"ה:

גם האות מ' והאות ו'. באה האות ש' ואמרה: אני שלום, שלווה, שקט, ראוי שתבחר בי לשמש האות 

הראשונה, כי מגיע לי. אמר לה הקב"ה: לא אבחר בך, שכן את אחת מאותיות השקר, ואני רוצה עולם של 

ר' שכלולות במילה שקר. כך הלאה, הקב"ה פסל ופסל.. הגיע לאות נ'. היא -ק' ואמת. כך נפסלו גם האותיות 

אומרת לו: אני עולם נפלא, נהדר. ראוי שתבחר בי. אמר לה הקב"ה: את נפילה! ואני לא רוצה שהעולם שלי 

יהיה עולם של נפילה אלא של התקוממות והתרוממות. בכתה האות נ' ואמרה לקב"ה: אתה אומר שאני 



הרי היא האות ס'. כך  –? בכתה ובכתה. אמר לה הקב"ה: אל תבכי, את תסתמכי על האות שלידך נופלת

לא תפלי. בתפילת שמונה עשרה אומרים: "סומך נופלים" )!(, שהאות ס' משמשת משענת לאות נ' שהיא 

'. באה האות אותיות: ד', ג', ב', א 4כדי שלא תיפול. הלאה, ככה עוברים עד שנשארו לקב"ה לבחון  –נפילה 

ד' ואמרה: אני עולם של דאגה ודרבון. אמר לה הקב"ה: לא, לא, לא. את דלות! ואני לא רוצה עולם של 

דלות, אלא עולם שפע. כעסה האות ד' ונהייתה עצובה: אתה אומר שאני דלה? ובכתה. ניגש הקב"ה אל 

לה צדקה ולעזור לה. על כן האות ג' ואמר לה: את, תהיי גומלת חסדים ותרוצי אחר האות ד' כדי לתת 

נבראה האות ג' עם רגל )היא האות היחידה שיש לה רגל באלכסון, כאילו היא רצה( והיא רצה אחר האות 

ד': שמפנה לה גב, אבל רק יד קטנה מציצה מהצד כדי לקבל את מה שהאות ג' מביאה לה. זה מלמד אותנו, 

אחרי האות ד' הדלה כדי לתת לה צדקה. הגענו  בני האדם, לתת צדקה ולגמול חסדים כמו האות ג' שרצה

האות ב' באה לפני הקב"ה ואמרה לו: בי מתחילים את כל השבחים שלך! שהרי כל ברכה: "ברוך  -לאות ב'

 .אתה ה'.. ברוך אתה ה'.." ולכן ראוי שתבחר בי. הסכים הקב"ה והכתיר את האות ב' לפתוח בה את התורה

"ה אל האות א' ואמר לה: למה את שותקת? אמרה לו: הרי הכתרת את אבל.. מה עם האות א'?! ניגש הקב

חברתי, האות ב'! אמר לה: תגידי בכל זאת. והיא אמרה לו: לא, אני שמחה בכך שחברתי ב' הוכתרה. שמח 

הקב"ה ואמר: על צניעותך, אני נותן לך זכות: את השם הראשון שלי בכל התורה! שהרי הפסוק אומר: 

אלוקים, את!! שתי מילים עם האות א'! והאות א' מילים עם האות ב'. אבל אחר כך: בראשית, ברא: שתי 

 .עלינו ללמוד לשמוח בשמחת אחרים וכך גם אנחנו נזכההיא הראשונה מהמילה אלוקים, שזו זכות גדולה. 

 

 

 

 הקשר בין חטא אדם הראשון ודור המבול

 ., הלא הוא הס"מאיתא בספרים שכשבא הנחש להחטיא את חוה עמד לימינו השטן

וכו'(   ידוע שיש בלשון הקודש אותיות טובות ולא טובות. במילה "נחש" האות נ' טובה )חמישים שערי בינה,

 .י וכו'(. לעומתן ח=חטא-ד-כנ"ל ש' )ש' שבתפילין, שם ש

 .גם בשמו של הס"מ זוג האותיות הראשונות לא טובות וזוג האחרונות טובות

 .הארץ חמ"ס" חמס הן האותיות הלא טובות שבשמותיהם של הס"מ והנחשבפרשת נח כתיב: "כי מלאה 

 (משמע שחטא אדה"ר הוליד את הפגם של דור המבול)

אמה )נ'( רוחבה ושלושים  50אמה )ש'( אורך התיבה,  300… ואילו התיקון היה "עשה לך תיבת עצי גופר

 "=א'( תכלנה מלמעלה1ואל אמה )… אמה )ל'( קומתה

 .ו של האותיות הטובות שבשמות הס"מ והנחשמידות התיבה הי

 

 

 

 

 

 ?מדוע הקב"ה לא התחיל את התורה באות א

נכתב בספר בראשית שה' ברא את האדם חסר במקצת ממנו כלומר חסר את "התוכנה" להבנה את 

 -. האדם יוכל לחקור לשאול ולהבין כפי שנרמז במילה הראשונה בתורה בראשית,מראש תבה ב א  האות

 .ת, אבל באות א לא ניתנה הבנה, לכן נשאל מה מה מיוחד באות זו-תבה ועד סוף 



 ."אלף" והפוך "פלא" ,אכן פלא עליון כפי שיתבהר בהמשך –אם נכתוב את האות כמילה 

 –שמספר זה כידוע מרכיב את אותיות השם י  26י שהם בגימטריה סה"כ  –ו  –האות א מורכבת מאותיות י 

כדעתכם ומחשבתי לא כמחשבתכם וכו', אכן אין לאדם כל הבנה בהשי"ת, ניתן ה שנאמר דעתי לא  –ו  –ה 

 .מי ברא את כל העולמות לפי כך ללמוד מכאן דבר נוסף,

 

אבל   27של  אותיות סופיות נותן סיכום  5ובנוסף    22מספר האותיות של האלף בית בסה"כ הוא 

יורדות לעולם שאר   א  תן ללמוד שמתוך האותשמכאן ני  26לא ניתנה לנו הבנה חזרנו למספר    א  באות

 .האותיות כפי שנאמר שהעולם נברא במאמרות השי"ת, ומאמרות = אותיות  26-ה

 

 

 במעשה הבריאה? גנוז  מה-פרשת בראשית

 מאמר מאת: אהובה קליין.

 הישר"  הראשון בסדרת חמישה חומשי תורה נקרא בפי הנביאים: "ספר -חומש בראשית

 : "בראשית" מתארת את תהליך בריאת העולם על ידי הקב"ה:הפרשה הראשונה

ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים  "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תוהו

טוב ויבדל אלוקים בין האור  -מרחפת על פני המים ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור: וירא אלוקים את האור כי

 ה[-ראשית א, אובין החושך".]ב

 השאלות הן:

 א[ מדוע נקרא חומש בראשית בפי הנביאים: "ספר הישר"?

 המילה: "בראשית" ומה גנוז בה?   ב[ מה משמעות

 ג[ מה הקשר בין סיפור הבריאה להבטחת ארץ ישראל לעם ישראל?

 התשובה לשאלה א[

 : ספר בראשית נקרא בפי הנביאים:דבר  לפי דברי העמק

כפי שנאמר במסכת ע"ז ]כ"ה, א[ על פי שני מקראות: "הלא היא כתובה על ספר  –"ספר הישר"  

 הישר"]יהושע י", י"ג[

 ב, א, ח[ -"ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר"]שמואל

הוא על האבות: אברהם, יצחק ויעקב שהיו ישרים, כמו שכתוב: "תמות -ועל כך אומר רבי יוחנן: כי ספר זה 

 ות ישרים"נפשי מ

 ובהקשר זה ניתן להבין מדוע הקב"ה החריב את הבית השני?

הלכו   הסיבה לכך: שאומנם היו בתקופה זו הרבה אנשים צדיקים וחסידים שהיו עוסקים בתורה ,אך לא

 בדרך הישר, אלא היו נוהגים בשנאת חינם כלפי הזולת והיות וה' הוא ישר, אין דרך זו מקובלת עליו.

אבותינו היו ישרים, התייחסו יפה אל הזולת, כולל אל אומות העולם וגם כלפי עובדי -לעומת אותו דור

 אלילים.



את דרכם, אך   למרות ששנא  וזאת התפלל על אנשי סדום הרשעים וביקש עליהם רחמים -אברהם אבינו

 היה חפץ בקיומם.  מנגד

כיצד נהגו בדרך ארץ כלפי  -ללמוד מהם  על בסיס התנהגות אבותינו שניתן -ומכאן השם: ספר הישר 

 אחרים והדבר שייך לקיום העולם ויש לכך גם קשר לבריאה.

 התשובה לשאלה ב[

 מביא שני פירושים למילה: "בראשית": רש"י

בראשונה ומה נברא אחר כך, אלא מטרתה לספר בשביל מה נברא   א[ מילה זו אינה באה לפרט מה נברא

 העולם? ולכך שתי תשובות:

 בשביל עם ישראל, שנאמר: "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה" ]ירמיהו ב, ג[העולם נברא 

השמים והארץ נבראו   לפיכך  "ראשית דרכו" ]משלי ח, כ"ב[:וגם נברא למטרת קיום התורה, כפי שנאמר

 למען ישראל שיקיימו את התורה.

 .לספר על בריאת האור שהיה קיים כבר ביום הראשון  ב[ עיקר תיאור הבריאה הוא

מתייחס למילה: "ברא" ואומר כי העולם נברא יש מאין ומביא את פירושו של ר' נחמיה ולפיו: כבר  רבינו בחיי

זה    שש שעורים בבת אחת ואחר כך  ביום הראשון ברא ה' את כל העולם ולמה הדבר דומה? לאדם שזרע

 וזה יצא ביום השני וכן הלאה במשך שישה ימים.  יצא ביום הראשון

נבראו כל הנבראים במשך שישה ימים. כלומר הכול יצא מהכוח  -מכל החומר שנברא ביום הראשון ולפי זה

 אל הפועל.

 התשובה לשאלה ג[

מתרץ מדוע התורה פתחה בסיפור הבריאה ולא פתחה במצווה הראשונה שעלייה נצטוו עם ישראל:  רש"י

עם ישראל כבש    עדת להם, ויתלוננו כימיו  "החודש הזה לכם" ?שאם יבואו אומות העולם ויגידו: כי הארץ

 זאת מידיהם.

 להעניק את הארץ הזאת. תשובת העם תהיה: כי הקב"ה ברא את העולם וההחלטה בידו למי

קי"א,    רשי מבסס את תשובתו על הפסוק בתהלים: "כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"]תהלים

 ה.[

אומות העולם שהרי אם היו מאמינים בתורה, לא היו  אך נשאלת השאלה: האם תשובה זו תשכנע את

 מאשימים את עם ישראל כאילו גזלו להם את ארצם?

להסביר זאת לאותם היהודים הספקנים מתוך העם ,המעלים   את עם ישראל  אלא, המציאות מחייבת

ישנה  ספקות על צדקת ישיבתם בארץ ישראל, כי הקב"ה ברא את הארץ והוא מחליט למי היא מיועדת.

והעלאת ספקות לגבי   סכנה גדולה ביותר כאשר בתוך העם אין אמון מוחלט לגבי ייעוד הארץ לעם ישראל.

 הבטחת הארץ עוד לאברהם: "לך אתננה ולזרעך אחריך"

 מתברר כי כאשר האדם אינו בטוח בצדקת הדרך הדבר פותח פתח לצרות.

 בצורה מעניינת:  הגר"א ]בספר באר יוסף[ מסביר זאת

עם חוה אימנו, הרי ה' אמר: "כי ביום אכלך ממנו תמות" ואילו היא   הדבר דומה? למה שהתרחש למה

תמותון". על ידי שאמרה:  פן תאכלו ממנו ולא תגעו בו  אמרה: "ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא

כן לאכול - "פן" היא הביעה ספק בדברי ה' וכך פתחה פתח לנחש שהצליח לשכנע אותה באמצעות שקרים

 מהפרי, התוצאה: מיד חטאה ונענשה.



ומה שאמר ה' לקין: "למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת 

אין ליצר הרע כוח מיוחד להסיט את האדם מדרכו הישרה בתנאי שהוא נחוש בדרכו, אך ברגע -רובץ"

יצר הרע בנקל מצליח להפיל את האדם לדרך השקר  -הדרך , התוצאה   שהאדם מתחיל להסתפק בצדקת

חטאת רובץ" ברגע שהאדם פותח פתח לרוע על ידי ספקותיו בצדקת  -וזוהי המשמעות למילים: "לפתח

 התוצאה: "חטאת רובץ" -דרכו

משמש אבן דרך לכל הדורות כיצד ללכת בדרך הישר על   לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי חומש בראשית

 בנחישות תמיד על צדקת הדרך. הקדושה ולעמוד פי התורה

קצה  –יהי רצון שנשמש לעד אור לאומות העולם כפי שנאמר:"...ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד 

 הארץ"]ישעיהו מ"ט, ו[

 

 

 

 כל אותיות הא"ב מופיעות בסיפור הבריאה. רק האות ס' חסרה.

אותיות. אם נוריד את  17ת מסופה, נשארו -האותיות ר, ש וב מתחילת הא"ב, ואת -אם נוריד את אותיות א ו

ב, ואת האותיות -כ. אם נצרף את האותיות הראשונות, א-אות ס' שחסרה, נמצא שהאותיות האמצעיות הן י ו

ת, ואת האות האמצעית, י', נקבל "אב י רשת", ומכאן עולה המלה "בראשית", ע"י בחירת -ש-האחרונות, ר

 צוא ושוב".האותיות בזיגזג, "ר

האות ס' מופיעה לראשונה בפרק ב, "הוא הסובב את כל ארץ כוש", במלה המתאימה לצורת האות, עיגול. 

ֶּתָנה", במלה שגם היא מתאימה לצורתה של האות, שהיא  ֹגר ָבָׂשר ַּתחְּ סְּ היא מופיעה שם גם בפסוק "ַויִּ

 סגורה.

דֹ  ֹאֹרת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ים",האות ג' מופיעה בפסוקים "שְּ ַגת ַהָים". בכל המלים הללו,  "ֶאת לִּ דְּ ּדּו בִּ רְּ יִּ ַהָמאֹור ַהָגֹדל", "וְּ

ד, ופעם האותיות הרצופות -ג-היא מופיעה יחד עם האות ד', הסמוכה לה. פעם נמצאות האותיות הרצופות ב

 ה.-ד-ג

ת, כאבר המין של ֶזַרע, שיש ביניהם קשר של משמעות, וגם צורת האו-ָזָכר ו האות ז' מופיעה רק במלים

 הזכר, מתאימה למשמעות זו.

 

 

 

 :בסיפור מעשה בראשית המצוות העיקריות ביהדות מוזכרות ברמז 

 ב(.-"ויכלו השמים... וישבות ביום השביעי" )ב, א שבת:

איסור והיתר באכילה: "הנה נתתי לכם...לכם יהיה לאכלה" )א, כט(; "ומעץ הדעת... לא תאכל  -כשרות 

 ממנו" )ב,יז(.

רמוזה בענינים הקשורים ליחס בין איש לאישה: "פרו ורבו ומלאו את הארץ" )א, כח(;  טהרת המשפחה

 טז(.  "ודבק באשתו" )ב, כד(; "כי עירומים הם" )ג, ז(; "בעצב תלדי בנים" )ג,

: כמו שיהודי אינו שלם אלא כשהוא נימול, גם אדם לא היה שלם עד שנלקח ממנו חלק, הצלי שבנה ה' מילה

 אשה.ל



 "עץ חיים היא למחזיקים בה". –עץ החיים   :לימוד תורה

: בסיפור הבריאה אנו רואים שיש מקום מיוחד בעולם שצריך היה להיות ביתו של האדם )גן ארץ ישראל

 עדן(, ושעקב מעשיו הרעים גורש משם, וזה רמז לא"י ולגלות.

 

 

 ויאמר אלוקים יהי אור

אבל מצד הפנימיות מדובר פה על את הפסוק "ויאמר אלוקים יהי אור" הפשטנים לומדים על האור הגשמי, 

. ז"א שהקב"ה קובע כאן כמטרה שצריך להיות אור בנפש האדם. וצל"ד שכיון שמדובר כאן על ענין אור רוחני

 יאה.של ימי בראשית, ע"כ כל מאמר ומאמר הוא למעשה אחד מהיסודות שיסד הבורא בבר

 

"והארץ היתה תוהו ובוהו", דהיינו שהרצונות של האדם )הארץ מרמזת על רצון(  בפסוקים שלפני כתוב

"וחושך על פני תהום". תהום נקרא חיסרון, מקום חסרון,  נמצאים במצב של תוהו ובוהו, של בילבול. 

חי את החיים שלו החסרונות של האדם נמצאים במצב של חושך, של ריקנות, וזהו מצד הטבע. כשהאדם 

תוהו ובוהו, דהינו בלבול וערבוב, אדם לא יודע מה חשוב ומה לא חשוב, מה  -מצד הטבע זה יהיה המצב

חשיכה גדולה בנפש האדם, שנמצאת בתהומות הנפש, בחסרונות  -"וחושך על פני תהום"  טפל ומה עיקר.

 לרוחניות, מקבלה להשפעה. של הנפש. אין החסרונות ממוקדים בעיקר, אלא נעים ונדים, מגשמיות

 

מים מרמזים על תורה. רוח אלקים מרחפת באמת על פני התורה, כי  -"ורוח אלקים מרחפת על פני המים"

רוח אלקים אפשר למצוא רק ע"י התורה. כשאדם לומד תורת ה', אם הוא לומד את התורה בתור ספר של 

ותר. אם האדם לא נמצא בסימני שאלה לגבי מושכלות ואינפורמציה, זה באמת מה שהתורה תתן לו, ולא י

כל המהות של החיים שלו, והוא לא מבין שהתורה היא למעשה המסמך האלוקי, שיש בו מפתח לכל החיים 

 "המאור שבתורה מחזירו למוטב", אזי לא ימצא רוח אלקים בתורה, אלא ידע. -של האדם, כמו שאמרו חז"ל

שהתורה למעשה יכולה לתת לאדם את כל מה  -חזירו למוטב" אבל כוונת חז"ל באומרם "המאור שבתורה מ

שחסר לו. המאור שבתורה יכול להראות לאדם את הנקודות שפגומות אצלו, ויכול להחזירו למוטב. כל 

התיקונים שנדרשים בנפש האדם יכול לעשות המאור שבתורה. על זה נאמר: ו"רוח אלקים מרחפת על פני 

קון הכלים, וזה נמצא "על פני המים", דהיינו בבחי' הפנים של התורה, בחלק רוח הוא אור שבא לתי -המים" 

 החשוב של התורה. לאפוקי מי שלומד לשם ידע, הריהו באחורים של התורה, ושם אין נמצאת רוח האלוקים.

 

"ויאמר אלקים יהי אור", דהייינו שיש אפשרות לאחר שהאדם מקבל מהתורה בחינת "רוח אלקים", ורואה 

מרמז מדת הדין(, מה צריך תיקון, רואה את הבחינות של האהבה  לא בסדר אצלו )השם אלקיםמה ש

העצמית אצלו, שאכפת לו רק מעצמו, ורואה את הבחינות של האגואיזם שלו, בחינות של חוסר אמונה שלו, 

יהי אור",  חוסר יראת ה', חוסר אהבת ה', אז האדם צועק צעקה גדולה ומרה לעזרת ה', ואז: "ויאמר אלקים

להודיע את אלוקותו לזולתו,  -דהיינו שיאיר אור בנפש האדם, אור האלוקות. זאת המטרה של הבריאה 

 "ויאמר אלקים יהי אור, ויהי אור", זה צריך להאיר בנפש האדם, עמ"נ לתקן את כל הפגמים שבו.

 

כולל י"ה, שהם חכמה ובינה, אבא ואמא,  -מפרש את הדברים על סדר תיקון קוים: "יהי" הקדוש ספר הזוהר 

ובסוף יש יוד, שהיא המלכות שנכנסת באור של או"א ועושה אותו אויר, וזה בחינת קו ימין שנתקן רק 

 על זה מרמזת המילה "יהי". -בחסדים, בהשפעה, באמונה. בחינת שמח בחלקו

ור", זה קו שמאל כבר, בזמן שמתבטל צמצום ב' והיוד חוזרת ויוצאת מהאויר, ואז אם היוד יוצאת מהאויר "א

 ימין ושמאל. -נהיה אור, היינו שאז מאיר אור גדלות ה' באדם. נמצא המלים "יהי אור"

תועיל לנפש זה תיקון קו אמצעי, דהנה קו אמצעי ממזג את הימין והשמאל, בצורה ש -אח"כ כתוב "ויהי אור"

האדם. כי ימין לבד זה נקרא שהאדם רוצה לבטל את עצמו לה' לגמרי, שהוא לא יהיה במציאות, שתהיה רק 
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רשות של הקב"ה בעולם. נמצא, ימין לבד אינו טוב, כי הרי הקב"ה רוצה שהאדם יקבל, שכן תהיה ישות 

 באדם שמקבלת.

, כי צריך ענין של דביקות, היינו ענין של השפעה אני רוצה לקבל. זה גם כן לא טוב -שמאל לבד משמעותו  

"ויהי אור" ביחד. הקו האמצעי מכליל את הימין  -והתבטלות לעליון. ע"כ הקו האמצעי ממזג את שני הדברים 

בשמאל ואת השמאל בימין. הימין צריך להתכלל מן השמאל, דהיינו מבחינת רצונות דקבלה, ועיקר התיקון 

מן הימין דהיינו כלים דהשפעה, כי עיקר הדינים והחורבן שיש בעולם הם מצד  הוא בשמאל, שצריך להכלל

 השמאל.

 

סיכום דברי הזוהר הקדוש: "יהי" זה קו ימין בחינת אמונה, בחינת השפעה, בחינת שמח בחלקו, שלמות, 

שאז כאילו האדם לא נמצא בעולם, רק הבורא נמצא בעולם. "אור" זה גילוי קו שמאל שמתגלה בכלים 

 "ויהי אור" הוא תיקון קו אמצעי.  דקבלה של האדם, שאז מתגלה ישותו של האדם.

ישמעאל זה רק ימין, ימין לבד בלי התכללות משמאל, דהיינו לכאורה  -בד"כ אומות העולם הולכות בקצוות  

רא בחינת "שמח בחלקו" שלא צריך שום דבר, לכאורה ביטול עצמו מהמציאות, שיש רק בורא בעולם. וזה נק

כלים דקבלה לבד נקראים קליפת עשו, שרוצה  קליפה, כי ימין לבד הוא קליפה, אם לא נכלל מכלים דקבלה. 

 רק לקבל ולא רוצה להכניע את עצמו לחסדים.

"אחידן בגופא דמלכא", בגוף, שהוא ממזג את הזרוע הימנית ואת הזרוע  -ועם ישראל אומר הזוהר

ם ישראל שיכולים ללכת בשני הפכים גם יחד, מצד ציווי ה'. הגם השמאלית, הוא באמצע. זו הסגולה של ע

 שכל אחד ואחד מהקצוות נוגד לגמרי לשני, אבל מצד ציווי ה' הולכים בשני הקצוות יחד.

 

 

 

 פרשת בראשית לפי הקבלה

ששמים הם  הקדוש מוסבר בספר הזוהר בתחילה. ז"א תחילת הבריאה זה השמים והארץ. -בראשית נבחן

. ובעצם הפסוק אומר לנו שההתחלה של בחינת קב"ה, והארץ זו השכינה הקדושה, שכוללת את הנשמות

 לבורא ונברא.הכל הוא עצם הבריאה של המציאות שיש בורא ונברא, שמים וארץ נבחנים 

ז"א המציאות הזאת שהבורא רוצה להשפיע לנבראים, והנבראים צריכים לקבל מהבורא, זו הנקודה 

המרכזית שממנה מתחילה הבריאה כולה. מזה מתחילה הבריאה באופן כללי, ומזה מתחיל כל אדם מעצם 

ם הוא מבחינת ארץ מה הוא עושה בעולם? מה יש לאדם לחפש בעולם? תשובה: האד -הוויתו באופן פרטי 

המקבלת, ויש בורא שהוא מבחינת שמים המשפיעים, אם כן זה מה שיש לו לחפש בעולם. להיות מסוגל 

 ויכול לקבל מבחינת השמים, זה הציר המרכזי של העולם, של הבריאה ושל האדם.

 

צפון,  שית, ברא שש. שש מורה על ו' קצוות שבעולם )ו"ק(, שהם: דרום,-ברא -בראשית, אומר הזה"ק

מזרח, מערב, ומעלה ומטה, שיש שש קצוות בעולם. דהנה העולם נמשך מספירת החסד דז"א ולמטה, 

דהיינו בו' קצוותיו. וידוע שהו"ק הללו הם מה שהז"א נכלל מכל הבחינות האחרות דכח"ב תו"מ, רק היות 

מ אצלו מקבלים שזה מתמעט בו לבחינת חסדים בהארת חכמה, ע"כ זה מצויין באופן כזה שהכח"ב תו"

 שמות אחרים, שמות של חג"ת נה"י.

אנו לומדים שזה בא לומר שהמהות של הנבראים היא מבחינת ששת הקצוות  מבחינת לימוד חכמת הקבלה

אנפין, שיש לו חסדים בהארת חכמה. ז"א שהשתלמותו של הנברא צריכה להיות -האלו המכונים זעיר

ו הארת חכמה, כך צריך להיות הנברא בתיקונו. זו נקודת שעיקרו חסדים ומיעוט -בדומה לבחינת הז"א 

המוצא, המילה בראשית, שנדע שנקודת המוצא היא הבחינה הזאת של ו' קצוות המורים על חסדים בהארת 

חכמה. ומשמעות הענין, שהנברא צריך להמליך על עצמו את השי"ת, וענין ההמלכה הזו מתבטאת במושג 

צמית שלו, אל בחי' ההשפעה, וזאת יכול לעשות רק באמצעות המלכת "חסדים", דיוצא מבחינת אהבה ע
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הקב"ה בו' קצוות העולם. אבל אין לשכוח את שאמר אדמו"ר מקאצק זי"ע: אדם יכול להמליך את הקב"ה 

 …בכל ו' קצוות העולם, חוץ מעל עצמו

 

נה המילה שש יכולה המושג "שש" גם מורה על הפסוק "אני ראשון ואני אחרון, ואין אלקים מבלעדי", דה

להכתב מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה ללא הפרש, וזה בא לומר שהן מה שאנו מיחסים לבורא, שהן 

פעולותיו ממעלה למטה, והן מה שאנו מיחסים להשתדלות הנברא, שהן הפעולות ממטה למעלה, הכל 

 מתגלה בסופו של דבר בסוד יחודו יתברך, שהכל הוא פועל ידיו.

 

ש בית. מורה על גילוי אלוקותו יתברך באדם, בסוד אור החכמה, ונמשך ממש"כ "בחכמה רא –בראשית 

יבנה בית", היינו שבית קיבול האדם לאור, הוא בסוד קבלת אור החכמה. כי לכך בראו הבורא, שתדור 

שכינתו בתחתונים. וזה ענין "ראש", המורה על גדלות האדם, שהוא התנשאותו על כל הבריאה הזו, בסוד 

"במה נפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, הלא בלכתך עימנו". "מנחל בדרך ישתה, ע"כ ירים 

 ראש".

 

אומרים חז"ל אלקים זו מידת הדין, הענין של מידת הדין לפי רבינו בעל הסולם, הוא שעל  -"ברא אלקים" 

יות והוא בהפכיות הצורה השורש של הנבראים, שהוא הרצון לקבל בעמ"נ לקבל, רובצת מידת הדין, ה

 מהבורא.

 

בראשית, זה מציין את הנקודה שאליה צריכים הנבראים להגיע,  -הוא כך  נמצא פירוש הפסוק על פי הקבלה

מורה על  -את הדרך שהנבראים צריכים ללכת בה, שהיא דרך של חסדים בהארת חכמה. "ברא אלקים" 

יאה, דהיינו עדיין לבר מהמדרגה, לבר מהקדושה, המציאות של הרצון לקבל שבנבראים, שהוא בבחינת בר

"את השמים ואת הארץ", ז"א שהאדם צריך לדעת שהוא  -לבר מהמציאות האלוקית, הרוחנית. ותקנתו היא 

בא לעולם בכדי לקשר את שתי הנקודות האלו של השמים והארץ. הנברא צריך לעשות את ההשתדלות 

ה לקבל את השפע שמרווה אותה ומגדל אצלה כל טוב, להתקשר עם הבורא המכונה שמים. הארץ צריכ

 מהשמים המרמזים על העליון.

 

אפשר גם לפרש "את השמים ואת הארץ" כך: השמים נקרא שמימיות והארץ נקרא ארציות. ז"א הבורא ברא 

שתי דרכים, את האפשרות של האדם להיות דבוק בגשמיות, בארציות, ברצון לקבל, ונתן לו את האפשרות 

ת חיים של שמימיות. שמימיות נקרא רוחניות, או רצון להשפיע. המושגים האלה של רצון לקבל ורצון לחיו

להשפיע הם יחסית לאדם. יש אדם שרוצה לקבל גשמיות, את התענוגים הגשמיים של קנאה ותאווה וכבוד, 

ולכוון בקבלתה ממילא הרצון להשפיע שלו נבחן ביחס לזה, היינו לוותר על הגשמיות ולהשפיע לאחרים, 

עמ"נ להשפיע. אדם רוצה לקבל רוחניות, אז הרצון להשפיע שלו זה ביטול עצמו ביחס לרוחניות, היינו ויתור 

"את השמים ואת הארץ" זה בורא ונברא, או  –על רוחניות שבה הוא חפץ מאד. אם כן יש פה שני פירושים 

 שמימיות וארציות. -בנברא עצמו לחלק 

 

"והארץ )אפשר לומר לפי שני הפירושים( היתה תוהו ובוהו", זאת אומרת הארץ  -יינת כעת באה התורה ומצ

מצד עצמה, הנבראים מצד עצמם, מצד הארציות שבהם הם נמצאים בתוהו ובוהו. תוהו בוהו נקרא 

ערבוביה, ז"א המושגים של טוב ורע, של אמת ושקר, של ישר ולא ישר, הכל מעורבב אצלם. כיון שהם 

צון לקבל אז הכל מעורבב. לא יכולים להגדיר באופן אמיתי את ההגדרות הנכונות, כי ההגדרות נגועים בר

 הנכונות יכולת לבוא רק ע"י מי ששרוי ברצון להשפיע, דהיינו הבורא. לכן הנברא נמצא במצב של ערבוב.

א הגורם להם תהום נקרא מקום חסרון גדול, ז"א החסרון של הנבראים לקבל, שהו -"וחושך על פני תהום"

כל התוהו ובוהו, הערבוביה שלהם, שכל המושגים שלהם בעולם והחיים שלהם מעורבבים ומעוקמים 

ומסולפים, הרצון לקבל הזה גם מעמיד אותם במצב של חושך, היינו במצב של חוסר סיפוק, ריקנות, עצבות, 



וי הרצון לקבל, וממילא על התהום דיכאון וכו' וכו', הכל בא כיון שהרצון לקבל מעמיד את מטרת החיים במיל

 הזה יש חושך.

 

אין  -מים הם התורה, כפי שכתוב "הוי כל צמא לכו למים", ואמרו חז"ל  -"ורוח אלקים מרחפת על פני המים"

מים אלא תורה. ורוח אלקים מרחפת על פני המים, כלומר מרחפת על הפנים של התורה. כי בתורה יש 

 -"למשמאילים בה  -של התורה שם רוח אלקים לא מרחפת, כפי שאמרו חז"ל פנים ואחוריים. ובצד אחוריים 

אלו שהולכים בצד ימין של התורה  -סמא דחיי" -סמא דמותא", שם יש ההפך מרוח אלקים. "ולמיימינים בה 

שהוא בחינת אמונה והשפעה, שם יש סם החיים. "כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור", הקב"ה הוא נקרא 

 זהו בצד הפנים של התורה. נמצא, בפסוק זה התורה מציינת לנו את התיקון.חיים. 

 

: "בראשית ברא אלקים", הקב"ה ברא את הרצון לקבל שהוא נמצא למעשה התורה נותנת לנו כאן סדר

בחינת מידת הדין, והוא הנברא. והנברא הזה צריך לדעת שהמטרה היא ליצור יחסים וקשרים ודבקות עם 

: כי הבורא ברא "את השמים ואת הארץ". שהם קשרי בורא ונברא, השפעה וקבלה, את זה הבורא, דהיינו

 הנברא צריך לדעת.

 

אח"כ התורה אומרת מהי תמונת המצב ללא התיקונים: "והארץ היתה תהו ובהו, וחושך על פני תהום", 

אדם נאחז בתורה אח"כ התורה באה ואומרת מה התיקון לכל זה: "ורוח אלקים מרחפת על פני המים", שה

אזי המאור שבתורה מאיר בתוכו את רוח האלקים, ואז יכול להיות באמת קשר בין השמים ובין הארץ, 

 אחרת לא. אחרת האדם נמצא במצב של "וחשך על פני תהום", של תוהו ובוהו.

 

 

 

ר ָנַתָתה ִעָמִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהֵעץ וָ  ר ָהָאָדם ָהִאָשה ֲאשֶׂ ֹּאמֶׂ ֵכל )ג', י"ב(ַוי  אֹּ

 ויש להבין מה טענה היא זו שהאשה נתנה לו, אחרי שהקב"ה ציוה עליו שלא לאכול.  

. וא"כ בראשית רבה )י"ט, ה'( ותקח מפריו ותאכל א"ר איבו סחטה ענבים ונתנה לווי"ל דאיתא במדרש   

י לא נאסר שהרי לאדם היתה טענה שהרי ראה את חוה שאכלה ולא מתה וא"כ הרי זו לכאורה ראיה שהפר

הקב"ה אמר לו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות, אלא שיש לומר שאין זו ראיה דדלמא חוה לא היתה בכלל 

הציווי, דאף שהיא נבראה ממנו ובזמן הציווי נכללה באדם עצמו, אבל זה היה רק בכח ולא בפועל ודלמא אין 

 היוצאין מן הפרי כמותו אי לאו. הכח כהפועל, ובאמת איתא בזה פלוגתא בחולין ק"כ: אם משקין

והנה כיון שהאדם לא אכל את גוף הפרי אלא שתה רק את היין שנסחט מהענבים, א"כ טען, דממה נפשך   

הוא פטור, דאם מה שבכח הוא כפועל עצמו א"כ מדוע לא מתה חוה כשהיא בעצמה עברה על איסורו של 

בעת הציווי היתה רק בכח ולא בפועל כי בפועל  הקב"ה וא"ת שהיא לא נענשה כי הציווי לא חל עליה כי

ולמעשה עדיין לא נוצרה ואין הכח כהפועל אם כך אז גם היין היוצא מהענבים שהוא רק בכוח אינו כהענבים 

 שהם הפועל ולא חל עליהם כל איסור.

א בפועל ולפי"ז י"ל, דזו היתה טענת האדם, "האשה אשר נתת עמדי", דהיינו שהיתה עמדי בתוכי בכח ול  

בעת הציווי, "היא נתנה לי" ממנה למדתי "מן העץ", שדבר הבא מן העץ דהיינו היין שנסחט מענבים מותרים 

 ולכן "ואוכל".

 תורת משה להחתם סופר

 



 "ותתן גם לאישה עימה ויאכל " )ג' ו'(

והקשה מרן החיד"א והרי אין הקב"ה מביא תהילה לבהמתן של צדיקים וכש' לצדיקים עצמם ואדם הראשון  

 לפני החטא צדיק גמור היה.

והנה כתבו התוס' בגיטין ז. שבת יב: חולין ה: שדוקא מתי שהמאכל אסור מצד עצמו אז אין הקב"ה מביא 

ם לאסור את האכילה לא אומרים דאין מביא תקלה אבל ככשאין המאכל אסור מצד עצמו אלא הזמן גור

תקלה על ידן.וכתבו המפרשים דלא נאסר אדם הראשון באכילת עץ הדעת רק עד הלילה ואם היה ממתין עד 

הלילה היה מותר לו למאכל משום קדושת שבת ואכ' עז' נאמר שאין הקב"ה מביא תקלה על הצדים שהרי 

 המאכל עצמו מותר באכילה.

 מפני מה חטא אדם הראשון מפני שראה שתים ולא ראה שלוש.וצב' כתוב במדרש פליאה

וביאר הגר"א מה שכתוב במשנה אבות )פג' מא'( עקביה בן מהלל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה 

בא לידי עברה וכו' מאין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה ולפני מי אתה עתיד 

 י מלך מלכי המלכים הקב"ה ע"כ .לתת דין וחשבון לפנ

והנה אדם הראשון לא נוצר מטיפה סרוחה שהרי הוא וציר כפרו שלהקב"ה וא"כ לא נותר לו להסתכל אלא 

בשני דברים וזה ככנתם ראה שתים ולא ראה שלוש. אמנם קשה עז' שהרי דן את הלאן אתה הולך הוא לא 

 ידע שהרי קודם החטא לא נזכר מיתה על האדם.

דברים ואין אתה בא לידי  3הספר אוצרות הטבע עפ' דאיתה באבות )ב' א' ( רבי אומר הסתכל בוביאר 

עבירה דע מה ללמעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין, והנה אדם הראשון ידע רק 

ואשתו שנים אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין את עין רואה הוא לא ידע שהרי כתוב ויתחבא האדם 

 מפני אלוקים ..ז"א שחשב שיש אפשרות להסתתר מד' ולכן חטא.

 

 

 פרו ורבו

ים בראשית ים ַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלהִּ ָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלהִּ ָה". ְפרּו ּוְרבּו )א,כח(: "ַויְּ שֻׁ בְּ כִּ אּו ֶאת ָהָאֶרץ וְּ לְּ  ּומִּ

פרו ורבו זאת  מצווה כזאת? צדקה ונרות שבת תפילין אלו מצוות, אבל פרו ורבו?! מי היה מאמין שתהיה

 המצווה הכי לא מצוותית שיש. לא רוחני ולא אצילי אלא מעשה יצרי, שנובע מהדחפים הכי בסיסיים שלנו!

 אבל פרו ורבו זאת מצווה, ועוד איך!

 למה זו מצוה מיוחדת?

 זאת המצווה היחידה שקיבלנו עוד לפני חטא האכילה מעץ הדעת, ולכן היא טבעית לנו לחלוטין.

היה שום מתח ביניהם, כל מה שטוב לנשמה התאים לגוף. בעולם  ולא לפני החטא, הגוף שיקף את הנשמה

 עוד לא היה רע, וכל מצווה היתה כל כך תפורה עלינו עד שהתחשק לנו לקיים אותה ממש כמו תאווה.

 לכן פרו ורבו היא מצווה שמרגשת את הנשמה והגוף שלנו גם יחד!

. כל מצווה נחשקת ומעוררת את התיאבון של לה שבאות אחריהאותנו גם על  דתהמצווה הראשונה מלמ

 הנשמה.

 



לאחר שחטא עץ הדעת יתוקן, הגוף והנשמה יחזרו לפעול  עכשיו הגוף שלנו לא שותף לחגיגה, אבל

 .בהתאמה מלאה ואנחנו נרגיש רעב וצמא ממשיים לצרכים רוחניים

 צאות מאוד מאוד משמעותיות בעולם!יש לה תו אבל המצווה הזאת גם מאוד מסוכנת!

ָלה". בראשית ית צִּ ֵשם ַהֵשנִּ ים ֵשם ָהַאַחת ָעָדה וְּ ֵּתי ָנשִּ ַקח לֹו ֶלֶמְך שְּ  )ד,יט(: "ַויִּ

"שתי נשים. כך היה דרכן של דור המבול, אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש, זו שהיא לתשמיש  רש"י:

ככלה ומאכילה מעדנים, וחברתה נזופה ואבלה כאלמנה... משקה כוס של עקרין כדי שתעקר, ומקושטת 

עדה. היא של פריה ורביה, ועל שם שמגונה עליו ומוסרת מאצלו, עדה תרגום של סורה: צלה. היא של 

 תשמיש, על שם שיושבת תמיד בצלו".

 אח"כ כתוב "וצלה גם היא ילדה" למרות הכוס של העיקרין.

 איזה ילדים יוצאים מכל אחת?

 האחד רועה צאן והשני מוזיקאי. -לדו שני ילדים טובים, שמועילים ונותנים לציבורנו עדהל

קין שעבד בתעשיית הברזל ורש"י מפרש שהיה ממשיך דרכו של קין בכך שייצר -נולד תובל צילהואילו ל

 קין.-, ולכן נקרא תובל[1]חרבות וכלי נשק

מוסיפים חיים לעולם. וכשמתחתנים לא לשם שמים ולא  -כאן רואים מה קורה כשמתחתנים לשם שמים 

 נולדים ילדים גסים ומזיקים המפסיקים חיים בעולם. -לשם הוספת חיים לעולם

(, ארע מעשה נורא. בחור בן עשרים ואחד ניסה לתלוש 1990תש"ן ) בשכונת מוסררה שבירושלים, בשנת

שרשרת מצוארה של אשה בשנות החמישים וגרם למותה. הבן הוזמן למשפט ועמו הופיעו בני משפחתו. 

השופט דפק על השולחן והחל במשפט. ביום... בשעה... נהרגה הגברת... כאשר שמעה אמו של הבחור את 

 שם ההרוגה התעלפה.

ששבה להכרתה בקשה את רשות הדיבור וספרה: לפני עשרים ושתים שנים הלכתי לטבול. הבלנית  לאחר

כבר עמדה בחוץ עם המפתחות בידה, כדי לנסוע ברכב לחתונה. התחננתי, בכיתי, אמרתי שבעלי לא ימתין 

זה שירד  יום נוסף. אך היא בפנים קשוחות סרבה והלכה. את אשר יגורתי בא לי ובאותו לילה הריתי בבן

לפשע והגיע לשפל כזה. בשמעי את שם ההרוגה הזדעזעתי עד עמקי נפשי, הלא היא אותה הבלנית 

 שבעטיה נולד בן זה.

: כפי הכוונה שיכוין המזריע, כך יהיה בזרע הנפש, אם יחשוב מחשבות רעות ומזוהמות, יהיה זוהר הקדוש

בו נפש קדושה. צא ולמד מבניו של הצדיק בו נפש טמאה, ואם יחשוב מחשבות טהורות וקדושות, יהיה 

המופלא חזקיהו המלך ע״ה שנשא את בתו של ישעיהו הנביא, ובגלל שחשבה בעבדיו של המלך הגוי 

ֲאָדן׳ שבאותו יום ביקרו אצל בעלה חזקיהו המלך, המשיכה נפש רעה לשני בניה, ויצאו רשעים  רֹאַדְך ַבלְּ ׳בְּ

 .[2]עובדי עבודה זרה

למה הקדושה והמחשבות כ"כ משפיעות? בגלל שזו ההתחלה! מה שקורה בהתחלה משפיע על כל החיים 

 ברמות מאוד גבוהות!

 אנחנו עכשיו מתחילים את השבת הראשונה!

"שבת בראשית, השבת הראשונה לאחר החגים ובה קוראים את הפרשה הראשונה  מחב"ד:הרבי 

 הנהגת שבת זו, תשפיע על מצבנו כל השנה". בתורה.

 

פרס נובל: חמשת הפרסים המקוריים המוענקים מקרן נובל ניתנים על פי צוואתו של אלפרד נובל,  –דיה ויקיפ [1]

פיתוחיו של נובל נגעו ישירות בפיתוח וייצור חומרי נפץ והוא חש אי נוחות גוברת  כימאי ותעשיין שהמציא את הדינמיט.

ו האחרונה היה ידיעה שפורסמה על מותו בעיתון . מסופר כי אחד הגורמים לצוואתלנוכח השימוש הצבאי בהמצאותיו
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צרפתי, זאת בטרם עת ובטעות, כאשר הלך לעולמו אחיו לודוויג. אותה ידיעה שגויה על מות נובל הופיעה תחת 

 31מכל רכושו, סך הכל  94%(. נובל ציווה Le marchand de la mort est mort הכותרת "סוחר המוות מת" )צרפתית:

 שבדיות, לייסוד קרן להענקת חמישה פרסים שנתיים". מיליון קרונות

 

ים. ַמאן סָ  זוה"ק [2] יסִּ ָי' ַלָסרִּ ָלה. ֹכה ָאַמר יְּ ישּו מִּ רִּ ָלא פְּ ַרָייא, וְּ מּוָה ַחבְּ ָלה ָּדא ָהא אּוקְּ י)ח"ב,פט.(: "ָּתא ֲחֵזי, מִּ ֵלין רִּ ים. אִּ סִּ

ָלָעאן ָתא, וְּ ַשבְּ ין ּדְּ יָתא יֹומִּ יהּו ָכל שִּ ַמיְּ ֵסי ַגרְּ ָסרְּ יָתא, ּומְּ אֹוַריְּ ֵלי בְּ ַּתּדְּ שְּ מִּ ַרָייא, ּדְּ ינּון ַחבְּ ֵזי  אִּ ָזרְּ ָתא מְּ ַשבְּ ָיא ּדְּ ֵלילְּ יָתא, ּובְּ אֹוַריְּ בְּ

ֵעי ָרָזא  ַידְּ שּום ּדְּ הֹון, מִּ לְּ ּוּוָגא ּדִּ זִּ יהּו בְּ ַמיְּ ין ָרָזא ָּדא, ַגרְּ עִּ ַידְּ ַרָייא ּדְּ ינּון ַחבְּ אִּ ָכא. וְּ ַמלְּ וַגת בְּ ַּדּוְּ זְּ יָתא אִּ רֹונִּ ַמטְּ ַשֲעָתא ּדְּ ָלָאה, בְּ עִּ

ָדא הּוא ָיא. וְּ ַההּוא ֵלילְּ ֵעיהֹון בְּ מְּ יָבא ּדִּ אִּ ָכאן בְּ ָברְּ תְּ ָמאֵריהֹון ּומִּ ֵהיָמנּוָתא ּדְּ מְּ יהּו לִּ ַביְּ ין לִּ ונִּ ַכּוְּ יב, ֲאשֶ  מְּ ּתִּ כְּ ָמה ּדִּ רּו, כְּ מְּ שְּ ר יִּ

ַאשְּ  ָתא לְּ ַשבְּ ַחָכָאה לְּ ין לְּ גִּ ים ַוַּדאי, בְּ יסִּ רּון ָסרִּ קְּ אִּ יו ָשַמר ֶאת ַהָּדָבר. וְּ ָאבִּ ַאּתְּ ָאַמר, )בראשית לז( וְּ ָמאֵריהֹון, ּדְּ ָחא ַרֲעָוא ּדְּ כְּ

ּו י. ָּדא זִּ ּתִּ י. ַמאי ַבֲאֶשר ָחָפצְּ ּתִּ ָחרֹו ַבֲאֶשר ָחָפצְּ יב ובְּ ּתִּ כְּ ָתם. ּדִּ י סְּ יתִּ רִּ בְּ י, ֹכָלא ַחד, בִּ יתִּ רִּ בְּ ים בִּ יקִּ יָתא. ּוַמֲחזִּ רֹונִּ ַמטְּ ּוָגא ּדְּ

ים ַּתֲעֹבד יב ֵשֶשת ָימִּ תִּ י, כְּ ָיַדע ָרָזא ָּדא. ָּתא ֲחזִּ דּוָשה ָּדא, וְּ קְּ ַקָּדש בִּ תְּ אִּ ַמאן ּדְּ יָת ָכל )דף פ''ט ע''ב(  ַזָכָאה חּוָלֵקיּה ּדְּ ָעׂשִּ וְּ

י ֶּתָך וְּ ַלאכְּ ֵני ָנשָ מְּ בְּ יהּו ּדִּ ַּתיְּ ידְּ יָתא יֹוֵמי ֲעבִּ ינּון שִּ אִּ ֶּתָך, בְּ ַלאכְּ גֹו', ָכל מְּ ָי' ֱאלֶהיָך וְּ י ַשָבת ַליְּ יעִּ בִּ ָלה. ָלא ֹום ַהשְּ ין ַהאי מִּ גִּ א ּובְּ

י ָנָשא, אֶ  נִּ בְּ יהּו ּדִּ ַּתיְּ ידְּ ַכח ֵמֲעבִּ ּתְּ שְּ ָלא יִּ ָנא ּדְּ מְּ זִּ ַרָייא, ַבר בְּ וֵגי ַחבְּ ַּדּוְּ זְּ ֵּתיה. מִּ ידְּ יְך הּוא. ּוַמאי ֲעבִּ רִּ ָשא בְּ קּודְּ ֵּתיה ּדְּ ידְּ ָלא ֲעבִּ

קַ  תְּ ַרָייא מִּ ָיא ַחבְּ ַהאי ֵלילְּ ין ָכְך, בְּ גִּ ָמא. ּובְּ ָעלְּ ין לְּ ישִּ ין ַקּדִּ ָמתִּ שְּ ַאָפָקא נִּ יָתא, לְּ רֹונִּ ַמטְּ ּוּוָגא ּדְּ וֵני זִּ ַכּוְּ ָמאֵריהֹון, ּומְּ דּוָשה ּדְּ קְּ ֵשי בִּ ּדְּ

יהּו, ַביְּ יָתא. וְּ  לִּ רֹונִּ ָכא ּוַמטְּ ַמלְּ ין ּדְּ נִּ ָמאָלא, בְּ ׂשְּ לִּ יָנא וְּ ימִּ ָלא ָסָטאן לִּ ין, ּדְּ ישִּ ין ַקּדִּ נִּ ֵני ַמֲעֵלי, בְּ ֵקי בְּ ַנפְּ יב, )דברים יד( וְּ תִּ ֵלין כְּ ַעל אִּ

ין  נִּ רּון בְּ קְּ ֵלין אִּ אִּ ין ּדְּ גִּ ָי' ֱאֹלֵהיֶכם ַוַּדאי. בְּ ָי' ֱאלֵהיֶכם, ַליְּ ים ַאֶּתם ַליְּ יָתא. ָבנִּ רֹונִּ ָמטְּ ָכא ּולְּ ַמלְּ ין לְּ נִּ יֵליּה, בְּ יהּו  ּדִּ ַּתיְּ ָהא ַּדעְּ וְּ

ָהנִּ  יְך הּוא. וְּ רִּ ָשא בְּ קּודְּ ין לְּ נִּ רּון בְּ קְּ ין ַכְך אִּ גִּ ָקן. ּובְּ ַדבְּ תְּ ָדא מִּ ין ָרָזא ָּדא, בְּ עִּ ַידְּ ַרָייא ּדְּ ַחבְּ יהּו. ּדְּ יַניְּ גִּ יָמא בְּ ַקיְּ תְּ ָמא מִּ ָעלְּ ינּון ּדְּ י אִּ

ַכד סָ  יב )יוְּ תִּ ַעל ָּדא כְּ ָמא. וְּ ַרֵחם ַעל ָעלְּ נֹוי, ּומְּ ינּון בְּ אִּ יְך הּוא בְּ רִּ ָשא בְּ ָּתַכל קּודְּ סְּ יָנא, אִּ דִּ ָמא בְּ יק ָעלְּ רמיה ב( כֹֻּׁלה ֶזַרע לִּ

ּתֵ  ַאּתְּ ָאֵמר )מיכה ז( ּתִּ ָמה דְּ ֵליָמָתא. כְּ יָשא שְּ ָקא ַקּדִּ זְּ ַיֲעֹקב. )אמת דא קודשא ֱאֶמת. ֶזַרע ֱאֶמת ַוַּדאי. ַמהּו ֱאֶמת. עִּ ן ֱאֶמת לְּ

יֵני ַכְך, ֶזַרע ֱאֶמת ַוַּדאי". גִּ ֹכָלא ַחד. ּובְּ  בריך הוא( וְּ

 

 

 

 עזר כנגדו

ַבּדֹו ֶאֱעֶׂשּה לֹו בראשית ים לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְּ ְגּדֹו )ב,יח(: "ַויֹאֶמר ה' ֱאֹלהִּ ר ְכנֶׂ עזר או כנגדו?  –" ֵעזֶׂ

 תחליט...

 שהיא כנגדו!!!אלא היא עזר בכך 

סוחר אחד, שירד לגמרי מנכסיו, היה צריך לחתן את בתו הבוגרת ובא לרבי מאפטא כדי שיעורר עליו רחמי 

 שמים ויתן לו עצה הוגנת. הרבי שאל: "לכמה רובלים אתה זקוק לנישואי בתך, וכמה יש לך כעת?"

שלום, והמסחר הראשון שיזדמן לך אמר לו הרבי: "לך ל"אני זקוק לאלף רובלים ויש לי רק רובל אחד..." 

 בדרך אותו תעשה, וה' יצליח את דרכך".

האיש השתאה: איך יוכל לעשות מסחר ובידו רק רובל אחד?! אבל האמין בדברי הרבי ויצא לדרכו. הוא 

הגיע למלון וראה כמה אנשים הסוחרים באבנים טובות מסובים יחד על שולחן ומנהלים משא ומתן. הוא 

 והתבונן ביהלומים שהיו מסודרים על השולחן. בעל היהלומים שאל בחשד:התקרב אליהם 

"מדוע אתה מסתכל כאן? האם אתה רוצה לקנות איזה יהלום?" השיב האיש: "כן!" בעל היהלומים שאל: 

"וכמה כסף יש לך?" "רובל אחד..." צחוק עז פרץ מפיהם של הסוחרים לשמע תשובתו. בעל היהלומים 

"יש לי בשבילך עסק טוב בשביל רובל אחד: קנה את העולם הבא שלי..." הסוחרים, המבודח אמר לאיש: 

שהיו פורקי עול, געו בצחוק נוסף. האיש זכר היטב את ברכתו של הרבי, ואמר מיד: "אני מסכים, אבל בתנאי 

 שתאשר את המכירה בכתב כדת וכדין".
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ם על דבר המכירה. הוא לקח את הסוחר המשועשע הסכים, ולקול צחוקם של שאר הסוחרים כתב וחת

הרובל מידי האיש ונתן לו את כתב המכירה. האיש לקח את הכתב, עזב את שולחן הסוחרים, הוציא גמרא 

 מילקוטו, חיפש איזו פינה בקרבת מקום והחל ללמוד.

 בעוד הסוחרים יושבים ומתלוצצים ביניהם על אותו בטלן, שהוציא את הרובל האחרון שלו על דבר שלא בא

לעולם, נכנסה אשתו של הסוחר שמכר את העולם הבא שלו. למעשה היא היתה בעלת היהלומים, וכל 

עושרם הגיע להם בזכות ירושה שקיבלה. כאשר ראתה שהם צוחקים, שאלה לפשר צחוקם, והם סיפרו לה 

על האירוע עם האיש הבטלן שקנה מבעלה את העולם הבא שלו תמורת רובל אחד. במקום להשתתף 

וקם, הזדעזעה האשה וצעקה על בעלה: "איך העזת למכור את העולם הבא שלך?! אולי היה לך איזה בצח

חלק לעולם הבא, וכעת מכרת אותו ונשארת כמו גוי?! איני מוכנה לחיות עם גוי גמור! בוא עמי כעת אל הרב 

"אבל אשתו לא ותן לי גט!" הסוחר נדהם מתגובתה והחל לגמגם: "לא מכרתי כלום. הכל היה בצחוק...

 הסכימה לשמוע דבר, ואמרה שאינה מוכנה לחיות עם מי שאין לו חלק לעולם הבא.

הסוחר ראה שכלתה אליו הרעה, ושלח את אחד ממשרתיו למצוא את אותו יהודי ולהזמינו אליהם. כאשר 

רובל שלך הגיע האיש, אמר לו הסוחר: "שמע נא, ר יהודי, הרי הבנת שלא היה בינינו אלא צחוק. קח את ה

והחזר לי את הכתב". האיש השיב: "לא! עסק הוא עסק! לא התכוונתי כלל לצחוק עמך". "אם כך, אתן לך 

 כמה רובלים כרווח, והחזר לי את הכתב". האיש השיב: "אמכור לך את ההסכם רק תמורת אלף רובל!"

בל?!" אשתו אמרה: הסוחר צעק: "מה אתה סח?! בעד פיסת נייר עלובה שנתתי לך, אתה דורש אלף רו

"אפילו אם ידרוש חמשת אלפי רובל, עליך לפדות את העולם הבא שלך!" הסוחר הציע מאה רובל. האיש 

המשיך לסרב באומרו: "דע לך שאיני בטלן כפי שאתה וחבריך סבורים. הייתי סוחר אלא שהתרוששתי, 

 רוטה פחות מאלף רובל!"והרבי מאפטא יעץ לי לעשות את העסק הראשון שיזדמן לי. לא אוותר על פ

הסוחר ניסה להציע לו מאתיים, שלוש מאות רובל, ולא הועיל לו דבר. בסופו של דבר הוכרח לשלם את כל 

 האלף רובל, וקיבל את הכתב בחזרה.

האשה פנתה לאותו יהודי וביקשה לראות את פני הצדיק מאפטא. האיש נעתר לבקשתה והם נסעו לאפטא. 

אמרה: "אני אמנם שמחה שהתגלגלה על ידי זכות לעזור לאותו יהודי עני, אבל כאשר נכנסה האשה לרבי, 

 שאלה אחת מטרידה אותי בכל זאת: "האם העולם הבא של בעלי שווה באמת אלף רובלים?" הרבי השיב:

"כאשר מכר את העולם הבא שלו בעד רובל, לא היה העולם הבא שלו שווה אפילו אותו רובל... וכאשר קנה 

הבא שלו תמורת אלף רובלים, ובכך סייע לאותו יהודי עני להשיא את בתו, העולם הבא שלו  את העולם

 שווה הרבה הרבה יותר מאלף רובלים!".

אדם וחוה נבראו בצורה אידיאלית שניהם דבוקים אחד לשני עושים הכל ביחד חווים הכל ביחד אבל הקב"ה 

 בא ומנסר אותם ואז האשה נהיית כנגדו!

מפריעה לך לעשות את מה שאתה רוצה וזה נראה שהיא כנגדך אבל האמת היא שהיא עזר לפעמים האשה 

 מאוד גדול!

ּתֹו" מי אלו האויבים? כתוב  הרב פרץ זצוק"ל: ם אִּ לִּ ָביו ַישְּ יש ַגם אֹויְּ ֵכי אִּ צֹות ה' ַּדרְּ רְּ כתוב במשלי )טז,ז(: "בִּ

ֵשי ֵביתֹו"  יש ַאנְּ ֵבי אִּ ה שתעשה משהו הוא גורם לאשתך להסכים עם זה! אם כשה' רוצ–במיכה )ז,ו(: "ֹאיְּ

 !האשה מאוד מתנגדת )ויכול להיות שהיא אפי' לא תדע להסביר לך למה...( כנראה שה' לא רוצה אותך שם

צריך להיזהר לא להיות כפויי טובה לקב"ה על המתנה הזאת! ולדעת להעריך אותה מאוד מאוד אפי' 

 !!שלפעמים זה קצת קשה תמיד זה לטובה!



  



  



  



 



 

El Juego de la Culpa 
Mientras vivían en el Jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer y disfrutar 

de todo lo que había allí. Sólo debían abstenerse de comer del “Árbol del Conocimiento del 

Bien y el Mal”. Una serpiente vino y tentó a Eva para que comiera del árbol. Después de que 

comió del árbol, ella le dio a probar también a Adán. Cuando Dios enfrentó a Adán y Eva por 

la flagrante transgresión… 

“El hombre dijo, ‘La mujer que Tú me diste, ella me dio de comer del árbol y yo comí’. Y la 

mujer dijo, ‘La serpiente me engañó, y yo comí’”. (Génesis 3:12-13) 

Una Lección de Vida 

Cuando las personas hacen algo malo, usualmente reaccionan instintivamente ya sea 

defendiéndose a sí mismas o culpando a otras personas o a las circunstancias por lo que 

hicieron. 

Por eso cuando Dios le preguntó a Adán por qué comió del árbol, lo primero que hizo Adán fue 

ponerse a la defensiva, diciendo que comió del árbol por culpa de ‘La mujer que Tú me 

diste’… De acuerdo a Adán, el pecado no fue un resultado de sus propias decisiones; sino que 

fue producto de lo que Dios hizo. 

Y cuando Eva fue confrontada por sus acciones, ella también se rehusó a tomar 

responsabilidad por sus decisiones de libre albedrío, y en cambio dijo‘La serpiente me 

engañó’… Adán y Eva fueron castigados no sólo por no escuchar las instrucciones de Dios, 

sino que por acusar inmediatamente a otros y no tomar responsabilidad por sus acciones. 

Siempre es más fácil, más conveniente y mucho menos humillante, culpar a otras personas, 

circunstancias, o a la sociedad por cualquier decisión o acción negativa o destructiva que 

hagamos. Pero claramente, esto no es lo que Dios quiere. En cambio, Él desea que nosotros 

tomemos personalmente completa y total responsabilidad por las cosas que hacemos. 

La razón de esto es que no hay nada más poderoso y liberador que asumir personalmente 

responsabilidad por nuestras acciones. Esto es algo que cambia tu vida porque ahora tienes el 

poder de “elegir y ser” en lugar de estar atrapado en el “juego de la culpa”. Tienes el poder de 

elegir entre lo correcto y lo errado, entre el bien y el mal, entre la acción y la inacción. Nunca 

más serás víctima de las circunstancias, sino que te convertirás en un tomador de decisiones 



proactivo que –a través de tomar las decisiones correctas- se regenera nuevamente todos los 

días. 

Esto no es fácil de hacer porque declarar inmediatamente “yo estaba equivocado” es algo que 

va en contra de nuestra naturaleza. Pero cuando realmente puedes reconocer y admitir que tú 

–y sólo tú- eres responsable de tus acciones –y no los demás o las circunstancias- entonces 

habrás tomado completa responsabilidad y control de tu vida. Y cuando tomas completa 

responsabilidad por las cosas que haces, entonces has recobrado de vuelta tu vida y con la 

ayuda de Dios podrás hacer y ser cualquier cosa que hayas soñado. 

 

Recibir ayuda 
“Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a 

él”. (Génesis 2:18) 

 

Pregunta: 

¿Cómo es posible que Dios no haya sabido desde un comienzo que no era bueno que el 

hombre estuviera solo y que únicamente después de haberlo creado se haya percatado de 

este problema? ¿Acaso Dios no sabe todo de antemano? Y más aún, ¿cómo es posible que 

Dios haya creado algo que “no es bueno” en su estado natural? 

 

Respuesta: 

Es ridículo siquiera pensar que Dios puede no haber estado al tanto de este problema desde 

un principio, obviamente Dios sabía de antemano que el hombre necesitaba inexorablemente 

una compañera, no sólo para que la vida humana tuviera continuidad en la Tierra, sino que 

básicamente, para que el hombre pudiera emular la característica principal de Dios y se 

asemejara a Él a través de “dar”. 

Sin embargo, Dios sabía que Adam no apreciaría verdaderamente esta ayuda si no se 

despertaba primero en él una necesidad. Si bien Dios estaba al tanto de la necesidad, Él no 

podía satisfacerla forzosamente antes de que Adam se percatara de ella. 

De esta manera, si analizamos el texto (Génesis 2:18-20), veremos que ciertamente Dios 

quiso crear una ayuda para el hombre y desde un comienzo buscó activamente una instancia 

para hacerlo. Es por eso que después de crear al hombre en soledad, inmediatamente Dios le 

ordenó que nombrara a todos los seres vivos. Todos los seres vivos, macho y hembra, 

tuvieron que presentarse delante de Adam para recibir un nombre. De esta manera Adam 



entendería —después de ver la dinámica de la creación— que él también necesitaba 

urgentemente una compañera para cumplir su propósito en este mundo (ver 

Rashi, comentario a Génesis 2:20), en ese momento, el tomaría conciencia de su necesidad y 

Dios podría finalmente brindarle una ayuda. 

No es que Dios creó al hombre y luego se percató de que no era bueno que estuviera solo, 

eso es absurdo. El punto es que antes de crear a la mujer —es decir, antes de brindarle una 

ayuda— Dios quiso que el hombre anhelara esa ayuda, porque la única manera de recibir, es 

cuando entendemos y tomamos conciencia de que nos falta algo, solamente ahí podemos 

recibir realmente y apreciar lo que nos están dando. 

Aprendemos de acá una importante lección, y es que es imposible que recibamos ayuda 

mientras no sintamos realmente una necesidad, es imposible que escuchemos cuando aún no 

se ha despertado en nosotros una pregunta. 

Y es por eso que para lograr cualquier tipo de cambio, lo primero que debemos hacer es 

reconocer que tenemos una falta, y sólo ahí, podremos recibir ayuda. 

Fuentes: Jizkuni y Rabeinu Bejaye, comentario a Génesis 2:18 

 

 

LA ENVIDIA 

 Es una de las peores cualidades que una persona puede llegar a tener, tal y como está escrito 

en Pirké Avot que la envidia saca a la persona de este mundo, es decir no lo deja disfrutar de 

la vida como debería ser. 

  Se cuenta que una vez un rey le ofreció a una persona muy querida por él, entrar al depósito 

de los tesoros y que tomase como regalo una de las joyas, y le dijo que de aquello que saque 

de ese depósito le tocará el doble a su acompañante. Esta persona desafortunadamente tenía 

una mala cualidad: era muy envidioso. Una vez que entró, cada vez que encontraba algo 

especial le preguntaba al rey, si tenía algo que duplicara el valor de tal o cual objeto, y el rey 

le respondía afirmativamente. Así, sucesivamente, una vez que revisó todo el depósito optó 

por decirle al rey sácame un ojo, y el rey asombrado por su decisión le preguntó ¿y por qué? 

Para que a mi compañero le saques los dos. 

 Desde el principio Dios se preocupó por que no existiera la envidia dentro de su creación. Tal 

y como lo explica Rashí (Bereshit 2:7) en nombre del Midrash Rabá que explica a Rabí Shimón 

Ben Jalafta, ¿Por qué Dios creó al hombre compuesto de materia y espíritu? En el primer día 

creó al cielo y a la tierra. En el segundo día creó los siete firmamentos con sus ángeles 

respectivos. En el tercer día creó a las superficies terrestres. En el cuarto creó las 

constelaciones. En el quinto descendieron las aguas a la tierra. Vemos cómo se fueron 

alternando los días tanto para cosas terrenales, como para cosas celestiales. Por lo tanto, para 



evitar que exista la envidia dentro de la creación, creó al hombre combinándole como materia 

y espíritu, terrenal y celestial. Pero, desafortunadamente, las creaciones de Dios sí se 

envidiaron las unas a las otras. 

 Desde el principio del mundo vemos cómo la envidia no ha dejado de dañar y destruir por 

doquier.  

 Primeramente, de los ángeles para el hombre. Dios creó a los ángeles en el segundo y quinto 

día, tal y como lo trae el versículo (Bereshit 1:20) “…y ave que vuele sobre la tierra, sobre la 

faz de la expansión de los cielos”. Esta última parte se refiere a la creación de los ángeles. Y 

así también lo explica el Zohar.  

 Al día siguiente de haber sido creados, Dios le preguntó a ellos, ¿crearemos al hombre?, 

inmediatamente los ángeles se celaron del hombre y no quisieron que fuese creado, tal y como 

lo explica Pirké De Rabí Eliézer (Perek 17), y los ángeles dijeron “Ma Adam Vatedaehu… Adam 

le hebel Damá - Eterno, ¿qué es el hombre, para que le conozcas bien? ¿Qué es el hijo del 

hombre, para que Tú le aprecies bien?” (Tehilim 144:3). 

 Y por causa de esta envidia, los ángeles se dirigieron al Satán y le pidieron que mal influyera 

al hombre y le causara pecar. Y desgraciadamente hasta el día de hoy seguimos sufriendo las 

consecuencias de esa envidia. 

 En segundo plano, veremos la envidia que tuvo Javá. Cuando pecó y comió del fruto prohibido, 

se dio cuenta instantáneamente de su error. La pregunta que se hace es, entonces: ¿Por qué 

vino a darle de comer también a Adam? Pirké De Rabí Eliézer (Perek 13) y Rashí (Bereshit 

3:6) explican que cuando Javà se dio cuenta del pecado que hizo, pensó que moriría. Y que 

en consecuencia Dios le crearía a Adam otra. Entonces decidió Javà que Adam también 

muriera, con tal de no ser reemplazada por otra mujer, y lo sedujo para que comiera él 

también. 

 Vemos hasta donde puede llegar la envidia, incluso entre marido y mujer. 

 Posteriormente hubo la envidia entre Cain y Hebel. El primer asesinato en el mundo fue 

causado por la envidia, ya que cuando Hebel trajo su ofrenda a Dios, después que Kain, Dios 

aceptó la de Hebel y no la de Kain. Otro de los motivos de envidia que tenía Kain para con su 

hermano Hebel, era que él había nacido con una gemela, sin embargo Hebel había nacido con 

dos. Y no solo eso sino que una de las gemelas que nacieron junto con Hebel era igual de bella 

que su madre Javà. Por lo tanto, optó por asesinarlo primero porque su ofrenda no había sido 

aceptada como la de su hermano, y segundo, porque quería quedarse con las mujeres de su 

hermano que eran más bellas que la suya. Incluso entre hermanos vemos cómo la envidia no 

los deja vivir, hasta el punto de ser capaz de asesinar uno al otro. 

 Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Cómo podremos controlar ese sentimiento 

de desear para nosotros mismos lo mejor que exista, lo que aparentemente nos parece 

normal? Cuando alguien tiene algo que el otro no tiene, automáticamente lo envidia, a pesar 

que la Torá escribió: No codiciarás y no desearás. ¿Cómo podremos sobreponernos ante tal 

situación? 

 La respuesta viene dada con un ejemplo. Había una vez un hombre que tenía envidia de su 

compañero que tenía unos lentes, cuya montura era bañada en oro puro, y las de él eran de 

un material sencillo. La diferencia está en que el lente de su compañero era número diez y la 

de él era número tres. ¿Qué pasaría si éste se pusiera los lentes de su compañero? 

Lógicamente se tropezará en cualquier momento y caerá, ya que esos lentes no son apropiados 



para sus ojos. Entonces, ¿qué es lo único que él envidia?: la montura. He aquí el error, 

nosotros siempre pensamos que se pueden separar los lentes de la montura, y no es así ya 

que eso viene unido y pegado, con la misma montura de oro puro. 

 Lo mismo nos ocurre a diario a nosotros con el resto de las cosas, cuando observamos que 

nuestro compañero tiene algo bueno debemos de entender que seguramente con eso bueno 

viene algo no tan bueno. Todos recibimos cosas de Dios buenas y no tan buenas. Por ejemplo, 

uno que es millonario, pero tiene miles de problemas. Bello o bella, pero divorciado o 

divorciada. Tiene un carro nuevo, pero amargado con su esposa. ¿Verdaderamente quisieras 

tener ese carro bonito, pero con problemas en casa? Lógicamente que no, ni siquiera el olor 

a carro nuevo quisieras. 

 Con esta nueva visión aprenderemos a alegrarnos con lo que Dios nos da, sin realmente llegar 

a sentir envidia por el otro. 

 Para culminar, voy a citarles una fábula. Una vez había una paloma volando por el cielo y vio 

a una guacamaya bellísima, llena de colores exóticos, grande, cantaba, hablaba y bailaba. Al 

ver esto, la paloma sintió envidia ya que ella no tenía colores, sino blanco y negro, que era 

pequeñita, que no hablaba ni cantaba. Al rato vino un cazador y atrapó a la guacamaya. Al 

ver esto, la paloma reaccionó y se arrepintió por lo que dijo, ya que si llegase a ser tan bonita 

como la guacamaya estuviese ahora mismo enjaulada por el resto de su vida. Agradeció a 

Dios que no la hizo guacamaya y la hizo paloma. 

 De igual forma debemos nosotros saber que no todo lo que brilla es oro, no todo lo bueno es 

realmente bueno. Dios te dio exactamente medido lo que es bueno para tí, para tu misión en 

esta vida. Tú necesitas lentes número tres y no diez, incluso que la montura del número diez 

sea de oro. 

 Por eso nosotros bendecimos a los novios en el día de su boda “Sameaj Tesamaj Reim Ahubim 

Kesamejaja Yetzirjá BeGan Eden – Con alegría se alegrarán compañeros amados, como los 

alegró su creador en Gan Eden”. Es decir que Dios alegre a los novios tal y como fueron felices 

Adam y Javà (antes del pecado), ya que no había de quién sentir envidia, para Adam su mujer 

Java era la más bella “en comparación con los monos que habían allá, Javá era la número 

“1”. El mejor esposo del mundo era Adam, la mejor casa del mundo era la de ellos. Porque 

cuando no hay de quien sentir envidia verdaderamente se llega a la felicidad. 

 “Que sea la voluntad de Dios que abra nuestros ojos, veamos lo bueno que nos ha dado y 
que sepamos valorar lo que tenemos. Que siempre nos alegremos con los nuestros. Amén”. 

 

 

 


