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הקדמה

הקדמה

הגאון  סבי  את  שאלתי  לתורה,  מחודשים  פירושים  לכתוב  כשהתחלתי 
הוא  להלכה.  נוגע  חז"ל במה שאינו  כדברי  לפרש שלא  זצ"ל האם מותר 

השיב: "מותר, בתנאי שהכוונה היא להרבות ביראת שמים".

כן כתב 'אור החיים' בהקדמתו לתורה: "ולפעמים אמשוך בקסת הסופר 
שאין  דעתי  גליתי  וכבר  חז"ל.  מדרשת  משונה  בדרך  הכתובים  בפשטי 
נתונה  נימא, אלא שהרשות  כמלא  אפילו  על הראשונים  ח"ו  חולק  אני 
"והגם  כתב:  האזינו  פרשת  ובתחילת  ולזורעה".  לעובדה  תורה  לדורשי 
שקדמוננו בחרו דרך אחרת, כבר אמרנו שע' פנים לתורה, ובענין האגדה 
יכולים לפרש הגם שיהיה הפירוש מנגד לדבריהם, כל שאין הניגוד בדברי 
נתונה  "הרשות  טוב':  יום  'תוספת  בעל  לפניו  כתב  לכך  בדומה  הלכה". 
לפרש במקראות, כאשר עינינו רואות ִחבורי הפירושים שמימות הגמרא, 
אלא שצריך שלא יכריע ויפרש שום דין שיהיה סותר דעת בעלי הגמרא" 

)תוספת יום טוב, נזיר ה ה(.

בשנת תשנ"ב הוצאתי לאור את החלק השני של שו"ת 'בני בנים' וצירפתי 
של  הראשיים  רבניה  שני  פירושי.  של  המקורית  המהדורה  את  אליו 
ירושלים סמכו ידיהם על השו"ת, ובדבריהם התייחסו גם לפירוש. הג"ר 
שלום משאש ז"ל כתב: "גם מול סוף, תוכו רצוף חידושים וביאורים על 
התורה, מוסברים ומושכלים, מלאים זיו ומפיקים, בבקיאות מלאה בביאור 
המילים ודקדוק הלשון וביאור העניין. דבר נפלא וחדש מאד, כל הרואה 
ישתאה". והג"ר יצחק קוליץ ז"ל כתב: "...וגם הוסיף קונטרס על התורה – 
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ואכן כמתכונתו בראשון כן מתכונתו בשני... צולל במים אדירים ומעלה 
פנינים יקרים, חידושים וביאורים ערבים בטוב טעם ודעת". 

רביעי בתשס"ה,  וחלק  בנים' בתשנ"ח  'בני  הופעת חלק שלישי של  עם 
בצורך  אז  הרגשתי  לפירוש.  והשלמות  הוספות  מקצת  עמהם  הופיעו 
זמין  פירוש  שיהיה  לכל:  ומעל  החלקים,  את  חדשה שתאחד  במהדורה 
עיבודו  ידי  על  והן  אחד,  בספר  ריכוזו  ידי  על  הן  הרחב,  לציבור  ונגיש 
מחדש בסגנון קל וקליל, ללא ויתור על רמתו ותוכנו. את מלאכת העיבוד 
הוסיף משלו,  הי"ד אשר  איתם שמעון  הרב  בני  על עצמו באהבה  קיבל 

וכבר יצא לו שם, בחייו ובמותו, בחיבוריו המעמיקים. 

ישבנו  כלולותנו  בראשית  איך  נעורינו,  חסד  לך  זכרתי  אומר:  ולאשתי 
כגדול.  קטן  דבר  כל  על  ושאלנו  פרשת השבוע,  על  ועברנו  בלילי שבת 
קראנו את הפרשה הבאה.  ובסעודה שלישית  בבוקר,  עשינו בשבת  וכן 
הרבה מן השאלות ששאלנו בתחילת השבת תירצנו לקראת סופה. מאותן 
השבתות יצא גרעין הספר הזה וכמה וכמה מפירושי אשתי מוטמעים בו.

•

עיקרו של ספר זה הוא המהלכים. בסוף כל פרשה הוספתי פירושים קצרים 
במדור מיוחד בשם "חיבה יתירה", נוטריקון "חידושים בפשט התורה".



מהלכים במקרא



13

במקום מבוא

יתרונו של הפשטן

כמוגבל  בעל הפשט  לראות את  פרשנות המקרא מקובל  על  בהסתכלות 
ואילו בעל  והעלילה,  ידי הלשון  על  כבול  לעומת עמיתו הדרשן. הפשטן 
הדרש והדרוש חופשי לקשר בין עניינים שונים, לצרף צירופים מפתיעים, 
לצייר פרטים רבים שאינם מופיעים בכתוב ולהעשיר את המקרא כיד ה' 

הטובה עליו.

אכן, לא חסרים חיבורים על התורה בדרך הפשט שהם אפרורים וחסרי 
דמיון. אנו עדים בימינו לספרים המאריכים בניתוחים לשוניים סטריליים, 
לתחושה  כלום  ולא  הנעשה  להבנת  מעט  אך  המוסיפים  רקע  בתיאורי 
הדתית ולהארתו של הקורא, ובהסברים מסוגים שונים שאינם מושכים 
על  הללו  זונח את הספרים  אפוא, שהקורא  פלא,  אין  ואינם משכנעים. 

המדף וחוזר ל'מקראות גדולות' הישן והמוכר.

אולם תאור זה מציג בצורה מעוותת את פעילותו מרחיבת האופקים של 
ה'נרטיבי'  הסתום  בתורה –  המקרא.  של  העלילתיים  בחלקים  הפשטן 
וגם כשפרטי  בכתוב,  מן הנעשה מפורט  רק מקצת  על המפורש;  מרובה 
המעשה מבוארים, הגורמים והמניעים שמאחורי ההתרחשויות בדרך כלל 
עוסק  שהוא  בכך  דווקא  נעוץ  הפשט  בעל  של  כוחו  סתומים.  נשארים 
ב'אמת' של הסיפור. מסוגל הוא לחדור לאמתו של המעשה המסופר, עד 
שמופיעה אצלו תחושה שאכן כך היו פני הדברים: אילו היה שם, כך הם 
אינטואיציה  גדושה של  מידה  לבעל הפשט  דרושה  כך  נראים! לשם  היו 
הרמזים  את  לפענח  כדי  הנחוץ  מחודד,  בלשני  חוש  וכן  דמיון,  ויכולת 

שבכתוב, לשחזר ולמלא את החסר. 
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מהלכים במקרא

הפשט  בעל  זו?  מבחינה  הדרשן  לבין  הפשטן  בין  מבדיל  כן,  אם  מה, 
יג  בויקרא  רשב"ם  )כלשון  האדם  בני  בדרכי  הבנתו  פי  על  לפרש  חייב 
ב: "בקיאות דרך ארץ של בני אדם"(, ולכן הוא 'מוגבל' על ידי הסבירות 
כוחו,  את  לו  שמעניקה  היא  זו  הגבלה  אולם,  לו.  המוכרת  והמציאות 

ומאפשרת לפרשנות שלו להיות מעוגנת בכתוב.

כדוגמא ניקח את מגדל בבל: 

ַוֹּיאֶמר ה'  ְּבֵני ָהָאָדם.  ַוֵּיֶרד ה' ִלְרֹאת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו 
ִיָּבֵצר  ֹלא  ְוַעָּתה  ַלֲעׂשֹות  ַהִחָּלם  ְוֶזה  ְלֻכָּלם  ַאַחת  ְוָׂשָפה  ֶאָחד  ַעם  ֵהן 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ְׂשָפָתם  ָׁשם  ְוָנְבָלה  ֵנְרָדה  ָהָבה  ַלֲעׂשֹות.  ָיְזמּו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֵמֶהם 
ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו. ַוָּיֶפץ ה' ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו 

ָהִעיר )בראשית יא ה-ח(. ִלְבֹנת 

דומה שסיפור זה מעולם לא נתפרש על פי נסיון של בני אדם, והוא עטוף 
בערפילים של קושיות. כיצד ניתן לצייר מציאות שבוקר אחד קמו אנשים 
אם  אף  שונות?  שפות  דיברו  רעהו? שפתאום  שפת  את  איש  הבין  ולא 
נאמר שהכל היה בדרך ניסית, עדיין קשה לדמיין מה היה שם. מי לא הבין 
את מי – איש את קרובו, בעל את אשתו, או שמא כל בני משפחה אחת 
וכמה שפות  בני משפחה אחרת?  ורק לא את  זה,  זה את  המשיכו להבין 
נוצרו שם – אם היו אלפי משפחות, האם דיברו אלפי שפות? ומדוע לא 

ניסו ללמוד מחדש שפה משותפת? 

לכן, פירשנו את פרשיית מגדל בבל באופן שונה לגמרי. על בסיס השימוש 
י' הסקנו שבלבול  השיטתי במילה 'שפה' בפרק י"א לעומת 'לשון' בפרק 
בלבול  אלא  דיברו –  שבה  הלשון  שינוי  היה  לא  בבל  במגדל  השפות 

הדיעות, כי נתגלעו ביניהם מחלוקות. 

לפי זה התמונה משתנית לגמרי. דור הפלגה חוזר לבמת הפשט. לא עוד 
סיפור מנותק מנסיוננו בחיים, אלא מאורע שבנקל ניתן לדמיינו – וחשוב 

מכל, הפירוש מושתת על דיוק חזק בלשון המקרא 'שפה'.

תיאורן של  על שלד  וגידים  עור  להלביש  הוא  נוסף של הפשטן  תפקיד 
דמויות המקרא, על מנת להבין את שיקוליהם עד כדי שנדמה שהיכרנו 
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אותם מקרוב. כדוגמא נקח את אברהם אבינו, המסרב לקחת את הרכוש 
שמציע לו מלך סדום: 

ַוֹּיאֶמר ֶמֶלְך ְסֹדם ֶאל ַאְבָרם ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלְך. ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם 
ֶאל ֶמֶלְך ְסֹדם ֲהִריֹמִתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ִאם ִמחּוט 
ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלְך ְוֹלא ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת 

ַאְבָרם )בראשית יד כא-כג(.

הפרשנים הציעו מגוון טעמים לסירובו של אברהם: רש"י פירש שאברהם 
פירש  רמב"ן  להעשירו;  הבטיח  שהקב"ה  כיוון  רכוש  ליטול  נזקק  לא 
החיים'  'אור  בעל  לה';  וחרם  הקדש  מהרכוש  לעשות  ביקש  שאברהם 
כתב שאברהם לא רצה שיאמרו עליו שהוא להוט אחר ממון. ברם, נאמר 
שאברהם דחה את הצעת מלך סדום בנימוק של "ְוֹלא ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי 

ֶאת ַאְבָרם", ואין רמז לטעמים שכתבו המפרשים. 

ויש עוד פרטים מוקשים בסיפור זה: מדוע מיהר מלך סדום לוותר על כל 
רכושו, מבלי להתמקח? ומה היה אכפת לאברהם מה יאמר מלך סדום? 
ואבימלך,  מפרעה  מתנות  קיבל  אברהם  הלוא  ועוד,  שיגיד!  מה  שיגיד 

ומדוע לא הסכים לקבלן דווקא ממלך סדום?

ארבעת  של  מנקמתם  חשש  סדום  שמלך  ביארנו  אלה,  שאלות  לאור 
רצה  סדום  מלך  לכן  השמידם.  לא  אך  אברהם  הניס  אותם  המלכים, 
שאברהם יהיה לו אסיר תודה, כדי להבטיח את עזרתו אם יותקף שנית. 
לכן ירצה מלך סדום לפרסם את המתנה שביקש לתת לאברהם, ואברהם 

סירב לקבלה כדי ש"לא תאמר".

מלבד היותו הסבר נאה לשיחתם של אברהם ומלך סדום, פשט זה מגלה 
ושאר  נאמן  תמים,  צדיק,  רק  לא  אברהם.  של  לאישיותו  חדשות  פנים 
ניתן לשער  הנולד.  ורואה את  זהיר, מציאותי  גם  סגוליות, אלא  מידות 

שבדור אחר הוא היה משמש כשר-חוץ מעולה.

בלי להכביר בדוגמאות ניתן לסכם את ייחודו של בעל הפשט. אם ייטיב 
עשוי  שמים,  לעזרת  ויזכה  בפרשנותו  ותבונה  דמיון  יטביע  במלאכתו, 
הוא לעמוד נפעם ונרגש מול גילויו כמו ארכיאולוג המגלה שריד מימים 
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שעברו. הפשטן הולך בעקבות האבות ומתבונן במעשיהם עד שנדמה לו 
שהם נשקפים למולו. חושף הוא עובדות ופרטים שהיו ספונים אלפי שנים. 

הבנתו  פי  על  במקרא  פשט  לומד  דור  וכל  ננעלים,  אינם  הפשט  שערי 
לו  היה  ]רש"י[ שאילו  לי  "והודה  המפורסמים:  רשב"ם  וכדברי  ונסיונו, 
פנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים, לפי הפשטות המתחדשים בכל 
יום" )בראשית לז ב(. כעמיתו הדרשן כך בעל הפשט, מוצא במקרא מקור 

בלתי נדלה לחידוש ולדמיון. 
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מהלך א: הבריאה
ַעל  ְמַרֶחֶפת  ֱאֹלוִהים  ְורּוַח  ְתהֹום  ְּפֵני  ַעל  ְוֹחֶׁשְך  ָוֹבהּו  ֹתהּו  ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ 
ָהאֹור  ֶאת  ֱאֹלוִהים  ַוַּיְרא  אֹור.  ַוְיִהי  אֹור  ְיִהי  ֱאֹלוִהים  ַוֹּיאֶמר  ַהָּמִים:  ְּפֵני 
יֹום  ָלאֹור  ֱאֹלוִהים  ַוִּיְקָרא  ַהֹחֶׁשְך.  ּוֵבין  ָהאֹור  ֵּבין  ֱאֹלוִהים  ַוַּיְבֵּדל  טֹוב  ִּכי 

יֹום ֶאָחד )בראשית א ב-ה(. ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי  ָלְיָלה  ָקָרא  ְוַלֹחֶׁשְך 

סיפור הבריאה מקופל כולו בכמה עשרות פסוקים בתחילת ספר בראשית. 
ננקוט  אנו  להבנתם.  לחתור  ואין  היא שהעניינים טמירים  לכאורה הסיבה 
אין מקרא  כולה  חז"ל ש"בכל התורה  לדברי  גישה שונה, שלדעתנו מכוונת 
יוצא מידי פשוטו" )יבמות כד א ומקבילות(. בפרק הראשון שבתורה נשתדל 
למצוא התייחסויות לחומר וחלל, כוח המשיכה, אדם קדמון ועוד. יהי רצון 

שיצליח ה' דרכנו. 

1. בריאת האור והפעלת כוח המשיכה 

אֹור".  "]וַ[ְיִהי  ושוב  אֹור",  "ְיִהי  בתורה:  עצמו  על  חוזר  האור  בריאת  סיפור 
ֱאֹלוִהים  "ַוֹּיאֶמר  לכתוב  היה  יכול  אור,  רק שנברא  ללמדנו  ביקש הכתוב  לו 
ְיִהי אֹור" ולהמשיך ישירות: "ַוַּיְרא ֱאֹלוִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב", וממילא היינו 
על שני שלבים  ללמדנו  אֹור"  "ְיִהי  על  חוזר  אור! אך הכתוב  יודעים שנהיה 
היולי'  )'חומר  היסוד  היה  תחילה  שנוצר  ה'אור'  האור.1  בהתפתחות  שהיו 

1 וכך נאמר בזוהר: "ההוא אור, אפיק אור אחרא". ראו זוהר, תרומה, קכז ב. 
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בלשון הפילוסופים וחכמי הקבלה(, כלומר חומר ראשוני, בעל תכונה פיזיקלית 
המאפשרת יצירת אור; וה'אור' שנוצר אחר כך הוא האור הנראה לעין, שהופק 
ונראה שמדובר  בסיסי,  חומר  אותו  מהו  נתפרש  לא  היסוד הראשון.  מתוך 
ושאר  והכוכבים,  אור השמש  מופק  מימן שממנו   ,H הפשוט  הכימי  ביסוד 

היסודות מתחברים ונוצרים ממנו. 

איך התרחשה היצירה בפועל? תחילה היו החומר והחלל מעורבבים זה בזה. 
כוח  ָוֹבהּו". בשלב שני הפעיל הקב"ה את  "ֹתהּו  ע"י הכתוב  זה מכונה  שלב 
כוח  של  פעולתו  ַהֹחֶׁשְך".2  ּוֵבין  ָהאֹור  "ֵּבין  להבדלה  שהביא  הוא  המשיכה, 
המשיכה גרמה ל'אור' – כלומר לחומר ה'אור' הראשוני – להצטבר לעצמים 

מוגדרים, והמקומות שהתרוקנו מחומר נשארו חלל ריק. 

התכנסות החומר לעצמים יצרה לחץ וחום, והוא שגרם ליצירת אור הנראה 
רציף  תהליך  המאורות,  היווצרות  תהליך  החל  וכך  אֹור".  "ַוְיִהי  לעין – 
זו  מסיבה  הרביעי.  ביום  והושלם  בראשית  ימי  ארבעה  פני  על  שהשתרע 
כֶיתר מעשי הבריאה,  יצירת האור ביום הראשון,  כן' לאחר  'ויהי  נכתב  לא 
מובן  גם  לכך  הושלמה.3 בהתאם  פירושו שהיצירה המסוימת  ֵכן"  "ַוְיִהי  כי 
כיצד נאמר "ַוְיִהי אֹור" כבר ביום הראשון, לפני השלמת התהליך. כי יצירת 
המאורות החלה ביום הראשון, וכבר אז הם הפיקו אור, אך הם הושלמו רק 
ראשון –  ביום  "מאורות שנבראו  באומרם:  חז"ל  כוונת  זוהי  הרביעי.  ביום 

ולא נתלו עד יום רביעי" )חגיגה יב א(.

תליית המאורות, במושגים שלנו, היא סידור מערכת גרמי השמים. עד היום 
הרביעי התייצב כדור הארץ במסלולו הנוכחי סביב השמש, וכן הירח סביב 
ְוָׁשִנים",  ּוְלָיִמים  ּוְלמֹוֲעִדים  ְלֹאֹתת  "ְוָהיּו  נאמר:  כך  וכן הלאה.  כדור הארץ, 
ופירושו שנקבעו גם מהירות כדור הארץ סביב צירו, זווית הנטייה שלו כלפי 
השמש, משך הזמן בו הוא מקיף אותה ומשך הזמן בו הירח מקיף אותו – 
והלבנה,  החמה  ליקוי  שהם  ה'אותות'  את  הקובעים  הגורמים  אלה  שהרי 

2 מהו חושך זה? הזוהר, רמב"ם ורמב"ן פירשו שמדובר ב'אש שחורה', כלומר בלתי נראית. 

במושגים שלנו ניתן להסביר שאש בלתי נראית זו היא הקרינה הקוסמית שנוצרה עם בריאת 
היקום, או שהיא ה'חומר האפל' הבלתי-נראה.

3 כל מה שציווה הקב"ה בוודאי התבצע! יש שפירשו שהאור הראשוני נגנז ולכן לא נכתב 

עליו 'ויהי כן', ורמב"ן פירש על דרך הפשט שהאור הראשוני לא עמד בתכונתו כשאר ימים. 
אנו הרחבנו דברים אלה.
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ה'מועדים' שהם החודשים הנקבעים על פי מהלך הירח, ה'ימים' שנמדדים 
לפי  וה'שנים' שנקבעות  עצמו,  סביב  כדור הארץ  בו מסתובב  הזמן  פי  על 

משך התקופה בה מקיף כדור הארץ את השמש.

לאחר שנוצר האור נאמר "ַוַּיְרא ֱאֹלוִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב" )בראשית א ד(. 
פירוש הדבר שהאור היה טוב ומועיל. כך נאמר גם בסיום שאר הימים: 
"ַוַּיְרא ֱאֹלוִהים ִּכי טֹוב", כלומר שהדברים שנוצרו באותו יום פעלו היטב 
והשתלבו בהצלחה עם הנבראים הקודמים, וכעת אפשר להתקדם ליצירה 
הבאה. דברים אלו מקבלים תוספת משמעות לאור השערת המדע שאילו 
כהוא-זה ממה שהם,  שונים  היו  וכדו',  האור  מהירות  כמו  חוקי הטבע, 

לא היה העולם שלנו יכול להתקיים. 

2. החלל

היעדר  נברא  גם  אלא  העולם,  בבריאת  מאין  יש  נוצר  החומר  רק  לא 
בינו  בריאת האור מספרת התורה שהקב"ה הבדיל  סיפור  החומר.4 לאחר 
ובין החושך. ניתן היה לחשוב שהחושך היה תמיד ורק האור הוא שנברא: 
הרי במקום שיש אור אין חושך, וכן להפך, וממילא לא נצרכה פעולה של 
הבדלה ביניהם. אמנם, על פי מה שפירשנו שה'אור' הראשוני שנברא הוא 
הוא המציאות  לבינו  האור  בין  ה'  מימן, החושך שהבדיל  היסוד הפשוט 
ההפוכה שנוצרה עתה: חלל ריק. האור הנראה נברא מהמימן, איפה שהחלל 
נברא מאפס.5 מהיות ה'יש' וה'אין' שניהם נבראים נגזרת המשמעות שלפני 
ואלה  עומק;  רוחב,  אורך,  קיימים ממדי מקום –  היו  לא  העולם  בריאת 

נוצרו כחלק ממעשה בראשית.6 

4 כדברי החזקוני: "החושך בריאה היא... אבל קודם לכן לא היה חושך ואור" )על בראשית 

א ב(. וכן אמרו חז"ל שחושך הוא אחד מעשרה דברים שנבראו ביום הראשון )חגיגה יב א(.
5 זוהי משמעות דברי המדרש: "אור שיש בו ממש כתיב ביה יצירה, חושך שאין בו ממש כתיב 

ביה בריאה" )ספר הבהיר, מובא בתורה שלמה בראשית א אות כג(. וכן בדברי הנביא מפורש 
שאף החושך נברא: "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶׁשְך" )ישעיהו מה ז(.

6 סעד לדברים אלה בדברי חכמים, כמו: "הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו" )בראשית 

רבה סח ט, ועוד מקומות(; "מלמד שברא אלקים מקום לאור ומקום לחשך" )אוצר מדרשים, 
עמ' 67(; "שברא שש פינות בעולם: מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה, מטה". 
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3. הזמן

עם בריאת המימן, כח המשיכה והחלל, באה בריאת הזמן: "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי 
ֹבֶקר יֹום ֶאָחד". 'אחד' ולא 'ראשון', כי לפניו לא הייתה אפשרות לתחום 

יחידות של ימים ולילות.7 

להמחיש במעט מציאות  אולם אפשר  זמן.  נטולת  לדמיין מציאות  קשה 
זו בהתאם להנחה שזמן הוא פועל יוצא של מהירות, שהיא משך התזוזה 
)מורה  וכפי שכתב הרמב"ם "הזמן נמשך אחר התנועה"  ממקום למקום, 
והזמן  "התנועה  א(:  א  )בראשית  הרד"ק  כתב  ובעקבותיו  יג(,  ב  נבוכים 
ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  "ֶאת  כי  מיקום אצל הקב"ה –  שייך  לא  הן כאחת". 
למקום,  תנועה ממקום  מושג של  ואין אצלו  כד(,  כג  )ירמיהו  ָמֵלא"  ֲאִני 

וממילא גם לא של זמן.8

4. ים ויבשה

בניגוד ליומיים הראשונים, בהם תוארה פעולת הבדלה – "וַיְַּבדֵּל ֱאֹלוִהים 
ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך"; "וַיְַּבדֵּל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר 
נאמרה הבדלה,  לא  ביום השלישי  ז( –  ד, שם  א  )בראשית  ָלָרִקיַע"  ֵמַעל 
אלא "יִקָּווּ ַהמַּיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה" )שם ט(. 
מדוע לא נקטה התורה בלשון הבדלה, כמו: ויבדל אלוקים בין המים ובין 
כוח  היא  פירושנו שההבדלה שבבריאה  לאור  זו מתחזקת  הארץ? שאלה 
המשיכה, והרי המים אכן נקווים למקומות הנמוכים על ידי כוח המשיכה.

כמו  'יתאספו',  פירושה  "יקוו"  המילה  עצמו.  בפסוק  נמצאת  התשובה 
'קו' הוא דבר  יז(.  ג  )ירמיהו  ם"  ִלירּוָׁשָלִִ ה',  ְלֵׁשם  ַהּגֹוִים,  ָכל  ֵאֶליָה  "ְוִנְקוּו 
המים  במסגרתו  המים,  למחזור  רומז  זה  במונח  והשימוש  המתמשך, 

7 בגמרא )חגיגה יב א( נאמר שאחד מעשרה דברים שנבראו ביום הראשון הוא "מידת לילה 

לפני הקב"ה  אך  חומריים ארציים,  במושגים  רק  זמן  שייך  הזמן. אמנם  כלומר  יום",  ומידת 
לא קיימת הגבלה זו, כפי שנאמר: "ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר" )תהלים צ ד(. 
"ְּכיֹום" – הווה, "ֶאְתמֹול" – עבר, "כי יֲעֹבר" – עתיד; מלמד שהווה, עבר ועתיד הם כאחד לפני 

ה'.
יודע כל מה  זו טמון גרעין ההבנה כיצד קיימת בחירה חופשית למרות שהקב"ה  8 בנקודה 

שהאדם עתיד לעשות: לגבי הקב"ה לא שייך עתיד, ומבטו על האדם אינו כרונולוגי. ראו עוד 
ברמב"ם הלכות תשובה ה ה, ובמדרש שמואל על מסכת אבות ג כא.
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מתאדים, מתעבים, יורדים כגשם, מחלחלים, זורמים לים ושוב מתאדים, 
וחזור חלילה; זה טבעם וזאת 'תקוותם' של המים.

אותה;  ועוזבים  אליה  חוזרים  בארץ,  הרף  ללא  כן, המים מתערבים  אם 
עשוי  מוצף  שהיה  ומקום  המים,  מקווי  גבולות  משתנים  אף  לעיתים 
כזאת  למציאות  להתייחס  אפשר  אי  וממילא  ולהפך9 –  יבשה  להיהפך 

בלשון הבדלה, כי אין הפרדה קבועה וברורה בין הים ליבשה. 

כל  את  המים  כיסו  ו-ח( שבתחילה  א  אליעזר  דרבי  )פרקי  פירשו  חז"ל 
כדור הארץ, ולאחר מכן החל המפלס לרדת והחלו לבצבץ הרים וגבעות, 
ובהמשך גם עמקים – וזה פירוש "ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה" )בראשית א ט(. אמנם, 
צבירה  במצב  היו  הארץ  את  בתחילה  שכיסו  שהמים  להסביר  גם  ניתן 
של גז – אדים וערפילים – וכך נשארו כל עוד היה הכוכב לוהט. לאחר 
שנתקרר כדור הארץ החלו המים להתעבות לנוזל, ועל ידי כוח המשיכה 
הם נקוו אל המקומות הנמוכים, שנהפכו לאוקיינוסים, ימות ואגמים – 

ואילו בשאר המקומות נתגלתה היבשה. 

5. חי וצומח

התורה אינה משתמשת בלשון אחידה כדי לתאר את ציוויי הקב"ה במעשה 
ואילו אחרים  "ְיִהי";  הָוויה:  בלשון  נפתחים  מן התיאורים  הבריאה. חלק 
עומד מאחורי  מה  הלאה.  וכן  "ִיְׁשְרצּו",  "ַּתְדֵׁשא",  "ִיָּקוּו",  פעולה:  בלשון 

הבדלי הניסוח?

כשנשווה את המצבים לגביהם נאמרה כל לשון, נמצא ש"ְיִהי" נאמר על 
עולם הדומם: "ְיִהי אֹור", "ְיִהי ָרִקיַע", "ְיִהי ְמֹאֹרת" – ואילו לשון הפעולה 
"ּתֹוֵצא  ַהַּמִים",  "ִיְׁשְרצּו  ֶּדֶׁשא",  ָהָאֶרץ  "ַּתְדֵׁשא  והחי:  הצומח  על  נאמרה 

ַחָּיה" וכן הלאה.  ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ 

משורש  הוא  "ְיִהי"  שכן  זו.  חלוקה  לפי  בהחלט  מובנים  הלשון  שינויי 
'הָוויה', כלומר דבר יציב שנמצא תמיד בהווייתו – ולכן נאמרה לשון זו 
על דברים שקיימים עד היום בצורה שבה נבראו ולא התחלפו, כגון הארץ, 

9 וכן אמר הנביא ישעיהו "ֵהן ְּבַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים, ָאִׂשים ְנָהרֹות ִמְדָּבר" )ישעיהו נ ב(, וכן "ָאִׂשים 

ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים" )ישעיהו מא יח(.
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ומתחלפים  דינמיים  הם  והחי  הצומח  זאת,  לעומת  והכוכבים.  השמים 
עתיד,  בלשון  פעולה,  בתור  נאמר  בריאתם  על  הציווי  ולכן  לדור,  מדור 
זמן הארץ ממשיכה  ובכל  ושנה תדשא הארץ דשא מחדש,  בכל שנה  כי 
להוציא ולכלכל חיים. אם לגבי המים נאמרה לשון פעולה, "ִיָּקוּו ַהַּמִים" 
)בראשית א ט(, הגם שאינם חי או צומח, כי מחזור המים ממשיך תמיד. 

זהו "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

6. אדם קדמון

הייתכן שאדם קדמון קדם לאדם הראשון? נאמר בתורה: "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלוִהים 
זהירות  זה מצריך  פסוק  כו(.  א  )בראשית  ִּכְדמּוֵתנּו"  ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם  ַנֲעֶׂשה 

לפרשו. 

'בריאה', אלא לשון 'עשייה' —  בתחילת בריאת האדם לא נאמרה לשון 
שפירש  כפי  מאין,  יש  עשייה  משמעותה  'בריאה'  ָאָדם".  "ַנֲעֶׂשה 
שכן  מיש,  יש  נוצר  האדם  גוף  ואילו  כו(,  שם  א,  א  )בראשית  רמב"ן 
כן,  אם  לפניו.  שנעשו  לו,  הקודמים  החיים  מבעלי  התפתח  גופו 
שהבריאה  לפי  בצלמו?  האדם  את  ברא  שהקב"ה  בסמוך  נאמר  מדוע 
יש  נבראה  אכן  וזו  האדם,  של  לנשמתו  מתייחסת  אלוקים   בצלם 

מאין. 

את  אלוהים  "ויברא  ואילו  הידיעה,  ה"א  ללא  אדם"  "נעשה  נאמר  לכן 
'אדם',  נוצר מסתם  האדם" בה"א הידיעה, לומר ש'האדם' הנברא בצלם 
רמב"ן, שבתחילה  ע"י  כבר  הועלתה  זו  'האדם הקדמון'. אפשרות  והוא 
נוצר גוף האדם עם "נפש התנועה" כשאר החיות, ורק לאחר מכן הוכנסה 
את  המפרט  במדרש  גם  נאמר  כך  ז(.  ב  )בראשית  משכלת"  "נפש  בו 
על  גולם  העמידו  "בשישית  היום:  לשעות  בהתאם  האדם  יצירת  שלבי 
כלומר  כג(.10  אות  כהנא  דרב  )פסיקתא  נשמה"  בו  זרק  רגליו, בשביעית 
בו  יותר הוכנסה  ורק מאוחר  נוצר עם חיּות, כבעל תנועה,   שגוף האדם 

נשמה. 

דברים  "שבעה  כמו  שלמות,  חסרת  בריה  אלא  דומם  גוף  אינה  'גולם'  המילה  10 משמעות 

בגולם" )אבות ה ז(.
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7. השלמת הבריאה 

אצל כל הברואים נאמר "ַוְיִהי ֵכן" לאות השלמת עשייתם, פרט לשלושה: 
ביום הראשון לגבי האור, מפני שיצירת המאורות נמשכה עד ליום הרביעי; 
אחרי בריאת בעלי החיים ביום החמישי, כיוון שבריאתם נמשכה עד ליום 

ֵכן"; ואחרי בריאת האדם. "ַוְיִהי  השישי, שאז נאמר 

לפני  אך  החיים,  בעלי  שאר  יצירת  בסוף  ֵכן"  "ַוְיִהי  נאמר  השישי  ביום 
בריאת האדם, היות ונשמת האדם הינה בריאה נפרדת שלא השתלשלה 
מבעלי החיים האחרים. למה לא נחתמה בריאת האדם בביטוי "ַוְיִהי ֵכן"? 
ימיו  כל  עמל  והאדם  נשלמה,  לא  אלוקים  בצלם  האדם  מפני שבריאת 

להידמות לבוראו ואינו יכול. 

8. האקולוגיה

הבריאה,  פעולות  שאר  את  החותם  הפסוק  במקום  הבריאה,  בסיכום 
שהאלוהים ראה כי טוב, על הבריאה בשלמותה נאמר שהקב"ה ראה את 
גדול מסך  כי השלם  "טוב מאד"?  ְמֹאד". למה  טֹוב  "ְוִהֵּנה  כל אשר עשה, 
חלק  כל  יותר מאשר  מוצלחת  בצורה  פעלה  המוגמרת  והבריאה  חלקיו, 
בנפרד. זוהי תמצית האקולוגיה: כל חלק מהבריאה תלוי בחלקים אחרים, 
והפוגע באזור אחד או המכחיד זן אחד פוגע לא רק ב'טוב' המקומי אלא 

גם ב'טוב מאד' העולמי.

עד כאן מעשה בראשית, ועד כאן אי אפשר לפרש על פי "דרך ארץ של בני 
אדם", שהיא התנהלות הבריות אלה עם אלה. מכאן ואילך זו תהי דרכנו. 

מהלך ב: הצורך ב'עזר' 

ַוְיַצו ה' ֱאֹלוִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת 
ה'  ַוֹּיאֶמר  ָּתמּות  ִמֶּמּנּו מֹות  ֲאָכְלָך  ְּביֹום  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ֹתאַכל  ָוָרע ֹלא  טֹוב 
ֱאֹלוִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו... ַוִּיְקָרא ָהָאָדם 
ֵׁשמֹות ְלָכל ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוְלָאָדם ֹלא ָמָצא 
ְלִאָּׁשה  ָהָאָדם  ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ַהֵּצָלע  ֶאת  ֱאֹלוִהים  ה'  ַוִּיֶבן  ְּכֶנְגּדֹו...  ֵעֶזר 

ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם. )בראשית ב טז-יח כ, כב(
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שניים-עשר פסוקים מפרידים בין בריאת האיש לבין בריאת האישה. בניגוד 
למה שהיה מתבקש, לא ברא הקב"ה את האיש והאישה באותו זמן ואף 
)2( שם אותו בגן  )1( ברא את האדם,  לא מיד בזו אחר זה. אלא הקב"ה 
 )4( ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמֶּמּנּו", ורק אז  )3( ציווה אותו "ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב  עדן, 
הכריז כי "ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו" )5( והביא לפניו את החיות. ובסופו 

)6( ברא את חוה.  של דבר 

לאכול מעץ  לא  לציווי  כמענה  נבראה  ברורה – האישה  המסקנה מכאן 
מצד  הכרחי  גם  אלא  הפסוקים,  מסמיכות  רק  לא  ברור  הדבר  הדעת. 
כלום  דבר,  לאדם  היה חסר  לא  עדן?  בגן  טוב"  "לא  לו  היה  וכי  ההגיון: 
האדם  של  מצבו  העץ.  מן  לאכול  לא  שנצטווה  עד  חייו  על  העיב  לא 
על  ולהתגבר  להתמודד  נאלץ האדם  אז  רק  הציווי –  השתנה אפוא עם 
המצווה  לקיים את  לו  לעזור  שותף,  הקב"ה  לו  נתן  לכך  בהתאם  יצרו. 

האלוהית.11 

יתרו  אמר  כאשר  במקרא.  ממקבילות  זו  לפרשנות  ראיה  להביא  ניתן 
למשה "ֹלא טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה" )שמות יח יז(, הוא לא הטיל ספק 
בכוונותיו הטובות של משה, אלא טען שמשה ייכשל בנסיונו לשפוט את 
העם לבדו. כמו כן, דבריו של דוד לאבנר "ֹלא טֹוב ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת" 
)שמואל א כו טז( מותחים ביקורת על חוסר יעילותו של אבנר בהגנה על 
שאול. מכאן שכוונת האמירה "ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו", היא: לא ראוי 

לצוות את האדם בעוד שהוא לבדו. זה לא יעיל ולא יעבוד! 

אמנם בפועל חוה גרמה לאדם דווקא לעבור על הציווי, לא לקיים אותו. 
עובדה זו אינה מצביעה חלילה על טעות )!( אלוהית כביכול.12 הקב"ה לא 
קבע שטוב לאדם אם יהיה לו עזר כנגדו. הוא קבע את הקביעה הנגדית – 
לא טוב לאדם להיות לבדו. זוגיות לבדה אינה מבטיחה הצלחה. ולמרות 
שאין הצלחת הנישואין מובטחת, מביעים חז"ל עמדה חד-משמעית שלא 
בגן  וחוה  אדם  של  במקרה  גם  ב(.  סא  )יבמות  אישה  בלא  אדם  יעמוד 

11 רעיון כזה נמצא כבר בחז"ל, ראו שבת יב ב אודות קריאה לאור הנר. 

כי  אלוהים  "וירא  בה  נאמר  לא  התוצאה –  בהערכת  לוותה  לא  א  בפרק  האדם  12 בריאת 

 טוב" – כבשאר מעשי הבריאה. הקב"ה יצר את האנושות כמעין 'ניסוי', אשר תוצאותיו תלויות 
באדם. 
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עדן – הקב"ה לא קבע דבר על תוצאת הנישואין, אלא רק על נחיצותם. 
גם  אך  במצווה האלוהית,  להצליח  יחד, הם עשויים  יפעלו  אם השניים 

עלולים להיכשל; אך אם יפעל האחד לבדו, כישלונו הוא בלתי-נמנע. 

ֵעֶזר  ּלֹו  "ֶאֱעֶׂשה  הפסוק:  של  השני  חלקו  את  להבין  אנו  יכולים  כעת 
מוצמדת  זה  בפסוק  רק  יחידאית במקרא –  היא  "ְּכֶנְגּדֹו"  ְּכֶנְגּדֹו". המילה 
אות השימוש כ' למילה 'נגד'. בהיעדר מקבילה במקרא נפנה ללשון חז"ל: 
כנגד  תורה  "תלמוד  בביטוי  למשל  כך  ל-'.  'שקולה  היא  'כנגד'  משמעות 

כולם" )פאה א א( ובמקומות נוספים.

הקב"ה יצר את האישה בשוויון לאדם כדי לסייע לו לקיים את המצווה. 
על  למוטב,  או  לטוב  עליו  על מנת שיוכל להשפיע  לכך פשוטה:  הסיבה 
ה'עזר' להשתוות אליו ביכולת ובכישרון. כאשר הביא הקב"ה את החיות 
יכול  אינו  מהאדם  נחות  שיצור  לפי  כנגדו,  עזר  מצא  לא  האדם,  לפני 
אך  הבדידות,  מן  להצילו  יכולים  וכלב  דעתו. חתול  על שיקול  להשפיע 
עצם  שהיא  האישה  רק  הקב"ה.  ציווי  על  לשמור  האדם  את  לזרז  לא 
מעצמיו ובשר מבשרו של האיש, המדברת אתו בגובה העיניים ומשתווה 

לו, מתאימה למשימה. 

הוא שהביא  הזלזול שנהג האדם באשתו  לבאר מה השתבש.  לנו  נותר 
לכך. ניתן לעמוד על זלזול זה מתוך עיון בפרטי השיחה בין הנחש לאישה. 
עוד לפני בריאת האישה ציווה הקב"ה על האדם שלא לאכול מעץ הדעת 
ה':  דבר שלא אמר  הוסיפה  הנחש,  אל  בדברה  אך האישה,  ימות;  שלא 
ַהָּגן ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא  ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך  ּוִמְּפִרי  ַהָּנָחׁש...  "ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל 
ֶּפן ְּתֻמתּון" )בראשית ג ב-ג(. באבות דרבי נתן  ּבוֹ  ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו וְלֹא ִתגְּעוּ 
בעקיפין את  ועוד, האישה תארה  לה האדם.  סיפר  ה(13 מבואר שכך  )א 
ַהָּגן". למה לא קראה לעץ בשמו? ועוד, הנחש הוא זה  "ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך 
ָוָרע", ומכאן  ֹיְדֵעי טֹוב  "ִוְהִייֶתם...  שגילה לה את טיבו של העץ, באמרו: 

13 לעומת בראשית רבה יט ג, שהאישה הוסיפה איסור זה על דעת עצמה. פרשנות זו של אבות 

דרבי נתן משתלבת יפה עם דברי רש"י )בראשית ג ד( שהנחש דחפה עד שנגעה בעץ וראתה 
שלא מתה; שהרי אם היא זאת שהמציאה את איסור הנגיעה בעץ, לא הייתה משתכנעת מכך 

שלא מתה מחמת נגיעה. 
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"ֵעץ  בשמו –  מפורש  טיבו  ידעה, שהרי  לא  העץ  אף את שם  שהאישה 
ָוָרע". ַהַּדַעת טֹוב 

מדוע לא ידעה האישה את שמו של העץ? היא לא ידעה מכיוון שהאדם 
תוך  הציווי  על  לה  וסיפר  בעליונות  אליה  לה. האדם התייחס  סיפר  לא 
העלמת פרטים ובידוי פרטים. הוא ערבב אמת ושקר מתוך הנחה שהמידע 
המלא והמדויק יזיק לה. הנחש גילה לה את המידע שבעלה הסתיר ממנה, 
ובכך קנה את ִאימּונה. וכיוון שאדם זלזל בחוה והכשיל אותה, לפיכך הוא 
הזלזול  עדיין סובלים מתוצאות  כנגד מידה. אנחנו  ידה, מידה  על  נכשל 

הקדמוני הזה, בצורת הקללות שנתקללו בהן האיש והאישה. 

יודגש: אין בדברינו קריאה לזהות מוחלטת בין המינים. התורה העניקה 
תפקידים שונים לאיש ולאישה. לא כל דבר שנחשב לטבעי הוא גם טוב 
ומועיל. האתגרים והמשימות העומדים בפני החברה האנושית גם אינם 
פרקים  של  העיקריות  המגמות  אמנם, אחת  עדן.  בגן  שהיו  לאלו  זהים 
ב-ג בספר בראשית היא להסביר כיצד הפכו האיש והאישה לבלתי-שווים. 
הוא  לחם"  אפיך תאכל  "בזיעת  דיוקם.  על  להעמיד את הדברים  יש  אך 
ועיבוד  יצור  שיטות  את  לשכלל  רשאי  והאדם  ציווי,  ולא  מצב  תיאור 
המזון. כך גם הקללה "בעצב תלדי בנים" אינה באה לאסור הקלה בכאב 
הלידה. ובאותה מידה, "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" הוא תיאור 
הזוג  בני  של  היכולות  בשוויון  ההכרה  נבואה.  או  ציווי  ולא  המציאות 
הקב"ה,  של  כוונתו  מימוש  לקראת  צעד  היא  בזו  זה  מזלזול  והימנעות 

שהאיש והאישה יחזקו זה את זו בדרך לקיום דבר ה'.14

14 בספר בראשית אנו מוצאים מקרים נוספים בהם הזלזול מילא תפקיד מרכזי לרוע: הראשון 

הוא בעקבות השתכרותו של נח, כאשר חם הביט בערוות אביו ובתגובה, קילל נח את זרעו 
של חם. מה הביא את חם לכך? ה' ציווה את נח לצאת מהתיבה "אתה ואשתך ובניך ונשי בניך 
אתך," ) בראשית ח טז( אך נח הקדים את בניו לאשתו )שם יח(. חם למד מהתנהגותו של אביו 
וזלזל בו. מקרה שני מופיע לאחר בריחתם של לוט ובנותיו מסדום, כאשר בנותיו שכבו עמו. 
לוט זלזל בבנותיו בהצעתו להפקירן לאנשי סדום )בראשית יט ח(, והן השיבו לו באותו מטבע. 
מקרה שלישי של זלזול מסופר בפרשת ראובן. יעקב התמהמה לשוב לחברון לבקר את אביו 
הישיש )בראשית לג יח עד בראשית לה כז(, וראובן זלזל בכבוד אביו ושכב עם בלהה פילגש 
אביו )בראשית לה כב(. הקשר ברור: יעקב לא כיבד את אביו – או לפחות כך חשב ראובן – 

ולכן ראובן זלזל אף הוא בכבודו של אביו. וראו כל מקרה בהרחבה במקומו.



27

ורשת בראשית

מהלך ג: גן עדן והגירוש 

ַוַּיְצַמח ה' ֱאֹלוִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל, ְוֵעץ 
ָהָאָדם  ַעל  ֱאֹלוִהים  ה'  ַוְיַצו  ָוָרע...  טֹוב  ַהַּדַעת  ְוֵעץ  ַהָּגן,  ְּבתֹוְך  ַהַחִּיים 
ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל. ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמֶּמּנּו 

ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות. )בראשית ב ט, טז-יז( ֲאָכְלָך  ְּביֹום  ִּכי 

אסור  ממנו  הדעת,  עץ  סביב  כלל  בדרך  נסוב  עדן  גן  בסיפור  העיסוק 
לא תעשה,  במצוות  נצטווה האדם בשתי מצוות:  לכאורה  לאכול. אמנם 
ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל". לצד  שלא לאכול מעץ הדעת, ובמצַוות עשה, "ִמֹּכל ֵעץ 
– הוא עץ החיים,  שאר העצים היה בגן עץ מיוחד שהיה מותר באכילה 

ַהָּגן" המותרים באכילה.  שנכלל ב"ִמֹּכל ֵעץ 

בגן מלא  נשאלת השאלה, הייתכן שהאדם נצטווה לאכול מכל עץ הגן? 
ָאֹכל  ַהָּגן  ֵעץ  ש"ִמֹּכל  לומר  אנו  מוכרחים  מכולם?  לאכול  היוכל  עצים, 
ֹּתאֵכל" היא מצווה קיומית ששכרה בצידה אך אינה חובה, כדרכו של רבי 
לעזר בירושלמי )סוף מסכת קידושין( שהיה אוסף מעות בכיסו על מנת 
לטעום כל פרי חדש ולברך עליו. כך גם כאן, ככל שהאדם הראשון היה 

טועם מעצי הגן ומשבח את ה', היה מקיים מצווה. 

ואולם, אפילו אם ציווי הקב"ה לאדם הראשון היה רק רשות ולא חובה, 
איננו מוצאים שהאדם ואשתו ניסו לאכול מעץ החיים. מדוע? 

שתי תשובות לדבר, האחת תלויה בצורת העץ והשנייה במהותו. על מנת 
להבין זאת עלינו לדקדק בתיאור העצים. הם נחלקו לשלושה סוגים: "כל 
בגן,  ו"עץ הדעת". על הסוג הראשון, העץ המצוי  עץ הגן", "עץ החיים", 
מעיד הכתוב שהיה "ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל". כמו כן מבואר בהמשך 
הּוא  ש"ַתֲאָוה  האישה  שתארה  כפי  ומשובח,  יפה  היה  הדעת  עץ  שגם 
ָלֵעיַנִים". ואילו על עץ החיים לא נאמר דבר, משום שלא הייתה לו תכונה 
מיוחדת שתבליט אותו בין שאר העצים. לכן לא אכלו האדם ואשתו מעץ 

החיים: חושיהם לא סיפקו כל סיבה להתעניין בו.

התשובה המהותית תלויה בהיות העץ "ֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהָּגן". כלומר, עץ 
של חיים-בתוך-הגן, המקנה חיי נצח. לשם מה היו האדם ואשתו אמורים 
להתעניין בו? הרי הם כבר חיו בתוך הגן שאין המוות שולט בו, ולא העלו 
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בדעתם שיגורשו ממנו, ולכן לא הייתה להם סיבה למהר לאכול מן העץ. 
רק בעולם שמחוץ לגן שלט המוות. אדם וחוה עפר היו ואל עפר ישובו; 

אבל ישובו רק אל עפר העולם שמחוץ לגן, ממנו נוצרו. 

וישב  )תנחומא  פירשו  חז"ל  אילולא חטא?  לעולם  חי  היה  האם האדם 
לדבריהם,  בריאת האדם.  לפני  עוד  המוות  מלאך  ברא את  ד( שהקב"ה 
ולגזירת  ו"עלילה" לגירוש מגן עדן  שימשה האכילה מעץ הדעת אמתלה 

מוות על האדם. 

לפי זה, למה שם הקב"ה את אדם וחוה בגן עדן, אם מראש דעתו הייתה 
כישלונותיו  לתרץ  ללמד את האדם שלא  נראה שרצה הקב"ה  לגרשם? 
ֵפרטה  לכן  קונו.  דעת  על  אותו  העבירו  ופרנסה  סביבה  בטענה שקשיי 
התורה בהרחבה את טּוב ושפע הגן, שהיה מלא בעצי פרי, נהרות שופעים 
וכל טוב, לפני סיפור מעללי האדם בו. זהו לקח לדורות: על האדם לתלות 
גורמים  כאילו  ואמתלות  תירוצים  לחפש  ולא  בעצמו  החטא  קולר  את 
חיצוניים הביאו אותו לחטוא. שהרי אדם הראשון, שחי בגן עדן ללא כל 

מטרד, בכל זאת חטא. 

מהלך ד: מי קובע נורמות של טוב ורע? 

על  בציווי הקב"ה  כך  'להודיע'.  לעתים משמעותה  בתנ"ך  'לדעת'  המילה 
השבת: "ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם" )שמות לא יג(. וכן בתחילת ספר משלי: 
"ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר, ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה" )משלי א ב(, ופירש רש"י: "להודיע 
לבריות חכמה ומוסר". וכן פירש רש"י בתהלים על הפסוק "ָלַדַעת ָּבָאֶרץ 
ַּדְרֶּכָך" )תהלים סז ג(. לחלופין, הכתוב מתפרש כ'מקרא קצר', בכפל המילה 
"דעת": 'עץ הדעת, דעת טוב ורע'. כך אנו מוצאים בדברי הקב"ה למשה: 
"ַאֶּתם ָּבִאים ֶאל ָהָאֶרץ ְּכָנַען" )במדבר לד ב( שמובנו 'אתם באים אל הארץ, 
"ַהֶּקֶבר  יאשיהו:  המלך  אל  ירושלים  תושבי  בדברי  הוא  וכן  כנען'.  ארץ 
ִאיׁש ָהֱאֹלוִהים" )מלכים ב, כג יז; וראו רד"ק שם ובדברי הימים ב, טו ח( 
שמובנו 'הקבר, קבר איש האלוקים'. לפי כללי הלשון, אילו עסק פסוקנו 
בידיעת טוב ורע, הוא היה נכתב: 'עץ דעת טוב ורע', בלשון סמיכות: עץ 
ורע", בה"א הידיעה,  "ַהדעת טוב  ורע. אך מכיוון שכתוב  ]של[ דעת טוב 

הודעת טוב ורע. עלינו לקרוא אותו בחולם: עץ 
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מהי 'הודעת טוב ורע', או "ַהַּדַעת ]דעת[ טֹוב ָוָרע"? הנחש אמר לאישה: 
"ִוְהִייֶתם ֵּכֱאֹלוִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע" )בראשית ג ה(, כי אלוהים הוא הקובע 
בעבור בני אדם מהו טוב ומה רע. הרמב"ם כבר חתר לכיוון זה כאשר ציין 
שקודם שאכל מן העץ, ידע האדם להבחין בין אמת לשקר אובייקטיביים, 
אך לא יחליט בין טוב לרע )מורה נבוכים א ב(.15 אולם לאחר שיאכל, הוא 
ויתנהל  עצמו,  ותועלת  צרכיו הפרטיים  לפי  ורע  טוב  בעצמו מהו  יקבע 

בהתאם לפרשנותו! 

ויודע שחטא; אחר האכילה מעץ הדעת  לפני האכילה היה האדם חוטא 
יחטא ויקרא לחטא מצווה. 

מהלך ה: העונש

ַוֹּיאֶמר ה' ֱאֹלוִהים ֶאל ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ֹּזאת ָארּור ַאָּתה ִמָּכל ַהְּבֵהָמה 
ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעל ְּגֹחְנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ֹּתאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְוֵאיָבה ָאִׁשית 
ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפָך ֹראׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו 
ָבִנים  ֵּתְלִדי  ְּבֶעֶצב  ְוֵהֹרֵנְך  ִעְּצבֹוֵנְך  ַהְרָּבה ַאְרֶּבה  ָהִאָּׁשה ָאַמר  ֶאל  ָעֵקב. 
ְלקֹול  ָׁשַמְעָּת  ִּכי  ָאַמר  ּוְלָאָדם  ָּבְך.  ִיְמָׁשל  ְוהּוא  ְּתׁשּוָקֵתְך  ִאיֵׁשְך  ְוֶאל 
ֲארּוָרה  ִמֶּמּנּו  ֹתאַכל  ֹלא  ֵלאֹמר  ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ִמן  ַוֹּתאַכל  ִאְׁשֶּתָך 
ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרָך ְּבִעָּצבֹון ֹּתאֲכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך 
ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה. ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה 

ָעָפר ָּתׁשּוב. )בראשית ג יד-יט( ְוֶאל  ָעָפר ַאָּתה  ִּכי  ֻלָּקְחָּת  ִמֶּמָּנה  ִּכי 

נפתח  אך התיאור  הנחש,  עונשו של  מיד אחרי  נגזר  עונשה של האישה 
הנחש  עונש  ואיננו המשך של  בתכליתו  הוא שונה  כי  החיבור  וי"ו  ללא 
הקודם לו. הלה נענש בעונש גופני בלבד – "ַעל ְּגֹחְנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ֹּתאַכל" – 
ואילו היא גם בצער הנפש. כך כוונת "ִעְּצבֹוֵנְך" ו"ְּבֶעֶצב". דומה לכך מאמר 
הנביא: "ְּביֹום ָהִניַח ה' ְלָך ֵמָעְצְּבָך ּוֵמָרְגֶזָך" )ישעיהו יד ג(, וכן בדברי חז"ל: 
על  גם  בסמוך  נאמר  כך  ב(.  ק  )עירובין  בנים"  גידול  צער  זה  "עצבונך – 

15 כפי שכתב הרמב"ם: "השכל... הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו, ובשבילו נאמר בו שהוא 

בצלם אלוקים ודמותו, ובגללו דיבר אתו וציוה אותו... ולא תהיה הצוואה... למי שאין לו שכל. 
ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר". 
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האדם: "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרָך, בְִּעצָּבוֹן ֹּתאֲכֶלָּנה", שגם שם הכוונה לקושי, 
ללחץ ולכל המתחים שבמרדף אחר הפרנסה.

כך גם משמעות הלשון "ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך". הריונה של האישה 
ולד  רק  שמולידים  נוספים  מינים  ישנם  וגם  בטבע,  ביותר  הארוך  אינו 
אחד בכל הריון. אך המין האנושי הוא היחיד שנאלץ לטרוח במשך שנים 

בגידול ילדיו. 

העונש מקבל משמעות נוספת במבט על ההיסטוריה האנושית. במשך רוב 
תולדות האנושות, שיעור תמותת נשים בלידה ותמותת צאצאים בשנות 
הילדות, היה מרובה. רק מיעוט הנולדים הגיעו לבגרות. לכן אמר הקב"ה: 
"ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך" – כי ייתכן שהאישה תעבור מספר הריונות 
ולידות לפני שתזכה בזרע של קיימא. מכיוון שהאישה יודעת זאת מראש, 
הקדים הכתוב את "ִעְּצבֹוֵנְך" לפני "ְוֵהֹרֵנְך" ו"ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי", כי צער הנפש 
של גידול הבנים מתחיל עוד בחששות ובדאגות שלפני ההיריון והלידה, 

האם האישה עצמה והבנים ישרדו. 

אדם וחוה נענשו בעונש שיש בו עצבון, עמל ויגיעה וכישלונות. אך טעם 
קללת האדמה אינו ברור: במה חטאה האדמה? 

התשובה היא שהאדמה לא נתקלקלה, אלא אדם הראשון הוא שהרגיש 
על  ועָציו שתולים  נהרות  מוקף  היה  עדן  גן  עדן.  לגן  הניגוד  כך מחמת 
העולם  לעומתו, אדמת  ללא מאמץ מצד האדם.  פרי  ומניבים  מים  פלגי 
כדי להוציא מן האדמה את  ויעמול  יזיע  פירותיה בנקל. האדם  לא תתן 
מה שלפני החטא בא לו בקלות, ובשל הזיכרון המתוק של גן עדן תהיה 

אדמת העולם ארורה בעיניו.

בעונש זה נענש אדם הראשון בלבד, ולא בניו ובני בניו שלא היו בעבר 
בגן ולא היה להם זיכרון ממנו. זוהי משמעות המילה "ַּבֲעבּוֶרָך": בעבורך, 
ולא בעבור בניך. לכן הוגבל תוקף הקללה "ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה" )בראשית 
ג יט(16 – כי לאחר מות אדם הראשון לא יהיה עוד מי שיוכל לספר לבני 

16 ניתן להסיק ממשפט זה משמעויות נוספות: ראשית, מבחינת משך הזמן קשה קללת האדם 

יותר מקללת האישה, כי מאמצי הפרנסה של האדם יימשכו "עד שובך אל האדמה", לעומת 
בחיי  עדן  לגן  חזרה  על  בנוסף, הקללה מרמזת  ימיה.  כבר במחצית  האישה שעומדת מלדת 

העולם הבא, כי העונש חל רק "עד שובך על האדמה" – ולא לאחר המוות.
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האדם על גן עדן על מנת שיתעוררו געגועי השומעים, ולכן לא תהיה עוד 
אדמת העולם ארורה בעבורם – כי לא הכירו מציאות אחרת. 

ועוד, במילה "ַּבֲעבּוֶרָך" נחשפת מטרת עונש האדם והאישה. אין פירושו 
באשמתך אלא בשבילך, לטובתך. העונש של האישה וגם של האיש יפעלו 
להמחיש להם את תלותם בקב"ה, וכדברי חז"ל: "להצריכן לשאת עיניהן 

לאביהן שבשמים" )פרקי דרבי אליעזר יד, מובא במדרש הגדול(. 

מהלך ו: שם האישה 
מזג  פגעי  על  ידעו  ולא  לגן,  הכירו את המציאות שמחוץ  לא  וחוה  אדם 
ולכן לא ראו צורך להתכסות במלבושים למעט חגורות שלבשו  האוויר, 
מטעמי צניעות )בראשית ג ז(. בשעת הגירוש גמל להם הקב"ה חסד ועשה 

להם לבוש שיהיה עמיד בתנאים שמחוץ לגן, ואף הלבישם בעצמו.

במה זכו האדם וחוה לגילוי זה של חסד מצד הקב"ה דווקא בשעת גירושם 
ַחָּוה  ִאְׁשּתֹו  ֵׁשם  ָהָאָדם  ַוִּיְקָרא  חוה:  של  בשמה  טמונה  התשובה  מהגן? 
לחוה  לקרוא  היה האדם  יכול  כ(.  ג  )בראשית  ָחי  ָּכל  ֵאם  ָהְיָתה  ִהוא  ִּכי 
אם  כי  לה,  קרא  כך  לא  אך  לעולם.  המוות  את  שהביאה  כיוון  'מותה,' 
ניחם האדם את אשתו על האובדן. אמר אדם לחוה:  חוה. במילים אלו 

הרי היית אמורה להיות אם כל חי, וכך נשארת. 

מנת  על  פורענות,  לאחר  הקולר  את  לתלות  במי  יחפשו  רבים  אנשים 
האדם  של  זה  חסד  חוה.  מול  אדם  התנהל  כך  לא  מאחריותם.  לברוח 
לאשתו עורר את מידת החסד מצד הקב"ה לאדם. דבר זה נלמד מסמיכות 
ולא שמר לה  כיוון שבפסוק הקודם קרא האדם לאשתו חוה  הפסוקים: 
טינה על מפלתם, אף הקב"ה לא שמר להם טינה אלא גמל להם חסד: 

ג  )בראשית  ַוַּיְלִּבֵׁשם.  עֹור  ָּכְתנֹות  ּוְלִאְׁשּתֹו  ְלָאָדם  ֱאֹלוִהים  ה'  ַוַּיַעׂש 
כ-כא(.

מהלך ז: קין והבל

ִאיׁש  ָקִניִתי  ַוֹּתאֶמר  ַקִין  ֶאת  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ִאְׁשּתֹו  ַחָּוה  ֶאת  ָיַדע  ְוָהָאָדם 
ֶאת ה'. ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ַוְיִהי ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן ְוַקִין ָהָיה 
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ֹעֵבד ֲאָדָמה. ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלה'. ְוֶהֶבל 
ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבֹכרֹות ֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו. 
ַוֹּיאֶמר  ָּפָניו.  ַוִּיְּפלּו  ְמֹאד  ְלַקִין  ַוִּיַחר  ָׁשָעה  ֹלא  ִמְנָחתֹו  ְוֶאל  ַקִין  ְוֶאל 
ְׂשֵאת  ֵּתיִטיב  ִאם  ֲהלֹוא  ָפֶניָך.  ָנְפלּו  ְוָלָּמה  ָלְך  ָחָרה  ָלָּמה  ָקִין  ֶאל  ה' 
ּבֹו.  ִּתְמָׁשל  ְוַאָּתה  ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו  ֹרֵבץ  ַחָּטאת  ַלֶּפַתח  ֵתיִטיב  ְוִאם ֹלא 

)בראשית ד א-ז( 

קין והבל היו יריבים עוד לפני הבאת המנחות. השניים היו לא רק אחים 
והן מייתור הלשון:  נלמדת הן מחיסור בלשון  זו  כי אם תאומים. עובדה 
ֶאת  ָאִחיו  "ֶאת  שנכפל  והייתור,  פעמיים;  'ותהר'  נאמר  שלא  החיסור, 
בין  במיוחד  תיתכן  כזאת  יריבות  הוא אחיו.  ידענו שהבל  והרי  ָהֶבל" — 
תאומים, מאחר ואין הבכורה מוסכמת ביניהם, כדוגמת יעקב וֵעָׂשו: "ְוַאֲחֵרי 
ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו" )בראשית כה כו(, שלא ויתר לו על  ְוָידֹו ֹאֶחֶזת  ָיָצא ָאִחיו  ֵכן 
הבכורה. הכתוב רומז לתחרות בין השניים בסיפורו: קין נולד ראשון, הבל 
יצא להתפרנס ראשון, קין הביא מנחה ראשון. כל אחד משתדל להקדים 

את אחיו.

הּוא"  "ַגם  הבל  הביא  ובעקבותיו  לה',  מנחה  להביא  הראשון  היה  קין 
דורשת הסבר,  קין  מנחת  אל  ולא  הבל  מנחת  אל  ה'  פנייתו של  מנחה. 
לנו את  אין התורה מפרטת  קין. אמנם  הייתה של  למנחה  היוזמה  שכן 
הפסול במנחתו של קין, אך ממה שכתוב "ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו, 
ְוֶאל ַקיִן ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ָׁשָעה", מבואר שהפסול היה במקריב ולא בקרבן. 
מה היה הפסול אצל קין? מסתבר שהפירות היו עיקר אצל קין, על מנת 
ִמְּפִרי  ַקִין  "ַוָּיֵבא  בפסוק:  נרמז  זה  דבר  אחיו.  על  עליונותו  את  להפגין 
ַלה'", בעוד אצל הבל העיקר היה לא בכורות הצאן אלא  ִמְנָחה  ָהֲאָדָמה 
שהם מנחה לה'. לכן כתוב: "ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבֹכרֹות ֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן". 
הוא  גם  הביא  הצאן, שהבל  בכורות  על  לא  מוסבות  הוא"  "גם  המלים 
)שהרי קין לא הביא צאן כלל!(, אלא על עצם הבאת המנחה שהביא הבל 

"גם הוא", אמנם ממניע אחר משל אחיו. 

מסתבר שתוכחת ה' לקין מכוונת לתחרות בין האחים: "ִאם תֵּיִטיב שְֵׂאת, 
ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו".  ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו  ֹרֵבץ  ַלֶּפַתח ַחָּטאת  ֵתיִטיב  ְוִאם ֹלא 

המילה 'ְׂשֵאת' היא מלשון נשיאות ומעמד, כדברי יעקב על ראובן: "ְראּוֵבן 
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להטעים  נראה שיש  ג(.  מט  )בראשית  ָעז"  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ֶיֶתר  ַאָּתה...  ְּבֹכִרי 
את הפסוק כך: "ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב – ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ". 
כלומר, בין אם תצליח מול הבל במאבקי הכבוד והמעמד )"ֵּתיִטיב ְׂשֵאת"( 
ובין אם לאו )"ִאם ֹלא ֵתיִטיב ]שאת["(, בכל מקרה אורבת לפתחך סכנה 

ֹרֵבץ".  "ַלֶּפַתח ַחָּטאת  גדולה בהרבה: 

התורה מתארת שתי תגובות של קין לדחיית מנחתו. הראשונה היא כעס: 
"ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד". והשנייה – תחושת מפלה: "ַוִּיְּפלּו ָּפָניו". כעסו של קין 
הופנה כנגד הצלחת אחיו ואילו אכזבתו הופנתה כנגד כישלונו שלו. על 
הכעס נאמר "ְמֹאד", ואילו על האכזבה נאמר רק "ַוִּיְּפלּו ָּפָניו". יותר ממה 

שהתעצב קין על מפלתו, הוא זעם על הצלחת אחיו.

מאליה:  ברורה  התשובה  שכן  כפשוטה,  איננה  ָלְך"  ָחָרה  "ָלָּמה  השאלה 
כעס! אלא משמעות  הוא  ולכן  לעומת מנחת אחיו,  דחה את מנחתו  ה' 
כלומר,  בשווא;  מנוקדת הלמ"ד  כאילו  "ְלמה",  היא:  שאלתו של הקב"ה 

לשם מה אתה כועס? לאיזו תוצאה יוביל כעסך זה? 

אגב העיסוק בחטא וביצרים גילה הקב"ה לקין את יכולתו לשלוט ביצריו: 
"ֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו".17 ככל שהאדם מודע לכך שהיצר אורב 
לפתחו ומתנכל לו, הוא מסוגל להיזהר ולהתגונן נגדו. קין דחה את תוכחת 
הקב"ה, ובהזדמן הרגע – קם ורצח את אחיו. גם לאחר הרצח לא הביע 
שאינו  קין  ענה  ָאִחיָך"  ֶהֶבל  "ֵאי  שאל  הקב"ה  כאשר  להפך,  חרטה;  קין 
עוקב אחרי הבל לדעת היכן הוא ומה מעשיו. זהו שקר נוסף לצד השקר 
היריבות  ובלש אחרי הבל במסגרת  לב  קין מעולם שם  כי  ָיַדְעִּתי",  "ֹלא 

ששררה ביניהם. 

ומה לגבי העונש? לא נאמר שהאדמה לא תתן את כוחה לקין, אלא שהיא 
ִּתְהֶיה  ָוָנד  ָנע  ָלְך,  ֹּכָחּה  ֵּתת  ֹתֵסף  ֹלא  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ַתֲעֹבד  "ִּכי  תוסיף:  לא 

17 לשון זו זהה לזו שנאמרה לאישה – "ְוֶאל ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָׁשל ָּבְך" )בראשית ג טז(. 

למשול  מסוגל  האדם  כך  בה,  למשול  לו  שמאפשרת  היא  לאיש  האישה  שהשתוקקות  כפי 
דומה?  הדבר  למה  משל,  ולהכשילו;  בו  לפגוע  אליו'  'משתוקק  שהיצר  מפני  דווקא  ביצריו 
לעיר שאויבים סובבים אותה, ולכן תושביה בונים חומות ומבצרים חזקים ואין כל אויב יכול 
לפלוש לתוכה. ואילו לא היה יצר הרע אורב תמיד, למה הדבר דומה? לעיר שאין לה אויבים, 
שחומותיה פרוצות ומגיניה מתרשלים ואם באו עליה אויבים בפתע פתאום מיד היא נכבשת. 



34

מהלכים במקרא

ותניב בעבורו  לקין בתחילה  כוחה  יב(. האדמה תתן  ד  )בראשית  ָבָאֶרץ" 
פירות, אבל היא תיחלש לאחר מספר יבולים ולא תמשיך להצמיח תבואה 
לחפש קרקע אחרת.  כדי  ונד  נע  להיות  ייאלץ  קין  ולכן  בכוחות עצמה, 
פצתה את פיה לקחת את דמי אחיו, כך היא תפצה את  כשם שהאדמה 

פיה לתבוע דישון וזיבול. 

שמצאנו  כפי  תחילה,  יעזוב  כביכול  שהקב"ה  עד  להמתין  היה  קין  על 
ָׁשב  "ְוַאְבָרָהם  אז  ורק  ַאְבָרָהם"  ֶאל  ְלַדֵּבר  ִּכָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ה'  "ַוֵּיֶלְך  באברהם: 
ה'"  ִמִּלְפֵני  ַקִין  "ַוֵּיֵצא  כך:  נהג  לא  קין  לג(. אמנם  יח  )בראשית  ִלְמֹקמֹו" 
ַקִין ִׁשְבָעַתִים  ֹהֵרג  )בראשית ד טז(, ללמדנו כי מיד כאשר הובטח לו "ָּכל 

יָֻּקם" הוא יצא מלפני ה' כמי שבא על סיפוקו, מבלי להיטיב דרכו.

מהלך ח: תרבות בבית הרוצח

לא פלא שמקין יצאו למך וביתו. למך היה דור שישי לקין, והתורה מפרטת 
את כישרונותיהם של בניו: רועי צאן, ממציאי כלי נגינה וחורשי מתכות. 
כפי שהתרברב  רוצח,  של  בביתו  דווקא  צמח  הזה  התרבותי  המגוון  כל 

ְלַחֻּבָרִתי" )בראשית ד כג(. ְוֶיֶלד  ְלִפְצִעי  ָהַרְגִּתי  "ִכּי ִאיׁש  למך: 

הרצח  מעשי  על  תהילה  שיר  לנשיו  שר  והוא  משורר,  היה  עצמו  למך 
שלו: "ַוֹּיאֶמר ֶלֶמְך ְלָנָׁשיו ָעָדה ְוִצָּלה, ְׁשַמַען קֹוִלי; ְנֵׁשי ֶלֶמְך, ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי, 
ִׁשְבִעים  ְוֶלֶמְך  ָקִין  יַֻּקם  ִׁשְבָעַתִים  ִּכי  ְלַחֻּבָרִתי.  ְוֶיֶלד  ְלִפְצִעי  ָהַרְגִּתי  ִאיׁש  ִּכי 
נשותיו  בפני  לפרש שלמך התרברב  כג-כד(. מקובל  ד  )בראשית  ְוִׁשְבָעה" 
על שהרג איש לפצעו וילד לחבורתו; אך אם נפרש כך, המילה המקדימה 
אינם  למך  שדברי  לי  נראה  לכן  מיותרת.  )הראשונה(  'כי'  למך  לדברי 
המסר  איננו  ְלַחֻּבָרִתי"  ְוֶיֶלד  ְלִפְצִעי  ָהַרְגִּתי  ִאיׁש  "ִּכי  רברבנות אלא איום. 
לשמוע  להן  כדאי  שבגללה  הסיבה  אלא  לשמוע,  מנשותיו  ביקש  אותו 
ולא  וילד,  איש  הרגתי  כבר  כי  ולמה?  ִאְמָרִתי".  "ַהְאֵזָּנה  הזהיר:  למך  לו. 

אהסס לפגוע גם בכן. 

למך,  למרותו של  לסור  לא מהרו  וִצלה  רומזת שעדה  אכן  לשון הפסוק 
של  לנאומו  להפליא  הדומה  ישעיהו,  הנביא  גערת  משמעות  זוהי  שכן 
ִאְמָרִתי"  ַהְאֵזָּנה  ֹּבטחֹות  ָּבנֹות  קֹוִלי,  ְׁשַמְעָנה  ֹקְמָנה  ַׁשֲאַנּנֹות  "ָנִׁשים  למך: 
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)ישעיהו לב ט(. משתמע שלא מצא הנביא נכונות רבה מצד הנשים בדורו 
להקשיב לו, וכן גם למך. 

לעושר,  קדמו  הרציחות  למך. האם  למה אצל  יודעים מה קדם  אנו  אין 
לאומנות ולטכנולוגיה, או שמא להפך. בכל אופן, מסתבר שכלי התרבות 
שפיתחו בני למך, הפיצו והצמיחו את הרוע שהיה מושרש בבית אביהם 
ומכאן  היה מלא תככים  למך  בית  כך,  או  כך  קין.  אבי השושלת,  ובבית 

הדרך קצרה אל דור שכולו חמס. 

מהלך ט: בני האלוהים

ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ּוָבנֹות יְֻּלדּו ָלֶהם. ַוִּיְראּו ְבֵני 
ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר  ַוִּיְקחּו ָלֶהם  ָהֱאֹלהים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה, 

ָּבָחרּו. )בראשית ו א-ב(

פעמיים בספר בראשית השמיד הקב"ה חברה שלמה. לכל מקרה השמדה 
את  תולה  שהתורה  הדבר  משמעות  רוע.  של  סיפור  התורה  הקדימה 
ההשמדה באותו רוע. הרוע שבגללו הביא הקב"ה מבול על העולם התחיל 

במשפחה ומשם פֹשה בכל העולם. 

בליעל'  ל'בן  בדומה  'אנשי',  פירושו  'בני'  ב"בני האלהים".  הרוע התחיל 
שפירושו 'איש בליעל' – כפי שנאמר על נבל הכרמלי )שמואל א, כה יז( 
וכן במשפטו של נבות היזרעאלי )מלכים א, כא יג(. בפסוק אחד מכּונים 
שני  משמעות  כי  בליעל',  'אנשי  וגם  בליעל'  כ'בני  גם  האנשים  אותם 
הביטויים זהה. לא ניתן לומר ש'בן בליעל' הוא מי שאביו בליעל, כי גם 
יב( ואביהם היה  על בני עלי הכהן נאמר שהיו בני בליעל )שמואל א, ב 

צדיק וכהן גדול.

נמצא ש'בני האלוהים' הם 'אנשי האלוהים'. מדובר באנשי דת, ששימשו 
ככהנים ולימדו את דבר האל לבני האדם, בדומה ל"ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלוִהים" 
כוהני הדת  סילפו  בדור המבול  רבנו,  להבדיל ממשה  אך  א(.  לג  )דברים 
הזנות  שתאוות  קבעו  הם  פריצות.  של  פולחן  ויצרו  הקב"ה  כוונת  את 
הנשים  ראו את  נאמר שהם  לכן  נעלים.  ערכים  הן  נשים  והרדיפה אחר 

'כי נאות', כי מדובר בשיפוט ערכי.  'כי יפות', או  "כי ֹטֹבת הנה" ולא 
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את נטילת הנשים ניתן להבין בכמה דרכים: המובן הפשוט הוא שאנשי 
לרוב,  נשים  מהן  לקחו  ולפיכך  טובות  הן  האדם  שבנות  ראו  האלוהים 
בפוליגמיה. אך ניתן גם להציע שהפסוק "ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים" מוסב על בני 
האדם, שנתנו את נשותיהם לאנשי האלהים – כלשון "ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" 
)שמות כה ב(. ו"מכל אשר בחרו" בא להוסיף שבני האדם מסרו לאנשי 
הדת אפילו את נשותיהם, כי באותו דור דימו שמצווה לתת את הנשים 
לכוהנים. גם הנשים עצמן ראו בכך מעלה, כפי שנאמר במדרש: "הבעולות 
יופיין" )מובא בתורה שלמה,  היו מניחות בעליהן ובוחרות אותם עבור 
בראשית ו אות יג(. ובכן, רבה השחיתות וכדברי התורה: הארץ מלאה חמס. 



חיבה יתירה לפרשת בראשית

בינה יתירה המביאה לאי-זהירות

ה: ַאף  ָ ה ה' ֱא-לִֹהים, ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאּשׁ ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ת ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ ְוַהּנָ
ן. )בראשית ג א( י ָאַמר ֱא-לִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ּכִ

עץ הגן". כך דרכו  מכל  הנחש שיקר בדברי הקב"ה, כי הקב"ה לא אמר "לא תאכלו 
של המסית להפריז באיסורים, במטרה להביא לעקירת האיסור מן השורש.

מדוע פנה הנחש אל האישה דווקא? האדם לא רצה לדבר עם הנחש, לעומת האישה 
ולא חששה  שהסכימה להיכנס עמו בדברים. היא סמכה על בינתה שלא תיכשל, 

שמא יכשילה הנחש. 

•

חטא ממניעים חושניים 

יל,  ּכִ ְלַהׂשְ ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד  ָלֵעיַנִים  ַתֲאָוה הּוא  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  י טֹוב  ּכִ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶרא  ַוּתֵ
ְריֹו ַוּתֹאַכל. )בראשית ג ו( ח ִמּפִ ּקַ ַוּתִ

בנסותו לפתות את האישה, התרכז הנחש בתועלת הרוחנית-שכלית של האכילה 
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יְֹדֵעי  ֱאלֹוִהים  ּכֵ ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם  ְוִנְפְקחּו  ּנּו,  ִמּמֶ ֲאָכְלֶכם  יֹום  ּבְ י  "ּכִ מעץ הדעת, וכדבריו: 
טֹוב ָוָרע". אך האישה לא התעניינה כי אם בצדדים החושניים של העץ, שכן ראתה 
י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים". גם הביטוי בהמשך הפסוק "ְוֶנְחָמד ָהֵעץ  "ּכִ
אונקלוס:  שתרגם  כפי  במראהו,  יפה  היה  שהעץ  הגשמי,  לצד  מתייחס  יל"  ּכִ ְלַהׂשְ
"אילנא לאסתכלא ביה". אמנם רש"י וראב"ע פירשו את המילה "להשכיל" מלשון 
שכל וידיעת טוב ורע, אך מכל מקום הדבר היה משני בסדר העדיפויות של האישה, 

שהזכירה אותו רק בסוף דבריה.
•

בשביל בושה דרושים שניים

ם ֵהם. )בראשית ג ז( י ֵעיֻרּמִ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם ַוּיֵ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ַוּתִ

ח  ּקַ "ַוּתִ שנאמר:  כפי  זו,  אחר  בזה  אלא  בו-זמנית,  מהעץ  אכלו  לא  ואשתו  האדם 
ַוּיֹאַכל". אך פקיחת העיניים והרגשת הבושה  ּה  ִעּמָ ּה  ְלִאיׁשָ ם  ּגַ ן  ּתֵ ַוּתִ ַוּתֹאַכל,  ְריֹו  ִמּפִ
ַקְחָנה  ּפָ "ַוּתִ לא התרחשו קודם אצל האישה ואחר כך אצל האדם, אלא בבת אחת: 
יותר  ְדעּו" – כי הבושה היא מושג חברתי, התלוי בהכרח בהימצאות  ַוּיֵ ֵניֶהם  ׁשְ ֵעיֵני 

מבעל-דעת אחד. 

•

סדר הדברים בפרשת החטא

ַלח ָידֹו  ִיׁשְ ן  ּפֶ ה  ְוַעּתָ ָוָרע,  ּנּו ָלַדַעת טֹוב  ַאַחד ִמּמֶ ּכְ ַוּיֹאֶמר ה' ֱאלֹוִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה 
ים. )בראשית ג כב( ם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ְוָלַקח ּגַ

לפני  דברים אלו, שבסופם החליט הקב"ה לגרש את האדם מגן עדן, נאמרו בהכרח 
הבירור שערך הקב"ה עם האדם ואשתו. שכן, אם טרם החליט לגרשם מן הגן, אזי 
ר  ְוַדְרּדַ ֲעבּוֶרָך", "ְוקֹוץ  ּבַ ּתֹאַכל ֶלֶחם", "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  אין תוקף לעונש "ּבְ

ְצִמיַח ָלְך", המתייחסים לאדמת העולם ולא לגן. ּתַ

אלא כך הוא סדר הדברים: תחילה אכלו האדם ואשתו מעץ הדעת ונפקחו עיניהם, 
מכן  לאחר  הגן.  מן  לגרשם  והחליט  ממנו"  כאחד  היה  האדם  "הן  הקב"ה  אמר  ואז 
התפנה לדבר עם האדם ואשתו ולהודיעם עונשם, ולבסוף עשה להם כותנות וגירש 

אותם בפועל.
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הכתוב  התחיל  שאם  תורה  של  דרכה  בכתוב.  שהם  כפי  הדברים  לסידור  טעם  יש 
לעסוק בעניין מסוים או באישיות מסוימת הוא משלים אותו עד תומו, ורק לאחר 

מכן עובר לעניין אחר, גם אם הוא בחלקו קודם מבחינה כרונולוגית.

•
הקב"ה והשבת

ה. )בראשית ב ב( ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

כבר הצבענו על כך שלא שייך מושג של זמן לגבי הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה טעם 
וכי הקב"ה שבת למשך עשרים וארבע שעות,  האמירה שה' שבת ביום השביעי? 

זמן שכלל אינו קיים לגביו?

יום השבת. כן דרשו חכמינו: "שהיה הקב"ה מביט  נראה שלא בא אלא ללמדנו על 
ובורא את העולם" )בראשית רבה א א(. הקב"ה ציווה על השבת לא מפני  בתורה 
שהעולם נברא בשישה ימים ובשביעי הייתה לו מנוחה, אלא להפך – הוא ברא את 

העולם בשישה ימים ונח ב'יום' השביעי, כדי לצוות אותנו על השבת.

•

עץ החיים מחכה לאדם

ֶכת,  ְתַהּפֶ ֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהּכְ ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, 
ים. )בראשית ג כד( ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ מֹר ֶאת ּדֶ ִלׁשְ

המוזכרים  והחרב  שהכרוב  מאיימת,  בדרך  פסוקנו  את  מסבירה  המקובלת  ההבנה 
בפסוק הם מעין שומרים מסוכנים, שתפקידם להרחיק את האדם לבל יעז להתקרב 
לעץ החיים. אולם אם זו הייתה כוונת הפסוק, היה צריך לכתוב: "לשמור על דרך עץ 
מֹר ֶאת ִמְצֹות ה'  דרך עץ החיים", כמו "ִלׁשְ את  החיים", ואילו בפועל כתוב: "לשמור 
ֱאלֹוֵהיֶכם" )דברים ד ב(.18 כלומר, משמעות הפסוק הפוכה לגמרי: תפקיד השליחים 
הללו לשמור שהדרך תמשיך להתקיים! 'לשמר את דרך עץ החיים' על מקומה, שלא 
יאבד האדם את הדרך חזרה אל עץ החיים. האדם גורש מגן עדן בעקבות החשש 

18 ישנן מקבילות רבות לאורך כל החומש )וראו גם דברי הימים א כב יב; ב לד לא(, וכן "ואת 

אלעזר בנו קדשו – לשמור את ארון ה'" )שמואל א, ז א, וראו יחזקאל יז יד(.
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ים", כי בעטיו של החטא הוא לא היה ראוי לאכול  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ם  ּגַ ְוָלַקח  ָידֹו  ַלח  ִיׁשְ ן  "ּפֶ
לו הדרך  ויתקן את מעשיו, שמורה  ייטיב  יחזור בתשובה,  ממנו – אבל אם האדם 

לחזור אל עץ החיים. 

ָך  ִאּתְ י  ְרּתִ "ְוִדּבַ ֻרִבים" מרמזים על ארון הברית:  "ַהּכְ מה הם השומרים שבפסוקנו? 
ֻרִבים" )שמות כה כב( – שם נתונים לוחות הברית וספר  ַהּכְ ֵני  ׁשְ ין  ִמּבֵ ּפֶֹרת  ַהּכַ ֵמַעל 
התורה. ומהי החרב? לא נאמר כאן 'החרב הסובבת' כשומר הסובב ומקיף את מקום 
ֶכת": רמז לאפשרות האדם לשוב בתשובה, 'להתהפך'  ְתַהּפֶ שמירתו, אלא "ַהֶחֶרב ַהּמִ
ולהשתנות מרע לטוב ומרשע לצדיק, דוגמת דברי שמואל לשאול "ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח 
ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  י  "ּכִ וכן בנבואה המפורסמת  ו(  י  ַאֵחר" )שמואל א  ְלִאיׁש  ְכּתָ  ְוֶנְהּפַ ה'... 

ם ה'" )צפניה ג ט(.  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ָפה ְברּוָרה, ִלְקרֹא  ים ׂשָ ַעּמִ

•

צדקותו של למך

למך, אביו של נח, נפטר חמש שנים לפני המבול. כך עולה מהפסוק "ַוְיִחי ֶלֶמְך ַאֲחֵרי 
ָנה" )בראשית ה ל(.  ַוֲחֵמׁש ֵמאֹת ׁשָ ָנה  ִעים ׁשָ ְוִתׁשְ הֹוִלידֹו ֶאת נַֹח ָחֵמׁש 

מֹו נַֹח, ֵלאמֹר:  ְקָרא ֶאת ׁשְ נראה שלמך היה צדיק, שכן שם שמים היה שגור בפיו: "ַוּיִ
ר ֵאְרָרּה ה'" )בראשית ה כט(. כך גם  בֹון ָיֵדינּו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ נּו ּוֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמּמַ
ה"  ּדֹור ַהּזֶ ה" )בראשית ז א( – "ּבַ ּדֹור ַהּזֶ יק ְלָפַני ּבַ נרמז בדברי ה' לנח: "אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ
כן,  היינו לאחר פטירת למך, שהיה צדיק בדור הקודם לנח, אחרי שנפטר חנוך. אם 
מדוע לא זכה למך הצדיק להאריך ימים כאבותיו – אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, 
ויותר )למעט חנוך, שנלקח אל הֱאלֹוִהים  ירד, מתושלח – שחיו כתשע מאות שנה 

365(, ואילו למך חי שבע מאות ושבעים ושבע שנים בלבד? בעודו בן 

שלא  כדי  המבול,  לפני  למך  נפטר  צדיק  שהיה  מפני  דווקא  העניין:  בדיוק  זהו 
ובנותיו. כך מצאנו באברהם, שמיד לאחר שנתבשר בברית  יצטער במות שאר בניו 
לֹום"  ׁשָ ּבְ ֲאבֶֹתיָך  ֶאל  בֹוא  ּתָ ה  "ְוַאּתָ לו הקב"ה:  בניו, הבטיח  בין הבתרים על שעבוד 
ייתכן שאת חמש השנים שלאחר מות  )בראשית טו טו(, שלא יראה בגלות זרעו. 

אביו הקדיש נח לבניית התיבה.

•
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נח דחה את נישואיו

לעומת בני דורו, לא הוליד נח עד גיל חמש מאות. אלה שחיו לפניו ילדו את בכוריהם 
בגיל צעיר יחסית: אדם הוליד את שת בגיל מאה ושלושים, שת הוליד את אנוש 
בגיל מאה וחמש, אנוש הוליד את קינן בגיל תשעים, קינן הוליד את מהללאל בגיל 
שבעים, מהללאל הוליד את ירד בגיל שישים וחמש, ירד הוליד את חנוך בגיל מאה 
שישים ושתיים, חנוך הוליד את מתושלח בגיל שישים וחמש, מתושלח הוליד את 
למך בגיל מאה שמונים ושבע, ולמך הוליד את נח בגיל מאה שמונים ושתיים. כולם 
הולידו במאה הראשונה או השנייה לחייהם, שנמשכו בממוצע כתשע מאות שנה – 

אך נח הוליד את ילדיו רק בגיל חמש מאות שנה, קרוב למחצית חייו. 

מדוע איחר נח להוליד ילדים? מפני שהתעכב מלשאת אישה. מדוע התעכב מלשאת 
אישה? מפני שראה את בני דורו מנאפים וחוטאים בנשים, כפי שמרחיב המדרש 

לתאר את הזנות והפריצות של דור המבול.19 

ולכן סיים הכתוב את הפרשה  נח התרחק מלחטוא בנשים ושמר עצמו בקדושה, 
מוזכרים  זו  קביעה  קודם  כאשר  ח(,  ז  )בראשית  ה'"  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  במילים: 
חטאי דור המבול עם נשים )בראשית ז א-ב(, כי זאת הסיבה שנח מצא חן בעיני ה'.



19 ראו בראשית רבה כג ב, שם כו ה, מדרש תנחומא נח ה, שם יב. 




