
 

 
 
 

 
                                                                           

 

 בראשית
 

 

 
 

בו אנו למדים על  הישרבסימנא טבא אנו פותחים את ספר בראשית הנקרא גם בשם ספר 
אמר דוד אדם הראשון, נח, אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ושנים עשר שבטי ה'. 

ּתֹוָרֶתךָ  (קיט,יחתהילים ) המלך ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ ּבִּ י ְואַּ ל ֵעינַּ במופלא ממך אל  -למדונו חכמים ו.ּגַּ
ומהי  ,יכולת להבין, למדוד ולהשיג מי היו אותם גדולי עולםלנו וון שאין ימכו ,תדרוש

שאמרה הגמרא  מתוך המדרשים. נוכל רק לנסות ולהבין את דברי חכמינו מעלתם ודרגתם,
אנו בני  - אם ראשונים בני מלאכים ,אמר ר' זירא אמר רבא בר זימונא  - שבת קיב/בבמסכת 

אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל רבי 
 פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים:

 

 )בראשית ג,טז( ידוע כי תורתנו הקדושה הינה תורה נצחית. בעקבות החטא נגזר על האשה

ים.. . י ָבנִּ ְלדִּ ֶעֶצב ּתֵ בֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ּבְ ּצְ ה עִּ ְרּבֶ ה אַּ ְרּבָ והנה בדור האחרון חל מפנה מבורך, .., הַּ
איך נבין את  –קורסי הכנה ללידה, זריקות אפידורל להקלת הכאב. אם כך עלינו לשאול 

 על כך מסביר  ההקלות של "בעצב תלדי בנים" כאשר טרם תוקן החטא הקדמון  ?
, שגם נשות דור בראשית רבה לו,אבביאורו על מדרש  )רבי חיים יוסף דוד אזולאי(א החיד"

 ותירץ שלדור המבול היה צער קשה בגידול הילדים  וזאת למה ?המבול ילדו שלא בצער, 
 משום שילדי דור המבול היו ילדים "חזקים וקשים" בלשון המדרש.

 

    בעקבות   )סוף מסכת סוטה(קבתא דמשיחא, עליו נאמר והנה אנחנו בדור ע                            
               ,ויראי חטא ימאסו ,וחכמות סופרים תסרח... חוצפא יסגא - משיחא                       

  ,זקנים יעמדו מפני קטנים ,נערים פני זקנים ילבינו ,והאמת תהא נעדרת                         
  ,אויבי איש אנשי ביתו ,בחמותה כלה ,בת קמה באמה ,בן מנוול אב                         

  ? ועל מה יש לנו להשען – הבן אינו מתבייש מאביו ,פני הדור כפני הכלב                        
 על אבינו שבשמים:                        
 רך התורה, היא ורק היא הדרך הנכונה וכעת יש לזעוק על האמת, רק ד                              
 ודי לחכימא ברמיזא !!!  –לחינוך וגידול ילדינו ולחיזוק בניין משפחותינו                               

 
 

 
 
 ז"ל הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל   ר' יחיא בן סעיד ודעי                             6:52        5:54                      

                      

 יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל         יורם בן יחיא ודעי ז"ל                                   6:52         5:38                      
 

 שלום בן יחיא ודעי ז"ל               נעמה בת סאלם זנדני  ז"ל                                       6:51         5:44                      
 שרה בת יחיא ודעי ז"ל                                                                                                                                              
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 על פני המים
 

 פני על האירו וקדושתו יראתו, חכמתו. 'מוסר שבט'ה בעל אליהו רבי היה איזמיר מגדולי
 הווליו הם. שנותר החלל הוא ועצום גדול כי טורקיה יהודי כל חשו בפטירתו, סביבותיו כל

 אל: "לאמר אליהו רבי ביקש בצוואתו. באיזמיר העלמין בבית וקברוהו רב ומספד בבכי
 עמודא ומעליו מפולניה אשכנזי חכם העיר אל לבוא עתיד, נפטר שום בקרבתי תטמינו
, התקיימה טרם הצדיק של וצוואתו חלפו רבות שנים". במחיצתי קיברו ואות, דנהורא

 .תתמלא שבו היום שיגיע עד לאיש מאיש הלאה פקודתו את העבירו תלמידיו
 

* * * 
 

 רוחב מלוא אל השקיפו הסיפון על שניצבו הנוסעים, הים גלי בין בשלווה שטה האניה
, לפתע. נפש ושלוות רוגע עליהם שרהה הידיים ורחב הגדול הים של הנפלא המראה, האופק

 כשהיא ואימתנית ענקית ים-חית הגיחה המים ממעמקי: בחלחלה עמדם ממקום זינקו
 מסוגלת האדיר בזנבה אחת בחבטה, בנוסעים אחזה עצומה אימה, המבהיל לועה את פוערת

 בהלה קריאות! במצולות יושביה את ולהטביע עץ העשויה הספינה את להבקיע זו חיה
 .הסיפון את מילאו תהובע

 
 המגיד תלמידי מגדולי ,מטרסטניץ לייב רבי הצדיק היה, זו באוניה הנוסעים אחד

 לקראת כולו נינוח יצא, הנוסעים זעקות את בשמעו. הקודש לארץ בדרכו שהיה, ממזריטש
 הקדושות פניו את החיה ראתה שבו ברגע, בתפילין ומעוטר בטלית עטוף כשהוא, הענק יצור

 .שבאה כלעומת ים בלב חיש ונעלמה נסה, האניה את עזבה
 

. רב כבוד בו ונהגו בקרבם שוכן אלקים איש כי הבינו, הגלוי מהמופת שנפעמו הנוסעים
 עלי כי אני רואה: "ואמר לייב רבי אליהם פנה, השתוממותם לגודל, קצר זמן כעבור

 מניחני היה לא, מדאשיב יודל רבי הצדיק חתני עמי היה אלמלי, העולם מן להסתלק
 נגזרה כבר, עימי  משאיני, כעת אולם, הגזירה שתמתק לכך היה פועל בקדושתו, להסתלק

: לייב רבי דברי המשך את האניה נוסעי שומעים מתדהמה פעורות בעיניים!" הגזירה
 …הימה״ ותורידוהו עץ לוח על גופי את תקשרו פטירתי שלאחר, מכם ״בקשתי

 
 בלב. לבוראו נשמתו והשיב הקדושות עיניו עצם, רב לא זמן וכעבור, דבריו סיים לייב רבי

 הקדוש גופו את והורידו האחרונה צוואתו את הנוסעים קיימו דמעה זולגות ובעיניים כואב
 .הימה

 
 שם-מאי: מאמינים כאינם עיניהם ושיפשפו עמדו איזמיר של היהודים מתושביה כמה

 מכוונת נעלמת יד משל, החוף אל ולכתוה קרבה כשהיא אדם גופת הים גלי גבי על נישאה
 בזכרונם לפתע צפה' מוסר שבט'ה בעל של הישנה צוואתו! אור עמוד בוקע ומעליה, דרכה

 !צדיק רצון לקיים השעה הגיעה, הנה: לבם את מילאה רבה התרגשות, ומוחשית חיה
 

 באורח שהגיע מטרסטניץ לייב רבי של הקדוש גופו את איזמיר יהודי נטלו ורחימו בדחילו
 .מאיזמיר אליהו רבי של קברו ליד גדול בכבוד וקברוהו לעירם פלא

 
 

 סיפורי צדיקים –לוקט מתוך 
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 צלם האדם
 

ְדמּוֵתנוּ בראשית א,כו( )בפרשה נאמר  ְלֵמנּו ּכִּ צַּ ה ָאָדם ּבְ ֲעש ֶ ים, נַּ ּיֹאֶמר ֱאלֹהִּ  . ויש לשאולוגו' וַּ
נעשה אדם "משמעות  י, אז מהף ואין לו דמות הגוףוהרי על הקב"ה אנו אומרים שאין לו גו

 ? מהי אותה דמות ? מהו צלם האדם ? "בצלמנו כדמותנו
 

יׁש  ]ג[ ()במדבר יחהקב"ה העיד על משה רבנו שהוא גדול הנביאים בעם ישראל שנאמר  ְוָהאִּ

ה  ֵני ָהֲאָדָמה:מֹׁשֶ ל ּפְ ר עַּ ּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּיֹאֶמר  }ד{ ָעָניו ְמאֹד מִּ ה ְוֶאל  ה'וַּ ְתאֹם ֶאל מֹׁשֶ ּפִּ

ם: ּתָ ָלׁשְ ְצאּו ׁשְ ּיֵ ֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד וַּ ּתְ ָלׁשְ ְרָים ְצאּו ׁשְ ֲהרֹן ְוֶאל מִּ ֶרד  }ה{ אַּ ּיֵ ּמּוד ָעָנן  ה'וַּ עַּ ּבְ

ֵניֶהם: ְצאּו ׁשְ ּיֵ ְרָים וַּ ֲהרֹן ּומִּ ְקָרא אַּ ּיִּ ח ָהאֶֹהל וַּ תַּ ֲעמֹד ּפֶ ּיַּ ְהֶיה  }ו{ וַּ ם יִּ ְמעּו ָנא ְדָבָרי אִּ ּיֹאֶמר ׁשִּ וַּ

יֲאֶכם  ר ּבֹו:ּבַּ  ה'ְנבִּ ּבֶ ֲחלֹום ֲאדַּ ע ּבַּ ּדָ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתוַּ י  }ז{ ּמַּ יתִּ ָכל ּבֵ ה ּבְ י מֹׁשֶ ְבּדִּ לֹא ֵכן עַּ

ת  }ח{ ֶנֱאָמן הּוא: ידֹת ּוְתֻמנַּ ְרֶאה ְולֹא ְבחִּ ר ּבֹו ּומַּ ּבֶ ה ֲאדַּ ה ֶאל ּפֶ ּדּועַּ לֹא  ה'ּפֶ יט ּומַּ ּבִּ יַּ

ה: י ְבמֹׁשֶ ְבּדִּ עַּ ר ּבְ ּבֵ רבנו היה "בן בית" אצל ה שמפסוקים אלו ניתן להבין שמ ְיֵראֶתם ְלדַּ

ר )שמות לג,יח( ל אז מדוע מבקש משה רבנו מהקב"ה לשאויש  ,הקב"ה.  ואם כן ּיֹאמַּ י וַּ ְרֵאנִּ  הַּ

בֶֹדךָ  ֶאת ָנא  ? ּכְ
 

, כאשר ברא הקב"ה את העולם הוא מנחת יהודהזיע"א בספרו  חכם יהודה פתיהמבאר 
 האציל חלק מאורו האינסופי וברא את העולמות הרוחניים באותן אורות / ספירות רוחניות.

ה צופה ומביט שהוא עתיד לדבר עם אדם הראשון וחוה ועם אבות העולם והיה הקב"
וצדיקים נוספים. ומכיוון שהקב"ה לא יכול לדבר ישירות עם הצדיק שהרי מיד תפרח 

ּיֹאֶמר לג,כ( )שמות  מר הקב"ה למשה רבנונשמתו, ועל זה א ל לֹא וַּ ְראֹת תּוכַּ ָני ֶאת לִּ י ּפָ  לֹא ּכִּ

י נִּ ְראַּ ת בצורת דמועשה הקב"ה ? גזר בחכמתו יתברך לצמצם את אורו מה  :ָוָחי ָהָאָדם יִּ
בזמן שמתגלה כאן למטה בעולם כדי שהצדיקים והנביאים יוכלו לשאת את דבריו ולא 

ְדמּוֵתנוּ על זה אמר הקב"ה ו תפרח מהם נשמתם. ְלֵמנּו ּכִּ צַּ ה ָאָדם ּבְ ֲעש ֶ  הקב"הרא בדהיינו . נַּ
, וזה מה את האדם באותה הדמות שבה החליט הקב"ה להתגלות בעולם הזה לצדיקים

 בסידורים( וכן כמופיע –תיקוני הזוהר יז/א )  גוף האדםעל מבנה  פתח אליהו -שמופיע ב
 

שהיה משה הנביא הכי  בעניין משה רבנו, גם זיע"א חכם יהודה פתיהמבאר מבאר ממשיך ו
ר )שמות לג,יח(  קרוב שאפשר לקב"ה, עדיין ביקש משה רבנו מהקב"ה ּיֹאמַּ י וַּ ְרֵאנִּ  ֶאת ָנא הַּ

בֶֹדךָ  ת   אמנם משה רבנו ראה את תמונת ה' הברורה באספקלריה המאירה, אבלכי  ּכְ ּוְתֻמנַּ

היא בגדר מלבוש הקרוי גם בשם צלם... ומשה רבנו ביקש לראות את השכינה ללא אותו  ה'

ּיֹאֶמר )שמות לג,כ(אמר הקב"ה למשה רבנו מלבוש, על זה  ל לֹא וַּ ְראֹת תּוכַּ ָני ֶאת לִּ י ּפָ  לֹא ּכִּ

י נִּ ְראַּ  :ָוָחי ָהָאָדם יִּ
 

גופו מבבל  אמר רב אושעיא משמיה דרב, אדם הראשון -ב לח/ סנהדריןגמרא במסכת ה
שהסיבה שגופו  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר מבאר .וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות

של האדם נברא מכל רחבי תבל, היא כדי שיוכל להיקבר בכל מקום בעולם, שלא תאמר 
 .שהיא אינה מוכנה לקבל את גופוו האדמה במקום מסויים לא מחלקי הוא

 

ְדמּוֵתנוּ  -ומדוע דיברה התורה בלשון רבים  ְלֵמנּו ּכִּ צַּ אמר הקב"ה ש הזוהר הקדושרש יפ?  ּבְ
דומיננטית ה בולטתהתכונה ה לכל החיות והמלאכים, שכל אחד מהם יביא אתביום השישי 

באדם, והאדם יוכל לבחור ולהוציא מן הכוח אל  ו, והקב"ה יטביע את התכונות האלואצל
 עולם קטן הוא. –מכאן אמרו חז"ל אדה"ר  הפועל את התכונות בהם יחפוץ. 

יהודה בן תימא אומר, הוי עז  משנה כ': 'סכת אבות פרק הבמכעת נוכל להבין את דברי המשנה 
 כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.
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 וכמתו של אדה"ר לעומת המלאכיםח
 

ֶצר ה (יט) (בראשית ב) ּיִּ ן 'וַּ ים מִּ ל-ֱאלֹהִּ ּיַּ -ָהֲאָדָמה, ּכָ לחַּ ֶדה ְוֵאת ּכָ ָ ש ּ ֵבא -ת הַּ ּיָ ם, וַּ יִּ מַּ ָ ׁשּ עֹוף הַּ

ה-ֶאל ְראֹות מַּ ְקָרא-ָהָאָדם, לִּ ְקָרא-ּיִּ ר יִּ מֹו.-לֹו; ְוכֹל ֲאׁשֶ ה, הּוא ׁשְ ּיָ    לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש חַּ

מֹות, ְלָכל (כ) ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ּיִּ ֶדה; ּוְלאָ -וַּ ָ ש ּ ּיַּת הַּ ם, ּוְלכֹל, חַּ יִּ מַּ ָ ׁשּ ֵהָמה ּוְלעֹוף הַּ ּבְ -ָדם, לֹאהַּ

ֶנְגּדֹו.   ָמָצא ֵעֶזר ּכְ
 

ל ָהָאָדם ,יא(ה–מלכים א ) במדבר רבה פרשה יט אות ג: ּכָ ם מִּ ְחּכַּ ּיֶ ? אדה"ר מה היתה חכמתו  וַּ
 :כי השרת אמר להםכשבקש הקדוש ברוך הוא לבראות את האדם נמלך במלא ,את מוצא

ְדמּוֵתנוּ  ( בראשית א, כו) ְלֵמנּו ּכִּ צַּ ה ָאָדם ּבְ ֲעש ֶ י-ָמה ( תהלים ח, ה) ואמרו לפני ,נַּ -ֱאנֹוׁש ּכִּ

ֶרּנוּ  ְזּכְ כינס כל בהמה  ? עשהמה  .חכמתו מרובה משלכם -אדם שאני רוצה לבראות  ,א"ל   תִּ
העבירן  ,כיון שברא אדם .לא ידעו ? א"ל מה שמותן של אלו ,חיה ועוף והעבירן לפניהם

ולזה  ,ולזה סוס ,ולזה ארי ,אמר לזה נאה לקרות שור? אמר לו מה שמותן של אלו  ,לפניו
מֹות ( בראשית ב, כ) שנאמר ,ולזה נשר ,ולזה גמל ,חמור ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ּיִּ  א"ל ואתה מה שמך, וַּ

 אדני,אמר ליה ? אני מה שמי  ,א"ל הקב"ה .שנבראתי מן האדמה - למה ,אמר לו אדם ?
י ה (ישעיה מב,ח)היינו דכתיב  .שאתה אדון על כל הבריות -למה  י 'ֲאנִּ מִּ הוא שמי  הּוא ׁשְ

 הוא שמי שהתניתי ביני לבין בריותי. ,הוא שמי שהתניתי ביני לבין עצמי ,שקרא לי אדה"ר
 

 אין ביכולתנו להבין מיהו אדם הראשון
 

 : פרק יא –פרקי דרבי אליעזר 
והיה מסתכל כלפי מעלה וכלפי מטה, והיתה קומתו מסוף העולם ועד  "..ועמד אדם על רגליו

י )תהילים קלט,ה( סופו, שנאמר נִּ ְרּתָ זה מזרח. וראה  –זה מערב, קדם  –אחור  ,ָאחֹור ָוֶקֶדם צַּ
  )תהילים קד,כד(  כל הבריות שברא הקב"ה, התחיל מפאר לשם בוראו ואמר

יָך, ה-ָמה ֲעש ֶ ּבּו מַּ היה מתואר בדמות אלוהים. ראו אותו הבריות עמד על רגליו ו', רַּ
ונתיראו, כסבורין שהוא בוראן, ובאו כולם להשתחוות לו. אמר להם, באתם להשתחוות לי 

ונמליך עלינו מי שבראנו, לפי שהעם ממליכין את  ? בואו אני ואתם נלך ונלביש גאות ועוז,
לך אדם לעצמו והמליך ממליכין אותו, ה המלך, ואין המלך ממליך את עצמו אם אין העם

אּות ָלֵבׁש:   ָמָלְך,  'ה )תהילים צג,א( אותו ראשון וכל הבריות אחריו, ואמר , עֹז 'ָלֵבׁש ה ּגֵ

ר; ּזָ ְתאַּ        יום בריאת האדם( –)לכן זהו המזמור של יום השישי   הִּ
  

כי מטא  ה()היה מציין את גבולות מערות הקבור ר' בנאה הוה קא מציין מערתא - בבא בתרא נח/א
א''ל  )שעומד בפתח הדלת( דקאי קמי בבא ,למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם

וקא מעיינא ליה ברישיה  )סוכך בצל כנפי שרה(א''ל גאני בכנפה דשרה ? מאי קא עביד אברהם 
ף בצל המשמעות היא שהקשר בין שרה ואברהם מבטא את זה שאברהם מסתופ –)ושרה לכאורה מעיינת לו בראשו 

כמו הכרובים  –נבואותיה של שרה שגדולה היא ממנו בנבואה, ושרה מדגישה את מעלת לימוד התורה של בני ישראל 

)שאני  בנאה קאי אבבא , )לך תאמר לאברהם(זיל אימא ליה)רב בנאה לאליעזר(  א''ל בבית המקדש(  

)אמר ר' , בהאי עלמא ליכאמידע ידיע דיצר  )אמר לו כנס( א''ל ליעול בפתח הדלת ורוצה להיכנס(

מרוממת, וזכה לראות ר' בנאה במראות קודש בנאה שידוע לו שבעולם העליון אין יצר הרע, וכל ההנהגה שם 

)נכנס ר' בנאה ומדד את מה שהיה צריך, וראה כיצד שוטחים  עייל עיין ונפק (שנעלמו מאז חרב בית המקדש

 :יצתה בת קול ואמרה ,ערתא דאדם הראשוןכי מטא למ האבות תפילה על בניהם גם לאחר מותם(
 אל תסתכל )אדה"ר(בדיוקני עצמה  שנקרא איש תם( )שראית את יעקב נסתכלת בדמות דיוקני

הא בעינא לציוני  אמר ר' בנאה( - וזה עוד אחרי מות אדה"ר –)שלרמה שכזו ילוד אישה לא יכול להביט 
 .כמדת החיצונה כך מדת הפנימיתרה לו( יצאה בת קול ואמ –)צריך אני למדוד את המערה מערתא 

א''ר בנאה  .כמדת עליונה כך מדת התחתונה - זו למעלה מזו ,שני בתים אן דאמר,ולמ
)שגם לאחר מותו של אדה"ר, ואחר שחטא וירד הרבה  נסתכלתי בשני עקיביו ודומים לשני גלגלי חמה

 רמז לימות המשיח( -והר ומסנוורממדרגתו הרוחנית בה נברא, עדיין האירו שני עקביו כמקור אור ז
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 חטאו של אדם הראשון

 

ּקַּ  }טו{בראשית ב()לפני שנבראה האישה הטיל הקב"ה תפקיד על אדה"ר שנאמר  ּיִּ  'ח הוַּ

ְמָרּה:  ן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ֵחהּו ְבגַּ ּנִּ ּיַּ ים ֶאת ָהָאָדם וַּ ו  }טז{ֱאלֹהִּ ְיצַּ ל ָהָאָדם ֵלאמֹר  ה'וַּ ים עַּ ֱאלֹהִּ

ן ָאכֹל ּתֹאֵכל: מִּ  ּגָ ּנּו  }יז{ּכֹל ֵעץ הַּ ּמֶ יֹום ֲאָכְלָך מִּ י ּבְ ּנּו ּכִּ ּמֶ ל מִּ ת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאכַּ עַּ ּדַּ ּוֵמֵעץ הַּ

ּיֹאֶמר  }יח{ובהמשך נאמר   מּות:מֹות ּתָ  ּה ּלֹו  ה'וַּ ּדֹו ֶאֱעש ֶ ים לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלבַּ ֱאלֹהִּ

ֶנְגּדֹו:   ֵעֶזר ּכְ

מֹות ְלָכל  בראשית ב,כ() בפירושו על הפסוק (משה בן נחמניבי )ררמב"ן ה ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ּיִּ וַּ

ֶנְגּדֹו: ֶדה ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר ּכְ ָ ש ּ ת הַּ ּיַּ ם ּוְלכֹל חַּ יִּ מַּ ָ ׁשּ ֵהָמה ּוְלעֹוף הַּ ּבְ  - לשון רש"יהַּ
מיד ויפל ה' אלהים  ? לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג ,אמר .זכר ונקבה - כשהביאן הביאן לפניו

 .עליו תרדמה
 

ֶנְגּדֹו:...בראשית ב,יח() בפירושו על הפסוק )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר ּה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ  ֶאֱעש ֶ
 .שלא יאמרו שתי רשויות הן, הקב"ה בעליונים יחיד ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג

  י רשויות""שתדברים אלו אינם פשוטים כלל, משום שעצם המחשבה על 
 !!! כפירה בעיקר היא

 

ההבדל בינינו לבין אדה"ר הוא  מציג יסוד חשוב. מכתב מאליהובספרו הרב אליהו דסלר 
בסיסי: אדם רגיל ברגע שהוא נולד כבר טבוע בו יצר הרע, ורק כאשר הוא מגיע לגיל בגרות 

ת זאת אדה"ר נברא עם יצר אז הוא מתחיל להפעיל את היצר הטוב שבו כנגד יצר הרע. לעומ
אדם רגיל יודע שאסור לו להכנס  מה הרעיון בדברים ?הטוב בלבד ולא היה בו יצר הרע. 

לתוך האש, אבל עקרונית קיימת בידיו הבחירה האם להכנס או לא. ומן הסתם, אדם שבחר 
לא היתה לו  –שלא להכנס לתוך האש, לא מגיע לו "פרס" על זה שהוא לא נכנס לאש 

דדות, "ברור מאליו שאסור להכנס לאש". כך היה מצבו של אדה"ר בעת בריאתו, כל התמו
מעשיו היו ללא יצר הרע, אמנם היתה לו את יכולת  הבחירה, אבל היתה זו יכולת בחירה 

"ברור מאליו ש.."  ולכן לא מגיע לו בשלב זה שכר על מעשיו, כי לא  –ללא התמודדות 
 התמודד מול יצה"ר.

 

  הצליח הנחש להחטיא את חוה ואדה"ר ?כיצד  –צמת השאלה אם כך מתע 
 ? מתוך בחירה כיצד גרם להם "להכנס לתוך האש"                                             

 

 טכניקת הנחש
 

ת טֹוב ָוָרע לֹא בראשית ב,יז()הקב"ה הזהיר את האדם הראשון שלא יאכל מהעץ  עַּ ּדַּ ּוֵמֵעץ הַּ

ּנוּ  ּמֶ ל מִּ מּות ֹתאכַּ ּנּו מֹות ּתָ ּמֶ יֹום ֲאָכְלָך מִּ י ּבְ . בשלב מאוחר יותר נבראה חוה, ומתוך דבריה ּכִּ
לנחש מסתבר שכאשר סיפר לה אדה"ר על ההנחיות שקיבל מאת הקב"ה, גדר אדה"ר סייג 

נוסף והזהיר אותה בשם הקב"ה שלא רק שאסור לאכול מהעץ אלא גם אסור לגעת בו 
ן נֹאֵכל:  }ב{ בראשית ג()שנאמר  ּגָ י ֵעץ הַּ רִּ ּפְ ָחׁש מִּ ּנָ ה ֶאל הַּ ָ ׁשּ ּתֹאֶמר ָהאִּ ר  }ג{וַּ י ָהֵעץ ֲאׁשֶ רִּ ּפְ ּומִּ

ֻמתּון: ן ּתְ עּו ּבֹו ּפֶ ּגְ ּנּו ְולֹא תִּ ּמֶ ים לֹא ֹתאְכלּו מִּ ר ֱאלֹהִּ ן ָאמַּ ּגָ תֹוְך הַּ כלומר מבחינת חוה גם  ּבְ
 נגיעה בעץ ללא אכילה תגרום למוות. 

 

חש לחוה, אני יודע שאסור לכם לאכול מעץ הדעת, אבל תדעי לך אמר הנ :ראשוןבשלב ה
ה  בראשית ג,א() שכדאי לכם לאכול מעץ הדעת. ר ָעש ָ ֶדה ֲאׁשֶ ָ ש ּ ת הַּ ּיַּ ּכֹל חַּ ָחׁש ָהָיה ָערּום מִּ ּנָ ְוהַּ

ן: ה' ּגָ ּכֹל ֵעץ הַּ ים לֹא ֹתאְכלּו מִּ ר ֱאלֹהִּ י ָאמַּ ף ּכִּ ה אַּ ָ ׁשּ ּיֹאֶמר ֶאל ָהאִּ ים וַּ  ֱאלֹהִּ
שזה שאתם מקיימים את מצוות הקב"ה, זו לא  -אמר הנחש לחוה: תגידי לאדם  מה ?ול

חוכמה. שהרי לא נטוע בכם שום יצר הרע ולכן כמו שהשמש לא מקבלת שכר על זריחתה 
 ושקיעתה כך  אתם לא תקבלו שכר על קיום המצוות שלכם.

ורך להתמודד אם תאכלו מעץ הדעת תכניסו לתוככם את יצר הרע ואז יהיה לכם צאבל..  
יגיע לכם שכר על כך,  –ורק שתקיימו את המצוות מתוך התמודדות מול יצר הרע  מולו,

ולכן למרות שהקב"ה אסר עליכם לאכול כדי שלא יכנס בכם יצר הרע, "משתלם לכם 
   לאכול"... 
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ן  }ב{  בראשית ג()ענתה חוה ואמרה  :שניבשלב ה ּגָ י ֵעץ הַּ רִּ ּפְ ָחׁש מִּ ּנָ ה ֶאל הַּ ָ ׁשּ ּתֹאֶמר ָהאִּ וַּ

ן  }ג{נֹאֵכל:  עּו ּבֹו ּפֶ ּגְ ּנּו ְולֹא תִּ ּמֶ ים לֹא ֹתאְכלּו מִּ ר ֱאלֹהִּ ן ָאמַּ ּגָ תֹוְך הַּ ר ּבְ י ָהֵעץ ֲאׁשֶ רִּ ּפְ ּומִּ

ֻמתּון: הנחש ניצל בדיוק את אותה נקודה, את אותו סייג שהציב האדם ואמר לחוה שגם  ּתְ

ָחׁש  בראשית ג,ד()לגעת אסור  ּנָ ּיֹאֶמר הַּ ֻמתּון: וַּ ה לֹא מֹות ּתְ ָ ׁשּ דחף את חוה  מה עשה ? ֶאל ָהאִּ
 קל היה לנחש להמשיך...  -ולא מתה. כעת שראתה שלא מתה  –על העץ ונגעה בו 

ּנוּ גם בנקודה זו טעתה חוה, שנאמר  ּמֶ יֹום ֲאָכְלֶכם מִּ י ּבְ  תחכי לשקיעה לסוף היום ונראה.. .ּכִּ
 

יֹום   בראשית ג,ה()ש עולה מדרגה נוספת ואומר הנח שלב השלישי: י ּבְ ים ּכִּ י יֵֹדעַּ ֱאלֹהִּ ּכִּ

ים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע: אלֹהִּ יֶתם ּכֵ ְהיִּ ְפְקחּו ֵעיֵניֶכם וִּ ּנּו ְונִּ ּמֶ כאן נאמרו דברים חמורים  ֲאָכְלֶכם מִּ
ביותר. אמר הנחש לחוה, את יודעת עוד למה אסור לאכול  כי הקב"ה בעצמו אכל מעץ 

עת וברא עולמו, ולכן הוא לא רוצה שתהיו כמוהו, כלומר על פי דברי הנחש עץ הדעת הד
. ענתה לו חוה, ברור שהקב"ה לא ירשה /שתי רשויות ?כפירה בעיקרשזוהי  –קדם לקב"ה 

לאכול מעץ הדעת שהרי כל אומן שונא בני אומנתו, ולכן מעצם העובדה שנתפתו בסופו של 
, כעת כפירה בעיקרי שניתן לאמר שעיקר חטא אדה"ר הינו דבר אדם וחוה לדברי הנחש הר

ואמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מין היה  -בסנהדרין לח/ב ניתן להבין את דברי הגמרא 
ְקָרא  ט{-}בראשית ג שנאמר ּיִּ ה ה'וַּ ּכָ ּיֶ ּיֹאֶמר לֹו אַּ ים ֶאל ָהָאָדם וַּ  ך ? ן נטה לבא:ֱאלֹהִּ

 

שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני  -במסכת שבת קמו/א 
 במעמד הר סיני ?דווקא מהי אותה זוהמה ? ולמה פסקה  .פסקה זוהמתן

 

הנחש היא אחד מסתרי התורה שלא ניתן להבינם. אבל אם נבין מה היה המיוחד  זוהמת
 במעמד הר סיני שגרם לביטול אותה זוהמה, אולי נצליח להבין מה גרמה אותה זוהמה ?!

 

 הקרבת שור מקרין מפריס –לאחר החטא 
 

מיתה מפני מה קנסת  ,רבונו של עולם .אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה -במסכת שבת נה/ב 
מלאכי השרת לא הצליחו . מצוה קלה צויתיו ועבר עליה - אמר להם ? על אדם הראשון

אדם הראשון יש בו רק יצר , אמר להם הקב"ה להבין את חומרת העונש שהוטל על האדם
 מצוה קלההטוב וכל מה שהוא היה צריך לעשות זה לא לאפשר ליצר הרע להכנס לתוכו שזו 

 .עבר עליהוכו את יצר הרע ועליו להתמודד איתו, ובכל זאת שאינה דומה למי שכבר יש בת

)במוצ"ש זה כיון ששקעה עליו חמה  ,יום שנברא בו אדם הראשון ,ת''ר -במסכת עבודה זרה ח/א 

ויחזור  ,אוי לי שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי :אמר שעות( 36שחמה של יום שישי לא שקעה  ,היה
היה יושב בתענית ובוכה כל  .שנקנסה עלי מן השמים וזו היא מיתה ,עולם לתוהו ובוהו

עמד והקריב  .מנהגו של עולם הוא ,כיון שעלה עמוד השחר אמר ,וחוה בוכה כנגדו ,הלילה
ה (לב-תהילים סט) שור שקרניו קודמין לפרסותיו שנאמר ב לַָּ יטַּ ן  'ְותִּ ְקרִּ ר מַּ ֹור ּפָ ׁשּ מִּ

יס: ְפרִּ קרן אחת היתה לו  ,אדם הראשוןשור שהקריב  :ואמר רב יהודה אמר שמואלמַּ
 .שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס מקרין ,במצחו

 

ואמר רב יהודה שור שהקריב אדם  -במסכת חולין ס/א דברים נוספים באותו עניין מופיעים  
ה (לב-תהילים סט) הראשון קרן אחת היתה לו במצחו שנאמר ב לַּ יטַּ ן  'ְותִּ ְקרִּ ר מַּ ֹור ּפָ ׁשּ מִּ

יס: ְפרִּ מקרין תרתי משמע אמר רב נחמן מקרן כתיב ואמר רב יהודה שור שהקריב אדם   מַּ
 הראשון קרניו קודמות לפרסותיו שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס מקרין

 

קרניו קודמין  ,בשור של אדם הראשון קאי :מקרין מפריס במקום )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר
עמם וקרנותיהם גדלים לאחר זמן אבל של  לפרסותיו. שכל שוורים פרסותיהם נולדות

מעשה בראשית בקומתם נבראו ובקרניהן וכשיצא מן הארץ ראשו תחלה נמצאו שקדמו 
 קרנותיו לפרסותיו:
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שהגמרא מדגישה שהשור של אדם הראשון בעל קרן אחת הוא, וקרנותיו קדמו לפרסותיו, 
 מה רצו להדגיש לנו חז"ל ?    מאי נפקא מינה ?יש בזה עניין מסוים,  ולכן נשאלת השאלה  

 
כאשר בחרו חז"ל להדגיש את עניין הקרן האחת ושקרניו קדמו לפרסותיו רצו ללמדנו את 

אם נבין למה בחר אדה"ר דווקא להקריב שור שכזה, אולי נצליח להבין מה היה  -היסוד
 חטאו של אדה"ר, שהרי תפקידו של השור הוא לכפר על אותו החטא.

 

 ז למה בחר אדה"ר דווקא בשור מקרין מפריס ?א
 

 :פשט - רובד ראשון
מובא הרעיון  ליקוטי נפתלימהספר  רבי אהרון הדרשןמובאים דברי  נשמת כל חיבספר 

הבא: אדם רגיל שמקריב שור לקרבן, הוא מקריב את הבהמה כנגד הנפש הבהמית שיש בו, 
ואין קרנותיו של  –בריו של האדם ובאותה בהמה יש גם רמ"ח אברים שיכפרו על רמ"ח א

 משום שהם צומחות לו אחרי לידתו. רמ"ח האבריםהשור נחשבות לו מתוך 
שהיתה לו צלע  רמ"ט איבריםבאדם הראשון היו  ולמה ?אולם באדה"ר העניין אינו כך, 

שהקרן של אותו השור קדמה לפרסותיו  –נוספת ולכן הוצרך להקריב שור עם רמ"ט אברים 
 לאחר בריאתו ולכן נחשבת היא כאחד מאבריו.ולא צמחה 

 

  :עמוק יותר– רובד שני
מביא את הרעיון הבא: אדם נולד עם יצר הרע שטבוע בו  באר יוסף, בספרו יוסף סלנטהרב 

במסכת מרגע לידתו, ובגיל המצווה הוא מקבל את יצר הטוב שלו. ומביא את דברי הגמרא 

ּה ְמָעט ּוָבא  (קהלת ט,יד) י'ואמר רמי בר אבא מאי דכת  –נדרים לב/ב  ים ּבָ ֲאָנׁשִּ ה וַּ ּנָ יר ְקטַּ עִּ

ים:  דֹלִּ ים ּגְ ב אָֹתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹודִּ דֹול ְוָסבַּ ואנשים בה  ,זה הגוף - עיר קטנהֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ
ובנה עליה מצודים  ,זה יצר הרע -ובא אליה מלך גדול וסבב אותה  ,אלו אברים -מעט 

 13-מלך גדול ? מפני שהוא גדול מיצר הטוב ב –ולמה נקרא יצר הרע . אלו עונות - וחרמים
 שנים.

ֵריֶכם זְֹרֵעי  ישעיה לב,כ() א''ר יוחנן משום רבי בנאה מאי דכתיב   -במסכת עבודה זרה ה/ב  ׁשְ אַּ

ֲחמֹור: ֹור ְוהַּ ׁשּ ֵחי ֶרֶגל הַּ ּלְ ם ְמׁשַּ ל ָמיִּ ל ּכָ ובגמילות  אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה עַּ
 .חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם

משלחי רגל. משלחים ומשליכין רגלי יצר הרע הבא על  במקום )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר
 האדם מעליהם יצר הרע

 
רגל השור/פרסות השור = יצר הרע, קרן השור =  –, תלמד מכאן יוסף סלנטהרב אומר 

נולד קודם כל עם פרסות ורק אח"כ צומחות לו קרניים  -ל בינה וחכמה/יצר הטוב. שור רגי
 כמו אדם רגיל שנולד קודם כל עם יצר הרע ואח"כ מתפתח בו יצר הטוב. –
 

אבל השור של אדם הראשון מקרין מפריס היה, שקודם כל יצא עם הקרן = יצר הטוב / 
 הבינה,

כדי לכפר על זה  לכן הקריב אדם הראשון את השור הזה  –ורק אח"כ יצאו פרסותיו 
שבהתחלה בראו הקב"ה וטבע בו רק את יצר הטוב, אבל הוא חטא בכך שנתן ליצר הרע 

 להכנס בו.
 

דבר נוסף קרן אחת שעולה זקופה למעלה מצביעה על זה שהקב"ה ראשון ויחיד בעולמו, כדי 
  כפירה בעיקר / שתי רשויות. –לכפר על העבירה של חטא הראשון שהייתה 
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 הקמת המשכן –חטא העגל  –מעמד הר סיני  –חטא אדה"ר 

 

 חטא אדם הראשון:
 , כפי שאומרת הגמרא  שתי רשויות  כפירה בעיקר,למדנו שבחטא אדה"ר היה עניין של  

ולכן באה זוהמת הנחש  ואמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מין היה -בסנהדרין לח/ב 
  לעולם ונגזרה מיתה בעולם.

 

 מד הר סיני: במע
שתי  שלא יאמרו כפירה בעיקר,ההוכיח הקב"ה לעולם שהוא יחיד בעולמו, ובכך בוטלה 

י  )לה(דברים ד( )שנאמר  הן, רשויות ת ּכִּ עַּ ה ָהְרֵאָת ָלדַּ ּתָ ים ה'אַּ ּדֹו: הּוא ָהֱאלֹהִּ ְלבַּ  ֵאין עֹוד מִּ

ּיֹום (ט)ל ְעּתָ הַּ י  ְוָידַּ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִּ ֲהׁשֵ ת הּוא ָהאֱ  ה'וַּ חַּ ּתָ ל ָהָאֶרץ מִּ ל ְועַּ עַּ ּמַּ ם מִּ יִּ מַּ ָ ׁשּ ים ּבַּ  לֹהִּ

  מה עשה הקב"ה ?     ֵאין עֹוד:

ת  פרשה כט אות ט: –שמות רבה  רּוְך הּוא אֶׁ דֹוש בָּ ַתן ַהקָּ נָּ שֶׁ ן, כְּ נָּ י יֹוחָּ ם ַרבִּ שֵׁ הּו בְּ י ַאבָּ ָאַמר ַרבִּ
ַרח, שֹור ֹלא ַוח, עֹוף ֹלא ּפָּ ּפֹור ֹלא צָּ ה, צִּ דֹוש  ַהּתֹורָּ רּו קָּ ים ֹלא ָאמְּ פִּ רָּ פּו, שְּ ים ֹלא עָּ ה, אֹוַפנִּ עָּ גָּ

י ה א ַהקֹול: ָאֹנכִּ יָּצָּ יש, וְּ ק ּוַמֲחרִּ ם שֹותֵׁ עֹולָּ א הָּ לָּ רּו, אֶׁ בְּ יֹות ֹלא דִּ רִּ ע, ַהבְּ ַדֲעזָּ זְּ דֹוש, ַהיָּם ֹלא נִּ ' קָּ
יָך  .  ֱאֹלהֶׁ

ם, רַ  :בפרשה כט אות  –שמות רבה  י בָּ ר, ֲאֹדנָּ ר ַאחֵׁ בָּ ם דָּ ב עִּ ֹערָּ יָּה מְּ ים הָּ ל ֱאֹלהִּ מֹו שֶׁ ין שְּ רִּ ן ָאמְּ נָּ בָּ
ים  נִּ ם ּפָּ יתֶׁ אִּ רְּ יל שֶׁ בִּ שְּ ל ֹלא בִּ אֵׁ רָּ שְּ יִּ רּוְך הּוא לְּ דֹוש בָּ ל. ָאַמר ַהקָּ יאֵׁ רִּ ַגבְּ ל וְּ אֵׁ יכָּ ד, מִּ חָּ אֶׁ ד וְּ חָּ ל אֶׁ כָּ

עּו שֶׁ  ם, דְּ ַמיִּ ה ַבשָּ בֵׁ א ֱאֹלהֹות ַהרְּ מָּ ין שֶׁ בּורִּ יּו סְּ הְּ ה ּתִּ בֵׁ י ה' ַהרְּ ֱאַמר: ָאֹנכִּ נֶׁ ד, שֶׁ חָּ י הּוא ה' אֶׁ ֲאנִּ
יָך.  ֱאֹלהֶׁ

ים  )תהילים פב,ו(במעמד הר סיני פסקה הזוהמה מן העולם ונפסקה המיתה  י ֱאלֹהִּ ְרּתִּ י ָאמַּ ֲאנִּ

ֶכם: ּלְ ם ּוְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ ּתֶ  יום. 40אבל זה החזיק בסה"כ  – אַּ
  

 בחטא העגל:
ּו כי תשא( -חשמות לב,)כפרו עם ישראל בקב"ה שנאמר  ם ָעש  יתִּ ּוִּ ר צִּ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ן הַּ ֵהר מִּ ָסרּו מַּ

ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל ֲאׁשֶ ש ְ ה ֱאלֶֹהיָך יִּ ּיֹאְמרּו ֵאּלֶ חּו לֹו וַּ ְזּבְ ּיִּ ֲחוּו לֹו וַּ ּתַּ ׁשְ ּיִּ ָכה וַּ ּסֵ ָלֶהם ֵעֶגל מַּ

ם ְצָריִּ  :מִּ
הזוהמה לעולם ושוב  , ולכן חזרהשתי רשויותו כפירה בעיקרהעבדו עבודה זרה ושוב חזרה 

ּפֹלוּ  )תהילים פב,ז(נגזרה מיתה בעולם עד ימינו  ים ּתִּ רִּ ָ ש ּ ד הַּ חַּ מּותּון ּוְכאַּ ָאָדם ּתְ אמנם  :ָאֵכן ּכְ

ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם  כי תשא(-שמות לב,לד)הקב"ה סלח על חטא העגל אבל עדיין נאמר  ּתָ ְועַּ

י יֵ  ְלָאכִּ ה מַּ ּנֵ י ָלְך הִּ ְרּתִּ ּבַּ ר ּדִּ אָתם:ֶאל ֲאׁשֶ ּטָ י ֲעֵליֶהם חַּ ְדּתִּ י ּוָפקַּ ְקדִּ   ֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ּפָ
 

 הקמת המשכן:
בפירושו  (משה בן נחמני)רבי רמב"ן הלאחר חטא העגל השרה הקב"ה את שכינתו במשכן, 

וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו  ,בתחילת פרשת תרומה
 מדברי בנסתר.

 ן להבין שהמשכן היה מעין כפרת חטא העגל והחזרת השכינה כמו בהר סיני. הרמב"ן נית
ְכֵסה  תרומה(-שמות כו,יד)ובמה כוסה המשכן ?  ים ּומִּ מִּ ם ְמָאּדָ ְכֶסה ָלאֶֹהל עֹרֹת ֵאילִּ יָת מִּ ְוָעש ִּ

ְלָמְעָלה: ים מִּ ָחׁשִּ    עֹרֹת ּתְ
 

תחש  :אומר היה ר''מ ,ר אלעא אמר רשב''לא'' -שבת כח,ב  ואיזה מין חיה היא התחש ?
אם מין חיה הוא אם מין  ,ולא הכריעו בה חכמים .בריה בפני עצמה היה - שהיה בימי משה

 .ולפי שעה נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז ,וקרן אחת היתה לו במצחו .בהמה הוא
   .ש''מ טהור היה ,מדקאמר קרן אחת היתה לו במצחו

 מעם לועז(–ו בחיי, שמעור התחש תפר הקב"ה כתנות עור לאדם וחוה )יש דעה מרבינ

 
למדנו, שמי שהסתכל על המשכן ראה את היריעה העליונה שהיא של תחש, חיה/בהמה 

,  כמו אותו שור עניין הכפירה בעיקר ושתי הרשויותבעלת קרן אחת = חזרה לתיקון 
 מקרין מפריס.
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 משמחת תורה לבראשית

 
"ה אלינו החל מראש חודש אלול ימים של קרבת הקב 51בליל הושענה רבה הסתיימו להם 

, )דהיינו אנחנו מתקרבים לקב"ה "אני לדודי ודודי לי"ועד להושענה רבא. בתקופה זו היינו בגדר 

רוצים להמשיך ולחוש באותה , כעת שהסתיימו ימי קרבה אלו ואנו (ואז הקב"ה מתקרב אלינו
שהוא יתקרב  לקב"המחכים אנחנו )דהיינו  "דודי לי ואני לו"היות בגדר עבור וללא רוצים לקרבה, ו

    מה עלינו לעשות ? אלינו...(
 חד הוא !!!  –התשובה היא: אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל 

 

עלינו להמשיך ולהתעלות, ולדבוק בלימוד התורה הקדושה וכך תמיד נזכה להתחמם באורה 
רה, באופן טבעי של התורה ולזכות בקרבת הקב"ה. שהרי אם לא כן, אדם שאיננו דבק בתו

 יצר הרע מקרר אותו...    
 

 הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לויתן.   –בחג הסוכות, ביקשנו בברכת המזון 
 במה מדובר ? מהו עניין הלויתן האמור ? 

 
 התנינים הגדולים

 

ים וְ  ביום החמישי נאמר )בראשית א,כא( דֹלִּ ּגְ ם הַּ ינִּ ּנִּ ּתַּ ים ֶאת הַּ ְבָרא ֱאלֹהִּ ּיִּ ל ֶנֶפׁש וַּ ֵאת ּכָ

י טֹוב: ים ּכִּ ְרא ֱאלֹהִּ ּיַּ יֵנהּו וַּ ָנף ְלמִּ ל עֹוף ּכָ יֵנֶהם ְוֵאת ּכָ ם ְלמִּ יִּ ּמַּ ְרצּו הַּ ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ה ָהרֶֹמש ֶ ּיָ חַּ  הַּ
 

דגים גדולים שבים. ובדברי אגדה )פרק הספינה בבא בתרא  התנינם. )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר
בה, והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא, עד( הוא לויתן ובן זוגו, שבראם זכר ונק

 שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם.
 

ם ואמרו חז"ל שרמז לכך שהקב"ה הרג את הנקבה מופיע בזה שהמילה ינִּ ּנִּ ּתַּ  חסרה י'. הַּ
 

 ? הכא תרגימו  ויברא אלהים את התנינים הגדולים - בבא בתרא דף עד/בהגמרא במסכת 
ולויתן  ,זה לויתן נחש בריח :ר' יוחנן אמר )ראם הים(ארזילי דימא  ()איך תרגמו זאת ?

וגו': אמר רב יהודה  ביום ההוא יפקוד ה' בחרבו הקשה א{-}ישעיה כזנחש עקלתון שנאמר 
אף לויתן נחש בריח ולויתן נחש  .זכר ונקבה בראם ,כל מה שברא הקב''ה בעולמו :אמר רב

 .מחריבין כל העולם כולו - ואלמלי נזקקין זה לזה ,עקלתון זכר ונקבה בראם
שנאמר  ,ומלחה לצדיקים לעתיד לבא ,והרג הנקבה ,סירס את הזכר ? מה עשה הקב''ה

  )מה שקרוי בשם שור הבר( ואף בהמות בהררי אלף והרג את התנין אשר בים א{-}ישעיה כז
סירס  ? מה עשה הקב''ה .מחריבין כל העולם כולו ,ואלמלי נזקקין זה לזה .זכר ונקבה בראם

 הנה נא כחו במתניו טז{-}איוב משנאמר  ,ושמרה לצדיקים לעתיד לבא ,וצינן הנקבה ,הזכר

 .זו נקבה בטנוואונו בשרירי  ,זה זכר
)למה לא עשה כמו  נמי (שסירס הזכר והרג הנקבה )שם, בלויתן, התם)שואלת הגמרא( 

 )שסרס הזכר, אבל צינן הנקבה ולא הרגה ?? ליסרסיה לזכר וליצננה לנקבה  לבהמה ש..(

)הדגים פורצים מסגרות ויכולים להשריץ ולהמליט גם בתנאים  דגים פריצי (ועונה הגמרא..

)ולעשות הפוך ? דהיינו למה דוקא את וליעביד איפכא  (כה הגמרא ושואלת, ממשיקשים

–)אם תרצה תאמר  איבעית אימא  (עונה הגמרא – הנקבה להרוג ? למה לא את הזכר ?

איבעית אימא  אכילה(מליחה ו)בשר הנקבה טוב יותר לנקבה מליחא מעלי תירוץ ראשון( 
לויתן זה יצרת  כו{-}תהילים קדדכתיב כיון   (או נוסף תירוץ אחר –)ואם תרצה תאמר 

  )אין זו  דרך ארץ להשתעשע  עם נקבה( היא בהדי נקבה לאו אורח ארעא לשחק בו
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)למה לא עשה כך הקב"ה לנקבת הבהמה ?  הכא נמי לימלחה לנקבה שואלת הגמרא()

 )דג מלוח הוא מעולה ומשובח, ואילו..( מעלי – כוורא מליחא  (? ועונה הגמרא בהררי אלף

 )בשר מלוח אינו מעולה ומשובח, שהרי עדיף בשר טרי( מעלילא  – בשרא מליחא
 

ּיֹאמֶ  במעשה הבריאה תמיד נאמר בלשון יםוַּ  חוץ משלשה מקומות.,  ר ֱאלֹהִּ

ם ְוֵאת ָהָאֶרץ:}א{ יִּ מַּ ָ ׁשּ ים ֵאת הַּ ָרא ֱאלֹהִּ ית ּבָ ֵראׁשִּ  ּבְ

ים }כא{ דֹלִּ ּגְ ם הַּ ינִּ ּנִּ ּתַּ ים ֶאת הַּ ְבָרא ֱאלֹהִּ ּיִּ  .וגו' וַּ

ְלמוֹ  }כז{ צַּ ים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְבָרא ֱאלֹהִּ ּיִּ  וגו'. וַּ
  

מלמד אותנו כלל בעניין הבריאה, בכל מקום בו  )רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר(המלבי"ם 
יםנאמר  ּיֹאֶמר ֱאלֹהִּ ָרא מדובר ביצירת דבר של יש מיש, אבל במקומות בו נאמר בלשון  ,וַּ  ּבָ

 יש מאין. הרי מדובר ביצירה של
על היום הראשון, ברור למה נאמר  )רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר(המלבי"ם אם כן שואל 

ָרא ים ּבָ ְבָראשהרי זו ההתחלה, בריאה של יש מאין, אבל מהו עניין  ֱאלֹהִּ ּיִּ דווקא בתנינים  וַּ
 ובאדם ?

 

 התשובה היא שיש כאן בריאה חדשה, בריאה של יש מאין.
 

זוגו לא היה בכוח המים הקיימים לברוא בגלל גודלם הענקי, ולכן היה צורך  את הלויתן ובת
 בהתערבות הקב"ה, בבריאה מחדש.

 

גם האדם הוא בריאה חדשה, שהרי רק בו נפח הקב"ה רוח חיים, ולא הייתה אפשרות ליצור 
 את האדם רק על פי החומר.    

 

 פרק שירההלויתן ב
 

 ר,  נאמ  דוד המלך ע"הבפרק שירה שחיבר 
ְללּו ֶאת תנינים אומרים:  הֹמֹות: ה'הַּ ים ְוָכל ּתְ ינִּ ּנִּ ן ָהָאֶרץ ּתַּ  , )תהילים קמח,ז( מִּ

ְסּדֹו:ה' הֹודּו לַּ  לויתן אומר:  י ְלעֹוָלם חַּ י טֹוב ּכִּ  )תהילים קלו,א( ּכִּ
 

    מה הקשר של הלויתן לפסוק שלו ?ועוד,   מדוע יש הפרדה בין התנינים לבין הלויתן ?
 

כדי שלא יאמרו, זה  מובאים דברי חז"ל שהקב"ה ברא את העולם בזוגות ח יצחקשיבספר 
 באדם יחידי בעליונים וזה יחידי בתחתונים ויעשו אותו אלוה. וזהו שנאמר 

ּיֹאֶמר  )בראשית ב,יח( ֶנְגּדֹו: ה'וַּ ּה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ ּדֹו ֶאֱעש ֶ ים לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלבַּ  ֱאלֹהִּ

"קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין שבת בפיוט אל אדון נאמר  בתפילת השמש על ה

 .ירחברא את מה ראה ? ראה שיבואו ויעשו את השמש אלוקות לכן צורת הלבנה" 
 

 הלא גם עליו ניתן לומר אלוקות במים.. ומדוע הושאר הלויתן יחידי ?אם כך יש לשאול, 
ְסּדֹו:ה' לַּ  הֹודוּ  -מדוע אומר הלויתן עכשיו תבין  השיח יצחקאומר  י ְלעֹוָלם חַּ י טֹוב ּכִּ  ּכִּ

י טֹוב,  שהוא ורק הוא אלוקים – ה'הֹודּו לַּ    הייתה לי בת זוג, היה לי טוב, – ּכִּ

ְסּדוֹ  י ְלעֹוָלם חַּ ובגלל שעשה הקב"ה חסד עם העולם הרג את בת זוגי שאילולא כן  – ּכִּ

 היינו אנו וצאצאינו מחריבים את העולם.
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 יונה הנביאוהלויתן 
 

ירדן יוצא  )נחל(: ואמר רב יהודה אמר רב - בבא בתרא דף עד/בבהמשך הגמרא במסכת 
ירדן יוצא ממערת  (, שנחל)כך גם שנינו בבריתא תניא נמי הכי )בניאס(ממערת פמייס 

ומתגלגל  )כנרת(ובימה של טבריא )אגם החולה( ומהלך בימה של סיבכי  )בניאס(פמייס 
  )הים התיכון( ויורד לים הגדול רקעיות, לכן דיברו חז"ל בלשון גלגול()דרך מחילות תת ק

 . ח כי יגיח ירדן אל פיהויבט כג{-}איוב מומתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לויתן שנאמר 
 

רבי טרפון אומר: ממונה  , , כאשר בלע הדג את יונהבפרקי דרבי אליעזר, פרק עשירימובא 
דֹול ( יונה ב, א(  היה אותו הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית, שנאמר ג ּגָ ן ה' ּדָ ְימַּ וַּ

ְבלֹעַּ ֶאת יֹוָנה נכנס בפיו כאדם שהוא נכנס בבית הכנסת הגדולה ועמד, והיו שתי עיניו  , לִּ
של דג כחלונות אפומיות מאירות ליונה. ר' מאיר אומר: מרגלית אחת היתה תלויה במעיו 

מאירה ליונה כשמש הזה שהוא מאיר בצהרים ומראה לו כל מה שבים ובתהומות,  של דג
יק  )תהילים צז,יא(ר ועליו הכתוב אומ ּדִּ ּצַּ אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא , אֹור ָזֻרעַּ לַּ

יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי 
דורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה לראות מקום מ

של אברהם, אמר: הבט לברית, וראה לויתן וברח מפני יונה תמו של צדיקים, הראהו חו
שנה, שיונה חי באלף הרביעי ורק באלף  2000)אומרים המפרשים יומיים =  מהלך שני ימים.

הרי הצלתיך מפיו של לויתן, הראני כל מה  יונה לדג() אמר לו השישי יגיע זמנו של המשיח( 
י )יונה ב,ו( שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס, שנאמר הֹום ְיסְֹבֵבנִּ  .ּתְ

י )יונה ב,ו( והראהו ים סוף שעברו בתוכו ישראל, שנאמר והראהו מקום  . סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאׁשִּ

י ָעָברוּ  )יונה ב,ד( משברי ים וגליו יוצאים ממנו, שנאמר יָך ָעלַּ ּלֶ ֶריָך ְוגַּ ּבָ ׁשְ ל מִּ הראהו   .ּכָ

י ְלעֹוָלם  )יונה ב,ז( עמודי ארץ ומכוניה, שנאמר ֲעדִּ ֶחיָה בַּ רִּ   והראהו גיהנם, שנאמר.  ָהָאֶרץ ּבְ

י ה' ֱאלָֹהי  )יונה ב,ז( ּיַּ ת חַּ חַּ ַּ ׁשּ ל מִּ עַּ ּתַּ ֶטן   )יונה ב,ב( והראהו שאול תחתית, שנאמר , וַּ ּבֶ אֹול מִּ ׁשְ

י ְעּתָ קֹולִּ מַּ י ׁשָ ְעּתִּ ּוַּ י )יונה ב,ז( והראהו היכל ה', שנאמר . ׁשִּ ְדּתִּ ים ָירַּ ְצֵבי ָהרִּ מכאן אנו  ,ְלקִּ
למדין שירושלים על שבעה הרים היא עומדת, הראהו אבן שתיה קבועה בתהומות תחת 

ת היכל ה', היכל ה' ובני קרח עומדים ומתפללין עליה, אמר לו הדג: יונה, הרי אתה עומד תח
התפלל ואתה נענה. אמר יונה לדג: עמוד במקום עמדך שאני מבקש להתפלל. עמד הדג 

 –והתחיל יונה להתפלל לפני הקב"ה, ואמר לפניו: רבש"ע, נקראת מוריד ומעלה, ירדתי 
החייני, ולא נענה, עד שיצא מפיו  –העלני; נקראת ממית ומחיה, הרי נפשי הגיעה למות 

, אשר נדרתי להעלות את לויתן ולזבוח אותו לפניך נדרתי אשלמהאשר דבר זה ואמר: 
 )יונה ב,יא( אשלם ביום ישועת ישראל, מיד רמז הקב"ה והשליך את יונה, שנאמר

ה  ׁשָ ּבָ ּיַּ ֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל הַּ ּיָ ג וַּ ּדָ ּיֹאֶמר ה' לַּ  .וַּ
 
דועים הנביא קיבל את השראת הנבואה שלו משמחת בית השאובה שבחג הסוכות, ויונה י

 דברי חז"ל שמי שמקפיד במצוות הסוכה, יזכה לשבת בסוכת עורו של לויתן לעתיד לבוא. 
 

 לויתן ושור הברה
 

מֹות - ויקרא רבה פרשה יג אות ג הֵׁ ל בְּ עֹון כָּ מְּ י שִּ ַרבִּ ן בְּ י יּודָּ   )מתכוין לשור הבר( ָאַמר ַרבִּ
ין יגִּ נִּ ן קֶׁ ן הֵׁ יָּתָּ וְּ לִּ ל  )מלחמת חיות( וְּ ין שֶׁ יגִּ נִּ ָאה קֶׁ ֹּלא רָּ י שֶׁ ל מִּ כָּ בֹוא, וְּ יד לָּ תִּ עָּ ים לֶׁ יקִּ ל ַצדִּ שֶׁ

א ם ַהבָּ עֹולָּ ּה לָּ אֹותָּ רְּ ה לִּ ם ַהזֶׁה, זֹוכֶׁ עֹולָּ ם בָּ עֹולָּ ים .ֻאמֹות הָּ טִּ חָּ שְּ ם נִּ יַצד הֵׁ מֹות ?  כֵׁ הֵׁ  בְּ
ץ ַלבְּ  )שור הבר( ן נֹותֵׁ יָּתָּ וְּ לִּ עֹו, וְּ קֹורְּ יו וְּ נָּ ַקרְּ ן בְּ יָּתָּ וְּ ץ ַללִּ נֹוֲחרֹו. נֹותֵׁ יו וְּ ירָּ ַנּפִּ סְּ מֹות בִּ  הֵׁ

 

 , מובא שלאחר ששור הבר והלויתן יהרגו אחד את השני, כל הבשר של אוהל משהבספר 
 .שור הבר יאכל, ואילו מבשר הלויתן ישאר
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אמר רבה א''ר יוחנן עתיד הקב''ה לעשות סעודה  בבא בתרא דף עה/א אומרת הגמרא 
ים:ל{-}איוב מ רלצדיקים מבשרו של לויתן שנאמ ֲענִּ נַּ ין ּכְ ים ֶיֱחצּוהּו ּבֵ רִּ ּבָ ְכרּו ָעָליו חַּ ואין  יִּ

ּתוּ  כג{-}מלכים ב וכרה אלא סעודה שנאמר  ׁשְ ּיִּ ּיֹאְכלּו וַּ ָרה ְגדֹוָלה וַּ ְכֶרה ָלֶהם ּכֵ ּיִּ ואין חברים  וַּ

ים ְלקֹוֵלְך  יג{-}שיר השירים ח אלא תלמידי חכמים שנאמר יבִּ ְקׁשִּ ים מַּ ים ֲחֵברִּ ּנִּ ּגַּ ֶבת ּבַּ ּיֹוׁשֶ הַּ

י: ינִּ ִֽ יעִּ מִּ ׁשְ  ל{-}איוב מ והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים שנאמר הַּ

ים: ֲענִּ נַּ ין ּכְ ָידֹו  ח{-}הושע יבשנאמר  )סוחרים( ואין כנענים אלא תגרים ֶיֱחצּוהּו ּבֵ ן ּבְ עַּ נַּ ּכְ

ֲעׁשֹק ָאֵהב: ְרָמה לַּ   )ואם תרצה תביא הוכחה נוספת ואי בעית אימא מהכא מֹאְזֵני מִּ

י ָאֶרץ: ח{-}ישעיה כגמהפסוק הבא..(  שכנען = סוחר ּדֵ ְכּבַּ ְנָעֶניָה נִּ ים ּכִּ רִּ ר סֲֹחֶריה ש ָ   ֲאׁשֶ
 

 מריוחנן עתיד הקב''ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן שנא מר רביואמר רבה א
ּכֹות עֹורוֹ  לא{-}איוב מ א ְבש ֻ ּלֵ ְתמַּ   זכה עושין לו סוכה לא זכה עושין לו צלצל שנאמר הַּ

ים רֹאׁשֹו: לא{-}איוב מ גִּ ל ּדָ ְלצַּ  זכה עושין לו צלצל לא זכה עושין לו ענק שנאמר  ּוְבצִּ

רֶֹתיָך: ט{-}משלי א ְרּגְ ים ְלגַּ ֲעָנקִּ  זכה עושין לו ענק לא זכה עושין לו קמיע שנאמר  וַּ

ֲערֹוֶתיָך:וְ  כט{-}איוב מ ֶרּנּו ְלנַּ ְקׁשְ והשאר פורסו הקב''ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק  תִּ

ְרֵחְך:ְוָהְלכ ג{-}ישעיה ס מסוף העולם ועד סופו שנאמר ּה זַּ ים ְלנֹגַּ ם ְלאֹוֵרְך ּוְמָלכִּ  ּו גֹויִּ
  

והא אמר  -בשמים  מתארת את "סדר יומו" של הקב"העבודה זרה דף ג/ב  הגמרא במסכת
הקב''ה יושב ועוסק  -שלש הראשונות  ,שתים עשרה שעות הוי היום ,רב יהודה אמר רב

עומד  ,תחייב עולם כלייהכיון שרואה שנ ,יושב ודן את כל העולם כולו -שניות  .בתורה
יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים  -שלישיות  .מכסא הדין ויושב על כסא רחמים

ְרּתָ  כו{-}תהילים קדיושב ומשחק עם לויתן שנאמר  -רביעיות  .עד ביצי כנים ְוָיָתן ֶזה ָיצַּ לִּ

ֶחק ּבֹו:   ְלש ַּ
 

ֶחק ּבו, אם אוהל משהשואל  ְרּתָ ְלש ַּ ְוָיָתן ֶזה ָיצַּ מדוע היה צורך להביא את נקבת אז  ,לִּ
  הלויתן ואז להרוג אותה ?

 

מפיח חיּות בנקבת  ואם תאמר כדי לשמר את הבשר שלה לעתיד לבוא, אז לא היה הקב"ה
 הלויתן, אלא ישר היה יוצר אותה כנפל וממליח את הבשר.

 
למה לא יחכה הקב"ה לאחרית הימים  למה להמליח אותה ולחכות אלפי שנים ? ,דבר נוסף

 ואז יצור וימליח את נקבת הלויתן ? יותר טרי , לא ? 
 

 את הדברים: הרב ברוך רוזנבלום מסכם                                         

ְבָרא  -המשותף בין בריאת האדם לבריאת הלויתן ובת זוגו שבשניהם נאמר לשון  ּיִּ  .וַּ
 ממרים הנביאה ואביה עמרם. החלק המשותף הזה בא לידי ביטוי גם ביסוד גדול שלמדנו 

 

בעת לאור קושי השעבוד והט עמד וגירש את יוכבד אשתושהיה גדול הדור, כאשר עמרם 
 .גירשו את נשותיהםראו זאת כל בני ישראל ועמדו גם הם ו הזכרים ביאור, 

אתה גרוע מפרעה, שהוא גזר על הזכרים  - ואומרת לעמרם אביה +(5באה מרים הילדה )בת 
 בלבד, ואילו אתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. 

 אם הם נזרקים ליאור ?אמר לה אביה ומה הטעם להביא ילדים לעולם 
 ולמה ?, שגם אם תינוק מגיע לעולם לדקות ספורות זה מאוד חשוב, ה לו מריםענת

 

  כי נשמה שצריכה להגיע לעולם הבא חייבת לעבור דרך העולם הזה, ולא משנה לכמה זמן  
 

ולכן, האדם וגם הלויתן ובת זוגו, תכלית יצירתם היא לעולם הבא, ולכן גם בת זוגו של 
 ך העולם הזה ולו לרגע קל. הלויתן הייתה צריכה לעבור דר
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 איך יכול להיות שהקב"ה יאכיל לעתיד לבוא  )רבי בחיי בן אשר אבן חלואה( רבינו בחיישואל 
 את הצדיקים, והלא למדנו שאין אכילה בעולם הבא ?

ועונה על כך שכאן מדובר באכילה בסעודה שתהיה לאחר תחיית המתים, כאשר העולם 
 ן אכילת  המן, שזה מזון רוחני כמו לפני מעמד הר סיני.יהיה מתוקן, והאכילה היא מעי

ואכילת בשר הלויתן ושור הבר תהיה מעלה גדולה לזיכוך וחידוד השכל של האדם כדי 
דרגה שבה נשמת הצדיק והגוף  שיוכל לעלות לדרגה שבה ישיג את ידיעת השם יתברך.

 מתחברים ברמה הגבוהה ביותר.
 

 בר נאכל כולו ואילו מבשר הלויתן נשאר ? אז למה בשר שור הנשאלת השאלה, 
 

והנה בהמות בהררי  –יערות דבש בדרוש א לחודש אלול  כתב בספרו רבי יונתן אייבשיץ
והלויתן נמשלים ליצר הרע, הבהמות הוא יצר הרע של תאוות המאכל, והלויתן הוא יצר 

לים )נכחדים( לעתיד הרע של העריות, ולכן הוא נקרא לויתן מלשון לויה וחיבור, והם יהיו כ
 לבוא, כי רוח הטומאה תהיה מבוערת מן הארץ.

 

 מכן נבין, תאוות האכילה תתבטל לגמרי לעתיד לבוא, ולכן משור הבר לא נשאר כלום.
ואילו תאוות העריות היא קשה ביותר, ולכן יישאר מהבשר של הלויתן. וזוהי הסיבה שיונה 

 א פגם בה, ומזה ברח הלויתן.הנביא הראה ללויתן דוקא את מקום הברית, של
 

יונתן עתיד אמר רבי  בבא בתרא דף עה/אותאוות העריות היא כל כך חזקה, וזהו שנאמר 
יעַּ כה{-}איוב מניגיא עם לויתן שנאמר ק גבריאל לעשות קִּ ׁשְ ה ּוְבֶחֶבל ּתַּ ּכָ חַּ ְוָיָתן ּבְ ְמׁשְֹך לִּ ּתִּ

ֹו  יט{-}איוב משנאמר  ,אין יכול לו ,ואלמלא הקב''ה עוזרו ְלׁשֹנֹו: ְרֵכי ֵאל ָהעֹש  ית ּדַּ הּוא ֵראׁשִּ

ְרּבֹו: ׁש חַּ ּגֵ  יַּ
 

אנו רואים שכל העולם מתוכנן  בראשית, פרשת  –, תחילת התורה בועשכבר מפרשת ה
, כל אלף שנה כנגד יום של בריאת העולם, ושיא השיאים הינו ששת אלפי שניםלקראת 

מעלת האלף השביעי כל כך גבוה שכהכנה אליו יבוא אליהו ו "השבת"האלף השביעי הוא 
יסוד עולם חיית המתים, כלומר צדיקים הנביא ויכריז על משיח בן דוד שלאחריו תהיה ת

, יירדו כאן לעולם שלנו העולם הגשמי שבאלף השביעי יהיה ברמה רוחנית שנשמתם בגן עדן
   גבוהה יותר ממה שיש בגן עדן  !!!

 
  (.."יאכל אותה בשבת")ומי שלא ? ... תבשטרח בערב שבת יאכל בשמי  –ידועים דברי חז"ל ו
 

 היינו שנה לבריאת העולם ד 5,776בשמירה אנחנו כבר בשנת ה'תשע"ו = ואל לנו להירדם 
על זה אומר הנביא  ...מקדימים את כניסת השבתוכידוע  "ערב כניסת השבת" -אנחנו ב

 )פרק ד,יב( עמוס 
 

ּכֹון את הִּ ְקרַּ ל ֱאלֶֹהיךָ -לִּ ָרֵאִֽ ש ְ  :יִּ
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