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 פתח דבר
 טור שבועיבעיתון לכתוב  כך התבקשתי ."מאות מיליםשלושֿ"כ

 , עם רעיון קצר, מעניין ועכשווי.על הפרשה

 חדשנירעיון  מצד אחד להביאכל שבוע היה זה אתגר חדש. 
כזה שידבר גם למעיינים; מצד שני 'לתרגם' אותו לסגנון ומעמיק, 

 קצר. ישארעממי וקליל, כזה שיתאים לכל הקוראים. וכמובן, שי

ורעיון כל שיחה בשל הרבי מליובאוויטש.  משנתונמצא ב המענה
מנוסח  המסריש עומק, חדשנות מקורית ועושר מחשבתי. ועם זאת 

  ת מעשיות לחיים.בבהירות, עם תובנו

סדרת 'בסוד הפרשה'. במסגרת כתיבת הטורים התאפשרה הודות ל
הסדרה, יוצאים לאור מערכי שיעור על שיחותיו של הרבי, בתוספת 

הטורים בספר מהווים . ופרפראותדוגמאות בדיחות, סיפורים, 
 .תקציר לשיעורים הללו

כל פרשיות השבוע על  שלושה טוריםתמצאו שנייםֿבספר זה, 
 .בעמוד אחדמופיע כל טור  ,ומועדי ישראל

לפני כל פרשה וחג. נעזרנו  קצר, הוספנו רקע שלמת הענייןלה
 בתקציר הפרשה באתר צעירי חב"ד, בעריכתו של הרב מנחם ברוד.

הטורים מתאימים מלבד קריאת הספר להעשרת הידע האישי, 
 . וכבסיס לדברי תורה בכל הזדמנות בשולחן השבת לקריאה

'לקוטי שיחות'.  כרכי 93רובם ככולם של הטורים מבוססים על 
. עם וספרי חסידות נוספיםתניא ה מקצת הטורים מבוססים על ספר

. בלבד , והאחריות על הכותבועריכה זאת, הרעיונות עברו עיבוד
לבדוק במקור הדברים. רשימת  רצוי לאשורו,כדי להבין את הנושא 

 .ספרהמקורות העיקריים נמצאת בסוף ה

רב זלמן שליח הרבי בבאר שבע, הלהביע הערכה לזו ההזדמנות 
ולכתיבת סדרת לכתיבת הטורים המלא על הגיבוי  ,גורליק

  השיעורים של 'בסוד הפרשה'.

 .פרסום הטורים במשך שלוש שניםתודה לעיתון 'מקומי דתי', על 
 ישראל, על העריכה הלשונית של הספר.תודה לרב אמחיה אבןֿ

הדחיפה על ועל השותפות בהכנת הטורים,  לאשתימיוחדת  תודה
עליה אני  .שליחות בבאר שבעוהכל עבודות הכתיבה לוהסיוע 

 שלה הוא". –קורא את מה שנאמר על רחל "שלי ושלכם 

 הברהלוי חיים 
 שבט ה'תשע"ד

 



 קצרים לשולחן שבת  8

 עניינים ןתוכ
 בראשיתספר 

 9 בראשית פרשת
 18 עזר או נגדו?

 11 ? שלך השם מה
 12 האינטרס חטא

 31 נח פרשת
 18 החיים משמעות

 16 בענן קשת
 17 מתפללת הבהמה גם

 31 לך לך פרשת
 14 ?יהודי מיהו

 12 הקדוש האינטרס
 28 אברהם של הסוד

 13 וירא פרשת
 22 אפס מגיל יהדות
 23 המסכה את להסיר

 28 לאל־קעידה העקידה בין

 12 שרה חיי פרשת
 27 !המוות אחרי חיים יש

 26 מקומית שיחה
 24 בן־זוג למציאת המדריך

 22 נר של כוחו

 13 תולדות פרשת
 32 ?דומה הוא למי
 33 עולמות שני, ילדים שני
 38 בתחפושת רע

 12 ויצא פרשת
 37 להישרדות המדריך

 36 יהודי ביזנס
 34 לתפארת משפחה

 19 וישלח פרשת
 88 לדאגה מקום אין

 81 כהזדמנות משבר

 31 וישב פרשת
 88 ידברו שווא חלומות

 86 המנהיגות מבחן

 31 מקץ פרשת
 84 ?להתערב ביקש מי

 82 הצדיק יוסף גשר

 23 החנוכה חג
 62 השמן פך נס מאחורי

 63 יון של הגרפולוגיה

 22 ויגש פרשת
 67 יהודית חוצפה

 66 ? מתי עד
 64 ?לסלוח למה

 29 ויחי פרשת
 78 אימא להיות

 71 להתפתחות געגועים בין
 72 ?המשיח יבוא מתי

 שמותספר 
 52 שמות פרשת

 77 שלום יביא הביטחון
 76 ? אלוקים איפה

 74 אבינו ואתה בניך אנו

 59 פרשת וארא
 68 ?למה

 61 קשה בחירה
 62 !לאדישות לא

 11 בא פרשת
 68 המטבע של הרוחני הצד
 66 אחת מצוה רק
 67 אלטרנטיבית יהדות אין

 11 בשלח פרשת
 64 בלב אחד, בפה אחד
 62 השמים מן לחם

 48 !לספקנות די

 13 יתרו פרשת
 42 רב לך עשה

Ladies First 43 
 48 !יהלום – יהודי כל

 12 משפטים פרשת
 47 לאלוקים המשפט
 46 כהלכה שמירה

 44 לתערובת לא, לשלום כן

 19 תרומה פרשת
 28 בקשר תמיד

 21 השמים שער זה

 91 תצוה פרשת
 28 נשמה נרות

 26 הגנב תסמונת

 91 הפורים חג
 24 ילד של מילה

 99 תשא כי פרשת
 188 הלוהט הכסף
 181 הקטורת קשר

 182 היהודי הִמחזור

 301 ויקהל פרשת
 188 !שלום שבת

 186 שותף גם, מנהיג גם

 301 פקודי פרשת
 184 !תחשוד ואל תיחשד אל

 182 והשוליים התמונה



 6  בסוד הפרשה

 
 ויקראספר 

 331 ויקרא פרשת
 118 'א לכיתה עולים
 116 החיים בעלי זכויות

 117 !בהמה תהיה אל

 331 צו פרשת
 114 נורא לא, נעים לא

 112 ! רבה תודה

 313 הפסח חג
 122 מהניסים גדול

 123 יהודית חירות
 128 מה'בפיג פסח

 312 העומר ספירת
 127 הראשון את לתת
 126 ? יודע מי שבע

 124 ודעות פרצופים על
 122 שבסוד הסוד

 313 שמיני פרשת
 132 למצוי הרצוי בין

 133 מחייבת הזוגיות

 312 תזריע פרשת
 137 !לפניך חיה: זהירות

 136 באהבה להעניש

 319 מצורע פרשת
 188 הפטפטת מחלת
 181 ישראל מקווה

 331 אחרי פרשת
 188 אהבה מחלת
 186 הקדשים בקודש תינוק

 331 קדושים פרשת
 184 יועץ ברוב תשועה

 182 לפגוע לא, לבקר
 168 ולקרב לאהוב

 323 אמור פרשת
 162 אני מודה

 163 היהודי הפמיניזם
 168 'ה קידוש על לחיות

 322 בהר פרשת
 167 לנשמה דלק תחנת

 166 חיינו היא העבודה

 329 בחוקותי פרשת
 178 והמעדנים המשיח

 171 המשיח של ייעודו
 172 ?ואיך למה – משיח

 
 במדברספר 

 352 במדבר פרשת
 177 שווה אחד כל

 176 טוב שכן טוב

 359 השבועות חג
 168 שתיקה של רגע
 161 השמים מן זיווג

 311 נשא פרשת
 168 ?לא או כן – התנזרות

 166 בזבוזים בלי
 167 !לסימפוניה הקשיבו

 311 בהעלותך פרשת
 164 שותף להיות רוצה

 162 ! אבוד דבר אין
 148 השתיקה זכות

 313 שלח פרשת
 142 טובה הפתעה
 143 העיקר הוא המעשה

 148 ומעשים כוונות בין

 312 קורח פרשת
 147 ...מהתהום עולה קורח

 146 שחור־לבן לא
 144 קורח של הגרפולוגיה

 319 חוקת פרשת
 128 לישראל חוק

 121 הנאמן הרועה
 122 שלי הרבי
 123 נפגשו ואמת חסד

 392 בלק פרשת
 127 פיקנטית ברכה
 126 צעצוע אקדח

 399 פינחס פרשת
 288 שבחסד גבורה
 281 ומעבר מעל

 282 יבוא המשך

 101 מטות פרשת
 288 מרחק שמור

 286 ! להתבודדות לא

 101 מסעי פרשת
 284 !תנוח אל לעולם
 282  לאחור במבט
 218 החיים מסעי אלה



 קצרים לשולחן שבת  7

 
 דבריםספר 

 131 דברים פרשת
 218 !אינסטנט חינוך אין

 216 בונה ביקורת
 217 !לרפורמה לא

 131 באב תשעה
 214 לבכות או לצחוק

 212 חורבן עוד לא
 228 ובניין חורבן

 113 ואתחנן פרשת
 222 אמך ואת אביך את כבד
 223 ! אחד
 228 ?בלב יהודי

 112 באב ו"ט
 227 ?שידוך מוצאים איך

 111 עקב פרשת
 224 עוד של בטעם

 222 השתקפות
 238 קמיע לא, מזוזה

 113 ראה פרשת
 232 נעות מדרגות

 233 ? וכמה למה – צדקה
 238 תפתח פתוח

 112 שופטים פרשת
 237 ?יועץ או רב

 236 לך הנשמה
 234 !דרכים לתאונות הסוף

 119 תצא כי פרשת
 288 ?משכורות מעכב מי

 281 ? מוות יש למה
 282 לי ודודי לדודי אני

 
 

 131 תבוא כי פרשת
 288 !טוב יהיה – טוב חשוב
 286 דרכו פי על לנער חנוך
 287 ...לי כואבת שלו הרגל

 131 נצבים פרשת
 284 בשמים לא זה

 282 ? תשובה מהי

 123 השנה ראש
 262 קובע לא הרוב

 121 וילך פרשת
 268 !באים הילדים גם

 266 היהודי הספר שבוע

 121 האזינו פרשת
 264 אבנר רבי אשריך

 129 הכיפורים יום
 Charity 278 לא, צדקה
 271 כיפור יום של יהודי
 272 לך מחול

 151 הסוכות חג
 278 אחידות לא, אחדות

 152 ברכה פרשת
 277 והצלחה ברכה

 151 תורה שמחת
 274 הספרים את סוגרים

 159 מקורות רשימת

 

 

  



 6  בסוד הפרשה

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ספר בראשית
  



 קצרים לשולחן שבת  4

 

 

 



 2  בסוד הפרשה

 

ת  ש ר תפ י ש א ר  ב
הפרשה פותחת בתיאור הבריאה: 

 –רקיע; יום ג'  –אור; יום ב'  –יום א' 
 –יבשה ובריאת הצומח; יום ד' 

דגים ועופות; יום ו'  –מאורות; יום ה' 
ה' שובת  –החיות והאדם; שבת  –

 ממלאכה ומקדש את היום.

הנחש מפתה את חוה לאכול מעץ 
דעת, והיא מפתה את אדם. ה

 הקב"ה מעניש את שלושתם.

בניהם של אדם וחוה, קין והבל, 
מביאים מנחה לה'. ה' מקבל את 
מנחתו המובחרת של הבל, ולא את 

של קין. בתגובה, קין  זולההמנחה ה
 הורג את הבל. בהמשך נהרג גם קין.
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 ?עזר או נגדו
הלכו לחנות הרהיטים. דני: "תראי את השולחן הרחב, דני ודינה 

 הוא נראה ממש חזק ויציב. בדיוק בשבילנו"!

דינה: "המראה שלו נורא. תסתכל על השולחן הלבן העגול, 
 הצבעים שלו תואמים לוילונות".

 דני: "את רוצה שולחן או קישוט? הדבר הזה לא יציב"...

 שניהם בתסכול."שוב אנחנו לא מצליחים להסתדר", חושבים 

 ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב "לֹא נמצא בסיפור הבריאה: הקונפליקטשורש 
שה היא יהאם הא ְכֶנְגּדֹו" )בראשית ב,יח(. ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶשה ְלַבּדֹו,

 "עזר" או "כנגדו"?

רש"י מסביר שיש כאן שתי אפשרויות שונות: אם האדם זכה, 
 "כנגדו". שה היא "עזר", לטובתו; ואם לא זכה, היאיהא

החסידות מסבירה בצורה שונה. "עזר כנגדו" הכוונה, שהניגודיות 
 עצמה היא זו שעוזרת לאדם. 

לדוגמה, . איש ואישה הם בעלי תכונות שונות ומנוגדותכלומר: 
, והאישה בוחנת מהםעל פי התועלת שתצא  דבריםהאיש מודד 

מההיבט הרגשי. לפי הקבלה, שורשו של האיש מספירת  דברים
 כמה, והאישה מספירת הבינה. הח

הניגודיות לא נועדה לפגוע בזוגיות, אלא להיפך, לעזור לה. אם 
האישה הייתה בדיוק כמו האיש, חושבת כמוהו ומרגישה כמוהו, 
הוא לא היה מרגיש צורך להתחתן אתה. הוא יכול להסתדר 
בלעדיה. דווקא בגלל השוני והניגודיות, הם משלימים זה את זו 

 ה לזו.וזקוקים ז

מובן אפוא כי כאשר בני הזוג הולכים לחנות הרהיטים וכל אחד 
ה' לא ברא אותם בצורה הזו כדי שיריבו.  –מחפש משהו אחר 

אדרבה, המטרה היא שכל אחד יחפש את מה שחשוב לו, האיש 
שה תחפש שולחן יפה, כדי ששניהם יחד ייחפש שולחן טוב והא

 גם טוב וגם יפה.שולחן שלישי שהוא  –ימצאו משהו מושלם 

לכן המפתח לפתרון הקונפליקט נמצא קודם כל במוח, במודעות. 
ן זוגו אינו מהווה "בעיה" על כל אחד מבני הזוג להכיר ולהבין שב

תרון". כך שניהם ילמדו לכבד את הדעה השונה של בן אלא "פ
הזוג, והדבר יאפשר להגיע למסקנות משותפות ומושלמות, 

 הדעות.הלוקחות בחשבון את שתי 

 ? זה תלוי בנו!"נגדו"או  "עזר"
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  שלך? השםמה 
השתתק בציפייה, שעה שנשמעו המילים "וייקרא המוזמנים קהל 

חיכו במתח לשמוע את שמו של הרך  כולםשמו בישראל...". 
הנולד. האם יקראו לו על שם הסבא? או שמא יבקשו להנציח את 

 הדוד שנפל?

 מה הקסם שמאחורי השמות?

מספרת על השמות הראשונים שניתנו על ידי  פרשת בראשית
חלק מן הנבראים, כמו הקב"ה ואדם הראשון. הקב"ה קרא שמות ל

. שמות בעלי החיים, העניק אדם הראשוןיום ולילה, שמים וארץ. ל
המדרש מסביר כי קריאת השמות מלמדת על חכמתו הרבה של 

 אדם הראשון.

את סודה של להבין , יש את הקסם שמאחורי השמותכדי להבין 
לשון הקודש. בעוד ששאר השפות הומצאו על ידי בני אנוש כדרך 
מוסכמת לשיחה, הרי שלשון הקודש נוצרה על ידי בורא העולם. 

החל מתג של אות  –ון שכך, כל פרט בשפה מדויק לחלוטין וכי
 קטנה, וכלה במילה השלמה.

 שונים, חודית, הבאה לידי ביטוי במדדיםלכל אות יש משמעות יי
שלה  הגייהכמו: צורת האות, הערך המספרי שלה, שם האות, ה

נוצרת משמעות  –. כאשר מרכיבים יחד אותיות שונות למילה עודו
 .יחידותחדשה, בהתאם לתרכובת המשמעויות של האותיות ה

 תאלוקי תחיּוצינור  הוא משמש גםהשם מבטא את תכונות הדבר, ו
 –ף של האותיות אל בעל השם. כאשר נותנים לאדם שם, הצירו

מתאים לתכונותיו הייחודיות של האיש,  –בסדר המסוים שלהן 
. לכן, כאשר אדם לה הוא זקוקש החיותאת לו ובמקביל מעניק 

חולה או זקוק לישועה מיוחדת מוסיפים לו שם, וכך משנים גם את 
 השפע שהוא מקבל מלמעלה.

, ואת שמו של אברם הה' את שמה של שרי לשרשינה כאשר 
גם משה פשר להם ללדת ילדים. ם, הוא 'פתח את הצינור' וא  הרלאב

להושע את האות י', ובכך נתן לו את הכוח להינצל  רבנו הוסיף
 מעצת המרגלים.

זו הייתה החכמה הגדולה של אדם הראשון. הוא ידע לזהות את 
, ובהתאם לכך לתת שם חייםהמאפיינים הייחודיים של כל בעל 

 שיהלום את מהותו.

, אין זה םהורים מעניקים שם לילדההאריז"ל כותב כי גם כאשר 
השמים, להתאים ן הם מקבלים 'נבואה קטנה' מודבר של מה בכך, 

 .לילד שנולדאת השם המדויק 
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 האינטרס טאח
בתרבות המודרנית, מקובל לבחון כל דבר דרך המשקפיים של 

האם  –מרכזי אחד מדד האינטרס האישי. החלטות מתקבלות לפי 
לא אחר  זה טוב לי או רע לי. הראשון שהרכיב משקפיים כאלו היה

 אדם הראשון. מ...

השבוע אנו מתחילים את התורה מחדש, מבראשית. אחד הסיפורים 
המסתוריים ביותר בתורה, הוא סיפור חטא עץ הדעת. בגן עדן, 
נהנה אדם משלל עצים ופירות, ואלוקים ציווה אותו שלא לאכול 

ָוָרע" )בראשית ב,ט(. אולם, הנחש פיתה את חוה  טֹוב ַהַּדַעת מ"ֵעץ
 והיא נתנה לבעלה לאכול מעץ הדעת. כך נפקחו עיניהם.

לפני שאכלו מעץ  אפשר להסיק כיניתוח פשטני של הסיפור מ
 פשים, חסרי שכל. יהדעת, היו אדם וחוה אנשים ט

מתקבלת על הדעת. אם אין להם שכל, איך  אינהאולם, הנחה זו 
ה' ציווה אותם? ובכלל, הלוא אדם נתן שמות לבעלי תכן שיי

 יכולת שכלית מפותחת!החיים, מה שמצביע על 

. ""רצון –מסבירים, כי פירוש המילה "דעת" הוא  פרשני המקרא
אדם וחוה חכמים מאוד, אלא שהם ניתחו כל היו גם לפני החטא, 

 נכון או  הענייןהאם  – לגופו של ענייןדבר בצורה אובייקטיבית 
 לא נכון. 

חטא עץ הדעת גרם להם להסתכל על דברים במשקפי האינטרס 
האם הוא , מה שחשוב במקום לחשוב אם הדבר נכוןהסובייקטיבי. 

 ֵעץ"זה פירוש המילים  .ליאו רע  ליטוב  רוצה אותו, האם הוא אני
 הרצון שמבחין בין מה שטוב לי ומה שרע לי. – "ָוָרע טֹוב ַהַּדַעת

, הדרך קצרה להשחתה וה את ההחלטותנוכיות מתוכשהא
 את הדורות הבאים, ובפרט את דור המבול. שאפיינה מוסריתה

זו עברה בתורשה מאדם הראשון לכל צאצאיו. עד היום  אנוכיות
ידי טובתנו האישית, ולרוב, זהו גם המדד באנו משוחדים ומונעים 

 ?ו הפתרון. מהבהתלבטויות להכרעה

החיים. התורה, תורת חיים,  הפתרון לחטא עץ הדעת הוא עץ
מציגה סולם ערכים אמתי, בלתי משוחד, ובכך מכוונת אותנו לנהוג 

עומדים בפני דילמה מוסרית או נדרשים  כשאנו לכן,כראוי. 
 מהי עמדת התורה בנידון. נשאל רב –להכרעה חשובה 
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ת  ש ר חפ  נ
ה' החליט למחות את האנושות. 
הוא מצווה את נח לבנות תיבה 
ולהיכנס אליה עם משפחתו ועם 

 בעלי חיים. 

המבול יורד על הארץ וכל היצורים 
 אינהמתים. נח שולח יונה והיא 

כי אפשר לצאת נח שבה, כך מבין 
שלא יביא עוד  מהתיבה. ה' מבטיח

 קשת בענן.ה אתכאות נותן מבול, ו

לאחר המבול, מתרבים  יםכאלף שנ
האנשים ומחליטים למרוד בה'. ה' 
מבלבל את שפתם ומביא לפילוג 

 ביניהם, וכך תכניתם מתבטלת. 
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 משמעות החיים
ות, זה התחיל בשני אנשים שלא הצליחו להתאפק ולו לכמה שע

המשיך במלחמת אחים ורצח בדם קר, הגיע לשיא בעולם שלם של 
 שחיתות ובמרד עולמי בבורא העולם.

נשמע מוכר? כן, מפרשת השבוע. פרשיות בראשית ונוח מתארות 
חטא עץ הדעת, קין והבל, דור המבול ומגדל  –ארבעה חטאים 

בבל. רק אחרי אלפיים שנות חושך, הפציע בעולם אור האמונה של 
 רהם אבינו. מדוע ברא אלוקים עולם כה חשוך ומושחת?אב

חז"ל מסבירים, כי הבורא רצה להשכין את שכינתו דווקא בעולם 
שלנו, מקום חשוך ונחות, "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים". 

 לכן התחיל העולם בחושך, כדי שהאור יתגלה בתוך החושך.

דוגמה, אתגר אמתי הוא התמודדות עם מצב מורכב ובעייתי. ל
מורה מצוין אינו מורה המלמד תלמידים מצוינים, אלא דווקא 
תלמידים חלשים; רופא מצוין אינו רופא המרפא בריאים, אלא 
דווקא חולים אנושים. הנוכחות האלוקית בעולמות עליונים, כמו גן 
עדן, מובנת מאליה ואין בה שום חידוש. האתגר הגדול הוא להביא 

 וך עולם מלא ברוע וכפירה.את האור האלוקי דווקא לת

 איך עושים דירה לה'?

היהדות מושתתת על העיקרון שהקשר עם בורא העולם אינו מוגבל 
לרגעים מיוחדים של התעלות רוחנית, אלא מתבטא גם ברגעים 
הפשוטים של החיים. יהודי נדרש לקיים את רצון ה' גם כאשר הוא 

ְבְתךָ ְב הולך ברחוב, עובד בעסק, נמצא בבית וכדומה, "  ְבֵביֶתךָ  ש 
 " )דברים ו,ז(.ּוְבקּוֶמךָ  ּוְבָשְכְבךָ  ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְתךָ 

לקדש את החיים הגשמיים. מצוות  –זוהי המטרה של קיום מצוות 
הכשרות היא דוגמה מצוינת. אפילו דבר כה חיוני כמו אוכל צריך 
להיות כשר, ויש לומר ברכה לפני אכילתו ואחריה. גם במצוות 
התפילין מתבטא אותו עיקרון. לוקחים עור של בהמה, כותבים 
עליו בדיו המופק מצמחים, והנה החפץ הופך להיות קדוש. 

 ן בלות, אסור להשליך אותם לפח אלא להניח בגניזה.כשהתפילי

האתגר האלוקי יתגשם במלואו בגאולה הקרובה. הנביאים מדברים 
 ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאהעל תקופה שבה העולם כולו יעבוד את ה', "

ם ה' ים ַלָים ַכַמי  " )ישעיהו יא,ט(. האור האלוקי ישכון ויתגלה ְמַכס 
ם, בבני האדם, בעלי החיים, צמחים ואפילו בכל פרט ופרט בעול

 בדברים דוממים.

את ההכנות לכך אנו עושים עכשיו, בזמן הגלות, בקיום מצוות 
ומעשים טובים. כל מעשה טוב מזרז את השלמת האתגר האלוקי 

 ומקרב את הגאולה במהרה בימינו.
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 קשת בענן
 החורף מגיע, ועמו הגשם. עם הגשם מופיעה גם הקשת.

 תה הקשת לראשונה?מתי נצפ

פרשת השבוע מגלה, כי הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נצפתה 
לבריאת העולם. אחרי המבול שהחריב  6161הקשת הייתה בשנת 

את הארץ, הראה הקב"ה את הקשת כסימן לכך שלעולם לא יביא 
 מבול נוסף על העולם.

לפי המדע, הקשת היא תופעת טבע רגילה לחלוטין. קרני השמש 
במים, והן נשברות ומתפצלות לגוונים השונים שבקרני  פוגעות

 השמש.

אם זוהי תופעה טבעית, איך ייתכן לומר שהיא התחדשה רק לאחר 
 המבול?

הפרשנים מסבירים, כי הקשת הינה אכן תופעה טבעית, אך תופעה 
 זו יכלה להתגלות בעולם אך ורק בעקבות המבול.

במבט ראשון, היה המבול עונש על מעשיהם של בני האדם. אולם 
במבט מעמיק יותר, המבול בא גם לתקן את העולם. מי המבול היו 

מקווה מטהרים, שזיככו את העולם כולו. לפני המבול, בבחינת מיֿ
היה העולם גס ומגושם, ואי אפשר היה לתקן את מה שקלקלו 

 ב את העולם.החטאים. לכן, לא היה מנוס אלא להחרי

המבול עידן את העולם ויצר את אפשרות התיקון, את האפשרות 
יש לו  –לחזור בתשובה. כיום, גם כאשר אדם חוטא ופוגם בעולם 

אפשרות להיטיב את מעשיו ולתקן את אשר קלקל. לכן הבטיח ה' 
שלא יביא יותר מבול לעולם, כי כעת יש אפשרות לתקן, כך 

 עשינו.שתמיד נוכל לשוב ולשפר את מ

הטהרה שהביא המבול הקיפה את הבריאה כולה: בני אדם, בעלי 
החיים, צמחים ואפילו דברים דוממים. הכול נהיה טהור וזך יותר 

 בעקבות המבול.

לא פלא שהקשת החלה להופיע בעקבות המבול. הקשת היא 
השתקפות של קרני האור בתוך טיפות מים. כדי שהאור ישתקף 

ם להיות צלולים, זכים וטהורים. זה קרה במים כהלכה, המים צריכי
 רק אחרי המבול, ולכן רק אז הופיעה הקשת בעולם.

נזכור את המסר שהיא  –כשנראה את הקשת ונהנה משלל גווניה 
 תמיד אפשר לתקן!מעבירה: 



 קצרים לשולחן שבת  17

 גם הבהמה מתפללת
"איך אפשר להרוג בעלי חיים וליהנות מהבשר שלהם?", שואלים 

 מוסרי לאכול מזון מן החי?הצמחוניים. האם יש צידוק 

בעולם רווחות שתי גישות בנושא. הגישה הראשונה אינה מחפשת 
צידוק מוסרי לאכול מזון מן החי. היא מתבססת על המציאות, שבה 
האדם חזק יותר מבעלי החיים, ולכן באפשרותו לצוד אותם 
ולאכול אותם, בבחינת "החזקים שורדים". לפי זה, אכילת בשר מן 

 מכוחנות ושתלטנות בלבד; החי נובעת

גישה אחרת שוללת לגמרי אכילת מזון מן החי, בהציבה שאלות 
מוסריות נוקבות: באיזו סמכות נוטל האדם את חיי הבהמה? במה 

 שונה הדבר מרצח? אי לכך, מטיפה גישה זו לצמחונות.

 ומה היהדות אומרת בנושא? 

ם זאת, מתקופתו של נוח, התיר הקב"ה לאדם לאכול מבשר החי. ע
 התורה מציבה הגבלות על היהודי, כמו סימני כשרות ושחיטה.

ההסבר טמון ב"שרשרת המזון" האלוקית. העולם מחולק לארבעה 
רבדים: דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם נמצא ברמה הנמוכה 
ביותר, שכן אין בו חיות והוא אינו מתפתח; הצומח גבוה יותר 

והתפתחות; החי ברמה מהדומם, שכן חלים בו תהליכי צמיחה 
גבוהה יותר, כי יש בו נפש וחיות; והמדבר ברמה הגבוהה ביותר, 

 שכן יש לו שכל ובחירה חופשית.

כל אדם שואף ל'קידום' בחייו. התכלית האלוקית היא, שכל יצור 
. הדומם ישרת את הצומח, רמה שמעליוליקבל 'קידום' ו'שדרוג' 

אכל עבור החי, ובכך ובכך יהפוך בעצמו לצומח; הצומח ישמש כמ
; והחי, תכליתו לשמש את האדם. כאשר חייםבעל  רמתיתקדם ל

אוכל חתיכת בשר, ומשתמש באנרגיה הזו לפעולת חשיבה,  אדם
הופך החי לרעיון שכלי. כאשר היהודי מתפלל, לומד תורה ומקיים 

 מצוות בכוח האכילה, עולה החי לקדושה.

חי, אין זו פגיעה בבעלי מובן, אפוא, שכאשר האדם אוכל מזון מן ה
החיים, אלא אדרבה תועלת עבורם, כי בכך הם מקבלים 'קידום' 
ומגיעים לתכליתם. כל זאת אפשרי בתנאי שמקפידים על הכללים 

 דיני כשרות, שחיטה כהלכה וכן הלאה. –שקבע בורא העולם 

מספרים על חסיד בשם רבי אייזיק ששחט את העז שהייתה בביתו, 
התוועדות חסידית שנערכה בביתו. בבוקר, והגיש את הבשר ב

 גילתה האישה כי העז נעלמה, ושאלה את בעלה היכן העז.

"אל תדאגי", השיב בעלה, "עד עכשיו אמרה העז 'ֶמה', ועכשיו 
 היא אומרת 'ה' אחד'"...


