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 נר -רבישי                                                                                

 

 פרק ראשון

 שתי דוגמאות מתוך בראשית פרק א' לכך שה' יצר סדר בבריאה:( 1א. ) .1

 "ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ל ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ִכי טֹוב . ַוי ַוַיְבדֵּ

ין ַהחֶשְך ין ָהאֹור ּובֵּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֶשְך ָקָרא ָלְיָלה . ֱאֹלִהים בֵּ

ֶקר יֹום ֶאָחד  ( 3-5." )פסוקים ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹּ

ניכר כי ה' מפריד בין האור והחושך וכך למעשה יוצר את מציאות היום 

שמכאן והלאה יחזרו על עצמם  ריםוהלילה כשני דברים נפרדים ומסוד

 .פעם אחר פעם

 " ָרֶאה ַהַיָבָשה ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ִיָקוּו ַהַמִים ִמַתַחת ַהָשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְותֵּ ַוי

ן ( ניכר כי ה' קובע מקום מיוחד למים בו הם נאספים וכך 9." )פסוק ַוְיִהי כֵּ

היבשה המאפשר מתגלה היבשה. נוצר סדר במציאות בהפרדת הים ו

 ליצורי המים לחיות בים ולחיות ולבהמות לחיות ביבשה.

 ( אמצעים ספרותיים הבונים את הסדר בסיפור הבריאה:2)

  בסיומו של כל יום על האמירה: "ויהי ערב ויהי בוקר יום...". החזרה

 חזרה זו יוצרת הבחנה ברורה בין הימים ומשרה תחושה של סדר בגלל

ריאה יש את האופי הייחודי שלו הנפרד מן שלכל אחד מששת ימי הב

הימים האחרים. אופי זה נובע ממה שנברא בו: בראשון האור, בשני 

בחמישי הדגים  הרקיע, בשלישי היבשה והצמחייה, ברביעי המאורות, 

 והעופות ובשישי החיות והאדם.



 
 

   

 אשר במסגרתה ה' מתחיל בבריאת האור של הבריאה  ההדרגתיות

מסיים בבריאת האדם שהוא המורכב ביותר. שהוא הפשוט ביותר ו

הבריאה מתחילה בדומם עוברת לצומח ולחי ובסופה מתארת את בריאת 

 האדם כנזר הבריאה.

 ראשון בו נברא האור היום הבין אשר באה לידי ביטוי בקשר ש ההקבלה

יום שני בו נברא הרקיע להיום הרביעי בו נבראו המאורות, בין יום הל

שלישי בו נבראה היום הובין  העפים ברקיע, ופותחמישי בו נבראו העה

שישי בו נבראו חיות היבשה והאדם האוכלים יום ההיבשה והצמחיה ל

את הצומח. ניכר שיש כאן שני מעגלים המקבילים זה לזה וכך מושלמת 

 הבריאה באופן מסודר.

 ( תפקידי המאורות:1ב. )

 "ין ַהָלְיָלה ין ַהיֹום ּובֵּ היות וביום זורחת השמש )המאור זאת  "ְלַהְבִדיל בֵּ

והאור שלו  )המאור הקטון(עולה בלילה הירח ואילו  ,וכך היום מוארהגדול( 

 חלש בהרבה.

 "ת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשִנים תֹּ מאורות השמים מסייעים בקביעת זמני  "ְוָהיּו ְלאֹּ

אך  ,ירחהמועדים והשנים. זאת כיוון שעל פי התורה החודש מתחיל במולד ה

 ים שנים(ִר עבְ את השנה קובעים גם תוך התחשבות במצב השמש. )לכן מְ 

( בתיאור בריאת המאורות מודגש כי ה' הוא שברא אותם וסידר את מסלוליהם ברקיע 2)

כדי שיהיה ברור כי ממש את כולם ה' ב ,השמים. הכתוב בכוונה מפרט את בריאת המאורות

ִלים ֶאת ַהָמאֹור ַהָגדֹּל ְלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום ְוֶאת ַהָמאֹור ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ְשנֵּ ברא: " רֹּת ַהְגדֹּ י ַהְמאֹּ

ת ַהכֹוָכִבים ן ְלֶמְמֶשֶלת ַהַלְיָלה ְואֵּ ָתם ֱאֹלִהים ִבְרִקיַע ַהָשָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ. ַהָקטֹּ ן אֹּ . ַוִיתֵּ

ל ַביֹום ּוַבַלְיָלה ּוֲלַהְבִדיל  ין ַהחֶשְך ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי טֹובְוִלְמשֹּ ין ָהאֹור ּובֵּ ." מכאן שהמאורות בֵּ

 .ואת כל תכונותיהם העניק להם הבורא אינם אלים אלא חלק בלתי נפרד מן הנבראים

 



 
 

   

 :29-30( ההרמוניה העולה מפסוקים 1ג. )

ַע ֶזַרע אֲ " רֵּ ֶׂשב זֹּ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ִהנֵּה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ָכל עֵּ ץ ֲאֶשר ַוי ֶשר ַעל ְפנֵּי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָכל ָהעֵּ

ַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה רֵּ ץ זֹּ ׂש ַעל . בֹו ְפִרי עֵּ ל רֹומֵּ ּוְלָכל ַחַית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָשַמִים ּוְלכֹּ

ן ֶׂשב ְלָאְכָלה ַוְיִהי כֵּ דגש כי הן האדם והן החיות ." מוָהָאֶרץ ֲאֶשר בֹו ֶנֶפש ַחָיה ֶאת ָכל ֶיֶרק עֵּ

 ,מוגבלים לאכילה צמחונית בלבד של ירק העשב. מכאן שאין מקום לטרף ולשפיכות דמים

 בו כל החיות ובני האדם יכולים לחיות בביטחון.וצימחוני והעולם הוא מקום הרמוני 

 :לנח ובניו לאחר המבול נאמר 2-4( בבראשית ט 2)

ׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְתֶכם ִיְהֶיה " ל ֲאֶשר ִתְרמֹּ ַעל ָכל ַחַית ָהָאֶרץ ְוַעל ָכל עֹוף ַהָשָמִים ְבכֹּ

י ַהָים ְבֶיְדֶכם ִנָתנּו ל:. ְדגֵּ ֶׂשב ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת כֹּ  ָכל ֶרֶמׂש ֲאֶשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְכֶיֶרק עֵּ

ֹּא לּו ַאְך ָבָׂשר ְבַנְפשֹו ָדמֹו ל ." מקור זה מנוגד לבראשית א' כי כאן הותר לבני האדם לאכול תֹּאכֵּ

את החיות )אך ללא הדם(. לכן גם ברור מדוע מורא ופחד האדם יהיה מוטל מכאן והילך על 

 החיות שיפחדו מכך שהאדם יצוד אותן.

 נאמר: 6-7לעומת זאת בישעיהו י"א 

ר ִעם ְגִדי יִ " ב ִעם ֶכֶבׂש ְוָנמֵּ ג ָבםְוָגר ְזאֵּ הֵּ ן נֹּ ֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָדו ְוַנַער ָקטֹּ ּוָפָרה ָודֹּב . ְרָבץ ְועֵּ

ֹּאַכל ֶתֶבן יֶהן ְוַאְריֵּה ַכָבָקר י ." מקור זה הוא שמתאים לבראשית א' כי ִתְרֶעיָנה ַיְחָדו ִיְרְבצּו ַיְלדֵּ

אותו. כולם  כאן חוזרת ההרמוניה שבמסגרתה אף יצור חי לא פוגע באחר בכדי לטרוף

הופכים מחדש לצימחוניים ולכן הפרה והדוב יכולים לרעות יחדיו כי שניהם הופכים לאוכלי 

 עשב ואפילו האריה יאכל תבן כמו הבקר.

 :הבין שאי אפשר לשנות את תוצאת התרמית של יעקב יצחקשראיה המראה ( 1א. ) .2

אומר:  כאשר עשו מגיע עם הציד שלו לאחר שיצחק כבר ברך את יעקב הכתוב

ַכל " א ִלי ָואֹּ פֹוא הּוא ַהָצד ַצִיד ַוָיבֵּ ֹּאֶמר ִמי אֵּ ד ַוי ָלה ַעד ְמאֹּ ַוֶיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹּ

הּו  ל ְבֶטֶרם ָתבֹוא ָוֲאָבֲרכֵּ רּוְך ִיְהֶיהִמכֹּ ם בָּ גם ברוך -." אמירתו האחרונה של יצחקגַּ

ולמרות שקיבל אותן יהיה מדגישה שמבחינתו יעקב כבר קיבל את הברכות 

 במרמה אי אפשר כבר לשנות זאת.



 
 

   

ֹּאֶמר ֲהִכי  : "הבין שאי אפשר לשנות את תוצאת התרמית של יעקב עשוראיה המראה ש ַוי

ָרִתי ָלָקח ְוִהנֵּה  ִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְבכֹּ ב ַוַיְעְקבֵּ ִתיָקָרא ְשמֹו ַיֲעקֹּ ח ִבְרכָּ קַּ ה לָּ תָּ ". כלומר עשו עַּ

עקב מעיד על תכונותיו השליליות שהוא פעמיים רימה אותו וכפי שלקח אומר ששמו של י

ממנו את הבכורה בסיפור נזיד העדשים כך לקח ממנו כעת את הברכה. מכאן שגם עשו 

הוא היה אמור לקבל שמבין שיעקב כבר הצליח לקבל את הברכה במקומו ואת הברכה 

 הוא כבר איבד לעד.

שיג את הברכה הכה להגן על יעקב גם לאחר שרבקה המשי 42-45( על פי פסוקים 2)

בגלל  במרמה בכך שהיא דואגת לשלוח אותו מן הבית לחרן כך שעשו לא יהרוג אותו

ם ְלָך ְלָהְרֶגָך: "גנבת הברכה. כך היא אומרת ליעקב בנה ָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנחֵּ ְוַעָתה ְבִני . ִהנֵּה עֵּ

ִלי ְוקּום ְבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ְוָיַשְבָת ִעמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶשר ָתשּוב . ָאִחי ָחָרָנה ְשַמע ְבקֹּ

" ליצחק בעלה אומרת רבקה כי היא רוצה שיעקב ילך לחרן בכדי שלא יישא .ֲחַמת ָאִחיָך

 את בנות חת הכנעניות אלא אשה ממשפחתה.

ל ַהָשַמִים ּוִמְשַמנֵּי ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמטַ ( סדר הברכות שבירך יצחק את יעקב: "1ב. )

ֲרֶריָך  .ָהָאֶרץ ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים ֱהוֵּה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבנֵּי ִאֶמָך אֹּ

 " ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך

י ָהָאֶרץִמַטל ַהָשַמִים )"שפע חקלאי ברכת מתחיל ב ניכר כי יצחק ברכת ממשיך ב "(ּוִמְשַמנֵּ

"( ורק לאחר מכן מציין את עליונותו על ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים)" מעמד מדיני

 "(ֱהוֵּה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבנֵּי ִאֶמָךאחיו )"

יעקב הוא אומר לו לעומת זאת כאשר יצחק מתאר בפני עשו את הברכה שברך את 

ן ְגִביר ַׂשְמִתיו ָלְך ְוֶאת ָכל ֶאָחיו ָנַתִתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירש ְסַמְכִתיו: "37בפסוק  ". ניכר הֵּ

 כי הוא מתחיל מן העליונות שתהיה ליעקב על עשו ורק בסוף מתאר את השפע החקלאי.

עשו כי הוא אמר לו שזה מה ( רש"י מסביר שיצחק שינה את סדר הברכות בדבריו ל2)

שמשנה זה שיעקב ישלוט בו )בעשו( ולכן גם עשו יבורך בנכסים רבים אותם יקנה זה לא 

משנה כי נכסים אלו ילכו ליעקב שהוא אדונו של עשו. כך מסביר יצחק לבנו עשו שאין טען 

 שהוא )יצחק( יברך אותו )את עשו( כי הכל ילך ליעקב בכל מקרה.

ב עשו מאשים את יעקב רימה אותו פעמיים: " 36ק ( על פי פסו1ג. ) ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו ַיֲעקֹּ

ָרִתי ָלָקח ְוִהנֵּה ַעָתה ָלַקח ִבְרָכִתי ִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְבכֹּ " . כלומר עשו אומר ששמו של ַוַיְעְקבֵּ



 
 

   

. יעקב שוב רימה אותו וכפי כרמאי ונוכל יעקב מעיד על תכונותיו השליליות המהותיות

 לקח ממנו את הבכורה בסיפור נזיד העדשים כך לקח ממנו כעת את הברכה. ש

ההאשמה של עשו איננה מוצדקת  31-34( לדעתי על פי הפסוקים בבראשית כ"ה 2)

שהרי בסיפור מכירת הבכורה יעקב לא הכריח את עשו לעשות זאת. באותו המעמד עשו 

יד, כי היה באותו רגע עייף עצמו בז לבכורה, ומכר אותה בעבור נזיד עדשים כלאחר 

ורעב מאד. לכן בסיפור מכירת הבכורה עשו יכול לבוא בטענות רק לעצמו ולא ליעקב 

ָׂשו אחיו. הוכחה מן הכתוב: " ֹּאֶמר עֵּ הַוי ה ֶזה ִלי ְבֹכרָּ מָּ מּות ְולָּ ְך לָּ ֹנִכי הֹולֵּ ֹּאֶמר . ִהנֵּה אָּ ַוי

ב ִהָשְבָעה ִלי ַכיֹום ַוִיָשַבע ל בַיֲעקֹּ ָרתֹו ְלַיֲעקֹּ ר ֶאת ְבכֹּ ָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד . ֹו ַוִיְמכֹּ ב ָנַתן ְלעֵּ ְוַיֲעקֹּ

ַלְך  ְשְת ַוָיָקם ַויֵּ ֹּאַכל ַויֵּ הֲעָדִשים ַוי ְבֹכרָּ ו ֶאת הַּ שָּ  ."וִַּיֶבז עֵּ

 

הוא עבד עברי מעם ישראל. הנסיבות שבגללן נמכר  12א. העבד המתואר בפסוק  .3

ובות שלא יכול היה להחזיר ולכן בית הדין מכר אותו כדי לעבדות הן שהוא נקלע לח

 שבכסף הזה יחזיר את חובותיו.

הבעלים לשחרר את פי החוק המקראי על על  ראיה אחת לחופש הבחירה של החלש:ב. 

אבל הם יכולים גם לבחור שלא  ,העבד או האמה העיבריים לאחר שש שנות עבודה

ְוָהָיה "בדת את חופש הבחירה שלהם: והתורה מכ ,להשתחרר אלא להשאר אצל האדון

יֶתָך ִכי טֹוב לֹו ִעָמְך: ְבָך ְוֶאת בֵּ ִעָמְך ִכי ֲאהֵּ א מֵּ צֵּ ֹּא אֵּ ֶליָך ל ֹּאַמר אֵּ ַע  ִכי י ְוָלַקְחָת ֶאת ַהַמְרצֵּ

ן  ."ְוָנַתָתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶדֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַתֲעֶׂשה כֵּ

התורה מגינה על העבד העברי )או האמה : ראיה אחת להגנה של החברה על החלש

העבריה( ומורה על האדון לשחרר אותו לאחר שש שנים לחופשי ואף להעניק לו מתנה 

ש ָשִנים ּוַבָשָנה "של מענק שחרור נדיב:  ר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָיה ַוֲעָבְדָך שֵּ ִכי ִיָמכֵּ

ִעָמְךַהְש  יָקם. ִביִעת ְתַשְלֶחנּו ָחְפִשי מֵּ ֹּא ְתַשְלֶחנּו רֵּ ִעָמְך ל ַהֲענֵּיק . ְוִכי ְתַשְלֶחנּו ָחְפִשי מֵּ

ַרְכָך ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ִתֶתן לֹו ֹּאְנָך ּוִמָגְרְנָך ּוִמִיְקֶבָך ֲאֶשר בֵּ ." יש לציין כי אותו העבד ַתֲעִניק לֹו ִמצ

רוב לתחתית הסולם החברתי ודווקא משום כך התורה מגינה על חירותו וגם היה שייך ל

 דואגת לכך שיהיה לו רכוש בסיסי שיאפשר לו להתחיל בחייו העצמאיים.

 

 



 
 

   

 א. דימויים של הזקנה בקהלת י"ב: .4

י ַהַבִית ְמרֵּ  זהו רמז לידיים הרועדות של הזקן. -ַביֹום ֶשָיֻזעּו שֹּ

י  ם של הזקן שמתעוותות.יזהו רמז לרגלי –ֶהָחִיל  ְוִהְתַעְּותּו ַאְנשֵּ

טּו  ֲחנֹות ִכי ִמעֵּ  ניים של הזקן שמפסיקות לטחון.יזהו רמז לש –ּוָבְטלּו ַהטֹּ

אֹות ָבֲאֻרבֹות   ניים של הזקן שכבר לא רואות.יזהו רמז לע -ְוָחְשכּו ָהרֹּ

 שמכווצות וכבר לא מדברותזהו רמז לשפתיים של הזקן –ְוֻסְגרּו ְדָלַתִים ַבשּוק 

 

יַנִים ִלְראֹות ֶאת ַהָשֶמשנאמר: " 7ב. בקהלת י"א  ." על פי הפירוש כי ּוָמתֹוק ָהאֹור ְוטֹוב ַלעֵּ

קהלת הזקן מבטא את התובנה שהחיים יקרים ויש ליהנות מהם. ניתן לפרש את הפסוק 

לקוי ראייה ואולי באופן הבא: הדימוי של האור כמתוק נובע מכך שקהלת הזקן כעת כבר 

."(  לכן קהלת מתגעגע ְוָחְשכּו ָהרֹּאֹות ָבֲאֻרבֹות. )כפי שהוא אומר בפרק י"ב: "אפילו עיוור

לימים בהם ראה היטב לאור השמש את העולם ונהנה ממנו. הוא אומר לבחור הצעיר לנצל 

 זאת.את חייו לצאת החוצה לראות את העולם וליהנות מיופיו כל עוד הוא יכול לעשות 


