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סיכום לימוד ספר בראשית בשיעור היומי של קהילת בית יהודה

הרב אורי שרקי

(לא עבר את עריכת הרב)

)3.11.21(תשפ"בחשווןלכ"טאוררביעיביוםהתקייםהשיעור

(להאזנה לשיעור:
https://youtu.be/30M-7BYsIy8יוטיוב:

https://spoti.fi/3o0ngyNספוטיפיי:
https://bit.ly/3weUE8Iפודקאסט:גוגל
https://apple.co/3mIzZqDפודקאסט:אפל

)https://bit.ly/3k79MjGהפלטפורמות:לשאר
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בניית הכלי ההיסטורי על שלושת ממדיו אשר מאפשר את הצלחת
ההיסטוריה

שלושה קווים עוברים לאורך כל הספר: קו האחווה, קו התולדות וקו השמות.
למה הכוונה?

בנושאהתקדמות,פרוגרסיה,איזושהישישבראשיתספרכללאורךלמדנואנחנו
מאוד משמעותי והוא: האחווה.

לזה.זהאחיםלהיותאדםלבניוגדולאמיתיקושישישהדורותלאורךרואיםאנחנו
קדוםקושיגםישאבלוהבל.קין-הראשוניםהאחיםשניהיאבולטתהיותרהדוגמא

הואברוךהקדושעםמדברשאדםרואיםאנחנולחווה.אדםביןהקושיוזהיותר
הקדושעםמדברתוהיאהנחשעםמדברתחווהאדם;עםמדברהואברוךוהקדוש

חווה.לביןהאדםביןדיבורמצאנולאאבלאיתו.והיאחווהעםמדברהנחשהוא;ברוך
לעצמנולתאריכוליםאנחנוכלומר,החטא.סיבתהיתהשזאתמרומזיותרזהדבר

הראשון,אדםאלהדעתעץפריאתמביאההראשונההאישהשבהסיטואציהאיזושהי
והיא אומרת לו:

בעלי היקר, הבאתי לך פרי!-
כן, אשתי היקרה, מה זה הפרי הזה?-
הו, זה משהו מיוחד, זה עץ הדעת!-
עץ הדעת?!? אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאסור לאכול מעץ הדעת.-
כן, אבל הנחש הסביר לי ש…-
הנחש לא מבין שום דבר! בואי נלך, ניתן שתי סטירות לנחש.-

וכך הסיפור היה נגמר אחרת לגמרי.
שמענוולאויאכל,עימהלאישהנתנהוהיאהפרימןלקחהשהאישהנאמרמה,אלא

שיש איזשהו דיון ביניהם.

שלו:הזוגלבתקוראהאדםשמות,לשניאחדנותניםהםשכאשררואיםאנחנוכן,כמו
ושומעיםלביתנכנסיםאנחנואםזאת".לוקחהמאישכיאישהייקרא"לזאת"האישה".

ולכןהבית.בתוךבעיהאיזושהישישמביניםאנחנואישה!לאשתו:קוראשהבעל
החטא,אחריהשני.עםהאחדלדבריכוליםשהםלהביןוחווהלאדםקשההיהכנראה

להנתןהואלראשונהכלומר,"חווה".אשתו:שםאתקראשאדםנאמרהקללה,אחרי
זהאבללדבר.אפשרהזאתהאישיותושעםאישיותעודפהשישהביןהואפרטי,שם
מתו,בהיסטוריה.הראשוןהזוגבנימתושיחההעדרבגללבעצם,מאוחר.קצתהיה

כלומר: גורשו מגן עדן.
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נו,אחיו".הבלאלקין"ויאמרנאמר:לדבר,ניסיוןאיזשהושישרואיםאנחנוהשניבדור
ִּבְהיֹוָתםוַיְִהיָאִחיוֶהֶבלֶאלַקיִן"וַּיֹאֶמרנעצר,זהאבללדבר.שמתחילמישהוישהנה,

נראהלו.אמרהואמהכתובולאח),(ד,וַַּיַהְרֵגהּו"ָאִחיוֶהֶבלֶאלַקיִןוַָּיָקםַּבָּׂשֶדה
שללדיאלוגהניסיוןפריהיאהאלימותבאלימות.נגמרזהאבללדבר,ניסהשקין

הצליח.

מדברהואלמך.-לדברהצליחשכןקיןמצאצאיאחדאתמוצאיםשובאנחנוכךאחר
הואמהאבללדבר.שמתחילמישהוסוףסוףהנה,ְלָנָׁשיו".ֶלֶמ�"וַּיֹאֶמרנשיו:עם

אומר?בעצםהואמהִאְמָרִתי".ַהְאֵזָּנהֶלֶמ�ְנֵׁשיקֹוִליְׁשַמַעןוְִצָּלה"ָעָדהאומר?
שהןכנראהאומר?לאאתהלמהתגיד,אזלומרמהלךישאםלומר!מהליישתדעו,

רוצותלאשהןסימןִאְמָרִתי!ַהְאֵזּנָהקֹוִלי!ְׁשַמַעןאומר:הואאםלשמוע.רוצותלא
וְיֶֶלדְלִפְצִעיָהַרְגִּתיִאיׁש"ִּכיאלים:שלוהדיבורכילשמוע?רוצותלאהןומדועלשמוע.

יודע להרוג! אם כן גם זה לא דיבור.הוא אומר להן: כדאי לכן לשמוע, כי אניְלַחֻּבָרִתי".

הפלגהובדורמוחלטתלאלימותהגיעהדברהמבולבדוראיךמוצאיםאנחנוכךאחר
כולםכאשר-אחתבעיהרקישלמריבה.להגיעלאכדיאחידדיבורעללשמורניסו

עלאמרולכןהדיבור.בתוךשנסוכהאלימותבעצםכאןישאזהדבראותואתאומרים
היוכלומר,ומחודדים'.חדיםדבריםאלאא)(יאֲאָחִדים""ְדָבִריםתקרא'אלחז"ל:כך

דוקרים אחד את השני בדיבורם.

ּוֵביֶני�ֵּביִניְמִריָבהְתִהיָנא"ַאלללוט:אומראברהםולוט.לאברהםמגיעשזהעד
לומדיםשאנחנומהשלהרקעלפיח).(יגֲאָנְחנּו"ַאִחיםֲאָנִׁשיםִּכירֶֹעי�ּוֵביןרַֹעיּוֵבין

אנחנואםאחיםובתוראחיםאנשים'אנחנומובן:הכלאזבראשיתספרמתחילת
רצח.לידיהגיעלאזהלפחותטוב,שניפרד'.כדאילכןברצח!ייגמרזהלריבמתחילים

אבל זה הגיע לידי פירוד, הפסיקו לדבר.

לאאנחנולדבר.לאבכללמעדיפיםהםוישמעאל,יצחק-הבאלדורמגיעיםאנחנו
לריבלאמנתעלאחים.שניוישמעאל,יצחקביןכלשהישיחהעלעדותשוםמוצאים
היהשהואהכוונהט)(כא"ְמַצֵחק"שישמעאלאומריםחז"לאזאבללדבר.לאהעדיפו

מישהו'.שםשישלבשמתילא'אה,אומר:והיהיצחקשלבכיווןוחיציםאבניםזורק
כלומר, ההתעלמות מן הקיום של הזולת גם זה סוג של אלימות.

אמנםדיבורים!אלואוהה,אבל,מדברים,ועשויעקבועשו.יעקבלימישמגיעיםעד
התערבו.ההוריםכאןאבלברצח,נגמרכמעטזהמדברים.לפחותאבלקשיםדיבורים

לחזורלא'נאכלומר:מה).(כזֶאָחד"יֹוםְׁשֵניֶכםַּגםֶאְׁשַּכל"ָלָמהרבקה:שאומרתכמו
גלגוליועשו,יעקבכן,אםוהבל'.קיןהייתםואתםחווהכשהייתילישעשיתםמהעל
אבלומתנשקים;מתחבקיםבחזרה,נפגשיםמסוים,לזמןנפרדיםהםוהבל,קין
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ונשקואחיועלרחמיונכמרושעהבאותה"יוחאי:ברשמעוןרבישאומרכפי.לשעתו
אדוניאלאבואאשר"עדלהיפרדחייביםוהםלהתמידיכוללאזהאבלליבו".בכל

שעירה" "ועלו מושיעים בהר ציון".

מדבר,הואד).(לזְלָׁש�ם"ַּדְּברֹויְָכלּו"וְ�א-ואחיויוסףשללדורבסוףמגיעשזהעד
לדבר,במסוגלותמסתייםוזההשני,אתאחדלהרוגמוכניםשונאים,מדברים,הם

במסוגלות לעשות שלום.
אחדלהרוגמוכניםוהיומדבריםהיושהאחיםמשפחהישאםמזה?לומדיםאנחנומה
כלישישאומרתזאתאמיתי.בשלוםשמדוברסימןזהשלוםעושיםובסוףהשניאת

אפשרקייםשזהברגעיצליח.שהשלוםבטוחיםאנחנווכעתהזהבעולםלשכינה
לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ההיסטוריה.

"נוסחתבשםמכנההיהשמניטומהבראשית.ספרשלאחדמבנהבעצםזהכן,אם
זהסופו.ועדמתחילתובראשיתספרכלאתוהחורזהשוזרהחוטשהיאהאחווה";

אופן אחד של הסתכלות - ההסתכלות שבבחינת בין אדם לחברו.

פסוקישזהעלהזהות.הולדת-התולדות""קו-הנקראתוהיאנוספתבחינהישאולם
מולידהאדםשבוהספרמניטו:מסביר-א)(הָאָדם"ּתֹוְלדֹתֵסֶפר"ֶזהמעניין:מאוד

שהולךהזהות,ממדשהואלעצמו,אדםביןשלממדאיזהישכלומר,עצמו.את
אדםהקולקטיבית.האנושיתהזהותידיעלזהובהתחלההספר,לאורךומתברר
מןלמעלההוא-נכוןיותראוגוי.וגםיהודיגםהואגוי?אויהודי-מהוהראשון,

החילוקים האלה.

ְבנֵיקין;בניושושלתשתבנישושלתשושלות:שתיביןבסוףמתחלקתהזהותאולם,
בני-ָהֱא�ִהים""ְבנֵיעצום:כישרוןבעלותשושלותשתיב).(וָהָאָדםוְּבנֹותָהֱא�ִהים

הא-לוהים",אתש"מתהלכיםהאנשיםהםוכו'.ירדמהלאלל,קינן,אנוש,כך:אחרשת;
לעומתקיןבניעולם.שלביישובוכךכלעוסקיםאינםהםאבלבחכמה;עוסקיםהם

והפיצולבחכמה.כךכללאאבלבעושר,עוסקיםהםעולם;שלביישובועוסקיםזאת
להםוילדוהאדםבנותאלבאיםהא-לוהיםשבניעדנסבל.בלתיהואהערכיםשלהזה
גיבורחכםעלאלאשורההנבואה"אין.הגיבורים-אדםשלחדשסוגמופיעואז

יחד,שניהםלהיותבשבילאבלקל.זהעשיררקלהיותקל.זהחכםרקלהיותועשיר".
להיותזהבשבילצריךהרוחניים,האידיאליםעםהחומרייםהאידיאליםאתלחבר
הזוגאתמהוויםהםרש"י,לפיקיןתובלאחותשהיאנחשלאשתוונעמה,ונחגיבור.

הםהלואויפת,חםששם,יוצאוכךהסינתזה.אתלעשותמסוגלאשרהראשון
מכאןישראל.עםשלבסגנוןהנבואהאתלעולםלהביאשיכוליםאלההם,הגיבורים

משהואלאחכמים,רקאועשיריםרקכלומרחד-גונית,לאאנושותלהיותיכולהואילך
הרבה יותר מורכב, מלא ניואנסים, הייתי אומר: משהו יותר חי.
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פרשתכלהאומות.שביןהאחווהחוסרבגללשישהסכנהכוללהאומות,מתחילותואז
מפורסם,היותרוהניסיוןהבא.המבולאתמונעיםכיצד-הזאתבשאלהעוסקתנח

היההפלגהדורשלהניסיוןאבלהפלגה.דורשלהניסיוןהיהאשור,שלהניסיוןמלבד
מחיקת הזהות האנושית.

ִמְׁשְּפחֹתּכֹלְב�"וְִנְבְרכּוהאוניברסלית:הזהותכברוהואאבינואברהםשבאעד
(יב ג).ָהֲאָדָמה"

שנוטהאברהםאתישכלומר,בירור.צריכיםהדבריםאברהםשלהמשפחהבתוךגם
הדין.מידתאל-הערכיםלאחדנוטהיצחקואילוהחסד,מידת-הערכיםלאחד

אחתולאה:רחל-לושישנשיםשתידרךזהוגםיעקב;דרךרקלהצליחיכולהחיבור
שמבטאת את הדין ואחת שמבטאת את הרחמים.

וברגעהערכים.אחדותשלנו:בשפהאוהמידות,איחודשלחדשהזהותנולדתואז
הלוייהודהשרבימההישראלית.האומהלהיוולדיכולההערכיםאחדותשקיימת

הנושא את העניין הא-לוהי בקרבו.ציבורמכנה:

מחלוקת-מתחלפותזהויותשלכןגםעצמוהזההציבורבתוךבירורצריךהזהוהדבר
הפרשיותארבעשלהסיפורוכלאפרים.ובנייהודהבנידוד;ביתלביןיוסףביתבין

האומהבתוךהסבוכההיחסיםמערכתשלבירורזהויחי,ויגש,מקץ,וישב,האחרונות:
-ויגשיוסף,שלעלייתואתמקץיהודה,שלירידתואתמציינתוישבפרשתעצמה.
האומהבתוךשגםאומרזהאומר?זהמהיהודה.שלעלייתו-ויחייוסף,שלירידתו

מרכזיםבשניביטוילידישבאהזהותשלשונותאיזושהילהיותחייבתהישראלית
בןמשיחמשיחיות:סוגישנישלהאבותשהםויהודה,יוסףויהודה,אפריםעיקריים:

שלההטרמהזהכלומרבמדינה,לומר?--איךעוסקיוסףבןמשיחדוד.בןומשיחיוסף
אלפיאחריהראשון,היהשהואהרצל,זאבבנימיןשלבהיסטוריהרואיםשאנחנוהדגם
לכלאופייניזההמדיני.למישורלעבורצריךישראלאתלגאולשכדישהביןגלות,שנות

ביתעלשולטגםהואו),(מבָהָאֶרץ"ַעלַהַּׁשִּליטהּוא"וְיֹוֵסף-היוספיתהמגמה
הרוחנייםהיעדיםהשגתלשםבכלכלהמשתמשהואמצרים.עלשולטגםהואפרעה,

שושלתאבישהואיהודה,זאתלעומתהפוליטיקה.דרךזהאתעושההואאבלשלו,
מלכתחילה.הרוחנילכיווןהיאשלוהטבעיתהבסיסיתהנטייהדוד,בןומשיחדודבית
השפעהשרוצהמיהאנושות;עלהשפעהללאבלבד,ישראלארץבתוךשמתרכזכיוון

שיבוא אלינו, "אליו גויים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד". זאת השיטה של יהודה.

ָׁשַלחיְהּוָדה"וְֶאתעליו:שדיברנומענייןמאודדברבראשיתספרבסוףרואיםאנחנו
זהמהמעניין:דברלנואומררש"י-כח)(מוּגְֹׁשָנה"ְלָפָניוְלהֹורֹתיֹוֵסףֶאלְלָפָניו
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לביןיוסףביןבמחלוקתכלומר,הוראה".תצאשמשםתלמודביתלו"להקיםלהורות?
בביתשתלמדהתורהכלומר:הישיבה.ראשהואשיהודהאבינויעקבהחליטיהודה,

שלהייחודיותאתשמדגישהיהודהשלהתורההיאבמצריםישראלבנישלהמדרש
ובגוייםישכוןלבדדעם"הןשלהבחינהאתמדגישההיאמקוםבאיזשהוישראל,עם
להורותשלחיהודה'ואתכתוב:להיותצריךהיהכך,היהזהאםאבליתחשב".לא

גושנה"?לפניולהורותיוסףאלשלחיהודה"ואתהכתוב:מדגישמדועגושנה'.לפניו
מדעאתמיוסףללמודצריךיהודה-השניאתאחדמפריםויהודהשיוסףאלאזהאין

המדינה, את הקדושה שבחולין, ויוסף צריך ללמוד מיהודה את הנשמה של המדינה.

כברהאמונה,לחוכמתהגבוההספר"ביתאתהקמנושבגללןהסיבותאחתזאת{אגב,
תצאשממנומדרשביתרוחנית,אליטהאיזושהיליצורשמטרתוספרביתשני,מחזור

ה'ברוךאנחנוישראל.למדינתהציוני,למפעלהנשמהאתשיתןמקוםהוראה,
מתקדמים בעניין הזה ומי שרוצה מוזמן לקבל את המידע בנושא}.

לחברו,אדםביןהיהשזההאחווה,קואתלנוהיההתולדות.קוהיההשניהקוכן,אם
וכעת ראינו את קו התולדות, שזה הזהות העצמית - בין אדם לעצמו.

שקורואיםאנחנולמקום.אדםביןהשלישי:הקו-משהועודמגליםאנחנוכאןאולם
העולםבוראשלהמאמץמןחלקהםאלהכלוהזהות,התולדותקוגםכמוהאחווה
באמתיאולםבראשית.בספרמתכוננתהזאתה"דירה"בתחתונים".דירהלו"לבנות
שלהניסיוןהואשמותספרכלשמות.בספרזה-בעולמולדורהואברוךהקדוש
אתמכיןהבית,אתמכיןבראשיתספרואילוהאדם.עםלהיפגשהואברוךהקדוש
הכלי.

הריהשמות.שינויידרךהא-לוהיתההופעהשלהתפתחותגםרואיםאנחנואולם
שמוזה-"אלוהים""א-לוהים".בשםהואברוךהקדוששלבתיאורמתחילההתורה

מושגהואבתנ"ךא-לוהיםשהמושגמביניםאנחנובנוסףהטבע.אתשבוראמישל
בתורא-לוהיםאבלא-לוהים",ויאמר"נאמראמנםסתמיות.שלמסוימתמידהבושיש
האדםנבראכאשרזה,לעומתהסתמית.החוקיותדרךבעצםמתגלההטבעאבי

א-לוהיכברזה-י-ה-ו-הא-לוהים"."י-ה-ו-הנאמר:אזעמומדברהואברוךוהקדוש
הטבעי.הממדדרךכלומרא-לוהים,שםבצירוףאלאלבדי-ה-ו-הלאאבלהמוסר.

.ניסיםשל העולם הטבעי, איןשינוייםעדיין אין

הואהמבולשלהנסאתמאפייןשמאודמהאבלהמבול,דרךשמופיענסאמנםיש
יכוליםלאהםמתו,עליהםנפלשהמבולאלהכלומר,אותו.ראהלאבעצםאחדשאף

אינםהםהתיבה,בתוךהיוהםבניו,ונשיובניוואשתונחמהמבול,חישיצאומילספר.
אףאבלנסכאןישהאדמה".פני"חרבוהאדמה,כליבשהשלאעדהתיבהמןיוצאים
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ֱא-�ִהיםאֹתֹוִצָּוה"ַּכֲאֶׁשרלתיבהמגיעשנחכתובא-לוהים"."ה'-אותוראהלאאחד
סוגרי-ה-ו-ה)(-וה'מבפניםפועלא-לוהיםכביכול,טז)(זַּבֲעדֹו"יְ-ה-וָ-הוִַּיְסּגֹר

מבחוץ. כלומר: 'אתה לא תראה את הנס'.

-י"א)(להַׁשַּדי""ֵאלבתורמופיעהואברוךשהקדושעדוממשיך,הולךהזהוהדבר
הואואברהםבקבלה.היסודמידתזהשדי""אלהתולדות.אדוןהבטחות.שנותןמי

הראשון שקורא לו בשם "אדוני", כלומר: מקבל את אדנותו עליו.

עםדיברשי-ה-ו-האומרתהתורהאמנםמתגלה.לא)י-ה-ו-ה(-הוי"השםעדייןאולם
במפורשאומרהואברוךשהקדושמצאנולאאבליְ-ה-וָ-ה",ֵאָליו"וֵַּיָראהאבות,

לאבות: 'שמי בו עליכם לקרוא לי הוא שם הוי"ה'. זה התגלה רק במצרים.

ישראלבנישלהשמותשכלרואיםאנחנומעניין:דברהמקרא.ביקורתכלפי{הערה
חוץ"יהו",עםשםואיןשדי,אואלאובהםשיששמותכולםהםבתורהשמופיעים
עלקראושכולםסימןדור,באותובשימושהיהלאהוי"הששםמלמדזהמ"יהושע".

אבותיכם".ארץאלאתכםוהעלהאתכםא-לוהיםיפקוד"פקודנאמר:גםא-לוהים.שם
אלמגיעמשהכאשרלכןישראל.זקניאצלונשמרהסודיתהיתההוי"השםעלהידיעה

אתה'אםכלומר:שמו?'.מה'נו,אותו:שואליםוהםהזקניםאתאוסףהואישראל,בני
בזה,לדוןמההרבהעודישלא'.אזלאואםאותךשלחשהואסימןהשםאתיודע

אומרהמדרשיתרו.דרךהגיעזהבפשטותישראל.עםאלהוי"השםהגיעמאיפה
שהיהמעץהגיעזההמטה?הגיעומניןמשהשלמטהועלחקוקהיההוי"הששם

כיזה?אתאומראנילמהעליו.חקוקהוי"השםונשארעקרשמשהיתרושלבגינתו
ישראלבעםבי-ה-ו-ההאמונההופעתעלכתבשהואספראליישלחמישהולאחרונה

מהמדיינים.הגיעשזה-עצום""חידושטועןהואמקראמבקרובתורהגיע,זהומהיכן
אתלדעתבשבילגאוןלהיותצריךלאחז"ל,מדבריזהאתידענובאמת,רבהתודה

זה.
מדיין}.דרךאגב, חשוב להדגיש: שם הוי"ה איננו מדייני חלילה, אלא הגיע אלינו

ההיסטוריהכליבנייתשהםבראשית,ספראורךלכלקוויםשלושהעלדיברנוכן,אם
אדםביןבאחווה,לחבירואדםביןבבחינתהן-ההיסטוריההצלחתאתשיאפשר

לעצמו בתולדות ובין אדם למקום עם התפתחות הופעת השמות הא-לוהיים בעולם.
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בראשיתבספרעצמועלשחוזרמספרלגביוהיאמעניינתנקודהלהוסיףרוצהאניכאן
והוא המספר שבעים.

-לספוראפשרויפת.חםשםמנח,שיצאומשפחותשבעים-גלוימאודזהנחבפרשת
יש שבעים.

שלצאצאיםשבעיםשישרואיםחשבוןעושיםאם-לבלשיםשצריךמשהועודישאבל
תרח וכל הענפים היוצאים ממנו.

הםגםבתורההמצוייניםאברהםשלהצאצאיםשגםרואיםחשבוןעודעושיםאם
שבעים.

וגם יעקב ומשפחתו המגיעים מצרימה שבעים נפש.

יעקב.ואצלאברהםאצלתרח,אצלנח,אצלנפש:שבעיםפוגשיםאנחנופעמיםארבע
שבעיםאתלגאולניסיוןאיזהאוניברסלית,קבועה,מגמהשישרואיםאנחנוכלומר,

האומות. וזה הולך ומצטמצם דרך משפחה אחת: בני תרח, בני אברהם, בני יעקב.

כלומר,ישראל".בנילמספרעמיםגבולות"יצבהאזינו:בפרשתמשהשאומרמהוזה
שבנילפנישעודאומרתזאתהעולם.אומותשבעיםכנגדלמצריםירדונפששבעים
המשפחהשלהאוניברסליתלמגמהביחסבשורהלנוישאזכברממצריםיצאוישראל
הארץ"."ערוותלמצריםקוראיוסףמצרים.אתלהפרותבכדילמצריםיורדיםהזאת:
הנפששבעיםזה,לפיהחיים.באיםוממנוהפרייהמקבליםממנומקוםהיאהערווה

עםאתומולידמצריםאתהמפרהזרעכמיןמהוויםמצריימההבאיםיעקבביתשל
ישראל לתיקון העולם כולו.

זאת בעצם התפיסה הכללית שעולה מן הספר.
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אני רוצה לסיים בעוד נקודה - וזה גם ההבדל בין ספר בראשית לבין ספר שמות.

רקמתגלהכך;כלמתגלהלאאבלהעולםאתשבוראא-לוהלנומתארבראשיתספר
מצרים,מכותסגנוןאוסיניהרמעמדבסגנוןמפגשכאןאיןספציפיים.מאודלאנשים

אותוושם.פההתגלויותאלאבכלל,לאנושותגםובעצםלציבורהתגלההא-לוהבהם
עםאולםהא-לוהות.אתמסתיריםהמאמרותמאמרות.בעשרהעולמואתבוראא-לוה
חוריםקודחהואברוךהקדושהבריאה,שלהאוטונומיתהבועהשנוצרהאחריהזמן,

בתוך המאמרות והוא גואל את העולם מן הבדידות המבדילה אותו מן הא-לוהות.

שהבריאה-פנים""הסתרישההסתרה".שבתוך"הסתרהזהמהמסבירהיהמניטו
שלאכזאתהסתרהלפעמיםישאבלממנה.פניומסתירהואברוךשהקדושיודעת
הסתרשלפניםהסתרזההסתרה".בתוך"הסתרהוזאתפנים,הסתרשישיודעים
חושביםואפילוהעולםאתבראמייודעיםלאשבוהזהוהמצבאסתיר"."אסתרפנים.
מחליטהואברוךהקדושכןועלנסבל.בלתימתחשיוצרמצבהואקיים,לאהואשאולי

לאומהכךואחרמכותעשרידיעלהמצריתלאומהתחילהמתגלהוהואלהתגלות
הישראלית דרך עשרת הדיברות. ואם כך יוצא שהמאמרות הפכו לדיברות.

לעולם".גאולהמביאאומרובשםדבר"האומרהמשנה:כוונתשזאתמניטואומר
שהופךמיהכוונה:דבר""האומראלאאמירה'.'האומרכתובלהיותצריךהיהלכאורה

מאחורימההסתרהלצאתלא-לוהשמאפשרמיכלומר,לדיברות.המאמרותאת
לגאולתלגאולה,זקוקהעולם-"לעולםגאולה"מביאהוא,ולדברהבריאהשלהמסך

הדיבור, והדבר הזה נעשה דרך חג הפה-סח, כאשר הפה מתחיל לדבר ולהשתחרר.
מיהו הפה המשתחרר? הפה של הקדוש ברוך הוא דרך הפיות של עם ישראל.

בעצםהזההספרמהבשביללנולהסבירשעניינובראשית,לספרסיכוםכמיןזהכל
מסגרתמהילנומסבירהואאולםהדרכות,בוואיןמצוותבראשיתבספראיןהריקיים.

שלנוהפעולותכלודרךהמעשיםכלדרךמשמעותנותניםאנחנושבתוכההחיים
במהלך ההיסטוריה.
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___________

הבוראשביןכביכולהקושיהואשבאחווההראשונישהקושילומרניתןהאםשאלה:
לנברא?

תשובה: בינגו! זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר.

ספרסיוםעםמסתייםלעצמואדםוביןלחבירואדםביןשלהמסעכאילונראהשאלה:
בראשית, אך המסע של בין אדם למקום לא מסתיים שם. מדוע ההבדל הזה?

לאדםלאפשרכדיפניואתמסתירבראשיתבספרהואברוךשהקדושבגללתשובה:
עושההואזהואתלזירהנכנסהואברוךהקדושבנויהכליכאשררקהכלי.אתלבנות

בספר שמות.

האם משוואת האחווה בין בורא לנברא ניתנת לפתרון? הרי המרחק הוא אינסופי.
שלהנשמההאדם.נשמתוזה-אינסופיממדישבאדםגםאבלנכון,זהתשובה:

האדם היא אין סופית ולכן היא יכולה לקיים דיאלוג דו-כיווני עם הא-לוהות.

מסתכןלארוחני,ועושרחומריעושרכמוסותרים,ערכיםלחברהניסיוןשאלה:
באפשרות שלא להצליח באף אחד מהם?

שלהמשימהזאתאבלהצליח,לאשזהקרהוגםלהצליחלאיכולזהכן,תשובה:
מאשרגדוליותראפילובאדםגדולאמוןישהואברוךלקדושאומרים?איךהאדם.

לאחדמסוגלאיננושהאדםמשוםהאדםלבריאתהסכימולאהמלאכיםהרילמלאכים.
יפהמאמרזהעלישיכול.שהואבאדםמאמיןהואברוךהקדושואילוהערכים,את

בחוברתהשניהמאמרזההמשך".שלהאנושית"המשמעותהנקרא:מניטושלמאוד
"מענה לשון" שהוצאנו לאחרונה.

שאלה: מה למדו בבית המדרש של יהודה במצרים?
ישראלעםשלהתפקידמהההיסטוריה,שלהמשמעותמהישםלמדוכנראהתשובה:

בתוך ההיסטורי ומה הם המעשים שצריך לעשות כדי להצליח.
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