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לסוגיה גדולה הנושא אליו אני מבקש להיכנס הפעם 

אשר והאישות, נושא א יהמאד, אולי הגדולה מכולן, ו
הן זהו העניין המרכזי הן בפרשת נח,  לעניות דעתי

בפרשת בראשית, והוא אף החוט המקשר את כל 
 פרשיות החומש. 

 –. שאל אותי פעם מישהו , אבל אמיתינפתח בחיוך
שמאז שסיים הקב"ה לברוא את העולם,  1,חז"ל'כתוב ב

מזווג זיווגים. כמה זמן צריך לזה? אפילו נגיד יושב והוא 
אבל כל היום? מן הסתם הוא  –שהוא עוסק בזה בכל יום 

לזה כמה דקות או אולי אפילו שעה, אבל מה הוא  מקדיש
'לזווג זיווגים זה  –עושה ביתר הזמן?'. ומיד הוא גם ענה 

החלק הקל. זה באמת לא לוקח הרבה זמן. מה שלוקח 
הזיווגים מ כל אחדלהחזיק  לקב"ה את יתר הזמן הוא

שישים שנה... התחזוקה, זה החלק -האלה יחד חמישים
 ק אבל זה כל כך אמיתי...אולי זה מצחי המורכב'.

 אישות בבהמות?

 חנאת שני של פרשת נח, עם הכניסה של נתחיל בקרי
  –לתיבה 

אֶמר  א 'ה  ַוי  ֹּ֤ ַח ב  ֹּֽ ָּ֥ה ְוָכל ְלנ ֹ֔ ָ יְתָךָ֖ ֶאל ַאת  ֹּֽ י ב   ָבָ֑ה כ ִּ  ַהת  
ה ֹּֽ ר ַהז ֶ ו  ד ָּ֥ י ב ַ יק ְלָפַנָ֖ ָּ֥ י ַצד ִּ יתִּ ִ֛ ְתָךָּ֥ ָראִּ ל . א ֹּֽ כ  ֹּ֣ ה הַ מִּ ָמֹּ֣ ה  ב ְ

ה  ָרָ֗ הו  חַהט ְ ִֹּּֽק ַ בְ  ת  ְבָעָּ֥ה ש ִּ ןְלָךִ֛ ש ִּ מִּ ו  ו  ָ֑ ת  ש ְ יש  ְואִּ ֹּ֣ ה אִּ  ָעָ֖
ו   ת ֹּֽ ש ְ ָּ֥יש  ְואִּ ם אִּ יִּ ַנָ֖ וא ש ְ ִ֛ ה הִּ א ְטה ָרָּ֥ ֲ֠ר ל ֹּ֣ ֶ ש  ָמָ֡ה א ֲ֠ ה   .ַהב ְ

ר ו   ה ָזָכֹּ֣ ְבָעָ֖ ְבָעָּ֥ה ש ִּ ם ש ִּ יִּ ַמִ֛ ָ ף ַהש   ֧עו  ם מ  ֹּ֣ ת ג ַ ו  ָבָ֑ה ְלַחי ָּ֥ ְנק 
ַרע ַעל י ָכל ֶזָ֖ ָּ֥ נ  ְ ֶרץ פ   '(ג-ית ז', א')בראש ָהָאֹּֽ

מדוע הקב"ה  מתעלם כרגע מהשאלה המתבקשתאני 

נמק לנח את הציווי לבוא אל התיבה 'כי בכלל צריך ל
רק נאמר במאמר  – 2אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה'?

  –רש"י מבאר כאן ואומר שמוסגר, 

ולא נאמר צדיק תמים, מכאן . ראיתי צדיק
שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא 

 .בפניו

אנחנו תמיד מבינים את רש"י כאומר שלא צריך לשבח 
אדם בפניו יותר מדי, אך לענ"ד ההסבר הוא בדיוק להיפך 

                                                             
 בראשית רבה ס"ח, ד'. 1

דהיינו, שבחו של אדם בפניו'. מקצת  שאומרים'מכאן  –

שבהחלט יש ענין לומר לאדם את שבחו, לפרגן לו, 
זה  תגיד לו קצת שבח. -ל השכם. למה לא? לטפוח לו ע

 לומר לו! 'חיוב'

האם שמנו לב לביטוי 'איש  -והוא פסוק ב'  חזור לענייננונ

בהקשר עם חיות ובהמות? בפסוק ואשתו' שנאמר כאן 
 'איש ואשתו'זה לא נראה לנו קצת צורם? ממתי יש 

מושג שהאדם הוא בבראשית אחרי שלמדנו  בבהמות?
מהחיות והבהמות פתאום משתמשים  לגמרי אחר

 ?לגביהן'איש ואשתו'  בביטוי הזה

לכאורה, המגמה של הכניסה לתיבת נח  –שאלה שניה 
'לחיות זרע על פני כל  - ג' ברורה ומפורשת בפסוק

שאחרי המבול ניתן יהיה להקים את העולם כדי  הארץ',
מחדש ויהיו בו כל אותם מיני חיות ועופות. דהיינו כדי 

אצל חיות אין לפרות ולרבות. אבל כדי לפרות ולרבות 
הנה , של זכר ונקבה בכמות שווה. בכלל מושג של זוגות

  –שולח במנחה ששולח יעקב לעשיו הוא כך 

ם,  ים ָמאַתיִּ לִּ ים, ְרח  רִּ ים ֶעש ְ ְתָיש ִּ ם, ו  ים ָמאַתיִּ ז ִּ עִּ
ים. רִּ ים ֶעש ְ ילִּ  בראשית ל"ב, ט"ו() ..ְוא 

  –ומבאר שם רש"י 

מאתים עזים צריכות עשרים תישים, וכן כולם, 
 .הזכרים כדי צורך הנקבות

חקלאי מתחיל יודע שצריך תיש אחד לעשר עיזים כל 
נקבות וכן הלאה. יש הגדרות חקלאיות. אז למה פה 

? אם רוצים זכר אחד ונקבה אחת – בתיבה מביאים זוגות
 צריך להביאאז  –להחיות זרע על פני הארץ אחרי המבול 

כמות מתאימה של זכרים ונקבות מכל סוג של חיות 
 ות?ובהמות. למה בכולם הביא זוג

צריך מהן ש שאלה שלישית. לגבי הבהמות הטהורות

 – , רש"י אומרלהביא אל התיבה שבעה זוגות

 .מהם קרבן בצאתו כדי שיקריב. שבעה שבעה

שני זוגות מכל לתיבה רק לכאורה היה אפשר להביא 
אחד בשביל לחיות זרע והשני כדי  –בהמה טהורה 

השוואה, לא מצינו אצל משה למשל או אצל אחד האבות שהקב"ה ב 2
'וידבר ה' אל משה דבר אל בני ישראל כי –מנמק את הציווים שלו אליהם 

 מצאת חן בעיני...'



 המהר"למה צריך שבעה זוגות? אומר להקריב קרבן. ל
שנח הקריב קרבן של ששה בעקבותיו,  רבים מפרשיםו

, ורק זוג אחד נשאר כדי לקיים זוגות מכל בהמה טהורה
 –את אותו מין של בהמה 

ואם תאמר למה שבעה שבעה דוקא, ויש לתרץ 
נגד ששה זמנים; זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ 
וחורף, וזוג אחד יהיה לו לקיום המין כמו 

ואחד ב'  ו' זמנים כל אחד-שהבטמאים. ולפי 
א )קו ע"ב(, לכך ו' עחדשים, כדאיתא בבבא מצי

 )גור אריה על התורה, שם( .זוג אחד -זוגות, לכל זמן 

ר' נח, העולם מת, ואתה מקריב ומכחיד שש  – תמהואני 

שביעיות ממה שהצלת בתיבה? אתה רוצה להביא קרבן 
אבל תקריב בהמה אחת, מקסימום זוג, אין בעיה,  –

 ששה זוגות?!

)ז',  אגב, לגבי העופות שיכנסו לתיבה, הקב"ה לא אומר
'איש ואשתו' אלא רק 'זכר ונקבה', מפני שהם לא ג'( 

השחיתו את דרכם על הארץ כמו החיות והבהמות 
משכב של מינים שונים,  –)שאצלן היתה ערבוביה גדולה 

משכב בהמה עם בני אדם וכו'(. הגמרא בסנהדרין 
  –אלת שו)ק"ח:( 

מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש '
 ?...אישות לבהמה מי אית לה '.ואשתו

! איזה מן ביטוי האם יש דבר כזה אישות אצל בהמות?

  –ועונה שם רב חסדא  הוא זה בבהמה?,

כל  ,שהעבירן לפני התיבה :אמר רב חסדא
 ,שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירה

וכל שאין התיבה קולטתו בידוע שנעבדה בה 
 .עבירה

מטר' וכל מי שענה כלומר היה בכניסה לתיבה מין 'מגנו
לא השחית את דרכו על הארץ  הוא מעולםלקריטריון ש

ינו מינו היה נכנס לתיבה ומי ולא נרבע או רבע את מי שא
 –קריטריון הזה לא יכול היה לעבור. בפועל שנכשל ב

מכל מן של בהמה טהורה הצליחו בלבד שבעה זוגות 
לעמוד במבחן הזה ולהיכנס, וזוג אחד בלבד מכל 

 הבהמה הלא טהורה.

 בין אישות להולדה

לטעון, ונראה את זה לאורך כל השיעור,  מבקשמה שאני 

הוא שתיבה נח בכלל לא נועדה כדי לאפשר לעולם 
לפרות ולרבות לאחר המבול. זה אמנם דבר חשוב מאד 

ל זו לא היתה המטרה העיקרית של פריה ורביה אב
התיבה ושל מי שנכנס אליה. מטרת התיבה היא לייצר 

. , מחדש ובאופן בריאלעולם את מושג האישות, הזוגיות
והיא הסוגיה  –על זה העולם יחרב או יקום. זו הסוגיה 

'פריה ההקשה ביותר בעולם, התחזוקה של הזוגיות. 
ית, לא המגמה ורביה' ביציאה מתיבת נח היא מגמה נלוו

 העיקרית. 

אגב, בהלכה, דיני אישות בין איש לאשתו בכלל לא 

קשורים למצוות פריה ורביה. אלו שני נושאים נפרדים 
עונה' חל גם בתקופות שאין 'חיוב לחלוטין. לא רק ש

בהם בכלל מציאות של פריה ורביה )למשל כאשר אשתו 
 בגיל מבוגר שאינה אשהשל עקרות, במקרה של בהריון, 

שמצוות )והן עיקר( יש בראשונים שיטות  -יולדת וכיו"ב( 
לא )כפי שנצטווה כל העולם בפרשת בראשית( פרו ורבו 

קשורה למצוות נישואין. הרא"ש מביא שאדם יכול לקיים 
מצוות פריה ורביה גם באופן של פילגש למשל )ועל אף 

שבימינו איננו נוהגים כן( ומבלי לקדש אישה או לקיים 
אין קשר בין שני הדברים הללו. במילים לא  נה.מצוות עו

זה שהעולם פרה ורבה זו ברכה, לא ציווי.  –הלכתיות 
. הסוגיה העיקרית פה כאן הסוגיהפריה ורביה איננה 

היא להחזיר ולייצר את מושג האישות, הזוגיות, 
שבאובדנו מגיע העולם והאדם למבול. 'אובדנו' זה לא רק 

היה ואבד,  הואכשהדבר לא קיים לגמרי אלא גם כאשר 
 פסק. התחזוקה, כמו שאמרנו. 

 דרכומושג האישות שהוא הדרך שהקב"ה בחר להגיע 

הוא לאו דווקא יהודי. מצוות  ולהביא לעולם את האינסוף,
, כפי שמביא , גם אצל הגוייםנישואין קיימת בכל העולם

 –הרמב"ם 

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם 
רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו 

)רמב"ם,  ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה

 .הל' אישות א', א'(

  –שאמר לאשת פוטיפר ראינו אצל יוסף הצדיק גם 

א... ְֹּ֤ך  ְול ֹּֽ םָחש ַ ָּ֥י אִּ ָמה כ ִּ ו  י  ְמאֹ֔ נ ִּ  ֶ מ  ֹּ֣ר ַאת ְ  מִּ ֶ ש  א  ְָ֖ך ב ַ תָ  או 
את ד ָלה  ַהז  ֹ֔ ה ַהג ְ ה ָהָרָעֹּ֤ ֱעש ֶֶׂ֜ יְך ֶאֹּֽ ו  ְוא ֵ֨ ָ֑ ת  ש ְ )בראשית ... אִּ

 '(ט, טל"

'אני לא יכול לפגוע במושג האישות שלך', אומר יוסף 
. כמו כן, בהמשך הספר נראה המצרית לאשת פוטיפר

כיצד יעקב פונה ללבן אחרי שבע השנים בהן הוא גם 
  –עובד אצלו תמורת רחל ואומר לו 

ב ֶאל ק ֹּ֤ אֶמר ַיע  ה ֶאת ַוי  ֵ֨ ו  ָיָמָ֑י  ָלָבן  ָהָבֹּ֣ ָּ֥י ָמְלאָ֖ י כ ִּ ֹ֔ ת ִּ ש ְ אִּ
יהָ  ֶלֹּֽ ָאה א  ו   )בראשית כ"ט, כ"א(. ְוָאבָ֖

  –ורש"י במילים חריפות אומר 

אלא להוליד  !שבקלים אינו אומר כןוהלא קל 
 .תולדות אמר כך

הביקורת כלפי דברי יעקב, שנשמעים זולים במיוחד, 

הלו! איך אתה מדבר?! מקליטים אותך, זה לא ' –ברורה 
משמעות מבלי להיכנס לדרשות,  ', אבל גםמתאים!



שאומר פה יעקב, הרגל השלישית של המרכבה,  המילים
שנים בישיבת שם  ארבע עשרהלחרן לאחר שמגיע 

עדיין לא ו ,'אני כבר בן שמונים וארבע –א היועבר, 
הבה את  –, ולכן את מושג האישות שלי הבאתי לעולם

 ., להעמיד שבטיםאשתי'. להעמיד את העולם התכוון

 

שכל הצורך  מוכיח מפסוקיםרש"י על מה הגיע המבול? 

במבול בא בגלל שלש העבירות העיקריות בהן חטאו 
, עבודת אלילים )גילוי עריות( זנות –האנשים באותו הדור 

האמת וושפיכות דמים, והוא מוכיח את זה מהפסוקים. 
היא שהסוגיה הזו מתחילה כבר מתחילת הספר, 

ענין גילוי הנה כך מופיע והעבירות מופיעות במפורש. 
  –העריות 

יוַ  ו  ְבנ  ְראֹּ֤ ים  ֶאת י ִּ ֱאל הִּ ה  ָהֹּֽ ָ֑נ ָ ת ה  ָּ֥י ט ב ָ֖ ם כ ִּ ָאָדֹ֔ ת ָהֹּֽ ו  נֹּ֣ ב ְ
רו   ָחֹּֽ ָ ָּ֥ר ב  ֶ ש  ל א  כ  ָ֖ ים מִּ ו  ָלֶהם  ָנש ִֹּ֔ ְקחֹּ֤  .ב'( ,)בראשית ו' ַוי ִּ

  –ענין שפיכות הדמים מופיע כבר אצל קין והבל כידוע 

ן ֶאל יִּ אֶמר ַקָ֖ תָֹּ֣ם ב ַ  ַוי  ָּ֥ ְהיו  ֹּֽ ִּ י  ב  ְיהִּ יו ַוֹּֽ ָ֑ ֶבל ָאחִּ ָקם ֶהֹּ֣ ָּ֥ ה ַוי ָ ֶדֹ֔ ָ ש  
ן ֶאל יִּ הו   ַקִ֛ ֹּֽ ַהְרג  ֹּֽ יו ַוי ַ ָ֖  )שם ד', ח'( ֶהֶָּ֥בל ָאחִּ

  –ועבודה זרה מופיע בדורו של אנוש 

ם ֹּ֤ת ג ַ ְלש   ד ו  ַ ל  ֹּֽ א  י  א ֶאת הו  ְקָרָּ֥ ן ַוי ִּ ז  ב  ֹ֔ ש  ָאֹּ֣ ו  ו  ֱאנָ֑ מָ֖ ש ְ
ָּ֥ם  ש   א ב ְ ְקר ָ֖ ל לִּ ַחֹ֔  )שם ד', כ"ו( ה'הו 

  – 3וכמו שמביא שם רש"י

לשון חולין, לקרא את שמות האדם ואת אז הוחל. 
שמות העצבים בשמו של הקב"ה, לעשותן אלילים 

 .ולקרותן אלהות

)וכן בגלל החמס  למה בא המבול מובןלפי הדברים הללו 

, אבל עדיין צריך להבין למה והגזל שעל זה נחתם דינם(
 התיבה היאואיך תיבת נח היא התיקון לכל המצב? איך 

טאים הללו? הבנתי שיש צורך ש לכל החטיפול השור
למחות את העולם ולהתחיל מחדש, אבל ברור  -במבול 

שתיבת נח היא תכנית  -הוא שההסבר שלמדנו ביסודי 
מילוט הישרדותית בלבד, שאין לה משמעות משלה 

בשנה הזו אלא רק 'להכניס להקפאה' את אלו שנבחרו 
 להינצל למשך השנה ואחר כך נפתח את התיבה והם

ולמה יש לתיבה זה הסבר פשטני, אלא  –יצאו החוצה 
 להבינה.  עלינומשמעות עמוקה יותר ששמתרחש בה 

 אירוע מתגלגל

כדי להבין את הנושא נחזור לפרשת בראשית, אל 

. לעניות דעתי, חטא עץ אל חטא עץ הדעת – ההתחלה
אדם למקום אלא יסודו  הדעת איננו רק חטא שבין

לפגום באישות, בזוגיות שבין איש ואשתו.  ותכליתו היה
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זה  -זה פלא שלא שמנו לב לזה מעולם קצר באישות. 
מפורש בפסוקים ומיד נראה את זה. רש"י אומר לנו 

שחטא עץ הדעת בכלל התרחש בטעות, אגב סיפור 
אחר. הוא בכלל לא היה צריך לקרות. זה לא כמו בחטאים 

חטא  4עצמם.אחרים שאנחנו מכירים שהם סיפור בפני 
הוא התחיל  -עץ הדעת והנחש הוא 'אירוע מתגלגל'

כל  במשהו אחד והתגלגל והפך למשהו אחר לגמרי.
לתקוע טריז  –הופעת הנחש, כל תפקידו הוא אחד 

באישות, להציע נישואין לחוה. הוא רוצה להפסיק את 
מושג האישות ואת מושג הדעת, ואז יהיה טריז בין האדם 

ואת זה שהאישות היא גמת הנחש. לבין האלוקות. זו מ
רואים לאורך כל הנושא המרכזי בחומש בראשית, 

יהודה ותמר, יוסף ואשת פוטיפר, יעקב ורחל  –ספרה
 ולאה, וכן הלאה.

. הכל ג'(-)בראשית ב'בואו נראה את זה בחטא עץ הדעת 
 – מתחיל בכך שצריך לעשות לאדם עזר כנגדו

ים ַעל ה'ַוְיַצו   ם ֱאל הִֹּ֔ ָאָדָ֖ כ  ָּ֥  ָהֹּֽ ר מִּ אמ ָ֑ ץל  ל  ל ע  ן ָאכ ָּ֥ ָ֖ ַהג ָ
ל ֹּֽ י . ת  אכ  ָ֗ ו  כ ִּ ָ֑נ  ֶ מ  א ת אַכָ֖ל מִּ ע ל ָּ֥ ב ָוָרֹ֔ ַעת  טו  ֵ֨ ץ ַהד ַ ע ָ֗ מ  ו 

ת ו  מֹּֽ ָ ת ת  ו  ו  מָּ֥ ָ֖נ  ֶ מ  ָכְלָךָּ֥ מִּ ם א  ו  יִ֛ אֶמר  . ב ְ ים ל א ה'ַוי  ֵ֨  ֱאל הִֹּ֔
ו   ב ֱהיָּ֥ ו  הטִ֛ ֱעש ֶ ו  ֶאֹּֽ ם ְלַבד ָ֑ ָאָדָ֖ ו   ת ָהֹּֽ ֶנְגד ֹּֽ ֶזר כ ְ ָ֖ ו  ע  ָּ֥ ם )ש .ל 

 י"ח(-ט"ז

אחרי שהקב"ה מגדיר לאדם ממה לאכול וממה לא, הוא 
אומר 'לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו', 

דהיינו צריך למצוא לו זוג, עזר שכנגד )את השם 'אשה' 
'לזאת יקרא  –שממנו נגזר המושג אישות המציא האדם 

  -ממשיך  והפסוק הבא זה הנושא. אשה..'(.

ֶצרִּ֩  ן ה'ַוי ִִּּ֩ ים מִּ ֶׂ֜ ל ֱאל הִּ ה כ ָ ָדָמָ֗ א  ל ָהֹּֽ ת  כ ָ ֶדה  ְוא  ָ ת ַהש   ֹּ֤  ַחי ַ
א  ֶאל ב  ם ַוי ָ יִּ ַמֹ֔ ָ ף ַהש   ת ַמה עו  ו  ְראָ֖ ם לִּ ָאָדֹ֔ ְקָרא ָהֹּ֣ ו   י ִּ לָ֑

ְקָרא ר יִּ ֵֶ֨ ש  ו   ְוכ לִּ֩ א  מֹּֽ א ש ְ ו  ה הָּ֥ ָ֖ ֶפש  ַחי ָ ם ֶנָּ֥ ָאָדִ֛  .֧לו  ָהֹּֽ

לכאורה, מה זה קשור פה עכשיו? הרי אמרנו שצריך 
ם עזר כנגדו, אז למה התורה עוברת לקריאת למצוא לאד

השמות לכל החיות? היה לכאורה צריך לעבור מיד 
לעשות לאדם 'לעשיית העזר כנגדו! כותרת האירוע היא 

משנה שהוא קריאת -', מזה מתגלגל אירועעזר כנגדו
 -שמות לכל בעלי החיים ע"י האדם 

ת ְלָכלַוי ִּ  ו  מָ֗ ם ש   ָאָדֶׂ֜ א ָהֹּֽ ָמה  ו   ְקָרֵ֨ ה  ם ַהב ְ יִּ ַמֹ֔ ָ ף ַהש   ו  ְלעֹּ֣
 ֹּ֣ ל ַחי ַ ְלכ ָ֖ או  ם ל ֹּֽ ְלָאָדָ֕ ה ו  ֶדָ֑ ָ ו   ת ַהש   ֶנְגד ֹּֽ ֶזר כ ְ ָ֖ א ע   .ָמָצָּ֥

נמשיך מיד נראה איך, אבל בינתיים כלומר זה כן קשור ו

 - פסוק הבאל

לִּ֩  פ   ה ַעל ה'ַוי ַ ָמִ֛ ְרד   ַ ים ת  ֧ ח ַאַחת   ֱאל הִּ ָ֗ ק ַ ָ֑ן ַוי ִּ יש ָ ם ַוי ִּ ָאָדָ֖ ָהֹּֽ
יו  ְלע ָתֹ֔ צ ַ המִּ ֶֹּֽנ ָ ְחת  ַ ָ֖ר ת  ש ָ ר ב ָ ְסג  ָּ֥ ֶבןִּ֩ . ַוי ִּ ים ֶאת ה'ַוי ִִּּ֩ ֧  ֱאל הִּ
ר ש ֶ ע א  ָלִ֛ ן ַהצ   ח מִּ אָ  ָלַקָּ֥ ֶאָָ֖ה ֶאלָהֹּֽ ה ַוְיבִּ ָָ֑ ש   ם ְלאִּ ם ָדָ֖ ָאָדֹּֽ . ָהֹּֽ

 , אירוע מדויק.זהו סיפור מוגדרשלמשל אצל קין והבל  4 



י  ָ֑ רִּ ש ָ ב ְ ָ֖ר מִּ ָבש ָ י ו  ָצַמֹ֔ ע  ֹּֽ ֶצם מ  ַעם ֶעֶ֚ ַָ֗ את ַהפ  ם ז ֹּ֣ ָאָדָ֒ ַוי  ֹּ֘אֶמרֹּ֘ ָהֹּֽ
א אִּ  ֹּ֣ ר  ק ָ ָּ֥י מ  ְלז את  יִּ ה כ ִּ ָֹ֔ ֳקָחהש   ֹּֽ ָ֖יש  ל  את אִּ  .ז  ֹּֽ

  –רש"י את הביאור הידוע שם על זה מביא 

 מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה. זאת הפעם
 .)יבמות סג(ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה 

אומרים מיד שהכוונה היא שהאדם בא על  מפרשי רש"י
ולא באופן פיסי, כפי  , בדעתו,כל בהמה וחיה במחשבה

שבהמשך הפסוקים מופיע שהנחש בא עליהם 
כ' להלן( אבל בכל מקרה, יש כאן  ,במחשבה )עי' רש"י ג'

מעין אירוע מתגלגל שהאדם בא במחשבה על כל החיות 
וף כדי לשלול אותם מהיות לו עזר כנגדו ולהגיע בס

כשהולך גם אצלנו,  לאשה, שהיא המיועדת לו. בעומק,
כלה לכסותה בהינומה לפני החופה זה בדיוק החתן אל ה

הוא שולל מעצמו את כל הנשים האחרות  –התהליך 
שנמצאות סביב, חברות, בנות משפחה וכו'. גם הן 

כלפיו, בדיוק כמו אצל אדם הראשון, הן כמו חיות, 
. יש רק אישה אחת לא שייכות – בהמות, קופים ופרות

מה  –רא אשה' 'לזאת יק היות עזר כנגדו,שמיועדת לו, ל
 .אחרת שאין כן שום חיה

אחרי  -את השאלה שבה פתחנו כאן מזכיר שב וואני 

תהליך מופלא שכזה, שהאדם נשלל מכל החיות 
הכתוב  איך –והבהמות ומגיע אל האשה, אל המיועדת לו 

קורא לחיות ולבהמות הנכנסות לתיבת נח 'איש 
  -הפסוק הבא הוא  ואשתו'?! עוד נגיע לזה.

ָזב ַעל ע  ֹּֽ ן  יַ יש  ֶאת כ   ֹ֔ ָ֖יו ְוֶאת אִּ ו   ָאבִּ ת ֹ֔ ש ְ אִּ ק ב ְ ו  ְוָדַבֹּ֣ ָ֑ מ  אִּ
ד ָּ֥ר ֶאָחֹּֽ ו  ְלָבש ָ  . ְוָהיָ֖

אם באמת  -אומר דבר מעניין )י"ח, ו'( הרמב"ן בויקרא 

רעיון העולם הוא לפרות ולרבות ולהכיר אישה 
שמתאימה לך, למה הקב"ה אסר עריות? הרי אח ואחות 

אותו רקע, אותה  –ם זה לזה הם לכאורה הכי מתאימי
קב"ה האכן  –אומר הרמב"ן גנטיקה, אותה משפחה. 

היא נגד המציאות הטבעית, וברא את העולם שגזרה גזר 
באופן כזה שהדבקות תיווצר דווקא במה שמנוגד לך, לא 

ההנגדה היא היסוד. 'כנגדו'. הסוסה במה שמתאים לך. 
להמשיך טכני איננה 'עזר כנגד' הסוס, היא רק אמצעי 

הם האיש והאישה אצל את המין הסוסי. לעומת זאת, רק 
צריכים זו את זה כדי להתקיים עצמם, לא רק כדי 

להמשיך את הזרע. ואולי אפשר לומר באופן יותר חריף 
הקב"ה צריך את האיש ואת האשה כדי לקיים את גם  –

'לא טוב לאדם להיות  בפסוק לא כתובשהרי ! העולם
אעשה לו עזר  טוב היות האדם לבדו 'לא -.' אלא .לבדו.

'טוב' משמעו לא טוב לעולם, לא טוב לקב"ה.  –' כנגדו
להים כי טוב'. 'לא טוב' איננו גמר -'וירא א –גמר מלאכה 

 ולכן צריך לעשות לו עזר כנגדו. -מלאכה 

 –כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת 

 זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן ,איש ואשה
 י"ז.()סוטה 

דרשה. איש ואישה זה באמת אש ואש. כלב וכלבה לא  זו

זה לא אש ואש. היום קוראים לזה 'גברים ממאדים ונשים 
תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל זו האמת  – ?מנגה'

כל הרעיון הוא לקחת את האש הזו ולהבין איך ההנגדה  –
באה כדי לרומם אותי לאינסוף. איש ואשה הם מנוגדים 

זה לזה אבל רק מתוך הניגודיות הזו אפשר להתרומם, 
אפשר להוציא ממני את הפוטנציאל שלי. עזר רק כך 

אלא  –בכך שתך לא מעצבנת אותך כי היא רוצה א כנגדו.
היא להוציא ממני את הכח שבי. כי זו הדרך היחידה 

אבל רק ככה יש דבקות,  –פשוט אחרת ממך, מנוגדת לך 
רק ככה אפשר לרומם את המציאות ואת האדם, מתוך 

 הניגודיות.

ָזבל עַ  ע  ֹּֽ ן  יַ יש  ֶאת כ   ֹ֔ ָ֖יו ְוֶאת אִּ ו   ָאבִּ ת ֹ֔ ש ְ אִּ ק ב ְ ו  ְוָדַבֹּ֣ ָ֑ מ  אִּ
ד ָּ֥ר ֶאָחֹּֽ ו  ְלָבש ָ  .ְוָהיָ֖

בעצם, האדם עוזב לא רק את אביו ואת אמו אלא גם את 
)קין והבל התחתנו אחותו ואת משפחתו, את הטבעי לו 

ומקים אישות,  -עם התאומות שלהם, לפי המדרש( 
את  –'ודבק באשתו'  .זוגיות, עם דבר שמנוגד לו

ההדבקה עושים בשני דברים שאינם מתחברים 
אין צורך מעצמם, בשני ניגודים. אותי ואת אחותי 

 אנחנו כבר דומים. מדביקים ניגודים.   –להדביק 

 -הפסוק הסמוך הוא 

ו   ֹּֽש  ש ָ ְתב  א יִּ ו  ְול ָ֖ ָ֑ ת  ש ְ ם ְואִּ ָאָדָ֖ ים ָהֹּֽ ִֹּ֔ מ  רו  יֶהם  ע  נ  ו  ש ְ ְהיֹּ֤ ֹּֽ  .ַוי ִּ

'על כן יעזב איש...'? מה  –איך זה קשור לפסוק הקודם 
  –זה עושה פה? וכן ההמשך 

ָ֖ה  ָּ֥ר ָעש ָ ֶ ש  ה א  ֶדֹ֔ ָ ת ַהש   ֹּ֣ כ  ל  ַחי ַ ם מִּ ו  ה ָערֹ֔ ֹּ֣ ָחש   ָהיָ  ה'ְוַהנ ָ
אֶמר  ֶאל ָ֑ים ַוי  ֵ֨ י ֱאל הִּ ֹּֽ ף כ ִּ ה ַאֶ֚ ָֹ֔ ש   אִּ א  ָהֹּ֣ ים ל ֹּ֣ ר ֱאל הִֹּ֔ ָאַמֹּ֣

ן ֹּֽ ָּ֥ץ ַהג ָ ל ע  כ  ָ֖ ו  מִּ אְכלֹ֔  .ת ֹּֽ

זה אירוע מתגלגל, שעדיין לא נגמר אלא  –כמו שאמרנו 

  –"י במקום רק משתנה. הנה כך מסביר לנו רש

היה לו  . מה ענין זה לכאן?והנחש היה ערום
, 'כתנות עור וילבישם ויעש לאדם ולאשתו'לסמוך 

 -ללמדך מאיזו סבה קפץ הנחש עליהם?  אלא
לעין כל,  ראה אותם ערומים ועסוקים בתשמיש

 .ונתאוה לה

על כל הדיאלוג בין האשה לנחש  כמה פסוקיםאני מדלג 
שלאחר מכן חבאות ומגיע להועל אכילת פרי עץ הדעת, 

–  



ְמ֞עו  ֶאת ש ְ י ִּ ל  ַוֹּֽ ו  ם  ה'קֵ֨ ו  ַח ַהי ָ֑ ו  ן ְלרֹּ֣ ָ֖ ג ָ ַ ְך ב  ָּ֥ ְתַהל   ים מִּ ִ֛ ֱאל הִּ
י   נ  ְ פ  ו  מִּ ָ֗ ת  ש ְ ם ְואִּ ָאָדֶׂ֜ א ָהֹּֽ ְתַחב  ֵ֨ ָּ֥ץ  ה'ַוי ִּ ְך ע  ו  תָ֖ ים ב ְ ֱאל הִֹּ֔

ן ֹּֽ  .)בראשית ג', ח'( ַהג ָ

נשים 'אדם ואשתו'.  –זו פעם ראשונה שהם נקראים כך 
 לא האדם התחבא אלא האדם ואשתו.  -לב 

יד לְ  ֹּ֣ ג ִּ י הִּ אֶמר מִֶּ֚ ןַוי  ָ֕ מִּ ה ה  ָ ם ָאָ֑ת  יר ָ֖ ָּ֥י ע  ֧ר ָךֹ֔ כ ִּ ֶ ש  ץ א   ָהע ָ֗
ָכל ָּ֥י א  ִּ ְלת  יתִִּ֛יָך ְלבִּ ו ִּ ְלת ָ  צִּ ו  ָאָכֹּֽ ָ֖נ  ֶ מ  ם . מִּ ָאָדָ֑ אֶמר ָהֹּֽ ַוי  ָ֖

ֹּ֣ר ָנתַֹּ֣ ֶ ש  ה  א  ָ ש   אִּ ְתָנהָהֹּֽ וא ָנֹּֽ ִ֛ י הִּ ֹ֔ דִּ ָ מ  ה עִּ ָ ן ת  י מִּ ָּ֥ ץ  ל ִּ ָ֖ ָהע 
ל ֹּֽ א כ   י"ב(-א". )שם, יָוֹּֽ

 הקב"ה.-אשתו-הנה כך נסדק הקשר המשולש של אדם
 -והכתוב ממשיך 

אֶמר  ה ַמה ה'ַוי  ֵ֨ ָָ֖ ש   אִּ ים ָלֹּֽ ִ֛ אֶמר   ֱאל הִּ ָ֑ית ַות  ֵ֨ את ָעש ִּ ז  ֹּ֣
ל ֹּֽ א כ  י ָוֹּֽ יַאָ֖נִּ ִּ ש   ָחָּ֥ש  הִּ ה ַהנ ָ ָֹ֔ ש   אִּ  )שם י"ג(. ָהֹּֽ

  – מפרש ורש"י על הגמרא בשבת )קמ"ו.(

 .לשון נשואין - השיאניהנחש 

בתחילת הסיפור בא האדם על כל בהמה וחיה והנה 
עכשיו מתברר שהנחש ממשיך לנסות והוא אף מצליח 

 5חיוויא. עם חווה! אגב, חוה בארמית זה נחש.

המשך הפסוקים מופיע העונש שמקבל כל אחד מהם, ב

  –ואצל האשה כתוב 

ה   ֶאל ֶ ה ַאְרב  ֹּ֤ ָ ר ַהְרב  ה ָאַמָ֗ ָֹּ֣ ש   אִּ ְך ב ְ ָהֹּֽ ר נ ֹ֔ ֹּֽ ְך ְוה  ֹּ֣ נ  בו  צ ְ ֶצב עִּ ֶעָ֖
ים ְוֶאל ָ֑ י ָבנִּ ֹּ֣ ְך  ת ְ  ת  ְֹּֽלדִּ יש   לאִּ ְמש ָ א יִּ ו  ְך ְוהָ֖ ָקת ֹ֔ ו  ךְ  ש ֹּ֣ ֹּֽ ָ . ב 

 )שם ט"ז(

התשוקה שלך, אשה, אל אישך תגדל, אבל גם ההנגדה 
ם ימשול בך'. לכאורה היינו מצפים שג'והוא  –תגדל 

אל אשתו, שתהיה חזרה תשוקתו של האדם תגדל 
'הוא  -דיות, כמו 'אני לדודי ודודי לי', אבל כאן דווקא הד

ימשול בך'. ובפס' כ', אחרי שמפורט העונש של האדם 
  –כתוב 

ָ֑ה  ו  ַחו ָ ָ֖ ת  ש ְ ָּ֥ם אִּ ם ש   ָאָדִ֛ א ָהֹּֽ ְקָר֧ לַוי ִּ ָּ֥ם כ ָ ָ֖ה א  ְיתָ ָּ֥וא ָהֹּֽ י הִּ ִ֛  כ ִּ
י  .ָחֹּֽ

האירוע המתגלגל שלנו. רש"י סיום זה סיום הסיפור, 

  –אומר את זה במפורש 

ויקרא 'חזר הכתוב לענינו הראשון . ויקרא האדם
אלא ללמדך שעל ידי  ', ולא הפסיקהאדם שמות

ולאדם 'קריאת שמות נזדווגה לו חוה, כמו שכתוב 
ועל  '.ויפל תרדמה', לפיכך 'לא מצא עזר כנגדו

פרשת ', סמך לו ויהיו שניהם ערומים'ידי שכתב 
שמתוך שראה אותם ערומים  הנחש, להודיעך

                                                             
 '.יתנה לו לחיותו ומייעצתו כחיוויא'נ – בראשית רבה כ, יאעי'  5
'הרי הוא יחיד בתחתונים כמו שאני יחיד  -עי' רש"י שם פס' כ"ב  6

 בעליונים... הרי הוא קרוב להטעות הבריות אחריו, ולומר אף הוא אלוה..'.

וראה אותם עסוקים בתשמיש, נתאוה לה ובא 
 .עליהם במחשבה ובמרמה

, ולשם כך 'עזר כנגדו'הקב"ה בסה"כ רצה לעשות לאדם 
ות כדי שהוא יבין שהם הוא הביא אל האדם את כל החי

הוא זקוק למשהו אחר. לא נתקררה לא בשבילו אלא 
ואת זה הוא לא מוצא אצל  –השתוקק דעתו, הוא רוצה ל

כאשר הוא כבר מוצא את ואף חיה ובהמה בעולם, 
הם מפספסים, כי הם  –באשה ההשתוקקות הזו 

לעיני כל. נכון, זה לא נאסר עליהם, הם לא  משמשים
אבל לא היה בהם עדיין דעת, ראו בזה שום דבר פסול, 

 הואכל הסיפור ההמשך של ו ,והפיתויאז מגיע הנחש 
באופן היות קשה )חזרה לאישות ואיך היא תתברר ה

'ואל אישך תשוקתך', איך  – , ומגמתו היא(ממה שהיה
ולבסוף חוזרים אל העזר כנגדו  ,יופעל סיפור האישות

  ולקריאת השמות.

מסכם לנו את הפסוקים  -ממש כמו 'מלמד'  -רש"י 
קריאת שמות  –ומראה לנו שאין פה אירועים נפרדים 

זה הכל אלא  –ץ הדעת, בריאת האשה לחיות, חטא ע
אירוע אחד מתגלגל. הקב"ה רצה לעשות לאדם עזר 

מלא את כדי שיכדי שהוא יוכל להיות אדם,  –כנגדו 
ומזה הכל  -לקיים את 'לעבדה ולשמרה' כדי היעוד שלו, 

 התגלגל.

האדם, שנברא בצלם אלקים, צריך את העזר כנגדו כדי 

כדי שהוא עצמו לא יחשוב ו 6שלא יחשבו אותו לאלוקות,
אלוקות. תפקיד העזר כנגדו הוא לשפוך עליו מים שהוא 

צוננים, לתת לו 'כאפה' כדי שהוא לא יחשוב את עצמו 
יתגלה ובנה דבר מרומם, יה, כדי שמהאש הזו י-לאלו

. אצל כלב וכלבה אין , שהוא תפקיד האדםבעולם אינסוף
ני תפקיד כזה. איש ואישה זה תרתי דסתרי, אלו ש

 ולכן הם משלימים. –הפכים 

ות האדם, שנברא בצלם אלקים, שיש בו את כל כוח
יש בו את כל הצדדים העולם בא על כל חיה ובהמה כי 

של כל חיה ובהמה. הוא היחיד שיכול לבוא לתוך כל חיה 
ולא נתיישבה  - 7, כפי שאומר רש"יבמחשבה –ובהמה 

ת )או נתקררה( דעתו, לא הוכנסה לתוך כלי. החיו
ואילו האדם נברא מהאדמה והבהמות נבראו מהאדמה 

ולכן יש בו את כל  –ל ארבע רוחות העולם שנקבצה מכ
אבל יש בו גם נשמה שמיימית ולכן הוא  –הכוחות כולם 

 .אף חיה או בהמהלא מתאים ל

 

 

, ולכן זה אף יותר קשה מאשר אם 'הרהורי עברה קשים מעברה'וכידוע  7
 יהם באופן פיסי.היה בא על



 סדנת אישות בתיבת נח

נחזור לרגע לנח. נח מצווה לקחת שבעה זוגות מכל 

מכל בהמה וחיה שאיננה הבהמה הטהורה ושנים 
טהורה. כדי להמשיך את העולם שהגיע למבול כי הוא 

איבד את האישות שלו מצווה לבנות תיבה שהיא תיבת 
ללמד את העולם  'עזר כנגדו'.-אישות. קורס מחודש ב

 מחדש את האישות, את הזוגיות, שאבדה ממנו.

, כי אלא במחשבה – לכן הפריה והרביה נאסרו בתיבה
ות כמו אמרנו זו ברכה וכעת העולם שרוי לפרות ולרב

העולם צריך לעבור איפוס והיוולדות מחדש. בצער. 
שלשת החטאים שהזכרנו )ג"ע, ש"ד, וע"ז( הביאו את 

המבול ואילו חטא עץ הדעת, החטא הקדמוני ביותר, 
הוא ההחטאה לא של בני אדם,  –החטא של אדם וחווה 

אים של מושג האישות והוא השורש של שלשת החט
שלשת הדברים  –הללו גם יחד. כשמושג האישות נפגם 

 הללו יגיעו בהמשך באופן וודאי.

את המושג 'עזר ומרחיב 'הרחב דבר' מבאר -ב ב"יהנצ

בהמה וחיה אינן  -. בתחילה הוא מבאר בפשט כנגדו'
צריכות עזר כנגדן, ולכן לא שייך אצלם ענין העריות. שני 

אולי שנולדו מאותה אמא יכולים להיות ביחד.  גורי כלבים
האנושי  זה אפילו משביח את הגזע. לעומת זאת בעולם

זה מקולקל, זה עריות. לאחר מכן הוא מרחיב את 
 –ואומר דבר מדהים הנקודה לפי הדרש 

. 'זכה עזר לא זכה כנגדו'והמדרש ידוע בפירש״י 
אמנם גם לפי הדרש אינו כמשמעות שתהא נבראת 

צערו. ואיך משמע בלשון ה׳ עזר כנגדו. כדי ל
אלא הכוונה שהניגוד יהא שיהא או עזר או כנגדו. 

זני אם אשתו שהרי מי שהוא כעסני ורג ,לעזר
הרוגז הוא אע״ג שבשעת  ,תהא עוד מסייעתו לכך

אבל אח״כ שסר הרוגז  ,נהנה מזה והיא לו לעזר
יש לו צער הרבה מזה שהוסיפה אשתו אש ועצים 
והרי היא כנגדו. משא״כ אם תהא מנגדתו מתחלה 
ותשכך חמתו ותפייס אותו האדם שהוא מרגיז 

 ,״ג שנראית באותה שעה שהיא מנגדתואע ,עליו
מ״מ היא העזר האמיתי שאין למעלה הימנו. וכן 

המדות. מי שטבעו ששמח ביותר וכדומה בכל 
במה שתהיה מנגדתו תהי  -וא״כ הפי׳ עזר כנגדו 

 ,לעזר. וחז״ל הוסיפו שאם זכה נשאר העיקרי עזר
היינו במה שהיא מנגדתו מתחלה. ואם לא זכה 
נשאר העיקרי כנגדו במה שהיא עזר מתחלה והיא 
מסייעתו לכל רוח רעה שעוברת עליו. ואין לך 

 .כנגדו גדול מזה

אותו לפי סיפור שראיתי על  ונאמר נפלאכתוב פה דבר 

הקים בין היתר את מוסדות  ר' אשרר' אשר פריינד זצ"ל. 

'יד עזרה' וברבות הימים מישהו מסוים מהמקורבים הפך 
את עורו וכל בני החבורה, כולל ר' אשר בעצמו, הבינו 

 המצבשהוא פועל נגדם. הוא היה ממש 'סדין אדום'. 
ולא אמר לו  מאד כאב לר' אשר אבל הוא לא יצא נגדו

. בליל ראש השנה, אחרי התפילה, ניגש אותו יהודי כלום
לר' אשר וטרח להזכיר לו שבשנים קודמות הוא היה 

'בעל מוסף' שם, בבית המדרש. החבר'ה חשבו, והיתה 
אבל ר'  ,זו חבורה קדושה של חסידים, שר' אשר יגער בו

אשר הסכים על ידו ומינה אותו להתפלל למחרת בבוקר. 
אבל הם התנחמו שראש  את נפשהה לא ידעה החבור

השנה הוא יומיים ואם כן, ביום השני בוודאי מישהו אחר 
ייגש לפני העמוד. למחרת בסיום התפילה, ניגש ר' אשר 

'נו, מחר בעז"ה  –לאותו יהודי, נתן לו 'שכויח', והוסיף 
 שוב?'. 

נגשו לר' הם על זה החבר'ה לא היו יכולים להבליג יותר. 
את ההנהגה צליחים להבין 'אנחנו לא מ –מרו לו אשר וא

 – ודי הזה גרם לכל כך הרבה נזק וצערשל הרב. היה
אנחנו ממש רוצים לשרוף אותו! איך הרב נותן לו 

'לא רק  –להתפלל גם מחר מוסף?', ענה להם ר' אשר 
אתם רוצים לשרוף אותו. גם לי יש את היצר הזה כי אני 

לא יותר צדיק מכם, אבל יודע בדיוק מה הוא עשה. אני 
בתפילת 'נחם' של תשעה בסוף התפילה היום  נזכרתי

  –באב שבה אנחנו אומרים 

יד  ה ָעתִּ ָ ש  ַאת  ָבא  . ו  ה  ָ ת  צ ַ ש  הִּ א  ה ה' ב ָ ָ י ַאת  כ ִּ
ָתה   ְבנו   ...לִּ

חשבתי על איזה אש מדבר הקב"ה שאיתה הוא עתיד 
לבנות את בית המקדש השלישי, ואז הבנתי שהכוונה 

 –היא לאש הזו שנמצאת אצלי עכשיו כלפי אותו יהודי 
שעבד אותה אליו ית', ואז לקחתי את האש שאני צריך לו

שבערה בי בפנים ואמרתי לאותו אחד שיתפלל מוסף גם 
 מחר'.

 החייםסוד  -עזר כנגדו 

 –חז"ל אומרים בסנהדרין )ק"ז:( 

 -תינוק ואשה  ,תניא א"ר שמעון בן אלעזר י צר
 .תהא שמאל דוחה וימין

למה דווקא שלושת הדברים הללו? מה משותף אליהם? 

המשותף להם הוא ששלושתם מנגדתו תחילה ואח"כ  –
הוא רוצה להפיל  –הופכים לאדם לעזר. כך פועל היצר 

אותך, 'לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו'. באדם יש 
תוכו אני יודע שהמנגד הזה -השתוקקות למנגד, כי בתוך

 סוף.-את האש ואני אכבוש בעזרתו את האיןיכבוש בי 

כשתינוק בוכה באמצע הלילה ומעיר אותך מתוך 

 אתה מתעצבן עליו אבל בסוף איןבו שלב ש ישהשינה, 
 –מסכן ייבים לקום אליו, ואז רואים שהילד ברירה וח לך



רטוב עד לשד עצמותיו. בנקודה הוא לא בוכה סתם, הוא 
אתה משנה את הכעס, מתרכך ומטפל בו באהבה,  –הזו 

? ובוכה אבל למה אתה צועק' –אבל אתה רוצה לומר לו 
אליך ישר לי שאתה רטוב ואני אבוא גיד דבר, תת

לפעמים לומר  םאנחנו רוציהתחלה'. בדיוק ככה מה
'למה אתה הולך איתי בכוח? למה אתה נותן  –לקב"ה 

לי ליפול ולסבול? אם אתה רוצה ממני משהו, ליישר 
נדבר. בוא נשב על כוס קפה ו –אני לא בסדר אם אותי, 

'. אבל זו הצורה שבה הקב"ה למה ברע? – תיישר אותי
כי אחרת אנחנו לא מקשיבים. אנחנו לא  –מדבר אלינו 

 את הקריאות שלו אלינו 'בטוב'. שומעים

אלף  – סוד ההתנגדות הוא האש. 'לא זכו אש אוכלתן'

יכול להיות פעם ביום האש הפנימית הזו אוכלת אותי, ו
שאני צריך לעבור את כל הייסורים האלו, את כל האש 

הזו רק כדי שפעם אחת אני אצליח לקחת את האש 
ואני אצליח  ,הפנימית הזו שבי, זו ששרפה אותי מבפנים

 ואיתה יבנה המקדש.  –לכוף אותה אליו 

יגידו לך דברים בטוב אלא רק הם לא  –יצר, תינוק ואשה 
ר לומר לאדם הנגדה כי זו הדרך היחידה שבה אפשדרך 

 –וירומם אותו. וכך גם הקב"ה  משהו וזה ישפיע עליו
 פונה אלינו דרך ההנגדה. 

. רק נגדו', ה'כאת כח ההנגדההחיות אין  לאף אחת מן

להיות תשוקה לכל דבר  היכולרק לו ולכן  זה קיים אדםב
כי הוא מכיל בתוכו את כל הכחות. ומה שעושה נח  –

הוא יוצא מהתיבה ומקריב ששה זוגות  –הוא דבר נפלא 
של בהמות טהורות מתוך שבעת הזוגות שיש בכל 

בבהמות אין אישות כפי  –ואנחנו לא מבינים העולם! 
הזוג היחיד שהוא עשה בעצם הוא ש מהשאמרנו, אבל 

שימשיך עכשיו את מיני בעלי החיים בעולם, אחרי שנה 
של שנת הכשרה בתיבה ואחרי הקרבת כל ששת הזוגות 

הוא יוכל  ככהרק יהיה באישות. זוג.  – למקור האחרים
שבא זה עולם עכשיו את העולם.  בוא מחדשלבוא ול

 האישות, אפילו בבעלי חיים.  לתקן את

, כי עבודה זרהמיד תופיע  –ם שבו האישות פגומה בעול

הולך, מחפש אני ח"ו אם הקב"ה לא מוצא חן בעיני 
מוצא פסל אחר כתחליף. אני חייב משהו אחר שאני ו

אל של קנאה, אל  –יכול לגעת בו, שיכול להבין אותי 
 שמש, אל חורף, משהו. 

יווצר עולם  –חסר מהעולם שבאישות כשמושג ההנגדה 

. למה? כי אין מה שיבוא כנגד כות דמיםשפיעם 
שלי ויחייב אותי להירגע ולרדת  הכעסים והעצבים

ח לנו לומר ומהעץ. אלו דברים שקורים בכל יום. נ
אבל מה קורה  –שהאלימות היא נחלת המגזר הערבי 

 אין דברים כאלו?באמת אצלנו בבית? 

כשאין לך את יישוב הדעת שהאישות יוצרת, של איש 
 –גדתו תהיה לו לעזר נושכינה על גביהם, שהמואישה 

. זה פשוט להבין. אגב, זה לא חייב גילוי עריותאז יש גם 
גילוי עריות זה יכול להיות גם  –להיות באופן מעשי 

, כפי שראינו  שאדם הראשון בא במחשבה 'במחשבה'
 . על כל חיה ובהמה

האם האישות היא  –זו הנקודה שאנחנו צריכים להפנים 
ציה של תאווה בין שני בעלי חיים או של פגישה שלי פונק

עם האינסוף? האם באמת עומק הקשר הזוגי הוא 'עזר 
שזו לא במובן השיווקי של משרד שידוכים, אלא  –כנגדו' 

מיד אחרי 'לעבדה ולשמרה' מופיע ש הגדרת היצרן, כפי
'אעשה לו עזר כנגדו', ואז 'ויבן ה' אלהים את הצלע  –

'. 'ויבן' זה לא רק בניה אלא ם לאשהאשר לקח מן האד
בניה של דבר מתוך דבר, כשיש  –גם ובעיקר ההתבוננות 

 הנגדה, כשיש אש.

 דרך הופעת האלוקות בעולם -הזוגיות 

'זכו שכינה ביניהם' הכוונה היא לזוג מן -פעם חשבתי ש

השמיים, מושלמים, שנחת ככה פתאום, והיום אני מבין 
לזיכוך, להזדככות של בני הזוג 'זכו' הכוונה היא -ש

עולם  זה בעבודת התחזוקה הזוגית היומיומית שלהם.
זו תיבת נח ועל זה מצווה  הייסורים, ולזה קוראים בית.

'בוא אל התיבה' אתה ואשתך ובניך ונשי  –אותו הקב"ה 
ויבן 'בניך איתך, ומכל הבהמה הטהורה שבעה שבעה. 

לבו בעולם נח מבין שכדי שהסוס והסוסה ישת – 'נח
ה, צריך את ששת הזוגות שמונהג על ידי איש ואש

בהמה הטהורה להקריב. הוא מבין הראשונים של ה
שהקב"ה לא מבקש ממנו בלהפרות ולהרבות את 

העולם. הקב"ה עושה את זה גם בלי עזרתך. הענין הוא 
'ויבן נח' זו הפעם  –אגב  אישות. –משהו אחר לגמרי 

להים את -ע אחרי 'ויבן אהראשונה שהמושג 'ויבן' מופי
 הצלע'.

זה גם הפשט בכל המדרשים שאומרים שהאריה הכיש 

על אשתו או שהעורב חשדו על  את נוח כי חשד אותו
מה הם רוצים שם עם כל החשדות האלו? זה  –אשתו 

 –, אבל זו בדיוק הנקודה 'גן ילדים'מדרש של  לנו נראה
זה אירוע מתגלגל שמתחיל בבראשית האישות. 

ואלה שמות בני ישראל ' -ומסתיים רק בספר שמות 
באו'. והם עברו  איש וביתוהבאים מצריימה את יעקב 

כל הסיפורים של  בדרך ייסורי תופת של תחזוקה זוגית.
ספר בראשית אינם סיפורי אגדות של ילדים אלא אלו 

של 'איש  המושגהסיפורים של החיים ומהן הולך ונוצר 
 .תמיד בכל יום וביתו'

איך 'ויקרא את שמם אדם'. דרת 'אדם'? אגב, מהי הג

, מילה כזו אין –אדמים? אדמות?  -אומרים אדם ברבים 
ה וצד שני של בו צד של אדמ  יחידה שיש  הואאדם 



ה לעליון'. רוצים לקרא לזה נגה ומאדים? אין בעיה, 'אדמ  
מבול ה גיעההעיקר שנבין את מה שהעולם לא תפס כש

, עזר י ונקביהעולם צריך להיות איש ואשה, זכרש –
עיקר וזה הדבר הקשה, וזה  –כנגדו, וכשזה יופיע בעולם 

תופיע בעולם אלוקות, ואם חס וחלילה  –הדעת  חטא עץ
 . , בהשחתהיהיה במבול, בבילבולוהאדם העולם  –לא 

זה היסוד של כל העולם. חטא האישות הוא מתסכל כי 
יכול לקרא שמות לכל החיות בכל העולם אבל אתה 

 עצמך.תוך להיתקע ב

מביא אלוקות לעולם, זה לא זה שאדם צריך להבין שהוא 
דרך הזכרי והנקבי, דרך העזר  רק לבד, אבל זה בא מגיע

ו אשת ילאבאה מיד  –כנגדו, ואם הוא שוכח את זה לרגע 
עקת כאשר היא דשבע. לכן מרים מזבתפוטיפר או 

היא לא מוכנה  ציפורה אשתו.שמשה פרש משומעת 
 -את הנקודה הזו לקבל את הפרישה הזו כי היא מבינה 

והפרישה יכולה  ,שהאלוקות נוכחת בעולם דרך האישות
לעצור ולתקוע את הכל. אמנם הקב"ה מסביר לה 

 שמשה הוא היוצא מהכלל שמעיד על הכלל.

 האישות –זו נקודת היסוד והיא הדבר הקשה ביותר שיש 
החיים, לתת כל  מהכיף וההנאה. זו עבודה של הלא בא

  לכל אחד את המקום שלו, לאיש ולאישה.

כשהיינו קטנים חשבנו שהמשמעות של הביטוי 

'סייעתא דשמיא' היא זה שהקב"ה עוזר לי להגיע לאן 
שאני רוצה, אבל מי שקצת גדל מבין שהכוונה היא בדיוק 

שאני רוצה, להגיע לאן  לאשהקב"ה עוזר לי  –להיפך 
אלא לאן שהוא רוצה. זה ה'כנגדו', בדיוק כמו 'שיויתי ה' 

, ממשי נגדאבל גם  'מוליבמובן 'גם  –מיד' ת לנגדי
Against. 

יש ביטוי מדהים של הרב הירש בפרשת חיי שרה. הענין 

הוא כידוע השידוך של יצחק בפרשה המרכזי שם 
ורבקה, אבל אומר הרב הירש שעיקר הפרשה הוא 

שאבא זקן בן למעלה ממאה וארבעים שנה לא ישן 
הבן עצמו גם ש –בלילה כל זמן שלבנו אין שידוך, ומאידך 

הוא לא ישן בלילה עד שהוא טורח ומביא לאביו הזקן 
, אחרי שאמו נפטרה. שני היהודים שידוך מחודש

הראשונים לא יכולים לחיות בלי שהם מוצאים אישות. 
זו פשוט  –זה לא פונקציה של גיל או של פריה ורביה 

 אלוקות.

 


