
 תשפ"א/ ד"ר תהילה אליצור דפי מקורות לסדרת זום בית אביחי תשרי  

 

1 
 

 

 הדור השני של האנושות –בראשית רבה פרשה כב 

   'לפתח חטאת רובץ'; טרום הרצח  :  3שיעור 

 הפסוקים הנדרשים: 

:' הָֽ ה ַלָֽ ה ִמְנָחִ֖ ֲאָדָמָ֛ י ָהָֽ ִין ִמְפִרִ֧ א ַקַ֜ ים ַוָיב ֵ֨ ץ ָיִמִ֑ ֵּ֣ י ִמק  ְַֽיִהִ֖  )ג( ַוָֽ

ּוא יא ַגם־הָ֛ ִבִ֥ ֶבל ה  ֹו:  )ד( ְוֶהֵ֨ ֶבל ְוֶאל־ִמְנָחתָֽ ַשע ֔ה' ֶאל־ֶהִ֖ ן ַוִיֵּ֣ ֶהִ֑ ֶחְלב  ָֽ ֹו ּומ  ֹות צֹאנִ֖  ִמְבֹכרִ֥

יו:  ּו ָפָנָֽ ִַֽיְפלִ֖ ד ַוָֽ ִיןַ֙ ְמֹא֔ ַחר ְלַקַ֙ ה ַוִיִּ֤ א ָשָעִ֑ ֵֹּ֣ ֹו ל ִין ְוֶאל־ִמְנָחתִ֖  )ה( ְוֶאל־ַקִ֥

י ּו ָפֶנָֽ ָמה ָנְפלִ֥ ְך ְוָלִ֖ ָרה ָל֔ ָמה ָחֵּ֣ ִין ָלָ֚ ' ֶאל־ָקִ֑ אֶמר הִ֖ ִֹ֥  ָך: )ו( ַוי

ה ִתְמשָ  ּוָק֔תֹו ְוַאָתִ֖ יָךַ֙ ְתשֵּ֣ ֶלֵ֨ ץ ְוא  ִ֑ את ֹרב  ַתח ַחָטֵּ֣ יב ַלֶפִ֖ יִט֔ א ת  ֵֹּ֣ ת ְוִאםַ֙ ל יִטיבַ֙ ְשא ֔ ֹוא ִאם־ת  ֹו:)ז( ֲהלִּ֤  ל־בָֽ

 

 אלבק[  -הדרשות ]הטקסט מתוך מהדורת תאודור 

 : ודחייתה מנחת קין

מאן   ר' אליעזר א' בתשרי נברא העולם, ר' יהושע א' בניסן, .ר' אליעזר ור' יהושע ]ויהי מקץ ימים[ )ג(  1 

בניסן עשה הבל קיים מן הפסח ועד עצרת, בין   דאמר בתשרי עשה הבל קיים מן החג ועד חנוכה, מאן דאמר 2 

 3   כדברי אילו ובין כדברי אילו הכל מודים שלא עשה הבל בעולם יותר מנ' יום. 

מן הפסולת, משל לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות ומכבד למלך את  וגו' ויבא קין מפרי האדמה  4 

 5 .  הסיפות

ר' אלעזר א' הקריבו בני נח   ר ור' יוסי בר' חנינאר' אלעז ]והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלבהן[ )ד(   6 

איתיב ר' אלעזר לר' יוסי בר' חנינא והכת' ומחלבהן מדבר   .שלמים, ר' יוסי בר' חנינא אמר עולות הקריבו  7 

 8  יבשחלבו קרב, מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא, מן שמיניהון, אתיב ר' אלעזר ]לר' יוסי בר' חנינא[ והא כת 

, מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא,  )שמות כד ד('בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים וישלח את נערי  ' 9 

 10  'ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים '  יבשלימים בעורן בלא הפשט וניתוח, אתיב ר' לעזר לר' יוסי בר' חנינא והכת

אמר ר' הונא איתפלגון ר'    .לאחר מתן תורה בא יתרו   מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא, כמאן דאמר  )שם יח יב(, 11 

ייניי ור' חייה רבה, ר' יניי אמר קודם מתן תורה בא יתרו, ר' חייה רבה אמר אחר מתן תורה בא יתרו, אמר ר'   12 

מאן דאמר קודם מתן תורה בא ]יתרו[ הקריבו בני נח שלמים, מאן דאמר לאחר מתן תורה   ;חנינא ולא פליגי  13 

זו העולה שהיתה   )שיר השירים ד טז( 'עורי צפון ' והא מסייעא ליה לר' יוסי בר' חנינא   .הקריבו בא יתרו עולות  14 

אילו שלמים שהיו נשחטים בדרום   ( )שם שם 'ובואי תימן 'נשחטת בצפון, מה הוא עורי דבר שהיה ישן ומתעורר,   15 

זאת  'ע ליה לר' יוסי בר' חנינא ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אף הדין קרייא מסיי.  דבר שלחידוש  -'  בואי 'ומהו   16 

 17  'זאת תורת זבח השלמים 'שהיו בני נח מקריבים, כד היא אתייה לשלמים  -)ויקרא ו ב(  'תורת העולה היא העולה 

 18 מיכן ולבא.   ()שם שם 'אשר יקריבו ' אלא  , כאן יבאין כת   'אשר הקריבו ' )שם ז יא(
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 19 נפייס ממנו.  וישע י"י אל הבל ואל מנחתו 

 20 לא נפייס ממנו.  ]ואל קין ואל מנחתו לא שעה[  )ה(  

 21 שנעשו כאוד. ]ויחר לקין מאד[ ויפלו פניו  

 מקורות מלווים: 

 . תרגום אונקלוס בראשית פרק ד1

                        :והות רעוא מן קדם יי בהבל ובקורבניה)ד( והבל איתי אף הוא מבכירי עניה ומשמיניהון 

 ותקיף לקין לחדא ואתכבישו אפוהי: ובקין ובקורבניה לא הות רעוא )ה( 

 . רש"י בראשית פרק ד 2

שעה  'אל יפנו. וכן  - )שמות ה ט(' ואל ישעו'לא פנה, וכן  -' לא שעה אל מנחתו'וכן  ויפן, -וישע )ד( 

 ה מנחתו:ירדה אש וליחכ  -וישע  פנה מעליו:  - )איוב יד ו( 'מעליו

 ויקרא פרק ט. 3

ים  את ְוָהֹעָלִ֖ה ְוַהְשָלִמָֽ ַחָטָ֛ ת ַהָֽ ֲעשִֹ֧ ֶרד מ  ִ֑ם ַוי ֵּ֗ ְַֽיָבְרכ  ם ַוָֽ יו ֶאל־ָהָעִ֖ ן ֶאת־ידו ָיָדָ֛ א ַאֲהֹרִ֧ ה ְוַאֲהֹרןַ֙    :)כב( ַוִיָשֵ֨ א ֹמֶשִּ֤ )כג( ַוָיבֵֹ֨

ֶהל ם: ֶאל־ֹאֵּ֣ ' ֶאל־ָכל־ָהָעָֽ א ְכבֹוד־הִ֖ ָרִ֥ ם ַוי  ּו ֶאת־ָהָעִ֑ ְַֽיָבֲרכִ֖ ְֵּ֣צ֔אּו ַוָֽ ד ַוי  אַכלׁ֙ ַעל־ )כד(    מֹוע ֔ י ֔ה' ַות ׁ֙ ֵצא ֵאשׁ֙ ִמִלְפֵנֵ֣ ַוֵתֵּ֤

ים ה ְוֶאת־ַהֲחָלִבִ֑ ָלָ֖ ַח ֶאת־ָהע  ם:  ַהִמְזֵב֔ ּו ַעל־ְפנ יֶהָֽ ִַֽיְפלִ֖ ּנּו ַוָֽ ְַֽרא ָכל־ָהָעםַ֙ ַוָיֹר֔  ַוַיִּ֤

 ד    ים פרק קבתהל. 4

י  ן ָיָמִ֑ ּו ְבָעָשֵּ֣ י־ָכלֵּ֣ רּוִכָֽ ד ִנָחָֽ י ְכמֹוֵקֵ֥ ַעְצמֹוַתַ֗  : ְוְ֝

 

 

 

 

 

לפתח  חטאת רובץ 

ואם לא תיטיב שאת  ברכה, ]ויאמר י"י אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאת[ )ז(  1 

ר' ברכיה   .הלא אם תיטיב אני מוחל לך ואם לאו חטאו שלאותו האיש גדוש ומוגדש   חר:א בר ד  .קללה  2 

אשרי אדם שהוא גבוה מפשעיו  )תהלים לב א(  'לדוד מזמור אשרי נשוי פשע כסוי חטאה '  : בשם ר' שמעון 3 

 4 ולא פשעו גבוה ממנו.  
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אין  'רובצת'                                                                                        לפתח חטאת רובץ  5 

אמר ר'                   .בתחילה הוא תש כנקבה ואחר כך הוא מתגבר כזכר '; רובץ'כאן אלא  יבכת 6 

הוי  ' דה הוא דכתיבה ,בתחילה נעשה כחוט שלכוכיא ובסוף נעשה כקלע זו שלספינה :עקיבה 7 

 8                                                    .)ישעיה ה יח(, 'וכעבות העגלה חטאה מושכי העון בחבלי השוא

 9 דה הוא דכתיבה ,בתחילה הוא נעשה אכסניי ואחרכך אורח ואחרכך בעל הבית :אמר ר' יצחק

ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות  'רגל דמהלכה,  - )שמואל ב' יב ד( 'ויבא הלך לאיש העשיר' 10 

 11                                         הרי בעל הבית.  -הרי אורח, ויעשה לאיש הבא אליו   - 'לו לאורח הבא

אזיל ויתיב ליה קומי פרטירה ועביד   ; אית כלבין ברומי ידעין למשדלה :אמר ר' תנחום בר מריון 12 

הוא   ,מתנמנם והוא שמיט עיגולה ארעא ועד דהומיה מצמתונון גרמיה מתנמנם ומרי פרטירה 13 

 14                                                                                         משתכח ספי עיגולה ומהלך ביה. 

לליסטים שפוף שהיה יושב בפרשת דרכים, כל דעבר הוא אמר הב מה   :אמר ר' אבא בר יודן 15 

כך כמה דורות איבד יצר הרע, דור   .התחיל מכתתו ,בר פיקח אחד וראה שאין בו תוחלתע .דעלך 16 

דה  אנוש ודור המבול ודור הפלגה, כיון שעמד אברהם וראה שאין בו תוחלת התחיל מכתתו ה 17 

 18                                                                                   )תהלים פט כד(.וכתותי מפניו צריו וגו' ' הוא דכתיב

אין יצר הרע מהלך לצדדים אלא באמצע פלטיא, ובשעה שרואה אדם משמש בעיניו   :אמר ר' אמי 19 

ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל  'מה טעם  ',הדין דידי'מתקן בשערו ]מתלה בעקבו[ אומר  20 

אמר ר'                                                                                                    )משלי כו יב(, 'ממנו 21 

מפנק מנוער עבדו  'כל מי שמפנק את יצרו בנערותו סופו להיות מנון עליו בזקנותו מה טעם  אבין  22 

 23 :ר' חנינא אמר                                                                  )משלי כט כא(. 'ואחריתו יהיה מנון

ואם עשיתה כן אני   )ישעיה כו ג(, 'יצר סמוך תצור'אם בא יצרך להסחיקך רומיהו בדברי תורה  24 

ואם תאמר שאינו  '.תצור'אלא  'תנצור' יבאין כת 'תצור שלום'מעלה עליך כילו בראת את השלום  25 

 26                                                                                                   'ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו'וכבר כתבתי לך בתורה  'כי בך בטוח 'ברשותך תלמוד לומר 

ת כן מעלה אני עליך , ואם עשי'יצר סמוך'אם בא יצרך להסחיקך שמחהו בתורה  :ר' סימון אמר 27 

וגו'  'שלום שלום'אלא  יב כא,אין כת 'שלום'כאילו בראת ב' עולמות  28 

  מקורות מלווים:

 לב  פרק . תהלים5

ד )א(  יל  ְלָדִוַ֗ ְשִכֵ֥ י  ַמַ֫ ַשע ַאְשֵרֵ֥ שּוי־ֶפַ֗ ּוי ְנָֽ ה   ְכסֵ֣                                                                                            :ֲחָטָאָֽ

י ( ב) ר  ְשָֽ ם ַאִ֥ א   ָאָדֵּ֗ ִֹּ֤ ב ל ֹו'  הֵּ֣  ַיְחֹשֹׁ֬ ן לֵּ֣ ין  ָעֹוִ֑ ִ֖ ֹו   ְוא  ה ְברּוחֵּ֣                                                                                             :ְרִמָיָֽ

ֱחַרְשִתי ( ג) י־ֶהֶ֭ ּו  ִכָֽ י  ָבלֵּ֣ י  ֲעָצָמִ֑ ַשֲאָגִתֵּ֗ ֹום  ְבְּ֝                                                                                         :ָכל־ַהיָֽ

ם   י׀ִכִּ֤ ( ד) ד  ָוַלְיָלה   יֹוָמֵּ֣ י ִתְכַבִ֥ ָך   ָעַלֵּ֗ ֶדִ֥ ְך ָיָ֫ י ֶנְהַפִ֥ נ י  ְלַשִדִ֑ ִיץ ְבַחְרֹבִ֖ ָלה  ַקֵּ֣                                                                            : ֶסָֽ

י (  ה) יֲעך   ַחָטאִתִ֨ י אֹוִדִ֢ ִנֵּ֤ יִתי  ַוֲעֹוֹ֮ א־ִכִסַ֗ ְרִתי ל ָֽ ה   ָאַמַ֗ ָשַעי י ֲעֵלֵ֣  אֹוֶדֵּ֤ ה ' ַלהִ֑  ְפְ֭ אתָ  ְוַאָתִ֨ ָשֵּ֤ ן ָנֹ֮ י  ֲעֹוָ֖ ָלה  ַחָטאִתֵ֣                           :ֶסָֽ

את( ו) ֹֹ֡ ל  ַעל־ז יד׀ ִיְתַפל ֹׁ֬ ֶליָך    ָכל־ָחִסֵ֨ ת  א  ֵ֪ א ְלע  ִֹ֥ צ ק   ְמָ֫ ֶטף ַרֵּ֗ ש  ִים ְלֶ֭ ים ַמֵּ֣ יו   ַרִבִ֑ ָלֵּ֗ א א ְּ֝ ֵֹּ֣ יעּו ל                                          : ַיִגָֽ
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 ישעיהו פרק ה . 6

ה: ה ַחָטָאָֽ ֹות ָהֲעָגָלָ֖ ְוא ְוַכֲעבֵ֥ י ַהָשִ֑ ן ְבַחְבֵלֵ֣ ָעֹוָ֖ י ֶהָֽ ְשֵכֵ֥                                                                         )יח( ֛הֹוי מ 

ר׀  ִ֧ ים ְיַמה  ָעה: ס )יט( ָהֹאְמִרֵּ֗ ָדָֽ ל ְונ  ִ֖ ֹוש ִיְשָרא  ת ְקדִ֥ ֹוָאה ֲעַצָ֛ ב ְוָתבֵּ֗ ה ְוִתְקַרֵּ֣ ַען ִנְרֶאִ֑ הּו ְלַמֵּ֣ ִ֖ יָשה ַמֲעש                                        ָיִחָ֛

ר ְלָמתִ֖  ים ַמָ֛ ֶשְך ָשִמִ֥ ֹור ְלֹח֔ ֶשְך ְלאֹורַ֙ ְואֵּ֣ ים ֹחִּ֤ ע ָשִמֵ֨ ֹוב ָרִ֑ ֹוב ְוַלטֵּ֣ ע טִ֖ ים ָלַרָ֛ ֹוי ָהֹאְמִרִ֥ ר:)כ( הֵּ֣ ֹוק ְלָמָֽ  ס   ֹוק ּוָמתִ֥

 שמואל ב פרק יב . 7

ן ֶאל־ָדִוִ֑ד  ' ֶאת־ָנָתִ֖ ח הָ֛ אש:  )א( ַוִיְשַלִ֧ ד ָרָֽ יר ְוֶאָחִ֥ ד ָעִשִ֖ ת ֶאָחִ֥ יר ֶאָח֔ ים ָהיּוַ֙ ְבִעֵּ֣ ֵּ֣י ֲאָנִשֵּ֗ אֶמר לֹוַ֙ ְשנ  ִֹּ֤ יו ַוי ָלֵּ֗ א א  יר   ַוָיבֵֹּ֣ )ב( ְלָעִשֵּ֗

ד:  ה ְמֹאָֽ ִ֥ ר ַהְרב  אן ּוָבָקִ֖ ִֹ֥ ה ָהָיָ֛ה צ ל ִכ֩י ִאם־ִכְבָשֵ֨ ין־ֹכֵּ֗ ָֽ ש א  ֹו ְוִעם־ָבָנִ֖יו   )ג( ְוָלָרֵּ֣ ל ִעמָ֛ ָה ַוִתְגַדִ֥ ה ַוְיַחֶיֶּ֕ ר ָקָנ֔ ת ְקַטָּנהַ֙ ֲאֶשֵּ֣ ַאַחִּ֤

ת: ֹו ְכַבָֽ ב ַוְתִהי־לִ֖ ֹו ִתְשָכ֔ יקֵּ֣ ֹו ִתְשֶתהַ֙ ּוְבח  ל ּוִמֹכסִּ֤ ֹו תֹאַכַ֜ ו ִמִפתֵ֨ ַחת ַוָיֵ֣ב א ֵהֶלךְ֘ )ד(   ַיְחָדִ֑ ל ָלַקֵּ֤ ָעִשי֒ר ַוַיְחמ ַ֗ יש ֶהָֽ ְלִאֵ֣

ֹות ִמצ אנֹוׁ֙  ֹו ּוִמְבָק֔רֹו ַלֲעשׂ֕ ַח ַהָבא־לִ֑ ֵרָ֖ ָה ָלא  ַַֽיֲעֶש֔ אש ַוָֽ יש ָהָר֔ ח ֶאת־ִכְבַשתׁ֙ ָהִאֵ֣ יו: ַוִיַקַ֗ א ֵאָלָֽ יש ַהָבֵ֥  ָלִאָ֖

                                                                                                          תהלים פרק פט. 8

יו:  )כא(  י ְמַשְחִתָֽ ֶמן ָקְדִשֵּ֣ י ְבֶשִ֖ ָצאִתי ָדִוֵּ֣ד ַעְבִדִ֑                                                                                                      ָמֶ֭

ּנּו:  י ְתַאְמֶצָֽ ֹו ַאף־ְזרֹוִעִ֥ ֹון ִעמִ֑ ִדי ִתכֵּ֣ ר ָיֶ֭                                                                                                     )כב( ֲאֶשֵּ֣

ּנּו: א ְיַעֶּנָֽ ֵֹּ֣ ה ל ְוָלֵּ֗ ֹו ּוֶבן־ַעְּ֝ ֵּ֣ב בִ֑ א אֹוי  א־ַיִשֵּ֣ ָֹֽ                                                                                                  )כג( ל

ֹוף: יו ֶאגָֽ יו ּוְמַשְנָאֵ֥ י ִמָפָנֵ֣יו ָצָרִ֑                                                                                            )כד( ְוַכתֹוִתֵ֣

ֹו:  ּום ַקְרנָֽ י ָתרִ֥ ִבְשִמֵּ֗ ֹו ּוְּ֝ י ִעמִ֑ י ְוַחְסִדֵּ֣  )כה( ֶוָֽאֱֽמּוָנִתֵּ֣

 

 ישעיהו פרק כו . 9

ֹום הַ  ל:)א( ַביֵּ֣ ָֽ ֹות ָוח  ית חֹומִ֥ ה ָיִשִ֖ נּו ְישּוָעִ֥ יר ָעז־ָל֔ ה ִעֵּ֣ ֶרץ ְיהּוָדִ֑ ה ְבֶאֵּ֣ ר ַהִשיר־ַהֶזִ֖                              ֔הּוא יּוַשִ֥

ים: ר ֱאֻמִנָֽ ִ֥ יק ֹשמ  א גֹוי־ַצִדִ֖ ִֹ֥ ים ְוָיב ּו ְשָעִרִ֑                                                                                    )ב( ִפְתחִ֖

ּוַח: י ְבךָ֖ ָבטָֽ ֹום ִכֵ֥ ֹום׀ ָשלִ֑ ר ָשלֵ֣                                                                                    )ג( ֵיֵֶ֣צר ָס֔מּוך ִתצ ָ֖

ד  י־ַעִ֑ ' ֲעד  הִ֖ ּו ַבָֽ ים:  )ד( ִבְטחִ֥ ּור עֹוָלִמָֽ י ְבָיֵּּ֣ה ֔ה' צִ֖  ִכָ֚
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 'את ה' הוא מגדף', זה המגלה פנים בתורה כמנשה בן חזקיה 'והנפש אשר תעשה ביד רמה'

אמר לא היה לו לכתוב בתורה אלא וילך ראובן  שהיה יושב ודורש בהגדה של דופי לפני המקום 

ל יד( ולא היה לו לכתוב בתורה אלא ואחות לוטן תמנע )שם לו כב( עליו בימי קציר חטים )בראשית 

מפורש בקבלה תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך  

בא   (.שם)תהלים נ כא( כסבור אתה שמא כדרכי בשר ודם דרכי המקום אוכיחך ואערכה לעיניך )שם 

ישעיה ופירש בקבלה הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבותות העגלה חטאה )ישעיה ה יח(. 

 תחילתו של חטא הוא דומה לחוט של כוכיא אבל סופו היות כעבות העגלה חטאה. 



 תשפ"א/ ד"ר תהילה אליצור דפי מקורות לסדרת זום בית אביחי תשרי  
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הצדיקים ובפני   דרש רבי יהודה: לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני

הללו בוכין, והללו  הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. 

בוכין. צדיקים בוכין ואומרים: היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא  

ר ה' צבאות יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה! ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, שנאמר כה אמ

אמר רבי אסי: יצר הרע,   .)זכריה ח( כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא

בתחילה דומה לחוט של בוכיא, ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר הוי מושכי העון בחבלי  

 השוא וכעבות העגלה חטאה.

 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ה . 12

ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני ', על ידי משה, בשעה שאמר )שמות י"א( ב קול דודי דופק

פתחו לי פתח  , רבי יסא אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני 'פתחי לי' ,' יוצא בתוך מצרים

 .אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו

 

 

 


