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בראשית רבה פרשה כב – הדור השני של האנושות
שיעור ' :3לפתח חטאת רובץ'; טרום הרצח
הפסוקים הנדרשים:
ְחה ַ ָֽל ָֽה':
(ג) ַ ָֽוַֽי ִ ְִ֖הי ִמ ֵּ֣קץ י ִ ִָ֑מים ַוי ֵָ֨בא ַ֜ ַקיִן ִמפְ ִ ִ֧רי ָ ָֽהאֲ ָד ָ ָ֛מה ִמנ ָ ִ֖
ל־מנְחָ ָֽתֹו:
ל־הבֶ ל וְאֶ ִ
ֵּ֣שע ֔ה' אֶ ֶ ִ֖
ּומחֶ לְ ב ֶ ִ֑הן ו ִַי ַ
ַם־הּוא ִמ ְבכ ִֹ֥רֹות צ ֹאנִ֖ ֹו ָֽ
(ד) ו ֵ֨ ְֶהבֶ ל ה ִ ִ֥ביא ג ָ֛
ל־מנְחָ ִ֖תֹו ֵּ֣ל ֹא ָש ָ ִ֑עה ו ִ ִַּ֤יחַ ר לְ ַ ַ֙קיִןַ֙ ְמ ֹ֔אד ַ ָֽוַֽיִ פְ ִ֖לּו פָ ָנָֽיו:
ל־קיִן וְאֶ ִ
(ה) וְאֶ ַ ִ֥
ל־קיִן לָָ֚ מָ ה ָ ֵּ֣ח ָרה לָ֔ ְך וְלָ ִ֖מָ ה נָפְ ִ֥לּו פָ ֶנָֽיָך:
(ו) ַו ִ֥י ֹאמֶ ר ִ֖ה' אֶ ָ ִ֑
ל־בֹו:
ּוק ֔תֹו וְאַ ָ ִ֖תה ִת ְמ ָש ָֽ
יטיב לַ ֶ ִ֖פ ַתח חַ ָ ֵּ֣טאת ר ִֹ֑בץ וְאלֵֶ֨ יָךַ֙ ְת ֵּ֣ש ָ
יטיבַ֙ ְש ֔את ו ְִאםַ֙ ֵּ֣ל ֹא ת ֔ ִ
(ז) הֲ ִּ֤לֹוא ִאם־ת ִ

הדרשות [הטקסט מתוך מהדורת תאודור -אלבק]
מנחת קין ודחייתה:
1

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

2

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

3

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

4

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

5

הסיפות.

6

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

7

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

8

שחלבו קרב ,מה עבד ליה ר' יוסי בר' חנינא ,מן שמיניהון ,אתיב ר' אלעזר [לר' יוסי בר' חנינא] והא כתיב

9

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

10

שלימים בעורן בלא הפשט וניתוח ,אתיב ר' לעזר לר' יוסי בר' חנינא והכתיב 'ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים'

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

(שם ז יא) 'אשר הקריבו' אין כתיב כאן ,אלא 'אשר יקריבו' (שם שם) מיכן ולבא.
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19

וישע י"י אל הבל ואל מנחתו נפייס ממנו.

20

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

21

[ויחר לקין מאד] ויפלו פניו שנעשו כאוד.

מקורות מלווים:
 .1תרגום אונקלוס בראשית פרק ד
(ד) והבל איתי אף הוא מבכירי עניה ומשמיניהון והות רעוא מן קדם יי בהבל ובקורבניה:
(ה) ובקין ובקורבניה לא הות רעוא ותקיף לקין לחדא ואתכבישו אפוהי:
 .2רש"י בראשית פרק ד
(ד) וישע  -ויפן ,וכן 'לא שעה אל מנחתו'  -לא פנה ,וכן 'ואל ישעו' (שמות ה ט)  -אל יפנו .וכן 'שעה
מעליו' (איוב יד ו)  -פנה מעליו :וישע  -ירדה אש וליחכה מנחתו:
 .3ויקרא פרק ט
ֹשה וְאַ הֲ רֹןַ֙
(כב) וַיִ ֵָ֨שא אַ הֲ ִ֧ ֹרן אֶ ת־ידו י ָ ָָ֛דיו אֶ ל־הָ ָ ִ֖עם ַ ָֽוַֽיְבָ ְרכִ֑ם ו ֵַּ֗י ֶרד מ ֲע ִ֧שֹת ַ ָֽהחַ ָ ָ֛טאת וְהָ ֹעלָ ִ֖ה וְהַ ְשלָ ִ ָֽמים( :כג) ַו ָי ֵ֨ב ֹא מ ֶ ִּ֤
ַתא ַכ ׁ֙ל עַ ל־
בֹוד־ה' אֶ ל־כָל־הָ ָ ָֽעם( :כד) ו ֵ ֵַּ֤תצֵ א אֵ שׁ֙ ִמ ִל ְפנֵ ֵ֣י ֔ה' ו ׁ֙
ִ֖
מֹועד וַיֵּ֣צְ ֔אּו ַ ָֽוַֽיְבָ רֲ כִ֖ ּו אֶ ת־הָ ָ ִ֑עם וַי ָ ִ֥רא כְ
אֶ ל־ ֵֹּ֣אהֶ ל ֔
יהם:
ל־פנ ֶ ָֽ
הַ ִמזְ ֔ ֵבחַ אֶ ת־הָ ע ָ ָ֖לה וְאֶ ת־הַ חֲ לָ ִ ִ֑בים וַיַ ִּ֤ ְַֽרא כָל־הָ עָ םַ֙ ַו ָי ֹ֔רּנּו ַ ָֽוַֽיִ ְפ ִ֖לּו עַ ְ

 .4תהלים פרק קב ד
מֹוקד נִ ָ ָֽחרּו:
מֹותי כְ ֵ ֵ֥
ִ ָֽכי־כ ֵָּ֣לּו ְבעָ ָ ֵּ֣שן י ָ ִָ֑מי ְ֝ ְועַ צְ ַ֗ ַ

לפתח חטאת רובץ
1

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

2

קללה .דבר אחר :הלא אם תיטיב אני מוחל לך ואם לאו חטאו שלאותו האיש גדוש ומוגדש .ר' ברכיה

3

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

4

ולא פשעו גבוה ממנו.
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'רובצת' אין

5

לפתח חטאת רובץ

6

כתיב כאן אלא 'רובץ'; בתחילה הוא תש כנקבה ואחר כך הוא מתגבר כזכר.

7

עקיבה :בתחילה נעשה כחוט שלכוכיא ובסוף נעשה כקלע זו שלספינה ,הדה הוא דכתיב 'הוי

8

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

9

אמר ר' יצחק :בתחילה הוא נעשה אכסניי ואחרכך אורח ואחרכך בעל הבית ,הדה הוא דכתיב

אמר ר'

10

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

11

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

12

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

13

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

14

משתכח ספי עיגולה ומהלך ביה.

15

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

16

דעלך .עבר פיקח אחד וראה שאין בו תוחלת ,התחיל מכתתו .כך כמה דורות איבד יצר הרע ,דור

17

אנוש ודור המבול ודור הפלגה ,כיון שעמד אברהם וראה שאין בו תוחלת התחיל מכתתו הדה

18

הוא דכתיב 'וכתותי מפניו צריו וגו'

19

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

20

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

(תהלים פט כד).

אמר ר'

21

ממנו'

22

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

(משלי כו יב),

ר' חנינא אמר:

23

ואחריתו יהיה מנון'

24

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

25

מעלה עליך כילו בראת את השלום 'תצור שלום' אין כתיב 'תנצור' אלא 'תצור' .ואם תאמר שאינו

26

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

27

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

28

כאילו בראת ב' עולמות 'שלום' אין כתיב כא ,אלא 'שלום שלום' וגו'

(משלי כט כא).

מקורות מלווים:
 .5תהלים פרק לב
(א) ְל ָד ַ֗ ִוד ַ֫ ַמ ְש ִ ֵ֥כיל אַ ְש ֵ ֵ֥רי ְ ָֽנשּוי־פֶַ֗ ַשע כְ ֵ֣סּוי חֲ ָט ָ ָֽאה:
רּוחֹו ְר ִמ ָיָֽה:
שב ֵּ֣ה' ֵּ֣לֹו עָ ֹוִ֑ ן ו ְִ֖אין ְב ֵּ֣
(ב) ַ ִ֥א ְ ָֽשרי אָ ֵָּ֗דם ִּ֤ל ֹא י ְַח ֹׁ֬ ֹ
י־הֶ חֱ ַר ְש ִתי בָ ֵּ֣לּו עֲצָ ָ ִ֑מי ְּ֝ ְב ַשאֲ ג ֵּ֗ ִָתי כָל־הַ יָֽ ֹום:
(ג) ִ ָֽכ ֶ֭
יֹומם וָלַ יְלָ ה ִתכְ ַ ִ֥בד עָ לֵַּ֗ י ָָ֫י ֶ ִ֥דָך נ ְֶה ַ ִ֥פְך ְל ַש ִ ִ֑די ְבחַ ְר ִֹ֖בני ַ ֵּ֣קיִץ ֶ ָֽסלָ ה:
(ד) ִ ִּ֤כי׀ ָ ֵּ֣
אתי ֶ ָֽסלָ ה:
את עֲ ֹוָ֖ ן חַ ָט ִ ֵ֣
אֹודה עֲ ֵ ֵ֣לי ְ֭ ְפ ָשעַ י לַ ִ֑ה' וְאַ ִ֨ ָתה ֹ֮ ָנ ָ ֵּ֤ש ָ
יתי אָ ַ֗ ַמ ְר ִתי ֶ ֵּ֤
אֹודיעֲ ך וַעֲ ֹוֹ֮ ִ ֵּ֤ני ָֽלא־כִ ַ֗ ִס ִ
אתי ִ ִ֢
(ה) חַ ָט ִ֨ ִ
(ו) עַ ל־ ֹ֡ז ֹאת י ְִתפַ ֹׁ֬לל כָל־חָ ֵ֨ ִסיד׀ אלֶ יָך ְל ֵ֪עת ְָ֫מ ִ֥צ ֹא ַ ֵּ֗רק ֶ֭ ְלשטֶ ף ַ ֵּ֣מיִם ַר ִ ִ֑בים ְּ֝אלֵָּ֗ יו ֵּ֣ל ֹא י ִ ַָֽגיעּו:
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 .6ישעיהו פרק ה
(יח) ֛הֹוי מ ְשכֵ ֵ֥י ֶ ָֽהעָ ֹוָ֖ ן ְבחַ ְב ֵ ֵ֣לי הַ ָ ִ֑שוְא ְוכַעֲ ֵ֥בֹות הָ עֲ ָג ָלָ֖ה חַ ָט ָ ָֽאה:
ֲשהּו ְל ַ ֵּ֣מעַ ן נ ְִר ֶ ִ֑אה ו ְִת ְק ַ ֵּ֣רב ו ְָתבֵּ֗ ֹואָ ה ע ֲַצָ֛ת ְק ִ֥דֹוש י ְִש ָר ִ֖אל וְנ ָ ָֽדעָ ה :ס
ישה מַ ע ִ֖
(יט) הָ א ְֹמ ִ ֵּ֗רים יְמַ ִ֧הר׀ י ִ ָָ֛ח ָ
(כ) ֵּ֣הֹוי הָ א ְֹמ ִ ִ֥רים לָ ַ ָ֛רע ִ֖טֹוב וְלַ ֵּ֣טֹוב ָ ִ֑רע ָש ִֵ֨מים חִֹּ֤ ֶשְך ְלאֹורַ֙ ו ְֵּ֣אֹור ְלחֹ֔ ֶשְך ָש ִ ִ֥מים ַ ָ֛מר ְלמָ ִ֖תֹוק ּומָ ִ֥תֹוק ְל ָ ָֽמר :ס

 .7שמואל ב פרק יב
ל־דוִ ִ֑ד ַו ָי ֵּ֣ב ֹא אלֵָּ֗ יו ַו ִּ֤י ֹאמֶ ר לֹוַ֙ ְשנֵּ֣י אֲ נ ֵּ֗ ִָשים הָ יּוַ֙ ְב ִ ֵּ֣עיר אֶ ֔ ָחת אֶ ָ ִ֥חד עָ ִ ִ֖שיר וְאֶ ָ ִ֥חד ָ ָֽראש( :ב) ְלעָ ֵּ֗ ִשיר
(א) וַיִ ְשלַ ִ֧ח ָ֛ה' אֶ ת־נ ָ ִָ֖תן אֶ ָ
הָ יָ ָ֛ה ִ֥צ ֹאן ּובָ ָ ִ֖קר הַ ְר ִ֥בה ְמ ָֹֽאד( :ג) וְלָ ָ ֵּ֣רש ָֽאין־ ֵּ֗ ֹכל כִ ֩י ִאם־כִ ְב ֵָ֨שה אַ ַ ִּ֤חת ְקטַ ּנָהַ֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר ָק ָ֔נה ַויְחַ ֶֶּ֕יהָ ו ִַתגְ ַ ִ֥דל עִ ָ֛מֹו וְעִ ם־בָ נָ ִ֖יו

י־לֹו כְ ַ ָֽבת( :ד) וַיָ ֵ֣בא ֵהלֶ ְ֘ך ְל ִ ֵ֣איש ֶ ָֽהעָ ִשי ֒ר ַוי ְַח ַ֗מל לָ ַ ֵּ֤קחַ ת
ּובח ֵּ֣יקֹו ִת ְש ָ֔כב ו ְַת ִה ִ֖
ּומכ ִֹּ֤סֹו ִת ְש ֶתהַ֙ ְ
י ְַח ָ ִ֑דו ִמ ִפ ֵ֨תֹו ת ֹא ַַ֜כל ִ
א־לֹו וַיִ ַַ֗קח אֶ ת־כִ ְב ַשתׁ֙ הָ ִ ֵ֣איש ָה ָ ֔ראש ַ ָֽוַֽיַעֲ ֶ֔ש ָה לָ ִ ָ֖איש ַה ָ ֵ֥בא אֵ ָ ָֽליו:
ּומ ְב ָק ֔רֹו לַ עֲ ׂ֕שֹות לָ א ֵ ָ֖רחַ הַ בָ ִ֑
ִמצאנֹוׁ֙ ִ
 .8תהלים פרק פט
אתי ָדוִ ֵּ֣ד עַ ְב ִ ִ֑די ְב ֶ ִ֖שמֶ ן ָק ְד ִ ֵּ֣שי ְמ ַש ְח ִ ָֽתיו:
(כא) ֶ֭מָ צָ ִ
רֹועי ְתאַ ְמ ֶ ָֽצּנּו:
(כב) אֲ ֶ ֵּ֣שר ֶ֭ ָי ִדי ִתכֵּ֣ ֹון עִ ִ֑מֹו אַ ף־זְ ִ ִ֥
ן־עַ וְלֵָּ֗ ה ֵּ֣ל ֹא יְעַ ֶּנָּֽנּו:
(כג) ָֽל ֹא־י ִ ֵַּ֣שא אֹויֵּ֣ב ִ֑בֹו ּובֶ ְּ֝
ּומ ַשנְ ָ ֵ֥איו אֶ ָֽגֹוף:
ַתֹותי ִמפָ נָ ֵ֣יו צָ ָ ִ֑ריו ְ
(כד) ְוכ ִ ֵ֣
(כה) ֶ ָֽואֱֽמּונ ִ ֵָּ֣תי וְחַ ְס ִ ֵּ֣די עִ ִ֑מֹו ּוְּ֝ ִב ְש ִֵּ֗מי ָת ִ֥רּום ַק ְרנָֽ ֹו:

 .9ישעיהו פרק כו
חֹומֹות ו ָָֽחל:
ְשּועה י ִ ִָ֖שית ִ֥
ְהּודה ִ ֵּ֣עיר עָ ז־לָ֔ נּו י ָ ִ֥
יּושר הַ ִשיר־הַ ֶזִ֖ה ְב ֶ ֵּ֣א ֶרץ י ָ ִ֑
(א) בַ יֵּ֣ ֹום הַ ֔הּוא ַ ִ֥
ֹמר אֱ מֻ ִ ָֽנים:
(ב) פִ ְת ִ֖חּו ְשעָ ִ ִ֑רים ְו ָי ִ֥ב ֹא גֹוי־צַ ִ ִ֖דיק ש ִ֥
(ג) יֵ ֵ֣צֶ ר סָ ֔מּוך ִת ָ֖צר ָש ֵ֣לֹום׀ ָש ִ֑לֹום ִ ֵ֥כי ְבךָ֖ בָ ָֽטּוחַ :
י־עד ָ֚ ִכי ְביָ ֵּּ֣ה ֔ה' ִ֖צּור עֹולָ ִ ָֽמים:
(ד) ִב ְט ִ֥חּו ַ ָֽב ִ֖ה' עֲד ַ ִ֑

 .10ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קיב
'והנפש אשר תעשה ביד רמה' ,זה המגלה פנים בתורה כמנשה בן חזקיה 'את ה' הוא מגדף'
שהיה יושב ודורש בהגדה של דופי לפני המקום אמר לא היה לו לכתוב בתורה אלא וילך ראובן
בימי קציר חטים (בראשית ל יד) ולא היה לו לכתוב בתורה אלא ואחות לוטן תמנע (שם לו כב) עליו
מפורש בקבלה תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך
(תהלים נ כא) כסבור אתה שמא כדרכי בשר ודם דרכי המקום אוכיחך ואערכה לעיניך (שם שם) .בא
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.
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 .11תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד א
דרש רבי יהודה :לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני
הרשעים .צדיקים נדמה להם כהר גבוה ,ורשעים נדמה להם כחוט השערה .הללו בוכין ,והללו
בוכין .צדיקים בוכין ואומרים :היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! ורשעים בוכין ואומרים :היאך לא
יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה! ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם ,שנאמר כה אמר ה' צבאות
כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא (זכריה ח) .אמר רבי אסי :יצר הרע,
בתחילה דומה לחוט של בוכיא ,ולבסוף דומה כעבותות העגלה ,שנאמר הוי מושכי העון בחבלי
השוא וכעבות העגלה חטאה.
 .12שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ה
ב קול דודי דופק ,על ידי משה ,בשעה שאמר (שמות י"א) 'ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני
יוצא בתוך מצרים'' ,פתחי לי' ,רבי יסא אמר ,אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני פתחו לי פתח
אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו.

5

