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"אליך תשוקתו ואתה 

 תמשול בו" פירוש....  

 היצר הרע משתוקק להכשילך 

 יש לך כוח להתגבר עליו! 

 בס"ד

 / מירב מגני "בראשית"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

)בראשית רבה א', ד'(. לפני שברא הקב"ה את  "תשובה קדמה לעולם"חז"ל מלמדים: 

העולם ברא תחילה את התשובה. אלמלא התשובה לא היה לאף אדם יכולת קיום והעולם לא 

 היה יכול להתקיים.

 . סוד התשובההקב"ה לקין את  בפרשתנו מגלה

 קראו את הפסוק: 

 

 

 

 

 של קין? רעננו זיכרונכם בקריאת הפסוקים שבמסגרת לו פניו' מדוע 'נפ 

________________________________________________________. 

  .קראו את תרגום אונקלוס לפסוק והסבירו מה מסביר ה' לקין 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

  

ה  ה ִמְנָחִ֖ ֲאָדָמָ֛ י ָהָֽ ִין ִמְפִרִ֧ א ַקַ֜ ים ַוָיב ֵ֨ ץ ָיִמִ֑ ֵּ֣ י ִמק  ַוְיִהִ֖

 ה'.ַלָֽ 

יא ַגם ִבִ֥ ֶבל ה  ן  ְוֶהֵ֨ ֶהִ֑ ֶחְלב  ָֽ ֹו ּומ  ֹות צֹאנִ֖ ּוא ִמְבֹכרִ֥ הָ֛

ַשע  ֶבל ְוֶאל ֶאלה' ַוִיֵּ֣ ֹו ֶהִ֖  :ִמְנָחתָֽ

ִין ְוֶאל ְוֶאל ד  ַקִ֥ ִי֙ן ְמֹאֹ֔ ַחר ְלַקֵ֨ ה ַוִיִּ֤ א ָשָעִ֑ ֵֹּ֣ ֹו ל ִמְנָחתִ֖

יו ּו ָפָנָֽ  :ַוִיְפלִ֖

יב עּוָבָדְך יק ָלְך - ֲהָלא ִאם ּתֹוט  יב עּוָבָדְךִיְשְּתב    , ְוִאם ָלא ּתֹוט 

ִאם ָלא  ִמָנְך, ְליֹום ִדיָנא ֶחְטָאְך ְנִטיר; ֲעִתיד ְלִאְתְפָרָעא -

יק ָלְך - ְּתתּוב, ְוִאם ְּתתּוב  .ִיְשְּתב 

 במילים שלנו: 

 - ימחל לך. ואם לא תטיב מעשיך –הלא אם תיטיב מעשיך 

 ליום הדין חטאך נשמר ועתיד להיפרע ממך אם לא תשוב. 

 

אֶמר " ִֹ֥ ִין ֶאלה' ַוי ָרה ָלֹ֔  :ָקִ֑ ָמה ָחֵּ֣ ָמה ָלָ֚ יָךְך ְוָלִ֖ ּו ָפֶנָֽ ְפלִ֥  ?ָנָֽ

ֹוא ִאם ת ֲהלִּ֤ יִטי֙ב ְשא ֹ֔ ֹו  ,ּת  ּוָקתֹ֔ יָ֙ך ְּתשֵּ֣ ֶלֵ֨ ץ ְוא  ִ֑ את ֹרב  ַתח ַחָטֵּ֣ יב ַלֶפִ֖ יִטֹ֔ א ת  ֵֹּ֣ ה ִּתְמָשלוְ ְוִא֙ם ל ֹו ַאָּתִ֖ -)בראשית ד', ו' "בָֽ

 ( ז'
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  קראו את פירוש רש"י למילים "ואליך תשוקתו ואתה תמשול

 בו". 

 השלימו: 

 _____תשוקתו של מי? 

 למה הוא משתוקק? ________

 האם האדם יכול להתגבר עליו? __________

 כיצד? ________________

 קין התגבר על יצרו? מה עשה? _________________ האם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וה להכשילך:ושל חטאת, הוא יצר הרע, תמיד שוקק ומתא ואליך תשוקתו:

 אם תרצה תתגבר עליו: ואתה תמשול בו:

 

 תחשבו על זה! 

 

למה שם ה' בכל אדם את 

היצר הרע המשתוקק 

 להכשיל אותנו??? 

לא אלמלא היה בנו יצר רע 

הייתה לנו אפשרות לבחור 

בוחרים  נויברור שהיכי 

הקב"ה אבל, תמיד בטוב. 

לא חפץ בעוד מלאכים או 

בחירה  נבראים נטולישאר 

חופשית. הוא חפץ לברוא 

שדומה לה' בכוח  אדם,

 הבחירה שלו.

 

 תזכרו את זה!

 

בכל פעם שאתם בוחרים 

בטוב אתם פועלים כמו ה' 

שמושל בעולם ומרעיף טוב 

 בעולם. 

 

אז קדימה "ואתה תמשול 

  בו". יש לכם כוח למשול...  

 פרשת 'בראשית'  דבר תורה לשבת

 

  .: 'תשובה קדמה לעולם'חז"ל מלמדים

 לפני שברא הקב"ה את העולם ברא תחילה את התשובה. 

 ה לאף אדם יכולת קיום והעולם לא היה יכול להתקיים. יתאלמלא התשובה לא הי

'נפלו פניו' כי לא התקבלה מנחתו( את סוד אחרי שהקב"ה לקין ) בפרשתנו מגלה

 התשובה:  

ֹוא ִאם" ֹו  ֲהלִּ֤ ּוָקתֹ֔ יָ֙ך ְּתשֵּ֣ ֶלֵ֨ ץ ְוא  ִ֑ את ֹרב  ַתח ַחָטֵּ֣ יב ַלֶפִ֖ יִטֹ֔ א ת  ֵֹּ֣ ת ְוִא֙ם ל יִטי֙ב ְשא ֹ֔ ה וְ ּת  ַאָּתִ֖

ֹו ִּתְמָשל  ( ז'-" )בראשית ד', ו'בָֽ

ליום הדין  -לא תטיב מעשיך ימחל לך. ואם –הלא אם תיטיב מעשיך  מסביר אונקלוס:

 חטאך נשמר ועתיד להיפרע ממך אם לא תשוב. ואם תשוב ימחל לך. 

 כלומר הקב"ה מוחל לאדם שמטיב את מעשיו ולא שומר לו את חטאו. 

אולם יש  ,"אליך תשוקתו" ,שיצר הרע משתוקק להחטיא את האדם מסביר רש"י

 אתה תמשול בו". להתגבר על יצרו. "ו ביכולתו של האדם, אם רק ירצה,

 למה שם ה' בכל אדם את היצר הרע המשתוקק להכשיל אותנו??? 

בוחרים תמיד נו יברור שהי לא הייתה לנו אפשרות לבחור כי עאלמלא היה בנו יצר ר

בחירה חופשית.  נבראים נטוליבטוב. אבל, הקב"ה לא חפץ בעוד מלאכים או שאר 

 שדומה לה' בכוח הבחירה שלו. הוא חפץ לברוא אדם,

בטוב אתם פועלים כמו ה' שמושל בעולם ומרעיף טוב  בכל פעם שאתם בוחרים

 !בעולם



 תשובה 

 

 

 תוף והשתתפות יש - תשובה
 

"אליך תשוקתו ואתה 

 תמשול בו" פירוש....  

 היצר הרע משתוקק להכשילך 

 יש לך כוח להתגבר עליו! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת –מצווה בפרשה 

. ביום השבת. זכר לכך אף אנו שובתים ממלאכה ביום זהממלאכתו )הפסיק( כשהקב"ה ברא את העולם, הוא שבת 

ת רבה פרשה כ"ה(. שבת היא מעין )כמו( עולם הבא, היא זמן חז"ל אומרים כי "שבת שקולה כנגד כל המצוות" )שמו

משפחתי, מנוחת הגוף והנפש. היא מרכז השבוע, ואחת ההוכחות לכך היא ב"שיר של יום" בתפילה, בו אומרים "היום 

 נות ממנה!הינזכה לאהוב את שבת ולחס לשבת. שיום ראשון בשבת" וכן הלאה. כלומר סופרים את הימים בי

 קנאה -מידה בפרשה 

של הבל ולא שלו. הקנאה מובילה אותו לרצח הראשון באנושות,  קין מקנא בהבל אחיו על שהקב"ה קיבל את מנחתו

 ך צועקים אליי מן האדמה!"מה עשית? קול דמי אחיע מכך, ונוזף בקין: "הורג את אחיו. אפילו הקב"ה מזדעז הוא

רציחה היא לא פיזית, גם לפגוע במישהו  אנחנו צריכים מאוד להיזהר שהקנאה לא תוביל אותנו למקומות שליליים.

זה קצת הורג אותו מבפנים, ולפעמים יותר קשה להחלים מפגיעה בלב מאשר מפגיעה בגוף. נשים לב לשמוח במה 

 לקנא בזולת.שיש לנו ולא 

 

 חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.מה  

אִשית, ָבָרא ֱאֹלבְ " .א ת  יםקר  ת  ______א  ; ______ ְפנ י ַעל ְוֹחֶשְך _____ _____ְיָתה ְוָהָאֶרץ הָ  ______.ְוא 

 ג'(-ר" )א', א'אֹו ; ַוְיִהי_____ _____ים קֹלַויֹאֶמר אֱ  .ְפנ י ַהָמִים ַעל ______ים קְורּוַח ֱאֹל

 ______אֹור ַהמָ  , ְוֶאת_______ְלֶמְמֶשֶלת  ______אֹור ַהמָ  ֶאת _______:נ י ַהְמֹאֹרת ְש  ים ֶאתקַוַיַעש ֱאֹל" .ב

ת ַהּכֹוָכִבי _______ת ְלֶמְמֶשלֶ   ם" )א', ט"ז(ְוא 

ֲעָצַמי,  _____זֹאת ַהַפַעם  :ָהָאָדם ַויֹאֶמר" .ג  ֻלְקָחה _______, ִּכי ______א ִמְבָשִרי; ְלזֹאת ִיָקר   ______מ 

 ת" )ב', כ"ג(זֹא

י  ____: ֶאל ה' ַויֹאֶמר" .ד ר ___ _____ַויֹאֶמר  ?ָאִחיָך ____א   י" )ד', ט'(ָאִחי ָאֹנכִ , ֲהֹשמ 

 :ים הבאיםנכון או לא נכון לגבי המשפט וה נכון? כתבמ

 נכון א/ לנכון  –הדשא נברא ביום החמישי  .א

 / לא נכוןנכון  –הקב"ה תפר לאדם ולחווה בגדים מעלי תאנה  .ב

 לא נכון /נכון  –קין היה הבכור  .ג

 / לא נכוןנכון  –שנה!  969מתושלח חי  .ד

 חידות וחידודים / מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודי
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 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 טוב ורע                         רקיע

 צילה                       אותות

 ממלאכה                       שביתה

 מים                      עץ הדעת

 צילה                          חרב

 מתהפכת                        עדה

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה – בלשון הפרשה

 הקב"ה קרא למקווה המים "ים" )', י'( .א

._____________________________________________________________________ 

 הקב"ה ברא את האדם בצלמו )א', כ"ז( .ב

.____________________________________________________________________ 

 קב"ה כינה את העץ בתואר "נחמד" )ב', ט'(ה .ג

.____________________________________________________________________ 

 ת האדם לשמור על העולם )ב', ט"ו(הקב"ה ציווה א .ד

.____________________________________________________________________ 

 ת אתגר מתוך הפרשה:ושאל

איזו אות מהאלף בית אינה מופיעה בתיאור  .א

 ?הבריאה שבפרק הראשון

איזה סבא ונכד מהפרשה מופיעים סמוך זה  .ב

 ?לזה בתפילת העמידה של ימות השבוע

איפה עוד מוזכר בחומש בראשית הביטוי  .ג

"יום אחד" מלבד ביום הראשון של הבריאה? 

 (תשובות 2)

תשובות  שאלות  – אתגר :  

.א האות ס ' מופיעה לראשונה רק בבראשית ב  ' י  " .א  

.ב אדם ונכדו אנוש )בראשית ה ' 'ג , ו  'ו- ( מופיעים בברכה "ַאּתה חֹונ ן לְ  ָאדָ  ַדַעת,   ם

ּוְמַלמ ד לֶ  ֱאנֹוש ִביָנה", כשבתפילה השמות משמשים ככינויים למין האנושי בכללו  .  

.ג בבראשית כ "מ ,ז" ה, רבקה חוששת לשכל את שני בניה "יום אחד".    

בבראשית ל י ,ג" " ג, יעקב מתחמק מלהמשיך את דרכו יחד עם עשיו בתירוץ שזירוז  

הילדים והצאן "יום אחד" עלול להזיק להם .  


