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 תוף והשתתפות יש - תשובה
 כתיבה: מירב מגני

"אליך תשוקתו ואתה 

 תמשול בו" פירוש....  

 היצר הרע משתוקק להכשילך 

 יש לך כוח להתגבר עליו! 

 בס"ד

 "בראשית"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

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

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

 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 
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___________________________________ 

___________________________________ 

  

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

ה ַלָֽ   ה'.ִמְנָחִ֖

יא ַגם ִבִ֥ ֶבל ה  ֹו  ְוֶהֵ֨ ֹות צֹאנִ֖ ּוא ִמְבֹכרִ֥ הָ֛

ֶחְלב   ָֽ ַשע ּומ  ן ַוִיֵּ֣ ֶבל ְוֶאל ֶאלה' ֶהִ֑ ֹו ֶהִ֖  :ִמְנָחתָֽ

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

יו ּו ָפָנָֽ ד ַוִיְפלִ֖  :ְמֹאֹ֔

יב  יק ָלְך, ְוִאם ָלא ּתֹוט  יב עּוָבָדְך, ִיְשְּתב  ֲהָלא ִאם ּתֹוט 

עּוָבָדְך, ְליֹום ִדיָנא ֶחְטָאְך ְנִטיר; ֲעִתיד ְלִאְתְפָרָעא ִמָנְך, 

יק ָלְך  .ִאם ָלא ְּתתּוב, ְוִאם ְּתתּוב, ִיְשְּתב 

 

 במילים שלנו: 

ימחל לך. ואם לא תטיב  –הלא אם תיטיב מעשיך 

ליום הדין חטאך נשמר ועתיד להיפרע ממך  - מעשיך

 אם לא תשוב. 

 

אֶמר  ִֹ֥ ִין ֶאלה' ַוי ָרה ָלֹ֔  :ָקִ֑ ָמה ָחֵּ֣ יָךָלָ֚ ּו ָפֶנָֽ ְפלִ֥ ָמה ָנָֽ  ?ְך ְוָלִ֖

ֹ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  בָֽ
 ( ז'-)בראשית ד', ו'

 



 תשובה 

 

 

 תוף והשתתפות יש - תשובה
 כתיבה: מירב מגני

"אליך תשוקתו ואתה 

 תמשול בו" פירוש....  

 היצר הרע משתוקק להכשילך 

 יש לך כוח להתגבר עליו! 

 

  קראו את פירוש רש"י למילים "ואליך תשוקתו ואתה תמשול

 בו". 

 השלימו: 

 תשוקתו של מי? _____

 למה הוא משתוקק? ________

 האם האדם יכול להתגבר עליו? __________

 כיצד? ________________

 _________________האם קין התגבר על יצרו? מה עשה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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??? 

אלמלא היה בנו יצר רע  

לא הייתה לנו אפשרות 

נו  יברור שהי כי לבחור 

בוחרים תמיד בטוב. 

הקב"ה לא חפץ אבל, 

בעוד מלאכים או שאר 

בחירה  נבראים נטולי

חופשית. הוא חפץ לברוא 

שדומה לה' בכוח  אדם,

 הבחירה שלו.

 

 את זה!תזכרו 

 

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  -יב מעשיךימחל לך. ואם לא תט –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

 שול בו". להתגבר על יצרו. "ואתה תמ ביכולתו של האדם, אם רק ירצה,

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

ברור שהינו  בוחרים תמיד  ע  לא הייתה לנו אפשרות לבחור כיאלמלא 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,

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

 !בעולם


