
 ר / הרב אלישע וולפיןפרשת בראשית: עטור מצחך זהב שחו
 

. אז הנה: מתחילים מבראשית. והאתגר הגדול חזרנו! הבטיחו לנו ש"אחרי החגים יתחדש הכל"
 הוא, להתחיל עם עיניים חדשות, כאילו לא שזפו מעולם דף תורה. כאילו נולדו זה עתה. 

  
 השנה אני רוצה לחשוב מחדש על... קין. 

  
קין: הבכור של האנושות. התוצר הראשון. הפרוטוטייפ, שהתרגלנו להכריז עליו כנפל, ככישלון, 

  מעלינו, כאילו שמישהו שאל אותנו.  ולנפנף אותו
  

מקרא -נחמה לייבוביץ' ז"ל, חוץ מלהיות אחותו של ישעיהו לייבוביץ', הייתה בעצמה פרשנית
ידועת שם. חסידיה הרבים ממשיכים להפיץ את פרשנותה גם שנים אחרי מותה, ובעיקר את 

 המתודיקה הייחודית שלה. 
  

נֹו  נחמה לייבוביץ' מביאה לנו פרשנות יוצאת דופן על קין, מפיו של פרשן מקרא יוצא דופן, בשם בֶּ
יעקב, שלא מרבים לצטט אותו, אולי דווקא בגלל השתייכותו לזרם הרפורמי. נחמה, שאמנם 
הייתה אורתודוקסית אדוקה, לא התעסקה בפוליטיקה של הפרשנים, אלא בחכמתם. וכך היא 

פירושו לבראשית..., סיפורו של קין הוא השלמה לחטאו של אדם הראשון, ו)לכן גם( כותבת: "ב
עונשו )של קין( מקביל במובן מה לעונשו של אדם הראשון. והפרשן )בנו יעקב( מסיים דבריו שם: 

 'חטאו של קין, יחסו לחטאו של אדם כיחס הלוח הראשון ללוח השני של שני לוחות הברית'".
  

מקבילים?  -חטא עץ הדעת, והרצח הראשון  –ם הגדולים של פרשת בראשית במה שני החטאי
ומעבר לכך, מה ההקבלה בינם לבין לוחות הברית השניים? כדרכה, נחמה לייבוביץ' משאירה את 

 השאלה פתוחה, ומבקשת מאתנו למצוא את התשובות.
  

א אמנם מקבל אות בפרשה שלנו יש סתירה פנימית: מצד אחד קין מגורש מעל פני האדמה. הו
 הגנה, אבל זהו אות של אדם מקולל, וקללתו: שהאדמה לא תתן לו יותר מכוחה! 

  
על פניו נראה, שכפי שהובטח לקין )במובלע(, אכן הדור השביעי של צאצאיו היה האחרון 
בשושלת שלו: נשותיו של למך, שהיה הדור הששי, לאחר שילדו לו שני בנים ובת, סרבו שוב 

יותר אנחנו לא שומעים על שושלת קין. התורה עוברת במעבר חד לשושלת של הבן להרות לו. 
 השלישי של אדם וחוה, הלא הוא שת, כאילו להכריז על כריתות משושלתו של הרשע ההוא!

  
מצד שני, קין מצטייר כאבי כל ההמצאות האנושיות, ולו גם הגאוניות ביותר! קודם כל, הוא 

שונה )אולי בגלל שהאדמה לא נתנה למשפחה הזאת את כוחה(. וצאצאיו הקימו את העיר הרא
צאצא נוסף הקים את התרבות הבדואית של הנוודים ורועי הצאן )שוב, אולי בתגובה לגירוש מעל 

האם גם זה בתגובה לקללה ההיא?  –פני האדמה(. צאצא אחר המציא את המוזיקה וכלי הנגינה 
  ת וברזל )כולל חרבות!(: צאצא נוסף המציא כלי עבודה חשובים מנחוש

  
ת יז" ת-ַויֵַּדע ַקִין אֶּ ד אֶּ לֶּ ּתֹו ַוַּתַהר ַוּתֵּ נֹו ֲחנֹוְך.-ִאשְׁ ם בְׁ שֵּ ם ָהִעיר כְׁ ָרא שֵּ ִהי ֹבנֶּה ִעיר, ַוִיקְׁ  יח  ֲחנֹוְך. ַויְׁ

ת ד ַלֲחנֹוְך אֶּ ת-ַוִיָולֵּ ִעיָרד ָיַלד אֶּ ת-ִעיָרד, וְׁ ל ָיַלד אֶּ ִחָייאֵּ ל, ומְׁ חוָיאֵּ תו-מְׁ תמְׁ ל ָיַלד אֶּ תוָשאֵּ ל ומְׁ -ָשאֵּ
ְך. י ָנִשים:-ַוִיַקח יט  ָלמֶּ ּתֵּ ְך שְׁ מֶּ ִנית ִצָלה. לֹו לֶּ ם ַהשֵּ שֵּ ם ָהַאַחת ָעָדה וְׁ ת כ  שֵּ ד ָעָדה אֶּ לֶּ הוא  ָיָבל,-ַוּתֵּ

נֶּה. ל וִמקְׁ ב ֹאהֶּ ׂש כִ  כא  ָהָיה ֲאִבי ֹישֵּ ם ָאִחיו יוָבל, הוא ָהָיה ֲאִבי, ָכל ֹּתפֵּ שֵּ עוָגב.וְׁ ִצָלה ַגם  כב  ּנֹור וְׁ וְׁ
ת ּתוַבל ָדה אֶּ ש, ָכל-ִהוא ָילְׁ זֶּל. ַוֲאחֹות ּתוַבל-ַקִין, ֹלטֵּ ת וַברְׁ ֹחשֶּ ש נְׁ  ַקִין, ַנֲעָמה." )בראשית ד'(-ֹחרֵּ

  
מוזר! היכן הקללה? לי זה נשמע כמו ברכה גדולה! לכן, לא ברור לאן נעלמה הקללה, וגם לא 

 אשון, וללוחות הברית השניים, כפי שמציע בנו יעקב?הקשר לחטאו של אדם הר
  

 התורה, בגאוניותה הרבה, מספרת לנו שיש שתי רמות של קיום, או של תודעה/הוויה: 
עולם שבו המנחה תמיד מתקבלת, אבל אין בו חיים.  הרמה הראשונה היא עולמו של הבל:      .1

לם לא יחטאו, אבל לעולם לא ייצרו שום זהו עולמם של "המלאכים", של הצדיקים, של אלו שלעו
דבר. זהו עולם גן עדן, שבו אין בושה, ואין יצר. כולם עירומים, אבל אין בכך כל ריגוש, ולכן גם 
אין בו המשכיות )צאצאים(! לכן על הבל, עתיד שלמה המלך לומר: "הבל הבלים, הכל הבל" 

 )קהלת(.
: עולם שיש בו מאבק, וקנאה, וכעס, וטרוניה, ויש בו הרמה השנייה, היא עולמו של קין     .2

אלימות, ולפעמים גם אלימות קשה, אבל יש בו יצירה אנושית מופלאה, והמצאות למכביר. קשה 
לנו עם העולם הזה של קין. כי לא יפה לכעוס, ולא יפה לקנא, ולא יפה לקטר, ולא יפה להרביץ... 



תיות האנושית. בשביל להמציא וליצור, כך מסתבר, יפה הזה, מסתתרת היציר-אבל בתוך כל הלא
 מספיק בכדי לטרוח לשנות אותה. -לא מספיקה סקרנות. צריך גם לכעוס קצת על המציאות 

  
 העולם נברא פעמיים: פעם בסיפור הבריאה, ובפעם השנייה בחטאם של אדם וחוה. 

  
טוב מאוד! ואפילו טוב מדי! בפעם הראשונה, הוא נברא שלם לחלוטין. הכל היה בו טוב! אפילו 

לא הייתה בו כל תודעת כעס וטרוניה. כל כך שלם הוא היה, ששום התפתחות לא הייתה אפשרית 
בו. בפעם השנייה, הוא נברא מלא מחסור וקושי, עולם שמחייב עבודה מפרכת עבור כל פרוסת 

קנוניה )מלשון קין(. לחם, ואפילו הלידה בו קשה וכואבת. בעולם של חסך וקושי, יש קנאה, כעס, 
 אבל מתוך החסך המתמיד נבראת היצירה והגאוניות האנושית. 

  
מגן העדן השלם אל האדמה  –חטאו של אדם הראשון הביא את החסך ואת הגירוש הראשון 

אל עולמם של הלקטים והציידים, שלמדו לכלכל את עצמם מחסדי האדמה. חטא  –הקשה 
ם ישירים של תודעת החסך שיצרו הוריו, הוביל לגירוש הקנאה והאלימות של קין, שהם תוצרי

הגירוש מהאדמה אל "העיר", אל מרחבי היצירה האנושית, ואם תרצו, אל שיעבודה של  –השני 
     האדמה ושל העולם על ידי האדם. 

  
 והלוחות השניים? מה הם קשורים?

  
ל לוחות אלוהיים! כשמשה הלחות הראשונים היו דברי אלוהים חיים, כתובים באצבע אלוהים ע

ראה את עגל הזהב למרגלות הר סיני, הלוחות האלוהיים קרסו, הפכו באחת להבל הבלים. 
הלוחות השניים היו לוחות אנושיים. לוחות שעוסקים באדם וביצריו: באמונותיו, ביחס שלו 

ם, גניבה, שקרי –להוריו, בצורך שלו במנוחה )שמור את יום השבת(, באזהרה מפני האלימות שלו 
 ורצח. 

  
 אבל הנה הנקודה החשובה באמת:

  
 מדוע אין יותר אזכור של שושלת קין? האם היא באמת נעלמה?

  
בניגוד לעמדתם של רש"י ואחרים, אני מוצא את עצמי הולך שבי אחרי פרשנותו של הרמב"ן, 

ואבדון אחרי שבעה דורות! הוא רומז לנו ששושלתו של קין לא שרומז לנו שלא הובטחה נקמה 
שושלתו של קין פשוט הפכה להיות האדם הרגיל שעל פני האדמה. שושלת קין נכחדה מעולם! 

 היא כל אחד ואחת מאתנו.
  

מלאי קנאה, סלידה, טרוניה, ביקורתיות ופחד. כמו קין, גם אנחנו נעים ונדים   קין זה אנחנו!
 בונים, הורסים, יוצרים וממציאים.בחוסר שקט. 

  
 וכעת שימו לב:

הנחש אמר לחוה שאם הם יאכלו מהפרי הם לא ימותו. במובן האנושי הרגיל, זה של רמת 
התודעה השנייה )ראו לעיל( הוא צדק: הם לא מתו! אבל במובן האלוהי, של רמת התודעה 

כי גן העדן מת ונבראה תודעת  – הראשונה )ראו לעיל(, הוא שיקר, כהרגלו, בלשון גסה וחלקלקה
 המוות. 

  
אלוהים רמז לקין שעונשו הולך להימשך שבע דורות. במובן האנושי הרגיל, זה של רמת התודעה 

צאצאיו של קין לא מוזכרים מעבר לשבע דורות! אבל במובן  –השנייה )ראו לעיל(, הוא צדק 
ורה עושה תרגיל מבריק: הוא העמוק ביותר, זה של רמת התודעה הראשונה, אלוהים, או הת

 הטמיע את קין בכל בני האדם באשר הם. 
  

ומאז, כל אדם מסתובב בעולם כאילו על מצחו מתנוססת הצלקת של אותו אות קין, לפעמים זה 
 סמוי, לפעמים גלוי, ואנו מנסים להסתיר את האות מחמת הבושה, לבל יפגעו בנו, לבל יגלו!

  
המשורר... הוא בודאי התכוון לאות קין, כי בשם אות הקין, אנחנו "עטור מצחך זהב שחור", כתב 

 בונים בתים, צוברים רכוש, תארים, וכיבודים. במילים אחרות, זהב שחור. 
  

 שיבדל לחיים ארוכים. -זכר צדיק לברכה, וקין  -הבל 
  

 והאם שת, האח השלישי יצליח להביא מודל אחר? מודל שלישי? אולי סינטזה? 
  



 הפרשות שבתורה. כי הם התשובה לשאלה הזאת! 35זה צריך להמשיך לקרוא את יתרת בשביל 
  

 שבת שלום!
  

 תודה שחזרתם לעוד סיבוב.
  

 אלישע
 
 


