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 האור שנגנז 

בפרשת תרומה בהקשר עם כלי המשכן שנגנזו במהלך הדורות. שם    לדברים שנגנזוכבר הקדשנו דף מיוחד    מים ראשונים:

הבטחנו להקדיש דף מיוחד לאור    .וספים שנגנזו בהקשר עם הבריאה ובהם אור בראשית שנגנזהזכרנו בקצרה גם דברים נ

 1שנגנז והנה הגיעה השעה להוציא את מוטיב האור הגנוז מגניזתו.

 שבעת הימיםאור  – פרשת בראשית ו גבראשית רבה 

אינהָָָָּּּּובלילה3ָָָּּּ.ָּלָּהחמהלהאירָּביוםָּאינהָּיכולהָּשהיאָּמכההָּגלגָָּּ,אורהָּשנבראתָּבששתָּימיָּבראשית2ָָּּ:ָּינ ָּת ָּ

ָָּּוהיהָּ"ָָָּּּ:שנאמרָָּּתידָּלבוא,לעָּנגנזהָּוהיאָּמתוקנתָּלצדיקיםָָָָּּּּ?והיכןָּהיאָָּּ.יכולהָּשלאָּנבראתָּלהאירָּאלאָּביום

ולאָָּּ"שבעה"ָּבתמיה!ָָּּ.ָָּּ(כוָָּּלָָּּישעיהָּ)ָָּּ"הימיםָָָּּּשבעתָָּּכאורָָּּשבעתיםָָּּיהיהָָָּּּהחמהָָּּואורָָּּהחמהָָּּכאורָָָּּּהלבנהָָָּּּאור

מיָּהמשתהָָּּלשבעתָּיעָּ)מזמין(ָָּּמצניָָּּכךָּוכךָּאנידםָּשאומר:ָָּּאלאָּכאָָּּ!והלאָּברביעיָּנבראוָּהמאורותָָָּּּ?שהושל

5ָּ.ָּאורהָּהקב"האלוָּשבעתָּימיָּאבילותָּשלָּמתושלחָּהצדיקָּשהשפיעָּלהןָָּּ:רביָּנחמיהָּאמר4ָּשלי.ָּ

 העולם ועד קצהו מקצה  – ב יא רבה בראשית

6ָָָּּּ.סופוָָּּועדָָּּהעולםָָּּמסוףָָּּבוָָָּּּומביטָָָּּּצופהָָּּאדםָָָּּּ,ראשוןָָּּביוםָָּּהָּ"הקבָָּּשבראָָָּּּאורָָּּ:סימוןָָָּּּרביָָּּברָָּּיהודהָּמרָּר'ָָּּא

ָָּּּהָּוהתקינ ָָָּּּּהוגנז ָָָּּּעמד,ָָּּםמקולקליָָָּּּשמעשיהןָָָּּּהפלגהָָּּדורָָָּּּשיובאנָָּּהמבולָָָּּּדורָָּּבאנשיָָּּה"ָּהקבָָּּשהסתכלָָָּּּוןָּיכ

ר":ָָּּשנאמרָָּּ?שגנזהָָּּומניין7ָָּּ.ָּאולבָָָּּּלעתידָָּּלצדיקים ב  הִָּתש  מ  םָּּוְזרֹוַעָּר  ִעיםָּאֹור  ְרש  ַנעָּמ  ָָּּומנייןָָָּּּ.(טוָָּּלחָָּּאיוב)ָָּּ"ְוִימ 

אֹורַָּעדְָּנכֹוןַָּהּיֹוםֹאַרחַָּצִדיִקיםְָּכאֹורָֹּנַגּהָּהֹול ָּוְָּ"ָּשנאמר:ָָּּ?אולבָּלעתידָּלצדיקיםָּּהינ ִָּקְָּתִָּהְָּשָּ 8ָּ".ְָּךָּו 

 
מדובר  כך או כך,    בה כפי שנראה בעיקר במדרש בראשית רבה.נזה בלשון נקאו האורה שנגככתוב במקרא  האור שנגנז בלשון זכר    1

 . המיוחד אשיתבר אורב
 כמו "שנוי" וכאילו מצוטט כאן מקור תנאי, אך אין אנו מכירים אותו.  2
וף "זיז"  ויקרא רבה כ ב(, או העראה עוד דברים שמכהים את גלגל החמה היינו את אור השמש כמו "תפוח עקבו של אדם הראשון" )  3

 ת מאפילה על אור החמה. י(. אבל כאן האורה הבראשיתי הפלאי )שם שם
יכול להסתדר עם היום והלילה כפי שאנו מכירים ולפיכך נגנז.  ואינו  ,  השמשאינו אור  מכונה "אורה"  הל הבריאה  האור הראשון ש  4

ות הכוונה לימות הגאולה הסופית או ימות  פשטוב  ,כפי שמנבא ישעיהו  היכן? באותו מקום בו יהיו הצדיקים שרויים לעתיד לבוא
מעיד עליו שהיה שבעת ימים, מסתדר    ואור בראשית זה, שישעיה. מיד מתעוררת השאלה איך  (של חז"ל  לא לעולם הבאהמשיח )

ל  עם המאורות שנבראו ביום הרביעי? תשובת המדרש היא ש"שבעת הימים" הוא כינוי לאור מיוחד זה על שם ייעודו ומטרתו, אב 
שנראה בהמשך, מדוע פסקה אורה  ה מהדהדת כפי . ועדיין השאלם הרביעי שנבראו המאורות ביו עד   – באמת נהג רק שלושה ימים

 הוחלפה במאורות הרקיע? האם משהו בבריאה המקורית נפגם? מיוחדת זו? למה 
התקיימו, אבל לא בתחילת    ו אכןישעיה של  בסוף ההערה הקודמת, בא ר' נחמיה ומציע ששבעת הימים  עד שנפתור את השאלה ש  5

על מותו של מתושלח.  בול שנדחה על מנת לא לפגום באבל  הימים ממש לפני המ  בשבעת ימי האבל על מתושלח. הםהבריאה, אלא  
ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ, מה טיבם של שבעת הימים? אמר רב: אלו ימי אבילות  "ב: "מסכת סנהדרין קח עראה  

סדר בראשית,    ב"הששינה עליהם הק  -א. דבר אחר: לשבעת  ו ענות לבלח. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורשל מתוש
אבל ר' נחמיה סבור שבשבעה ימים אלה ערב המבול האירה האורה הבראשיתית    ."רב ושוקעת במזרחשהיתה חמה יוצאת ממע

ז' ימי אבילות  ב"ה  למד שתלה להם הקלב ז: "מבראשית רבה  רש  במלוא זוהרה! האם על מנת שיעשו תשובה כפי שמלמד אותנו מד
 נחזור לנושא שלנו.  ,ח. נראה שגלשנו לפרשת נ?"ק, כדי שיעשו תשובה ולא עשושל מתושלח הצדי

ידידנו יהושע דגני מציע לחבר את הרעיון שהאור הבראשיתי מאפשר לאדם לצפות מקצה העולם ועד קצהו עם מדע הקוסמולוגיה  6
ת ההבנה המודרנית  ביום ראשון משקפת א ל האור שברא הקב"ה ר סימון, ער' יהודה בהערת י, ואלה הדברים ששלח לנו: "המודרנ

בפשטנות מה ניתן לומר, שהבנתנו היום היא שבזמן ההיווצרות של היקום, הוא המכונה כאן    והיקפו של היקום. שלנו על גודלו  
הגדול".    מפץכתופעת לוואי ל"של קרינה אלקטרומגנטית   ק בעל עוצמה אדירה  בשפת המדרש "היום הראשון" לבריאה, נוצר הבה

ן הרחב, אלא שחלק מהאור ניתן להבחנה בעין האדם, והחלק הבלתי  ס לקרינה אלקטרומגנטית זו כאל "אור" במוביתן להתייחנ
ור שנראה לעין לאור שניתן להבחין בו  נראה לעין ניתן לחישה רק בעזרת מכשירי עזר. אבל מבחינה פיסיקאלית אין כל הבדל בין א

,  הזאת ההולכת ומתפשטת מאז  . שולי הקרינההמפץ הגדול, ההולך ומתפשט מאז  ת "אור"ם בבחינה רת ציוד עזר. כל אלה  רק בעז
מעט שבמעט ממנה מגיעה אלינו ונמדדת על ישי חיישנים רגישים ביותר, מגדירים למעשה את שולי היקום. לכן כשר' יהודה  רק  
מדעית  -קוסמיתו הגדרה פיוטית אגבית להבנה ההרי ז   – מסוף העולם ועד סופו"  סימון הפטיר לפי תומו "אדם צופה ומביט בו    בר

". ואנו רק נוסיף שעפ"י סדר הדברים במדרש לאחר שנזכר שהאור הבראשיתי המאפשר לאדם לראות את  שלנו עד היום המודרנית
ט לגנוז את האור! ואם האור  ריה האנושית מקצה ועד קצה והחליצפה בהיסטו  מובא שהקב"ההעולם )הקוסמוס( מקצה לקצה,  

 לגלות, נראה שמהאסטרונומים )הצדיקים( הוא לא נגנז. וסמית שהמין האנושי השכיל ראשיתי הוא אכן הקרינה הקהב
 חלקם נראה להלן.  , נוספים  מוטיב גניזת האור הבראשיתי לצדיקים לעתיד לבוא מצוי במקורות רבים 7
הי  8 בהמשך,  מעט  לה  ונידרש  לשאול  שיש  משאלה  או  קובעים  הרשעים  מאימתי  על  א:  התנגדות  שפיעים  ראה  העולם?  בריאת 

בראשית  )  "דרכן של רשעים מכנגד פניו, ושיתף בו מדת רחמים ובראו  "והפליג הקב"ה  שרשעים יצאו ממנו:  האדם  המלאכים לבריאת
א יד אם אין כאן כביכול חרטה של הקב"ה על  אשית  גור אריה ברראה גם השאלה שמעורר פירוש  (.  נעשה אדםרבה ח, בדברינו  

! )במדבר כג יט(  תנחם""כי לא איש אל ויכזב ובן אדם וי בריאת האור בדומה לפסוק: "וינחם כי עשה את האדם" והרי בלעם אומר:  
שעלה על המדרש  ער. ראה בראשית רבה מב ג וגם בויקרא רבה יא ז" של צ"ויהי הבראשיתי כלולה ברשימת כך או כך, גניזת האור

אף היא אינה שמחה לפי שלא  ם:  אמר לה,  ויאמר אלהים יהי אור ויהי אורשכל "ויהי" הוא של צער או צרה: "משיבים לו:  מן הגולה  
פה ומביט בה מסוף העולם  ון אדם צו ביום ראש ב"האור שברא הק :מוןדאמר רבי יהודה בר סי  ,ם להשתמש באותו האור זכה העול 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%951
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%9d
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 נזהחושך הקדמון נגגם  – [1בראשית רבתי פרשת בראשית ]המתחיל בעמוד 

אםָּאערבָּאותם,ָּלאָּהאורָּיאירָּיפהָָָּּּ?שךושך,ָּלהיכןָּילךָּהחָּואםָּאשיםָּהאורָּעםָּהחָּ?מהָּאעשהָּ:ב"הקאמרָּה

טהָָּּעו"ָָּּ:שנאמרָָּּ,דיקיםועשאוָּכטליתָּוגנזוָּלצנטלָּהאורָּוהעטיףָּבוָָָָּּּּ?ה"ָּבקשךָּיחשיךָּיפה.ָּמהָּעשהָּהוולאָּהחָּ

9ָּ".שךָּעלָּפניָּתהוםווח"ָָּּ:שנאמרָָָּּּ,)תהליםָּקדָּב(,ָּוהחשךָּהניחוָּעלָּפניָּתהום,ָּמקוםָּשישָּבוָּלויתןָָּּ"אורָּכשלמהָּ

 רבי יעקב וחכמיםמחלוקת  – מסכת חגיגה דף יב עמוד א

ִאָּ ראשוןָּ ביוםָּ אתםָָּּ"ָָָּּּ:והכתיב10ָָּּי?ִָּרָּיבְָּואורָּ ברקויתןָּ השמיםאלהיםָּ יוָּ"ָָָּּּ:וכתיבָָּּ",ָּיעָּ בקרָּ ויהיָּ ערבָּ םָָּּויהיָּ

אדםָּצופהָּבוָּמסוףָּהעולםָּועדָָָָּּּּ-ביוםָּראשוןָָָָּּּּהקב"הזר:ָּאורָּשבראָָּּכדרביָּאלעזר.ָּדאמרָּרביָּאלעָָּּ-ָָּּ!"ָּרביעי

ָָּּ:ָּעמדָּוגנזוָּמהן,ָּשנאמרָָָּּּ-בדורָּהמבולָּובדורָּהפלגהָּוראהָּשמעשיהםָּמקולקליםָָָָּּּּהקב"הסופו,ָּכיוןָּשנסתכלָָּּ

,ָּואיןָּטובָָּּ"תָּהאורָּכיָּטובלהיםָּאָּויראָּאָּ"ָּ:שנאמרָָּּ,אוָּלצדיקיםָּלעתידָּלבָּ-.ָּולמיָּגנזוָָּּ"וימנעָּמרשעיםָּאורם"

צד טוב"ָָּּ:יק,ָּשנאמראלאָּ כיָּ צדיקָּ שנאמר11ָָּּ.ָּ"אמרוָּ לצדיקיםָּשמח,ָּ שגנזוָּ אורָּ ַצִדיִקיםָָּּ"ָָּּ:כיוןָּשראהָּ אֹורָּ

ח ולםָּועדָּסופו,ָּדבריָָּּביוםָּראשוןָּאדםָּצופהָּומביטָּבוָּמסוףָּהעָָּּהקב"הכתנאי:ָּאורָּשברא12ָָָָּּּּ.ָּט(ָָּּמשליָּיגָּ"ָּ)ִיְשמ 

13ָּדָּיוםָּרביעי.ָּןָּמאורותָּשנבראוָּביוםָּראשוןָּולאָּנתלוָּעומרים:ָּהןָּהָּרביָּיעקב.ָּוחכמיםָּא

 כשמש מזיק היה  ולא לעולם נאה אורו - סימן א לה פרשה רבה שמות

אשרָּשםָּצפריםָּיקננו,ָּחסידהָָָּּּנטעָּאשרָָּּלבנוןָָּּארזי'ָּהָָּּעציָָּּישבעוזהוָּשכתוב:ָּ",ָּ"למשכןָָָּּּהקרשיםָָּּאתָּועשיתָּ"

ָָּּוגנזןָָָּּּבהןָָּּלהשתמשָָּּראויָָּּהעולםָָּּהיהָָּּולאָָּּבעולמוָָָּּּה"הקבָָּּבראָָּּיותרבָָּּהרבהָָּּ-ָָּּ(יז-טזָָּּקדָָּּתהלים)שיםָּביתה"ָָּּברו

ָָּּהָּ"הקבָָּּשבראָָּּהאורָָּּ:סימוןָָָּּּברָָּּיהודה.ָּשאמרָּר'ָָּּראשוןָָּּביוםָָּּשנבראָָּּאורָָּּזה?ָָּּזהָָָּּּואיזה14ָָּּ.ָּהעולםָָּּמןָָּּה"הקב

ָָּּהמבולָָָּּּובדורָָָּּּאנושָָּּשלָָּּוורָּבדָָָּּּה"הקבָָָּּּשנסתכלָָּּכיוןָָָּּּ.סופוָָָּּּועדָָּּהעולםָָּּמסוףָָָּּּבוָָָּּּומביטָָּּצופהָָָּּּאדםָָּּ,ראשוןָָּּביום

ָָּּ?גנזוָָּּולמי15ָָָּּּ.ָּ(טוָָּּלחָָּּאיוב)"ָָּּאורםָָּּמרשעיםָָָּּּוימנעָּמר:ָּ"שנאָָָּּּ,מהןָָּּוגנזוָָּּעמדָָּּ,מקולקליםָָּּשמעשיהםָָּּהפלגהָָּּובדור

 
המדרש הזה עלה  ם". ראה דברינו  מעשה דור אנוש ומעשה דור המבול שהן מקולקלין עמד וגנזו מהב"ה  ראה הקכיון ש  ,ועד סופו

 בפרשת לך לך.  בידינו מן הגולה
ור לפני שנמשיך במסענו אחרי האור שנגנז, ובהמשך להסבר המדעי של ידידנו יהושע דגני לעיל, נביא מדרש מופלא זה שלא רק הא 9

מופלא שנגנז, אלא גם חושך תהומי שאיננו    . בעת הבריאה היה לא רק אור בראשיתיחשיך יפה"ך "להשצרי  נגנז, כי אם גם החושך
"יוצר אור  מאמר:  וא אותו, כהוא החושך שצריך היה לבר "וימש חושך"?  שעליו נאמר:  צרים  במכות מהחושך  הוא    –מכירים היום  
? חורים שחורים?  המאסה החסרה ביקוםמסתורי זה הוא    היום חושך בעינינו הוא פשוט העדר אור. האם חושך.  ובורא חושך"?

ור הבראשיתי די לנו בעצם הרעיון שלא רק האנשאיר נושא זה למבינים בעניין, אין גם צורך לקשר בין המדרשים והמדע המודרני. 
  ראשיתי נגנז בגלל שיש בלי החושך הגלל הרשעים, אונגנז אלא גם החושך הבראשיתי שנמנע מאיתנו. ואם האור הראשיתי נגנז ב

 איזון?כאן   ר, ונוצבכל דורצדיקים למד ווא"וניקים 
ר ביום  של בריאת האו  תהבעייתיוהאור ביום הראשון נברא? והלא רק ביום הרביעי נבראו המאורות. גם מדרש זה מתעכב על    10

והוא    ם הראשון נברא האור המיוחד של בראשיתיו הראשון ויצירת המאורות ביום הרביעי. ותשובתו, כפי שאני כבר יודעים, שב
, אלא שכתוב  שנברא ביום הראשון מול "המאורות"  "האור"באמת, הבעיה איננה רק  ו  נגנז ובמקומו באו המאורות ביום הרביעי.

התחלפות היום והלילה היא חלק מבריאת היום הרביעי! )וכן שני וכן שלישי, והרי    "יום אחד  ערב ויהי בוקר  כבר ביום הראשון: "ויהי
   וסף.יום ולילה. ודבר זה צריך עיון נ ה האורה הגדולה של הבריאה, היום על כורחנו יש לומר שגם בימים בהם האיר

 אימתי? "כי טוב" של האור הבראשיתי. -הצדיקים הם שיזכו ליהנות מ 11
כיון שראה האור שגנזו שמח  : "אליהו זוטא )איש שלום( פרשה כאוב  בראשית רבה יבבהאור עצמו שמח שנגנז. ראה עניין זה גם    12

ָעְךראה הפסוק המלא שם: "  ".ט(אור צדיקים ישמח )משלי יג    : חה גדולה, שנאמרשמ דְׂ ים יִּ ָשעִּ ֵנר רְׂ ָמח וְׂ שְׂ ים יִּ יקִּ על מה    ". אֹור ַצדִּ
 ולמה שמח האור כשנגנז? על כך להלן בקומי אורי כי בא אורך. 

אשון, או ביום הרביעי או אולי בכלל במוצאי  שנגנז, ביום הרכאן יש לנו 'הפתעה קטנה'. מתברר שהדעה ששמענו עד כאן על האור    13
, היא שיטת רבי יעקב )ובמקורות אחרים, רבי מאיר(. אבל חכמים סבורים שהאור שנברא  י שנראה להלןכפ   בת בראשית הראשונהש

אחרים  אור. יש דברים  ביום הראשון הוא הוא האור של השמש של היום ולפיכך נראה שהם חולקים לחלוטין על כל מוטיב גניזת ה
רבינו חננאל ראה פירוש  בפרשת תרומה, אבל לא האור. מה אירע ביום הרביעי?    דברים שנגנזושנגנזו כפי שהארכנו לדון בדברינו  

יהי    רושי מאורות ברקיע השמים. ופיביום רביעי שנאמר יה  ויש תנא חולק על זה ואומר זה האור נתלה : "גהמסכת חגיהדף ב  על
התמקד אור בראשית הפך להיות אור שני המאורות הגדולים שהאירו ו.  "אותו האור שנברא ביום ראשון למאורות והן ב' המאורות

רה לעתיד לבוא עפ"י  ומה יק  .ליקוי מאורות מסוג זה או אחררע שום  לא אי  ור הפלגהבדור המבול ובד. ואור השמש המוכר לנוב
 ואין זה סותר. כדברי הנביא ישעיהו  כמים? יהיה אכן אור גדול יותר ח

מדרש שמות רבה שמאוחר למקורות שהבאנו עד כאן ובנוי עליהם, מתייחס בפרשת תרומה, לדברים אחרים שנגנזו בפרט בהקשר  14
 .  בפרשת תרומה  דברים שנגנזובנושא זה בדברינו ר  כאמובר הרחבנו למשכן. וכ

  אומות   שעתידין...    וגנזו   ה"הקב  עמד ...    שון רא  ביום   ה"הקב  שברא   אור : "כא  פרשה(  שלום  איש)  זוטא   אליהומדרש  )שוב(  ראה    15
ומה    ".בטלילה  עתידין  שהן,  ולבנה  חמה  באור  ישתמשו  אבל,  זה   באור  לשמש  הרשעים  אותן  יזכו  לא   :אמר  .לפניו   להכעיס  העולם

  את   שאלומשנה ז: "  ד  פרק  זרה  עבודה  מסכתרא בסוגדים עובדי האלילים? על כך כבר עונה הגמ  , הרי גם להםעם השמש והירח
  .מבטלו  היה  עובדין  היו  בו  לעולם   צורך  שאין  לדבר  אילו  :להן  ואמר  ?מבטלה  ואינ  למה  בודה זרהבע  רצונו  אין  אם  :ברומי  הזקנים

פרשה ח שכאשר משה  בבראשית רבה  ראו בדומה  ?"  השוטים  מפני  עולמו  יאבד  ,ולמזלות  ולכוכבים  וללבנה  לחמה  עובדין  הן  הרי
קב"ה לא מכוון את הבריאה ה".  הרוצה לטעות יטעה! )וכל(  כתובעל "כצלמנו וכדמותנו", עונה לו הקב"ה:  המינים  חושש מה יאמרו  

   אין עולם. אז מדוע נגנז האור הבראשיתי? –לפי הרשעים, שאם כן 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%94%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%94%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%951
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%951
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ָָּּאורוָָָּּּשהיהָָּּ"?ָּטובָָּּכיָּ:ָּ"מהוָָּּ.ָּ(,ָּדאָָּּבראשית"ָּ)טובָָּּכיָָּּהאורָָָּּּאתָָָּּּאלהיםָָּּויראָּ:ָּ"שנאמרָָּּ,אולבָָָּּּלעתידָָָּּּלצדיקים

16ָּ.ָּ(יאָּצזָּתהלים)ָּ"יקלצדָּזרועָּאורמר:ָּ"שנאָּ,עדןָָּּבגןָּ?ָּגנזוָָּּוהיכןָּ.הזהָּכשמשָּמזיקָָּּהיהָָּּולאָָּּלעולםָּנאה

  של שבתהאורה   – שיתברא פרשת  יב ו )יא ב(בראשית רבה 

האורהָּשנבראָּבהָּהעולם,ָּאדםָּהראשוןָּעמדָּוהביטָּבהָּמסוףָּהעולםָּועדָּסופו,ָָּּאותהָָָָּּּּ:ברָּסימוןמרָּר'ָּיהודהָָּּא

17ָּ...ָּהפלגהָּשהןָּמקולקליםָּעמדָּוגנזוָּמהםָָּּמעשהָּדורָּאנושָּומעשהָּדורָּהמבולָּומעשהָּדורָּהקב"הכיוןָּשראהָּ

,ָּושתיםָָּּרבָּשבת,ָּשתיםָּעשרהָּשלָּעשיםָּוששָּשעותָּשמשהָּאותהָּהאורהושלָָּּ:אָּאמרםָּרביָּנזירָּרביָּלויָּבש

ָָּּ:ָּשנאמרָָּּ,חלקָּכבודָּלשבתָָּּ.קשָּלגנזהיכיוןָּשחטאָּאדםָּהראשוןָּבָָּּ.לילָּשבת,ָּושתיםָּעשרהָּשלָּשבתָָּּעשרהָּשל

התחילוָָּּ.ָָּּרההָּהאוש ְָּמִָּשָָָּּּ,כיוןָּששקעהָּהחמהָּבליליָּשבת18ָָּּ.ָּבאורָָּּ?וובמהָּבירכָָָּּּ".ויברךָּאלהיםָּאתָּיוםָּהשביעי"

יָּשבתָּהתחילָּהחושךָָּּכיוןָּששקעהָּחמהָּבמוצאָּ.ָּהיוםָּוכלָּהלילהָּהאירהָּאותהָּהאורהָּכלָּ...ָּמקלסיןָּלהקב"הָּ

הואָּישופךָּראשָּואתהָּתשופנוָָּּ"שמאָּאותוָּשכתובָּבוָָָָּּּּ:אמרםָּהראשון,ָָּּבאותהָּשעהָּנתייראָּאד19ָָּּ.ָּממשמשָּובא

...ָָָָּּּּרָּובירךָּעליהאּויצאתָּה ָּוהקישןָּזהָּלזהָּוןָּלוָּשניָּרעפיםָָּּמ ָּזִָָָּּּ?הקב"המהָּעשהָּלוָָּּ...ָָָָּּּּ?ווגָּלי,ָּבאָּלהזד"עקב

20ָּ.ָּלתָּברייתוימפניָּשהואָּתחָָּּ?במוצאיָּשבתָּבוראָּמאוריָּהאשָָּּמפניָּמהָּמברכיןָּעלָּהאורָָּּ:יָּישמעאלביָּרבתניָּדד

 באורו של משיח  קומי אורי -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא לו 

מלמדָּשצפהָָּּ".ָָּּטובויראָּאלהיםָּאתָּהאורָּכיָָּּ"ָָּּ:שנאמרָָּּ,זהָּאורוָּשלָּמשיחָָּּ?צפהנסתָּישראלָּמָּאיזהָּאורָּשכ

ובמעשיוָּקודםָּשנבראָּהָּב"הָָּּהק וגנזובמשיחָּ לפניָָָָּּּּ:אמרָּהשטןָָּּ.שלוָָּּלמשיחוָּלדורוָּתחתָּכסאָּהכבודָָּּעולםָּ

להכלימךָָּּתידָּלהחזירךָּוָּלמיָּשהואָּעָּמרָּלו:ָּאָּ?אורָּשנגנזָּתחתָּכסאָּהכבודָּשלךָּלמיָּ,בונוָּשלָּעולםירב"ה:ָּהק

21ָּ.ָּפניםָּבבושת

 שהיה טוב, הובדל )נגנז(משום  – פסוק ד רש"י בראשית פרק א

 
עזרא    ראה פירוש אבן  ".הזה  כשמש  מזיק  היה  ולא  לעולם  נאה  אורו  שהיה"  נו:ם מאור השמש שלהאור הבראשיתי היה יותר רך ונעי   16

ום, ולא כיום השמש זורח רק כיום מעונן. וטעם כי טוב לנולדים  ולפי דעתי שנראה האור שיהיה י א ד הפסוק "ויהי אור": " ראשית  ב
ָחה". אור השמש שלנו הוא מזיק! אמנם אמר הנביא: "באדמה ָזרְׂ ֵאי  וְׂ רְׂ ָנֶפיהָ   ָלֶכם יִּ כְׂ ֵפא בִּ ָדָקה ּוַמרְׂ י ֶשֶמש צְׂ מִּ ג כ( )מלאכי    "  וכו'  שְׂ

נדרים " )ה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בהמוציא חמ   ב"האין גיהנם לעולם הבא, אלא הקואמרו על כך חכמים: "
זו מרגלית טובה שהיתה  ברהם בכל, דרשו: ": וה' ברך את אהלכה יז על הפסוק תוספתא מסכת קידושין )ליברמן( פרק ה"ב(, וב ח ע

". אבל  בגלגל חמהמשמת אברהם אבינו נטלה המקום ותלאה    .ינו שכל הרואה אותה מיד נתרפא תלויה בצוארו של אברהם אב
הנביא  מדרש שמות רבה עדיין יאמר שהאור הבראשיתי היה נאה יותר לעולם. האם הוא סותר את אור שבעת הימים הבוהק של  

 שאנו חושבים?  עיל "שבעתיים כאור שבעת הימים", או שמא מפרש אותו באופן שונה ממהישעיהו ל
 על שהוא נגנז. עצמו האור  עד כאן כפי שכבר ראינו בדרשות לעיל, כולל שמחתו של 17
בת,  אדם כל ימות השלא דומה אור פניו של  .ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדםובמקבילה בבראשית רבה יא ב: " 18

ר' אלעזר  ם במאור פנים. ראה שם גם הברכה בנר הפשוט: "". ומכאן המנהג לקדם כל אדם בברכת שבת שלוכמו שהוא דומה בשבת
  ".פעם אחת הדלקתי את הנר בלילי שבת ובאתי ומצאתי אותו במוצאי שבת דלוק, ולא חסר כלום  .כו בנר ובי היה המעשהבר  :אומר

בפרשת בהעלותך שם הצענו שנרות השבת הם ההמשך של נרות המקדש ובהם מתקיימת הבטחת    לעולםהנרות    אבלראו דברינו  
הם נוהגים. אבל   –הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים ....  אל תתירא, לגדולה מזו אתה מתוקן ": )עפ"י המדרש( הרוןהקב"ה לא

 ". לעולם –הנרות 
וב לא פסק(. בליל  נוסף על אור החמה )שמשעה שנברא ביום הרביעי שראשיתי שבת. האור הביום שישי וגם בהחמה שימשה גם ב 19

שמות רבה מדרש  . מכאן נראה חיזוק לשיטת  הונגנז  הלהאיר אחרי ששקעה השמש, אך במוצאי שבת חזרכה האורה  שבת המשי
 צפוני? אולי כמו בליל ירח מלא?  הי בדומה לזוהר  אבן עזרא שהאור הבראשיתי היה אור רך ונעים ומלטף ולא עז ובוהק. אולפירוש  ו

ה ועבודה זרה א ב לוקח אותנו למחוזות חדשים. האורה שנגנזה ביום הראשון או ברביעי    כות חירושלמי בר מדרש זה המבוסס על    20
  שבחי השבת וברכתה שלושים ושש שעות! הכל לכבודה של השבת! ראה דברינו  במשך  חזרה ביום השבת והאירה לאדם הראשון  

בפרשה זו. וכשכבתה אותה אורה גדולה במוצאי שבת וחשך הלילה על אדם הראשון שגורש בה בעת מגן העדן )השבת רק דחתה 
ן האור ובין החושך" וכן "להבדיל האש. ומהאורה הגדולה באנו לברכת "מאורי האש", ומ"ויבדל אלוהים ביצרה  נו   ,גירוש( את עונש ה

המבדיל בן אור לחושך", ומ"כי טוב" של בריאת האור ויצירת המאורות באנו ל"שבוע טוב".  "בין היום ובין הלילה" באנו לברכת  
גן עדן של הצדיקים, הרי היא  תשרה בני שתחזור ותגיע בימות המשיח וד לפמחיינו ועוהאם נוכל לומר שהאורה לא נגנזה לגמרי  

לא הגיע העולם  עדיין כל עוד שהיינו באה וחוזרת בכל שבת? "מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה". )ויש אומרים: מאין עולם הבא, 
 . (מנוחההיא ה יום שבת ו  אנחנו כאןא, הב

תנחומא  גם מדרש  . ראה  זהלאחר העולם ה  עולם הבאדיקים "לעתיד לבוא", משמע בלעיל ראינו מדרשים שהאור שנגנז שמור לצ  21
 " עומד  העולם  שבזכותן  ובלילה  ביום  ל פהשבע  תורה  לעמליבעולם הבא "פרשה יג שהאור הגנוז מצפה    ומשנת רבי אליעזרנח ג  

לשכר ויש בה "בכל מאדך" ובין  שאין בה שום הבטחה  של קריאת שמע  )ראה שם בתנחומא ההבדל המעניין בין פרשה ראשונה  
נבואת הנחמה "קומי  אבל פסיקתא רבתי על    .ואין בה "בכל מאדך"(  ,עונשגם  להבדיל  , ושכרשיש בה הבטחה לשנייה  הפרשה  ה

אורי" מחזיר את האור הגנוז לעולם הזה, אמנם רק בימות המשיח. ראה הקשר בין נבואת הנחמה "קומי אורי" ובין חזרת האור  
אמר האור ...    ן שראה האור שגנזו שמח שמחה גדולהכיוץ גלויות: "בדגש על קיבו  ליהו זוטא )איש שלום( פרשה כאאבשנגנז גם  

ובשעה שאמר  .  אין אני מצפה אלא לאורך שאתה מביא עלי  , אעפ"י שנמנעתי מישראל כשרים בעולם הזה  , ערבש"  ב"ה:לפני הק
בניה לתוכה  בקיבוץ  ?א שמחובמה הו...  עמוד אתה בראש ואני אחריך  ,ש"ערב: קומי אורי כי בא אורך, אמרה לפניו :לציוןב"ה הק

 בפרשת כי תבוא.   ורי כי בא אורךקומי אוכבר זכינו להשלים את הדף  ".בשמחה

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A
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בוָּרשעיםָָָּּּאהוָּשאינוָּכדאיָּלהשתמשצריכיןָּלדבריָּאגדה:ָּרָּואףָּבזהָּאנָּ-רָּכיָּטובָּויבדלָָּּויראָּאלהיםָּאתָּהאו

22ָּוָּלצדיקיםָּלעתידָּלבוא.והבדיל

 גניזה היום והלילה רק לאחר ההבדלת  – פסוק יד רש"י בראשית פרק א

וכןָּכלָּתולדותָּשמיםָּוארץָּנבראוָָָָּּּּ.מיוםָּראשוןָּנבראו,ָּוברביעיָּצוהָּעליהםָּלהתלותָּברקיעָָּּ-תָּוגו'ָָּּורויהיָּמאָּ

23ָָָּּּ...ָּנקבעָּביוםָּשנגזרָּעליוָָּּמיוםָּראשון,ָּוכלָּאחדָּואחד

ימיָּבראשיתָּשמשוָּהאורָּוהחושךָּהראשוניםָָּּאבלָּבשבעתָָָָּּּּ.וןמשנגנזָּהאורָּהראשָָָּּּ-לילהָָּּלהבדילָּביןָּהיוםָּוביןָּה

24ָּ.ביןָּביוםָּוביןָּבלילהיחדָּ

 אורות הגדוליםבראשית נוצרו שני הממאור  – פסוק יד רמב"ן בראשית פרק א

שוָּהאורָּוהחשךָָּּכתבָּרש"י,ָּמשנגנזָּהאורָּהראשון,ָּאבלָּבששתָּימיָּבראשיתָּשמָָּּ-להבדילָּביןָּהיוםָּוביןָּהלילהָָּּ

ורָּהראשון.ָּאבלָּלדעתםָּהאורָָּּאָּההָּזהָּדעתָּרבותינוָּהמזכיריםָּ"גניזה"ָּעלָָּּזהָּביוםָּוזהָּבלילה.ָּואיניָּרואהָּשיהי

ראשיתָָּּשהָּימים,ָּוברביעיָּנאצלָּממנוָּונעשוָּבוָּאזָּממנוָּשניָּהמאורותָּהאלה,ָּכמוָּשאמרוָּ)בוהראשוןָּשמשָּשלָּ

נֹורבהָָּּ הָּהעולםָּהזהָּראויָּלהשתמשָּבאורָּההואָּבליָָּּשלאָּהיָָּּכיָּלפי25ָָּּ.ָּתָּאורהָּשלָּמעלהָּגלגלָּחמהל ָּב ָּיזָּה(ָּ

26ָָָּּּלתָּהזוָּמיוםָּרביעיָּואילך.בָּועות,ָּגנזוָּלצדיקיםָּלעולםָּהבא,ָּושמשוָּבנאמצ

 ספר הרוקח הלכות ברכות הקדמה 

מנהגנוָּומנהגָּאבותינוָּלומרָּאורָּחדשָּעלָּציוןָּתאיר.ָּוישָּבניָּאדםָּשאיןָּאומרים.ָּוכןָּבתשובתָּהגאוןָּישָּשלאָָּּ..ָּ

רָּכיָּמנהגָּאבותינוָּתורהָּשלימהָּהיאָָּּהםָּלפיָּשאיןָּמברכיןָּעלָּהאורָּהעתיד.ָּואניָּאלעזרָּאומלאומרוָּוטעםָּשל

לעתידָּלבא.ָּוזהוָּלעושהָָָָּּּּב"הכהָּעלָּהמאורותָּשנבראוָּמששתָּימיָּבראשיתָּוהםָּחמהָּולבנהָּואורָּשגנזָּהקרבכיָּה

...ָָָָּּּּאורךָָּּריָּכיָּבאקומיָּאוָָּּ:כדכתיבָָּּ,אוחמהָּולבנהָּואורָּגנזָּבעתידָּלהאירָּלצדיקיםָּלעתידָּלבָָָּּּ:אוריםָּגדולים

27ָָָּּּ.ָּוגםָּיוצרָּשמתחדשים.רצוחותםָּיוצרָּהמאורות.ָּשהואָּכמוָּים.ָָּּדיקישנזכהָּלאורוָּעםָּהצָּםואנוָּמתפללי
    

 
, כפי שרש"י בעצמו מביא בהמשך פירושו שם: "ולפי פשוטו כך פרשהו:  ברורהוא    פשט פסוק ד בפרק א בפרשתנו הדן בבריאת האור  22

ש  ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחושך שיהיו משמשין בערבוביא וקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה". תחת המילה "טוב" י
ה" )אולי "נזקקים", "נדרשים" בלשוננו  "אנו צריכים לדברי אגדעדיין לה "ויבדל" שייכת לחצי השני של הפסוק. אבל  אתנחתא, והמי

גם במחיר סירוס תחביר הפסוק וחיבור "כי   ,היום( ורש"י לא מוותר על הפירוש האגדי של הפסוק על בסיס המדרשים שראינו לעיל
י  הבראשיתי היה כה טוב שמיד בתחילת ברייתו ראה הקב"ה שאין הוא ראו  ב ויבדל". האורי טוטוב" עם "ויבדל" לרצף אחד "כ

וכתב כי טוב קודם גמר  את דברי רש"י: "ר' עובדיה מברטנורא  ע ולפיכך מיד הבדילו, היינו גנזו. כך מסביר  שַ לעולם שבו יהיה גם רֶ 
גם  כך ". קחה אור הטוב ההוא מן העולם ונגנזהיתה שנל... ה הבדל שלא היה יכול לכתוב כי טוב אחר ההבדלה ואדרבה ה ...מעשה 

וירא אלהים את    :אחר גמר מעשה, וכאן כתיב  וירא אלהים כי טוב:  שדרך הכתוב לכתובעל רש"י זה שאומר: "גור אריה  רוש  יבפ
במה שהוא ראה שהוא טוב,  הבדלה  "ויבדל", וקשה איך תלה ענין ה  -שהוא טוב  ב"ה  , ומשמע בשביל שראה הקהאור כי טוב ויבדל

אנו עדיין  ו  האגדה )שצריכים לה( לא ברור מי ומה האיר בימי הבריאה.את דברי  של רש"י  אבל מהבנתו    ".ולפיכך אנו צריכין למדרש
 לעיל(? 15תשובה לשאלה שמנסרת כל הזמן בין השורות: מדוע מתחשבים ברשעים )הערה  צריכים  

פירושים  , כפי שמצוי בד ביומו וזמנוויצא מהכח אל הפועל כל אחכבר ביום הראשון    הרעיון שהכל נברא בפוטנציאלעד כאן    23
 ומדרשים אחרים למעשי הבריאה, כולל הגישור בין סיפור הבריאה בפרק )סדרה( ב ופרק )סדרה( א של ספר בראשית. 

כמים בגמרא חגיגה לעיל. ואולי הוא  ת חת ר' יעקב ושיט מתמרן בין שיטרש"י  אבל הקטע של "שבעת ימים" לא ברור ונראה כאילו    24
  גיה "ארבעת ימי בראשית" ברש"י. ממי שיש  , ולפיכך  בת כנ"ל ושמשה שבעה ימים ביחד עם המאורות מבין שהאורה נגנזה במוצאי ש

יאו  דברי רש"י כאן, בפרט אם ננסה לחברם לדבריו בפסוק ד לעיל, הב, ערב ובבוקר?  האם בכל ימי הבריאה לא היה בעצם יום ולילה
 ב יעניינו שם.עוניינים להרחיאת נושאי כליו הנאמנים: הרא"ם וגור אריה לפירושים והסברים שונים. המ 

  –   ת העולם הבאחלום, נובל   -   הה, נובלת נבואינָ שֵ   -  ת מיתהלֶ בֶ נוֹ   :ת הןלוֹ בְׂ ג' נוֹ   :רבי חנינא בר יצחק אמר"ראה מדרש זה במקור:    25
נובלת הוא פרי הבוסר    ."תורה  –  גלגל חמה, נובלת חכמה של מעלה  -  הלת אורה של מעלנובשתיים:  רבי אבין מוסיף עוד    .שבת

 ין", דוגמא, בזעיר אנפין. ואנו חוזרים לאור של השבת שהוא מעין האורה הבראשיתית. עֵ ובאה כאן במובן מושאל של "מְׂ 
ם ולאחר מכן האציל  קיים שלושה ימיבראשית רבה שהבאנו לעיל ולשיטה שהאור הבראשיתי הת  ר אותנו למדרשי רמב"ן מחזי  26

מאורו לשני המאורות הגדולים )באסטרונומיה של ימינו מוכרות מערכות שמש בהם יש שתי שמשות במרכז(. ומסיים שם רמב"ן  
ארת לעמוסי בטן", תדע סוד האור הראשון  הלבנה "עטרת תפואם תוכל לדעת כוונתם באמרם בברכת  בפירוש על דרך הסוד: "

לו לו, וסוד שני המלכים המשתמשים בכתר אחד, כאשר בסוף שיהיה אור הלבנה כאור החמה אחר  בדלה שאמר הבדיוהגניזה והה
שנאצל בנגזרת    ". את סודות רמב"ן לא הבנו, אבל דבריו המזכירים את קידוש לבנה )דווקא המאור הקטןשיהיה אור החמה שבעתים

 בפרשה זו.   שני מלכים בכתר אחדראו גם דברינו  אחרון.שנייה מהאור הבראשיתי(, מביאים אותנו למקור הבא וה
ו אומרים בשחרית, יוצר המאורות ואור חדש על ציון תאיר,  לספרות ההלכה בדיון על ברכת המאורות שאננושא שלנו גם  ל הנתגלג  27

ך עפ"י מקור זה, וכן הוא  . אשלעתיד לבואשהרי אי אפשר לברך על אור    ?על איזה אור ועל אילו מאורות בדיוק אנחנו מברכים
השמים, אלא גם על  אין כל בעיה לברך לא רק על המאורות שאנו צופים בהם ברקיע  ,  אחרים שולחן ערוך הרב אורח חיים נט וב

אולי הוא כבר מתחיל להתגלות בקיבוץ גלויות שזכינו   .לבוא תידלעשם ונזכה בו אי קיים  האור שנברא ביום הראשון ונגנז, שהוא
התחילו מקלסין  "שראינו לעיל שיש בו מעין האור הבראשיתי. ראו שוב  ור השבת  אולכל אלה נראה שאפשר להוסיף את    ימינו.לו ב

 ה של שבת בבראשית רבה יב ו לעיל. " באורלהקב"ה

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9b%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93
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   28שלום בראשית  שבת  
 ורטוב   וחורף טוב 

 מחלקי המים 
 

   .שלא יאחר לבוא  הגשם שאנו מצפים לו בכיליון עינייםהם    מים אחרונים:

 
שבת פרשת בראשית זו וכן כל שבתות בראשית הבאות עלינו לטובה. בלשון חז"ל כל שבת היא 'שבת בראשית' להבדיל משבתונים    28

 ושביתות של המועדים והרגלים. ראה הביטוי 'שביתת הרגל'. 


