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 נגיעות מפרשת השבוע בראשית  

 .חודשים הקרובים הבאים עלינו לטובהולאורך ה "בראשית"ספר מ , מההתחלהונקרא בע"ה חזור השבת נ

         הוא ספר מרתק ומדהים מכל הבחינות.  ,עליונהחנית ובעל משמעות רוספר קדוש מעבר להיותו 

ק ליהדות לא ר בסיס מבחינת אמונית ,היסטורית, פילוסופית, מדעית יםמשמשהספר והפרשה הראשונה 

              .ברחבי תבללאור זאת ברור מדוע הוא הספר המודפס ביותר ו בעולם רוב הדתות העיקריותלאלא 

 .  הבריאהנסתרות ביאור או  עיםמד , למד היסטוריהזכור שלתורה אין כל כוונה ליחד עם זאת יש ל

      . מה בה'הליכה בדרך הישר מתוך אמונה של, רך ארץ, דמוסרלימוד  ,דרך חייםלימוד התורה הוא 

שאין לה תקדים ואין חכמה ומורכבת  ענפה בפרשנותבמשך אלפי שנים את התורה ארים ומבקוראים אנו 

 כתוב.העולות מתוך הם קשות ונוקבות לעיתי, שאלת שאלותבדרך של בין היתר  וזאת לה אח ורע בעולם

אותם לא נבין ולא  יש דברים נסתריםין השאר שרב הנסתר על הנגלה ואנו לומדים בפרשת בראשית ב

ללמוד , לחקור , להתפלפל להבין כל תיבה  שיעם זאת יחד  כל (ה) לעיתים מוטב לא לדעת  לעולם נדע

מלמד על דרך לימוד התורה בדרך רשה אחד קטן מיני רבים בפ סיפור. ככל האפשר וכל סימן אותכל 

 חיכו להם חיים ,מכל הבחינותון עדן נבראו לתוך ג. הם הת חטא אדם וחופרש סיפור .ופרשנויותלות שא

איסור לצד השפע ניתן . על מגש של זהבסר היה להם שפע שנמ מחסור.גה ודאא ללאידיאליים  ותנאים

ּנּו ּוֵמֵעץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע אחד בלבד "  .עשה ולא תעשה תרי"ג מצוותלא נמסרו להם "  לֹא תֹאַכל, ִממֶּ

 מוותהעונש איום בשל ובמיוחד להסתדר ללא פרי עץ הדעת יכלו הם  .איסור אחד בלבד קל ביותר

ּנו"  - התנופף מעלהמרתיע ש ָך ִממֶּ יֹום ֲאָכלְּ ועל כך ני הזוג לא עמדו בפיתוי בידוע כ ." מֹות ָתמּות ִכי, בְּ

כפי  להלן חלק קטן מהםו ופתרונות אפשריים תילי תילים של שאלותפרשנים לאורך הדורות העלו 

 ? קבע עונש מוות ? מדוע  הזההמסתורי : מדוע ה' אסר על אכילת פרי העץ ר פרופ' נתן אביעזהעלה ש

 ַדַעת טֹוב"  -השילוב " ? האם אכילה מפריו מעניקה שכל וחכמה ? מה הכוונה של  ַהַדַעת ֵעץמה פירוש " 

כידוע אף זאת , ולא רק זאת  פעלו נגד האיסור כיצד לא מתו במקום ?ם וחווה אדש למרות ?"  ָרע גם ו –

החוטא זכה ובפועל בע עונש מוות ה' קאיך  ... 930נפטר בגיל ו –מובנת  בלתיחיים בצורה  ךהאריאדם 

    ?מה היה כוחו וקסמו של עץ הדעת שגרם לאדם וחווה לפקוח עיניים לאחר האכילה  לחיים ארוכים ? 

נֵ "  ָנה, ֵעיֵני שְּ עּו, ִכי ֵעיֻרִמם ֵהםַוִתָפַקחְּ ם, ַוֵידְּ ר ...יהֶּ ָך, ִכי ֵעיֹרם ָאָתה; ֲהִמן ַויֹאמֶּ ר -ִמי ִהִגיד לְּ ָהֵעץ, ֲאשֶּ

ִתי ֲאָכל ִבלְּ ּנּו-ִצִּויִתיָך לְּ תָ  ִממֶּ   ? מלביש אותםאף ו מכין כותנות לבני הזוגוכביכול "טורח " " מדוע ה'  ָאָכלְּ

ָאָדם ּוקֱאֹלה'  ַוַיַעׂש " נֹות עֹורים לְּ תֹו, ָכתְּ ִאשְּ ִבֵשם לְּ   "  ַוַילְּ

על אפילו בגן עדן בא ללמד ש האיסוררעיון  -ן להלן מקצתולא לכולם תשובות וות לשאלות רב ותיופרשנ

בעולמנו  .בודדאחד בגן עדן היה איסור  ו.יש לנהוג על פישקובע ומחליט ו דם לדעת שיש בורא לעולםהא

                              . ועלינו לכבד זאת גם מבלי להבין את סיבת האיסור לא תעשה "לנו מאות מצוות "עשה ויש 

 צו לעבוד קשהם יהיו בני תמותה אשר יאלקבע שהאולם באותו היום ת אדם וחוה אהקב"ה לא הרג 

עּו, ִכי ֵעיֻרִמם ֵהם"  .בשביל לחיותעם טובות קשות  תחוויועבור ול ם, ַוֵידְּ ֵניהֶּ ָנה, ֵעיֵני שְּ הם "  ַוִתָפַקחְּ

למרות  הריגן עדן אינו מקום לבעלי ספק באמונה ש. באמונה בה' ןבניסיונכשלו התפקחו והבינו ש

                לגן עדן לפחות לא בחיים .מעולם לא ניתנה האפשרות לחזור אפשרות החזרה בתשובה 

כל  לע , חיים ימבעל – ורא נטש את בני הזוג ולכן גם טורח ועושה להם כותנות מעהקב"ה מלמד שהוא ל

משובח לעומת עלי התאנה שהם חומר חזק , עמיד וכיסוי מ זהו .להשתמש בהם רההיתועל אומר ה שזמה 

                             .שהוא משגיח מעלנותן להם בסיס ושולח אותם להתמודד בעולם "החדש" כהקב"ה  .ת בהםהתכסובחרו ל

 שלימה  מונהמתוך אופרשנויות שובות תשאלות ך ולחפש נותר להמשיוהיהדות נו כממשיכי דרך האבות ל

ַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעֹזבה'  ִכי לֹא ִיֹטש    " .ַעמֹו וְּ

 

 ם שבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


