
 "ב פתש תשרי                     ס"ד  ב

                                  בראשיתנגיעות מפרשת השבוע 

 .קריאה בתורה במסורת של מאות ואלפי שניםסבב בהמשך של רים שוב אל פרשת בראשית אנו חוז

שנראים אף ים שונים של בריאת האדם שני תיאור יש בפרשה  – פרשה העצומה הזומזערית בנגיעה 

" עומד  ודדהב הרב סולובייצ'יק ז"ל בספרו "איש האמונה .המקראביקורת שים נשק למשמסותרים ו 

האחד בפרק א של ספר בראשית,   בהרחבה על המשמעות הפילוסופית של שני סיפורי הבריאה השונים

בשני "ה' ים", קבסיפור הראשון בורא עולם מכונה "אלו .ג. ההבדלים ביניהם מהותיים-השני בפרקים ב

ואילו בשני, תחילה  –ים". בסיפור הראשון, האיש והאישה נבראו יחד, "ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם" קאלו

ָה"; בשני,   נברא האיש ורק אחריו האישה. בסיפור הראשון, בני האדם מצטווים "ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבשֻׁ

פור הראשון, בני האדם מתוארים כעשויים "ְבַצְלמֹו"  האדם הראשון הוצב בגן עדן "ְלׇעְבָדּה ּוְלׇשְמָרּה". בסי

שהתורה מתארת היא  הרב סולובייצ'יקגישתו של  ."של אלוהים"; בשני, האדם נברא "ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה

קיבלנו שני היבטים של האנושיות שלנו. הוא מכנה את הראשון "איש ההדר" ואת השני "איש הברית". 

חווים  אנושיים ואנחנו המסר של פרק א.  וזה הטבעלשלוט על נהל את העולם ול ,עבודאת האפשרות ל

                                                                                              . ג-ב  יםפרק זהו המסר של שים ברית וקשרומחפבדידות קיומית, 

אינה נוגעת לבריאה, אלא ליחסים בין בני אדם. בתוך סיפור  בסיפור ש נוספת ית ו זועל הרב זקס מדבר 

הבריאה השני יש שני אירועים שונים שבהם נותן אדם הראשון שם לאישה הראשונה. הראשון מופיע מיד  

ּוָבָשר ִמְבָשִרי. ְלזֹאת ִיָקֵרא ִאָשה, ִכי זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי יֹאֶמר ָהָאָדם, וַ  " לאחר תיאור בריאת האישה

האירוע השני מתרחש לאחר תיאור חטא עץ הדעת והקללות שהושתו על הנחש, על    "ֵמִאיש לֳֻׁקָחה זֹאת

אחרי האירוע הראשון בא  " ַוִיְקָרא ָהָאָדם ֵשם ִאְשּתֹו ַחָּוה, ִכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָכל ָחי " האיש ועל האישה

ל עשה "ְלָאָדם ּוְלִאְשּתֹו חטא האכילה מעץ הדעת ועונשיו. ואילו מיד לאחר האירוע השני נמסר לנו כי הא

. זוהי מחווה של הגנה ושל אהבה. בבית מדרשו של רבי מאיר דרשו את כותנות  ָכְתנֹות עֹור ַוַיְלִבֵשם" 

                                                        .כותנות אור": האל כביכול הלביש את אדם וחוה בגלימה זוהרת"העור כ

את  ובהם גם  את החומר ליסודותיו, את הכוכבים, את צורות החיים דברים ים בוראקאלו הראשוןסיפור ב

הוא בורא בסיפור השני הוא בורא מערכות יפור הראשון ס ב .םאנשי הוא בוראסיפור השני ואילו ב אדםה

 שני עולמות שונים ,ערכות היחסים הפרסונליותלבין מ העולםההבחנה בין מערכות ישנה   יחסים.-מערכות

 באה אמירה נוקבת  ובהם שתי דרכים חלופיות להתבונן במציאותשתי עלילות, שני סיפורי בריאה, 

יֹות ָהָאדָ קֹל"ַויֹאֶמר ה' א   מרגיש את צער בדידותו של האדם ה' ם ְלַבּדֹו; ֶאע ֶשּה ּלֹו ֵעֶזר ְכֶנְגּדֹו" ים, לֹא טֹוב ה 

חש אמפתיה. הוא קורא את נפש האדם. בשני ה' ים פשוט בורא.  קאלו שם , הראשון. בפרק א אין רגע כזה

שברא   רק אל אחדלא  .של כל עמי העולם העתיקנות והאמכל התורה שונה מ הוא חש מה האדם מרגיש.

                         .קרוב אלינו יותר מכפי שאנו קרובים אצל עצמנוה'  אלא גם בהכריזה כיאת העולם כולו 

סיפור הבריאה השני. זהו החידוש של  .צמו ידע זאתידע שאדם הראשון בודד עוד לפני שהאדם עה' 

אציל על האדם את  הקב"ה מיחסים היא קשה. -בריאה של דברים היא קלה יחסית, אך בריאה של מערכות

ית. הוא מניח לאדם  קעצמה אלוכמו היצירה  רוצה שהאדם יידע שהעבודה' כבודה של מלאכת היצירה. ה

אין הוא רק אלוהי , כדי שלא ייצאו עירומים אל העולםאדם וחוה מלביש את ה'  לקבוע את שמות החיות.

היחסים, עלינו -כדי לפגוש את האל הפרטי, את האל הבורא את מערכות .אלוהי האהבה הבריאה. הוא גם 

כמעט באותה נשימה שבה התורה מדברת על תפארת הבריאה, היא  ליצור תחילה מערכות יחסים משלנו. 

לברוא את האדם ודאג לו לכבוד, לאתגר, לחברה ואפילו ללבוש. בכך אומרת  ה' מספרת לנו כיצד עמל 

חשבו אף פעם על בני אדם כעל דברים. אל תחשבו אף פעם על בני אדם כעל לנו התורה דבר גדול. אל ת

 .יחסים-דאגו גם ליצור מערכות סוגים: הם יחידים. אל תסתפקו אף פעם ביצירת מערכות

 
                                                                                                                                                                  

 .  ת שלוםשב

 שלר איתן

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


