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  פרשת בראשית

  )'א',בראשית א..." (בראשית ברא אלוקי� את השמיי� ואת האר�"

  .שלושת המילי� הראשונות מגלות לנו את סוד הבריאה. # כולו"זהו פסוק הפתיחה של ספר התנ

רגע נתו$ שלפניו לא קובעת את העובדה שהייתה לעול� התחלה ב, "בראשית", המילה הראשונה בפסוק

מבהירה שלא כוחות מקריי� ועיוורי� יצרו את העול� המדהי� , "ברא", המילה השנייה  .היה דבר

שאי$ , אינסופית, מורכבותו ודיוקו המדהימי� של היקו� מצביעי� על תבונה עמוקה. במורכבותו וביופיו

ל  שאיתה מסבירי� הפיזיקאי� מילה זו מלמדת אותנו שתיאוריית המפ� הגדו. סיכוי שתיווצר במקרה

מילה זו מבהירה שיש מנהיג לעול� המסובב את כל הדברי� והכוחות . את היווצרות העול� אינה מקרית

  .המילה השלישית מצביעה על הבורא.הפועלי� בו

  

 & )ז"כ', בראשית א" (אות�זכר ונקבה ברא  ,אותובצל� אלוקי� ברא  ,בצלמוויברא אלוקי� את האד� "

בפסוק  כיצד יתכ� שמופיע ?יחיד או רבי� הראשו� נבראהא� האד� ?לשו� המשובשת בפסוקמה פשר ה

  .כל המפרשי� דני� בשאלה זו ?ג� בלשו� יחיד וג� בלשו� רבי� שנברא

  ."כ חילק$"ואח, בריאה ראשונה מדרש אגדה שנבראו שני פרצופי�": י"רש

  ".א דכר ונוקבא בגוהו$ ברא יתהו$מואיד": תרגו� יהונת$

  ."ונשמתו כלולה בה�, כי הייתה הבריאה מתחילה מזכר ונקבה": $"מבר

  ".פרצופי$ והנו אחד וג� הוא שניי� והוא נברא זכר ונקבה 2&ואד� נברא בתחילה ב": עזרא &אב$

כלומר האד� הראשו$ . )שניי�(אות�  &)יחיד( כל המפרשי� מסבירי� שאכ$ בצל� אלוקי� ברא אותו

  !נברא זכר ונקבה יחד

לא טוב " ה אומר "מדוע הקב, )כלומר שניי�( האד� הוא זכר ונקבהשנברא  בר בשעהא� כ .1

 ?והרי הוא שניי� ואינו לבד " )ח"י', ב" (אעשה לו עזר כנגדו, היות האד� לבדו

" התחדש"הא�  " "אעשה לו עזר כנגדו, לא טוב היות האד� לבדו: "' מה פשר האמירה של ה .2

ה מכיר בראש "שכ� הקב, י זה לא יעלה על הדעתוהר? ה שלא טוב היות האד� לבדו"לקב

 ? ויודע מה שנעשה ומה שעתיד להיעשות..ובסו%

  ?אז מדוע נבראו מחוברי� מלכתחילה, ה הרי ידע שיפריד את הזכר והנקבה בסו%"הקב .3

אבל ייתכ$ לומר " &"עזר כנגדו"$ בפירושו על המילי� "תשובה לשאלה הראשונה נוכל למצוא בדברי הרמב

באופ$ כזה שאד� נברא  )חוה+אד�(= הראשו$ אד�ה$ מסביר ש"הרמב". ...עומד לנגדוהיה העזר שי בטו

 .ולכ$ למרות שה� שניי� זה אחד לבד כאילו ה� יחידה אחת בודדת מחוברי� זה לזה בגב�וחוה היו 

אד� ואומר לא טוב היות ה' בא הואז ).  אחד מול השנישניי� זכר ונקבה שלא כמו שאר החיות שנבראו (

ה� והעזר יהיה יטוב שאפריד בינ,  מחוברי� אחד לשני בגב�כיחידה בודדת  לא טוב שיהיו, כלומר &לבדו

    .אחד כנגד השני, וה� יהפכו להיות שניי� שה תהיה מול האישיואז הא. ממולו &עומד כנגדו 

ה הגדיר "בבפסוק זה הק. ה שלא טוב היות האד� לבדו"לקב" התחדש"ודאי שלא , לגבי השאלה השניה

ה ברא "הקבכלומר . שתיברא לאחר שיחוש האד� בחסרונה, "העזר כנגדו"את האופ$ הראוי של בריאת 

זה השלב הראשו$ המתואר (האישה בתחילה את הזכר והנקבה יחד כדי שמלכתחילה הזכר יחוש בחסרו$ 

אעשה לו :" זה השלב השני המתואר בפסוק(� הינורק אז הפריד ב ")לא טוב היות האד� לבדו: "בפסוק

  "). עזר כנגדו



   ?מדוע מלכתחילה נבראו מחוברי� ולא מופרדי� ?סדר זה כל כ' חשובמדוע 

כ# יכיר במעלת בת זוגו ואז הברית  ל ידיעהאד� חייב לחוש בשלב הראשו$ בחסרו$ האישה כדי ש.1

  .ד� השל�שיכרתו בינה� תהיה חזקה ונצחית ובזאת יגיעו למדרגת הא

לאחר  ,ה שאד� הראשו$"שצפה הקבלפי  .)'ז סימ$ ד"פרק י(בבראשית רבא תשובה נוספת נמצא .2

ואכ$ כ# אמר האד�  .שברא לו אישה שתכשיל אותוה "יאשי� את הקב, שיחטא ויאכל מע� הדעת

 עד ,לא הפריד�ה "הקבלפיכ#  ..).זה בגלל#( "עמדי נתתישה אשר הא" ה לאחר שחטא"הראשו$ לקב

  .לכ$ נבראו בתחילה מחוברי� &טענותשלא יבוא ב & $ תבע זאת בפיושאד� הראשו

  

לאחר שהופרדו והפכו להיות במציאות שנוצרה מה היתרו� ? להיות מחוברי� דר' הגבב גרוע ל כ'מה כ

יש ) ולא אחד כנגד השני(הברואי� זכר ונקבה רואי� את המציאות ממקו� אחד  2כאשר  ?זה מול זה

  .השוני בי$ הזכר לנקבה בהיות� בגו, אחד לא בא לידי ביטוי באופ$ של� .חיסרו$ בדבר

 לכאורה הרי( מדוע הכפילות &"האדמהמ�  עפרוייצר אלוקי� את האד� "ל שואלי� על הפסוק "חז

הגבר (שה כאדמה שהיא רכה יומלמדי� אותנו שתכונת האד� כעפר שהוא קשה ותכונת הא ?)אדמה=עפר

כתחילה נבראו למ, כלומר). שה יותר עדינה ורגישה ונוטה להיעלביהא. נעלב לרוב מחוספס יותר ופחות

ג� אד� הראשו$ הבי$ זאת . שוני� בתפיסת� את המציאות א# ראייה זו טובה יותר כאשר ה� מופרדי�

אנו רואי� מכא$ שהאיש והאישה שוני�  .ולכ$ תבע מיד שיפריד בינו לאישה על מנת שתהיה עזר כנגדו

א# למרות השוני זוהי שלמות� ובקשת האד� עצמו היא . בתפיסת� את המציאות מיסוד בריאת�

  .שתהיה לו מישהי שונה ממנו שתשלי� אותו

  

  ?מהו ע( הדעת

  .מביאה מספר דעות והסברי� לגבי ע� הדעת, ' עמוד א' הגמרא במסכת ברכות בד,  מ

אי$ התינוק יודע לקרא אבא  "ש שידועהחיטה מוסיפה דעת כיוו$  &  חיטהאומר שע� הדעת היה  יהודה' ר

של " נפקחו עינה�"כלומר יש משהו בחיטה שמוסי, דעת ומאחר שכתוב ש &"ואמא עד שיטעו� טע� דג$

  . אד� וחוה לאחר שטעמו מע� הדעת לדעתו ע� הדעת היה חיטה

& לובנו כנע$ קול ,י כ#"לאחר שנח שתה יי$ הוא השתכר ונתבזה ע & גפ�אומר שע� הדעת היה  מאיר' ר

מאחר שאד� וחוה גורשו מג$ עד$ והגיעו לה� צרות . מאיר שהיי$ מביא צרות על האד�' מכא$ לומד ר

  . מאיר ע� הדעת היה ג� גפ$' לדעתו של ר

בדבר  לרפא את האד�היא ה "מידתו של הקבנחמיה סובר ש' ר "תאנהאומר שע� הדעת היה  נחמיה' ר

" ויתפרו עלה תאנה ויעשו לה� חגורות"ת כתוב אחרי שאד� וחוה אכלו מע� הדע. שהוא מכה אותו

  .המרפא שלה� ולכ$ לדעתו ג� הע� שגר� לה� לחטא היה תאנה/כלומר שזה היה התיקו$) 'ז',בראשית ג(

  

  

  ,בת שלו�ש
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