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ָּפ ָר ַשת נ ַֹח

שני רבדימ בשמ ה’
־ֹלהימ
ה’ הּוא ָה ֶא ִ
התורה מו3רת בידינו מפתחות שבאמצעותמ נוכל לגלות את כוונותיה הנ3תרות.
בפ3קה .במאמר
אחד המפתחות החשובימ ביותר ,הוא שמ ה’ המופיע בפרשה או ּ ִ
הזה ,נתעכב על ההבדל בינ השימוש בשמ ’אלוקימ’ לבינ השימוש בשמ הוויה .שמ
’אלוקימ’ ,הוא יותר כללי ודומה למלכ או שופט .מאידכ ,שמ הוויה הוא שמו של ה’
אלוקי ישראל בלבד .משומ ככ ,תצדק הקריאה  ,ÃęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ ÅĐÃשפירושה הוא:
עמ ישראל מודיע לעולמ שה’ ,הוא הא־לוה האמיתי.
אכ אנו מכירימ עוד ָּפנ מפור3מ ,בהבנת ההבדל בינ שני המינוחימ .השמ ’אלוקימ’
מורה על מידת הדינ ,בעוד ששמ ה’ רומז אל מידת הרחמימ .רואימ זאת בבירור
בפ3וק המפור3מ:

”.Ãěđă ăĜēÿ đø ęđă ēĤÿ ĘąČý ÅĐ ÅĐ

)שמות לד ,ו(

ההבחנה הזאת היא ֵדי ידועה.
פחות ידועה אכ יותר עמוקה ,היא הזווית שמתגלה לנו בפרשות בראשית ונ ַֹח.
כאשר הבורא מכתיב לעולמ ָצ ִווימ החלטיימ ,שאינמ מאפשרימ שומ התנגדות
ושומ חריגה ,אפילו לא אחת למיליונ ,התורה משתמשת בשמ ’אלוקימ’.
דוגמא לשימוש בשמ ’אלוקימ’ היא רצונ ה’ שהעולמ יתנהג בחוקימ שיצר,
הנקראימ בשמ ’חוקי הטבע’ .חוקימ אלו אינמ מאפשרימ שומ חריגה או 3לחנות.
אולמ ,כאשר הבורא מצווה על בני אדמ לפעול ככ ולא לפעול אחרת ,וגמ מאפשר
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להמ להתנגד לצו ,הרי שאז נעשה שימוש בשמ הוויה .הבחירה החופשית היא
דוגמא מובהקת ליכולת האדמ להתנגד לצו האלוקי למרות העונש ,ולכנ במקומ
הזה יהיה השימוש בשמ הוויה.
יש להו?יפ ,כי שמ אלוקימ מנחה את כל הפעולות שאיננ רצוניות בגופ האדמ,
כגונ לב ,ראות ,כבד ,מוח וכו’ .בעוד ששמ הוויה מנחה את כל הפעולות הרצוניות
התלויות ברצונ ,כגונ שרירימ רצוניימ דוגמת ידיימ ורגליימ ,דיבור ,ראייה וכו’.
אפשר להצביע על קשר בינ שתי ההבחנות האלה .בינ חוקי הטבע ,שהמ בשמ
אלוקימ  -מידת הדינ ,ובינ חוקי התורה ,שהמ בשמ הוויה  -מידת הרחמימ.
בני אדמ העוברימ על צו ה’ וצפויימ לעונש ,אכנ זקוקימ לרחמימ ,וכשה’ מרחמ
עליהמ ,אז מתגלה שמ הוויה המבטא רחמימ .לעומת זאת ,החומר שביקומ,
הנכנע לצו האלוקי ,המאלצ אותו לנהוג על פי חוקי טבע קבועימ ,אינו זקוק
לרחמימ ,מפני שהוא איננו יכול להתנגד והוא פועל כרובוט .אז מתגלה שמ
 ÃęĕģđĘČÃשהוא דינ.
הדוגמא הבאה תמחיש זאת ביתר שאת.

הציווי הכפול לנ ַֹח
פרשת נ ַֹח חוזרת באופנ מפליא על שני הרבדימ בשמ ה’ .הציווי הראשונ לנ ַֹח מופיע
בשמ אלוקימ ,באופנ הבא.

.ÃĕĜÿ ĠĀ Ęø Ččă Ā Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā Ęėă Ā ġģý ēāÿ ĜĘø ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית ו ,יג(

הפ?קה הזאת מ?תיימת בפ?וק הבא.
ִּ

.ÃĐĥ
ĉ Ā ĞĀ ěėă ý ęĕĐāü ĘąČù āđĦāČ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø ēāÿ Ĝ ĥ
ĉ Ğÿ ĕă ÿ đÃÿ

)בראשית ו ,כב(

שהפ?קה הזאת פותחת בשמ אלוקימ ומ?יימת בשמ אלוקימ.
ִּ
יש לשימ לב,
הפ?קה הבאה .היא פותחת בשמ הוויה ,ומ?יימת בשמ הוויה.
לא כנ ּ ִ

.ÃĐčĀ Ħăý Đÿ ĘČþ ĖĀ Ħĕø čă ý ĘėĀ đø ĐĦăĀ Čÿ Čā ăč ēāÿ ĜĘø ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đ”ÿ

)בראשית ז ,א(

.Ã ÅĐ đă Đđă Ā Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø ēāÿ Ĝ ĥ
ĉ Ğÿ ĕă ÿ đÃÿ

)בראשית ז ,ה(

מה מ?תתר מאחרי הפרשיות הכפולות האלו?
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ציווי בשמ אלוקימ
על פי המפתח שבידינו נבינ ,שהציווי הראשונ בשמ אלוקימ הוא מוכתב והחלטי
ולא ניתנ להתנגדות .לעומתו ,הציווי השני נתונ לבחירתו של נ ַֹח ,אשר יחליט אמ
יבצע או לא יבצע.
בציווי הראשונ ה’ אומר לנ ַֹח :דע לכ כי המבול היא עובדה מוגמרת ,אכ ברור
שאחרי המבול העולמ חייב לצמוח שוב וזה חוק שה’ טבע בבריאה .לכנ חיוני הוא,
שמכל Bוג של חיה ועופ ייכנ Bזוג אחד ,זכר ונקבה אל התיבה .כמו כנ חיוני הוא
שממינ האדמ ,דהיינו נ ַֹח ואשתו ,בניו ונשותיהמ ייכנBו לתיבה.
מה יקרה אמ נ ַֹח יBרב להכני Bזוגות בעלי חיימ לתיבה? התשובה ֻמ ַ ּנ ַחת בפBוק
הבא:

.ÃĦ āđĕēú Đÿ Ęø ĖĕĀ Ęþ Čý đă ČčĕĀ Ęā ăėĚü ęĕü Ĝÿ ĥÃ
øĈ

)שמ ,פBוק כ(

כלומר ,המ יבואו מאליהמ בצו אלוקי ללא תלות בנ ַֹח.
אמ ככ הוא הדבר ,מדוע יש צורכ שגמ נ ַֹח וגמ שלושת בניו עמ נשותיהמ ייכנBו
לתיבה? מדוע לא מBפיק זוג אחד שממנו יצמח המינ האנושי?

התשובה היא ,כי ראינו ,כי גמ עולמ החי נחלק לשלושהĐĚĀ Đý čă ø Đÿ ěĚü đă đă ĐĜĕý Ěü Ęø ğ āđĞĐĀ Ě”ý .
) .Ãđă ĐĜĕבראשית ו ,כ(
ý Ěü Ęø ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĥĉ Ěþ Ĥþ Ęā ăėĚü ,Đă ĜĕĀ Ěü Ęø
מכאנ ,ששלושת בני נ ַֹח ,שמ חמ ויפת ,מייצגימ שלושה כיוונימ שונימ בתכלית.
שלושה Bוגי בני אנוש אלו ,חיוניימ לעולמ .על כנ היה צורכ במינימומ זוג מכל Bוג,
איש ואשתו.
ועדיינ נשאלת השאלה:
לאיזו מטרה חיונית ,נכנ Bנ ַֹח ואשתו אל התיבה? האמ שמ חמ ויפת אינמ
מBפיקימ? מכאנ ,שנ ַֹח נועד להוליד עוד בנ רביעי אחרי צאתו מנ התיבה.
נתבוננ בפBוקימ.
לפני כניBתמ לתיבה ,הקפיד הקב”ה בכל ציווי ,להזכיר בנפרד את נ ַֹח עמ בניו
מצד אחד ,ואת אשתו עמ נשי בניו מצד שני ,כלומר הפרדה מכל יחBי אישות .רק
בצאתמ מנ התיבה נאמר:

.ÃĖø ĦăĀ Čü ĖĕĀ Ĝþ čĀ ĕĥý Ĉ Ĝø đă ĖĕĀ Ĝþ čĀ đă ĖĀ Ħăø ĥø Ĉ Čü đø ĐĦăĀ Čÿ ĐčĀ Ħăý Đÿ ěĚü ČĢÃ
ý

)בראשית ח ,טז(
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ַא ָּתה וְ ִא ְש ְּתָכ ,כלומר הותרו יח6י אישות .ולא עוד אלא שב6ופ שבע מצוות בני
נ ַֹח נאמר ציווי ברור:

.ÃĐă čĀ đă čĤø đă ġĤþ ČĀ čĀ đă ĢĤø ĥü Ĉ đă čĤø đă đă ĤĠø ă ęĦăþ Čÿ đÃø

)בראשית ט ,ז(

המ6קנה שהגענו אליה לעילֶ ׁ ,ש ּ ֹנ ַח היה צריכ להוליד בנ רביעי ,יכולה לשמש י6וד
לפירושו של רש”י ,על הקללה שקילל נ ַֹח את בנו הרביעי של חמ ,הלוא הוא כנענ:

.ÃđĕēĀ Čþ Ęø Đĕþ Đø ĕü ęĕďü čĀ Ğú ďčþ Ğþ ,ěĞÿ ĜĀ ėă ø Ĥđă ĤČĀ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית ט ,כה(

רש”י מפרש ,שנ ַֹח אמר לחמ :אתה גרמת לי שלא אוליד בנ רביעי ,ארור בנכ הרביעי.

ציווי בשמ הוויה
בפ6קה השנייה בתורה ,מופיעימ ביטויימ חודשימ ,הקשורימ לבחירה החופשית
ִּ
של האדמ.

.ÃĐĒă þ Đÿ Ĥ āđďă čă ÿ ĕĜÿ ĠĀ Ęø ģĕďüă Ģÿ ĕĦĕü Čü ĤĀ ĖĀ Ħāø Č ĕėă ü ĐčĀ Ħăý Đÿ ĘČþ ĖĀ Ħĕø čă ý ĘėĀ đø ĐĦăĀ Čÿ Čā ăčÃ
ביטויימ כמו צדיק ורשע ,קשורימ לבחירה החופשית ושייכימ להופעת שמ הוויה.
חוקי הטבע עיוורימ ואינמ מבחינימ בינ צדיק לרשע.
בפ6קה הזאת ,שהיא בשמ הוויה ,מ6ביר ה’ מדוע נבחר דווקא נ ַֹח .הרי כדי
רק ּ ִ
ליי6ד את העולמ מחדש ,די בכל זוג מקרי .כאנ ,ברמת הבחירה החופשית ,ברמת
המו6ר והצדק ,נבחר נ ַֹח בהיותו איש צדיק.
זאת ועוד .כאנ מופיע ציווי חדש:

ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ Đý čă ø Đÿ ěĚü đă , āđĦă ĥø Ĉ Čü đø ĥĕĈ Čü ĐĞĀ čø ĥü Ĉ ĐĞĀ čø ĥü Ĉ ĖĀ Ęø ēģăÿ Ħăü ĐĤĀ āđĐĔø ă Đÿ ĐĚĀ Đý čă ø Đÿ Ęā ăėĚÃ
ü
)בראשית ז ,ב(
.Ã āđĦă ĥø Ĉ Čü đø ĥĕĈ Čü ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ČđĐü ĐĤĐ
Ā Ĕø
המושג בהמה טהורה ,שייכ ל6וגיית המצוות התלויות בבחירה .הקרבת קרבנ
מנ הבהמה הטהורה ,היא מצווה בחירית .המ6פר שבע ,המכיל גמ את הקרבנות
העתידיימ ,איננו חיוני לבריאה כמו שניימ ,זכר ונקבה .לקיחת הבהמות הטהורות
תלויה בבחירתו של נ ַֹח אמ לקיימ את דבר ה’ או לא .לכנ פרשה זו פותחת בשמ
הוויה ומ6יימת בשמ הוויה.
ההבנה הזאת פותרת לנו בעיה מ6ובכת נו6פת ,המופיעה בהמשכ הפ6וקימ:

ĘČþ ēāÿ Ĝ ĘČþ đă Ččă Ā ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ...ĐĤāĀ ĐĔø ĐĜă Ā Ĝĕþ Čý Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĚĀ Đý čă ø Đÿ ěĚü đă ĐĤĀ āđĐĔø ă Đÿ ĐĚĀ Đý čă ø Đÿ ěĚÃ
ü
)שמ ,פ6וקימ ח-ט(
.Ãēāÿ Ĝ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĐčĀ ģý Ĝø đă ĤėĀ ĒĀ ĐčĀ Ħăý Đÿ
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לכאורה משתמע ,שהגיעו שניימ שניימ גמ מנ הבהמה הטהורה וגמ מנ הבהמה
הטמאה וזה תמוה מאוד .הרי מנ הבהמה הטהורה יש להביא שבעה שבעה ולא
ְשנַ יִ מ ְשנַ יִ מ .כמו כנ ,המ לא יבואו מאליהמ ללא פעולה בחירית של נ ַֹח כאמור
לעיל?!
זהו הדגש שהתורה שמה .אמ המדובר הוא במCפר הבCיCי והחיוני לקיומ העולמ,
שהוא שנימ  -זכר ונקבה ,גמ מנ הבהמה הטהורה באו מאליהמ אל התיבה .כלומר,
המCפר הבCיCי – שניימ ,חיוני מכל Cוג מבלי להבחינ בינ בהמה טהורה או טמאה,
וגמ בא מאליו .כל מה שהיה על נ ַֹח לעשות הוא להביא עוד חמישה מנ הבהמה
הטהורה.
לכנ ,נאמר כאנ ’כאשר ציווה אלוקימ’ ,ולא נאמר כאשר ציווה ה’ .הרי ביארנו,
ששמ אלוקימ בציווי הראשונ ,הוא החלטי ומוכתב ולא תלוי ברצונ אדמ כל שהוא!
מכאנ משתמע שחמש הבהמות הטהורות הנוCפות ,המ עניינ לבחירתו של נ ַֹח.
כמובנ שאמ יCרב ,ייענש.
פרשת כניCתו של נ ַֹח לתיבה מCתיימת במילימ.Ã āđďĞú čă ÿ ÅĐ Ĥā ăĎĝø ĕă ü đÃÿ :
הCיומ הזה מלמדנו שנ ַֹח קיימ בצורה מדוקדקת את כל אשר הוטל עליו לעשות
כולל הציוויימ הבחיריימ ,ולכנ זכה שהCגירה וההגנה בעדו תהיה בשמ ה’ ,שהוא
מורה על חוקימ על טבעיימ.

)בראשית ז ,טז(

הרובד הכפול שבפרשת בראשית
השתלשלות הבריאה בפרשת בראשית ,מCופרת פעמיימ.
פעמ ראשונה ,בששת ימי בראשית עד Cופ פרשת ויכולו השמימ והארצ
פCוק ג(.

)עד פרק ב’

בפעמ השנייה ,חוזרת התורה על השתלשלות חלק מאותמ אירועימ.

.ÃęČĀ Ĥø čă Ā Đü čă ø ġĤþ ČĀ ĐĀ đø ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ Ħ āđďĘø āđĦ ĐĘăþ ČÃý

)בראשית ב ,ד(

כאנ בולט מאוד הבדל חד משמעי.

בכל הפרק הראשונ מוזכר אכ ורק שמ ’אלוקימ’ .החל מנ הפCוק הראשונ ă ø
ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý čÃ
 ,ÃĦ āđĉĥĞú Ęÿ ęĕĐāü ĘąČù ČĤĀ čă Ā Ĥĥþ Ĉ ČÃללא יוצא מנ הכלל.
 ÃęĕĐāü ĘąČù ČĤĀ čă Āועד הפCוק האחרונ ú
בפרק השני מצטרפ אליו גמ שמ ה’:

ăø
.Ãęĕü ĚĀ ĥĀ Ĉ đø ġĤþ Čþ ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ Ħ āđĉĥĞú ę āđĕčÃ

)בראשית ב ,ד(
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רש”י מביא את המדרש ,שמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולמ במידת הדינ.
כלומר ,ללא אפשרות <ליחה ומחילה .כשראה הקב”ה שאינ העולמ יכול להתקיימ
באופנ הזה ,שיתפ עמו מידת הרחמימ.
הקושי בפירוש הזה ,מובנ מאליו .האמ הקב”ה לא ידע זאת מראש? מדוע
מלכתחילה לא שיתפ מידת רחמימ בדינ?
חז”ל התכוונו לרמוז על שתי הרמות בעיצוב בריאת היקומ .חוקי הטבע וחוקי
המו<ר והבחירה החופשית.
על פי ההקדמה הזאת ,יתגלה פירושו של הפ<וק הראשונ.

ăø
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČý đø ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĦČý ęĕĐāü ĘąČù ČĤĀ čă Ā ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý čÃ

)בראשית א ,א(

אשית נ<מכת למילה הבאה כגונ  ÃĖĜĎď ĦĕĥČĤÃכפי שמפרש
גמ אמ המילה ְּב ֵר ִ
רש”י ,עדיינ אפשר לומר שכוונת התורה היא :בראשית ]הכול[ ,ברא אלוקימ את
השמימ ואת הארצ.
אכ אז תתעורר שאלת השאלות .האמ השמימ נבראו ביומ הראשונ? והרי השמימ
נבראו ביומ השני ולפניהמ קדמו המימ והאור!
משומ ככ פירש רש”י ”בראשית ברוא )בריאת( אלוקימ שמימ וארצ ,והארצ הייתה
תוהו ובוהו וכו’.
אולמ ,על פי ההקדמה שהקדמנו ,נוכל לפרש את הפ<וק הראשונ בתורה באופנ
הבא:
בראשית הכול ,ברא אלוקימ את השמימ ואת הארצ .כלומר זו הקדמה כללית
לכל מה שייאמר בששת ימי הבריאה .ה’ יי<ד בתחילה את חוקי הטבע תחת שמ
אלוקימ ורק אח”כ גילה את חוקי המו<ר והרצונ החופשי בשמ הוויה.
ששת ימי בראשית מתאפיינימ בחוקי טבע חד משמעיימ ,שאינמ משתנימ ואינמ
מאפשרימ שומ חריגה ,גמ לא הקלה שבקלות ,וזוהי כוונת חז”ל באמרמ מידת
הדינ.
חוק הכבידה )משיכת כדור הארצ( למשל ,פועל בכל זמנ ובכל מזג אוויר ולא ניתנ
לח<ומ אותו בשומ צורה שהיא.
גמ באדמ יש חלקימ פנימיימ רבימ כמו מוח ,לב ,ריאות ומעיימ ,הפועלימ תחת
בקרה אוטומטית ואינמ תחת שליטה רצונית .מרגע היצירה מקבל הלב הוראה
מגבוה לפעול ,ואינ הוא מפ<יק את פעולתו אפילו לרגע עד <ופ החיימ.
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הפרשה השנייה החוזרת על השתלשלות הבריאה מתייח3ת ליכולת הרצונ החופשי
של האדמ .שרירימ רצוניימ ומחשבה רצונית המ רובד גבוה ,הבנוי על הרובד
הראשונ .משומ ככ ,בפרשה השנייה מופיע שמ הוויה המצטרפ אל שמ ’אלוקימ’.
זוהי ה3יבה ,שרק בפרשה השנייה מופיע הצו האלוקי על האדמ .צו ,שאמ האדמ
ירצה ,יוכל ל3רב לו.
כמו כנ ,בפרשה השנייה מופיעה אפשרות בחירת האישה על ידי אדמ הראשונ .כל
זה מרמז ,שרק ברובד הזה ,שבו מופיע שמ הוויה ,נוצרה היכולת להפעיל שרירימ
ומוח בצורה רצונית ולא כפייתית .אילו היה מופיע הצו האלוקי שלא לאכול מעצ
הדעת בפרשה הראשונה ,היה זה כאילו כתוב ’ויאמר אלוקימ יהי אור’ .כלומר,
ללא שומ יכולת התנגדות.

חטא הארצ
הדברימ שכתבנו לעיל פותרימ את אחת התעלומות הגדולות.
מפתיע מאוד לגלות פער בינ ציווי ה’ לבינ ביצועו .זה התרחש ביומ השלישי
לבריאה:
הציווי המקורי היה ככ:

ÃĕĤü Ġø ă Đĥ
ĉ þ āĞ ĕĤü Ġø ă ġĞý ...ġĤþ ČĀ ĐĀ Čĥý Ĉ ďø ĦÃăÿ
.”ĕĤü Ġø ă Đĥ
והביצוע היהĉ þ āĞ ġĞý đø ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ČĢý āđĦă đÃÿ :

)בראשית א ,יא-יב(

כלומר ,בניגוד לציווי שהעצ עצמו יהיה אכיל ובטעמ הפרי ,הביצוע היה חלקי
בלבד .העצ עצמו נשאר ללא טעמ .ככ מפרש רש”י על פי דברי רבותינו:

ĕĤĠĐ ĐĚ :ĤĚČ ĐÃčģĐĥ ,ĕđđĕĢĐ ĘĞ ĐĤčĞ (ġĤČĐ)ĥ ĤĚđČ ęđĘĥ ěč ĐďđĐĕ ĕčĤÃ
)בראשית רבה ה ,ט(
.Ã...ěė ĐĦĥĞ ČĘ ČĕĐđ ĘėČĜ ġĞĐ ğČ ĘėČĜ
הקושי הוא גדול מאוד.
הרי אינ לאדמה בחירה חופשית ולא כוח התנגדות לצו ה’ ,אינ לה דעה עצמאית
ואינ לה רצונ .איכ ייתכנ שתמרה את פי ה’?
התשובה לשאלה הזאת ֻמ ַ ּנ ַחת בהשתלשלות השנייה של 3יפור הבריאה:

ÅĐ ĤĕĔü Ěø Đü ČāĘ ĕėă ü ēĚĀ Ģø ĕü ęĤþ Ĕþ Đďþ ĥ
ĉ Ā ă Đÿ čĥ
ĉ þ Ğý ĘėĀ đø ġĤþ ČĀ čĀ Đĕþ Đø ĕü ęĤþ Ĕþ Đďþ ĥ
ĉ Ā ă Đÿ ēĕÿ ĥ
ĉ ü ĘāėđÃø
)בראשית ב ,ה(
.ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ďāčĞú Ęÿ ěĕü Čÿ ęďĀ ČĀ đø ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ ęĕĐāü ĘąČù
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čĥ
הפ7וק הזה 7ותר לכאורה את הנאמר ביומ השלישיĉ þ Ğý Čĥþ Ĉ ďþă ġĤþ ČĀ ĐĀ ČĢý āđĦă đÃÿ :
)בראשית א ,יב(”!
את השאלה הזאת ,שואל רב א7י בגמרא ,ומשיב:

ĥģĕčđ ěđĥČĤĐ ęďČ Ččĥ ďĞ ,ĞģĤģĐ ēĦĠ ĘĞ đďĚĞđ ęĕČĥď đČĢĕĥ ďĚĘĚÃ
Ęĥ ěĦĘĕĠĦĘ ĐđđČĦĚ ĐÃčģĐĥ ĖďĚĘĘ .đēĚĕĢđ ęĕĚĥĎ đďĤĕđ ęĕĚēĤ ęĐĕĘĞ
)חולינ (:7
.ÃęĕģĕďĢ
הפירוש הזה מדויק מאוד.
הפ7וק הזה הוא חלק מנ הפרשה השנייה שבה מופיע שמ הוויה בצירופ לשמ
אלוקימ ,והמורה על רצונ עצמאי ובחירה חופשית .כלומר ,הבריאה הראשונית של
הצמחייה הייתה ביומ השלישי וזה חוק טבע .אכ גידול הצמחייה ,מתאפשר רק על
ידי תפילה המחוללת גשמ.
יוצא אפוא ,שהגידול של העשבימ והאילנות התחולל ביומ השישי ,אחרי ירידת
הגשמ ,בעקבות תפילתו של אדמ הראשונ.
התפילה הזאת לא הייתה מושלמת ולכנ העצ לא צמח כפי שה’ ציווה .כלומר ,זה
אינו כישלונ של האדמה אלא כישלונו של האדמ הבחירי.
משומ ככ ,כשחטא האדמ ועבר על הציווי המפורש של עצ הדעת ,נאמר בעונשו:

.ÃĖĀ Ĥþ đă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĐĤĀ đă ĤČÃú

)בראשית ג ,יז(

כלומר ,הארצ מתקללת מ7יבת כישלונו של האדמ ולא בגלל כישלונה שלה.
צירופ שמ הוויה לשמ אלוקימ בפרק ב’ בבראשית ,מלמד כי רק שילוב בינ חוקי
ההוויה לחוקי הטבע ,היא הדרכ שבה בחר ה’ ,להנהיג בה את העולמ.

