
 

 תשרי תש"פבס"ד, 

 

 מאת יעל שלוסברג  בראשיתדבר תורה לפרשת                    

פרשת בראשית נפתחת בתיאור  נשגב של בריאת העולם עד בריאת האדם והשמתו בגן עדן 
 אך מסיימת במפח נפש גדול: 

י ד' )ה( ַוַיְרא ה כִּ ַעת ַרבָּ ם רָּ ָאדָּ ָאֶרץ הָּ ל בָּ בוֹ  ַמְחְשֹבת ֵיֶצר ְוכָּ ל ַרע ַרק לִּ  :ַהיֹום כָּ

נֶָּחם( ו) י ד' ַויִּ ה כִּ שָּ ם ֶאת עָּ ָאדָּ ָאֶרץ הָּ ְתַעֵצב בָּ בוֹ  ֶאל ַויִּ  :לִּ

ם ֶאת ֶאְמֶחה ד' ַוֹיאֶמר( ז) ָאדָּ י ֲאֶשר הָּ אתִּ רָּ ה ְפֵני ֵמַעל בָּ מָּ ֲאדָּ ם הָּ ה ַעד ֵמָאדָּ  ְוַעד ֶרֶמש ַעד ְבֵהמָּ
ם עֹוף יִּ מָּ י ַהשָּ י כִּ ַחְמתִּ י נִּ ם כִּ יתִּ   :ֲעשִּ

 מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. הקב"ה לא רואה טוב לעולם אלא בהכחדת המפעל כולו. 

 כמעט כולו. 

א נקודת אור אחת מבליחה בסוף הפרשה וממנה יבנה העולם מחדש: ְוֹנחַ  צָּ  ד'. ְבֵעיֵני ֵחן מָּ

עיון בפרשה חושף אותנו לשרשרת הנפילות של האנושות המתהווה, שרשרת המביאה 
 ת לשטוף את העולם במבול, וראשונה להם חטא אדם וחוה בגן עדן.להכרעה האלוקי

רבות נכתב על מהות החטא ולא בכך נרחיב כאן אלא דווקא באפשרות התיקון שמניח 
 הקב"ה לפתחם של אדם וחוה למרות חטאם.

ה, לפיה  ידועה בחסידות הפרשנות לשאלת הקב"ה את אדם הראשון מיד לאחר החטא  ַאֶיכָּ
לטלטל את האדם בשאלה קיומית על מצבו הרוחני עכשיו לאחר החטא. אך הקב"ה מנסה 

האדם כידוע מתחמק מלקבל על עצמו אחריות לחטא ונענש. שתי מערכות של עונש אנו 
פוגשים בפרק ג בבראשית. הראשונה המופנית באופן ספציפי לכל אחד מהשותפים בחטא 

 ומותאמת למהותו המיוחדת: 

ים ד' אֶמר: )יד( ַויֹ העונש לנחש ש ֶאל ֱאֹלהִּ י ַהנָּחָּ יתָּ  כִּ שִּ ה ָארּור ֹזאת עָּ ל ַאתָּ כָּ ה... מִּ  ַעל ַהְבֵהמָּ
ר ֵתֵלְך ְגֹחְנָך פָּ ל ֹתאַכל ְועָּ ה :ַחֶייָך ְיֵמי כָּ ית )טו( ְוֵאיבָּ שִּ ה ּוֵבין ֵביְנָך אָּ שָּ אִּ ּה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין הָּ  ַזְרעָּ
ה ֹראש ְישּוְפָך הּוא ֵקב ְתשּוֶפנּו ְוַאתָּ  :עָּ

ה : )טז( ֶאלהעונש לאשה שָּ אִּ ה ָאַמר הָּ ְצבֹוֵנְך ַאְרֶבה ַהְרבָּ י ְבֶעֶצב ְוֵהֹרֵנְך עִּ ים ֵתְלדִּ נִּ יֵשְך ְוֶאל בָּ  אִּ
ֵתְך ל ְוהּוא ְתשּוקָּ ְמשָּ ְך יִּ  :בָּ

םוהעונש לאדם י ָאַמר : )יז( ּוְלָאדָּ ַמְעתָּ  כִּ ְשֶתָך ְלקֹול שָּ ן ַוֹתאַכל אִּ ֵעץ מִּ יָך ֲאֶשר הָּ יתִּ ּוִּ  ֵלאֹמר צִּ
ֶמנּו ֹתאַכל ֹלא ה מִּ ה ֲארּורָּ מָּ ֲאדָּ בֹון ַבֲעבּוֶרָך הָּ צָּ  ְוַדְרַדר )יח( ְוקֹוץ :ַחֶייָך ְיֵמי ֹכל ֹתאֲכֶלנָּה ְבעִּ



 

יחַ  ְך ַתְצמִּ ֶדה ֵעֶשב ֶאת ְוָאַכְלתָּ  לָּ ה ֶאל שּוְבָך ַעד ֶלֶחם ֹתאַכל ַאֶפיָך )יט( ְבֵזַעת :ַהשָּ מָּ ֲאדָּ י הָּ  כִּ
ֶמנָּה ְחתָּ  מִּ י לֻקָּ ר כִּ פָּ ה עָּ ר ְוֶאל ַאתָּ פָּ שּוב עָּ  :תָּ

המערכת השנייה של העונש לא כוללת את הנחש ומתייחסת לאדם וחווה יחדיו. הם 
  מגורשים לגן עדן ובפתחו מוצבת שמירה שלא תאפשר להם לשוב לשם:

ם ּו ד')כא( ַוַיַעש  ים ְלָאדָּ ֵשם: ֱאֹלהִּ ְתנֹות עֹור ַוַיְלבִּ ְשתֹו כָּ  ְלאִּ

ים ד' ַוְיַשְלֵחהּו( כג) ַגן ֱאֹלהִּ ה ֶאת ַלֲעֹבד ֵעֶדן מִּ מָּ ֲאדָּ ם לַֻקח ֲאֶשר הָּ שָּ   :מִּ

ם ֶאת ַוְיָגֶרש( כד) ָאדָּ ֶקֶדם ַוַיְשֵכן הָּ ים ֶאת ֵעֶדן ְלַגן מִּ ְתַהֶפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת ַהְכֻרבִּ ְשֹמר ַהמִּ  לִּ
ים ֵעץ ֶדֶרְך ֶאת   :ַהַחיִּ

: שילוח המחזקים זה את זהגירוש האדם מגן עדן מתואר באמצעות שני פעלים נרדפים 
הרבי מגור בפירושו שפת אמת לתורה מתעכב על הכפילות וקורא אותה באופן  .וגירוש
 שונה: 

 .שהקב"ה שלח את האדם לתקן את העולמות השפלים ןכם ופירוש וישלחהו הוא שליחות ג
 דןען בכח זה יתקן גם כל העולם וזהו וישלחהו מג דן,ען לו מקודם בג הובכח התקשרות שהי

)שפת  והתורה: דןען מראין לה מקודם הג בכל נשמה היורדת לעולם תובכשו לעבוד. וכמ
 אמת, בראשית, בראשית תרמ"ד( 

  
גירוש לאדם יש כאן אלא מהאופן בו קורא השפת אמת את הפסוקים יוצא שלא רק עונש 

לשני ההיבטים.  רומזים והפסוקים אכן גם שליחות המוטלת עליו עם גירושו מגן עדן.
הגירוש בא למנוע מצב של אכילה גם מעץ החיים ולכן כרוך בהשכנת להט החרב המתהפכת, 

ת על האדם מעתה "לתקן העולמות השפלים" עושה לו ואילו כהכנה לשליחות שתהיה מוטל
דהיינו מצייד אותו בכוח הדרוש למילוי שליחותו ו"מלביש" אותו, הקב"ה כתנות עור 

 בעולם. 
 

שהן  ומכוח כתנות העור מכוח החטא והשינוי שחל בו בעקבותיו מגורש האדם מגן עדן
"ההתקשרות שהיה לו מקודם בגן מייצגות את ו המתנה שהעניק לו הקב"ה ערב הגירוש

)כדברי רבי  להפוך עור לאור למלא שליחות בעולם. השליחות הזו עניינה הוא נשלח עדן"
כלומר להתמודד עם העולם הגשמי והארצי לתוכו  ,מאיר שבתורתו מצאו כתוב כתנות אור(

 –באמצעות כלים רוחניים. כלשון השפת אמת "לעבוד את האדמה  ולפתח אותו הוא גורש
 לעבוד עם האדמה". 

לשאת את לפיד האש לפני מחנה האנושות ולקרוא בשם  מוטלת מעתה השליחות על האדם
  .ד'

 


