דרומא
כ"א חשון תשס"ז

– בית מדרש לסטודנטים

 12נובמבר 2006

בריאת האדם
באופן טבעי משמשת דמותו של אדם הראשון מודל לחינת מהותו של האדם בעולם .בדפים הבאים ננסה
ללמוד כיצד ראו חז"ל את אופיו ומהותו של האדם דרך תיאורם את דמותו של אדם הראשון ותשובותיהם
לשאלות שונות כגון :כיצד נברא אדם ? מתי הוא נברא? מה היה גודלו? למה נברא יחידי? ועוד.
א .קראו את הפסוקים בתורה המתארים את בריאת האדם.
כיצד הוא נברא? מתי? מה תפקידו ייעודו? מה ייחודו ביחס לשאר הברואים?
האם מהתורה עולה תיאור אחיד או תיאורים שונים וסותרים?
 .1בראשית פרק א
יע ַה ָשּׁ ָמיִ ם) :כא( ַויּ ְִב ָרא
אָרץ ַעל ְפּנֵי ְר ִק ַ
ְעוֹפף ַעל ָה ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה וְ עוֹף י ֵ
ִשׁ ְרצוּ ַה ַמּ ִים ֶשׁ ֶרץ נ ֶ
אמר ֱאל ִֹהים י ְ
)כ( ַויֹּ ֶ
ֵהם וְ ֵאת ָכּל עוֹף ָכּנָף ְל ִמינֵהוּ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ֲא ֶשׁר ָשׁ ְרצוּ ַה ַמּ ִים ְל ִמינ ֶ
ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ַתּנִּ ינִ ם ַהגְּ ד ִֹלים וְ ֵאת ָכּל נ ֶ
אָרץ:
ַמּים וְ ָהעוֹף י ִֶרב ָבּ ֶ
וּמ ְלאוּ ֶאת ַה ַמּ ִים ַבּיּ ִ
וּרבוּ ִ
ַויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ִכּי טוֹב) :כב( ַוי ְָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר ְפּרוּ ְ
ָר ֶמשׂ
ֶפשׁ ַחיָּה ְל ִמינָהּ ְבּ ֵה ָמה ו ֶ
אָרץ נ ֶ
תּוֹצא ָה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֵ
ישׁי :פ )כד( ַויּ ֶ
)כג( ַוי ְִהי ֶע ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר יוֹם ֲח ִמ ִ
ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶאת ַחיַּת ָה ֶ
וְ ַח ְיתוֹ ֶא ֶרץ ְל ִמינָהּ ַוי ְִהי ֵכן) :כה( ַויּ ַ
אָרץ ְל ִמינָהּ וְ ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ וְ ֵאת ָכּל ֶר ֶמשׂ
מוּתנוּ וְ י ְִרדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם
אָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ַע ֶשׂה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים נ ֲ
ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵהוּ ַויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ִכּי טוֹב) :כו( ַויּ ֶ
אָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ
אָרץ) :כז( ַויּ ְִב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֶ
אָרץ ְ
וּב ָכל ָה ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ַ
ְ
וּרבוּ
ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹהים ְפּרוּ ְ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ָבּ ָרא א ָֹתם) :כח( ַוי ְָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָבּ ָרא אֹתוֹ ז ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים
אָרץ) :כט( ַויּ ֶ
וּב ָכל ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַעל ָה ֶ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ְ
וּרדוּ ִבּ ְדגַת ַהיָּם ְ
אָרץ וְ ִכ ְב ֻשׁ ָה ְ
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
ִ
ָרע ָל ֶכם
אָרץ וְ ֶאת ָכּל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר בּוֹ ְפ ִרי ֵעץ ז ֵֹר ַע ז ַ
ֶרע ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ֶ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֶאת ָכּל ֵע ֶשׂב ז ֵֹר ַע ז ַ
ִהנֵּה נ ַ
ֶרק
ֶפשׁ ַחיָּה ֶאת ָכּל י ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר בּוֹ נ ֶ
רוֹמשׂ ַעל ָה ֶ
וּלכֹל ֵ
וּל ָכל עוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ְ
אָרץ ְ
וּל ָכל ַחיַּת ָה ֶ
אָכ ָלה) :ל( ְ
י ְִהיֶה ְל ְ
אָכ ָלה וַיְ ִהי ֵכן) :לא( ַויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ִהנֵּה טוֹב ְמאֹד ַוי ְִהי ֶע ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי:
ֵע ֶשׂב ְל ְ
בראשית פרק ב
יח ַה ָשּׂ ֶדה
אָרץ ְבּ ִה ָבּ ְראָם ְבּיוֹם ֲעשׂוֹת ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמ ִים) :ה( וְ כֹל ִשׂ ַ
תוֹלדוֹת ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ָה ֶ
)ד( ֵא ֶלּה ְ
אָדם אַ ִין ַל ֲעבֹד ֶאת
אָרץ וְ ָ
אָרץ וְ ָכל ֵע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה ֶט ֶרם י ְִצ ָמח ִכּי לֹא ִה ְמ ִטיר ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ַעל ָה ֶ
ֶט ֶרם י ְִהיֶה ָב ֶ
אָדם ָע ָפר ִמן
יצר ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
אָרץ וְ ִה ְשׁ ָקה ֶאת ָכּל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה) :ז( ַו ִיּ ֶ
ַע ֶלה ִמן ָה ֶ
ָה ֲא ָד ָמה) :ו( וְ ֵאד י ֲ
ָשׂם ָשׁם
ִטּע ְידֹוָד ֱאל ִֹהים גַּן ְבּ ֵע ֶדן ִמ ֶקּ ֶדם ַויּ ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה) :ח( ַויּ ַ
אָדם ְלנ ֶ
אַפּיו ִנ ְשׁ ַמת ַח ִיּים ַוי ְִהי ָה ָ
ָה ֲא ָד ָמה ַו ִיּ ַפּח ְבּ ָ
ֶח ָמד ְל ַמ ְר ֶאה וְ טוֹב ְל ַמ ֲא ָכל וְ ֵעץ ַה ַח ִיּים
ַצ ַמח ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָכּל ֵעץ נ ְ
ָצר) :ט( ַויּ ְ
אָדם ֲא ֶשׁר י ָ
ֶאת ָה ָ
אשׁים:
אַר ָבּ ָעה ָר ִ
וּמ ָשּׁם י ִָפּ ֵרד וְ ָהיָה ְל ְ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת ַהגָּן ִ
ָרע) :י( וְ נ ָ
תוֹך ַהגָּן וְ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
ְבּ ְ
אָרץ ַה ִהוא טוֹב ָשׁם
ֲהב ָה ֶ
ָהב) :יב( וּז ַ
ילה ֲא ֶשׁר ָשׁם ַהזּ ָ
)יא( ֵשׁם ָה ֶא ָחד ִפּישׁוֹן הוּא ַהסּ ֵֹבב ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ַה ֲחוִ ָ
ישׁי
סּוֹבב ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ כּוּשׁ) :יד( וְ ֵשׁם ַה ָנּ ָהר ַה ְשּׁ ִל ִ
ָהר ַה ֵשּׁנִ י גִּ יחוֹן הוּא ַה ֵ
ַה ְבּד ַֹלח וְ ֶא ֶבן ַהשּׁ ַֹהם) :יג( וְ ֵשׁם ַהנּ ָ
אָדם ַויַּנִּ ֵחהוּ ְבגַן ֵע ֶדן
ִקּח ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
יעי הוּא ְפ ָרת) :טו( ַויּ ַ
ָהר ָה ְר ִב ִ
ִח ֶדּ ֶקל הוּא ַהה ֵֹל ְך ִק ְד ַמת אַשּׁוּר וְ ַהנּ ָ
וּמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב
ֹאכל) :יז( ֵ
אָדם ֵלאמֹר ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן אָכֹל תּ ֵ
ְצו ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָ
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ) :טז( ַוי ַ
ְל ָע ְב ָדהּ ְ
אָדם ְל ַבדּוֹ
ֹאמר ְידֹוָד ֱאל ִֹהים לֹא טוֹב ֱהיוֹת ָה ָ
ֹאכל ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ָך ִמ ֶמּנּוּ מוֹת ָתּמוּת) :יח( ַויּ ֶ
ָרע לֹא ת ַ
וָ
אָדם
ָבא ֶאל ָה ָ
ִצר ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָכּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵאת ָכּל עוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ַויּ ֵ
ֶא ֱע ֶשׂה לּוֹ ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ) :יט( ַויּ ֶ
אָדם נֶ
ִל ְראוֹת ַמה יּ ְִק ָרא לוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר י ְִק ָרא לוֹ ָה ָ
אָדם ֵשׁמוֹת ְל ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה
ֶפשׁ ַחיָּה הוּא ְשׁמוֹ):כ( ַויּ ְִק ָרא ָה ָ
אָדם
ַפּל ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעל ָה ָ
אָדם לֹא ָמ ָצא ֵעזֶר ְכּנֶגְ דּוֹ) :כא( ַויּ ֵ
וּל ָ
וּלכֹל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ְ
וּלעוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ְ
ְ
אָדם
ִבן ְידֹוָד ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ֵצּ ָלע ֲא ֶשׁר ָל ַקח ִמן ָה ָ
אַחת ִמ ַצּ ְלע ָֹתיו ַויּ ְִסגֹּר ָבּ ָשׂר ַתּ ְח ֶתּנָּה) :כב( ַויּ ֶ
ִקּח ַ
ישׁן ַויּ ַ
ַו ִיּ ָ
ִקּ ֵרא ִא ָשּׁה ִכּי
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי ְלזֹאת י ָ
אָדם זֹאת ַה ַפּ ַעם ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי ָ
ֹאמר ָה ָ
אָדם) :כג( ַויּ ֶ
ְל ִא ָשּׁה ַוי ְִב ֶא ָה ֶאל ָה ָ
אָביו וְ ֶאת ִאמּוֹ וְ ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָהיוּ ְל ָב ָשׂר ֶא ָחד) :כה( ַויּ ְִהיוּ
ַעזָב ִאישׁ ֶאת ִ
ֻק ָחה זֹּאת) :כד( ַעל ֵכּן י ֲ
ֵמ ִאישׁ ל ֳ
אָדם וְ ִא ְשׁתּוֹ וְ לֹא ִי ְתבּ ָֹשׁשׁוּ:
רוּמּים ָה ָ
ֵיהם ֲע ִ
ְשׁנ ֶ
ב .המדרש הבא דן במעמדו של האדם ביחס לשאר הבריאה ,סביב השאלה מתי נברא האדם.
 .2בראשית רבה )תיאודור-אלבק( פרשה ח ד"ה א )כו( ויאמר
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ויאמר אלהים נעשה אדם וגו' .ר' יוחנן פתח אחור וקדם צרתני וגו' )תהלים קלט ה(, ...
אמר ר' לעזר אחור למעשה יום אחרון וקדם למעשה יום אחרון ,היא דעתיה דר' לעזר )כלומר דברי ר'
לעזר הללו ,תואמים את דבריו הבאים (:דאמר ר' לעזר תוצא הארץ נפש וגו' )בראש' א כד( זו רוחו
שלאדם הראשון,
ר' שמעון בן לקיש אמר אחור למעשה יום אחרון וקדם למעשה יום ראשון ,היא דעתיה דר' שמעון בן
לקיש דאמר ר' שמעון בן לקיש ורוח אלהים מרחפת )שם /בראשית /א ב( זו רוחו שלאדם הראשון היך
דאת אמר )זהו שכתוב( ונחה עליו רוח י"י וגו' )ישעיה יא ב( ,
אמר רב נחמן אחור לכל המעשים וקדם לעונשין,
אמר ר' שמואל בר' תנחום אף קילוסו אינו אלא באחרונה ה"ה הללויה הללו את י"י מן השמים כל עניינא
עד חוק נתן ולא יעבור ואחר כך הללו את י"י מן הארץ וגו' ואחר כך מלכי ארץ וגו' )תהלים קמח א  -יא( ,
אמר ר' שמליי כשם שקילוסו אינו אלא אחר בהמה חיה ועוף כך ברייתו אינו אלא אחר בהמה חיה ועוף,
בתחילה ויאמר אלהים ישרצו המים וגו' ואחר כולם נעשה אדם וגו'.
בראשית פרק א פסוק ב
רוּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְפּנֵי ַה ָמּיִ ם:
אָרץ ָהיְ ָתה תֹהוּ ָובֹהוּ וְ ח ֶֹשׁ ְך ַעל ְפּנֵי ְתהוֹם וְ ַ
וְ ָה ֶ
ישעיהו פרק יא
רוּח ַדּ ַעת
בוּרה ַ
וּג ָ
רוּח ֵע ָצה ְ
וּבינָה ַ
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
רוּח יְ דֹוָד ַ
ָחה ָע ָליו ַ
ֵצר ִמ ָשּׁ ָר ָשׁיו יִ ְפ ֶרה) :ב( וְ נ ָ
ָצא ח ֶֹטר ִמ ֵגּזַע יִ ָשׁי וְ נ ֶ
)א( וְ י ָ
יח:
יוֹכ ַ
ַה ִריחוֹ ְבּיִ ְראַת ְידֹוָד וְ לֹא ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו יִ ְשׁפּוֹט וְ לֹא ְל ִמ ְשׁ ַמע אָזְ נָיו ִ
וְ יִ ְראַת יְ דֹוָד) :ג( ו ֲ
תהלים פרק קמח
אָכיו ַה ְללוּהוּ ָכּל >צבאו< ְצ ָבאָיו ) :ג(
רוֹמים) :ב( ַה ְללוּהוּ ָכל ַמ ְל ָ
)א( ַה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֶאת יְ דֹוָד ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ְללוּהוּ ַבּ ְמּ ִ
כּוֹכ ֵבי אוֹר) :ד( ַה ְללוּהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִ ם וְ ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמיִ ם) :ה( יְ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם
ָר ַח ַה ְללוּהוּ ָכּל ְ
ַה ְללוּהוּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
אָרץ ַתּ ִנּ ִינים וְ ָכל
ַעבוֹר) :ז( ַה ְללוּ ֶאת יְ דֹוָד ִמן ָה ֶ
ָתן וְ לֹא י ֲ
עוֹלם ָחק נ ַ
ידם ָל ַעד ְל ָ
ַע ִמ ֵ
יְ דֹוָד ִכּי הוּא ִצוָּה וְ ִנ ְב ָראוּ) :ו( ַויּ ֲ
רוּח ְס ָע ָרה ע ָֹשׂה ְד ָברוֹ) :ט( ֶה ָה ִרים וְ ָכל ְגּ ָבעוֹת ֵעץ ְפּ ִרי וְ ָכל ֲא ָרזִ ים) :י( ַה ַחיָּה וְ ָכל
וּב ָרד ֶשׁ ֶלג וְ ִקיטוֹר ַ
ְתּהֹמוֹת) :ח( ֵאשׁ ָ
חוּרים וְ גַם ְבּתוּלוֹת זְ ֵק ִנים ִעם
אָרץ) :יב( ַבּ ִ
ְבּ ֵה ָמה ֶר ֶמשׂ וְ ִצפּוֹר ָכּנָף) :יא( ַמ ְל ֵכי ֶא ֶרץ וְ ָכל ְל ֻא ִמּים ָשׂ ִרים וְ ָכל שׁ ְֹפ ֵטי ֶ
ידיו
ָרם ֶק ֶרן ְל ַעמּוֹ ְתּ ִה ָלּה ְל ָכל ֲח ִס ָ
ְנ ָע ִרים) :יג( יְ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ דֹוָד ִכּי ִנ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ ְל ַבדּוֹ הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ ם) :יד( ַויּ ֶ
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ְקרֹבוֹ ַה ְללוּ יָהּ:

-

-

ר' אלעזר ור' שמעון בן לקיש חולקים זה על זה – במה? מי מהם מעריך יותר את האדם?
בילקוט שמעוני מבוא נוסח אחר לדברי ריש לקיש:
ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז ד
ורוח אלהים מרחפת זה רוחו של משיח דכתיב ונחה עליו רוח ה'
איזה נוסח ניראה לכם הגיוני יותר?
מה משמעות השאלה האם האדם מקלס )מהלל ומשבח( את בוראו לפני שאר העולם או אחריו?

ג .האם האדם נברא ראשון או אחרון?
 מה עולה מהמקרא? מדוע נברא האדם בסוף לפי הדעות השונות: .3תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד א
תנו רבנן :אדם נברא בערב שבת ,ומפני מה  -שלא יהו מינים אומרים שותף היה לו להקדוש ברוך הוא
במעשה בראשית.
דבר אחר :שאם תזוח דעתו עליו אומר לו :יתוש קדמך במעשה בראשית.
דבר אחר :כדי שיכנס למצוה מיד.
דבר אחר :כדי שיכנס לסעודה מיד .משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן ,והתקין סעודה ,ואחר כך
הכניס אורחין ,שנאמר )משלי ט'( חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה .טבחה טבחה מסכה יינה אף
ערכה שלחנה .שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת.
חכמות בנתה ביתה  -זו מידתו של הקדוש ברוך הוא ,שברא את כל העולם כולו בחכמה .חצבה עמודיה
שבעה  -אלו שבעת ימי בראשית ,טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה  -אלו ימים ונהרות וכל צורכי
עולם .שלחה נערתיה תקרא  -זה אדם וחוה.
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משלי פרק ט
יה
ַערֹ ֶת ָ
יה ִשׁ ְב ָעה) :ב( ָט ְב ָחה ִט ְב ָחהּ ָמ ְס ָכה יֵינָהּ אַף ָע ְר ָכה ֻשׁ ְל ָחנָהּ) :ג( ָשׁ ְל ָחה נ ֲ
מּוּד ָ
יתהּ ָח ְצ ָבה ַע ֶ
)א( ָח ְכמוֹת ָבּ ְנ ָתה ֵב ָ
ַפּי ְמר ֵֹמי ָק ֶרת:
ִת ְק ָרא ַעל גּ ֵ

ד .מעמדו של אדם הראשון
 מה משמעות המימדים הענקיים שמעניקים חכמים לאדם הראשון? מהו המסר שמנסה המדרש להעביר על מהותו ועוצמתו של האדם? .4תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד א
תניא ,היה רבי מאיר אומר :אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו ,שנאמר +תהלים קל"ט +גלמי
ראו עיניך) ,וכתיב +דברי הימים ב' ט"ז +כי ה' עיניו משטטות בכל הארץ( .אמר רב אושעיא משמיה
דרב :אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ,ואבריו משאר ארצות... .
שם עמוד ב
אמר רמי בר חמא :אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה ,שנאמר +תהלים מ"ט+
נמשל כבהמות נדמו.
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לבראות את האדם ,ברא כת אחת של מלאכי
השרת ,אמר להם :רצונכם ,נעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו :רבונו של עולם ,מה מעשיו? אמר להן :כך
וכך מעשיו ,אמרו לפניו :רבונו של עולם +תהלים ח' +מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ,הושיט
אצבעו קטנה ביניהן ושרפם .וכן כת שניה .כת שלישית אמרו לפניו :רבונו של עולם ,ראשונים שאמרו
לפניך  -מה הועילו? כל העולם כולו שלך הוא ,כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך  -עשה .כיון שהגיע
לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלין ,אמרו לפניו :רבונו של עולם ,לא יפה אמרו
ראשונים לפניך? אמר להן+ :ישעיהו מ"ו +ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל וגו'.
אמר רב יהודה אמר רב :אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה ,שנאמר +דברים ד' +למן היום אשר
ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ,כיון שסרח  -הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו ,שנאמר
+תהלים קל"ט +אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה.
אמר רבי אלעזר :אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היה ,שנאמר ,למן היום אשר ברא אלהים אדם על
הארץ ולמקצה השמים עד קצה השמים ,כיון שסרח  -הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו ,שנאמר
אחור וקדם צרתני וגו'.
קשו קראי אהדדי?! )הפסוק בדברים ד' סותר את עצמו(  -אידי ואידי חדא מידה היא) .כלומר ,המרחק
מסוף העולם ועד סופו ומהארץ ועד הרקיע הוא אותו גודל(
תהלים פרק מט פסוק יג
יקר ַבּל י ִָלין ִנ ְמ ַשׁל ַכּ ְבּ ֵהמוֹת ִנ ְדמוּ:
אָדם ִבּ ָ
וְ ָ
ישעיהו פרק מו פסוק ד
ַא ַמ ֵלּט:
ַא ִני ֶא ְסבֹּל ו ֲ
ַא ִני ֶא ָשּׂא ו ֲ
יתי ו ֲ
יבה ֲא ִני ֶא ְסבֹּל ֲא ִני ָע ִשׂ ִ
וְ ַעד זִ ְקנָה ֲא ִני הוּא וְ ַעד ֵשׂ ָ
דברים פרק ד פסוק לב
וּל ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַעד ְק ֵצה
אָרץ ְ
אָדם ַעל ָה ֶ
ֶיך ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ָ
ָמים ִראשׁ ִֹנים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנ ָ
ִכּי ְשׁאַל נָא ְלי ִ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם ֲה ִנ ְהיָה ַכּ ָדּ ָבר ַהגָּדוֹל ַהזֶּה אוֹ ֲה ִנ ְשׁ ַמע ָכּמֹהוּ:
תהלים פרק קלט פסוק ה
ַתּ ֶשׁת ָע ַלי ַכּ ֶפּ ָכה:
ָק ֶדם ַצ ְר ָתּ ִני ו ָ
אָחוֹר ו ֶ

 .5פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פרשה ד ד"ה ד"א מי כהחכם
ד"א מי כהחכם )קהלת ח :א(  ,זה אדם הראשון ,דכת' אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יופי )יחזקאל
כח :יב(  .ומי יודע פשר דבר )קהלת שם /ח' , (/שפרש שמות לכל ,ויקרא האדם שמות וג' )בראשית ב:
כ(  .חכמת אדם תאיר פניו )קהלת שם /ח' , (/ר' לוי בשם ר' שמע' בן מנס' /שמעון בן מנסיה /תפוח
עקיבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה .ואל תתמה ,בנוהג שבעולם אדם עושה לו שני דיסקרין,
אחד לו ואחד לבן ביתו ,שלמי הוא עושה נאה לא שלו ,כך אדם הראשון נברא לתשמישו של הקב"ה ,וגלגל
חמה נברא לתשמישן של בריות ,לא כל שכן יהי תפוח עקיבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמה .ומה אם
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מהי דמות אדם הראשון המוצגת במדרש? מה ההסבר לכך?

סכמו :כנגד אילו תפיסות ביחס לאדם מהותו ומעמדו יוצאים המדרשים?
ה .יחס לגוף
 .6בראשית פרק א
אָרץ
וּב ָכל ָה ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמ ִים ַ
מוּתנוּ וְ י ְִרדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם ְ
אָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ַע ֶשׂה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים נ ֲ
)כו( ַויּ ֶ
אָרץ:
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֶ
ְ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ָבּ ָרא א ָֹתם:
אָדם ְבּ ַצ ְלמוֹ ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָבּ ָרא אֹתוֹ ז ָ
)כז( ַויּ ְִב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
מהו צלם לתפיסתו של הלל?
 .7מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ל ד"ה וכל מעשיך
וכל מעשיך יהיו לשם שמים כהלל .כשהיה הלל יוצא למקום היו אומרים לו להיכן אתה הולך .לעשות
מצוה אני הולך .מה מצוה הלל .לבית הכסא אני הולך .וכי מצוה היא זו .אמר להן הן .בשביל שלא
יתקלקל הגוף .איכן אתה הולך הלל .לעשות מצוה אני הולך מה מצוה הלל .לבית המרחץ אני הולך .וכי
מצוה היא זו .אמר להן הן .בשביל לנקות את הגוף .תדע לך שהוא כן מה אם אוקיינות העומדות בפלטיות
של מלכים הממונה עליהם להיות שפן וממרקן המלכות מעלה לו סלירא בכל שנה ושנה ולא עוד אלא
שהוא מתגדל עם גדולי המלכות .אנו שנבראנו בצלם ודמות שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם
)בראשית ט' ו'( על אחת כמה וכמה .שמאי לא היה אומר כך אלא יעשה ]נעשה[ חובותינו עם הגוף הזה:

ו .נברא יחידי
 מהם הסברים השונים לכך שאדם נברא יחידי מה הקשר בין הסברים אלו לבין המדרשים שראינו קודם על גודלו של אדם הראשון? .8תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד א
לפיכך כו' .תנו רבנן :אדם יחידי נברא ,ומפני מה  -שלא יהו מינים אומרין :הרבה רשויות בשמים .דבר
אחר :מפני הצדיקים ומפני הרשעים .שלא יהו הצדיקים אומרים :אנו בני צדיק ,ורשעים אומרים :אנו בני
רשע .דבר אחר :מפני המשפחות ,שלא יהו משפחות מתגרות זו בזו .ומה עכשיו שנברא יחיד  -מתגרות,
נבראו שנים  -על אחת כמה וכמה .דבר אחר :מפני הגזלנין ומפני החמסנין .ומה עכשו שנברא יחידי -
גוזלין וחומסין ,נבראו שנים  -על אחת כמה וכמה .ולהגיד גדולתו כו' .תנו רבנן :להגיד גדולתו של מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא; שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד  -וכולן דומין זה לזה ,אבל
הקדוש ברוך הוא טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון  -ואין אחד מהן דומה לחבירו ,שנאמר +איוב
ל"ח +תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש .ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה ,שלא יראה אדם
דירה נאה ואשה נאה ויאמר שלי היא ,שנאמר +איוב ל"ח +וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר.
 .9משנה מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה
לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא
וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא
יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהו מינין אומרים הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של
הקדוש ברוך הוא שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקדוש
ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב
לומר בשבילי נברא העולם ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר )ויקרא ה'( והוא עד או
ראה או ידע אם לא יגיד וגומר ושמא תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה והלא כבר נאמר )משלי י"א(
באבוד רשעים רנה:
 -בכתבי היד של המשנה לא מופיעה המילה 'מישראל' .איזה נוסח נכון לדעתכם?

-4הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

דרומא

– בית מדרש לסטודנטים

-5הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

