האמונה באל אחד  -יֵשׁ אֶ חָ ד וְאֵ ין ֵשׁנִ י
בשנות הגלות הארוכות ,איבד העם היהודי את מולדתו
ישראל ,את בית המקדש ,הכהונה ,מלכות בית דוד
והקורבנות .על אף אובדנם של כל אלה ,שרדנו משום
שלא איבדנו את התורה ,את המוסר והמשפט שבה ואת
חוכמתה הרוחנית.
המילה "תורה" פירושה יותר מאשר "חוק" ואינה מילה
נרדפת לתנ"ך .המילה "תורה" נגזרת מן המילה "הוראה"
וּלהוֹרֹת ,אֶ תְ -בּנֵי
במובן הנחיה ולימוד .כמו שנאמרְ " :
י ְִשׂ ָראֵ ל" )ויקרא י ,י"א( .התורה היא מקור להוראה
טרנספורמטיבית המשפיעה על גוף ונפש.
בפרשת בראשית )בראשית א ,א – ו ,ח( צפון שיעור רוחני חשוב בארבע מילים המשמשות לתיאור בריאת
מוּתנוּ" )בראשית א ,כ"ו(.
ֲשׂה אָ ָדם ְבּצַ ְלמֵ נוּ כִּ ְד ֵ
האדם .בפסוק נכתבַ " :נﬠ ֶ
מוּתנוּ" מוכיחות
ֲשׂה אָ ָדם ְבּצַ ְלמֵ נוּ כִּ ְד ֵ
בקמפוס של קולג' אמריקאי התעמת איתי מסיונר וטען שהמילים " ַנﬠ ֶ
שהאדם נברא על ידי ריבוי של אלים .הפרכתי את טענתו הנוצרית והוכחתי כי התורה מצהירה שוב ושוב
על אחדותו המוחלטת של האל ,למשל בפסוקים "אֵ ין עוֹדִ ,מ ְלּבַ דּוֹ" )דברים ד ,ל"ה(",אֲ ִני ִראשׁוֹן וַאֲ ִני אַ חֲ רוֹן,
וּמבַּ ְלﬠָ ַדי אֵ ין אֱ �הים" )ישעיהו מ"ד ,ו(.
ִ
פסוקים אלה מלמדים אותנו שאלוהים אינו מרובה משום שאלוהים הוא ישות המתעלה מעבר למגבלות
הזמן והמקום .באלוקים אין פיצולים או חלקים היכולים להתקיים רק בעולם פיזי של זמן ומקום .בבראשית
א ,כ"ז אחדותו של האל מודגשת שוב בסיפור בריאת האדם כאשר נאמר בלשון יחיד "וַיִּ ְב ָרא אֱ �הים אֶ ת-
הָ אָ ָדם ְבּצַ ְלמוֹ".
אז מדוע נכתב פסוק כ"ו בפרק א' בבראשית בלשון רבים? חכמים מסבירים שנרמז כאן כי אלוקים ברא את
האדם כישות כפולה – גוף גשמי ונשמה רוחנית.
האדם הראשון נקרא כך מן המילה "אדמה" ,שם המדגים את הפן הגשמי בקיום האנוש ,כמו שנאמר "וַיִּ יצֶ ר
אֱ �הים אֶ ת-הָ אָ ָדם ,ﬠָ פָ ר ִמן-הָ אֲ ָדמָ ה" )בראשית ב ,ז( .חלקו השני של הפסוק – "וַיִּ פַּ ח ְבּאַ פָּ יו ,נ ְִשׁמַ ת חַ יִּ ים"
מוסיף את הפן הרוחני של האדם.
שלמה המלך התייחס לכפילות בקיומו של האדם כשכתב על המוות " ְו ָישֹׁב הֶ ﬠָ פָ ר ﬠַ ל-הָ אָ ֶרץ ,כְּ ֶשׁהָ יָה; וְהָ רוּחַ
ְתנָהּ" )קהלת י"ב ,ז(.
ָתּשׁוּב ,אֶ ל הָ אֱ �הים אֲ ֶשׁר נ ָ
הכרה בטבעה הכפול של האנושיות מלמדת אותנו כי מוטלת עלינו אחריות וכי יש לנו הכוח לקדש את
החומר בכוחה הטרנסנדנטי של הנשמה הרוחנית ,וזאת על ידי הקדשת הגוף הגשמי להגשמת התורה
ומצוותיה.
מי ייתן ושבת זו תיטע בנו את הכוח להצהיר על אמיתות התורה ולחזק את האמונה שביטא שלמה המלך:
"יֵשׁ אֶ חָ ד וְאֵ ין ֵשׁ ִני" )קהלת ד ,ח(.
שבת שלום,
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