
 ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני - האמונה באל אחד 

העם היהודי את מולדתו  איבד בשנות הגלות הארוכות,  

בית המקדש, הכהונה, מלכות בית דוד  את ישראל, 

והקורבנות. על אף אובדנם של כל אלה, שרדנו משום  

שלא איבדנו את התורה, את המוסר והמשפט שבה ואת  

 כמתה הרוחנית. וח

המילה "תורה" פירושה יותר מאשר "חוק" ואינה מילה  

נרדפת לתנ"ך. המילה "תורה" נגזרת מן המילה "הוראה"  

ְּבֵני  -ּוְלהֹוֹרת, ֶאת"במובן הנחיה ולימוד. כמו שנאמר: 

" (ויקרא י, י"א). התורה היא מקור להוראה  ִיְׂשָרֵאל

 טרנספורמטיבית המשפיעה על גוף ונפש. 

שיעור רוחני חשוב בארבע מילים המשמשות לתיאור בריאת  ו, ח) צפון   – א, א  בפרשת בראשית (בראשית 

 " (בראשית א, כ"ו). ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּוהאדם. בפסוק נכתב: "

" מוכיחות  ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּובקמפוס של קולג' אמריקאי התעמת איתי מסיונר וטען שהמילים "

האדם נברא על ידי ריבוי של אלים. הפרכתי את טענתו הנוצרית והוכחתי כי התורה מצהירה שוב ושוב  ש

ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון,  " (דברים ד, ל"ה),"ֵאין עֹוד, ִמְּלַבּדֹושל האל, למשל בפסוקים "המוחלטת  על אחדותו 

 " (ישעיהו מ"ד, ו). יםה ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא�

ישות המתעלה מעבר למגבלות  ים הוא השאלו  משוםים אינו מרובה הלה מלמדים אותנו שאלופסוקים א

או חלקים היכולים להתקיים רק בעולם פיזי של זמן ומקום. בבראשית    פיצוליםים אין ק הזמן והמקום. באלו

- ֶאת  ֱא�הים ַוִּיְבָרא בסיפור בריאת האדם כאשר נאמר בלשון יחיד " א, כ"ז אחדותו של האל מודגשת שוב 

 ". ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו

לוקים ברא את  כי א בראשית בלשון רבים? חכמים מסבירים שנרמז כאן  בכ"ו בפרק א'  פסוק  נכתב אז מדוע 

 גוף גשמי ונשמה רוחנית.   –האדם כישות כפולה 

   ַוִּייֶצר מן המילה "אדמה", שם המדגים את הפן הגשמי בקיום האנוש, כמו שנאמר "  כך האדם הראשון נקרא 

"  ַמת ַחִּייםַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁש "  – פסוק ההשני של  ו " (בראשית ב, ז). חלק ָהֲאָדָמה-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ֶאת  ֱא�הים 

 מוסיף את הפן הרוחני של האדם. 

ָהָאֶרץ, ְּכֶׁשָהָיה; ְוָהרּוַח  -ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל של האדם כשכתב על המוות "  לכפילות בקיומותייחס  השלמה המלך 

 " (קהלת י"ב, ז). ֲאֶׁשר ְנָתָנּה ֱא�הים הָ  ָּתׁשּוב, ֶאל 

ת עלינו אחריות וכי יש לנו הכוח לקדש את  ות מלמדת אותנו כי מוטל י הכרה בטבעה הכפול של האנוש

החומר בכוחה הטרנסנדנטי של הנשמה הרוחנית, וזאת על ידי הקדשת הגוף הגשמי להגשמת התורה  

 ומצוותיה. 

  : הכוח להצהיר על אמיתות התורה ולחזק את האמונה שביטא שלמה המלךאת טע בנו ימי ייתן ושבת זו ת 

 (קהלת ד, ח). " ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני"
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