
© Mois Navon                                                                                                         www.DivreiNavon.com  1 

 ד"בס
  כארכיטיפים קיומייםעשיוויעקב 

  נבון.מ' ר
 

  כה בראשית
 ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶּבן ִיְצָחק ַוְיִהי) כ: (ִיְצָחק ֶאת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק ּתֹוְלדֹת ְוֵאֶּלה) יט(

 ִיְצָחק ַוֶּיְעַּתר) כא: (ְלִאָּׁשה לֹו ָהֲאַרִּמי ָבןָל ֲאחֹות ֲאָרם ִמַּפַּדן ָהֲאַרִּמי ְּבתּוֵאל ַּבת ִרְבָקה ֶאת ְּבַקְחּתֹו
 ְּבִקְרָּבּה ַהָּבִנים ַוִּיְתרֲֹצצּו) כב(: ִאְׁשּתֹו ִרְבָקה ַוַּתַהר ְיקָֹוק לֹו ַוֵּיָעֶתר ִהוא ֲעָקָרה ִּכי ִאְׁשּתֹו ְלנַֹכח ַליקָֹוק

 ְּבִבְטֵנְך גֹוִים> גיים <ְׁשֵני ָלּה ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) כג: (ְיקָֹוק תֶא ִלְדרֹׁש ַוֵּתֶלְך ָאנִֹכי ֶּזה ָלָּמה ֵּכן ִאם ַוּתֹאֶמר
 : ָצִעיר ַיֲעבֹד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלאֹם ּוְלאֹם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִיְך ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני

 
  כב פסוק כה פרק בראשית ם"רשב

 :... , "ומאת" ":י"י את לדרוש"' כדכת הימים שבאותן הנביאים אל - י"י את לדרוש
  כג פסוק כה פרק בראשית ם"רשב

 :נביא י"ע - לה י"י ויאמר
 

Albert Einstein, Out of My Later Years (1950)  

For science can only ascertain what is, but not what should be, and outside of its domain 
value judgments of all kinds remain necessary.  

 
  כב פסוק כה פרק בראשית זראע אבן

 .... לא ותאמרנה, ככה להם ארע אם שילדו לנשים שאלה והיא
 כב פסוק כה פרק בראשית י"רש

 :בסופה תהא מה לה שיגיד -' ה את לדרוש
 

 ~מול איש האלוקים ) species man(איש המין ~ 
 

R. Soloveichik, Halakhic Man, p. 123-128 
Man, in one respect, is a mere random example of the biological species – species man – an 
image of the universal, a shadow of true existence.  In another respect he is a man of God, 
possessor of an individual existence.  The difference between a man who is a mere random 
example of the biological species and a man of God is that the former is characterized by 
passivity, the latter by activity and creation.  The man who belongs solely to the realm of the 
universal is passive to an extreme – he creates nothing.  The man who has a particular 
existence of his own is not merely a passive, receptive creature but acts and creates.  Action 
and creation are the true distinguishing marks of authentic existence. 
 

  ~)איש האמונה (II-מול אדם) איש ההרד (I-אדם~ 
 

  א פרק בראשית
 ַוְיָבֶרְך) כח( :אָֹתם ָּבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר אֹתֹו ָּבָרא ֱאלִֹהים ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת לִֹהיםֱא ַוִּיְבָרא) כז(

 ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִּבְדַגת ּוְרדּו ְוִכְבֻׁשָה ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו ֱאלִֹהים ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים אָֹתם
 :ָהָאֶרץ ַעל ָהרֶֹמֶׂשת הַחָּי ּוְבָכל

 
  ב פרק בראשית

 :ַחָּיה ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם ַוְיִהי ַחִּיים ִנְׁשַמת ְּבַאָּפיו ַוִּיַּפח ָהֲאָדָמה ִמן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ַוִּייֶצר) ז(
 :ּוְלָׁשְמָרּה ְלָעְבָדּה ֵעֶדן ...) טו: (ָיָצר ֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶאת ָׁשם ַוָּיֶׂשם ִמֶּקֶדם ְּבֵעֶדן ַּגן ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ַוִּיַּטע) ח(

 
R. Soloveichik, Reflections of the Rav (Vol. II), p. 36-44 
Adam I wants to be a “man”, to realize his humanity by being distinguished from the rest of 
creation, by becoming the master over his own environment.  This grants him an honorable 
status with dignity.  
 

  א עמוד נד דף פסחים
, שבת מוצאי עד נבראו ולא שבת בערב ליבראות במחשבה עלו דברים שני: אומר יוסי רבי, דתניא

 אבנים שני והביא, מעלה של דוגמא מעין הראשון באדם דיעה הוא ברוך הקדוש נתן שבת ובמוצאי
 . פרד מהן ויצא בזו זו והרכיב בהמות שתי והביא. אור מהן ויצא בזו זו נןוטח

 



© Mois Navon                                                                                                         www.DivreiNavon.com  2 

… Adam II aspires, in addition, for the religious experience of sanctity, a sense of 
communion with the transcendent. 
 

Adam I is interested in just one aspect of reality and asks only one question: “How does the 
cosmos work?”  He is not fascinated by the question [of Adam II]: “why does the cosmos 
function at all,” nor is he interested in “what is its meaning or purpose.” 

 
  א עמוד ב דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד

] ומניחו [ת"ס הוא ברוך הקדוש מביא לבא לעתיד: שמלאי' ר תימאואי, פפא בר חנינא' ר דרש
 אמר... . תחלה רומי מלכות לפניו נכנסה] מיד[... . שכרו ויטול יבא בה שעסק למי: ואומר, בחיקו

 מרחצאות הרבה, תקנינו שווקים הרבה, ע"רבש: לפניו אומרים? עסקתם במאי: ה"הקב להם
 אמר. בתורה שיתעסקו כדי ישראל בשביל אלא עשינו לא לםוכו, הרבינו וזהב כסף הרבה, עשינו
 להושיב שווקים תקנתם, עשיתם עצמכם לצורך - שעשיתם מה כל, שבעולם שוטים: ה"הקב להם
 . נפש בפחי יצאו מיד ..., הוא שלי וזהב כסף, עצמכם בהן לעדן - מרחצאות, זונות בהן

 

 ~תומים לא תואמים ~ 
 

  ]הרוח [הצורה לעומת וזה החומר לעומת זה, הכלל אל דוגמא להיות ויעקב שוע יצאו כב:כה 'ברא ם"מלבי
 

  כה בראשית
 : ְּבִבְטָנּה תֹוִמם ְוִהֵּנה ָלֶלֶדת ָיֶמיָה ַוִּיְמְלאּו) כד (

R. Hirsch, (Gen. 25:24), p.424 
… they were really identical twins. … This complete exterior similarity taken together with 
the complete dissimilarity … could well have been designed to draw our attention to the fact 
that the germ of this future dissimilarity lay deep below the surface … 

 

: ]ם" מלבי– חמרו מפאת ונגמר עשוי [ֵעָׂשו ְׁשמֹו ּוַוִּיְקְרא ֵׂשָער ְּכַאֶּדֶרת ֻּכּלֹו ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון ַוֵּיֵצא) כה(
: אָֹתם ְּבֶלֶדת ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ֶּבן ְוִיְצָחק ַיֲעקֹב ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא ֵעָׂשו ַּבֲעֵקב אֶֹחֶזת ְוָידֹו ָאִחיו ָיָצא ֵכן ְוַאֲחֵרי) כו(
 ִיְצָחק ַוֶּיֱאַהב) כח: (אָֹהִלים יֵֹׁשב ָּתם ִאיׁש ְוַיֲעקֹב ָׂשֶדה ׁשִאי ַצִיד יֵֹדַע ִאיׁש ֵעָׂשו ַוְיִהי ַהְּנָעִרים ַוִּיְגְּדלּו) כז(

) ל: (ָעֵיף ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ֵעָׂשו ַוָּיבֹא ָנִזיד ַיֲעקֹב ַוָּיֶזד) כט: (ַיֲעקֹב ֶאת אֶֹהֶבת ְוִרְבָקה ְּבִפיו ַצִיד ִּכי ֵעָׂשו ֶאת
 : ֱאדֹום ְׁשמֹו ָקָרא ֵּכן ַעל ָאנִֹכי ָעֵיף ִּכי ַהֶּזה ָהָאדֹם ָהָאדֹם ִמן ָנא ַהְלִעיֵטִני ַיֲעקֹב ֶאל ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר

 
  יא סימן סג פרשה תולדות פרשת) וילנא (רבה בראשית

 באותו" אמר ,זקן אותו שמת לו אמר "?זה נזיד של טיבו מה" לו אמר, "נזיד יעקב ויזד"
  ".המתים תחיית ]אין[ו שכר מתן ]אין[ כן אם" אמר, "הין" לו אמר "?!הדין מדת פגעה הזקן

  
 ִלי ֶּזה ְוָלָּמה ָלמּות הֹוֵלְך ָאנִֹכי ִהֵּנה ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר) לב: (ִלי ְּבכָֹרְתָך ֶאת ַכּיֹום ִמְכָרה ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר) לא(

 ְלֵעָׂשו ָנַתן ְוַיֲעקֹב) לד: (ְלַיֲעקֹב ְּבכָֹרתֹו ֶאת ַוִּיְמּכֹר לֹו ַוִּיָּׁשַבע ַּכּיֹום ִּלי ִהָּׁשְבָעה ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר) לג: (ְּבכָֹרה
  ס: ַהְּבכָֹרה ֶאת ֵעָׂשו ַוִּיֶבז ַוֵּיַלְך ַוָּיָקם ַוֵּיְׁשְּת ַוּיֹאַכל ֲעָדִׁשים ּוְנִזיד ֶלֶחם

 
 :מקום של עבודתו שביזה רשעו על הכתוב העיד - עשו ויבז )לד( כה בראשית י"רש
 :בלבו אותה ובזה התחרט לא ושתה שאכל לאחר אפילו - ויבז )לד( כה בראשית ק"רד

 :מחר ליום יחושו ולא, בעתם חפצם ויעשו וישתו שיאכלו רק בכסילים חפץ אין...  כה 'ברא ן"רמב
 איני אני ל"ר, בכורה לי זה למה למות שאלך בעת- כה פרק בראשית ם"מלבי

 ... בכורה לי למה כ"וא, ב"בעוה עוד אחיה ולא למות שאלך ודעתי, כלל ב"בעה מאמין
 

  כה פרק בראשית תמימה תורה
 אל וירושלים קסרי ישבו או וירושלים קסרי חרבו אדם לך יאמר אם, יצחק בר נחמן רב אמר

 ולאום שנאמר, תאמין קסרי וישבה ירושלים חרבה או ירושלים וישבה קסרי חרבה, תאמין
 ]:'א' ו מגילה [יאמץ מלאום

 

R. Soloveichik, Halakhic Man, p. 125 
Species man or man of God, this is the alternative which the Almighty placed before man.  If 
he proves worthy, then he becomes a man of God in all the splendor of his individual 
existence that cleaves to absolute infinity and the glorious “divine overflow.”  If he proves 
unworthy, then he ends up as one more random example of the biological species, a turbid 
and blurred image of universal existence. 


