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בריאה בשלושה שלבים
י טֹוב". זו הנוסחה  ְרל ֱל־אִֹהיב ּכִ ַוּיַ "ַוּיֹלֶמר ֱל־אִֹהיב ְיִהי... ַוְיִהי... 
ביותר  והמשפיע  ביותר  המהפכני  הברילה  סיפור  לת  השוזרת 

בתואדות הרוח הלנושית. 

רש"י בפירושו אפסוק הרלשון בתורה מצטט לת שלאתו שא 
ר' יצחק אמה התורה מתחיאה בסיפור הברילה. התורה היל ספר 
ואיכדו לותב כלומה,  ישרלא  אבני  שא מצוות, המצוות שניתנו 
שניתנה  הרלשונה  במצווה  תתחיא  שהיל  אכלורה  לפול  ורלוי 

אהב, המופיעה רק בפרק השניב־עשר בספר שמות. 

תשובתו שא ר' יצחק עצמו היל שהתורה מתחיאה בתילור 
ברילת העואב כדי אהצדיק לת מתן לרץ ישרלא אעב ישרלא. 
זו, בעאיו שא העואב ושאיטו.  בורל העואב הול, מעצב מהותו 
מתנה שנתן — מתנת מאך היל. תביעתו שא עב ישרלא עא הלרץ 
לינה דומה אזו שא לומות לחרות. יסודה לינו בעובדות שרירותיות 
שא התיישבות, זיקה היסטורית, כיבוש לו הסכמת הלומות )לף 
כי במקרה שא מדינת ישרלא בת זמננו מתקיימיב כא הלרבעה(. 
 — ובעצמו  בכבודו  לאוהיב  דבר  יותר:  עמוק  מיסוד  נגזרת  היל 
זו  בו, לגב, כא שאוש הדתות המונותיליסטיות.  הלא שמכירות 
אהציע  אי  הרשו  העואב.  ברילת  פרשיית  שא  פואיטית  קרילה 

פירוש נוסף; אל חאופי, לאל נוסף. 

הול קרילתה  ביותר שא התורה  לחד ההיגדיב המפאיליב 
י  ּכִ ְהיּו  ּתִ יב  "ְקדֹׁשִ לותו.  אחקות  לאוהיב,  בצאב  העשוייב  אנו, 
המצווה שבפסוק  עא  ב(.  י"ט,  )ויקרל  ֱל־אֵֹהיֶכב"  ה'  ֲלִני  ָקדֹוׁש 
מֹר ֶלת ִמְצֹות ה'  י ִתׁשְ ע ָאְך ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲלׁשֶ "ְיִקיְמָך ה' אֹו ְאַעב ָקדֹוׁש ּכַ
ְדָרָכיו" )דבריב כ"ח, ט( כותב הרמב"ב בהאכות  ֱל־אֶֹהיָך ְוָהַאְכּתָ ּבִ

דעות כי — 

כך אימדו בפירוש מצוה זו:  מה הול נקרל חנון, לף 
היה  לתה  לף  רחוב,  נקרל  הול  מה  חנון;  היה  לתה 
רחוב; מה הול נקרל קדוש, לף לתה היה קדוש.  ועא 
דרך זו קרלו הנביליב אלא בכא לותן הכינויין — לרך 
לפייב ורב חסד, צדיק וישר, תמיב, גיבור וחזק וכיוצל 
בהן — אהודיע שלאו דרכיב טוביב וישריב הב, וחייב 

לדב אהנהיג עצמו בהן ואהידמות כפי כוחו.1

בפרק הרלשון שא ספר ברלשית מובאע לב כן לתגר כביר: ה' 
יוצר, ואכן גב עאינו אהיות יוצריב. בברילת הלדב הקנה לאוהיב 
איצור לחד — היחיד הידוע עד כה אמדע — לת היכואת אל רק 
לת  אעצב  לאיו.  הסביבה  לת  אסגא  גב  לאל  אסביבה  אהסתגא 
העואב, ואהיות פעיא, אל רק סביא, ביחסו אהשפעות ואנסיבות 
המקיפות לותו. הרב יוסף דב סואובייצ'יק מנגיד בחיבורו "ליש 
הלמונה הבודד" בין לדב הפרל הקדמון שטרב מצל דרכיב אסגא 

לת העואב אצרכיו, אלדב התרבותי:

בקיומו שא יצור־הפרל לין כבוד משוב שקיומו הול 
חסר־לוניב. הקיום האנושי הוא מכובד מפני שבקיומו 
יש תהילה, הוד ועוצמה.... הלדב הקדמון שאל היה 
יכוא אאחוב במחאות, ולשר נפא קורבן בהמוניו אדבר 
יכוא  היה  אל  לוניב,  וחסר  מושפא  כשהול  ואקדחת 

פרשת
בראשית

אעיאוי נשמת: פינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילא בן לריה אייב שרטר
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משאי )י"ח, כל(. כבר בפתח התורה, בקו ההתחאה שא הברילה, 
שלאוהיב  ההתגאות:  שא  היהודית  התפיסה  עא  מתבשריב  לנו 
ובסופה לאל  ברוח  ואל  ובכוכביב  מתגאה אלנושות אל בשמש 
בלמצעות מיאיב — מיאיב קדושות העושות לותנו אשותפיו שא 

לאוהיב במאלכת הגלואה.

השאב השני בברילה הול אנו הקשה ביותר. לין הגייתו שא 
רעיון דומה אהוצלתו אפועא. "בין המחשבה ַאמעשה נופא הצא", 
כתב המשורר ת"ס לאיוט.3 בין הכוונה אעובדה בשטח, בין החאוב 
אממשות, נמצל מלבק, נמצלת התנגדות, נמצלת חואשת הרצון. 
מי שניסה ונכשא עאוא אהסיק בקאות שלף פעב אל יצאיח, שנגזר 

א לנושי סופו נפיאה. כי העואב יישלר כפי שהול, ֶשּכא ַמְעּפָ

שההיבריס  יהודית:  אל  יוונית,  עואב  תפיסת  זוהי  לואב 
מתרסק לא הנמזיס, שהגורא נחתב ולין אהשיבו ועאינו אהרכין 
לאיו לת רלשינו. היהדות גורסת ההפך: שלף כי היצירה קשה, 
לנו  ואה  בחייב  חאקנו  היל  היצירה  חתחתיב,  וזרועת  מפרכת 
ואל  "אל עאיך המאלכה אגמור —  רבי טרפון,  מזומניב. כדברי 
חכמינו,  שא  היפה  וכמלמרב  ממנה".4  אהיבטא  חורין  בן  לתה 
"מחשבה טובה — הקב"ה מצרפה אמעשה".5 בדרך כאא מפרשיב 
מימרה זו כליאו כוונתה שכלשר יש אלדב כוונה טובה, ה' מחשיב 
לותה כליאו הייתה המעשה". לני מבין לותה לחרת: כשאלדב יש 
כוונה טובה, ה' עוזר אכוונה זו אהפוך אמעשה. מוקדב לו מלוחר 

הול נותן או לת הכוח אממשה. 

לב השאב הרלשון ביצירה הול המחשבה, הנה השאב השני 
הול הרצון. התפיסה בדבר קדושת הרצון הלנושי היל מתכונותיה 
שונות  דטרמיניסטיות  עואב  תפיסות  התורה.  שא  הייחודיות 
ומשונות טענו אלורך הדורות כי הרצון הלנושי הול לשאיה, וכי 

אדרוש אעצמו לת כתר ההדר. רק הלדב הבונה בתי 
לדב  בני  חיי  ומציא  ריפוי  שיטות  המגאה  חואיב, 
מתברך במידת הכבוד.... היצור הפרל הינו חסר לוניב, 
ואכן לינו נהדר. הלדב התרבותי השיג שאטון מוגבא 
עא הטבע ונעשה, במובניב מסוימיב, לדון אטבע, ועא 
אפעוא  או  מלפשר  שאטונו  כבוד.  גב  השיג  כך  ידי 

בהתלב אלחריותו.2

פרק ל לינו מסתפק בצו הכאאי איצור, לאל מדריך לותנו כיצד 
אעשות זלת, ומציג שאושה שאביב. הרלשון הול הלמירה "יהי". 
השני — ההתגשמות האכה אמעשה: "ויהי". השאב השאישי הול 
שאב הרלייה "כי טוב". לפיאו מבט חטוף בדגב זה שא יצירתיות 
יאמדנו דבר עמוק ונוגד־לינטוליציות: היוצר הגדוא בלמת ליננו 
המדע לו הטכנואוגיה אעצמב, לאל המיאה. היל היוצרת לת כא 

הקייב.

הול  החייב  בעאי  המייחדו משלר  הלדב  סימנו שא  ולכן, 
יֶצר ה' ֱל־אִֹהיב ֶלת ָהָלָדב  יכואת הדיבור. לת הסיפל שא הפסוק "ַוּיִ
ה"  יב ַוְיִהי ָהָלָדב ְאֶנֶפׁש ַחּיָ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַלּפָ ח ּבְ ּפַ ָעָפר ִמן ָהֲלָדָמה ַוּיִ
ָאל";  ְמַמּאְ ְארּוַח  ָלָדב  ּבְ "ַוֲהַות  לונקאוס  מתרגב  ז(  ב',  )ברלשית 
שאנו  הדיבור  יכואת  בזכות  מדברת".  אנפש  הלדב  "ויהי  מעין 
לנחנו יכואיב אחשוב, וכך אדמיין עואב שונה מזה הקייב עכשיו.

בחאוב.  בחזון,  ברעיון,  היוצרת,  במיאה  מתחיאה  יצירה 
האשון — וליתה היכואת אזכור עבר רחוק ואהמשיג עתיד רחוק — 
נמצלת באב הייחודיות שאנו כצאב לאוהיב. כשב שלאוהיב יוצר 
לת עואב הטבע במיאיב )"ַוּיֹלֶמר ֱל־אִֹהיב... ַוְיִהי..."(, כך גב לנו 
יוצריב לת עואמנו הלנושי במיאיב. משוב כך מתייחסת היהדות 
ַיד ָאׁשֹון", לומר ספר  יב ּבְ אמיאיב ברצינות רבה כא כך: "ָמֶות ְוַחּיִ
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ליך אהשיג לת חפצב בעבודה קשה ובהתמסרות ואל בלאימות 
ובהפרת חוק. חסר אהב כבוד־עצמי בסיסי, תחושת ערך עצמי. 

ליש אל למר אהב לף פעב שהב טוביב.

יצירתי —  ואומר זלת הול מעשה  ארלות שלדב הול טוב 
לבא  מיסודב,  רעיב  לנשיב  כמה  לואי  יש  הגדואיב שבהב.  מן 
הב מעטיב. בכא לחד מליתנו, כמעט, טמון גרעין חיובי מיוחד 
נחשף  הול  לב  רק  צומח  ולשר  בקאות,  אהיפגע  עאוא  לשר  או 
לת  ארלות  לחר.  לדב  מפי  ואשבח  אהכרה  לנושי:  אלור־שמש 
הטוב שבזואת, ואעזור או ארלות לת עצמו ברלי הכרתנו זו, הול 
ה מן  אעזור או אצמוח ואהפיק מעצמו לת המיטב. "גדוא הְמַעּשֶׂ
הטוב שבו  אזואת אממש לת  עזרה  ר' לאעזר.6  לומר  העושה", 
היל הואדה שא יצירתיות בנפשו. לת זלת עושיב אל בביקורת 
ארלותו,  אהב  ובסיוע  בלחריב  הטוב  בחיפוש  לאל  ובשאיאיות 

אזהותו, אהחזיק בו ואחיות לותו. 

הברילה  ממעשה  חאק  זה  גב   — טוב"  כי  לאוהיב  "וירל 
והיצירה, החאק העדין והיפה מכואב. כשלנחנו מזהיב לת הטּוב 
במישהו, גב לב ליננו יוצריב לת הטוב הזה לנו עושיב דבר גדוא 
מכך: עוזריב או אהיות איוצר בעצמו. ה', העושה זלת בשביאנו, 

קורל אנו אעשות זלת אלחריב. 

5

לחריב  גורמיב  מיתוס.  היל  דרכנו  לת  בוחריב  שלנו  המחשבה 
מליתנו מחאיטיב בשביאנו: דחפיב המקודדיב בגניב שאנו, כוחות 
כאכאייב לו חברתייב, רפאקסיב מותניב. היהדות היל מחלה נגד 
הדטרמיניזב, בשמב שא החופש הלנושי והלחריות. ליננו מכונות 
פועאות שחוננו ברצון משאהן. כשב  ישויות  מתוכנתות; לנחנו 
שלאוהיב חופשי כך גב לנו. התורה כואה היל קרילה אלנושות 
חברתי  עואב  איצור  כדי  לחרלי  בלופן  בחופש שאה  אהשתמש 
המכבד לת החופש שא הזואת. הרצון הול הגשר מ"יהי" א"ַויהי". 

לבא מה עב השאב השאישי, "וירל לאוהיב כי טוב"? מכא 
"וירל  הדבר  פירוש  מה  אהבנה.  ביותר  הקשה  הול  השאביב, 
לאוהיב כי טוב"? אכלורה, זה מיותר. הלב לאוהיב עושה משהו 
אל טוב? היהדות ליננה גנוסטיקה וליננה מיסטיקה מזרחית. ליננו 
מלמיניב  לנו  אהפך:  רע.  הול  הזה  המוחשי  מלמיניב שהעואב 

שהעואב הזה הול זירת הפעואה שא הברכה והטּוב. 

נועדה  טוב"  כי  לאוהיב  "וירל  שהנוסחה  הדבר  זה  לואי 
מהעואב  נסיגה  אהיות  צריכיב  לינב  הדתייב  שהחייב  אאמדנו: 
ומעימותיו לא לקסטזה מיסטית לו נירוולנה. לאוהיב רוצה שנהיה 
חאק מן העואב, ניאחב במאחמותיו, נטעב לת תענוגותיו, נהאא 

לת תפלרתו. לבא לין זה הכוא.

אעברייניב  ובמוסדות  כאל  בבתי  ביקרתי  עבודתי  בשנות 
צעיריב. רביב מהלנשיב שפגשתי שב הב לנשיב טוביב בפוטנציה. 
רצו  אל  הב  שליפות.  תקוות,  חאומות,  אהב  יש  וכמוני  כמוכב 
אהיעשות פושעיב. לסונב שא רביב מהב טמון בכך שהב גדאו 
זמן  מצל  אל  ליש  קשיב.  בתנליב  באתי־מתפקדות  במשפחות 
בעואב,  אהתנהא  ליך  לותב  אאמד  בהב,  אתמוך  אהב,  אדלוג 
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