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  דברים לפרשת השבוע בראשית

  לאה אלמליח

  
הסיפור של בריאת העולם, אך הנה  –קראנו בשימחת תורה את "פרשת בראשית" 

  אנו  קוראים את  4בפרק ב' פסוק 
ביום היבראם , ביום עשות ה' ארץ ושמים.. וכל שיח  "אלא תולדות השמים והארץ

  השדה טרם יהיה בארץ..."
  רגע...מה קורה פה? בפרק א נאמר שה' כבר ברא את הצמחים והשיחים...?

יכולתי להמשיך בקריאה זאת עוד ועוד ולהראות את הסתירות והכפילויות הברורות בין 
  יאת העולם. שני הסיפורים המתארים בשתי גירסאות שונות את בר

כעורך המקראי אינו מנסה לטשטש את הסתירות הללו, אינו מנסה לעשות הרמוניזציה 
  נהפוך הוא. כל סיפור וסיגנונו , כל סיפור והאופי היחודי שלו.  –

לא ניתן להסביר גישה את גישתו של העורך אלא כהבנה שהעורך המקראי אינו רואה 
יפורים אלו אינם באמת מתארים איך כלומר ס –בסיפורים הללו תיאור היסטורי 

הבריאה התרחשה , שהרי איש מאיתנו לא היה שם בעליל. אלא הסיפורים באים 
להראות השקפות שונות על העולםודרך התיאור אנו לומדים על תפיסת האלוהות , 

מעמדו של האדם בעולם, יעודו של האדם, היחס בינו לבין הטבע , היחסים בין נשים 
  עוד...וגברים ועוד ו

  וזהו בדיוק הדבר שמרתק אותנו עד היום לסיפורי הראשית הנפלאים. 
אילו היינו חושבים שערכם של הסיפורים רק בהיותם סיפורים היסטוריים היינו נאלצים 
לזנוח אותם כבר מזמן , שכן המדע הוכיח שהעולם נוצר בדרך שונה מאוד מהמתואר 

  בספר בראשית.
לא מה  - מה שמעניין אותי כשאני באה לבית הכנסת מה שמעניין את התורה הוא גם

  קרה אלא מי אני? מה שליחותי? מה תפקידי המוסרי? 
  

ברצוני לעמוד על דבר נוסף שמעניין אותי כשאני קוראת את שני סיפורי הריאה. : 
  ההבדל בתפישת הזמן בשני הסיפורים. 

יים החוזרים על עצמם  סיפור הבריאה הראשון הוא חזרתי וספירלי: יש בו מרכיבים מבנ
והרעיון המסיים את המבנה המונוטוני הוא רעיון השבת : הזמן המפריד בין יחידת זמן 

אחת ליחידת הזמן הבאה.  שבוע רודף שבוע , יום שבת רודף יום שבת , ישנו סדר ברור 
שחוזר על עצמו. כמו עונות השנה כמו יום רודף יום ולילה רודף לילה. "ויכולו השמים 

  צבאם , יום ראשון " וכן הלאה.... וכל
הזמן מחולק ליחידות ברורות שחוזרות על עצמן בסדר ידוע מראש וישנה התקדמות  

אך היא במעגלים ידועים מראש. במידה רבה סדר זה הולך עם מחזורי הטבע 
  הבסיסיים.

בכיוון אחד . לאחר שהאדם עשה -ואילו בסיפור גן עדן תפישת הזמן היא  ורטיקלית
את הנעשה אין להשיב והעולם לעולם לא יחזור  -מעשה ובחר בחירה אין חזרה ממנה 

למה שהיה קודם. לאחר הגירוש מגן העדן אין אפשרות של חזרה , לאחר אכילת הפרי 
אין אפשרות לחזור אל המצב התודעתי הקודם ,  לאחר הלידה אי אפשר לחזור אל 

מי שיצא מהמערה של משל אפלטון לא הרחם ולאחר המוות אי אפשר לחזור לחייים . 
יכול לחזור אל אותה המערה וגם אם יחזור המערה לא תהיה זאת אותה המערה והוא 

לא יהיה מה שהיה קודם . אלי שבייד בסיפרו "מחזור הזמנים" כינה את המוד הזה "הזמן 
  ההיסטורי" .
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מן הורטיקלי , הז -שני הסיפורים מיצגים את שני  סוגי זמן  שאנו חיים בהם במקביל
שיש בו שינוי והתפתחות אך אין בו אפשרות לחזור אחורה , והזמן הספירלי  שיש בה 

  חזרה על אלמנטים מהעבר עם אפשרות לחזור על מה שכבר היה בווריאציות חדשות. 
הזמן הספירלי מאפשר לנו לצפות את הצפוי ולתכנן שינויים על פי בחירתנו. כמו 

פצנו עליה בסיבוב הראשון נוכל להיערך לבואה אם לא ק -קרוסלה מסתובבת
בסיבובים הבאים. ואילו הזמו ההיסטורי הוא המזמן לנו את האפשרות לבחור על איזו 

  קרוסלה אנחנו רוצים להסתובב. 
המוד הספירלי של הזמן הוא המוד המעניין אותי בזמן האחרון  , מכיוון שהוא המאפשר 

  ינו, ומזמין את התפתחותם של ההרגלים בחי
"  כל חיינו , כל עוד צורתם מוגדרת, אינם אלא מצבור של הרגלים" כך כתב ווילאם 

  .1892ג'יימס ב
רוב הבחירות שאנחנו עושים מדי יום ביומו עשויות להיראות בעיננו כתוצרים של תהליך 

קבלת החלטות מסודר, אבל הן לא. הן הרגלים. ואף שלכל הרגל משקל קטן 
לארוחות שאנחנו מבשלים , למה שאנחנו אומרים לילדים שלנו כשלעצמו, עם הזמן , 

לפני השינה או לבן זוג שלנו , לאופן שבו אנו נוהגים בכספנו, לתדירות שבה אנו עושים 
פעילות גופנית ולדרך שבה אנו מארגנים את המחשבות שלנו ואת שיגרת העבודה 

כלי שלנו ועל האושר שלנו , יש השפעה עצומה על הבריאות שלנו, על הביטחון הכל
  שלנו.  

התחלת שנה היא זמן טוב לעשות החלטות בנוגע להרגלים הללו. השנה החדשה 
ניצבת בפנינו כמו קנבס ריק שעליו נוכל לצייר ולברוא כל מה שעולה במוחינו. במובן 
זה הספירליות מאפשרת לנו במידה מסויימת לברוא את חיינו מחדש בכל סיבוב של 

ת עצמנו למטרות שאותן נבחר. כמובן שיש לנו גם אפשרות לעבור הקרוסלה ולקדם א
מקרוסלה אחת לאחרת ולעשות החלטות בעלות אופי היסטורי שיכולות לשנות את 

  חיינו.
שנים בחרנו כמשפחה לעלות על הקרוסלה  25לפני למעלה מ  - ובנימה אישית

שנקראת " מבקשי דרך" . לבחירה הזאת היו משמעויות מרחיקות לכת עבורנו גם 
ביקור בבית הכנסת אחת לשבוע (בד"כ) וגם במובן הרחב –במישור ההרגלי החיים 

שלולא ביה"כ לא היינו יותר. ביה"כ איפשר לכל אחד מאיתנו לבטא צדדים מיוחדים 
  יכולים לבטאם. 

ליאון יכול לבטא את היכולת שלו כחזן וכשליח ציבור ולהישאר מחובר לגירסת הילדות 
בדרך מענינית ומיוחדת . לפתע הידע העצום שמסתתר בתוך ראשו הגדול מקבל 

משמעות וחשיבות, למרות שבילדותו כה התנגד ללימוד התכנים הללו. אך במסגרת 
  ית של בית הכנסת שלנו יכול היה לראות את המשמעות והיופי שבדברים. הטולרנט

ואני , יכולתי לבטא את אהבתי לתרבות היהודית ולמחשבה היהודית, יכולתי להרגיש 
שאני ממשיכה להיות קשורה לכל התכנים הללו למרות שאיני ממשיכה לעסוק בהם 

ם היהודי כל אימת שהתבקשתי בצד המקצועי שלי. יכולתי וחוייבתי לגשת לארון הספרי
לכתוב דבר תורה. ובהזדמנויות הללו לרקוח מין מרקחת שעשויה מחומרים שונים 

הכל מתחבר לפתע –פסיכולוגיה וחינוך וספרות ויהדות  -שבהם עסקתי במהלך חיי
  ויוצר תמונה מעניינת . 

עידוד –יכולתי לבטא את אהבתי לבישול ולאפייה ולקבל חיבוק גדול מחברי הקהילה 
  וחיזוק , שלא תמיד זכיתי בו בביתי שלי.

אני מאחלת לקהילה שלנו רוב ימים יפים ומעשירים. שנמצא את הדרך לפרוץ את 
  ההרגלים ולהגיע לקהלים חדשים.

  
  למצוא את דרכם לתכנים היהודיים , למורשתינו. שבת שלום!!  -ולילדי שגדלו בבית הזה

  
 


