
 הרב אלישע וולפין פרשת בראשית: והנה טוב, והנה, טוב מאוד!

 

 חבריי המותשים, ההלומים, והמודאגים, שבת שלום!

 שבוע קשה עובר על כולנו. 

היה מאתגר למדי, עם חום מעיק בעצם היינו זוכרים שכל הקיץ הזה  אחרתמזל שהזיכרון שלנו קצר, 

שלא מרפה, ובעיקר עם אובדן מוחלט של תחושת אופק, אופק שלוחש לנו גם בימים קשים, ש"יהיה 

 עוד קצת קושי ואז יהיה בסדר...  –טוב" 

האופק המנחם שזמין לנו כל שבוע, , הנחמה הכמעט אחרונה שעוד נותרה לנואבל... שבת בפתח! וזו 

 מהרגע שבו יוצאת השבת כבר עולה באופק קרן האור של השבת הבאה. והאופק הזה מופיע

 פרשת הבריאה, פרשת בראשית. בפרשה שלנו, לראשונה 

ַמיִם וַיְֻכּלּו" ג(-א ,ב פרק בראשית) ָאֶרץ ַהשָּׁ ָאם-וְכָּׁל וְהָּׁ  ֲאֶשר ְמַלאְכּתֹו ַהְשִביִעי ַבּיֹום ֱאֹלִהים וַיְַכל. ְצבָּׁ

ה שָּׁ ֹּת; עָּׁ ה ֲאֶשר ְמַלאְכּתֹו-ִמכָּׁל ַהְשִביִעי ַבּיֹום וַּיְִשב שָּׁ ֶרְך .עָּׁ ש ַהְשִביִעי יֹום-ֶאת ֱאֹלִהים וַיְבָּׁ ֹּתֹו וַיְַקדֵּ  בֹו ִכי ,א

ַבת א-ֲאֶשר ְמַלאְכּתֹו-ִמכָּׁל שָּׁ רָּׁ  ."ַלֲעשֹות ֱאֹלִהים בָּׁ

תמלא בניחוחות של אמא ואבא, האוויר מחיבוק החם של הביתה ל שביםהחיילים לקראת שבת 

של ניקיון, עיתונים עבי קרס מלאי רכילות  ןמרענ בבישוםאדים מעורבבים  המקלחות עולים, מבישולים

בעצלתיים  מתפזרים להםויפים, לצד חדשות אימה ואשליות  , עשיריםםעסיסית על אנשים מפורסמי

שירים נהדרים ברדיו...  מזמזמיםברקע לצד המיטה במנוחת הצהריים המנחמת של יום ששי, 

הצרות כל אישור לשכוח ליממה שלימה מ מקבליםהילוך.  מורידים. גיע אל סיומומהשבוע הקשה ו

בגלל כל כלו , הכיף הקצר הזה נימי, שיצרנו עבור עצמנו. וכלבעולם הביתי, הפ מתפנקיםש"בחוץ", ו

 שאלוהים סיים את מלאכת הבריאה בערב שבת ונח!

, אנחנו אומרים כל ערב שבת , שסוגרת את ששת ימי הבריאההמפורסמת הזאתאת הפסקה 

שאלוהים )בין אם היא האמינה  הסבירה לנובכיתה ב'. המורה אז אותה לראשונה למדנו . בקידוש

 הוא הרי היה עייף.הוא היה חייב לנוח. בקיומו ובין אם לא( עבד נורא קשה ששה ימים, וביום השביעי 

עובדים מאוד  , גם אנחנו, שנבראנו בצלמו,כמו אלוהיםכי ביום השביעי. מצווים לנוח ם אנחנו ומאז ג

בדחיפות זקוקים יום הששי עם הלשון בחוץ, ומגיעים לובוראים עולמות שלימים, קשה ששה ימים, 

 וכך. זו כבר שאלה של זהות אישית והלכתיתצריך לנוח, אבל איך אדם יש אמנם ויכוח למנוחה. 

 חשוב למצוא זמן למנוחהששהטביעה בנו המורה בכיתה ב', אנחנו נשארים עם ה"אמת" העתיקה 

 והתאוששות מעמל חיינו, ולמלא מצברים לשבוע החדש.

? ולתומי רגע... לא כתוב שאלוהים נח! ומה פתאום אלוהים נח? מה, הוא צריך למלא מצבריםאבל 

אם גם הוא זקוק למנוחה ומילוי מצברים, מה  לנו!ומטעין את כזה שחשבתי שהוא המצבר הגדול, הוא 

 יגידו אזובי הקיר,למיניהם?

 מטרת השבת?מנוחה היא האמנם 

)לפי הזמן  בספר שמותון המנוחה יגיע הרבה יותר מאוחר, עירבפרשה שלנו השבוע אין זכר למנוחה. 

. זה מנוחהרעיון הללראשונה  תקשריהשבת יום  התנ"כי, כמעט אלפיים שנים מאוחר יותר. רק אז

ֶשת ִכי(: "..., הדיבר החמישישמות כ', ח'), שרת הדיברותקרה בע ה יִָּׁמים שֵּ שָּׁ ַמיִם ֶאת' ה עָּׁ  וְֶאת ַהשָּׁ

ָאֶרץ ם ֲאֶשר כָּׁל וְֶאת ַהּיָּׁם ֶאת הָּׁ ַרְך כֵּן ַעל ,ַהְשִביִעי ַבּיֹום וַיַָּנח בָּׁ ת יֹום ֶאת' ה בֵּ הּו ַהַשבָּׁ   ."וַיְַקְדשֵּ

אז פתאום, אחרי אלפיים שנות בריאה, אלוהים צריך לנוח? ואם הוא לא היה צריך לנוח בפרשת 

 בראשית, למה עכשיו? התעייף? 



את יום השבת )ובמקום אחר נאמר זכור( כך: שמור  החמישיאת הדיבר  מפרשיםבדרך כלל, אנחנו 

הוא העניק ליום  לכןהוא נח ביום השביעי, וו לקדשו, כי אלוהים עבד מאוד קשה בששת ימי הבריאה

גם הוא המודל שלנו לחיים הראויים, מכיוון שוומכיוון שהוא שבת מכל מלאכה,  .הזה ברכה וקדושה

 ביום השביעי.  שבות מכל מלאכהאנחנו נ

אין שום "היגיון" בפירוש הזה )מתוך הנחה שישנו היגיון בתורה(. כבר אמרנו שתמוה בינינו, אבל 

ביקש לעשות עבורנו "מודלינג", ונח כדי שאנחנו שאלוהים זקוק למנוחה, אבל גם אם נחליט שהוא 

, שבהם אנחנו שלנו לילות השינההאם גם  היה צריך לברך ולקדש את היום הזה?מדוע נלמד לנוח, 

 ? )יש שיגידו "כן" מהדהד...( מקודשיםמבורכים ו בודאי נחים,

: שמור את יום השבת לקדשו, כי ששה ימים אלוהים עשה דיבר החמישיל אני רוצה להציע פירוש אחר

וא ברך את יום להכל, ולכן ה הניחוביום השביעי הוא  -הנברא היש את כל  – היש בעולמנו כלאת 

 וקידש אותו.השבת 

אלא הניח,  -לא זקוק למנוחה הרי כי אלוהים  -, restedאו במילים אחרות, אלוהים לא נח, במובן של 

היה כל כך משמעותי, שהמעשה הזה הפך את השבת  האלוהי letting go –. וה let goבמובן של 

 למבורכת ומקודשת! 

כמובן את הארץ ואת כל צבאם את השמים ואלוהים ברא את העולם, כשאו במילים אחרות..., 

הוא טוב. אין ה כל דבר ודבר בהבריאה טובה. לא רק הבריאה כמכלול, אלא )היקום(, הוא ראה ש

כשהוא התבונן במכלול הקסום שנוצר, הוא פסק בהחלטיות ודבר אחד שהוא ברא בו שאיננו טוב. 

 פסוקבפעם השביעית נאמר )פעמים נאמר "וירא אלוהים כי טוב", ו 6! "טוב מאוד"ובוודאות, שהכל 

ה ֲאֶשר-כָּׁל-ֶאת ֱאֹלִהים וַּיְַרא" (א"ל שָּׁ ֹּד טֹוב-וְִהנֵּה, עָּׁ שלמה לחלוטין, לא חסר בה דבר. הבריאה ". ְמא

ומאז השבת הפכה להיות סמל מבורכת ומקודשת. הוא הניח לה, ופסק: זו בריאה ואז 

 מקור הברכה! השלימות ו

אלוהים חזר יש הוכחה מאוד ברורה לאפשרות הזאת: בשום מקום לא נאמר שלמחרת היום השביעי 

 .מכל אשר בראאל מלאכת הבריאה. כלומר, זהו, המשימה הושלמה. אפשר כעת להניח וליהנות 

שהעולם שלנו שלם לחלוטין. הוא לא שבור, הוא לא זו מסקנה מרחיקת לכת. היא למעשה גורסת 

 לם בדיוק כפי שהוא.. הוא כבר שזקוק לשיפורולא  לא בהתהוותגם מקולקל, הוא 

איננו זקוקים לשבוע דמים קשה, כמו זה שהיה לנו, בכדי להרים גבה, ואולי שתיים. פקח עיניך, הבט 

 את המוות...את הדם, סביבך, ראה את הסבל, את האימה, את השנאה, את ההרס, 

מכונן ומפורסם הם פקחו את עיניהם, והתחילו לראות זה הרי בדיוק מה שקרה לאדם וחוה. ברגע ו

-את כל הרע שאלוהים ברא בעולמו. הם ספק יצאו, ספק גורשו מ"לה (בעיקר, אבל גם )ואת כל הטוב

 בן אחד הפך לרוצח, ובן אחד לנרצח הראשון בסיפור.לה ללנד", ונחתו במגרש החנייה של המציאות. 

, שגורסת עשור קשה, בכדי להטיל ספק גדול בתיאוריה הזולא צריך שבוע קשה, או קיץ קשה, או 

גם כשהטמפרטורות בחוץ שפויות, גם כשאין אינתיפאדה, גם כשטוב לנו, שהרי, . ש"הכל טוב מאד"

בכדי משהו מקולקל כל העת ליותר, נחפש תמיד נשאף לשפר,  כל הזמן ננסהאנחנו, בני האדם, 

ואם יש מה לשפר, משמע שלא הכל טוב. יש . קודם משהו שלא היה שםעוד  להוסיףננסה ו, לתקן

: מתוך תחושת ה"לא "טוב מאוד"ואולי גם זה לא נחים לרגע.  אף פעם לא מרוצים,הרי טוב יותר. ואנו 

צומח העולם  וצומח, ואתהוא עמל ומספיק" המלווה אותו וחוויית ה"לא מסופק" שנוכחת בו כל העת, 

 כלו. 

אנחנו הרי מותחים את עצמנו  תש רוב הזמן וחי לו משבת לשבת!לא פלא שהאדם מויחד עם זאת, 

אנחנו בזים לעצלנים ומשבחים את החרוצים. אל מעבר לגבולות היכולת שלנו, ואפילו מתגאים בזה! 

. אבל אז אנחנו מופתעים שרובנו מה להתגאותיש הרבה ב –ובצדק , מתגאים בהישגים שלנואנחנו 



הורדת לחץ דם, תרופות לשבו אנו צורכים כמויות אדירות של תרופות הרגעה, בחיים מגיעים לשלב 

 , וכן הלאה. כולסטרולויסות ה

האם אפשר להחליף את הכדורים הללו במשקפיים אלוהיים, שמביטים בכל דבר בבריאה ואומרים: 

 טוב! ואפילו טוב מאוד!?

 אפשר. 

 . "משקפי השבת" למשקפיים הללוקוראים 

נו יום מנוחה במובן הרגיל של המילה. יום השבת הוא "מעין עולם הבא", עולם מיתי, יום השבת אינ

שעות אנחנו מתבקשים לדמיין שבאמת הכל טוב.  25דמיוני, שהכל בו טוב, שהכל בו מושלם. במשך 

 אפילו טוב מאוד, ואין עוד מה להתערב בעולם המושלם הזה. 

 יננו עולם דמיוני כלל וכלל. ואולי... בעצם זהו איננו עולם מיתי בכלל. א

 ,העולם הדמיוני, המיתידווקא ששת ימי המעשה, הוא של עולם הכלומר, אולי ההפך הוא הנכון. אולי 

 האמת היא שהכל בכלל שלם לחלוטין, הכל טוב, ואפילו טוב מאוד. כי ו

   ו...אני רק תוהה אם להתווכח איתזו לא המצאה שלי. הקדוש ברוך הוא אמר את זה במפורש. 

אם נצליח, ולו לכמה רגעים כל יום )ולא רק בשבת(, לדמיין את העולם האמיתי, בדיוק כפי שאלוהים 

אמר שהוא, קרי, טוב מאוד, תשתנה מן היסוד כל תפיסת עולמנו. שום דבר אמיתי אולי לא ישתנה: 

אש השנאה  לא ההזויים שמנסים ללבות אתלא הטמפרטורות, לא המטורפים שמנסים לפגוע ולהרוג, 

קופסא הלבנה עם הבית על גבי הזה ש –לא הקטל בכבישים, לא מחירי הקוטג' בבית הבחירה, 

כל אלה לא ישתנו. אבל אנחנו נשתנה. המבט שלנו  –אליו  נשפכיםהמצויר, וזה שכל חסכונותינו 

כמייאש, יוכל אולי  כל מה שנתפס כקשה, ככואבישתנה. הראייה שלנו תתבהר, תצטלל, תתפקח, ו

    להפוך למשחק חיים מופלא, לריקוד מולקולרי נצחי, אולי אפילו קומי.   

, יום letting goאיך היו חיינו נראים אם השבת לא הייתה יום מנוחה, אלא יום של "הנחה", כלומר, 

  של להרפות מהאובססיה שלנו לשפר, לתקן, להרבות, להרחיב...

כי התודעה האנושית עוד לא בשלה להבין את הטוב ואת הטוב מאוד , כנראה לא יקרה בקרובזה 

 - שעות נצליח לדמיין את העולם האמתי 25 –אולי ל אבל אנחנו כנראה נישאר בסבלותינו. האלוהי. 

 זה שמסתתר מתחת לאף שלנו, או קצת מאחורי עינינו העצומות לרווחה. 

  ובחרת בחיים )אופס, זה ספר אחר, זה ספר דברים(.

 שבת שלום,

 אלישע


