
 
 

 חברים יקרים,
 

 חזרנו לבראשית. איזה עונג! כשם שאומרים על פרשות שונות ועל ספרים שונים בתנ"ך שהם "קודש
  הקודשים" (כמו שיר השירים למשל), כך פרשת בראשית היא "עומק העומקים".

 
 פרשת בראשית מספרת לנו על מנגנוני הבריאה. מופיע בה, במובלע, המפץ הגדול, האבולוציה, המבנה

  הפנימי של כל היש בעולם, היסוד הפסיכולוגי והרוחני של האדם, ועוד ועוד.
 

 בדרשה זו, אני רוצה לציין מנגנון אחד ממנגנוני הבריאה. על פניו, הוא יישמע לנו מאוד מוכר ו"ברור". אבל אם
  נרד לעומקו, אולי ייפתחו לנו שוב שערי גן עדן הנעולים.

 
 על פי המסורת היהודית, העולם נברא במחשבה. "סוף מעשה במחשבה תחילה", מספר לנו הפיוט 'לכה

  דודי' (שנכתב בצפת לפני כחמש מאות שנה, ושאותו נשיר הערב בקבלת השבת).
 

 יש כמה וכמה דרכים להבין את המשפט הזה. הפיוט הוא שיר הלל לשבת, ולכן, למרות שהשבת נבראה
 אחרונה ("סוף מעשה") היא בעצם הייתה התכלית של כל הבריאה. כלומר, בשבילה הכל נברא. היא הייתה

  "במחשבה תחילה".
 

 פירוש נוסף, שהוא הפירוש שאני בוחר להתמקד בו הפעם, הוא שהעולם הנברא ("סוף מעשה"), היה קודם
 לכן במחשבה ("במחשבה תחילה"). הבורא חשב את העולם, ואת כל מה שבו, ומתוך המחשבה הזאת העולם

  נברא.
 

 בספר הזוהר (חלק ג' רל"ח, א') כתוב: "ראשון למחשבה אחרון למעשה". כלומר, בסדר ההתרחשויות, הכל
  מתחיל ממחשבה. הכל!

 
 המחשבה היא היא מנגנון הבריאה! לפני המחשבה עוד הכל אפשרי, והמחשבה - בין אם היא מודעת ובין

 אם לאו - מצמצמת את אינסוף האפשרויות לאחת בלבד, והיא זו שיוצאת מן הכוח אל הפועל. שאר
 אינסוף האפשרויות אינן מתבטלות, הן קיימות תמיד ברמת הפוטנציאל (קרי, "הכוח"), אבל אינן

 מתממשות. מכאן שגם אפשר תמיד לשנות! אם וכאשר תשתנה המחשבה תתגלה ותתממש אפשרות
 אחרת בעולם.

  
 על פניו, נשמע פשוט למדי. ייתכן ותאמרו שאין כאן כל חידוש. ברור לנו, למשל, שכל בית שנבנה, מישהו (יזם,
 קבלן, או אדם מן הישוב) פינטז עליו, תכנן אותו, בחר אריחים מקטלוג, ורק אז הוציא את התכנית מן הכוח אל

 הפועל.  כמו בתכנון ביתנו, כך גם הארוחה שאנחנו מכינים לעצמנו ולמשפחתנו, הקריירה שלנו, הבחירות
  הזוגיות שלנו, וכן הלאה.

 
 אבל במבט עמוק יותר נגלה שביום יום שלנו, באופן ההתנהלות שלנו, באופן שבו אנחנו חושבים על חיינו,

 אנחנו בכלל לא חיים לאור המשפט הזה. רובנו חיים בתחושה עמוקה שהחיים "קורים לנו". שברוב הדברים
 בחיינו אנחנו קורבנות חסרי אונים של נסיבות שונות, אקראיות או אכזריות, שהן הרבה יותר חזקות מאיתנו.



 ואפילו בתוכנו פנימה, רובנו בודאי מאמינים שהרגשות העזים ששוטפים אותנו קודמים למחשבה, שהיצרים
  העמוקים שרוחשים בתוכנו קודמים בהרבה למחשבה. אבל אני רוצה להציע שלא, שתמיד "מחשבה תחילה".

 
  מתחת לכל רגש שעולה בנו, וכל יצר שכביכול מנהל אותנו, נמצאת מחשבה! המחשבה קודמת לכל.

 
 אבל… מי הוא החושב? מי חושב את המחשבה שבוראת את הרגש, את היצר, ואת המציאות? הבורא, או

 אנחנו? או גם וגם? האם תיתכן התנגשות בין המחשבה האנושית למחשבה של הבורא? אולי הבורא חושב
 את הדברים הגדולים, התשתיתיים והלא-מודעים, בעוד החשיבה שלנו רלוונטית רק לדברים המודעים

 והפעוטים יותר הנוגעים לנו (כמו תכנון ביתנו וארוחת הערב שלנו)?
 

 ובכן, אני רוצה להציע - וכרגיל, זו הצעה בלבד - שהחלוקה הזאת בין המחשבה שלנו, למחשבה של הבורא
 (או של הטבע) היא מוטעית מיסודה! יתרה מזו, כל החלוקות הללו - אנחנו והם, אנחנו והבורא - היא הטעות
 העמוקה ביותר, וגם המכאיבה ביותר בחיינו. היא נמצאת ביסוד חוויית הבדידות האנושית, וגם היא תוצר של
 המחשבה. החושים שלנו מספרים לנו שיש אבחנה בין דבר לדבר, בין אדם לאדם, בין אדם לבוראו, כי זה מה

 שאנחנו יכולים לראות, לשמוע, ולחוש. אבל ככל שמעמיקים, ככל שמתבוננים (בין אם בעינינו, ובין אם
 בשכלנו) ברזולוציות העמוקות יותר של הקיום, מגלים שההפרדות הללו הן רק מראית עין, שהכל שרוי

  במערכת אחדותית שלימה.
 

 מכאן, שאין "מחשבות שלנו" ו"מחשבות של הבורא". יש מחשבות! יש אמנם מחשבות מודעות ומחשבות
 שאינן מודעות, אבל ישנו חושב אחד, וחשיבה אחת.

 
 אבל, אם אין מחשבה שלי ומחשבה שאינה שלי, אז מה זה עוזר לי? אם יש מחשבה אחת, והיא בכלל לא

  "שלי", איזה ערך יש לכך עבורי?
 

 ובכן, מי שמאוד מחשיב את מחשבתו האישית, וסבור שהיא חשובה, נפלאה ומיוחדת, אכן יתקשה להתחבר
 לרעיון הזה ולהפיק ממנו תועלת כלשהי. אבל מי שמוכן לשקול את האפשרות של קיומה של מחשבה אחת,

 של חושב אחד, יוכל למצוא ברעיון הזה בשורה משמעותית!
 

 עצם הידיעה הזאת, ש"סוף מעשה במחשבה תחילה", ושמחשבה אחת (במובן של "חושב" אחד, קולקטיבי,
  אחדותי, תשתיתי) היא זו שבוראת הכל, מאפשרת לנו להרפות, להירגע, ולהתמסר!

 
 אבל יש כאן גם הזמנה עמוקה יותר. עמוקה מאוד! הרגשות שלנו, המועקות שלנו, חוויית התקיעות, הסערות,

 הכעס, הם כולם תוצאה של בלבול עמוק שאנו, בני האדם, נקלענו אליו. וכן, גם זה היה במחשבה תחילה…
 כשהאדם הקשיב לקולו של הנחש המיתולוגי ("אתה יכול, אתה גדול, אתה נפלא, אתה, אתה, אתה….") ואכל
 מעץ הדעת טוב ורע (סיפור המופיע בפרשה שלנו), נפקחו עיניו, ובדיוק כפי שהוא הוזהר, הוא מת! פשוט מת!

 הוא מת מבחינת הכרת האחדות החיה, הנצחית, האינסופית השורה בכל. הוא התנתק מהמחשבה האחת,
 מהחושב האחד, האחדותי, והחל לחשוב בטעות שהוא חושב בעצמו… מאז, אנחנו בטוחים שאנחנו חושבים

 את מחשבותינו ומאז אנחנו בתחרות קשה עם המציאות.
 

 קולו של הנחש לא נפסק לעולם. הוא לוחש את לחישתו כל העת: "אתההההה נפרדדדדדד!". והוא גם מפתה
  נורא: "אתה נפלאאאאא! אתה יכוללללללל! אתה חזקקקקק! אתה כמו אלוהיייייייים, אתה!".

 
 אלא שגם עץ הדעת והנחש נמצאים במחשבה של הבורא לכתחילה - הוא הרי ברא אותם, ולכן הם אינם

  האויב!
 



 ה"במחשבה תחילה" הייתה (אולי) לשלוח אותנו אל תודעת הנפרדות המאמללת, דווקא כדי שנתחיל את
 המסע חזרה - את ה"לך לך" האברהמי - חזרה מהגלות, מאור כשדים, מחרן, ממצרים, חזרה לגן עדן, חזרה

 לעץ החיים.
 

 "סוף המעשה" - אם כי, גם ה"במחשבה תחילה" - הוא שנשוב. שנשוב אל התודעה האחדותית. אבל נשוב
 באופן מודע, מודע לחלוטין, ונתחבר מחדש למחשבה האחת, לחושב האחדותי שחושב את הכל, שחושב

  אותנו.
 

 בשביל לשוב אל תודעת האחדות לא נדרשות שנים של מדיטצייה על הר נישא בטיבט. נדרשת מודעות.
 נדרשת היזכרות. נדרשת הסכמה להתמסר לרעיון של "סוף מעשה - כל מעשה! - במחשבה תחילה".

 
 וזה בסדר… כי אנחנו שוב נשכח, ושוב נהיה אומללים בנפרדות שלנו. ושוב נקרא את פרשת בראשית

  (ופרשות אחרות), ושוב ניזכר ונשוב אל תודעת האחדות, אל המחשבה האחת, החושב האחד. וחוזר חלילה.
 

 כל פעם שאנחנו שרויים באומללות, בעצב, בכעס, משמע שהתבלבלנו. ואז לא צריך לעשות משהו מיוחד!
 כלומר, צריך לעשות כמיטב יכולתנו, כי אין לנו אופציה אחרת, אבל בעיקר אפשר להיזכר… להיזכר

 שהתבלבלנו, שחשבנו שאנחנו אלה שחושבים את המציאות. ולשוב אל הידיעה העמוקה הזאת, שסוף כל
 מעשה במחשבה תחילה, מחשבתו של הבורא.

 
  שבת שלום וקריאה טובה מבראשית.

 
 אלישע

 
 נ.ב. אם אתם בסביבה, מוזמנים מחר בבוקר לשיעור משותף על פרשת השבוע - פרשת בראשית - בקהילת
 ואהבת. אפשר לבוא בשעה 8:30 לתפילה שלפני, אם רוצים (ורק אם רוצים), ובשעה 9:45 לקידוש הטעים.
 השיעור מתחיל בשעה 10:00 ומסתיים בשעה 11:00. השנה אנחנו קוראים את פרשות השבוע לאור הגותו

  ופרשנותו של הרב קוק.
 
 


