
פרשת בראשית                                                                                                    –מבט על החיים מהפרשה 
 )תשפ"א(

 אני לא רוצה "להעמיס" עליך יותר מדי...
הדרך, כשתרמיל כבד על גבו ואגלי זיעה ניגרים  פעם אחת נסע ראובן ברכבו, ולפתע הוא שם לב לאדם מבוגר שעומד בצידי

ממצחו, גבו היה שפוף ומכופף, ונראה עליו שהוא ממתין כבר כמה שעות, בכדי להשיג 'ְטֶרְמְפ'... ריחם עליו ראובן, עצר בצד 

של הנהג. הדרך, ואמר לו: "בבקשה, היכנס למכונית, אקח אותך למקום חפצך"! שמח האיש, והודה מקרב ליבו על אדיבותו 

 נכנס וישב בספסל האחורי, תוך כדי שהוא מתמוגג מנחת על המושב המרופד. 

ְרָאה שמעליו, ולהפתעתו הוא מגלה, שהאורח במכוניתו עדיין לא הסיר  מַּ והנה, לאחר נסיעה של כמה קילומטרים, מציץ ראובן בַּ

פלא והעיר לו: "מדוע אתה סוחב את התרמיל? שים את משאו מעליו... הוא עדיין נושא את התרמיל הכבד על גבו הכפוף... הת

 אותו על המושב, כדי שיהיה לך נוח"! 

האורח לא התבלבל וענה לו בסבר פנים רציניות: "לא, תודה! אני לא רוצה "להעמיס" עליך יותר מדי... מספיק לי שאתה סוחב 

 אותי, עוד תסחוב גם את התיק שלי"?? 

לצערנו כך בדיוק מתנהגים אותם אנשים כלפי הנהגתו של הקב"ה. הרי הוא יתברך מעמיס  הסיפור מצחיק ומעלה גיחוך... אבל

ואילו אתה חושב שאתה רוצה "לעזור  -גם אותך וגם את בניך, וגם את כל משפחתך, יחד עם כל העולם כולו, על 'הכתפיים' שלו 

 לו"? 

כרה ברורה "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא העיקר הגדול שהאדם צריך להגיע אליו בענייני אמונה הוא להגיע לה

האלוקים בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד". "אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל כי הכל מעשה 

 ושמחה. ידיו", שום דבר בעולם לא זז בלי רצון ה', ומתוך אותה ידיעה הוא לא פוחד ולא נפגע מאף אחד, וחייו מלאים ברוגע

 יסודו של חומש בראשית

מהו היסוד הראשון שאליו  -כשמתחילים את חומש 'בראשית', אחת השאלות הבסיסיות שכל יהודי צריך לשאול את עצמו היא 

 אני מתוודע בעת התחלת מחזור חדש של התורה הקדושה?

 ברורה לכל: -והתשובה 

 האמונה!

רי האמונה אלא יסוד האמונה ממש. תהליך בריאת העולם מתשתית היקום ופירושו של דבר, לא רק נקודה כזו או אחרת מעיק

 "בורא העולם"!!! -שיש מנהיג לבירה  -עד יצירת האדם ביום השישי. תחילה וראש זו האמונה הבסיסית והיסודית ביותר 

  –השאלה הבאה שמיד צפה ועולה אצל כל בר דעת היא 

 מה הבורא רוצה ממני? 

נפלא והניח אותי בתוכו, בודאי יש לזה תכלית, ולא בכדי הוא, יש ברצונו יתברך שאוכל לקיים את  לאחר שברא עולם כל כך

 תכלית בריאתו אשר ברא. 

 ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם

התורה, שנועדה בעיקרה להורות את מצוות ה' לעם ישראל, נפתחת דווקא בסיפור הבריאה ולא במצוה הראשונה. רש"י עומד 

ך מיד, בפירושו לפסוק הראשון ונימוק פתיחתו בבראשית, הוא מניח את יסוד היסודות בעיקרי האמונה בהביאו את דברי על כ

המדרש: "אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש הזה לכם" שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, 

להם נחלת גויים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים  ומה טעם פתח בבראשית, משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת

"כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים", הם אומרים להם: 

 ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

חדש לנו בהבנת הבריאה. פעמים שעולה מחשבה מוטעית הקדמתו של סיפור מעשה בראשית מעמידה אותנו על החידוש שנת

בלב האדם כביכול יש לו אחיזה ממשית בעולמנו, והדברים שעליהם עמל ואותם השיג, הרי הם קניינו הפרטי ויש לו בעלות 

גשת עליהם, הקניין הוא כח אדיר, הרצון לקנות דברים ולהיות בעלים עליהם, נותן לאדם תחושת סיפוק, מימוש עצמי, הר

 -ביטחון, אולם במעט התבוננות בעצם אין לך עיוות גדול מזה! כי באמת כאן בעולם הזה אין לאדם קניין על שום דבר, שהרי 

 !"כל הארץ של הקב"ה היא"

 שבת שלום ומבורך

 מיכאל זכריהו

  

 


