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בפרשת  התורה  פרשיות  סדר  את  פותחים  אנו  השבת 
בראשית. פרשה זו מתחילה בתיאור סדר בריאת העולם. סדר 

מפורט של בריאת הנבראים כולם, יום יום וברואיו. 

למרות הסדר המפורט אנו חשים שדברים רבים לא מובנים 
היה  אור  איזה  הגדולים?  התנינים  הם  מי  למשל,  עדיין.  לנו 
ובוקר  ערב  ייתכנו  איך  המאורות?  נבראו  לא  כשעוד  בעולם 
העליונים  המים  מהם  ושוקעת?  זורחת  שמש  אין  כשעוד 

והמים התחתונים? איך ייתכן נחש שמדבר ומשכנע? 

שאלות רבות העולות בקריאה פשוטה של הפסוקים מראות 
לנו שאף על פי שהסיפור ידוע ומפורסם, רב הנעלם על הידוע. 
ואכן חז"ל התייחסו למעשה בראשית בתור חכמה מופלאה. 
במעשה  ולא  בשלשה  בעריות  דורשין  "אין  אמרו1:  וכך 

בראשית בשנים". 

מהו אותו מעשה בראשית שאסור לדורשו בשניים אלא רק 
אדם אחד יכול להתבונן בו בינו ובין עצמו? 

"הוא  מסביר:  ישראל2  התפארת  בעל  ליפשיץ  ישראל  רבי 
סודות הקבלה, איך בתחילת הבריאה השתלשלו העולמות זה 
אחר זה, עד שנברא עולם הגשמי הזה". הרב ליפשיץ מסביר 
העולם,  בריאת  על  עמוקים  סודות  הוא  בראשית  שמעשה 
ולכן הבנת הפסוקים אינה יכולה להיות כפשטם. אדם צריך 
להתבונן לבד על המושגים הא-לוהיים המופשטים הללו ולא 
ללמוד זאת בחברותא, כיוון שהלימודים הללו הם קדושים 

מאוד ו"כבוד א-לוהים הסתר דבר3".

הרמב"ם4, לעומת זאת, כותב הסבר שונה לגמרי: "ושמע ממני 
אני מה שנתברר לי לפי דעתי ממה שעיינתי בו מדברי חכמים, 

והוא, שהם מכנים במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר 
עיין  שהוא  מה  שלאור  מבאר  הרמב"ם  הבריאה".  בראשית 
הוא  בראשית'  'מעשה  למושג  הפירוש  חכמים,  בדברי  ובירר 
הבריאה.  ימי  בששת  שהתרחש  מה  של  ומחקר  טבע  מדעי 
"שמעשה  כותב  הרמב"ם  נבוכים  מורה  לספרו  בפתיחה  גם 
בראשית  מעשה  לתיאור  הטבע".  חוכמת  הוא  בראשית 
ייחד הרמב"ם שני פרקים בספרו הגדול משנה תורה. הפרק 
השלישי והרביעי בהלכות יסודי התורה מסבירים את מהותם 
היסודות  ארבעת  על  במפורט  מסבירים  וכן  הגלגלים  של 
המרכיבים את העולם החומרי שבו אנו חיים. הרמב"ם5 מסיים 
את דבריו ואומר: "כל הדברים האלו שדברנו בענין זה כמר 
הדברים  אלו  כל  וביאור  הם...  עמוקים  ודברים  הם  מדלי 

שבפרק שלישי ורביעי הוא הנקרא מעשה בראשית".

לגמרי  שונה  בשניים  אותם  דורשין  שאין  לכך  הנימוק  גם 
מנימוקו של התפארת ישראל. הרמב"ם6 אומר שהאיסור הוא 
בגלל "שההמון אי אפשר להם להבין אותם הענינים ואינם 
נמסרין אלא מאחד לאחד, ונזהרים בהם כי מעט מאד יבין 
ויחשוב  אמונתו  תשתבש  הפתי  וכשישמעם  ההמון,  בהם 
אלו  דברים  לימוד  האמת".  והם  האמת,  את  סותרים  שהם 
הרחב  ההמון  חקרו.  ולא  למדו  שלא  אנשים  להטעות  עלול 
חסר ידיעות בסיסיות הנדרשות להבנת מושגים עמוקים אלו, 
והעולם האמוני שלו עלול להתערער מהבנת דברים לא כראוי. 

משום כך הלימוד צריך להיות אישי ולא ציבורי.

הבנת הרמב"ם שמעשה בראשית הוא חכמות הטבע עוררה 
בדרוש  חוקר  ה',7  אור  בעל  קרשקש,  חסדאי  ר'  רבים.  הדים 
העשירי בספרו אור ה' : "במעשה בראשית ובמעשה מרכבה, 
קצת  שחשבו  כמו  שאחריו,  ומה  הטבע  חכמת  הוא  ואם 
והוא  הרמב"ם.  כלפי  כשכוונתו  כשברור  אומתנו",  מחכמי 
מוסיף: "שאין המכוון בהם מה שדימו, הוא מבואר בעצמו, 
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למי שהרגיל מאמריהם על זה". 

הוא מונה כמה טעמים לכך שלא ייתכן שהפירוש הוא כדברי 
הרמב"ם. הראשון הוא: "אם להגדלת המעשים האלה במעלה 
מעלתו  על  שונים  במקומות  לנו  מספרים  חז"ל  וקדושה"... 
וקדושתו של לימוד מעשה בראשית. ואם כך איך ייתכן לומר 

שהכוונה לחכמות הטבע, והרי אין בהן שום קדושה?! 

טעם נוסף הוא "למה שהפליגו רז"ל בהסתר אלו הדברים, כמו 
'אין דורשין במעשה בראשית בשנים,  שבא במשנה בפרק 
המפרסם  בעונש  סיפורים  והפליגו  ביחיד';  במרכבה  ולא 
באלו העניינים... והנה אין בדבר מאלו, רצוני לומר, בחכמת 
הטבע ומה שאחריו, דבר יחייב הסוד וההסתר?!". אם מעשה 
בראשית הוא חכמת הטבע בלבד מדוע צריך שהלימוד יהיה 

אישי ולא ציבורי? 

שחכמות  לומר  ייתכן  )לא  שכן  "וכל  היא  החותמת  טענתו 
הטבע הם מעשה בראשית(, שיהיו במדרגה גדולה מהתלמוד, 
שהוא ביאור מצוות התורה ומשפטיה הא-לוהיים, המקנים 
לאדם ההצלחה האמיתית!". הגמרא במסכת סוכה8 אומרת 
שר' יוחנן בן זכאי ידע דברים הרבה ובהם גם דבר גדול ודבר 
קטן. דבר גדול זה מעשה מרכבה, ודבר קטן אלו הוויות אביי 
ומעשה  בראשית  מעשה  אם  התלמוד.  סוגיות  דהיינו  ורבא, 
מרכבה עוסקים בחכמות הטבע לא ייתכן לומר שהם במדרגה 

גבוהה יותר מסוגיות התלמוד המבארות את מצות ה'!

מעשה  בהגדרת  הרמב"ם  על  חולק  קרשקש  חסדאי  ר'  לכן 
בראשית ומבאר: 

"המכוון ב'מעשה בראשית' הוא כפשוטו, שהוא תואר מעשה 
היצירה, והוא עיקר מה שבא ב'ספר יצירה' הידוע לאברהם 
העולם,  נברא  ב'הא'  לרז"ל9:  בדרש  הרמוז  והוא  אבינו. 
שנאמר10 'בהבראם' - ב'הא' בראם. ואמרו, כי נברא העולם 
הבא ב'יוד', שנאמר11 'כי ביה ה' צור עולמים'. ולפי שהקשר 
והשתלשלות הזה כפי מה שקבלו רז"ל נתלה בשם המפורש, 
יחייב העניין הזה סוד סתום ונסתר, להגדלת השם ויראתו".

מעשה בראשית הוא החקירה איך נברא העולם. זה לא בירור 
מדעי חיצוני אלא לימוד פנימיות התורה. ספר יצירה הוא ספר 
סוד  הוא  זה  לימוד  פנימי.  באופן  העולם  נברא  איך  המסביר 
נסתר, ולכן לא מלמדים אותו לכל אחד. פירושו של בעל אור 
ה' קרוב לפירושו של התפארת ישראל שראינו לעיל. שניהם 
דיברו על כך שמעשה בראשית עוסק בתהליך בריאת העולם.

גם הר"ן, בדרשותיו12, הקשה קושיות רבות על דעת הרמב"ם. 
הוא שואל, כשאלת תלמידו ר' חסדאי, שאם מעשה בראשית 
עוסק ביסודות הפיזיים של הבריאה, אין בידיעות אלו שום 
דבר שצריך להסתירו מההמון הרחב. עוד הוא שואל על חיוב 
הסתרת חכמות אלו מההמון, והרי הן נצרכות לקיום העולם?! 

אנו חיים את חיינו לאור מדעי הפיזיקה, הביולוגיה, הכימיה 
ועוד, הטכנולוגיה והתעשייה בנויות על ידיעות מדעיות. אם 
ואילו  להמון,  וללמד  להשתמש  מותר  אלו  מחכמות  במה  כן 
יוצא  כך,  על  נוסף  נסתרים?  להישאר  צריכים  מהן  חלקים 
מדברי הרמב"ם שחקלאי פיקח יודע במעשה בראשית יותר 
ודבר  אלו,  בחכמות  עוסקים  שאינם  רבים  חכמים  מתלמידי 

זה תמוה.

הנגלה  הטבע  חקר  אינו  בראשית  מעשה  כי  מסביר  הר"ן 
לעינינו. מדעי הטבע שאנו מכירים עוסקים בחקר התופעות. 
המדען מסיק מסקנות כתוצאה מתצפית ומבדיקה בחומרים 
יודע מה יקרה כתוצאה מחיבור שני החומרים  שלפניו. הוא 
שהוא מרכיב, אך אינו יודע מדוע כך זה מתרחש. למה חומר 
זה מגיב כך ואילו חומר אחר מגיב אחרת. הר"ן מביא דוגמה 
אך  צוחק,  הוא  אז  אדם  שכשמדגדגים  יודע  המדען  נוספת. 
שהרמב"ם  לנו  מספר  הר"ן  תגובתו.  היא  זו  מדוע  יודע  אינו 
בעצמו צחק על גלינוס, גדול הרופאים בעת העתיקה, שאמר 
שהוא אינו מבין את פשרו של הצחוק. הרמב"ם אמר שהבנת 
נגזרת  שממנה  החומרים  של  המהות  בהבנת  תלויה  העניין 
תגובתם ופעילותם הפיזית. זאת המדע אינו חוקר והוא אינו 
בראשית  מעשה  בראשית.  מעשה  הנקרא  וזה  לדעת,  יכול 
אך  הטבע  חקר  אכן  הוא  העולם.  בריאת  תהליך  תיאור  אינו 
אלא  המציאות  בתיאור  העוסקים  הטבע  מדעי  אינו  הוא 

עיסוק בשורש הרוחני של המציאות הנגלית לעינינו. 

אינו חולק על הרמב"ם אלא  ר' חסדאי, הר"ן  בשונה מדעת 
בראשית  מעשה  אכן  יותר.  עמוקה  הייתה  שכוונתו  מסביר 
במהות  אלא  הנגלית  בחכמה  לא  אך  הטבע,  בחכמת  עוסק 

הפנימית של כל היצורים עלי אדמות.

הר"ן  בדברי  כך  מבין  שעורים13  בקובץ  וסרמן  אלחנן  ר'  גם 
וכותב: "ובודאי אם כונת הרמב"ם כפשוטן, הן דברי תימה 
דמעשה בראשית אלו לומדין בכל הגימנזיות?! אבל בדרשת 
והכריח  הרמב"ם,  כונת  עומק  היטב  פירש  א'  דרוש  הר"ן 
כפירושו, יעיין שם, דיש חכמת הטבע נגלית ונסתרת, וכונת 
להשיג  אפשר  אי  וזה  שבטבע  הנסתרת  לחכמה  הרמב"ם 

בשכל אנושי כי אם ברוח הקודש. עיין שם".

מה  לא  הוא  בראשית  שמעשה  מסביר  וסרמן  אלחנן  ר' 
החכמה  הוא  אלא  בגימנסיה  למדעים  בפקולטה  שלומדים 
הנסתרת שבטבע. הוא מוסיף שאת הידיעה הזאת במעשה 
אפשר  אי  הקודש.  רוח  ידי  על  רק  לדעת  אפשר  בראשית 
לחקור אותה ולגלותה בשכל האנושי. רק בורא העולם יודע 
מהי  לנו  לגלות  יכול  הוא  רק  ולכן  המציאות,  שורשי  מהם 

מהותו של כל יצור ונברא.

שבת שלום!
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