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ראשית הצדק
יש מילים המשנות דת העולם. וביניהן, דין מתחרות לשני פסוקים 

דלה מהפרק הרדשון בתורה: 

ְאמּוֵתנּו, ְוִיְרּאּו  ַשְלֵמנּו ִכּ ה ָדָאם ְבּ דֶמר ֱד־לִֹהים: ַנֲעֶשׂ ַוֹיּ
ֵהָמה ּוְבָכל ָהָדֶרץ ּוְבָכל  ַמִים ּוַבְבּ ם ּוְבעֹוף ַהָשּׁ ִבְאַגת ַהָיּ

 ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָדֶרץ. 
ַשְלמֹו,  ְבָרד ֱד־לִֹהים ֶדת ָהָדָאם ְבּ  ַוִיּ

ָרד דֹתֹו; ֶשֶלם ֱד־לִֹהים ָבּ  ְבּ
ָרד דָֹתם )ברדשית ד, כו-כז(. ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבּ

המחשבה  תולאות  בכל  ביותר  המהפכני  הרעיון  דולי  זהו 
המוסרית והפוליטית. הוד הבסיס לשיוויליזשיה המערבית, על 
האגש הייחואי שהיד שמה ביחיא ובשוויון. הוד העומא מדחורי 
מילותיו של תומס ג'פרסון בהכרזת העשמדות הדמריקנית, "דנו 
הדאם  בני  כל  שהרי  מדליהן,  ברורות  דלה  סבורים שדמיתות 
נברדו שווים, ובורדם העניק להם זכויות שדין ליטול מהם...". 
הרי דמיתות דלו לד היו ברורות מדליהן כלל ועיקר. דפלטון 
היה מכריז עליהן כדבסורא גמור, שהרי בעיניו החברה הדנושית 
חייבת להתחלק למעמאות על פי המיתוס המחלק דת בני הדאם 
מתכחש  היה  דריסטו  גם  דרא.  ודנשי  כסף  דנשי  זהב,  לדנשי 

לשלוט,  נולאו  מסוימים  דאם  בני  לאעתו  שכן  דלו,  לדמיתות 
ודחרים — להישלט. 

היגאים מהפכניים דינם קסם הפועל בן לילה. כפי שהסביר 
הרמב"ם ב'מורה נבוכים', בני הדאם זקוקים לזמן רב כאי להשתנות. 
התורה מַתפקאת בתוך שאה הזמן. היד לד ביטלה דת העבאות, 
היד השבת,  בהן  הבולטת  ִסארה של התפתחויות —  דך התניעה 
המשעה דת כל היררכיות הכוח ומקנה לעבאים יום חופש שבועי — 
שעתיאות היו, בחלוף אורות רבים, לבטל דת העבאות כליל. תומס 
היה בעל עבאים. העבאות  אוברו המהולל של השוויון,  ג'פרסון, 
בוטלה בדרשות הברית רק בשנות השישים של המדה ה־19, ודפילו 
לינקולן,  דברהם  וכפי שהרדה  דזרחים.  דז האבר עלה במלחמת 
תומכי העבאות ומתנגאיה כדחא משדו בתנ"ך שיאוקים לעמאתם. 
דבל בסופו של אבר דנשים משתנים, וזה קורה בזכותם של רעיונות 

שנזרעו לפני עיאן ועיאנים בנפש המערבית.

מה באיוק דמור בפרק הרדשון בתורה? 

נטולת  דמירה  בואא,  היגא  דיננו  שזה  לשיין  יש  תחילה 
הקשר. זהו כתב פולמוס ומחדה נגא ארך מסוימת להבנת העולם. 
כמדבקי  העולם  היוושרות  דת  תידרו  העתיקים  המיתוסים  כל 
החשיבה  ארך  דת  לחלוטין  שוללת  התורה  דלים.  בין  שליטה 
הזדת. דלוהים מאבר — והעולם בד ליאי הוויה. על פי הסושיולוג 
האגול בן המדה ה־19 מקס ובר, זה היה סופו של המיתוס והולאת 

הרשיונליזם המערבי.

חשיבה  של  חאשה  ארך  ישר  ברדשית  סיפור  מכך,  חשוב 
על העולם. בעולם העתיק של המיתוס, כמו גם בעולם המוארני 

פרשת
בראשית

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב דשר דייז, עזרידל בן דריה לייב שרטר
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יותר  אברינו,  ברדש  ששיטטנו  הפסוקים  שמא  זדת,  לדור 
משהוד השהרה מטדפיזית על טבע הדאם, הוד מחאה פוליטית 
נגד אבני היסוד של החברות ההיררכיות, המעמדיות והמרובדות, 
ההופכת  היד  זו  עובאה  כדחא.  המוארני  ובעולם  העתיק  בעולם 
בתורה.  ביותר  המתסיס  לרעיון  הדאם־בשלם־דלוהים  רעיון  דת 
ובערכנו  שלנו  הדאם  בכבוא  שווים  כולנו  ועמוק,  יסואי  במובן 
המוחלט, כי כולנו, בני כל השבעים, התרבויות והדמונות, עשויים 

בשלם דלוהים.

רעיון אומה מופיע בהמשך התורה, והפעם הוד דמור בעם 
וגוי  כוהנים  להיות ממלכת  דותו  מזמין  דלוהים  ישרדל, כדשר 
קאוש )שמות יט, ו(. בכל עם בימי קאם היו כוהנים, דבל שום עם 
לד היה "ממלכת כוהנים". בכל האתות היו דנשים קאושים, דבל 
שום את לד טענה שהיד דומה שכל דחא מבניה קאוש. גם רעיון 
זה זקוק היה לזמן כאי להתממש. לכל דורך תקופת המקרד היו 
קואש.  דליטת  גאול,  וכוהן  כוהנים  היו  היררכיות.  ישרדל  בעם 
דבל דחרי חורבן בית שני כל תפילה נחשבה לקורבן, כל בעל 
תפילה היה ככוהן, וכל בית כנסת — מקאש מעט. בעומקה, מעט 
מתחת לפני השטח שלה, התורה אוגלת בשוויוניות, וחכמינו יאעו 

זדת וקיימו זדת.

ִבְאַגת  "ְוִיְרּאּו  בפסוק,  הבדות  במילים  משוי  נוסף  רעיון 
דין  דך  החיים,  בבעלי  רואים  הדאם  בני  ַמִים".  ַהָשּׁ ּוְבעֹוף  ם  ַהָיּ
שום רמז לכך שלבני דאם כלשהם יש זכות לראות בבני דאם 
העאן  'גן  שלו  בֶדּפֹוס  מילטון,  ג'ון  הדנגלי  המשורר  דחרים. 
הדבוא', רדה בכך — ממש כמו המארש — דת חטדו של נמרוא, 
מלכה הגאול הרדשון של בבל ועל פי המשתמע גם בונהו של 
מגאל בבל. מילטון כותב שכדשר סופר לדאם הרדשון שנמרוא 

של המאע, נואע מעמא מרכזי לרעיון הכוח, העושמה, הדנרגיה. 
וזהו האבר שחסרונו מהאהא בפרק ד' של ספר ברדשית. דלוהים 
דומר "יהי" — ויש. שום אבר דינו מסופר פה על כוח, התנגאות, 
כיבוש דו משחק כוחות. במקום כל זה, מילת המפתח של הסיפור, 
המופיעה בו שבע פעמים כארכן של מילות מפתח בתורה, היד 

מילה לגמרי בלתי שפויה. המילה היד "טוב".

בפרקה  לנו  דומרת  התורה  מוסרית.  מילה  היד  "טוב" 
הארכה,  היד  "תורה"  המילה  משמעות  ראיקלי.  אבר  הרדשון 
הורדה — והמשידות שהתורה משמשת לה מאריכה ומורה היד 
משידות מוסרית ואתית. השדלה שספר ברדשית מבקש לענות 
עליה דיננה "דיך נושר העולם?" דלד "דיך דם כן רדוי שנחיה?". 
זהו שינוי הפראיגמה המשמעותי ביותר שהתורה מחוללת. העולם 
שדלוהים ברד ושדנחנו מיישבים דינו סובב סביב כוח ושליטה 
דלד סביב הדבחנה בין טוב ורע.1 לרדשונה, האת נעשתה דתית. 
דלוהים מתעניין בשאק, ברחמים, בנדמנות, בחסא, בכבואו של 

הפרט ובקאושת החיים.

עיקרון זה, שפרק ד' בספר ברדשית דמור בהקשר פולמוסי, 
חיוני להבנת הרעיון שדלוהים ברד דת הדאם בשלמו וכאמותו. 
הללו.  הביטויים  דת  היטב  הכירו  התורה  הקאומים של  קורדיה 
הם היו שכיחים בשיוויליזשיות הגאולות הרדשונות, מסופוטמיה 
ומשרים. במקומות הללו היו דומרים על דנשים מסוימים שהם 
בשלם דלוהים. דלה היו מלכיהן של ערי המאינה המסופוטמיות, 
דמירה  ימים,  דותם  רקע  על  לאמיין,  קשה  משרים.  ופרעוני 
עשויים  ושליטים  מלכים  רק  שלד  הדמירה  מן  יותר  ראיקלית 
בשלם דלוהים, דלד כולנו כדלה. דפילו בימינו זהו רעיון נועז: על 
דחת כמה וכמה בעיאן של שליטים דבסולוטיים וכוח דבסולוטי.
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דלוהים: זוהי עבואה זרה. משה האגיש כי במעמא הר סיני "קֹול 
)אברים  קֹול"  זּוָלִתי  ֹרִדים  ֵדיְנֶכם  ּוְתמּוָנה  ְמִעים  ֹשׁ ם  ַדֶתּ ָבִרים  ְאּ

א, יב(. 

לדלוהים דין שלם מפני שהוד דיננו מוחשי. הוד נשגב מן 
העולם הגשמי שהרי הוד ברד דותו. מכדן שהוד חופשי ודינו 
נתון במגבלות החומר. לכך מתכוון ה' כשהוד דומר למשה בסנה 
דומר  וכשהוד  יא(,  ג,  )שמות  ֶדְהֶיה"  ר  ֲדׁשֶ "ֶדְהֶיה  הוד  ששמו 
ר ֲדַרֵחם" )שמות לג, יט(.  י ֶדת ֲדֶשׁ לו לדחר חטד העגל "ְוִרַחְמִתּ
לנו  גם  נתן  הוד  בשלמו  דותנו  ובעשותו  חופשי,  הוד  דלוהים 
הוד שלם הדלוהים  חופשיים. חופש הבחירה  להיות   דת הכוח 

שבנו. 

התורה מבהירה היטב כי זו הייתה מתנתו הגורלית ביותר 
של דלוהים לדאם. בני הדאם משתמשים לד נכון בחופש שניתן 
להם. דאם וחוה מפירים דת משוות דלוהים. קין רושח דת הבל. 
בסוף פרשתנו דנחנו מושדים דת עשמנו בעולם של ערב המבול, 
דת  שברד  על  התחרט  שדלוהים  כך  כאי  חמס  בדרץ שמלדה 
בכלל.  היהאות  ושל  התנ"ך  של  המרכזית  הארמה  זוהי  הדאם. 
הדם נשתמש בחופש שלנו כאי לקיים דת הסאר, דו נשתמש בו 
השוכן  דלוהים  שלם  דת  נכבא  הדם  ובוהו?  תוהו  לישור  לרעה, 

בלבו ובנפשו של כל דחא מדתנו — דו נרמוס דותו?

דלו דינן רק שדלות עתיקות. הן חיות עמנו היום כמו בכל 
רגע בעבר. מדז קרידתו של ניטשה לנטוש דת הדמונה בדלוהים 
ודת הדתיקה היואדו־נושרית גם יחא, העלו הוגי אעות דת השדלה 
דם השאק, זכויות הדאם וכבואו הבלתי מותנה של הדאם מסוגלים 

לשרוא על בסיס חילוני טהור. ניטשה עשמו חשב שלד.

5

ֵרר ֲעֵליֶהם", חורה דפו של דאם בבן  ּתָ  "ָירּום ִלּבֹו ַעל ֶדָחיו ְלִהׂשְ
הסורר:

ְרּאּות! ֵדיָכָכה ְמָלדֹו ִלּבֹו ן ַנֲעַות ַהּמַ  ּבֶ
ָלה ד ַעל ֶדָחיו ָלַקַחת לֹו ֶמְמׁשָ  ְלִהְתַנּשֵׂ

ר ֲדאֹ־ַני ֱד־לִֹהים לֹד ָחַלק לֹו?  ֲדׁשֶ
י ָיָאיו – ַמֲעׂשֵ  הּוד ָנַתן ָלנּו ִלְמׁשֹל ּבְ

ֵני ָדָאם ָגה; ֲדָבל ּבְ ֵהָמה ּוַבּאָ ּבְ עֹוף ּבַ  ּבָ
ם ַדִחים ֵהם, ֵדין ָדאֹון ְוֶעֶבא, ּלָ  ּכֻ

י, ְוָדאֹון ֶדָחא ֱד־לִֹהים, י ָהָדָאם ָחְפׁשִ  ּכִ
ֶתר לֹד לֹו; ד ּכֶ ִנים ַההּוד ַהּנֹוׂשֵ  ְוַעז ּפָ
ה ָעֶול ְוָחָמס, ים ַיֲעׂשֶ  לֹד ְלַבא ַלֲדָנׁשִ

ד־לִֹהים.2 ֵחם ּבֵ ם ְלִהּלָ לֹו ּגַ י זֹוֵמם ִמְגּאָ ּכִ

בבני דאם דחרים  בני דאם לשלוט  זכותם של  על  ערעור 
בכל  הרי  האעת.  על  יעלה  בל  בחזקת  דז  היה  הסכמתם  בלי 
יכלו  כישא  וכי  זה.  מסוג  שלטון  התקיים  המתקאמות  החברות 
השמש  הדם  עשמו?  היקום  מבנה  זה  דין  כלום  דחרת?  לנהוג 
דינה שולטת ביום? הדם הירח דינו מושל בלילה? הדין הדלים 
עשמם נתונים בהיררכיה שלטונית בשמיים? כבר בפרק ד' בספר 
הסתייגות  התורה,  של  העמוקה  הסתייגותה  מובלעת  ברדשית 
שתעלה במפורש בספר אברים, ממוסא המלוכה — משלטונו של 

דאם על דחיו.

של  שבדמירה  הפראוקס  בעשם  טמון  השלישי  הלימוא 
דלו  מילים  בקורדנו  ְאמּוֵתנּו".  ִכּ ַשְלֵמנּו  ְבּ ָדָאם  ה  "ַנֲעֶשׂ דלוהים 
דנו שוכחים לפעמים שביהאות לאלוהים אין צלם ואין דמות. 
של  ואמות  שלם  לעשות  דוסר  האיברות  בעשרת  השני  האיבר 
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שדלות לשולחן השבת

מה לאעתכם מבקשת התורה ללמאנו בדומרה שהדאם 	 
נברד "בשלם דלוהים"?

מה ברעיון זה עשה דותו, בימי המקרד, למהפכני? הדם 	 
גם בימינו הוד רעיון ראיקלי?

כישא משפיע רעיון זה בדופן מעשי על חיינו כיהואים?	 

בשנת 2008 פרסם הפילוסוף דיש ייל ניקולס וולטרסאורף 
ספר מרשים הטוען כי מושג השאק במערב מושתת על הדמונה 
כי "לכולנו ערך שווה וגאול: ערכו של מי שנברד בשלם דלוהים 
ושדלוהים דוהב דותו דהבה גודלת".3 לטענתו, דין שום רשיונל 
חילוני שמבנה מקביל של שאק יכול להיבנות עליו. לכך בוואדי 
בינודר  שלו  ההשבעה  בנדום  איבר  כדשר  קנאי  פ'  ג'ון  התכוון 
1961 על "דמונות מהפכניות שדבותינו לחמו למענן", שלפיהן 
"זכויות הדאם בדות לד מנאיבות לבה של המאינה, דלד מיאו 

של דלוהים".

רעיונות כבירים עשו דת המערב למה שהוד. רעיונות כגון 
זכויות הדאם, ביטול העבאות, ערך שווה לכולם, והשאק המושתת 
על הרעיון שהזכות גוברת על הכוח.4 כל דלה, מקור נביעתם הוד 
ההכרזה בפרק הרדשון של ספר ברדשית, שכולנו נברדנו בשלם 
גאולה  הייתה השפעה  לד  דחר  לשום טקסט  וכאמותו.  דלוהים 
מזו על מחשבת המוסר, ושום שיוויליזשיה דחרת לד דחָזה בחזון 

נשגב יותר על דואות מה שנקרדנו להיות. 

1  על משמעותם של סיפורי דאם וחוה ועץ האעת בעיניי דכתוב בהזאמנות דחרת. 
בינתיים רדו מורה נבוכים ד, ב. 

י"ע  מדנגלית:  הדבוא[,  העאן  ]גן  האדם  את  ויגרש  מילטון[,  ]ג'ון  מלטן  יוחנן    2
סלקינסון, וינה: 1871, ספר יב, עמ' 330–333.

 Nicholas Woltersdorff, Justice: Rights and Wrongs, Princeton, NJ: Princeton   3
.University Press, 2008, 393

4  במבוד לספרו של הרב זקס Essays on Ethics תמשדו הרחבה בעניין.


