
  

  חי כמודל אמוני למאמין ו דומם, צומחהתבוננות ב

  ההינדיַאווַאְדהּוָטה  "שירת הבריאה" היהודית, ודרשת  
  2018אברום רותם, מרץ 

  

מהווה השראה רוחנית מקדמת דנה. הרעיון המרכזי  ,הצומח והחי מגוון הדומם, –העולם על תוכנו 
חי ניתן למצוא ביטוי לאלוהים, מקור השראה להפקת ו פריט דומם, צומחהוא שבכל דבר ודבר, בכל 

  תובנות רוחניות.
חי צומח ודומם, שרואים בתכולת העולם, ,והינדי מזה  יהודי מזה ,שתי דרכי התבוננות שונותלהלן 

  .מקור השראה רוחנית ")להלן "בריות(
" המיסטית יהודית הקדומה נמצא מקור הלל ושבח לאל בפסוקים מהמקרא, בשירת הבריאה"

בריות, ורואה  24-בהוא מתבונן ש, נמצא ַאווַאְדהּוָטהבדרשת החכם . לבריות השונותהמיוחסים 
 על העצמי שלו.אישי אמצעי ללמוד , מורה (גורו) רוחניעל מאפייניו הייחודיים, בכל אחד מהם 

 

  " היהודיתשירת הבריאה"
ות בריות נציגים מדומם, צומח וחי, שרובם הגדול אותם שר היא הלל ושבח לאל,"שירת הבריאה" 

  פסוקים מהמקרא, במיוחד מתהילים.

 ,דתית לא ראוי בניגוד למסורות שונות, החל מדוד ושלמה המלך וכלה בפסיקה שמדובר בזיוף
אמוראים ה תקופתעם על ידי התנאים בתפר כנראה שירת הבריאה חוברה סבורים החוקרים ש

ם מצומצמים בחוגי , כך סבורים,אלא תה ידועהילא היבמשך כאלף שנה ). לספירה (מאה שלישית
ציבור הדתי, אך בקרב כלל ה שירת הבריאה הופכת לנפוצה . בימי הבינייםמיסטיקנים יהודיים של

מעוררת התנגדות עוררה ואז כן עתה, היא בממסד הרבני, כ. קבליים-סטייםיגם כאן בהקשרים מ
הבריות (ייחוס תכונות אנושיות ליציר כפיו של האל, ומכאן הדרך של  מוגזמתהפרסונליזציה ה בגלל

   .)רחמּו יהודי הלכתיאיסור  – קצרה לפרסונליזציה של האל עצמו

ציבור הדתי הספרדי, כטקסט מיסטי מעורר החלק מ, בעיקר "שירת הבריאה" כיום משמשת
 אמונה המקובלתמהסגולות חומריות ורוחניות, כמו  -אישי גמול יש  בורוחנית, שבעצם הקריאה 

  קריאה במזמורי תהילים. בעצם ה

  :למשלעלות רוחניות רבות ומ ות סגולותשירת הבריאה מיוחסקריאת ל

ֹּכל ָהעֹוֵסק ְּבֶפֶרק ִׁשיָרה ְּבֹכל יֹום ֲאִני ֵמִעיד ָעָליו פירה) "לס 8פרקי דרבי אליעזר" (כנראה מאה "ב
ִלימֹות  ֶׁשהּוא ֵּבן עֹוַלם ַהָּבא, ְוזֹוֶכה ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד, ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהַרע, ְוזֹוֶכה

  ;"ַהָּמִׁשיחַ 

ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֶּפֶרק ִׁשיָרה ִׁשיַרת ַהְּבִריָאה (ִּפְרֵקי ִׁשיָרה)  ֹּגֶדלכמו גם מדברי האר"י (מקור עלום) "
ֹמה ְּבנֹו ע"ה ְמֻסָּגל ְלַפְרְנָסּה ְוִלְרפּוָאה ּוְלַהָּצָלה ִמָּכל ַרע.   "   ְמיַֻחס ְלָדִוד ַהֶּמֶל ְוִלְׁש

ניתן למצוא את הטקסט  , להלן מספר דוגמאות:שירת הבריאה""של  ך הטקסט המקוריגלל אורב
  .1כמו כאןברשת, המלא במגוון מקורות 

 ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע:ָׁשַמִים אֹוְמִרים : 
 אֹוֵמר. ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת: ִמְדַּבר  
 אֹוֵמר. יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוה ָּדַעת יֹום 
 ִהים ַנֲחָלְת ְוִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּת  ְּגָׁשִמים   אֹוְמִרים. ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱא
 אֹוֶמֶרת. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַּתְרְנֹגֶלת 
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 ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן ָּכל ֹּבְגֵדי אֹו ֶנֶׁשר ִהים ְצָבאֹות ֱא ֵמר. ְוַאָּתה יי ֱא
 ָאֶון ֶסָלה:

 אֹוֵמר. ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, קֹול ֹאֵמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ָּכל ַהָּבָׂשר  ְזבּוב
ְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה: ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ִּכי רּוַח יי ָנְׁשָבה ּבֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם: ָיֵבׁש ָחִציר ְוָכל חַ 

ֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם  ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר ֱא
 ִּפיל :  אֹוֵמר. ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי יי ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתי
 ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיהאֹוֶמֶרת. ֹּכל הַ  ֻחְלָּדה 
 אֹוְמִרים. ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני יי ֹעֵׂשנּו: ְּכָלִבים  

  

על פי הסדר שהן מופיעות שקובצו קבוצות,  12-לבריות, שסווגו כאן כמה עשרות בשירת הבריאה 
, או ציה, רצפי, פרוגיות)ים/עופות שמות ציפור(למשל  מוכרים כיוםבמקור. נשים לב לכינויים לא 

עם פבין העופות ו םפעשמופיע  שהיו מיוחסים ליצורים אחרים כפי שאנו מכנים כיום (למשל זרזיר
   ).כנראה הכוונה ליצור אחר -בין חיות השדה שניה

   ֵּגיִהֹּנם, ַּגן ֵעֶדן, ֶאֶרץ, ָׁשַמִים .1

  , ַמְעָינֹות,  ַנֲהרֹות, ָיִמים, ַמִים, ָׂשדֹות, ִמְדַּבר .2

  ַלְיָלה, יֹום .3

   ְּגָׁשִמים,  ַטל, ְּבָרִקים, ַעְנֵני ָּכבֹוד, ָעִבים, ּכֹוָכִבים ,ָיֵרחַ , ֶׁשֶמׁש .4

ָרקֹות י, ְׁשַאר ִׁשּבֹוִלים, ִׁשֹּבֶלת ְׂשעֹוִרים, ִׁשֹּבֶלת ִחִּטים, ַּתּפּוחַ , ָּתָמר, ִרּמֹון, ְּתֵאָנה,   ֶּגֶפן, ִאיָלנֹות .5

  ְּדָׁשִאים, ֶׁשַּבָּׂשֶדה

ֲאַוז , ַזְרִזיר, עֹוֵרב, ֲחִסיָדה, ְרִצִפי , ִצָּיה, ַטִּסית, ְסנּוִנית, ִצּפֹור, ָעגּור, ֶׁשרנֶ , יֹוָנה, ְרְנֹגֶלת, ַּת ַּתְרְנגֹול .6

   ִצֹּפֶרת ְּכָרִמים, ַרֲחָמּה, ְפרֹוִגיֹות, ֲאַוז ַהָּבר, ֶׁשַּבַּבִית

   ְזבּוב, ְׂשָמִמית, ָחִסיל .7

  ְצַפְרֵּדעַ , ָּדִגים, ִלְוָיַתן, ַּתִּניִנים .8

 ׁשֹור, ֲחמֹור, ֶּפֶרד,  סּוס, ַּגַּמל, ְּבֵהָמה ַּגָּסה ְטֵמָאה, ְטֵמָאהְּבֵהָמה ַּדָּקה  .9

  ָחתּול, ַזְרִזיר, ׁשּוַעל, ְזֵאב, ֹּדב ,ַאְרֵיה, ִּפיל, ְצִבי, ַחּיֹות ַהָּׂשֶדה .10

 ֻחְלָּדה,  ַעְכַּבר, ְנָמָלה, ַׁשְּבלּול, ַעְקַרב, ָנָחׁש, ֵאִלים ֶׁשַּבְּׁשָרִצים, ְׁשָרִצים .11

   יםְּכָלבִ  .12

  

הבריה לבין הפסוקים ני מאפי שלהלן נשים לב, שאין באמת קשר ענייני בין מאפייני תמאווגמהד

  . המצוטטים

  שם הבריה. למשל,  מופיע פסוק בו מצוטט  מהם בחלק

    ...אֹוְמִרים. ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים ַּבָּׁשַמִים ַמִים

  ְמִרים. ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיואֹו ְּבָרִקים

  . ...ֹוָנהאֹוֶמֶרת. ְּכסּוס ָעגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ַּכּי יֹוָנה

  

עקיף, שרירותי כשיר הלל לאלוהים ולגדולתו, עם רמז די  לחלק אחר מהבריות מיוחס פסוק באופן

  למשל:  לבריה המדוברת,אסוציאטיבי משהו, 

ָׂשִמים, אֹוֵמר. ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן, זֹוְלִפים ֹּכל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן ּבְ  ַּתְרְנגֹול
  ציבור בקול]ה ביא[קר ּוְמַרְּנִנים ּוְמַׁשְּבִחים, ְוָאז ַּגם הּוא ִמְתעֹוֵרר ּוְמַׁשֵּבַח:

  
  ]דמההא מצולות[פלא הצמיחה מ   ֲעַמִּקים ְקָראִתי ייאֹוֶמֶרת. ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמּמַ  ִׁשֹּבֶלת ִחִּטים



  
: ילּפִ    פליאה עצומה מבעל חי עצום ומוזר][ אֹוֵמר. ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי יי ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתי
  

 לאדון] הכניע[ ה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני יי ֹעֵׂשנּואֹוְמִרים. ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחוֶ  ְּכָלִבים
  

נציגי , יאה" הוא לראות במגוון הבריות השונות בעולםמכאן אנו למדים שייעוד "שירת הבר

ידו, וניתן ֹעֶצם מקור השראה להלל ולשבח וקלס את האלוהים ו  דומם, צומח וחי (לא אדם!)

לשער, שבמובן המיסטי היהודי, משמשת השירה הזו כמקור התבוננות על פלאי הבריאה, על 

 מתוך הסערה האלוהים מענההמגוון והמורכבות העצומה שבה, שמזכיר באופן לא מפתיע את 

ל אי הצדק שיש שמלין ע ,באופן ישירשנמנע מלהתייחס לטרוניות איוב  (ל"ח עד מ"א) איובל

  אישית. שנעשה לוזה בעולם ו

  

  ּואדיָ למהרג'ה  ַאווַאְדהּוָטה דרשת החכם
עד  7, פרק 11, בחלק )"קורות האלוהות"- Srimad-Bhagavatam ( בהגוותאם-שרימדבכתב ההינדי 

, בין המלך (מהראג') ַיאדּו הקדום לבין הברהמין מכוננתקדמונית מתוארת שיחה  ,9פרק 
  ַאווַאְדהּוָטה.

מושגים וסגנון שעלולים להקשות על ההבנה  , שמשמיטהרחבותמעט עם  מאד תרגום חופשיבלהלן הרקע  
  :2בנושא  Bhurijana Dasaספרו של  מתוך. בפעם הראשונהשכזה של קורא שנתקל בטקסט 

אחד שאינו מחויב להוראות הכתובים המקודשים, ' –ַיאדּו נפגש עם הברהמין ַאווַאְדהּוָטה  מהרג'ה 
  .)אלהולכן אינו נצרך יותר להוראות ( 'כי הוא אינו קשור יותר לטבע החומרי

הבנה  תחת הנחייתם של מורים רוחניים (גורו) רבים. לאחר שרכשתי מהם מצאתי מקלטמלכי, '
(...) חסיתי תחת  הפכתי לנודד על פני האדמה, חופשי מכל קשר, אילוץ או מגבלהה, רוחנית עמוק
ים, אש, , מהכוונה לאתר, היסוד החמישי]שהם: אדמה, אויר, שמיים [מורים רוחניים,  24הנחייתם של 

הצבי, הדג, הזונה ששמה  ;]ירית הדבש[כנראה הכוונה לגהדבש -ונבגעש, הים, ; יונה ופיתון ירח, שמש,
[סוג ה ָר ָר קּו, האל] ה אמתית שללחסיד בעקבות רגע הארה על מצבה העלוב הפכה שזונה ים כבידועה בכת[  אלהפינג

  'צרעה.נחש, עכביש ויצים, צעירה, יצרן ח ; ילדהילד של נשר]

פרט לך מה אארג'ה, מלכי, בבחני את אופן התנהגותם, למדתי את מדע העצמי. הקשב בבקשה מה'
  'י מכל אחד מהם.למדת

עד  37מפס'  7על פני פרק  11בהגוותם חלק -דרימשב (המשתרע מוריםה 24 פרוט מתוך ותמספר דוגמא להלן
  פסוקים) 100-ס"ה כ 9-ו 8סופו, ופרק 

רוח ויציבות, וגם בזמנים קשים -, אורךסובלנותַאווַאְדהּוָטה ת על האדמה למד מהתבוננו: אדמה
  בהתקדמות הרוחנית. ממוקד יציב ולהישאר 

, כי הוא חופשי זורמים דם קדוש הוא כמו מים'א: ַאווַאְדהּוָטהד מים למתבוננות במה : מים
  ..'מים זורמים.של יברציות נעימות כוקולו יוצר ובעם הטבע,  מתון, הומיםימז

כיצד להישאר יציב ואיתן, ולא להשתנות, כמו הירח  ַאווַאְדהּוָטהמהתבוננות בירח למד ירח: 
עם שלבי החיים  שאינו משתנה גם שהחלק המואר שלו משתנה. כך הנשמה שאינה משתנה 

 המשתנה. השונים של הגוף

צורת אשה. 'זה שנכשל בשליטה על פרד מהדחף לראות לה ַאווַאְדהּוָטהעש למד תבוננות במה  : עש
  וור אל תוך הלהבה'סחרור העש המסתער עיכמו )... ( חושיו, יחוש מיד משיכה לאשה

                                                             
2   Bhurijana Dasa (2017) The Backward Glance – A Details Overview of Srimad-Bhagavatam, Canto 

eleven and Twelve. VIHE Publication, India. 



, ועתה המוות דייגיח הנשה פתיוןיצרו, ונגס בבשלא שלט דג התבוננות בלמד מ ַאווַאְדהּוָטה   : דג
גם אם ינצח את כל חושיו האחרים, כל עוד הלשון לא נשלטת, לא ניתן לומר ' :וממתין ל

ברור שקיימת לשלוט על הלשון, או אז . לעומת זאת אם ניתן החושים שהוא ניצח את
  ' שליטה מלאה על החושים.

חובר לא , נע תמיד לבדולכן דם, האממפחד שהנחש  ַאווַאְדהּוָטהלמד נחש תבוננות במה : נחש
להיות לבד, ולנוע כל  אדם קדושעל ' .בלוטמבלי ל זמןכל ה מצא בתנועהונ לנחשים אחרים

לפעול בדרך בה לא ניתן לזהותו או להבחין העת ללא מקום מגורים קבוע. עליו להיות דרוך ו
  חוץ'עבר לנחברה, ולא לדבר מבנוכחותו על ידי אחרים. לנוע ללא 

התקיף אותו.  , תוקפן וחזק בהרבה,אחר עוףהבחין בנץ עם טרף במקורו, ו ַאווַאְדהּוָטה: נץ
קשר עמוק ליקר 'מ :ַאווַאְדהּוָטהבמנוסתו על חייו, שמט הנץ את הטרף ממקורו. כך למד 

  גבל'מו בלתיכמיהה לומד וזוכה באושר ביותר,  נובע סבל. זה ללא ה

 .דת במטרהוממוקות, : אימון נכון ביוגה מבטיח מודעות יציבה, לא קשורה לחומרייצרן חיצים 
 באמת .מקד את התודעה, במיוחד מלהיטות ובורות, ניתן לחומריהטבע המשוחרר מ

ן יצרהתבוננות בעבודה שקדנית של מ ַאווַאְדהּוָטהאת למד האולטימטיבית העליונה. ז
ביצור חץ ישר ללא רבב, ועקב התרכזותו המוחלטת, לא מאודו כל היה ממוקד בשהחיצים, 

  רעשנית.מלך שעברה בסמוך, עם תזמורת לשיירת ה שם לב

ניתן ללמוד מדוגמאות אלה, ניתן להבחין היטב, כיצד דריכות והתבוננות מעמיקה בסובב,  
  ובמקום הנכון.שמגיע בזמן  מורה רוחני נאצלולהסיק על דרך רוחנית והעצמה, ממש כמו מ

  

  השוואה
של דרך ההתבוננות של החכם  ת הבריאה היהודית, לזוירבשהשוואה בין דרך ההתבוננות 

עוד שבטקסט במשותף בעצם הלמידה מהבריות שבעולם. עם זאת ההבדל גדול. , נמצא ַאווַאְדהּוָטה
עצם ההתבוננות סתפקים בציטוט פסוקים קיימים בכתבי הקודש, החכם ההינדי רואה בהיהודי מ

  וקונקרטי.בהבט מסוים  האישיים הרוחנייםחרת שיעור חשוב לחייו בבריה זו או א

: הינדיתבין הל היהודיתה שבהשוואה בין הגי לוגיות שונותשתי תפיסות תאומה שניתן לראות 
רת הבריאה א ששיצמ. כך נקהילת המאמיניםלכלל לתת תשובות ואמצעים מרת ימתי –היהודית 

פסוקים מהמקרא, שמיוחסים באופן מאולץ טוט כשהאמצעים הם ציהיא שירת הלל ושבח לאל, 
  של דומם צומח וחי.נציגים  –משהו לבריות העולם 

, מתאר כיצד ַאווַאְדהּוָטההמובא כאן, החכם ותאמת אישית. בטקסט מתפיסה  –ההינדית 
בכוונת מושמט ש ,דםצומח וחי (גם א דומם, – בריות העולםנציגי חדה באופן הביטוי של התבוננות 

 סצנות מהטבעמ יצד להפניםהופכת ללימוד רוחני על עצמו, וכ ,)בשירת הבריאה היהודית מכוון
ה לגמול יוציפי ההתפתחות הרוחנית שלו. לא מדובר בשבח האל להעצמת לשםלקחים אישיים 

  לאישיות הפרטית. פן יעיל יותר ונכון, בהתאמהאו, אלא כיצד לקרב אליו באישי
  

  היטב בסובב ולהפיק לקחיםלהתבונן  כדי לזכות בחסד משיב נפש, יש ללמודלקח? וה
  ...אנראה שיש הרבה מה ללמוד גם ממקורות דתיים זרים... ודי לחכימ


