התבוננות בדומם ,צומח וחי כמודל אמוני למאמין
ווא ְדהוּטָ ה ההינדי
"שירת הבריאה" היהודית ,ודרשת ַא ַ
אברום רותם ,מרץ 2018

העולם על תוכנו – מגוון הדומם ,הצומח והחי ,מהווה השראה רוחנית מקדמת דנה .הרעיון המרכזי
הוא שבכל דבר ודבר ,בכל פריט דומם ,צומח וחי ניתן למצוא ביטוי לאלוהים ,מקור השראה להפקת
תובנות רוחניות.
להלן שתי דרכי התבוננות שונות ,יהודי מזה והינדי מזה ,שרואים בתכולת העולם ,דומם ,צומח וחי
)להלן "בריות"( מקור השראה רוחנית.
"בשירת הבריאה" המיסטית יהודית הקדומה נמצא מקור הלל ושבח לאל בפסוקים מהמקרא,
ווא ְדהוּטָ ה ,נמצא שהוא מתבונן ב 24-בריות ,ורואה
המיוחסים לבריות השונות .בדרשת החכם ַא ַ
בכל אחד מהם על מאפייניו הייחודיים ,מורה )גורו( רוחני ,אמצעי ללמוד אישי על העצמי שלו.

"שירת הבריאה" היהודית
"שירת הבריאה" היא הלל ושבח לאל ,אותם שרות בריות נציגים מדומם ,צומח וחי ,שרובם הגדול
פסוקים מהמקרא ,במיוחד מתהילים.
בניגוד למסורות שונות ,החל מדוד ושלמה המלך וכלה בפסיקה שמדובר בזיוף לא ראוי דתית,
סבורים החוקרים ששירת הבריאה חוברה כנראה על ידי התנאים בתפר עם תקופת האמוראים
)מאה שלישית לספירה( .במשך כאלף שנה לא הייתה ידועה אלא ,כך סבורים ,בחוגים מצומצמים
של מיסטיקנים יהודיים .בימי הביניים שירת הבריאה הופכת לנפוצה בקרב כלל הציבור הדתי ,אך
גם כאן בהקשרים מיסטיים-קבליים .בממסד הרבני ,כאז כן עתה ,היא עוררה ומעוררת התנגדות
בגלל הפרסונליזציה המוגזמת של הבריות )ייחוס תכונות אנושיות ליציר כפיו של האל ,ומכאן הדרך
קצרה לפרסונליזציה של האל עצמו – איסור הלכתי יהודי חמוּר(.
כיום משמשת "שירת הבריאה" ,בעיקר חלק מהציבור הדתי הספרדי ,כטקסט מיסטי מעורר
רוחנית ,שבעצם הקריאה בו יש גמול אישי  -סגולות חומריות ורוחניות ,כמו מהאמונה המקובלת
בעצם הקריאה במזמורי תהילים.
לקריאת שירת הבריאה מיוחסות סגולות ומעלות רוחניות רבות למשל:
ירה בְּ כֹל יוֹם אֲ נִי מֵ עִ יד עָ ָליו
ב"פרקי דרבי אליעזר" )כנראה מאה  8לספירה( "כֹּל הָ עוֹסֵ ק בְּ ֶפ ֶרק ִשׁ ָ
שֶׁ הוּא בֵּן עוֹלַם הַ בָּ א ,וְ זוֹ ֶכה ִל ְלמֹד וּ ְללַמֵּ ד ,וְ ַתלְמוּדוֹ ִמ ְת ַקיֵּם בְּ יָדוֹ ,וְ ִנצּוֹל ִמיֵּצֶ ר הָ ַרע ,וְ זוֹכֶה לִימוֹת
הַ מָּ ִשׁיחַ ";
ירה(
יאה )פִּ ְר ֵקי ִשׁ ָ
ירת הַ בְּ ִר ָ
ירה ִשׁ ַ
ירת ֶפּ ֶרק ִשׁ ָ
כמו גם מדברי האר"י )מקור עלום( "גֹּדֶ ל מַ ֲעלַת אֲ ִמ ַ
ְמיֻחַ ס ְלדָ וִ ד הַ מֶּ ֶל וְ ל ְִשׁ מֹה בְּ נוֹ ע"ה ְמסֻ גָּל ְל ַפ ְרנְסָ הּ וְ ִל ְרפוּאָ ה וּ ְלהַ צָּ ָלה ִמכָּל ַרע".
בגלל אורך הטקסט המקורי של "שירת הבריאה" ,להלן מספר דוגמאות :ניתן למצוא את הטקסט
המלא במגוון מקורות ברשת ,כמו כאן.1






אוֹמ ִרים :הַ שָּׁ מַ יִם ְמסַ פְּ ִרים כְּ בוֹד ֵאל וּמַ עֲשֵׂ ה יָדָ יו מַ גִּ יד הָ ָר ִקיעַ :
שָׁ מַ יִם ְ
ִמ ְדבַּ ר אוֹמֵ ר .יְשֻׂ שׂוּם ִמ ְדבָּ ר וְ צִ יָּה וְ ָתגֵל ע ֲָר ָבה וְ ִתפְ ַרח ַכּחֲ בַ צָּ לֶת:
יוֹם אוֹמֵ ר .יוֹם לְ יוֹם יַבִּ יעַ אֹמֶ ר וְ לַ ְי ָלה ְלּ ַל ְי ָלה ְיחַ ֶוּה דָּ עַ ת
אוֹמ ִרים .גֶּשֶׁ ם ְנדָ בוֹת ָתּנִיף אֱ ִהים נַחֲ ל ְָת וְ ִנל ְָאה ַא ָתּה כוֹ ַננ ְָתּ
גְּ שָׁ ִמים ְ
ַתּ ְר ְנ ֹגלֶת אוֹמֶ ֶרת .נ ֵֹתן ֶלחֶ ם ְלכָל בָּ שָׂ ר כִּ י לְעוֹלָם חַ ְסדּוֹ

 1נוסח מלא של שירת הבריאה ,אתר מוקד תהיליםhttps://www.tehillim-center.co.il/sgula/92 .








נֶשֶׁ ר אוֹמֵ ר .וְ ַא ָתּה יי אֱ ִהים צְ בָ אוֹת אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל הָ ִקיצָ ה לִפְ קֹד כָּל הַ גּוֹיִם ַאל ָתּחֹן כָּל בֹּגְ דֵ י
ָאוֶן סֶ ָלה:
תּוֹרה ,קוֹל אֹמֵ ר ְק ָרא וְ ָאמַ ר מָ ה ֶא ְק ָרא כָּל הַ בָּ שָׂ ר
עוֹס ִקים בַּ ָ
זְ בוּב אוֹמֵ ר .בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ ֵאין י ְִשׂ ָר ֵאל ְ
חָ צִ יר וְ כָל חַ ְסדּוֹ כְּ צִ יץ הַ שָּׂ דֶ ה :יָבֵ שׁ חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ כִּ י רוּחַ יי נ ְָשׁבָ ה בּוֹ ָאכֵן חָ צִ יר הָ עָ ם :יָבֵ שׁ
וּד ַבר אֱ הֵ ינוּ יָקוּם לְעוֹלָ ם
חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ְ
פִּ יל אוֹמֵ ר .מַ ה גּ ְָדלוּ מַ עֲשֶׂ י יי ְמאֹד עָ ְמקוּ מַ ְח ְשׁב ֶֹתי :
חֻ ְלדָּ ה אוֹמֶ ֶרת .כֹּל הַ נְּשָׁ מָ ה ְתּהַ לֵּל יָהּ הַ לְלוּיָה
אוֹמ ִרים .בֹּאוּ נ ְִשׁ ַתּחֲ ֶוה וְ ִנכְ ָרעָ ה ִנבְ ְר ָכה לִפְ נֵי יי עֹשֵׂ נוּ:
כְּ ָלבִ ים ְ

בשירת הבריאה כמה עשרות בריות ,שסווגו כאן ל 12-קבוצות ,שקובצו על פי הסדר שהן מופיעות
במקור .נשים לב לכינויים לא מוכרים כיום )למשל שמות ציפורים/עופות ציה ,רצפי ,פרוגיות( ,או
שהיו מיוחסים ליצורים אחרים כפי שאנו מכנים כיום )למשל זרזיר שמופיע פעם בין העופות ופעם
שניה בין חיות השדה -כנראה הכוונה ליצור אחר(.

ֵיהנֹּם
 .1שָׁ מַ ִיםֶ ,א ֶרץ ,גַּן עֵ דֶ ן ,גּ ִ
ִ .2מ ְדבַּ ר ,שָׂ דוֹת ,מַ יִם ,י ִָמים ,נַהֲ רוֹת  ,מַ עְ יָנוֹת,
 .3יוֹםַ ,ל ְי ָלה
 .4שֶׁ מֶ שׁ ,י ֵָרחַ  ,כּוֹ ָכבִ ים ,עָ בִ ים ,עַ ְננֵי כָּבוֹד ,בְּ ָר ִקים ,טַ ל  ,גְּ שָׁ ִמים
עוֹריםְ ,שׁ ַאר ִשׁבּוֹ ִלים ,י ָרקוֹת
ִ .5אילָנוֹתֶ ,גּפֶן ְ ,תּ ֵאנָהִ ,רמּוֹןָ ,תּמָ רַ ,תּפּוּחַ ִ ,שׁ ֹבּלֶת ִח ִטּים ִ ,שׁ ֹבּלֶת ְשׂ ִ
שֶׁ בַּ שָּׂ דֶ הְ ,דּשָׁ ִאים
עוֹרבַ ,ז ְרזִ יר ,אֲ וַז
ַ .6תּ ְר ְנגוֹלַ ,תּ ְר ְנ ֹגלֶת ,יוֹנָהֶ ,נשֶׁ ר ,עָ גוּר ,צִ פּוֹרְ ,סנוּנִית ,טַ ִסּית ,צִ יָּהְ ,רצִ פִ י ,חֲ ִסידָ הֵ ,
שֶׁ בַּ בַּ יִת ,אֲ וַז הַ בָּ ר ,פְ רוֹגִ יוֹתַ ,רחֲ מָ הּ ,צִ פּ ֶֹרת כְּ ָר ִמים
 .7חָ ִסילְ ,שׂמָ ִמית ,זְ בוּב
ַ .8תּנִּינִים ,לִוְ י ַָתן ,דָּ גִ ים ,צְ ַפ ְרדֵּ עַ
 .9בְּ הֵ מָ ה דַּ ָקּה ְטמֵ ָאה ,בְּ הֵ מָ ה גַּסָּ ה ְטמֵ ָאה ,גַּמַּ ל ,סוּס ֶ ,פּ ֶרד ,חֲמוֹר ,שׁוֹר
 .10חַ יּוֹת הַ שָּׂ דֶ ה ,צְ בִ י ,פִּ ילַ ,א ְריֵה ,דֹּב ,זְ ֵאב ,שׁוּעַ ל ,זַ ְרזִ יר ,חָ תוּל
ְ .11שׁ ָרצִ יםֵ ,אלִים שֶׁ בַּ ְשּׁ ָרצִ ים ,נָחָ שׁ ,עַ ְק ַרב ,שַׁ בְּ לוּל ,נְ מָ לָה ,עַ כְ ַבּר  ,חֻ לְדָּ ה
 .12כְּ ָלבִ ים
מהדוגמאות שלהלן נשים לב ,שאין באמת קשר ענייני בין מאפייני מאפיני הבריה לבין הפסוקים
המצוטטים.
בחלק מהם מצוטט פסוק בו מופיע שם הבריה .למשל,
אוֹמ ִריםְ .לקוֹל ִתּתּוֹ הֲ מוֹן מַ יִ ם בַּ שָּׁ מַ יִ ם...
מַ יִם ְ
רוֹתיו
בְּ ָר ִקים אוֹ ְמ ִרים .בְּ ָר ִקים לַמָּ טָ ר עָ שָׂ ה מוֹצֵ א רוּחַ מֵ אוֹצְ ָ
יוֹנָה אוֹמֶ ֶרת .כְּ סוּס עָ גוּר כֵּן אֲ צַ פְ צֵ ף ֶא ְהגֶּה כַּיּוֹנָה....
לחלק אחר מהבריות מיוחס פסוק באופן די שרירותי כשיר הלל לאלוהים ולגדולתו ,עם רמז עקיף,
אסוציאטיבי משהו ,לבריה המדוברת ,למשל:
יקים בְּ גַן ֵעדֶ ן ,זוֹלְפִ ים כֹּל ִאי ָלנֵי גַּן עֵ דֶ ן בְּ שָׂ ִמים,
ַתּ ְרנְגוֹל אוֹמֵ ר .בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ בָּ א הַ קָּ דוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵאצֶ ל הַ צַּ ִדּ ִ
וּמשַׁ בֵּ חַ ] :קריאה בציבור בקול[
עוֹרר ְ
וּמשַׁ בְּ ִחים ,וְ ָאז גַּם הוּא ִמ ְת ֵ
וּמ ַר ְנּנִים ְ
ְ

אתי יי ]פלא הצמיחה ממצולות האדמה[
ִשׁ ֹבּלֶת ִח ִטּים אוֹמֶ ֶרתִ .שׁיר הַ מַּ עֲלוֹת ִממַּ עֲמַ ִקּים ְק ָר ִ

פִּ יל אוֹמֵ ר .מַ ה גּ ְָדלוּ מַ עֲשֶׂ י יי ְמאֹד עָ ְמקוּ מַ ְח ְשׁב ֶֹתי ] :פליאה עצומה מבעל חי עצום ומוזר[
אוֹמ ִרים .בֹּאוּ נ ְִשׁ ַתּחֲ ֶוה וְ ִנכְ ָרעָ ה ִנבְ ְר ָכה לִפְ נֵי יי עֹשֵׂ נוּ ]כניעה לאדון[
כְּ ָלבִ ים ְ
מכאן אנו למדים שייעוד "שירת הבריאה" הוא לראות במגוון הבריות השונות בעולם ,נציגי
דומם ,צומח וחי )לא אדם!( מקור השראה להלל ולשבח וקלס את האלוהים ועֹצֶ ם ידו ,וניתן
לשער ,שבמובן המיסטי היהודי ,משמשת השירה הזו כמקור התבוננות על פלאי הבריאה ,על
המגוון והמורכבות העצומה שבה ,שמזכיר באופן לא מפתיע את מענה האלוהים מתוך הסערה
לאיוב )ל"ח עד מ"א( שנמנע מלהתייחס לטרוניות איוב באופן ישיר ,שמלין על אי הצדק שיש
בעולם וזה שנעשה לו אישית.

דרשת החכם אַ וואַ ְדהוּטָ ה למהרג'ה ָיאדוּ
בכתב ההינדי שרימד-בהגוותאם ) "- Srimad-Bhagavatamקורות האלוהות"( ,בחלק  ,11פרק  7עד
פרק  ,9מתוארת שיחה קדמונית מכוננת ,בין המלך )מהראג'( יַאדוּ הקדום לבין הברהמין
ווא ְדהוּטָ ה.
ַא ַ
להלן הרקע בתרגום חופשי מאד עם מעט הרחבות ,שמשמיט מושגים וסגנון שעלולים להקשות על ההבנה
של קורא שנתקל בטקסט שכזה בפעם הראשונה .מתוך ספרו של  Bhurijana Dasaבנושא:2

ווא ְדהוּטָ ה – 'אחד שאינו מחויב להוראות הכתובים המקודשים,
מהרג'ה יַאדוּ נפגש עם הברהמין ַא ַ
כי הוא אינו קשור יותר לטבע החומרי' )ולכן אינו נצרך יותר להוראות אלה(.
'מלכי ,מצאתי מקלט תחת הנחייתם של מורים רוחניים )גורו( רבים .לאחר שרכשתי מהם הבנה
רוחנית עמוקה ,הפכתי לנודד על פני האדמה ,חופשי מכל קשר ,אילוץ או מגבלה ) (...חסיתי תחת
הנחייתם של  24מורים רוחניים ,שהם :אדמה ,אויר ,שמיים ]הכוונה לאתר ,היסוד החמישי[ ,מים ,אש,
ירח ,שמש ,יונה ופיתון; הים ,עש ,גונב-הדבש ]כנראה הכוונה לגירית הדבש[; הצבי ,הדג ,הזונה ששמה
פינגאלה ]ידועה בכתבים כזונה שהפכה בעקבות רגע הארה על מצבה העלוב לחסידה אמתית של האל[ ,קוּ ָר ָרה ]סוג
של נשר[ ילד; ילדה צעירה ,יצרן חיצים ,נחש ,עכביש וצרעה'.
'מלכי ,בבחני את אופן התנהגותם ,למדתי את מדע העצמי .הקשב בבקשה מהארג'ה ,אפרט לך מה
למדתי מכל אחד מהם'.
להלן מספר דוגמאות מתוך פרוט  24המורים )המשתרע בשרימד-בהגוותם חלק  11על פני פרק  7מפס'  37עד
סופו ,ופרק  8ו 9-ס"ה כ 100-פסוקים(

ווא ְדהוּטָ ה סובלנות ,אורך-רוח ויציבות ,וגם בזמנים קשים
אדמה :מהתבוננות על האדמה למד ַא ַ
להישאר יציב וממוקד בהתקדמות הרוחנית.
ווא ְדהוּטָ ה' :אדם קדוש הוא כמו מים זורמים ,כי הוא חופשי
מים :מהתבוננות במים למד ַא ַ
מזיהומים ,מתון עם הטבע ,ובקולו יוצר ויברציות נעימות כשל מים זורמים'...
ווא ְדהוּטָ ה כיצד להישאר יציב ואיתן ,ולא להשתנות ,כמו הירח
ירח :מהתבוננות בירח למד ַא ַ
שאינו משתנה גם שהחלק המואר שלו משתנה .כך הנשמה שאינה משתנה עם שלבי החיים
השונים של הגוף המשתנה.
ווא ְדהוּטָ ה להפרד מהדחף לראות צורת אשה' .זה שנכשל בשליטה על
עש :מהתבוננות בעש למד ַא ַ
חושיו ,יחוש מיד משיכה לאשה )( ...כמו סחרור העש המסתער עיוור אל תוך הלהבה'
2 Bhurijana Dasa (2017) The Backward Glance – A Details Overview of Srimad-Bhagavatam, Canto
eleven and Twelve. VIHE Publication, India.

ווא ְדהוּטָ ה למד מהתבוננות בדג שלא שלט ביצרו ,ונגס בפתיון שהניח הדייג ,ועתה המוות
דגַ :א ַ
ממתין לו' :גם אם ינצח את כל חושיו האחרים ,כל עוד הלשון לא נשלטת ,לא ניתן לומר
שהוא ניצח את החושים .לעומת זאת אם ניתן לשלוט על הלשון ,או אז ברור שקיימת
שליטה מלאה על החושים' .
ווא ְדהוּטָ ה שהנחש מפחד מהאדם ,ולכן נע תמיד לבד ,לא חובר
נחש :מהתבוננות בנחש למד ַא ַ
לנחשים אחרים ונמצא בתנועה כל הזמן מבלי לבלוט' .על אדם קדוש להיות לבד ,ולנוע כל
העת ללא מקום מגורים קבוע .עליו להיות דרוך ולפעול בדרך בה לא ניתן לזהותו או להבחין
בנוכחותו על ידי אחרים .לנוע ללא חברה ,ולא לדבר מעבר לנחוץ'
ווא ְדהוּטָ ה הבחין בנץ עם טרף במקורו ,ועוף אחר ,תוקפן וחזק בהרבה ,התקיף אותו.
נץַ :א ַ
ווא ְדהוּטָ ה' :מקשר עמוק ליקר
במנוסתו על חייו ,שמט הנץ את הטרף ממקורו .כך למד אַ ַ
ביותר ,נובע סבל .זה ללא הכמיהה לומד וזוכה באושר בלתי מוגבל'
יצרן חיצים :אימון נכון ביוגה מבטיח מודעות יציבה ,לא קשורה לחומריות ,וממוקדת במטרה.
משוחרר מהטבע החומרי ,במיוחד מלהיטות ובורות ,ניתן למקד את התודעה .באמת
ווא ְדהוּטָ ה מהתבוננות בעבודה שקדנית של יצרן
האולטימטיבית העליונה .זאת למד ַא ַ
החיצים ,שהיה ממוקד בכל מאודו ביצור חץ ישר ללא רבב ,ועקב התרכזותו המוחלטת ,לא
שם לב לשיירת המלך שעברה בסמוך ,עם תזמורת רעשנית.
מדוגמאות אלה ,ניתן להבחין היטב ,כיצד דריכות והתבוננות מעמיקה בסובב ,ניתן ללמוד
ולהסיק על דרך רוחנית והעצמה ,ממש כמו ממורה רוחני נאצל שמגיע בזמן ובמקום הנכון.

השוואה
השוואה בין דרך ההתבוננות בשירת הבריאה היהודית ,לזו של דרך ההתבוננות של החכם
ווא ְדהוּטָ ה ,נמצא משותף בעצם הלמידה מהבריות שבעולם .עם זאת ההבדל גדול .בעוד שבטקסט
ַא ַ
היהודי מסתפקים בציטוט פסוקים קיימים בכתבי הקודש ,החכם ההינדי רואה בעצם ההתבוננות
בבריה זו או אחרת שיעור חשוב לחייו הרוחניים האישיים בהבט מסוים וקונקרטי.
מה שניתן לראות שתי תפיסות תאולוגיות שונות בהשוואה בין הגישה היהודית לבין ההינדית:
היהודית – מתיימרת לתת תשובות ואמצעים לכלל קהילת המאמינים .כך נמצא ששירת הבריאה
היא שירת הלל ושבח לאל ,כשהאמצעים הם ציטוט פסוקים מהמקרא ,שמיוחסים באופן מאולץ
משהו לבריות העולם – נציגים של דומם צומח וחי.
ווא ְדהוּטָ ה ,מתאר כיצד
ההינדית – תפיסה מותאמת אישית .בטקסט המובא כאן ,החכם ַא ַ
התבוננות חדה באופן הביטוי של נציגי בריות העולם – דומם ,צומח וחי )גם אדם ,שמושמט בכוונת
מכוון בשירת הבריאה היהודית( ,הופכת ללימוד רוחני על עצמו ,וכיצד להפנים מסצנות מהטבע
לקחים אישיים לשם להעצמת ההתפתחות הרוחנית שלו .לא מדובר בשבח האל וציפייה לגמול
אישי ,אלא כיצד לקרב אליו באופן יעיל יותר ונכון ,בהתאמה לאישיות הפרטית.
והלקח? כדי לזכות בחסד משיב נפש ,יש ללמוד להתבונן היטב בסובב ולהפיק לקחים
נראה שיש הרבה מה ללמוד גם ממקורות דתיים זרים ...ודי לחכימא...

