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 פאוסט םרימ

 

הזמנים. הפסוק מעשה היצירה הגדול ביותר של כל  - הפסוק הראשון בפרשת בראשית עוסק בבריאת העולם
ְּפֵני  ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁשְך ַעל" :יצירה זושקדם לתהליך מתאר את המצב הראשוני של היקום השני 
 ב(. :א אשית" )ברְתהֹום

אם מצב  חוןמעניין לב ,אפשר ללמוד על תהליך היצירה האנושי בריאת העולם דגם שממנוסיפור אם נראה ב
 "ורשבל"כך, ייתכן שכל יוצר נדרש  לתהליכים שעוברים אנשים יוצרים. תקשרמחשיבתי  "תהו ובהו"של 

. מחקרים אחרתבצורה את המציאות ראות לו הלהתנתק ממנ יוכלכדי שמוכרת התמונת העולם  אתו"לבלגן" 
בלשון   "תהו ובהו" אומעין תומכים בטענה זו ומצביעים על הצורך באכן העוסקים בחשיבה יצירתית  עדכניים

. יצירה אנושיתבכל תחום של יצור משהו חדש גלות ולכדי לחשיבתי אחרת, במידה מסוימת של "כאוס" 
ליכולת מקדים  וה תנאיוהמה אוניברסלימקשרים את ה"תהו ובהו" שקדם לבריאה למצב אנושי  ממצאים אלה

 ליצור.
המקדמים את האנושות בכל  הישגים חשובים המאפשרת תכונה אנושית עילאית היא  חשיבה יצירתית

במדע, באמנות, במוסיקה, ברפואה, לא רק לתגליות גדולות  תרלבנטייכולת זו . בכל הדורותו התחומים
יום יום אלא גם ל"יצירתיות קטנה" בחיי ה ,בטכנולוגיה ובכל תחום של פעילות אנושית המשנה את העולם

 ותהסתגלו( insight) הדורשות תובנה  שגרתיותבלתי בעיות  ון פתרול  ע משימה בדרך חדשהוציב לצורך
 ויים.לשינ

יה האנושית הטבעית להתקבע על תמונת מצב מסוימת יהתגברות על הנטהאתגר הגדול של היצירה הוא ה
ידע בעל באופן פרדוקסלי, אף כי מומחיות )קרי, גוף . קיימים ועל מערכת קשרים מוכרת ושגרתית בין אלמנטים

קיבוע מחשבתי הפוגע ביצירתיות עלול  .רחב ומאורגן( בתחום מסוים היא תנאי הכרחי לצורך יצירה משמעותית
ע וידמבנה להיצמד ליש נטיה בתחומים אלה להיות חזק יותר בתחומים בהם יש לאדם מומחיות, כיון שדווקא 

"היפוך  , או"יציאה מהקופסא" , כגוןבהם משתמשים לתאר חשיבה יצירתיתשם ביטוייב מובעקושי זה . מוכרו
שיצירה דורשת חידוש מאחר אכן, במסגרות חשיבה קיימות.  קיצונימושגים דרמטיים המשקפים שינוי  -ראש"

שיאפשר לו  " מחשבתיוליצור "תהו ובהו הקיימים "לערבב" את האלמנטים הרלבנטיים נדרשומקוריות, היוצר 
קשורים. ככל  ת מערכת חדשה של חיבורים בין דברים שנתפסו קודם לכן כלאיהגמשה של החשיבה ובני

שהחיבור נועז יותר והדברים שחוברו מרוחקים יותר, כך היצירה נחשבת לגדולה יותר והיוצר לגדול יותר. 
מחקרים עדכניים שבדקו באמצעים חישוביים את הרשתות האסוציאטיביות של אנשים יצירתיים בהתאם לכך, 

ם בעלי רשת אסוציאציות "פרועה" יצירתיים מצביעים על כך שאנשים יצירתיים ה -בהשוואה לאנשים לא
מושגים. ווכאוטית יותר המאפשרת להם כנראה לחבר בצורה מקורית ובלתי שגרתית בין רעיונות, מחשבות 

. ממצאים "משוחררת"האנשים היצירתיים מאורגן בצורה פחות נוקשה ויותר  בזיכרון שלהידע גוף נמצא כי 
התהליך היצירתי מבוסס על חשיבה  שעל פיהן יצירתיותת של ואסוציאטיבישבים עם תיאוריות יאלה מתי

יכולת בעלי מתחברות לכדי רעיון חדש וישים. אנשים  זו מזואסוציאציות הרחוקות  במהלכהש  אסוציאטיבית
תכונה  ,יון מסויםעבור רע , כולל חלשות ובלתי שגרתיות,יצירתית גבוהה מסוגלים לייצר יותר אסוציאציות

                                                           
  תחומי -שפה, המחלקה לפסיכולוגיה והמרכז הרבלאילן, ראש המעבדה למוח ו -פרופ' מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר

 לחקר המוח.



2 

 

 נתמכים במחקריאף ממצאים ה. 1,2 ולייצר פתרון יצירתירחוקים לות לחבר בין רעיונות להם  ביתר ק תהמאפשר
, הכפופה פחות לכללי מעורבות בחשיבה כאוטיתהנחשבות לשהראו שמערכות מוחיות  הדמיה מוחית

 .3מפותחות יותר אצל אנשים יצירתיים  המציאות,
לפעמים ש)למשל, משמעות מוכרת של מילה( ממציאות קיימת המאפשר ניתוק  "אסוציאטיביה"כאוס ה

המובא בחומש מתחבר למושג  ,(כמו משמעות מטפורית חדשה)מציאות חדשה  תרוצי"החרבתה"  ממש תוך
בעל "רש"י, שד"ל, פרושי ) המסורתייםפרשנים המתפרש ע"י  . צמד המילים הללו"תהו ובהו" בראשית
נבדל -, משהו מעורפל, מעורבב, לא ממון וריקנותיתמיהה, שכ , לבראשית א', ב'("העמק דברבעל ", "הטורים

ולתגובה האנושית למצב כזה. כאשר  "תהו ובהו"המיוחד של מצב ואף חורבן. הפרושים הללו מכוונים לאופי 
מציאות כלשהי נראית ריקה, ללא ארגון ברור, מסודר ומוכר של מרכיביה, התגובה האנושית הטבעית עשויה 

דווקא מתוך הרי עולה מהמחקר העדכני בתחום, הנזכר לעיל, כפי ש .חסרת מיקוד "בהיה"להיות השתוממות ו
 . כזה עשויים לצמוח חיבורים ורעיונות חדשים ובלתי שגרתייםמיוחד מצב 

 ,תנאי מקדים הכרחי לבריאה וליצירה, הכולל שבירה של מצב קיים מוכר ומאורגן, הוא "תהו ובהו"לפיו הרעיון 
 : 4אצל הרמח"ל מופיע

 

. כי בתחלה נבראה, ואחר כך נחרבה. והיינו נבראת מלאה מן הרע, עד 'והארץ היתה תהו ובהו'"והיינו, 
ויאמר אלקים ויהי 'שיצא הרע שבה והחריב אותה עצמה, שלא היה מניח לשום בריה מציאות. אחר כך, 

  ., והתחילו להתברר הנבראים אחד אחד"'אור
 

ניתן היה לבנות את העולם החדש ולהאיר בו רק לאחר שנחרב ונהרסו המסגרות ש עולההרמח"ל מדברי 
   5מוסיףהרמח"ל  אותו בתפיסה חדשה.לבנות הקודמות והישנות שקיבעו את העולם במצבו. רק אז ניתן היה 

 

ובהו. וכן מהתעוררותו היה  שבשבירה אין שם השראת אימא כלל, ומשם יוצא החורבן ממש, דהיינו התהו
המבול גם כן, שהחריב חורבן ממש. אלא שיש איזה הפרש ביניהם, שבמבול לא נתעורר לגמרי השבירה, 
כיון שהיה בחינת אי' נשארת, שהיא התיבה, וכנגד זה לא נשחתה כל הארץ עצמה אלא כשיעור 

 המחרישה.
 הסתלקות נטיה לקיבעון מחשבתי, ולכןבינה יש ינה. כאשר יש השפעה של ההּב היא"אימא" בקבלה          
 הרמח"ל מציין שהמבול לא היה חורבןבהקשר זה א חורבן גמור והיא התנאי ליצירה חדשה. יהבינה ה         
 בתיבה. לעומת זאת, כדי ליצור עולם חדש ממש, נשארוכיוון שהתובנות הישנות  ,גמור אלא חורבן שטחי         
 בריאה חדשה, צריך חורבן גמור של כל מה שהיה קודם. הנקודה המרכזית בדברי הרמח"ל היא שלפי         
 . הסבר זה תומךואינו תחילת העולם, אלא חורבן של מציאות יציבה שקדמה ל "תהו ובהו"הקבלה ה         
 ליצור מידה מסוימת של, את הקיים צריך להחריב .אפשר לחדש-גבולות אי תלמציאות בעברעיון שמתוך          

 כאוס, "תהו ובהו", ואז להתחיל משהו חדש באמת.        
  :6רבי צדוק הכהן מלובליןרעיון דומה מביא גם 

ופירש  דברים של תוהו שהעולם משותת עליהם 7למה נקרא שמה תושיה וכו' ובגמרא )סנהדרין כ"ו ב(
כתוהו הזה. ויתכן על פי מה שאמרו )בראשית רבא  רש"י דיבור וקרייה בעלמא וכל דיבור אין בו גשישה

ובוהא אמרה העליונים  והארץ היתה תוהו משל למלך שהיו לו שני עבדים וכו' ישבה הארץ תוהא ב' ב'(
וכו' ופירוש תוהו שמתפלא. וכן כאן דברים של תוהו היינו שאין אדם מבין מהיכן בא לו שנפל בשכלו 

ו הפליא עצה הגדיל תושיה דברים של תוהו שהאדם תוהה עליהם וזכה לכוון להלכה למשה מסיני וזה
 . והעולם משותת עליהם

מצב ראשוני "משותת"( על -ים)מושתת יםהלכה בנויבתורה וב יםבהמשכו מובע הרעיון שחידושגם בקטע זה ו
היה תבגם המתבטאת חשיבה כאוטית, גם יכולת היצירה ההלכתית מחייבת מידה מסוימת של הו, כלומר ותשל 
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מצויה תובנה עמוקה  בבריאת העולם מתוך תהו ובהו, ים, העוסקבתורה ניםהראשו יםפסוקשני ההנה, כבר ב
ים פסוק .יםקלו-בצלם א היכולת האנושית המסמלת אולי יותר מכל את בריאתו של האדם -היכולת ליצור  לגבי
עשוי  –מצב של תהו ובהו  –אותנו כי דווקא אותו מצב שאנו תופסים כשלילי ומאיים יותר מכל  יםמלמדאלה 

 חדש וטוב יותר.משהו של  יצירהלהיות חיוני ל


