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1 Na pocz¹tku stwarzania przez Boga nieba i ziemi, 2 kiedy ziemia
by³a bezkszta³tn¹ pustk¹ i ciemnoœæ [by³a] nad powierzchni¹ ot-
ch³ani, a Boska Obecnoœæ unosi³a siê nad powierzchni¹ wód,
3 Bóg zechcia³, aby by³o œwiat³o [duchowe]. I by³o œwiat³o. 4 Bóg
wiedzia³, ¿e œwiat³o jest dobre i oddzieli³ Bóg œwiat³o od ciemno-
œci. 5 Bóg nazwa³ œwiat³o dniem, a ciemnoœæ nazwa³ noc¹. I by³
wieczór, i by³ poranek – dzieñ jeden.
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Stworzenie,
pierwszy

dzieñ

1
Tora jest podstaw¹ judaizmu. Bez niej judaizm nie mo¿e istnieæ. Tora, wed³ug rdzenia hora, oznacza
„poinstruowaæ, pouczyæ”. Tora zawiera 613 – ����� ����	� (tarjag micwot), 248 przykazañ pozytywnych
i 365 negatywnych. Ma ona pouczyæ cz³owieka, czyli wskazaæ mu w³aœciw¹ drogê w jego wêdrówce po
œwiecie. Podstawow¹ zasad¹ naszej wiary jest to, ¿e ca³a Tora – i Pisana, i Ustna, by³a objawiona
Moszemu przez Boga. (Rambam)

Pardes – s³owo to po hebrajsku znaczy: „sad owocowy”, równoczeœnie jest akronimem oznaczaj¹cym cztery
poziomy rozumienia i objaœnienia Tory: Pszat, Remez, Drasz i Sod.


�� – Pszat – zwyk³e (czasem b³êdnie okreœlane jako dos³owne) zrozumienie tekstu Tory.

   1:1 Na pocz¹tku – Zdanie Bereszit bara Elohim czêsto t³umaczone jest: „Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo
i ziemiê”, co sugerowa³oby, ¿e Tora podaje chronologiczny spis kolejnoœci stwarzania – ¿e Bóg stworzy³
niebo, ziemiê, a nastêpnie ciemnoœæ, wodê, œwiat³o itd. Nasze t³umaczenie œledzi jednak pogl¹dy Rasziego
i Ibn Ezry, którzy zaznaczaj¹, ¿e werset ten nie mo¿e byæ rozumiany w tym sensie.

Raw Jicchak powiedzia³: „Bóg powinien zacz¹æ pisanie Tory od s³ów: ‘Ten miesi¹c bêdzie dla was [pocz¹t-
kiem miesiêcy]’ (Szemot 12:2), poniewa¿ jest to pierwsze przykazanie, jakie otrzyma³ naród Jisraela. Jaka
jest przyczyna, ¿e Tora zaczyna siê od opisu Stworzenia? Zaczyna siê tak, gdy¿ chce przez to przekazaæ
znaczenie wersetu: ‘Potêgê Swoich czynów oznajmi³ Swojemu ludowi, aby daæ im dziedzictwo narodów’
(Tehilim 111:6). I dlatego, jeœli narody œwiata powiedzia³yby Jisraelowi: ‘Jesteœcie z³odziejami, bo podbi-
liœcie ziemiê siedmiu narodów, które zamieszkiwa³y ziemiê Kanaan’, Jisrael odpowie im: ‘Ca³y œwiat nale¿y
do Œwiêtego Jedynego (Niech Bêdzie B³ogos³awiony!). On go stworzy³ i podarowa³, komu uzna³ za stosow-
ne. Jego wol¹ by³o daæ im i tê ziemiê i Jego wol¹ by³o im j¹ odebraæ, a przekazaæ nam’”. (Raszi)

To jest wyjaœnienie Rasziego. Mo¿na siê sprzeciwiæ i powiedzieæ, ¿e jednak by³o bezwzglêdnie konieczne,
aby zacz¹æ Torê s³owami „Na pocz¹tku stwarzania przez Boga”, poniewa¿ jest to podstawa wiary, a ten, kto
w to nie wierzy i myœli, ¿e œwiat by³ odwieczny, przeczy podstawowej zasadzie ¿ydowskiej religii i ca³ej Torze.
OdpowiedŸ jest taka, ¿e Dzie³o Stworzenia jest g³êbok¹ tajemnic¹, której nie mo¿na zrozumieæ ze zwyk³ego
znaczenia wersetów – i mo¿e byæ ono prawdziwie poznane tylko przez tradycjê od Moszego, naszego
nauczyciela, który otrzyma³ Torê od Wszechmog¹cego. A ci, którzy coœ na ten temat wiedz¹, maj¹ obowi¹zek
zachowania tajemnicy. Dlatego Rabi Jicchak powiedzia³, ¿e nie by³o konieczne, aby Tora zaczyna³a siê od
s³ów „Na pocz¹tku stwarzania przez Boga” czy te¿ aby Tora wylicza³a, co by³o stworzone pierwszego dnia,
drugiego dnia itd., opisywa³a stworzenie Adama i Chawy, ich grzech, karê i wygnanie z Ogrodu Eden.
Wszystko to nie jest ca³kowicie zrozumia³e z wersetów. Tym bardziej nie jest konieczne, aby Tora opisywa³a
historiê pokolenia Potopu i pokolenia Rozproszenia. Dla ludzi, którzy wierz¹ Torze, wystarcza³aby ona i bez
tych wersetów. Uwierzyliby w stwierdzenie zawarte w Dziesiêciu Przykazaniach: „Bo w szeœæ dni Bóg
uczyni³ niebo i ziemiê i wszystko, co jest w nich i odpocz¹³ na siódmy dzieñ” (Szemot 20:11). A wiedza
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Na pocz¹tku stwarzania przez Boga – Targum Jeruszalmi t³umaczy ten werset: Bereszit bechochmata bara
„Na pocz¹tku Bóg stworzy³ pos³uguj¹c siê m¹droœci¹”.

Na pocz¹tku stwarzania przez Boga – S³owo ����	5 (bereszit) „na pocz¹tku” mo¿e byæ z³o¿one
z dwóch wyrazów: ����	�0�5�5�biszwil reszit „[œwiat zosta³ stworzony] dla [rzeczy, które s¹ nazywane] pocz¹t-
kiem”, co oznacza, ¿e Bóg powo³a³ ten œwiat do istnienia dla rzeczy, które s¹ tak podstawowe, ¿e Tora nazywa
je ����	 (reszit) „pierwsze” lub „pocz¹tek”. Te rzeczy to Tora i Jisrael, gdy¿ œwiat zosta³ stworzony po to, aby
Jisrael przyj¹³ i wype³nia³ Torê. (Raszi)

Przez Boga (Elohim) – Nie jest powiedziane: „przez Boga (u¿ywaj¹c s³owa Haszem – Czteroliterowego
Imienia Boga)”, poniewa¿ pocz¹tkowo Bóg planowa³ stworzyæ œwiat tylko z midat hadin (cech¹ Sprawiedliwo-
œci – zwi¹zan¹ z Imieniem Elohim). Spostrzeg³ jednak, ¿e œwiat nie mo¿e istnieæ tylko w oparciu o sprawiedli-
woœæ i s¹d, dlatego da³ pierwszeñstwo dla midat harachamin (cechy Mi³osierdzia), z tego powodu czytamy
(2:4): „gdy uczyni³ Bóg [mi³osierdzia] Bóg [sprawiedliwoœci] ziemiê i niebo”. (Raszi)

Bóg – Król Egiptu Ptolomeusz (305–285 p.n.e.) zebra³ siedemdziesiêciu dwóch mêdrców, zamkn¹³ ka¿dego
w oddzielnym pomieszczeniu, bez wyjaœniania dlaczego. Przyszed³ do ka¿dego osobno i powiedzia³: „Prze-
t³umacz mi Torê Moszego, waszego nauczyciela”. Bóg natchn¹³ ka¿dego z nich, tak ¿e wszyscy oni mieli tê
sam¹ myœl i wszyscy przet³umaczyli jednakowo: „Bóg stworzy³ na pocz¹tku”. (Megila 9a)

Stwarzania – By³o to stworzenie „czegoœ” z „niczego” (jesz meajin), st¹d nie mo¿e tu byæ mowy o zjawisku
czasu (Sforno). Bóg stworzy³ œwiat z ajin, z niczego. Dodatkowo, czasownik bara (stwarzaæ) odnosi siê tylko do
Boga, nigdy nie jest u¿ywany w stosunku do tworzenia czegoœ przez ludzi.

S³owo bara mo¿e te¿ mieæ znaczenie „odci¹æ”, „ustanowiæ granicê”. Inteligentny cz³owiek zrozumie, do
czego to siê odnosi. (Ibn Ezra)

Na pocz¹tku stwarzania przez Boga – ���0���	5�����	5 (bereszit bara Elohim), koñcowe litery tych s³ów
tworz¹ s³owo ��� (emet) „prawda”.

Na pocz¹tku stwarzania przez Boga nieba i ziemi – �	������������������C0���	5�����	5  (bereszit bara
Elohim et haszamajim weet haarec), pierwsze litery tego zdania daj¹ wartoœæ liczbow¹ dwadzieœcia dwa, jest
to aluzja do tego, ¿e przez dwadzieœcia dwie litery Tory by³y stworzone wszystkie œwiaty. (r. Kalonimus Kalman
Halewi Epstein, Sefer Maor Weszemesz)

F�	 – Sod – dos³. „tajemnica” – najg³êbsze, mistyczne lub kabalistyczne znaczenie tekstu Tory.

Pierwszy rozdzia³ Tory jest okreœlany równie¿ jako Maase Bereszit – Dzie³o Stworzenia i stanowi jeden
z dwóch podstawowych tematów ¿ydowskiego mistycyzmu. W tym rozdziale Imiê Boga (Elohim) wymienione
jest trzydzieœci dwa razy. Bóg stworzy³ œwiat za pomoc¹ trzydziestu dwóch Œcie¿ek M¹droœci. (Sefer Jecira)

Pierwsze czterdzieœci dwie litery Tory s¹ ukrytym Imieniem Boga, za pomoc¹ którego stworzy³ On œwiat.
(Chagiga 11b, Rabenu Tam)

Przed wszystkim innym istnia³o nie zró¿nicowane œwiat³o (wola), nazywane Ein Sof (Nieskoñczonoœæ), nie
istnia³a poza nim ¿adna pusta przestrzeñ. Gdy Bóg zechcia³ stworzyæ œwiat, wycofa³ siê poprzez ograniczenie
Siebie w centralnym skupieniu Swojego Œwiat³a (Woli). W ten sposób powo³a³ do istnienia sferyczn¹ nicoœæ,
przestrzeñ dla wszystkich przysz³ych konceptualnych œwiatów. Ca³y ten proces by³ niezbêdny, aby mog³y
zaistnieæ œwiaty, które s¹ skoñczone i ograniczone w przestrzeni. Wycofanie siê Jego Woli by³o najbardziej
pierwsze, dopiero wtedy stworzenie naszego œwiata sta³o siê mo¿liwe. Tora nazywa nicoœæ – cur „ska³¹”,
a sferyczna nicoœæ jest „szczelin¹ w skale” (zob. Szemot 33:22: „postawiê ciê w szczelinie ska³y”) – i w³aœnie
w niej wszystko by³o zawarte.
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o Dziele Stworzenia by³aby znana nielicznym, jako tradycja od Moszego, który otrzyma³ j¹ na Synaju,
razem z Tor¹ Ustn¹. (Ramban)
Wy³¹cznym celem ca³ej Pierwszej Ksiêgi, która przedstawia genezê œwiata, ludzkoœci i ludu Jisraela, jest
wprowadzenie Bo¿ego Prawa, które zosta³o dane Jisraelowi. (r. Samson Rafael Hirsch)

I�� – Remez – znaczenie alegoryczne, powi¹zane czasem z gematri¹ (wartoœci¹ liczbow¹ liter).

„Potêgê swoich czynów oznajmi³ swojemu ludowi” (Koach maasaw higid leamo) (Psalm 111:6). Któr¹
potêgê? S³owo jf (koach) „potêga” ma wartoœæ liczbow¹ dwadzieœcia osiem. Dok³adnie tyle jest liter
w pierwszym zdaniu Tory. (r. Sacha Pecaric na podstawie Szefa Tal)
Podobnie dwadzieœcia osiem liter jest w zdaniu, które wprowadza Dziesiêæ Przykazañ: „Powiedzia³ Bóg
wszystkie te s³owa” (Szemot 20:1). (Baal Haturim)

Na pocz¹tku – Bereszit, midrasz mówi, ¿e Tora zaczyna siê od litery bet, a nie od litery alef, poniewa¿ od
bet zaczyna siê te¿ s³owo bracha (b³ogos³awieñstwo), a od alef zaczyna siê s³owo arira (przekleñstwo) (Baal
Haturim). Litera bet ma wartoœæ liczbow¹ dwa, jest to odniesienie do stworzenia przez Boga dwóch
œwiatów: tego œwiata i Przysz³ego Œwiata. Liczba dwa jest te¿ aluzj¹ do dwóch czêœci, które sk³adaj¹ siê na
Torê: do Tory Pisanej i Tory Ustnej. To uczy, ¿e œwiat zosta³ stworzony przez zas³ugê tych, którzy studiuj¹
Torê. (Baal Haturim)

Litery s³owa ����	5 (bereszit) „na pocz¹tku” mog¹ byæ odczytane w innych uk³adach jako: �	��5��� (alef
betiszri) „pierwszy dzieñ miesi¹ca tiszri” – tego dnia by³ stworzony œwiat, [w Talmudzie toczy siê dyskusja
pomiêdzy R. Eliezerem i R. Jehoszu¹ nad tym, kiedy œwiat zosta³ stworzony, R. Eliezer mówi, ¿e w miesi¹cu
tiszri, a R. Jehoszua mówi, ¿e w miesi¹cu nisan] �����	5 (bara szte) „stworzy³ dwie” – tj. Torê Ustn¹ i Torê
Pisan¹, �������	5 (barata jesz) „stworzy³eœ trzysta dziesiêæ” – Bóg stworzy³ trzysta dziesiêæ œwiatów, jako
nagrodê dla sprawiedliwych (Ukcin 3:12; Sanhedrin 100a). (Baal Haturim)

S³owo ����	5 (bereszit) „na pocz¹tku” ma wartoœæ liczbow¹ dziewiêæset trzynaœcie, tê sam¹ wartoœæ ma
zdanie 	����	��5 (baTora jacar) „ukszta³towa³ przez Torê”. Tê sam¹ wartoœæ liczbow¹ (913) ma wyra¿enie
��	FJ���  (szesz sedarim) „szeœæ porz¹dków” i jest to aluzja do szeœciu porz¹dków Miszny (czyli do Tory
Ustnej). Tê sam¹ wartoœæ liczbow¹ (913) ma zdanie ���25�	'5�0�	��  (Jisrael bachar baamim) „wybra³ Jisraela
wœród narodów”. Tê sam¹ wartoœæ liczbow¹ (913) ma okreœlenie 	��� ����	� (tarjag jacar) „ukszta³towa³
szeœæset trzynaœcie [przykazañ]”. Bóg stworzy³ œwiat dla Jisraela, aby mogli oni przestrzegaæ szeœciuset
trzynastu przykazañ. (Baal Haturim)

S³owo ����	5 (bereszit) „na pocz¹tku” jest akronimem zdania: ���������	��2�C	��	5����� (bara raki-a, erec,
szamajim, jam, tehom) „Stworzy³ sklepienie, ziemiê, niebo, morze i otch³añ”.
S³owo ����	5 jest te¿ akronimem zdania: �	���0�	����05C������0����	��-���	5 (bariszona raa Elohim szeje-
kablu Jisrael Tora) „Na pocz¹tku zobaczy³ Bóg, ¿e Jisrael przyjmie Torê”. (Baal Haturim)

Oznacza to „na pocz¹tku czasu”, czas nie istnia³ przed tym wydarzeniem, by³ to wiêc pierwszy moment,
który nie mo¿e byæ czêœci¹ czasu. (Sforno)

Ka¿da hebrajska litera ma znaczenie. Du¿e bet na pocz¹tku Tory oznacza „dom”. Maase Bereszit  (Dzie³o
Stworzenia) ma 434 s³owa. Tyle samo, ile wynosi wartoœæ liczbowa s³owa delet „drzwi”. Mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e Maase Bereszit jest drzwiami wejœciowymi do domu Tory. (r. Sacha Pecaric)

�	
 – Drasz – znaczenie wywnioskowane, zwi¹zane z Talmudem, objaœniaj¹ce s³owa Tory poprzez aluzjê
i analogiê.

Przed stworzeniem œwiata Bóg powo³a³ w Swym zamyœle siedem pojêæ, bez których œwiat nie móg³by
istnieæ: 1) Torê, 2) teszuwê (skruchê), 3) Gan Eden (Ogród Eden), 4) Gehinom (miejsce kary), 5) Kise
Hakawod (Tron Chwa³y), 6) Bet Hamikdasz (Œwi¹tyniê), 7) Imiê Masziacha. (midrasz)
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1:2 a Boska Obecnoœæ unosi³a siê – Tron Chwa³y jest zawieszony w powietrzu i unosi siê ponad wodami przez
„oddech ust” Œwiêtego Jedynego i na Jego rozkaz; jak go³¹b unosz¹cy siê nad swym gniazdem. (Raszi)

1:3 Bóg zechcia³ – T³umaczone jest najczêœciej jako: „Bóg powiedzia³”. Talmud odnosi siê do Stworzenia jako do
dziesiêciu maamarot, „dziesiêciu powiedzeñ” (s³owo inicjuj¹ce werset 1:3 wajomer „powiedzia³” powtarza
siê dziesiêciokrotnie w opisie stworzenia œwiata). Czego to uczy? Czy nie móg³ byæ stworzony jednym
powiedzeniem? [Móg³], jednak nale¿a³o ukaraæ z³oczyñców, którzy niszcz¹ œwiat, stworzony dziesiêcioma
powiedzeniami i wynagrodziæ sprawiedliwych, którzy ten œwiat, stworzony dziesiêcioma powiedzeniami,
podtrzymuj¹. (Pirke Awot 5:1)
Trzeba stale pamiêtaæ, ¿e Tora nie jest podrêcznikiem historii. Akt Stworzenia to g³êboka tajemnica, jego opis
nale¿y pojmowaæ metaforycznie, a nie dos³ownie. I tak w³aœnie musi byæ rozumiane wyra¿enie „Bóg powie-
dzia³” w pierwszym rozdziale Bereszit – jako „Bóg zechcia³”. Tora u¿ywa tych s³ów, ¿eby szczególnie podkre-
œliæ, i¿ Bóg stwarza³ œwiat bez ¿adnej fizycznej pracy. T³umaczenie „zechcia³” pojawia siê w pierwszym
przek³adzie Tory na jêzyk arabski r. Saadii Gaona z  X w. Bardzo znany hymn Adon Olam tak¿e zawiera werset,
odnosz¹cy siê do Dzie³a Stworzenia jako do aktu woli: leet nasa bechefco kol – „W czasie, gdy z Jego woli
powsta³o wszystko”.

W Talmudzie czytamy, ¿e Tora mówi jêzykiem cz³owieka – u¿ywa wiêc np. antropomorfizmów, które musimy
umieæ interpretowaæ w ich duchowym sensie. Oddaj¹c w t³umaczeniu „powiedzia³” jako „zechcia³” nie
ignorujemy ani nie umniejszamy tego pierwszego znaczenia – przeciwnie, pragniemy podkreœliæ, ¿e Boski
Akt by³ jednym, jednorodnym i jednoczesnym aktem woli, aktem mówienia i aktem tworzenia: Bóg stworzy³,
wypowiedzia³, wyartyku³owa³ œwiat – mow¹, która jest urzeczywistnionym aktem moralnoœci. Akt Stworzenia
mo¿na wiêc nazwaæ aktem lingwistycznym, lecz bardzo szczególnej, wyj¹tkowej natury. Natur¹ Dobrego jest
obdarzanie dobrem, stworzenie œwiata by³o wiêc Jego wewnêtrzn¹ koniecznoœci¹. (r. Sacha Pecaric)

Jest napisane „Bóg zechcia³ [dos³. »powiedzia³«], aby by³o œwiat³o [duchowe]. I by³o œwiat³o”. Bóg „przemó-
wi³” Moc¹ Swojego Imienia Elohim, a jest to cecha Sprawiedliwoœci, utworzy³ w ten sposób Swoje Œwiat³o.
Dziêki temu „by³o œwiat³o”. To pozwoli³o zaistnieæ œwiat³u, które mog³o trwaæ i które by³o mo¿liwe do
przyjmowania przez stworzenia. (Baal Szem Tow, Keter Szem Tow 247)

   1:4 Bóg wiedzia³, ¿e œwiat³o jest dobre – Dos³. „widzia³”, w znaczeniu „postrzega³”. Czasownik raa, który
oznacza „widzieæ”, „spostrzegaæ oczyma”, mo¿e byæ tak¿e u¿yty w metaforycznym sensie, na okreœlenie
percepcji intelektualnej: raa to „patrzeæ i obserwowaæ” za pomoc¹ intelektu, „kontemplowaæ” jak¹œ rzecz,
rozumieæ, „wiedzieæ”. Tak w³aœnie nale¿y go interpretowaæ, kiedy odnosi siê do Boga. (Rambam)

Tylko o œwietle jest powiedziane bezpoœrednio, ¿e jest dobre. Metaforycznie œwiat³o reprezentuje ilumina-
cjê ca³kowicie duchowej natury i nie powinno byæ rozumiane w sensie fizycznym. Gematria (wartoœæ
liczbowa) wyrazu rut (or) „œwiat³o” jest taka sama, jak s³owa zr (raz) „tajemnica” (Lubawiczer Rebe). S³owo or
„œwiat³o” pojawia siê piêæ razy: dwa razy w wersecie 1:3, dwa razy w 1:4 i raz w wersecie 1:5, jest to aluzja
do piêciu ksi¹g Tory, okreœlanej jako œwiat³o. (Baal Haturim)

Bóg wiedzia³, ¿e œwiat³o jest dobre i oddzieli³ Bóg – Bóg zobaczy³, ¿e z³oczyñcy nie zas³u¿yli, aby móc siê
cieszyæ tym œwiat³em, dlatego oddzieli³ je od reszty wszechœwiata i od³o¿y³ dla sprawiedliwych w Przysz³ym
Œwiecie. (midrasz, Raszi) Bóg wezwa³ œwiat³o i ustali³ dla niego obowi¹zki za dnia i wezwa³ ciemnoœæ i ustali³
dla niej obowi¹zki noc¹. (Pesachim 2a) Oddzieli³ przez nadanie im nazw. (Ibn Ezra)

   1:5 I by³ wieczór – S³owo erew „wieczór” jest bliskie znaczeniowo s³owu choszech „ciemnoœæ”. Erew pochodzi
od rdzenia araw oznaczaj¹cego „mieszaæ”, poniewa¿ o tej porze kszta³ty siê zacieraj¹. Ranek jest nazywany
boker od rdzenia bakar  „badaæ”, poniewa¿ wtedy mo¿na odró¿niaæ kszta³ty od siebie. (Ibn Ezra)

dzieñ jeden – Powinno byæ napisane: „dzieñ pierwszy”, tak, jak przy opisie innych dni. Dlaczego jest
napisane jom echad (dzieñ jeden)? „Jeden” oznacza „dzieñ Jedynego”, gdy¿ Bóg by³ Sam Jeden w Swym
œwiecie, anio³y nie by³y stworzone a¿ do drugiego dnia. (Raszi)
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S³owo bara „stworzyæ” oznacza stworzenie jesz meajin – z niczego, rdzeñ ten oznacza równie¿ „stworzyæ
pust¹ przestrzeñ”, „staæ na zewn¹trz” [porównaj z ³aciñskim s³owem existere, „wyst¹piæ”, „staæ na zewn¹trz”
– uwaga t³umacza], gdy¿ aby powo³aæ do istnienia Stworzenie jesz meajin, Bóg przygotowa³ pust¹ prze-
strzeñ – nikrat hacur – która zawrze w sobie wszystkie przysz³e stworzenia. Bóg osi¹gn¹³ to poprzez
wycofanie Swojego Œwiat³a, zapewniaj¹c tym samym, ¿e odt¹d pozostanie ono skoñczone. Poprzez wyco-
fanie w Swojej Istocie Nieskoñczonego Œwiat³a, Bóg uczyni³ krok, który by³ niezbêdny dla Jego nieskoñczo-
nej i nieograniczonej Istoty. W ten sposób zapocz¹tkowa³ stwarzanie œwiatów skoñczonych i ograniczonych
– zarówno w przestrzeni, jak i w ka¿dy inny sposób. Reszit, „pocz¹tek”, zosta³ osi¹gniêty, co oznacza
mo¿liwoœci okreœlania i umiejscawiania wszystkich tych ró¿nych œwiatów.
Pocz¹tkowo wszystko by³o Ein Sof – Nieskoñczonoœci¹, zarówno koncept pocz¹tku, jak i koñca, nie zosta³
jeszcze zdefiniowany. St¹d cimcum – wycofanie, zawiera w sobie Ÿród³o wszelkich praw, zapewniaj¹c, ¿e
sprawiedliwoœæ bêdzie obowi¹zywaæ we wszystkich stwarzanych œwiatach. Ten wymuszony koncept prawa
Zohar nazywa „œwiat³em z ciemnoœci” i podkreœla, ¿e poprzez Chesed (Mi³osierdzie) Bóg obdarza œwiaty
Swoim Œwiat³em w sposób nieograniczony i nieskoñczony. Jego nieskoñczone Mi³osierdzie uniemo¿liwi-
³oby wiêc istnienie ograniczonych i skoñczonych œwiatów. Dlatego Bóg ograniczy³ i os³abi³ Œwiat³o, nadaj¹c
mu granice i wymiary odpowiednie dla istnienia ka¿dego ze œwiatów. Koncept wycofania zawarty jest w
Bo¿ym Imieniu Elohim, które wyznacza atrybut prawodawstwa. Dlatego w³aœnie Imiê to wystêpuje w
pierwszym wersecie Tory – „Na pocz¹tku stwarzania przez Elohim”. Dokonuj¹c reszit, „pocz¹tku”, Bóg
powo³a³ do istnienia punkt pocz¹tkowy, gdy¿ w Nieskoñczonym Œwietle nie by³o ani pocz¹tku, ani koñca.
Czyni¹c wyraŸnym atrybut Sprawiedliwoœci (Elohim, zawieraj¹cy w sobie aspekt wymiarowoœci, ogranicze-
nia i wycofania) przygotowa³ pust¹ przestrzeñ niezbêdn¹ do ustanowienia wy¿szych i ni¿szych wymiarów
ka¿dego ze œwiatów.

Rozumuj¹c dalej mo¿emy przyj¹æ, ¿e pocz¹tek stworzenia by³ jesz meajin tylko z  naszego, jako bytów w
tym œwiecie, punktu widzenia. Prawd¹ jest, ¿e Bóg stworzy³ ajin z jesz – „nic z czegoœ”, gdy¿ jest On
prawdziwym i niezbêdnym Bytem, podczas gdy wszystkie byty stworzone istniej¹ warunkowo. Byt stwo-
rzeñ, porównany z Jego niezbêdnym istnieniem, jest nieistnieniem. Wszystko to ukszta³towa³, aby okazaæ
Swoj¹ Opatrznoœæ i Mi³osierdzie wobec stworzonych bytów, bezgranicznie ni¿szych od Niego samego.
(Malbim w oparciu o Zohar i r. Chajim Wital)

Koncept Wycofania i Ukrycia nazywany jest „Naczynia”, a Si³a ¯ycia nazywana jest „Œwiat³o”. Tak jak
naczynie zawiera w sobie coœ, Wycofanie stwarza pust¹ przestrzeñ, by Œwiat³o i Si³a ¯ycia, mog³y byæ
przekazane [stworzeniom]. Te naczynia to litery alfabetu hebrajskiego. (Tanja 4, 79b)

„Bóg spojrza³ w Torê i stworzy³ œwiat” (Zohar). Myœl jest jak ksiêga, tak jak cz³owiek mo¿e czytaæ to, co
widzi w ksi¹¿ce, mo¿e wyraziæ w myœlach to, czego pragnie. Baal Szem Tow da³ takie wyjaœnienie
zdania „Bóg spojrza³ w Torê i stworzy³ œwiat”: Tora pochodzi z Najwy¿szej M¹droœci, dlatego, o ile
mo¿emy tak powiedzieæ, Bóg „widzia³” w Swojej Myœli to, co chcia³ stworzyæ i to stwarza³. (Magid
Dewaraw LeJaakow 50)

Bóg okreœlany jest jako „Nieskoñczony” (Ein Sof), a nie „Który Nie Ma Pocz¹tku”. Gdyby by³ nazywany
„Który Nie Ma Pocz¹tku”, niemo¿liwe by³oby choæby zacz¹æ mówiæ o Nim. Jednak poprzez dzie³a Jego
stworzenia jesteœmy w stanie wyobraziæ sobie Jego Samego choæ w minimalnym stopniu. To jest pocz¹tek,
który nie ma koñca. (Magid z Miêdzyrzecza, Imre Cadikim)

Czteroliterowe Imiê Boga wskazuje, ¿e jest On poza czasem. Imiê to t³umaczy siê: „On by³, jest
i bêdzie” – a wszystko w jednym momencie. Bóg jest równie¿ poza przestrzeni¹, gdy¿ nieustannie
podtrzymuje istnienie ka¿dej jej postaci. (Tanja, Szar Hajichud Weemuna)

Przed Stworzeniem, Œwiat³o Boga by³o nieograniczone. Bóg chcia³ jednak objawiæ Swój majestat, ponie-
wa¿ nie ma Króla bez poddanych. Dlatego stworzy³ On cz³owieka, aby ten przyj¹³ Jarzmo Królestwa Boga.
Ale majestat Boga mo¿e byæ objawiony tylko przez Jego Emanacje. W rezultacie przez te Emanacje
mo¿emy dostrzegaæ przejawy Boga i mo¿emy sobie uœwiadamiaæ, ¿e jest W³adca i Przywódca. Dlatego Bóg
wycofa³ swoje nieskoñczone Œwiat³o, pozostawiaj¹c pust¹ przestrzeñ. W tej w³aœnie przestrzeni stworzy³
wszystkie œwiaty. To s¹ Jego Emanacje. (r. Nachman, Likute Moharan 49)
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6 Bóg zechcia³, aby by³o sklepienie [niebieskie] poœrodku wód
i aby oddziela³o wodê od wody. 7 Uczyni³ Bóg sklepienie [niebie-
skie] i oddzieli³ wody, które s¹ pod sklepieniem, od wód, które s¹
ponad sklepieniem. I tak siê sta³o. 8 Bóg nazwa³ sklepienie nie-
bem. I by³ wieczór, i by³ poranek – drugi dzieñ.

9 Bóg zechcia³, aby zebra³y siê wody pod niebem w jedno miejsce
i aby ukaza³ siê l¹d. I tak siê sta³o. 10 Bóg nazwa³ suchy l¹d ziemi¹,
a zbiór wód nazwa³ morzami. I wiedzia³ Bóg, ¿e [to] jest dobre.
11 Bóg zechcia³, aby ziemia wyda³a roœlinnoœæ: roœliny daj¹ce na-
siona, drzewo owocuj¹ce, które wydaje owoc, w którym jest jego
nasienie zgodnie z jego gatunkiem, na ziemi. I tak siê sta³o.
12 I ziemia wyda³a roœlinnoœæ: roœliny daj¹ce nasiona zgodnie z ich
gatunkiem i drzewo wydaj¹ce owoc, w którym jest jego nasienie
zgodnie z jego gatunkiem. I wiedzia³ Bóg, ¿e [to] jest dobre. 13 I by³
wieczór i by³ poranek – trzeci dzieñ.

1:6–13

   1:6 wodê od wody – Poniewa¿ jest rozdzielenie miêdzy wodami górnymi i sklepieniem niebieskim, tak jak jest
miêdzy sklepieniem, a wodami na powierzchni ziemi. St¹d uczymy siê, ¿e górne wody utrzymuj¹ siê tylko
dziêki s³owu Króla. (Raszi)

   1:7 Drugiego dnia zosta³ stworzony Gehinom, jako kara dla grzeszników. Tak¿e piêæ grup anio³ów: Airalim,
Malachim, Ofanim, Serafim i Chaszmalim (s¹ jeszcze inne grupy anio³ów, stworzonych pi¹tego dnia) (mi-
drasz). Dlaczego drugi dzieñ jest jedynym, którego Bóg nie okreœla jako „dobry”? Poniewa¿ tego dnia by³
stworzony Gehinom, a tak¿e dlatego, ¿e Bóg musia³ stworzyæ machloket (rozdzielenie, niezgodê), wiêc nie
chcia³ nazwaæ tego dnia „dobrym”. O ile bardziej my musimy siê wystrzegaæ niepotrzebnego machloket! Bóg
nie nazwa³ wód dobrymi, gdy¿ pos³u¿¹ one póŸniej do zniszczenia ludzkoœci podczas Potopu. (midrasz) Inne
wyjaœnienie: poniewa¿ praca nad stwarzaniem wód nie zosta³a zakoñczona a¿ do trzeciego dnia. (Raszi)

   1:8 Bóg nazwa³ sklepienie niebem – S³owo oznaczaj¹ce niebo – szamajim, mówi o sk³adnikach, z których
zosta³o zrobione. Ogieñ – esz i woda – majim, po³¹czone tworz¹ niebo: szamajim. Ogieñ reprezentuje midat
hadin – cechê Sprawiedliwoœci. Woda jest symbolem cechy Mi³osierdzia (midat harachamim). Niebo, które
jest siedzib¹ Bo¿ej chwa³y, zawiera w sobie obie te cechy. (midrasz)

   1:9 aby ukaza³ siê l¹d – Ziemia stworzona zosta³a pierwszego dnia, lecz nie by³a ona ani widoczna, ani sucha a¿
do momentu, gdy zosta³o nakazane wodom, aby zebra³y siê w wyznaczonych im miejscach. (Raszbam)

 1:10ziemi¹ – S³owo �	� (erec) pochodzi od rdzenia ��	 (ruc) „biec, spieszyæ” albo od ��	�(raca) „pragn¹æ”.
Bóg rozpocz¹³ od stworzenia jednej ska³y, a ona pospiesznie rozrasta³a siê, aby wype³niæ Jego pragnie-
nie. (Bereszit Raba)

 1:12 i drzewo wydaj¹ce owoc – W tym samym dniu, w którym Bóg stworzy³ wszystkie roœliny, powo³a³ te¿ do
istnienia roœlinnoœæ w Ogrodzie Eden. Ka¿de drzewo, które siê tam znalaz³o, jest symbolem jakiejœ si³y
duchowej. Gan Eden to pa³ac Haszem na ziemi. Dziœ nikt nie wie, gdzie siê on znajdowa³, gdy¿ Bóg ukry³
go przed nami. To tutaj Bóg umieœci³ Adama, zanim ten zgrzeszy³ i tutaj ponownie wejd¹ kiedyœ ludzie
sprawiedliwi. (midrasz)
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14 Bóg zechcia³, aby by³y œwiat³a na sklepieniu nieba, ¿eby oddzie-
la³y dzieñ od nocy i by by³y wyznacznikami œwi¹t, dni i lat. 15 I aby
sta³y siê œwiat³ami na sklepieniu nieba, by oœwietlaæ ziemiê. I tak
siê sta³o. 16 I uczyni³ Bóg dwa ogromne œwiat³a – wiêksze œwiat³o,
aby rz¹dzi³o dniem i mniejsze œwiat³o, aby rz¹dzi³o noc¹. I gwiaz-
dy. 17 Umieœci³ je Bóg na sklepieniu nieba, aby oœwietla³y ziemiê,
18 aby rz¹dzi³y dniem i noc¹ i aby rozdziela³y œwiat³o od ciemno-
œci. I wiedzia³ Bóg, ¿e [to] jest dobre. 19 I by³ wieczór, i by³ poranek
– czwarty dzieñ.

20 Bóg zechcia³, aby woda zaroi³a siê rojem ¿ywych istot. I aby ptac-
two lata³o nad ziemi¹ pod sklepieniem nieba. 21 Stworzy³ Bóg
olbrzymie zwierzêta morskie i wszelkie ¿ywe istoty pe³zaj¹ce, któ-
rymi zaroi³y siê wody, zgodnie z ich gatunkiem, i wszelkie ptactwo
skrzydlate zgodnie z jego gatunkiem. I wiedzia³ Bóg, ¿e [to] jest
dobre. 22 Pob³ogos³awi³ je Bóg mówi¹c: B¹dŸcie p³odne i rozmna-
¿ajcie siê, i nape³nijcie

1:14–22

 1:14 aby by³y œwiat³a na sklepieniu nieba – Œwiat³a stworzone zosta³y pierwszego dnia, ale roz-
mieszczone czwartego. (Raszi) Stworzenia z pierwszych trzech dni oraz stworzenia z kolej-
nych trzech dni uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. Œwiat³o zosta³o stworzone pierwszego dnia, a cia³a
niebieskie czwartego; morza i atmosfera powsta³y w drugim dniu, a zwierzêta morskie i ptaki
w pi¹tym; sucha ziemia i roœlinnoœæ trzeciego dnia, a zaludnienie ziemi mia³o miejsce szóste-
go. (Gaon z Wilna)

 1:16 dwa ogromne œwiat³a – Stworzone zosta³y dwa œwiat³a tej samej wielkoœci, ale ksiê¿yc zosta³
zmniejszony, gdy¿ narzeka³: „Niemo¿liwe, aby dwóch królów nosi³o jedn¹ koronê”. (Raszi)
Bóg jest Najm¹drzejszym z m¹drych, Jego atrybutami s¹: wielkoœæ, si³a, m¹droœæ i chwa³a.
Jednak ludzie nie uœwiadamiaj¹ sobie tego. Dlatego Bóg umieœci³ na niebie dwa ogromne
obiekty, których œwiat³o, energia i ¿yciodajna si³a nie mog¹ nas nie zadziwiaæ. Bóg, poprzez te
cia³a niebieskie, jasno wyrazi³ swoje przes³anie: „Ktokolwiek jest w stanie stworzyæ cokolwiek
podobnego do s³oñca i ksiê¿yca, mo¿e siê porównywaæ do Mnie!” Cia³a niebieskie s¹ darem
od Boga dla ludzi. Nie nakaza³ On, aby œwieci³y tylko dla tych, którzy na to zas³uguj¹,
a wstrzymywa³y swoje œwiat³o wobec niegodziwców; wszystkie cia³a niebieskie obdarzaj¹ œwia-
t³em i ciep³em zarówno sprawiedliwych, jak i z³oczyñców. (midrasz)

 1:21 olbrzymie zwierzêta morskie – Wed³ug agady jest to Lewiatan i jego samica. Bóg zabi³ samicê
Lewiatana, zasoli³ i od³o¿y³ dla sprawiedliwych w przysz³oœci. Gdyby pozwoli³ rozmna¿aæ siê
tej parze, mog³oby to zagroziæ œwiatu. (Raszi)

 1:22 Pob³ogos³awi³ je Bóg – Dlaczego ryby i ptaki zosta³y pob³ogos³awione przez Boga?
Bo stanowi¹ po¿ywienie dla cz³owieka, który na nie poluje. Bóg pob³ogos³awi³ je, aby rozmna-
¿a³y siê obficie, aby nie zabrak³o tych zwierz¹t, które s¹ niezbêdne dla cz³owieka. (midrasz)
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wody w morzach; a ptactwo niech siê rozmna¿a na ziemi. 23 I by³ wie-
czór, i by³ poranek – pi¹ty dzieñ.

24 Bóg zechcia³, aby ziemia wyda³a ¿ywe istoty zgodnie z ich gatun-
kami: byd³o, zwierzêta ruszaj¹ce siê przy ziemi i dzikie zwierzêta
zgodnie z ich gatunkami. I tak siê sta³o. 25 Uczyni³ Bóg dzikie zwie-
rzêta wed³ug ich gatunków i byd³o wed³ug jego gatunków, i wszystkie
zwierzêta ruszaj¹ce siê przy ziemi wed³ug ich gatunków. I wiedzia³
Bóg, ¿e [to] jest dobre. 26 I powiedzia³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka we-
d³ug Naszej istoty [i] wed³ug Naszego umys³u. Bêd¹ panowali nad ry-
bami morza i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzêtami, i nad ca³¹
ziemi¹, nad ka¿dym zwierzêciem poruszaj¹cym siê przy ziemi. 27

Stworzy³ Bóg cz³owieka wed³ug Swojej istoty. Wed³ug istoty Boga go
stworzy³. Stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê. 28 Pob³ogos³awi³ ich
Bóg i powiedzia³ im Bóg: B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, i nape³-
nijcie ziemiê, posi¹dŸcie j¹ i panujcie nad rybami morza i nad ptac-
twem niebieskim, i nad wszystkim co siê porusza przy ziemi. 29 I po-
wiedzia³ Bóg: Da³em wam wszelkie roœliny wydaj¹ce nasienie, które
s¹ na powierzchni ca³ej ziemi,

1:23–29

  1:24aby ziemia wyda³a – Wszystkie zwierzêta zosta³y stworzone ju¿ pierwszego dnia, lecz by³y ukryte
w ziemi, a¿ do momentu, gdy Bóg nakaza³, „aby ziemia wyda³a ¿ywe istoty”. (midrasz)
zwierzêta ruszaj¹ce siê przy ziemi – Wystêpuj¹ce tu hebrajskie s³owo remes, t³umaczone zwykle jako
„p³azy”, obejmuje zwierzêta, które, czy to z powodu ma³ych rozmiarów (owady, ssaki), czy z powodu
sposobu poruszania siê (wê¿e), w odró¿nieniu od du¿ych ssaków wydaj¹ siê pe³zaæ po ziemi.

  1:26Cz³owiek zosta³ stworzony na samym koñcu, gdy¿ Bóg zachowa³ siê jak dobry gospodarz, który
najpierw przygotowuje stó³, nakrywaj¹c go i zastawiaj¹c, a potem zaprasza do niego goœcia. Gdy
cz³owiek przecenia sw¹ wartoœæ i swoje znaczenie i gdy wpada w dumê, mówi mu siê wtedy: „Nawet
istnienie komara poprzedza³o twe stworzenie!” Bóg nie pozwoli³, aby Adam by³ obecny podczas
stwarzania œwiata, ¿eby ¿aden apikores (odstêpca) nie mówi³ potem: „Bóg mia³ pomocnika w stwarza-
niu!” (midrasz)
Uczyñmy cz³owieka – S³owa te ucz¹ nas, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony z wielk¹ rozwag¹ i m¹droœci¹. Bóg nie
powiedzia³: „Niech ziemia wyda”, tak jak to mia³o miejsce przy stwarzaniu zwierz¹t. Cz³owiek zosta³
stworzony z najg³êbszym zaanga¿owaniem Bo¿ej Opatrznoœci i M¹droœci (Abarbanel). Bóg powiedzia³ do
anio³ów, które zosta³y stworzone drugiego dnia: „Uczyñmy cz³owieka”. (Targum Jonatan)
cz³owieka – S³owo �F� (adam) „cz³owiek” jest akronimem s³ów �	���F�	&� (efer, dam, mara) „proch,
krew, ¿ó³æ”. (Baal Haturim)
wed³ug Naszej istoty – To, co jest u cz³owieka wspólne z Bogiem i anio³ami, to zdolnoœæ myœlenia
i posiadanie wiedzy. (Raszi; Bereszit Raba)
Bêd¹ panowali nad rybami morza – S³owo �F	��  (wejirdu) oznacza zarówno „rz¹dzenie”, jak
i „upadanie”. Gdy cz³owiek jest tego wart, panuje nad zwierzêtami domowymi i dzikimi. Jeœli nie – to
staje siê im podleg³y, a one nim rz¹dz¹. (Raszi)

  1:27Stworzy³ Bóg – Tak jak cz³owiek jest wyj¹tkowy, tak i sposób jego stworzenia by³ wyj¹tkowy. Do tej pory
Bóg tworzy³ za pomoc¹ wypowiedzeñ, jednak cz³owieka stworzy³ przez w³asne dzia³anie. (Raszi)
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  1:27 Stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê – Bóg stworzy³ cz³owieka o dwóch twarzach, jednej mêskiej,
drugiej kobiecej; póŸniej jednak rozdzieli³ go. (Raszi; midrasz) Mimo ¿e wszystkie istoty ¿ywe zosta³y
stworzone w formie mêskiej i ¿eñskiej, tylko w przypadku ludzi jest podkreœlane, ¿e oboje zostali
stworzeni wed³ug istoty Boga. (r. Samson Rafael Hirsch)

  1:28 B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, i nape³nijcie ziemiê, posi¹dŸcie j¹ – �	& (peru) „b¹dŸcie p³odni”   –
odnosi siê do ma³¿eñstwa; �5	� (urewu) „rozmna¿ajcie siê” – do rodziny;� ��0�  (milu) „nape³nijcie
ziemiê” – do spo³ecznoœci; ��5O� (wechiwszuha) „posi¹dŸcie j¹” – do nabywania w³asnoœci. (r. Samson
Rafael Hirsch)

  1:29 Da³em wam – Bóg zezwoli³ ludziom i innym ¿ywym istotom spo¿ywaæ wszelkie zio³a i owoce
drzew. W tym czasie spo¿ywanie miêsa by³o zakazane. Zosta³o ono dopuszczone dopiero po
Potopie. (Ibn Ezra)

  1:31 jest bardzo dobre – Tora mówi, ¿e Stworzenie jako ca³oœæ by³o nie tylko dobre, ale „bardzo dobre”. Rzecz
mo¿e byæ dobra, kiedy jest oddzielona od innych, ale ju¿ nie wówczas, kiedy jest po³¹czona
z innymi rzeczami. Jednak dzie³a Boga s¹ dobre same w sobie i s¹ te¿ dobre, gdy wystêpuj¹ razem
z innymi. (Gaon z Wilna) Poszczególne czêœci Stworzenia s¹ nawet lepsze w po³¹czeniach z innymi ni¿
wtedy, gdy wystêpuj¹ same (Meszech Chochma). Nawet jeœli wydaje siê, ¿e niektóre rzeczy – takie jak
cierpienie, œmieræ, pokusy s¹ z³e, to jednak mo¿emy uwa¿aæ je za takie tylko wtedy,  gdy s¹ rozpatrywane
osobno. Ale gdy patrzy siê na nie jako na czêœæ wiêkszej ca³oœci, mog¹ byæ odebrane jako dobre, a nawet
bardzo dobre. Gdybyœmy tylko mogli zobaczyæ, choæby przez u³amek sekundy, jak Bóg zarz¹dza splotem
wydarzeñ, natychmiast zgodzilibyœmy siê z tym zdaniem. (r. Samson Rafael Hirsch)
ten szósty dzieñ – S³owo szósty poprzedzone jest rodzajnikiem okreœlonym ha, „ten”. Wartoœæ liczbowa
litery he �, która tutaj jest rodzajnikiem okreœlonym, wynosi piêæ. Bóg zastrzeg³, ¿e stworzenie powstanie
pod warunkiem, ¿e Jisrael przyjmie na siebie piêæ ksi¹g Tory. Inne wyt³umaczenie: wszystko, co zosta³o
stworzone, trwa³o w stanie zawieszenia a¿ „tego szóstego dnia”, który jest szóstym dniem miesi¹ca siwan,
wyznaczonym od samego pocz¹tku Stworzenia na dzieñ dania Tory. (Raszi) Pod sam koniec szóstego dnia,
w erew Szabat (pi¹tek po po³udniu), przed ukoñczeniem Stworzenia, Bóg stworzy³ mo¿liwoœæ zaistnienia
przysz³ych cudów: 1) pi haarec, usta ziemi – Bóg stworzy³ ziemiê zdoln¹ siê otworzyæ i poch³on¹æ
zbuntowanego Koracha i jego wspólników; 2) pi habeer, usta studni – cudown¹ studniê Miriam; 3) pi
haaton – usta oœlicy Bilaama; 4) keszet – têczê, która stanie siê znakiem przymierza miêdzy Bogiem
a ludŸmi; 5) man – mannê, bêd¹c¹ po¿ywieniem ̄ ydów na pustyni; 6) mate – laskê Moszego; 7) szamir
–  ma³ego robaka, który mia³ zdolnoœæ rozbijania najtwardszej ska³y; król Szlomo u¿ywa³ go do ciêcia
kamienia potrzebnego do budowy Bet Hamikdasz (Œwi¹tyni); 8) ketaw – pismo, kszta³t liter alfabetu
hebrajskiego, który zawiera keduszê (œwiêtoœæ); 9) michtaw – pierwsze narzêdzie, które s³u¿y³o do wyrycia
liter w kamieniu; 10) luchot – tablice przykazañ. (midrasz)
ten szósty dzieñ  – Werset 1:31 koñczy siê s³owami jom hasziszi, a nastêpuj¹cy po nim werset 2:1 zaczyna
siê s³owami wajechulu haszamajim. Pierwsze litery tych s³ów �������0O������������ tworz¹ niewymawial-
ne Czteroliterowe Imiê Boga. (Baal Haturim)

2
    2:1Zosta³y ukoñczone – Midrasz odnosi wyraz �0O�� (wajechulu) „zosta³y ukoñczone” – do s³ów: =��0O

akeljon) „têsknota” i �0O (keli) „naczynie”. Zarówno niebo, ziemia, jak i Sam Bóg têsknili za nadejœciem
Szabatu, który nape³ni³by œwiat œwiêtoœci¹ (Cror Hamor). Ca³y wszechœwiat zosta³ stworzony po to, aby
s³u¿yæ Bogu, a stwarzanie zosta³o ukoñczone wraz z nadejœciem Szabatu. (Sefat Emet)
wszystkie ich mo¿liwoœci – Po pierwszych szeœciu dniach nic wiêcej nie by³o ju¿ stwarzane.
Od tego momentu zaczê³y dzia³aæ prawa natury. (r. Sacha Pecaric)

    2:2 Ukoñczy³... i zaprzesta³... wszelkich Swoich czynnoœci – Pierwsze s³owo sugeruje, ¿e praca Boga zosta³a
ukoñczona i rzeczywiœcie tak by³o – nic nowego nie zosta³o ju¿ stworzone po pierwszych szeœciu dniach.
Jednak wyraz „zaprzesta³” sugeruje, ¿e praca zosta³a przerwana, odroczona, lecz nie ukoñczona. Uczy to,
¿e mimo i¿ zawsze jest jeszcze coœ do zrobienia, cz³owiek powinien siê powstrzymaæ i odpocz¹æ od
wszelkiej swojej twórczej pracy, gdy nadchodzi Szabat. (Gaon z Wilna) Czego brakowa³o œwiatu pod
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  1:27 Stworzy³ Bóg cz³owieka wed³ug Swojej istoty – Niektórzy utrzymuj¹, ¿e hebrajskie s³owo celem
nale¿y rozumieæ jako oznaczaj¹ce kszta³t i postaæ rzeczy; takie wyjaœnienie prowadzi ludzi do wiary
w cielesnoœæ [Boskiej Istoty]. Myœl¹ oni bowiem, ¿e ze s³ów „Uczyñmy cz³owieka, wed³ug Naszej
celem” wynika, i¿ Bóg ma formê istoty ludzkiej, to znaczy, ¿e ma On kszta³t i postaæ, a zatem, ¿e jest
cielesny. Broni¹ zawziêcie tego stanowiska i myœl¹, ¿e jeœli odrzucilibyœmy ten pogl¹d, to eo ipso
zarzucilibyœmy Biblii nieprawdziwoœæ. I wiêcej nawet: ¿e jeœli nie wyobra¿alibyœmy sobie Boga jako
posiadaj¹cego cia³o maj¹ce twarz i koñczyny, podobne do wygl¹du ich cia³a, to w ten sposób odrzu-
cilibyœmy samo istnienie Boga. Jedyn¹ ró¿nic¹, jak¹ gotowi s¹ uznaæ, jest to, ¿e przewy¿sza On
wszystkich innych w wielkoœci i chwale, i ¿e Jego substancja nie sk³ada siê z miêsa i krwi. Tak daleko
siêga ich koncepcja wielkoœci i chwa³y Boga. Jednak bezcielesnoœæ Boskiej Istoty i Jej jedynoœæ jest
istotnym sensem tego œwiata – nie mo¿e bowiem istnieæ jednoœæ bez bezcielesnoœci.

Twierdzê, ¿e w jêzyku hebrajskim s³owem, które oznacza formê w zwyk³ym sensie (tzn. jako
postaæ i kszta³t), jest s³owo toar. Dlatego znajdujemy w tekœcie: „A Josef by³ piêknej postawy (toar)
i mia³ piêkny wygl¹d” (Bereszit 39:6); „Jaki jest jego wygl¹d (toar)” (I Szmuel 28:14); „Ich wygl¹d
(toar) by³ taki jak dzieci króla” (Szoftim 8:18). Odnosi siê to tak¿e do form wytworzonych ludzkimi
rêkami, tak jak napisano: „Wyznacza jego kszta³t lini¹, wyznacza jego kszta³t cyrklem” (Izajasz
44:13). Termin ten nie odnosi siê do Boga. Z drugiej strony, termin celem oznacza specyficzn¹
formê, to jest tak¹, która konstytuuje istotê rzeczy, bez której ta rzecz nie by³aby tym, czym jest;
istotê tej rzeczy, za spraw¹ której jest ona tym w³aœnie szczególnym bytem. W cz³owieku tak¹
„form¹” s¹ te elementy, które daj¹ mu ludzk¹ percepcjê; w odniesieniu do tej w³aœnie intelektu-
alnej percepcji termin celem u¿yty zosta³ w zdaniu:  „Wed³ug celem Boga go stworzy³” (Bereszit
1:27). Jestem tak¿e zdania, ¿e powodem, dla którego ten w³aœnie termin zosta³ u¿yty w odniesieniu
do bo¿ków, jest okolicznoœæ, i¿ oddaje siê im czeœæ przez wzgl¹d na jak¹œ ideê, któr¹ one reprezen-
tuj¹, a nie przez wzgl¹d na ich postaæ czy kszta³t. Z tego samego powodu termin ten zosta³ u¿yty w
wyra¿eniu: „Sporz¹dŸcie podobizny waszych wrzodów” (I Szmuel 6:5), jako ¿e g³ównym celem
mia³o tu byæ usuniêcie ran spowodowanych przez wrzody, a nie zmiana ich kszta³tów. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e termin celem u¿ywany jest w tych dwóch przypadkach, to jest w przypadku
„podobizn wrzodów” i w przypadku „bo¿ków”, tak¿e na oznaczenie zewnêtrznych kszta³tów;
termin celem jest zatem albo hybryd¹, albo terminem mieszanym, który oznacza zarówno specy-
ficzn¹ formê, jak i zewnêtrzny kszta³t, podobnie jak w³aœciwoœci odnosz¹ce siê do wymiaru i do
kszta³tu cia³ materialnych. W zdaniu: „Uczyñmy cz³owieka, wed³ug Naszej celem” (Bereszit 1:26)
oznacza on „specyficzn¹ formê” cz³owieka, to jest jego intelektualn¹ percepcjê i nie odnosi siê do
jego „postaci” ani do jego „kszta³tu”. Tak oto pokazaliœmy ró¿nicê pomiêdzy celem i toar, a tak¿e
wyjaœniliœmy znaczenie terminu celem.

Rzeczownik demut pochodzi od czasownika dama – „byæ podobnym, byæ takim jak” Termin ten
równie¿ oznacza zgodnoœæ odnosz¹c¹ siê do jakiejœ abstrakcyjnej relacji: porównaj z „Jestem
podobny do pelikana na pustyni” (Tehilim 102:7); autor porównuj¹c sam siebie do pelikana, nie
myœli o jego skrzyd³ach i piórach, lecz raczej o jego smutku. „¯adne drzewo w ogrodzie Boga nie
by³o podobne do niego w jego piêknoœci” (Jechezkiel 31:8) – porównanie to odnosi siê do idei
piêknoœci. „Maj¹ jad podobny do jadu wê¿a” (Tehilim 58:5), „Podobny jest do lwa” (Tehilim 17:12)
– wskazane w tych zdaniach podobieñstwo nie odnosi siê do postaci i kszta³tu, ale do jakiejœ
abstrakcyjnej idei. W ten sam sposób u¿yte zosta³o w okreœleniu „na podobieñstwo tronu” (Jechez-
kiel 1:26); uczyniono to porównanie przez wzgl¹d na wspania³oœæ i chwa³ê, a nie kwadratow¹
formê, szerokoœæ czy te¿ d³ugoœæ nóg; to samo wyjaœnienie odnosi siê tak¿e do wyra¿enia „na
podobieñstwo chajot” („¿ywych istot”, Jechezkiel 1:13).

Cz³owieka wyró¿nia to, i¿ posiada on coœ, czego nie ma ¿adne inne stworzenie na tej ziemi,
mianowicie zdolnoœæ intelektualnej percepcji. Pos³uguj¹c siê ni¹, nie u¿ywa on swoich zmys³ów,
nie rusza rêk¹ ani nog¹, a percepcja ta mo¿e przypominaæ – choæ to podobieñstwo jest pozorne, a
nie rzeczywiste –  Bo¿¹ percepcjê, nie wymagaj¹c¹ ¿adnych cielesnych organów. Z tego w³aœnie
wzglêdu, to jest ze wzglêdu na Boski intelekt, w który wyposa¿ony zosta³ cz³owiek, powiedziano,
¿e zosta³ on stworzony na kszta³t i podobieñstwo Wszechmog¹cego, co jest jak najbardziej odleg³e
od przypuszczenia, ¿e Najwy¿sza Istota mog³aby byæ cielesna, wyposa¿ona w jak¹œ materialn¹
formê. (Rambam, More newuchim, rozdzia³ I)
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i ka¿de drzewo, na którym jest owoc wydaj¹cy nasienie – [to] bê-
dzie dla was po¿ywieniem. 30 Dla wszelkich zwierz¹t ziemi, dla wszel-
kiego ptactwa niebieskiego, dla wszelkich zwierz¹t ruszaj¹cych siê
przy ziemi, w których jest ¿yj¹ca dusza, ka¿da wyrastaj¹ca roœlina
stanie siê po¿ywieniem. 31 I wiedzia³ Bóg, ¿e wszystko, co zrobi³,
jest bardzo dobre. I by³ wieczór, i by³ poranek – ten szósty dzieñ.

1 I zosta³y ukoñczone niebo i ziemia i wszystkie ich mo¿liwoœci.
2 Ukoñczy³ Bóg na siódmy dzieñ Swoje czynnoœci, które wykony-
wa³. I zaprzesta³ w siódmym dniu wszelkich Swoich czynnoœci,
które wykonywa³. 3 Pob³ogos³awi³ Bóg siódmy dzieñ i uœwiêci³
go. Bo w nim zaprzesta³ wszelkich Swoich czynnoœci, które Bóg
stworzy³ do wykonania. 4 To jest historia nieba i ziemi, gdy by³y
stwarzane, w dniu, gdy uczyni³ Bóg ziemiê i niebo. 5 ̄ aden krzew
polny jeszcze nie istnia³

2

1:30 – 2:5

Drugi
czytaj¹cy

16

koniec szóstego dnia? Menucha – odpoczynku. Nadszed³ Szabat, nadesz³a z nim i menucha; praca
zosta³a wype³niona i zakoñczona. (Raszi)
Ukoñczy³ Bóg na siódmy dzieñ – Tanaita Raw Szimon mówi³: „Cz³owiek, który nie zna dok³adnie
swojego czasu i swoich chwil, musi dodawaæ z codziennego do œwiêtego [tzn. przed³u¿aæ Szabat,
dodaj¹c do niego trochê czasu z dni powszednich, przed i po Szabacie]. Jednak Œwiêty Jedyny (Niech
Bêdzie B³ogos³awiony!), który zna Swój czas i Swoje chwile, wszed³ w siódmy dzieñ dok³adnie w
momencie, gdy siê zacz¹³. Dlatego mog³oby siê wydawaæ, ¿e ukoñczy³ pracê Stworzenia dopiero w
Szabat”. (Raszi)

   2:3 Pob³ogos³awi³... i uœwiêci³ go – Bóg „pob³ogos³awi³” Szabat licznymi dobrodziejstwami. Podczas Sza-
batu cia³o otrzymuje b³ogos³awieñstwo odnowienia si³ fizycznych a dusza pomno¿enia i odnowienia
zdolnoœci intelektualnych. „Uœwiêci³” go tym, ¿e nie ma byæ wykonywana ¿adna praca w trakcie Szaba-
tu. (Ibn Ezra) Werset ten odnosi siê do przysz³oœci. „Pob³ogos³awi³” Szabat mann¹, gdy¿ szóstego dnia
spada³a podwójna iloœæ manny; „uœwiêci³” go tym, ¿e w Szabat manna nie spada³a w ogóle. (Raszi)
„Pob³ogos³awi³” Szabat – nawet z³oczyñcy w Gehinom maj¹ w tym dniu zapewnione zawieszenie
wykonywania kar. (midrasz)

   2:4 gdy by³y stwarzane – Litery tego wyrazu ��	5�5 (behibaram), ustawione w innej kolejnoœci, mog¹ byæ
odczytane ��	5�5 (baawraham) co oznacza, ¿e Bóg stworzy³ œwiat „dla Awrahama” (midrasz), poniewa¿
by³ on wzorem dobroci, która jest jednym z filarów œwiata (Zohar). W wyrazie ��	5�5 litera � jest
mniejsza ni¿ reszta liter. Symbolizuje to, ¿e do imienia Awram zosta³a dodana litera �, tworz¹c imiê
Awraham. (r. Avie Gold)

   2:5 Bóg nie spuszcza³ deszczu na ziemiê i nie by³o cz³owieka, ¿eby uprawia³ ziemiê – Nie by³o nikogo,
kto by doceni³ wartoœæ deszczu. Gdy pojawi³ siê Adam, uœwiadomi³ sobie, ¿e deszcz jest nieodzowny;
modli³ siê o niego i Bóg spuœci³ deszcz na ziemiê, i rozkwit³a wszelka roœlinnoœæ. (Raszi)
Bóg – Haszem (Czteroliterowe Œwiête Imiê) wyra¿a cechê Mi³osierdzia, a tak¿e zawiera w sobie wyrazy
haja howe jihje, On by³ On jest On bêdzie. Imiê Elohim, Bóg, oznacza, ¿e jest On W³adc¹ i Sêdzi¹
wszystkiego. Zwyk³e znaczenie (pszat) z³o¿enia tych dwóch imion oznacza: „Haszem, który jest Elo-
him”. (Raszi) Zob. tak¿e: Przedmowa t³umaczy, str. VII.

Szabat

Pardes Lauder
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