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, בראשית ברא אלוקים   יש מאין ולמדנו על הבריאה של  בשבת הקודמת קראנו 

 את השמים ואת הארץ... 

ש  לנו  מגלים  הוא  חז"ל  ה'בראשית'  מאמר  מאמר' ' גם  סתום',  'מאמר  הוא   ,

מאמר   אחריו,  שבאים  המאמרות  כל  את  יש    ל ש שכולל  הבריאה  ן,  תחילת  מאי

כל  מאמר ש  את  בתוכו  כל  פרטי  כולל  כולה, מאמר שנברא באמצעותו  הבריאה 

' ' סוד   מציאות    הזמן השתלשלות  וכל  לא  של  היה  לא  זה  לפני  כי  'המקום', 

 . ולא מציאות של 'מקום'   ' מציאות של 'זמן 

הוא   ה'בראשית'  השורש של כל הש כ לפי הרמב"ן   , ה'היולי' ה'תוהו  רשים,  ו וח 

כל  תחילת  שורש  של  כ   ובוהו'  לג"ר  הבריאה  נוגע  כבר  זה  הקבלה  בשפת  ולה. 

וז"ת    ... אריך ד   ת דעתיק לג"ר דאריך וז" דעתיק 

יכ  הייתה  כולה  הבריאה  ולה ול כל  להמשיך  של  ב י ה  מציאות  נוצר  כאשר  רק  רא 

של    ' מקום ' של  מציאות  ו   ' זמן '  בהיווצרו ' מציאות  . ' תו תהליך  ..   . ה'בראשית'   זה 

'   א שהו  הזמן 'מציאות  שי   , סוד  ברגע  של    ' ראשית ' ש  כי  אפשרות  גם  יש 

. ה רות ל 'אחרית', יש אפש  .   תקדם ל'תכלית'  'תכלית שמים וארץ'

'הן גאלתי   כולנו ממתינים להתגלות הגדולה של הגאולה השלמה שאז יתקיים 

'התכלית'   את  ה'סוף'  את  ה'אחרית'  את  לחבר  כראשית',  אחרית  אתכם 

 בה תחילה. ש כי סוף מעשה במח   , לראשית המחשבה   , ' ל'ראשית 

'בראשית    כן ול  חכמים  ראשית'  בשביל    –אמרו  שנקראו  מי  כי    –ישראל  רק 

במהלך   להתקדם  הבחירה  וכוח  אפשרות  לו  יש  ישראל  בקדושת  י  כראו שנכלל 

יו   חי ימי  תכליתו,  כל  ואת  ייעודו  את  הפועל  אל  מכוח  קדושת  ולהוציא  ידי  על 

עצמו  ה'זמנים'  ולהביא את  ה'תכלית' ,  ה   . למציאות של  כל קדושת    ' ים נ מ ז ' לכן 

בקד  י  ותלו מב עומד  שאנחנו  כפי  ישראל  ה'זמ י כ ר ושת  בכל  וה'מועדים'  נ ם  ים' 

. ים נ הזמ ישראל ו מקדש  '  .. ' 

כא  שיש  ש בוודאי  לא    ' הראשית ' לה    ', אחרית ' ל   ' תכלית ' ל אותם  וביל  י שלהם 

עמלק   על  כתוב  זה  'ראשית'  ועל  גם  לו  יש  אחד  עמלק'  שמצד  גוים  'ראשית 

 . . אובד'. עדי  'אחריתו  העבוד   אבל  לה כל  שלנו  של  פ י ינצל מקל ה  ה'בראשית'  ת 

ש  ו ת חרי א ' עמלק'  אובד'  עדי  עצמנו  ל ו  את  התהליך  הביא  בהמשך  שבו  למצב 
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נ   של  כולה  הבריאה  ל כל  ל'תכלית'  להגיע  כ '   ' רית ח א ' צליח  אשית  ר אחרית 

. ה ל   ת היו ל   ם לאלוקים'

הרא מ ו בי  הבריא ש יים  של  ונוצרו  ה  ונים  והמים  נבראו  והאור  הזמן  מציאות  כל 

הש  מעל  ה ו מים,  אשר  כבר  שלישי  המקום  ת מיום  התהוות  גם  להתגלות  חיל 

היבשה'  ז 'ותראה  ו פרטים  אפשר    ה ,  והפרטי  הפרטים  כל  בריאת  של  למצב 

לבריאה  השישי  ביום  האדם  בריאת  עד  כולה  הבריאה  קלקלו  בכל  כאשר  אבל   .

כמסופר בסוף הפרשה הקודמת,  ו   , בני האדם את תכלית התהליך של הבריאה 

וכל   בארץ  האדם  רעת  רבה  כי  ד'  היום' 'וירא  כל  רע  רק  לבו  מחשבות    , יצר 

בארץ   , מיד  האדם  את  עשה  כי  ד'  וינחם  לבו   ' על  את  ויתעצב  אמחה  ד'  ויאמר   ,

עוף   ועד  רמש  עד  בהמה  עד  מאדם  האדמה  פני  מעל  בראתי  אשר  האדם 

נחמתי  כי  ..    השמים  . עשיתים' הקודם כי  למצב  הכול  את  של  למצב    , והחזיר 

הבריאה היו  של  הראשונים  .    , מיים  .. ו'מים' ו'אור'   ' 'זמן של  מציאות  של  למצב 

ציף את כל  המבול שה על    –פרשת נח    -ע  ו וכמסופר באריכות בכל פרשת השב 

 ... להיות מים במים והכל חזר    , ואת כל היקום כולו   , הבריאה כולה 

כ  גם  כ ' אשר  אבל  מתייאש ניחמתי  לא  עולמים  כל  הבורא  הרי  עשיתים'    , י 

לנוח  רק  ל,  כביכו  גופר,  ל הוא מצווה  עצי  תיבת  ממנו להכניס  בנות  הוא מבקש 

כולה  הבריאה  מכל  ופריטים  משפחתו  ואת  עצמו  את  התיבה  ומם  ד   , בתוך 

ומדבר,   חי  היקום  צומח  כל  ואת  כולה  הבריאה  כל  את  שוטף  שהמבול  ואחרי 

רוח   בו  אשר  בשר  כל  לשחת  הארץ  על  מים  המבול  את  מביא  הנני  ואני  '  , כולו

י  יגוע' חי בארץ  אשר  כל  השמים  מתחת  מח   , ם  הברית הוא  את  אתו  הוא    , דש 

החדשה מח  הבריאה  את  מחדש   , דש  עולם  בורא  אחר   , הוא  מסוג    , עולם  עולם 

אתך' אחר  בריתי  את  'והקימותי   . קובע  .. הוא  בראשית  סדרי  משנה  הקב"ה   ,

'ע  יים  יקו והלאה  לא  שמאז  וחורף  וקיץ  וחום  וקור  וקציר  זרע  הארץ  ימי  כל  וד 

', מצד אחד כבר לא יהיה העולם כפי שהי יש  נ   ה בותו יחיו כאלף  עד  ח, כבר לא 

יה  כבר   .. מצב  י שנים. וחו שונה  ה  קיץ  וחום של  קור  לפני    , רף  שהיה  כמו  לא 

 .. שנה. לארבעים  אחת  רק  שזרעו  וא   המבול  אתכם  ' בריתי  את  מקים  הנני  ני 

 . זרעכם אחריכם' ואת  

נו  ל'בראשית' מעתה  חדש  צ'אנס  ,    למציאות   , תנים  ' הזמן 'בריאת  ו  החזיר של 

הי  של  לסוד  כולה  הבריאה  כל  ה מ ו את  ומתחילים  ר יים  הבריאה  של  אשונים 

חדשה  מציאות  עם  האדמה  על  האדם  את  לסדר  אפשרויות    , מחדש  עם 

.   , חדשות  .  עם צ'אנס חדש.

זו  ל חי יצר  כאשר  גם  כי  זו,  בפרשה  ן  טמו ועצום  גדול  ו   ב ק  מנעורי רע    , האדם 

לגמ  האדם  ישחת  לא  זאת  י בכל  רק  כך..  עקב  בריאה  י רי  זה  בשביל  ברא 

ן  ,  חדשה  מלשו הר   בריאה' ' 'ברית'  וכ ,  מב"ן כדברי  חדשה,  אתו  ת ר ו מציאות  ים 

ייאוש  ן           ! ולעולם יש תקווה!!   !!! ברית חדש, כי לעולם אי


