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   בראשיתפרשת השבוע נגיעות מ

חודשים בע"ה בספר בראשית אותו נקרא  .תרתי משמע  , "בראשית" מנקרא בע"ה נתחיל ו השבת

        .   ל הבחינותספר מרתק ומדהים מכמעבר להיותו ספר קדוש הוא  ,עלינו לטובההבאים ם קרוביה

אך גם ברוב הדתות  ,בדת שלנו כמובן ,פילוסופית, מדעית הוא משמש בסיס מבחינת אמונית ,היסטורית,

 .ולאור זאת ברור מדוע הוא הספר המודפס ביותר בעולם העיקריות

, המילה כבר הפסוק הראשון ללמוד , לחקור , להתפלפל להבין כל תיבה ואות . מלמדת קריאת התורה 

א ב   " לאורך הדורות אלות בתחום ההגות ושות תמיה יםמעורר, האות הראשונה הראשונה רָּ ית, בָּ ֵראשִׁ

ֶרץקִׁ ֱאֹל אָּ ֵאת הָּ ם, ו  ַמיִׁ                              . נו לכיוונים שונים לגמריגדולי הפרשנים פ"  ים, ֵאת ַהשָּ

יחידי  הדגשה שהקב"ה הוא שברא אותובמההתחלה , מבריאת העולם ושספר התורה יתחיל לגמרי הגיוני 

הראשונה בה נצטוו בנ"י בזמן  במצווהולא מדוע פתח ככה  ושאלתומפורסמת ידועה ו לרש"י יש קושיאך 

הרי התנ"ך איננו ספר קריאה או ספר ? "החודש הזה לכם ראש חדשים"  מצוות יציאתם ממצרים 

 מטרת הפסוק הזה היא להבהירשהיא רש"י תשובתו של  .היסטוריה המחולק בצורה כרונולוגית ברורה 

לכל העולם כי הקב"ה הוא האלוקים והוא זה שברא את העולם ,הוא בעל הבית והוא זה מההתחלה , 

 עולםשהחליט וקבע שארץ ישראל שייכת לעם ישראל בהבטחה שנתן לעם ישראל וכך לא יוכלו עמי ה

 .   לטעון כי גזלנו אדמות לא שלנו ממש אסמכתא משפטית לכל דבר

התורה מדוע  ?  מעמדו של האדם לפני האלוקיםאל מול אה מה משמעות פרשת הברייש השואלים 

ותיאור  לנושא בניית המשכן , פסוקים לכל נושא יצירת העולם ולצורך השוואה בלבד 31בס"ה מקדישה 

מכאן ניתן להבין שחשיבות מעמדו של  .פסוקים 400 -ע"י בנ"י במדבר מקדישה התורה למעלה מ כליו

                  .העולם כולוסיפור בריאת חשובה הרבה יותר מ ליכה בדרכיו,והה האדם בפני הקב"ה

לפני הבין אותו שכן הקב"ה היה בתקופה קשה ללנו נושא ש ,הרמב"ן ור' אבן עזרא מתמקדים בנושא הזמן

בריאה מאפס מוחלט בניגוד  ,הוא ברא יש מאין, יה דבר אלא רק הואהלא  הבתקופה )זמן?(  ,זמן שהיה 

אבל עובדה היא שלמדע  חוק שימור האנרגיה הזכור –לגישה המדעית שלא תתכן יצירת אנרגיה מכלום 

 למעט תיאוריות לא מבוססות וחסרות בסיס איתן.הסבר מדעי לבריאת העולם שום אין 

וללמדנו אלא לכל המסופר יש משמעות מיוחדת , יפורים לספר ס לא באה  תורההספר הזוהר מפרש כי 

"אתה הוא עד שלא נברא העולם , ואתה הוא משנברא העולם" כלומר : מידי יום בתפילה אומרים כפי ש

וזו  בזמן בריאת העולם וגם אם לא יהיה עולם כלל ,הקב"ה הוא האלוקים היחיד לפני בריאת העולם

כשמסתכלים על הבריאה מהתא הקטן ביותר ועד החיה הגדולה ביותר  מונתו המלאה של האדם המאמין .א

 או   " ךקניינבתהילים "מה רבו מעשיך ה' ,כולם בחכמה עשית ,מלאה הארץ  הנאמרמגיעים למסקנה ש

 ועוד ועוד. " "מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך

הכוונה היא   ". העצמו בשבת זו, כך תתנהל השנה כולבאופן שהאדם מעמיד את בחב"ד יש אמרה "

שהשבת הזו משפיעה על כל השנה , זאת משום שהבסיס לאמונה ולעבודת ה' היא האמונה המלאה כי 

כפי שה'  יראה את הטוב שבכל דבר ומי שמאמין בכך הכול ימאחורהקב"ה הוא בורא העולם והוא העומד 

יקַוַיְרא ֱאֹל "   -ראה בבריאה  ראו כל השנה ותהא לו שנה טובה ייקל עליו לעבוד את בו"  טֹוב-ים, כִּ

 גם לכולנו. תהיהבע"ה ו

 

 ם שבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


