
 פרשת בראשית

 

 האדם ושני עולמותיו  -בה"א בראם 

 

ו להתבונן אל תכליתה של הבריאה איתננו אל פרשת בראשית, שורש כל התורה שהכל נעוץ בה, מקום ב  עם שּו

הרחב של פרשת בראשית, לאור באור החיים ולהשכיל אל  ּהמ  גמת עבודתנו בעולם הזה; לדלות פנינים מי  מ  ּו

 הגדולות, העולם הזה והעולם הבא. מהותן של שתי הבריאות

, על (ד, ב)בראשית ם" א  ר  ב  ה  ץ ב  ר  א  ה  ם ו  י  מ  ש  ת ה  דֹול  ֹוה תל  בדרך רמז סתום וחתום העמידנו רש"י בפירושו לכתוב "א  

גמתנו בכל אשר אנו עמלים מ  מבטנו ּו -נו בחיים חיותנו, לבין העולם הבא נ  שכ  מ   -היחס המדויק בין העולם הזה 

 כל ימי חיינו, וכה דבריו:

ם  א  ר  ב  ה  ר שני צ  , בב' אותיות הללו של השם י  ים"מ  ל  ר עֹוה' צּו ּהי  "ב   :(ד, ישעיהו כו)שנאמר  ,םא  ר  ב   'ה  ב   -"... ב 

 .ו"ד"ועולם הבא נברא בי "א...כאן שהעולם הזה נברא בה דָךמ  ול  עולמים. 

 ואל משמעותם המעשית בעבודתנו את ה' יתברך. ,יהיו נא אמרינו נסיון לרדת אל עומק הדברים

 

 א

 הבריאה במסגרת הזמן

ים" ד  עּוע להם ה' את י  ב  כאשר נתלו המאורות הגדולים ברקיע, ק   נ  ש  ים ו  י מ  ים ּול  מֹוֲעד  ֹאֹתת ּול  יּו ל  ה  בראשית א, )ם: "ו 

רת הברכה הראשונה שאנו מקדימים ה למסגרת קבועה של זמנים, הולכים ושבים. במסגפ  כפ  . הבריאה כולה הּו(יד

ים ת  ה ע  נ  ק למעשה בראשית: "בתבונה מש  צ  לקריאת שמע ערב ובוקר, אנו מברכים את ה' על התבנית הקבועה שי  

אינה אלא במסגרת  ומחליף את הזמנים". איננו תופסים בהשגתנו מציאות נעדרת זמן, וכל הכרתנו את העולם

 נו.עלינו במהלך חייהזמנים העוברים 

ית"  -הזמן, כמרכיב מהותי בבריאה, רמוז במילה הראשונה של תורתנו הקדושה: "בראשית  א ש  ר  )זוה"ק, חלק א, ב 

, מופיעה כבר בסוכה מט, א אולם בהקשר של בריאת השיתין שלצד 'יתא ש  ר  ב  'דף טו, ב ודף לט, ב; חלוקת התיבה לשתי מילים, 

ריאה הוא היווצרותה ותלותה במסגרת הזמן. יתירה מזאת, היות . לאמר, מאפיינה המובהק של הבהמזבח(

היא למעשה עיקר מהותה ותכליתה. כי כן, רק מחמתו ומכוחו  -הבריאה הנתפסת בחושינו כבולה לתבנית הזמן 

של הזמן אנו מסוגלים לחוות ולבצע תהליכי התפתחות ושינוי. או, במילים אחרות, עבודת ה' והשתלמות האדם 

 לא תתכן כי אם בעולם הנתון בתבנית הזמן וצועד בתוכו. לפני קונו

הכנה,  - את מהותו הפנימית של הזמןהיטב מן הארמית שאלנו לשורש ז.מ.נ הוראה נוספת, אשר לדברינו משקפת 

ּו : 'ֲהותרגם אונקלוס (שמות יט, טו)ים" מ  ת י  ש  ֹלש  ים ל  נ  כֹ נ   יּואת הכתוב "ה   התפתחות והשתלמות לקראת העתיד.

ין', ומכאן הביטוי 'הנני מוכן ו א יֹומ  ת  ל  ת  ין ל  ינ  מ  ע הבסיסי המאפשר צ  מ  '. כלומר, אנו תופסים את הזמן כ  מזומןז 

 את מציאותה של התפתחות האדם, התקנת עצמו והשלמתו לפני אלקיו לקראת חיים נצחיים בעולם הבא.

 :מח()סימן קאלו דברי רבנו משה חיים לוצאטו, ב"דעת תבונות" 

היה יכול להוליד האדם משוכלל בכל שלמותו ודאי אם היה רוצה כי אין לו מונע,  דוש ברוך הואכי הק... "

שהוא מראה  ,ותמצא .והוא הולך ומשתלם מעט מעט ,כמה חסר האדם ביום לדתו ,אלא !והוא לא עשה כן

לם בחמשת המצבים שזכרנו כמו שהוא מסבב ומנהג את העו ,ממש על כבודו יתברך והנהגתו בגילוי ממשלתו



שהם הם גדולתו של העולם שהולך וגדל כגדלותו של האדם וכבודו של מקום שהולך ומתגלה  ,)ראה דבריו שם(

 .בהדרגה הגדולה הזאת"

ה' יתברך ברא את עולמו, כפי שהוא נגלה לעינינו, באופן שהארת פניו נסתרת וזקוקה לגילוי. בכאן נדרשת עבודת 

לפעול לתיקון העולם במלכות שדי, לגבור על הסתר הפנים ולהביא את האדם והעולם לכלל האדם במסגרת הזמן 

הופך האדם 'מזומן' לחיי העולם הבא,  -זמניו ועתותיו  -שלימות. על ידי ניצול מירבי של הכלים שניתנו ברשותו 

ן מלא וגדוש בזמנים המוקדשים לטובה. זו ההגדרה המחמיאה ביותר שניתן לומר על אדם:  ק  ם ז  ה  ר  ב  א  א "ו  בָּ

יִָּמים  מוכן ומזומן לבוא לחיי העולם הבא וימיו בידו, זמניו כולם הוקדשו לעבודת ה'. - )בראשית כד, א(" בַּ

 

 ב

 עולם הבא ביו"ד ,עולם הזה בה"א

אל מול העולם הזה ניצב בהקבלה העולם הבא, התחום שמעבר לזמן ותחלופיו. להבחנה מעמיקה בין העולמות 

 כה אמר:ים אנו לרמז הסתום שבראשית דברינו, ודברים אלו מתורתו של מהר"ל למדנום. נדרש

ים כלל מורה על קדושה בלתי ק  ח  כי כל דבר שאין בו ר   .מורה על קדושה ,שהיא כמו נקודה ו"ד,"ולפיכך הי

ה בפירושו 'דרך חיים' )נתיבות עולם, נתיב הנדיבות; ראה עוד ביתר הרחב" שאין לדבר הבלתי גשמי רוחק כלל ,גשמית

 .לאבות, פרק ה, משנה א(

, כל נקודה, נּויד  ת בתחילה וסוף. לד  מ  ח  בהתאם לגבולות השגתנו, איננו תופסים בחושינו מציאות שאינה מתּו

על קדושה, מבקשים אנו  נּור  ב  ד  קטנה ככל שתהא, מורכבת אף היא מנקודת התחלה ונקודת סיום. ואולם, ב  

אין לה לקדושה מאפיינים גשמיים ואין לנו תפיסה  -ת האות הקטנה ביותר, היו"ד, כאומר באמצעו ּהטא  לב  

נקודת מרכז בלתי מתחלקת;  -'העולם הבא נברא ביו"ד'  מרנּונתנו בא  ּו  במהותה מעבר להכרת מציאותה. זאת כ  

ים כלל'. ממילא, גם תופעת הזמן אינה קיי ק  ח  מת בו. אין בו התפתחות, הוא נעדר הוא תכונות גשמיות, 'אין בו ר 

 נטול שינויים ולא ניתן לדבר עליו במונחים של התקדמות.

בעולם זה אנו משיגים מסביב לנקודת המרכז הבלתי גשמית, ברא ה' את העולם הזה הקבוע בתבניות זמן ומרחב. 

. בצורתה האות של העולם הזה: האות ה"א מלֹוהתפתחות, התקדמות ותנועה. ומה נפלא הוא העומק הטמון בס  

ה מסביב לנקודת היו"ד, כי אכן אין העולם הזה כי אם תנועה מתמדת מסביב לעולם הבא, וכל פ  ק  ה"א היא הֲ 

חיינו בו מוקדשים לאתגר הגדול: להביא לחיי העולם הבא; להשיג את הקדושה הנצחית שמעבר לממדי הזמן 

 והמרחב.

סיפור נסיונותיו החוזרים ונשנים לפרוץ את המחסום  תולדותיו של האדם מיום ברוא אלקים ארץ ושמים, הן

העולם  -את העולם הזה עם העולם הבא. לתקן עולם  -לזמן מה  במידת מה, ולּו ולּו -ד ח  שבין שני העולמות; לא  

 דֹועּוא את י  ל  יר עליו סובבת הבחירה שניתנה ביד האדם: האם למ  העולם הבא. זהו הצ   -הזה, במלכות שדי 

ק היסודי בין ת  ר את הנ  מ  את חותמו הנצחי של העולם הבא על פני תחנות הזמן בעולם הזה, או שמא לש  ולהטביע 

 ה.ל  עולם חומרי, מוגבל וחולף במסגרת זמן כ   -העולמות ולהניח לעולם הזה להתקיים במתכונתו היסודית 

ב ש  ל ע  כ  ץ ו  ר  א  ה ב  י  ה  ם י  ר  ה ט  ד  ש  ה   יח  ל ש  כֹ "ו  : דֹועּוהד לדברים אלו אנו מוצאים בסיפור הבריאה העוסק באדם ובי  

ֹ כ   ,חמ  צ  ם י  ר  ה ט  ד  ש  ה   , ובפירוש רש"י: ה(, )בראשית בה" מ  ד  אֲ ת ה  ד א  בֹ עֲ ן ל  י  ם א  ד  א  ץ ו  ר  א  ל ה  ים ע  ק  ֹלא   'יר הט  מ  א ה  י ל

. וכשבא אדם וידע שהם גשמיםן לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של י  לפי שאדם א   ?לא המטיר םטע הומ"

בשעת התפילה האדם מתנתק מתודעתו כ'איש  ."התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים -צורך לעולם 

נתפסת, בחיי העולם הבא. בכך הוא יוצק אל דפוס -אדמה', איש העולם הזה, וכמו מבקש לדבוק בנקודה הבלתי

ר ב  חייו הגשמיים והמוגבלים את חותם הנצחיות ומתקרב את השלימות המיוחלת: קידוש הזמן, הפיכת הזמן מד  

 ים כלל'.ק  ח  ן לה ר  חולף ומתנועע ל'קדושה' ש'אי



 

 ג

 מעין עולם הבא -שבת 

מתוך שזכינו לעמוד על העומק הנפלא הטמון בבריאת העולם בששה ימים ובמסגרת הזמן המוגבל ובעל התנועה, 

ר, היום השביעי שברכו ה' וקידשו, ואף כאן נדרשים אנו לדבריו המאירים של צועדים אנו לקראת יום המח

 מהר"ל:

 ,וידוע כי מספר שבע כנגד שש קצוות .ה על המדרגה שמתחבר ביחד הגשמי ובלתי גשמימספר שבעה מור... "

)ארבע הששה קצוות מתיחסים ביותר אל הגשמי  ,וידוע .הםיאשר בינ 'היכל הקודש'והאמצעית שהוא נקרא 

ולפיכך  ,אין לו רוחק כלל ,ואילו האמצעי .אשר הרוחק שייך אל הגשם ,שהרי יש להם רוחק מעלה ומטה( ,רוחות

ולפיכך תמצא בכל  .לפי שהוא נבדל מן הגשם וזה קדושתו 'היכל הקודש'ולכך קראו  ,מתיחס אל הבלתי גשמי

 .)דרך חיים, אות רנח( ששה ימי חול ושביעי קודש" -חול וקדושה. שבעת ימי השבוע  -מקום כי במספר שבעה 

ארבע רוחות, מעלה  -ל ששת קצוותיהם ששת ימי בראשית מסמלים את שלושת הממדים המוכרים לנו במרחב, ע

ומטה. היום השביעי, לעומתם, משקף את נקודת המרכז, 'היכל הקודש', המציאות הבלתי גשמית. על פי זה, כשם 

שששת ימי המעשה הם יציאה והתנתקות מן המציאות הרוחנית אל תוך גבולות המציאות הגשמית, כך היום 

ה של השאיפה לשוב ולדבוק בחיים הנצחיים, להתנתק מן המעגל השביעי הוא שיבה אל נקודת המרכז; שיא

הגשמי המוגבל ולהתחבר אל נקודת המרכז הנצחית. הרוחניות שבה אנו דבקים ביום השבת, שבה ומשפיעה על 

 חלוף כזמנים הגשמיים הכלים-שאר הימים ואלו מתברכים מאורה וחוברים יחד למציאות נצחית, שאינה ברת

 .רבי אהוד רקובסקי שליט"א( ן זה, ראה בספר 'שעת שבת' לידידיני)הרחבה מומלצת לע

 

 ד

 ש העליון"ר  "אז מתדבקין הימים בש  

ייה נצחית, ניתן למצוא בכתביו של בעל "שפת ביטוי חד להגדרתנו את עבודת ה' כקידוש הזמן והפיכתו להו  

על שני חיי שרה את הכתוב )נח, א( רבה )לאור דרשת חכמים בבראשית  אמת", בפרט מסביב לשנות חיי שרה ומשמעותם

י ה"(יח)תהלים לז,  ה  ם ת  עֹול  ם ל  ת  ֲחל  נ  ים ו  ימ  מ  י ת  ע  ה' ימ  "כי באמת הזמן הוא בכלל : נּומד  מל   הּואנּוצ  . כך, למשל, מ  (: "יֹוד 

אך מי שמתקין  !ומה העצה לזה? .הב  צ  ועבודת הבורא הוא למעלה מכל זמן וק   ,הב  צ  אשר הוא בצימצום וק   ,הטבע

ממילא  -ש העליון וכשנמשיך להם משורש שלמעלה מהטבע ר  אז מתדבקים הימים בשֹ  ,בכל עת כפי יכולתו]עצמו[ 

ולברר ולהעיד  ,כי בני ישראל נבראו להעלות כח הטבעובלשון אחרת: " .)שפת אמת, חיי שרה, תרל"ח( אין מחסור..."

: )(ואמרו חז"ל , )( "לי א  נ  אֲ י ו  ד  ם ע  ת  א  "דכתיב  ,בע והזמןהוא המנהיג את העולם והט - דוש ברוך הואכי הק

, ם)ש כן מתגלה כח הנהגתו בעולם" -מעידין ומבררין כח הנהגתו ישראל ל... וכפי מה שבני י אני א  ד  כשאתם ע  

 .תרמ"ט(

 נּול  מ  עֲ ; אנו, ב  תֹוצחיּובנ  יר א  ה את עינינו, ניצב העולם הבא, 'היכל הקודש', ומ  ס  ה הזמן המכ  ט  עֲ מבעד למ  ולסיכום: 

ייה הנצחית, עד שיהפכו חיינו הזמניים לתופעה ת ולדבוק בהו  כל ימי חיינו, מבקשים לפרוץ את חומת הגשמיּו

 רוחנית נצחית שאינה ברת חלוף.

כיו ר  בין העולם הבא לעולם הזה על צ   -כרמיזתנו לעיל  -ת ר  ב  ומתוך כך, אור חדש יאיר על עבודת התפילה המח  

דעיקר כח  ...יםימ  מ  י ת  מ  ה' י   ע  ד  "יֹו המשתנים. כך מבאר לנו בעל "שפת אמת" מפני מה קרויה התפילה 'חיי שעה':

 - 'חיי שעה'ותפילה  וזהו השלשה תפילות שתקנו לפי שינוי הזמנים... ,האבות היה לתקן הזמן שהוא תחת הטבע

 ".םי  מ  ש  ת ה  ח  ץ ת  פ  ל ח  כ  ת ל  ע  ן ו  מ  ל ז  כֹ ל  : "(א ,ג)קהלת  נאמרשו כמ ,ה גם בעולם הזהל  תג  ת מ  שיש עתים וזמנים שהחיּו



ת כמרגליות הפזורות לאורך משֹות התפילה מש  ֹותע   ."תשוקת התחתונים דייל ת מתעורר רק עובאמת זה החיּו

זמן הגשמי שבו אנו ה על פני ציר הל  ה ומתג  ל  המתע  מסלול החיים, ומאירות לפרקים את אור החיים הנצחיים 

 הלא היא 'שעת חיים'. ּהת  פועלים. אמור מעתה, התפילה היא 'חיי שעה', כי בע  

 

 ה

 'אוי לנו מיום התוכחה'

ל הדברים עולה ומזדקרת לעינינו הבחנה חריפה, העשויה להשפיע על כל מהלך חיינו: תחושות העבר, ההווה ל  כ  מ  

ת דברים כהוייתם. כמי אֹור  ה על תודעתנו ומונעת בעדנו מ  יל  פ  אֲ מ  ת גשמית הסּווהעתיד, אינן למעשה כי אם כ

ים בעולם נצחי ע  ים כלל', אנו למען האמת נטּוק  ח  ששורשם בהיכל הקודש, בנקודת המרכז הרוחנית ש'אין לה ר  

, על שבו העבר והעתיד קיימים כאחת. ואולם, יחד עם זאת ניתנה בידנו הבחירה שעל ידה אנו מעצבים את מהותנו

עברנו ועתידנו. ומכאן למסקנה במלא עוצמתה: עתידים אנו לעמוד נוכח מהותנו בעיצובה הסופי, לראותה 

כתמונה שלמה ואחידה, ולהכיר היטב כיצד ועד כמה שימש בידנו הזמן כלי לעבודת ה', להאצלת המציאות 

ֹ הנצחית על הזמנים החולפים אם לאו. הבחנה חריפה זו מעמידה את הביטוי 'או א י לנו מיום התוכחה' במל

 ד מול מציאותנו השלמה.מ  ע  ת, מאותו יום שבו נ  חּוכ  ּו  משמעותו הנוראה. אוי לנו מיום הה  

 רבי אליהו אליעזר דסלר עמד על כך בשפתו הקולחת, ואלו דבריו:

הנייר כשנעביר את  ;והמשל לזה: מפת הארץ, שכל נקודה שעליה סימן לעיר, מכוסה בנייר שיש בו נקב אחד"

על פני המפה, נראה דרך הנקב עיר אחרי עיר, ונחשוב כאילו שבזמן שנראת עיר זו, לא נמצאת העיר הקודמת 

אבל הרי באמת קיימות כל הערים ביחד אלא שמכוסות הן, וכשיורידו את המכסה יתגלו כולן  ;ולא הבאה

חר נקודה ממהותו, ושמוסתרת כן הוא אצל האדם, שמגלים לו בכל רגע ורגע שבהווה נקודה א -בבת אחת. 

ממנו הנקודה הקודמת שכבר שייכת לעבר, אולם באמת היא קיימת בנפשו ואינה בטילה. וכשיבטלו מהאדם 

כל מהותו הרוחנית תתגלה על  ;את הסתר הזמן לאחר מיתתו ויסירו את מכסה העוה"ז, יראה הכל בבת אחת

זמן לא היה אלא הסתר, כי הכל הוא הויה אחת כל נקודות החושך והאור שבה כחטיבה אחת. ואז יראה שה

 שנמצאת בבת אחת. זהו עולם הנצח שאין בו עבר ועתיד.

והיינו האפשרות או לעשות את מהותנו מציאות רוחנית הדבקה  ;נמצא שגדר הזמן עבורנו הוא קביעת מהותנו

 בהקב"ה, או ח"ו מציאות של הסתר, חשך ודחוי מדבקות ומרוחניות.

יתב"ש שהכל גלוי וידוע לפניו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, וכולן בסקירה אחת, נבא לפניו לכשנבא לפניו 

מה מעטות תהיינה נקודות האור של תורה ומצוות לשמה, ומה רב בנו  בכל הוייתנו כמו שהיא בבת אחת.

המהות, אחרת היינו החושך! אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה! לו היינו יודעים שזמן היינו קביעת 

מנצלים את הזמן העובר. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, להדבק לרוחניות להאיר מהותו, ולקבוע 

 ".אשרי הזוכה ;הוייתו לדבקות שלמה בה' בחיי עולם הבא

* 

א עלינ ר  ק  ו מקרא שכתוב יהיה זמננו רכושנו היקר מכל, אוצר מזומן להידבקות ב'היכל הקודש' ובעולם הנצח, עד י 

י ה: ")תהלים לז, יח( ה  ם ת  עֹול  ם ל  ת  ֲחל  נ  ים ו  ימ  מ  י ת  ע  ה' ימ   ", ונזכה כולנו לבוא בימים.יֹוד 


