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 (2172/אוקטובר/71 .ו"תשע חשוון 'ד  ו,"שנת תשע 2)גליון  "נח"גליון 

 ה"ב

 ְלַהְתִחיל ִמְבֵראִשית - נחלפרשת  "נקודה טובה"

 נחשעבר מבול והשמדה טוטאלית. מנין לקח  הרוסבעולם  פליטמוצא נח את עצמו  פרשת נח,בפרשתנו, 
 להתחיל שוב מחדש ולבנות את העולם?את הכוח 

לאחר ִמְבֵראִשית,  ְלַהְתִחיל מנין לוקח האדם את הכוחיתן להעתיק את השאלה הזאת גם אלינו. נכמובן ש
 שנפל שוב ושוב?!

שכל כולם  ,מועדיםוכך במעגל השנה אנו מוצאים  כוח בראשיתי של התחדשות. בעולם טביעההקב"ה 
ואת ראש  ותהמתחדש את עונות השנה, חמההשנת מתחילה ראש השנה בו את אומרים התחדשות. 

מתברכים כל . השבת ממנה שבוע חדש ומחדשתשבת הפותחת את  החודש, בו הלבנה מתחדשת. וכמובן גם
 ( קדושים פרשת ויקרא אמת שפתששת ימי המעשה )

 בכל יום ויום.לא רק במועדים אלה, אלא גם  אולם, מתברר כי כוח ההתחדשות קיים

ל האדם מידי קימה והתעוררות שיאה חדשה וכל ל זריחה חדשה של השמש, היא מעין התחדשות וברכ
 ..., או בריאה מחדשהיא מעין תחיית המתיםבוקר משנת הלילה שלו, 

 במדבר ,צדיק פרימששת ימי המעשה האלוקיים הבראשיתיים ) ומנין יונק העולם את כוח ההתחדשות?
 (.נשא פרשת

ה )את( ָתִמיד יו ם ְבָכל ו  ְבטּוב ְמַחֵדש ה"שהקב ,על כך אנו אומרים בתפילה בכל בוקר )את  ְבֵראִשית ַמֲעשֶׂ
 בריאת העולם(, )ברכת יוצר אור(.

 הוא הנותן לנו את הכוח ליצורמתעורר שוב ושוב מידי בוקר ו יאה,הטמון בבראלוקי אותו כוח התחדשות 
 בכל תחומי החיים, בחומר וברוח., להחיות ולגלות, ולחדש

ת ַהֲחִגיָגה" נעמי שמר בשירהעל כך מדברת  רֶׂ לפעמים, קשה לנו ואנו מרגישים שהגענו  .)מילים ולחן(" ִנְגמֶׂ

ר ָמָחר ָלקּום  -)ומחפשים את הכוח והיכולת(ְמַבְקִשים  ֲאַנְחנּו ַהֲחֵשָכה ִמתו ְךלסוף הדרך ואז,   ּוְלַהְתִחיל ַבב קֶׂ

 ִמְבֵראִשית.

 ומהו מקור הכוח ?

  ...ִמְבֵראִשית

ת רַבב   עו ָלְמָך אֶׂ א ָתִמיד קֶׂ  : ִלְבר 

ב, ָהֲאָדָמה   ַהְמאו רו ת ְוָכל ָהֵעשֶׂ

ָעָפר ִמן ְוָאז לֶׂם, הֶׂ   ֲאָנִשים, ְבצֶׂ

ר ָמָחר ָלקּום  . ִמְבֵראִשית ּוְלַהְתִחיל ַבב קֶׂ

 

ת ר עו ָלְמָך אֶׂ א ָתִמיד)מידי בוקר בבוקרו...(  ַבב קֶׂ - ומיתוההתחדשות היומיומתוך כך, מתוך הבריאה  ִלְבר 
לֶׂם -האלוקית, יש לבני האדם  ר ָמָחר ָלקּוםאת הכוח והיכולת  ֲאָנִשים, ְבצֶׂ שוב ִמְבֵראִשית,  ּוְלַהְתִחיל ַבב קֶׂ

  ושוב...

 ּוְלַהְתִחילוהאתגר מונח לפתחנו, לנצל זאת ולהתחדש... , את הכל. ָתִמיד יו ם ְבָכל ְבטּובו   ְמַחֵדשהקב"ה, 
 .כל בוקר מחדשב, יתִמְבֵראִש  )שוב(
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 בברכת שבת שלום

 משה רוט

 com.roth@gmail.nekudatovaניתן לפנות למייל:  .לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה

 tova_com/nekuda.pirsuma.http://www:   "נקודה טובה"ארכיון 

 .שימושנא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר ה

 . ל"יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ

 אהבת? הפץ בין חבריך 
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