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 ד"בס
 

 לפני בראשית ועוד
 נבון. מ

 
 נבראים שקדמו הבריאה

 
  ד:פרשה א) וילנא(רבה  בראשית

ויש מהן שעלו במחשבה , שנבראו יש מהן, ששה דברים קדמו לבריאת העולם, בראשית ברא אלהים
כסא הכבוד , קנני ראשית דרכו' ה) משלי ח) תורה מנין שנאמר, התורה והכסא הכבוד נבראו, להבראות

האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה  ,'נכון כסאך מאז וגו) תהלים צג(ן דכתיב מני
זכור עדתך ) תהלים עד(' ישראל מנין שנא', כענבים במדבר וגו) ט הושע(שנאמר , האבות מנין, להבראות
מנין שנאמר שמו של משיח ', כסא כבוד מרום מראשון וגו) ירמיה יז(שנאמר  ק מנין"בהמ, קנית קדם

) צ/ תהלים/שם (רבי אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה שנאמר . 'יהי שמו לעולם וגו (תהלים עב(
התורה  אם, אבל איני יודע איזה מהם קודם. 'ואותה השעה תשב אנוש עד דכא וגו, הרים יולדו בטרם

הכבוד שנאמר  כסאהתורה קדמה ל, ר אבא בר כהנא"א, קדמה לכסא הכבוד ואם כסא הכבוד קודם לתורה
' הונא ור' ר, נכון כסאך מאז (תהלים צג(קודם לאותו שכתוב בו ', קנני ראשית דרכו וגו' ה) משלי ח(

משל למלך שהיה נשוי , קדמה לכל דבר מחשבתן של ישראל, יצחק אמרו' ירמיה בשם רבי שמואל בר ר
, אמר טלו מילנין וקלמין זו לבני, המלך עובר בשוק פעם אחת נמצא, ולא היה לו ממנה בן, למטרונה אחת

בן אין לו והוא אומר , והיו הכל אומרין, אומר טלו מילנין וקלמין זו לבני בן אין לו והוא, והיו הכל אומרין
אילולי  כך, לא היה אומר טלו מילנין וקלמין לבני, שצפה המלך שהוא עתיד להעמיד ממנה בן טלו אלולי
צו את בני " לא היה כותב בתורה, עתידין לקבל את התורהו דורות ישראל "ה שאחר כ"שצפה הקב

) משלי ג(שנאמר , התורה ר בנאי העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות"א". דבר אל בני ישראל", "ישראל
ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת ) "דברים לג) רבי ברכיה אמר בזכות משה שנאמר', בחכמה יסד ארץ וגו' ה

  ..."...ְמחֵקק
 

  בבלי מסכת נדרים דף לט עמוד ב תלמוד
ובית , כסא הכבוד, וגיהנם, גן עדן, ותשובה, תורה :אלו הן, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם

תהלים : + דכתיב-תשובה ', קנני ראשית דרכו וגו' ה+ משלי ח+ : דכתיב-תורה ; ושמו של משיח, המקדש
+ בראשית ב: + דכתיב-גן עדן ', תשב אנוש עד דכא וגו+ לים צתה+' ותחולל וגו בטרם הרים יולדו+ צ

 - כסא כבוד, כי ערוך מאתמול תפתה+ ישעיהו ל: + דכתיב-גיהנם ', אלהים גן בעדן מקדם וגו 'ויטע ה
שמו , מראשון כסא כבוד מרום+ ירמיהו יז: + דכתיב-בית המקדש , נכון כסאך מאז+ תהלים צג: +דכתיב

  !'יהי שמו לעולם וגו+ הלים עבת: + דכתיב-של משיח 
 

 ('וג' נבראו בימים ב(גן עדן וגיהנם ) : אחרים היו עושים) אבות וישראל
 

 "זאת בכל"הבריאה 
 

  פרשה ח) וילנא(בראשית רבה 
 
משל , לוי אמר במלאכת השמים והארץ נמלך' רבי יהושע בשם ר ,במי נמלך, ויאמר אלהים נעשה אדם) ג

רבי שמואל בר נחמן אמר במעשה כל יום , ולא היה עושה דבר חוץ מדעתן ,יםסנקליט' למלך שהיו לו ב
, אמי אמר בלבו נמלך' ר, ולא היה עושה דבר חוץ מדעתו, למלך שהיה לו סנקתדרון משל, ויום נמלך

 ,על מי יש לו להתרעם לא על ארדכל, י ארדכל ראה אותה ולא ערבה לו"למלך שבנה פלטין ע משל
יש לו  על מי, י סרסור והפסיד"ר אסי משל למלך שעשה לו סחורה ע"א,  אל לבוהוי ויתעצב, אתמהא

  .הוי ויתעצב אל לבו, אתמהא, להתרעם לא על הסרסור
 
אמר , ה לבראת את האדם הראשון ראה צדיקים ורשעים יוצאים ממנו"שבא הקב ר ברכיה בשעה"א) ד

 ה"מה עשה הקב, היאך צדיקים יוצאים ממנוואם לא אברא אותו , אותו רשעים יוצאים ממנו אם אני בורא
דרך ' ה כי יודע) תהלים א(ד "ושיתף בו מדת רחמים ובראו הה, הפליג דרכן של רשעים מכנגד פניו
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אלא , חנינא לא אמר כן 'ר, איבדה מכנגד פניו ושיתף בו מדת רחמים ובראו, צדיקים ודרך רשעים תאבד
אמרו , אדם בצלמנו כדמותנו  השרת ואמר להן נעשהבשעה שבא לבראת את אדם הראשון נמלך במלאכי

' דרך צדיקים כי הודיע ה' דכתיב כי יודע ה הדא הוא, אמר להן צדיקים עומדים ממנו, לו אדם זה מה טיבו
גילה להם שהצדיקים עומדים ממנו ולא , איבדה מהם, תאבד ודרך רשעים, דרך הצדיקים למלאכי השרת
שאלו גלה להם שהרשעים עומדים הימנו לא היתה מדת הדין נותנת , הימנו גילה להם שהרשעים עומדים

  .שיברא
 
וחבורות , כיתים נעשו מלאכי השרת כיתים, ה לבראת את אדם הראשון"ר סימון בשעה שבא הקב"א) ה

ואמת נפגשו צדק ושלום  חסד) תהלים פה(ד "הה, ומהם אומרים יברא, מהם אומרים אל יברא, חבורות
צדק אומר יברא שהוא , שכולו שקרים ואמת אומר אל יברא, יברא שהוא גומל חסדיםחסד אומר , נשקו

ד "ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"עשה הקב מה, שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה, עושה צדקות
ה רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס "לפני הקב אמרו מלאכי השרת, ותשלך אמת ארצה) דניאל ח(

רבנן אמרי לה , אמת מארץ תצמח) תהלים פה(הוא דכתיב  הדא, ה אמת מן הארץתעל, אלטיכסייה שלך
ד וירא אלהים "הה, הוא אדם, מאד, ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמר חנינא בר אידי ורבי פנחס' בשם ר

הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי השרת מדיינין ' ר, והנה טוב אדם, טוב מאד את כל אשר עשה והנה
  .אמר להן מה אתם מדיינין כבר נעשה אדם, ה"אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב אלו עם

 
 ...רגע לפני

 
  משנה מסכת אבות פרק ה משנה ו

שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה  עשרה דברים נבראו בערב
  וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו וישוהמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין והשמיר והכתב

 .אומרים אף צבת בצבת עשויה
 

  ששת אלפים שנה–ששת ימי בראשית 
 אור .1
 שמיים מים .2
 עץ, עשב, דשא, יבשה, ים .3
  כוכבים, ירח, שמש .4
 ציפורים ,דגים שרצי המים .5
 אדם, שרצים, בעלי חיים .6

 
  בראשית פרק ב פסוק ג ן"רמב
כי קיומו יהיה ששת אלפים , ימי בראשית הם כל ימות עולם כי ששת, "לעשות"כי נכלל עוד במלת , ודע

והנה בשני הימים הראשונים היה . ה אלף שנים"יומו של הקב) ר יט ח"ב) שלכך אמרו, ) ה לא א"ר(שנה 
וכך ', והם רמז לשני אלפים הראשונים שלא היה בהם קורא בשם ה, ולא נשלם בהם דבר העולם כולו מים

אדם  כנגד האלף של ימות, ביום הראשון האור) 1(אבל היתה הבריאה . שני אלפים תהו) ז ט א"ע) אמרו
  :הראשון עבד אנוש עבודה זרה עד שמת אדם ואולי לא. שהיה אורו של עולם מכיר את בוראו

  :מן הרשעים שנדונו במים שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים, ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל (2) 
האלף השלישי המתחיל בהיות אברהם בן  הוא, יום השלישי נראית היבשה והצמיחה ועשתה פירותב (3)
כי משך רבים לדעת את , וצמח צמח צדיק, ) להלן ד כו) 'ואז החל לקרוא בשם ה, ) ר סד ד"ב(ח שנה "מ
' רך הוצוה את ביתו ואת בניו אחריו ושמרו ד, ) שם יב ה(בחרן  כמו שדרשו ואת הנפש אשר עשו', ה

ואז נתקיימו , ונבנה הבית ביום ההוא, הענין עד שקבלו זרעו את התורה בסיני ועלה, לעשות צדקה ומשפט
 ועל כן יתחיל ענין כל, כי מעת היות בין השמשות יחשב כיום מחר, ודע. שהם פירות העולם כל המצות

  :וכן תראה בכל יום ויום, כאשר נולד אברהם באלף השני, יום קודם לו מעט
כאשר  הוא החל', יומו ירמוז באלף הד, והכוכבים, הגדול והקטן, הרביעי נבראו בו המאורות והיום (4)

הזה לכל בני ישראל  והנה ביום. ב שנה"עד אחרי הבית השני קע, ב שנה אחרי בניינו"ע, נבנה בית ראשון
וץ שם כארי אוכל רב, המזבח והיה אור ישראל לאש על גבי', את בית ה' כי מלא כבוד ה, היה אור
והאש על , וזרחה להם כל ימי בית שני, הלבנה כאשר יעדר במולד, ואחרי כן הקטין אורם וגלו, הקרבנות

  :בערב היום וחרב הבית ושקעו שני המאורים, גבי המזבח רבוץ ככלב
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ב שנה "רמז לאלף החמישי המתחיל קע ,ועוף יעופף על הארץ, ביום החמישי שרצו המים נפש חיה (5)
, כלו בחכה העלה, כרמש לא מושל בו, כדגי הים ויעשה אדם, כי בו ימשלו האומות, אחר חרבן הבית

  :'דורש את ה ואין, יגורהו בחרמו ויאספהו במכמרתו
והיתה בריאתה , "למינה תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ"ביום הששי בבקר  (6)

ואז נברא , ואל מעונתם ירבצון תזרח השמש יאספון) ד כבתהלים ק(כענין שכתוב , קודם זרוח השמש
והוא האלף , אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב יצא) שם כג(שנאמר , והוא זמן ממשלתו, האדם בצלם אלהים

ואחרי עשיריתו כשעור הנץ החמה ', אשר לא ידעו את ה כי בתחלתו ימשלו בו החיות הם המלכיות, הששי
זהו בן דוד הנעשה , וכסאו כשמש נגדי) תהלים פט לז(שנאמר בו  א הגואליב) עיין פסחים צד א(ליום 

וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתי הוה ועד עתיק יומיא מטא ) דניאל ז יג יד) כדכתיב, בצלם אלהים
מפי  'ח אחר חמשת אלפים לכלות דבר ה"ויהיה זה קי, וליה יהיב שלטן ויקר ומלכו, הקרבוהי וקדמוהי
ונראה משנוי  .ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף ומאתים ותשעים) ב יאשם י(, דניאל

שלטת ואימתני  כי בתחלת האלף הששי תתחדש מלכות אומה, הימים משרץ המים והעוף לחית הארץ
  :ומתקרבת אל האמת יותר מן הראשונות, ותקיפא יתירא

, והאל ישמרנו בכל הימים. לחיי העולמיםרמז לעולם הבא שכולו שבת ומנוחה , שבת היום השביעי (7)
  :חלקינו עם עבדיו התמימים וישים

 
  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד ב

, נעשה גולם - שניה,  הוצבר עפרו-שעה ראשונה ; שתים עשרה שעות הוי היום: רבי יוחנן בר חנינא אמר
,  קרא שמות-ששית  ,מד על רגליו ע-חמישית ,  נזרקה בו נשמה-רביעית ,  נמתחו אבריו-שלישית 

 נצטווה שלא לאכול מן -תשיעית  , עלו למטה שנים וירדו ארבעה-שמינית , שביעית נזדווגה לו חוה
  .נטרד והלך לו - שתים עשרה,  נידון-אחת עשרה ,  סרח-עשירית , האילן

 
  פירוש הגאון מוילנא

(1000/24) * 5 = 208 
500 +208 = 708 

5000 + 708 = 5708 


