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 פניני באר בשדה 

 דה הפרשה ש ב 

 מתוך התבוננות בפסוקי 

 פרשת בראשית 

 

 !!! אשרינו מה טוב חלקנו 

תורה.   חומשי  חמשה  בלימוד  ומחודשת  חדשה  התחלה  שוב  מתחילים 

לחיידר   שנכנס  חדש  ילד  כמו  בראשית.  פרשת  בקריאת  השבת  מתחילים 

בקש  רב  ומקשיב  ה ובשקיקה  ב  של  הנפלאים  אודות  ר לסיפורים  שלו  בי 

בש  וארץ  שמים  עולמים ש בריאת  כל  הבורא  ידי  על  ימים  ק  ו די ב כך    , ה 

ל  ש פותח  רבן  ישראל נו  כל  רבנו   , ל  הקדושה   , משה  התורה  בראשית    : את 

השמים   את  אלוקים  וח ו ברא  ובוהו  תוהו  היתה  והארץ  הארץ  על  את  ושך 

 פני תהום... 

ככה מ  ובפשיטות   , מש  וחיות ו   , בתמימות  שמחה  אנחנו    , מתוך  צריכים 

ה לה  אנ חליט  שגם  נחושה  לחיידר חלטה  נכנסים  ישראל    חנו  כלל  של 

 ומחודשת בלימוד כל חלקי התורה הקדושה. דשה  לה ח ם התח חילי ת ומ 
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השנה,  ר ב ה שבת  ה הזאת,  השבת   שבתות  כלל  של  מברכים  אשית  שבת 

חודש מר  ימות החורף של שנת ה'תשפ" -בו  הזמן  ,  ג חשוון של תחילת  זה 

 .. . בו בהתחלה מחודשת   והרצוי להתחיל י  ו הרא 

ל כדא  יומי  י  יום  ללימוד  השבוע  פרשת  את  ולחלק  ופיקח  חכם    –היות 

סד ואשרי   לו  שיעשה  כ מי  ללמוד  קבוע  השייכים  ר  הפסוקים  את  יום  ל 

 ליום זה מתוך הספר 'חוק לישראל'. 

יומי גם מתוך  ומי שעיניים בראש  יום  ו יעשה לעצמו סדר לימוד חוק קבוע 

התורה:   ובזוהר,  מפרשי  במדרש  חז"ל  החיים,    רמב"ן, רש"י,  מדרשי  אור 

המ  בעלי  ומספרי  והאחרונים  הראשונים  מספרי  ועוד  ועוד  יקר,  וסר  כלי 

יה  השבת  יום  בבוא  ושבת  שבת  שבכל  כך  החסידות...  ה  י ותורת 

חז"ל   מדרשי  עם  יחד  הפרשה  פסוקי  מתוך  נרחבים  חלקים  באמתחתו 
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ובעלי   המוסר  בעלי  והאחרונים  הראשונים  התורה  מפרשי  ועם  שעליהם 

 דות... י תורת החס 

לא  הוא  גם  הרע  שהיצר  כ   והיות  ואדרבה,  בייאוש...  ידיו  הוא  מרים  אשר 

ש  במישהו  לו  רואה  שם  מיד  הוא  מחודשת  התחלה  להתחיל  רוצה  רק 

ורגל  וייאוש...  ידיים  הדעת  חלישות  לידי  ולהביאו  ולהפילו  להכשילו  יים 

דרכי   ובכל  ובדעת  בתבונה  בחכמה  אתו  להילחם  בראשו  עיניו  החכם  לכן 

ל ל והעיקר    ... מה ח ל המ  ליפול  ולא  בייאוש  ליפול  הדעת א  ק  ר   , חלישות 

אם ו   , שלו ת  א שות  ע ל להמשיך   שבו    , חלילה   , גם  יומיים  או  יום  יעבור 

מלימודו  מחד   , התרשל  יתעורר  ומיד  להיצמד  תיכף  שוב  להתחיל  ש 

הפרש  התורה   ה לפסוקי  לאט   , ולמפרשי  ונ ו   , לאט  שמחה  חת  מתוך 

 ובשקיקה גדולה וביישוב הדעת... 

קמ"ל צ ע ו  טובה  ן    : ה  לעיי ושנה  שנה  בכל  עצמו  על  בספר  פחות  ל לקחת 

ש  או  ובחסידות, אחד  ובנסתר  בנגלה  התורה  מפרשי  כלל  של  וכך    ניים 

ספרים   מתוך  ללמוד  יעבור  ולא  קבוע  חוק  לעצמו  יעשה  ושנה  שנה  בכל 

מ  מ אחרים  יצא  כלל  וכך  השבע...  פרשיות  סדרי  פי  על  התורה  פרשי 

ידיעות התורה   גדול של  ועושר  רב  ידע  יצבור לעצמו  שבמהלך כמה שנים 

     מתוך שלל כל מפרשי התורה... 

ספ אי  לו  ן  יהיה  אחרת...  שבת  יהיה  בביתו  טיש  שהשבת  מה  ב ק  עצמו 

השבת  יום  במשך  לו    ... לחשוב  ולכל  גם  ויהיה  ביתו  לאנשי  לומר  מה 

העני הסו  אודות  אותו  הנ י נ י בבים  בי ל פ ם  המפוזרים  פרשת    ן אים  פסוקי 

 השבוע. 
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עתה  האיתנים אנ   זה  ירח  סיום  לקראת  הלכותיו    , תשרי חודש    , חנו  כל  על 

והחששות  גדולים  נה, על אף הקשיים ה הש גם  ש   , זה עתה זכינו ו ,  מנהגיו ו 

הדר הכבדות   הקש וטלטולי  שיש  כים  מדם  העקובה  המלחמה  עקב  ות 

ן רוסיה לאוקראינה   זכינו שוב גם השנה  זאת  בכל    –למעלה מחצי שנה בי

הש להתקבץ   של  בבראשית  השנה,  תחילת  החדשה,  בימי  בקיבוץ  נה 

רב  של  המתחדש הגדול  'בעל  אצל  ישראל  אלפי  הקדוש    בות  רבנו  הגדול' 

זי"ע  באומ   , מוהר"ן מברסלב  הקדוש אשר  קברו  'גאר    ן, ליד  ואמר  שהכריז 

 . מיין זאך איז ראש השנה' 

נחמן   רבי  הקדוש  נ רבנו  חודש  בראש  ראש    , סן י נולד  לכם  הזה  החודש 

השנה,    חודשים  לחודשי  לכם  הוא  בח"י  ראשון  עולמו  לבית  ונסתלק 
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ימי    , תשרי  של  של  באמצעם  ר   , וכות הס חג  השמחה  של  עניינו  כל    בנו כי 

'התחדשות'  'ברא   , הקדוש היה  'ה   , ית' ש להיות תמיד במצב של  ה  ל ח ת של 

מידי על העבר  לא להסתכל    , התחלות חדשות, חדשה'  יותר  ולא להתבונן 

יישוב  ' ו   ' התבודדות ' שעה של    , מקסימום   , רק כל יום להקדיש   , יד ועל העת 

כל    , ולו אר כל היום כ ש   אבל   , יד על כל העבר ועל כל העת   ' משפט ' ו   ' הדעת 

ביממה ה שעות    23-ה  שיש  בסוד  ת יות  לה   , נוספות  רק  כסדרן  מידין 

 התחדשות'. בראשית' ' ' 

עצמו   על  הכריז  קדשים  קודש  הקדוש  בל רבנו  מפיו  הבל  הוציא  י  'שלא 

היה'   לא  כמוני  'חידוש  עצמו  על  הכריז  גם  הקדוש  רבנו    –להתחדש'... 

וזה '  היה...  לא  הקדוש  רבנו  כמו  אחד    התחדשות'  ומבקש מכל  דורש  הוא 

תתחדשו וא  ממקורביו:  להתחדש   !!! חד  רגע  ל  כ ב   !!! רק  ובכל  רק  עת 

ל   !!! דש להתח  ואין  כאילו  נולד  היום  כאילו  חדשים  חיים    ך בעולמ   ך לחיות 

כל    ד זה סו   ' ית ש הברא '   ' ההתחדשות ' כי    –אותו השעה  רק את אותו היום ו 

 ההצלחה של כל אחד ואחד מאתנו. 

שנזכה   רצון  לפ כוח  ב   –ויהי  אשר  בראשית'  את    -נינו'  'שבת  להכניס 

חדשה ד התח '   מתוך   עצמנו  חדשה ' ו   ' שות  חדש ' וב   ' בהתחלה    ', בראשית 

וללמד   ויום  ללמוד  יום  הקדושים בכל  ספריו  ולקיים  ו   , את  ולעשות  לשמור 

יום   הנפ   ' בראשית ' וב   ' ת ו תחדש בה ' ו   ' מחדש ' בכל  עצותיו    -ות  לא את 

...   להיות ו   ' להתחדש ' ובכוחו נזכה גם אנחנו    'חידוש כמוהו'

 

 א ליכטיגער שבת בראשית 

 חשוון -שבת מברכים בו חודש מר 

 ר א גיזונטער ווינטע 


