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 דה ש באר ב פניני  

 השדה   שושני 

 ענייני סוקי ו מתוך התבוננות בפ 

 פרשת בראשית 

 

ן   אי חדש...  צירי  פתח  קמץ  לימוד  חדש...  ב'  א'  לימוד  חדשה...  התחלה 

לא   משהו  של  המתיקות  כמו  אין  התרעננות!  כמו  אין  ההתחדשות!  כמו 

 !מוכר 

'בראשי  חומש  פסוקי  ב ת'  לימוד  שעה  ובכל  עת  בכל  לחדד  כמוהם  כל  אין 

סי  ובכל  מצב  ובכל  האמונה זמן  של  הברירות  את  במלך    טואציה  הפשוטה 

ועשה את השמים ושמי השמים   יצר  עולם אלוקים חיים אשר האציל ברא 

 ...הימים וכל אשר בהם הארץ וכל אשר עליה 

בלימוד   היה מצוה להרבות  זצ"ל שאילולא  אומרים בשם הרב שך  שמעתי 

ימי חייו התורה בכל חלקי התורה שבכתב ושבעל פ  את    ה היה מקדיש כל 

 ת. בראשי  ש לימודיו רק על פסוקי חומ 

להביא את האדם ליסודות האמונה   בראשית  אולי כוונתו, כי אין כמו ספר 

 ד. הפשוטה, הצחה והנקייה, הברורה והקיימת לע 

חומש  של  ופסוק  פסוק  – בראשית  בכל  ממעשה   וממשיך   בראשית  החל 

ש  דורות  ובעשרה  נח,  שעד  דורות  אצל  בעשרה  וההמשך  אברהם,  עד 

הצדי יצ  ויוסף  השבטים  ויעקב,  למצרים חק  והירידה  פסוק    -   ק,  מכל 

חידוש   בכל  אמונה  של  עצומים  יסודות  מרחוק  מבצבץ  שם  ופסוק 

 ת. בראשי  מעשה 

 

 ***   ***  *** 

 

והנפלא   הצח  בלשונו  מדייק  נחמן  רבי  הקדוש  ן רבנו  הר" חות  שי ט   )בספר  , רי )  

השלם  עליו  רבנו  משה  מגיע  שקיים הנה  פשוט  הכי  ובלשון  צח  ,  פשוט   ,

 ם: במילים הכי פשוטות שיכולות להיות בעול   וברור, מתחיל את התורה 
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הייתה    ראשית ב  והארץ  הארץ  ואת  השמים  את  אלוקים  ברא 

פני   על  מרחפת  אלוקים  ורוח  תהום  פני  על  וחושך  ובוהו  תוהו 

 ... אור   המים ויאמר אלוקי יהי 

ש  במי  שלנו  שהאמונה  ולהודיע  ומי לאמור  י  בנו העולם  והיה  על  אמר  וסד 

בלי  ונקייה,  צחה  פשוטה,  ומחקרים    אמונה  ופילוסופיות  חקירות  שום 

ו  מדובר?  במה  להבין  בכלל  יוכל  אדם  כל  מוח של  כל  לא  לא  מדעים, אשר 

יודע   איש  רעיא  כל  משה  אבל  הזאת?  המורכבת  השפה  את  אוכלים  איך 

מגיע   עולם  ומלך  חיים  אלוקים  של  בשליחותו  בלש מהימנא  ן  ו ומפשיט 

ה הכי פשוטה   יוכ   ' עם הארץ ' באופן שגם  בעולם  ירוד  ולהבי   ל הכי  ן  לקלוט 

 ולקבל... 

ואחד    , כאילו   , יא מהימנא משה רע  :  ו פונה לכל אחד  לו ואומר  דור  דור  בכל 

כן  ידידי, בוא אספר לך סיפור, סיפור מעשה   , כן  נא היטב  ת,  בראשי  שמע 

כן,   ראשית ב  הארץ!  ואת  את השמים  אלוקים  כן  ברא  פשוט,  פשוט פשוט 

ל  בכד דע  ביותר,  הפשוט  הרובד  את  גם  בה  יש  כולה  התורה  כל  ידידי,  י  ך 

ולהתבונן   להבין  להקשיב  לשמוע  יוכלו  רבן  בית  של  תינוקות  שגם 

של  ו  אדמות,  עלי  ביותר  הנצרכים  אבל  הפשוטים,  המסרים  את  להפנים 

 ם. יסודות האמונה והביטחון בבורא כל עולמי 

 

 ***   ***   *** 

 

לעבור  ם מורכבים מלאים חששות  י ימ  יותר משנתיים  ממשיכים  כל  זה  על 

תבל,   של  יושבי  והחששות  מהפחדים  לגמרי  סיימנו  לא  ין  תפשטות  ה עדי

הקורונה  מגיפת  שנה  ו   , ח"ל ר   , של  מחצי  למעלה  זה  עלינו  קפץ  הנה 

ן רוסיה לאוקראינה שתוצאותיה יכולות להיות ה המלחמה     , עקובה מדם בי

ליצלן  ה ה   , רחמנא  ורוזנים  ו   ... עולם רס  ארץ  מלכי  בוחשים  כל  יחד  גם 

הזאת   המלחמה  והחשש ומוסיפ בסערת  הפחד  למדורת  שמן    ... ים 

יו ותיו מי ישורנו תוצא ו   לד יום?... ... ואף אחד מאתנו לא יודע מה 

ש  וביטחון  אמונה  תקוה  מלאי  הי גם  כולנו  זה  רק  נ כל  למשהו  נ הכ וד  ע ו  ה 

 עינינו...   ל ו גדול מאוד מאוד שהולך להתרחש מ 

זכינו בכל  ,  ו ם כול ורה בעול והנורא שש   בתוך כל ימי הבלבול הגדול   , הנה ו 

בנו זאת   ה הימ   ונכנסו  תשרי,  ים  חודש  של  והנפלאים  השמחים  נוראים 

 . ירח האיתנים 

השנים  לע  ישראל  קודמות  ה ומת  נפשות  רבבות  ן    –בהם  חמישים  בי

ישראל   נפשות  אלף  ראש  יו  ה   -לשישים  בימי  ומתקבצים  מתאספים 
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באומן  זו   , השנה  ששנה  המלחמה  הרי  של  הגדולים  החששות  בעקבות   ,

רוסי  לאוקראינה  בין  עם  ה  ממוניות  ויחד  בהוצאות  גם  הקשים  הקשיים 

כ  הקשים,  הדרכים  בטלטולי  שר וגם  גרם  זה  ישראל  נפשות  מ בבות  ל 

צ  בית  ליד  לאומן  בפועל  מלהגיע  הק נמנעו  מוהר" יונו  של  מברסלב  דוש  ן 

הר אלו  רבבות    –זי"ע   עם  השנה  הסתפקו  ישראל  עזים  ה צונות  מנפשות 

אלף מנפשות ישראל    30-אבל בכל זאת זכינו שכ   ... תקיפים לבוא לשם ה ו 

ו  והמניעות  זכו  הקשיים  החששות  כל  כלל  על  של    גילו ו התגברו  מעשה 

להגיע  השנה  גם  לזכות  טצדקי  כל  בעשותם  ממש  של  נפש    ... מסירות 

השנה   , ת להיו אנחנו  גם  זכינו  ו  גם  שהתאספו    רבבות ה אותם  מ   , גם 

ה'תשפ"  שנת  השנה ,  ג השנה,  ראש  וימי  השנה  ראש  ערב    , באומן   , בימי 

 . זי"ע ועכי"א   ליד קברו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב 

הסליחה   יום  עם  יחד  התשובה  ימי  עשרת  אותם  כל  גם  בנו  ונכנסו  זכינו 

 ... והכפרה מכל חטא ועוון ופשע 

הד והסתובבנ גם  זכינו   אותם  בכל  קריה  ברחובות  יום  ו  שבין  ימים   '

 ... הכיפורים לסוכות בכדי לרכוש ד' מינים ולבנות סוכה כשרה כראוי 

ונטילת ד'   ישיבה בסוכה  וגם זכינו בחסדיו המרובים שנזכה לקיים מצוות 

של   וההקפות  הגדולה  השמחה  מצוות  עם  יחד  ההושענות  ומצוות  מינים 

 ... ושמחת תורה   ימי שמיני עצרת 

זה מביא אותנו להתחלה מחודשת לאמונה חדשה שיש אלוקים שברא  כל  

ושבת  ימים  בששה  וארץ  ו בשב  שמים  בורא  ת,  שגם  ה אותו  זה  הוא  עולם 

בהשגחה   זה שמשגיח  והוא  רגע,  ובכל  עת  בכל  עליה  ולדרים  לארץ  מאיר 

 ת. פרטית ומדוקדקת בפרטיו ובפרטי פרטיו 

היפה   הפשוטה  הי הנקייה  ו האמונה  הזאת  כל  היא  א  והמעודנת  תכלית 

חיים   רוח  עלינו  להשרות  בכדי  בנו  שנכנסו  הטובים  והימים  החגים 

 חדשה, ולהפיח בנו רוח של תקווה שמחה ואמונה... 

שהאציל   זה  הוא  לפניך,  ההולך  לעולם  בורא  שיש  מאחר  לדאוג  לכם  מה 

בכל   שעומד  גם  זה  והוא  פרטיות  בפרטי  המעשים  כל  את  ועשה  יצר  ברא 

כל  ורג   עת  מאחורי  תחת  ע  הנעשים  פרטים  והפרטי  הפרטים  אותם 

תוך   עליו  ולהיסמך  צרכיי  ולבקש  אליו  לפנות  ביכולתי  ולכן,  השמש, 

זו    אמונה  כחמה  וברה  על  ו   , זכה  לדעת  רוב  להישען  חסדיו  ורוב  רחמיו 

הכל,   עשה  הכל  יצר  הכל  שברא  והרחום  הטוב  שבשמים!  אבא  לי  שיש 

שאסמוך  ממני  שרוצה  זה  עליו עלי   והוא  ואשען  לפניו   ו  תחינתי    , שאפיל 

איתי   שעושה  מה  שכל  שלימה  באמונה  שאאמין  לפניו,  שיחי  שאשפוך 

גם  להאמין  זה  כל  ועם  ולברכתי,  לטובתי  כעת  בוודאי  היא  שהוא    , כעת 

הבורא הרחום וחנון רוצה ממני שגם לא אפסיק בשום פנים ואופן לשפוך  
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לגמר שיחי  לפניו   להיוושע  של   י בכדי  ישועה    יום   בסופו  ורחמים  בדבר 

 ל. רבים בכל מכל כ 

 

 ***   ***   *** 

 

 ידידי היקר! פתח גם אתה בהתחלה חדשה לקראת השנה החדשה! 

החומש  את  לך  ו בראשי  תפוס  לעזוב  ת  הולך  לא  שאתה  נחושה  החלטה  תחליט 

יום,   יום  ון כסליו טבת, אתה הולך,  אותו בשלושת החדשים הבאים: תשרי חשו

פ  וכמה  בכמה  מתוך סוקי להתעמק  ו  ם  הנפלא   ת פרשי החומש  פסוקי  השבוע, 

כל   את  לסיים  הולך  אתה  והקיץ  החורף  חדשי  של  ושבוע  שבוע  ובכל  הזה, 

הפרש  ע פסוקי  שמסביבו ה,  הנפלאים  הפירושים  וכדומה,  רמב"ן  כרש"י    , ם 

על   ונותיה,  רעי סודותיה  רזיה  טעמיה  ולחפש  ולהתבונן  להשכיל  ולהבין  ללמוד 

ובכל הצדיקים    פשוטה ועוד אמונה  מנת שייבנה בתוכך עוד   בבורא כל עולמים 

 ר. האמתיים שבכל דו 


