
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

זתשע"'(  ה)שנה  גליון ר"ז  
 

 

 א

 הזמן להתחלת פתיחה
 

 החגים ימי לטובה עלינו שעברו אחר הזמן בתחילת כעת אנו עומדים
 פ"עכ נתמרקו המקודשים שבימים הרבים תשובת שבסגולת אנו ומקוים

 לנו וניתנת, מראשית להתחיל עתכ אנו יכולים ז"שעי מעונותינו גדול חלק
 ישראל בשביל אלקים, ברא בראשית ל"חכז ואמרו עצמנו, את לחדש הזכות

 דעת להם יש ישראל רק כי והכוונה(, שם י"ברש מובא) ראשית שנקראו
 בבחי' עצמם את מחדשים הם כך שמתוך הנפש, חשבון ולחשוב להתבונן

 בלי וחיים מעשיהם על להתבונן ישכילו לא העולם אומות אבל", ראשית"
 ישראל רק ולכן מעצור, באין דחי אל מדחי במעשיהם ונמשכים חשבון,
 .ראשית בשם נקראים

 

 יש כי, ראשית ב' נוטריקון שהיא בראשית תיבת על ק"בספה ואיתא
 הפעולה שהיא הנגלה הראשית מלבד כי נסתר, וראשית נגלה ראשית

 פעולה אחריה מושכת להפעו כל כי, נעלמת פעולה עמה נמשכת הראשונה,
 .וכדומה מצוה גוררת ומצוה, נוספת

 

 אשר בריאה הוא הזמן כי מבאר בראשית פרשת ריש יעקב אוהל ובספר
 של ענין אלקים ברא כי, בראשית התורה בתחילת מיד נרמזת והיא' ה ברא

 וצריך, ראשית של ענין יתכן לא הזמן לולא כי הזמן, בריאת והיינו, ראשית
 והוא ה' מאת חיות בה שיש בריאה היא הזמן כי זה בענין ןלהתבונ האדם

 אנשים לחבורת פעם נענה הגדולים ואחד לעין, נראה בלתי רוחני ענין
 שהנכם רוצחים, אתם הרי בכך, מה של בדברים הזמן את וביטלו שעמדו

 .חשבון בלא הזמן את ממיתים
 

 אחד שכל חרמא נמרץ, בקיצור לומר שברצוני הנקודה עיקר אל אבוא והנה
 וידוע שמים, יראת ה' מתוך תורת ללמוד מגמתו לכאורה הרי הנה בא אשר

 כי, התחכמות שום זה על יועיל ולא דייקא, יגיעה י"ע הוא התורה שקנין
 האדם אם גלוי לפניו תעלומות דשמיא, והיודע סייעתא גירסא לאוקמי

 בתורתו צליחי לא לאו ואם לכך, הוא ראוי התורה, ואז לקנות מתייגע באמת
 .נפשו תאוה אשר מכל בישיבה לו יחסר שלא בהשתדלות ירבה אם אפילו

 

 ראוי, כראוי נסדרו שלא ענינים עוד יש שמסתמא הזמן בתחילת עתה ולכן
 רדיפת ואת אנוכיותו את האדם שיבטל התורה מקניני אחד שזה לדעת
 לויהת חפצו כל את להשיג ההשתדלות בריבוי ולא ,וחפצו מאויו כל השגת

 שיתייגע אלא, הנכונה הדרך זו אין כי ,יצליח לא בזה אדרבא אלא ,הצלחתו
 כל לו שישלים בתפלתו ה"מהקב ולבקש, חפציו לו חסרים אם אף באמת

 צערא ולפום ,צרכו כל לו להשלים השמים מן עליו ירחמו ואז ,הצטרכותו
 .אגרא

 

 , תורה בדברי ושוחחו ש"הרש אל אחד ח"ת בא אחת שפעם ומסופר
 יייייייייייייי

 
 

 ,זה דיוק ש"הרש של לבו על עלה לא שמעולם נכונה הערה להעיר ונתעורר
  עוסק כבודו הנה כי, דבר של טעמו אני שיודע כמדומני ח"הת אליו ונענה

 מן מתנות לכם נותנים אין כי להתייגע אתם צריכים לכן ,עושר מתוך בתורה
 אותי מזכים ,ובצער ניבעו הדחק מתוך תורה לומד אני אבל ,השמים

 .כ"ע ,לכם נגלה שאין ענין לי מגלים, והשמים מן במתנה לפעמים
 

 שום יועיל ולא ,יגיעה י"ע רק הוא התורה קנין כי לידע שצריך היסוד וזהו
 .ש"הבוית את לא אבל לרמות אפשר העולם כל את כי ,בזה תרמית

 

, בטהרה נלמדת היא כ"אא חשובה התורה שאין לדעת צריך שני ויסוד
 היינו ,ישראל כל לעיני משה עשה אשר( ב"י ג"ל דברים) אומר והכתוב
 העינים כי, חדשים עינים לישראל שעשה ,התורה י"ע פעל רבינו שמשה

 נגשים כשאנו ז"ועד, רצויות בלתי בראיות נפגמו מתחילה להם שהיו
 ,העינים שראו מה כל ולשכוח מבראשית להתחיל צריך התורה ללימוד
 זוכים מתיגעים ואם ,בטהרה ללמוד כדי לתורה רק העינים את שולהקדי

 .שמיא מן סייעתא גירסא לאוקמי ל"ז חכמינו להבטחת
 
 
 
 
 

 בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.
 

אנו מאמינים בני מאמינים שהכל נברא ע"י מלך מלכי המלכים הקב"ה,  הנה
שאו מרום עיניכם וראו בורא ומנהיג לכל הברואים, וכמש''כ )ישעיה מ כו( 

מי ברא אלה, ולא רק השמים והארץ וכל צבאם וכל מעשה בראשית 
האמורים בתורה במפורש הוא בריאה שברא הקב"ה, אלא גם כמה דברים 

.                                                                   אחרים שלא נאמרו בתורה במפורש  
 

ם המושג שיש זמן הוא גם כן בריאה, שברא הבורא הענין של זמן, עצ למשל
ית''ש, ואף שלכאורה אינו מפורש בבריאת מעשה בראשית, מכל מקום זה 
נרמז במה שאמר בתחלת התורה, בראשית ברא אלקים, היינו הזמן, 
הראשית והאחרית, זה שיש תחלה ויש סוף שזהו הזמן, בראשי''ת זה עצמו 

אה, וכ''כ האוהל יעקב בריש פרשתן,ברא אלקים, הזמן הוא חלק מהברי וכן  
הוא בכל דבר שנדמה לפעמים שהם מוכרחים להיות מאליו, מכל מקום 
הכל נברא, ושום דבר אינו מתהווה בלא בריאה, וכמו בענין הזמן כן הוא 
בענין המקום, המציאות של מקום הוא בריאה, ואינו מוכרח להיות או דבר 

                                                                                                  .                         נצחי
 

שקשה לדמות בעצמינו שאין עולם כלל, שאין כלום, מאחר שאנו חלק  וכמו
מן העולם, ובכל זה הרי אנו יודעים שפעם היה כן, העולם לא היה כאן תמיד, 

    ם, כשעלה רצון לפניו יתברך לעשות כן, כן הואזה נברא על ידי הבורא עול
         
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

ים בכוחם, ועכשיו בישיבה זה הזמן הראוי ברוחניות, אבל לא כל הזמנים שוו
ביותר להתחזק ולהתדבק לתורה, אתם חייבים לעשות חשבון, ואתם 

.                                                                                                   צריכים להגיע לזה  
 

עכשיו בימות החורף הוא לעורר בנוגע לליל ששי ועש"ק ומוצש"ק, ש רציתי
לילה ארוך, אני יודע שממש קשה ללמוד בזמנים כאלו, אבל מי שיתאמץ 
בזה יוכל להתעלות אז ביותר, והקב"ה יעזור לו הרבה שיתעלה בתורה 
אני הכרתי בחורים כמותכם, עוד  ויר"ש, וזה צריך להיות לימוד בקביעות,

בגן עדן, זכרונם מלפני המלחמה בדור הקודם, הבחורים האלו הם כבר 
לברכה, הבחורים שם היו יותר מבוגרים מכם, אבל היו יושבים ועוסקים 
בתורה במסירות נפש, ועאכו"כ אתם בחורים צעירים, בחורים שאין יודעים 
אני מקווה מאד  צער ומכאוב ב"ה, כמה אתם צריכים להתאמץ בתורה,

ן לכם אוצרות שדברי יהיו נכנסים ללב, ויעשו אליכם רושם לטובה, וה' ית
  .                      של הצלחה, ונזכה כולנו להתעלות בתורה ועבודה וכל הענינים
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 גם בענין הזמן, אמנם אנו חיים במצב שיש זמן, אבל אינו מוכרח שהיה תמיד
ענין של זמן, אלא הזמן הוא חלק מן הבריאה, אין בכח יצור אנוש להבין 
מציאות שאין בה מקום או זמן, אי אפשר להסביר ולתפוס זאת שלא יהיה 
שום מציאות, וכשיש מציאות מוכרח שיהיה מקום וזמן, אין לזה אחיזה במח 
האדם, רק בכח הדמיון אפשר לצייר באופן מופשט מציאות שאין אורך 

וחב, הקב"ה ברא את האורך והרוחב, ובתוכו ברא את המציאות שאנו ור
מכירים, השמים והארץ וכל צבאם, הקב"ה הוא מקומו של העולם, ולא 

.                                   העולם מקומו, אבל עצם המציאות, אין לזה אורך ורוחב  
 

ר שחולף האלה שאמרתי לכם, נותנים לנו מבט על העולם כדב הדברים
ועובר, הוא אינו דבר שמוכרח להיות, אלא צמצום שהבורא יתברך עשה 
למטרה מסויימת, והמטרה הוא כלל ישראל, כל העולם כולו לא נברא אלא 
בשביל ישראל, אנו צריכים להיות יהודים ולהתנהג כיהודים, כמו שהבורא 

זה, ואם יתברך רוצה מאתנו, כדי שנוכל לתת דין וחשבון מה עשינו בעולם ה
לא עשינו טוב, אנו חייבים לתקן מעשינו, ולהוסיף ביתר שאת בתורה 
ועבודה, שהרי באמת כל העולם הגשמי שאנו רואים, אינו דבר אמיתי, אלא 

.                                                            הכל זה ענין רוחני, שנברא למטרה רוחנית  
 

עולמנו, הם דברים הנמצאים בתוך הצמצום הצר הדברים שאנו רואים ב כל
של מקום וזמן, כל דבר לוקח שנה או יום או שעה אחת, אי אפשר לנו 
להפשיט אותם מן הזמן, אבל כבר אמרנו שבאמת הזמן אינו דבר מוכרח, 
אלא חלק מן הצמצום שבו אנו נמצאים, ועוברים שנים אחר שנים, שבאמת 

נשאר ליהודי מאמין, והוא עולמו הרוחני אין נשאר תחתיהם כלום, רק מה ש
שקנה לעצמו, זה מה שנשאר מהכל, מה שנשאר זה הנקודה הרוחנית, התורה 

.                                                                                 ויר"ש, המצוות ולא העבירות  
 

צריך כל אחד  שאמרתי כעת, זהו באמת נקודה עמוקה, ובאמת אין מה
לעשות חשבון הזה, כל אחד יכול לחפש לעצמו איזה דרך יעורר אותו, אלא 
שאני חשבתי באופן כזה, אבל עיקר הדבר הוא, שצריכים לתת דין וחשבון 
על כל מה שעושים, ולכן צריכים לקבל עול מלכות שמים, החשבון הזה יעזור 

כול למנוע אתכם לכם שיהיה לכם מבט נכון על כל תענוגי עוה"ז, זה י
מלהתגשם, ובעצם זה אינו דבר חדש, על הדבר הזה עבדו כל היהודים 
היראים ושלמים במשך כל ימי חייהם, וכמה שהתעלו יותר והתקרבו יותר 
להשי"ת, הבחינו יותר כמה העוה"ז על כל תענוגיו הוא באמת כאין וכאפס 

המבט הזה  לעומת התענוג האמיתי, לעשות את רצון הבורא יתברך, ובעצם
הוא תנאי לזכות למעלות רוחניות, כי כמה שהאדם יוותר יותר על ההנאה של 
העולם המגושם הזה, כך יזכה יותר להדבק לרוחניות, לתורה ומצוות וכדומה, 
ואם אינו מקריב המון גשמיות, אי אפשר לזכות באמת לרוחניות, כי אם 

.                               מגושמים כבר בעוה"ז, שוב קשה לחיות עם חשבון אמיתי  
 

אתם לדעת גודל החשיבות של עצמכם, כי בזמן הזה, שיש כל כך  וצריכים
מעט תורה ומצוות ורוחניות בעולם, אזי בחור אחד נחשב כמו עשרת אלפים 
בזמן אחר, שהרי יש מעט מאד אנשים רוחניים אמיתיים בעולם, ובחור 

צריך לדעת שבזמן כזה, אין לנו שמרגיש שהבעל דבר כבר תפסו ברשתו, 
השגה באמת מה גודל ערכנו, שהרי כמה מעט אנשים כמותכם יש בעולם, 
ולכן צריכים אתם להתחזק באמת בתורה ויר"ש, ועכשיו כשאתם לומדים 
עוד בישיבה, זה הזמן שצריך לקנות את ההשקפה הזו לכל החיים, ואינו נכון 

ומדים לקראת סוף הזמן, שאין לחשוב שממילא כבר עבר רוב הזמן, וכבר ע
זמן כזה שאי אפשר עוד לכל אחד להתחיל דף חדש, ואתם חייבים לעשות 
כן, כי אם אי אפשר בישיבה, אז מתי יהיה אפשר להתחיל, אם לא עכשיו 

                       .                                                                                                  אימתי
 

לכם, שכל בחור נושא על עצמו אחריות כל הציבור על כתפיו, ובאמת  ודעו
אין צריך לזה, שהרי אפילו אם היה עליו רק אחריות של עצמו, הרי כל אדם 
הוא עולם מלא, אבל חייבים לדעת שכל אחד משפיע על כל הסביבה שלו, 

ד בבית המדרש, לומדים יחד ואי אפשר שזה לא יהיה כן, הרי יושבים יח
ומתפללים יחד, ושוהים יחד בכל שעות היום, קשה לומר שזה אינו משפיע 
על אחרים, בין לטוב ובין למוטב, והרי סוף כל סוף אין לכל אחד הכח 
להתחזק בעצמו, וממילא קשה להם לעמוד איתן מול האחרים, וזה באמת 

                                                         .               הסיבה שאחד גורם לשני להתרשל
 

שנהוג היום שלומדים בכולל אחרי הישיבה, גורם לפעמים לבחור מבוגר  מה
בישיבה לחשוב, שאינו רע כל כך אם לא אלמד עכשיו, הרי יש לי עתיד, 
בכולל אתחיל אי"ה מחדש, ושם אהיה מתמיד בתורה וכדומה, אבל באמת 

 אל תחשבו ששם תלמדו יותר טוב ממה שאתם לומדים עכשיו,אינו כן, 
שהרי לכל אחד הדלת פתוח, ואפשר להתחיל ללמוד בכל רגע מהחיים, אבל 
אני רוצה לומר לכם שאני יודע בבירור, שאלו שלא למדו היטב בישיבה, גם 
אם הסתובבו בין כותלי הכולל, אפילו אם באמת למדו שם, אבל הפועל יוצא 

היו מונחים בלימוד, הם לא התדבקו להתורה, ואני חוזר ואומר,  היה שהם לא
       כל יהודי יש לו יכולת להתחזק ולהתחיל מחדש, בתורה ובעבודה ובכל ענין
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 מלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ"ל

 ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים וגו' )בראשית א ו (
 

אימרה נאה על הפסוק שהביא, השמים מספרים כבוד קל ומעשה  שמעתי
ם יהי רקיע בתוך ידיו מגיד הרקיע, דהנה כתיב )בראשית א ו( ויאמר אלקי

המים ויהי מבדיל בין מים למים, ואח"כ כתיב )שם ח( ויקרא אלקים לרקיע 
שמים, וכתב הכלי יקר )שם( שלא רצה ה' שיקרא בשם רקיע, כי שם זה 
מורה על הפירוד והמחלוקת, כי כל רקיע הוא מסך מבדיל בין שני דברים, 

י טוב ביום שני, לפי וכמו כאן שהבדיל בין מים למים, ומטעם זה לא נאמר כ
שבו נברא המחלוקת, ואין טובה כי אם במקום מציאת האחדות, ונקרא בשם 
שמים המורה על השלום, כי שמים נגזר מלשון אש ומים )חגיגה יב.(, שעשו 
שלום ביניהם ונתחברו ונעשה מהם שמים, עיי"ש. והנה האדם היה צריך 

של מן השמים היה ללמוד מדות והנהגות טובות מכל מעשה בראשית, למ
צריך ללמוד את ענין האחדות, שהקב"ה עשה שלום בין אש ומים כנ"ל, ומזה 
ילמוד לעשות שלום בין איש לרעהו, אבל הרבה אנשים לומדים רק את 
החלק האחר, שהרקיע מרמז על ענין הפירוד בין מים עליונים ותחתונים, 

ים כבוד קל, ומזה לומדים לעשות פירוד לבבות ח"ו, וז"ש השמים מספר
היינו שבאמת השמים מספרים שהקב"ה עשה פשרה, שזהו כבודו שהשכין 
שלום במרומיו, ומזה צריך כל אדם ללמוד לחיות בשלום עם הזולת, אבל 
ומעשה ידיו מגיד הרקיע, שהאנשים שהם מעשה ידיו של הקב"ה, הם 
לוקחים מזה לקח לעשות מחלוקת, שהרי ויעש אלקים את הרקיע והבדיל 

ן מים למים, וכן הוא בכל דבר שיש ללמוד ולהוציא לקח טוב, אבל הרבה בי
. )ד"י ח"ב  רצ"ב(    פעמים האדם רואה את ההיפוך ממה שהיה צריך לראות
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