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אּלא  הּתֹורה את להתחיל צרי היה ְְִִֶֶַַָָָָָֹלא
ראׁש מצוה ׁשהיא לכם", הּזה ֹונה מ"החדׁש ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

יׂשראל. ּפתח ׁשּנצטּוּו ּטעם ּב"בראׁשית"?ּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
קי"א)מּׁשּום לעּמֹו,(תהלים הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְֲִִִַַַָֹ

אּמֹות  יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם ְֲִִֵֶֶַַָָֹֻלתת
ׁשּכבׁשּתם  אּתם, לסטים ליׂשראל: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהעֹולם
ּכל  להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶַָָָארצֹות
ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֶֶַָָָָָָהארץ
להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָּונתנּה

לנּו ּונתנּה מהם נטלּה ּבראׁשית .ּוברצֹונֹו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אּלא:•ּברא  אֹומר הּזה הּמקרא ּדרׁשּוני'!'אין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשביל  לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּכמֹו
ׁשּנקראת ח)הּתֹורה ּדרּכֹו",(משלי "ראׁשית ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשּנקראּו יׂשראל ב)ּובׁשביל "ראׁשית (ירמיה ְְְְִִִִִֵֵֶָ
ּכ ּכפׁשּוטֹו, לפרׁשֹו ּבאת ואם ְְְְְִִָָָָָֹּתבּואתה".
וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּפרׁשהּו:
וּיאמר  וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה ְְְְֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ"והארץ

הּמקר  ּבא ולא אֹור", יהי סדר אלהים להֹורֹות א ְְְְֱִִִֵֶַָָֹֹ
להֹורֹות  ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו לֹומר ְְְִִֵֶֶַַָָָהּבריאה,
הּׁשמים  את ּברא ּבראׁשֹונה לכ ּתב: לֹו היה ,ְִִִֶַַָָָָָָָָֹּכ
ּדבּוק  ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָוגֹו',
ממלכת  "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלּתבה
."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", "ראׁשית ְְְְְִִִֵֵַַָָיהֹויקים",
אלהים  ּברא "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן ְֱִִֵֵַַָָָָֹאף

ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים ודֹומה את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ּבהֹוׁשע", ה' ּדּבר "ּתחּלת ּתחּלת לֹו: ּכלֹומר ְְְְִִִֵֶַַַַ
"וּיאמר  ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֵֶֶַַַָָֹּדּבּורֹו
ּבא, להֹורֹות ּתאמר: ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ְְְִֵֶַַָֹה'

נבראּו, ּתחּלה הּכל ׁשאּלּו ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו: ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
לׁשֹונם  ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָּברא
ּדלתי  סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹּוממעטים
את  "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֶַַָֹבטני",
"אם  ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחיל
אדם  יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹֹֹיחרׁש
ולא  אחרית", מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹּבּבקרים,
ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפרׁש
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּתמּה

ב)ּכתיב: א, ּפני (לקמן על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ
ּבסּדּור  הּמקרא ּגּלה לא ועדין ְְֲִִִִִַַַַָָָֹהּמים",
מתי  הּמים ּבריאת ּכלּום, והמאחרים ְְְְְִִִִַַַַַַָָֻהּקֹודמים

ועֹוד היתה, לארץ, הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
לא  ּכרח על נבראּו, ּומּמים מאׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּׁשמים
והּמאחרים  הּמקּדמים ּבסדר הּמקרא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻלּמד

אלהים .ּכלּום  ּברא •ּברא אמר ה',ולא ְְֱִַָָָָָֹֹ
ּבמּדת  לבראתֹו ּבמחׁשבה עלה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשּבּתחּלה
והקּדים  מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּדין,
ּדכתיב  והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּדת

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות .""ּביֹום ְְֱֲִִֶֶָָֹ
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ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה •הּות .ׁשאדם ְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
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:õøàä£ יצחק:•ּבראׁשית רּבי אמר ¨¨«¤ְְִִִֵַַָָ

אּלא  הּתֹורה את להתחיל צרי היה ְְִִֶֶַַָָָָָֹלא
ראׁש מצוה ׁשהיא לכם", הּזה ֹונה מ"החדׁש ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

יׂשראל. ּפתח ׁשּנצטּוּו ּטעם ּב"בראׁשית"?ּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
קי"א)מּׁשּום לעּמֹו,(תהלים הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְֲִִִַַַָֹ

אּמֹות  יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם ְֲִִֵֶֶַַָָֹֻלתת
ׁשּכבׁשּתם  אּתם, לסטים ליׂשראל: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהעֹולם
ּכל  להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶַָָָארצֹות
ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֶֶַָָָָָָהארץ
להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָּונתנּה

לנּו ּונתנּה מהם נטלּה ּבראׁשית .ּוברצֹונֹו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אּלא:•ּברא  אֹומר הּזה הּמקרא ּדרׁשּוני'!'אין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׁשביל  לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּכמֹו
ׁשּנקראת ח)הּתֹורה ּדרּכֹו",(משלי "ראׁשית ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשּנקראּו יׂשראל ב)ּובׁשביל "ראׁשית (ירמיה ְְְְִִִִִֵֵֶָ
ּכ ּכפׁשּוטֹו, לפרׁשֹו ּבאת ואם ְְְְְִִָָָָָֹּתבּואתה".
וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּפרׁשהּו:
וּיאמר  וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה ְְְְֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ"והארץ

הּמקר  ּבא ולא אֹור", יהי סדר אלהים להֹורֹות א ְְְְֱִִִֵֶַָָֹֹ
להֹורֹות  ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו לֹומר ְְְִִֵֶֶַַָָָהּבריאה,
הּׁשמים  את ּברא ּבראׁשֹונה לכ ּתב: לֹו היה ,ְִִִֶַַָָָָָָָָֹּכ
ּדבּוק  ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָוגֹו',
ממלכת  "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלּתבה
."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", "ראׁשית ְְְְְִִִֵֵַַָָיהֹויקים",
אלהים  ּברא "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן ְֱִִֵֵַַָָָָֹאף

ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים ודֹומה את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ּבהֹוׁשע", ה' ּדּבר "ּתחּלת ּתחּלת לֹו: ּכלֹומר ְְְְִִִֵֶַַַַ
"וּיאמר  ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֵֶֶַַַָָֹּדּבּורֹו
ּבא, להֹורֹות ּתאמר: ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ְְְִֵֶַַָֹה'

נבראּו, ּתחּלה הּכל ׁשאּלּו ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו: ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
לׁשֹונם  ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָּברא
ּדלתי  סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹּוממעטים
את  "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר, מי ּפרׁש ולא ְְְִִִִֵֵֶַַָֹבטני",
"אם  ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחיל
אדם  יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹֹֹיחרׁש
ולא  אחרית", מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹּבּבקרים,
ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפרׁש
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּתמּה

ב)ּכתיב: א, ּפני (לקמן על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ
ּבסּדּור  הּמקרא ּגּלה לא ועדין ְְֲִִִִִַַַַָָָֹהּמים",
מתי  הּמים ּבריאת ּכלּום, והמאחרים ְְְְְִִִִַַַַַַָָֻהּקֹודמים

ועֹוד היתה, לארץ, הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
לא  ּכרח על נבראּו, ּומּמים מאׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּׁשמים
והּמאחרים  הּמקּדמים ּבסדר הּמקרא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻלּמד

אלהים .ּכלּום  ּברא •ּברא אמר ה',ולא ְְֱִַָָָָָֹֹ
ּבמּדת  לבראתֹו ּבמחׁשבה עלה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשּבּתחּלה
והקּדים  מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּדין,
ּדכתיב  והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּדת

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות .""ּביֹום ְְֱֲִִֶֶָָֹ
(á)éðt-ìr CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´

:íénä éðt-ìr úôçøî íéäìà çeøå íBäú§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦
£ובהּו וׁשּממֹון,•תהּו ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, ְְִֵַָָֹֹֹ

ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה •הּות .ׁשאדם ְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבלע"ז  וצדּו•בהּו.אׁשטורדיׁשו"ן ריקּות לׁשֹון ְְְֵַָָֹ

ñåì÷ðåà

ÈÂ˙א  ‡iÓL ˙È ÈÈ ‡¯a ÔÈÓ„˜a¿«¿ƒ¿»¿»«¿«»¿»
:‡Ú¯‡ ב‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â «¿»¿«¿»¬»»¿»

Èt‡ ÏÚ ‡ÎBLÁÂ ‡È˜È¯Â¿≈«¿»«¬»««≈
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰¿̇»¿»ƒ√»¿»
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לימוד החומש היומי ב'חומש־רש"י', זה "לחיות עם הזמן" - ללא בזבוז זמן!

קו מכירות מיוחד לרכישות מרוכזות של בתי חב"ד ובתי כנסת
office@chazak.co.il • www.chazak.co.il • 08-8502771
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מקבלת מדור דור תקנתו של אדמו"ר הזקן, שכל יום ילמדו פרשה חמש עם פרוש רש"י 
)היום יום י"ט טבת( מפרשת השבוע. כך גם נהגו האדמו"רים נשיאי חסידי חב"ד.  

ללמד בכל יום פרשת השבוע, חמש עם פרוש רש"י )יום ראשון – עד "שני", יום שני – 
עד "שלישי" וכו'(; אמירת תהלים בכל יום, לגמר את התהלים בשבת מברכים – על כך 
)היום יום כ"ה שבט( יש להקפיד. זה נוגע לו, לבניו ולבני בניו.  

פרוש רש"י על חמש הוא יינה של תורה, פותח הלב ומגלה  אדמו"ר הזקן אמר פעם: 
אהבה ויראה עצמיות. פרוש רש"י על גמרא, פותח המח ומגלה שכל עצמי.  

)היום יום כ"ט שבט(  

ומהדרכים לזה - כאשר כל בני ישראל מתאחדים על ידי לימוד ענין אחד בתורה, דמכיון 
שבלימוד התורה נעשה "יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו כו'" בין שכלו של האדם והתורה, 
היחוד  על  )נוסף  אזי  בתורה,  אחד  ענין  לומדים  מישראל  וכמה  כמה  נמצא, שכאשר 
דכל אחד ואחד עם התורה( מתאחדים כולם זה בזה ב"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו", 

אחדות אמיתית ונצחית - שהרי "התורה היא נצחית"...
"משנה  בספר  מיוחדת  מעלה  יש  זה  ובענין 
של  ספר   - להרמב"ם  החזקה"(  )"יד  תורה" 
פה  שבעל  לתורה  ה"מקבץ  הלכות",  "הלכות 
קצרה"  ודרך  ברורה  "בלשון   - זה  וכל  כולה", 
)"לשון צח וקצר כלשון המשנה"(, כידוע גודל 
הדיוק בלשונו של הרמב"ם בספרו "יד החזקה" 
- וכתבו בלשון הקודש )דלא כשאר חיבוריו( - 

עד לדיוק באופן חלוקת ההלכות כו'...  
)משיחות אחרון של פסח ה'תשד"מ(  

אצל חסידי חב"ד


