
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" )א, א("                        
 בראש כל דבר, חייב אדם מישראל לדעת, כי "ברא אלקים את השמים ואת הארץ"... –"בראשית"                            

 )הרה"ק משה ליב מסאסוב זי"ע(
 

 ד(-ויבדל" )א, ג ,"ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור וירא אלקים את האור כי טוב                       
 לעתיד לבוא". )רש"י("ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים 

מאמר רש"י זה מרומז בגוף הפסוק, שכן "יהי אור" זה לשון עתיד, וסמוך לכך נאמר: "ויהי אור" )ולא "ויעש" או "ויברא"(, 
אם כן, האור היה איפא מיד לעבר, כלומר היה ואיננו עוד, וזה כדברי  והאות ו' בראש המילה מהפכת אותה מעתיד לעבר.

 זי"ע( )בשם הגר"א מוילנא                                                                          ד לבוא. ים לעתירש"י שה' גנזו לצדיק
 

 "ותרא האשה... ותתן גם לאישה עמה ויאכל" )ג, ו(
 "מפני מה חטא האדם הראשון ? מפני שראה שתים ולא ראה שלוש". )מדרש פליאה(

אפשר להסביר שהכוונה למה שאמר עקביא בן מהללאל במסכת אבות )פ"ג מ"א(: "הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי 
למקום עפר רמה ותולעה(, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון  -, ולאן אתה הולך ) מטיפה סרוחה( -עברה, דע מאין באת ) 

  נוצר מטיפה סרוחה, מסתכל בשלושת הדברים, אולם אדם הראשון שנוצר כל אדם, ש לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה(". -) 
 זי"ע( ילנאהגר"א מו )'קול דודי' בשם            בידי הקב"ה בעצמו, ראה רק את שני הדברים האחרונים וממילא בא לידי חטא...   .

 )א, ח(יום אחד"  קרויהי ערב ויהי ב"
 

 אגרת השבת              
 

 זי"ע:אברהם אבן עזרא כתב רבינו כך 
(, בחצי ליל )ד'תתקי"ט "בשנת ארבעת אלפים ותשע מאות ותשע עשרה

ואני אברהם הספרדי, הנקרא אבן עזרא,  -שבת, בארבעה עשר בחדש טבת 
הייתי בעיר אחת... ואראה בחלום והנה עומד לנגדי כמראה גבר, ובידו אגרת 

 חתומה, ויען ויאמר אלי: "קח זאת האגרת ששלחה אליך השבת" ! ...
ד לנגדי: בקראי הטורים, חם לבי בקרבי וכמעט יצאה נפשי, ואשאל העומ

 מדוע שלחה אלי )השבת( זאת האגרת" ??
שליח( השבת: "הגד הוגד לה, אשר הביאו תלמידיך  -ויען ויאמר אלי ציר ) 

, פירושים על התורה, ושם כתוב לחלל את השבת. אל ביתך אתמול ספרים
ואתה תאזר בעבור כבוד השבת, להלחם במלחמות התורה עם אויבי השבת, 

 ולא תשא פני איש.
ץ, ותתפעם רוחי עלי ונפשי נבהלה מאוד, וארחץ ידי ואוציא הספרים ואיק

 חוצה אל אור הלבנה, והנה כתוב שם פירוש:
"ויהי ערב ויהי בקר", והוא אומר: "כאשר היה בקר יום שני, עלה יום אחד 
שלם, כי הלילה הולך אחר היום". )וזו טעות, כי לפירוש זה הלילה שבין שישי 

 ,ומוצאי השבת נחשב לשבת. ובאמת זה בדיוק הפוך לשבת הוא חול חלילה,
 כי היום הולך אחר הלילה(.

טוב לחלל שבת  –וכמעט קרעתי בגדי וגם קרעתי זה הפירוש, כי אמרתי 
ואדר נדר, אם אתן שנת לעיני לאחר !  אחת ולא יחללו ישראל שבתות הרבה

 .צאת היום הקדוש, עד שאכתב אגרת ארוכה לבאר ולהסיר פח ומוקש"..

 כיבוד 

 אב...      
 האדמו"ר הרה"ק

 בעל ה׳דמשקזי"ע, הגר אליעזר 

 את לקרואהיה מקפיד  ,אליעזר׳ מויזניץ
שבוע שנים מקרא ואחת תרגום פרשת ה

כלל מבלי להפסיק  ףסוה ועד מתחיל
 ז"ל.כמובא בארי ,בדיבור

על בערב שבת בהיותו צעיר, עבר 
רשה ובהיותו בפסוק האחרון נכנס פה

׳אהבת בעל זי"ע,  ישראלרבי  ,אביו

ושאלו דבר מה, תיכף ומיד הוא  ',ישראל
ור על ה, וכשאביו יצא החל לחזתשובענה 

 ...הפרשה בשנית בעקבות ההפסק
אחד מתלמידיו שראה זאת התפלא 

הרי הרב היה גומר " :ושאל ,למראה עיניו
מה היה קורה אם  ,עוד רגע את הפרשה

 ? "האב היה מחכה דקה אחת
התורה, מ ואכיבוד הורים ה" :השיבו הרב

אם אתן  ,איזה ערך יש לשנים מקרא שלי
 ..." ?! להמתין אפילו שניה לאבי..
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 ז."התשעכז' תשרי , 167ן גליו ,בס"ד
 .וחמש חלקים 3:24המולד בליל שני, שעה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

נפטר רבי אברהם ב"ר אביגדור,  ,הש"ג כז' תשרייום ב //נפטר רבינו יצחק הזקן בן שמואל, מבעלי התוספות.  ,ד'תתקמ"ט כז' תשרייום ב
 .מאמסטרדם, בהמשך התגורר בצפת(, בעל 'מעשה רוקח')ק רבי אלעזר ב"ר שמואל רקח "נפטר הגה ,התק"ב כז' תשרייום ב //אב"ד פראג. 

  )מברכין(בראשית  פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 נחלת גויים" תת להםל" -בראשית                                

        חדש מחזור  בתחילתנו א "דבס                              
    תורתינו הקדושה, זה בלימוד וקריאת                            .
            עתה יצאנו מתקופת הימים הנוראים                       .

חות ומתחילים בכ ואנו ,יםגחה שמחתו                             . 
 עבודת הבורא.מחוזקים ומחודשים את השנה החדשה ב

ולא במצוה  ,סיפור בריאת השמים והארץבהתורה נפתחת 
שהיא "החדש הזה לכם",  הראשונה שניתנה לעם ישראל

ולכאורה התורה שניתנה בשביל המצוות, הייתה צריכה 
 ולא בסיפור הבריאה ? מצוותלפתוח ב

 ,שמות קפז ,ילקוט שמעוני)במדרש  "רבי יצחק"שאל כך 
)היו שכתבו  ,הראשון בתורה רש"ישהובא ב ,(תנחומאבשם 

דברים של רש"י, אך זה לא נכון כי ה אביו אוה זה צחקיר' ש
 (, ותירץ:במדרש אמורכ הובאו

 הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" )תהילים קיא ו( כח מעשיו"
ישראל את כוחו ומעשיו, בכדי שיוכלו להודיע ל הקב"ה בא -

, "שאם יאמרו אומות ארץ הקודשלרשת ולקבל ממנו את 
העולם לישראל: "ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה 

: "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא רים להםאומגויים", הם 
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו 

 .("שהאריך בדברים עהרמב"ן )ו. נטלה מהם ונתנה לנו"
 כך: מלא העומרבעל העיר על דברים אלה 

מסופר כ"ליסטים אתם", כי לטעון לבני כנען לא תהיה יכולת 
שכשתבעו הכנענים  ,במדרש )הובא בגמרא בסנהדרין צא.(

וטענו  ,את ישראל למשפט לפני המלך אלכסנדר מוקדון
כבר גביהה בן פסיסא ששארץ ישראל שייכת להם, ענה להם 

 יהיה"עבד עבדים שכנען )ט, כה( בפרשת נח נאמר בתורה 
ובני ישראל  ,לרבו שייך עבדשקנה כל מה ו ,שם ויפת לאחיו"

 הארץ שלהם.לכן ו ,הם אדוניו שהם בני שם
הטענה ההיא, אלא משאר אומות לא מבני כנען תבוא  ,ואם כן

, הם יטענו שכנען הינו עבד גם הם מבני שםאף רות שאח
 ",לאחיוא נאמר שיהיה עבד לישראל, אלא "שהרי ל ,שלהם

 ?הארץ ואם כן למה דווקא ישראל יקבלו את 
התורה, שהוא  בפתיחת' הדגיש השרבי יצחק,  אומרעל כך ו

 החליט לתת את הארץ דווקא לעם ישראל.ברא את העולם, ו

∞◆◆∞◆∞◆◆∞ 
לפני ימים אחדים  - ינונזמדברים אלה מלאקטואלי  יותרנדמה שאין זמן 
אין קשר  שלעם ישראל 'נסק"ואו' בגוף הנקרא 'בעוק'אומות העולם 

 הערבים. -זו מובילים דווקא בני שם את החלטה הזויה  לירושלים...
ואינו צבוע או  ,לכל אדם שיודע מעט היסטוריהגם  ובעצם ,לכל יהודי

שייכת לעם ככל ארץ הקודש  ,שירושליםכשמש ברור נגוע באנטישמיות, 
 מתורתינו הקדושה בלבד. אולם כח הטענה מגיעהיהודי, 

שבעבר ולטעון תורה ומצוות, אמנם יוכל לספר  יהודי שלא זכה לקיים
הוא לא יוכל להתמודד ההיסטורי היהודים שלטו בחבל ארץ זו, אולם 

, מדוע לה, על השייכות הראשונה של הארץחעל ההתהגויים  עם טענת
 רשתם את יושביה.יוכיצד ג ,היא הייתה שלכם אז

 יא יכולה לספק רק תורתינו הקדושה !כי את התשובה הה

 ז."גימטריא התשע - )ד"י ז")תהלים קמ שלום" גבולך "השם( 1
(, י ב"י בטח" )דברים וישבתם מסביב אויביכם לכם מכל "והניח (2
 .ז"תשע גימטריא -בטח"  וישבתם"
 השב יעקב", כתוב: "עתה עבדי תירא אל ליעקב 'ה "אמר בפיוט (3

 ז."התשעגימטריא  -" השב עתהיעקב", המלים " שבות
 

 (יםו השבועיימאיר מזוז שליט"א בשיעור )הג"ר

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א
 

האם יש עניין לגזוז ציפורניים לכבוד      ?                                     
 ?שבת, ואם כן מתי                                        .
 

כתב:  (ר"ס סעיף א'סי' ) השלחן ערוך !                                  
 "ומצוה לחוף הראש ולגלח הצפרניים בערב שבת".

מפני  ,א ליטלןה' מקפידין שלביום "ו :)ס"ק ו( כתבמשנה ברורה וב
תיקון ין זה "כ אוא ג' לגלוחן,לחזור ולצמוח ביום  שהצפרנים מתחילין

 בשבת. כבוד שבת שחוזר לצאת"
שלא  (מישרים מגידע"פ ה)יש שכתבו ": מגן אברהםועוד כתב בשם ה

ת או ואין לקוץ אלא בערב שבביום אחד,  הידים ורגליםלקוץ צפרני 
שלא היה מקפיד  האר"ישרבינו , יש נוחליןספר כתב בוכך  בעיו"ט".

 .ביום אחד ול הציפורנייםליט
 ." הידים ביום ו' ה' ומןביום מן הרגלים וץ : "והנכון שיק"בהמ ומכריע

 

שאין לחוש לקצוץ צפרני ידיו  ,כתבמחזיק ברכה ב החיד"אאולם 
 ווכדבריו פסק, לא חשש לכך האר"י (להיפך)כי  ,אחדורגליו ביום 
 .כף החייםוה(, עמ' כו )חזון עובדיה ח"א הגר"ע יוסף

ילקוט יוסף )וב בערב שבת.אף פרני ידיו ורגליו זוז צלג רשאפ ולפי זה
 אף כתב שאם רוצה לקצוץ ציפרניו ביום ה', יכול(. (שבת)

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק -פרק קטו  
 

 הארכיבישוף הצורר ניקולאס דמבובסקי
 שהתקשה על פי הראיות שנצטברו בויכוח

להכריע כרצונו לטובת הפראנקיסטים, יצא בהצהרה שלא מן הענין, 
נוטים לנצרות, ולפיכך יש לדון את  שעיקרי דתם של הפראנקיסטים

 רדיפות הרבנים כלפיהם ככוונה רעה להטותם מ'דרך האמת'.
על סמך טענה לא רלוונטית זו חרץ הבישוף את משפטו, והורה 
להלקות את היהודים שהתנפלו על אנשי הכת הפראנקיסטית שחגגו 
בחגיגת התועבה בלאנצקרון, ולהטיל על הקהילה קנס של חמשת 

 ובים לטובת הנפגעים.אלפי זה
עוד גזר הצורר גזירה נוראה, להחרים את ספרי התלמוד בפודוליה 
ולשרוף אותם בפומבי. לפראנקיסטים ניתן יפוי כח להשגיח על שריפת 

 התלמוד ולהינקם במתנגדיהם.
אך בית המשפט האזרחי שתפקידו היה לאשר את פסק הדין, שלל את 

 ת שריפת התלמוד.עונשי המלקות והקנסות, ואישר 'רק' א
אישור ביצוע שריפת התלמוד ניתן למחרת הקראת פסק הדין, ובו 
ביום מיהרו פושעי הכת הפראנקיסטית לשרוף את כל ספרי התלמוד 
שהשיגו בעיר קאמיניץ. בימים הקרובים נשרפו ערימות של ספרי 
גמרא ופוסקים, בתורת הנגלה והנסתר, ואף תפילין, שנאספו בשאר 

ע"ה היה זה אירוע מחריד, וכך כתב ר' דוב בער ערי פודוליה, 
 מבוליחוב, שהיה מנציגי היהודים בויכוח:

כומרים את ספרי תלמוד שלהם לשרפה, והכריחו "אנשי הכת נתנו 
עדת הרבנים שישלמו לאנשי הכת דמי שוים, סך מאה ועשרים זהב 
פוליש. ונתנו ספרי התלמוד, ששה סדרים בשנים עשר כרכים, ליד 

, וישם את הספרים לתוך שק, וקשרם לזנב סוס אחד, ונהג את התלין
הסוס, וספרי התלמוד הקדושים נגררים אחריו על האשפתות, דרך 

בית המועצה[,  -רחובות העיר עד לפני בית העצה, היינו ה'רטהויז' ] 
 שבאמצע העיר"...

 וממשיך ומתאר איך עלה ערל וביזה את התורה בטרם נשרפה... 
 השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(ע"פ 'משיחי )

 למים... -המוגלה   

 :מספרת מצרפת תורג'מן מילן

 בת   אחייניתי   שנים, הרבה   לפני 
 חלתה ,בצרפת המתגוררת ,הארבע

 שאסור תרופהלה בטעות  הרופאים הזריקו .רוח באבעבועות 

 ידעו ולא נבוכים עמדו והם ,התנפח שלה הגוף ,זה לחולי לתת

 .החדשה הרפואית עם הבעיה להתמודדאיך 

נתן בוקובזה  למורי ורבי הרב ונסעתי בארץאז  הייתי
 לי מיד הורה והרב הבעיה, על לו סיפרתי ,זצוק"ל לנתיבות

 מכן לאחר ,הדרום באזור למקוואות חלוקיםולתרום  לרכוש

 על והתפלל שעתיים למשך דיבור בתענית התיישב ואה
 השמענו הפלאפון ודרך ,תורה לתלמוד יצאנו מביתו ,הילדה

 .בצרפת החולה לילדהשל הילדים  התורה קול את
 לעשות והציעו.C.T ת בדיק לילדההרופאים  ביצעו למחרת

 הרב אולם ,שלה המוגלה את להוציא כדי ,הגרון אורךל ניתוח

 ...לבוא והישועה קרובים והפתרון בניתוח צורך שאין אמר
 הפכה המוגלה כלאז מעדכנים אותנו שו, שעות מספר עברו

 מי בזכות זה שהמים לנו הסביר .. הרב.מאליה למים והתנקזה

 ...החלוקים נתרמו שלהן טהרת המשפחה
מכן  לאחר פעם ובכל ,הנס מן המומים הרופאים בצרפת היו

 הם היו ,לבדיקות החולים לבית מגיעה הייתהשאחייניתי 

 ..'נס' בצרפתית. -miracle בכינוי  אותה מכנים
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


