איך
יובן ע"פ סיפור:
רב אחד פסק נגד הפרנס המקומי ,והלה זמם להרוג את הרב.
עושים את זה?

יתא ָט ִבין"
ישיןּ ,ו ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ְּדאוֹ ַריְ ָ
" ּ ָכל ּ ַפ ְט ּ ְפ ַט ָיא ִּב ִׁ

)ירושלמי  -סוף מס' ברכות ,ס"ח א' .ומובא בלשון זו בילקוט שמעוני תהילים קי"ט(

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ' ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים'
וטין ְּדאוֹ ַריְ ָ
ּ ִפ ְט ּפ ּ ִ
יתא ְּב ִענְ יָינֵי הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה הַ ּמוֹ ֵעד וְ הַ זְ ְ ּז ַמן
'האינטרנט לכלבים' ' /כף זכות' ' /מחר חודש' ' /מרבים בשמחה'
' /פרשת שקלים'  /צדקה' ' /פגעי הטכנולוגיה' ' /משיח וגאולה'.

לכלב תשליכו-ן אותו
לו לַ ּ ֶכלֶ ב
שר ַּב ּ ָ ׂ
יון ִלי ּובָ ָ ׂ
"וְ אַ נְ ׁ ֵ
ש ֶדה ְט ֵרפָ ה לֹא תֹ אכֵ ּ
שי ק ֶֹד ׁש ִּת ְה ּ
כון אֹ תוֹ ") .שמות פרק כ"ב ל'(
ּ ַת ְׁשלִ ּ
מה הכוונה תשליכון באות ן' סופית ,היה לו לומר 'תשליכו'?
ואם תאמר  -מה איכפת ליה?
זה אינו ,כי כבר דרשו חז"ל את הן' הזו ,והיכן?
ֹאמר ִּכי אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך וְ זֶה ְ ּל ָך הָ אוֹ ת ִּכי אָ נֹכִ י ְׁשלַ ְח ִּת ָ
"וַ ּי ֶ
יך ְ ּבהוֹ צִ יאֲ ָך אֶ ת
אלֹקִ ים ַעל הָ הָ ר הַ זֶּה") .שמות פרק ג' י"ב(
דון אֶ ת הָ ֱ
הָ ָעם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ּ ַת ַע ְב ּ
ודרשו חז"ל :תעבדון – תעבדו  -ן' ,היינו :לסוף  50יום תעבדו את ה'.
וכן מצינו" :ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" ,ודרשנו זאת:
תחרישו – ן' = ללמדהו שבשער הנון תחרישו.
אלינו:

וכעת
תשליכון ,תשליכו – ן = את שער הנ'

) 50שערי טומאה ,ובזמנינו

יותר בפשיטות  -אינטרנט = אינטר ן' טומאה( תשליכו לכלבים.
ובבעל הטורים כאן כתב:

נו"ן
ואף הגוי ככלב –

יתירה ,ללמדך שמרחיקין הנבילה מן העיר חמשים אמה...

)עיין רש"י כאן(,
ואדרבא הכלב מכובד מן
הגוי ,שהם חצופים...
ולכן יש מפוסקי זמנינו שאומרים
שאסור למכור אייפון אפילו
לגוי ...אלא יש להשליכו לכלבים
ובזה תקנתו...
ולכך נקרא ביאת המשיח 'קץ
הימין' ולא קץ הימים ,אלא
קץ הימי ן' ,כשיתכלה ימי הן' הנ"ל
יבוא משיח צדקנו בקרוב אמן.

"ושלח

לקץ ימין משיחנו לפדות מחכי
קץ ישועתו".


" ִּכי



לדון לכף זכות

ִת ְראֶ ה ֲחמוֹ ר שׂ נַאֲ ָך רֹבֵ ץ ּ ַתחַ ת ַמ ּ ָ ׂשאוֹ

וְ חָ ַד ְל ּ ָת ֵמעֲ זֹב לוֹ ָעזֹב ּ ַתעֲ זֹב
ִע ּמוֹ ") .שמות פרק כ"ג ה'(
ובתרגום" :משבק תשבוק מה
דבלבך עלוהי ותפרק עמה".
עזוב את השנאה שיש לך בלב
עליו ותעזור לו!

עכ"ל.

וארב לו בדרך ,וכשבא להורגו התהפך לפתע לבבו ולא
הרגו .ואיך זה קרה? כי הרב דן אותו לכף זכות על מעשהו
הרע ,ולאחר מכן אף אהב אותו ,וכמים פנים לפנים כן לב
האדם לאדם ,וגם הפרנס לפתע התהפך והחל לאהוב את הרב...
ולפי זה  -זה מה שצריך לעשות במקרה דנן ,לפרק את השנאה
מהלב ,ולאחר מכן לדון לכף זכות ,ולאחר מכן גם לאהוב,
ואז תוכל לקיים את מצוות התורה ' -עזוב תעזוב עימו'.
נמצאת למד כי על ידי מצוות התורה לדון לכף זכות הינך
זוכה לקיים גם מצוות התורה של 'עזוב תעזוב עימו',
וזהו שאמרו חז"ל :מצווה גוררת מצווה .ונפלא.




שבת מברכין וערב ראש חודש אדר 'מחר חודש'
בהפטרת מחר חודש:
ָ
ֹאמר הֲ לוֹ א הַ חֵ צִ י ִמ ּ ְמך וָ הָ ְלאָ ה".
"וַ ִ ּי ְק ָרא יְ הוֹ נ ָָתן אַ ח ֲֵרי הַ ּנ ַַער וַ ּי ֶ

)שמואל א פרק כ' ל"ז(

לכאורה
אלא הם סיכמו ביניהם שלא לדבר כלל על העניינים כדי שלא
למה הוצרך לסימנים והלא נפגשו?

להיכשל ח"ו בעוון לשון הרע ,והחיצים יהיו לסימן אם
צריך לברוח או לא .ללמדנו כמה זהירות נדרשת בעוון זה.




משנכנס אדר מרבים בשמחה
המאירי על מסכת תענית דף כ"ט א' מבאר עניינו:
"הכל הערה שראוי להתפלל ולהודות לאל בכל עת
ובכל זמן כפי הנאות למה שאירע באות זמן,
וכן שצריך לברך על הטובה ועל הרעה".
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דות
פרשת שקלים  -אַ ְח ּ
לו
ִּכ ְפ ִתיחָ ה ְלח ֶֹד ׁש א ֲָדר וְ י ִָמים אֵ ּ ּ
קוֹ ְר ִאים ְּבפָ ָר ׁ ַשת
ָדוע נוֹ ְתנִ ים ' ַמחֲצִ ית
' ְׁשקָ ִלים' ,וְ כַ ּי ּ ַ
דוע?
ומ ּ ּ ַ
הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל'ַ ּ ,
דושי ַמהֲ ִר"י
ּובֵ אֵ ר ָּב ֶזה ְּבסֵ פֶ ר ' ִח ּ ּ ׁ ֵ
אַ ּסַ אד' ָּכ ְךַּ :בגְּ ָמ ָרא )י"ג ע"ב(
ָדוע ִל ְפנֵי ִמי ׁ ֶשאָ ַמר וְ הָ יָה
לוי וְ י ּ ַ
" ּגָ ּ
הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ָע ִתיד ָה ָמן ִל ְׁשקֹל ְׁשקָ ִלים
ַעל יִ שְׂ ָראֵ לְ ,ל ִפיכָ ְך ִה ְק ִ ּדים ִׁש ְקלֵ יהֶ ם
ְל ִׁש ְקלוֹ " .ונ"לּ ְ :ד ִה ּנֵה הַ ְמפָ ְר ִׁשים
ִה ְק ׁש ּו לָ ּ ָמה צִ וָ ּ ה הַ ּקָ ָּב״ה ִל ּ ֵתן ' ַמחֲצִ ית
ׁ ָשלֵ ם?
ׁ ֶשקֶ ל
הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל' ַ ּדוְ קָ א וְ לֹא
דותְּ ,דכָ ל
וְ ֵת ְרצ ּ
צווּ ְ :דזֶה ְמ ַר ּ ֵמז ַעל אַ ְח ּ
אֶ חָ ד ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ אֵ ינוֹ אָ ָדם ׁ ָשלֵ םִּ ,כי
ָּכל אֶ חָ ד ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלקַ ּיֵם
רוף ְׁשאַ ר
ּ ַת ְר ָי״ג ִמצְ ווֹ ת ַרק ְּבצֵ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל ,ע״כ צִ וָ ּ ה ִל ּ ֵתן 'חֲצִ י ׁ ֶשקֶ ל'.
וְ ִה ּ ֵנה ִא ָ
יתא ִּב ְמגִ ּלַ ת אֶ ְס ּ ֵתר" :י ְֶׁשנוֹ
וכ ִתיב:
כו׳ְ ּ ,
ַעם אֶ חָ ד ְמפֻ זָּר ּ ְ
ומפֹ ָרד" וְ ּ
"וַ ּת ֶ
ֹאמר אֶ ְס ּ ֵתר לֵ ְך ְּכנוֹ ס אֶ ת ּ ָכל
א׳

כו׳ ,וְ ִא ָ
יתא ַּב ּ ִמ ְד ָר ׁש ּפָ ָר ׁ ַשת ׁשוֹ ְפ ִטיםִּ " :בזְ ַמן ׁ ֶש ּי ֵׁש
הַ ְ ּי ּ ִ
הודים" וְ ּ
לו ִאם עוֹ ְב ִדים עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה נִ ְמחָ ל לָ הֶ ם,
ׁ ָשלוֹ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ,אָ ז א ֲִפ ּ ּ
לו עוֹ שִׂ ים ִמצְ ווֹ ת אֵ ין נִ ְמחָ ל לָ הֶ ם".
וְ ִאם אֵ ין ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבינֵיהֶ ם א ֲִפ ּ ּ
וְ ָי ּ ַ
דוע ְ ּדאֲחַ ְׁשוֵרוֹ ׁש לֹא ָרצָ ה לַ הֲ רֹג אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לִּ ,כי י ֵָרא ֵמהֶ םִּ ,כי
הַ ּ ׁ ֵשם נִ ְלחַ ם לָ הֶ ם .אֲבָ ל הָ ָמן ָה ָר ׁ ָשע אָ ַמר לוֹ ׁ ֶשאֵ ין ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבינֵיהֶ ם,
וְ ִאם ּ ֵכן ה׳ לֹא יִ ּלָ חֵ ם לָ הֶ ם .וְ זֶה ׁ ֶשאָ ַמר" :י ְֶׁשנוֹ ַעם אֶ חָ ד ְמפֻ זָּר
הוא ׁ ֶשיִ ּ ְהיֶה ַעם א׳ ,וע״ז
ומפֹ ָרד" ,ר"ל ׁ ֶשאֵ ין ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבינֵיהֶ םְ ּ ,
ְּ
וב ִדין ּ
ְ
אָ ְמ ָרה אֶ ְס ּ ֵתר" :לֵ ך ְּכנוֹ ס אֶ ת ּ ָכל הַ ְ ּי ּ ִ
שה ׁ ָשלוֹ ם
הודים" ,ר"ל :אֶ עֱ ֶ ׂ
יו עֲ ווֹ נוֹ ֵתיהֶ ם נִ ְמחָ ִלים ,וְ הַ ּקָ ָּב׳׳ה
דות ,וְ אָ ז יִ ְה ּ
ּ ֵבינֵיהֶ ם ׁ ֶשיִ ּ ְה ֶיה אַ ְח ּ
ָדוע ִל ְפנֵי ִמי ׁ ֶשאָ ַמר
לוי וְ י ּ ַ
ַי ִּצילֵ ם ִמ ַּכף אוֹ יְ בֵ יהֶ ם .וא״ש הַ גְּ ָמ׳ּ " :גָ ּ
וְ הָ יָה הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ָע ִתיד הָ ָמן ִל ְׁשקֹל ִׁש ְקלוֹ ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל ,יַ ַען ׁ ֶשאֵ ין
ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבינֵיהֶ םִ ,אם ּ ֵכן יִ ְׁשקֹל עֲ לֵ יהֶ ם ְׁשקָ ִלים ְלהָ ְרגָ ם ,ע״כ ִה ְק ִ ּדים
הוא מוֹ ֶרה ַעל
נו ' ַמחֲצִ ית הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל' ׁ ֶש ּ
ִׁש ְקלֵ יהֶ ם ְל ִׁש ְקלוֹ " ,ר"לֶ ׁ :שיִ ּ ְּת ּ
אומה .ע"כ.
יוכַ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ הֶ ם ְמ ּ ָ
דות וְ אָ ז לֹא ּ
הָ אַ ְח ּ

הודים
צ ֵֹרר ּ ָכל הַ ְ ּי ּ ִ
הודים"ַ ,מה ּ ׁ ֶש ּלֹא ִק ּ ֵבל
וְ הָ ָמן ִק ּ ֵבל ג"כ אֶ ת הַ ּתֹאַ ר "צ ֵֹרר ּ ָכל-הַ ְ ּי ּ ִ
דוע? ִּכי הָ ָמן הָ ָר ָׁשע ָ ׂש ָנא אֶ ת הַ ּמֻ ּ ָ ׂשג ' ּ ָכל
ומ ּ ּ ַ
אַ ף צוֹ ֵרר אַ חֵ רַ ּ ,
ְ
דוות ׁ ֶשנּ וֹ צְ ָרה ע"י הוֹ ָראַ ת אֶ ְס ּ ֵתר" :לֵ ך ְּכנוֹ ס
הַ ְ ּי ּ ִ
הודים' – אֶ ת הָ אַ ְחד ּ
ינ
לֵ
ע
ָ
ל
ט
ָ
מֻ
הַ
וְ
ינוו ֶזה ְלקַ ֵ ּים אֶ ת ַמאֲ ַמר אֶ ְס ּ ֵתר,
ים
הוד
ִ
י
ּ
ְ
הַ
ל
כ
אֶ ת ּ ָ
".
ּ
ּ ּ
ּ

מוות הָ אֲ ִמ ִּתיתּ ,ובָ ֶזה
וְ ִל ְחיוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך אַ ְחד ּ
דוות וְוְ אַ הֲ בַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ְׁשלֵ מ ּ
ינו ְּבכָ ל ּדוֹ ר וָ דוֹ ר.
ינוו ְלכַ ּלוֹ ֵת ּ
נִ ּנָצֵ ל ִמ ָּכל 'הָ ָמן' וְוְ 'הָ ָמן' ׁ ֶשקָָּקם ָעלֵ ינ ּ
לו ְל ָ ׂ
ששׂ וֹ ן וִ יקָ ר ע"י
ששׂ וֹ ן וְ שִׂ ְמחָ ה וְ ָ ׂ
ַהֲ
נוו ה' יִ ְת ָּב ַר ְך י ִָמים אֵ ּ ּ
ה פ ְֹך לָ נ ּ
וְ ַי ֲ
ינוו ,אָ ֵמן וְ אָ ֵמן.
הַ גְּ אֻ ּלָ ה הַ ּ ְׁשלֵ ָמה ְּב ִביאַ ת ַה ּ ָמ ִׁשיחַ ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָ ֵמינ ּ




התועלת הנפלאה בשעת קריאת פרשת שקלים
ֹשה ִל ּ ֵמד ּתוֹ ָרה ְליִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִה ְד ִריכָ ן לַ ּ ִמצְ וֹ ת ,וְ נ ַָתן לָ הֶ ם ִס ְד ֵרי
"מ ׁ ֶ

ובכָ ל ח ֶֹד ׁש
ּתוֹ ָרה ּופָ ָר ִׁש ּיוֹ ת ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ָּבהֶ ן ְּבכָ ל ׁ ַש ָּבת ּ ְ
וָ ח ֶֹד ׁש ּ ְ
ובכָ ל מוֹ ֵעד ,וְ הֵ ם ַמזְ ִּכ ִירים אוֹ תוֹ ְּבכָ ל ּפָ ָר ׁ ָשה ּופָ ָר ׁ ָשה.
ְ
הואִ :ר ּבוֹ ֹונוֹ ׁ ֶשל
ּו ְבפָ ָר ׁ ַשת ְׁשקָ ִלים .אָ ַמר מ ׁ ֶ
רוך ּ
ֹשה ִל ְפנֵי הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ

דו ׁש ּ ָב ּ ְ
רוך
לו הַ ָ ּק ֹ
עו לָ םִ ,מ ּ ׁ ֶשאֲ ֲאנִ י ֵמת אֵ ין ֲאנִ י נִ זְ ּ ָכר .אָ ַמר ֹ
עוֹ
ֹ
ָ
עו ֵמד ַע ְכ ׁ ָשו וְ נוֹ ֹנו ֵתן לָ הֶ ם ּפָ ָר ׁ ַשת
הוא :חַ ּיֶיךְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשאַ ּ ָתה ֹ
ּ
ֹאשןָ ּ ,כ ְך ְּבכָ ל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה
ְׁש ָקלִ ִלים וְ אַ ּ ָתה ֹזו ֵקף אֶ ת ר ׁ ָ
או ָת ּה ׁ ָש ָעה
עו ֵמד ׁ ָשם ְּבאוֹ ֹ
או ָת ּה לְ ְלפָ נַיְּ ,כ ִא ּל ּו אַ ְּת ֹ
ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאין אוֹ ֹ
וְ ֹזו ֵקף אֶ ת ר ׁ ָ
ֹשה
או ְּב ִענְ יַן וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ֹאשןִ .מ ּנַיִ ן? ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶש ּקָ ְר ּ
שא אֶ ת רֹא ׁש לֹא ֶנא ֱַמר ,אֶ ּלָ א ִּכי
ֹאשׂ ָ .
שא אֶ ת ר ׁ
לֵ אמֹרִּ ,כי ִת ּ ָ ׂ
שא") .מדרש תנחומא(
ִת ּ ָ ׂ




מגבית עם נר נשמה ☺
העולם שלנו הוא עולם השקר ,והרבה אנשים אם לא כולם אוגרים
כסף - ...היה פעם קבצן יהודי ,שהיה הולך לבתי יהודים
לאסוף כסף ,לקבץ נדבות והיה לו מנהג כזה משונה שהיה הולך תמיד
עם נר נשמה ,דופק על דלתות העשירים עם נר נשמה ביד ,שאל אותו
פעם איזה עשיר אחד :מדוע אתה הולך עם נר נשמה? ענה לו הקבצן:
"אוי ,טיפש שכמותך ,עד שאני מוציא פרוטה מכיסו של העשיר ,יוצאת
הנשמה וכשיוצאת הנשמה מדליקים נרות ...להוציא כסף...
בעולם השקר אוגרים כסף ,ומי כן נותן ותורם כסף? יחידי סגולה:
רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים – הגברים בעם ישראל.

ולא יהיה בהם נגף  -סוד המגביות...
מסופר ,על דרך הצחות ,על הגאון ר' איצ'לה בנו הגדול של רב חיים

חוד לְ ְלפָ ָר ׁ ַשת ְׁש ָק ִלים
ְלְל ׁ ֵשם יִ ּ
מוו'לוזין :הוא בא פעם לעיר אחת והמונים צבאו על ביתו
לקבל את פניו ,נדחקו המונים לקבל את פני הצדיק ,עד שהיה חשש
ְ
ילו
הוא ּ ׁ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
לְ יַחֲ ָדא ׁ ְש ָמא ְ ּד ּ ְ
וש ִכינְ ּ ֵת ּ
יה ִּב ְד ִח ּ
ּ
לסכנת נפשות .דוחק נורא ,מאות ואלפים נדחקו סביב הצדיק והוא
ילו ְליַחֲ ָדא ׁ ֵשם ֹיו"ד ֵה"י ְּבוָ א"ו
ימו ּ ְוד ִח ּ
ימו ּ ְור ִח ּ
ּ ְור ִח ּ
הרגיש שיש סכנה ,לא לעצמו ,כי אם לנדחקים .אמר הגאון ר' איצ'לה
מוו'לוז'ין ברוב חכמותו" :אני מבקש שכל מי שבא אלי עכשיו ,לקבל
ש ָר ֵאלִ ,הנֵ ּ ה ָאנ ִֹכי ּ ָבא ִל ׁ ְשמ ַֹע
ֵה"י ְּביִ ּ ָ
חודא ׁ ְש ִליםְּ ,ב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ׂ
את פני ,יפריש תרומה להחזקת ישיבת וו'לוז'ין"  -וראה איזה פלא,
יאת ּ ָ ָ
ְק ִר ַ
פר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִלים ְל ֹ
עו ֵרר ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁשֶּ ,פלֶ ס ּומֹאזְ ֵני
מיד חדל הדוחק .אחד אחד החלו להתחמק .הא ,יש פה מגבית לישיבת
בול ָה ִר ׁ ְש ָעהַ ,הנִ ּ ָ ּצב
ול ַה ְכנִ ַ
ִמ ׁ ְש ּ ָפט לַ ה'ְ ּ ,
יע מֹאזְ נֵ י ִמ ְר ָמה ִּבגְ ּ
וו'לוז'ין?! בשביל זה לא באתי! באתי לקבל ברכה ואם הברכה עולה
ֻלת
וב ְסג ּ ַ
ְּכ ַא ְריֵה יִ ְכסֹף ִל ְטרֹף וְ ִכ ְכ ִפיר ֹיו ׁ ֵשב ְּב ִמ ְס ּ ָת ִריםִ ּ .
הרבה כסף ...ופתאום הרגישו שאין עומדים צפופים ויש רווחים...
ְק ִר ָ
הו ּ ַ ְּ
יאה נֶ אֱ ָמנָ ה זֹאת " ַק ְ ּד ָמה ָפנָ יו ַה ְכ ִר ֵ
פשי
פל ָטה נַ ְ ׁ ִ
שאלו אותו תלמידיו :למה עשית את זה? אמר להם" :יש לי ראיה
יע ּ
מפרשת שקלים ,פרשת מחצית השקל .והואיל וזה עולם השקר
ֵכר עֲ ָמלֵ קְּ " .כמֹץ יְ ס ֵֹער ִמ ּג ֶֹרן
ֵמ ָר ׁ ָשע ַח ְר ּ ֶב ָך"ִּ .ת ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
ואני יודע שכולם יבואו לבקש ברכות ,אבל אם תבקש על זה כסף ,אז
רום
וב ְר ֹ
וכ ָע ׁ ָשן ֵמאֲ ֻר ּ ָבה"ִ ּ .
ְּ
שוב וְ ָת ּ
צונְ ָך ּ ָת ׁ ּ
הברכה כבר לא שווה ,זה לא כדאי...
ֹשה
נו ְל ַמ ְעלָ ה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶ
וְ ַתגְ ִּב ּ ַ
יה ַק ְרנֵ ּ
ובפרשת שקלים הקב"ה רמז למשה רבינו
שא ֶאת
ַע ְב ֶ ּד ָך ְּכ ֹ
נו " ִּכי ִת ּ ָ ׂ
מו ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ּ ָת ּ
שכאשר יבוא למנות את ישראל ,הלא בודאי
'ä úãåáòá äãå÷ð ìò äáùçîä øøåòì àåáé åá
ָ
יתאספו כולם לפניו למען ייתן אור פניו
וב ַח ְס ְ ּדך ִּת ְב ֶנה
ש ָר ֵאל"ְ ּ .
ר ׁ
ֹאש ְּבנֵי יִ ְ ׂ
עליהם ,איזו זכייה זו ,משה רבינו יצביע
ינו ְל ַא ּ ׁ ֵשר
ִמ ְק ַ ּד ׁש ַה ּ ָמ ֹ
äøåúä ãåáë
עוז ִּב ְמ ֵה ָרה ְּב ָי ֵמ ּ
עליך ,עליך ,על כולנו ,זכייה! נפלא! אבל
,"øçñîá ïéáî àì äúà" åøáçì íãà øîàé íà
יהי נ ַֹעם
ול ַק ּיֵם ִמ ְצוַ ת ׁ ְש ָק ִלים ְּבפ ַֹעל .וִ ִ
ּ ְ
מרוב דוחק ולחץ ,עלול להיגרם נגף בעם,
òáúéå
',
åëå
íåàúô
äî
,
åéìò
÷òöé
ãéî
היציע עלול להתמוטט מהדוחק ,על כן אמר
ינו יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּת ְׁש ֶרה ְׁש ִכינָה
ינו ָעלֵ ּ
אֲ דֹ' אֱ ל ֵֹק ּ
...ë"ò åðåáìò
כי כל אחד ייתן מחצית השקל ואז יחדל
ְּב ַמעֲ ֵ ׂ
ינו אוֹ ר הַ ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ֵמ ִא ּתוֹ
שה י ֵָד ּ
ינו ,וְ יִ ּ ָמ ׁ ֵש ְך ָעלֵ ּ
הדוחק ולא יהיה בהם נגף ...חששתי מנגף ,אז
äúà" åì íéøîåà .êôää – äøåú éøáãá åìéàå
ְ
ינו,
לֵ
ע
ָ
ה
נָ
נְ
כו
ֹ
ינו
ד
ֵ
יָ
ה
ש
ֵ
עֲ
ומ
ַ
.
יִ ְת ָּב ַרך
ּ
ׂ
ּ
ּ
ּ
אמרתי שכל אחד ייתן כסף ,כי זה כתוב
ãåò àìå ,"ïåëð" :øîåà àåä ,'åëå "ïéáî àì
ינו ּ ֹ
ּ ַ
שה
הו .וְ י ְֻׁשלַ ם ַּכוָ ּ נַת ַמעֲ ֵ ׂ
כונְ נֵ ּ
ומעֲ ֵׂשה י ֵָד ּ
יש ּכפֶ ר נ ְַפ ׁשו לה' ִּב ְפקד
בתורה" :וְ נ ְָתנ ּו ִא ׁ
– àì àåä äîì õåøéúë äæá ùîúùî àåä àìà
פורים(
הַ ּ ִמצְ וָ ה ְלפָ נָיו יִ ְת ָּב ַר ְך) .חֶ ְמ ַ ּדת יָ ִמים ְל ּ ִ
אתם"...
אתם וְ לֹא-יִ ְהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף ִּב ְפקד ָ
ָ
...àìô ...ãîåì
למדנו ,נתינת כסף ,עריכת מגביות היא סגולה
äùòîäëå ,äáøä ïéáî àåä øçñî éðééðòá
צון ִא ְמ ֵרי ִ -פי וְ ֶהגְ ֹיון ִל ִּבי
יוו ְל ָר ֹ
יִ ְהי ּ
להבריח אנשים! אנשי האמת נמשכים למגבית,
éîå
"
:
åì
øîàù
âééãäå
àé
áðä
åäéìàá
ָ
כי הם רוצים להחזיק תורה – "עֵ ץ-חַ יִ ּים ִהיא
יודין(
לי ) .עֲ ָ ׂש ָרה ּ ִ
צורי וְ גֹאֲ ִ
ְל ָפנֶיך ה' ּ ִ
...?"íéâã åá ãåöúù úùø ïéëäì ìëù êì ïúð
לַ ּ ַמחֲזִ יקִ ים ָּבהּ " )משלי ג' ,י"ח( .זהו המאבק בין השקר
àìù ,"äìéçú äøåúá åëøá àìù" øåàéáä äæå


לאמת ,כי השקר מבקש לאגור את הכסף ולשבת
',
åãëå ,ïéö÷åò 'ñî úòãì àì íéùééáúî
עליו ,והאמת לוחשת :תן ,תן ולא יהיה בך נגף.

U !!!äãå÷ðì äáùçî T

ב׳

...äùåá øáë äæ – 'úéìâðà úòãì àì' ìáà
!äøåú ïáì àøåð





הצדקה מקרבת את החיים ומרחיקה את המוות
אומר הגאון מוילנא :למה הקב"ה ציוה אותנו "מחצית השקל"? וכי
דרכו של הקב"ה להשתמש במאזניים חסרות ,במטבעות
שבורות?! שיצוה אותנו מטבע שלם ,מכובד ,לא חצי! מדוע מחצית?
ועונה :אלא "מחצית השקל" – בתיבת "מחצית" יש בה  5אותיות,

האותיות שבראש התיבה זה מ' ו-ת'  -מת ,האות האמצעית היא צ'
סביב ה-צ' } ְצ ָדקָ ה{ יש ח' ו-י' מצד זה – חי ,לרמוז שהצדקה מקרבת
אתם"
את ה"חי" – צדקה תציל ממוות – "וְ לֹא-יִ ְהיֶה בָ הֶ ם ֶנ ֶגף ִּב ְפקד ָ
ומרחיקה את ה"מת" ,ז"א שאם חלילה רשום על אדם נגף ,מיתה
דום לב  -חלילה ,אז הצדקה תציל ממות ,כי הצ' האמצעית הרומזת
על הצדקה מרחיק את ה"מת" לקצוות ,והאות "צ" לוקחת סביבה את
ה"חי" .וזה שאמר שלמה המלך " ֵעץ-חַ יִ ּים ִהיא לַ ּ ַמחֲזִ ִ
יקים ָּב ּה וְ תֹ ְמכֶ יהָ
ְמאֻ ּ ׁ ָשר" – וזה שכתוב " ֵ
רדף ְצ ָדקָ ה וָ חָ סֶ ד יִ ְמצָ א חַ יִ ּים" )משלי כ"א ,כ"א( .וזה
הסוד של ה"מחצית".




אחד ועוד אחד = שם הוי"ה
אומר בעל "שפתי כהן"" :שקל" בא"ת ב"ש )האות השנייה מהסוף האות
השנייה מהתחלה( האות ש' האות מהתחלה היא ב' ,האות ק'
תואמת לאות ד' ,האות ל' תואמת לאות ך' ביחד "בדך" .דך זה
אביון ,יש בשקל משום אביונות ,הוא יכול לעשות את האדם לדך ,אבל
מצד שני זה  -בדך זה  26גימטרייא שם הוי"ה ,מחצית השקל זה

 ,13וזהו ה"הֶ ָע ִׁשיר לֹא-י ְַר ּ ֶבה וְ הַ ַ ּדל לֹא י ְַמ ִעיט" ,כל ישראל חברים

וצריכים לדעת שהם אחד ,זה מחצית ,העשיר יתן את המחצית שלו,

את האחד
הוי"ה ,הם יגיעו ל ,26-הם יתנו כבוד לשם ה'.
וכן אומר בעל "שפתי כהן" :עשיר במספר קטן ע) + (7ש) + (3י) + (1ר)(2
=  ,13וכן "הדל" – ה) + (5ד) + (4ל) + 12= + (3הכולל).13 = (1
כל יהודי צריך לתת מחצית ,כדי שהוא יהיה אחד ,ביחד שני האחדים
יתנו כבוד לשם הוי"ה.
שלו והעני ייתן לו המחצית שלו ,ביחד הם ייחדו שם





סוד פרשת שקלים
סוד הדבר הוא  -מה שאמרו בזוהר בראשית דף י''ד ז''ל ,כיון
דאתקדש יומא אשתאר בריאה דרוחין דלא אתברי לון גופא וכי
לא ידע קודשא בריך הוא לאעכבא לקדשא יומא עד דיתברון גופין
להני רוחין ,אלא אילנא דדעת טוב ורע אתער ההוא סט''א דרע ובעא
לאתתקפא בעלמא וכו' ,כיון דחמא כך קודשא בריך הוא אתער מגו
אילנא דחיי נשיבו דרוחא ובטש באילנא אחרא ואתער סטרא דטוב
ואתקדש יומא וכו'.
אשר ממנו ניקח כי כל מקום דסטרא אחרא חפץ להתגבר ,מקדים
סטרא דקדושה להתגבר  -כדי שלא יחרב העולם ,בסוד :טרם
מכה ציץ רפואה פרח ,לפי כי זה לעומת זה עשה האלקים
למעלה שקל הקדש פלס ומאזני מש''פט ,ולעומתו הם מאז''ני מרמה
דסטרא אחרא בסוד הטיקלא דעשיקת נשמתין ,והוא שורש להמן שרצה
לחטוף נפשות של ישראל ,ועל כן  -זכר לדבר בראש חדש אדר קורין
פרשת שקלים ,והוא ענין פדות נפשנו מיד אויב ומהטיקלא אשר

בכח סגולת הקריאה תגביר סטרא דקדושה

בסוד כי תשא את

ראש בני ישראל ,ישראל דלעילא.
ואל יחשוב האיש הישראלי לאמר מאי דהוה הוה וכבר נשתחק המן,
ומה גם אחר חרבן מקדש המעוז ובטלו השקלים ויזלזל בעיניו
קריאה נאמנה זו חס ושלום ,כי יש לו להבין להשכיל את אשר הודענו
כמה פעמים ,כי כל הדברים הנעשים למטה בגשמי יש להם

שורש למעלה ,ולכן המשכיל יש לו לדעת כי עדיין שורש
המן קיים ,והוא מה שאמרו חז''ל בפסוק מלחמה לה' בעמלק מדור

מן העולם ,ונמשך זה מפני כי השורש עדיין הוא קיים למעלה סטרא

אחרא ,ובקריאה נאמנה ההיא בשקלים  -סטרא דקדושה ,על
כן ירים ראש וכל קרני רשעים תגדע והכנעני אז בארץ.
ועל ידי קריאתה בצבור תגביר סטרא דקדושה ,והוא מה שנאמר כי
תשא את ראש בני ישראל בסוד וה' בראשם ,וכל איש הירא
לא יעבור מלהשתתף עם הצבור לשמוע קריאה נאמנה זו
ויכווין לכוונה זו) .חמדת ימים(




מעלת מצוות הצדקה
כמה

ענייני צדקה נפלאים מהספר "ערוך השולחן".

ואל
כך
"וילבש צדקה כשריון" )ישעיה נ"ט – י"ז(.
מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול ,אף צדקה –
יאמר האדם מה זה הפרוטה שאני נותן? -

אמרו חז"ל:

)ב"ב ט'(:

כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

הנותן
כמו שאמרו חז"ל:
מאי דכתיב מלווה ה' חונן דל" ,כביכול – עבד לוה לאיש מלוה.
צדקה כביכול נעשה לו הקב"ה כלווה.

)שם י'(.

)משלי – י"ט י"ז(

כל הרודף אחר צדקה – הקב"ה ממציא לו מעות ועושה
בהן צדקה ,ומזמין לו אנשים מהוגנים שיעשה
עמם צדקה.
וכל הרגיל לעשות צדקה הויין לו בנים בעלי חכמה ,בעלי
עושר ,בעלי אגדה.
מצות
כל המעלים עיניו מן הצדקה נקרא בליעל.
וכל הזהיר בצדקה – הצדקה מעידה עליו כי הוא זרע ברך
ה' ,מזרעו של אבינו אברהם בעל החסד.
עשה ליתן צדקה כפי השגת ידו.

ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה.
וכל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם חסד.
לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ,ולא דבר רע ,ולא היזק
מתגולל על ידו.
וכל

המרחם על עניים ,הקב"ה מרחם עליו.

וקיבלתי – כי ...שהאדם מאסף צדקה מאחרים ,ע"י זה
מציל את דורותיו מלחזור על הפתחים.
ולא

יאמר האדם איך אחסר ממוני לעניים ,כי יש לו לדעת שאין
הממון שלו ,אלא פיקדון בידו לעשות בו רצון המפקיד –

ורצונו – שייתן צדקה.

והדבר בדוק ומנוסה – שלא לבד שלא יחסר לו בשביל
הצדקה שנותן -
אלא אדרבה –
תוסיף לו עושר וכבוד.




דור ,אין לך דור שאין בו מאותו זרע פסול ,והקדוש ברוך הוא מאבדו
ג׳

הכל אמת.
אבל לי אין רמזים לזה ,אלא ראיה והוכחה הכי פשוטה
שהמשיח קרוב קרוב מאוד.

' ּ ִפגְ ֵעי הַ ּטֶ ְכנוֹ לוֹ גְ יָה'

פטפוטין דאורייתא בענייני פגעי הטכנולוגיה

זעקת גדולי ישראל על הנגף הנורא

בכינוס העצום שהיה בעיר נתיבות בחודש אדר א' תשע"ו הושמעו
זעקת גדולי ישראל על הנגף הנורא אשר שמו אינטרנט:

מורנו חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני

שליט"א:

"כשם שבגשמיות יש היום את המחלה הידועה רחמנא ליצלן
שנתפשטה בזמנינו ,וכן נגיפים שונים המכלים את גוף
האדם ,בימים מועטים ,רח"ל ,כך גם ברוחניות – מכשירים

אלו מכלים את הנפש ,ה' ירחם"!

הגאון ר' שמואל מונטג
"אומר הגאון מוילנא זיע"א – כי "במלחמה האחרונה ינצלו כל
אלו המבדילים עצמם מהגויים ,וא"כ כל הרוצה להיגאל
בגאולה הקרובה העומדת לפתחנו ,עליו לפרוש
מהכלים האסורים הללו המלאים בכל איסורי הגויים".
שליט"א רב הקהילה:

הגאון רבי יצחק אזרחי

שליט"א מראשי ישיבת "מיר":

אנשים מחפשים הנאות ...במקום לחפש הנאות מדומות
הקיימות במכשירים אלו ,ההורסות גם את העולם הזה
וגם את העולם הבא ,מוטל עלינו לחפש הנאות

המנעימות לנו גם את העולם הזה וגם את העולם
הבא ,והוא לימוד התורה בעיון ובשמחה!
הגאון רבי דנון דנין
"לא יתכן שאדם שרוב יומו הוגה בתורה – ישא מכשירים
כאלו ,תורתו אינה תורה!!!
זו תורה השנואה לפני בורא עולם!!!
שליט"א רב הקהילה:



והראיה:
מזה שהשטן

זרק את הנשק האחרון שלו,

את הפצצה

האחרונה שלו ,ולא השאיר לעצמו כלום ,את נשק יום
הדין – וזהו האינטרנט ההרסני ,זהו הנשק האחרון שלו –
וזה יצא מכלל שליטה אפילו של יצר הרע ,הוא לא
השאיר אצל עצמו כלום!!!
הוכחה לכך שהמשיח צריך להגיע בקרוב ממש.

זהו
ובדרך משל:
במלחמה כל צד משתמש במצבור הנשק שיש לו ,אבל מגיע
שלב שבו צד אחד זורק את הפצצה האחרונה שלו,
כשהוא רואה שהוא הולך להפסיד ,ואין ברירה ,הוא זורק את
האטום שלו...

וכשזורקים אטום – זה יוצא מכלל שליטה גם של מי
שזרק זאת...
כן הוא בענייננו – השטן רואה את סוף העולם ,הכיליון שלו
ששמה

מתקרב ,הוא זרק את הפצצה הנוראה הזו
"אינטרנט" ,זה יצא מכלל שליטה גם שלו עצמו.
מזה תבין – המשיח קרוב ,קרוב מאוד ,ומי שידע להיזהר

מפצצה זו ינצל – ויזכה לגאולה השלמה.


בב"א.



מתכוננים לחג הפורים
עם הספר

החדש המקיף את כל ענייני הפורים



אולה
ָמ ִׁשיחַ וְ גְ ּ ּ ָ

פטפוטין דאורייתא בענייני משיח וגאולה

הוכחה פשוטה שהמשיח קרוב מתמיד!!!
אמר האדמו"ר משומרי אמונים זצוק"ל:
לאחרונה יש שנותנים הרבה סימנים שהנה המשיח צריך
להגיע .והוא קרוב מאוד.
מזל טוב למשפח' דרעי הי"ו לרגל שמחת הנישואין לבן החשוב יידידי ה"ה מרדכי שליט"א ,בן מורנו ורבנו
ראש הכולל רבי אליהו דרעי זצוק"ל .רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם.

אסור לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה כלל )'(íéøáâúîì 'êøáù éî

.07220722-613613-613 - "èð-èåàà" - íðéç èðøèðéà ÷åúéð

.15991599-550550-330 - úãä øåöéáì íéðáøä úãòåå é"òù - äãåáò úåîå÷îá èðøèðéà úîéñç

0303-6165078 - äöôäì - "ïéòä úøäè" øôñä - éúéîà äðòîå äøáñä
à"ãéçä 'çø - çåìùîì .äæ ïåéìéâ êøã ãçåéî ïôåàá íéáøä éåëéæá úåôúåùì 3308122 - øàåãä ÷ðá ï-ç
.úååöîì åëæúå ë"ùé .ìåãâ ïåáùçì úåôøèöîù úåèåøô íâ ,äëøáá úìá÷úî äîåøú ìë .à.à.à øåáò á"á 15
ùã÷åî ïåéìéâä

לע"נ האשה מרת שושנה בת בתיה
ולע"נ ה"ה יהודה בן יחיא
לע"נ ר' אברהם בן טפחה

ז"ל

ע" ה

לרפואת אווה בת גורג'יה
להצלחת ה' שי בן אווה שיחי'

שתחי'

ד׳

למשפחת נמיר

להצלחת ידידי הר"ה שמואל בלומנשטוק
להצלחת ידידי הר"ה שמעון זנזורי שליט"א
להצלחת ידידי הר"ה יוסף גואטה שליט"א
להצלחת ידיד החשוב הר"ה פ"ז שליט"א
ישועה והצלחה לר"ה אברהם ג' שליט"א
להצלחת ידידי הר"ה אלעד ויצמן שליט"א
להצלחת ידידי הר"ה אליהו בוכריס שליט"א
להצלחת ידידי המיוחד הר"ה דוד רוקח שליט"א

שליט"א

ע"ה

קרוב ל 600-עמ' מלאי תוכן
הבא ברכה אל ביתך
מתאים כמשלוח מנות מכובד
03-6165078

לעיון בלבד ,הארות והערות תרומות והנצחות 03-616-50-78
למשלוח דואר :החיד"א  15ב"ב עבור 'פטפוטין'  -הוצאת א.א.א.

גיליון קי"ז שנה שלישית  -תשע"ז ,שבת שלום  -א.א.א

להצלחת העורך והמסדר וב"ב בכל מכל כל ברוחניות וגשמיות ,ובריאות איתנה.
- ùã÷åî ïåéìéâä -

לע"נ אחי היקר הארי שבחבורה
משה ישראל ז"ל בן ר' יצחק הי"ו
נלב"ע בדמי ימיו ביום ז"ך בניסן תשס"ד

לע"נ היקר נעים בן חביבה

ע"ה,

נלב"ע ח' שבט ה'תשנ"ה

מורד
ולהצלחת ידידי הרב ְׁשלֹמֹה ּ ָ

הי"ו ברוג"ש ובמ"כ

לע"נ מור סבי ר' רפאל בן יצחק ורחל ע"ה נלב"ע ג' שבט תנש"א
התודה והברכה לכל התורמים הנכבדים בעילום שם ,תזכו למצוות.

úåòéá÷á íéòééñîä íéáåùçä éãéãé úçìöäì

à"èéìù çîù äéøð ä"øä
à"èéìù çîù óñåé óñà ä"øä
.áåø÷á ïåâä âååéæ ,'ä úàî äëøá åàù
מוקדש לרפואה שלמה עבור

יעל בת חוה .רבקה בת מרים.

בת שבע בת בתיה תחי'
טוביה בן פלורה .ש-ב-ח.

לְ עוֹ לָ ם אֵ ין אָ ָדם ַמעֲ נִ י ִמן הַ ְּצ ָד ָקה ,וְ אֵ ין ָּדבָ ר ָרע וְ לֹא הֶ זֵּק ָּבא ִּב ְׁש ִביל הַ ְּצ ָדקָ ה) .שו"ע יור"ד סימן רמ"ז סעיף ב' ,וקיצוש"ע(
גיליון זה יוצא במאמצים כבירים ,זכות גדולה ועצומה היא לכל המשתתפים בהוצאות .והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו' .תרום ותזכה'.

