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(

קודי' ' -הַ חוֹ ֶד ׁש'
ּ ָפ ָר ׁ ַשת 'וַ ּי ְַקהֵ ל ְ ּ -פ ּ ֵ
וטין ְּדאוֹ ַריְ ָ
ּ ִפ ְט ּפ ּ ִ
יתא ְּב ִענְ יָינֵי הַ ּ ָפ ָר ׁ ָשה הַ ּמוֹ ֵעד וְ הַ זְ ּ ַמן
'שבת קודש' ' /אש הכעס והמחלוקת' ' /סגולת ורוממות פרשת
החודש' ' /מכתב קודש' ' /פגעי הטכנולוגיה' ' /משיח וגאולה'.

קירון הפנים של שבת
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם אֵ ּלֶ ה
משה אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֶ
ֶׁ
"וַ ּי ְַקהֵ ל
הַ ְּדבָ ִרים ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה ה' לַ עֲ שׂ ת אֹ ָתם".
ובבעל הטורים:

)שמות פרק ל"ה א'(

"אינו דומה קירון פנים של שבת לשאר הימים".
בפשטות – יש אור מיוחד על הפנים ביום השבת ,מה שאין כן
בשאר ימי החול .וזה מעצם קדושת השבת
וקבלתה ,כי הרי כולנו מקבלים שבת ולא רואים את הקירון
פנים כ"כ ,ומדוע? כי זה תלוי באדם עצמו וכפי הכנתו אל
השבת ,כמה שהאדם מכין את עצמו ליום השבת כך הוא זוכה
לקירון פנים יותר ,והדברים ידועים.
וידוע שרבים מגדולי ישראל היה זיו פניהם משתנה ביום
השבת ,ואף קומתם הייתה מתגבהת ,וזה לגודל קדושתם.
וידוע שת"ח הם בחינה של שבת גם בימי החול ,ולכן הם
מאירים תמיד ,ואעפ"כ ביום השבת מאירים יותר.

אשריכם ת"ח.

 8אבל
קירון פנים – היינו הארת פנים לזולת .ונסביר:
אמת – שבכל ימי החול יש להאיר פנים אחד לשני ,אבל בעצם
ברמז:

יע ְל ַמ ָ ּצב
וְ כֵ ן ְל ִהזָּהֵ ר ֵמהַ ְק ּפָ ָדה ְּב ִ ּדבּ ּור ְּביוֹ ם ׁ ַש ָּבתּ ,ו ְל ִה ְׁש ּ ַת ֵ ּדל ְלהַ גִּ ַ
לו ַּב ּלֵ ב .וְ זֶה גַ ם
ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְהיֶה הַ ְק ּפָ ָדה א ֲִפ ּ ּ
ִמ ּ ׁש ּום ׁ ֶשהַ יְ ּלָ ִדים ּ ְ
וב ְפ ָרט
ובנֵי הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ חָ ה נִ ְמצָ ִאים ִעם הַ הוֹ ִריםִ ּ ,
גו ָתם .וְ י ֵׁש ְל ִהזָּהֵ ר ְּבזֶה
ְּב ׁ ֻש ְלחַ ן ׁ ַש ָּבת ,וַ עֲ ּ ִ
לולים ִל ְלמֹד זֹאת ֵמ ִה ְתנַהֲ ּ
ְמאֹ ד )לב אליהו חלק א' עמ' רע"ג(.
ומביא עוד שם:

ַמעֲ ֶ ׂ
לוכוֹ
יו ִה ּ ּ
שה ּ ֶבחָ ִסיד אֶ חָ ד ְּב ׁ ֵשם ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֶ ׁ ,ש ְּב ׁ ַש ָּבת הָ ּ
ְ
בוע ַעד
גותוֹ ׁשוֹ נִ ים ָּכל ָּכך ִמ ּ ְׁשאַ ר יְ מוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ּ ַ
וְ ִה ְתנַהֲ ּ
יו קוֹ ְר ִאים אוֹ תוֹ
ׁ ֶשהָ יָה נִ ְראֶ ה ּגָ בוֹ ּהַ יוֹ ֵתר ַּבחֲצִ י אַ ּ ָמה ) 25ס"מ( ,וְ הָ ּ
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הָ אָ ר ְֹך )הקדמת ספר מנחת שבת(.
00

 8הרידב"ז ר' דוד בן זאב קיבל שבת מוקדם בשעה 9
בבוקר ,וקיבל עבור זה מן השמים  20שנה
במתנה שבהם השלים את פירושו על הירושלמי.
את זה סיפר ר' יחזקאל אברמסקי זצוק"ל לר' שמחה הכהן קוק,
00
כי היה אצלו יום אחד ביום שישי בשעה  9בבוקר וראה
שהכל מוכן .ושאל ע"כ ,והשיב לו כנ"ל ,כי אשתו הייתה
הנכדה של הרדב"ז ,וכל משפ' נהגו כן.


מיהו זה הנקרא שומר שבת?
אָ ַמר ַמ ַרן הָ ַרב ׁ ַש ְך זיע"א:
וכמוֹ ׁשוֹ ֵמר
לוהָ ְ ּ ,
ׁשוֹ ֵמר ׁ ַש ָּבת
הוא הַ ּ ׁשוֹ ֵמר ׁ ֶשאֲחֵ ִרים לֹא יְ חַ ְ ּל ּ
ּ

ִמ ְפ ַעל וְ כַ ּדוֹ ֶמה .וְ לָ כֵ ן י ֵׁש ְלהַ ְׁשגִּ יחַ ַעל ְּבנֵי ַה ּ ִמ ְׁש ּפָ חָ ה ׁ ֶש ּלֹא
ידה ׁ ֶש ָּב ּה
ומ ּש ּום ָּכ ְך זוֹ הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ יְ ּ ִח ָ
רו ַעל ִא ּ ּ ֵ
סורי הַ ּ ׁ ַש ָּבתִ ּ .
י ַַע ְב ּ
וב ּ ֶת ָך ַע ְב ְ ּד ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך" )שמות כ' ,י'(.
ובנְ ָך ּ ִ
ֶנא ֱָמר" :אַ ּ ָתה ּ ִ




בשבתות ויו"ט נקהלים לשמוע הדרשה
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם אֵ ּלֶ ה
משה אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֶ
ֶׁ
"וַ ּי ְַקהֵ ל
הַ ְ ּדבָ ִרים ֲא ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה ה' לַ עֲ שׂ ת אֹ ָתם".
וכתב בעל הטורים:

)שמות פרק ל"ה א'(

אמר ויקהל לפי שבא לומר פרשת שבת ,רמז  -בשבתות
ויו"ט נקהלים לשמוע הדרשה.
ועל זה ידוו הדווים ,שהשבת ניתנה

יום השבת יש יותר לשים לב להאיר פנים הרבה יותר
מיום חול ,כי אסור שום עיצבון
ביום השבת ,וכשאתה מאיר פנים
äáùçî äéìò úúì ùéù 'ä úãåáòá äãå÷ð øøåòì àåáé åá
אתה משמח את הזולת ,ומקיים בזה
שמירת שבת כהלכתה.
...øúåé äáøä êì äéäé
אחד מהדברים שגורמים קירון
øåòéù úøéñîî àöé à"òéæ "øîåà òéáé"ä ïøî úçà íòô
פנים ,זה להמתין ולצפות
ïéúîä øàåôîä åáëø íò âäðäå ,íå÷î äæéàá
לשבת קודש.
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וכן ראיתי בספר "הנהגות לשבת
קודש" להרה"ג רבי חיים רבי
שליט"א ,שכתב:
" ְּב ׁ ַ
ש ּ ָבת ק ֶֹד ׁש י ֵׁש ִלנְ הֹג ְּב ִׁשנּ ּוי
ַּבא ֲִכילָ ה
ִמיְ ּמוֹ ת הַ חֹל
וב ִע ּקָ ר ְּבסֵ בֶ ר ּפָ נִ ים
בוש ּובַ הֲ ִליכָ הְ ּ ,
ַּב ְ ּל ּ ׁ
יו
ירון ּפָ נִ ים'ֶ ׁ .ש ּלֹא יִ ְה ּ
יָפוֹ ת הַ ִּנ ְק ָרא ' ִק ּ
בוש ְּב ׁ ַש ָּבת ִּכ ְביוֹ ם חֹל,
הָ א ֲִכילָ ה וְ הַ ְ ּל ּ ׁ
ומפֹ אָ ר יוֹ ֵתר ,וְ כֵ ן
ומכֻ ָּבד ּ ְ
אֶ ּלָ א נָאֶ ה ּ ְ
ובנַחַ ת וְ לֹא
ֻשבֶ ת יוֹ ֵתר ּ ְ
הֲ ִליכָ ה ְמי ּ ׁ ֶ
רוצָ ה ְּכ ִבימוֹ ת הַ חֹל.
ִּב ְמ ּ



.íå÷î åúåàì õåçî åì
ãîåòù ãçà ãìé äæéà íù ùéù áì íù àåä áøä àöéùë
úåìòôúä àìî åìåëå øàåôîä áëøá ïðåáúîå
.ùéãçä áëøäî úåáäìúäå
÷:åì øîàå ,äøéúé äáéçá áøä åì àø
!éðá

øúåé äáøä êì äéäé æà ,áåè øúåé ììôúúå ãîìú íà
... ...äæî
...ùãå÷á åâäðîë úâìôåî äáéçá åéçì ìò øèñå
:úåððåáúä 8
êì àöé äî ,úåéåèù ìëä äæ ,áåæò" :åì øîà àì áøä
åùôð éëáðì ãøé ãìéä ìù åáéì ìà äðô àåä !àì ,"äæî
- áåè ãîìú íà" :åúâøã éôë åì øîåì øùà úà áèéä òãéå
.ùã÷å äàø .äîëç åæéà ..."äæî øúé äáøä êì äéäé

למרמס השינה והאכילה,
ואין איש שם על לב להקהל
ולשמוע הדרשה ,ומלפנים בישראל
כל אחד היה ממתין לשבת קודש
בשביל לשמוע הדרשה ,וכיום הכל
לקצר ,ח"ו.
והאדם הנלבב יראה להתגבר
כארי לחפש לו מקום
לשמוע הדרשה ,כי בדרשה נאמרים
דברי מוסר וחכמה והלכה ואגדה,
וזה מה שנותן את הכח לכל ימות
השבוע הבא .ובלי זה האדם ריק
ומפסיד לעצמו.
"ועיקר התורה הוא בשבת כשאדם
פנוי מעסקיו".
)בעל הטורים שם ג'(.





א׳

אש הכעס והמחלוקת
ש ָּבת") .שמות ל"ה ג'(
ֹתיכֶ ם ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַ
משב ֵ
רו אֵ ׁש ְּבכֹל ְׁ
"לֹא ְתבַ עֲ ּ
וכתב בעל הטורים:
"לפי שצריך הבערת אש למלאכת המשכן ,לבשל סממנים,
והיינו

ולצבוע ,ולצרוף ,כסף ונחושת וזהב" .ע"כ.
שאע"פ שאתה צריך אש למלאכת המשכן ,תימנע מזה
ביום השבת.

ברמז
ידוע מה שאמר השל"ה הקדוש :לא תבערו אש – את אש
למדתי נפלא:

הכעס והמחלוקת ביום השבת ,וכו'.
והנה אף שלפעמים כדי להטיל מורא או לחלוק על הרשעים,
מותר להשתמש קצת בכעס או במחלוקת ,אמנם כעס
הפנים ,ולא כעס הלב ,אבל לפעמים הותר להשתמש בזה כדי
לחנך וכדו' ,והיינו לבשל לצבוע ולצרוף הנער ע"י הכעס כדי
ליישרו לדרך הישרה ,בכל זאת – אעפ"כ אמרה התורה ,ביום
השבת – לא תשתמש עם זה כלל ,ואפילו לא לצורך ,כי גבוהה
קדושת השבת מעל הכל ,ובמעשיך בחול אל תעשה בשבת,
והבן כי מתוק ונפלא למתבונן!

ונוסיף
כתב בעל הטורים על פסוק זה:
"אמר הקב"ה :אור שלי ,פירוש – של גהינום ,שובת בשבילכם,
בזה עוד פנינה אחת ורמז נפלא:

וזהו

הלשון ואע"ג ,שאף על פי שיש בזה חיוב ,זה צריך
להיאמר בנחת ,ואם אינך יכול ,אתה פטור מלומר.
)מה שדרשתי לפרשת ויקהל תשע"ו(



קבלת שבת בדורנו אנו
בספר 'נפש שמשון' על שבת קודש להגאון רבי שמשון פינקוס
קבלת שבת

ג‘ דברים בקבלת שבת:
א( וכבסו שמלותם .כשבאים לקבל את פני המלך ,הקדוש

ברוך הוא ,צריך להתלבש לכבודו בבגדים יפים.
וגם הנשים חייבות בכך .מזמן הדלקת נרות שהשכינה נכנסת,
ולא רק בזמן הסעודה.
ב( להיות מוכנים לקבלת השבת ולא להיות עסוקים בדברים
אחרים" - ...והיו נכונים ליום השלישי" .וזו הלכה
פסוקה ,לקבל שבת כמו שיוצא לקראת מלך.
ג( יציאה לקראת השבת ,בואו ונצא לקראת שבת המלכה.
בדורנו  -ברחוב שלא נמצא את השבת ,אז יש
למצוא את השבת בתוך הבית...
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לשני ע"י כעס הפנים .וגם
מזה צריך לשבות ביום השבת ,וזהו
לכבוד ה'.
ודע – הכעס מרחיק את תענוגי השבת,
והקירון פנים מקרב התענוגים,
והתענוגים נצרכים עד למאוד ובפרט
ביום השבת.
שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך
ביתו ערב שבת ,ואע"ג צריך
לומר בניחותא .היינו אע"פ שיש חיוב
לומר ,צריך לומר בניחותא ,ולמדת שאם
אתה לא מסוגל לומר בניחותא – אזי אל
תאמר כלל .והבן.
וכבר מערב שבת יש להראות אותות
אהבה ואחווה ,וח"ו שום
מחלוקת) .עיין בזה משנ"ב סימן ר"פ ו'(.
ב׳

זיע“א מובא:

דומה לקבלת פני שכינה .אין מצות קבלת
מזוזה ,קבלת מצה ,רק קבלת שבת.

)סנהדרין ס"ה (:גם אור שלכם יהיה שובת".
]אור ה' – זה הגיהנום ,קודם למדנו שגהינם זה 'אור' ,אור
לרשעים ששם מתכבסים
מעוונותיהם ומזומנים לעולם הבא ,ויש
שאינם זוכים כלל להיכנס לגהינום .לכן
'ä úãåáòá äãå÷ð ìò äáùçîä øøåòì àåáé åá
גהינום זה – 'אור'[.
עכ"פ הגהינם שובת ביום השבת ,ועלינו
.äìåâñ øåôéñ .òáè àåä ñðä
ללמוד מכן שגם האור שלנו
íçðî éáø ÷"äøä - åðáø ìù åéçà äìçùë
ישבות בשבת.
éáø ÷"äøä - ò"éæ èùðôèùî íåçð
ומהו האור שלנו ,הלא התורה נקראת
ìë åìöà åôñàð ,ò"éæ äøåâéãàñî á÷òé íäøáà
כ
'אור' ,ועיקר התורה בשבת ,א"
øîà ,íù çëðù àôåøäå ,íéùåã÷ä åéçà
מהו אור?
.ãåàî ïëåñî åáöîù

– 'הכעס' –
שלפעמים נצרך בבחינת אור להאיר



:øôéñå åðáø çúô
– éðøàùèî áàæ éáø ÷"äøä çìù íòô
÷"äøä äæ äéä úøçà äñøâ éôì] ò"éæ àäøèñåà
íà úåàøì ,åùîùî úà [ò"éæ øéîàèéæî áàæ éáø
:øîàå øæç ,ùîùîä àöé .íåéä øáë øéàä
'.'øéàäì øáë êéøö íåéä
:øîàå áàæ éáø ùâøúä
'?'êéøö' ùåøéôä äî

àåä ,àì íàå ,øéàé àåä ,äöøé ú"éùä íà
'!øéàé àì
:ïåçèéáá øîàå åðáø íééñ
"– òáèä íâ íé÷éãöä ìöàù ,äæî åðà íéàåø
"!òáè úåéäì ìåëé ñðä ,ïë íà .àåä ñð
÷"äøä ìù åúåàéøá áöîå íéòâø äîë åøáò àì
,äö÷ä ìà äö÷ä ïî äðúùä äøåâéãàñî
.àéøáä àåäå
äðåîàä ÷æçî äæ øåôéñ 8
,ïééðò ìëì úåòåùéå úåàåôøì ìâåñîå
.ïñåç úðåîàá ú"éùäá íéðéîàîå åúåà íéøôñî íà





ּ ָפ ָר ׁ ַשת 'הַ חוֹ ֶד ׁש'
לקדש את חודש ניסן

"פרשת

החודש בשבת הסמוך לר"ח ניסן

 כדי לקדש חודש ניסן,דכתיב בתורה" :החודש הזה לכם ראש
חדשים" .אבל אין זה עיקר הקידוש ,כי
עיקר הקידוש הוא בעת ראית הלבנה
שמקדשין אותו הב"ד ,ואין הקריאה
הזאת אלא מדרבנן".
)משנה ברורה סימן תרפ"ה(





התחדשות בשפע בד"ת
בספר פרי צדיק לפרשת החודש  -אות
סופַ ר
" ּּ

ב' כתב דבר נפלא:
מהיהודי הקדוש זללה"ה שאמר

בו
יש
זה
שבשבת
התחדשות בשפע בדברי תורה.
"החודש הזה לכם ראש חדשים"  -שכל
חודש יש לו קדושה מיוחדת,
ויום ראשון נקרא ראש חודש  -שהוא
ראש של כל החודש ,דבתר רישא גופא
אזיל )כמו שאמרו בעירובין מ"א (.והוא כולל
כל קדושת החודש.

וניסן כולל כל קדושת י"ב החדשים
ונקרא ראש חודש שלו ראש
חדשים .ראשון הוא לכם וגו' ,שהוא גם
כן ראשון שמורה שקשורים בשורש,

בראשית המחשבה שהוא שכל הנעלם מכל רעיון .וזהו בקדושה,
בזה לעומת זה  -נגד קליפת בבל ועשו ב' הגליות.
ושבת הוא כולל כל קדושת ימי המעשה שאחריו ,ועל כן
בשבת שחל בשבוע שאחר כך ראש חודש ניסן קורין
פרשת החודש" .עכ"ל קודשו.

 8ולמדנו פלאות:
נמצא לפי דברי הרב ,שקדושת חג הפסח ,וכל עבודת ליל
הסדר הקדוש תלוי בשבת זו ,כי הכל נכלל בשבת זו.
ולא רק ,אלא גם כל שאר החגים  -שבועות  -ר"ה  -יו"כ -
סוכות ,הכל נכלל בזה ,כי הוא ראש לכל החודשים ,וזה דבר
פלא ,והאדם הנלבב יראה לקדש שבת זו בכל מיני קדושות
נפלאות וריבוי לימוד תורה ,וצניעות וחסידות וחומרות ,כי בזה
תלוי הכל ,ובפרט לפי זה יראה ליל הסדר ,הלילה שמסדר
לאדם את החיים ,וכמה עמל ויגיעה יש לעשות כדי לקיים ליל
הסדר כדבעי ,והאדם בקדשו את השבת הזו מרוויח בדרך סגולה
כח ועזר מן שמיא לערוך הכל כתיקונו .והחכם  -אשריו.




לב חדש ורוח חדשה  -הזדמנות פז
ה'אמרי אמת'  -בפרשת החודש כתב:
"ענין הד' פרשיות' ,שקלים'  -הוא נדיבות לב .ב'זכור את
עמלק'  -איתא יכול בלב כשהוא אומר וכו'' .פרה' -
היא לב טהור .ו'חודש'  -הוא כדכתיב "ונתתי לכם לב

חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם".

עכ"ל.

נמצא שבפרשת החודש אפשר להשיג לב ורוח חדשה לעבודת
ה' יתברך .הנה כמה פעמים אדם רוצה
להשתנות ולא יכול מחמת החומר העכור וניסיונות הקשים,
והנה בזו השבת יש הזדמנות נפלאה לקבל רוח חדשה לעבודת
ה' .צאו והתחדשו.




פרשת החודש היא התכלית

וכן
"הנה פרשת החודש היא התכלית ,שהיא ענין התחדשות
כתב ה'שם משמואל' )פרשת צו  -ופרה שנת תרע"ט(:

עבודת ישראל להש"י ,כמ"ש" :ועבדת את העבודה הזאת
בחודש הזה" ,ובניסן מתחילין בתרומה חדשה ,ושלש הפרשיות
הקודמות שקלים זכור ופרה הן הכנה לזה ,במחשבה דיבור
ומעשה ,שהם לעומת גוף ונפש ושכל".


ברכת האילנות  -יתעצם בכוונו בברכה זו כי זה לתיקון הנשמות
כידוע ,ויבקש עליהם רחמים .וכל זה תמצא בסידורים.




מכתב קודש נורא מ'בעל הלשם'
בשבת קודש זו  -כ"ז אדר  -חל יומא
דהילולא של המקובל הקדוש
והנורא בעל ה'לשם שבו ואחלמה'  -רבי
שלמה בן רבי חיים חייקל אלישוב ,הסבא
של מרן הגרי"ש אליישיב זצוק"ל.
הנני להביא לפניך הקורא הנעים את מכתב
הקודש מבעל הלשם ,זוהי מחאה
שפרסם רבינו ז"ל בשנת תרפ"ה שנה לפני
פטירתו }תרפ"ו{} .ההדגשות במקור בדיוק{ ,וז"ל מילה במילה:
ב"ה

בת עמי לא תחשה!

על הא שופרא דירושלים תפארתינו ,איכה הייתה לשמצה
בקמינו ,הפריצות והחציפות רבו למעלה ראש ,לכת פרוע
ראש וגלויות בשר ,והבתולות אחריהן נטויות גרון ,ובכל מיני
שחץ  -עד שפקע כח הסבלנות ,זימה היא גם בחו"ל,

ובירושלים היא חילול ה' וחילול כבוד האומה
הישראלית" ,היינו חרפה לשכנינו"  -קודש ישראל לה' .ובכל

מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה  -אמרו רז"ל.
הוי אחים! הוי אחיות! גם על הצנועים והצנועות לזעוק מרה

על זה ,ועלינו למחות בכל מיני מחאות ,איש אל רעהו
ואישה אל רעותה ,וביותר החוב על הנשים הקרובות
אל החללות ,לאמור להן :גורו מפני הפורענות שיכולה
ח"ו לצמוח מזה ,וכל כבודה של אישה יהודית  -לא לבד
שלא תצא פרוצה בעצמה ,רק מחויבות לדבר על לב של
המיודעות שלהן שישנו את תפקידן ,ולא ירגיזו את

המקדש עמו ישראל ,ושומר גוי קדוש ישמרנו מכל רע ,ונראה
בטוב ירושלים.
הכותב בלב נשבר  -ובנפש מרה  -ובעין דמע  -על הנשמע
והנראה פרצות נוראות כאלה.
שלמה ב"ר חיים חייקל

המכונה עליאשאוו

בעה"מ ספר 'לשם שבו ואחלמה'.

אוי אחים! אוי אחיות!
מה

נאמר ומה נדבר על מכתב נורא זה שנכתב בשנת תרפ"ה!!!



חודש ניסן .פרשת הנשיאים.

השבת היא גם 'שבת מברכין' ,מברכין את חודש ניסן .והרבה
מענייני החודש תלויים בשבת מברכין ,לכן ראה לקדשו כנ"ל.

'ניסן' " -ימים אלו יקרי ערך! ושעה אחת ליום יחשב"!

)שו"ת אבני נזר או"ח של"ו(

מנהג טוב לקרוא את פרשת הנשיאים .וע"י קריאתה מעורר את
קדושת היום ,והמשכת השפע ברוחניות ובגשמיות השייך
לאותו השבט ,ונתקן תפילות מיוחדות ע"ז ,וע"י אמירתם זוכים
לכל השפע.
וטוב לתת ג' פרוטות בכל יום אחר הקריאה) .השל"ה הקדוש ועוד(

)קרוב

למאה שנה( ,מה נאמר בדורינו אנו??? לב נשבר  -נפש מרה -
עין דמע  -כל זה קטן לעומת מה שקורה היום" ,הכ ----יעשה את
אחותינו"??? מה קורה כאן ,כולם מחוייבים למחות ,איש אל רעהו
ואישה אל רעותה.
'גורו מפני הפורענות שח"ו יכולה לצמוח מזה'!!!




ה' לחודש ניסן פקודת ה'אוהב ישראל' מאפטא זיע"א
בלוח דבר בעיתו הביא ,שהאוהב ישראל מאפטא אמר:
שהמדליק נר לטובת נשמתו יעשה לו טובה .ע"כ.
וכשמדליק יגיד בפה מלא:
לע"נ רבי אברהם יהושע העשיל ב"ר שמואל ממז'בוז'.




ג׳

אולה
ָמ ִׁשיחַ וְ גְ ּ ּ ָ

' ּ ִפגְ ֵעי הַ ּטֶ ְכנוֹ לוֹ גְ יָה'

פטפוטין דאורייתא בענייני פגעי הטכנולוגיה

פטפוטין דאורייתא בענייני משיח וגאולה

ציות לדעת תורה  -התמימות היא גאוותינו
חז"ל מספרים )פסחים מ"ב ע"א( על בני פפוניא ששמעו בדרשה של רב

ראש חודש של הגאולה ,ועצה נפלאה
"במדרש אשרי הגוי אשר ה' אלקיו .משבחר הקב"ה עולמו
קבע בו ר"ח ושנים .ומשבחר בישראל קבע
להם ר"ח של גאולה כו' .דכ' אין כל חדש תה"ש .כי הקב"ה

יהודה שצריך "מים שלנו" לאפיית מצות ,ולמחרת באו כולם
וביקשו ממנו מים ששייך לו .ואז אמר להם :התכוונתי "מים שלנו"
לינת לילה ,ולא למים שלי.
לשם מה מספרים ומתארים לנו חז"ל את התנהגותם של בני פפוניא.

האם
מתרץ
להיפך ,אין כאן לעג או זלזול בבני פפוניא ,אלא שבח ותהילה גדולה,
לשימם ללעג ולקלס חלילה ,מה בא ללמדנו מעשיה זו?
ר' מאיר שפירא:

שכ"כ תמימים היו ,וכ"כ מבטלים דעתם בפני ת"ח ,אז לאחר
שהבינו מה שהבינו לא פקפקו בזה ולא הרהרו אחרי רבם ,ולא שאלו,
מה שונה המים שלך – רב יהודה מהמים שלנו ,אלא בהכנעה גמורה
קיבלו עליהם את הדין ,אם כך אומר הרב – אז כך צריך להיות!!!
אולי במקום אחר היו מתחילים לשאול שאלות שונות ,ולהתחכם נגד
הרב וזה השבח של בני פפוניא.

ולענייננו
הרבה חכמים אשר אמונת חכמים מהם והלאה ,המבינים יותר
 -אינטרנט -

מהחכמים ,למה אסור טלפון כזה וכזה ,ומי אמר כך ,וזה לא
עד כדי כך כמו שהם אומרים ,הם קיצוניים וקנאים בלא טעם ,אין
היגיון בזה ,אף אחד לא יעצור את העולם ,אין מה לעשות – העולם
מתקדם ,וכו' טענות של הבל טיפשות ואטימות לב...
לפחות נדע אנו – התמימות היא גאוותינו ,זו מצוות עשה מן
התורה ,לא שואלים שאלות ,איננו מבינים יותר מגדולי
ישראל .אם הם החליטו כך – אז כך!!!

כ"כ פשוט! לאיש הפשוט!
זה כל היהודי!
תמימות ופשטות!!!



לבנ"י כתיב החודש הזה לכם .והוא בירור ההתחדשות .כמו
שהוא בשורש בלי התלבשות ותערובות .וזהו נק' חדש
של גאולה .ונק' ראש חדשים שהוא שורש ההתחדשות
כמ"ש") .שפת אמת  -שמות  -פרשת בא  -שנת תרנ"ג(

וכתב
"לכן תמצא שבכל עת גאולה וישועה ישראל מתחדשין
ומחליפין כח בעבודת הש"י ,כמו כן בכל
ליל פסח מבואר בפדר"א שבו נפתחים אוצרות טל
והשפעות ,ע"כ באה המצווה לעשות פסח לדורות שנקרא
עבודה וכנ"ל .ובאשר כל החודש ניסן הוא חודש של
גאולה ,ע"כ הי' הס"ד שמ"ע דוהגדת לבנך מתחילה מר"ח
ה'שם משמואל' )פרשת פקודי ושקלים שנת תר"ע(:

כמאמר המכילתא וההגדה :יכול מר"ח כו' ,עד שהוצרך למיעוט
ביום ההוא ,לכן באה המצווה  -חדש והבא קרבן מתרומה
חדשה ,להתחיל בעבודה מחדש שהיא עבודת קרבן תמיד ,וענין
אחד הוא עם פסח.

והכל הוא להורות שישראל אינם נוטלין הישועות וההשפעות
לעצמם רק הכל הוא לעבודת הש"י ,וע"כ למדין זמ"ז ביקור
ד' ימים ודחיית שבת וטומאה כמבואר בגמ' ,וכן נמי שלשים יום
קודם הפסח מתחילין להוציא את נשמות ישראל ממ"ט ש"ט



סגולה לסייעתא דשמיא ופרנסה בשפע
מכתב קודש ממרן שר התורה ר' חיים קנייבסקי שליט"א:
ערשב"ק ,בלק ,שמיטה ,תשע"ה.

"האינטרנט שאינו חסום כהלכה ,גורם לשכינה שתסתלק"!
"ולא יתכן סייעתא דשמיא בפרנסה ובשום דבר
ע"י" .והמסלק המכשיר הטמא שאינו חסום כהלכה בוודאי
יזכה לסייעתא דשמיא בכל דרכיו" .ע"כ.
אתה שומע לא יתכן פרנסה כשהטומאה הזו מצויה בבית!!! וזאת הלא
תדע :סייעתא דשמיא היא המפתח לכל ההצלחות.


מחדש בטובו בכ"י מ"ב .אך אין כל חדש כתיב .כי
ההתחדשות יש בו הרבה מדרגות ומתלבש בטבע .אבל

כמבואר בחסד לאברהם להאזולאי ,לכן לעומת זה השלחנות יושבין
במדינה .וכן נמי כל חודש אדר ,באשר הוא אור חוזר מניסן והוא
מתייחס אל ניסן כמו עמוד השחר קודם הנץ החמה שהכל הוא לסתום
פיות המקטרגים ,שמאחר שהכל לצורך גבוה שוב אין מקום לקטרוג.

וזו העצה היעוצה לכל איש פרטי ובכל זמן שבאה לאדם
ישועה או השפעה או אפי' פשוט בכל יום שקם
ממטתו ,ראשית דבר ישתמש בו לעבודת הש"י והכל נגרר
אחר הראשית כנ"ל ,אבל לא ישתמש בו מקודם לצורך עצמו אף
שאח"כ ישתמש בו גם למצוה לא יפה הוא עושה מאחר שהראשית לא
הייתה להשי"ת כנ"ל".






אסור לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה כלל )(ò"åùá ùøåôî
.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

ע"ה

ז"ל

ע" ה

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

שתחי'

למשפחת נמיר

ד׳

להצלחת ידידי הנפלא הר"ה פ"ז

שליט"א

להצלחת ידידי הנפלא הר"ה אברהם ג'

שליט"א

להצלחת ידידי הנפלא המסייעני בקביעות ובשמחה
הר"ה משה טביב שליט"א
להצלחת ידידי הנפלא המסייעני במאור פנים

הרה"ג יוסף חיים לוי

שליט"א

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

גיליון קכ"א 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.
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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
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'.

תחי'

