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וועד למען קדושת השבת
ארגון מוקדש לעורר על קדושת השבת ,שעל ידי שמירת השבת נזכה
לביאת המשיח ,כדאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלא משמרין
ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין) .שבת קי"ח ע"ב( ,בב"א

חודש תמוז תש"נ לפ"ק

ֵח תּוֹ ִכי ַח ֶאת
ב ֶב ָך הוֹכ ַ
אָחי ָך ִבּ ְל ָ
שׂ ָנא ֶאת ִ
תְ
לֹא ִ
ֲע ִמ ֶ
טא
ית ָך וְלֹא ִת ָשּׂא ָעלָיו ֵח ְ

)ויקרא פרק יט פסוק יז(

אין הנחש ממית ,אלא החטא ממית
נרות שבת
שּׁ ָבּת כְּמוֹ
תּי ִבּ ְטּלָה ֶאת ַה ַ
ַשׁ ִ
בספר ליקוטי הלכות  -הלכות שבת הלכה ג' ,וזה לשונו :כִּי ו ְ
אָמרוּ
שׁ ְ
שּׁ ָבּת .כְּמוֹ ֶ
שּׁ ְמרָה ֶאת ַה ַ
שָׁ
קוֹמהּ ֶ
תּר ִבּ ְמ ָ
ְק ָמה ֶא ְס ֵ
ִב ָרכָה .ו ָ
ַבּוֹתינוּ ִזכְרוֹנָם ל ְ
אָמרוּ ר ֵ
שׁ ְ
ֶ
ְתה
שׁ ָמּנ ָ
ָתת לָהּ ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֶ
ְערוֹת ָהרְאוּיוֹת ל ֶ
שׁ ַבע ַהנּ ָ
ְאת ֶ
ִב ָרכָה ַעל ָפּסוּק ו ֶ
ַבּוֹתינוּ ִזכְרוֹנָם ל ְ
ר ֵ
וּבהּ
וּמנֵּהּ ֵ
ַח ָמיו ִס ֵבּב ִסבּוֹתִ .
ִת ָבּ ַר ְך ְבּר ֲ
שּׁ ָבּת וְה' י ְ
שׁכַּח ֶאת ַה ַ
תְּ
שׁלֹּא ִ
שּׁ ָבּתְ .כּ ֵדי ֶ
ְמי ַה ַ
ָבּ ֶהן ֶאת י ֵ
ְדי זֶה
ְעל  -י ֵ
שּׁ ָבּת ו ַ
שׁ ִח ְלּלָה ֶאת ַה ַ
תּי ֶ
ַשׁ ִ
ַהרֹג ֶאת ו ְ
ָעץ ל ֲ
ָשׁע ְבּ ַעצְמוֹ י ַ
שׁ ָה ָמן ָהר ָ
אַבּא לֵיזִיל ֵבּהּ ַנ ְרגָּא ֶ
ָ
ְדי זֶה
ְעל  -י ֵ
ְתא ו ַ
שׁ ָבּת ַמ ְלכּ ָ
שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ַ
תּר ַה ַמּ ְלכָּה ֶ
יה ֶא ְס ֵ
תּ ָ
תּ ְח ֶ
שׁ ָמּ ְלכָה ַ
ְתה ַמ ַפּלְתּוֹ ֶ
ְבּ ַעצְמוֹ ָהי ָ
ָחשׁ ְפּגַם ל"ט ְמלָאכוֹת וְ ַכַנּ"ל.
ֻה ַמת ַהנּ ָ
שׁהוּא ז ֲ
ִיעה ֶאת ָה ָמן ֶ
ִה ְכנ ָ
בספר שם משמואל פרשת בא  -שנת תרע"ו ,וזה לשונו :ויש לומר דשבת איתא בתיקונים
נוטריקון ש' בת היינו שמעי בת ,וזוכין ישראל לבחי' שמיעה מלפנים ולא מאחריך ,ועל כן אפי'
עם הארץ אימת שבת עליו ,אף שהוא לא ידע ואינו מבין השבת עצמו משמיעו ,וקול דודי דופק
על מיתרי לבב ישראל ,וזהו שאמרו ז"ל בש"ס שבת )קי"ט (.בואו ונצא לקראת שבת המלכה,
ולשון זה מורה שהשבת באה מעצמה אלא שיוצאין לקראתה.

ראה את הרמז כי בכל אות עשירי
מלמטה למעלה תמצא השם
של טאליבאן :כמו שכתוב רבינו בחיי

אין הנחש ממית,
אלא החטא ממית

העונש הגדול שמקבלים אם לא מוכיחים במדבר )פרק כא פסוק ט'( :וצוה הקב"ה
הוא ששולחים לנו מן השמים את הטאליבאן ,למשה לעשות דמות שרף הממית אותם ואז
א

יתרפאו ,להודיע כי אין הנחש ממית אלא אתכם גודל מעלת קדושת השבת
החטא ,וכמו שאמרו אין ערוד ממית אלא
וגודל עונשה של המחלליה שהוא
החטא.
ובספר אור תורה  -אות נח :וז"ל :במות יומת ומה שהנשמה של
והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול המלל שבת תסבול בעולם הבא?
כו' )יחזקאל א ,ד( .ונקרא ענ"ן שהוא
כלל הסטרא אחרא ,שהם ב' נונין א' נון
כפופה ונון פשוטה לויתן נחש בריח ועל
לויתן נחש עקלתון )ישעיה כז ,א( ,נ'
דנח"ש ודשט"ן ונשאר בהם ב' שיני"ן,
והם כמנין שק"ר וחט"א כמו שאמרו
)שמות רבא ג ,טז ועין ברכות לג ,א(,
אין הנחש ממית ,אלא החטא ממית.
והם ב' בחינות של הסטרא אחרא דכורא
ונוקבא דיליה ,שנוקבא היא הנחש
המפתה לאדם והיא עקומה ,שתחלה
מראה לו טוב ,כי נפת תטפנה כו',
ואחריתה מרה כלענה כו' )משלי ה ,ג
ד( ,עכ"ל.

האם ידעת? שהרבנים אשמים על
כל צרות ישראל כי אם אינם
שומרים את השבת אינם אינם
משומרים מהקדוש ברוך הוא
)תיקוני זוהר בהקדמה י"ב(.
האם ידעת? שהרבנים שהם
צועקים משיח משיח הם שקרנים
גדולים ,כי החפץ חיים לא צעק
משיח ,רק צעק שבת שבת ,ולמה?
כי חז"ל אמרו :אין ישראל נגאלין
אלא בזכות ה"שבת" )ויקרא רבה ג'
א(.

ספר ויקרא )פרק יט פסוק יז(:

הצרות
שכל
ידעת?
האם
שהערביים עושים לנו זה אשמת
הרבנים שלא למדו אותנו השכר
והעונש על שמירת שבת ,כי חז"ל
אמרו לנו :אלמלא שמרו ישראל
"שבת" ראשונה לא שלטה בהן
אומה ולשון )שבת דף קי"ח(.

אָחי ָך
שׂ ָנא ֶאת ִ
תְ
לֹא ִ
ֵח תּוֹ ִכי ַח ֶאת
ב ֶב ָך הוֹכ ַ
ִבּ ְל ָ
שּׂא ָעלָיו
תָ
ית ָך וְלֹא ִ
ֲע ִמ ֶ
טא.
ֵח ְ
האם ידעת? שהרבנים אשמים על
כל חילולי שבת שחיללת כל ימי
חייך מפני שלא אמרו לכם ולא למדו
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ב

