
ערב שבת שלום ומבורך למכובדינו היקרים!
נקרא  בה  ניסן,  חודש  ראש  בשבת  אנו  נמצאים 

את פרשת החודש כמפטיר.

ישראל,  לעם  במיוחד  מתייחס  חודש  ראש  עניין 
לשון  בדקדוק  כח)  (במדבר  הספורנו  כדברי 
בשאר  כן  כתב  ולא  חדשיכם",  "ובראשי  הכתוב: 
המועדים, שלא כתב בשבת "שבתכם", ולא "ביום 
אמנם  כי  וכדומה.  סוכותיכם"  "ביום  ביכוריכם", 
הצלחת ישראל בעולם הזה היא בצד מה דומה 
לירח, אשר אין לו אור מעצמו זולתי מה שמקבל 
מן השמש. כי "אין מזל לישראל" (שבת קנו:), ולא 
אור מעצמם כלל, זולת אור האל יתברך בהיותם 
בדעתם  קובעים  ללבנה  שמונים  ישראל  לרצון. 
את הידיעה הברורה שכל רכושם אשר רכשו. כל 
מעצמנו,  אינם  שבנו  הטובות  והמידות  המעלות 

זולתי מה שאנו מקבלים מאור מלך חיים ורצונו. 

זו  שמעלה  לכם",  הזה  "החודש  נאמר  כך  על 
שאני  בשעה  "שאפילו  לישראל,  היא  מיוחדת 
משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני. 
נתתי גדולה לאברהם ואמר: "אנכי עפר ואפר"". 
תכונה זו ירושה היא לבניו לאחוז במדרגה זו, ועל 
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שהיא  פרה,  אפר  לטהרת  זכו  זו  מעלה  ידי 
המכניסה את האדם לרוח החדשה של החודש 
הזה. לכן איננו מפסיקים בין קריאת פרשת פרה 

לפרשת החודש.

בעשרו,  "גאה  אומרים:  אנו  עליו  גאה,  היה  המן 
וכרה לו בור, וגדולתו יקשה לו לכד". והיכן מצינו 
"ויספר  בפסוק  מפורשת  גאוותו  המן?  שנתגאה 
להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו". הוא ראה את 
חשב  ולכן  בעמלו,  שהשיג  עצמי,  כקניין  העושר 
את  עוקרים  ישראל  אמנם  בו.  להתכבד  שראוי 
טומאת "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", 
מלפניך".  והכבוד  "והעושר  שאומרים  בכך 
המעניק  מהקב"ה  הפירוד  של  זו  עמלק  ומחיית 
ולכן  פרה,  אפר  לטהרת  נזקקת  מיד  והמחייה 

פרשת פרה באה אחר הפורים.

יהי רצון שנזכה לרוח נכון חדש בקרבנו!  

בהוקרה רבה, 

שלכם,

הרב חיים אידלס
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כך כתב ר' אריה בפרקי זכרונותיו:
חוב קדוש מוטל על כל אחד ואחד מאתנו לרשום לעצמו 
כמו  הרפתקאותיו,  ובכל  חייו  מאורעות  כל  פרטי  את 
רוב  עלי  וכאשר עברו  אלוהים".  "ומבשרי אחזה  שאמרו 
אספרה  אמרתי  המרובים,  וברחמיו  הש"י  בחסדי  שנותי 

לצאצאיי מה שעבר עלי בימי חלדי. 

ימי ילדותי: לפי המסורה שקיבלתי נולדתי בסמוך לעיר 
אורלא ביום ג' בשבת ו' ניסן שנת תרמ"ה להורי היקרים 
ולאמי  יוסף  בהר"ר  ביינוש  בנימין  הר"ר  מורי  אבי  ה"ה 
ז"ל  אברהם  הר"ר  בת  נ"ע  העטא  מרת  הצדקת  מורתי 
עניים הגונים אך בתורת החסד מצויינים. עד  נ"ע, שהיו 
אותי  שלימד  מלמד  אצל  הורי  בבית  למדתי  שנים  שש 
מקרא  ובהתחילי  הישובים הסמוכים.  ועוד אחדים מבני 
שלחני מר אבא ז"ל אל אחיו הגדול הוא דודי הר"ר עוזיאל 
שם  מקרא.  ללמוד  אלינו  הסמוכה  נארעווקי  לעיר  ז"ל 
הורי  לבית  שבתי  מכן  ולאחר  שלמה,  כשנה  למדתי 
כאן  אלינו.  הסמוכה  אורלא  בעיר  ללמוד  והמשכתי 

למדתי אצל מלמדים שונים עד גיל שתים עשרה שנה.

באותה עת נתעוררה בי התשוקה להיות גולה מבית הורי 
למקום תורה הרחוק מביתי, לעיר בריסק. אבי מורי ז"ל 
למדתי  לזה.  הכריחני  הבית  מצב  אך  איתי,  הסכים  לא 

בבריסק בתלמוד-תורה הגדולה.
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שמה  להשאר  יכולתי  לא  שונות  סיבות  מפני  עקא,  דא 
בכך  אמנם,  ז"ל.  הוריי  בית  אל  וחזרתי  מחודשיים,  יותר 
איבדתי את חיני בעיני מר אבא ז"ל, שלא דיבר איתי כלל 
מטוב... ולא הרהבתי עוז בנפשי להצטדק לפניו על מה 
שכן  רצויה,  היתה  בטח  כוונתו  אשר  עליי,  בליבו  ככה 

הושווה כבוד אב ואם לכבוד המקום יתברך שמו. 

בה  וישבתי  אורלא,  לעירי  שבתי  השבועות  חג  בנקוף 
בבית-המדרש ללמוד בשקידה עצומה. כל דבר הקשה 
ממני שאלתי לאנשי בית המדרש, עד שהייתי כמעט בין 
כך  בלילה.  והמאחרים  לקום  המשכימים  הראשונים 

למדתי בשקידה עצומה כשנתיים ימים.

התשוקה  בקרבי  והתעוררה  שבה  בחיי  תקופה  באותה 
לילות  גולה למקום תורה. באמצע  ולהיות  העזה לחזור 
החורף הארוכים הלכתי יחידי לבית המדרש, ולא עצרוני 
שום סופה וסערה, קור ושלג. בזה הנחתי מעט את דעתו 
איפוא  והתחלתי  אליי,  להתקרב  ז"ל  אבא  מר  של 
ז"ל  מורי  אבי  על מר  ידי אנשים להשפיע  על  להשתדל 

שיסכים לנסיעתי הפעם הזאת...

(איש צדיק היה עמוד 21-23)



הלכה ומנהג
אנו  בה  "החודש",  פרשת  פרשיות-  מארבע  הרביעית  הפרשה  את  קוראים  אנו  זו  בשבת 
קוראים על המצוה הראשונה בה נצטוו ישראל- מצות קידוש החודש, משום שחודש ניסן הוא  

ראש וראשון לחודשי השנה.

בשבת מיוחדת זו אנו זוכים להוציא שלושה ספרי תורה לקריאה- לראשון נקרא ששה עולים 
בפרשת ויקרא. בתום הקריאה לא נאמר קדיש ונגביה את ספר התורה. העולה השביעי יקרא 
את קריאת ראש-חודש, מ"וביום השבת" ועד תומה. לאחר קריאה זו נניח לצד הספר השני 
את הספר השלישי והקורא בתורה יאמר חצי קדיש. לאחר מכן נגביה את הספר השני, ונקרא 
בספר השלישי את פרשת החודש. מנהג הספרדים לומר חצי קדיש גם אחר הקריאה בספר 

השלישי.

חודש ניסן - חודש האביב הינו חודש של שמחה, לכן אין אומרים במהלכו תחנון, לא מספידים 
ולא עולים לבתי הקברות.

בחודש ניסן מתחילה הפריחה, האילנות מלבלבים והבריאה מתחדשת. תיקנו חכמינו ברכה 
מיוחדת על ראיית לבלוב הפרח באילן שמצמיח פירות. הברכה תיאמר לאחר ראיית הלבלוב. 
הפריחה  את  ויש  פירות  הוציאו  לא  שעדיין  אילנות  שני  לפחות  למצוא  יש  הברכה  לצורך 
שקודמת לפרי, ואז ניתן לברך. גם אם אדם ראה ולא בירך הוא יכול למצוא הזדמנות נוספת 
לכל אורך חודש ניסן, ובדיעבד גם בחודש אייר, ולברך ברכה חשובה זו. היו שנהגו על פי הסוד 

שלא לברך בשבת, אולם המנהג לברך גם בשבת.

ִרּיֹות טֹובֹות  עֹוָלמֹו ָדַבר, ּוָבָרא ּבֹו ְבּ ר ָבּ א ִחֵסּ לֹּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ נוסח הברכה: "ָבּ
ֵני ָאָדם". ֶהן ְבּ ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵלָהנֹות ָבּ
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם יש איסור לגזוז ציפורניים ולהסתפר בראש חודש?

והוסיף שהוא הדין גם כשראש חודש חל  יהודה החסיד בצוואתו (סימן מח),  כך כתב רבי 
בערב שבת. וכך פסק להלכה מרן המשנה ברורה (סימן רס) על פי דבריו.

ולגזוז ציפורניו קודם  יש להקדים להסתפר  לכן בשעה שבה חל ראש חודש בערב שבת 
ראש חודש. 

שאלה |

תשובה |

האם מותר לכבס בראש חודש בגדים לצורך שימוש בראש חודש?

כן, משום שכל האיסור הוא לכבס ולעשות את המלאכות דווקא בדברים שאינם לצורך ראש 
חודש. כך פסקו במפורש המור וקציעה והאשל אברהם. אגב, נעיר שדודי זקני מרן הגרי"ש 
סריגה  כיבוס,  דווקא  ואסר  חודש,  בראש  בימינו  שעושים  הגיהוץ  את  התיר  זצ"ל  אלישיב 

ותפירה. 


