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  משנכנס אדר מרבי� בשמחה
  

 פי על). כ כז שמות( 'וגו ישראל בני את תצוה ואתה
 אלקי� קרבת הוא, הישראלי ומצב יסוד כי הידוע

, הצדיקי� האמצעות ידי על והוא, נתושכי והשראת
), ג ו ישעיה( כבודו האר� כל במלא שפירשתי כמו
 בדברי הע� ישמע בעבור) ט יט שמות( שמצינו וכמו
 לפי והנה'. וגו הרוח מ" ואצלתי) יז יא במדבר, (עמ!
 כ! הראש לפי כי, הדורות בראשי הדור כל תולה זה

  (ישמח משה)              .והב", שכינתו השראת

, ויתנו אמר ולא]. כ, כז[ אלי� ויקחו' כו תצוה ואתה
 יותר ומתלמידי.) ז תענית( שאמרו למה רמז מכא"

) ל אות זעירא פתחא( ההפלאה פירש ובזה. מכול�
 אותי ידעו כול� כי) לג, לא ירמיה( הנביא שאמר מה

 על לקטני� בא שהשפע מחמת, גדול� ועד למקטנ�
 יותר מקבלי� הגדולי� ממילא, גדולי� ידי

 כ"ע, גדול לאור יזכו הקטני� ידי שעל, מהקטני�
 שבראיה כמו, העני" טע� הסביר דעת והחוות. דבריו

, שלפניו במה בקל יכשל למרחוק ישוטט א� חושית
 ששכלו, לתלמיד צרי! כ" על, שכלית בראיה כ" כמו
 מחמת כי וג�. שלפניו במה ומרגיש, ממנו קט"

 ולא יותר ויבי" יראה, לתלמיד רלהסבי שכלו צמצו�
 ואתה שנאמר וזהו :שלו בהקדמה ש� עיי", יכשל
, אלי! ויקחו כ" על, ישראל בני את) ותלמד( תצוה
, ז! זית שמ") טוב לקח) ב, ד משלי( מלשו"( ל! ילמדו

 היינו, שמרי� תערובות בלי וזכה צלולה חכמה הוא
 נר להעלות, התורה למאור כתית. וטעות מכשול בלי

 פרשת ריש שכתבתי מה ועיי". למעלה למעלה תמיד
    :והב"), וג� ה"ד( העולה תורת זאת לאמר' וגו צו

  (ייטב לב)                                                                   

 לי לכה� אות� לקדש לה� תעשה אשר הדבר וזה
" הדבר" בזה דהתחיל לדקדק יש לכאורה. 'וגו

 דהיא" תעשה" אשר אמר כ"ואח, ורדיב דמשמע
. ל"ל לי לכה" אות� לקדש הלשו" כפל ג�. עשיה

 נצב דבר!' ה לעול� ה"זש) א ח"פל ר"שמו( ובמדרש
 אמת שאתה כש� דוד אמר), פט קיט תהלי�( בשמי�
 אמת דבר! כ!, אמת אלקי�' וה) י י ירמיה( שנאמר
 בשמי� תקרי אל, בשמי� נצב דבר!' ה לעול� שנאמר

 א
 שמי� ונעשה גזר שמתחלה כש�, מי�כש אלא
 פי על, רמז ד"ע בזה ל"והנ ':וכו לקדש דברת אתה
 לפרש) תשא' פר( מגדי� נוע� הקדוש בספר דכתב מה

, תשמורו שבתותי את א!) יג לא תשא( הפסוק
 שהצרי! עד שבתותי כתיב מדוע קשה דלכאורה

 ה"בשל ש"מ פי על יוב" הדבר אמנ�. את לכתוב
 מדבר הדיבור דשביתת) מצוה נר פרק שבת מסכת(

 היא שביתותינו שכל אחר, עלינו הוא רבה חובה חול
 כי, מדיבור רק שבת לא והוא, ה"הקב שביתת לזכרו"

 שבת( ל"חז מאמר בזה ופירש, עשה במאמר הכל
 כתב ולזה. ש"עיי, כמעשה שהדיבור מני") ב"ע ט"קי

  :ש"עיי, את שפיר והוצר!, הדיבור בשביל שבתותי
 מקילי" ר"שבעוה לאות" מוסר תוכחת מזה והנה

 חילול לידי באי� ולפעמי�, קודש בשבת בדיבורי�
 צרכיה� לעשות לנכרי בעלמא אמירה י"ע ל"ר שבת

 זהו ובאמת, ועו" לחטא נחשב לא ובעיניה�, וכדומה
 כמו למעלה רוש� עושי� הדיבורי� כי, ל"ר פלילי עו"

) יט לא ויל!( הפסוק לפרש ל"נ ובזה. ממש המעשה
 בני את ולמדה הזאת השירה את לכ� כתבו ועתה

 עשיה שהוא ששימה דהיינו. בפיה� שימה ישראל
 עשיה כמו הוי בפה הדיבור כי, בפיה� תלוי לפעמי�

 כ" ג� לרמז ואפשר. קודש בשבת דהיינו בידי�
 שבועות( שדרשו כמו( הדיבור היינו הדבר וזה, בפסוק

 כמו יפעול), )ב טו ראה( השמיטה דבר וזה) א"ע ט"מ
, אות� ולקדש, ממש עשיה כמו דהיינו, תעשה אשר

 שאמר וזה :לכ� הוא קודש שנקרא בשבת ל"ר

' ה שבדבר עול� מבריאת ל"ר', ה לעול� המדרש
 דהיינו, בשמי� נצב דבר! כי נשמע, נעשו שמי�

 וזהו. בשמי� ונצב כמעשה גדול אד� של דיבור!
 אלא י�בשמ תיקרי אל' וכו דוד אמר המדרש שמפרש
, שמי� ונעשה בדיבור גזר שמתחלה כש�, כשמי�
, ל"כנ בדיבור כ" ג� קודש בשבת ששביתתו וממילא

 האד� צרי! כ" כמו ל"ר, לקדש דברת אתה א
 כ" כמו
 קודש שנקרא קודש שבת ביו� מדיבור נזהר להיות

  )טוב יו� קדושת(                          :לכ� הוא

ונ"ל כי הנה הדלקת  ויקחו וגו'. ואתה תצוה את בנ"י
שהשכינה שורה המנורה הוא עדות לכל באי עול� 

בישראל ולכ" הוצר! להזהיר� לכ! בטר� הקמת 
המשכ", כדי שלא יפקפקו על בניית המשכ" א� תשרה 
בו השכינה, ולכ" הודיע מראש שהוא עתיד לצוותו על 

  יואל) (דבריהדלקת המנורה כדי שיזדרזו לית" נדבת�. 

וי"ל שמ" רומז על  ויקחו אלי� שמ� זית ז� וגו'
התורה, כדאיתא במדרש, מה השמ" הזה אורה 
לעול� א
 דברי תורה אורה לעול�, ולזה אמר כתית 
למאור פי' שצרי! למסור נפשו ולהיות כתית בשביל 
מאור התורה ואמונה הצרופה, וע"ז סיי� ואמר 

הנשמה הקרויה נר ככתוב להעלות נר תמיד, רומז על 
נר ה' נשמת אד�, שנצטוו ישראל למסור נשמותיה� 

  (בר! משה)               תמיד על התורה והאמונה. 

. ובמדרש ואתה הקרב אלי� את אהר� אחי� וגו'
כשאמר הה"ד לולי תורת! שעשעי אז אבדתי בעניי, 

הקב"ה למשה ואתה הקרב אלי! הרע למשה א"ל 
ורה היתה לי ונתייה ל!, ונ"ל עפמ"ש הקב"ה ת

רביה"ק זיע"א שהרע למשה מפני שלעתיד לבא יהיו 
כל שבט לוי כהני�, וכיו" שראה שנתכה" אהר" הבי" 
מזה שעדיי" לא בה זמ" תיקו" השל� עכ"ד, ונ"ל שעל 
זה השיב לו הקב"ה שא� יעסקו בתורה יפטרו מעול 
ל הגלות ולא ישלוט בה� שו� אומה ולשו", שהמקב

עליו עול תורה מעבירי" ממנו עול מלכות וזהו תורה 
שלי היתה ונתתיה ל! וזש"ה לולי תורת! שעשעי אז 
אבדתי בעניי, שלולי התוה"ק היינו משועבדי� תחת 
אומות העול�, אהל עתה שנת" לנו תורת אמת יעמלו 
              ישראל בתורה ולא ישתעבדו תחת שו� אומה ולשו". 

  (שפתי צדק)                                                                 

 לשו" אמר ג�, ואתה אומרו טע� אלי� הקרב ואתה
 אומר� דר! על יתבאר, אלי! תיבת אמר ג�, הקרבה

 אלא, למנה היתה למשה הכהונה כי) יז ג ר"שמו( ל"ז
' ה חרה פעמי� כמה אחר' ה בדבר ללכת שמא" לצד
 אחי! הר"א הלא באומרו, הכהונה מגבירת והסירו בו

 לזה, כ"ע כה" נעשה ועכשיו לוי שהיה פירוש הלוי
 שאני לצד לא פירוש ואתה מעשה בשעת לו אמר
 אהר" את הקרב עצמ! מצד אתה ג� אלא, לבד מצו!

 ל! זה כי, בו חפ� אתה כאלו הדבר ותעשה, במקומ!
', ה לפני פני! העזת אשר על לכפרה קרב" במקו�
 לו וית" הר"א את בהקריב, לכפרת! אלי! ואומרו
  (אוהחה"ק)              :מזה גדול קרב" ל! אי", גדולתו

 האד� דצרי! מזה כתבנו דהנה. לשרת אהר� על והיה
. דבר ובכל באכילה ה" לשמי� כוונותיו כל שיהא
 לשרת רק אהר" על יהיה כהונה שבגדי הכתוב ואמר
 עצמו תלהנא ולא יתבר! הבורא ועבודת לשירת היינו

 היינו הקודש אל בבואו קולו ונשמע זה ידי ועל וכבודו
'. ד לפני. העליוני� בעולמות הקדושה אל כשיעלה

 פירוש ובצאתו. בעולמות וקישור יחוד לעשות יפעול

 ימות ולא. יפעול ממדרגתו קצת ויצא שירד בעת א

 יכול למיתה קרוב שהוא מי אפילו שיפעול פירוש
 רפואה לו להמציא פילתובת ממיתה להצילו הצדיק
  (נוע� אלימל!)            :אמ" וחיי�

 במקו� כתבתי, האפוד את ועשו' וגו הזהב את יקחו וה�
 בלשו" ועשו אלא האפוד את ויעשו אמר לא ה"הקב אחר

 די יביאו לא ואולי לבו בידבנו הדבר דתלה משו� הבטחה
' יהי הזהב את יקחו וה� ה"הקב הבטיח� מ"מ, המלאכה

 לא א! ויתרבה יתבר! כי האפוד את ועשו פ"ועכ' הישי כמה
, העבודה מדי להביא הע� מרבי� כי' ה לברכת צריכי�' הי

 שערי� מאה שהוא הפסידו לא' ה ברכת מ"מ ונראה
 שערי� מאה ההיא בשנה יצחק וימצא ביצחק כדמצינו(

 לפי עולה אדני� למאה ככר מאת נמצאת') ה ויברכיהו
 כס
 ככר אלפי� עשרת הואש מאה פעמי� מאה' ה ברכת
  להחת"ס) –(תורת משה        :ככה לשקול המ" רצה ה"ומשו

 י"בנ מתו�' וגו אחי� אהר� את אלי� הקרב ואתה
 ושכנתי מקדש לי ועשו) ח, כה שמות( כתיב דהנה

 ראשונה בא הכל אמנ� כי. בתוכו' נא לא למה בתוכ�
 וכתיב אליו וחוזרי� ד"מ באי� כ"ואח נ"מ' בבחי

 הלב נדבת ל"ר לבו ידבנו אשר איש כל מאת) ב ש�(
 של הטובות מרצונות נעשה המשכ" כ" כי הטוב ורצו"

 לפי זכה א"וכאו שבשמי� לאביה� לב� שנדבו י"בנ
 למעלה וזה חצר של למעלה זה' לה נ"במס מדריגתו

 ש� דלתתא באתערותא והנה. ק"לק וזה היכל של
 "ה הלב מ" היוצאי� דברי� כי דלעילא אתערותא

 שנאמר וזה. ל"כנ מלמעלה עצמו הלב אל נכנסי�
 של ורצונות וכוונת הלב פנימיות בתו! בתוכ� ושכנתי

 ארו") ב, לה סוטה( כמו השכינה גילוי התעורר י"בנ
 משל גדלהו) א, יח יומא( באהר" וכ" נושאיו את נושא
' יהי ואז עליו לבב� בתו! ברצונ� יסכימו ל"ר אחיו
 אלי! הקרב וזהו י"בנ על כפרל לי ולכהנו לקדשו יכול
 שב אלי! וזה. ל"כנ ישראל בני מתו! אחי! אהר" את
' ה צוה אשר ככל) מב, לט שמות( כתיב כ" כי משה אל
 י"בנ של הדעת הוא משה י"ע הול! הכל כי משה ביד
 ולכ" דרא בכל' אתפשטותי משה י"ע הכל עתה ג�

 למענכ� בי התעבר' וה) כו, ג דברי�( נאמר כאשר
 ויקחו וזהו. למשה לשמה י"ע שב הכל לכ" עיבור' בחי

 הזכה המצוה ל"ר' שמרי בלי ז! זית שמ" אלי!
  (תפארת שלמה)         :אלי! ישוב שמרי� בלי' והטהור

נ"ל מ"ש ויקחו ולא ויתנו, אלי� שמ� זית ז�. ויקחו 
כי כתבו בספה"ק ששמ" רומז על חכמת התורה, ובא 

ינת לקיחה, הכתוב להזהיר שיעסקו בתורה בבח
תורה כדבר הקנוי  דברילחזור הרבה על הלימוד שאז 

ולקוח אצל האד�, שאינו נאבד ממנו ואי" תלמודו 
 (עטרת יהושע)                              משתכח.

, תצוה' בפ תמיד חל אדר' לז טע� י"נ הוא אמר הרב' ב
 נזכר לא מספר! נא מחני משה שאמר בשביל דאיתא

 ואמר, תצוה' בפ מיתתו יו� חל ולכ! תצוה' בפ שמו
 אמרי( :ראשו" באדר הוא שעיקר משמע שמזה י"נ הוא

  )ומועדי� שבת '  ד שער '  פנחס

  ברכת הנהני�
דל ומעלת וסגולת המבר� ברכת הנהני� בכוונה וגודל גו

  פג� ועונשו של המזלזל בה�

 וברו� הוא ברו� הבורא את חושבי� שאינ� רגע וכל
 וכל מדעתכ� אל תפנו ואל תדבק ובו' כו עוברי� שמו

 הכל על א! .בכוונה הנהני� ברכת בביטול בזה כיוצא
 הטוב רצונו לעשות מה יעבור והלאה הוה דהוה מה

 מלשנוא ולמנוע מאוד מוכיחי� ולאהוב. בשמחה
 ואהבה שלו� אוהב שהוא הוא ברו! הבורא לכבוד
  )מלובלי" מהחוזה הנהגות ' צדיקי� הנהגות( :וריעות

  ניצוצות
ָבִרי�  ֵה� ּדְ ֶ ש� ְבֵרי מּוָסְרָ� ֲאִפּלּו ּכְ ֹמַ� ּדִ ְ ֲאִני מּוָכ� ִלש�

ָמטּוָתא, לֹ  ָפִני� ֲחמּוצֹות"ֲחִריִפי�, ֲאָבל ּבְ א ּבְ
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מספרי דבי רב  אור הדברי�בי
  ספה"ק דברי יואל

רשה טע� נחמד למה לא נזכר משה רבינו דייקא בפ
זו, הא� משרע"ה יהיה לעת"ל מל� המשיח, והלא 

  משרע"ה היה משבט לוי?
אפ(ל בטע� שלא נזכר משרע))ה בפרשה זו דייקא 

בהקד� לבאר  יל בדרוש הקדו� קושיא ב))ע(עיי" ל

דברי הפסיקתא (הובא ביקו))ש רמז שע(ו) ואתה 

ר משה לפני הקב))ה רבש(ע מתצוה את בני ישראל, א

אתה מצוני אלא על ישראל בלבד  מע) אומות של! אי

ו), מפני שהמליכוני כא(ל מפני שה� דבוקי� בי ו 'וכו

עליה� בי� ואמרו ה) ימלו! לעול� ועד עכ(ד 

הפסיקתא, והוא תמוה דמשרע(ה רעיא מהימנא 

דישראל, והי) הסרסור בי" ישראל לאבינו שבשמי� 

ללמד זכות עליה� תמיד, ומדוע עכשיו השתדל 

שיהי) ג� לה� חלק בטובה ע� בשביל האומה))ע 

ישראל, ג� מדוע בפרשה זו דייקא, ועוד הרי האומות 

לא רצו לקבל את התורה, ומדוע השתדל משרע(ה 

 לצוות� במצות התורה אשר מיאנו ה�.

ויתבאר בהקד� דברי האוהחה(ק בר(פ זו וז(ל 

' זוהר סובדר! רמז יתבאר הכתוב ע(ד מאמר הובא ב

א+ נגאלו ממנו בזכות כל  חדש כי ד) גליות של ישראל

אחד, גלות הראשו� נגאלו בזכות אאע++ה, ב+ נגאלו 

 בזכות יצחק אבינו, ג+ בזכות יעקב, והד+ תלוי בזכות

שאי� עוסקי�  כי כל עוד הגלות נתאר�   ולזה משה,

בתורה ובמצות, אי� משה חפ$ לגאול ע� בטלני� מ� 

וזה הוא שרמז הכתוב כא" באומרו אתה  התורה

בני ישראל וכו) וע(ד אמרז(ל אי" צו אלא  תצוה את

מלכות, כי הוא ימלו! עלינו לעתיד, ותנאי הוא הדבר 

 עה(פ ויחי ובפ) שיעסקו ישראל בתורה וכו' עיי(ש,

האוהחה(ק הלא ידעת דברי הזוה(ק  כתב אוסרי לגפ"

 יגאל הוא אבותינו   את גאל כי משה הוא הגואל אשר

 שיהי) הוא שהי) לגבול� דכתיב מה וישיב בני� אותנו

ר(ת משה, ולא יקשה בעיני! דבר זה וכו) הלא מל! 

המשיח משבט יהודה, מזרעו של דוד המל! ע))ה, וי(א 

דוד עצמו מל! המשיח דכתיב ועבדי דוד מל! עליה� 

כמשמעו, וא(כ האי! אנו אומרי� שהוא משה הבא 

משבט לוי, יש ל! לדעת כי בחי) משרע))ה היא כלולה 

) רבוא היו ענפי�, וענ
 סל, כי כל השבטי ישרא במי(

ולעתיד לבוא תתגלה שבטו של דוד במשה היא וכו), 

בעול� שורש המלכות שבמשה שהוא עצמו מל� 

ואפשר  המשיח והוא דוד והוא ינו� ושילה עכלה,ק,

שבאתגליא יהי) שמו דוד כי הוא אשר זכה לכתר 

מלכות, וכמ))ש האור החיי� הקדוש, ולעתיד יהי) ש� 

באתכסיא, ולפי שהי) הכרח שיתקיימו  העל�משה ב

� חכ תדברי משה רבינו ע))ה שאמר מחני נא וקלל

פ) זו לרמוז על ב אפי) על תנאי באה, ע(כ נתקיימה

 ד.תיבחי) הע

ובזה יתבאר דברי הפסיקתא הנ(ל, בהקד� מ))ד 

י (פ) צ(ח סי) ט)) א))ר חני" אי" ישראל חבמד(ר פ) וי

ח לעתיד לבוא, צריכי" לתלמודו של מל! המשי

ידרושו לא ישראל, א))כ  �שנאמר (ישעי) י(א) אליו גוי

למה מל! המשיח בא ומה הוא בא לעשות, לכנס 

גליותיה" של ישראל ולית" לה� שלשי� מצות (פי) 

לאוה))ע), ומבואר בדרז(ל שלעת(ל ילמדו ישראל 

תורה מפי הקב))ה ואומה))ע מפי מל! המשיח, ומעתה 

 רמוז הכתוב ואתה תצוה אתלפי(ד האוהחה(ק כי י

המשיח,  ביאת אחר המקוה זמ" בני ישראל על

המשיח, אמנ�  מל! יהי) עלינו והוא שמשרע))ה ימלו!

" לתלמודו של מל! בזמ" ההוא לא יהיו ישראל צריכי

ידרושו כמבואר בפסוקי�,  �יוהמשיח, ואליו ג

שיבואו האומה(ע וירצו לקבל עליה� עומ(ש וילמד� 

צות. וז(ש בפסיקתא אמר משה לפני מל! המשיח ל) מ

 על  וני אלאצאתה מ הקב))ה מע) אומות של! אי

 בני ישראל, דלפי בחי) צוה אתת התוא שנא) ישראל

הכתוב, לא יהי) הציווי לבנ(י כי  ירמוז שעלי) העתיד

לא יצטרכו אלי) כנ))ל, והשיב לו הקב))ה מפני שה� 

ו), וא
 דבוקי� בי וכו) מפני שהמליכוני עליה� בי� וכ

שהציווי יהי) לאומה(ע, מ(מ השפעת הדיבור יהי) 

י�, וע(כ יאתה לה� בשביל ישראל, כי ה� המליכוני ב

א ואתה תצוה את בני ישראל, כי כל ז"הכבוד הזה, ול

ורה לישראל ניתנו, וה� קבלוהו עליה� תהציוויי� שב

בסיני, וכמ))ש היפ(ת דהמצות אלו שילמוד מל! 

חודשות, רק ה" מאשר המשיח לאומה))ע אינ" מ

מפורשות כבר לישראל וילמד� לאומה(ע, כי ישראל 

לא יהיו צריכי" להצטוות כי כבר ישיגוהו וא(ש דברי 

 רסח) '(דברי יואל רסז  הפסיקתא.
  

  במשנתו של רבינו הק'דורינו  מצב
  בספרי דבי רב "דברי יואל"

בזה שאי� אנו מתדמי� לאוה"ע בזה נזכה להגאולה 
  שלימה

צוה את בני ישראל ויקחו אלי! שמ" זית ז! אתה תו

כתית למאור וגו), יש לדקדק באומרו ויקחו דהול(ל 

 ויתנו, ג� מ(ש אלי! צ(ב.

ב) במדרש רבה (פרשה ל(ו סי) א)) ואתה תצוה 

הה(ד (ירמי) י(א) זית רענ" יפה פרי תואר קרא ה) 

שמ! וכי לא נקרא ישראל אלא כזית הזה בלבד וכו), 

ד שהוא באילנו מגרגרי" אותו, עה אלא מה הזית הז

ואח(כ מורידי" אוחו מ" הזית ונחבט, ומשחובטי" 

(כ חבמטח", וא אותו מעלי" אותו לגת ונותני" אות"

(כ מקיפי" אות" בהבלי� ומביאי� חטוחני" אות" וא

(כ נותני" את שומנ", כ! ישראל באי" חאבני� וא

ובטי" אות� ממקו� למקו� חובדי כוכבי� וע

ושי" תשובה והקב))ה ע, ואח(כ ו'ות" וכוחובשי� א

, הוי זית רענ" יפה פרי תואר, ד(א מה ו'עונה לה� וכ

ראה ירמי) למשול אבותינו כזית, אלא כל המשקי" 

מתערבי� זה בזה, והשמ" אינו מתערב אלא עומד, כ! 

, ד(א כל ו'ישראל אינ� מתערבי� ע� העכו(� וכ

ו" המשקי� אד� מערב בה� ואינו יודע איזה תחת

ואיזה עליו", אבל השמ" אפילו אתה מערבו בכל 

המשקי" שבעול� הוא נתו" למעלה מה", כ! אבותינו 

בשעה שהיו עושי� רצונו של מקו� נצבי� למעלה מ" 

העכו(�, שנאמר (דברי� כ(ח) ונתנ! ה) אלקי! עליו", 

הוי זית רענ" יפה פרי תואר עכ(ד המדרש וצ(ב קישור 

 דרשות אלו להכא.

זש))ה (שיר ד))  ו'תנחומא ואתה תצוה וגג) במדרש 

מה יונה זו, כל  הנ! יפה רעיתי הנ! יפה עיני! יוני�,

העופות כשה" נשחטי" ה" מפרכסי", אבל היונה זו 

פושטת צוארה, כ! אי" אומה בעול� נהרגת על 

קדושת שמו ומוסרת עצמה להריגה אלא ישראל שנא) 

מדרש (תהלי� מ(ד) כי עלי! הורגנו כל היו� עכ(ד ה

 וצ(ב הקישור.

ולבאר העני" נקדי� דברי בעה(ט כתית למאור, 

כתית רמז ת,י ת,כ שני� הי+ נוהג הדלקת המנורה, 

וק(ז הישמח  היינו ב+ המקדשי� שעמדו כ,כ שני�,

משה הקשה דעיקר חסר היינו הדלקת בית השלישי 

שיבנה ב(ב, והארי! בהקדמה נפלאה לבאר עפ(י משל 

ו הכנה לקבל אור קדושת דהב) מקדשות שנחרבו הי

ית לרמז תהבית השלישי עיי(ש, ובא הרמז במלת כ

שיכתתו ויחרבו אלו המקדשי�, וכ(ז הכנה להעלות 

נר תמיד בבית השלישי שיהי) נצחי ותמידי עכ(ד ז(ל, 

ובאמת בחינה זו מבוארת במדרש רבינו בחיי וז(ל 

במדרש כתית זה מקדש ראשו" שעמד ת(י שני�, 

ה, והמדרש הזה ירמוז לשני מקדש שני ת(כ שנ

מקדשי�, והי) ראוי לרמוז ג� השלישי העתיד, אבל 

יתכ" לומר כי המדרש הזה אפשר שירמוז על 

המקדשי� שיהי) זמנ� קצוב, ולפי ששניה� עתידי� 

נאמר הרמז בשניה�  ליחרב ולהיות� מרמס, לכ!

, אבל הבית סבלשו" כתית שהוא לשו" כתישה ומרמ

מלת למאור וכו) בנה נרמז ו), הכהשלישי העתיד ו

והוא הבטחה לחזרת השכינה והוא שאמר דוד 

המע(ה ה) אורי וישעי וכו), ולפי שאי" זמ" לעמידת 

בנינו, אבל הוא עומד לעד לעול�, לכ! אמר להעלות 

נר תמיד, כלומר כי מעלתו תמידית ושוב אינה פוסקת 

 עכ(ל.

ואפ(ל עוד ברמז הכתוב עפי(ד המדרש הנ(ל, למה 

ישראל לזית וכו), ויתבאר עפימ))ד במד(ר (ר(פ  נמשלו

היינו ערלי� או  �אמר משה רבו� העולמי� אמטות) 

עובדי עבודת כוכבי� או כופרי מצות לא היו שונאי� 

אותנו, ואינ� רודפי� אחרינו, אלא בשביל תורה ומצות 

נמצא עכ(ד המדרש,  שנתת לנו, הלכ� הנקמה של�

ת ונבדלי� מה� דע,י שאי� ישראל מתערבי� באומו

וממעשיה�, ע,כ סובלי� מה� עול גליות, אמנ� זהו 

הצלת�, ובזכות זה יהיו נגאלי�, ג� דהגלות צור� 

ובזכות שסובלי� ישראל עול כמ))ש השלה(ק,  הגאולה

נמצא הגלות ואינ� דוחקי� את הק$ יזכו אל הגאולה, 

דכל הג) פירושי� שבמדרש הא בהא תליי", מה השמ" 

כ� ישראל אי� מתערבי� ע� עכו,�, ), מתערב וכו ואינ

 נמשלוומה,ט האומה,ע חובטי� אות� וחובשי� אות� ו

לזית שמוציא שמנו ע,י כתישה, כ� ישראל ע,י 

הגלות באי� לידי תשובה והקב,ה עונה לה�,  ייסור

יזכו לגאולה ויתעלו למעלה מכל האומות,  זועי,

נתו� למעלה מכל המשקי�, כ�  השמ� שהוא ו�כדמי

בשעה שעושי� רצונו של מקו� נצבי� למעלה  לישרא

ות  הגל העכו,�, נמצא שרמז הכתוב כא� בחי+ מ�

ל זה אפ,בוהגאולה, שע,ש זה נמשלו ישראל לזית, ו

 יתרמז הכתוב כתית למאור להעלות נר תמיד, כת

 נורומז על החורב� והגלות כדברי המדרש הובא ברבי

לו בחיי, ג� כתית הוא לשו� כתישה, וישראל נמש

 "ילזית שאינו מוציא שמנו אלא ע,י כתישה וע בזה

 דכו למאור להעלות נר תמייזשסובלי� עול הגליות 

 מעלתולהשפעת אורו ית+ ולבני� המקוה שתהי+ 

 תמידית ונצחי.

(בקושיא ג)) זש(ה  ומא הנ(לחובזה נבי" דברי התנ

 ותהנ! יפה רעיתי עיני! יוני�, מה יונה זו פושט

ל קדושת עמ� להריגה צסרי" עצוארה, כ! ישראל מו

למאור  תיתי) זו נרמז במאמה(כ כבחשמו ית), ו

כדמיו" הזית שמוציא שמנו ע(י הכתישה, ובזכות זה 

 יתעלו ישראל ויזכו אל הגאולה וא(ש הקישור.

ג� מצינו בנבואת זכרי) (זכרי) ד)) שתרמוז המנורה 

על בני" השלישי ובחי) גאולה העתידה, ואמר הנביא 

נה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה ראיתי וה

עה ושבעה מוצקות לנרות אשר על בנרותי) עלי) ש

ראשה, ושני� זתי� עליה אחד מימי" הגלה ואחד על 

שמאלה ואע" ואומר וגו) מה אלה אדוני ויע" המלא! 

הדובר בי ויאמר אלי הלא ידעת מה המה אלה ואומר 

זרובבל  לא אדוני ויע" ויאמר אלי לאמר זה דבר ה) אל

לאמר לא בחיל ולא בכח כי א� ברוחי אמר ה) צבאות 

פרש,י שבעה ושבעה מוצקות כל נר ונר באי� שבעה (

צנורות קטני� שהשמ� זב מ� הגולה דר� אות� 

מוצקות לכל נר ונר, ושני� זתי� עלי+ אצלה שני 

אילנות שהזתי� גדילי� בה� אחד מימי� הגולה 

נמסקי�  , מה אלה אדוני, מה זה כהזתי�ו'וכ

מאליה� והשמ� בא אל הנרות מאליו, זה דבר ה+ אל 

זרובבל זה סימ� ל� להבטיח את זרובבל כש� 

שהזתי� והשמ� הזה נגמר מאליו ככל דבריו, כ� לא 

ני� ביתי, כי א� בבחיל ולא בכח שבכ� תעשו את 

לא תצטרכו לעזרת ברוחי, אני את� את רוחי וגו+ ו

 יו מה שני הזתי�. ואע" ואומר אל)עכ(ל רשיז(ל אד�

) ויאמר אלה וגוהאלה על ימי" המנורה ועל שמאלה 

, (פירש(י �שני בני היצהר העומדי� על אדו" כל האר

 שני בני היצהר קר" כהונה ומלכות כנמשחי� בשמ"

קש מלפניו לבהמשחה העומדי� על אדו" כל האר� 

טוב  להחזיר את גדולת�, עוד פי) שני בני היצהר יצר

(ל), רה עכ(ל רשיזהתולטוב בזכות  ויצר הרע מתהפ!

גאולה העתידה שלא  עלועד,ז פי+ המצודות שירמוז 

יכת נרות המנורה לערתהי+ בכח זרוע אד� דומה 

את הנרות  עור� אד�שהי+ נעשה מאליו מבלי טורח 

בני� הבית בלא כח  יעשהומציק בה� את השמ� כ� 

אד� אלא ברוח ה+ וברצונו ית+, אלה שני בני היצהר, 

אשר ימשחו בשמ�  גדול+ל המל� המשיח וכה� ר+

נה גדולה, העומדי� על לכהוה זה למלכות וזה חהמש

-� להחזיר הממשלה רחמיאדו� כל האר$ לבקש 

הזתי� והמשכת  לבית ישראל, ובמעשה דריכת

השמ� מעצמו ירמוז שיחזור הממשלה לא בחיל ולא 

בכח כי א� ברוחו ע,כ, מבואר דפרשת המנורה 

לה העתידה ובני� המקו+ שלא יבואו רומזת על גאו

 באמצעות עזרת אד� כ,א ברוח ה+ וברצונו ית,ש.

ובזה יוב" משה(כ ויקחו אלי! ולא אמר ויתנו, כי 

לא תהי) בעזרת בנ(א כלל כ))א בהשפעה מ" השמי�, 

וישראל יהיו המקבלי� לא הנותני�, ואמר אלי� 

ירמוז על משרע++ה כי בזכותו ובזכות התורה יגאלו 

כמ(ש האוהחה(ק עה(פ ויקחו  אל בגלות האחרו�ישר

אלי! בש� זו(ח עיי(ש, ובזה אפ(ל אמר� ז(ל 

(במדבר רבה פ) ט(ו סי) ד)) נתקשה משה במעשה 

המנורה וכו) א(ל הקב))ה טול ככר זהב והשליכו לאור 

וירמוז לדרכינו כי השיג וכו) והיא מעצמה נעשית, 

ה קא דגלותא בתראה, ונתקשה במעשחמשרע++ה דו

המנורה היינו בחי+ הגאולה הנרמז בה, אי� יזכו 

ישראל להתרומ� מתו� שפלות נוראה כזו, הראה לו 

לי פעולה בהקב++ה שתהי+ נעשית מאלי+ מ� השמי� 

  ערה) –(דברי יואל רעג  גשמית מעשה ידי אד�.



  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

 "די ביטערע לאגע פו� די ילדי תימ�"

  ...אטעווע�רחרדישע עסקני� פרובירע� צו או� קורצ� פו� פריער: 
  

 20די באשרייבונג וואס ווערט דא געברענגט רעדט זי� בשעת הקמת המדינה או� באמערקונג: [
 ]יאר שפעטער

 ס קבר!...'יונרואידע� געפירט צו קושע� ב� ג רתימנ+ע

י! נישט פארשווייגע" דע� שענדליכע" אקט וואס מ)האט געטא" ומע" טאר א
מע" האט  ישראל מיט דריי יאר צוריק.מיט א גרופע תימנ)ער אידע" אי" מדינת 

געקומענע (עולי�(, או" מ)האט זיי  גענומע" עטליכע צוואנציג אידע" פו" תימ", ניי
ייסע" האפגעפירט קיי" שדה בוקר צו� קבר פו" ב" גוריו", או" דארט האט מע" זיי גע

איבער אידע"  אפגעבע" כבוד או" קושע" דע� קבר פו" ראש הכופרי� ב" גוריו" שר(י!.
גאר דער וועלט זענע" געווארע" אויפגעברויזט או" אויפגעטרייסעלט פו" דער מעשה 

תימנ)ער אידע", וואס מ)האט נישט לאנג צוריק געברענגט אי" דער  20נבלה, צו נעמע" 
פיאות או"  אוי
 זי! די בארד או" ' דערווייל  ' מדינה, או" וועלכע האבע" נא! געהאט 

ע� דדי (סימני�( פו" א איד, או" ברענגע" זיי קיי" שדה בוקר צו קושע" דע� קבר פו" 
אזא פרע! רייצע" זי! מיט די  כל השומע זאת תסמר שערות ראשו! ' ראש הכופרי�! 

געפילע" פו" יעדע" איד וואס האט אי" זי! אפילו נאר א טראפע" רגש פו" אידישקייט, 
געטא"? וואס איז געווע" די כוונה פו" די  ספארוואס האבע" זיי דא אומדערהערט.איז 

איידעל" או" הייליגע"  "מסיתי� ומדיחי� צו ברענגע" כשר)ע תמימות)דיגע אידע", מיט
טראדיציאנעלע" תימנ)ער לבוש, אז זיי זאלע" אפגעבע" כבוד פאר זייער ראש דער 

לט באצוועקע" דערמיט? או" נא! ברענגע" האבע" זיי געווא סמייסד המדינה? ווא
די דאזיגע גרויליגע סצענע, ווי  ""דערצו פאטאגראפיסטע" אז זיי זאלע" (פאראייביגע

פרומע אידע" מיט בערד או" פיאות גיבע" אפ כבוד פאר)" גרינדער פו" דער מדינה, או" 
די כוונה  ימ"?זיי קענע" נישט פארגעסע" וואס ער, ב" גוריו", האט געטא" צו� יהדות ת

או" אזוי אוי! פו" אלע  ' איז געווע" צו ווייזע" פאר דער וועלט, אז די אידע" פו" תימ", 
האלטע" ב" גוריונ)ע" פארגעטערט, או" קענע" נישט פארגעסע" דע�  ' אנדערע מדינות, 

(גרויסע" מנהיג( וואס האט אויפגעשטעלט די אידישע מדינה, או" מע" ווייזט אי� 
אוי! ארויס דע� גרעסטע" רעספעקט. או" אוי! צו ווייזע" פאר דער וועלט נא! היינט 

אז אפילו ביי די פרומע אידע" איז ב" גוריו" פארגעטערט או" געעהרט. אז אפילו 
או" פאר דע� האט מע"  צו אי� די גרעסטע הערצה! סזע" ארוייפרומע אידע" ווי

צוואנציג תימנ)נער  טויט" זיי" געברענגט אהי", צו� קבר פו" ב" גוריו", אי" טאג פו
געוויזע" מיט בילדער אי" דער פרעסע, ווי ווייט פארגעטערט  סאידע", או" מ)האט ע

או" לדוגמא די תימנ)ער  או" פארעהרט ב" גוריו" איז אי" אלע אידישע הערצער,
או" קיי" גרעסער רשעות פו" דע�! דאס איז א גרעסערע ערמה  י"נישטא קי אידע"!

מיר אלע ווייסע" ליידער די (גרויסע  נידערטרעכטיגקייט פו" ערגסטע" סארט.
פו" דע� מייסד המדינה דער ראש הכופרי� פאר די אידע" פו" תימ",  ""פארדינסטע

או" פאר די אידע" פו" אנדערע מדינות אי" אלגעמיי". קיינער קע" זי! נישט 
טע" מיט אי� אי" פרט פו" העברה על הדת! קיינער האט נישט באוויזע" מיט פארמעס

אזויפיל אכזריות אויסצורייסע" תורה או" אמונה פו" אזויפיל אידישע הערצער אי" 
קבר מ)האט  סאזא קורצער צייט ווי דער ראש הכופרי� ב" גוריו" שר(י, צו וועמענ

שע" זיי" קבר או" זאלע" אי� אפגעבע" געפירט דוקא אידע" פו" תימ" אז זיי זאלע" קו
די עקירת הדת וואס דער דאזיגער ראש הכופרי� האט געפירט איז נישט  כבוד...

געווע" קיי" דיעבד)יגע. דאס איז געווע" א גענוי אויסגערעכענטע! דאס איז געווע" א 
י� ווע" ב" גוריו", או" די אלע וואס זענע" געווע" מיט א סו
 מעשה במחשבה תחילה.

בעצה אחת אי" זייער שטרעבונג פו" עקירת הדת, האט באשלאסע" אויסצוליידיגע" 
דע� גלות תימ" או" אריבערברענגע" די אידע" פו" תימ" קיי" מדינת ישראל, איז זיי" 
ציל נישט געווע" צו ראטעווע" די אידע" פו" תימ" פו" זייער שווערער או" ביטערער 

אז די תימנ)ער אידע" זאלע" קענע" פארזעצע" אי"  לאגע אי" תימ", או" אודאי נישט
שטייגער. נאר להיפ! דערפו".  סמדינת ישראל זייער אלטע" ערליכע" אידישע" לעבענ

דער ציל איז געווע" צו נעמע" די ערליכע או" תמימות)דיגע תימנ)ער אידע", וועלכע 
דישקייט, או" האבע" טויזענטער יארע" מיט מסירות נפש ממש אנגעהאלטע" זייער אי

אריבערפירע" זיי אי" דער ציוניסטישער מדינה, וואו מ)זאל זיי מאכע" אויס אידע". 
דאס איז געווע" זייער ציל או"  אויס אידע" נאמני� ותמימי� שומרי תורה ומצוות.

ליידער. פו" דע� יהדות  סכוונה, או" דאס האבע" זיי דורכגעפירט. ווי מיר ווייסע" ע
" המפוארה, פו" די צענדליגער טויזענטער ערליכע תימנ)ער אידע" זענע" געבליבע" תימ

בודדי� ממש, געציילטע וואס בדר! פלא זענע" זיי ניצל געווארע" פו" די הענט פו" די 
רשעי�, או" די דאזיגע יחידי� קלאמער" זי! נא! אי" תורה או" אמונה. די איבעריגע 

או"  פיסק פו" לייב, אי" דע� לוע האריות והכפירה! זענע" נעבע! אריינגעפאלע" אי"
געטא"? נישט קיי" אנדערער ווי ב" גוריו", דער צו וועמע" מע" האט  סווער האט דא

געקומענע אידע" פו" תימ", אז זיי זאלע" אי� אפגעבע" כבוד או" קושע"  געפירט ניי
ע� פו� תימ� געדארפט ווע� וועלט וואלט געווע� וועלט, וואלטע� די איד זיי" שטיי".

ווארפע� שטיינער אוי1 זיי� קבר, והיו סוקלי� את קברו... אנשטאט דע� האט מע� 
אהי� געפירט צוויי מניני� תמימות+דיגע תימנ+ער אידע� או� מ+האט זיי גאר 

איז א קלארער באווייז אוי
 זייערע רשעות)דיגע  סדא געהייסע� קושע� זיי� שטיי�...
זיי באנוצע" זי! שטענדיג צו פארפירע" דערמיט די וועלט. פו"  סתחבולות מיט ווא

איי" זייט נעמע" זיי ערליכע אידע" או" ליידיגע" זיי אויס פו" יעדע" ברעקל תורה או" 
אמונה פו" אידישע  סאכזריות רייסע" זיי אוי סאידישקייט. מיט דער גרעסטער מא

הדת. או" פו" דער צווייטער זייט הערצער, או" נייטע" מיט געוואלד עובר צו זיי" על 
ווילע" זיי ווייזע" פאר די וועלט אז אפילו ערליכע אידע" זענע" אוי! פול מיט לויב או" 

שטריימל דאס זעלבע טוע� זיי היינט אוי� נאר מיט א [ אנערקענונג פאר זייערע מנהיגי�.
ספאדיק, או� א הוט, ליידער שעמע� זיי זי� שוי� מיט א ברי� שמיה טאוול, מיט א שיר מיט א 

וועט נעבע!  סע סווא ]י"ע געזאגט אוי1 דע�...השירי� טאוול... וואס וואלט רבינו הקדוש ז
מ)האט געפירט קיי" שדה בוקר, קע" מע"  סווערע" פו" די צוואנציג תימנ)ער אידע" ווא

זאל פו" זיי  סזיי". זאל דער אייבערשטער נישט דערלאזע" אז עזי! לייכט משער 
תימנ)ער עולי�  ס)איז ליידער געווארע" פו" די אנדערע טויזענטער סווא סווערע" דא

וואס מ)האט געברענגט קיי" מדינת ישראל, או" מ)האט זיי אוי
 אזא אכזריות)דיגע" 
די אמאליגע ערליכע או" בא)חנ)טע תימנ)ער  אופ" מעביר געווע" על דת� ועל אמונת�.

אידע" איז היינט מער נישט צו זע". אויב מע" זעט זיי ערגע� וואו אי" די חרדישע 
שכונות, איז דאס ממש נאר אחד מעיר ושני� ממשפחה. זעלטע" ווע" טרעפט מע" 
 נא! היינט א תימנ)ער איד מיט)" זעלבע" לבוש, מיט דער זעלבער צורה ווי אמאל.
ליידער פארקערט זעט מע" יא. מע" זעט די אמאליגע תימנ)ער אי" אלע נידעריגע או" 

די תימנ)ער אידע"  שפל)דיגע מקומות, ה" אי" דער מדינה גופא, ה" אי" חו� לאר�.
ווערע" גענוצט אוי
 פארוויילונגע". תימנ)ער אידע" זענע" געווארע" זינגער או" טענצער 

מאליגע ערליכע או" צניעות)דיגע תימנ)ער טעכטער ווער" . אסצו פארוויילע" הולטאיע
דער עלטערער דור פו" די  גענוצט אוי
 פארשייטע או" פריצות)דיגע פארוויילונגע".

תימנ)ער אידע" קלאגע" או" וויינע" נעבע! אוי
 דע� וואס ס)איז ליידער געווארע" פו" 
מקויי� געווארע" ביי זיי די  איז ליידער סזייערע קינדער, פו" די זי" או" טעכטער. ע

                 תוכחה בני! ובנותי! נתוני� לע� אחר. או" זיי קענע" זי! נעבע! גארנישט העלפע".
  ומט אי"הפארזעצונג ק                                                                                             

  עניני� שוני� בפרשה
  בעניני טבילה במקוה

  .הגו1 כל טבילת זו ורחצת פירש' ד כט בפרשתינוהק'  י"רשב

 אצל שהיו ישראל מחכמי שקבלתי פי על חסדיו וברוב ברחמיו בזה' ה חנני והנה
 ליכלו! מכל המטונפות ישראל נשמות לטהר יכולי� ה� הדור שגדולי ה"זללה ז"אא

 אמרתי זה פי ועל, התשובה עקרי כל תלוי ובה� ליצל" רחמנא עבירות זוהמת טומאת
 מקוה' א טהרה מיני' ג סידר שבכא�' ה ישראל מקוה) ג"י, ז"י ירמיה( בפסוק רמז

 יש הוא ישראל בבחינת גדולה במדריגה שהוא מי היינו ישראל' ב, טומאה מכל מטהר
 כי ל"ז �"הרמב פירוש שמטהר מקוה עני� כי ל"כנ לטהר מקוה בחינת כ" ג� לו

 מכבסי� הבגד כתמי בשלמא במקוה טבילה רוחניות לטומאה מועיל אי� לכאורה
 כיו� ל"ז �"הרמב ותיר$, אתדכי במה רוחניות טומאה אבל הליכלו� להעביר במי�
 ישראל בבחינת שהוא מי וכ� אתדכי מיד ודעת בחכמה ששורשו החסד במימי שבא

 מקו� כל כי הגמור המטהר הוא' ה וכ"' ג, טומאה מכל לטהר יכול שלו ודעת בחכמה
 ל"ז כמאמר� שמטהר הכנסת בית כמו מטוהר ההוא המקו� ש� שורה ה"שהקב

 ישראל מקוה הפסוק כל רמז לומר ואפשר', וכו לנחלי� אהלי� עני" מה.) ז"ט ברכות(
 ממדריגה הול! אזי שלימה בתשובה ושב עצמו כשמטהר והנה תשובה הבעל על' ה

 הראשו" אד� כמו כי קומתו שנזק
 קומה אותיות היינו מקוה בתחלה למדריגה
 כ! ואחר שלימה קומה ונעשה קומתו ניתוס
 בתשובה וכששב קומתו נכפפה כשחטא
 נרגש אינו' הא ידוע כי ד� בבחינת היה עתה שעד אד� בחינת שנעשה היינו ישראל
 ממנו נעל� עול� של שאלופו מחמת נרגשת אינו' והא חט אותיות רק חטא במבטת
 ונעשה לד�' א נחבר עול� של לאלופו עצמו והתחבר בתשובה כששב אבל החטא בשעת
 ש� במילוי אד� מספר ה"ב ה"הוי לש� מרכבה שיהיה היינו' ה זכה כ! ואחר אד�

  )וטהרה ה"ד תזריע '  אפרי� מחנה דגל. (ה"מ

. התפלה לפני ק"בש ובפרט, התפלה לפני יטבול איש שכל מאד הקפיד והרב
 חילק שלחנו עריכת ובעת, בשבת עצמו את טבל ולא אחד אבר! אצלו היה אחת ופע�
 סגולה היא ששיריי� הג�, ואמר. נת" לא אבר! ולאותו, המסובי� לכל שיריי� הרב

 אצל שנמצא י"מכת הובא[ :יותר מועילה במקוה טבילה זאת בכל, דברי� לכמה
  )נוע� אמרי( ] :ע"זי המחבר מר" מתלמידי ל"ז הירש צבי משה ר"מוה ח"הרה

. במקוה טבילה ידי על א� כי הנשמה להחזיר אפשר שאי, בספרי� איתא. ב
  )מקוה ער! '  ישרות עצות) ('א הלכה, גרי� הלכות(

 ולקריו ולתפלה ט"וי בשבתות חיי� מי� במקוה הטהרה היא. טבילה. יא
 וקדשו וטהרו כדכתיב קדושה לידי המביאות והוא הסופר עזרא מתקנת שהוא

 פ"עכ הגו" טע� לאיזה לטבול יכול אינו וא� בירושלמי כדאיתא) יט, טז ויקרא(
 קדוש נקרא קרי מטומאת והנשמר לקריו ובפרט קבי" תשעה בנתינת יתנהג

 :סדינו על קרי ראתה שלא ידעה מנא הוא קדוש) ב י ברכות( בגמרא כדאמרינ"
  )�"כ נפתלי מרבי מוסר דברי '  צדיקי� הנהגות(

 יו� בכל שיש, ל"זצ מבעלז שלו� שר ק"הרה קדשי� קודש בפי רגיל והיה
 כ� ג� במקוה שיש אפשר כ� וכמו, להרגיש" אפשר זוכה וא� המועדי� כל קדושת
  )ג פרק ישראל מקוה מאמר '  הקודש טהרת(  .הסוכה קדושת עוזר' ה א� להרגיש

 רבי� על זכות לימד ל"הנ צבי עטרת בעל הקדוש הגאו� הנה, לעניננו ונחזור
 אי" בוודאי והנה ,הכוונה נקרא כ� ג� טהרה לש� שהכוונה, המקוה כוונת בעני�
 לכוי" בכחו שיש, קצת הג� דעת הבר לאד� הכוונה זה שיספיק ל"הנ הקדוש כוונת
 כוונת דייקא לכוי" שצרי! כחומו נראה ח"פרע של הלשו" פשטות כאשר, כוונה איזה

 כתבו הקדוש ה"ובשל) האהבה ושער הקדושה שער( חכמה בראשית וכ" המקוה
 מקוה מאמר '  הקודש טהרת(  .ל"הנ הקדושי� כוונת סדר פי על דייקא לכוי" שצרי!
  )ג פרק ישראל

 טבילה מצות ברמז בקדשו ודיבר י"י רוח עליו נחה �"ברמב עיי" והנה
 כל שכתבו וזהו, הדעת במימי עצמו שיטבול לו לרמז בזה הנרצה הוא, לטמאי�

 אי" כי, לדעתי והוא ,עת בכל טהרה במקוה טבילה תשובה לבעל סגולה המקובלי�
 לשוב וכשנתעורר, דעתו והחסיר.] ג סוטה[ שטות רוח בו נכנס כ" א� אלא חוטא אד�
 חדש מאמרי '  יששכר בני( :הדעת למימי רמז טהרה במקוה הטבילה הנה י"י אל

  )'ו דרוש ' ' ג מאמר '  אדר

 במרח$ שירחצו הכוונה אי� במי� ורח$ הטמאי� בכל דכתיב גב על א
) א( 
 עליה חייבי� הנדה וכ� בטומאתו הוא עדיי� שבעול� מימות כל עליו יבאו דאפילו

 או במקוה טבילה לומר רצה הרחיצה אלא שבעול� מימות בכל תרח$ אפילו כרת
 הפסוק כוונת דאי" ל"חז וקיבלו טהור יהיה מי� מקוה ובור מעי� א� כדכתיב מעי�
 מקבל אינו ומחובר לקרקע מחוברי� שה� כיו" פשיטא דזה טומאה יקבלו שלא

 בתורה האמורה רחיצה וכל טהור יהיה בה" שהטובל הפסוק כוונת אלא טומאה
  )קכב כלל ' אד� חכמת( :טבילה היינו

 לו נחשב, בשחרית בשבת דהטובל, בראשית פרשת ראובני בילקוט ואיתא
 בשבת בי" שבת בערב בי" פני� כל ועל, ש� יעויי", הכפורי� ביו� גדול כה� כטבילת
 כשרוח� ואפילו, רגלי! משבת תשיב א� פסוקי יאמר מהטבילה כשיוצא, בשחרית

  )כח סימ" '  פלאגי החיי� כ
( גדולה מצוה דהוא, בחמי" שבת בערב ורגליו ידיו פניו

 בסוד הידי� על השורה הטומאה כח להעביר היא במי� ידי� נעילת כי נודעו
 אי� ברגלי� או הגו1 כל על השורה הטומאה ואמנ�' ה את וברכו קודש ידיכ� שאו
 אלא לגמרי נתגשמו לא האלה המלאכי� אמנ� במקוה טבילה א"כ אלא סילוק לה
  )וירא פרשת '  טוב הדעת ע�( :ברגליה� אלא טומאה קבלו לא שעה' לפי

 אמרי( :בשבוע טרדא להסיר טוב הוא בשבוע' א ביו� במקוה לטבול הרב' ב
  )תפלה ועניני היו� סדר '  ג שער '  פנחס

 כשאי" בוודאי כי, עילאי" הנהורי" להתגלות לזכות האד� יכול האי! אכ"
 בטלי� דברי� שמדברי� ומעשה דיבור במחשבה ופוגמי" ותפלה בתורה עוסקי�
 וזה, עליוני� אורות להתגלות לבוא אפשר אי" אזי ו"ח וליצנות ושקרי� ורכילות

 מקוה ומה' מקוה' כמני"' בגימ ת"ר יאור'ה ל'ע ומד'ע הנה'ו באמרו הכתוב מרמז
 ג� אז במקוה עצמו מטהר כשהאד�), ב"ע פה יומא( מטהר ה"הקב א1 מטהר
  )חנוכה ושבת מק� פרשת ' ) טריסק( אברה� מג"( .אותו לטהר מסייעו ת"השי



  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

  סיפורי צדיקי�
לבקשו, שישלח לה� אחד הק' עיירה קטנה אחת במדינת ליטא באו אל הבעש(ט ב

מתלמידיו הקדושי� להיות לה� לרב, וה� יקצבו לו פרנסתו בכבוד כראוי. נעתר לה� 
ת אחד מתלמידיו, ושלחו לאותה עיירה להיות ש� לרב. בני העיר , בחר אהק' הבעש(ט

קיבלוהו בכבוד, והרב התחיל לטפל בעניני העיר ובצרכי הציבור. ביחוד ש� עינו על עניני 
 ובאותה עיר דר איש אחד ב" קות שבעיר לסדר� כהוג" ולחפש לה� מקורות הכנסה.דהצ

� בשבילו מבני העיר בכל שבוע ס! ידוע. אוריי", והיה מתפרנס מזה שהיו מקבצי טובי� ובר
הבתי� לקב� את הס! הקצוב,  איש מיוחד היה מתעסק בזה, והיה הול! בכל שבוע לבעלי

הטובי�. כשנודע הדבר להרב לא הוטב בעיניו, כי ראה שיוצא מזה נזק  כ" לב" ומביאו אחרי
בפיה�: דיינו בזה  קות הכלליות, כי כשנתבעי� בני העיר על איזה צור! ציבורי, מענהדלהצ

טובי�, ויותר אי" בכוחנו לתת. הרב הקפיד על זה ואמר לה�, שיותר  שאנו נותני� לאותו ב"
הטובי�, שאינו אלא יחיד, ולהוסי
 על צדקה של רבי�. הדיבורי� של  טוב לגרוע קצת מב"

הטובי�, ומעט מעט היו " הרב גרמו שבני העיר התחילו להתיחס בקרירות להחזקת ב
� והולכי� בנדבותיה� בכל שבוע, עד שהשליח שהיה הול! לקב� את הנדבות ראה פוחתי

 טובי� באה ביו� החמישי אל בעלה לבית שאי" הטרחה כדאית ופסק מללכת. אשת הב"
בידו כלו� לתת לה. האשה שבה ריק�  י"המדרש כדרכה לבקש לצרכי שבת, והשיב לה שא

ת של האיש בקעו רקיעי�, ונעשה קטרוג והדמעו לביתה, והאיש מרוב צער התחיל לבכות.
הטובי�. ועוד קטרוג שני היה על הרב  גדול בשמי� על הרב, שגר� להפסקת פרנסתו של ב"

" באו לפני הרב שני אנשי� להתדיי" בעני" הסגת גבול כעוד לפני זה: ימי� אחדי� קוד� ל
הרב לא מחה ! קיפח אחד את פרנסתו של חברו וכבחכירת איזה עסק מהאדו"; שעל ידי 

די"  וחו היה מציית לו. נצטרפו בביתכבכל תוק
 נגד המשיג גבול, ואילו היה מוחה בידו בכל 
של מעלה שני הקטרוגי� האלה יחד נגד הרב, ויצא הפסק למסרו ברשות השט". קראו את 

, והשיב שהוא מתיירא ממנו. אמרו לו הק' השט", ושאלוהו א� הוא מתיירא מהבעש(ט
, שהוא רב בעיר פלונית, הק' אנחנו מוסרי� ל! את תלמידו של הבעש(ט עלה:די" של מ בבית

 , כי הוא יוצא מעכשיו מרשותו של הבעש(טהק' לעשות בו כרצונ!. ואל תתיירא מהבעש(ט
נתמלא השט" שמחה, והחליט לעשות להרב דבר שהוא מר ממות, היינו  , ונכנס לרשות!.הק'

ית של ודרכו של הרב היתה להתפלל תפלת שחר ל".לפתות אותו שימיר את דתו, רחמנא ליצ
היו מודיעי� לו,  תורה הכנסת, וכשהגיע זמ" הקריאה בספר שבת בביתו, שהיה סמו! לבית

הכנסת לשמוע קריאת התורה בציבור, ולהתפלל יחד ע� הציבור תפילת  והיה הול! לבית
שלו�(, והרב היה מוס
, ואחרי התפילה היו המתפללי� נכנסי� לבית הרב לברכו ב(שבת 

מכבד אות� בקידוש על יי(ש ובמיני מתיקה ל(מזונות(. הרב בעצמו לא היה שותה יי(ש 
ובאותה  ושו� משקה משכר, רק מכוס של קידוש היה שותה מעט. כ! היה נוהג בכל שבת.

הטובי�, התחיל  הגבול והפסקת מחייתו של ב" תורה של השגת שבת שחל להיות אחרי הדי"
בלבו של הרב אש תאווה להמיר את דתו ר(ל. הדבר היה בבוקר, כשהיה לבוש פתאו� לבעור 

בביתו טלית לתפילת שחרית. מחמת תוק
 תבערת התאווה הסיר מעליו את הטלית, ושתה 
שעמד על השולח" בשביל קידוש להציבור. מיד אחרי זה ר� כמשתגע  כוס גדולה של יי(ש

ומר היה מחו� לעיר, וכשהכומר ראה את לבית הכומר, כשהוא לבוש בבגדי שבת. בית הכ
הרב בא מהעיר לביתו, קבלו בכבוד ושאלו מה חפצו. השיבו הרב, שהוא רוצה להמיר את 

הנה אני  דתו. תמה הכומר על כ!, וג� שמח: לוית" כזה יעלה בחכתו..? אמר לו הכומר:
ש� עד כ" אביא! אל חדר קט" אחד שבביתי, ותשב  עסוק עכשיו באורחי� חשובי�, ועל

קרא הכומר למשרתו, ויצו עליו  שהאורחי� יסעו לדרכ�, ואז אקרא! ונסדר את הדבר.
יחפו�, עד שייפנה  להביא את הרב לאותו חדר, ולשי� לפניו מאכל ומשתה כאשר

המשרת עשה כדברי אדוניו, ויש� לפני הרב מאכלי� שוני�  אליו מהאורחי�, ואז יקראהו
וג� יי(ש הרבה. והרב לקח ג� כא" כוס גדולה של יי(ש ושתה עד שנשתכר, והתחיל להקיא, 

וכשנתעורר  כי לא הורגל בכ!, ונפל על האר� ושקע בשינה. שעות אחדות היה תפוס בשנתו,
עדיי" לא היה הכומר פנוי, ואש ההמרה עוד בערה בקרבו. שתה עוד פע� הרבה מהיי(ש 
 שעמד לפניו, ושוב נשתכר, ושכב עוד פע� על הקרקע, עד שפנה היו� ושקעה החמה.
והציבור, כשנכנסו כדרכ� אחר התפילה לבית הרב ולא מצאוהו בביתו, התחילו לחקור 

ודע לה� שרוח שגעו" אחזה אותו פתאו�, והוא ר� לבית הכומר ולדרוש עליו היכ" הוא, ונ
 נפלה עליה�, ורעש גדול, ע� בכיות ויללות, קמו בעיר. להשתמד ר(ל. חרדה גדולה

היה נוהג בכל סעודה שלישית של שבת להביט על תלמידיו בכל מקומות הק' והבעש(ט 
ת של אותה שבת, מושבותיה�, ולראות אי! היא מדריגת� בקדושה. ובסעודה שלישי

בתלמידו זה, ראה חוש! גדול סביבותיו, והוא משוקע בעומק הק' כשנסתכל הבעש(ט 
הקליפות, רחמנא ליצל". תמה מאוד הבעש(ט: אי! בא אותו תלמיד לנפילה גדולה כזאת? 

ולא אמר הק' ובהגיעו בזמר (בני היכלא( להמלי� (לבטלא כל קליפי"( עמד הבעש(ט 
רעיונותיו הקדושי�, ועלה לעולמות העליוני� לחקור ולדרוש מה הלאה, והתחיל לשוטט ב

אחרא. בכמה היכלות קדושי� לא  ו של תלמידו, שמסרוהו לידי הסטראפשעו ומה חטאת
השיבו לו כלו�, עד שעלה להיכל גדול ונורא אחד, וש� גילו לו, כי בדבר שתי העבירות הנ(ל 

להמלי� טוב על הק' תחיל הבעש(ט אחרא. ה שעבר הרב ענשוהו ומסרוהו לרשות הסטרא
תלמידו, והזכיר כמה וכמה מעשי� טובי� שיש לו, א! כל אלה לא הועילו להג" עליו להינצל 

מלכה( בכל  , שהוא, תלמידו, נזהר מאוד בסעודת (מלווההק' מעונשו. לבסו
 הזכיר הבעש)ט
זו אמנ� כדאית  מוצאי שבת קודש, וביקש שמצוה זו תג" עליו. השיבו לו, שהזהירות במצוה

היא להג" עליו, אבל בתנאי שיקיי� מצווה זו ג� עכשיו, ויאכל עתה סעודת (מלווה מלכה(, 
די" של מעלה לקח הבעש(ט  הדי" הזה של בית אחר פסק לא יינצל. ' ואז יינצל, וא� לאו 

משולחנו הקדוש פרוסה אחת מהחלה שבצע לברכת (המוציא( של הסעודה השלישית, ועוד 
 ' שלמה מי(ב החלות שלו, ומסר" לאחד מתלמידיו הגדולי�, ואמר לו בזו הלשו": חלה אחת 

ובפרוסה,  לא שאל השליח את רבו לא" יל!, ומה עליו לעשות בהחלה קח ול!, והשי(ת יעזור.
שבוודאי ינחהו השי(ת למחוז חפצו ויורהו מה לעשות. קיבל הק' וסמ! על קדושת הבעש(ט 

, והל! עד שהגיע אל מחו� לעיר הק' יצא מבית הבעש(טאת החלות, השלימה והפרוסה, 
עדיי" יושב אל שולחנו הקדוש ע� המסובי", החבריא קדישא שלו, הק' . והבעש(ט עזבוזמ

. המסובי� לא ידעו את ""ל קליפיכוחוזר הרבה פעמי� בקולי קולות על המלי� (לבטלא 
והשליח כשיצא  בר גדול.איזה דהק' פשר העני", אבל הבינו שבוודאי יש במעשה הבעש(ט 

ידועה לו. בינתיי� כבר אתא לילה, וימש חוש!.  ת העיר, הל" לאט לאט לדרכו הבלתיא
פתאו� ראה השליח שמפוזרי� על/פני הדר! צרורות ואבני� קטנות, וההליכה קשה מאוד. 
הבי" השליח שזהו ודאי מעשה שט", לעכבו מהליכתו, ולכ" התאזר עוז להתגבר על 

כ! היתה  המשי! דרכו על גבי האבני�. כ! היתה הדר! לאור! שני מילי". אחרהמכשולי�, ו
שר אפ ישרה וחלקה, אבל לא לזמ" רב. שוב ראה שחול הרבה מפוזר על הדר!, וכמעט שאי

ללכת. התגבר השליח ג� עתה, ובכל מאמצי כוחו המשי! את דרכו, עד אשר ריחמו עליו מ" 
השמי� והחול נפסק. וכ! אירע לו ג� פע� שלישית. בכה השליח והתפלל להשי(ת, שיעזרהו 

, ולגמור המצווה הנעלמת ממנו. ואחרי הפע� השלישית הק' למלאות פקודת רבו הבעש(ט
 בד שהדר! היא טובה וישרה, אלא שהוא ג� הול! בקפיצת הדר!.הרגיש השליח, שלא זו בל

כעבור זמ" מה ראה השליח מרחוק בית אחד, ונר מאיר בו. והוא הוא הבית של אותו הכומר, 
 
שהרב היה מוטל ש� שתוי יי" ושיכור. נכנס השליח להבית לנוח מעט מעמל הדר!, ותיכ

יש" על האר�, ובגדיו מלוכלכי� מ"  בכניסתו ראה שיהודי אחד המלובש בקפוט(ה של שבת
הקיא שהקיא במש! היו�. שאל השליח את השומר הנכרי שהיה ש�, מי הוא זה, והשיבו, 

בשמוע השליח את הדברי� הללו אמר  שהוא הרב של העיירה, ובא אל הכומר להשתמד.
זה כ" למה  בשלחו אותי! אני מבי" עתה ג�הק' עכשיו אני מבי" את כוונת הבעש(ט  בלבו:

נת" השליח שבח והודיה  שט". כ! מכשולי� ומעצורי�: אלה היו מעשי לכפגשתי בדרכי 
להשי(ת שהביאו בשלו� לכא", וישב כשעה לנוח מעמל הדר!. בינתיי� נתעורר השיכור 

ידידי!  משנתו, ורצה תיכ
 למזוג לו עוד כוס גדולה יי(ש. אבל השליח אחזו בידיו ואמר לו:
לא סירב  עתה רח� ידי! מקוד�, ואחרי כ" תשתה יי(ש כרצונ!. תמה שיהיה יהיה, אבל לע

 מה שיהיה יהיה, אבל לעת השיכור, ורח� ידיו במי�, ורצה לשתות. והשליח אמר לו שוב:

והשיכור שוב לא סירב,  עתה תאכל תחילה מעט לח�, כי לא טובה השתייה בלי אכילה.
ת החלה וג� מהחלה ס� מפרוולבקשת השליח ביר! ברכת (המוציא(, והתחיל לאכול ג

הק' וקדושת השיריי� של סעודת הבעש(ט  מסר להשליח.הק' השלימה, שהבעש(ט 
אחרא  התחילה תיכ
 להשפיע עליו, ומיד בהתחילו לאכול נהפ! לאיש אחר, כי הסטרא

הוי, מה עשיתי! הלא רציתי להמיר דת אלוקי�  נפרדה תיכ
 ממנו, והתחיל לצעוק בקול:
 והיה בוכה והול! ומורט שערות ראשו מרוב התמרמרות, ואמר: וי לנפשי!חיי�! אוי לי וא

אי" לי תקנה אלא לבוא אל רבי הקדוש הבעש(ט, כי רק הוא יכול לתת לי תיקו", אבל רב 
המרחק בינינו, ואי! אוכל להשיגו עתה. הוי, מי ית" לי אבר כיונה אעופה ואשכנה לבוא לפני 

ידידי! שמע ו, הוא מתחרט מעומקא דלבא אמר לוהשליח אחרי שראה ש רבנו הקדוש!
, ואני מקוה להשי(ת שיושיענו זלעצתי וייטב ל!: נצא מכא" החוצה, ונל! תיכ
 למז)יבו

בטח השליח בקדושת רבו הבעש(ט, אחרי שראה כל מה שעבר עליו בדר!,  ויגיענו לש�.
הוסי
 לומר ואחר שהרב כבר מתחרט ובוכה ומתמרמר, שבודאי יעזור השי(ת להצילו, ו

ה� יצאו מ" הבית והתחילו ליל! באישו" לילה ואפלה.  בחגורה שלי ונל! מכא". זאח להרב:
). הלכו בקפיצת הדר!. נכנסו לבית וזאחרי כמה רגעי� ראו לתמהונ� והנה ה� בעיר מז)יב

יושב על שולחנו הקדוש ע� המסובי�. הרב התעל
 ונפל ארצה,  י", כשהוא עדיהק' הבעש(ט
לעוררו ולהשכיבו על המיטה לנוח. הרב התחיל לבכות ולקונ" על הק' עש(ט וציוה הב

נת" לו תיקו" כראוי, ונעשה צדיק גמור ובעל הק' המחשבה הרעה שעברה עליו, והבעש(ט 
  תשובה גמור.

  ענינא דיומא
  חודש אדר

 גאלתי ה"' בפ כתר קדושת שאמר שבעת, שחרית בסעודת אמר אדר הסמוכה בשבת
 מהרב ששמע מה פי על הפירוש זה משמיא לעייני" אנהירינהו, כראשית אחרית אתכ�
 ק"דק ד"אב לו יאמר קדוש אלקי� איש קדישא בוצינא המפורס� הצדיק החסיד

 עתידי" ובניס" נגאלו בניס".) יא ה"ר( בגמרא הפירוש שאמר, ע"זי מ"נבג בארדיטשוב
 תהיה שהגאולה רק, אדר בחודש הגאולה להיות יכול כי, בניס" דוקא שלאו, לגאול

 אדר חודש כי, כראשית אחרית אתכ� גאלתי ה" הפסוק ל"נ הקדמתו פי ועל. ניס" בבחינת
 גאלתי ה"' הפ פירוש וזה, השנה לחדשי ראשו" הוא ניס" וחודש, השנה לחדשי אחרית הוא

 ת"כראשי, לחדשי� אחרית שהוא אדר בחודש אתכ� לגאול שאוכל ל"ר, אחרית אתכ�
  :רצו" יהי כ" אמ", לחדשי� ראשו� שהוא ניס� בבחינת ל"ר

 לראות הוא שבת בתפילות הדיבור אל מחשבתו לקשר אד� שיוכל ועצה סגולה
 כי, והטע�, קודש שבת ערב ו"וא ביו� דווקא תרגו� ואחד מקרא שני� הפרשה לקרות
 על מרמז התורה פירושי שהוא פ"שבע ותורה, המחשבה בחינת על מרמז שבכתב תורה
, פירושו שהוא התרגו� ע� הפרשה קריאת כ"ע), ב"ע נ כא' ת ז"ת' ע( הדיבור בחינת
 התפלה בעת ק"בש כ"אח ומקושר דבוק שיהיה פעולה עושה, ק"עש ו"וא ביו� שקורא

  )ליקוטי� '  עי" בת( :כאחד ודיבורו מחשבתו

 לאדר ראשו" אדר בי" אי") ב"ע ו( דמגילה קמא פרק ל"חז שאמרו עני" לרמז יש וזה
 סמו� אדר יש, מעוברת הוא השנה א� דהנה, מגילה ומקרא לאביוני� מתנות אלא שני

 �"ניס ר"אד, כ"עה ה"תפל' וגימ ה"ישר' גימ ר"אד ט"שב, לניס� סמו� ואדר, לשבט
 ויזכה, ישרה בדר� שיל� שעה בכל ה"הקב לפני להתפלל שצרי� לרמז, ה"שע' גימ

 רומז, ה"תתצ' גימ תיבות' הד ע� ""ניס ר"אד ר"אד ט"שב כי, בחסדי� הגבורות להמתיק
 פעמי�' ה ל"ר חסדי�' בה, ל"ת' גימ �"אלהי פעמי�' ה שה� גבורות' הה המתקת על
 תפתח י"שפת י"אדנ מבקשי� שאנו וזה, י"שפת כמני" �"תש הוא וביחד, ס"ש' גימ ד"חס


"קו שהוא חייבא מלכותא נכנע זה ידי שעל מרמז, ה"ק מספר ונשאר), יז, נא תהלי�( 
 חמשה מכ� ורדפו בסוד', ה שהיא קדישא מלכותא תחת), ב"ע קמח, ב( ק"בזוה כדאיתא

 אדר בי" אי" ולכ". העול� לכל חסדי� משפיע ה"הקב זה ידי ועל), ח, כו ויקרא( מאה
 ת"מתנו בחסדו נות" ה"שהקב, ה"מגיל ומקרא לאביוני� ת"מתנו אלא שני לאדר ראשו"

 פרשת '  צדיק צמח( :שני ואדר ראשו" אדר צירו
 ידי על, ל"וכנ החסדי� ת"התגלו ידי על
  )משפטי�

 ד"בי ושמחה במשתה להרבות שחייב א"י כתב) ח"חאו( ע"השו בסיו� א"הרמ
 לב וטוב, המחמירי� ידי לצאת כדי בסעודה קצת ירבה מ"מ, כ" נוהגי" ואי" ראשו" שבאדר
' התוס דברי י"עפ ל"ונ. תמיד משתה לב וטוב בפסוק שסיי� במה ד"ויל. תמיד משתה

 חייבי� ראשו" באדר דג� הוא המשנה דמשמעות שכתבו) א"ור ה"ד ב"ע' ו ד
( במגילה
 מגילה מקרא אלא השני לאדר הראשו" אדר בי" אי" מדקאמר ושמחה במשתה להרבות
 כ" משמע לא שמהגמרא ורק שוי" וזה זה ושמחה משתה דלעני" מכלל עניי� ומתנות

 לא כ"דע ליכא ומשתה דשמחה מכלל שוי" וזה זה ותענית הספד לעני" הא' בגמ מדאמרינ"(
 נאסר וממילא בהו נהגו ושמחה דמשתה לאשמעינ" בהא הא תליא דאי בהא הא תליא

 בעלי אלו" רעי� עני ימי כל) "ב"ע' ק סנהדרי"( ל"חז שאמרו מה ידוע והנה), בהספד
 א"הרמ שכתב מה שפיר אתי כ� ועל. משנה בעלי אלו" תמיד משתה לב וטוב" תלמוד
 לומר שיי! ז"וע מהמשנה כדמשמע הראשו� באדר ג� ושמחה במשתה להרבות שיש

  )כב פסוק כה פרק שמות על איגר עקיבא רבי( :משנה בעלי שה�" תמיד משתה לב וטוב"

 על גורל בהפילו] ד"תתרנ רמז אסתר ש"ילק[ במדרש ש"במ שאלו כי. כ! העני" אבל
 בו שמת אומר אי!, באדר ג� כ"א, פעמיי� צרה תקו� ולא הבית בו נחרב הנה אמר אב

 שכ" ומכל] ב"ע יח ה"ר' [וכו צדיקי� מיתת ושקולה, פעמיי� צרה תקו� לא הלא, משה
 שאותה] ה"ה א"פ[ מגילה מסכת בירושלמי ידוע אבל, יצורי� ומבחר נביאי� אדו" משה
 ג"בי בדתו והמ" ,מעוברת היתה 4 יהודי� ע� ולהרוג להשמיד ש"ימ המ� בו שגזר 4 שנה

 לחודש מחודש תמנה א�, אדר חודש הוא עשר שני� לחודש ומחודש ליו� מיו� בניס"
 לשני משות1 דגי� דמזל וידוע, ראשו� אדר על היתה וגזירתו ראשו� באדר הוא הרי

, שני אדר בירח מת משה הא, פעמיי� צרה תקו� שלא מחמת כי שמח ולכ�. אדרי�
 ש"וכמ) בתוספות ש"עי( יו� שלשי� בחשבו"] א"ע לה ד
[ דקדושי� בגמרא כמבואר
 מת היתה מעוברת שנה ד"שלמ ש"ועי, (שני באדר מת כי] לה טז שמות מכילתא[ במדרש
' וכו צרה תקו� לא שיי! לא, ראשו" באדר ל"ר שהיתה הגזירה כ"וא). דוקא ראשו" באדר
  :גדולה שמחה שמח ולכ!, אדרי� לשני משות
 אחד מזל כי, מזלה רוע מקו� ומכל

 ביו� דאמרינ"] ב"ע יב ד
[ בסוטה בגמרא ידוע כי, תוחלתו נכזבה באמת אבל
 באדר' ובז ירחי�' ג ותצפנהו כתיב והא הגמרא ופרי!, ניס" א"בכ' הי ביאור משה שהושל!

, לישראל להרוג א"א נפש� בממה כ� וא�, נולד ראשו� ובאדר היתה מעוברת ומשני, נולד
 כפל וזהו, פעמיי� צרה תקו� לא משה מת שני ואדר, משה לידת מגי� ראשו� באדר
 יערות( :ש"וא ראשו" אדר היינו נולד אדר' וז שני אדר היינו משה מת באדר' ז ל"חז מאמר
  )ב דרוש '  שני חלק '  דבש

 עושי� להיות עליה� לקיי�', וגו יו� את עושי� עשיה לשו" כתיב המגילה בכל והנה
 וכ" לאביוני� ומתנות', וגו מנות ומשלוח ושמחה משתה ימי אות� לעשות', וגו יו� את

 הפורי� אגרת את לקיי� כתיב זה ועל'. וגו הימי� שני את עושי� להיות', וגו וקבלו קימו
 רק תקנו לאביוני� ומתנות מנות ומשלוח המגילה קריאת במעשה שלקיי� השנית הזאת
 התקנה לעני" עדי
 לגאולה גאולה מסמ! טע� שיי! זה ועל העיבור בשנת השני באדר

 לאבותינו שעשה הנס התגלות במעשה הוא לאביוני� ומתנות מגילה ומקרא. במעשה
 אדר חודש בש� ששניה� כיו� בלב המצות שורש אבל. בשני רק נוהג וזהו הזה בזמ�

 בחינת בלב האד� מרגיש עמלק מחיית זמ� כ� ג� ראשו� באדר הזה הזמ� וכשבא נקראו
 עמלק מחיית עיקר שזהו לשמאלו כסיל הלב לתק� שיכולי� לב וטוב ושמחה משתה
 )א אות '  ראשו" אדר ח"לר צדיק פרי( .הקדוש מהזוהר שאמרנו כמו בישא יצרא


