
 

 

 

 א

 א

 ויקחו אלי�היינו תתחבר אל ישראל  ואתה תצוהה "רבע

שיתדבקו אלי� אל הנביא אמת וצדיק הדור כמשה רבינו 

ז הוא כלל גדול "ועי, קודש הקדשי� משה רעיא מהימנא

כל המחובר לטהור טהור א� כ� אז :) כלי� יב(ל "חז' כפי

' כללות ובפרטות להתעלות עלייכולי� כלל ישראל ב

מרומז על תורה שמ ,  לשמ זית ז�גדולה ונשגבה וזוכי� 

וכ� נכתב בספרי� , כי נר מצוה ותורה אור ושמ� גור� לאור

ואי� לנו השגה שמ� מרומז על חכמה וכ� הוא סגולה 

ראשית חכמה , ק"לזיכרו� ולחכמה וחכמה נקראת התוה

בקי� במשה רבינו י שישראל יהיו ד"ממילא ע', יראת ה

ונקי מכל פסולת  שמ זית ז�אזי יזכו ללמוד תורה לשמה 

י "של שמ! גיאות וטומאות ופניות וכל הדברי� הנדחי� ע

צ לשמה "הקיו� התומ' שיתחברו לטהור משה רבינו ויהי

שיהיה בתוכו ובעצמו  כתיתא� יש ליזהר , בזכות ובצלילות

ה רבינו לב נשבר שא� רוצי� ליל� ולדבק בדר� של מש

 למאורי ענווה ושפלות "יש להיות לב נשבר וכתית ורק ע

 להעלותצ ו"יכולי� לזכות למאור ואור גדול דתומ

נשמת אד� שהיא הנשמה ' גדולה נר ה' להתעלות בעלי

צ "שהנשמה והתומ תמידשיכולה לעלות מעלה מעלה 

  .מדרגא לדרגא תמיד עד אי� סו"' יכולי� לזכות לעלי

  

משה רבינו רעיא מהימנא יג� עלינו  ירח� דזכותת "השי

וזכות כל הצדיקי� יגנו עלינו אוי" , י אוי" אייביג"ועכ

ירח� שנזכה לשוב בתשובה באמת מאהבה ' וה, אייביג

ונזכה לקיי� ולקבל את כל התורה ומצוות נעשה ונשמע 

�ויתקיי� עלינו הדר קיבלוה מאהבה , בשלימות וברצו

ונזכה להיות שטייגע� , אוי" א זיסע אופ� אוי" אייביג

ש ומידות טובות והכל מתו� שמחה "בהתמדת התורה ויר

בשמחה בואו לפניו ' עבדו את ה, בטוב לבב ומרוב כל

\  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  ר "ר עט"ק מר� אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ו''א תשע"אד א"י

  ו"גליו� תשנ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ה ה ה ה צוצוצוצותתתתפרשת פרשת פרשת פרשת 

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� 
 שמ זית ז� כתית למאור

מרומז להתחבר למשה  –פרשת תצוה 

  ק"רבינו והתוה

ס ממילא מרומז "פשעא' איבתורה 

יתכ� בדר� המוסר ובדר� החסידות 

ל חיבור צוותא חדא תצוה הוא לשו� ש

ע אמר למשה "הרבש, ולהתחבר

שיהיה שוי� א ונהפו� , ברננה

הוא אשר ישלטו היהודי� המה 

בשונאיה� שהוא מרומז על 

ר שזה השונא הגדול "היצה

לה� ' וישראל יהי, ג"ביותר ברו

יימי� מחיית גדולה שמק' עלי

ולא כתית למנחות ) כ, כז(כתית למאור 
  )י"רש(

פ כי "שופטי� עה' פר' הקק "באוהח
להלח� עליה וקראת אליה  תקרב אל עיר

אל עיר הכוונה על הגו" האד� , לשלו�
:) ח"ג ס"ח(כדאיתא בזוהר , שנקרא עיר

והרוצה למלט את הגו" מיצר הרע הדר� 
פירוש שלא , היא וקראת אליה לשלו�

תבא אליה בפסיעותי� להטותו לדר� 
אלא בתחילה , הטוב מ� הקצה אל הקצה

שעשה , בקרב� תקרא אליה לשלו�
ויהנה בזה ובבא , � לעול� העליו�יעשה ג

' וית� חלק לגופניות וחלק לרוחניות וכו
ודר� זה יקרא דברי שלו� שהוא הביצוע 

פירוש א� לא , וא� לא תשלי� עמ�', וכו
השלימה העיר ונטתה אשוריה מני דר� 

, והוא אומרו ועשתה עמ� מלחמה' וכו
לסג" ' לצור על העיר בסיגופי� וכו' יצו ד

ג� בתעניות , המותרי� לועצמו בדברי� 
, להתיש כח הרע שבעיר, ומלקיות ובכי
' ליתנו בידו כאומרו ונתנה ד' ומבטיחו ד

מ "ביד� והכית כל זכורה הוא כח ס' א
  . כ"ע, וחיילותיו

  

כ "שכתב ג) ב"תרמ(ש� שפת אמת ב' ועי
שקוד� שחוטאי�  'ח הק"האוהכדברי 

. ש"עיי, ר"יכולי� להיות בשלו� ע� היצה
ה� שלכתחילה דר� העבודה המור� מ

ר "הרצויה היא שלא להיכנס ע� היצה
במלחמה בדברי� המותרי� לסג" עצמו 

  , מה�
  

שמונה פרקי� ( �"הרמבש "ג� מוידוע 
שבכל המידות צרי� להתנהג בדר� ) ד"פ

' ר.) ז"י(ז "ומאיד� מצינו בע, הממוצע
' יונת� הוו קאזלי באורחא וכו' חנינא ור

יל אפיתחא אמר ליה חד לחבריה ניז
ל איד� ניזיל "� דנכיס יצריה א"דעכו

אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרי� ונקבל 
הרי ל� שעשו מלחמה מלכתחילה , אגרא

אבות  מדרש שמואלב' ועי, ר"ע� היצה
על הא דאמר התנא והוי ) א"ב מ"פ(

, מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה
שהכוונה שיחשוב כמה הוא מפסיד 

שה המצוה כ יע"בעשיית המצוה ואעפ
מה ' ועי, ובכ� תגדל שכרו דכיי" ליצריה

  .חוקת' ת בפר"שכתבנו בזה בעזהי
  

העני� היא שלאנשי� פשוטי� הדר� א� 
היא שלא להיכנס לכתחילה במלחמה 

אבל הקדושי� אשר נשא , ר"ע� היצה
, ליב� להלו� בגדולות בעבודת הבורא
לה� היכולת והרשות לבא בקשרי 

  , ר מלכתחילה"מלחמה ע� היצה
  

ר "היינו לכתת את היצה כתית למאורוזהו 
העבודה הזאת , ולבא עמו במלחמה

, הרומז למעלה עליונה, למאורשייכת 
לאלה שמאירי� בהשגת� בעבודת 

לה� הרשות ביד� להילח� ע� , ת"השי
, ולא כתית למנחות, ר בתחילה"היצה

, מנחה רומז לעני שקרבנו קרב� מנחה
 שלאנשי� שה� בבחינת עניי� בדעת

העבודה שלה� , המביאי� קרב� מנחה
ר "היא שלא להיכנס בלחמה ע� היצה

  .רק ילכו בדר� הממוצע, מלכתחילה

 

ר אוי" אייביג ויהיה ונהפו� הוא אשר "עמלק והיצה

ישלטו היהודי� המה בשונאיה� ויוושעו ישראל בכל 

ג וליהודי� היתה אורה "הישועות שלימות ברו

' ושמחה וששו� ויקר כוס ישועות אשא ובש� ה

 �אקרא ויהיו  ימי� אלו נהפ� מאבל ליו� טוב ומיגו

ר ישמח את "ברו' וה, לשמחה בביאת משיח צדקנו

כל השבורי לב אוי" א זיסע אופ� אוי" אייביג ואת כל 

  .כלל ישראל אוי" א זיסע אופ� אוי" אייביג

  

 איתא בהלכה מאמר שבפורי� יש : רגענתבונ

משלוח מנות וסעודת פורי� ומתנות לאביוני� והכל 

קע� או� 'א� אויב מ, ה� מצוות חשובות מאוד באמת

א להרבות במתנות לאביוני� גרינג העיקר הו'אויב ס

ה  כמובא בער� מספרי "כי אי� שמחה לפני הקב

ה כלשמח לב עניי� "קדמוני� כי אי� שמחה אצל הקב

והמשמח� דומה לשכינה שהיא כסדר ' אומללי� וכו

משמחת הלבבות נשברי� ונדכאי� והיא שורה אצל� 

ועל כ� יש ליזהר לא לזלזל , כביכול וכסדר משמחת�

אלא להיפ� לקרב� יותר לחזק�  ו"בשבורי לב ח

ומי שמשמח עניי� זוכה להרבה ברכות , ולשמח�

, יותר ממי שעושה חסד של צדקה ולברכות גדולות

ל גדול המלבי� שיניי� "ולב� שיניי� מחלב ודרשו חז

י "לחבירו ממשקהו חלב שא� מקרבי� השני בסבפ

בחיו�  הוא יותר מחסד בגו" ממשקהו חלב וכל 

ובפרט בפורי� יש לראות , אודהחסדי� חשובי� מ

  ,נאר משמח זיי� די ישראל ורק לעשות עמה� חסד

י ובכל "יעזור וישמור את כל כלל ישראל באת "השי

בכל מקו� שה� , העול� כולו וישמר� שמירה עליונה

אוי" א זיסע אופ� אוי" אייביג וישפיע על כולנו אור 
 'ב' המש� בעמ
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

ירח� שכולנו נשוב בתשובה באמת מאהבה  ת"שיה

ה וירח� שכולנו נקיימ, צ באהבה ויראה"ונקבל התומ

וכולנו נזכה לשמחת וקיו� ', ובאהבת ה' ביראת ה

 ש"תו� שמחה כמצ להתמדת התורה מ"התומ

ונזכה , "יו ברננהנאו לפובשמחה ב' את ה ועבד"

בתורה ומצוות  י�ז ולהיות מונח"להתרומ� מהעוה

נשמה תהיה שליט על הגו" הו, ש ומידות טובות"יר

מה עבד לנש 'כנע ויהיהא נז והגו" שי"כל העוהאילו ו

עבדי� ' וכולנו נזכה שיהיה בחי, ק ולרוחניות"ולתוה

ע כמו בני� א� כבני� א� כעבדי� "כביכול לבוכ

לט 'יעאו� האב� גפו, א"ונזכה למדריגת בני� את� לה

וישמח כל ישראל בכל מקו� בכללות  אלעס גוט 

וית� , וות וישמר� בכל מקו� ברוב רחמנותטופר

שמחות וות ברכות ישוע ,נ"בריאות הגוה, אותורפ

ג בהרחבה גדולה נקיה "א פ"תורה וגדולה במק

, ג"ברו יבני חיי ומזוני רויחי ואריכ נווית� לכול ,וקלה

שנזכה לחוש את האדר והפורי� ולחוש את 

של  וזו ההארה, ת בשלימות ובאהבה ורצו�"הקבה

הדר קיבלוה ' התורה ומצוות מאהבה שיהי

יע עלינו אור התורה ואור וישפ, מאהבה

ר "וברו, הגנוז ואור הפורי� ואורו של משיח

ית� לנו רפואות שלימות ובריאות השלימות 

ברכות שלימות ישועות שלימות , נ"הגוה

ר וגאולה שלימה "ושמחות שלימות בגו

 �ובני� בית המקדש שוי� יעצ אוי" א זיסע

  .  אופ� אוי" אייביג

  

  "אדר מרבי� בשמחהמשנכנס "

משנכנס אדר מרבי� "' ל הק"אמרו חזר כב

המשמחת תורה ואי� שמחה אלא  "בשמחה

כל , "ישרי� משמחי לב' פקודי ה"את הלב 

צ צרי� להיות בשמחה ובטוב לבב "התומ

על תורה ועל  ולכ� שמחה זו מרומז, מרוב כל

לזכור להרבות בתורה  ולכ� יש ,'כל עבודת ה

שאדר  ק"הכמובא בסו, ובמצוות בחודש זה

א זמ� מיוחד המסוגל לתשובה והדר הו

צומו עלי שלשת  כ"וכמש ,קיבלוה מאהבה

שכל , ימי� מנער ועד זק� כול� היו בתענית

במילא חודש אדר  .ישראל שבו בתשובה

, ת מאהבה"מסוגל לתשובה מאהבה וקבה

  .אדר ופורי� ישאר עלינו לתמיד

 �הוא זמ� של ונהפו� הוא מהקצה אל הקצה פורי

ר "הנידעריגע צו די העכסטע בחינה בגו' יחבמה

כ זמ� עת רצו� "וכל הענייני� וזמ� פורי� הוא ג

�שלכ� , וקריאה מעוררת הזמ� והזמ� מעורר הזמ

מי שעשה ניסי� ", וכ� בזמ� הזה כמו בימי� הה�

  , "לאבותינו בימי� הה� בזמ� הזה

  

שיכולי� להמשי� שיהיה שנזכה שיהיה ג� פ "ויל

אמת זכו והשפיעו שיהיה  דיקיבזמ� הזה כמו שצ

ללמוד  אלא ואי� לנו בה� השגה .ג� בזמ� הזה

 "בימי� הה�"ירח� שיהיה  ת"שיה .בפשטות

ויושפע בהתגלות בזמ� הזה וכל הישועות 

  , ר"שלימות בגו

  

 � ונהפ� זמ� שהיה ולדיגעעהוא עת גדול א גופורי

והעיר שוש� "שקוד� כתוב , הקצה הקצה אל� מ

שזכו , "והעיר שוש� צהלה ושמחה"כ "ואח "נבוכה

ופורי�  .ת מאהבה"ר ולקבה"לגרעסטע בחינה בגו

וית� , הוא עת רצו� שנשמע ונתבשר בשורות טובות

 �לכולנו ברכות ישועות שמחות וגאולה שלימה ובני

  .ק שוי� יעצ אוי" א זיסע אופ� אוי" אייביג"ביהמ

 

        דגי	דגי	דגי	דגי	' ' ' ' אדראדראדראדר''''מזל מזל מזל מזל 
דגי	 שבי	 לא מתו דגי	 שבי	 לא מתו דגי	 שבי	 לא מתו דגי	 שבי	 לא מתו     :)זבחי	 קיג(' בגמאיתא איתא איתא איתא 
        .במבולבמבולבמבולבמבול
בחודש אלול אפילו  בפי העול	 הפתג	 כישגור שגור שגור שגור 

דגי	 שבי	 רועדי	 מאימת הדי� והימי	 הנוראי	 
ל מדוע זכו ה	 להיות "וי. הממשמשי	 ובאי	

מעוררי	 לבני אד	 לתשובה לקראת הימי	 
        , י אימרה זו"המקודשי	 ע

ולא , יוב� הדבר דיע� שלא חטאו בדור המבולאלא אלא אלא אלא 
לכ� זכו הדגי	 להיות , פגמו כשאר ברואי מטה

         .התשובהמעוררי	 על 
        

 חחחח""""אדר תשלאדר תשלאדר תשלאדר תשל    - - - - ' ' ' ' מכתב חיזוק לאבר� אמכתב חיזוק לאבר� אמכתב חיזוק לאבר� אמכתב חיזוק לאבר� אמתו� מתו� מתו� מתו� 

והנה , דרכי מיו	 עמדי על דעתי עד עצ	 היו	 הזהחשבתי חשבתי חשבתי חשבתי 
כל כולי פצע וחבורה ומכה טריה אי� בי מתו	 כי עוונותי 

        אמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודש

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

        

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית 
        ))))ככככ, , , , כז כז כז כז ((((ז� כתית למאור להעלות נר תמיד ז� כתית למאור להעלות נר תמיד ז� כתית למאור להעלות נר תמיד ז� כתית למאור להעלות נר תמיד 

וכתיב  ))))ידידידיד, , , ,     יחזקאל איחזקאל איחזקאל איחזקאל א((((והחיות רצוא ושוב     כתובכתובכתובכתוב
 �דהנה יש . ))))טזטזטזטז, , , , משלי כד משלי כד משלי כד משלי כד ((((שבע יפול צדיק וק

א� , "התחברות"ירידה לצור� עליה והעצה לזה 
כי בוודאי יש ביניה� שה� עכשיו בדר� עליה 

ולהשיג זה , ובאמצעות זה נעשה הירידה עליה
, ))))יביביביב, , , , איוב כח איוב כח איוב כח איוב כח ((((מאי� תמצא  והחכמהוהחכמהוהחכמהוהחכמה. הוא החכמה

 לדעת שהוא אי� על ידי זה בא, י האי�"ע
וזה הוא העני� וק� , ז הוא העליה"התחברות ועי

�וזה הוא העני� , כי השבע יפול כדי שיהיה וק
לשו�  -  ואתה תצוהואתה תצוהואתה תצוהואתה תצוהובזה נאמר , רצוא ושוב
, ויקחו אלי� שמ�ויקחו אלי� שמ�ויקחו אלי� שמ�ויקחו אלי� שמ�על ידי התחברות  -התחברות 

שהוא  כתית למאורכתית למאורכתית למאורכתית למאור, החכמה שמרומז בשמ�
שתהיה העליה  להעלות נר תמידלהעלות נר תמידלהעלות נר תמידלהעלות נר תמידכל זה כדי , האי�
        .תמיד

        
        ))))ככככ, , , , כז כז כז כז ((((' ' ' ' צוה וגוצוה וגוצוה וגוצוה וגותתתתואתה ואתה ואתה ואתה 
הטע� למה לא נזכר ) ) ) ) וווו""""ק ויקרא רמק ויקרא רמק ויקרא רמק ויקרא רמ""""זוהזוהזוהזוה((((    לללל""""אחזאחזאחזאחז

שמו של משה רבינו בכל פרשה זו מפני שמשה 
וא� אי� מחני נא מספר� ) ) ) ) בבבב""""ב לב לב לב ל""""לללל((((רבינו אמר 

ש ש ש ש """"עיי� זוהר חדש שהעיי� זוהר חדש שהעיי� זוהר חדש שהעיי� זוהר חדש שה[[[[ונתקיימו דבריו בפרשה זו 

        , ]]]]דדדד""""עעעע
צרי� להבי� דבשביל שמשה מסר נפשו     ולכאורהולכאורהולכאורהולכאורה

נא מגיע לו עונש שלא  עבור בני ישראל ואמר מחני
        .אתמהה, יזכר שמו בפרשה זו

הכוונה דלמשה רבינו שהיה העניו מכל האד�     אלאאלאאלאאלא
היה זה נחשב לו לשכר שלא יזכר שמו בפרשה 

, ורצו� יראיו יעשה, בהסתר כרצו� עניו אמיתי' ויהי
        .והב�

****        
בעני� זה שלא נזכר שמו בכל הפרשה  לללל""""ייייעוד עוד עוד עוד 

ל יהודי משו� שמנהיג הדור צרי� להתחבר לכ
ולהשפיל את עצמו אליו עד שישכח מעצמו ואפילו 

ה בזה שלא "ה למרע"וזה רמז הקב, את שמו ישכח
ואתה ואתה ואתה ואתה "ובזה יתבאר הכתוב , הזכיר שמו בפרשה זו

דהיינו  ]]]]התחברותהתחברותהתחברותהתחברות[[[[ -מלשו� צוותא  -" תצוהתצוהתצוהתצוה

בלי " ואתהואתהואתהואתה"באופ� ' שההתחברות לבני ישראל תהי
מעצמו הזכרת הש� אלא באופ� נסתר דהיינו שישכח 

        .והב�, לגמרי
        

ובצאתו ולא ובצאתו ולא ובצאתו ולא ובצאתו ולא ' ' ' ' קולו בבואו אל הקודש לפני הקולו בבואו אל הקודש לפני הקולו בבואו אל הקודש לפני הקולו בבואו אל הקודש לפני הונשמע ונשמע ונשמע ונשמע 
        ))))להלהלהלה, , , , כח כח כח כח ((((ימות ימות ימות ימות 

דהנה מצינו אצל גדולי עול� שהסתלקו מ� העול�     לללל""""יייי
ידוע ' לה� כלות הנפש וכיו� שלא הי' בתפילת� שהי

א שיוכלו לבלבלו בתפילתו שלא יכלה כנר אצל "לבנ
�        . האבוקה נסתלק מזה העול

יכול להסתלק ' ג היתה כעי� זה שהי"העבודת הכ    והנהוהנהוהנהוהנה
מזה העול� מתו� כלות נפשו וכדמצינו אצל בני אהר� 
בהקריב� אש זרה כלומר שג� הזרות שצרי� להיות 

ומתו� כ� נסתלקו כי לא היה לה� ' לה� הקריבו לפני ה
לעצור בעצמ� לא ' כי ג� הזרות אשר הי, שו� מעצור

�קולו בבואו קולו בבואו קולו בבואו קולו בבואו שישמע שישמע שישמע שישמע ג "ומשו� זה הוצרכו לכה, היה לה
כלומר שישמע לחו% שלא יסתלק  אל הקודש ובצאתואל הקודש ובצאתואל הקודש ובצאתואל הקודש ובצאתו

פ מעט שיוכל לעצור "עכ' שזה השמיעה לחו% יהי
הכוונה הכוונה הכוונה הכוונה [[[[' י עבודתו בכלות נפשו לה"ע ולא ימותולא ימותולא ימותולא ימותבעדו 

שעל ידי שמיעת הקול לחו% לבני אד� יהיה לו קצת אחיזה שעל ידי שמיעת הקול לחו% לבני אד� יהיה לו קצת אחיזה שעל ידי שמיעת הקול לחו% לבני אד� יהיה לו קצת אחיזה שעל ידי שמיעת הקול לחו% לבני אד� יהיה לו קצת אחיזה 
        קדושת מרדכי קדושת מרדכי קדושת מרדכי קדושת מרדכי  ].].].].וווו""""ז לא יגוע חז לא יגוע חז לא יגוע חז לא יגוע ח""""ז ועיז ועיז ועיז ועי""""בעוהבעוהבעוהבעוה

        
 

        משולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוה

ר מר� "אדמו ק"הק רבי"כמ
   א"זיע מלעלוב מ"הרמ

        

' כבדו ועצמו משערות ראשי כמשא כבד יכבדו ממני וכו
        , ולכאורה חשבו� הנפש טוב ויפה

        
יצר לב האד	 הרע רוצה  שוב התבוננתי וראיתי כיאול	 אול	 אול	 אול	 

ר ולכ� התנערי מעפר "ל לעומקא דתה"להפילני ביאוש ר
בטלת את עצמ� עד , וראשית חכמה תשובת המשקל, קומי

בטלת עצמ� כל כול� עד כדי והלל רשע על , כה בפני הרע
        , תאות נפשו בפני הרע

        
בטל עצמ� כל כול� , עצמ� מהיו	 והלאה בפני הטובבטל בטל בטל בטל 

 .ואיד� זיל גמור, י הטובורק בפנ, בפני הטוב

  



 

 

 

 ג

 ג

  תכלית השמחה בחודשי אדר היא תשובה מאהבה ואחדות הגמור

וידוע שהשמחה של אדר , ומשנכנס אדר מרבין בשמחה', אנו עכשיו בחודש אדר א נמצאין

וסתם שמחה יש בכל המקומות , ר את תכלית השמחהאך צריך לזכו, משמח את כל העולם
אבל צריך לזכור את תכלית השמחה שהוא ', ת שעושין הפורים רב וכדו"הישיבות והת

, ת מאהבה"קבלה' שבו הי, ימי תשובה' חודש אדר הי, ש"שמחה בתויר, פנימיות השמחה

  .בו צומו עלי שלושת ימים' והי
ת ויחן שם ישראל נגד ההר "מו שהיה בקבלהכ, ת היא האחדות"לתשובה וקבלהוההקדמה 

, ת"יכול להיות קבלה' ז לא הי"ובל, י כאיש אחד בלב אחד"ל וכן איתא שם ברש"ואמרו חז

וכמו שאמרו , ת"כי בזה הוא עיקר השלימות והמכה בפטיש שבזה היו יכולים לבא לקבלה
יברך את ' ו יתן דעוז לעמ' כמו שנאמר ד, ה כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום"ל אין לקב"חז

מוכרח הוא להיות , ואם רוצים כלי מחזיק ברכה, וכי יש ברכה יותר מהשלום, עמו בשלום

' דרכי'" דרכיה", שנכתב בלשון רבים, שלום' דרכי נועם וכל נתיבותי' דרכי' כדכ, עם שלם

, צריך להיות בשלום, והדיוק בזה שכל האופנים הדרכים וכל הסימטאות, "וכל נתיבותיה'וכן 
ושלום ואחדות מוכרחין להיות , באופן נסתר' ואפי, הא בהם מיני פוליטיק- ו שלא י"וח

ואם שקר ופוליטיק אין יכול להיות כלל אחדות כמו שנאמר והאמת , לפחות אם קצת אמת

  .ל"בלב רחמנ' בפה וא' ז הוא א"ובל, דברי אמת ושלום, אהבו' והשלו
, ו"בישא כהמן הרשע העמלקי הזה ימשליכא דידע לישנא  :)מגילה יג( ל"חזואמרו 

ואמרו ', והמלך והמן ישבו לשתות'וכדאמרי במגילה , כ אוהב ישראל"ג' ואחשוורוש לא הי

מזרע עמלק ' אבל המן הרשע שהי', ז ולזה בקעה וכו"ד לשנים שהיו סמוכין זל"מלה' בגמ
, מן בין הדבריםז אמר לו ה"וע, ה שינקום בו"ל אחשוורוש שירא מהקב"וא, שונא ביותר' הי

כ "ה וג"לא יצילם הקב, שהם נמצאים במחלוקת ומפוזרים ומפורדים, שזה עם מפזר ומפורד

הא אחדות -ואסתר המלכה אמרה למרדכי לך כנוס את כל היהודים שי, ל"לא ינקום בך רח
ויתקבל תשובתם , י השלום"הא התשובה כלי מחזיק ברכה ע- בתוך כלל ישראל שבזה י

הא אחדות -אך צריך שי' ודובר שלום לכל זרעו'וכן מסתיים המגילה . ברחמים וברצון

ולאהוב כל ישראל באהבה גמורה רק בגלל שהוא ישראל ', באמת ובלא חנופה וכדו

וכשאוהבים , וכדאיתא בספרים שכל אוהב המלך אוהב את בניו רק בגלל שהם בני המלך
וזהו , י המלך כי אוהבים המלךואנו אוהבים את בנ, הא בהא' ותלי, את בניו אוהבים המלך

ת הוא באמת "ז אתי שפיר שההכנה לתשובה וקבלה"ולפי, רצון המלך שנחבב את בניו

  )א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ( .ואחדות
 

 ממעטין אב שמשנכנס כשם, דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רב אמר
 דינא ליה דאית ישראל בר הלכך פפא רב אמר. בשמחה מרבים אדר משנכנס כך, בשמחה

 תענית(מזליה  דבריא באדר נפשיה ולימצי מזליה דריע באב מיניה לישתמיט נכרי בהדי

 .הכוונה אדר לאיזה .ופסח פורים, לישראל היו נסים ימי, אדר משנכנס שם וברש״י .)ט"כ

  
 'כ' סי מ"בחו. הראשון אדר נחשב דברים שלכמה כתב קס״ג סי החת״סק "הגה .'א אדר

 ."שמחה בו שמרבין ראשון אדר ח"דר' א, ג יום" התשובה בחתימת כתב

 פשטות: ג אות ק״ה 'סי ח״י הלוי שבט 'בתשו. רפ״ו אות ח״ב ומנהג הלכה שערי ובספר
 .'וכו לב וטוב, 'א מוסיפים מאדר ויש; ב אדר הלכה

  

 פורים, לישראל הם נסים ימי אדר נכנסמש. כ״ט תענית רש״י משמעות הוא כן .'ב אדר
 מל״ח. פ״ח סי׳ ח״ב יעב״ץ שאילת(שמחה  נוהגת לניסן באדר הסמוך שרק ללמד בא, ופסח

 ).ש״א סי׳ ח״ב מאהבה תשובה. ב״ן ס״ק ל״א סי׳

  

 טבלאות תליית

 אמה על אמה מקום על ״אדר משנכנס״ טבלאות לתלות הנוהגים יש, אדר חודש מראש

 ).תרפ״ו רהםבא ילקוט(. חורבןל זכר שהוא שבבית

  
 לניסן הסמוך באדר פורים

 גאולת, :)ו מגילה( לגאולה גאולה לסמוך כדי, לניסן הסמוך באדר אלא פורים עושין אין

 ושנה שנה כל מה, ושנה שנה כל ת״ל בתרווייהו נעביד תאמר ושמא, משה לגאולת מרדכי

 באדר בעיבור אף ,לניסן הסמוך באדר ושנה שנה כל ומה, אחת פעם בעיבור אף ,אחת פעם

 ).תרצ״ז סי׳ לבוש(עדיף  לגאולה גאולה סמיכת 'וכו לניסן הסמוך

  

 לשני ראשון אדר בין אין

. לאביונים ומתנות המגילה קריאת אלא שני לאדר ראשון אדר בין אין:) ו מגילה(במשנה  איתא

 ).תרצ״ז סימן הטור מביאו(" שוין וזה זה ותענית הספד לענין הא" מדייק שם ובגמרא

 

  קטן פורים
 רכ״ג אות וורמיישא מנהגים. תי״ט עמוד מהרי״ל(קטן  פורים נקרא ראשון שבאדר וט״ו י״ד יום

 )שם לבוש(בהם  נוהג פורים דיני כל אין אבל) תרצ״ז סימן ערוה״ש

 

 ותענית הספד

 .ותענית בהספד אסורים אלה ימים

 הטור והנה. 'י סעיף קמ״ב 'סי קצשו״ע. אדם ייח. שם ורמ״א. תרצ״ז סימן שו״ע, :ו מגילה גמרא(

. ותענית בהספד שמותרים הר״מ בשם והמרדכי מיימוניות והגהות הרא״ש מאביו מביא שם
 המגילה קראו אמ״ש דווקא קאי, שוין וזה זה ותענית הספד לענין הא 'הגמ דדיוק מבאר והטור

 הט״ז כ"וכ. ותענית בהספד ריןמות המגילה קראו לא אם אנל, השנה לעבר להם נראה ביום ונו

 ).שם

 

  מגילה קריאת

 לחזור וצריך חובתו ידי יצא לא בראשון קראו ואם, השני באדר וט״ו בי״ד נקראת מגילה
 הראשון אדר: שם השולחן ערוך. חדש פרי. תרצ״ז 'סי יוסף בית:. ז מגילה( השני באדר ולקרותו

 ).'ב ס״ק ה''תרפ סימן משנ״ב. 'וכו כשבט הוי

 

  יסיםהנ על

 משנ״ב. מ׳ סעיף קנ״ה כלל ח״א: א ס״ק תרצ״ז סימן מג״א(קטן  בפורים הניסים על אומרים אין

  אותו  מחזירין אין, אמרו בטעות ואם ).'א ס״ק שם
 

 למנצח. אפים נפילת

 'סי משה מטה. תרצ״ז סימן ושו״ע ב״י(יענך  למנצח אומרים ואין, פניהם על נופלין אין
 סעיף קל״א סימן שו״ע(תחנון  אומרים אין, במנחה י״ג ביום וכן). 'ב ס״ק משנ״ב. לבוש. תתרכ״ב

 ).ל״ג ס״ק משנ״ב. י״ד ס״ק שם פמ״ג. 'ו

 

 צדקתך. הרחמים אב

 חל ואם). 'ב ס״ק תרצ״ז 'סי משה דרכי(במנחה  וצדקתך הרחמים אב אומרים אין, בשבת חל אם

 ).שם פמ״ג, 'ב סעיף רצ״ב 'סי שו״ע(במנחה  צדקתך אומרים אין, בשבת י״ג

 

 ושמחה משתה

 ורבינו )הרי״ף בשם טור(ראשון  שבאדר בי״ד ושמחה במשתה להרבות שחייב אומרים יש. יב

 ס״ק שע״ת. קע״ח 'סי תשב״ץ 'הגה(אדם  בני ולהזמין בסעודה להרבות רגיל היה מפאריז יחיאל

 לצאת כדי בסעודה קצת ירבה מקום מכל, כן נוהגין אין שאנו הרמ״א וכתב). 'ה ס״ק משנ״ב. נ׳
 .המחמירים ידי

 

 .בט״ו גם משתה יעשו האם

 הימים בשני, לבוש. אליעזר ורבי ד״ה: ו גילהמ תום׳(בט״ו  סעודה לעשות שנוהגין הסוברים יש
 ).הפורים ימי בס׳ מובא יצחק מנחת. תשובה התעוררות .א״ר. לפרזים אפילו

 ש׳ אות פ״ב הגה״מ. תרצ״ז 'סי טור(למוקפים  אפילו בט״ו סעודה עושין שאין הסוברים ויש

  ).ד׳ ס״ק משנ״ב. 'א ס״ק א״א פמ״ג. בי״ד דווקא, רמ״א. ט״ו הזכירו לא, בין אין, שבגמ׳

 

 ייחודיים דברים

 שנהגו, קנ״ט 'עמ יושר לקט(זה  ביום עושים שהיו מיוחדים דברים מוזכרים הפוסקים בספרי

 ומפות פרוכת משימין קטן בפורים: וורמיישא במנהגי. תאנים אכל וגם. יתירה תבשיל בו לעשות

 עם הרבי סועד 'שהי ושלום חיים דרכי' בס. ושמחים וששים, גדול בפורים כמו ח״ה של ומכסאות
  ).תתנ״ו אות אומץ יוסף. יעקב שושנת ושרו בפ״ק ותלמידיו אנ״ש

האם חייבים , ומה נוהגים ב, והליכותיוהלכות חודש אדר . מכונה פורים קטןהא "ד אד"י קדישין עלפתגמין      

 א בענין השמחה"ק מרבינו שליט"אמשילוב ב .זה ומה משמעותו הרוחנית של יום, האם מותר להספיד, בשמחה
 בחודשי אדר

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  ))))וווו""""תשמתשמתשמתשמ((((    אגרות משה –ר דוד "רבי משה פיינשטיי� ב –
' תל -פייבוש מלענטשנא ר משול�"רבי אברה� מנח� מענדל מראוונא ב

  ))))בבבב""""תקסתקסתקסתקס((((    המגיד ממעזריטש
  ))))בבבב""""תרלתרלתרלתרל((((    ש"ר יוס' שטראשו� מוילנא הרש"רבי שמואל ב

  ))))הההה""""תתקעתתקעתתקעתתקע((((    ספר חסידי�' ר שמואל ב"רבי יהודה החסיד ב
  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    ר יצחק יואל מקאנטיקאזווא"רבי משול� זוסיא מארעל ב

  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((    ני%'ר ברו� מויז"רבי יצחק יעקב דוד מסטראזני% ב
  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר זאב וואל' מסטריקוב"מנח� מנדל מגומבי� ברבי 

  ))))זזזז""""תקנתקנתקנתקנ((((    ר אברה�"ד פודקאמי� ב"רבי חיי� סגל לנדא מבראדי אב    - - - - 
  ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    ד לונטשי%"ר חיי� אב"ד אסטראווע ב"רבי מנח� אויערבא� אב

  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    ר דוד מבהוש"רבי שלו� יוס' משפיקוב ב
  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((    שהמדרש מ -ר חיי� ישראל"רבי משה מרדכי מפילוב ב

  ))))בבבב""""תשנתשנתשנתשנ((((    אהר� מטרסדור'. י ת"ר -ר ישראל טויסיג "רבי משה שמואל ב –
  ))))לללל""""תתתת((((    -קב הישר -ר שמואל"רבי צבי קאידנובר ב

  ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((    ר יוס' יצחק"רבי אהר� משה מאוורטש ב
  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    ר מנח� מנדל מפריסטיק"ד ב"רבי יחזקאל שרגא מדוקלא הי

  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((    מראדיכובר נפתלי צבי "מזאלקווא ב' רבי אשר ישעי
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    ר יעקב יצחק מבלענדוב"מגריצא ב' רבי ישעי

    בוטושא� -ר יהודה אריה לייבוש מבוטשעטש"רבי מרדכי פרנקל ב
  ))))דדדד""""תשמתשמתשמתשמ((((

    י מסטמר'ר דב בערצ"צדקת יוס' ב' ר מפיטסבורג בערבי יוס' לייפ
        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((

  ))))הההה""""תקפתקפתקפתקפ((((    דברי רש' ר איסר אולמ� ב"רבי שלו� חרי' ב
  .ז מאניפולי והמגיד מקאזני% "הרבי ר' תל -ר יעקב"ד בובריקא ב"רבי שמחה אב

  .ר יחיאל מיכל מיאמפאלי"רבי יוס' דראביטשר ממעזיבוז ב
  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר משה דוד מסטאניסלוב"רבי יחיאל מאלעסק ב

        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((    ד קראקא"ר משה סופר אב"רבי שמעו� ב
  ))))וווו""""שנשנשנשנתתתת((((    פני מנח�' ר אברה� מרדכי אלתר מגור ב"רבי פינחס מנח� ב

  ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((    ד קארטשי�"ר אברה� אב"רבי אריה לייבוש מרימנוב ב    - - - - 
   -ר משה"ד קראקא ב"רבי שמעו� סופר אב

  ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((    ז אדר"צ בט"בלוח דבר בעתו הביא היא
  ))))הההה""""תשסתשסתשסתשס((((    ר יהודה משה"רבי אברה� מנח� דאנציגר מאלכסנדר ב

  ))))טטטט""""תקיתקיתקיתקי((((    ש מבעלזא"ק ר"ר טורדוס זקינו של הה"רבי משה ב
 �  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((    מ מרימנוב"ר' תל -ר אברה� מטיטשי�"יעקב מדוקלא ברבי חיי

  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((    י�'ק מרוז"אחי הה -ר שלו� שכנא"רבי אברה� מפראהבישט ורבי דוב בער ב
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    ר אברה� יעקב מסדיגורא"רבי יצחק פרידמ� מבאיא� ב

  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    ר יצחק יעקב מביאלא"רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש ב
  ))))דדדד""""תקנתקנתקנתקנ((((    יסוד ושורש העבודה בעל -ר משה מהורדנא"סקינד ברבי אלכסנדר זי –

  ))))לללל""""תרתרתרתר((((    חשבה לטובה -ר פנחס"רבי חנו� העני� מאלכסנדר ב
  ))))וווו""""תשתשתשתש((((    דורש טוב -ר ישראל"ורטקוב ב'רבי נחו� מרדכי מצ

        ))))דדדד""""תשלתשלתשלתשל((((    'רבי יחזקאל הלוי לוינשטיי� משגיח ישיבת פוניבז
  ))))אאאא""""תקפתקפתקפתקפ((((    חת� המגיד מקאזני% - דה לייביהו' ר ארי"א ב"ר שמחה וי"רבי יחזקאל מקאזני% ב

  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((    רבי אברה� מקאליסק' תל -ר שלמה זלמ� אשכנזי"רבי יצחק הכה� מטבריה ב
  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((    מ מלעכוויטש"ר' רבי יחיאל מיכל מלעכוויטש תל
  ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((    א ועוד"� ושפ"הרי' ק מקאצק חי"הה' תל -רבי אברה� יהודה לייב מבראק
  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר שלו� מפשיטיק"רבי אביגדור מטשענסטכוב ב

  ))))הההה""""תשסתשסתשסתשס((((    ר דוד"פארק ב. רבי ישכר בער לייפער מנדבורנא באניא ב –
        ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((    דוד צמח - ר צבי אלימל� מדינוב "רבי דוד ב
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 שבת בערב

 בשר, בסעודה קצת מרבים, שבת בערב קטן פורים כשחל
 לכל מועד(שבת  סעודת בשביל כריסו ימלא לא אך, בער״ש

  ).כ״ב סעיף ל״א 'סי חי

 להתענות נדר

, פמ״ג(נדרו  חל, קטן בפורים להתענות בפירוש שנדר מי
  ).מנהג רק הוי התענית דאיסור, ג׳ ס״ק תרצ״ז סי׳ משנ״ב

  

  וכלה חתן תענית
 ירושלמסקי-משה באר(קטן  בפורים מתענין אין וכלה חתן

. ל״ז 'סי הקומץ מנחת 'תשו. תרצ״ז 'סי או״ח נמוקי. ל״ז 'סי

 יתענה י״ד בן שחתן סונר קפ״ב 'סי הבושם ערוגת בס׳
  ).בט״ו

 

 חדשות פנים

' ע ח״ב העזר שלחן( חדשות לפנים נחשב אינו קטן פורים

 לפנים נחשב שאינו סובר או״ח בנמוקי, בזה נסתפק קי״ד

  ).חדשות
  

 אבילות

 סימן רבה אליהו( קטן בפורים נוהגין ר״ל אבילות דיני כל
 שם משנ״ב. 'ק' סי ח״ג יעקב שבות' תשו. שם פמ״ג. תרצ״ז

  ).'ג ס״ק

  
 ץ"כש אבל

 קטן בפורים כש״ץ מתפלל שאבל נוהגין מקומות בהרבה

 אומרים שאין שבימים נוהגים ויש). 'ל פרק גשה״ח ראה(
 עולת בספר ראה( התיבה לפני מתפלל אבל אין, למנצח

 הלברשטאם משה רבי צ"מהגה מפורטת תשובה החודש

  ).זה בענין זצ״ל

 

, מגילה(' א שבאדר וט״ו בי״ד נוהגין אין דברים שאר

 ולענין. תרצ״ז סימן שו״ע. לאביונים מתנות, מנות וחמשל
 הסמ״ק בשם ב״י .בראשון איסור אין, מלאכה איסור

 דלא' ג ס״ק שם הד״מ וכתב. שם ובפמ״ג, ובעט״ז

 בפורים מלאכה לעשות שלא שנוהגין שכתב כאבודרהם
  ).הימים' ב קטן

 

 גדולה סעודה

. א: מפני, קטן בפורים גדולות סעודות לעשות נהגו לא
 בראשון מותר ותענית בהספד דגם וי״א אומר שהמחבר

 מהו רמז נמצא לא האריז״ל בכתבי. ב) הרא״ש בשם טור(

  ).או״ח נימוקי( הענין

 

 היתה השנה אותה: חנינה בר חמא רבי בשם לוי' ר
 עשר שנים לחודש ומחודש ליום מיום טעמה מה. מעוברת

  ).'ה' הל פ״א מגילה ירושלמי( אדר חודש הוא

 

 תמיד״ משתה לב ״וטוב וז״ש, בד״ת לבו וייטב מעוזו יהיה

  ).תרצ״ז' סי תשובה שערי(

  
  בשמחה תצאוןכי 

שבשמחה ' כי בשמחה תצאו וכו, ק מצדיקי אמת"בספהאיתא 

ן , ובשלום תובלון, יוצאין מכל הצרות מכל המיצרים ומגיעי

מפורסם הוא ' והחלק ב, י כוח השמחה"לשלמות הגמור ע

כ על "וג .בבית אברהם בחלק המכתביםפחות ומובא זה 

א "ובאמת כ, ל"מהאריז' אחדות זוכין לקבלת התפילות כמפו

הריני מקבל עלי "לעצמו יאמר במדת האפשר לפני התפילה 

נה לקבלת התפילות י זה ההכ"וע, "מצות ואהבת לרעך כמוך

  .יקובלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל, און פוילן אלעס גוט
 

ונחזור לענינינו , שלום ואחדות זוכין להשראת השכינהועם 

והעיקר הוא , דהאחדות ושלום ושלוה הוא כלי לקבל ברכה

ואמנם השמחה החיצונית חשובה היא כי זה , שמחה הפנימית

ו בשמחה "להשאר חאך שלא , מביא לידי שמחה פנימית

רק שזה יותר , החיצונית כי אז נשארין טיפש עם התחפושת

, י השמחה החיצונית להשפיע בה לשמחה הפנימית"קל ע

עם , ת באהבה ותשובה מאהבה"ושמחה הפנימית זה קבלה

, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ההקדמה של שלום ואחדות

שלמה ' ק ר"הרהוכמובא בשם , ואין שמחה כשמחת התורה

 הרוצה שיתקימו נכסיו יטע בהן אדר ע"חיים מקוידינוב זי

, פירות האדם ותולדות האדם הן מעשים טובים: :)ביצה טו(

והנכסים הגשמיים אינם , ונכסיו של אדם הן נכסיו הרוחניים

ונכסיו הרוחנים , בר קיימא שהיום כאן ומחר שם והם חיי שעה

ה ומעשים הם תשוב, הרוצה שיתקיימו נכסיוו, הם חיי עולם

י רוצים תמיד משתוקקים "הרי בנ, שיהיו להם כיום, טובים

ל גלוי וידוע "כ חז"וכמש, ונכספים להתקרב לאבינו שבשמים

ר "היצה - אלא ששאור בעיסה , לפניך שרצונינו לעשות רצונך

א להתקרב ולהתדבק לאבינו "ובפנימיות הלב רוצה כ, מעכב

נינים ש ובמדות ובכל הע"שבשמים ולהתעלות בתויר

, א מלא טוב ועומד ומשתוקק מתי אזכה"כ, ובפנימיות הלב

מ העצה טובה באדר זה זמן מיוחד שיתקיימו התשובה "ומ

  . שיטע בהם אדר, ט שיהיו באדר"ומעש

 

מרבים "אמאי לא מצינו בחודשים אחרים לשון של ' ולכ

, כ אמאי רק אדר יש בו חודש העיבור"וג, רק באדר" בשמחה

ש לשון החודש אשר נהפך "אז "ולפי, ס"ק יש פשעא"ובתוה

שהחודש כולו נהפך להם מן הקצה אל הקצה לרחמים , להם

ת ימי "בחודש הזה שיש בו קבלה' וממי, גדולים ןגמורים

כ יש "וג, לכן נבחר כל החודש באופן מיוחד לשמחה, הפורים

כי שמחה , בו חודש העיבור כי שמחה צריך להיות בכפליים

יש חודש אדר אשר הוא חודש השמחה ולכן , אין לו שיעור

יעקב ' ק ר"הרהכ ידוע המאמר בשם "וג, פעמים בכפליים

א משנכנס אדר מרבין "ע ועכי"זי יצחק החוזה מלובלין

וחזינן , הקדושה ושמחה ובאב ממעטין הטומאה עם שמחה

  )א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ( .מזה ששמחה הוא בכפליים

 

  פורי� קט�פורי� קט�
  ''גג' ' המש� מעמהמש� מעמ

 דאורייתא קטן בפורים ותענית הספד וראיס

 איסור) דפורים ומ״ש ד״ה ר״ח' סי או״ח( סופר חתםה כתב
 המצוות' ס סוף רמב״ןאיתא ב. דאורייתא ותענית הספד

). י״ד מגילה( דריב״ק מק״ו דאורייתא וחנוכה פורים דעיקר

 תקנו כנה״ג ואנשי. לנס זכר בשום דסגי אלא. דאורייתא וק״ו

 חשמונאים תקנו בחנוכה וכן ,ומשתה מחהוש מגילה לקרות
  .ודרבנן קבלה דברי זה וכל נרות

 

 ברדב״ז' ועי. לנס זכר שום לעשות מחוייב התורה מן אבל

, )י״א' הל ממגילה פ״א( במ״ל המגיה להו ומייתי ובח״ץ
 דלעולם המובחר מן מצוה לעשיית דוחה מקדימים דזריזים

 .ולהקדים לזרז מצוה

 א״כ לנס זכר לקבוע התורה מן ייביםדמחו כיוון קשה וא״כ
, לגאולה גאולה סמיכת משום שני לאדר דחאו מאי טעמא

 מדינא תקנו הכי משום ונ״ל. טפי עדיף מקדימים זריזים הלא

 ויצאו פ"עכ ותענית בהספד לאסור ו"וט בי״ד ראשון באדר
 מצוותה ושוב, לנס זכר שום עשו שכבר דאורייתא חובת בזה

  .לגאולה גאולה משום ילשנ דחו קבלה דדברי
 

 העליונים בעולמות גדולה הארה

 אליו שבאו, מנדבורנא מרדכי רבי הרה״ק אצלמסופר 

 להם והיה דולקים נרות הרבה שם וראו' א אדר בי״ד אנשים

 מפני הנרות על אצלכם חידוש מה, להם אמר.לחידוש זאת
 בעולמות גדולה הארה שיש גדול יום היום, קטן פורים שהיום

  ).נ״א דף. תרפ״ח. ישראל אבן( ניםהעליו

   

  קטן פוריםכ נקרא זה יום

 נקרא כן על, קטן כיפור יום ויש כפורים יום היא פורים כי

 ).ליקוטים. חיים תורת( קטן״ ״פורים

 

ק "מהרה מעשה קטן בפורים ע"זי חיים״ ק ה״דברי"הרהסיפר 

 הסעודה אחר בעיוה״כ פעם ע שחיפש"זי מסאסוב רמ״ל
 ללגום חפץ אם ושאלו אחד בעני ופגע מ״חג במצות לעסוק

 יי״ש לו להגיש וצוה אחד לבית עמו והלך בחיוב והשיב, יי״ש

 אם, לעני הה״ק א״ל ואח״כ]. הלב לסעוד תרגימא ומיני[

 בית( לפריפינאציע עמי בא, ביותר וחריף חזק ביי״ש רצונך
  .לכך נאות והעני, )מזיגה

 לעילא יי״ש כוס לו להגיש וצוה לפריפינאציע שניהם וילכו

. לפריפינאציע מיד עמו הלך לא למה, העני שאלו. ולעילא
 לפני לבו שיסעוד, רוח נחת לו לעשות חפץ כי הה״ק לו ויען

 נשגבים האלה שהימים הגם", ע"זי מצאנז הרה״ק והפטיר .כן

 מתעורר שנה ובכל, דור ובכל משפחה בכל ונעשים ונזכרים
 בפורים נסים שי״תה עמנו יעשה בודאי א״כ, מחדש הנס

 כי, קטן פורים את לנו העניק בינתים כי אפס, לבוא העתיד

. מאוויינו את ולהשביע דעתנו להפיס כדי, הנס מתעורר גם

  )בעתו דבר בלוח מובא. י״ד דרוש. מועדים ח״א. יוסף אמרי(
 

 תמיד משתה לב טוב

 שבאדר בי״ד ושמחה במשתה להרבות שחייב אומרים יש

 כדי בסעודה קצת ירבה מקום מכל. כן ןנוהגי ואין ראשון
 ).תרצ״ז רמ״א( תמיד משתה לב וטוב, המחמירים ידי לצאת

 שיהיה ר״ל, מהולל״ אמרתי ״לשחוק פירשו ז״ל והמפרשים

 זו מה ״לשמחה אך, הוללות הוא השחוק, שיהיה ענין באיזה
 אך, לא או מצוה של שמחה הוא אם טיבה מה ר״ל עושה״

 לשחוק יתמשך והוללות ושתיה אכילה מתוך כי ואפשר הואיל

' ד וחדות בד״ת השמחה לבסם תבלין יקח לכן, ראש וקלות

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  ש"מקושר למר� אד, היקר, החת�לבחור 

  ו"הי יוס' לנגלב�יוס' לנגלב�יוס' לנגלב�יוס' לנגלב�אהר� אהר� אהר� אהר� 
  צ"ג בשעטומ"נישואיו עבלשמחת 

  .ס"בני� עדי עד וכטר שיזכה ל"יה

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 ל"זצ משה פרדומשה פרדומשה פרדומשה פרדוהרב הגאו� הצדיק 

 בית חינו� לבנות ד ומנהלמייס
י�"ישיבת ו החי   בבני ברק" אור 

  . ו"תשנ אדר   ב"יע "נלב
 

        נשמתנשמתנשמתנשמתעילוי עילוי עילוי עילוי לללל
  החשובההאשה 

        משול� איסרמשול� איסרמשול� איסרמשול� איסר' בת ר אסתראסתראסתראסתר
 ה"תנצב.  ג"תשס' ג אדר א"ינפטרה 

 

כי חשב מחשבות במכירתו , )וכ מובא ברבנו בחיי כא, א"בראשית פרשה ע
וא" על פי כ� נתגבר על יצרו והיה , של יוס" א� יגלה לאביו א� לא

שתי מלות יש , ונקרא ישפה' מעצר לרוחו ולא גלה הדבר לאביו וכו

, והיה לו לגלות הדבר, א" על פי שהיה לו פהפה וזה יורה על מעלתו ש
שיותר היה נאה לו ש� , ולכאורה הדבר מוקשה. ש"שתק ולא גלה עיי

, א� יש לאד� איזה חפ! והוא שלו ממש, אול� הלא נראה, אי� פה
כ א� החפ! אי� שלו "משא, אזי יש לו רשות לעשות ע� החפ! כרצונו

, י איננו בעל החפ!כ, אי� ביכולתו לעשות ע� החפ! כרצונו, ממש
, ברי� שאינ� ראויי� לדברדכ� האד� המדבר , והחפ! אינו ברשותו

ובוודאי אחר כ� מתחרט , רצו� התורה הקדושה ושכל הטוב נגד שה�
  , על זה
רק בפה מדבר והוא אינו נוחה ,שפיו אינו שלו ואינו ברשותונמצא 
, פהיש ומעתה שפיר נקראת אב� של בנימי�, ואי� הוא בעל הפה, מזה

מה שאי� כ� א� היה , כי היה השליט על הפה, שהיה לו באמת פה

 .מספר וזה שלא על פי התורה הקדושה ושכל הטוב אז לא היה לו פה
  )י ליקוטי יהודה"עפ(
  

   )ש�( זית ז� כתית למאורשמ
כש� , בני� כשתילי זיתי� סביב לשלחנ�, כמו שנאמר, דומי� לזיתבנינו 

שהזית צרי� כתישה ואז הוא מאיר כ� ה� הבני� יש ללמד� מוסר וללמד� 
  )תנא דבי אליהו( .לכבוש יצר� הרע

*  
 יכול יהיה , ואי� זית כתית למנחות, זית כתית למאור .זית ז� כתיב למאורשמ

אי . תלמוד לומר ועשרו� סולת בלול בשמ� כתית, ז� כתית פסול למנחות
 הכי מה תלמוד לומר למאור מפני שהתורה חסה על ממונ� של ישראל

ותמוה למה חסה התורה על ממונ� של ישראל במנחות ולא . )מנחות פו(
מפני שהתורה חסה , יהיה ז� כתית במנחותחסה במנורה למה אי� חיוב ש

אלא המנחות . ואילו במנורה לא מקפידי� כלל על כ�, על ממו� ישראל
�ואילו המנורה מרמזת על , מרמזות על פרנסה ובעני� זה יש לנהוג בחסכו

�  )ילקוט יהודה( .חכמה ובחכמה אי� חסי� על הממו
  

  )כ,כח( 'וישפה וגו' הרביעי וגווהטור 
במדרש רבה ( ל"נימי� היה מפותח על אב� ישפה אמרו חזהטע� שבהנה 

  

  )כ, כז( תצוה ויקחו אלי�ואתה 
 ואתה תצוהלקרב� ולהדריכ� בדר� ישרה בנוע� ובנחת  עלי�תחילה 

 �עליה� מוטלת החובה להשתדל בעצמ�  ויקחו אלי�א� לאחר מכ
ת בקבלת התורה מתחילה נגלה עליה� "שהרי כ� נהג השי, להתעלות

 ,ויקחו ליואחרי זאת ציוה , בקולות וברקי� והטעימ� מעי� עול� הבא

יק שבכל דור להתנהג ע� עליה� להתעורר מעצמ� וכ� ג� חייב הצד
  )אהל ישכר( .צא� מרעיתו

  אמרות טהורותאמרות טהורות
  על הפרשהעל הפרשה

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  ו"הי יונה וינברגיונה וינברגיונה וינברגיונה וינברגח "הרה

  הב�לאירוסי 
*  

  לנישואי הבת ר זאב ויינרר זאב ויינרר זאב ויינרר זאב ויינר"הר
 

        לשלו�לשלו�לשלו�לשלו�אתכ� אתכ� אתכ� אתכ� צצצצ
ר "ק מר� אדמו"כ

א חזר למעו� "שליט
 ב"קדשו בארה

 


