
 

 

 

 

 

  

                                                  

 

בחודש כל כך טוב, כל כך מלא אור, חודש שהמהר"ל אומר אנחנו 
עליו שהוא כל כך גרוע, שהוא חייב להתהפך. הוא מגיע לקצה 

מפני שזה קצה הקצה של  –הקצה של הרוע. למה הוא אומר כך 
( ניסן הוא החודש הראשון בשנה העברית)לפי התורה,  נהשה
חודש הגאולה. זאת אומרת שהמצב צריך להגיע   הוא ניסןו

 . , כדי להיגאללקרשים, כדי להיבנות

ובדיוק על זה קוראים בפרשת השבוע המופלאה, "תרומה". אנחנו 
וכמה פעמים נשים  .קוראים על בית שבונים באמצע שומקום

יגידו לי "אבל אנחנו על הקרשים!" נכון. גם המשכן. "אבל אני 
המשכן. ומפה אנחנו מתחילים בבנייה  מתפרקת!" נכון. גם
 האיטית של המשכן. 

משנכנס אדר  :מה הכוונה ולמה זה רלבנטי לימים שלי? כתוב
, רבי צדוק הכהן "פרי צדיק"וה 1.ממעטין באבל ומרבין בשמחה

אם מישהו הרי  ."ממעטין באבל"א לא נכון. ל :מעירמלובלין, 
חודש כמו בכל נפטר, לא עלינו, באדר, נוהגים באותו נוהג אבלות 

 .באותו האבל הידוע ןעטידממ ,את לא מבינה והוא אומר: אחר?
  2? זה של חודש אב."אבל ידוע"איזה 

נכון שבאב בכית שאין בית מקדש? אז כשם שאז בכית על 
כוהן גדול את תרגישי חסרונו, כך באדר את מרגישה בנוכחותו. 

מסתובב כאן, עם אבנים טובות של חושן על ליבו, מוכן בכל רגע  
להסיר לך את האבן מהלב. אתם תרגישו את זה ממש, איך 

 מסירים ממכם אבן מהלב. 

ושל )כשיו, הן על הבנייה של המשכן ולכן כל הפרשות שנקרא ע
ולכן ". פקודי", "ויקהל"תרומה", "תצווה", " :(המקדש מאוחר יותר

 
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת : ", ע"אתענית כט  תלמוד בבלי, 1

כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין ' :משמיה דרב

 '".בשמחה
: ״משנכנס אדר ט' אדר , חודשרבי צדוק הכהן מלובלין, ״הפרי צדיק״ 2

ממעטין באבל ומרבין בשמחה. ובאמת לא מצינו שום הבדל בדין אבלות מי 

שנתחייב בה רחמנא לצלן באדר לכל השנה. אכן נראה פירושו דממעטין 

 באבל הידוע שהוא אבלות ציון וירושלים.״

מגילת אסתר, שנקרא בעזרת השם בעוד שבועיים, כולה געגועים 
ס ּוְתֵכֶלת . הן גדולוורוש מתחפש לכואחש לבית המקדש: ְרּפַּ חּור ּכַּ

ְבֵלי בּוץ  חַּ ָמןָאחּוז ּבְ ְרּגָ הוא מרשה לאסתר בדיוק בגדי הכהונה.  3,ְואַּ
ְלכּותלבקש  ּמַּ ד ֲחִצי הַּ את ממנו כי הוא חושש שהיא תבקש  4, עַּ

 .המקדש. המקדש מרחף בימים האלה קרוב יותר מאי פעם

 העל כך שהתפילהיא  שדת על בית המקהאבלו   ובגלל סיבה אחת:
הרי . . זה הצער הגדולפעםכבר לא מתקבלת אוטומטית כמו שלי 

בבית המקדש, כשהיית מתפללת והתפילה היתה מתקבלת, אש 
היתה יורדת מהשמיים אל המזבח ואת והיית חוזרת הביתה 

על זה אנחנו אומרים שמחה: ״הוא הקשיב. הוא שמע אותי״. 
בכל יום מראש בפרק כ"ב בתהילים, הפרק השובר שאומרים 

ֲאָגִתי - ד פוריםש אדר עחוד ְבֵרי ׁשַּ . כמה אני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ּדִ
ה  אשאג והישועה רחוקה כל כך,  ְיָלה ְולֹא דּוִמּיָ ֲעֶנה ְולַּ יֹוָמם ְולֹא תַּ

 ? , ריבונו של עולםאיפה אתה מה יהיה? 5,ִלי

באין בית מקדש, כל כך קשה לראות ולהרגיש מפגש עם אלוקים. 
ואז מגיע אדר. עכשיו, אומר מהר"ל, אתם תרגישו כזו קירבה 

 בתפילה, שלא הרגשתם כל השנים האלה, שבית המקדש חרב. 

כך פותח פרק )  והגאולה נקראת ״איילת״: ובמילים המופלאות של

חַּ , םכ"ב בתהילי ּצֵ ְמנַּ ל לַּ ר עַּ חַּ ַּ ׁשּ ֶלת הַּ ּיֶ כי   -למה  (.6ִמְזמֹור ְלָדִוד אַּ
קרן האיילת יש לו פיצולים מכאן ומכאן. וקרן שאין לה פיצולים,  

סתום. וכשיש לו פיצולים, הקרן יוצא אל הפועל ואינו  להוא גול
סתום. כך באדר, כשמרבים בתפילה, תפילתו יוצאת לפועל ולא 

םירגיש ש תפילתו, רק יוצאת התפילה לפועל ונגלית לפני ה'   ָסתַּ
 יתברך. 

 
 אסתר א', ו. 3
ֹּאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך: "אסתר ה', ג 4 ר ַהמַ  :ַוי ְךַמה ָלְך ֶאְסתֵּ ַעד ֲחִצי  ?ְלָכה ּוַמה ַבָקָשתֵּ

ן ָלְך  ".ַהַמְלכּות ְויִנָתֵּ
 ג. -, בתהילים כ"ב 5
 תהילים כ״ב, א.  6



 

 

תקשיבו, התפילות של אדר עושות פירות. הן מתפצלות לכאן 
ולכאן. הן גדלות, הן בוקעות את האורה, מביאות אור שכבר 

 שכחנו שהוא קיים. 

 והוא ממשיך:

שנעשתה על ידי תפילה כמו )בהיסטוריה היהודית(  ואין גאולה
ֲעָקָתםבזמן הזה, שנאמר " ּצֹמֹות ְוזַּ ְבֵרי הַּ לה  לכן נקראת הגאו 7".ּדִ

רהזו על שם התפילה, ונקראת " חַּ ַּ ׁשּ ֶלת הַּ ּיֶ ", כי התפילות מתחזות  אַּ
  8.לפני ה' ויוצאות לפועל )נראות(

משנכנס אדר, מרבין בתפילה. והימים האלה, עד ז' באדר, ימי 
פטירת המתפלל הגדול משה רבנו, הם ימים שבהם תפילות 

ַחרעושות פירות. בימים האלה נהיה כולנו כמו  ַ ת ַהש   לֶּ הזו,  ַאי ֶּ
רבת אלוקים יונראה בעזרת ה' איזו ק 9, ִקיְמָעא ִקיְמָעאשעולה 

  ש מבורך!חודיכולה כל אחת לחוש בתפילה. 

 הדסה סאסי בצוות העריכה:

 

 

 

 
 אסתר ט׳, לא.  7
 עמ׳ נ״ד. –המהר״ל, ״אור חדש״, הקדמה  8
ַרִבי ִחיָא ְוַרִבי ִשְמעֹון ַבר ֲחַלְפָתא ֲהוֹון מדרש שיר השירים רבה ו', י: " 9

ְמַהְלִכין ַבֲהָדא ִבְקַעת ַאְרבֵּאל ִבְקִריְצָתה, ְוָראּו ַאיֶֶלת ַהַשַחר ֶשָבְקָעה אֹוָרּה, 

ל ' :ָאַמר לֹו ַרִבי ִחיָא ַרָבה ְלַרִבי ִשְמעֹון ַבר ֲחַלְפָתא ָכְך ִתְהיֶה גְֻאָלָתן ֶשל יְִשָראֵּ

י א  ְמַצְפֶצֶפת, ִדְכִתיב )מיכה ז, ח(:  יכִּ ְך ה' אֹור לִּ חשֶׁ ב בַּ , ַבְתִחָלה ִהיא ָבָאה ש 

ִקיְמָעא ִקיְמָעא, ְוַאַחר ָכְך ִהיא ְמנְַצנֶֶצת ּוָבָאה, ְוַאַחר ָכְך ָפָרה ְוָרָבה, ְוַאַחר ָכְך 

ב ַמְרֶטֶבת ְוהֹוֶלֶכת. ָכְך ַבְתִחָלה )אסתר ב, כא(:  י יֹוש  כַּ ְרדֳּ ם ּומָּ ה  ים הָּ יָּמִּ בַּ

ְךְבשַּ  לֶׁ מֶׁ ר הַּ ְלבּוש , ְוַאַחר ָכְך )אסתר ח, טו(: עַּ ְך בִּ לֶׁ מֶׁ ְפנ י הַּ לִּ א מִּ י יָּצָּ כַּ ְרדֳּ ּומָּ

ְלכּות ה. ְוַאַחר ָכְך )אסתר ח, טו(: מַּ ְמחָּ ה ְושִּ ה אֹורָּ יְתָּ ים הָּ יְהּודִּ  ".'לַּ
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