
  
  
  
  
  
  
  

ניגשו  כש, אחר התפילה,,,,פרשת תצוהפרשת תצוהפרשת תצוהפרשת תצוה, , , , ביום שבת קודשביום שבת קודשביום שבת קודשביום שבת קודש
 פנה ,למשגיח רבי נתן ווכטפויגל" שבת שלום" לומר הבחורים

בית הגד את 'הפטרה בקראנו בפסוק הראשון " : בשאלהאליהם
 םהאם התביישת, נו. 'ישראל את הבית ויכלמו מעוונותיהם

  "...נטלו' לאכול צכים הולםאו שאת, כשקראו את ההפטרה
  

 אמר כנראה שאם אין בית ???? למה צריך להתבייש למה צריך להתבייש למה צריך להתבייש למה צריך להתבייש––––וכששאלוהו וכששאלוהו וכששאלוהו וכששאלוהו 
  )ה"נ' ק עמ"בעניני בהמ" לקט רשימות("               !!! המקדש צריך להתבייש

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        ))))''''ה דה דה דה ד""""פכפכפכפכ((((" " " " ותכלת וארגמןותכלת וארגמןותכלת וארגמןותכלת וארגמן""""
        

וזה מאחר שמחיר וזה מאחר שמחיר וזה מאחר שמחיר וזה מאחר שמחיר , , , , זוייפו רבותזוייפו רבותזוייפו רבותזוייפו רבותבשנים עברו בשנים עברו בשנים עברו בשנים עברו שני צבעים מיוחדים אלו שני צבעים מיוחדים אלו שני צבעים מיוחדים אלו שני צבעים מיוחדים אלו 
וקילו של צבע הארגמן וקילו של צבע הארגמן וקילו של צבע הארגמן וקילו של צבע הארגמן ... ... ... ...  מצבע רגיל מצבע רגיל מצבע רגיל מצבע רגילהתכלת היה יותר מפי ארבעיםהתכלת היה יותר מפי ארבעיםהתכלת היה יותר מפי ארבעיםהתכלת היה יותר מפי ארבעים

        ............בין עשר לעשרים קילו זהבבין עשר לעשרים קילו זהבבין עשר לעשרים קילו זהבבין עשר לעשרים קילו זהב    שוויו נאמדשוויו נאמדשוויו נאמדשוויו נאמד
        

        ... ... ... ... ????היכן עוד מתחברים תכלת וארגמןהיכן עוד מתחברים תכלת וארגמןהיכן עוד מתחברים תכלת וארגמןהיכן עוד מתחברים תכלת וארגמן
        . . . . יםיםיםיםעִעִעִִעבָבָבָָבבצמח לשישית הַצבצמח לשישית הַצבצמח לשישית הַצבצמח לשישית הַצ

  

 ,ברוב אזורי הארץמאד  נפוץ כיום הצמח לשישית הצבעיםכיום הצמח לשישית הצבעיםכיום הצמח לשישית הצבעיםכיום הצמח לשישית הצבעים
אך , המזיק לגידולי הקיץ בשדות ובכרמים, עשב רעלונחשב 

ה " ממתנותיו של הקבת אח- חשוב בימים עברו הוא היה צמח
 בתפקידו. הוא היה אחד הצמחים העיקריים להפקת צבע, בעולם

   .בהלכות שביעית ,מופיע בירושלמי ובתוספתאהוא  הזה
  

 הפלחים הערביים בארץ ".".".".צמח הצובעיםצמח הצובעיםצמח הצובעיםצמח הצובעים""""שמו המדעי הוא שמו המדעי הוא שמו המדעי הוא שמו המדעי הוא 
ישראל בכינוייהם לצמח שומרים עד היום על העובדה שבעבר 

שפירושם , ה'ַגְבוַס' מותיו הם ַסַמגש, הפיקו צבע מהלשישית
  .'בעהַצ'או ' הצובע'

ובשל כך , מפנה את עליו במשך היום לעבר השמשהלשישית הלשישית הלשישית הלשישית 
  ". עבד השמש"או , "עין השמש"במדינות רבות הוא מכונה 

 . זיוף של התכלתה, "קלא אילן" זיהו אותו כרבים מהחוקריםרבים מהחוקריםרבים מהחוקריםרבים מהחוקרים
  .ההודיהוא צמח האינדיגו " קלא אילן" ש,המסורת היאאמנם 

  

,  עד היום להולנד בדים הצבועים במיץ לשישיתצרפת מוכרתצרפת מוכרתצרפת מוכרתצרפת מוכרת
בהולנד צובעים בו גבינה ומתקבל צבע . כחלחל-בצבע סגול

  . מיני יין וניירות, בצבע זה צובעים גם שימורים. סגול-אדום
  

 שכדי להפיק את צבע הלשישית היו ,,,,עובדה מעניינת היאעובדה מעניינת היאעובדה מעניינת היאעובדה מעניינת היא
באותם משתמשים בצרפת עד לפני כמאה ועשרים שנה 

  ...אמצעים בהם השתמשו אבותינו לפנים
  

וטובלים בו , עושים מהם נוזל,  את צמחי הלשישיתהיו מועכיםהיו מועכיםהיו מועכיםהיו מועכים
למחרת פורשים את הבדים על שכבת זבל טרי וחם . את הבדים

עקב קליטת אדי . של סוסים ומכסים אותם בקש או נסורת
אחרי שעה קיבלו האריגים צבע , האמוניה שמגיעים מן הזבל

  . כעבור שלוש שעות הם מקבלים צבע כחול כהה. פהתכלת י
  

היו מקבלים האריגים , את מיץ הלשישית במי רגליםכשמהלו כשמהלו כשמהלו כשמהלו 
  ! צבע ארגמן

  

, , , ,  נתרחקנו מעל אדמתנו נתרחקנו מעל אדמתנו נתרחקנו מעל אדמתנו נתרחקנו מעל אדמתנו––––ואנו שמפני חטאנו גלינו מארצנו ואנו שמפני חטאנו גלינו מארצנו ואנו שמפני חטאנו גלינו מארצנו ואנו שמפני חטאנו גלינו מארצנו 
שלמעשה שלמעשה שלמעשה שלמעשה , , , , כך קיבלנו צמח המזיק לחקלאותכך קיבלנו צמח המזיק לחקלאותכך קיבלנו צמח המזיק לחקלאותכך קיבלנו צמח המזיק לחקלאות... ... ... ... תרתי משמעתרתי משמעתרתי משמעתרתי משמע

        . . . . תפקידו היה לתת לנו צבעים יפיפייםתפקידו היה לתת לנו צבעים יפיפייםתפקידו היה לתת לנו צבעים יפיפייםתפקידו היה לתת לנו צבעים יפיפיים
  ")נר לשולחן שבת ","מגדיר צמחים ","ילקוט הצמחים("                                             

  
  
  
  
  
  
  

    יום פטירתיום פטירתיום פטירתיום פטירת    ----    """"באדרבאדרבאדרבאדר' ' ' ' זזזז""""    ----    מפורסםמפורסםמפורסםמפורסם    חול היארצייט הכיחול היארצייט הכיחול היארצייט הכיחול היארצייט הכישישי ישישי ישישי ישישי יביום ביום ביום ביום 
            ............????סתלקסתלקסתלקסתלקננננזה התאריך בו זה התאריך בו זה התאריך בו זה התאריך בו  באמת  באמת  באמת  באמת  האם האם האם האם::::בררבררבררברריש ליש ליש ליש לוהענין שוהענין שוהענין שוהענין ש    ....משה רבינומשה רבינומשה רבינומשה רבינו

  

  

אדר שנה ' ז    .... א א א א::::וווומתי היה יום פטירתמתי היה יום פטירתמתי היה יום פטירתמתי היה יום פטירת    לללל""""מצינו בחזמצינו בחזמצינו בחזמצינו בחזארבע שיטות ארבע שיטות ארבע שיטות ארבע שיטות 
                    .שבט' ז    ....דדדד    .'אדר ב' ז    .... ג ג ג ג.בשנה מעוברת' אדר א 'ז. . . . בבבב .פשוטה

  )  ועוד ועוד'פ ד"א תק" מג,'ב ב"יערות דבש ח ,בשלח'  פרי" רשבמכילתא ,'ילקוט שמעוני יהושע ה(     
  

. "בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד ":::: נכתב נכתב נכתב נכתבראראראראגמגמגמגמבבבב
 ימים לאחר פטירת ג"ל, יסןנ' י בי"ישראל נכנסו לאבני שהרי 

. באדר' ג ימים לאחור אנו מגיעים ליום ז"וכאשר נחשב ל, משה
  )א"ל('!משה מת באדר הסמוך לניסן ':ל"וכדברי המהרי ).ח"קידושין ל(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ובאותה שעה רצון.  בעת תפילת מנחה בשבתסתלקסתלקסתלקסתלקננננ     רבינו רבינו רבינו רבינומשהמשהמשהמשה

והוצרכו . רי בית המדרש ננעלורי בית המדרש ננעלורי בית המדרש ננעלורי בית המדרש ננעלוושעושעושעושע...  היה למעלה וצער למטה
           ) תצוה'פר זוהר( .'צדקתך כהררי אל' והיינו, דרך שבחב' להצדיק את ה

  

 -  שני חברים היו בה, כלומר....""""אותה שבת של דיוזוגי היתהאותה שבת של דיוזוגי היתהאותה שבת של דיוזוגי היתהאותה שבת של דיוזוגי היתה""""
  )י"רש: סוטה יג(              .            וסופו ליהושע, לת היום למשהיתח

  

סתלק מן נשמשה ,  בשם גדולי הגאונים והקדמוניםמקובלמקובלמקובלמקובלכן כן כן כן וווו
 קובעים מדרש בשעה זו איןלפיכך  .העולם סמוך לצאת השבת

  . של שבת במנחה"צדקתך" ואומרים ,בבתי כנסיות ומדרשות
�  

        ::::הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    הקשוהקשוהקשוהקשועל מסורת זו על מסורת זו על מסורת זו על מסורת זו 
לפי . בניסן ח" כ, שחומת יריחו נפלה בשבתכתבכתבכתבכתב" " " " סדר עולםסדר עולםסדר עולםסדר עולם""""בבבב

  )ג"י' פסחים יש "רא ,.מנחות ל' תוס(  ?ולא בשבת, ביום שישיאדר חל ' זשעולה זה 
  

 שהתורהולפי .  מנחהעת משה נפטר בערב שבת ב::::ז מיישבז מיישבז מיישבז מיישב""""הטהטהטהט
עושים זכרון בזמן המנחה לבטל . על ידי משה, ניתנה בשבת

  )' בב"ח רצ"או( .כי שבת זה זמן שבו ניכר ביטול בית המדרש, המדרש
                                                         

שעיקר ביטול בית המדרש ,  והוסיף,,,,""""מתמתמתמתשפת אשפת אשפת אשפת א""""כתב הכתב הכתב הכתב ה    כעין זהכעין זהכעין זהכעין זה
  .)מנחות ל(                                 . ה בשבתת שהי, קבורתועתהיה ב

  

ובו , ב שבת ודאי שמשה נפטר בער::::כתבוכתבוכתבוכתבוח ח ח ח """"הבהבהבהבווווע מפאנו ע מפאנו ע מפאנו ע מפאנו """"הרמהרמהרמהרמ
 נשמתו לא הסתלקה ךא. ג ספרים"י וכתב. ביום מלאו ימיו

יתה לקבורה ובין מ.  שהיה בשבת במנחה,לגמרי עד זמן קבורתו
  )ב"ח רצ"או ,"חיקור הדין"מאמר (                        .היה מונח בכנפי השכינה

                           

לכל אדם יש מזל שכתב ש , על פי רבי יהודה החסידתירץתירץתירץתירץ    רררר""""האהאהאהא
 ובאותה שעה שנגזר על אדם למות חושך ,מקיימוהלמעלה 

, אדר' ב שבת זוגזירת מיתתו של משה היתה בער. עליו מזלו
   )ו"ח תקמ"ס ,שם(    .  בשבתלמעשה נפטר אמנם ,וחשוב למטה כמת

  

 ,כמוחלט" סדר עולם" הןחשבו לא תפסו את רבים מהראשוניםרבים מהראשוניםרבים מהראשוניםרבים מהראשונים
גם ש ,ו את דבריהםו את דבריהםו את דבריהםו את דבריהםביארביארביארביארוווו .ונקטו בפשטות שמשה נפטר בשבת

דשו את החודשים י קבימים ההםהרי , אם יריחו נכבשה בשבת
לכן ו, מי החודש שונים משלנוואם כך חשבון י. פי הראיה לע

                          ) ועודג"א ל"ח" ץ"לת יעבישא"ת "שו(      .חל בשבתבשנה ההיא אדר ' יתכן שז
  

        ::::כתב רבי משה חגיזכתב רבי משה חגיזכתב רבי משה חגיזכתב רבי משה חגיז    לסיכומם של דבריםלסיכומם של דבריםלסיכומם של דבריםלסיכומם של דברים
 ,"סדר עולם"מי שירצה יוכל להקשות מכח משמעות הנכתב ב"

בני דורו דור ו הוא ,עד שירד משה מהר נבו, והיא תמיהה עומדת
. השעה והרגע שעלה משה למרום, ה ויגידו לנו אמיתות היוםעד

 תצוהפרשת 
  315 'גליון מס

  

  
 העלון בכל עניני 
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z 
  ר ''משה חיים ב' נ ר''לע

  ל ''זאב עזרא הכהן בלאס ז
  'אאדר ' ע י''נלב

  



 ."אך לא מחמת קושיה זו יהרס הבנין שמשה נפטר בשבת
  )ג"י' יפסחים (   .'מנהג אבותינו תורה הוא'ש , זהעניןבש "וכדברי הרא

�  
 מתוך שאני  מתוך שאני  מתוך שאני  מתוך שאני  אמר אמר אמר אמר....ג ספרי תורהג ספרי תורהג ספרי תורהג ספרי תורה""""כתב יכתב יכתב יכתב י, , , , מת באותו היוםמת באותו היוםמת באותו היוםמת באותו היוםששששכיון שידע משה כיון שידע משה כיון שידע משה כיון שידע משה ''''

                                                                                )ועוד' ר דברים ט"מד(                        ''''............לה חיים היום שוקע והגזירה בטלהלה חיים היום שוקע והגזירה בטלהלה חיים היום שוקע והגזירה בטלהלה חיים היום שוקע והגזירה בטלהוווותורה שכתורה שכתורה שכתורה שכסק בסק בסק בסק בוווועעעע
  

כתב היתכן שמשה  ,אם יום פטירתו היה בשבת ::::והתמיהה רבהוהתמיהה רבהוהתמיהה רבהוהתמיהה רבה
  )ב"ח" אור זרוע" ,ערבי פסחים' מרדכי פרוש "רא( !?ם ספריג"יאותם  את בשבת

                

 ורק מסרם ,תתומיל סמוך שמשה כתב אותם כתבוכתבוכתבוכתבושששש    ישישישיש
      )'ק' אדר עמ-שבט" מועדים לשמחה" הביאו ו"פירוש מהרז, ראשונים( .לישראל בשבת

  

והיה רק נראה כאילו משה , ה הוא היה הכותב בעצםה הוא היה הכותב בעצםה הוא היה הכותב בעצםה הוא היה הכותב בעצם""""הקבהקבהקבהקב
    )וילך' אלשיך פר(    !?כל התורה ביום אחדאת וכי אדם יכתוב , כתבם

  

 השבעת קולמוס על פי שםב, בנסבנסבנסבנסבאותה שבת באותה שבת באותה שבת באותה שבת     םםםםכתבכתבכתבכתבמשה משה משה משה 
הביא שש "ועיי – ה"שלי ה" עפט" כו"ס ח"ת חת"שו(    .'כותב'ין בזה משום וא
                                                ...")תמוהיםודבריו מאד  "- ... שרצה לתרץ דאותו היום נתארך ולמעלה היה ערב שבת עדתוץ"ממו

  

  !? יהיה כשר לקריאה, שכתבוהו בשםת"שס איך יתכן רבים דנורבים דנורבים דנורבים דנו

z  
 שמתעניםמנהג חסידים ואנשי מעשה , יום זה נקבע ליום תפילהיום זה נקבע ליום תפילהיום זה נקבע ליום תפילהיום זה נקבע ליום תפילה

 .להזכיר זכותו של משה רבינו, ועוסקים במקרא משנה וגמרא
 באיזמיר ".בית יעקב"סדר הלימוד מופיע בסידור  )' ז"שערי ציון"(

בין ' ונקבע המנהג בין באדר א, קבעו לימוד כל תלמידי החכמים
  ) 'א ז"ל" מועד לכל חי("                 "...יםאדראדראדראדרונאספו שמה כל ה "–' באדר ב

  

'? או באדר ב'  האם יתענו באדר א,,,,אדראדראדראדר' ' ' ' הנוהגים להתענות בזהנוהגים להתענות בזהנוהגים להתענות בזהנוהגים להתענות בז
  )א"ל(. 'ל כתב באדר א"המהרי .הדבר תלוי בשיטות מתי מת משה

 )ז"א קי"ח(.  להתענות בשני"חכם צבי"ץ הביא מאביו ה"שאלת יעב
 חודשים שלשהיותר משלא להרחיקו , )ג"ח קס"או( ס"וכן כתב החת

  . 'ס באדר ב"אדר דרש החת' את דרשות ז )פ"ח תק"או(. ממתן תורה
  

אדר חל תמיד '  לפי הטעם שז::::רבי פנחס מקוריץ אמררבי פנחס מקוריץ אמררבי פנחס מקוריץ אמררבי פנחס מקוריץ אמרק ק ק ק """"הרההרההרההרה
 לא נזכר 'מחני נא מספרך'משה  שבשביל שאמר ,בפרשת תצוה
מזה משמע , ולכן יום מיתתו חל בפרשת תצוה, שמו בפרשה

  ) קונטרס טוב לב משתה תמיד- "אמרי פנחס("       . שהעיקר הוא באדר ראשון
  

ויש . ל"וכן נוהגים רוב המקומות בחו',  באדר אמתעניםהעולם העולם העולם העולם 
  )י"לוח א. ו"פ ט"תקב "משנ( .   וכן נוהגים בארץ ישראל',  באדר בשצמים

z  
לתפילה יום זה  """" קדישא קדישא קדישא קדישאאאאאחברחברחברחבר"""" ה ה ה האנשיאנשיאנשיאנשי    קבעובקהילות רבות בקהילות רבות בקהילות רבות בקהילות רבות 

ולבקש  , על קברי צדיקיםלהתפלל, והולכים לבית הקברות. וצום
ו של ופובס. שמא לא נהגו בהם כבוד הראוי, מחילה מן המתים

  )'ג" גשר החיים" ,"הדרת קודש("   .עם סיום ודרשות ת מצוהעושים סעודיום 
  

            :::: קדישא קדישא קדישא קדישאליום החבראליום החבראליום החבראליום החברא    באדרבאדרבאדרבאדר' ' ' '  ראו לקבוע את ז ראו לקבוע את ז ראו לקבוע את ז ראו לקבוע את זטעמים רבים נכתבו מהטעמים רבים נכתבו מהטעמים רבים נכתבו מהטעמים רבים נכתבו מה
  

 לפי שמשה התעסק ....אאאא    ::::כיון שזהו יום פטירת משה רבינוכיון שזהו יום פטירת משה רבינוכיון שזהו יום פטירת משה רבינוכיון שזהו יום פטירת משה רבינו
אדון  אם משה -' והחי יתן לבו' ....בבבב. 'חכם לב '- בקבורת יוסף

ה נתעסק בקבורת "ביום זה הקב ....גגגג !?מי לא ימות, מתהנביאים 
  . ה" דבקים במידותיו של הקב"חברא קדישא" ה– משה

  

 ,כל בעלי אומנות שמחים בשעה שמלאכתם מתברכת ....דדדד
חברא "אבל אנשי ה. ועצבים בשעה שמלאכתם מתמעטת

? ואימתי הם שמחים , לעולם שמחים במלאכתםנםי א"קדישא
שלא , וביום זה פסקה מלאכתם... בשעה שמלאכתם פוסקת

           . עצמוכבודו ובה ב"נתעסק עם משה שום נברא אלא הקב
  

   .כך שיכולים תמיד להתענות בו,  בשבתיום זה לעולם לא יחול ....הההה
  

 אחת בשנה '::::זזזז""""ק ירושלים תרטק ירושלים תרטק ירושלים תרטק ירושלים תרט""""מתוך פנקס התקנות של חמתוך פנקס התקנות של חמתוך פנקס התקנות של חמתוך פנקס התקנות של ח
' ... בו יתענו,ביום אשר לא יחול בשבת, יקדשו יום אחד בשנה

ירושלים להתענות באדר "  קדישאאחבר"ה נהגו אנשי מטעם זהמטעם זהמטעם זהמטעם זה
  )אדר-שבט" מועדים לשמחה("   .      יכול לחול בשבת' אדר א' ז שהרי ,'ב

8  
        ל דיסקיןל דיסקיןל דיסקיןל דיסקין""""חכמתו של המהריחכמתו של המהריחכמתו של המהריחכמתו של המהרי

בגלל , באדר' ת ז את סעוד בירושלים רצו לבטלשנה אחתשנה אחתשנה אחתשנה אחת
  .  באותה שנההת שהיורתהבצ

  

 מעשה ::::השיבם בסיפורהשיבם בסיפורהשיבם בסיפורהשיבם בסיפורעל כך על כך על כך על כך  ל דיסקיןל דיסקיןל דיסקיןל דיסקין""""שאלו את המהרישאלו את המהרישאלו את המהרישאלו את המהריכשכשכשכש
' והגיע ז, כול בשרשם מגיפה ונאסר עליהם לא  שהיתהבעיר

ויעלו , שלא יבטלו את מנהגם, רב העיר גאון וצדיקפסק . באדר
יכריזו כי מי שחושש על נפשו שרק , על שולחנם בשר כמנהגם

               )ב" ח"שאלת שלמה" ת"שו(     . ..פרשו מלאכול וממילא י,לא יאכל בשר

        ............שהצילה חייםשהצילה חייםשהצילה חייםשהצילה חיים" " " "  קדישא קדישא קדישא קדישאאאאאחברחברחברחבר""""
  

 . העיר גלנטהה של התמנה לרבהגאון רבי יוסף צבי דושינסקיהגאון רבי יוסף צבי דושינסקיהגאון רבי יוסף צבי דושינסקיהגאון רבי יוסף צבי דושינסקי
פת ילדים וכבר יבבואו לעיר סיפרו לו שלאחרונה פרצה בעיר מג

  .  וקצרה יד אנשי העיר מלהושיע,מתו כמה ילדים
  

 .ולא ידע מה להשיב,  מן הבשורה המרהביביביבינדהם רבי יוסף צנדהם רבי יוסף צנדהם רבי יוסף צנדהם רבי יוסף צ
אם  ם אותוחקרראשי הקהל מכמה  ימים קרא אליו כעבור כמה

שביטלו את מנהג עד שהתברר ? ביטלו לאחרונה איזה מנהג
  .באדר'  שנהגו לשיר ביום ז," אלוקים חייגדל"ר השי

  

היו "  קדישאהחבר" אנשי ה::::המנהג לפנים בגלנטההמנהג לפנים בגלנטההמנהג לפנים בגלנטההמנהג לפנים בגלנטה    וכך היהוכך היהוכך היהוכך היה
 וכופלים תים ושרים זמר זה בניגון מיוחדעוברים על פתחי הב

וכל אב בית היה נותן בידם ". ל-אמתים יחיה "את הפיסקה 
עד שהגיעו אל . א"כמספר ילדיו הקטנים לטובת גחש, ביצים

  .  ואחר כך ערכו סעודה,שם כולם רקדו ושרו. בית הכנסת
  

  ...  שהיה נראה להם כמיושן, כי אשתקד ביטלו מנהג זה,,,,סיפרוסיפרוסיפרוסיפרו
  

הזעיק את ראשי העדה לאסיפה .  כךהרב דושינסקי ששמעששמעששמעששמעכיון כיון כיון כיון 
דעו שהראו לי בחלום את ! אכן נודע הדבר":  ובה אמר,מיוחדת
 אני מבין תהאולם ע. ולא ידעתי פשרן, 'מנהג עוקר דין'המילים 

הוא , שביטול המנהג שנועד לחזק את האמונה בתחיית המתים
ל על עצמנו לכן נקב .שגרם למתיחת מידת הדין על ילדי העיר

   "!כקדםלחדש את המנהג 
  

 ולהזהר ,וקיבלו להחזיר את המנהג, בבכי כולםפרצו כשסיים כשסיים כשסיים כשסיים 
         .ה המגיפהפסק זה כי מיום,  ויהי לפלא. ישראלימעתה בכל מנהג

  

והרב . בתכונה חגיגית,  את המנהג הנזכרמאז קיימו בכל שנהמאז קיימו בכל שנהמאז קיימו בכל שנהמאז קיימו בכל שנה
  .היה דורש ברבים מענינא דיומא ומעורר את הלבבות דושינסקי

À À  
                                                                                                            ....כשהוא מבושם ובגדיו נאיםכשהוא מבושם ובגדיו נאיםכשהוא מבושם ובגדיו נאיםכשהוא מבושם ובגדיו נאים, , , , נהגו להמתין ולקדש את הלבנה במוצאי שבתנהגו להמתין ולקדש את הלבנה במוצאי שבתנהגו להמתין ולקדש את הלבנה במוצאי שבתנהגו להמתין ולקדש את הלבנה במוצאי שבת

        )))) ועוד ועוד ועוד ועוד''''ככככק ק ק ק """"ב סב סב סב ס""""ומשנומשנומשנומשנא שם א שם א שם א שם """"ועיין רמועיין רמועיין רמועיין רמ    ',',',', ב ב ב בוווו""""ח תכח תכח תכח תכ""""אואואואו((((                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

        ............מנהגים חדשיםמנהגים חדשיםמנהגים חדשיםמנהגים חדשים
  

ורצו , אדר ביום חמישי'  באותה שנה חל ז::::""""קבקבקבקבשבות יעשבות יעשבות יעשבות יע""""ההההנשאל נשאל נשאל נשאל 
ולא להמתין למוצאי , אדר'  זאנשים לקדש את הלבנה במוצאי

באדר הוא יום פטירת משה '  כידוע ז:וטענתם היתה .שבת
. 'כפני לבנה'שהוא , רשות ליהושעהשבו ניתנה , והכתרת יהושע

  ...ואם כן יש ענין במוצאי יום זה לקדש את הלבנה
  

ואפשר שלמדו זאת ! ?מהיכן יצא להם טעם פגום כזה" ::::והשיבוהשיבוהשיבוהשיב
 ,באב' מהסוברים שיש ענין לקדש את הלבנה במוצאי ט

  . בן דודמשיח שנולד בו , שמבשרין בו בשורה טובה
  

מה בשורה טובה יש כאן , אדר' כי פה בז, וברור שיש לחלקוברור שיש לחלקוברור שיש לחלקוברור שיש לחלק
אוי לאותה בושה "הרי , וניתנה רשות ליהושע, שמשה הסתלק
, הרי יהושע איננו איתנו,  מה בשורה היא,ימהואוי לאותה כל

  !?והסתלק יחד עם כל הדורות הראשונים
  

וראוי לגעור  ע" לבדות חידושי דינים נגד פסק השוואין לנוואין לנוואין לנוואין לנו
  )242-153" נר לשולחן שבת"ועיין , ב"ג ל"ח" שבות יעקב"ת "שו(          "...בעושים כן

À        
 מבעלז הושע יר"ר מוה" פעם אחת האדמו::::סיפר הרב מטשיביןסיפר הרב מטשיביןסיפר הרב מטשיביןסיפר הרב מטשיבין

 נתבהרו ,אדר' זליל  ,ובמוצאי שבת. שבת בעיר פשמישל
  . השמים ונראתה הלבנה

  

ר "שהבין שהאדמו, ש הגאון רבי יצחק שמלקי,,,,רבה של העיררבה של העיררבה של העיררבה של העיר
ר "אמרו לאדמו, פנה לעבר אכסנייתו, ירצה לקדש את הלבנה
  . בכדי לקדש את הלבנה יחד עמו, שרב העיר ממתין בחוץ

  

שנתעלמה מרבי יצחק , לא הואפ" ::::ר ואמרר ואמרר ואמרר ואמר""""פנה האדמופנה האדמופנה האדמופנה האדמו
ומקובל אצל  "...באדר' זב שאין מקדשים את הלבנה תשובהה

ופני משה , כי טעם הדבר הוא משום אבלות דמשה, חסידים
  )אדר" ביתו נאוה קודש("                ...  ופני יהושע כפני לבנה, כפני חמה

e e  
        להעלות נר תמידלהעלות נר תמידלהעלות נר תמידלהעלות נר תמיד

  

לוי ילע':  ואמר,אדר' ז נרות לכבוד  היה שולח להדליקק רבי אהרן מבעלזק רבי אהרן מבעלזק רבי אהרן מבעלזק רבי אהרן מבעלז""""ככככ
               ")תמידים כסדרם"לוח ( '!נשמת מורה מורינו רבי משה בן מורה מורינו רבי עמרם

e e  
יהודי טריפולי  -ח "רנרות לכבוד  הדלקת אודות תימה שכתב בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות

   )נ"לג "הרהמבדה ג אברהם ד"מהרה" נר לשולחן שבת("    !מברכים על הדלקה זו בשם ומלכות

e e  
רך  ב"נר התמיד" בעת הדליקו את , שבחנוכת בית הכנסתמעשה ברבמעשה ברבמעשה ברבמעשה ברב

אמת הדבר שהרב ההוא ברך " ...'להדליק נר של תמיד'שם ומלכות ב
  )!ש אודות מנהג העולם לברך על מנהג" ועייד"ד שע"ם שיק יו"ת מהר"שו(  "...ברכה לבטלה

 

 


