
 
 

 
 

 הרב יעקב פישר / 1"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
 

  
 

  מראשיתו של החודש קרואים אנו להרבות שמחה, ושומה עלינו, לכן, לברר שתי שאלות בסיסיות ביחס למצות 
 שמחה זו: א. מדוע?  

 ב. כיצד?                 
 

 .ותהכרחי בין תשובות שתי אלו השאלקשר הדוק ו -בדבר אחד אין כל ספק  
 

ענין ריבוי השמחה באדר אגב השוואה למיעוטה באב, את  2בתענית  ראמביאה הגמלאמיתו של דבר,  
כשם שמשנכנס אב ממעטין  -ב ודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרודבריה בשלימותם: "אמר רב יה

 יםהשמחה באב מרבבעוד ביחס למיעוט  בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה".  ברם, מעניין לשים לב, כי
 בציון פרטי מנהגים והלכות, לא מצינו בדברי חכמינו פירוט לענין שמחת אדר. חז"ל

 
משום צמצום?  עצם הירידה לפרטיםהאין ב ועוד: ן יש לפרט אופן שמחה?מה צורך ועני ר:שמא תאמ 

  …שפנימית היא, גדולה ופורצת, נוסקת בלהט למרום וחודרת בעוז למעמקי הנפ - א שמחהווהל
ברם, דווקא פנימיותה וגדולתה של השמחה, הן הן המחייבות קישורה לפרטים.  מצות השמחה, חכמה    אמת!

 .3ולימוד היא צריכה חכמה ואינה מלאכה, גדולה היא,
 

טוש את הפרטים יאין זה מקרה, כי בפרשה הראשונה הנקראת בחודש אדר, מזהירה אותנו התורה לבל נ 
הוא ונראה  , וסמוך4ועשו לי מקדש" …"ויקחו לי תרומה יהציוומופיע  'תרומה' שתרסוק בגדולות.  בפיאגב ע

. בתנא דבי  5בה נשמעת קריאתם הנשגבה של ישראל: "כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע" ',משפטים' שתלסוף פר
ו: שמים בשמחה ואמר סמיכות זו, וכך נאמר שם: "וכיוון שקיבלו ישראל עול מלכות ונדרשת אליהו מודגשת
 6!' "ועשו לי מקדש'מיד אמר הקב"ה למשה:  -'נעשה ונשמע'

 
ומכאן היה אומר הבעש"ט, שעל האדם להלביש כל התעוררות פנימית גדולה הבאה בנפשו בלבוש מעשי,  

"נעשה  בקריאתהתרוממות שו רוממות ושם כלל.  דווקא מתוךשמא תפוג ההתעוררות הגדולה בלא להשאיר ר
 לכאורה. ומקטינים המצמצמיםאלו  ,על כל פרטיו ודקדוקיו והמשכן וכלי ןיוב של בנייהח בוקע כמתבקשונשמע" 

 
משנכנס אדר. עם זאת, מוצאים אנו  עליה מצווים אנו כאמור, לא מצינו הלכות המפרטות אופן השמחה 

 :עלינו להמנע ולהתרחק.  כך בתורה ההשמחה אשר ממנ ולאופי הדרכה כללית ברורה ביחס לאופן

                                                 
 ט ע"א.תענית כ 1
 שם. 2
: "בכל חכמה שהאדם עוסק ימצא קוצר רוח יחד עם עונג.  העונג גל 'חכמת הקודש', 'אורות הקודש'ב ה קוק זצ"ל"הראיוכבר כתב  3

, שכל חכמה מצמצמת את עצמה מהצמצוםיבוא לו מהרחבת ידיעותיו, מהתפשטות אור החיים הרוחניים בנשמתו; וקוצר הרוח יבוא לו 
בפרט  מצמצומה של המחשבה (: "בעל הנשמה הרחבה סובל יסורים גדוליםם, לבאופקיה המיוחדים לה".  ועוד קובע הרב זצ"ל )ש

ל".  ולכן, מסיק הרב מיוחד.  אבל הוא צריך להתגבר ולסבול את היסורים הללו באהבה, שהם הם המביאים אותו לאושר היותר גדו
העונג '".  ובמאמרו …, כדי שיוכל לתן לרוחו חופש והרווחה לסקירות כלליותלהיבפרטים תחח(: "צריך האדם להתעשר זצ"ל )שם, ל

רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם "ז( כותב מרן הרב זצ"ל: עמ' קי 'אדר היקר') 'הוהשמח
 ., עמ' לב, סעיף ח'מוסר אביך' –".  וע"ע …ל הטוב ב"ה-מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי הא

 ה.שמות כ 4
 ד.שם כ 5
 ז.אליהו רבא, פר' י 6

 

 
 בס"ד

 ישיבה תיכונית      
 נווה שמואל   

 אפרת



.  לא 8ל גיל כעמים"ל תשמח ישראל א  "א  א: וכך באופן מפורט מעט יותר בנבי ,7תיהם לא תלכו"ובחק…"
 כשמחתם שמחתנו.

 
* 

 
 לשמחה מה זו עושה? 

 מספר אירועים היסטוריים משמחים בו, בחודש אדר:
 .9אדר הוא חודשו של משה רבינו ע"ה.  בשבעה בו נולד ובשבעה בו נפטר .א
עד  …עד שלא ישקע שמשו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק אחר … 10'וזרח השמש ובא השמש' " .ב

ע"ה, החלה ה רבינו . ביום שקוע שמשו של מש11הזריח שמשו של יהושע" - שלא השקיע שמשו של משה
 נשיא שבט אפרים. ,מנהיגותו של יהושע

"ונהפוך הוא, אשר  - על זה החודש נפל הפור, הוא הגורל, לפני המן.  בזה החודש שלטו היהודים בשונאיהם .ג
 , ונקבעו בו לדורות ימי הפורים.12ישלטו היהודים המה בשונאיהם"

זו שלמרגלות הר סיני,  פני בה על ה יתרהבחינאף ו  ;מחודשת קבלת תורה מתרחשת אלו,ימים  בעיצומם של  .ד
ה ה הקב": מלמד שכפא"ר אבדימי ,13'צבו בתחתית ההרויתי' ה לא נעדרה נימה של כפיה.  "ראשונמן הכי 

.  קבלת התורה באדר כולה 14"…מוטב - אם אתם מקבלים את התורה ם:עליהם את ההר כגיגית, ואמר לה
 .15אמר רבא: הדור קיבלוה בימי אחשורוש" …" .בהדר, באהבה ובנדיבות לב

 
 ל אלו האירועים מלחמתם העיקשת של ישראל בעמלק. וכחוט השני שזורה בכ

וגבר ישראל, וכאשר  - והיה כאשר ירים משה ידו …ילחם עם ישראל ברפידיםמוצאים: "ויבא עמלק ו אנו במשה 
 .16וגבר עמלק" -דו יניח י

 
 …בהשראת משה פועל יהושע, ומוציא אל פועל: "ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק

 .17ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב"
 

, אם לא 18"המן בן המדתא האגגי" -לך אחשורוש אותו מגדל המ הזה צורר היהודים ,בעצם ,ומי הוא
"המן הודיע איבת אבותיו ונטר שנאת אבות לבנים, ולא זכר רחמי שאול כי בחמלתו על אגג נולד   מזרע עמלק?

 . 19אויב"
; ללמדנו, כי לא באיבה האגגי -, והמן היהודי -המגילה טורחת להדגיש לעיתים קרובות את כינויים של מרדכי  

, ומכאן שהוא 20"בן קיש איש ימיני" -כי מרדכי הוא  מצויןאף גם זאת, במגילה וישית עניין לנו כאן. ובמלחמה א
 22!אגגמצאצאי  בהמןנלחם  שאולמצאצאי  מרדכי.  21"בן קיש איש ימיני"מצאצאי שאול, שגם הוא 

 
 עמלק בניגוד לשאול, שלא החרים את כל רכושו של עמלק, קיים מרדכי את מצוות התורה על מחיית

, לא לקחו הם שלל, וזה מודגש 23ושללם לבוז" …"  -שהותר ליהודים בפירוש לקחת שלל אף . על בהקפדה יתרה
 24שלוש פעמים!
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 .קהלת א ה 10
 .קהלת רבה א י 11
 .אסתר ט א 12
 .שמות יט יז 13
 א."ע שבת פח 14
 , שהכוונה לתושבע"פ.שם, וע"ע תנחומא פר' נח ג 15
 .שמות יז 16
 שם. 17
 .א אסתר, ג 18
  .טו,שמואל א - ןלעניית המגילה.  ועיין כרקע בפיוט "אשר הניא" שנוהגים אנו לאמרו לאחר קריא 19
 .ב ה 20
 .ט ט ,שמואל א 21
 ונתנה לרעך הטוב ממך'' –המדרש מעיר על הקבלה הפוכה בין שאול ומרדכי "בלשון הזה ניטלה המלכות מזקנה שאול, דכתיב  22
" )מדרש  יתן המלך לרעותה הטובה ממנה'ה 'ומלכות –( יט (, ובו בלשון חזרה המלכות לבת בן בנו אסתר, שנאמר )אכא טו ,אשמואל )

 (.אבא גוריון, סוף פה א
 .אסתר ח יא 23
 .שם ט, י טו טז 24



 , וגם זכר מעשה המגילה נזכר 25מלחמה לד' בעמלק מדר דר"" - מלק קיימת לדורותמצוות מחיית ע
 .26"בכל דור ודור" 

 
 הדורות כולם, מדור דור. ךמתמשכת לאורה ועיקשת, ארוכה ו בעמלק, מלחמה אחתמלחמה היא לנ

 
 : מיהו עמלק זה, מה אופיו ומה אופי המלחמה בינינו לבינו?, אפואעלינו לברר

.  תמצית מהותו של עמלק, 27בדרך" קרךאשר  …התורה מצווה עלינו: "זכור את אשר עשה לך עמלק
".  וכך קרהו" -ילה כלל בשמו אלא בכינויו המאפיין אין הוא נזכר במג ".  על כןקרך" -ומקור יניקתו בזו המילה 

אמר ליה להתך: לך אמור לה, בן בנו של קרהו בא עלינו, הדא הוא  - 28'אשר קרהו' במדרש: " גם מוצאים אנו
 .29" 'אשר קרך בדרך' -דכתיב 

 
 ברש"י:  זה מובאים יייחוד שלושה פירושים לביטוי

 
 "לשון מקרה". .א
 טמאן במשכב זכור"."לשון קרי וטומאה, שהיה מ .ב
"לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך; שהיו  .ג

העובדי כוכבים יראים להלחם בכם, ובא זה 
 ".…והתחיל והראה מקום לאחרים

 
אידיאולוגית היא זו.  -זית ביסודה.  מלחמה רעיוניתמלחמתו של עמלק בישראל איננה פיאמור מעתה, 

ל ולוקית.  הכ-יות, כפירה בכל מכוון ותכלית, בכל השגחה ארהעמלקית חרתה על דגלה את סמל המקהאומה 
 העולם נעזב למקריות. וגם מקרי הוא,
 

לבטל  - 'ויבא עמלק' : "'אמת-שפת', אומר בעל ה27"אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים"
ה ביותר של רש הנסים".  עמלק נלחם לביטול הגילוי הגבוושלא להיות אחוזין בש …ח יציאת מצריםוולהחליש כ

 טבעית, לה זוכים ישראל בגאולת מצרים.-לוקית, העל-ההשגחה הא
 

אומרים רבותינו  . 27"…ביטוי נוסף לאופי מלחמת זרע עשו זה בישראל נמצא בתיאור: "ויזנב בך
  .30בזה בחרת? הרי לך מה שבחרת!" :לותיהן של ישראל וזורקין כלפי מעלה ואומריןמיבמדרש: "חותכין 

הקשר המתמיד בין כנסת ישראל לבין אביה  את ברית הקודש בבשר האדם הישראלי, ברית המציינתחותם  -להמי
המול לכם  …את השגחתו התמידית של ד' על בניו, בני בריתו.  "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכםושבשמים, 

ה מילותיהן של חותך הי ;םלהילחברית זו בא עמלק  .  כנגד מצוות31והיה לאות ברית ביני וביניכם" …כל זכר
 ..השגחתו של ד' על בני בריתו. לכם : הנהבאירוניה ארסית ישראל וזורקן כלפי מעלה, כמתריס ומכריז

 
: 'ויהי ביום השביעי יצאו מן מרלא שלטה בהן כל אומה ולשון, שנא -"אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה 

הריח הגויי המפותח שלו, חש כי גם השבת, כמילה,  .  עמלק, בחוש32" העם ללקוט', וכתיב בתריה: 'ויבא עמלק'
 בה. גם , ומתאמץ לפגום33"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" -לקשר שבין ישראל לקב"ה  היא עדות

 
האומה  אחדותיסוד   ;34בארץ" אחדבעוד יסוד אחד ייחודי לישראל חש עמלק.  "ומי כעמך ישראל גוי 

 לסבול.  עמלק אינו מסוגל להבין אחדות, אין הוא מסוגל 35רתה ולאדמתהלוקיה, לתו-הישראלית, קישורה לא
.  לא 36"אחדושמו  אחדההוא יהיה ד'  ביוםאחדות.  מתנגד הוא במהותו לחזון: "והיה ד' למלך על כל הארץ, 

ם דוקא, מנסה לתפוס את בני ישראל בפירודם.  ישראל חשים בזאת, ויודעי בנחשליםפוא, כי מזנב הוא , אאייפל
 .  37ן"יתפרדו כל פעלי ָאו  ", 'דפירודא אעלמ'נציג  -כי לעמלק אין אחיזה במציאות.  כי מיסוד הפירוד הוא 

במגמת אחדות ישראל, בחזון כל תפיסה " דלעיל, אין לו גם …ההוא יהיה  ביום"חלק בחזון: ו גם אחיזה אין לו
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ים, והשתחוו לד' בהר הקדש הנדחים בארץ מצרבדים בארץ אשור וההוא יתקע בשופר גדול, ובאו הא   ביום"והיה 
 ;הוא 'עלמא דחשוכא'נציג   ,בכלל, כולו לילה  ועלטה יום ין לו לעמלק, כך נראה, מציאות שלא; 38ם"בירושלָ 
 אין לו מציאות כלל! ובעצם,

 
אנכי נצב על ראש הגבעה,  מחר …אומר משה בהכריזו מלחמה על עמלק: "זו, מסתבר, הסיבה לכך ש

לא בכדי פונה היא אל המלך ו ,.  ואף אסתר תופסת אומנות אבותיה במלחמתה בעמלק39לוקים בידי"-ומטה הא
 .  40אעשה כדבר המלך" ומחריבא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם,  …"  לא היום! :ומבקשת

מפוזר  אחדעם  : "ישנו'בשורה'בא הוא אל המלך אחשורוש, ובפיו ה ."ויזנב בנחשלים" -חו וגם המן האגגי ניסה כ
.  42"…את כל היהודים כנוס; ותשובת אסתר: "לך 41"…ודתיהם שונות מכל עם ועם …בין העמים ומפורד

 .43ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים" …ומה כתוב בתריה? " ;"…"נקהלו היהודים
 
 שלושת יסודות קיומו של עם ישראל וקישורו נטושה סביב  מלחמתו של עמלק כי ,ם כןראינו, א

  מילהא.   :לוקים-לא
   שבתב.                     
  אחדותג.                     

 לגויים בכלל, ולעמלק בפרט, אין כל אחיזה עצמית באלו היסודות, באלו המצוות.  
 . 44ם ערלים""כי כל הגוי ערל הוא,  - שמלגוי  
 . 45חייב מיתה" ששבת"עובד כוכבים  
 .37ן""יתפרדו כל פעלי או  :ממנו והלאה, כפי שהדגשנו האחדותגם  

 
כל אחד מהם מייצג   -ישראל ועמלק  בראשיתית היא. -חמתם של ישראל בעמלק מלחמה קמאיתמל

אף עמלק נקרא ו, 46תבואתה" ראשית: "קדש ישראל לד', מר, שנא'ראשית'עיון ועקרון קדום.  ישראל נקראו ר
 . 47"…ם עמלקגוי ראשית …: "מר, שנא'תראשי'

.  מגמת עמלק סותרת 48להצטרף אליו של כל האחרים למרות סירובם בישראל ראש וראשון עמלק לגויים, ונלחם
 די.-בכלל, לתיקון עולם במלכות ש עולם ומתנגדת לא רק לקיום ישראל בעולם, אלא לקיום

 
 ,.  כל זמן שעמלק קיים49לם ולא הכסא שלם""כל זמן שזרעו של עמלק בעולם, לא השם ש -משום כך 

 .47"ואחריתו עדי אובד" -פגימה היא, כביכול, במלכות ד' בעולם, ומשום כך  ;אין כסא הכבוד שלם
 

"ארור המן אשר בקש  -ש המן את סוד הקיום היהודי, נתכוון הוא לחפש את סוד סופם של ישראל בחפ  
 . 51דש אדר"דש שנים עשר הוא ח  "לח   - האחרוןהחודש .  באופן טבעי נפל, לכן, הפור על 50לאבדי"

(, אומר המהר"ל, יש בסיס הגיוני לתיאוריות אודות סופם של ישראל; ואולם, 'סטטיסטית'מבחינה טבעית ) 
"ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה  לוקי, של ישראל, וזה ה-ח המיוחד, האוקא בסוף טבעי זה מופיע הכודו

.  צא 52"… ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלט בהם …עשר חדש הוא חדש אדר  ם"בשני  קאו, דו52בשנאיהם"
 נפילה מתרגשתבאה גלישה במדרון,  -? אצל כל האומות, כשמגיעים לשיא ת העולםנו לבין אומויראה: מה בינו

ח וים, ומשחדל הכחות הטבעיוכל הכ את קא כשממצים הםו.  אצל ישראל, דוומופיעים סימני זקנה, רפיון וניוון
 לקי.-ח האוהכ ,טבעי שבישראל-ח העלואו אז מופיע הכ - לפעול פעולתו הטבעי
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 . #שוב חדל הוא מהיות יריב - ל ולשתות ולהשתכרוולכן, משנתנה אסתר להמן לאכ
"חייב איניש לבסומי  -ובהתבסמות  הבשתייבאכילה,  - ן, כביכולקא בחקותם את המוישראל, לעומת זאת, דו

 15"הדור קבלוה בימי אחשורוש"! :לוקית; אשר על כן-מגיעים הם לרום ולעומק עצמיותם הא - 53"…יא בפור
 

ין רבי אליעזר, כך תשובתם ילמנ האחרוןדש אלול, הוא החדש וכשם שתשובת ישראל בח -מעניין לציין 
 *.54ין רבי יהושעילמנ האחרוןדש ובח

 
פורים, כך נתקדש בשמחה יביראה לקראת יום הכ כפורים.  כשם שמתכוננים אנו ומתקדשים –פורים 

פורים שאין בו אכילה ושתיה, גבוהה היא ילקראת ימי הפורים.  וכך כותב מרן הרב קוק זצ"ל: "לעומת יום הכ
יש בה מעין ביסום  -בחיוב לבסומי בפוריא  -האכילה דקדושה של סעודת פורים, והשתיה שנצטוינו עליה במיוחד 

 .55" והריחו ביראת ד' -רגותיו של משיח של מעלה, האמורה בד
 

 -היא, תשובה ניצחת לכל עמלק, שבכל דור ודור  תשובה מאהבה -לעומת תשובת אלול, תשובת אדר 
מהתאמתנו אל א הוא בא והוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו הל לוהכא באמת ותשובת האחדות.  "והל

 א נחשב.  ומתוך הכרה זו, שהיא הכרהר משונה, מופרד כאבק שכל  ל, פרוו, ואיך אפשר להיות קרוע מן הכלוהכ
 .56בחיי הפרט ובחיי הכלל" תשובה מאהבהלוקית באמת, באה -א

 
ה"נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה עיר  ,נשוב נא גם אנו באלו ימי הפורים

, תשובה מאהבה, תשובה 58ים ולב בנים על אבותם""לב אבות על בנ - הלבבות אחדותתשובת אמת של ב, 57ועיר"
 .שמחהשל 

 
"ליהודים היתה אורה ושמחה  ;57"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם"

 .59וששון ויקר"
 60כן תהיה לנו!
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  .אורות התשובה פר' ב 56
 .אסתר ט כח 57
 .מלאכי ג כד 58
 ראה לעיל. 57
 .אסתר ח טז 59
, מתחלף ומתחדש הזמןהקשר שבין העולם והאדם לבין הזמן? האם משתנה הוא מה היחס ו -מחלוקת פילוסופית עתיקת יומין היא  60

ח ובכמשתנים? אנו מאמינים  ואינם אינם מתחדשים ,במעגלי הזמן, שהם קבועים האדםתדיר במסגרת חיי העולם והאדם, או שמא נע 
"לכל זמן, ועת לכל חפץ  -במסגרתם בעבר, כי  ועאירל זמן וסגולה בכל עת עפ"י מאורעות שכבר ו.  מאמינים אנו, כי יש סגולה בכהימים

סגולה מיוחדת בכל שנה ושנה לקבלת תורה  -מתן תורתנו  זמן -כך מאמינים אנו, לדוגמא, כי בשבועות (. תחת השמים" )קהלת ג
גלות ההר.  הוכשר לכך כבר למר הזמןמוכשר אז לקבלת התורה,  הזמן  אז, למרגלות הר סיני! הקיבלנומחודשת, ממש כפי שכבר 

למלך שהיה  …)רבי יעקב קראנץ( משל נפלא: " המגיד מדובנאלהמחשת הנפקא מינה העצומה בין שתי אלו התפיסות ביחס לזמן, מביא 
עובר עם עבדיו ביער גדול ורחב ידים, ויצמא שם עבד אחד למים עדי דבקה לשונו לחכו, וכפשע היה בינו ובין המוות.  והמלך בחסדו 

חת המובחר והנמהר שבסוסיו לרוץ קל מהרה אל מקום מוצא מים להביא ולהשקותו, או שגזר על עבדיו שימהרו לחפור הגדול ציוה לק
עבדו.  והנה, עם שבעת ההיא אין נפקותא בין שני הענינים ההם, אבל לעתיד יש נפקותא  ןצימאובמקום ההוא באר מים חיים להשקות 

ר זמן ליער הוא ויצמא מאוד למים, הנה לא יועיל לו מה שיספרו לו על המעשה שעשה גדולה; דהיינו, אם יקרה שיבוא עוד אדם אח
, וישתה והבאר עדיין קיימתלעבדו אז, שהשתדל לשבור צמאונו.  אבל אם יבוא אל המקום שעשה שם המלך באר מים חיים בעבור עבדו, 

לך ויודה על חסדו הגדול אשר עשה לעבדו בזמן ההוא, אחרי רחו יתנה צדקת המוממנה גם הוא ויחיה את נפשו, אז תתפעל נפשו, ובעל כ
 אשר טובתו קיימת לעד".

 
 .21עמ'  ב"ב"מכתב מאליהו" חין יוע"ע באותו הענ


