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 "משנכנס אדר מרבים בשמחה" 

 

זכתה הדרכה זו של חז"ל ונתקבלה בלב שלם ובהידור רב אצל בני הנוער.    -"משנכנס אדר מרבים בשמחה"  

חודש אדר, מורגשת השמחה בכל מוסדות החינוך. לפעמים, השמחה אפילו גודשת את הסאה  - החל מראש

חובתנו הראשונה  ועוברת את גבולות הטעם הטוב. סדרי הלימוד משתבשים והמהומה רבה. תוהּו ובוהּו!  לכן,  

לבני הנוער מהו הטעם לשמחתם ולעליזותם, לשנן ולשלש בפניהם מה הן הסיבות הרוחניות    היא להזכיר

המביאות אותנו לשמוח בימים אלו, על מנת ליצור אצלם איזון נכון בין ה"תוכן" ל"כלי", כלומר: בין תוכנה  

 הפנימי של השמחה לבין ביטוייה החיצוניים. 

מן   והיה  החינוכית,  דרכנו  את  הולמים  שאינם   שמחה  של  ביטויים  ישנם 

את   להדגיש  יש  לכל  ראש  אבל,  מרע".  "סור   בבחינת  אותם,  לבטל  הדין 

המשמעות הפנימית של שמחת הפורים.   את   להעמיק  כלומר,  טוב",  ה"עשה 

ישראל"   בימים ההם; "נצח  עם    - ישראל  של  הניסית  ההצלה  לדוגמה: 

שבעים   בין  גלות  שנות  אלפיים  במשך  הפלאית ישראל    הׂשרדּותו  עם  של 

ך  בונו של עולם, "מליהאנושית על ידי ר הה ניהול  סטוריה  יהזאבים; 

גמלנו; וההוד אשר  הטוב  על  לה'  יה  הטובה   הכרת  חובת  העולם"; 

הרוחנית   עמידתו  היהודים";  כל  את  "לך כנוס    -ערכה של אחדות ישראל  

רע ולא השתחווה" להמן; שנאת  "לא כ אשר   מרדכי  של  הזקופה  והלאומית 

השונים לבושיה  על  .  האנטישמיּות  לישראל   העולם    - אומות 

השמחה   בלעדיה  הפורים,  שמחת  של   נשמתה  היא  זו  חלקית  רשימה 

 היא כגוף ללא נשמה. 

בגלל שזה מאפשר להם לפרוק מתחים    ,יש הסבורים שיש לאפשר לתלמידים "לחגוג" בחופשיּות משנכנס אדר

תי הזה, אבל אין כל הכרח  כה. אין לפקפק בצורך החיוני והאממהלך שנת הלימודים הארושהצטברו אצלם ב

מן הראוי לשמור על המשמעּות המקורית    ,שההתפרקות מהמתחים תהיה ריקה מתכנים חיוביים. וכמו כן

 של שמחת הפורים ולא להפוך אותה לתרפיה קבוצתית... 

 

 ב פ"תש 'באדר  גיליון 

"משנכנס אדר מרבים  
 בשמחה" 

 
לפתרון בעיית מיזוג  

 הגלויות
 

דברי עידוד לשרידי  
 יהדות ברית המועצות 

 
הקורא את המגילה  

עליו  האם  - לנשים
 ? לברך

 



בין תוכנה הפנימ   י של השמחה לבין ביטוייה החיצוניים היא היסוד העיקרי  נשוב לעיקר: שמירת האיזון 

זו "שמחה" אלא "הוללּות   והביטויים הם מרובים, אין  לעיצובה של השמחה הרצויה. אם התוכן הוא דל 

( ל"קול הסירים תחת  )פ"ז ואת "שחוק הכסיל" דימה קהלת  )הל' יו"ט פ"ו(. וסכלּות". כך מכנה אותה הרמב"ם  

הסירים"? הסירה היא שיח קוצני המשמיע קולות נפץ בשעה שהוא בוער. הרבה רעש אבל  הסיר". מהו "קול 

 מעט חום, חיצוניות ללא פנימיות! זהו שחוק הכסיל. 

חז"ל   ב(, לפי  סה  ניכר:    )עירובין  דברים אדם  "בשלושה  בשלושה מצבים:  של האדם  אישיּותו  בכוסו  נבחנת 

ובכעסו". המבחן האמ נדיבּותו  תי של האדם הוא בשובכיסו  )= בכוסו(,  לושה תחומים: טיבה של שמחתו 

והיענּותו לצרכי הזולת )= כיסו(, יכולת האיפוק שלו )= כעסו(. הוסיף מרן הראי"ה קוק זצ"ל, שכשם שהאדם  

  )מתוך פתגם לחודש אדר(.הפרטי נבחן ב"כוסו" כך גם האומה כולה: "לא רק איש בכוסו יּוכר כי אם הגוי כּולו"  

 ואחד המבחנים המרכזיים לאיכותה.  ,מחה הוא אחד המאפיינים החשובים של החברהאופיה של הש

"צריך טבעו )של אדם( לשמוח לפרקים, כמו    )מצוה תפח(:השמחה היא צורך טבעי, כפי שכותב ספר החינוך  

  שהוא צריך אל המזון ואל המנוחה והשינה", אבל היא זקוקה להדרכה ולהכוונה. כשם שצריך לחנך את הנוער 

הערכים בתכנים    ,למכלול  שמחתו  את  למלא  הוא  הראשון  הצעד  לשמוח.  כיצד  אותו  לחנך  צריך  כך 

פנימיות.   הזולה  ובמשמעויות  ההחצנה  מאליה  תתמעט  השמחה,  של  הפנימי  הרוחני  משקלה  יגדל  אם 

 הפוגעת בסדרי הלימוד, בנימוסים ובכללי "דרך ארץ" יסודיים. 

 "מחשבה". שמחה בלי מחשבה איננה שמחה! "בשמחה" אותיות נסיים בפתגם חסידי: 

   

 במעלה אדומים  'ברכת משהההסדר 'ראש הכולל בישיבת  ,  הרב אלישע אבינר                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בעיית מיזוג הגלויות  לפתרון

 

גלותם. אין ספק שתהליך זה    קיבוץ נידחים מארצותאחת התופעות המופלאות של דורנו היא התופעה של  

כנוס על  הנביאים  חזון  של  התגשמותו  על שאלת    הוא מסימני  התגברנו  ואולם, אם  תבל.  מירכתי  פזורינו 

גדול    עלייה מארצות שאחרי מסך הברזל, שלדאבון הלב אינה קיימת(, פעם בשיעור   העלייה )ואיני מדבר על 

 השבטים.  רבנו לפתרון בעיית מיזוג העליות ואחדותופעם בשיעור קטן, הרי שלא התק

הקליטה    שטרם התגברנו בשאלת   יה, הרי ימת בשאלת קליטתה החומרית של העל דה מסוייאם התקדמנו במ 

- של הקליטה החומרית. על שאלה זו לא נתנו את דעתנו די  הרוחנית, שאין חשיבותה נופלת כלל ועיקר מזו

יסודות מסורת ישראל    עם אחד בארץ שאורחות חייו מושתתים על  שאיפתנו צריכה להיות, הקמת  הצורך.

העדות והעליות השונות, נאחדם ונמזגם ויהיו   נקבל את הטוב שבמנהגי  והקניינים הרוחניים של האומה.

נזרה הלאה ונפשוט מעלינו מנהגים גלותיים, שזכות קיום להם אך ורק   חלק מההווי התרבותי שלנו, אולם

 הגולה.  בארצות

ובייחוד מלאכת הסברה ברורה ומתוכננת,-לשם בין    כך צריך רצון טוב, הבנה  וגם  להעמיק בקרב העולים 

השבטים הם צו השעה, והם לא ייתכנו אלא אם נוותר איש    הוותיקים את ההכרה, כי אחדות העם ומיזוג

יצרי ההתנצחות, אחרת    לרעהו על דעות ונשליך מעלינו את  גרועות. מוקדמות  האמצעי    תהיינה התוצאות 

זו,   נעלה  לכולנו ומאחדת אותנו. התורה היא    הוא לימוד התורה המשותפת החשוב ביותר להשגת שאיפה 

חזקה עלינו שנשיג את    –את חינוך בנינו על יסוד מורשתנו זו    הכלי המלכד את כל שכבות העם, ואם נשתית

 שאיפתנו. 

העולים החדשים, להסביר להם פנים    בות מצד הוותיקים לרדת אל יחד עם זאת צריכה להיות החלצות והתנד

נוכח קשיי הקליטה. העולה החדש זקוק, לא רק לשליח המוסדות או    ולעודדם למען יעמדו במבחנים רוחניים

   אלא, וביחוד, לאיש הרוח שידריכו בנתיבות החיים בארצו המחודשת.  המפלגות,

הסופרים   ישראל,  רבני  נא  דבר יצאו  להביא  מזמנם  ויקדישו  הרוח,  החדשים    ואנשי  העולים  אל  הרוח 

 ולהשפיע עליהם שפע רוחני.

הוותיקים    לציין בצער, שאף בין  בוי הלשונות. אני רוצהיאחד הגורמים המרחיקים את אפשרות המיזוג הוא ר 

בלשון זו בחברה  מתוך שמרנות בלתי מובנת, ומרבים לדבר   יש עדיין אנשים המחזיקים בלשון מדינת הגלות

 השפה העברית.   לדבר על אלה שלמרות היותם שנים רבות בארץ, עדיין לא סיגלו לעצמם את   ובמשפחה, שלא

ושפת הדיבור הגלותית היא נחלתם.    מהצד האחר, רבים מבין העולים החדשים טרם נחלו את הלשון העברית,

יה שטרם סיגלו אותה לעצמם. אני יודע  י האוכלוסבקרב כל חוגי    יש לצאת למסע של הנחלת הלשון העברית

מהמקורות    חשובה בשטח זה, אולם יש עוד מקום רב לעשייה. צריך ללקט קטעים נבחרים   שנעשתה מלאכה 

נגיע למצב שלשון הקודש תהיה נחלת העם היושב    הכתובים בעברית קלה לנקדם ולהפיצם בהמון. כאשר 

יזוג הגלויות ואחדות העם, שהרי השפה היא אחד מגורמי הליכוד  מ  בציון, תהיה זו התקדמות רבה בכיוון של 

 ביותר.  החשובים

וה. במשך  ואותם מתוך חדוה ותק  חגי ישראל נוהגים בארץ ובחו"ל, ובית ישראל בכל מקום שהם מקיימים

אשר נשמרו ע"י אותם בני הקהילה. בהתקבץ אחים מקהילות   שנות הגולה נתגבשו מנהגים ונוסחאות שונים 

 מן הדין שיהא גם מנהגם אחיד ומשותף.תפילה אחד, - יחד בעיר או בכפר, בבית ות וביושבםשונ

בישראל. אולם אין ספק שרבים    עדיין לא הגענו למצב כזה, והעולה החדש אינו מוצא ענין חדש בקיום החגים

וגדולה רבה  מה  חשים  החדשים  העולים  בארץ   מבין  לקיים  המקודשי-זכותם  ישראל  חגי  את    – ם  ישראל 



ישראל אינה נקנית  -שארץ  )ברכות ה, א(,חכמינו ז"ל אמרו    מיוסדים ומקושרים לארץ האבות.  שטיבם ומהותם

כדאי    יודעים ומצטערים על הקשיים וחבלי ההסתגלות בהם נתון העולה החדש, אולם  אלא ביסורין. הכל

ההיסטוריה לימדה אותנו מה רבים    הדורות.שהלה ישים לנגד עיניו פתגם זה של חז"ל שהוא נכון לגבי כל  

ועוני דוחק  כמה  הארץ,  בנין  של  הקשיים  הוא  היו  הארץ.  את  ליישב  בבואם  היהודים  עתה,  - סבלו  הדין 

איפוא,    נעוריה ולפנינו הייעוד הגדול של בנין הארץ ויישובה, קיבוץ גלויות ומיזוגם. יש,  כשמדינתנו מחדשת

 והאושר לבוא.  לקבל יסורים אלה באהבה וסוף הטוב

מצא גם בעולם רוחני,  י לה  טוב היה אם העולה החדש היה מסיח דעתו קצת מהבעיות החומריות ומנסה 

את לעצמו  יסגל  במקורות,  ויעמיק  הספרים,  בספר  לה  ילמד  וישתדל  העברית  חברה  יהשפה  לחיי  כנס 

 מתוקנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קנט -קנח הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ'  



 

 דברי עידוד לשרידי יהדות ברית המועצות

 אדר תשכ"ט

וכיוצא    ובגילויי אוצרות טבע  עמים, אינם נמדדים בהישגים מדעיים- התפתחותה של האנושות ואחוות

ומשרה  יכולה לציירם ולהבינם, לא תיחשב למתקדמת    בזה. גם אם תגיע האנושות להישגים שאין הדעת

  קידום תרבות האדם הוא בחירות, שכל העמים ילכו איש בשם אלהיו, לפתוח   בטחון לקיום האנושי.

שבין העמים, אלא במתן    השערים שבין מדינה למדינה ליוצא ולבא. לא בכפיית המחשבה יפוג המתח

 יירבה השלום.  פי דרכו, אמונתו וערכיו,- רשות, שכל עם יחיה על

מתערבות    השני, והמדינות   הרואות את העולם כחטיבה אחת, שהנעשה בקצהו נוגע לקצהמעצמות תבל  

כיצד מחרישים  נרדפים ומעונים בשל מוצאם ודתם.    דתות- אלו במעשה אלו, מן הדין שיסייעו לעמים ובני

  אחינו שבברית המועצות והנגררות אחריה, אשר שיטתם מתפשטת גם בקרב   תבל למראה דיכוי-עמי

 והמדוכא בגלותו אלפיים שנה?   המכריזות על מלחמת שמד של הגוף והנפש של העם הנרדף  אומות ערב

אחינו שהושמו בכלא ושנשלחו    מה נותר לאחינו בברית המועצות? הרבה נפשות כילו ומי ימנה מספרם של

היהדות הותירה השררה, כדי להראות העמים והשרים שאכן    לארץ גזירה? רק שריד דל ומדולדל מרוח

שלא    בברית המועצות. חלון ראווה, שבדלותו ובמצוקתו צועק הוא ומכריז על השיטה  חופש וחירותיש  

 מותירה רגש אנושי. 

במוסקבה, הרב יהודה לייב לוין,    ועתה, בעת שמחה, במלאת חמש ושבעים שנה לרב בית הכנסת הגדול

שכל  ציבור,  שליח  לשגר  שבישראל  אחיהם  ישראל    רצו  דת  בתחום  להביא  שלא  ממנו,  רחוק  ותורתו 

בירושלים עיר הקודש. והשערים ננעלו. סירובה של המדינה מעיד כמאה    לעמיתו ברכה ממרכז היהדות 

היהודים ויקים זעקה,    שפחד ואימה נפל עליה, שמא יפרוץ איש ויגלה חומת הברזל המקיפה את  עדים,

הודים נקיים בארצות ערב הגרורות,  סימן זה, והצמא לדם י   ושמא יתעודדו אלה שהם חפצים בדיכויים.

לא    זוהי שעת מבחן לאנושות כולה, להתקומם,במצבם של אחינו, היא במרום עוזה.    מלמד שההחמרה

משא ומתן ובכל הדרכים,   בהכרזות ובמחאות שאין הקשוח נרתע מהן, אלא לתבוע השכם והערב, בכל

   כך את כל היחסים וההסכמים.ולהתנות ב לאלץ את כל מי שאינו חפץ ביהודים לשלחם מארצו,

בדורנו ג  מאורעות העולם  ראה  ומופלגים  לעמנו,דולים  בנעשה  ואלמלא    ,  סגולה,  יחידי  מלבד  והחריש 

אויבינו עושים כלה בשונאיהם של ישראל. כלום לא די לאותן    הותיר לנו ה' שריד והחזירנו לארצנו, היו 

מאמינים אנחנו, והנסים    לשבת בחיבוק ידיים?עמים,  -דתות ולהוגי -כוח ויכולת, לראשי  מעצמות שבידן

להם, מעודדים אותנו שבדור זה, שחזונות הנביאים    שהראנו ה' בעמוד ישראל מעטים נגד רבים ויכולנו

הולכים ישראל  גאולת  אלה.  על  אחינו  של  גאולתם  שעת  גם  תבוא  תיאמר    ומתגשמים,  שונאינו  ואל 

מצדקה. קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא    הרחוקיםתוכחת הנביא ישעיה: "שמעו אלי אבירי לב,  

לישראל תפארתי. רדי ושבי על עפר בתולה בת בבל ... כי לא תוסיפי יקראו    תאחר, ונתתי בציון תשועה

על זקן הכבדת עלך    גברת ממלכות. קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך, לא שמת להם רחמים  לך

שובבתך, ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד. ובא    ָאני חכמתך ודעתך היא מאד ... ותבטחי ברעתך אמרת אין ר  

ישעיה מו,  עליך הוה לא תוכלי כפרה, ותבא עליך פתאם שואה לא תדעי" )  עליך רעה לא תדעי שחרה, ותפל

 מז, יא(. -יב

 עמכם הוא.   ואל אחינו אשר באותן ארצות נאמר: חזקו אל תיראו, כל עם ישראל כאחד

 
 קפו -הרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' קפה 



 

 שאלות בעניין מגילת אסתר וקריאתה 

 

 שאלה 

 ? דעתה וכוונתה הייתה , מה *ברצון עד עכשיו באונס ועכשיו :מה כוונת אסתר כשאמרה למרדכי

 

 תשובה 

שאחשורוש הוא היה קורא אותה,  באונס,    חס וחלילה, אסתר לא שנתה דעתה. אלא שלפני זה היה הדבר

כאילו ברצון. וזה פשוט    וי הדברו מוכרחת ללכת אליו מדעתה כדי לבקש על עמה, וה  ועכשיו הלא היא

 מאד.

 

 שאלה 

 ? לברך או לא כאשר קוראים את המגילה לנשים. האם האיש שקורא צריך

 

 תשובה 

. אמנם אנו  **לאשה הוא עצמו יברךהקורא  הרב חיד"א במחזיק ברכה סי' תרפ"ט אות ד' פסק, שהאיש

מני זצ"ל ראיתי    קוראים המגילה לנשים בלא ברכה כלל. ובכתבי הרב רבי אליהו  לא נוהגים כן, אלא 

תשובה,    ?הברכות  לה ורוצה לקרות לנשים, מי יברךהמגי   ששאל אותו הרי"ח טוב על זה וז"ל, האיש קרא 

כתבתי משם פלא יועץ אות פורים,    ***.מערכת מ' אות ה'נהגו לברך לנשים, ובספרי הקטן חיי אברהם    לא

בשם לנשים  לברך  ראוי  ונמצא   דאין  אחת,  תיבה  מלשמוע  יפסידו  שהם  בעי  דלמיחש  ברכה    ומלכות, 

שכיון דקי"ל דברכות אין    ,סומך שהיה אומר  לבטלה, ע"כ. וכן שמעתי מפי מורי הרה"ג ח"ר עבדאלה

אינן מבינין ומסיחין    רך לנשים, וגם מטעם הנז"ל דהנשים מהפוסקים דס"ל שלא יב  מעכבות, ויש כמה 

 ואל תעשה עדיף, ויקרא להם בלא ברכה, עכ"ל הרב רבי אליהו  דעתן על כרחן מרוב המחשבות, לכן שב

בבן איש חי פרשת תצוה, הלכות פורים    מני זצ"ל בכ"י בתשובה להרי"ח זצ"ל. וכן פסק הרי"ח טוב ז"ל

 .  ****אות א'

 רחמים יצחק נסים 

 לכלל ולפרט: הלכות קצובות, חלק ד, שער כג סי' כו

 

 ברש"י שם. הובא (,אסתר ד,טז) "אשר לא כדת "כן דרש רבי אבא בגמ' מגילה טו ע"א על הפסוק * 

עמ'    (מכון הכתב )  והסתמך החיד"א שם על שו"ת זקן אהרן לכה"ר אליה הלוי סי' ס, עי"ש מהדורתי  **

 .  37רכו הערה 

 והיא נדפסה בספרו "זכרונות אליהו", הלכות ברכות, אות מ', ס"ק ה'.  ***

וכ"כ בספר    בחזו"ע פורים עמ' נג הע' י הביא שכן העיד בעל הכנה"ג בספר דינא דחיי שכן מנהגם,  ****

"חגים"    סי' תרפט אות יט, וספר(  סופר)יפה ללב ח"ב שכן מנהגם, ועוד אחרונים, עי"ש. וראה עוד בכה"ח  

 כ.  'סע 493עמ'   ,לראש"ל הגר"מ אליהו


