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        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    תרומהתרומהתרומהתרומהשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        
  

        משנכנס אדר מרבי� בשמחהמשנכנס אדר מרבי� בשמחהמשנכנס אדר מרבי� בשמחהמשנכנס אדר מרבי� בשמחה
        ובאדר ראשו�ובאדר ראשו�ובאדר ראשו�ובאדר ראשו�

  
ממעטי� בשמחה כ� שמנכנס אדר מרבי� כש� שמנכנס אב " 1ל"אמרו חז] א

על פעולות מעשיות של ל "ת חזכתבו שאי� כוונ 2א"הגרשז כתבו בש�ו  ,"בשמחה
ק שהרי בחודש אב המצוה היא "וק .כל עצב ודאגהמלבו אלא מצוה להסיר , שמחה

משמע ', וממה שאמרו כש� וכו, 'וכדו למעט בבני� של שמחה ונטיעה של שמחה
דוקא  מלאכת� ולעשות�מצוה לכוו�  ,שאות� דברי� שהצטוינו להימנע מה� באב

  .3ועיי�, באדר
  
, "ימי ניסי� היו לישראל פורי� ופסח"ל "וז י"רשכתב ש� ובטע� השמחה ] ב

כ� באדר , כתב שכש� שבאב אבלי� על חרב� הבית 4אמתת ומאיד� בשפ
שמשמיעי� על השקלי� ואוספי� שקלי� לקרבנות חדשי� בשנה הבאה מרבי� 

  .בשמחה על חידוש העבודה
  
, אדר הראשו�ב א� בשנה מעוברת מצוה להרבות בשמחה א%בפוסקי� דנו ו] ג

שרק ל "הנ י"פ דברי רש"ע וכתב 6ת תשובה מאהבה"ובשו 5&"ת שאילת יעב"ובשו
  .8'ולא באדר א, 7בו חל חג הפורי� מצוה להרבות בשמחה באדר שני

  
הרי , "ט לאדר ראשו� שמרבי� בו בשמחה"י"חת�  9ס"ת חת"ואמנ� בשו] ד

אלא דבאמת טעמו , ס דג� באדר ראשו� מצוה להרבות בשמחה"דפשיטא ליה לחת
י� מצוות ימי הלא א, משו� ימי הפורי� שמגיעי� סיבת השמחה באדר היאע דא� "צ

  .הפורי� נוהגי� אלא באדר השני
  
חידש שהחובה לנהוג מעט  10דהנה בחת� סופר, לשיטתוס "החתדאזיל  תכ�וי] ה

ארבעי� ושמנה נביאי� ושבע " 11ל"דהלא אמרו חז, שמחה בפורי� היא מ� התורה
חו&  נביאות נתנבאו לה� לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה

                                                
1

 .ט"תענית כ 
2

 .ח"הליכות שלמה סוף פי 
3

 .ח ראיתי שכתבו שאכן בכל מה שמוסיף שמחה מקיים את מצוה זו"נימוקי או' ובשם ס 
4

  .שם 
5

  .ח"סימן פ' חלק ב 
6

  .א"ב סימן ש"ח 
7

אים משום שרק באדר שב, להרבות בשמחה י ליישב מדוע בכסלו לא נאמר"ץ שכוונת רש"והוסיף לבאר הריעב 

  .ש"עיי, ו מצוה לשמוחידחפורים ופסח י
8

  .ל"א הנ"פ דברי השפ"בפשיטות עוכן הוא  
9

  .'מ סימן כ"חו 
10

 .ד"ובש: ס מגילה ו"חידושי חת 
11

  .ד"מגילה י 
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לחיי� לא  התיומה מעבדות לחירות אמרו שירה ממ.. מאי דרוש ,ממקרא מגילה
כ "א, ג מידות שהתורה נדרשת בה�"ו הוא מי"ס שכיו� שק"וכתב החת, "ש"כ

אלא שמ� התורה די בשמחה מועטת , החובה לחוג את חג הפורי� היא מ� התורה
ס "והוסי% החת, ושאר מצוות היו� אינ� אלא מדרבנ�, ]שלא להספיד ולא להתענות[

לבאר שבשנה מעוברת כיו� שאדר הראשו� ג� הוא ש� אדר עליו וזריזי� מקדימי� 
מקיימי�  )'ד אדר א"י(הרי במה שאי� מתעני� ומספידי� בפורי� קט� , למצוות

ואת שאר המצוות הנוהגות מדבריה� תיקנו לעשות , ישראל את חיוב� מ� התורה
  .באדר השני להסמי� גאולה לגאולה

דהמצוה לשמוח נוהגת א% באדר הראשו� שהרי ג� בו מקיימי� ז פשוט "אשר לפי
  .ס את עיקר המצוה מ� התורה מקיימי� באדר הראשו�"ואדרבה לחת, את השמחה

  
במש� הדורות בה� ראל שרבה ניסי� נעשו לילא הדה, ע"עיקר חידושו קצואמנ� ] ו

לנו אלא כ אי� "עו', ולא מצינו שבכול� יש חובת שמחה דאוה� ניצלו ממות לחיי� 
  .ב"וצ, מה שתיקנו והכל מדברי חכמי�

  
ע מה הטע� "צ בכל החודש מצוה לשמוחעיקר ההנה בד ,בעני� לבארועוד נראה ] ז

כ שהוא משו� שש� חודש אדר "וע, הלא לא נעשה הנס אלא ביו� הפורי�, בזה
והחדש אשר נהפ� לה� מיגו� "וכנאמר במגילה , גר� לנס] החודש בו נולד משה[

ומטע� זה אמרו בתלמוד ירושלמי שמי שיוצא לדר� ואי� לו מגילה  ,..".לשמחה
ויתכ� ג� שזה טע� נוס% מדוע בכסלו לא מצינו [, יקרא את המגילה מתחילת החודש

  .]שש� לא מצינו שחודש כסלו גר� לנס, מצוה להרבות בשמחה משנכנס כסלו
מ ש� "מ ,אשר לפי זה נראה שבאדר הראשו� א% שאי� עושי� בו את ימי הפורי�

', שיארצייט יש לעשות באדר א 12א"שהלא מהאי טעמא כתב הרמ, עליו' אדר'
, שאי� מעבירי� על המצוות' שא% את פורי� היה לנו לעשות באדר א' וכדמצינו בגמ

  .הרי דג� אדר הראשו� ש� אדר עליו, אלא שמסמ� גאולה לגאולה עדי%
מ כל "מ', פורי� באדר בשלפי זה יש מקו� ג� לדו� דא% שבפועל אנו חוגגי� את 

שלכ� נקט , ובכלל זה א% ימי אדר הראשו�, חודש אדר הוא זמ� המסוגל לגאולה
  .'ס שהמצוה להרבות בשמחה נאמרה ג� באדר א"החת
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  .'ח ז"ח תקס"או 


