
 כנס אדר מרבין בשמחהמשנהנושא: 

 בס"ד

 

 עלון שבועי                   

  נחלת שדהנחלת שדה                  
 בדרך הדרוש חידושי תורה             

 על פרשת השבועוהאגדה 
 

 מאת מחבר סדרת הספרים "נחלת שדה" על התורה והמועדים
 

 438' גליון ישנה  "אפשת משפטיםפרשת  ערש"ק
 ,050-4145482 –לתגובות/הערות/דרשות והרצאות ניתן לפנות לטלפון 

  etayba1@gmail.comמייל ניתן לקבל את העלון ב
 
 

 
 אמר רב יהודה בריה דרב ( אומרת:כט.)מסכת תענית הגמרא ב

ממעטין  "כשם שמשנכנס אב :שמואל בר שילת משמיה דרב
ימי נסים  :רש"י בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה", ופירש

 .היו לישראל פורים ופסח

אדר מרבין בשמחה",  כנסנמשאוהב ישראל: " וכתב בספה"ק
להורות כי בחודש אדר ממשיכים שמחה  ,בשמחה גימטריא שנה

    לכל השנה כולה. 

נס כנ"מש :ל"מדייק בלשון חז (פרשת ויקרא)בספר אור פני משה 
ולא כתבו "מרבין שמחה", והוא לומד מכך,  "מרבין בשמחה אדר

בדברים שמביאים בחודש אדר שנרבה שמים בששרצון אבינו 
 שמחה. 

 חודש אדר לענין השמחה.  ו שלונביא כמה לימודים הנלמדים ממזל

ְמָחה " :משליעל הפסוק באומר לך זי"ע הרה"ק הרבי רבי אלימ שִׂ
יו יׁש ְבַמֲעֵנה פִׂ ", מענה מלשון עינוי, שאם מענים את הפה זוכים ָלאִׂ

אסור, זוכה לשמחה ש מלדבר דבר כל רגע שמתאפק ,לשמחה
 .עצומה

מזלו של חודש אדר הוא דגים, התכונה המיוחדת של הדגים מכל 
בעלי החיים בבריאה היא שאין הם משמיעים קול. וכפי שהגדיר 
זאת המהר"ל )נצח ישראל פרק ל"ט(: "כי האדם יש בו הדיבור, 

ר בעלי חיים יש בהם קול הדיבור, והדגים אין בהם אף קול ושא
הדיבור". במילים אחרות, התכונה המרכזית של הדגים היא 

 השתיקה.

לשתוק  ,מלמד אותנו ,מזלו דגים שעניינם שתיקה רולכן אד
לכן מסוגל חודש זה ועל ידי זה יזכה לשמחה. ולשמור על פיו, 

 לשמחה. 

 הדגים מיוחדים בתכונה נוספת: הם מכוסים מן העין.

זצ"ל )גיסו של החזון איש( הגיע אל הרב שמואל גריינמן מסופר, 
כי הוא עומד לצאת לאמריקה וסיפר לו זצוק"ל החפץ חיים מרן 

לשליחות עבור צרכי ציבור. מששמע זאת החפץ חיים ביקש ממנו 
המצוות  כי יעזור לו במציאת תורם עבור הדפסת ספרו 'ספר

הקצר', שלא מכבר סיים לכתוב אותו, ועד עתה לא עלה בידו 
 להדפיסו מחוסר ממון.

מח הרב גריינמן זצ"ל על ההזדמנות שנקרתה לפתחו לסייע ש
למורו ורבו להוציא את ספרו לאור עולם, ונענה בחיוב לבקשת 
החפץ חיים. אך החפץ חיים הוסיף ואמר: 'דע לך כי בקשתי איננה 

כי כיון שכל כוונתי בהדפסת הספר היא לשם שמים,  פשוטה כלל,
חפץ אני כי גם התורם של הספר יעשה כן לשם שמים בחפץ לב 
ולא לשם כבוד או הנצחה, ואף אם יבקש הנצחה ויסכים לוותר 
עליה אחר שישמע ממך את התנאי שלי, כבר קלקל בזה את 
המטרה, ונפל פגם בתרומתו ולא ארצה להשתמש בזה עבור 

 ר'.הספ הדפסת

ו כי למרות לאמריקה כאשר תפילה חרישית בלברב גריינמן נסע ה
הנסיעה ארכה  .תורם ויוכל לשמח את רבוהקושי בדבר אכן ימצא 

כמה שבועות, וכשהגיע לחופי אמריקה נפל למשכב. רופא מקומי 
בדק את האיש והורה לו כי לצורך הבראתו עליו לשהות באזור 

 .מדינת פלורידהחמים יותר והמליץ לו לנסוע ל

בהגיעו למקום, ירד מהרכבת, ובעודו פוסע ברציף הרכבת לכיוון 
היציאה, נגש אליו יהודי אמריקאי וברכו לשלום, וכששאל אותו 
למעשהו ברציף הרכבת, הסביר לו כי הוא עומד כאן כדי להזהיר 
את האורחים לבלתי יתקרבו אל בית המלון ה'כשר' בעיר, משום 

של רבנות רפורמית, וכמובן שאין לסמוך שכשרותו אינה אלא 
עליה. כשמוע האורח את דבריו שאל אותו: 'אם כן, היכן אפשר 
להתארח בעיר זו?' 'אני מזמין אותך להתארח בביתי' הציע לו 
היהודי בסבר פנים יפות, ובני ביתו קיבלוהו במאור פנים ודאגו 

 .לכל צרכיו במלואם

ם מארחו, סיפר לו על באחת משיחותיו של תלמיד החפץ חיים ע
מטרת בואו לאמריקה, ושאלו האם הוא מכיר אדם שיהיה מוכן 
לתרום אלף דולר להדפסת ספרו של החפץ חיים, ומחמת טרדותיו 
ומחלתו שכח כלל להזכיר לו את תנאיו של החפץ חיים, כי על 
 .התורם לעשות זאת מרצונו הטהור ללא כל בקשת הנצחה או כבוד

כי הוא רוצה לתרום ומיד אמר האורח, שמע המארח את בקשת 
את כל הסכום לבדו ללא שותפים, וכי הוא מעוניין לתרום בעילום 

 ר.שם בלא שאף אדם בעולם יידע מהתרומה, וללא כל הנצחה בספ

שמע האיש את דבריו וקפא על מקומו, הנה מאת ה' היתה זאת!! 
ק ללא שהזכרתי את תנאיו של החפץ חיים זימנה לי ההשגחה בדיו

את מבוקשו של רבי!! בשמחה רבה שב השליח לראדין כשבידיו 
מלא הסכום להדפסת הספר, ואכן לאחר זמן קצר יצא לאור עולם 

 '.'ספר מצוות הקצר

לעלות לארץ ישראל. הרב גריינמן לאחר פטירת החפץ חיים, זכה 
יום אחד כאשר הוא יושב על מרפסת ביתו, הנה הוא רואה את 

קרא לטי זצ"ל פוסע על המדרכה שליד ביתו, הגאון רבי בצלאל ז'ו
יפר לרבי בצלאל את כל קורות לו הרב גריינמן שיעלה לביתו וס

תרומת הדפסת 'ספר המצוות הקצר' של החפץ חיים. ולתמיהת רבי 
בצלאל איך סיפור זה נוגע אליו, השיבו, אותו יהודי שזכה להיות 

וקסלר!!  התורם של הספר הוא לא אחר מאשר חמיך רבי ירחמיאל
? שאל ל כךהאם ידועה לך דבר התרומה? האם חותנך סיפר לך ע

'מעולם לא  –השיב רבי בצלאל  -המארח את רבי בצלאל. 'לא' 
סיפר לי חותני על דבר התרומה, ומעולם לא שמעתי עליה מאיש'. 

 .'אכן כך?!' התפלא מאוד המארח

נו רבי בצלאל הסתקרן לדעת האם נכונים הדברים ונסע לבית חות
ושאלו: האם נכון מה ששמעתי אודות תרומתכם להדפסת 'ספר 

 ם?המצוות הקצר' של החפץ חיי

? 'אדם 'מנין לך כל זאת'רבי ירחמיאל קפץ ממקומו בסערה, 
שפגשני בדרך סיפר לי שהוא עצמו נשלח ע"י החפץ חיים לחפש 

  

mailto:etayba1@gmail.com


והחל לבכות וכמה שניסה רבי ירחמיאל זאת תורם לספר', אך שמע 
 לא הצליח.  –להרגיעו רבי בצלאל 

כאשר נרגע מעט, הסביר רבי ירחמיאל לחתנו: 'יודע אתה כמה 
צדקות עשיתי בימי חיי, אך לרובם אין די ערך, משום שהם 
התפרסמו ברבים, וכבוד גדול עשו לי עליהם, וממילא ננגסו בכך 
זכויותיי. מעשה אחד היה נקי לגמרי, בלא שאיש ידע עליו, ובלא 

עט כבוד, והוא זכות הדפסת ספרו של החפץ שקיבלתי אפי' מ
של מעלה ומקבל עבור  ית דיןחיים, ועם מעשה זה הייתי עולה לב

זה שכר שלם משמיים, ועתה כאשר נודע לך דבר התרומה, גם את 
 . 'ךהשכר הזה הפסדתי, וכי לא אבכה על כ

המשכן חולק לשלושה חלקים עיקריים מבחינת שטחו: החצר 
בו  -וקודש הקודשים. לחלק זה האחרון  שהקיפה אותו, הקודש

נאסרה הכניסה  -שכנו הארון ולוחות העדות, הכפורת והכרובים 
כמעט כליל, למעט הכהן הגדול ביום הכיפורים שנכנס לזמן קצוב 
ופעולותיו היו חייבות להיות מדויקות ובתכלית הכוונה. קודש 

נתת את "ועשית פרוכת... ו הקודשים, וכך מצווה התורה בפרשתנו:
הפרוכת תחת הקרסים... והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין 

  קודש הקודשים".

הנצי"ב מוואלוז'ין, בספרו 'העמק דבר', מדייק בלשון הפסוק: 
 המילה 'לכם' לכאורה מיותרת. -"והבדילה הפרוכת לכם" 

הוא  לכל יהודי צריכה להיות גם 'פרוכת'. כאשראלא בא ללמדנו 
 -זוכה לקיים מצווה מיוחדת, מעשה נדיר, זהו 'ארון הברית' שלו 

עליו לשים 'פרוכת' מפרידה שתכסה מעין כל את המעשה. לא רק 
אלא אף ממנו עצמו. שלא יתגאה וישתבח בו בלבו  -מהסובב 

 ".לכם פנימה. "והבדילה הפרוכת

ת הסיבות הגדולות המפריעות לאדם להיות בשמחה, כי הוא כל חא
הזמן חושב מה אחרים אומרים עליו, חודש אדר מזלו דגים 

למים, לא רואים אותם, לא איכפת להם מה  נמצאים מתחתה
ע יגמשרק רצון ה' לנגד עיניהם, אדם אחרים אומרים עליהם, 

לידי שמחה אמיתית. לכן יע ג, ילהכרה שרק רצון ה' לנגד עיניו
 מסוגל לשמחה. שמזלו דגים חודש אדר 

מה דגים (: "ג, צזמובא במדרש )בר"ר  ים,גפת הקיימת בדסותכונה נ
מלמעלה מקבלין אותה פה אחת יהללו גדלין במים כיון שיורדת ט

גדלין  ,כך הן ישראל .מאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהוןיבצ
הן מקבלין  ,כיון שהן שומעין דבר חדש מן התורה, בתורה -במים 

 ".אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהון

אפילו תנו להעריך אפילו טיפה קטנה, כלומר הדגים מלמדים או
 מעשה קטן בעבודת ה', להעריך ולהוקיר, כי גדול שכרו עד מאוד. 

יהודי צריך להיות בבחינת "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב", 
אם היינו  .שזכה לקיים על כל פעולה קטנה של עבודת ה'לשמוח 

קטנה שאנחנו עושים בעבודת ה', מה  יודעים להעריך כל פעולה
היא פועלת ועושה ומשפיעה לנו ולדורותינו היינו מתמלאים 

 בשמחה עצומה. 

על רבי  (עבודה זרה דף יח.) למישמה שמובא בירובזה יש לבאר 
כאשר רבי אבהו נפטר, עברו לפניו י"ג נהרות של אפרסמון, אבהו, 

מי כל אלו? אמרו לו: עבורך. אמר רבי אבהו: כל אלו  שאל: לכבוד
 !לאבהו? ואני אמרתי לריק יגעתי

 וכי רבי אבהו לא ידע מתן שכרן של מצוות? ,כאורהלו

ך ירות, אבל כמה שהעאלא ודאי שרבי אבהו ידע מתן שכרן של מצו
רבי אבהו את שכרן של מצוות, כאשר הראו לו את שכרן של 

כי כמה  ., הוא לא האמין שזהו שכרן של מצוותהאמיתי ותמצו
שהוא העריך ואין לנו כלל השגה בהשגתו של האמורא הקדוש רבי 

, בכל זאת כאשר גילה את האמת מהו שכרן של מצוות אמר אבהו
שזה שכרן של מצוות  ישכמה שחשבתיגעתי",  ק"ואני אמרתי לרי

י רתאין זה אמת, אלא הרבה הרבה יו ל ֱאנֹוׁשִׂ ֵאין ֵשכֶׁ יכול כלל  ׁשֶׁ
 להשיג.

מספרת כי רבי אילעא אמר לעולא: כשתגיע  (ט:)הגמרא בברכות 
שאל בשלומו של רבי ברונא אחי, במעמד כל בני  לאותו מקום

החבורה, שאדם גדול הוא ושמח במצוות. ורבי אילעא תיאר בפני 
פעם אחת, סח  ת.עולא את שמחתו של רבי ברונא בקיום המצוו

סמך רבי ברונא גאולה לתפילה, ולא פסק החיוך מפיו  רבי אילעא,
 כל אותו היום! 

ובוודאי היה רבי ברונא צדיק המדקדק בקלה כבחמורה, ומתמיד 
"ס על כרחך שהיה בכוחו הרי אם מוזכר שמו בשבלימוד התורה, 

ובכל זאת שמח שמחה גדולה על שסמך גאולה  ,חיות מתיםהל
 קטן בעבודת ה'.  לתפילה, כי ידע להעריך כל מעשה

 

 סגולות לשמחה:
כתב בספר סגולות ישראל )מערכת ד' אות א'(: סגולה  א.

להינצל מדאגה ולהיות כל היום שמח וטוב לב, שיאמר 
מיד לאחר ברכות השחר בלי להפסיק בדיבור שלש 
פעמים: "מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של 

 ישראל".

ערכת ע' אות ל"ט( עוד כתב בספר סגולות ישראל )מ ב.
 נצל מעצבות לאכול תמרים.ישסגולה לה

עוד כתב בספר סגולות ישראל )עמ' קכ"ב אות כ"ה( ג. 
בשם ספר הכתוב לחיים, שסגולה לדאגה לאכול דבר 
אדום כתולעת שני. ופירש בדרך צחות את הפסוק 
בתהלים "בבוא דואג האדומי", בבוא דואג דהיינו כשבאה 

 האדומי.דאגה אזי אדומי התיקון הוא 

הביא בשם  (פרשת אמור בספר אוצר החיים )קאמרנא. ד
ע שוהרה"ק רבי ישכר דב מבעל זי"ע כי ללמוד ספר פני יה

  מסוגל להביא שמחה על הלומד.

בספר באר משה )אוז'רוב פרשת אמור( כתב וז"ל: . ה
ההכנעה היא סגולה לשמחה, כמו ששמעתי מאאזמו"ר 
הרה"ק ר' חיים שמואל ז"ל מחנטשין על הכתוב )קהלת 
ב', ב'( "ולשמחה מה זו עושה", שהרוצה לזכות לשמחה, 
שומה עליו להתנהג בענוה בבחינת "מה" ואז יזכה 
לשמחה. וזהו "מה זו עושה", שבחינת "מה" עושה את 
השמחה ומפורש הדבר בכתוב עצמו )ישעיה כ"ט, י"ט( 

 שע"י הענוה יוסיפו שמחה."ויספו ענוים בה' שמחה", 

דף כ"א לראש השנה אבני זכרון כתב בספר ייטב פנים ). ו
, כי סגולה לשמחה הוא לצייר שם הוי"ה לפני (טור א'

עיניו, כדכתיב )תהלים ט"ז, ח'( "שויתי הוי לנגדי תמיד 
 וגו' לכן שמח לבי". עיי"ש.

ת "חמין במוצאי שבת אומר ט:(. הגמרא בשבת )קיז
הכוונה, שהוא רפואה שלא יהיה לו עצבות מלוגמא". 

פסוק )תהילים קמז( "הרופא לשבורי לב והוא מרומז ב
ראשי תיבות ח'מין ב'מוצאי  -ומחבש לעצבותם". 'מחבש' 

ש'בת מ'לוגמא, וסמיך ליה 'לעצבותם' לומר שהוא רפואה 
. ועיין כף לעצבות. )'דברי יצחק' בשם הרבי ר' זושא זי"ע

 .(י"ב ק"החיים סימן ש' ס

כתב בספה"ק אמרי חיים )ויז'ניץ פרשת וישב( וז"ל: . ח
אשר סגולה לשמחה איתא בספה"ק מתלמידי הבעש"ט, 

ורוממות הנפש הוא התקשרות אל הרבי אמירת זוהר 
 וטבילה במקוה. ר'בי ז'הר מ'קוה ר"ת זמ"ר.

בשו"ת חיי הלוי )ח"א סו"ס קי"ב( כתב וז"ל: אומרים . ט
בשם צדיקים, שמי שמתעסק במשא ומתן בדרך הישר, 
בא לידי שמחה. ודבר זה מרומז בפסוק "שמחו בה' וגו' 

לב". שמי שהוא יישר לבב הוא כול והרנינו כל ישרי 
 להיות בשמחה.

לשון הקודש, התיבות הן כך בשורשן למעלה, ויכול י. 
לעורר המידה למעלה  על ידי אותה התיבה, ולכך הוא 
סגולה לשמחה לחזור כמה פעמים בפיו "שמחה" להמשיך 
"שמחה". ורבי ישראל פאליצקר זצ"ל אמר, שכאשר 
רצוני לשמוח הריני אומר "שמח נפש עבדך", והנני שמח. 

 ח(.)כתבי רמ"מ אות פ"

פרק רוני בספה"ק שומר אמונים )מאמר צהלי ו יא. כתב
אז נתקשר ועל ידי זמר של שמחה וכוונתו לשמים,  :ט'(

וסימן  ,ונשפע ממילא שמחה בלבועי"ז בעולם השמחה, 
, כשירגיש טהרת מחה מלמעלהו שיללזה שנמשך ע

כי כתבו הספרים אותיות בשמחה הם אותיות מחשבותיו, 
מחשבה, כי על ידי עבודה של שמחה תשיג מחשבות 

 טהורות.

כאשר שחקו הילדים אמרו להגרי"ז מבריסק זצ"ל  יב.
עדיין אין להם דאגות ולפיכך הם שמחים. השיב הגרי"ז 
זצ"ל, הקב"ה ברא עולם שמח, רק כשמגדלים המידות 

   טבע הבריאה.הרעות מקלקלין השמחה שנמצאת ב


