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 גילויו של חודש אדר
 גילויה של המגילה

 ,על פרקיה השוניםעלילתה, שניים, וכל בין עומדת בסימן של מתח מגילת אסתר 

שניות זו באה לידי ביטוי בזוגות השונים במגילה: המן ומרדכי, . כךנעה מסביב ל

 מושג:ב היא הרמוזה זושל שניות  הביותוטקאסתר וושתי, יהודים ואויבים וכו'. 

כאשר האחד עולה השני יורד,  –הזוגיות הזו היא כמו נדנדה  . דהיינו,1"ונהפוך הוא"

 לנפול לפניו לא תוכל לור החילות כדבריה של זרש: "אם מזרע היהודים מרדכי אש

. בנפול וושתי עולה אסתר למלוך תחתיה, בנפול המן עולה 2כי נפול תיפול לפניו"

 מרדכי לגדולה, ובנפול האוייבים עולים היהודים ושולטים בהם.

 

הדרך לגילויו של הקוטב השני, החיובי, רצופה במעטה של מקריות והסתר, כלשון 

. דבר זה נרמז אף בשמה של אסתר, 3ר קרהו"המגילה: "ויגד לו מרדכי את כל אש

 . 4כדברי הגמרא: "אסתר מן התורה מנין? שנאמר 'ואנוכי הסתר אסתיר פני'"

קורות אותם הזוגות הקוטביים נגללים במגילה שמצד אחד סתומה היא, אך מצד 

שני גלויה היא. מצד אחד לא נזכר בה שם ד', אך מצד שני כל מלך המוזכר בה הוא 

גילוי ההסתר. על כך האריך ר' נתן  –מלכו של עולם. זוהי מהותה של המגילה 

 מברסלב ב'ליקוטי הלכות':

נעשה מזה תורה חדשה, כי קוב"ה ואורייתא כולו  "וכשנתגלה אור הגנוז אז

חד, וכשהא יתברך נסתר זה בחינת הסתרת והעלמת התורה, וכשנתגלה 

ההסתרה זו אזי נתגלה תורה חדשה, וזה בחינת המגילה שהיא לשון התגלות 

כמובא, כי נתגלה תורה חדשה על ידיד שנתגלה אור האהבה שבדעת, שהוא 

מא' שמשם יונקת התורה הקדושה שלנו, ועל בחינת 'אורייתא דעתיקא סתי

לא נתנה עד אחר שבא עמלק והכניעו אותו... ועל כן אין בהמגילה שום  –כן 

                                                           
 אסתר ט, א. 1
 שם ו, יג. 2
שם ד, ז. וראה 'ישראל קדושים' עמ' מב: "עניין עמלק להיות כל פעולותיו נהפכים עליו". וראה  3

 .194עוד 'רסיסי לילה' עמ' 
 חולין קלט ע"ב. 4
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שם בפירוש רק ברמז בראשי תיבות, כי הוא בחינת אור הגנז בחינת התורה 

 .5הגנוזה שנתלה אז, ששם הוא למעלה מכל הקדושות"

 

 'מחצדי חקלא'. – קוצרי השדהל סודכך גם עולה מהמשל הקבלי המדמה את בעלי ה

מצמיח את הממד הנסתר האת , מחפשים את שרשי המאורעותבעלי הסוד 

 . 6הגילוי –קוצרים אותם על ידי המגל  בשדה, ואותם הם התהליכים

כי " כפי שאומר הכתוב: עד שלא ימחה זרעו של עמלק,ה', שאינו שלם -י' זהו השם

מלחמה לד' בעמלק", ומביא רש"י: "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין  ה-יד על כס י

, בעזרת המגל. עמלק מכסה על הגילוי, ו7כסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק"

 ' ומשלימים אותו.ה-ישם 'מחזקים את  המגלה את הנסתר,

 מגלה את המכוסה.ה 'לגימה', היא לגימת הפורים –על כן היפוך אותיות 'מגילה' 

ה הזו מובילה להשוואה בין ארור לברוך, בין ארור המן לברוך מרדכי, משום הלגימ

 שהיא מגלה את ההנהגה האלוקית הנעלמת השווה בשניהם. 

. 8"ישנו מן המצוות" –הוא שדרשו חכמים על לשון הפסוק במגילה: "ישנו עם אחד" 

שנה השינה אינה מבטלת את היסוד הפנימי, אלא רק מכסה עליו בבחינת: "אני י

. כלומר היסוד הפנימי קיים אך לא בצורה גלויה, ונס הפורים גילהו 9ולבי ער"

 והוציאו מהסתרו והעלמתו. 

 

 גילויו של ראש חודש

יסודו של מפני שעצם מעמד מיוחד.  אש חודשיש לר –הכיסוי והגילוי  תהליךבכל 

. גילויועתיד זה אלו הם צעדי נו לקראת ימכוסה, וצעד, בבעתיד גנוז חודש שרא

בזמן הזה ראש חודש אינו נגלה כמועד, וזאת מפני שיסודו מכוסה, אך לעתיד לבוא 

 . 10חגיגיותו תתגלה, וככל שמתקדמים הדורות אנו הולכים וצועדים לקראת עתיד זה

מושג יסוד זה אמור ביחס לכל ראשי החודשים, אך באופן מיוחד לראש חודש אדר. 

פי שראינו, נאמר על חודש אדר כולו, הפותח שהוא כה מרכזי במגילה, כההפיכה, 

מכאן אמרו חז"ל: "משנכנס אדר מרבים  .11"והחודש אשר נהפך" בראש חודש:

                                                           
 'ליקוטי הלכות' או"ח ג, פורים ד, ד. 5
 ראה 'עולת ראיה' ח"ב, עמ' תסח. 6
שמות יז, טז, וברש"י שם. אגב, זהו אחד המקומות המועטים בתורה שבאות ברצף חמש מילים  7

 בנות שתי אותיות.
 מגילה יג, ב. 8
 שיר השירים ה, ב. 9

 ראה מאמר: 'ראשי חודשים במשנת ר' צדוק'. 10
 אסתר ט, כב. 11
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דחיית משפט היהודי  –, החל מראש חודש, דבר שלו השלכות מעשיות 12בשמחה"

 .13עם הגוי לחודש אדר

 

 גילוי המכוסה –אדר 

 . להלן מורה על יסוד זה של גילוי המכוסה, כפי שנראה –אדר  –אף שמו של החודש 

". מבבל עלו בידם "שמות חודשים שמות החודשים מקורם בבל, כפי שאמרו חז"ל:

 14התמיהה העולה מכך היא, כמובן, כיצד ומדוע הכניסום ללוח השנה העברי?

 בסיבת הדבר כתב הרמב"ן, ששימור השמות הבבלים נועד להזכיר את גאולת בבל: 

"כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל... חזרנו 

לקרוא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל להזכיר כי שם עמדנו ומשם 

  .15העלנו השם יתברך"

יש שאף מי שכתב ששמות החודשים הם למעשה שמות של עבודה זרה, אולם בגלל 

 .16העבריהדרושים הטמונים בהם הכניסום ללוח השנה 

 

 ,שם זהמשמעות . 'אדר'מותר לדרוש את השם ש נו למדיםעל כל פנים נמצא

וך רעבעל ה' .17ה, וישנן מספר דעות בענייןברורכל כך לא  ,פרסיתבבכשדית או 

 רקמח. בד'נכב'ו 'יקר' ת היאבפרסימשמעות המילה 'אדר' ניסה לומר ש 'השלם

, ומכאן הוא 18'רועההוא בנוגע ל'סבורים שמקור השם  , לעומת זאת,הלשוני החדש

'חזק' ו'נאדר', והן לכינוי עור  –נשתלשל הן לכינויו של אדם חשוב כמלך ושר 

 'אדרת'. –הבהמה 

לשמות  את השם 'אדר'חז"ל הכניסו כאשר אולי נתקרב לאמת אם נאמר ש

והחוזק  'אדרת' מלשון –' אדר'וספת של נעמדה לנגד עיניהם המשמעות ה החודשים

מיגון  מתהפך. השם סימל להם את מהותו של החודש שהוא תחתיההמסתתר 

גלות החוזק שתחת האדרת מביאה הת לשמחה, על ידי שמתגלה הממד הגנוז בתוכו.

 .משנכנס אדר מרבים בשמחהו –את השמחה עמה 

 

                                                           
 תענית כט ע"ב. 12
 שם. 13
 וראה במאמר: 'ראשי חודשים במשנת ר' צדוק'. 14
 ות יב, ב.שמ 15
ראה 'תורה שלמה' מילואים ד בשם ה'שכל טוב', ושם הביא קטעים מן הגניזה של דרושי שמות  16

 החודשים.
 מקראית: 'חודש'. אנציקלופדיהראה  17
מקראית: 'אדור'. וכן בירמיהו כה, לג: "אדירי הצאן", ובנחום ג, יח: "ישכנו  אנציקלופדיה ראה 18

 אדירים". לאדיריך". וכן בשופטים ה, כה: "בספ
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הרוצה שיתקיימו  –אמרו בגמרא: "אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון 

נכסים אמרו במדרש: "ולכך נקרא שמם נכסים, שנכסים על ה נכנסיו יטע בהן אדר".

 אצלו םאלא כנוסי ,ממנו םפשר שהרוצה שנכסיו לא יהיו מכוסי. א19מזה ונגלין לזה"

, ובכך שייכות ויפתח אליהם יחס פנימי של יגלה אותם לעצמו, יטע בהם אדר –

כסה את מה שתחתיה לניצב מחוץ מ אדרתכשם שהיהפוך את הנכסים לכנוסים. 

כך על האדם למצוא את השייכות , גלוי הכוללה, אך לאדם עצמו המתעטף בה 

הרוצה שנכסיו הרוחניים יהיו . אדרשל משמעות הזו הפנימית והעצמית לנכסיו, ו

 .על פנימיותו ועל גילויויטע בהם אדר, את חודש אדר,  – כנוסים לו

 

 אשבמגילה עצמה, בדברי חכמים עליה, במושג ר את יסוד הגילוי ,איפוא ,ראינו

יודע מהי פנימיות ומה יקרה הלערכיו. כל  ישהוא עצמ –אדר  – ובשם החודש חודש

יודע להתכונן לעבודת   – כשהיא מתגלית בזמנה, בימי הפורים, בעד דלא ידע היא

 ל לשמחה. והחודש ולעבודת היום, ומהפך הכ

 
 

 :20נמצאנו למדים

סיפור עלילתה של מגילת אסתר מורכב מזוגות קוטביים, שהיחסים ביניהם הם מנוגדים, וכאשר 

כריות לישראליות. ו'ונהפוך הוא', מהפך מנ –האחד קם השני נופל. זהו עניין המהפך במגילה ובפורים 

 אלא שאת המהפך עוטה המקרה המסתיר והמעלים את שם ה' המכוון אותו, ועניינה של המגילה הוא

לגימת היין בפורים המגלה את הנסתר ובכך להביס את עמלק. זה אף עניינם של לגלות הסתר זה, 

גלו כל , שאז ידעתייבטלו אף להמגל הקוצר את הסוד הגדל בשדה. על כן ימי הפורים לא של שבלב, ו

ההסתרות. יסוד זה של הפורים מתפשט לכל חודש אדר, ובייחוד לראש חודש עצמו שאורו הולך 

אדר, מלשון אדרת המכסה  –ומתגלה ככל שמתקדמים לעבר העתיד. הוא אשר גנוז בשמו של החודש 

העוטה אותה, כך גילוי עצמו את הנסתר. כשם שמה שתחת האדרת מכוסה לאחרים אך גלוי לאדם 

ים הרוחניים של האדם לעצמו תיצור אצלו שייכות פנימית אליהם, ו'הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע הנכס

ההכנה  עולה חשיבותבהם אדר'. זהו עניינו של חודש אדר ומכך נובעת השמחה בכניסתו. מכאן 

 21להפיכת הכול לשמחה גדולה.לעבודת החודש והיום, להתגלות הפנימיות בזמנה, ו

 

 

 
  

                                                           
 '.ערוך השלםב'כב, ח. וע'  'במדבר רבה'ביצה טו ע"ב.  19
 תוספת זו הינה מדברי העורך. 20
 שתראה אור בקרוב בס"ד. חוברת לפוריםקוחה מתוך נאמרה בשנת ה'תשכ"ה, והיא לשיחה זו  21

 elishag100@gmail.com/0587943034הזכויות שמורות למשפחת הדרי. לפניות וקבלת השיחות: 


