
 חודש שהכל אוהבים לאהוב, אדר

 ואיך אפשר שלא?

 

אנשים  .בצים ניצני עלווה ופרחים ראשוניםמענפי העצים שעמדו בשלכת מבצ
חושפים לשמש האביבית זרועות ת שרוולים, צרוק  חולצות ם עמוציאים מהבויד

 לבנות.

ְכַנס  נ  שֶּׁ ין מ  ְמָחהֲאָדר ַמְרב   ְבש 

מה יש בו, מה קסמו?  ,הרבה תשומת לב ו כל כךמה יש בו, בחודש אדר, שמשך אלי
בישראל, בריו דז'נרו, בו יוצאים לרחובות בתחפושות ובתהלוכות, בחודש אדר, ש

 ובמקומות אחרים בעולם?

 .הראשוןהחודש היה חודש אדר החודש האחרון בשנה. ניסן היה תקופת המקרא ב
זדמנות לסגור וה ,לאדר היה תפקיד מרכזי בפרידה של האדם מן הזמן החולף

חודש אדר את מעמדו המכובד כחותם איבד מעגלים אחרונים. לאחר שיבת בבל 
אדמתנו, על את מקומו. פעם, כשהיינו נטועים  השנה, ובהדרגה תפס חודש אלול
או אתונה, , באלכסנדריהברומא, בבל, בבלגלות לפני שיצאנו לרעות בשדות זרים 

, החודש האחרון בשנה היה החודש "ם הארץעַ "כשעוד היינו  ...בקניונים של ברוקלין
התחדשות תחילת האביב ועם בניסן, האחרון של החורף. השנה החדשה החלה 

הטבע, עם ההמלטות הראשונות, הקציר, ושיכרון הפריחה שבאוויר. אז ידענו 
 היינו עם שמח!!! לעשות שמח!!!

וההמלטות כבר  הפריחה - כואבתלגלות ממושכת ו ,ארוכיםצאנו לנדודים אולם, כשי
שנה יהיה מעתה החודש בחרון שהחודש הא ,לא היו שלנו. החכמים קבעו אז

, והשנה החדשה בישרה את בוא הסתיו והחורף הארוך. כמה יאה הקיץהאחרון של 
בשמחה את השנה כבר לא חותמים אנו למציאות הקודרת שמסביב. מאז, 

נפש. ככה זה  ובקרנבלים, אלא בתהליך מעמיק ומטהר של תשובה וחשבון
למדנית -כשעוברים מתרבות ארצית, חקלאית, , חושנית וצבעונית, לתרבות רבנית

נקנו את ההשראה שלנו מופשטת, בית מדרשית, הנקייה מכל פסל וכל מסיכה. כשיַ 
התחדשות  את םענפיהשעל הראשונים הניצנים  וסימל ,שעליה חיינו ן האדמהמ

, כת, התפשטות העצים מן העליםדווקא השל היתה. כשיצאנו לחשכת הגלות, השנה
 שנה החדשה. ה לסימנה של תחילת

קודם ליציאתנו מעבדות לחירות. בחודש אדר ההוא החודש זאת ועוד, חודש אדר 
האישיים והלאומיים. היציאה לחירות משולה חדש בחיינו  דף תאנו על סף פתיח

, טבור שמזין אותנוללידה, ליציאה מהרחם החם, מסיר הבשר, והתנתקות מחבל ה
כל , אדר להיות חודש העיבור )ההיריון(. לכן גם זכה חודש אין לנו קיוםשבלעדיו 
שלוש אנו זוכים בחודש שמחה נוסף. בחודש אדר מגיע ההריון לשיאו, רגע -שנתיים

מן הוא חודש היציאה של עם ישראל מעבדות לחירות,  .חודש ניסןבלפני הלידה 
הכל עדיין אפשרי,  יש ברגעים האחרונים של ההריון! ח אל הפועל. כמה הבטחההכ

ין להיות הכל: צה וצמצמה את האפשרויות. אפשר עדהמציאות עוד לא בקעה החו
 פיות, מלכות, ספיידרמן, או קאובוי...

אין ספק, יש משהו נכון בסיכום שנה דווקא כשהיא באה בסתיו. המלנכוליה של 
אל תוך עצמנו, ושם להתבונן. באדר, יתה, הב, תיו מזמינה אותנו להיכנס פנימההס

באדר יש לנו הזדמנות לעשות בירור של  :נפש הוא אחרהחשבון  לעומת זאת,



בחודש אדר הרי מרבין בשמחה, ולכן באדר אנחנו מוזמנים לברר  .בחיינו השמחה
מה משמח אותנו? לא לשאול "מה אין לי" )כהרגלנו(, אלא דווקא מה יש לי? מה הן 

חודש שבו אנו  –במה זכיתי? זה חשבון נפש היאה לחודש השמחה מתנותיי? 
יןמגלים עד כמה אנו   !כמה שפע יש לנו – ַמְרב 

 חודש שמח!

 אלישע


