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חודש אדר 

:עבודה
.צבעי בצהובראש חודש אדר את•
צבעי באפורצום תענית אסתראת •
צבעי באדוםיום הפורים את •
בורודצבעי ( פורים המשולש)שושן פורים את ימי •
צבעי בתכלתופטירתו של משה רבינו הולדותויום את•
צבעי  _________ שחל בתאריך שנירריום פטירתה של שרה את •

בירוק

1' עמוד מס-1'אדר כתה ד, יהדות, ד"בס

נשמחה בו

2עמוד -'אדר כתה ד, יהדות, ד"בס

היא בתורה ובקיום המצוותהאמיתיתהשמחה 

.אורה זו תורה-"ליהודים הייתה אורה ושמחה"

כשליבו של יהודי מלא שמחה הוא מפנה רגשותיו לבורא העולם  -"נגילה ונשמחה בו"

.בתפילה מרוממת ובלימוד תורה

,  אלא זה היסוד לכל המצוות כולן? היכן מצינו שמחה זו-"מצווה גדולה להיות בשמחה"

.  'ובלי השמחה אין קיום בעבודת ד

:הגורמים לשמחה

והוא שמח סובל כל דבר כמו  . שמח לעולם... המאמין בלב שלם"-'אמונה וביטחון בד

(אורחות צדיקים" )החולה שאוכל סמים מרים בשביל הרפואה

אדם השמח מדברים גשמיים  -"איזהו עשיר השמח בחלקו"-במועטהסתפקות 

רק , אף פעם לא בא על סיפוקו. שמחתו אינה שלמה כי אם יש לו מאה הוא רוצה מאתים

.המסתפק בחלקו יכול להיות מרוצה

העניו יודע שכל מה  . הכלהגאוותן לעולם לא שמח כי תמיד חושב שמגיע לו -ענווה

.שיש לו הוא יותר ממה שמגיע לו ולכן שמח

: שכר השמחה

.  "אם אתם משמרים את המצוות ושמחים בהם אני מוסיף לכם שמחה: "ה"אמר הקב

(תנחומאמדרש )

!!!משנכנס אדר מרבין בשמחה



נשמחה בו

:לשמחת גויאמיתיתההבדל בין שמחה 

יהודים שמחים ושמחתם  . אצל הגויים היא שמחה חיצונית ולכן מתבטאת בשכרות והוללות

שמחה  , צהלה היא כלפי חוץ-"והעיר שושן צהלה ושמחה..." רצינית קדושה וטהורה, פנימית

(ילקוט מעם לועז. )לא די בצהלה חיצונית אלא צריכה להיות חדווה פנימית, היא פנימית

3עמוד -'אדר כתה ד, יהדות, ד"בס



נועלת שערי שמים-עצבות

פותחת שערים נעולים-תפילה

בכוחה לשבור חומות–שמחה

שאלות

? _______________________________________________מהו', ה נותן שכר על שמחה בעבודת ד"קבה1.

?______________________________________________________________________________מהיאמיתיתמחה ש2.

?__________________________________________________________________________הם הגורמים לשמחהמ3.

?  שבי וכתבי מהו ההבדל בין שמחת היהודי לשמחת הגויח4.

________________________________________________________________________________________________________

?  חשבי כיצד, מצוות בפורים גורמות שמחהה5.

________________________________________________________________________________________________________



4עמוד -'אדר כתה ד, יהדות, ד"בס



נשמחה בו

מהותו של יום הפורים

5עמוד -'אדר כתה ד, יהדות, ד"בס



עת מחילה

היום הקדוש  -"_______ ____________יום הפורים כ "

..__________והנורא יום הכפורים הוא כמו 

.הרי שמעלת היום גדולה ממעלת יום הכיפורים

___________  י קריאת ה"שע-מחלבגמטריהמגלה

.ה מוחל לעוונותיהם של ישראל"הקב

עת רצון

כל הפושט יד  : "מובא בהלכות פורים"

כל הפושט ידו ביום זה  -"_____________ _______

.נותנים לו-העולמיםלרבוןבבקשה 

:רמז מהמגילה

מלכו של עולם -ויאמר המלך"

במשתה  "_________ לכנסת -"__________לאסתר ה"

. סעודת פורים-"היין

כי בזמן הזה  -"לךוינתןמה שאלתך אסתר "

.לבנו לטובה_____________ ממלאים כל 

לכל השנהכח

__________  משנכנס אדר מרבין ב "

(מסכת תענית)

י "לרמז שע-שנהבגמטריהבשמחה

___________  השמחה ששמחים בחודש 

אפשר להמשיך ולהשפיע על כל  

,  ולכן אין מבדילים בפורים. ימות השנה

למרות שהוא יום טוב בין ימות החול  

.שנמשך ונשאר כל השנה


