
  לא מוגה

  יד' אדר א' תשע"ד. 13/2/2014משמר 

  פורים קטן:

  שיחה של הרבי. על מהות השמחה, האם אפשר באמת לשמוח? איך אפשר לא לדאוג? –תשכ"ו 

לשולחן ערוך ישנם ארבעה חלקים. החלק של האורח חיים איתו אנו נפגשים כל יום. הוא כולל את כל 

 עוסק בהלכות פורים. הסימן האחרון באורח חיים הימים, את התפילות. אבל הסימן האחרון בשו"ע

  הוא סימן תרצ"ז, ושם כתוב:

> א, <צרה ביום' ה יענך מזמור אומרים ואין, פניהם על נופלים אין ראשון שבאדר ו"וט ד"י יום

. מותרים ותענית בהספד דאף א"וי; בהם נוהגים אין דברים שאר אבל; ותענית בהספד ואסור

 ראשון שבאדר ד"בי ושמחה במשתה להרבות שחייב א"י. הראשונה כסברא והמנהג :הגה

 לב וטוב; המחמירים ידי לצאת כדי בסעודה קצת ירבה מ"מ, כן נוהגין ואין) ף"הרי בשם טור(

  ).ק"סמ בשם מיימוני הגהות) (ו"ט, ו"ט משלי( תמיד משתה

רואים מה אסור בפורים קטן, אבל לא מה צריך לעשות. הוא מביא שתי דעות  כלומר מדברי השו"ע

אבל לא פוסק מה לעשות. הרמ"א אומר שהמנהג כסברא הראשונה שכולם נהגו לא להתענות 

ולהספיד. אבל הרמ"א כן מביא דעות להגיד מה צריך לעשות בפורים קטן. י"א שחייב להרבות 

בסעודה כדי לצאת לידי המחמירים. בנוסף "ירבה קצת" א אל –במשתה ושמחה, אבל זה לא חובה 

יש לשים להבדל בין סיום השו"ע לבין הסיום של הרמ"א את האורח חיים. השו"ע סיים בדברים על 

  ואומר שתמיד טובה לעשות משתה תמיד.  –הפסד ותענית. אבל הרמ"א מסיים בדברים טובים 

שאין נוהגים כמו אלה המרבים בסעודה ומשתה.  גם דברי הרמ"א הם מוזרים. כי הוא אומר תחילה

  אבל מכול מקום הוא אומר שטוב להרבות בסעודה, ומה עם היין? אז הוא אומר שטוב להרבות תמיד. 

הרמב"ם ידוע עוסק בשמחה במקומות אחרים. זמן שמחתנו הרי הוא בסוכות, לכן כשמדברים על 

   –ולולב  חדש של שמחה הוא בסוכות. הרמב"ם בסוף הלכות סוכה

 וכל, היא גדולה עבודה, בהן שצוה האל ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח השמחה

 את עבדת לא אשר תחת+ ח"כ דברים+ שנאמר ממנו להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע

 במקומות בעיניו ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו המגיס וכל, לבב ובטוב בשמחה אלהיך' ה

 ומקל עצמו המשפיל וכל. מלך לפני תתהדר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל, ושוטה חוטא אלו

' ב שמואל+ אמר ישראל מלך דוד וכן, מאהבה העובד המכובד הגדול הוא אלו במקומות גופו

 שנאמר' ה לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין, בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי'+ ו

      .דסייען רחמנא בריך'. ה לפני ומכרכר מפזז דוד והמלך'+ ו' ב שמואל+

  הלכה טו') ח פרק ולולב וסוכה שופר הלכות ם"(רמב      

לחג תמיד יש משמעות להיות תחנת דלק למשמעות מסויימת לכל השנה. יש חג להמלכת ה', יש חג 

  לחירות, יש חג לקבלת התורה, ויש חג למשמעות השמחה. אבל מה עניינו של אדר? 

יתה שנה מעוברת הרבי מביא את השולחן ערוך. והוא שואל מדוע פורים בשיחה פלאית בתשכ"ו שהי

ראשון מופיע בהלכה לאחר פורים שני? הרי אם הולכים ע"פ הסדר קודם כל היה צריך להתחיל באדר 

  ראשון ואז לעבור לשני. 

התשובה האפשרית הטכנית שלו היא בגלל שאדר רגיל הוא תדיר יותר, מאשר אדר א'. אבל למרות 

ת כל ענייני התורה מדוייקים לחלוטין, לכן יש לראות מה הנקודה הפנימית של פורים ראשון שהיא זא

  מסיימת את האורח חיים. 



אומר שהרמ"א מתחיל את האורח חיים –הרבי מביא את דברי האחרונים על הרמ"א. החיד"א 

תמיד". הפסוק  זה תמיד של שחר, אבל הוא מסיים ב"טוב לב משתה –ב"שיויתי ה' לנגדי תמיד" 

הראשון הוא של דוד המלך, אבל הסיום הוא ממשלי. כיוון שהשולחן ערוך עוסק בעייני הזמנים, אז 

"שויתי ה'", אבל תמיד של בין  –הוא מובנה לפי העבודה. התמיד של שחר הוא עבדו את ה' ביראה 

יד אבל הם לא "עבדו את ה' בשמחה". כל ההלכות של האורח חיים הם מתרחשות תמהערביים הוא 

תמידים. שחרית זה לא במנחה, ושבת זה לא ביו"ט וכו'. כלומר כל האורח חיים עוסק בהלכות של 

אבל לכל הלכה יש את  הזמן המיוחד שלה. בתחילת האורח חיים  –הזמנים. הם הלכות שמתרחשות 

  בשני דברים ששייכים תמיד. תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים.  פותח וסוגר הרמ"א

 ובושתו ת"השי בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מידשל הרמ"א מתחיל במילים: " –המושג "תמיד" 

. כלומר הנוכחות של ה' שתהייה תמידית תביא תמיד"...". והוא מסיים ב"טוב לב משתה תמיד ממנו

  אותך לתמידיות של שמחה. 

כשאני מדבר על 'תמיד', אני מדבר ברמ"א בתחילת השו"ע עוד לפני ההלכה. כלומר זה הקדמה 

להלכות. וכן בסוף זה החתימה, ולא הלכה בפני עצמה. כנראה שההקדמה של הכול והסיום של הכול 

קבלת עול מלכותו, והתמידיות של השמחה. כשאני אומר שאני עובד  - הם התמידיות של עבודת ה' –

אז אני שמח, אבל אני גם עובד עכשיו את ה' בפעולה. אבל "שויתי ה' לנגדי תמיד"   –בשמחה  את ה'

  אלא זה מהות השמחה התמידית.  –אין כאן שום פעולה -

לפי זה צריך לשאול, הרי הרמב"ם שהוא רוצה לתאר לנו את עניין השמחה הוא מסכים עם אותו 

מד את זה מסוכות, אבל אנחנו בשו"ע וברמ"א עיקרון שהשמחה היא כל עבודת ה'. אבל הוא לו

  הולכים דווקא לפורים. ולא סתם לפורים, אלא לפורים ראשון. 

אבל מה המשמעות של השמחה דווקא בפורים. הרי אם השמחה היא מצווה תמידית, אז מה הנקודה 

  של פורים? 

חג הראשון חודש תשרי הוא החודש שנותן את הכוח לכל השנה. שהרמב"ם מדבר על השמחה ב

הוא מדבר על שמחה הנעשית בעשיית המצוות. אז מה ההבדל בין פורים לתשרי?  -בבית המקדש

הרבי אומר שהשמחה בתשרי היא כנגד השמחה שהייתה במקדש. לכן מתאר הרמב"ם את השמחה 

ע"פ מהות השמחה שהייתה במקדש. כלומר זה השמחה כאשר הדברים נמצאים בשלמותם 

ודש תשרי היא שמחה שהחיים מתרחשים בתוך מציאות של עשייה, שלמות, ובתיקונם. השמחה בח

ומצוות. אבל כל עניין פורים מופיע דווקא בגלות. פורים זה תקופה של היעדר וההעלם. כי לפעמים 

בשמחה של חג הסוכות יכול להיות שהשמחה לא תשפיע על המקומות הנמוכים בהם אתה נמצא 

הוא מצב של גלות, "ישנו עם אחד מפוזר". יש מצב שלשמחה הזו חוק מחגי תשרי. אבל יש מצב שר

  של תשרי אין כוח להיכנס למקומות כ"כ חשוכים. 

שמחה של אדר. השמחה של אדר היא לא כמו של סוכות, והיא  –בגלות מתקנים רבותינו עוד שמחה 

"טף ונשים  –לכאורה השמחה הכי נמוכה. היא שמחה של הגוף. מה שרצה המן להרוס זה את הגוף 

ולנס אתה מגיע רק מכך שהמלכה  –ביום אחד". חודש אדר הוא שהמציאות היא כ"כ נמוכה וחשוכה 

ששם ה' לא מופיע  –הולכת להתייחד עם המלך הגוי. השמחה של פורים מגיעה מהמקום הכי נמוך 

שנתן את  פורים. אנחנו צועקים לו תסתלק אבל הוא זה –בכלל. זה בכלל חג שהמן נתן את השם שלו 

  השם, ואת האוזניים ואת הכול. 

השמחה של חג הסוכות מגיעה ממקום גבוה ומרומם יותר, ולפעמים קשה להגיע אל השמחה הזו. כי 

שקשה להגיע לשמחה של תשרי והיא לא תעזור לך. יש  -יש מצבים בחיים שאתה נמצא כ"כ נמוך  

י מצווה. זה השמחה שהיא בתשרי. אבל וזה בתוך כד –קבלת מלכות שיש בך עוד איזה אמונה קטנה 

יש קבלת מלכות שהוא עוד לפני השולחן ערוך, שהוא שייך לעצם המהות. זה לא רק במצוות 

  תמידיות, אלא זה לגלות שהשמחה הזו תמיד נמצאת בך. 



על  זה שאני יהודי. כי את מה שרצו לחסל בפורים זה את עצם  - על מה אני "טוב לב משתה תמיד"

  נו. רצו לחסל את האלוקות שבתוכנו. זה שמחה אחרת לגמרי. זה "משתה תמיד".היהודי שב

שני התמידים. "את הכבש האחד תעשה בבוקר וכו' " הם במובן של אינסופיות. התמידיות הזו מביאה 

לא לשמחה, אלא למשתה. הרי אי אפשר לשתות תמיד? אלא באופן תמידי הדבר האמיתי היחיד הוא 

  אינסופיות. הוא  –המשתה 

לפי זה ההבדל בין תשרי לבין אדר הוא גם ההבדל בין הרמב"ם לשו"ע. הרמב"ם קובע את ההלכות 

גם לפי מה שיהיה שבית המקדש ייבנה. לכן יש אצלו הלכות יובלים, וקרבנות, ושמיטות. לכן אצלו 

והוא  - בחגי תשרי. אבל בשולחן ערוך אין בו את ההלכות של המקדש –השמח הנלמדת בסוכות 

מדבר אתנו על מציאות שכבר יש גלות. הרמ"א כבר מדבר מגלות דגלות. הם מדברים עכשיו על 

המקור של השמחה, לא מכוח המקדש. אלא שמחה כזו שיש בה כוח להיות בשמחה גם במקומות 

  הכי חשוכים. 

  אשון? אז למה זה דווקא בפורים ר

ההבדל בין פורים ראשון לפורים שני, שבפורים שני זה מתאר מצב של גלות אבל עדיין לפורים שני 

שאפילו במקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה לא  –יש הגדרות של חג. הגדרות של החג הם קודם כל 

ר על עשיית עושים מלאכה, ועושים סעודה וזה ממש יו"ט. אבל אין גדרים מלאים של יו"ט, ואין איסו

אין כלום! מה כן יש ? רק דיון האם  -מלאכה, ואין הלל, אבל עדיין יש משהו. אבל בפורים ראשון  

בקיצור אין כלום! אבל ככול שהשמחה היא יותר  -מותר להספיד ולהתענות, או לא להספיד ולהתענות

  ראשיתית כך היא יותר מוגבלת. 

ת תורה ההקפות זה בכלל מנהג. אבל האם אפשר הרי מצוות שמחה ביו"ט היא מדאורייתא. בשמח

  להשוות את שמחת דאורייתא של יו"ט לשמחת תורה? למה?

  אומר הרבי: 

בימי השמחה שבכול השנה כולה יש מצוות הלכות מנהגים קשורים אלינו כך שהשמחה מופשעת גם 

  ע...מתחושות אחרות בקיום מצוות ה'... אפילו שמחת הפורים שצריכה להיות עד דלא יד

שצריך לעשות אותם בידיעה. אבל ההקפות של שמחת תורה הם שמחה  –אבל יש גם מצוות בפורים 

עליונה הרבה יותר כי זה מגיע מהמקום שלי, ולא מתוך מצווה. פורים זה הרבה יותר משמחת תורה. 

אין פורים ראשון זה אפילו לא "ונהגו ישראל", אלא יש דעה שאומרת להרבות במשתה וסעודה "אבל 

נוהגים כן". אבל מ"מ "ירבה קצת בסעודה...וטוב לב משתה תמיד". שאתה שותה רק בגלל שאתה 

אתה יכול להגיע למדרגה הכי גבוהה. כי זה מגיע מהמקום הכי נמוך. זה  –וזה מגיע ממך  –טוב לב 

  מגיע מהמקום הכי פנימי שלך. 

חון גמור בקב"ה. זה כל סיפור זה להיות בבט –זה להיות בלי דאגות  –"טוב לב משתה תמיד" 

גם אז בעזרת המשתה מגיעים לבטחון  - שגם במציאות הכי קשה שהעם מפוזר ומפורד –המגילה 

  הגמור בה'. 

  אז למה דווקא בשנת העבור? 

כי חודש העיבור זה לא דבר שהקב"ה עושה, אלא זה אני עושה. האדם הוא זה שמחשב את 

ול להתרחש רק ממציאות שהיא לגמרי לגמרי שלי. אני מייצר החשבונות והוא מעבר. פורים ראשון יכ

את המציאות הזו. יש חג אחד שהכוח שלו הוא לא רק לשנה הזו, אלא הכוח של פורים ראשון הוא 

לכל הזמן. הכוח שפורים נותן הוא לכל השנה, אבל את מה שנותן פורים קטן אדם צריך לשמור את 

  זה לכמה שנים טובות. 

  יגנוס איש סוכו: זה מתקשר לאנט



 הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל אומר היה הוא הצדיק משמעון קבל סוכו איש אנטיגנוס

 מורא ויהי פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת על

                  עליכם. שמים

  (אבות פרק א' משנה ג').        

יצאו מאנטיגנוס כי הם אמרו שאין עולם הבא. פרס זה לא  אבל זה קשה. עד כדי כך שצדוק וביתוס

 - גורל בו מחליטים החלטות. 'פרס' –שכר. פרס היא מילה יוונית, והיא דומה למילה בעברית 'פרוסה' 

אני מבקש בכוונה דבר חלקי. מה זה שכר? זה  -תמיד מתאר חלק מ.., לא שלם. כשאני מבקש פרוסה

כדי לפרס את ביתי. השכר הוא סיכום הגיוני שאני מקדיש בו את כשאני עובד, ובתמורה מקבל שכר 

במובן הזה השכר שהקב"ה זמני ואת אומנותי, והמעביד מאפשר לי לעשות את זה ומשלם לי שכר. 

נותן לנו הם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הרי "אלו דברים שאין להם שיעור ...הקרן קיימת בעולם 

ר שהמטרה הראשית שלך היא לא תהייה לטובת הפרס. אבל לפחות הזה ...". אבל אנטיגנוס אומ

שיהיה מותר לי לבקש שכר בסיסי. אבל בניגוד לשכר יש את הפרס. השכר מעביר את הצלמים 

למקבל השכר. כשהפרס ממקד את הצילום עלי אני יכול לבוא לידי המון טעויות. ככול שיש  -מהבוס

זה מביא אותך לקצת  –י מקבל פרוסה מהדבר המרכזי. ואנ –יותר פרס הנושא העיקרי נחתך קצת 

  כבוד? אז זה אסור!

לקבל פרס". אם אתה חשב אפילו קצת על  שלא על מנת"אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב 

לכן שום דבר ממנה לא שלה. –הכבוד שלך, על הפרס שלך זה אסור. כי הרי הפרוסה שאני קבלתי 

אלא הכול זה בשבילו. ולבסוף –בשביל לא לקבל כלום  –ת ה' אנטיגנוס אומר שאתה צריך לעבוד א

   תגיע ל"ויהי מורא שמיים עליכם". 

הפרסום רבי נחמן אומר שאדם צריך להתפלל שלא להיות מפורסם. פרסום ופרס זה אותו דבר. 

  שאתה לוקח הוא מה שמפריע לכבוד ה' להתגלות בעולם. 

בל לא יצא כלום. אבל ה"שויתי" של תמיד של שחר, אפשר להתחיל רק ב"שויתי ה' לנגדי תמיד", א

מבין אתה  –יש להם משמעות גם לסדר. שאתה עושה את ה"שויתי"  –וה"טוב לב משתמה תמיד" 

וכל חייך אתה תרצה רק לנסות להחזיר את החוב הזה. אתה בעולם כדי להחזיר –שיש לך שטר חוב 

חוב, אתה לא כאן כדי לקטוף פרסים. זה מה שפורים קטן ואנטיגנוס באים לחדש לנו. זה השמחה 

  מהמקום הכי נמוך.  –שאפשר להגיע אליה 

  

  


