
  לא מוגה

  תשע"ד.  –שבת מברכים חודש אדר ב'  -פרשת פקודי

והכול בטל בשישים. השבת היא גם שבת מברכים וגם שבת  –יום  60כשיש שני אדרים ביחד זה 

שקלים, וגם פרשת פקודי וסיום ספר שמות. אנחנו נכנסים לחודש אדר השני ולפורים וננסה לגעת 

  בכול הדברים הללו וניכנס מתוכם לענייני אדר.

  במילים: –הפרשה והספר מסתיים 

ְ  �ְכב�ד מ�ֵעד אֶֹהל ֶאת ֶהָענָן וַיְַכס) לד(  אֶֹהל ֶאל ָלב�א מֶֹ!ה יָכֹל וְ$א) לה( :ַהִ#ְ!ָ ן ֶאת ָמֵלא קֹוָקי

 ְ%נֵי יְִסע� ַהִ#ְ!ָ ן ֵמַעל ֶהָענָן �ְבֵהָעל�ת) לו( :ַהִ#ְ!ָ ן ֶאת ָמֵלא יְקֹוָק �ְכב�ד ֶהָענָן ָעָליו ָ!ַכן ִ י מ�ֵעד

 ַעל יְקֹוָק ֲענַן ִ י) לח( :ֵהָע$ת� י�ם ַעד יְִסע� וְ$א ֶהָענָן יֵָעֶלה $א וְִאם) לז( :ַמְסֵעיֶהם ְ%כֹל יְִ&ָרֵאל

  ַמְסֵעיֶהם. ְ%ָכל יְִ&ָרֵאל ֵ%ית ָכל ְלֵעינֵי %� ַליְָלה ִ)ְהיֶה וְֵא! י�ָמם ַהִ#ְ!ָ ן

נוחה ספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, זה הספר בו אנחנו יוצאים ממצרים, הוא לא מסתיים במ

אלא במסעות. הסיום של ספר שמות הוא חזרה פעמיים על המסעות בהם אנחנו נוסעים ונוסעים. 

סופו של ספר במדבר מסתיים בפרשת מסעי, ובתחילת הפרשה שם כתוב: "אלה מסעי בני ישראל 

אשר יצאו מארץ מצרים". שואלים המפרשים: אלה לא מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים, כי רק 

ן היה בצאתם ממצרים, השאר היו כבר לאחר מכן. אלא כנראה שהמושג לצאת ממצרים הראשו

והמסעות הוא הסיום העמוק של ספר שמות. היציאה ממצרים היא לא סוף הגאולה, אלא רק 

 –ההתחלה. היא גאולה כזו שגורמת לכך שאין מסע בו המשכן לא נוסע אתנו. לא הגענו לסוף הדרך 

העתידה. יציאת מצרים היא הקביעה שאין לך מסע, שאין לך מציאות, אפילו  כי הסוף הוא רק בגאולה

  שענן ה' לא נמצא אתם לכל מסעיהם.  –החשוכה ביותר 

שבעת ימי המילואים מתחילים היום בכג' אדר ולבסוף בר"ח ניסן מקימים את המשכן. בשבעת ימי 

  המילואים מעביר משה את הכוח ממנו אל אהרון ובניו. 

לא קשורה דווקא לפורים.  –בשבת זו אנחנו מתחילים גם את ארבע הפרשיות. פרשת שקלים 

"משנכנס אדר משמעים על השקלים". בכול שנה היו משמיעים על השקלים ומשתמשים בכסף 

דהיינו תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. בפשטות עניינה של פרשת שקלים  –לקרבנות הציבור 

  פורים. חז"ל אומרים במסכת מגילה את המדרש הידוע: לא מחובר דווקא ל

, ישראל על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי: לקיש ריש אמר

.הכלאים ועל השקלים על משמיעין באדר באחד: דתנן והיינו. לשקליו שקליהן הקדים לפיכך

  (בבלי מגילה דף י"ג עמוד ב')              

כן של פרשת שקלים, השימוש במחצית השקל בזמן הקמת המשכן היה לשם בניית גם מבחינת התו

כי הם היסודות. לא משתמשים בהם לשום דבר אחר, אלא אך ורק לאדנים.  –האדנים. דווקא לאדנים 

שייכים אחד  –"משנכנס אדר מרבין בשמחה" , ו"משמיעים על השקלים"  –אבל שני הדברים הללו 

  לשני. ננסה להבין לעומק את מושג השמחה של אדר. 

לכל  חג יש את המהות העיקרית שלו. בכול חג בשנה אנו מקבלים דברים מסויים למשך כל השנה. 

צריך להמליך אותו כל יום, אבל יש זמן מסוים בה יש נתינת כוח במועד בר"ה ממליכים את הקב"ה. 

ש את חג החירות. יש את המועד בו חוזרים בתשובה. אבל המצווה לכל השנה כולה באותו נושא. י

מה מקור הכוח של השמחה? מה  –היא המצווה הכי בסיסית שיש. לכן יש לשאול  –להיות שמח 

  הכוונה? 

אני יודע שזמן שמחתנו הוא חודש תשרי. אבל מה חסר בשמחה הזו לכל השנה? מדוע צריך גם את 

   תשרי לשמחה של פורים ואדר? אדר? מה החלוקה בין השמחה של



  כדי להתחיל להיכנס לזה ניכנס לזה בדברי הרמ"א המפורסמים המסיימים את האורח חיים: 

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

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

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

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

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

  (שו"ע סימן תרצ"ז)            

השולחן ערוך מסיים את האורח חיים במילים " ויש אומרים דאף בהספד ותענית מותרים". כלומר הוא 

מסיים בצורה די שלילית. בכלל הוא לא פסק מה צריך לעשות, אלא הביא פשוט שתי דעות לגבי 

פורים קטן. אבל הרמ"א מסיים במילים: "וטוב לב משתה תמיד". זה לאחר שהוא אומר שלא 

ומתענים, אבל יש כאלו שאומים להרבות בסעודה ומשתה, אבל לא נוהגים כן, אבל בכול מספידים 

  אופן טוב להרבות קצת בסעודה. ומה עם יין? "טוב לב משתה תמיד". 

למה התקבולת של  -בכלל הפסוק קשה 1ָתִמיד". ִמְ!ֶ)ה ֵלב וְט�ב ָרִעים ָענִי יְֵמי ָ להפסוק במשלי: "

הוא טוב לב? והימים הרעים התקבולת שלהם הוא משתה? לכן יש להבין את הקשר בין  –העני 

  הפסוק שהוא מביא לבין ההלכה. 

נושאי הכלים על השולחן ערוך כבר האירו הארה יפה מאד. הרמ"א פותח ומסיים את האורח חיים 

  ב"תמיד". הוא פותח ב

 הולכים אשר הצדיקים ובמעלות ורהבת גדול כלל הוא),ח, טז תהילים( תמיד לנגדי' ה שויתי

 ותנועותיו כישיבתו, בביתו לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו האדם ישיבת אין כי, האלהים לפני

, וקרוביו ביתו אנשי עם והוא כרצונו פיו והרחבת דבורו ולא, גדול מלך לפני והוא ועסקיו

 כל מלא אשר, ה"הקב הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים ש"כ. המלך במושב כדבורו

 אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר אם: שנאמר כמו, במעשיו ורואה עליו עומד, כבודו הארץ

 תמיד ממנו ובושתו ת"השי בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מיד), כד, כג ירמיה' (ה נאם

 גם. ת"השי בעבודת עליו המלעיגים אדם בני יתבייש מפני ולא), ב"נ' פ ג"ח נבוכים מורה(

 בזריזות יקום משנתו שיעור ומיד, שוכב הוא מי לפני ידע משכבו על ובשכבו לכת בהצנע

  ויתעלה. יתברך בוראו לעבודת

והוא מסיים ב"טוב לב משתה תמיד". המפרשים כבר הסבירו שהרמ"א פותח וסוגר בשני התמידים 

  שהם תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. 

באדר יש מצוות משתה: "ועשה אותו ימי משתה ושמחה". המצוה להתבשם שייכת רק בפורים והיא 

לא שייכת בתשרי. אבל מאידך כשהרמב"ם רוצה ללמד אותנו את מצוות השמחה התמידית הוא לא 

  מלמד אותנו את זה בפורים, אלא בסוכות. 

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

' ה את עבדת לא אשר ח) תחת"כ (דברים שנאמר ממנו להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע

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

 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      

                                                           
1
 משלי פרק טו' פסוק טו'. 



לפעמים הרמב"ם מסיים ספר מסוים בדברי אגדה, אבל הלכה זו היא אינה סיום של ספר. בנוסף היא  

לא קשורה בכלל להלכות סוכה ולולב. אבל משמע מהרמב"ם בצורה ברורה שהמקור לשמחה של כל 

  היא בתשרי. אם כן, אז מה זה פורים?  –השנה ובמצוות ובאהבת האל 

  נידון בגמרא בסנהדרין: –אותנו מושג חדש בשמחה: "משתה תמיד". הפסוק במשלי הרמ"א מלמד 

 זה - תמיד משתה לב וטוב, קצרה שדעתו זה – רעים עני ימי כל: אמר לוי בן יהושע רבי

                  .רחבה שדעתו

  (בבלי סנהדרין דף ק' עמוד ב' וק"א עמוד א')       

  מה הכוונה של אדם שדעתו קצרה או רחבה? רש"י אומר: 

  .עליו לבא שעתיד מה כל על ודואג חבירו דאגות כל ללבו משים - קצרה שדעתו

      .רגזן -  קצרה דעתו: אחרינא לישנא, כך כל דאגה ללבו משים ואינו -  רחבה

הוא דואג אבל קצת. בזה  –אבל מי שדעתו רחבה  מי שדעתו קצרה רש"י אומר שהוא דואג יותר מדי.

  מסיים הרמ"א את דבריו. 

בשיחה מדהימה של הרבי על פורים קטן הוא מבחין בין פורים בכלל ופורים קטן בפרט לבין השמחה 

". ת המצוהבתשרי. כשהרמב"ם מדבר על זמן שמחתנו הוא מדבר כל הזמן על "שמחה בעשיי

השמחה של היא של מצוה. הוא מתאר את השמחה כפי שהיא הייתה במקדש. אבל פורים הוא 

לאבד את כל היהודים מנער ועד  –בגלות. הוא לא סתם בגלות, אלא הוא בזמן של גזרות הכי קשות 

היא  –זקן טף ונשים ביום אחד. פורים גם לא עוסק בשמחה של מצוה. כשהיונים רצו להרוג אותנו 

ת להינצל ע"י מעבר לדת השניה.פורים הוא הפעם הראשונה שההגדרה של הייחוד של עם אפשרו

היא ברורה: יהודים! צריך להרוג אותם רק כי הם יהודים. העניין של פורים הוא פור.  –ישראל 

העם עצמו , אבל למרות שאולי להגיד שיכול להיות שהעם הזה מפוזר ומפורד יםבא והמן אחשוורוש

הם עם! והם עם מאוחד! אדר זו לא שמחה כי יש מצוות, אלא שמחה רק מעצם היותי  -עבכלל לא יוד

הרבה! כמו דבר שהוא  –אלא רק אוכלים ושותים  -יהודי. בפורים לא מדליקים נרות ולא אומרים הלל

  גוסס אבל פתאום מראה שהוא חי. הוא פשוט חי! כנגד כל התכנונים של שאר אנשים. 

יש כמה משמעויות אבל נתמקד בשתיים עיקריות. האחת הרגילה פירושה  - יתבעבר –המושג "תמיד" 

הוא מדבר על  –דבר שמתרחש בתדירות. אבל הרמ"א מדבר על שני תמידים במהות אחרת לגמרי  –

תמיד לפני השולחן ערוף ובסוף השולחן ערוך. בשולחן ערוך האורח חיים מתאורים חייו התמידיים של 

עד שהולך לישון וקם חזרה בבוקר. על החגים ועל המועדים, על השבתות,  יהודי, מהשכמתו בבוקר

על כל אירוע שיכול לקרות ליהודי בחייו. אבל כל זמן יש לו את המשמעות שלו, כי שחרית זה אל 

מנחה, ומנחה זה לא ערבית. בעל החינוך אומר שישנם שש מצוות שהוא קורה להם תמידיות והם 

די. "אנכי ה' אלוקיך" , "ולא תתורו",  ועוד. כי הם מצוות תמידיות .אבל ששת ערי המקלט של כל יהו

כי הוא למעלה מהכול, הוא  –השמחה של פורים היא במשמעות של תמיד אחר לגמרי. יש "תמיד" 

כי זה אלוקי וזה נצחי. זו מילה אחרת לגמרי. זה "תמידי"  –למעלה מן ההבנה שלי בכלל. זה "תמידי" 

  וקות.כי זה עצם האל –

הם מילים סותרות. כי האדם לא יכול להיות במשתה תמיד, ומי שהוא במשתה  –"משתה תמיד" 

זה בכלל לא שכר, כי הרמ"א אומר מילים  –תמיד אף פעם לא יהיה ב"טוב לב". לכן "משתה תמיד" 

זה השמחה לא כי אני  –אלו אחרי שהוא אומר שאין נוהגים כסברא הראשונה. לכן "משתה תמיד" 

  אינסוף.  –יים מצוה, אלא אני שמח כי אני מק

 - מתשרי אנו מקבלים כוח לשמוח בשמחת המצווה ובאהבת האל שצווה בהם. אבל באדר אני שמח

  עם אוכל ומשתה.  –אפילו מגוף של יהודי שמשתכר 



זה מי שאין בו אינסופיות. ברור  -"שאינו משים ללבו דאגה כ"כ". כי מי שדעתו קצרה - רש"י הסביר

כי הוא איסופי. כי הוא מאמין באמונה שלמה  –אבל הוא לא משים את זה ללבו  - יך לדאוגשצר

  אבל יש דבר אחד שהוא נצחי.  –בקב"ה. הוא יודע שהכול חולף 

קיין לכן הוא מתאר את השמחה  - הרמב"ם עוסק בספר ההלכות שלו בהלכות גם בזמן שבית המקדש

לכן הוא עוסק בפורים קטן. הוא מתאר את  –הגלות  של סוכות. אבל השו"ע עוסק בהלכות רק בזמן

הדין של הגלות, אבל הרמ"א מתאר את הגלות אבל כבר מסתכל אל היציאה ממנה. השמחה פורים 

  אלא זה שמחה נצחי.  –היא הכוח והיכולת להפך את הכול. הוא לא לשנה אחת בלבד 

לא צריך להיות רשום בטאבו בכלל.  זה א' דר. זה אחד שדר בו למטה. אבל כיון שהוא דר הוא –אדר 

לכן הוא לא רשום בכל במגילה. הכוח האינסופי הזה בא לידי ביטוי דווקא בכוח העיבור המופיע 

  בחודש אדר. 

"את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים". יש כ"כ הרבה קורבנות במדש 

ק, ובכול סיפור כזה יש עולם שלם של לוי וכהן ומאחוריו יש סיפור מדהים. כל סיפור כזה הוא מרת

תמיד של שחר  –וישראל. אבל כל סיפור כזה הוא חולף. בניגוד לשני דברים במקדש שהם אינסופיים 

ותמיד של בין הערביים. שם הדין הוא ש"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט". כי אם משה רבנו חושב 

  אז לא הבינו את משמעות התמידים.  –ר מילמטר יותר מישראלא אח –שיש לו בתמידיות 

  כל הזמן, אלא שהם אינסופיים.  –תפילות כנגד תמידים תקנום. לא במשמעות שהם תמידיים 

  העין יעקב אומר:

איתא במדרש רבי עקיבא אומר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד זה כולל יותר בן ננס אומר 

את הכבש אחד תעשה בבוקר  –ואהבת לרעך כמוך זה כולל ממנו, רבי שמעון בן פזי אומר 

  ואת הכבש השני תעשה בין הערביים זה כולל מהם. אמר רבי פלוני הלכה כבן פזי.

שים נכנסים לחדר. אלא "כולל" אומר שהכול אלוקות. בן ננס ורבי מה הפשט? "כולל" זה לא כמה אנ

תופסים שמנסים להשיג אלוקות, או שמנסים להבין  –עקיבא מתווכחים האם את היסוד של "האחד" 

את "ואהבת". אבל רבי שמעון בן פזי אומר שאת ה"אחד" מבינים משני התמידים. מהידיעה 

. מהידיעה שאין יום שעובר בלי תמיד של שחר ותמיד של שבמחצית השקל כולם נותנים שווה בשווה

  בין הערביים. 

אם עכשיו אתם מבינים את הקשר בין ההשמעה על השקלים, לבין מצוות השמחה של חודש אדר? 

ואין לו לשים דאגה  -זה כבר תמידי –אתה בתוך "מרבין בשמחה"  –זכית להביא את מחצית השקל 

  בנות הציבור באים אך ורק ממחצית השקל. ללבו כ"כ. משנכס אדר אומר שקר

 –זה כל מה שרצה המן להחריב. הוא רצה להחריב את הידיעה ש"ישנו עם אחד". בכלל השם "המן" 

 -קראו לו כך כי לא ידעו מה הוא. אבל רש"י מסביר –זה כמו "המן" של המדבר. ב"מן" של המדבר 

אחד היה שירד מן, אבל היה עוד נס הרבה יותר גדול.   -המן במדבר קרו שני ניסים  שברידת

שיהודים הסתכלו ולא ידעו מה הוא. יהודים אומרים שהם לא יודעים משהו! ולאיזו מסקנה הם מגיעים 

דו ויגיד רש"י על שם "וימן ה' ". בגלל אי הידיעה הם יגי –הוא יגיד "מן הוא"  –מתוך אי הידיעה הזו 

  שהכול זה מהשם. 

"ברכת הזן", תקנה משה כשירד המן. הברכה השניה של ברכת  –הברכה הראשונה של ברכת המזון 

שתקנה יהושע שנכנסו לארץ. הברכה השלישית היא "בונה  –היא "על הארץ ועל המזון"  –המזון 

ד ושלמה הם הרי הברכות של יהושע ודו  -שתקנו אותה דוד ושלמה. אבל יש לשאול  –ירושלים" 

רלוונטיות, אבל הברכה של משה לכאורה לא קשורה. כי היא עוסקת במן, ולא בלחם שאני אוכל. אלא 

כלומר הקב"ה זימן את זה. הקב"ה סדר את זה  –באמת כשאני אוכל לחם אני צריך לזכור שזה "מן" 

  בשבילי כדי שאני אוכל להבין מה קורה כאן בעולם. 



שבא  –"מן". ל"מן" הזה יש עוד שם אחר והוא "ממוכן". הוא בכלל המן  צריך –כדי לגלות את מרדכי 

ב'מקרה' מאגג. אבל למה הוא נועד? כדי שנקדים את שקלינו לשקליו. אם אנו נקדים את שקלינו 

לשקליו הוא לא יהיה. אי אפשר להוציא אותו והתפקיד שלנו הוא לדאוג שמרדכי לא יכרע ולא 

א לעבור את כל מגילת אסתר ולהבין שהמן הוא זה שמגלה לנו ש"טוב ישתחווה. כי התפקיד שלנו הו

  לב משתה תמיד". 

איך אפשר לפסוק הלכה להשתכר? הרי בד"כ ההלכה היא נגד? והם עונים  –שואלים  - אנשי ההלכה

שבגלל שאחשוורוש עשה משתה והגויים, ואסתר הלכה. אבל זה לכאורה לא קשור, כי זה דווקא 

הוא היכולת להגיד לי שאפשר למצוא  - א לעשות משתה. אלא המשתה הזהסיבה דווקא למה ל

אלוקות גם מתוך המשתה התמידי הזה. המן הוא אף פעם לא בא לפי תכנית, אלא הוא בא בתמידיות 

  והוא רוצה לבדק האם זה "אשר קרך", או שזה תמידי ונצחי אצלך. –ברפידים, ובכול מקום אפשרי  –

שזה  –א בגאולה, אלא ביציאה ממצרים והמשכן שוכן כנו עד כדי כך ל -לכם ספר שמות מסתיים

כי השמחה של תשרי היא מהמקדש, והשמחה של  -"בכול מסעיהם". וזה ההתחלה של חודש אדר ב'

אנחנו הבנו ומבינים  –היא גם מהדברים הכי קשים שעוברים בכול מסע בחיים. בכול מסעיהם  - אדר

ל להיות חכם מאד, או עשיר מאד, והוא יכול להיות אפילו גדוש בתורה העני יכו –ש"כל ימי עני רעים" 

הוא מי שאינו משים ללבו  –אבל "טוב לב" כי דעתו קצרה.  –ומצוות, אבל הוא לא מבין את התמידיות 

  דאגה כ"כ. מפני שתפיסת התמידיות שלו היא משתה תמיד. 

את דבריו בתמידיות. כי יש תמיד שהיא לפני האורח חיים ולפני כל המצוות.  לכן פתח וסיים הרמ"א

בנפש האלוקית שיש לכל יהודי יש "שויתי ה'" וזה תמידי. אבל תזכור גם שזה לא לכל מסעיהם. וזה 

אבל מכוח זה אפשר להגיד  –כי בפורים אין בו שום אפיון, ולפורים קטן בכלל אין שום דבר.  –פורים 

יש "משתה  - האינסופי הזה, מכוח החושך הזה, מכוח היהודי הזה -מיד". מכוח הכלוםל"משתה ת

  תמיד. 

  

  


