ביאור במהות השמחה
המיוחדת ש פורים קטן

פתח דבר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ פורים ˜טן ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב ‰ולברכ‰ ,‰ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י' ˜ונטרס "פורים ˜טן",
‰כולל בי‡ור מכ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע במ‰ו˙
˘‰מח‰ ‰מיוח„˙ ˘ל פורים ˜טן וב„ברי ‰רמ"‡ בסוף חל˜ ‡ורח חיים
„˘לחן ערוך "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„".
˜ונטרס ז ‰מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים
בפר˘˙ ˘‰בוע".
וז‡˙ למו„עי :ב˜ונטרס ז ‰ל‡ ‰וב‡ ‰בי‡ור ב‡ופן ˘‰ו‚ ‰ע"י רבינו,
‡ל‡ עוב„ מח„˘ ונערך ע"י חבר-מערכ˙ .ופ˘וט ˘מחמ˙ עומ˜ ‰מו˘‚
ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים ,י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ן על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ור „‰ברים )ל˜וטי ˘יחו˙
חכ''ו עמ'  209ו‡ילך( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰י-רˆון ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ ˘נ‡מר ב˜˘ר לע˙י„ לבו‡ "‡ז ימל‡
˘חו˜ פינו" ,ובל˘ונו ˘ל ‰מ‚ן ‡בר‰ם בבי‡ורו על „ברי ‰רמ"‡ "וטוב
לב מ˘˙˙ ‰מי„" " -ב˘מחו˙ מˆו˙ ‡לו˜ינו ל‰עמי„ ‡ז ימל‡ ˘חו˜ פינו",
˘ב‡ו˙ו ‰זמן ˙‰י' "˘מח˙ עולם על ר‡˘ם" )י˘עי' ל ,‰י .נ‡ ,י‡( ,במ‰ר‰
בימינו ובע‚ל‡ „י„ן.
בברכ˙ ˙‰ור.‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
‡„ר ר‡˘ון ˘˙'‰פ"ב

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

מו˜„˘
לחיזו˜ ˘˜˙‰‰רו˙ לנ˘י‡נו כ''˜ ‡„מו''ר
ולזכרון ‰רבני˙ ˜„ˆ‰ני˙ מר˙ חי' מו˘˜‡ ע'' ‰ז''ל
◆
נ„פס על י„י ולזכו˙
ר' יוסף בן רעכיל וזו‚˙ו מר˙ ‚יס‡ חו ‰ב˙ ל‡‰

בנם ˘מו‡ל וזו‚˙ו מרים מירל חנ ‰ב˙ ˙˜ו‰
בנם ˘לום זכרי'  ,ב˙ם רויז‡ רחל ,בנם ‡בר‰ם חיים י˘ר‡ל
וב˙ם מ‡יר‰

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ב˙ם ˆבי' חי' מו˘˜‡ ובעל ‰פסח ‰לל בן ˘ר ‰נעמי
ב˙ם רעל˜‡ ,בני‰ם ‡‰רן ,מנחם מענ„ל‡ ,בר‰ם ו‡רי' לייב
בנם מר„כי ˆבי וזו‚˙ו ˘טערנ‡ ברכ ‰ב˙ יוכב„
בנם ‡בר‰ם חיים י˘ר‡ל ,בנו˙י‰ם חנ ‰ורחל ובנם מנחם
מענ„ל
ב˙ם רב˜‰
בני‰ם מנחם מענ„ל ו‡‰רן „ו„
ב˙ם ב˙ ˘בע ובעל ‰י˘ר‡ל יע˜ב בן ˘יינ„ל מלכ,‰
בני‰ם ˘לום ולוי יˆח˜ וב˙ם מנוח ‰רחל
˘יחיו ל‡ורך ימים ו˘נים טובו˙ וברי‡ו˙
לˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו
בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל ‰ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙
ולנח˙ רוח י‰ו„י וחסי„ו˙י מ˙וך ˘מח ‰וטוב לבב

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',הרב י˘ר‡ל ‡רי' ליב רבינובי,ı
הרב יע˜ב זילבר˘טרום ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב,
הרב מנחם טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

פורים קטן
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לעם י˘ר‡ל ,ו˜˘ורים ˙מי„ עם ˜‰ב"˘ ,‰למרו˙ ˘ענין ז˜ ‰יים ˙מי„‡ ,בל ‰י‡ פורˆ˙ וב‡‰
ב‡ופן ˘לם ו‚לוי ר˜ ל‡חר ‚מר ˜יום מע˘י ‰מˆוו˙ ועבו„˙ ‰בור‡ י˙'.
וז‰ו עומ˜ כוונ˙ ‰מוב‡ בספרים  '˜‰ב˘ייכו˙ ˙‰חל˙ וסיום ‰רמ"‡ ב˘ו"ע ‡ורח חיים,

שמחה טהורה ﬠ היותו יהודי

ללמ„נו ˘‡ף ˘חל˜ ז ‰ב˘ו"ע מל‡ במˆוו˙ ˘י˘ ל‰ן זמן מסויים ו‡ופן ˜יום מסויים‰ ,נ ‰לכל
לר‡˘ „˜‰‰מ ‰לכל ‰עבו„‰ ‰י‡ ביסו„ ‰יר‡˜ – ‰בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,ול‡חר ‰סיום ˘ל
כל ‰עבו„ ‰ב‡˘ ‰מח‡˘ ‰ינ˘˜ ‰ור ‰בעניין ומˆו ‰פרטי˙ – ‡ל‡ ‰י‡ עניין כללי „˘מח‰

שקו''ט בדברי הרמ''א בסוף שו''ﬠ אורח חיים וביאור מהות שמחת פורים קטן

בט‰ר˙˘ ,‰מח ‰על ˘˜‰ר ˘ל י˘ר‡ל ו˜וב".‰

‡.

ו.

„ע˙ ‰ט"ז „ל‰רמ"‡ י˘ ל‰רבו˙ ב˘מח˙ פורים ˜טן

עפ"ז יובן מ˘ ‰סיום חל˜ ‡ורח חיים ‰ו‡ ב‰לכו˙ פורים ˜טן „יי˜‡

כ˙ב ‰רמ"‡ בסיום חל˜ ‡ורח חיים ˘ב˘לחן ערוך )סי' ˙רˆז( "י"‡ ˘חייב ל‰רבו˙ במ˘˙‰
ו˘מח ‰בי"„ ˘ב‡„ר ר‡˘ון ,ו‡ין נו‚‰ין כן ,מ"מ ירב ˙ˆ˜ ‰בסעו„ ‰כ„י לˆ‡˙ י„י ‰מחמירים,
וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„".

ובז ‰יבו‡ר לן ‰יטב ‚ו„ל „‰יו˜ ב„ברי ‰רמ"‡ ב˘ו"ע ‡ורח חיים ,מ˘ ‰מסיים מכל „‰ינים
ו‰מˆוו˙ ˘ל כל ‰מוע„ו˙ „ו˜‡ ב„יני פורים ˜טן„ .נ˙חל˜ פורים ˜טן מכל ‰מוע„ים ב‡„ ‡‰ין
בו מˆוו˙ מיוח„ו˙ ˘ב‰ן ‰י‡ ˘‰מח„ .‰בכל ‰מוע„ו˙ ,מו˘פע ‰ר‚˘ ˘‰מח‚ ‰ם מ˘‡ר ענייני

וכ˙ב ‰ט"ז על ‡˙ר" :ב˘˙ ‰"‚‰ב"ˆ סי' ˜עח ,כ' „י˘ ל‰רבו˙ ורבינו יחי‡ל מפרי"˘ ר‚יל

‰יום כמˆוו˙ ‰יום ‡ו מנ‚‰ים מיוח„ים ˘י˘ ביום ז .‰ו‡פי' ביום פורים ˘˘‰מח ‰בו בל˙י

ל‰רבו˙ ול‰זמין בני ‡„ם כמ˘מעו˙ ל˘ון ‰מ˘נ‡ ‰ין בין ‡„ר כו' ,ו˘פיר מסיים רמ"‡ כ‡ן

מו‚בל˙" ,ע„ „ל‡ י„ע"‰ ,נ ‰מעˆם ז˘ ‰י˘ בו עו„ „ינים ו‰לכו˙ ˘י˘ ל˜יים ביום ז˜ ,‰רי‡˙

וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„".

‰מ‚יל ‰מ˘לוח מנו˙ ומ˙נו˙ ל‡ביונים ,לכן "נו‚‰ין לע˘ו˙ סעו„˙ ‰פורים )ר˜( ל‡חרי מנח"‰

ומ„ברי ‰ט"ז מ˘מע ˘לומ„ בכוונ˙ ‰רמ"‡ במ‰˘ ‰וסיף "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"˘ ,סוכ"ס,
‡ף ˘מˆ„ „‰ין ‰י' מספי˜ ל‰רבו˙ ˜ˆ˙ בסעו„ ‰כ„י לˆ‡˙ י„י ‰מחמירים‰ ,נ ‰לפועל י˘
ל‰רבו˙ בסעו„ ‰ו˘מח ‰בפורים ˜טן מעין ˘‰מח˘ ‰ב‡„ר ˘‰ני )וכל˘ון ‰מ˘נ‰

)רמ"‡ ˘ם סי' ˙רˆ) (‰ור‡ ‰במ"˘ רמ"‡ ב„רכי מ˘) ‰סו"ס ˙רˆו( ˘מסיים "ול‰יו˙ ‚יל ‰ברע„"‰
ו„ו"˜(.

)מ‚יל ‰פ"‡

מ˘‡"כ יום ‰פורים ˜טן ˘‡ין בו ˘ום מˆוו‡ ‰ו מנ‡ ‚‰חר ,וכל עניינו מ˙חיל˙ ‰יום וע„

]ור‡‚ ‰ם ‡לי' רב ‰ו‡לי'

סופו ‰ו‡ עניין ˘‰מח‰ ,‰נ˘ ‰מח ‰זו ‰י‡ ˘מח ‰בט‰ר˙ .‰כלומר˘ ,מח‡˘ ‰ינ˘˜ ‰ור‰

זוט‡˘ ,כ˙בו לענין מ˘˙ ‰ו˘מח ‰בט"ו ‡„ר ר‡˘ון˘ ,נכלל במ"˘ ‰רמ"‡ וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„‚„ ,ם מכך חזינן ברור

למˆו ‰וחיוב מסויים‡ ,ל‡ ‡„רב„‰ ,‰בר ‰מב„יל בינו לימים ‡חרים ב˘נ‰ ‰ו‡ ‡ך ור˜ ענין

מ"„( – "‡ין בין ‡„ר ר‡˘ון ל‡„ר ˘ני ‡ל‡ כו'"("„ ,טוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"
˘‡ין ‰ל˘ון "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„" מוב‡ כרמז בעלמ‡‡ ,ל‡ ללמ„נו ‰לכ ‰בנ„ון „י„ן[.

וˆריך בי‡ור ב„ברי ‰ט"ז‰˘ ,רי ‡ם כוונ˙ ‰רמ"‡ ‰י‡ ל‰ורו˙ ˘טוב ל‰רבו˙ טוב‡ ב˘מח˙
פורים ˜טן ‡ע"פ ˘‰י‡ ר˜ „ע˙ ‰מחמירים ומעי˜ר „‰ין ‰י' מספי˜ ר˜ ל‰רבו˙ ˜ˆ˙ ב˘מח,‰
‰ו"ל למימר ז ‰בפירו˘ ,וכל˘ון ‰לבו˘ כ‡ן "ומˆו ‰ל‰רבו˙ ב‰ם מ˘˙ ‰ו˘מח ,"˙ˆ˜ ‰ומ„וע
טמן „בריו ברמז ב‰ב‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב )מ˘לי טו ,טו( "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„".
וי˘ לב‡ר˘ ,כוונ„‚ ‰ול ‰י˘ ב„ברי ‰רמ"‡ )ל˘י' ‰ט"ז( בכך ˘‰בי‡ „ין ז ‰ב‡ופן ˘ל
רמז ,ו‰י‡ ל‚„‰י˘ ‚ו„ל ועוˆם ˘‰מח‰ ‰נ„ר˘˙ ביום פורים ˜טן‡„ ,ף ˘לפום רי‰ט‡ נר‡‰
˘˘‰מח ‰בו ‡ינ„‚ ‰ול ‰כ"כ כ˘מח˙ ˘‡ר ימים טובים‰ ,נ ‰ב‡מ˙ ‰ו‡ ל‰יפך„˘ ,ו˜‡ ˘מח‰
זו ‰י‡ ˘מח ‰נעלי˙ ביו˙ר ,ו„וו˜‡ ב˘ל מעל˙‰ ‰רי ‰י‡ ב‡ ‰בס‚נון ז˘ ‰ל רמיז ,‰וכמו ˘י˙'
לפנינו.

˘‰מח˘ ‰בו.
ולכן ˘מח ‰זו ‰י‡ ˘ייכ˙ ל‡ו˙˘ ‰מח˘ ‰רומז ‰רמ"‡ ב"וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"˘ ,סיום
‰עבו„˘ ‰ל י‰ו„י ‰ו‡ ˘‰מח‰ ‰ב‡‡ ‰חרי ˜יום ‰מˆוו˙ ,ו‡ינ ‰מעורב˙ בר‚˘ ˘ל עול ויר‡,‰
‡ל‡ ˘מח ‰על עˆם ‰יו˙ו י‰ו„י ,ו‰רי ז ‰ב„ו‚מ˙ ˘‰מח„ ‰פורים ˜טן‡˘ ,ינ˘˜ ‰ור ‰למˆו‰
וחיוב מסויים ‡ל‡ ˘מח ‰בט‰ר˙.‰
ועל פי כל ז˙ ‰ובן מעל˙ כוונ˙ ועוˆם ˘‰מח„ ‰פורים ˜טן‰˘ ,י‡ ˘מח˘ ‰לימ ‰וט‰ור,‰
˘‡ין עלי' חיוב ,ול‡ מעורב ב ‰ר‚˘ ˘ל חיוב' ,עול' וכיו"ב‡ ,ל‡ ב‡ ‰מעˆם ‰יו˙ עם י˘ר‡ל
˜˘ורים עם ˜‰ב" ,‰ולכן ˘מחים ‰ם ב˘מח„‚ ‰ול ‰ועˆומ.‰
וי"ל ˘לכן „ו˜‡ ˘מח˙ פורים ˜טן )˘˜‰ור ‰ל˘מח‰ ‰כללי˙ ‰נ"ל ˘ל‡חרי ‰עבו„‰ (‰י‡
מ‰וו„˜‰ ‰מ ‰ל˘מח ‰י˙יר‰˙˘ ‰י' לע˙י„ לבו‡ ,כמ"˘ ‰מ‚ן ‡בר‰ם כ‡ן )ס˜"ב( על „ברי

ב.
‰טעם ˘‡ף ˘‚„ל ‰מעל˙ ˘מח˙ פורים ˜טן ‰בי‡‰ ‰רמ"‡ ר˜ ברמז
ויובן ז ‰ב„˜‰ים מ˘ ‰מˆינו בחיובים ˘ונים על עניין ˘‰מח„ ‰בר פל‡ ‰ר‡וי לˆיון ,ו‰ו‡
˘ככל ˘‰חיוב ל˘מח‰ ‰ו‡ פחו˙ יו˙ר‰ ,נ ‰לפועל ˘‰מח‰ ‰נ‰ו‚ ‰ביום ז„‚ ‰ול ‰יו˙ר .וכמו

‰רמ"‡ "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„" – "ב˘מחו˙ מˆו˙ ‡לו˜ינו ל‰עמי„ ‡ז ימל‡ ˘חו˜ פינו" ˘‡ז
˙‰י' "˘מח˙ עולם על ר‡˘ם" )י˘עי' ל ,‰י .נ‡ ,י‡(‰˙˘ .י' ˘מח˙ ‰מי„י˙ ו˘מח ‰בפני עˆמ.‰
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„‰בר ˆריך לבו‡ ב˙חיל˙ ˘‰ו"ע יח„ עם ‰יר‡„ ,‰כ˘ם ˘‰יר‡„ ‰רו˘ ‰ל˜יום כל ‰מˆוו˙,
כן ˘‰מח‰ ‰י‡ יסו„ בעבו„˙ ‰בור‡‰ ,חל מברכו˙ ˘‰חר ו˙‰פיל ‰וכו'

)וכ„‡י˙‡ בברכו˙ )ל‡‡ ,

פורים קטן
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˘˘‰מח˘ ‰במוע„ים חיוב‰ ‰ו‡ מ˙‰ור˘ ,‰נ‡מר )ר‡ ‰טז ,י„( "ו˘מח˙ בח‚ך"
יו"ט פ"ו ‰י"ז(; ˘‰מח„ ‰בי˙ ˘‰ו‡ב˘˜‰ ‰ור ‰עם ניסוך

)ור‡ ‰רמב"ם ‰ל'

‰מים )ועיין ל˜ו"˘ חי"ז ע' ˜˘‰ 267ו"ט ב‡‰

ונפס˜ ל‰לכ ‰בטור וב˘ו"ע סי' ˆ‚ סע' ב„ (‚-ל‡ יעמו„ ל˙‰פלל ‡ל‡ כו' מ˙וך ˘מח) ‰ור‡˘ ‰ב˙ ל ,ב "וכן ל„בר

„‰רמב"ם ‡ינו מזכיר ˘˘‰מח ‰י˙יר˘ ‰ייכ˙ לניסוך ‰מים( ,ו‰רי ניסוך ‰מים ‰ו‡ "‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני

‰לכ ,"‰ו˘"נ(( ,ומ„וע ‰ניח ‰רמ"‡ ליסו„ ז ‰ע„ לסיום ˘‰ו"ע ‡ורח חיים.

‡˘ . .ינו מפור˘ ב„‰י‡ ב˙ור˘ ‰בכ˙ב ,ר˜ רבנן סמכו˜‡ ‰ר‡"

ו‡˘ר על כן י˘ לומר ב‡ופן ‡חר‡˘ ,ין ‰מ„ובר כ‡ן ‡ו„ו˙ ‰יר‡ ‰ו˘‰מח‰ ‰נ„ר˘ו˙ בע˙
˜יום ‰מˆוו‡ ‰ו ˙‰פיל ,‰כי ‡ם ˘‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙ ‰יר‡‰ ‰כללי˙ ˜ו„ם ˜יום ‰מˆוו˙
)„˜‰מ ‰ל˙חיל˙ „יני ˘‰ו"ע( ו‡ו„ו˙ ˘‰מחˆ˘ ‰ריכ ‰לבו‡ ל‡חרי ˜יום ‰מˆוו˙ )ל‡חר סיום

כלל‡ ,ף ל‡ מ„"ס ,ו‰י‡ ר˜ מנ ‚‰י˘ר‡ל )ור‡ ‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰ם(.
וחזינן בפועל ˘נ‚‰ו י˘ר‡ל ˘˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב‰ ‰י‡ ˘מח„‚ ‰ול ‰יו˙ר מ˘מח˙ יום טוב,
ו˘מח˙ ˜‰‰פו˙ י˙יר‰ ‰י‡ ‡ף על ˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב.‰

„יני ˘‰ו"ע( – ˘‰י‡ ˘מח ‰י˙יר ‰ו‚„ול:‰
ב˜˘ר לענין ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ‡מרו חז"ל

)ל˘ון ‰ל˜וטי ˙ור ‰סוכו˙ עט,

‡ וסי„ור עם „‡"ח ˘ער ח‚ ‰סוכו˙(; ו˘‰מח˜‰„ ‰פו˙ ב˘מיני עˆר˙ וב˘מח˙ ˙ור‡˘ ‰ינ ‰חוב‰

)מ˘נ ‰ברכו˙ רפ"ב ב˜˘ר לפר˘יו˙ ˘מע וו‰י' ‡ם

וי˘ לב‡ר בז) ‰ר‡ ‰בל˜ו"˙ ובסי„ור ‰נ"ל עניין ז‡ – ‰ל‡ ˘˘ם ‰ו‡ בס‚נון ‰חסי„ו˙( „‰י‡ ‰נו˙נ˙,

˘מוע( ˘‰ס„ר ‰ו‡ "י˜בל עליו עול מלכו˙ ˘מים ˙חיל ,‰ו‡חר כך מ˜בל עליו עול מˆוו˙".

„ככל ˘˘‰מח ‰עמו˜ ‰ו‚„ול ‰יו˙ר˙ ,ו˜ף ‰חיוב ‰ו‡ פחו˙ .וטעם „‰בר ‰ו‡ פ˘וט˘ ,כ‡˘ר

ונמˆ‡˘ ,עו„ ˜ו„ם ˘מ˙חילים ב˜יום ‰מˆוו˙ עˆמן – "עול מˆוו˙"ˆ ,ריך „‡‰ם ל„˜‰ים "˘וי˙י

„‡‰ם עו˘„ ‰בר מˆ„ ˆיווי וחוב˘ ‰מחייבים ‡ו˙ו‰ ,רי ‰י‡ ‡ינ ‰ב‡ ‰מˆי„ו ומפנימיו˙ו,

 '‰לנ‚„י ˙מי„"‰˘ ,י‡ ˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙' ב‡ופן כללי.

מ˘‡"כ כ‡˘ר ‡ין עליו חיוב ומ"מ ‰ו‡ ˘מח ,מוכח‡ מיל˙‡ ˘˘‰מח ‰ב‡ ‰מˆי„ו ומפנימיו˙ו

ו˜בל ‰זו )˘ל עול מלכו˙ו י˙'( נר‚˘˙ ‡ˆל „‡‰ם לפני ˘מ˙חיל עבו„˙ו בפועל ב˜יום
‰מˆוו˙ .כי ,כ‡˘ר ‰ו‡ עסו˜ ב˜יום ‰מˆוו˙ עˆמן‡ ,ינו נר‚˘ ‡ˆלו ˜בל˙ עול מלכו˙ו – מ‰

˘ל „‡‰ם עˆמו ,ול‡ מפני ˘חייבו ‡ו˙ו בז.‰
„ו‚מ‡ ל„בר ‡פ"ל ממ„˘ ‰יי˜ו חז"ל בל˘ונם

)ע"ז ל .‡ ,‰ובפר˘"י ˘ם .ירו˘למי ברכו˙ פ"‡ „"‰

˘˜יבל על עˆמו ‡˙ ˜‰ב" ‰כמלך בכלל ,כי ‡ם ˜בל˙ עול מˆוו˙ ,מ˘ ‰מ˜בל על עˆמו ל˜יים

ו˘"נ) .ור‡ ‰במ˜ורי „‰ברים ב‰ערו˙  59,*58,58עו„ ˘˜ו"ט בז" ((‰עריבין עלי „ברי סופרים ,חביבין עלי

בפועל ‚זירו˙ וˆיווי ‰מלך.

„ברי סופרים"˘ ,ב„יו˜ ל˘ון זו חזינן ‚ם כ‰נ"ל„‚˘ ,רים וסיי‚ים ˘בני י˘ר‡ל ל˜חו על עˆמם

וז‰ו ˙"‰מי„" ‰ר‡˘ון ˘ב˙חיל˙ ˘‰ו"ע‡˘ ,ין ז˜‰ ‰בל˙ עול מˆוו˙ ‰נ„ר˘˙ בע˙ ˜יום
‰מˆוו˙ ,כי ‡ם „˜‰‰מ ‰לכל ‰מˆוו˙ כולן˘ ,י˜בל על עˆמו עול מלכו˙ ˘מים – "˘וי˙י '‰
לנ‚„י ˙מי„".
וכן ‰ו‡ ב˜˘ר לענין ˘‰מח"„ ‰טוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"‡„ ,ין ‰מ„ובר על ˘‰מח˘ ‰בע˙
˜יום ‰מˆוו˙‡ ,ל‡ על ˘‰מח˘ ‰ל „‡‰ם ל‡חרי ˘סיים ‡˙ עבו„˙ו‡˘ ,זי „‡‰ם ˘מח מכך
˘ˆ‰ליח בעבו„˙ו ,וע"י ˜יום ‰מˆוו˙ נ˙˜˘ר ונ˙„ב˜ ב˜‰ב" – ‰כי„וע ˘"מˆו‰ "‰ו‡ מל˘ון
"ˆוו˙‡ וחיבור" )ר‡ ‰ל˜ו"˙ בחו˜ו˙י מ ,‚ ,‰ובכ"מ(.
ו˘מח ‰זו יכול ‰ל‚˙‰לו˙ ‡ˆל „‡‰ם ר˜ ל‡חרי סיום ‰עבו„˘ ,‰כן ב˘ע„‡‰˘ ‰ם עוס˜
בעבו„˙ו‡ ,ף ˘‚ם ‡ז מחוייב ל˜יימ ‰מ˙וך ˘מח" – ‰עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח ,"‰מ"מ י˘ ב‰
‚‰בל ,‰ו‡ינ ‰יכול ‰לח„ור ולפעול בכל מˆי‡ו˙ נפ˘ „‡‰ם ˘י‰י' ‡ך ˘מח ,כיון ˘בו בזמן
)ו‡„רב ‰ז‰ו יסו„ ˜יום ‰מˆווˆ (‰ריך ל‰יו˙ ‰ר‚˘ עול ‰מˆוו ‰ויר‡˙ ‰ '‰נ„ר˘˙ בע˙ ˜יום
מˆוו˙יו י˙' .ור˜ ל‡חר ‚מר ‰עבו„ ‰פורˆ˙ ‡ˆל „‡‰ם ˘מח„‚ ‰ול ‰ו‚לוי' ‰חו„ר˙ בכל
מˆי‡ו˙ו ונפ˘ו.1
וזו‰י ˘‰מח‡˘ ‰ו„ו˙ ‰כו˙ב ‰רמ"‡ בסיום ˘‰ו"ע "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"˘ ,עניינ‰ ‰ו‡
)ל‡ ˘מח˘ ‰ל מˆוו˘ ‰זמנ‰ ‰ו‡ בע˙ ˜יומ ,‰כי ‡ם( ˘מח ‰בפני עˆמ ‰מˆ„ ז˘˘ ‰ייכים

‡ף ˘ל‡ נˆטוו עלי‰ם )בפירו˘( ב˙ו˘ב"כ‰ ,רי ‰ם מ‚לים ‡˙ ‰חביבו˙ ˘‰מח ‰ו˙‰ענו‚ ˘י˘
ל‰ם ב˜יום רˆונו ˘ל ˜‰ב".‰
ו‰נ ,‰נוסף ל‰נ"ל ˘˜יום „בר מחמ˙ ˆ‰יווי ‡ינו ב‡ מˆ„ „‡‰ם עˆמו‰ ,נ„‚ ‰ול ‰מזו
‰ו‡ במˆוו˘ ‰כל י˘ר‡ל מחוייבים ב ‰ב˘וו˘ ,‰ז‚ ‰ופ‡ מוכיח ˘‰חיוב ‰ו‡ לע˘י' ˘‰י‡
מˆ„ ˙כונ ‰ומעל ‰נמוכ˘ ‰י˘נ‡ ‰פילו בפחו˙ ˘בבני ‡„ם‰˘ .רי ב‡ם ל‡ ‰י' ביכול˙ ‡‰י˘
‰פחו˙ ל˜יים מˆוו ‰זו ל‡ ‰י' ‡פ˘ר לחייב בז ˙‡ ‰כל בנ"י בחיוב ˘וו .‰ומובן מז ‰לנ„ו"„,
˘˘‰מח˘ ‰במוע„ים ,מעˆם ‰יו˙ ‰מˆוו‰˘ ‰כל חייבים ב ,‰מוכח‡ מיל˙‡ ˘˘‰מח‰ ‰י‡
מו‚בל˙ ו‰י‡ במ„רי‚ ‰כזו ˘‡פ˘ר לˆוו˙ על ˘מח ‰זו לכל י˘ר‡ל ב˘וו.‰
נעלי˙ ‰ימנ‰ ‰י‡ ˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב˘˜‰ ‰ור ‰עם מˆוו - ‰ניסוך ‰מים ‡˘ -ין עלי' חיוב
מפור˘ ב˙ור˘ ‰בכ˙ב˘ ,ז‚ ‰ופ‡ מוכיח ˘˘‰מח‰ ‰י‡ ‚„ול ‰וב‡ ‰ממ˜ום עמו˜ יו˙ר בנפ˘ו
˘ל „‡‰ם.
‚„ול˘ ‰בכולם ‰י‡ ˘מח˙ ˜‰‰פו˙‡˘ ,ין עלי' חיוב כלל ‡ף ל‡ מ„רבנן ,ו‡ינ‡ ‰ל‡ מנ‚‰
י˘ר‡ל‰ ,יינו ˘‰י‡ ˘מח„‚ ‰ול ‰ועמו˜ ‰ע„ מ‡ו„ ‰ב‡ ‰מˆ„ „‡‰ם עˆמו ומפנימיו˙ו‰˘ ,רי
בני י˘ר‡ל ‰ם ˘˙˜נו ו‰נ‰י‚ו ˘מח ‰זו ,ול‡ ‰וז˜˜ו לסרך חיוב בז ,‰ל‡ מ„‡וריי˙‡ ו‡ף ל‡
מ„רבנן.
כללו ˘ל „בר ,כ‡˘ר י˘ ˆיווי וחוב ‰על ˘מח‰ – ‰רי ז ‰מור˘ ‰מ„ובר ב˘מח ‰במ„רי‚‰

 (1ר‡ ‰במ˜ורי „‰ברים „ו‚מ‡ ל„בר ממוע„י חו„˘ ˙˘רי ˘בימים ‰נור‡ים ‚ם י˘ לעניין ˘‰מח‡ ‰בל ‰י‡
ב‡ופן „"ו‚ילו ברע„ ,"‰ועי˜ר ˘‰מח‰ ‰י‡ בסיום ‰מוע„ים – סוכו˙ זמן ˘מח˙נו ,ובעי˜ר בסיומו ממ˘ -
˘מח˙ ˙ור.‰

נמוכ ‰יו˙ר‡˘ ,ינ ‰ב‡ ‰מעומ˜ נפ˘ו ומˆ„ „‡‰ם.
ועל פי יסו„ ז ‰י˘ לב‡ר„ ‡‰„ ,כ˙ב ‰רמ"‡ ‡˙ ˆ‰ורך ל‰רבו˙ ב˘מח ‰ביומ‡ „פורים ˜טן
)וכנ"ל מ„ברי ‰ט"ז – ל‡ ר˜ ל‰רבו˙ ˜ˆ˙ כ„י לחו˘ ל„ע˙ ‰מחמירים‡ ,ל‡ ל‰רבו˙ ממ˘ ב˘מח (‰ב‡ופן ˘ל

פורים קטן

ז

רמיז ‰על י„י ‰ב‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"‡ ,ינו מ˘ום ˘˘‰מח„ ‰פורים ˜טן ‰י‡
פחו˙ ‰מ˘‰מח„ ‰ימי ‰פורים ‚„ול ומ˘מח˙ ˘‡ר ‰ימים טובים ומוע„ים ,כי ‡ם ל‰יפך ממ˘,

פורים קטן

ח
„‡„ר ˘ני.

‡מנם י˘ לומר˘ ,כיון ˘כל „בר ב˙ור˙נו ‰ '˜‰ו‡ ב˙כלי˙ „‰יו˜ )ובמכל ˘כן מענייני

„„ו˜‡ מ˘ום עוˆם ו˙ו˜ף ˘מח ‰זו ‰ב‡ ‰מˆ„ ‡י˘ י˘ר‡ל עˆמו ,לכן כ˙ב ענין ז ‰ברמז בלב„.

‰עולם – ˘‡ף ‰ם ב‚˘‰ח"פ ובכוונ ‰מ„ויי˜˙(‰ ,נ ‰י˘ לומר ˘‡ין ז ‰ר˜ מ˘ום ˘כן ‰ו‡ ס„ר

„י"ל בז˘ ,‰לפי יסו„ ‰נ"ל ˘מח˙ פורים ˜טן י˘ ב ‰י˙רון ‡פילו ל‚בי ˘‰מח˘„ ‰מע"ˆ

‰מוע„ו˙ ,וב„רך ממיל‡ נמˆ‡ ˘„יני פורים ‰ם לבסוף ול‡חרי‰ם ‰סיום ממ˘ ‰ו‡ ב„יני פורים

ו˘מח"˙„ ,כיון ˘˘‰מח ‰ב‰ם ב‡ ‰ברמ"‡ )‡ו"ח סי' ˙רסט( בפירו˘‰ ,נ ‰ברור ˘‡ף ˘‰ו‡

˜טן‡ ,ל‡ י˘ בז„ ‰יו˜ וכוונ ‰מיוח„˙ במ˘ ‰חל˜ ‡ורח חיים ˘ל ˘‰ו"ע מס˙יים ב„ינים ‡לו

חי„ו˘ם ו˙˜נ˙ם ˘ל י˘ר‡ל עˆמם ,ול‡ נˆטוו על ז‰ ,‰נ ‰מ‡חר ˘„‰ברים נכ˙בו ברמ"‡‰ ,רי

„ו˜‡.

˘‰ם ‚ם ‚ם „ין )וחיוב( – ˘‰רי חוב‰ ‰י‡ ל˜יים מנ‰ ‚‰מוב‡ ברמ"‡ .ו‡"כ מובן ˘‡ילו ‰י'
‰רמ"‡ כו˙ב בפירו˘ ˘י˘ ל‰רבו˙ ב˘מח˙ פורים ˜טן‰ ,י' „‰בר בבבחי' „ין וחיוב ל˜יים
מנ‰ ‚‰מוב‡ ברמ"‡ .וכיון ˘‰רמ"‡ רˆ ‰ללמ„נו ב' „„ˆ‰ים ˘ב˘מח ‰זו˘ ,מח„ ˆריכים
ל‰רבו˙ ב˘מח ‰ביום ז‡ ,‰ך מ‡י„ך ˘‰מח‰ ‰י‡ ‚„ול ‰ביו˙ר ומ‚יע ‰כול ‰מפנימיו˙ו ˘ל

ו„‰בר יובן ע"פ ‰נ˙' לעיל˘ ,מרומז ב„ברי ‰רמ"‡ ˘˘מח˙ פורים ˜טן ˘‡ין עלי' חיוב
מפור˘ ו‡ף ‡ינ ‰מנ‰ ‚‰כ˙וב בפירו˘‰ ,י‡ ˘מח ‰י˙יר ‰ביו˙ר˘ ,מח ‰בט‰ר˙ ,‰ול˜מן
י˙ב‡ר ז„˘ ‰ו˜‡ לכן ‰י‡ ˘ייכ˙ לסיום חל˜ ‡ורח חיים ב˘ו"ע.
„.

‰י‰ו„י ,ב‡ופן ˘‡ינו ˆריך לחיוב‡ ,פילו ל‡ כמנ‰ ‚‰מוב‡ ברמ"‡ ,לכך ל‡ כ˙ב ‰בל˘ון

˘‰ייכו˙ „סיום חל˜ ‡ורח חיים עם פ˙יח˙ו – יסו„ו˙ ˙מי„יים בעבו„˙ ‰בור‡ י˙'

מפור˘˙ כי ‡ם בל˘ון רמז.
]וי˘ לומר ‰בי‡ור ‰נ"ל )על ז˘˘ ‰מח‡˘ ‰ין מˆווים עלי' ‰י‡ ˘מח„‚ ‰ול ‰יו˙ר( –

ויובן ב„˜‰ים ‰מוב‡ בספרים )ר‡ ‰ברכי יוסף ל‰חי„"‡ על ˘ו"ע ‡ו"ח בסופו( ˘"‰ח˙ימ˘ "‰ל

בס‚נון ‡חר ˜ˆ˙‡ :ין ז ‰ר˜ ˘˘מחˆ˘ ‰ריך לˆוו˙ עלי' ‰רי זו ר‡י' ˘חסר ב˙ו˜ף ˘‰מח‰

‰‚‰ו˙ ‰רמ"‡ על ˘‰ו"ע ‡ו"ח ‰י‡ "מעין ‰פ˙יח˘„ ,"‰ני ˙"‰מי„ים" ,מ˘ ‰ב˙חיל˙ו כ' ל'

ו˘‡ינ ‰מ‚ע˙ מˆ„ו ומפנימיו˙ו ˘ל „‡‰ם ,כי ‡ם ˘י"ל ‚ם מˆ„ ‡חר„ ,כ˘י˘ ˆיווי על ˘‰מח‰

‰כ˙וב )˙‰לים טז ,ח( "˘וי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„" ,ובסיומו ‰כ˙וב )‰נ"ל ממ˘לי טו ,טו( "וטוב לב מ˘˙‰

)וכנ"ל‡ ,ף ‡ם ‰ו‡ ר˜ מנ‰ ‚‰מוב‡ ב‰לכ‰ ,(‰רי כיון ˘ב‰כרח כוונ˙ „‡‰ם ב˘מח˙ו ‰י‡
)‚ם( ל˜יים חיוב ˘‰ו"ע‰ ,רי ˘מעורב ב˘מח˙ו עניין ‰עול ו‰יר‡ .‰מ˘‡"כ ˘מח˘ ‰ל ˜„ו˘‰
‰ב‡ ‰ר˜ מˆ„ „‡‰ם ו‡ינ ‰מחוייב˙ מˆ„ „‰ין‰ ,רי ˘‰י‡ ˘מח ‰ט‰ור ‰יו˙ר[.

˙מי„"‰ ,ם כנ‚„ "˘ני ˙מי„ין כס„רן" – "˘נים ליום ˙מי„".
ונר‡ ‰לומר בי‡ור ב„ברים„ ,יסו„ עמו˜ מ‡ו„ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙' טמון כ‡ן ,ו‡ין ז ‰עניין
˘ל רמז בלב„ על כך ˘‰סיום ו˙‰‰חל‰ ‰ם מעניין ‡ח„‰„ .נ ,‰עניין ˘ו"ע ‡ורח חיים ‰ו‡

‡ל‡ ˘ע„יין עלינו לב‡ר ב‚וף עניינ˘ ‰ל ˘מח ‰זו „פורים ˜טן מ‰ ‰י‡ עו˘ ,‰ו˘בז ‰יובן

˘ב‡ו בו כל „‰ינים ו‰‰לכו˙ ו‰מˆוו˙ ˘„‡‰ם ˆריך ל˜יים ב‡ופן יום יומי ובכל ‰יום מע˙

‚ם עניין נפל‡ על מ˜ומ ‰ב‰‚‰ו˙ ‰רמ"‡ – בסיום חל˜ ‡ורח חיים ב˘ולחן ערוך ,וכפי ˘י˙'

˜ומו מ˘ינ˙ו וע„ זמן ˘כיב˙ו בליל ,‰ול‡חרי‰ם כל „‰ינים ומˆוו˙ ˘במ˘ך כל ˘‰נ ‰כול ‰על

בז ‰ל˜מן.

ס„ר ˘‰נ .‰כ‡˘ר כל „ין מ„ינים ‡לו ˘ייך לזמן מסויים ביום‡ ,ו למוע„ מסויים ב˘נ ,‰ו‡ינם
‚.
‰טעם ˘סיום „יני ‡ורח חיים ‰ו‡ ב‰לכו˙ פורים ˜טן

ו‰נ ,‰כ„י ל‰בין יו˙ר מעל˙˘ ‰ל ˘מח˙ פורים ˜טן ˘‡ינ ‰מˆ„ „‰ין ,י˘ ל‰וסיף ולב‡ר

˘ייכים ב‡ופן ˙מי„י לכל ‰יום ‡ו לכל ˘‰נ‡ .‰ך נ˙ייח„ו ˙‰‰חל ‰ו‰סיום ˘ל ˘ו"ע ‡ו"ח,
˘‰ם "˘ני ˙מי„ים" ,כלומר ,יסו„ו˙ ˘חיובם ‰ו‡ ˙מי„י – בכל ˘‰נ ‰כול ‰ובכל ‰יום כולו.
ו˘ני ˙מי„ים ‡לו ‡ח„ מ‰ם ב‡ כ"יסו„" ו˙‰חל˘ ‰ל ˘‰ו"ע ‡ורח חיים ,ו˘‰ני ב‡ כסיומו.
‰יסו„ ‰ר‡˘ון ‰ו‡ ˙‰חל˙ ‰‚‰ו˙ ‰רמ"‡ על ˘‰ו"ע ˘" -וי˙י  '‰לנ‚„י ˙מי„" – ‰יסו„

עו„ עניין בל˘ון ˘מבי‡ ‰רמ"‡ "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„"˘ ,בל˘ון זו ‰ו‡ סיום חל˜ ‡ורח חיים.

˘ל יר‡˙  ,'‰כ‡ריכו˙ ל˘ון ‰רמ"‡ ˘ם" :כ˘י˘ים „‡‰ם ‡ל לבו ˘‰מלך „‚‰ול ˜‰ב"˘‡ ‰ר

ו‰נ ,‰ז˘˘ ‰ו"ע ‡ו"ח מס˙יים ב„יני פורים ˜טן ע"פ ‰פ˘ט ‰ו‡ מובן˘ ,כן ‰ו‡ ‰ס„ר ˘ל

מל‡ כל ‡‰ר ıכבו„ו עומ„ עליו ורו‡ ‰במע˘יו כו' מי„ י‚יע ‡ליו ‰יר‡ ‰ו‰‰כנע ‰בפח„ "˘‰י

˘ו"ע ‡ו"ח˘ ,ל‰יו˙ ˘ס„ר ‰מוע„ו˙ ˘בו מ˙חיל מ„יני ר‡˘ חו„˘ ,ול‡חריו „יני חו„˘ ניסן,

ובו˘˙ו ממנו ˙מי„" .ו‡ילו ‰סיום ‰ו‡ )נ„ו"„( – עניין ˘‰מח ‰ב" ,'‰וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„",

לכן ‰סיום ‰ו‡ ב„יני פורים )ר‡„˜‰ ‰מ˙ ‰טור ל‡ו"ח "‰חל˜ ˘‰לי˘י"( .ו‰טעם ˘„יני פורים ˜טן

וב' עניינים ‡לו ‰רי ‰ם נ„ר˘ים ˙מי„ בכל עבו„˘ ‰י‰ו„י עו˘ˆ ‰ריכים ל‰יו˙ ‡ˆלו ‰ן ‰יר‡‰

˘ב‡„ר ‡' נ˙‡חרו ל‡חרי „יני פורים „‡„ר ב' ‰ו‡ ‰ן מˆ„ „˙‰ירו˙ ˘ל פורים ˘‰ו‡ בכל ˘נ‰

ו‰‰כנע ‰ו‰ן ˘‰מח ‰בעבו„˙  ,'‰כל˘ון ‰˙‰לים )ב ,י‡ ,˜ .ב( "עב„ו ‡˙  '‰ביר‡ ,"‰ו"עב„ו

ו˘נ ,‰ועו„ י"ל ˘‰ם ב‡ים ל‡חרי „יני פורים ‚„ול ,כיון ˘‰ם מסובבים ממˆוו˙ ו„יני פורים.

‡˙  '‰ב˘מח."‰

כלומר‡˘ ,ין ז„˘ ‰יני פורים ˜טן ,מ‡˘ ‰ין ‡ומרים בו ˙חנונים וכו'˘˜ ,ורים לימים ‡לו )י"„
וט"ו ‡„ר ר‡˘ון( מˆ„ עˆמם ,כ"‡ ˘‰ם ˙וˆ‡ ‰מימי ‰פורים ומ˜יום מˆוו˙ פורים ˘ב‡„ר
˘ני ˘‰ם ימי ‰פורים ‰עי˜ריים

)ויעויין ˜˘‰ו"ט בז ‰ב„ברי ‰טור ו‰רמב"ם ב‰ערו˙ ˘ב˘ו˘ ‚"‰ל מ˜ורי

„‰ברים( .ולכן מובן ˘‰ס„ר ‰ו‡ ˘˜ו„ם ב‡ים „יני ‰יום ‰עי˜רי ,ור˜ ל‡חריו „‰ינים ˘‰ייכים
ל‰מסובב ממנו‡ ,ף ˘בפועל בזמן )ב˘נים ˘י˘ ב' ‡„רים( פורים ˜טן חל ˜ו„ם ימי ‰פורים

.‰
‰יר‡˜˘ ‰ו„ם ˜יום ‰מˆוו˙ ו˘‰מח˘ ‰ל‡חר ‚מרן
‡מנם ע„יין ‡ין ‰עניין מבורר כל ˆרכו ,כיון „לפי ז ‰ע„יין ˆריך עיון ˜ˆ˙„ ,ב‡ם ‡כן כוונ˙
‰רמ"‡ במ"˘ "וטוב לב מ˘˙˙ ‰מי„" ‰ו‡ ללמ„ ‡˙ ‰יסו„ ˘ל עבו„˙  '‰מ˙וך ˘מח‰ ,‰י'

