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, מנהג ישראל להגעה למצב של עד דלא ידע בפורים
טעונה כמובן ביאור ורבו הפרשנים העוסקים בסוגיה 

ישנו : "המן טעןאם נתבונן בסיפור המגילה נמצא ש. זו
שכוונתו הייתה  ל מבארים"זח). 'ח', אסתר ג" (עם אחד

קיום , כלומר. ה רוחניתנפלה עליו תרדמ! העם ישןש
סבור היה , ובעקבות כך. המצוות של עם ישראל רדום

חוסנו של עם ישראל . שנפתח לו פתח להתנכל להם
, טמון בשמירה הקפדנית על קשריו עם הבורא

מאחר שקשר זה . באמצעות קיום התורה ומצוותיה
כמעט שניתנה רשות למשחית לפגוע , נראה היה כרופף

  .בהם
אולם הוא , שחשף עובדה מבישה זוהמן לא שיקר כ
אמנם היה קיים רפיון רוחני באותו . טעה בהערכתה

אולם תרדמתו של העם לא היתה קיימת אלא על , דור
בעומקם של דברים היתה התמונה שונה . פני השטח

  .לחלוטין
תמונת המצב האמיתית היא זו הנאמרת מפי כנסת 

). 'ב', שיר השירים ה" (אני ישנה ולבי ער: "ישראל
, אני ישנה מן המצוות: "המדרש מבאר את הדברים

בדברים אלו חושפת כנסת ישראל ". ולבי ער לעשותן
אמנם היו מצבים . את הנעשה במעמקי פנימיותה

ואף , כאובים בהם נראה היה שתרדמה נפלה על האומה
אולם לא , ניכרו בה סימני התרשלות מקיום המצוות

היהודי נותר תמיד הלב . היתה זו אלא תופעה חיצונית
בסתר הלב קשור היהודי לאלוקיו . ער לקיום המצוות
קשר פנימי זה בסופו של דבר גובר . ללא יכולת להפרד

  .ומשפיע גם על הפעולות החיצוניות
חכמי כוחות הנפש העמידונו על העובדה שלא כל 

פעמים רואים . הינו בעל שורשים פנימיים, הנראה בחוץ
. ה כלפיו סימני חוסר אהבהאנו אב הגוער בבנו ומרא

האב , אולם אם באישון לילה תיפול דליקה בבית
, באותה שעה. יתעורר בבהלה ויחפש תחילה את בנו

הוא , כשעדיין אין סיפק בידי האב להפעיל את מחשבתו
שם שמור לעולם . יפעל תחת ההנחיות של תת הכרתו

כוחות אלו שבתת ההכרה חזקים . מקום חיבה לבנו
  .ת שהאדם מודע להםמעבר לכוחו

גם כשאני ישנה : דברים אלו אמרה כנסת ישראל
מתחת למעטה , עם כל הצער שבתופעה זו, מהמצוות

אשר תמיד עירני לקראת , התרדמה מצוי גרעין טוב
  .הבורא ומצוותיו

, המן התייחס אך ורק לרובד העליון הנראה לעינים
  .הנסתרת מעין רואים היא זו שהכריעה, אולם הפנימיות

באם אנו חפצים להבין היטב את פשר ההתרחשות 
עלינו לרכז את מבטינו לא , שקדמה לנס פורים

אלא להעמיק חקר לרבדים , למחשבות שברובד העליון
מצוי , בעומק לבם של ישראל, שם. הפנימיים יותר

ענין זה . הקשר הנצחי בינם לבין אביהם שבשמים
במה שמעבר , "עד דלא ידע"מסומל היטב דוקא ב

ליבם , "עד דלא ידע"דוקא במצב של . דעת החיצוניתל
כשהוא ער ודרוך , של ישראל מופיע במלוא יפעתו

  .לקראת הבורא ומצוותיו
מהמקשר הנפשי , מהברית הנסתרת, מכאן נבעה ההצלה

  !הנעלם
כאשר אנו מגיעים לאותו מצב , בפורים, בכל שנה ושנה

אנו מגיעים גם לנימים הנסתרים , של חוסר אבחנה
ונאמנות ' לאותו רובד בו שוכנות תמיד אהבת ה, בלבש

  )ערכים( .לדרכו
  

שלמה יצחק הלוי  רוזנשטיין  
    

  א" מנשה קליין שליטהגאון רבי
   אונגוואר-ראש ישיבת בית שערים 

  

  משלוח מנות למי שנשתכר כלוט
  

אם , תו של לוט      יש להסתפק במי ששלח לחבירו וחבירו כבר הגיע לשכרו
א מנזירות "ם פ"ה ורמב"עירובין ס' בגמ' דהנה יעוי. מקיים מצות משלוח מנות

' ז לכאו"ולפ, ב דכשהגיע לשכרותו של לוט הוי כשוטה שפטור מכל המצות"הי
דאטו יש חילוק בין פטור , ם או שאר פטורים שלא קיים המצוה"הוי כשולח לעכו

א עיתים חלים עתים שוטה "ט ע" כה"ר' ודומה קצת להא דאמרו בגמ. לפטור
כ "וא, ג"מ ה"חו' ז מה"ם פ"רמב' ועי, כשהוא שוטה הרי הוא שוטה לכל דבריו

ודינו כשוטה לכל דבריו ואינו יוצא , כיון שבא לשכרותו של לוט אינו בן חיוב כלל
מ כיון דכבר "מ, ואף דהכא המצוה עד דלא ידע. כלל במשלוח מנות כששולח לו

וגם ממצוה זו שכבר , לשכרותו של לוט הרי הוא פטור מכל המצותהגיע ללא ידע ו
  .ם או שאר פטורים"קיים עד דלא ידע והוי כשולח לעכו

ו דיצא מצות פרו ורבו בבן "קצ' ל סי"ת מהרי"ש בשו"לפמ,       והיה נראה לומר
ואי משום הא דמייתי התם מרב אסי דאין , והטעם דאיכא לשבת יצרה, חרש ושוטה

האי נמי יש לו נשמה ובר מצות הוא ופקחין , בא עד שיכלו נשמות שבגוףבן דוד 
', חותייהו אלא דאין להם דעת וכווכן לענין מצוה וגט הוי מהני שלי, מוזהרים עליו

ל דשוטה בר מצוות ואחרים "נראה דס. ש"ע, ולכל מילי חשבינן להו כישראל
אלא שהוא , נמי יצאוכ אפשר לענין משלוח מנות אם שלחו לו "א, מצווים עליו

  .אבל אחרים מצווים עליו, בעצמו פטור משום שאין לו דעת
ד דהוא בכדי שיהא "דהנה בעיקר טעם משלוח מנות כתב התה,       ויש להוסיף

והמנות הלוי הביא בשם קדמון , דאולי לא יספיק לו סעודתו, ריווח לבעלי שמחות
ח מנות הוא בכדי שיהא לו ד שמשלו"ל דלטעם התה"כ י"א. שהוא להרבות השלום

שהרי אחרים מצווים , אולי גם לו צריכים אנחנו ליתן סעודה הגונה, ריווח בסעודה
  .ע"וצ, ל"עליו וכנ

ם "מדכרי אינשי מה שכתב המהר, ואגב לא אמנע מלהזכיר מילתא דתמיה      [
ד כתב דלא מצא "ח מצוה ל"והמנ, ו דההורג חרש שוטה פטור"ל' ט סי"חגיז בהק

ואישתמיטתיה מינייהו דהני גאוני . בשום מקום לפטור והאריך להביא ראיות
ולכל מילי הוי ישראל גמור , ל"ל שכתב בסוף התשובה וז"ל הנ"ת דברי מהרי"במכ

מבואר . ש"כ ע"ע, ואדרבה התורה הקפידה על קלקלתו, וחייבין על הריגתו
  ].ד"שי הארכתי בסובחידו, דחייבין על הריגתו

ל שצריך "ר, דמצות משלוח מנות עיקר תלוי במקבל ולא בנותן,       אמנם נראה
ואם היה בר חיובא ולא קיבל בשעת חיוב , שיהא מקבל בר חיובא ובשעת חיובא

וראיה מבן עיר . או שקיבל בשעת חיוב ולא היה אז בר חיוב לא קיים המצוה
ואם , ו יצא בו השולח"אם לא אכלו עד ט, ד"ששלח מנות לבן כרך והגיע לידו בי

יד ' ד ובס"תרצ' ח סי"א או"א' עי. ד לא יצא דבתר שמחת המקבל אזלינן"אכלו בי
ל כתב דלא יתן "ח הנ"א או"מ הביאו המג"והבעה. מ יצא השולח"ד' ועי, אהרן

  .לעניים קודם פורים דלמא אכלה לה קודם פורים
ולח מנות לרעהו ואינו רוצה לקבלו יצא ט דהש"תרפ' א סי"בהגהת רמ'       ועי

ש לעיל בשם מנות הלוי דהטעם "מ לפמ"מ. ל"ח מנ"ואף שתמה שם הפר, בזה
ד "לטעם התה' ואפי, אזי פשוט דכל ששלח והראה לו חיבה כבר יצא, משום חיבה

כ "וא. אולי כיון שהחזיר לו והראה לו שיש לו כל ואינו צריך להרווחה קיים המצוה
כ לאו בר קבלה "לשכרותו של לוט כיון דלאו בר חיובא הוא כלל אבשכור שהגיע 

  .וכן הדין בשוטה כנראה, הוא לא קיים המצוה
דכל זה כשהגיע לו המשלוח מנות כשהיה שיכור בשכרותו , מ נראה"      אלא דמ

אבל אם יהיה לו עוד שהות ביום , ואין לו שהות עוד ביום לצאת משכרותו, של לוט
ד שהתקנה היתה להיות לו ריווח "דלטעם התה. כ ודאי דיצא"לצאת משכרותו א

' ואף שודאי פשוט דאפי, הרי אכתי יכול לאכול לאחר שיצא משכרותו, לסעודה
תקנו בין , דמאחר דתקנו, הביאו לו לאחר הסעודה וקיבל המשלוח מנות יצא בזה

משום חיבה ש לטעם מנות הלוי "וכ. ובין אכל בין לא אכל עדיין, יש לו בין אין לו
מ לאחר שיצא משכרותו איכא חיבה "מ, אף דבעת שכרותו ליכא בזה חיבה

  .וזה פשוט, ע"וממילא יצא לכו
על ' ג בפי"ל מפרא"כ זקיני המהר"מש,       ברם יש עוד טעם למצות משלוח מנות

והוא כדי להראות שהוא בשלימות גדול עד שיוכל להשפיע מטובו , מגילת אסתר
וכאשר יש לו משתה , שר האדם הוא שמח הוא יותר בשלמותכי כא, גם לאחרים

ולכך הוסיף לומר , ט הוא יותר בשלמות"וכאשר יש לו יו, הוא יותר בשלמות
, כ משפיע לאחרים מטובו"הוא ג, כי כאשר האדם בשלמות לגמרי, ומשלוח מנות

ז היה אפשר "ולפ, ולפי טעם זה נראה דהכל תלוי במשלח שהוא המשפיע. ש"ע
. ק"ודו, דסוף סוף איכא בזה מההשפעה שהוא משפיע,  גם בשכור ושוטהדיוצא

כ מחויב "דיש לומר דגם מטעם זה צריך להיות להראות לאיש אשר הוא ג, ע"וצ
  .ד לעיל נראה עיקר"פ מה שכתבתי בס"ועכ, בדבר

אף שעדיין ישן ,       וזאת למודעי שאם השיכור נפל לישן ובינתיים פג שכרותו
שנראה דיוצא אף שהוא ישן כשקבלו בשבילו דזכין , ם דין של ישןל סת"מ הו"מ

מ "ויש להאריך בדין זכין לאדם לשיכור שאינו בר קנין לעצמו מ. לאדם שלא בפניו
ולא באתי רק , כ הכי נמי כשקבלו אחרים בשבילו וזכין לו"וא, אחרים זוכין לו

שם ' דבתוס, א כישן דמיב אבל האי דממילא קא דחי אימ"ז ע"סנהדרין מ' ועי. [עירלה
ב מי שאחזו "ע' גיטין ע' ובגמ. דלאו לגמרי כישן דישן חזי אפילו בשעה שהוא ישן

י נמי "ור, י מדמה לה לשוטה"ל מדמה לה לישן ור"במאי קמיפלגי ר, קורדייקוס
ל האי סמיה בידן בשרא "ור, לידמיה לישן ישן לאו מחוסר מהה האי מחוסר מעשה

מבואר דהיכי דמחוסר מעשה רפואה פשוטה הוא ולא דמי ו. ש"ע, סומקא אגומרי
  ].'ו' ד' ה סי"במשנה הלכות ח' ועי, ומבואר החילוק בין ישן לשיכור, לישן

י בר דעת יצא "אם שלח ע,       ובאמת נראה דהשולח משלוח מנות ונאנס בדרך
, ומיד שבא ליד השליח זכה בו המקבל, בזה ידי משלוח מנות מטעם זכין לאדם

  .פ"ש' ח סי"ש או"בי' ועי, ש בסמוך דבנאנס השליח לא יצא השולח"לא כמוד
  )'צ' ד סי"משנה הלכות ח                                                                                   (

  

 

 

  

  באיסור ההוראה בשכרות
  

ולהבדיל בין ', וגויין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך כתוב 
. 'וגות ולהורו, ל ובין הטמא ובין הטהורודש ובין החוהק
 ם אלו דמי,ודש ובין החולולהבדיל בין הק, ]: יגדף[כריתות וב

 בין ,שאסור לשתויי יין להורות בהם, וערכין חרמין והקדשות
 ולהורות זו הוראה ,מאות וטהרותטוהטמא ובין הטהור אלו 

  .'וכו
ח קרייזוירטה העיר בזה וכי טומאה וטהרה אינם בכלל "הגר

עד שהוצרך הכתוב לכתוב טומאה וטהרה במסוים , הוראה
דהנה , והשיב. ב"וצ, ורה לשתויי ייןלעצמם דאף הוראתם אס

חכמים בהוראתם , ל"כתב וז] ג"ת ע"ל[ן "בהשגת הרמב
להורות ו' 'וכו שצוה הכתוב ,אינם בלאו אלא בעשה] בשכרות[

 ולאו הבא , ולא בהיותם שכורים'את בני ישראל את כל החוקים
 ',להורות ביום הטמא וביום הטהור'וכן , מכלל עשה עשה הוא

 והכתוב ,ימי הצרעת כפי התורה בהסגר ובהחלטמצוה שיורו ב
ן בימצוה ם כן  ג'ולהבדיל בין הקודש ובין החול'הקודם לזה 

  .עבודה קדושה למחוללת
ן אלו משמע קצת דמה דכתיב כאן ולהבדיל בין "ומדברי הרמב

ן "שהרי הרמב[, הטמא ובין הטהור קאי על הוראת הנגעים
רע ולהורות ביום הביאו יחד עם ביאור הכתובים בפרשת מצו

] א"ג מ"פ[והנה איתא בנגעים , ]ד"ויל, הטמא וביום הטהור
ובתורת כהנים דחכם שבישראל רואה הנגע ואומר לו אמור 

ד בזה דאין בהוראת הכהן משום "כ ס"וא', טהור או טמא וכו
  .ל דאף זה אסור"קמ, הוראה ומותר בשכרות

, זהז הלוי קלסיה לישוב "וכשאמר הדברים קמיה דמרן רי
' ע[והובא בספר נכבדי נועם ', גוט גוט גוט, 'ואמר בלשון זה

  ].ז"ט
דהלא אף כהן שוטה מוכשר לטמא , וחזר והקשה על דברי עצמו

ט "פ[מ "ולשון הר, כ"כמבואר בתו, י הוראת החכם"ולטהר עפ
 החכם רואהו , כהן שאינו יודע לראות,]ב"טומאת צרעת ה

אמור טהור והכהן , ואומר לו אמור טמא והכהן אומר טמא
שנאמר ועל פיהם יהיה כל , הסגירו והוא מסגירו, אומר טהור
כ "וא, כ"ע', וכוואפילו היה הכהן קטן או שוטה , ריב וכל נגע

  .ע"וצ, כיון דשוטה כשר לזה מה לי שהוא שתוי יין
והנה לכאורה יש לדון דבאמת אף אותו חכם המורה ואומר לו [

רי הוא מוזהר שלא להורות ה, לכהן אמור טהור או אמור טמא
ל בזה דאף שאין גוף הוראתו כלפי "ל דקמ"כ י"וא, בשכרות

כי הרי כל הלכות הנגעים במאמר הכהן , החתיכה דאיסורא
כ אין עצם ההוראה תלוי במאמר החכם אלא "וא, תלה רחמנא

ל דאף "קמ, ד דאין בהוראתו איסור בשכרות"ס, במאמר הכהן
  ].הוראתו אסורה בשכרות

דאיסור הוראה בשכרות אינו משון ,  נכבדי נועם שם כתבובספר
דלאו זה בא כאחד עם , אלא משום הבזיון, חסרון הדעת

, דאף דשוטה כשר, ל"כ י"וא, האיסור לעבודה עבודה בשכרות
כתב שכן ] י יפה"להרש[ובמילי דספר ויקרא . ד"עכ, שתוי פסול

שר דשתוי אסור להורות בנגעים אף כא, ם כאן"מפורש במלבי
, י חכם האומר לו אמור טמא והוא אומר טמא"הוא סומך עפ

  .וזהו שאמרה תורה להבדיל בין הטמא ובין הטהור
ט "פ[מ "כ הר"הביא מש, בספר ברכת כהן בפרשת תזריע

החכם אומר , היה הכהן קטן או שוטה, ל"וז] ב"טומאת צרעת ה
א כשהיה הכהן סומך על "בד, לו והוא מחליט או פוטר או סוגר

אבל אם היה הכהן רואה וסומך על עצמו אסור לו , רי החכםדב
, לראות נגע מכל הנגעים עד שיורנו רבו והיה בקי בכל הנגעים

ב טולדנו דדוקא אם סומך על החכם הוא "ודייק בשם הגר, כ"ע
  .ש בארוכה"יעוי, ס"ה בקרי"וכ, דיכול להורות

ת הרי באמ, ל דאף דכהן השוטה ראוי להורות בנגעים"ומעתה י
כי הוא בדעתו סומך על דעתו של חכם , יש כאן הוראה במסוים

ולכן שפיר יש לפסול בהוראה , שהוא באמת טמא או טהור
לאו , ומה שאמרו כהן שוטה, בשכרות משום זלזול בהוראה

, אלא שיכול לסמוך דעתו בהוראה על החכם, דווקא שוטה גמור
 דמיירי )ה דמסברו"ד. דף ג(ערכין ' וגדולה מזו כתבו בתוס[

  ].ש"עיי, אלא שאינו בקי על פי עצמו, בכהן המורה
, כתבו] ה העוסקין"ד. דף מב[סנהדרין ' דבתוס, ונראה להוסיף

אבל , דמשמע דדוקא העוסקים בדיני נפשות הוא דלא ישתו יין
, ]ד"ס' ג' מ סי"חו[א "והובא ברמ, לענין דיני ממונות אינו נפסל

ה שתוי יין אלא להוראת שלא אסרה תור, ל"והלבוש שם כתב וז
', דכתיב ולהורות את בני ישראל את החוקים וגו, איסור והיתר

משמע דאין האיסור משום . ד"עכ, ואילו משפטים לא כתיב
  .אלא פסול וזרות בהוראה, שיבוש הדעת

ביסוד , ]ז"א פט"פי[ודוגמא לזה הארכתי בפרשת בהעלותך 

   מרדכי קרליבךג"הרה

דמלבד מה שיש בזה , איסור ההוראה בפני הרב
, ]שנוטל גדולה ושררה לעצמו[טול כבוד הרב בי

שהוראת , עוד נאמר דין נוסף מהלכות הוראה
והתלמיד , הרב קודמת בעצמותה להוראתו שלו

ונמצא שיש כאן פסול , זר הוא אצל הוראה זו
ואפשר שלכן נתחדש [, זרות כלפי זאת ההוראה

ד ששתוי "כ כאן ס"כמו דבתו(, בזה חומר מיתה
  )].פ"תה ויליין שהורה חייב מי

, :]דף ס[י המבואר בכתובות "ויסוד הדבר עפ
האי מילתא דאמור רבנן אפילו , אמר אביי

, ביעתא בכותחא לא לישרי איניש במקום רביה
אלא , ]חוצפה[לא משום דמיחזי כאפקירותא 

משום דלא מסתייעא מילתא למימרא שיורה 
דנפקא מינה דאף ] ה כי"ד[' וכתבו בתוס, כהלכה

,  לתלמיד רשות להורות לא יורהאם נתן הרב
מ "מ, דאף שבקבלת רשות אין ביטול כבוד הרב
  .הרי אין לו סייעתא דשמיא להורות כהלכה

 



 

  שתויי יין ושאר דברים המשכרים 
  לעבודה ולהורות

דכהן הנכנס , אליעזר' אמר רב הלכה כר, ב איתא"ג ע"בכריתות י' בגמ[
שם ' ובתוס]. למקדש אינו חייב אלא על היין בלבד ולא על שאר משכרין

ותירצו דהתם מדרבנן , אכל תמרים אל יורה) ב"ע' י(כתובות ' גמהקשו מ
ג דלא "ל אע"וי, כתובות שם תירצו' ובתוס. אבל מן התורה יין דוקא

פ אלו מומין "והכי נמי משמע בס, מחייב על ביאת מקדש אסור להורות
דפסול לעבודה למאן דלא מחייב אשאר משכרין אף , )ב"ה ע"בכורות מ(

  .כ"ע, הוא הדין נמי דאל יורה,  אחילעל גב דעבודה לא
ג דאין שאר דברים המשכרים "דאע, בכתובות' ל לתוס"ומבואר דס

כשם שמצאנו דאף , מ אסור להורות מן התורה"מ, פוסלים את העבודה
מ מודה "מ, ל דאין עבודתו פסולה בשאר דברים המשכרים"מאן דס

דהא דשיכור , ע"והדברים צל. ק"דמוזהר הוא מן התורה מלעבוד בביהמ
היינו משום דבעינן שווה בזרעו , משאר דברים פסול לעבוד מן התורה

  .וכיצד נילף מהתם גם איסור להורות, )א"ג ע"בכורות מ' עי(של אהרן 
שהוא [ל דבאמת הא דמחלקינן בין דין שתויי יין לענין פסול עבודה "וצ

ם שהוא גם שבאר דברי[לבין דין זה לגבי איסור הוראה , ]רק ביין
היינו משום דדוקא לגבי עבודה יש סברא לפוסלו אף ]. המשכרים

דילפינן מנזיר דאף התם לא בעינן דוקא דבר , במקום שלא השתכר
דהא דנזיר , ת בפרשת נזיר"ן עה"כ הרמב"פ מש"ויבואר ע. המשכר

' עי(, מביא חטאת היינו משום שחוזר כעת לחיי חולין של שתיית יין
אפילו בדבר שאינו , חזינן דשתיית יין). ל"ק' ג סי"קובץ תשובות ח

ל דעל כן אסור לכהן שתוי יין "והכי נמי י, אינו ראוי לאדם קדוש, משכר
  .ק"לעבוד בביהמ

כ באיסור הוראה אין כלל טעם לאסור כאשר אינו מושפע מהיין "משא
' והא דמייתו תוס. ומסתבר דתלו האיסור שלו בדבר המשכר, ששתה

ר דברים המשכרים דומיא דהאיסור לעבוד דיש איסור להורות בשא[
דלא חשיב ] כששתה משאר דברים המשכרים אף דהתם היינו מחמת

י שתיית דברים "היינו דכיון דחזינן דע, "שווה בזרעו של אהרן"
, "שווה בזרעו של אהרן"המשכרין נשתבשה דעתו עד שאינו נחשב 

  .ג פסלה אותו התורה מלהורות מחמת שכרותו"מסתבר דבכה
  )ב"ג ע"הערות במסכת כריתות י                                                   (  
  

אכן כשלא ידע כבר , דהיינו שהוא בדעה צלולה שתייתו הוי מצוה
דהמכוון בשתיה הוא שמחה של , להבחין בין הדברים אין שתייתו מצוה
, וזהו רק כשהוא בדעה צלולה', תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם ית

אין הכוונה דלפי רבא המכוון , כ המאירי דכבר נדחו דברי רבא"ומש
אלא שלפי רבא עד שלא השתכר הוי שתייתו , בשתיה הוא להשתכר

  .כ לפי המסקנא אמרינן דאין להגיע לשכרות כלל"משא, והמצ
הובא [ח "כתבו האו, והנה כדברי המאירי דאין אנו מצווין להשתכר

אמנם הוסיפו דלא רק שאין , וספר המאורות] ה"תרצ' י סי"דבריו בב
דהשכרות היא איסור , אלא שאסור להשתכר, אנו מצווין להשתכר

הוא הוא הגורם לגילוי עריות חמור ואין לך עבירה גדולה ממנו ש
והא דאמר רבא , ז וכפירה בעיקר"ושפיכת דמים ולכמה איסורין ואף לע

אי נמי לאו דוקא , ביאורו עד ולא עד בכלל, דחייב לבסומי עד דלא ידע
המאירי ' כ בס"מדבריהם מבואר להדיא כמש, הוא אלא לשון הבאי

 עד שיעור כזה אלא, דאין המכוון במצות השתיה שיהיה במצב דלא ידע
ח "ולדעת המאורות והאו, שתייתו מצוה ויתירה מזו אין שתייתו מצוה

  .הוי איסור גמור
ושותה יין עד שישתכר וירדם "ל "וז] ו"ט' ב הל"בפ[ם כתב "הרמב

ם נמי אין השכרות מצוה אלא המצוה היא "ונראה דלהרמב, "בשכרות
שתיה נאמרה ומצוות ', בשמחה של תענוג שיגיע מתורה לאהבת השם ית

עד ' ל דהא דאיתא בגמ"וס, ל"הראשונים הנ' עד שישתכר וכדמבואר מד
דלשתות , אין הכוונה שמחמת השתיה אינו בדעה צלולה, דלא ידע

אלא , ח וספר המאורות"כ האו"בשיעור כזה הוי איסור גמור וכמש
אבל יותר מזו אינו מצוה , שמצות השתיה היא עד שנרדם מחמת היין

  .ן בדעה צלולהאף שהוא עדיי
ז כתב דאין הכוונה שמחויב "ס מגילה ד"בחידושי שפת אמת עמ

אלא דכל היום מחויב לעסוק במשתה ועד , כ עד דלא ידע"להשתכר כ
אבל אפילו , דלא ידע עדיין החיוב עליו לאפוקי כשהגיע לשיעור הזה

עמק ברכה ' וכן מביא בס. קודם שיעור זה יוצא כל שעוסק במשתה
ל דהשיעור עד דלא ידע "שם הגאון רבי ישראל סלנטר זצוקב) פומרנציק(

אינו שיעור בקיום המצוה אלא הוא שיעור לענין לפטור מהמצוה דאז יש 
ם "ודייק כן בדברי הרמב, לו דין שיכור כשוטה שפטור מן המצוות

אולם לגבי שתיית יין לא כתב שישתה אלא , שכתב חייב לאכול בשר
ומר על פעולה הנמשכת שמצות שתייה ושותה יין שהוא לשון הווה ל

  .נמשכת כל היום ולא נפטר עד שישתכר וירדם בשכרותו

  חיוב או מצוה
 אינש לבסומי משמע מיחיבז אמר רבא "מגילה ד' והנה מלשון הגמ

ת משנה "בשו(ב "ה ס"ע סימן תרצ"שהוא חיוב גמור וכך נפסק בשו
על הפתחים ח כתב שהוא חיוב גמור וצריך לחזר "ב סימן רל"שכור ח

כתב שאף ) מנהגים(ל "מהרי' אולם בס). כדי שיוכל לקיים המצוה
. אינו חיוב ממש אלא מצוה בעלמאל חייב אדם לבסומי בפוריא "שאחז

וכן מובא בהגהות מימוניות , ו"ל סוף סימן נ"ת מהרי"כ הובא בשו"וכ
ז "ן מגילה ד"בחידושי הר". ב מהלכות מגילה אותם בשם הראבי"בפ

 מועד מביאים בשם רבינו אפרים דמההוא שעתא דשחט ובספר אהל
ממילא אידחי מימרא דרבא ) השתכר(י דאיבסום "רבה לרבי זירא ע

  .ולאו שפיר למיעבד הכי למיבסם כל כך

  מדוע יש חיוב שתיית יין בפורים עד דלא ידע
מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היה ' אבודרהם כ' בס

. י משתה ובאה אסתר תחתיה"לה נטרדה ושתי עעל ידי משתה דבתחי
ל להשתכר עד "י משתה היין ולכן חייבו חז"וכן ענין המן ומפלתו היה ע

וכן הובא בביאור הלכה בשם . כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתיית יין
  .כ בחיי אדם"וכ, האליה רבה
ומפני מה חייבו בזה אחר שהוא ענין "ל "סדר היום וז' בס' עוד טעם כ

שמעתי טעם שאחרי שהמן הרשע בקש להשמיד להרוג , ד וקשהכב
נצטוינו לעשות ענין קרוב לזה מתוך שמחה , ולאבד ולשפוך דם יהודים

ומצד אחר הוא חשב . לשתות הרבה עד שנשאר כמתים מושכבים ארצה
  .ל"עכ" לשפוך דם ואנו נוסיף דם על דמינו

פורים למשתה שתקנו ימי ה' אור חדש שכ' ל בהקדמתו לס"במהר' ועי

  רגיל
 עליו משפיעה היא ואין חריפה בשתייה שרגיל אדם לעניין הסתפקתי

 האם. בעלמא מים ששתה כמי זה שותה של והתנהגותו קצת רק מאומה

 מגדרי לזוז ןאי שמא או איתנה דעתו שהרי, דין ולדון להתפלל יוכל

 ירד שלא הוא בתפילה האיסור יסוד כי לחדש נראה ואשר. בזה ההלכה

 היטב לכוון שיכול מי והיינו להתפלל שניגש בשעה ממיטבו האדם

 כאיש כוונתו תהיה ירד אם שגם אף זו כוונה מצורת לרדת לו אסור

 מ"מ, מרגיש שלא אף שתוי ולכן. בתפילה ירודה כוונתו שתמיד אחר

  .כן להתפלל לו ואסור שלו בערנות הוא יורד בוודאי יתושתי אחרי

  אבות

 לא באבות כיוון שלא שמי א"ק' בסי א"הרמ דעת שהרי לזה וראיה

 מצבו אם וקשה. יחזור למה כ"א יכוון לא יחזור אם שגם משום יחזור

 מי והרי כלל להתפלל לו מותר מדוע באבות מכוון שאינו איש אותו של

. לבטלה איש אותו של ברכותיו כל כי נמצא, איצ לא באבות כוון שלא

, אדם של מצבו לפי הוא באבות כוונה שחיוב, ל"כהנ בזה ליישב ונראה

 שהוא ומכיוון, אצלו האפשרית ביותר הגדולה לכוונה להגיע אדם שחייב

 מעתה אמור. כיוון שלא לו נחשב זה אין מכוונים שלא אלה מסוג

, האדם אצל שנמצאת הגבוהה ריתהאפש לכוונה להגיע הוא כוונה שיסוד

 א"רמ שכתב מה ומובן. (זו לכוונה מגיע לא ושתוי. מצבו לפי אחד וכל

 ודאי כוונה יוסיף אם ואכן, בחזרתו כוונה יוסיף לא שהרי יחזור שלא

  ).שיחזור שכדאי

  אוכל

 שיש משום המחשבה בכח ירידה לאדם שגורמים מאכלים ישנם

 כדורים ישנם כן כמו, האדם את המטשטשים חומרים אלו במאכלים

 זה אדם האם. שיכור כמו הוא ומרגיש האדם של עירנותו את שמורידים

 מה שמא או להתפלל לו יהיה ואסור שאכל זה ממאכל שתוי נחשב

 נוגע והדבר. (חריפים משקאות או יין שתוי לעניין רק זה שאמרו

 ויתכן לקיחתן את לדחות ויכול ערנות שמורידות תרופות למקבלי

  ).בכלל הוא גם מעלים העשוי קאת הנקרא שמאכל

 וכן, מאוד טרוד שהוא בשעה אדם יתפלל שלא בהלכה מבואר והנה

 ח"צ' סי ראה. בצער או כועס שהוא בשעה וכן, המטרידו במקום

 לו אסור שיכור ואילו, איסור אינו התם אבל. בזה ב"ומשנ ע"בשו

 לכתחילה שאינם ודאי ל"הנ המאכלים ולכן ט"צ' בסי כמבואר להתפלל

 כך להתפלל איסור יש אם זה בכל והנידון בטוב תפילתו שאין משום

 את לדון יש כך ומשום. שיכרות כעין אלו מאכלים של שפעולתם כיוון

  .כשיכור האוכלם

  כלוט שיכור
 ובגמר כוסות' ד ששותה מי והנה, מהמצוות פטור כלוט שיכור כי ידוע

 בדינו הסתפקתי, הסדר וותמצ את משלים ולא שיכור נהיה שתייתן

 לו היה ועדיף תורה של מצוות מפסיד דרבנן מצווה שעבור משום

 המוטלת שהמצווה כיוון שמא או. ענבים מיץ או מדינה חמר שישתה

 א"שליט שיינברג פ"הגרח ר"מו דעת כי (יין שתיית היא עתה עליו

 כ"אח מפסיד מה עניינו ומה") המשמח יין "ם"הרשב כלשון יין דבעינן

 שכתב ממה לזה וראיה. כעת כתיקונה המצווה את לעשות חיובו והרי

 יפסיד אם אף עתה של מנחה להתפלל אדם שיקדים' צ' בסי ב"המשנ

 יין ישתה שלא שכתב ה"תרצ' בסי ל"ביה וראה. כיפור יום של מנחה

  . תורה של מצוות זה י"ע יפסיד אם בפורים

  ויכולו

 ועלול עמידה בתפילת אשנמצ שמי כתב ח"רס' בסי ל"הביה הנה

 איך לתמוהה ויש. בתפילתו למהר שעליו בציבור ויכולו אמירת להפסיד

 לאחר הבאה מצווה בשביל עליו המוטלת המצווה את אדם שיפסיד יתכן

 ואשר. לעיל הנזכר' צ' בסי שכתב למה סותרים שהדברים ובפרט. מכן

 כאשר. מצווה הידור לבין גמור חיוב בין להבדיל יש כי בזה לייסד נראה

 יוכל בעתיד אם אף לעשותה הוא מחויב האדם לפני שיש מצווה יש

.  עליו המוטלת המצווה שזו משום יותר מהודרת אחרת מצווה לעשות

 להמנע לו יש כך אחר של חיוב יפסיד היום מצווה הידור בעשותו אבל

 ואין, ויכולו עבור בעמידה שימהר ב"המשנ כתב ולכן מצווה מהידור

 . לגמרי כוונתו את שמבטלת מהירותב מדובר

 

  א"ש אלישיב שליט"רבינו הגרי
  

   ג אלחנן פרץ"הרה

  שכרות בראי ההלכה והמנהג
  לענין תפילה

חשיבות מיוחדת מוצאים אנו ליין שקבעו לו ברכה 
מיוחדת לעצמו משום שהוא משובח יותר משאר 

ברכות דף ' משקים ומשאר פירות וכפי שמובא בגמ
אולם יש . א"ב ס"ח סימן ר"ע או"ב ובשו"ה ע"ל

לדעת שהיין מיעוטו טוב וריבוי מזיק וכפי שמובא 
ג כשהחכם שותה יין "ה ה"ם הלכות דעות פ"ברמב

אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמעיו וכל 
  .המשתכר הרי זה חוטא ומגונה ומפסיד חכמתו

אים בהלכה כמה דרגות של השפעת שתיית מוצ
 הוא כל מי ששתה רביעית יין ועדיין יכול שתוי, היין

 מי ששתה שיכור, לדבר בפני המלך ואינו משתבש
כמות כזו שאינו יכול לדבר בפני המלך ושואלים 
אותו בדבר ואינו יודע מה להשיב ולא מה שיעשה 

י מיגאש סימן "ת הר"א ובשו"ד ע"עירובין ס' עי(
 הוא מי ששתה כל כך הרבה עד שיכור כלוט). ה"קל

' עי(שעושה ואינו יודע מה שעושה ואינו מכיר כלום 
ודינו כשוטה ) ח"ט הי"ם הלכות מכירה פרק כ"רמב

ואין חייב על עבירות שעושה ואין בדבריו כלום 
ע אבן העזר "בקנינים וקידושיו בטלים כמובא בשו

תוי לשיכור מוצאים אנו חלוק בין ש. א"ד ס"סין מ
דאם אדם שתה יין כדי רביעית לכתחילה לא יתפלל 

שיכור לא יתפלל מפני שאין לו כוונה , עד שיסיר יינו
ואם התפלל תפילתו תועבה וחוזר ומתפלל 

ואולם שתוי אל יתפלל ואם , כשיתרוקן משכרותו
) ט"ח סימן צ"ע או"שו' עי(התפלל תפילתו תפילה 

ב רמז לשיכור  כת121' ב עמ"מנורת המאור ח' בס
" תשתיין ושכר אל "שתפילתו תועבה מזה שכתוב 

  .ועבהתיכור שפילת תת "ר
*  *  *  

  לענין פורים
חייב אינש לבסומי "ב "ז ע"מגילה ד' מובא בגמ

, "בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
ובפשטות , ב"ה ס"ע סימן תרצ"וכך מובא בשו

וכן הוא , משמשמעות הדברים שיגיע לידי שכרות מ
 עד שישתכרצריך "ל "ה וז"לשון הטור סימן תרצ

וכן כתבו בספר סדר היום ובמחזור , "שלא ידע
ב מהלכות "ם בפ"ה והרמב"ב סימן תס"ויטרי ח

וישתה יין עד שישתכר וירדם "ו כתב "מגילה הט
ב "בדרכי משה מביא בשם מהרי, "בשכרותו

, כישישתכר ויישן ולא ידע בין ארור המן לברוך מרד
י שישן נמצא שבכך אינו יודע בין ארור המן "פירוש ע

ל שישתכר קצת אבל לא בכדי "ולפי צ, לברוך מדרכי
  .שיהיה מבולבל לגמרי וידבר שטויות

ב מביא בשם כל בו "ה ס"א סימן תרצ"והנה הרמ
ויש אומרים דאין צריך להשתכר כל כך אלא "ל "וז

ישתה יותר מלימודו וישן דהיינו שלא ישתכר 
השכרות אסור גמור הוא כדי שירבה לשמוח ש

ולשמח האביונים וידבר אל לבם וזאת היא השמחה 
ע סימן "בהגהות יד אפרים שעל השו". השלימה

ה כתב שעיקר החיוב להיות שרוי בשמחה ועל "תרצ
מעוזו ויתן תודות הלל והודאה ' ידי כך יהיה חדות ה

ל עד "ת על הנס מתוך הרחבת הלב ומשאחז"להשי
י "ואדרבה אם מגיע ע, ידע היינו לא עד בכללדלא 

המשתה עד לשיעור שכרות ביטל כוונת מצוה זו 
ה על "שהרי בשכרותו אינו יכול ליתן שבת להקב

כ בהקדמת החוות דעת בספרו מגילת "וכ, תוקף הנס
וגם מה ענין יש למצוה הזאת לשכר "ל "סתרים וז

  ".עצמו שהשכרות מביא נזק דברים שאסרה תורה
חייב אדם "ל "ז וז"מובא בחידושי המאירי שכתב ע

להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתיה עד שלא 
מ אין אנו מצווין להשתכר "ומ, יחסר שום דבר

ולהפחית עצמנו מתוך השמחה שלא נצטוינו על 
אלא בשמחה של , שמחה של הוללות ושל שטות

והודאה על ' תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם ית
ומה שאמר כאן עד שלא ידע בין , שה לנוהנסים שע

כבר פירשו קצת גאונים , ארור המן לברוך מרדכי
שממה שהזכיר אחריו קם רבא שתטיה לרבי זירא 

  ".נדחו כל אותם הדברים
והנה מדכתב המאירי דאין אנו מצווין להשתכר 

אלא , שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושטות
',  השם יתבשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת

ע "ל דדבר זה פשוט אליבא דכו"משמע מדבריו דס
והדברים מוכחים דאי נימא דרק , גם אליבא דרבא

דמייתי עובדא דרבה ורבי זירא אין ' למסקנא דגמ
כ "א, כ לרבא חייבין להשתכר"משא, חיוב להשתכר

אין טעמו משום שלא נצטוינו על הוללות ושמחה של 
אלא ודאי , נהאלא שאין להשתכר מחמת סכ, שטות

ע נאמרו דחיוב שמחת "דדברי המאירי אליבא דכו
פורים הוא שמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת 

ולא שמחה , והודאה על הנסים שעשה לנו' השם ית
ב הא דאמר רבא "כ צ"וא, של הוללות ושל שטות

דמחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור 
,  להשתכר בפוריםדמשמע דחייב, המן לברוך מרדכי

  .המאירי' והוא היפוך מד
ז דנראה "ס מגילה ד"עיטורי מגילה עמ' וכתב בס
ל דהא דאמר רבא מיחייב "המאירי דס' בביאור ד

ביאורו הוא ', איניש לבסומי בפוריא עד לא ידע וכו
, דעד שלא הגיע ללא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

  ג אליקום דבורקס"הרה

לכך צריך שיהא נמשכים לגמרי אחר הנאת , ושמחה שהוא הנאת הגוף
כי הגוף והשכל שני הפכים שאם האחד , הגוף עד שיסולק השכל לגמרי

ולכן , וכל שהוא נוטה אחר השכל הוא נגד הנאת הגוף, קם השני נופל
שיהא נעשה גופני לגמרי ולא , אמרו שצריך לבסומי בפוריא עד דלא ידע

  .ע אפילו בין ארור המן לברוך מרדכי שבשבילם באה השמחהיד
תורת משה להחתם סופר הטעם הדבר וענין המצוה ' טעם נוסף מצוא בס

דכיון שחטאו ישראל , כדי שנהיה בעלי תשובה באותו מקום ובאותו זמן
, ונהנו מסעודתו של אותו רשע ונשתכרו וקלקלו בזנות כמבואר במדרש

עוד דמצוה לשתות יין הרבה ' וכ. שם' עי, רותכ מצוה לשתות כדי שכ"ע
מיין ישראל לכפר על אותה שתייה אסורה שהיה בסעודתו של אחשורוש 

  .שנכשלו בסתם יינם

האם צריך לשתות דווקא יין או אפשר אף שאר דברים 
  ?המשכרים

כ "י יין דווקא וכמש"יש לעיין האם המצוה להתבשם בפורים הוא ע



  

 השותה משקה משכר בצורה מוגזמת נקרא שתוי .עצם הענין.] א
שיכור , ]ב,ראה מגילה ז[או מבוסם , ] ב,זבחים יז. א,ד"עירובין ס, ראה כלים א ט[
וכששותה הרבה מאוד ] כ,לי כגכ מש,דברים כא[ או סובא ,]בראשית ט כא[

וזהו הגדרה הלכתית למי שנחשב כנטול דעת . נקרא שיכור כלוט
והיינו כמו שמצינו אצל לוט שנאמר אצלו , לגמרי מחמת שכרותו

. דהיינו שאיננו יודע כלל מה שקורה איתו, ולא ידע בשכבה ובקומה
. דווקא יין לשתוי שהכוונה שכתב מי יש ל"חז בלשון שיכור סתם

 משקה לכל שהכוונה שכתב מי ויש] ב קכג שאילתא, שאלה בעמק ראה[
 המושג משמש מושאל באופן] ב,כו תענית א"גבו[, יין דווקא ולאו משכר
 שתה שלא אף ומבולבלת נאותה בלתי בצורה שמתנהג למי שיכור
 מפיו דבר להוציא כח בו שאין כאדם מגומגמין - ג לעו ו איוב י"רש. משכר משקה

 שנפגע מי כן כמו. בדבריו לגמגם שיכור דרך שכן) א עובדיה (ולעו ושתו כןו כתיקונו
 כמי נחשב יציבה ובלתי מבולבלת בצורה מתנהג כך ועקב ונענש

 המשקה הוא היין]  כא ד איכה יא ג נחום[. משכר תרעלה כוס ששתה
 ממשקאות גם להשתכר שאפשר פי על אף יותר הידוע המשכר

לכוהל שביין הוא המשכר ולכן כל המשקאות שיש ומחמת שהא[ .אחרים משכרים

 וכמו שכתבו הפוסקים, ויש אופנים ששתית יין אינו משכר .] בהם אלכוהל הם משכרים

  .ג"קל' ק סי"ראה בסמ-משכר שאינו טוב ויום שמחה של לא, הסעודה שבתוך יין

 של דרגות שלוש בהלכה מצינו :שכרות דרגות. בגדרי השיכרות.] ב
 לדבר יכול ועדיין יין רביעית ששתה מי כל הוא -שתוי ,היין השפעת

 סגי, שתוי שהוא אחד ג כתב כל א סעיף"צ' ע סי"ובשו .משתבש ואינו המלך בפני

, חזקין שאין, שלנו ביינות נזהרין אין ולכן: הגה. יינו שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי ליה

 מי הוא -שיכור ) ב"מ סימן ה"בשם ת;ויותר רביעית ששתה פי על אף שמתפללין
 בדבר אותו ושואלים המלך בפני לדבר יכול שאינו כזו כמות ששתה
' החילוק בין שיכור לשתוי נתבאר בגמ ,שיעשה מה ולא להשיב מה יודע ואינו

 עד הרבה כך כל ששתה מי הוא -כלוט שיכור. ש"ד עיי"בעירובין דס
 שהגדיר מי יש  כלום מכיר ואינו שעושה מה יודע ואינו שעושה
 לרע טוב בין מבחין שאינו עד הרבה שהשתכר מי את כלוט שיכור
 שיכור 'נאמר לא לפיכך מעשה מאותו יוצא נזק מה מבין ואינו
 כלוט שיכור שיהיה צורך שאין לרמוז' לשכרותו הגיע 'אלא' כלוט
  .ללוט שגרמה כשם ידיעה חסרון לו תגרום שהשכרות אלא ממש

ט "צ' סיע "ונפסק בשו. ד"דף סן בעירובי' בגמ. עד מתי נחשב שכור.] ג

ב מבואר שנחלקו האחרונים "ט סקי"צ' ובמשנה ברורה סי ,מיל ומבואר שדרךב "ס

 .מיל' דיש סוברים שבנסיעה צריך ג, האם דווקא הליכה של מיל או גם בנסיעה של מיל
 אבל, רביעית כששתה והני מילי; היין את מפיגין, שהוא כל ושינה

ב שם "ז המ"וכתב ע[משכרתו  שינהש שכן כל, יותר שתה אם
 ודרך ]שדווקא שינה מעט אבל שינה מרובה מפיגה את היין

 מפיגה דרך ודאי, רוכב אבל, ברגליו במהלך והני מילי; טורדתו
  . היין

 אתה תשת אל ושכר יין  ט, י  בויקרא.שיכור אסור בעבודה כהן.] ד
 : כםלדרתי עולם חקת תמתו ולא מועד אהל אל בבאכם אתך ובניך

והיינו  . שיכרות תהא לא ביאה בשעת - בבואכם ]:'ב' צ[ מ"בובגמרא 

 שותה אם מ"נ אין כ"א, שיכור כשהוא עבודה יעבוד שלא הוא הקפידא דעיקר כיון ל"ר

 וזהו, הוא שיכור עדיין ביאה ובשעת מקודם שתה אם גם או למקדש ממש ביאה בשעת

 ק"בימ' בהל ם" ופסק הרמב:שהוא אופן בכל שכרות תהא לא ביאה בשעת שאמר

 המזבח מן להכנס לו אסור יין שתה אם לעבודה הכשר כהן כל א, א
 שמים בידי מיתה וחייב פסולה עבודתו ועבד נכנס ואם, ולפנים
 מיין אחת בבת חי יין רביעית ששתה והוא, תמותו ולא שנאמר
 שתה או, יין מרביעית פחות שתה אם אבל, יום' מ עליו שעברו
' מ בתוך מגיתו יין ששתה או, במים מזגה או, בה פסיקוה רביעית
 מרביעית יתר שתה, עבודה מחלל ואינו פטור מרביעית יתר אפילו

 מעט מעט ושהה שהפסיק פ"ע ואף מזוג שהיה פי על אף היין מן
 מן מחוור לא א"א. העבודה ופוסל ד"והשיג שם הראבהעבודה  ופוסל מיתה חייב

  .באזהרה שהוא אלא עבודה לויפסו מיתה חייב שיהא הגמרא
מבואר בגמרא שכהן שיכור אסור . שיכור אסור בברכת כהנים.] ה

 כפים בנשיאת אסור שכור מיהת עלמא דכולי ב, כו תענית' ל הגמ"וז. בנשיאת כפיים

 לפרשת מברך כהן פרשת נסמכה למה קפרא בר משום לוי בן יהושע רבי אמר מילי מנהני

שכתב  י"רש, י שם"ע על רש"וצ. ביין אסור מברך כהן אף ןביי אסור נזיר מה לומר נזיר

) י ויקרא(' וגו בבואכם תשת אל ושכר יין שנאמר, כפיו את לישא אסור יין שתוי וכהן

 לח  קכח ח"אוע "ונפסק בשו. מבואר טעם אחר' הרי בגמ, עבודה מעין כפים ונשיאת

, םפעמי בשני שתאן; כפיו את ישא לא, אחת בבת יין רביעית שתה
 על אף, מרביעית יותר שתה ואם; מותר, מים מעט לתוכו שנתן או
 עד כפיו את ישא לא, פעמים בכמה שתאו ואפילו מזוג שהוא פי

א  סעיף קכט ח"או ע"כ בשו" ומחמת הלכה זו נפסק ג.מעליו יינו שיסיר

 כמו נעילה בו שיש ביום, ובנעילה ומוסף בשחרית אלא כפים נשיאת שאין

, שעה באותה שכרות דשכיחא משום, במנחה לא אבל, ביום הכפורים
 שאר מנחת אטו, תענית של במנחה וגזרו; שכור הכהן יהא שמא
 סמוך מנחה ותפלת הואיל, נעילה בו שאין בתענית אבל; ימים

 במנחה מתחלפת ואינה נעילה לתפלת דומה היא, החמה לשקיעת

  הרב מאיר שולביץ
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  יצירת הפאר יצא לאור מחדש

  אוצר מפרשי ההגדה
  על

  הגדה של פסח
  

 להשיג בכריכה מהודרת ובכריכה רגילהניתן 

  

ים אמנם כבר נהגו רב. כפים נשיאת בה יש הלכך, ימים שאר של
א שאף במנחה גדולה "י כמו שהכריע החזו"וטובים כאן בא

שאפשר כיון דבזמן ' כ' ח סי"ראה בדבריו או. בתענית ציבור לישא כפיים

אף אם , חתימת התלמוד קבעו דפרסי ידיהו במנחה דתעניתא אין לנו לשנות מנהגם

  .מתפללים מנחה בעוד היום גדול

 למקדש להיכנס לכהן שאסור כשם. שיכור אסור בהוראה .]ו
 להורות, ישראל ובין כהן בין, אדם לכל אסור כך, שכור כשהוא
 זה איסור ג"ה א"פ מקדש ביאת ם"רמב; נ"וש ב סד ערובין. שתוי כשהוא

 כשהוא למקדש כניסה של בלאו נכלל שתוי כשהוא הוראה של
 לאו שהוא לפי, המצות במנין עצמו בפני בלאו נמנה ואינו, שתוי

 שהם פי על אף, האיסורים שני את כולל חדא שלאו, שבכללות
 החינוך; ש לאוין ג"סמ; עג ת"מל ם"להרמב צ"ראה סהמ. בעונשיהם חלוקים

 יכנס שלא זה ובכלל יין שתוי יורה שלא להיפך' שכ קלג מצוה ק"סמ' ועי. קנב מצוה

שנינו  וכן .מיתה אמנם המורה בשכרות אינו חייב למקדש יין שתוי כהן

 ולא' וגו ובניך אתה: לומר תלמוד, ההוראה על מיתה חייבים ישראל ויהי יכול: כ"בתו

 חייבים ישראל יהיו לא יכול, מיתה חייבים ישראל ואין, במיתה ובניך אתה, תמותו

 עובר אבל. ,מיתה ההוראה על חייבים ובניו אהרן יהיו אבל, מיתה ההוראה על
 וקיםל אם אפילו, זה לאו על לוקה אינו מקום ומכל, בלאו הוא
 עבר שלא, מעשה-בו- שאין-לאו שהוא מפני, שבכללות לאו על

בכריתות לגבי הוראה בדבר ' ונחלקו בגמ, בלבד בדיבור אלא
 טוב יום סעודת שאחר ראשונים כתבו. שאינו הלכה למעשה

 או נשואין של כגון, גדולות סעודות שאר או - בשתייה שמרבים
 א"הרשב ת"שו ראה . ,היום כל להורות אסור - בהן וכיוצא בפורים

; לחבריה טבא מיומא עליה אמורא אוקי לא רב נ"וש א ד ביצה פ"ע, רמז' סי א"ח

 שאם וסוברים חולקים ויש .שם רמב' סי ך"וש ח"ב; שם ק"סמ הגהות
  ז"מ ס"י חו"ב. מותר מעליו יינו שסר מרגיש

 הונא רב בר רבה אמר א, סד עירובין ' בגמ.שיכור אסור בתפילה.] ז
 ואם יתפלל אל שיכור תפלה תפלתו התפלל ואם יתפלל לא שתוי

  שתהא סעיף צט ח"או ע"וכן נפסק בשו' וכו תועבה תפלתו התפלל
 אם, יותר שתה ואם; יינו שיסיר עד יתפלל אל, רביעית כדי יין

 אינו ואם, תפלה תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול הוא
 לחזור וצריך בהתוע תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול

, התפלה זמן עבר אם ואפילו; מעליו יינו כשיסיר ולהתפלל
 כדין  ש"ק ודין: הגה. שוגג כדין, שאחריה בתפלה אותה משלים
 מרדכי(, שכור שהוא פי על אף לברך יכול ברכות שאר אבל, תפלה
ואפילו לגבי ). תפלה מהלכות ד"פ מיימוני' הגה הדר פרק ריש

 ושבעת  ואכלת]:ד"ה א"פ תרומות[ שלמיברכת המזון מצינו בירו
, להו אמר, ז"ברהמ שיברך מהו שיכור, איסי רבי קומי בעו ,וברכת
' א ב"ברכות ל' עיין תוס .מדומדם ואפילו - וברכת ושבעת ואכלת כתיב

ה מכאן הביאו זה הירושלמי ופירשו שמדומדם ענינו שתוי ושכור כל כך עד שאינו יכול "ד

ם לא "ל והנה התורה תמימה העיר שברמב"עכ,  ושבעת וברכתלדבר כראוי דהכי משמע

', פ פירוש התוס"ד קבעו הדין ע"ה ס"קפ' ח סי"ע או"ובשו, ופלא הוא, נמצא כלל דין זה

דשיכור אסור להתפלל ואם התפלל ' ד א"ל בעירובין ס"שהרי קיי, אבל בעיני יפלא הדבר

  .ת המזוןולא נתבאר יפה החילוק שבין תפלה לברכ, תפלתו תועבה

חייב  }א" סה"סימן תרצ{ע " נפסק בשו.מצוות השכרות בפורים .]ח
. אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

כתב } ג"הה "הלכות דעות פ{ם "רמבובאמת יש להבין מצוה זו דב
, כשהחכם שותה יין אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמעיו

ואם נשתכר , ד חכמתויומגונה מפסוכל המשתכר הרי זה חוטא 
כ האיך התירו חילול "וא, הרי זה חילל את השםבפני עמי הארץ 

 כ"ובפרט יש להבין למש, ג"בשביל קיום מצוה זו וצע, וחטא' ה
 נאה סעודה ויתקן בשר שיאכל זו סעודה חובת כיצד ם"הרמב

 ל"עכ בשכרות וירדם שישתכר עד יין ושותה ידו תמצא אשר כפי
 וישן מלימודו יותר ישתה ה"תרצ' בסי א"הרמ כ"שאמנם למ

 והכוונה ל"עכ מרדכי לברוך המן ארור בין יודע אינו ומתוך שישן
השתייה אבל אין הכונה  מחמת וישן מהרגלו יותר שישתה

ם כששותה סתם בשביל "ל דאף להרמב"וצ, שישתכר ממש
אבל אם זה מצוותו אין חשש שיבוא ', להשתכר זהו חילול ה

והאריכו בעלי המוסר . ך ואדרבה שומר מצוה לא ידע דבר רעלידי כ

ובזה אנו , ללמד על הנס כולו שהיה ללא הסבר הדעת, לבאר מה הטעם בציווי זה

  .ה"מגלים שאף בסילוק הדעת אנו סמוכים ובטוחים בהקב
 נשאלה שאלה באחד שפיזר ממון .שיכור במתנות לאביונים.] ט

קח חזר בו מזה האם יכול הרבה לצדקה כשההיה שיכור וכשנתפ
שמקחו ) ב"ה כ"מ רל"ע חו"בשו(ומסתמא נראה שכמו שמצינו . לחזור או לא

אמנם , אבל אם היה שיכור כלוט יכול לחזור, ה כאן אינו יכול לחזור בו"מקח ה

דהרי לגבי קידושין מבואר שצריך להתיישב בדבר , לכאורה מי יצטרך להביא ראיה

כ שלפעמים הרבה נראה כשיכור ואינו "בו שם הנודכת, אם היה שיכור כלוט, זה

ס כיון שהיה כשיכור כל מוחזקתן מוטלת "ד שסו"או, ולכאורה הם מוחזקין, כשיכור

 .ע לדינא"בספק וצ

 

ומשמע דלקיים , "ר בייןלהשתכ"ה לאבסומי "י ד"רש
ב "ם פ"וכן משמע מדברי הרמב, המצוה צריך דווקא יין

 עד שישתכר ויירדם ושותה יין"ו "מהלכות הט
ז שירבה "כ בספר הרוקח סימן רל"וכ, "בשכרותו

  .במשתה היין
ת "ז מביא שכך מוכח משו"ס במגילה ד"גליוני הש' בס

ב דנסתפק באחד שנדר שלא "א סימן תס"ז ח"הרדב
ה יין אם מותר ביין של מצוה כגון ארבע כוסות ישת

ואם נאמר דבפורים יכול לקיים המצוה , ופוריםקידוש 
כ למה יהא מותר ביין "אף כשאר משקים המשכרים א

והרי יכול לקיים המצוה בשאר משקין המשכרין ולא 
, יעבור על שבועתו וגם אין זה נשבע לבטל את המצוה

  .אאלא ודאי דהמצוה היא ביין דווק
ה כתב במה שנקט "ח סימן תרצ"נימוקי או' אולם בס

ונראה . ה דיוצא בשאר משקין"י יין לאו דווקא דה"רש
ע שהטעם שתקנו "ר והקיצוש"לסברת האבודרהם והא

י משתה היין "לבסומי בפורי לפי שכל הניסים נעשו ע
כ "י שתיית יין משום שעי"ולכן חייבו שיהיה הנס נזכר ע

מביא בשם ) עניני פורים(למי תודה ש' בס. יש זכרון הנס
א דודאי מצוה מן המובחר הוא "נ קרליץ שליט"הגר

מ אין זה מעכב "מאבל , י יין"ביין כיון שהנס נעשה ע
בעיקר המצוה ומקיים המצוה גם בשאר משקים 

כמו שמצינו כעין זה גבי נרות חנוכה במצוה , המשכרים
 ,מן המובחר בשמן זית כיון שהנס נעשה בשמן זית

כ שיוצא גם כשאר "וה, מ גם שאר שמנים כשרים"ומ
  .שכרים אף שהנס היה בייןדברים המ

מובא ) ב"ג עניני פורים אות צ"ח(ארחות רבינו ' בס
ל שהגם שאין צריך דווקא "בשם בעל קהילות יעקב זצ

, להשתכר מיין ואפשר גם בשאר משקאות המשכרים
  .אבל צריך לשתות קצת יין משום משתה שזה דרכו

  ?צטער בשתיית יין אם חייב להשתכרמ
יש להסתפק מי שמצטער או שמזיק לו שתיית היין אם 

' דלכאורה מצינו לענין ד, חייב לדחוק עצמו ולשתות
שצריך לדחוק ' ב סעיף י"ע סימן תע"כוסות שנפסק בשו

עצמו ולשתות ולקיים מצות ארבע כוסות הגם שהוא 
צוה "ל "לקט יושר עניני פורים כתב וז' בס. מצטער

וכך , "ליה ולא למי שמזיק לו מאן דבשים להשתכר
ץ כפי שמובא בשערי תשובה סימן "משמע מהיעב

ץ בסידור לחם שמים כתב "שהיעב' ק כ"ה ס"תרצ
שאביו הגאון היה נוהג בבחרותו לקיים מצוה זו 

אך החלוש שמזיק לו השכרות , לבסומי כמאמרה
נדרים ' מדברי הגמ' והראי, פשיטא שאינו מחויב בכך

יהודה בן אלעאי לא היה שותה יין כל שנה ' ט שר"דף מ
כוסות של פסח אמר שכואב לו ' וכאשר היה שותה ד

הראש מפסח ועד עצרת והיה חוגר אז ראשו מרוב 
משמע דרק בפסח נהג כן ולא בפורים כיון , כאבים

ואולי הטעם דכיון . דשתיתו היה מזיק לבריאות גופו
כתוב ימי משתה ש(דחיוב השתיה משום שמחה 

וכיון שאינו שותה יין מחמת שמזיק לו לא ) ושמחה
  .נקרא לגביו שמחה

  ז"ביטול תפילה וברהמ
י שכרותו לא יתפלל ולא יברך "אדם החושש שאם ע

יוסף אומץ ' וכך מובא בס, ז אין לו להשתכר"ברהמ
א שאין לבטל תפילת הציבור ולא שום "אות תתש

פלא יועץ ' וכן בס, איסור או מצוה מפני בסומי בפוריא
י כך יפסיד "כתב שאין להשתכר אם ע) ערך פורים(

לעבור ' ז כי לא ציוה ה"תפילת מנחה ומעריב או ברהמ
וכן מביא בביאור הלכה בשם החיי אדם . על מצוותיו

י "שהיודע בעצמו שיזלזל באחד מהמצוות כגון נט
ז או שלא יתפלל מנחה או "וברכה ראשונה וברהמ

  . שלא ישתכרמעריב אזי מוטב

  נתינת צדקה בשעה שהיה שיכור
ט כתב בענין מי שנשתכר "מקדש ישראל סימן של' בס

כ "ובשעת שכרותו פיזר ממון הרבה לצדקה אם אח
יכול לחזור בו ולתבוע שיחזיר לו מה שפזר בהפרזה 

ומסיק אם בשעה שפיזר לא היה בגדר שיכור ? יתירה
שיכור אבל אם היה , בשכרותו של לוט מתנתו קיימת

, כשכרותו של לוט שלא ידע מה שעשה אז בידו לחזור
א "ה ע"י המבואר במסכת עירובין דף ס"והוא עפ

דשיכור מקחו מקח וממכרו ממכר עבר עבירה שיש בה 
כללו של דבר , מיתה ממיתין אותו מלקות מלקין אותו

הרי הוא כפיקח שכל דברי אמר רבי חנינא לא שנא אלא 
ט אבל הגיע לשכרותו של לוט שלא הגיע לשכרותו של לו

מ סימן "ע חו"וכך נפסק להלכה בשו. ש"פטור מכלום עי
ב דשיכור שהגיע לידי שכרותו של לוט והוא "ה סכ"רל

העושה אינו יודע מה עושה אין מעשיו כלום והרי הוא 
ממילא שאין מתנותיו קיימות כמבואר , כמו השוטה

  .'בסעיף כ) שם(

  שיכור לגבי נזיקין
וכן נפסק , ב דאדם מועד לעולם"ו ע"ק ט"ב' מובא בגמ

א דאדם "א הלכה י"ם הלכות חובל ומזיק פ"ברמב
בין שיכור ולפיכך גם שיכור שהזיק ' מועד לעולם וכו

בשכרותו כגון שזרק חפץ ושברו חייב בנזיקין כי הוא 
נחשב כפושע בכך שהביא עצמו לידי שכרות שגרמה 

עור שיכור לעשיית הנזק ודין זה נכון אפילו היה שי
ח בשנות ובים של שלמה "ת הב"וכך כתוב בשו, כלוט

ט "ת חוות יאיר סימן קס"שו' עי(' ג סימן ג"ק כ"ב
 ).ט"ג סימן רל"ץ ח"ת התשב"ושו

 

 המשך הרב דבורקס



    

  פוטו
 סטודיו

  'השיכור'
  

הוא , ה"כעבור שמונה ימים הוא מוכנס בבריתו של אברהם אבינו ע. לדזה עתה נו, תינוק קטן
מייד לאחר המילה בעוד נאמרות הברכות על הכוס כבר נדחפת לפיו אצבע טבולה . נעשה יהודי

  . הוא טועם לראשונה בחייו טעם יין. 'ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי'. ביין
  

ואביו יקדש על , כבר בליל שבת הראשון כשיהיה בבית. י חייוה כל ימ"היין הזה ילווה אותו אי
. והוא ישמח על כך כמוצא שלל רב, היין יטבילו את המוצץ הקטן ביין הקידוש ויתחבו לפיו

כפי שכל בני הבית , כשיגדל ויוכל לטעום מהכוס לא יוותר על טעימת יין מגביע הקידוש
  . היוצאים ידי הקידוש טועמים ממנו

  
. ין בקידוש שתלווה אותו בכל שבת ובכל מועד צריכה להיות לכתחילה מיין המשכרשתיית הי

ויין זה מצווה מן המובחר שיהא יין ישן ורק מי שקשה לו לשתות יין כשיעור יכול לקדש על 
שהרי מתווספת לנו מצוות השמחה וכבר , בימי המועד מתגברת שתיית היין. מיץ ענבים

  . יןלמדנו שאין שמחה אלא בבשר וי
  

עד 'בליל הסדר אנו מחויבים בשתיית ארבע כוסות של יין ובפורים אנו מחויבים לשתות יין 
נאמרות ברכות , כך גם ביום בו זוכה אדם להקים את ביתו ולעמוד תחת החופה. 'דלא ידע

. 'לחיים'ומה יעשו שני יהודים כשיפגשו יחדיו אם לא שישתו . הנישואין על כוס של יין
  . ווה אותנו כל ימי חיינושתיית יין מל

  
ט כאשר ברכות ההבדלה נאמרות על כוס של "במוצאי שבת ובמוצאי יו, רק במצוות ההבדלה

רק כאן המנהג הוא שלא לתת לנשים לשתות מכוס של הבדלה ויש שגם נמנעים מלתת . יין
אם שותים אותו . היין הוא מעורר לשמחה' יין ישמח לבב אנוש' . לקטנים לטעום מהיין

יחד עם זאת היין יכול גם להביא את האדם . 'יין ישן דעת זקנים נוחה הימנו'. במינון הנכון
  . להשתכר ולאבד צלם אלוקים. למצבים שאינם ראויים

  
ה הביא מבול "והקב' השחית כל בשר דרכו על הארץ'כבר בתחילת חומש בראשית כאשר 

הדבר הראשון שהוא , מהתיבהלאחר צאת נח . ה את נח וביתו מן המבול"לעולם מציל הקב
הוא משתכר ומגיע ' וישת מן היין וישכר'. מגדל ענבים ועושה מהם יין, עושה הוא נוטע כרם

  . למה שמגיע
  
רמז לעשרת השבטים שנקראו על שם שומרון ' אהלה'י "מביא רש' ויתגל בתוך אהלה'

. 'ותים במזרקי ייןהש'הגלות הנוראה גם היא באה בעוון . 'שנקראת אהלה שגלו על עסקי יין
  . ששתו יין יתר על המידה

  
ה שולח מלאכים להשחית "והקב' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד'כאשר 

עליו ויוציאוהו ויניחוהו ' בחמלת ד'ו. את סדום נמצאו לוט אשתו ושתי בנותיו ראויים להינצל
מן להן יין במערה להשקות את ה מז"לוט ושתי בנותיו מתיישבים במערה והקב. 'מחוץ לעיר

גם . כדי לשמר את אורו של משיח.  'להוציא מהן שני אומות'והכול כדי . אביהן עד שישתכר
הרי עלינו ללמוד מכאן עד היכן יכולה .  ה בעצמו שושבין בדבר"אם כאן המטרה נעלה והקב
 ששותה רביעית מי, כמו עוד הרבה דברים הוא דבר מסוכן, היין . שתיית יין להביא את האדם

עם ברכה על . היין יכול בקלות לשבש את כושר השיפוט של האדם. יין אסור לו להורות הלכה
היין יכול להביא את האדם לשמחה ולטוב לבב והוא גם יכול . היין מקיים האדם מצוות רבות
  . להביא את האדם לעברי פי פחת

  
 יכולה לחמם ולהאיר היא גם בדיוק כמו שהאש. הכול תלוי בגבולות שהאדם מציב לעצמו

עם הלשון יכול האדם , עם כוח הדיבור' החיים והמוות ביד הלשון'. יכולה לשרוף ולכלות
ההנאה והשימוש ביין צריכים  . ו להלבין פני חברו ולשפוך דמים"ללמוד ולהתפלל והוא יכול ח
ו רואה "אם ח. ו מדרך הישר"לעמוד על המשמר שלא לסטות ח. להיות תוך בקרה תמידית

הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן '. האדם שהגבולות נפרצים עליו לשנות את התנהגותו
  . ללכת לקצה הנגדי. 'היין

  
ה על "אולי לכן דווקא במצוות הבדלה כאשר אנחנו מבדילים על היין ומברכים את הקב

לששת ימי בין ישראל לעמים ובין יום השביעי , בין אור לחושך, שהבדיל בין קודש לחול
אנחנו לא נותנים לתינוק לשתות . ה בעולמו"אנחנו מדגישים את הגבולות שנתן הקב. המעשה

לפעמים אסור , הזהר והישמר בשמירת הגבולות, אנחנו כאילו אומרים לו שים לב. מהיין
  .   לשתות יין

  
 ימי הם' מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע'ימי הפורים הבאים עלינו לטובה בהם 

לזכר הנס . בימים אלו שנקבעו לנו להיזכר ולהיעשות בכל דור ודור. מבחן בשמירת גבולות אלו
. נס שנעשה תוך כדי כמה וכמה משתאות יין, הגדול שנעשה לנו בביטול גזרת המן הרשע

חלק מזיכרון הנס . ושני ימי משתה היין שעשתה אסתר, משתה אחשוורוש ומשתה ושתי
להבין ולהכיר את ההבדל שבין ישראל לעמים בין .  'ייב איניש לבסומיח'נקבע לנו על ידי 

כמה אופנים וגדרים נכתבו בפוסקים . משתה היין של אחשוורוש לבין משתה היין שלנו
  .'עד דלא ידע'לקיום חיוב זה של 

  
ושורש כולם הוא סדר שסידרה החכמה ': 'ל בדרך ד"כמו שלמדנו הרמח, ימי הפורים

 – בשוב תקופת הזמן ההוא –יקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים שכל ת, העליונה
וכתב בעל . 'יאיר עלינו אור מעין האור הראשון ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו

וכל אחד יכול לפעול אצל , שעת רעוא דרעוין, פורים הוא זמן רצון לכל': 'ם"חידושי הרי'ה
וזה מפני שיסוד הנס של ': כתב' שיח צדק'ובספר  .  'ובהת שימלא כל משאלות ליבו לט"השי

שנהפך דינם של ישראל שנקבע לרעה , פורים הוא קריעת גזר דין של מעלה אחר שכבר נחתם
שיום , נכלל גם, הרי שבכל ההשפעות החוזרות בכל שנה בימי הפורים. אל טובה ושמחה, ו"ח

  . 'מחהזה מסוגל לפעול בשמים למילוי משאלות לב לטובה וש
  
נוכל לנצל יותר את סגולתו , פשוט הדבר שככל שנכין עצמנו יותר לקראת חג הפורים, מעתה'

שהאופן לזכות באורות ובהשפעות החג הוא בקיום מצוות , מבואר בספרים'. 'של היום הזה
שפע שיכול , הזמן היותר מעולה בו ניתן לזכות בשפע ובאור הגדול של פורים, בפורים. היום

אותן שעות , הוי אומר שבפורים. הוא אחר קיום מצוות היום, לקדש אותו, ת האדםלרומם א
הם חפצא של זמן שונה לחלוטין מהשעות שקודם , שאחר הסעודה וקיום יתר מצות היום

  .  קיום המצוות
  

לא תגרור אותנו למצב בו ' עד דלא ידע'נזהר ונישמר שמצוות . נקיים את מצות הפורים כראוי
נשמח בפורים בקדושה ובטהרה עמוסים .  לנצל את הזמן הגדול והנשגב הזהו לא נוכל"ח

  . ה ימלא כל משאלות לבנו לטובה"בעמל התורה והקב
  

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 

  בין מיחייב לחייב
  

יכולני "אמר רב ששת .) עירובין סה(איתא בגמרא 
ולו מן הדין מיום שחרב בית לפטור את כל העולם כ

ושכורת ולא ) "כא, ישעיה נא(משום דכתיב "המקדש 
 שפטור מכל –דהיינו שיש לישראל דין שיכור " מיין

  . מיום שחרב בית המקדש–המצוות 
ששיכור פטור רק : "מקשה עליו הרי למדנו' הגמ

' ומתרצת הגמ". מתפלה אבל בכל המצוות הוי מחויב
  .ור רק מדין תפלהשרב ששת נמי התכוין לפט

מבאר דמה ) 'דבש לפי מערכת ש(ע " זיא"החידהגאון 
 הכוונה שעל ידי כך –מדין תפלה ' שתירצה הגמ

' ומסביר זאת עם גמ, נפטרים אנו בדין מכל המצוות
דגלות ועניות מעבירין את ", :)שם מא(אחרת שלמדנו 

, למאי נפקא מינה' ושואלת הגמ" האדם על דעת קונו
 שאמנם גלות ועניות –" עי רחמילמב: "ומתרצת

והיינו שאין נענשים בדין אם לא , פוטרים מכל המצוות
קיימו המצוות שהרי בטבע דקדוקי עניות וגלות מעביר 

  .אלא שחייבין על שלא התפללו על זה, על דעת קונו
שכיון שאנחנו בגלות ,  נמצא לפי זה–א "ומסיים החיד

יב אותנו רק  אין יכולים לחי–שמעבירה על דעת קונו 
ועל זה בא רב ששת להוסיף שמשחרב בית , בתפלה

 ושכור פטור מן –המקדש נקראים אנחנו שכורים 
אם כן שוב אין יכולים לחייב אותנו על שום , התפלה

  .ח"ד ודפח"מצוה שלא קיימנו עכ
 דברי –) ד, אדר מאמר ז (הבני יששכר –ובזה מסביר 

רויה " י המןותוציאינו לרויה בימ.) "מגילה יא(ל "חז
והיא שעמדה לאבותינו .) שבת לב(פירושו שכרות 

 שהיה -בימים ההם שנידונו כשכורים הפטורים מהכל 
 –אז בזמן הגלות שבין בית המקדש הראשון לשני 

ועל זה היה , והגלות הרי פוטר את הכל חוץ מהתפלה
  .ל"להם פטור מדין שכורים וכנ

תי על ידי כמו שאנו רואים במיתת וש, וזהו שגרם הנס
וכן כשבאה אסתר לבית , שהמלך אחשוורוש נשתכר

י היין נתעוררו " וע–" כטוב לב המלך ביין"המלך כתיב 
  .זכויות לישראל ובטלו הגזירות

, ל"זהו ענין השתיה בפוריא שתקנו חז: ש"ומוסיף הבני
לאות ולזיכרון שדין השכרות היא שעמדה לאבותינו 

ובזה , רה הקשהבזמן ההוא להיות ניצולים מן הגזי
 מעוררים אנו –שאנו שותים ומתבסמים ביום הפורים 

הזכות שגם אנו בגלות המר הזה נצא במהרה בימינו 
  .       ר"לחירות אכי

:) מגילה ז(ל "בעצם ענין השתיה ביומי דפוריא אמרו ז
בספר . 'מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו

: דבר נפלאהביא ) פורים אות ה (שיח שרפי קודש
ל היה שונא שכרות " זצם"החידושי הריק "הרה

בעת ' הדעת'מכיון שמאבד האדם את , בתכלית השנאה
רבי ח "פעם אחת ביום הפורים בא אליו הרה. השכרות

ואמר לו מרן , מבוסם קצת, ל מלאדז" זצחיים איטשע
ואמר הלא " הע חיים איטשע שיכור"בלשון קדשו 

ל "והשיבו מרן זצ, פוריאל חייב אינש לבסומי ב"אמרו ז
כלומר (שטייט מיחייב 'ס, שטייט דאך נישט חייב'ס

ועמיקו אז בהבנת . ק"עכלה) כתוב מיחייב ולא חייב
  .ד"תשובתו גדולי חקרי לב ולא מצאו עכ
שהמה לכאורה ' רבים וגדולים נתחבטו בדבריו הק

ראה רבינו  (קדמונינושהן אמנם מצינו ל, דברי פלא
שחילקו ) כי תצא'  וברוקח פר,ב"אביגדור פסק תס

משמע שבא לרמז , מדלא כתיב לאיבסומי אלא לבסומי
אבל חילוק בין , ש בדבריהם"שלא להשתכר ממש יעו
  .חייב למיחייב לא מצאנו

למען "' ו ב"הי) ן"בהגר (גרינבוים. הרב ברוך צידידי 
ראה יסוד (הנה מקובל בידינו , ד הדרוש"תירץ ע" דעת

שכל מקום ) צ ועוד"להלן מהחכוראה , ושורש העבודה
הכוונה עד בכדי מסירות " חייב"ל הלשון "שאמרו חז

שאמר החידושי הרים שאין זה אמור , ל"ובזה י, נפש
ובמילא אין " מיחייב"ולא " חייב"רק במקום שכתוב 

חיוב להשתכר ולמסור את הנפש עד בכדי איבוד הדעת 
  .ח"ודפח

הדברי על ק ב"ויש להוסיף לכך כמין חומר דברי הרה
  :    שנהג לומר בכל פורים בהאי לישנא, ל" זצחיים מצאנז
שלו היו נותנים לי כל חללי דעלמא לא הייתי , גלוי וידוע

אבל זקיני , שותה ומפסיד את מוחי ודעתי הצלולה
ל "שבכל מקום שאמרו חז, ע היה אומר" זיהחכם צבי

כ חייבים למסור "וא, החיוב הוא במסירות נפש" חייב"
 – ואמר בהתלהבות דקדושה בקול גדול -, נו על זהנפשי

  ).שפע חיים(תנו לי לשתות ... נו
  .ק"ח לא חילק בין חייב למיחייב ודו"ל שהד"כ י"וא
  

  

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

   הפרי יצחק-רבי יצחק בלאזר 
  מכתב ידו  ]   ז" תרס–ז "תקצ[

  בדבר השכרות בפורים

 אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד ,ב"במגילה ז ע
 - לאבסומי"י " ופרש,ן לברוך מרדכידלא ידע בין ארור המ

שרבה ורבי '  ובהמשך הדברים מספרת הגמ,"להשתכר ביין
 ,זירא ערכו יחדיו את סעודת פורים ובתוך הסעודה נשתכרו

זירא למחרת ביקש עליו ' ומתוך כך קם רבה ושחט את ר
   .רבה רחמים וקם לתחיה

ל יקבעו חיוב כזה "והפליאה גדולה איך יתכן שחכמינו ז
 הלא ,תקנו לכל אדם מישראל שיהא משתכר ביום פוריםוי

 והרבה קלקולים באו מן ,השכרות מידה מגונה היא למאד
מה מגונה ו ,השכרות כמו שאתה מוצא אצל נח ואצל לוט

 וכן גבי סוטה מה הן תוצאותיה של שתיית ,הענין הזה הוא
היו מעלין אותה לבית דין  "]א, ז[סיטה ביין כמו ששנינו 

 וכן ,"בירושלים ואומרים לה בתי הרבה יין עושההגדול ש
מצינו גבי חטא בעל פעור שהיו בנות מואב מפתות את 

 ואם כן מה טעם חייבו חכמים ,י שתיית יין"ישראל ע
   .להשתכר בפורים ומה תועלת יש בזה

 כיון שקבלו עליהם ישראל לעשות את ,אהרנביאור הענין ו
והימים  ",ושנהימי הפורים שעשו בימים ההם בכל שנה 

 הרי חובה עלינו ,"האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור
לעורר בנו מדי שנה בשנה את עיקר ויסוד ענין הפורים דימי 

 וכמו שאמרו , וכמו שאז קבלו התורה ברצון,אחשורוש
 כן עתה עלינו לקבל את התורה ברצון מתוך ,]ב, פח[בשבת 

ל אדם לצייר כ יש לכ" וא,נכונות לקיימה אף במסירות נפש
   .לעצמו כאילו הוא יוצא עתה ליהרג על קדושת השם

 ,חסדא ר"ח בר רב אשי א"אר "]א, מג[ואיתא בסנהדרין 
היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של יין כדי 

ב הביא דין זה "ג סנהדרין ה"ם פי" והרמב,"שתטרף דעתו
 כדי ,"ו עליו וישתכרתכדי שתטרף דע ",להלכה ופירש הענין

כ " וע,י שם"שלא ירגיש את צער היסורים של המיתה רש
ציוו חנמים ותיקנו לכל איש ישראל להשתכר בפורים עד 

 שזוהי ההכנה של היוצאים ,כדי אובדן הדעת והחושים
ליהרג כדי שיראה עצמו כמי שמוסר נפשו על קיום התורה 

   . והולך למות על קידוש השם בהכנה רבה,'ועבודת ה
זירא מתוך השכרות ' אר הענין ששחט רבה את רובזה מבו

 , כי האמוראים הגדולים הללו עסקו ברעיון זה,דפורים
וציירו במחשבתם כאילו הם יוצאים עתה ליהרג על קדושת 

 ומתוך כך עמדו וקיימו את מצות השכרות ועשו ,'שמו ית
ולזאת אמרו : הערת העורך. [בפועל מה שציירו במחשבה

שלא ישתו במידה ,  בשתיית היין'לחיים '-בכל השנה 
, מרובה שיגיעו עד מימוש המחשבה שיכולה להביא למות

  ]. אלא ישתו רק מעט שיוותרו בחיים

  הרב הלל מןעורך  

השכרות על פי אמות המידה 
  ...המוסריות

יום אחד בשנה הרשה לעצמו רבי נפתלי אמסטרדם 
רבי נפתלי היה . יום הפורים, לעשותו יוצא מן הכלל

 -ית יין עד דלא ידע בשתימבלה את יום הפורים 
 , השרידי אש-מספר תלמידו רבי יצחק יעקב וינברג 

ומתבל שתייתו בשיחות וסיפורים על רבו וחבריו 
  .הגדולים

הרבה בשבחם של , פעם אחת בין שתיה לשתיה
ישראל והשבחים שאמר ' תלמידיו הגדולים של ר

. שמחה זיסל חכם' ר.  למדן-יצחק ' ר: עליהם רבם
ישראל אמר עליו לא העלה כלל על ' רואילו מה ש

ומה אמר : מתוך בדיחות הדעת שאלתיו. לשונו
  ?הרבי עליך

וכי סבור : נפתלי נעץ בי שני עינים תמהות והפליט' ר
הרי ? אתה כי בפורים מותר להתלוצץ אף מאדם זקן

בושה מכסה פני בכך שגדולים הללו חשבו אותי 
יו כאחד מהם משום שעמדתי על ידם בשעת דרשות

אך מי , אמנם הם האירו לי פנים, של רבנו הגדול
כמוני יודע כי היתה זו רחמנות לאדם מועט כמוני 

  ...שלא הגיע אף לקרסוליהם
והרי שמך : המשכתי בעזות פנים פורימית ואמרתי

נפתלי לא ' ר? נפתלי מפורסם בכל העיר והסביבה' ר
שבטעות חושבים , הכל בשביל כבוד הרבי: כעס וענה

ואילו הפרסום שיש לי . ישראל' לתלמידו של ראותי 
הוא בעטיה של זוגתי הצנועה שאופה חלות 
מהודרות לכבוד שבת ומתוך כך באים לספר 

  ...והיא מספרת להם בשבחי, בשבחה
, עמד רבי נפתלי אמסטרדם מכסאו, עם רדת השמש

חג , רבותי: ואמר, כהרף עין פג יינו והיה לאדם אחר
תפכח משכרותנו ולהתפלל עלינו לה, הפורים עבר

מוטל עלינו גם . באימה וביראה תפילת ערבית
כדי להשלים את אשר , להגביר שקידתנו בתורה

  .החסרנו מסדר לימודנו הקבוע בגלל פורים
הסיט את העמוד למקום , לאחר תפילת מעריב

לימודו הקבוע ושקע בלימוד מעמיק כשכולו 
את עמדנו תקועים במקומנו ולא ידענו . התפעלות

  .נפשנו למראה הגדול הזה
לנו הנוכחים היה ברור מאין שאב תעצומות נפש 

 ... ישראל' מתורת המוסר של רבו רבמידה כה רבה 

 עורך הרב הלל מן
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