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 ענינא דיומא                   

 
                                     

 סממן כאל רק לא השמחה אל מתייחסת היהדות
 כמרכיב אלא, חיינו את להנעים האמור חיובי
 התורה שמירת. הרוחנית השלימות במסכת חשוב
 אם אלא, למושלמים נחשבים אינם המצוות וקיום

 אשר תחת: "נאמר כך על. לב שמחת מתוך נעשו כן
 מרוב לבב ובטוב בשמחה אלוקיך' ה את עבדת לא
 ).ז"מ, ח"כ דברים" (כל
 מלמדנו בשמחה' ה את לעבוד ניתן כיצד הסוד את
'). ב', ק תהלים" (בשמחה' ה את עבדו: "המלך דוד

 ולו עשנו הוא, אלוקים הוא' ה כי דעו? "כיצד
 שכולנו, העולם כמלך' בה האמונה הכרת". אנחנו
 .לשמחה המרשם היא, להשגחתו נתונים
 עזוב שהינו האדם מתחושת נובעת העצב סיבת
. עליה להישען שיוכל יציבה משענת לו באין, לנפשו
 שרשרת אלא אינו בעולמנו המתרחש שכל הסבור
 אומלל אין, מכוונים בלתי מקרים של פוסקת בלתי
 תחת הנעשה שכל ומאמין היודע, לעומתו. ממנו

' בה בוטח, קתמדוי פרטית בהשגחה נעשה השמש
 מניח ואינו מתייאש אינו ולעולם, אותו ייטוש שלא

 .עליו לשלוט לעצבות
 פרק הינה ובגורמיו פורים בנס התבוננות ואכן
 .האמונה בנושא והעמקה לימוד

 מצב היתה, אסתר במגילת המתוארת ההתרחשות
 להיוולד יכלה ולפיכך, ה"הקב מצד פנים הסתר של

 את ולאבד להרוג, להשמיד" של השטנית המזימה
 את מסתיר ה"שהקב סבור היה המן". היהודים כל
 .להם להתנכל לעצמו התיר ולפיכך, מעמו פניו

 הוא גם בא ישראל כלפי ה"הקב מצד הפנים הסתר
 לעומת מידה כנגד במידה ומכוון, פרטית בהשגחה

 התנהג ישראל עם כאשר. ישראל של התנהגותם
 ה"הקב להם גמל, רואה אינה מעלה של עין כאילו
 כאילו להתנהל לענייניהם בנותנו, מידה באותה
 .מושגחים אינם

 והם בעם גדולה התעוררות חלה הגזירה בעקבות
 בהם והעמיק חידש פורים נס. לב בכל' ה אל ייחלו
 לא כי לדעת ישראל למדו ממנו. האמונה הכרת את
 שבו מצידם הם ואף, ישראל שומר יישן ולא ינום

 התורה עם האמיצים קשריהם את וחיזקו
 .והמצוות

 של באופן היו, במגילה המתוארים המאורעות
 הכרת את העמיק זה קיצוני מהפך". הוא ונהפוך"

 כאמור שהיא, הביטחון תחושת את ונסך האמונה
 .השמחה אם
 עבודתנו במרכז ניצב, ההם הימים מאורעות לקח

 לריבוי המפתח והוא, אדר בחודש הרוחנית
 )ערכים( .זה שבחודש השמחה

 

 ת פוריםבענין שמח
  

א) כתב הרמב"ם (ריש הל' מגילה וחנוכה) וז"ל: הלכות 
מגילה וחנוכה יש בכללן שתי מצות עשה מדברי סופרים 
ואינן מן המנין, עכ"ל, והמבואר מדבריו שבכל הלכות פורים 
אין אלא מצוה אחת, והיינו מקרא מגילה, וכמש"כ שם פ"א 
ם ה"א: קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרי

 וכו'. עכ"ל.
וצ"ע למה לא החשיב למצוות בפנ"ע גם סעודה ומשלוח 
מנות ומתנות לאביונים, אלא רק מקרא מגילה בלבד. (וכבר 
עמד על זה הרא"ם בפירושו על הסמ"ג הלכות מגילה, 

 יעוי"ש).
ב) והנה בפמ"ג (סי' תרצב בא"א סק"א) העיר למה אין 

על משלוח  מברכין ברכת המצוות אלא על מקרא מגילה ולא
 מנות ומתנות לאביונים.

ותירץ הפמ"ג דהיינו משום דשמא לא ירצה חברו ועני 
ויסוד דבריו הוא במש"כ הרשב"א   לקבלם. עכת"ד.

בתשובות (ח"א סי' יח) וז"ל: אין מברכין על מצוה שאינה 
כולה ביד העושה, מפני שאפשר שלא יתרצה בה   תלויה

עניים והלואת חברו ונמצא מעשה מתבטל, כגון מתנות 
 הדלים ונתינת צדקה והענקה וכיוצא בהם. עכ"ל.

והעירו האחרונים שלכאורה אין דברי הפמ"ג מתיישבים 
אלא לדעת הפר"ח (סי' תרצה ס"ד) דהשולח מנות לרעהו 
והוא אינו רוצה לקבלם, לא יצא, אבל לדעת הרמ"א (שם) 
דמ"מ יצא, א"כ למה לא יברך, והרי המצוה אינה תלויה 

 ו.אלא ב
ג) והנראה בכל זה, דהנה כתיב באסתר (ט, כז): "קימו 
וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא 
יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם 

 בכל שנה ושנה".
ופירש האבן עזרא (שם, ל) וז"ל: והטעם, כי קיימו היהודים 

ואנחנו חייבים שלא על נפשם לשמוח בימי הפורים, וכו', 
וכ"כ האבן עזרא בזכריה (ח,   נשיג גבול ראשונים. עכ"ל.

אף  וקבלו על נפשם ימי הפורים לשמוח בהם יח): שקיימו
, רק הבנים הם חייבים לעשות על פי שלא ציוום הנביאים

מה שקבלו אבותם. עכ"ל. (וכ"כ הראב"ע בספרו יסוד מורא 
 סוף השער החמישי).

והמבואר בדבריו בפירוש המקראות, שהלכות שמחת פורים 
אינם תקנת נביאים או חכמים, אלא קבלה שקבלו ישראל 
על עצמם ועל זרעם לנהוג בה לדורות, ורק מכח זה הם 

 חייבים בה.
וכ"מ ברמב"ן בחיבורו משפט החרם, ומבואר בדבריו שם 

  שכל קבלת הרבים מחייבת אותם ואת זרעם מדין נדר.
פ"ז יתיישב מה שלא החשיב הרמב"ם למצוה אלא ד) ול

דהנה               מקרא מגילה בלבד, ולא שאר הלכות פורים.
עיקר שמחת פורים הרי נתבאר שאינה אלא קבלת הרבים 
ולא מצוה שתקנו חכמים, משא"כ מקרא מגילה הרי ודאי 
מצוה היא, כמפורש בגמ' שבועות (לט, א) שאמרו שם, מצות 

דש כגון מקרא מגילה, וכו', ע"כ. (וכ"מ בגמ' העתידות להתח
 מגילה יד, א ושם יט, ב, וע"ע שם ז, א).

וזהו שנקט הראב"ע דוקא שמחת פורים, שכונתו בזה 
לאפוקי מקרא מגילה שאינה מדין שמחת פורים אלא מדין 
פרסומי ניסא כמבואר בגמ' מגילה (ג, ב ובעו"מ), והרי מצוה 

, ודוקא כל שאר הלכות גמורה היא ולא רק קבלת הרבים
 הפורים שמדין שמחה הם, אינם אלא קבלת הרבים.

דהנה סעודה היא ודאי מדין שמחת פורים, דהא ילפינן לה 
מדכתיב (אסתר ט, כב) ימי משתה ושמחה, וכדאיתא בגמ' 
מגילה (ז, ב) סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי 

 חובתו, מאי טעמא ימי משתה ושמחה כתיב, ע"כ.
ף משלוח מנות ומתנות לאביונים הם מדין שמחת פורים, וא

כמש"כ הריטב"א במגילה (ז, א) וז"ל: בירושלמי (פ"א ה"ד) 
[אין מדקדקין במצות פורים] שכל הפושט ידו ליטול יתנו לו, 
לומר שנותנין לכל אדם ואין מדקדקין אם הוא עני וראוי 

ן שאין נתינה זו מדין צדקה גרידתא, אלא מדי ליתן לו,
עכ"ל. (וכ"מ  שמחה, שהרי אף לעשירים יש לשלוח מנות.

 ברמב"ן שם).
וכן מבואר ברמב"ם (הל' מגילה פ"ב הי"ז) וז"ל: מוטב 
לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח 

שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח  מנות לרעיו,
ל ויתומים ואלמנות וגרים. עכ"ל. ומשמע שכ לב עניים

 הענינים הללו מדין שמחה הם.
ה) ובזה גם תתיישב הערת הפמ"ג למה אין מברכין אלא על 
מקרא מגילה ולא על שאר הלכות פורים. דהנה לדעת רש"י 
(סוכה מד, א) והרמב"ם (פי"א מהל' ברכות הט"ז) שאין 
מברכין על המנהג, הרי ה"ה שאין לברך על קבלת הרבים, 

 וכמו שיתבאר.
נקט בטעם שאין מברכין על המנהג, דהוא  דהנה רש"י (שם)

משום שכל עיקר דין ברכה על מצוות דרבנן, אינו אלא 
משום שבכלל לא תסור הוו, (דאל"ה ליכא למימר וצונו), 
וכמבואר בגמ' שבת (כג, א), משא"כ מנהג דאינו בכלל לא 
תסור. עכת"ד. ולפ"ז ה"ה קבלת הרבים אין מקום לברך 

 אליקים פשקס שליט"א הגאון רבי
 ראש ישיבת גבעת שאול

 

 בגדר חיוב משתה ושמחה בפורים
 

התוס' מגילה ו' א', כתבו דיש שנוהגין לעשות ימי משתה ושמחה בי"ד ובט"ו       
ינם שוים אלא לענין  של אד"א, והק' התוס' שם שבגמ' משמע שאד"א ואד"ב א

הספד ותענית, ולפיכך הסיקו שא"צ לעשות משתה ושמחה באד"א, אמנם הר"ן 
שם פליג על התוס' ומסיק שראוי להרבות בסעודה בי"ד שבראשון, והרמ"א (סי' 
תרצ"ז) כתב י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאד"א ואין נוהגין כן, 

המחמירים ע"כ. ויל"ע בטעמא ומ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי 
 דפלוגתייהו.

והנה נתבאר במק"א (עי' עיטורי מגילה, ו א), דהא דאיסור הספד ותענית       
נוהג בשני האדרים ואילו מקרא מגילה אינו נוהג אלא באחד מהם, זהו משום 
דאיסור הספד הוא מדיני יום י"ד וט"ו באדר, ולכך אסור הספד בתרוייהו, שכן 

א שם אדר, ותרוייהו י"ד באדר מיקרו. משא"כ מקרא מגילה, לשניהם איכ
שאינו מחיובי היום אלא הוא חיובא דרמי אגברא לקרות את המגילה, וזמן 
קיום חיוב זה הוא בי"ד וט"ו, ועל כן אם קורא בא' מהן קריאה בזמנה מיקרי 

 ויצא יד"ח.
ן סברי דכי היכי ועפי"ז נראה לבאר פלוגתא דא נמי, דהי"מ שבתוס' וכן הר"      

דהאיסור הספד ותענית הוי מדיני היום די"ד וט"ו באדר, כך גם חיוב משתה 
ושמחה הוא מדיני היום, שהחיוב משתה ושמחה אף הוא נלמד מהכתוב "ימי 

 משתה ושמחה", ומכיון שכן נוהג החיוב בתרוייהו כמו האיסור הספד ותענית. 
וי חיובא דגברא כמו מקרא אמנם התוס' ס"ל דהחיוב משתה ושמחה ה      

מגילה, ושאני מהאיסור הספד ותענית דאיסורן הוא משום דהני יומי ימי שמחה 
הם. וכן חזינן גם מהא דאיסור הספד ותענית נוהג בין בי"ד ובין בט"ו, ואילו 
חיוב שמחה אינו נוהג כי אם לכל אחד ביומו, הפרזים בי"ד והמוקפין בט"ו, 

ותענית עיקרו משום שהימים הם ימי משתה והיינו משום דאיסור הספד 
ושמחה, ולכך הוא נוהג בשניהם, דתרוייהו ימי שמחה הם משא"כ החיוב לנהוג 
שמחה בפורים, אינו מחמת שהימים הם ימי שמחה, (שזה כשלעצמו אינו מחייב 
עשיית משתה ושמחה, כי אם אוסר בהספד ותענית), אלא הוא חיובא דרמי 

לנס, והאי חיובא ליכא אלא פעם אחת כמו במקרא  אגברא למיעבד שמחה זכר
מגילה, ומשו"ה ס"ל לתוס' שאינו נוהג כי אם בא' מב' החדשים כמו מקרא 

 מגילה. 
והנה הרי"ף במגילה כתב בשם הירושלמי, שאם חל פורים בשבת מאחרין       

את הסעודה ליום א', והנה אי נימא דהחיוב סעודה הוי מדיני יום י"ד, לכאו' 
ן שייך לקיים החיוב אחר זמנו, ומוכח גם מזה כמשנ"ת בשי' התוס', דהחיוב אי

משתה ושמתה אינו מדיני היום אלא הוא חיוב דרמי אגברא למיעבד משתה 
ושמחה זכר לנס, רק שזמנו הוא בי"ד וכשחל פורים בשבת יכול הוא להשלימו 

ה כי אם גם אח"כ. ולפי"ז נמצא שמהירושלמי מוכח שאין לחייב במשתה ושמח
פעם אחת, וכמו מקרא מגילה שאין חייבין בו בשניהם, וצ''ב שי' הי"מ שבתוס' 

 והר"ן דס"ל דאיכא חיוב משתה ושמחה בשניהם. 
ובביאור שיטתם נראה, שגם לדידהו חיוב השמחה יתירה דחייב איניש       

לבסומי בפוריא הוי חיובא דגברא ואינו מדיני היום כמו איסור הספד ותענית, 
וכמש"נ מד' הירושלמי, ואכן בחיוב זה אין מחויבין כי אם בא' מב' החדשים, 
אלא דס"ל לר"ן והי"מ שבתוס', דכיון די"ד וט"ו שבאדר ראשון איקרו ימי 
משתה ושמתה ואסורין בהספד מה"ט, לכך איכא בהו גם חיוב משתה ושמחה, 

משתה דהיום משתה ושמחה כפי שאוסר בהספד ותענית כך הוא גם מחייב ב
 ושמחה, ואכן אין זו השמחה היתירה האמורה בפורים גופיה.

ומדויק כן מל' הר"ן והרמ"א שכתבו להרבות בסעודה, והיינו להרבות יותר       
מכפי לימודו, אכן שמחה היתירה שנתחייבו בה בפורים, אינה נוהגת באד"א אף 

זו הוא שנאמר לדידהו, שאיהי מחיובי הגברא ולא מדיני היום, ועל חיוב שמחה 
 בירושלמי דמאחרין לעשותה ביום א'. 

והנה הר"ן במגילה שם כתב, דאף דחייבין במשתה ושמחה באד"א, מ"מ       
משלוח מנות אין חייבין בו רק באד"ב, וצ"ב מאי שנא והלא משלוח מנות הוא 
ג"כ מחמת חיוב השמחה, אמנם לפי המבואר א"ש דמשלוח מנות חיובו מחמת 

 האמורה בפורים, והאי חיובא ליכא כי אם באד"ב וכמשנ"ת.  השמחה יתירה
והנה הרמ''א (סי' תרצ"ו) כתב, י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד       

שבאדר ראשון, ומשמע מדבריו דרק בי"ד ולא בט"ו, וכ"כ הבית יוסף שם, וצ"ב 
וס' מ"ש מאיסור הספד ותענית דנוהג אף בט"ו באד"א, וכמש"כ בשו"ע שם, והת

באמת כתבו בשם י"מ דנוהגין לעשות ימי משתה ושמחה בי"ד ובט"ו, ודלא 
כרמ"א. וביותר תמוה ד' הפמ"ג שם שכתב, דאפילו המוקפין אין עושין את 
הסעודה באדר ראשון כי אם בי"ד ולא בט"ו, וצ"ע טעמא דמילתא דהא 

ר א' למוקפין עיקר חיוב השמחה הוי בט"ו ולא בי"ד, ואם חייבין הם גם באד
 אמאי יתחייבו בי"ד ולא בט"ו. 

ובביאור הד' נראה ע"פ משנ"ת, דהחיוב משתה ושמתה באד"א אינו מחמת       
חיוב שמחה יתירה האמור בפורים דחייב איניש לבסומי, דהאי חיובא אינו נוהג 
כי אם באדר שבו קורין את המגילה, וחיוב משתה ושמתה דאד"א הוא מחמת 

שמחה, דזה מחייבו בסעודה כפי שאוסרו בהספד שהיום הוא יום משתה ו
ותענית, ומעתה ס"ל לרמ"א דהני תרי יומי לא הוו זמנים בפנ"ע, אלא תרוייהו 
יחדיו הוו זמן שמחה, ואסורין בהספד ותענית וחייבין במשתה ושמחה, ומכיון 
שכן סגי בסעודה אחת לשניהם כדי לקיים את החיוב סעודה שמחמת הימי 

ם אין חילוק בזה בין פרזים למוקפין דלגבי הימי שמחה אינן משתה ושמחה, וג
חלוקים, וחילוקיהו אינו אלא לגבי החיובים דרמו על הגברא, דהפרזים חיובן 
בי"ד והמוקפין בט"ו, ולכך אמרינן דבאד"א כולן יעשו סעודה בי"ד שהוא 

 תחילת זמן ימי השמחה, ועולה לשני הימים כאחד.
 (עיטורי מגילה מגילה ו ע"ב)                                                                    

 

 א תסור.עליה משום שאינה בכלל ל
וגם הרמב"ם, דלאו מהאי טעמא הוא דס"ל דאין מברכין על 
המנהג, שהרי דעתו (בפ"א מהל' ממרים ה"ב) שגם המנהגות 
הן בכלל לא תסור, מ"מ כבר ביאר בשיטתו בחידושי מרן 
רי"ז הלוי על הרמב"ם (הל' ברכות שם) דס"ל דדין הוא 
שאין מברכין ברכת המצוות אלא על דבר שיש לו תורת 

צוה, משא"כ מנהג, שאף שהוא בכלל לא תסור מ"מ אינו מ
מצוה. עכת"ד. וא"כ ה"ה קבלת הרבים אין מקום לברך 

 עליה משום שאינה מצוה.
ואף לדעת תוס' (סוכה מד, ב ובעו"מ) שמברכין על המנהג, 
מ"מ י"ל דהכא גרע ממנהג, שהרי מבואר ברמב"ן הנ"ל 

ט שלא שייך שקבלת הרבים מחייבת מדין נדר, והרי זה פשו
 ברכת המצוות על קיום נדר.

 
 הרב ישראל מאיר בריסקמן 

 נתן פלדמן –צוף הוצאה לאור 
 

 ב כרך לאור ויצא הופיע
  של מספריו
 הגדול הגאון

 א"שליט בראנסדורפער משה רבי
 בותוותש שאלות למעשה הוראות

 המובחרות בחנויות להשיג



 

  

 סילוק הרע ע"י עשיית הטוב
 בעניני שמחת הפוריםו

...והנה בשבת זו קראו פרשת זכור, ומבואר בספרים דמחית 
עמלק אינו דוקא העם הזה, אלא דעמלק הוא הס"מ והסמל של 
הרע, ובאמת לא שייך ללחום עם הרע דא"א להורגו, אלא ההריגה 
הכי גדולה של הרע זה ע"י עשיית טוב, וכמו שאומרים בשם החפץ 

וך אי אפשר לקחת מקל ולגרש את חיים זצ"ל דכשהבית חש
החושך, אלא העצה היא להדליק אור וממילא כבר אין חושך, וכן 

 הרע זה חושך, ואיך מגרשים את הרע ע"י עשיית טוב.
אלא דעמלק זה דבר מיוחד, כיון שהם עם שכ"כ השתרשו ברע 
ועברו גבול הרע עד שאין להם תקוה, ורש"י (בפ' בשלח י"ז ט"ז) 

בע שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה מביא שהקב"ה נש
שמו של עמלק כולו, דכיון שכ"כ קלקלו והשתרשו ברע אין להם 
תקנה, ועד כדי כך שייך שאומה שלמה יגיעו למצב שמוכרחים 

 לסלקם מן העולם. 
אבל עיקר היסוד הוא שמסלקים הרע ע"י עשיית הטוב, אלא שיש 

להשפיע, דכל זמן אנשים שכ"כ השתרשו בחטא ומפריעים לטוב 
שיש השפעה של עמלק הס"מ שהם סמל הרע, אין השם והכסא 

 שלם, שזה פוגע גם שם ומשום כך צריך למחותם מהעולם. 
אמנם עדיין לא יצאנו בזה ידי חובתינו, משום שאנשים יכולים 
למחות את עמלק שלא מתוך שנאת הרע אלא מתוך הרע, כמו 

צדיקים, אבל האמת שרואים אנשים שהורגים ועושים עצמם כ
שזה הרע, משום שאוהבים להרוג ולהרוס רק שמתלבשים 

 באיצטלא של טוב. 
והנה כתוב במגילה שתיקנו לעשות הימים האלו שניצלו ….

מהאויבים, ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות 
לאביונים, והמפרשים ביארו טעם דכיון שנהנו מסעודתו של 

ע"י משתה ושמחה, אז אח"כ כשהקב"ה  אחשורוש ונכשלו בחטא
עזר וזכו להנצל מהגזירה, קבעו המצוה במשתה ושמחה, ותיקנו 
לשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, להרבות אהבה בין 
איש לרעהו. אמנם צ"ב מה השייכות בין זה לזה, למה משום 

 שניצולו מהגוים צריך להרבות אהבה בין איש לרעהו.
דכיון שניצולו מהמן שהי' מזרע עמלק, והרי אלא דהיסוד הוא 

כתוב מלחמה לה' בעמלק מדור דור, והמלחמה בעמלק אינה 
סתם מלחמה בין יהודים לגוים, ולהבדיל יש הרבה מלחמות בין 
שתי אומות אבל שניהם רע, אבל המלחמה בעמלק זה מלחמה 
כנגד הרע, שהם סמל הרע, וכשהיו ניסים, השמחה לא מתבטאת 

הרגו אותם, אלא העיקר צריך להיות בעשיית טוב, רק במה ש
שכלל ישראל מרבים אהבה ביניהם ומחפשים לשפר את המידות, 
דכל אחד משתדל להחדיר בתוכו רגש של אהבת הבריות ואהבת 
חברים, וחז"ל תיקנו לבטא הדבר בשמחה ומשתה ומשלוח מנות 

 איש לרעהו ומתנות לאביונים. 
ם להתחזק בתיקון המידות והנה דוקא בימים אלו שצריכי

להכניס בלב אהבה לאחרים, אז הרע מתגבר דכל המקודש 
מחבירו חרב מחבירו, וצריכים לדעת דבלי שיפור במידות א"א 
לזכות לתורה, ונראה להתחזק בימים מקודשים אלו בשיפור 

 המידות ואהבת חברים, וכשנתחזק בזה נזכה לסייעתא דשמיא.
 (ימלא פי תהלתך ח"ב, עיי"ש עוד הרחבת דברים)              

 מנהגי סעודת פורים
ויין  מצוה לשמוח בפורים ולהרבות בסעודה בבשר

כתב האלשיך במגילת כל אחד כפי אשר תשיג ידו. 
אסתר פרק ט' פסוק י"ט הטעם דכיון שהצום שצמו 

על כן  לכפר על עוונם בסעודת אחשורוש יהישראל ה
כאשר ראה ה' את עניים ויצילם מצרתם עשו 
לעומתו משתה תחת צום להודות לשם ה' אשר הפך 
להם טובה תחת רעה, וכ"כ הב"ח או"ח סימן תר"ע 
דעיקר הגזירה לפי שנהנו מסעודתו של אחשורוש 
וע"כ נגזר עליהם להרוג ולאבד את הגופים שנהנו 

סור וכשעשו תשובה עינו את ה של אימאכילה ושתי
לפיכך קבעו למשתה ויום טוב לזכר עיקר  נפשותם

 הנס.
דעת רוב הראשונים דסעודת פורים חובה הוא 
מדברי קבלה דאסתר מדברי קבלה הוא, וכן פסק 
הרמב"ם בפ"ב מהלכות מגילה הי"ד ובארחות חיים 
הלכות פורים סימן ל"ט, אבל דעת הר"ן דסעודת 

דאינה אלא מצוה דרבנן, וזה שכתוב פורים אפשר 
הוא רק לענין  "לעשות אותם ימי משתה ושמחה"

הספד ותענית אבל הסעודה הוא רק מדרבנן ולא 
מעיקר החיוב, ולהלכה נפסק בשו"ע סימן תרצ"ו 
ס"ז דלשמוח בפורים הוא מדברי קבלה שהוא 
כדברי תורה, וכן משמע במג"א (שם) ס"ק י"ד, וכ"כ 

ס"ק ב' לענין על הניסים בט"ז סימן תרצ"ו 
דבסעודת פורים אם לא אמר על הניסים מחזירים 
אותו דסעודת פורים יש לו חיוב כמו שבת ויו"ט 
דכתוב "ימי משתה ושמחה". [עי' מועדים וזמנים 

 ח"ב סימן ס'].

 סעודת פורים בלילה
ע"ב "אמר רבא סעודת  ף ז'מובא בגמ' מגילה ד

תו מאי טעמא פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חוב
, וכך נפסק בשו"ע סימן "ימי משתה ושמחה כתוב

סעודת פורים שעשאה בלילה לא "תרצ"ה סעיף א' 
יצא ידי חובה, ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת 

, בחידושי הריטב"א כתב "הא כתיבנא "בסעודה
לעיל שלא נצרכה אלא לילה של פורים שבו קורין 

ם מ"ולא את המגילה ואילו לילה של מוצאי פורי
יעבור" נפקא. אבל המאירי כתב ואם אכלה בלילה 
לא יצא יד"ח הן לילה שמחרתו יום הפורים והן 
לילה שעבר פורים. ומעירים האחרונים למה צריך 
פסוק שא"א לאכלה במוצאי פורים הרי כבר אינו 
פורים. וגם דברי הריטב"א צ"ע שלא הקשה אלא 

רים משום ולא יעבור תיפוק ליה שכבר אינו פו
במוצאי פורים, וכבר העיר זאת הגר"י כהן זצ"ל בס' 
 מקראי קודש על פורים בסימן נ"ג, עי"ש מה שתירץ.

בס' סדר היום כתב דכיון דעיקר הנס היה ביום ע"ז 
תקנו חז"ל סעודה ומשתה ביום דווקא, בשו"ת 
שואל ומשיב מהדורא תליתאי סימן פ"ג כתב שעל 

היהודים  זה דסעודת פורים נתקן בימים שנחו
מאויביהם והרי המלחמה היתה רק ביום ולא 
בלילה וא"כ בלילה אין זכר שבלילה נחו מאויביהם 
גם בימי המלחמה ע"כ תיקנו הסעודה ביום דוקא 

 שאז יש זכר לנס.
בשו"ת דברי יציב להאדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל 
חלק או"ח סימן רצ"ז כתב להסביר טעם אחר והוא 

' כ"ח "והימים האלה עפימש"כ במגילת אסתר ט
נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה" 
וכתב רש"י (שם) "משפחה ומשפחה מתאספין יחד 
ואוכלים ושותים יחד וכך קבלו עליהם שימי 
הפורים לא יעברו" [וכן מבואר בס' הפרדס לרש"י 
פורים סימן ל"א ששמחין בביתם ובבית חבריהם 

וז"ל "ויקבץ כל  בפורים], וכך מבואר בס' סדר היום
אנשי ביתו וחבריו על שלחן אחד כדרך המסיבה 
שמתאספים הרבה לעשות סעודה ומתוך כך מתרבה 
שמחה, אבל כשהאדם יושב יחידי אי אפשר לשמוח 
כראוי". ומשמע שיש חיוב לקיים סעודת פורים 
ברבים, וכך מבואר בס' לקט יושר עמוד קנ"ט שרבו 

ו בתוך הסעודה, בעל תרומת הדשן היה הולך לקרובי
וכן מובא בחידושי אנשי שם שעל גליון רי"ף דף ג', 
עי' אליהו רבא סימן שצ"ה ס"ק דק ובפמ"ג באשל 
אברהם ס"ק ה' ובנהג כצאן יוסף אות י"ד ובמשנ"ב 
סימן תרצ"ה ס"ק ט' בשם השלה"ק ובערוך השלחן 

 סימן תרצ"ו סעיף ג'.
ויש להביא סמוכין לזה מקריאת המגילה בגמ' 

חש לה להא דרב אסי לקרותה "ה דף ה' ע"א מגיל
, ונפסק להלכה בסימן תר"צ סי"ח, וכיון "בעשרה

דאיתקש זכירה לעשיה במגילה דף י"ז ע"א מקשינן 
ג"כ עשיה לזכירה דכיון שחיוב קריאת המגילה 
בעשרה כן הסעודה ג"כ ברבים, ולכן י"ל שזה הטעם 
שסעודת פורים בלילה לא יצא משום דבלילה אין 

האסף וכמש"כ בתענית י"ב ע"ב "מה אסיפת עת 
בלילה כל אחד בביתו ואינן "זקנים ביום", ופירש"י 

נאספין, ומשום כך כיון דחיוב סעודת פורים 
 באסיפה והתחברות לא יצא בלילה.

הטורי אבן במגילה ד"ז ע"ב כתב מדוע לא תקנו בעל 
בליל י"ד משתה ושמחה דלענין שמחת פורים 

נן כעין דאורייתא תקנו ולגבי אומרים כל דתקון רב
מצות שמחת יו"ט אין מצות שמחה נוהג מן התורה 
בליל יו"ט ראשון כמובא בגמ' סוכה דף מ"ח ולכן 
פורים ג"כ אע"ג דאינו נוהג אלא יום אחד דומה 

  הרה"ג אליקום דבורקס

 

 לעצרת דאין לילו בכלל שמחה מדאורייתא.
הקשה הטורי אבן במגילה ד"ז דכמו דאינו יוצא סעודת פורים בלילה 

שום דכתוב ימי משתה ושמחה א"כ היום טוב בפורים מתחיל רק מ
ביום, א"כ יהא הלילה מותר בהספד דהטעם דאסור להספיד בפורים 
משום דשמחה כתיב כמובא במגילה ה' ע"ב שמחה מלמד שאסור 
בתענית והרי שמחה אינה נוהגת אלא ביום דימי שמחה כתוב, ועוד 

היום טוב בפורים א"כ יהא הקשה הטורי אבן דאם הלילה אינה בכלל 
מותר בעשיית מלאכה, וקשה ממה שהוכיח בירושלמי מגילה פ"ב ה"ב 

הכותב "דפורים מותר בעשיית מלאכה מזה שכתוב במגילה דף י"ז ע"א 
ומוכח דפורים מותר בעשיית מלאכה  ",את המגילה אם כיון לבו יצא

שהוא דהרי מותר לכתוב את המגילה, ולכאורה מה הראיה אולי מדובר 
כותבה בלילה דהלילה אינו בכלל היו"ט אבל היום יהיה באמת אסור 
במלאכה, וא"כ מוכח דיום כולל גם את הלילה. בכתבי קהילות יעקב 
החדשים מגילה סימן קע"ט כתב לתרץ דבאמת "יום" כולל כל המעת 
לעת והלילה טפל ליום והיום הוא עיקר המעת לעת ואינו טפל ללילה 

ספד מלאכה שהיא איסור על כל רגע ורגע בפורים א"כ ולכן גבי איסור ה
גם הלילה בכלל האיסור, אבל לענין סעודה שמצותה לקבוע סעודה פעם 
אחת ביום ואין חיובו בכל רגע ורגע צריך שיקבע הסעודה ביום שהוא 
עיקר ועי"ז חשוב יום משתה אבל כשקובעו בלילה לא חשוב עי"ז כיום 

 משתה.
אסופת שמועות עניני פורים אות ד' מהגאון רבי  וכעין דבריו מובא בס'

גרשון אדלשטיין שליט"א דבאמת גם הלילה דפורים מכלל היו"ט הוא, 
אינו מפקיע את הלילה, וכמו  "ימי משתה ושמחה"אעפ"י שכתוב 

שמצינו גבי שבת דכתוב (שמות כ', ה') "זכור את יום השבת לקדשו ששת 
קיך לא תעשה כל מלאכה וגו'", ימים תעבוד ויום השביעי שבת לה' אלו

ובודאי שאיסור עשיית מלאכה בשבת נכלל גם הלילה ולא אומרים יום 
כתוב ולא לילה, וע"כ דאף דכתוב יום מ"מ כולל גם את היום וגם את 
הלילה ולכן אף בפורים שכתוב ימי מ"מ זה כולל גם את היום וגם את 

עודת פורים הלילה ולכן אסור בהספד ותענית, ומה שאמרו בגמ' ס
שאכלה בלילה לא יצא משום שכתוב ימי משתה ושמחה, נראה לפרש 
דהיינו דוקא לענין חיוב סעודה דכיון דהדין דאין לקבוע ב' סעודות 
בפורים אלא סעודה אחת בלבד דורשים מימי דהיום הוא העיקר וצריך 

 לקבוע סעודה דוקא ביום, אבל עיקר שמחה הוא אף בלילה.
 

 ל פוריםריבוי סעודה בלי
וכך משמע בב"ח דכתב ליישב את דברי הראבי"ה המובא במרדכי מגילה 
פ"א אות תשס"ז שצריך לנהוג בפורים כלילי שבת ויומו דומה לקריאה 
שכתוב והימים האלה נזכרים ונעשים ואין הקש למחצה והיינו לאכול ב' 

 מרן ראש הישיבה שליט"א
 רבינו בעל אילת השחר

 בקבוק ויסקי
מספרים כי תלמיד חכם חשוב ראש כולל ביקר גביר בפורים, 
גביר זה שמח לקראתו כמוצא שלל רב. בצאת ראש הכולל נתן לו 
הגביר בקבוק משקה חריף שערכו מאות שקלים. לא עברו שעות 

שאותו ראש כולל היה בחור שהתחפש כהוגן רבות והתברר 
והגביר שהכירו רק מרחוק טעה והאמין לזה. ומעתה תובע 
הגביר את עלבונו ובעיקר את בקבוק הויסקי שנלקח לבלי שוב, 

 מה הדין בזה

 דבר מועט
ידוע מה שכתב הרמ"א מי שהזיק את חברו מכח שמחת פורים 

ים שתויים זה פטור, והסברה לזה נראית כי כאשר מתקבצים אנש
עם זה ויודעים שאסור ועלולים ללכלך זה את זה בייו וכד', 
נחשב הדבר כמחילה וכאילו אמרו קרע את כסותי ויפטר. 
ומעתה גם גביר זה שפותח את שעריו לכל דכפין ויודע שנכנסים 

 יצורים שונים דינו כדין קרע כסותי ויפטר. 

 ממוני גבך
שחייב אותו רמאי להחזיר אכן מסתבר שאין הדברים כן, ומסתבר 

את הבקבוק משום אף כי מוחלים זה לזה על נזק בשוגג, כאן 
שהממון הגזול נמצא בעין, גם אם היה מעט שבמעט יש חובה 
להחזירו שהרי אדם מוחל על נזק אבל אין אדם מוחל על דבר 
שנגזל ממנו בערמה כל זמן שהוא קיים, ומתנה בטעות היא 

 ואינה מתנה. 

 צה"ל
אוהו לעבודת המלך כפי שמאיימים, ורוצה לקיים מצוות מי שכפ

משלוח מנות במאכלי הצבא, לתת לרעהו מנת קרב וכד'. האם 
מותר או שמא לא שהרי מפורסמים דברי הרמ"א באבן העזר סי' 
כ"ח שאוכל של אורח הרי הוא שלו והט"ז ובשו"ת מהרי"ט 
ת חולקים על זה, ומעתה אם נדון איש זה כאורח לא יוכל לת

משלוח מנות מאוכל שאינו שלו ולא יצא ידי חובה. אכן יש לצדד 
בזה שדין החייל כפועל אצל המלך ומאכלו שם הוא שכר פעולה 

 ומעתה זכה באוכל ויוכל לקיים בזה מצוות משלוח מנות. 

 ישיבה להבדיל
אמר לי רבנו הגדול מו"ר הגרח"פ שיינברג זצוק"ל כי לדעתו 

ה, ומשום שסובר הוא כי אוכל של צריך לבקש רשות מראש הישיב
ישיבה שייך לראש הישיבה אם התרומות ניתנות לראש הישיבה, 
ואמר לי כי בדרך הכלל הנתינה היא בד"כ עבורו. ומשום כך 
ראוי לבקש רשות לזכות במאכלים ואז לקיים בהם מצוות משלוח 
מנות. ודע כי מה שמשלמים ההורים לישיבה דמי שכר לימוד אין 

אותם לבעלים, ומעשה בישיבה אחת שהלווה מישהו זה הופך 
לחברו מעדן חלב באורחת ערב על מנת שיחזיר לו הלה למחרת 
שניצל, וחששתי לדין נשך אוכל. אמר לי רבנו הגדול זצ"ל שלדעתו 
כיוון שהאוכל לא שייך לבחורים אין כאן הלוואה ואין כאן רבית. 

 (אולי גזל). 

חקירות הלכתיות
 הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א

סעודות בפורים א' בלילה וא' ביום דומה לשבת. והקשה ע"ז 
כ מדברי הגמ' מגילה ד"ז שסעודת פורים שאכלה המרדכי ממש"

בלילה לא יצא ידי חובתו משמע שמספיק סעודה אחת ולא צריך 
אלא סעודה אחת ביום? וכתב הב"ח ליישב דאע"ג שאין יוצאין ידי 
חובה בסעודת הלילה מ"מ יש לאכול סעודה בלילה, ומביא ראי' 

ה, ומסיים לזה מגמ' מגילה ד"ז עיי"ש וא"כ מיושב שיטת הראבי"
בסו"ד דצריך לסעוד בלילה ועורכין שלחן וסועדין ומרבים קצת 
בסעודה זו לשם פורים ולמחר ביום סועדין סעודה חשובה. א"כ 
יוצא מדבריו דרק עיקר הסעודה צריך שיהיה ביום אבל ימי 
משתה ושמחה מדובר גם על הלילה. וכן משמע שכתב הרמ"א 

שובת מהר"י ברונא שאף בדרכי משה סימן תרצ"ה אות ב' בשם ת
בליל פורים חייבים לשמוח (עי' שו"ת בית שערים או"ח סימן 

תורת רפאל סימן קכ"ב שו"ת משנה שכיר או"ח סימן "ת וששע"ה 
 רל"א). 

 

 מנהג אכילת זרעונים בפורים
הרמ"א בסימן תרצ"ה ס"ב כתב "יש אומרים שיש לאכול מאכל 

וחבריו בבבל, ופירש  זרעונים בפורים זכר לזרעונים שאכלו דניאל
הלבוש שגם המגילה היה ג"כ ע"י דניאל שהוא התך לפי דברי 
חז"ל. ובמשנ"ב (שם) ס"ק י"ב כתב וגם אסתר אכלה זרעונין 
כדאמרו בפ"ק דמגילה עה"פ "וישנה לטוב" שהאכילה זרעונין. 
ובמשנ"ב ס"ק י"א כתב "ויאכל זאת בלילה הראשונה". מקור 

דבליל ם) שמביא בשם ארחות חיים לדברי המשנ"ב הוא הב"י (ש
אוכלים זרעונים זכר לזרעונים שהיו אוכלים בבית המלך.  פורים

ולכאורה למה אוכלים דווקא בלילה והרמ"א לא כתב שאוכלים 
בלילה רק המג"א הוסיף דהיינו בלילה. וכתב בליקוטי מהרי"ח 

"ח וכלבו כתבו בלילה מ"מ מדברי בארעניני פורים כתב דאף ד
 .דגם ביום יש לאכוללא כתב לילה משמע הרמ"א ש

 



 

ט יט וכב) ילת אסתר (חיוב השמחה בו נצטוינו בימי הפורים כמפורש במג
"לעשות אותם ימי משתה ושמחה", גדול יותר משאר החגים והמועדים, 

אמר רבא מיחייב איניש לבסומי וכמאמר חכמינו במסכת מגילה (ז' ע"ב) '
'. בהמשך מסופר שם על בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

קם רבה ושחט את  רבה ורבי זירא שעשו סעודת פורים ביחד, והתבסמו, ואז
רבי זירא. למחרת ימי הפורים ביקש רבה רחמים על רבי זירא והחייה אותו. 
כעבור שנה כשהגיעו שוב ימי הפורים אמר רבה לרבי זירא יבא אלי כבודו 
ונעשה שוב את נסעוד את סעודת פורים יחד, אמר לו רבי זירא לרבה איני 

ההתבסמות, כיון שלא רוצה להסתכן שוב שתשחט אותי תוך כדי הסעודה ו
בכל שעה ובכל יום מתרחש נס, ויכול להיות שאם אכן כך יקרה לא תוכל 

 להחיות אותי שוב. עד כאן דברי הגמרא בענין השתיה בפורים.
 

רש"י בגמרא שם   --  הדעות הסוברות שהחיוב 'לבסומי' הוא חיוב להשתכרר
א מפרש שלבסומי פירשו להשתכר ביין, וכך פירשו רוב מפרשי הגמר

הראשונים והאחרונים. וכך פסק הטור (או"ח ריש סימן תרצ"ה) שצריך 
להשתכר. השולחן ערוך מביא להלכה (שם ס"ב) את לשון הגמרא "חייב 
איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו'", אבל הוא לא כותב במפורש שצריך 
להשתכר. אך כך משמע מסתימת דבריו, וכך הבין גם הרמ"א שכתב "ויש 

ם דאין צריך להשתכר כל כך אלא ישתה יותר מלימודו וישן וכו'". אומרי
וברור שהרמ"א הבין שהשולחן ערוך סובר שצריך לשתות הרבה עד 
שישתכר ולא ידע להבדיל בן ארור המן לברוך מרדכי, ועל זה כתב הרמ"א 

 דאין צריך להשתכר עד כדי כך. 
הגי אשכנז: "ומצוה וכן פסק בספר המנהגים למהר"י טירנא מגדולי בעלי מנ

לשמוח ולשתות ולהשתכר מאד בפורים שלא יכיר בין ארור המן לברוך 
מרדכי". וכן כתב בעל סדר היום (סדר פורים עמ' ר"מ) שלפי רוב הפוסקים 
הסבר דברי הגמרא הם כפשוטם, שצריך להשתכר. ובסידור של רבי יעקב 

פ"ז סעודת מעמדין היעב"ץ שערי שמים (ח"ב, השער הי"ג שער הדגים, 
ז') כתב "שמעתי מאבי מורי הגאון ז"ל [ה'חכם -פורים ומשלוח מנות, אות ו'

צבי'] שהוא היה נוהג בבחרותו לקייים מצוה זו כמאמרה, שאין בדבר יוצא 
מידי פשוטו בענין המעשה וצפון בו סוד גנוז ליודעי חן, אך החלוש שמזיק 

ה ביינו ואין בו מדעת לו השכרות פשיטא שאינו מחויב בכך, [גם לא המשתט
קונו, ורבה דשחטיה לרבי זירא (שם), שאני דרב גובריה שהיה יכול 
להחיותו], וכו', ועל זה נאמר אחד המרבה ואחד הממעיט בלבד שיכוין לבו 

 לשמים (ברכות ה' ע"ב)".
גם בספר בינה לעיתים (ח"א דרוש א לשבת זכור) כתב שיש חיוב גמור 

פרטית ממצוות היום כפי הרמזים והסודות לבסומי בפוריא, והיא מצוה 
הנכללים בזה, והנמנע מלקיימה להיות הדבר מרוחק משכלו אין לו חלק 
בשארית ישראל בקבלת עול דברי רבותינו עליהם השלום, ע"כ. אמנם 
בהמשך דבריו הביא את דברי רבותינו הפוסקים שהסכימו להלכה שאין ראוי 

מההלכה את דעת רבא בגלל  להשתכר, ואת דברי רבינו אפרים שדחה
המעשה בו קם רבה ושחט את רבי זירא מחמת שכרותו, וביאר שם את דברי 
רבא באופן אחר "שלא יהיה בו כל כך מהקושי, וכו' שהחיוב האמיתי והנכון 
שיתבסם האדם ויעמיק עיונו בעומק הניסים שנעשו בו וכו' ולא יוכל להבחין 

עשה בברוך מרדכי במעלת גדולתו, ולתת איזה יתרון או הפרש בין הנס שנ
 לבין הנס שנעשה בארור המן אשר נתקלל והושפל עד עפר", עי"ש".  

 
יש להשתכר עד שיירדם ויישן ואז לא יידע בין ארור המן  ––דעת הרמב"ם  
הרמב"ם פוסק (פ"ב ממגילה הט"ו) "ושותה יין עד שישתכר   --  לברוך מרדכיי

גיד משנה (שם) והגהות וירדם בשכרות". וכמקור לדבריו הביאו המ
מיימוניות (אות ב') את דברי רבא ש"חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין 

בהגהות מיימוניות הוסיף את דברי הראב"יה (סי' תקסד) שהובאו  ארור המן לברוך מרדכי"
ובלחם משנה ציינו בפשיטות את דברי רבא לקמן שחיוב זה הוא למצוה ולא לעיכובא. 

בדברי הרמב"ם מבואר שאכן צריך לשתות  רי הרמב"ם.במלואם כמקור לדב
עד כדי שכרות שתביא אותו לידי הרדמות ושינה, ואותה שינה תביאהו לכך 
שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר אין להשתכר שכרות גדולה כל 
כך שיטעה בין ארור המן לברוך מרדכי מתוך שכרות, אלא די בכך שישתה 

וישתכר ויירדם מתוך שכרות, והשינה תביא אותו לידי כך  יותר מכדי לימודו
כך כתב שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. זו הפשטות בדברי הרמב"ם 

בהגהות על מקראי קודש (חנוכה ופורים סי' מ"ד הערה א') מהגאון הרב יוסף כהן נכד הגאון רבי פסח 
ההשתכרות אינה צריכה להיות להיות כל פראנק שכתב שלדעת הרמב"ם "צריך להשתכר", אלא שמדת 

כך מרובה עד שיבוא לידי עד דלא ידע מתוך השכרות אלא שירדם מתוך השכרות, ואז הוא במצב של 
"דלא ידע", והא דאמרו חייב אינש לבסומי עד דלא ידע, משום דכיון דההשתכרות מביאה לידי שינה 

 ע", עכ"ל.שאז לא ידע, הוי כאילו השכרות גורמת את ה"עד דלא יד
כתב  לבעל הכלי יקר, אמנם בעוללות אפרים (חלק ב' עמוד מ"ו מאמר ש"ט)

יותר מכדי  תהרמב''ם לא התירו רז''ל להשתכר כל כך, כי אם קצשלדעת 
, ע"כ. ובדבריו מבואר שהרמב"ם סובר כדעת לימודו, וכן כתב הכל בו

כלל,  האורחות חיים והכלבו [שהובאו בהמשך בסמוך] שאין צריך להשתכר
אלא די בכך שישתה קצת יותר מלימודו, ויירדם. אבל דבריו דחוקים שהרי 
הארחות והכלבו כתבו במפורש שאין להשתכר אלא שיתה קצת יותר 
מלימודו, ובלשון הרמב"ם נאמר פעמיים 'שישתכר וירדם בשכר', וברור 
שמצב זה נקרא לדעת הרמב"ם שכרות, אלא ששכרות זו לא תהיה גדולה כל 

[וראה בנימוקי יוסף על מסכת ודי בכך שתביאהו לידי הרדמות ושינה, כמבואר. כך, 
מגילה ז' ע"ב (מהדורת הרב בלוי) שנראה שלמד בדעת הרמב"ם שצריך רק להראות עצמו כאילו אינו 

 יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, ולא שישתכר ממש].   
שת המחילה] הפריז על המידה [אחר בק (סימן תרצ"ה סעי' ב')ובערוך השולחן 

וכתב שהרמב"ם סובר כדעת רבינו אפרים שדברי רבא ש"חייב איניש לבסומי 
עד דלא ידע" לא נפסקו להלכה, ולכן הביאה הגמרא את המעשה שרבה 
שחט את רבי זירא, לומר שדים זה ש"חייב איניש" אינו להלכה, וז"ל: אינו 

משונה עד דלא וכו', לימא מובן לפי זה למה היה לה לש"ס לומר בלשון 
חייב לבסומי עד שירדם. ולכן יותר נראה דאין כוונת הרמב"ם לפרש הגמרא 
כן, אלא שדחה מאמר זה מהלכה, כמו שכתב הר"ן בשם רבינו אפרים שכיון 

 שמבואר בגמרא שאירע סיבה ע"י זה, עי"ש, נדחה זה מהלכה", עכ"ל.
"ושותה יין עד שישתכר  דברי הערוך השולחן דחוקים בלשון הרמב"ם שכתב

ויירדם בשכרות", ומפורש בדבריו שצריך להשתכר. וכמו כן דבריו נסתרים 
מדברי המגיד משנה וההגהות מימוניות שהבאנו לעיל, שהביאו כמקור לדעת 
הרמב"ם את דברי רבא שחייב איניש לבסומי, וברור שלדעתם הרמב"ם פסק 

 את דברי רבא להלכה.
"ה סעיף א') "ויש אומרים דאין צריך להשתכר הרמ"א שכתב (שם סי' תרצ

כל כך אלא ישתה יותר מלימודו וישן וכו'". ומשמע שפסק כרמב"ם שעד 
דלא ידע יתקיים ע"י שינתו. ומבואר בדבריו שלמד בדעת הרמב"ם שדי בכך 

וכ"כ הגרצ"פ פראנק שישתה יותר מלימודו, וכדעת הראשונים שהובאו להלן.  
יעויין בהגהות על המקראי קודש (שם הערה א') להגאון  אמנםםורים סי' מ"ד) במקראי קודש (חנוכה ופ

רבי יוסף כהן, שכתב דמשמע דהרמ"א פליג על הרמב"ם, וז"ל "לכאורה לפי זה דברי הרמ"א כתובים 
כבר ברמב"ם ומדוע הביא זאת בשם מהרי"ל. אבל באמת לא קשה מידי, דהרמ"א הוסיף "דאין צריך 

יותר מלמודו, שעל ידי זה ירדם, אבל להרמב"ם "צריך להשתכר", אלא שמדת להשתכר" ודי בשתיה 
ההשתכרות אינה צריכה להיות להיות כל כך מרובה עד שיבוא לידי עד דלא ידע מתוך השכרות אלא 
שירדם מתוך השכרות, ואז הוא במצב של "דלא ידע", עכ"ל. אמנם יש לדחות ראייתו, מהא דהביא 

בשם הרמב"ם דהרי ידוע שציוני המקורות שברמ"א (המודפסים בסוגריים  הרמ"א בשם מהרי"ל, ולא
בסוף ההגהות) לא נכתבו ע"י הרמ"א עצמו, אלא ע"י מדפיסים מאוחרים (וכמבואר בשדי חמד (כללי 
הפוסקים סימן י"ד, כללי הרמ"א סק"ד) בשם החיד"א ושאר פוסקים). אמנם אחר ההתבוננות בדברי 

ן וכ ,ור המןרשן ולא ידע בין אוישישתכר דרצה לומר ומהרי"ב כתב "הרמ"א בדרכי משה שכתב 
ובסוף דבריו הביא מהמהרי"ל דין אחר לגמרי, שהמהרי"ל היה לובש בגדי שבת ", במיימונימשמע 

בפורים. משמע בפירוש שמקור דברי הרמ"א הוא מהרי"ב והרמב"ם. ומה שהזכיר כמקור את דברי 

  ז. רוזנשטיין  הרב 
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 הופיע

 דוד יד
 מסכתות על
 וסוטה נזיר יםנדר

 ל"זצ זינצהיים דוד רבי להגאון
 עם המחבר י"מכת לראשונה ל"יו

 וציונים מקורות

רי הרמב"ם לא הוזכר כלל הענין של "עד דלא ידע", והמהרי"ב י"ל שכוונתו לומר שבדבהמהרי"ב, 
[המהר"י ברונא]  הוא זה שכותב להדיא שצריך להשתכר ולישון, והשינה תביא אותו למצב של עד 
דלא ידע, וכדבריו פוסק הרמ"א וכך משמע ברמב"ם, אף שהוא כאמור לא הזכיר כלל בדבריו את 

 רוך מרדכי.הענין של עד דלא ידע בין ארור המן לב
[ובספר מחיר ייין לרמ"א הביא שלושה ביאורים בענין "חייב איניש 
לבסומי" בדרך דרש. ובביאור השלישי שיש להשתכר כל כך עד שיהיה 
שיכור כלוט, ובכך ירויח שאם יעבור על עבירות ייעשו הדברים מתוך אונס 

 גמור, עי"ש]
 

רבי אהרן   --  השתכררדעת הראשונים שהחיוב הוא לשתות יותר מהרגלו ולא לל
(הל' מגילה ופורים אות ל"ח) והכל בו (סי' מלוניל בספרו אורחות חיים 

אין לפרש את דברי הגמרא כפשוטם שצריך להשתכר, מפני שמ"ה) כותבים 
שהשכרות היא איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו, כי הוא מביא 

כוונת . ולכן כתבו שלדברים הגרועים ביותר, גילוי עריות ושפיכות דמים וכו'
כדי  ,מעט ממה שהוא רגיליותר מ ותשתצריך כלך אדם לשהגמרא לומר 

דבר על לבם וזו היא לנחם אותם ולו ,האביוניםאת שירבה לשמוח ולשמח 
. שיטה זו הובאה בבית יוסף ובדרכי משה הארוך (שם סי' השמחה השלמה

 תרצ"ה). 
חובה להשתכר, לדעתו  גם בנימוקי יוסף על מסכת מגילה (שם) כתב שאין

החיוב הוא לומר מילי דבדיחותא עד שיחשבו שהוא אינו יודע להבחין בין 
ארור המן לברוך מרדכי. וה לשונו  "אין הכוונה להשתגע ולהמשך אחר 
קלות ראש ושחוק, שאין זו שמחה אלא הוללות, ולא תיקנו אלא למימר 

 מילי דבדיחותא עד דסברי אינשי דלא ידע". 
שכתב לגבי הא דאיתא  (בבא מציעא כ"ג ע"ב)יו מצינו במהרש"א כעין דבר

בגמרא שם דבהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו, במסכתא בפוריא 
ואושפיזא, ובהסבר פוריא מצינו ביאורים ברש"י ובתוס'. והמהרש"א מבאר 
שהכוונה לפורים, דתלמיד חכם יכול להעמיד פנים של שיכור שאינו יודע 

ור המן לברוך מרדכי, אף שבאמת אינו מבוסם כל כך. כלומר גם בין אר
לדבריו צריך התלמיד חכם לעשות את עצמו כאילו אינו יודע בין ארור המן 

 לברוך מרדכי, ולא להגיע באמת למצב זה.
וכבר בספר הראבי"ה (ח"ב מסכת מגילה סי' תקס"ד) מקדמוני הראשונים 

ו רק למצוה [לכתחילה] ואינו כתב שאף שיש ענין להשתכר, דין זה אינ
 לעיכוב. דברי הראבי"ה הובאו ע"י הראשונים גדולי בעלי מנהגי אשכנז

אמר לי " )סימן קלאוביניהם בספר מנהגי רבי מורינו שלום מנוישטט (
שמה שכתוב שיש להשתכר עד [הראבי"ה] מהר"ש ז"ל שכתוב באבי העזרי 

למצוה, אבל אם ירצה יכול  שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, זהו דווקא
שאלתי את נאמר " )הלכות פורים ,מהרי"ל (מנהגיםוב ."לשתות שלא ישתכר

פי מהר"י סג"ל אם כן צריך להשתכר ביותר, והשיב אלי דהכי פי' דברוך 
בשוה. ובקל ישתכר אדם דטועה  טריאמרדכי וארור המן הם עולין בגימ

ר מהר"ש שכתב באבי העזרי לכוון מניינם, ואמר שכן הוא בספר אגודה. ואמ
[פירוש זה שהחיוב הוא לשתות עד . "דוקא מצוה לבסומי ולא חיובא

שיטעה בכך שלא ידע שהגימטריא של 'ארור המן' ו'ברוך מרדכי' שווה 
  )רבינו ירוחם תולדות אדם וחוה נתיב י חלק א דף סב טור גנכתב גם ב

שכתב את  ורים פעל ספר אבודרהם התיחסות ארוכה לדעות הללו הובאה ב
הדעת השונות, ובסוף דבריו הסביר את דעת הסוברים שיש להשתכר, ויישב 

ש מפרשים עד שיתחלף לו המן במרדכי ומרדכי את דעתם. וזה לשונו "י
ברוך מרדכי. ור"ל [גימטריא] בהמן. ויש מפרשים כי ארור המן עולה למנין 

יני שפיוט היה עד שלא ידע לכוין החשבון, ובעל המנהגות כתב ונראה בע
שעל הבית האחד עונין ארור המן ועל הבית האחר עונין ברוך מרדכי וצריך 
צילותא שפעמים שאין אדם מתכוין וטועה. והרב ר' יצחק עשה פייט 
בדוגמא זו. או שמא מפני שלא היו רגילין לשתות יין כדאמרינן בירושלמי 

רישיה מדפסחא (פסחים פ"י) רבי יונה שתי ארבע כסי בלילי פסחא וחזיק 
יהודה ב"ר אלעאי שתי ארבע כסי וחזיק רישיה עד בי חגא  ביועד עצרתא. ר

אבל אנחנו שרגילין בו ואין אנו  ,ועל כן היו מתבסמין ומרגישין במעט יין
 ע"כ.  ,משתכרין מהרה אין לשתות יין כל כך

ואם תאמר האיך חייבו חכמים להשתכר בפורים והלא האבודרהם ממשיך "
מות בתורה מזכיר שהוא מכשול גדול השכרות כמו נח ולוט. ויש בכמה מקו

לומר מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה כי 
בתחלה נטרדה ושתי מן המלכות על ידי משתה היין שנאמר (אסתר א, י) 
ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי וגו'. ובאה אסתר 

ידי משתה שנאמר (שם ב, יח) ויעש המלך משתה גדול לכל שריו תחתיה על 
ועבדיו את משתה אסתר וגו'. וכן ענין המן ומפלתו על ידי משתה היין היה. 
ולכן חייבו להשתכר בפורים מפני שבא הנס בעבור משתה היין שעשתה 

עד כאן לשונו של . "אסתר ועתה יהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין
 האבודרהם.

  
השו"ע שצריך להשתכר, ודעת רמ"א שישתה יותר  דעת -סקנא להלכה המ

השו"ע כאמור סתם דבריו והעתיק את לשון הגמרא "חייב איניש    --מהרגלו 
לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", ומסתימת מדבריו משמע  

  שצריך להשתכר ממש, וכדעת הטור.  
, ודי בכך שישתה יותר והרמ"א כאמור פוסק שאין צריך להשתכר ממש

 . מלימודו, וכעין דעת הראשונים הנ"ל, וכך למד בדעת הרמב"ם, וכנ"ל
הפרי חדש מחכמי הספרדים, אף שבתחילת דבריו חלק על רבינו אפרים, 
וסבר שמעיקר הדין צריך להשתכר, כתב בסוף דבריו כתב "ומיהו עתה 

ושלא לשתות שהדורות מקולקלים, ראוי לתפוס סברת רבינו אפרים ז"ל, 
אלא מעט קט יותר ממה שמורגל ביום טוב, ובזה יוצא ידי חובתו, כיון 
שכוונתו לשמים כדי שלא להכשל ח"ו בשום מקרה רע, וישא ברכה מאת 

 ה'". 
מוסיף ביאור לכך שחייבו לשתות יין בפורים,  ל') '(סימן קנ"ה סעיהחיי אדם 

, ולפחות לשתות יותר שכיון שכל הנס היה על די יין חייבו חכמים להשתכר
מהרגלו כדי לזכור הנס הגדול. והוסיף שאם הוא מרגיש בעצמו שהוא יכול 
להכשל מלקיים מצוה כלשהי, כגון נטילת ידים, ברכות, ברכת המזון, מנחה, 
או מעריב וכדומה, או אולי הוא יתמכר להתנהגות קלת דעת, בכהאי גוונא 

ב'  'הובאו בביאור הלכה סימן תרצ"ה סעי (דבריוטוב יותר שיתנזר משתיה מרובה וכו' 
 ד"ה עד).

 
שיטת רבינו אפרים מהראשונים שאין הלכה כדברי רבא    --דעה נוספת  

הביא את שיטת רבינו אפרים  הבית יוסףף  - ש'חייב איניש לבסומי''
מהראשונים שהובאה בר"ן, שהגמרא הביאה בכוונה בסמיכות ל'חייב איניש 

סעודת פורים ושחט את רבי זירא לומר לבסומי' את מעשה שקם רבה ב
שחיוב זה נדחה מההלכה ואין צריך לשתות לשוכרה בפורים. הר"ן אינו 
מבאר האם לדעת רבינו אפרים יש חיוב לשתות אך אסור להשתכר, או 

 שאסור כלל לשתות. 
דעה זו הובאה גם במאירי (מגילה ז' ע"ב), והוא כתב במפורש שלדעת רבינו 

חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה וז"ל: " אפרים אין להשתכר
ומ"מ אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית  ,ובשתיה עד שלא יחסר שום דבר

שטות אלא  עצמנו מתוך השמחה שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל
בשמחה של תענוג שנגיע מתוכה לאהבת השם והודאה על הנסים שעשה 

בין ארור המן לברוך מרדכי כבר פירשו ומה שאמר כאן עד דלא ידע  .לנו
קם רבא שחטיה לרבי זירא נדחו כל  קצת גאונים שממה שהזכיר אחריו

ולענין ביאור מיהא זה שאמרו בין ארור המן וכו' הוא ממה . אותם הדברים
שאמרו בתלמוד המערב שצריך לומר אחר מקרא מגלה ארור המן ברוך 

ואמר  .ה זכור לטובנלומר חרבו וכן שצריך ,מרדכי ברוכה אסתר ארורה זרש

 אב"ד ירושלים - יוסף חיים זוננפלדרבי 
 ]   מכתביו  ב"רצת - ט[תר"

 ב' תרצ"בליום פטירתו י"ט אדר 
 

 המצוה לשם הפורים תשמחב כוונה בדין
 
 סעודתהכוונה ב עניןש כתבדים [תרצה, ד] מגרי פה

על זה לשם מצוה, לשם  כוונה ריךצד 'אפשר' פורים
תב כ ]אדים [משבצות זהב, מגרי ובפסעודת פורים. 

בדין  ה"תע' ובסי ,כוונה צריךד ומרלש י פורים סעודתד
ש ילשם מצה,  איכוון לאש ףא יצאממנה  שנהנה הצמ
 ,סעודה דייל ע שנעשה הנס לזכר עיקר סעודהד ומרל
 .כוונה בעי ךכול

אם להלכה צריך לכוון בסעודת  ויש להקשות בדבריו
 הפורים לשם סעודת פורים או לאו. 

 ,הפורים ביום סעודה שעושה מיהוא ד דפשיטא ונראה
 ג"הפמ דכוונת ואפשר ,ויצא היום לכבוד כוונתו בסתמא

, יצא דלא אמר ז"וע ,רצה שלא באופן לולאכ אנסוהו אם
 אם כי נתקנה אל פורים דסעודת בפסח, למצהולא דמי 
 יודע שאינו ארץהם בע דהכוונה לומר ואפשר ,לשמחה
 בכל שרגיל כדרך ואוכל ,בפורים סעודה לולאכ שצריך

 יצא שלא אפשר ובזה ,מצוה שזה כלל יודע ואינו ,יום
 .היום לכבודהיא  שהמצוה שידע שצריךכיון 
 זט"ב מ"וכ ]ו"פ ב"י שער[ העבודה ושורש יסוד' סוב
 שאוכל פת של הראשונה שבסעודה תבוכ ]ב ,תרצו[

 עוד כ"אח לאכול שדעתו פ"אע ובתוחדי י יוצא בפורים
 ,ויין בבשר מצותה פורים שסעודת פ"ואע ,גדולה סעודה

 דכל ,מנחה אחרי זו מצוה לקיים ויכול מעכב זה אין מ"מ
 .ושמחה במשתה מצוה יש יוםה

 שאוכל אדם בכל ה"דה ל"י רה לפי המתבארלכאואך 
 ,יום בכל שאוכל כדרך ,רגילה בוקר ארוחת בפורים

לאחר מכן סעודת  לאכל ודעתו מצוה כוונת שום בלא
פורים גדולה לכבוד היום, ואחר כך נמלך ורצה לצאת 
ידי חובת סעודהנ במה שאכל בפת שחרית, לא יצא, 

 כוין כלל לכבוד סעודת פורים. שלא נת
אף ידי  שחרית בסעודת לצאת לכוין הוא הנכוןועל כן 

 חובת סעודת הפורים. 

 הרב הלל מןעורך  

אלא  ,שחייב להתבשם עד שלא ידע בבירור מה יאמר
  , עכ"ל המאירי.שכבר נדחית לדעתינו כמו שביארנו

והב"ח כתב שאף לדעת רבינו אפרים צריך לשתות הרבה 
מלימודו שייטב לבו במשתה ויהא שתוי או אפילו שיכור 

ה דעתו שאינו יכול לדבר לפני המלך, אבל יקפיד שתהי
 עליו, ולא יגיע למצב של איבוד הדעת. 

אך כאמור בדברי השו"ע והרמ"א נפסק להלכה החיוב 
 'לבסומי' בפורים וברור שחלקו על רבינו אפרים.

 
השל"ה ויסוד ושורש העבודה  -חידוש האחרונים 

בשל"ה    --  האוסרים להשתכר בפורים, ביסום אינו שכרות
וה, אות ה'])  (תורה שבכתב שובבי"ם ת"ת [פרשת תצצ

גדול אינו נקרא בסומי, רק מבוסם נקרא מי  הההשכרות  ""
שאינו שיכור כל כך. על כן אני אומר שאדרבא באמרם זה  

ש  ייכר כל כך, רק חייב איננתתהזהירנו באזהרה שלא נשש
לישאר מבוסם, רק רשאי להיות שכור היינו כשלא ידע בין  

, וזהו דבר בלתי אפשר כמו  לברוך מרדכיי  ארור המןן
שיתי, ממילא יהיה קיים הדבר שמחויב לישאר  שהקק

", עכ"ל.  ק היטבב""מבוסם, כי התנאי בטל והחיוב קיום, ודוו
כדברי השל"ה כתב גם האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור  
בהסכמתו לספר פסקי תשובה לרבי אברהם פיוטרקובסקי,  
בשם החדושי הרי"ם שיש חילוק בין שכרות לבסומי,  

  וכתב שאין חובה להשתכר..
ז כתב בספר יסוד ושורש העבודה (שער י"ב פרק ז') כעי"

חכמי הגמרא בלשונם הצח  ווהנה דקדקבאריכות, וז"ל: 
והקדוש ואמרו לבסומי ולא אמרו חייב אינש להשתכר 

בטור סי' תרצ"ה  ת יוסףהבי כתבשו הוא כמ ךא .בפורים
בשם רבינו אפרים וא"ת וז"ל בקיצור חייב אינש לבסומי 

 ךשהשכרות איסור גמור הוא ואין לבפורים לא שישתכר 
 ,ותר מלמודו מעטה ישישת ךא ,ו כו'זעבירה גדולה מ

רך דל ז"ל בכוונת השתיה ביום זה ע י"וגם האר .עכ"ל
הסוד כתב באר היטיב בלשונו הקדוש ולא ישתכר אלא 

  .בסם כו'תי
שכל פשוט שאין כוונת  ל פיאת זאת יש להוכיח עזגם 

הנה כל בעל שכל  כי ,הגמרא הקדושה שישתכר חלילה
לעשות אותם ימי "במגילה  ה שאמרויודה ויכיר האמת במ

 ,ות בפוריםחשחייב אדם להיות שובע שמ "ה ושמחהתמש
כי אין טוב לאדם  ,ה על שמחת הוללות של רשותכוונאין ה
הרצון  ךא ,הובשמחה של מצ חלשמו י אםכ האלוקיםלפני 

בוראנו ו וביוצרנ חלשמו ,בזה הוא על שמחה של מצוה
נזכירה דודיו מיין שיש לנו  ,ה בוחשמננגילה ו ברך שמו,ית

כזה שעומד בתמידות למלט נפשנו מיד כל  וןאלוה ופטר
ומגודל שמחת לבו  ,העריצים המבקשים את נפשינו

במחשבתו הודאה  ןויתעלה ית ברך שמותו יתאלוקוב
על הנסים הגדולים והנפלאות  ברך שמועצומה לבוראנו ית

אך יש מבני אדם גם  ,זמן הזהבבימים ההם שעשה עמנו 
י איש יחד עשיר ואביון אשר ירבו עצבותם ולבם דוה נב

עליהם כל היום מחמת איזה דאגה וצער ואינם יכולים 
ה היין נוה ,שמחה של מצוה חלדחות הצער מלבותם לשמו

 נווכן כל משקה המשכר על כן חייבו ,ישמח לבב אנוש
ועל ידי זה  ,שקה המשכרחז"ל להיטיב לבו ביין ובכל מ

כדי שיוכל להכניס בלבו  ,ה מדעתוינה בלב איש ישחאגד
  .שמחה של מצוה הנ"ל

והנה אם האדם שותה משקים המשכרים מעט יותר 
הוא שמח וטוב לב וכל דאגותיו נשכחו  ,משיעור למודו

ובזה מקיים  ,כידוע חהממנו ושורה בלבו רק חדוה ושמ
תיה הראויה הנ"ל יכול וגם משיעור ש ,ימי משתה ושמחה

עד  ל כךבסם כתלקיים אזהרת הגמרא הקדושה שי ם כןג
תעיד על זה כששותה  ושכי הח ,דלא ידע בין ארור המן כו'

נכנס  ומעט יותר מכדי הרגלו ונכנס משקה המשכר בראש
רים מה שלא היה בהרגלו וטבעו ביין יצא סוד ומרבה ד

בדרך הטעות כי  וברוב דברים לא יחדל פשע ,מקודם
וממילא יוצאים מפיו דברים  ,ע יכול אז לטעות בדבריוטבה

 ,לטעות בין ארור המן לברוך מרדכי ם כןהפכיים ויכול ג
שרים כי יתן בכוס עינו לשתות יותר יאבל לא כן יתהלך במ

ל

 

  

 דיומא ענינא, פורים שמחת - צו
 הפסקה – שמיני
 וראה, נגעים ראיית - תזריע
 )ג יג( הנגע את הכהן
, החג קודם יום שלושים - מצורע
 דיומא ענינא
, בפסח קטניות - מות אחרי
 דיומא ענינא

 



   

 פוטו
 סטודיו

 'סעודת פורים'
 

ידועים דברי הב"ח על ההבדל שיש בין חנוכה לפורים. שימי החנוכה נקבעו 
לימי הודאה והלל ואילו ימי הפורים נקבעו לימי שמחה ומשתה. מפני שהגזרה 

ם שמד רוחני. ואילו בפורישזה בימי חנוכה הייתה 'להעבירם מחוקי רצונך' 
 גזירה השמדה על הגוף. שזו הגזרה הייתה 'להשמיד להרוג ולאבד' 

 
נקבעו ימי  שמד הרוחניהת לכן כשהיה נס וגברו בית חשמונאי ובטלה גזר
המן נקבעו ימי ההשמדה של החנוכה לימי הודאה והלל. וכאשר בטלה גזרת 

 הפורים לימי משתה ושמחה. 
 

ימי משתה  ,מאי טעמא .ינן לכםהגמ' בפסחים מביאה: 'הכל מודים בפורים דבע
'. ביום טוב ישנה אפשרות לקיים כולו לד' אבל בפורים מחוייבים 'ושמחה כתיב

 בשמחה שבאה על ידי משתה. 
 

יתרה מזה מצינו, שהגם שביום טוב שיש מצווה של אכילת בשר ושתיית יין 
משום מצוות השמחה ברגל. בכל זאת מי שרוצה להתענות רשאי. מה שאין כן 

ורים שאף שכתב הרמ"א שאין להתענות בפורים מלבד תענית חלום. כתב שם בפ
נראה לי שכוונתו דיתענה עד אחר מנחה ואחר כך שגם בתענית חלום 'המג"א 

 . 'יאכל
 

הביא משמו של מרן הגרי"ז הלוי זצ"ל לחלק בין יום טוב  'עמק ברכה'בספר 
כות לזה צריך לשתות לפורים. שביום טוב מהות החיוב הוא לשמוח בד' וכדי לז

 .יין שהוא מעורר לשמחה. מה שאין כן בפורים ששם גוף המצווה היא משתה
שתיית היין אינה רק מכשיר ואמצעי לשמחה אלא חיוב עצמי של שתיית שם 
 יין. 

 
נמצאנו למדים מדברי חז"ל עד כמה גדול עניינו של יום הפורים עד שאמרו: על 

כפורים' כמו יום הפורים. ובוודאי חובה יום הקדוש 'יום הכיפורים' שהוא '
עלינו להתבונן בעיצומו של יום זה לדעת 'על מה זה ולמה זה' כה גדולה מעלת 

 יום הפורים. 
 

המדרש באסתר רבה ז' י"ג מביא בפרוטרוט את השתלשלות העניינים שהחלו 
בסעודת אחשורוש בה נכשלו ישראל בעוונות חמורים. עד ש'באותה שעה אמר 

למה לי אומה זו. 'אשביתה מאנוש זכרם'. מייד אמר הקב"ה לשטן הבא הקב"ה 
 לי מגילה'. ואז נגזרה גזירת הכליה על אותו הדור.

 
כאשר נגזרה הגזירה 'להשמיד להרוג ולאבד' מביא המדרש שם: 'באותה שעה 
רץ אליהו זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם' לעורר אותם על הגזירה הנוראה 

 נהנו מסעודתו של אותו רשע. שנגזרה בגלל ש
 

המדרש מתאר שם את כל השתלשלות הדברים עד שבסופו של דבר רק בגלל 
שגזרת הכליה הייתה חתומה בטיט ולא בדם, ניתן היה לקרעה.  נמצאנו למדים 
איפה. כי יסוד נס הפורים הוא קריעת גזר דין של מעלה. במצבים ובתנאים 

 לה. וזה גופא היה נס הפורים.  מסויימים ניתן לקרוע גזר דין של מע
ידועים דברי הרמח"ל בספרו דרך ד' בשורש ימי החג והמועד שנקבעו לדורות 
שכותב שם: 'הוא סדר שסידרה החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן, ואור גדול 
שהאיר בזמן מן הזמנים. בשוב אותה תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור, מעין 

 ולדת התיקון ההוא  במי שקבלו'. האור הראשון. ותחודש ת
 

מבאר לנו הרמח"ל שאותו השפע שקבלו בני ישראל בזמן המועדות. ביציאת 
מצרים ובמתן תורה. וכן בימי החנוכה ובפורים. אותה ההשפעה חוזרת ונשנית 

 מידי שנה בשנה, בשוב מעגל השנה לימים אלו. 
 

אדר בערי הפרזים הוי אומר, שבימי הפורים האלו, בכל שנה ושנה, בי"ד ב
ובט"ו באדר בערים המוקפות חומה. חוזר אלינו מעין אותו אור שהאיר באותם 
הימים אז. ואותה ההשפעה הגדולה שהייתה אז והביאה לקריעת גזר דין של 

 מעלה היא חוזרת אלינו מידי שנה בימים אלו ממש. 
 

צון לכל, וכבר הביאו את דברי בעל ה'חידושי הרי"ם שכתב: 'פורים הוא זמן ר
שעת רעוא דרעוין, וכל אחד יכול לפעול אצל השי"ת שימלא כל משאלות ליבו 

 לטובה'. 
 

אלו דברים נוראים למי שמבין ושם על לב. אשר על כן כל מי שיש מוח בקדקודו, 
צריך לדעת איך לנצל ימים כאלו. ימים שהם מסוגלים לבקש ולקבל. למלא כל 

 כל הפושט יד נותנים לו'. משאלות לבנו לטובה. וכמו שאמרו: '
 

בקונטרס עניני חג הפסח לגאון רבי חנוך קרלנשטיין זצ"ל הביא את דברי 
החיד"א בפרושו להגדה של פסח וזה לשונו: 'אמר האר"י זצ"ל: דכל הניסים 
שנעשו לישראל וכו'. הינו דברוב  חסדיו יתברך, אז נבקע אור גדול וכו'. והכניע 

כל שנה ושנה, מאיר האור ההוא הגדול ביום ההוא הסט"א. ואז נעשה הנס. כן ב
 וזה טעם המועדים'. 

 
והביא שם עוד מה שכתב בספר 'קדושת לוי' בעניין זה ש'על ידי קיום המצוות 
אנו מעוררים בכל דור הארה זו'. דהיינו שעשיית וקיום מצוות היום היא 

 המעוררת את ההשפעה והאור שיש באותו יום. 
 

צדק': 'ולפי זה בפורים, הזמן היותר מעולה בו ניתן לזכות  וכך כתב בספר 'שיח

 
 הרה"ג ירחמיאל קראם

 מת  לעילוי נש
 בן ר' אליהו ואסתר זר רבי יצחק 

 פוריםהת שמחעיסוק בפסח קודם 
 

מעשה מענין שהביא לנידון הלכתי מסועף, עלה 
על שולחנו של הגאון רבי שלמה דלוגר בעיר 

 ברודי, דוקא ביום הפורים. 
יש לעסוק שכתבו שהפוסקים  ן ידועים דבריה

ידוע ודם הסעודה ביום הפורים. ובדברי תורה ק
לעסוק בהלכות פסח כיון  אושמן הראוי ה

לקיים מה דמתחילין מיום הפורים עצמו 
שנאמר שלושים יום קודם הפסח שואלין 

 ש. "עייודורשין בהלכות הפסח, 
הנה באו לפני הרב בקודש פנימה, שני יהודים ו

הדורים, וכל אחד שאלתו בפיו, האחד חפץ הוא 
ין הגעלה באחד מכליו בפסח שיש בו לדעת על ד

חמץ מוטבע, והשני בא לשאול בשאלה אודות 
 הפורים. 

וכאן החל ויכוח גדול, שואל השאלה שבא 
לשאול אודות הפורים היה כולו נחפז, ומיהר 
לשאול ולקבל הוראתו של הרב, בכדי לדעת מה 
עליו לעשות בעציומו של יום, וכששמע שחבירו 

, דחאו בתוקף בא לשאול שאלה על פסח
באומרו שיש לו עוד שלושים יום זמן לברר 
הדבר, ומה ענין הוא שיוקדם לשאלתו העוסקת 

 בעיצומו של יום הפורים. 
אך אותו יהודי שהיה בר אוריין, נעמד על שלו 
באומרו, הרי שלושים יום קודם הפסח שואלין, 
ואימתי הוא חל אם לא היום, אז מה חילוק יש 

 אלים בהלכות היום הזה. בינינו, ששנינו שו
הויכוח הסתעף לסברות ונידונים שונים, ואז 
טען השואל שבא לשאול בגין סעודת הפורים, 
שהרי אצלו התשובה היא יותר מתבקשת 
להיום, כיון שזמנו קצר, וכל זמן שאינו מקבל 
התשובה לאי וכל לקיים כראוי מצוות היום 
הזה, ואילו שואל שאלת הפסח, הרי אף שזמנו 

כן היום, אך יכול הוא לקבל תשובתו גם מחר א
 ומחרתיים, ולא יפסיד בכך דבר. 

שמע הגר"ש קלוגר את הויכוח הקולני, וחישב 
בכל הצדדים הנאמרים ובטיעונים שלא הועלו 
על ידם, ולאחר מכן יצא בהכרעה ברורה וחד 
משמעית שאמרה: כי שואל השאלה על פסח 
 הוא הקודם אף לשואל על ענין הפורים

שמצוותו היום, הללו הרימו עיניהם לנסות 
 ולהבין פשרו של פסק זה. 

והגאון המשיך ונימק, הרי היות ושניהם חובת 
היום שלהם היא דוקא ביום זה, שאף דין 
שואלין קודם החג שלושים יום זמנו הוא היום, 

פסח כות הלשואל בהלאך מן הדין ליזדקק 
כן  מו שלמדוזה הוי מן התורה כשכיון  ,להיתח

כל מצוותו היא רק פורים אילו קרא, ומן המ
 דרבנן. מ

והרב אף הביא ראיה לדבריו ממה שאמרו 
כן קודם,  , שהמקודשבעלמא בתדיר ומקודש

יותר והוא שהוי מן התורה הוי מקודש  בפסח
 .עדיף

אך במחשבה שניה אמר הרב שהנושא עדיין 
פורים עדיף טעון ביאור, שהרי מאידך יתכן ש

כיון יותר חובת היום מדין פסח, נחשב כיון ש
אף שמתחיל חובו בלימוד הלכות הפסח ש

הוא שרק צורך הפסח  והז קוםמכל עכשיו, מ
ולכל הפחות יהיה יום,  ושיםלשיהיה בעוד 

בטעם זה להשוות ביניהם, ויוכל הרב להחליט 
 למי לענות תחילה.

וסיים הרב באומרו: ילמדו חכמים ויוסיפו 
 לקח.

 עורך הרב הלל מן
 עד דלא ידע

אמרו  חז"ל מיחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא 
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, רבים תמהים מדוע 
לא מצאנו בשום מצוה הענין של השתכרות רק בחג 
 הפורים, נביא בזה הסבר נפלא מהבני יששכר זצ"ל:   
איתא בגמרא (עירובין סה.) אמר רב ששת "יכולני 

לם כולו מן הדין מיום שחרב בית לפטור את כל העו
"משום דכתיב (ישעיה נא, כא) "ושכורת  המקדש

שפטור  –ולא מיין" דהיינו שיש לישראל דין שיכור 
 מיום שחרב בית המקדש. –מכל המצוות 

הגמ' מקשה עליו הרי למדנו: "ששיכור פטור רק 
תפלה אבל בכל המצוות הוי מחויב". ומתרצת מ

 לפטור רק מדין תפלה. הגמ' שרב ששת נמי התכוין
זי"ע (דבש לפי מערכת ש') מבאר  החיד"אהגאון 

הכוונה שעל ידי כך  –דמה שתירצה הגמ' מדין תפלה 
בדין מכל המצוות, ומסביר זאת עם גמ'  ים אנונפטר

אחרת שלמדנו (שם מא:), "דגלות ועניות מעבירין 
את האדם על דעת קונו" ושואלת הגמ' למאי נפקא 

ות שאמנם גל –"למבעי רחמי" מינה, ומתרצת: 
ועניות פוטרים מכל המצוות, והיינו שאין נענשים 
בדין אם לא קיימו המצוות שהרי בטבע דקדוקי 

שחייבין על  אלאעניות וגלות מעביר על דעת קונו, 
 שלא התפללו על זה.

נמצא לפי זה, שכיון שאנחנו  –החיד"א  מסייםו
לחייב  אין יכולים –על דעת קונו  הבגלות שמעביר

אותנו רק בתפלה, ועל זה בא רב ששת להוסיף 
 –שמשחרב בית המקדש נקראים אנחנו שכורים 

ושכור פטור מן התפלה, אם כן שוב אין יכולים 
 לחייב אותנו על שום מצוה שלא קיימנו עכ"ד

 .ודפח"ח
 –(אדר מאמר ז, ד)  הבני יששכר –ובזה מסביר 

בימי המן"  דברי חז"ל (מגילה יא.) "ותוציאינו לרויה
רויה פירושו שכרות (שבת לב.) והיא שעמדה 
לאבותינו בימים ההם שנידונו כשכורים הפטורים 

שהיה אז בזמן הגלות שבין בית המקדש  -מהכל 
והגלות הרי פוטר את הכל חוץ  –הראשון לשני 

על זה היה להם פטור מדין שכורים ומהתפלה, 
 .נ"לוכ

ת ושתי על וזהו שגרם הנס, כמו שאנו רואים במית
ידי שהמלך אחשוורוש נשתכר, וכן כשבאה אסתר 

וע"י היין  –לבית המלך כתיב "כטוב לב המלך ביין" 
 ת לישראל ובטלו הגזירות.יונתעוררו זכו

תקנו ענין השתיה בפוריא שזהו : ומוסיף הבני"ש
כרון שדין השכרות היא שעמדה ילז, לאות וחז"ל

לאבותינו בזמן ההוא להיות ניצולים מן הגזירה 
שותים ומתבסמים ביום הפורים הקשה, ובזה שאנו 

הזכות שגם אנו בגלות המר הזה נצא  ים אנומעורר –
 .       אכי"ר לחירותבמהרה בימינו 

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

(פורים אות ה) הביא דבר  שיח שרפי קודשבספר 
שונא  הזצ"ל הי החידושי הרי"םהרה"ק נפלא: 

ם את דשמאבד האמכיון שכרות בתכלית השנאה, 
פעם אחת ביום הפורים בא  בעת השכרות. 'הדעת'

זצ"ל מלאדז, מבוסם  רבי חיים איטשעאליו הרה"ח 
שון קדשו "הע חיים איטשע קצת, ואמר לו מרן בל

שיכור" ואמר הלא אמרו ז"ל חייב אינש לבסומי 
 ,בפוריא, והשיבו מרן זצ"ל ס'שטייט דאך נישט חייב

ס'שטייט מיחייב (כלומר כתוב מיחייב ולא חייב) 
לב  עמיקו אז בהבנת תשובתו גדולי חקריו עכלה"ק.

 ולא מצאו עכ"ד.
ורה שהמה לכא 'רבים וגדולים נתחבטו בדבריו הק

(ראה רבינו  נוקדמונידברי פלא, שהן אמנם מצינו ל
רוקח פר' כי תצא) שחילקו וב, אביגדור פסק תס"ב

בא משמע שסומי, מדלא כתיב לאיבסומי אלא לב
לרמז שלא להשתכר ממש יעו"ש בדבריהם, אבל 

 חילוק בין חייב למיחייב לא מצאנו.
למען "הי"ו ב' (בהגר"ן)  הרב ברוך צ. גרינבויםידידי 
תירץ ע"ד הדרוש, הנה מקובל בידינו (ראה  "דעת

יסוד ושורש העבודה, וראה להלן מהחכ"צ ועוד) 
שכל מקום שאמרו חז"ל הלשון "חייב" הכוונה עד 
בכדי מסירות נפש, ובזה י"ל, שאמר החידושי הרים 
שאין זה אמור רק במקום שכתוב "חייב" ולא 

את "מיחייב" ובמילא אין חיוב להשתכר ולמסור 
 הדעת ודפח"ח. פש עד בכדי איבודהנ

ויש להוסיף לכך כמין חומר דברי הרה"ק בעל 
זצ"ל, שנהג לומר בכל פורים  הדברי חיים מצאנז

    בהאי לישנא: 
גלוי וידוע, שלו היו נותנים לי כל חללי דעלמא לא 
הייתי שותה ומפסיד את מוחי ודעתי הצלולה, אבל 

קום זי"ע היה אומר, שבכל מ החכם צביזקיני 
שאמרו חז"ל "חייב" החיוב הוא במסירות נפש, 

ואמר  -וא"כ חייבים למסור נפשינו על זה, 
נו... תנו לי לשתות  –בהתלהבות דקדושה בקול גדול 

חיים) (שפע

 

 מה שיינברגרהרב  יעקב של

בשפע ובאור הגדול של פורים. שפע שיכול 
לרומם את האדם, לקדש אותו, להוציא אותו 
למרחב ולתת לו הרגשות עליונות ונשגבות שילוו 

הוא אחרי קיום  –אותו זמן רב אחרי פורים 
 מצוות היום'. 

 
שאחר  'הוי אומר, שבפורים, אותן שעות

הסעודה וקיום יתר מצוות היום, הם חפצא של 
זמן שונה לחלוטין, מהשעות שקודם קיום 
המצוות. שכן אז דייקא, מתגלה זוהר היום בכל 

 עוצמתו'.
 

ננצל מתנה טובה זו שניתנה לנו. נקיים את 
מצוות היום כהלכתם ונתן לבנו לאבינו שבשמים 
בתפילה ובקשה לקבל מהשפע ומהאור של ימים 

ושים אלו וכל הפושט יד נותנים לו למלא כל קד
 משאלות לבנו לטובה. 


