
  

  פיי מוסר
ין שבת זכור ומחיית עמלקע

  

"יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה 
(שו"ע סי' תרפ"ה חייבים לקראם מדאורייתא".

  ס"ז)
"דכתיב זכור את אשר עשה וכו' וגמרינן 
בגמרא דהאי זכור היינו באמירה מתוך הספר 
דוקא [ולא די במה שיקבע זה בלבו] וע"כ 

, וגם צריך הקורא לכוין להוציא כל השומעים
  (משנ"ב שם).השומעים צריכים לכוין לצאת". 

  

המצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל
"שנצטוינו לזכור מה שעשה עמלק לישראל  -

בצאתם ממצרים בטרם ם שהתחיל להתגרות ב
נשא גוי וממלכה ידו עליהם. וכענין שכתוב 

ביא רעמלק, ותרגומו ריש קם ראשית גוי
ים מהם דישראל הוה עמלק. שהכל היו ירא

עשה להם השם  רהיד הגדולה אשם בשומע
רע הבמצרים, והעמלקים ברוע לבם ובמזגם 

והעבירו  םו לבם לכל זה ויתגרו בתש לא
... מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות

עשה  רועל זכירת ענינם זה נאמר זכור את אש
ספר(  . לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים"

  החינוך מצוה תר"ג)
  

שכל המיצר לישראל - וה שורש המצ
, לתת אל ה"משרשי המצו - שנאוי לפני ה'

וי לפני השם אלבנו שכל המיצר לישראל שנ
לפי רעתו וערמת רוב נזקו  הוא, וכי ךברו

מוצא בעמלק  הכמו שאת ,תהיה מפלתו ורעתו
שעשה רעה גדולה לישראל שהתחיל  כי מפני

נימהוא לאבד זכרו  ךנו ברווהוא להזיקם צו
ספר החינוך שם)( ".רש אחריו עד כלהארץ ולש

  

התגברות כח עמלק בכל זמן המסוגל
וכך בכל הזמנים הגבוהים " -  לתיקון העולם

כאשר העת מסוגלת להביא לעולם התיקון, 
מתגברת במיוחד קליפת עמלק למנוע זאת... 
וכן בימי שאול היה ג"כ זמן פקידה קודם בנין 
ן, בית המקדש והיה ראוי לבוא עולם התיקו

ע"כ היו צריכים אז למחות לגמרי את עמלק 
ולא להשאיר ממנו שריד ופליט... וכיון שלא 

  קיימו זאת נדחה הקץ.
וכך גם בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם 
המן הרשע מזרע עמלק, שג"כ היתה אז עת 
גדולה המסוגלת להביא לעולם התיקון 
שעמדו לבנות את בית המקדש השני... וע"כ 

למנוע את התיקון הגמור. וכן נתגבר עליהם 
  בזמן עקבתא דמשיחא...

וזהו פי' 'מלחמה לה' בעמלק מדור דור' 
שלכאורה היכן מצינו מלחמת ה' בעמלק בכל 
דור, אלא הכוונה לזמנים של פקידה שהקב"ה 
חפץ כבר להביא את עולם התיקון, אך קליפת 
עמלק מתגברת אז ביותר למנוע עולם התיקון 

נתיבות(  ."הם הקב"המכח השלטון שנתן ל
  שלום שם עמ' רצז)

  

-  מחיית עמלק ע"י מחיית הרע שבתוכו
כל איש מישראל צריך למחות חלק הרע "

ספר עבודת( ."המכונה "עמלק" שטמון בלבו
  ישראל, פרשת זכור)

וכן היה אומר מרן רבי יחזקאל לוינשטיין " -
זצ"ל, דבזמן הזה שאין לנו אפשרות להרוג 

כי איננו יודעים מיהו את עמלק הגשמי, 
עמלק, כיון שבא סנחריב ובלבל את העולם 
[וכמש"כ במנח"ח מצוה תר"ד] אזי עיקר 
מצות מחיית עמלק בזמננו היא לעקור את כח 
טומאת עמלק שבקרב לבו של כל אדם 

קונטרס בעניני פורים וחודש אדר עמ'(.  "ואדם
  עז)

וזה אומרו "זכור את אשר עשה לך עמלק" " -
חיד, שנאמר לכל יהודי ויהודי, שבכל בלשון י

מעשה רע שעושה הריהו מחזק את קליפת 
עמלק, ובכל דבר טוב שעושה הריהו משבר 

  את הקליפה.
ואמנם ידי חובת המצוה יוצאים בקריאתה 
פ"א בשנה, אבל היא שייכת בכל יום, שיהודי 
יזכור את המלחמה עם עמלק בכל מעשיו 

כור, סוףנתיבות שלום פרשת ז(. "והליכותיו
  שמות עמ' רחצ)

  

רבי " - מחיית עמלק ע"י שנאת הרע
דניאל [מקעלם] זצ"ל היה אומר, כדי לקיים 
כראוי את מצות מחיית עמלק, צריך לבא עם 
גבורה ואכזריות ושנאה... פה צריך לבא עם 

לקט רשימות מהג"ר(.  "שנאה עצומה של הרע
  נתן מאיר ואכטפויגל, עמ' ס)

לק הרע בפנים, וחובתו כל אחד נולד עם ח" -
בעולמו לתקן אותו, ואם אין שנאה של רע, אי 
אפשר למחות את הרע שנמצא בתוכנו, אם 
נעצרים ומתבוננים קצת ברשעות של 
הרשעים, בזה עובדים קצת על שנאת הרע...

ואם מכירים את הרע בחוץ, מתחילים לאט 
שם עמ'(. "לאט לראות את הרע הפנימי ג"כ

  סא)
  

- א מבחן לאהבת ה'שנאת הרע הי
אנחנו אומרים בכל יום פעמיים "ואהבת את "

ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" ומכוונים 
מאד, אבל אם האדם רוצה לדעת באמת כמה 

  בס"ד

  מיקתאעא מעתש

  פרשת זכורהאם שים חייבות לשמוע 
  א. שים במצות שהזמן גרמא

הוצאה לא  '(ברכת המצוות עמ האבודרהם ובטעם הפטור כתב. ם פטורות ממצות עשה שהזמן גרמאשיש (לד.) במס' קידושיןמבואר 

שהז"ג אפשר שבשעת עשית המצוה יצוה אותה כי האשה משועבדת לבעלה לעשות צרכיו, ואם היתה מחויבת במ"ע  )אבן ישראל
הבעל לעשות מצותו ואם תעשה מצות הבורא ותיח מצותו אוי לה מבעלה, ואם תעשה מצותו ותיח מצות הבורא אוי לה 

  לפיכך פטרה הבורא ממצותו כדי להיות שלום עם בעלה, ע"כ.  ,מיוצרה
 לאבכת' כי משועבדת או  (טומאת צרעת פי"א)ובאור שמח כל עסקי הבית. מוטל  ןכת' דהוא משום שעליהו)  '(מובא בכת"ס סי ובכל בו

תמה על טעם  ג אות מב)"יפ(שמות  בתורה תמימה. אולם )ועי"ש דיתכן דדוקא מ"ע שאין לקיימה ע"י שליח הדין כן( לבעלאו 
, ע"כ. מיהו כבר כתב 'ם וכודוש כזה מעוליהאבודרהם דלפי"ז פויות ואלמות וגרושות תתחייבה במ"ע שהז"ג ולא שמעו ח

  ות ח' וכ'שאין לעשות פ"מ מהטעמים אלו דאן לא דרשין טעמא דקרא, וכבר הארכו בגליוו ד"ה ויש לי מקום)  '(סי הכת"ס
  .טעמא דקרא, עיי"ש אם דרשין עיןב

בביאור  תכב ס"ק ה הובא '(סי המ"א וכן פסקו (ברכות כ: ד"ה בתפילה) 'בתוסואף במצות דרבן שהזמן גרמא שים פטורות כמבואר 

 תכב א"א ס"ק ה) '(סי בפמ"גועי'  .(שם ד"ה הכי גרסין תפילה)רש"י דפליגי בזה על  ' בתוס' שםעיו[ .קו ס"ק ד) '(סי והמ"ב הלכה שם ד"ה הלל)
 ש"י מודה לתוס', וכ"כקט שר ע אות א) '(סי המגן גיבורים, וכן (ברכות כ:) בראש יוסף. ועי' 'שכת' די"ל דרש"י מודה לתוס

  . ואכמ"ל] ,קט) '(או"ח סי בבית שלמהועי' . טור א) 107 '(עשה ב עמ הגרי"פ לרס"ג
  . או לא שהזמן גרמא דשים פטורות ת עשהעתה יש לדון בגדר וזמן חובת "פרשת זכור", האם היא בכלל מצומ
  או פעם בשה . זכירת מחיית עמלק מצוה תמידיתב

  " יכול בלב כשהוא אומר "לא תשכח" הרי שכחת הלב אמור הא מה אי מקיים "זכור" בפה. יא "זכורת (יח.) במגילהשיו 
(עשה קטז  סמ"גב, (עשה קפט לאוין ט) ברמב"םעי'  ,והה לדעת רוב הראשוים יש עשה "לזכור" ולאו ש"לא לשכוח" מעשה עמלק

 'ועיי"ש שכת .(מצוה תרג אות ד) במחת חיוךוכ"כ  .פרשה סא ד"ה ולכן) (ח"ג בגרי"פ לרס"גועי'  (מצוה תרג ותרה), חיוךב, לאו רכו)
שבכל  'שכת (סי' סז אות ז) בערוה"ש, וצ"ע. ועי' עוד בלבשהיא ע"י זכירה  'ל שכת"מצוה שב 'עי. אולם בלב ובפהשמצוה זו היא 

   . ואכמ"ל].זכור הכתוב בתורה הפירוש הוא בפה

שלפי הרמב"ם סגי (פ"ב אות כא)  בספר חרדיםועיין  .(שם) בסמ"גוכן מבואר  היא "תמידית". שכתב שמצוה זו (שם) ברמב"םעיין ו
  והוסיף שהמרבה הרי זה משובח.(כללות ב אות יג)  בפלא יועץ, וכ"כ (סי' ס ס"ק ב) מהמ"אבזכירה פעם ביום, וכן מוכח 

מהגו של ישראל בפרשת זכור לקראותה בשבת בכל  זכירה הזאת, ואולי אמר כיהכתב דלא ידוע זמן  (מצוה תרג) בחיוךולם א
. מבואר שכל , ע"כלא זכר "מעולם" מעשה עמלקאם א ומפי זו היא שקבעו כן. אולם מסקתו שם דעובר על זה ושה תורה ה

  .(שם) המ"חוכ"כ  ,שהזכיר פעם בחייו סגי
התרומת מצוה זו היא פעם בשה. וכן קט  (ברכות פ"ז סי' כ) א"שוהר, יז: ד"ה כל התורה) (ברכות יג. ד"ה בלה"ק, ומגילה תוס' יהו לדעתמ

דהייו טעמא כי שיעור שכחה הוא שה כמו שמצאו בעין בתי ערי חומה, וכ"כ  ע סי' קיט)"(אה בחת"סועי'  .(סי' קח) הדשן
לחכמים והמה שיערו שצריך כתב שע"כ צ"ל שהכתוב מסר זה  (סי' לז אות ג) התורת חסד. אולם (מצוה תרה אות ב) המהר"ם שיק

מתוך הוא  חיוב זה "מן התורה"האם  בס"ד ארכוה ובגליון "ג .(ברכות שם) בקרן אורהלהזכיר בכל שה, עיי"ש. וכדבריו כת' 
  .עיי"ש ,בצבורו פר תורהס

  ג. חובת שים במצוה זו
דהרי איה בכלל מצות עשה שהזמן  שמצוה זו שייכת גם לשים ,עתה י"ל דלא מבעיא לדעת הראשוים שזו מצוה תמידיתמ

מה"ת יוצאים יד"ח בכל ימי השה ומה שהגו ד (סי' תרפה) המ"א כת' גרמא, אלא אפילו הסוברים שהיא פעם בשה מ"מ
אלא שאין חייבות לזכור דוקא לפי (וא"כ מצא דגם שים חייבות בהזכרה  ,לקרותה בשבת שלפי פורים אין זו אלא מדרבן

  .)כ"ל מדרבן במצוהאפי'  טורות ממ"ע שהזמן גרמאפורים דהרי פ
דשים חייבות בפרשת הסובר  ר זצ"לעתן אדלב הגאון הר לבאר דעת (ח"ב סי' ח) בשו"ת בין ציוןמהאי טעמא כתב באמת ו

   .קא) (קו"א סי' ה אות במהרי"ל דיסקיןועי'  ,(מצוה תרג) המחת חיוךוכן קט  ,(סי' תרפה) בדעת תורה והביאו זכור.
(שאלה  תורה לשמהבוכן פסק  ששים פטורות בזכירת עמלק כי לאו בות מלחמה יהו. (שם) החיוךולם כבר ידועים דברי א

ו על החיוך דגם השתמ )שם( ובבין ציון (שם)במ"ח  עוד ועי'. (על סי' תרפה סע' ב) ידי חיים[ועי' מש"כ בעל הבן איש חי בספרו קפז). 
שכת' ששים לאו בות מלחמה כיון שהיא מ"ע שהז"ג מהא דרש"י (ח"א סי' כב אות ג)  במרחשתיה. שו"מ שים חייבות במחי

ו יועפ"ז תירץ דברי החוך שלא יה (סי' תקט) האב"זדאין זמן מלחמת מצוה אלא ביום, ובדרך זו כתב  (ג. ד"ה איש) מגילה
   .](ד' פרשיות סי' ה) קודש במקראי . ועי', עיי"שםמשים מצוות על הריגת ז' עממיתכ"ה שקט שם ש הסותרים ממצו

הוא ששים לא הולכות לשמוע פרשת זכור בביהכ" שהרי לכמה ראשוים אין חיוב  שהמהגכתב  )סי' לז( ובשו"ת תורת חסד
  . , ע"כלקרותה בציבור ועוד שלפי החיוך פטורות לגמרי

(ספר  החפץ חייםשתרפ"ה שלא העיר מידי ששים חייבות. ואע"פ בסי'  המ"במסתימת דברי  (דשים פטורות) וכן משמע קצת

כתב דמצוה זו של זכירת מעשה עמלק בפה והלאו דלא תשכח בלב והגת אף בקבות, מ"מ י"ל  מצות הקצר מ"ע עו ול"ת קצד)
לרוב הראשוים כי  )וצבור (שפטרם מהזכירה מתוך ס"תהייו טעמא לכאורה ו .דלשמוע מתוך ס"ת ובתוך עשרה אין צריכין

 אבל מ"מ ,דזה עיקר המצוה י"ללכאורה דהמצוה היא פעם בשה מתוך ס"ת ועוד דאף לסוברים  .מצוה זו היא מצוה תמידית
 )ס"ק ב( 'ס מןובסי ,זכור היא מן התורה קריאת פר'דה מוכח דס"ל "סי' תרפב המ"אשמצוה תמידית. תדע מי דאיכא  יםמוד
בראש עי' [וקרבתו מלכו לשמך הגדול" יכוון לזכור מעשה עמלק ושעה שמזכיר באהבה רבה "שב (ע"פ כוות האר"י ז"ל) כתב
לא ע"כ דלכו"ע א .], אלא שתמה עליו דהרי בעין זכירה בפהמקיים בכה"ג המ"עשלפי המ"א שקט  (מגילה יח. ד"ה אתיא) יוסף
כוות דברי  ל ידיעד כת'(סי' כג)  ביוסף אומץו[ ."לוכ בציבור פעם בשה עיקר המצוהיש סוברים דאלא דמצוה תמידית,  איכא

בפירוש בפה עין עמלק הרשע על דרך שתקו  "ליקיים הזכירה בלב, אך לקיים זכירה בפה צ(המובא במ"א ה"ל)  האר"י ז"ל
   .](שם) במחצה"שועי' עוד . לקרות פרשת זכור

ור, אבל בעיקר המצוה לזכור מעשה עמלק חייבין שהרי היא כת' שלמעשה שים אין חייבין לשמוע פר' זכ (אות ל) בכה"ח וכן
שכתב דלמעשה תפשט  (ח"ט סי' סח) מחת יצחקוה .לשמוע יש לה שכר כאיה מצווה ועושה המצוה שאין הזמן גרמא ואם בא

 )"א אות חאשרי האיש פמ( [זצ"ל] שליט"אהגריש"א דעת וכן  המהג ברוב הקהילות שהשים באות לביהכ" לשמוע פר' זכור.

דבזמיו הגו השים לילך לשמוע פר' זכור, אמם א"צ לעשות מאמץ מיוחד לזה. אמם אשה שהגה ג"פ לשמוע פר' זכור יש 
ואם היא עושה התרת דרים בערב ר"ה כמו הגברים הרי זה  ,בזה חשש דר, ואם רוצה להפסיק לשמוע צריכה התרת דרים

בגליון ר"ה שהבאו שלדעת רוב הפוסקים אם אין דעתה להפסיק המהג לגמרי אלא איה ומ"מ יעויין  ., ע"כגם דר זההתיר 
הקפיד  שהגריי"ק זצ"לכת' (ח"ג עמ' לג)  ובאורחות רביו[יכולה לקיים המהג שפעם הזו מחמת אוס א"צ התרת דרים. 

   ].(ח"ב סי' קסז) מועדים וזמיםבו )230מ' (ח"ט עבשד"ח  ועי' עוד .ורשבותיו אף כשהיו קטות שילכו לביהכ" לשמוע פ' זכ
  -מסקא דדיא-

"א ששים חייבות לשמוע פרשת זכור. וי"א שפטורות. וכן עיקר. ומ"מ התפשט המהג בזמו ברוב י א' העולה לדיא,
כיון ע, לה איזה אוס שלא תוכל לבא לשמו אשה שהגה לשמוע פרשת זכור ואירעב'  הקהילות שבאות לשמוע פר' זכור.

   .שדעתה לחזור למהגה איה צריכה התרת דרים

  "ב| ה'תשעזכור  -תצוה גליון צ"ג | פר' 
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

אהבת ה' יש לו, הוא יכול לבדוק את 
עצמו ולראות כמה שנאה יש לו לרע, 
וזה השיעור של אהבת ה' שיש לו, כמו 

לקט( ."שכתוב 'אוהבי ה' שנאו רע'
 רשימות עמ' נט, בשם בעל הברכת שמואל)

והכח " - מחיית עמלק בכח התורה
היותר חזק למלחמה בעמלק הוא כח 
התורה, כמו דחזינן שבעת שישראל רפו 
ידיהם מן התורה והיה חסר להם כח 

  התורה, אז מיד ויבא עמלק. 
ואילו ביהושע כתיב "יהושע בן נון נער 
 לא ימיש מתוך האהל" שהיה עוסק
בתורה יומם ולילה באהלה של תורה, 
וכח התורה החזק שלו השלים את מה 
שרפו ידיהם מן התורה, ועי"ז ויחלש 
יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, כח 
התורה שלו היה הנשק שעל ידו הכריע 

נתיבות שלום פרשת(. "את קליפת עמלק
  זכור, סוף שמות עמ' רחצ)

כהקדמה לשמחת - מחיית עמלק 
חז"ל שהורונו את הדרך כדי " - פורים

להתעלות במדריגות ולהגיע אל 
התכלית, הורונו כי הדרך המוליכה אל 
שמחת פורים, היא מצות מחיית עמלק, 

  שתוכנה מחיית הרע. 
וכשם שלפני השלימות והשמחה 
הכללית שלעתיד לבוא מבואר בקרא 
(עובדיה א, כא) כי יקדם להם "ועלו 
 מושיעים בהר ציון לשפוט את הר

עשיו", כך הורו חז"ל שלפני השמחה 
 - הפרטית חייבת להיות שבירת היצר 

מחיית עמלק. ומכאן שכל שמחה שלא 
קדמה לה שבירת היצר, אין שמה 
שמחה. וכל הענינים החיצוניים הנראים 
כשמחה, אינם אלא איבוד של יום 
קדוש שבספרים הק' העמידוהו כיום 
של מעין תחיית המתים (עי' מחשבות 

הג"ר(  מר' צדוק הכהן סו"ס יט)".חרוץ 
  משה שוואב, מערכי לב עמ' קס)

*  
חיבה גדולה " -  חביבות שבת זכור

ויתירה נודעת להם לישראל לשבת 
הסמוכה לפורים שבת פרשת זכור, 
חיבה הנובעת מחיבוב המצוה הניתוסף 
בשבת זו, ה"ה מצות עשה דאורייתא 

  של קריאת פרשת זכור.
חביבות חיבת המצוה המתאחדת עם 

מצות שמירת שבת ועשייתה כהוגן 
כדכתיב 'ושמרו בני ישראל את השבת 

מרבה חיים פרק(.  "לעשות את השבת'...
  ה')

מעלת שבת זכור שכוללת את
... ובשבת זכור " - השפעות הפורים

מתאחדים ב' הענינים, הן כח הש"ק והן 
בחי' זכור את אשר עשה לך עמלק, 

מחיית שבשבוע הזה חל פורים שענינו 
עמלק, והארות הפורים ישנן כבר בש"ק 
שלפניו, כדאיתא בברכת אברהם 
שהשבת שקודם יו"ט יש בה כבר כל 
הארות היו"ט, וההשפעות השייכות 

  אליו נמשכות בש"ק שלפניו.
והרי שבש"ק זו יש את כל המדרגות 
והגילויים השייכים לפורים, שיש בה 

  ענין זכור את אשר עשה לך עמלק,
יימו וקבלו שהוא קבלת וכן ענין ק

  התורה מרצון,
וגם בחי' כל הפושט יד נותנים לו, 
דאיתא בספה"ק שיהודי הפושט ידו 
להשי"ת נותנים לו כל משאלות 

נתיבות שלום פרשת זכור, סוף(. "לבו...
  שמות עמ' דש)

ענין מחיית עמלק דוקא בשבת,
... ובשבת הזאת " - ומעלת שבת זכור

ות של זכור שבת זכור, ישנן ב' הבחינ
את יום השבת לקדשו וזכור את עשה 
עשה לך עמלק, אשר ב' ענינים אלו 
יחדיו מהוים את תכלית השלמות של 

  עבודת ה'.

כאמור דהשבת היא בבחי' הנשמה של 
כל תרי"ג מצוות, כי שורש התכלית של 
כל תרי"ג מצוות הוא אהבת ה' ודבקות 
בה', וזה מתקיים בשבת שהיא בבחי' 

ים ועטרותיהם בראשיהם צדיקים יושב
  ונהנין מזיו השכינה...

וענין זכור את אשר עשה לך עמלק הוא 
עקירת הרע, למחות את שורש הקליפה 
והרע של העולם. וכמו שישנה בכללות 
העולם, כך יש בה חלק השייך לכל 
יחיד בעבודתו הפרטית, לעקור מקרבו 

."את קליפת עמלק הוא שורש הרע...
  כור, סוף שמות עמ' שב)נתיבות שלום פרשת ז(

  
  

  ערך מתוך קוטרס
  "עבודת יום הפורים" 

  מהדורת אדר תשע"ב 
  

 מותר לו לעות בדבר הלכה האםשתה יין בסעודת פורים, 
  שתויכשהוא א. איסור הוראה 

שכר אל תשתו ו"יין  יא)- (ויקרא פ"י פס' ט בתורהמהא דכתיב  כןמדו דהשותה רביעית יין אל יורה ול :)ג(י כריתותביו ש
ה"ג,  א"ביאת המקדש פ( רמב"םה . וכן פסקאת בי ישראל" ולהורותש ובין החול ובין הטמא וגו' וגו' ולהבדיל בין הקד

ד תורה ואפי' הלכות ומדרשות והוא וכור ללמימותר לשד (ה"ד)ועיי"ש  .יאסור לכל אדם להורות כשהוא שתוד לאו עג)
 מ"אב ועי'. (סי' רמב סס"ק יט) הש"ך . והביאושלא יורה, ואם היה חכם קבוע להוראה לא ילמד שלימודו הוראה היא

   .(רסי' תקכט)
[ועיין לעין דין אשה  .בזכרים, וכן באשה חכמה הראויה להורותבשתוי והגת מיעת ההוראה ד )מצוה קב( החיוךוכ"כ 

וי, . וכל מי שהוא חכם גדול שבי אדם סומכין על הוראתו, אסור לו לשות לתלמידיו והוא שת]ד"מבת"ת בגליון 
  .שהלימוד שלו כמו הוראה

  ב. טעם האיסור
שלא דאסור להורות שתוי כדי  (יו"ד סי' רמב אות לג) בערוה"שבטעם האיסור י"ל דמחשש טעות אתין עלה, וכן מצאו ו

שהרי לדעתו אף לסוברים דלעין ממון ליכא איסור לדון בשתוי  אורים ס"ק ו) (סי' ז מהתומיםוכן משמע  .יבא לטעות
(חו"מ סי' ז  מהלבושאולם  .(שם אות ה)והערוה"ש  (שם ס"ק ו) התיבותאם איו דן יחידי, עיי"ש. וכדבריו פסקו  הייו דוקא

  . (שם) בחיוךו רא' שגזרת הכתוב היא, ועי' לקמן אות ד)
  ג. הוראת איסור והיתר ודיי ממוות

דשתויי  . ד"ה העסוקין)מב(סהדרין  תוס'בשם  סי' מב)(ח"א  בתרוה"דוכ"ז בהוראת איסור והיתר, אבל לעין דיי ממוות, עי' 
 פ"כת' דעכ מא)' (סי ח"הב ובשו"ת. (חו"מ סי' ז סע' ה) ובשו"ע גמיר). אי ה"ד ה: (סהדרין בתוס' . ועי' בזהיין מותרים לדון

  .(חו"מ סי' ו) ובמשכות יעקב קמ) סי' (ח"א יעקב בשבות תע"ב. ועי' עוד המחמיר
 כריםד. שאר דברים המש

אכל תמרים  (וכגון אםאף על שאר דברים המשכרים חל איסור ה"ל (שם)  והחיוך ה"ג) ביאת המקדש פרק א( רמב"םההה לדעת ו

שאר דברים שלא יורה כשהוא שתוי יין או יזהר כל אדם ד )יג 'רמב סע 'סי(יו"ד  הרמ"א. וכן פסק )או שתה חלב ושתבשה דעתו
לעין תפילה, ועיי"ש דבשאר משקים לא בעין שיעור רביעית אלא דמ"מ בעין ) "ק אצט ס 'סי( ב"מבוכ"כ . המשכרים

שקט שאיו חייב על שאר דברים המשכרים. ועי' עוד  (ויקרא שם) כהרמב"ןשיהא בו כדי לשכר כרביעית. וכ"ז דלא 
  .אם בשאר דברים הוי מה"ת (כריתות ספ"א ד"ה רבי יהודה) בחזון יחזקאל

 דהה. יין תוך הסעו
פ ע"תר מרביעית מן היין אותה יאם ש , אבלבבת אחת רביעית יין חי תהדכל זה אם שה) -(שם הל' א רמב"םהכתב ו

 [וכן מבואר  , עיי"ש.שהיה מזוג ואע"פ שהפסיק ושהה מעט מעט ישהא לפי השכרות עד שלא ישאר משכרותו שום דבר

ועסי' תע"ג ס"ג די"א דגם שלפי המזון [ שבתוך הסעודה איו משכריין ד )קלג 'סי( סמ"ק בשם )צט ס"ק א 'סי( "אמבועי' ] )צט ס"ק ב 'סי( ב"מב

פ שלא ע"א פורים סעודת ט או"שמחה כגון סעודת יו האם סעד סעודכתב ד (שם) סמ"קה ותובהגה . אולם]איו משכר
דכל זה לפי הפמ"ג בשם אלא דכת'  ,כהסמ"קסתם בזה  (ס"ק ב) המ"בלמעשה ו, ע"כ. אין להורות בסעודהשתה אלא 

דשיה הרבה מפיגה את היין וכן פסק  צט ס"ק ד)סי' ( במ"אועי' עוד  .(סי' יח ד"ה ו"ל) בשאגת אריה[ועי'  .מה שמבין בדעתו
  .](אה"ע אות ח) ובערוה"ש (אה"ע סי' קכא ס"ק ב) בב"שועי'  ,(ס"ק יג) המ"ב

 ו. ייות של זמיו
י"ל דברביעית דלייות שלהם שהיו חזקים הרבה ומשכרין  ייות שלולק בין לח יצא (ח"א סי' מב) בתרומת הדשןיהו מ

אולם עיין בסוף דבריו  .פשיטא דאם ישתה ממו הרבה משכר ליה, אולם שהוא מועט, אין לאסור בייות שלו
  .(יו"ד שם אות ו) בדרכי משהשמסיק שמ"מ יש ליזהר בזה. וכ"כ בשמו 

ומסתמת רים. יזהר כל אדם שלא יורה כשהוא שתוי יין או שאר דברים המשכדכתב ד )יג 'רמב סע 'סי(יו"ד  ברמ"אועיין 
סי' ז ס"ק יא) ( הסמ"ע אולם. (שם) ומהש"ךה"ל  מהדרכי משהוכן משמע  .ר אף ברביעיתהדבריו מוכח שיש ליז

. וכן כמבואר לעיל בהגה] [אלא דשם איירי לעין דין, די"ל דקיל קטו דבשתית רביעת אין חשש (אורים ס"ק י) והתומים
לכן אין זהרין פסק כוותיה, ד (שם סע' ג) והרמ"אלעין תפילה.  (להקל ברביעית) הביא דברי התרוה"ד (או"ח סי' צט) הב"י

(לעין דדברי הרמ"א קט  )צט ס"ק יז 'סי( ב"מהש. אלא רביעית ויותר ופ ששת", שמתפללין אעםבייות שלו, שאין חזקי

  .יש להחמירבד"ד  ולפ"ז למעשה .ב המהגלייש הם תפילה)
 ז. יין מזוג

שכתב  (סי' רד א"א ס"ק טז) בפמ"גשהשוה דין יין לעין הוראה לדין יין לעין ברכה. ומציו (שם)  בתרוה"דמ"מ עיין עוד ו
אופן העיקר אם  [ועיי"ש שבכל (פ"כ אות יח)והאור לציון  (שם ס"ק לב) הכה"חשכל שאין רוב מים ברכתו בפה"ג. וכן פסקו 

דבייות שלו  יג) אות רבסי' ( והערוה"ש (סי' רד) כהעולת תמידוזה דלא  יש בו טעם יין מהי אבל לא מתיקות בעלמא.
מבואר דאף אם מזג ייו במים, כל שיש בו  (סי' רד ס"ק כט)במ"ב  אולם .אם תערב מעט מים בו אין מברכין עליו בפה"ג]

 םא ,שאם מזגו אפילו במעט מים (ס"ק ב)מ"ב ה[ולעין תפלה כתב  רכים עליו בפה"ג.טעם וריח יין ודרך למזגו מב
    .שתה עד רביעית לית לן בה]

 ז. גדר הוראה האסורה
בתורה  מפורשאם הורה בדבר שהוא כת' ד (שם פ"א ה"ג) ברמב"םאלא דאכתי יש לדון בגדר ההוראה שאסורה. דהה 

  (שם). החיוךוכן קט . ון שהורה שהשרץ טמא והצפרדע טהור והדם אסורכג להורות, מותר שאף צדוקים מודים בו

בטל ", ו"ותן טעם לפגםהוראה לעין "אפי' דבדבר,  מאד ליזהרדצריך  'רכת' דלפ"ז  (ח"א סי' מב) ובתרומת הדשן
 'סי( מהרי"קוה ע"כ. ,צדוקים לא מודים בהוובהן, דהא לאו זיל קרי בי רב הוא. להורות שתויי יין אסורים  ששים"ב

 בדרכי משהוהביא דבריהם  כתב דעכשיו בזה"ז כל דין שהוא מבורר בפוסקים מותר לשתוי להורות אותו דין. קסט)
  .(יו"ד שם אות ו)
 בפוסקיםבדבר פשוט, אם לא שהוא דבר ברור  'יזהר כל אדם שלא יורה כשהוא שתוי, אפיכת' ד )יג 'רמב סע 'סי( והרמ"א

  . ע"כ ,וזיל קרי בי רב הוא
ראה דאפילו הוא דבר ברור בפוסקים כל שאיו  ה"ד ה"לורתהמדברי הרמב"ם וד )ס"ק כא (שם ש"ךה ותמה עליו

מ הוא "מ מהרי"קהפ שמשך אחר דברי "אע, ו(אות י) הב"חוכ"כ  ,מפורש במקרא דהצדוקים מודים בו אסור להורות
בין ה )ס"ק ג(שם ט"ז הובאמת [ ע"כ. ,בפסוקים"ל וצ עות סופרטדבר ברור בפוסקים  מ"אהר "כואפשר דמש ,יחיד

  שכוות הרמ"א לפסוק כהתרוה"ד דדוקא בדבר שהצדוקים מודים בו רשאי לעות].
דאסור להורות שתוי הוא כדי שהרי עיקר הטעם בדברי הרמ"א,  עות סופרכת' דליכא ט (שם אות לג) בערוה"שולם א

לדידן דבר ו ,ן טעם לפגם או ביטול בס' לא שייך בזה טעותודבר המפורש בפוסקים כמו ות ,שלא יבא לטעות
  .", אלא דבזמם לא שייך דבר המפורש, ע"כזיל קרי בי רבבכלל "המפורש בפוסקים הוה 

ראה דאף ', ווכד במ"בשדברי הפוסקים והכרעותיהם כתובים ופרוסים לפיו, וכמו עכ"פ מסתבר דבזמיו ו
  לכו"ע שרי דלא שייך בזה טעות.דבספר י"ל  מפורש כששתה יותר מרביעית אם מראה הדבר

  -מסקא דדיא-
יזהר כל אדם שלא יעה בדבר הלכה כשהוא שתוי יין או שאר דברים המשכרים. ויש מקילים אם שתה העולה לדיא, 

  .אין חשש ,רק רביעית. ומ"מ דבר שהוא מפורש בפוסקים וזיל קרי בי רב הוא
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