
  

  מועדיםעבודת ה 
 קודות בעבודת יום הפורים

  

  התפילה לפני פורים
הנה תחילת כל דבר בבואנו לקראת יום 
גדול ונשגב זה של פורים, יום שאפשר 

קנינים רוחניים, להשיג בו הרבה מעלות ו
מלבד ההכנה הנפשית בהבנת מהות היום, 
שעיקרה על ידי התבוננות במגילת אסתר 

ל דבר והניסים הגדולים שנעשו, תחילת כ
יש להקדים את התפילה להקב"ה, שנזכה 
לקבל את השפעות היום, ולהתעלות בו 
כראוי, וכמו שכתב הג"ר חיים ברים זצ"ל 

אלו יש ועל כל " (מרבה חיים פורים פ"י)
להקדים ולהתפלל קודם ימי הפורים 
שנזכה לעשות את הימים האלו כראוי, 
לקיים מצוותיה כיאות ולקבל את השפעת 

לא במידה גדולה טובה הימים מלעי
ומרובה, ובעיקר שנוכל לכווין באמת 
באמרי פינו, תשועתם היית לנצח ותקוותם 
בכל דור ודור להודיע שכל קוויך לא 

  נצח כל החוסים בך.יבושו ולא יכלמו ל
גדולי ישראל וצדיקי וגאוני הדורות היו 
כבר מבקשים ומתפללים על הארות 

תם, החגים והמועדים הרבה זמן קודם הגע
וכן התפללו ובקשו רחמים מלפני השי"ת 
שיזכו לקיים את מצוות החגים והזמנים 
כהלכתם והקדימו בתפילתם הרבה זמן 

אכן קודם הגעת החגים והזמנים, ולכן זכו 
שיתקבלו תפילתם כי הדבר היה בנפשם 
לקיים מצוות ה' ורצון קדשו, וגם אנו כל 
חד לפום דרגה דיליה יעסוק לכהפ"ח 

ם בהכנה דרבה בתורה ותפילה באלו הימי
ולאיש אשר אלה לו בודאי יענה משמיא 
להיות כלי מוכן לקבל את השפע הגדול 

  המושפע עלינו בימים אלו".
יום גדול ונשגב,  וידוע שיום הפורים הוא

יום שאפשר להשיג בו הרבה השגות 
רוחניות, אלא שכיון שהוא יום עמוס 
בטירדות של מצוה (ובפרט בשנה זו שחל 

ושן פורים בערב שבת), עלינו להתבונן ש
לפני יום זה מתוך ישוב הדעת, כיצד נוכל 
להשיג את השפעות היום ולעבוד כראוי 

  את עבודת ה' המוטלת עלינו.
  

  ' המתגלית בימי הפוריםאהבת ה
והנה כתבו הספרים שאחת הנקודות 
העיקריות של פורים היא אהבת ה' 
העצומה, שנתגלתה במהלך כל הניסים 

שה ה' לנו, שיחודיותה מתבטאת בכך שע
שגם בתוך ההסתר והחושך משגיח עלינו 
ומציל נפשנו מכף אויבנו, וידוע המשל 

(א, ב) שהובא בביאור הגר"א על המגילה 
ל למלך שהיה לו בן יחיד והיו השרים "מש

מתקנאים בו מחמת שראו גודל אהבת 
המלך עליו, לימים חטא הבן לאביו וגירש 

הבן שאביו עזב אותו  אותו ליער וסבר
ושכח אותו, אבל אביו ברחמיו על בנו היה 
מתיירא שמא יפגעו בו חיות רעות שביער 
או שריו השונאים אותו, מה עשה שלח את 

תים אותו לתוך היער אך אמר עבדיו המשר
להם שאל ידע בנו מזה כדי שיחזור 
מחטאיו אשר עשה, לימים בא עליו דוב 

, וסבר הבן ובא אחד מעבדי אביו והצילו
שהוא מקרה, אח"כ בא שר אחד משונאיו 
ועמד אחד מעבדי אביו אביו והצילו 
מידיו, והבין הבן כי איך אפשר יהיה 
את מקרא כ"כ תכיפה תמיד, והבין שז

עשה אביו ונתקע אהבת אביו בלבו וחזר 
בתשובה שלימה.    כך הקב"ה שלח אותנו 
בגלות והיה מתירא שמא יפגעו בנו 

ם, שלח אתנו עבדיו הדובים הקשי
המשרתים ועושה לנו נסים על ידיהם, אך 
הוא בהסתר פנים, אך שמרדכי ואסתר 
ודורו ראו והבינו שזאת הוא מן השמים 

  ה באהבה רבה".וקבלו עליהם את התור
וכן מובא מהאריז"ל (פרי עץ חיים שער 
הפורים) על יחודיותה של הארת הפורים 
"והנה ההארה הזאת לא היתה לא בשבת

ולא ביו"ט אלא בפורים בלבד, וכמו 
שאמרו במדרש (ילקוט משלי, ט) כל 
המועדים עתידין להבטל וימי הפורים לא 
יהיו נבטלים, כמ"ד וימי הפורים האלה לא 

ברו מתוך היהודים, והבן מה שאמר לא יע
יעברו כי תמיד נשאר הארה זו בזמן הזה 
של ימי הפורים וכו' והיא הארה אשר 

  ".כמוהו מעולם לא נהיה
וביאר בשיחות הרב פינקוס זצ"ל (עמ' סו) 
את דברי האר"י האלו, שעיקר החידוש 
בנס פורים הוא שאותה רתיחה של אהבה 

שנה ורחמנות מתעוררת מחדש מידי 
בשנה ושעל זה נאמר "וזכרם לא יסוף 
מזרעם" אף שאין אנו באותו מצב של צרה 

  שהיה אז.
  

  התבוננות בקריאת המגילה
נתעמק בפרטי נס המגילה,  וככל שיותר

כפי שפירשו המפרשים, נוכל לראות כיצד 
בכל פרט ופרט מונחת אהבה עצומה, 
שהקב"ה משגיח עלינו גם בתוך ההסתר, 

לא ניכר שיש כאן נס, והגם שכלפי חוץ 
אבל לאחר שמתבוננים אנו בכל מכלול 
הדברים רואים את אהבתו והשגחתו 

  עלינו. 
רר מחדשובכל שנה ושנה עלינו להתעו

לקריאת המגילה, וכפי שכתב ביערות

   בס"ד

  מיקתאעתא מעש
  

   שמסדרים עליו המשלוח מות כליהאת  צריך להטביל האם
   כשותן תוך הכלי מאכלים עטופים. ד. כלים להגשת מאכלים לאחרים. ג.כלי עומד למתה או לסחורה.  ב.חובת טבילת כלים.  א.

  חובת המקבל להטביל הכלי. .זלהטביל הכלי אע"פ שהוא פטור.  ו.כלי שמגישים ע"י מאכלים לצורך מתה.  ה.

  ת כליםא. חובת טביל
(יו"ד  שו"עה וכן פסק .טרם שימושם כדי לעלותם לקדושת ישראלהרוכש כלים חדשים מגוי חייב להטבילם ש (עה:)בש"ס ע"ז מבואר 

(רסי'  והפר"ח(ס"ק טז)  הט"זעת ולהלכה ד. ](יו"ד סי' קכ) בב"י[עי' השיטות  . וכבר חלקו הראשוים האם חיוב זה מדאו' או מדרבןסי' קכ)

ומ"מ כל זה בכלי מתכות,  להחמיר בזה. (סי' שכג ס"ק לא) המ"בוכן מצדד  בדעת השו"ע. (שם ס"ק כג) בביאור הגר"אוכ"כ . שחיוב מדאו'קכ) 
"פ דטבילת כלים איה אלא ואע .מדרבןועוד דאין חיובם אלא (שם על סע' א)  בחי' רע"א (סי' קכ ס"ק ג), בפר"חאבל בכלי זכוכית כבר כת' 

שאיסור זה הוא מדרבן. ועי' בזה  (סי' שכג על סע' יז) הביאור הלכהמצוה, מ"מ איכא איסור להשתמש בכלי כל זמן שאיו טבול. והכרעת 
לא יטבילו אם איסור זה הוא דרבן, דאם אמר שהכלי חייב טבילה הרי אם דון שבסמוך יש לעיין בבאמת ו[ד). - (שם אות גבמחת יצחק 

  . ]שוב לא יוכל להטבילו לעולם דהרי תו לחבירו במתה, וא"כ מצא מבטל המ"ע בודאי, וצ"ע
   .משלוח מותאת ה מסדרין עליושצריכים לטבול הכלי  האםבימי הפורים  השכיחשאלה ויש לדון ב

  סחורהמתה או לב. כלי עומד ל
כמבואר  צורכי סעודה פטורים מטבילה,ל ים עתהעומד םמחמת שאיסחורה ש כליד דומיאעומד למתה איו חייב טבילה הכלי הה ו
דשימוש זה  "לוא"כ י ,(משא"כ לגבי כלי סחורה) יםמאכלהחת ע"י  מש בכליתשמ עתההרי  ב"דמ"מ (שם סע' ח)  רמ"אבשו"ע וב

ואף  .(ס"ק טז) הש"ךו (שם ס"ק י) הט"ז ,ם)(ש הרמ"א לדעת הרי גם שימוש ארעי מחייב טבילה ה אלא שימוש ארעיזואע"פ שאין  .מחייבו
(ש"א סי' סה הובא  בחכ"א[ועי' בזה  ששימוש ארעי איו מחייב. הסוברים (אות מה) ערוה"שוה (ס"ק כב הובא בדרכ"ת ס"ק סז) הפר"ח לדעת

מש בו ושוב מחזירו ליעודו הראשון כלי סחורה שמשתדשאי גרע טפי י"ל ד"ד  ].(שה שיה פ' מטות אות טז) ובבן איש חי בפת"ש שם אות ט)
שעד כאן לא  (מד' ישה ח"ב סי' סו אות יח) במח"ש כבר כתבועוד  .אצל המקבלאף  לשימושעתה עומד ד הכאדהייו לסחורה, משא"כ 

דאי כלי סעודה ממש כמו צלחות ומזלגות, והקילו המקילים בזה אלא בכלי סחורה וכדמה שאים עומדים עתה לשימוש בסעודה אבך 
שמשמע דאף  (סי' פו) ובהגהות או"ה (אות ד)בדרכי משה [ועי' . אסירי גם בתשמיש ארעי כיון שלא זכר בשום מקום דשרי תשמיש עראי

  ].צ"ע בזה (אות מא)הערוה"ש  ודברי .בפ"א מתחייב משום מיעוט תשמיש
  כלים להגשת מאכלים לאחרים ג.

 ישבעל דס"ל (ח"א סי' מד) יצחק ובמחת )ע וס"ק פח ק"(ס בדרכ"ת הובא (יו"ד סי' סז)השבט סופר  ע"פיש מקום לפטור ב"ד אכתי מיהו 
והאוכלים  בלבדבדרך סחורה אחרים  סעודת צורכיעומדים לש וןכי ,כלי סחורהכי הם בכלל ' אין חייבין לטבול כליהן ומסעדה וכד

סע' ח' שישראל השואל מחברו כלי סחורה לצורך סעודה מהם גם פטורים כי בכה"ג יש מקום לסמוך על המבואר בשו"ע בסימן ק"כ 
  וא"כ י"ל דה"ה ב"ד דפטור מטבילה.  .פטור מטבילה. ואע"פ שהט"ז והש"ך הגו להקל בזה ע"פ הפר"ח שדחה דבריהם

עיי"ש (והאכילה  ובשעת האכילה לצורך להם דצריךכיון דלא דמי לכלי סחורה להחמיר  (אג"מ יו"ד ח"ג ססי' כב) האג"מ שדעת לאא
(מעשה איש ח"ה עמ' כג ועי' בתשובות וההגות החזו"א וכן פסקו . )אסור 'וכדו במרק שבשעת הדחק יתן להקל בכלים שהמאכל א"צ לכלי אבל

 ,)כטון אות (קוטרס טבילת כלים להר"ג ישראלז ל"א זצ"הגריש ,ת' סי' סח אות ב) מח"ש( הגרשז"א זצ"ל ח"א סי' שו ובספר טבילת כלים פ"ג הגה כד),
 הגר"ק שליט"אהעירוי שמטעם זה פסק  וכן ולפ"ז י"ל ב"ד דהכלי חייב טבילה. פוסקים. ועודכ) ח"א עמ' רחוט שי ( הגר"ק שליט"א

דהוי כעין קיוסק שמוכר כוס של  ,בלא ברכה חייב טבילהדכלי שמסדרים עליו המשלוח מות  (הבית בכשרותו להגר"י דיר שליט"א עמ' קסב)
רצוו אם שהטבילו וולפי דבריו יש להודיע למקבל ע"כ.  .להטביל הכליםלהחמיר ץ או קיטריג שמוכר אוכל בצלחת שצריכים מי
  ללא ברכה. עליו להטבילו חולקים ה"ל הלחשוש לשוב פעם ע"מ ו לטבילה

  עטופים םמאכליתוך הכלי ד. כשותן 
היכן שאיו מיח האוכל על הכלי אלא ע"י הפסק וכגון שפורס דבר המפסיק אלא דאף לסוברים דיש להטביל הכלי, אכתי יש לדון בזה 

(סי' קצט  בסמ"קמבואר . די"ל דכיון דאיכא הפסק איו חייב טבילה לכו"ע, שהרי 'וכדובין הכלי למאכל או שהמאכל גופא עטוף בייר 

דצריך  (שער ח אות פג)באו"ה וכ"כ להדיא . סי' קכ סע' ד)( השו"עפסק  וכדבריואם אין ותים על הכלי המאכל עצמו א"צ טבילה. ש אות א)
ואע"פ שמציו  .בשם הרוקח(ס"ק ט)  בפר"ת. ועי' משתמש דרך המתכתכשטבילה  כת' דצריך (אות טז)ובביאור הגר"א  שיגע האוכל בכלי.

 ומהרש"ם 'כ ס"ק ג"סי' ק ט"זעי' (דכלי המצופה בחומר הפוטר מטבילת כלים אם הוא לוי הכלי חייב טבילה דהציפוי מתבטל לכלי 
' ודאם מיח מפה וכד (שה שיה מטות אות יד) בבן איש חיוכן קט לעיקר  אפשר דהייו דוקא כשהוא כלי אחד, משא"כ ב"ד. ,)'ח"ג סי' כ

   בין הכלי למאכל איו צריך טבילה. 
[עי' דכל לאותו איו חוצץ, וכמו שמציו בכמה מקומות  [אלא דיש לעיין דכה"ג שותו ע"מ לאות הכלי אי חשיב כדבר החוצץ, די"ל

 ,)עי' בלש' הפוסקים ה"ל(. אלא דיש לדון האם בטבילת כלים בעין גיעה ממש או דלמא כל שמשתמש דרך הכלי סגי ועוד](לז.)  סוכה
מין "לעין  יב וזבחים פי"ג בועז סוף אות א) (מקוואות פ"ח מ"ה בועז אות בתפא"ידאם אמר דבעין גיעה ממש אף דבר שבא לוי חוצץ, כמ"ש 

ע"פ  )רסו 'סי (יו"ד באב"ז , דהייו משום דחשבין לדבר החוצץ כאילו איו שם ומהי רק בדבר שא"צ גיעה זב"ז. וכ"כ"במיו איו חוצץ
(ר"ה כז. ד"ה  והשפת אמת"ח סי' ג) (ח"א או לקת יואבהחדהדין כן, עיי"ש ראייתו לזה. אולם  וילדבר שבא ה"ה והוסיף דדברי הרמב"ן 

  , וצ"ע.מח"שוה הגריש"אכת' ליישב הראיה באופן אחר. ועי' לקמן בשם  והתיא)
שכלים שדרך תשמישם הוא להכיס בהם אוכל בעטיפה כגון סוכריות או שקיות עם אוכל, יש  לד)- (שם אות לג ל"א זצ"הגרישעת דד אלא

דכלי שדרך להשתמש רק ע"י פריסת מפה כגון ייר ויילון,  (שם אות ה) "שבמחכל. ועי' להטבילם בברכה שהעטיפה בטלה לגבי האו
(בית בכשרותו תשובות הגרח"ק שליט"א  דמשמע דלעין עטיפה לא ס"ל כהגריש"א ה"ל], ע"כ. ודעת (אות ו)טעון טבילה עם ברכה [ועיי"ש 

בשלמת  וכל לא וגע בכלי מ"מ מסתבר דלא פלוג רבן והכל אסור. ועי'דהפסקת ייר או שקית אע"פ שבפועל הא של הגרח"ק בריש הספר)
  .(טב"כ סי' לא)חיים 

  כלי שמגישים ע"י מאכלים לצורך מתה ה.
, דשאי יודו ב"ד דא"צ טבילה 'וכדוהחולקים לעין מסעדה דאף  י"לדבאמת  אלא דשוב ביותי דלעולם יש לפטור כלים אלו מטבילה

מחשיב את איו  לסדר עליו את המשלוח מות הותן שימוש זה שמשתמש בוד די"ל , משא"כ ב"דעודה הואבכלל כלי סי הכלשהתם 
למוסרו  לצורך הסעודה אלאעתה מ"מ הכא גרע דאין הכלי משמש  ,חייב טבילה כלי הגשהדאף אם אמר ד"כלי סעודה" ל הכלי

עומד ברשות המוכר, משא"כ ב"ד הכלי משמש ככלי  הכלי יהרבשעה שהשי אוכל  'וכדו במסעדהכמו כן ו .לחבירו בתורת מתה
מי שמכין כלי סעודה עם מאכל יצא לחדש דש(קו"א אות קלו ד"ה ודע עוד)  המהרי"ל דסקין ואף לפיסעודה אחר שיצא לרשות אחרים. 

סב.)  פסחים(קיי"ל ד ,האותם ביחד לישראל, רמיא עליה חיובא דטבילה, אע"פ שהוא איו רוצה להשתמש בהם כלל לסעוד "למכור"

 חשוב שמבשל ועושה תיקון מ"מ י"ל דשאי התם. טבילההכלי חייב ה ידלחומרא לכו"ע אמרין הואיל, וע"כ כיון שאוכל זה חזי לדיד
   .שמחשיב את הכלי ל"כלי סעודה"

ם האוכל לאחרים כגון מגש דמי שקוה כלי ע"מ למלאות אותו בדברים ולשלוח את הכלי ע (שם אות עא) זצ"להגריש"א ו"מ שדעת ש
דהגר"ק חכם אחד העלה שוב שאלה זו קמיה  ושוב אמר לי .לח צריך להטבילו, אלא המקבל, ע"כלצורך משלוח מות, אין המש

  . ודו"ק ., וחזר בו דבאמת א"צ טבילה משום הסברא שכתבושליט"א
  להטביל הכלי אע"פ שהוא פטורו. 

כבר הארכו בס"ד בגליון ס"ד ד להטבילומע מיעליו לה ראויה לשימוש מיד,מתה לחברו ואם הותן רוצה להטביל הכלי ע"מ לתת 
(יו"ד טבילת כלים  במבית לוילכו"ע. וכן מבואר  אפילו ואפשר דהדין כןלא מהי טבילתו עכ"פ להרבה פוסקים שהטובל כלי העומד למתה 

  . (ח"א סי' תב) ובתשובות וההגותעמ' קמז אות ה) 
  מקבל להטביל הכליז. חובת ה

לצורך עצמו ולא לחזור ולתתו לאחרים איו חייב להטביל  לקבלואף כשהחליט המשלוח מות המקבל לעין  , אולםוכ"ז לעין הותן
שם אחד אחד א"צ המצאים אף אם אוכל המאכלים והכלי מיד אע"פ שיש בתוכו מאכלים דעתה הוי השתמשות בשב ואל תעשה 

הקוה כלי עם משקה א"צ לשפוך המשקה ולהטבילו, דשב ואל תעשה  לעין (קו"א אות קלו ד"ה ודע עוד) דיסקיןהמהרי"ל  וכמ"שטבילה 
הוי ולא קרא שימוש, ע"כ. מבואר דאע"פ שהדרך להשתמש בכלי זה לשמירת המשקה והוצאתו לצורך שתייתו מ"מ א"צ להטביל 

 משום שהוצאת המשקה איו בכלל שימוש. ב' מוש בשב ואל תעשה.משום ששמור המשקה בכלי הוא שי א'הכלי משום תרי טעמים: 
 רי"ל דיסקיןהעוד בסברת המועי'  .אסור לו לאכול מכלי זה ללא טבילהגלידה בתוך כוס וכדו' אם אוכל מתוך הכלי כגון ע"כ. מיהו 

  .ח"קפבגליו 
  -אידד אמסק-

  .אין המשלח צריך להטבילו ,לשלוח את הכלי עם האוכל לאחרו מאכל הקוה כלי על מת למלאות אותו בדבריא'  העולה לדיא,
ואף אם אוכל המאכלים  .חליט לקבלו לצורך עצמו איו חייב להטביל הכלי מיד אע"פ שיש בתוכו מאכליםמכשאף  כלי ה"ל המקבל ב'

  כול מכלי זה ללא טבילה.אסור לו לאגלידה בתוך כוס וכדו' אם אוכל מתוך הכלי כגון  אבל .שם אחד אחד א"צ טבילההמצאים 

  ב| ה'תשע''פורים  –כי תשא |  צ"דגליון 
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

"שמעו נא נבוני עם וחכמים(ח"א דרוש ג') דבש 
אשר בחר ה' בנו מכל העמים, אל נא תהי 

כדורש ספר זכרונות קריאת המגילה בעיניכם 
וספר קורות אבותינו בכל התלאות אשר 

אשר אין בו אלא הגדת המעשה וסיפור  מצאם,
אזהרה לקרותה דברים, וכי בשביל זה היתה 

פעמיים, ותודה לקל כולנו יודעים המעשה 
אמנם רוב מהתועלת אשר נמשך  ההוא...

ממנו, מלבד סודות רבות שיש בו... אף גם יש 
ם רבים למוסר והנהגת ללמוד ממנה דברי

  .האדם אשר יעשה וחי בהם"
ובספר "שיח יצחק" (להגרי"י בורודיאנסקי 

א", שליט"א) כתב "אחז"ל "קריאתה זו הליל
וכדי שהקריאה תהיה כהלל, נדרש להקדים 
לימודה לקריאתה כדי לשמוע ולהבין את 
תוכנה, ולקלוט החידושים שבה, ולשים לב 

השגחה למהלך ענינה להבחין בניסים וב
הפרטית המובלעים בין השורות שבמגילה 
ובאמת גדולי המוסר חינכו לשמוע את הישנות 
כחדשות וכאילו שומעים אותם עתה 

נה, ועי"ז ראו נפלאות בפשוטות לראשו
  וידועות".

יעזרנו ה' להתעורר כראוי להתבוננות בפסוקי 
המגילה ובניסיה, וכתבו בספרים שזמן קריאת 

מופלאה, ומסתברים  המגילה היא שעת רחמים
הדברים שאז מתעוררת מחדש בפועל כל 
אותה אהבה עצומה בינינו להקב"ה, ויעזרנו 

וררת באותו ה' לקבל את כל ההשפעות המתע
  זמן.

  

  משלוח מנות ומתנות לאביונים
ומשמחה זו של אהבת ה' המתעוררת בנס 
הפורים, יכולים אנו להגיע גם לשאר מצוות 

ות לאביונים, היום של משלוח מנות ומתנ
שכתב בקונטרס נתיבות שלום להאדמו"ר 
מסלונים זצ"ל (עמ' מג) "... וע"פ הדברים יש 

עהו בפורים, לבאר ענין משלוח מנות איש לר
שלא מצינו מצוה וחיוב כזה בשאר ימים 

ע"פ מה שאמר הרה"ק ר"ד מלעלוב  טובים.
זצ"ל לאחד שביקש ממנו עצה ליראת שמים, 

ים אינו יודע רק והשיבו שעצה ליראת שמ
צריך לעבוד על כך ביגיעה פשוטה, אך 
לאהבת ה' יש לו עצה, אהבת ישראל, 

דת וכיון שעבו שמסוגלת להביא לאהבת ה'.
היום בפורים היא להגיע לקימו וקבלו ברצון 
מתוך אהבת ה' בדרגה עליונה, ע"כ מצותו 
במשלוח מנות איש לרעהו שענינו להרבות 

  ם".האהבה והידידות בין יהודי
וביאור הדברים הוא, כמש"כ רבנו יונה (שערי 

ויאמר (משלי יח) לתאוה תשובה א, לא) "
מי  -יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע. פירושו 

נפרד מכל  ,שמבקש ללכת אחר תאותו ורצונו
כי  ,כי ירחקו ממנו אוהב וריע ,חבר ועמית

תאות בני אדם ומדותם חלוקות אין רצונו של 
היינו שמצד הגוף ", וזה כרצונו של זה

והרצונות כל אחד שונה מחברו, אבל ע"י שיש 
לכולם מטרה אחת של עבודת ה', באים 

עורר את לאחדות הלבבות ואהבה.  ויש ל
תשומת הלב בזמן קיום מצוה זו של משלוח 
מנות לראות במה אפשר לשמח את השני (ולא 
רק להרשים במה שאני עשיתי), וככלל יש 

הפורים, שלא לשכוח לשים לב בכל מהלך יום 
את עיקר הענין של בין אדם לחברו, וכפי 

מצות הזמן " שכתב בלקט רשימות (עמ' ג)
ש לרעהו, אבל דפורים הוא, משלוח מנות אי

לפני שנותנים מתנות, צריך לדעת ולהכיר, 
שיש רעהו!", והיינו שלא די שאנו עושים את 
מצוות היום רק 'לצאת ידי חובה' אלא באמת 

  ובתו של הזולת ולעזור לו.להתבונן בט
ואף במצות מתנות לאביונים, כפי שידוע הדין 
"כל הפושט יד נותנים לו ואין מדקדקין 

דכיון ששמחה זו באה מתוך במעות פורים", 
אהבה, אין מדקדקין להתבונן ולראות אם הוא 
עני או לא, אלא נותנים לכולם, דבר שמראה 
את ריבוי והתפשטות השמחה. ויה"ר שעי"ז 
יפתחו בפנינו שערי שמים ונזכה לכל השפע 
והישועות אף בלי שידקדקו במעשינו אם 

  ראויים אנו לכך או לא.
  

ב הג"ר משה שוואב ויש לסיים בדברים שכת
ההבדל שבין שני "זצ"ל (מערכי לב, עמ' רכה) 

סוגי השמחות, שמחה שהיא לשם שמים 
ושמחה שאינה לשם שמים, ניתן להבחין בה 

פורים. על פורים נאמר בעבודה שלאחר 
"קיימו וקבלו היהודים" ודרשו בזה חז"ל 
(שבת פח.) "קיימו מה שקיבלו כבר". השמחה 

לת בתוכה את קבלת שהיא לשם שמים, הכול
התורה, תביא במוצאי פורים בהכרח אותה 
הרגשה של מוצאי יום הכיפורים, הרגשה של 
התחזקות ו"קבלות" חדשות". אבל אם מיד 

וא כבר מתחיל בהכנות ל"בין לאחר הפורים ה
הזמנים"... הרי שעבודת יום הפורים לא 
הוסיפה בו מאומה בעבודתו, אות הוא כי 

  ."יראת שמיםשמחתו היתה נעדרת מ
יעזרנו ה' לקיים את כל מצוות הפורים מתוך 
אהבת ה' ושמחה, ונזכה לנצל כל רגע ורגע 
מיום קדוש זה ולהמשיך את שמחתו והשפעתו 

  ה.לכל ימות השנ
  

  

  מחבר קוטרס  ערך ע"י
  "עבודת יום הפורים"

  חייב אייש לבסומי בפוריא להלכה האם
  .חובת שים ג.. איך קיי"ל ב. .חובה להשתכר בפורים א.

  תכר בפוריםחובה להש. א
לבסומי, להשתכר ופרש"י . עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי מיחייב אייש לבסומי בפוריאאמר רבא  (ז:) במגילהאיתא 

ר "דלא ידע בין ארור וכו'" והובאו דבריהם ביאור כוות השיעו (שם ד"ה חייב) ובמאירי(ברי"ף שם)  ובר"ן ד"ה דלא) (ז: תוס' 'עיו[ ביין.
   בעין זה]. 'מה שכת (אות ב) ובב"ח (שם אות א) בדרכי משה ', ועי(סי' תרצה) בב"י

למחר בעי רחמי  ,ה לר"זיקם רבה ושחט שתכרו)(איבסום  ,בדו סעודת פורים בהדי הדדירבה ור"ז עאולם בש"ס שם מבואר ד
 ובמהרש"א (שם) במאירי 'עיו[ א"ל לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש יסא ,עודת פורים וכו'לשה א"ל יתי מר ועביד ס ,ואחייה

   .שפירשו הכווה בעובדא זו]
 "שעייו ר וירדם בשכרותו וכו', עכ"ל.כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר וכו' ושותה יין עד שישתכ (פ"ב, הט"ו) הרמב"ם וז"ל

 (שם) בדרכי משהאבל ידי פורים יוצא בלא"ה, והובאו דבריו  למצוההייו שהביא שלהשתכר בפורים (שם אות ב)  בהגה"מ
דאין זה אלא מצוה שביאר  סי' ו)( מהרי"לב 'ועי .בשם הא"ר (רסי' תרצה ד"ה חייב) הלכה בביאורוכ"כ  ,סוף אות ב) (שם ובב"ח

ה"ל, וכן בשו"ע משמע דהוי חיוב  רי הגהותביא דבאולם הב"י לא ה .ואיכא משתה בלא שכרות כתיב "ימי משתהעלמא כי "ב
להשתכר "ביין". והעירוי  'שכת )שם( במגילה ימרש" וכן משמע ,דוקא ייןמשמע דבעין ה"ל  הרמב"םוהה מדברי  גמור.

דמוכח דהמצוה היא  מהרדב"זהביא מ"מ ו ,המשכריםדלא מהי שאר משקים תמה על רש"י דמ"ל  (מגילה שם) שבגליוי הש"ס
דיין לאו דוקא ומ"מ צריך  "ק זצ"להגריבשם  (ח"ג עמ' ו) באורחות רביו אבל .)כלל קמב אות ו( הקשו"עמדברי  'וכן ר .ביין דוקא

  .(ח"ה סי' פג) במשה הלכותמשום משתה שזה דרכו ביין. ועיין  לשתות מעט יין
בשכרותו.  םעד שיירד 'אלא כת .."ידע לא"דהרמב"ם שאע"פ שפסק כרבא שיש להשתכר לא הזכיר שבעין עד  דבריב לעייןש וי
   .](ח"ח סי' קי) במועדים וזמים וכן דייק ,"הסעודה"להשתכר הוי מחובת שעוד יוצא מדבריו ו[
ושהכי משמע מהרמב"ם,  ,ידעושו שישתכר וישן ולא פירש דעד דלא ידע פירדשכתב בשם מהרי"ב  (סי' תרצה) דרכי משהבעיין ו

[ולפ"ז  )ב"ק פ"ג ססי' ג( המהרש"לוכן פסק  בשם גדולי המפרשים לבאר השיעור דעד דלא ידע. יב)(שם ד"ה חי המאיריוכן הביא 
שמצדד  . וכן מצאתיגופא ולפ"ז בעין שיישן ביום הפורים .א ידע"למבואר דהשיה הוי בכלל המצוה שבזה מקיים "עד ד

  ].(ח"ב סי' קצ) במועדים וזמים ', ועי(אגרת הפורים פ"ו סוף הגה יא) שליט"א ק"חהגר
רביו כתבו בשם  (שם) והר"ן הרז"האולם  .(סי' ח) הרא"שהביא מימרא דרבא ה"ל כפשוטה, וכן קט  )ברי"ף (ג: רי"ףהאידך מ

קט  םוכדבריה .א דרבא ולא שפיר דמי למעבד הכידמההיא עובדא דקם רבה ושחטיה לר"ז וכו' אידחי ליה מימר אפרים
   .(שם) המאירי

עבד סעודה בהדדי ולא (רבה לר"ז)  וה ליה למימרודחהו דאי כדבריו ה הרביו אפריםהביא דברי  אות ח)פורים ( האשכולאולם 
קושיתו קשה יו אפרים שאין שכת' על דברי הרב (סי' קצו) בחת"ס "רשו[כוון לדברי האשכול ה"ל. (שם אות ב)  ובפר"חבסם. 
אך היכא דשכיחא הזיקא כגון רבה דהוה במאדים לא  ,דשומר מצוה לא ידע דבר רע וע"י מצוה לבסומי לא יארע מכשול ,מידי

אבל מי שלא ידע בפשו שהוא מזל מאדים א"צ לחוש לזה דאזלין בתר רובא ושומר פתאים ה',  ,)פסחים ח:(מהי הגת המצוה 
  .]ג"ל בגליוןרע כ לעין שומר מצוה לא ידע דבר ש"מ 'ועי עכ"ד.

  איך קיי"לב. 
הביא דברי תוס' וכן דברי רביו  ובב"י צריך שישתכר עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, עכ"ל. (סי' תרצה) טורהז"ל ו

ור גמור הוא וכו' אך כרות איסל שאין כוות רבא שהשתכר שהרי הששס" (פורים אות לח) האורחות חייםאפרים וסיים בדברי 
  עט.שישתה יותר מלימודו מ

ומיהו דוקא לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך  :שקט להלכה כרביו אפרים אלא שסיים וז"ל (שם אות ב) בב"חועיין 
שאיו יכול לדבר ' שיכור יאבל מיהו צריך לשתות הרבה מלימודו שייטב לבו במשתה ויהא שתוי או אפ ,מרדכי הוא דדחין לה

  ל.לפי המלך רק שתהא דעתו עליו, עכ"
היה מפרש שמחויב  שכתב דלבסומי הייו להשתכר, וכתב שלולי פירוש רש"י ה"ל סי' ח אות י)מגילה ( הקרבן תאלובדרך זו קט 

ה שהכווה הוא שעיקר שראה בחזון לילכתב  (שם) ביד אפריםו .עד ולא עד בכלללהיטיב לב ע"י שתיית הרבה יין עד לא ידע, 
 ,עד הוא ולא עד בכללהך  ,חייב אישי וז"ש ותר מדאי שיתבלבל דעתו,ולכן אין לו להשתכר י ,החיוב הוא שיהיה שרוי בשמחה

 עכ"ד ,ות חיוב שחייבו חכמים וכו'ור"ל שגדול חיוב שתיה בזה לבסומי עד גבול דלא ידע שמן הגבול הזה והלאה הוא ביטול כו
  . ]שפירש דברי הגמ'איך  י"שועי[

אלא כל מה שהוא שותה יש בזה מצוה  ,ן כוות הגמ' דעד דלא ידע הוא שיעור שצריך להשתכרפירש שאי (מגילה שם) ובשפת אמת
  .זצ"ל הגר"י סלאטשכ"כ בשם  (עמ' קכו) בעמק ברכה "מומתי שהגיע עד דלא ידע הוא פטור כמו כל שוטה שפטור ממצוות. שו

ריו משמע שכוות המימרא היא כפשוטה, וכן קט ומדב ,פסק כדברי רבא שיש חיוב לבסומי בפוריא ע' ב)(שם ס בשו"ע לדיאו
(רסי' תרצה  בביאור הלכה. וכן מבואר כפשוטה זו בשם סידור עמודי שמים שאביו הגאון היה מקיים מימרא(אות ב)  השערי תשובה

  . בדעת השו"עד"ה חייב) 
והוסיף  ,דו (והייו כדברי רביו אפרים)שישתה יותר מלימו (סי' מו) הכל בושיטות והביא בשם עשה פשרה בין ה (שם) הרמ"אאבל 

אמם לא מהי לישון ואח"כ לשתות כמבואר ברמב"ם . דברי המהרי"ב שאח"כ ירדם ויקיים עד דלא ידע (כדברי הרמב"ם ה"ל)
פירושו שהיין ששותה עושה  דשיעור "יותר מלימודו" קז אות ב) (ח"י סי' בשבט הלויועי' [ .סי' מד)פורים ( במקראי קדשה"ל, וכ"כ 

ה כדרך יין, ואין פ"מ אם שותה זה בשיעור יותר מאכילת פרס, כיון דאין עצם שיעור יין עליו רושם של התרוממות שמח
  ].המצוה, אלא התוצאה של שמחה

אפרים ז"ל ושלא לשתות אלא מעט קט יותר  רביו כתב שעתה שהדורות מקולקלים ראוי לתפוס סברת (סי' תרצה אות ב) פר"חוה
לעשות שראוי כתב  (שם ס"ק ה) מ"בה אבללהכשל ח"ו.  א"ח כיון שכוותו לשמים כדי שלדובזה יוצא י ,"טוממה שמורגל בי
 יתפלל היודע בעצמו שיזלזל אז במצוה מן המצות בט"י וברכה ובהמ"ז או שלאש (שם ד"ה עד) בביאור הלכה 'ועי[ כדברי הרמ"א

  ].מחה או מעריב או שיהוג קלות ראש מוטב שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לש"ש

  חובת שים. ג

לה ימקרא מגד לה)ימג '(ריש הלע"פ דברי הרמב"ם  קט (פתיחה למגילה) בראש יוסף האם שים חייבות במצוה זו. והה אכתי יש לדוןו
שכל מצות היום הם מצוה  מגלה) 'ריש הלעל הסמ"ג ( וברא"ם. , ע"כה אחתמצות עשבפורים  ולשמוחמשלוח מות ומתות לאביוים 

ואע"פ  בזה, מי חייבותהכי ומתות לאביוים  משלוח מות ,ת במגילהששים חייבו דכמו ולפי דבריהם י"ל .א' דפרסומי סא
שבט ב אולם .כ"פ משום שמחהע ותר מלמודם מיהא חייבותי, מ"מ י"ל דלשתות שיעור ד"עד לא ידע" להן דלא מסתבר דקבעו

 אלא. , ע"כאין רבוי יין יפה לאשה, והדברים פשוטיםדשכת'  )שם(מאירי ב 'דלא שייך זה באשה, ועי 'כת (ח"י סי' יח אות ב) הלוי

דים במוע [ועי' ם ומשום שמחת פוריםואמר לכדותיו שישתו קצת יין לכבוד הי שהגרי"ק זצ"להובא  )עיי פורים ח"ג( רביו בארחותש

מ"מ אף ד (אות טז) כה"חה וכתבמי שמזיק לו שתיית יין פטור ממצוה זו.  (סי' תרצה אות ב)שער"ת בועי' [ .ק", ודו]קצ) (ח"ב סי' וזמים
  משתה ושמחה. מי שאיו יכול להשתכר יעשה סעודה ובתוך הסעודה ישתה איזה כוס של יין כדי לקיים ימי

  -א דדיאמסק-

. ומ"מ היודע בעצמו שיזלזל אז יש אומרים שהדברים כמשמעםז"ל שחייב אדם להשתכר בפורים. אמרו ח א' דיא,להעולה 
. וי"א שישתה יותר מלימודו ואחר כך ירדם ויקיים עד דלא ידע. וכן במצוה מן המצות או שיהוג קלות ראש מוטב שלא ישתכר

אם שותה זה  חילוק, ואין ל התרוממות שמחה כדרך ייןפירושו שהיין ששותה עושה עליו רושם ש לימודו יותר משיעור ב' עיקר. 
 .ג. אמם לא מועיל לישון ואח"כ לשתות. בשיעור יותר מאכילת פרס, כיון דאין עצם שיעור יין המצוה, אלא התוצאה של שמחה

יין פטור  מי שמזיק לו שתיית .ד .מ"מ מהג העולם להקל לשתות שאר משקים משכריםיש לקיים מצוה זו ע"י שתיית יין. ו
  י שאיו יכול להשתכר יעשה סעודה ובתוך הסעודה ישתה איזה כוס של יין כדי לקיים ימי משתה ושמחה. ומ"מ אף מממצוה זו. 

  .שים פטורות משתיית יין בפורים .ה
  

  
 
  

     בעילום שם להצלחת התורם ומשפחתו העלון נתרם  -  שמעתא עמיקתא  ©
  GMAIL.COM@571AMIKTA לקבלת או הפצת הגליון במקום מגוריכם או לימודכם נא לשלוח בקשה לדוא"ל: 


