
  

  עבודת המועדים
  שבת זכור ויום הפורים

  שבת זכור
פרשת זכור ופרשת פרה אדומה "י"א ש

(שו"ע סי' תרפ"ה  חייבים לקראם מדאו'".
  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 צריך הקורא לכוין להוציא כל 
השומעים, וגם השומעים צריכים לכוין 

  ם).(משנ"ב שלצאת". 
- המצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל

"שנצטוינו לזכור מה שעשה עמלק 
בצאתם ם לישראל שהתחיל להתגרות ב

ממצרים בטרם נשא גוי וממלכה ידו 
עמלק, ם עליהם. וכענין שכתוב ראשית גוי

ביא דישראל הוה עמלק. רותרגומו ריש ק
היד ם שהכל היו יראים מהם בשומע

צרים, עשה להם השם במ רהגדולה אש
ו תש רע לאהוהעמלקים ברוע לבם ובמזגם 

והעבירו מתוך כך  םלבם לכל זה ויתגרו ב
ועל ... יראתם הגדולה מלב שאר האומות
עשה  רזכירת ענינם זה נאמר זכור את אש
ספר (.  לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים"

  החינוך מצוה תר"ג)
שכל המיצר לישראל  -שורש המצוה 

, לתת אל ההמצו"משרשי  - שנאוי לפני ה'
וי לפני אלבנו שכל המיצר לישראל שנ

לפי רעתו וערמת רוב  הוא, וכי ךהשם ברו
מוצא  הכמו שאת ,נזקו תהיה מפלתו ורעתו

שעשה רעה גדולה  בעמלק כי מפני
ךנו ברוולישראל שהתחיל הוא להזיקם צו

ארץ ולשרש אחריו עד  נימהוא לאבד זכרו 
  ספר החינוך שם)(". כלה

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

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

וכן היה אומר מרן רבי יחזקאל " -
לוינשטיין זצ"ל, דבזמן הזה שאין לנו 
אפשרות להרוג את עמלק הגשמי, כי איננו 
יודעים מיהו עמלק, כיון שבא סנחריב 

את העולם [וכמש"כ במנח"ח מצוה ובלבל 
תר"ד] אזי עיקר מצות מחיית עמלק בזמננו 
היא לעקור את כח טומאת עמלק שבקרב 

קונטרס בעניני (. "לבו של כל אדם ואדם
  פורים וחודש אדר עמ' עז)

וזה אומרו "זכור את אשר עשה לך " -
עמלק" בלשון יחיד, שנאמר לכל יהודי 
יהו ויהודי, שבכל מעשה רע שעושה הר

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 

נתיבות שלום פר' (. "מעשיו והליכותיו
  זכור, סוף שמות עמ' רחצ)

  התפילה לפני פורים
כל דבר בבואנו לקראת יום הנה תחילת 

גדול ונשגב זה של פורים, יום שאפשר 
להשיג בו הרבה מעלות וקנינים רוחניים, 
מלבד ההכנה הנפשית בהבנת מהות היום, 
שעיקרה על ידי התבוננות במגילת אסתר 
והניסים הגדולים שנעשו, תחילת כל דבר 
יש להקדים את התפילה להקב"ה, שנזכה 

ולהתעלות בו לקבל את השפעות היום, 
כראוי, וכמו שכתב הג"ר חיים ברים זצ"ל 

ועל כל אלו (מרבה חיים פורים פרק י') "
יש להקדים ולהתפלל קודם ימי הפורים 
שנזכה לעשות את הימים האלו כראוי, 
לקיים מצוותיה כיאות ולקבל את השפעת 
הימים מלעילא במידה גדולה טובה 
ומרובה, ובעיקר שנוכל לכווין באמת 

פינו, תשועתם היית לנצח ותקוותם  באמרי
בכל דור ודור להודיע שכל קוויך לא יבושו 

  ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך.
גדולי ישראל וצדיקי וגאוני הדורות היו 
כבר מבקשים ומתפללים על הארות החגים 
והמועדים הרבה זמן קודם הגעתם, וכן 
התפללו ובקשו רחמים מלפני השי"ת 

ת החגים והזמנים שיזכו לקיים את מצוו
כהלכתם והקדימו בתפילתם הרבה זמן 
קודם הגעת החגים והזמנים, ולכן זכו אכן 
שיתקבלו תפילתם כי הדבר היה בנפשם 
לקיים מצוות ה' ורצון קדשו, וגם אנו כל 
חד לפום דרגה דיליה יעסוק לכהפ"ח 
באלו הימים בהכנה דרבה בתורה ותפילה 
א ולאיש אשר אלה לו בודאי יענה משמי

להיות כלי מוכן לקבל את השפע הגדול 
  המושפע עלינו בימים אלו".

וידוע שיום הפורים הוא יום גדול ונשגב, 
יום שאפשר להשיג בו הרבה השגות 
רוחניות, אלא שכיון שהוא יום עמוס 

   בס"ד

  מיקתאעא מעתש

 מתות לאביוים ע"י שליח, האם צריך לברר שקיים שליחותו המוסר
  . מצוות פורים מדרבן או מדברי קבלה ד.. חזקה שליח עושה שליחותו ג.. למוסרם ע"י שליח ב. .מצות מתות לאביוים ומשלוח מות א.

  .חזקה שליח עושה שליחותו במצוות פורים ה.
  לאביוים ומשלוח מותא. מצות מתות 

(ד"ה  ביאור הלכהעי' ו .וכל המרבה הרי זה משובח ,עיים ות לשימתשתי ות לאביוים בפורים, צוה לתת מתמ (סי' תרצד סע' ד) השו"עכתב 
  .מצותו דוקא ביום פוריםשלשי) 

ע לא הגיש כלא"כ  ,ה לו במה לשמוח בפוריםדכיון שעיקר טעם מצות מתות לאביוים הוא כדי שיהי(סי' תצ)  תעוררות בתשובההבוכתב 
כתב שאם זיכה  (סי' רז) ובמהרי"א ,דהוא משום שמחה כןגם כתב ש )ד"ה ויעיין סי' קיביו"ד ( בכת"סועי'  .ידו בפורים לא קיים בזה המצוהל

הגריש"א וכן דעת  .פן שהודיעו לעידמיירי באו(ח"ג קיב)  בשרגא המאיר. וביאר רי פוריםאח עדאפילו אם לא הגיע לידו יצא לעי בפורים 
 זה רק אםשאלא  ,יכול לזכות לעי את הכסף ע"י שליח ,ו ביום הפוריםאות דאם יש לו כסף עבור עי ואיו פוגש )אשרי האיש פמ"ו אות ד( זצ"ל

  . (סי' שעט) בשיח יצחקלו ועי' עוד  מודיעים לעי ביום הפורים שמזכים
(סי' תרצה  השו"עכתב ו ,ומצותה ב' מות לאדם אחד. "איש לרעהו ומשלוח מותדכתיב " ,והות איש לרעלשלוח מוכמו כן מצוה ביום זה 

  . ]מלהרבות בסעודתו ובשלוח מות ל"אמוטב להרבות במתשמ"מ  ס"ק ג) סי' תרצד( מ"בה. [והוסיף כל המרבה הרי זה משובחד סע' ד)
  ב. למוסרם ע"י שליח

ומלשוו משמע שיש להסתפק אם  .דאפשר דיש לשלחם דוקא ע"י שליח כלישה דקרא) ד(סי' מ ציון הבין ע"פס"ק כ)  סי' תרצה( המ"ב וכתב
 (להראות חבה וראות או שיהיה לשי צרכי סעודה)לפי ב' טעמים דשילוח מות שכתב ד )שם( בבין ציוןאולם עיין  יוצא יד"ח או לא.

בתיה ומה דכתיב לשון שליחות הוא להורות דבשילוח לבד יצא אפילו אין חבירו  שייכים גם בותן הוא בעצמו ליד חבירו לכן יוצא גם
ע"כ. ומבואר דאף לדידיה אין  .רוצה לקבל ולכן לא הזכירו הפוסקים איסור תיה ומכ"מ אולי לכתחלה טוב יותר לשלוח המות ע"י אחר

(ססי'  במקור חייםו. (דיים וההגות) החזו"או (אות מא) הכה"חפסקו  וכן ,אשפסק דא"צ שליחות דוק(שם)  בא"א בוטשאטשועי'  הדבר לעיכובא.
   .דפרסום הס עדיף]לאביוים במתות  'דמשלוח מות מצוה בשלוחו יותר מבו ואפיפסק  תרצב)
ה המצוה תהי והשיב דאילוהחת"ס  .דהא אין שליחות לקטן ,אם מהי לשולחם ע"י קטןלהסתפק שיצא  (פסקי תשובה סי' קמח) רע"אב ויעויין

לא כן עתה שאין המצוה כלל לתת בעצמו כ"א לשלוח א"צ  ,שלוחו הוא רק מדין שלוחו כמותומה דמהי לתת מות בעצמו ממש אז י"ל ד
 )(סי' תרצה ס"ק ז היטב בבארועי' [. (סי' תרצה) תורה בדעתדמותר לשלוח ע"י קטן, וכן הביא  (ססי' תרצב) במקור חייםוכ"כ  .לזה דין שליחות

ועיין מש"כ . (שאלה קפח) התורה לשמהדבעין משלו"מ בפורים עצמו, וכן דעת  'כת (אות יז) ובערוה"ש ,סתפק אם מהי לשלחו לפי פוריםמש
  ]. תרצה א"א ס"ק א) (סי' בפמ"גשם. ועי' עוד  הדעת תורה

איו חייב  אזו ,חזקה שליח עושה שליחותואלו  ותוכששולח משלוח מות או ותן מתות לאביוים ע"י שליח, האם אמרין במצ דוןיש לו
די"ל  ,ואף כשמסר מתות לאביוים לגבאי צדקה יש לדון בזה[ וחייב לבררזו למא לא אמרין חזקה יאו ד ,לברר אם אכן קיים שליחותו

  .עליו לברר שעשה שליחותו, ועי' לקמן]כ"ל דכיון דבעין שימסור לעי בו ביום 
  יחותוג. חזקה שליח עושה של
בשל סופרים חזקה שליח עושה  רב חמן בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותודעת  )לב.- (לא: עירוביןבש"ס והה חלקו האמוראים 

ואחד זה חזקה שליח  ורב ששת אמר אחד זה ., ע"כלא חמיר איסורא ,ן אחזקת שליח, דאי מי לא עבידסמכיבדרבן ש י"ופרש שליחותו
   .עושה שליחותו

 מחה אפריםב ,סי' שלא סע' לד)יו"ד ( בשו"ע ,)שם( מהר"י קורקוסב וכן הוא .לא בדרבןאא מהי דל שפסק כר"(תרומות פ"ד ה"ו)  ברמב"ם 'עיו
אף שלא ודעו הפרטים אמרין חזקה שלא שמ"מ אם ודע שעשה השליחות בכלל  )סי' תט(המ"א וכת'  .סי' ב) "עהא( וב"יבו (שלוחין סי' כא)

(חו"מ סי' קפב אות ז)ערוה"ש ה. וכן פסק השי.  
היכא שיש מכשול להמשלח אם לא יעשה שליחותו והוא יחשוב שעשה שליחותו כגון מהי  אף בדאו'דלחלק  פסק(יו"ד סי' שלא)  הטוראולם 

 הרמ"א וכן הביא .שיההכא סומכין על החזקה דעשה שליחותו וכשידעין שעשה שליחותו ורק שספק שמא שיה לכו"ע אמרין דודאי לא 
דעת הטור והרמ"א הביא  )סי' תט ס"ק ( המ"באבל  .הםו עליהתמ אות פ) שם(הגר"א ו (תרומות פ"ד) והמשה למלך בשם יש אומרים(שם סע' לד) 

מעשרות סי' ז ס"ק ( זו"אבח ,(סי' תט ס"ק יז) א"במועיין  .דהרבה מרבותיו ס"ל כהטור כתב חו"מ סי' קפב סוף אות ז)( ובערוה"ש בשם יש אומרים.
(חו"מ סי' ערוה"ש וב )חו"מ רסי' קפב(בדרכ"מ הובא  (קין סי' כג) בתשו' מיי' עוד עי'ו[ (זרעים סי' סג אות יט). ערוה"שבו (ח"א סי' קד) בחלקת יעקב ,טז)

  דלעין ממון לא מהי חזקה זו דקיי"ל הלכה כר" בדיי]. קפב אות ז)
כמחצה על מחצה ולהכי בשל תורה הוי ספקא  אלאחזקה שליח עושה שליחותו איו כרוב גמור דב. ד"ה אמאי) (זיר י מקובצת בשיטהוביאר 
ורוב י במעשה ומשום דהוי רוב התלכתב דהייו (שושת העמקים כלל יב)  "גהפמו .ובשל סופרים אמרין ספיקא דרבן ולקולא ,לחומרא 'דאו

(סי'  ט"זמהר'  וכן ,)ספר הלכות יו"ט בכורות פ"ג סי' יט ד"ה והה התוס'( רי"ט אלגאזיההמוכן קט  .רודרבן לא גזבכה"ג לא מהי מדרבן, ומ"מ ב
"ז לכאורה כיון שמצות פורים אים אלא מדרבן יכול יולפ .(סי' קסב) "ארעוה (סי' כה סס"ק ג) התבא"ש . וכ"כ(שם) בפמ"ג עיי"ש ,)ס"ק כד סט

  אם קיים שליחותו.ואיו חייב לברר לסמוך על השליח 
  ות פורים מדרבן או מדברי קבלהוד. מצ

(ר מצוה מס' מגילה אות  של"הההם מדברי כמ"ש  ות אלו, דהרי מצואיו מילתא דפשיטא מדרבןחשובים כמצוה דיי פורים ש שעין זהלא א
אם איכא חילוק בין קריאת המגילה של היום והלילה ועי' בגליון קע"ח  .תורהכדברי  םדיוא"כ אפשר ש), (מגילה ה: ד"ה חזקיה טורי אבןוה ו)

 (סי' ט ד"ה ואפ' תלה מה שהקשה עליו) חות יאירב ועי' .דברי קבלה הייו ביאים וכתוביםשכתב ש (ב"ק ב: ד"ה דברי קבלה) רש"יב עי'[ לעין זה.
   ].(דברי ביאים פ"א) במהרצ"חו
(מגילה  המאיריוכדברי תורה דמו. וכן קט  ,שפורים דברי קבלה ד. ברי"ף לפי ד"ה ולפי)(מגילה  הרז"הדעת  ,כבר חלקו בזה הראשויםבאמת ו

און מותר בבשר ויין דלא אתי עשה דיחיד דאבלות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים ד (ססי' מה) בוהכל. וכ"כ יט: ד"ה ושוטה וקטן)
 .דברי קבלה כדברי תורה יהושלעין צום של ט' באב בשם ר"ת הביא ה וכתב הרמב"ן) (סי' תקד ד" הב"יוכן . דדברי קבלה יהו כדברי תורה

 (שרש ב עמ' כז ובדפוס פרקל עמ' פו) ברמב"ןכת' שמה שתקו חכמים וביאים שעמדו אחר משה רביו הוא מדרבן. ועי'  (שרש א) וברמב"ם[
דבריהם, אבל מה שכתוב בביאים בדרך הצוואה כגון שמזהירין על עשה שחילק בין מה שתיקו הביאים ולא כתב במקרא בבואה הוא מ

  . ](מגילה פ"ג ה"ו) בראב"ד. ועיין עוד בזה במרגיתא טבאו במגילת אסתרדבר תורה הוא והם גמרא בידם מסיי. ועי' 
ר תומגילת אס .מה שאמר ע"פ ביא ומסיק דלא מקרי דברי קבלה אלא ,הביא דברי הרז"ה ה"ל ודחה דבריו (תעית ז. ברי"ף) הר"ןולם א

   ].(סי' ט סד"ה ואפ' אפ ודה ושביק) בחו"יוכבר עמד בזה , גופא(ר"ה ה: ברי"ף)  הר"ן בזה [ועי' מש"כ .לאו ע"פ ביא אמרה
אלא כל דברי קבלה  ,ה דרבןדלא רק קריאת המגיל )שבועות יח: ד"ה ת"רבועי'  ,(מגילה ה: ד"ה גופא ור"ה יט. ד"ה ופרכין הריטב"אוגדולה מזו כתב 

שקריאת  שכת' א)ה" פ"א( ברמב"םועי' [ .אלא מדרבן שקריאת המגילה איה (סי' תרפז) מהטורוכן משמע  .כשל דבריהם המה ולקולא
. ב' ים, שרששרשבבדבריו  לדבר שדיו כדין תורה, כמבואר א כך אפי'לקרואלא שדרכו של הרמב"ם  ,המגילה היא מ"ע מדברי סופרים

 ובשד"ח (סי' לח אות סוף אות ו) בתורת חסד עוד ועי' בזה. (ססי' ח) בבין שלמה עי'. ומדרבןשכתב שמגילה היא  'בדבריו בשרש א אולם עי'
  ].(ח"ב פאת השדה מע' הדל"ת כלל כה)

 (ס"ק יא) המ"ב, וביאר מקרא מגילהדחית מפי  'אין שום מצוה דאודפסק  (סי' תרפז סע' ב) הרמ"אדהה  ,לעין הלכה מציו דברים סותריםו
 (ו: הג"ה וחידושים ד"ה גאולה) והחת"סדמגילה דרבן היא.  (סי' תרפז אות ג) הב"חוכן פסק  .מדרבןדהייו טעמא כי ס"ל להרמ"א דמגילה היא 

' מש"כ [אולם עי .אקבלה לקולשספק דברי  (יו"ד סי' קי אות קה) בערוה"שוכן פסק  .כתב שקריאת המגילה ושמחה ומשתה דברי קבלה ודרבן
  כשאר דיים דרבן. םמבואר דדברי קבלה תוקפו. לקמן] עוד אה"ע סי' ס"ב שד"ק כד"ת, ועי'בזה בחלק 

קט שהמגילה הויא כדאו' דדברי קבלה כדברי  (סי' תרפז ס"ק ב) הט"זוכן . כהכלבו ה"ל שפסק (סי' תרצו סע' ז) בשו"עאידך גיסא מציו מו
   .(סי' ז ד"ה ויש לי להביא) בשאג"אאלא דסותר דברי עצמו  ,הקודש משום שהמגילה אמרה ברוח )ד. ד"ה כגון ועיין( הטורי אבן וכן דעת .תורה

א פליג עליו. ועיין לו ה"ל וא"כ אמאי שתיק ליה להשו"ע ,דרבןכודעימיה מגילה דיה  הרמ"אולכאורה צ"ע דהרי מבואר לעיל שלדעת 
אם קרא את המגילה אפשר דלא אמרין בזה ספיקא דרבן לקולא משום דהוא דברי ספק דהפמ"ג בשם כתב ש טז)(ס"ק  בסי' תרצ"ב במ"ב
כתב לעין  (ס"ק ה) בסי' תרפ"ט ובמ"ב .שמגילה מדבריהם היא וספקו לקולא צירף (אות ט) בסי' תרפ"ח ובשעה"צכדברי תורה.  דהוו קבלה

דאיו מוציא כי מגילה הוי כדאורייתא והוא רק מחויב מדרבן  ליה קופיולכאורה ת ,ןקטן דאיו יכול להוציא גדול כי הוא תרי דרב
 הפמ"גוביאר  .סי' תרפח סע' ד)( השו"עוכן פסק  קורין ביום י"ד ובט"ו. שעיירות המסופקותפסק (מגילה פ"א הי"א)  "םרמבב[ועי' בתורת חיוך. 

  ].המובא במ"ב מהפמ"ג ה"ל "קע. וצדספק דברי קבלה לחומרא מיים משוםיו םשלפי הרמב"ם קוראי ח"א אות יח) "כ(פת
 (אה"ע ח"א סי' ח אות ה) אב"זמה יוצאוכן  .והיכן דאיתמר איתמר ,לא לכל עין הדין כן ,וע"כ לומר דאף אם ימא דדברי קבלה כדברי תורה

צדד המ"ב דספק דברי קבלה מבואר דלמעשה מ . ועכ"פוצ"ע .ספיקו מותרקט דואעפ"כ  ד"תדד"ק כ )סי' תקד ס"ק ד( הט"זמשהוכיח 
  . ועוד] תרפז ססע' ב)סי' ( תורה עתבד ,סי' לח אות ו) או"ח( ורת חסדתבעוד  'ועי[ .לחומרא

  ה. חזקה שליח עושה שליחותו במצוות פורים
י חזקה זו רק בדרבה מבואר לעיל דמהי חזקה דשליח עושה שליחות במצות פורים, והד האם מה"ןחזור לימא דדברי קבלה , ו אי

, י"ל דלא סמכין על (בפרט לדעת השטה מקובצת שמדין ספק דאו' לחומרא לא סמכין אחזקה זו) כדברי תורה כמו שמצדד המ"ב ה"ל
שכבר  וע"כ השולח משלוח מות או מתות לאביוים ע"י שליח צריך לבאר דאכן השליח קיים שליחותו. ושוב שמחתי לראות ,חזקה זו

יש להעיר כיון דיודע השליח שלא יסמוך עליו ד שכת' (אות ג ד"ה ולפ"ז אפ"ל)[ועיי"ש  .עיי"ש שמצדד להחמיר (ח"ג סי' עג) באחיעזרי בזה מקד
   ].המשלח עכ"פ מדבריהם, שוב הדר הדין דהיכא דאין המשלח עושה איסור על ידו ל"א חזקת שע"ש מה"ת ויש לחלק

השליח כדברי תורה, אם  והםדאף דמשלוח מות הוי מדברי קבלה כתב  האלף לך שלמה או"ח סי' שפג)(צ"ל הגרש"ק זדשוב העירוי דכבר  לאא
 גלויי ובזה ודאי מהי חזקהאיעבידא לדכיון דהוי מלתא  ,לא חזר ואמראם אף ו ,ע"א אמן באיסוריןד ,אמן חוזר ואומר שעשה שליחותו

  . , ע"כזו
או ע"י קופות  ,וספים לצרכיםאין מתות לאביוים דבזמיו הרבה מקיימים מצוה זו ע"י האכתי יש להסתפק לע להגרש"קמיהו אף 

  .כדין גלות אם מסרו את הכספים בו ביוםתואין הדבר עשוי לה ,הצדקה שבכל אתר ואתר
 ,י' פב סע' א סי' קיד סע' ה)(ס בשו"ע כגון ,אולם אפשר דבגווא שותן ע"י קופת צדקה וכדו', יש לסמוך על הא דאמרו חז"ל בכמה מקומות

ד"לא מרעי לאומותייהו", דהרי אם יתברר שלא עושים שליחותם כדבעי לא יתרמו על ידם, בפרט  ,(סי' כ ס"ק ד) במ"בו )קיז סע' ט 'סי( רמ"אב
מחזקת  להוציא הדברדדוקא כשבאים או שכתב  (או"ח סי' עג) בבית שלמה[ועי' . היכן שהשליחים מקבלים שכר עבור טרחתם י"ל חזקה זו

שם  זצ"ל אולם הגרש"ק .(ח"ב  מע' החי"ת כלל קיב) השד"חוהביאו . איסור ע"י חזקה זו לא סמכין בדאו', אבל בלא"ה סמכין אף בשל תורה
דאפשר  ות ג)(ח"ג סי' עג סוף א באחיעזר 'עיובגווא שותן מעות לשליח עבור השליחות, . כתב דהכא איכא חזקת חיוב וע"כ לא מהי חזקה זו

. פי שהוא מן הדין מחויב לקיים ויש עליו חיוב ממון, משא"כ בשליח סתם שהוא רק משום שארית ישראל לא יעשו עולה, וצ"ע, ע"כדל
  .]קט דבכה"ג מהי חו"מ סי' קפב סוף אות ז)( ובערוה"ש

 )שם( אפרים במחהועי'  .דברי קבלה דים כדרבןאלא דראה דמהג העולם להקל בזה בכל גווא, וע"כ צ"ל דסומכים על דברי הסוברים ד
כן דמבטיחים ולפי דבריו היחזקה בכל גווא. וא"כ חזקה  דשארית ישראל לא יעשו עולה וכו' מהיי"ל דאם הבטיח לו שיעשה שליחותו 

סימן ת"ט, והעירוי שכן כתב  דרבן צריך לברר כמבואר בשו"ע של מצוות היום . ומ"מ בשולח ע"י קטן אף אם דיםשימסרו בו ביום מהי
  (ועי' בגליון רפ"ו מה שוגע לכאן). (או"ח ססי' רלה) בחלקת יעקב

  -מסקא דדיא-
ולח משלוח מות או מתות לאביוים על ידי שליח, יש אומרים שמחמת שמצות היום הם מדברי קבלה אין סומכים על הש העולה לדיא,

  אכן קיים שליחותו. והמהג להקל בזה.החזקה דשליח עושה שליחותו ועליו לברר ש

  ג| ה'תשע''פורים  -זכור  –תצוה | פר'   קל"דגליון 
 '''חיכי הישיבות'', רמות ב קהילת



  

בטירדות של מצוה, עלינו להתבונן לפני יום זה 
מתוך ישוב הדעת, כיצד נוכל להשיג את השפעות 

  וד כראוי את עבודת ה' המוטלת עלינו.היום ולעב
  

  התבוננות בקריאת המגילה
וככל שיותר נתעמק בפרטי נס המגילה, כפי 
שפירשו המפרשים, נוכל לראות כיצד בכל פרט 
ופרט מונחת אהבה עצומה, שהקב"ה משגיח עלינו 
גם בתוך ההסתר, והגם שכלפי חוץ לא ניכר שיש 

מכלול כאן נס, אבל לאחר שמתבוננים אנו בכל 
  הדברים רואים את אהבתו והשגחתו עלינו. 

ובכל שנה ושנה עלינו להתעורר מחדש לקריאת 
המגילה, וכפי שכתב ביערות דבש (ח"א דרוש ג') 

אשר בחר ה' בנו מכל  "שמעו נא נבוני עם וחכמים
העמים, אל נא תהי קריאת המגילה בעיניכם כדורש 
ספר זכרונות וספר קורות אבותינו בכל התלאות

אשר אין בו אלא הגדת המעשה  אשר מצאם,
וסיפור דברים, וכי בשביל זה היתה אזהרה לקרותה 
פעמיים, ותודה לקל כולנו יודעים המעשה ההוא...
אמנם רוב מהתועלת אשר נמשך ממנו, מלבד 
סודות רבות שיש בו... אף גם יש ללמוד ממנה 
דברים רבים למוסר והנהגת האדם אשר יעשה וחי 

  .בהם"
פר "שיח יצחק" (להגרי"י בורודיאנסקי ובס

שליט"א) כת' "אחז"ל "קריאתה זו הלילא", וכדי 
שהקריאה תהיה כהלל, נדרש להקדים לימודה 
לקריאתה כדי לשמוע ולהבין את תוכנה, ולקלוט 
החידושים שבה, ולשים לב למהלך ענינה להבחין 
בניסים ובהשגחה הפרטית המובלעים בין השורות 

גדולי המוסר חינכו לשמוע את שבמגילה ובאמת 
הישנות כחדשות וכאילו שומעים אותם עתה 

  לראשונה, ועי"ז ראו נפלאות בפשוטות וידועות".
יעזרנו ה' להתעורר כראוי להתבוננות בפסוקי 
המגילה ובניסיה, וכת' בספרים שזמן קריאת 
המגילה היא שעת רחמים מופלאה, ומסתברים 

כל אותה הדברים שאז מתעוררת מחדש בפועל 
אהבה עצומה בינינו להקב"ה, ויעזרנו ה' לקבל את 

  כל ההשפעות המתעוררת באותו זמן.
  

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

סלונים זצ"ל (עמ' מג) נתיבות שלום להאדמו"ר מ
"... וע"פ הדברים יש לבאר ענין משלוח מנות איש 
לרעהו בפורים, שלא מצינו מצוה וחיוב כזה בשאר 
ימים טובים. ע"פ מה שאמר הרה"ק ר"ד מלעלוב 
זצ"ל לאחד שביקש ממנו עצה ליראת שמים, 
והשיבו שעצה ליראת שמים אינו יודע רק צריך 

ך לאהבת ה' יש לו לעבוד על כך ביגיעה פשוטה, א
עצה, אהבת ישראל, שמסוגלת להביא לאהבת ה'. 
וכיון שעבודת היום בפורים היא להגיע לקימו 
וקבלו ברצון מתוך אהבת ה' בדרגה עליונה, ע"כ 
מצותו במשלוח מנות איש לרעהו שענינו להרבות 

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

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

כי  ,נפרד מכל חבר ועמית ,ללכת אחר תאותו ורצונו
כי תאות בני אדם ומדותם  ,ירחקו ממנו אוהב וריע

", והיינו חלוקות אין רצונו של זה כרצונו של זה
שמצד הגוף והרצונות כל אחד שונה מחברו, אבל 
ע"י שיש לכולם מטרה אחת של עבודת ה', באים 
לאחדות הלבבות ואהבה.  ויש לעורר את תשומת 
הלב בזמן קיום מצוה זו של משלוח מנות לראות 
במה אפשר לשמח את השני (ולא רק להרשים במה 
שאני עשיתי), וככלל יש לשים לב בכל מהלך יום 
הפורים, שלא לשכוח את עיקר הענין של בין אדם 

מצות ", וכפי שכתב בלקט רשימות (עמ' ג) לחברו
הזמן דפורים הוא, משלוח מנות איש לרעהו, אבל 
לפני שנותנים מתנות, צריך לדעת ולהכיר, שיש 
רעהו!", והיינו שלא די שאנו עושים את מצוות 
היום רק 'לצאת ידי חובה' אלא באמת להתבונן 

  בטובתו של הזולת ולעזור לו.
ג"ר משה שוואב זצ"ל ויש לסיים בדברים שכתב ה

ההבדל שבין שני סוגי "(מערכי לב, עמ' רכה) 
השמחות, שמחה שהיא לשם שמים ושמחה שאינה 
לשם שמים, ניתן להבחין בה בעבודה שלאחר 
פורים. על פורים נאמר "קיימו וקבלו היהודים" 
ודרשו בזה חז"ל (שבת פח.) "קיימו מה שקיבלו 

בתוכה כבר". השמחה שהיא לשם שמים, הכוללת 
את קבלת התורה, תביא במוצאי פורים בהכרח 
אותה הרגשה של מוצאי יום הכיפורים, הרגשה של 
התחזקות ו"קבלות" חדשות". אבל אם מיד לאחר 
הפורים הוא כבר מתחיל בהכנות ל"בין הזמנים"... 
הרי שעבודת יום הפורים לא הוסיפה בו מאומה 
ת בעבודתו, אות הוא כי שמחתו היתה נעדרת מירא

  . "שמים
יעזרנו ה' לקיים את כל מצוות הפורים מתוך אהבת 
ה' ושמחה, ונזכה לנצל כל רגע ורגע מיום קדוש זה 

  ולהמשיך את שמחתו השפעתו לכל ימות השנה.
  ערך ע"י מחבר קוטרס 

  "עבודת יום הפורים" 

  המ"ז או להתפללאם מותר להשתכר כשלא יוכל לברך בה
  .מחמת שכרותו חירף את חבירו ו.. הזיק מחמת שכרותו ה. .איזה מצוה עדיפא ד. .כשכבר חל חובת המצוה ג. .מכיס עצמו לאוס ב. .חובה לבסומי בפורים א.

  א. חובה לבסומי בפורים
  לבסומי, להשתכר ביין.ופרש"י עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי.  מיחייב אייש לבסומי בפוריאאמר רבא  (ז:) במגילהאיתא 
שאין  חובה להשתכר אלא ישתה יותר מלימודו, ואח"כ  כתב (סי' מו) הכל בובשם  (שם) שהרמ"א. אלא (סי' תרצה סע' ב) השו"עוכ"כ 

כתב שעתה שהדורות מקולקלים ראוי שלא לשתות אלא מעט קט יותר ממה שמורגל  אות ב) םש( והפר"ח ירדם ויקיים עד דלא ידע.
וכבר  כתב שראוי לעשות כדברי הרמ"א. (שם ס"ק ה) המ"ב כשל ח"ו. אבליביו"ט, ובזה יוצא יד"ח כיון שכוותו לשמים כדי שלא לה

  בגליון צ"ד.ביאור פלוגתתם בבס"ד הארכו 
למא כיון שמפקיע עצמו יאו ד ,השו"ע אכתי חייב לקיים מצוה זוול מצוה, האם לותו יבוא לידי ביטכרדמחמת ש בגווא לדון ישו

  בפרט היכן שיכול לקיים מצות לבסומי בפוריא לאחר מכן. וממצוה אחרת המוטלת עליו איו רשאי לקיים חיוב זה, 
  ב. מכיס עצמו לאוס

  רי.לדבר הרשות אבל לדבר מצוה ש ד"אמג' ימים קודם לשבת ב אין מפליגין בספיה פחותד (יט.) בשבתבאמת שיו ו
ימים קודם השבת אסור משום שהספיה כסת למקום סכה ויהיה חייב לחלל השבת מחמת  'דבפחות מג (שם) הבעל המאורוביאר 

וה"ה בכל מקום סכה  ,כמתה לדחות את השבת 'ור(כלומר סמוך לשבת)  סכת פשו, והרי ג"י קודם לשבת הוי בכלל "קמי שבתא"
דמה דאסור לצאת ג"י לפי השבת איו  )יז ד"ה אבל הרב בעל וד"ה ומש"כ המשיב '(סי הריב"ששאדם עתיד לחלל בו את השבת, ע"כ. וכתב 

  . אלא גזרת הרואין וזה התירו לדבר מצוה
"ש אם יוצא לדבר מצוה, וכן פסקו לחלל שבת מותר להפליג אפי' ער בודאיבגווא שיצטרך  'בואר מדברי הבעל המאור שאפימ

   .ועוד מגדולי הפוסקים (שם), הרמ"או ד) 'רמח סע '(סי השו"ע
 ,אוס שלא יוכל לקיים מצוה המוטלת עליו למצב שלו אות י"ל דרשאי אדם לעשות מעשה של רשות המוביל הםולכאורה לאור דברי

ה"ה ב"ד כיון דמצוה . ולפ"ז מהמצוה חיובה רשאי להפקיע עצמובתאי שאכתי לא הגיע זמן חיובה, ובמקום מצוה אפי' הגיע זמן 
  דאו' לית לן בה.דהיא מהמ"ז ים המוטלים עליו כתפלה וכדו' ואפי' באע"פ דמחמת השתיה יפסיד אחד מהחיוב ,לבסומי בפוריא
והכי מי הוא ב"ד שהרי בידו  ,דהיכן שבידו לקיים המצוה בזמן אחר איו רשאי להכיס עצמו באוס כא) '(סיהרשב"ץ  איברא דדעת

כבר הוכחו בס"ד בגליון קל"ב דדעת הרמ"א וושא כליו דאף בכה"ג שרי, כי ד לא, אז"המבלקיים מצוה זו לאחר התפילה או 
  במקום מצוה לא גזרו חכמים.

 המ"אוכן פסקו . אסורודאי  שיבוא לידי חילול שבת בודאידכשיודע יצא לחלוק על בעל המאור,  אלף קמט (עז)) '(ח"ד סי שהרדב"זלא א
  .ס"ק כו)שם ו (פתיחת לסי' רמח המ"בו (שם ס"ק יד)
אבל במקום שב ואל תעשה שרי.  ,שמשמע דדוקא במקום שיצטרך לחלל שבת בידים אסורד ד"ה ופוסק)  '(על סע בביאור הלכהאלא דעי' 

(שם ד"ה  הביאור הלכהאיסור דרבן כבר כתב לעבור על  שיצטרך. וכמו כן במקום רה ד"ה ועוד לע"ד דע"כ) '(ח"ב סי בשבט הלויוכן מצאתי 
. (ח"ב פט"ז אות ה) באור לציון. ועי' תוך ג' ימיםאף או לדבר מצוה  ,שבזה קטין להקל בג' ימים הראשוים כמ"ש הרמ"א ופוסק עמהם)

"ז וכדו' מה, אלא אפי' מצות בעצמו באוס דרשאי להכיס פ'] [עי' הפרטים בזה בגליוןולפ"ז לא מבעיא מצות תפלה שחיובה מדרבן 
  . [עי' בגליון ל"ד לעין גדר שב ואל תעשה, ואכמ"ל] .דהרי מצא מבטל מצוה זו בשב ואל תעשה ,שחיובה מה"ת מי שרי

  כבר חל חובת המצוהג. 
כו קודם מילה המילה שחמין (שהוא מכשיר שאפשר לעשותו מע"ש) ששפ (שבת ג. ברי"ף) הבעל המאורולכאורה צ"ע מהא דכתב 

 .וכ"כ הרי"ף בסוף זה הפרק, ע"כ(סח.) דחית ואין השבת דחה וראיה לדבר מההוא יוקא דאישתפוך חמימיה כדאיתא בערובין 
שחמין ששפכו בשבת קודם המילה, המילה  ,רי"ףמדפי ה ע"א גדף בשבת  ה שכתב הוא ז"ל גופיהממ המאור בעלצ"ע על דברי יהו מ

משום שאחר המילה מחמת סכת התיוק יצטרכו בודאי לחלל שבת כדי לחמם עוד מים עבורו. וצ"ע דמאי שא  ,דחית למוצ"ש
  ממפליג בספיה דרשאי להכיס עצמו בחילול שבת במקום מצוה. 

י' רסו (יו"ד ס כמת שלמהבח. ופירש ס"ל שאם שפכו החמים בכל אופן מלים בשבת ומחממיםחולק על הבעה"מ ו )שם( רמב"ןה ובאמת
או"ח ( הישועות יעקב כן וכבר כת' ."ושדחויה היא שבת אצל פקאצל פקו" והבע"ה ס"ל שהרמב"ן ס"ל דשבת הותרה על הש"ך ס"ק ו) 

בזה ף לאוסרים שא (סי' ז עף ב אות ו ד"ה הן אמם) י"שועי .שאין זה מוכרח שכתב (סי' ז עף ב אות ו ד"ה ומה שראה) "שבמח 'ועי. ס"ק ב)סי' רמח 
כתב (או"ח סי' א ד"ה אך באמת)  באמרי ביה. אולם (או"ח סי' ד ד"ה ותורף דברים אלו מבוארים) חכמים העטרתושכ"כ  איו אלא מדרבן,

  .שהוא מה"ת ש מקום לומריישב דברי הרז"ה יל להלןולפי מש"כ . דמשמע דזה איסור דאו'
ל דהא דאישתפוך חמימי איו אלא מדרבן כמו בהפלגת ספיה דאל"כ שצ" ליישב דבבר הבע"מ כתב (סי' כג אות א) בקובץ הערותו

כיון שכבר חל ס"ל לבעה"מ דאולם יש ליישב  דבריו סותרין זא"ז וצ"ל דגם בספיה בשבת עצמו אסור להפליג  אפי' לדבר מצוה.
 (ח"א סי' לא מד"ה עוד אפשר לומר) בשו"ת מצפה אריהחובת איסור שבת עליו מוזהר מעתה שלא להכיס עצמו שיצטרך לחללו. שו"ר 

גופא קט שמי שמכיס עצמו למצב של אוס  אפי' של (סי' קעא מד"ה אבל מה שיש לעיין)  הריב"ששכתב כדבריו. ויש להוכיח כ"ל שהרי 
ת הריב"ש דשם, בדע (או"ח סי' שמב אות ט) האב"זפק" איו חשב אוס, וע"כ צ"ל דשאי הידון דשם שכבר חל החיוב עליו וכמ"ש 

שקט שמי שפסקו לו הציציות בשבת בביתו קודם שהלך לבה"כ רשאי לילך (או"ח סי' א ד"ה ומ"מ היכא דפסק)  באמרי ביה 'עיו[ודו"ק. 
לבה"כ כדי להתפלל עם הצבור דהליכה ליכא שום איסור ואח"כ שמתבייש לישב בלא טלית רשאי לללבשו מטעם כבוד הבריות וכו' 

עת הרמב"ן שמתירים למול היכן דאשתפך חמימי דלאחר המילה ה" דכוותה כיון דמוטל עליו להתפלל עם הצבור אלא ולא מבעי לד
אף להרז"ה שרי דשאי הכא ד אפי' אם א' דאסרו בשבת ללבוש טלית בד' כפות בלא ציצית מ"מ במקום ביטול תפלה בצבור לא 

הסתפק בזה. ועיין עוד  (או"ח סי' יג) בג' רע"אלא ציצית מפי כה"ב. אולם העמידו דבריהם ורשאי ללכת ואח"כ מותר לו ללבוש ב
, זדמן גוסס הצריך לרפואהלה מסתמא עתידלהיות רופא אע"פ שרשאי כהן דשכתב ע"פ דברי הרמב"ן (יו"ד ססי' שלח ד"ה בודאי)  בחת"ס
  ].(ח"ב סי' קיב) בטטו"דעוד . ועיין עיי"ש
בשבט כתב שהרז"ה אסר בכה"ג משום שהוא גורם בידים שהתיוק יהיה חולה. ועיין מש"כ  ועוד לע"ד) (סי' ז עף ב אות ו ד"ה"ש ובמח
   (ח"ב סי' רה ד"ה ולכאורה כל ה"ל). הלוי

המ"ז שוב איו רשאי להפקיע א"ע מהמצוה, וע"כ או חובת בדכיון שכבר חל על הגברא חובת תפילה  ,מעתה י"ל ד"ד דמי למילה
  מוטלים עליו.החיובים הקיים ילאחר שרק ת לבסומי מחויב לקיים חוב

זהרת אעליו  הוע"כ בכה"ג מילה איה דוחה שבת, דהרי כבר חל ,דשאי התם שע"י קיום מצותו גורם חילול שבת ,יש לדחותד אלא
דהי  הרשאי לקיים אחד מהם אע"פ שמחמת זה לא יוכל לקיים השיאפשר ד משא"כ ב"ד דב' מצות פרדות המה וע"כ ,שבת

  .  מיייהו מפקת
שבת הותרה או דחויה דאלא לעין פק" דכיון  הבעל המאורדעד כאן לא התיר  םמגדולי הפוסקי בס"ד בגליון י"ט ואע"פ שהבאו

, שאי הכא דעושה מצוה המוטלת משא"כ היכן שאיו מקיים המצוה מחמת שהוא אוס על המצוה ,ק" אין כאן חילול כללחמת פמ
. ועוד די"ל דבכה"ג הוא ואיו דומה להתם שעושה מעשה "לצורך" מצוה ולא מעשה המצוה עצמה ,וה זו השיה דחיתעליו וע"י מצ

שדייק מהמ"א דמוכח דס"ל דהעוסק במצוה אפי' במצוה דרבן שוב  (סי' עב ס"ק ד) בפמ"ג ועי'[ בכלל העוסק במצוה דפטור מן המצוה
בגליון כ"ז, ל"ד  ועי' עוד .(שם על סע' ד ד"ה אם יש שהות) בביאור הלכה . והביאודצ"ע מין לואין לו לפסוק אפי' למצוה דאו' ותמה עליו 

אכתי יש לדון אם כאן חשב עובר עבירה באוס, דהרי שיכור כשיכרות של לוט אמת וב. לעין גדר עוסק במצוה פטור מהמצוה ומ"ג
. וא"כ י"ל דאין כאן חילול כלל. אמם (יו"ד סי' רל סוף עף ד) באג"מכיח מהמצות, כמו שהו פטורהוי בכלל שוטה שאיו בכלל אוס אלא 

תפילה "ש הליכ( הגרשז"א זצ"ל אולם דישן לא שכר ולא עש. (ח"ב סי' צז) שאילת יעב"ץהאם מחמת שיה לא יקיים מצותו דעת 
   .](מע' היו"ד כלל לד) שד"חב' עיו .)כג( זירמוהוכיח כן  עף ד) (יו"ד סי' רל סוף האג"מוכ"כ  דאיו עש דבכלל אוס הוא. 'כת מילואים סי' יב)

  ד. איזה מצוה עדיפא
ש"ס בו יוכמו שמצ ,הה אף אם ימא דבכה"ג רשאי להפקיע עצמו ממצוה אחרת, מ"מ ודאי יש לשקול איזה מצוה עדיפה וקודמתו

. וכהה רבות בדברי תמידין דלמחראו קודם מוספין דהאידא  איזה מהן דדו שם ציבור שאין להן תמידין ומוספין לעין(מט)  מחות
 בשבות יעקב ,(סי' תעה א"א ס"ק טז) בפמ"ג ,(ח"ד סי' אלף פז (יג)) ברדב"ז עוד עי'ו .(שם א"א ס"ק א) פמ"גוב (סי' רעא ס"ק א) במ"א[עי'  .הפוסקים
   .ועוד ועוד] ת ח)(סי' תרעא או בשעה"צהובא  (ססי' לד) בתשובת בין עולם ,(ח"א סי' לד)

מפי  כשהחילול יהיהרשאי להפקיע עצמו מהמצוה (עכ"פ מבואר דלעין הפלגת הספיה בהתחלת השבוע דהא דמציו דחזין ולפ"ז 
("ו אלא דומיא דהתפקיס עצמו פקעה אבל בלא"ה הואין כאן מעשה ם שיוצא לצרכיו כדרכו של עולם וכדו' , איודאי דאסור להכ

וכדו' כדי להפקיע עצמו ממצוה המוטלת עליו דלא גרע מחובה זו שמציו לעיל דמוטל על האדם לשקול איך לקיים במצב של פטור 
בעין (עשה ה אות יג)  המחת חיוךו (פסחים ג: על תוס' ד"ה מאליה) צל"חה. ועד כאן לא פליגי צד היותר טוב אפילו לפי חלותםהת על והמצו

כדי להתחייב במצוה, אבל כו"ע מודו  חיוב לעלות ולהתקרב קודם זמן הפסח אם איכאוקה מי שמצא בדרך רחהאם קרבן פסח 
 (ח"א פ"ח שהע"צ אות ח) בחוט שי עוד 'ועי[ .סי' מב אות לו) ע"(אה בתורת חסד 'ועי בידו לקיימה.אשר שאסור להפקיע עצמו מהמצוה כ

  .](ח"ג סי' לז) ובמשה הלכות
שמקיים וה במצוה ופתא דגברא ע"י שיהיה אוס בה. אלא דב"ד דהוי מצרקב המוטל על אקפקיע מחיוהלמעשה יוצא דאסור לו

על מצוה זו, אבל במקום מצוה  עדיפההיא דאו'  ז"המב. ולפ"ז ב"ד אם עומד לפיו מצות המצוה עדיפ וצריך לשקול איזאחת מהן 
[וכעין זה מציו  הבפוריא עדיפ ש לה תשלומין, חובת לבסומימחה י כיון שתפלתלכאורה דרבן כתפלת מחה ואיו יכול לקיים שיהם 

הביא שלהשתכר (פ"ב אות ב)  שבהגה"מ. אלא (פומרצ'יק, קרה"ת אות ד עמ' מז ד"ה אך ר') ובעמק ברכה (ס"ק יג) במ"ב, הרע"א בחי', ועיי"ש (סי' רפו ס"ק ג) מ"אב
לא הביא דברי  הב"י. אולם ואיכא משתה בלא שכרות כתיב "ימי משתהכי " (סי' ו) במהרי"ל. וביאר )(שם "מבדרכולא לעכובא, והובאו דבריו  למצוהבפורים הייו 

[אלא די"ל דאע"פ דדין שתיית יין היה מד"ק וכד"ת  מדברי קבלהבפרט דיש סוברים דמצוות הפורים  ]ההגהות מיי' ה"ל, וכן בשו"ע משמע דהוי חיוב גמור
  .ועי' בהגה לעיל בשם ההג"מ] ,מ"מ איכא למימר דשיעור ד"עד דלא ידע" איו אלא מדרבן ' ה)(סי' תקצו סע בשו"עהמה כמבואר 

. וכבר וע"כ ראה דאין לדחות מחמת מצוה זו מצות אחרות פוסקים דליכא מצוה להשתכר בפורים בזה"זאלא דמבואר לעיל דיש 
מוטב  וכו' צות בט"י וברכה ובהמ"ז או שלא יתפלל מחההיודע בעצמו שיזלזל אז במצוה מן המש (שם ד"ה עד) בביאור הלכהכתב 

   , ע"כ, ודו"ק.שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לש"ש
  ה. הזיק מחמת שכרותו

ע"פ  )מכירה פכ"ט הי"ח( הרמב"םוהה כתב אוס. חשיב והזיק חייב לשלם דדלמא ומדי דברי בדיי שתוי יש לעיין האם כשהשתכר 
קחו מקח וממכרו ממכר ומתותיו קיימין, ואם הגיע לשכרותו של לוט והוא השכור שעושה ואיו יודע השכור מש) סה.( בעירובין הגמ'

מציו לעין זיקים ו. )חו"מ סי' רלה סע' כב( השו"עוכן פסק  ., ע"כמה עושה אין מעשיו כלום והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבן שש
ן שוגג בין מזיד בין ער בין ישן בין שכור אם חבל בחבירו או הזיק ממון חבירו אדם מועד לעולם בישפסק ד (חובל פ"א הי"א) רמב"םל

שמקבל דיו על מה שלא עצר ברוחו ושיכר עצמו להשתגע, ואדם מועד יו טעמא יהביאר דו (ב"ק פ"ג סי' ג) יש"שה וכן קט ., ע"כמשלם
וכן  אף אם היה שכור כלוט חייב.ש שקט שועיי" ויפטור.לעולם, דאל"כ לא שבקת חיי, דכל שוא ישתה וישתכר על חבירו להזיקו, 

שמבואר דס"ל סי' שעח) ( ועיי"ש ,הביא דברי היש"ש להלכה) (על השו"ע חו"מ סי' רלה סע' כב הרע"א וכן .(תשובה סב ד"ה ומש"כ) ב"חב מבואר
   דבכה"ג חייב כי איו חשיב אוס גמור לפטרו מזק.

 (מגילה פ"ב הט"ו) הרמב"םש "רק כמ ,מ"מ אין כות רבותיו כדי שישתגע ,פורים דמחויב להשתכרדאפי' בכתב ש (שם) יש"שב יעוייןו
(מגילה  ובשפת אמתמשמע דחייב להשתכר כפשוטו. ש )או"ח סי' תרצה סע' ב( ע"בשואלא דעי'  ., ע"כשצריך להשתכר להיות רדם בשכרתו

להשתכר, אלא כל מה שהוא שותה יש בזה מצוה ומתי שהגיע עד דלא ידע  פירש שאין כוות הגמ' דעד דלא ידע הוא שיעור שצריךשם) 
והארכו בזה בס"ד בגליון צ"ד. ולפי  .הגר"י סלאט זצ"לבשם  (עמ' קכו) בעמק ברכה וכ"כהוא פטור כמו כל שוטה שפטור ממצוות. 

אלא מחמת שכרותם אפילו לא הגיעו ממש  דבריהם י"ל דכיון שיש מצוה להשתכר עד דלא ידע כלל י"ל שאם הזיקו ולא כווה להזיק
   לשכרות של לוט פטורים מלשלם.

שכתב  )חו"מ ססי' שעח(ועיי"ש  אדם המזיק מכח שמחת פורים, הואיל והגו (לפטור) פטור מלשלם.ש (סי' תרצב סע' ב) רמ"אב ויעוי'
וכן בשאר דבר שמחה, הואיל והגו כן, בחורים הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו זה את זה ממון חבירו דרך שמחה ושחוק, ש

המהג לחייב שמון. ובין היזק גדול לקטן, בין בגוף בין במשמחמליקן ב"ח והרב ברוך פרעקיל ה ע"פ(ס"ק יג)  "בהמוכתב , ע"כ. פטורין
   ה פטור. ולפי"ז ה"ה ב"ד אם מחמת שמחה הזיק בלא כוו אם כוון להזיק חייב בכל אופן. )ס"ק יד(עיי"ש ו בהיזק גדול.

  מחמת שכרותו . חירף את חבירוו
שכרותו, והוציא עליו שם רע. עליו להודיע ברבים שלא עשה כן בידיעה ולבקש  מי שחירף את חבירו בעת (שם) ביש"ש ויעויין עוד

  מחילה. ואם מורגל בכך, צריך להחמיר עליו, לפי עיי הדיין.
  -מסקא דדיא-

לדעת הסוברים אף ב' ה"ז אין מצוה להשתכר אלא לשתות יותר מלמודו. זשב "אתכר בפורים וישהי"א שיש חיוב ל א' לה לדיא,העו
. ובמקום שאין לו פאי לקיים מצוה וכוד' בהמ"זכגון  ,יוחיוב המוטל עלפקיע שילעשות כן כשהדבר יגרום  אסורשיש חיוב להשתכר 

במקום מצוה דרבן כתפלת  ואותה יקיים, כגוןמצוה עדיפא  יש לדון איזהאלא א' מהם בלבד,  אחרתמצוה זו (להשתכר בפורים) ו
מצוה  אולם לדעת הסוברים שאין .לומין, חובת לבסומי בפוריא עדיפהמחה ואיו יכול לקיים שיהם כיון שתפלת מחה יש לה תש

ק חייב לשלם אף אם הגיע שכור שהזי ג'והעיקר להלכה כשיטה זו.  .מחמת שתיית יין בפורים המצושום ן לדחות איבזה"ז להשתכר 
. הואיל והגו (לפטור) פטור מלשלם שמחת פורים, בלא כווה אלא מחמתאדם המזיק מ"מ לשכרותו של לוט. ואף בפורים חייב. ו

  והכל לפי העין. .אף באופן זה המהג לחייב בהיזק גדולומ"מ 
  העלון נתרם בעילום שם 

  להצלחת התורם ומשפחתו 
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