
  
  
  
  
  
  
  
  
  

˘Â¯Â˘Á‡ ˙„ÂÚÒ· ¯ÓÊ ÈÏÎ ‰È‰ ‡Ï ÚÂ„Ó?  
˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי כלי ,  מדוע לא היה כלי זמר בסעודת אחשורוש

וליכא ,  הוא דבר שיש בכל סעודה ובפרט בסעודת מלכיםזמר
כ מדוע לא הוזכר במגילה כמו שנזכר שאר ''למימר שהיה דא

בשם ' ו' סתר אכך מקשה האלשיך הקדוש במגלת א, הדברים כמו המיטות
ם שיף ''וכן הקשה במהר', ו' וכן ביוסף לקח אסתר א, ם עראמה על מגילת אסתר''המהר

  .'ח' וכן הקשה במנות הלוי מגילת אסתר א, חולין בדרושים נחמדים
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
החביב על זה אינו ,  בעניני נגינה אין כל דעות בני אדם שוות.‡

בעל כרחו של האדם שאי והנגינה נשמעת , אהוב על חבירו
ואחשורוש היה רוצה לשמח את כל , אפשר לאטום את האוזן

כ בשאר דברים כל ''משא, אורחיו לכן לא הביא שום כלי זמר
ם ''וכן במהר, ם ערמה''כך תירץ במהר, אחד היה יכול לברור מה שרוצה

  .שיף חולין בדרשים נחמדים

ÂÈÏÚ ‰Ó˙ Á˜Ï ÛÒÂÈ· Ï·‡: שאינו  לא ידעתי מה עשה למי
ומה עשה למי , שותה יין וריחו מזיק לו אשר מי יעצור הריח

  .שעיניו כהות וראיית הגוונים מזיק לו
ומי שלא היה חפץ ,  אין ספק שהיה שם כל מיני זמר ושיר.·

ם ''ומה שהוקשה למהר, לשמוע בטלה דעתו אצל כל אדם
נראה לתרץ שלפי היות הניגונים , עראמה מדוע לא הזכרו

 נמצאים בכל סעודות המלכים אין גם אחד שלא וכלי זמרים
לפי זה לא הזכירם כי לא הזכיר פה רק הדברים , יתנהג בהם

ממה שלא קידם לו , שעשה אחשורוש בענין המשתה הזה
אבל הדברים שהם נמצאים בכל , שום מלך לעשות כן

È˙‡ ‰Ê ÈÙÏÂ , הסעודות של המלכים לא הוצרך להזכירם כאן
¯ÈÙ˘:ל אתי ''לפי הנ, מאכלים שהאכילם למה לא הזכיר ה

שפיר לפי שלא היה באכילה שינוי חדש מה שלא היה 
' כך תירץ ביוסף לקח אסתר א, בסעודת מלכים אחרים לכן לא הזכירם

  .ם שיף סוף חולין בדרושים נחמדים''וכן במהר', ו

 הסעודה היה בלא אונס שלא להעביר ישראל על דתם באונס .‚
כתוב לעשות כרצון איש ואיש וכמו ש, רק מרצונם הטוב
וישראל גזרו על עצמן מיום החורבן בשיר , כרצון מרדכי והמן

 ואם היו שם כלי זמר לא יבואו ישראל א''ע' גיטין ז, לא ישתו יין
È�„ÚÓ· ÔÈÈÚÂ , ם שיף סוף חולין בדרושים נחמדים''במהר כך תירץ, על המשתה

˘˙ ÌÈ¯·„ ˙˘¯Ù ¯˘‡'' ÌÏÂÚ‰ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ ˙ÂÎÈ¯‡ ÚÂ��ÓÊ· ¯ÓÊ ÈÏÎ ÚÂÓ˘Ï.    
יש אנשים המתעמקים בנגינה ומאבדים חושיהם הארציים . „

ויש אנשים , וכמעט שאינם יודעים באיזה מקום הם נמצאים
השוקעים בשינה ובחלומות וגופותיהם דומים כאילו 

והרי הם כתינוקות המוטלים בעריסה , נסתלקה מהם הנשמה
, נגון והם נרדמיםואמותיהם מזמרות להם אגב נענוע שיר ו

וכיון שרצה אחשורוש שיאכלו וישתו ויעברו על התורה לכן 
  .ז''מ כ''ע'  ו' כך תירץ בספר ילקוט מעם לועז אסתר א, לא הביא מנגנים

  

Ú ‡˜ÂÂ„ ‰Ê ÌÈ¯ÂÙ· ¯Î˙˘‰Ï ·ÂÈÁ‰ Ì‡‰''ÔÈÈÈ È?  
Ó‚· ‡˙È‡' עיין מעדני אשר ,  חייב אדם לבסומי בפוריאב''ע' מגילה ז

האם בפורים מותר , ע מה שדנתי לשיטה שכהנים בזמן הזה אסורים לשתות יין''פורים תש
  .להם לשתות

  

˘¯ ·˙ÎÂ''ÈÔÈÈ· ÈÓÂÒ·Ï ·ÈÈÁ  , ‡˜ÂÂ„ ‰Ê ·ÂÈÁ‰ ¯˜ÈÚ„ ÚÓ˘Ó
ÔÈÈ·.  

  

ÔÎÂ  ·˙Î·Ó¯‰"Ì ל כיצד חובת סעודה זו שיאכל " וזו"ב ממגילה הט"פ
בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד 

  .כר וירדם בשכרותו הרי שהזכיר יין דוקאשישת
  

ÂÂ˘Ó ÚÓ˘Ó ÔÎ'' ˙·„¯‰"Ê כתב בראובן שנדר שלא ש ב"תס' א סי"ח
ישתה יין עד שיחזור לביתו אם יהא מותר ביין של מצוה כגון 

ל דיין של פורים " הרי דס,קידוש היום וארבע כוסות ופורים
כ " א, נימא דיין לאו דוקאם וא,קידוש וארבע כוסותכמו מצוה 

  .ודאי דאסור ביין פורים שהרי אפשר לו בשאר משקאות
  

Á˜Â¯· Ì‚Â ירבה '  פי,ש לבסומי בפוריאי כתב מיחייב אינז"רל' סי
  .במשתה היין

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:במשקה אחראי אפשר המצוה ביין דוקא ו מדוע , 
עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי , הלא העיקר שישתכר

  .ב''ע' ס מגילה ז''כך מקשה בגליוני הש,  לומ באיזה אופן יבא"מאי נפ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
וכן באליה רבה מובא בביאור הלכה , פוריםאבודרהם ב פ מה שהקשה'' ע.‡

ואם תאמר האיך חייבו חכמים להשתכר ל ''וזה ''ח סימן תרצ''אור
 והלא בכמה מקומות בתורה מזכיר שהוא מכשול ,בפורים

ויש לומר מפני שכל מתרץ ו ,גדול השכרות כמו נח ולוט
הנסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה כי 
בתחלה נטרדה ושתי מן המלכות על ידי משתה היין שנאמר 

 ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ' י'אסתר א
 ח'' י'שם ב ובאה אסתר תחתיה על ידי משתה שנאמר ,'ושתי וגו

ל שריו ועבדיו את משתה אסתר ויעש המלך משתה גדול לכ
 ולכן חייבו ,וכן ענין המן ומפלתו על ידי משתה היין היה. 'וגו

להשתכר בפורים מפני שבא הנס בעבור משתה היין שעשתה 
לפי זה אתי , אסתר ועתה יהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין

  .מעדני אשר, שפיר מדוע תיקנו דווקא יין

 דהחיוב לשתות היא ' עמוד ב'זמגילה  פ מה שכתב המאירי'' ע.·
ולכן , משום שמחה כדכתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה

הוא דווקא ביין וכלשון הכתוב , יש סברא לומר שענין שמחה
   .ד''כך כתב בהגהות למקראי קודש סימן מ, ויין ישמח לבב אנוש
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 ‰ÏÈÏ· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡ ‡¯˜ ‡ÏÂ Ò�‡�˘ ÈÓ  

‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡ ˙Â¯˜Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì‡‰ÌÈÈÓÚÙ ÌÂÈ· ?  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי יהושע בן לוי חייב אדם לקרות  א''ע' מגילה ד

 אלהי אקרא ב"תהלים כשנאמר , את המגילה בלילה ולשנותה ביום

  .'וכו ,יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שנאנס ולא קרא את המגילה בליל פורים האם יש 

יום פורים מדין תשלומין לו חיוב לקרוא את המגילה פעמיים ב

ל לגבי תפלה שאם החסיר תפלה אחת דצריך ''כמו דקימ

  .להשלים או דילמא אין צריך להשלים
  

‰ ‰�‰ÛÒÂÈ ÈÎ¯· ל''כתב וז  מובא בשערי תשובה שם ז''אורח חיים סימן תרפ 

ל "ה הא דקי"ם מזרחי זלה"כד הוינא טליא שאלני הרב כמהר

אם , ילה בלילה ולשנותה ביום שחייב לקרות המג'א מ''ע 'מגילה ד

אי נמי נאנס באונס שהיה פטור מן , שכח לקרות המגילה בלילה

אי נמי ביום שנסתלק , אם נזכר ביום, הדין לקרותה בלילה

בברכה כדין , אם יקרא פעמים ביום לתשלומי לילה, האונס

  . תפילה
  

ÛÒÂÈ ÈÎ¯·‰ ˜ÈÒÓÂ:בדין קריאת המגילה נראה דאין בה דין  ד

ולא , כל שעבר זמן קריאתה, אף בטעה או שכח, כללתשלומין 

  .דמי לתפלה
  

Â‡È·Ó‰È‡¯ :הפוסקים דמי שלא קרא קריאת שמע  מה שכתב מ

וכן בית , ח''ח סימן נ''ע אור''עיין שערבית אין צריך להשלים בבוקר שנים 

ח "ש הרב הלבוש והרב פר" וטעמא כמוכן בלבוש, ח"ק' ח סי"וראיוסף 

לא כן קריאת שמע , מיןותקון תשל, נינהודרחמי , דדוקא תפלה

 דמגילה ה''כ ה'' א,ולכך אין לה תשלומין, דתליא בשכיבה וקימה

, כל שעבר זמן קריאתה, ותקינו לה ביום ובלילה, נמי דלאו רחמי

  .ליתא בתשלומין, טעה או שכח' אפי
  

‰È‡¯ ˙ˆ˜ ‡È·‰Ï ˘È „ÂÚ:דעיקר 'א' ק דמגילה סי"פש "ש הרא" ממ 

והכריח זה מבני הכפרים דלא היו קורין המגילה , מצותה ביום

 ואי מגילה ,בשעה שבאים לשמוע קריאת התורה, אלא ביום

ש מבני "מאי ראיה מייתי הרא, איתיה בתשלומין לשכח ונאנס

דבלילה , הא אפשר דבני הכפרים משלימין אותה ביום, הכפרים

ש דאין תשלומין " אלא משמע דפשיטא להרא,היו אנוסים

 שוב ,מין למגילה לשכח ונאנסוותצא דינא דאין תשל ,למגילה

מרבנן קדישי , הדר לכל חסידיו, אנא לידי תשובות הרב המובהק

ומצאתי , ה"ר יעקב מולכו זלה"אשר בעיר קדשנו ירושלים כמהר

ל לענין מי שלא קרא בלילה המגילה אם יש לו "וז, שכתב

 ועוד ,תשלומין ביום עיין בדין קריאת שמע אם יש לה תשלומין

ל חייב " בהא דאריבה חייב" א ד'ד' ש התוס"כמ, דעיקר הוי של יום

עלץ לבי שכוונתי לדבריו של , לקרותה ביום ולשנותה בלילה

   .גדול
  

·Â˙Ó‡ ˙Ù˘ ד לפרש כוונת " נלעהוהיל '' כתב וז' עמוד א'מגילה ד

 והיינו דאם לא קרא ,ל שחייב לקרותה ביום פעם שנית"ריב

פעמים דגם דמקרא דולא ידום ליכא ' ביום בבלילה צריך לקרות 

פעמים רק דמקרא ' הוכחה לקרות בלילה וביום אלא לקרותה ב

כ כשלא קרא "דאקרא יומם איכא סמך לקרות ביום ובלילה וא

אך ,  לשון לשנותהתי שפירפ וא"בלילה צריך לקרות ביום ב

 'ראיתי שהביא בשם גדול אכתב  ז" תרפמןסיח ''אור ברכי יוסף פרבס

פ ביום בתורת "שרצה לומר דאם לא קרא בלילה חייב לקרות ב

ודחה דבריו דאין , תשלומין כמו בתפלה דאיכא חיוב תשלומין

ש אין הלילה "אבל למ, כאן חיוב תשלומין משום דהלילה גורם

 כן א משמעאבל ל, ל"קריאות כנ' גורם כלל רק דלעולם צריך ב

  .קיםבפוס

Â�Ó ÁÂÏ˘Ó ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ˙  

ÌÈ¯ÂÙ· ÔÓÂÊÓ ÛÒÎ Â¯È·ÁÏ ÁÏÂ˘˘Î?  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם אפשר לקיים מצות משלוח מנות כששולח 

לחבירו כסף מזומן בפורים או דילמא אי אפשר לקיים מצוה זו 

  .רק כששולח מנות
  

 ‰�‰Â˘·"˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÏ‰ ˙ השולח לחבירו  נשאל ג''סימן קס' חלק ב 

,  חובהאם יוצא ידיהאם מעות כסות וכלים למשלוח מנות 

  . אם יוכל למוכרם מיד ולקנות לצורך סעודה מהני:ופסק
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: אין בין מודר הנאה  ב''עב ''נדרים ל במשנה דתנן מהא

מחבירו למודר מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהם 

  .משמע שהנאה המביאה לידי מאכל זה כמו מאכל, אוכל נפש
  

‰È‡¯ ‡È·Ó ÔÎÂ:רב מרי שלח לרבה ב''ע'  זגילהמ ' מהא דאיתא בגמ  

וכן פסק  ,שהנאה המביאה לידי מאכל כמאכל דמי, זנגבילא ופלפלי

  .ט''עמוד רמ, אסתר, בפשיטות בספר מעם לועז
  

ÂÊ ‰È‡¯ ÂÁ„˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ˘È:  אמרי ב''ו ע''ברכות ל' איתא בגמשהרי 

הכוסס זנגבילא ביום הכפורים פטור מעון , ליה רבנן לאמימר

ר רבא האי המלתא דאתיא מבי הנדואי מברכים  והא אמ,כרת

שראויה  לא קשיא הא ברטיבתא, עליה בורא פרי האדמה

 ואם ,וכיוצא בזה אמרו שם לענין פלפלין. לאכילה הא ביבשתא

כן יש לומר דמרי ששלח פלפלי וזנגבילא היינו רטובים שראויים 

,  ואין הכי נמי אם היו יבשים שאינם ראויים לאכילה,לאכילה

כן כתב בספר ערך שי אורח חיים . ן יוצאים בהם ידי חובת משלוח מנותאי

  .ה''סימן תרצ

  

Ï·‡Â˘· "Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ˙ נשאל בדין השולח לחבירו א''סימן קי 

האם יוצא ידי חובת , בפורים חלוקים וסדינים וכיוצא באלה

 וכתב שמכיון שעיקר טעם משלוח מנות כדי ,משלוח מנות

אין יוצאים ידי , ים סעודת פורים כדתשיהיה סיפק לכל אחד לקי

 ועוד שלא מצינו ,חובה במשלוח מנות של חלוקים וסדינים

 וכן ,בשום מקום שנקרא בשם מנות אלא דבר מאכל ומשתה

וכתב חייב אדם ,  בלשונוו''מהלכות מגילה הלכה ט' בפרק בם "דקדק הרמב

לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני 

שתי מנות לאיש , שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, אוכלים

 ואילו במתנות לאביונים כתב ,ונראה ששתיה בכלל אכילה, אחד

,  לתת מתנות לענייםו'' הלכה טכות מתנות לאביוניםמהל' פרק בם "הרמב

או מעות , שנותן לכל אחד מתנה אחת, ואין פוחתים משני עניים

, שנאמר ומתנות לאביונים, או מיני תבשילים או מיני אוכלים

ומוכח שלגבי משלוח מנות אינו יוצא . שתי מתנות לשני עניים

מוכח שאין , ם"פי דיוקו מלשון הרמב, אלא בדברי מאכל ומשתה

שאין עליהן שם מנות , יוצאים ידי חובת משלוח מנות במעות

  .כלל
  

Î ÔÎÂ‰˘Ó ‰ËÓ ¯ÙÒ· ·˙ שמצות משלוח מנות הוא סימן תתרטו 

אבל , ל"ושכן כתב התרומת הדשן הנ, י מאכל ומשתהדוקא במינ

  .מתנות לאביונים הם מאכלים או מעות
  

Â·˙Î ÔÎÔ·‡ È¯ÂË‰  דשאני לן בין משלוח מנות 'אבני שוהם מגילה ז 

, שמשלוח מנות הוא רק בדברי מאכל ומשתה, למתנות לאביונים

וכעין מה שכתוב ושלחו מנות לאין , ואין יוצאים ידי חובה בכסף

 דהיינו למי שלא הכין עירובי ו''ביצה ט' בגמשדרשוהו , ן לונכו

שצריכים לשלוח לו דבר מאכל ביום טוב לצורך , תבשילין

 בית שמאי אומרים אין ב''ד ע''ביצה י משנהוכן שנינו ב. השבת

אבל מתנות לאביונים מועיל , משלחים ביום טוב אלא מנות

  .בהם כסף ושוה כסף



È·˘Â˙ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ ÈÏ˘Â¯ÈÌ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙„ÂÚÒ ˙‡  ÌÈ¯ÂÙ  

¯Â·ÚÈ ‡ÏÂ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡ ˘È È¯‰ ‰ÏÈÏ‰ ÍÂ˙Ï?  

Ó‚· ‡˙È‡' על הא דאיתא במשנה שם דתיקנו חכמים א''ע' מגילה ב 

ומקשה , ו''א באדר עד ט''שאפשר לבי הכפרים לקרוא מגילה מי

ומתרץ , ו''מדוע לא תיקנו שיהא אפשר כמה ימים אחר ט' בגמ

שאסור לקיים מצות פורים אחר ולא יעבור כתוב דהיינו ' הגמ

  .ו באדר''ט
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ט ''סוכה ל, ב''א ע''מגילה כ' מ ב''ע' פסחים ז'  מהא דאמרינן בגמ

 אמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר  א''ע

,  מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא'ובגמ, לעשייתן

כ ''א, לשון הקדמהפסוקים דיעבור הוא ' מביא ראיה מג' והגמ

הרי ולא יעבור הכונה שלא , איך ילפינן מלא יעבור שאסור לאחר

, א''ע' ש מגילה ב''וכן הרש, א''ע' א בספרו פתח עינים מגילה ב''כך מקשה החיד, יקדים

   .ח''ח סימן רכ''ת פני מבין אור''וכן בשו, א''ע' ם מגילה ב''וכן בהגהות מהרש
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:י משמע ולא יאחר אם איתא  כיון דלא יעבור טפ

א בספרו ''כך תירץ החיד, דהכא הויא ולא יקדים הויא ליה לפרש בהדיא

  .א''ע' פתח עינים מגילה ב

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שממשיכים , כ מדוע נהגו הרבה מבני המוקפין'' א

, ז אדר''ו אדר לתוך הלילה שהוא ט''את סעודת פורים ביום ט

הגאון רבי יוסף צבי ובאמת , הרי הם עוברים על ולא יעבור

ד ירושלים בעת סעודת פורים בירושלים ''ל אב''דושנסקי זצ

כאשר הגיע זמן ערבית היה גומר את הסעודה באמרו ולא יעבור 

  .מ על מנהג העולם קשה''אבל מ, כתוב
  

Â˘· ‰�‰''ÌÈ¯˘ÈÓ ··Â„ ˙ נשאל מהגאון רבי ישראל א''סימן י' חלק ג 

וועלץ שזכה לקבוע דירתו בירושלים שעיקר הפורים שם הוא 

ו אדר כמוקפין על כן חושש להפסיק מבעוד יום את ''בט

  .הסעודה מטעם ולא יעבור
  

ÌÈ¯˘ÈÓ ··Â„‰ ˜ÒÙÂ: שאין לחשוש על מנהגן של ישראל משום 

   :טעמיםכמה 

בור לא שייך רק לענין  דולא יעא''ע' מגילה הן ''פ מה שכתב הר'' ע.‡

ובזה מיישב את שיטת , קריאה ולא לגבי משתה ושמחה

ו באדר בשבת אוכלים ''מגילה דאם חל ט' הירושלמי פרק א

את הסעודה ביום ראשון וקשה הרי כתיב ולא יעבור אלא על 

  .כרחך דולא יעבור לא קאי רק על קריאת המגילה

Ï·‡·ËÈ¯‰ " ‡מגילה ה עמוד א'‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ :אין הירושלמי ל'' וז 

הזה ברור דהא כי כתיב ולא יעבור אפילו אשמחה נמי הוא 

  .דנזכרים ונעשים כתוב שםדהיינו הסעודה 

Â˘· ÔÎÂ''ÌÈÈÁ ‰�ÁÓ ˙ הקשה הלא כתיב ולא א''סימן ל' חלק א 

כ עיקר האיסור דלא ''וא, יעבור להיות עושים שני ימים

  . ג''יעבור אצל עשיה הוא דכתוב שהוא הסעודה וצע

זה רק אם רוצים להעביר את ,  האיסור של ולא יעבור.·

הקריאה או השמחה מיום קביעתם שלא לעשותם אז רק 

כ אם קיים בזמנו החיוב שוב אין על ''משא, ביום שלאחריו

  .ההמשכה בלילה ולא יעבור

 דאם התחיל סעודתו ביום 'ק ג''ה ס''ח סימן תרצ''אורל '' כיון דקימ.‚

 הניסים דבתר תחילת הסעודה אזלינן ונמשך בלילה אומר על

' ח סימן ו''אורועיין במחצית השקל , ותחילת הסעודה היתה ביום

 שהביא מתשובת בית יעקב שבמדה טובה אזלינן בתר 'ק ו''ס

ה לענינו כאן שמותר להמשיך הסעודה בליל ''ולכן ה, התחלה

  .ו''ז כיון דהתחלה היה בט''ט

ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈˆ¯˙Ó ‰Ê „ÂÒÈ ÈÙÏÂ:א ''ג העולם  המובא ברמ מנה

בהרבה   די''סימן קתרומת הדשן ב  ומקורוה''ח סימן תרצ''אור

ח לעשות עיקר סעודת "מקומות נהגו בעלי בתים וגם ת

, נ ומתפללין מנחה ולא ערבית"פורים בערב והולכין לבהכ

וחוזרין לבתיהן ומתחילין בסעודה ביום ונמשכין בה עד 

טעם לדבר משום ד וכתב, ורוב הסעודה היא בלילה, הלילה

כ "ואח, דבארבעה עשר שחרית צריך שיהוי בקריאת מגילה

ואין פנאי לאכול , הוא טרוד ושולח מנות ומתנות לאביונים

ולכך קבעוה קדמונינו מקצתה . בסעודה בשמחה ובתענוג

כדי , כ קודם תפילת ערבית"ג, בערב ולהתחיל מבעוד יום

שך ביה מאז בפנאי ונמ. לקיים מצות סעודה ביום שהוא עיקר

, וחשיב הכל סעודה אחת. ובתענוג עד הלילה ובלילה עצמה

, ולפי יסוד דלעיל אתי שפיר משום דכיון דהתחלה ביום מהני

  .  ג''ועיין במקראי קודש פורים סימן מ, א''ת ארץ צבי סימן קכ''כך כתב בשו

ליישב את דברי  א'' ל'מגילת אסתר טמשך חכמה פ מה שכתב ב'' ע.„

שלמי פרק קמא דמגילה  דסעודת פורים שחל בשבת הירו

, ואין בזה משום ולא יעבור, מאחרין היינו במוצאי שבת

שהרי ימי משתה ושמחה שתקנו הוא כנגד ימי המנוחה 

שהיה אז וכמו שכתוב במגילה כימים אשר נחו וגזירת המן 

ד ''וגם ימי המנוחה היה ביום י, ג ולילה שלאחריו''היה ביום י

כי אצל העמים מונים היום יום ולילה , אחריוולילה של

ואמנם התקנה היתה כדת ישראל שהיום הולך , שלאחריו

אבל משום זכר לנס שהיה בימיהם אפשר , אחר הלילה

כך כתב , שמשום כך ממשיכים את המשתה ללילה שלאחריו

  .   ג''בהגהות על ספר מקראי קודש סימן מ

  

 ÌÈ¯ÂÙ· ÛÒÎ ÛÂÒ‡Ï ÌÈÎÏÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÁ·  

‡‰ÏÎÂ‡‰ ÏÚ ÌÂÈ· „Á‡ ÌÚÙ ÌÈÎ¯·Ó˘ Ì‰Ï È„ Ì?  

¯Â˜ÁÏ ˘È בחורים שהולכים לאסוף כסף בפורים כל היום האם 

בכל בית שהם מגיעים הם צריכים לברך משום שינוי מקום או 

  . דילמא אין צריכים לברך בכל בית
  

ÓÈ˜''Ï הולכי דרכים אוכלים דרך הילוכם ויושבים ח''סימן קעח ''אור 

  .סיום אכילתםומברכין במקום 
  

¯·„‰ ÌÚË·Â:ין רואין אף אם אמותר להם להלוך ולאכול  ד

כתב מקומן הראשון מחמת מרחק הדרך או שמפסיקין אילנות 

 משום דהם לא קבעו עצמן ב''ק מ"ח ס''סימן קעמשנה ברורה ב

לכתחלה לאכול במקום שברכו ורק לילך ולאכול ולכן אין 

ה אלו שאוספים כסף ''הכ ''א, ז עוקרין ממקומן"נחשבין כלל עי

יש להם דין של הולכי דרכים ואין צריכים לברך בכל מקום שהם 

' כן פסק בנטעי גבריאל פורים סימן ע, באופן שלא נתעכל המזון, הולכים

  .ה''סימן נ' ועיין בשבט הקהתי חלק ד, ק מה''ס' וכן בספר שערי ברכה פרק ט, ג''ק י''ס

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:אם התחיל לאכול בבית דג שכתב המשנה שם '' ואע

והלך לדרך הרי הוא כמו מבית לבית דלא מהני דעתו בפירות 

זה דווקא כשקבע בביתו אבל כאן אפילו , וצריך לחזור ולברך

  .בבית הראשון אין זה מקום קביעות והוא בכלל הולכי דרכים
  

‰ÎÏ‰ÏÂ:דאני דברתי עם ,  צריך להתייעץ עם רב מוסמך בענין זה

  .חבטו בענין דאין הדבר ברור מה לפסוקכמה מורי צדק והת

  



  
  

ïîæ åúåàá ä÷ãö úúì êéøö åðéàù çéåøîã òâåð àåä éøä úåãò øîåì íãà øùë êéà  
îé÷ã àä ìò íééç éøáãä íùá íúù÷äù äî'' ìåç''îì ïîéñ ''ãñ ''é ÷''îøá ç''à éî ìë 

ãéòäì øëù ìèåðù ,äìèá åúåãò úåù÷äì ùéã  ìèåðë ãò ìë áùçé àì äîì øëù
ãéòäì , áúë éøäùáîøä" íà ÷øô 'ìäî ' úåãòããéòäì äåöî, à''ë àåä úåãò úàãòä 
äåöî,à " ëúåãòì åúëéìä úòá ä÷ãö úúì êéøö åðéàù çéåøî, îâá øàåáîë ' íéøãð

ì"ò â"ð àî÷ àááå á"ò å" áåä ïë íàå"ãéòäì øëù ç÷åìë éåäå åúàãòäá äàðä ì ,à'' ë
úåãò ìë äìèá ,ðôåà äîëá íúöøúåíé.  

  

ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ò õøúì äàøð'' ïåéë øëù ïúåðùë äìéèá åúåãòã íòèäã íéùøôîä åáúëù äî ô

ïðáø åñð÷ øëù ç÷éì øåñàã ,åñð÷ì êééù øëù ìèåðá ÷ø äæ ïë ìòå , çéåøîùë ìáà
íåìë äùò àì éøäù åñð÷ì êééù àì óñåé áøã äèåøô ,ì éøäùíåìë ìèð à.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

õøúì äàøð ,îâá éøä 'ë úåøåëá''ò è'' à åðéáø äùîù åîë íðçá úåéäì êéøöù íéãîì
íðçá äåöî úåùòì ùé ïë íðçá ãîéì ,î äéä ïë íâ åôåâ åðéáø äùî äðäå äèåøôä çéåø
ìàøùéì äøåú ãîéìù äòùá óñåé áøã ,óñåé áøã äèåøô çéåøäì ïãéãì øúåî éîð éëä. 

  
 ãéòäì åàáéù éãë íéãòì úåìåãâ úåãåòñ úåùòì øúåî äéä êéà  

úåãòä ìò øëù ìåèéì øåñà éøä  
åù íùá íúù÷äù äî''äðùîá àúéàã àä ìò äãåäéá òãåð ú ðùä ùàøäë ''ò â''îá ' 

éä äìåãâ øöçúàø÷ð äúéä ÷æòé úéáå íéìùåøéá äú ,ïéñðëúî íéãòä ìë íùìå , úéáå
íù íúåà ïé÷ãåá ïéã,íäì ïéùåò úåìåãâ úåãåòñå  ,àáì ïéìéâø åäéù ìéáùá , äéä êéà

úåãòä ìò øëù àéåä äæ éøä åàáéù éãë äãåòñ úåùòì øúåî ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  
õøúì äàøð ,ëøëù àåäã ïàî åì áééçúä àì úåãòä íöò ìòã ïåé ,òà æà'' åì ùéù ô

äãåòñ íù ùéù äàðä ,øëùá ãéòîë áùçð äæ ïéà ,äøåîú àìì àéä úåãòä éë , àìà
çàù''àáì åúåà íéæøæîä íéøôåùî íéàðú åì ùé ë ,æøæì ÷ø àåä äãåòñä åðééäã.  

  

èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
 ïééöì äàøðë äðùä ùàø íéôåö äãù àìôðä øôñáã''ò â'' ÷æçì éãë íéîòôã õøéú á

íéøáã éðéî ìë íäì íéøéúî äéä äåöî éùåò éãé úà.  
  

ùä úåúëñî àø÷ð òåãî''àúëñî ïåùìá ñ 
ùä úåúëñî òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî''àúëñî ïåùìá íéàø÷ð ñ ,îâá åðéöîå '

 àúëñî àø÷ð äæù úåîå÷î äîëáâ úáù 'ò''à,é÷ úáù ''ò ã''à ,ð ïéáåøéò''ò â''î ïéùåã÷ à'' è

ò''á ,á''ö î'' èïë àø÷ð äî íù ìò ïéáäì êéøöå ,íéðôåà äòáùá íúöøúå.  
  

é á÷òé áøä .èéìù øèëéì'' àíéìùåøé  
 øôåñ íúç úåùøãáã ïééöì äàøðá ÷ìç 'ú óã''ò é'' â íùá íéîòè äîë àéáäå äæá êéøàä

òè íù áúëå íúàáäù åîë íéðåøçàæå ùãç í'' áéúëãë ìéãáî êñî ïåùìî àåä ì
úåøåäìå ìéãáäì , àúìéî úåîãì àìù íéðéðòä ïéá ìéãáäì áø úåððåáúä êéøö éë
à àìà àúìéîì''ùîî íéîåã ë.  

úåãò ãéâäì àáéù åðîî òáåú åðéà åøéáçùë åøéáçì úåãò ãéâäì áåéç ùé íàä 
áîøä áúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî" íúåëìä òà ÷øô úåã ' äååöî ãòä

òãåéù úåãò ìëá ïéã úéáá ãéòäì , åäëæéù úåãòá ïéá åøéáç úà äá áééçéù úåãòá ïéá
åá ,úåðåîî éðéãá ãéòäì åðòáúéù àåäå , ãéòäì åúåà òáåú ïéà íà òåãî úåù÷äì ùéã

ãéòäì áåéç àëéì , àøôñá àúéà éøäã ÷øô íéùåã÷ 'ç'æå " åì òãåé äúà íàù ïéðîå ì
úåãò ,åéìò ÷åúùì éàùø äúà ïéàù ,ú"êòø íã ìò ãåîòú àì ì ,áîøäå'' äéôåâ í

ðä àøôñä àéáä" úåöîä øôñá ìöø äåöî" æ ìùã íéøáãä úåòîùîäå" éàùø äúà ïéàù
÷åúùì "åòáú àìá åìéôà ãéòäì áééçã ïéçéëåî , íéèñì åà äéçå øäðá òáåèá åîëå

åéìò íéàá ,ìéôà ìéöäì áåéç ùéù àøôñä ìù àôéñáãåúåà òáåú åðéà å ,íúöøúå.  
  

èéìù ïèøâðæåø øéàî éáø ïåàâä'' àíéìùåøé  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

áîøäù õøúì äàøð'' øàáî ïëìå ãéâé àìã åàìä ìù ÷ìçä ÷ø øàáî úåãò úåëìäá í
àùî øáåò ãéòäì åòáú íà ÷øù'' ïëì ãåîòú àìã øåñéà øàáî úååöîä øôñá ë

âå àøôñä àéáîøáåò åòáåú åðéàá í.  
  

 íéé÷ð íðéàù úåîå÷î íù ùéù êøãá íéàøåîà åëìä êéà  
úëìì øåñéà ùé úøçà êøã ùéùë éøä  

àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîîâá  'ò"é æ''ò æ" à ïúðåé éáøå àðéðç éáøã
íéáëåë úãåáò çúôì çåúô ãçà éìéáù éøú åäðäì åèî àçøåàá éìæà÷, çåúô ãçàå 

 çúôìå÷îìòåðö åðéàù í , ñéëðã íéáëåë úãåáòã àçúéôà ìéæéð äéøáçì ãç øîà
 äéøöéîâá øàåáîë åçåë ùúå åøöé úà åèçùù 'ò ãñ ïéøãäðñ"ùø à" éà" àçúéôà ìéæéð êãéà ì

òåðö åðéàù,àøâà ìá÷ðå ïøöéì äéôëðå  ,ì çúô åá ùéù ìéáùá úëìì åùò ïëå íå÷î
íéòåðö íðéà íéùðàù , åùò êéà úåù÷äì ùéãïë ,îâá ïðéøîà éøä 'á" áð''ò æ''á  éàã

úåøåñà úåàøî åá ùéù íå÷îá úëìì ïéà àðéøçà àëøã àëéà ,òùø àéåä êìåä íàå ,
àå"úéáä çúô úà åá ùéù äæä ìéáùá ïðáø éðä åëìä éëéä ëúåøåñà úåàøî ìù  å÷áùå 

òä ìù àðéøçà àëøãì"æ,íéðôåà òáøàá íúöøúå .  
  

äøä''èéìù ãéøô äùî â'' àñ .ìéæøá àìàô  
õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'é íéçñô'' ìëéî åôøùì åéìò øæçî åîöò àåä à

äéîúá äéðéî ìéëà÷ , åîë íøöé úà óåëì éãë àåä íù êøã åøáòù äî ìë ïàë ïëå
ùùç ïéà àðååâ éàäëá ïëìå àéãäì åøîàù.  

  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  
õøúì äàøð ,ò''ùøäîá äù÷äù äî ô'' à äøåúä ìò íéàøåîà íúåà åëîñ êéà íù

àèçäî íäéìò ïâúù ,îâá éøäå 'ð äëåñ'' á úåøîì àèçá ìùëð èòîë ééáàù åðãîì
äøåúá íé÷ñåòù íéðù íä ïàëã õøúîå äøåúá åúåìãâ , íäù ïàëã øéôù éúà äæ éôì

éðùä ìò øåîùé ãçã åà øúåé ïéâî íéáøä úåëæù íåùî åà úëìì íäì øúåî íéðù.  

  

 áãåð äæ ïåéìâ  

ò''äøä åðéãéãé é'' â  

 éáøøãðìåä áééì ïîìæ èéìù'' à  

 ììåë ùàø"äùî íäøáà ïåøëæ "íéìùåøé  

 äåöî øáä úçîù ìâøì  

íéîåàúä åéðáì  

 øîëéáö éð'' å  

 øîëåïåòîù éð''å  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðãéãé é  

 éáø ïåàâäèðô ïéîéðá ìàåîù íäøáàèéìù ''à  

ùîù úéá ïåòîù úìçð ììåë ùàø  

åøåëá åãëðì ïáä ïåéãôä úçîù ìâøì  

 ãìéäùé ìùéô íéøôà ìàøéð''å  

 áøä åðéãéãé åðáì ïáøåãâéáà øúìà íééçèéìù ''à  

 ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøãéì ïåùøâ íééçèéìù ''à  

åé''æðàö éàåôø æëøî ìù éîìåòä íéðîàðä ãòå ø  

øìéçú äãëðä éñåøéà úçîù ìâ ' áøä åðáì úá

èéìù á÷òé ìàåîù''áò à'' â  

äáä'' çøòù ìéååàô àâøù íééç øáçäèéìù '' à  

 áøä ïáøæòéìà íåìùèéìù ''à  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ãéñçä ïåàâäøúìà ìàéðã èéìù''à  
ì ìâøàìåìéäã àîåéåéáà ìù   
ë" ÷ ïøîåîãà" øåâî øéæ"ò  

øää"ø ÷éá  íçðî ñçðô  

äøäá"ø ÷éá  éëãøî íäøáà÷åöæ"ì  
ä ìòá"íçðî éðô" øåâî  

äîéîùä äøòñá äìòè "ðùú øãà æ"å  
ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæ 

  

 áåè ìæî úëøá  

ëì'' ïøî ÷  

åîãàä''èéìù æàñâøòáî ø'' à  

 ùîù úéá  

á éàåùð úçîù ìâøìéçú åú 'æîá'' è  

áò'' áøä â÷çöé éåì èéìù'' ïá à

äøä'' éáø öãìàáééæ òùåäé èéìù'' à

ãáà'' íéìùåøé èãàèùèìà ÷  

äùåã÷ã úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

åéöìç éàöåé ìëî  
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