
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÊÁ Â�˜È˙ ÚÂ„Ó''ÌÈ¯ÂÙ· ¯Î˙˘‰Ï Ï?  
Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' עד דלא  , חייב אדם לבסומי בפוריאב''ע' מגילה ז

  .ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :מאי , מה הטעם שתקנו חכמים להשתכר בפורים
אבל לא תיקנו , שנא משאר מקומות שתקנו לשתות יין

  .שישתכרו
  

ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
ה ''ח סימן תרצ''וכן באליה רבה מובא בביאור הלכה אור, פוריםאבודרהם ב .‡

 ,ואם תאמר האיך חייבו חכמים להשתכר בפוריםל ''הקשה וז
והלא בכמה מקומות בתורה מזכיר שהוא מכשול גדול 

ויש לומר מפני שכל הנסים ומתרץ  ,השכרות כמו נח ולוט
שתה כי בתחלה שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי מ

 ' י'אסתר אנטרדה ושתי מן המלכות על ידי משתה היין שנאמר 
 ,'ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי וגו

 ויעש ח'' י'שם בובאה אסתר תחתיה על ידי משתה שנאמר 
וכן ' המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר וגו

 ולכן חייבו ,ן היהענין המן ומפלתו על ידי משתה היי
להשתכר בפורים מפני שבא הנס בעבור משתה היין שעשתה 

  .אסתר ועתה יהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין

¯˘‡ È�„ÚÓ:שאם היין בא רק לזכר ,  יש להעיר על טעם זה
הרי שם לא נשתכרו ומדוע תיקנו , משתה היין של אחשורוש

  .להשתכר
ı¯˙Ï ‰‡¯� :תיקנו זכר , י היין''כיון דשם היה רבוי ניסים ע

  .לנס ריבוי יין

י משתה היין שקלקלו ''כיון שהם נהנו מסעודת אחשורוש ע. ·
ל '' לכן תיקנו חזח''י' אסתר זונשתכרו כמו שכתוב במדרש רבה 

 היכי דמי ו''יומא פ' לתקן החטא באותו דבר כמו דאמרינן בגמ
ילה כך כתב בחתם סופר מג, בעל תשובה באותו מקום ובאותו עבירה

   .ב''ע' ז
שהמן הרשע ביקש להשמיד להרוג ולאבד ולשפוך דם . ‚

היהודים נעשה ענין קרוב לזה מתוך שמחה עד שנשאר 
כמתים מושכבים ארצה ומצד אחר הוא חשב לשפוך דם ואנו 

  .כך כתב בסדר היום על פורים, נוסיף דם על דמינו

נתפרש לי בחזיון הלילה שהכוונה הוא שעיקר החיוב של . „
משתה הוא שיהא שרוי בשמחה כדכתיב ויין ישמח לבב ה

מעוזו ויתן ' ומחמת שיהא שרוי בשמחה יהיה חדות ה, אנוש
ועל דרך שאמרו , על הנס מתוך הרחבת הלב' תודות והלל לה

 אגברו חמרא אדדרדקי כי היכא דלימרו א''ח ע''סנהדרין ל' בגמ
  .ד''ח סימן תרצ''כך כתב בהגהות יד אפרים אור, מילתא

  

 ÌÈ¯ÂÙ· ¯Î˙˘È ‡Ï˘ ÂÏ ‰ÂÈˆ ÂÈ·‡˘ ¯ÂÁ·  
ÂÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È בחור שאביו ציוה לו שלא ישתכר בפורים האם צריך 
  .לשמוע בקולו או דילמא אינו צריך לשמוע בקולו

  

ÓÈ˜ ‰�‰''Ï אמר לו אביו לעבור על דברי ו''מ סעיף ט''סימן רד ''יור 
Ï˘ ‰ÂˆÓ ÂÏÈÙ‡Â , תעשה בין מצוה עשה בין מצות לא, תורה

Ì‰È¯·„ ,ÂÏ ÚÓ˘È ‡Ï,כ לפי זה מיסתבר דאין צריך לשמוע '' א
הויא כאילו , בקול אביו כיון דיש מצוה מדרבנן להשתכר בפורים

  .שאביו אומר לו שיעבור על מצוה דרבנן
  

‰ÓÏ˘ ÔÁÏ˘ ¯ÙÒ·Â א '' מביא בשם הגרשזה''ק כ''ט ס''פרק י פורים
  .ו ואסור לו להשתכרל שצריך לשמוע בקול אבי''זצ

  

¯·„‰ ÌÚËÂ:ה ''אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצל ''פ מה דקימ'' ע

עד דלא ידע  בין ארור המן   חייב אינש לבסומי בפוריא'סעיף ב
 ין צריךדאא דיש אומרים ''וכותב על זה הרמ, לברוך מרדכי

ומתוך שישן , אלא שישתה יותר מלימודו וישן, להשתכר כל כך
כ כיון שיש שיטת ''א,  יודע בין ארור המן לברוך מרדכיאינו
כ חייב לשמוע ''א שאפשר לקיים המצוה בלא להשתכר א''הרמ

  .בקול אביו ואסור לו להשתכר
  

ÔÂÊÓ‰ ¯Á‡Ï˘ ÔÈÈ ¯ËÂÙ Â�È‡ ÔÂÊÓ‰ È�ÙÏ˘ ÔÈÈ ÌÈ¯ÂÙ· ÚÂ„Ó?  
Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' בירך על היין שלפני המזון פטר את  א''ב ע''ברכות מ

לא שנו , ר יוחנן"אמר רבה בר בר חנה א, חר המזוןהיין שלא
אתמר נמי ', ט שאדם קובע עצמו על היין וכו"אלא בשבת ויו

לא שנו אלא בשבתות וימים טובים ובשעה שאדם יוצא ', וכו
הואיל ואדם קובע סעודתו על , מבית המרחץ ובשעת הקזת הדם

  .היין
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:חייב אינש הרי , כ פורים" לא נקטה הגמרא ג מדוע
וכי , לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

פורים  שב"ע'  המגילהבגמרא אמרינן הרי , ט הוא"תימא שבכלל יו
איסור מלאכה לא קבילו דט לא כתיב "דלבסוף יו, ט"יולא אקרי 

   .ב''ת מקדשי השם סימן מ''וכן בשו, ז''ת שיח יצחק סימן שע"שוכך מקשה ב, עלייהו
  

 ·Â˘Â‡ˆÓ„ ·˙ÂÎ ˘·‡¯‰"Ô בירך על היין , ל"וזכתב  ה"קצ' בסי
פוטר את , שלפני המזון כדרך שעושין בשבתות וימים טובים

, והקזת דם, ט ופורים"והני מילי שבתות וי, היין שלאחר המזון
  .מ על הגמרא קשה''אבל מ, שאדם קובע עיקר סעודה על היין
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 Ï˘ ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÓ· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘� Ì‡‰ÌÈ¯ÂÙ· ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘?  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם נשים מצוות במצוה זו או דילמא נשים אינם 

  .שייכות במצוה זו
  

È¯ËÈÂ ¯ÂÊÁÓ· ‰�‰ מעתיק פיוט שיש לומר ה''סימן תס' חלק ב 

ל פורים יין אשר הוקם לשמוח פני ''במעריב של ליל פורים וז

 משמע להדיא מדבריו שאף "ÌÈ˘�Â ÌÈ˘�‡ È�Ù Ï‚ÈÂ ‡·È", אישים

  .ים שייכות במצוה זונש
  

¯ÓÂÏ ˘È Â‰ÈÓ :י שאנשים ישתכרו והנשים יראו ''שכוונתו שע

אבל , אותם שיכורים ומטורפים אז יבא שמחה על פני הנשים

  .ו''לא שהן עצמן יהיו שכורים ח
  

Â�È·¯ ˙ÂÁ¯‡ ¯ÙÒ·Â משם בעל הקהלוןת ז''עניני פורים אות צ' חלק ג 

  .יעקב שגם נשים ישתו יין קצת
  

·ÂÂ˘" ˙ÈÂÏ‰ Ë·˘ אם נשים חייבות  נשאל ה'ק ב''סח '' סימן י'חלק י

, חייב אינש לבשומי בפוריא עד דלא ידעשל בכלל מצות היום 

ל הקפידו "דלא שייך זה באשה דחז,  לדידי אין שום שאלהומסיק

וגם אם ', ע' ע סי"ע אה" מליתן רבוי יין לאשה ובשוא"ה ע"כתובות ס

ועיין לשון מאירי שם , כמובןאין דרך עד דלא תדע , בעלה עמה

  .והדברים פשוטים, אין רבוי יין יפה לאשה
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''ÌÈ�ÓÊÂ ÌÈ„ÚÂÓ ˙ שלנשים אין את צ''סימן ק' חלק א 

  . המצוה של שתיית יין בפורים
  

Â˘·Â'' ÛÒÂÈ ˙�˘Ó ˙ˆ¯˙ ÔÓÈÒ''‰˙ÂÁˆ Í¯„· ‰ÊÏ ÊÓ¯ ‡È·‰ : דהרי 

דכתיב , הבפסוק נאמר ומאמר אסתר קיים דברי הפרים האל

"ÌÈ¯Ù””””אבל ,  חסר להורות דאסתר הודיעה לנשים חיוב פורים

ו להורות שמשלוח מנות ושמחת פורים נוהג ''הפורים חסר וא

  .בהן אבל לא לבסומי שאסור להם להשתכר
  

ÔÂÈˆ È¯Ú˘· ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂ דלכן לא חייבו ' ט אות ו''ח סימן קצ''אור

ובאשה גנאי , וסכי מצוה מן המובחר לברך על הכ, נשים בזימון

  .הדבר
  

 ˙Â�Ó ÁÂÏ˘ÓÏ ‰‚ÂÚ ˙¯ÎÒ ‰ÏÂÁÏ ÁÏ˘˘ ÈÓ  

Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי ששלח עוגה למשלוח מנות לחולה סוכרת האם 

יצא ידי חובתו או דילמא כיון שהשני אינו יכול לאכלו אינו יוצא 

  .ידי חובתו
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:  נראה דתלוי בטעמים של תקנת מצות משלוח

טעם התרומת הדשן דמצות משלוח מנות כדי למלאות דל, מנות

כשחבירו יוצא אינו מיסתבר ד, ט''חסרון למי שאין לו סעודת יו

שתיקנו משלוח מנות המנות הלוי אבל לטעם , אינו יכול לאכלו

אפשר , וכן משמע לשון איש לרעהו, כדי להרבות אחוה וריעות

אחות דיוצא אף כשהשני אינו יכול לאכלו דסוף סוף הרבה 

   .ורעות
  

Â˘· ‰�‰Â''˙¯‰Ó "È˘ Ì"˜ דלדעתו העיקר הוא כתב  א"שמ' ח סי"ראו

השילוח והחזקת טובה שחבירו רואה שהוא אוהבו וכמים פנים 

 דאם מי שנשלח לו מוחל יצא ו"בסימן תרצל " מדקיה וראי,אל פנים

, מ יוצא" ושם הרי לא אכל ולא נהנה ומ,ידי מצות שילוח מנות

  .בודאי שיצא אף באופן שהשני אינו יכול לאכולכ לפי דבריו ''א
  

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰ ¯ÙÒ·Â פסק שיוצאין ידי חובת א''ק י''ט ס''פורים פרק י 

משלוח מנות אף במנות שאין המקבל רשאי לאכלן מטעמי 

א '' ועיין בספר הנפלא אבני שהם לידידי הגאון רבי ישעיה שלאמאביץ שליט,בריאות

  .ט בסופו''האריך בענין זה בדברים נפלאים בסימן קנמרביץ תורה בעיר אנטוורפן ש

ÌÈ¯ÂÙ· ÔÈ‡Â˘� ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

· ‰�‰ Â·ÏÎ ¯ÙÒה''סימן מÊÂ ·˙Î ''Ï  וצריך עיון אם נושאין נשים

או נאמר שלא אמרו , בפורים לפי שאין מערבין שמחה בשמחה

אין מערבין שמחה בשמחה אלא בימים טובים דכתיב בהו בקרא 

 אבל דברי קבלה הם או דלמא חכמים ,ן התורהושמחת בחגך מ

   .ע''עשו חזוק לדבריהם כשל תורה וצ
  

Â˘· ÔÎÂ'' ˙·˘¯‰"‡ אם מותר נסתפק  ו" תרצמןח סי"רי או"הובא בב

מסתברא שמותר דושמחת בחגיך ומסיק ד, לישא אשה בפורים

ל חד "ועוד דהו, אבל בפורים מותר, בחגך ולא באשתך, כתיב

ד משום "וכמ, ה נפשישיאינ לא משהי ומשום חד יומא, יומא

  .ובענינים אלו הולכים בהן להקל דמדרבנן הם, ר"פו
  

 ‰˘Ó ÈÎ¯„·Â¯Â‡''ˆ¯˙ ÔÓÈÒ Á''Â·˘¯‰ ˙ËÈ˘Ï ‰È‡¯ ‡È·‰ ''‡: מהא 

ואם היה אסור ,  דאין נושאין נשים במועדב''ע' ק ח''מודתנן במשנה 

מדוע לא תנן רבותא יותר גדול שאף , לעשות נשואין בפורים

מ שבפורים מותר לעשות ''אלא ש, ורים אין נושאין נשיםבפ

  . ח''ח סימן קל''ת כתב סופר אור''ועיין בשו, נשואין

  

˘· ˜ÒÙ� ÔÎÂ''Ú דמותר לישא אשה בפורים'ק ח''ו ס''ח סימן תרצ''אור .  
  

·˘¯‰ È¯·„ ‰�‰Â"�‰ ‡"„ ÏÚ ÌÈÂ�· ÏÈ¯·‰ Ó‚' ב"ע' ק דף ח"מו 

' ד, שם איתא' ובגמ, ועד אין נושאין נשים במשנה שם במתאדאי

 מפני }‰˘�È, לפי שאין מערבין שמחה בשמחה }Á„‡, טעמים

וכתוב ושמחת בחגך , שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו

, ר" מפני ביטול פו}‰¯·ÈÚÈ,  מפני הטורח}‰˘È˘ÈÏ, ולא באשתך

דרק , והנה הטעם דמפני הטורח פשיטא דלא שייך בפורים

, טעמים' כתב דלא שייך הבא "והרשב, במועד אסור טירחא

, דבחגך אינו נכלל פורים, ר"וביטול פו, דבחגך ולא באשתך

כך פירש דבריו , ר משום חד יומא לא משהי איניש"ומשום ביטול פו

   .י"ק ח"ס, א שם"המג
  

·˘¯‰ ÏÚ ‰Ó˙ Ì˘ Ì‰¯·‡ Ô‚Ó·Â''‡:  אך קשה דעדיין שייך

 א דזה כוונת"תב המגווכ, משום אין מערבין שמחה בשמחה

ל "י, ודברים אלו מדרבנן הם והולכין להקל, דסיים, א"הרשב

אבל כיון דלאידך שרי , באמת אסור' ד דאין מערבין וכו"דלמ

ג דילפינן מקרא אסמכתא "ל דאין מערבין אע"ורצ, הולכין להקל

וכותב המגן , ו"תקמ' י בסי"ש הב"בעלמא הוא ומדרבנן וכמ

ין מערבין שמחה ד א"ל כמ"ו דקיימ" תקממןש בסי" לפימאברהם

ג "לכן נראה לי שיעשה החופה ביום י, גם הכא אסור, בשמחה

,  דאין לישא בפוריםו"תרצ' ח ובסי" תרפמןסי י חדש בפרן כתב וכ,ל"כנ

כ " ג כתבה"שמ' ח סי"רם שיק או"ת מהר"שובו ,וכן פסק שם המשנה ברורה

גם הסעודה בו ביום ד דשמא יעשה "נשואין גרידא ביום י' שמנהג העולם דאין עושין אפי

' ובערוך השלחן סי' ט' ב סעי"קמ' ע סי" בקצושווכן, שמחוייבים בו בסעודה מכח פורים

  .ב"י' ו סעי"תרצ
  

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰·Â וכבר קדים סברא זו בספר החיים , 'ק ט''א דבר הלכה ס''פרק כ

Ï˘ ˘˘Á‰ ‡ÎÈÏ ÌÈ¯ÂÙ·„ ‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ·˘ÈÈÏ ·˙Î  ו''ח סימן תרצ''אור

˘ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡‰ÁÓ˘· ‰ÁÓ:ב''ע' ק ח''מו' פ מה שכתבו התוס'' ע 

טעם לגזירת הכתוב דאין מערבין שמחה בשמחה דכמו שאין 

עושין מצות חבילות דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא 

, וכן שמחה בשמחה יהא לבו פנוי בשמחה, יפנה עצמו הימנה

כ בפורים דעיקר השמחה הוא עד דלא ידע בין ארור המן ''א

שפיר , ונמצא דאינו צריך לדעת ממה הוא שמחה, ך מרדכילברו

 דאין א''ע' ק ח''מו' אבל לשיטת התוס, מערבין שמחה בשמחה

עושין מצות חבילות כדי שלא יראה עליו כמשא אין הכרח 

  .לחידוש זה



˙Â�Ó ÁÂÏ˘Ó ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜˘ Ì„Â˜ ÌÈ¯ÂÙ· ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èדם שקיימו מצות האם יש איסור לאכול בפורים קו

 ב''ח סימן תרנ''אורל ''משלוח מנות ומתנות לאביונים כמו דקימ

או דילמא אין צריך לחוש לזה  דאסור לאכול קודם קיום מצוה

ומותר לאכול קודם שקיים מצות משלוח מנות ומתנות 

  .לאביונים
  

· ‰�‰ ÌÈ„ÚÂÓ ¯ÙÒÂÌÈ�ÓÊיצא לחדש דאסור לאכול ד''מן נב סי" ח 

ל ''כמו דקימ, דם קיום מצות משלוח מנותסעודת פורים קו

כ הכי נמי אסור לאכול ''א, דאסור לאכול קודם שקיים המצוה

פ שסעודת פורים נמי ''ואע, קודם שקיים מצות משלוח מנות

מ לא מצינו היתר לאכול קודם קיום מצוה סעודת ''מ, מצוה

  .לכן אסור לאכול בפורים עד שיקיים מצות היום, מצוה
  

‰‡¯�„ ·˙ÂÎÂ :שאין צריך להמתין עד שיגיע המנות ליד המקבל ,

דסמכינן על חזקה , רק מיד שמסר לשליח למסור לו שרי לאכול

ואפילו אם נאמר שלא לסמוך על החזקה , שליח עושה שלוחותו

מ לענין איסור דרבנן דאסור ''מ, בדברי קבלה דכדאורייתא דמיא

  .לאכול קודם קיום מצוה בכהאי גוונא אפשר לסמוך
  

‡· Ï·Â˘" ˙ÂÎÏ‰ ‰�˘Ó ˙ו'' סימן קכ'חלק ו‚ ÌÂ˘Ó ÂÈ¯·„ ˙‡ ‰Á„  '

ÌÈÓÚË :   

‡„Á:והוא מצוה הבא לידו , שהרי סעודת פורים נמי מצוה הוא 

 וכיון שהוא מצוה ,ל משתה ושמחה בפורים"שתקנו ז

 ואחר שיקיים מצוה זו יקיים ,שבא לידו חייב לקיימה

  .מצות משלוח מנות

˙È�˘‰:דהכין כתיב משתה ושמחה , הוה דעיקר התיקון הכי 

 הרי דהקבלה היתה קודם ,ומשלוח מנות איש לרעהו

לכן , כ ומשלוח מנות איש לרעהו"משתה ושמחה ואח

  .מותר לאכול קודם

˙È˘ÈÏ˘:ל דהוא מטעם שאם " נראה דהנה משלוח מנות אמרו ז

אין לו לחבירו סעודה ואין לו במה ישמח ישלח לו 

בוצע תחלה דטוב עין ב "ל בעה" והנה אמרו ז,מנות

כ צריך קודם לאכול כדי שיתן לחבירו " וא,הוא יבורך

  .בטוב עין
  

·ÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ מביא שהמועדים וזמנים  ב''ו סימן ל''חלק ט

  .אוסר
  

‡È·ÓÂ ˘¯‚‰"ËÈÏ˘ ÛÒÂÈ Ú"ÂÈÏÚ ‚È˘‰ ‡: דשאני סעודת פורים 

 לעשות אותם ימי ,ולכן נכתב, שגם היא מצוה ממצות פורים

, והעלה להלכה', ומשלוח מנות וכו, כ"ואח, מחהמשתה וש

דמנהג נכון הוא שלא לעשות סעודת פורים עד לאחר שיקיים 

אבל לטעום מעט לפני כן , מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים

  . מותר ואין בכך כלום
  

Â¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘ ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ‰ ‰È‡¯ ‡È·Ó: תלמיד דברי הלקט יושר מ

ל טוב לשלוח מיני " כותב בזה פוריםלכותבשם רבו שבהד "התה

והך לישנא של טוב משמע שהוא רק , ל"מאכל קודם אכילה עכ

 אבל מעיקרא דדינא מותר לאכול ,להידורא וממצוה מן המובחר

  .גם קודם
  

Â˘·Â''Â¯·„� Ê‡ ˙ כתב בטעם הדבר שלא מקפידים ה''סימן ס' חלק ו 

כיון דכל אחד , שלא לאכול קודם קיום מצות משלוח מנות

שולח להשני ולא יתכן שלא לקבל לכל הפחות מאיש אחד קודם 

ועיין , כ הויא כמו שהניח שומר לכן מותר לאכול קודם''א, ששלח

  .ג''סימן קי' ת שרגא המאיר חלק ג''בשו

Ó‰ ˙‡ ‰ÏÈ‚Ó· ¯ÈÎÊÓ ‡¯Â˜ ÏÚ·‰˘Î Ô  
·˜¯È ÌÈÚ˘¯ Ì˘ ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰? 

ÓÈ˜'' Ïשנהגו התינוקות לצור צורת ז''צ סעיף י'' אורח חיים סימן תרא''רמ 
ולהכותן זה על , או לכתוב שם המן עליהן, המן על עצים ואבנים
, דברים כה על דרך מחה תמחה את זכר עמלק ,זה כדי שימחה שמו

 המן  ומזה נשתרבב המנהג שמכים,ושם רשעים ירקביט 
  .ית הכנסתכשקורים המגילה בב

  

·˙Î ˘Â·Ï·Â שאומרים שם רשעים א"ק כ"צ ס"תר' ח סי"או א"הובא במג 
  .ירקב כשאומר המן בשעת קריאת המגילה בפורים

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך מותר לומר כן באמצע המגילה הרי אסור 
צ ''כך מקשה השער ציון סימן תר, דהויא הפסק, לשוחח באמצע המגילה

  .ז''אות נ
  

ÔÂÈˆ È¯Ú˘‰ ı¯È˙Â:דכיון דהויא מצרכי המגילה לא הויא הפסק .  
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ :אם היה שבסופו  ג ''ק י''צ ס''ח סימן תר''אורל ''מהא דקימ
קורא פסוק במגילה שלימה אם כיוון לבו דורש את המגילה ו

לצאת ידי חובתו יצא ולא יפסיק בה בענינים אחרים כשדורשה 
 אלמא דאף לכתחלה אין ,ם אחריםשאסור להפסיק בה בעניני

ה לומר שם ''כ ה''א, כיון דהויא מעניניא דיוםמה שדורש הפסק 
ת "שועיין , רשעים ירקב לא הויא הפסק כיון דהויא מענינא דיום

  .ב'' סימן קצ'אגרות משה אורח חיים חלק א
  

ÔÂÈˆ È¯Ú˘‰ ·˙ÂÎÂ: דהוא לא העתיק להלכה בחבורו את דברי 
מ יכול לצמוח ''מ, אמר דלא הויא הפסקהלבוש משום דאף אם נ

ץ ולא יצא ''מזה קלקול גדול שלא ישמע איזה תיבות מן הש
  .בקריאת מגילה לכן טוב שלא לומר כלל

  

‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó ¯ÙÒ·Â כתב דעכשיו שהמנהג של הבעל א''סימן קע 
כ לא שייך ''א, קורא להמתין עד לאחר שהילדים מכים בהמן

לאמרו בזמן שהבעל קורא דהרי יכול , חשש המשנה ברורה
  . שותק

  

‰Ê ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ¯Á‡ ÌÚË ·˙ÂÎÂ: דהרי במחצית 
 כתב דאף לשיטת הלבוש שצריך א''ק כ''צ ס''ח סימן תר''אורהשקל 

לומר שם רשעים ירקב זה רק כשמזכירין אותו במגילה לאחר 
אבל כשמזכירים את המן במגילה כשהיה עדיין חי , שנתלה ומת

ל ''לפי הנ,   רשעים ירקב משום דאסור לקללאסור לומר שם
אתי שפיר דלא אמרינן את זה דחיישינן שמא יאמר את זה גם 

ולכן לא אומרים את זה , כשמזכירין את המן כשהיה עדיין חי
  .כלל

  

ÌÈÈÁ Á¯Â‡ È˜ÂÓÈ�·Â כתב דלהלכה אסור לומר שם ז''ק י''צ ס''סימן תר 
ח ''אורל ''רי קימוה, רשעים ירקב בעת קריאת המן דהויא הפסק

   . דאין לשוח בעוד שקורין את המגילה'ק ב''ב ס''סימן תרצ
  

  }מטעמי אשר בעניני פורים{
  בעניני תחפושת

האם מותר להתפלל עם התחפושת או דילמא אין דרך כבוד 

  ע''פורים תש ?לעמוד כן לפני המלך

  ע''תש ?האם מותר לתפור תחפושת בפורים

  בעניני מתנות לאביונים

חל בפורים חוב לעני שחייב לו כסף האם קיים מצות מתנות מי שמו

  ע''פורים תש ?לאביונים

? איך יקוים מצות מתנות לאביונים לעתיד לבא הרי לא יהא עניים
  ע''פורים תש

  משלוח מנות

פורים  ?האם אב מקיים מצוות משלוח מנות כששולח לבנו או להיפך

  ז''תשס

  ז''פורים תשס ? רעהוכששולח לרבו האם יצא או דילמא לא מקרי

   ז''פורים תשס ?כשנותנים לילד קטן האם יוצא

  ?י גוי''האם אפשר לשלוח ע

  א''פורים תשע ?כשנותן כסף מזומן האם קיים מצות משלוח מנות

  



    

  
  

ïåøàá úåçåì éøáù åçéðäù åîë ùãå÷ ïåøàá ìåñô äøåú øôñ çéðäì øúåî íàä  
åù íùá íúàáäù äî'' äãåäéá òãåð úî''÷øåà ''è ïîéñ ç ' íùá íëç ãéîìú éë àéáäù

øä''ùãå÷ä ïåøàá íéìåñô äøåú éøôñ çéðäì øúåîù ïòè á÷òé ø , úà åçéðäù íùë
ïåøàá úåøåáùä úåçåìä ,åéä úåîìùù úåéðùä úåçåìì ãòåéù , íëç ãéîìúä äçã êà

 íåçéðä äáâùðä íúùåã÷ úîçîå äîä íé÷åìà äùòî äéä úåçåìäù íåùî åæ äéàø
àúååöáúåîìùä úåçåìä íò  ,à'' íéìåñô äøåú éøôñ çéðäì øúåîù äéàø àéáäì ïéà ë

ùãå÷ä ïåøàá ,àã åæ äðòè äçã äãåäéá òãåðäã íúàáäå''îâá ïðéôìé êéà ë 'ö úåçðî'' è

ò'' áïåøàá íéçðåî úåçåì éøáùã àäî , çëùù íëç ãéîìú ãåáëá øäæéäì íéáééçã
åãåîìú ,ìà äùòî åéäù úåçåìäî äéàøä éàîíëç ãéîìúì íé÷å ,ù àìà'' àìã î
ïðé÷ìçî.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

úåçåì éøáùì ìåñô äøåú øôñ ïéá ÷ìçì ïéàã øçà íòèî øéòäì äàøð , ïééòã
 éîìùåøéáã ÷øô úéðòú 'ä äëìä 'áúëäã åìôðå äùî ìù åéãé ìò ãáë ïëìå úåçåìäî çøô 
éò åøáúùðå''àå ù''êë ìë ïúùåã÷ ïéà åú áúëä äçøôù ïåéë ë , äðéî ïðéôìé øéôùå

ìåñô äøåú øôñ éáâì ,øùë äøåú øôñ ãéì íåùì øùôàã.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àøá øåâ ììåëçî ïéì÷å''íééç ç÷ì ñ  

äã ïééöì äàøð íäøáà ïâîð÷ ïîéñ''ñ ã"é ÷''ã æå áúë'' ìáä áúë" çéñïîð÷ " âùø áúë" ì
ñ ìöà ïåøàá íéøôñ øàù íéçéðî íà äùåã÷î äãøåä éåø÷ ïéàã" åúùåã÷ ïééãò àäã ú

íéé÷,äå ïåøàá íéìåñô úåòéøé íìåòì íéçéðî åðà éøäù òãú "íéøôñ øàùå íéùîåç ä, 
 ïëà íéøôñ øàù åëåúá çéðäì ïéìåëé íà åðîî äøåú øôñä åàéöåäù àëéä ïåéò êéøö

ñ äéá úéìã øçàîã"àì åà äòù éôì äùåã÷î äãøåä àëéà ú,ìå " øåñàã èåùô ð
éôàåìéôàå äòù éôì  'ñ ìöà íçéðäì" âäðîã ïì àîéì ïàîã ì÷äì äàøð ïéà éîð ú

àåä ïé÷éúå ,ñáå" çéñ 'ì÷úú" ç çéðäì øåñàã àúéà éøùã øùôàå íéìåñô úåòéøé åëåúá
á áìã íåùî"äðúî ã.  

  

äøä''èéìù ìæøá éáö óñåé éáø â'' àø ÷øá éðá''äùî úìçðå éëãøî éøáã î   
á äøåúá ìôëð ïëìã íééçä øåàä íùá íúàáäù äî ' úåçåìä úîéùù úåöî íéîòô

íéøåáùì ãçàå íéîìùä úåçåìì ãçà ïåøàá ,îø ãéä äæá åîéã÷ä øáëã ïééöì ùé äá'' á
é''ò ã''à.  

  
 íéãáä úà ãéøåäì øåñéà äéä ïåøàá ÷ø òåãî  
íéìë øàùá àìå äúåà íéàùåð ïéàù äòùá  

 òåãî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî úà ãéøåäì øåñàù øåñéàä äøîàð ïåøàá ÷ø
 íéàùåðù äòùá ÷ø øåñéàä íéìë øàùá òåãîå äúåà ïéàùåð ïéàù äòùá óà íéãáä

íúåà , òáøàá íúöøúåíéðôåà.  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë   
á÷ä äöø àì ïåøàä úùåã÷ éðôîã íéðé÷æ úòãá õøéúù äî ïééöì äàøð'' åùîùîéù ä

ðëäìå íéãáä øéñäì åáé íéãáä éùàøá ïé÷éæçî åàùåðì ïéàáùë ìáà úåòáèá íñ
÷ä úîéà úîçî ãéî íäì ïéëìåä åúåà ïéçéðîùëå ïéàùåðåäùåã.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
øäã ïééöì äàøð''äøåú ìîñî ïåøàäù éôì øàáî ùøéä ù ,à'' åðì úåøåäì àá ë

íå÷î úåòéá÷ äì ïéà äøåúù ,äøåúì úåëæì øùôà àåäù íå÷î ìëá àìà ,àùî'' ë
íå÷î úåòéá÷ íäì ùé íéìëä øàù.  

   

äøä"âèéìù ùèéåã óñåé '' à÷øá éðá  
ì äàøðõøú ,ò'' íéðéðô àìôðä ïåéìâá àáåäù äî ô éçéå úùøôá øåîç øëùùé ÷åñôä ìò
åâå íøâ 'øåîçì øëùùé úà äîéã äîì , àåäùë ñåñ äàéøáä òáèî ïàë ùé æîø àìà

åéìò åàùî ìë íò äçåðîì õáåø øåîçä åìéàå ìëä åðîî ãéøåäì êéøö çð , èáù êë
 íúçåðî ïîæá íâ íéëéøö äøåú éãîåì íäù øëùùéúååöîå äøåú ìåòî ÷øôúäì àì ,

ðúäì àì äçåðî úòùá íâù åðúåà ãîìì äàá äøåúä åðìöà íâ ïáåî äæ éôìú ÷
äøåúì øåù÷å øáåçî úåéäì êéøö ïîæ ìëù äøåúäî.  

  

íéðôä íçì úà ìåëàì øúåî äéä íéîé äîë  
íéðôä íçì úà ìåëàì øúåî äéä ïîæ äîë ïéðòá íéðåùàøä ú÷åìçî íúàáäù äî ,

éùìãáîøä úè''úáùä íåéá ÷ø í ,ñåúä úèéùìå ' éàöåîå úáù ìåëàì øúåî áåè íåé
äìéìå íåéì íéùã÷ éùã÷ ìë åîë úáù , øúåî íåùøâ åðéáøå äðåé åðéáøä úèéùìå

íéîé òåáù ìåëàì.  
  

äøä''èéìù ãéøô àãåäé äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  
ñåúá ùøåôî äæ øáãã øéòäì äàøð àúôå ÷øô íéçáæ 'æ äëìä 'æå'' ì íùàå óåòä úàèç 

 íçìä éúùå òøåöî ìù ïîù âåìå éåìúíéðôä íçìå éùã÷ ïìåë øîåòäå úåçðî éøéùå 
 ìëàî ìëá äðåäë éøëæì ïéìëàðå íéòì÷ä ïî íéðôì ïéìëàðå íéùã÷ ãò äìéìå íåéì

úåöç.  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''éö ìú íéãéñç ìä÷ ãïå  
áîøä ìò íúù÷äù äî'' äðùîá àúéàã àäî íé ÷øô úåçðî''æ äðùî à' íåé úåéäì ìç 

áøòì úåìçä úå÷ìçúî úáùá øåôéë , øúåî êéà úáùá ÷ø íìëåàì øúåî íàå
íðîæá àìù íìëàì ,áîøä úòã õøúì äàøð''íéðôä íçì úìéëàá íéðéðò éðù ùéã í ,

ò åá ùé úåçðî éøéù øàù ìëë åúìéëà úåöî ãáìîã úåöî ïéãî ãçåéî äìéëà ïéã ãå
áîøä áúë éëä íåùîå íéðôä íçì øåãéñ''úáùá åìëàì äåöîù í , úìéëà ïéãî ìáà

äìéìå íåéì àåä ìëàð íéùã÷.  
  

èéìù øìî ïîì÷ éáø ïåàâä''' àù ììåë ùàø''íéìùåøé ñ  
à áøä .èéìù âøåáöðéâ'' à÷øá åðá  

íéîé òåáù ìåëàì øùôàù úåèéùä ìò íúù÷äù äî ,àäî àúéàã äðùîá  ÷øô úåçðî

 àéè äðùî 'èî úåçô ïéà ìëàð íéðôä íçì ' áøòá äôàð ãöéë øùò ãçà ìò øúé àìå
 íéîé éðù äøùòì ìëàð úáù áøò úåéäì áåè íåé ìç äòùúì úáùá ìëàðå úáù
áåè íåé úà àìå úáùä úà àì äçåã åðéàå øùò ãçàì ìëàð äðùä ùàø ìù íéáåè ,

íéîé òåáù ìåëàì øùôà íàå ,à''òåáù ãåò ùé ë , ïîæ úìéçúì äðååëäã õøúì äàøð
ïîæä ìëì àìå äìéëàä.  

  

äøä''èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  
 äéãáåò åðéáøä éøáãîã ïééöì äàøðé ÷øô úåçðî''æ äðùî à 'ãá'' ìç ä ïîæäù òîùî

äìéìå íåé àåä äìéëà ,úáùä åúåàá íéðôä íçìä ìåëàì áåéç ùé äìéçúëìù àìà.  
  

úáù ãåáëì úáù áøòá úåìç ãáì úåôàì ãéô÷äì êéøö òåãî  
îé÷ã äîá íéîòè òáøà íúáúëù äî'' ìîøá''øåà à''îø ïîéñ ç'' á úåìç úåôàì íéâäåðã

úáùì.  
  

äøä"âèéìù íåìá êìîéìà '' àäôéç  
éøäî éèå÷ì øôñá áúëù íòè ãåò ïééöì äàøð''æå ç''ðòôìå ì'' âäðîì íòè ãåò äàøð ã

îøä åðéáø''åéå úáù ìò íçì úåôàì à''ôò åúéáá è'' íéãéñçä éøáã éòø ïîéñ'' å áúëã
äððø åá àáú ìàå äððò åéìò ïëùúù åîåé úà ìì÷ù áåéà éáâ åðéöîãî ,à'' úáù éáâ ë

úåúáù ïðøéå úåøéð ÷éìãäì êéøö éòéáùä íåé úà íé÷ìà êøáéå áåúëã , ïàë ïë åîë
 íéàåìú êééç åéäå áéúë äçëåúä úìì÷ éáâãîâá ïðéùøãå ãâðî êì '÷ úåçðî'' â êîåñä äæ

øèìô úô ìò ,úáù áøòá åúéáá úá úåôàì êéøö äëøá àåäã úáù éáâ ïë ìò.  

        

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  לאלפי המנויים נא להתקשר למערכתמי שמעוניין להצטרף 

áãåð äæ ïåéìâ  
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åðéøáç úìòî íã÷  
îäøåáçáù úåéøàä  
äáä'' çñàéìò ìàåîù éð'' å  
äáéò äðè÷ä åúåçà åðîî ç÷ì'' ä

 íëúà íçðé íå÷îä  
íéìùåøéå ïåéö éìáà øàù êåúî  
åééç éîé ìë åäåôãøé ãñçå áåè êà  

áéùéä äøåú éøòù äìåãâ   
ïåäãéîìúå ïðáø  

‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó  
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ËÈÏ˘ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ·¯‰'' ‡Â¯·ÔÈÏ˜  
  

˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÏÎ  
 ÏÎ ÏÚ ˙Â·Â˘˙ ÁÂÏ˘Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÚÂ·˘ Ú·¯‡ ¯Â·ÚÈ˘ ¯Á‡
 ÏÎ ÏÚ ‰�ÚÈ˘ ÔÂ˘‡¯‰Â ˘„ÂÁ‰ Í˘Ó· ÂÈ‰˘ ˙ÂÏ‡˘‰
Ï˜˘ ÛÏ‡ Ï˘ ÍÒ· ‰ÎÊÈ ˙Î¯ÚÓ‰ È�·¯ ˙�·‰ ÈÙÏ ˙ÂÏ‡˘‰.  

  

ע אם שאול הרג "צ, ואת כל העם החרים לפי חרב,  בהפטרה]‡
 נלחם כ דוד"אייך יתכן שדור אח, את כולם מלבד את אגג

  .באומה העמלקית
 כך בשמחה ממעטין אב שמשנכנס כשם א, כט תענית' בגמ ]·

ם להלכה רק "מדוע הביא הרמב, בשמחה מרבין אדר משנכנס
לדין שמשנכנס אב ממעטין בשמחה ולא הביא לדין שמשנכנס 

  .אדר מרבין בשמחה
 מה יעשה אדם הנוהג במשאית גדולה ונוסע בירידה ופתאום ]‚

ויש בפניו שלוש , ו הבלמים ואינו יכול לעצוררואה שנתקלקל
שלא לעשות שום דבר ולתת למשאית להמשיך . 1, אפשרויות

בדרכה ואז מסתמא יהרגו רבות של אנשים כל הנוסעים של 
שיטה את המשאית לכביש צדדי ושם יהרוג . 2. המכוניות לפניו

יטה את המשאית מיד לתוך קיר צדדי . 3. רק אנשים מועטים
והאם יש , מה יעשה בכזה מקרה, את עצמו בידיםויהרוג 

חילוק בין מקום שהיה פושע שלא בדק את הבלמים למקום 
  .שהיה אונס גמור שלא היה צריך לדעת

 איך יתכן אשה גרושה האסורה לכהן ולאחר זמן חזרה להיות ]„
 .מותרת לכהן


