
Halacha series at Nishamt 
Mitzvah seudat purim and ad d'lo yada 

 
 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב  (1)

 
אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 

ארור המן לברוך מרדכי. רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים 
י בהדי הדדי, איבסום, קם רבה שחטיה לרבי זירא. למחר בע

רחמי ואחייה. לשנה אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת פורים 
אמר ליה: לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש  -בהדי הדדי! 

 ניסא. 
 

 רש"י מסכת מגילה דף ז עמוד ב  (2)
 

 להשתכר ביין. -לאבסומי 
 

 רמב"ן בראשית פרק ט פסוק כו  (3)
 

ונכתב ענין היין בנח כי יש בו אזהרה ממנו יותר מפרשת 
הצדיק תמים אשר צדקו הציל כל העולם, גם אותו נזירות, כי 

 החטיא היין והביא אותו לידי בזיון וקללת זרעו:
 

 רי"ף מסכת מגילה דף ג עמוד ב  (4)
 

אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 
 ברוך מרדכי לארור המן 

 
 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טו (5)

 
בשר ויתקן סעודה נאה כפי  כיצד חובת סעודה זו שיאכל

 אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. 
 

 ר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף ג עמוד ב  (6)
 

וכתב רבינו אפרים ז"ל מההוא עובדא דקם רבה ושחטיה לר' 
אידחי ליה מימרא דרבא ולא שפיר דמי  זירא כדאי' בגמ'

 למעבד הכי:
 

 חנוכה פרק ב הגהות מיימוניות הלכות מגילה ו (7)
 

]ב[ פ"ק אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע 
בין ארור המן לברוך מרדכי כתב ראבי"ה דכל הני למצוה 

 בעלמא ולא לעכב:
 

 פרי חדש אורח חיים סימן תרצה סעיף ב  (8)
 

ואין זה נכון, דא"כ אמאי אישתמיט רבי זירא מלמעבד סעודה 
ל שעתא ושעתא מתרחיש אהדדי, ואיצטריך לומר ליה לאו כ

ניסא, כיון שראו שיצא קלקול עון שפיכות דמים מסיבת 
שיכרותם ראוי היה להם למנוע עצמם מלבסומי כולי האי, 

ומלשתות אלא יותר מעט מכדי הרגילם, אלא משמע דאפילו 
הכי היו משתכרים יותר מדאי, ולהכי מייתי תלמודא ההוא 

חייב איניש עובדא, לאשמועינן דמימרת רבא כפשטה דמ
 לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. 

 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן  (9)
 תרצה 

 
 סעיף א

הגה: מצוה להרבות בסעודת פורים )טור(; ובסעודה אחת 
 יוצאים )מרדכי ספ"ק(.

סעודת פורים שעשאה בלילה, לא יצא ידי חובתו. הגה: ומ"מ 
 בה קצת בסעודה. )תשובת מהרי"ב(. גם בלילה ישמח ויר

 סעיף ב
חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

 מרדכי. 
 

 ב"ח אורח חיים סימן תרצה  (11)
 

ומיהו דוקא לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי 
הוא דדחינן לה אבל מיהו צריך לשתות הרבה מלימודו 

ו אפילו שיכור שאינו יכול שייטב לבו במשתה ויהא שתוי א
  לדבר לפני המלך רק שתהא דעתו עליו 

  
 אסתר פרק ט פסוק כב  (11)

 

יְּהּוִדים ֵמאֹויְּבֵ  ם הַּ ר נָּחּו בָּהֶׁ חדדֶׁשכַּיִָּמים ֲאשֶׁ ם וְּהַּ  יהֶׁ
ה ּוֵמאֵ  חָּ ם ִמיָּגֹון לְִּשמְּ פַּךְּ לָּהֶׁ ר נֶׁהְּ בֶׁל לְּיֹום טֹוב ֲאשֶׁ

ה וְִּשמְּ  תֶׁ ם יְֵּמי ִמשְּ נֹותלֲַּעשֹות אֹותָּ לֹוחַּ מָּ ה ּוִמשְּ ִאיש  חָּ
יֹוִנים:  נֹות לָּאֶׁבְּ תָּ  לְֵּרֵעהּו ּומַּ

  

 שפת אמת מסכת מגילה דף ז עמוד ב  (11)
 

שם בגמ' מחייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו' נראה 
לפרש דאין הכוונה שמחויב להשתכר כל כך עד שלא ידע 
אלא דכל היום מחויב לעסוק במשתה ועד דלא ידע עדיין 

יוב עליו לאפוקי כשהגיע לשיעור זה אבל אפי' קודם הח
 השיעור יוצא כל שעוסק במשתה כנ"ל:

 
 מגן אברהם סימן תרצה  (13)

 
וי"א שלא ידע לחשוב שארור המן  -ג אלא שישתה יותר וכו' 

 בגי' ברוך מרדכי:
  

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצה סעיף ב  (14)
 
חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך  

מרדכי. הגה: וי"א דא"צ להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר 
מלימודו )כל בו( וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן 

לברוך מרדכי. )מהרי"ל(. ואחד המרבה ואחד הממעיט, 
אחד  ובלבד שיכוין לבו לשמים...... ויש אומרים דאם הזיק

 את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם. 
 
 
 
 



 
 שערי תשובה סימן תרצה  (15)

  
עבה"ט ועיין בסידור עמודי שמים שכת' שאביו  -]ב[ וישן 

הגאון ז"ל היה נוהג בימי בחרותו לקיים המימרא כפשוטו, 
ומי שהוא חלש בטבעו )או שמשתטה עד שאפשר שיבא עי"ז 

 ..…ין לו לשתות יותרלידי מעשה או דברים שלא כהוגן( א
 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה  (16)
 ופורים סימן תרצה 

 
 סעיף א

הגה: מצוה להרבות בסעודת פורים )טור(; ובסעודה אחת 
 יוצאים )מרדכי ספ"ק(.

סעודת פורים שעשאה בלילה, לא יצא ידי חובתו. הגה: ומ"מ 
 גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. )תשובת מהרי"ב(. 

 
 חדש אורח חיים סימן תרצה סעיף ב  פרי (17)

 
ומיהו עתה שהדורות מקולקלים, ראוי לתפוס סברת רבינו 

אפרים ז"ל, ושלא לשתות אלא מעט קט יותר ממה שמורגל 
ביום טוב, ובזה יוצא ידי חובתו כיון שכונתו לשמים כדי שלא 

  להכשל ח"ו בשום מקרה רע, וישא ברכה מאת ה':
 

 ן יח שו"ת שבט הלוי חלק י סימ (18)
 

ב. ואשר שאל אם נשים חייבות בכלל מצות היום גם חייב 
אינש לבשומי בפוריא עד דלא ידע. לדידי אין שום שאלה, 

דלא שייך זה באשה )גם אם ננקוט דשייך עוד בזה"ז 
כמבואר בפוסקים(, דחז"ל הקפידו בכתובות ס"ה ע"א מליתן 

', רבוי יין לאשה מטעמי התגברות היצר ובשו"ע אה"ע סי' ע
וגם אם בעלה עמה, אין דרך עד דלא תדע כמובן, ועיין לשון 

 מאירי שם אין רבוי יין יפה לאשה, והדברים פשוטים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משנה ברורה סימן תרצה  (19)
 

ועיין בא"ז דמ"מ יראה להיות זהיר בענין נט"י וברכת המוציא 
 ובהמ"ז ויהיה שמחה של מצוה 

 

בית הבחירה למאירי מסכת מגילה דף ז  (11)
 עמוד ב 

 
חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתיה עד 

שלא יחסר שום דבר ומ"מ אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית 
עצמנו מתוך השמחה שלא נצטוינו על שמחה של הוללות 
ושל שטות אלא בשמחה של תענוג שנגיע מתוכה לאהבת 

 השם והודאה על הנסים שעשה לנו
 

מגילה דף  מהרש"א חידושי אגדות מסכת (11)
 ז עמוד ב 

 

דבר תמוה הוא לפרשו  קם רבה שחטיה לרבי זירא כו'.

כפשטיה ונראה דר"ל כעין שחטיה דאגבריה חמרא וכפייה 
 לשתות יותר מדאי עד שחלה ונטה למות 

 

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סה עמוד א  (11)
 

 סוד  יצא יין נכנס
 

רסיסי לילה אות  -ר' צדוק הכהן מלובלין  (13)
 נב 

 
ל פורים הוא אות הברית שבין ישראל לאביהם שבשמים אב

מצד שורש הנעלם בעולם הזה ושגם בעת ההעלם 
וההסתרה במעמקי לבם דבוקים בהשם יתברך. ועל כן חייב 
לבסומי עד דלא ידע להורות דגם בעת שכרות כזה כשכרותו 

של לוט דלא ידע כלום והוא בהעדר הדעת לגמרי גם כן 
כל קדושת הפורים ועל כן הוא אות  קשור בהשם יתברך. וזה

 עולם שאי אפשר להיות ליכרת כלל: 
 

 441מהר"ל אור חדש עמוד  (42)
 

ַדע ּבין ָארּור ּוְלָכך ַחיָיב ִלבסּוֵמי ּבפּוַרּיא ַעד ּדלא יָ 
ין  ם וַכאשֶׁרר אֵ הָמן ְלברּוְך ָמְרּדָכי, וָאז ֵאין ּדָבר ּבָאדָ 

 .י“ִמן השָהאָד ם נרְחֶַׁב ִלכלּו ם ִקּיּומֹו הּוא 

 


