
 

 

  

  

  

  הגדרת מצוות היום

  רב יוסף:  תני (ז' א')

לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש לְ ּומִ "   שתי מנות לאיש אחד.  - "ֵרֵעהוּ ׁשְ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים""   שתי מתנות לשני בני אדם. - ּוַמתָּ

  חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי.  ביאביי בר אבין ור (ז' ב')

  עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.  ,אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא

  , לא יצא ידי חובתו.בלילהאמר רבא: סעודת פורים שאכלה 

ְמָחהמאי טעמא? " ה ְוׂשִ תֶּ   " כתיב.ְיֵמי ִמׁשְ

  שיטות הראשונים

ֱא " הרמב"ם: כתב משלוח מנות ּנֶ ֵני ִמיֵני אָֹכִלין ַלֲחֵברֹו, ׁשֶ יל אֹו ׁשְ ְבׁשִ ִמיֵני תַּ ּלְ ר אֹו ׁשֶ ָבׂשָ ּלְ י ָמנֹות ׁשֶ תֵּ לַֹח ׁשְ ב ִלׁשְ ַמר: ְוֵכן ַחּיָ

לַֹח ָמנֹות  י ָמנֹות ְלָאָדם ֶאָחד. - יׁש ְלֵרֵעהּו"ִא "ּוִמׁשְ תֵּ ודוקא בשר או  ,דטוב לשלוח מיני מאכל ומשקה מהרי"ל כתב" וׁשְ

  2.הרמב"םנקט לשון  והשו"ע לא יצא., דאם שלח דברים אחרים בתרומת הדשןכתב ו 1.דגים מבושלין

דשוה פרוטה חשיבא  ,ו בב' פרוטותומסתברא דמתנות לאביונים היינו אפיל, הריטב"א: כתב שיעור מתנות לאביונים

  3סתם דבריו. והשו"ע ובדוכתי אחריתי. (כ' א')כדאיתא בגיטין  ,אבל לא בפחות .מתנה

לַֹח ָלֵרִעים " הרמב"ם: כתב משלוח מנות ומתנות לאביוניםריבוי  ה ִלׁשְ ְרּבֶ ח. -ְוָכל ַהּמַ ּבָ מּוָטב ְלָאָדם " עוד כתב, "ְמׁשֻ

נֹות ֶא  ַמתְּ ַח ְלַהְרּבֹות ּבְ ּמֵ א ְלׂשַ דֹוָלה ּוְמפָֹאָרה ֶאּלָ ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ֵאין ׁשָ ּלּוַח ְלֵרָעיו, ׁשֶ ְסעּוָדתֹו ּוְבׁשִ ַהְרּבֹות ּבִ ים ְביֹוִנים ִמּלְ ֵלב ֲעִנּיִ

ַח ֵלב ָהֲאֵמָלִלים ָהֵאּלּו  ּמֵ ׂשַ ַהּמְ ֱאַמר: -ִויתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות ְוֵגִרים; ׁשֶ ּנֶ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ׁשּ ה ּבַ ּמֶ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב  ִמּדַ "ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ

ִאים".   4"ִנְדּכָ

 ר"ןוהרמב"ם ו 5.ל שנה זו, ובשנייה סועד חברו עמוזה אוכל עם זה בפורים ש פירש, רש"י :מחלפי סעודתייהו להדדי

   ,תם זה לזהולפיכך היו שולחין כל אחד סעוד ,לא היה לאחד מהם כדי שיוכל לשלוח לחבירו ולהשאיר לעצמוש ,פירשו

                                                

  . מהרי"ל.ית שמאי לא מתקרי מנות בענין אחרדלב ,)י"ד ב'( שכן משמע פ"ק דביצה.  1

   (סי' קיא). תרומת הדשן . )טו אותהל' פורים מנהגים, מהרי"ל (רמב"ם (הל' מגילה ב,טו). ה,ד. מקורות: .  או"ח תרצ2

. והמשנ"ב (ס"ק ב) הביא דברי הריטב"א. כמה יהיה שיעור מתנות , ושלא מצארשאי ליתן מאכל או מעות. או"ח תרצה,ד. והפמ"ג כתב ש3

אכל או מ ,לכתחלה צריך ליתן לאביון דבר הראוי ליהנות ממנו בפורים. ומתנות דתו בשל חבירו יצא ידיאם החליף סעועוד כתב, 

 ,ומשלוח מנות לא מהני .להחזיר ל מנתנסתפקתי מתנה לאביון אי מהני ע. וכתב בביה"ל בשם הפמ"ג, מעות שיוכל להוציא בפורים

וכתב עוד המשנ"ב (ס"ק ג) . די מתנות לאביוניםיוצאין י ,ענייםכי מצוה מאכל ומשקה שישמחו בפורים. ומחצית השקל אם מחלקין ל

   מקורות: ריטב"א (ז' א', ד"ה תני רב יוסף).  שהשתי מתנות לא יתן מהמעשר, וההוספה שמוסיף יוכל ליתן משל מעשר. 

  מקורות: רמב"ם (הל' מגילה ב,טו; ב,יז). . ישעיה נז,טו.  4

דאפשר דרש"י סבירא ליה דמשלוח לאו ובדרכי משה (אות ז) כתב,  !לרעהואם כן לא היו מקיימים משלוח מנות איש והקשה הב"י, . 5

  עיי"ש.. אם אוכל עמו בביתו או ששלח אליודמאי שנא  ,אלא הוא הדין אם אוכל עם חבירו ,דוקא

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ז| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  6.שו"עה    . וכן פסקדת פורים ולקיים מצות משלוח מנותכדי לאכול סעו

לאביונים כמו דאשה חייבת בשילוח מנות ומתנות , מהר"י ברי"ןכתב : חיוב נשים במשלוח מנות ומתנות לאביונים

  8.הרמ"אוכן פסק  7.שחייבת במקרא מגילה

 הרמב"םכתב להלכה, מיחייב איניש לבסומי וכו'. ו כתבוועוד,  א"שף ורהרי": מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע

ְמָצא ָידֹו, ְוׁשֹוֶתה ַיִין ַעד ׁשֶ " ר תִּ ִפי ֲאׁשֶ ן ְסעּוָדה ָנָאה ּכְ ר, ִויַתּקֵ ׂשָ ּיֹאַכל ּבָ יַצד חֹוַבת ְסעּוָדה זֹו? ׁשֶ ְכרּות.ּכֵ ׁשִ ר ְוֵיָרֵדם ּבְ ּכֵ תַּ ׁשְ  "ּיִ

כתב, לא שישתכר, שהשכרות איסור  והכלבו 9לא ירגיש ויידע בין ברוך מרדכי וכו'.כתב, שחייב להשתכר עד ש וריא"ז

, ה"ר אפריםבשם כתבו  ה ור"ןהרז"ו 11.שאין ציווי על שכרות המאיריאך שישתה יותר מלימודו מעט. וכן כתב  10גמור,

  13.בו כלהדברי  כתב והרמ"א. כרי"ף ורא"שסתם  והשו"ע .12דלית הלכתא כרבה דאמר חייב איניש לבסומי בפוריא

הוא פושט את ידו ליטול אלא כל מי ש ,ות פוריםעאין מדקדקין במ, בירושלמי: כתוב אין מדקדקין במעות פורים

ואין מדקדקין אם הוא עני וראוי ליתן לו, שאין נתינה זו מדין , ריטב"א. וביאר להלכה הראשוניםוהביאוהו . נותנין לו

ים ואפילו ימעות פורים לגו שהרי אף לעשירים יש לשלוח מנות, ולפיכך נהגו ליתן ,אלא מדין שמחה ,צדקה גרידתא

שלא הורגלו בכך, אסור  שבעיר ,כתבו רבינו אפרים, שאין לתת לגויים. ובשם ראשוניםכתבו  רש"י ובשם .עשירים

  14.השו"עוכן פסק  רגילן. אבל בעיר שהורגלו אין לבטל, משום דרכי שלום.לה

                                                

  . )ב ברי"ף, ד"ה הוו (ג. רמב"ם (הל' מגילה ב,טו). ר"ן (ד"ה מחלפי)רש"י או"ח תרצה,ד. מקורות: . 6

אבל מתנות לאביונים . לאלמנה ויבואו לידי ספק קידושין משום גזירה שמא ישלח ,אבל לא בהיפך. אשה ואיש לאישואשה תשלח ל. 7

  . אפילו איש לאשה הוי דרך צדקה

 )ערך לחם(כתב הריק"ש כן ו ?!ולא אשה, ומנין לו זה )אסתר ט, כב(אין דין זה מחוור, ד"איש" כתיב ו"ח תרצה,ד. וכתב בפרי חדש, א. 8

: ועיין וסייםד' א' (כוונתו לאף הן היו באותו הנס).  מו שכתוב שם,כתב על דברי הרמ"א, כ ובביאור הגר"אפוסק לא כתב כן.  ששום

. מקורות: מהר"י ברי"ן (הו"ד בדרכי משה, שאשה אינה חייבת במשלוח מנות י חדש,כפרהגר"א שסובר פרי חדש. וכתב בפסקי הגר"א 

  אות ז). 

המן עולה למנין  יש מפרשים עד שיתחלף לו המן במרדכי ומרדכי בהמן. ויש מפרשים כי ארורעד דלא ידע וכו',  . וכתב ב'אבודרהם':9

 ,ונראה בעיני שפיוט היה שעל הבית האחד עונין ארור המן ,ובעל המנהגות כתב. עד שלא ידע לכוין החשבון צה לומר,ברוך מרדכי. ור

ילותא שפעמים שאין אדם מתכוין וטועה. והרב ר' יצחק עשה פייט בדוגמא זו. או שמא וצריך צ ,ועל הבית האחר עונין ברוך מרדכי

אבל אנחנו שרגילין בו  ;ועל כן היו מתבסמין ומרגישין במעט יין, ן כדאמרינן בירושלמי (פסחים פ"י)מפני שלא היו רגילין לשתות יי

והלא בכמה מקומות בתורה  ,ך חייבו חכמים להשתכר בפוריםע"כ. ואם תאמר האי .אין לשתות יין כל כך ,ואין אנו משתכרין מהרה

כי  ,ויש לומר מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה ?כמו נח ולוט ,מזכיר שהוא מכשול גדול השכרות

ן המן ומפלתו על ידי משתה וכן עני וכו',ובאה אסתר תחתיה על ידי משתה וכו',  ושתי מן המלכות על ידי משתה הייןבתחלה נטרדה 

   .ועתה יהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין ,מפני שבא הנס בעבור משתה היין שעשתה אסתר ,היין היה. ולכן חייבו להשתכר בפורים

  . כלבו. ושפיכות דמים ולכמה עבירות זולתןשהוא גורם לגלוי עריות  ,ואין לך עבירה גדולה מזו. 10

אלא בשמחה של שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות, וין להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, אין אנו מצו. זה לשונו: ו11

כבר פירשו  ,ומה שאמר כאן עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. תענוג שנגיע מתוכה לאהבת השם והודאה על הנסים שעשה לנו

  . עיי"ש.נדחו כל אותם הדברים ,ה לרבי זיראשממה שהזכיר אחריו קם רבא שחטי, גאוניםקצת 

אידחי ליה מימרא  ,תא נעביד כו' מר ליהלשנה א ,זירא בימההוא עובדא דקם רבה שחטיה לר ,כתב ה"ר אפרים ז"ל. זה לשון רז"ה: 12

  ולאו שפיר דמי למעבד הכי., ולית הלכתא כוותיה ,דרבה

ר"ן (ג כלבו (סי' מה). ). מאירי (ז' ב', ד"ה חייב). הל' מגילה ב,טומב"ם (. או"ח תרצה,ב. והביה"ל (ד"ה עד) הביא דברי המאירי. מקורות: ר13

אבודרהם (פורים, ריא"ז (פסקיו, הלכה ב, סעי' ד). הרוקח (הל' פורים, סי' רלז). ב ברי"ף, ד"ה מיחייב). רז"ה (ג ב, ד"ה אמר רבה). 

  בסופו). 

תוספותיו, רא"ש ( רמב"ן, ריטב"א, ר"ן (חי' בבא מציעא ע"ח ב').ב,טז). רמב"ם (הל' מגילה ירושלמי (פ"א ה"ד). . או"ח תרצד,ג. מקורות: 14

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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' ג 'אכי תש'משום דכתיב בפרשת  ,ומה שנותנין ג' מחציות לפורים, מרדכית ובהגהכתב : מנהג נתינת מחצית השקל

  15.הרמ"א. והביאו מחצית השקל פעמים

  שולחן ערוך

ח, הלכות    )תרצד, סימן מגילה(או"

ב   א.  ים. ַחּיָ ֵני ֲעִנּיִ נֹות ִלׁשְ י ַמתָּ תֵּ ן ְלָפחֹות ׁשְ ל ָאָדם ִלתֵּ אֹותֹו  הגה:ּכָ בּוַע ּבְ ַע ַהּקָ ְטּבֵ ן קֶֹדם ּפּוִרים ַמֲחִצית ִמן ַהּמַ ׁש ִלתֵּ ּיֵ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ֲאָדר; ּוֵמַאַחר ׁשֶ  ָהיּו נֹוְתִנין ּבְ ֶקל ׁשֶ ֶ ַכי ֵריׁש ָמקֹום ּוְבאֹותֹו ְזַמן, ֵזֶכר ְלַמֲחִצית ַהׁשּ ה (ָמְרּדְ לׁשָ ן ׁשְ ה, ֵיׁש ִלתֵּ ָרׁשָ ּפָ רּוָמה ּבַ תּוב תְּ ָעִמים ּכָ ה ּפְ לֹׁשָ ְ ׁשּ

ָכל ְמדִ  ִלים ִמְנָחה (ַמֲהִרי''ל), ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֵליל ּפּוִרים קֶֹדם ׁשֶ נֹו ּבְ ה); ְוֵיׁש ִלתְּ ְמִגּלָ ן ג' ֲחָצִא פ''ק ּדִ ְמִדינֹות ינֹות ֵאּלּו; ְוֵיׁש ִלתֵּ דֹוִלים ּבִ ים ּגְ

נִּ  נּו ג' ֵחִצי וויינ''ר, ׁשֶ ַבד זֹו; ּוִבְמִדינֹות אוסטריי''ף ִיתְּ ם ַמֲחִצית ָעֶליָה ִמּלְ ֵ ׁשּ ַע ׁשֶ י ֵאין ַמְטּבֵ ן ַמֲחִצית, ְוֵכן ְלָכל ְמִדיָנה ֵאּלּו, ּכִ ם ּכֵ ְקְראּו ּגַ

הּוא ִמ  נֹו ַרק ִמי ׁשֶ ב ִלתְּ ַבד ג' ַמֲחִצית ֵאּלּו, ְוֵאין נּוְמִדיָנה; ְוֵאין ַחּיָ ֶקל ִלְצָדָקה ִמּלְ ֶ ּנֹוְתִנים ַמֲחִצית ַהׁשּ ִרים ּוְלַמְעָלה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ן ֶעׂשְ ֹוֲהִגין ּבֶ

ן  . ּכֵ

ֲהגּו לִ   ג.  ּנָ ט ָידֹו ִלּטֹל נֹוְתִנים לֹו; ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּפֹוׁשֵ ל ִמי ׁשֶ א ּכָ ָמעֹות ּפּוִרים ֶאּלָ ִקים ּבְ ן ַאף ְלגֹוִיים, נֹוְתִנים.ֵאין ְמַדְקּדְ   תֵּ
ח, הלכות    )תרצה, סימן מגילה(או"

ה ַאַחת יֹוצְ  הגה: ת ּפּוִרים (טּור); ּוִבְסֻעּדָ ְסֻעּדַ ַכי ספ''קִמְצָוה ְלַהְרּבֹות ּבִ   ).ִאים (ָמְרּדְ
ְיָלה, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו.   א.  ּלַ ָאּה ּבַ ֲעׂשָ ת ּפּוִרים ׁשֶ ְיָלה הגה:ְסֻעּדַ ּלַ ם ּבַ ל ָמקֹום ּגַ ה.  ּוִמּכָ ְסֻעּדָ ה ְקָצת ּבִ ַמח ְוַיְרּבֶ ׁשּוַבת מהרי''ו).ִיׂשְ    (תְּ

לֹא   ב.  א ַעד ּדְ פּוַרּיָ ב ִאיִניׁש ְלַבסֹוֵמי ּבְ ַכי. ַחּיָ ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ְך,  הגה:ָיַדע ּבֵ ל ּכָ ר ּכָ ּכֵ תַּ ֵאינֹו ָצִריְך ְלִהׁשְ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ה יֹוֵתר  תֶּ ׁשְ ּיִ א ׁשֶ ַכי. ֶאּלָ ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ ן ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבֵ ׁשֵ ּיָ ן, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ל ּבֹו) ְוִייׁשַ ּמּודֹו (ּכָ ְמִעיט, ִמּלִ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ (ַמֲהִרי''ל). ְוֶאָחד ַהּמַ

ן ְלֵעיל ִסיָמן ֲעִנית ֲחלֹום, ְוַעּיֵ ַבד תַּ פּוִרים, ִמּלְ ַמִים. ְוֵאין ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ָ ן ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ ת  ּוִבְלַבד ׁשֶ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ֲהגּו ִלְלּבֹׁש ּבִ ּנָ תקס''ח ְוִסיָמן תק''ע. ֵיׁש ׁשֶ

לּו ְויֹום ט ּלְ ת ּפּוִרים ְלַאַחר ִמְנָחה, ְוַעְרִבית ִיְתּפַ פּוִרים, ְוֵכן ָנכֹון (ַמֲהִרי''ל); ְונֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ְסֻעּדַ עֹוד ֹוב ּבְ ה ּבְ ִחּלָ ִלים ִמְנָחה תְּ ּלְ ְיָלה. ּוִמְתּפַ ּלַ ּבַ

ּיֹום (ִמְנָהִגים), ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבַ ֻעּדָ דֹול; ְורֹב ַהסְּ ָחל ּפּוִרים  ַהּיֹום ּגָ ה הּוא ֵליל ט''ו. ּוְכׁשֶ ֻעּדָ ר ַהסְּ ּנֹוֲהִגין ְלַהְתִחיל ָסמּוְך ָלֶעֶרב ְוִעּקַ מֹו ׁשֶ ְולֹא ּכְ

ִמ  רֹוֶצה ַלֲעׂשֹוָתּה תָּ ת (ִמְנָהִגים); ּוִמי ׁשֶ ּבָ בֹוד ׁשַ ּום ּכְ ֲחִרית, ִמׁשּ ׁשַ ה ּבְ ֻעּדָ י, ַיֲעׂשּו ַהסְּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ֲחִרית, הָ ּבְ ׁשַ ָידֹו (ת''ה). ֵיׁש אֹוְמִרים יד ּבְ ְרׁשּות ּבְ

ל ּבֹו).  ָבֶבל (ּכָ ִנּיֵאל ַוֲחֵבָריו ּבְ ָאַכל ּדָ ְרעֹוִנים ׁשֶ פּוִרים, ֵזֶכר ַלּזֵ ׁש ֶלֱאכֹל ַמֲאַכל ֵזְרעֹוִנים ּבְ ּיֵ הׁשֶ ֻעּדָ ְתִחיל ַהסְּ ּיַ ּתֹוָרה קֶֹדם ׁשֶ , טֹוב ַלֲעסֹק ְמַעט ּבַ

הּוִדי ָבר: ַלּיְ ְמָחה ְק ְוֶסֶמְך ַלּדָ ה ְוׂשִ תֶּ ִמׁשְ ב ּבְ יָנן: אֹוָרה, זֹו ּתֹוָרה (מהרי''ב). ְוַחּיָ ר ח, טז) ְוַדְרׁשִ ְמָחה (ֶאְסתֵּ ֵני ָיִמים, י''ד ם ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ׁשְ ָצת ּבִ

ְמַחת ּפ  יק ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ִמּכַֹח ׂשִ ן בחְוט''ו, (ִמְנָהִגים) ְוֵכן ָנֲהגּו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְדִאם ִהּזִ ם. (ת''ה ִסיָמן ק''י). ְוַעּיֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ ִדיֵניוּוִרים, ּפָ  ''מ ּבְ

  . ְנִזיִקין

ֱאַמר: ּומִ   ד.  ּנֶ ל ִמיֵני ֳאָכִלים, ׁשֶ ר אֹו ׁשֶ ׂשָ י ָמנֹות ּבָ תֵּ לַֹח ַלֲחֵברֹו ׁשְ ב ִלׁשְ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ ַחּיָ י ָמנֹות ְלִאיׁש , ׁשְ תֵּ ֶאָחד.  ׁשְ

ח; ְוִאם ֵאין לֹו, ַמֲחִליף ִעם ֲחֵברֹו, ֶזה ׁשֹוֵלַח ָלֶזה ְסעּוָדתֹו, ְוֶזה ׁשוֹ  ּבָ לֹח ְלֵרִעים ְמׁשֻ ה ִלׁשְ ְרּבֶ ֵדי ְוָכל ַהּמַ ֵלַח ָלֶזה ְסעּוָדתֹו, ּכְ

לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ם: ּוִמׁשְ ר ט, יט ו כב). ְלַקּיֵ לַֹח ָמ  הגה:(ֶאְסתֵּ ְיָלה  נֹותְוֵיׁש ִלׁשְ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ה); ּבַ ְמִגּלָ ְבֵרי ָהרֹא''ׁש פ''ק ּדִ   ְוִאם (ִמּדִ

  

  

                                                                                                                                                                         

אור זרוע (ח"ב, הל' מגילה סי' שעב). רבינו  ריטב"א (מגילה ז' א', ד"ה גרסינן). נמוקי יוסף (בבא מציעא, מח ב ברי"ף). ב"מ ע"ח ב').

בינו אפרים ). רלעת עתה המקורות בפניםא מצאתי רש"י (ר' ב"י, לירוחם (נתיב י, ח"א). סמ"ג (עשין, עשה דרבנן ד, ד"ה תני רב). 

  (הו"ד בב"י בשם מהר"ם, עיי"ש). 

(ג'  כר למחצית השקל שהיו נותנין באדרמחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, ז שיתן וכתב הרמ"א, . או"ח תרצד,א.15

; כענין מצות מחצית השקל ,משמע דאין חייב ליתן רק מבן עשרים ומעלהמדברי מהרי"ל שעוד כתב בדרכי משה (אות א),  .מחציות)

 ,הגין לגבותובמנחה של תענית אסתר נוואין לשנות המנהג.  ,ואף דמסתבר כמהרי"ל .כתב דאף הילדים נותנים' מנהגים'אבל ב

שהוא בכלל  ,דמבן י"ג ולמעלה בירא להולקים וסהתוי"ט כתב שהפוסקים חו אבלוהמשנ"ב (ס"ק ה) כתב,  .כשהולכין לבית הכנסת

ואשה מעוברת בעד  ,ניו הקטניםאבל המנהג הוא ליתן אפילו בעד ב ;דכל זה רק מדינא ,כתב ליה רבאוא .חייב במחצית השקל ,איש

  מקורות: הגהות מרדכי (סי' תשעז).  כתב בביה"ל, עני המתפרנס מן הצדקה, צ"ע אם מחוייב ליתן מחצית השקל.. ולדה
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ָלם, אֹו מֹוֵחל לֹו, ָיָצא לַ  .ׁשֹוֵלַח ָמנֹות ְלֵרֵעהּו ְוהּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַקּבְ ׁשְ ה תִּ ָ ִאיׁש; ְוִאׁשּ לֹוַח ָמנֹות, ּכָ נֹות ָלֶאְביֹוִנים ּוִמׁשְ ַמתָּ ֶבת ּבְ ה ַחּיֶ ָ ה, ְוִאׁשּ ָ ח ְלִאׁשּ

נֹות ָלֶאבְ  ;ְוִאיׁש ְלִאיׁש  ַמתָּ ין, ֲאָבל ּבְ לַֹח ְלַאְלָמָנה ְוָיבֹואּו ִליֵדי ְסֵפק ִקּדּוׁשִ ּלֹא ָיבֹא ִאיׁש ִלׁשְ ֶהֶפְך, ׁשֶ    .יֹוִנים ֵאין ָלחּוׁש ֲאָבל לֹא ּבְ

  מה בין שבת ליום טוב

   16אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד.    :משנה(ז' ב') 

: אין בין יום טוב לשבת דתניאהא לענין מכשירי אוכל נפש, זה וזה שוין. מתניתין דלא כרבי יהודה.  ומדייק)(

  יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. אלא אוכל נפש. רבי 

: אין בין יום טוב (ביצה כ"ח א') דתניאזה וזה שוין. מתניתין דלא כרבי יהודה,  ,הא לענין מכשירי אוכל נפש

  א אוכל נפש, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. לשבת אל

ה ָלֶכם(הּוא " 17? אמר קרא:נא קמאדת אי טעמאמ   , ולא מכשיריו. ")ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ

   , לכם לכל צרכיכם.'ָלֶכם'אמר קרא  ,ורבי יהודה

   '!ָלֶכם'הא כתיב  ,(תנא קמא)אידך נמי ו

  לכם ולא לנכרים, לכם ולא לכלבים. 

   '!הּוא'כתיב  הא ,ואידך נמי

שאי אפשר לעשותן  , כאן במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב, כאן במכשירין'ָלֶכם'וכתיב  'הּוא'כתיב 

  מערב יום טוב.

  שיטות הראשונים

פסקו כרבי יהודה שמכשירי אוכל נפש שאי אפשר  הראשונים רוב ככל: מכשירין שאי אפשר לעשות מערב יו"ט

  18.השו"עתרין. וכן פסק לעשותן מערב יום טוב, מו

, דלכולי עלמא אפילו אפשר ור"ן ,ריטב"א רשב"א, תוספות, רא"ש,: דעת אוכל נפש שיכול לעשותו מערב יום טוב

כתב, שעל ידי  וסמ"ג"ט. פשר לעשותו מערב יודאסור כשאהרי"ל ומ אור זרועלעשותו מערב יום טוב, מותר. ודעת 

  20.כמהרי"ל וסמ"ג הרמ"אוכן פסק  19שינוי, מותר בכל גווני.

                                                

 . רש"י. זה בסקילה ובכרת, וזה בלאו גרידא, ש(הבדל) יש הרבה עונשיןאבל לענין  .ר לכתחלה ביום טוב מה שאסור בשבתלהיות מות. 16

  , פרשת בא, יב,טז.שמות .17

  " ביצה, כ"ח ב'. ועיי"ש מקורות. נתיבי הלכהר' עוד בהרחבה מש"כ ב"או"ח תצה,א.  .18

 רמב"ם (הל' שביתת יו"ט פ"א)המשנ"ב (תצה, ס"ק ח) הסיק מדברי ה. ואפילו בדבר שאינו מפיג טעמו ואפשר לעשות מערב יום טוב .19

  , וכפי שהכריע הרמ"א.(וכן מהאו"ז משמע שהבין כן ברמב"ם ובבה"ג)שסובר כדעת מהרי"ל וסמ"ג 

: ומיהו, בדבר שדרך לעשותו בפעם וסיף. והשלדעת השו"ע, מותר אפילו באפשר לעשותו מאתמול כתב (ס"ק ה)או"ח תצה,א. המשנ"ב . 20

. ובדעת דשרי (ס"ק ג) ועל ידי שינוי משמע מהגר"אור בדבר שטוב מאתמול ולא יפיג טעמו. אחת לימים רבים, גם להמחבר אס

הרמ"א כתב המשנ"ב (ס"ק ח) דלפי דעה זו אסור ללוש ביום טוב איטריות, שאפשר הנילושים מבעוד יום טובים ביותר. וכן אסור 
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  שולחן ערוך

ח, הלכות  מן יום טוב(או"   )תצה, סי

ֶלאֶכת אֶֹכל ֶנֶפׁש, ְוחּוץ ֵמהֹוָצָאה ְוַהְבָעָרה ְוֵכן  א.  יֹום טֹוב, חּוץ ִמּמְ ת ֲאסּוָרה ּבְ ּבָ ׁשַ ל ְמָלאָכה ָהֲאסּוָרה ּבְ יֵרי אֶֹכל ֶנֶפׁש  ּכָ ַמְכׁשִ

ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמֶאְת  ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ָלל הגה:מֹול. ׁשֶ ֵאינֹו ֵמִפיג ַטַעם ּכְ ל ׁשֶ אֶֹכל ֶנֶפׁש ַעְצמֹו ּכָ אֹו ֵמֶעֶרב יֹום  ,ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין ֲאִפּלּו ּבְ ִאם ֲעׂשָ

ר ַלֲעׂשֹותֹו ַעל ְיֵד ל); "(אֹור ָזרּוַע ּוַמֲהִריטֹוב  אֹו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְוֵיׁש ּבֹו צֶֹרְך יֹום טֹוב, ֻמתָּ ּנּוי ִמיהּו ִאם לֹא ֲעׂשָ    .ן)"ג ְוַר "(ְסמַ י ׁשִ

   יום הכיפוריםמה בין שבת ל

  אין בין שבת ליום הכפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת.    :משנה(ז' ב') 

רבי נחוניא בן הקנה היה עושה  :דתניארבי נחוניא בן הקנה היא.  ?זה וזה שוין. מני מתניתין, הא לענין תשלומין

אף יום הכפורים מתחייב  -בת לתשלומין. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין את יום הכפורים כש

  בנפשו ופטור מן התשלומין. 

כיון שלקה  -: כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן, שנאמר ונקלה אחיך לעיניך (מכות כ"ג א') התם תנן

  הרי הוא כאחיך, דברי רבי חנניה בן גמליאל. 

  חלוקין עליו חביריו על רבי חנניה בן גמליאל.  אמר רבי יוחנן:

  שיטות הראשונים

ָחָטא ְוָלָקה כרבי חנניה בן גמליאל, וכתב, " הרמב"ם: פסק מחוייבי כרת שלקו ל ִמי ׁשֶ ֱאַמר: "ְוִנְקָלה  -ּכָ ּנֶ רּותֹו, ׁשֶ חֹוֵזר ְלַכׁשְ

ָקה, ֲהֵרי הּוא - )ג(דברים כה,ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך"  ּלָ יָון ׁשֶ קּו  ּכֵ ּלָ ְלַבד ׁשֶ ֵרת ּבִ ֵבי ּכָ ל ְמֻחּיְ ֵרָתן. -ָאִחיָך. ַאף ּכָ   21"ִנְפְטרּו ִמיֵדי ּכְ

  

                                                                                                                                                                         

ודאי מותר לבשלם ביו"ט. וכן לעניין לישה. ור' עוד מש"כ לבשל פירות יבשים ביום טוב. מיהו אם לא היה לו שהות מקודם לבשל, ב

  " ביצה, ריש פרק 'אין צדין'. ועיי"ש מקורות. נתיבי הלכהב"

הרמב"ם, הל' תשובה  ש"כוכמ(והוא שעשה תשובה  ,כתב' (מובא בסוף השו"ת) קונטרס הסמיכה'הרלב"ח ב: 'מרכבת המשנהכתב ב'. 21

דתולין מסתמא  ,והטעם .)"מסבכ(כמש"כ הרמב"ם, הל' עדות יב,ד, עיי"ש  עשה תשובה אבל לכשרותו חוזר אף על גב שלא .א,א)

לא נפטר  ,ובודאי אם עברו והלקוהו .למי שאמר הלקוני ,בלי התראה אם מותר להלקותו ,בויכוח (הרלב"ח) ועוד בא .עשה תשובה

  מקורות: רמב"ם (הל' סנהדרין יז,ז).  "ש.עיי ,מכרת

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ז| דף:  אפרק: 


