ל ְַמנַצֵּ חַ עַ ל אַ ֶיּלֶת הַ שַּׁ חַ ר

)תהילים ,פרק כ"ב ,פס' (1

"ואין מדקדקין במעות פורים ,אלא כל הפושט ידו ליטול ,נותנין לו".

)משנה תורה לרמב"ם ,1135-1204 ,קורדובה-פוסטאט ,ספר זמנים ,הלכות מגילה ,פרק ב' ,סימן י"ח(

מתנות לאביונים ,אפשר לשלוח בפקס?
"...ועל דרך פשט נראה לתת טעם לשבח  ,למה בשאר ימות השנה נותנה לארנקי של צדקה  ,ובפורים יתן לעני מיד
ליד .דיש לומר מה שנותנה לארנקי של צדקה  ,כדי שלא יתבי יש העני ,ובפורים  ,שכולם מקבלים זה מזה  ,עניים
ועשירים ,דכתיב "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" )אסתר ,פרק ט' ,פס'  ,(22אם כן אינו מגיע לביוש
לעני המקבל ,לפי שמתחזק העני באמרו  ,גם הנותן לי מקבל מתנה מחברו ,לכן יתן הצדקה בפורים מיד ליד לקיים
מצות צדקה בעצמו ,דמצוה בו יותר מבשלוחו ,שהם גבאי צדקה".

)מעיל צדקה לרב אליהו הכהן ,איזמיר ,נפ'  ,1729סעיף א' ,סימן ר"כ(
למה עדיף לתת מיד ליד?

משלוח מנות ,אפשר לתת כסף?
"...וכן אמרו חכמים  ,גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים וכו' )סנהדרין ,דף ק"ג ,עמ' ב'( ,אבל במעות אפשר שאין
בזה הבעת חיבה יתירה ,ולכן אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות בנתינת כסף מזומן.

)שו"ת יחווה דעת למרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ,נולד ב ,1920בגדאד-ירושלים ,חלק ו' ,סימן מ"ה(
למה אוכל עדיף?

חייבים להשתכר בפורים?
אמר רבא :חייב אדם להתבסם בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי .רבה ורבי זירא ,עשו סעודת פורים
ביחד ,התבסמו .קם רבה שחט את רבי זירא .למחרת ,ביקש עליו רחמים והחייהו .לאחר שנה ,אמר לו" :יבוא אדוני
ונעשה סעודת פורים יחדיו" .אמר לו" :לא בכל שעה ושעה מתרחש נס".

)תרגום תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף ז' ע"ב(

"...והיודע בעצמו ,שיזלזל אז במצווה מן המצוות ...או שינהג קלות ראש ,מוטב שלא ישתכר".

)כף החיים לרב יעקב חיים סופר ,1870-1939 ,בגדאד-ירושלים ,אורח חיים ,הלכות מגילה ,סימן תרצ"ה(
למה לא לשחרר?

חייבים לאכול אוזני המן?
"מצווה להרבות בסעודת פורים ...ומנהג יפה לאכול זירעוני ם בפורים ,זכר לאכילת זירעונים שאכלו דניאל וחבריו,
ועשה להם הקב"ה נס בזה .ולכן פה עירנו ,מנהגם לטגן מוליתא בקטניות ובשר ביחד ,שקורין זה בערבית
)בן איש חי לרב יוסף חיים ,1834-1909 ,בגדאד ,פרשת תצווה ,הלכות פורים(
סמבוסךּ".
וישנה ואת נערותיה וגו' )אסתר ,פרק ב' ,פס'  ,(9אמר רב :שהאכילה מאכל יהודי  ...ורבי יוחנן אמר :זירעונים.

)תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף י"ג  ,ע"א(

מאיפה הגיע ה"קטע" עם אוזני ההמן?

אז מה עושים בפורים?
הַ ְמשַׂ חֵ ק בְּ קוּבְ יָא מַ כָּתוֹ ְט ִריָּה וְ ַאחֲ ִריתוֹ ְשׁ ִאיָּה י ְֻקלַּל בַּ ְשּׁעָ ִרים
מוֹרד בְּ קוֹנוֹ בִּ ְשׁבוּעוֹת ְשׁ ָק ִרים
יוֹסיף עֲוֹנוֹ גַּם ֵ
ְי ַפזֵּר מָ מוֹנוֹ וְ ִ
רוֹרים
י ְַחשׁוֹב כִּ י י ְַרוִ יחַ וּלְעוֹלָם ל ֹא יַצְ ִליחַ וּבְ יָמָ יו ל ֹא יַפְ ִריחַ כִּ י ַאחֲ ִריתוֹ ְמ ִ
פּוּרים
י ֹאכַל בְּ ִחפָּזוֹן בְּ ִלי בִּ ְרכַּת מָ זוֹן גַּם י ְִמצָ א ָרזוֹן כְּ עִ נּוּי כִּ ִ
ֵילֵ� מֵ עִ יר לְעִ יר ְמקוֹמוֹ ל ֹא י ִָאיר וְ הוּא עָ ִני וְ צָ עִ יר ְמדַ ֵלּג עַ ל הָ ִרים
ר ֹאשׁוֹ פָּרוּעַ וּבִ גְ דּוֹ ָקרוּעַ כִּ י רוֹעַ יֵרוֹעַ לְעַ צְ מוֹ וְ לַאֲ חֵ ִרים
וּמצַ פִּ ים יוֹם מוֹתוֹ בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבְ ִשׁ ִירים
כָּל ַאנְשֵׁ י בֵ יתוֹ שׂוֹנ ְִאים אוֹתוֹ ְ
וְ הַ שּׁוֹחֵ ק בַּ זָּר ִמבֵּ יתוֹ ִנגְ זַר וּל ְֶאחָ יו מוּזָר וְ חָ בֵ ר ַלנָּכְ ִרים
הַ שּׂוֹחֵ ק בִּ ְשׁ ַתּיִם יַפְ ִסיד פִּ י ְשׁ ַניִם שׁוֹפֵ� דָּ ם כַּמַּ יִם לִבּוֹ לֵב ַאכְ ז ִָרים
וּמ ַאבֵּ ד הַ יְּרֻ שָּׁ ה וְ יוּבַ ל ל ְִקבָ ִרים
הַ שּׂוֹחֵ ק בִּ ְשׁ�שָׁ ה ְתּכַסֵּ הוּ בוּשָׁ ה ְ
סּוֹר ִרים
וְ הַ שּׂוֹחֵ ק בְּ פָאפַאת לָעַ ד ל ֹא י ְִשׂבַּ ע פַּת ל ֹא יִזְ כֶּה לְחֻ פַּת בָּ נָיו הַ ְ
פּוּרים...
יָשׁוּב עַ ד דַּ כָּא בְּ שֶׁ בֶ ר וּבְ מַ כָּה בְּ פֶסַ ח וְ סֻ כָּה יְבַ ֵקּשׁ הַ ִ
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