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 חייב איניש לבסומי בפוריא 

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז/ב

רבה ורבי זירא עבדו  י. אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכ

לשנה אמר ליה   . קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה . סעודת פורים בהדי הדדי איבסום

 . ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא 

 

  בית יוסף על או"ח סימן תרצה

מצוה להרבות בסעודת פורים וצריך שישתכר עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מימרא  

ידע בין ארור המן לברוך מרדכי    דרבא בפרק קמא דמגילה )ז ע"ב( וכתבו התוספות )ד"ה דלא( דלא

ארורה זרש ברוכה אסתר ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודים וכן כתב הר"ן )ג ע"ב ד"ה גמ'( 

כלומר דאי בין ארור המן לברוך מרדכי לחוד אפילו שתה טובא לא טעי ביה )א( וכתב הר"ן )שם( 

לר' זירא כדאיתא בגמרא  בשם רבינו אפרים דמההוא עובדא דקם רבה בסעודת פורים ושחטיה 

 :)שם( אידחי ליה מימרא דרבא ולא שפיר דמי למיעבד הכי

כתוב בארחות חיים )הל' פורים אות לח( חייב אינש לבסומי בפוריא לא שישתכר שהשיכרות איסור 

גמור ואין לך עבירה גדולה מזו שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים וכמה עבירות זולתן אך 

 מלימודו מעט:שישתה יותר 

 

 

  סימן תרצה -שו"ע אורח חיים 

להשתכר כל   וי"א דא"צ  -חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי: הגה  

כך, אלא שישתה יותר מלימודו )כל בו( וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי.  

 )מהרי"ל(. ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים.

 

 

 רבי לוי יצחק מברדיטשב / פוריםקדושת לוי 

', מחויב להתענג בהארת פורים שיאמר שאיננו בעולם כלל  וזהו חייב אינש לבסומא בפוריא עד כו

שום רעה. שבין הדברים רעים, שהוא בכלל ארור המן. ובין הדברים הטובים, שהוא בכלל ברוך  

 מרדכי. הוא הכל טוב ואין שום רע כלל בעולם.  

רע, כי  וזהו עד דלא ידע, כלומר שכל הדברים אף על פי שנראין רע אין הכוונה רק טוב ואין שום 

הכל מהבורא ברוך הוא המלך הטוב. וזה דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שכולם המה טובות 

לישראל ולא יש שום דבר רע כמו בימי מרדכי ואסתר שמכל המחשבות רעות נתהפך הכל לטוב. 

 :ובחלקים אחרים נבאר כל זה באריכות והאל הטוב יתן לנו הטוב והמטיב אמן סלה

ועתה נבאר מה שחייב אינש לבסומי בפוריא, שלכאורה אינו מובן שהוא מדה מגונה עד מאד. דהנה 

כונת הגמרא הוא כך, כפי אשר כתבנו דכל פעולת המן היה הכל לטובת ישראל ומה שעשה העץ 

למרדכי לסוף נתלה עליה הוא ועשרת בניו, וכן מה שאמר לאחשורוש להרוג את ושתי ולאיש אשר 

ביקרו לעשות יקר וגדולה, היה הכל לטובת ישראל וכל הרעות שחשב ועשה לישראל  המלך חפץ

היה לטובתם של ישראל. אפס, כי דעת וכונת המן לרעה לישראל, אמנם השם יתברך עשה והיפך 



לטובה שלא מדעת המן, כי דעתו היה לרעה הפעולות שעשה והשם יתברך ידע כי לא כמחשבת 

 לטובה. בני אדם מחשבותיו, רק הכל 

וכן ידע האדם שבאם אדם רוצה לעשות לו רע מזה העשייה בעצמה יתהפך לטוב שלא כפי דעת 

הרשע שחושב לרעה, רק הכל לטובה ובין האדם הרוצה לעשות לחבירו טובה ובין האדם הרוצה  

לעשות לו רעה הכל לטובה. אפס, כי החושב לעשות רעה השם יתברך מהפכה לטוב שלא מדעת 

 :החושב

כל הדברים הבאים מלמעלה אפילו שנראין כמו רע הוא לטובה, רק בעת שנראה שהוא הרע וכן 

אין אנו יודעים הטוב שיבא ממנו והטוב שבא מזה הרע הוא בלתי דעתינו, כי לפי ראות עיני בשר  

ודם הוא רע וזה הוא כמו איש מבוסם אשר אינו בדעתו. והנה כבר ביארנו בקדושת חנוכה, הפירוש 

ההם בזמן הזה שבהדלקת נר חנוכה, ובקריאת מגילה. ובשמחת אלו הימים פועלין שכל    על בימים

אלו הנסים והחסדים יתגלה גם היום, לכן בעת האכילה ושתיה מה שאמרו חייב אינש, יכוין שימשך 

אל החסדים תמיד גם היום שהאל יעשה אותות בגלות המר שאנחנו בין האומות העולם שאומות 

טובות כמו שהיה אז על ידי אחשורוש טובות לישראל וכל מי שירצה לעשות עמנו   העולם יעשו עמנו

 רעה יצמח מזה טובה גדולה. 

נמצא אחר שאדם יעמיק במחשבתו שכל רעות יהפכו לטובות כמו המן שמרעתו בימי מרדכי ואסתר 

דבר  נתהפך לטוב מזכך בזה המחשבה שלא יבוא עליו שום רעה. וכל הדברים אשר ברגע נראין ל

רע כשישמח בה ויאמר גם זו לטובה יתהפך לטוב ולא יפחד משום דבר כמו שנאמר )תהלים קיב,ז( 

משמועה רעה לא יירא, וזה הוא בזכות המחשבה והאמירה שהכל לטובה כמו שהיה בימי מרדכי  

 ה:ואסתר שהכל היה לטוב

 

 שפת אמת לפורים תר"מ

כו'. שמעתי בזה מילין מפה קדוש מו"ז ז"ל איתא בגמרא חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע 

לעלות עד למעלה מעה"ד טוב ורע. ואיני זוכר הדברים על בורין. אבל נראה תורף הדברים דכתיב  

עץ גבוה חמשים אמה והם כל מדריגות השערי טומאה שיש מ"ט פנים טמא כו'. כי כח של עמלק 

א יש ב' הדרכים. רק כולו טוב. כי  נמצא בכל המדריגות. אבל באמת שער הנ' של הקדושה. שם ל

שם שורש האחדות. לכן איתא שבפורים קבלו התורה כו'. והיינו התגלות עץ החיים. ושם נק' דלא  

 :ידע בין ארור כו'. שאין שם שום אחיזה לסט"א כלל. כי הוא שורש האחדות כנ"ל

בשמים מר   בסומי הם הריחות מבשמים שנתמלא העולם בעשרת הדברות. ומו"ז ז"ל אמר רמז

 :דרור מתרגמינין מרי דכי. ומרדכי הוא הארת מרע"ה שורש התורה

 


