
 נכנס יין יצא סוד -מגילת אסתר  
 בס"ד

 . תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב 1

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

. למחר בעי רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי, איבסום, קם רבה שחטיה לרבי זירא

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

 ושעתא מתרחיש ניסא.

 ככה הראשונים מכנים את רש"י הקדוש ] כי הוא המפרש של הדת![ -. פרשנדתא2

 להשתכר ביין.  -לאבסומי 

 . המאור הקטן מסכת מגילה דף ג עמוד ב 3

חייב איניש לבסומי בפוריא כו' כתב ה"ר אפרים ז"ל מההוא עובדא דקם רבה שחטיה לר'  אמר רבה

זירא לשנה א"ל תא נעביד כו' אידחי ליה מימרא דרבה ולית הלכתא כוותיה ולאו שפיר דמי למעבד 

 הכי.

 בית הבחירה למאירי מסכת מגילה דף ז עמוד ב 

עד שלא יחסר שום דבר ומ"מ אין אנו מצווין חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתיה 

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 ומה שאמר כאן עד 

יר אחריו קם רבא שחטיה דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי כבר פירשו קצת גאונים שממה שהזכ

לרבי זירא נדחו כל אותם הדברים ולענין ביאור מיהא זה שאמרו בין ארור המן וכו' הוא ממה שאמרו 

בתלמוד המערב שצריך לומר אחר מקרא מגלה ארור המן ברוך מרדכי ברוכה אסתר ארורה זרש וכן 

ר מה יאמר אלא שכבר שצריך לומר חרבונה זכור לטוב ואמר שחייב להתבשם עד שלא ידע בבירו

נדחית לדעתינו כמו שביארנו וגדולי המחברים כתבו עד שירדם וכן לענין ביאור זה שאמר שחטיה 

 לרבי זירא פי' מלשון סחיטה ר"ל שימעכו ואחייה הוא מלשון החלימני והחייני...

 . רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טו 4

עודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד  שישתכר כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן ס

 וירדם בשכרות

 . שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצה סעיף ב 5

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

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

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

 . הרב קוק עולת ראיה חלק א מעמוד תלטש6

ידענו מדברי חכמים אמתיים, שהארת פורים גדולה למאד, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. ונראה 

קלקול... כי מצוה בעידנא דעסיק בה אגוני מגנא. והנה  שמתוך כך מלמעלה, האדם נשמר אז מכל

ההארה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. ... ע"כ ביום זה לעד 

הצללים ינוסו, ואף כי בכל ימי השנה הוא כעובד ע"ז )ע' ברכות ל"א:(, מפני שהכח השכלי מסתלק, 

דולה דבקה עם אור השכל בעצם, וכיון שהכלי צר אין הגוף ויש ב' סיבות לזה, כי השמחה היא מעלה ג

יכול לקבלו כ"א כמדתו, אבל כשמתרבה יותר מדאי אין הכלי סובל את האור, והאור יוצא ומסתלק 

למעלה, ונשאר הגוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן מהני דקיימי עלן כי כסלא לאוגיא, אבל ביום זה יש כאן 

יתבטל, ועוד שאפי' אם -מזוכך הוא ויכול לקבל אור שמחה גדולה ולאב' לטיבותא, חדא שעצם הכלי 

יסולק אור השכל מכלי הגוף הנה כחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם, ושומרים מכל רע ומדביקים 

עצמם לשלמות האמתית שבאור פני מלך חיים, ע"כ המצוה אז לבסומי, וממשיך אור גדול עי"ז 

 כמבואר בדברי האריז"ל.


