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מאמר משתה היין

משתה היין הוא דוגמת המצב של כלל ישראל בזמן הגלות

חייב איניש לבסומי

אמרו חז"ל )מגילה ז:( "מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", 
והאריכו טובא בכל הספה"ק בביאור דברי חז"ל אלו, מדוע חייבו חז"ל את האדם להשליך את 

לזכר  בשמחה  להרבות  כדי  יין  לשתות  חז"ל  שיחייבו  די  היה  ולכאורה  הפורים,  ביום  דעתו 

הנס, כפי שנפסק בהלכה לגבי כל המועדים שצריך לשתות בהם יין.

בהן  להיות  אדם  "וחייב  ו'(  פרק  יו"ט  שביתת  )הל'  טובים  הימים  שאר  כל  לגבי  הרמב"ם  וכלשון 
להם  נותן  כיצד: הקטנים  וכו',  עליו  הנלוים  וכל  ביתו  ובני  ואשתו  ובניו  הוא  לב  וטוב  שמח 

ואין שמחה  יין שאין שמחה אלא בבשר  ושותין  אוכלין בשר  והאנשים  וכו',  ואגוזים  קליות 

בבשר  אלא  אין שמחה  קיים  "בזמן שבית המקדש  חז"ל  בדברי  הדברים  ושורש  ביין".  אלא 

וכו', ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין" )ועיי"ש במפרשי הרמב"ם(.

וצריך ביאור מדוע חייבו חז"ל בפורים את האדם בתוספת מרובה של שתיה, עד שהאדם יהיה 
במצב של "לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", וידועים דברי הספה"ק בזה, כל אחד כפי 

דרכו וסגנונו, )ובמקום אחר ביארנו בארוכה שבפורים צריך לבוא לביטול הדעת – ובזה מוחים את עמלק וכו'( ונבוא בזה 

לבאר באופן נוסף, ויתבאר שבעומק השכרות וביטול הדעת הוא עצם ענינו של יום הפורים.

עיקר הארת ימי הפורים - גילוי השגחת השי"ת כסדר

הינו  ומועד  טוב  יום  כל  ישראל,  כלל  של  נוספת  עבודה  מבטא  טוב  ויום  טוב  יום  כל  הנה 
שורש ובית שער לעבודה מסוימת לעבודה זו במשך כל שאר ימות השנה, ועד"מ: ראש השנה 

הוא השורש להמלכת השי"ת במשך כל השנה, יום הכיפורים הוא השורש למחילת עוונותיהם 

וכו' על זה הדרך בשאר הימים טובים, כפי שכבר ביארנו  של כלל ישראל במשך כל השנה, 

בארוכה בכ"מ.

הגלות,  גם באמצע  מצב,  בכל  ישראל  עם  על  גילוי השגחת השי"ת  הוא  הפורים  ימי  הארת 
פסח וסוכות מבטאים זמן ומצב של 'גדלות' - כאשר כלל ישראל נבחר להיות עם ה', שבועות 

הוא הזמן בו כלל ישראל מקבל את התורה, ואפילו הנס של חנוכה היה באמצע זמן בית שני.
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פורים הוא היום טוב היחיד שהיה בזמן של גלות, כאשר עם ישראל נתון למשיסה ולבוזזים, 

אחרי  אדמתם,  מעל  גרשם  השי"ת  כאילו  שנראה  מצב  באמצע  שהיה  הראשון  טוב  היום 

שהשליכם מארץ ישראל - "ארץ אשר ה' אלהיך דרש אתה תמיד עיני ה' אלהיך בה" )דברים יא 

יב(, אל חוצה לארץ, אשר עליה אמרו חז"ל "כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה" 

)כתובות קי:(, ונראה ח"ו כאילו אין השי"ת צופה ומביט עליהם יותר )כמו בארץ ישראל ש"עיני ה' אלהיך 

בה וכו'"(.

לצלם  והשתחוו  נכריות  נשים  שנשאו  אחרי  וההסתרה,  הגלות  בתוקף  בעודם  להם  ונתגלה 

החת"ס  בדברי  )במקו"א(  שהארכנו  וכפי  כסדר,  עליהם  משגיח  השי"ת  זה  כל  שעם  יב.(,  )מגילה 

)תורת משה מג"א 1( שעיקר הנס של פורים היה בכך שגם באמצע ש"נהנו מסעודתו של אותו 

רשע", באותו זמן הצמיח להם השי"ת קרן ישועה והכין את השורש לנס על ידי הריגת ושתי 

וכו', ונתגלה להם גודל אהבת השי"ת אליהם גם בעודם חוטאים, וכדברי חז"ל - "ישראל אף 

על פי שחטא ישראל הוא" )סנהדרין מד.(. 

למפרע  להם  נתגלה  והסתרות,  העלמות  של  שנים  כמה  שאחרי  פורים,  בנס  עוד  ונתחדש 

שבאמת לאורך כל זמן הקושי וההסתרה, ובתוך כל ההעלמות השי"ת היה 'הקב"ה אתם עמם 

ואצלם', והכל היה חלק מההכנה לנס של כלל ישראל, כגון המעשה בהריגת ושתי והמעשה 

נתברר  רבות  ולאחר שנים  נראה הכל כמעשיות בעלמא,  היה  וכו', שבשעתו  ותרש  בגתן  עם 

להם למפרע שבאמת הכל היה הכנה להצלתם של ישראל.

זה הוא הארת ימי הפורים - 'מגילת אסתר' מלשון גילוי ההסתרה, שנתגלה להם שגם  גילוי 

כאשר היה נראה כהסתרה, באמת השי"ת מנהיג כסדר את הבריאה, והכל חלק ממהלך ותכנית 

הידועה להשי"ת - 'המגיד מראשית אחרית'.

1 תורת משה )מגילת אסתר( ויהי בימי אחשורש, נ"ל דעיקר הנס זה הוא מה שמספר המשתה שעל ידי זה נהרגה ושתי הוא 

התחלת המגלה כי מה ששמע ה' תפלתם וצעקתם הוא אינו נס כל כך אפילו תשובת נינוה קיבל ולמה לא יקבל צעקת ישראל 

וגם הנס שנעשה שנהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם לא הי' כ"כ חוץ לטבע כי המלך אוהב את המלכה וגם היה 

הפכפך איש זר )כדאיתא מגלה ט"ו ע"ב אמר רבן גמליאל אחשורש מלך הפכפך היה( 

אך ההכנה לנס הזאת היתה הריגת ושתי וזה היה ממש חוץ לדרך הטבע קפ"ו יום )שמונים ומאת יום בתחלה ואח"כ עשה 

משתה שבעת ימים וביום השביעי שלח בעד ושתי( עשה משתה כרצון איש ואיש ולא נשתגע וביום האחרון נשתגע בשגעון 

וגם ושתי המלכה הי' משוגעת שהפריזה בדברים נגדו )כדאיתא שם י"ב ע"ב שלחה לי' אהורריא דאבא אבא לקבל אלפי חמרא 

שתי ולא רוי והאי גברא אשתטי בחמרא מיד וחמתו בערה בו( וגם משפטו הי' מעוקל להעביר המלכה ממלוכה על זה והכל 

היה חוץ לטבע רק בהשגחה עליונה להיות הכנה לנס האחרון, ואז לא הי' ישראל טובים שהרי נהנו מסעודה של אותו רשע ולא 

היו ראוים לנס אלא להתחייב כליה ר"ל ובאותה שעה שמרדו בה' ריחם והכין הנס הגדול הזה להורות נתן בנים משחיתי' אפי' 

בשעה שמשחיתים בנים חביבים הם לה' )כדאיתא בקדושין דף ל' ע"א(:
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וגילוי זה לא נתגלה להדיא בשום מועד, אפילו בחנוכה שהיה להם נס גדול שנפלו "גבורים 

ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו'", אך על ידי הנס לא נתגלה להם ]להדיא[ למפרע שהשי"ת 

הנהיג את הבריאה והכל היה חלק מתכנית למען הצלת כלל ישראל, ורק בפורים ראו בבריאה 

בחוש גילוי זה ]והארכנו בזה עוד בשיחת 'נזכרים ונעשים - כתבני לדורות'[.

ובביאור המגילה הארכנו עוד בזה, שעל כן היה הנס דיקא בחודש אדר, אשר מזלו 'דגים', וזה 

מבטא את גודל השגחת השי"ת על כלל ישראל כסדר, כאותם דגים אשר עפעפיהם פתוחות 

תדיר, וכמו שנאמר "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל" )תהלים קכא(.

וכן בענין כח התשובה על העבר התיקון למפרע, וכמ"ש השפת אמת )פורים תרלז( "לך כנוס את 

כי הבינו שהגזירה היה ע"י החטא שנהנו מאותה סעודה  כו'.  כל היהודים הנמצאים בשושן 

של אחשורוש. ולכן נאמר לעיל עשה כו' לכל כו' 'הנמצאים' בשושן כו' משתה כו'. וכן כאן 

'הנמצאים'. שזה קאי על בנ"י. כמו שדרשו חכמים בפסוק 'שתי בנותיך הנמצאות כו''. ובזה 

נעשה  עצמה  המשתה  שבאותה  פלא  והוא  שלימה.  בתשובה  ושבו  החטא  זה  תקנו  התענית 

ההצלה שנהרגה ושתי אז, וזהו כעין אמרם ז"ל ב'תשובה מאהבה' - הזדונות נהפכו לזכיות, 

והקב"ה ראה שישובו בתשובה שלימה. ונראה שלכך תקנו זה היום למשתה. לאשר כי נהפך 

להם חטא המשתה על ידי התשובה כנ"ל. וי"ל זה פי' הפסוק ובכן אבוא אל המלך אשר לא 

כדת. פי' שהתקרבות אל הבורא ית' יהיה ע"י החטא עצמו. והוא שלא כדת ע"י תשובה כנ"ל".

זמן הגלות הוא בחינת שכרות

והנה המצב של כלל ישראל בגלות מבטא מצב של שכרות, אשר אין הדעת מיושב על מכונו, 

וכמי שנרמז בלשון הנביא )ישעיה ה( "לכן גלה עמי מבלי דעת", וכפי שדרשו מפסוק זה חז"ל 

"כל אדם שאין בו דעה לסוף גולה" )סנהדרין צב.( דהיינו שעיקר הגלות הוא העדר הדעת 2. 

וכן שאיתא להדיא בחז"ל שבזמן הגלות נחשבים כלל ישראל כשיכורים, עד ש"אמר רב ששת 

בית  שחרב  מיום  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול  עזריה,  בן  אלעזר  רק  משום 

)עירובין  ולא מיין'"  נא זאת ענייה ושכורת  'לכן שמעי  נא כא(  )ישעיה  המקדש ועד עכשיו שנאמר 

סד:(.

הדעת,  חסרון  ערך  לפי  אלא  אינו  והגלות  והיסורים  הצרות  "כל  יא(  או'  כא  תו'  )קמא  וז"ל:  בליקו"מ,  עוד  בזה  והאריך   2

וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות, בבחינת )נדרים מא.( 'אם דעת קנית מה חסרת', וכתיב )ישעיהו ה( 'לכן גלה עמי 

מבלי דעת'", עיי"ש עוד.
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וכן איתא בחז"ל )מגילה יב:( שהסנהדרין ענו לאחשורוש על שאלתו "כדת מה לעשות במלכה 
ושתי" - "מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו, ואין אנו יודעין לדון דיני 

נפשות. זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה. וטעמא אמרו ליה, 

דכתיב 'שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על 

כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר'" )ירמיה מח יא(, הרי לן שחוסר הישוב הדעת נמשל ליין שהורק 

מכלי אל כלי והינו מעורבב ומבולבל, ועל כן 'ניטלה עצה ממנו'.

ביאור דברי השו"ע שיוצאים ידי חובה בשינה

כי  המן',  לארור  מרדכי  ברוך  בין  ידע  דלא  'עד  יין  לשתות  חז"ל  דהצריכו  הא  יתיישב  ובזה 
על ידי שתית היין אנו מבטאים את המצב של כלל ישראל בגלות, מצב של בלבול ושכרות, 

ועם כל זה מעוררים את חסדי ה' ורחמיו על עמו, אשר עשה לנו את כל הנס של פורים דיקא 

בעודנו במצב כזה.

בכך מעוררים שוב את הארת ימי הפורים שיאירו שוב 'בימים ההם בזמן הזה', כשם שבפסח 
מסובים כבני מלכים ואוכלים מצה ומרור, ובכך מזכירים את יציאת מצרים, ובסוכות יושבים 

בסוכה ובכך מזכירים את ישיבת כלל ישראל בענני הכבוד, בחנוכה מדליקים נרות באופן של 

'מוסיף והולך' כמו שהיה בזמן הנס, כך ביום הפורים, בעת משתה היין אנו מעוררים את נקודת 

הנס של פורים על ידי שאנו מכניסים את עצמינו לאותו מצב שהיו בני ישראל בזמן הנס - מצב 

של שכרות וחוסר ישוב הדעת.

ואז עוסקים ומגלים את הנס, ומתגלה שגם במצב זה, אשר נראה ]לכאורה[ כשכרות, הסתרה 
והעלמה, באמת גם אז השי"ת נמצא איתנו, שומר עלינו ודואג לנו, בכל מצב ומצב.

)או"ח תרצה ס"ב( דלמעשה "אין צריך להשתכר כל כך, אלא  מתיישב דברי השולחן ערוך  ובזה 
שישתה יותר מלימודו וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי", ועמדו על 

כך באחרונים, איך מקיים מצוה זו בעודו ישן, והרי אז הוא פטור מן המצוות, ובכלל צ"ב איך 

על ידי השינה מקיים את ענין ה'שכרות', שהם לכאורה ב' ענינים שונים לגמרי.

יתיישב עד למאד, שכן עיקר עבודת השכרות הוא להראות מצב של ביטול הדעת,  ולהנ"ל 
האדם  כאשר  גם  הוא  וכן  ישראל,  עמו  על  ומגן  שומר  השי"ת  שכזה  במצב  שגם  ולהראות 

ישן, אשר אין דעתו מתגלית, ונראה כשוטה בלא דעת, ואזי נתגלה שבאמת השי"ת שומר על 

כלל ישראל כסדר, וכדברי חז"ל )אסת"ר ז יב( "ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד. אותו 

ישן לו מעמו. אמר לו הקב"ה: אני אין לפני שינה, הדא הוא   - 'ה' אחד'  ו(  )דברים  שנאמר בו 
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חייך  שינה,  לפני  יש  אמרת  ואתה  ישראל',  שומר  יישן  ולא  ינום  לא  'הנה  קכא(  )תהלים  דכתיב 

שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם".

ימי הפורים מקבלים את הכח להאמין במשך כל השנה כולה, גם כאשר נראה לאדם  ומכח 
ונדמה לו שאין השי"ת משגיח עליו,  שהוא בבחינת שכרות, מבולבל ומטורף בגלות הדעת, 

אלא עוברים עליו בלבולים והסתרות, מכח ימי הפורים מקבלים את הכח להאמין שגם כעת 

לבדו  והוא  הברואים.  לכל  ומנהיג  בורא  הוא  יתברך שמו  ו"הבורא  ואצלו,  עמו  אתו  השי"ת 

עשה ועושה ויעשה לכל המעשים".


