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הלכות החג

	Switching Meals
Men and women above the age of bar/bas 
mitzvah must fulfill all the obligations of 
Purim. How can a bochur living in Yeshiva 
fulfill the mitzvah of Mishloach Manos? The 
simple method is to purchase two food items 
from a store or snack machine and then give 
these items to a friend. Alternatively, he may 
take his meal portion from the yeshiva dining 
room and, after taking possession of it, he 
may give it to another bochur as a present 
(Halichos Shlomo pg. 337). Nevertheless, he 
may not give Mishloach Manos to his friend 
on condition that the friend return the favor 
because this looks like a business deal – not a 
present (ibid. pg. 336).

	Eating Prior to Fulfilling the 
Mitzvos
On Purim day there are four mitzvos to 
be fulfilled: Megillah, Mishloach Manos, 
Matanos L’evyonim, and the Purim seudah. 
Some Poskim write that it is appropriate to 
refrain from eating until the mitzvos have 
been fulfilled. In fact, Rav Shlomo Zalman 
Auerbach zt”l used to urge his family 
members to fulfill the above mitzvos early in 
the morning, as soon as possible (Halichos 
Shlomo pg. 334).

	Machatzis Hashekel
Many people have the custom to give 
Machatzis Hashekel on Erev Purim (Taanis 
Esther) before mincha (see Rama 694:1). 
When Purim falls on Sunday (like this year), 
we fulfill the fast of Taanis Esther on Thursday. 
In this case, the Machatzis Hashekel coins 
are commonly given prior to mincha on 
Thursday. One who forgot to give the coins 
then may do so on Purim itself; if this was 
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מיני מתיקה בפורים 	
כתב החיד"א )נחל אשכול( שיש מקור להא שכולם נוהגים לאכול מיני מתיקה בפורים, והטעם מפני שבימי 
הפורים קבלו התורה מחדש שהיא מתוק מדבש. וכן מצינו ש"דבש" בגמטריא "אשה" לכבוד האשה גדולה 

אסתר המלכה. גם "מיני מתיקה" בגמטריא "אסתר" עם ד' אותיות.

רמז לחיי האדם 	
בפירושו על המגילה, כתב הרמ"א )מחיר יין( שיש רמז לחיים של האדם בדברי המגילה, ואעתיק מקצת 
דבריו: אחשורוש הוא רמז להאדם – "אח" ומחובר לגוף, ו"ראש" ומלך בו. לאחר ג' שנים שבא המלך 
קצת לכלל דעת, "עשה משתה לכל שריו ועבדיו" )שהם אברי הגוף( כלומר שהוא נמשך אחר תענוגי העולם 
ומשתף בהנאתו כל אבריו העושים רצונו כשרים ועבדים. וכשהוא מתרגל בזה, "גם ושתי המלכה", כלומר 
חומריות גופו, "עשתה משתה נשים", שהחומריות עושה כבר כרצונה ואינו שליט עליה עוד. וכשבא "יום 
השביעי", יום שבת קודש, ורוצה לקדש עצמו ולקיים מצות עונג שבת בקדושה, אומר "להביא את ושתי 
בכתר מלכות" – לקדש את החומריות. "ותמאן המלכה", שאיננו מסוגל עוד לזה. והעצה לזה, "אם על 
המלך" – האדם – "טוב", ורוצה לשוב, צריך להחליט ש"מלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה" ואין 

הוא נמשל ע"י חומריותו אלא ע"י שכלו, ע"ש באריכות.

	One Pure Corner
Haman had quite a bit of honor in his good times. Even the Jews bowed before him. Yet 
one Jew wouldn’t budge; Mordechai wouldn’t even make the smallest gesture to honor him. 
Because of this, Haman plotted to kill all the Jews, young and old, men, women and children. 
What was it that bothered him so much? The answer is that even Haman knew that if there 
was one “pure corner” in Klal Yisroel, if there was even one Yid who held strong to Hashem 
and didn’t deviate even a little, he was as good as gone. His plans would never work. And so it 
happened, that one pure Yid foiled his plans and saved the entire Klal Yisroel. (As heard from 
R’ Aharon Uhr)

	No Middle Ground
The Gemara (Megila 7b) says that a man is obligated to drink on Purim until he “does not 
know” the difference between Arur Haman and Baruch Mordechai. The Sefer Darchei 
Hashleimus explains that there were those who wanted to make a treaty between Mordechai 
and Haman. They claimed that while Haman was bad, Mordechai was being overzealous in 
his opposition and there should be a middle ground. Therefore, they went to Achashverosh’s 
party to show they were not so “fanatical.” Our mitzvah on Purim is to negate this fallacy: 

יש לעיין

Yossi was travelling to Albany for a business trip when he ran into a snowstorm. Traffic ground to a halt 
and Yossi found himself far from his destination as nightfall came. He decided to try to find a place to 
spend the night. After searching for a hotel for quite a bit of time with little progress, he drove into a gas 
station to ask for advice. The attendant told Yossi that the closest hotel was many miles away, but he could 
try the local old-age home to see if they had any extra rooms. With little alternative, Yossi walked into the 
old-age home and asked if there was an extra room. The manager looked through the records and told 
him that there weren’t any empty rooms but just that afternoon, one of the residents had passed away and 
his bed was now vacant. Realizing that the alternative would be sleeping in his car for the night, Yossi 
reluctantly agreed. 

A few minutes after Yossi settled into his room, the manager came to begin removing the deceased res-
ident’s belongings. To his surprise, Yossi noticed that the belongings were marked with the name David 
Schwartz. “What’s a Jew doing in this non-Jewish facility?” he wondered. When he asked the manager 
where David would be interred, he was informed that the body would be buried in the cemetery down 
the road, along with other deceased residents. Early the next morning, Yossi walked down the road to 
visit the cemetery and his worst suspicions were confirmed – the cemetery was certainly not Jewish. Yossi 
walked back to the office asked to speak with the manager. “David was Jewish,” he said to the manager, 
“and he deserves to be buried in a Jewish cemetery.” After much discussion, the manager agreed to release 
the body. Yossi wasn’t sure what to do next, so he loaded the body into his car and headed back home to 
Washington Heights.

When he got home, he contacted the Chevrah Kadisha and told them the story. They were very sympa-
thetic to the situation and told Yossi that they had a plot of land with ten burial spots set aside for situa-
tions of meis mitzvah (people with no one to look after their needs). Yossi brought over the body and the 
Chevrah Kadisha began to take care of the kevurah. The head of the group took one look at the face of the 
deceased and his face turned white. The other members turned to him with alarm and asked him what 
had happened. He told them the following story. 

“Many years ago, an elderly man moved into town. He was single, with no family, and quickly became 
part of the community. After a while, he approached me and inquired what happens to those who pass 
away without relatives. Who takes care of them? I told him that when presented with such cases, we are 
forced to start a collection and raise the necessary funds. He didn’t like that arrangement and offered to 
start a fund to take care of those abandoned souls. He generously donated enough money to purchase 
a plot of land to be available when needed. Do you know who that man was? None other than the man 
lying in front of us, David Schwartz. His own good deed many years ago is here today to take care of him.”

Chazal teach us that Haman tested out the tree which was intended to hang Mordechai to see if it was a 
good fit. As we know, the tree ended up being used to hang Haman. Thus it turns out that he was really 
testing the tree for himself. His bad deed came back to haunt him. If this is true for evil intentions, all the 
more so for good deeds. Hashem takes stock of our good deeds and watches over them for when we need 
them ourselves. (Otzros Hatorah Purim pg. 312)
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forgotten as well, he should 
still do so until Rosh Chodesh 
Nissan (Kovetz Halachos pg. 52).

	Maaser Money
As a general rule, obligatory 
mitzvos may not be fulfilled 
using money owed as maaser. 
Therefore, the money used for 
Mishloach Manos, Matanos 
L’evyonim, and Machatzis 
Hashekel may not come from 
maaser money (Ba’er Haitaiv 
694:2). Nevertheless, this only 
applies to the money used to 
fulfill the primary mitzvah; 
any extra money – above and 
beyond the minimal obligation 
– may come from maaser (M.B. 
694:3). Some Poskim write that 
this rule applies to the following 
scenario: The halacha is that 
Machatzis Hashekel only has to 
be given for adults; there is no 
obligation to give for children 
under Bar Mitzvah. If, however, 
one decides to give on behalf of 
his children under Bar Mitzvah, 
he must continue to do so (M.B. 
694:5). This extra obligation 
may be fulfilled using maaser 
money (Kovetz Halachos pg. 
53).

	Mitzvah to Sleep
Due to the dangers inherent in 
drinking too much alcohol, the 
Rama (695:2) cites an opinion 
that the mitzvah to drink wine 
on Purim “until one can’t 
differentiate between cursed 
Haman and blessed Mordechai” 
should be fulfilled by drinking 
only an amount of wine that 
is more than one normally 
drinks and then going to sleep. 
The Poskim explain that it is 
unnecessary to drink so much 
wine that it will actually cause 
one to sleep; rather, even a small 
amount of wine that helps one 
feel a bit drowsy is sufficient 
(Kovetz Halachos pg. 214).
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שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה אבל עיקר דינא דקראה על פה לא יצא אינו מטעם דברים שבכתב אי אתה 
רשאי לאומרן בעל פה. וכן מבואר בדברי הריטב"א )מובא בחי' הגרי"ז( יומא )כט.( דאף למ"ד דמגילה לא ניתן 
ליכתב היינו רק שאין לה דין כתבי הקדש אבל לכולי עלמא ניתנה ליכתב לקרות בה ולצאת בה ידי חובה דהלא 
קראה על פה לא יצא. ומכיון דאין לה דין כתבי הקדש לא שייך בו הדין דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן 
בע"פ ואפ"ה יש בו דין קרא על פה לא יצא. וא"כ היה אפשר לומר דהא דצריך לקרות המגילה מתוך הכתב אינו 
דין צדדי אלא כך הוא עיקר המצוה לקרות המגילה מתוך הכתב. ולפ"ז י"ל דצריך לקרות דוקא ממגילה מהודרת 

דיש בזה משום הידור מצוה, וצ"ע.

 )המשך(



יש לעיין
הרב בנימין חיות

	The Drunken Freedom
It is self-understood that the first step in 
serving Hashem properly is to ensure that 
all actions are done under the control of 
one’s seichel (intellect). So much so, that 
Rabbeinu Yona writes that a person who acts 
impetuously is worse than an animal. Yet on 
Purim we are enjoined to drink wine and 
serve Hashem by relinquishing our seichel. 
Even more astounding is that we accomplish 
this through drunkenness – the antithesis 
of Avodas Hashem. In Europe there was 
even a children’s ditty that said: “A shikur 
(drunkard) is a Goy.” How do we understand 
this seeming contradiction? Rav Yitzchok 
Feigelstock shlita explains based on Ramban 
(Devarim 30:6) that in the times of Mashiach 
a person’s choice to act properly will be 
rooted in his nature. His heart will no longer 
have urges for the undesirable. In truth, even 
in today’s times, before Mashiach’s arrival, 
this natural state is buried deep in our hearts 
but we are so caught up in the challenges of 
this world that it is a daily struggle to reach 
that nature. Wine has the unique property 
of bringing out the essence of a person, 
allowing him to tap into that natural state 
of events. Our job on Purim is to reach that 
state where Tov (good) is natural and Ra 
(evil) is unnatural. We are not removing 
our seichal’s control over our actions; rather, 
we are removing the barriers that cloud our 
perception. It is crucial that one approach 
this mitzvah with foresight and preparation 
to ensure that his actions enhance his service 
of Hashem, not chas v’shalom to the contrary.

	Everlasting Endurance
At the Purim Seudah in 5738, Rav Hutner 
zt”l observed that the avodah of Purim is 
so unique that it doesn’t extend to the 
following days. This is in contrast to other 
Yomim Tovim where the mitzvos end on 
that day but the feelings and emotions 
remain. For example, the sense of freedom 
remains after Pesach; the sense of awe 
remains after Rosh Hashanah. After Purim, 
however, little remains. Rav Hutner asked, 
as this is the case, why do we put so much 
effort into something that seemingly leaves 
no trace? He explained that when Hurdus 
renovated the second Bais Hamikdash, the 
Chachomim designed the walls with 
alternating stones to resemble galei hayam, 
waves of the sea. What is the connection 
between waves and the Bais Hamikdash? 
When Hurdus renovated the Mikdash it 
was already clear that the Churban 
(destruction) was rapidly approaching. 
Looking to inspire Klal Yisroel in the 
impending dark days, the Chachomim 
designed the walls with an inspirational 
message: The waves by the sea know they 
will crash on the shore and leave no lasting 
impression yet they still rise up with might 
and do their job with strength. So too, Klal 
Yisroel must continue serving in the Bais 
Hamikdash with the same vigor as they 
would were the Churban Habayis not be 
imminent. Purim, too, is the same. We 
must put all of our strength into the 
mitzvos of the day even though the lasting 
imprint is not clearly visible.

עבודת החג פסקים מאת מרן הגאון

 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

Rabbi Eli Gross
אע"פ שיצא מוציא בקריאת מגילה

)סי' תפה( דן אם הכלל של ערבות )שאע"פ שכבר  יעקב  הישועות 
קיים מצותו יכול להוציא יד"ח של חבירו כיון שהוא ערב על מצות 
חבירו( מהני רק למצוות דאורייתא או אפי' למצות דרבנן, וכתב 
שאין שום ראיה מפורשת לזה. והנה מביאים ראיה ממש"כ בגמ' 
ר"ה כט: "בהלל ומגילה, אע"פ שיצא מוציא", מצוות אלו של הלל 
ומגילה אינו אלא דרבנן, ויש דין של ערבות. ורבינו זצ"ל תמה על 
ישועות יעקב שלא הדגיש גמ' זו. והעיר עוד שיש מח' בין בעל נוב"י 
שום  שאין  השיטות  ולפי  לנשים.  מאנשים  ערבות  יש  אם  ורע"א 
המגילה  קריאת  במצות  נשים  להוציא  יכול  אנשים  איך  ערבות, 
אם כבר קיימו חיובם בבית הכנסת, וע"כ שיש דין ערבות במצוות 

דרבנן?

א'  כל  מגילה,  קריאת  או  הלל  כגון  שמצוות  מחדש  זצ"ל  רבינו 
היא  והביאור  ערבות.  של  דין  בלי  אפילו  חבירו  את  להוציא  יכול 
שמצוות אלו הוי מצוות של פרסומי ניסא, וכל פעם שקורין אותם 
יש פירסום של הנס, וא"כ אפילו אם הוא כבר יצא מצותו, עדיין 
שייך להמצוה, שיש עליו מצוה לפרסם הנס כל מה שיכול. ממילא, 
יש לקריאת מגילה שלו שם של מצוה, ויכול להוציא נשים יד"ח, 
שלא  יעקב,  ישועות  דעת  מיישב  ובזה  ערבות.  של  דין  בלי  אפילו 
מביא ראיה מברייתא זו לשאלה שלו, שהוא דן בענין ערבות, ומה 

שאמרינן אע"פ שיצא מוציא במגילה, אינו ראיה כלל. 

אבל הוא מדגיש שיש חילוק בין סברא זו לדין הרגיל של ערבות. 
שהרי אפילו אם קריאתו הוא פירסום הנס, ויש לו שם של מעשה 
מצוה, אבל עדיין אינו חשוב "בר חיובא", משא"כ הדין של ערבות, 
נעשה כאילו הוא עדיין מחויב בדבר. והנפק"מ היא לענין הברכה, 
לברך  יכול  ושפיר  בדבר  מחויב  חשוב  הוא  הרי  ערבות,  דמטעם 
בשביל השני. אבל אי הוי משום מעלת פרסומי ניסא, עדיין לא הוי 
מחויב בדבר ואינו יכול לברך בשביל החיוב של השני. )אג"מ או"ח 

ח"א קצ(

לשלוח מנות למי שאינו מכיר
ב'  שיש  האחרונים  מדברי  מביא  קצו(  או"ח  )שו"ת  סופר  החתם 
שסיבת  כתב  )קיא(  הדשן  תרומת  מנות.  משלוח  במצות  ענינים 
סעודת  צרכי  לו  יהיה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  כדי  היא  המצוה 
להרבות  שהוא  כתב  ט:יט(  )אסתר  הלוי  מנות  ספר  אבל  פורים, 
כב'  שנקטינן  החת"ס  וכתב  מתנות,  נתינת  ע"י  וריעות  באחוה 
שיש  קמא:ב(  )או"ח  כת"ס  בשו"ת  וכתב  להלכה.  הנ"ל  טעמים 
נפק"מ בין הטעמים במי ששלח מנות לרעהו ואין המקבל יודע מי 
שלחם. לפי תרה"ד, כיון שעכשיו המקבל יהיה לו צרכי הסעודה, 
של  קיום  יהיה  לא  הלוי,  מנות  לפי  אבל  מצותו.  מקיים  השולח 
מי  יודע  אינו  אם  לבבות  מקרב  יהיה  לא  שודאי  וריעות,  אחוה 
ציור  לגבי  ופסק  זה,  דרך  על  הולך  ג"כ  זצ"ל  רבינו  המשלח.  היה 
הפוך, ששולח מנות ע"י שליח ולא פירש למי ישלחם, והשליח בוחר 
מעצמו למי לשלחם, ופסק שבציור זה לא קיים המצוה כיון שאינו 
גורם ריבוי באחוה וריעות למי שאינו מכיר כלל )מועדי ישרון(. ויש 
עוד נפק"מ אם המקבל אינו בביתו באותו שעה, ולא יהיה להמקבל 
שום ידיעה ע"ז עד אחר פורים, דלפי הנ"ל לא יצא מצות משלוח 
מנות. ומ"מ אם האשה מקבלת מנות בשביל בעלה, אז מהני אפילו 
יד  פ'  ופורים  אדר  )ספר  יום  באותו  זו  ממתנה  הבעל  ידע  לא  אם 

בשם רבינו זצ"ל(.

Rabbi Moshe Revah

	The Shaarei Teshuva (691:2) cites 
two opinions whether or not a Megilah 
written by a woman may be used for the 
mitzvah. The question is that the original 
Megilah was written by Esther herself, as 
it says quite clearly in the Megilah (9:29), 
so how can there be an opinion that this 
isn’t acceptable?

	The Rama rules (695:4) that a man 
should not send Mishloach Manos to a 
woman out of concern that a man may 
unknowingly send Mishloach Manos to 
a widow with the intent to marry her. 
This concern sounds a bit stretched; 
isn’t there a simpler reason to avoid this? 
After all, since the entire idea behind 
Mishloach Manos is to create love and 
harmony amongst friends, Mishloach 
Manos should not be sent from men 
to women out of concern that it may 
create situations where inappropriate 
relationships develop? 

	The Gemara says that Mordechai 
commanded all the Jews to fast on the first 
day of Pesach which caused them to be in 
violation of a mitzvah. Which mitzvah? 
Rashi explains that this caused them to 
transgress the mitzvah of being joyous on 
Yom Tov, because fasting is the antithesis 
of joy. Why didn’t Rashi say that fasting 
caused them to be in violation of failing 
to eat matzah on the night of Pesach?

	The Megilah states that Achashveirosh 
gave Haman’s house to Mordechai. This 
seems quite difficult. Rabbeinu Bachya 
(Shmos 9:10) states that even Amalek’s 
possessions must be destroyed. How then 
could Mordechai accept Haman’s house?

	The Sefer HaChinuch (#603) states 
that the mitzvah of destroying Amalek is 
restricted to men – not women – whereas 
the mitzvah of wiping out the seven 
nations (#425) applies even to women. 
What is the difference?

Food 
  Thought

for

בענין הידור מצוה במצות מקרא מגילה 	
יש לעיין בבעל קורא שיש לו שתי מגילות – אחד מהם קיבל בירושה מאבותיו 
והוא כשר אבל אינו מהודר כל כך, ויש לו עוד אחרת שהוא מהודר. הבעל קורא 
לו  מותר  האם  לו.  היא  שחשוב  מפני  מאבותיו  שירש  מהמגילה  לקרות  רוצה 
לקרות מהמגילה שירש מאבותיו אע"ג שאינו מהודר כל כך או דלמא מחוייב 
לקרות דוקא מהמגילה האחרת שהוא מהודרת. והנה איתא בגמ' שבת )קלג:( 
זה קלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר 
נאה ציצית נאה ספר תורה נאה, וכתב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר 
אומן, ע"כ. ולכאורה כמו דמצינו שיש דין ספר תורה נאה מפני זה קלי ואנוהו 
ה"ה במגילה וא"כ לכאורה יש לו לקרות דוקא מהמגילה המהודרת דבזה מקיים 

הדין דהידור מצוה.

אבל שמעתי מהג"ר שלמה זלמן דרוק דזה אינו, דלא שייך ההידור של המגילה 
ולפיכך שפיר מותר לקרות מאיזה מגילה שירצה  עצמה למצוות מקרא מגילה 
ואינו צריך לקרות דוקא מהמגילה המהודרת. וטעמא דמילתא עפ"י מה שכתב 
הגריש"א בקובץ תשובות )ג:טו( דהא דאיתא בגמ' ס"ת נאה היינו לענין המצוה 
של כתיבת ס"ת דהס"ת הוא המצוה עצמה – בזה נאמר דיש לעשות ס"ת נאה 
מדין זה קלי ואנוהו. אבל לענין קריאת התורה שעיקר המצוה היא לימוד התורה 
ורק דמכיון שיש דין שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ צריך לקרותה 
מתוך הכתב. ולפיכך הס"ת נחשב רק כהכשר מצוה לענין קריאת התורה ולפיכך 
ההידור של הס"ת אינו מעלה לענין מצות קריאת התורה. ולפיכך בית הכנסת 
שיש לה שני ספרי תורה ואחד מהם מהודר מן השני אין שום ענין לקרות דוקא 
מהס"ת המהודר. וה"ה בנידון דידן דמותר לו לקרות מהמגילה שירש מאבותיו 

ואינו צריך לקרות דוקא מהמגילה המהודרת.

אבל לכאורה יש לדון בדבר דהלא אין מקרא מגילה רק קריאה של לימוד התורה 
אלא הוי קריאה של פרסום הנס וא"כ אע"ג דבקריאת התורה כל הדין קריאה 
הכשר  נחשב  רק  הס"ת  ולפיכך  צדדי  דין  אלא  המצוה  עיקר  אינו  הכתב  מתוך 
מצוה, מ"מ אפשר דבמקרא מגילה אינו כן, ועיקר מצותה הוא לקרותה מתוך 

הכתב ולפיכך שפיר יש לומר דקריאה ממגילה מהודרת הוי הידור מצוה.

ונראה דזה תלוי במח', דנחלקו הפוסקים בעיקר גדר הדין דבמגילה קראה על 
שבכתב  דברים  שמגילה  ואחרי  וז"ל  שכתב  רסח(  )סי'  ביראים  ע'  יצא.  לא  פה 
ואע"פ  וכו'  יצא  על פה בכל לשון לא  על פה כדתנן קראה  אינו רשאי לקרותה 
וכו'  חובתן  ידי  אחרים  להוציא  אלא  פה  על  אסרו  לא  שבכתב  דברים  שבשאר 
לענין מגילה החמירה תורה שלא לאומרה על פה אפי' לעצמו ומפקינן לה מקראי 
בפרק הקורא את המגילה למפרע דאמר רבא אתיא זכירה זכירה דכתיב והימים 
האלה נזכרים ונעשים וכתיב כתב זאת זכרון בספר, עכ"ל. הרי מבואר מדבריו 
היינו מפני דדברים שבכתב אי אתה  דהא דצריך לקרות המגילה מתוך הכתב 
רשאי לאומרן על פה כמו בקריאת התורה ורק דבמקרא מגילה יש חידוש הקרא 
דגם בקורא לעצמו צריך לקרותה מתוך הכתב ולא רק במי שבא להוציא רבים 
לומר דכמו דבקריאת התורה פסק הגריש"א דאין  יש  ולפ"ז שפיר  ידי חובתן. 

שום ענין לקרות מס"ת מהודרת ה"ה לענין מקרא מגילה.

מיהו עי' בביאור הגר"א )או"ח תרצ:י( שהביא הא דאיתא בגמ' מגילה )יח:( ת"ר 
יצא,  כמתורגמן המתרגם  וקראן הקורא  פסוקין  או  אותיות  סופר  בה  השמיט 
וביאר הגר"א דמאי דקאמר הגמ' דקראן כמתורגמן המתרגם אין הכוונה רק 
שקראן על פה אלא הכוונה שקראן בלשון תרגום, ומה דהוצרך לאמרן בלשון 
תרגום היינו דלקרותן בלשון מקרא אסור דדברים שבכתב אסור לאומרן בעל 
פה להוציא רבים ידי חובתן עכת"ד. ומשמע דרק באופן זה צריך להטעם דדברים 

פניני החג
Drink until you “don’t know between Arur Haman and Baruch Mordechai.” There is no middle 
ground. 

	Pure Torah Learning
The Gemara says that when Haman came to get Mordechai and found him learning Torah with 
young children, he said, “This Torah learning has preceded my 10,000 silver shekalim and will 
serve to overpower my evil plans.” Rav Aharon Leib Shteinman shlita says that we see from here 
that even a Goy can see the truth as long as he is broken and removed of arrogance. The Torah 
of young children can save the Jewish people!  )המשך בעמוד הבא(

(continued)



יש לעיין
הרב בנימין חיות

	The Drunken Freedom
It is self-understood that the first step in 
serving Hashem properly is to ensure that 
all actions are done under the control of 
one’s seichel (intellect). So much so, that 
Rabbeinu Yona writes that a person who acts 
impetuously is worse than an animal. Yet on 
Purim we are enjoined to drink wine and 
serve Hashem by relinquishing our seichel. 
Even more astounding is that we accomplish 
this through drunkenness – the antithesis 
of Avodas Hashem. In Europe there was 
even a children’s ditty that said: “A shikur 
(drunkard) is a Goy.” How do we understand 
this seeming contradiction? Rav Yitzchok 
Feigelstock shlita explains based on Ramban 
(Devarim 30:6) that in the times of Mashiach 
a person’s choice to act properly will be 
rooted in his nature. His heart will no longer 
have urges for the undesirable. In truth, even 
in today’s times, before Mashiach’s arrival, 
this natural state is buried deep in our hearts 
but we are so caught up in the challenges of 
this world that it is a daily struggle to reach 
that nature. Wine has the unique property 
of bringing out the essence of a person, 
allowing him to tap into that natural state 
of events. Our job on Purim is to reach that 
state where Tov (good) is natural and Ra 
(evil) is unnatural. We are not removing 
our seichal’s control over our actions; rather, 
we are removing the barriers that cloud our 
perception. It is crucial that one approach 
this mitzvah with foresight and preparation 
to ensure that his actions enhance his service 
of Hashem, not chas v’shalom to the contrary.

	Everlasting Endurance
At the Purim Seudah in 5738, Rav Hutner 
zt”l observed that the avodah of Purim is 
so unique that it doesn’t extend to the 
following days. This is in contrast to other 
Yomim Tovim where the mitzvos end on 
that day but the feelings and emotions 
remain. For example, the sense of freedom 
remains after Pesach; the sense of awe 
remains after Rosh Hashanah. After Purim, 
however, little remains. Rav Hutner asked, 
as this is the case, why do we put so much 
effort into something that seemingly leaves 
no trace? He explained that when Hurdus 
renovated the second Bais Hamikdash, the 
Chachomim designed the walls with 
alternating stones to resemble galei hayam, 
waves of the sea. What is the connection 
between waves and the Bais Hamikdash? 
When Hurdus renovated the Mikdash it 
was already clear that the Churban 
(destruction) was rapidly approaching. 
Looking to inspire Klal Yisroel in the 
impending dark days, the Chachomim 
designed the walls with an inspirational 
message: The waves by the sea know they 
will crash on the shore and leave no lasting 
impression yet they still rise up with might 
and do their job with strength. So too, Klal 
Yisroel must continue serving in the Bais 
Hamikdash with the same vigor as they 
would were the Churban Habayis not be 
imminent. Purim, too, is the same. We 
must put all of our strength into the 
mitzvos of the day even though the lasting 
imprint is not clearly visible.

עבודת החג פסקים מאת מרן הגאון

 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

Rabbi Eli Gross
אע"פ שיצא מוציא בקריאת מגילה

)סי' תפה( דן אם הכלל של ערבות )שאע"פ שכבר  יעקב  הישועות 
קיים מצותו יכול להוציא יד"ח של חבירו כיון שהוא ערב על מצות 
חבירו( מהני רק למצוות דאורייתא או אפי' למצות דרבנן, וכתב 
שאין שום ראיה מפורשת לזה. והנה מביאים ראיה ממש"כ בגמ' 
ר"ה כט: "בהלל ומגילה, אע"פ שיצא מוציא", מצוות אלו של הלל 
ומגילה אינו אלא דרבנן, ויש דין של ערבות. ורבינו זצ"ל תמה על 
ישועות יעקב שלא הדגיש גמ' זו. והעיר עוד שיש מח' בין בעל נוב"י 
שום  שאין  השיטות  ולפי  לנשים.  מאנשים  ערבות  יש  אם  ורע"א 
המגילה  קריאת  במצות  נשים  להוציא  יכול  אנשים  איך  ערבות, 
אם כבר קיימו חיובם בבית הכנסת, וע"כ שיש דין ערבות במצוות 

דרבנן?

א'  כל  מגילה,  קריאת  או  הלל  כגון  שמצוות  מחדש  זצ"ל  רבינו 
היא  והביאור  ערבות.  של  דין  בלי  אפילו  חבירו  את  להוציא  יכול 
שמצוות אלו הוי מצוות של פרסומי ניסא, וכל פעם שקורין אותם 
יש פירסום של הנס, וא"כ אפילו אם הוא כבר יצא מצותו, עדיין 
שייך להמצוה, שיש עליו מצוה לפרסם הנס כל מה שיכול. ממילא, 
יש לקריאת מגילה שלו שם של מצוה, ויכול להוציא נשים יד"ח, 
שלא  יעקב,  ישועות  דעת  מיישב  ובזה  ערבות.  של  דין  בלי  אפילו 
מביא ראיה מברייתא זו לשאלה שלו, שהוא דן בענין ערבות, ומה 

שאמרינן אע"פ שיצא מוציא במגילה, אינו ראיה כלל. 

אבל הוא מדגיש שיש חילוק בין סברא זו לדין הרגיל של ערבות. 
שהרי אפילו אם קריאתו הוא פירסום הנס, ויש לו שם של מעשה 
מצוה, אבל עדיין אינו חשוב "בר חיובא", משא"כ הדין של ערבות, 
נעשה כאילו הוא עדיין מחויב בדבר. והנפק"מ היא לענין הברכה, 
לברך  יכול  ושפיר  בדבר  מחויב  חשוב  הוא  הרי  ערבות,  דמטעם 
בשביל השני. אבל אי הוי משום מעלת פרסומי ניסא, עדיין לא הוי 
מחויב בדבר ואינו יכול לברך בשביל החיוב של השני. )אג"מ או"ח 

ח"א קצ(

לשלוח מנות למי שאינו מכיר
ב'  שיש  האחרונים  מדברי  מביא  קצו(  או"ח  )שו"ת  סופר  החתם 
שסיבת  כתב  )קיא(  הדשן  תרומת  מנות.  משלוח  במצות  ענינים 
סעודת  צרכי  לו  יהיה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  כדי  היא  המצוה 
להרבות  שהוא  כתב  ט:יט(  )אסתר  הלוי  מנות  ספר  אבל  פורים, 
כב'  שנקטינן  החת"ס  וכתב  מתנות,  נתינת  ע"י  וריעות  באחוה 
שיש  קמא:ב(  )או"ח  כת"ס  בשו"ת  וכתב  להלכה.  הנ"ל  טעמים 
נפק"מ בין הטעמים במי ששלח מנות לרעהו ואין המקבל יודע מי 
שלחם. לפי תרה"ד, כיון שעכשיו המקבל יהיה לו צרכי הסעודה, 
של  קיום  יהיה  לא  הלוי,  מנות  לפי  אבל  מצותו.  מקיים  השולח 
מי  יודע  אינו  אם  לבבות  מקרב  יהיה  לא  שודאי  וריעות,  אחוה 
ציור  לגבי  ופסק  זה,  דרך  על  הולך  ג"כ  זצ"ל  רבינו  המשלח.  היה 
הפוך, ששולח מנות ע"י שליח ולא פירש למי ישלחם, והשליח בוחר 
מעצמו למי לשלחם, ופסק שבציור זה לא קיים המצוה כיון שאינו 
גורם ריבוי באחוה וריעות למי שאינו מכיר כלל )מועדי ישרון(. ויש 
עוד נפק"מ אם המקבל אינו בביתו באותו שעה, ולא יהיה להמקבל 
שום ידיעה ע"ז עד אחר פורים, דלפי הנ"ל לא יצא מצות משלוח 
מנות. ומ"מ אם האשה מקבלת מנות בשביל בעלה, אז מהני אפילו 
יד  פ'  ופורים  אדר  )ספר  יום  באותו  זו  ממתנה  הבעל  ידע  לא  אם 

בשם רבינו זצ"ל(.

Rabbi Moshe Revah

	The Shaarei Teshuva (691:2) cites 
two opinions whether or not a Megilah 
written by a woman may be used for the 
mitzvah. The question is that the original 
Megilah was written by Esther herself, as 
it says quite clearly in the Megilah (9:29), 
so how can there be an opinion that this 
isn’t acceptable?

	The Rama rules (695:4) that a man 
should not send Mishloach Manos to a 
woman out of concern that a man may 
unknowingly send Mishloach Manos to 
a widow with the intent to marry her. 
This concern sounds a bit stretched; 
isn’t there a simpler reason to avoid this? 
After all, since the entire idea behind 
Mishloach Manos is to create love and 
harmony amongst friends, Mishloach 
Manos should not be sent from men 
to women out of concern that it may 
create situations where inappropriate 
relationships develop? 

	The Gemara says that Mordechai 
commanded all the Jews to fast on the first 
day of Pesach which caused them to be in 
violation of a mitzvah. Which mitzvah? 
Rashi explains that this caused them to 
transgress the mitzvah of being joyous on 
Yom Tov, because fasting is the antithesis 
of joy. Why didn’t Rashi say that fasting 
caused them to be in violation of failing 
to eat matzah on the night of Pesach?

	The Megilah states that Achashveirosh 
gave Haman’s house to Mordechai. This 
seems quite difficult. Rabbeinu Bachya 
(Shmos 9:10) states that even Amalek’s 
possessions must be destroyed. How then 
could Mordechai accept Haman’s house?

	The Sefer HaChinuch (#603) states 
that the mitzvah of destroying Amalek is 
restricted to men – not women – whereas 
the mitzvah of wiping out the seven 
nations (#425) applies even to women. 
What is the difference?

Food 
  Thought

for

בענין הידור מצוה במצות מקרא מגילה 	
יש לעיין בבעל קורא שיש לו שתי מגילות – אחד מהם קיבל בירושה מאבותיו 
והוא כשר אבל אינו מהודר כל כך, ויש לו עוד אחרת שהוא מהודר. הבעל קורא 
לו  מותר  האם  לו.  היא  שחשוב  מפני  מאבותיו  שירש  מהמגילה  לקרות  רוצה 
לקרות מהמגילה שירש מאבותיו אע"ג שאינו מהודר כל כך או דלמא מחוייב 
לקרות דוקא מהמגילה האחרת שהוא מהודרת. והנה איתא בגמ' שבת )קלג:( 
זה קלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר 
נאה ציצית נאה ספר תורה נאה, וכתב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר 
אומן, ע"כ. ולכאורה כמו דמצינו שיש דין ספר תורה נאה מפני זה קלי ואנוהו 
ה"ה במגילה וא"כ לכאורה יש לו לקרות דוקא מהמגילה המהודרת דבזה מקיים 

הדין דהידור מצוה.

אבל שמעתי מהג"ר שלמה זלמן דרוק דזה אינו, דלא שייך ההידור של המגילה 
ולפיכך שפיר מותר לקרות מאיזה מגילה שירצה  עצמה למצוות מקרא מגילה 
ואינו צריך לקרות דוקא מהמגילה המהודרת. וטעמא דמילתא עפ"י מה שכתב 
הגריש"א בקובץ תשובות )ג:טו( דהא דאיתא בגמ' ס"ת נאה היינו לענין המצוה 
של כתיבת ס"ת דהס"ת הוא המצוה עצמה – בזה נאמר דיש לעשות ס"ת נאה 
מדין זה קלי ואנוהו. אבל לענין קריאת התורה שעיקר המצוה היא לימוד התורה 
ורק דמכיון שיש דין שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ צריך לקרותה 
מתוך הכתב. ולפיכך הס"ת נחשב רק כהכשר מצוה לענין קריאת התורה ולפיכך 
ההידור של הס"ת אינו מעלה לענין מצות קריאת התורה. ולפיכך בית הכנסת 
שיש לה שני ספרי תורה ואחד מהם מהודר מן השני אין שום ענין לקרות דוקא 
מהס"ת המהודר. וה"ה בנידון דידן דמותר לו לקרות מהמגילה שירש מאבותיו 

ואינו צריך לקרות דוקא מהמגילה המהודרת.

אבל לכאורה יש לדון בדבר דהלא אין מקרא מגילה רק קריאה של לימוד התורה 
אלא הוי קריאה של פרסום הנס וא"כ אע"ג דבקריאת התורה כל הדין קריאה 
הכשר  נחשב  רק  הס"ת  ולפיכך  צדדי  דין  אלא  המצוה  עיקר  אינו  הכתב  מתוך 
מצוה, מ"מ אפשר דבמקרא מגילה אינו כן, ועיקר מצותה הוא לקרותה מתוך 

הכתב ולפיכך שפיר יש לומר דקריאה ממגילה מהודרת הוי הידור מצוה.

ונראה דזה תלוי במח', דנחלקו הפוסקים בעיקר גדר הדין דבמגילה קראה על 
שבכתב  דברים  שמגילה  ואחרי  וז"ל  שכתב  רסח(  )סי'  ביראים  ע'  יצא.  לא  פה 
ואע"פ  וכו'  יצא  על פה בכל לשון לא  על פה כדתנן קראה  אינו רשאי לקרותה 
וכו'  חובתן  ידי  אחרים  להוציא  אלא  פה  על  אסרו  לא  שבכתב  דברים  שבשאר 
לענין מגילה החמירה תורה שלא לאומרה על פה אפי' לעצמו ומפקינן לה מקראי 
בפרק הקורא את המגילה למפרע דאמר רבא אתיא זכירה זכירה דכתיב והימים 
האלה נזכרים ונעשים וכתיב כתב זאת זכרון בספר, עכ"ל. הרי מבואר מדבריו 
היינו מפני דדברים שבכתב אי אתה  דהא דצריך לקרות המגילה מתוך הכתב 
רשאי לאומרן על פה כמו בקריאת התורה ורק דבמקרא מגילה יש חידוש הקרא 
דגם בקורא לעצמו צריך לקרותה מתוך הכתב ולא רק במי שבא להוציא רבים 
לומר דכמו דבקריאת התורה פסק הגריש"א דאין  יש  ולפ"ז שפיר  ידי חובתן. 

שום ענין לקרות מס"ת מהודרת ה"ה לענין מקרא מגילה.

מיהו עי' בביאור הגר"א )או"ח תרצ:י( שהביא הא דאיתא בגמ' מגילה )יח:( ת"ר 
יצא,  כמתורגמן המתרגם  וקראן הקורא  פסוקין  או  אותיות  סופר  בה  השמיט 
וביאר הגר"א דמאי דקאמר הגמ' דקראן כמתורגמן המתרגם אין הכוונה רק 
שקראן על פה אלא הכוונה שקראן בלשון תרגום, ומה דהוצרך לאמרן בלשון 
תרגום היינו דלקרותן בלשון מקרא אסור דדברים שבכתב אסור לאומרן בעל 
פה להוציא רבים ידי חובתן עכת"ד. ומשמע דרק באופן זה צריך להטעם דדברים 

פניני החג
Drink until you “don’t know between Arur Haman and Baruch Mordechai.” There is no middle 
ground. 

	Pure Torah Learning
The Gemara says that when Haman came to get Mordechai and found him learning Torah with 
young children, he said, “This Torah learning has preceded my 10,000 silver shekalim and will 
serve to overpower my evil plans.” Rav Aharon Leib Shteinman shlita says that we see from here 
that even a Goy can see the truth as long as he is broken and removed of arrogance. The Torah 
of young children can save the Jewish people!  )המשך בעמוד הבא(

(continued)
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הלכות החג

	Switching Meals
Men and women above the age of bar/bas 
mitzvah must fulfill all the obligations of 
Purim. How can a bochur living in Yeshiva 
fulfill the mitzvah of Mishloach Manos? The 
simple method is to purchase two food items 
from a store or snack machine and then give 
these items to a friend. Alternatively, he may 
take his meal portion from the yeshiva dining 
room and, after taking possession of it, he 
may give it to another bochur as a present 
(Halichos Shlomo pg. 337). Nevertheless, he 
may not give Mishloach Manos to his friend 
on condition that the friend return the favor 
because this looks like a business deal – not a 
present (ibid. pg. 336).

	Eating Prior to Fulfilling the 
Mitzvos
On Purim day there are four mitzvos to 
be fulfilled: Megillah, Mishloach Manos, 
Matanos L’evyonim, and the Purim seudah. 
Some Poskim write that it is appropriate to 
refrain from eating until the mitzvos have 
been fulfilled. In fact, Rav Shlomo Zalman 
Auerbach zt”l used to urge his family 
members to fulfill the above mitzvos early in 
the morning, as soon as possible (Halichos 
Shlomo pg. 334).

	Machatzis Hashekel
Many people have the custom to give 
Machatzis Hashekel on Erev Purim (Taanis 
Esther) before mincha (see Rama 694:1). 
When Purim falls on Sunday (like this year), 
we fulfill the fast of Taanis Esther on Thursday. 
In this case, the Machatzis Hashekel coins 
are commonly given prior to mincha on 
Thursday. One who forgot to give the coins 
then may do so on Purim itself; if this was 

Roshei Kollel: Rabbi Dovid Zucker, Rabbi Moshe Francis

מיני מתיקה בפורים 	
כתב החיד"א )נחל אשכול( שיש מקור להא שכולם נוהגים לאכול מיני מתיקה בפורים, והטעם מפני שבימי 
הפורים קבלו התורה מחדש שהיא מתוק מדבש. וכן מצינו ש"דבש" בגמטריא "אשה" לכבוד האשה גדולה 

אסתר המלכה. גם "מיני מתיקה" בגמטריא "אסתר" עם ד' אותיות.

רמז לחיי האדם 	
בפירושו על המגילה, כתב הרמ"א )מחיר יין( שיש רמז לחיים של האדם בדברי המגילה, ואעתיק מקצת 
דבריו: אחשורוש הוא רמז להאדם – "אח" ומחובר לגוף, ו"ראש" ומלך בו. לאחר ג' שנים שבא המלך 
קצת לכלל דעת, "עשה משתה לכל שריו ועבדיו" )שהם אברי הגוף( כלומר שהוא נמשך אחר תענוגי העולם 
ומשתף בהנאתו כל אבריו העושים רצונו כשרים ועבדים. וכשהוא מתרגל בזה, "גם ושתי המלכה", כלומר 
חומריות גופו, "עשתה משתה נשים", שהחומריות עושה כבר כרצונה ואינו שליט עליה עוד. וכשבא "יום 
השביעי", יום שבת קודש, ורוצה לקדש עצמו ולקיים מצות עונג שבת בקדושה, אומר "להביא את ושתי 
בכתר מלכות" – לקדש את החומריות. "ותמאן המלכה", שאיננו מסוגל עוד לזה. והעצה לזה, "אם על 
המלך" – האדם – "טוב", ורוצה לשוב, צריך להחליט ש"מלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה" ואין 

הוא נמשל ע"י חומריותו אלא ע"י שכלו, ע"ש באריכות.

	One Pure Corner
Haman had quite a bit of honor in his good times. Even the Jews bowed before him. Yet 
one Jew wouldn’t budge; Mordechai wouldn’t even make the smallest gesture to honor him. 
Because of this, Haman plotted to kill all the Jews, young and old, men, women and children. 
What was it that bothered him so much? The answer is that even Haman knew that if there 
was one “pure corner” in Klal Yisroel, if there was even one Yid who held strong to Hashem 
and didn’t deviate even a little, he was as good as gone. His plans would never work. And so it 
happened, that one pure Yid foiled his plans and saved the entire Klal Yisroel. (As heard from 
R’ Aharon Uhr)

	No Middle Ground
The Gemara (Megila 7b) says that a man is obligated to drink on Purim until he “does not 
know” the difference between Arur Haman and Baruch Mordechai. The Sefer Darchei 
Hashleimus explains that there were those who wanted to make a treaty between Mordechai 
and Haman. They claimed that while Haman was bad, Mordechai was being overzealous in 
his opposition and there should be a middle ground. Therefore, they went to Achashverosh’s 
party to show they were not so “fanatical.” Our mitzvah on Purim is to negate this fallacy: 

יש לעיין

Yossi was travelling to Albany for a business trip when he ran into a snowstorm. Traffic ground to a halt 
and Yossi found himself far from his destination as nightfall came. He decided to try to find a place to 
spend the night. After searching for a hotel for quite a bit of time with little progress, he drove into a gas 
station to ask for advice. The attendant told Yossi that the closest hotel was many miles away, but he could 
try the local old-age home to see if they had any extra rooms. With little alternative, Yossi walked into the 
old-age home and asked if there was an extra room. The manager looked through the records and told 
him that there weren’t any empty rooms but just that afternoon, one of the residents had passed away and 
his bed was now vacant. Realizing that the alternative would be sleeping in his car for the night, Yossi 
reluctantly agreed. 

A few minutes after Yossi settled into his room, the manager came to begin removing the deceased res-
ident’s belongings. To his surprise, Yossi noticed that the belongings were marked with the name David 
Schwartz. “What’s a Jew doing in this non-Jewish facility?” he wondered. When he asked the manager 
where David would be interred, he was informed that the body would be buried in the cemetery down 
the road, along with other deceased residents. Early the next morning, Yossi walked down the road to 
visit the cemetery and his worst suspicions were confirmed – the cemetery was certainly not Jewish. Yossi 
walked back to the office asked to speak with the manager. “David was Jewish,” he said to the manager, 
“and he deserves to be buried in a Jewish cemetery.” After much discussion, the manager agreed to release 
the body. Yossi wasn’t sure what to do next, so he loaded the body into his car and headed back home to 
Washington Heights.

When he got home, he contacted the Chevrah Kadisha and told them the story. They were very sympa-
thetic to the situation and told Yossi that they had a plot of land with ten burial spots set aside for situa-
tions of meis mitzvah (people with no one to look after their needs). Yossi brought over the body and the 
Chevrah Kadisha began to take care of the kevurah. The head of the group took one look at the face of the 
deceased and his face turned white. The other members turned to him with alarm and asked him what 
had happened. He told them the following story. 

“Many years ago, an elderly man moved into town. He was single, with no family, and quickly became 
part of the community. After a while, he approached me and inquired what happens to those who pass 
away without relatives. Who takes care of them? I told him that when presented with such cases, we are 
forced to start a collection and raise the necessary funds. He didn’t like that arrangement and offered to 
start a fund to take care of those abandoned souls. He generously donated enough money to purchase 
a plot of land to be available when needed. Do you know who that man was? None other than the man 
lying in front of us, David Schwartz. His own good deed many years ago is here today to take care of him.”

Chazal teach us that Haman tested out the tree which was intended to hang Mordechai to see if it was a 
good fit. As we know, the tree ended up being used to hang Haman. Thus it turns out that he was really 
testing the tree for himself. His bad deed came back to haunt him. If this is true for evil intentions, all the 
more so for good deeds. Hashem takes stock of our good deeds and watches over them for when we need 
them ourselves. (Otzros Hatorah Purim pg. 312)
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forgotten as well, he should 
still do so until Rosh Chodesh 
Nissan (Kovetz Halachos pg. 52).

	Maaser Money
As a general rule, obligatory 
mitzvos may not be fulfilled 
using money owed as maaser. 
Therefore, the money used for 
Mishloach Manos, Matanos 
L’evyonim, and Machatzis 
Hashekel may not come from 
maaser money (Ba’er Haitaiv 
694:2). Nevertheless, this only 
applies to the money used to 
fulfill the primary mitzvah; 
any extra money – above and 
beyond the minimal obligation 
– may come from maaser (M.B. 
694:3). Some Poskim write that 
this rule applies to the following 
scenario: The halacha is that 
Machatzis Hashekel only has to 
be given for adults; there is no 
obligation to give for children 
under Bar Mitzvah. If, however, 
one decides to give on behalf of 
his children under Bar Mitzvah, 
he must continue to do so (M.B. 
694:5). This extra obligation 
may be fulfilled using maaser 
money (Kovetz Halachos pg. 
53).

	Mitzvah to Sleep
Due to the dangers inherent in 
drinking too much alcohol, the 
Rama (695:2) cites an opinion 
that the mitzvah to drink wine 
on Purim “until one can’t 
differentiate between cursed 
Haman and blessed Mordechai” 
should be fulfilled by drinking 
only an amount of wine that 
is more than one normally 
drinks and then going to sleep. 
The Poskim explain that it is 
unnecessary to drink so much 
wine that it will actually cause 
one to sleep; rather, even a small 
amount of wine that helps one 
feel a bit drowsy is sufficient 
(Kovetz Halachos pg. 214).
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שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה אבל עיקר דינא דקראה על פה לא יצא אינו מטעם דברים שבכתב אי אתה 
רשאי לאומרן בעל פה. וכן מבואר בדברי הריטב"א )מובא בחי' הגרי"ז( יומא )כט.( דאף למ"ד דמגילה לא ניתן 
ליכתב היינו רק שאין לה דין כתבי הקדש אבל לכולי עלמא ניתנה ליכתב לקרות בה ולצאת בה ידי חובה דהלא 
קראה על פה לא יצא. ומכיון דאין לה דין כתבי הקדש לא שייך בו הדין דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן 
בע"פ ואפ"ה יש בו דין קרא על פה לא יצא. וא"כ היה אפשר לומר דהא דצריך לקרות המגילה מתוך הכתב אינו 
דין צדדי אלא כך הוא עיקר המצוה לקרות המגילה מתוך הכתב. ולפ"ז י"ל דצריך לקרות דוקא ממגילה מהודרת 

דיש בזה משום הידור מצוה, וצ"ע.

 )המשך(


