
GOING FROM PURIM INTO SHABBAT, THIS YEAR 
Poreis Mapah U’Mekadesh or Not? 
Rabbi Chaim Strauchler 

1. PESACHIM 100 a-b 

ְוָהא ָאַמר ַרב  ׁש ִאיִני ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל ֵאין ֲהָלָכה לֹא ְּכַרִּבי ְיהּוָדה ְולֹא ְּכַרִּבי יֹוֵסי ֶאָּלא ּפֹוֵרס ַמָּפה ּוְמַקּדֵ 
ָּכ� ַמְפִסיִקין ַלַהְבָּדָלה ַמאי ַמְפִסיִקין ָלאו ַלֲעִקיַרת ׁשּוְלַחן   ַּתְחִליָפא ַּבר ַאְבִּדיִמי ָאַמר ְׁשמּוֵאל ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְפִסיִקין ְלִקיּדּוׁש

 ָלא ְלַמָּפה 

Rav Yehuda said that Shmuel said: The halakha is not in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, 
who said that one must interrupt one’s meal by removing the table entirely, nor is it in accordance with 
the opinion of Rabbi Yosei, who ruled that one need not interrupt one’s meal at all. Rather, one must 
spread a cloth over one’s table and recite kiddush, after which he may continue his meal. The Gemara 
asks: Is that so? But didn’t Rav Taḥalifa bar Avdimi say that Shmuel said: Just as one interrupts for 
kiddush, so one interrupts for havdala? People eating a meal on Shabbat until after nightfall must 
interrupt their meal to recite havdala. The Gemara inquires: What is the meaning of the phrase: One 
interrupts? Is it not referring to removing the table? The Gemara answers: No, it is referring to spreading 
a cloth, which is sufficient for havdala as well. 

2. RAMBAM SHABBAT 29:12 

ֵּדׁש ְוגֹוֵמר ְסֻעָּדתֹו ְוַאַחר  ִמי ֶׁשָהָיה אֹוֵכל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָקַדׁש ָעָליו ַהּיֹום ְוהּוא ְּבתֹו� ַהְּסֵעָּדה ּפֹוֵרס ַמָּפה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ּוְמקַ 
ל ְּבַׁשָּבת ְוָיָצא ַהַּׁשָּבת ְוהּוא ְּבתֹו� ְסֻעָּדתֹו ּגֹוֵמר ְסֵעָּדתֹו ְונֹוֵטל ָיָדיו ּוְמָבֵר� ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון  ָּכ� ְמָבֵר� ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ָהָיה אֹוכֵ 

 :ָּיתֹוַעל ַהּכֹוס ְוַאַחר ָּכ� ַמְבִּדיל ָעָליו. ְוִאם ָהָיה ְּבתֹו� ַהְּׁשִתָּיה ּפֹוֵסק ּוַמְבִּדיל ְוַאַחר ָּכ� חֹוֵזר ִלְׁשתִ 

[In a case of] one who was eating on the eve of Shabbat, and the day became sanctified upon him 
(Shabbat began) while he was in the midst of his meal: He should spread a tablecloth over his table, 
make Kiddush, finish his meal and then recite the Grace After the Meal. [And if] he was eating on 
Shabbat, and Shabbat went out while he was in the midst of his meal, he should finish his meal, wash his 
hands and recite the Grace After the Meal over a cup, and then recite Havdalah over it. And if he was in 
the midst of drinking, he should stop, recite Havdalah and then return to his drinking. 

3. ROSH 10:3:1 

והא דתניא בפ'   .פורס מפה ומקדש תניא כוותיה דשמואל ושוין שאין מביאין את השלחן אלא אם כן קידש ואם הביא
מצא נר דלוק ושלחן ערוך כו'. לא קשיא  כל כתבי הקודש דף קיט: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת 

דערוך ומסודר היה במקום אחר כדי להביאו אחר הקידוש. ובימיהם היה להם שולחנות קטנים והיו מסובין על  
ואין טורח והפסק להביא השלחן אחר הקידוש. אבל   המטה וכל אחד שולחנו לפניו כדמוכח בפרק שלשה שאכלו

גדולים וטורח להביאם אחר הקידוש להפסיק כל כך בין קידוש לסעודה נהגו להביא  לדידן שהשולחנות שלנו  
 .ולפרוס מפה ומקדש  השלחן קודם קידוש

4. TESHUVOT MAHARIL 56 

פורים ביום ו' איך מנהיגי' בסעודת פורים. אם אנו אוכלי' סעודה גדולה ומאריכי' על השולחן כשאר ימי  כשחל 
ת ואדם חייב לאכול כשהוא בתאוה. ואם ממתיני' עד הלילה אז עבר זמן  חול אז אנו מקלקלי' סעוד' של שב

הסעודה. ואם תתחייבנו הסעודה מבעוד יום ויגמור בלילה. זה אינו רשאי לכתחלה מפני הקידוש דדווקא דיעבד  
אם משך סעודתו בע"ש עד הלילה פורס מפה ומקדש. ואם תאמר דזה מיקרי דיעבד כיון דאי אפשר בענין אחר  



ה ואם יתפלל ערבית ויעשה קידוש בעוד היום גדול ויתחיל בסעודה מבעוד יום אין נראה לסעודת פורים ביום נדח
כ"א לכבוד שבת. ואם יתחיל בעוד היום גדול ויפסיק ויעשה קידוש ויגמור סעודתו ואז יברך ברכת המזון זה אינו  

  :אלא מפני הסיח הדעת. והפסק התפלה

ואפילו לר"ג   ' מתחילין בהיתר קודם סמוך למנחה דקיימא לן דדברי הכל שריסעודת פורים ביום ו  :תשובה
דפסק כרבי יהודה בע"ש להתחיל. היינו סמוך למנחה אבל קודם ט' שעות אפילו לרבי יודא שרי. כדקתני ושוין  

רו עד אחר  שמתחילין ומעשה בעכו וכו' ור"י היה שם ופירוש במרדכי ושוין שמתחילין קודם ט' שעי' אפילו לא יגמ
 :ט' שעות. דאם לא כן פשיטא וצריך ליישב מאי רבותא דאגריפוס לפרש ואין להאריך בזה

5. MEIRI KETUBOT 7B 

ואף כאן סעודה הראשונה הנעשית לכבוד חפה ואע״פ שלא התחילו ביום ונותנים טעם בדבר שכל שלשה ימים  
ואבותינו נוהגים בפורים שחל להיות   ואף אנוסרך שמחה ויש בהם מקום לשבע ברכות בסעודה ראשונה שבהם 

ערב שבת שמתחילין בסעודה מבעוד יום עד שיקדש היום ופורסין מפה ומקדשין וגומרין את הסעודה  
ומזכירין בה של פורים מטעם זה שהרי אף חמשה עשר יום נס הוא והדין נותן להזכיר בה של פורים אע״פ  

רבי שבתות וימים טובים וראשי חדשים ומוצאיהם הכל  הא בשאר סעודות שבע  שעבר יום ארבסר בשעת הברכה
הולך כשעת הברכה ואפילו אכל מבעוד יום ושכח ולא בירך ומשחשיכה נזכר מברך כראוי לשעת הברכה וכן  

כתבנוה באחרון של פסחים וכן כתבנו שם שכל שמברך בין השמשות דנין אותו כיום הקדושה ומזכיר מעין המאורע  
 וכן נראה לי ברור: הן בכניסה הן ביציאה  

6. SHULCHAN ARUKH 271:4 

אסור לטעום כלום קודם שיקדש ואפילו מים ואפילו אם התחיל מבעוד יום צריך להפסיק שפורס מפה ומקדש ואם  
היו שותים יין תחלה אינו אומר אלא קידוש בלבד בלא ברכת היין ואח"כ מברך ברכת המוציא ואם אין לו יין ומקדש  

 :מברך המוציא וי"א שאף כשמקדש על היין אינו מברך המוציא על הפת אינו 

7. MAGEN AVRAHAM 271 

 לכסות הפת ואחר כך מגלין אותה כי היכי דתיתי סעודה ביקרא דשבת  .שפורס מפה

8. RAMA 695:2 

וכשחל פורים ביום ששי יעשו הסעודה בשחרית משום כבוד שבת (מנהגים) ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית  
 בידו (ת"ה) הרשות  

When Purim falls out on Friday, they should have the meal in the morning because of honor for the 
Sabbath (Minhagim). And one who wants to [have his meal] every [Purim] in the morning is allowed to 
(T"H).  

9. RABBI AKIVA EIGER 

' לי דמה הקשו תוס' והר"ן. הא יש לחלק דדוקא בק"ש ולולב דהאכילה אינו איסור  ואע"ג דבסימן תרנ"ב. ק 
בעצמותו. אלא מטעם שלא ישכח מלעשות המצוה וטעימה בעלמא מותר ע' מג"א סימן רל"ה ס"ד וסימן תרנ"א  

  משא"כ בקידוש דאפי' טעימה אסור והאכילה בעצמותו האיסור.סעיף ד' מש"ה התחילו בהיתר אין מפסיקים 
  וכמ"ש המג"א כאן סק"ט וסק"י בזה לא מהני התחילו בהיתר. וצ"ע 



10. Rav Eliezar Melamed: Pininei Halacha: Zemanim 16:15 

ומי    כאשר פורים חל בערב שבת, נוהגים לכתחילה להתחיל את הסעודה לפני הצהרים, משום כבוד השבת.
תה לפחות שלוש שעות לפני השקיעה.  שלא הספיק להתחיל את הסעודה לפני הצהרים, ישתדל להתחיל או

ובדיעבד, יכול להתחיל בה עד שקיעת החמה. ומכל מקום, אם התחיל בסעודה סמוך לשבת, ישתדל למעט  
 .באכילתו, כדי שיוכל לאכול בסעודת ליל שבת בתאבון

אין  ויש עוד מנהג, לחבר את סעודת פורים עם סעודת ליל שבת. ויש שנוהגים בו לכתחילה, ויש אומרים ש
וכך הוא המנהג: מתפללים תפילת מנחה לפני הסעודה, ומתחילים בסעודה ביום פורים,   לעשותו אלא בדיעבד.

וכחצי שעה לפני השקיעה מקבלים את השבת בהדלקת נרות השבת, ופורסים מפה על הלחם, ומקדשים על היין  
על ברכת ‘בורא פרי הגפן’. לאחר    קידוש של שבת. וכיוון שכבר ברכו על היין בסעודת פורים, מדלגים בקידוש

הקידוש ממשיכים בסעודה, ואוכלים כביצה פת, ולכל הפחות כזית, לשם סעודת שבת. ובסיום הסעודה אומרים  
בברכת המזון ‘רצה והחליצנו’, ו’על הנסים’ מוסיפים בתוך ‘הרחמן’ שבסוף ברכת המזון. ואחר הסעודה מתפללים  

 .ערבית

11. Rabbi Walter Werzberger Ethics of Responsibility 32 

[Halakha] does not exhaust the meaning of Jewish piety. Halakha merely provides a foundation; it is a 
necessary but not a sufficient condition for the attainment of religious ideals. As R. Soloveitchik put it, 
‘Halakha is not a ceiling but a floor.’ 


