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1.Magen Avraham-תרצבסימןאברהםמגן
ושהחיינו. ויכוין בברכת שהחיינו ג"כ על משלוח מנות וסעודת פורים שהם ג"כ מצות [של"ה]

2.Pri Megadim-תרצבסימןאברהםאשלחייםאורחמגדיםפרי
בברכת שהחיינולאביוניםומתנותושהחיינו. עיין מ"א. ויכוין להוציא משלוח מנות

3.Gemara Bava Metzia-בעמודעחדףמציעאבבאמסכתבבליתלמוד
אבל לוקחין את העגלים ושוחטיןדתניא: מגבת פורים - לפורים, מגבת העיר - לאותה העיר, ואין מדקדקין בדבר.

ואוכלים אותן, והמותר יפול לכיס של צדקה. רבי אליעזר אומר: מגבת פורים לפורים, ואין העני רשאי ליקח מהן
רצועה לסנדלו, אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר, דברי רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר. ורבן שמעון בן

גמליאל מיקל.

4.Ritva on Maseches Megilla-אעמודזדףמגילהמסכתהריטב"אחידושי
גרסינן בגמרא דב"מ פרק השוכר את האומנין (ע"ח ב') מגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר ואין העני רשאי
ליקח מהם רצועה לסנדלו, והכי פירושה כל מה שגבו ביום פורים סתם הרי זה כמפורש ואין הגבאין רשאין לחלקו

לעניים ולקנות דבר אחר אלא לצורך סעודות פורים של עניים, וקתני עלה בתוספתא (פ"א ה"ה) ומגבת העיר
ה"ד) שכל הפושט ידו ליטול יתנו לו, לומר שנותנין לכלפירשו בירושלמי (פ"אלאותה העיר ואין מדקדקים בדבר,

שהרי אףזו מדין צדקה גרידתא אלא מדין שמחהשאין נתינהאדם ואין מדקדקין אם הוא עני וראוי ליתן לו,
לגוים ואפילו עשירים, שכיון שאנו נותנים לכל אדם אם לא, ולפיכך נהגו ליתן מעות פוריםלעשירים יש לשלוח מנות

ניתן להם יהא שם איבה, וכדתנ' (גיטין ס"א א') מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, ויש ג"כ בכלל
אין מדקדקין בדבר שאין נותנים להם צורך סעודת פורים בדקדוק וצימצום אלא בהעדפה, וכמו ששנינו בתוספתא
(שם) אין מדקדקין במגבת פורים אלא (שוחטין) [לוקחין] את העגלים לרוב ושוחטין אותם ואוכלין ואם יותר ימכר

ויפול לקופה של צדקה.

5.Tosfos on Bava Metzia-בעמודעחדףמציעאבבאמסכתתוספות
מגבת פורים לפורים - וא"ת דאמרינן בערכין (ד' ו:) מעות של צדקה מותר לשנותן בכל מה שירצה ואפילו באו לידי

גבאי ואפילו אמר מנורה זו לבד"ה מותר לשנותה למצוה אחרת וי"ל דדוקא בפורים אמרינן הכא דאין לשנות ומגבת
העיר לאותה העיר נמי דפורים דוקא.

6.Rambam Hilchos Yom Tov-ופרקטוביוםהלכותרמב"ם
הלכה יז

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח
וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר +דברים ט"ז+ ושמחת בחגך וגו', אף על פי שהשמחה

האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו
כל אחד ואחד כראוי לו.

הלכה יח
כיצד הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו, והאנשים

אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל +דברים
מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתואבלט"ז+ לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האמללים,

ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל אלו נאמר +הושע ט'+ זבחיהם



כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם, ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר +מלאכי ב'+ וזריתי פרש
על פניכם פרש חגיכם.

הלכה יט
אע"פ שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא כך היא הדת, בבקר

משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי ל מדרשות ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין,
והולכין לבתי מדרשות קורין ושונין עד חצי היום, ואחר חצי היום מתפללין תפלת המנחה וחוזרין לבתיהן לאכול

ולשתות שאר היום עד הלילה.
הלכה כ

כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין מ ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות
שמחה, שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות

כ"ח+ תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיךשנאמר +דבריםוהסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל
בשמחה ובטוב לבב (מרב כל) הא למדת שהעבודה בשמחה, ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך

קלות ראש ולא מתוך שכרות.

7.Rambam Hilchos Megilah-בפרקוחנוכהמגילההלכותרמב"ם
הלכה יז

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה
אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר +ישעיהו נ"ז+

להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.

8.Eimek Beracha-פורים)(סעודתברכהעמק
וממו"ר הגאב"ד דבריסק שליט"א שמעתי שאמר הא דנשתנה שמחת פורים מכל שאר השמחות של מועדים דלא

משום דבכל המועדות עיקר מצות שמחהמצינו בשום שמחה דין כזה שיתחייב לבסומי בשתיית יין עד דלא ידע וכו'
וכמבואר ברמב"ם פ"ו מה' יו"ט ה"כ יעו"ש וכןאינו אלא לשמוח בהשם ובשר ויין אינו אלא סיבה לעורר השמחה

הוא במדרש רבה שה"ש פ"א זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו איני יודע אם בו ביום או בו בהקב"ה ת"ל
שהמשתה עצמה היא היא גוף המצוה בלי שוםאבל בפורים כיון דכתיב משתה ושמחה נמצאהגילה ונשמחה בך

וכו'תכליתים של שמחה ועל יסוד זה של מצות משתה תקנו דין זה שחייב לבסומי עד דלא ידע


