
 

 עבודת המועדים
 יום הפורים

 תפילה לפני פוריםה
הנה תחילת כל דבר בבואנו לקראת יום גדול ונשגב זה של פורים, יום 

ה מעלות וקנינים רוחניים, מלבד ההכנה הנפשית שאפשר להשיג בו הרב

התבוננות במגילת אסתר והניסים "י בהבנת מהות היום, שעיקרה ע

הגדולים שנעשו, תחילת כל דבר יש להקדים את התפילה להקב"ה, 

שנזכה לקבל את השפעות היום, ולהתעלות בו כראוי, וכמו שכתב הג"ר 

 ולהתפלל להקדים יש אלו כל על"ו ()מרבה חיים פורים פ"יחיים ברים זצ"ל 

 מצוותיה לקיים, כראוי האלו הימים את לעשות שנזכה הפורים ימי קודם

, ומרובה טובה גדולה במידה מלעילא הימים השפעת את ולקבל כיאות

 ותקוותם לנצח היית תשועתם, פינו באמרי באמת לכווין שנוכל ובעיקר

 .וגו' לנצח כלמוי ולא יבושו לא קוויך שכל להודיע ודור דור בכל

 על ומתפללים מבקשים כבר היו הדורות וגאוני וצדיקי ישראל גדולי

 ובקשו התפללו וכן, הגעתם קודם זמן הרבה והמועדים החגים הארות

 כהלכתם והזמנים החגים מצוות את לקיים שיזכו ת"השי מלפני רחמים

 ןאכ זכו ולכן, והזמנים החגים הגעת קודם זמן הרבה בתפילתם והקדימו

, קדשו ורצון' ה מצוות לקיים בנפשם היה הדבר כי תפילתם שיתקבלו

 בהכנה הימים באלו ח"לכהפ יעסוק דיליה דרגה לפום חד כל אנו וגם

 להיות משמיא יענה בודאי לו אלה אשר ולאיש ותפילה בתורה דרבה

 ".אלו בימים עלינו המושפע הגדול השפע את לקבל מוכן כלי

 התבוננות בקריאת המגילה
וככל שיותר נתעמק בפרטי נס המגילה, כפי שפירשו המפרשים, נוכל 

לראות כיצד בכל פרט מונחת אהבה עצומה, שהקב"ה משגיח עלינו גם 

בתוך ההסתר, והגם שכלפי חוץ לא ניכר שיש כאן נס, אבל לאחר 

 שמתבוננים אנו בכל מכלול הדברים רואים את אהבתו והשגחתו עלינו. 

להתעורר מחדש לקריאת המגילה, וכפי שכתב ובכל שנה ושנה עלינו 

' ה בחר וחכמים אשר עם נבוני נא שמעו"ביערות דבש )ח"א דרוש ג'( 

 ספר כדורש בעיניכם המגילה קריאת תהי נא אל, העמים מכל בנו

 בו אין אשר ,מצאם אשר התלאות בכל אבותינו קורות וספר זכרונות

 לקרותה אזהרה היתה זה בשביל וכי, דברים וסיפור המעשה הגדת אלא

 מהתועלת רוב אמנם ...ההוא המעשה יודעים כולנו לקל ותודה, פעמיים

 ממנה ללמוד יש גם אף... בו שיש רבות סודות מלבד, ממנו נמשך אשר

 ."בהם וחי יעשה אשר האדם והנהגת למוסר רבים דברים

כת' "אחז"ל "קריאתה  )להגרי"י בורודיאנסקי שליט"א(ובספר "שיח יצחק" 

הלילא", וכדי שהקריאה תהיה כהלל, נדרש להקדים לימודה  זו

לקריאתה כדי לשמוע ולהבין את תוכנה, ולקלוט החידושים שבה, ולשים 

לב למהלך ענינה להבחין בניסים ובהשגחה הפרטית המובלעים בין 

השורות שבמגילה ובאמת גדולי המוסר חינכו לשמוע את הישנות 

לראשונה, ועי"ז ראו נפלאות כחדשות וכאילו שומעים אותם עתה 

 בפשוטות וידועות".

יעזרנו ה' להתעורר כראוי להתבוננות בפסוקי המגילה ובניסיה, וכת' 

בספרים שזמן קריאת המגילה היא שעת רחמים מופלאה, ומסתברים 

הדברים שאז מתעוררת מחדש בפועל כל אותה אהבה עצומה בינינו 

 המתעוררת באותו זמן.להקב"ה, ויעזרנו ה' לקבל את כל ההשפעות 

 משלוח מנות ומתנות לאביונים
ומשמחה זו של אהבת ה' המתעוררת בנס הפורים, יכולים אנו להגיע גם 

לשאר מצוות היום של משלוח מנות ומתנות לאביונים, שכתב בקונטרס 

נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים זצ"ל )עמ' מג( "... וע"פ הדברים יש 

לרעהו בפורים, שלא מצינו מצוה וחיוב  לבאר ענין משלוח מנות איש

כזה בשאר ימים טובים. ע"פ מה שאמר הרה"ק ר"ד מלעלוב זצ"ל 

לאחד שביקש ממנו עצה ליראת שמים, והשיבו שעצה ליראת שמים 

אינו יודע רק צריך לעבוד על כך ביגיעה פשוטה, אך לאהבת ה' יש לו 

עבודת היום וכיון ש עצה, אהבת ישראל, שמסוגלת להביא לאהבת ה'.

בפורים היא להגיע לקימו וקבלו ברצון מתוך אהבת ה' בדרגה עליונה, 

ע"כ מצותו במשלוח מנות איש לרעהו שענינו להרבות האהבה 

 והידידות בין יהודים".

 וביאור הדברים הוא, כמש"כ רבנו יונה )שערי תשובה א, לא( "ויאמר

 שמבקש מי - ופירוש. יתגלע תושיה בכל נפרד יבקש לתאוה( יח משלי)

 אוהב ממנו ירחקו כי ועמית, חבר מכל נפרד ורצונו, תאותו אחר ללכת

 של כרצונו זה של רצונו אין חלוקות ומדותם אדם בני תאות כי וריע,

זה", והיינו שמצד הגוף והרצונות כל אחד שונה מחברו, אבל ע"י שיש 

ש לכולם מטרה אחת של עבודת ה', באים לאחדות הלבבות ואהבה.  וי
לעורר את תשומת הלב בזמן קיום מצוה זו של משלוח מנות לראות 

במה אפשר לשמח את השני )ולא רק להרשים במה שאני עשיתי(, 

וככלל יש לשים לב בכל מהלך יום הפורים, שלא לשכוח את עיקר הענין 

מצות הזמן "של בין אדם לחברו, וכפי שכתב בלקט רשימות )עמ' ג( 

איש לרעהו, אבל לפני שנותנים מתנות, צריך  דפורים הוא, משלוח מנות

והיינו שלא די שאנו עושים את מצוות היום  לדעת ולהכיר, שיש רעהו!",

 רק 'לצאת ידי חובה' אלא באמת להתבונן בטובתו של הזולת ולעזור לו.

ויש לסיים בדברים שכתב הג"ר משה שוואב זצ"ל )מערכי לב, עמ' 

ת, שמחה שהיא לשם שמים ההבדל שבין שני סוגי השמחו"רכה( 

ושמחה שאינה לשם שמים, ניתן להבחין בה בעבודה שלאחר פורים. על 

פורים נאמר "קיימו וקבלו היהודים" ודרשו בזה חז"ל )שבת פח.( 

השמחה שהיא לשם שמים, הכוללת בתוכה "קיימו מה שקיבלו כבר". 

את קבלת התורה, תביא במוצאי פורים בהכרח אותה הרגשה של מוצאי 

אבל אם מיד  יום הכיפורים, הרגשה של התחזקות ו"קבלות" חדשות".

לאחר הפורים הוא כבר מתחיל בהכנות ל"בין הזמנים"... הרי שעבודת 

יום הפורים לא הוסיפה בו מאומה בעבודתו, אות הוא כי שמחתו היתה 

 . "נעדרת מיראת שמים

ונזכה יעזרנו ה' לקיים את כל מצוות הפורים מתוך אהבת ה' ושמחה, 

לנצל כל רגע מיום קדוש זה ולהמשיך את שמחתו השפעתו לכל ימות 

 השנה.

 נערך ע"י מחבר קונטרס "עבודת יום הפורים" 
 

 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש
 

 צריך לחזור ולקרוא ונמלך, האםעיר יד"ח בן בן כרך שהוציא 
האם בן כרך ד.  .האם אזלינן בתר דעתו בשעת עקירת מקומוג.  .בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעירב.  בעיירות וכרכים. קריאת המגילה חובתא. 

מי שיצא ידי חובה על ידו, האם צריך לחזור ו. נמצאו למפרע ברכותיו לבטלה. האם זור לעירו, נמלך לחה.  .יכול להוציא בן עיר יד"ח קריאת המגילה
  .ולשמוע על ידי אחר

  בעיירות וכרכים קריאת המגילה א. חובת
י' אינן ביום י"ד באדר קוראים את המגילה בעיירות גדולות. אמנם כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, אפ

  . זהבהפרטים  בנושא כליווועיי"ש . )סי' תרפח( שו"עובט )ב.(במגילה כמבואר . קורין בט"ומוקפין עכשיו 
 בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעירב. 

בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אם עתיד לחזור למקומו קורא כמקומו ואם לאו קורא  )יט.( במגילה והנה שנינו
 י"ד קורא עמהם. אבל אין עתיד לחזור בליל ,י"ד לא שנו אלא שעתיד לחזור בליל רבאאמר  )שם( בגמ'עמהם. ואמרו 

וכמו שמועיל לבן כרך להיות כבן עיר כשעמד שם ליל י"ד ומקצת  .דרבא קאי אכולה מתניתין סי' ג(פ"ב ) רא"שה ופירש
הלך לכרך ועמד שם מקצת כמו כן מועיל לבן עיר ש ,היום שהוא זמן קריאתם של בני העיר וחלה עליו חובת קריאתן

יום י"ד כיון שבזמן חיוב קריאת בני מקומו אינו עמהם נסתלקה מעליו חובת קריאת אנשי מקומו ונכלל עם בני הכרך 
כיון שהוא בכרך בזמן קריאת בני עירו ונסתלקה מעליו חובת  ,להתחייב בזמן קריאתם וקרינן ביה מוקף בן יומו

כהרא"ש.  (סע' ה )סי' תרפח שו"עהט כן פסקו ., ע"כחזור לעירו יקרא ביום ט"ואם י ואף ,מקומו הקוראים ביום י"ד
 , עיי"ש[.אבן כרך שהלך לעיררק דרבא קאי שם שפירש  רש"יכ דלא]

 דעתו בשעת עקירת מקומוהאם אזלינן בתר ג. 
עד שיאיר  שאם דעתו היתה אז להשאר שם ,דעתו בעת נסיעתובקביעת מקומו תלויה ש ארובשמ( שם) ברא"שעיין ו

אם עשה כן באמצע דאפילו ( שם)  ברא"שמבואר עוד ו .)סי' תרפח ס"ק יב(המ"ב ו )ס"ק ו( הט"ז ו. וכן פסקהיום קבע מקומו
דהכל תלוי )שם(  הרמב"ן והר"ןדעת אולם  .)שם ד"ה בן עיר( הביאור הלכה. וכן פסק מועיל לקבוע מקומו י"ד ליל

שיש לחוש לשיטה זו. וכן שכתב תרפח( סי' ) במטה יהודה. ועיין את הכוכבים[]דהיינו לפני צ ליל י"דתחלת בכוונתו ב
  .דהכל תלוי בדעתו בתחלת ליל י"ד )סי' קנא וסי' קנב ס"ק ו( החזו"אפסק 

אבל אם חזר  ,מחויב לקרוא כדין המקום שהלך לשם היה שם בתחלת היוםלמעשה דוקא אם ד (שם)בט"ז ועי' עוד 
פליג  )סי' קנא וסי' קנב ס"ק ה( החזו"א  אולם. )ס"ק יב(המ"ב  . וכן פסקשםיל מה שחשב להיות למקומו קודם היום לא מוע

 קובעת ועל כן אף אם נמלך לא משתנה דינו. חלת הלילה לישאר שם עד שיאיר היוםדדעתו בת וס"ל על זה
 האם בן כרך יכול להוציא בן עיר יד"ח קריאת המגילה . ד

 המגילה יעויין תולענין קריאכל מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא רבים יד"ח. ד עי' א(סי' תקפט ס) שו"עב פסקוהנה 
בן עיר אינו מוציא בן כרך ידי חובתו, כיון שאינו שמבואר ד)יבמות יד. ד"ה כי(  בתוס'המובא  )מגילה פ"ב ה"ג( בירושלמי

 ."ד שהיא זמן קריאתהדהכל יוצאין בימחויב בדבר, מאידך בן כרך מוציא את בן עיר יד"ח משום 
דאמרו "זמנו של זה לא כזמנו של זה" מבואר דש"ס דילן חולק )מגילה ב:(  שבבבלישנקט )סי' תרפח אות א(  פר"חבעיין ו

דיעבד אם בן בכתב שדחה הבנה זו בבלי ו)שם מ"ז ס"ק ב(  הפמ"גאבל  .על הירושלמי דבן כרך אינו יכול להוציא בן עיר
וכן פסק  ,יט. ד"ה כלל( שם) מהמאירימוכח  וכן .דיעבדבד הוא זמן לבן כרך "וטעמו משום שי ,אד יצ"בי "דכרך קרא לבן י

 .בגליון ו'[ עוד ]ועי' (.ומשמע שמצדד להקל) הפמ"ג הביא דבריהביא דברי הפר"ח, ושוב )סי' תרפח ס"ק ח(  ובמ"ב .)ס"ק י( הגר"א
עד שיאיר היום שבאופן  שארידעתו להו ,צא בכרך בליל ט"ובבן עיר הנמאו  ,י"דליל בבן כרך הנמצא בעיר ביש לדון ו

 ט"ז והמ"ב הנ"לדלדעת ה ,לחזור למקומו נמלך )קודם שהאיר היום(בסוף אלא ש ,והוציא רבים יד"ח ,זה מתחייב שם
 ,שברכותיו היו לבטלה מילתא למפרע התגליהאם נימא ש ,המקום שחשב להיות שםבאותו  פקע ממנו חובת הקריאה

בעוד נודע להם מ ואם ,לא יצאו יד"ח אלו שיצאו על ידי קריאתוו חיובא בשעת קריאהשלא היה בר יתגלה  וכמו כן
 .ן לית לן בהיוכיון שבאותו שעה נהג כד או דלמא בתר שעת הקריאה אזלינן צריכים לחזור ולשמוע לילה

 נמצאו למפרע ברכותיו לבטלההאם לחזור לעירו,  ךנמלה. 
בן ש איך קבעו חז"ליש לתמוה  הנ"ל דרכו של הט"ז והמ"ב כתב שעל וסי' קנב ס"ק ה( ד"ה ומש"כ נאי' קס)ס א"חזוה ובאמת

אם ו שיאיר היום,שישהה שם עד הוא בתנאי חיובו והרי  ,יקרא המגילה בברכה בלילהכרך הנמצא בעיר בליל י"ד 
ומבואר . לבטלה, עיי"שרא בלילה הקריאה שקברכותיו שבירך על  ונמצא אור הבוקר לכרך קודם יחזור לבסוףימלך ו

 . ו לבטלה למפרעיתווברכ מדבריו שאם התחרט לאחר מכן נמצא קריאתו שלא כדין
אין מחייבים  ,ואח"כ נמלך ולא אכל ,רךיהנוטל ידיו לאכילה ובשנקט ד )חולין קו:( הריטב"אאולם יש לדון בזה לפי 

דעליה הוא מברך וההיא שעתא  ,גמרה לה ברכת הנטילה מכיון שנטל ידיוד ,ברכתו לבטלה אאותו לאכול כדי שלא תה
דאין לחוש משום  ה"ה בנ"ד 'לכאוו .)סי' כה ס"ק ח( והחזו"א )סי' קנח אות א( "תהשעוכדבריו פסקו  , ע"כ.דעתו היה לאכול

 אלא דיש לדחות דהתם אין הנטילה מתבטלת למפרע משא"כ הכא שהמצוה נעקרת לגמרי. ברכה לבטלה.
שכתב דמי שהפריש תרומה ובירך על  )סי' מח( בהלכות קטנותמצינו  לבאר דברי הריטב"א מ"מ ימא הכיאלא שאף אם נ

אח"כ ו ,ההפרשה, מ"מ רשאי להשאל עליה, דאין בכה"ג משום ברכה לבטלה מאחר שחל שם תרומה עליה לפי שעה
 .אין ברכותיו לבטלהמפרע שעוקר מצותו ל"ל חילוק הנ"ל אלא אף במקום סמבואר דלא הוי כמו שנשרפה, ע"כ. ו

. שאל עליהםישיוכל להה ציוונו להפריש אותם ע"ד זה כככי אין כאן ברכה לבטלה כתב דש )יו"ד סי' שכ( בחת"ס ויעויין
ונושא כליו  )יו"ד סי' שכ"ג סעי' א( הרמ"אוכן משמע מסתימת  אות כט(. 023)ח"ו עמ'  ובשד"ח ()או"ח סי' קלז א"במהריוכ"כ 

על המגילה היה מחויב בירך שכיון שבשעה לחזור לעירו י"ל ד ךאף כשנמל זכה לבטלה בכה"ג. ולפי"דליכא משום בר
שהרי בנ"ד גם משמע שחז"ל נתנו  ,ליכא משום ברכה לבטלה )ודומה להא דתרומה שהתורה נתנה רשות להשאל עליה

  להתחרט ולחזור לביתו ולא חששו לברכה לבטלה(.
וכן הוא . סי' שכג()יו"ד בג' מהרש"א סק דבכה"ג הברכה על הפרשה היא לבטלה. וכן פסק שפ )סי' קל( בחו"יאלא דיעוין 

. ]ואע"פ שנקט שאם נמלך ברכתו על המגילה הוי לבטלה וכן נראה מהחזו"א הנ"ל .)ח"ג ססי' נו( בדברי מלכיאל
ק בין ברכת השבח )דבזה מבואר דלא חשיב ברכה לבטלה בכה"ג ע"כ צריך לחל סי' סג ס"ק כג() אה"עגופא ב חזו"אבש

  .הנ"ל ולפי"ז נ"ד תלוי במח' מיירי שם( לבין ברכות המצות[. 
 רמנע מלחזוהיולשגורם ברכה לבטלה אין עליו לחוש ושמ"מ רשאי להתחרט י"ל בזה נימא כהמחמירים אם ומ"מ אף 

יב לקדש במקום השני שהנמלך מלאכול במקום שקידש חי )סי' רעג סע' ג( שו"עב. שהרי מצינו אי טעמארו מהילע
דקידוש במקום סעודה בעינן. ומשמע מדבריו ומסתימת הפוסקים שניתן להתחרט אע"פ שגורם שהקידוש הראשון 

' ועימוכח דלא כדבריו, עיי"ש. ונושא כליו מהשו"ע ועמד בזה ונדחק ליישב, באמת ש )פסחים קא. ד"ה זימנין(בצל"ח  'ועי]. יהיה לבטלה
ולכאורה צ"ע מאי שנא מהשואל על תרומותיו  ,באופן זה שו לברכה לבטלהמוכח שלא חשו[. ם()פסחים ש בשפת אמת עוד

כן חיי' על  מבטל תרומתו בידים ועל שחשיבלדעת הסוברים שנמצאו ברכותיו לבטלה. וע"כ לחלק דשאני התם 
 ]ועי' בגליונות כ"א וקפ"א[. ועל כן קיל טפי, ועיין. בנ"ד שממילא מצותו מתבטלת למפרע על ידי שנמלך,משא"כ  הברכה,

 לחזור ולשמוע על ידי אחרך צריהאם  ,ידי חובה על ידו מי שיצאו. 
אלו האם  ,לחזור למקומו ךיד"ח ונמלבאופן שקרא להוציא את הרבים  לברר הספק השני הנ"ל דהיינוש אכתי יאלא ד

  .מצות המשמיע נעקרת למפרע נמצאש נימא שצריכים לחזור ולשמוע כיון או ו יצאו ידי חובתםתששמעו מקריא
א נעקרה תשהאע"פ ש ים ידי חובתםיה להיות בר חיובא להוציא את הרבי"ל דכל שבאותה שעה מחויב הולכאורה 

 . האלו ששמעו ממנו יצאו יד"ח מצותו למפרע מ"מ
כ. וכתב "יעתן, עדאין המברך מוציא אחרים אא"כ יאכל וישתה עמהם ואז יוצאים בשמ)סי' ריג סע' ב(  בשו"עמצינו וכן 

משמע שאם אינו אוכל ושותה עמהם אפילו בדיעבד לא יצא בשמיעתו, דהא הוה ליה ברכתו לבטלה, ד )ס"ק ז( המ"א
דה"ה  )סי' קסז מ"ז ס"ק ח( פמ"גה ויצאו האחרים יד"ח. וביארמ"מ אם הפסיק בין הברכה לאכילה בשוגג לא הוי הפסק 

ה לברך תדדעתו הי , כיוןלכתחילה שפיר הוה, ולא עבר על תקנת חז"לאם המברך הזיד והפסיק, מ"מ כיון שברכתו 
מבואר דכל שכוונת המברך היתה ו .)סי' ריג( הרע"אוליהנות גם כן אלא שאח"כ הפסיק, יצאו אחרים בברכתו. וכן נקט 

)סי'  מ"בה סקוכן פ ליהנות אין זה נחשב כעבירה על דברי חז"ל, וע"כ תוקף הברכה קיים ויוצאים אחרים ידי חובתם.
בנ"ד לא חשיב ששנשאר בצ"ע. ומ"מ י"ל )סי' קסז ס"ק מג(  עיי"ש אם היה מזידאולם  ,הפסיק בשוגג או נאנסאם  כן כת'אלא דעיי"ש ש] .ריג ס"ק טו(

  .[, ועייןבכה"ג וחזור לעירילא שחז"ל לא אסרו עליו הרי וירך וקרא כדין, שב הכאמשא"כ  ,פסיק בין הברכה לאכילה בזדוןשההתם  דשאני ,מזיד
 )שם מ"ז ס"ק ו( בפמ"ג יעויין]ובר מן דין עו קיום מצותו. יקהפהמגילה שחכמים לא  לענין קריאתולפי"ז אפשר לומר דה"ה 

)סי'  החזו"אש אלא ,לילה אלא שעתה נפטר מקריאת היוםאין נמצא פטור למפרע מקריאת הכשנמלך אף  זשלפי דעת הט" שמשמע

 בלילה ומוקף ביום[. שלא מצינו שיהיה אדם פרוזמשום צד זה  דחה (סד"ה והל"מ קנב ס"ק ה
 -מסקנא דדינא-

את ודעתו היתה להישאר שם עד שיאיר היום ועל כן בירך על קרי )או להיפך( העולה לדינא שבן כרך שהלך לעיר
ב פקע ממנו חובת אע"פ שלדעת המ" ,אם שוב נמלך לחזור לעירו קודם שיאיר היום המגילה והוציא רבים ידי חובתם,

אלו  תיו לבטלה. וכמו כןוו ברכילחזור למקומו כדי למנוע שלא יהמ להימנעאין עליו מכל מקום , קריאת המגילה
 צריכים לחזור ולשמוע קריאת המגילה.  םאינותו יצאו ידי חובה אקרי ששמעו

 פורים  | ה'תשע''ה –גליון רי"ד | פר' תצוה וכי תשא 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

 

 פוריםלות ילכות מצוה
 

 - פרשת זכור -
 א. קריאת פרשת זכור

ותה מן התורה. ויש אומרים שיש קורין פרשת זכור. ומצשבת שלפני פורים 
]שו"ע )ססי' תרפה( ומ"ב )ס"ק טז ויז. ועי' מש"כ  ה בעשרה מתוך ספר תורה כשר.ותרלק

. וצריכים השומעים לכוון לצאת ידי חובה וכן הקורא להוציאם "ג[.גליון נבזה ב
עי' בשבט ]לתורה.  ן אף בברכות העולהויש לכולכתחלה . ו]מ"ב )סי' תרפה ס"ק יד([

 .[)ח"ב סי' פז( שובות והנהגותתבו הלוי )ח"י סי' קז(
   לא שמע כמה מיליםב. 

זכירת עמלק יצא.  כל ששמע עיקר ענין ,פסיד כמה תיבותהשומע פרשת זכור וה
]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש מועדים אות ב(. ודעת הגרפ"צ זצ"ל )מקראי קדש פורים סי'ז( שצריך 

 .[לשמוע מילה מילה
 ר התורה לאחר הקריאהפג. מצאו פסול בס

תברר שהיה גם בשעת קריאת פרשת וה אם מצאו לאחר זמן פסול בספר תורה
הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש שם אות ד( ותשובות והנהגות ]. לשמוע אין צריכים לחזור ,זכור

 . [)ח"ג סי' רכ ד"ה חולה(
   מי שאינו יכול לבוא לבית הכנסת. ד

וא לשמוע קריאת פרשת זכור יזהר לקרותה בעצמו בנגינתה מי שאינו יכול לב
]רמ"א )ססי'  מתוך חומש. ועל כל פנים . ויהדר לקרותה מתוך ספר.ובטעמיה

  .[גליון נ"גבו בתשובות והנהגות )ח"ג סי' רכא( ועי' עודבנין שלמה )סי' נד(. ו תרפה(, מ"ב )ס"ק יח(
 האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור . ה

ויש  [.ועוד( בנין ציון )ח"ב סי' ח] ים שנשים חייבות לשמוע פרשת זכור.יש אומר
מ"ב בסי' מסתימת ה וכן משמע. כה"ח )אות ל(, (מצוה תרגהחינוך )] פטורות.שאומרים 

ברוב הקהילות שבאות לשמוע פר' בזמנינו ולמעשה נתפשט המנהג . [תרפ"ה
כת'  תורת חסד )סי' לז((. ובש פמ"א אות חאשרי האי) זצ"להגריש"א ו )ח"ט סי' סח("י מנח] זכור.

 אינן באות לשמוע. ועי' בגליון צ"ג[.ששהמנהג שנשים 
 

 - ענית אסתרת -
 תענית אסתרא. 

)סי' ]שו"ע  בשבת, מקדימין ליום חמישי. 'ואם חל פורים בא מתענים בי"ג באדר

  .[תרפו סע' ב(
 רחיצה בחמיןב. 

אבל רחיצה בחמין ושאר חומרות  ,ה ושתיהאלא באכיל האסור התענית זו אינ
ט( -שעה"צ )סי' תקנ אותיות חעי' ב] .ות בתענית זונוהג ןשיש נוהגים בשאר תעניות אינ

 [.ומשמע שמחמירים רק בשאר התענית ולא בתענית אסתר וביאור הלכה )רסי' תקנא(
 רחיצת הפהג. 

ו ופיו במקום צער יש להתיר ויזהר לכפוף ראשאין לרחוץ הפה גם בתענית זו. ו
 ]מ"ב )סי' תקסז ס"ק יא( וכ"כ בשרגא המאיר )ח"ח סי' עז אות ב([. למטה שלא יבוא לידי בליעה.

 מעוברות ומניקותד. 

 פטורותש )סי' תקנד סע' ה(השו"ע דעת מעוברות ומניקות: לענין שאר צומות 
 נהגו להחמירש)רסי' תקנ(  הרמ"א מיהו דעת ,ויה"כ( ט' באבל)פרט  מלהתענות

פטורות שאף לפי הרמ"א יש אומרים  ולענין תענית אסתר. ן מצטערותאם אינ
 ]א"ר )שם(ת. ומצטער ןויש מחמירים אם אינ)שם([.  "י]ישע .אף אם אינן מצטערות

ולמעשה בזמנינו שהנשים חלשות אין עליהן לצום.  .[אות ג( סי' תקנדועי' בשעה"צ )
י' במהרש"ם )דעת תורה שם( ובכה"ח )אות וע מנהג.ה הכל לפיש כת'שובשה"צ  ]עי' במ"ב )ס"ק ד(

עקיבה  ועי' בשו"ת .רצב( כת' שבדורנו יש להקל-י' רצאכא( שפסקו להקל. ובדברי יציב )ח"ב ס
ולשאר נשים זולת  .יוה"כבבשם החת"ס להקל למעוברות ומניקות זולת סי' קעד( שולזינגר )יוסף 

 הגרשז"א זצ"ל[.בשם  (61)מועדים פי"ג הגה  בהליכ"ש ועי'. תב"א ויה"כ

 חולה שאין בו סכנהה. 
 .שונה הלכות )אות ו([ו"צ )סי' תרצב אות כט( הע]ש. חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענות

 חש בראשו ומצטער הרבה מחמת זהו. 
]עי' ברמ"א )סי' תרפו סע' ב(  חש בראשו ומצטער הרבה מחמת זה פטור מהתענית.

 [.ות יז(. ועי' בכה"ח )שם אומ"ב )סי' תע ס"ק ב(
 מי שהצום משפיע עליו שיצטער למחרת בפוריםז. 

יצטער ביום הפורים פטור ת חולשה וכדומה ישפיע עליו הצום ומי שמחמ
 .[(ד"ה ועי' שו"ת ]מהרש"ם )דעת תורה שם סע' ב. מהתענית

 פדיון הבן וחתן בשבעת ימי המשתה בעלי ברית,ח. 
המנהג להקל שלא  ,מי המשתהי בז' וכלה פדיון הבן וכן חתןבעלי בעלי ברית ו

הגריש"א זצ"ל )הליכות וכן פסקו )סי' תרפו אות טז( עי' בשעה"צ ]יצומו בתענית אסתר. 
ו"כ הביא בשם החזו"א שאין לח והגרנ"ק שליט"א )חוט שני שבת ח"ב עמ' שיב( .והנהגות עמ' ד(

. ועי' הגרי"ק זצ"ל לד( בשם  בארחות רבנו )ח"ג עמ' הוא. וכן תענית אסתר בימי הז"ב להתענות
 .[בשעה"צ )סי' תרפו אות טז(

 לברית מילה דין הקרואיםט. 
בתענית אסתר שנדחה נחלקו הפוסקים האם שאר הקרואים רשאים לאכול 

]חיי"א  .אסורלולמעשה המנהג ]מ"ב )סי' תרפו ס"ק ז( והביא שהמיקל יש על מי לסמוך[.  בסעודה.

 .ומבית לוי )חט"ו עמ' יח([ , כה"ח )אות כז()כלל קנה אות ג(, קשו"ע )סי' קמא אות ג(
 

  - קריאת המגילה -
 

 דיני בן כרך ובן עיר
  בעיירות וכרכים קריאת המגילה א. חובת

ביום י"ד באדר קוראים את המגילה בעיירות גדולות וכרכים שאינם מוקפים 
חומה מימות יהושע בן נון. אמנם כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, 

הכפרים הנראים עם הכרכים המוקפים, וי' אינן מוקפין עכשיו קורין בט"ו. אפ
אפי' אינם סמוכים קוראים בט"ו, וכן הדין בסמוכים אפי' אינם נראים עמהם 

ועי' במ"ב  .ג( -שו"ע )סי' תרפח סע' א ]יותר ממיל.  מהכרך ובלבד שלא יהיו רחוקים
 .  [)שם( הפרטים בזה

 עיירות המסופקותב. 
 או האם סמוכות להםת המסופקות אם הם מוקפות מימות יהושע בן נון עיירו

נחלקו הראשונים מתי זמנם לקריאת המגילה. יש אומרים שקוראים ביום , וכו'
 י"ד בלבד, שהולכים בהן אחר רוב עיירות שרובן אינן מוקפות מימות יהושע.

על  ם"ו ומברכי. ויש אומרים שקורין ביום י"ד ובט[ר"ן )מגילה ב. ד"ה ולענין(]

רמב"ם )מגילה פ"א ]קריאתה בי"ד בלבד הואיל והיא זמן קריאתה לרוב העולם. 
אולם הגר"א )שם( פסק כהר"ן. שו"ע )סי' תרפח סע' ד( ]והעיקר כדעה האחרונה.  [.הי"א(

  [.לקולא הגר"א עכ"פ מצרפינן דעתש)אות ט(  ה"צומבואר בשע
 עיירות המסופקותהם מג. 

בטבריה, יפו, צפת, עכו, חיפה, לוד, באר שבע, בית שאן,  ין הספקות נוהגדו
חברון, שכם ועזה. ויש אומרים שגם באשדוד, אשקלון, גוש חלב, רמלה ופראג 

]עי' בזה  .בדמשק, צור ובגדדדין הספקות נוהג ובחו"ל  נוהגים דיני הספיקות.
וינהג כל  [.ועוד ות יז(במנח"י )ח"ח סי' סא(, בקובץ תשובות )ח"א סי' סח( בכה"ח )סי' תרפח א

 .הוראת רבותיוג והלפי המנאחד 
 תוהאם יצא ידי חוב קרא בי"ד בכרך המוקף חומהד. 

ומכל מקום הקורא . [מ"ב )סי' תרפח ס"ק יא(]. קרא ביום י"ד יצא בדיעבדבן כרך ש
צריך לחזור  ביום י"ד מחמת ספק שמא המקום אינו מוקף חומה וכדומה

 .]חזו"א )או"ח סי' קנג ס"ק ב ד"ב בדין([. מתחלה בעו חכמיםקכך  ולקרוא ביום ט"ו כי
 האם בן כרך יכול להוציא בן עיר יד"ח קריאת המגילה . ה

פר"ח ] .מי שדינו לקרוא בט"ו אינו יכול לקרוא ולפטור לבני י"ד בי"ד וכן להפך
 פמ"ג] .דיעבדבד יצא "בי "דשאם בן כרך קרא לבן י ויש אומרים .[)סי' תרפח אות א(

 .בגליון ו'[ עוד שם(. ועי')עי' בשעה"צ שתי הדעות  וס"ק ח( הביא ובמ"ב ) .ועוד הגר"א )ס"ק י( ,)שם מ"ז ס"ק ב(
  ךרעיר שהלך לכו. בן 

 דעתו בעת נסיעתוה תאם היש ("ק יבס ח)סי' תרפדעת המ"ב  :בן עיר שהלך לכרך
כב שם איר היום אף שלבסוף רואה שהוא מוכרח להתעישלפני לחזור למקומו 

אבל אם בעת  .וקורא ביום י"ד בהיותו בכרך "מוקף"יום ט"ו מ"מ אינו נקרא ב
ט"ו חל עליו שם  שיאיר יוםנסיעתו לא היה בדעתו לחזור מן הכרך אלא לאחר 

ו קורא שם אם לא ואפילו אם אח"כ חזר לעירו ביום ט" ,מוקף וקורא ביום ט"ו
אבל אם חזר יאיר היום, ש םאם לא נמלך לחזור קוד וכ"ז קרא מתחלה בכרך.

 .בעת קריאת העיר כרךקודם היום לא מועיל מה שחשב מתחלה להיות ב עירול
 ,לקבוע מקומוכוונתו בעת נסיעתו  שלא מועיל (וס"ק  סי' קנב)החזו"א אולם דעת 

להיות במקום ההוא  ]א'[אלא צריך שתי תנאים להתחייב באותו מקום 
נה מתחלת הלילה להישאר עד אור כוו ]ב'[ .(צאת הכוכבים)מתחלת הלילה 

אף אם לבסוף חזר לעירו קודם שיאיר היום חייב לקרוא כדין המקום ו הבוקר.
  דשם.

מי שחיובו תלוי במחלוקת  החזו"א ועל כן שיש לחוש לדעתוהכרעת הפוסקים 
וכמו כן חייב  ,ברכה מאחרהע שישמורצוי  ,זו חייב בקריאה מספק ואינו מברך

 . ([פ"א אות ב]הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק . מר על הניסיםבשאר מצות היום ואו
, ועל כן אף לגמרי דעתו בכניסת היום קובעתש)שם( חזו"א ל ועוד סבירא ליה

)דלא  אם לבסוף חזר לעירו קודם שיאיר היום חייב לקרוא כמו המקום דשם
 .כדעת המ"ב שסובר שאם נמלך וחזר קודם שיאיר היום אינו חייב לקרוא(

 כרך שהלך לעירז. בן 
דעתו בעת נסיעתו ה תאם היש )סי' תרפח ס"ק יב( מ"בכתב ה :בן כרך שהלך לעיר

לבסוף אם אף אינו קורא עמהם  ,י"ד באדר יוםקודם שיאיר לחזור למקומו 
אבל אם לא היה בדעתו בעת  .כמקומו קורא ביום ט"ואלא  ,זרנתעכב ולא ח

חל עליו חובת  ,ום י"ד בבוקרנסיעתו לחזור משם רק לאחר זמן קריאה דהוא בי
 .יום י"דו יום ובא לכרך צריך לקרוא בואף שחזר באות. הקריאה של העיר

ה דעתו להישאר שם ושינה דעתו לחזור לפני שיאיר תשאם הי )מ"ז ס"ק ו(]וכתב הפמ"ג 
שיאיר  אם לא נמלך לחזור קודם וכל זה היום והתעכב שם מחמת אונס פטור[.

כרך קודם היום לא מועיל מה שחשב המו שהוא אבל אם חזר למקוהיום, 
 החזו"א. לענין דעתועי' באות הקודמת  .מתחלה להיות בעיר בעת קריאת העיר

 בן עיר שעקר דירתו והלך לכרךח. 
יש אומרים שמתחייב  ,והלך לכרך )לאחר שקרא בי"ד( בן עיר שעקר דירתו

ים שבאופן זה לא יברך על רמויש או [.(ח ד"ה בן עיר)סי' תרפ ביאור הלכה] .שנית בט"ו
מנח"ש )ח"א סי' כג אות י( והגריש"א זצ"ל )שבות יצחק ] וכן עיקר. .[חזו"א )שם(]הקריאה. 

 .שם עמ' כו( דיש לחוש לשיטה זו[

 היה בעיר בי"ד וחזר לכרך בט"ושכרך בן ט. 
אם חזר בתחלת ש )שם(דעת החזו"א  .בן כרך שהיה בעיר בי"ד וחזר לכרך בט"ו

 .(קודם שיאיר היום השני פעם הכרךיצא מאף אם )חייב בט"ו מתהלילה 
ואפילו אם שוהה בעיר בתחלה יום ט"ו אם דעתו לחזור לכרך קדם שיאיר 

מכל מקום יש ו [.(שם) חזו"א] היום חייב לקרוא בט"ו )אפילו שהוא עדיין בעיר(.
ויש  .[קס(ח"י סי' נד( ושבט הלוי )ח"ח סי' ) מנח"י]. אומרים שלא יברך על הקריאה

שיברך  ש אומרים. וי]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"כ אות ה([שיברך. וסוברים  חולקים
  .כז([-]הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק ח"ז עמ' כורק אם חזר לכרך מבעוד יום. דוקא 

 

 חובת קריאת המגילה בלילה וביום
  ביום ובלילה הקריאת המגיל א. חובת

  .[שו"ע )סי' תרפז סע' א(] .ולשנותה ביוםגילה בלילה ולחזור המא חייבים לקרו
  מדרבנן או מדברי קבלההלילה קריאת  . חובתב

]כן  דרבנן.ה בין ביום בין בלילה אינה אלא משחובת קריאת המגיל יש אומרים
חיובה אבל ביום  ,דרבנןמא ירק בלילה הויש אומרים ש .[טור )סי' תרפז(משמע מה

)סי' תרפז  "תא בשער. וכן הו(ה ד. ד"ה כגוןורי אבן )מגילהט, נו"ב )ק' סי' מא(] .דברי קבלהמ
ועי' . [)סי' תרצב ס"ק כז וסי' תרצ אות מא( ה"צשע] והעיקר כדעה האחרונה.. [אות א(

 .בסמוך הנפקא מינה ממח' זו
 חובת שמיעה כל מילה מקריאת המגילהג. 

  .ס"ק מח([ מ"ב )סי' תרצ] .אם לא שמע אפי' מילה א' מהמגילה לא יצא ידי חובתו

 ויחובה להשמיע לאזנד. 
שחרש אינו יכול להוציא רבים ידי חובת [ ג' באות לקמן]עי'  לדעת הסוברים

קריאת המגילה, מי שקורא המגילה לעצמו צריך להיזהר מאוד שישמיע לאזניו 
אבל לדעת החולקים [. )שם אות ז( שעה"צ] בדיעבד לא יצא. לושאי לאו כן אפי

בב"י )רסי'  ]עי' ו.ילהשמיע לאוזנ צריך לי עלמאולמצוה לכו שם(.]מ"ב )בדיעבד יצא. 

 )ח"ו סי' קא( ועי' בזה בגליון נ"ב[. במועדים וזמנים י'. ועובמ"ב שם קפה(

 האם צריך לכוון ולהקשיב כל מילה ומילהה. 
 .[)סי' תרצ ס"ק טו( ]מג"א השומע את המגילה אפילו אם לא כוון בכל תיבה יצא.

 ועי' בסמוך.



 

 הסיח דעתו באמצע קריאת המגילה  ו.
עד כדי שלא שמע כלל מה פנה לבו לגמרי לדברים אחרים ו את הקריאה השומע

אך אם לא היה מרוכז ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש עמ' רפז([.   לא יצא.שהחזן אומר 
כגון שידו אוחזת ביחד עם החזן או ו ,הקריאה במה שהחזן אומר אבל שמע

מג"א )סי' תרצ עי' ב] שם לבו למה ששומע, הרי זה יצא. שהוא זוכר ששמע אך לא
 [.גליון נ"בועי' בזה בכד(. -ס"ק טו(. וכן פסק הגרח"ק שליט"א )אגרת הפורים פ"ג הגה כא

 המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לחזור לשמוע ז. 
המסתפק אם שמע כדין, בקריאה של הלילה הוי ספק דרבנן לקולא ]כמבואר 

בפת"ש )יו"ד סי'  עי'וסי' תרצב ס"ק טז( )מ"ב ]. [ ואינו צריך לחזור ולקרואב'עיל אות ל
יש להחמיר [, ב'אבל ביום דחיובא מדברי קבלה ]כמבואר לעיל אות  [.קי ס"ק כ(

ועי' בסמוך מה . בזה בגליון קע"ח[ עוד . ועי'סי' תרצב ס"ק טז()מ"ב עי' ]ספקו לחומרא. ש
   המסופקות. דין באופן זה בעיירות 

 המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין בעיירות המסופקותז. 
)בין  בעיירות המסופקותהקורא ביום י"ד וביום ט"ו מספק, וכגון שנמצא 

(, חמת ספק במציאות אם מוקפות הן מימי יהושע בן נון, או מחמת פלוגתאמ
קריאת  ומסתפק אם שמע המגילה כדין ביום ט"ו אינו צריך לחזור ולקרוא אף

ספק שמא שמע כדין, ספק שמא  ,]כיון שיש כאן ס"ס היום. והמחמיר תבוא עליו ברכה.
אלא דאין להקל בזה אלא בספק שאירע בקריאה של יום ט"ו, אבל ביום י"ד  .אינו חייב לקרוא כלל

דמברכים בה מה"ט שכתב הגר"א דבדיעבד בן כרך שקרא בי"ד יצא מסתבר דאין להקל. ואף ביום 
 שמענו מגדולי הפוסקים. ועי' בגליון קע"ח[.. וכן בע"בחמיר תט"ו המ

 האם ממשיך ממקום שפסק ,קריאה עהפסיק באמצח. 
ואח"כ חזר למקום שפסק, אפילו שהה כדי לגמור  אם הפסיק באמצע קריאה

סח בנתיים. מיהו גוערין במי שסח  לו. ואפי[(סי' תרצ סע' השו"ע )]. את כולה, יצא
אלא שאם שהה מחמת  .[יוצא בדיעבד, עי' בשעה"צ )אות יח( אם הפסיקדהרי  (]רמ"א )שם. בנתיים

דאז  ואלא אם כן הסיח דעת ,ללא ברכה חוזר לראשכדי לגמור את כולה אונס 
שאינו ראוי  והיינו .[והגריש"א זצ"ל )חשוקי חמד מגילה עמ' רל( ס"ק יח( סי' תקצ]מ"ב ). גם מברך

ו ראוי מחמת צואה או מי רגלים, אבל צריך לנקביו או שהמקום אינשמשום 
ועל כן מי שנאנס  .]מ"ב )סי' סה ס"ק ב([ .אונס אחר כגון מחמת ליסטים אינו חוזר

אלא שאם הסיח דעתו יש  ,ללכת לבית חולים וכדומה ממשיך במקום שהפסיק
 .עמ' רל([ ה]הגריש"א זצ"ל )חשוקי חמד מגיל ליו לברך על המשך קריאתו.עאומרים ש

 ע מילה מהש"ץ, להשלימה מתוך חומשט. לא שמ
חיסר מילה אחת או יותר רשאי להשלים באותו זמן הקריאה מהש"ץ ו השומע

מתוך מגלה כשרה עד מקום שהש"ץ נמצא. ואם אין לו מגילה כשרה בדיעבד 
 ([.וס"ק יט מ"ב )סי' תרצ ס"ק ז] .משלים מתוך חומש בתנאי שלא חיסר רוב הקריאה

 בעודו שומע מהש"ץ השלים קריאת המגילה . י
אם לא השלים  ,הקריאה מהש"ץ ובאותו זמן השלים מילות החסרות לו השומע

ידי  לא יצא על ידי שמיעתו מהש"ץ,אפילו כוון לצאת  ,גם המשך הקריאה
מ"מ , למעיין אות מג( סי' קסזבשעה"צ ) כדמוכחמדבר מהני אף בשעה שהוא  אע"פ ששומע כעונה] .חובתו

היכן שהשלים מילה  שצ"ע. אלא המ"ב )ס"ק כב(ו (ש השו"ע )סי' תרצ סע' ו"כמלא יצא ע ונמצא קורא למפרהרי 

  ועי' בזה בגליון קע"ח[.. יחדכאילו אמרם שתיהם בדינו הרי חשיב למפרע שהש"ץ אם מילה הבא מגם ושמע ' א

 לקרוא מילה במילה עם הש"ץ. אי
ורא מתוך חומש הרוצה לקרוא מילה במילה עם הש"ץ רשאי לעשות כן אף כשק

אם לא ישמע איזה מילה מהש"ץ ש)כלומר לא מתוך מגילה כשרה(, ויתנה בלבו 
הפורים פ"ג )אגרת  הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט"א]. שלוייד"ח )של אותה מילה( בקריאה 

  .ועי' בגליון קע"ח[. הגה כד(

 לקרותה ללא טעמים. יב
)סי'  מ"ב] ה בלא טעמים.את המגילה בטעמים רשאי לקרות אשאינו יודע לקר מי

 סי' תרפט ד"ה חרש([.באה"ל )ו (תרצא ס"ק כה

 כשנאנס ואין בידו מגילה כשרה שמיעת המגילה דרך טלפון .יג
מחמת אונס ובידו לשמוע דרך  מאחר לשמועמגילה ואינו יכול מי שאין בידו 

דו לשמוע שאין ביכוע"כ יש להחמיר  ,שייד"ח]כי יש צד עליו להחמיר לעשות כן.  ,וןפלט
( )ח"א סי' ט "שמנחב ,)ח"ב סי' קח וח"ד קכו(באג"מ . ועי' בשבט הלוי )ח"ה סי' פד(מאחר. וכן מבואר 

מגילה  לו אחר כך נזדמנהואם כבר שמע דרך הטלפון ו .[קנ"חבגליון  עי'וועוד. 
 .[(שםבט הלוי )]ש .כשרה חייב לשמוע פעם שניה ללא ברכה

 

 

 החייבים בקריאה
 החייבים בקריאת המגילהא. 

ומחנכים את הקטנים  ., אנשים ונשים וגריםהמגילה כל חייבים בקריאתה
והוא שישמע ממי שהוא חייב  ,יד"ח צאוי שומע מהקוראאם  ףאולקרותה. 

 .)רסי' תרפט([]שו"ע בקריאתה. 
 ב. חרש שמדבר ואינו שומע

ור הלכה )רסי' ]ביא. לכל הדעות חרש המדבר ואינו שומע חייב בקריאת המגילה
נחלקו הפוסקים אם יוצא ידי ואם שומע על ידי מכשיר שמיעה  תרפט ד"ה חרש([.

ועל כן אם בידו  דרך טלפון[. הלענין שמיע י"ב]עי' לעיל אות בתו על ידי שמיעה זו. וח
ואם לאו יקרא לעצמו ולא  ,להוציא את המכשיר ולשמוע ללא עזרתו יעשה כן

   ישמע מאחרים.
 מוציא רבים ידי חובתםרש חם אה. ג

יש אומרים שחרש שמדבר ואינו שומע אינו מוציא את הרבים ידי חובת קריאת 
ויש אומרים . [הטעם לזה במ"ב )ס"ק ה(וב"י ב ועי' ]שו"ע )סי' תרפט סע' ב(המגילה 
ואם שומע  [.ס"ק ה(מ"ב )ס"ק ג(. ומ"א ) ,ב"ח )אות ה(] .אם שמע ממנו יצא שבדיעבד

הפוסקים אם שמיעה זו  דבר תלוי במחלוקתהמיעה רק בעזרת מכשיר ש
ועל כן לכתחלה אין לצאת  דרך טלפון[. הלענין שמיע ג"י]עי' לעיל אות . נחשבת שמיעה

  .חובה אלא אם כן אין אחר ו ידיעל יד
 

 וברוב עם שמיעה בעשרה
 א. קריאת המגילה בעשרה

  .יח([ סע' תרצסי' ) ]שו"ע .ביחיד הקורים אות א"א, ואם י'ר אחר צריך לחז בזמנהמגילה 

 ר אחר עשרהיד את הקריאה בצבור האם צריך לחזב. הפס
אפילו לכתחלה  הבציבור ואיזה יחיד לא שמעה, יוכל לקרות האם קראו אות

 .סי' קנה ס"ק ב([]רמ"א )שם( חזו"א ) .ביחיד, הואיל וקורין אותם באותה העיר בעשרה
  .]מ"ב )ס"ק סד( בשם יד אפרים[אחר עשרה. ויש חולקים ועל כן אף באופן זה יש להדר 

 . האם נשים מצטרפות לעשרהג
]רמ"א . ועל כן לכתחלה אין לצרפם ,מצטרפתאם  ספקלעשרה הוי  נשים צירוף

נשים עם לענין להצטרף עם אנשים, אבל נשים  "זוכ. [)סי' קנה ס"ק ב(חזו"א עי' בו)שם(. 

)הליכות הגריש"א זצ"ל  עמ' רעד(,)שלמי מועד  , הגרשז"א זצ"ל' שע()סי]שלמת חיים מצטרפות. 

 .[)חי"ג סי' עג(וצי"א  (61והנהגות עמ' 
 . האם קטנים מצטרפים לעשרהד

)סי' תרפח ס"ק כ(  מ"ב )סי' תרצ ס"ק סג(. ועיי"ש]קטנים אינם מצטרפים לעשרה. 
 .[כיון שהוא רק משום פרסומי ניסא קריאה שלא בזמנה מצטרפיםשל

 ה. קריאה ברוב עם
יש ללכת לבית הכנסת לשמוע המגילה תוך צבור גדול משום ברוב עם הדרת 

שם עליו להכנס  הסמוך לבית הכנסת . והשומע מחדר[)סי' תרצ ס"ק סב(]מ"ב מלך. 
 .[()ח"א סי' צו ד"ה גםדבר יהושע ב 'עיו .ד"ה צריך( שם) "ה]ביאו .שאם לאו לא מקיים ברוב עם

אחר משום בית הכנסת צריך ללכת להמתפלל בבית כנסת קבוע אינו  "מומ
 .[)אות יב(וכה"ח  (זס"ק  ז)סי' תרפ]מ"ב ברוב עם. 

 

  דיני קריאה לנשים
 להיחובת נשים בקריאת המגא. 

 ןאלא שיש אומרים שאינ .]שו"ע )רסי' תרפט([ .חייבות בקריאת המגילהנשים 
 .]עי' לקמן[ ת לקרוא אלא לשמוע.וחייב
 םלה לצאת על ידי אחריוככשיב.  

 . ]מ"ב )ס"ק ח([ אחרים. שמוע לא תקרא בעצמה אלא תצא ע"יאשה שיש לה ממי ל
 ידי חובת הקריאה  ג. להוציא שאר נשים

משום  ]שעה"צ )סי' תרפט אות טז( לאשה לקרוא להוציא נשים אחרות ידי חובתן. אין
 רשאיתלה יאפשרות אחרת לשמוע המג ןומכל מקום אם אין לה [.דזילא בהו מלתא

 . [תורת היולדת )פנ"ה סוף אות ד(]. ןאוצילה
  הברכה. להוציא שאר נשים ידי חובת ד

אלא כל  ,יש אומרים שאין לנהוג כן ,להוציא את שאר הנשים ידי חובת הברכה
]מנח"י )ח"ג סי' נד אות לח( הגרח"ק שליט"א והגרנ"ק שליט"א )אגרת הפורים פ"ג  אחת תברך לעצמה.

 .([אגרת הפורים פ"ג הגה מא]הגריש"א זצ"ל ). ןלהוציא שרשאיתויש אומרים  .הגה מא([

 . קריאה ברוב עםה
]כן משמע מהמ"ב )סי' תרפט ס"ק א( וכ"כ  אין חובה לנשים לחזר אחר קריאה ברוב עם.

ויש אומרים שגם  החלקת יעקב )או"ח סי' רלב(. וכן פסק הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג פמ"ג אות ל([.
 .]חיי"א )כלל קנה אות ז( וכה"ח )סי' תרפז אות יב([ ת משום ברוב עם.נשים תלכנה לבית הכנס

 . האם נשים מצטרפות לעשרהו
 .שמיעה בעשרה וברוב עםבדיני  עי' מה שכתבנו בזה לעיל אות ג'

 הברכות על הקריאהדין . ז
מ"ב , רמ"א )סי' תרפט סע' ב(]. אם האשה קוראה לעצמה מברכת "לשמוע מגילה"

ויש אומרים שמברכת  [.והגרשז"א זצ"ל )נטעי גבריאל פל"ד הגה ג( יא()סי' תרצב ס"ק 
וכן יש לנהוג.  .[ומנחת פתים )סי' תרפט( ס"ק ח(סי' תרפט ]מ"ב )"לשמוע מקרא מגילה". 

 .  [פמ"ג אות לב(הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ]
 . קריאה לנשיםח

וציא יכך הקורא קריאה לנשים, ישמע המגילה קודם לכן בבית הכנסת ואחר 
אם מכון שלא לצאת באותה קריאה שפיר דמי  ידי חובה. ומכל מקום ןאות

 מ"ב )סי' תרצב ס"ק יא([.]. לצאת אחר כך בקריאת הצבור
 יברכו בעצמן השומעים. אם ט

)או שמכון שלא לצאת בקריאה זו( כבר יצא ידי חובת קריאת המגילה  אם הש"ץ
 .]מ"ב )סי' תרצב ס"ק י([המגילה.  היוצאים ידי חובה על ידו, יברכו בעצמם על

 עיין לעיל אותיות ג' וה'.  ,ןמברכת עבור כול 'ולענין נוסח הברכה והאם א
 נוסח הברכה. י

 [.מ"ב )סי' תרצב סס"ק יא(] המברך עבור נשים טוב שיברך לשמוע מגילה.
 ישיבה בקריאה לנשים. יא

בעת  לשבתיכול  היותר מעשרהקורא את המגילה לכמה נשים, אפילו הן 
 .[הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג פמ"ג אות ל(]הקריאה. 

 דין ברכת הרב את ריבנו. בי
לה לנשים אין מברכים ברכת "הרב את ריבנו" אפילו הן יאחר קריאת המג

 הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פכ"ג אות ג( והגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פמ"ג אות לב([.]. עשרה
 

 - משלוח מנות -
  וח מנותחובת משלא. 

משלוח מנות איש לרעהו". חייב אדם לשלוח שתי מנות לרעהו, דכתיב "ו
( ד סע' ה]שו"ע )סי' תרצ .מנות לאדם אחד, וכל המרבה הרי זה משובח שתיומצותה 

 ומ"ב )שם ס"ק ג([.

 (כלים)האם מועיל לשלוח אף  טעם המצוהב. 
 ריעות.ו הוא כדי להרבות שלוםש יש אומרים :הטעם של מצות משלוח מנות

צורכי  'הוא כדי שיהא לכל אש ויש אומרים. [ט(נות הלוי )מגילת אסתר פ"ט פס' ימ]
כהמנות הלוי,  ס"למהרמ"א שנר' ש)סי' קצו(  בחת"ס 'עי. ותרה"ד )סי' קיא(]. סעודת פורים

 . [חולק על הרמ"א)שם( ם הפר"ח אול
שר לשלוח אפוכגון שלפי שיטה הראשונה  ,כמה נפקא מינות לפי הטעמיםיש ו

מכל מקום ו שיטה השניה צריכים דוקא דבר מאכל.הוכדומה. אבל לפי כלים 
 . [. ועי' בגליון נ"ג]כנה"ג )שם הגב"י ס"ק י( .כבר נתפשט לתת במשלוח מנות מיני מאכלים

 לשולחם על ידי שליחג. 

מ"ב )שם ] .אומרים שאפשר שחיובו חז"ל לשלוח המנות דוקא על ידי שליחיש 
מקור חיים ועי' ב (פשט דלא בעינן שליחותשם באמת ש לאא)ם הבנין ציון )סי' מב( ( בשיחס"ק 

 כה"ח )אות מא( ,א"א בוטשאטש )שם(] ויש אומרים שלא צריך שליחות. .[)ססי' תרצב(
   על ידי אחר.עכ"פ אחד ח וללכתחלה לשלהקפיד  ויש. חזו"א )דינים והנהגות(.[ו

 עת המחמירים לעיל()לד לחם על ידי קטןוהאם מועיל לשד. 

ויש מסתפקים . [מקור חיים )ססי' תרצב(ו חת"ס] .ם אף על ידי קטןחלולש עילשמו "אי
 . [סי' תרצה(דעת תורה ) מהרש"ם]ראשונה עיקר. ודעה  .[הרע"א )פסקי תשובה סי' קמח(] .בזה
 האם מועיל לשלחם לפני פוריםה. 

מהרי"א )סי' רד(. וכן ]. גיעו בפוריםמי"א באדר אם י םלחולשועיל מש אמריםיש 
ויש  .[היד אהרון בשםאר היטב )סי' תרצה ס"ק בב סע' ד(. ועי' דעת תורה שםמהרש"ם )הפסק 

תורה לשמה )שאלה וערוה"ש )אות יז( ] .רים עצמובפו םחלושדוקא ל ךמחמירים שצרי
 ועי' עוד בפמ"ג )סי' תרצה א"א ס"ק א([. . קפח(

   מסתפק אם קיים המצוהו. 

טורי אבן )מגילה ה: ו של"ה )נר מצוה מס' מגילה אות ו(]. מצות מדברי קבלה היום הם כל מצות

ויש מסתפקים . [(שםטורי אבן )] יש אומרים שספקם לחומרא.על כן ו [.ד"ה חזקיה(
 ולמעשה לכתחלה יש להחמיר לחזור ולקיימם.  .[מ"ב )סי' תרצב ס"ק טז(]בזה. 



 

א תתן ל לפנ"עהאם עובר על הנותן משלוח מנות למי שאינו מברך ז. 
 מכשול

משום דרכי שלום  הוא חשוד שלא לברך,מותר לתת משלוח מנות לשכן וכדו' ש
 אם כוונתו גם לקרב לב השני לחזור בתשובהא' ואין בזה משום לפנ"ע: ]. לקרבו לדתכדי או 

וכן . סי' קלח()ח"ב סוכ"כ בתשובות והנהגות  .)קדושין לב. ד"ה הא(בריטב"א כמבואר  לפנ"עאין חשש 
עיי"ש  )סי' שמז ס"ק ו(מ"ב ב מותר כבמבוארדרכי שלום  במקוםב'  .סי' לה(ר) במנח"שמבואר 

  .[גליון נ"גב עי'ו .וכן הוא בנ"ד .התנאים בזה

 יחד ל"אייד"ח משלוח מנות ומתלעני האם מנה חשובה  הנותןח. 
 .'עי' בזה בסמוך אות ז

 יך לברר שקיים שליחותוע"י שליח, האם צר משלוח מנותהמוסר ט. 
 .'יעי' בזה בסמוך אות 

 במשלוח מנותחיוב אבל י. 
. ומכל ומ"ב )ס"ק יז([ ]שו"ע )סי' תרצו סע' ו(אבל אפילו תוך שבעה חייב לשלוח מנות. 

 .]מ"ב )שם ס"ק יח([מקום לא ישלח דבר שמחה. 
 משלוח מנות לאבליא. 
 ]רמ"א )סי' תרצו סע' ו([.מו. שולחין משלוח מנות לאבל כל י"ב חדש לאביו לא אין

 ]כת"ס )או"ח סי' קמא( ושבט הלוי )ח"י סי' קז אות ג([.ואם שלחו לו רשאי האבל לקבלו. 
בתוך  ם כןמותר לשלוח להם מנות ג ובמקומות שנוהגים להקל בשאילת שלום

 .]מ"ב )שם ס"ק כא(. לא ישלחו לו מיני שמחהוי"ב חודש ]אבל לא בתוך שלשים[ 
אף בתוך ל' על ועיי"ש שמ"מ גשר החיים )ח"א פכ"א ס"ז אות י(. ] והגים להקל.וכן רבים נ

 . [שאר קרובים אין נוהגים להקל
 לשלוח מנות לאשתו של האבליב. 

ועי' בישכיל  .)פני ברוך פכ"ט הגה עא(]הגריש"א זצ"ל . של האבלמותר לשלוח מנות לאשתו 
 .כ([ סי' חפ")עבדי 
 עני אבלכשיג. 

 או דבר מאכל )שאינו דבר שמחה( מותר לשלוח לו מעותעני הוא אבל האם 
 .[וכה"ח )אות לה( (וסי' תרצה ס"ק כז י' תרצו ס"ק יט]מ"ב )סתוך שבעה שלא גרע מצדקה.  אפי'
 אבללשלוח לרב יד. 

כי אין זה אלא כתשלום חוב ואינו דבר של שמחה  ,מותר לשלוח מנות לרב אבל
 . אל )ח"ה סי' רלז([]דברי מלכי. והוי כדבר האבד שמותר

 האם צריך להטביל את הכלי שמסדרים עליו המשלוח מנות טו. 
ולשלוח את הכלי עם האוכל  מאכל הקונה כלי על מנת למלאות אותו בדברי

ישראלזון  -"כ ונטרס טבק)]הגריש"א זצ"ל אין המשלח צריך להטבילו, אלא המקבל.  ,לאחר

 קט להחמיר בזה(. ועי' בגליון צ"ד[.שנהדר ביה ממה . וכן שמענו בשם הגרנ"ק שליט"א )ואות עא(

 כלי שעומד לתת במתנה להטבילמועיל האם טז. 
ואפילו זיכה את הכלי לחבירו  .כלי העומד למתנה אין להטבילו לצורך המקבל

הגרשז"א זצ"ל ]בלו ללא ברכה. לפני הטבלתו. ואם הטבילו על המקבל לחזור ולט
 ס"ד[. גליוןוהארכנו בס"ד בועי'  .ועוד )ח"א סי' תנב(בות והנהגות שות ,טבילת כלים פ"ח סהג"ה ט()

 - מתנות לאביונים -
  א. חובת מתנות לאביונים

ורשאי [. (א]שו"ע )סי' תרצד סע'  .חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים
(. ]מ"ב )שםמועיל לזה. אפילו שתי פרוטות ו ([.במ"ב )שם ס"ק ] .ליתן מאכל או מעות

ויש אומרים שבזמנינו שאין לפרוטה ערך  .והגר"חק שליט"א )ישמח ישראל עמ' קמד([
אשרי האיש פמ"ו אות יג([. ]הגריש"א זצ"ל )כלל יש לתת דבר חשוב שישמח בו העני. 

 05 - והרוצה להדר יתן מתנה חשובה שאין לעניו בושה לקבלה ושיעורה כ
 .]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש שם([שקלים. 

 נתינתה בו ביום .ב
הוא כדי שיהיה לו במה לשמוח בפורים, כל שלא  ה זושעיקר טעם מצו מחמת

  ועי' לקמן אות ה'. .[]התעוררות בתשובה )סי' תצ( .הגיע לידו בפורים לא קיים המצוה
  מזומן נתינת צי'קקיום המצוה על ידי ג. 

והגריש"א זצ"ל  (אות כג הליכ"ש פי"א) ]הגרשז"א זצ"ל. הנותן צי'ק לעני יוצא ידי חובה
. ודעת הגרנ"ק שליט"א )חוברת מועד הרבנים לעניני צדקה תשס"ד עמ' )אשרי האיש פמ"ו אות ג(

ואף אם נותן לגבאי המחלק  [.( שלא ייד"ח אא"כ העני יוציא הכסף בפורים מהבנק7
]כן התפרסם בחוברת  לעניים צי'ק בסכום גדול שיחלק לכל עני כפי שיעור הנתינה.

  ל בשם הגריש"א זצ"ל[.הנ"
 ד. קיום המצוה על ידי נתינת צי'ק מזומן 

יש ו[. (שלמי מועד עמ' רפ) ]הגרשז"א זצ"לשלא ייד"ח.  מי שאומרצי'ק דחוי יש הנותן 
]הגריש"א זצ"ל, הגר"ש ואזנר שליט"א שיוצא כיון שיכול לקנות בזה בחנות. אומרים 

ואף אם אין לו מעות  [.(7דקה תשס"ד עמ' והגרח"ק שליט"א )חוברת מועד הרבנים לעניני צ
והנותן . . ]משנה הלכות )ח"ו סי' קכב([(פוריםאחר שיהיה לו כעת בחשבון )אלא 

ם ונותנים זאת לעניים  צי'ק דחוי והם מזכים לו מעות מזומנישל צדקה לקופה 
  .יש לומר שמועיל לכל הדעות

  על ידי אחר לזכות את המתנה לעני ה.
פורים, יכול לזכות לעני את הכסף בור עני ואינו פוגש אותו בע אם יש לו כסף

לעני  ודיעבתנאי שהזה ו .גיע לידו עד אחרי פוריםיאפילו אם לא  ע"י שליח,
וכן דעת הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פמ"ו  .המאיר )ח"ג קיב(שרגא ומהרי"א )סי' רז( ]בפורים. 

 [.ועי' עוד בשיח יצחק )סי' שעט(. אות ד
 מתנות לאביונים קודם פורים ו. נתינת

. ומכל מקום [(דביאור הלכה )סי' תרצ]לתת לעני מתנות לאביונים קודם פורים.  אין
הגריש"א זצ"ל )ישמח ישראל ]אם נותן לעני בתורת פקדון והעני יזכה בו בפורים מותר. 

 .  [אות ב( דערוה"ש )סי' תרצ]. וכן מותר ליתנן לשליח שיתנם לעני בפורים. [עמ' קלו(
 יחד ומתל"אייד"ח משלוח מנות לעני האם מנה חשובה  הנותן. ז

מתנה יצא ידי חובת משלוח מנות וב' מנות לאביון אחד שהשולח  אומריםיש 
 .בזה יםמסתפקויש . ד"ה קיימת([ה: מגילה טורי אבן )ו פר"ח )סי' תרצה(]לאביון אחד. 

ויש [. )שם ד"ה או( אה"לוהב רצה(הרע"א )סי' ת ,(ז. ד"ה והשתא שם אבני שהם)הטורי אבן ]
הובא בדעת  ()סי' רד י"אמהר]אומרים שלמעשה לא יצא ידי חובת מתנות לאביונים. 

 .[בגליון נ"בועי' בזה . תורה סי' תרצה סע' ד(
 תנות לאביוניםחיוב אבל במ. ח

ומ"ב )ס"ק  ]שו"ע )סי' תרצו סע' ו(אבל אפילו תוך שבעה חייב לתת מתנות לאביונים. 
  .]מ"ב )שם ס"ק יח([. ומכל מקום לא ישלח דבר שמחה. [יז(
 יש לו רק לקיים משלוח מנות או מתנות לאביונים. ט

 .דםוק נות לאביוניםמת נים,ונות לאביומת לוח מנותשמי שאין לו כדי לקיים מ
 .[בגליון נ"ב. ועי' פסקי תשובה )סי' קמח בהג"ה( בשם חמדת אריה )פ' כג(]
י שליח, האם צריך ל ידע או משלוח מנות וניםהמוסר מתנות לאבי. י

 לברר שקיים שליחותו 
יש אומרים שמחמת  ,השולח משלוח מנות או מתנות לאביונים על ידי שליח

ליח עושה שליחותו שמצות היום הם מדברי קבלה לא סומכים על חזקה ש
מנהג הו .[)ח"ג סי' עג(אחיעזר ]כן צידד להחמיר ה. קיים שליחותועליו לברר שאכן ו

י"ל שסומכים  ועודגלויי. שכת' דהוי מילתא דעבידא ל סי' שפג()אלף לך שלמה ]עי' ב להקל בזה.

 .בשולח ע"י קטן יש להחמיר "זדרבנן שסומכים על האי חזקה. אלא שלפי שד"ק דינםהסוברים על 
 [.גליון קל"דועי' ב .ססי' רלה()בחלקת יעקב וכ"כ 

 - דיני הסעודה -
 א. סעודת פורים

]שו"ע צוה להרבות בסעודת פורים. ובסעודה אחת ביום יוצאים ידי חובה. מ
  .]מ"ב )ס"ק א([. ומכל מקום נכון לאכול גם בלילה. ורמ"א )רסי' תרצה([

 סעודה ערב שבתב. 
 מפני כבוד השבת ,אסור לקבוע בערב שבת סעודה שאינו רגיל בימי החול

 ת מצוהסעודמכל מקום . [ע' ב()סי' רמט ס]שו"ע . שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול
 ,סעודהיעשה  ב שבתערבשחל פורים ועל כן  ]רמ"א )שם([.מותר.  שזמנה ערב שבת

ועיי"ש שציין לדברי  )סי' תרצה סע' ב(.]רמ"א קודם חצות היום.  יעשנה לכתחלהאלא ש
ד אף ובדיעבד יסע שנקט שעד שעה עשירית מותר לכתחלה[ )סי' נו( שם המהרי"להיד אפרים ב

ואם סעודתו  .[עי' רמ"א )סי' רמט סע' ב( ובמ"ב )ס"ק יג(] .אחר זמן זה עד בין השמשות
 ימשיך. ךכפורס מפה ומקדש ואחר וין השמשות ב לפנייפסיק אכילתו  ,נמשכת

( 16)הליכ"ש פי"ט הגה ודעת הגרשז"א זצ"ל  (.וסי' תעא ס"ק כא )ס"ק יא וידומ"ב  )סי' רעא סע' ד( ]שו"ע

וכ"כ השואל  ., ע"כלכבוד פורים ניכר שהסעודה שלא ,לסעודואח"כ  וםיד מבעו שאין לקבל שבת
 .[)סי' נו אות ח(במהרי"ל 

בערב  סעודה לכבוד פורים של מוקפיםג. בן עיר האם רשאי לסעוד 
 שבת

ברמ"א )סי' עי' ]. ורים של מוקפיםשאי לסעוד סעודה בערב שבת לכבוד פרבן עיר 

 [.אחד שליט"א בשם הגרנ"ק שליט"א . וכן א"ל חכםשתה ושמחה בב' הימיםשיש חיוב מ 'תרצה סע' ב( שכת

 בסומי בפוריםלמצוה . ד
ויש אומרים שהדברים כמשמעם.  אדם להשתכר בפורים.ב יחיאמרו חז"ל ש

)רסי' תרצה ד"ה חייב( בדעת  "הבביאו הוא)אות ב(. וכן  "תשער . וכ"כסע' ב( סי' תרצהשו"ע )]
יזלזל אז במצוה מן המצות או שינהוג קלות ראש מוטב היודע בעצמו שו. [השו"ע

 .[)ד"ה עד(ה"ל א]ב. שלא ישתכר
. וכן ירדם ויקיים עד דלא ידע ר כךאחו שישתה יותר מלימודו ויש אומרים

מקראי ] .לישון ואח"כ לשתות מועילאמנם לא .  [מ"ב )שם ס"ק ה(ו רמ"א )שם(] עיקר.
 .[פורים סי' מדקדש 

 זו נשים במצוהחיוב . ה
 .[גליון צ"דועי' ב .שבט הלוי )ח"י סי' יח אות ב(]בשתיית יין בפורים.  פטורות נשים

 - דיני שתוי במצות -
 האם יכול לברך ברכת המזון ,שיכור. א

אינו יכול לדבר כראוי, יכול לברך ברכת המזון. ו לאפישנשתכר כל כך מי ש
 ,אינו יכול לדבר לפני המלך ועל כןמיהו אם השתכר לגמרי   [.(שו"ע )סי' קפה סי' ד]

 םיויש חולקשאינו מברך ואם בירך הוי ספק אם יצא. )סי' קפה סע' ה( דעת השו"ע 
שמברך  )ס"ק ו(המ"ב  כן פסקו. שרשאי לברך אפילו לכתחלה )אחר שכבר שתה(

ומכל מקום אם הגיע לשכרות של לוט לכולי . אלא שיזהר שלא יגיע לידי כך
 .]מ"ב )שם ס"ק ו([ וטה ופטור מכל המצות.כששדינו עלמא אינו מברך 

  ב. שיכור, האם רשאי להתפלל
. אלא ]שו"ע )סי' צט סע' א([. , אל יתפלל עד שיסיר יינובבת אחתיין רביעית שתה 

. והמנהג להקל בכל אופן ביינות שלנו ]מ"ב )ס"ק ג([אם כן יעבור זמן התפלה. 
]מ"ב  .לכתחלה ם יש להחמיר בדברומכל מקו]רמ"א )סי' צט סע' ג([.  חזקים. נםשאי

  .]מ"ב )ס"ק ב([. בכל אופן ואם שתהו תוך הסעודה יכול להתפלל )ס"ק יז([.
אם הוא יכול ומכל מקום  ,אל יתפלל עד שיסיר יינו ,עיתיבמר אם שתה יותר

לדבר לפני המלך אם התפלל תפלתו תפלה, ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, אם 
 צט)סי'  ]שו"ע. יך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו מעליוהתפלל תפלתו תועבה וצר

שכור בשכרות של לוט צריך לחזור  ואם התפלל, )או קרא ק"ש( כשהיה .[(אסע' 
 ]מ"ב )שם סס"ק יא([.פטור היה באותה שעה. ש
 . שיכור, האם רשאי לקרוא קר"ש ג

  .[)ס"ק ז(ומ"ב  ]רמ"א )שם סע' א( אות ב'.המבואר ב כדין תפלהוברכותיה דין ק"ש 
 . הפסיד תפלה מחמת שכרותו האם חייב תשלומיםד

]שו"ע )סי' צט סע'  .אם עבר זמן התפלה, משלים אותה בתפלה שאחריה, כדין שוגג
עד כדי אם ישתכר  ,ו אם הוא סמוך למנחה ויעבור הזמןמיה א( ומ"ב )ס"ק ו([.

 .לו תשלומין אין לי עלמאלכוושלא יוכל להפיג את יינו בזמן קצר כזה מזיד הוי 
 . ]מ"ב )שם([

  . שיכור, האם רשאי לברךה
יש אומרים ששיכור אפילו אינו יכול לדבר לפני המלך יכול לברך שאר הברכות 

ויש מחמירים  .([ס"ק יאמ"ב )ססע' א( ו רמ"א )סי' צט] .)פרט לבהמ"ז וברכות ק"ש(
ך לחזור שכרות של לוט צריכואם בירך כשהיה שכור  .]מ"ב )ס"ק יא([. לכתחלה

 ]מ"ב )שם([. .לכולי עלמאולברך 
 כשפג יינוו. 

]שו"ע )שם סע' לפי מה שמרגיש שפג יינו.  'להתפלל. וכל אאפי' אם פג יינו רשאי 
 . ג([
 כשהוא שתוילענות בדבר הלכה . ז

כשהוא שתוי יין או שאר דברים  יענה בדבר הלכהיזהר כל אדם שלא 
הסמ"ע ]. ויש מקילים אם שתה רק רביעית. [י' רמב סע' יג(ס]רמ"א )יו"ד . המשכרים

  [."ב )סי' צט ס"ק יז(. ועי' במ)סי' ז ס"ק יא( והתומים )אורים ס"ק י(
רמ"א ]אין חשש.  בפוסקים וזיל קרי בי רב הוא שהוא מפורש ומכל מקום דבר

 [.גליון צ"ג. ועי' עוד בבערוה"ש )שם אות לג(ו ש"ך )שם ס"ק כא(.ועי' ב)סי' רמב סע' יג(
 - פורים שחל מוצ"ש -

 הקריאה בשבת תהכנא. 
כי ידיעתו היא כבר מותר, מגילת אסתר כדי לקרוא בערב  המתלמד לקרוא

וארחות שבת )פכ"ב אות ( שולחן שלמה סי' רצ ס"ק או קעח הגהכ"ח כ פ"הגרשז"א זצ"ל )שש]. מעכשיו

האיש ח"ב פל"ד  )אשרי זצ"להגריש"א ] .בדרך לימודויש מי שמתיר רק אם עושה כן  .[קצא(

 ([.יט אותח"ג פמ"ג ו יד אות

 ש עירוב(שי )במקוםמוצ"ש  לצורךלבית הכנסת  המגילהלהביא ב. 
הכנסת, גם אם יש -פורים שחל ביום ראשון, לא יביא את המגילה בשבת לבית

 ,מור וקציעה )סי' תרצג ד"ה כשחל(] .עירוב במקום, אלא אם כן יעיין בה מעט עוד בו ביום

 ויבאנה כתב להקל בזה[. (תורת שבת )סי' שח ס"ק ח(. ובפג אותכ )פכ"ח "ששו ה אות י(ל קנל"א )כייח
 ([.קפג אותכ"ב )פ ארחות שבתוח( מ אות)סי' ש"ח  (, כה"חס"ק אג ס)סי' תרצ שע"ת]בצנעה. 

 בבין השמשות  המגילהלהביא ג. 
יש להתיר להביא המגילה לבית הכנסת בבין כשחל פורים ביום ראשון, 

שבות במקום מצוה דאין כאן אלא  ,)באופן שאין חשש הוצאה דאו'( שמשותה
 .([פמ"ג )סי' שח מ"ז ס"ק ב] .ין השמשותבב עליו גזרו ולא
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