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 לפוריםות ילכות מצוה
 - פרשת זכור -

 א. קריאת פרשת זכור
שבת שלפני פורים קורין פרשת זכור. ומצותה מן התורה. ויש אומרים שיש לקרותה 

שמעתא עמיקתא ]שו"ע )ססי' תרפה( ומ"ב )ס"ק טז ויז. ועי' מש"כ בזה בבעשרה מתוך ספר תורה כשר. 
]מ"ב להוציאם. צריך לכוון וכן הקורא  ,השומעים לכוון לצאת ידי חובה וצריכים "ג[.גליון נ

]עי' בשבט הלוי )ח"י סי' קז( . ולכתחלה יש לכוון אף בברכות העולה לתורה. )סי' תרפה ס"ק יד([
 .ובתשובות והנהגות )ח"ב סי' פז([
   ב. לא שמע כמה מילים

]הגרשז"א ין זכירת עמלק יצא. השומע פרשת זכור והפסיד כמה תיבות, כל ששמע עיקר ענ

 .ז( שצריך לשמוע מילה מילה[ זצ"ל )מקראי קדש פורים סי' ליכ"ש מועדים אות ב(. ודעת הגרצ"פזצ"ל )ה
 לשמוע בהברה שונהג. 

יוצא אדם יד"ח בשמיעת פרשת זכור בהברה השונה ממסורת אבותיו, אולם לכתחלה 
 .[(אות אהליכ"ש פי"ח הגרגשז"א ז"צ"ל )] ראוי להמנע מכך.

 . מצאו פסול בספר התורה לאחר הקריאהד
בשעת קריאת פרשת  גםזה  פסול אם מצאו לאחר זמן פסול בספר תורה והתברר שהיה

 . ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש שם אות ד( ותשובות והנהגות )ח"ג סי' רכ ד"ה חולה([. זכור, אין צריכים לחזור לשמוע
   . מי שאינו יכול לבוא לבית הכנסתה

יזהר לקרותה בעצמו בנגינתה  ,מי שאינו יכול לבוא לשמוע קריאת פרשת זכור
)ס"ק ]רמ"א )ססי' תרפה(, מ"ב ובטעמיה. ויהדר לקרותה מתוך ספר. ועל כל פנים מתוך חומש. 

ועי' בסמוך  .[גליון נ"גבבשמעתא עיקתא יח( ובנין שלמה )סי' נד(. ועי' עוד בתשובות והנהגות )ח"ג סי' רכא( ו
 לענין נשים )שנהגו לשמוע הפרשה( שאינן יכולות לבוא לשמוע מחמת אונס.

 לשמוע פרשת זכור  חובת נשים. ו
ויש אומרים  ( ועוד[."ב סי' חבנין ציון )ח] יש אומרים שנשים חייבות לשמוע פרשת זכור.

מ"ב בסי' מסתימת ה וכן משמע. אות ל(סי' תרפה כה"ח )] וכן עיקר.[. (מצוה תרגהחינוך )] שפטורות.
)ח"ט "י מנח] נו ברוב הקהילות שבאות לשמוע פר' זכור.תפשט המנהג בזמנמ"מ הו. [תרפ"ה

אינן באות כת' שהמנהג שנשים  י' לז(תורת חסד )ס(. ובאשרי האיש פמ"א אות ח) זצ"להגריש"א ו סי' סח(
 גליון צ"ג[.שעמתא עמיקתא לשמוע. ועי' ב

 לבוא לשמוע שאינה יכולה. אשה ז
. י"א שכין לשמוע וכל לבאתאונס שלא איזה ואירע לה  פרשת זכוראשה שנהגה לשמוע 

ה. ויש מחמירים בז [.סי' ריד(יו"ד דגמ"ר )]שדעתה לחזור למנהגה אינה צריכה התרת נדרים. 
]מ"ב )סי' . יש להקל במקום הדחק המי שיתירנ תמוצא האם אינולמעשה . [ס"ק ב( שםש"ך )]

שבט הלוי )ח"ד סי' לא אות ]ויש מורים להקל בזה אף לכתחלה.  תקפא ס"ק יט( ושער הציון )אות לג([.
 .ועוד[ אור לציון )ח"ד פ"ה אות יז ד"ה ומכל(, תשובות והנהגות )ח"ד סי' רז(, ב(
 וך הבנים. חינח

. אולם אין חיוב לחנך [שו"ע )סי' קמו סע' ב(]. כורזקטנים לשמוע פרשת החייבים לחנך 
 הקטנות, שהרי נשים מעיקר הדין פטורות ממצוה זו.

  לפרשת זכור קטן לעלות. ט
 ד'. ויש מחמירים בכל 'שגם היא מדאו "אוכן לפרשת פרה שי)לקרוא לקטן לפרשת זכור,  אין

אולם בדעת תורה )שם( מיקל באופן  מ"ב )ס"ק כג(.] אם גדול קורא והקטן מברך., אפילו (הפרשיות

נער שהכין עצמו לקרוא ש (011הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש תפלה פי"ב הגה . ודעת שהגדול קורא והקטן מברך
ו , יש להניח"תכנ"ל(, כיון שמעיקר הדין קיי"ל דאיננה מה ה"תהאם היא מ 'מפטיר של פרשת פרה )שיש בה מח

 [.'זכור שהיא מדאו 'שיש להקל בזה בשאר פרשיות פרט לפר "שלקרוא, כיון שכבר התכונן לכך . וכ
 -תענית אסתר  -

 א. תענית אסתר
  .[)סי' תרפו סע' ב(]שו"ע  בשבת, מקדימין ליום חמישי. 'מתענים בי"ג באדר ואם חל פורים בא

 ב. רחיצה בחמין
אבל רחיצה בחמין ושאר חומרות שיש  תענית זו אינה אסורה אלא באכילה ושתיה,

ט( וביאור הלכה -]עי' בשעה"צ )סי' תקנ אותיות ח אינן נוהגות בתענית זו. ,נוהגים בשאר תעניות
 )רסי' תקנא( ומשמע שמחמירים רק בשאר התענית ולא בתענית אסתר[.

 ג. רחיצת הפה
אשו ופיו למטה ויזהר לכפוף ר ,אין לרחוץ הפה גם בתענית זו. ובמקום צער יש להתיר

 וכ"כ בשרגא המאיר )ח"ח סי' עז אות ב([. .]מ"ב )סי' תקסז ס"ק יא( שלא יבוא לידי בליעה.
 ד. מעוברות ומניקות

נחלקו הפוסקים ו .פטורות מלהתענות )סי' תקנד סע' ה(השו"ע לדעת  מעוברות ומניקות
 יש אומרים ,(אא"כ מצטערות )בסי' תק"נ שמחמיר בשאר צומות דעת הרמ"אב
ועי' בשעה"צ  ]א"ר )שם(ויש מחמירים אם אינן מצטערות. . ]ישע"י )שם([. מתענית זו פטורותש

]עי' במ"ב )ס"ק ד( ובשה"צ . ולמעשה בזמנינו שהנשים חלשות אין עליהן לצום. )סי' תקנד אות ג([

יציב )ח"ב סי' שכת' שהכל לפי המנהג. ועי' במהרש"ם )דעת תורה שם( ובכה"ח )אות כא( שפסקו להקל. ובדברי 
בשם החת"ס להקל למעוברות סי' קעד( שולזינגר )עקיבה יוסף  ועי' בשו"ת רצב( כת' שבדורנו יש להקל.-רצא

 [.בשם הגרשז"א (01)מועדים פי"ג הגה ולשאר נשים זולת תב"א ויה"כ. ועי' בהליכ"ש  ,ומניקות זולת ביוה"כ
 ה. חולה שאין בו סכנה

 .]שעה"צ )סי' תרצב אות כט( ושונה הלכות )אות ו([ות. חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענ
 ו. חש בראשו ומצטער הרבה מחמת זה

מ"ב )סי' תע ב]עי' ברמ"א )סי' תרפו סע' ב( ו חש בראשו ומצטער הרבה מחמת זה פטור מהתענית.
 ס"ק ב(. ועי' בכה"ח )שם אות יז([.

 ז. מי שהצום משפיע עליו שיצטער למחרת בפורים
שה וכדומה ישפיע עליו הצום ויצטער ביום הפורים פטור מהתענית. מי שמחמת חול

 ]מהרש"ם )דעת תורה שם סע' ב ד"ה ועי' שו"ת([.
 ח. בעלי ברית, פדיון הבן וחתן בשבעת ימי המשתה

בעלי ברית ובעלי פדיון הבן וכן חתן וכלה בז' ימי המשתה, המנהג להקל שלא יצומו 
ו אות טז( וכן פסקו הגריש"א זצ"ל )הליכות והנהגות עמ' ד(. והגרנ"ק ]עי' בשעה"צ )סי' תרפבתענית אסתר. 

להתענות תענית ' ברכות בימי הז תן וכלהשליט"א )חוט שני שבת ח"ב עמ' שיב( הביא בשם החזו"א שאין לח
 אסתר. וכן הוא בארחות רבנו )ח"ג עמ' לד( בשם  הגרי"ק זצ"ל. ועי' בשעה"צ )סי' תרפו אות טז([.

 ואים לברית מילהט. דין הקר
 בתענית אסתר שנדחה נחלקו הפוסקים האם שאר הקרואים רשאים לאכול בסעודה.

]חיי"א )כלל קנה אות  ולמעשה המנהג לאסור.]מ"ב )סי' תרפו ס"ק ז( והביא שהמיקל יש על מי לסמוך[. 
 .ג(, קשו"ע )סי' קמא אות ג(, כה"ח )אות כז( ומבית לוי )חט"ו עמ' יח([
 קלזכר למחצית הש

 נתינת מחצית השקל. א
יש לתת קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום באותו זמן זכר למחצית 

פעמים כתוב תרומה בפרשה,  שג'ומאחר . ]רמ"א )סי' תרצד סע' א([השקל שהיו נותנין באדר. 
 . ומן הדין יש לתת מגיל י"ג שנים, אלא שהמנהג לתת אף([שם]רמ"א ) .מחציות יש ליתן ג'

עבור נשים אף . ויש נוהגים לתת ]מ"ב )ס"ק ה([בעד בניו הקטנים ואשה מעוברת בעד ולדה. 
 .[)ח"ז סי' קפג( ושבט הלוי)אשרי האיש פמ"ב אות ג( זצ"ל  א, הגריש"(01פי"ח הגה שם ]הגרשז"א זצ"ל ) והבנות.

 הזמן נתינת. ב
ועכשיו . ' תרצד סע' א([]רמ"א )סי .בליל פורים קודם שמתפללים מנחהמחצית השקל  תתיש ל

. ובני הכרכים שאצלם ]מ"ב )ס"ק ד([. קודם מנחהשל בתענית אסתר  מחצה"שנוהגין ליתן 
]לוח אר"י אחר מנחה. בתענית נהגו ליתנו יש אומרים שאף הם  ,התענית אינה בערב פורים

פורים פי"ח ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש . ויש שנהגו ליתנו בליל ט"ו קודם תפלת ערבית. )לגרימ"ט([

ואם לא נתן לפני פורים יתן לאחר פורים.  .אות ט( והגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פמ"ב אות ב([
 .]הגריש"א זצ"ל )הליכות והנהגות פורים([
  -קריאת המגילה  -

 כבוד היום
 בגדי שבתא. 

 ]מ"ב )סי' תרצה ס"ק ג([.. לכבוד הפורים מבערבנכון ללבוש בגדי שבת 

 סידור הביתב. 
. ועיי"ש ]מ"ב )סי' תרצה ס"ק ג(. לכבוד הפורים שולחן ערוך ומטה מוצעתשיהיה בביתו  נכון

נו שיש אור חשמל א"צ להדליק נרות. וכ"כ הגרח"ק שליט"א )תורת המועדים בזמנהדליק נרות. מיהו לשיש גם 

 [.ס"ק ב(

 להילפני קריאת המג אכילה
 הקריאהאכילה לפני א. 

ה"ה ביום אפילו ו .רמ"א )סי' תרצב סע ד([שו"ע ו] .המגילהאסור לאכול קודם שישמע קריאת 
 .]מ"ב )ס"ק טו([. כבר התפלל אסור לאכול קודם קריאתה

 טעימהב. 
לצורך גדול דהיינו חולה קצת או מי  מותרתאבל טעימה בעלמא  ,הדוקא אכילה אסור

 .([ס"ק יד ]מ"ב )שם. שמתענה והתענית קשה לו
 טעימה מהיא ג. 

שו"ע ]. אפילו הרבה אכילת פירותו ,[(ס"ק יד ]מ"ב )שם. כביצה פתאכילה עד טעימה פירושו 

. ]מ"ב )סי' רלב ס"ק לד([וכן אכילת תבשיל העשוי מה' מיני דגן אפילו הרבה.  .[סע' ג( בסי' רל)
שעה"צ )סי' רפו עי' ב]. כפת היש להחמיר לכתחלה להחשיב אכילת פת הבא בכיסניןלענין ו

 .טז([-לט ס"ק טואות ז( ומ"ב )סי' תר
)שאינו משכר( סתם משקה ו .]מ"ב )שם([ .כשיעור ביצהאינן מותרין אלא  המשכרין משקין

 .[מ"ב )סי' רלב ס"ק לה(] נחשב טעימה. אפילו הרבה
 הקריאהשינה לפני ד. 

  .]מ"ב )ס"ק טו([. ן קימעאון קודם קריאת המגילה ואפילו דעתו רק לישואסור ליש
 להילו לקרוא המג כירזכשממנה שומר שיה. 

]עי' . לפני זמן הקריאה רשאי לאכול או לישוןבשעת הצורך  ,שיזכיר לואם ימנה שומר 

ס"ק ז ושעה"צ שם( דעכ"פ לענין טעימה סמכינן )סי' תרנב בבמ"ב . ועי' עוד ובמ"ב )שם( רמ"א )סי' רלב סע' ב(ב

 .[ל אם ממנה שומרשמותר לאכו שלמת חיים )סי' שסח(כן פסק הו על שומר אפילו לכתחלה.
 באכילה לפני הקריאה נשיםו. 

כן מבואר בביאור שהרי גם הן מחויבות במצוה זו. ]לה. יאסור לאכול לפני קריאת המג שהאף לא

 . אם הבעל יזכיר לה מותר לה לאכול )דהוי כשומר דמהני כנ"ל(ו .הלכה )סי' תרצב ד"ה מפלג([

 אכילה לפני שאר מצות היוםז. 
 .לכות משלוח מנות ומתנות לאביוניםבה עי' בזה להלן

 חובת קריאת המגילה בלילה וביום
  ה ביום ובלילהקריאת המגיל א. חובת

  .[שו"ע )סי' תרפז סע' א(] .המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביוםא חייבים לקרו
  הלילה מדרבנן או מדברי קבלהקריאת  ב. חובת

]כן משמע  ילה אינה אלא מדרבנן.שחובת קריאת המגילה בין ביום בין בל יש אומרים

 מדברי קבלה.חיובה אבל ביום  ,דרבנןמא ירק בלילה הויש אומרים ש [.טור )סי' תרפז(מה
והעיקר כדעה [. )סי' תרפז אות א( "תמגילה ד. ד"ה כגון(. וכן הוא בשעטורי אבן )ו נו"ב )ק' סי' מא(]

 ממח' זו. עי' בסמוך הנפקא מינאו. [)סי' תרצב ס"ק כז וסי' תרצ אות מא( ה"צשע] האחרונה.
 זמן הקריאה בלילהג. 

ואם לא קראה  .עד עמוד השחר ,]שו"ע )סי' תרפז סע' א([ .לילה, זמנה כל הלילהה קריאת
 .]מ"ב )ס"ק ג([. דמשעלה עה"ש יממא הוא ,קודם אפילו באונס שוב לא יקרא

ג המנחה לה בלילה היא מצאת הכוכבים, ואם קראה מפלייש אומרים דקריאת המג
 .דיעבדבדקודם צה"כ אינו יוצא כלל אפילו . ויש אומרים ]שו"ע )ססי' תרצב([בדיעבד יצא. 

ובדיעבד אם קרא בבין השמשות באונס והכרח גדול יש לצדד . [(ס"ק יד הובא במ"ב )שם ר"חפ]
 ועי' בסמוך.]מ"ב )שם( ע"פ הפמ"ג[.  להקל.

 ד. קריאה מפלג המנחה למי שקשה עליו התענית
קראו יוצריך להמתין עד אחר ש ית הכנסתוא אנוס קצת ואינו יכול לילך לבשהמי 

יכול לשמוע קריאתה ש)סי' תרצב סע ד(  דעת השו"ע, ל כךהקהל, וקשה עליו לישב בתענית כ
 . מפלג המנחה ולמעלהוד יום מבע
היינו כביצה פת או משקין כשיעור )טוב יותר להקל לאיש הזה שיטעום  דבאופן זה אלא

אין להקל אלא ד .ולא להקל לקרות מפלג המנחה ולמעלה ,קודם קריאת המגילה( צהבי
( ס"ק יד ]מ"ב )שם. אלא לצורך גדול דהיינו חולה קצת או מי שמתענה והתענית קשה לו

 .אליבא דהפר"ח[
. המיקל לחולה וליולדת למהר קריאתן מבעוד יום קצת יש לו על מי לסמוך ולמעשה

ל לקרות במקום שהדחק גדול אף בצבור יש להקשאפשר )ד"ה מפלג(. ועיי"ש שהוסיף ד ]מ"ב )שם( וביאור הלכה

 . [אף שאין עדיין לילה גמור
 יוםב הקריאהזמן ה. 

שו"ע ] ואם קראה משעלה עמוד השחר, יצא. ,של יום, זמנה כל היום מהנץ החמהקריאה 

]מ"ב . עמוד השחרואם היה אונס קצת יכול לקרותה לכתחלה משעלה . [)סי' תרפז סע' א(

ואם נמשך עד בין  ,שקיעת החמה עד היינו. ו]שו"ע )שם([וזמנה עד סוף היום. . )ס"ק ו([
 .]מ"ב )ס"ק ה([. השמשות יקראנה בלי ברכה

 הקריאה דיני
 כל מילה מקריאת המגילה . חובת שמיעתא

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

 . חובה להשמיע לאזניוב
]עי' לקמן באות  שחרש אינו יכול להוציא רבים ידי חובת קריאת המגילה לדעת הסוברים

אפילו בדיעבד  דאל"כ ,מגילה לעצמו צריך להיזהר מאוד שישמיע לאזניוקורא , מי שג'[
לי ולמצוה לכו. []מ"ב )שם(אבל לדעת החולקים בדיעבד יצא. [. )שם אות ז( ]שעה"צ לא יצא.

 ועי' .]עי' בב"י )רסי' קפה( ובמ"ב שם. ועי' במועדים וזמנים )ח"ו סי' קא( עלמא צריך להשמיע לאוזניו.

 גליון נ"ב[.שמעתא עמיקתא בזה ב עוד

 | ה'תשע''ופורים  -זכור  -יקרא פר' וגליון רנ"ז | 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 



 

 כל מילה ומילהב. לכוון ג
 ועי' בסמוך. .[)סי' תרצ ס"ק טו( ]מג"א השומע את המגילה אפילו אם לא כוון בכל תיבה יצא.

 מצע קריאת המגילה הסיח דעתו בא. ד
עד כדי שלא שמע כלל מה שהחזן השומע את הקריאה ופנה לבו לגמרי לדברים אחרים 

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

]עי' במג"א )סי' תרצ ס"ק טו(. וכן פסק הגרח"ק שליט"א )אגרת הפורים פ"ג הגה  שומע, יצא.לבו למה ש

 [.גליון נ"בשמעתא עמיקתא ועי' בזה בכד(. -כא

 דין. המסתפק אם שמע כה
לקולא ואינו צריך לחזור והמסתפק אם שמע כדין, בקריאה של הלילה הוי ספק דרבנן 

אבל ביום דחיובא מדברי  [.בפת"ש )יו"ד סי' קי ס"ק כ( י'וע .סי' תרצב ס"ק טז()מ"ב ]ולקרוא. 
ועי' . קע"ח[ גליוןועי' עוד בזה בשמעתא עמיקתא . סי' תרצב ס"ק טז()מ"ב עי' ]קבלה, ספקו לחומרא. 

   דין באופן זה בעיירות המסופקות. הבסמוך מה 
 . המסתפק אם שמע כדין בעיירות המסופקותו

חמת ספק )בין מ בעיירות המסופקותכגון שנמצא ק, הקורא ביום י"ד וביום ט"ו מספ
, ומסתפק אם שמע המגילה (במציאות אם מוקפות הן מימי יהושע בן נון, או מחמת פלוגתא

]כיון שיש  יום. והמחמיר תבוא עליו ברכה.באינו צריך לחזור ולקרוא אף  ,כדין ביום ט"ו

אלא דאין להקל בזה אלא בספק שאירע  לל.כאן ס"ס, ספק שמא שמע כדין, ספק שמא אינו חייב לקרוא כ

מסתבר  ,בקריאה של יום ט"ו, אבל ביום י"ד דמברכים בה מה"ט שכתב הגר"א דבדיעבד בן כרך שקרא בי"ד יצא

 קע"ח[. גליוןבזה בשמעתא עמיקתא שמענו מגדולי הפוסקים. ועי' . וכן ע"בדאין להקל. ואף ביום ט"ו המחמיר ת

 ממשיך יכןמהקריאה, ה. הפסיק באמצע ז
ואח"כ חזר למקום שפסק, אפילו שהה כדי לגמור את  קריאההאם הפסיק באמצע 

]רמ"א . סח בנתיים. מיהו גוערין במי שסח בנתיים לו. ואפי]שו"ע )סי' תרצ סע' ה([. כולה, יצא

אלא שאם שהה מחמת אונס כדי לגמור את כולה חוזר לראש  .עי' בשעה"צ )אות יח([ו .)שם(
]מ"ב )סי' תקצ ס"ק יח( והגריש"א זצ"ל אם כן הסיח דעתו דאז גם מברך.  ללא ברכה, אלא

שצריך לנקביו או  כגון ,שאינו ראוישהפסיק משום והיינו  .)חשוקי חמד מגילה עמ' רל([
שהמקום אינו ראוי מחמת צואה או מי רגלים, אבל אונס אחר כגון מחמת ליסטים אינו 

י שנאנס ללכת לבית חולים וכדומה ממשיך במקום ועל כן מ .]מ"ב )סי' סה ס"ק ב([ .חוזר
]הגריש"א  שהפסיק, אלא שאם הסיח דעתו יש אומרים שעליו לברך על המשך קריאתו.

 .זצ"ל )חשוקי חמד מגילה עמ' רל([
 . לא שמע מילה מהש"ץ, להשלימה מתוך חומשח

 רשאי להשלים באותו זמן מתוך ,חיסר מילה אחת או יותרהקריאה מהש"ץ ו השומע
לה כשרה עד מקום שהש"ץ נמצא. ואם אין לו מגילה כשרה בדיעבד משלים מתוך ימג

 ]מ"ב )סי' תרצ ס"ק ז וס"ק יט([. חומש בתנאי שלא חיסר רוב הקריאה.
 השלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ . ט

, אם לא השלים גם הקריאה מהש"ץ ובאותו זמן השלים מילות החסרות לו השומע
]אע"פ  .ידי חובתו לא יצאאפילו כוון לצאת על ידי שמיעתו מהש"ץ,  המשך הקריאה,

למעיין, מ"מ הרי נמצא קורא  אות מג( סי' קסזבשעה"צ )ששומע כעונה מהני אף בשעה שהוא מדבר כדמוכח 

מילה גם ושמע ' היכן שהשלים מילה א שצ"עהמ"ב )ס"ק כב(. אלא ו ()סי' תרצ סע' וש השו"ע "לא יצא כמלמפרע ו

  גליון קע"ח[.שמעתא עמיקתא ועי' בזה ב. יחדכאילו אמרם שתיהם בדינו הרי ש ,חשיב למפרעמהש"ץ אם הבא 

 . לקרוא מילה במילה עם הש"ץי
הרוצה לקרוא מילה במילה עם הש"ץ רשאי לעשות כן אף כשקורא מתוך חומש, ויתנה 

. לושיד"ח )של אותה מילה( בקריאה צא אם לא ישמע איזה מילה מהש"ץ ישבלבו 
  גליון קע"ח[.שמעתא עמיקתא . ועי' בהגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט"א )אגרת הפורים פ"ג הגה כד(]

 . שמיעת המגילה דרך טלפון כשנאנס ואין בידו מגילה כשרהאי
ובידו לשמוע דרך טלפון,  ,מי שאין בידו מגילה ואינו יכול לשמוע מאחר מחמת אונס

)ח"ב סי' באג"מ . ועי' בשבט הלוי )ח"ה סי' פד(. וכן מבואר צא יד"ח]כי יש צד שיעליו להחמיר לעשות כן. 

ואם כבר שמע דרך הטלפון ואחר כך  .[( ועוד. ועי' בגליון קנ"ח)ח"א סי' ט "שמנחב, קח וח"ד קכו(
 .[(שםבט הלוי )]ש פעם שניה ללא ברכה. לקרואנזדמנה לו מגילה כשרה חייב 

 שמיעה בעשרה וברוב עם
 בעשרה א. קריאת המגילה

  ]שו"ע )סי' תרצ סע' יח([. .ביחיד הים אותאקור א"א, ואם י'צריך לחזר אחר  בזמנהמגילה 

 ב. הפסיד את הקריאה בצבור האם צריך לחזר אחר עשרה
אפילו לכתחלה ביחיד,  הבציבור ואיזה יחיד לא שמעה, יוכל לקרות האם קראו אות

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

 נשים לעשרהצירוף ג. 
)סי' קנה ועי' בחזו"א )שם(. ]רמ"א ת, ועל כן לכתחלה אין לצרפם. והוי ספק אם מצטרפ נשים

, )סי' שע(]שלמת חיים ים מצטרפות. עם אנשים, אבל נשים עם נש וכ"ז לענין לצרפם. [ס"ק ב(

 .[)חי"ג סי' עג(וצי"א  (01)הליכות והנהגות עמ' הגריש"א זצ"ל  )שלמי מועד עמ' רעד(,הגרשז"א זצ"ל 
 קטנים לעשרהצירוף ד. 

]מ"ב )סי' תרצ ס"ק סג(. ועיי"ש )סי' תרפח ס"ק כ( שלקריאה שלא קטנים אינם מצטרפים לעשרה. 

 .רק משום פרסומי ניסא[בזמנה מצטרפים כיון שהוא 
 ה. קריאה ברוב עם

)סי' ]מ"ב צבור גדול משום ברוב עם הדרת מלך. לכת לבית הכנסת לשמוע המגילה ביש ל

שאם לאו לא מקיים  ,שםל. והשומע מחדר הסמוך לבית הכנסת עליו להכנס [תרצ ס"ק סב(
ומ"מ המתפלל בבית כנסת  .([גם)ח"א סי' צו ד"ה דבר יהושע ב 'עי. ו"ה צריך(ד) ר הלכה]ביאו ברוב עם.

 .)אות יב([וכה"ח )סי' תרפז ס"ק ז( ]מ"ב קבוע אינו צריך ללכת לבית הכנסת אחר משום ברוב עם. 
 . לקרותה ללא טעמיםו

]מ"ב )סי' תרצא ס"ק  שאינו יודע לקרא את המגילה בטעמים רשאי לקרותה בלא טעמים. מי

 כה( ובאה"ל )סי' תרפט ד"ה חרש([.

 לנשים  דיני קריאה
 א. חובת נשים בקריאת המגילה

אלא שיש אומרים שאינן חייבות לקרוא . ]שו"ע )רסי' תרפט([ .חייבות בקריאת המגילהנשים 
 .]עי' לקמן[ אלא לשמוע.

 ב.  כשיכולה לצאת על ידי אחרים
 . ]מ"ב )ס"ק ח([ אשה שיש לה ממי לשמוע לא תקרא בעצמה אלא תצא ע"י אחרים.

 תםי חובג. להוציא רבים יד
אין לאשה לקרוא להוציא . ו]שו"ע )סי' תרפט סע' ב([שה אינה מוציאה רבים ידי חובתם. אי

ומכל מקום אם אין  ]שעה"צ )סי' תרפט אות טז( משום דזילא בהו מלתא[. נשים אחרות ידי חובתן.
 . ]תורת היולדת )פנ"ה סוף אות ד([להן אפשרות אחרת לשמוע המגילה רשאית להוציאן. 

 הוציא שאר נשים ידי חובת הברכה ד. ל
]מנח"י )ח"ג סי'  , יש אומרים שכל אחת תברך לעצמה.נשים הבאות לשמוע קריאת המגילה

רשאית אחת ויש אומרים ש .נד אות לח( הגרח"ק שליט"א והגרנ"ק שליט"א )אגרת הפורים פ"ג הגה מא([
 .]הגריש"א זצ"ל )אגרת הפורים פ"ג הגה מא([. את כולם להוציא

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

]חיי"א )כלל  ויש אומרים שגם נשים תלכנה לבית הכנסת משום ברוב עם. [.יעקב )או"ח סי' רלב(

 אשרי האיש ח"ג פמ"ג אות ל([.]הגריש"א זצ"ל ) והעיקר כדעה הראשונה. .קנה אות ז( וכה"ח )סי' תרפז אות יב([

 נשים לעשרה צירוףו. 
 .שמיעה בעשרה וברוב עםעי' מה שכתבנו בזה לעיל אות ג' בדיני 

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

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

 ח. קריאה לנשים
הקורא קריאה לנשים, ישמע המגילה קודם לכן בבית הכנסת ואחר כך יוציא אותן ידי 

לא לצאת באותה קריאה שפיר דמי לצאת אחר כך חובה. ומכל מקום אם מכון ש
 ]מ"ב )סי' תרצב ס"ק יא([.בקריאת הצבור. 

 ט. אם השומעים יברכו בעצמן
 אם הש"ץ כבר יצא ידי חובת קריאת המגילה )או שמכון שלא לצאת בקריאה זו(

זה ועיין עוד ב. ]מ"ב )סי' תרצב ס"ק י([יברכו בעצמם על המגילה.  היוצאים ידי חובה על ידו
 '. לעיל אות ד

 י. נוסח הברכה
 ]מ"ב )סי' תרצב סס"ק יא([. המברך עבור נשים טוב שיברך לשמוע מגילה.

 יא. ישיבה בקריאה לנשים
יכול לשבת בעת הקריאה.  ,הקורא את המגילה לכמה נשים, אפילו הן יותר מעשרה

 .]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג פמ"ג אות ל([
 ויב. דין ברכת הרב את ריבנ

אחר קריאת המגילה לנשים אין מברכים ברכת "הרב את ריבנו" אפילו הן עשרה. 
 ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פכ"ג אות ג( והגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פמ"ג אות לב([.

 יג. אכילה לפני הקריאה
 לה.יעי' לעיל בהלכות אכילה לפני קריאת המג

 חובת חש"ו
 . חרש שמדבר ואינו שומעא

]ביאור הלכה )רסי' תרפט ד"ה ו שומע חייב בקריאת המגילה לכל הדעות. חרש המדבר ואינ

נחלקו הפוסקים אם יוצא ידי חובתו על ידי ואם שומע על ידי מכשיר שמיעה  חרש([.
ועל כן אם בידו להוציא את המכשיר  ]עי' לעיל אות י"ב לענין שמיעה דרך טלפון[.שמיעה זו. 

   יקרא לעצמו ולא ישמע מאחרים.ולשמוע ללא עזרתו יעשה כן, ואם לאו 
 . חרש להוציא רבים ידי חובתםב

יש אומרים שחרש שמדבר ואינו שומע אינו מוציא את הרבים ידי חובת קריאת המגילה 
ויש אומרים שבדיעבד אם שמע ממנו . ]שו"ע )סי' תרפט סע' ב( ועי' בב"י ובמ"ב )ס"ק ה( הטעם לזה[

ואם שומע רק בעזרת מכשיר שמיעה הדבר תלוי  "ב )ס"ק ה([.]ב"ח )אות ה(, מ"א )ס"ק ג(. ומיצא. 
 ]עי' לעיל אות י"ג לענין שמיעה דרך טלפון[.במחלוקת הפוסקים אם שמיעה זו נחשבת שמיעה. 

  ועל כן לכתחלה אין לצאת ידי חובה עח ידו אלא אם כן אין אחר.
 . חינוך הקטניםג

 את היום בין לקריאת הלילה.בין לקרימצות קריאת המגילה. מחנכים את הקטנים ל
(. ועי' מש"כ בשמעתא עמיקתא דיני ובבנין שלמה )ח"א סי' נח ד"ה אבל)רסי' תרפט( ומ"ב )ס"ק טז( ועי' ]שו"ע 

ם ג ,וכיון דגם נשים חייבות .[]שו"ע )שם סע' ו( וטוב להביאם לבית הכנסת. קטן וחינוכו[.
 .שם ס"ק ג([]מ"ב ). בקטנות יש בהן משום מצות חינוך וע"ל בס"ו

 רבים ידי חובתםלהוציא . קטן ד
שאין שם אנשים , אם לא בשעת הדחק להיקטן אינו מוציא גדול ידי חובת קריאת המג

מ"ב )סי' תרפט סס"ק ו ושע"צ שם(. ] בקיאים במקרא מגילה יכול להוציאם קטן שהגיע לחינוך.

 .[ועי' עוד במ"ב )סי' נג ס"ק ל, וסי' נה ס"ק ד(
 בן עירדיני בן כרך ו

  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, אפי' אינן 

ם סמוכים הכפרים הנראים עם הכרכים המוקפים, אפי' אינומוקפין עכשיו קורין בט"ו. 
 קוראים בט"ו, וכן הדין בסמוכים אפי' אינם נראים עמהם ובלבד שלא יהיו רחוקים

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

עיירות אם סמוכות לם מוקפות מימות יהושע בן נון או עיירות המסופקות אם ה
, נחלקו הראשונים מתי זמנם לקריאת המגילה. יש אומרים שקוראים ההמוקפות חומ

ר"ן )מגילה ] ביום י"ד בלבד, שהולכים אחר רוב עיירות שרובן אינן מוקפות מימות יהושע.

ומברכים על קריאתה בי"ד בלבד  ,. ויש אומרים שקורין ביום י"ד ובט"ו[ב. ד"ה ולענין(
והעיקר כדעה האחרונה.  [.מב"ם )מגילה פ"א הי"א(ר]הואיל והיא זמן קריאתה לרוב העולם. 

 הגר"א עכ"פ מצרפינן דעתש)אות ט(  ה"צאולם הגר"א )שם( פסק כהר"ן. ומבואר בשע]שו"ע )סי' תרפח סע' ד( 

  [.לקולא
 בכלל הספקעיירות  איזהג. 

ין הספקות נוהג בטבריה, יפו, צפת, עכו, חיפה, לוד, באר שבע, בית שאן, חברון, שכם דו
 עזה. ויש אומרים שגם באשדוד, אשקלון, גוש חלב, רמלה ופראג נוהגים דיני הספיקות.ו

]עי' בזה במנח"י )ח"ח סי' סא(, בקובץ תשובות )ח"א . בדמשק, צור ובגדדדין הספקות נוהג ובחו"ל 

 .הוראת רבותיולפי המנהג ווינהג כל אחד  סי' סח( בכה"ח )סי' תרפח אות יז( ועוד[.
 כרך המוקף חומה ד. קרא בי"ד ב

. ומכל מקום הקורא ביום י"ד [מ"ב )סי' תרפח ס"ק יא(]בן כרך שקרא ביום י"ד יצא בדיעבד. 
מחמת ספק שמא המקום אינו מוקף חומה וכדומה צריך לחזור ולקרוא ביום ט"ו כי כך 

 .ועי' עוד לעיל אות ב' .]חזו"א )או"ח סי' קנג ס"ק ב ד"ב בדין([קבעו חכמים מתחלה. 
 ן כרך להוציא בן עיר יד"ח קריאת המגילה בה. 

פר"ח )סי' תרפח ] וכן להפך.יכול לקרוא ולפטור לבני י"ד בי"ד, אינו  ,מי שדינו לקרוא בט"ו

 ,פמ"ג )שם מ"ז ס"ק ב(] .דיעבדבד יצא "בי "דשאם בן כרך קרא לבן י ויש אומרים [.אות א(

 .ועי' בשעה"צ )שם(. ועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליון ו'[שתי הדעות  ובמ"ב )ס"ק ח( הביא  הגר"א )ס"ק י( ועוד.
  ו. בן עיר שהלך לכרך

לחזור  דעתו בעת נסיעתוה תאם היש ("ק יבס ח)סי' תרפדעת המ"ב  :בן עיר שהלך לכרך
מ"מ  ,יום ט"ובאף שלבסוף רואה שהוא מוכרח להתעכב שם  ,איר היוםישלפני למקומו 

עת נסיעתו לא היה בדעתו אבל אם ב .היותו בכרךוקורא ביום י"ד ב "מוקף"אינו נקרא 
ואפילו  ,חל עליו שם מוקף וקורא ביום ט"ו ,ט"ו שיאיר יוםהכרך אלא לאחר לחזור מ

אם לא נמלך  וכ"ז אם אח"כ חזר לעירו ביום ט"ו קורא שם אם לא קרא מתחלה בכרך.
ב מתחלה קודם היום לא מועיל מה שחש עירואבל אם חזר ללחזור קודם שיאיר היום, 

 .בעת קריאת העיר כרךלהיות ב
שלא מועיל כוונתו בעת נסיעתו לקבוע מקומו, אלא  )סי' קנב ס"ק ו(החזו"א אולם דעת 

)צאת להיות במקום ההוא מתחלת הלילה  ]א'[צריך שתי תנאים להתחייב באותו מקום 
לעירו כוונה מתחלת הלילה להישאר עד אור הבוקר. ואף אם לבסוף חזר  ]ב'[הכוכבים(. 

 קודם שיאיר היום חייב לקרוא כדין המקום דשם. 



 

והכרעת הפוסקים שיש לחוש לדעת החזו"א ועל כן מי שחיובו תלוי במחלוקת זו חייב 
בקריאה מספק ואינו מברך, ורצוי שישמע הברכה מאחר, וכמו כן חייב בשאר מצות 

 . ]הגריש"א זצ"ל )שבות יצחק פ"א אות ב([היום ואומר על הניסים. 
שדעתו בכניסת היום קובעת לגמרי, ועל כן אף אם לבסוף )שם( לחזו"א ועוד סבירא ליה 

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

 ז. בן כרך שהלך לעיר
לחזור דעתו בעת נסיעתו ה תאם היש ק יב()סי' תרפח ס" מ"ב: כתב הבן כרך שהלך לעיר

 ,לבסוף נתעכב ולא חזראם אף אינו קורא עמהם  י"ד באדר, למקומו קודם שיאיר יום
אבל אם לא היה בדעתו בעת נסיעתו לחזור משם רק כמקומו.  קורא ביום ט"ואלא 

ואף שחזר . חל עליו חובת הקריאה של העיר ,ביום י"ד בבוקר יינוקריאה דההלאחר זמן 
הפמ"ג )מ"ז ס"ק ו( שאם היתה דעתו להישאר  ]וכת' .באותו יום ובא לכרך צריך לקרוא ביום י"ד

אם לא נמלך לחזור  וכל זה שם ושינה דעתו לחזור לפני שיאיר היום והתעכב שם מחמת אונס פטור[.
כרך קודם היום לא מועיל מה שחשב האבל אם חזר למקומו שהוא קודם שיאיר היום, 

 . ועי' באות הקודמת לענין דעת החזו"א.לה להיות בעיר בעת קריאת העירמתח
 בן עיר שעקר דירתו והלך לכרךח. 

 .בן עיר שעקר דירתו )לאחר שקרא בי"ד( והלך לכרך, יש אומרים שמתחייב שנית בט"ו
 .[ם(חזו"א )ש]ויש אומרים שבאופן זה לא יברך על הקריאה.  [.(ח ד"ה בן עיר)סי' תרפ ]ביאור הלכה
 ]מנח"ש )ח"א סי' כג אות י( והגריש"א זצ"ל )שבות יצחק שם עמ' כו( דיש לחוש לשיטה זו[.וכן עיקר. 

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

ואפילו אם שוהה  .איר היום(מתחייב בט"ו )אף אם יצא מהכרך פעם שניה קודם שי
דם שיאיר היום חייב לקרוא בט"ו ובעיר בתחלה יום ט"ו אם דעתו לחזור לכרך ק

ומכל מקום יש אומרים שלא יברך על הקריאה.  [.(שם) ]חזו"א)אפילו שהוא עדיין בעיר(. 
צ"ל )הליכ"ש ]הגרשז"א זויש חולקים וסוברים שיברך.  .ח"י סי' נד( ושבט הלוי )ח"ח סי' קס([) ]מנח"י

]הגריש"א זצ"ל )שבות . ויש אומרים שיברך דוקא רק אם חזר לכרך מבעוד יום. פ"כ אות ה([

 . כז([-יצחק ח"ז עמ' כו

 . קריאה בשעת הנסיעהי
ע"ד מהעיר לכרך המוקף חומה על דעת להתחייב שם )או הנוסע מהכרך לעיר הנוסע 

וסע לשם טרם שהגיע למקום דרשאי לקרוא בעודו נ אפשרבשעת הצורך  ,ייב שם(חלהת
ו. אולם לדעת החזו"א )סי' קנב ס"ק ו( בעת נסיעתדס"ל דהכל תלוי בדעתו  ("ק יבס ח)סי' תרפ]עי' במ"ב חפצו. 

 שלא מועיל כוונתו בעת נסיעתו לקבוע מקומו, אלא כניסתו לשם קובעת יש לעיין בזה[.

 -משלוח מנות  -
  א. חובת משלוח מנות

 שתינות לרעהו, דכתיב "ומשלוח מנות איש לרעהו". ומצותה חייב אדם לשלוח שתי מ
 ( ומ"ב )שם ס"ק ג([.ד סע' ה]שו"ע )סי' תרצ .מנות לאדם אחד, וכל המרבה הרי זה משובח

 ב. טעם המצוה 
]מנות הלוי )מגילת מצות משלוח מנות: יש אומרים שהוא כדי להרבות שלום וריעות. טעם 

]תרה"ד )סי' הוא כדי שיהא לכל א' צורכי סעודת פורים. . ויש אומרים שאסתר פ"ט פס' יט([

 . חולק על הרמ"א[)שם( שנר' מהרמ"א שס"ל כהמנות הלוי, אולם הפר"ח )סי' קצו(  קיא(. ועי' בחת"ס
כגון שלפי שיטה הראשונה אפשר לשלוח כלים ויש כמה נפקא מינות לפי הטעמים, 

אכל. ומכל מקום כבר נתפשט וכדומה. אבל לפי השיטה השניה צריכים דוקא דבר מ
 . ]כנה"ג )שם הגב"י ס"ק י(. ועי' בגליון נ"ג[לתת במשלוח מנות מיני מאכלים. 

 חינוך הקטניםג. 
  .[פמ"ג )סי' תרצה א"א ס"ק יד(] קטן חייב במשלוח מנות מדין חינוך.

 לשלוח לקטןד. 
עי' ] .ן חשש()ואם כבר יצא ידי חובתו אי שלוח מנות לקטןלמהמנע גדול ללכתחלה יש ל

בערוה"ש )סי' תרצה אות יח( שנקט שאם שולח משלוח מנות לקטן יצא, דרעהו קרינן ביה. וכן נקט במקראי קדש 

  .[)פורים סי' לט אות ב(. אולם הבן איש חי )פר' תצוה אות טז( והכה"ח )סי' תרצג אות יג( פסקו דבכה"ג לא יצא
 . לשולחם על ידי שליחה

( בשם יחמ"ב )שם ס"ק ] דוקא על ידי שליח. ו חז"ל לשלוח המנותיש אומרים שאפשר שחיוב

ויש אומרים  .[מקור חיים )ססי' תרצב(( ועי' בשם פשט דלא בעינן שליחותלא שבאמת א)הבנין ציון )סי' מב( 
ויש להקפיד . חזו"א )דינים והנהגות(.[ו כה"ח )אות מא( ,א"א בוטשאטש )שם(] שלא צריך שליחות.

   על ידי אחר.אחד משלוח מנות כ"פ עלכתחלה לשלוח 
 . לשולחם על ידי קטן )לדעת המחמירים לעיל(ו

ויש מסתפקים בזה. . [מקור חיים )ססי' תרצב(ו חת"ס]י"א שמועיל לשולחם אף על ידי קטן. 
 . [סי' תרצה(דעת תורה ) ]מהרש"םודעה ראשונה עיקר.  .[הרע"א )פסקי תשובה סי' קמח(]
 . לשלחם לפני פוריםז

]מהרי"א )סי' רד(. וכן פסק מי"א באדר אם יגיעו בפורים.  םלחולשועיל מש אמרים שי

ויש מחמירים שצריך  .בשם היד אהרון[אר היטב )סי' תרצה ס"ק בב סע' ד(. ועי' דעת תורה שםמהרש"ם )ה
 ועי' עוד בפמ"ג )סי' תרצה. תורה לשמה )שאלה קפח(וערוה"ש )אות יז( ] .בפורים עצמודוקא  לשולחם

 א"א ס"ק א([. 

   . מסתפק אם קיים המצוהח

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

מ"ב )סי' ]ויש מסתפקים בזה. . [(שםטורי אבן )] ועל כן יש אומרים שספקם לחומרא. [.חזקיה(

 ר ולקיימם. ולמעשה לכתחלה יש להחמיר לחזו .[תרצב ס"ק טז(
 משלוח מנות למי שאינו מברך איסור לפנ"ע בנתינת. ט

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

ב'  .סי' לה(ר) במנח"שוכן מבואר . )ח"ב ססי' קלח(וכ"כ בתשובות והנהגות  .)קדושין לב. ד"ה הא(בריטב"א 

  .[גליון נ"גועי' ב. עיי"ש התנאים בזה. וכן הוא בנ"ד )סי' שמז ס"ק ו(מ"ב במקום דרכי שלום מותר כבמבואר ב

  לעני מנה חשובה ע"י נתינת יחד ומתל"אמשלוח מנות  לצאת יד"ח. י
 מתנות לאביונים. עי' בזה להלן בדיני הלכות

 ע"י שליח, האם צריך לברר שקיים שליחותו משלוח מנותהמוסר . יא
 .להלן בדיני הלכות מתנות לאביוניםעי' בזה 

 ומשלוח מנות לאבל . חיוב אבל במשלוח מנותבי
 עי' להלן בדיני אבל בפורים.

 להטביל הכלי שמסדרים עליו המשלוח מנות . יג
אין  ,ולשלוח את הכלי עם האוכל לאחר מאכל בדברי הקונה כלי על מנת למלאות אותו

. וכן שמענו בשם ישראלזון אות עא( -"כ ונטרס טבק)]הגריש"א זצ"ל המשלח צריך להטבילו, אלא המקבל. 

 קט להחמיר בזה(. ועי' בגליון צ"ד[.שנהגרנ"ק שליט"א )והדר ביה ממה 

 . להטביל כלי שעומד לתת במתנהיד
בילו לצורך המקבל. ואפילו זיכה את הכלי לחבירו לפני כלי העומד למתנה אין להט

)טבילת כלים פ"ח הגרשז"א זצ"ל ]הטבלתו. ואם הטבילו על המקבל לחזור ולטבלו ללא ברכה. 

 ס"ד[. גליוןוהארכנו בס"ד בועי'  .ועוד )ח"א סי' תנב(שובות והנהגות ת ,סהג"ה ט(

 . אכילה לפני קיום המצוהטו
ויש ]הגרשז"א זצ"ל )פי"ט אות ט([. ם שיקיים מתנות לאביונים. י"א דראוי שלא לאכול קוד

]כן משמע מסתימת המ"ב . וכן עיקר. ]משנה הלכות )ח"ז סי' צב ד"ה בדבר([ סוברים שאין לחוש בזה.

ושאר הפוסקים שהזכירו דין אכילה לפני קריאת המגילה ולא לענין זה. והיינו טעמא כי בריבוי סעודות בפורים 

 .כמבואר לקמן[איכא מצוה 

 -מתנות לאביונים  -
  א. חובת מתנות לאביונים

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

רים שבזמנינו שאין לפרוטה ערך כלל יש לתת דבר חשוב ויש אומ .)ישמח ישראל עמ' קמד([
והרוצה להדר יתן מתנה חשובה ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פמ"ו אות יג([. שישמח בו העני. 

 .]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש שם([שקלים.  01 -ושיעורה כ  ,בושה לקבלה ןשאין לעני
 חינוך הקטניםב. 

א"א מבוטשאטש ]. ונים, כי על פי רוב אין לו מעותקטן שהגיע לחינוך פטור ממתנות לאבי

)סי' תרצה(. ואע"פ שבשאר מצוות האב מחויב להוציא ממון על מנת לחנכו, צ"ל דס"ל דפטור כי אילו הקטן היה 

. ]אבל כשהגיע לכלל מצוות אף על פי שסמוך הוא על שלחן [גדול גם היה פטור כי אין לו ממון
 . [אות ב(. ועי' בפמ"ג )סי' תרצה א"א ס"ק יד(ערוה"ש )סי' תרצד . אביו חייב

 . חיוב אבל במתנות לאביוניםג
 עי' להלן בדיני אבל בפורים.

 . נתינתה בו ביוםד
הוא כדי שיהיה לו במה לשמוח בפורים, כל שלא הגיע לידו  ה זושעיקר טעם מצו מחמת

 ה'. . ועי' לקמן אות []התעוררות בתשובה )סי' תצ( .בפורים לא קיים המצוה
 . קיום המצוה על ידי נתינת צי'ק מזומן ה

והגריש"א זצ"ל )אשרי האיש  (הליכ"ש פי"א אות כג) ]הגרשז"א זצ"ל. הנותן צי'ק לעני יוצא ידי חובה

( שלא ייד"ח אא"כ העני 7פמ"ו אות ג(. ודעת הגרנ"ק שליט"א )חוברת מועד הרבנים לעניני צדקה תשס"ד עמ' 

ואף אם נותן לגבאי המחלק לעניים צי'ק בסכום גדול שיחלק  יוציא הכסף בפורים מהבנק[.
  ]כן התפרסם בחוברת הנ"ל בשם הגריש"א זצ"ל[. לכל עני כפי שיעור הנתינה.

  ום המצוה על ידי נתינת צי'ק דחוי. קיו
ויש אומרים [. (שלמי מועד עמ' רפ) ]הגרשז"א זצ"להנותן צי'ק דחוי יש מי שאומר שלא ייד"ח. 

]הגריש"א זצ"ל, הגר"ש ואזנר שליט"א והגרח"ק שליט"א שיכול לקנות בזה בחנות.  שיוצא כיון

ואף אם אין לו מעות כעת בחשבון )אלא שיהיה  [.(7)חוברת מועד הרבנים לעניני צדקה תשס"ד עמ' 
. והנותן לקופה של צדקה צי'ק דחוי והם מזכים . ]משנה הלכות )ח"ו סי' קכב([לו אחר פורים(

  מועיל לכל הדעות. נים ונותנים זאת לעניים,מעות מזומלו 
 . לזכות את המתנה לעני על ידי אחר ז

 אם יש לו כסף עבור עני ואינו פוגש אותו בפורים, יכול לזכות לעני את הכסף ע"י שליח,
מהרי"א )סי' רז( ]לעני בפורים.  ודיעבתנאי שהזה ו .גיע לידו עד אחרי פוריםיאפילו אם לא 

 [.ועי' עוד בשיח יצחק )סי' שעט(. וכן דעת הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פמ"ו אות ד .ג קיב(המאיר )ח"שרגא ו
 . נתינת מתנות לאביונים קודם פוריםח

. ומכל מקום אם נותן ]ביאור הלכה )סי' תרצד([אין לתת לעני מתנות לאביונים קודם פורים. 
. וכן צ"ל )ישמח ישראל עמ' קלו([]הגריש"א זבפורים מותר.  הםלעני בתורת פקדון והעני יזכה ב

 .  ]ערוה"ש )סי' תרצד אות ב([מותר ליתנן לשליח שיתנם לעני בפורים. 
  לעני מנה חשובה ע"י נתינת יחד ומתל"אמשלוח מנות  לצאת יד"ח. ט

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

ויש אומרים שלמעשה לא יצא ידי [. )שם ד"ה או( אה"להרע"א )סי' תרצה( והב, ז. ד"ה והשתא( שם
 .[בגליון נ"ב. ועי' בזה הובא בדעת תורה סי' תרצה סע' ד( ()סי' רד י"אמהר]חובת מתנות לאביונים. 

 טןלשלוח לקי. 
ערוה"ש )סי' תרצד אות ב(, בן איש חי )פר' תצוה אות טז( ]. מותר לשלוח מתנות לאביונים לקטן

וכה"ח )סי' תרצד אות יב(. ועי' בערוה"ש )שם( שאם שולח לאיש ולאשתו או לאיש ובנו לא יצא יד"ח שתי מתנות. 

 .[אולם הבנין עולם )סי' טו( חולק. ועי' במקראי קדש )פורים סי' מ אות ב(
 . יש לו רק לקיים משלוח מנות או מתנות לאביוניםיא

פסקי ] .דםוק נות לאביוניםמת נות לאביונים,ומת שלוח מנותמי שאין לו כדי לקיים מ

 .בגליון נ"ב[. ועי' תשובה )סי' קמח בהג"ה( בשם חמדת אריה )פ' כג(
שליח, האם צריך לברר  "יע או משלוח מנות המוסר מתנות לאביונים. בי

 ם שליחותו שקיי
השולח משלוח מנות או מתנות לאביונים על ידי שליח, יש אומרים שמחמת שמצות 

שליח עושה שליחותו ועליו לברר שאכן דחזקה ההיום הם מדברי קבלה לא סומכים על 
סי' )אלף לך שלמה ]עי' ב והמנהג להקל בזה. .[)ח"ג סי' עג(אחיעזר ]כן צידד להחמיר הקיים שליחותו. 

דרבנן שסומכים על כדינם  ברי קבלהדהוי מילתא דעבידא לגלויי. ועוד י"ל שסומכים על הסוברים שד שכת' שפג(

 [.גליון קל"דועי' ב .)ססי' רלה(בחלקת יעקב האי חזקה. אלא שלפי"ז בשולח ע"י קטן יש להחמיר. וכ"כ 

 . אכילה לפני קיום המצוהיג
ויש ]הגרשז"א זצ"ל )פי"ט אות ט([. . מתנות לאביוניםי"א דראוי שלא לאכול קודם שיקיים 

]כן משמע מסתימת המ"ב . וכן עיקר. ]משנה הלכות )ח"ז סי' צב ד"ה בדבר([ .אין לחוש בזהסוברים ש

. והיינו טעמא כי בריבוי סעודות בפורים לה ולא לענין זהיושאר הפוסקים שהזכירו דין אכילה לפני קריאת המג

 .[איכא מצוה כמבואר לקמן

 -מי בפוריא מצות לבסו -
 בפורים להשתכר. א

סי' שו"ע )]ויש אומרים שהדברים כמשמעם.  אדם להשתכר בפורים.ב יחיאמרו חז"ל ש

היודע מ"מ ו. [)רסי' תרצה ד"ה חייב( בדעת השו"ע הר הלכבביאו הוא)אות ב(. וכן  "תשער . וכ"כסע' ב( תרצה
יאור ]ב. לא ישתכרבעצמו שיזלזל אז במצוה מן המצות או שינהוג קלות ראש מוטב ש

 .[)ד"ה עד( הלכה

רמ"א ] . וכן עיקר.ירדם ויקיים עד דלא ידע ר כךאחו שישתה יותר מלימודו ויש אומרים

שתה עושה פירושו שהיין  "יותר מלימודו" שיעור . ועי' בשבט הלוי )ח"י סי' קז אות ב( דמ"ב )שם ס"ק ה(ו )שם(

"מ אם שותה זה בשיעור יותר מאכילת פרס, כיון דאין עצם עליו רושם של התרוממות שמחה כדרך יין, ואין נפ

מקראי קדש ]. לישון ואח"כ לשתות מועילאמנם לא  .[שיעור יין המצוה, אלא התוצאה של שמחה

 .[(פורים סי' מד

 שאר משקיםאו  . שתיית ייןב
יש לקיים מצוה זו ע"י שתייתת יין. ומ"מ מנהג העולם להקל לשתות שאר משקים 

ובשלמי תודה )פורים סי'  בהליכות והנהגות בשם הגריש"א זצ"ל ,י' במקראי קדש )פורים סי' סד(]עמשכרים. 

 .[לא עמ' שכו( בשם הגרנ"ק שליט"א
 . מזיק לו הייןג

ומ"מ אף מי שאינו . ערי תשובה )סי' תרצה אות ב([ש]ה זו. וצמי שמזיק לו שתיית יין פטור ממ
שתה איזה כוס של יין כדי לקיים ימי יכול להשתכר יעשה סעודה ובתוך הסעודה י

 .]כה"ח )אות טז([. משתה ושמחה
 נשים במצוה זו. חיוב ד

 .[גליון צ"דשמעתא עמיקתא ועי' ב .שבט הלוי )ח"י סי' יח אות ב(]פטורות בשתיית יין בפורים.  נשים
 אבל להשתתף בסעודת פורים. ה

 עי' להלן בדיני אבל בפורים.



 

 -דיני הסעודה  -
 פוריםא. סעודת 

. וכל סעודה שאוכל לכבוד פורים יש בה ]רמ"א )רסי' תרצה([מצוה להרבות בסעודת פורים. 
. ומ"מ בסעודה אחת ביום יוצאים ]כן משמע מהרמ"א )שם( וכן מבואר בביאור הגר"א )שם([מצוה. 

"ז סי' ]רמ"א )שם(. ועי' במשנה הלכות )ח .אחרי מנחה מהלקייוהמנהג ]שו"ע ורמ"א )שם([. ידי חובה. 

  .]מ"ב )ס"ק א([. ומכל מקום נכון לאכול גם בלילה. צג( שאף באכילת ארוחת בוקר ייד"ח[
 ב. אכילת פת

. ויש אומרים ]מ"א )סי' תרצה ס"ק ט([יש אומרים שבסעודת פורים אין חובה לאכול פת. 
ימת המ"ב ]כן משמע מסת. וכן נראה עיקר. ]מו"ק )שם ד"ה ושטען( והערוה"ש )אות ז([ שצריכה פת.

 .שהשמיט דעת המ"א הנ"ל. ועי' בשבט הלוי )ח"א סי' רנ בהגה לסי' תרצה וח"ד סי' נד אות ב([
  סעדותוג. הקיא 

. ועי' ]כת"ס )או"ח סי' צו ד"ה ודע דנ"ל(. הסעודה "חשלא יצא יד י"א ,מי שהקיא כל מאכלו

 .ד שובו, יסענשאר במעיו כזית מסעודתוע"כ אם משער שלא  [.בכה"ח )סי' רעג אות ז(
  סעודתוהקיא ברכה אחרונה למי ש. ד

שער"ת )סי' רח ס"ק א(, בשם ]מי שהקיא כל מאכלו או שתייתו אינו מברך ברכה אחרונה. 

 , הר צבי )ח"א סי' קסג(תורה לשמה )סי' קכה( אמרי בינה )או"י סי' יד(, נזירות שמשון )סי' קפד(,הברכ"י, ה

קול ]. וי"א שאם אינו רעב מאותה אכילה חייב לברך. [עיכולדלא גרע מ ושבט הלוי )ח"א סי' רח(

מי שאכל כזית ממש והקיא ש םש. ועי' בקול אליהו (מעשה איש ח"ג עמ' קכאחזו"א )אליהו )ח"א סי' סט( ו

יאכל עוד לאחר הקאתו ע"מ ולצאת מהספק ראוי ש .[שיעור כזית ממש בהא ודאי לא יברך אחריו
 לאכול עוד לא יברך. ואם אין בידו להתחייב לכו"ע.

 שבת ערבבסעודה 
 ערב שבתב ת פוריםא. סעוד

מפני כבוד השבת שיכנס לשבת  ,אסור לקבוע בערב שבת סעודה שאינו רגיל בימי החול
 שזמנה ערב שבת ת מצוהסעודמכל מקום ו. ]שו"ע )סי' רמט סע' ב([. כשהוא תאב לאכול

שה סעודה, אלא שלכתחלה יעשנה ועל כן פורים שחל בערב שבת יע ]רמ"א )שם([.מותר. 
]רמ"א )סי' תרצה סע' ב(. ועיי"ש שציין לדברי היד אפרים בשם המהרי"ל )סי' נו( שנקט קודם חצות היום. 

)סי'  ]עי' רמ"אובדיעבד יסעד אף אחר זמן זה עד בין השמשות.  .שעד שעה עשירית מותר לכתחלה[

( שאין לקבל שבת מבעוד יום ואח"כ 10ליכ"ש פי"ט הגה רמט סע' ב( ובמ"ב )ס"ק יג(. ודעת הגרשז"א זצ"ל )ה

  .לסעוד, שלא ניכר שהסעודה לכבוד פורים, ע"כ. וכ"כ השואל במהרי"ל )סי' נו אות ח([
ויש נוהגים לכתחלה להתחיל הסעודה מבעו"י עד שיקדש היום ופורסין מפה ומקדשין. 

 . ועי' בסמוך.ורים שחל בשבת[]עי' בספר מנהגי אר"י להגר"י גליס בשם נהר מצרים ובספר פ
 המשיך סעודתו. ב
אסור לטעום דתחיל מבעוד יום, צריך להפסיק. אע"פ שה ,סעודתו עד הלילה כהשמנ

ואפילו לא קבל עליו שבת בהדיא  .סע' ד([ רעא)סי'  ]שו"ע .כלום קודם שיקדש, אפי' מים
פילו עדיין יום א ,ואם קבל עליו שבת ,עליו שבת הדכיון שנעשה ספק חשיכה ממילא חל

 .[מ"ב )סי' רעא ס"ק יא(]. גדול דינא הכי
 . פורס מפה ומקדשג

כלומר עליו  .סע' ד([ רעא)סי'  ]שו"ע .קדשלמפה ו עליו לפרוסאם רצונו להמשיך אכילתו 
כי היכי דתתראה דאתא הסעודה השתא  ,לכסות הפת עד אחר הקידוש ואח"כ יסירנה

כה"ח )סי' רעא אות כב( שכתב דלפי האר"י ז"ל לא נכון לעשות כן . ועי' ב]מ"ב )ס"ק טו(. ליקרא דשבתא

 ועי' עוד בסמוך. .[אלא צריך לקדש דוקא אחר תפלת ערבית
 היין בקדוש. ברכת ד

ואם אין לו יין )אם היו שותים יין תחלה, אינו אומר אלא קידוש בלבד בלא ברכת היין. 
דכיון דבירך כבר בתוך  .סע' ד([ רעא)סי'  ]שו"ע. (מברך המוציאי"א דומקדש על הפת, 

וה"ה שאין  ,תו שוב א"צ לברך עתה בורא פה"ג קודם הקידושיהסעודה בתחלת שתי
דהא אין שום היסח הדעת בין שתיית הכוס של  ,צריך לברך על היין שבתוך הסעודה
 ([.ס"ק טז]מ"ב ). קידוש לשתיית היין שבתוך הסעודה

 . ברכת המוציאה
ברך ברכת שאף אם היה באמצע סעודת פת עליו לחזור ול יש אומריםאחרי שקידש 

לפי  ,דאינו יוצא בהמוציא שבירך בתחלת הסעודה .סע' ד([ רעא)סי'  ]שו"ע. המוציא
 ,הוי הפסק ,שהקידוש שבינתים שהיה צריך לאמרו מפני שנאסר באכילה עד שיקדש

משא"כ ) .ודהרק פ"א בסוף הסע יברך המ"זרוב. לפיכך צריך לברך שנית ברכת המוציא
ולא היה עדיין  ,שזמן ברכת המוציא שלו הוא קודם קידוש ,כשאין לו יין ומקדש על הפת

 .([זיס"ק ]מ"ב )(. א"צ לברך המוציא לכו"ע ,הפסק שיהיה צריך מחמת זה לברך שנית
דס"ל דקידוש לא הוי הפסק. וכיון דספק ברכות  שם([.) ]שו"ע ינו מברך המוציא.אוי"א ש

 ]מ"ב )שם([.. ולמעשה אינו מברך דספק ברכות להקל .]מ"ב )ס"ק יח([. שיטה זוס כלהקל יש לתפו
 . עצה לצאת לכו"עו

להשאיר לחם שלא  ,, יש לתת עצהע מלהכנס במח' לענין ברכת המוציאעל מנת להמנ
לפניו ולכוון בשעת ברכת המוציא בתחלת סעודת פורים שלא לפטרו בברכה, וכשפורס 

דס"ל דמהני להגביל  פר"ח )יו"ד סי' יט ס"ק ח(עי' ב]המוציא על חלה זו. מפה ומקדש יברך ברכת 

( שס"ל דלא מהני התבא"ש )סי' יט ס"ק יז. ואף בביאור הלכה )סי' ח על סע' יד ד"ה וי"א(וכן פסק  חלות הברכה.

 .[. ועי' מש"כ בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון מ"באם לא היה לפניו בשעת הברכה מודה

 ים בסעודה שנמשכה עד הלילהז. על הניס
וא"כ איך יאמר על  ,דהיינו רצה ,חייב להזכיר של עכשיו ,משכה סעודתו עד הלילהנ

כ"כ לכן יאמר רק של שבת.  הוכיון דאין הזכרת עה"נ חמור ,הניסים דהוי תרתי דסתרי
ובפרט אם התפלל מקודם בודאי אינו כדאי להזכיר  ,וכ"ז אפילו כשלא התפלל עדיין

המ"ז על רלא אכל בליל שבת, אלא רק מברך ב. ואם ]מ"ב )סי'  תרצה ס"ק טו(. המ"זר"נ בבאח"כ עה

 .[ולדעת הרמ"א אינו מזכיר רצההסעודה שאכל בער"ש, לדעת השו"ע )סי' רעא סע' ו( שמזכיר רצה 

 ח. לסיים הסעודה ואח"כ להתפלל
לעשות כן  רשאי ,רצוונו לפרוס מפה ולקדש ולהתפלל תפלת מעריב מאוחר יותראם 

ואם לא התחיל . [מ"ב )סי' רעא ס"ק יא(] .חצי שעה קודם זמן מעריב תחיל סעודתובתנאי שי
ומ"ב )סי' רמ"א )סי' רלב סע' ב( ]להתפלל.  לו זכירעה לפני הזמן יכול למנות שומר שיחצי ש

 תרנב ס"ק ז ושעה"צ שם( בצי"א )ח"ו ססי' ז([.
 מוקפים בערב שבתט. בן עיר, לסעוד סעודה לכבוד פורים של 

]עי' ברמ"א )סי' תרצה סע' ב( שכת' בן עיר רשאי לסעוד בערב שבת לכבוד פורים של מוקפים. 

 שיש חיוב משתה ושמחה בב' הימים. וכן א"ל חכם אחד שליט"א בשם הגרנ"ק שליט"א[.

 -בפורים דיני אבל -
 אבלות בפוריםא. 

 ., לא בי"ד ולא בט"ו(ה ע"ג קרקעחליצת מנעלים וישיב)כגון  בפורים תאין אבילות נוהג
ו"ע )שם( פסק דנוהג ש]רמ"א )סי' תרצו סע' ד( ואע"פ שה .מפני פורים תואפי' אבילות יום ראשון נדח

)חיים ביד סי' קכה  ין גבוה )ס"ק טז( והגר"ח פלאג'חדעת השלואבלות בפורים. בסימן ת"א סע' ז' פסק להיפך.  

ואף על פי שאין נוהג אבילות בפורים, )רע אמת )או"ח סי' קב([. אות עג( דהעיקר דאינו נוהג. ועי' בז
]רמ"א )סי' תרצו סע' ד( ומ"ב , אפילו מת בפורים. עולה לו למנין שבעה ימי אבילות כמו שבת

 (.)ס"ק יד([
 

 דברים שבצנעהב. 
ה שעושין לכבוד שמחמיני ומ"מ יראה למעט ב ]רמ"א )שם([.. בפורים דברים שבצנעה, נוהג

 . ]מ"ב )ס"ק יב([. םפורי
 הליכה לבית הכנסת בלילהג. 

. ילך לבה"כ לשמוע המגילה ואח"כ ,]מ"ב )ס"ק יא([ תפלל מעריב בביתוי ,תוך שבעהבאבל 
לעשות כן אע"פ שבבית הכנסת איכא . ועדיף . ואם יש לו מנין בביתו לא יצא]רמ"א )שם([

 .[מ"ב )שם ס"ק י([בו רמ"א )שם(עי' ב]. משום ברוב עם
 ביוםהליכה לבית הכנסת  ד.

 . ]מ"ב )ס"ק יג([שחרית. תפלת להתפלל בבית הכנסת ביום רשאי 
 להשתתף בסעודת פוריםה. 

אפילו אם הוא תוך  ,רשאי לאכול עמם ,אבל הרגיל להשתתף עם אחרים בסעודת פורים
ואם  .]הגריש"א זצ"ל )תורת המועדים ס"ק ח אות ה([. ואף מותר לו לשמוע כלי זמר בסעודה ,ל'

יכול  ,התחיל לאכול סעודת בחברת אנשים קודם השקיעה, והגיע צאת הכוכבים
 .]הגרח"ק שליט"א )תורת המועדים ס"ק ח אות ו([להמשיך לאכול ואינו צריך להפסיק. 

 להיות ש"ץו. 
. וי"א ]מהרי"ל )(סי' כב( וא"ר )סי' תקפב אות כב([אין האבל מתפלל לפי התיבה בפורים. 

]שו"ת זכר שמחה )סי' עט(. ועי' במועדים ומזנים )ח"ח סי' צה( יון יכול להתפלל. בא לצושמאשרי ו

 .אין קפידא[ ץשבמעריב שאין חזרת הש"
 להוציא רבים ידי חובתםז. 

"ח, דלא יוציא הרבים י ,יום לשאר קרוביו אבל תוך י"ב חודש לאביו ואמו או תוך ל'
טוב כמוהו ם ובדקדוק האותיות אם אין שם אחר שיודע לקרות כ"כ בנקודות ובטעמיו

 ומ"ב )סי' תרצו ס"ק יב([. (סי' לה)תשובת בנין עולם ] .יותר שיקראנה האבל

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

 .]מ"ב )שם ס"ק יח([ישלח דבר שמחה. 
 ת לאבל. משלוח מנוט

ואם שלחו  ]רמ"א )סי' תרצו סע' ו([.אין שולחין משלוח מנות לאבל כל י"ב חדש לאביו לאמו. 
ובמקומות שנוהגים  ]כת"ס )או"ח סי' קמא( ושבט הלוי )ח"י סי' קז אות ג([.לו רשאי האבל לקבלו. 

בתוך י"ב חודש ]אבל לא בתוך  ם כןמותר לשלוח להם מנות ג ,להקל בשאילת שלום
]גשר החיים  וכן רבים נוהגים להקל.]מ"ב )שם ס"ק כא(. . לא ישלחו לו מיני שמחהו ,[שלשים

 . )ח"א פכ"א ס"ז אות י(. ועיי"ש שמ"מ אף בתוך ל' על שאר קרובים אין נוהגים להקל[
 . לשלוח מנות לאשתו של האבלי

)פ"ח ' בישכיל עבדי . ועי)פני ברוך פכ"ט הגה עא(]הגריש"א זצ"ל מותר לשלוח מנות לאשתו של האבל. 

 .סי' כ([

 . כשאבל ענייא
אם האבל הוא עני מותר לשלוח לו מעות או דבר מאכל )שאינו דבר שמחה( אפי' תוך 

 .]מ"ב )סי' תרצו ס"ק יט וסי' תרצה ס"ק כז( וכה"ח )אות לה([שלא גרע מצדקה.  ,שבעה
 . לשלוח לרב אבליב

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

 . חיוב אבל במתנות לאביוניםיג
. ומכל ומ"ב )ס"ק יז([ ]שו"ע )סי' תרצו סע' ו(אבל אפילו תוך שבעה חייב לתת מתנות לאביונים. 

 . ]מ"ב )שם ס"ק יח([מקום לא ישלח דבר שמחה. 
 -דיני שתוי במצות  -

 . שיכור בברכת המזוןא
]שו"ע )סי' קפה אינו יכול לדבר כראוי, יכול לברך ברכת המזון. שאפילו נשתכר כל כך מי ש

)סי' קפה סע' אינו יכול לדבר לפני המלך, דעת השו"ע עד שמיהו אם השתכר לגמרי  סי' ד([. 

חלה ואם בירך הוי ספק אם יצא. ויש חולקים שרשאי לברך אפילו לכת ,שאינו מברךה( 
אלא שיזהר שלא יגיע לידי כך. ומכל  ,שמברך )ס"ק ו()אחר שכבר שתה(. וכן פסק המ"ב 

שדינו כשוטה ופטור מכל  ,של לוט לכולי עלמא אינו מברך ומקום אם הגיע לשכרות
 .]מ"ב )שם ס"ק ו([ ות.והמצ

 
 בתפלה ב. שיכור 

. אלא אם כן ט סע' א([]שו"ע )סי' צ. , אל יתפלל עד שיסיר יינובבת אחתיין רביעית שתה 
 . והמנהג להקל בכל אופן ביינות שלנו שאינם חזקים.]מ"ב )ס"ק ג([יעבור זמן התפלה. 

לפורים או יו"ט שיש  ומכל מקום יש להחמיר בדבר לכתחלה, פרט]רמ"א )סי' צט סע' ג([. 
ואם  סי' ה([. ]מ"ב )שם( ומגן גבורים )שם אלף המגן )ס"ק ה( ע"פ היש"ש )ביצה פ"במצוה לשתות יין. 

  .]מ"ב )ס"ק ב([תוך הסעודה יכול להתפלל בכל אופן. בתהו וש
אם הוא יכול לדבר לפני ומכל מקום  .אל יתפלל עד שיסיר יינו ,מרביעית אם שתה יותר

המלך אם התפלל תפלתו תפלה, ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, אם התפלל תפלתו 
ואם התפלל )או  .]שו"ע )סי' צט סע' א([. מעליותועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיסיר יינו 

]מ"ב שפטור היה באותה שעה.  ,צריך לחזור ,של לוט וקרא ק"ש( כשהיה שכור בשכרות

 )שם סס"ק יא([.
 בקריאת קר"ש  ג. שיכור

  .]רמ"א )שם סע' א( ומ"ב )ס"ק ז([ "ש וברכותיה כדין תפלה.רדין ק

 כרותו ד. חובת תשלומים למי שהפסיד תפלתו מחמת ש
]שו"ע )סי' צט סע' א( ומ"ב  .אם עבר זמן התפלה, משלים אותה בתפלה שאחריה, כדין שוגג

שלא יוכל להפיג את עד כדי אם ישתכר  ,מיהו אם הוא סמוך למנחה ויעבור הזמן )ס"ק ו([.
 . ]מ"ב )שם([ .אין לו תשלומין לי עלמאלכוו ,מזיד הוי ,יינו בזמן קצר כזה

  בשאר ברכותה. שיכור 
)פרט יש אומרים ששיכור אפילו אינו יכול לדבר לפני המלך יכול לברך שאר הברכות 

]מ"ב )ס"ק . ויש מחמירים לכתחלה. ]רמ"א )סי' צט ססע' א( ומ"ב )ס"ק יא([ המ"ז וברכות ק"ש(.רלב

 ]מ"ב )שם([. של לוט צריך לחזור ולברך לכולי עלמא. וואם בירך כשהיה שכור כשכרות. יא([

 ינוו. כשפג י
 . ]שו"ע )שם סע' ג([אם פג יינו רשאי אפי' להתפלל. וכל א' לפי מה שמרגיש שפג יינו. 

 כשהוא שתוילענות בדבר הלכה ז. 
]רמ"א . כשהוא שתוי יין או שאר דברים המשכרים יענה בדבר הלכהיזהר כל אדם שלא 

"ק יא( והתומים )אורים הסמ"ע )סי' ז ס]. ויש מקילים אם שתה רק רביעית. )יו"ד סי' רמב סע' יג([

  [."ב )סי' צט ס"ק יז(. ועי' במס"ק י(
רמ"א )סי' רמב סע' ]אין חשש.  בפוסקים וזיל קרי בי רב הוא שהוא מפורש ומכל מקום דבר

 [.גליון צ"ג. ועי' עוד בשמעתא עמיקתא בערוה"ש )שם אות לג(ו ש"ך )שם ס"ק כא(. ועי' ביג(
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