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קריאת המגילה לנשים: חיוב שונה מגברים?

נשים  אמנם  המגילה.  בקריאת  נשים  חיוב  היא  המעשית  ברמה  קרובות  לעתים  העולה  שאלה 

חייבות בקריאת המגילה, אבל גדר החיוב שנוי במחלוקת, והנושא זוכה לדיון הלכתי רחב, הן על-

ידי פוסקי הזמן לדורותיהם וביתר שאת בזמנינו.

מהי הדרך הטובה ביותר לשמיעת המגילה על-ידי נשים? האם ראוי שאישה תקרא את המגילה 

לעצמה? האם קבוצת נשים יכולה ליצור "מניין" לבד לקריאת המגילה? האם יש הבדל בין חיוב 

המגילה לגברים לחיוב המקביל לנשים, ואיך הדבר עלול להשפיע על נוסח הברכה?

בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

חיוב נשים בקריאת המגילה
בן  יהושע  ר'  בשם  הגמרא  דברי  הוא  לנשים  המגילה  קריאת  לחובת  והעיקרי  הראשוני  המקור 

לוי: "אמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס" )מגילה ד, 

א(. אמנם נשים בדרך כלל פטורות ממצוות עשה התלויות בזמן – ואף מקרא מגילה מהווה חיוב 

התלוי בזמן – כאן נשים חייבות, מפני ש"אף הן היו באותו הנס".

חג  של  ההצלה  בנס  היו  נשים  שגם  הגמרא,  על-ידי  שניתן  הטעם  בביאור  המפרשים  נחלקו 

על-ידי  התגלגל  הנס  שעיקר  היא  הכוונה  מביאים(,  שהתוספות  )כפי  הרשב"ם  לדעת  הפורים. 

נשים: נס פורים נעשה בעיקר על-ידי אסתר, וכן נס חנוכה על-ידי יהודית, וגאולת פסח על-ידי 

נשים צדקניות של אותו הדור. מסיבה זו, נשים חייבות במצוות שנקבעו ביחס לאותו הנס. מנגד, 

וכן נגאלו  לדעת התוספות הכוונה היא שאף נשים היו חלק מהנס: הן ניצלו בפורים כמו כולם, 

בפסח.

בקריאה פשוטה של הגמרא מורה, נראה לכאורה שנשים חייבות באותה מידה כגברים. הבנה זו 

מתחזקת לאור דברי הגמרא בערכין )ג, א(, הדנה בדברי המשנה במסכת מגילה )יט, ב(.

בערכין  הגמרא  וקטן.  שוטה  חרף  למעט  המגילה"  את  לקרות  כשרין  "הכל  כי  קובעת  המשנה 

דנה במשמעות המילה "הכל" – מה המילה באה לרבות? הגמרא מפרשת שהכוונה לרבות את 

הנשים, כדברי ר' יהושע בן לוי האמורים. הכללת נשים עם גברים במילה "הכל" מורה, לכאורה, 

על כך שחיוב נשים שווה לחיוב גברים.

חיוב שווה
ואמנם, דעת רש"י היא שגברים ונשים שווים בחובת קריאת המגילה. כן מבואר מתוך פירושו 

פרשת תצוה תשע"ז

מאמר השבוע עוסק במצוות קריאת המגילה, ובפרט בחובת נשים של קריאת המגילה. 

האם חיוב נשים במגילה זהה לחיוב גברים? למה יש דעות שאין הנשים מוציאות את 

בשאלות  הגברים?  כברכת  המגילה  בקריאת  הנשים  ברכת  האם  חובתם?  ידי  הגברים 

אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

בדברי  שמקורו  פתגם   – אומר  הפתגם 

החכם )קהלת י, טו( – כי "הכסף יענה את 

הכל". בעל האמצעים הוא בעל השליטה 

– "בעל המאה הוא בעל הדעה" – והכסף 

הוא  ההיסטוריה,  גלגלי  את  המשמן  הוא 

המפיל  והוא  למלחמה  עמים  המוציא 

ממשלות. 

תפקיד  משחקים  אף  הקניין  וכוח  הכסף 

מרכזי אף בסיפור השתלשלות האירועים 

של מגילת אסתר ונס פורים.

לקונים",  "ראש  המן  את  מכנה  המדרש 

למוכרים".  "ראש  אחשורוש  ואת 

היהודים  של  גורלם  את  לקנות  בבקשתו 

סדרי  את  לשנות  המן  זמם  המלך,  מאת 

ממלכת  יהודי  את  רק  לא  הבריאה. 

העסקה  "לקנות".  המן  ביקש  אחשורוש 

עולם.  הנהגת  של  עומקו  את  אף  כללה 

אכן היה המן "ראש לקונים": הוא ביקש 

לקנות עולם ומלואו.

עם ישראל, שמציאותו מהווה  את מרכז 

הופך,  היה  היווסדו,  מיום  העולם  הנהגת 

לא  המציאות.  למשולל  המן,  זממת  לפי 

בכדי אנו מכנים את 'טבע', גלגלי הליכות 

מטבעות  אותם  'מטבע'.  בלשון  העולם, 

של המן ביקשו לטבוע טבע חדש בעולם: 

ישראל,  עם  את  מתוכו  שפולט  טבע 

ומעמיד במקומו את זרע עמלק.

הקב"ה  הקדים  מזימתו,  את  לבלום  כדי 

את שקלי ישראל לשקלי המן: "גלוי וידוע 

לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן 

לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים 
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ידי  זכרים  ולהוציא  לקרותה  וכשרות  מגילה,  במקרא  "חייבות  נשים  כי  שכתב  א(,  ג,  )ערכין 

חובתם". העובדה שנשים כשרות להוציא את הזכרים ידי חובתם מורה על כך שחיוב נשים שווה 

לחיוב גברים; אילו החיוב היה שונה, לא היו נשים כשרות להוציא את הזכרים )כפי שיבואר להלן(.

כמה ראשונים מסכימים לדעה זו, לפיה חיוב נשים דומה לזה של גברים, והן יכולות מעיקר הדין 

להוציא את הגברים ידי חובתם. כן מבואר בריא"ז )פרק ב, הלכה ג, הובאו דבריו בשלטי גיבורים(, 

בריטב"א, מאירי, נימוקי יוסף )בפירוש למגילה ד, א(, אור זרוע )ב, שסח(, רבינו יהונתן, בעל ספר 

המכתם, בעל ספר המאורות, ועוד.  

כן עולה לכאורה בשיטת הרמב"ם, שכתב )הלכות מגילה א, א( כי "הכל חייבים בקריאתה, אנשים 

ונשים ...". מיד לאחר מכן ביאר הרמב"ם: "אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, 

והוא שישמע מפי מי שהוא חייב בקריאתה". העובדה שאין הרמב"ם מבחין בין גברים לבין נשים 

מורה שאין ביניהם הבדל, וכן הבינו המגיד משנה )מגילה א, ב( והגהות מיימוניות )אות א(.

חיוב שאינו שווה: קריאה ושמיעה

העניין מסתבך דווקא מתוך מקור ראשוני נוסף, שהוא דברי התוספתא )מגילה ב, ד(, המחלקים 

בין גברים לבין נשים ביחס לקריאת המגילה. התוספתא קובעת ש"הכל חייבין בקריאת מגילה, 

כהנים לוים וישראלים וגרים.... כולן חייבין ומוציאין את הרבים ידי חובתן. אנדרוגינוס מוציא את 

מינו ולא את שאינו מינו וכו'. נשים ועבדים וקטנים פטורין ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן". 

נראה לכאורה שדברי התוספתא סותרים את דברי הגמרא האמורים בשם ר' יהושע בן לוי, לפיהם 

דעה  הם  התוספתא  שדברי  מבארים  מפרשים  כמה  ואמנם,  המגילה.  בקריאת  חייבות  נשים 

חולקת, הנדחית מפני הדעה המובאת בדברי הגמרא. המאירי כתב ברוח זאת שאין לנו לדחות 

את דברי הגמרא המפורשים מפני דברי הברייתא. על-פי דברי הגמרא, נשים חייבות בקריאת 

המגילה והן יכולות להוציא אחרים ידי חובתם ככל החייב במצוות.

גדולות,  הלכות  בעל  פסק  על-פי  זה,  עם  זה  המקורות  את  מיישבים  אחרים  מפרשים  ואולם, 

שמחלק בין קריאת המגילה לבין שמיעת המגילה. לדבריו, "הכל חייבין במקרא מגילה ... נשים 

 – בספק  היו  שהכל  למה?  במשמע.  שחייבין  אלא  המגילה,  מקרית  פטורים  וקטנים  ועבדים 

להשמיד ולהרוג ולאבד. והואיל והכל היו בספקא, הכל חייבין במשמע" )הלכות גדולות, סימן יט(.

התוספות )ערכין ג, א; מגילה ד, ב( מביאים את דברי בעל הלכות גדולות כדי ליישב בין המקורות. 

כאשר ר' יהושע בן לוי קובע שנשים חייבות בקריאת המגילה, אין הכוונה שמוטל עליהם חובת 

הקריאה עצמה, אלא שנשים חייבות בשמיעת המגילה. 

מנגד, הפטור של דברי התוספתא אינו מתייחס לשמיעת המגילה, אלא לקריאתה. הגמרא בערכין 

ולא לגברים:  אמנם מזכירה שאשה קוראת את המגילה, אך הכוונה לקריאת המגילה לעצמה, 

גברים חייבים בקריאת המגילה ולא רק בשמיעה, ונשים אינן יכול להוציאם ידי חובתם.

רמז  א,  ד,  )מגילה  המרדכי  )תקסט(,  הראבי"ה  כגון  ראשונים,  בכמה  היא  אף  מופיעה  זו  דעה 

שלבעל  מבארים  אף  חלקם  ואחרים(.  ירוחם,  רבנו  האשכול,  ספר  העיתור,  )ספר  ועוד  תשעז(, 

מפני  מגילה"  ב"משמע  חייבות  נשים  לפיה  הגמרא,  בדברי  אחרת  גרסה  הייתה  גדולות  הלכות 

שהיו באותו הנס )ולא ב"מקרא מגילה"(.

זילא מילתא

כמה פוסקים הבינו שנשים אינם מוציאים גברים בקריאת המגילה מפני שהדבר אינו ראוי, אינו 

צנוע או שיש בו זילות. דעות אלו סוברות שבעיקרון אין הבדל בין חיוב גברים לבין חיוב נשים, אך 

למרות זאת אין לנשים להוציא גברים ידי חובתם.

למשל, בספר מצוות גדול )הלכות מגילה( כותב שקריאת המגילה דומה לקריאת התורה, שאין 

לאישה לקרוא לגבר ולהוציאו ידי חובתו. אמנם מעיקר הדין נשים עולות לקריאת התורה )מגילה 

כג, א(, בפועל אין להן להוציא גברים ידי חובתם, משום "כבוד הציבור". כן נקט גם בפרי מגדים. יש 

שקליהן לשקליו". מי שברא את העולם, 

ישראל,  עמו  סביב  הנהגתו  את  וייסד 

קערת  את  להפוך  המן  מזימת  את  ידע 

ההנהגה על פיה. לכן, הקדים הקב"ה את 

עם  של  המטבעות  את   – ישראל  שקלי 

ישראל – לשקלי המן.

המן אמנם היה ראש לקונים. הוא ביקש 

העולם,  מערכות  את  לשודד  בכספו 

המרכזי  הציר  את   – ה'ערך'  את  להסיט 

של העולם – מעם ישראל לעמלק. ואכן, 

לפי חשבון התוספות )מגילה טז, א( ככרי 

הכסף ששקל המן היו שווים כנגד שקלי 

ששים ריבוא מישראל שנתרמו בתרומת 

מחצית השקל. 

ש"לי  וגילה  עצתו,  את  הפר  הקב"ה  אך 

ב,  )חגי  ולי הזהב אמר ה' צבקות"  הכסף 

בתקופה  פנים,  הסתר  של  בזמן  גם  ח(. 

ועמי,  אני  "נמכרנו  השטח  פני  שעל 

להשמיד, להרוג, ולאבד", ממשיך העולם 

לסוב סביב עם ישראל, עם ה'. חרף ניסיונו 

של המן, טבע העולם טבוע עדיין בשקלי 

ישראל.

מזכיר  הזה,  בזמן  ההם  בימים  פורים,  נס 

ועם כל הקושי, טבע  לנו שחרף ההסתר, 

מנהיג  עדיין  הקב"ה  משתנה.  לא  העולם 

המקורית.  התוכנית  לפי  העולם  את 

ישראל  עם  ועדיין  צירו  על  סב  העולם 

במרכזו. 

ימים יחלפו, וכל חלקי הפאזל של הנהגת 

אחת,  תמונה  לכדי  יושלמו  הבריאה 

נישא  עתה,  לעת  ומושלמת.  הרמונית 

שישים   – ומנהיגו  העולם  לבורא  תפילה 

ותתמיד  גאולתנו,  יחיש  לצרותנו,  קץ 

שמחת הפורים בלבנו לאורך ימים.

שמצוות  הקוראים  ציבור  את  נזכיר 

את  לעשות  לנו  מאפשרת  מנות  משלוח 

לעניים  ולסייע  כספנו,  עם  ביותר  הטוב 

כמידי  הפורים.  לחג  נשואות  שעיניהם 

שנה בשנה, ניתן לקיים מצווה זו בהידור 

רב דרך האתר.
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למי נותנים מתנות לאביונים?

שאלה:

האם אפשר לתת מחצית השקל לאברך שאין לו כסף והאם זה לכתחילה

תשובה:

שלום וברכה

התואר 'אביון' ניתן למי שמצבו הכלכלי פחות מעמיתו ה'עני' )כמבואר ברש"י, שמות כג, ו(. לכן, יש לדקדק לתת את כספי המתנות לעניים מרודים, 

וכלשון מקור חיים )סימן תרצד, ס"ג(: "ידקדק לשלוח לעניים מרודים ומופלגים הנקראים אביונים".

אולם, מקיים אדם את חובתו בנתינה למי שמוגדר כעני )ערוך השולחן סימן תרצד, ס"ג(. ומיהו עני? עני הינו מי שאין לו כדי פרנסתו )תשובות 

הרשב"א סי' תתעב(. ובספר נטעי גבריאל )פורים, פרק סז, הערה ב( והביא שם בשם החזו"א ו'חכמי ארץ ישראל' שכל שאינו מסודר בפרנסתו כדי 

חייו )לו ולבני ביתו( הוא בכלל אביון, ויש לתת לו מתנות לאביונים]2[.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

שמציינים חוסר צניעות בקריאת המגילה עבור גברים, מדין "קול באישה 

ערווה" )כל בו, פרק מה; אורחות חיים, מגילה ב(.

לאישה  שאין  למה  אחרת  סיבה  מזכיר  א(  לח,  )סוכה  הראש  בתוספות 

להוציא גבר ידי חובתו. הוא מציין את ההלכות גדולות תוך שהוא משווה 

את קריאת המגילה לברכת המזון: כפי שפסק בעל הלכות גדולות שאין 

בברכת  כך  המגילה,  בקריאת  חובתם  ידי  האנשים  את  מוציאות  הנשים 

המזון אין להן לעשות כן, משום זילותא.

יש לציין לדברי הקרבן נתנאל, שהבין את דעת התוספות בסוכה )שם( 

חייבות  שאינן  משום  הגברים  את  מוציאות  הנשים  אין  אחרת:  בדרך 

בקריאה, והוא הדין שאין הנשים מוציאות את הנשים עצמן, מפני שיש 

טו(.  תרפט,  הציון  שער  ברורה,  במשנה  אף  הובאו  )דבריו  זילותא  בכך 

שדברי  מבואר  בזמנם(  התגלה  )שלא  הרא"ש  התוספות  מדברי  ואולם, 

התוספות מתייחסים להוציא גברים ידי חובתם בלבד. כן מבואר גם בערוך 

השולחן )רעא, ה(.

איזו ברכה לברך?

כאשר אישה קוראת לעצמה או לנשים אחרות, או כאשר גבר כבר יצא ידי 

חובתו וכעת בא להוציא נשים ידי חובתן – איזו ברכה יש לברך?

וגרים  ונשים,  אנשים  בקריאתה:  חייבים  ש"הכל  פוסק  ערוך  השולחן 

ועבדים משוחררים. ומחנכים את הקטנים לקרותה" )תרפט, א(. בהלכה 

ידי  יצא  הקורא,  מן  השומע  ואחד  הקורא  ש"אחד  מוסיף  הוא  העוקבת 

חובתו. והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך, אם היה הקורא 

חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. ויש אומרים שהנשים אינם 

האשה  אם  אומרים,  "ויש  לכך:  מוסיף  הרמ"א  האנשים".  את  מוציאות 

קוראה לעצמה, מברכת 'לשמוע מגילה', שאינה חייבת בקריאה".

עולה אפוא שלפי הפסק הפשוט של השולחן ערוך, יכולה אישה להוציא 

את הגבר ידי חובתו. בשולחן ערוך אמנם מוזכרת דעה החולקת, אך כתב 

הרב עובדיה יוסף )שו"ת יחווה דעת ג, נא( שהדעה ראשונה היא עיקר, 

כדרכו של השולחן ערוך, ולכן מעיקר הדין יכולה אישה להוציא את הגבר 

ידי חובתו )אולם, גם בשיטת השולחן ערוך, דעה זו אינה מוסכמת(.

האישה  שאין  גוזרת  האחרונה  לדעה  הרמ"א  הסכמת  אשכנז,  במנהג 

מוציאה את האיש ידי חובתו. יתרה מזו, הרמ"א, על-פי דברי התוספות, 

לבין  האיש  חיוב  בין  ברורה  אבחנה  שיש  מפני  היא  לכך  שהסיבה  מבין 

חיוב האישה, בכך שהאיש חייב בקריאה ואילו האישה חייבת בשמיעה 

בלבד. מכאן המשיך הרמ"א והזכיר שיש משנים את נוסח הברכה לאישה, 

שעליה לברך "על שמיעת מגילה" במקום "על מקרא מגילה". 

איש  כאשר  גם  הדין  שכך  כותב  הב"ח(  בשם  ה,  )תרצב,  אברהם  המגן 

)שכבר יצא ידי חובתו( קורא לאישה, וכן פסק במשנה ברורה )תרפט, ח; 

ועי' בשו"ת תשובות והנהגות, ח"א, סימן תג(. 

ברכה אחרונה

לאחר קריאת המגילה של ליל פורים, מברכים ברכה אחרונה: "הרב את 

ריבנו". ברכה זו קשורה לפרסום הנס שמקיימים בקריאת המגילה, ולכן 

אין מברכים אותה ביחידות, אלא רק במניין עשרה.

הרמ"א )אורח חיים תרצ, יח( מסתפק אם אישה מצטרפת למניין עשרה 

של אנשים: "יש להסתפק אם נשים מצטרפות לעשרה". לעניין קריאת 

פרסום  בכך  יש  שכן  עשרה,  למניין  מצטרפות  שנשים  ייתכן  המגילה, 

הנס, אך ייתכן שאינן מצטרפות. אפשר להציע אפוא שכל הספק הוא רק 

בצירוף נשים למניין עשרה של אנשים, מטעמי צניעות, אך ביחס למניין 

שלם של עשר נשים, אין ספק שיש בכך קיום של פרסום הנס, ויש לברך 

את הברכה האחרונה כדין )עי' מקראי קודש, פורים לה(.

שאין  הוא  שהמנהג  מבואר  יד(  )כב,  ישראל  בת  הליכות  בספר  ואולם, 

עשה  יש  כאשר  גם  נשים,  של  בקריאה  האחרונה  הברכה  את  מברכים 

נשים הנוכחות בה.
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וכד', והחמיר עוד שאפילו אם הם  ב'ערוך השולחן' )סימן תרצד, סעיף ד( הוסיף שאין מקיימים מתנות לאביונים בנתינה מסורתית לרב, שמש, 

אביונים אין בכך קיום מצווה, כיון שנותנים בתור חובה ומנהג ולא בתור מתנות לאביונים. יש לציין שכיום, במקום שאין מנהג לתת מתנות מסורתיות 

לרבנים ומלמדים, ניתן לקיים את המצווה גם במתנות אלו, כמובן בתנאי שמדובר על עניים.

בעל ואשה, הורים וילדים הסמוכים על שולחנם – כמה אביונים הם? האם ייחשבו לאביונים כמספר נפשותיהם, או שמא אינם אלא אביון אחד? 

ב'ערוך השולחן' )סימן תרצד, ס"ב( מובא שכולם נחשבים לאביון אחד, וכן מבואר בשו"ת התעוררות תשובה )ח"ג, סימן מז(. אבל יש שחולקים 

בדבר, וסוברים שיש להחשיבם לשני )או כמה( אביונים )ראה שו"ת בנין עולם, או"ח סימן לו, הו"ד בכף החיים סימן תרצד, ס"ק י(, וכן כתב המהרש"א 

)מגילה ז, א, בחידושי אגדות(, ובדרשות חתם סופר )ח"א, עמ' קמ(.

מתנות לאביונים והלכות צדקה

בנוסף על ההלכות הפרטיות של מתנות לאביונים, נוהגות שאר הלכות צדקה, כך שיש לתת קדימה לאביונים תלמידי חכמים, לעניי העיר, לעניי ארץ 

ישראל, וכך הלאה, כפי שבארנו במקום אחר בעניין דיני קדימה של מצוות צדקה.

עם זאת, יש הבדל חשוב בין מתנות לאביונים לבין צדקה כללית בנוגע לבדיקת העני. בניגוד לחלוקת צדקה רגילה, על מעות פורים נאמר "כל הפושט 

יד, נותנים לו". כלומר, אין אנו בודקים אם ראוי הוא אם לאו, אלא נותנים לכל הפושט יד.

ב'יערות דבש' )ח"ב, דרוש ט( כתב שיש מעלה מיוחדת בנתינת מתנות לאביונים לאביוני תלמידי חכמים: "נא ונא ראו כי בעו"ה ארכה הגלות וישראל 

נדחו, התעוררו לתורה ולחדול הרע, וכי נשמח בפורים תהיה שמחתם שמחה של מצוה לחזק ידי דלים וברכיים כושלות, ובפרט תלמידי חכמים, כי 

עיקר התורהה וליהודים היתה אורה זו תורה, מה יועיל אם נספר בשבח משה ומרדכי ואסתר זכאים, ולא נלמד ממעשיהם".

אין לתת את עיקר שיעור מתנות לאביונים מכספי מעשר, כיון שחובה היא. אולם, מה שמוסיפים על עיקר המצווה )כלומר, מה שנותן מעבר לשני 

עניים כשיעור המבואר למטה( ניתן לתת מכספי מעשר )מגן אברהם, סימן תרצד, ס"ק א(.

ב

האם ניתן לבחור היכן לקיים את הפורים בי"ד או בט"ו

שאלה:

שלום רב.

אני אלמן אשר התחתן עם אלמנה. שנינו מנהלים שני בתים אחד בירושלים ) שלי( ואחד ברמת גן ) שלה( עם ילדינו..לגבי חג פורים מעוניין לשאול: 

האם יש ליי עדיפות לעשות את הפורים בירושלים שהיא מרכז חיי או עלי לעשות גם ברמת גן. האם אני יכול לבחור מראש היכן לקיים את מצוות 

הפורים? האם אני יכול לשהות ברמת גן בי"ד באדר ולא לקיים את מצוות הפורים ולקבל עלי לקיים את פורים בט"ו באדר וכמובן להספיק להגיע 

לירושלים לפני השקיעה של יום ראשון.

 בברכה.

תשובה:

שלום רב

הצורה המהודרת ביותר, היא שכבר בתחילת יום י"ד באדר תקבע את עצמך או כפרוז או כמוקף, על האופן בו הדבר נקבע ראה בהרחבה במקורות.

עיקר העיקרים להכרעת המשנה ברורה נקבע לפי זמן עלות השחר, כלומר שאם תהיה בעלות השחר של יום י"ד ברמת גן אתה חייב שם במצוות 

הפורים, ואם לא תהיה שם באותו הזמן אלא בירושלים תצטרך לקבוע את יום הפורים בירושלים, ולצורך זה עליך להיות בירושלים בעלות השחר של 

יום ט"ו. כמובן שאם תרצה לבוא לאחד המקומות אחרי עלות השחר כדי להשתתף בסעודה וכו', אין בכך כל בעיה.

מקורות:

הואיל ונושא זה הוא המורכב ביותר בהלכות הפורים, ננסה להביא את תמצית הדינים בזה לפי השיטות השונות בקצרה:

פרוז ומוקף "בן יומו"

בן "כרך", שהיא עיר המוקפת חומה מימי יהושע בן נון ]"מוקף"[, השוהה בימי הפורים בעיר שאינה מוקפת חומה, וכן בן עיר שאינה מוקפת חומה 

]"פרוז"[, השוהה בימי הפורים בעיר מוקפת חומה, נחשבים כבני אותו מקום שבו הם נמצאים כעת, וחוגגים את הפורים כמותם )ראה: משנה במגילה 

יט א, וגמ' שם; רמב"ם מגילה פ"א ה"י; טוש"ע או"ח תרפח ה(. דין זה נלמד מהכתוב )אסתר ט יט(: "על כן היהודים הפרזים הֹישבים בערי הפרזות עֹשים 
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את יום ארבעה עשר…". ומייתור הלשון "הֹישבים בערי הפרזות", דרשו חכמים, שאף "מוקף" שהזדמן לערי הפרזות לפי שעה, ואינו דר שם בדרך קבע 

]="פרוז בן יומו"[, נחשב "פרוז", וחוגג את הפורים בי"ד באדר כבני אותו מקום. וכשם ש"פרוז בן יומו" נחשב "פרוז", כך גם "מוקף בן יומו" – "פרוז" 

המזדמן לעיר מוקפת חומה – נקרא "מוקף", ועליו לחגוג את הפורים בט"ו באדר )ראה מגילה שם(.

הזמן הקובע דין "פרוז" ו"מוקף"

היום הקובע אם יש לאדם דין "מוקף" או דין "פרוז", נחלקו בו ראשונים: יש סוברים, שהדבר נקבע בכל מקום ביום שבו חוגגים בני המקום את הפורים. 

ולכן, אדם ששוהה בעיר שאינה מוקפת חומה בי"ד באדר, חוגג את הפורים עם בני המקום בו ביום. ואילו אדם השוהה בעיר מוקפת חומה, אינו חוגג 

את הפורים עם בני המקום, אלא אם כן הוא נמצא שם בט"ו באדר )ראה: ירושלמי מגילה פ"ב ה"ג; רש"י מגילה יט א ד"ה לא; רמב"ם מגילה פ"א ה"י, 

ומגיד משנה וכסף משנה שם, בדעתו; בעל המאור ורמב"ן במלחמות ו א בדפי הרי"ף; ר"ן שם ב; שו"ע או"ח תרפח ה; משנ"ב שם ס"ק יב, ושעה"צ שם 

אות יג(. לדעה זו, יש שהוסיפו, שאדם שנמצא בעיר שאינה מוקפת חומה בי"ד באדר, ולאחר מכן, בט"ו באדר הוא נמצא בעיר מוקפת חומה, חייב לחגוג 

את הפורים בשני הימים )ראה: רמב"ן שם; ר"ן שם; שלטי הגבורים שם א אות ג, בשם ריא"ז; ביאור הגר"א או"ח שם. אולם, ראה שו"ת הר צבי ח"ב סי' 

קיח, שמי שנהג בכל דיני הפורים בי"ד באדר, אינו נעשה "מוקף" אלא אם כן כוונתו לדור מכאן ולהבא בקביעות בעיר המוקפת, וראה חזו"א סי' קנב 

ס"ק ב ושו"ת מנחת שלמה ח"א סי' כג(. כמו כן, יש שכתבו בדעתם, שאדם ששוהה בי"ד באדר בעיר מוקפת חומה, ובט"ו באדר הוא שוהה בעיר שאינה 

מוקפת חומה, פטור ממצוות הפורים בשני הימים )ראה: ירושלמי שם; שלטי הגבורים שם. וראה חזו"א שם(. אולם אחרים חולקים, וסוברים שדין 

"פרוז" ו"מוקף" נקבע תמיד על פי המקום שבו נמצא האדם בי"ד באדר. לדעה זו, אדם שהיה בי"ד באדר בעיר שאינה מוקפת חומה, ולאחר מכן, בט"ו 

באדר שהה בעיר מוקפת חומה, אינו חייב לחגוג את הפורים עם בני המקום בט"ו באדר, משום שלא היה שם בי"ד באדר )ראה: רא"ש מגילה פ"ב סי' ג; 

טור או"ח שם; ט"ז או"ח שם ס"ק ו, בדעת הרמב"ם שם. וראה קרבן נתנאל שם אות ש, שכן שיטת הבבלי, וחולק בכך על הירושלמי שהובא לעיל(. ויש 

שכתבו בדעתם, שאף אדם שנמצא בעיר מוקפת חומה בי"ד באדר, אינו חייב לחגוג את הפורים בט"ו באדר אלא אם כן הוא נמצא שם גם בט"ו באדר 

)ראה חזו"א שם ס"ק א, בדעת הראב"ד על הרי"ף שם ו א(.

הזמן ביום, בו נקבע על האדם אם הוא "פרוז" או "מוקף", הוא בתחילת היום, כלומר, בזמן "עלות השחר". ולכן השוהה בפורים בעיר מסוימת בזמן עלות 

השחר, חייב לחגוג את הפורים כמנהג אותה עיר )ראה: מגילה יט א; רמב"ם מגילה פ"א ה"י, ומגיד משנה שם בדעתו; טוש"ע או"ח תרפח ה, ומג"א שם 

ס"ק ז; פמ"ג או"ח שם מש"ז ס"ק ו; משנ"ב שם ס"ק יב.. על מי שהיתה דעתו לשהות בעיר מסוימת, ולא שהה, ראה להלן(. ויש אחרונים שכתבו, שאין 

די בכך שהוא שוהה בעיר זו בתחילת היום, ואין חלים עליו דיני העיר אלא אם כן עקר ממקומו הקבוע כבר בתחילת הלילה )חזו"א או"ח סי' קנב ס"ק ב(. 

]על הנידון, אם כדי להתחייב בדיני העיר, עליו לשהות בה לאחר תחילת היום במשך זמן המספיק לקריאת המגילה, ראה: ט"ז או"ח שם ס"ק ז, ויד אפרים 

שם בדעתו; פמ"ג שם; שעה"צ שם אות יז.[

דעתו של אדם בקביעת מקומו

אדם שלא היה בדעתו לשהות במקום זה בזמן "עלות השחר" – הזמן בו נקבע על האדם אם הוא "פרוז" או "מוקף" – והתעכב ושהה שם אז, נחלקו בו 

ראשונים: יש סוברים, שאין הוא נחשב כאחד מבני המקום בו הוא שוהה )ראה: רי"ף מגילה ו א בדפי הרי"ף; רמב"ם מגילה פ"א ה"י; רמב"ן במלחמות 

שם; רא"ש מגילה פ"ב סי' ג; טוש"ע או"ח תרפח ה. וראה חזו"א או"ח סי' קנב ס"ק ו(. אחרים סוברים, שאין הדבר תלוי כלל במחשבתו ובכוונתו של 

האדם, אלא במקום שהותו בפועל בתחילת היום. ולכן, אף על פי שהיה בדעתו לשוב לעירו קודם תחילת היום, הואיל ולאחר מכן התעכב שם ולא שב 

לעירו, עליו לחגוג את הפורים כאחד מבני המקום )ראה: בעל המאור מגילה ו א בדפי הרי"ף; ריטב"א מגילה יט א; לח"מ מגילה שם, בדעת המגיד משנה 

שם, אולם ראה חזו"א שם ס"ק ה, שמבאר את דברי המגיד משנה באופן אחר(.

כשדעתו לשהות ולא שהה

אדם שהיה בדעתו להשאר בעיר מסוימת לאחר "עלות השחר", ולבסוף לא שהה בה עד לאותה שעה, אלא שב למקומו באמצע הלילה, נחלקו בדינו: יש 

סוברים, שנחשב הוא כאחד מבני אותה העיר שחשב לשהות בה )חזו"א או"ח סי' קנב ס"ק ה-ו, בדעת הרא"ש מגילה פ"ב סי' ג(. ויש סוברים, שלא די 

בכך שהיה בדעתו לכתחילה לשהות באותו מקום בתחילת היום, ואינו מתחייב כבני אותה העיר אלא אם כן אף שהה שם בפועל באותה שעה )ט"ז או"ח 

תרפח ס"ק ו; משנ"ב שם ס"ק יב. וראה: ר"ן מגילה ו ב בדפי הרי"ף, ואליהו רבה או"ח שם ס"ק ח ופמ"ג או"ח שם מש"ז ס"ק ו, בדעתו(.

הזמן בו קובעת דעתו

דעתו של אדם, הקובעת את מקומו, כאמור לעיל, נחלקו בה אחרונים: יש סוברים, שהדבר תלוי בדעתו בתחילת ליל י"ד, לפי שבשעה  זו מתחיל חיובן 

של מצוות הפורים )ראה: ר"ן מגילה ו ב בדפי הרי"ף; שו"ת קול גדול ]למהר"ם חביב[ סי' א; חזו"א או"ח סי' קנא וסי' קנב ס"ק ו. וראה חזו"א שם שאף 

דעת הרא"ש דלהלן כן(. ויש סוברים, שאין הדבר תלוי בתחילת ליל הפורים, אלא הזמן בו קובעת דעתו, הוא בשעה שיוצא מביתו )ראה: רא"ש מגילה 

פ"ב סי' ג; לבוש או"ח סי' תרפח ס"ה; מחצית השקל או"ח שם ס"ק ז; משנ"ב שם ס"ק יב(.
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