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"מבצע  קובץ  את  והתמימים  אנ"ש  קהל  בפני  להגיש  הנני  להשי"ת  והודי'  בשבח 
פורים כהלכה" כהמשך ל"מבצע חנוכה כהלכה". 

בקובץ זה נידונות שאלות רבות הנוגעות הלכה למעשה בדיני ומנהגי פורים כמו"כ 
נידונים בו פרטים רבים וסבוכים המתעוררים במהלך 'מבצע פורים' אשר לא נידונים 
בספרים הנגישים לכל אחד ואחד. הקובץ עוסק בארבעת מצוות הפורים בכלל, ובפרט 

בדיני קריאת המגילה וברכותיה שבהם ראיתי בלבול רב בשל חוסר ידיעה. 

הקובץ  נכתב  המסועפים,  הדינים  זכירת  ועל  הדברים  הבנת  על  להקל  מנת   - על 
בשפה פשוטה ובסגנון של שאלות ותשובות. 

יש להבהיר: א. אין להקיש מדינים המופיעים בחוברת לדינים אחרים )לשם כך צוינו 
יש ללמוד את החוברת כמכלול של  ב.  המ"מ להקל את מלאכת החיפוש בספרים(. 
דינים )ולא כפרטים נפרדים(, על מנת לקבל תמונה הלכתית נכונה ומדויקת. ג. קובץ 

זה אינו מהווה תחליף ללימוד בספרים. 

ויהי רצון מהשי"ת שלא יצא דבר תקלה תחת ידי. ובקרוב ממש נזכה ל'עד דלא ידע' 
האמיתי, בהתגלותו של כ"ק אדמו"ר תיכף ומיד ממש.

מנחם סעיד

ימים הסמוכים לפורים ה'תשע"ד

menachemsaid@gmail.com :הזמנות והערות ניתן לשלוח לכתובת המייל
או לכתובת הדואר: בן גוריון 166/5 קריית מלאכי מיקוד 83036.
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מריבוי הדברים אין לשכוח על המעשה 

מבצע   - גרמא  שהזמן  בענין  בפועל 

פורים בכלל.

לכל לראש - להשתדל שכאו"א מבנ״י 

יוכל לחגוג כל עניני פורים מידו המלאה 

הפתוחה הקדושה והרחבה, שזה שייך 

איש  מנות  ״משלוח  לפורים,  במיוחד 

וכן שכאו״א  לאביונים״  ומתנות  לרעהו 
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לימוד הלכות פורים(.

]משיחת תענית אסתר - תשמ"ז[ 
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המחויבים:
שאלה: מי הם המחויבים במקרא מגילה?א. 

עשה  ממצוות  פטורות  שנשים  אף  חייבות.  הנשים  וכן  אנשים,  תשובה: 
קטנים  הנס.  באותו  היו  הן  ואף  הואיל  חייבות,  זו  במצוה  גרמא  שהזמן 

שהגיעו לגיל חינוך )כבן שש1( יש לאביהם לחנכם במצווה זו2.

זמנה:
שאלה: מהו זמן קריאת המגילה בלילה?ב. 

תשובה: לכתחילה זמנה כל הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר3, וי"א 
שלכתחילה עד חצות ובדיעבד כל הלילה4. עם כל זאת, יש להקדים לקרוא 
סמוך לצאת הכוכבים משום 'זריזין מקדימים למצות'5. ובדיעבד אם הוא 

שעת הדחק ניתן להקדים ולקרוא בברכה מפלג המנחה6 ]ראה הערה7[.

שאלה: מהו זמן קריאת המגילה ביום?ג. 
לכתחילה זמנה כל היום מנץ החמה עד שקיעתה. בדיעבד אם  תשובה: 

1.  לא נתפרש השיעור, ובנטעי גבריאל פל"ג ס"ב כותב כבן שש. 
2.  שו"ע סי' תרפ"ט ס"א ומשנה ברורה סק"א.

3.  שו"ע סי' תרפ"ז ומג"א ריש הסימן וסק"א וכ"פ המשנ"ב סק"ג ודלא כט"ז סי' תרפ"ח סק"ו 
שבדיעבד עד נץ החמה.

4.  אליה רבה סי' תרפ"ח סקי"ט וכף החיים סק"ז.
5.  ערוך השלחן סי' תרפ"ז ס"ד.

6.  שו"ע סי' תרצ"ב ס"ד ודלא כפר"ח. וראה משנ"ב סקי"ד ובביאור הלכה שם וכן נט"ג פל"א 
ס"ה ובהערות.

16:44. ה'תשע"ו:  16:40. ה'תשע"ה:  - ה'תשע"ד:  זמן פלג המנחה )לפי אופק תל - אביב(   .7
.16:43

קריאת המגילה
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קראה מעלות השחר עד הנץ – יצא8. 'אנוס קצת' יכול לקוראה לכתחילה 
מעלות השחר9. 

שאלה: אדם המתחיל לקרוא את מגילת היום קודם השקיעה ויסיים בבין ד. 
השמשות - האם יכול לברך?

תשובה: לא יברך. הואיל ובין השמשות הוא ספק, וספק ברכות להקל10.

אכילה קודם קריאת המגילה:
שאלה: האם מותר לאכול קודם קריאת המגילה בלילה וביום?ה. 

תשובה: קודם שקרא במגילה אסור לטעום שום דבר הן ביום והן בלילה11. 
חולה או אדם שקשה עליו התענית מותר לו לשתות ולאכול פירות כמה 
שירצה, אך, משקאות חריפים, מזונות ופת עד שיעור 'כביצה' )57 סמ"ק(12. 
אדם חלוש שההמתנה תזיק לבריאותו, וטעימה לבד לא מספיקה לו, מותר 

לו לאכול כמה שצריך וימנה שומר שיזכיר לו לקרוא המגילה13.

 חשוב! דין זה על כל פרטיו חל גם על נשים14.  

הברכות:

פסקי דין:

- משתה 	  היום  מצוות  על שאר  גם  לכוון  נכון  ביום  כשמברכים שהחיינו 
ביום  מברכים  שאין  הנוהגים  לאביונים15.  ומתנות  מנות  משלוח  ושמחה, 

8.  שו"ע סי' תרפ"ז שם.
9.  משנ"ב סי' תרפ"ז סק"ו.

10.  משנ"ב סי' תרפ"ז סק"ה.
11.  מג"א סי' תרצ"ב סק"ז, ובטעם האיסור ראה מש"כ בנט"ג פל"ב הערה א'. 

12.  מג"א שם, וכ"פ במשנ"ב סקי"ד, וראה פסקי תשובות סי' תרצ"ב אות ח' והערה 32.
13.  משנ"ב שם סקט"ז.

14.  שהרי גם הן מחויבות במגילה - נט"ג פל"ב ס"ד.
15.  מג"א שם סק"א בשם השל"ה. פמ"ג א"א סק"א. משנ"ב סק"א.
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בברכת  לכוון  קודם הברכות  להכריז  כדאי  לכך,  אי  בלילה16.  זאת  יכוונו 
שהחיינו על שאר מצוות היום, לפי שנדרשת כוונת השומע והמשמיע17.

שאלה: מי מברך את הברכות של קריאת המגילה?ו. 
אם יש מנין מברך הבעל קורא. במקרה ובעל הקורא כבר יצא  תשובה: 
ידי חובת קריאת המגילה יברך אחד השומעים ויתכוון להוציא האחרים18. 
אולם, כשאין מנין לכתחילה כל אחד יברך לעצמו. נשים גם כשהן עשרה 
לכתחילה ראוי שכל אחת תברך לעצמה, אך, כשאי אפשר תברך אחת 

לכולן19.

שאלה: מה דין כשטעה בסדר הברכות?ז. 
תשובה: לא צריך לחזור ולברך, לפי שסדר הברכות אינו מעכב20.

הברכות ח.  בין  או  הברכות  באמצע  בדיבור  כשהפסיק  הדין  מה  שאלה: 
לקריאה? 

תשובה: אם הפסיק בדיבור שלא מעניין הקריאה - צריך לברך שוב21, אבל 
אם דיבר מעניין הקריאה א"צ לברך שוב22 )אף שלכתחילה יש להימנע גם 

מזה(. 

שאלה: האם מותר לענות 'ברוך הוא וברוך שמו' כאשר רוצה לצאת י"ח ט. 
הברכות מהבעל קורא?

תשובה: לכתחילה אין לענות, אך אם ענה יצא י"ח וא"צ לחזור ולברך23.

שאלה: אדם שלא ענה 'אמן' על הברכות האם יצא ידי חובת הברכות?י. 

16.  פמ"ג שם. 
17.  פמ"ג שם. משנ"ב שם.

18.  שוע"ר סי' תקפ"ה ס"ה.
19.  ראה פס"ת סי' תרצ"ב אות ז' ובהערות שם.

20.  עפ"י נט"ג פל"ט סט"ו.
21.  משנ"ב סי' תרצ"ב סק"ט.

22.  שוע"ר סי' תל"ב ס"ו. משנ"ב שם.
23.  משמעות שוע"ר סי' קכ"ד ס"ב שם כתב: "ואפשר שאפי' בדיעבד לא יצא". וכשענה 

בטעות בר"ה וב"ש האם יכול לברך שוב לעצמו, ראה פס"ת סי' רי"ג הערה 26.
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תשובה: עניית אמן אינה מעכבת, ויצא ידי חובת הברכות24.

שאלה: מה הדין כששכח לברך? יא. 
תשובה: אם נזכר תוך כדי קריאת המגילה - יברך בין הפרקים25, או במקום 
שאר  את  לקרוא  ימשיך  מכן  לאחר  המגילה.  סיים  שלא  זמן  כל  שנזכר, 
המגילה26. אך, אם נזכר לאחר שגמר הקריאה, לא יברך ויצא ידי חובתו, 

לפי שברכות אינן מעכבות27.

שאלה: מהו נוסח ברכת המגילה לנשים?יב. 
תשובה: אם הבעל קורא יוצא בקריאה זו, יברך 'על מקרא מגילה', וכשלא 
יוצא בקריאה זו, יברכו 'ברוך..לשמוע מגילה'28. הקורא לנשים ספרדיות, 

יברך 'על מקרא מגילה'29.

שאלה: כשקורא לספרדים ביום - האם יברך ברכת שהחיינו?יג. 
תשובה: לא יברך שהחיינו30, אלא א"כ לא ברכו השומעים אתמול31.

שאלה: מצוי במבצעים שיש חוסר ריכוז בשעת הקריאה. האם ניתן לברך יד. 
כשישנו ספק אם יהיו מרוכזים להאזין לכל מילה מהמגילה? 

יברך  לא   - המגילה  קריאת  י"ח  יצא  כבר  קורא  הבעל  אם  תשובה: 
כשמסופק אם יקשיבו לכל מילה, לפי שספק ברכות להקל32.

עצה טובה! ראוי למנות אחד מהקהל שיעמוד ליד הבעל 
מילה,  לכל  להאזין  ולבקש ממנו  קורא במשך הקריאה 

24.  שוע"ר סי' רי"ג ס"ד.
25.  משנ"ב שם סק"ו.

26.  נט"ג פל"ט ס"ב ובהערה.
27.  שוע"ר סי' ל"א ס"ב.

28.  רמ"א סי' תרפ"ט ס"ב. מג"א שם סק"ה ועוד.
29.  פר"ח סי' תרפ"ט. מחזיק ברכה לחיד"א סק"ד ועוד. ובספר תורת המועדים - פורים, ס"ה 

סט"ו, שכל קהילות הספרדים כן נהגו. 
30.  שו"ע סי' תרצ"ב ס"א.

31.  כן משמע במשנ"ב שם סק"ב שכתב בטעם שלא מברך ביום "דהרי כבר ברך בלילה", 
ופשוט.

32.  ראה שו"ע שם ס"ב ומשנ"ב סק"ט.
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ואותו אחד גם יברך.

שאלה: האם ניתן לברך על מגילה שחסרות בה מילים? טו. 
תשובה: ראה תשובה לשאלה כז.

שאלה: אישה שאינה לבושה בצניעות, האם יכולה לברך? טז. 
תשובה: אף שאינה לבושה בצניעות - יכולה לברך33.

אישה יז.  של  תמונה  או  אישה  נמצאת  בו  במקום  לברך  ניתן  האם  שאלה: 
שאינה לבושה בצניעות?

- לא  לבד  עיניו  פניו ממנה. עצימת  מותר לברך בתנאי שיפנה  תשובה: 
מועילה, ובשעת הדחק שאי אפשר אחרת יכול לברך בעצימת עיניו34.

ברכת 'הרב את ריבנו':
שאלה: האם ברכה זו נאמרת גם ביחיד?יח. 

תשובה: בדין זה ישנה מחלוקת35, ומנהגנו לומר ברכה זו גם ביחיד36, אך 
במבצעים נראה שאין להורות לאנשים לברך אלא כשיש מנין37 )בדין זה 

גם נשים מצטרפות למניין(. וכשאין מנין, יברכו ללא שם ומלכות.

אחד יט.  שכל  או  מברך  קורא  הבעל  רק  האם  בציבור  כשקוראים  שאלה: 
מברך לעצמו?

תשובה: המנהג הוא שכל אחד מברך לעצמו38.

שאלה: מתי מברכים ברכה זו? כ. 

33.  שוע"ר סי' ר"ו ס"ו.
34.  שוע"ר סי' ע"ה ס"א וס"ח, וסי' ר"ו ס"ו. פס"ת סי' ע"ה אות ט"ו.

35.  ראה נט"ג סמ"ז ס"ה ובהערות.
36.  ראה שלחן מנחם או"ח ח"ג סי' שמ"ז שכן נהג הרבי הריי"צ. ולרשימת הסוברים כן עיין 

פס"ת סתרצ"ב הערה 15.
37.  עפ"י נט"ג שם דספק ברכות להקל.

38.  נט"ג שם ס"ב. פס"ת סי' תרצ"ב אות ג' והערה 7.
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תשובה: לאחר קריאת המגילה, ומנהגנו שמברך קודם כריכתה39. 

שאלה: האם מותר לדבר קודם ברכה זו?כא. 
ישמע  כשדיבר  ובדיעבד  זו40,  ברכה  אחר  לדבר  אין  לכתחילה  תשובה: 

הברכה ממי שלא דיבר. וכשא"א לשמוע ממישהו אחר, יכול לברך41.

דיני הקריאה: 
]

פסקי דין:
· יש להכין את הקריאה היטב42.	

· הבעל קורא צריך לכוון להוציא את השומעים י"ח, והשומעים צריכים 	
לכוון לצאת י"ח43.

· יש להיזהר מקריאה מהירה הגורמת לבליעת מילים, שהרי אם השומע 	
לא שמע אפי' מילה אחת לא יצא י"ח44, ויצא שכרו בהפסדו.

שאלה: האם צריך לעמוד בשעת הברכות והקריאה?כב. 
תשובה: בשעת הברכות כולם צריכים לעמוד, ובשעת הקריאה רק הבעל 
אבל  )מנין(  בציבור  כשקורא  אמורים  דברים  במה  לעמוד45.  צריך  קורא 

כשקורא ליחידים א"צ לעמוד46. 

שאלה: אם דיבר באמצע הקריאה, האם יצא י"ח? כג. 
בדברי  אפי'  הקריאה  באמצע  בדיבור  להפסיק  אין  לכתחילה  תשובה: 

גם דעת  סי' שמ"ז שמדייק שכך  ח"ג  או"ח  וראה שלחן מנחם  סי' תר"צ סק"כ  39.  מג"א 
אדה"ז.

40.  ראה שעה"צ סתרצ"ב סקי"ב.
41.  נט"ג שם ס"ג. פס"ת שם והערה 9.

42.  עפ"י שו"ע סקל"ט ס"א.
43.  שו"ע סי' תר"צ סי"ד. משנ"ב סקמ"ח. וראה שוע"ר סי' ס' ס"ה.

44.  שו"ע שם ס"ג. מ"ב סק"ה ומ"ח.
45.  משנ"ב סי' תר"צ סק"א ובשעה"צ סק"א.

46.  שו"ע שם ס"א.
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תורה. אם הבעל קורא דיבר -  יצא ידי חובה, אך אם דיבר השומע לא 
יצא ידי חובה47.

שאלה: מנהגנו לכפול 'בפניהם' 'לפניהם' 'להרוג ולאבד' 'ולהרוג ולאבד'. כד. 
מה הדין כשלא כפל?

מעכבת  ולא  מנהג  אלא  אינה  זו  לפי שכפילות  חובתו,  ידי  יצא  תשובה: 
בדיעבד48.

שאלה: הדין הוא שצריך לקרוא את כל עשרת בני המן בנשימה אחת. מה כה. 
הדין כשנשם באמצע?

ובדיעבד  דין זה שצריך לומר בנשימה אחת הוא רק לכתחילה  תשובה: 
יצא49.

שאלה: אדם שקרא חלק מהמגילה בע"פ, האם יצא י"ח?כו. 
תשובה: קראה בעל פה עד חציה -  יצא י"ח50.

שאלה: מגילה שחסר בה מילים או פסוקים, האם מותר לקרוא בה?כז. 
תשובה: לכתחילה אין לקרוא בה, אך, בדיעבד כגון שכבר קרא בה, יצא 
י"ח51, וכשאין מגילה אחרת, לכתחילה יכול לקרוא בה ואף לברך52. אלא 
שכל זה דווקא שלא חסר עניין שלם אבל אם חסר עניין שלם או אפי' רק 
פסוק א' אם הוא הפסוק הראשון או האחרון של המגילה - אין יוצאים י"ח 

במגילה זו53.

שאלה: אדם שלא שמע כמה מילים מהבעל קורא, כיצד ינהג?כח. 
תשובה: יקרא מתוך החומש את המילים שהפסיד54 עד המקום שהבעל 

47.  שו"ע סי' תרצ"ב ס"ב ומשנב"ב סק"ט.
48.  פשוט.

49.  רמ"א סי' תר"צ סט"ו. אמנם במנהגי מהרי"ל פורים משמע שדין זה הוא לעיכובא.
50.  שו"ע סי' תר"צ ס"ג. ראה ביה"ל ד"ה דוקא וכו'.

51.  שו"ע שם.
52.  משנ"ב סי' תר"צ סק"ח.

53.  שם סק"י וי"א.
54.  פמ"ג סי' תר"צ א"א סקי"ט. 
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קורא אוחז בו ולא רק המילים שהפסיד. אם לא נהג כך, לא יצא י"ח, ואף 
אם אח"כ ישלים המילים שהפסיד, לא יצא.

שאלה: מה הדין כאשר הבעל קורא דילג מילה?כט. 
נזכר קודם שסיים )או אפי' לאחר שסיים אלא שלא הסיח  אם  תשובה: 
דעתו מהקריאה55(, יחזור לאותו הפסוק שהחסיר בו מילה ומשם יקרא לפי 
הסדר עד סוף המגילה56. אם לא נהג כן, לא יצא ידי חובת קריאת המגילה, 

וצריך לחזור ולקרוא שוב בברכה57.

משמעות ל.  שמשתנה  באופן  מילה  קרא  קורא  כשהבעל  הדין  מה  שאלה: 
המילה, כגון: ָנָפל במקום ׂנֵפל?

נזכר קודם שסיים )או אפי' לאחר שסיים אלא שלא הסיח  אם  תשובה: 
דעתו מהקריאה58(, יחזור לאותו הפסוק שהחסיר בו מילה ומשם יקרא לפי 
הסדר עד סוף המגילה. אם לא נהג כן, לא יצא ידי חובת קריאת המגילה, 

וצריך לחזור ולקרוא שוב בלא ברכה59. 

חשוב! בסוף החוברת מובאות מילים ששכיחה הטעות בהם.

)הן הבעל לא.  י"ח המצוה  לכוון לצאת  יש  בתחילת קריאת המגילה  שאלה: 
קורא והן השומעים( -  מה הדין כשלא כיוונו?

תשובה: כשלא כיוונו יש לחזור ולקרוא שוב60 ובלא ברכה, וזאת אפי' אם 
גם רק השומע או רק הבעל קורא לא כיוונו. 

שמיעת לב.  ע"י  להיעזר  רשאי  האם  המגילה  לקרוא  יודע  כשלא  שאלה: 
הקריאה באוזניות תוך כדי שקורא?

55.  פס"ת סי' תר"צ אות ה'.
56.  שו"ע שם ס"ו, שהרי הקורא את המגילה למפרע לא יצא.

57.  ביה"ל סי' תר"צ ד"ה אין מדקדקין וכו' בשם המג"א סק"ד והפר"ח ועוד. 
58.  פס"ת שם.

)ואכן פסק למעשה ערוה"ש  י"ח  59.  ביה"ל שם. לחשוש לדיעה הא' בשו"ע סי"ד שיצא 
ס"כ(.

60.  משנ"ב שם סקמ"ח שגם מצות דרבנן צריכות כוונה. וכן הוא בשוע"ר סי' תע"ה סכ"ט, 
ריש ס"ד ששם משמע כמש"כ  רי"ג  סי'  עיין  'טוב לחוש לדבריהם' אך  אלא ששם הלשון 

בפנים. בפרט בקריאת היום שהיא מדברי קבלה וכדברי תורה דמיא )שעה"צ סקמ"א(. 
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תשובה: לכתחילה לא ינהג כך אלא יכין את הקריאה היטב. בשעת הדחק 
ניתן להיעזר באוזניות וישתדל להשמיע לאוזניו מה שקורא ]ראה הערה61[. 

בציבור יש להימנע מעצה זו62. 

שאלה: האם החוגג בי"ד יכול לקרוא במגילה לחוגג בט"ו או להיפך?לג. 
תשובה: בן י"ד שלא מחויב בט"ו אין מוציא בן ט"ו וכן להיפך63.

שאלה: האם אישה יכולה להוציא ידי חובה אנשים בקריאת המגילה?לד. 
תשובה: לא64. 

שאלה: האם אישה יכולה לקרוא לעצמה או לחברותיה?לה. 
תשובה: לכתחילה יש לנשים לשמוע קריאה מאיש, ובדיעבד כשאין איש 
תקרא לעצמה וכן לחברותיה65. לכתחילה לא תקרא לנשים רבות66 אולם 

בשעת הדחק - מותר67.

שאלה: האם קטן יכול לקרוא עבור אישה?לו. 
תשובה: בשעת דחק גדולה, יכול קטן שהגיע לגיל חינוך להוציא אישה68.

בקיא לז.  שאחד  וכן  הקריאה  באמצע  שמתעייפים  במבצעים  מצוי  שאלה: 
בחלק אחד של המגילה והאחר בחלק השני: האם ניתן להחליף בעל קורא 

באמצע הקריאה אם התעייף או כשהשני יודע לקרוא יותר טוב?
תשובה: כשיש צורך ניתן לחלק את קריאת המגילה לכמה אנשים69.

שאלה: האם ניתן לברך או לקרוא ברמקול?לח. 
דין  עליו  שחל  אדם  קול  זה  שאין  ברמקול,  ולקרוא  לברך  אין  תשובה: 

61.  וישתדל להסתיר האוזניות כמה שניתן - פשוט.
62.  פס"ת שם אות ב'.

63.  הואיל ואינו בר חיובא היום.
64.  שו"ע סי' תרפ"ט ס"ב בשם י"א. משנ"ב סק"ז.

65.  ואף שכבר יצאה י"ח - פס"ת סי' תרפ"ט אות ב והערה 6.
66.  משנ"ב סי' תרפ"ט סק"ח ושעה"צ סקט"ו..

67.  נט"ג פל"ד ס"ט ובהערה. 
68.  נט"ג פל"ז ס"א עפ"י הבאר היטב סי' תרפ"ט ס"א ועוד אחרונים. 

69.  נט"ג פל"ח ס"ט.
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'שומע כעונה'70. 

שאלה: כשאין מגילה כשירה, האם יש עניין לקרוא מתוך מגילה פסולה לט. 
או חומש ללא ברכה?

שיש  אלא  הנס72.  לזכור  וכדי  מגילה71  תורת  תשתכח  שלא  כן,  תשובה: 
להדגיש לאנשים שלא יוצאים בזה י"ח מקרא מגילה, כך שאם יזדמן להם 

לשמוע מגילה ישמעו שוב בברכה.

ממגילה מ.  הקריאה  לתרגל  מותר  האם  בשבת,  שחל  באדר  י"ג  שאלה: 
כשירה?

תשובה: מותר, ונכון לייחד המגילה לצורך זה קודם השבת73. 

עצה מעשית: כדי לעורר אנשים במבצעים להקשיב לכל 
מילה: א. חשוב לציין להם שיש להקשיב לכל מילה כדי 
לצאת י"ח המצוה. ב. בשעת הדחק, כדאי לעשות תקציר 
שהקריאה  ע"מ  בפרק  המסופר  אודות  פרק  כל  לפני 
תהיה חווייתית ומובנת יותר. לכתחילה רצוי שלא הבעל 
מישהו  כשאין  אך  אחר,  מישהו  אלא  זאת  יעשה  קורא 

אחר אלא הבעל קורא ורק כך אפשר לרכזם - מותר74.

70.  שלחן מנחם או"ח ח"ג סי' שמ"ח. וכן פסקו רוב האחרונים, וראה נט"ג פמ"א.
71.  משנ"ב סי' תרצ"א סקכ"ז בשם הפמ"ג.

72.  ערוה"ש שם סי"ד.
73.  נט"ג פכ"ח ס"ד וה'.

74.  פשוט, שהרי אילולי זאת לא יוצאים י"ח.
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 המחויבים: 

שאלה: מי הם המחויבים במשלוח מנות?מא. 
תשובה: אנשים ונשים חייבים מדינא75, וכן קטנים שהגיעו לגיל חינוך )כבן שש( 

אביהם מחויב לחנכם במצוה זו76. 

                                זמנה:
שאלה: מתי זמנה של מצוות 'משלוח מנות'?מב. 

תשובה: מצוותה ביום הפורים והנותן בליל פורים לא יצא י"ח77.

שאלה: מתי זמנה לכתחילה ביום?מג. 
תשובה: ראוי לדקדק לשלוח לאחר קריאת המגילה בשחרית ולא לפניה, הואיל 

וי"א שלא יוצא י"ח בנתינה לפני קריאת המגילה. ויהדר לשלוח לפני הסעודה78.

שיעורה:
שאלה: לכמה אנשים צריך לשלוח כדי לצאת י"ח?מד. 

תשובה: מספיק לשלוח לאדם אחד, וכל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח79.

שאלה: מה צריכה להיות תכולת המשלוח?מה. 
תשובה: שני מיני מאכלים ]ראה הערה80[, משקה גם נחשב אוכל לעניין זה81.

75.  רמ"א סי' תרצ"ה ס"ד.
76.  פמ"ג א"א סי' תרצ"ה סקי"ד. שלחן מנחם או"ח ח"ג סי' ש"נ.

77.  רמ"א שם.
78.  ראה נט"ג פנ"ו ס"ב.

79.  שו"ע סי' תרצ"ה ס"ד.
80.  שני חבילות ופלים וכדו' נחשב מנה אחת.

81.  משנ"ב שם סק"כ. נט"ג פנ"ח ס"א וס"ב.

משלוח מנות
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שאלה: באיזה שיעור צריכים להיות המאכלים או המשקים?מו. 
תשובה: מנות חשובות לפי המקום והזמן ואז יוצא לכו"ע82. וכל הקפידא שהמנות 
תהיינה חשובות הוא במשלוח שחייב מעיקר הדין, אך במה שמרבה לשלוח אין 
לזכות אחרים שיתנו לחבריהם, אפשר להסתפק  ובמבצעים כשרוצים  קפידא83. 

בשיעור כזית לכל מין, היינו, שני כזיתים למשלוח84.

פרטיה:

שאלה: האם יוצאים י"ח במשלוח ספרים, מתנות, כסף וכדו'?מז. 

תשובה: לא יוצאים י"ח בספרים, מתנות, כסף וכדו'85.

שאלה: האם יוצאים י"ח במשלוח שנקנה בכספי מעשר?מח. 

תשובה: אין יוצאים י"ח במשלוח שנקנה בכספי מעשר86, אולם אם רוצה להוסיף 
יותר מהשיעור, יכול לתת ממעות מעשר 87.

שאלה: החוגג בי"ד שנותן לחוגג בט"ו האם יוצא ידי חובתו, וכן להפך?מט. 

תשובה: יש לדקדק שבן י"ד ייתן משלוח לבן י"ד ובן ט"ו לבן ט"ו88.

שאלה: האם מותר לשלוח איש לאישה או אישה לאיש?נ. 
 - אחרת  ברירה  וכשאין  לאיש89.  ואישה  לאישה  איש  ישלחו  לא  תשובה: 

מותר90]ראה הערה91[. 

82.  נט"ג פנ"ז ס"ג )בשם א"א מבוטשאטש סתרצ"ה וערוה"ש סט"ו( ופ"ס ס"ד. 
83.  נט"ג שם בשם יוסף אומץ אות תתרצ"ט.

84.  ראה נט"ג פס"א ס"ד ובהערה ח'. שלחן מנחם שם. וכתב שלכתחילה בכל מנה יהיה שווי 
פרוטה, ועיין שם לקולא נוספת. 

85.  משנ"ב שם. נט"ג פנ"ט ס"א וס"ב.
86. מג"א סי' תרצ"ד סק"א בשם השל"ה.

87. מג"א שם בשם מהרי"ל.
88.  נט"ג פנ"ד סי"א.

89.  רמ"א שם.
90.  נט"ג פ"ס סי"א והערה ט"ז.

91.  אח לכתחילה שולח לאחות וכן להיפך, דלא הוי בכלל האיסור.
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המחויבים:
שאלה: מי הם המחויבים במתנות לאביונים?נא. 

עני המתפרנס מן הצדקה  ואפי'  ונשים חייבים מדינא92,  תשובה: אנשים 
חייב93. וכן קטנים שהגיעו לגיל חינוך )כבן שש94( אביהם מחויב לחנכם 

במצוה זו95.

זמנה:
שאלה: מתי זמנה של מצות 'מתנות לאביונים'?נב. 

תשובה: מצוותה ביום הפורים והנותן בליל פורים לא יצא י"ח96.

שאלה: מתי זמנה לכתחילה ביום?נג. 
המגילה  קריאת  לאחר  לאביונים  מתנות  לתת  לדקדק  ראוי  תשובה: 
בשחרית ולא לפניה, הואיל ויש אומרים שלא יוצא ידי חובה בנתינה לפני 

קריאת המגילה97. 

שיעורה:
שאלה: לכמה אביונים צריך לתת כדי לצאת י"ח?נד. 

92.  שו"ע סי' תרצ"ד ס"א. משנ"ב סק"א. כה"ח סק"ג.
93.  ט"ז שם סק"א בשם הב"ח. כה"ח סק"א.

94.  לא נתפרש השיעור, ובנט"ג פל"ג ס"ב כותב כבן שש. 
95.  פמ"ג א"א סי' תרצ"ה סקי"ד.

96.  משנ"ב סי' תרצ"ה סקכ"ב ועוד. ראה נט"ג פס"ח הערה א'.
97.  נט"ג פנ"ו ס"ה. כה"ח סי' תרצ"ד סקי"ח.

מתנות לאביונים
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אבל  מדינא,  וכ"ז  אחת98.  מתנה  אחד  לכל  עניים  לשני  לפחות  תשובה: 
באמת מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשילוח מנות 

לרעיו99.

שאלה: מהו שיעור המתנה לכל עני?נה. 
עני101,  לכל  ביצים(  )ג'  יש לתת שיעור של סעודה100  תשובה: לכתחילה 

ע"מ לצאת לכל הדעות. בדיעבד מספיק פרוטה )10 אג'( לכל עני102.

פרטיה:
שאלה: מיהו האביון שצריך לתת לו?נו. 

תשובה: לכתחילה יש לתת לאדם שאין לו כלום לצורך סעודת הפורים, 
אך יוצאים גם בנתינה לאדם שאין לו כל צורכו103.

שאלה: בזמננו, מי נכנס תחת הגדרת 'אביון'?נז. 
תשובה: 

הצרכים  כדי  להתפרנס  יכול  שאינו  קבועה  הכנסה  לו  שאין  אדם   .1
המינימאליים )לא מותרות(, וכן אין לו נכסים )שאינם כלי תשמישו( שיכול 

למוכרם ולהתפרנס מהם, נקרא אביון.
2. אדם שנפלו עליו הוצאות חריגות, כגון: הוצאות רפואיות, נישואי ילדיו 

וכד' - נחשב אביון, אף שיש לו עבור הוצאותיו השוטפות104.

שאלה: האם ניתן לתת מתנות לאביונים מכספי מעשר?נח. 
תשובה: את שתי המתנות המחויבות אין לתת מכספי מעשר105, אולם מה 

98.  שו"ע סי' תרצ"ד ס"א. 
99.  משנ"ב שם סק"ג בשם הרמב"ם.

100.  שמעתי בהזדמנויות שונות ממורי הוראה ששווי של מנת פלאפל נחשב לסעודה.
101.  כה"ח סק"ז בשם שו"ת זרע יעקב סי"א.

102.  משנ"ב שם סק"ב בשם הריטב"א. וראה נט"ג פס"ה הערה א'.
103.  נט"ג פס"ז ס"א.

104.  ראה פס"ת סי' תרצ"ד אות ב'.
105.  מג"א סי' תרצ"ד סק"א בשם השל"ה.
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שמעבר לכך אפשר לתת מכספי מעשר106.

שאלה: כיצד ינהג אדם שאין לו בפורים עניים זמינים?נט. 
תשובה: כשאין לו עני זמין, יפריש המעות בפורים ולאחר פורים ייתן זאת 

לשני עניים107.

שאלה: האם מתנות לאביונים מקיימים דווקא בכסף?ס. 
תשובה: לכתחילה ייתן מעות, אבל יוצאים ידי חובה גם במאכלים, בגדים 

וכיו"ב108.

שאלה: האם יוצאים ידי חובה כשנותנים המעות בצ'ק?סא. 
תשובה: גם כשנותנים בצ'ק יוצאים ידי חובה109.

שאלה: האם החוגג בי"ד יכול לתת לעני החוגג בט"ו וכן להיפך?סב. 
תשובה: יש לדקדק שבן י"ד ייתן לעני לבן י"ד ובן ט"ו לעני בן ט"ו110.

106.  מג"א שם בשם מהרי"ל. 
107.  שו"ע שם ס"ד.

108.  נט"ג פס"ו ס"א ובהערות.
109.  נט"ג שם ס"ג בשם שו"ת משנה הלכות. 

110.  נט"ג פס"ח ס"ד, וראה פס"ת אות ח'.
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זמנה:
שאלה: מהו זמן הסעודה?סג. 

תשובה: מצוותה ביום הפורים והסועד בליל פורים לא יצא י"ח111. אולם גם 
בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה112.

שאלה: מתי זמנה ביום?סד. 
תשובה: מעיקר הדין אפשר לערוך הסעודה בבוקר ]ראה הערה113[, אמנם 
המנהג הוא להתפלל מנחה תחילה ואח"כ עושין הסעודה, ורוב הסעודה 

צ"ל ביום114. אם איחרה יזהר לאכול לכה"פ כזית לפני השקיעה115.

דיניה:
שאלה: האם צריך לאכול בשר בסעודת פורים?סה. 

תשובה: מעיקר הדין אין חיוב לאכול בשר116, אבל מצוה יש בזה117.

שאלה: האם צריך לאכול לחם בסעודה?סו. 
תשובה: מעיקר הדין אין חובה ליטול ידיים118, מ"מ לכו"ע יש מצוה לאכול 

111.  שו"ע סי' תרצ"ה ס"א.
112.  לשון הרמ"א שם.

113.  וכך נוהגים כשפורים חל ביום שישי )רמ"א שם ס"ב(.
114.  רמ"א שם ס"ב. 
115.  נט"ג פע"ב ס"א.

116.  ראה מג"א סי' תרצ"ו סקט"ו ושולחן מנחם או"ח ח"ג סי' שמ"ט.
117.  עפ"י שוע"ר סי' תקכ"ט ומג"א שם. ראה נט"ג הלכות יו"ט ח"ב פנ"ד הערה א'. 

118.  מג"א סי' תרצ"ה סק"ט, וכן מדייק בשלחן מנחם שם בדעת שוע"ר סי' קפ"ז ס"ח. וראה 
ערוה"ש סי"ב שהשיג על המג"א. 

משתה ושמחה
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לחם119.

שאלה: האם יוצאים ידי חובת 'לבסומי' גם בשאר משקין המשכרין חוץ סז. 
מיין?

תשובה: לכתחילה יש לשתות יין, אך בדיעבד יוצא גם בשאר משקין120.

דיני ועל הניסים:
שאלה: שכח ולא אמר 'ועל הניסים' בברהמ"ז ובתפילה, מה דינו?סח. 

תשובה: אם נזכר לאחר שגמר התפילה א"צ לחזור. אולם אם נזכר קודם 
חוזר  שמך'  הטוב  'ברוך...  של  ה'  שהזכיר  לפני  נזכר  אם  התפילה,  סיום 
'יהיו לרצון' השני  'ועל הניסים'121, אך אם נזכר לאח"מ יאמר לפני  לומר 
ניסים כמו  לנו  יעשה  יזכנו'( "הרחמן הוא  'הרחמן הוא  )ובברהמ"ז קודם 

שעשה לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, בימי.."122.

שאלה: נמשכה סעודתו אל תוך הלילה, האם מזכיר 'ועל הניסים' בברהמ"ז?סט. 
תשובה: כן123, וזאת בתנאי שאכל לפחות כזית פת עד השקיעה.

שאלה: המתפלל ערבית בתוך הסעודה האם בברהמ"ז מזכיר 'ועל הניסים'?ע. 
תשובה: דין זה שנוי במחלוקת, לכן ישתדל לברך קודם שיתפלל ערבית 

כדי להסתלק מן הספק. אם התפלל לא יזכיר בברהמ"ז 'ועל הניסים'124.

חשוב! יש לזכור להתפלל ערבית לפני חצות125 ]ראה הערה126[.

119.  נט"ג פע"א ס"א ובהערה א'.
120.  פס"ת סי' תרצ"ה אות ג'. וכ"כ בנט"ג פע"ג ס"ב. אלא ששם כתב שרק בשעת הדחק 

יוצא בשאר משקין.
121.  שו"ע סי' תרפ"ב ס"א. רמ"א סי' תרצ"ג ס"ב.

122.  רמ"א סי' תרפ"ב ס"א ומשנ"ב סק"ד וה'.
123.  שו"ע סי' תרצ"ה ס"ג.

124.  מג"א סי' תרצ"ה סק"ט. משנ"ב סקט"ז.
125.  שו״ע סי׳ רל״ה ס״ג, וראה משנ״ב סקכ״ו.

126.  זמן חצות )לפי אופק תל אביב( - ה׳תשע״ד: 11:50. ה׳תשע״ה: 11:52. ה׳תשע״ו: 11:47.
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תחפושות
וכן עא.  אישה  בגדי  ללבוש  או  לאישה  להתחפש  לאיש  מותר  האם  שאלה: 

להיפך, ומה דין בקטנים?
תשובה: אסור גם בפורים, והוא בכלל האיסור של 'לא יהיה כלי גבר על 
אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה'127. דין זה עומד בתוקפו גם בקטנים128. 

127.  דברים כב׳ ה׳.
128.  משנ״ב סי׳ תרצ״ו סק״ל בשם הב״ח ועוד. נט״ג פע״ד ס״ז ובהערות, ודלא כפסק הרמ״א 

ס״ח.
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מובאת בזה רשימת המילים מתוך המגילה שבהן שכיחות 
הטעויות העלולות לשנות את משמעות המילים129.

נספח

פרק ב': 

ג': ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך

ו': ֲאֶׁשר ָהְגָלה, ִמירּוָׁשַלִים

ו': ֲאֶׁשר ֶהְגָלה, ְנבּוַכְדֶנַּצר

ט"ו: ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת

י"ח: ַוִּיֵּתן ַמְׂשֵאת 

כ': ֶאְסֵּתר ֹעָׂשה

כ"א: ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב

כ"ג: ַוְיֻבַּקׁש. ַוִּיָּתלּו. ַוִּיָּכֵתב.

פרק ג':

ד': כתיב באמרם, קרי ְּכָאְמָרם

ט': ִיָּכֵתב

 יב': ַוִּיָּקְראּו. ַוִּיָּכֵתב.

פרק ד':

ח': ֲאֶׁשר - ִנַּתן

 י"ז: ַוַּיֲעֹבר ָמְרֳּדָכי

פרק ה':

י': ַוָּיֵבא ֶאת - ֹאֲהָביו

י"ד: ּוַבֹּבֶקר ֱאֹמר.  ְוִיְתלּו. ּוֹבא.

פרק ו':

א': ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים

ב': ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב

ג': ַמה - ַּנֲעָׂשה. ֹלא - ַנֲעָׂשה

ח': ַוֲאֶׁשר ִנַּתן

ט': ְוִהְרִּכיֻבהּו

י"א: ַוַּיְלֵּבׁש 

129. נט"ג פמ"ד סט"ז.
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י"ב: ַוָּיָׁשב

 י"ד: ַוַּיְבִהלּו 

פרק ז':

ב': ְוִתָּנֵתן ָלְך

ז': ְוָהָמן ָעַמד

ח': ְוָהָמן ֹנֵפל 

י': ַוִּיְתלּו

פרק ח':

ה': ִיָּכֵתב 

ט': ַוִּיָּקְראּו. ַוִּיָּכֵתב 

י': ַוִּיְכֹּתב

פרק ט':

י"ד: ַוִּתָּנֵתן ָּדת

ט"ז: ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד

י"ז: ְוָעֹׂשה ֹאתֹו

י"ח: ְוָעֹׂשה ֹאתֹו

י"ט: כתיב הפרוזים, קרי ַהְּפָרִזים

כ"ז: כתיב וקבל, קרי ְוִקְּבלּו
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חְֹלִמים: ִׁשיר  ּכְ ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ֶאת־ׁשִ ְיָי  ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות  ַהּמַ
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ה  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז 
ָהִיינּו  נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגּדִ ה:  ִעם־ֵאּלֶ ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגּדִ
ַהּזֹוְרִעים  ֶגב  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ ִביֵתנּו  ֶאת־ׁשְ ְיָי  ׁשּוָבה  ֵמִחים:  ׂשְ
ַרע ּבֹא־ ְך־ַהּזָ א ֶמׁשֶ ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ּבְ

א ֲאֻלּמָׂתיו: ה נֹשֵֹ ָיבֹא ְבִרָנּ

ֲעֵרי ִלְבֵני  ַהְרֵרי קֶֹדׁש: אֵֹהב ְיָי ׁשַ יר ְיסּוָדתֹו ּבְ קַֹרח ִמְזמֹור ׁשִ
ִעיר  ְך  ּבָ ר  ְמֻדּבָ דֹות  ִנְכּבָ ַיֲעקֹב:  נֹות  ּכְ ִמׁשְ ִמּכֹל  ִצּיֹון 
ְוצֹור  ת  ֶלׁשֶ ּפְ ה  ִהּנֵ ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  יר  ַאְזּכִ ֶסָלה:  ָהֱאלִֹהים 
ּה  ד־ּבָ ֻיּלַ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר  ּוְלִצּיֹון  ם:  ד־ׁשָ ֻיּלַ ֶזה  ִעם־ּכּוׁש 
ם ֶסָלה:  ד־ׁשָ ים ֶזה ֻיּלַ ְכתֹוב ַעּמִ ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: ְיָי ִיְסּפֹר ּבִ

ְך: חְֹלִלים ּכֹל ַמְעָיַני ּבָ ִרים ּכְ ְוׁשָ

ָבר ַהּכֹל ֲאָבְרָכה  ִפי: סֹוף ּדָ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל־ֵעת ּתָ ֶאת־ְיָי ּבְ
י־ מֹור ּכִ ָמע ֶאת־ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו ׁשְ ִנׁשְ
ם ָקְדׁשֹו  ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיָי ְיַדּבֶ ִהּלַ ל־ָהָאָדם: ּתְ ֶזה ּכָ

ּה: ה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוּיָ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

ע ֵמֱאלִֹהים ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל: קודם מים אחרונים יאמר פסוק זה: ֶזה ֵחֶלק ָאָדם ָרׁשָ

ר ִלְפֵני ְיָי: ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהּשׁ ואחר מים אחרונים יאמר פסוק זה:  ַוְיַדּבֵ

אם מברכים בזימון אומר המברך: ַרּבוַׂתי ִמיר ווֶעלין ּבֶענְטשין: 

ה ְוַעד־עֹוָלם:  ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ועונין המסובין )ואחריהם המברך(: ְיִהי ׁשֵ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ ואומר: ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ׁשֶ ועונין המסובין )והמברך(: ּבָ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: מֹו ּתָ רּוְך ּוְמבָֹרְך ׁשְ ומי שלא אכל עמהם עונה: ּבָ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ואם הם עשרה )או יותר(: ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ועונין המסובין )והמברך(: ּבָ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: מֹו ּתָ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ּוְמבָֹרְך ׁשְ ומי שלא אכל עונה: ּבָ

ּלֹו ָּברּוְך  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ַהּזָ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ
ְלָכל־ ֶלֶחם  הּוא־נֹוֵתן  ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד  ּבְ ֵחן  ּבְ טּובֹו  ּבְ
ִמיד לֹא־ָחֵסר  נּו ּתָ דֹול ִעּמָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר ּכִ ׂשָ ּבָ
דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ֲעבּור  ּבַ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ֶיְחַסר־ָלנּו  ְוַאל  ָלנּו 
ְלָכל־ ָמזֹון  ּוֵמִכין  ַלּכֹל  ּוֵמִטיב  ַלּכֹל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  י  ּכִ
יַע ְלָכל־ַחי  ּבִ ָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמׂשְ ָרא ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּבְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיָי ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ָרצֹון: ּבָ

ה נֹוֶדה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלּתָ  ׁשֶ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָך  ּלְ
ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ְוַעל  ּוְרָחָבה  טֹוָבה 
ָחַתְמּתָ  ׁשֶ ִריְתָך  ְוַעל־ּבְ ֲעָבִדים  ית  ִמּבֵ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים 

נּו  הֹוַדְעּתָ ׁשֶ יָך  ֻחּקֶ ְוַעל  נּו  ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ֵרנּו  ְבׂשָ ּבִ
ָזן  ה  ַאּתָ ׁשָ ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו  חֹוַנְנּתָ ׁשֶ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחּיִ ְוַעל 

ָעה: ָכל־יֹום ּוְבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ׁשָ ִמיד ּבְ ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ

ְפָלאֹות  ׁשּועֹות ְוַעל ַהּנִ בּורֹות ְוַעל ַהּתְ ְרָקן ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ה: ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ׁש  ּקֵ ע ּבִ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרׁשָ ׁשֶ יָרה ּכְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ִּביֵמי ָמְרּדְ
ים  ְוָנׁשִ ַטף  ְוַעד־ָזֵקן  ַער  ִמּנַ הּוִדים  ַהּיְ ל  ֶאת־ּכָ ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ
ָלָלם  ר הּוא־חֶֹדׁש ֲאָדר ּוׁשְ ֵנים־ָעׂשָ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד ּבִ ּבְ
ְבּתֹו  ים ֵהַפְרּתָ ֶאת־ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת־ַמְחׁשַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלבֹוז ְוַאּתָ

ָניו ַעל ָהֵעץ: רֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת־ּבָ מּולֹו ּבְ בֹוָת לֹו ּגְ ַוֲהׁשֵ

אֹוָתְך ְוַעל  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַהּכֹל 
תּוב  ּכָ ּכַ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ל־ַחי  ּכָ ִפי  ּבְ ְמָך  ׁשִ ֵרְך  ִיְתּבָ
ַהּטֹוָבה  ַעל־ָהָאֶרץ  ֱאלֶֹהיָך  ֶאת־ְיָי  ּוֵבַרְכּתָ   , ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ 

זֹון: ה ְיָי ַעל־ָהָאֶרץ ְוַעל־ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ֲאׁשֶ

ְוַעל ַרֵחם  ִעיֶרָך  ַלִים  ְוַעל־ְירּוׁשָ ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ַעל־ִיׂשְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי 
יֶחָך ְוַעל־ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ִצּיֹון ִמׁשְ
ָאִבינּו  ֱאלֵֹהינּו  ָעָליו:  ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ְרֵענּו )בשבת רֹוֵענּו( זֹוֵננּו ּפַ
ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו.  ל־ָצרֹוֵתינּו: ְוָנא ַאל־ּתַ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ
ְלָיְדָך  ִאם  י  ּכִ ַהְלָוָאָתם  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  לֹא 
ֵלם  ִנּכָ ְולֹא  ֵנבֹוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ְוָהְרָחָבה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תּוָחה  ַהּפְ ֵלָאה  ַהּמְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  בשבת 

ת־ ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ ה ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ַהּשׁ
ּלֹא  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ַאֲהָבה ּכְ ּבֹו ְוָלנּוַח־ּבֹו ּבְ
ֶנָחַמת  יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ
ׁשּועֹות  ַהּיְ ַעל  ּבַ ה־הּוא  ַאּתָ י  ּכִ ָך  ָקְדׁשֶ ַלִים ִעיר  ְירּוׁשָ ּוְבִבְנַין  ִעיֶרָך  ִצּיֹון 

ָחמֹות: ּוַבַעל ַהּנֶ

ה ְיָי ּוְבֵנה    רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ְירּוׁשָ
ָלִים. ָאֵמן: ּבֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ

נּו. ָּברּוְך  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  אַּתָ
ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוׁשֵ יֹוְצֵרנּו.  ּגֹוֲאֵלנּו  ּבֹוְרֵאנּו  יֵרנּו  ַאּדִ
ָכל־ ִטיב ַלּכֹל ּבְ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל ַהּמֶ ַיֲעקֹב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
יֹום ָויֹום. הּוא ֵהיִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. 
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד.  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  ּגֹוְמֵלנּו  הּוא  ָמָלנּו  ּגְ הּוא 
ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה.  ָרָכה  ּבְ ְוַהְצָלָחה.  ָלה  ַהּצָ ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים. 
ל־טּוב  לֹום ְוָכל־טֹוב ּוִמּכָ ים ְוׁשָ ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ּפַ

סדר ברכת המזון ושבע ברכות
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ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלְֹך  ָהַרֲחָמן הּוא  ֵרנּו:  ְיַחּסְ ַאל  ְלעֹוָלם 
ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֵרְך  ִיְתּבָ הּוא  ָהַרֲחָמן 
נּו  ּבָ ר  ְוִיְתַהּדַ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  נּו  ּבָ ֵאר  ְוִיְתּפָ ּדֹוִרים  ְלדֹור 
ָכבֹוד:  ּבְ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד 
יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא  אֵרנּו  ַצּוָ ֵמַעל  לּות  ּגָ עֹל  ּבֹור  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ַבִית  ּבְ ה  ְמֻרּבָ ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות 
ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָעָליו:  ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֶזה  ְלָחן  ׁשֻ ְוַעל  ֶזה 
טֹובֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ ר־ָלנּו  ִויַבּשֶׂ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֶאת־ֵאִלּיָ
נּו  ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
ִית  ַעל ַהּבַ ה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת־ָאִבי מֹוִרי ּבַ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ּבַ
יָתם  ְוֶאת־ּבֵ ה אֹוָתם  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ְעַלת  ּבַ י מֹוָרִתי  ְוֶאת־ִאּמִ ה  ַהּזֶ
ָלנּו:  ר  ֲאׁשֶ ל  ְוֶאת־ּכָ אֹוָתנּו  ָלֶהם  ר  ל־ֲאׁשֶ ְוֶאת־ּכָ ְוֶאת־ַזְרָעם 
ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל  ַרְך ֶאת־ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו )בני ברית( ּכֻ ּכֵ

לֹום ִמָּמרֹום  ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ָעָליו ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ ְיַלּמְ
ֵענּו  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹהי  ּוְצָדָקה  ְיהָֹוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנּשָׂ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ּבְ ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת  ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

א. ָהַרֲחָמן  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ּוְלַחּיֵ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  נּו  ְיַזּכֵ הּוא 
ֶחֶסד  ה  ְועֹׂשֶ ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(  )בשבת  יל  ַמְגּדִ
ְמרֹוָמיו הּוא  לֹום ּבִ ה ׁשָ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד־עֹוָלם: עֹׂשֶ ִלְמׁשִ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל־ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַיֲעׂשֶ

ָרׁשּו ְיראּו  ִפיִרים  ּכְ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  י־ֵאין  ּכִ יו  ְקדֹׁשָ ֶאת־ְיָי 
י טֹוב  י ְיָי לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: הֹודּו ַליָי ּכִ ְוָרֵעבּו ְודְֹרׁשֵ

ָרצֹון:  ְלָכל־ַחי  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ֶאת־ָיֶדָך  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ
ְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ּבָ

ומברך על הכוס:

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ ָּברּוְך ַאּתָ

שבע ברכות
ָרא ִלְכבֹודֹו: ַהּכֹל ּבָ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ַאּתָ ָּברּוְך

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם: ַאּתָ ָּברּוְך

ֶאת־ָהָאָדם  ָיַצר  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ ָּברּוְך
ֲעֵדי  ְנַין  ּבִ ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ְוִהְתִקין  ְבִניתֹו.  ּתַ מּות  ּדְ ֶצֶלם  ּבְ ַצְלמֹו,  ּבְ

ה ְיָי יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאּתָ ַעד. ּבָ

ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ֶניָה ְלתֹוָכּה  ּבָ ִקּבּוץ  ּבְ יׂש ְוָתֵגל ָהֲעָקָרה,  ׂשִ ּתָ ׂשֹוׂש
ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ּבְ ּמֵ ה ְיָי, ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ְיִציְרָך  ֲחָך  ּמֵ ׂשַ ּכְ ָהֲאהּוִבים,  ֵרִעים  ח  ּמַ ׂשַ ּתְ ַׂשַּמח
ה: ַח ָחָתן ְוַכּלָ ּמֵ ה ְיָי ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ֶדם. ּבָ ִמּקֶ

ְמ־ ׂשֹון ְוׂשִ ָרא ׂשָ ר ּבָ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ַאּתָ ְךָּברּו

לֹום  יָצה ְוֶחְדָוה. ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ׁשָ ה ּדִ יָלה ִרּנָ ה. ּגִ ָחה ָחָתן ְוַכּלָ
ָעֵרי ְיהּוָדה. ּוְבחּוצֹות ְירּו ַמע ּבְ ָ ־ְוֵרעּות. ְמֵהָרה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִיּשׁ

ה. קֹול  ּלָ ּכַ ְוקֹול  ָחָתן  ְמָחה. קֹול  ׂשִ ְוקֹול  ׂשֹון  ׂשָ ָלִים. קֹול  ׁשָ
רּוְך  ה ְנִגיָנָתם. ּבָ ּתֵ ׁשְ ָתם. ּוְנָעִרים  ִמּמִ ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים  ֵמֻחּפָ

ה: ּלָ ַח ָחָתן ִעם ַהּכַ ּמֵ ה ְיָי ְמׂשַ ַאּתָ

ברכות(  שבע  )בסעודת  המזון  ובברכת  שנית.  והכלה  החתן  ושותין 
אומר הברכות תחלה )על כוס אחר( ואחר כך )המזמן( מברך על הכוס 

ֶפן(. ִרי ַהגָּ )של הזימון ּבוֵֹרא פְּ

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ָּברּוְך ַאּתָ

על פירות משבעת מינים: על היין:  על חמשת מיני דגן:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ּפְ ֶפן ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ַהּגֶ ָלה ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ ַהּמִ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה  ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמּפִ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל־ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ְוַעל ּתְ
ְוַעל־ֵהיָכֶלָך  ֶחָך  ְוַעל־ִמְזּבְ בֹוֶדָך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ְוַעל־ִצּיֹון  ַלִים ִעיֶרָך  ְוַעל־ְירּוׁשָ ָך  ָרֵאל־ַעּמֶ ִיׂשְ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל  ַרֶחם־ָנא 

ה ּוְבָטֳהָרה. ָ ְקֻדּשׁ ֵחנּו ָבּה ּוְנָבֶרְכָך ּבִ ּמְ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה, ְוׂשַ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ

ה:  ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ  בשבת ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב  ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל י ַאּתָ ּכִ

על פירות משבעת מינים: על היין: על חמשת מיני דגן:

ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ רֹות. ּבָ ַהּפֵ
רֹות: ַעל־ָהָאֶרץ ְוַעל־ַהּפֵ

ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ֶפן. ּבָ ִרי־ַהּגֶ ּפְ
ֶפן: ִרי ַהּגֶ ַעל־ָהָאֶרץ ְוַעל־ּפְ

ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ְחָיה. ּבָ ַהּמִ
ְחָיה: ַעל־ָהָאֶרץ ְוַעל־ַהּמִ

ברכה אחרונה על שאר אוכלים ומשקין:

ֶהם ֶנֶפׁש  ָראָת ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ֶ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכֹל ַמה־ּשׁ ָּברּוְך ַאּתָ
רּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים: ל־ָחי, ּבָ ּכָ

לאחר אכילת תבשיל של חמשת מיני דגן או פירות משבעת המינים שהם גפן, תאנה, רמון, זית, ותמר, או שתיית יין, מברך:

ברכה אחרונה מעין שלש


