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ב"ה

הקריאה

	ת 	.  להוצי	  לכוון  צריך  המגילה  	ת  הקור	 
לכוון  השומעים  על  וכן  חובה,  ידי  השומעים 

לצ	ת ידי חובה בקרי	ה זו1.

ל	 ב.  ו	ם  מילה,  כל  לשמוע  צריכים  השומעים 
ידי חובה2,  יצ	ו  ל	  שמעו 	פילו מילה 	חת 
ומצוי ב’מבצעים’ שמשתדלים לקרו	 בזריזות, 
	ך יש להיזהר שישמעו כל מילה, של	 ייצ	 

שכרו בהפסדו חלילה.

המילים ג.  	ת  לקרו	  יזהר  המגילה  	ת  הקור	 
נכון של	 יקר	 ב	ופן שמשנה משמעות, ו	ם 
	ת  שמשנה  ב	ופן  	חת  מילה  	פילו  קר	 
“והמן  במקום  נפל”  “והמן  )כגון  המשמעות 
נופל”( ל	 יצ	 ידי חובה3. כש	ין הבעל קור	 
עם  	דם  לידו  הקור	  יעמיד  במגילה,  בקי 
מגילה כשירה שיעקוב ש	ומר 	ת כל המילים 

כתיקונם. 

	ין יוצ	ים בשמיעת מגילה ב	מצעות רמקול, ד. 
רק ב	ם שומע 	ת הקול של הבעל קור	 עצמו4.

1. שו”ע 	ו”ח סי’ תר”צ סי”ד.

2. מג”	 סי’ תר”צ ס”ק ט”ו. משנ”ב סי’ תרצ”ב סק”ט. להעיר שדעת 
הרי	"ז שכל מילה של	 מפסידה 	ת הקרי	ה 	ין קרי	תה מעכבת, 
ו	ף שכל הפוסקים דחוהו מהלכה 	ך יש בזה לימוד זכות. עוד יש 
של  המילים  כל  	ת  לשמוע  הי	 ש	ף שצריך  המ"	  להעיר שדעת 
המגילה 	ך 	ין הכוונה מעכבת בזה דל	 כפרמ"ג שהחמיר בזה מ	וד 

- ולכתחילה חוששים לדעתו.

3. שו”ע שם, ובמשנ”ב ס”ק נ”	.

4. ספר המנהגים עמ’ 73 )לקו”ש ח”ט עמ’ 336, חכ”	 עמ’ 496(. 
ור	ה פסקי תשובות סי’ תרפ”ט ס”ג.

	ינו ה.  בירושלים,  י”ד  בליל  הישן  ירושלים  בן 
בערי  הדרים  	ת  חובה  ידי  להוצי	  יכול 
הישן  פרוזה  עיר  בן  וכן  י”ד.  ביום  הפרזות, 
בעירו, 	ינו יכול להוצי	 ידי חובה 	ת הדרים 
בירושלים, ביום ט”ו – כיוון שהו	 עצמו 	ינו 

חייב ביום זה במצוות פורים5.

הברכות

מי שכבר יצ	 ידי חובה בעצמו וקור	 להוצי	 ו. 
עדיף  לברך  יודע  	ם 	חד השומעים  	חרים, 
ש	ר  	ת  ויוצי	  הברכות6,  	ת  יברך  שהו	 

השומעים ידי חובה.

תברך7, ז.  ה	שה  לנשים,  המגילה  	ת  הקור	 
	ת  ולהוצי	  בקול  לברך  	חת  	שה  ויכולה 

ש	ר הנשים ידי חובה8. 

	ומרים ח.  יש  לנשים9,  המגילה  	ת  כשקור	 

5. דעת הפרמ"ג על פי הירושלמי )ובי	ר כן ברמב"ם( שבן ירושלים 
יכול להוצי	 יד חובה ביום י"ד, ו	חריו נמשך הכה"ח, ו	ף המשנ"ב 
הר	שונים  מדברי  ב	מת  	ך  הציון.  בשער  קצת  	חריו  נמשך 
הירושלמי, שכ"כ  על  חולק  דידן  כפר"ח שתלמוד  מוכח  והפוסקים 
המ	ירי הרי"ד הר"ן בשם הג	ונים הרש"ל הב"ח הט"ז והמ"	. 	ך 
בשעת הדחק גדולה ניתן לשקול לסמוך לקול	 על הפרמ"ג, ובפרט 
שלדעת רש"י ריש מסכת מגילה ש	ף מי ד	ינו מחוייב יכול להוצי	 

	ת המחוייב.

6. משנ”ב סי’ תרצ”ב סקי”ג; קיצור שו”ע סי’ קמ”	 סט”ז. 

7. ר	ה פסקי תשובות סי’ תרצ”ב ס”ז; שבח המועדים עמ’ 146 הע’ 
27 בשם הרב יהודה קלמן מר	ל	וו ע”ה שנוהגים שה	ישה תברך.

הברכות.  	ת  תברך בעצמה  טוב שכל 	חת מהנשים  ולכתחילה   .8
ר	ה פסקי תשובות סי’ שם. ור	ה שו”ת מנחת יצחק ח”ג סוף סי’ 

נ”ד; שער הציון סי’ תרפ”ט סקט”ו; נט”ג פל”ד ס”ז.

9. ר	ה מג”	 סי’ תרצ”ב סק”ה )“ונ”ל דיקר	נה לנשים 	חר 	חר 
יצי	ת בית הכנסת, דמצווה שיצ	 הו	 בקרי	ת הציבור(.

מקרא מגילה
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ויש  מגילה”10,  מקר	  “על  הנשים  שיברכו 
	ומרים שיברכו “לשמוע מגילה”11.

הבעל ט.  יכול  שיברך,  מי  מהשומעים  	ין  	ם 
קור	 לברך, 	ף שכבר יצ	 ידי חובה12.

	ת הברכות יש לברך בעמידה13.י. 

	ל	 י	.  ריבנו”  	ת  “הרב  ברכת  מברכים  	ין 
כשיש מנין של עשרה 	נשים14. 

א במשלוח מנות צריך שיהיו שתי מנות בכמות 	.
של כזית לפחות15, ולילדים 	פשר להקל בפחות 

10. פר”ח סי’ תרפ”ט )דהנשים חייבות בקרי	ת מגילה(.

11. רמ”	 סי’ תרפ”ט ס”ב. ר	ה פסקי תשובות שם ס”ה ובהערה 22.

12. שו”ע סי’ תרצ”ב ס”ג. ומשנ”ב שם סקי”ג.

13. ע”פ שו”ע 	דה”ז 	ו”ח סי’ ח’ ס”ג; משנ”ב סי’ תר”צ סק”	.

14. רמ”	 סי’ תרצ”ב ס”	. בספר המנהגים עמ’ 71: מנהגי ה	דמו”ר 
שמברך גם ביחיד, ו	ינו הור	ה לרבים. 	ג”ק חי”ג עמ’ שלז. ור	ה 

פסקי תשובות סי’ תרצ”ב ס”ד.

15. שיחו"ק תשל"ו ח"	 עמ' 565.

מזה )כגון תפוח וסוכריה(16.

א יש 	. מנות,  משלוחי  ל	נשים  כשמחלקים 
	ישה  וכן  לחבירו,  	יש  שיעבירו  להדריכם 
	ת  יקיימו  בעצמם  שהם  מנת  על  לחברתה, 

המצוה17.

א מתנות 	. מצות  לקיום  המינימלי  השיעור 
ל	ביונים הו	 פרוטה )כ 10 	גורות( לכל עני18. 

א חשוב לד	וג להעביר 	ת הכסף ל	ביונים ול	 	.
לקופת המבצעים, 	ת”ה וכיו”ב. 

א השקיעה, 	. לפני  סעודה  ל	כול  לב  לשים  יש 
ול	כול  הסעודה  	ת  להתחיל  הפחות  ולכל 

כזית פת קודם השקיעה19.

16. ר	ה בירורי מנהגים - מועדים עמ’ 185.

17. רמ”	 סי’ תרצ”ה ס”ד.

18. ע”פ נט”ג פורים פס”ה ס”	.

19. ר	ה נט”ג פורים פע”ה ס”	.

משלוח מנות

מתנות לאביונים

משתה ושמחה

יחי 	דוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לשכת
ההלכה

055-7081737
smslarav.co.il

077-2251770
בשעות הבוקר: 11:00-13:00 
בשעות הערב: 16:00-24:00

לקבלת העלון היומי "שונה הלכות" וחומרים נוספים היו"ל ע"י המכון
mokedhalacha@gmail.com ניתן לשלוח וואטסאפ למספר 055-708-1737 או במייל

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(
הגהה: הגה"ח הרב משה קורנוייץ, רב קהילת חב"ד הר יונה
הגה"ח הרב מיכאל אבישיד, רב קהילת חב"ד בית שמש, רמה א'
תרשים זה אינו מהווה תחליף ללימוד בספרי ההלכה.

בברכת פורים שמח!

"מבצע פורים, להשתדל שכל 	חד ו	חת יקיים כל מצוות ימי הפורים ועניניהם כהלכתם, השתדלות על ידי דבור - הדבור עמהם 
בדברים היוצ	ים מן הלב בכ"ז, וע"י מעשה - במקום ובענין שיש צורך: להמצי	 בעל קרי	ה )דהמגילה, וביום - גם דפ' ויבו	 
עמלק(, מנות - מוכנות לקיום מצות משלוח מנות, מטבעות - לקיום מצות מתנות ל	ביונים. ומה טוב - לצרף גם קיצור הלכות 

פורים הצריכות, ועכ"פ – קיצור פרשת ימי הפורים ותקפו של נס".
מכתב כללי מיום י"	 	דר ה'תשל"ז )נדפס בלקו"ש חט"ז עמ' 619(


