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פרק א

תענית אסתר ומחצית השקל

תענית אסתר

ובין  הפרזות  בערי  בין  אדר  י"ג  שני  ביום  הוא  אסתר  תענית  זמן  התענית:  א. זמן 
בירושלים.

ב. חיוב התענית: תענית אסתר נחשבת כתענית חובה1, אך קלה היא משאר הצומות2 
)כדלהלן(.

ג. הבריאים אין להם לפרוש מן הציבור3 וצריכים להתענות. גם אדם )הבריא ומרגיש 
טוב( שהולך בדרך וקשה עליו התענית, צריך להתענות4. לגבי מעוברות ומניקות, חולים 

ומצטערים יש לשאול רב מורה הוראה.

ד. תחנון: בשחרית אומרים תחנון, ובמנחה אין אומרים )גם בירושלים(5.

מחצית השקל6

קודם  אסתר7  בתענית  הוא  לכתחילה  השקל"  "מחצית  נתינת  זמן  הנתינה:  ה. זמן 
תפילת מנחה8, בין כשהתענית בזמנה ביום י"ג, ובין כשהיא מוקדמת ליום י"א9.

קריאת  לפני  הפורים  יום  בבוקר  או  לאחריה10,  ייתן  מנחה,  לפני  נתן  שלא  ו. מי 
המגילה11.

ויש  נותנים מחצית השקל במנחה של תענית אסתר12,  גם בירושלים  ז. בירושלים: 
שנהגו ליתן במנחה שלפני פורים )ביום י"ד(13.

1( שוע"ר סי' רפח ס"ד. וראה הגהות מיימוניות הלכות תעניות פ"א ה"ו.
2( לדעת כמה ראשונים חיובה אינו מתקנת חכמים, אלא מנהג כל ישראל על פי תקנת הגאונים, ראה שבלי הלקט עניין פורים סימן קצד 
בשם רש"י, הגהות מיימוניות שם. לאידך, לדעת ראשונים אחרים תענית זו נתקנה ע"י חז"ל כחלק מזכרון הנס, ראה ר"ן על הרי"ף תענית ז 

ע"א בשם הראב"ד )וכ"מ מהשאילתות ויקהל סי' סז(.
3( שם.

4( מג"א שם סק"ד.
5( סידור אדה"ז )לפני למנצח יענך(.

6( ראה הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 156 הערה 83, שהרבי לא הקפיד לומר דוקא "זכר למחצית השקל".
7( ספר המנהגים עמ' 73.

8( רמ"א סי' תרצד ס"א )ע"פ המהרי"ל, הו"ד בד"מ שם(, וחיזק מנהג זה בכף החיים שם סקכ"ה על פי קבלה.
9( ספר המנהגים שם. כף החיים סי' תרצד סקכ"ה.

10( ע"פ כף החיים שם, שנתינה זו שייכת לתענית. וראה גם פסק"ת שם סק"ג שהביא מנהג לתת לכתחילה לאחר מנחה. 
11( לוח כולל חב"ד )ע"פ המנהג המובא במג"א שם סק"ב – ראה תשב"ץ קטן סי' קעב "שנותנים ג' מחציות בפורים", וכן בכמה 

ראשונים קרויים מעות אלה "מעות פורים", וכן בשו"ע הביא זאת בדיני פורים ולא בדיני תענית אסתר(.
12( ע"פ המובא בכף החיים סי' תרצד סקכ"ה, וראה גם התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 440 – הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 155 הערה 77.

13( לוח כולל חב"ד.

3אמעתית-ת קשא תיצ מת רתסא תינעת

ח. כמות הנתינה: יש לתת שלושה מטבעות של חצי המטבע הקבוע באותו מקום14, 
בארצות  דולרים  חצאי  שלושה  או  ישראל,  בארץ  חדשים  שקלים  חצאי  שלושה  כגון 

הברית15. 

כסף  גרם   9.6 )דהיינו  תורה  של  השקל  מחצית  שווי  לתת  המהדרים  שיש  ט. אף 
טהור(16, למעשה אין מנהגנו כן.

י. נהגו ישראל לפרוט שטרות או מטבעות שלמים למטבעות של מחצית, ולתת עבור 
כל אחד מבני הבית שלוש מטבעות של מחצית17.

יא. אין לתת מחצית השקל מכספי מעשר18.

יב. הנותנים: עקרונית נכללים בכך רק הזכרים, מגיל עשרים או מגיל שלוש־עשרה19, 
אך אדמו"ר הריי"צ נתן מחצית השקל גם בעד הרבנית ובנים ובנות קטנים20. וכן המנהג 

למעשה לתת עבור כל בני הבית21. יש הנוהגים לתת גם בעד עוברים שבמעי אמן22.

יג. "מה טוב ומה נעים שיחנכו ג"כ קטנים לתת ג' מחצית השקל מכספם שלהם"23.

גם בכל  בנו הקטן, צריך לתת עבורו  יד. אב שנתן מחצית השקל פעם אחת עבור 
השנים הבאות, או שייתן בעצמו כשיגדל24 )אלא אם כן אמר האב במפורש שאינו מקבל 

על עצמו בתורת נדר25(. וכן יש להחמיר אם נתן פעם אחת עבור אשתו או בנותיו26.

טו. מטרות הנתינה: ניתן לתת את מחצית השקל עבור כל ענייני צדקה, כגון לתמיכה 
בעניים או לומדי תורה27, אך עיקר הנתינה היא עבור בית הכנסת או בית המדרש, כדוגמת 

"מחצית השקל" שהיתה עבור בית המקדש28.

סיום התענית

טז. זמן סיום התענית: מעיקר הדין זמן סיום התענית הוא כמו בכל התעניות, בצאת 
הכוכבים. אמנם, כיון שאסור לאכול קודם קריאת המגילה, ממשיכים בפועל להתענות עד 

אחרי תפילת ערבית וקריאת המגילה.

יז. ראה לקמן פרק ד פרטים נוספים לגבי אכילה, שינה ולימוד לפני קריאת המגילה.

14( רמ"א שם.
15( ונהגו בבית חיינו שהגבאים מחזיקים מטבעות חצאי דולרים, וכל אחד קונה אותם מהגבאי ונותנם חזרה לקופתו. 

16( פסקי תשובות שם ס"ד.
17( אף שמן הדין ניתן לתת מטבע שלם עבור שני אנשים )דע"ת סי' תרצב סק"ד(. וראה שו"ת וישאל שאול )בראך( סי' קלח.

18( של"ה ריש מסכת מגילה ד"ה כל דבר. כף החיים שם סקי"ד.
19( ראה מג"א שם סק"ב שתלה זאת במחלוקת הפוסקים )רע"ב ותוי"ט( לגבי חיוב הנתינה בזמן בית המקדש.

20( ספר המנהגים עמ' 74.
21( שיחת תענית אסתר ה'תשמ"ט.

22( דרכ"מ שם. משנ"ב שם סק"ה. וכן מוסרים בשם הגרמ"ש אשכנזי ע"ה.
23( שיחת כ"ד אדר א' ה'תשנ"ב )ההדגשה אינה במקור(.

24( מג"א שם )ע"פ שקלים פ"א מ"ג(.
25( שו"ת זכר שמחה סי' עז.

26( כ"מ ממג"א סי' תע סק"ב, מיהו עיין ברוקח הלכות ארבע פרשיות סימן רלג.
27( כמפורש בספר השיחות תש"נ ח"א עמ' 303 הערה 51.

28( ראה התוועדויות תשמ"ב ח"ב עמ' 890.
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פרק ב

תפילות יום הפורים

תפילת ערבית

"מודים"  אחרי  שמונה־עשרה  בתפילת  כרגיל.  ערבית  מתפללים  התפילה:  א. סדר 
מוסיפים "ועל הניסים" ו"בימי מרדכי ואסתר"1.

ב. אין להכריז לפני שמונה־עשרה על אמירת "ועל הניסים"2, אלא טופחים עם היד 
על השולחן וכיוצא בזה3, וכן מגביה הש"ץ את קולו באמירת המילים "ועל הניסים"4.

ג. שכח "ועל הניסים": השוכח לומר "ועל הניסים", אם נזכר קודם אמירת המילה 
"הא־ל" של סיום הברכה, יחזור לומר "ועל הניסים", וימשיך לאחר מכן "ועל כולם" וכו'. 
נזכר לאחר אמירת המילה "הא־ל", ימשיך לומר "ישועתנו ועזרתנו סלה הא־ל הטוב"5, 

ואז יאמר "ועל הניסים" ולאחר מכן את חתימת הברכה )"ברוך אתה ה'" וכו'(6.

ד. נזכר לאחר אמירת "ברוך אתה ה'", אינו צריך לחזור ולהתפלל, אך טוב להוסיף 
לאחר "אלוקי נצור", קודם "יהיו לרצון" )השני(: "יהי רצון מלפניך שתעשה לנו ניסים7 

כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר" וכו'8.

את  וקוראים  תתקבל,  קדיש  הציבור  שליח  אומר  שמונה־עשרה,  תפילת  ה. לאחר 
קריאת  לאחר  לאחריה(9.  ריבנו"  את  "הרב  וברכת  לפניה  ברכות  שלוש  )עם  המגילה 
המגילה אומרים "ואתה קדוש", שליח הציבור אומר קדיש שלם ללא תתקבל10, ולאחר 

מכן "עלינו" וקדיש יתום כרגיל11.

תפילת שחרית

מצוות  כל  את  כראוי  לקיים  להספיק  כדי  שחרית,  בתפילת  להתאחר  שלא  ו. ראוי 
היום12, ובפרט את "מבצע פורים".

1( שו"ע ורמ"א סי' תרצג ס"ב.
2( ע"פ סידור אדה"ז )תפילת ערבית ליל שבת(.

3( ע"פ דיני ומנהגי ראש חודש־חב"ד פרק ז הערה 4.
4( כף החיים סי' רלו סקי"ז.

5( דבוודאי אין הכוונה שיאמר "ועל הניסים" בין המילים שבאותו משפט, דאין הבנה למילותיו, אלא יסיים את המשפט ויאמרו שם.
6( ע"פ דברי ר' חיים נאה ב"יגדיל תורה" )ירושלים( גיליון א )יז( עמ' 20 ואילך )הובאו בספר קצות השולחן – הערות למעשה, עמוד 
קטז ואילך(, והוא ע"פ דברי אדה"ז בסי' תקפב ס"ו לגבי "וכתוב", וכאן שאני קצת במקרה שלא אמר שם ה', עיי"ש. וכ"כ בהלכות ומנהגי 

חב"ד עמ' 159.
7( בט"ז ובא"ר דלהלן כתוב "ניסים ונפלאות", אך לפי הנוסח שלנו צ"ל כבפנים.

8( משנ"ב סי' תרפב סק"ד )בשם הא"ר שם סק"ב(, וכ"כ הט"ז שם סק"ג.
9( סידור אדה"ז.

10( שם.
11( שו"ע שם ס"א.

12( ראה מג"א סי' תרצג סק"ב, ובמחצית השקל שם.

5אמעתפת-ת אאת  תא תתיא מאת

ז. אכילה לפני התפילה: אין לאכול לפני קריאת המגילה, גם אם אוחז לפני התפילה13. 
אם יש צורך בדבר ישאל רב מורה הוראה. 

ח. סדר התפילה: מתפללים תפילת שחרית כרגיל עד שמונה־עשרה, מוסיפים "על 
הניסים" לאחר "מודים"14 )אם שכח – ראה לעיל בדיני תפילת ערבית(. אין אומרים תחנון 

ואין אומרים הלל15.

לאחר שמונה עשרה אומרים חצי קדיש16, ומוציאים ספר תורה  ט. קריאת התורה: 
לקריאת פרשת עמלק17 )"ויבוא עמלק"18(. מי שלא שמע את פרשת זכור, יכוון לצאת ידי 

חובה בשמיעת קריאה זו.

י. במילים "מחה אמחה את זכר עמלק", יש לומר "את ֶזֶכר ֵזֶכר עמלק" )הז' בסגול 
ולאחר מכן בצירי(19.

יא. ברית מילה: יערכו אותה לאחר התפילה, כדי לאפשר לקיימה "ברוב עם"20.

התורה21,  ספר  את  שמכניסים  קודם  התורה,  קריאת  לאחר  המגילה:  יב. קריאת 
קוראים את מגילת אסתר. גם ביום מברך בעל הקורא שלוש ברכות לפני הקריאה, כולל 
ברכת "שהחיינו"22 )ובסיום הקריאה – ברכת "הרב את ריבנו" ו"שושנת יעקב"(. יש לכוין 

בברכה זו לפטור אף את מצוות משלוח מנות וסעודת פורים23.

יג. יש להישאר עם התפילין של רש"י בעת קריאת המגילה24. נהגו שהאוחז את ספר 
התורה, ממשיך לאוחזו גם בשעת קריאת המגילה, ואינו מניחו על במת בית הכנסת25. 

אומרים  )ואין  אשרי  כרגיל:  התפילה  את  ממשיכים  המגילה,  קריאת  יד. לאחר 
למנצח26(, ובא לציון, החזרת ספר התורה להיכל27 וכן הלאה.

תפילת מנחה

טו. תפילת מנחה כרגיל עם הוספת "ועל הניסים" וללא תחנון. יש להתפלל מנחה 
בשעה מוקדמת28, באופן שיספיק לערוך סעודת פורים כראוי מבעוד יום.

13( ע"פ משנ"ב סי' תרצב סקט"ו, ועיין כף החיים שם סקל"ה.
14( שו"ע שם ס"ב.

15( שם ס"ג.
16( שער הכולל פרק יא סעיף כב אות ה.

17( שם ס"ד.
18( בשלח יז ח־טז.

19( ספר המנהגים עמ' 72.
20( ע"פ מט"א סי' תקפד סכ"ו.

21( תוס' מגילה ד ע"א ד"ה פסק. שער הכולל שם.
22( ספר המנהגים עמ' 73 )ודלא כנכתב בסידור אדה"ז(.

23( מג"א סי' תרצב סק"א. ויש שכתבו לכוין גם על "מתנות לאביונים" )פמ"ג שם ועוד(, וראה מה שהאריך בזה בנט"ג פנ"א הערה 
ד לבאר טעם המחלוקת.

24( שם עמ' 74. וכ"ה ע"פ דברי ר"א הגדול במגילה טז ע"ב, וכ"כ במועד לכל חי סי' לא אות פח.
25( ראה תוס' שם: "ואין מחזיר הספר תורה למקומו, אלא יושב ואוחז בידיו עד שקראו את המגילה". אך ראה בית מאיר סי' תרצג.

26( סידור אדה"ז.
27( שער הכולל שם.

28( לוח כולל חב"ד. ספר המנהגים שם.
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פרק ג

הנהגות יום הפורים

סעודות ומאכלים

א. יש לשמוח ולהרבות קצת בסעודה בליל פורים1, אך אין יוצאים בזה ידי חובת 
סעודת פורים2.

ב. ברכת המזון: בכל סעודות הפורים, בין בלילה ובין ביום מוסיפים "ועל הניסים" 
באמצע ברכת "נודה לך" )לפני "ועל הכל"(3. 

ג. שכח לומר "ועל הניסים", אם נזכר לפני שם ה' שאחר "ועל הכל" – יחזור ויאמר 
"ועל הניסים", וימשיך "ועל הכל" וכו'4. נזכר לאחר שאמר שם ה', אך לפני שם ה' של 
סוף הברכה, יאמר "ועל הניסים במקום שנזכר וימשיך משם הלאה5. נזכר לאחר שאמר 
שם ה', אינו חוזר6, אלא כשמגיע ל"הרחמן", לפני "הרחמן הוא יזכנו"7, יאמר "הרחמן 
הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר 

וכו'8. 

ד. אוזני המן: יש נוהגים לאכול "אוזני המן" )בצק משולש ממולא בפרג( בפורים9.

ה. זרעונים: יש נוהגים לאכול זרעונים10 בפורים11.

ו. קרעפלאך: נוהגים לאכול "קרעפלאך" ]כיסי בצק ממולאים בבשר[ בפורים12.

שמחת וכבוד היום

ז. "שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב"13. "החובה לקיום מצוה זו חלה 
במשך יום הפורים כולו – בכל רגע ורגע שבו"14.

1( רמ"א סי' תרצה ס"א.
2( שו"ע שם.

3( שוע"ר סי' קפז ס"ח. סידור אדה"ז סדר ברכת המזון.
4( שו"ע סי' תרפב ס"א לגבי חנוכה, וראה משנ"ב סי' תרצג סק"ה שדין חנוכה ופורים שווים בכך.

5( ראה הנסמן לעיל פרק ב סעיף ג לגבי תפילה, וה"ה בנידו"ד.
6( שוע"ר וסידור שם.

7( בדי השולחן סי' מז סקי"ח.
8( שוע"ר וסידור שם.

9( ראה שולחן הטהור סי' קסח סי"ג, גליוני הש״ס ירושלמי חלה פ"א ה"ד ועוד. וראה התקשרות גיליון לו עמ' 14 שכ"ק אד"ש 
השתדל לאכול ביום הפורים אוזן המן ממולא בפרג )הריל"ג(.

10( דהיינו מיני קטניות ובכללם אורז.
11( רמ"א שם ס"ב.

12( ראה ספר המנהגים עמ' 58 הערה 11.
13( תורה אור דף צח ע"א. ספר המנהגים עמ' 74.

14( לקו"ש ח"ז )המתורגם( עמ' 20. וראה לקו"ש ח"ג עמ' 916 הערה 14.
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ח. נוהגים לנגן בפורים את הניגון "האפ קאזאק"15.

ט. נוהגים ללבוש בגדי שבת בפורים16.

י. נוהגים ללבוש מסכות )ותחפושות( בפורים17. מנהג זה נעשה בעיקר ע"י קטנים18.

עשיית מלאכה

מלאכה,  עשיית  בו  נאסרה  ולא  טוב,  כיום  מלכתחילה  נתקן  אינו  הפורים  יא. יום 
אך למעשה אין לעשות בו מלאכה, מחמת המנהג שנהגו בכל תפוצות ישראל. העושה 

מלאכה ביום הפורים, אינו רואה סימן ברכה ממנה לעולם19.

יב. זמן האיסור: נחלקו הפוסקים האם מנהג איסור המלאכה מתחיל מליל פורים, או 
רק מנץ החמה של יום פורים20. למעשה ניתן להקל בכך, כדעת רוב הפוסקים.

שיהוי  בהם  שיש  המלאכות  כל  את  כולל  האיסור  מנהג  האסורות:  יג. המלאכות 
וכיוצא בזה. כתיבת דברי חול שיש  ונטיעה23, תפירה24  זריעה22  מסויים, כגון: בנייה21, 
בהם עיון גדול, אסורה. כתיבת מכתבים קצרים ורשימות שונות, מותרת25, אך יש לשים 

לב לא להמשך בזה, כדי שלא יתבטל משמחת פורים26.

מגילת  או  הלכות27,  פסקי  תורה,  דברי  לכתוב  כגון  מותרת,  מצוה  מלאכת  יד. כל 
אסתר28. מלאכות לצורך יום הפורים29, מלאכות של שמחה )כהכנות לחתונה וכיו"ב(30, 
מותרות. כמו כן, מלאכה המונעת מהאדם הפסד31, או הנצרכת לעני כדי שיהיה לו מה 

לאכול32, מותרת.

מותר לפתוח כרגיל חנויות לממכר מזון, אך ראוי שידאג המוכר  טו. מכירת מזון: 
למעט בזמן העבודה )על ידי סידור מחליף, או סגירת החנות(, כדי שלא יתבטל משמחת 

פורים33.

15( ראה שיחות קודש תשל"ב פורים עמ' נ )"כמדומני שנוהגים לנגן "האפ קאזאק" בפורים" – תרגום חופשי(.
16( רמ"א סי' תרצה ס"ב. משנ"ב שם סק"ג )"מבערב"(. וראה ספר המנהגים עמ' 73 )"מנהגי האדמו"ר(, וכן נהוג למעשה בין אנ"ש.

17( רמ"א סי' תרצו ס"ח.
18( התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 438.

19( שו"ע ורמ"א סי' תרצו ס"א.
20( ראה ביאוה"ל סי' תרצו ד"ה אין עושין בשם הפמ"ג והחת"ס.

21( ע"פ שו"ע שם.
22( ע"פ משנ"ב שם סק"ד.

23( ע"פ שו"ע שם.
24( ע"פ שעה"צ שם סק"ב.

25( רמ"א שם ומשנ"ב סק"ו.
26( משנ"ב שם בשם סי' עמודי שמים.

27( רמ"א שם.
28( משנ"ב שם.

29( רמ"א שם. גם היה אפשר לעשותן קודם הפורים )ערוך השולחן שם(.
30( ע"פ שו"ע שם )"בית חתנות לבנו"(.

31( שעה"צ שם סק"ג בשם הפמ"ג.
32( שעה"צ שם סק"ב בשם הפמ"ג.

33( פסקי תשובות שם ס"ב.
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32( שעה"צ שם סק"ב בשם הפמ"ג.

33( פסקי תשובות שם ס"ב.



מדריך הלכתי לפורים8

טז. פתיחת חנויות: מעיקר הדין מותר לפתוח חנויות )גם כשאינן של מזון(34 כמלאכה 
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נישואין

כג. אין עורכים חתונה בפורים כי אין מערבין שמחה בשמחה48, אך ניתן לעשות את 
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38( ע"פ רמ"א שם.
39( ראה מאירי מגילה יח ע"ב, וראה שו"ת אבני זכרון ח"ב סי' מ, בית דוד סי' תצז )לגבי תספורת על ידי אחרים(.

40( אף שהבן איש חי )שנה א פרשת תצווה הלכות פורים סכ"ב( כתב להדיא לאיסור, כתבו רבים מפוסקי זמננו שכוונתו לכביסה 
של ימיהם, שהיה בה טורח גדול, משא"כ במכונות הכביסה של ימינו. אך אעפ"כ ראוי להמנע מכך כדי שלא להסיח דעתנו מן השמחה.
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42( לגבי תספורת לצורך מצווה – רבים מתירים )ראה שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' רלז ועוד, אך בכה"ח סי' תרצו סקי"א הביא מי 
שהחמיר בזה(. לכן אשה שלצורך מצווה צריכה להסתפר הדבר מותר. כמו כן רבים כתבו שאף תגלחת לבן 3 יעשה בפורים )דלא כשו"ת 

שבט הקהתי ח"ו סי' רנט(.
43( ראה בן איש חי שם סכ"א, כף החיים שם סקי"א, ואף דיעות המתירים שהביא )בית דוד סי' תצז, יפה ללב ח"ה סי' תרצו סק"א(, 

התירו למעשה רק לכבוד שבת )חוץ מערך השולחן שבהערה הבאה(.
44( דעיקר דברי בית דוד שם הם לקולא, וכ"כ בפשיטות בערך השולחן שם סק"ג.

45( כף החיים שם סקי"א.
46( שאז נחשבת הגזיזה לצורך הסעודה ומותרת )דברי מלכיאל שם(.

47( ערוך השולחן שם ס"ג.
48( מג"א סי' תרצו סקי"ח )לגבי חופה(. לבוש שם ס"ח )לגבי סעודה(.
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פרק ד

קריאת המגילה

החייבים בקריאה

א. כל אדם מישראל, בין איש ובין אשה, חייב לקרוא או לשמוע את המגילה בליל 
לקריאת  הכנסת  לבית  הולכות  ונערות  נשים  גם  לכן,  פורים1.  ביום  שניה  ופעם  פורים 

המגילה2, ואם אינן הולכות, יש לקרוא עבורן בבית3, כדלקמן סעיף יח.

ב. קטנים: קטנים וקטנות שהגיעו לחינוך, חובה לחנכם לשמוע את המגילה, גם אם 
בוודאי לא יקשיבו לכל המגילה4. מנהג טוב ונכון להביאם לקריאה שבבית הכנסת כדי 

לחנכם במצות פרסום הנס ברבים5.

ג. ראוי לדאוג שאף קטנים שלא הגיעו לחינוך, ישמעו את הקריאה, אם מבינים הם 
את כללות השמחה והנס6.

על  עורר  אד"ש  כ"ק  אמנם  הכנסת7,  לבית  קטנים  קטני  מלהביא  שהזהירו  ד. יש 
החשיבות להביאם, והוסיף שאם ישנו חשש שיפריעו למהלך הקריאה, ידאגו להמתין 
בזמן  בשקט  להיות  עליהם  יקל  וכך  כראוי,  הקטנים  שירעישו  "המן"  אמירת  לאחר 

הקריאה8.

זמן הקריאה

ה. קריאת הלילה: הזמן הראוי לכתחילה לקריאת המגילה בלילה הוא מצאת הכוכבים 
עד עלות השחר9, אך זריזין מקדימין למצוות וקוראים מיד בצאת הכוכבים10.

ו. קריאת היום: הזמן הראוי לכתחילה לקריאת היום הוא מנץ החמה עד שקיעתה11.

1( שו"ע סי' תרפט ס"א, וסי' תרפז ס"א.
2( ע"פ באר היטב סי' תרפט סק"א.

3( מג"א שם סק"א.
4( שו"ע ומשנ"ב שם ס"א, וראה שוע"ר סי' שדמ ס"ג )דגיל חינוך במצוות עשה הוא כשמבינים את עניין המצוה(, סי' קפז ס"ד לגבי 

ברכת המזון )שמחנכים מעט מעט עד שיברך את הברכה בשלימותה(.
5( שו"ע סי' תרפט ס"ו וביאוה"ל שם סוף הסימן.

6( ראה ראבי"ה מגילה סי' תקסט, שכתב ע"פ הירושלמי שקטנים חייבים בקריאת המגילה לא רק מדין חינוך, אלא מצד פרסום הנס, 
ושייך גם בקטנים שלא הגיעו לחינוך. אמנם מהאבודרהם )ברכת המצוות ומשפטיהם עמ' כו( וראשונים נוספים משמע שהחיוב הוא רק 

בקטנים שהגיעו לחינוך, וכן פסק במשנ"ב שם סק"ג.
7( מג"א שם ס"ק יא, משנ"ב שם ס"ק יז־יח.

8( וגם אם ישנו אדם בעל "מרה שחורה" שיטען שעדיין יתכן שיפריעו לו, הרי ידוע מאחז"ל "ודגלו עלי אהבה – ודילוגו עלי אהבה" 
– ראה באריכות בשיחות קודש תשל"ח ח"א עמ' 584.

9( שו"ע סי' תרפז ס"א. ואף שבק"ש יש לקרוא לכתחילה עד חצות, בקריאת המגילה ניתן לקרוא עד עלות השחר – מג"א שם סק"א 
)ועוד(, ראה שם טעמי החילוק.

10( ערוך השולחן שם ס"ד.
11( שו"ע סי' תרפז ס"א.
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ז. קרא את קריאת היום בין עלות השחר לנץ החמה, יצא בדיעבד12, ובשעת הדחק 
יכול לנהוג כן אף לכתחילה13.

ח. הגיע בין השמשות ולא קרא את המגילה, יקראנה ללא ברכות14, וכן הדין אם קורא 
סמוך לשקיעה ויסיים את הקריאה בבין השמשות15.

דברים האסורים לפני הקריאה

ט. אכילה: אין לאכול קודם קריאת המגילה16 בין בלילה ובין ביום17, אך במקום צורך 
הגבלה, שתיית משקים  ללא  וירקות  פירות  דהיינו:  בלבד18,  בטעימה  להקל  ניתן  גדול 

)שאינם משכרים( ללא הגבלה, ואכילת פת או מזונות עד כביצה19.

לא  )אך  הקריאה20  קודם  בטעימה  להקל  יכול  עליו,  קשה  והתענית  י. המתענה 
באכילה21(. אם הטעימה אינה מספיקה לו, ועלול לבוא לידי חולי אם ימתין עד לאחר 
הקריאה, יכול לאכול כדרכו, אך יבקש מאחר שיזכיר לו לקרוא את המגילה אחר אכילתו22.

יא. גם נשים לא תאכלנה לפני קריאת המגילה23, אך אשה הצריכה להמתין זמן רב 
לבעלה שיקרא עבורה את המגילה, יכולה להקל בטעימה24, כפי שהבאנו לעיל לגבי צורך 

גדול )ראה שם מה נחשב טעימה(.

יב. שינה: אסור לישון חצי שעה קודם צאת הכוכבים, אפילו דעתו לישון רק מעט25, 
וכן לא יישן ביום קודם ששמע את המגילה26.

יג. לימוד: מותר ללמוד בתוך חצי שעה קודם צאת הכוכבים או עלות השחר27, אך 
משהגיע זמן הקריאה, אין ללמוד עד שישמע את הקריאה28, ואף אם אוחז באמצע לימודו, 

עליו להפסיק עבור הקריאה29.

12( שם.
13( משנ"ב שם סק"ו.

14( שם סק"ה.
15( ע"פ לשון המשנ"ב שם. ראה בספר 'פורים וחודש אדר' )להר"צ כהן( פרק טו סעי' ל.

16( רמ"א סי' תרצב ס"ד.
17( ראה משנ"ב שם סקט"ו: "ודע, דכמו בלילה אסור לאכול קודם קריאתה, הוא הדין ביום, אפילו כבר התפלל, אסור לאכול קודם 

קריאתה", וראה שעה"צ שם סקכ"ז שביום חמור יותר כי החיוב מדברי קבלה.
18( מג"א שם סק"ז, משנ"ב שם.

19( משנ"ב שם )ומ"ש לגבי משקין שיעור כביצה, הוא לגבי משקין המשכרים – ראה מג"א סי' רלב סקי"ז(.
20( משנ"ב שם סקי"ד בשם דרך החיים )דמ"ש המג"א להקל לטעום בצורך גדול, היינו כשמתענה והתענית קשה לו, אלא שאין לו 

לאכול כפי שכתב הרמ"א לאסור גם למי שהתענית קשה לו(.
21( "שכן תיקנו לקרות המגילה קודם האכילה שלא יבוא לבטלה" – לבוש שם ס"ד.

22( משנ"ב שם סקט"ז.
23( ראה הליכות שלמה חודש אדר פי"ט דבר הלכה ג.

24( ברית כהונה ח"א מערכת מ"ם אות יד.
25( ע"פ ט"ז שם סק"ג ומשנ"ב סי' רלה סקי"ז.

26( ע"פ משנ"ב סי' תרצב סקט"ו ושעה"צ סקכ"ז.
27( הרא"ם בביאורו על הסמ"ג, הובא במג"א שם סק"ז, שלא אסרו משום דחביבה המגילה ולא חיישינן שישכח.

28( סידור בית עובד קעג ע"ב, ע"פ תוספתא שבת פ"א: "כשם שמפסיקין לקריאת שמע, כך מפסיקין לקריאת המגילה", וכתב שזהו 
דלא כהרא"ם שם )אך אפ"ל בפשטות שגם הרא"ם מודה שאין ללמוד משהגיע זמן הקריאה, ודו"ק(, וכן כתב החוות יאיר סי' יא, דלכתחילה 

יקדים את קריאת המגילה.
29( סידור בית עובד שם, ודלא כחוות יאיר שם שאם התחיל לא יפסיק.
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העמקה  של  באופן  לא  אך  הקריאה,  לפני  מגילה  הלכות  ללמוד  שהתירו  יד. יש 
ופלפול30.

מקום הקריאה

טו. מצוה מן המובחר31 לקרוא את המגילה בבית הכנסת עם הציבור, משום פרסומי 
ניסא וברוב עם הדרת מלך32. ולכן ישנה מעלה לקרוא את המגילה יחד במניין המרכזי ולא 

להתחלק למניינים קטנים בחדרי בית הכנסת33.

טז. מי שקשה לו לשמוע את הקריאה בבית הכנסת מחמת רעש הכאת "המן" וכיוצא 
בזה, יכול לקרוא בביתו או במקום אחר34, אך יחזר אחר מניין של עשרה אנשים בביתו 
או במקום אחר, ואם אי אפשר למצוא עשרה, יכול לקרוא גם ביחיד35 בברכה36 )אך לא 

יברך ברכה אחרונה(.

יז. המתפללים בקביעות בבית המדרש או בבית כנסת שיש בו מיעוט אנשים, אינם 
צריכים ללכת לבית הכנסת המרכזי לקריאת המגילה. אך אם המניין הוא בבית פרטי, 

אפילו הוא קבוע, עליהם ללכת לבית הכנסת לקריאת המגילה37.

יח. גם נשים ונערות הולכות לבית הכנסת לקריאת המגילה ברוב עם38, אפילו יש מי 
שיקרא להן בבית, אך אם לא תוכלנה לשמוע שם כהוגן, או שיש תינוקות הזקוקים להן, 

יקראו עבורן בבית39.

יט. הקורא לנשים, יעשה זאת לאחר שיצא ידי חובתו בקריאה שבבית הכנסת40, או 
שיכוין לא לצאת ידי חובה בקריאה שקורא להן, כדי לקיים את המצוה בציבור41.

בעל הקורא

כ. נער בר מצוה שלא ידוע אם נראו בו סימני גדלות42, ראוי שלא יקרא את המגילה 
ביום הפורים43 כדי להוציא אחרים ידי חובתם, אך בלילה יכול לקרוא ולהוציא אחרים44.

30( ע"פ הגש"פ אגודת אזוב סק"ד, דכיון שעוסק בהלכות בדיקת חמץ לא חיישינן שישכח את הבדיקה, וא"כ ה"ה כאן – נט"ג פל"ג 
סקי"ב.

31( ראה מג"א סי' תרצ סקכ"ה.
32( "אף על פי שיש לו מאה אנשים מצוה לקרותה בציבור משום ברוב עם וכו'" – מג"א שם סקכ"ג בשם הר"ן )מגילה ג ע"א(, משנ"ב 

שם סקס"ב.
33( "וכל מה שיש יותר ציבור, הוי יותר הידור, דברוב עם הדרת מלך" – ערוך השולחן שם סכ"ה.

34( שם.
35( שו"ע שם סי"ח.

36( רמ"א שם.
37( שעה"צ סי' תרפז סק"י )בהסבר דברי החיי אדם(.

38( ע"פ באר היטב סי' תרפט סק"א.
39( מג"א שם סק"א.

40( מג"א סי' תרצב סק"ה.
41( ע"פ משנ"ב שם סקי"א.

42( היינו כשלא נתמלא זקנו, אך אם נתמלא )"דהיינו שיש ריבוי שיער בזקנו, אף שהם קטנים מאוד" – משנ"ב סי' לט סק"ג(, בוודאי 
יש לו סימני גדלות )ראה ביאוה"ל שם ריש הסימן, ע"פ שו"ע חו"מ סי' לה ס"א(.

43( שו"ת בנין שלמה סי' נח ע"פ הטורי אבן, שכיוון שקריאת המגילה ביום היא מדברי קבלה שהם כדאורייתא, צריך שיהיה ודאי גדול 
ולא מעמידים אותו על החזקה. אמנם רבים חלקו על כך )ראה אבני ישפה או"ח סי' קלא ועוד(, ולכן כתבנו כבפנים.

44( שו"ת בנין שלמה שם, דקריאת המגילה בלילה חיובה הוא מתקנת חכמים וסומכים בזה על החזקה.
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כא. בקריאה לנשים, יכול לקרוא כל נער מגיל בר מצוה45, וכן בקריאה לגברים כשאין 
מישהו אחר היודע לקרוא )כגון ב'מבצעים'(46. 

כב. אבל: ראוי שאבל )תוך י"ב חודש לפטירת הוריו, או בתוך שלושים לפטירת שאר 
קרובים( לא יקרא את המגילה בציבור47, אמנם אם אין אחר היודע לקרוא את המגילה 
בטעמיה בדקדוק הראוי, יקרא האבל48, ויברך אדם אחר את הברכות, כי אין האבל מברך 

ברכת שהחיינו בציבור49.

ידי  אחרים  להוציא  שלא  וכ"ש  הקריאה,  את  לעצמה  תקרא  לא  אשה  כג. אשה: 
יכולה  לה,  יקרא  מי  או בשעת הדחק כשאין  בדיעבד  בנשים50.  גם אם מדובר  חובתם, 
לקרוא לעצמה51 )ראה לקמן לגבי ברכת המגילה לנשים(, אך תקפיד להשמיע לאוזניה 

את הקריאה52.

כד. כשאין עשרה: אם אין עשרה נוכחים במקום, יכולים לקרוא כל אחד לעצמו, אך 
טוב שאחד יקרא עבור כולם, כדי לקיים "ברוב עם הדרת מלך"53.

המגילה בעת הקריאה

כה. ראוי שגם לפני השומעים תהיה מגילה כשירה54 לקרוא ממנה בלחש, כדלקמן.

כו. קודם אמירת הברכות55 פושטים את המגילה על מנת שתיראה כאיגרת56, ולמנהגנו 
כופלים אותה לשלושה חלקים, בין בעל הקורא ובין השומעים מתוך מגילה כשרה57.

כז. כשקוראים במגילה ארוכה, יש להיזהר שלא ייגע הקלף בקרקע, וראוי שגם לא 
יהיה תלוי באוויר, שזהו גנאי לכתבי הקודש58.

ברכות המגילה

על  אקב"ו  אמ"ה  בא"י  א(  ברכות:  שלוש  הקורא59  בעל  מברך  הקריאה  כח. לפני 
מקרא מגילה. ב( בא"י אמ"ה אקב"ו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ג( 

45( שערים מצויינים בהלכה סי' קמא אות ז, כיוון שחיוב הנשים הוא מדרבנן.
46( שהרי במשנ"ב שם ס"ק ו מקיל בשעת הדחק אפילו בקטן שהגיע לחינוך להוציא גדולים ידי חובתם.

47( שכנה"ג יו"ד סי' שצא הגה"ט סק"א בהבנת דברי המהרי"ל סי' כב.
48( שו"ת בנין עולם או"ח סי' לה )הו"ד במשנ"ב סי' תרצו סקי"ד(, כיון דאין זה אלא חומרא בעלמא, ואין לזה מקור בגמרא ופוסקים.

49( דרך החיים סי' קפט, משנ"ב סי' תרצב סק"א.
50( מג"א שם סק"ו, וראה בן איש חי שם הלכה א: "מעולם לא נשמע שהאישה קראה המגילה".

51( כפי עיקר הדין, ראה שו"ע ורמ"א סי' תרפט ס"ב.
52( ע"פ דברי הראשונים, שחיובה של האשה היא בשמיעה דוקא )ראה ראבי"ה מסכת מגילה סי' תקסט, מרדכי מגילה רמז תשעט 

ועוד(. 
53( "אע"פ שאין חיוב בדבר, שאין לחייב אדם שיקיים המצוה המוטלת עליו ע"י שליח כשיכול לקיימה בעצמו" – שוע"ר סי' ריג ס"ו.

54( פרמ"ג סי' תרפט א"א סקי"א, והוסיף שראוי הדבר גם בנוגע לנשים, שבד"כ אינן שומעות טוב מעזרת הנשים )אך למעשה לא 
נראה שנהוג כן(.

55( כדי שלא יהיה הפסק בין הברכות לקריאה – פרמ"ג הובא במשנ"ב סי' תרצ סקנ"ו.
56( כדי להראות ולפרסם את הנס, שו"ע שם סי"ז.
57( ספר המנהגים עמ' 73. ראה שעה"צ שם סק"נ.

58( משנ"ב שם.
59( והציבור יוצאים יד"ח בברכת בעל הקורא – שוע"ר סי' ריג ס"ו.
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בא"י אמ"ה אקב"ו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה60. מנהג כ"ק אד"ש לברך בעצמו 
יחד עם בעל הקורא )לפניה ולאחריה, הן בלילה והן ביום(61.

כט. עמידה: בעל הקורא צריך לברך מעומד62, כשאר ברכות המצוות63. וראוי שגם 
יכולים לשבת65. וראה לקמן סעיף מב לגבי  ציבור השומעים יעמדו64, אך בעת הצורך 

עמידה בעת הקריאה.

ל. כוונה: באמירת הברכות צריך בעל הקורא לכוון להוציא את השומעים ידי חובה, 
וגם השומעים צריכים לכוון לצאת ידי חובה66, וראה דינים נוספים בזה לקמן סעיף מד 

לגבי כוונה בשמיעת המגילה.

לא. בברכת "שהחיינו" בקריאת היום, יש לכוון )בעל הקורא והשומעים( לפטור את 
שאר מצוות היום67.

לב. ענייה: לאחר כל ברכה יענו אמן, אך לא יענו 'ברוך הוא וברוך שמו', כדי שלא 
יהיה הפסק בשמיעת הברכה68. העונה 'ברוך הוא וברוך שמו' יצא ידי חובה בדיעבד69.

כדי להוציא אחרים,  וקורא  ידי חובתו,  יצא  כשבעל הקורא  לג. בקריאה לאחרים: 
ראוי שאחד מהיוצאים ידי חובה יברך עבור כולם70. אך אם אינם יודעים לברך, יכול בעל 

הקורא לברך עבורם71.

גם בקריאת מגילה לנשים, עדיף שתברך אחת מהשומעות72,  לד. בקריאה לנשים: 
ויכולה היא לכתחילה לברך בקול ולהוציא את כולן ידי חובה73.

אומרים  ויש  מגילה"74,  מקרא  "על  גברים:  כמו  מברכות  שנשים  אומרים  לה. יש 
שמברכות "לשמוע מגילה"75 או "לשמוע מקרא מגילה"76.

60( שו"ע סי' תרצב ס"א. 
61( מעשה מלך עמ' 320. ראה בן איש חי שם הלכה יא.

62( מג"א סי' תרצ סק"א.
63( שוע"ר סי' ח ס"ג. ולכן זהו גם כשקורא בביתו וגם כשאין עשרה – פרמ"ג סי' תרצ א"א סק"א.

64( מחצית השקל שם, הו"ד בשעה"צ שם סק"א, וכ"כ כף החיים בשם כמה פוסקים, אך לאידך הביא עדות כמה פוסקים שלא נהגו 
כך במקומם, וראה הערה הבאה.

65( ע"פ הנסמן בהערה הקודמת, ועוד שדין זה לא נזכר במג"א ובשוע"ר, אף במקומות שהזכירו את עמידת השומעים בעת המצוה 
)כגון לגבי תקיעת שופר – שוע"ר סי' תקפה ס"ב(.

66( ראה שוע"ר סי' ריג ס"ד: "אין אדם יוצא ידי חובתו בשמיעת הברכה אפילו ענה אמן, אלא אם כן שמעה מתחילתה ועד סופה 
ונתכוין לצאת בה ידי חובתו והמברך נתכוין להוציאו".

67( נסמן לעיל פרק ב סעיף יב.
68( משנ"ב סי' קכד סקכ"א.

69( משנ"ב שם. וראה שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' נא שבבית מדרשו של החתם סופר היו עונים בהוב"ש על ברכת תקיעת שופר, 
והחתם סופר לא מיחה, וראה גם ברכ"י סי' ריז ושד"ח ח"ו ע' שצו.

70( ראה מג"א סי' תרצב סק"ה שציין לעיין בסי' תקפה, ושם סק"ג כתב )לגבי תקיעת שופר( שאם השומע יודע לברך, יברך בעצמו 
]וכן פסק אדה"ז שם )ס"ה([ – ע"פ שעה"צ סי' תרצב סקי"ד, וכ"כ בקישו"ע סי' קמא סט"ז.

71( ע"פ מג"א ושוע"ר סי' תקפה שם. וראה משנ"ב סי' תרצב סק"י.
72( ראה שדי חמד אסיפת דינים מערכת ר"ה ויוהכ"פ סי' ב אות יט שהאריך להביא את כל שיטות הפוסקים בזה. ובשבח המועדים 

עמ' 146 הע' 27 הביא בשם הרב יהודה קלמן מראלאוו ע"ה שנוהגים שהאשה תברך.
73( ראה כתבי ר' אייזיק ח"א עמ' קמו ואילך שבמצוה שמחויבת בה, יכולה להוציא יד"ח את חברתה )וא"כ ה"ה לגבי הברכה(, וראה 

גם נתיבים בשדה השליחות ח"ב עמ' 145.
74( פר"ח סי' תרפט )דהנשים חייבות בקריאת מגילה(. וראה יגדיל תורה שנה ה עמ' קעה שכתב בשם השמועה שכן מנהגנו, וכ"כ 

בספר "ונשמע פתגם המלך" )כץ( עמ' 623, ובהלכות ומנהגי חב"ד עמ' 162 הערה 21 הביא שכך נהגו כשכ"ק אד"ש קרא לנשים בביתו.
75( רמ"א שם ס"ב. ראה פסק"ת שם ס"ה ובהערה 22.

76( חיי אדם כלל קנה סי"ב, הו"ד במשנ"ב שם סק"ח. וראה נתיבים בשדה השליחות ח"ב עמ' 145 שכך נהג הר"מ שוסטערמאן.
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הפסק בדיבור

ברכת  לאחר  עד  המגילה,  קריאת  על  הברכות  מתחילת  בדיבור77  להפסיק  לו. אין 
"הרב את ריבנו" שבסיום קריאת המגילה78.

לז. בדיעבד: אם הפסיק בדיבור בין הברכות לבין תחילת הקריאה, חוזר ומברך "על 
מקרא מגילה"79, אך את ברכת "שהחיינו" ו"שעשה ניסים" לא יברך שוב, וראוי שישמע 

אותן מאדם אחר80.

לח. אחד מהשומעים שהפסיק בדיבור במהלך הקריאה, אם עקב כך לא שמע אפילו 
מילה אחת, לא יצא ידי חובתו, וצריך לשמוע שוב את הקריאה81. אך בעל הקורא עצמו, 

אף שלכתחילה לא ידבר, אין דיבורו מעכב בדיעבד82.

קריאת  באמצע  להפסיק  וצריכה  בבית,  עבורה  שקוראים  אשה  הצורך:  לט. בעת 
המגילה, כגון בשביל לטפל בתינוק – תשתדל מאד שלא לדבר, ויכולים להמתין לה עד 
שתחזור ותמשיך לשמוע83. גם אם דיברה, אך שמעה את כל המילים של המגילה – יצאה 

ידי חובה, ואינה צריכה לשמוע שוב84.

לפניו  אין  אם  המגילה,  קריאת  באמצע  שבקדושה  דבר  שמע  שבקדושה:  מ. דבר 
מגילה כשרה, לא יענה, כדי שלא יפסיד שמיעת מילים מהמגילה85.

אופן הקריאה

מא. יש נוהגים להעמיד שני אנשים בעת קריאת המגילה מימינו ומשמאלו של בעל 
הקורא86.

אך  הציבור87.  כבוד  מפני  מעומד,  המגילה  את  יקרא  בציבור,  הקורא  מב. עמידה: 
הקורא לעצמו יכול לקרוא בישיבה88, וכן הדין כשאין מניין של גברים בעת הקריאה, או 

כשקורא לנשים, אפילו יותר מעשר נשים89.

77( שו"ע שם ס"ב.
78( משנ"ב סי' תרצ סק"כ: "דכיוון שבירך עליה אין לו להפסיק בינתיים עד לאחר כל המצוה".

79( משנ"ב סי' תרצב סק"ט.
80( ראה ביאוה"ל שם ד"ה ושהחיינו שהביא מהמרדכי )לגבי חנוכה( ומספר מור וקציעה )לגבי פורים( שברכות "שעשה ניסים" 
ו"שהחיינו" שייכות גם לעיצומו של יום, אך הברכי יוסף הביא משם ר"י מולכו שברכת "שעשה ניסים" שייכת רק לקריאה. לכן, מחמת 

הספק, לא יחזור לברך ברכות אלו כשהפסיק בין הברכות לקריאה.
81( פרמ"ג שם א"א סק"ד, משנ"ב שם סק"ט.

82( משנ"ב שם.
83( שו"ע סי' תרצ ס"ה.

84( רמ"א שם, משנ"ב סי' תרצב סק"ט.
85( דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, כשאינו יכול לקיים את שניהם )ראה סוכה כה, א, תוס' ב"ק נו ע"ב ד"ה בההיא ועוד(. לגבי בעל 
הקורא ראה ברכות יד ע"א, שלטי גיבורים ז ע"ב מדפי הריף, מג"א סי' תרצב סק"ד, אך למעשה לא נהגו כן, ראה ציץ אליעזר חי"א סי' ג 

ביישוב המנהג )לגבי תפילה וה"ה כאן(.
86( מקור חיים שם ס"ג, בן איש חי שנה א תצוה אות ד ועוד.

87( שו"ע סי' תר"צ ס"א. ובשעת הדחק יכול להיסמך על הבימה, ביאור הלכה שם.
88( שו"ע שם.

89( דלא שייך בזה הטעם של "כבוד הציבור", ראה הליכות שלמה אדר פכ"א ארחות הלכה הערה 9, המועדים כהלכתם פכ"ט סכ"ג 
בשם הגרי"ש אלישיב.



15אמעתפת-תעמאי תירואתי

מג. מנהגנו שגם השומעים עומדים גם בעת הקריאה90, אך מן הדין אפשר לשבת91.

מד. כוונה: בעת הקריאה צריך בעל הקורא לכוון להוציא את השומעים ידי חובה, 
כדי  הכנסת  לבית  שהגיע  אדם  אמנם  חובה92,  ידי  לצאת  לכוון  צריכים  השומעים  וגם 
לשמוע את הקריאה, אף אם לא כיון בעת השמיעה לצאת ידי חובה, יצא מחמת מחשבתו 

הראשונה כשהגיע לבית הכנסת93.

מה. העומד מחוץ לבית הכנסת ומקשיב לקריאת המגילה, אף אם בעל הקורא אינו 
מודע להימצאותו שם, יוצא ידי חובה, כי מסתמא דעת הקורא בציבור להוציא את כל מי 

שישמעהו94.

מו. דיוק בקריאה: הקורא את המגילה בין לעצמו בין לאחרים, צריך לחזור קודם לכן 
ולשנן היטב את הקריאה בכל פרטיה ודקדוקיה, בדיוק רב על פי הנקודות והטעמים95, כי 
לכתחילה אין לשנות או להשמיט כל פרט96. בשעת הדחק כשאין מי שיקרא את המגילה 
באופן מדויק, יכול לקרוא מי שאינו יודע את הטעמים היטב, כיון שבדיעבד יוצאים בזה 

ידי חובה97.

מז. במקרה שלא דייק לקרוא על פי הטעמים – אם המשמעות לא השתנתה – אין 
זה מעכב. אך אם השתנתה המשמעות, כגון: מילים ששינה קריאתן מלשון עבר ללשון 
הווה, או שבשינוי ההטעמה במלעיל או מלרע משתנית המשמעות וכיוצא בזה, לא יצא98 
– וחייב לחזור ולקרוא משם והלאה כראוי, כיוון שנחשב כאילו דילג את אותה מילה 

שטעה בה99.

מח. מתוך הכתב: הקריאה כולה צריכה להיות מתוך הכתב100 ולא בעל פה, בעיקר 
יש להיזהר בכך בעת מעבר משורה לשורה ומעמוד לעמוד, ובפרט אצל אלו הרגילים 
בקריאתה. אך בדיעבד אף אם קרא כמה מילים בעל פה, ואפילו קרא הרבה בעל פה, כל 

עוד קרא את רוב המגילה מן הכתב - יצא ידי חובה101.

יש  אך  הקורא102,  בעל  עם  בלחש  שיאמר  נכון  כשרה,  מגילה  לפניו  שיש  מט. מי 
להזהר לקרוא את המילים נכון. מי שחושש שלולא שיאמר בלחש לא יוכל להתרכז בכל 
הקריאה, אף אם אינו יודע את הקריאה הנכונה, יכול לקרוא בלחש אחר החזן, ואזי יוכל 

לקרוא נכון ולשמוע את כל הקריאה.

90( כן הוא מנהג כ"ק אד"ש, וכן נתפשט המנהג אצל אנ"ש.
91( שו"ע סי' תרצ ס"א.
92( שו"ע סי' תרצ סי"ד.

93( ע"פ שוע"ר סי' תקפט ס"ט, משנ"ב סי' תרצ סקמ"ט.
94( שו"ע שם סי"ד.

95( לכן, בשעת הצורך יעמיד אדם לצידו על מנת לעקוב אחר קריאתו שאינו משנה או משמיט דבר המעכב.
96( ראה שע"ת סי' תרצ סק"א. 

97( משנ"ב סי' תרצא סקכ"ה, ביאוה"ל סי' תרפט ד"ה חרש.
98( שו"ע סי' תרצ סי"ד.
99( משנ"ב שם סקנ"א.

100( שו"ע שם ס"ב.
101( משנ"ב שם סק"ז.

102( קישו"ע סי' קמא סי"ג.
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יקרא עם בעל הקורא, אלא אם לא שמע כמה מילים,  נ. השומע מתוך חומש, לא 
כדלקמן103.

נא. לפי סדר: על המגילה להיקרא לפי סדר הפסוקים והפרקים, ואם לא – לא יצא ידי 
חובה גם בדיעבד104.

נב. חיסרון בקריאה: אם חיסר מילה או חלק ממנה )אפילו אות אחת105( – גם אם אין 
בכך שינוי משמעות – צריך לחזור ולקרוא, בין אם אוחז באמצע המגילה, ובין אם סיים 

את קריאת כל המגילה106.

במהלך קריאת המגילה, לא יפסיק לכתחילה בין פסוק לפסוק רק מעט  נג. ברצף: 
)כדי נשימה(, מפני שצריך לקוראה כאיגרת – דהיינו ברצף107.

נד. בדיעבד אם שהה באמצע הקריאה, אפילו זמן רב, יכול להמשיך לקרוא ויוצאים 
בזה ידי חובה108.

נה. שמיעה: השומעים צריכים לשמוע כל מילה, ואם לא שמעו אפילו מילה אחת 
לא יצאו ידי חובה109. לכן, בכל פעם שלא שמע מילה או יותר ישלים זאת בזריזות )מתוך 

מגילה כשרה, ואם אם לו יקרא מתוך החומש(.

והם:  גאולה בקול רם,  נוהגים שהציבור אומרים ארבעה פסוקי  גאולה:  נו. פסוקי 
"איש יהודי" )פרק ב, פסוק ה(, "ומרדכי יצא" )פרק ח, פסוק טו(, "ליהודים היתה אורה" 
)פרק ח, פסוק טז(, "כי מרדכי היהודי" )פרק י פסוק ג(, ואח"כ חוזר בעל הקורא וקוראם 

בקול מתוך המגילה110.

נז. שינויים בקריאה: בפסוק )ח,יא( "אשר נתן המלך וגו'" קוראים: "להרוג ּולאבד, 
פניהם, ואיש לא עמד ִלפניהם"111. ְולהרוג ּולאבד". בפסוק )ט,ב( קוראים: "ואיש לא עמד ִבּ

נח. שינויים בנגינה: יש הנוהגים112 לקרוא בניגון איכה את )סיום( הפסוקים דלהלן: 
"אשר הגלה מירושלים . . עם יכניה מלך יהודה113, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" )ב, 
ו(. "והעיר שושן נבוכה" )ג, טו(. "ומרדכי ידע . . זעקה גדולה ומרה" )ד, א(. "שק ואפר 

יוצע לרבים" )ד, ג(. "וכאשר אבדתי אבדתי" )ד, טז(.

נט. בעל הקורא מגביה את קולו מהמילים "בלילה ההוא" ואילך )פרק ו(, מפני ששם 
מתחיל עיקר הנס114. 

103( שם.
104( שם ס"ו.

105( ראה ביאוה"ל שם ד"ה אין מדקדקין.
106( משנ"ב שם סקמ"ח.

107( מג"א שם סקי"ז, הובא במשנ"ב סי' תרצ סקנ"ב.
108( שו"ע שם ס"ה. שוע"ר סי' סה ס"א.

109( מג"א סי' תרצ ס"ק טו. משנ"ב סי' תרצב סק"ט.
110( שמצוה לכתחילה לשמוע את כל המגילה מתוך הכתב – משנ"ב סי' תרצ סקנ"ח.

111( ספר המנהגים ע' 73.
112( כ"ה מנהג בעלי הקריאה בבית חיינו, ולכאורה משם נתפשט לכלל אנ"ש.

113( בפסוק זה גם אמצע הפסוק נקרא במנגינת איכה, ע"פ בעלי הקריאה בבית חיינו.
114( מהרי"ל הלכות פורים, מג"א שם סקי"ז.
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ס. נענוע המגילה: מנענעים את המגילה באמירת התיבות "האגרת הזאת", ו"אגרת 
הפורים הזאת השנית"115.

הכאת המן

סא. למנהגנו מכים בהזכרת 'המן', רק כאשר מוזכר עמו תואר כלשהו ]האגגי, הרע 
וכיוצא בזה[116. הרבי היכה מעט ברגלו כל פעם שהוזכר שם המן, במקום שנזכר שם המן 

עם תואר כלשהו, הייתה ההכאה מורגשת יותר ובמשך זמן רב יותר117.

סב. כ"ק אד"ש לא חשש לבלבול שגורמים הילדים הקטנים כאשר הם מכים את המן 
בחוזק, מפני שהדבר נובע מהפשיטות והתמימות שלהם118, ונהנה בשעה שהיו מרעישים 
בהכאת המן119, וכן עורר על כך שגם המבוגרים ירעישו ב"קול רעש גדול", ולא רק כדי 

לצאת ידי חובת המנהג120.

סג. בעל הקורא ימתין מלקרוא כל זמן שעדיין מכים ומרעישים, וימשיך בקריאתו רק 
אחר שיעבור הרעש לגמרי כדי שכולם ישמעו את הקריאה121.

עשרת בני המן

לכתחילה  הקורא.  בעל  לפני  המן,  בני  עשרת  את  בעצמם  אומרים  סד. השומעים 
יאמרו גם הם בנשימה אחת כמו בעל הקורא122, כדלקמן.

סה. בעל הקורא צריך לקרות את שמות עשרת בני המן ותיבת 'עשרת' בנשימה אחת, 
איש'  מאות  'חמש  מהמילים  יתחיל  ולכתחילה  כאחד123,  ונתלו  נהרגו  שכולם  להודיע 

באותה נשימה124. 

סו. בעל קורא שאינו יכול לקרוא את כל הנ"ל בנשימה אחת, יקרא לפחות את שמות 
עשרת בני המן עצמם, מ'ואת פרשנדתא' עד 'ויזתא' בנשימה אחת125. אמנם, בדיעבד אם 

הפסיק בנשימה אפילו באמצע שמות בני המן, יצא126.

סז. יש לשים לב לקרוא את המילים "ואת . . ואת . ." הנזכרים בעשרת בני המן מתוך 
המגילה, כי שכיח שמחמת המהירות לקרוא בנשימה אחת, יקרא אותם בעל פה ולא מתוך 

115( ספר המנהגים שם, מג"א שם.
116( ספר המנהגים שם.

117( מעשה מלך עמ' 320.
118( ראה שיחת ש"פ שקלים תשל"ח.

119( ראה שיחת ש"פ צו תשמ"א.
120( "אע"פ שבכל השנה כולה צריכים לעמוד בבית הכנסת בבחינת 'דע לפני מי אתה עומד', באימה יפחד ורתת וזיע, אבל בפורים 
'מכים המן' בקול רעש גדול ולא בקול דממה דקה. לא כאלו המכים בעל כרחם בגלל שכך כתוב ב'ספר המנהגים', ומשתדלים שקולם לא 

ישמע לא לזולתם ואף לא לעצמם... ויה"ר שיהיה זה 'בקול רעש גדול'' – מוצש"ק ש"פ זכור תשל"ט.
121( קיצור שולחן ערוך סי' קמא סי"ג, משנ"ב סי' תרצ סק"ס.

122( ראה את טעמי הדבר בהר צבי או"ח ח"א סי' נז.
123( שו"ע שם סט"ו.

124( רמ"א שם, והטעם כתב במהרי"ל בשם הרוקח דעשרת בני המן היו שרי חמישים על אותם חמש מאות איש.
125( כיוון שקריאת הכל בנשימה אחת היא רק מצד המנהג, אך מדין הגמרא די לקרוא בנשימה אחת רק את השמות, משנ"ב שם 

סקנ"ד.
126( רמ"א שם.
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הכתב. כמו כן, ידייק לקרוא כל שם של בני המן עם המילה 'ואת' השייכת לו, ולא את 
המילה הכתובה מעליה או מתחתיה127.

לאחר הקריאה

סח. בעל הקורא מברך את ברכת "הרב את ריבנו", ומוציא את הציבור ידי חובתם128.

סט. אין מברכים ברכת "הרב את ריבנו" אלא כשיש מנין129 של עשרה אנשים130.

ע. הקורא את המגילה, וכן השומעים, לא יפסיקו בדיבור בין סיום קריאת המגילה 
לבין ברכת "הרב את ריבנו"131. אם בעל הקורא דיבר – לא יברך בעצמו, אלא ייתן לאדם 

שלא דיבר לברך, וישמע את הברכה ממנו132.

)כמו  המגילה  קריאת  שבסיום  ריבנו"  את  "הרב  לברכת  יעמדו  השומעים  עא. גם 
שעומדים לברכות שלפני קריאתה כנ"ל(133.

הברכה  אמירת  בשעת  פתוחה  המגילה  את  ]הקהל134[  שישאירו  ונכון  עב. "כדאי 
שלאחריה, שעי"ז ימשיכו עניני המגילה להאיר בגילוי, ויפעלו תוספת אור בהברכות"135, 

אמנם כ"ק אד"ש לא הקפיד על כך136.

עג. בתפילת ערבית, אחר קריאת המגילה וברכת "הרב את ריבנו" אומרים "שושנת 
וכו',  תירא  יתום, אל  עלינו, קדיש  "ואתה קדוש", קדיש שלם בלא תתקבל137,  יעקב", 

משניות וקדיש דרבנן.

127( כף החיים שם סקצ"ז.
128( ראה משנ"ב שם סק"ג.

129( רמ"א שם ס"א. ובספר המנהגים עמ' 71: מנהגי האדמו"ר שמברך גם ביחיד, ואינו הוראה לרבים. וראה גם אג"ק חי"ג עמ' שלז 
)וראה כף החיים סי' תרצ ס"ק קכד שהאריך בזה, וסיים שאזלינן לפי המנהג, ואף כשהיחיד אינו מברך יאמרנה בלא שם ומלכות "שלא 

יאבד ברכה היקרה הזו"(.
130( ראה הליכות שלמה תפילה פכ"ג דבר הלכה ג, שמש ומגן ח"ג סימן נה אות י.

131( משנ"ב שם סק"ט.
132( ראה שעה"צ שם סקי"ב.

133( ע"פ מחצית השקל סי' תרצ סק"א, ופרמ"ג שם א"א סק"א.
134( ראה בהתוועדויות )נסמן לקמן(: "באיזה אופן שתהיה הנהגת הש"ץ העומד על הבימה, הנה בנוגע לכל הקהל שאצלם ישנו 
הענין דשומע כעונה כדאי ונכון וכו'", אמנם בשיחה המוגהת )שהגיה כ"ק אד"ש עבור ספר "שבח המועדים"( לא נזכר חילוק בין הש"ץ 

לקהל.
135( התוועדויות תשט"ז ח"ב עמ' 157, והוא כדעת המג"א שם סק"ו ופוסקים נוספים.

136( ראה מעשה מלך עמ' 321, אוצר מנהגי חב"ד )אדר( עמ' רסא.
137( סידור אדה"ז.
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פרק ה

דיני משלוח מנות ומתנות לאביונים

משלוח מנות

א. חיוב המצוה: כל אדם מישראל, בין איש ובין אשה, מחוייבים לשלוח לפחות שתי 
מנות לאדם אחד1.

יכול  זו. מעיקר הדין  ובין שאינה נשואה3, חייבת במצוה  ב. כל אשה, בין נשואה2 
הבעל לתת משלוח מנות גם עבור אשתו, ויודיע לה שנותן עבורה, וכן יודיע זאת למקבלי 
המשלוח )ואין צריך לַזכות לה קודם לכן(4, אך ישנה מעלה בכך שתתן האשה משלוח 

מנות בעצמה לחברתה5.

לנהוג שגם  יש  ולמעשה  זו6,  ג. קטנים שהגיעו לחינוך, חובה לחנכם לקיים מצוה 
קטני קטנים יקיימו מצוה זו, גם כשישנו ספק אם הגיעו לחינוך7.

ד. ראוי שהילדים יתנו בעצמם משלוח מנות לחבריהם, ולא יסתפקו במשלוח ששולח 
אבי המשפחה8.

ה. זמן המצוה: זמן המצוה הוא ביום9 י"ד בערי הפרזות )או יום ט"ו – בירושלים( 
החל מנץ החמה ועד לשקיעתה10. בשעת הדחק, ניתן לשלוח לפני נץ החמה )לאחר עלות 
השחר(11, וכן אם הגיעה שקיעת החמה ועדיין לא שלח, ישלח בבין השמשות )עד צאת 

הכוכבים(12. השולח בליל פורים או במוצאי פורים – לא יצא ידי חובתו13.

ו. לכתחילה עדיף לתת את משלוח המנות הראשון לאחר תפילת שחרית, וכן מנהג 
כ"ק אד"ש14.

1( שו"ע סי' תרצה ס"ד.
2( מג"א שם סקי"ד, משנ"ב שם סקכ"ה.

3( כף החיים שם סקנ"ז.
4( ראה שו"ת שבט הלוי ח"ט סי' קמז, הליכות שלמה )אדר( פי"ט דבר הלכה כז.

5( ראה כף החיים שם סקנ"ז שכתב: "והיינו שתקח רשות מבעלה שימחול או במחלפי סעודה", אך נראה שבמציאות ימינו שאני, 
ודו"ק.

6( פרמ"ג שם א"א סקי"ד.
7( שיחות קודש ש"פ שקלים ה'תשל"ג )ח"א עמ' 365(.

8( ראה אג"ק ח"כ עמ' קעו: "...ישתדלו שהנערים ונערות המחוייבים במצוות וטוב אשר גם קטנים מהם יקיימו בעצמם משלוח מנות 
ומתנות לאביונים".

9( רמ"א סי' תרצה ס"ד.
10( ראה משנ"ב סי' תרפז סק"ה.

11( ע"פ שו"ע סי' תרפז ס"א )לגבי קריאת המגילה ביום, וראה רא"ש מגילה פ"א ס"ו שהשווה בין משלוח מנות וכו' לקריאת המגילה 
ביום(, וכן הוכיח בספר ישראל והזמנים ח"א סי' נו סי"ז.

12( משנ"ב שם.
13( ערוך השולחן סי' תרצה סט"ז.

14( מעשה מלך עמ' 322. אוצר מנהגי חב"ד חודש אדר עמ' ערב.
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ז. לכתחילה יש לדאוג שגם שליחת המשלוח וגם קבלתו יהיו ביום פורים15 )בזמנים 
דלעיל(, אמנם אם שלח את המשלוח לפני פורים, ויגיע לבית חבירו ביום הפורים – יש 
אומרים שיצא ידי חובה16, אך להיפך אם שלח את המשלוח בפורים, והגיע לבית חבירו 

לאחר פורים – לא יצא ידי חובה17.

ח. אופן השליחה: יש מחמירים לשלוח על ידי שליח דוקא18. אך אין צריך להקפיד 
שהשליח יהיה גדול דוקא19, ואדרבה, מנהג ישראל לשלוח על ידי הקטנים20.

ט. זהות המקבל: מנהג כ"ק אד"ש לשלוח לכהן, לוי וישראל21.

י. האיש שולח לחברו, והאשה לחברתה, אך לא ישלח איש לאשה או אשה לאיש22. 
במקום הצורך, כגון עובדת הצריכה לשלוח למנהל או עובד למנהלת, ישלחו עבור כל 

המשפחה23.

יא. תלמיד יכול לשלוח מנות לרבו24. בן יכול לשלוח מנות לאביו25, וכן האב יוצא 
ידי חובה בשליחת מנות לבנו, אם אינו סמוך על שולחנו26, והוא הדין באם ובתה.

יב. השולח מנות לקטן, יש אומרים שאינו יוצא בזה ידי חובה27.

בקבוק  )עדיף  משקה28  או  מאכל  של  מנות  לשלוח  יש  לכתחילה  המנה:  יג. סוג 
סגור29(, המוכנים לאכילה מיידית ללא הכנה נוספת30, כגון פת, עוגה, יין, בקבוק משקה, 
תבשילים שונים, ממתקים וכדומה. בשעת הדחק, כגון הנמצא במקום שאין בידו מאכלים 

מוכנים, ניתן לסמוך על המקילים לתת אף מאכל שאינו מוכן לאכילה31.

15( ערוך השולחן סי' תרצה סי"ז, תורת אביגדור שם, ועוד.
16( יד אהרון סי' תרצד )הגהב"י(, בית שערים חאו"ח סי' שפא, כף החיים שם סקט"ו ועוד )בשיחת שבת זכור תשל"ב ציין כ"ק אד"ש 
לדיעות אלו – שיחות קודש ח"א עמ' 498(, וראה א"א מבוטשאטש סי' תרצג. אך ראה לבושי מרדכי או"ח סי' קח שחלק על כך, וראה 

גם שו"ת דברי יציב או"ח ח"ב סי' רחצ )שמחלק בין משלוח מנות למתנות לאביונים(, וכ"כ בדברי משה )הלברשטאם( שבהערה הבאה.
17( ראה במקורות שנסמנו בהערות הקודמות, דאזלינן בתר המקבל. אך ראה דברי משה )הלברשטאם( ח"א סי' לח, ויגדיל תורה 

)ירושלים( גיליון יג עמ' 109 שעדיף לשלוח בפורים עצמו ויגיע לידי חברו לאחר פורים.
18( חידושי חת"ס גיטין כב ע"ב. משנ"ב סי' תרצה סקי"ח בשם שו"ת בנין ציון. לאידך, לדעת כמה פוסקים אין צריך שליח, ראה א"א 
מבוטשאטש שם, כף החיים שם סקמ"א ועוד, וכ"מ מלשון כ"ק אד"ש בלקו"ש ח"ד עמ' 1286, אמנם בכמה מקומות הביא כ"ק אד"ש 
חומרה זו ודן בפרטיה )ראה לקו"ש ח"ד עמ' 1286, חל"ג עמ' 118 הערה 39, תורת מנחם תשמ"ג ח"ג עמ' 1909(, ועל כן ראוי להחמיר 

בזה במשלוח אחד עכ"פ.
19( חידושי חת"ס שם. וראה יגדיל תורה שם עמ' 100.

20( ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 302 הערה 115.
21( ספר המנהגים עמ' 74. מעשה מלך עמ' 322.

22( רמ"א שם.
23( ראה הליכות ביתה פכ"ד הערה נה.

24( ואינו נחשב זלזול לרבו, שמחשיבו כ"רעהו" – שו"ת יהודה יעלה סי' רד.
25( ואינו נחשב זלזול כנ"ל – לבושי מרדכי )תנינא( או"ח סי' ט.

26( ראה מקראי קודש )הררי( פורים פי"ב הערה לח.
27( סידור בית עובד עמ' קכז, מועד לכל חי סי' לא אות פו, כף החיים סי' תרצד סקי"ב. לאידך, ראה ערוך השולחן סי' תרצה סי"ח 

ועוד.
28( תרומת הדשן סי' קיא, משנ"ב שם סק"כ, וכן דעת רוב הפוסקים.

29( ראה יגדיל תורה שם עמ' 113.
30( מג"א שם סקי"א.

31( משנ"ב שם סק"כ בשם הפר"ח ועוד. אך גם לשיטה זו אין לתת בעל חי אלא כשהוא שחוט וראוי להתבשל מיד.
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יד. משלוח מנות הכולל שני סוגי מאכל )או משקה( ניתן להוסיף לו גם מעות, שוברי 
מתנה, ספרים, בגדים וחפצים שונים, אך אין להסתפק בנתינת דברים אלו לבדם32.

טו. אין יוצאים ידי חובה בנתינת מאכלים לא כשרים, אך השולח מאכלים כשרים 
שהמקבל מחמיר שלא לאוכלם, יצא השולח ידי חובה33.

טז. גודל המנה: לכתחילה יהיו שתי המנות )במשלוח אחד( חשובות בעיני הנותן 
והמקבל, ואין להסתפק במנות קטנות. בכל אופן, אין לפחות מכמות של כזית לכל מנה, 
דהיינו שתי כזיתים במשלוח אחד )כ־54 סמ"ק(34. בשעת הדחק או כשמדובר בילדים 

ניתן להקל גם במנות פחותות מכזית35.

ניתן להסתפק  אך בשעת הדחק  ומעלה,  פרוטה  מנה שווה  כל  יז. לכתחילה תהיה 
בשתי מנות השוות יחד פרוטה אחת36.

שונים של  שונים37 של מאכל או שני סוגים  יש לתת שני סוגים  יח. כמות המנות: 
משקה, או מאכל ומשקה, אך אין צריך שתהיינה ברכותיהם שונות38.

יט. "כל המרבה לשלוח לריעים משובח"39, אמנם "מוטב לאדם להרבות במתנות 
לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו"40, כדלקמן סעיף לו.

מתנות לאביונים: 

כ. חיוב המצוה: כל אדם מישראל, בין איש ובין אשה41, מחוייבים לתת שתי מתנות 
לשני אביונים, מתנה אחת לכל אביון42.

כא. כל אשה, בין נשואה ובין שאינה נשואה43, חייבת במצוה זו. מעיקר הדין, יכול 
הבעל לתת מתנות לאביונים עבור אשתו, אך יודיע לה שנותן עבורה )ואין צריך לַזכות לה 

קודם לכן(44, ויש מקילים אף ללא שיודיע לה45.

32( ראה באר היטב שם סק"ז, שאילת יעקב ח"א סי' סא.
33( שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שמא, קניין תורה ח"ו סימן נה.

34( שיחות קודש ז' אדר ה'תשל"ו )ח"א עמ' 565 ואילך(.
35( ראה אג"ק ח"כ עמ' קעז )מכתב המזכירות( שניתן להשתמש בסוכריה למשלוח מנות, וראה בירורי מנהגים – מועדים עמ' 185 

שאפ"ל שזהו רק בנוגע לילדים.
36( ע"פ שיחות קודש שם.

37( ערוך השולחן סי' תרצה סי"ד, וכן הובא באג"ק ח"כ עמ' קעז )מכתב המזכירות( ועוד. וראה א"א מבוטשאטש סי' תרצה שהסתפק 
בזה.

38( ע"פ שו"ע שם )"שתי מנות בשר"(.
39( שו"ע שם )מרמב"ם הלכות מגילה פ"ב הט"ו(.

40( רמב"ם שם הי"ז.
41( רמ"א סי' תרצה ס"ד, משנ"ב סי' תרצד סק"א, וכ"כ כמה אחרונים, ודלא כפר"ח סו"ס תרצה. אך ראה א"א מבוטשאטש שם שכתב 

בפשיטות שהמנהג כהפר"ח.
42( שו"ע סי' תרצד ס"א.

43( מג"א סי' תרצה סקי"ד, משנ"ב שם סקכ"ה. כף החיים שם סקנ"ז.
44( ע"פ הנסמן לעיל סעיף ב לגבי משלוח מנות.

45( ראה ערוך השולחן סי' תרצו ס"ג.
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כב. קטנים שהגיעו לחינוך, חובה לחנכם לקיים מצוה זו46, ולמעשה יש לנהוג שגם 
קטני קטנים יקיימו מצוה זו, גם כשישנו ספק אם הגיעו לחינוך47.

אבי  שנותן  במה  יסתפקו  ולא  לאביונים,  מתנות  בעצמם  יתנו  שהילדים  כג. ראוי 
המשפחה48.

כד. זמן המצוה: ראה לעיל סעיפים ה־ו לגבי משלוח מנות49.

כה. ראוי שגם הנתינה וגם הקבלה יהיו בו ביום50, ולכן הנותן לרב או לגבאי צדקה, 
יוודא שהכסף יחולק לעניים בו ביום51. אם אין עניים בסביבתו, יפריש את המעות וישמרם 

אצלו, ויחלקם לעניים כשיזדמן לו52.

כו. השולח כסף לעני לפני פורים, ויגיע אליו ביום הפורים עצמו – יצא ידי חובה53. 
כמו כן, הנותן לעני קודם הפורים, ומתנה עמו שהכסף הוא פיקדון ויהיה שלו רק ביום 
הפורים – יצא ידי חובה54. אך לכתחילה ראוי שגם הנתינה וגם הקבלה יהיו ביום הפורים, 

כנ"ל.

כז. סוג המתנה: נהגו לתת לעניים מעות55, אמנם מעיקר הדין יוצאים ידי חובה גם 
ויש אומרים אף בנתינת בגדים57. אך אין לתת חפצים אחרים שלא  בנתינת מאכלים56, 

ייהנה בהם ביום הפורים58.

כח. אופן הנתינה: ניתן לתת מתנות לאביונים בצ'ק מזומן שלא מסומן עליו "למוטב 
בלבד"59. לגבי צ'ק דחוי הדבר תלוי בתנאי המקום: אם ישנה אפשרות לעני לפדות את 

הצ'ק דחוי בגמ"ח וכיו"ב בו ביום, יוצאים ידי חובה בנתינה זו60.

)לעמותות  בנקאית  בהעברה  או  אשראי  בכרטיס  לאביונים  מתנות  לתת  כט. ניתן 
המחלקות לעניים(, והעמותות יתנו לעניים בשליחותו, וראוי לוודא שהכסף יחולק לעניים 

46( פרמ"ג שם א"א סקי"ד.
47( שיחות קודש ש"פ שקלים ה'תשל"ג )ח"א עמ' 365(.

48( ראה אג"ק ח"כ עמ' קעו: "...ישתדלו שהנערים ונערות המחוייבים במצוות וטוב אשר גם קטנים מהם יקיימו בעצמם משלוח מנות 
ומתנות לאביונים". ולגבי עיקר הדין דינם כמו אשה דלעיל.

49( המקורות נסמנו לעיל שם, וראה מג"א סי' תרצד סקי"ג שה"ה לגבי מתנות לאביונים.
50( ראה המקורות שנסמנו לעיל סעיף ז לגבי משלוח מנות. וראה שו"ת דבר אליהו )קלאצקין( סי' ס"ט )שמעשה הנתינה יהיה בו 

ביום, ואף להפקיד אצל העני אינו מועיל(.
51( מעשה מלך שם )שכ"ק אד"ש הורה לשלוחי ה"מתנות לאביונים" לחלק לעניים בו ביום(. אך מעיקר הדין יוצא בנתינה לגבאי 

הצדקה שהם "יד עניים" )ראה צפנת פענח שם ועוד(.
52( שו"ע סי' תרצד ס"ד.

53( כף החיים שם סקט"ו, ע"פ המג"א בשם המאור )וראה גם במקורות שנסמנו לעיל לגבי משלוח מנות(.
54( שו"ת דברי יציב או"ח ח"ב סי' רחצ, שו"ת קניין תורה ח"ד סי' פו, שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קכג.

55( ראה מג"א סי' תרצה סקט"ו )"מתנות לאביונים הוי מעות"(. אך בפשטות כוונתו שכן המנהג בפועל, ולא שכך צריך להיות, שהרי 
הרמב"ם )הלכות מגילה פ"ב הט"ז( כתב במפורש: "או מעות או מיני תבשיל או מיני אוכלין", ובפרט שלא כ"כ המג"א בסי' תרצד ששם 

מקומו )ודלא כפי שהבין בנט"ג פס"ו הערה א(.
56( רמב"ם שם, משנ"ב סי' תרצד סק"ב.

57( דרה"ח סי' קצג ס"ב )ומקורו מהפמ"ג שם מש"ז סק"א, אך שם סיים בצ"ע על דין זה(.
58( פרמ"ג שם, משנ"ב שם.

59( כיון שיכול להשתמש בצ'ק זה בו ביום, לקנות עמו בחנות וכיו"ב – שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קכב. אך צ'ק שמסומן עליו 
"למוטב בלבד" )יחד עם שני קווים – "קרוס"( שאני, ודו"ק.
60( ראה קובץ מבית לוי הלכות פורים עמ' נג הערה ה.
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ביום הפורים עצמו61, ואז גם אם בפועל כספו של הנותן נכנס לעמותה לאחר הפורים, יצא 
ידי חובה62. 

באופן  פורים  לפני  ההעברה  את  יבצע  בנקאית,  בהעברה  לעני  ישירות  ל. המעביר 
שהעני יקבל את הכסף לחשבונו ביום הפורים )או לפניו – כדלעיל סעיף כו(.

לא. שווי המתנה: לכתחילה כל מתנה צריכה להיות כשווי של סעודה באותו זמן63. 
אמנם מי שדחוק בכסף, יכול להסתפק בנתינת פרוטה לכל אביון64. 

ליותר  בהרחבה  לתת  הרוצה  אמנם  מעשר,  מכספי  לאביונים  מתנות  לתת  לב. אין 
משני עניים, יכול להוסיף זאת מכספי מעשר65.

לג. זהות המקבל: מתנות לאביונים נועדו לשמחת היום, לסעודת פורים וכיו"ב, אך 
המקבל רשאי להשתמש בזה בפועל גם לדברים אחרים66, לכן יש ליתנם למי שאוספים 
גם עבור צרכיהם ולא רק עבור פעילות של מבצעים. לפיכך, שליח שמתפרנס מהשליחות 
מותר לו לקבל מתנות לאביונים, אך מי שמשתמש בכסף רק לכיסוי הוצאות של פעילות, 

לא יקבל מתנות לאביונים67.

לד. לכתחילה יש לתת לאביון שאין לו את הצרכים ההכרחיים לפרנסת בני ביתו68, 
דהיינו שאין לו הכנסה קבועה שיכול לכלכל בה את עצמו ובני ביתו בהוצאות רגילות 
)לא מותרות(. וכן מי שיש לו הוצאות מיוחדות מעבר לרגיל, ואין לו כיצד לכסותם, כגון 
נישואי ילדיו או להבדיל הוצאות רפואיות69. אמנם, מעיקר הדין יוצאים ידי חובה בנתינה 

לכל יהודי70 הפושט יד71.

לה. בשונה ממשלוח מנות, יכול האיש לתת מתנות לאביונים לאשה, או להיפך72.

בסעודתו  מלהרבות  לאביונים  במתנות  להרבות  לאדם  "מוטב  המתנות:  לו. כמות 
ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים 
רוח  להחיות  שנאמר  לשכינה  דומה  האלו  האומללים  לב  שהמשמח  וגרים,  ואלמנות 

שפלים ולהחיות לב נדכאים".

61( ראה מקראי קודש פורים )הררי( עמ' קצ הערה ח.
62( דכיון שעשה העברה לעמותה, הרי היא מזכה לו את ממונה, ונותנת לעניים בשליחותו.

63( נהגו עם ישראל לתת שווי של סעודה מקובלת, כמנה פלאפל וכדומה, אך עקרונית די בשווי של פת בגודל כ־160 סמ"ק )נפח 
ממוצע של פיתה בזמננו( – שע"ת שם סק"א וכף החיים שם סק"ח בשם זרע יעקב, וסיים בכף החיים שכן המנהג להחמיר.

64( ריטב"א מגילה ז ע"א, א"א מבוטשאטש סי' תרצה, משנ"ב סי' תרצד סק"ב. וכן הובא באג"ק ח"כ עמ' קעז )מכתב המזכירות(.
65( מג"א שם סק"א בשם השל"ה ומהרי"ל, משנ"ב שם סק"ג. וראה מה שהאריך בזה בנט"ג פרק סו הערה ו.

66( רמ"א סי' תרצד ס"ב: "העני יכול לעשות בו מה שירצה".
67( דמה שנאמר "כל הפושט יד נותנין לו", כדלקמן, הוא מחמת שמחת היום, ואי"ז שייך אלא בנתינה לאנשים עצמם, ולא לפעילות 

וכדומה.
68( הליכות שלמה פורים פי"ט ה"כ. וראה מקור חיים )לבעל ה"חוות יאיר"( קיצור הלכות סי' תרצד וערוך השולחן שם ס"ג.

69( ראה באריכות בספר צדקה ומשפט פרק ב.
70( ואף שכתב המחבר )ומקורו ברמב"ן ובריטב"א(: "ובמקום שנהגו ליתן אף לעכו"ם נותנים", הנה כתבו האחרונים שהוא רק משום 

איבה, ואין יוצאים בזה ידי חובה – ראה שו"ת אור לציון ח"ד פנ"ח ס"ב. וראה כף החיים שם סקל"ח.
71( שו"ע סי' תרצד ס"ד. ובמה שנתחבטו רבים האם דין "כל הפושט יד" הוא קולא במתנות לאביונים, או שהוא חומרא, שיש לתת 
לכל הפושט יד בנוסף לשתי המתנות לאביונים – ראה שיחות קודש פורים תשל"א )ח"א עמ' 532(: "כל הפושט יד נותנין לו, און דאס ווערט 
אן ענין פון "מתנות לאביונים", ובסרט ההקלטה הדברים מפורשים יותר: "כל הפושט יד נותנין לו און ער דערביי מקיים מתנות לאביונים".

72( רמ"א סי' תרצה ס"ד וראה מג"א שם סקט"ו.
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פרק ו

סעודת פורים
א. לימוד תורה: טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה1, אך לא יאריך מדי, 

כדי שלא יימנע מלקיים סעודת פורים2.

כדי  לפני השקיעה,  ניכר  זמן  הסעודה  את  להתחיל  יש  לכתחילה  הסעודה:  ב. זמן 
ומנהגנו להמשיך את הסעודה בליל  יום3,  שיקיים את מצות המשתה והשמחה מבעוד 

ט"ו4, באופן ש"זמן חשוב" מהסעודה יהיה בלילה5.

ג. אצל רבותינו נשיאנו עיקר ההתוועדות היתה נערכת בליל ט"ו )דהיינו הלילה שבין 
י"ד לט"ו(6.

או  כביצה  לאכול  יזדרז  מוקדמת,  הסעודה בשעה  את  להתחיל  הספיק  ד. מי שלא 
לפחות כזית לחם7, וכן יאכל בשר וישתה יין לפני השקיעה8.

ה. מאכלי הסעודה: מצוה להרבות בסעודת פורים9, ויערוך סעודה נאה ככל יכולתו10, 
באופן שלא יחסר לסועדים שום דבר11.

ו. המנהג לאכול פת בסעודת פורים12. ראוי לאכול שיעור של כביצה13 )54 סמ"ק( או 
לפחות כזית14 )27 סמ"ק(.

ז. יש לאכול בשר בסעודת פורים15, ויש שכתבו לאכול בשר בהמה דוקא16. המנהג 
לאכול "קרעפלאך" ]כיסי בצק ממולאים בבשר[ בפורים17.

1( רמ"א סי' תרצה ס"ב.
2( ראה יחידות הרבנים הראשיים אצל כ"ק אד"ש – תורת מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 835.

3( ראה רמ"א שם: "ומתפללים מנחה תחלה בעוד היום גדול, ורוב הסעודה צריכה להיות ביום, ולא כמו שנוהגין להתחיל סמוך לערב 
ועיקר הסעודה היא ליל ט''ו", אך ראה לקמן שאצל רבותינו נשיאינו עיקר ההתוועדות היתה בליל ט"ו, ולכן סתמנו כבפנים.

4( שיחת פורים תשי"ט )תורת מנחם חכ"ה עמ' 138(: "וכבר נהגו ישראל – ומנהגן של ישראל תורה היא – להמשיך את הסעודה 
מהיום ללילה", וראה שם טעם למנהג.

5( שיחת פורים תשמ"ה )התוועדויות ח"ג עמ' 1421(.
6( שיחת פורים תשי"ט שם.

7( נסמן לקמן סעיף ו.
8( ראה שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' שנא )על דברי הרמ"א דלעיל שרוב הסעודה תהיה ביום(: "במה שאכל בשר ושתה יין ביום 

יצא בזה עיקר שמחת פורים".
9( טור ורמ"א ריש סי' תרצה.

10( רמב"ם הלכות מגילה פ"ב הט"ו. וראה בני חיי )הובא בשע"ת ריש סי' תרצה(: "ואני ראיתי חסידים ואנשי מעשה כשהיו יושבין 
בסעודה לאחר מנחה היו מדליקין נרות לשמוח בהם".

11( מאירי מגילה ז ע"ב.
12( ראה ספר המנהגים עמ' 74 )בהערה(, אמנם ראה שיחת פורים תשמ"ח )ע"פ סרט ההקלטה(: "דוקא פארבונדען כמנהג ישראל 

מיט אכילת בשר, און אויכעט אכילת לחם ווי דער מנהג איז".
13( שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' ש"מ.

14( ראה יוקח נא סי' תרצה ס"ז שאם לא אכל כזית פת מבעוד יום, לא יצא ידי חובתו )להפוסקים המחייבים אכילת פת בסעודת 
פורים(, וכן לא יוכל לומר "ועל הניסים" בברכת המזון, כדלקמן.

15( ראה לעיל הערה 12.
16( נימוקי אורח חיים סי' תרצה ועוד. לאידך, ראה מחזור ויטרי שבפורים ישחטו אווזין ותרנגולים, וכן בים של שלמה )חולין פרק ח 
סימן נב, והובא בש"ך יו"ד סי' פז סק"ו(: "בפורים שרגילין לאכול תרנגולת בחלב שקדים" )אך לכאורה אין ראיה ממקור זה, דיתכן שאכלו 

גם בשר בהמה לאחר מכן(. וראה שו"ת רבבות אפרים שכתב בשם הגר"מ פיינשטיין שבפורים אפשר לצאת בבשר עוף.
17( ראה ספר המנהגים עמ' 58 הערה 11.
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ח. שתיית יין: אמרו חכמים: "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי".

אומרים שגם שאר משקים המשכרים18(  )ויש  יין  היא לשתות  ט. למעשה, החובה 
יכול לחשב את הגימטריא19של "ארור המן"  יותר מרגילותו19, עד שיגיע למצב שאינו 
ו"ברוך מרדכי"20. ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים21. וראה לקמן 

סעיף יג לגבי גזירת המשקה.

או  תפילה,  מצוה,  באיזו  לזלזל  ח"ו  יבוא  שתייתו  ידי  שעל  בעצמו  שיודע  י. אדם 
ברכה, או שיבוא ח"ו למצב של קלות ראש, מוטב לו שלא ישתכר22. וכן מי שהוא חלש 

בטבעו, או שהיין מזיק לבריאותו, לא ישתכר, אלא יסתפק בשתייה יותר מרגילותו23. 

יא. "לא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע 
מתוכה לאהבת השם יתברך והודאה על הניסים שעשה לנו"24.

יב. "פשוט וברור ששמחת פורים אינה דוחה ח"ו מצות עשה שבתורה, מצות לא 
תעשה שבתורה, ועאכו"כ – האיסור דלשון הרע"25.

יג. גזירת המשקה: אף בפורים גזירת המשקה בתוקפה עומדת26, דהיינו שבחורים או 
אברכים מתחת לגיל 40, לא ישתו יותר מ3 או 4 כוסיות יין27 )או שאר משקה המשכר(, 
שהם יחד רוב רביעית מצומצם28, ויקיימו את ה"עד דלא ידע" בלימוד פנימיות התורה 

)הנקראת "יין"( באופן של למעלה ממדידה והגבלה29.

הניסים"  "ועל  מוסיף  השקיעה,  לפני  לפחות  לחם  כזית  האוכל  המזון:  יד. ברכת 
בברכת המזון, גם אם סיים את סעודתו במוצאי פורים30, אך אם התפלל ערבית באמצע 

סעודתו, לא יאמר "ועל הניסים" בברכת המזון31.

18( ראה רש"י מגילה ז ע"ב ד"ה לבסומי: "להשתכר ביין". רמב"ם הלכות מגילה שם: "כיצד חובת סעודה זו . . ושותה יין וכו'", 
ולמדו מכך כו"כ פוסקים שהחובה היא ביין דוקא )גליוני הש"ס מגילה ז ע"ב, שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' תצא ועוד(, וראה מהדו"ב 

משיחת פורים תשל"ו )הובא בשערי המועדים פורים סימן לה הערה 22(: "משמע דצריך דוקא יין".
לאידך, בנימוקי או"ח סי' תרצה אות ד ובשו"ת להורות נתן ח"ט סי' כא )ופוסקים נוספים( כתבו שהראשונים נקטו את דרך ההוה, וניתן 

לצאת ידי חובה בשאר משקאות המשכרים.
19( ראה היתרים המופיעים ברמ"א ומג"א שם, אך ראה התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 454: "לא רק כמו אלו שיוצאים י"ח "עד דלא 
ידע" ע"י שינה )כמובא בשו"ע(, אלא מקיים הציווי "לבסומי כו' עד דלא ידע" כפשוטו )מבלי לחפש "היתרים" ו"פשרות" וכיו"ב(, ואשרי 
חלקו וגדול זכותו, ויה"ר שממנו יראו וכן יעשו. וישנה ההבטחה שבודאי לא יהיה מזה דבר בלתי רצוי וכו'". אמנם ראה לקמן לגבי גזירת 

המשקה בפורים.
20( מג"א שם סק"ג.

21( רמ"א שם.
22( חיי אדם כלל קנה סעיף ל )הו"ד בביאוה"ל ד"ה עד דלא ידע(.

23( שע"ת שם סק"ב.
24( מאירי שם.

25( שיחת תענית אסתר תשד"מ )התוועדויות ח"ב עמ' 1179(.
26( ראה התקשרות גיליון קפט עמ' 19, היכל מנחם ח"ג )תשנ"ו( עמ' רנח. והאריכו בזה בהערות וביאורים גיליון תתרלב עמ' 81 

ואילך.
27( ראה בשיחה שנסמנה בהערה הבאה, שאפילו בקידוש על יין אין לשתות יותר מרוב כוס.

28( גזירת המשקה – שיחת ש"פ שמיני תשכ"ג )התוועדויות ח"ב עמ' 352(: "כל ג' הפעמים יחד לא יהיו יותר משיעור רוב רביעית 
מצומצם". ובהזדמנויות אחרות הזכיר כ"ק אד"ש לא לשתות יותר מד' כוסיות )ראה התוועדויות תשמ"ב ח"ג עמ' 1270 ועוד(.

29( שיחת ש"פ צו תש"ל )שיחות קודש ח"א עמ' 657(, שיחת י"ב תמוז תשמ"ז )התוועדויות ח"ד עמ' 10(.
30( שוע"ר סי' קפח סי"ז.

31( שם.
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פרק ז

מבצע פורים
א. יש להשתדל שכל אחת ואחת יקיים את מצוות הפורים כהלכתם, השתדלות ע"י 
דיבור – בדברים היוצאים מן הלב, וע"י מעשה – לערוך את כל ההכנות המתאימות כדי 

שיוכלו בנקל לקיים את המצוות1.

ב. נשים ובנות: מבצע פורים נעשה גם על ידי נשים ובנות, כמובן בדרכי הצניעות, 
ודוקא הן יכולות לפעול יותר, בדיבורן אל נשים אחרות אודות משלוחי המנות מאשה 

לרעותה2.

קריאת המגילה

ג. ראה לעיל פרק ד את דיני ברכות וקריאת המגילה.

בליל  מקריאתה  יותר  חשובה  הפורים  שביום  המגילה  קריאת  ביום:  או  ד. בלילה 
רק ביום4. לכן, מי שעומדות בפניו שתי אפשרויות  פורים3, ושאר מצוות היום שייכות 

אימתי לצאת למבצע פורים, בלילה או ביום, ֵיצא ביום הפורים5.

ה. שמיעה: השומעים צריכים לשמוע כל מילה, ואם לא שמעו אפילו מילה אחת לא 
יצאו ידי חובה6, ומצוי ב'מבצעים' שמשתדלים לקרוא בזריזות, אך יש להיזהר שישמעו 

כל מילה, שלא ייצא שכרו בהפסדו חלילה.

אופן הקריאה

ו. בן עיר ובן כרך: בן ירושלים הישן בליל י"ד בירושלים, אינו יכול להוציא ידי חובה 
את הדרים בערי הפרזות, ביום י"ד. וכן בן עיר פרוזה הישן בעירו, אינו יכול להוציא י"ח 

את הדרים בירושלים, ביום ט"ו – כיוון שהוא עצמו אינו חייב ביום זה במצוות פורים7.

משלוח מנות

ז. קיום המצווה: יש להדריך את המקבלים לתת את משלוח המנות בו ביום לחבריהם, 

1( לקו"ש חט"ז שם.
2( שיחות קודש תשל"ה ח"א עמ' 418.

3( שע"ת סי' תרפז סק"א בשם הנו"ב. וכ"פ למעשה התולדות אסתר על מנהגי מהרי"ל פורים, אות יג, ע"פ חכם צבי סי' קו.
4( רמ"א סי' תרצה ס"ד )לגבי משלוח מנות(, מג"א שם סקי"ג )לגבי מתנות לאביונים(, שו"ע סי' תרצה ס"א )לגבי סעודת פורים – אך 

זה אינו מצוי כ"כ במבצע פורים(.
5( ראה חכם צבי שם )הובא בקו"א לשוע"ר סי' רעא סק"א(, וכ"ש בנידו"ד שאין מדובר במצוה שבאה לידו, אלא בא הוא לזכות 

אחרים, וכן בלילה ישנה רק קריאת המגילה וביום ישנן מצוות נוספות.
6( מג"א סי' תרצ ס"ק טו. משנ"ב סי' תרצב סק"ט.

7( ראה פרמ"ג על פי הירושלמי שבן ירושלים יכול להוציא יד חובה ביום י"ד, אך באמת מדברי הראשונים והפוסקים מוכח כפר"ח 
שתלמוד דידן חולק על הירושלמי. למעשה בשעת הדחק גדולה ניתן לשקול לסמוך לקולא על הפרמ"ג, ובפרט שלדעת רש"י ריש מסכת 

מגילה אף מי שאינו מחוייב יכול להוציא את המחוייב.
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או אפילו להחליף את משלוחי המנות ביניהם8, איש לרעהו ואשה לרעותה, כדי לקיים 
את המצווה.

ח. מאכלים בחדר האוכל: ראוי לחלק מנות גם לחיילים, אסירים או חולים המקבלים 
ארוחות או אוכלים בחדר האוכל, ולא לסמוך מלכתחילה על כך שיחליפו ביניהם את 
אלו,  במאכלים  ישתמשו  לחלוקה,  המנות  נגמרו  אם  אמנם  להם9.  המוגשים  המאכלים 

ויצאו ידי חובה לפי חלק מהפוסקים10.

ט. אופן החלוקה: גברים היוצאים למבצע פורים, יחלקו משלוחי מנות רק לגברים 
ולא לנשים, וכן להיפך נשים תחלקנה רק לנשים ולא לגברים11.

י. כשרוצים לזכות אשה לתת משלוח מנות, ואין אשה במקום שתקבל את המשלוח, 
ישנן שתי אפשרויות לכך: א. אם יש גבר נשוי במקום – יכול הוא לקבל ממנה את המשלוח 
עבור אשתו12. ב. אם בעלה נמצא במקום – יכולה היא לצאת ידי חובה על ידי שבעלה 

ישלח עבורה, ואז יכול הוא לתת גם לאיש13.

מתנות לאביונים

יא. שווי המתנות: לצורך מבצע פורים ניתן להסתפק בנתינת שתי פרוטות, פרוטה 
אחת )כ־10 אגורות( לכל אביון14. 

יב. אופן הנתינה: כדאי להביא קופת צדקה, כדי להקל על האנשים לקיים את המצווה 
באופן מיידי, וכל שכן כשמדובר על אסירים שאסור להם להחזיק כסף, או בבית רפואה 

שאין מסתובבים שם עניים15.

סעודת פורים

יג. לכתחילה יש להתחיל את הסעודה זמן ניכר לפני השקיעה, כדי שיקיים את מצות 
המשתה והשמחה מבעוד יום, אך מי שלא הספיק, יזדרז לאכול כביצה או לפחות כזית 

לחם16, וכן יאכל בשר וישתה יין לפני השקיעה17.

8( ראה שיחות קודש תשל"ו ח"א עמ' 547.
9( ראה ט"ז אבהע"ז סי' כ"ח סקל"ד )שתמה על פסק הרמ"א בנוגע לאורח שקידש במנתו, ומסקנתו שמקודשת מספק(, ואין להקשות 
מדין "פת שעל השולחן" שבסי' שסו )כפי שהקשה בהלכות ומנהגי חב"ד עמ' 151 הערה 45(, דשם אין המסובים נותנים ממנה לאחרים, 

ודו"ק. ולהעיר מלשון כ"ק אד"ש בשיחות קודש שם.
10( ראה רמ"א אבהע"ז שם )בשם שלטי גיבורים(. וכן הובא למעשה בהליכות שלמה ח"ב פי"ט סט"ז )ע"פ כתבי תלמידים(.

11( ע"פ רמ"א סו"ס תרצה, וראה שו"ת שבות יעקב ח"א סימן מא שהביא טעם נוסף לדבר, וכ"כ בערוך השולחן סי"ח: "דלא נאה 
להיות קירוב דעת בין איש לאשה".

12( דבאופן זה אין קיימים טעמי האיסור הנ"ל )דבפשטות שייך קירוב דעת רק כשנותנים לאדם מתנה עבורו, ולא כשמעבירים איתו 
כשליח(. וכ"כ בשם הגריש"א )משנ"ב מהדורת דרשו שם הערה 59(.

13( ראה לשון המג"א שם סקי"ד: "בעלה משלח בשבילה לכמה בני אדם" )אך סיים שמ"מ יש להחמיר, ראה לעיל פרק ה סעיף ב(.
14( אג"ק שם )סענט לכל אביון(.

15( ראה שיחות קודש תשל"ו ח"א עמ' 547.
16( נסמן לעיל פרק ו.

17( ראה שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' שנא )על דברי הרמ"א דלעיל שרוב הסעודה תהיה ביום(: "במה שאכל בשר ושתה יין ביום 
יצא בזה עיקר שמחת פורים".



28

פרק ח

דיני שושן פורים

בירושלים

א. יום ט"ו באדר בירושלים הוא כיום הפורים בפרזות )וביום י"ד באדר יש לנהוג שם 
כפי הדינים של "שושן פורים" בפרזות(.

בערי הפרזות

ב. אין אומרים תחנון ביום ט"ו באדר )או אדר שני(1, ויש להוסיף בו במשתה ושמחה2. 
אסור להתענות ביום זה3.

ג. אין אומרים "ועל הניסים"4 ואין קוראים בתורה5. אם אמר בטעות "ועל הניסים" 
אינו חוזר6, כי גם שושן פורים הוא מימי הנס7.

ד. מותר לעשות את כל המלאכות ביום זה8, ומותר לערוך חתונה בליל שושן פורים 
בפרזות )לאחר צאת הכוכבים(9.

בערי הספיקות

ה. מצוות היום: קוראים את המגילה ללא ברכות לפניה ולאחריה10, נותנים מתנות 
לאביונים, עורכים סעודת פורים ונותנים משלוחי מנות, אך בפועל אין נוהגים להרבות 

בהם11.

ו. ועל הניסים: אין אומרים "ועל הניסים" בערי הספיקות ביום זה12. 

1( סידור אדה"ז )לפני למנצח(.
2( רמ"א סי' תרצה ס"ב )לשון הרמ"א שם הוא: "חייב במשתה ושמחה קצת, וכן נהגו", וראה שיחות קודש תשכ"ז ח"א עמ' 482, 

שמוטב להרבות בו בשמחה, כדי לקיים לפנים משורת הדין(.
3( שו"ע שם ס"ג. ראה שם לגבי הספד בשושן פורים, אך אנו לא נוהגים להספיד גם בשאר ימות השנה )ראה לקו"ש ח"ב עמ' 504(.

4( רמ"א סי' תרצג ס"ב.
5( ראה ב"י סי' תרצג בשם הארחות חיים )שאסור לקרוא בתורה כי אם ביום י"ד(, והקשה עליו שם רק לגבי "על הניסים", משמע 

שמסכים עמו בנוגע לקריאת התורה )כנה"ג שם הגהב"י(.
6( מג"א שם סק"א.

7( ע"פ משנ"ב שם סק"ו. וראה מהרי"ל )מנהגים( פורים ה"ז. 
8( שו"ע סי' תרצו ס"ב. ראה משנ"ב שם סק"ז, וכעי"ז בערוך השולחן שם ס"ה.

9( ראה במקורות שנסמנו לעיל סוף פרק ג )לגבי נישואין בפורים(.
10( שו"ע ומשנ"ב שם ס"ד.

11( ראה פירוט "המנהג הישן" במכתב הרב דבליצקי )מקראי קודש )הררי( נספח יג.
12( ראה משנ"ב סי' תרצג ס"ו, אך בכף החיים סי' תרפח סקכ"ג כתב שהאר"י ז"ל לא נהג כן.
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אומר  "שמונה־עשרה",  לאחר  כרגיל,  ערבית  תפילת  מתפללים  ערבית:  ז. תפילת 
שליח הציבור קדיש תתקבל, עלינו לשבח כרגיל, ואין אומרים "ואתה קדוש"13. לאחר 

סיום כל התפילה14 קוראים את המגילה בלי ברכות לפניה ולאחריה.

ח. תפילת שחרית: מתפללים תפילת שחרית כרגיל, אין קוראים בתורה את הקריאה 
של פורים15. לאחר סיום כל התפילה16, קוראים את המגילה בלי ברכות לפניה ולאחריה.

13( כף החיים שם סקכ"ה.
14( ראה מקראי קודש שם.

15( כף החיים שם.
16( ראה מקראי קודש שם.



ב"ה

"ע"פ מאמר רז"ל "עשר בשביל 
שתתעשר" - יכול וצריך להוסיף 
בנתינת צרכי החג )נוסף על המעשר 
והחומש( עוד לפני ההוספה בברכתו 

־של הקב"ה, וככל שירבה להוסיף בנ
תינת צרכי החג, תגדל יותר ברכתו 
של הקב"ה בעשירות מופלגה" 
)משיחות ש"פ ויקרא תנש"א(

הרוגע שלכם, השמחה שלהם!
  13 שנה של קיום המצוה בהידור לאביוני אנ"ש

  פיקוח רבני מלא על חלוקת הכספים
  חלוקת הכספים לאביונים בו-ביום

  חלוקה לאנ"ש בכל ארץ הקודש

 בתרומה של 200 ש"ח
משפחה תקבל מוצרי עוף 

בסכום כפול!

ממלאים 
לאביוני אנ"ש 

את המקרר 

בנוסף לחלוקת הכספים,
 חידוש השנה:



ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י
972-58-4601-770+         העברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 188, חשבון 441236  ע"ש התאחדות החסידים )לציין: מתנות לאביונים(

08-3011-526Hisachdus.co.il 
דף מאובטח:

האם אפשר להעביר לכם 
מתנות לאביונים לפני פורים?

על פי פסיקת הרבנים זה 
אפשרי, ואדרבה זה מאפשר 

להתכונן כיאות לחלוקת המתנות 
לאביונים ביום הפורים.

האם נשים נותנות  מתנות 
לאביונים?

אשה חייבת במתנות לאביונים 
ובעלה יכול לתת בשליחותה.

האם הכסף הולך רק לאביונים 
או לפעולות נוספות של 
"התאחדות החסידים"?

הכסף הולך במלואו לטובת 
האביונים בלבד.

מי הרבנים המלווים את 
קרן מתנות לאביונים של 

התאחדות החסידים?
כל הכספים הנכנסים והיוצאים 

עוברים פיקוח מדוקדק בהתאם 
לקריטריונים שנקבעו על 

ידי הגה"ח הרב שלמה זלמן 
לבקיבקר, והגה"ח הרב משה 

קורנוויץ.

האם האביונים בתרומה זו 
נכללים בגדר "עניי עירך"?

כספי התרומות מועברים 
ע"י רבני "מכון הלכה חב"ד" 

בכל אה"ק, כמו גם בהעברות 
בנקאיות לאביוני אנ"ש בהם אין 

נציגי חלוקה.

האם ניתן להעביר במזומן כסף 
לרבנים באיזור מגוריי?

חלק מרבני "מכון הלכה חב"ד" 
מכל רחבי אה"ק אישרו שניתן 

להעביר דרכם סכומים למתנות 
לאביונים.

איך מחולקים המתנות 
לאביונים?

1. בימים שלפני פורים נמסרים 
צ'קים לרבני מכון הלכה חב''ד 
ברחבי הארץ על מנת להעביר 

לאביוני אנ''ש בו ביום,
2. כספים שמתקבלים ביום 
הפורים במערכות השונות 

מועברים לחשבונות הבנק של 
האביונים.

3. חידוש מיוחד השנה - ניתנת 
לאביונים אפשרות לבחור 

במקום לקבל את הסכום, לקבל 
מוצרי עוף בסכום גבוה יותר 

באופן משמעותי.
הודות לתרומת מזון ייעודית

לפי נסיונכם האביונים  
מעדיפים מוצרי עוף או כסף?

הנתונים שיש בידינו הינם 
חלקיים בלבד כי השנה זו השנה 

הראשונה של מסלול זה.
ניתן לומר שכבר ראינו משפחות 
של אביונים שבחרו באפשרות זו.

משום שהיא מגדילה את היקף 
התמיכה באופן משמעותי

לכמה אביונים צריך לתת 
“מתנות לאביונים”?

כל אחד צריך לתת שני מתנות 
לשתי אביונים, מתנה אחת לכל 

אביון.

כמה שיעור מתנות לאביונים?
בשיעור המינימלי למתנות עניים 

כותב הרבי שיוצא ידי חובה 
בסענט )כפרוטה( לכל עני, סכום 
זה הינו רק למי שאין ידו משגת, 
אך השיעור לאדם שיכול - הוא 

שיעור של סעודה כ-10 ש"ח, 
אך יש לדעת שראוי להרבות 

בהוצאות עבור מתנות לאביונים 

יותר ממה שמוציאים על משלוחי 
מנות וסעודת פורים.

כמה צריך לתרום על מנת 
"למלא את המקרר" למשפחה 

אחת?
בתרומה של 200 ש"ח אנו 

משיגים עוד תרומה של 100 
ש"ח וכך נשלחת חבילה 

מכובדת  של מוצרי עוף בכשרות 
המהודרת "תפארת אנ"ש" 
שתמלא את  המקפיא של 

הנזקקים. 

האם ילדים צריכים לתת 
מתנות לאביונים?

ילדים מגיל חינוך, האבא מחויב 
לחנכם גם במצוות מתנות 

לאביונים ואביהם יכול לתת 
עבורם וכדאי שיאמר לילדים 

שנותן עבורם כדי לחנכם 
למצוות.

אם מישהו תורם דקה לפני 
השקיעה בפורים?

עד חצי שעה האחרונה כששייך 
עדיין להעביר בפועל - מעבירים 

את הסכום לעניים בו ביום. 
וכשאדם תורם ממש סמוך 

לשקיעה ויוצא ידי חובתו ע"י 
העניים שקיבלו כבר בו ביום 
מאותה קופה, התרומות שלו 
מועברות למחרת היום, אבל 
כאמור התורם יצא ידי חובת 

נתינה בו ביום.

האם מותר לתת מתנות 
לאביונים בפורים מכספי 

מעשרות?
את הסכום של סעודה לכל 

עני אין לתת מכספי מעשר, אך 
להוסיף אפשר גם מכספי מעשר.

הרבנים בחלוקת המתנות לאביוני אנ"ש

שו''ת מתנות לאביונים



ב"ה

  הלכה
 למעשה

פסח
רב המכר שמסדר  

לכם את הפסח
ליקוט מקיף והדרכה 

בשפה ברורה 
המאפשרת עריכת 

פסח חב"די למהדרין.

• תופסת מקום קטן 
בשולחן הסדר

• לא מתלכלכת
• עימוד חכם וחדשני, 
סוף קטע בסוף עמוד!

• בלעדי: הנחיות 
הלכתיות ומנהגי הרבי 

לאורך כל ההגדה

ההגדה 
העומדת 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התשובות לכל השאלות
בית! בכל  חובה 

הפצה  
• אתר חב"ד שופ

• חיש - הפצת המעיינות
• בחנויות ספרים המובחרות

מחיר מיוחד לכמויות
לשלוחים ומוסדות 02-3011770

 מחודשת מהדורה
מהודרתסלקטיבית כריכה לכה דפי למניציה, 


