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פרק א

תפילות פורים

מנחה ערב פורים

א. נוהגים לתת לפני פורים לצדקה בסכום מחצית, זכר למחצית השקל.

 זמן נתינת "מחצית השקל" לכתחילה הוא בתענית אסתר לפני תפילת מנחה, בין  ב.
כשהתענית בזמנה ביום י"ג, ובין כשהיא מוקדמת ליום י"א1.

 יש לתת שלושה מטבעות של חצי מהמטבע הקבוע באותו מקום2, כגון – בארץ  ג.
ישראל שלושה חצאי "שקלים חדשים"; בארצות הברית שלושה חצאי דולרים.

מכספם שלהם,  מחצית השקל  לתת  הילדים  את  גם  שיחנכו  נעים  ומה  טוב  ד. מה 
ובאופן שההורים עוזרים להם שיוכלו לתת זאת מתוך הרחבה ושישאר להם עוד מספיק 

כסף לצרכיהם כך שלא יחסר להם כלום3.

תפילות פורים

ה. ָאֵבל4 מתפלל לפני העמוד )שליח ציבור( גם בימי פורים ושושן פורים5.

ועל הניסים

ו. שכח לומר "ועל הניסים": אם נזכר קודם שאמר ה' בסיום הברכה, חוזר ואומר 
"ועל הניסים".

אם כבר אמר ה' בסיום הברכה )"ברוך אתה ה' הטוב שמך ולך נאה להודות"( - גם אם 
לא אמר עדיין את המלים "הטוב שמך ולך נאה להודות" - אינו חוזר6. במקרה זה, לאחר 
"יהיו לרצון" השני בסיום שמונה עשרה יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה 

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר וכו'"7.

ז. אין לדלג לכתחילה "ועל הניסים" כדי שיוכל לענות קדושה ומודים8.

על  להזכיר  עשרה  שמונה  לפני  בדיבור  להפסיק  אין  וערבית  שחרית  ח. בתפילות 

1( ספר המנהגים ע' 73. כה"ח סתרצ"ד סקכ"ה.
2( רמ"א סתרצ"ד ס"א.

3( שיחת כ"ד אדר א' תשנ"ב )שיחות קודש תשנ"ב ח"ב ע' 788(.
4( תוך אחד עשר חודש לפטירת אביו או אמו, שנוהגים להתפלל לפני העמוד את כל התפלות )מלבד בימים שמתפללים בהם מוסף(.

5( אגרות קודש ח"ח ע' רלו.
6( שו"ע סתרפ"ב ס"א.
7( ט"ז סתרפ"ב סק"ג.

8( שו"ת צ"צ או"ח סי' קיג. ספר המנהגים ע' 71.



5ויקתפת-ת ופול תוליפת

אמירת "ועל הניסים"9, ונהוג שהש"ץ או הגבאי מכה בידו על השולחן לסימן. ויש נוהגים 
שהש"ץ מגביה את קולו באמירת המילים "ועל הניסים" כדי להזכיר זאת לקהל10.

תפילת ערבית

במניינים  ולא  עם,  ברוב  בציבור  המגילה  את  ו(לקרוא  )להתפלל  להדר  ט. ראוי 
קטנים11.

"מודים"  אחרי  עשרה  שמונה  בתפילת  כרגיל.  ערבית  מתפללים  התפילה:   סדר  י.
מוסיפים "ועל הניסים", כנ"ל.

יא. לאחר תפילת שמונה עשרה אומר שליח הציבור קדיש שלם, וקוראים את המגילה 
)עם שלוש ברכות לפניה וברכת "הרב את ריבנו" לאחריה(. לאחר קריאת המגילה אומרים 
"ואתה קדוש". שליח הציבור אומר שוב קדיש שלם, אך מדלג על הפיסקא "תתקבל"12. 

ולאחר מכן "עלינו", קדיש יתום, אל תירא וכו', משניות וקדיש דרבנן כרגיל.

תפילת שחרית

יב. ראוי שלא להתאחר בתפילת שחרית, כדי להספיק לקיים כראוי את כל מצוות 
היום13, ובפרט בשנה זו שפורים חל בערב שבת.

יג. ראוי להדר )להתפלל ו(לקרוא את המגילה בציבור ברוב עם, ולא במניינים קטנים.

 סדר התפילה: מתפללים תפילת שחרית כרגיל עד שמונה עשרה. בשמונה עשרה  יד.
מוסיפים "ועל הניסים" לאחר "מודים". אחר חזרת הש"ץ אומרים חצי קדיש. אין אומרים 

תחנון ואין אומרים הלל14.

"ויבוא  בפרשת  אנשים  שלושה  ועולים  תורה,  ספר  מוציאים  התורה:   קריאת  טו.
עמלק". מי שלא שמע את פרשת זכור, יכוון לצאת בשמיעת קריאה זו ידי חובת מצות 

זכירת מעשה עמלק15.

זכר עמלק", קוראים פעמיים את המלה 'זכר' – פעם  טז. בפסוק "מחה אמחה את 
ראשונה 'ֶזֶכר', הז' בסגול, ולאחר מכן 'ֵזֶכר', הז' בצירה16.

)הקוראים בהברה ספרדית ואינם מחלקים בין צירה לסגול – אינם צריכים לכפול מלה 
זו, כמובן(.

9( ע"פ ספר המנהגים ע' 36.
10( כף החיים סרל"ו סקי"ז.

11( שו"ת משנה שכיר )מהדורה חדשה( או"ח סי' של־שלב. וראה כה"ח סתרפ"ז סקי"ב. לקו"ש חי"א ע' 323. ועוד.
12( אחרי "דאמירן בעלמא ואמרו אמן" – ממשיך "יהא שלמא רבא", כמו בקדיש יתום. כי אין אומרים פעמיים "תתקבל" באותה 

התפלה.
13( מג"א סתרצ"ג סק"ב. מחצית השקל שם.

14( שו"ע סתרצ"ג ס"ג.
15( מג"א סתרפ"ה.

16( ספר המנהגים ע' 31 וע' 72.
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 קריאת המגילה: לאחר קריאת התורה, הגבהה וגלילה, קוראים את מגילת אסתר  יז.
גם ביום מברך בעל הקורא שלוש  לפני שמכניסים את ספר התורה לארון הקודש17.   –
ברכות לפני הקריאה, כולל ברכת "שהחיינו"; ובסיום הקריאה ברכת "הרב את ריבנו", 

ו"שושנת יעקב".

יח. נוהגים שהאוחז את ספר התורה ממשיך לאחזו בידיו גם בשעת קריאת המגילה, 
ואינו מניחו על שלחן הקריאה וכדומה.

יט. יש להישאר עם התפילין של רש"י בעת קריאת המגילה18.

כ. לאחר קריאת המגילה, ממשיכים את התפילה כרגיל: אשרי )אין אומרים למנצח(. 
ובא לציון. קדיש שלם. מחזירים את ספר התורה להיכל.

כא. אחרי התפלה אמירת תהלים – פרק כ' ואח"כ שיעור התהלים כפי שנחלק לימי 
החודש – בציבור.

תפילת מנחה

כב. יש להתפלל מנחה בשעה מוקדמת, באופן שיספיק לערוך סעודת פורים כראוי 
מבעוד יום19.

17( כך נוהגים בבית הכנסת ובית המדרש של כ"ק אד"ש – 770.
18( ספר המנהגים ע' 74.

19( לוח כולל חב"ד. ספר המנהגים שם.
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פרק ב

הנהגות יום הפורים

אכילה

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

 שחרית: כמנהגנו בכל יום3, גם בפורים טועמים מיני מזונות לפני התפילה. ב.

אחרי תפלת שמונה עשרה אין לאכול עד לאחר קריאת המגילה4.

 המן טַאש: יש נוהגים לאכול בפורים "המן טַאשן" )"כיסני המן" – בצק משולש  ג.
עם מילוי(.

ד. ברכת ה"המן טאש" בדרך כלל היא מזונות, גם מחמת העיסה שנילושה ברוב שמן 
או מי פירות, וגם מחמת המילוי ממיני מתיקה5.

 זרעונים: יש נוהגים לאכול בפורים6 זרעונים7. ה.

 קרעפכין: נוהגים לאכול בפורים "קרעפכין" ]כיסי בצק ממולאים בבשר[8. ו.

ז. ברכת הקרעפכין תלויה במשקה בה נילושה העיסה ובאופן הכנתה: אם נילושה 
במי פירות )או ברוב מי פירות( ברכתה מזונות )מעיקר הדין9(. נילושה במים )או ברוב 
מים( ונאפתה, ברכתה המוציא10. אך אם בושלה במים או טוגנה בשמן עמוק – ברכתה 

מזונות11.

 תענית: אסור על כל אדם להתענות ביום י"ד וביום ט"ו אדר, בין לתושבי הפרזות  ח.
ובין לתושבי ירושלים12. ובשנה זו כשחל ט"ו אדר בשבת, אין מתענים בערים המוקפות 
גם ביום ראשון ט"ז אדר. וחתן וכלה המתגוררים בערי הספקות ישאלו רב האם עליהם 

להתענות באם חתונתם ביום ראשון ט"ז אדר.

1( רמ"א סתרצ"ה ס"א.
2( שו"ע שם.

3( ראה שלחן מנחם ח"א ע' קלח ואילך. וש"נ.
4( ראה כה"ח סתרצ"ב סקל"ה.

5( ע"פ סדר ברה"נ פ"ב ס"ז וס"ט.
6( רמ"א סתרצ"ה ס"ב. וראה ליקוטי מהרי"ח )ליל פורים(. ערוך השולחן סתרצ"ה ס"ט.

7( דהיינו מיני קטניות ובכללם אורז )ראה רש"י ומצודת ציון דניאל א, יב. אבן עזרא שם, טז(.
8( ראה ספר המנהגים ע' 58 הערה 11.

9( משא"כ לבעל נפש, ראה סדר ברה"נ שם ס"ט.
10( מאחר והמילוי אינו ממיני מתיקה, שם ס"ח.

11( שם סי"ב. וראה שם שאם טוגנה בשמן שאינו עמוק, ברכתה מזונות, אך לא יאכל כדי שביעה )היינו כמות ששבע ממנה, אף אם 
אינה שיעור קביעות סעודה – ראה קצות השלחן סמ"ח בבדה"ש סק"כ( אלא בתוך הסעודה.

12( שו"ע סתרצ"ו ס"ג.
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ברכת המזון

חוזר  הברכה,  בסיום  ה'  שם  שאמר  לפני  נזכר  אם  הניסים":  "ועל  לומר   שכח  ט.
ומתחיל "ועל הניסים", ולאחר "ועל הנסים" יאמר שוב "ועל הכל" וימשיך בברכתו13.

י. אם כבר אמר ה' בסיום הברכה )"ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון"( – גם אם לא 
אמר עדיין את המלים "על הארץ ועל המזון" – אינו חוזר14. במקרה זה, לפני "הרחמן הוא 
יזכנו" יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, 

בימי מרדכי ואסתר וכו'".

יא. בשבת פורים )בערים המוקפות( – אם אמר "ועל הניסים" ושכח לומר "רצה", 
כאשר חוזר ומברך אינו צריך לשוב ולומר "ועל הניסים"15.

שמחת וכבוד היום

יב. שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב16. החובה לקיום מצוה זו חלה במשך 
יום הפורים כולו – בכל רגע ורגע שבו17.

יג. נוהגים לנגן בפורים את הניגון "האפ קאזאק"18.

דולקות  נרות  בביתו  ימצא   – פורים  בליל  המגילה  קריאת  אחר  לביתו  יד. כשבא 
ושולחן ערוך ומטה מוצעת מפני כבוד היום. ויאכל וישתה בשמחה ובטוב לבב, וישמח 
ויודיע להם הנסים והנפלאות שעשה עמנו  וירחיק מהם כל ריב וכל מצה,  אנשי ביתו, 
השם יתברך בימים ההם בזמן הזה כי פדה ה' את יעקב אנשים ונשים וטף והשיב לאויבינו 

שבעתים אל חיקם, וראוי לנו להזכיר חסדי ה' תהלות כעל כל אשר גמלנו ה' ורב טוב19.

 בגדי שבת: מנהג כ"ק אד"ש ללבוש בגדי שבת בפורים, וכן נוהגים רבים. טו.

תחפושות והצגות

 תחפושות: נוהגים ללבוש מסכות )ותחפושות( בפורים20. מנהג זה נעשה בעיקר  טז.
ע"י קטנים21.

יז. יש המתירים ללבוש בפורים בגדי אשה לאיש ובגדי איש לאשה, אך אין לנהוג כך 
למעשה, כי רבו הפוסקים האוסרים ושוללים זאת לגמרי22. וכן אין להלביש בנים קטנים 

בבגדי בנות ולהיפך23.

13( שו"ע סתרפ"ב ס"א.
14( שו"ע שם.

15( ע"פ שו"ע אדה"ז סקפ"ח סי"ד.
16( תורה אור צח, א. ספר המנהגים ע' 74.

17( לקו"ש ח"ז ע' 20. וראה לקו"ש ח"ג ע' 916 הערה 14.
18( שיחת פורים תשל"ב.
19( סדר היום סדר פורים.

20( רמ"א סתרצ"ו ס"ח.
21( שיחת תענית אסתר תשמ"ט )התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 438(.

22( ט"ז יו"ד סקפ"ח סק"ד בשם הב"ח. באה"ג שם.
23( ע"פ שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"ה )שאין להאכילו איסור בידיים אף שאינו בר הבנה(.
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יח. יש לוודא שאין בתחפושות שעטנז24.

כמו כן לוודא שאין באחד מבגדי התחפושת ארבע פינות, המחייבות להטיל ציצית 
בבגד. אם ישנן ארבע פינות, ראוי לכתחילה לעגל את אחת מהן.

 הצגות: העורכים הצגות עם ילדים, אין לתת לילד להציג את התפקיד של "המן"  יט.
וכיוצא בזה25.

לא  נערות  שגם  וראוי  שערותיהם,  את  יצבעו  לא  ונערים  גברים  שיער:   צביעת  כ.
תצבענה את שערותיהן בפורים. 

שלושים יום לפני פסח

לפסח:  ההכנות  מתחילות   – הפסח  לפני  יום  שלושים   – אדר  י"ד  מיום  כא. החל 
בהלכות  זה  מיום  החל  לעסוק  יש  וכן  מצה27,  מאכילת  וההימנעות  מחמץ26  הזהירות 

הפסח28.

24( משנ"ב סתרצ"ו סקל"א.
25( לקו"ש חל"א ע' 279-280.
26( שו"ע אדה"ז סתל"ו סכ"ג.

27( אגרות קודש ח"ח ע' שיט. נט"ג הל' פסח ח"א פ"ב ס"י. וש"נ.
28( שו"ע אדה"ז סתכ"ט ס"א־ב.
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פרק ג

קריאת המגילה

ילדים

א. ילדים וילדות שהגיעו לחינוך1, חובה לחנכם לשמוע את קריאת המגילה2.

מנהג טוב ונכון להביא את הילדים לקריאה שבבית הכנסת3 כדי לחנכם במצות פרסום 
הנס ברבים, גם אם לא בטוח שיקשיבו לכל המגילה.

ב. כ"ק אד"ש עורר על החשיבות להביאם, והוסיף שאם ישנו חשש שיפריעו למהלך 
הקריאה, ידאגו להמתין לאחר אמירת "המן" שירעישו הקטנים כראוי, וכך יקל עליהם 

להיות בשקט בזמן הקריאה4.

זמן הקריאה

ג. קריאת הלילה: זמן קריאת המגילה בלילה הוא מצאת הכוכבים עד עלות השחר5.

זריזין מקדימין למצוות, וקוראים מיד בצאת הכוכבים6.

ד. קריאת היום: זמן קריאת המגילה ביום הוא מנץ החמה עד שקיעת החמה7.

אם  הדין  וכן  ברכות8.  ללא  יקראנה  המגילה,  את  קרא  ולא  השמשות  בין  ה. הגיע 
מתחיל בקריאה סמוך לשקיעה כך שיסיים בבין השמשות9.

דברים האסורים לפני הקריאה

עליו  שקשה  אדם  גם  המגילה10.  קריאת  לפני  לאכול  אין  פורים  בליל  ו. אכילה: 
התענית אין לו לאכול לפני קריאת המגילה, אך יכול להקל בשתיה או בטעימה11, דהיינו: 

פת או מזונות עד כביצה, ופירות וירקות אפילו יותר מכביצה.

לאחר  עד  ימתין  אם  חולי  לידי  לבוא  ועלול  לו,  מספיקה  אינה  שהטעימה  ז. אדם 

1( דהיינו מגיל שש או שבע בהתאם לחריפותם, כשמבינים את ענין קריאת המגילה )ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שדמ ס"ג(.
2( שו"ע סתרפ"ט ס"א.
3( שו"ע סתרפ"ט ס"ו.

4( שיחת מוצאי ש"פ ויקהל תשל"ח )שיחות קודש תשל"ח ח"א ע' 584-585(. ראה שם עוד.
5( שו"ע סתרפ"ז ס"א.

6( ערוך השולחן שם ס"ד.
7( שו"ע סתרפ"ז ס"א.

8( שם סק"ה.
9( ע"פ לשון המשנ"ב שם. ראה בספר "פורים וחודש אדר" )להר"צ כהן( פט"ו ס"ל.

10( רמ"א סתרצ"ב ס"ד.
11( מג"א שם סק"ז. משנ"ב שם סקי"ד. 
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אחר  המגילה  את  לקרוא  לו  שיזכיר  מאחר  יבקש  אך  כדרכו,  לאכול  יכול   – הקריאה 
אכילתו12.

רב  זמן  להמתין  הצריכה  אך אשה  המגילה.  קריאת  לפני  תאכלנה  לא  נשים  ח. גם 
לבעלה שיקרא עבורה את המגילה – יכולה לאכול13.

ט. גם מי שאינו מתענה, אסור לו לאכול מחצי שעה לפני צאת הכוכבים עד לאחר 
קריאת המגילה14.

י. שינה: אסור לישון חצי שעה לפני צאת הכוכבים, אפילו דעתו לישון רק מעט15. 
וכן לא יישן ביום לפני ששמע את המגילה16.

יא. לימוד: מותר ללמוד בתוך חצי שעה לפני צאת הכוכבים17, אך אם הגיע כבר זמן 
הקריאה, ישמע תחילה את הקריאה18.

העמקה  של  באופן  לא  אך  הקריאה,  לפני  מגילה  הלכות  ללמוד  שהתירו  יב. יש 
ופלפול19.

מקום הקריאה

יג. מצוה מן המובחר20 לקרוא את המגילה בבית הכנסת עם הציבור, משום פרסומי 
ניסא, וכל מה שיש קהל גדול יותר הוא יותר הידור, כי ברוב עם הדרת מלך21. לכן, כאשר 
מתפללים במספר מנינים )מפני שיש בבית הכנסת מספר אבלים, או מפני סיבה אחרת( – 

ראוי לקרוא את המגילה כולם יחד במנין המרכזי.

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

אפילו הוא קבוע, עליהם ללכת לבית הכנסת לקריאת המגילה22.

בעל הקורא

טו. ָאֵבל: ראוי שאבל23 לא יקרא את המגילה בציבור24.

אם אין אחר היודע לקרוא את המגילה בטעמיה בדקדוק הראוי – יקרא האבל, ויברך 
אדם אחר את הברכות, כי אין האבל מברך ברכת שהחיינו בציבור25.

12( משנ"ב סתרצ"ב סקט"ז.
13( ברית כהונה ח"א מערכת מ"ם אות יד. 

14( ע"פ מג"א סתרצ"ב סק"ז ומשנ"ב שם סקט"ו.
15( ע"פ ט"ז סתרצ"ב סק"ג. משנ"ב סרל"ה סקי"ז.

16( ע"פ משנ"ב סתרצ"ב סקט"ו ושעה"צ סקכ"ז.
17( מג"א שם סק"ז.

18( ע"פ תוספתא שבת פ"א, ד. סידור בית עובד קעג, ב.
19( ראה נט"ג פל"ג סקי"ב.

20( ראה מג"א סתר"צ סקכ"ה.
21( ערוך השולחן שם סכ"ה.

22( שעה"צ סתרפ"ז סק"י.
23( תוך שנים עשר חודש לפטירת הוריו, או בתוך שלושים לפטירת שאר קרובים שחייב להתאבל עליהם.

24( שכנה"ג יו"ד סשצ"א הגה"ט סק"א בהבנת דברי המהרי"ל סי' כב.
25( דרך החיים סי' קפט. משנ"ב סתרצ"ב סק"א.
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המגילה בעת הקריאה

טז. ראוי שגם לפני השומעים תהיה מגילה כשירה, כדי לקרוא ממנה בלחש )כדלקמן(.

יז. לפני אמירת הברכות26 פותחים את המגילה על מנת שתיראה כאיגרת27. למנהגנו 
כופלים אותה לשלושה חלקים, בין בעל הקורא ובין השומעים מתוך מגילה כשרה28.

יח. יש להיזהר שלא ייגע הקלף בקרקע, וראוי שגם לא יהיה תלוי באוויר, שזהו גנאי 
לכתבי הקודש29.

ברכות המגילה

יט. לפני הקריאה מברך בעל הקורא שלוש ברכות:

א( ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגילה.

זמן ]בי"ת  ב( ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם ּבִ
בחיריק[ הזה.

ג( ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהֱחינו וקימנו והגיענו ִלזמן ]למ"ד בחיריק[ הזה.

כ. בעל הקורא צריך לברך מעומד30, כשאר ברכות המצוות31.

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

כב. השומעים: ראוי שגם הציבור יעמדו בשעת אמירת הברכות32, אך בעת הצורך 
ניתן להקל בכך33.

כג. לאחר כל ברכה יענו אמן, אך לא יענו 'ברוך הוא וברוך שמו', כדי שלא יהיה 
הפסק בשמיעת הברכה34. העונה 'ברוך הוא וברוך שמו' לא יחזור ויברך35.

ידי חובתו, וקורא כדי להוציא אחרים,  כשבעל הקורא יצא  כד. בקריאה לאחרים: 
ראוי שאחד מהיוצאים ידי חובה יברך עבור כולם36.

אם אינם יודעים לברך, יברך בעל הקורא עבורם37.

26( כדי שלא יהיה הפסק בין הברכות לקריאה – פמ"ג הובא במשנ"ב סתר"צ סקנ"ו.
27( כדי להראות ולפרסם את הנס, שו"ע שם סי"ז.

28( ספר המנהגים ע' 73.
29( משנ"ב שם.

30( מג"א סתר"צ סק"א.
31( שו"ע אדה"ז ס"ח ס"ג. ולכן זהו גם כשקורא בביתו וגם כשאין עשרה – פמ"ג סתר"צ א"א סק"א.

32( מחצית השקל ריש סי' תרצ. 
33( ראה כף החיים שם סק"א בשם כמה פוסקים, שלא נהגו כך.

34( שו"ע אדה"ז סקכ"ד ס"ב.
35( קצוה"ש סכ"ב בבדה"ש סקי"א.

36( שעה"צ סתרצ"ב סקי"ד. קצשו"ע סקמ"א סט"ז.
37( ע"פ מג"א ושו"ע אדה"ז סי' תקפה שם.
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כה. נשים: גם בקריאת מגילה עבור נשים, עדיף שתברך אחת מהשומעות38, ויכולה 
לכתחילה לברך בקול ולהוציא את כולן ידי חובה.

הפסק בדיבור

כו. אין להפסיק בדיבור מתחילת הברכות על קריאת המגילה, עד לאחר ברכת "הרב 
את ריבנו" שבסיום קריאת המגילה.

כז. אם הפסיק בדיבור בין הברכות לבין תחילת הקריאה, חוזר ומברך "על מקרא 
מגילה"39, אך את ברכת "שהחיינו" ו"שעשה ניסים" לא יברך שוב. וראוי שישמע אותן 

מאדם אחר.

כגון  המגילה,  קריאת  באמצע  להפסיק  וצריכה  בבית,  עבורה  שקוראים  כח. אשה 
בשביל לטפל בתינוק – תשתדל מאד שלא לדבר, ויכולים להמתין לה עד שתחזור ותמשיך 
לשמוע40. גם אם דיברה, אך שמעה את כל המילים של המגילה – יצאה ידי חובה, ואינה 

צריכה לשמוע שוב41.

כט. דבר שבקדושה: שמע דבר שבקדושה באמצע קריאת המגילה – לא יענה42.

הקריאה

ל. יש נוהגים להעמיד שני אנשים בעת קריאת המגילה מימינו ומשמאלו של בעל 
הקורא43.

לא. עמידה: הקורא בציבור, יקרא את המגילה מעומד, מפני כבוד הציבור44.

ֶבת בעת הקריאה, והמהדרים עומדים45. לב. מן הדין השומעים רשאים ָלׁשֶ

בעת  גברים  של  מנין  כשאין  הדין  וכן  בישיבה46.  לקרוא  יכול  לעצמו  לג. הקורא 
הקריאה, או כשקורא לנשים, אפילו יותר מעשר נשים – רשאי הקורא לשבת; ולמעשה 

מהדרים לקרוא בעמידה, וגם ביחיד קוראים בעמידה47.

לד. כוונה: לכתחילה צריך השומע להתרכז בשמיעת המגילה, ולהבין את מילותיה. 
אם שקע בהרהורים אחרים ולא שם לבו לקריאת המגילה, נחלקו הפוסקים האם יצא ידי 

חובתו )ולכן עדיף שיקרא בלחש מילה במילה מתוך מגילה כשרה(.

38( שבח המועדים ע' 146 הערה 27.
39( משנ"ב סתרצ"ב סק"ט.

40( שו"ע סתר"צ ס"ה.
41( רמ"א שם. משנ"ב סתרצ"ב סק"ט.

42( ראה ציץ אליעזר חי"א סי' ג. הליכות שלמה הלכות תפילה פ"ו סי"ב. וראה נשמת כל חי שם.
43( בן איש חי שנה א תצוה הל' פורים ס"ד. ועוד.

44( שו"ע סתר"צ ס"א. ובשעת הדחק יכול להישען על הבימה – ביאור הלכה שם.
45( וכן הוא מנהג כ"ק אד"ש.

46( שו"ע שם. אמנם בעת אמירת הברכה – בכל מקרה יש לעמוד.
47( תניא רבתי עניין קריאת המגילה )ראה שבה"ל - פורים קצח( ספר מנהג טוב סי' יג.
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לה. 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 והטעמים, 

כי לכתחילה אין לשנות או להשמיט אפילו פרט אחד.

לו. במקרה שלא דייק לקרוא על פי הטעמים, אין זה מעכב.

ששינה  מילים  כגון:  המשמעות,  השתנתה  כך  ידי  על  אם  בניקוד,  דייק  לא  אם  אך 
קריאתן מלשון עבר ללשון הווה, וכן במלים שעל ידי שינוי ההטעמה במלעיל או מלרע 
משתנית המשמעות, וכיוצא בזה – לא יצא48. וחייב לחזור ולקרוא שוב כראוי את המלה 
שטעה בה. ואף אם המשיך וקרא כבר מלים או פסוקים נוספים, יחזור למלה שטעה בה 

ויקרא שוב משם והלאה, כיוון שנחשב כאילו דילג את אותה מלה שטעה בה49.

לז. כשחוזר וקורא ממקום שטעה ואילך, לא יברך על קריאתו, גם אם הסיח דעתו 
מהקריאה50 )בשונה ממי שחיסר מילה, כפי שיתבאר לקמן בסעיף מב(.

לח. מתוך הכתב: הקריאה כולה צריכה להיות מתוך הכתב51 ולא בעל פה, כלומר, לא 
יקרא מלה אלא בשעה שמביט בה )ולא יעביר עיניו אל המלה הבאה לפני שסיים להגות 

מלה זו(.

בעיקר יש להיזהר בכך בעת מעבר משורה לשורה ומעמוד לעמוד, ובפרט אצל אלו 
הרגילים בקריאתה. אך בדיעבד, אם קרא כמה מילים בעל פה, ואפילו קרא הרבה בעל 

פה, כל עוד קרא את רוב המגילה מן הכתב – יצא ידי חובה52.

לט. מי שיש לפניו מגילה כשרה נכון שיקרא בפיו בלחש עם בעל הקורא53, ובלבד 
שיודע להיזהר 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 הבעל־קורא, 

ואזי יוכל לקרוא נכון ולשמוע את כל הקריאה.

מ. השומע מתוך חומש, לא יקרא עם בעל הקורא, אלא אם לא שמע מלה )או מילים( 
מסויימת54.

מא. לפי סדר: על המגילה להיקרא לפי סדר הפסוקים והפרקים. ואפילו בדיעבד, אם 
קרא שלא לפי הסדר – לא יצא ידי חובה55.

אם חיסר מילה או חלק ממנה )אפילו אות אחת56( – גם אם  מב. חיסרון בקריאה: 
אין בכך שינוי משמעות – צריך לחזור )בין אם אוחז באמצע המגילה, ובין אם סיים את 

48( דעה הב' בשו"ע סתר"צ סי"ד, וכן עיקר – פר"ח וכה"ח שם.
49( משנ"ב שם סקנ"א.

50( ביאור הלכה שם ד"ה אין מדקדקין.
51( שו"ע שם ס"ג.

52( משנ"ב שם סק"ז. אף אם קרא עניין שלם, או את תחילת המגילה או סופה )ביאור הלכה שם ד"ה דוקא(, אך לגבי אחד מהציבור 
שלא שמע ורוצה לקרוא בעל פה י"א דשאני.

53( פמ"ג סתרפ"ט א"א סקי"א. קצשו"ע סקמ"א סי"ג.
54( קצשו"ע שם. וראה שו"ע ומשנ"ב שם ס"ד.

55( שם ס"ו.
56( ראה ביאור הלכה שם ד"ה אין מדקדקין.
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קריאת כל המגילה( ולקרוא את המלה שהחסיר57, ויקרא שוב משם והלאה. ואם לאחר 
שסיים לקרוא את המגילה והסיח דעתו ממנה, נזכר שדילג תיבה שלימה - יחזור ויקרא 

שוב את המגילה בברכה.

יותר מכדי נשימה, מפני שצריך  יפסיק בין פסוק לפסוק  לכתחילה לא  מג. ברצף: 
לקוראה כאיגרת – דהיינו ברצף58, אמנם בין פרק לפרק יפסיק מעט59.

מד. שמיעה: השומעים צריכים לשמוע כל מילה. מי שלא שמע אפילו מילה אחת 
לא יצא ידי חובה60. לכן, בכל פעם שלא שמע מילה או יותר ישלים זאת בזריזות )מתוך 
מגילה כשרה, ואם אין לו יקרא מתוך החומש61(, ואם בעל הקורא המשיך לקרוא, ימשיך 
גם הוא עד שיגיע למקום שאוחז בעל הקורא. וצריך להיזהר בדברים אלו, שיש הנכשלים 

בהם מחמת חסרון ידיעה.

ולקרוא  לחזור  צריך  השלימה,  ולא  הקריאה,  במהלך  מילה  שמע  שלא  מה. אדם 
זמן  שעבר  או  ממקומו,  יצא  ואם  כשירה(,  מגילה  )מתוך  ואילך  שמע  שלא  מהמילה 
מהשמיעה הראשונה והסיח את דעתו, יברך שוב )ברכת "על מקרא מגילה" בלבד(, על 

קריאת קטע ההשלמה.

מו. לא שמע את תחילת המגילה או את סופה או עניין שלם מהמגילה, לא יסמוך על 
השלמה מתוך החומש62.

מז. השומע את קריאת המגילה באמצעות רמקול, טלפון, רדיו או שידור וידאו, אינו 
יוצא ידי חובתו63.

מח. גם הקורא את המגילה לעצמו, צריך לקרוא בקול מעט, כדי שישמעו אזניו את 
המילים היוצאות מפיו64.

מט. פסוקי גאולה: נוהגים שהשומעים אומרים ארבעה פסוקי גאולה בקול רם, והם: 
"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 המגילה65.

וכן נוהגים גם כשקורא ליחיד.

57( משנ"ב שם סקמ"ח.
58( מג"א שם סקי"ז.

59( ערוך השולחן שם סכ"א.
60( מג"א סתר"צ סקט"ו. משנ"ב סתרצ"ב סק"ט.

61( פמ"ג שם. מסגרת השולחן סקמ"א סק"י.
62( שו"ת עמק התשובה ח"ג סי' סא.

63( ספר המנהגים ע' 73. לקו"ש ח"ט ע' 336. חכ"א ע' 496.
64( ראה משנ"ב סתרפ"ט סק"ה. שעה"צ שם סק"ז.

65( את הפסוקים "ומרדכי יצא" ו"ליהודים היתה אורה" )פרק ח פסוקים טו־טז( לא קוראים ברצף, אלא הציבור אומרים "ומרדכי יצא" 
והבעל־קורא אחריהם, ולאחר מכן אומרים הציבור "ליהודים היתה אורה" והבעל־קורא אחריהם.
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נ. נוסחאות בקריאה: בפסוק )ח, יא( "אשר נתן המלך וגו'" קוראים: "להרוג ּולאבד, 
פניהם, ואיש לא עמד ִלפניהם"66. ְולהרוג ּולאבד". בפסוק )ט, ב( קוראים: "ואיש לא עמד ִבּ

נא. שינויים בנגינה: יש הנוהגים67 לקרוא פסוקים אלו בניגון כמו של מגילת איכה:

בפרק ב פסוק ו: "עם יכניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל". בפרק ג 
פסוק טו: "והעיר שושן נבוכה". בפרק ד פסוק א: "ומרדכי ידע . . זעקה גדולה ומרה". 

בפרק ד פסוק ג: "שק ואפר יוצע לרבים". בפרק ד פסוק טז: "וכאשר אבדתי אבדתי".

נב. בעל הקורא מגביה את קולו באמירת המלים "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" 
)פרק ו פסוק א(, מפני ששם מתחיל עיקר הנס68.

נג. עשרת בני המן: השומעים אומרים בעצמם את עשרת בני המן, לפני בעל הקורא. 
לכתחילה יאמרו גם הם בנשימה אחת כמו בעל הקורא.

נד. בעל הקורא צריך לקרות את שמות עשרת בני המן ותיבת 'עשרת' בנשימה אחת, 
איש'  מאות  'חמש  מהמילים  יתחיל  ולכתחילה  כאחד69.  ונתלו  נהרגו  שכולם  להודיע 

באותה נשימה70. 

נה. בדיעבד אם הפסיק בנשימה אפילו באמצע שמות בני המן, יצא.

נו. יש נוהגים להכות ולהרעיש לאחר שקוראים הקהל את עשרת בני המן71.

מנענעים את המגילה באמירת המלים "האגרת הזאת" )ט, כו(,  נז. נענוע המגילה: 
ו"אגרת הפורים הזאת השנית" )ט, כט(72.

תפילת  לפני  המגילה  את  לשמוע  או  לקרוא  אין  הקבלה  פי  על  היום:  נח. קריאת 
שחרית, גם אם לא תהיה לו אחר כך אפשרות לשמוע בציבור73.

הכאת המן

נט. למנהגנו מכים בהזכרת 'המן', רק כאשר מוזכר עמו תואר כלשהו ]האגגי, הרע 
וכיוצא בזה[74.

המן  את  מכים  כאשר  הקטנים  הילדים  שגורמים  לבלבול  חשש  לא  אד"ש  ס. כ"ק 
בחוזק, מפני שהדבר נובע מהפשיטות והתמימות שלהם75, ונהנה בשעה שהיו מרעישים 

66( ספר המנהגים ע' 73.
67( כ"ה מנהג בעלי הקריאה בבית הכנסת ובית המדרש של כ"ק אד"ש – 770.

68( מהרי"ל הלכות פורים. מג"א סתר"צ סקי"ז.
69( שו"ע סתר"צ סט"ו.

70( רמ"א שם.
71( כף החיים שם סקצ"ו.

72( ספר המנהגים שם.
73( כף החיים סתרפ"ז סקח"י ע"פ שער הכוונות, ודלא כנה"ש, עיי"ש.

74( ספר המנהגים שם.
75( ראה שיחת מוצאי ש"פ ויקהל תשל"ח )שיחות קודש תשל"ח ח"א ע' 584-585(. שיחת ש"פ צו תשמ"א )שיחות קודש תשמ"א 

ח"ב ע' 735(.
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בהכאת המן, וכן עורר על כך שגם המבוגרים ירעישו ב"קול רעש גדול", ולא רק במדה 
המוכרחת כדי לקיים את המנהג76.

סא. כמובן, כל זה מדובר בהכאה בידים ורגלים, או באמצעות רעשן וכדומה, כמנהג 
ישראל מקדמת דנא. אסור בשום אופן להשתמש בחומרים מסוכנים למיניהם השונים או 

להקים רעש מוגזם העלול להזיק לשומעים.

סב. בעל הקורא ימתין מלקרוא כל זמן שעדיין מכים ומרעישים, וימשיך בקריאתו 
רק אחר שיעבור הרעש לגמרי, כדי שכולם ישמעו את הקריאה77.

לאחר הקריאה

סג. בעל הקורא מברך את ברכת "הרב את ריבנו", ומוציא את הציבור ידי חובתם.

סד. אין מברכים ברכת "הרב את ריבנו" אלא כשיש מנין.

סה. הקורא את המגילה, וכן השומעים, לא יפסיקו בדיבור בין סיום קריאת המגילה 
לבין ברכת "הרב את ריבנו"78. אם בעל הקורא דיבר – ראוי שלא יברך בעצמו, אלא ייתן 

לאדם שלא דיבר לברך, וישמע את הברכה ממנו79.

)כמו  המגילה  קריאת  שבסיום  ריבנו"  את  "הרב  לברכת  יעמדו  השומעים  סו. גם 
שעומדים לברכות שלפני קריאתה כנ"ל(80.

76( שיחת מוצאי ש"פ תצוה תשל"ט )שיחות קודש תשל"ט ח"ב ע' 241(.
77( קצשו"ע סקמ"א סי"ג. משנ"ב סתר"צ סק"ס.

78( משנ"ב סתרצ"ב סק"ט.
79( ראה שעה"צ שם סקי"ב.

80( ע"פ מחצית השקל סתר"צ סק"א. פמ"ג שם א"א סק"א.
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פרק ד

משלוח מנות
א. כל אדם מישראל, בין איש ובין אשה, מחוייבים לשלוח ביום הפורים לפחות שתי 

מנות מאכל )או משקה( לאדם אחד1.

ב. ראוי שהילדים יתנו בעצמם משלוח מנות לחבריהם, ולא יסתפקו במשלוח ששולח 
אבי המשפחה2.

יש  ועד לשקיעתה4. לכתחילה  ביום3 הפורים, החל מנץ החמה  הוא  ג. זמן המצוה 
לקיים את מצות משלוח מנות לאחר קריאת המגילה.

ד. יש מחמירים לשלוח על ידי שליח דוקא5. אך אין צריך להקפיד שהשליח יהיה 
גדול דוקא, ואדרבה, מנהג ישראל לשלוח על ידי הקטנים6.

ה. איש שולח לחברו ואשה לחברתה, אך לא ישלח איש לאשה או אשה לאיש7.

גם אם כבר קיים מצות משלוח מנות ורוצה לשלוח משלוחים נוספים לאנשים נוספים 
– אין לשלוח איש לאשה ולא אשה לאיש.

 נוהגים לא לשלוח לָאֵבל – בתוך השלושים – משלוח מנות8 כלל, גם לא מאכלים  ו.
פשוטים9.

ז. נוהגים שלא לשלוח משלוח מנות לאבל אחרי פטירת אביו ואמו, כל שנים עשר 
חודש10.

לאכילה  המוכנים  סגור(,  בקבוק  )עדיף  משקה  או  מאכל  של  מנות  לשלוח  ח. יש 
מיידית ללא הכנה נוספת11, כגון פת, עוגה, יין, בקבוק משקה, תבשיל, ממתקים וכדומה.

ט. יש לתת שני סוגים שונים של מאכל – אף אם ברכתם שווה12 – או שני סוגים שונים 
של משקה, או מאכל ומשקה. 

1( שו"ע סתרצ"ה ס"ד.
2( ראה אגרות קודש ח"כ ע' קעו.

3( רמ"א סתרצ"ה ס"ד.
4( ראה משנ"ב סי' תרפז סק"ה.

5( בכמה מקומות הביא כ"ק אד"ש חומרה זו )ראה לקו"ש חל"ג ע' 118 הערה 39. שיחת ש"פ עקב תשמ"ג )התוועדויות תשמ"ג ח"ד 
ע' 1909((, ועל כן ראוי להחמיר בזה במשלוח אחד עכ"פ.

6( סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 302 הערה 115.
7( רמ"א סתרצ"ה ס"ד.

8( רמ"א שם ס"ו. מג"א שם.
9( משנ"ב שם סקי"ט.

10( רמ"א סתרצ"ו ס"ו )אבל ראה משנ"ב שם סקכ"א(.
11( מג"א סתרצ"ה סקי"א.

12( בשו"ע סתרצ"ה ס"ד: "שתי מנות בשר".
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פרק ה

מתנות לאביונים
א. כל אדם מישראל, בין איש ובין אשה1, מחוייבים לתת לפחות שתי מתנות לשני 

אביונים, מתנה אחת לכל אביון2.

אבי  שנותן  במה  יסתפקו  ולא  לאביונים,  מתנות  בעצמם  יתנו  שהילדים  ב. ראוי 
המשפחה3.

מנות  ובשלוח  בסעודתו  מלהרבות  לאביונים  במתנות  להרבות  לאדם  ג. מוטב 
לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, 

שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה4.

ד. זמן המצוה הוא ביום הפורים, החל מנץ החמה ועד לשקיעתה. לכתחילה יש לקיים 
את מצות מתנות לאביונים לאחר קריאת המגילה.

 לכתחילה כל מתנה צריכה להיות כשווי של סעודה באותו זמן5. אמנם מי שדחוק  ה.
בכסף, יכול להסתפק בנתינת פרוטה לכל אביון6. 

ו. אין לתת מתנות לאביונים מכספי מעשר כספים. אמנם הרוצה לתת בהרחבה ליותר 
משני עניים, יכול להוסיף זאת מכספי מעשר7.

1( רמ"א סתרצ"ה ס"ד.

2( שו"ע סתרצ"ד ס"א.
3( ראה אג"ק ח"כ עמ' קעו.

4( רמב"ם הל' מגילה פ"ב הי"ז. וראה לקו"ש חט"ז ע' 367 ואילך.
5( שע"ת שם סק"א. כף החיים שם סק"ז.

6( כי י"א שזהו השיעור לכתחילה. וראה גם לקו"ש ח"ב ע' 537.
7( מג"א סתרצ"ד סק"א.
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פרק ו

סעודת פורים
כדי  לפני השקיעה,  ניכר  זמן  יש להתחיל את הסעודה  לכתחילה   זמן הסעודה:  א.
ומנהגנו להמשיך את הסעודה בליל  יום1,  שיקיים את מצות המשתה והשמחה מבעוד 

ט"ו, באופן שזמן חשוב מהסעודה יהיה בלילה2.

וראה בפרק הבא כיצד נוהגים כאשר פורים חל בערב שבת קודש.

ב. אצל רבותינו נשיאינו עיקר ההתוועדות היתה נערכת בליל ט"ו )הלילה שבין י"ד 
לט"ו(3.

או  כביצה  לאכול  יזדרז  מוקדמת,  בשעה  הסעודה  את  להתחיל  הספיק  שלא  ג. מי 
לפחות כזית לחם4, וכן יאכל בשר וישתה יין לפני השקיעה5.

 מאכלי הסעודה: מצוה להרבות בסעודת פורים6, ויערוך סעודה נאה ככל יכולתו7,  ד.
באופן שלא יחסר לסועדים שום דבר8.

ה. נוהגים לאכול פת בסעודת פורים9. ראוי לאכול שיעור של כביצה10 )54 סמ"ק( או 
לפחות כזית )27 סמ"ק(.

ו. נוהגים לאכול בשר בסעודת פורים.

 שתיית יין: חייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי11. ז.

החובה היא לשתות יין יותר מרגילותו12, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון 
לבו לשמים13.

ח. שמחת פורים אינה דוחה ח"ו אף מצוה )ועאכו"כ – איסור לשון הרע(14. לכן, אדם 

1( שיחת פורים תשמ"ה )התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' 1421(. 
2( שיחת פורים תשי"ט )תורת מנחם חכ"ה ע' 138(.

3( שיחת פורים תשי"ט שם.
4( ראה יוקח נא סתרצ"ה ס"ז שאם לא אכל כזית פת מבעוד יום, לא יצא ידי חובתו )להפוסקים המחייבים אכילת פת בסעודת פורים(.

5( ראה שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' שנא.
6( טור ורמ"א ריש סי' תרצה.

7( רמב"ם הל' מגילה פ"ב הט"ו.
8( מאירי מגילה ז, ב.

9( שיחת פורים תשמ"ח. אבל אינו חובה – אגרות קודש ח"ה ע' רנו הערה 5.
10( שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שמ.

11( שו"ע סתרצ"ה ס"ב.
12( ראה רמ"א שם. מג"א שם סק"ג. וראה שיחת פורים תשמ"ט )התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 454(.

13( רמ"א שם.
14( שיחת תענית אסתר תשד"מ )התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 1180(.
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שיודע בעצמו שעל ידי שתייתו יבוא ח"ו לזלזל באיזו מצוה, תפילה, או ברכה, או שיבוא 
ח"ו למצב של קלות ראש, מוטב לו שלא ישתכר15.

לא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה 
לאהבת השם יתברך והודאה על הניסים שעשה לנו16.

גם  תקפן  בכל  חלות  משקה  שתיית  בענין  הידועות  ההגבלות  המשקה:  ט. גזירת 
בפורים17. אלו שמתחת גיל ארבעים לא ישתו יותר מרביעית משקה או יין, ויקיימו את 
"יין"( באופן של למעלה ממדידה  )הנקראת  פנימיות התורה  בלימוד  ידע"  דלא  ה"עד 

והגבלה18.

15( ביאור הלכה שם ד"ה עד דלא ידע.
16( מאירי מגילה ז, ב.

17( שיחת י"ב תמוז תשכ"ה )תורת מנחם חמ"ד ע' 100(. היכל מנחם ח"ג ע' רנח. ועוד. 
18( ראה שיחת ש"פ צו תש"ל )תורת מנחם חנ"ט ע' 433(.
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פרק ז

 פורים שחל ביום שישי 
– פורים משולש

והמנהגים הנוהגים בקביעות המיוחדת של  א. יש ללמוד לפני פורים את ההלכות 
השנה, ובפרט בערים המוקפות חומה1.

ב. יום התענית הוא בי"ג באדר )או אדר שני(.

 תספורת: לכתחילה אין להסתפר בפורים שחל בערב שבת2, אך במקום הצורך ניתן  ג.
להקל לכבוד השבת3, ואין בזה חילוק אם מסתפר בעצמו או על ידי אחרים.

 גזיזת ציפורניים: נכון לדאוג שלא יזדקק לגזור את ציפורניו בפורים שחל בערב  ד.
שבת, אך אם שכח לגוזזם לא ייכנס מנוול לשבת, אלא יגזזם4.

בערי הפרזות

 סעודת פורים: לכתחילה יש להתחיל את הסעודה בבוקר, מפני כבוד השבת5. ויש  ה.
להיזהר שלא לשכוח להתפלל תפלת מנחה.

וישתדל  המוקדמות,  הצהרים  בשעות  פורים  סעודת  יאכל  בבוקר  הספיק  לא  אם 
כדי  לפני השקיעה(,  זמניות  )כלומר, שלוש שעות  שעה עשירית  לפני תחילת  להתחיל 
שיוכל לאכול סעודת שבת לתיאבון6. אם גם את זה לא הספיק, יאכל לאחר מכן. אך ראוי 
שיסיים את סעודתו לפני השקיעה, כדי שיוכל לנהוג על פי הסדר הרגיל: ברכת המזון, 

תפילת ערבית, קידוש וסעודת שבת.

ו. האוכל סעודת פורים לאחר חצות, ראוי שיתפלל מנחה לפני כן7.

 תפילת מנחה: לפני תפילת מנחה אומרים "הודו" ו"פתח אליהו" כבכל ערב שבת. ז.

 פורס מפה ומקדש: אם המשיך את סעודת פורים עד שהגיע זמן השקיעה, אסור  ח.
לו להמשיך לאכול כיון שחלה עליו חובת קידוש8. במצב זה ישנה אפשרות לפרוס מפה 
על הפת, ולערוך קידוש באמצע הסעודה9, אך כיון שהנהגה זו עלולה לגרום לבלבול, 

1( שיחת ש"פ משפטים תשמ"א )שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 351-353(.
2( דהדיעות האוסרות אסרו אף כשפורים חל בערב שבת )ראה בן איש חי שנה א פרשת תצוה הלכות פורים סכ"ב, ועוד(.

3( בית דוד סי' תצז.
4( דברי מלכיאל ח"ה סי' רלז )דחשיב צורך מצוה(. אך בבן איש חי שם מחמיר בזה.

5( רמ"א סתרצ"ה ס"ב. וראה שיחת ש"פ תצוה, שושן פורים תשל"ז )שיחות קודש תשל"ז ח"א ע' 519(.
6( שו"ע אדה"ז סרמ"ט ס"ז.

7( שו"ע סרל"ב ס"ב.
8( שו"ע אדה"ז סרע"א ס"ט.

9( שם סעיפים ט־יב.
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ראוי שמי שאינו בקי בפרטי ההלכות לא ינהג כן10, אלא יברך ברכת המזון, ילך ממקומו11 
להתפלל ערבית ויחזור לאחר מכן לקדש ולקיים את סעודת ליל שבת. 

ט. במדת האפשר ראוי לכתחילה להמתין משך זמן ניכר בין ברכת המזון לסעודת 
ליל שבת, כדי שיעבור שיעור עיכול )דהיינו שיהיה רעב מעט(12, ואז בוודאי לא תיחשב 

ברכת המזון כברכה שאינה צריכה.

 קבלת שבת: מתפללים "קבלת שבת" כרגיל )"לכו נרננה" ואילך, "ברינה ובצהלה"(. י.

 תפילות השבת: מתפללים את תפילות השבת כרגיל. אין אומרים "אב הרחמים"  יא.
ו"צדקתך".

את  להמשיך  שהמנהג  אד"ש  כ"ק  אמר  זו  בקביעות  בשבת:  ומשתה   שמחה  יב.
ה"משתה ושמחה" גם בשבת, כמו פורים ממש13.

 יום ראשון ט"ז אדר: ביום זה אומרים תחנון. יג.

יצטרפו לשמחה שיש  בעולם  בכל מקום  כ"ק אד"ש שיהודים  עורר  בשנת תשמ"א 
ישראל,  באהבת  הוספה  תורה,  מדברי  בדברי שמחה, החל  ויוסיפו  זה  ביום  בירושלים 
ועריכת כינוסים לחיזוק היהדות. כמו כן, אם מתאים הדבר או נצרך – אף ישלחו משלוחי 

מנות, ויתנו מתנות לאביונים14.

בירושלים

 פורים משולש: כיון שיום ט"ו חל בשבת, אי אפשר לקרוא את המגילה ביום זה  יד.
בירושלים )מחשש טלטולה ברשות הרבים(, וכן אין מקיימים את "סעודת פורים" בשבת, 
ומתנות  המגילה  קריאת  א.  ימים15:  לשלושה  פורים  ומנהגי  מצוות  את  מחלקים  ולכן 
ומשלוח  פורים  ג. סעודת  וקריאת התורה בשבת.  הניסים  ועל  ב.  ביום ששי.  לאביונים 

מנות ביום ראשון.

לכן, בקביעות זו נקראים ימים אלה "פורים משולש".

 בגדי שבת: לובשים בגדי שבת גם ביום שישי וביום ראשון16. טו.

 מחצית השקל: בקביעות זו, גם בירושלים נותנים את "מחצית השקל" בתענית  טז.
אסתר, כבערי הפרזות.

 קריאת המגילה: מקדימים את קריאת המגילה ליום שישי י"ד באדר, שהוא זמן  יז.
הקריאה של שאר הערים.

10( שיחת יום שמחת תורה תשד"מ )התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 323(. וראה שו"ע אדה"ז שם סוף סי"א.
11( ע"פ שו"ע אדה"ז סרצ"א ס"ג.

12( ע"פ סדר ברה"נ פ"ה ס"ט.
13( שיחת ש"פ תצוה, שושן פורים תשל"ז )שיחות קודש תשל"ז ח"א ע' 508(.

14( לקו"ש חכ"א ע' 490. ליתר הרחבה ראה 'התמים' )מוסף בית משיח( גליון ו', אדר ה'תשס"א, ע' 12 ובהנסמן שם.
15( שו"ע סתרפ"ח ס"ו.

16( סדר הפורים המשולש )לגרי"ח זוננפלד( ס"ב וס"ו.
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יח. בקביעות זאת יש להקפיד לקרוא את המגילה בנוכחות עשרה אנשים, ואם אינו 
מוצא עשרה יקרא בלא ברכה17.

 מתנות לאביונים: מצוה זו קשורה עם קריאת המגילה, ולכן מקדימים גם אותה  יט.
ליום שישי. אמנם ראוי לקיימה גם ביום ראשון, כיון שאוכלים אז סעודת פורים18.

 סעודת פורים ומשלוח מנות: אין עושים סעודת פורים בשבת, אלא דוחים אותה  כ.
ליום ראשון, וכן את מצות משלוח מנות מקיימים ביום ראשון19.

וכן  יין  ובשתיית  ומרבים קצת בסעודה  ידי כל הדיעות,  כא. יש המחמירים לצאת 
שולחים משלוח מנות גם ביום שישי, ובשבת ג"כ מוסיפים סעודה לכבוד פורים, ושולחים 
משלוח מנות אחד, ואת עיקר סעודת פורים ומשלוח מנות עושים ביום ראשון, כדעת רוב 

הפוסקים20.

ולא  רק בשבת,  ובברכת המזון  הניסים" בתפילה  "ועל  מוסיפים  הניסים:   ועל  כב.
ביום שישי. אם אמר "ועל הניסים" ביום שישי, אינו חוזר21.

שבסוף  ב"הרחמן"  לאומרו  נכון  אך  הניסים".  "ועל  אומרים  אין  ראשון  כג. ביום 
ברכת המזון22.

 קבלת שבת: מתחילים מ"לכו נרננה" כרגיל, וב"לכה דודי" אומרים "בשמחה  כד.
ובצהלה"23.

כה. תפילות השבת: מתפללים את תפילות השבת כרגיל, ומוסיפים "ועל הניסים" 
כנ"ל. אין אומרים "אב הרחמים" ו"צדקתך".

 קריאת התורה: מוציאים בשחרית שני ספרי תורה, בראשון קוראים שבעה קרואים  כו.
את פרשת השבוע, ובשני קוראים למפטיר את הקריאה של פורים – "ויבוא עמלק".

 הפטרה: קוראים שוב את הפטרת פרשת "זכור" – "פקדתי"24. כז.

ביום  לקיימו  יש  פורים,  שמחת  עם  קשור  זה  שמנהג  כיון  התחפושות:   מנהג  כח.
ראשון )שבו מקיימים את מצות "משתה ושמחה"(.

17( ע"פ פר"ח סתר"צ סקי"ח. כף החיים שם ס"ק קיח. משנ"ב שם סקס"א.
ויש שנהגו לקרוא בברכה גם ביחיד.

18( לקו"ש חכ"א שם בהערה ד"ה ווען פורים.
19( כן דעת רוב הפוסקים, נסמנו בספר פורים משולש )דבליצקי( פ"ב הערה ס.

20( לוח כולל חב"ד. וראה שיחת ש"פ צו תשי"ד.
21( משנ"ב סתרפ"ח סקי"ז.
22( כף החיים שם סקמ"ח.

23( ראה תורת מנחם ח"ו ע' 38 הערה 7 שכ"ק אד"ש הורה לומר "בשמחה ובצהלה" בי"ב תמוז שחל בשבת; ולפי זה יש מקום לומר 
במכ"ש שבפורים יש לנהוג כן. וראה שיחת ש"פ צו תשי"ד בתחילתה שעצם חובת השמחה היא בשבת.

24( משנ"ב סתרפ"ח סקט"ז.
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סדר הימים למעשה:

נותנים  לובשים בגדי שבת. קוראים את המגילה בברכה.   יום שישי י"ד אדר:  כט.
מתנות לאביונים. אין אומרים תחנון. אין אומרים "ועל הניסים". אין קוראים בתורה.

יש מהדרים להרבות בסעודה ביום זה, ולשלוח משלוח מנות.

 שבת קודש ט"ו אדר: מוסיפים בתפילה ובברכת המזון "ועל הניסים". מוציאים  ל.
שני ספרי תורה, קוראים בספר השני "ויבוא עמלק" ומפטירים את הפטרת פרשת "זכור" 

– "פקדתי". אין אומרים "אב הרחמים" ו"צדקתך".

יש מהדרים להוסיף במאכלים ביום זה, ולשלוח משלוח מנות לאדם אחד.

אומרים  אין  תחנון.  אומרים  אין  שבת.  בגדי  לובשים  אדר:  ט"ז  ראשון   יום  לא.
"ועל הניסים". אין קוראים בתורה. עיקר סעודת פורים )כולל החיוב "לבסומי"(, מנהג 

התחפושות, ומצות משלוח מנות הם ביום זה. ראוי לתת מתנות לאביונים גם ביום זה.

בערי הספיקות

קריאת  על  ומברכים  י"ד,  ביום  היום  כל מצוות  לב. בערי הספיקות25 מקיימים את 
ביום  מנות  ומשלוח  פורים  סעודת  מצוות  את  לקיים שוב  יוסיפו  זו  בקביעות  המגילה. 
ראשון, וראוי גם שיתנו שוב מתנות לאביונים. אך בשבת אין מוסיפים "ועל הניסים" ואין 

קוראים בתורה את הקריאה של פורים.

ביום ראשון – ט"ז אדר – אין אומרים תחנון.

25( טבריה, חברון, צפת, חיפה, עכו ויפו.



דיני ומנהגי פורים החל בערב 
שבת, ודיני פורים המשולש

יום חמישי י"ג אדר  -  דיני ומנהגי תענית אסתר

דיני 
התענית

חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה, וכן מי שאינו חש בטוב ישאל רב מורה הוראה 	 
האם לצום. בעלי ברית פטורים מלהתענות תענית אסתר, אך שאר הנוכחים 

חייבים.
אין שוטפים הפה.	 

שחרית

בתפילת לחש אין אומרים "עננו". שליח הציבור בחזרת הש"ץ אומר "עננו" בין 	 
ברכת 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. אמירת 'סליחות' בסדר התפילה, אחרי "כי אין 

עוזר". אבינו מלכנו הארוך, "ואנחנו לא נדע",  חצי קדיש, "א-ל ארך אפים", קריאת 
התורה "ויחל משה".

זכר 
למחצית 

השקל

לפני תפילת מנחה נותנים שלושה מטבעות של חצי מהמטבע שמשתמשים בו 	 
באותו מקום.

נהגו לתת עבור כל בני הבית, ויש הנוהגים לתת גם בעד עוברים שבמעי אמן. טוב 	 
שיחנכו גם את הילדים לתת מחצית השקל מכספם שלהם. 

מנחה

ביום התענית נותנים "אגרא דתעניתא" לצדקה, שהוא עלות הסעודות שהיו 	 
אמורים לאכול היום.

וידבר וקטורת, אנא בכוח, אשרי, חצי קדיש. הוצאת ספר תורה וקריאת 'ויחל 	 
משה', עולים שלושה אנשים, והשלישי הוא המפטיר 'דרשו ה''. אחרי 3 ברכות 

ההפטרה לפני תפילת שמו"ע מחזירים את ספר התורה לארון הקודש, 'יהללו', חצי 
קדיש, תפילת לחש, ואומרים 'עננו' בשומע תפילה, שליח הציבור בחזרת הש"ץ 
אומר "עננו" בין ברכת 'גואל ישראל' ל'רפאנו', ולפני 'שים שלום' יאמר "אלקינו 

ואלקי אבותינו . . יברכך". אין אומרים תחנון, ולא "אבינו מלכנו".
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.

צאת הצום
ירושלים: 6:01; ת"א: 6:03; חיפה: 6:02; באר שבע: 6:04	 
יש ללמוד לפני פורים את ההלכות והמנהגים הנוהגים בקביעות המיוחדת של 	 

השנה, ובפרט בערים המוקפות חומה.

ליל שישי אור לי"ד באדר

בערים הפרוזות ובערי הספקות

לובשים בגדי שבת.	 
נוהגים – ובעיקר הקטנים – ללבוש פרצופים )=מסיכות( לפורים.	 

ערבית

בתפלת שמונה עשרה אומרים "ועל הניסים".	 
אחר שמונה עשרה - קדיש 'תתקבל'.	 
קריאת המגילה.	 
אחרי קריאת המגילה אומרים "ואתה קדוש", הש"ץ אומר 'קדיש שלם' )בלי 	 

'תתקבל'(, "עלינו" וקדישים.
גם בלילה מרבים קצת בשמחה ובסעודה. בברכת המזון אומרים "ועל הניסים".	 



בירושלים תובב"א

לובשים בגדי שבת.	 

ערבית

בתפלות אין אומרים "ועל הניסים" )ואם אמר אינו חוזר(.	 
אחר שמונה עשרה – קדיש 'תתקבל'.	 
קריאת המגילה בברכותיה.	 
אחרי קריאת המגילה אומרים "ואתה קדוש", הש"ץ אומר 'קדיש שלם' )בלי 	 

'תתקבל'(, "עלינו" וקדישים.
בברכת המזון אין אומרים "ועל הניסים", ואם אמר אינו חוזר.	 

יום שישי י"ד אדר

בערים הפרוזות ובערי הספקות

שחרית

אין אומרים תחנון. בשמונה עשרה – "ועל הניסים". חצי קדיש, קריאת התורה – 	 
"ויבא עמלק" )כופלים את המילה "זכר", כשבפעם הראשונה מבטאים את האות ז' 

בסגול, ובפעם השניה בצירה(.
מי שלא שמע קריאת פרשת זכור יכוון לקיים מצות זכירת מעשה עמלק בקריאת 	 

התורה "ויבא עמלק".
מי שלא נתן מחצית השקל יתן לפני קריאת המגילה. קריאת המגילה עם תפילין 	 

)דרש"י(.
גם ביום מברכים "שהחיינו", ומכוונים בברכת שהחיינו גם על שאר מצוות היום.	 
לאחר קריאת המגילה: אשרי, ובא לציון, קדיש תתקבל, יהללו, וממשיכים התפלה 	 

כרגיל בימים שא"א בהם תחנון.

עשיית 
מלאכה

אין עושים מלאכה בפורים, העושה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. בעלי 	 
עסק – ישאלו רב.

מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה ושמחה.	 מצוות היום

תפלת 
מנחה

ניתן להתפלל מנחה החל מ-12:24 )באזור המרכז(.	 
סדר תפלת מנחה: הודו, פתח אליהו, ידיד נפש, וידבר וקטורת, אנא בכוח, אשרי, 	 

שמו"ע עם "ועל הניסים", עלינו לשבח.

סעודת 
פורים

לכתחילה יש לקיים את הסעודה בבוקר, ולפחות להתחילה לפני חצות היום )11:54 	 
באזור המרכז(. ואם לא הספיק בבוקר ישתדל להתחילה לפני "השעה העשירית" 

)2:30 לערך(, וראוי שיסיים את סעודתו לפני השקיעה. האוכל סעודת פורים 
לאחר חצות, ראוי שיתפלל מנחה לפני כן.  

הממשיך את סעודתו עד השקיעה יפסיק לאכול בשקיעה, )ויכול לפרוס מפה על 	 
הפת, לקדש ולהמשיך בסעודה, אך כיון שהנהגה זו עלולה לגרום לבלבול, ראוי 

שמי שאינו בקי בפרטי ההלכות לא ינהג כן, אלא( יברך ברכת-המזון, ילך ממקומו 
להתפלל ערבית ויחזור לאחר מכן לקדש ולקיים את סעודת ליל-שבת. במדת 

האפשר ראוי לכתחילה להמתין בין ברכת-המזון לסעודת ליל שבת, כדי שיעבור 
שיעור-עיכול )דהיינו שיהיה רעב מעט(.

שנים מקרא 
ואחד תרגום

קוראים את פרשת השבוע שנים מקרא ואחר תרגום, ולאחריה קוראים את הפטרת 	 
פרשת השבוע.

ההכנות 
לשבת

לכתחילה אין להסתפר ולגזוז ציפורניים בפורים, אך במקום הצורך ניתן להקל 	 
לכבוד השבת שלא ייכנס מנוול לשבת. יש לבדוק את כיסי בגדי השבת לפני כניסת 

השבת.
קודם הדלקת נרות שבת ע"י האשה והבנות נותנים צדקה.	 



זמן הדלקת 
ת"א: 5:14; חיפה: 5:04; באר שבע: 5:17	 נרות

בירושלים תובב"א

שחרית

אין אומרים תחנון. בתפלות שמונה עשרה )ובברכת המזון( אין אומרים "ועל 	 
הניסים" )ואם אמר אינו חוזר(.

אחרי חזרת הש"ץ - חצי קדיש. ביום זה אין קריאת התורה, אלא מיד קוראים את 	 
המגילה.

מי שלא נתן מחצית השקל יתן לפני קריאת המגילה. קריאת המגילה עם תפילין 	 
)דרש"י(.

גם ביום מברכים "שהחיינו", ומכוונים גם על שאר מצוות פורים.	 
לאחר קריאת המגילה: אשרי, ובא לציון, קדיש תתקבל, וממשיכים התפלה כרגיל 	 

בימים שא"א בהם תחנון.

מצוות היום
מתנות לאביונים.	 
יש המחמירים להרבות קצת בסעודה ובשתיית יין וכן שולחים משלוח מנות גם 	 

ביום זה.

עשיית 
מלאכה

מעיקר הדין אין איסור עשיית מלאכה ביום זה בירושלים, ויש המהדרים שלא 	 
לעשות מלאכה שאינה לצורך השבת. 

שנים 
מקרא 
ואחד 
תרגום

קוראים רק את קריאת פרשת השבוע )ללא "ויבוא עמלק"(, ולאחריה קוראים את 	 
הפטרת פרשת השבוע וכן את הפטרת "כה אמר ה'" )דש"פ זכור(.

ההכנות 
יש לבדוק את כיסי בגדי השבת לפני כניסת השבת.	 לשבת

תפלת 
מנחה

הודו, פתח אליהו, ידיד נפש, וידבר וקטורת, אנא בכוח, אשרי, שמו"ע ואין אומרים 	 
"ועל הניסים" )ואם אמר אינו חוזר(, עלינו לשבח.

קודם הדלקת נרות שבת ע"י האשה והבנות נותנים צדקה.	 

זמן הדלקת 
4:59	 נרות

שבת קודש ט"ו אדר

בערים הפרוזות ובערי הספקות

קבלת 
מתפללים "קבלת שבת" כרגיל )"לכו נרננה" ואילך, "ברינה ובצהלה"(.	 שבת 

תפילות 
השבת 

מתפללים את תפילות השבת כרגיל, אין אומרים בתפלה ובברכת המזון "ועל  	 
הניסים" )ואם אמר אינו חוזר(.

אין אומרים "אב הרחמים" ו"צדקתך".	 

שמחה 
ומשתה 
בשבת

המנהג להמשיך את ה"משתה ושמחה" גם בשבת, כמו בפורים ממש.	 

זמני צאת 
ת"א: 6:14; חיפה: 6:13; באר שבע: 6:15	 השבת:



בירושלים תובב"א

קבלת 
מתחילים מ"לכו נרננה" כרגיל. ב"לכה דודי" אומרים "בשמחה ובצהלה".	 שבת

ועל 
בשבת זו מוסיפים "ועל הניסים" בתפילה ובברכת המזון.	 הניסים

תפילות 
השבת

מתפללים את תפילות השבת כרגיל. מוסיפים "ועל הניסים". אין אומרים "אב 	 
הרחמים" ו"צדקתך".

קריאת 
התורה

מוציאים בשחרית שני ספרי תורה, בראשון קוראים שבעה קרואים את פרשת 	 
השבוע, ובשני קוראים למפטיר את הקריאה של פורים – "ויבוא עמלק". 

הפטרה – קוראים שוב את הפטרת פרשת "זכור" – "פקדתי". 	 

סעודת 
פורים 

ומשלוח 
מנות

אין עושים סעודת פורים ומשלוח מנות בשבת, אלא מקיימים אותם ביום 	 
ראשון; ויש המהדרים בשבת זו להוסיף בסעודה לכבוד פורים, ושולחים 

משלוח מנות אחד )אלא שאת עיקר סעודת פורים ומשלוח מנות עושים ביום 
ראשון(.

צאת 
6:12	 השבת:

יום ראשון ט"ז אדר

בערים הפרוזות

אין אומרים בתפלה ובברכת המזון "ועל  הניסים" - ואם טעה ואמר - חוזר.	 
ביום זה אומרים תחנון.	 
טוב ונכון להצטרף לשמחה שיש בירושלים ביום זה ולהוסיף בדברי שמחה, 	 

החל מדברי תורה, הוספה באהבת ישראל, ועריכת כינוסים לחיזוק היהדות.
כמו כן, אם מתאים הדבר או נצרך – אף ישלחו משלוחי מנות, ויתנו מתנות 	 

לאביונים.

 בערי הספקות אין אומרים תחנון, ומוסיפים לקיים שוב את מצוות סעודת פורים 
ומשלוח מנות, וראוי גם שיתנו שוב מתנות לאביונים.

בירושלים תובב"א

לובשים בגדי שבת. 	 
אין אומרים תחנון. אין אומרים "ועל הניסים" ואם אמר אינו חוזר. 	 
אין קוראים בתורה.	 

מצוות 
היום 

ביום זה מקיימים את עיקר סעודת פורים )כולל החיוב "לבסומי"(, מנהג 	 
התחפושות, ומצות משלוח מנות. 

ראוי לתת מתנות לאביונים גם ביום זה. 	 
יש הנוהגים לברך "שהחיינו" על פרי חדש ומכוונים בברכה זו גם על מצוות 	 

היום. 

מקורות: מגילה ד, ב. טוש"ע ונ"כ או"ח סתרפ"ח סעיפים: ד, ו. רמ"א או"ח סתרצ"ה ס"ב. שו"ע אדה"ז סרמ"ט ס"ז. משנ"ב 
סתרפ"ח סק"י. סדר הפורים המשולש )לגרי"ח זוננפלד( ס"א. שיחות קודש תשל"ז ח"א ע' 508, וע' 519; תשמ"א ח"ב ע' -351

353. לקו"ש חכ"א ע' 490. לעניין סעודה שנמשכה עד השקיעה בע"ש: ראה שו"ע אדה"ז סרע"א ס"ט-יב. וסרצ"א ס"ג. וראה 
סדר ברה"נ פ"ה ס"ט. התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 323. פסק"ת סתרפ"ח הע' 134. וראה ספר 'הלכה למעשה' )בהוצאת מכון 

הלכה חב"ד( מועדים – חנוכה ופורים פל"א. 



קיצור הוראות הרבי, והלכות 
השכיחות ליוצאים למבצע פורים

ההכנות 
למבצע

יש להתכונן למבצע פורים באופן מסודר, החל משלושים יום לפני פורים, כדי 	 
שיוכלו בפורים עצמו להגיע לכל אחד ואחת.

יש לארגן מראש מגילת אסתר כשרה, "בעל קורא" שיתכונן היטב לקריאת המגילה 	 
כהלכה, וכן להצטייד במגילות עבור השומעים, מנות מוכנות לקיום מצות משלוח 

מנות, ומטבעות לקיום מצות מתנות לאביונים. יש להכין עלונים עם קיצור ההלכות 
הצריכות, ולפחות קיצור פרשת ימי הפורים.

יש לפרסם בכל אופני הפרסום )מכתבים, כרוזים, עתונות, רדיו וכו'( על החיוב 	 
לקיים את מצוות הפורים, ועל כך שאפשר לקיים בנקל את מצוות משלוח מנות 

ומתנות לאביונים.

מבצע 
פורים, 
יעדיו 
ומטרתו

עיקר "מבצע פורים" הוא שכל אחד ואחת מבני ישראל יקיים את מצוות הפורים 	 
כולל ילדים קטנים. כשמדברים ומסבירים אודות מצוות היום, המסקנה צריכה 

להיות הוספה בלימוד התורה, וכל המרבה הרי זה משובח.
הרבנים, המחנכים וההורים צריכים לעורר את הילדים שתחת השפעתם, שכל אחד 	 

ואחת מהם צריכים לקיים את מצוות הפורים באופן אישי.
יש לתת דגש מיוחד על בתי אבות, בתי רפואה, בתי סוהר ומחנות צבא. וכן חשוב 	 

מאד לדאוג לאלו הנמצאים בבידוד עקב הנחיות משרד הבריאות, ולזכותם במצוות 
הפורים באופן המותר.

במהלך "מבצע פורים" יש לזכור גם אודות שאר המבצעים, ובפרט מבצע תורה 	 
ומבצע תפילין, וכן מבצע "נרות שבת קודש".

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 המצוות. יש לקיים את כל ענייני הפורים באופן של 
"ברוב עם הדרת מלך". 

ברכות 
קריאת 
המגילה 

מי שכבר יצא ידי חובה בעצמו וקורא להוציא אחרים, אם אחד השומעים יודע 	 
לברך עדיף שהוא יברך את הברכות, ויוציא את שאר השומעים ידי חובה. אם 

אין מהשומעים מי שיברך, יכול הבעל קורא לברך, אף שכבר יצא ידי חובה. בעת 
אמירת הברכות, המברך צריך לעמוד. אם נראה שלא יצליחו השומעים להקשיב 
לכל מילה ומילה, ראוי שלא לברך כלל. אין מברכים ברכת "הרב את ריבנו" אלא 

כשיש מנין של עשרה גברים.

קריאת 
המגילה

מצוי שמשתדלים לקרוא בזריזות, אך יש להיזהר שישמעו כל מילה, שלא ייצא 	 
שכרו בהפסדו חלילה. השומע את קריאת המגילה באמצעות רמקול, טלפון, רדיו 

או שידור וידאו, אינו יוצא ידי חובתו.
הקריאה: במקום הצורך ניתן לחלק מראש את הקריאה לשני בעלי קריאה או 	 

יותר.
הקורא את המגילה יזהר לקרוא את המילים נכון, וכן לדייק היטב בניקוד 	 

ובטעמים. ואם קרא אפילו מילה אחת באופן שמשנה את המשמעות )כגון "נָפַל" 
במקום "נֹפֵל"( לא יצאו ידי חובה, וצריך לחזור ולקרוא משם והלאה. 

ניתן להפסיק באמצע הקריאה להסברים, ונכון שיפסיקו בין עניין לעניין.	 



משלוח 
מנות

המנות: כל אדם צריך לתת לרעהו משלוח הכולל שתי מנות )כלומר, שני מיני 	 
מאכל או משקה(. רצוי שיהיה משלוח בגודל כזית )כ-27 סמ"ק(, ואם אפשר, כזית 

לכל מנה. לכתחילה תהיה כל מנה שווה פרוטה )או יותר(, אך בשעת הדחק ניתן 
להסתפק בשתי מנות השוות יחד פרוטה אחת.

אופן קיום המצוה: יש להדריך את המקבלים לתת את משלוח המנות בו ביום 	 
לחבריהם – איש לרעהו ואשה לרעותה – או להחליף את משלוחי המנות ביניהם.

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

לחיילים, אסירים או חולים המקבלים ארוחות או אוכלים בחדר האוכל, ולא לסמוך 
מלכתחילה על כך שיחליפו ביניהם את המאכלים המוגשים להם. אמנם אם נגמרו 

המנות לחלוקה, ידריכו אותם להחליף את המנות בחדר האוכל, ויוצאים בכך ידי 
חובה.

מתנות 
לאביונים

שווי המתנות: כל אדם צריך לתת מתנות לשני אביונים – מתנה אחת לכל אחד. 	 
ניתן להסתפק בנתינת שתי פרוטות, פרוטה אחת )כ-10 אגורות( לכל אביון. 

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

שאין מסתובבים שם עניים. יש להעביר את הכסף לאביונים, ולא לשאר דברים 
שמקיימים בהם מצות צדקה.

סעודת 
פורים

השנה חל פורים בערב שבת קודש, ועל כן לכתחילה יש לקיים את הסעודה 	 
בבוקר, ולפחות להתחילה לפני חצות היום )11:54 באזור המרכז(. ואם לא הספיק 

בבוקר ישתדל להתחילה לפני "השעה העשירית" )14:30 לערך(, וראוי שיסיים את 
סעודתו לפני השקיעה. האוכל סעודת פורים לאחר חצות, ראוי שיתפלל מנחה 

לפני כן. 

הסדרה
הושלמה

ת! ו י ו ו בחנ עכשי לפורים.           מגיעים מוכנים 

הספר הרביעי 
והאחרון בסדרה!
חנוכה פורים 
ומועדי החורף
מצטרפים לאחד ממסלולי התומכים של מכון הלכה חב"ד ומקבלים 
את הספרים )בהתאם למסלול( עם צאתם לאור עולם ישירות לבית

לפרטים והצטרפות: 02-3011770

מקורות: שו"ע או"ח סתר"צ סי"ד ומג"א שם סקט"ו; סתרצ"ב ס"ג; סתרצ"ה ס"א; רמ"א שם ס"ב וס"ד ומג"א שם סקי"ג. רמ"א 
אה"ע סכ"ח סי"ז. פר"ח ר"ס תרפח. שו"ע אדה"ז או"ח ס"ח ס"ג. שע"ת סתרפ"ז סק"א. משנ"ב סתר"צ סק"א. סתרצ"ב סק"י. 
שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' שנא. תפילה לדוד דף פה, ב. קצשו"ע סקמ"א סט"ז. לקו"ש ח"ב ע' 537; חי"א ע' 322; חכ"א 

ע' 331 וע' 490. אגרות קודש ח"כ ע' קעז; חכ"ב ע' תכג. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 335. שיחות קודש: תשל"ד ח"א ע' 405-406; 
תשל"ה ח"א ע' 413 וע' 418; תשל"ו ח"א ע' 547, ע' 559 וע' 565; תשמ"א ח"ב ע' 613 וע' 652-6. התוועדויות: תשד"מ ח"ב ע' 

1273; תשמ"ו ח"ב ע' 737; תשמ"ז ח"ב ע' 592. קובץ "התמים" )החדש( גליון כז ע' 55. 'אור-ישראל' יד ע' מד. וראה ספר 'הלכה 
למעשה' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( מועדים – חנוכה ופורים פכ"ח. 
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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, 


