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 פרק יד

 משנכנס אדר מרבים בשמחה –א 

משנכנס אב ממעטין בשמחה", "משנכנס אדר מרבים (" :א כט, תענית) אמרו חכמים

בשמחה". לימדונו חכמים בזה שאין מקרה בעולם, ולכל זמן אופי וטבע משלו. ואם חורבן 

שהוא  הבית הראשון והשני אירע ביום תשעה באב, סימן הוא שטבעו של תחילת חודש אב

מועד לפורענות. ואם נס הפורים אירע באמצע חודש אדר, סימן הוא שיש לחודש אדר 

סגולה להפוך את הרע לטוב. השמחה הרגילה היא על הטוב שיש בעולם, אלא ששמחה זו 

אינה שלימה, כי עדיין יש בעולם גם רוע וצער. אולם כאשר גם הרע מתהפך לטוב, נעשית 

ה שהיה בפורים, שהקב"ה הפך את הרע לטוב והציל את השמחה גדולה ושלימה. וזה מ

עמו ישראל. ומתוך כך למדנו, שכל מה שנעשה בעולם, אפילו הרע, יתהפך לבסוף לטובה. 

וככל שנרבה באמונה ותורה, כך נקרב את הגאולה, וכל הרע יתהפך לטוב, ותרבה השמחה 

משנכנס אדר מרבים  בעולם. וכיוון שסגולתו של חודש אדר היא להפוך את הרע לטוב,

 .בשמחה

שיהודי שיש לו דין או עסק עם נוכרי, ישתמט ממנו ( :ב כט, תענית) עוד המליצו חכמים

בחודש אב, מכיוון שבחודש זה רע מזלו, וינסה להמציא את עצמו לדין או לעסק בחודש 

 .אדר, שאז מזלם של ישראל מצליח

 ארבע פרשיות –ב 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד ההלכה מפרק

קלים', 'זכור', 'פרה' ו'החודש'. וקוראים אותן תקנו חכמים לקרוא ארבע פרשיות: 'ש

בשבתות שבחודש אדר, ואת הראשונה שבהן קוראים בדרך כלל בשבת שלפני חודש 

 .1אדר

באותן השבתות שקוראים פרשיות אלו מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה 

המיוחדת. וכיוון שההפטרה  עולים בפרשת השבוע, ובשני קוראים למפטיר את הפרשה

בנביא צריכה לעסוק במה שקראו בספר שאליו עלה המפטיר, לפיכך בשבתות אלה 

ההפטרה עוסקת בעניין הקשור לאותן הפרשיות שנקראו בספר השני ולא בפרשת השבוע 

 .שנקראה בספר הראשון

להזכיר ותקנו את קריאתה כדי ( .טז-יא ל, שמות' )בשבת הראשונה קוראים פרשת 'שקלים

לכל אחד מישראל לתרום את מחצית השקל השנתית, אשר קונים בהן את קרבנות 

הציבור. וכיוון שמחודש ניסן היו צריכים להתחיל לקנות את הקרבנות מהתרומה החדשה, 

תקנו לקרוא חודש לפני כן את פרשת שקלים, כדי להזכיר לכל ישראל שיביאו את 

ין אנו זוכים להקריב קרבנות, אנו קוראים את תרומתם. ואף שכיום בית המקדש חרב, וא

 (.ג קודש מקראי א, תרפה, מ"ב עי') פרשת 'שקלים' זכר למקדש

בקריאתה אנו מקיימים את מצוות התורה לזכור ( .יט-יז כה, דברים' )הפרשה השנייה: 'זכור

את אשר עשה לנו עמלק. ותקנו לקוראה לפני פורים, כדי לסמוך את מצוות זכירת עמלק 

 .פורים, שבו אנו שמחים על קיום המצווה במחיית המן שהיה מזרע עמלקל
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בה אנו לומדים על דרך ההיטהרות מן ( .כב-א יט, במדבר' )הפרשה השלישית: 'פרה

הטומאה, כדי שנוכל לבוא לבית המקדש ולהקריב קרבנות. ותקנו לקוראה לקראת חודש 

שאין אנו מקריבים כיום את  ניסן, כדי להתכונן ולהיטהר להקרבת קרבן הפסח. ואף

 .הפסח, אנו קוראים את פרשת 'פרה' זכר למקדש

בה נזכר עניין קידוש החודש ומצוות הפסח, ( ,כ-א יב, שמות' )הפרשה הרביעית: 'החודש

ותקנו לקוראה לקראת חודש ניסן, מפני שהוא הראשון לחודשים. בנוסף לכך, על ידי 

 .מצוותיו קריאתה מתעוררים להתכונן לחג הפסח וכל

כאשר חל ראש חודש אדר או ניסן בשבת, מוציאים שלושה ספרי תורה, בראשון קוראים 

את פרשת השבוע, בשני עניין ראש חודש, ובשלישי את הפרשיה המיוחדת, בראש חודש 

 .''החודש –'שקלים', ובראש חודש ניסן  –אדר 

ים בה יותר מכל שאר לרוב הפוסקים, המצווה לקרוא פרשת 'זכור' מהתורה, ולכן מדקדק

ויש סוברים שגם קריאת פרשת 'פרה' מהתורה, ולכן ( .ו הלכה) הקריאות, כמבואר בהמשך

 .2גם בקריאתה נוהגים להדר ולדקדק יותר

 

 שנה מעוברת ואדר הראשון –ג 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד ההלכה מפרק

כידוע החודשים נקבעים על פי מחזור הלבנה, ואילו השנים על פי עונות השנה התלויות 

 דברים) במחזור החמה, וזאת מפני שחג הפסח צריך להיות תמיד בתקופת האביב, שנאמר

מֹור ֶאת ֹחֶדש(" :א טז, ָאִביב הֹוִציֲאָך ה'  שָׁ ִשיתָׁ ֶפַסח ַלה' ֱאלֹוֶהיָך, ִכי ְבֹחֶדש הָׁ ָאִביב ְועָׁ הָׁ

ה". כדי להתאים את החודשים לשנת החמה, צריכים לעיתים לעבר  ְילָׁ ֱאלֹוֶהיָך ִמִמְצַרִים לָׁ

את השנה, היינו להוסיף עוד חודש אחד, שתהיה אותה שנה בת שלושה עשר חודשים. ואין 

חודש אדר, ועל ידי כך דוחים את חודש ניסן, כדי שיחול באביב. בעבר היה  מעברים אלא

בית הדין מחליט על עיבור השנים לפי מצב החקלאות וחשבון השנה, ואילו כיום שאין לנו 

בית דין סמוך, קבעו חכמים מחזור קבוע של תשע עשרה שנה, שמתוכו שתים עשרה שנים 

 .3פשוטות ושבע מעוברות

כדי  –בשנה מעוברת מקיימים את ימי הפורים וקריאת ארבע פרשיות באדר השני. פורים 

לסמוך את השמחה על גאולת פורים לגאולת מצרים. וארבע פרשיות, מפני שפרשיות 

'שקלים', 'פרה' ו'החודש', נתקנו כהכנה לקראת חודש ניסן. ופרשת 'זכור' צריכה להיקרא 

 (.ב ו, מגילה עי') י פורים שאף הוא באדר שנילפנ

אולם גם באדר הראשון יש חגיגיות מסוימת. לפיכך, אין מתענים ומספידים ונופלים אפיים 

בי"ד וט"ו שבאדר הראשון. ונכון להרבות בסעודה ביום י"ד שבאדר הראשון, והוא נקרא 

 (.א תרצז, רמ"א שו"ע' )'פורים קטן

נכנס אדר מרבים בשמחה", משמע שמרבים בשמחה משנכנס וכן מה שאמרו חכמים: "מש

 (.4בהערה מבואר ויורצייט מצווה בר זמן) אדר הראשון

 שלוש המצוות הקשורות למחיית עמלק –ד 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד ההלכה מפרק

ק. הראשונה, מצוות עשה, לזכור את אשר עשה לנו שלוש מצוות בתורה עוסקות בעמל

ִים". (" :יז כה, דברים)עמלק, שנאמר ֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצרָׁ ה ְלָך ֲעמָׁ שָׁ זָׁכֹור ֵאת ֲאֶשר עָׁ
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ֹלא ִתְשכָׁח". (" :יט שם) השנייה, מצוות לא תעשה, שלא לשכוח את אשר עשה לנו, שנאמר

יָׁה (" :יט שם) את זרעו של עמלק מן העולם, שנאמרהשלישית, מצוות עשה, למחות  ְוהָׁ

ּה,  ה ְלִרְשתָׁ ָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאלֹוֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחלָׁ ִביב בָׁ ל ֹאְיֶביָך ִמסָׁ ִניַח ה' ֱאלֹוֶהיָך ְלָך ִמכָׁ ְבהָׁ

ִים מָׁ ֵלק ִמַתַחת ַהשָׁ  ."ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָׁ

חיל את שנאת ישראל בעולם. לעם ישראל עמלק מבטא את שורש הרע בעולם, והוא הת

יש התמודדות קשה בעולם. המסר האידיאלי והאמוני שהועיד ה' לישראל, מעורר את כל 

הרשעים שבעולם לצאת ולהילחם בעם ישראל. לא היתה אומה בעולם שנרדפה כפי 

שהאומה הישראלית נרדפה, מחורבן הבית, עבור דרך מסעות הצלב, האינקוויזיציה, 

 .ת ת"ח ות"ט ועד השואה הנוראה שפקדה את עמנו. את כל זה התחיל עמלקמאורעו

מיד לאחר צאתנו ממצרים, עוד לפני שהצלחנו להתגבש ולהתארגן, ללא שום התגרות 

וסיבה, בא עמלק ותקף. ואת מי? את העבדים היוצאים לחרות מתוך עבדות ארוכה. עמלק 

א גם את שנאת התורה ושנאת הוא עם המבטא בעצם קיומו את שנאת ישראל, וממיל

ּה -ִכי יָׁד ַעל ֵכס יָׁ (" :טז יז, שמות) הרעיון האלוקי של תיקון עולם בחסד ואמת. וזהו שנאמר

ֵלק ִמֹדר ֹדר". ופירש רש"י: "נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם  ה ַלה' ַבֲעמָׁ מָׁ ִמְלחָׁ

 ."עד שימחה שמו של עמלק כולו

ד מטבעו, ואף מצוות רבות בתורה מחנכות אותו לכך. מטבעו יהודי הוא רחמן ובעל חס

היה נוטה לסלוח לעמלק, אך התורה צוותה אותנו לזכור את מעשיו של עמלק ולמחותו. 

ומתוך כך נזכור שיש רוע בעולם, ושצריך להילחם בו מלחמת חרמה ללא פשרות. רק 

 .לאחר מכן נוכל לתקן את העולם

 מצוות מחיית עמלק –ה 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד מפרקההלכה 

קר מצוות מחיית עמלק מוטלת על כלל ישראל, וכן אמרו חכמים, שלש מצוות נצטוו עי

ישראל בכניסתן לארץ: תחילה להעמיד להם מלך, לאחר מכן להכרית את זרעו של עמלק, 

 (.ב כ, סנהדרין) ואח"כ לבנות להם את בית הבחירה

התבססה,  ואכן לאחר שישראל התגבשו בארצם, והעמידו להם מלך את שאול, ומלכותו

ֳחָך ְלֶמֶלְך ַעל (" :ג-א טו, א' שמואל) בא שמואל הנביא אל שאול ויאמר לו ַלח ה' ִלְמשָׁ ֹאִתי שָׁ

ה ְשַמע ְלקֹול ִדְבֵרי ה'. ֹכה ָאַמר ה' ְצבָׁ  ֵאל, ְוַעתָׁ ה -ַעמֹו ַעל ִיְשרָׁ שָׁ ַקְדִתי ֵאת ֲאֶשר עָׁ אֹות: פָׁ

ם לֹו בַ  ֵאל ֲאֶשר שָׁ ֵלק ְלִיְשרָׁ ֵלק ְוַהֲחַרְמֶתם ֲעמָׁ ה ֶאת ֲעמָׁ ה ֵלְך ְוִהִכיתָׁ ִים. ַעתָׁ ֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו ִמִמְצרָׁ

ה ֵמֹעֵלל ְוַעד יֹוֵנק ִמשֹור ְוַעד ֶשה  ה ֵמִאיש ַעד ִאשָׁ יו ְוֵהַמתָׁ לָׁ ל ֲאֶשר לֹו ְוֹלא ַתְחֹמל עָׁ ֶאת כָׁ

ל ְוַעד ֲחמֹור  ."ִמגָׁמָׁ

כתה, וחמל על אגג מלך עמלק ועל מיטב הצאן אך שאול המלך לא קיים את המצווה כהל

והבקר. בעקבות זאת העביר ממנו ה' את המלכות ונתנה לדוד. אולם הנזק שכבר נגרם 

היה נורא. בגלל חולשת רחמנותו נותרו רבים מבני עמלק בחיים, והם המשיכו לעשות 

חיו בני  צרות לישראל. שנים ספורות לאחר מכן, גדוד עמלקים פשט על צקלג, העיר שבה

משפחות דוד ואנשיו, שרף את העיר באש ולקח בשבי את כל הנשים והילדים. בחסדי ה', 

הצליחו דוד ואנשיו להציל את השבויים, ולהכות את אותו הגדוד. אולם כיוון שדוד עוד לא 

היה מלך, וצבא ישראל לא עמד לרשותו, לא הצליח לכלותם, ונותרו מאותו הגדוד ארבע 
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ומסתבר שנותרו עוד קבוצות של ( .ל א, שמואל) רכבו על גמלים וברחו מאות נערים אשר

עמלקים במקומות אחרים. ולאחר שדוד נעשה מלך, למרות שנלחם נגדם, כיוון שהיו 

מפוזרים, כבר לא היה ניתן ללחום נגד כולם ולכלותם. עוד מספרים חז"ל, שמאותו הזמן 

מזה נולד אח"כ המן האגגי שרצה שנשתהה שאול בהריגת אגג, נמשך זרעו של אגג, ו

 (.א יג, מגילה) להשמיד להרוג ולאבד את כל ישראל

ואף שעיקר מצוות מחיית עמלק מוטלת על הציבור, מכל מקום גם על כל יחיד ויחיד 

מישראל מוטלת מצווה זו, ואם הזדמן לפניו עמלקי ויש בכוחו להורגו, ולא הרגו, ביטל את 

אבד זרעו של עמלק, אולם אם יתברר על אדם שהוא עמלקי וכיום נ( .תרד חינוך) המצווה

 .5ואוחז בדרכם, תהיה מצווה להורגו

 פרשת זכור –ו 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד ההלכה מפרק

תקנו חכמים לקיים את מצוות התורה, לזכור את מעשיו הרעים של עמלק ולא לשוכחם, 

בקריאת פרשת 'זכור' פעם בשנה. ובזכירה של פעם אחת בשנה מקיימים את מצוות 

כירת עמלק, הרי שעניינו נעשה שכוח, אבל התורה, כי רק אם תעבור שנה שלימה בלא ז

בזכירה של פעם אחת בשנה מקיימים את הזכירה. ותקנו לקרוא את פרשת 'זכור' בשבת 

 .שלפני פורים, כדי לסמוך את זכירת עמלק למחיית המן שהיה מזרעו

מן התורה צריך לבטא את הזכירה בפה, אבל אין צורך שכל אחד יקרא את פרשת 'זכור' 

 .יוצאים כולם ידי מצוות הזכירה –א בשמיעת הקריאה מפי הקורא בתורה בעצמו, אל

לדעת כמה מגדולי הראשונים, המצווה מהתורה היא לקרוא את פרשת 'זכור' מתוך ספר 

התורה עצמו. לפיכך ראוי לקרוא את פרשת 'זכור' מספר תורה מהודר, והקורא צריך 

 .'להשתדל לדקדק עד כמה שאפשר בקריאת 'זכור

ילה ראוי שכל אחד ישמע את הקריאה בטעמים ובמבטא המקובלים במשפחתו. לכתח

אולם מצד הדין, בני כל העדות יכולים לצאת ידי חובתם בכל הנוסחים המקובלים 

 .6בישראל, בין ספרדי בין אשכנזי בין תימני

מניין, אם הוא במקום שיש בו ספר תורה, יקרא בו את פרשת מי שנמצא במקום שאין בו 

 .7'זכור' בלא מניין. ואם אין שם ספר תורה, יקרא את פרשת 'זכור' מתוך חומש או סידור

ולכן צריכים לכוון בקריאת פרשת 'זכור' לקיים את מצוות זכירת  ,מצוות צריכות כוונה

 .8מעשה עמלק. וטוב שלפני הקריאה יכריזו על כך הגבאי או הקורא

 

 'האם נשים חייבות לשמוע פרשת 'זכור –ז 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד ההלכה מפרק

כירה קשורה לדעת רוב הפוסקים נשים אינן חייבות במצוות זכירת עמלק, מפני שמצוות הז

למצווה למחותו, וכיוון שנשים אינן מצּוֹות להילחם, גם אינן צריכות לזכור את מעשה 

ויש אומרים שנשים שייכות למצוות המלחמה, שהן צריכות לסייע ( .תרג החינוך) עמלק

ללוחמים, ולכן גם עליהן מוטלת המצווה לזכור את עמלק. ואף שקבעו חכמים זמן 
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שבת שלפני פורים, מכל מקום מהתורה אין לה זמן, והרי היא לקריאת פרשת 'זכור', ב

 (.שם חינוך מנחת) מצווה שאין הזמן גרמה ונשים חייבות בה

למעשה, נשים פטורות משמיעת פרשת 'זכור', אולם לכתחילה טוב שנשים תשמענה את 

 פרשת 'זכור', וכך נוהגות נשים רבות. ומי שקשה לה לבוא לבית הכנסת ובכל זאת רוצה

לקיים את המצווה, תקרא בעצמה את הפרשה מתוך חומש, שלדעת רבים, גם באופן זה 

היא יוצאת ידי חובת הזכירה מהתורה. ובמקום שמקיימים בבית הכנסת שיעור לנשים, 

אפשר להוציא להן ספר תורה ולקרוא בפניהן פרשת 'זכור'. ואף שאין שם מניין, יש בזה 

 .9רה כשרהידור, שתשמענה את הפרשה מספר תו

 זכר למחצית השקל –י 
 .להלכה ישיר קישור .אדר חודש - יד ההלכה מפרק

השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות -למחצית-נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר

ת הצדקה הוא לפני תפילת מנחה של תענית אסתר, כדי הציבור. והזמן הטוב לנתינ

 (.כה כה"ח ד; תרצד, מ"ב) שהצדקה תצטרף לתענית לכפר

יש שנהגו לתת מחצית מהמטבע המקובל באותו מקום, ויש שנהגו לתת שלושה חצאים 

בימינו ( .א תרצד, רמ"א) מהמטבע, כנגד שלוש פעמים שנאמר 'תרומה' בפרשת שקלים

 .שקל, ואם כן לפי מנהג זה יש לתת שלושה חצאי שקליםהמטבע הנפוץ הוא 

 10-ויש נוהגים לתת שווי של מחצית השקל. היינו שווי כסף טהור במשקל של כ

 .וכל המנהגים כשרים, והמוסיף בצדקה תבוא עליו ברכה( .כ תרצד, כה"ח) גרם

ות יש אומרים שמנהג זה שייך לגברים מגיל עשרים ומעלה, שהם היו מחויבים במצו

ויש אומרים שגם נערים מגיל שלוש עשרה צריכים לקיים את ( .רמ"א) מחצית השקל

 א"ר,) ויש אומרים שנכון לתת זכר למחצית השקל גם עבור קטנים( .יו"ט תוספות) המנהג

( .כז תרצד, כה"ח)ויש אומרים שנכון שגם נשים יתנו זכר למחצית השקל( .ה תרצד, מ"ב

חצי שקל עבור כל אחד מבני הבית, ואפילו עבור עובר וכך נוהגים כיום, לתת לפחות 

 .שבמעי אמו

ואין לתת צדקה זו מכספי מעשר כספים, שאין אדם רשאי לקיים מצוות ומנהגים שהוא 

השקל' כמנהג -למחצית-חייב בהם מכספי מעשר כספים. אבל מי שנהג לתת 'זכר

בכספי מעשר כספים, המחמיר, ועתה הוא דחוק וקשה לו לקיים את מנהגו בלא להיעזר 

השקל' כדעה המקילה, היינו חצי שקל עבור הגברים -למחצית-רשאי לתת משלו 'זכר

 .שמעל גיל עשרים, ואת השאר ישלים מכספי מעשר כספים

 

 פרק טו

 נס הפורים –א 

 .קישור ישיר להלכה .פורים ומקרא מגילה -טו  ההלכה מפרק

ל, שאף כי לעיתים היא נסתרת על שמחת הפורים מבטאת את הקדושה הנצחית שבישרא

ידי החטאים, מכל מקום אין היא זזה ממקומה, וישראל אף שהם חוטאים נקראים בנים 
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למקום, והקב"ה מנהיג את העולם ומסבב את האירועים לטובתם של ישראל כדי להצילם 

 .ולגואלם

באותה התקופה עם ישראל היה שרוי במצב קשה מאוד, בית המקדש הראשון נחרב 

ישראל גלו מארצם, ואמנם כבר הוכרזה הצהרת כורש לפיה הותר ליהודים לחזור לארצם, ו

אולם רק מעטים עלו. האימפריה הפרסית שלטה בכיפה, והציבור היהודי הגדול שברחבי 

האימפריה התאמץ להתערות בגויים ולהתנהג כמותם, עד שרבים היו מוכנים להשתחוות 

פו בסעודת אחשוורוש וראו בעיניהם איך מוציאים לצלם. ובשושן הבירה, יהודים השתת

את כלי בית המקדש, שנפלו בשבי האויב בעת החורבן, ומשתמשים בהם לצורך חול, ובכל 

זאת נהנו מסעודתו של אותו רשע. נדמה היה כי החזון הגדול שלמענו נבחר עם ישראל 

יביא את דבר ה' הולך ונגוז, לא תהיה יותר תקווה לשיבת ציון, העם היהודי כבר לא 

 .לעולם

אז התעורר בשמים קטרוג נורא על ישראל, שאחר שה' בחר בהם מכל האומות ונתן להם 

את תורתו והשרה את שכינתו בתוכם, הם נוהגים כגויי הארץ, משתחווים לצלם ואינם 

עולים לארצם לבנות את בית המקדש. וכנגד זה על פני האדמה קם המן הרשע, מזרע 

 –ת האימפריה הפרסית לגזירה נוראה שלא היתה כמותה בעולם עמלק, והוביל א

ר שָׁ ה עָׁ ד, ִבְשלֹושָׁ ֵקן ַטף ְונִָׁשים ְביֹום ֶאחָׁ ל ַהְיהּוִדים, ִמַנַער ְוַעד זָׁ  "ְלַהְשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵבד ֶאת כָׁ

בֹוז ם לָׁ לָׁ ר, ּוְשלָׁ ר הּוא ֹחֶדש ֲאדָׁ שָׁ  .(אסתר ג, יג) "ְלֹחֶדש ְשֵנים עָׁ

אגב, היו יהודים שטענו כנגד מרדכי, שהוא גרם לגזירה, בזה שעמד בשער המלך ולא 

אסתר ג, ) הסכים לכרוע ולהשתחוות להמן הרשע, ובכך עורר את חמתו כנגד כל היהודים

 .(ו-ב

והנה התברר שהקב"ה מסבב הסיבות, וכבר הקדים תרופה למכה בלקיחת אסתר 

ר את עצת המן. ונהפוך הוא, במקום ששונאי לאחשוורוש, וכך יכלו מרדכי ואסתר להפ

ישראל יבצעו את זממם, הרגו היהודים בשונאיהם, ואף את המן ובניו תלו על העץ אשר 

הכין למרדכי, ונעשתה תשועה לישראל, וקרנם התרוממה בין העמים, ונתעוררו בישראל 

 1.הכוחות לעלות לארץ ישראל וליישבה ולבנות את בית המקדש השני

 קבלת התורה מחדש –ב 

 .קישור ישיר להלכה .פורים ומקרא מגילה -טו  ההלכה מפרק

המן הרשע עוררה את הסגולה שבישראל. על ידי  כשנתבונן יותר לעומק, נמצא כי גזירת

הגזירה התברר כי ישראל דבקים באמונתם במסירות נפש. שהרי יכלו להיטמע בין הגויים 

ולהינצל מגזירת ההשמדה, ואע"פ כן לא ניסו להימלט מגורלם היהודי. ולהיפך, מתוך 

 .הגזירה חזרו בתשובה, והתחזקו באמונה ובשמירת התורה והמצוות

כך גדולה היתה אותה השעה, עד שאמרו חכמים, שישראל חזרו וקבלו עליהם את וכל 

התורה בימי אחשוורוש. וקבלתם אז היתה במידה מסוימת גדולה מקבלת התורה בהר 

ַוִיְתַיְצבּו " :(שמות יט, יז) סיני. כי בזמן מתן תורה, קיבלו את התורה מתוך כפייה, שנאמר

ר", אמרו חז הָׁ מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, " :(שבת פח, א) "לְבַתְחִתית הָׁ

שם תהא קבורתכם. אמר רב  –מוטב, ואם לאו  –ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 

מודעא היא הודעת ביטול, שכיוון שקבלו את ) .אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא
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קבלוה  (חזרו) י כן, הדוראמר רבא: אף על פ .(התורה בכפייה אין עליהם חובה לקיימה

 ."ִקְימּו ְוִקְבלּו ַהְיהּוִדים, קיימו מה שקיבלו כבר :(אסתר ט, כז) בימי אחשורוש. דכתיב

רבים ביארו שכפיית ההר כגיגית היתה במובן רוחני, שאחר כל הנסים הגדולים של יציאת 

ל אפשרות מצרים, קריעת ים סוף והגילויים הנוראים שבמעמד הר סיני, לא היתה כל

שישראל לא יקבלו את התורה. אולם עדיין נותרה השאלה האם גם אח"כ, כאשר עם 

ישראל יתרחק מהאותות והמופתים, ימשיך להיות קשור לה' ותורתו. ואכן היו עליות 

וירידות, עד שהגיעו ימי הפורים, בהם התברר כי הקשר של עם ישראל לאמונה ולתורה 

ה כבר ברור כי מחיר אמונתם עלול להיות כבד מנשוא, מוחלט. מתוך הגזירה הנוראה הי

ואע"פ כן, בלא שום כפייה, בחרו ישראל להישאר דבוקים באמונתם, לחזור בתשובה 

ולהתפלל אל ה'. ולא זו בלבד שחזרו לקיים את תרי"ג המצוות, אלא שאחר שניצלו עוד 

 .הוסיפו ותקנו מצווה נוספת, את מצוות הפורים

ניית בית המקדש השני, ונפתח הפתח להגדלת לימוד התורה שבעל פה, ומתוך כך זכינו לב

 .שהיה המפעל הרוחני העיקרי שבתקופת הבית השני

 קביעת פורים לדורות –ג 

 .קישור ישיר להלכה .פורים ומקרא מגילה -טו  ההלכה מפרק

זאת.  אף שהשמחה על ההצלה היתה עצומה, מתחילה לא היה ברור כיצד צריך לציין

שלחה להם אסתר לחכמים: "כתבוני לדורות", שיכתבו את מעשה הפורים ויכללוהו 

בכתבי הקודש שבתנ"ך. ועוד ביקשה אסתר מחכמים: "קבעוני לדורות", שיקבעו את יום 

הפורים כיום שמחה ומקרא מגילה לדורות. בתחילה התלבטו חכמים בזה, הן מצד שהדבר 

ם שיראו שישראל שמחים במפלתם, והן מצד עלול לעורר קנאה מצד אומות העול

שהסתפקו אם יש מקום להוסיף ולכתוב עוד פעם בכתובים על מלחמת ישראל בעמלק. 

עד שלבסוף למדו מרמזי הפסוקים שיש מקום לכתוב שוב על המלחמה בעמלק, וכתבו 

 מגילה ב, א;) אנשי כנסת הגדולה את מגילת אסתר ברוח הקודש, וקבעו את פורים לדורות

 .(ז, א; ב"ב טו, א

אנשי כנסת הגדולה הם בית הדין הגדול שהיה בראשית תקופת בית המקדש השני, והיו בו 

מאה ועשרים זקנים, וביניהם נביאים וחכמים, ומהם: חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, 

מישאל, עזריה, עזרא הסופר, נחמיה בן חכליה, מרדכי וזרובבל בן שאלתיאל. ומרדכי הוא 

רדכי היהודי. ועזרא הסופר היה החשוב שבהם, עד שלפעמים אנשי כנסת הגדולה מ

נקראים בית דינו של עזרא הסופר. והם היו בית הדין הגדול שייסד את התקנות הגדולות 

הראשונות שנחשבות כמצוות מדברי חכמים, ומכוחם נמשכה פעולתם של חכמי תורה 

 .שבעל פה

 :(יומא כט, א) להיכתב בתנ"ך, וכפי שאמרו חז"ל נס פורים נחשב לנס האחרון שניתן

 .אסתר סוף כל הנסים". ובכתיבת מגילת אסתר נחתם למעשה התנ"ך"

פורים הוא החוליה המקשרת שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, וכך אכן מעמדן של 

מצוות הפורים, שהן מצוות מ'דברי קבלה', שהוא מעמד ביניים בין מצווה מהתורה שבכתב 

צווה מדברי חכמים. מצד אחד אינן במעלת המצוות שכתובות בחמישה חומשי תורה, למ

ומצד שני אינן כמעמד מצוות מדברי חכמים, שכן מגילת אסתר נכללת בכתובים. ונחלקו 
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הראשונים מה הדין במצב של ספק בדיני פורים, האם ההלכה להחמיר כדין מצווה 

 2.חכמים מהתורה, או שההלכה להקל כדין מצווה מדברי

ות ישנן בפורים. מתוכן ארבע מיוחדות לפורים, והן: א( קריאת המגילה. ב( שבע מצו

משלוח מנות איש לרעהו. ג( מתנות לאביונים. ד( משתה ושמחה. ועוד שלוש מצוות מדברי 

ב( הזכרת היום  .(לגברים) חכמים, שכמותן יש גם בימים טובים אחרים: א( קריאת התורה

 .המזון. ג( איסור הספד ותעניתבאמירת 'על הניסים' בתפילה וברכת 

 זמן הפרזים וזמן המוקפים –ד 

 .קישור ישיר להלכה .א מגילהפורים ומקר -טו  ההלכה מפרק

הלכה מיוחדת במינה ישנה בפורים, שיש לפורים שני תאריכים: ברוב המקומות עושים את 

בן נון ובשושן עיר הבירה  הפורים ביום י"ד באדר, ובכרכים המוקפים חומה מימי יהושע

 .של אחשוורוש, עושים את הפורים ביום ט"ו באדר

כדי להבין את טעם החילוק שבין המקומות, יש לעמוד תחילה על מהלך העניינים: גזירת 

המן הרשע היתה שביום י"ג לחודש אדר יוכלו כל שונאי ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את 

עלייתם המופלאה של מרדכי ואסתר, לא נתבטלה כל היהודים שבכל העולם. ואף לאחר 

הגזירה, מפני שהחוק היה, שכל גזירה שנכתבה ונחתמה בטבעת המלך שוב אינה בטלה. 

ולכן כל מה שיכלו לעשות היה, לחתום בטבעת המלך פקודה נוספת, המתירה ליהודים 

 .לעמוד על נפשם ולהרוג בשונאיהם

ך יתפתחו העניינים, אמנם כבר הותר ליהודים ואכן עד ליום י"ג באדר לא היה ברור היא

להתגונן ללא הפרעה מצד חיילי הצבא הפרסי, אבל מי יודע אם יצליחו להתגבר על 

שונאיהם. ובי"ג לחודש אדר נפל פחד היהודים על שונאיהם, והצליחו להכותם. וביום 

הבירה שלאחר מכן, בי"ד באדר, נחו מהקרב ועשו אותו יום משתה ושמחה. אבל בשושן 

היו שונאי ישראל מרובים, וביום אחד לא הצליחו היהודים להרוג את כולם. לכן באה 

אסתר המלכה אל המלך אחשוורוש וביקשה שתינתן ליהודים רשות לנקום בשונאיהם יום 

נוסף. לאחר שהסכים, המשיכו היהודים שבשושן הבירה להרוג בשונאיהם גם ביום י"ד, 

 .שושן מהקרבות, ועשו אותו יום משתה ושמחה ובט"ו באדר נחו היהודים בני

וכיוון שכבר מתחילה עשו את הפורים בשני ימים שונים, תקנו לציין זאת בכל הדורות. 

שבכל המקומות יעשו את הפורים ביום י"ד, ובשושן הבירה שבה הנס היה יותר גדול, שבה 

יים, יעשו את התרחשו כל המעשים שבמגילה, ובה נקמו היהודים בשונאיהם במשך יומ

הפורים ביום ט"ו. ותקנו שבכל הערים החשובות, כדוגמת שושן הבירה, יהיו עושים את 

 .הפורים ביום ט"ו, והביטוי לחשיבות העיר שהיא מוקפת חומה כמו שהיתה שושן

אלא שבאותו הזמן היתה ארץ ישראל חריבה, ואם היו קובעים את התקנה לפי אותו הזמן, 

ראל לא תהיה אפילו עיר אחת מוקפת חומה שיעשו בה את היה יוצא שבכל ארץ יש

הפורים ביום ט"ו באדר. ועל כן, מפני כבודה של ארץ ישראל, תקנו שכל הערים שהיו 

מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, אפילו אם עתה הן חריבות, יעשו את הפורים ביום ט"ו, 

עשו את הפורים בי"ד, זולת שושן וכל הערים שלא היו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון, י

הבירה, שלמרות שנוסדה לאחר מכן, הואיל והתרחש בה הנס, עושים בה את הפורים 

 .בט"ו
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כיום ירושלים היא העיר היחידה שעושים בה את הפורים בט"ו, כי רק לגביה יש מסורת 

על  ברורה שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. ויש ערים שיש לגביהן ספק. ואפילו

 .3מקום שושן הבירה התעורר ספק. ודינים אלה יבוארו בהמשך בפרק יז

מצוות קריאת המגילה ופרסום הנס –ה   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

הכל חייבים במקרא מגילה, גברים, נשים וגרים. והשומע את קריאת המגילה יוצא ידי 

יב במצווה, אבל השומע מקטן שאינו חייב חובה, ובתנאי שישמע את הקריאה ממי שחי

 .(שו"ע תרפט א-ב)במצוות, לא יצא 

עיקר עניינה של מצוות קריאת המגילה לפרסם את הנס, ולגלות ולהודיע שה' הוא מנהיג 

את העולם ומשגיח עליו, ומכוון הכל לטובה, ואפילו הצרות הנוראות ביותר מתהפכות 

בלבבות, ונפעל יותר לגילוי שמו יתברך ולתיקון  לבסוף לטובה. על ידי כך תתחזק האמונה

 .העולם

וכל כך חשובה הקריאה ברוב עם כדי לפרסם את הנס, עד שאפילו הכהנים שעבדו בבית 

המקדש, היו דוחים את הקרבת קרבן התמיד של שחר כדי לשמוע את מקרא המגילה יחד 

חכמים שעוסקים בתורה, עם הציבור, ורק לאחר מכן היו מקריבים את התמיד. וכן תלמידי 

למרות שהם יכולים לקרוא את המגילה במניין במקום תלמודם, מבטלים מלימודם כדי 

 .(מגילה ג, א)ללכת לבית הכנסת ולשמוע את המגילה יחד עם הציבור ברוב עם

לפיכך, בית כנסת שרגילים לקיים בו בכל יום כמה מניינים, בפורים צריכים להשתדל 

ריאת המגילה ברוב עם. אמנם מי שרגיל להתפלל בבית כנסת שיתאספו כולם יחד לק

קטן, למרות שמספר המתפללים בו מועט, אינו צריך לבטל את קביעותו כדי לשמוע מקרא 

שו"ע תרפז, ב, ח"א, )מגילה בבית כנסת גדול, ובתנאי שישמע את קריאת המגילה במניין 

 .(מ"ב ז, שעה"צ ח, י

ורק בדיעבד, כשאין אפשרות לקוראה במניין, אפשר לקיים את המצווה ביחיד 

 4.(שו"ע ורמ"א תרצ, יח)ובברכה 

זמן הקריאה –ו   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

ביום. והטעם, כמו שזעקו בעת צרתם חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לקוראה 

 .(מגילה ד, א; רש"י שם)אל ה' ביום ובלילה, כך צריך לקרוא את המגילה ביום ובלילה 

קריאת המגילה בלילה זמנה כל הלילה, מצאת הכוכבים ועד עמוד השחר. וקריאת היום 

ועד שקיעת החמה. וזריזים  (ובדיעבד מעמוד השחר)זמנה כל היום, מהנץ החמה 

ימים למצוות וקוראים את הקריאה של לילה מיד אחר תפילת ערבית, ואת הקריאה מקד

 .(שו"ע תרפז, א; תרצג, א, תרצג, ד)של יום מיד אחר תפילת שחרית 

אסור לאכול או לישון קודם קריאת המגילה של לילה. אבל ללמוד תורה מותר. ומי שקשה 

שאי לשתות לפני קריאת לו להמשיך בצום תענית אסתר עד אחר קריאת המגילה, ר

המגילה, ובתנאי שלא ישתה שתייה משכרת. וכן מותר למי שרעב לאכול אכילת ארעי לפני 

שו"ע רלב, ג, מ"ב לה. )קריאת המגילה, היינו פירות בלא גבול, ומזונות עד שיעור כביצה 

 .(רמ"א תרצב, ד, מ"א ז, מ"ב יד-טו
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ל וזמנה סמוך לתפילת שחרית, ממילא וכן הדין לפני קריאת המגילה של יום. אלא שהואי

צריך להיזהר בכל האיסורים שלפני שחרית, שהם חמורים יותר. ומכל מקום, מי שכבר 

התפלל שחרית ועדיין לא קרא את המגילה, לא יאכל לפני שיקיים את המצווה. ובשעת 

הדחק, מותר לו לאכול אכילת ארעי לפני שישמע את המגילה. גם לאשה אסור לאכול 

י שתשמע את קריאת המגילה. ואם היא רעבה, מותר לה לאכול אכילת ארעי אבל לא לפנ

מ"ב תרצב, טו-טז. ובמקום שיש צורך גדול מאוד, תוכל לבקש ממישהו )אכילת קבע 

 .(שיזכיר לה, ותוכל לאכול סעודת קבע לפני קריאת המגילה

יום, כמו שאר לדעת כמה מגדולי הראשונים, עיקר מצוות הקריאה ופרסום הנס הוא ב

מצוות הפורים שמצוותן ביום. ועל כן צריכים יותר לדקדק בקריאת היום, וכן צריך 

 להתאמץ יותר שתהיה ברוב עם, ולכל הפחות במניין

 

 

נשים במקרא מגילה –ז   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

לה כגברים, ואשה יכולה לקרוא לבני ביתה לדעת רש"י ורמב"ם, נשים חייבות במקרא מגי

את המגילה. לעומת זאת דעת בעל הלכות גדולות ורבנו חננאל, שחיוב הנשים שונה מחיוב 

הגברים, שגברים חייבים במקרא מגילה, ואילו נשים חייבות בשמיעת מגילה בלבד. 

או"ח ) 'ולשיטה זו אשה אינה יכולה להוציא את בעלה בקריאתה. בשו"ת 'אבני-נזר

פירש שטעם ההבדל נובע מכך שנשים צריכות לשמוע מגילה רק כדי לפרסם את  (תקיא

הנס, ולכן חיובן בשמיעת המגילה בלבד ולא בקריאה. ואילו גברים מצווים גם בפרסום 

הנס וגם בזכירת עמלק כדי להתעורר למחייתו, ולכן הגברים מצווים גם בקריאת 

 6.המגילה

ראשונים, הורו רוב האחרונים שאשה לא תוציא וכיוון שהדין שנוי במחלוקת שקולה בין ה

איש ידי קריאת המגילה. ורק בשעת הדחק, כאשר אין אפשרות שהאיש יקרא לעצמו או 

ישמע מאיש אחר, תקרא לו אשה, כדי שיצא ידי המצווה לפי הסוברים שאשה יכולה 

 7.להוציא איש

אשה יכולה להוציא נשים אחרות ידי חובתן. ואמנם יש אומרים, שאשה אינה יכולה 

דין קריאת התורה, וכשם להוציא נשים רבות, מפני שדין קריאת המגילה לנשים רבות כ

שאשה אינה קוראת בתורה כך לא תקרא לנשים רבות מגילה. ויש אומרים, שכאשר 

 .(בן איש חי ש"א תצוה א, כה"ח תרפט, יט)הקריאה נעשית עבור נשים אין מברכים עליה 

אולם העיקר כדעת רוב רובם של הפוסקים, שאשה יכולה להוציא נשים אחרות בקריאת 

בתחילה כנוסח הגברים. ואם הן עשר נשים, הקוראת תברך אחר הקריאה המגילה, ותברך 

את ברכת 'הרב את ריבנו'. אמנם לכתחילה, עדיף שנשים ישמעו את קריאת המגילה 

מגבר, כדי שיצאו לפי כל הדעות. והטוב ביותר, שכל מי שיכולה, תשמע את המגילה בבית 

 .הכנסת עם הגברים, שברוב עם הנס מתפרסם יותר

ר גבר קורא לנשים את המגילה, המנהג הרווח שהקורא מברך עבור כולן, ואם הן כאש

עשר, יברך בסוף 'הרב את ריבנו'. ויש נוהגים שאשה אחת תברך עבור כולן. ושני המנהגים 

 8 .כשרים

קטנים –ח   
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 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

ו הבת הגיעו לשלב שבו הם מבינים את מצווה לחנך את הילדים למצוות, ומשעה שהבן א

המגילה ויכולים לשמוע את כל קריאתה כהלכה, צריך לחנכם לכך. ואין הדבר תלוי בגיל 

אלא בהתפתחות האישית של כל ילד וילדה. וכיוון שמשך קריאת המגילה ארוך, רבים 

 .מהילדים מגיעים לשלב שבו הם יכולים לשמוע את כל המגילה כהלכתה לאחר גיל תשע

ומנהג טוב להביא לבית הכנסת לשמיעת המגילה גם קטנים יותר, כבני חמש או שש. ואף 

שלא הגיעו עדיין לגיל חינוך למקרא מגילה, כי אינם יכולים לדקדק לשמוע את כולה, מכל 

מקום כיוון שהם מבינים את עיקר העניין, טוב להביאם. אבל קטנים שעלולים להפריע 

א לבית הכנסת. וצריך אדם להיזהר שלא להדר בחינוך ילדיו לשמיעת המגילה, אין להבי

 9.על חשבון שאר המתפללים, שעלולים לסבול מהפרעת ילדיו

כדי לעורר את השמחה ולמשוך את תשומת ליבם של הילדים, נהגו הקהל לקרוא ארבעה 

פסוקים בקול רם, פסוקים שהם עיקר התחלת הנס וסופו, ולאחר מכן החזן חוזר וקוראם 

ואלו הם הפסוקים: 'איש ) .(רמ"א תרצ, יז, מ"ב תרפט, טז, עפ"י מרדכי והלבוש)מהמגילה 

 .('יהודי', 'ומרדכי יצא', 'ליהודים', 'כי מרדכי

ונראה שגם מנהג הכאת המן ברעשנים, נועד במידה רבה כדי לעורר את הילדים בעת 

שמיעת המגילה. אולם צריך להיזהר שלא להפוך את הטפל לעיקר, ויזהרו מאוד שלא 

 .(שו"ע תרצ, יז, ועי' מ"ב נט, ובאו"ה)להרעיש בשעה שהקורא ממשיך בקריאת המגילה 

המגילה –ט   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

מגילת אסתר נחשבת כאחד מספרי הקודש, ולכן צריך לכתוב אותה כדרך שכותבים ספר 

תורה, בדיו שחור על הקלף. ואם כתבה שלא בדיו, או שכתבה על נייר, פסולה, והקורא בה 

בד את העור לשם כתיבת המגילה, ולתפור את היריעות לא יצא ידי חובתו. וצריך לע

בגידים זו לזו. וצריך לשרטט את השורות בחרט לפני הכתיבה, כדי שהכתיבה תהיה ישרה. 

 10.וצריך לכותבה ביד לשם קדושת המגילה

כשם שמדקדקים בכתיבת ספר תורה שכל אותיותיו יהיו כצורתן המדויקת, ושלא תדבק 

ות אחת, כך יש לדקדק אות אחת בחברתה, וכמובן שלא להחסיר או להוסיף אפילו א

בכתיבת המגילה. אולם בדיעבד, יש הבדל בין דין הקריאה בתורה לקריאת המגילה. לגבי 

קריאה בתורה ההלכה היא, שאין לברך על קריאה בספר תורה שיש בו טעות אפילו באות 

אחת. ואילו לגבי מקרא מגילה ההלכה היא, שאם אין שם מגילה כשרה בכל אותיותיה, 

בברכה במגילה שחסרות בה חלק מהאותיות. למשל, אם טעה הסופר  מותר לקרוא

והשמיט מהמגילה אותיות רבות או שטעה בכתיבתן, או שבתחילה כתבה כהלכתה 

ובמשך הזמן נמחקו ממנה חלק מהאותיות, כל זמן שעיקרה כתוב, אפשר לקיים בה את 

רת', ומכאן מצוות מקרא מגילה עם ברכותיה. וזאת מפני שהמגילה נקראת גם 'אג

שמגמתה לספר את הסיפור מתוך הכתב, אבל אין הכרח שתהיה מדויקת כספר. ומזה 

למדנו שכל זמן שעיקרה כתוב כהלכה, יוצאים בקריאתה ידי חובה, ובתנאי שישלים את 

 11.מה שחסר בה, בקריאה מספר או בעל פה

http://ph.yhb.org.il/category/%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/15-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94/
http://ph.yhb.org.il/05-15-08/
http://ph.yhb.org.il/05-15-08/#note_9
http://ph.yhb.org.il/category/%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/15-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94/
http://ph.yhb.org.il/05-15-09/
http://ph.yhb.org.il/05-15-09/#note_10
http://ph.yhb.org.il/05-15-09/#note_11


מעיקר הדין, מותר לכתוב את תרגומה של המגילה בדיו על קלף, עבור מי שאינו מבין 

למי שאנגלית היא השפה  עברית, ובקריאת התרגום יקיים את מצוות מקרא מגילה. למשל,

היחידה שהוא מכיר, יכתבו בדיו על קלף את תרגום המגילה באנגלית, וממגילה זו יקרא 

אולם למעשה אין נוהגים כן, מפני שאין אנו יודעים  .(שו"ע תרצ, ח-יא)ויצא ידי חובתו 

לתרגם במדויק את המילים, אלא יצא ידי חובתו בשמיעת המגילה בעברית. ואף שהוא 

אינו מבין את המילים, כיוון שהוא מכוון לקיים את מצוות מקרא מגילה – הרי הוא יוצא ידי 

 .(שו"ע תרצ, ח, מ"ב תרצ, לב, ערוה"ש טו)חובתו 

מצוות הקריאה ודין המפסיד מילה אחת –י   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

לקוראה מתוך מגילה כשרה, היינו שנכתבה בדיו על הקלף. ואם  –ילה מצוות קריאת המג

ואם  .(שו"ע תרצ, ג)אמר אותה על פה או שקראה מתוך ספר מודפס – לא יצא ידי חובתו 

קרא את עיקרה מתוך המגילה ואת חלקה קרא מתוך ספר מודפס או אמר בעל פה, יצא 

כמבואר )ידי חובה. ובלבד שבפועל יאמר את כל המגילה בלא להחסיר מילה אחת 

 .(בהלכה הקודמת

אבל אם הקורא דילג על אחת המילים, או שטעה באחת המילים, טעות כזו שמשנה את 

משמעות המילה, לדעת רוב הפוסקים לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור לקרוא את המגילה 

 12.כהלכה

לא  –וגם כאשר הקורא קרא כהלכה את כל המילים, אם השומע לא שמע מילה אחת 

יצא. וזו למעשה ההלכה החשובה ביותר בהלכות המגילה, מפני שבעקבות בואם של 

 הילדים לבית הכנסת הרעש גובר, ויש שאינם מצליחים לשמוע את כל המילים. במיוחד

החשש גובר לאחר הכאת המן, שפעמים הקורא ממשיך בקריאתו בעוד הילדים מרעישים, 

 .והיושבים בירכתי בית הכנסת אינם שומעים מילה אחת, ומפסידים בכך את כל הקריאה

הפתרון לכך, שכל מי שהחסיר בשמיעתו מילה או כמה מילים, ישלים אותן מיד בקריאה 

המשיך הלאה, ימשיך לקרוא עד שיגיע למקום מהספר שלפניו. ואם בינתיים הקורא 

שהקורא נמצא. ואף שהספר המודפס שלפניו אינו כשר לקריאת המגילה, מכל מקום כיוון 

שאת רוב המגילה הוא שומע מתוך מגילה כשרה, יכול בדיעבד להשלים לעצמו את 

המילים החסרות מתוך ספר מודפס. אבל כאשר הוא שומע את המגילה מהקורא, לא 

א עמו את המגילה מתוך הספר המודפס שלפניויקר . 

מלאכה בפורים –טו   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טו - פורים ומקרא מגילה

מתחילה לא תקנו את פורים כיום טוב שאסור בעשיית מלאכה. אולם במשך הדורות, 

אף אמרו משום כבוד היום וקדושתו, נהגו ישראל שלא לעשות מלאכה, והמנהג מחייב. ו

ב"י שו"ע ורמ"א תרצו, )שכל העושה מלאכה בפורים אינו רואה ממנה סימן ברכה לעולם 

 .(א
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לפיכך, אסור לאדם לצאת לעבודתו הקבועה בפורים, ואם הוא עובד בעבודה שאם לא 

יעבוד בה בפורים יגרם לו או לעסק הפסד גדול, מותר לו לעבוד בה. וכן מותר לעני שאין לו 

 .(שה"צ תרצו, ב-ג)מה לאכול לעבוד בפורים 

מותר לעשות בפורים מלאכה משמחת, כמו הכנת בית לקראת חתונת הבן, ונטיעת עצי נוי 

בגינת הבית. וכן מותר לעשות מלאכה שיש בה מצווה, כמו כתיבת חידושי תורה. וכן מותר 

לעשות מלאכות קלות, כמו כתיבת מכתב. ובתנאי שהעיסוק בזה לא יבטל אותו משמחת 

 .(שו"ע תרצו, א, מ"ב ו)הפורים ומצוותיו 

מותר לגזוז ציפורנים בפורים, כי זו מלאכה קלה, וכביסה ביד ותפירה ותספורת 

אבל לצורך פורים מותר לעשות מלאכות גדולות, ובכללן  .(בא"ח תצוה כא)אסורות 

 .(רמ"א תרצו, א)כביסה ביד, תפירה ותספורת 

, מפני שעסקים מוצלחים יכולים לשמח. אולם מעיקר הדין מותר לעסוק במסחר בפורים

נכון להחמיר בזה, מפני שהעיסוק במסחר עלול להתארך על חשבון שמחת הפורים. ולכן 

 .(מ"ב תרצו, ג, ערוה"ש ב, כה"ח ה)נכון לפתוח רק חנויות שמוכרות צרכי פורים 

ירו מנהג איסור מלאכה בפורים חל ביום הפורים בלבד. ואמנם יש מהאחרונים שהחמ

לאסור מלאכה גם בלילה, אולם מעצם זה שנחלקו לגבי הלילה, ברור שאין מנהג מוסכם 

עי' בבאו"ה תרצו, )לאסור מלאכה בלילה, לפיכך, אין איסור לעשות מלאכה בליל פורים 

 .(א

לבני הפרזים מותר לעשות מלאכה בפורים של מוקפים, ולבני המוקפים מותר לעשות 

 מלאכה בפורים של פרזים

 .(שו"ע תרצו, ב) 

 פרק טז

השמחה והחסד –א   

 
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

נֹות  נֹות ִאיש ְלֵרֵעהּו ּוַמתָׁ ה ּוִמְשלֹוַח מָׁ ם ְיֵמי ִמְשֶתה ְוִשְמחָׁ מצוות הפורים: "ַלֲעשֹות אֹותָׁ

ֶאְביֹוִנים  .(אסתר ט, כב) "לָׁ

ת במינה, שהיא באה לידי ביטוי גם בצדדים הגשמיים מצוות השמחה בפורים מיוחד

שבחיים. כמו שהגזירה היתה על הרוח והגוף, כך השמחה על ההצלה צריכה להיות ברוח 

ובגוף. ולכן בנוסף למצוות קריאת המגילה שמבטאת את הצד הרוחני שבאדם, ישנה 

יבוד הדעת מצווה לערוך סעודה למשתה ושמחה. ויש דגש על שתיית יין עד מצב של א

במידת מה, כדי לבטא בכך, שישראל קדושים, ואפילו במצב של איבוד הדעת נשארים 

 .קשורים ודבוקים בה' יתברך

השמחה צריכה להיות בהוספת אהבה ואחדות בין ישראל. וזו השמחה האמיתית, 

שמבטאת את התרחבות החיים והתפשטותם באהבת הבריות. אבל אדם שאוכל ושותה 
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ם מצומצם ומוגבל שטרוד בסיפוק תאוותיו בלבד, ולעולם לא יגיע לשמחה לעצמו, הוא אד

 .של ממש. לכן נצטווינו לשלוח מנות איש לרעהו

ואין להסתפק בהרבות אהבה בין החברים אלא צריכים לדאוג גם לעניים שאין להם יכולת 

וכל  לשמוח, ולכן נצטווינו לתת מתנות לאביונים, כדי שאף הם ישתתפו בשמחת הפורים.

המתעלם מצער העניים, גם אם ידמה לעצמו שהוא שמח עם חבריו, באמת אינו אלא 

הולל, שמתעלם מהחיים האמיתיים. הוא בורח מהמחשבות על הצער שבעולם, ורק כך 

הוא מצליח לעשות את עצמו שמח לזמן מה. אבל המציאות הקשה הרי לא תיעלם בעת 

יודע שלא מגיע לו להיות שמח, והוא נותר שישתה יין וישתכר, ולכן בתוכו פנימה הוא 

עצוב. אבל מי שדואג לשמח את העניים והמסכנים, יש ערך לחייו והוא יכול לשמוח באמת 

 ובצדק. וזהו שנצטווינו לתת בפורים מתנות לאביונים

אחדות ישראל בפורים –ב   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

פורים הוא יום מיוחד לגילוי אחדותם של ישראל. גזירת המן הרשע היתה כנגד כל ישראל, 

בלא הבדל בין צדיקים ורשעים, עניים ועשירים. ומתוך מגמתם של שונאי ישראל אפשר 

רוג את כולם. והקב"ה הציל את ללמוד שסגולת ישראל קיימת בכל יהודי, ועל כן רצו לה

כולנו, והפך לנו את היגון לשמחה, ולכן השמחה בפורים צריכה לכלול את כל ישראל, וכפי 

 .שנצטוונו לשלוח מנות איש לרעהו ולתת מתנות לאביונים

יתר על כן, מפני הפירוד שהיה בישראל יכול היה המן הרשע לבוא ולקטרג, וכך רמוז 

ַעִמים ְבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָךבדבריו למלך אחשוורוש:  ד ֵבין הָׁ ד ְמֻפזָׁר ּוְמֹפרָׁ … "ֶיְשנֹו ַעם ֶאחָׁ

ם ֵתב ְלַאְבדָׁ וכן הפרת הגזירה נעשתה על ידי  .(אסתר ג, ח-ט) "…ִאם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב ִיכָׁ

ל ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ן  ההתאחדות, כמו שאמרה אסתר למרדכי: "ֵלְך ְכנֹוס ֶאת כָׁ ְבשּושָׁ

יֹום ה וָׁ ַלי ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְשתּו ְשֹלֶשת יִָׁמים ַלְילָׁ ומתוך כך  .(אסתר ד, טז) "ְוצּומּו עָׁ

 .נתבטלה הגזירה

ם " :(שמות יט, ב)והאחדות היא תנאי לקבלת התורה, וכמו שנאמר במתן תורה  ַוִיַחן שָׁ

ר", ופירשו חז"ל: "כאיש אחד בלב אחד הָׁ ֵאל ֶנֶגד הָׁ כדי שיאהבו זה את זה " .(רש"י) "ִיְשרָׁ

ואז אמר הקב"ה: "הרי שעה שאני נותן תורה  ,(מכילתא שם) "ויקבלו את התורה

וכמו שספר תורה שחסרה ממנו אות אחת כולו פסול, כך אילו היה  .(ויק"ר ט, ט) "לבני

די אחד מששים ריבוא יהודים שעמדו במתן תורה, לא היינו זוכים לקבל את חסר יהו

התורה. וכן בפורים, על ידי הגזירה שאיחדה את כל ישראל נגאלנו ואף זכינו לקבל מחדש 

שחזרו ישראל וקבלו את התורה מאהבה בימי  ,(שבת פח, א)את התורה, כפי שאמרו חז"ל 

שמתגלה בפורים, הננו יכולים לשוב ולקבל את אחשוורוש. וכך בכל שנה, מתוך האחדות 

 .התורה בשמחה

מתנות לאביונים –ג   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

מצווה על כל אדם מישראל שייתן מתנות לאביונים בפורים. ובשתי מתנות, מתנה אחת 

ונים הרי זה משובח. המתנה יכולה לכל אביון, יוצא ידי חובתו, וכל המרבה במתנות לאבי
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להיות כסף או דבר מאכל, אבל לא יתן בגדים או ספרים, מפני שיש אומרים שהמתנות 

צריכות להיות מדבר שאפשר ליהנות ממנו בסעודת פורים, ועל כן יש לתת מאכלים או 

כסף שאפשר לקנות בו מאכלים. ואף שהמתנה צריכה להיות ראויה לסייע לסעודת פורים, 

לאביון מותר לעשות במתנה מה שירצה, ואין הוא חייב להשתמש בה דווקא לצורכי סעודת 

 .(שו"ע תרצד, א, רמ"א ב, מ"ב ב)פורים 

שוויה של כל מתנה צריך להיות כשיעור שאפשר לקנות בו מאכלים פשוטים שמשביעים 

כל כארוחה קטנה ופשוטה, כמו למשל מנה פלאפל או כריך. ואם יתן שיעור של שקל ל

כשלוש )מתנה – יצא ידי חובה, מפני שאפשר לקנות בו לחם בנפח של שלוש ביצים 

שהוא מאכל שאפשר לשבוע ממנו בצמצום. וכל המרבה במתנות לאביונים הרי  ,(פרוסות

 .(ועיין בהמשך ח)זה משובח 

אין לתת מתנות לאביונים מכספי מעשר כספים, מפני שאין אדם רשאי לקיים את חובתו 

בכסף שהוא חייב לתת לצדקה. אבל אפשר לחשב שקל אחד לכל מתנה, ולהוסיף ולהגדיל 

 .את המתנה מכספי מעשר הכספים

אביון הוא עני שאין לו כסף לצרכים הכרחיים לבני ביתו. והכל יחסי לזמן ולמקום. היו 

זמנים שבהם מי שהיה לו לחם לאכול ושני בגדים ללבוש כבר לא נחשב עני, וכיום גם מי 

 .שיש לו ארבעה בגדים ללבוש ולחם וגבינה לאכול עדיין נחשב לעני

אפשר לתת את המתנה גם לילד עני, ובתנאי שתהיה לו דעת שלא לאבד את הכסף. הנותן 

י מתנות. וכן אם נתן שיעור שתי מתנות שיעור שתי מתנות לזוג עניים, יצא ידי חובת שת

לאלמנה ובנה הקטן הסמוך על שולחנה, יצא ידי חובת שתי מתנות. אבל הנותן שתי 

 1.מתנות לאביון אחד, אפילו אם נתנן בזו אחר זו, לא יצא, כי צריך לתת לשני אביונים

מי שאינו מכיר שני אביונים, או שהוא מתבייש לתת להם את המתנות, ייתן את מתנותיו 

לגבאי צדקה הגון, והוא יחלק בשליחותו את המתנות לאביונים. והגבאים צריכים 

 להשתדל לתת לאביונים את המתנות באופן שיוסיף להם שמחה בסעודת פורים

משלוח מנות –ד   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

מצווה על כל אדם לשלוח לרעהו שתי מנות בפורים, כדי להרבות אהבה ביניהם. ריבוי 

האהבה שבין ישראל שייך למהותו של יום הפורים, מפני שבפורים התגלתה קדושת 

בקים בה' ובתורתו, וניצוץ מאותה קדושה קיים בכל יהודי. ועל כן ראוי בפורים ישראל, שד

 .(ועיין לעיל ב)להביע בפועל את האהבה בין איש לרעהו 

המנות הם דברי מאכל, כדי להרבות בשמחת הפורים, וידוע שכאשר אדם אוכל מאכלים 

ם אנשים שאינם טובים וטעימים משל חבירו, האהבה ביניהם מתחזקת. ועוד טעם, שישנ

עניים ממש, ויש ביכולתם לקנות צרכי סעודה בסיסיים, אבל אינם יכולים לקנות מאכלים 

טובים לסעודה נאה, ועל ידי משלוחי המנות אפשר לתת להם בדרך של כבוד מאכלים 

 .טובים לסעודת פורים
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ת הדין הוא שבשתי מנות שאדם שולח לרעהו יוצא ידי חובתו. ותקנו לשלוח לכל הפחו

שתי מנות, כדי להביע בהן את האהבה, כי במנה אחת אפשר להועיל לחבר, שלא יישאר 

רעב, אבל כאשר שולחים לחבר שתי מנות, רוצים שהוא גם יהנה בגיוון המאכלים. וכל 

המרבה במשלוח מנות, כדי להרבות באהבה ואחווה ושלום ורעות בינו לרעיו, הרי זה 

 .משובח

המצווהבאיזה מנות מקיימים  –ה   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

שתי המנות צריכות להיות שונות זו מזו, כמו למשל לחם ובשר, או בשר ואורז, או דג 

וביצים, או עוגות ותפוחים. וכן אפשר לשלוח שתי מנות של בשר בטעמים שונים, כגון מנה 

ה, או ששתיהן מבושלות אבל מאיברים שונים, שעל ידי כך אחת מבושלת והאחרת צלוי

טעמן וצורתן שונים. וכן אפשר לשלוח שני מינים של עוגה, ובתנאי שיהיו שונים בטעמם 

 .ומראם

השולח לחבירו בגד או ספר, אף שהם בוודאי משמחים ומבטאים אהבה, לא יצא ידי 

לאחר שאדם קיים את מצוותו חובתו, מפני שהמנות צריכות להיות בדברי מאכל. אמנם 

 .בשתי מנות של מאכלים, יכול, אם ירצה, להוסיף עוד מתנות כדי להרבות באהבה ואחווה

השולח עוף חי לחבירו, לא יצא ידי חובתו, מפני שאינו ראוי לאכילה, כי צריך לשוחטו 

יצא ולחותכו ולמולחו ולבשלו. ואפילו אם שלח בשר חי שעדיין לא בושל, יש אומרים שלא 

ידי חובתו, אלא צריך לשלוח מנות מוכנות לאכילה. ואפשר לשלוח קופסת שימורים, מפני 

 .שבקלות אפשר לפותחה ולאכול את המאכל שבה

בקבוק של משקה שיש לו חשיבות, כמו יין או בירה או מיץ טעים, לדעת רוב הפוסקים 

שקה אינו נחשב נחשב כמנה, ואפשר לקיים את המצווה בשני משקים. ויש מחמירים שמ

כמנה. ואף שהלכה כדעת רוב הפוסקים, הרוצה לצאת ידי כולם ישלח לפחות משלוח 

 .אחד שיהיו בו שתי מנות של מאכלים

 .(ערוה"ש תרצה, טו)כל מנה צריכה להיות כשיעור שאפשר להגיש לפני אורח בדרך כבוד 

ה שמנה אחת אבל שזיף אחד, למשל, אינו בשיעור שאפשר לכבד בו אורח, ולכן הרוצ

 .תהיה משזיפים, צריך לצרף כמה שזיפים כדי שיחשבו למנה

ויש אומרים, שכל מנה צריכה להיות בנפח של כשלוש ביצים. ויש מוסיפים עוד, שהמנות 

צריכות להיות חשובות לפי ערך השולח והמקבל, שאם הם עשירים, המנות צריכות להיות 

ת נחשבות בעיניהם, לא יצאו בהן ידי חשובות ומשמחות לפי ערכם. אבל אם אין המנו

חובה. ולכתחילה ראוי להקפיד שאכן בכל מנה יהיה כשיעור שלוש ביצים לפחות, ושהן 

 יהיו חשובות ומכובדות בעיני השולח ובעיני המקבל

החייבים במשלוח מנות ומתנות לאביונים –ו   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד
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כל יהודי חייב במשלוח מנות ומתנות לאביונים. ואף שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן 

גרמן, כיוון שאף הן היו באותו הנס, אף הן מחויבות במצוות הפורים. ומפני הצניעות, יש 

להקפיד במשלוחי המנות, שאשה תשלח לאשה, ואיש ישלח לאיש. אבל במתנות 

רמ"א תרצה, ד, )לאביונים, אין צריך להקפיד בזה, כי בנתינת צדקה אין כל כך קירוב דעת 

 .(ושם מובא חשש קידושין במשלוח מנות

גם אשה נשואה, חייבת במצווה. נמצא אם כן, שזוג נשוי חייב לשלוח שני משלוחי מנות, 

אחד מהאיש ואחד מהאשה. ובכל משלוח צריכות להיות שתי מנות. ואף שבמשלוח מנות, 

העיקר הוא קירוב הדעת שבין השולח למקבל, נראה שאין צורך לציין במפורש שמשלוח זה 

מהאיש וזה מהאשה, אלא מספיק שדעת השולחים תהיה שמשלוח זה של האיש ומשלוח 

זה של האשה. ואין כאן פגם בקירוב הדעת, שהואיל והם זוג נשוי, ברור שהמשלוח שייך 

יהםלשניהם, וקירוב הדעת נעשה כלפי שנ . 

למתנות לאביונים זוג נשוי צריך לתת כשיעור ארבע מתנות, שתי מתנות מהאיש, ושתי 

מתנות מהאשה. ואין צורך שהאשה תתן בידיה את המתנות, אלא יכול בעלה לתת את 

המתנות עבורה. וכן אפשר שיתן את ארבע המתנות לשני עניים, מתנה אחת ממנו ואחת 

אחת ממנה לעני אחר. והמנהג כיום לתת את ממנה לעני אחד, ומתנה אחת ממנו ומתנה 

המתנות על ידי גבאי צדקה, והוא מקבל כסף כשיעור ארבע מתנות, ומחלקם בשמם לשני 

 .עניים

ילדים שהגיעו למצוות, אף שהם סמוכים על שולחן הוריהם, כיוון שהגיעו לגיל מצוות, 

ניינו להרבות חייבים במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. את משלוח המנות שע

באהבה הם צריכים לשלוח במפורש בשמם, ואת המתנות לאביונים יכולים ההורים לתת 

 .עבורם

גם ילדים שהגיעו לגיל חינוך, ראוי לחנך למצווה, ויש שמחנכים אותם על ידי ששולחים 

אותם להביא את משלוחי המנות, ויש שאף נותנים להם מנות משלהם כדי שיתנום 

לאביונים, יש שנוהגים לתת להם כסף כדי שיתנום לעניים, ויש  לחבריהם. ובמתנות

שנותנים בעצמם את הכסף עבור הילדים, ובזה שמספרים להם על כך מחנכים אותם 

 5.למצוות

עני המתפרנס מהצדקה, חייב במשלוח מנות ומתנות לאביונים. ואם אין לו מאכלים אלא 

כדי סעודתו בלבד, יחליף עם חבירו, זה ישלח לזה את סעודתו, וזה ישלח לזה את סעודתו, 

שו"ע תרצה, )ויצאו שניהם ידי משלוח מנות איש לרעהו. וכך יעשו לגבי מתנות לאביונים 

 .(ד; מ"ב תרצד, א-ב

זמן נתינת המתנות והמנות ושליחות בקיומם – ז  
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

שליחת המנות איש לרעהו ונתינת המתנות לאביונים צריכה להתקיים ביום הפורים, 

נֹות ִאיש ְלֵרֵעהּו " :(אסתר ט, כב)שנאמר  ה ּוִמְשלֹוַח מָׁ ם ְיֵמי ִמְשֶתה ְוִש ְמחָׁ ַלֲעשֹות אֹותָׁ

ֶאְביֹוִנים". ואם נתנם בליל פורים לא יצא ידי חובתו נֹות לָׁ  6.ּוַמתָׁ
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מי שלא מצא אביונים לתת להם מתנות בפורים, יפריש את מתנותיו וישמרם עד אשר 

ימצא אביונים, ובעצם הפרשתו הוא מקיים את המצווה. וכן גבאי שלא הצליח לחלק 

 .(שו"ע תרצד, ד)לאביונים בפורים את כל הכסף שנתנו לו, יחלק להם אחר הפורים 

שאז המצווה להרבות באהבה ושמחה בין אבל משלוח מנות שייך דווקא ליום הפורים, 

רעים. ומי שהיה לבדו בפורים, ולא היה לו שם חבר לתת לו את המנות, אינו יכול להשלים 

את מצוותו אחר הפורים. וכיום שיש טלפונים, ניתן לבקש מחבר שיתן עבורו בפורים 

 .משלוח מנות, ויצא בזה ידי חובה

ל לתת לגבאי צדקה את כסף המתנות לפני מי שחושש שבפורים לא ימצא אביונים, יכו

פורים, אולם יסכם כי הכסף ישאר שלו עד יום הפורים, וביום הפורים יתן הגבאי את 

הכסף בשליחותו לשני אביונים. וכן מי שיימצא לבדו ביום הפורים, יכול להכין משלוח 

את משלוח מנות, ולהפקידו בידי חבירו, ולמנות אותו לשליח למסור בשמו ביום הפורים 

 המנות לחבר אחר

בין משלוח מנות למתנות לאביונים –ח   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

משלוח מנות נועד להוסיף אהבה ואחווה בין אדם לחבירו, ועל כן השולח מנות לחבירו 

בעילום שם לא יצא ידי חובתו. לעומת זאת, מתנות לאביונים הם כצדקה, שנועדו לעזור 

 .לעני באופן הטוב ביותר. ולכן כשאפשר, עדיף לתת את המתנות לעניים בעילום שם

יכול לקיים בכך משלוח מנות או מתנות לאביונים. אם המזמין את חבירו לסעודת פורים, 

הוא רוצה לקיים בזה משלוח מנות, יניח לפני חבירו שתי מנות בבת אחת, ויאמר לו שזה 

 .(כה"ח תרצה, מב)משלוח מנות 

ואם הוא רוצה לקיים בסעודתו מתנות לאביונים, עדיף שלא לומר זאת לעני, כדי שהעני 

יותר ובאהבה ושמחה. וזו דרך מהודרת מאוד לקיום  יקבל את המתנה בדרך מכובדת

המצווה. וכן אפשר לתת לעני משלוח מנות ובו מאכלים טובים ומועילים בעילום שם, 

והעני לא יתבייש, ואף יחשוב שנתנו לו את משלוח המנות מתוך אהבה שאוהבים אותו 

 8.ולא מפני עוניו

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו " :(מגילה ב, יז)כתב הרמב"ם 

ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים 

 :(ישעיהו נז, טו)ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר 

ִאים ִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדכָׁ  ."ְלַהֲחיֹות רּוַח ְשפָׁ

כלומר, מצד הדין רשאי כל אחד להחליט במה הוא מעדיף להשקיע יותר, במשלוח מנות 

ובצרכי סעודתו או במתנות לאביונים. אלא שלכתחילה, הרוצה לקיים את המצווה על פי 

הדרכתם של חכמים, ראוי שיעדיף להרבות במתנות לאביונים. ויעשה חשבון כמה הם 

הפורים, ויתן לעניים יותר. ומי שנותן כל חודש הוצאותיו על משלוח המנות ועל סעודת 

כספים בחשבון, -כספים לעניים או ללומדי תורה, רשאי להחשיב גם את המעשר-מעשר

כספים יצא שנתן לעניים יותר, נמצא שהידר במצווה כפי הדרכת -ואם יחד עם המעשר

 .חכמים. ומתוך כך יזכה לשמחה הגדולה והמפוארת
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שבערב שבת זמן הסעודה בפורים –טו   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

כאשר פורים חל בערב שבת, נוהגים לכתחילה להתחיל את הסעודה לפני הצהרים, משום 

התחילה כבוד השבת. ומי שלא הספיק להתחיל את הסעודה לפני הצהרים, ישתדל ל

לפחות שלוש שעות לפני השקיעה. ובדיעבד, יכול להתחיל בה עד שקיעת החמה. ומכל 

מקום, אם התחיל בסעודה סמוך לשבת, ישתדל למעט באכילתו, כדי שיוכל לאכול 

 .בסעודת ליל שבת בתאבון

ויש עוד מנהג, לחבר את סעודת פורים עם סעודת ליל שבת. ויש מהגדולים שנוהגים בו, 

רים שאין לעשותו אלא בדיעבד. וכך הוא המנהג: מתפללים תפילת מנחה לפני ויש אומ

הסעודה, ומתחילים בסעודה ביום פורים, וכחצי שעה לפני השקיעה מקבלים את השבת 

בהדלקת נרות השבת, ופורסים מפה על הלחם, ומקדשים על היין קידוש של שבת. וכיוון 

ידוש על ברכת 'בורא פרי הגפן'. ואחר שכבר ברכו על היין בסעודת פורים, ידלגו בק

הקידוש ממשיכים בסעודה, וצריכים לאכול כביצה פת, ולכל הפחות כזית, לשם סעודת 

שבת. ובסיום הסעודה אומרים בברכת המזון 'רצה והחליצנו', ו'על הנסים' מוסיפים בתוך 

 .'הרחמן' שבסוף ברכת המזון. ואחר הסעודה מתפללים ערבית

יסור לא ילבשתחפושת וא –טז   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק טז - מצוות השמחה והחסד

נהגו רבים ללבוש מסכות ולהתחפש בפורים, ואף שאין לכך מקור בדברי חז"ל, וגם בספרי 

. הראשון, האחרונים לא כתבו שצריך להתחפש, מכל מקום נאמרו הסברים שונים למנהג

להרבות בשמחה, כי ההופעה המשונה מצחיקה ומשעשעת. ועוד, שעל ידי היציאה של 

האדם משגרת לבושו, הוא יכול להשתחרר ולשמוח ולגלות את אהבתו לחבריו. ועוד, 

שהלבושים החיצוניים השונים גורמים לפירוד, ועל ידי החלפת הלבושים, נופלות המחיצות 

ידי התחפושת אנו נעשים מודעים עד כמה אנו מושפעים  ומתרבה האחדות. ועוד, שעל

מהחיצוניות, ומתוך כך אפשר להתבונן בפנימיות שמתגלה בפורים. ועוד רמז בתחפושת, 

שגם כאשר ישראל נראים כלפי חוץ כגויים, בפנימיותם הם נשארים יהודים, כפי שהתברר 

 .בפורים

שנהגו בבתי גדולים וחסידים באשכנז, שהיו מתחפשים,  ,(תשובה טז)כתב מהר"י מינץ 

וגברים לבשו בגדי נשים, ונשים בגדי גברים. וכתב שאין להרהר אחריהם, ובוודאי אין בזה 

חשש איסור, משום שכל איסור 'לא ילבש' הוא כאשר מחליפים את המלבושים למטרת 

שכך  ,(תרצו, ח)ניאוף ופריצות, אבל כאשר המטרה לשמחה, אין איסור. וכתב הרמ"א 

מנהגה . 

אולם לדעת רוב הפוסקים, אסור לאיש להתחפש לאשה, ואסור לאשה להתחפש 

ועל פי זה כתבו הרבה אחרונים, שיש למחות ביד הלובשים  .(ב"ח יו"ד קפב, ט"ז ד)לאיש 

בגדי המין השני. וכן נכון לנהוג. ויש אומרים שאם החליף רק בגד אחד ומשאר בגדיו עדיין 

 (פמ"ג)ניכר מינו, אין למחות בידו 

. 
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 פרק יז

מהי עיר מוקפת חומה –א   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק יז - דיני פרזים ומוקפים

שני זמנים נקבעו לפורים, בכל המקומות עושים את הפורים ביום י"ד  ,(טו, ד)כפי שלמדנו 

 .באדר, ובכרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון ובשושן הבירה ביום ט"ו באדר

אין הבדל בזה בין עיר שבארץ ישראל לעיר שבחוצה לארץ, כל עיר שהיתה מוקפת חומה 

כדין עיר מוקפת חומה. ורק שושן בימות יהושע בן נון, אע"פ שחומתה נחרבה, דינה 

הבירה, שבה נעשה הנס, דינה כעיר מוקפת חומה למרות שבימי יהושע בן נון עדיין לא 

 1.(שו"ע תרפח, א)נבנתה 

ל, ובזמן שאנשי כנסת הגדולה תקנו את ימי הפורים, היו כרכים רבים, בעיקר בארץ ישרא

שהיתה לגביהם מסורת שהיו מוקפים חומה מימות יהושע בן נון, ועשו בהם את הפורים 

ביום ט"ו. אולם במשך השנים הרבות שעברו, נחרבו הכרכים ואבדה המסורת לגביהם. יש 

כרכים שידוע כי היו מוקפים חומה בימי יהושע בן נון, וגם כיום ישנה עיר שנקראת כשם 

, אלא שאין אנו יודעים בוודאות אם העיר של היום נמצאת אותו הכרך, כמו למשל לוד

במקום המדויק שבו היה הכרך בימי יהושע בן נון, או שלוד של היום רק נקראת על שם 

אותו הכרך ובאמת נמצאת במקום סמוך. ויש כרכים עתיקים שנעשו שוממים מיהודים 

יהושע בן נון. ויש שאנו ואבדה המסורת לגביהם, ואין אנו יודעים אם היו קיימים בזמן 

יודעים שהיו קיימים אלא שאיננו יודעים אם היתה להם אז חומה, כמו למשל חברון. ורק 

לגבי עיר אחת בלבד נותרה מסורת ברורה שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, הלא 

 היא ירושלים עיר קדשנו ותפארתנו, ורק בה עושים בזמן הזה את הפורים ביום ט"ו. ונבאר

 תחילה את דינה של ירושלים, ואח"כ את דינם של המקומות שיש לגביהם ספק

ירושלים וסביבותיה –ב   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק יז - דיני פרזים ומוקפים

כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך". לפיכך, לא " :(מגילה ג, ב)אמרו חכמים 

רק במקום ירושלים העתיקה עושים את הפורים בט"ו אלא אף בכל השכונות הסמוכות 

לירושלים העתיקה. ואף שהעיר התרחבה מאוד, כיוון ששכונה סמוכה לשכונה, הרי כולן 

 .נגררות אחר ירושלים העתיקה, ובכולן קוראים בט"ו

במשך תהליך בניית השכונות התעורר ספק לגבי אותן השכונות שנבנו מתחילה  אמנם

בריחוק מקום משאר העיר. באחרונה התעוררה השאלה לגבי שכונות רמות והר נוף. יש 

אומרים, שרק השכונות שיש ביניהן רצף של בתים עד העיר העתיקה, דינן כדין ירושלים, 

הרי הם כמקום נפרד, ועל כן (מטר 67.8)אבל אם יש ביניהן הפסק של 141 אמה ושליש 

 .הורו לקרוא את המגילה ברמות והר נוף ביום י"ד

ויש אומרים, שכל השכונות שנחשבות כחלק מהעיר ירושלים לעניין מיסים, וקל וחומר אם 

הן מוקפות גם בעירוב אחד, נגררות אחרי ירושלים וקוראים בהן את המגילה בט"ו בלבד. 

רוא את המגילה בהר נוף ורמות ביום ט"ו. וכך הורו רבני ירושלים ועל כן צריכים לק

האחרונים, הרב משאש והרב קוליץ זצ"ל, וכך המנהג הרווח. וכל הדיונים הללו מוכרעים 

במשך הזמן בזכות התרחבותה של ירושלים, שבעזרת ה' בונה ירושלים, העיר הולכת 
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ות לשאר חלקי העיר, עד שנעשה ונבנית, וגם השכונות הרחוקות נעשות סמוכות וצמוד

 ברור לכל שדינן כדין ירושלים

דין מקומות מסופקים –ג   
 . קישור ישיר להלכה.ההלכה מפרק יז - דיני פרזים ומוקפים

הערים שיש לגביהן ספק הן: טבריה, חברון, שכם, יפו, לוד, עזה, צפת, עכו, חיפה. ויש 

שהוסיפו שיש ספק לגבי: בית שאן, יריחו, באר שבע, רמלה. ובחוץ לארץ: צור, צידון, דמשק, 

 4.איזמיר ובגדד

נחלקו הראשונים בדין מקומות המסופקים. כולם מסכימים שצריך לקרוא בהם את 

אם  ,(שזמן קריאתו בט"ו)המגילה ביום י"ד עם ברכה, מפני שאפילו מי שגר בירושלים 

קרא בי"ד, שהוא זמן קריאה לרוב העולם, יצא בדיעבד, ועל כן במקום שיש ספק, צריכים 

לה האם יש חיוב לקרוא גם ביום ט"ולקרוא לכתחילה בברכה ביום י"ד. השא . 

יש אומרים, שבכל המקומות המסופקים עושים את הפורים ביום י"ד בלבד, ואינם צריכים 

כלל לקרוא ביום ט"ו, ורק הרוצים לנהוג מנהג חסידות, יקראו ביום ט"ו בלא 

 .(רמב"ן, רשב"א, ר"ן וריטב"א)ברכה 

בלא ברכה, והטעם, כדי שהספק לא ויש אומרים, שצריכים לקרוא בהם גם ביום ט"ו 

ישכח. ויש בכך גם משום כבודה של ארץ ישראל. אלא שהואיל והוא ספק לא 

ונחלקו לגבי שאר  .(רמב"ם א, יא, מאירי ושבולי הלקט, וכן נפסק בשו"ע תרפח, ד)יברכו 

משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה. יש אומרים שמקיימים אותן רק  –מצוות הפורים 

ויש אומרים שמקיימים אותן גם ביום  ,(פר"ח)ביום הראשון, שהוא פורים לכל העולם 

והגרים סמוך למקום הספק עושים פורים בי"ד בלבד, כי רק הסמוכים 5.(ריא"ז)השני 

למקום שוודאי קוראים בו בט"ו נגררים אחריו, ולא הסמוכים למקום ספק. ויש שהחמירו 

 6.גם על המקומות הסמוכים לספק, שיקראו את המגילה גם ביום ט"ו

למעשה, ברוב המקומות המסופקים נוהגים כיום לסמוך על הדעה המקילה, ועושים את 

הפורים בי"ד בלבד. ורק במקומות שהספק לגביהם חזק יותר, כמו טבריה וחברון, ישנם 

יש נוהגים אף לקיים בהם את שאר רבים שנוהגים לקרוא את המגילה גם ביום ט"ו, ו

 .מצוות הפורים
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