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לחיילי צה"ל,
רפיסותו של אחשוורוש ורשעותו של המ( שמטו את הקרקע מתחת
להרגל תחושת הביטחו( של רבבות בני ישראל .א) "אי( הקדוש ברו)
הוא מכה את ישראל אלא א כ( בורא לה רפואה תחילה" )מגילה יג,
ב( ,ומבי( המחשכי  ,נוכלותו הפוליטית של המ( ,חלו

הלילה של

אחשוורוש ועיתוי בואו של המ( ,הצמיח לנו הקדוש ברו) הוא קר(
ישועה.
כאז כ( עתה ,רעי לב מנסי לעכב את שלטונו של ישראל על אדמתו,
ואת שלימות צמיחתנו הרוחנית בארצנו .חמושי עוז וגבורה וביטחו( בה'
הרשע .יד ה' החזקה וזרועו הנטויה
אלוקי ישראל יצאנו להכות בשורש ֶ
לא תניח ,ג הפע " ,וא +על פי שיתמהמה ,ע כל זה אחכה לו".
המצבי

המורכבי

בה

נמצאי

רבי

מחיילי צה"ל ,חייבו אותנו

לברר הלכה ממקורה ,מה עושי כאשר היתה 'הקפצה' באמצע קריאת
המגילה ,והא חייל שאי( ברשותו מגילת קל +כשרה יוצא ידי חובתו
בשמיעתה דר) מכשיר קשר ,ועוד.
לכ  ,מפקדי צה"ל וחייליו ,מוגש בזה קוב* הלכות ושו"ת לימי הפורי ,
שיהיה כלי בידכ לדעת את המעשה אשר תעשו( בכל מצב.
"ליהודי היתה אורה ושמחה וששו( ויקר"  .כ( תהיה לנו.
בברכה,
הרב מנח
ראש

פרל,
מדור

רס"(
הלכה
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דיני חודש אדר

דיני חודש אדר
ארבע הפרשיות
א .תיקנו חז"ל בארבע שבתות פרשיות מיוחדות מתו) ספר
תורה ,בנוס +לקריאה בפרשת השבוע.1
ב .א יש בבית הכנסת רק ספר תורה אחד ,קוראי את פרשת
השבוע ,ואחר כ) גוללי את הספר וקוראי את הפרשה
מארבע הפרשיות .2במקרה זה ראוי להגביה את ספר
התורה עבור כל אחת משתי הקריאות ,למרות שלא
מחליפי את ספר התורה.3
ג' .פרשת שקלי ' נקראת בשבת ראש חודש אדר ,או בשבת
שלפני ראש חודש א ראש חודש חל ביו חול.4
קריאת פרשה זו נתקנה כדי להזכיר את מצות 'מחצית
השקל' ,שבזמ( הבית היה מחוייב כל אחד מישראל לשלוח
.1

.2
.3
.4

א קראו את אחת מהפרשיות בשבת לפני זמנה ,יש אומרי שיחזרו ויקראוה שוב בזמנה בברכה )כ+
החיי תרפה סק"ד ,הגר"מ אליהו במקראי קדש פרק א הערה יב( ,ויש אומרי שלא יחזרו לקרותה
)חזו( עובדיה עמוד כו(.
א בשבת של ארבע פרשיות טעו והתחילו לקרוא את ההפטרה הרגילה  .יפסיקו ויעברו להפטרה
הנכונה ,ויבר) רק אחריה; א כבר סיימו את ההפטרה ,יקראו את ההפטרה הנכונה בלי ברכות )חזו(
עובדיה עמוד כב(.
שולח( ערו) קמד סעי +ג.
פסקי הלכות צבא לגר"ש גור( עמוד  236סעי +ז ,פסקי תשובות קלד אות ד.
שולח( ערו) תרפה סעי +א וסעי +ה.
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מחצית השקל בכל שנה בחודש אדר לצור) קניית קורבנות
ציבור לבית המקדש.5
ד .כשחל ראש חודש אדר בשבת ,מוציאי שלושה ספרי תורה,
קוראי לשישה עולי בפרשת השבוע ,ולשביעי בשל ראש
חודש ,אומרי חצי קדיש )אשכנזי מניחי ג את הספר
השלישי ואומרי קדיש על שני הספרי  ,(6קוראי מפטיר
'שקלי ' )ספרדי אומרי שוב חצי קדיש ,(7ומפטירי את
הפטרת 'שקלי '.8
ה' .פרשת זכור' נקראת בשבת שלפני פורי .9
ו.

חיוב קריאת פרשת זכור הוא מ( התורה ,שמצוה
מדאורייתא לזכור את מעשה עמלק .לפיכ) ,חיילי צריכי
להתאמ* לשבות בשבת זו במקו שבו יתאפשר לה לשמוע
את פרשת זכור במני(.10

.5
.6

משנה ברורה תרפה סק"א ,ילקוט יוס +מועדי עמוד רנו.
משנה ברורה תרפה סק"ה.
א טעו ואמרו חצי קדיש אחרי פרשת השבוע לא יאמרו שוב חצי קדיש אחרי העולה השביעי )פסקי
תשובות תרפד אות ג ,על פי משנה ברורה רפב ס"ק לד(.
בית יוס +סימ( רפב .אשכנזי אינ נוהגי כ(  .רמ"א רפב סעי +ד.
א קראו שבעה קרואי בפרשת השבוע  .ביביע אומר )חלק ד סימ( כב( ובהלכות חגי לגר"מ אליהו
)עמוד  (400כתבו שיאמרו חצי קדיש ג בגמר הקריאה בספר הראשו( ,א) האשכנזי אינ נוהגי כ(
)הגר"ש ישראלי במקראי קודש חנוכה פרק יג הערה לח(.
שולח( ערו) תרפה סעי +א.
א בטעות התחילו לקרוא 'שקלי ' )או 'החודש' בשבת פרשת החודש( אחרי שקראו פרשת השבוע
)ואפילו רק ביר) העולה על ספר התורה של 'שקלי '( ,יקראו אחר כ) בשל ראש חודש ,ויפטירו את
הפטרת ראש חודש )משנה ברורה תרפה סק"ה ,חזו( עובדיה עמוד יט(.
שולח( עור) תרפה סעי +ב וסעי +ה.
שולח( ערו) תרפה סעי +ז.

.7

.8

.9
.10
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ז .ראוי לקרוא את פרשת זכור מספר התורה המהודר ביותר
במקו  .11הקורא יכוו( להוציא את כל השומעי ידי חובה,
וה יכוונו לצאת ידי חובת  ,12ויקפידו לשמוע כל מילה
מפי הקורא.13
ח .לפני הקריאה ,ראוי להכריז ולהודיע שכול

צריכי

להקשיב לקריאה ולכוו( לצאת בה ידי חובת .14
ט .צרי) להקפיד לקרוא את המילי בדקדוק כראוי.15
אשכנזי קוראי "תמחה את זכר עמלק" פעמיי  ,כשאת
בצ ֶ
המילה 'זכר' קוראי פע ֵ
ירה ופע בסגול.16
י.

ג נשי נוהגות לבוא לבית הכנסת לקריאת 'זכור' ,א) מ(
הדי( ה( יכולות להקל בכ) במקו צור).17

יא' .פרשת פרה' נקראת בשבת שלפני שבת פרשת החודש.18
תיקנו לקרותה לפני חודש ניס( ,שאז היו צריכי להיטהר
באפר פרה אדומה כדי לאכול מקרב( הפסח.19
יב .יש אומרי שחיוב קריאת פרשת פרה הוא מ( התורה.20

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

חזו( עובדיה עמוד ה ,מועדי וזמני חלק ב סימ( קסו ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד .398
שולח( ערו) תרפה סעי +ז ,משנה ברורה ס"ק ז ,ילקוט יוס +מועדי עמוד רנח.
לקט יושר א  ,133פסקי תשובות תקיג אות י בש הגרצ"פ פראנק במקראי קודש סימ( ז ,א) בהליכות
שלמה )מועדי פרק יח סעי +ב( כתב שיוצאי ידי חובה ג א לא שמעו כל מילה.
חזו( עובדיה עמודי ג.ה.
עיי( ילקוט יוס +מועדי עמוד רנח.
משנה ברורה תרפה ס"ק יח.
עיי( בשו"ת בשאלה .13
שולח( ערו) תרפה סעי +ג וסעי +ו .א טעה הקורא וסיי את פרשת פרה לפני סופה  .עיי( בשולח(
ערו) קלז סעי +ה.
רש"י מגילה ד +כט א ד"ה "פרה אדומה".
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יג' .פרשת החודש' נקראת בשבת ראש חודש ניס( ,או בשבת
שלפני ראש חודש א ראש חודש חל ביו חול .21בפרשה זו
מוזכר שחודש ניס( הוא החודש הראשו( ,ומפורטות בה
מצוות קרב( פסח.
יד .כשחל ראש חודש ניס( בשבת ,סדר הקריאה ע

פרשת

'החודש' דומה לסדר הקריאה בראש חודש אדר שחל בשבת
)לעיל סעי +ד'(.22
טו .בארבע שבתות אלו אי( אומרי 'אב הרחמי '.23
טז .בשנה מעוברת ,ארבע הפרשיות נקראות באדר ב'.24
תענית אסתר
יז .בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודי למלחמה בי"ג באדר,
ועמדו בצו ובתפילה ,עד ששמע ה' את זעקת וקיבל את
תענית ושלטו היהודי בשונאיה  .לכ( נהגו ישראל
להתענות בכל שנה בי"ג באדר )וכשחל בשבת מתעני בי"א באדר(,
והוא הנקרא 'תענית אסתר'.25

.20

.21
.22
.23
.24
.25
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שולח( ערו) תרפה סעי +ז .בחזו( עובדיה עמוד יז כתב שיש להחמיר כדברי האומרי שהיא מ( התורה,
א) הגר"מ אליהו הורה שאי( חובה להחמיר כ) )מקראי קודש פרק א הערה פג ,ועיי( ש שנשי
פטורות מ'פרה'(.
שולח( ערו) תרפה סעי +ד וסעי +ו.
משנה ברורה תרפה ס"ק יב ,חזו( עובדיה עמוד יט.
משנה ברורה תרפה ס"ק יח ,לוח אר* ישראל.
שולח( ערו) תרפה סעי +א.
שולח( ערו) תרפו סעי +א ,משנה ברורה ס"ק ב ,חזו( עובדיה עמוד לז.
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יח .זמ( תענית זו הינו מעלות השחר 26עד צאת הכוכבי  ,27ואי(
לאכול קוד קיו מצות קריאת המגילה.28
יט .חולה ,א +שאי( בו סכנה  .פטור מהתענית ,א) חיילי
בריאי לא יפרשו מהציבור.29
כ .תענית אסתר אינה תענית של אבל; לפיכ) מותר להתרח*
ולהסתפר בה ,וכ( לערו) אירוע חגיגי ביו התענית ,וא+
למחמירי בכל זה בשאר התעניות.30
כא .שאר הלכות התענית הופיעו בחוברות 'הלכה כסדרה  .בי(
המצרי '' ,הלכה כסדרה  .חנוכה ועשרה בטבת'.
זכר למחצית השקל
כב .נוהגי לתת בחודש אדר כס +לצדקה ,זכר ל'מחצית השקל'
שהיו כל ישראל שולחי בחודש אדר עבור קרבנות השנה
הבאה המתחילה בחודש ניס(.31
כג .האשכנזי נוהגי לתת את ה'זכר למחצית השקל' בתענית
32
אסתר סמו) לתפילת מנחה )וכמו כ( כשחל פורי ביו ראשו( נותני

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

שולח( ערו) תקנ סעי +ב ,תקסד סעי +א.
שולח( ערו) תקסב סעי +א ,מקראי קדש תעניות פרק א סעי +טו.
רמ"א תרצב סעי +ד ,חזו( עובדיה עמוד צה.
רמ"א תרפו סעי +ב ,חזו( עובדיה עמודי לט.מב.
הליכות שלמה מועדי פרק יח סעיפי ה.ו ,שו"ת 'באהלה של תורה' חלק ב סימ( קב.
רמ"א תרצד סעי +א ,חזו( עובדיה עמוד קא.
רמ"א תרצד סעי +א ,משנה ברורה סק"ד ,לוח אר* ישראל.
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ביו חמישי ,(33ואילו הספרדי
המגילה.34

נהגו לתת לפני קריאת

כד .האשכנזי נוהגי שכל אחד נות( שלוש מטבעות של חצי
שקל .35הספרדי נוהגי לתת כשווי מחצית השקל של
36
כס +טהור )דהיינו כחמשה עשר
התורה ,שהוא כעשרה גר
שקלי  ,נכו( לטבת תשס"ט(.
כה .רבי

נהגו שכל אד

נות( ג

עבור בניו הקטני

שאינ

נותני בעצמ  ,37וכ( עבור אשתו ובנותיו.38

.33
.34
.35
.36

.37
.38
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לוח אר* ישראל לשנת תש"(.
חזו( עובדיה עמוד קא.
רמ"א תרצד סעי +א.
מקראי קודש פרק ב סעי +יב בש הגר"ע יוס ,+הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד ) 401א) כתב להוסי+
על כ) ג מע"מ( .א) בחזו( עובדיה )עמוד קב( כתב לתת כשיעור  9גר  ,ועיי( בתורת המועדי סימ( ד
ס"ק ב.
משנה ברורה תרצד סק"ה ,חזו( עובדיה עמוד קה.
חזו( עובדיה עמוד קה ,הליכות שלמה מועדי פרק יח הערה .30

דיני פורים

דיני פורים
חובת קריאת המגילה
א .חובה לקרוא את המגילה בלילה וביו  .זמ( הקריאה בלילה
הוא מצאת הכוכבי עד עלות השחר ,וביו הזמ( הוא
מהזריחה עד השקיעה )ועיי( בשו"ת בנוגע למי שלא יכול
לקרוא בזמני אלו(.1
ב .לכתחילה יש לקרוא את המגילה במני( ,א) ג כשאי( מני(
2
צרי) לקרוא ביחיד ) .בשנה של 'פורי משולש'  .חיילי 'מוקפי ' צריכי
להקפיד הקפדה יתירה לשמוע את המגילה במני( ,וא חייל קורא ביחיד  .אשכנזי
נוהגי

שלא לבר) על הקריאה.(3

ג .א קוראי את המגילה בלי מני(  .על כל חייל שיודע
לקרוא בעצמו כראוי ,להקפיד במידת האפשר שלא לצאת

 .1שולח( ערו) תרפז סעי +א ,משנה ברורה סק"א.סק"ה ,ילקוט יוס +מועדי עמודי רפב.רפג.
 .2שולח( ערו) תרצ סעי +יח.
הרמ"א )תרצ סעי +יח( הסתפק א נשי מצטרפות למניי( ,ולגבי מני( של עשר נשי  .עיי( בפרי חדש
)תרצ ס"ק יח( ובפרי מגדי )תרצ אשל אברה ס"ק כד( שנית( לקרוא כ) לכתחילה ,וייתכ( שכשיש
עשר נשי  ,ג הגברי שעימ מצטרפי למני( לכתחילה.
 .3משנה ברורה תרצ ס"ק סו .א) ביביע אומר )חלק ו סימ( מו( כתב שיש לבר) ג במקרה זה ,וכ( כתב
ג בהליכות שלמה מועדי פרק כא סעי +ד.
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ידי חובה בקריאה הכללית ,אלא יקרא את המגילה לעצמו
מתו) מגילה כשרה.4
ד .ג חיילות חייבות במקרא מגילה בלילה וביו  .5א אי(
חייל שיקרא עבור(  .חייבות לקרוא בעצמ( ,6ומנהג
האשכנזי הוא שבמקרה זה תברכנה "לשמוע מקרא
מגילה".7
ה .חייל שכבר יצא ידי חובת הקריאה ,יכול לקרוא שוב את
המגילה כדי להוציא חיילי נוספי ידי חובת המצוה .8יש
אומרי  ,שא אחד מהשומעי יודע לבר) את הברכות,
עדי +שהוא יעמוד ויבר) ולא הקורא ,9אמנ האשכנזי לא
נהגו להחמיר בכ).10
ו.

חייל שקורא את המגילה לחיילות ,והוא כבר יצא ידי חובה
 .אשכנזי נוהגי שאחת החיילות מברכת "לשמוע מקרא

 .4שולח( ערו) תרפט סעי +ה .צרי) לעיי( עד כמה אד מחויב להכי( מראש את הקריאה כדי שיוכל
לקרוא בעצמו ,ועוד צרי) לעיי( איזו רמה של חוסר ידיעה צרי) כדי להחשיב אד כ'לא בקיא'.
 .5שולח( ערו) תרפט סעי +א.
 .6נחלקו הפוסקי א אשה יכולה להוציא גברי ידי חובה )עיי( שולח( ערו) תרפט סעי +ב ,חזו( עובדיה
עמוד נז( ,ויש שהחמירו עוד שלכתחילה יצאו הנשי דווקא בקריאה של גבר )משנה ברורה תרפט
סק"ח ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד  .(405בכל מקרה ,אשה שכבר שמעה את הקריאה אינה יכולה
להוציא אפילו אשה אחרת ידי חובה )ביאור הלכה תרפט ד"ה "ונשי " בש האשל אברה (.
 .7משנה ברורה תרפט סק"ח.
 .8שולח( ערו) תרצב סעי +ג ,משנה ברורה תרצב סק"י.
 .9משנה ברורה תרצב סק"י ,כ +החיי תרצב ס"ק יד ,הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק ט הערה כב,
ובאופ( דומה כתב ביביע אומר חלק ד סימ( כג אות יג.
 .10משנה ברורה תרצב סק"י.
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מגילה" ,11ספרדי  .יש מה הנוהגי שאי( מברכי כלל,12
ויש הנוהגי שמברכי "על מקרא מגילה".13
כשרות המגילה
ז .אי( לקרוא אלא מתו) מגילה כשרה הכתובה על קל.14+
ח .לכתחילה עדי +לקרוא ממגילה ללא טעויות ,א) מ( הדי(
טעויות בכתיבת המגילה אינ( פוסלות את המגילה )להבדיל
מספר תורה(.15
ט .א קוראי בציבור במגילה שיש בה טעויות ,מברכי על
הקריאה .א) יחידי הקוראי במגילה כזו  .לא יברכו,
למרות שה יוצאי בקריאה זו ידי חובה.16
סדר התפילה
י.

בערב :מתפללי ערבית ,אומרי קדיש )אשכנזי ' :קדיש
תתקבל' ,17ספרדי ' :חצי קדיש' ,(18קוראי את המגילה,

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

לוח אר* ישראל ,הליכות שלמה מועדי פרק יט סעי +ג .א) עיי( פניני הלכה זמני )פרק טו סעי +ז(,
שרבי נוהגי שהקורא מבר) עבור כול(.
כ( היא דעת הב( איש חי הלכות פורי )שנה א תצוה( סעי +א ,וכ( כתב בהלכות חגי לגר"מ אליהו
עמוד .405
כ( היא דעת הגר"ע יוס +בחזו( עובדיה עמוד נג .הוא כתב שהקורא מבר) ,א) עיי( לעיל בסעי +ה,
שכתבנו שעדי +שהשומעי יברכו לעצמ .
שולח( ערו) תרצא סעי +א.
שולח( ערו) סימ( תרצ סעי +ג ,משנ"ב ס"ק ז.ח וסק"נ.
הליכות שלמה מועדי פרק יט סעי +ב.
לוח אר* ישראל.
חזו( עובדיה עמוד קא.
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אומרי "ארור המ() 19"...אשכנזי מתחילי מ'אשר
הניא'' ,(20ואתה קדוש' ,21קדיש של )לספרדי  :ע
'תתקבל' ,(22ומסיימי את התפילה כבכל ערב.
יא .כשחל פורי במוצאי שבת ,הספרדי אומרי 'ויהי נוע '
לפני קריאת המגילה ,23ואילו האשכנזי אומרי זאת
לאחר הקריאה לפני 'ואתה קדוש'.24
עושי הבדלה בבית הכנסת אחרי קריאת המגילה ואמירת
'ואתה קדוש' ,25אלא א כ( יש חיילי שאינ נשארי
לקריאה .ספרדי נוהגי לבר) 'בורא מאורי האש' לפני
הקריאה במקו לבר) בהבדלה.26
יב .בשחרית ,קוראי בתורה בפרשת "ויבוא עמלק" )ספרדי
קוראי פעמיי את הפסוק האחרו(( .27אשכנזי קוראי
את המגילה לפני 'אשרי' 'ובא לציו(' ,28ואילו הספרדי
קוראי לפני 'ואתה קדוש' ,ואחרי המגילה ממשיכי
'ואתה קדוש'.29

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
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שולח( ערו) תרצ סעי +טז.
רמ"א תרצב סעי +א.
שולח( ערו) סימ( תרצג.
חזו( עובדיה עמוד קו.
חזו( עובדיה עמוד סז ועמוד קו.
שולח( ערו) תרצג סעי +א ,באר היטב סק"ב.
רמ"א תרצג סעי +א ,יחוה דעת חלק א סימ( עה.
חזו( עובדיה עמוד סז ועמוד קו ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד .404
שולח( ערו) ורמ"א תרצג סעי +ג.
לוח אר* ישראל.
חזו( עובדיה עמוד קח.

דיני פורים

יג .מוסיפי 'על הניסי ' בתפילות ובברכת המזו( .30שכח ולא
אמר 'על הניסי ' וכבר סיי את הברכה  .לא יחזור ,31א)
בסו +ברכת המזו( יוסי" :+הרחמ( הוא יעשה לנו ניסי
)ונפלאות( כש שעשה לאבותינו בימי הה בזמ( הזה,
בימי יוחנ( .32"...הוא הדי( א שכח בתפילה ,שיאמר כ(
ב'א.להי נצור'.33
סדר הברכות והקריאה
יד .נוהגי ששני אנשי עומדי מימי( ומשמאל לקורא בעת
קריאת המגילה ,כמו בקריאה בתורה.34
טו .לפני התחלת הברכות ,נוהגי לפתוח את המגילה כולה ,כ)
שתהיה מקופלת ולא מגולגלת .35בסו +הקריאה גוללי את
המגילה לתחילתה לפני הברכה האחרונה.36
טז .לפני הקריאה בלילה מבר) הקורא' :על מקרא מגילה',
'שעשה נסי ' ו'שהחיינו' .לאחר הקריאה מבר) 'הרב את
ריבנו' ,א קראו בציבור.37
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

שולח( ערו) תרצג סעיפי ב.ג .פרוזי אומרי 'על הניסי ' רק בי"ד ,ומוקפי רק בט"ו )רמ"א תרצג
סעי +ב(.
רמ"א תרצה סעי +ב ,משנה ברורה תרצה ס"ק טו ,חזו( עובדיה עמוד צט ועמוד קפב.
רמ"א קפז סעי +ד )וסימ( תרפב סעי +א( ,משנה ברורה תרפב סק"ה ותרצה ס"ק טו ,חזו( עובדיה עמוד
קפב )וכתב בנוסח" :הרחמ( יעשה עמנו"(.
משנה ברורה תרפב סק"ד ,חזו( עובדיה עמוד צט )וכתב שיאמר "מודי אנחנו ל) על הניסי .("...
מקור חיי )לבעל חוות יאיר( סימ( תרצב סעי +א ,חזו( עובדיה עמוד ע.
שולח( ערו) תרצ סעי +יז ,משנה ברורה ס"ק נו ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד  .405בכ +החיי ס"ק
קד כתב שג כשקוראה ביחידות יפתח את המגילה כאיגרת.
שולח( ערו) תרצ סעי +יז ,משנה ברורה ס"ק נז ,חזו( עובדיה עמוד עה.
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יז .בקריאת היו אשכנזי חוזרי ומברכי את שלושת
הברכות )וטוב לכוו( ב'שהחיינו' על כל מצוות היו  ,(38א)
ספרדי אינ מברכי 'שהחיינו'.39
יח .אשכנזי

נוהגי

לעמוד בעת שמיעת הברכות ,40א)

הספרדי נוהגי שרק הקורא עומד וכל הקהל יושב.41
יט .בקריאה בציבור צרי) הקורא לעמוד ,א) הקורא ביחיד
יכול לקרוא בישיבה ,א) את הברכות יבר) בעמידה.42
כ .אחרי הברכה האחרונה צריכי כול לומר" :ארור המ(,
ברו) מרדכי ,ארורה זרש ,ברוכה אסתר ,וג חרבונה זכור
לטוב" .43אשכנזי אומרי זאת בערב בפיוט 'אשר הניא',
וביו אומרי רק 'שושנת יעקב'.44

.37

.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
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שולח( ערו) ורמ"א תרצב סעי +א ,חזו( עובדיה עמוד פט .עיי( בהליכות שלמה פרק יט סעי +ו ,שהיחיד
אינו מבר) אפילו א כינס עשרה )שכבר שמעו את המגילה( לשמוע קריאתו.
מברכי 'הרב את ריבנו ג בקריאה לעשר חיילות  .יביע אומר חלק ח סימ( נו .א) במני( שאי( בו
עשרה חיילי ואי( בו עשר חיילות ,א) יש עשרה מכול ביחד  .לא יברכו 'הרב את ריבנו' )'ביצחק
יקרא' לגר"א נבנצל על השולח( ערו) תרצ סעי +יח(.
משנה ברורה תרצב סק"א.
שולח( ערו) ורמ"א תרצב סעי +א.
שער הציו( תרצ אות א.
כ +החיי תרצ ס"ק ב.
שולח( ערו) תרצ סעי +א ,משנה ברורה תרצ ס"ק א ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד .405
שולח( ערו) תרצ סעי +טז.
רמ"א תרצ סעי +א.

דיני פורים

דינים לבעל הקורא
כא .הקורא צרי) לשי לב שא היה רעש ומילי מסויימות לא
נשמעו היטב )כגו( בהכאת המ(( ,שיחזור שוב לקרוא את
אות( מילי .45
כב .צרי) להקפיד לקרוא "ומרדכי יֹשב" וכ( "והמ( נֹפל"
בחול  ,וא טעה הקורא ,צרי) לתקנו ולהחזירו .46כמו כ(
צרי) להחזירו א לא הקפיד לקרוא במלרע" :בערב היא
באה ובבוקר היא שבה".47
כג .קוראי מהמילי "חמש מאות איש" עד המילה "עשרת"
בנשימה אחת .48כדאי שהקורא יעקוב ביד ימי( בעמודה של
שמות בני המ( ,וביד שמאל בעמודה של מילות "ואת" ,כדי
שיקרא הכל מתו) המגילה כראוי.49
כד .נוהגי לקרוא במגילה :50א" .להיקהל ולעמוד על נפש
להשמיד להרוג ולאבד" )ח ,יא( ,וחוזרי וקוראי " :להשמיד
ולהרוג ולאבד" .ב" .ואיש לא עמד בפניה " )ט ,יב( ,וחוזרי
.45
.46
.47

.48

.49
.50

חזו( עובדיה עמוד עט.
משנה ברורה תרצ ס"ק נא ,חזו( עובדיה עמודי עט.פ.
חזו( עובדיה עמוד פ ס"ק נה ,הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק ז הערה עט .א) עיי( בפניני הלכה
זמני )פרק טו סעי +י( ,שכתב שנראה שא השינוי הוא כזה שרוב האנשי אינ מביני את הבדל
המשמעות  .בדיעבד אי( צרי) להחזיר.
שולח( ערו) ורמ"א תרצ סעי +טו.
עיי( עוד ברמ"א שכתב שבדיעבד יצא ג א הפסיק ביניה )וכ( כתב בחזו( עובדיה עמוד פו( ,ועיי( עוד
ש במשנה ברורה ס"ק נד שמי שמשער שלא יצליח לקרוא את הכל בנשימה אחת ,מוטב שיוותר על
'חמש מאות איש' ,ויקרא רק את עשרת בני המ( בנשימה אחת.
ב( איש חי שנה א תצוה ט ,הגר"א נבנצל במקראי קודש פרק ז הערה פג.
שו"ת קני( תורה חלק ה סימ( פו ,חזו( עובדיה עמוד פז ,לוח אר* ישראל ,פסקי תשובות תרצ אות ג.
)עיי( ש בחזו( עובדיה בהערה סט ,שבדיעבד יצאו ידי חובה ג א לא הקפידו לכפול פסוקי אלו(.
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וקוראי " :ואיש לא עמד לפניה " .ג .יש אשכנזי הנוהגי
כ) ג בפסוק" :ויהי באמר אליו יו יו " )ג ,ד( ,שחוזרי
וקוראי " :ויהי כאמר ".
כה .נוהגי שהקהל אומרי חלק מ( הפסוקי בקול" :איש
יהודי") ,לספרדי " :בלילה ההוא" .לאשכנזי " :חמש
מאות איש"" ,(51ומרדכי יצא"" ,ליהודי היתה"" ,כי
מרדכי היהודי" .52הקורא יקפיד לחזור בקול ר על
הפסוקי שהקהל אומרי .53
כו .נוהגי

שהקורא מגביה את קולו במילי

"בלילה ההוא

נדדה שנת המל)".54
כז .נוהגי לנענע את המגילה כשקוראי את המילי :
"האיגרת הזאת"" ,55איגרת הפורי הזאת".56
דינים לציבור השומעים
כח .חובה לשמוע את כל המגילה ,ומי שלא שמע אפילו מילה
אחת לא יצא ידי חובה.57

.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
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ערו) השולח( תרצ סעי +טו.
רמ"א תרצ סעי +יז ,חזו( עובדיה עמוד פד.
רמ"א תרצ סעי +ד ,חזו( עובדיה עמוד פה.
משנה ברורה תרצ ס"ק נב ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד .406
משנה ברורה תרצ ס"ק נב ,הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק ז הערה פו.
'ביצחק יקרא' על המשנה ברורה תרצ ס"ק נב ,חזו( עובדיה עמוד קח ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד
.406
שולח( ערו) תרצ סעי +ג.

דיני פורים

לפיכ) ,ראוי שכל אחד מהציבור יעקוב אחרי הקורא מתו)
מגילה מודפסת ,כדי שא 'יפספס' מילה תו) כדי תו) כדי
הקריאה ,ישלי אותה מיד בפיו ,ויקרא מתו) המגילה
המודפסת שלפניו עד שידביק את הקורא.58
כט .א טעה הקורא וקרא באופ( שהשתנתה המשמעות ,צרי)
לתק( אותו ולהחזירו ממקו שטעה.59
מצוות היום
ל' .מתנות לאביוני ' :צרי) לתת שתי מתנות לשני אביוני .60
מ( הדי( די בפרוטה לכל עני ,61א) ראוי לתת לכל עני לפחות
כמה שקלי כ) שתהיה המתנה ראויה לקנות בה ארוחה.62
נית( לחלק לעניי בפורי את דמי ה'זכר למחצית השקל',
63
ולצאת בכ) ידי חובת 'מתנות לאביוני ' ) .חייל היודע שלא יזדמנו
בפניו אביוני בפורי  .עיי( בשאלה 42שאלה (.44

לא' .משלוח מנות' :יש לתת לכל הפחות לאד אחד .המשלוח
צרי) להכיל לפחות שני מיני מזו( שוני  ,64וצרי) לשלוח

.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64

משנה ברורה תרצ ס"ק ס ,חזו( עובדיה עמוד עט.
שולח( ערו) תרצ סעי +יד ,ביאור הלכה ד"ה "אי(" ,חזו( עובדיה עמוד עט.פ.
שולח( ערו) תרצד סעי +א.
משנה ברורה תרצד סק"ב ,חזו( עובדיה עמוד קסו.
כ +החיי תרצד סקי"א ,הגר"ע יוס +במקראי קודש פרק יא הערה ח ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד
.407
ביאור הלכה תרצד ד"ה "לית(" בש הפרי מגדי .
שולח( ערו) תרצה סעי +ד ,ערו) השולח( סעי +יד ,חזו( עובדיה עמוד קכה.
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מכל מי( כשיעור הראוי להתכבד.65

)נוהגי שלא לתת 'משלוח מנות'

לאבל בתו) שני עשר חודש על אביו ואמו.(66

לב .סעודת פורי  :חובה לאכול סעודה ביו הפורי  ,67ומצוה
להרבות במאכלי בסעודה זו ,68ויש לאכול בה לח  .69ראוי
לאכול בשר בסעודה זו ,70ולכל הפחות עו.71+
יש לשתות יי( בסעודת הפורי  .72חיילי הממלאי תפקידי
שמירה ושאר משימות ביטחוניות המחייבי צלילות הדעת,
צריכי להיזהר שלא להפריז בשתיה ,ויכולי לצאת ידי
חובת בלגימה קלה בלבד.73
א מתחילי את הסעודה לאחר חצות היו  ,יתפללו מנחה
לפני הסעודה .74כשחל פורי ביו שישי ,ישתדלו לעשות
את הסעודה בבוקר לפני חצות היו .75

.65
.66
.67
.68
.69

.70
.71
.72
.73

.74
.75
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ערו) השולח( תרצה סעי +טו ,הגר"מ אליהו והגר"ש ישראלי במקראי קודש פרק יב סעי +ד.
רמ"א תרצו סעי +ו ,משנה ברורה סק"כ ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד  ,408ילקוט יוס +מועדי
עמוד שמא .א) בחזו( עובדיה )עמוד קצג( כתב שלא כ).
שולח( ערו) תרצה סעי +א.
רמ"א בתחילת סימ( תרצה ,חזו( עובדיה עמוד קע.
ערו) השולח( תרצה סעי +ז ,חזו( עובדיה עמוד קעג ,הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק יג הערה ה,
'ביצחק יקרא' לגר"א נבנצל על השולח( ערו) תרצה סעי +א .א) במג( אברה תרצה סק"ט כתב שלא
צרי) פת.
ערו) השולח( תרצה סעי +א ,יחוה דעת חלק ו סימ( לג .א) עיי( במג( אברה )תרצו ס"ק טו(.
יחוה דעת חלק ו סימ( לג.
שולח( ערו) תרצה סעי +ב.
די שישתה יותר מלימודו  .רמ"א תרצח סעי +ב ,חזו( עובדיה עמוד קעה )וכתבו שייש( ג כ( כדי
לקיי "עד דלא ידע בי( ארור המ( לברו) מרדכי"( ,הגר"מ אליהו במקראי קודש הערה מא .כ( כתב
במקראי קודש )פרק יב הערה מג( בש הגר"א נבנצל שההוראה הכללית לצבא צריכה להיות שלא
להשתכר אלא לשתות מעט יי( ,וכ( כתב ש בש הגר"מ אליהו שחייל שיש לו גישה לנשק פטור
משכרות בפורי .
רמ"א תרצה סעי +ב ,משנה ברורה סק"ח ,כ +החיי ס"ק כג.
רמ"א תרצה סעי +ב ,משנה ברורה סק"י.

דיני פורים

לג .צרי) לקיי את שלוש המצוות הללו דווקא ביו הפורי ,
ולא בלילה .76ע זאת ,מצוה לשמוח ולהרבות קצת בסעודה
ג בליל הפורי .77
לד .ג

חיילות חייבות במצוות 'משלוח מנות'' ,מתנות

לאביוני ' וסעודת פורי .78
לה .אי( לעבוד ביו
לצור) מצוה.79

הפורי

בעבודה שאינה לצור) היו

או

זמני הפורים בפרזים ומוקפים
לו .זמני מצוות הפורי אינ שווי בכל המקומות ,שכ( בערי
הפרזי קוראי בי"ד באדר ואילו בכרכי שהיו מוקפי
חומה בימות יהושע ב( נו( קוראי בט"ו בו.80
לז .ישנ מקומות שבה יש ספק א היו מוקפי חומה מימות
יהושע ,ובה קוראי מגילה בי"ד ובט"ו בלילה וביו  ,א)
אי( מברכי על קריאה זו אלא רק בליל י"ד ולמחרתו
ביו .81

.76
.77
.78
.79
.80
.81

שולח( ערו) תרצה סעי +א ,רמ"א תרצה סעי +ד ,משנה ברורה ס"ק כב ,חזו( עובדיה עמוד קמ ועמוד
קסט.
רמ"א תרצה סעי +א.
רמ"א תרצה סעי +ד ,משנה ברורה ס"ק כה ,חזו( עובדיה עמוד קמ ועמוד קעח.
שולח( ערו) ורמ"א תרצו סעי +א.
שולח( ערו) תרפח סעי +א וסעי +ג.
שולח( ערו) תרפח סעי +ד.
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לח .בימינו נוהג הדי( של כר) מוק +לכל פרטיו רק בירושלי .82
די( הספקות נוהג בערי העתיקות באר*  .טבריה )בעיר
התחתית( ,יפו ,צפת ,חברו( ,עזה ,קרית ארבע ,לוד ועכו.83
לט .מי שנוסע בימי הפורי אל ירושלי או ממנה  .א נמצא
בעלות השחר של י"ד אדר מחו* לירושלי  .ינהג פורי
בי"ד ,וא נמצא בעלות השחר של ט"ו אדר בירושלי .
ינהג פורי בט"ו .בנוגע לפרטי די( זה עיי( בשו"ת.84
מ' .פורי משולש'  .כאשר חל ט"ו באדר בשבת ,מתחלקות
מצוות הפורי בירושלי למש) שלושה ימי  ,כדלהל(:85
ביו חמישי בלילה ,ליל י"ד באדר ,קוראי את המגילה,
וחוזרי וקוראי אותה למחרת ביו שישי ,וכ( נותני
ביו זה 'מתנות לאביוני ' .אי( אומרי ביו זה 'על
הניסי ' ,ואי( קוראי בתורה.
בשבת מוציאי שני ספרי תורה :בראשו( קורי( את פרשת
השבוע ,ובשני קורי( 'ויבא עמלק' ,ואומרי 'על הניסי '
בתפילה ובברכת המזו(.
ביו ראשו( נותני 'משלוח מנות' ועורכי את סעודת
הפורי .

.82
.83
.84

.85
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לוח אר* ישראל ,חזו( עובדיה עמודי קי.קיב.
עיי( פסקי תשובות תרפח אות ז ,חזו( עובדיה עמוד קיב ,מקראי קודש פרק ה סעי +יא.
מוק +שנמצא בעיר פרזית בי"ד בתפילת שחרית ,וכ( להיפ)  .נחלקו הפוסקי א יכול לעלות לתורה
ל'ויבוא עמלק' ,ולפיכ) לכתחילה לא יקראוהו לעלות ,א) א קראוהו  .יעלה )עיי( מקראי קודש פרק
טו הערה מח(.
שולח( ערו) תרפח סעי +ו.

שאלות ותשובות  -חודש אדר

שאלות ותשובות
חודש אדר
שאלה .1

ניוד ספר תורה ל'זכור' ו'פרה'

הא מותר לנייד את ספר התורה כדי להביאו לחיילי
שצריכי לשמוע 'זכור' או 'פרה'?
תשובה:
בירושלמי נאמר שמשו כבוד ספר תורה ,אי( מטלטלי( אותו
כדי להביאו לבני האד  ,אלא חייבי ללכת למקו שבו נמצא
ספר התורה .1על פי זה נפסק בשולח( ערו)" :בני אד החבושי(
בבית האסורי( ,אי( מביאי אצל ספר תורה אפילו בראש
השנה ויו הכיפורי ".2
ע זאת ,יש שכתבו שהירושלמי אסר לטלטל ספר תורה רק
במקו שהאנשי יכולי ללכת אליו ,א) מי שאנוס ואינו יכול
.1
.2

ירושלמי יומא פרק ז הלכה א.
שולח( ערו) סימ( קלה סעי +מו.
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להגיע לספר התורה ,מותר להביא את הספר אליו .לפיכ) ,נית(
להקל בדבר לכל הפחות לצור) 'זכור' ו'פרה' שה( מצוות מ(
התורה ,ולנייד את ספר התורה כדי להביאו לחיילי שאינ
יכולי להגיע לבית הכנסת.3
שאלה .2

שכחו לקרוא פרשה מארבע פרשיות

מה יעשו א טעו וקראו את קריאת התורה כרגיל ,ושכחו
לקרוא את את פרשת שקלי או פרשה אחרת מארבע פרשיות?
תשובה:
א

קראו מפטיר רגיל ,צרי) להעלות עולה נוס) ,+ויאמרו

"יעמוד פלוני ב( פלוני" בלי לומר "מפטיר" ,(4ויקראו את פרשת
שקלי  ,ויבר) העולה לפניה ולאחריה .5ג א נזכרו רק אחרי
שהחזירו את ספר התורה למקו  ,יוציאו ספר תורה ויקראו
'שקלי ' ויאמרו חצי קדיש לאחר הקריאה.6

.3
.4
.5

.6
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חיי אד כלל לא סימ( טו ,משנה ברורה קלה ס"ק ו ,חזו( עובדיה עמוד יח.
כ +החיי תרפה סק"ז בש שערי אפרי .
משנה ברורה תרפה סק"ג ,כ +החיי סק"ז וסק"ח .א +שכתבו שלצור) כ) יוציאו ספר תורה נוס,+
מסתבר שבדר) כלל א שכחו לקרוא בארבע פרשיות ,ג שכחו להכי( מראש ספר תורה שגלול
למקו  ,ולכ( נראה שאי( צור) להוציא ספר נוס ,+ודי שיגללו את הספר הראשו( למקו .
חזו( עובדיה עמוד כא ,וכ( משמע במשנה ברורה תרפה סק"ב וקלה סק"ה ,וכ( מובא בש הגר"ש
ישראלי )מקראי קודש פרק א הערה טז( .א) לדעת הגר"מ אליהו א נזכרו אחרי שהחזירו את ספר
התורה לארו( ,יקראו בלא ברכה )מקראי קודש פרק א הערה טז(.

שאלות ותשובות  -חודש אדר

באשר להפטרה ,במקרה שכבר קראו את ההפטרה הרגילה יש
להסתפק א צריכי לחזור ולקרוא את הפטרת 'שקלי ' .לכ(,
במקרה זה יקראו את הפטרת 'שקלי ' בלא ברכות.7
אמנ א כבר הגיע זמ( תפילת מנחה ,יש אומרי שכבר לא
נית( לקרוא את הפרשה המחוייבת ,שלא תיקנו לקרותה אלא
בשחרית .8א) בפרשת זכור שחיובה מ( התורה ,נית( לקרותה כל
היו בברכה ,9ולפיכ) ,בקריאת התורה במנחה יקראו לכה(
וללוי בפרשת השבוע ,ולשלישי יגללו את הספר ויקראו 'זכור',
א) לא יוציאו שני ספרי במנחה ,כדי שלא יהיה דבר תמוה
לרבי .10
לגבי השלמה בשבת הבאה ,ראה שאלה .3

.7

.8

.9
.10

משנה ברורה תרפה סק"ג ,חזו( עובדיה עמוד כא .א נזכרו באמצע קריאת ההפטרה הרגילה שלא
קראו 'שקלי ' ,יפסיקו לקרוא את ההפטרה אחרי כמה פסוקי בלי לבר) לאחריה ,יקראו שקלי ,
יפטירו את הפטרת 'שקלי ' בלא ברכה לפניה ,ואז יברכו את הברכות שלאחר ההפטרה )משנה ברורה
תרפה סק"ג ,כ +החיי סק"ט(.
שו"ת יוס +אומ* )לחיד"א( סימ( כז ,וחששו לדבריו בצי* אליעזר חלק טז סימ( כא ,ובחזו( עובדיה
עמוד כא .בחזו( עובדיה כתב שלא יקראו כלל ,א) לדעת הגר"מ אליהו יקראו בלא ברכה עד צאת
הכוכבי )מקראי קודש פרק א הערה טז( ,וכ( כתב בתורת המועדי )סימ( ב סעי +כב( .ע זאת ,דעת
הגר"ש ישראלי )מקראי קודש פרק א הערה טז( על פי המשנה ברורה )סימ( קלה ס"ק ה( היא שיקראו
בברכה עד השקיעה.
צי* אליעזר חלק טז סימ( כא ,קשרי מלחמה חלק ג סימ( נב.
שו"ת התעוררות תשובה חלק ד סימ( סח ,קשרי מלחמה חלק ג סימ( נב .א) הגר"א נבנצל כתב שא
יש זמ( עדי +שיקראו במנחה לשבעה בפרשה ויפטירו ב'זכור' ,או לפחות יקראו לשישה בפרשה
ולשביעי ב'זכור' )קשרי מלחמה חלק ג עמוד .(199
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שאלה .3

השלמה בשבת הבאה

ציבור חיילי ששכחו לקרוא בשבת את אחת מארבע הפרשיות
בבית הכנסת ,הא יכולי להשלי את קריאתה בשבת
הבאה?
תשובה:
האחרוני נחלקו לגבי הפרשיות השונות ,הא יש לה( תשלומי(
בשבת שלאחריה(:
בנוגע לפרשת שקלי  ,יש אומרי שכיו( שנית( להביא את
השקלי למקדש בכל חודש אדר ,11נית( לקרוא את פרשת
שקלי ג בשבת הבאה ,ובפרט שעדיי( מתקיי מה שנאמר
בגמרא 12שמקדימי את שקלי ישראל לשקליו של המ( .13א)
למעשה ,אי( להשלי את פרשת שקלי בשבת הבאה ,שכיו(
שחכמי תיקנו לקרותה דווקא בשבת זו  .אי( לה תשלומי(.14
בנוגע לפרשת פרה ,במשנה ברורה משמע שג לה אי( תשלומי(,
כיו( שחכמי תיקנו לקרותה דווקא בשבת זו.15
א) ה'צי* אליעזר' כתב לגבי פרשת פרה ,שא לא קראו אותה
בזמנה ישלימו אותה בשבת הבאה ,משו שמבואר בירושלמי
שיש לה שייכות ג לשבת זו" :16בדי( הוא שתקדו החודש

.11
.12
.13
.14
.15
.16
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מסכת מגילה ד +כט ב.
מסכת מגילה ד +יג ב.
שו"ת מהר" שיק חלק סימ( שלה ,שו"ת גנת ורדי כלל א סימ( לה.
משנה ברורה תרפה סק"ב ,יחוה דעת חלק ג סימ( נב ,הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק א הערה כ .א)
בתורת המועדי )סימ( ב סעי +כב( כתב שישלימו בלא ברכה.
משנה ברורה תרפה סק"ב ,וכ( מפורש בשערי אפרי שער ח אות צה.
ירושלמי מגילה פרק ג הלכה ה.
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לפרה ,שבאחד בניס( הוק המשכ( ובשני נשרפה הפרה ,ולמה
פרה קודמת שהיא טהרת( של כל ישראל".17
כ( פסק ג הגר"ע יוס ,+שיש לחלק בי( פרשת שקלי לפרשת
פרה ,א) מטע אחר ,שלדעתו יש להחמיר יותר בפרשת פרה,
בגלל שיטת הפוסקי שחיובה הוא מדאורייתא.18
לפיכ) ,א לא קראו את פרשת פרה בזמנה ,ישלימו אותה
ב'שבת החודש' ,כאשר יקדימו את קריאת פרשת פרה ,ולאחריה
יקראו את פרשת החודש ,ויפטירו את הפטרת 'החודש'.19
לגבי פרשת זכור ,תלוי הדבר במחלוקת הנ"ל בי( ה'צי* אליעזר'
לגר"ע יוס ;+הגר"ע יוס ,+על פי דבריו שיש להחמיר במקו
חשש דאורייתא ,אכ( כתב שיש להשלי את פרשת זכור בשבת
הבאה א לא קראוה בזמנה .20א) לדברי ה'צי* אליעזר' ,רק
בפרשת פרה צרי) להשלי  ,שזהו די( מיוחד בפרשת פרה
ששייכת ג ב'שבת החודש' ,א) בפרשת זכור יש לנקוט כדברי
המשנה ברורה שאי( לה תשלומי(.21
לגבי פרשת החודש  .לא מצינו מי שכתב שיש להשלי אותה,
ולכ( בוודאי שיש לנקוט כדברי המשנה ברורה ,שסת וכתב
שאי( תשלומי( לארבע הפרשיות.22

.17
.18
.19
.20
.21
.22

צי* אליעזר חלק יד סימ( סו.
יחוה דעת חלק ג סימ( נב.
צי* אליעזר חלק יד סימ( סו ,יחוה דעת חלק ג סימ( נב.
חזו( עובדיה עמוד כד .א השבת הבאה היא 'שבת פרה'  .יקדימו קריאת 'זכור' לקריאת 'פרה'
ויפטירו את הפטרת 'פרה' )תורת המועדי סימ( ב סעי +כג(.
עיי( ג בשבט הלוי תלק ד סימ( עא שכתב כעי( זה.
משנה ברורה תרפה סק"ב ,א) בתורת המועדי )סימ( ב סעי +כב( כתב שישלימו בלא ברכה.
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לסיכו  :פרשת שקלי  .אי( לה תשלומי( .פרשת זכור  .למשנה
ברורה אי( לה תשלומי( ,ולגר"ע יוס +יש לה תשלומי( .פרשת
פרה  .יש לה תשלומי( .פרשת החודש  .אי( לה תשלומי(.
שאלה .4

חיילי
יעשו?

קריאת 'זכור' בלי מנין

שנמצאי

ב'שבת זכור' במקו

שאי %בו מני ,%מה

תשובה:
ב'תרומת הדש(' נאמר שהחיוב מדאורייתא הוא לקרוא את
פרשת זכור במני( דווקא .23כ) נפסק בשולח( ערו) ,שכיו( שיש
אומרי שחיוב קריאת זכור הוא מ( התורה ,הכל צריכי לבוא
בשבת זו למקו שיש בו מני( לשמוע את קריאת זכור.24
ע זאת כתב הרמ"א ,שא אינ יכולי לבוא למקו שיש בו
מני( ,בכל זאת יקראו 'זכור' בטעמי כראוי .25הפוסקי ביארו
שהכוונה היא שיקראו 'זכור' מתו) ספר תורה ,א) לא יברכו על
כ) את ברכות התורה.26
לפי תרומת הדש( הנ"ל ,אי( יוצאי בקריאה זו ידי חובת
המצוה מ( התורה .א) רבי כתבו שלא מצינו חיוב מ( התורה
לקרוא את פרשת זכור במניי( דווקא ,והחיוב לקרוא במניי( אינו
.23
.24
.25
.26
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תרומת הדש( סימ( קח.
שולח( ערו) תרפה סעי +ז.
רמ"א תרפה סעי +ז.
משנה ברורה תרפה ס"ק יז ,ילקוט יוס +מועדי עמוד רעב ,קשרי מלחמה חלק ג סימ( נב .נראה קצת
שבמקרה זה צרי) כל אחד מהחיילי לקרוא את פרשת זכור בעצמו ,כדמצינו לעניי( קריאת מגילה
שלא בעשרה ,בשולח( ערו) תרפט סעי +ה.
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אלא תקנה מדרבנ( ,ובקריאה הזו שקוראי
לצאת ידי חובת הקריאה דאורייתא.27
שאלה .5

ביחידות נית(

השלמת 'זכור' במהלך השבת

חיילי שלא הגיעו לבית הכנסת בשחרית ב'שבת זכור' ,הא
יכולי בהמש' השבת לקב& מניי %לקריאת 'זכור'?
תשובה:
בשאלה  2התבאר שנית( לקרוא את פרשת 'זכור' במש) כל
השבת .לכ( א מתאפשר במהל) השבת ,יאספו החיילי מני(
ויקראו 'זכור' מתו) ספר תורה בברכה ,ויאמרו חצי קדיש .א
הדבר מתאפשר בזמ( תפילת מנחה ,יקראו הכה( והלוי את
פרשת השבוע ,והשלישי יגלול ויקרא את פרשת זכור.28
כאשר לא נית( לרכז מני( במהל) השבת לצור) קריאה זו ,אזי
יש לקרוא את פרשת זכור מתו) ספר תורה ,א) אי( לבר) על
קריאה זו את ברכות התורה ,וכפי שנתבאר בשאלה .4

 .27שער הציו( תרפה אות ה ,ילקוט יוס +מועדי עמוד רנט הערה יב ,וכ( הוא דעת הגר"ש ישראלי
והגר"א נבנצל )מקראי קודש פרק א הערה נז( .א) דעת הגר"מ אליהו )מקראי קודש פרק א הערה נח(
היא שאי( יוצאי ידי חובה בקריאה ביחידות ,ולפיכ) ,א אחרי שקראו ביחידות נזדמ( לה מני(,
צריכי ה לקרוא שוב במני(.
 .28עיי( הערה .10
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שאלה .6

קריאת 'זכור' בלי ספר תורה

חיילי שנמצאי ב'שבת זכור' במקו שאי %בו ספר תורה,
הא יכולי לקרוא את פרשת זכור מתו' חומש?
הגמרא במגילה דנה בעניי( הדי( שהקורא את המגילה בעל פה
לא יצא ,ואומרת" :מנל(? אמר רבא :אתא זכירה זכירה  .כתיב
הכא :והימי האלה נזכרי  ,וכתיב הת  :כתב זאת זכרו(
בספר  .מה להל( בספר א +כא( בספר .וממאי דהאי זכירה
קריאה היא דלמא עיו( בעלמא? לא סלקא דעת) ,דתניא :זכור .
יכול בלב? כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור ,הא
מה אני מקיי זכור  .בפה".29
מבואר בגמרא שמדאורייתא אי( מצות זכירת עמלק מתקיימת
אלא בקריאה בפה מתו) ספר .הפוסקי נקטו שהכוונה היא
שצרי) לקרוא את פרשת זכור דווקא מתו) ספר תורה כשר,
ואי( יוצאי ידי חובה בקריאה מחומש.30
אמנ א החיילי נמצאי במקו שאי( בו ספר תורה ,בכל
זאת ראוי שיקראו את פרשה זכור מתו) חומש מודפס ללא
ברכה .31חיילי אלו ינהגו כדי( מי שלא קרא את פרשת זכור,
שמבואר בשאלה  7שראוי לכוו( לצאת ידי חובה בקריאת 'ויבוא
עמלק' בפורי ובקריאת 'זכור' בפרשת 'כי תצא'.

 .29מסכת מגילה ד +יח א.
 .30פרי מגדי קמג משבצות זהב ס"ק א ,שו"ת עי( יצחק סימ( א ,יחוה דעת חלק ג סימ( נג ,וכ( כתב
במקראי קודש פרק א סעי +כב בש הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו.
 .31כ +החיי תרפה ס"ק לה ,חזו( עובדיה עמוד ז ,וכ( משמע מהמשנה ברורה תרפה ס"ק יז.
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א בהמש) השבת יוכלו להתאמ* ולהשיג ספר תורה לקריאת
זכור ,עליה לקרוא 'זכור' מתו) ספר התורה אפילו בשעה
מאוחרת יותר ,וכפי שמבואר בשאלה  5ובשאלה .2
שאלה .7

חייל שלא קרא 'זכור'

כיצד ינהג חייל אשר לא נכח במהל' השבת בקריאת פרשת
זכור?
תשובה:
התבאר בשאלה  6שמצות זכירת עמלק מ( התורה היא בקריאה
מתו) ספר תורה .ע זאת ,לא נאמר בתורה שצרי) לקרוא את
פרשת 'זכור' דווקא ,ולפי זה כתב המג( אברה שנית( לצאת ידי
חובה במצוה זו ג בשמיעת פרשת 'ויבוא עמלק' שקוראי
בפורי  ,ושמקיימי בכ) ג את תקנת חז"ל שתיקנו לקרוא
'זכור' סמו) לפורי כדי לסמו) את זכירת עמלק למעשה המ(.32
לעומת זאת ,המשנה ברורה הביא את מה שכתב הרמב"(
בביאור מצות זכירת עמלק" :שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק
עד שנמחה את שמו מתחת השמי  ,ונספר זה לבנינו ולדורותינו
לומר לה  :כ) עשה לנו הרשע ,ולכ) נצטוינו למחות את שמו",
ועל פי זה כתב המשנה ברורה שאי( יוצאי ידי חובה בקריאת

 .32מג( אברה תרפה ס"ק א.
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'ויבוא עמלק' ,משו שבפרשה זו לא נזכרת המצוה למחות את
עמלק.33
לפיכ) ,מי שלא שמע את קריאת 'זכור' ,עליו לבקש בשבת פרשת
'כי תצא' מבעל הקורא שיכוו( להוציאו ידי חובה בקריאת
'זכור' ,ויתכוו( א +הוא לצאת בקריאה זו ,ובכ) יצא ידי חובת
המצוה.34
שאלה .8

קריאת 'זכור' בציבור מעורב מעדות שונות

בבית כנסת שהציבור מעורב מחיילי בני עדות שונות
)אשכנזי  ,ספרדי ותימני ( ,הא יכולי כול לצאת ידי
חובה בקריאה אחת של 'זכור'?
תשובה:
מעיקר הדי( ,הכל יכולי לצאת ידי חובה בכל המבטאי
המקובלי בעדות ישראל ,35וכ( בספרי תורה הכתובי לפני
מנהגי כל העדות .36ע זאת ,יש הסוברי שכיו( שמחמירי

.33
.34

.35

.36

34

משנה ברורה תרפה ס"ק טז.
מקראי קודש פרק א סעי +כה בש הגר"ש ישראלי ,חזו( עובדיה עמוד ז ,א) לדעת הגר"מ אליהו צרי)
לעשות כדברי המג( אברה ולצאת ידי חובה ב'ויבוא עמלק' ,כדי להסמי) את זכירת מחיית עמלק
לפורי )חוברת הלכות פורי סעי +יז ,ועיי( קשרי מלחמה חלק ג סימ( נא(.
אגרות משה חלק ג סימ( ה ,יחוה דעת חלק ו סימ( יט ,הליכות שלמה מועדי פרק יח סעי +א ,הגרי"ש
אלישיב בחזו( עובדיה עמוד ט )ס"ק טו( ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד  ,398הגר"ש משאש והגר"ש
ישראלי במקראי קודש פרק א הערות מ.מב ,פניני הלכה זמני פרק יד סעי +ו.
יחוה דעת חלק ב סימ( ג וחלק ו סימ( נו ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד  ,398מקראי קודש פרק א
הערה ֿמ.מא בש החזו( איש ,הגרש"ז אוירב) ,הגר"ש ישראלי ,והגר"ש ישראלי.
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בקריאת 'זכור' ,ראוי לכל אחד להקפיד לשמוע את הקריאה
כמנהג אבותיו ,37וכ( מתו) ספר תורה הכתוב כמנהג אבותיו.38
כ) נהגו בקהילות רבות המשותפות לעדות שונות ,לקרוא את
קריאת זכור בכמה נוסחי שוני ברצ .+לפיכ) ,יש לאפשר
לחייל הרוצה ,להוסי +עוד קריאה ולקרוא בנוסח אבותיו.39
באשר לספר התורה ,ראוי להוציא ספר תורה שמתאי למנהג
רוב המתפללי במקו  ,וכול יצאו בו ידי חובה.40
שאלה .9

קריאת 'זכור' מספר תורה פסול

חיילי שנמצאי בשבת 'זכור' במקו שיש בו רק ספר תורה
פסול ,כיצד ינהגו?
תשובה:
השולח %ערו' פסק שלא נית( לבר) על ספר תורה פסול ,אפילו
כשאי( ספר תורה אחר .41לפיכ) ,א ידוע שספר התורה פסול,
אינ צריכי לקרוא את פרשת השבוע ,ואת פרשת 'זכור' יקראו
בלי לבר) על הקריאה .כמו כ( ,א נמצאה טעות בספר התורה
.37

.38

.39
.40
.41

יחוה דעת חלק ו סימ( יט ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד  ,398הליכות שלמה מועדי פרק יח סעי+
א ,פסקי תשובות תרפה אות י בש מקראי קודש לגרצ"פ פראנק פורי סימ( ז ותשובות והנהגות חלק
א סימ( קנד ,פניני הלכה זמני פרק יד סעי +ו .א) עיי( במקראי קודש פרק א סעי +יז ,שלדעת הגר"ש
משאש והגר"ש ישראלי אי( קפידא בכ) כלל.
פסקי תשובות תרפה אות י בש מועדי וזמני חלק ב סימ( קסו ,הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד
 ,398עיי( במקראי קודש פרק א סעי +יז שכ( היא דעת הגר"ש משאש ,א) לדעת הגר"ש ישראלי אי(
בכ) קפידא.
הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק א סעי +מב.
הגר"א נבנצל במקראי קודש פרק א סעי +מב ,א) לדעת הגר"מ אליהו ש טוב ג להחלי +את ספר
התורה.
עיי( שולח( ערו) קמג סעי +ג ,משנה ברורה ס"ק כט.
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באמצע הקריאה בספר התורה ,ישלימו את קריאת הפרשה בלא
ברכות ,ויקראו ג 'זכור' בלא ברכות.42
אמנ הרמ"א מיקל בדי( קריאה בספר תורה פסול ,שבמקו
שאי( ספר תורה אחר נית( לקרוא בברכה בחומש אחר מאותו
חומש שנמצאה בו הטעות .43לכ( ,א נמצאה טעות בספר התורה
בחומש שמות ,יכול אשכנזי לקרוא את פרשת זכור שבספר
דברי בברכה.
כמו כ( ,אפילו א נמצאה הטעות בפרשת זכור עצמה ואי( ספר
תורה אחר ,נהגו האשכנזי להקל שעולה שביר) בתחילה
ונמצאה טעות תו) כדי קריאתו ,מבר) את הברכה האחרונה.44
שאלה  .10התברר שספר התורה היה פסול

חיילי שקראו את פרשת זכור ,ולאחר מכ %התברר שספר
התורה היה פסול ,הא צריכי לחזור ולקרוא 'זכור' בספר
כשר?
תשובה:
רבי מ( הראשוני כתבו לגבי כל קריאה בתורה ,שא נמצאה
טעות בספר התורה ,התברר בזאת שלא יצאו ידי חובה כלל,
וצריכי לקרוא שוב בספר כשר .אמנ למעשה נוהגי להקל
שבמה שקראו כבר יצאו ידי חובה ,משו שיש שיטות שיוצאי
 .42על פי ילקוט יוס +קמג סעי +יב .למנהג האשכנזי  ,א נמצאה הטעות באמצע אחת העליות ,ימתי(
אותו עולה ויבר) ברכה אחרונה לאחר פרשת זכור ,כדלקמ( )משנה ברורה קמג ס"ק כט(.
 .43רמ"א רמג סעי +ג .הספרדי אינ נוהגי להקל בכ)  .כ +החיי קמג ס"ק מד.
 .44משנה ברורה קמג ס"ק כט .הספרדי אינ נוהגי להקל בכ)  .ילקוט יוס +סימ( קמג סעי +יב.
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ידי חובה בקריאת התורה ג בספר פסול .לפיכ) ,א נמצא
פסול בעת קריאה בספר תורה ,ממשיכי לקרוא בספר כשר
מהמקו שבו נמצאה הטעות.45
אמנ בקריאת זכור לא נית( להקל כ) ,שהרי בזה יש מצוה
מדאורייתא לקרוא את פרשת זכור מתו) ספר תורה דווקא ,וא
קראו בספר תורה פסול לא יצאו ידי חובה .לפיכ) ,א מצאו
בשבת 'זכור' עצמה שהספר שקראו בו היה פסול ,ישובו ויקראו
'זכור' מתו) ספר כשר ,א) בלא ברכה.46
ע זאת ,במקרה שלא מצאו את הטעות עד לאחר השבת ,אי(
צרי) לחזור ולקרוא 'זכור'.47
שאלה  .11יציאה מחוץ לתחום לקריאת 'זכור'

חייל שנמצא במקו שאי %בו מני %מתפללי  ,א' בישוב סמו'
הנמצא מחו& לתחו קיי מני ,%הא מותר לו ללכת לש
לקריאת 'זכור'?
תשובה:
עקב חשיבות מצות קריאת פרשת זכור ,צרי) לעשות מאמ*
ולהגיע למקו בו קיי מני( ,א) אי( לחייל לצאת מחו* לתחו

 .45שולח( ערו) קמג סעי +ד ,בית יוס +יורה דעה רעט.
 .46פרי מגדי קמג משבצות זהב סק"ב .א) בשו"ת בצל החכמה חלק ו סימ( מג הביא כמה פוסקי
שלדעת יוצאי ידי חובת קריאת פרשת זכור ג מספר תורה פסול ,ועל פי זה כתב שא יש טרחה
בדבר ,יכולי לכוו( לצאת ידי חובה ב'ויבוא עמלק' בפורי .
 .47הליכות שלמה תפילה פרק יב סעי +מב ,פסקי תשובות קמג אות י.
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שבת א +לצור) קריאת פרשת זכור שהיא מצוה מהתורה ,וכ(
אי( לצאת ע חפצי )כולל נשק( מחו* לעירוב.48
אמנ  ,א המרחק עד מקו הקריאה הוא עד  2600מ' ,49יוכל
החייל להכי( 'עירוב תחומי(' לפני שבת ולצעוד בשבת לישוב.
באשר לאופ( הנחת העירוב יש לפנות לרב הצבאי היחידתי.
אול כאשר שוהי במוצב עשרה חיילי לפחות ,מתקיי ש
די( 'מחנה' ,ומותר לצאת מחו* ל'תחו שבת' עד למרחק של 11
ק"מ לש שמיעת פרשת זכור .50את הנשק יש לשאת ב'הצלב' על
הצואר ,שבאופ( זה לדעת ערו) השולח( נחשב הנשק לתכשיט,51
ולכ( מותר לצאת כ) בשעת הדחק ,52בתנאי שלא יטלטל בכיסי
מדיו שו חפ*.

.48
.49

.50
.51
.52
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כ( כתבו הגרש"ז אוירב) ,הגר"ש מ( ההר והגר"ד ליאור במכתביה בנספחי שבסו +מקראי קודש.
בהנחת 'עירוב תחומי(' קונה שביתה במקו העירוב ,ומותר לו ללכת בשטח דמוי ריבוע סביב אותה
נקודה –  2,000אמה עד צלע הריבוע ו 2,800.עד הקר( ,ומאחר ובכוחו לקבוע את כיוו( הריבוע ,נית(
להניח את ה'עירוב' במרחק  2,805אמה ממקומו ,ומה'עירוב' יוכל ללכת כמרחק הזה ,בס) הכול 5,610
אמה ,שה  2,600מטר )הלכה כסדרה בצה"ל חלק ג עמוד  .(186ביישוב עצמו מותר ללכת רק עד סו+
התחו  ,ולא בחלק שמחו* לתחו .
משיב מלחמה חלק א סימ( ד ,וכ( כתב הגר"ש גור( במכתב המובא במקראי קודש בנספח ג.
ערו) השולח( שא סעי +נא.
הגר"ש גור( )במקראי קודש בנספח ג( ,ועיי( ספר 'הצבא כהלכה בצה"ל' פרק ג הערה .39
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שאלה ' .12זכור' במנין או מגילה במנין

חייל שנמצא בבסיס שאי %בו מני ,%ויכול לצאת לביתו ל'שבת
זכור' או לפורי  ,הא עליו להעדי +קריאת 'זכור' במני %או
קריאת מגילה במני?%
תשובה:
בשאלה  7התבאר שנחלקו הפוסקי א נית( לצאת ידי חובת
מצות זכירת עמלק בפרשת 'ויבוא עמלק' בפורי  .המג( אברה
כתב שנית( לצאת ידי חובה בכ) ,ולכ( כתב שעדי +להיות
בפורי במקו שיש בו מני( ,שבכ) ירויח ג מגילה וג זכירת
עמלק במני( .53
א) למעשה נקטו הפוסקי שאי( יוצאי ידי חובת מצות זכירת
עמלק ב'ויבוא עמלק' ,ולפיכ) יש להעדי +את קריאת 'זכור'
במני( ,כיו( שהיא מדאורייתא ,ובקריאת המגילה נית( לצאת ידי
חובה ג בלא מני(.54

 .53מג( אברה תרפה ס"ק א.
 .54משנה ברורה תרפה ס"ק טז ,כ +החיי ס"ק לד ,א) עיי( קשרי מלחמה חלק ג סימ( נא.
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שאלה  .13חיוב אשה בשמיעת 'זכור'

הא מותר לאשה לנסוע אל בעלה הנשאר בשבת זכור בצבא,
ובכ' להפסיד את מצות שמיעת פרשת זכור במני %במקו
מגוריה?
תשובה:
יש שכתבו שא +נשי חייבות במצות זכירת מעשה עמלק,55
שהרי אי( זו מצוה שהזמ( גרמא ,שמ( התורה אי( למצוה זו זמ(
קבוע .כ) נהגו נשי רבות להקפיד לבוא לבית הכנסת לשמוע
את קריאת 'זכור' .56א) בספר החינו) כתב שמ( הדי( נשי
פטורות ממצוה זו ,משו שאינ( בנות מלחמה ומלחמת עמלק
אינה מוטלת עליה( ,57וכדבריו נקטו הפוסקי למעשה.58
לפיכ) ,מותר לאשה לנסוע בערב שבת זכור לבעלה הנמצא
בצבא ,ג א על ידי כ) לא תשמע פרשת זכור במני( ומתו) ספר
תורה ,ובפרט ,ששביתתה יחד ע בעלה זו דבר מצוה ,ויש מקו
לומר שהדבר נחשב כמי שלצור) מצוה מכניס את עצמו לאונס
לפני זמ( חיוב מצוה אחרת.59

.55
.56
.57
.58

.59
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מנחת חינו) מצוה תרג ,שו"ת בני( ציו( החדשות סימ( ח בש רבי נת( אדלר.
חזו( עובדיה עמוד י ,מנחת יצחק חלק ט סימ( סח.
ספר החינו) מצוה תרג.
יחוה דעת חלק א סימ( פד ,מקראי קודש פרק א סעי +יט בש הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו .אשה
שהתרגלה להקפיד לשמוע 'זכור' יש בכ) משו נדר ,א) יש מקו להקל בכ) במקו שהתעורר קושי
לקיי את הנדר  .עיי( משנה ברורה תקפא ס"ק יט )שעדי +להחמיר לעשות היתר נדרי ( ,שער הציו(
אות לג ,יביע אומר חלק ב סימ( ל סעיפי ה.ו ,יחוה דעת חלק א סימ( מא.
קשרי מלחמה חלק ד סימ( ל )על פי השולח( ערו) סימ( רמח(.
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שאלה  .14צירוף מי שכבר שמע 'זכור' למניין

הא יוצאי ידי חובה בקריאת פרשת 'זכור' ,כאשר חלק
מהמניי %כבר שמעו את הקריאה ויצאו ידי חובה?
תשובה:
הר"( במסכת מגילה כתב יסוד בכל המצוות שצרי) בה( מני(:
"כל אות דקחשיב הת ).אי( פורסי( על שמע ,ואי( עוברי( לפני
התיבה ,ואי( נושאי( את כפיה  ,ואי( קורי( בתורה ...פחות
מעשרה(  .חובת ציבור ה  ,ואי( עושי( אות אלא א כ( עשרה
או רוב מחוייבי בדבר ,כגו( שלא שמעו קדיש וברכו .אבל
במגילה לא בעינ( עשרה אלא משו פרסומי ניסא ,הלכ) אפילו
בשביל יחיד קורי( אותה בעשרה א +על פי שיצאו ה  ,כיו%
שהיחיד לא יצא".60
לפי זה נראה שהשאלה שבנידונינו בנוגע לפרשת זכור תלויה
במחלוקת שנתבארה לעיל בשאלה  ;4לפי תרומת הדש( ,החיוב
מדאורייתא הוא שכל יחיד יבוא לשמוע קריאת זכור במניי(,61
ואי( זה חובת הציבור בלבד .לכ( ,לפי דברי הר"( יהיה נית(
לקרותה עבור יחיד שלא שמע ,אפילו א שאר המני( כבר יצא.
א) רבי חלקו על תרומת הדש( וכתבו שלא מצינו חיוב מ(
התורה לקרוא את פרשת זכור במיי( דווקא ,והקריאה במני(

 .60ר"( על הרי" +מגילה ד +ג א ,הובא להלכה בביאור הלכה קמג ד"ה "בפחות מעשרה" ,וביביע אומר
חלק ח סימ( יד.
 .61תרומת הדש( סימ( קח.
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אינה אלא תקנה דרבנ( .62לפי שיטה זו נראה שהתקנה לקרוא
בציבור ע ברכות התורה היא ככל קריאה בתורה שהיא 'חובת
הציבור' ,ואי( עושי אותה אלא ברוב מני( המחוייב.
לפיכ) ,א יש פחות משישה חיילי שלא שמעו 'זכור' ,יקפידו
לכתחילה לקרוא 'זכור' במני( כדי לחשוש לשיטת תרומת הדש(,
א) לא יברכו על קריאה זו את ברכות התורה.63
שאלה  .15צירוף חילונים למניין ל'זכור'

הא לצור' קריאת פרשת זכור נית %לצר +למני %חיילי שאינ
שומרי מצוות?
תשובה:
רבי מהפוסקי כתבו באופ( עקרוני ,שמי שאינו מאמי( בתורה
או שבשאט נפש אינו שומר את המצוות ,אינו יכול להצטר+
למני( לכל דבר שבקדושה.64
אמנ בימינו נוהגי להקל יותר בדבר משו שנית( להחשיב
כאנוסי וכתינוקות שנשבו ,65ויש שהקלו אפילו א ה באי
לבית הכנסת רק כדי 'לעשות טובה' לחבריה הדתיי .66
.62

.63
.64
.65
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שער הציו( תרפה אות ה ,ילקוט יוס +מועדי עמוד רנט הערה יב ,וכ( הוא דעת הגר"ש ישראלי
והגר"א נבנצל )מקראי קודש פרק א הערה נז( .א) דעת הגר"מ אליהו )מקראי קודש פרק א הערה נח(
היא שאי( יוצאי ידי חובה בקריאה ביחידות.
כ) עולה מדברי הגר"ש מ( ההר במקראי קודש נספח ו.
משנה ברורה סימ( נה ס"ק מה.מו ,שו"ת רב פעלי חלק ב סימ( יא .א) באגרות משה חלק א סימ( כג
כתב שמצטרפי .
שו"ת מלמד להועיל חלק א סימ( כט ,שו"ת בני( ציו( החדשות סימ( כג ,הגר"ש גור( במקראי קודש
)נספח ג( ,הגרש"ז אוירב) באשי ישראל פרק טו הערה נב ,הגר"א שפירא בספר 'הצבא כהלכה' עמוד
תלא ,ילקוט יוס +קמג סעי +ג )על פי החזו( איש יורה דעה סימ( ב ס"ק כח(' ,כחיצי ביד גיבור' חלק
א עמוד  .23אמנ יש שהקלו בכ) רק כאשר מאמיני בה' ובתורתו  .שו"ת 'במראה הבזק' חלק א
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למעשה ,נית( להקל בדבר כאשר החיילי באי מרצונ הגמור
לבית הכנסת ,משו שזה מורה שה מאמיני בה' ובתורתו,
וכשה באי מרצונ להתפלל דינ הוא כחוזרי בתשובה,
ומצטרפי ה למני(.67
ע זאת ,ראוי להחמיר שיהיה רוב מני( מיהודי שומרי מצוות,
משו שמצינו בכמה מקומות שנחשב דינו של מי שאינו רגיל
לקיי מצוה כדי( מי שאינו מחוייב במצוה זו ,וכבר התבאר
בשאלה  14שאי( לבר) על קריאת זכור אלא כאשר רוב המני(
מחוייב במצוה.68
שאלה  .16השלמת 'זכר למחצית השקל'

חייל שלא נת' %זכר למחצית השקל' ,הא עליו להשלי נתינה
זו?
תשובה:
בזמ( הבית היו מתחילי לתת 'מחצית השקל' מראש חודש
אדר ,והיו כול נותני עד ראש חודש ניס( ,שאז היו מתחילי
לקנות את קרבנות הציבור מהכס +החדש שנאס .+לפיכ) ,כל
חודש אדר מתאי לנתינת 'זכר למחצית השקל'.
סימ( ז ,הגר"ד ליאור במקראי קודש )נספח ה( ,ועיי( במקראי קודש פרק א סעי +כג ובנספח ח,
שהגר"מ אליהו והגר"ח קנייבסקי מחמירי בכל גווני.
 .66הגר"ש גור( במקראי קודש )נספח ג(.
 .67הגר"מ אליהו והגר"א נבנצל במקראי קודש פרק א סעי +כג.
 .68הגר"ש מ( ההר במקראי קודש )נספח ו( על פי האגרות משה חלק א סימ( כג ,וכ( הורה למעשה הגר"מ
אליהו )במקראי קודש פרק א סעי +כג( שכאשר לא ברור הא החיילי החילוני באו מרצונ או רק
כדי לעשות טובה לחבריה צרי) שיהיה רוב מני( מחיילי דתיי .
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ע זאת ,המנהג הוא לתת את הכס +בסמו) לפורי כדי לקיי
את מאמר חז"ל שמקדימי את שקלי ישראל לשקליו של
המ( ,69והאשכנזי נותני בתענית אסתר כדי שתהיה הצדקה
לכפרה בצירו +ע התענית.70
לפיכ) צרי) לתת 'זכר למחצית השקל' מתחילת חודש אדר ועד
פורי  ,וא חייל יוצא לפעילות בתענית אסתר ,יכול הוא לקחת
סכו כס +לצור) כ) שיפריש אותו לצדקה במקו שבו הוא
נמצא .א) בדיעבד ,א לא הפריש 'זכר למחצית השקל' לפני
פורי  ,נית( להשלי זאת עד סו +חודש אדר.71

 .69מסכת סופרי פרק כא הלכה ד.
 .70רמ"א תרצד סעי +ד ,כ +החיי תרצד ס"ק כה.
 .71הלכות חגי לגר"מ אליהו עמוד ) 401וכתב שא לא נת( עד ראש חודש ניס( ית( אפילו אחר כ)(,
הגר"ש ישראלי במקראי קודש פרק ב סעי +י.
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שאלות ותשובות
פורים
קריאת המגילה
שאלה  .17אכילה ושינה לפני הקריאה

הא מותר לחיילי הנאלצי להתעכב בליל הפורי מלקרוא
מגילה ,לאכול לאחר גמר הצו לפני קריאת המגילה? הא
מותר לה לישו %כדי להיות מוכני לפעילות בלילה?
תשובה:
ככלל ,כשמגיע הזמ( שאד מחוייב לקיי מצוה ,אסור לו
לאכול ולישו( לפני שהוא מקיי את המצוה ,כדי שלא ישכח
ויתבטל מלקיימה .1כ) הוא הדי( ג לגבי קריאת המגילה,

.1

שולח( ערו) סימ( רלה סעי +ב וסימ( תלא ב ,רמ"א תרצב סעי +ד.
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שאסור לאכול עד שיקיי את המצוה ,ואפילו א התענית קשה
עליו ,2וכל שכ( שאסור לישו( אפילו תנומה קצרה.3
אמנ למעשה ,די( זה נוהג בכל יו  ,שהרי אסור לאכול ולישו(
עד שיקרא קריאת שמע ויתפלל ערבית .4בעניי( זה נהגו להקל
במציאויות שלא סביר שישכח להתפלל ,כגו( שיש מני( קבוע או
שרבי נמצאי יחד ויזכירו זה לזה להתפלל ,5ויתכ( שכמו כ(
יש להקל ג לעניי( מקרא מגילה ,ובפרט חיילי בצבא שמעיקר
הדי( ה פטורי מדי( 'העוסק במצוה פטור מ( המצוה'.
הרוצה להחמיר יותר ,יכול למנות את אחד מחבריו החיילי
בתורת 'שומר' שיזכירהו לקרוא מגילה ,6או לכוו( שעו( שיצלצל
ויזכיר לו לקרוא מגילה .7באופ( אחר ,נית( להחמיר לאכול רק
שאר מאכלי שאינ לח או עוגות ,או לאכול אפילו לח
כשיעור 'כביצה' בלבד ) 57סמ"ק(.8

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
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שולח( ערו) ורמ"א תרצב סעי +ד.
משנה ברורה תרצב ס"ק טו ,תורת המועדי סימ( ה סעי +כב.
שולח( ערו) ורמ"א רלה סעי +ב.
עיי( משנה ברורה בפתיחה לסימ( תרסט דיש ללמד זכות דרבי מדכרי אהדדי ,ועיי( ערו) השולח( רלב
סעיפי טו.טז.
חזו( עובדיה עמוד צה ,וכ( כתב במשנה ברורה רלה ס"ק יח לעני( אכילה לפני קריאת שמע )ועיי( ש
בס"ק יז שיש ללמוד מדבריו שצרי) שהשומר לא יאכל בעצמו( ,א) עיי( עוד במשנה ברורה תרצב ס"ק
טז.
הליכות שלמה פרק ב אות יב.
משנה ברורה תרצב ס"ק יד )א) כתב שאי( להקל אלא למי שהתענית קשה עליו( ,חזו( עובדיה עמוד
צה )וכתב שהמחמיר תבוא עליו ברכה( ,הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק ד הערה יט )שמותר
לכתחילה ,א) אי( לאכול פת כלל(.
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שאלה  .18הקדמת הקריאה לי"ג

חיילי המתכווני לצאת לפעילות ע חשיכה בליל פורי ולא
יספיקו לחזור לפני אור הבוקר ,הא יכולי להקדי ולקרוא
את המגילה לפני יציאת ?
תשובה:
די( מעי( זה מצינו לגבי תפילת ערבית ,שנית( להתפלל אותה
מפלג המנחה ולמעלה .9הוא הדי( לעניי( קריאת המגילה,
שבמקו הצור) מותר לשמוע את קריאת המגילה מבעוד יו ,
מפלג המנחה ולמעלה.10
לפיכ) ,כאשר החיילי לא יוכלו לקרוא את המגילה בלילה,
עליה להקדי ולקרוא את המגילה בברכה מפלג המנחה
)כשעה ורבע לפני השקיעה( .במקרה זה ,יקפידו לכתחילה
להתפלל מנחה לפני פלג המנחה ,כדי שלא יהיה הדבר כ'תרתי
דסתרי' .11כמו כ( ,יש להתפלל ערבית אחרי פלג המנחה לפני
קריאת המגילה ,12וישובו ויקראו קריאת שמע של ערבית אחרי
צאת הכוכבי .13
אמנ בשנה שחל פורי ביו ראשו( ,לא נית( בשו אופ(
לקרוא את המגילה מבעוד יו  ,משו שאסור לקרוא את
.9
.10
.11
.12
.13

שולח( ערו) רלג סעי +א ,רלה סעי +א.
שולח( ערו) תרצב סעי +ד ,ביאור הלכה ד"ה "מפלג" ,יביע אומר חלק א סימ( מג ,מלומדי מלחמה
סימ( קב.
משנה ברורה רלג ס"ק יא )ועיי( ביאור הלכה תרצב ד"ה "מפלג"( ,ילקוט יוס +רלה סעי +א )וכתב שיש
למיקל על מה לסמו)(.
שער הציו( תרצב אות יט ,כ +החיי ס"ק כט.
שולח( ערו) רלה סעי +א.
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המגילה בשבת .14במקרה זה יקראו החיילי את המגילה רק
ביו הפורי  ,ויצאו בזה ידי חובה ,שהקריאה של היו היא
העיקרית) .א ג ביו לא יוכלו לקרוא  .עיי( בשאלה  19ובשאלה (.27
שאלה  .19הקדמת הקריאה לימים הקודמים

חיילי היוצאי לפעילות ,ולא יוכלו לקרוא את המגילה
בפורי  ,הא יכולי להקדי את קריאת המגילה לימי
הקודמי ?
תשובה:
הרבנות הצבאית מספקת מגילת אסתר לכל מקו  .ע זאת ,על
כל חייל מוטלת החובה לעשות כל מאמ* כדי להשיג מגילה
כשרה לקרוא בה בפורי בלילה וביו  ,או להגיע בפורי למקו
שיש בו מגילה כשרה ,כל עוד הדבר אינו פוגע בצרכי
המבצעיי .15
במקרה שלא נית( בשו אופ( לקרוא את המגילה בפורי  ,יש
לעשות כפסק השולח( ערו)" :המפרש בי והיוצא בשיירה ואינו
מוצא מגילה להולי) עימו ,יקראנה בי"ג ,או בי"ב ,או בי"א בלא
ברכה ,וא אי אפשר להמתי( עד ימי הללו יש אומרי שקורא
אפילו מתחילת החודש".16
 .14מג( אברה תרצב סק"ו ,פרי מגדי אשל אברה סק"ו.
 .15טור סימני תרפז.תרפח ,משנה ברורה תרפח ס"ק יט ,הגר"א נבנצל במקראי קודש פרק ה הערה קי.
א +שיש מצבי שבה מעיקר הדי( החיילי פטורי מדי( 'העוסק במצוה פטור מ( המצוה' ,בפועל לא
ראוי לנצל היתר זה כדי להיפטר ממצוות במציאות הצבאית.
 .16שולח( ערו) ורמ"א תרפח סעי +ז.
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לפיכ) ,יארגנו החיילי מני( לפני היציאה לפעילות ויקראו את
17
המגילה בציבור ,וא אי( לה מני( יקראוה אפילו ביחידות
)ובכל מקרה אי( לקרוא את המגילה בשבת .(18בנוגע לשאר
מצוות הפורי  ,יש לקיימ( רק במועד( ,19ויש להיער) לכ)
בהתא )ועיי( עוד לקמ( בשאלה .(27
א קראו את המגילה לפני פורי  ,ובסו +נזדמנה לה בפורי
מגילה כשרה ,הרי ה מחוייבי לחזור ולקרוא את המגילה
בברכותיה ,שכ( זהו זמנה העיקרי של המצוה.20
שאלה  .20המאחר לקריאת המגילה

חייל שאיחר והגיע לבית הכנסת אחרי שהתחילו כבר בקריאת
המגילה ,הא יכול לקרוא את התחלת המגילה לעצמו?
תשובה:
בגמרא במגילה נאמר" :תנו רבנ( :השמיט בה הסופר אותיות או
פסוקי וקרא( הקורא כמתורגמ( המתרג )רש"י :על פה( .
יצא .מתיבי :היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות ,א
רישומ( ניכר  .כשרה ,וא לאו  .פסולה! לא קשיא הא בכולה
הא במקצתה".21

.17
.18
.19
.20
.21

משנה ברורה תרפח ס"ק כ ,תורת המועדי סימ( ה סעי +ה.
שולח( ערו) תרפח סעי +ו ,מג( אברה תרצב סק"ו ,פרי מגדי תרצב אשל אברה סק"ו.
משנה ברורה תרפח סק"כ.
רמ"א סימ( תרפ"ח סעי +ז ,משנ"ב ס"ק כב ,תורת המועדי סימ( ה סעי +ה.
מסכת מגילה ד +יח ב.
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מכא( למדו הפוסקי שבדיעבד נית( לצאת ידי חובה א קרא
חלק מ( המגילה בעל פה )והוא הדי( מתו) מגילה מודפסת(,
בתנאי שקרא את הרוב מתו) מגילה כשרה.22
אמנ הר"( כתב שכל זאת רק כאשר החלק החסר היה באמצע
המגילה ,א) א החסיר בראש המגילה או בסופה  .לא יצא.23
א) כתב הביאור הלכה שכוונת הר"( היא ,שא המגילה עצמה
היתה חסרה בראשה או בסופה  .היא פסולה משו שאינה
יכולה להיקרא 'ספר' .א) א המגילה היתה שלימה ,אלא
שהקורא קרא את תחילתה בעל פה  .יצא ידי חובה.24
לפיכ) ,חייל שנכנס לבית הכנסת מעט באיחור ,יבר) את ברכות
המגילה )בעמידה ,(25ויתחיל לקרוא מתו) מגילה מודפסת עד
ש'ידביק' את הקורא ,וישתלב מכא( ואיל) בקריאתו .באופ( זה
הוא יוצא ידי חובה ,בתנאי ששמע את רוב המגילה מפיו של
הקורא שקרא ממגילה כשרה )אמצע המגילה הוא באמצע פרק
ה'(.

.22
.23
.24
.25
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שולח( ערו) תרצ סעי +ג ,משנה ברורה ס"ק ז ,חזו( עובדיה עמוד עט.
בית יוס +ורמ"א תרצ סעי +ג.
ביאור הלכה תרצ ד"ה "דוקא".
משנה ברורה תרצ סעי +א ,כ +החיי תרצ ס"ק ב.
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שאלה  .21יציאה לפני סוף קריאת המגילה

חייל שאינו יכול להישאר עד סו +קריאת המגילה ,וצרי' לצאת
מבית הכנסת לפני סו +הקריאה ,מה יעשה?
תשובה:
התבאר בשאלה  20שנית( לצאת ידי חובה א קורא חלק מ(
המגילה מתו) מגילה מודפסת ,בתנאי שאת רוב המגילה שמע
מפי הקורא ממגילה כשרה .לפיכ) ,חייל הממהר לצאת מבית
הכנסת ,יכול לשמוע מפי הקורא את החצי הראשו( של המגילה,
ואחר כ) לקרוא בזריזות בעצמו עד סו +המגילה ,ובזה יצא ידי
חובה )אמצע המגילה הוא באמצע פרק ה'(.
במקרה זה אי( לבר) את ברכת 'הרב את ריבנו' אחרי קריאת
המגילה ,משו שאי( נוהגי לבר) אותה אלא בציבור.26
שאלה  .22נמנום בזמן הקריאה

חייל שהיה עיי ,+ונמנ בזמ %קריאת המגילה ,הא יצא ידי
חובת המצוה?
תשובה:
במשנה במגילה נאמר שהקורא את המגילה כשהוא מתנמנ .
יצא ידי חובה .27א) די( זה שיי) רק כשהקורא עצמו נמנ בעת

 .26רמ"א תרצב סעי +א ,חזו( עובדיה עמוד פט.
 .27מסכת מגילה ד +יז א.
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הקריאה ,א) כאשר אחד השומעי נמנ תו) כדי הקריאה ,הוא
בוודאי החסיר מספר מילי  ,ולא יצא ידי חובה.28
חייל שנרד או התנמנ באמצע שמיעת המגילה ,והתעורר תו)
כדי הקריאה ,יחזור ויקרא )מתו) המגילה המודפסת שלפניו(
מהפסוק שנרד בו עד ש'ידביק' את הקורא ,ויצא ידי חובה
בתנאי ששמע את רוב המגילה מפיו של הקורא שקרא ממגילה
כשרה ,כפי שנתבאר בשאלה .20
שאלה  .23קריאה בשמירה

חייל המאייש עמדת שמירה במוצב בשעת קריאת המגילה,
ולא תהיה לו אפשרות אחרת לקרוא את המגילה אלא בזמ%
השמירה ,הא מותר בנסיבות אלו לקרוא תו' כדי שמירה?
תשובה:
קריאת המגילה מחייבת מיקוד המבט במגילה ,והקריאה
אורכת זמ( ממוש) ,ולפיכ) אי( לקרוא מגילה תו) כדי שמירה,
כיו( שיש בכ) פגיעה מהותית בשמירה .29לפיכ) ,החייל פטור מ(
הדי( מקריאת מגילה ,ככל עוסק במצוה שפטור מ( המצוה.30
במצב זה החייל יכול לבקש מחייל אחר שיעמוד לידו ויקרא לו
את המגילה )א אי( מניעה בטחונית( ,או לבקש מחייל אחר
שיחליפנו לזמ( מה כדי שיוכל לקרוא את המגילה.
 . 28שולח( ערו) סימ( תרצ סעי +יב ,משנה ברורה ס"ק מא.
 .29קשרי מלחמה חלק א סימ( עז.
 .30רמ"א לח סעי +ח.
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עיי( עוד לקמ( בשאלה  ,27שבהעדר אפשרות לקרוא את
המגילה ,ראוי להשתדל בכל זאת לשמוע את קריאת המגילה
ברדיו או דר) הטלפו( )כשאי( מניעה בטחונית( ,כיו( שיש
אומרי שיוצאי ידי חובה בכ) ,א) אי( לבר) על קריאה שכזו.
שאלה  .24השלמת קריאת הלילה

חייל אשר נבצר ממנו לשמוע קריאת מגילה בלילה ,הא עליו
לשמוע למחרת ביו את קריאת המגילה פעמיי ?
תשובה:
קריאת המגילה בלילה וביו הינ( שתי מצוות ,ועל כ( את חובת
הקריאה בלילה נית( לקיי עד עלות השחר ,וא לא קרא את
המגילה בלילה ,יקיי את קריאת המגילה של היו רק פע
אחת .31במקרה זה ,לכל הדעות יבר) ביו את שלוש הברכות:
'על מקרא מגילה'' ,שעשה ניסי ' ו'שהחיינו'.32

 .31שולח( ערו) תרפז סעי +א ,משנה ברורה סק"ג ,חזו( עובדיה עמוד מח.
 .32כ( כתב בחזו( עובדיה עמוד סד לעניי( מי ששכח לבר) 'שהחיינו' בלילה.
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שאלה  .25קריאת לילה או קריאת יום

חייל היודע שיוכל לשמוע קריאת מגילה רק פע אחת  או
בלילה או ביו  ,איזה מהאפשרויות עליו להעדי?+
תשובה:
התקנה המקורית של קריאת המגילה היתה לקרוא ביו ולא
בלילה ,כמו שנאמר "והימי האלה נזכרי ונעשי " ,33וכפי
ששאר מצוות הפורי נוהגות דווקא ביו  .34החיוב לקרוא את
המגילה ג בלילה ,הוא תקנה מאוחרת יותר ,שאינה בגדר חיוב
'מדברי קבלה' אלא מצוה דרבנ( בלבד.35
א +על פי כ( ,ראוי יותר לקרוא את המגילה בלילה ,משו שכלל
נקוט בידינו ש'אי( מעבירי( על המצוות' ,36ובפרט כאשר קיי
ספק כלשהו שמא לא יוכל לקרוא ביו .

.33
.34
.35
.36
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אסתר פרק ט פסוק כח.
בית יוס +סימ( תרצב.
נודע ביהודה מהדורא קמא סימ( מא.
ערו) השולח( תרפז סעי +ג' ,ועלהו לא יבול' עמוד רמב ,וכ( הוא בשו"ת הרדב"ז חלק ד סימ( יג לגבי
חבוש בבית האסורי שיקיי את המצוה הראשונה שבאה לידיו ,ועיי( שדי חמד כר) ט מערכת יו
הכיפורי סימ( א סעי +י ,ועיי( בספר הלכה כסדרה בצה"ל חלק ב עמוד  39ובהערה  28ש .
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שאלה  .26קריאה לפני הנץ החמה

חייל שצרי' לצאת לפעילות ביו הפורי  ,ויכול לקרוא את
המגילה אחרי עלות השחר לפני זריחת החמה ,או לקרוא בשעה
מאוחרת בחזרתו מ %הפעילות ,איזה מ %האפשרויות יעדי?+
תשובה:
במשנה במסכת מגילה נאמר" :אי( קורי( את המגילה ...עד
שתנ* החמה ,וכול( שעשו משעלה עמוד השחר  .כשר" .37רש"י
במקו מבאר שמ( הדי( היו מתחיל מעלות השחר ,א) חכמי
תיקנו שלכתחילה יקראו דווקא משתנ* החמה ,משו שאי( הכל
בקיאי בעלות השחר.
האחרוני כתבו שכמו כ( מי שאנוס קצת יכול לקרוא את
המגילה לכתחילה מעלות השחר .38נראה שה למדו זאת מהדי(
שמי שדחוק לצאת לדר) יכול לכתחילה להתפלל שחרית
ולקרוא קריאת שמע מעלות השחר.39
במציאות הצבאית ,פעמי רבות מתגלה שכל דחייה במצוה
עלול לגרו א +לביטולה ,ולכ( עדי +להקדי ולקרוא את
המגילה לאחר עלות השחר ,ולא להמתי( מאוחר יותר לאחר כל
הפעילויות.

 .37מסכת מגילה ד +כ א ,ונפסק להלכה בשולח( ערו) תרפז סעי +א.
 .38מג( אברה תרצב סק"ז ,משנה ברורה תרפז סק"ו.
 .39שולח( ערו) נח סעי +ג ,פט סעי +ח.
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שאלה  .27חיילים שאין להם מגילה

חיילי שנקלעו למקו שאי %לה מגילה כשרה ,מה יעשו?
הא יברכו 'שהחיינו' ו'שעשה ניסי ' למרות שאינ קוראי
את המגילה? הא עליה לקרוא הלל?
תשובה:
באשר לעצ הקריאה:
השולח( ערו) כתב" :א אי( מגילה כשרה ,קורי אותה בחומש
בלא ברכה" .40א) האחרוני מבארי שכוונת השולח( ערו)
היא שיש לקרוא במגילה פסולה העשויה בגלילה ,שיש אומרי
שיוצא בקריאה כזו בשעת הדחק ,א) במגילות מודפסות שלנו
שאינ( עשויות בגלילה בוודאי אי( יוצאי ידי חובה .ע זאת,
ראוי שיקרא מתוכה כדי שלא תשתכח תורת מגילה ,א) לא
יברכו על קריאה זו.41
אפשרות עדיפה עוד יותר ,היא לשמוע את קריאת המגילה ברדיו
או דר) הטלפו( ,42משו שיש הסוברי שנית( לצאת בכ) ידי
חובה .43א) אי( לבר) על קריאה כזו ,מכיוו( שלדעת רבי אי(
יוצאי בכ) ידי חובה ,שהרי בדר) זו אי( שומעי באופ( ישיר

.40
.41
.42
.43
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שולח( ערו) תרצא סעי +י.
משנה ברורה תרצא ס"ק כז ,חזו( עובדיה עמוד צח.
עיי( אגרות משה חלק ד סימ( צא ,משיב מלחמה חלק ב עמוד קל ,קשרי מלחמה חלק א סימ( עז.
באגרות משה )חלק ד סימ( צא( ובמקראי קודש לגרצ"פ פראנק נוטי לומר שמעיקר הדי( נית( לצאת
בכ) ,וכ( הורה הגר"א שפירא ,ועיי( במקראי קודש פרק ז הערה קב.

שאלות ותשובות  -פורים

את קולו של קורא המגילה ,אלא רק גלי חשמליי המדמי
את קולו של הקורא.44
באשר לברכת 'שהחיינו':
המשנה ברורה כתב שיש מקו לבר) 'שהחיינו' על 'תוקפו של
נס' שהיה ביו זה אפילו א אינו קורא את המגילה ,45וכפי
שמצינו בברכת 'שהחיינו' שאומרי בימי טובי ש"זמ( .
אומרו אפילו בשוק" ,46וכ( נקטו כמה אחרוני למעשה.47
א) למסקנה כתב הביאור הלכה שצרי) עיו( בהלכה זו ,48וג
הגר"ע יוס +כתב שאי( לבר) 'שהחיינו' כיו( ש'ספק ברכות
להקל'.49
באשר לברכת 'שעשה ניסי ':
הביאור הלכה כתב שלפי הסברא הנ"ל שיש לבר) 'שהחיינו'
אפילו בלא קריאת המגילה ,הוא הדי( שיש לבר) ג 'שעשה
ניסי ' על עצ היו  ,והביא שכ( כתב המאירי .הסברא נותנת
שאפילו מי שאומר שאי( לבר) 'שהחיינו' כיוו( שאינו מקיי
.44

.45
.46
.47
.48

.49

לדעת פוסקי רבי אי( יוצאי ידי חובה בשמיעה דר) הטלפו(  .מנחת שלמה קמא סימ( ט ,משיב
מלחמה חלק ב עמוד קל ,צי* אליעזר חלק ד סימ( כו אות ח ,חזו( עובדיה עמוד נו ,משנה הלכות חלק ד
סימ( פה ,ועיי( בהלכה כסדרה בצה"ל חלק ב עמוד .150
א שמעו בדר) זו ,ואחר כ) נזדמנה לה מגילה כשרה ,הגר"א נבנצל הורה שיקראו שוב בברכה ,א)
למעשה ייתכ( שכיו( שנחלקו הפוסקי בדי( זה ,אי( לבר) שוב.
משנה ברורה תרצב סק"א.
מסכת עירובי( ד +מ ב ,מסכת סוכה ד +מז ב.
מור וקציעה תרצב ,מהר"י מלכו בברכי יוס +תרצב די( א ,רוח חיי תרצב סק"ב.
באור הלכה תרצב ד"ה "ושהחיינו"' ,ועיי( באגרות משה חלק ה סימ( כב סעי +ב ,שכתב שנראה שדעת
הביאור הלכה נוטה שיש לבר) ,א) למעשה האגרות משה חלק על כ) וכתב שאי( לבר) ,וכ( כתב
במקראי קודש הערה יג בש הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו.
יביע אומר חלק ו סימ( מב סעי +ב.
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שו מצוה 'הבאה מזמ( לזמ(' ,ייתכ( שיודה לבר) 'שעשה ניסי '
על הנס שאירע בו ביו  .אמנ למעשה כתבו כמה פוסקי שאי(
לבר).50
באשר לאמירת הלל:
הגמרא במסכת מגילה דנה בשאלה מדוע אי( אומרי הלל
בפורי  ,ואחד מההסברי המובאי ש הוא משו ש"קרייתה
זו הלילא" ,51דהיינו שקריאת המגילה הוא תחלי +לקריאת
ההלל .על פי זה כתב המאירי במקו  ,שמי שנמצא במקו שאי(
לו מגילה  .צרי) לומר הלל בפורי .
א) למעשה כתבו הפוסקי שלא נית( לסמו) על כ) לומר הלל
בברכה ,משו שיש לומר ש'לא פלוג רבנ(' ובכל מקרה לא תיקנו
הלל בפורי  ,ובפרט שבגמרא ישנ טעמי נוספי מדוע אי(
אומרי הלל בפורי  .52לפיכ) ,מי שאי( לו מגילה כשרה ביו
הפורי עליו לומר הלל ,א) בלא ברכה.53

.50
.51
.52
.53
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דעת המהר"י מלכו )הובא בברכי יוס +תרצב די( א( היא שמבר) 'שהחיינו' ואינו מבר) 'שעשה ניסי ',
וכ( כתב במקראי קודש הערה יג בש הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו שאי( לבר) 'שעשה ניסי '.
מסכת מגילה ד +יד א.
ברכי יוס +תרצג סק"ד ,פרי מגדי תרצג אשל אברה סק"ב ,שערי תשובה תרצג ד"ה "אי( קורי(".
שערי תשובה תרצג ד"ה "אי( קורי(" ,חזו( עובדיה עמוד צו.
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שאלה  .28קריאה ללא טעמים

חיילי שיש לה מגילה כשרה ,א' אי %לה בעל קורא שיודע
את טעמי המגילה ,מה יעשו?
תשובה:
קריאת המגילה בטעמיה אינה מעכבת ,אלא א כ( הקריאה
נעשית באופ( המשנה מהותית את משמעות הכתוב .54לפיכ),
יקרא אחד החיילי א +ללא טעמי  ,תו) תשומת לב מירבית
שלו ושל השומעי לכ) שאינו טועה בקריאה עצמה.
א מעמידי את אחד החיילי לסייע בלחש לקורא ,על
המסייע לשי לב שלא יקרא את רוב המגילה מתו) מגילה
מודפסת ,שא לא כ( לא יצא ידי חובה.55
א חייל קורא את המגילה לעצמו מתו) מגילה כשרה ,ואי( מי
שעוקב אחריו מתו) מגילה מודפסת ,והוא יודע שסביר שהוא
יטעה בקריאה בטעות שמשנה את המשמעות ,לא יבר) על
הקריאה.56

 .54שולח( ערו) קמב סעי +ב ,משנה ברורה תרצא ס"ק כ"ה ,ילקוט יוס +מועדי עמוד רצו.
 .55שערי תשובה תרצ ד"ה "קורא" ,כ +החיי תרצ סק"ל.
 .56שערי תשובה תרצ ד"ה "קורא" ,כ +החיי תרצ סק"ל.
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שאלה ' .29הקפצה' באמצע הקריאה

חיילי ש'הוקפצו' באמצע קריאת המגילה ,הא יכולי
להמשי' בקריאה לאחר החזרה לשגרה מהמקו שבו הפסיקו,
או שעליה לחזור ולבר' ולקרוא את המגילה מראשיתה?
תשובה:
נאמר במשנה במגילה" :קראה סירוגי(  .יצא" ,57ופירוש הדבר
הוא שנית( לצאת ידי חובת קריאת המגילה אפילו א היתה
הפסקה באמצע הקריאה.
אמנ בדי( זה נחלקו השולח( ערו) והרמ"א ,שלדעת השולח(
ערו) זה אפילו א ההפסקה היתה ארוכה ביותר ,ולפי הרמ"א
כאשר ההפסקה היתה באונס יוצאי ידי חובה רק א 'לא שהו
כדי לגמור את כולה' ,כלומר שלא היתה הפסקה למש) זמ( כזה
שנית( היה לקרוא בו את כל המגילה .58א) באמת בנידו( דיד(
ג הרמ"א יודה שחוזרי למקו שפסקו ,שאי( זה נחשב
שהפסיקו באונס ,כיו( שהיו ראויי בעצ לקרוא את המגילה,
שלא היתה ש צואה וכדומה ,והאונס הוא חיצוני בלבד בגלל
ההקפצה.59
לפיכ) ,חיילי ש'הוקפצו' באמצע קריאת המגילה וחזרו,
יתחילו לקרוא ממקו שהפסיקו .כ) הוא ג א החיילי

 .57משנה מגילה פרק ב משנה ב ,ונפסק בשולח( ערו) תרצ סעי +ה.
 .58שולח( ערו) ורמ"א סה סעי +א ,משנה ברורה תרצ ס"ק יח.
 .59משנה ברורה סה סק"ב.
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דיברו בזמ( ההפסקה ,שג זהו בכלל 'הקורא לסירוגי(' שיצא
ידי חובה.60
)חייל שעקב ה'הקפצה' פיספס את שמיעת חלק מהמגילה ,יכול
לקרוא את החלק הזה מתו) מגילה מודפסת ,ולהזדרז להדביק
את הקורא ,בתנאי שאת רוב המגילה הוא שמע מפי הקורא,
וכדלעיל בשאלה (.20
שאלה  .30החלפת בעל קורא באמצע הקריאה

א באמצע קריאת המגילה הוקפ& בעל הקורא ,הא נית%
להמשי' בקריאה ע בעל קורא אחר? כמו כ ,%הא נית%
לכתחילה להחלי +קוראי באמצע קריאת המגילה ,במקרה
שקשה לאחד להכי %את כל הקריאה?
תשובה:
במקרה שהקורא הוקפ* באמצע הקריאה ,יעמוד קורא אחר
וימשי) את הקריאה מהמקו שבו הפסיק הקורא הראשו(.61
נית( לנהוג באופ( דומה לכ) אפילו לכתחילה ,שבמקרה שקשה
לאחד להכי( את כל הקריאה ,יחלקו החיילי את הקריאה
ביניה ויתחלפו באמצע הקריאה.62

 .60רמ"א תרצ סעי +ה.
 .61משנה ברורה תרצ"ב סק"ב ,כ +החיי תרצ"ב ס"ק יא.
 .62הגר"מ אליהו במקראי קודש פרק ז הערה צא ,הגר"ח קנייבסקי במקראי קודש נספח טו.
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שאלה  .31מנחה ומגילה

חיילי שחזרו מפעילות בפורי אחרי הצהרי  ,ועדיי %לא
התפללו מנחה וא +לא שמעו את קריאת המגילה ,איזה מה
יקדימו? מה הדי %א לא נשאר די זמ %ביו עבור שניה ?
תשובה:
בגמרא במגילה נאמר שהכהני צריכי להתבטל מעבודת
הקרבנות כדי לשמוע את קריאת המגילה ,ורק קבורת 'מת
מצוה' עדיפה מקריאת המגילה ,כיוו( שיש בה משו כבוד
הבריות .63כ( כתב בשולח( ערו)" :מבטלי תלמוד תורה לשמוע
מקרא מגילה ,קל וחומר לשאר מצוות של תורה ,שכול נדחות
מפני מקרא מגילה ,שאי( ל) דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו,
חו* ממת מצוה שאי( לו קוברי  ,שהפוגע בו קוברו תחילה ואחר
כ) קורא".64
ע זאת ,הבית יוס +והרמ"א מבארי שאי( הכוונה שמגילה
דוחה מצוות דאורייתא לגמרי ,שהרי חיוב מגילה הוא רק
מדרבנ( ,אלא הכוונה היא שא עומדת לפניו קריאת מגילה
ומצוה אחרת ,יש להקדי ולקרוא את המגילה ,ואחר כ) לקיי
את המצוה האחרת.65

 .63מסכת מגילה ד +ח א.
 .64שולח( ערו) תרפז סעי +ב.
 .65בית יוס +סימ( תרפז ,רמ"א תרפז סעי +ב.
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לכ( ,א הזמ( מספיק ג לקרוא את המגילה וג להתפלל
מנחה ,בוודאי יש להקדי את קריאת המגילה ורק לאחר מכ(
להתפלל מנחה ,ואי( אומרי כא( ש'תדיר קוד '.
א) א אי( הזמ( מספיק כדי להתפלל מנחה לאחר קריאת
המגילה ,לכאורה יש מקו להסתפק כיצד לנהוג; מצד אחד,
תפילת מנחה היא מדרבנ( ,ולכ( יש לומר שקריאת המגילה
שהיא חשובה דוחה אותה ,א) מאיד) יש לומר שתפילת מנחה
דוחה את קריאת המגילה משו שהיא מצוה קבועה.
למעשה ,יש להעדי +את קריאת המגילה על פני תפילת מנחה,
אפילו במקו שאי( שהות לקיי את שתיה( ,משו שלתפילת
מנחה ישנה תקנה להתפלל תפילת תשלומי( בערב.66
שאלה  .32קריאה סמוך לשקיעה

חיילי שחזרו מפעילות ביו הפורי בשעה מאוחרת סמו'
לשקיעת החמה ,הא יוכלו לקרוא את המגילה בברכותיה?
תשובה:
זמ( קריאת המגילה הוא עד הלילה ,67ולכ( צרי) להספיק לסיי
את קריאת המגילה עד השקיעה .68לפיכ) ,א מעריכי שלא
יספיקו לסיי את המגילה עד השקיעה )ולדעת הגר"ע יוס +עד
 .66כ +החיי תרפז ס"ק יט בש נהר שלו  ,מקראי קודש פרק ד סעי +כא בש הגר"ש ישראלי והגר"מ
אליהו .עיי( ש  ,שהגר"מ אליהו הוסי +שהוא הדי( אפילו במקרה שאי( תשלומי( לתפילת מנחה ,וכגו(
שהזיד ולא התפלל מנחה עד סמו) לשקיעה .לפי זה מסתבר שהוא הדי( בחייל היוצא לפעילות ולא
יהיה לו פנאי להשלי את תפילת מנחה.
 .67שולח( ערו) תרפז סעי +א.
 .68משנה ברורה תרפז סק"ה ,חזו( עובדיה עמוד מח.
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 13.5דקות לאחר השקיעה . (69לא יברכו על הקריאה .70לש כ)
ראוי לא להארי) בטעמי  ,וכמוב( לא בהכאת המ( ,כדי לסיי
את המגילה עד השקיעה.
א מראש חשבו שלא יסיימו בזמ( ולא בירכו על המגילה ,ותו)
כדי הקריאה התברר שכ( יספיקו לסיי בזמ( ,יכולי לבר) את
הברכות 'בי( הפרקי ' על פי החלוקה לפרשיות פתוחות
וסתומות .71א סיימו את הקריאה וגילו שעוד לא שקעה
החמה ,יברכו רק את ברכת 'הרב את ריבנו'.72

.69

.70
.71

.72
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ילקוט יוס +מועדי עמוד רפג )וכ( דעת הגר"מ אליהו במקראי קודש הערה יג( ,והטע נתבאר בתורת
המועדי עמוד קיט ,שדעת הגר"ע יוס) +יביע אומר חלק ו יורה דעה סימ( כג ,יביע אומר חלק ו סימ(
מ( היא שנית( לבר) על מצוות דאורייתא בי( השמשות ,והוא הדי( לקריאת המגילה שהיא מדברי
קבלה.
א) דעת המשנה ברורה היא שאי( מברכי בי( השמשות אפילו על מצוות דאורייתא )ביאור הלכה
סימ( ל ד"ה "ויש" ,משנה ברורה תקפח סק"א ,א) קצת צרי) עיו( משער הציו( תרכג ס"ק יא( ,וכ(
היא דעת הגר"א נבנצל בענייננו )במקראי קודש פרק ד הערה יג(.
כ( משמע במשנה ברורה תרפז סק"ה ובילקוט יוס +מועדי עמוד רפג ,וכ( דעת הגר"א נבנצל במקראי
קודש פרק ד הערה יג.
משנה ברורה תרצב סק"ו )ועיי( ש בשער הציו( ס"ק יא שנחלקו מהו 'בי( הפרקי '( ,א) אחרי כתבו
שיבר) מיד כשנזכר )כ +החיי תרצב סק"ח ,חזו( עובדיה עמוד סד( ,וכ( תמה ב'ביצחק יקרא' לגר"א
נבנצל על דברי המשנה ברורה שכתב לבר) 'בי( הפרקי ' ,שהרי כל עוד לא מבר) הרי הוא קורא את
המגילה שלא כתיקנה ,ועוד שאי( זה הפסק כיו( שהוא לצור).
לדעת הב( איש חי )שנה א פרשת תצוה סעי +ה( אי( לבר) על המגילה א כבר קראו את עשרת בני
המ( ,א) בחזו( עובדיה )עמוד סד( דחה את דבריו.
אמנ הרמ"א )יורה דעה יט סעי +א( פסק שבדיעבד נית( לבר) על המצוות ג לאחר עשיית( ,א) הש")
ש )ס"ק ג( נחלק על כ) ,ועיי( ביביע אומר )חלק ב אורח חיי סימ( טז אות ה( שחשש לשיטת הש")
)אמנ עיי( בשאגת אריה סימ( כו שדחה את דברי הש")(.
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שאלה  .33השלמת הקריאה למחרת

חיילי שלא היו יכולי לקרוא את המגילה בפורי  ,הא
יכולי לקרוא את המגילה למחרת בט"ו באדר?
תשובה:
נאמר בירושלמי" :תני בש רבי נת( :כל החודש כשר לקריאת
המגילה .מה טעמא' :והחודש אשר נהפ) לה מיגו( לשמחה
וגו'' .אמר רבי חלבו :ובלבד עד חמשה עשר ,דאמר רבי אבהו
בש רבי לעזר :לא יעבור ולא יעבור" .73על פי זה נפסק בשולח(
ערו)" :ב( עיר שהיה בספינה או בדר) ,ולא היה בידו מגילה
ואחר כ) נזדמנה לו בט"ו ,קורא אותה בט"ו".74
לכ( ,חיילי שלא קראו את המגילה בי"ד ,יכולי לקרוא את
המגילה בט"ו באדר .אמנ אי( לבר) על קריאה זו ,שכיו( שדי(
זה לא הובא בבבלי ,לא ברור לחלוטי( א יש לסמו) על כ)
להלכה.75

 .73ירושלמי מגילה פרק א הלכה א.
 .74שולח( ערו) תרפח סעי +ח.
 .75משנה ברורה תרפח ס"ק כג ,חזו( עובדיה עמוד קיג.
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שאלה  .34ענייה לקדיש וקדושה באמצע המגילה

חייל שנמצא באמצע קריאת המגילה ,ושומע קדיש ,קדושה או
ברכו ממניי %סמו' ,הא יפסיק ויענה?
תשובה:
חייל שקורא בעצמו את המגילה ושומע קדיש ,קדושה או ברכו
ממניי( סמו)  .עליו להפסיק ולענות ,ואפילו באמצע פסוק.76
א) חייל ששומע את הקריאה מפי בעל קורא  .לא יפסיק לענות
לקדיש ,קדושה וברכו ,משו שהוא צרי) להקשיב לקריאתו של
הקורא ולא להפסיד א +מילה ,ו'העוסק במצוה פטור מ(
המצוה'.77

 .76נודע ביהודה קמא סימ( מא ,יביע אומר חלק ה סימ( טז סעי +ז ,חזו( עובדיה עמוד פב) .וכתב ש
שנראה שמפסיק אפילו לענות אמ( של כל הברכות(.
לעניי( קידוש לבנה  .בחזו( עובדיה עמוד פב כתב שיכול להפסיק באמצע המגילה כדי לבר) את ברכת
הלבנה במקרה שחושש שעד שיסיי לקרוא את המגילה תתכסה הלבנה ,א) בנודע ביהודה ש כתב
שאי( לבר) על הלבנה מספק ,ושלא יברכו על הלבנה באמצע המגילה אלא א כ( רואי שעד שיסיימו
את המגילה יעבור זמ( קידוש לבנה ,א) כתב ש שבמקו שחוששי שתתכסה הלבנה יכולי
להקדי קידוש לבנה לקריאת המגילה למרות שתדיר קוד .
 .77חזו( עובדיה עמוד פג.
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דיני פרוזים ומוקפים
שאלה ' .35פרוז בן יומו' ו'מוקף בן יומו'

חייל ירושלמי המשרת מחו& לירושלי  ,וכ %חייל שאינו
ירושלמי המשרת בירושלי  ,כיצד עליה לנהוג כאשר ה
נשארי בימי הפורי ביחידה ,הא יקיימו את מצוות הפורי
בי"ד או בט"ו?
תשובה:
במשנה במגילה נאמר" :ב( עיר שהל) לכר) וב( כר) שהל) לעיר,
א עתיד לחזור למקומו  .קורא כמקומו ,וא לאו  .קורא
עמה(" ,78ומבארת הגמרא ש"פרוז ב( יומו קרוי פרוז ,ומוק +ב(
יומו קרוי מוק.79"+
לפיכ) ,חייל שנמצא בימי הפורי מחו* לירושלי  .עליו לנהוג
את כל מצוות הפורי בי"ד באדר ,80ואילו חייל שנמצא בימי
הפורי בירושלי  .עליו לנהוג את כל מצוות הפורי בט"ו
באדר.
א) כל זאת במקרה שהחייל ידע מראש בזמ( יציאתו מירושלי
שהוא ישהה בימי הפורי ביחידה .81א) חייל ירושלמי שכאשר
יצא מירושלי התכוו( לחזור לירושלי לפורי  ,ולהיות

.78
.79
.80
.81

מגילה פרק ב משנה ג ,ונפסק בשולח( ערו) תרפח סעי +ה.
מסכת מגילה ד +יט א.
שולח( ערו) תרפח סעי +ה ,משנה ברורה ס"ק יב.
משנה ברורה תרפח ס"ק יב ,מנחת שלמה קמא סימ( כג אות יג.
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בירושלי בי"ד באדר בשעת עלות השחר  .צרי) לנהוג פורי
בט"ו ג א לבסו +כוונתו התבטלה.
כמו כ( ,חייל שאינו ירושלמי שכשיצא מביתו התכוו( לחזור
לפורי  ,ולהיות מחו* לירושלי בט"ו באדר בשעת עלות השחר
 .צרי) לקרוא בי"ד א +א לבסו +כוונתו התבטלה.
שאלה  .36חייל ירושלמי ששוחרר הביתה לפורים

חייל ירושלמי המשרת מחו& לירושלי  ,שהשתחרר לחזור
לביתו לימי הפורי  ,מתי עליו לקרוא את המגילה?
תשובה:
בשאלה  35התבאר ,שא בנסיעתו של החייל ליחידה היה
בכוונתו לחזור לביתו לפני עלות השחר של י"ד  .הוא מתחייב
רק בט"ו.
א) א בנסיעתו ליחידה לא היה בכוונתו לחזור לביתו לפני
עלות השחר של י"ד ,ישנ( שלוש אפשרויות כאשר הוא נוסע
לביתו לפורי :
 .1א החייל מגיע לירושלי לפני עלות השחר של י"ד באדר,
עליו לקרוא רק בט"ו ,שבמקרה זה כוונתו להשאר ביחידה
בימי הפורי אינה משנה ,כיו( שבפועל הוא שהה בביתו
אפילו בי"ד.82

 .82משנה ברורה תרפח סו +ס"ק יב.
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 .2א החייל הגיע לירושלי אחרי עלות השחר של י"ד ולפני
עלות השחר של ט"ו  .הרי הוא מתחייב בפורי פעמיי .
ג בי"ד וג בט"ו .83אמנ טוב שלא יבר) את ברכות
המגילה בעצמו בט"ו ,כיו( שיש פוסקי הסוברי שכבר
יצא ידי חובה בקריאת המגילה בי"ד.84
 .3א החייל מגיע לירושלי רק אחרי עלות השחר של ט"ו .
הוא חייב בפורי רק ביו י"ד ולא ביו ט"ו.
שאלה  .37חייל בירושלים ששוחרר הביתה לפורים

חייל שאינו ירושלמי המשרת בירושלי  ,שהשתחרר לחזור
לביתו לימי הפורי  ,מתי עליו לקרוא את המגילה?
תשובה:
בשאלה  35התבאר ,שא בנסיעתו של החייל ליחידה היה
בכוונתו לצאת מירושלי לפני עלות השחר של ט"ו  .הוא
מתחייב בי"ד .א) א בנסיעתו ליחידה לא היה בכוונתו לצאת
מירושלי לפני עלות השחר של ט"ו ,החייל יכול להתחייב
בפורי בט"ו ,א) הדבר תלוי מתי החייל יוצא מירושלי :
 .1א החייל יוצא מירושלי רק אחרי השקיעה של ט"ו .
הוא חייב בפורי ביו ט"ו ,שכיו( שהתכוו( מראש להשאר

 .83ביאור הלכה תרפח ד"ה "ב( עיר" ,ועיי( בהליכות שלמה )פרק כ ס"ק ט( שראוי שלא יקרא בט"ו בעודו
מחו* לירושלי .
 .84כ +החיי ס"ק כט ,ילקוט יוס +מועדי עמוד שה ,וכ( כתב בהליכות שלמה )פרק כ סעי +ו( במקרה
שהגיעו לירושלי אחרי השקיעה.
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בירושלי ג בבוקר של יו ט"ו ,הוא נחשב ל'מוק +ב(
יומו'.
 .2א החייל יוצא מירושלי לפני השקיעה בסו +יו י"ד
באדר ,עליו לקרוא בי"ד ,שבמקרה זה כוונתו להישאר
ביחידה אינה משנה ,כיו( שבפועל הוא לא היה בירושלי
בכניסת יו ט"ו באדר.85
א החייל ששוחרר לביתו והתחייב בי"ד חוזר בפורי ליחידה
ומתכוו( לשהות ש בעלות השחר בט"ו ,הרי הוא מתחייב בכ)
ביו נוס +של פורי  .86אמנ יש חולקי על די( זה ,87ולכ( יש
אומרי שעליו להימנע מלבר) את הברכות בעצמו ביו ט"ו ,וכ(
שעליו להימנע מלקרוא לאחרי להוציא ידי חובה בט"ו.88

.85

.86

.87
.88
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א הוא יצא מירושלי לפני עלות השחר של י"ד ,הדי( הזה פשוט יותר והוא עולה ממה שכתב המשנה
ברורה )תרפח סו +ס"ק יב( לגבי המקרה ההפו) ,א) במקראי קודש )פרק ה סעי +ה( כתב כ( אפילו א
יצא מירושלי ביו י"ד ,על פי דיוק בדבר הרמ"ע מפאנו המובא בכ +החיי תרפח ס"ק כט ,שכתב:
"הואיל וחשכה לו בכר)".
כ( משמע מביאור הלכה תרפח ד"ה "ב( עיר" ,וכ( כתב במנחת שלמה קמא סימ( כג סעי +ה ובמקראי
קודש פרק ה הערה כו בש הגר"א נבנצל והגר"ש ישראלי )אלא שכתב ש בהערה כה שלדעת הגר"א
נבנצל ראוי שימנע מלבר) את הברכות בעצמו( ,וכ( כתב הגר"א שפירא )במקראי קודש נספח יא סעי+
טז( שכ( דעת רוב הראשוני .
הגרצ"פ פראנק במקראי קודש )הררי( פורי נספח ז) (1סעי +טו.
הליכות שלמה מועדי פרק י ס"ק ו.ז ,הגר"מ אליהו והגר"ע יוס +במקראי קודש פרק ה הערה כו.
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שאלה  .38חייל ירושלמי שנסע ליחידה ליום ט"ו

חייל ירושלמי ששהה בבוקרו של יו י"ד בביתו בירושלי ,
ולאחר מכ %נסע ליחידתו שמחו& לירושלי  ,כ' שבבוקרו של
יו ט"ו היה מחו& לירושלי  ,כיצד עליו לנהוג?
תשובה:
א בשקיעת החמה של ליל ט"ו ,שהה החייל בירושלי ולא
התכוו( אז לצאת מש באותו ערב  .הוא מתחייב בפורי
בט"ו.89
א) א החייל יצא מירושלי לפני השקיעה של ליל ט"ו ,או
אפילו א בשקיעה עדיי( היה בירושלי א) התכוו( אז לצאת
ליחידה  .המקרה הזה יוצר מצב מיוחד ,אשר פוטר את החייל
כליל מחובת מצות הפורי ה( בי"ד וה( בט"ו) .90זאת בתנאי
שבזמ( יציאתו מירושלי התכוו( החייל להישאר ביחידה עד
עלות השחר של יו ט"ו ,וכדלעיל בשאלה .(35
משו כ) ,ראוי מאוד להימנע ממצב זה אשר פוטר לגמרי
מקיו מצות הפורי שהינה מצווה חשובה ויקרה .בכל אופ(,
ראוי שבהיות החייל ביחידה בט"ו באדר ,יקרא את המגילה ללא
ברכה בלילה וביו  ,יאמר 'על הניסי ' בתפילה ובברכת המזו(,
וכ( יקיי את מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני .91

 .89מנחת שלמה קמא סימ( כג סעי +י.
 .90מנחת שלמה קמא סימ( כג סעי +א ,ילקוט יוס +מועדי עמוד שה .א) לדעת הגר"א שפירא חייב
בפורי בט"ו )מקראי קודש נספח יא סעי +יח(.
 .91ילקוט יוס +מועדי עמוד שה ,וכל שכ( לדעת הגר"א שפירא הנ"ל )במקראי קודש נספח יא סעי +יח(.
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שאלה  .39נסיעות ממקום למקום בפורים משולש

בשנה שחל פורי משולש ,כיצד ינהגו חיילי הנוסעי בימי
הפורי לירושלי או היוצאי ממנה?
תשובה:
די( 'ב( כר) שהל) לעיר וב( עיר שהל) לכר)' ב'פורי משולש'
זהה לדי( זה בשנה רגילה .92לפיכ) ,א החייל נמצא בעלות
השחר של י"ד באדר מחו* לירושלי  .הוא מתחייב כפרוזי ,
וא נמצא בעלות השחר של ט"ו באדר בירושלי  .הוא מתחייב
כמוקפי  ,בהתא לתנאי המבוארי בשאלות הקודמות.
במקרה שחיילי פרוזי ומוקפי קוראי יחד את המגילה
בי"ד ,יקפידו לכתחילה שהקורא יהיה פרוז ,שיש שכתבו
שהמוקפי הקוראי בי"ד מחוייבי רק מדרבנ( ,ואינ יכולי
להוציא ידי חובה את הפרוזי המחוייבי בדבר 'מדברי
קבלה'.93
כמו כ( ,יש להקפיד לכתחילה שפרוז ית( 'מתנות לאביוני '
דווקא לעניי פרוזי  ,ושמוק +ית( 'מתנות לאביוני ' דווקא

 .92הגר"א שפירא במקראי קודש נספח י' ,פורי משולש' לגר"ש דבליצקי פרק ב ס"ק פא .אמנ בהליכות
שלמה )פרק כא סעי +א( כתב שהכל תלוי רק בעלות השחר של י"ד )א) עיי( ש בהערה  1שלא ברור
לגמרי שזו היתה דעתו למעשה( ,וג הגר"ש דבליצקי כתב שיש מקו להסתפק בב( עיר שעקר לכר)
א מתחייב שוב בט"ו.
' .93פורי משולש' לגר"ש דבליצקי .א) לדעת הגר"א שפירא אי( בכ) חשש )מקראי קודש נספח י שאלה
.(8
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לעניי מוקפי  .94לפיכ) ,מי שמתחייב בפורי פעמיי  ,ית(
מתנות לאביוני ג לעניי פרוזי וג לעניי מוקפי .
שאלה  .40קריאה ל'פרוזים' על ידי 'מוקף'

חיילי המשרתי מחו& לירושלי  הא ה יכולי לבקש
מחייל ירושלמי לקרוא לה את המגילה בי"ד בערב או בבוקר,
במקרה שהחייל הירושלמי יימצא בביתו בעלות השחר של יו
י"ד ,ואינו מתחייב היו בפורי ? מה הדי %להיפ'?
תשובה:
בכל המצוות שבתורה ,נית( לצאת ידי חובה רק ממי שמחוייב
בדבר .על פי זה מבואר בירושלמי שב( עיר אינו יכול להוציא ב(
כר) ידי חובתו בקריאת מגילה ,כיו( שב( העיר אינו מחוייב
בקריאת המגילה בט"ו באדר.95
א) לגבי ב( כר) ,הירושלמי מעלה אפשרות שהוא יוכל להוציא
ידי חובה את בני העיר ,כיו( שב( כר) יכול לצאת ידי חובת
קריאת מגילה ג בי"ד באדר ,ולכ( נית( להחשיבו כמחוייב
בדבר.

' .94פורי משולש' לגר"ש דבליצקי פרק ב סעי +ה וסעי +כא .א) במקראי קודש )פרק טו הערה ז( כתב
בש הגר"ש ישראלי שבשנה זו מוק +יכול לתת לעני פרוז .עיי( עוד לקמ( הערה  110שיש שהקלו בדבר
ג בשנה רגילה.
 .95ירושלמי מגילה פרק ג הלכה ב ,וכ( נפסק במשנה ברורה תרפח סק"ח ,ובילקוט יוס +עמוד שו.
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לפיכ) ,לכתחילה צרי) שיקרא בי"ד דווקא מי שמחויב בי"ד,
שהרי הירושלמי עצמו הסתפק בדי( זה ,וג לצד המקל
בירושלמי ,הפוסקי הסתפקו א הבבלי יסכי לדי( זה.96
א) א אי( קורא אחר היודע לקרוא ,נית( לסמו) על קריאתו
של המוק +שיקרא בי"ד ויוציא ידי חובה ,97אמנ נראה שאי(
לבר) על קריאה זו .98א) אי( לנהוג כ) כלל כאשר פרוז שקרא
בי"ד באדר יתבקש לקרוא בירושלי בט"ו בו.
שאלה  .41פקמ"ז נווה יעקב

הא מפקדת פקמ"ז שבנווה יעקב נחשבת חלק מירושלי כדי
לנהוג ש פורי כמוקפי בט"ו באדר?
תשובה:
במפקדת פקמ"ז קוראי בט"ו באדר ,וזאת משלושה טעמי :
א .השטח שבי( הבסיס ובי( ירושלי העתיקה נחשב כמיושב
באופ( רצו .99+ב .הבסיס נמצא בתו) תחו עירוב העיר
ירושלי  .100ג .הבסיס מחובר מוניציפלית לירושלי .101

 .96משנה ברורה תרפח סק"ח ,ובילקוט יוס +עמוד שו.
 .97ילקוט יוס +מועדי עמוד שו ,ועיי( משנה ברורה תרפח סק"ח .נראה שבמקרי רבי זה עדי +מאשר
שיקרא מי שאינו בקיא בקריאה ,שהרי א הוא יטעה בטעות המשנה את העניי( ה ודאי לא יצאו ידי
חובה.
 .98כ) נראה במשנה ברורה תרפח ס"ק ח ,א) עיי( בילקוט יוס +עמוד שו שכתב שטוב שאחד מ( הקהל
יבר) את הברכות.
 .99עיי( מקראי קודש )פרק ה הערה מה( ,ששכונת נווה יעקב מחוברת לשכונות האחרות ונוהגי ש
לקרוא בט"ו.
 .100הליכות שלמה פרק כ סעי +ט ,הגר"ש ישראלי במקראי קודש פרק ה הערה מג .א) עיי( במנחת יצחק
חלק ח סימ( סב וביביע אומר חלק ז סימ( נח שנחלקו על כ).
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שאר מצוות היום
שאלה  .42זיכוי ב'משלוח מנות' ו'מתנות לאביונים'

חייל ,שהוריו הודיעו לו במהל' הפורי שה נתנו עבורו ללא
ידיעתו 'משלוח מנות' ו'מתנות לאביוני ' ,הא יצא בכ' ידי
חובה?
תשובה:
כיוו( שיש כלל ש'זכי( לאד שלא בפניו' ,נית( לסמו) על כ)
במקו הצור) כדי לצאת באופ( זה ידי חובת מצוות 'מתנות
לאביוני '.102
אמנ ב'משלוח מנות' לא יוצאי כ) ידי חובה ,משו שאחד
מטעמי מצוות 'משלוח מנות' הוא להרבות שלו ורעות ,ואי( זה
מתקיי אלא כאשר הנות( התכוו( לתת את המתנה.103

 .101הליכות שלמה פרק כ סעי +ח ,וכ( כתב בפניני הלכה זמני פרק יז סעי +ב בש הגר"ש משאש והגר"י
קולי* .א) עיי( במנחת יצחק )חלק ח סימ( סב( וביביע אומר )חלק ז סימ( נח( שכתבו לקרוא בשכונת
רמות בי"ד.
 .102ערו) השולח( תרצו סעי +ג.
 .103ערו) השולח( תרצו סעי +ג .א) עיי( בפסקי תשובות )תרצו אות ט( שיש חולקי על כ).
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שאלה ' .43משלוח מנות' במהלך פעילות

חייל שנמצא בפעילות בפורי  ,ואי %באפשרותו למסור 'משלוח
מנות' לחבר כלשהו ,כיצד יוכל לקיי 'משלוח מנות'?
תשובה:
לכתחילה ראוי שהחייל יקנה בעצמו או יביא עימו מביתו
'משלוח מנות' לתת לאחד מחבריו .א) כשאי( באפשרותו לעשות
כ( ,הוא יוכל לקיי את מצוות 'משלוח מנות' בהעברת מנת
האוכל שלו לחברו ,104אחרי שלקח את מנת האוכל שלו לעצמו
וניכר שהוא שלו.105
א דרכי אלו אינ( אפשריות ,יכול החייל לפנות בטלפו(
לחבירו או לבני משפחתו ,ולבקש שיתנו 'משלוח מנות' עבורו.
א) צרי) להקפיד שא דינו כפרוז יתנו עבורו דווקא לפרוז ,וא
דינו כמוק +יתנו עבורו דווקא למוק.106+

 .104שולח( ערו) תרצה סעי +ד ,וכ( הורו הגרש"ז אוירב) )הליכות שלמה מועדי פרק יט סעי +טז(
והגר"מ אליהו )מקראי קודש פרק יב הערה סד( לעניי( בחורי ישיבה .א) במלומדי מלחמה סימ( קג
כתב שכיו( שהחייל נחשב כאורח אי( מועילה לו החלפת המנות.
 .105הליכות שלמה מועדי פרק יט ס"ק כה.
 .106מקראי קודש פרק יב סעי +טז בש הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו ,א) עיי( ש שהגרי"ש אלישיב
הקל בדבר במקו הצור) ,ועיי( ש בנספח יד סעי +ח שהגר"ש משאש הקל בדבר א +לכתחילה .עיי(
עוד בחזו( עובדיה )עמודי קסב.קסד( ,שלדעתו פרוז יכול לשלוח בי"ד למוק +א יודע שהמקבל
יאכל בט"ו ,וכ( מוק +יוצא ידי חובה א שולח בי"ד לפרוז ,אבל לא בט"ו.

76

שאלות ותשובות  -פורים

שאלה ' .44מתנות לאביונים' במחנה

חייל שנמצא בפורי במקו שלא יזדמנו בפניו עניי  ,כיצד ית%
'מתנות לאביוני '?
תשובה:
חייל היודע שלא יתאפשר לו להעביר מתנות לעניי בפורי ,
עליו ליתנ קוד הפורי לגבאי צדקה או לשליח שימסר
לעניי ביו הפורי .107
באופ( אחר ,נית( להפריש מעות עבור העניי ביו הפורי ,
וליתנ בפועל לאחר הפורי .108
א דרכי אלו אינ( אפשריות ,יכול החייל לפנות בטלפו(
לחבירו או לבני משפחתו ,ולבקש שיתנו 'מתנות לעניי '
עבורו.109
בכל הדרכי הללו צרי) להקפיד שמי שדינו כפרוז ית( לעניי
שג ה פרוזי  ,ומי שדינו כמוק +ית( לעניי שג ה
מוקפי .110

.107
.108
.109
.110

הגר"מ אליהו והגר"י זילברשטיי( במקראי קודש פרק יא סעי +יא והערה כ.
שולח( ערו) תרצד סעי +ד .עיי( עוד במלומדי מלחמה סימ( קג ,שלדעתו ראוי ג לתת לשליח מלפני
פורי וג להפריש בפורי עצמו.
פסקי תשובות תרצד אות ט בש שו"ת קני( תורה חלק ג סימ( קג.
הליכות שלמה מועדי פרק יט סימ( כא )ועיי( ש בהערה  64שכ( הוא דעת החזו( איש( ,מקראי קודש
פרק יא סעי +ז בש הגר"מ אליהו והגר"ע יוס ,+א) עיי( ש שיש שהקלו בדבר ,ובפרט בשעת הדחק.
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לוחות זמנים
ירושלי

תל אביב

חיפה

באר
שבע

אילת

חברו%

תענית אסתר תשס"ט )יו שני ,י"ג באדר(9.3.09 ,

4:45
5:56
17:47
18:05

4:47
6:03
17:44
18:02

4:46
5:56
17:43
18:01

4:46
6:00
17:44
18:02

4:45
6:08
17:44
18:02

4:45
5:57
17:43
18:01

תחילת הצו
הנ& החמה
שקיעה
סיו הצו
פורי תשס"ט )ימי שלישי ורביעי ,י"ד .ט"ו באדר(10-11.3.09 ,
עלות השחר
4:44
4:44
4:45
4:45
4:45
4:42
הנ& החמה
5:56
6:05
5:59
5:55
6:02
5:53
שקיעה
17:43 17:45 17:45 17:43 17:45 17:48
צאת הכוכבי
18:01 18:03 18:03 18:01 18:03 18:06
תענית אסתר תש"ע )יו חמישי ,י"א באדר(25.2.10 ,
תחילת הצו
4:59
4:58
5:00
5:01
5:01
4:59
הנ& החמה
6:11
6:27
6:15
6:13
6:19
6:10
שקיעה
17:34 17:36 17:35 17:33 17:35 17:38
סיו הצו
17:52 17:54 17:53 17:51 17:53 17:56
פורי תש"ע )ימי ראשו( ושני ,י"ד.ט"ו באדר(28.2.10-1.3.10 ,
עלות השחר
4:56
4:55
4:57
4:57
4:58
4:54
הנ& החמה
6:08
6:25
6:12
6:10
6:15
6:05
שקיעה
17:36 17:38 17:37 17:35 17:37 17:41
צאת הכוכבי
17:54 17:56 17:55 17:53 17:55 17:59
תענית אסתר תשע"א )יו חמישי י"א באדר(17.3.11 ,
תחילת הצו
4:36
4:36
4:37
4:36
4:37
4:35
הנ& החמה
5:48
5:55
5:51
5:46
5:53
5:46
שקיעה
17:48 17:49 17:49 17:48 17:49 17:52
סיו הצו
18:06 18:07 18:07 18:06 18:07 18:10
פורי תשע"א )ימי ראשו( ושני ,י"ד וט"ו באדר( 20-21.3.11 ,
עלות השחר
4:32
4:33
4:33
4:32
4:33
4:30
הנ& החמה
5:44
5:51
5:47
5:42
5:49
5:41
שקיעה
17:50 17:51 17:51 17:50 17:51 17:55
צאת הכוכבי
18:08 18:09 18:09 18:08 18:09 18:13
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