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 הקדמה

ך הלימוד. ולהדפיס את עיקרי הדברים שנדונו במהל ברך על אשר זיכני ללמוד הלכות חנוכה ופוריםאודה לה' ית

 אלא שהדברים יהיו מסודרים לי ולשכמותי., לחדש הלכות וכד' בכוונת סיכום זה ובאמת אין

עם דברי , לאחר מכן את דברי הראשונים העיקריים בסוגיא, השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ'

ברי פוסקי ט"ז ומ"ב. וכן את הנידונים המעשיים באותה סוגיא ואת ד, מג"א, והחונים עליו, מרן הבית יוסף והשו"ע

בעיקר פסקיו של מרן , השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות תחת כפיפה אחת, זמנינו

מספר דרכי  . וכן את פסקיו של הרה"ג מרדכי אליהו זצ"לבטהרת הבית ושאר ספריו הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל

מוד סברות וחידושים אשר נמצא להם מקום . כשהתחדשו במהלך הליטהרה והגר"ש ואזנר זצ"ל מספרו שבט הלוי

אך לא הוספתי דברים שאינם מעוגנים , בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הסיכום

 בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללימוד הסוגיא הלכה למעשה. 

ומתן בדברי הראשונים בלא משא , מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ'

הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתוך הפסיקה הלכה למעשה , הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה, אריכות

 .הגי העדות השונותפוסקי ומנ ו בשו"תים ובספרי ההלכה. והבאתוהנימוקים ההלכתיים שהובא

ם לי במסירות עד אין קץ, ותומכים כאן המקום להביע תודה עמוקה והכרת הטוב להורי היקרים על שדואגי

ומעודדים, ולא חוסכים ממני מאומה כדי שאוכל להמשיך ולגדול בתורה, הם אלו שדחפו אותי להדפיס ספר זה, 

ובלעדיהם ספר זה לא היה רואה אור. הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי 

 ם באהבה.חלציהם. לראותם גדלים בתורה וביראת שמי

הודאה מיוחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי', שעשו ועושים לעזור לנו בכל מכל כל בטוב 

עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, כשאיפתם ועמלם תמיד, ולרוות 

 נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

לאישתי הודיה חיה שתחי', העוזרת לי ללמוד תורה בשקט ושלוה, וכל חפצה שאגדל  הכרת הטוב מיוחדת

בתורה מעלה מעלה. ונוטלת עליה את מטלות הבית כדי שאהיה פנוי ללימוד התורה בשלוה. יה"ר שנזכה לראות 

 את בנינו ובני בנינו עובדים את ה' בשמחה ואהבה. 

ממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבוק חברים. ובפרט לעומד ברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ללמוד, ו

 בראשה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון, ויזכה להמשיך להרביץ תורה בישיבתנו הק'. 
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 .ג. סעודות חנוכה. בשמונת ימי החנוכה. עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים.  א.

 הספד ותענית.

 12 ............................................................................ סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו -סימן תרע"א 

. ד. נר שיש לו שתי פיות. ג. מספר הנרות שמדליקים. ב. זהירות במצות ההדלקה א.

בה . גוו. מקום הנחת הנרות. נר השמש. הקערת שמן שהקיפה פתילות. חנוכיה עגולה. 

הנחת הנרות. הנחת הנרות למעלה מעשרים אמה. מקום ההדלקה לגרים בקומות 

ה. בדלת עצמ . מצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח. המניח הנרותזהעליונות של הבניין. 

 הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. הדלקה בבית כנסת שאינו בתוך מבנה. זמן הדלקת

. ח. הנרות בבית הכנסת. מקום הנחת הנרות בבית הכנסת. הדלקת נרות באירועים שונים

 חצר שיש לה שני פתחים. ברכה על הדלקה מפני החשד.

 32 .................................................................................................... דלקת נר חנוכהזמן ה -סימן תרע"ב 

 -זמן הדלקת הנרות לכתחילה. הדלקה מפלג המנחה. הדלקת נרות ותפילת ערבית  א.

ן . עד אימתי רשאי להדליק. כמות השמן וכיבוי הנרות לאחר זמבאיזה מהם קודם?. 

 ורה קודםההדלקה. הנאה מהנרות לאחר זמן ההדלקה. אכילה, מלאכה, שינה ולימוד ת

 ההדלקה.

 39 .................................................................................. שמנים ופתילות הכשרות לחנוכה -סימן תרע"ג 

כל השמנים והפתילות כשרים. הדלקה בנר חשמלי. הדלקה בחמאה שנתבשלה  א.

ר בקדרת בשר. הדלקת נר חנוכה בשמן מאוס. הנאה ושימוש באור הנרות. הוספת נ

 ה בפני. 'כבתה אין זקוק לה'. המדליק נר חנוכב'שמש'. נר חנוכה שנתערב בשאר נרות. 

 . החלפתד. הדלקה באותו נר. גהרוח. הדלקת נר חנוכה בחוץ בתוך 'בית זכוכית'. 

 הפתילות.

 54 ............................................................................................................. הדלקה מנר לנר -סימן תרע"ד 
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 58 ....................................................................................................... הדלקה עושה מצוה -סימן תרע"ה 

הדלקה עושה מצוה או הנחה. מקור דין הדלקה עושה מצוה, ודין המנורה שבמקדש.  א.

. הדלקת נר חנוכה ע"י אישה גמן בעת ההדלקה. . נתינת כל שיעור השבפסיקת ההלכה. 

 וחש"ו. הדלקת נרות חנוכה בשליחות.
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 71 ..................................................................................................................... דין אכסנאי -סימן תרע"ז 
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 "ח. טעה והתחיל לקרוא בשל חנוכה.טעה וקרא ד' בשל ר
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 100 ..................................................................................................... סדר ארבע פרשיות -סימן תרפ"ה 

 .ב. הפטרת פרשת שקלים. מספר הספרים שמוציאים. רשת שקליםתקנת קריאת פ .א

 .ה .. פרשת החודשד .תוקף חיוב קריאת פרשת פרה. פרשת פרה .ג .פרשת זכור

תקנת קריאת פרשת  .ז .הפסקות בין ארבע פרשיות .ו .הקדמת קריאת פרשת שקלים

אה ובת הקריח. קריאת פרשה אחרת במקום 'זכור'. תוקף חיוב קריאת פרשת זכור. זכור

ר. נשים בפרשת זכו. קריאת פרשת זכור ע"י קטן. קריאה מספר תורה. דווקא בציבור?

 .כוונה בקריאת פרשת זכור. צורת קריאת פרשת זכור ופרה

 114 ........................................................................................................... דין תענית אסתר -סימן תרפ"ו 

ת ברי. תוקף חיוב התענית. טעם תקנת תענית אסתר .ב .תענית לפני ואחרי פורים. א

 .משנכנס אדר מרבים בשמחה. תענית ג' ימים .ג. בתענית אסתר מוקדמת

 120 ..................................................................................................... חיוב קריאת המגילה -סימן תרפ"ז 

של  -איזו קריאה עדיפה . חיוב קריאת המגילה בלילה וביום. תקנת קריאת המגילה .א

את דחיית מצוות מפני קרי .ב .זמן קריאת המגילה בלילה וביום היום או של הלילה?

 .המגילה

 127 ......................................................... דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון -סימן תרפ"ח 

לו א. הגדרת עיר מוקפת חומה. ערים המוקפות חומה. תקנת פורים לכרכים ומוקפים .א

כונות דיני הש. הגדרת 'נראה'. דין 'סמוך' ו'נראה' .ג-ב. ערים חשובות כמוקפות חומה

. תדיני ערים המסופקו .ד .סמוך ונראה' לכרך חרב או מסופק'. חוץ לחומת ירושלים

א בן כרך מוצי האם. שאר מצוות היום במקומות המסופקים כיצד ינהגו לגבי הברכה?

. עמייםחיוב פורים פ. בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר .ה .י"ח פרוז, וכן ההיפך

בת איסור קריאת המגילה בש .ו .הנמצא במדבר או בספינה. להיפטר משני ימי הפורים

. סעודת פורים. יםמתנות לאביונ. מהות קריאת המגילה בי"ד לכרכים. פורים משולש -

 .ח .גילההיוצא לדרך ללא מ .ז .דינים נוספים. יאת התורה ו'על הניסים'קר. משלוח מנות

 .בן עיר שלא היתה לו מגילה

 156 .......................................................... הכל חייבים בקריאת המגילה ודיני הוצאת י"ח -סימן תרפ"ט 

. חיוב חרש שוטה וקטן .ב .ת מגילהחיוב הנשים בקריא. הכל חייבים בקריאת המגילה .א

. מכשיר לכבדי שמיעה. גילה ע"י רמקולשמיעת קריאת מ. חיוב חרש בקריאת המגילה

 .ג .ברכות האישה על המגילה כאשר היא קוראת האם אישה מוציאה י"ח את האיש?

כיצד ינהגו במקום שאין מניין?  .ה .השומע מהמודר ממנו הנאה .ד .טומטום ואנדרוגינוס

 .חינוך קטנים לקריאת המגילה .ו
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 .ג .קריאה ע"י כמה אנשים יחד .ב .עמידה בשעת הברכות. קריאת המגילה בישיבה .א

קריאה  ה. .קריאה ממגילה פסולה יחד עם הקורא .ד .מתוך מגילה כשרה הקריא

לה מגי .ט .אינו מבין את הקריאה .ח .הקורא על פה .ז .הקורא למפרע .ו .לסירוגין

 .גי .קראה מתנמנם .בי .קריאה לנשים בלעז .אי .היודע לעז ואשורית .י .בשפות שונות

 –יהם ולהרוג, לפנ -להרוג . דיוק בקריאת המגילה .די .הכותב את המגילה וקוראה

פשוט ל .יז .ארור' ו'ברוך' בסוף הקריאה'.טז .המן בנשימה אחתעשרת בני  .טו .בפניהם

 מי. קריאה בציבור .יח .הכאה ב'המן'. אמירת פסוקי הגאולה בקול. המגילה כאגרת

 מצטרף לעשרה?
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 .ב .מגילה מודפסת. עיבוד העור לשמה. שרטוט. דיו הכשרים לכתיבת המגילהמיני ה .א

 .ד .כתיבת עשרת בני המן .ג .תיוג המגילה. עמוד למגילה. צורת כתיבת המגילה

תן וצורת תפירה בחוטי פש .ו-ה .צורת הכתב בעשרת בני המן. להאריך בוי"ו דויזתא

קריאה במגילה הכתובה בין  .ח .בראש היריעה ובסופה שיור. ז .התפירה בגידין
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שכח לברך . על עיצומו של יום ברכה. הברכות שקודם קריאת המגילה וכוונתן .א

את  הרב'. הרב את ריבנו' ביחיד'. ברכת הרב את ריבנו. ברכת שהחיינו ביום. הברכות

 .ריםאע"פ שיצא מוציא אח .ג .דיבור באמצע קריאת המגילה .ב .ריבנו' בקריאה לנשים

 .אכילה קודם המגילה במקום דחק. קריאת המגילה מפלג המנחה .ד

 200 ........................................................................................................ סדר תפילת פורים -סימן תרצ"ג 

 .ג .על הניסים' בשושן פורים'. על הניסים .ב .הבדלה במוצאי שבת. ואתה קדוש'' .א

לה ברית מי. קריאת התורה .ד .נפילת אפים בפורים. אמירת הלל במקום קריאת המגילה

 .וקריאת המגילה

 205 ................................................................. דיני זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים -סימן תרצ"ד 

. שיעור הנתינה. מקור המנהג לנתינת 'זכר למחצית השקל' .א .דיני זכר למחצית השקל

גדר חיוב . דיני מתנות לאביונים. למי נותנים את הכסף?. מי חייב בנתינה?. זמן הנתינה

אלו . כמה מתנות ושיעור הנתינה מי חייב במתנות לאביונים?. נתינת מתנות לאביונים

האם . מתנות לאביונים ממעות 'מעשר' ועוד 'מתנות' אפשר לתת למתנות לאביונים?



שינוי מעות  .ב .זמן קיום המצוה יוצאים בנתינה אחת למשלוח מנות ומתנות לאביונים?

 .מתנות לאביונים לגויים. כל הפושט יד נותנים לו ונים?למי נותנים מתנות לאבי .ג .פורים

 כיצד ינהג כשאין עניים בסביבתו? .ד

 220 ................................................................................. דיני סעודת פורים ומשלוח מנות -סימן תרצ"ה 

השתיה האם חובת . השתכרות בפורים .ב .סעודה ושמחה בלילה. סעודת פורים .א

גדי בלבישת . תענית בפורים. אדם שהיין מזיק לו. דווקא ביין או בשאר דברים משכרים

אכילת . חיוב אכילת בשר בסעודת פורים. זמן הסעודה ביום. שבת ויו"ט בפורים

 .וריםהמזיק את חברו בפ. חיוב משתה ושמחה בי"ד וט"ו. לימוד תורה בפורים. זרעונים

 .ד .ותדיני משלוח מנ. התחיל הסעודה ביום וסיימה בלילה. על הניסים בברכת המזון .ג

פשר אאלו 'מנות' . חשיבות המנה. גדר 'מנות'. החייבים במצוה. יסודות וטעמי המצווה

. זמן קיום המצוה. החלפת סעודתו עם חברו. שלח לחברו ולא רצה לקבל. לשלוח

 ף.משלוח מנות משות. נתינה ע"י שליח. שליחת המנות קודם פורים

 241 ................................................................. דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים -סימן תרצ"ו 

 .ג .איסור עשיית מלאכה לבני הכרכים בט"ו וההיפך .ב .עשיית מלאכה בפורים .א

 שמיעת קריאת. סעודת פורים בשנת אבל. אבלות בפורים .ד .איסור הספד ותענית

ם משלוח מנות' בפורי' .ו .יציאה לבית הכנסת. אבל היושב בבית הכנסת .ה .מגילה

רכות בפנים חדשות' לעניין שבע '. נישואין בפורים .ח .אונן במצוות פורים .ז. לאבל

 .שאר מנהגי פורים. תחפושות. פדיון הבן בפורים. בסעודת פורים

 253 ................................................... ון בי"ד וט"ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהןתחנ -סימן תרצ"ז 

 

נער . שנכנס אדר )א'( מרבין בשמחהמ. משתה ושמחה .ט"ו אדר א'-הספד ותענית בי"ד

 .שנעשה בר מצוה בחודש העיבור
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 דברים האסורים והמותרים בחנוכה -סימן תר"ע 
 ובו ג' סעיפים

 יף א':סע

 שמונת ימי החנוכה 

 )כא:(שנינו בשבת 

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא "

להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית 

בחותמו של כהן גדול, חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 

ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת 

 "קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

מגבו, אך מ"מ יש  הכלי חתימת הפך מועילה רק שלא יטמאהרי שאלו,  )שם ד"ה שהיה( תוספות

וכן משמע בחותם בקרקע שלא הסיטו הכלי.  שהיה מונח. א ותירצו:לחוש שהסיטוהו ונטמא! 

יו דמכיון שהיה חתום בחותמו של כה"ג, אם ה )ט: ד"ה תנו רבנן( ר"ןתירוץ נוסף של ה. ב. רש"ימ

ו אלא ודאי שלא ראוה ,לראות אם יש בו זהב או מרגליותמסיטים אותו ודאי שהיו שוברים אותו 

א פך היה מונח בתוך שידה הקבועה בכותל ולתירץ שה )שבת פ"ב סימן ג( שילטי גיבורים. הג כלל.

ל ע. זמן זה היה קודם שגזרו דוהיה פתחה סגור וחתום בחותמו של כה"ג. היתה אפשרות להסיטה, 

 ליישובים נוספים. )אות א(ע"ע בשע"ת  הגויים טומאת זבים המטמאים בהיסט.

 כדי להכין שמן טהורשהצורך בשמונה ימים הוא בשביל שכל ישראל היו טמאי מתים, ו ב"יכתב ה

כתב שהיה להם שמן  )שם( ר"ןוהלהכנת השמן. נוסף יום אחד צורך בטהרה של שבעה ימים ו יש

 הביא )ח"ב סימן שכא( אור זרועה .וצרכו שמנה ימים בין הליכה וחזרהטהור רחוק ארבעה ימים וה

 טעם נוסף, ששבעה ימים היו עסוקים בבנין המזבח וכלי השרת.

כ קבעו שמונה ימים זכר לנס, הרי בפך היה כמות שמן המספיקה ליום אחד, א" הקשה, מדוע ב"יה

ם שמן שבפך לשמנה חלקים ובכל לילה היו נותני. חילקו את האהנס היה רק שבעה ימים! ותירץ: 

לאחר שנתנו שמן . בוהיה דולק עד הבוקר ונמצא שבכל הלילות נעשה נס.  ,במנורה חלק אחד

בליל ראשון  .ג וניכר הנס אף בלילה הראשונה. ,ר הפך מלא כבתחלהבנרות המנורה כשיעור נשא

 ט"זה .ות מלאים שמן וכן בכל לילה ולילהנתנו כל השמן בנרות ודלקו כל הלילה ובבוקר מצאו הנר

ס רק . עפ"ד הזוהר שהקב"ה עושה נדכתב שלכל תירוצי הב"י אין רמז שכך היה, ולכן תירץ:  )סק"א(

, כן ודאי שאם כל השמן ביום הראשון היה כלה לא היה לנס על מה לחולבמה שיש כבר בעולם, ול

 הראשון נשתייר ממה שהיה ראוי לה וממנה נשתייר, ועל אותו השיור באהאלא ודאי שגם בלילה 

א כתב לפי שביטלו מהם מצות מילה שהי )סימן תנו אות ג( שילטי גיבוריםה .ההברכה שנעשה הנס. 

 תירץ שהיום הראשון הוא על עצם הנצחון.  )אות א( פרי חדשה. ולשמונה ימים. 

  .ימי חנוכה ואסורים בהספד ותענית שמונת )מתחילין(בכ"ה בכסליו : שו"עכתב ה
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 עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים 

ועל מה שנהגו הנשים שלא לעשות שום מלאכה משעת " )חנוכה סימן כא( אורחות חייםכתב ה

ועוד שמא  ,כדי להכיר שאסור להשתמש לאורה ,א"ש ז"ל הטעםכתב הר ,הדלקתן עד שעת כבייתן

 ולפי זה המנהג טועות הנשים .יכבה הנר האחר שישתמשו כנגדו ועל כרחם יכשלו להשתמש לאורה

טל והבטלה הרחיקו ז"ל שהיא מביאה לידי שעמום על כן טוב לב .שאין עושות מלאכה כל ח' הימים

 ."ראשון ושמיני ודי להן בזה כדין תורה בפסח וסוכותלהן מנהגן. ויש נשים רבות בטלות יום 

שאם יש מקומות שהנשים נוהוגת איסור במלאכה כל היום, אין להקל להם, משום  טורכתב ה

ולדעת , )פסחים נא.( "דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם"

רך סצד כתב שאינו מוכרח, דמכיון שאין בו י ב"ה אךהטור גזרו גם בדבר שאין בו שום צד איסור. 

בלו סובר שמכיון שנעשה הנס ע"י אישה וקיבלו עליהן איסור מלאכה, וקיב"ח . האיסור לית לן בה

  עליהן איסור מלאכה כדין יו"ט, שויוה עלייהו חתיכה דאיסורא ואין להקל להן.

לעשות מלאכה בעוד שהנרות אבל מותרין בעשיית מלאכה; ונוהגות הנשים שלא : ...שו"עכתב ה

 דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להם.

 שדווקא הנשים נהגו להימנע ממלאכה, לפי שנעשה הנס על ידיהם. )סק"א( מגן אברהםכתב ה

דמשמע שגם  )אות יא( מהרי"להביא בשם  )אות יא(האליה רבה  אך. )עמוד יד( חזון עובדיהוכ"כ ב

 .)סימן קכא( חסידים ספרע מהב"ח. וכ"כ ביש למנוע ממלאכה, וכן משמ לאנשים

ת כתב שהוא לפי זמן שנרות בי )סק"ב(מגן אברהם מה הוא שיעור הזמן 'בעוד שהנרות דולקות'? ה

 כתב שהוא רק עד חצי שעה לאחר )ס"ק יב( אליה רבהה אךהכנסת דולקות, והוא עד כחצות לילה. 

ונראה שמחלוקתם  .)סק"ד( מ"בכ"ד הו הדלקת הנרות, שהוא שיעור הזמן שאין להשתמש לאורן.

תלויה בטעם ההימנעות ממלאכה בזמן זה, אם הוא משום ההיכר שלא ישתמשו בנרות, רק בחצי 

רות שעה שייך לאסור. אך אם הוא משום שימי החנוכה הוקבעו ליו"ט בהלל והודיה, הוא עד זמן שנ

 , שטעם 'היכר' אינו שייך.חנוכה מצויים שהוא חצות לילה. ועוד נ"מ, כאשר לא נמצאים בבית

 :גדר המלאכות האסורות 

שקיבלו עליהם רק מלאכות  )מקראי קודש פ"א הע' ז( אליהו גר"מוה )עמ' יג( עובדיה חזוןהדעת 

"ש גרה וכ"דהאסורות בחול המועד כגון תפירה וכד', אך בישול ואפיה מותרות וה"ה להדחת כלים. 

 .)תורת המועדים סק"ח(קנייבסקי גר"ח וה )קובץ מבית לוי ח"י עמ' ג( ווזנר

שנהגו הנשים שלא לעשות שום  )שו"ת רבבות אפרים ח"ו סימן תט אות ב(גרי"ש אלישיב דעת ה אך

 גר"י פישרבשם ה )שם ח"א סימן תלו(מלאכה שיש בה היסח הדעת אפילו בישול ואפיה, וכ"כ 

ת )הליכו אוירבך גרש"זהשמנהג ירושלים לא לעשות שום מלאכה בזמן זה, וכן נהגו הנשים בבית 

 , ורק טיגון סופגניות הנאכלות באותה שעה נהגו להכין.(14שלמה חנוכה פט"ז אורחות הלכה הע' 



 רים בחנוכהדברים האסורים והמות -סימן תר"ע  __________________________________ 10

 סעיף ב':

 סעודות חנוכה 

נראה דלא מיקרי אלא  דסעודת הרשות" סי' תרה, תשב"ץ קטן סי' קע(, )שו"ת מרוטנבורגמהר"ם כתב 

או  רוסין ונישואין בת כהן לישראל או בת ת"ח לע"ההיכא דאיכא שמחה דלאו מצוה כגון סעודת אי

 ".סעודות אלו לאלו םבחנוכה שמרבי בשמחת מריעות או כגון

שאל, מדוע לא קבעו את סעודות החנוכה למשתה ושמחה כמו בפורים? ויישב שבפורים  ב"חה

וג, על הגופים להשמיד ולהר מסעודת אותו רשע, והגזירה היתהעיקר הגזירה היתה לפי שנהנו 

ה וכשעשו תשובה עינו את נפשותם, ולכן קבעו את הסעודות לעיקר הנס. אבל בחנוכה עיקר הגזיר

היתה על שהתרשלו בעבודה ולכן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה, וכשנושעו לא קבעום אלא 

דחה הבנה זו, דגדול המחטיא את האדם יותר  )סק"ג( ט"זה להלל ולהודות שהיא העבודה שבלב.

ס לכן ביאר שבפורים פרסום הנס היה בהצלת הנפשות, אך בחנוכה ההצלה לא היתה ע"י נ מהורגו,

יאו תירץ, שרק כאשר מחט )אות יד(האליה רבה  ורק בנרות היה הנס מפורסם, ולכן קבעו דווקא בו.

 ברצון אמרו כך, משא"כ הכא דהוי ע"י אונס. 

, שלא קבעום למשתה ושמחה. ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות: שו"עכתב ה

: וי"א שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח כתב רמ"אוה

. ונוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה )מהר"א מפרא"ג(

יהודית את . יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה )מנהגים(

  .)כל בו ור"ן(האויב 

ואותן סעודות שעושים בימי חנוכה. חולק על מהר"ם, לדעתו " )יש"ש ב"ק פ"ז סימן לז(מהרש"ל 

נראה שהם סעודות מצוה. ולא כדברי מהר"ם שפסק שהן סעודות הרשות. דלהודות ולהלל נתקנו. 

וכן נמצא במרדכי ארוך  שהן ימי שמחה והלל. (ג, ג)ולא למשתה ושמחה. אלא כדברי הרמב"ם 

, דלהודות והלל נקבעו משום הנס. וימי משתה ושמחה נמי )חדושי אנשי שם פסחים פ"ד אות א'(

נקבעו, כדאיתא במגילת תענית. דקבעו י"ט, משום חנוכת המזבח. ובתלמודא משמע דנתקנו נמי 

אה. ומדאמר לשנה האחרת קבעו ועשאום י"ט בהלל ובהוד (:א)שבת כלמשתה ושמחה. מדאמרינן 

וד וע ...י"ט, ולא קאמר קבעו ח' ימים להלל ולהודאה, ש"מ די"ט נמי כפשוטו הוא, למשתה ושמחה

ם. נ"ל, דקל וחומר הוא. דהא לא גרע מבי ישוע הבן, דע"כ סעודות מצוה נינהו. מדאזיל רב להת

ו מצוה. ק" והיינו טעמא, מאחר שהוא לפרסם מצוה, או הנס, כדי ליתן שבח והודיה למקום, נקרא

 .ב"ח". וכ"ד הימי חנוכה, דניתנו לשבח והודיה, ולפרסם בהן הנס
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 ':גסעיף 

 הספד ותענית 

 )כז:(שנינו במועד קטן 

פניו, אבל שלא ב -אמר רב פפא: אין מועד בפני תלמיד חכם, וכל שכן חנוכה ופורים. והני מילי "

 "לא -בפניו 

או  : ואין מתענין יום שמת בו אברמ"אוהוסיף ה אין מספידין בהם אלא לחכם בפניו.: שו"עכתב ה

כ י' ת"אם; ותענית חלום בחנוכה, ע"ל סימן תקס"ח סעיף ה'; ולענין צדוק הדין, ע"ל בהלכות ר"ח ס

 בהגה, וע"ל סימן תרפ"ג.

ן, היה ויכוח אם לומר צידוק הדיכאשר הרמ"א נפטר ביום ל"ג בעומר, הביא שמועה ש )סק"ה( ט"זה

 הל.א שהוא צוה לומר על חכם בפניו ביום שאין אומרים תחנון, ומיד אמרו כל הקוהעידו על הרמ"

ו שאין ללכת לבית הקברות בחנוכה גם אם הוא יום שמת ב )ס"ק כג( כה"חו )וישב, כב( בא"חו הכתב

וכ"כ  אביו או אמו, אלא ילך קודם חנוכה. אך השתטחות על קברי צדיקים מותרת גם בחנוכה.

כתב שהמנהג כיום לעלות לקבר  )ח"א פכ"" אות ה( גשר החייםב אך .וד יא()עמ חזון עובדיהב

בחנוכה ביום השבעה וביום השלושים וביום השנה, אלא שאין אומרים השכבה אלא רק פרקי 

 ועוד. (31)שם הע' גרש"ז אוירבך וכ"ד ה תהילים.

, ד ס()עמו חזון עובדיהשאונן פטור מנר חנוכה ולכן אשתו תדליק, וכ"פ ב )ס"ק יט( אליה רבהכתב ה

והוסיף שטוב שיכנס לחדר בשעת הדלקת הנרות ולא ישמע הברכה, ובלילה השני כשיבוא להדליק 

 יוכל לברך גם שהחיינו.

שאם הוא יחידי בביתו, נראה שידליק הנרות לפרסום הנס בלא  )מש"ז ה( פרי מגדיםוהוסיף ה

שטעם חובתו להדליק,  דיסקין הרי"למכתב בשם  )חנוכה סימן כה אות ב(ברכה. במקראי קודש 

 משום שלא כולם יודעים שהוא אונן ויחשדוהו שאינו מדליק נר חנוכה.



 סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו -סימן תרע"א  ________________________________ 12

 סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו -סימן תרע"א 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 זהירות במצות ההדלקה 

ע כדי להודימצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להזהר בה " )ד, יב( רמב"םכתב ה

ה הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדק

 ."שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק

שאפילו עני  צט:()פסחים למד שהמקור לחיוב עני בהדלקת נרות הוא מהגמ' ב מגיד משנהה

 .י ניסאוטעמא משום פרסומ ,שבישראל אל יפחתו לו מארבע כוסות של יין

צריך ליזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או : שו"עכתב ה

 מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק.

ות העיר שהעני אינו חייב להשכיר עצמו כדי שיהיה לו כסף לנר חנוכה, דלא כד' כוס באר היטבה

 אך .ליה היכר נס כשרואה את הנס, משא"כ בד' כוסות, דהכא אית )סק"א( עול"תוכ"כ ה שחייב.

סוברים שלומדים מפסח את כל הדינים ולכן מחוייב  )סק"א( אליה רבהוה )סק"ב(מאמר מרדכי ה

 , והוסיף שהחיוב הוא רק בשביל נר אחד בכל לילה.)סק"ג( מ"בלהשכיר עצמו, וכ"כ ה

וכה שהוא משום פרסומי ניסא למד מכך שהעני מחוייב למכור כסותו, שבמצות נר חנ רעק"א

הון מהחמירו שחייבים להוציא הון רב ואפילו יותר משליש נכסיו, שהרי לעני זה כסותו היא יותר 

ציא כתב שגם לנר חנוכה אין להו )משב"ז ג( פרי מגדיםה אך. )אות ב( ערוך השולחןרב, וכן צידד ה

 יותר מחומש נכסיו.

ד' על הגבאים לתת לעני נרות להדליק, כמו שמחוייבים בשיש חיוב  )ד"ה ואפילו(באור הלכה כתב ה

 וכ"ככוסות. והוסיף שא"צ לתת לו אלא נר אחד בכל לילה, שאין חיוב לתת לו כמנהג המהדרין. 

ור, יש שבימינו שכולם מדליקים נרות בהיד )חוט שני עמ' שג( גר"נ קרליץוהעיר הועוד.  )אות ד( כה"ח

י מן זית, כפדליקים בשמן זית יש חיוב לתת לו שקום שכולם מחיוב לתת לו בכל יום כמנהג, ובמ

  שאם צריך לכך מחוייבים לתת לו סוס לרכב עליו.

 סעיף ב':

 מספר הנרות שמדליקים 

 )כא:(שנינו בשבת 

נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין,  -תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין "

ן מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום בית שמאי אומרים: יום ראשו

ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר עולא: פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי 

כנגד ימים הנכנסין, וטעמא  -יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא, חד אמר: טעמא דבית שמאי 
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כנגד פרי החג, וטעמא דבית הלל  -ד אמר: טעמא דבית שמאי כנגד ימים היוצאין. וח -דבית הלל 

 "דמעלין בקדש ואין מורידין -

 נחלקו הראשונים כיצד לנהוג במספר הנרות בכל יום מימי החנוכה, ושורש מחלוקתם היא בהבנת

 ההידור ב'מהדרין מן המהדרין':

יינו ר ל'נר איש וביתו', והשמחלוקת ב"ש וב"ש היא רק באש ר"י הביאו בשם (והמהדרין)ד"ה תוספות 

ם ג)שהרי שהחיוב הוא נר אחד בכל יום, המהדרין מדליקים בכל יום נר אחד לכל אחד מבני הבית 

בני  אם יוסיף בכל יום נר, אין היכר להידור, שהרואים יסברו שהוספת הנרות אינה משום הימים אלא שכך מספר

כל לוסף על היום הקודם, אך לא מדליקים נר , והמהדרין מן המהדרין מדליקים בכל יום נר נהבית(

 ועוד. טור, רא"ה, הר"ן בשם ה)ד"ה מצות( מאיריאחד ואחד מבני הבית. וכ"ד ה

מוסיפים על ההידור הראשון, והיינו סובר שה'מהדרין מן המהדרין'  ג(-)ד, א רמב"םה אך

כמה נרות הוא " ל:שמדליקים נר לכל אחד ואחד מבני הבית וגם מוסיפים בכל יום נר נוסף. וז"

מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא 

היה בו אלא אדם אחד, והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין 

ואחד בלילה אנשים בין נשים, והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד 

הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון 

מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים ובליל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים 

ון ומוסיפין נרות. מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראש

והולכין נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים 

מדברי הרמב"ם מבואר דלא אכפת לנו במה שמספר הימים אינו ניכר.  ."בין שהיה אדם אחד

 .1ועוד )סימן קמה( מהרי"ל, שו"ת יהונתן רבנוכדבריו הביא גם הר"ן בשם 

העולם נוהגים כמנהג ספרד שהביא הרמב"ם, שהוא כדברי התוספות מנהג המהדרין כתב ש ב"יה

דרכי משה ה אך ?!כמהדרין מן המהדריןמן המהדרין, שלהסבר הרמב"ם לא מובן למה לא נוהגים 

שלמנהגינו שמדליקים בתוך הבית  מהר"א מפראגכתב שהמנהג כרמב"ם. והוסיף בשם  )אות א(

אין חשש שיאמרו שהוספת הנרות היא לא מחמת הימים אלא  ויודעים כמה בני אדם בבית,

ממספר בני הבית, ולכן גם לדעת התוספות מנהגינו נכון. ועוד, דמכיון שכולם מדליקים בבית, יכול 

וניכר הוספת הנרות  )שלא כולם צריכים להדליק בטפח הסמוך לפתח הבית(כל אחד להדליק במקום אחר 

 .2הג זה הוא לכו"עשכל אחד מדליק בפנ"ע, ולכן מנ

                                                        
דכל עיקר ענין המהדרין הוא ביאר בדברי הרמב"ם " ג סימן נח ד"ה לכן נראה(-)תניינא ב שלמה מנחתבשו"ת  1

 לפרסם הנס בריבוי נרות, אלא שהמהדרין עשו ריבוי הנרות כפי מנין אנשי הבית ולא עשו שום היכר במספר
בל לא דורים בריבוי הנרות גם כנגד כל אחד ואחד וגם כנגד הימים, אהימים, והמהדרין מן המהדרין עשו שני הי

רק ונתכוונו לעשות היכר של מספר הימים, וכמו שלא עשו שום היכר בחול המועד למספר הימים כך גם בחנוכה, 
 יןמהדרריבוי הנרות יהא כנגד הימים, ונמצא לפי"ז שגם מנהג ספרד הוא להיות כהמהדרין ולהרבות בנרות ולא כה

מן המהדרין אלא שמנהגם נעשה כדי שיזכרו גם את מספר הימים ולכן קבעו מנהג אחד לכל הבתים שבמקום 
בל אלהרבות בנרות שבכל לילה לפי מספר בני הבית, יהא הריבוי לפי מספר הימים ובזה קיימו מנהג המהדרין, 

ם הדלקתו הן למספר אנשי הבית וגודאי שאם אחד רוצה לעשות כההידור של המהדרין מן המהדרין ויהא היכר ב
 ".להיכר הימים בשביל אנשי הבית ודאי הוא בכלל המהדרין

הקשה על הרמ"א, דהוי ברכות לבטלה! שהרמב"ם לא אמר שכל אחד ידליק בנפרד,  )סימן ו(גליא מסכתא ה 2
"א, שנכון הוא יישב את דברי הרמ )אות טז(ערוך השולחן אלא שבעל הבית ידליק בשביל כל אחד מבני הבית. ה
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כתב שמחלוקת התוס' והרמב"ם תליא בפלוגתת האמוראים בטעמם של ב"ש וב"ה,  (סק"ד)גר"א ה

 ,דלמ"ד דטעמייהו כנגד ימים הנכנסים או היוצאים צריך היכר למספר הימים, וזהו כשיטת התוס'

 אך למ"ד כנגד פרי החג או משום מעלין בקודש אין צריך היכר על מספר הימים. 

כמה נרות מדליק; בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל : שו"עב הכת

: תבכ רמ"אה אךלילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. 

יו , וכן המנהג פשוט; ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרות)הרמב"ם(וי"א דכל אחד מבני הבית ידליק 

 .)מהר"א מפראג(ום מיוחד, כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין במק

והאשכנזים  ,נהג שהספרדים נוהגין כתוס' כמ"ש ב"יובכאן יש חידוש במהעיר " )סק"א( ט"זה

 ".כרמב"ם וזה לא מצינו בשאר מקומות

, הרי הוא דין המהדריןהקשה, מדוע השו"ע השמיט את  )ח"ח מערכת חנוכה אות ט סק"ד(שדי חמד ה

ר ! וביאר שלאחיכולת לנהוג כמהדרין מן המהדרין, שלכל הפחות יעשה כמהדריןנ"מ למי שאין לו 

ן מתו בטל דין מהדרין לגמרי, ואם אינו יכול להיות מהמהדרין שתקנו דין מהדרין מן המהדרין 

 המהדרין, יעשה כעיקר הדין וידליק נר אחד בלבד בכל יום. 

 שאם אשכנזי דר בבית של ספרדי, יכול הוא להדליק בשע"ת ג()סימן יז. הובא כנסת יחזקאל כתב ה

 נרות בפני עצמו, ובעל הבית לא יכול למחות בידו, ואין בזה משום לא תתגודדו.

 שמי שלא היה לו שמן אלא רק לנר אחד, ובירך והדליק, )אות ג. הובא בשע"ת ב( ברכי יוסףכתב ה

 פריוכן משמע מה פת על הדלקת נרות ההידור.ולאחר מכן נזדמן לו שמן נוסף, לא יברך פעם נוס

 .)עמ' ל( עובדיה חזון, וכ"פ ב)מש"ז ב( מגדים

מי שאין לו שמן הרבה יתן באחד שמן כשיעור והמותר ש )סק"ו( מ"בוה )סק"א( מגן אברהםה וכתב

ן אם יש לו שמ. עוד כתב, שכשיעור לו יום אחדלם בשוה לא ידלק אפיושאם יעשה לכ ,יחלק לכולם

א"צ  שהרי מעיקר הדין ,מוטב שידליק בכל לילה א' ויתן גם לחבירו ,ום ולחבירו אין לו כללבצמצ

הוא  העיר, שכל האמור )מש"ז ב( מגדים פריה .)עמ' כג( עובדיה חזוןוכ"כ ב להדליק יותר מנר אחד.

והוא  חברו אינו סמוך על שולחנו, שאם הוא מבני ביתו מוטב שיהיה הוא מהמהדרין.דווקא כש

 .()אות ט כה"חום שעיקר המצוה אינו חל עליו כלל, אלא שחברו רוצה להיות מהמהדרין. וכ"כ מש

סובר שמוטב להדליק בלילה הראשון שמן זית  )קנד, כד(חיי אדם כיצד ינהג כאשר השמן יקר, ה

 ובשאר הימים יסתפק בנר אחד של שעוה בכל יום, מאשר להדליק בכל הימים נרות שעוה כמהדרין

רין. והטעם שלא דוחים מצוה החביבה בשעתה אע"פ שלאחר מכן לא יוכל לקיים המצוה מן המהד

מן מן המובחר. אך עכ"פ עדיף לנהוג כמהדרין ולהדליק בכל הימים נרות שעוה מאשר נר אחד של ש

 . )סק"ז( מ"בזית בכל יום. וכ"כ ה

                                                                                                                                                   
שמדברי הגמ' משמע שבעל הבית מדליק בשביל כולם, אך ודאי שאין גריעותא בכך שכל אחד ידליק בעצמו! 
והעיקר הוא שכל אחד ידליק בעצמו, ורבנן הקלו שבעל הבית יכול להדליק בשביל כולם והוציאם. עוד חידש 

, אך א"א לראיה בלא הדלקה ולכן תקנו שבמצות חנוכה העיקר היא הראיה של הנרות שבה מקיים פרסום הנס
שבעל הבית מדליק וכולם רואים. ולכן לא הטילו את החובה על כל אחד שידליק, כיון שגם בראייה יש מצוה, 

 ולפירושו זוהי הכוונה ב'נר איש וביתו', הוא בהדלקה ובני ביתו בראייה.
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 סעיף ג':

 נר שיש לו שתי פיות 

שהנרות שלהם  (שתי)ד"ה  רש"יופ ".עולה לשני בני אדם -נר שיש לה שני פיות " )כג:(שנינו בשבת 

ו למעלה בכיסויוהוא הפה, ו -של חרס הן, ומכוסין, ועושים לו נקב בצדי כסויו להכניס לו הפתילה 

בו  יש נקב קטן וגם חלל יש למעלה מן הכסוי וממלאו שמן, והוא נכנס דרך הנקב מעט מעט, אם יש

 י בני אדם, למהדרין העושין נר לכל אחד ואחד.נעולה לש -שני נקבים משני צדדין 

מליל  כתב "עולה בשביל שנים, כגון טורה אךלדעת רש"י נר שיש לו שתי פיות עולה לשני בני אדם. 

 ר כזהראשון ואילך", והיינו כאשר למהדרין מן המהדרין מוסיף והולך, ביום השני יכול להדליק בנ

ן שהוא משום שאין אנו עושים נר לכל אחד ואחד, ולכ ויחשב לו שהדליק שתי נרות. וביאר הב"י

 מציאות זו תתכן רק ביום שני, והיינו אין כאן מחלוקת עקרונית, אלא מציאותית.

 נר שיש לו שתי פיות עולה לו בשביל שנים.: שו"עכתב ה

 אלהעיר, שלמנהג שמוסיפין בכל לילה, לא ידליקו שני אנשים בנר אחד, דאז  )סק"ב( מגן אברהםה

נים שלדעתו גם בלילה הראשון לא ידליקו ש )ס"ק יב( מ"ביהיה היכר כמה נרות מדליקים. והוסיף ה

עפ"כ לא שייך שיטעו שריבוי הנרות הוא משום ריבוי בני הבית, א בנר אחד, ואע"פ שבלילה הראשון

 שעה"צסובר שבלילה הראשון מותר. וכתב ב )סק"ד( אליה רבהה אך. )שעה"צ טז(לא פלוג רבנן 

 שבשעת הדחק נראה שאפשר לסמוך עליו.

יש אבל במנורות שלנו ש ,אפשר דוקא נר אחד שיש לו רק שני פיותד )כלל קנד סי"א( חיי אדםכתב ה

 ,םשהרי רואין שהדליקו שני ,להן ח' פיות מותר להדליק שני בני אדם זה בקצה זה וזה בקצה זה

 .()אות כב כה"חו )אות יא( ערוה"ש, ק יב()ס" מ"ב. וכ"כ הדאל"כ היה מדליק כסדר אחד אצל חבירו

 סעיף ד':

 שמן שהקיפה פתילות קערת 

 )כג:(שנינו בשבת 

ני אדם, לא כפה עולה לכמה ב -אמר רבא: מילא קערה שמן והקיפה פתילות, כפה עליה כלי "

 "ולהדורה, ואפילו לאחד נמי אינה עעשאה כמין מ -עליה כלי 

פתילות זה מזה כשיעור אצבע, אינו נראה כמדורה וכל שאם הרחיק את ה רא"שכתב הטור בשם ה

 .)הל' חנוכה קטז ע"ד( עיטורבשם בעל ה )י. ד"ה נר(נר חשוב בפני עצמו. וכ"כ הר"ן 

, שאין בדבר קצבה, שאם הפתילות הרחיקם אין להתיר בלא כפיית כליסובר שאפילו אם  טורה

הפתילות דקות גם בפחות משיעור  גסות והלהבה גדולה גם ביותר משיעור אצבע מתחברות. ואם

 ,יותבפתילות בינוניישב, ששיעור אצבע הוא ב"י זה סגי. לכן אמרו כפיית כלי שהוא דבר קבוע. ה

 .ף ריחוק בגסות ולמעט ריחוק בדקותצריך להוסיהיחס ולפי אותו 
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 ד;יל נר אחמילא קערה שמן והקיפה פתילות, אם כפה עליה כלי כל פתילה עולה בשב: שו"עכתב ה

  לנר אחד אינו עולה לפי שהוא כמדורה. לולא כפה עליה כלי, אפי

ת העיר, שאם הדליק בקערה ורק לאחר מכן כפה עליה כלי, צריך לכבו )אות ד ד"ה צריך(פרי חדש ה

כלי ולהדליק, שהרי הדלקה עושה מצוה ובשעת ההדלקה לא עשה המצוה כתיקונה. וכ"כ בולכסות 

  ועוד. ס"ק יג() מ"ב, ה)א"א ג( פרי מגדיםה

)מנחת שלמה ח"ב סימן נא אות ב ד"ה  אוירבך גרש"זצריך לחזור ולברך ג"כ, וכ"פ ה פר"חלדעת ה

)ולפ"ז אם כשהדליק הייתה מכיון שבשעת ההדלקה הדליק מדורה, ההדלקה נפסלת מתחילתה  אולם(

 ברך, שהפר"ח אזילפסק שלא י )ס"ק כו( כה"ח אך. כוונתו לכפות עליה כלי, יתכן שא"צ לחזור ולברך(

. לשיטתו שחשיב כנתן שמן פחות מכשיעור והדליקו, שלדעתו צריך לחזור ולברך כשנותן עוד שמן

 אך לדידן שאין מברכים גם כאן לא יחזור ויברך.

 חנוכיה עגולה 

: ולכן יש ליזהר להעמיד הנרות בשורה )סימן רפ(בהגהותיו לסמ"ק  פרץ רבנועפ"ד  רמ"אהכתב 

' ויזהרו כשעושים נרות, אפי. עוד כתב הרמ"א: )הג"מ בשם סמ"ק(דהוי כמדורה  בשוה, ולא בעגול

ט אפי' בנרות של שבת וי" .)פסקי מהר"י ס"ה(בשעוה, שאין לדבקן ביחד ולהדליקן, דהוי כמדורה 

  .)א"ז(יזהרו שלא לעשות כן, 

אחת מובדלת  ולי נראה שאין צריך ליזהר בכך, כיון שכלחלק על הרמ"א וכתב " פרי חדשה אולם

". גם את דבריו השניים של הרמ"א דחה הפר"ח, שמותר מחבירתה, דומיא דקערה שכפה עליה כלי

 להדביק הנרות, דהוי כאבוקה ומותר להדליק באבוקה.

נשאל האם מותר להדליק במנורה שקניה עשויים כעיגול, ופסק  )סימן קה( הדשן תרומתבשו"ת 

 הרי הקנים מובדלים במחיצה דלא חשיב כמדורה. וכל נרשאינו דומה לקערה שהקפיהו פתילות, ש

ומותר להדליק בפמוטות שקורין לאמפ"א, מאחר שכל נר מובדל : רמ"אנמצא בקנה אחר. וכ"פ ה

 .)ת"ה סימן ק"ה(הרבה מחבירו 

להקל  דן בענין חנוכיות עגולות שהיו בבבל, וכתב שמן הדין יש )ח"ד או"ח סימן ל( פעלים רבבשו"ת 

 ן שכל אחד מובדל מחברו בקנים נפרדים, אלא שסיים שאין זה מצוה מן המובחר, כיוןבהם, כיו

והסכים שיש גרע"י כתב ששאל את ה )סימן ה אות כד(ובספר תורת המועדים  שאינם בשורה אחת.

 להכשיר חנוכיות אלו אף לכתחילה, וכ"ש אותם שנהגו להדליק בהם מדורי דורות.

שדי שיהיה רווח של  )סק"ח( אליה רבהו )כלל קנד ס"י( י אדםחיכשמעמיד הנרות בשורה, דעת ה

 אצבע ביניהם והפסק מחיצה ואין צורך בכפיית כלי, שדווקא בקערה הוצרכו לכפיית כלי. וכ"כ

יווח סובר שגם נרות בשורה צריכים כפיית כלי ולא די בר )מש"ז ב( פרי מגדיםה אך. )ס"ק טז( מ"בה

 שצריך הפסק מחיצה או מרווח גדול יותר מאצבע. בלבד, שלמד מדברי תה"ד ודרכ"מ 
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 סעיף ה':

 מקום הנחת הנרות 

 )כא:(שנינו בשבת 

 מניחה בחלון -תנו רבנן: נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעלייה "

 "ניחה על שלחנו, ודיומ -הסמוכה לרשות הרבים. ובשעת הסכנה 

ניסא, ולא ברשות הרבים אלא בחצרו, שבתיהן היו פתוחין משום פרסומי " )ד"ה מבחוץ( רש"יופ

עוד  לרה"ר. פ שאינו סמוךלדעת רש"י הדלקת הנר אינה ברה"ר ממש אלא בפתח ביתו אע" ."לחצר

ות הרבים בטפח הסמוך בחצר או ברש -מצוה להניחה " )כב. ד"ה מצוה(יש להעיר בדברי רש"י שכתב 

רש"י אין חובה להדליק ברה"ר כיון שמפרסם את הנס של מנוח רבנו", ונראה שהוא כדברי לפתח

שרש"י לא בא לאסור את ההדלקה מבחוץ ממש, שמנהגם היה ריטב"א לבני ביתו. וכן ביאר ה

אלא הכי בעי למימר דלא סוף דבר מצותו בחוץ ממש, אלא ה"ה סמוך להדליק ברשות הרבים, "

ת )לאוה"ק שב חפץ ה'רש"י כתב בספר בבאור דעת  ."לחוץ מבפנים בענין שיכירו בני רשות הרבים

 אחרשלדעתו פרסום הנס הוא דוקא לבני ביתו, ואם ידליק את הנרות בסמוך לרה"ר " כא: על רש"י(

רים שנכנס לחצר והיתה כאילו לא היתה ונמצא שנעשי' נר חנוכה דוקא לבני רשות הרבים ותקן עוב

 'האשר עשה  םולא יזכרו ניסי החוצה,", וה"ה לבני הבית שלא יוצאים ושבים ואת עצמו לא תיקן

 להם. 

דחאו, שודאי יש להניח את הנר ברשות הרבים ממש, דאל"ה לא מובן מדוע  )ד"ה נר( רשב"אה אך

ניח חנוני שהניח את נר חנוכה מבחוץ לדעת ר' יהודה פטור, הרי היה יכול להניחה מבפנים, וכשה

תוך ב"ע צריך להיות פטור, שבעל הגמל הוזק בחוץ ודאי יהא חייב! ואם הוא מחצרו כלפי חוץ, לכו

 החצר. 

פירשו שרק כאשר ביתו עומד סמוך ממש לרשות הרבים יניח בפתח ביתו  )ד"ה מצוה( תוספותגם 

ב'  חצר שיש לה)וראייתו מדאמרינן לקמן  צוה להניח על פתח חצרמבחוץ, אבל אם יש חצר לפני ביתו מ

 ם היווא ,משמע לשני בתים ,נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני אדם נמי . וכן מדאמרינןפתחים צריכה ב' נרות

כדבריו נקט  .(מניחים על פתחי בתיהם היה לזה מימין ולזה משמאל אבל אי מניחים על פתח החצר אתי שפיר

נס לרבים, ולא די בכך שמפרסם את הנס הלשיטתם נראה שעיקר המצוה היא פרסום  .טורגם ה

רחת לכך מתליית זמן הדלקת הנר ב'תכלה רגל מן השוק', והוא משום לבני ביתו. וראיה מוכ

סתם דבריו ולא ביאר האם  )ד, ז( רמב"םהשהעיקר שהרבים יראו את הנרות ובכך יתפרסם הנס. 

  מדליק בפתח הסמוך לרה"ר או בפתח ביתו.

 ביאר שהיה )כא: ד"ה הסכנה( רש"ימה היא אותה 'זמן סכנה' שמותר להדליק את הנר בתוך ביתו? ]

 )מה. ד"ה מקמי( תוספות אךיום איד לפרסיים שלא הסכימו להדליק נר אלא לעבודה זרה שלהם. 

שאפילו סכנת צער או איבה,  ריטב"א. דעה נוספת שהביא הביארו שלא הניחו לקיים את המצוות

 .[ולכן היה מורה רבו שכאשר יש רוח יש להדליק בתוך הבית
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פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות  נר חנוכה מניחו על: שו"עכתב ה

אין הרבים, מניחו על פתחו; ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר; ואם היה דר בעלייה ש

 , מניחו בחלון הסמוך לרשות: וגם לא לחצר, אלא פתוחה היא לבית(ב"י) לו פתח פתוח לרשות הרבים

 .ים המצוה, מניחו על שלחנו ודיויהרבים; ובשעת הסכנה שאינו רשאי לק

כתב שהאידנא  )ח"ב סימן שכג( אור זרועההדליק בפתח החצר: לנחלקו כיצד לנהוג כשאין סכנה 

ד )הל' חנוכה דף קי העיטור בעל אךדליכא סכנה לא ידענא מאי טעמא אין אנו מדליקים בחצרות. 

מניחה מבחוץ, ואם לאו על  כתב שאחר שנהגו על הסכנה נהגו, ומי שיכול להניחה מבחוץ ע"ד(

ם, כתב שבזמן הזה מצות נר חנוכה צריכה להיות רק מבפני )ח"א סימן מ( דבר יהושעובשו"ת פתחו. 

ל כיון שחז"ואין אדם יוצא י"ח כלל אם הדליק נרות החנוכה בחוץ, אע"פ שאין שום סכנה בדבר, 

מפני שחששו שיחזור  עקרו המצוה מבחוץ וקבעוה בפנים, שאע"פ שהשמד בטל המנהג לא בטל

 ובחזון עובדיה )ח"א סימן סז(הדבר לקלקולו. אולם רבים תפסו על דבריו, ומהם בקובץ תשובות 

כתב שטעם המנהג להמשיך להדליק בתוך הבית הוא משום דשכיחי  )אות ט( דרכי משהב. )עמ' לז(

וכה כיון שבימי חנ להצדיק את המנהג להדליק בתוך הבית, הוסיף )אות כד( השולחן ערוךוהגנבים. 

מצויים רוחות חזקות שא"א להעמיד החנוכיה בחוץ, ואף שאפשר להסגיר את החנוכיה, לא 

נהג סתם וכתב שבזמן הזה מדליקים מבפנים. וכן האריך ליישב מ )וישב, ד( בא"חוהאטרחוהו רבנן. 

ה להרעיש על מ כתב שאין )ז, פד( הלוי שבטגם בשו"ת . )ח"ז או"ח סימן מו( עבדי ישכילזה בשו"ת 

שלא נהגו בזמן הזה להניח את החנוכיה מבחוץ, כי כבר פשט המנהג להדליק בבית הכנסת 

 )סי' חדש פרימדברי ה אולם .)ו, סו( יצחק מנחתוכ"כ בשו"ת  ומתקיים בזה פרסום הנס לרבים.

גם  מוכח שבזמן שאפשר להדליק מבחוץ לא מהני להדליק מבפנים אף בדיעבד. תרעג ס"א(

בשו"ת  נוכה בחוץ.נר ח כתב שהמנהג בירושלים להדליק )מקראי קודש חנוכה סימן טז(פ פרנק גרצ"ה

ן כתב "אני מורה ברבים שהמדליק בחוץ כשאין רוח נושבת, או בפנס מוג )ח"ז סימן קה( דעת יחוה

 )בעיתה יוסף יעקבהרב גם מרוח, יפה עושה... ומ"מ המדליקים בפנים יש להם ע"מ שיסמוכו". 

פסק שכדי לצאת י"ח כל הדעות ידליק את החנוכיה בחוץ בחנוכיה מזוגגת  ה עמוד קד(אחישנ

שמגינה על הנרות מפני הרוח, ומ"מ א"א להגדיר כחובה את ההדלקה מבחוץ והסכמת רוב 

הפוסקים שאפשר להניח את החנוכיה בטפח הסמוך לפתח מבפנים, ואין חשש ברכה לבטלה. 

ג  )סימן המועדים תורתגם בועל כן צריך להדליק בחוץ דוקא.  אמנם לדינא חיישינן מאוד לסב"ל

אע"פ שכתב שפשט המנהג ברוב קהלות הספרדים להדליק נר חנוכה בתוך הבית,  אות ד(

המחמירים והמהדרין במצוה מדליקים נרות חנוכה מבחוץ אף בזמן הזה ותבוא עליהם ברכה. 

כתחילה בביתו והדלקה מבחוץ היא אע"פ שלדעתו מוכח מרבים מהראשונים שאפשר להדליק ל

 בדור הספרדים מנהג שגם הביא פמ"ב תשובה ג()ח"ד  לציון אור ת"בשוורק למצוה מן המובחר. 

 להדליק החיוב בטל כיום: סיבות משלוש, סכנה במקום שלא ואף, בפנים להדליק היה שלפנינו

 ךא, בחוץ להדליק לכתחילה ראוי כי כתב מ"ומ. המנורה לגניבת חשש. חזקות רוחות מצויות. בחוץ

 ".שיסמוך מי על לו יש" בפנים המדליק

שהדלקת נרות חנוכה בחוץ  (. קובץ תשובות ח"א סימן סז)שבות יצחק פ"ב עמ' לז גרי"ש אלישיבדעת ה

דוחה כל הידור אחר, כגון אם אינו יכול להדליק בחוץ רק בנרות שעוה, או שאינו יכול להדליק אלא 
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מ ידליק בחוץ, וה"ה אם אינו יכול להדליק בחוץ מחמת חולי, ידליק בחוץ ע"י נר אחד בכל לילה, מ"

וגם אם ידליק בחלון ביתו יהיה יותר פרסומי ניסא מאשר  שליח ולא ידליק בפנים או בחלון.

 גרש"ז אוירבךשצריך להדליק בחוץ ולא בחלון. וכ"ד ה )פניני חנוכה פ"ד עמ' נג(שידליק בחוץ, דעתו 

דכיון שעיקר תקנת  )חוט שני חנוכה עמ' שו( גר"נ קרליץוה ו(-חנוכה פי"ד דבר הלכה אות ה)הליכות שלמה 

חז"ל להדליק בחוץ ולא בחלון, אין לעשות חשבונות היכן יש יותר פרסום הנס. אא"כ הוא באופן 

ונראה לי דלדידן מצוה כתב " )קנד, טז( אדם חייה אךשאין בני רה"ר רואים את הנרות שהדליק. 

)תורת קנייבסקי  גר"חהגם  ".בחלון מלהניח אצל הפתח, דבחלון יש היכר לבני רשות הרבים יותר

סובר שאם בחלון רואים יותר אנשים את הנרות יש להעדיף להדליק שם את נרות  המועדים שם(

כתב שצריך  )מאמ"ר פנ"ח אות לח(גר"מ אליהו גם ה. חזו"אחנוכה מאשר ברה"ר. ושכן נהג ה

 –בו פרסום הנס הגדול ביותר גם לבני הבית וגם לבני רה"ר, ובני רשות הרבים להדליק במקום ש

 עדיף.

 שדוקא בזמנם שונה הלכות סי"א, אורחות רבנו ח"ג עמ' ג(הל' עירובין סימן סה ס"ק נב. ) חזו"אדעת ה

שהיו החצרות עיקר תשמיש הבית, שהיו משתמשים בו לטחינה ואפיה ושאר צרכים, ופעמים שהיו 

 דינם ם וישנים שם, דין החצר היה כבית. אבל בזמנינו שאין החצרות עשויות אלא לאויר, איןאוכלי

 אך. ג()נר ציון פ"ד ס"גרב"צ אבא שאול כחצר לענין הדלקת נרות חנוכה, ויש להדליק בחלון. וכ"ד ה

 אלישיב גרי"ששחצירות שלנו כדין חצר שלהם, וכ"ד ה )מעדני שלמה עמ' קח( גרש"ז אוירבךה

 . בות יצחק חנוכה עמ' ו()ש

הביאו  )נר חנוכה עמ' ח, תורת המועדים ס"ק יג( חזו"אהעוד נחלקו לענין חדר מדרגות של הבניין, בשם 

 באא גרב"צשלדעתו חדר המדרגות דינו כמבוי ולא כחצר, ואין להדליק בפתחו נרות חנוכה, וכ"ד ה

 שגם חצר שלפני הבית וגם חדר מ' קח()מעדני שלמה ע גרש"ז אוירבך, דעת המאידך. )שם ס"י( שאול

"א עמ' )שבות יצחק חנוכה פ גרי"ש אלישיבהמדרגות דינם כחצר לענין נר חנוכה גם בזמן הזה, וכ"ד ה

עוד כתב  שאם אין חצר לבית יש להדליק בפתח חדר המדרגות הפונה לרה"ר, שדיני כחצר. ז(

שנכנסים ממקום זה לחצר, וכ"ד  שא"צ כלל צורת הפתח, ודי שיהא ניכר )שם(הגרש"ז אוירבך 

 .)פניני חנוכה פ"ד עמ' פ(הגרי"ש אלישיב 

ן ן שאי: נחלקו פוסקי זמנינו היכן ידליק את נרות החנוכה אדם שגר בבנייהדלקה למתגוררים בבניין

ח פסק שיני )עמ' לה( חזון עובדיה. באדירתו או חצרו פתוחה לרשות הרבים, ויש בזה כמה דעות: 

 תפילהוכ"פ בשו"ת  לון או במרפסת הפונה לרשות הרבים כדי לקיים פרסום הנס.את החנוכיה בח

ועדיף מאשר להדליק בפתח חדר  )סימן ג אות ב( תורת המועדיםוכ"כ ב. )ח"ב סימן מו( למשה

. גכפי שהבאנו למעלה שידליק בפתח חדר המדרגות בחוץ.  גרי"ש אלישיב. דעת הב המדרגות.

ח הסמוך לדלת בפתיש ספק היכן להניח את הנרות, ש "ח אות לט()מאמ"ר פנ גר"מ אליהודעת ה

לפרסום הנס,  שידליק בחלון הבית הפונה לרשות הרביםאו , שיהא מסובב במצוות בפנים הבית

ומחמת חיבוב המצוה מדליקים בשני המקומות, אך הברכה על ההדלקה על הנרות שליד פתח 

  .הבית
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 שמשנר ה 

 )כא:(שנינו בשבת 

מר רבא: צריך נר אחרת להשתמש לאורה. ואי אמניחה על שלחנו, ודיו.  -הסכנה ובשעת ..."

 "ריך נר אחרתצ -ל גב דאיכא מדורה ך, ואי אדם חשוב הוא, אף עלא צרי -איכא מדורה 

ביאר שרבא  המאור בעל ."לעשות היכר לדברהטעים שהצורך בנר נוסף הוא משום " (נר )ד"ה רש"י

ר החנוכה, ואעפ"כ הצריך נר אחר להשתמש לאורו, משום שלא סובר כמ"ד מותר להשתמש לאו

 יהא הרואה אומר לצורכו הדליקו.

מדבריו משמע שרק  "וצריך להיות בתוך הבית נר אחר להשתמש לאורו". )ד, ח( רמב"םכתב ה

יק לכאשר מדליק בתוך הבית יש צורך בנר נוסף שלא ישתמש לאור נרות החנוכה, אך אם מד

 מאיריין הדרך להשתמש בנר, א"צ להוסיף נר על נרות החנוכה. גם מדברי המבחוץ מקום שבו א

 ומ"מ יראה לי מכח הסוגיא שלא אמרו צריך נר אחרת אלא במניחה עלנראה כך, שכתב " )ד"ה נר(

בא  שלחנו אבל כל שמניחה סמוך לפתח אינו צריך לנר אחרת אף על פי שעומד לו לשם הואיל ואינו

יזה תשמיש וכבר ראיתי קצת רבנים נוהגים לעמוד שם ולדבר עם להשתמש בפרט לאורה לא

אלא שלמעשה אני נוהג להדליק נר אחרת אף בלא צורך " ", אך סייםחבריהם בלא נר אחרת

דאי בהלכותיו עולה כיוון הפוך, שור"ן מדברי ה אולם ".ותינו ורבותינו בידינותשמיש ומנהג אב

א שכשמדליק על שולחנו ועל כורחו משתמש לאור כשמדליק מבחוץ צריך נר אחר, והחידוש הו

 ג()סימן תרע ב"יהן להשתמש לאורה. הנרות, די בכך שמוסיף נר אחד לעשות היכר לדבר שלא מתכוו

מדליק את הנרות מבחוץ, כבר פשט המנהג שכתב שאע"פ שמצד הדין א"צ להדליק את השמש כ

 ל.יל להדליק שם נר למקום שאינו רגילהדליק בכל מקום, שאין כולן בקיאים לחלק בין מקום שרג

וצריך נר אחר להשתמש לאורו; ואם יש מדורה א"צ נר אחר; ואם הוא אדם חשוב  :שו"עכתב ה

 שאין דרכו להשתמש לאור המדורה, צריך נר אחר.

 שגם בזמנינו שאין רגילות להשתמש לאור הנרות אלא לאור )סימן ו אות מט( תורת המועדיםכתב ב

מרו הרואים שהדליקה ין לחוש שמא ישתמש לאור נרות חנוכה, או שמא יאהחשמל, אע"פ שא

 שמנהג העולם שבכל נר )ד"ה וצריך( הלכה באורוכ"כ ה המנהג להחמיר להדליק נר השמש. לצורכו,

 חנוכה שמדליק בתוך הבית צריך נר נוסף אפילו לא היה צריך לתשמיש.

 סעיף ו':

 גובה הנחת הנרות 

  סב:()שנינו בבבא קמא 

חייב. גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים,  -גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק  :משנה"

בעל גמל חייב, הניח חנוני  -ונכנס פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנוני והדליק את הבירה 

אמר רבינא משמיה  :ראגמפטור.  -החנוני חייב; רבי יהודה אומר: בנר חנוכה  -נרו מבחוץ 

דרבי יהודה: נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה, דאי סלקא דעתך למעלה דרבא, ש"מ מ

פטור? לימא ליה: הוה ליה לאנוחה למעלה מגמל  -מעשרה, אמאי אמר ר' יהודה: נר חנוכה 
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ורוכבו! אלא לאו ש"מ: מצוה להניחה בתוך עשרה! אמרי: לא, לעולם אימא לך אפי' למעלה 

עסיק, כולי האי  עלה מגמל ורוכבו, כיון דבמצוה קאמעשרה, מאי אמרת? אבעי לך לאנוחה למ

 "לא אטרחוה רבנן

פ וכ"שהלכה כרבינא ורבא שמצוה להניח נר חנוכה בתוך עשרה,  ר"חבשם  )ט: ד"ה גרסי'(כתב הר"ן 

הסכים עמם, וביאר שיש פרסום  )סי' ה( רא"שהגם  .)שבת כא: ד"ה אמר רבינא( רשב"אהו ה"ר יונה

"פ וכ .דדבר העשוי לאור אין דרך להניחה כל כך למטהלמטה מעשרה, הנס יותר כאשר מניחה 

 . )סי' רפ רעז.( סמ"קו )הל' חנוכה רנ ע"ד( "גסמ

ה אין קפידא להניחה למעלדעכשיו שהרגילו להניחה בפנים נראה ד"כתב  )שבת סי' רסו( מרדכיה אך

  ."פרסום איכאמעשרה ד

שסוברים דכיון משמע דב"י ולמד ה עשרההשמיטו הא דמצוה להניחה למטה מ רמב"םוה רי"ףה

שדחו בגמ' את דברי רבינא, לא קי"ל כמותו. אך למעשה כתב שצריך להניח בתוך עשרה, כיון 

 את המצוה.  ו כך, וגם לרי"ף והרמב"ם מקיים כךשרבים מהראשונים נקט

' כארעא , שכל למטה מגהיה מניח למעלה מג' טפחים )הביאו המרדכי סימן רסח( מרוטנבורגמהר"ם 

 .דבריו לא נדחו נדחתה, ראייתו של רבאדאע"ג ש ,ולמטה מי' טפחים סמיכתא דמי.

 .ים, ומצוה להניחו למטה מי' טפחיםמניחו למעלה מג' טפח: שו"עכתב ה

 חייהוכ"כ  שאם גר בעליה, מניחה בחלון אפילו הוא למעלה מעשרה. )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

שאם יש לו שני חלונות, אחד  מחצה"ש. והעיר )ס"ק כז( מ"בהו )אות כב( ערוה"ש, )קנד, טז( אדם

 למעלה מעשרה ואחד למטה מעשרה, ודאי יניח בחלון שהוא למטה מעשרה. 

שהטעם לכך שאין מקפידים על הנחה במקום זה דוקא, הוא משום דברי  )ס"ק יא( אליה רבהכתב ה

 שמדברי הטור והב"י מוכח כז( )ס"ק מ"בהעיר ה אךהמרדכי שכשמדליקים בפנים אין קפידא בזה. 

 שאין לחלק בזה.

שמצותם למעלה מעשרה טפחים עד י"ח  היום סדרכתב בשם  )ס"ק יא. הובא בשע"ת ח(האליה רבה 

דמנא ליה לומר דלמטה תמה עליו,  אליה רבהה אךטפחים, שכן גובה של מנורה י"ח טפחים. 

גם  ך שבעה טפחים ולמעלה מעט.כתב שי"א שמצוה להניחה בתו )אות ג( "במחזמעשרה לא?! וב

כתב שע"פ הסוד טוב להניחה מעט למעלה משבעה טפחים עד  )מאמ"ר פנ"ח אות מב( אליהו גר"מה

 ס"מ מהקרקע. 56עשרה טפחים. לכן לכתחילה יניח את החנוכיה באופן שהשלהבת תהיה בגובה 

שמודדים מהשלהבת  כתב )ח"ו סימן סה אות ב( יצחק מנחתמהיכן מודדים את הג' טפחים? בשו"ת 

שכל השיעורים כאן  )הליכות שלמה חנוכה פי"ד דבר הלכה ו( אוירבך גרש"זולא מהחנוכיה, וכ"ד ה

את  . אך מ"מ לא יניח)עמ' לד( חזון עובדיהו )ס"ק נב( כה"חוכ"פ נאמרו מהשלהבת ולא מהחנוכיה. 

 החנוכיה על הקרקע, שאין זה דרך כבוד.
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 הנחת הנרות למעלה מעשרים אמה 

  סב:()נינו בבבא קמא ש

אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום: נר חנוכה שהניחה למעלה "

 "פסולה, כסוכה וכמבוי -מעשרים אמה 

 תוספותוכתבו ה .וליכא פרסומי ניסא ,פסולה דלא שלטא בה עינא למעלה מעשרים אמה רש"יופי

טה והניחה כמו שהיא דולקת לא עשה כלום שאם הניחה למעלה מעשרים אמה ומיע )כב. ד"ה נר(

. ה סוכה)עירובין ב. ד"ובמקום אחר כתבו  .א יכבנה וימעטנה ויחזור וידליקנהאל ,דהדלקה עושה מצוה

שהטעם משום שהרואה אומר לצרכו הוא  יש"ש ב"ק סוף פ"ו( מהרש"לסוכה ב. ד"ה דאורייתא. וכ"כ ה

 דנקט לה.

ה מעשרים אמה' הוא דווקא כשמדליק מחוץ לבית, או נחלקו הראשונים האם הפסול של 'למעל

' הל' חנוכה סי ראבי"ה)הובא ב ר"י הלוים: דעת שגם כשמדליק בתוך ביתו אסור להדליק מעל עשרי

מדליק בתוך ביתו כשרה, וראייתו מדין סוכה שהפסול הוא דוקא כשמדליק בחוץ, אך כש תתמג(

דחה  טורה אךשרה, משום דשלטא ביה עינא. שאם הדפנות מגיעות לסכך אפילו למעלה מעשרים כ

עיניו  דבריו, שאין הנדון דומה לראיה, שבסוכה בעינן שתשלוט עינו בגג וכאשר הדפנות נוגעות בה,

ש שעצם האויר שי מהר"י אבוהבשולטות בה, אך לגבי הנרות סברא זו לא שייכת. הב"י הביא בשם 

 ט"זה .האדם, וסברא זו שייכת גם לגבי נר חנוכהבין הדפנות לסכך הוא מזיק לעיניו וגורע מראיית 

כתב שעיקר סברת הטור היא רצף הדופן עד למעלה ולאו דווקא היכולת לראות את סוף  )סק"ה(

דך אין )נ"מ אם יניחו דופן רק בגובה וישאר ריוח אויר ביניהם, שהאויר לא מפריע לראות, מאיהדופן הגבוהה 

 קה בזמן חשיכה שגם הדפנות עצמן לא נראות בלילה.. עוד כתב שעיקר ההדלרצף של הדופן(

 רמ"אוהואם הניחו למעלה מי"ט, יצא, אבל אם מניחו למעלה מכ' אמה לא יצא. ... :שו"עכתב ה

  .)ב"י בשם תוספות(: אפילו לקחה כך דלוק והניחה למטה מכ', לא יצא, דהדלקה עושה מצוה כתב

 כתב שלא די בכך שהנר עצמו בתוך )מש"ז ה( יםפרי מגדמהיכן מודדים בדיוק את העשרים אמה? ה

 ועוד רבים. )שם( אוירבך גרש"זכ' אמה, אלא בעינן שהשלהבת תהיה בתוך כ' אמה. וכ"ד ה

שלא מתחילים למדוד עשרים עמה מהכביש, אלא  (ג)מקראי קודש פ"ג ס" גר"מ אליהודעת ה

א לאמה עיני האדם  20ולמעלה שזה גובה העיניים הממוצע של בני אדם שממנו  1.65מוסיפים עוד 

 שולטות.

 מקום ההדלקה לגרים בקומות העליונות של הבניין 

נחלקו פוסקי זמנינו היכן ידליק את נרות החנוכה אדם שגר בבניין שאין דירתו או חצרו פתוחה 

 ()עמ' לו חזון עובדיהאמה. ב 20-לרשות הרבים, ועוד נחלקו כיצד ינהג מי שחלון ביתו גבוהה מ

ניח את הנרות בפתח הדירה מבפנים, הואיל ואין בזה היכר כ"כ לבני רה"ר, ומ"מ אם יש שיפסק 
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וכ"ד , (3מו)ח"ב סימן  למשה תפילהממול בנין גבוה ויש פרסום הנס להם, ידליק בחלון. וכ"פ בשו"ת 

ר, וגם יש "כתב שהמנהג להדליק בחלון הפונה לרה )ד, סה( הלוי שבט. גם בשו"ת גר"א שפיראה

 , ובתנאי שיראו הנרות ממש.)ח"ד פמ"ב תשובה ז( לציון אורוכ"פ בשו"ת  גמור לבני ביתו.היכר 

כתב שדבר ברור הוא שאם חלונו למעלה מכ' אמה שמניחו על פתח ביתו. גם מדברי  פר"חה אך

. )אלא שלא התייחסו לטענה של הבתים שממול ביתו(מוכח שבכה"ג ידליק מפתח ביתו  )אות מח( כה"ח

 לז( )טובך יביעו ח"ב הל' שכנים תשובה גרי"ש אלישיב, ה)אורחות רבנו ח"ג עמ' י( "ז אוירבךגרשדעת ה

יק ועוד שאין דינם של הבתים שממול ביתו כרשות הרבים, אלא כרשות של הרבה יחידים, ולכן ידל

ר מאמ")גר"מ אליהו ה . וכ"ד)ולדעת הגריש"א לכאורה ידליק בפתח הבניין כפי שהבאנו לעיל(בפתח ביתו 

שידליק בטפח הסמוך לפתח ביתו ולא בחלון. והוסיף שאם יש פרסום הנס גם  פנ"ח אות מ(

 יוסף יעקבהרב , ו)ז, מב( עבדי ישכילבשו"ת וכ"פ  בהדלקה שבחלון, ידליק גם שם בלא ברכה.

 .)סימן ג אות ז( המועדים תורתוב )בעיתה אחישנה עמ' קיא(

 סעיף ז':

 חמצוה להניחה בטפח הסמוך לפת 

 )כב.(שנינו בשבת 

אמר רבה: נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכא מנח ליה? רב אחא בריה "

תהא נר חנוכה שמאל, כדי שמ -דרבא אמר: מימין, רב שמואל מדפתי אמר: משמאל. והילכתא 

 "משמאל ומזוזה מימין

ך לפתח, שאם ירחיקנו חצר או ברשות הרבים בטפח הסמוב -מצוה להניחה " (מצוה)ד"ה  רש"יופ

שטעם ההדלקה בפתח היא  ב"חוהוסיף ה. "ינו ניכר שבעל הבית הניחו שםא -להלן מן הפתח 

נס משום פרסום הנס, וכל פינות שאדם פונה אינן אלא לימין, לכן צריך להדליק שם כדי שיזכר ב

 מיד כשרואה הנרות דולקות.

 בהגהות מרדכיוכ"כ  זה בפתח מניחה מימין.שאם אין שם מזו הל' חנוכה סי' תתמג() ראבי"הדעת ה

 שכל הטעם הוא כדי שיהא מסובב במצוות, )פ"ד אות ח( הגה"מוביאר  .יקיר רבינובשם  )סי' רסו(

 שכל מידי דמצוה ימין עדיף.  הא לאו הכי עדיף טפי להדליק בימין,

חנוכה  מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהא מזוזה מימין ונר: שו"עכתב ה

מדליקין  : ומיהו בזמן הזה, שכולנוכתב רמ"אוה .משמאל; ואם אין מזוזה בפתח, מניחו מימין

כלל, אין לחוש כל כך אם אין מדליקין בטפח הסמוך לפתח; ומ"מ  "רהבפנים ואין היכר לבני ר

המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם, ואין לשנות אא"כ רבים בני הבית שעדיף יותר 

הדליק כל אחד במקום מיוחד מלערב הנרות ביחד ואין היכר כמה נרות מדליקין; ומ"מ יזהרו שלא ל

להדליק במקום שמדליקין הנרות כל השנה, כי אז לא יהיה היכר כלל; ואף כי אין היכר רק לבני 

 הבית, מ"מ היכר קצת מיהא בעי. 

                                                        
הו על פתח חדר המדרגות הפתוח לרה"ר בלי והוסיף שטוב ונכון שישתתפו כל דיירי הבנין בנר נוסף וידליקו 3

 ברכה אחר שהדליקו כל אחד לעצמו בביתו בברכה.
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תי מצוות, ולכן אם יש שפרסום הנס עדיף מהטעם שיכנס בין ש )סק"ח*( מגן אברהםכתב ה

 תו.אפשרות להניח בחלון ביתו שיראו אותו בני רה"ר, יש להעדיף הדלקה זו מאשר שיניח בפתח בי

 .)ס"ק לח( מ"בהו )אות סד( כה"חוכ"כ 

שהנחה בטפח הסמוך לרה"ר אינה מעכבת, ולכן אפילו  )מעדני שלמה עמ' קו( גרש"ז אוירבךדעת ה

, בקיר הסמוך לרה"ר יצא ידי חובה. אף אינו סמוך כלל לפתחתלה את החנוכיה על מסמר או מדף 

ובתנאי שניכר שההדלקה משתייכת לבית, ולכתחילה יניח ממש בטפח הסמוך, שיש בכך פרסום 

 שמי שהדליק רחוק מהפתח )פניני חנוכה פ"ד עמ' פט( גרי"ש אלישיב, דעת המנגדהנס גדול יותר. 

 ר ולהדליק שנית. וזטפח חשיב כהדליק באמצע רה"ר וצריך לח

 המניח הנרות בדלת עצמה 

". מהר"י ואם בדלת עצמו מניחה, יניחנה מחציו של כניסה לצד שמאל" )סימן רפ( סמ"קכתב ה

 שביאר שיש ב"חוע"ע באבוהב פירש שכוונתו שיש להניח את הנרות בחצי הפנימי יותר של הפתח. 

, ת והשני שיהיה לצד פנים של הדלתבדברי הסמ"ק שני עניינים, האחד שיניח בצד שמאל את הנרו

 ותלוי במחלוקת האם מדליקים לצד פנים הבית או לצד החיצוני.

 ואם הניחו בדלת עצמו, יניחנו מחציו של כניסה לצד שמאל.  :שו"עכתב ה

משמע שיכול להניח את הנרות בכל החצי הפנימי ואפילו בתחילתו,  )סק"ח( מגן אברהםמדברי ה

סובר שראוי להחמיר ולהניח את הנרות בצד שמאל  )סק"ו( זט"ה אך היינו כמעט בחצי הפתח.

 בקצה האחרון הסמוך לכותל.

 הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת 

י ונהגו כל המקומות להדליק נר חנוכה בבית הכנסת להוציא מי שאינו בק" )סימן מד( כלבוכתב ה

ן ויש מקומות שאין חוששי .ושאינו זריז בזאת גם כי הוא הדור המצוה ופרסום הנס וזכר למקדש

סמוך לפתח אלא לפני ההיכל, והמנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת בין תפלת המנחה לתפלת 

ערבית, ובערב שבת מדליקין קודם תפלת המנחה ועד שלא יתפללו הקהל ובמוצאי שבת מדליקין 

 ".כמו שכתבנו אחר סדר קדושה וקדיש קודם שיבדילו על הכוס והראב"ד ז"ל חולק על זה המנהג

המנהג הזה להדליק בבהכ"נ מנהג הביא טעם נוסף להדלקה בבית הכנסת " )סי' קיא( ריב"שה

היא שותיקין הוא משום פרסומי ניסא כיון שאין אנחנו יכולין לקיים המצוה כתקנה כל אחד בביתו 

, ". והיינו, שעיקר מצות הדלקת נרות חנוכה הוא פרסום הנסלהניחה על פתח ביתו מבחוץ

א וכשמניחים הנר על השולחן אין בו פרסום הנס, והמקום היחידי שכיום אפשר לפרסם את הנס הו

 וזה שנהגו להדליקם בבית הכנסת עיקר הענין משוםכתב " )כג: ד"ה ואף( מאיריגם ה בית הכנסת.

 ".י ניסא ולא לכונה אחרת והדבר נאהפרסומ

פני מ. ב. להוציא את מי שאינו בקי. א מצאנו כמה טעמים להדלקת הנר בבית הכנסת: :לסיכום

 . פרסום הנר היחיד כיום, כיון שמדליקים בתוך הבית. דזכר למקדש. . גהאורחים. 

שלא ידע שורש וענף למנהג להדליק נרות בבית הכנסת, ואם היו  )דף קיד( עיטור, כתב בעל המנגד

 .)סימן לה( ספר התניא"כ באורחים ישנים בבית הכנסת הם היו חייבים בהדלקה כדין אכסנאי. וכ
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"ד )ת"ה סי' ק )או בדרום המנורה, ומסדרן ממזרח למערב(מניחו בכותל דרום  ית הכנסתובב: "עשוכתב ה

רות : ואין אדם יוצא בנרמ"אוהוסיף המשום פרסומי ניסא.  )בבית הכנסת(, ומדליקין ומברכין ב"י(

 . ()ריב"ש סימן קי"אשל בהכ"נ, וצריך לחזור ולהדליק בביתו 

שהטעם שמברכים על הדלקה זו היא כדין הלל שמברכים עליו אע"פ שאינו אלא  ריב"שעוד כתב ה

צות ומ"מ באותה הדלקה של בהכ"נ אין אדם יוצא בה וצריך לחזור ולהדליק כל א' בביתו דממנהג, 

ק סהקשה, הרי לגבי ברכה על ההלל בראש חודש פ )סימן פח( צבי חכםה אולם חנוכה נר איש וביתו.

מרן שאין מברכים, ומדוע פסק כאן שמברכים על הדלקת הנר בבית הכנסת, הרי שניהם מנהג. 

)שו"ת מנחת שלמה ח"ב  גרש"ז אוירבךוכתב שיתכן ומסתמך ע"ד הכלבו שהוא משום פרסום הנס. ה

 ביאר שלא נחלקו הפוסקים האם מברכים על מנהג, אלא במצוה שכל עיקרה הוא רק סימן נג אות ב(

נהג, אך במצות הדלקת נרות חנוכה יש חיוב על כל אחד ואחד, אלא שהרחיבו את המצוה מכח המ

 הביא חילוק זה. כנסת הגדולה וכבר המברכים. שלהדליק גם בבית הכנסת, ועל כך אין חולק 

 )אות סה( כה"חמדליקים נרות חנוכה כדין בית הכנסת.  שגם בבית המדרשכתב  )ס"ק לט( מ"בה

 מתפללים בו.ש שית מדרהוא דווקא בבשכתב 

ונה בביתו ואח"כ מדליק בבית שאם הדליק בלילה הראש )ח"א או"ח סימן צו( אמת רעזכתב בשו"ת 

, והחיינו בביתשור לברך ברכת זהחיינו ג"כ. ואם הדליק קודם בבית הכנסת, לא יחשהכנסת, יברך 

 וכ"כ תו ובניו.שת א. אא"כ מדליק להוציא גם אאלא יברך רק את ברכת להדליק נר ושעשה ניסים

 שאם אשתו המ"ב. והוסיף (. וכ"כ ביחו"ד ח"ב סימן עז)עמ' נגחזו"ע ו )ס"ק מה( מ"ב, )ס"ק עד( כה"ח

ברך ולדעת הגרע"י אם מדליק לבדו בבית, מובניו יודעים לברך בעצמם, טוב יותר שיברכו בעצמם. 

 רק את ברכת להדליק נר של חנוכה.

שאם חל ליל ראשון של חנוכה בערב שבת וכבר כל הקהל  ות עה()אכה"ח ו )וישב יא( בא"חכתבו ה

כ"פ ו הדליקו נרות בביתם, לא יברכו את ברכת שהחיינו בבית הכנסת, שכבר כולם יצאו י"ח בביתם.

 )יג, סט( אליעזר ציץ, בשו"ת מנגד. )עמוד נו( עובדיה חזוןו )ב, שמא( והנהגות תשובותבשו"ת 

ת החידוש של פרסום הנס שמברכים את שמו יתברך במקהלות, סובר דמכיון שבבית הכנסת יש א

ד, ) תורה קנין, )א, רא( שכיר משנהתמיד אפשר לברך גם שהחיינו אע"פ שברך בביתו. וכ"פ בשו"ת 

 ועוד. פג(

כתב שמדליקים נרות בבית הכנסת גם בשחרית,  )סימן נג( שלמה בנייןבשו"ת : הדלקה בשחרית

 )הל' חנוכה אותנרות בבית המקדש. וכתב בספר מנהגי ארץ ישראל וטעם הדבר שהוא כעין הדלקת 

 שכן המנהג פשט בירושלים ובמצרים להדליק נרות בשחרית בלא ברכה.  יא(

דמכיון שטעם הדלקת הנרות  )סימן קכא( להועיל מלמד: כתב בשו"ת כיבוי הנרות לאחר התפילה

הנרות לאחר עזיבת הקהל את בית בבית הכנסת היא משום פרסום הנס, מותר מדינא לכבות את 

ועוד.  ח, קנו() הלוי שבט, )ב, כט( זבחי צדקהכנסת אם עבר חצי שעה מצאת הכוכבים. וכ"כ בשו"ת 

פסק  )עמ' מו( עובדיה חזוןבגם  ואם יש חשש שריפה, יכבו את הנרות גם קודם חצי שעה מצאה"כ.

שא"צ לתת בנרות של בית הכנסת  שיכול לכבות את החנוכיה לאחר שהציבור הולך לביתו, והוסיף

שמן בשיעור שידלק חצי שעה אלא די שיהיה בו שמן שידלקו הנרות עד סוף זמן תפילת ערבית. 



 נר חנוכה ומקום הנחתו סדר הדלקת -סימן תרע"א  ________________________________ 26

כתב שנכון להחמיר לתת שמן כשיעור שיהיו דולקים חצי שעה  )סימן ז אות יא( תורת המועדיםוב

הנרות אלא כעבור חצי אף בהדלקה של בית הכנסת, וכן נכון להחמיר היכא דאפשר שלא לכבות 

 שעה.

נשאל האם מותר להדליק את הנרות בבית  )ח"ג סימן מא( צדק זבחיבשו"ת  הדלקה ע"י קטן:

 הכנסת ע"י קטן בן י"ב שנה, והשיב שדבר פשוט הוא שמותר, שהרי גם בבית יכול להדליק וכ"ש

כתב שטוב שלא  )עמ' מט(חזון עובדיה ב אךבבית הכנסת שאינו חובה אלא לפרסומי ניסא בלבד. 

ת גם דע. )ו, סה( יצחק מנחתיתנו לקטן להדליק, משום פרסומי מילתא בכבוד הראוי. וכ"פ בשו"ת 

כתבו  גרי"ש אלישיבובשם השקטן לא ידליק בבית הכנסת.  )מקראי קודש פ"י הע' כא( גר"מ אליהוה

 בברכה.שאם קטן הדליק בבית הכנסת, יכבו את הנרות וידליקו שוב  ישיב משה עמ' פו()

 הדלקה בבית כנסת שאינו בתוך מבנה 

י מנייני החצרות ובמניינעלתה השאלה האם אפשר להדליק נר חנוכה ב )זמן הקורונה(הנה בזמנינו 

ן מתפללים בהם כבר כמה וכמה חודשים ובחלקם נתנו כסאות ומחיצות, ואינו כסתם מנייהרחוב, ש

 המתקיים באופן עראי ברחוב. 

נו את הדיון האם חובת הדלקת הנר היא על הגברא או על הבית. הגר"מ הבא )סימן תרעז(לקמן 

הוא בחיוב  (דבעינן בית)"ונראה שכל זה כתב  )ח"ב ליקוטי הערות( וזמנים מועדיםשטרנבוך בספר 

הדלקה של כל אחד ואחד בביתו, אבל כשמדליקים בברכה בבית הכנסת, יסודה לפרסם הנס 

ו ובזה אפילו אם אין בית ג"כ מדליקין בברכה. וזה דלא כמבמקום כינוס רבים שבאים להתפלל, 

ששמעתי בשם חכם אחד שפירסם כנגד המנהג להדליק בברכה אצל הכותל המערבי, דכיון שאין 

שם בית זהו ברכה לבטלה. ולענ"ד מאחר שמתפללים שם היום בקביעות, ומנהג הדלקת נר חנוכה 

 דליקים שם בברכה לפירסומי ניסא, ואין לחושבבית הכנסת הוא במקום תפילה וכינוס, על כן מ

ם שמדליקים באירועים ומסיבות משום פרסו )חזו"ע חנוכה עמ' מז( יוסף גר"עלפי דברי הגם  כלל".

הנס, וטוב שיתפללו שם ערבית. נראה דכ"ש כאן שהוא עצם בית הכנסת, וודאי שיש בזה פרסום 

גם בשו"ת את הטעם של פרסום הנס.  הנס גדול. ונראה שכך מפורש בדברי השו"ע שהביא רק

כתב שמנהג הדלקת נרות חנוכה בבית כנסת הוא  )ח"ד או"ח סימן קסג אות סג( רבבות אפרים

רות במקום כינוס ותפילה, ולכן בכותל המערבי שהוא מקום כינוס ובית תפילה ודאי שיש להדליק נ

מות ציבוריים אפשר להדליק , ושם פסק שגם במקו)ח"ו סימן עה( נדברו אזחנוכה. וכ"פ בשו"ת 

שהדלקה בכותל  )תרעא, ג( ילקוט יוסףגם ראיתי ב בברכה אע"פ שאין להם קדושת בית הכנסת.

 המערבי שאני שהיא מדין הדלקה בבית הכנסת לפרסומי ניסא, ואפשר שבדין זה לכו"ע א"צ בית.

משמע קצת שאין וגם מהראשונים הסוברים שמדליקים בבית הכנסת להוציא את מי שאינו בקי, ו

שאם יש עשרה המתפללים בחצר, מדליקים  יצחק יוסףכ"כ קפידא בבית דוקא. וכן שמעתי מהרב 

 בברכה נרות חנוכה.

שגם בהדלקת נר חנוכה בבית כנסת יש את  כתב . שבת סימן כה(גרש"ז ברוידא)ל דרך שםבספר  אך 

ו בית, כגון בשדה, או ברחבת דיני ההדלקה של "בית", ולפיכך קבע כי "במנין קבוע במקום שאינ

הכותל המערבי, אינו נחשב כבית כנסת לענין חיוב הדלקה מצד המנהג, והוי ברכה לבטלה, דאינו 
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גם  המנהג עדיין צורת המצוה קיימת". כלל מצורת המצוה וגדרה, משא"כ בית כנסת, שגם לפי

הכותל, שצריך שיהא  פסק שאין לברך על ההדלקה ברחבת )אשרי האיש עמ' רסב( גרי"ש אלישיבה

וראיתי גם שיש הסוברים דבעינן בית דוקא דומיא דבית המקדש, שהוא אחד מהטעמים בית. 

 להדלקת נר חנוכה בבית הכנסת.

 מן הדלקת הנרות בבית הכנסתז 

ונוהגין להדליק בבהכ"נ בין מנחה למעריב; ויש נוהגין להדליק בערב שבת קודם : רמ"אכתב ה

ואם רוצים למהר להתפלל לאחר שבירך הש"צ והדליק אחד מהן, יוכל  ;)כל בו ואבודרהם(מנחה 

 .)מהרי"ל(השמש להדליק הנשארים, והש"צ יתפלל 

ביאר שטעם הדלקת הנרות בבית הכנסת לפני ערבית הוא משום שבשעה זו כולם  )ס"ק מו( מ"בה

ת, שכל אחד מקובצים, וכן משום שלאחר ערבית אין נכון לעכב את המתפללים לצורך הדלקת הנרו

כיון  )ד, סה( הלוי שבטצריך למהר לביתו ללכת להדליק נרות חנוכה. טעם נוסף הביא בשו"ת 

שההדלקה בבית הכנסת היא דמיון להדלקה בבית המקדש, והדלקת המנורה היתה לאחר תמיד 

 .)שכנגדה נתקנה תפילת ערבית(של בין הערבים לפני הקטרת האימורים 

היום,  שיבואו מנין לבית הכנסת יתקדשם הוא סמוך לחשיכה, וטרם אש )סק"י(מגן אברהם כתב ה

ר אין שמדליקים כאשבאים אח"כ לבית הכנסת, כפי שפרסום הנס כ שהרי ישיברך וידליק מיד, 

 (ש)ד"ה ויבאור הלכה וביאר ב .)ס"ק מז( מ"בוכן הסכים ה באים לאחר מכן.שברחוב, מכיון  שאי

ים, אלא עצם ההדלקה היא מפרסמת את הנס, שות האנפרסום הנס בחנוכה אינו תלוי בכמש

עת שיג מניין בשלאחר מכן יראו את הנרות. והוסיף אם בנקל לו להשופרסום הנס מתקיים ע"י 

ר מויעב"ץ בה אך. )סימן ז אות ז( המועדים תורתוב )עמוד נב( חזון עובדיההברכה מה טוב. וכ"פ ב

ואינו ים, אין להדליק בברכה. שהכנסת עשרה אנ אם אין בביתשסובר  )ד"ה וכתב במג"א(וקציעה 

ים ברה"ר, כיון דסו"ס הוא מדליק לעצמו, אך בבית הכנסת כל ענין שאין אנשדומה למדליק כ

לפרסם הנס ברבים, לקדש שמו יתברך בקהל רב, ודאי צריך קהל ממש ואין עדה ההדלקה הוא 

בלי  , מפני הנכנסין, וידליקלקהאמנם אם השעה דחוקה כנ"ל, אין לבטל ההד .פחותה מעשרה

"ח )מאמ"ר פנ אליהו גר"מוכ"ד המשום דקי"ל סב"ל אפילו כנגד הרוב.  )אות עח( כה"חוכ"כ  ברכה.

  .אות קכז(

ן ולעני שגם נשים וקטנים יכולים להצטרף לעשרה לעניין זה. )ב, סב( פעלים רבומ"מ כתב בשו"ת 

 סובר שכל המניין צריך קראי קודש פ"י הע' כא()הובא במגר"מ אליהו ה אך .)שם( חזו"עזה הסכים ב

 להיות של גברים, ואף לא די בכך שרוב המניין יהיה גברים.

שאם יש עשרה בבית הכנסת אך שלושה או ארבעה מהם כבר התפללו ושמעו את הגרע"י והוסיף 

פסק שכשאין עשרה  )סימן ז אות ח( תורת המועדיםוב ברכות הדלקת הנרות, מצטרפים לעשרה.

 בבית הכנסת אלא בצירוף קטן שלא הגיע למצוות, טוב שיתנו לקטן שידליק הנרות בברכה.
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 מקום הנחת הנרות בבית הכנסת 

 )צח:(שנינו במנחות 

בר' שמעון אומר: צפון ודרום. מ"ט  רבי אלעזר; רביתנו רבנן: מזרח ומערב היו מונחין, דברי "

ור' אלעזר בר' שמעון .. נמי מזרח ומערב.ח ומערב, אף הני דרבי? גמר ממנורה, מה מנורה מזר

 "ון ודרום, אף הני נמי צפון ודרוםמאי טעמא? גמר מארון, מה ארון צפ

כתב שיש מקומות שמסדרים אותם בין מזרח למערב ובמקומות  )סי' קד( הדשן תרומתשו"ת ב

. מנורה. ומחלוקת זו תלויה במחלוקת לגבי סידור נרות האחרים מסדרים אותם בין צפון לדרום

ו וסמ"ג כתב )בית הבחירה פ"ג הי"ב(הרמב"ם  פירש שהיו מונחים מזרח ומערב, אך )במדבר ח, ב(רש"י 

 אמנם אם הייתי במקום שאין מנהג ,נהרא נהרא ופשטיהוכתב תה"ד  .דמצפון לדרום היו מונחים

בכותל  המנהג הפשוט לקבעם ב"י. וכתב ההייתי מנהיג כמו שראיתי ברוב מקומות וכרבי מחבירו

 שכן מנהגם. )אות ז( דרכי משה. וכתב הם ונמצאו מסודרים בין מזרח למערבדרו

 )סימן פה( מהרש"ל אך. )סק"ט( מגן אברהםוכ"פ ה .מניחו בכותל דרום ית הכנסתובב: "עשוכתב ה

 סובר שיניח ממזרח למערב ואין להשגיח במנהג.

 הדלקת נרות באירועים שונים 

 גרש"זכתב שאין לברך על הדלקה באירועים אלו, וכ"ד ה סה אות ג()ח"ו סימן  יצחק מנחתבשו"ת 

גם  .)ישא יוסף ח"א סימן קלח אות ד( אלישיב גרי"שוה דבר הלכה ד( ז)הליכות שלמה חנוכה פי" אוירבך

ת , ומנ"ל להוסיף מקומושכתב שלא לברך על הדלקה זו, והוא זכר למקד )ד, סה( הלוי שבטבשו"ת 

ל כך. שדי לנו במה שנהגו, ואין להוסיף ע )ו, עה( נדברו אז?! וכ"פ בשו"ת שאין להם דמיון למקדש

שליט"א  גר"ד ליאורוכ"ד ה .)טו, ל( אליעזר ציץו )ח"ו סימן סה אות ג( יצחק מנחתוכ"פ בשו"ת 

 .)מקראי קודש פ"י הע' כד(

 כיון שפעמיםפסק לברך במסיבות אלו, מ וזנטל. הל' חנוכה עמ' רס()לגר"י ר יעקב משנתבספר  אולם

לה הע (. וכ"כ בחזו"ע עמ' מז)ח"ז סימן נח אות ו אומר יביערבות פרסום הנס שם גדול מאוד. ובשו"ת 

 שהנוהגים לברך על הדלקת נרות חנוכה במסיבות אלו יש להם על מה שיסמוכו, ומה טוב להתפלל

ברכו על הדלקה כתב שלא י )סימן ז אות טז(תורת המועדים וב ערבית בציבור מיד לאחר ההדלקה.

)מקראי קודש פ"י  גר"מ אליהווכ"ד ה זו, ואם מתפללים שם ערבית רשאים גם לברך על ההדלקה.

רתו שאם מדליקים לחיילים, יכול לברך אף אם לא התפללו ערבית, וסב )שם הע' כד(והוסיף  .הע' כג(

ל בתר טעמא, )אע"פ דזישי"א שחיילים פטורים מתפילה ולכן כאן התפילה לא מעכבת את הברכה 

שכשמתפללים שייך לומר דלא גרע מבית הכנסת, אך אם פטורים מהתפילה המקום עדיין לא חשיב כבית הכנסת 

 .שיוכלו לברך(
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 סעיף ח':

 חצר שיש לה שני פתחים 

 )כג.(שנינו בשבת 

 משתי אלא אמרן לא רבא ואמר"אמר רב הונא: חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות. 

 חשדא אילימא ?דמאן חשדא ,חשדא משום אילימא ?ט"מ .צריך לא אחת חמרו אבל רוחות

 .ליבעי לא נמי רוחות משני' אפי מתא דבני חשדא אי ,ליבעי נמי אחת ברוח אפילו ,דעלמא

 דבהאי היכי כי ואמרי ,בהאי חלפי ולא בהאי דמחלפי וזימנין ,מתא דבני חשדא משום לעולם

 ?..."לחשד דחיישינן תימרא ומנא .ליקאד לא נמי פיתחא בהך אדליק לא פיתחא

 לכל רנ נרות שתי הצריכ ,לחצר פתוחים פתחים' ב לבית שיש - פתחים' ב לה שיש חצר: רש"יופ

 אדם בני שני של הוא והרי חלוק שהבית סבור יהא שהרואה ,חשדא משום טעמא רשכדמפ ,פתח

 .נר מצות מקיים אינו האחד ויאמרו

ני הפתחים הם משני רוחות יש להדליק מפני החשד בשני סובר שרק כאשר ש )שם( מאיריה

הפתחים, אך אם שני הפתחים בצד אחד א"צ להדליק בשניהם. ואע"פ שיתכן ובני עיר אחרת 

שאינם יודעים ששני הפתחים של אדם אחד יחשדוהו, אין חוששים לכך מכיון שחשדם הוא רק 

 מפני חוסר ידיעתם. 

 ם בבית, א"צ להדליק גם כאשר יש שני פתחים משתי רוחות.שמדליקי שבזמנינו מאיריעוד כתב ה

סובר שאין להקל, מכיון  טורה אךועוד.  )סימן רסו( מרדכי, סמ"ק, )סימן רכח( תרומההוכ"כ 

ביאר שבימי הטור  )אות ט( דרכ"משמדליקים בפתח הבית העוברים רואים שלא הדליק ויש חשד. ה

אבל כאשר מדליקים בתוך הבית ודאי  ש משום חשד.המנהג היה להדליק בפתח הבית ולכן כתב שי

 שאין חשד כלל אפילו אם יש הרבה פתחים לבית.

 בשעה הכנסת בית לפתח בסמוך לחלוף מביאה שאסור )ח:(שהרי הגמ' בברכות , ב"יהקשה ה

 זה איסור כי בגמרא ומבואר", הכנסת בית מפתח עצמו כמבריח שנראה" בגלל, מתפללים שהציבור

 והקשה. השני בפתח להיכנס יכול כי, חשד אין ואז, הכנסת לבית אחר פתח יש שרכא נאמר לא

 לא, פתחא בחד אדליק דלא דחזו גב על דאף" נאמר לא חנוכה נר בהדלקת גם מדוע יוסף הבית

 דאי דכיון, שאני תפלה דלענין". א: יוסף הבית ותירץ ".אדליק פתחא באידך דאמרי למחשדיה אתו

 אתו לא אחריתא פתחא דאיכא היכא כל, מעליו שמים מלכות עול רקפו ליה הוה מצלי לא

 פתחא איכא אי, ממון הפסד בה דיש כיון חנוכה נר הדלקת. ב. חנוכה לענין כן שאין מה. למחשדיה

 בה דלית בתפילה אבל. אדליק לא נמי בהאי אדליק לא דבהאי היכי כי למחשדיה אתו אחריתא

שבתפילה שלא עבר תירץ  ב"חה. ג. "למחשדיה אתו לא אחריתא פתחא איכא כי, ממון הפסד

זמנה אין חשד, אבל נר חנוכה שיש זמן מסויים להדלקה, כאשר רואים שאין בפתחו נר מיד 

. עוד תירץ, שבביהכנ"ס אם יכנס בפתח אחר הדבר לא יוודע ולכן מתחילה אין חשד, דיחשדוהו. 

. ה נודע משמע שלא הדליק ולכן יש חשד. אך אם ידליק בפתח אחר יוודע לעוברים ושבים, ומדלא

תירץ, שאם אין הדרך להיכנס בפתח השני ודאי שגם בכה"ג יהיה חשד, אלא ע"כ  )סק"ט( ט"זה

)ס"ק  מגן אברהם. הושהדרך להיכנס גם בפתח השני כגון שמקומו קרוב יותר לשם, ולכן אין חשד. 
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ם מקרים שאינו חייב להתפלל בבית ביאר דהתם אין החשד שלא יכנס לבית הכנסת, שהרי ישנ יב(

ומבזה את בית  ך לבית הכנסת נראה כפורק עול, אלא הטעם הוא משום שכשהולך סמוהכנסת

 הכנסת שעובר לידה ואינו נכנס, שהיה לו להתרחק ולהתבייש במה שאינו יכול להיכנס.

 שתי ואם. החשד מפני בשתיהן להדליק צריך, רוחות משני פתחים שני לו שיש חצר: שו"עכתב ה

 הזה בזמן, מיהו: רמ"א. והוסיף המהם באחד לו די, (בו אחד. כל בבית והם) אחד ברוח הפתחים

 םפתחי הרבה לבית או לחצר יש אפלו, כלל רשות־הרבים לבני הכר ואין ממש בפנים מדליקין שכלם

 .פשוט המנהג וכן, לי נראה כן, בפנים אחת פעם אלא מדליקין אין רוחות להרבה

שאם שני הפתחים הם בשני בתים, או שבית אחד חלוק מתוכו,  כלבוכתב בשם ה )אות ט( הדרכ"מ

אע"פ שהם של אדם אחד צריך להדליק בשתיהם משום חשד, שיחשדו ששני בני אדם גרים שם. 

 למד שכאשר שניהם שייכים לאדם אחד יש להקל. )ס"ק יג( אברהם מגן. ה)ס"ק נג( מ"בוכ"כ ה

שיודעים תמה, הרי מבואר להדיא בגמ' שהחשד הוא משום בני העיר  )אות כח(ערוך השולחן ה

י רוחות יאמרו שגם ברוח האחרת לא הדליק, וא"כ מה לי בבית שהם של אדם אחד, אלא שבשת

  אחד מה לי בשני בתים כיון שיודעים שהם של אדם אחד?!

וץ נינו שיש המדליקים בחסובר שגם בזמ הליכות שלמה חנוכה פי"ג דבר הלכה אות יא() גרש"ז אוירבךה

 ליץגר"נ קרויש המדליקים בפנים, אין חיוב להדליק מפני החשד גם לנוהגים להדליק בחוץ. וכ"ד ה

"ג )אשרי האיש חגרי"ש אלישיב ה אך. ועוד )עמ' מא( עובדיה חזון, וכ"פ ב)חוט שני חנוכה עמ' שטו(

 , משא"כ בחלון.סובר שבפתח יש חיוב הדלקה משום חשד גם בזמנינו פל"ה אות ו(

מי שיש לו חצר של שני  )או"ח סימן כג. הובא בשע"ת יד(מכתם לדוד בשם ה )אות יא(כתב הברכ"י 

פתחים שמברך באחת, ויום אחד שהיה טרוד צוה שידליקו, והדליקו בפתח אחד, כשיבוא להדליק 

ו בהחשד, אין ונראה לבאר בדבריו, שנר שמדליקים אותו רק מפני  בשני יכול לברך על הדלקה זו.

יק תורת נר חנוכה כלל ולכן לא חשיב כמי שקיים את המצוה ושפיר יכול לברך על הנר השני שמדל

 .)ונ"מ אם הרואה יכול לברך על נר זה, והאם מותר להשתמש לאורה(

ו"ד )י אגרות משהואם אין בני הבית שוהים בלילה בבית והדבר ניכר לעוברים ושבים, כתב בשו"ת 

 אך. )הליכות שלמה יג, י( גרש"ז אוירבךשאינו חייב להדליק מפני החשד. וכ"ד ה אות ה(ח"ג סימן יד 

שמי שנוסע לשבת, צריך לבקש  חזו"אכתב בשם ה )ספר נר חנוכה בתחילתו אות יד(הגר"ח קנייבסקי 

ים, מאחר שידליק עבורו בביתו מפני החשד. אך אם ניכר הדבר שאינו בבית, כגון שסוגר את התריס

 שא"צ להדליק מפני החשד. )שם פ"ד הע' לב(חזו"א דעת ה

 יבומש שואלמה דין אדם שהדליק נרות חנוכה כדין, אך הנרות כבו תוך זמן חיוב ההדלקה? בשו"ת 

כתב שא"צ לחזור ולהדליק, שהרואה שהנרות כבו יחשוב שעדיין לא הדליק  )מהדו"ת סימן עא(

משא"כ דין שני פתחים שבכל ימות החנוכה  בעה"ב את הנרות, וגם יראה שבשאר הלילות מדליק,

 אינו מדליק נרות באחד מהפתחים. 
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 ברכה על הדלקה מפני החשד 

דמכיון שמדליק רק משום החשד, מסתבר שלא מברך אלא על הדלקה  )י. ד"ה א"ר הונא(ר"ן כתב ה

נשאל  )א, תקכה(בתשובה  רשב"אה אך. )כג. ד"ה חצר( מאיריאחת שמדליק בפתח אחד. וכ"כ ה

, ודעתו "כל )החייבים בהפרשתה רק משום מראית עין(האם מברכים על הפרשת חלה של עיסת ארנונא 

של  הומצשהצריכו חכמים להפריש או לשחוט מאיזה טעם שאמרו, מצוה של דבריהם היא. ועל 

ה למד מדבריו שחולק על דברי הר"ן כאן, ולדעתו ה" )סימן יג סק"ה(פרי חדש דבריהם מברכים". ה

 אר הברכות מברך מכיון שהיא מצוה של חכמים.בכל ש

 .(ן"ר) ברכה בלא מדליק ובשני מהם באחד רק מברך אינו, פתחים בשני מדליק ואם :רמ"אכתב ה
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 זמן הדלקת נר חנוכה -סימן תרע"ב 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 לכתחילה זמן הדלקת הנרות 

 )כא:(שנינו בשבת 

' ר אמר חנה בר בר רבה אמר כמה ועד ...השוק מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע מצותה"

 "דתרמודאי ריגלא דכליא עד יוחנן

שתרמודאי הם עצים ידועים אצלם, ובני אדם המביאים  )פ"ב סימן ג( רא"שוה )ט.( רי"ףכתבו ה

 אותם נקראים תרמודאי, ומתעכבין עד אחר שקיעה כמו חצי שעה עד שמגיעים לבתיהם.

ביאר שאינו תחילת  ב"י? הכוונת דבריומה יא מ'סוף השקיעה'. שזמן הדלקת הנרות ה טורכתב ה

שהביאו את שיטת  )שבת לה. ד"ה תרי(השקיעה שבזמן זה עדיין היום גדול, אלא כדברי התוספות 

פי' מסוף שקיעת החמה דהיינו  ,משתשקע החמה מצותה" )שבת תנה( מרדכיר"ת. וכן מפורש ב

כל תענית שלא שקעה עליו ' יב.(תענית )ן הא דאמרינן וכ .דשרגא בטיהרא לא מהני ,צאת הכוכבים

 מאיריוהרשב"א ה )ט. ד"ה מצותה( ר"ןה אולם ."היינו נמי צאת הכוכבים 'חמה לאו שמיה תענית

סוברים שכוונת הגמ' שזמן הדלקת הנרות הוא משקיעת החמה היינו שקיעה ממש ולא צאת 

 .4הכוכבים

 מאחרים לא. שקיעתה סוף עם אלא, החמה שתשקע קודם חנוכה נר מדליקין אין: שו"עכתב ה

 . מקדימים ולא

פרי וביאר ה ש'סוף שקיעתה' היינו צאת הכוכבים.ביאר עפ"ד המפרשים  )סק"א( מגן אברהםה

שמיד בצאת הכוכבים ידליק, ואע"פ שלא נתנה תורה למלאכי השרת, מ"מ כמה שיכול  מגדים

 ()אות ב כה"ח, )וישב, ז( בא"ח, )קנד, יח( אדם יחי, )אות א(מאמר מרדכי ה וכ"כ להקדים יקדים.

וכ"פ  יעה.קדק לאחר הש 18-20, ולדעתו צאה"כ הוא )מאמ"ר פנ"ח אות נה(גר"מ אליהו וכ"כ ה ועוד.

 שזמנה מיד בצאת הכוכבים. )ב, מז( למשה תפילהבשו"ת 

כרבע  הביא שרבים מהראשונים סוברים שכוונת הגמ' על השקיעה ממש, שהיא )סק"א( מ"בה אך

מבואר שזמן  )מעשה רב אות רלה( גר"א. אמנם בדברי הפרי חדשוכ"פ הקודם צאת הכוכבים.  שעה

, ומשמע מדבריהם )קנד, כ( אדם חייהדלקת נר חנוכה הוא מהשקיעה קודם צאה"כ, וכ"כ ה

שהעיקר שידליק קודם צאה"כ ואין צריך דווקא בתחילת השקיעה. אולם למעשה מנהג תלמידי 

                                                        
מחלוקת ר"ת והגאונים נביא את כדי להבין את מחלוקת הראשונים לגבי הזמן המדויק של הדלקת נרות חנוכה,  4

סה מעינינו שיש שתי שקיעות, שקיעה ראשונה כשהשמש מתכ ר"תדעת  בעניין זמן שקיעה וצאת הכוכבים:
 וא ביןושוקעת, וזמן זה הוא יום גמור, ולאחר זמן הילוך של שלושה ורבע מיל מתחילה השקיעה השניה וזמן זה ה

 השמשות, ולאחר שלושת רבעי מיל הוא זמן צאת הכוכבים.
סוברים שיש רק שקיעה אחת, והיא כשהשמש מתכסה מעינינו ושוקעת, ומזמן זה מתחיל בין  גאוניםה אך

 , ולאחר זמן מהלך שלושת רבעי מיל הוא צאת הכוכבים. השמשות
 הרמב"ם כאן אזיל לשיטתו שהוא תחילת השקיעה, והטור ושו"ע סוברים כר"ת שהוא צאת הכוכבים.
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גרש"ז אוירבך , וכן מובא בשם ה)מועדים וזמנים ח"ב סימן קנד(ק בשקיעה ממש הגר"א להדלי

שמנהג ירושלים היה להקפיד מאוד להדליק בדיוק  )הליכות שלמה חנוכה פט"ז סט"ו, דבר הלכה אות לא(

אם איחר אפילו חצי הזמן איבד כתב " )או"ח סימן תצט אות יא( נזר אבניבתחילת השקיעה. ובשו"ת 

 ו".ואין לך מצוה עוברת גדולה מז חצי מצוה.

ביאר שאם נאמר שזמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים, אם מדליק רבע שעה  )ד"ה ולא( באור הלכהה

ם או חצי שעה קודם הזמן עדיין מינכר ההדלקה, שכבר אינו 'בעוד היום גדול'. והביא ראיה שג

יה"ש, ולכן יש לפרש בהדלקת נרות שבת כתב השו"ע שלא יקדים, ומוכרח שידליקו קודם ב

שהדלקה זמן מועט קודם לכן מותרת. עוד כתב שהטור הסובר שההדלקה היא בצאה"כ לא כתב 

שלא יקדים, והרמב"ם הסובר שההדלקה בשקיעה כתב שלא יקדים, ומכאן ראיה שרק כשמקדים 

 ממש קודם השקיעה אינו נכון, אך כשמקדים מעט ודאי אפשר. 

 הדלקה מפלג המנחה 

 סובר ש'מצותה משתשקע החמה' אין הכוונה שאינו רשאי להדליק קודם, אלא "ה מצותה()ט. ד ר"ןה

)הל'  בה"ג אך. )ד"ה הא( רשב"אשעיקר מצותה היא בזמן זה, ואם רצה להקדים מקדים. וכ"כ ה

שאין להדליק  )ד, ה( רמב"םסובר שדוקא נקט משתשקע החמה. וכך עולה מדברי ה חנוכה כה ע"ד(

שתשקע החמה, "אין מקדימים ואין מאחרים". וביאר המ"מ שלמד כן מהגמ' נרות חנוכה קודם 

נת 'ובלבד שלא יקדים ולא יאחר' ופירש דקאי על נר חנוכה, אך שאר הראשונים ביארו שכוו )כג:(

 הגמ' על הדלקת נר שבת.

 האשמי שהדליק מבעוד יום, אם הוא טרוד יצא, ובתנאי שי )הל' חנוכה אות טו( אורחות חייםכתב ה

 מפלג מנחה האחרון. אך צריך לתת שמן כדי שידלק עד לאחר חצי שעה מהשקיעה.

 שיתן ובלבד, 5ולמעלה המנחה מפלג להקדים יכול, טרוד הוא שאם שאומר מי ויש : ...שו"עכתב ה

 .השוק מן רגל שתכלה עד שמן בה

ן עולה פסק שרשאי לברך וכ )סק"ג( מ"בכשמדליק מפלג המנחה האם מברך על הדלקה זו? ה

הביא דעות הפוסקים והעלה שלא לברך. וכ"פ  )אות ג, י( כה"ח אולםמסתימת דברי הפוסקים. 

 (סימן ד אות ב) המועדים תורת. וכ"פ הגר"ד יוסף בספרו )מקראי קודש פ"ד הע' כא(גר"מ אליהו ה

 . גרע"יושכ"ד ה

 כבהיוסיף בה שמן ויהעיר שאם הדליק בפלג המנחה ונתן שמן רק כשיעור חצי שעה,  )סק"ד( מ"בה

 ות ד()א שער הציוןוהוסיף ב .)ס"ק יב( כה"חוכ"כ  דליק שוב, אך לא יברך על הדלקה זו.ויחזור לה

שאם הדליק קודם פלג המנחה צריך לכבות ולהדליק שוב, מכיון שההדלקה הראשונה לא היתה 

 כלל בזמן.

                                                        
שמחשבים שעה ורבע זמנית מעלות השחר עד  הדשן תרומתנחלקו הפוסקים כיצד מחשבים פלג המנחה: דעת  5

 מ"בו )סימן רסא ד"ה להקדים( הלכה באור, וכן הכריע הימן תנט סק"ג()סצאת הכוכבים. וכ"ד המגן אברהם 
 מן תנט()סי גר"אלדעת ה אך. )ויקהל, ד, ח( בא"חו )סימן רסא( ברכ"י. וכן נקט ה)סימן רסג ס"ק יט. וכאן סק"ג(

 מחשבים מהזריחה ועד השקיעה. 
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"ת ע"י שליח בזמנו, כתב בשואם לא יוכל להדליק הנרות בעצמו אלא רק בפלג המנחה, או שידליק 

ופשיטא בעיני דמי שיכול להדליק בזמנו ע"י שליח או בעצמו מפלג המנחה " ד, סו() הלוי שבט

 רי"שגוכ"ד ה ".שידליק בזמנו ע"י שליח שבזה יוצא דרך ודאי, ובזה יש ספק על יציאתו ידי חובתו

ף וכ"פ הגר"ד יוס .פי"ט עמ' שיז( )חוט שני חנוכה גר"נ קרליץוה )פניני חנוכה פ"ח עמ' קע( אלישיב

 .)סימן ד אות ב( המועדים תורתב

גרי"ש ואם בפניו שתי אפשרויות, להדליק מפלג המנחה או לאחר חצי שעה מצאה"כ, דעת ה

שידליק מפלג המנחה. אא"כ הוא מדליק בביתו ובזמן השקיעה  )פניני חנוכה פ"ח עמ' קע( אלישיב

 גר"מבתוך הבית, שאז עדיף שידליק כשיחזור לביתו. גם ה לא יהיה מי שיראה את הנרות שהדליק

 כה"חמ אך סובר שעדיף להדליק בפלג המנחה מאשר מאוחר בלילה. )מאמ"ר פנ"ח אות סג( אליהו

 וחר בלילה.משמע שעדיף שידליק כשיחזור לביתו מא י(-)סי' תרעב ס"ק ט

  איזה מהם קודם? -הדלקת נרות ותפילת ערבית 

צאת וא"כ צ"ע מי שנוהג תמיד להתפלל מעריב בזמנו אחר "הסתפק  א()א"א,  מגדים פריה

יתן לו כי אם ימתין זמן מה אחר צאת הכוכבים רבע שעה, תו אין ב ?הכוכבים, איך יעשה בנר חנוכה

 אחר רגל משוק אין להדליק, ושמא ב' תירוצים אמת לדינא, (רמב"ם)כשיעור שמן, דלחד תירוצא 

 ."בים להדליק וליתן בו שיעור שמן חצי שעה, וצ"ע בזהנמצא מחויב מיד בצאת הכוכ

שמי שלא התפלל ערבית, ידליק קודם נרות חנוכה, מכיון שאין לחוש  )סק"ה(מגן אברהם כתב ה

ביאר  (ד"ה לא באור הלכה. והרחיב ב)סק"א מ"בהגם  שישכח להתפלל שהרי אינה צריכה זמן כל כך.

נכון לנהוג כן לכתחלה  ,דהיינו אחר צאת הכוכבים ,נובזמ ערביתדלאותן האנשים הנוהגין להתפלל 

והוא משום שלדעת חלק מהראשונים לכתחילה יש להדליק בשקיעה, וגם  .להדליק קודם מעריב

וכן נהג  מור וקציעהוכ"כ ב הסוברים שהוא צאה"כ יכול להקדים ההדלקה כחצי שעה קודם לכן.

ואם לא ק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. . והוסיף המ"ב שלנוהגים כן יש לתת שמן שידלגר"אה

יקדים להתפלל מעריב דהוא תדיר וגם יש בה מצות ק"ש שהיא  ,הדליק מקודם והגיע זמן צה"כ

ודע דאפילו הנוהגין תמיד להדליק אחר תפלת ערבית מן הנכון שיכינו עכ"פ " . עוד כתבדאורייתא

חר תפלת ערבית להדליק דאם השמן בתוך הנרות קודם תפילת ערבית כדי שיהיה מוכן תיכף א

דלקתו והוא חצי שעה מדינא יעשה הכל אחר תפלת ערבית בודאי יש לחוש שיעבור עיקר זמן ה

כתב שהמדליק קודם שילך לתפילת ערבית לא הפסיד, שיש לחוש  )אות ג( ברכי יוסףוה ".דגמרא

שהכל לפי  ()אות ה כה"חוהעיר שעד שיתפלל יעבור זמן הדלקה שהוא חצי שעה מדינא דגמ'. 

הענין, שאם יש חשש שיעבור זמנה ידליק קודם התפילה, ואם לאו יתפלל קודם, ובפרט בזה"ז 

 שמדליקים בפנים ואין היכר לבני רה"ר, א"כ אפילו נתעכב איזה זמן מועט נראה דאין קפידא כ"כ.

שאם  ()סימן ד אות ח תורת המועדיםוכ"כ ב )מאמ"ר פנ"ח אות נט( גר"מ אליהווכעין זה דעת ה

חושש שעד שיתפלל ערבית יעבור חצי שעה מצאה"כ, אם ירצה רשאי להקדים הדלקת נרות 

שבחנוכה יתפללו  , והוסיף)ח"ב סימן מח. ח"ז סימן נ( למשה תפילהבשו"ת כ"נ ו לתפילת ערבית.

ערבית ויקראו ק"ש קודם הדלקת נר חנוכה, והנכון להתפלל ערבית מיד בשקיעת החמה בזמן 

שגם  )ח"ד סימן נד(עוד כתב ה"כ יחזור ויקרא ק"ש, ואח"כ להדליק מיד נר חנוכה. ביה"ש, ובצא
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בע"ש נכון לכתחילה להתפלל מנחה קודם הדלקת הנרות, מ"מ מי שאין לו אפשרות להקדים את 

 תפילת מנחה, ידליק נרות ואח"כ ילך להתפלל מנחה, ולא יתפלל מנחה ביחידות.

לביתו בשעת לילה מאוחרת ולפניו מצות תפילת ערבית  כתב שהמגיע )עמ' עא(חזון עובדיה ב

ם והדלקת נרות חנוכה, יקדים להתפלל ערבית, שתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. ועוד שיש להקדי

 את ק"ש שהיא דאורייתא. ואח"כ ידליק נרות חנוכה.

 שמותר לו עמ' ריט()שלמי מועד  גרש"ז אוירבךמי שיש לו מנין קבוע לערבית בשעה מאוחרת, דעת ה

מי להדליק נרות חנוכה בצאה"כ ולהתפלל ערבית לאחר מכן, שאין דין 'תדיר ושאינו תדיר' אלא ב

 . )פניני חנוכה פ"ח עמ' קסז( אלישיב גרי"ששרוצה לקיים את שתי המצוות בזמן אחד. וכ"ד ה

ח"ג  האיש)אשרי  גרי"ש אלישיבלהתפלל בציבור וגם להדליק נר חנוכה בזמנו, דעת ה מי שאינו יכול

 .י"א()נר ציון פ"ו ס גרב"צ אבא שאולמשיתפלל בציבור, וכ"ד ה שידליק נר חנוכה בזמן פל"ז אות ז(

 סעיף ב':

 עד אימתי רשאי להדליק 

 )כא:(שנינו בשבת 

 דאי לאו מאי .השוק מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע דמצותה רמינהו ?לה זקוק אין וכבתה"

 "לשיעורה נ"וא ,מדליק אדליק לא דאי ,לא ?לה מדליק הדר כבתה

 נחלקו הראשונים מה הדין כאשר לא הדליק בתחילת הזמן:

שלאחר שיעור של 'תכלה רגל מן השוק' "מכאן ואילך עבר הזמן".  )שם( רא"שדעת ה .א

: משמע שהוא רק ב"י)והוסיף שראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה 

ין אחנוכה בפנים ואין היכרא אלא לבני בית,  . ונראה דלדידן שאנו מדליקים נרלכתחילה(

בשם ר"י פורת שיש ליזהר  )שם ד"ה דאי( תוספותלהקפיד על זה. כדבריו כתבו גם ה

. ולר"י נראה ידליק מספקולהדליק בלילה מיד שלא יאחר יותר מדי, ומ"מ אם איחר 

 .ן מבפניםדעתה אין לחוש מתי ידליק דאנו אין לנו היכרא אלא לבני הבית שהרי מדליקי

ביאר שלדעת הראשונים שבזמנינו מותר להדליק כל הלילה, יש  )כא: ד"ה דאי(ריטב"א ה

לבאר את הגמ' שאם לא הדליק בחוץ תוך הזמן, ידליק כל הלילה בתוך ביתו, שאע"פ 

 שאינו זמן של היכר הנס לבני רה"ר אינו נפטר מלעשות היכר לו ולבני ביתו. 

או למימרא דאי לא אדליק בתוך שיעור זה אינו מדליק, כתב "ל )כא: ד"ה והא( רשב"אה .ב

'כל שמצותו בלילה כשר כל הלילה' אלא שלא עשה מצוה כתקנה  )מגילה כ:(דהא תנן 

דליכא פרסומי ניסא כולי האי, ומיהו אי לא אדליק מדליק ולא הפסיד אלא כעושה 

 מצוה שלא כתקנה לגמרי". גם המ"מ הביא דעה זו.

"אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה, כתב  )ד, ה( רמב"םה .ג

לא מאחרין ולא מקדימין. שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד 

שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא זמן זה? עמו חצי שעה או יותר. עבר זמן זה אינו 
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ריו, שאם הדליק לאחר ביאר בדב ג(-)או"ח ב סימן תקד אות באבני נזר ". ה6מדליק

השקיעה חיסר בעצם המצוה, עוד כתב שכל משך זמן עד שתכלה רגל מן השוק הוא זמן 

 המצוה.

שאם לא הדליק נר חנוכה בלילה, שוב לא  )סימן תרלד( מהר"םבשם  )סימן רסח(עוד כתוב במרדכי 

 ליק. והוסיפוידליק במהלך היום, מכיון שביום אין פרסום הנס ניכר וכ"ש שבשאר לילות לא יד

שודאי אין סיבה 'להשלים' בימים לאחר מכן את ההדלקה  )סימן רכו( רוקחוה )סימן כח( מהרי"לה

 שביטל, ואינו דומה לספירת העומר וכד'.

, השוק מן רגל שתכלה עד והולך מדליק, החמה שקיעת עם הדליק ולא הזיד או שכח: שו"עכתב ה

י"א שבזמן כתב:  רמ"אה אך. ניסא פרסומי ואיכא ושבים עוברים העם שאז, שעה חצי כמו שהוא

, )ד"ע וטור בשם תוספות(הזה שמדליקין בפנים א"צ ליזהר ולהדליק קודם שתכלה רגל מן השוק 

 .ומ"מ טוב ליזהר גם בזמן הזה

ה; ומיהו ה"מ לכתחלה, אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הליל: שו"עעוד כתב ה

אר ש: ובלילות אחרות ידליק כמו רמ"אוהוסיף הולא הדליק, אין לו תשלומין. ה ואם עבר כל הליל

  .)מצא כתוב בשם מהרי"ל ואגודה וד"ע(בני אדם, אף על פי שלא הדליק בראשונה 

 .אנחלקו האחרונים עד מתי יכול לברך על ההדלקה כאשר מדליק לאחר שתכלה רגל מן השוק: 

שבשו"ע  )סק"ו( מגן אברהםא ספקא דדינא. אך העיר המשמע שאינו מברך, שהרי כתב שהו ב"ימה

ן , ולדעתו נכוחנוכה אות ו( )בעיתה אחישנה יעקב יוסף פ הרה"גוכ" סתם דבריו ומשמע שדעתו לברך.

ליזהר מאוד להדליק תוך רבע שעה לאחר צאה"כ שהוא חצי שעה לאחר השקיעה שזהו זמן 

 )שו"ת מהרש"ל. ב צאה"כ אינו יכול לברך.ההדלקה לדעת הרמב"ם וסיעתו, אבל לאחר חצי שעה מ

 ת ב()פ"ד אוהגה"מ . ג .)סק"א( ט"זוכ"ד ה סובר שעד חצות מברך ולאחר חצות אינו מברך. סימן פה(

, )סק"ו( אברהם מגןסובר שכל זמן שבני הבית נעורים יכול לברך אפילו עד עמוד השחר. וכ"פ ה

כי, יף המ"ב שרק כאשר בני הבית נעורים דינא הוהוס ועוד. )אות ז( ערוה"ש ,)ס"ק יא( מ"ב, פר"ח

 מ' סד()עחזון עובדיה וב ולכן אם בא וכל בני הבית ישנים נכון להקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה.

יא שכאן המחלוקת ה כתב שיעיר אחד או שנים מבני הבית, ואם אינו יכול להקיצם, ידליק בברכה.

כתב דמכיון שישנם  )ד, עט( הלכות משנהובשו"ת  במצוה ולא בברכה, ובכה"ג לא אמרינן סב"ל.

אנשים העוברים ברחובות גם בשעת לילה מאוחרת, יכול לסמוך על כך ולברך גם אם הוא יחידי 

 )ח"ב סימן מט אות ב( למשה תפילהבשו"ת  אך בלילה, ובתנאי שהוא אינו בשעה מאוחרת מידי.

 .)חי"ג סי' ע אות ד( אליעזר ציץו"ת סובר שאינו מברך אם אין אדם נוסף ער בבית. וכ"פ בש

כיצד ינהג אדם שאינו יכול להדליק הנרות בזמן אלא רק מאוחר בלילה, וישנה אפשרות למנות 

הכריע שעדיף שידליק בעצמו מאוחר בלילה  )ד, סו( הלוי שבטשליח שידליק הנרות בזמן: בשו"ת 

)הליכות שלמה  אוירבך גרש"זה "דוכ )ג, נא( יחוה דעתבשו"ת , מנגדמשידליק ע"י שליח בזמנו. 

שבעל המאחר לביתו, ראוי יותר שיאמר לאשתו שתדליק, מאשר שהוא ידליק בשעה  חנוכה טז, ב(

                                                        
לאחר חצי שעה מהשקיעה, והרמב"ם הביא את דברי הרמב"ם כחולקים על התוספות, שלתוס' מדליק גם  טורה 6

 העיר, שגם לדעת התוספות אינו אלא מספק. ב"יחולק ולדעתו לאחר שיעור זה אינו מדליק. אך ה
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. בשלום בית, ימתינו עד חזרת האיש והאישה לבית וידליקו אז( )ומ"מ כתב שאם הדבר יפגע מאוחרת יותר

תורת וכ"כ ב .)תורת המועדים ס"ק יא( ישיבגרי"ש אל, וה)חוט שני חנוכה עמ' שיח( קרליץ גר"נוכ"ד ה

 .)בעיתה אחישנה עמ' קלא( יוסף יעקב, והרה"ג )סימן ב אות א. סימן ד אות ו( המועדים

 כיבוי הנרות לאחר זמן ההדלקהכמות השמן ו  

 ן כשיעור זמן החייב בהדלקת הנרות "אי נמי לשיעוריה". ובארובגמ' לעיל למדנו שיש לתת שמ

כלומר שצריך ליתן שמן לתוכה כדי שתהא דולקת כשיעור הזה, ואם  )שם( "שראוה )שם( רי"ףה

לשיטתם פוסקים  היתה דולקת כשיעור הזה יכול לכבותה לאחר מכן. וה"ה שיכול להנות מאורה.

 (ב)פ"ד אות הגה"מ  אךכשני הלשונות, ולכן אם לא הדליק מדליק, וה"ה שצריך לתת שמן כשיעור. 

 כלשון ראשון, ולדעתו אין שיעור של שמן שצריך לתת בתחילה. שנהגו העם ר"יהביא בשם 

ובסימני אשירי כתב: שבזמן הזה " )מנהגי מהר"ש סימן תקמ( ר"ש מאוסטרייךיש לציין את שיטת ה

ה נרות של חנוכה אין צריכין שיעור, כי דווקא בימיהם שהיו עושין הכירא לבני רשות רבים הי

האי טעמא אמר מה"ר שלום שמי שירצה יכול ליקח נרות השיעור עד שתכלה רגל מן השוק. ומ

 ".קטנים, אף על פי שאינן דולקות כי אם זמן מועט, וא"ה נכון ליקח מעט שיעור לנר

 זה שעבר לאחר לכבותה יכול, יותר בה נתן ואם. השיעור כזה שמן בה ליתן צריך הלכך: שו"עכתב ה

 . הזמן

החמיר אנו תופסים כשני הלישנות אך לא להקל סובר שמדינא אסור לכבותם, שרק ל ב"חה אך

ן )סימפרי חדש ומ"מ המנהג להחמיר גם לא לכבותם. וכן הסכים ה ולכבות את הנרות לאחר זמנם.

כתב שטוב להתנות שאין מקצה השמן אלא כשיעור מצוה, ואז מותר  )אות ב(אליה רבה . והתרעז(

 ת.כתב שאצלנו נהגו לכבו )אות ט( ערוה"שלכבות ולהנות מהשמן, אך לא יהנה כשהנרות דולקות. ה

 העיר, דמכיון שזמן ההדלקה הוא עד חצי שעה, אם הדליק באיחור מעט, אין )סק"ב( מגן אברהםה

)לדוג': אם איחר והדליק את הנרות צריך לתת שמן אלא כשיעור שידלק עד חצי שעה מתחילת הזמן 

 שפרי חדה אולם. . שלאחר שיעור זה כבר אינו זמנה(דק בלבד 20דק', די לתת שמן שידלק עוד  10באיחור של 

. "עוזהו לדין התלמוד שההיכר הוא לעוברים ושבים, אבל האידנא לעולם בעינן שיעור הידוכתב "

ר הוסיף שאפילו בדיעבד לא יצא ויחזו )קנד, כא(חיי אדם . וה)אות טו( כה"חו )סק"ה( מ"בוכ"כ ה

 וידליק בלא ברכה.

כ ין לאדם די שמן כדי שידלק שיעור של חצי שעה, ידליק בלא ברכה. וכ"כתב שאם א פרי מגדיםה

ין לו הביא דין זה, אך העיר שכל האמור הוא דווקא כשא )אות יז( כה"חגם ב .)ד"ה כזה( הלכה באורה

אם כתב ש )עמ' סו(חזון עובדיה וב שיעור של חצי שעה אפילו לנר אחד, שמעיקר הדין די בנר אחד.

 לו די שמן שידליק חצי שעה, אם ירצה להדליק בברכה רשאי. אדם מסופק אן יש

והנה יש לעיין האם 'תכלה רגל מן השוק' הוא זמן המשתנה ממקום למקום, והיינו האם בזמנינו 

שיש מקומות שישנה תנועה ערה ברחובות גם בשעות מאוחרות יותר, אזי יש חיוב לתת שמן 

דייק  קונטרס חנוכה ומגילה סימן ה אות ד()ביצ'יק גרי"ז סולושהנרות ידלקו בכל משך זמן זה: ה

מהרמב"ם שכתב ששיעור הזמן הוא 'חצי שעה או יותר' שמשמע שיש מקומות שבהם זמן 
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 )החדשים מסוה"ק ד"ה עד(ריטב"א ההדלקה הוא יותר מחצי שעה. ובאמת שכן מפורש בחידושי ה

ורו כל זמן שחנויות מוכרים בכל מקום הדבר הזה כפי מה שהוא, והמנהג הפשוט ששיעשכתב "ו

ומסיק בזה,  הסתפק )ח"ב סי' קמא; ח"ו סי' פ"ו( מועדים וזמנים בספרגם  ".שמן וכיו"ב פתוחות

דזמן 'עד שתכלה רגל מן השוק' כיום הוא בזמן מאוחר יותר, ותלוי ועומד זמן זה לשינוי ההרגל 

ל הוא זמן רב. והסכים עמו מושבות אחב"י, דבכפר קטן 'עד שתכלה' הוא זמן מועט, ובכרך גדו

, אך לדעתו אין זה חיוב מעיקר הדין אלא שיש הליכות שלמה ח"ב פט"ו סעי' ח() גרש"ז אויערבךה

)פניני חנוכה גרי"ש אלישיב להדר ולהדליק במקומות אלו עד שתכלה רגל מהם, וכן היה מנהגו. גם ה

 לציון אורדור, וכ"כ בשו"ת סובר שהדלקה לאחר חצי שעה במקומות אלו אינה אלא הי עמ' קנו(

 .יוב בזה, ומשמע ממנו שהידור איכאכתב שאין ח )עמ' סו(חזון עובדיה ב ועוד. )ח"א סימן מד(

 הנאה מהנרות לאחר זמן ההדלקה 

הראשונים שהבאנו לעיל כתבו שכשם שיש לתת שמן רק כשיעור חצי שעה לאחר ההדלקה, ה"ה 

 )נ"ט ח"ארבנו ירוחם  אמנםשכבר עבר זמן החיוב. שלאחר שיעור זה מותר להשתמש לאורה מכיון 

הסוברים שאפילו אחר שיעור זה אסור להשתמש לאורה. וביאר  גאוניםכתב שיש מה סא(

)אך לדעתו רק להנות אסור, אך  לא ידע לחלקמם מפני הרואה, ששטע )סימן פה(בתשובה מהרש"ל ה

 שלטעמו לא יועיל אפילו להתנות ת יב()או שער הציון. וכתב בלכבות מותר שאין חשש מפני הרואים(

מעיקרא, וכן אין לטלטל הנרות ממקומם בעוד שדולקים אפילו יותר מחצי שעה, מפני הרואים 

 שלא ידעו ויארו להשתמש נטלו.

סובר שגם לאחר זמן  )שם( מהרש"לה אולם .הזמן זה לאחר לאורה להשתמש יכול וכן: שו"עכתב ה

 .)סי' תרעז( פר"חתב שמעיקר הדין אסור. וכן הסכים הכ ב"חזה אסור להשתמש לאורה. וה

 אכילה, מלאכה, שינה ולימוד תורה קודם ההדלקה 

שאפילו ללמוד אסור משהגיע זמנה וכ"ש  )בתשובה סימן פה( מהרש"לעפ"ד ה )סק"י( מ"בכתב ה

שבאמת יש  )אות יד( שער הציוןאכילה ושאר דברים. ואפילו אם התחיל צריך לפסוק. והוסיף ב

 החמיר בעוד חצי שעה קודם, אלא שכאן מדובר על בני אדם שמתפללים ערבית בזמנה, וא"כ חציל

יש להחמיר שעה קודם לכן אסור בלאו הכי משום ק"ש. ולדעת הסוברים שיש להדליק בשקיעה 

בכל הדברים הללו חצי שעה קודם ההדלקה. אלא שלעניין לימוד תורה כתב שאין להחמיר, ויש 

  פוסקים שזמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים.לסמוך על שאר ה

 ת,פזה, והיינו שרק סעודת קבע אסורה, והוא יותר מכביצה  הביא דין )עמ' סח(חזון עובדיה גם ב

אבל סעודת עראי ואכילת פירות ושתיית משקאות קלים מותר. והוסיף, שאם האיש מאחר לביתו, 

שעיקר המצוה מוטלת על האיש בעל אין לאסור לבני הבית לאכול סעודת קבע קודם ההדלקה, 

 הבית.



39 _____________________________________________ כל השמנים והפתילות כשרים
 

 שמנים ופתילות הכשרות לחנוכה -סימן תרע"ג 
 סעיפיםד' ובו 

 סעיף א':

 כל השמנים והפתילות כשרים 

 )כא.(שנינו בשבת 

בהן  אין מדליקין -: פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת רב הונאאמר 1"

קוק לה, ומותר זקסבר: כבתה  -: מאי טעמא דרב הונא בחנוכה, בין בשבת בין בחול. אמר רבא

אמר: מדליקין בהן בחול, אבל לא בשבת, קסבר: כבתה אין זקוק רב חסדא ו2להשתמש לאורה. 

: רבאמר רבי זירא אמר רב מתנה, ואמרי לה אמר רבי זירא אמר 3לה, ומותר להשתמש לאורה. 

דליקין בהן בחנוכה, בין בחול בין מ -פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת 

 ה"סבר: כבתה אין זקוק לה, ואסור להשתמש לאורק -בשבת. אמר רבי ירמיה: מאי טעמא דרב 

ומותר  תקנה, הלכך: צריך לכתחלה לעשות יפה, דילמא פשע ולא מתקן לה.ל -זקוק לה : רש"יופ

 לכך בחול שרי.ה -וק לה אין זק לכך בשבת אסור, שמא יטה לצורך תשמיש.ה -להשתמש לאורה 

 יהא ניכר שהוא נר מצוה, וליכא למיחש להטייה.ש -ואסור להשתמש לאורה 

משולשת לגבי הדלקה בפתילות ושמנים האסורים בהדלקה לנרות שבת. א"כ ישנה בגמ' מחלוקת 

. רב: ג. רב חסדא: מדליקים בחול אך לא בשבת. בלא מדליקים בהם כלל בחנוכה. . רב הונא: א

 ופסקו הפוסקים כדעת רב. ים בין בחול ובין בשבת. מדליק

מה הטעם  ."כל השמנים יפין לנר חנוכה ושמן זית מן המובחר" )הל' חנוכה סימן רכו( רוקחכתב ה

ריך יש מדליקין בנרות של שעוה והר"ף ז"ל היה מצכתב " )סימן מד( כל בוששמן זית מן המובחר? ה

 ()אות אוהדרכי משה  ".ת בשמן זית לפי שבו היה הנסאמנם המצוה המובחר ,לעשות נרות ארוכות

ונמצא שבהדלקה בשמן זית יש הידור  משום דצליל נהוריה. מה"ר אברהם מפראגכתב בשם 

ך כמשום שאורו הוא הטוב ביותר וכן משום שבו היה הנס. והמנהג להדליק בנרות שעוה מיוסד על 

  שהאור שלהן צלול מאוד כשמן זית.

שההיתר להדליק גם בשבת של חנוכה בשמנים ופתילות האסורות להדלקה  קע()א,  רשב"אכתב ה

שלאחר שיעור  )תרעה, ב(בנר של שבת, הוא דוקא כשלא שם הרבה יותר מהנצרך, שהרי קי"ל 

ובשבת נותן ר, ושוב יש חשש שיטה את הנר וישתמש לאורו, ומ"מ כתב "נהההדלקה מותר להנות מ

ם שאי אפשר. כמו שאי אפשר גם כן בשיעור איסור תשמישו באומד גם כפי שיעורו ולא בצמצו

 ".שאינו נמנע מתשמישו שיעור זמן מצומצם

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר : שו"עכתב ה

: ומיהו שמן זית מצוה מן המובחר כתב רמ"אוההפתילה ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות. 

, ואם אין שמן זית מצוי מצוה בשמנים שאורן זך ונקי; ונוהגים במדינות אלו י וכל בו ומהרי"ל()מרדכ

בליל שבת שבתוך ימי  לוואפי: שו"עעוד כתב הלהדליק בנר של שעוה, כי אורן צלול כמו שמן. 
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: אם אינו רמ"א) .הפתילות שאסור להדליק בהם נר שבתחנוכה מותר להדליק בנר חנוכה השמנים ו

מש בנר חנוכה בין בשבת בין , לפי שאסור להשתתשובת הרשב"א סי' ק"ע(. 7תן בנר רק כדי שיעור מצותונו

 .בחול

ביאר את דברי השו"ע ע"פ המבואר בגמ', שבשונה משבת שיש חשש שאם יכבה הנר  )סק"א( ט"זה

 ששיםין חויחזור וידליק, בחנוכה אין חשש זה מכיון ש'כבתה אין זקוק לה'. ואף בשבת של חנוכה א

 שיטה את הנר, מכיון שאסור להשתמש לאורה לא אכפת לו שהנר לא נדלק יפה.

מובחר ליקח צמר גפן או ומכל מקום מצוה מן הלגבי כשרות הפתילות " )קנד, ח( חיי אדםכתב ה

 .)אות ג( כה"ח, )סק"ב( מ"ב". וכ"כ החוטי פשתן

 ה שהאור אין נאחז בהפתילה ובודאיופשוט דאם הוא רוא" )ס"ק כה(להלן  מ"בהערה חשובה כתב ה

 ". וביאר בשערמדינא לחזור ולהדליקה לאחר הכביהיכבה במהרה שאינו יוצא בהדלקה זו וצריך 

  )אות לא(הציון 

 

- 

. )מאמ"ר נח, ע( גר"מ אליהווכ"כ התילות שאין נאחז בהם האור יפה, דשם הוי רק חשש שיכבה. 

מקום שודאי תכבה מהרוח שצריך גם לחזור ולברך, גבי העמדה בכתב ל טז()אות ערוך השולחן ה

 שהברכה הראשונה היתה לבטלה.

שלא להדליק כלל בנר שעוה וחלב אלא דוקא בשמן מפני  )נר מצוה ד"ה אמר יהודה בן( מהר"לדעת ה

רוי קשהנס נעשה בשמן, ולדעתו יתכן ונרות אלו פסולים להדלקה לפי שאינם קרויים נר, ורק הכלי 

"כ . וכ)סק"ב רבה האליהעוה וחלב אינם כלי ואינם קרויים נר, ועוד שהם כאבוקה. נר, ובנרות ש

שאין מחצית השקל כתב ה אולםהקשה עליו, שרק שתי נרות מחוברים קרויים אבוקה!  (הערוה"ש ו

ן ומכל מקום מצוה מן המובחר ליקח שמכתב " )קנד, ח( אדם חייאנו נוהגים כדברי המהר"ל. גם ה

ל שבמקדש שהיה בשמן זית. ואם אין מצוי, יקח שמנים שאורם זך ונקי או נר ש זית, דומיא דנס

כתב שיש מצוה מן  )סק"ד(מ"ב ". השעוה שגם כן אורו זך. ואם אין לו, יקח של חלב או שומן

 המובחר להדליק בשמן זית שבו נעשה הנס.

כנה הביאו לו מה הדין כאשר התחיל לתקן את הנרות להדלקה בנרות שעוה, ובהיותו עסוק בה

כתב שאף שמצוה מן המובחר בשמן, ידליק בנרות שעוה שיגמור  )א, לז( יעקב שבותשמן? בשו"ת 

)ושם כתב כן גם אם דרכו תמיד להדליק רק  אין לבזות מצוה ראשונה שכבר התחיל בהבהן המצוה, ו

במצותו אלא פסק שלא ידליק בנרות שעוה. שלא חשיב התחיל  )סימן מה(חכם צבי ה אך. בשמן זית(

רך על הנרות, ידליק בשעוה יבכתב שאם כבר  )אות ו(ערוך השולחן הרק הכנה והזמנה בעלמא. 

כנה שאם יזרקם זהו בזיון לנרות. אבל אם קודם שבירך הביאו לו שמן, ידליק בשמן זית, שע"י הה

 .)עמ' פ( עובדיה חזוןוכ"כ ב .)אות טו( כה"חוכן נראה מ לא נתקדשו.

                                                        
העיר, שלפי דברי האוסרים הנאה מאור הנרות גם לאחר זמן מצותו, יש להתיר בניד"ד גם  )אות כה( כה"חאולם  7

 ועוד. )מש"ז ב( מגדים פרי להתיר. וכ"כ פרי חדשאם נתן שמן מרובה. וכ"כ ה
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שאין להדליק חלק מהנרות בשמן וחלק בשעוה, דכיון  )סימן לט( אפרים ביתכתב בשו"ת 

ואינם מהדרין מן , דדי בנר אחד אינם מן המהדריןה משום פרסומי ניסא, יאמרו ששההדלק

עמ' ) עובדיה חזוןו )אות ו( השולחן ערוךוכ"כ ה יאמרו ששני אנשים הדליקו נרות אלו.המהדרין ש

כתב שבמקום שהשמן זית ביוקר, ידליק את נר החיוב משמן  א()ב, ל יעקב שבותבשו"ת  אך .פא(

ראה מפוקפק אצלי, דנזה דין כתב ש )אות ב( ברכי יוסףזית, ושאר הנרות ידליק משאר שמנים. גם ה

 חששי במקום נרות חנוכה, אלא כל הדכאן לא שייך לומר לצרכו הדליקם, דעין רואה דקביעי וקיימ

)סק"ב. ושער  מ"בולא שמענו שחששו לזה. מהן מן המהדרין, שיאמרו משני אנשים ואינם מהדרי

ן עולה שבשמנים לא ניכר ההבדל ביניהם כ"כ, והקפידא כאן היא דוקא להדליק חלק בשמ הציון א(

פשר יש להיזהר משום שמ"מ אם א כב(-)אות כא, והוסיף )אות יד( כה"חוכ"כ במפורש  וחלק בשעוה.

גם  של נר אחד, ידליק אחד בשמן והשאר שעוה, וטוב שידליק נוי מצוה. ואם יש לו שמן רק בכמות

 השאר בשאר שמנים משום נוי מצוה.

שרק את נרות המצוה מותר להדליק בכל השמנים והפתילות, אבל לגבי  ב"ח: כתב השמשנר ה

השמש, בשבת חנוכה צריך להדליקו מהפתילות והשמנים הכשרים לנר שבת בלבד. מכיון שמותר 

 ,)אות ב( ערוה"ש, )סק"א( אברהם מגןאין בו את ההיתר של נרות חנוכה. וכ"כ הלהשתמש לאורו 

 .ועוד )אות ב( כה"ח, )סק"ג(מ"ב 

שאף שהוא פסול להדלקה בבית המקדש כיון  ט, קמג() הלוי שבט: כתב בשו"ת זית מוקשה שמן

נמס  כיון שהואשאינו משקה ואין עליו שם שמן, מ"מ אין בידנו לדחותו מהדלקת נר חנוכה בהידור, 

)פסקי הל'  גר"נ קרליץדעת ה אךבשעת ההדלקה ע"י האש, וא"צ דמיון מושלם לשמן המנורה. 

שצריך שיהא השמן דומה לגמרי לשמן של הדלקת המנורה בבית  חנוכה מהרב דינר פ"ט אות א(

המקדש, ואם אינו דומה אין בו הידור להדלקת נר חנוכה, אלא שהסתפק מה דין שמן מוקשה 

 לקת המנורה.להד

 פרי מגדים. לגבי חנוכה כתב ה)רסד, ג(בשבת אסור להדליק בעטרן שריחו רע : שמן שריחו רע

כתב שכמו שבשבת  אות ג() ערוך השולחןה אך .)אות ח( כה"חוכ"כ  שמותר להדליק בו. )מש"ז ב(

ב "מ כתהחשש הוא שמא יניחנו ויצא, ה"ה לנר חנוכה, ועיקר פרסומי ניסא הוא ראיית הנרות. ומ

שאם מדליק בחוץ אין חשש ומותר להדליק בעטרן. עוד כתב,  )א, שעו( שלמה לך האלףבשו"ת 

)וכפי שדווקא בעטרן שריחו רע מאוד אסרו, אך שאר שמנים מותר להדליק בהם אע"פ שריחם רע 

 .שפסק הביה"ל סי' רסד ס"ג ד"ה בעטרן לגבי הדלקה בנפט(

שאין להדליק את נרות חנוכה בשבת בצרי, והיינו שמן  )שם( פרי מגדים: כתב השמן שריחו נודף

 ערוךשריחו נודף שיש בשבת חשש שיסתפק ממנו, אבל ביום חול של חנוכה מותר להדליק בו. ה

ביאר שאע"פ שיש חשש שיסתפק ממנו, יתכן ורק בשבת שהחיוב הוא סקילה  )אות ג( השולחן

ור הנאה משמן שהוקצה למצוותו, לא חששו, משא"כ ביום חול של חנוכה שהאיסור הוא רק איס

כתב שמותר להדליק נר חנוכה  )מהדו"ת ח"ב סימן עא ד"ה ובגוף( ומשיב שואלבשו"ת  אךחששו. 

בזמן שריחו טוב בערב שבת חנוכה, ואין חשש שיסתפק ממנו, שכולם יודעים שאסור לאדם להנות 

תפקות אינה נראית ככיבוי מנר חנוכה כשהוא דולק. ואע"פ שגם בשבת ידוע לאנשים שאסור, הס

 ולכן חששו יותר.
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פסק שאסור  )או"ח ח"א קדשים סימן כו ענף א ד"ה ומה שהביא( משה אגרות: כתב בשו"ת שמן טבל

הנות להדליק בו נר חנוכה, כיון שאסור להנות ממנו הנאה של כילוי, ואין לומר בו 'מצוות לאו ל

בו שימוש של כילוי, וגם שימוש של  ניתנו' שההנאה בו מותרת אלא שהתורה אסרה להשתמש

כתב שאסור מטעם שבמצוות דרבנן לא  )ח"ז סימן מז( יצחק מנחתובשו"ת מצוה מכלה אותו. 

רוך עוב .)עמ' פו( עובדיה חזוןוכ"פ ב ורק בדיעבד אם הדליק יצא י"ח.אומרים מצוות לאו להנות. 

סור להפסיד טבל כפי שאסור כתב שיש אי )העתיד, זרעים הל' מעשרות סימן קד סק"ז( השולחן

פסק שמותר להדליק בשמן של טבל, משום  )ב, ח( הארץ תורתבספר  אולםלהפסיד תרומה. 

 שמצוות לאו להנות ניתנו, ועוד שאסור להנות מאור הנרות.

אסר להדליק בו נר חנוכה, כיון  )על פאת השולחן הל' שביעית פ"ה הל"ט(רידב"ז : השמן שביעית

ו של נר חנוכה נמצא שמפסיד את השמן בהדלקתו, ואסור להפסיד פירות שאסור להשתמש לאור

. )ח"א סי' קפד אות א( הלוי שבט, )דרך אמונה הל' שמיטה ויובל פ"ה ס"ק מט( חזו"אשביעית. וכ"ד ה

סובר שאם מדליק בפנים מותר להדליק בשמן של  )שו"ת ישא יוסף ח"א סי' קמג( גרי"ש אלישיבוה

ישים המותרים לאור הנר, אך אם מדליק מחוץ לביתו שודאי לא ישתמש שביעית, כיון שיש תשמ

פקפק,  )א, מב( שלמה מנחתבשו"ת  אךבו, אסור להדליק בשמן של שביעית משום שמפסידו. 

שהשימוש בשמן לפרסם את הנס נחשב כשימוש להנאתו, כמו שמותר להדליק בשמן של שביעית 

פסק  )שביעית פ"ב אות ז( לציון אורנים. גם בשו"ת נרות רבים מסביב לחנות כדי לחמשוך את הקו

וכ"נ דעת  )מאמ"ר נח, עג( אליהו גר"מוכ"ד ה שמותר להדליק נרות חנוכה בשמן של שביעית.

 .)חזו"ע עמ' פה( גרע"יה

אם הניח השמן תחת המטה לא ידליקו בו נר " )וישב, יב( בא"חה : כתבשמן שהיה תחת המיטה

דכל מידי דאכילה שורה עליו רוח רעה תחת המטה, וכיון דנמאס  חנוכה ולא נר של שבת, משום

לאכילה נמאס למצוה, משום הקריבהו נא לפחתיך. אבל אם השמן הוא מר דאינו בר אכילה אינה 

 יעיבבשו"ת  אולם. )מאמ"ר נח, סו( גר"מ אליהו, ה)אות יא( כה"ח". וכ"כ שורה עליו רוח רעה ושרי

אף והעלה שמותר להדליק בהם נר חנוכה,  (. חזו"ע עמ' פח"ע ח"א עמ' סז)ח"א יו"ד סימן ט. הליכו אומר

 )ח"ג סי' קטז סק"ו(לעניין אכילה בהפסד מרובה יש להתיר בדיעבד. והביא את דברי היפה ללב 

גרי"ש גם דעת ה שדווקא כשהונח על קרקע עולם אסור, אבל ע"ג קרקע מרוצפת אין חשש.

 שמותר להדליק בו.סובר  )נר חנוכה פ"ו ס"ח( אלישיב

אם יוצאין בנרות של חנוכה אם נשאל " )ח"ב סימן לא( יצחק ביתבשו"ת  :הדלקה בנר ללא פתילה

מדליקין בכלי שהשמן דולק בו בלא פתילה רק מונח טס קטנה וזכוכית קנה חלל דק בתוכו אם 

צריך  ". ותשובתו שיוצאים בה י"ח, שלאמנורה שיהי' בו שמן ופתילה או לאבעינן דומיא ד

ק הרי אנן פסקינן כבתה אין זקוק לה ובמנורה קיי"ל כבתה זקושההדלקה תהיה דומיא דמנורה, ש

 שהבאנו לקמן בדין הדלקת נר חשמל. )אות יט(וע"ע בדברי כה"ח  .לה

הסתפק האם יוצאים ידי חובת  )מאורי אש פ"ה ענף ב( אוירבך גרש"ז: ההדלקה בפתילה ללא שמן

עצים שאינם נעשים כמדורה, וניכר שהדליקום לשם מצוה. כיון שעיקר  הדלקת נרות חנוכה בגזרי

הנס נעשה בשמן, ואע"פ שלא הצריכו שמן אלא למצוה מן המבוחר, מ"מ צריך עכ"פ שתהא פתילה 

 השואבת דבר מה שגורם להדלקת האש.
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 הדלקה בנר חשמלי 

ך א עד כמה יש להצריודנו הפוסקים האם מותר להדליק נרות חנוכה בנר חשמלי, ועיקר הנידון ה

 ר בו מדליקים את נרות המצוה לנר ממשי שהדליקו בו את הנרות בבית המקדש.ולדמות את הנ

, נקט בפשיטות שאינו יוצא ידי חובת המצוה בהדלקת נורת חשמל )יו"ד סימן קכ( יצחק ביתבשו"ת 

ם , כיון שנעשיואין לברך על הדלקה זו, משתי סיבות: "חדא, ששמן זית מצוה מן המובחר. ועוד

פסק כדבריו  )חנוכה סימן כ( מקראי קודשלהדליק בכל ימות השנה לא הוי פרסומא ניסא". וב

 מנימוקים נוספים: האחד, כי צריך לתת שמן "שיעור הדלקה", ובנורת חשמל אין זרם למשך זמן

"ז גרשאמנם ה ההדלקה, כי החשמל נוצר בכל רגע בתחנת הכח, ולכן אין בנר "שיעור" הדלקה.

כי יתכן "דלא בעינן דומיא דמנורה אלא למצוה מן  פ"ה ענף ב( בספרו מאורי אש)כתב  רבךאוי

המובחר". אך בהמשך דבריו כתב: "אמנם נראה דאף אי שמן בלי פתילה כשר, מ"מ פתילה בלא 

 שמן אפשר דלא, משום דעיקר הנס היה בשמן ולא בפתילה, ואם כן אפשר דבעינן דווקא שמנים".

ספת כתב המקראי קודש "דכאן אין אור של שמן דולק, אלא מתכת שמתחממת על ידי סברא נו

כח החשמל והמתכות שהוא בתוך כלי זכוכית חתום מאיר לעיניים, אבל באמת אין כאן שמן וגם 

את רא לצאש לוהטת אין כאן, רק שהוא נראה לעיניים כמאיר, ואין בזה דמיון לנר דולק, ולכן אין סב

 שצריך להדליק נר".על ידו במקום 

הביא כמה וכמה טעמים מדוע אי אפשר לקיים את מצות  פ"ה ענף ב()מאורי אש  גרש"ז אוירבךה

לאחר שהסתפק האם אפשר להדליק נר חנוכה בעצים שאין . אהדלקת נרות חנוכה בנר חשמלי: 

ן למצוה מ מנורה אלא, והביא את דברי הבית יצחק לעיל שא"צ דומיא ד)כפי שהבאנו לעיל(להם שמן 

שגם אם שמן בלא פתילה כשר, פתילה בלא שמן אפשר דלא, שעיקר הנס היה העיר המובחר, 

לקה . עוד הביא ראיה מנידון האחרונים בענין הדבבשמן ולא בפתילה ואפשר דבעינן דוקא שמנים. 

 סבשמן שריפה, דאי לא בעינן שמן מה איכפת לן האם אומרים כתותי מיכתת שיעוריה או לא, סו"

 הנר דולק, אלא ע"כ בעינן גם שמן. וה"ה בנר חשמלי הוא ספק גמור, דאטו אם ילבן אדם ברזל

ילוי, . בעינן דוקא מידי דבר כגשיהא מאיר ויניחנו בו כדי לקיים את המצוה וכי יצא הוא בזה?! 

דלק הי. והוסיף שיתכן וחשיב כהדליק בנר שאין בו שמן כשיעור הראוי לדדומיא דנר שהיה בו הנס. 

)עוד דן שם האם אפשר חצי שעה ולאחר מכן הוסיף בו שמן, שהרי החשמל מתחדש בכל רגע ורגע 

. מעשה ההדלקה אינו משוייך אליו אלא חשוב ה. להדליק נר חנוכה ע"י שיתן שפופרת המנטפת לנר(

ב )שיתכן ובנר שבת מועיל, כפי שכתקה הקיימת לדההכגרמא, ועיקר המצוה היא ההדלקה ולא המשכת 

, שבשבת אין המצוה המגן אברהם שאישה ששכחה להדליק נר שבת יכולה לבקש מגוי שידליק לה והיא תברך

שיית השלהבת ולא ליבון . מצות ההדלקה היא בעו. ההשתדלות שיהא אור בבית( עצם ההדלקה אלא

"בנדון דידן נראה לפסול מטעם אחר, כיון דעיקר הטעם דהדלקה עושה מצוה הוא החוט בלבד, 

ם דבעינן דומיא דמנורה שבמקדש, ושם היתה עיקר המצוה לעשות שלהבת, כדכתב רחמנא ושמ

 "בהעלתך" את הנרות, ולא "בהדלקתך", ואם כן דילמא הכי נמי בנר חנוכה בעינן דווקא שלהבת

ולא ליבון החוט לבד. ואף כי פשוט הוא דלא לכל הדברים הצריכו דומיא דמנורה, מ"מ נראה 

 .אי דאמרו הדלקה עושה מצוה, דבעינן הדלקה כדי שתהא שלהבת עולה מאליה"דאפשר דנכלל במ
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ס כתב שאין להדליק נרות חנוכה בנרות חשמל, מכיון שלא הוי זכר לנס, דהנ )אות יט( כה"חגם ב

הדלקת שמן ופתילה ובזה אין אלא אור בלא תפיסת ממשות. ועוד, שהמנורה היתה היה ע"י 

ה ין גרמא. ועוד, שהמנורה מלאה אור והיא כעין מדורה שאין עולנדלקת ע"י אדם וכאן נעשה כע

קים האריך להביא את דברי הפוס (. חזו"ע עמ' צג)ח"ג סימן לה אומר יביעגם בשו"ת  אפילו לנר אחד.

ות א)ח"ב סימן ט  עבדי ישכילולדעתו אין לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה בנר חשמלי. וכ"פ בשו"ת 

 ר"מגהוכ"ד  ,)ח"א סימן כ פי"ב( אליעזר ציץ, ובשו"ת )ח"א סימן ז אות ב( אלעוזי משפטי, ובשו"ת ח(

 .(. ח"ב סימן קיד. מקראי קודש סימן כ)או"ח סימן קמג צבי הרע"ע בשו"ת . ו)מאמ"ר נח, עה( אליהו

מל לא נתגלה בזמן שתקנו חכמים שחכתב דמכיון שה )מצוות ראיה או"ח סימן תרעג( ראי"ה קוקוה

אינו נחשב כאחד מסוגי הנרות שכלולים בתקנת חז"ל שאפשר להדליק בהם נרות את המצווה, 

פסק להקל בנרות חשמל. וכ"פ הרב משאש  )ניימרק שבת כב.( אשל אברהםבספר  אולם חנוכה.

וכאן יש חוטי נחשת תוך וטעמו, שכל הפתילות כשרות לנר חנוכה,  )סימן רעט( חיים מיםבשו"ת 

פה, יפה, וא"כ למה יגרעו מפתילות בגד בלוי שאין האור נתלה בהם יהגביע שהאור נתלה בהם יפה 

 ואם מפני שהנס נעשה בשמן, גם זה אינו, שהרי במדינות אשכנז נהגו להדליק בנרות של שעוה,

ו, תר ממנאין לך אור צלול יו "דוא"כ העיקר הוא שיהיה אור צלול, ובניד. לול כמו שמןמפני שאורן צ

יקו י משום דהדלקה עושה מצוה, גם פה יש הדלקה וכבוי, ולכך אסור להדלוגם יניחם על הפתח, וא

 . קתה, אם ירצה לכבותה, הרשות בידוולכבותו בשבת ויו"ט. ואחר שיעור זמן הדל

שרשאי  )הליכות שלמה טו, ג(גרש"ז אוירבך אך מי שאין באפשרותו להדליק בשמן ופתילה, דעת ה

 באא צגרב"ו, ובלבד שיש בו כדי לדלוק חצי שעה. וכ"ד הלהדליק פנס של מנורת ליבון ולברך עלי

 גר"נ קרליץדעת ה אולם. ח"ג סימן קג( )קובץ תשובות אלישיב גרי"שוה )נר לציון פ"ה ס"ה( שאול

שאף בשעת הדחק אין להדליק בנורת ליבון בברכה אלא יכול  )פסקי שמועות הל' חנוכה עמ' קז(

פסק שגם כשאין לו אפשרות אחרת  )ח"ג סימן לה( אומר יביעגם בשו"ת  להדליק רק זכר למצוה.

 נה.ידליק נר חשמלי בלא ברכה, ויקפיד להניחו במקום שאין רגילים להניח בו הנר בשאר ימות הש

 הדלקה בחמאה שנתבשלה בקדרת בשר 

 מותרבת יומא, בחמאה שנתבשלה בקדרה של בשר פסק  ()סימן לח. הובא בשע"ת א שער אפריםה

 דמכיון שאסור להשתמש בהם ואינו אלא למצוה, ולהדליק בה נר חנוכה, איר הביתלהדליק בה לה

 .)אות ה( השולחן ערוךוכ"פ ה קי"ל דמצוות לאו להנות ניתנו.

ר חנוכה אסור, וגם להדליק בה נ ,מטעם שאסור בהנאה אסר להדליק בה, שערי תשובהה אך

ש ערוה"ה] תותי מכתת שיעוראמשום דכואע"פ שמצוות לאו להנות ניתנו, כיון שאסור בהנאה, וכן 

 א שייךללהיות כגוש כמו לולב שייך לומר 'כתותי' אך בשמן של חנוכה שאינו דבר גושי  העיר, שדוקא בדבר שצריך

שהשיעור  שב יעקבח"ט מערכת חנוכה סק"ג בשם השדי חמד . טעם נוסף כתב הלומר 'כתותי מכתת שיעוריה'

 .[, דהיינו שצריך שהנר ידלק חצי שעה ולא אכפת לנו אם מה דין השמןשל חצי שעה אינו בשמן אלא בהדלקה

 .יו"ד סימן פז אות יד, טז(כאן אות ו. ) כה"חו )סי' תרעג סק"ב( מ"בוכ"פ ה

כתב המבשל בשר בקדרה בת יומא מחלב, ודאי הוי דרך בישול.  )יו"ד סימן פז שפ"ד יח(פרי מגדים ה

 תשובה, לא חשיב כדרך בישול של הבלוע בה. בשו"ת אבל אם מבשל בקדירה הבלועה מבשר בחלב

סובר שבבלוע בקדרה בדרך בישול, אינו בכלל מה שכתוב לא תבשל גדי  )ח"ג סי' שלא( מאהבה
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בחלב אמו אא"כ שניהם בעין, משא"כ היכא שהחלב בלוע בקדרה ובישלו בו בשר, יש להתיר 

העלה שמותר להרתיח מים  )ג, ט( למשה תפילהועוד. גם בשו"ת  )שם, ס"ק יג( פלתיבהנאה. וכ"כ ה

בקדרה שבלעה בשר וחלב, ואין לחוש שטעם הבשר והחלב הבלועים בה חוזרים ומתבשלים יחד, 

העלה שאם יש הפסד מרובה בדבר, יש להתיר את  )ח"ז עמ' ט(הליכות עולם שאין זה דרך בישול. ב

 הבשר המתבשל בקדרה זו בהנאה.

 יעקב שבותהרי הדבר אסור משום בישול בשר בחלב! ובשו"ת  תמה, )סק"ב(אליהו זוטא ומ"מ ה

כתב שהפתילה שורפת את האיסור, ואין על זה שם של בישול בשר בחלב, שהוא דוקא  )א, לח(

)סברא זו הוזכרה בכס"מ הל' טומאת מת פ"א ה"ב, שרק כאשר מבשל ע"ל בבישול שיכול לאכול על ידו 

 .)אות א(בשערי תשובה שדן בזה  עיין באריכות במה. לאכול אסרה התורה(

 הדלקת נר חנוכה בשמן מאוס 

 :)א, ח(נאמר במלאכי 

ֵ֣ין" ֶ֖ה א  ִַ֥ח ְוֹחל  ס  ִּ֛ישּו פִּ ִ֥י ַתגִּ ָ֔ע ְוכִּ ֵ֣ין ר  ְזֹבַֹּ֙חֹּ֙ א  ֵּ֤ר לִּ ּו  שּׁ֨ון עִּ י־ַתגִּ ָ֑ע הַ  ְוכִִּֽ ׁ֨הר  יב  ֶָ֗ךְקרִּ ת  ח  ָ֜א ְלפ  ֵ֣א  ּו נ  ש  ְרְצָךֹּ֙ אֹ֚ו ֲהיִּ ֲהיִּ

ָ֔ נ  ִ֥פ  ֹותיָך ָאַמֶ֖ר ְיֹקו  אִֽ  "ק ְצב 

 חנימו השרץ אם הכנסת, בית של בשמן שאם נמצא עכבר גאוןבשם  )חולין לו: ד"ה גרסינן( ר"ןכתב ה

 צונן השמן ואם להדלקה, שכן וכל באכילה ומותר רותח שמן הוא אם בשישים לו משערין בשמן

שאסור  ואם אינו מעבירו במסננת כשם ששים. בעי ולא באכילה אפילו ומותר במסננת מעבירו

 .)תוה"א ב"ד ש"א יד:(רשב"א הבאכילה כך אסור בהדלקה, ולמד זאת מהפסוק במלאכי. וכ"כ 

ובמקום שהשומן מאוס לאכול, אסור להדליקו ג"כ בבית הכנסת, : )יו"ד סימן קד( רמ"אכתב ה

פג"ה  כיבשם גאון ורשב"א פג"ה ור' ירוחם ואו"ה בשם מרדלו: )ר"ן  )מלאכי א, ח(משום הקריבהו נא לפחתך 

כתב: עכבר שנמצא בשמן של בית הכנסת, אם הוא  )קנד, יב( שו"עוה .והמחבר בא"ח סי' קנ"ד סי"ב(

 מאוס, אסור להדליקו בבית הכנסת.

 והנה הראשונים הנ"ל דיברו על גדר של איסור אכילה, ולכן במקרה שהאיסור בטל בשישים כותב

 "י(סק"ד. שם סקיו"ד סימן קד ) ט"זלקה. וכ"כ השודאי מותר בהד )ב"ד ש"א יד, ב( תורת הביתןב הר"ן

ואף על פי "הגאונים כותב בשם  )במדבר, כח, לא(רבינו בחיי , מאידך. )סוף כלל נח( אדם חכמתו

"הקריבהו נא לפחתך", דבעינן דבר  )מלאכי א, ח(שהשמן מותר באכילה פסול למאור, שנאמר: 

שאפילו במקום  )כלל כב דין י( ת חטאתתורכתב דמשמע ב )ס"ק יט(גם המגן אברהם ".המובחר

 גר"א ,)שם אות יד( כה"ח, אות ט(שם ) חדש פריוכ"כ ה שמותר באכילה אסור לגבוה אם הוא מאוס.

יש )חנוכה עמ' פז. ומ"ש בהליכות עולם ח"א עמ' רסח הוא דוקא כשלא נמאס, שכל ש עובדיה חזון ,)אות י(

 מ"בועוד. ה מאוס נאסר להדליק בו נר של בית הכנסת( שישים מסתמא לא נמאס, ורק באופן שידוע שהוא

 הביא את שתי הדעות ולא הכריע. )שם ס"ק מט(

 שאם נמצא עכבר בשמן, מאוס הוא ואסור לנר חנוכה. )כאן סק"ג( מ"בכתב ה

כתב שרצוי להדליק נרות  )קול אליהו פ"ו שאלה כב. מאמר מרדכי מועדים פנ"ח אות עא( גר"מ אליהוה

בשמן זית שראוי לאכילה, כיון שעל שמן זית שאינו ראוי לאכילה ניתן לומר: "הקריבהו שבת וחנוכה 
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ומ"מ שמן למאור עדיף משאר שמנים, כיון שגם הוא ראוי  נא לפחתיך הירצך או הישא פניך".

)פניני חנוכה  גרי"ש אלישיבגם ה לאכילה ורק משום שמירת יתר משרד הבריאות פוסלו מאכילה.

ק דמכיון שצריך שהשמן יהיה דומה לשמן שהיה בבית המקדש שבו נעשה הנס, פס קמ(-עמ' קלח

יש להדר ולהדליק בשמן זית הראוי לאכילה ועשוי בכבישה קרה, וה"ה לשמן שיש בו שאריות 

 )חוט שני חנוכה עמ' שיט( גר"נ קרליץדעת ה אך .)אשרי האיש ח"ג פל"ד אות טו(מההדלקה ביום הקודם 

 למאכל כשר לכתחילה להדלקת נרות חנוכה. ששמן זית שאינו ראוי

אלא שמפשט הפסוק עולה שדווקא דבר שהוא מאוס לא מכובד להקריבו לפני ה', אך עצם אי 

מאס האכילה של הדבר אינו מגדירו כ'מאוס'. היינו, דוקא שמן שיכול להיות ראוי לאכילה והוא נ

, מאוס אי שנר חלב לדוג' לא חשוב לנרע"י עכבר, הרי ששם 'מאוס' עליו ולא מכובד להקריבו, אך וד

ים, )ונראה שמחלוקת הר"ן ורבנו בחיי היא האם גם לאחר שנתבטל האיסור בשיששכך הוא שימושו וייעודו! 

ן שאין להשוות די )סימן נו ד"ה ואם תרצה(. וכבר כתב בשו"ת חינא דחיי נשאר שם מאוס על התערובת(

סור, שבדבר שאינו מאוס לבני אדם רק מחמת שמן שנפל בו עכבר לשמן שיש בו תערובת אי

האיסור, לא שייך בו איסור משום 'הקריבהו נא לפחתך'. והעולה שכל הבעיתיות בשמן שיש בו 

 עכבר הוא המאיסות שבו. עוד יש להוסיף, שודאי גם אנשים חשובים מדליקים נרות בדבר שאינו

 כ, גםשמן' הוא דבר שראוי לאכילה בדר"ראוי למאכל, ואין בזה פחיתות כבוד. ושמא י"ל דמכיון ש'

ד אם ישנם סוגים שראויים רק למאור, יתכן ויש אי כבוד להביא דבר שבמינו יש סוג שהוא מכוב

 .)בניגוד לנרות שעוה לדוג' שאין במינם דבר יותר מכובד(יותר 

 הנאה ושימוש באור הנרות 

 (כב. )כא.שנינו בשבת 

בהן  אין מדליקין -חכמים אין מדליקין בהן בשבת אמר רב הונא: פתילות ושמנים שאמרו "

קוק לה, ומותר זקסבר: כבתה  -: מאי טעמא דרב הונא רבאבחנוכה, בין בשבת בין בחול. אמר 

אמר: מדליקין בהן בחול, אבל לא בשבת, קסבר: כבתה אין זקוק  רב חסדאלהשתמש לאורה. ו

 "לה, ומותר להשתמש לאורה

: אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. כי אמריתה קמיה מר רבאמר רב יהודה אמר רב אסי א"

דשמואל, אמר לי: וכי נר קדושה יש בה! מתקיף לה רב יוסף: וכי דם קדושה יש בו? דתניא: 

שלא  -נמי מה ששפך יכסה, שלא יכסנו ברגל, שלא יהו מצות בזויות עליו. הכא ב -ושפך וכסה 

 "יהו מצות בזויות עליו

)ט. ד"ה  ר"ןה יהא ניכר שהוא נר מצוה, וליכא למיחש להטייה.ש -שתמש לאורה ואסור לה :רש"יופ

הביא טעם אחר, דכיון שעל ידי נס שנעשה במנורה תיקנוה, עשאוה כמנורה שאין  הלכות חנוכה(

 משתמשים בה כלל. 

ש'אסור להרצות  )שם(ר"ן נחלקו הראשונים איזה תשמיש אסור לעשות כנגד נרות החנוכה: דעת ה

ת כנגד נר חנוכה', אין הכוונה דווקא תשמיש חולין אבל תשמיש דמצוה אסור, אלא הוא רבותא מעו

, )ב, ו( רא"ש. וכ"כ ה)ד, ו(רמב"ם שאפילו ריצוי מעות שהוא תשמיש קל אסור. וכן ביארו בדברי ה

)הב"י למד מדבריו וביאר שהחידוש ב'הרצאת מעות' הוא שאע"פ שהוא תשמיש עראי הוא אסור 
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ש עראי שאינו של גנאי, ואינו צריך להסמיך ידיו לנרות, יהיה מותר. ותמה מדוע לא כתב הטור כן בדעת שתשמי

סובר שתשמיש של מצוה מותר לעשות כנגד נרות  )הל' חנוכה קטו:( העיטור בעל, מנגד. הרא"ש(

הב"ח ביאר שנקודת  שאינו ביזוי מצוה, אלא כבוד שמשתמשים לאורה לצורך מצוה.חנוכה. 

חלוקת של הראשונים היא כיצד להבין את המימרא השניה, האם היא כנגד מחלוקת הראשונים המ

 בהיתר של השתמשות לאור הנרות, או לא. 

 לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור, אפי' תשמיש של קדושה, כגון ללמוד לוואפי: שו"עכתב ה

 .ר; ויש מי שמתיר בתשמיש של קדושהלאורה, אסו

ב בשם האחרונים שגם בשאר נרות המהדרין אסור להשתמש כפי שאסור כת )סק"ז( מ"בה

 להשתמש בנרות החיוב.

סק פ ב"חה אךשתשמיש עראי שאינו צריך להיות סמוך לנרות, אין בו בזיון והוא מותר.  ב"ידעת ה

הסכים שבכל גווני אסור  )סק"ג( ט"זגם השכן המנהג.  )סק"ב( מגן אברהםלהחמיר, וכתב ה

 . )סק"י( מ"בוכ"פ ה, גם אם אין ידיו סמוכות לנר. להשתמש לאורה

כתב בשם מהריק"ש שמותר לילך לאור נר  )סוף אות א( פרי חדשמה ההגדרה של 'תשמיש'? ה

סימן ) פני אריהובשו"ת  חנוכה לראות שלא יכשל, שאינו מחוייב להעצים עיניו, דלא מיקרי תשמיש.

ינו משמש כלום, רשאי לישב בביתו בשעה שלא אסרו אלא להשתמש, אבל כל שא מז ד"ה אבל(

 פסק שאם כבה )עמ' ק(חזון עובדיה גם ב ועוד. )אות ל( כה"ח, )ס"ק יא( מ"בוכ"כ ה שהנר דולק.

ת האור בבית ורוצה ללכת לאור הנרות כדי שלא יכשל, אינו צריך לעצום עיניו שאין על זה תור

 שימוש לאורה.

מש לאור הנר הוא משום שיהא ניכר שהוא נר של הקשה, הרי טעם האיסור להשת )סק"ד( ט"זה

מצוה, וא"כ מה הסברא להתיר תשמיש של מצוה, הרי הרואה אומר שהדליק את הנר כדי שיוכל 

עוד הקשה, מדוע התירו להדליק בשמנים האסורים בהדלקה בשבת, הרי אם מותר ללמוד לאורה?! 

ם בעל העיטור שהתיר תשמיש של להשתמש לצורך מצוה, עדיין יש חשש שמא יטה! לכן ביאר שג

 מצוה הוא רק בדרך עראי, דבכה"ג לא מיגרע ההיכר של חנוכה, שהכל יודעים שלא הולדק לצורך

ש תשמיש עראי, וגם בעראי לא גזרינן שמא יטה. ולכן העיר שהשו"ע קיצר בדבריו, שהיה לו לפר

הביא בשם  ד"ה ויש() באור הלכהה אך שגם המתירים לא התירו אלא לתשמיש עראי של מצוה.

החמד משה והא"ר שלדעה זו גם דרך קבע מותר. והוסיף שכאשר הוא תשמיש של מצוה בדרך 

וב עראי אפשר שלכו"ע אין להחמיר, אך נשאר בצ"ע. עוד כתב, שאם הוא לאחר זמן החובה, יותר ט

שם כתב ב ה()אות הברכ"י שיכבה את הנרות וידליק אותן שוב, וכך יוכל ללמוד לאורן ללא פקפוק. 

כה ר חנושאם צריך לעיין בדין של נר חנוכה ואין לו נר אחר לעיין בו, רשאי לעיין בנ מהר"י מולכו

וכ"כ  הסכים דמשום שהוא עראי מותר. שע"תמכיון שהוא תשמיש עראי וחשיב גם 'לצורכו'. גם ה

 עת הדחק יש לסמוך על המקלים., והוסיף שרק בשלג(-)אות לב כה"ח
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 הוספת נר 'שמש' 

מפני שאסור להשתמש לאורה מוסיפין נר אחר שאם ישתמש  )נ"ט ח"א סא ע"ג( ירוחם רבנוכתב 

 לאורה שיהא השימוש לאור אותו הנר.

 שאם לא כן יאמרו על ,כשמניח נר אחר להשתמש לאורה מניחה בפני עצמה, ירוחם רבנועוד כתב 

וסף כתב שלא יניח את הנר הנ י פ"ב()מאמר רביעי כלל שביע לדרך צידהבספר  גם .כולן לצרכו הדליקן

כתב  לבושוה בסדר שאר הנרות, כדי שלא יבוא להשתמש לאור של מצוה אם יבוא להשתמש שם.

 הטעם כדי שיהא ניכר כמה נרות מדליק באותו יום.

. גם במקום שאינו רגיל להדליק שם נר אין צריך נר אחר להשתמש לאורוכתב רבנו ירוחם ש

ך להדליק נר נוסף אלא בזמן שמדליק את הנרות על שולחנו, אבל סובר שאין צרי מאיריה

עכשיו אף על פי שמדליקין בפתח שהוא מקום  ב"יכתב ה אךכשמדליק בפתח הבית אין צריך. 

פני ונראה שכך הנהיגו הראשונים מ .שאין רגיל להדליק שם נר מדליקין נר אחד מובדל משאר נרות

' )סי מרדכיל להדליק שם נר למקום שאינו רגיל. וכתב השאין הכל בקיאין לחלק בין מקום שרגי

שאם בא להשתמש שישתמש בנר של משום הכי נהגו לעשות השמש גדול יותר מהאחרות  רסט(

 .חול

ונוהגים להדליק נר נוסף, כדי שאם ישתמש לאורה יהיה לאור הנוסף שהוא אותו : שו"עכתב ה

ם : ובמדינות אלו אין נוהגיכתב רמ"אוהוה. שהודלק אחרון, ויניחנו מרחוק קצת משאר נרות מצ

אר להוסיף, רק מניח אצלן השמש שבהן מדליק הנרות, והוא עדיף טפי, ויש לעשותו יותר ארוך מש

 . )מרדכי(נרות, שאם בא להשתמש ישתמש לאותו נר 

 כתב שלא תאמר שגם אם יהיה נר נוסף, הרי סו"ס נהנה משאר הנרות שודאי יש אור )סק"ה( ט"זה

שכאן אין איסור להשתמש לאור הנרות, אלא מטעם שלא יהיה היכר ול כאשר יש הרבה נרות, גד

 ם.שנדלקו לשם חנוכה, או משום ביזוי מצוה, וכאן לא שייך תרוויהו, כיון שיש נר של חול אצל

העיר, שאע"פ שנתן נר נוסף ליד נרות החנוכה, מ"מ אסור להשתמש אצלן,  )סק"ד( מגן אברהםה

ביאר  פרי מגדיםה ר לצרכו הדליק כולן, שפעמים אדם מדליק כמה נרות לצורכו.שהרואה אומ

פסק שכנגד אור  )ד"ה שאם( באור הלכהה אךבדבריו שגם כנגד נר השמש אין להשתמש לכתחילה. 

מכיון שנוהגים לעשות השמש גדול מאחרים  )אות י( אליה רבההשמש מותר להשתמש, ושכ"כ ה

השמש ולפ"ז מותר לכתחילה להשתמש אצל השמש שאצל  ולמעלה, ידוע שמשתמשים אצל

דמכיון שאין כל המקומות שוים, דיש עושים השמש כמו שאר  )אות לו( כה"חהנרות. אך כתב 

  הנרות, וא"כ נתת דבריך לשיעורין, ולכן יש ליזהר לכתחילה בכל מקום.

לא השולחן עוד נר, ש , שגם אם יש ליד הנרות נר נוסף, יש להניח עלמאורבשם ההמג"א עוד כתב 

, שחוששים כיון שמדליקים בפנים אולי )ס"ק יד( מ"בוה פרי חדשוכ"כ היאמרו לצרכו הדליקן. 

ישתמשו בנרות של חנוכה ולאו אדעתייהו. אבל מעיקר הדין כיון שיש לו נר על השולחן א"צ 

 .)אות לד( כה"חוכ"כ  להדליק נר נוסף.
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רבים המדליקים את נרות החנוכה, יש להניח אצל כל  שגם אם יש )סימן פא(בתשובה  רמ"אכתב ה

 גם בשו"ת .)ס"ק יח( מ"ב, וכ"כ הב"חאחד ואחד נר שמש, ואפילו יש נר על השולחן. וכן משמע ב

כתב שלא די בשמש אחד, מאחר שהנרות מאירים ומזהירים  )א, קח. הובא בשע"ת ה( קטנות הלכות

רם זה גווות נוספים שיהיו כנגד נרות המצוה, והוי זה בכל הבית, והשמש בטל לגבייהו, וצריך לתת נר

העיר שעיקר הקפידה שלא יהא היכר שהדליק לשם נרות חנוכה,  שערי תשובהוהתירו בדרבנן. ה

צל אולכן גם אם נתן רק נר אחד די בזה, והוסיף שהרוצה להשתמש נגד נרות חנוכה, יש לו להטות 

ו בנרות של מצוה, ואז אע"פ ששאר הנרות גורמים לנר השמש, שיהיה ניכר שאין לו חפץ להשתמש 

 אצל כל מיקל, ולדעתו א"צ לתת שמש )שו"ת סימן פה(מהרש"ל  אך יתרון ראות עיניו, לית לן בה.

 . אחד ואחד

שטוב שהנר הנוסף יעשהו משונה משאר הנרות כדי שיהא ניכר שאין זה  )וישב, יג( בא"חכתב ה

ק שיש שמניחים אותו למעלה משאר הנרות או מהצד ורחו כג( )אות כה"חבכלל נרות חנוכה. והעיר 

 קצת משום היכר, ולכן אפילו אינו משונה משאר נרות, זהו ההיכר.

 נר חנוכה שנתערב בשאר נרות 

עסק בדין נר חנוכה תוך זמן מצוותו, ובזמן זה עדיין אסור בהנאה. ונר זה  )סימן קג(תרומת הדשן ה

הנרות אינם חשובים כדבר שבמניין חוץ מנר חנוכה שאינו בטל התערב באלף נרות של היתר. כל 

 8אם נתערב נר חנוכה: רמ"אמפני חשיבותו. לדעתו הנר אינו בטל, שהרי בתחילה היה חשוב. וכ"פ ה

, אלא ידליק )ת"ה סי' ק"ג(האסור בהנאה בשאר נרות, אפי' אחד באלף, לא בטיל דהוי דבר של מנין 

  .)ד"ע(ר של היתר דולק עם נר של איסור, ואז מותר להשתמש אצלן מן התערובות כל כך שבודאי נ

סובר שהנר בטל בשאר הנרות, לדעתו עיקר הדגש הוא על סוף  )יו"ד סימן קא סק"ו( ט"ז, המנגד

 התערובת, שבזמן זה לאחר הביטול, הנר אינו חשוב משום שאינו נמכר במניין אלא במשקל. וכן

 .גר"אנקט כאן ה

עת הרמ"א ולדעתו דוקא בשמש העומד למעלה מכל הנרות מותר, דמשתמש חולק על ד ב"חה

משמע  )ס"ק כד( מ"בגם מה לאור השמש, משא"כ כאשר מדליקו יחד עם שאר הנרות בשוה.

סובר כרמ"א שאם משער שודאי הנר של היתר דולק עם  )ס"ק יא( מגן אברהםה אך שמחמיר בזה.

ביאר את דעת הרמ"א, שכאשר  )סק"ז( ט"זה .פרי חדשוכ"ד ה האיסור מותר להשתמש לאורן.

 הנרות מונחים בתערובת אינם חמורים יותר מאשר הם דולקים במצותן, וכיון שבשעת הדלקה אין

 ור להשתמשאיסור אם יש נר אחר אצלם, אע"ג שודאי יש מהם אור גדול יותר, ה"ה כאן שאין איס

 בנר אלא כשהוא ביחידות.

ביאר את דבריו, דהואיל  )אות כה(דחד בתרי בטל. בשער הציון סובר  )שו"ת סימן פה( מהרש"ל

ונמכרות במשקל אינם נחשבות דבר שבמנין, משום שמדליקים אותם במניין, דהמנין לאו משום 

כתב שאפילו לרמ"א הוא דוקא אם נתערב בתוך  )סק"ז( ט"זוה חשיבות היא אלא המצוה כך היא.

                                                        
מגן אברהם, אליה רבה ועוד: היינו שהודלק ונעשה בו מעשה ולאחר מכן נתערב, ואין לומר שרק הוזמן לשם  8

 הדלקת נר חנוכה, דלא עדיפא מסוכה שאין בה הזמנה.
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ביום השמיני וכ"ש לאחר מכן, כבר בטל מחשיבותו  ימי חנוכה שחשובים הם עדיין למצוה, אבל

 .)ס"ק כב( מ"בודינו לכו"ע כיבש ביבש ובטל ברוב. וכ"נ דעת ה

 סעיף ב':

 'כבתה אין זקוק לה' 

 )כא.(שנינו בשבת 

בהן  אין מדליקין -אמר רב הונא: פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת "

קוק לה, ומותר זקסבר: כבתה  -: מאי טעמא דרב הונא רבא בחנוכה, בין בשבת בין בחול. אמר

אמר: מדליקין בהן בחול, אבל לא בשבת, קסבר: כבתה אין זקוק  רב חסדאלהשתמש לאורה. ו

 "לה, ומותר להשתמש לאורה

ה לעשות יפה, דילמא פשע ולא לתקנה, הלכך: צריך לכתחל -מבאר את הביטוי 'זקוק לה'  רש"י

עולה שהאיסור להשתמש בחנוכה בשמנים שאינם דולקים יפה הוא מחשש  מדברי רש"י מתקן לה.

 שהנרות יכבו ולא יתקן אותם. חשש שהוא רחוק, וצ"ב מה ראו חכמים לחשוש לכך?

ם אמה שאמרו גבי נר חנוכה כבתה אין זקוק לה. נשאל " )א, תקלט. הביאו הר"ן ט. ד"ה ש"מ( רשב"אה

ג אם חייב להדליקה פעם שנייה או לאו? ואם יחזור לאחר שהדליק בא לתקנה וכבה אותה בשוג

מסתברא שאינו חייב להדליקה דהוה ליה ככבתה  :וידליקנה צריך לחזור ולברך או לא? תשובה

 ."דהדלקה עושה מצוה וכבר הדליקה. ואם בא להדליקה אינו מברך עליה דמצות הדלקה כבר עבדה

דליק בזמן מצותה לאחר השקיעה או הוסיף שלא רק כאשר ה )סימן קב( הדשן תרומתבשו"ת 

בע"ש קודם צאה"כ שודאי בזמן ההדלקה קיים המצוה, ואם כבתה א"צ לחזור ולהדליק. אלא ה"ה 

ואע"פ שעיקר מצות נר חנוכה הוא בשיהוי ההדלקה שלאחר חשיכה. מ"מ מכיון קבלת שבת, 

ן גם בכה"ג אין ולכשמברכים מבעוד יום משמע דמכיון דא"א בענין אחר, חשיבא הכשר מצוה. 

 זקוק לה שהרי כבר הותחלה המצוה בהכשר.

 הדלקה עושה מצוה. לפיכך אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק לה, ואפילו כבתה: שו"עכתב ה

בערב שבת קודם קבלת שבת שעדיין הוא מבעוד יום, אינו זקוק לה. וכן אם לאחר שהדליקה בא 

 : ואם רוצה להחמיר על עצמו ולחזוררמ"אהוסיף הולתקנה וכיבה אותה בשוגג, אינו זקוק לה. 

 .)רשב"א סימן תקל"ט, ור"ן(ולהדליקה, אין לברך עליה 

 הקשה, מדוע הרשב"א תלה את דין 'כבתה אין זקוק לה' בדין 'הדלקה עושה מצוה', )סק"ח( ט"זה

 ק לה!לכאורה אינו מוכרח, שגם אם נסבור שהנחה עושה מצוה, עדיין נוכל לומר שכבתה אין זקו

 עוד הקשה, הרי הגמ' הביאה הרבה הוכחות שלא קי"ל דהנחה עושה מצוה, ומדוע לא הוכיחו מכך

א שכבתה אין זקוק לה?! לכן ביאר שכאן לא בא לאפוקי ממ"ד הנחה עושה מצוה, אלא שהעקרון הו

  )ס"ק כה( מ"בוכ"כ ה שכשהדליק מיד קיים את המצוה, ולכן אם כבתה אין זקוק לה.

ועוד שראוי להחמיר ולחזור ולהדליקה  )ס"ק יב( אברהם מגן, ב"ח, )שו"ת סימן פה("ל מהרשכתבו 

, אך מ"מ לא יברך שוב, דחשיב )סק"י( ט"זוכ"כ ה בכל ענין, ובפרט בערב שבת קודם קבלת שבת.
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, והוסיף שאדם שקיבל על עצמו שבת )ס"ק כז( מ"בוכ"כ ה כשמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה.

 ש עדיין זמן היתר, מותר לומר לחברו שידליקם. ואח"כ כבה, וי

א שלא יסלק ידו אחר הברכה עד אשר ידליק רוב הפתילה היוצ )סימן לט( מהר"י ברונאכתב בשו"ת 

 .)אות נג( כה"חו )ד"ה הדלקה( הלכה באורמן השמן. וכ"כ ה

 ו כל הנרותדמכיון שהמצוה נעשית בעת ההדלקה, בעינן שבזמן זה יהי )ד"ה אם( באור הלכהכתב ה

לפי חשבון הימים, ואז נחשב למהדר מן המהדרין, ולכן אם כבתה אחת קודם שהשלים ההדלקה 

 צריך לחזור ולהדליקה.

ר דאע"ג דאין זקוק לה, מ"מ צריך להניח את הנות )ג, מח. הובא בשע"ת יב( יעקב שבותכתב בשו"ת 

שה כן חיישינן לחשדא שלא מנרות חנוכה של שעוה או של שמן כל זמן עת ההדלקה, דאם לא יע

ונו כתב שאין לחוש לזה, מפני שהרואה יד )פ"ב דשבת סימן י אות ז( נתנאל קרבןה אמנםהדליק כלל. 

 .)עמ' קיא( עובדיה חזוןוב )סימן לו אות ו( יעקב שאילתוכ"כ בשו"ת לכף זכות שהדליקה וכבתה. 

חזון גם ב .)ס"ק כו( מ"בהשו"ע פסק עפ"ד תה"ד שגם בע"ש אם כבתה אין זקוק לה. וכ"כ ה

 אך כתב שא"צ להדליק שנית, ואעפ"כ אם החמיר וחזר והדליקה שנית תע"ב. )עמ' קי(עובדיה 

 התקשה, הרי ודאי כשאמרו 'אין זקוק לה' הוא דוקא כשהנר דלק בזמן החיוב שהוא )סק"ט( ט"זה

וה' אלא מצוה ובע"ש שתקנו לברך ולהדליק קודם לכן, זהו אינו רק 'הכשר מצלאחר השקיעה. 

ממש, כיון שאותה שעה היא כלאחר השקיעה, ולכן מותר להדליק בשמנים הפסולים להדלקה בנר 

שבת. אך כל האמור הוא דוקא לאחר קבלת שבת, אבל כשמדליק קודם קבלת שבת והנר נכבה, 

יין שעד וזהו זמן ודאי שצריך לחזור ולהדליקו כיון שעדיין לא חשיב כשבת ממש לעניין חיובים וכד',

 סובר שצריך לחזור ולהדליק שנית בערב שבת. )שו"ת סימן פה( מהרש"לוהביא שגם  יכול להדליק,

 ט( )מש"ז מגדים פריוכ"כ ה ומ"מ כתב הט"ז שלא יברך שנית על ההדלקה, כיון שכבר בירך בהיתר.

 .)אות נח( כה"חדלדינא ודאי נכון להחמיר ולהדליק שוב. וכ"כ 

)הובא במקראי קודש עה בע"ש רשאי אדם להדליק שוב נרות חנוכה שכבו ועד כמה זמן קודם השקי

 שבירושלים עד כעשרים או עשרים וחמש דקות לפני השקיעהגר"מ אליהו , דעת ההררי פ"ז הע' יא(

לא ידליקהו שוב. ובשאר המקומות בארץ רשאי להדליק עד כעשר דקות לפני השקיעה. ודעת 

 ודם השקיעה ידליק שוב את הנרות.שבכל הארץ עד כעשר דקות קגרע"י ה

 המדליק נר חנוכה בפני הרוח 

שאם העמידה במקום הרוח וכבתה, זקוק לה, דהוה כאלו לא  )שבת ט. אות ה( שלטי גיבוריםכתב ה

, שלא יברך עליה פרי מגדיםומ"מ כתב ה .)ס"ק יב(מגן אברהם ו ב"חנתן בה שמן כשיעור. וכ"כ ה

)ודעת הפר"ח סימן תרעב ס"ב שחוזר  נים פסולים שמדליק בהםדשמא לא הוי ברור שיכבה, כמו שמ

 .)אות נד( כה"חו )ס"ק כה( מ"ב. וכ"כ הומברך(

 'הדלקת נר חנוכה בחוץ בתוך 'בית זכוכית 

דמכיון  )הובא בשו"ת הר צבי או"ח ח"ב סימן קיד אות א. מקראי קודש סימן יז( מהרי"ל דיסקיןדעת 

תוך תיבת זכוכית, בשעת ההדלקה פותחים את דלת התיבה באופן שהרוח שהמדליקים בחוץ ב
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יכולה לכבות את הנרות, יש לחוש שאינם יוצאים י"ח, כיון שבעת ההדלקה לא היתה ראויה לעמוד 

ברוח מצויה. וסגירת דלת התיבה לאחר ההדלקה אינה נחשבת להדלקה, ולכן היה מהדר לעשות 

 לדלוק בשעת ההדלקה גם ללא סגירת הפתח. פתח בשולי התיבה, כדי שהנר יוכל

כתב להליץ על המנהג להדליק בתיבת זכוכית שפתחה מן הצד, שאף  )שם( צבי הרבשו"ת  אולם

שהנר עומד לכבות ע"י הרוח, מ"מ כיון שלמעשה הנר לא כבה, אפשר שאין לפסול את ההדלקה. 

פוסקת הרוח הנרות לא היו  כפי שאם הדליק כאשר היתה רוח, ומיד פסקה, באופן שאם לא היתה

די כדולקים, יצא י"ח כיון שלמעשה היא לא כבתה. עוד כתב, דמכיון שבידו לסגור את דלת התיבה 

למנוע את כיבוי הנר, והדלקתו היא ע"מ לסגור את הדלת, הרי זה נחשב להדלקה שאינה עומדת 

שבעת ההדלקה כוונתו  דמכיון )ח"ב סימן נא אות ב ד"ה אמנם( שלמה מנחתלכבות. וכ"כ בשו"ת 

ומדת עלסגור מיד, ואם יכבה לא יסלק ידו ממנו אלא יחזור וידליקנו, הרי זה נחשב להדלקה שאינה 

 .)חוט שני עמ' שיח(גר"נ קרליץ וה )אשרי האיש ח"ג פל"ד אות כא( גרי"ש אלישיבלכבות. וכ"ד ה

 סעיף ג':

 הדלקה באותו נר 

לא היה מדליק בנר של חרס אלא  . מרדכי סימן רסח()הובא בהגה"מ פ"ג אות א גמרוטנבורמהר"ם 

וכשלא היה לו חדשים היה  ,וכשלא היה לו אלא של חרס היה לוקח חדשים בכל לילה ,בשל מתכת

ן דהכי איתא במסכת סופרים אין מדליקין בנר ישן אין לו רק יש ,מסיקן באור דהוו כמו חדשים

 זכוכית או חרס מצופה ל מתכת א"צ חדש ושלהלכך בש ,וסתם נר שהוא של חרס ,מלבנו באור יפה

 .דינו כמתכת

קח נר של חרס שהדליק בו לילה אחת נעשה ישן ואין מדליקין בו לילה אחרת, אלא לו :שו"עכתב ה

חדשים בכל לילה; ואם אין לו אלא ישן, מסיקו בכל לילה באור; ונר של מתכת א"צ חדש. ושל 

 זכוכית או של חרס מכוסה, דינו כמתכת.

האריך שכל אחד יטרח לעשות לו מנורה יפה, ומי שבידו יעשה של כסף, וכן הנרות  דר היוםסב

ם שמה שנהוג בזמננו שמדליקי )ח, קנז( הלוי שבטוביאר בשו"ת . )ס"ק כח( מ"ביעשה יפה. וכ"כ ה

ית בחנוכיית כסף, ואת השמן והפתילות נותנים בכוסיות זכוכית, חשוב כהידור של הדלקה בחנוכי

 .(17)הליכות שלמה פט"ו אורחות הלכה ע'  גרש"ז אוירבךשהכוסיות בטלות לחנוכיה. וכ"ד הכסף, 

שיש ט"ו מעלות במיני הכלים הראויים למנורה, וכל  חסד לאברהםכתב בשם ה )ס"ק ס(כה"ח 

ו. בדיל.  הקודם משובח: א. כלי זהב. ב. כלי כסף. ג. נחושת הדומה לזהב. ד. נחושת אדומה. ה. ברזל.

שאינו  ס חדשופרת. ח. כלי זכוכית. ט. כלי עץ. י. כלי עצם. יא. כלי חרס מצופה באבר. יב. כלי חרז. ע

 מצופה. יג. קליפת רימון. יד. קליפת אגוז הודו. טו. קליפת אלון.
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 סעיף ד':

 החלפת הפתילות 

 אין חוששין לפתילות להחליפם, עד שתכלה. :)סימן קפה( שיבולי הלקטעפ"ד  שו"עכתב ה

 הם.בשאין בהם בזיון מצוה, דאדרבה, הם נוחין להדליק יותר כשכבר הדליקו  )ס"ק לא( מ"בה וביאר

בשם הכלבו שנהגו לחדש את הפתילות בכל  )ס"ק עב( כה"חואף שאין חוששים להחליפן, כתב 

, לילה, לפי שבכל לילה היה הנס מתחדש. ועוד, זכר למקדש שהיו מחליפים את הפתילות בכל יום

 .)כא. ד"ה זו שביארנו( ימאירוכ"כ ה
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 הדלקה מנר לנר -סימן תרע"ד  
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 הדלקה מנר לנר, ועל ידי נר אמצעי 

 )כב.(שנינו בשבת 

אמר אביי: כל מילי דמר עביד  ..אמר: מדליקין. שמואלאמר: אין מדליקין מנר לנר, ו רבאיתמר, "

לנר, ומתירין מבגד לבגד, והלכה כרבי שמעון כרב, לבר מהני תלת דעביד כשמואל: מדליקין מנר 

משום ביזוי  -יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב אדא בר אהבה, ויתיב וקאמר: טעמא דרב .. בגרירה.

איכא  -חיש מצוה. מאי בינייהו? משום דקא מכ -מצוה. אמר להו: לא תציתו ליה, טעמיה דרב 

מדליק, מאן  משרגא לשרגא -י מצוה בינייהו: דקא מדליק משרגא לשרגא. מאן דאמר משום ביזו

מאי הוי עלה? אמר רב הונא בריה דרב  ...וה משרגא לשרגא נמי אסורדאמר משום אכחושי מצ

ין מדליקין א -עושה מצוה דליקין מנר לנר, ואי הנחה מ -יהושע: חזינא אי הדלקה עושה מצוה 

 "מנר לנר

יק קיסם שאינה מן המצוה מנר של וי מצוה, שמדלמשום ביז -נר לנר מ -טעמא דרב  :"ירשופי

 דשקיל נהורא, ושואב קצת מלחלוחית שמנו. דמיחזי כמאן -אכחושי  מצוה, וממנו מדליק השאר.

 ביא נר אצל נר, ושתיהן של מצוה, ולא בקיסם.מ -משרגא לשרגא 

ו על פי המבואר בגמ' יש שתי אפשרויות לדברי רב שאוסר הדלקה מנר לנר, משום אכחושי מצוה א

 זוי מצוה. ובמסקנת הגמ' נראה שהעיקר הוא משום ביזוי מצוה, שבמקדש הדליקו מנר לנר.בי

תמהו, מדוע שאלה הגמ' 'מאי הוי עליה' הרי משמע שהלכה כשמואל דהא רבא  )ד"ה מאי( תוספות

דברי רבה עיקר,  שהגמרא סוברת שאין. אעבד כוותיה, וא"כ גם קינסא מותר להדליק. לכן פרשו: 

המנורה במקדש מוכח שאין לחוש לטעם  שההלכה צריכה להיות כרב, אולם מהדלקת וחזר הדין

 לביזוי מצוה, והוא כאשר מדליק עם קינסא. את שאלת הגמרא הם של אכחושי מצוה אלא רק

ממש, כשמדליק מנר לנר  מסבירים שאם הנחה עושה מצוה הרי יש מקום לטעם של ביזוי מצוה אף

של המנורה במקדש, כיון ששם בודאי ההדלקה  וכה להדלקת הנרלפי שאינה דומה הדלקת נר חנ

מדליקים מנר לנר על ידי קיסם אבל . ולדעתם אין )סימן ז(רא"ש וה ר"ןוכן פירשו ה עושה מצוה.

להדליק  כיון שההדלקה עושה מצוה, וגם הרמב"ן והרשב"א סוברים שאסור מתירים בלעדיו

שרבה פסק כמותו,  שהלכה כשמואל ריב"םבשם  בפירושם השני מסבירים התוספות. ב בקינסא.

זה תלוי בשאלה מה אסר רב, האם הוא אסר  והבעיה היא האם שמואל עצמו מתיר בקינסא, והרי

הרי שמואל שחולק  -לנר ממש. לפי זה מובן שאם רב אוסר בקינסא  רק בקינסא או אפילו מנר

ששמואל מסכים עמו  יתן לומרנ -מתיר אף בזה, אבל אם רב אוסר אפילו מנר לנר ממש  עליו

ממילא מסתבר  -שכיון שהדלקה עושה מצוה  לאסור את ההדלקה בקינסא. המסקנה היוצאת היא

מסביר שזו גופא בעית  ריטב"אה ושמואל מתיר אף בזה, והלכה כמותו.. שרב אסר רק בקינסא

עושה  שאלה אם הדלקהוהגמרא עצמה תולה את הענין ב הגמרא, האם הלכה כרב או כשמואל,
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הכל  -מצוה  ושההכל מותר, ואם הנחה ע -עושה מצוה, שאם הדלקה עושה מצוה  מצוה או הנחה

 אסור, והמסקנה היא שהדלקה עושה מצוה.

 ,רעא( )סי' מרדכי, ה)סי' רכט( תרומה, בעל המאירי, ה(:ט )על הרי"ף ר"ןכדעת המתירים סוברים ה

 "ן מה דעת הרי"ף.ועוד. ונחלקו הרא"ש והר )ח"ב סי' שכד( זרוע אור

מצוה ראוי להתיר את  ושהכותבים שלפי מסקנת הגמרא שהדלקה ע ד"ה שמע( .)כג תוספות

שמע מדבריהם מו ין לשנות את המנהג.א -להחמיר  מנר לנר, אולם כיון שנהגו העולם ההדלקה

 "מ)הובא בדרכ שמחה רבנוועוד. וביאר  )אות כ( הגה"משהמנהג להחמיר הוא גם בלא קיסם. וכ"כ 

ליק דמכיון שמעיקר הדין די בהדלקת נר אחד ושאר הנרות הם רק הידור מצוה, לכן ראוי לא להד א(

 מנר לנר.

שמותר אף על ידי  ראב"דההוסיף וכתב שמדליקים מנר חנוכה לנר חנוכה.  ד, ט() רמב"םה אך

מנר דעת המ"מ והלח"מ שלדעת הרמב"ם רק  קינסא, ונראה שמבין שהרמב"ם אוסר בקינסא, וכך

ע"י  שלא ידליק ג, יד(מוספין ו תמידין)לנר ממש מותר. וכן ניתן ללמוד מדבריו לגבי הדלקת המנורה 

ני כנגד מעשר ש שוקלים דינרי זהב)אך מדבריו בהל' מעשר שני פ"ג הי"ט שפסק שאין נר אחר משום בזיון 

 דוקא למאן דאמר שמותרמובא בגמרא הו הטעם שמשמע ההיפך, שזיכוון משקלו יפה,  מפני החשש שמא לא

 .. עיין מ"ש בזה הלח"מ(להדליק על ידי קינסא

 מנר לנר היינו דוקא בעוד שהנרסובר שהאיסור להדליק  )הל' ציצית יב. ד"ה לבר( נימוקי יוסףה

בספר המנהגות לכן כתב  .אבל כשכבר דלק למצותו שוב מדליקין ממנו ,ראשון דולק למצותו

 .תרבעוד שדולקין למצותן אבל כשצריך לכבותן מו שאסור להדליק מנרות בית הכנסת

דאפילו למאן דאמר מדליקין מנר לנר על ידי קינסא אם יש לחוש  )סי' קז(תרומת הדשן כתוב ב

ולמד כן מדברי  .שיכבה הקינסא ברוח קודם שיגיע לאותו נר מצוה שרוצה להדליק מודה דאסור

רש"י זהב, גזרה שמא לא יכוון משקלותיו. ופ הגמ' שם שאין שוקלין סלע של מעשר שני כנגד דינרי

ה שמא ימצאו שאינם טובים או שיהיו יתירים ויחוס עליהם ולא יחלל המעשר עליהם, ונמצא שביז

דחה  )סק"ב(ט"ז ה אךהמעשר שלא לצורך. וה"ה לנרות חנוכה שאם יכבה נמצא שהדליקם בחינם. 

 א לידין עליו חיוב מצוה, אבל כאן למה יבודהתם אפשר שיבוא לידי ביטול מצוה, דהא איאת דבריו, 

ר ביטול המצוה, הרי גם בהדלקה ישירה מנר לנר יש חשש שיכבה, וודאי אם יכבה ע"י הרוח יחזו

 וידליקנה. ולכן לדעתו אין שום הבדל בין הדלקה מנר לנר ובין ע"י קינסא.

אמצעי, אבל להדליק מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה, ודוקא להדליק מזה לזה בלא : שו"עכתב ה

נר של מתירים גם בזה, אא"כ הוא בענין שיש לחוש שיכבה ה וישמזה לזה על ידי נר של חול, אסור; 

 : ונהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליקכתב רמ"אה אךחול קודם שידליק נר אחר של חנוכה. 

מזה  ן אין להדליק זהאפילו מנר לנר, דעיקר מצותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצוה כ"כ ולכ

אה, ; וכל זה אינו רק בעוד שדולקים למצותן, אבל אחר שעבר זמן המצוה מותרים בהנ)הג"מ ומרדכי(

  .)נ"י הל' קטנות(כ"ש שמותר להדליק מהן 

אין חילוק בין השמש לשאר נרות שכל הנרות  ית הכנסתשבב )שו"ת סימן פה( מהרש"לכתב 

עור באותן שמדליקין נרותיהן ע"י שפחות מנר ביה"כ חוץ יש לג לכןו ,שבתוכה קרוים נר מצוה
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אבל  ,ונר של הבדלה קרויה נר של מצוה .ממ"ש משום מבואות האפילות שעי"כ זכה שאול למלכות

אחר שיעורו שוב אינו  נוכהחר נ לודאפי ,אחר שהבדיל עליה כבר נעשה המצוה ויכול להדליק ממנה

 .)אות יא( כה"חו פר"חוכ"כ  ריו, ומשמע שמסכים לזה.הביא דב )סק"ז( מ"בה .קרוי נר של מצוה

בשם רבנו שמחה שאם כבה אחד מהנרות  )ד, ט(הביא את דברי ההגה"מ  )בהקדמה( מגן אברהםה

 סק"ב() מ"באין להדליקו מהאחרים, דאין בהדלקה זו מצוה, שהרי קי"ל 'כבתה אין זקוק לה'. וכ"כ ה

 "ה אם(ד)סי' תרעג ס"ב אך יש להעיר מדברי הבאור הלכה  .()עמ' קד עובדיה חזוןוכ"כ  .)סק"ד( כה"חו

שאם כבה אחד מהנרות קודם שהשלים את הדלקת כל הנרות, יש לחזור ולהדליקו, מכיון שבשעת 

 ההדלקה צריך שכל הנרות יהיו דולקים, ולכאורה ה"ה לניד"ד.

אחרים של מצוה. דמשמע שדוקא בנרות חנוכה נהגו להחמיר, ולא בנרות  מגן אברהםעוד כתב ה

אלא שהעיר שמדברי המרדכי שלפנינו משמע שבכל נרות המצוה נהגו להחמיר, וכן משמע 

משמע שבשאר נרות מצוה אין להחמיר ומותר להדליק  )אות א( דרכי משהמה אולם שמסקנתו.

 חיידכן עמא דבר. וכ"כ ה )סק"ב(חמד משה מנר לנר, כגון של שבת ושל בית הכנסת וכד'. וכ"כ ה

דשאר נרות של מצוה כגון נרות של בית הכנסת ושל שבת ושל תלמוד תורה ושל " )קנד, כו( אדם

ותו חולה כולן נר של מצוה הוא ומותר להדליק מזה לזה, אבל בנר חנוכה מחמירין, לפי שעיקר מצ

 ד, יד()קנדמשמע מדברי השו"ע לעיל  )סק"ו( מ"ב". וכ"כ האינו אלא נר א', והשאר אינו מצוה כל כך

דדוקא נר של הדיוט אין מדליקים מנר של בית הכנסת אבל נר מנר שרי, ולא הגיה הרמ"א שם 

 .)אות ט( כה"חוכ"כ  שהמנהג להחמיר.

יש מהפוסקים הסוברים שבכל זמן שדולקים אסור כתב דאע"פ שלעיל סימן תרעב  )סק"ח( מ"בה

ול, חלהדליק ממנו נרות של  להשתמש לאורן, ה"ה שאין להדליק מהן. אך אין להחמיר בזה רק לענין

 אבל נר של מצוה דמדינא מותר אפילו בתוך השיעור, עכ"פ אין לנו להחמיר אחר שעבר השיעור.

 .)אות יב( כה"חוכ"כ 

 סעיף ב':

 'מה חשיב ל'נר מצוה 

אם כן מותר להדליק  ,דאמר מדליקין מנר לנרדמכיון שהלכה כשמואל  )שם(תרומה הכתב בעל 

 מותר ,מנר של מצוה הן בנרות שבת הן בנרות חנוכה הן בנרות בית הכנסתקינסא או נר של חול 

או להדליק קיסם מנר של שבת  ,להדליק קיסם מנר של שבת כדי להדליק בה נר חנוכה או איפכא

לא וכן בנרות חנוכה אבל נר של חול אסור להדליק מנר של מצוה א ,כדי להדליק נר אחרת של שבת

 לין כנגד מעשרדאין שוק )שם(חול נר אחרת של מצוה כדמוכחא ההיא אם כן מדליק מאותה נר של 

 .שני דינרי זהב

 יש מי שאומר שנר של בהכ"נ ושל שבת ושל חנוכה כולם של מצוה הם ומותר להדליק :שו"עכתב ה

כ"נ ע"ל ובענין נר של בה )נ"י ה"ק(: וה"ה נר של ת"ת או נר לחולה הצריך נר רמ"אוהוסיף הזה מזה. 

 ד סעיף י"ד.סי' קנ"
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ותר להדליק נר קל וחומר שמ -לכאורה, היה מקום לומר שאם מותר להדליק נר לחולה מנר מצווה 

אך  חנוכה מנר חנוכה אחר. אמנם, כפי שראינו, הרמ"א פוסק שמותר להדליק נר לחולה מנר חנוכה,

 אסור להדליק את הנרות זה מזה. 

עפ"ד התרומה הסובר כשיטה השניה בשו"ע השו"ע כאן הם חלק על הרמ"א, וכתב שדברי  גר"אה

לדעתו, מותר להדליק מנר לנר באמצעות שמש, כי הוא אינו חושש ל"ביזוי מצווה" בסעיף א. 

שגם להלכה יש בעיה של "ביזוי מצווה" ולכן  שו"עול"אכחושי מצווה". לפי השיטה הראשונה ב

ה למצווה אחרת, כי כל מצווה סור גם להדליק מנר חנוכא -אסור להדליק מנר לנר באמצעות שמש 

סובר שאין להדליק  משה חמדגם בספר  ."המצוות מבטלות זו את זו", ומהווה קטגוריה לעצמה

 .)סק"ט( מ"בשאר נרות מנר חנוכה. וכ"נ דעת ה
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 הדלקה עושה מצוה -סימן תרע"ה 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 הדלקה עושה מצוה או הנחה 

 (כב:)שנינו בשבת 

. דאמר רבא: היה תפוש נר א שמעת -הו: הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה דאיבעיא ל"

תם: הרואה אומר לצורכו ה -לום. שמע מינה: הנחה עושה מצוה כלא עשה ולא  -חנוכה ועומד 

. אי אמרת לא עשה כלום -. דאמר רבא: הדליקה בפנים והוציאה תא שמעהוא דנקיט לה. 

עינן. משום הכי לא עשה כלום. אלא אי אמרת בבמקומו  הדלקה -בשלמא הדלקה עושה מצוה 

תם נמי; הרואה הוא אומר לצורכו הוא ה -הנחה עושה מצוה אמאי לא עשה ולא כלום? 

עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו,  , דאמר רבי יהושע בן לוי:תא שמעדאדלקה. 

פיר. אלא אי אמרת ש -למוצאי שבת מכבה ומדליקה. אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה 

הנחה עושה מצוה, האי מכבה ומדליקה? מכבה ומגביהה ומניחה ומדליקה מיבעי ליה! ועוד, 

מדקא מברכינן אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה שמע מינה: הדלקה עושה 

 "מצוה, שמע מינה

מקום החיוב, ולכן אם ביאר שאם הדלקה עושה מצוה, עיקר המצוה שתיעשה ב (אי אמרת)ד"ה  רש"י

לא עשה כן חיסר מעיקר המצוה ולא עשה כלום. אך אם נאמר שהנחה עושה מצוה, זה לא חסרון 

 בעיקר החיוב אלא רק מפני הרואים שלא יאמרו לצורכו הדליקה.

. א את ספק הגמ' האם הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה ניתן להבין באחת משתי דרכים:

הדלקה,  מעשה המצוה של נר חנוכה, האם מעשה המצוה בעשיית פעולת הגמ' מסתפקת בהגדרת

. הגמ' מסתפקת ספק בסיסי יותר. האם מצות נר ב או שמעשה המצוה בעשיית פעולת הנחה.

שמצות נר חנוכה היא להיות אחראים שיהיה בבית נר  חנוכה היא לעשות מעשה של הדלקה, או

 .דלוק

 חנוכה ונר שבת, א"כ זמניהם היה באופן שוה להדלקת נרואפשר לומר, כיון דכל הדלקת האור ב

אחרת מנר רגיל, וע"י ההנחה מתבטא יותר  היה צד לומר שצריך מעשה יתר בהדלקת מצוה שיהיה

נסתפק בעל האיבעיא בזה, וקימ"ל למסקנא דהדלקה עושה  ההדלקה של נר חנוכה וכדו', וע"כ

 .דין בהנחה מצוה ואין שום

 מצוה, ודין המנורה שבמקדש מקור דין הדלקה עושה 

 )ד, ט( רמב"םלומד את הדין של 'הדלקה עושה מצוה' ממנורת המקדש. ומה )ד"ה אי הדלקה( רש"י

משמע שלמ"ד הדלקה עושה מצוה, אם לא הדליק במקום החיוב לא עשה כלום. אך מדבריו 

ך אם הטיב וכן הדלקת הנרות כשירה בזרים לפיכקשה, ששם כתב " )ט, ז(בהלכות ביאת המקדש 

 )מצוה צח אות א(מנחת חינוך . והקשה על כך ההכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר לזר להדליקן"

וזה כמה שנים הקשיתי על דרך זו של הרמב"ם דאם הוציאן לחוץ מותר זר להדליק הא במנורה "
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ודאי הדלקה עושה מצוה ולא הנחה דאי לאו לא היה דוחה שבת דאפשר לעשות קודם השבת 

חייבים להדליק את המנורה !". ובניגוד לכאורה לדברי הרמב"ם דליקה ובשבת יגביה ויניחנהלה

מתרץ שלפי הרמב"ם עיקר מעשה המצוה במנורת המקדש  ר' חיים הלוי כלומר בהיכל. –במקומה 

אינו פעולת ההדלקה אלא לקיומם התמידי של נרות דולקים במנורה, היינו הטבת הנרות היא עיקר 

אינה מהווה חלק מהותי במצווה ולכן  )כלומר, נתינת האש בפתילה(ל פעולת הדלקת הנרות אבהמצוה, 

דין עבודת המקדש לא חל על ההדלקה אלא רק על הדישון ונתינת השמן שהם מהווים את פעולות 

 . )ולכן נתינת האש בפתילה מותרת לזרים(ההטבה 

, העלותך את הנרות', והכוונה להדליקהרי כתוב במפורש 'ב )שם(אבן האזל על דברים אלו שואל ה

ועונה: הרמב"ם הבין כריטב"א, שכיוון ואיך אפשר לומר שההדלקה אינה עיקר קיום המצוה? 

אין  )בלשון צווי(ולא "יעלה את הנרות"  )כאשר אתה מעלה את הנרות(שכתוב "בהעלותך את הנרות" 

כלומר, לפי  .מנורה והטבת הנרות()דישון הנתינת האש בפתילה מהווה מצווה אלא רק הטבת הנרות 

ת הרמב"ם תכלית המצווה היא שיהיו נרות דלוקים אבל המצווה עצמה היא על דישון המנורה והטב

 הנרות.

ההבדל בין  חינוך, לדעתו תעונה בדרך שונה על שאלת המנח )על הרמב"ם הל' חנוכה(מעשה רוקח ה

מה אבל בשאר הדינים הם שווים מנורת המקדש לנר חנוכה הוא רק בדין ההדלקה שלא במקו

ה מכך שדין נר חנוכה תלוי בפרסום הנס ואם המנורה הודלק . הבדל זה נובע)למשל: הדלקת נר מנר(

אבל מנורת המקדש יכולה להידלק על ידי זר ומצב  שלא במקום הראוי לה לא התקיימה המצווה,

 זה קיים רק כאשר מדליקים אותה מחוץ למקומה.

אחרונים האם לומדים דין נר חנוכה ממנורת המקדש או לא. אבל מה הנפקא בא"כ ישנה מחלוקת 

"פירש"י דומיא דמנורה וא"כ ל"ש כן בנר של  כתב )סק"א( ט"זהמינה אם לומדים ממנה או לא? 

שלומדים ממנורת המקדש לנר חנוכה את הדין . הפרי מגדים ביאר שהט"ז למד מרש"י שבת"

נר חנוכה נעשה זכר למנורה ואילו נרות שבת נעשו לצורך שההדלקה עושה מצווה. אבל כיוון ש

צווה אין לימוד זה תקף כלפי נר שבת ולגביו ההנחה עושה מ )שלא יתקלו בדברים בבית וכד'(שלום בית 

ם את ואין צורך להדליק את נרות שבת דווקא במקום מסויים. כלומר, לפי הט"ז אם לא היינו לומדי

 הוא היה חל גם על נרות שבת. ,ממנורההדין של "הדלקה עושה מצווה" 

שרש"י כתב שלומדים ממנורה כוונתו,  ,דוחים את דעת הט"ז אליה רבהוגם ה י מגדיםפרה אך

 ולכן .שלומדים מהמנורה רק את דין הדלקה של נר מנר, אבל לא את העקרון שהדלקה עושה מצווה

למדנו תב, שלמסקנת הגמ' . עוד כעיקרון שהדלקה עושה מצווהגם לנר שבת את הניתן ללמוד 

שההוכחה לכך ש"הדלקה עושה מצווה" ולא הנחה היא מכך שמברכים "להדליק נר של חנוכה". אם 

  .כך, גם בנר שבת אנו מברכים "להדליק נר של שבת" ומכאן שגם בנר של שבת הדלקה עושה מצווה

 פסיקת ההלכה 

קשה, מדוע לא א מפני הרואים. אך ועוד כותבים שלא ידליק ויוצי )סימן ז(רא"ש , ה)ט:(רי"ף ה

יישב את דבריהם, שכאשר הגמ' מסבירה ב"ח נימקו הלכה זו מפני שהדלקה עושה מצוה! ה
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שלמ"ד הנחה עושה מצוה לא יוציא מפני הרואים, טעם זה נכון גם למ"ד הדלקה עושה מצוה, שכך 

 .)סק"ב(ט"ז א"צ לומר שוב שיש חיוב להדליק במקום החיוב. וכ"כ ה

שפעם ראה בבית הכנסת שהדליקו נרות חנוכה בכלי שהיו  נמוקי יוסףשם הכתב בי אבוהב מוהר"

 מדליקים בו כל השנה נרות לבית הכנסת, ולאחר שהדליקו הנרות רצו להרים אותם בחבל למקומם

 ובנוסף לכך הדבר ,לצרכו הוא שהדליקוהמיוחד בכל השנה. ומיחה שלא יעשה כן, שהרואה יאמר 

לאורה כיון שהרגילות להדליק בכלי זה נר לכבוד בית הכנסת. ומחמת שלא  נראה שמשתמשים

ישב: י מהר"י אבוהבהדליקו נר נוסף, ודאי שישתמשו לאור נרות החנוכה! ולכן ראוי לתת כלי אחר. 

 ואין חוששין שיהיה לפני הפתח ,מאחר שהדלקת נר בבית הכנסת אינו אלא משום מנהג שנהגו. א

ליקין אפילו בבית אין אנו מד .ב. לדקדק בזה כל כך משום הנכנסים והיוצאיםאלא לפני ההיכל אין 

שהרי כל  ,בבית הכנסת , וכ"שלעוברים ושביםולכן אין לחוש כ"כ  ,עכשיו אלא מפני בני הבית

 דה"ל ,מאחר שכבר הדליקן במקום שאינו ראוי .ג. הבאים לשם יודעים שאלו הנרות הם של חנוכה

 .ככבתה שאין זקוק לה

הדלקה עושה מצוה, ולא הנחה, שאם היתה מונחת במקומה שלא לשם מצות חנוכה, : שו"עכתב ה

מדליקה שם וא"צ להסירה ולהניחה לשם מצות חנוכה. לפיכך עששית שהיתה דולקת כל היום, 

שהדליקה מערב שבת למצות חנוכה, למוצאי שבת מכבה ומדליקה לשם מצוה; ומ"מ צריך 

אם הדליקה בפנים והוציאה לחוץ, לא יצא, שהרואה אומר: לצורכו שידליקנה במקום הנחתה, ש

 ה.הוא מדליקה; וכן אם מדליקה ואוחזה בידו, במקומה, לא יצא, שהרואה אומר: לצרכו הוא אוחז

עפ"ד רש"י שכתב שאוחז את הנר בידו משהדליקה ועד שכבתה, דמשמע שאם  )סק"ג( ט"זדעת ה

רי פה אולםא דולקת, יצא. וכן פירש בדברי הטור והשו"ע. אוחזה בידו קצת זמן ואחר מניחה כשהי

מן. ועוד פקפקו על דבריו, ולדעתם אין להדליק עד שיהיו מונחים בתחילה במקו רבה אליה, מגדים

 .)אות יב( כה"חו )סק"ז( מ"בוכ"ד ה

סובר שכאשר מדליקים בתוך הבית וההיכר הוא לבני הבית, שוב אין בעיה להדליק פרי חדש ה

 יר ממקום למקום, ורק אם ידליק בבית חברו ויעביר את הנר לביתו, יפסיד את המצוה.ולהעב

 מ"בה אולם כתב שבדיעבד אם נטלטלה למקום אחר יצא י"ח בזה"ז. )אות ד( השולחן ערוךה

 כתב שגם כשמדליקים בפנים צריך שיהיה הדלקת הנרות במקום שיניחם לבסוף. (ו-)סק"ה

מברך שוב על ההדלקה? לכאורה זו אחת הנ"מ בין השיטות, אם האם כאשר חוזר ומדליק בחוץ 

 ההדלקה בבית אינה כלום, נראה יותר שצריך לברך בחוץ, שההדלקה הראשונה אינה בכלל המצוה.

אך אם ההדלקה היא מצוה, אלא שמחמת הרואים תקנו שלא יעשה כך, יתכן ולא יברך שוב רק 

חצר של שני פתחים שאינו מברך על ההדלקה  , כדיןפרי חדשמפני התקנה. ובאמת כך חילק ה

חולק עליו,  )בתשובה, תנינא סימן קכה( רעק"א אולםבפתח השני, שהיא הדלקה רק מפני החשד. 

וה ולדעתו כאן כיון שהדליק בתחילה באופן שלא היה ניכר שהדליק לצורך מצוה, יוצא שקיום המצ

 ה הראשונה יצא י"ח.היה חסר, בשונה מהדלקה בפתח שני של החצר שכבר בהדלק

שיש אומרים שבבית הכנסת מותר להדליק התייסח לדברי מהר"י אבוהב  )סק"ב( מגן אברהםה

 .)סק"ו( מ"בוכ"כ ה במקום זה ולהניח במקום אחיר. ומ"מ יש ליזהר לכתחילה.
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 סעיף ב':

 נתינת כל שיעור השמן בעת ההדלקה 

די כלקה עושה מצוה צריך שיתן שמן בנר, יש מי שאומר דכיון דהד: )ב, ז( רא"שעפ"ד ה שו"עכתב ה

  תו.שיעור, קודם הדלקה, אבל אם בירך והדליק ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור, לא יצא ידי חוב

פסק  )קנד, א( נשמת אדםה אמנם. צריך לכבותה, ולחזור ולהדליק בברכהש פרי חדשדעת ה

י רבותינו הראשונים כמה שמן דנקטינן ספק ברכות להקל, ובפרט שדין זה לא הובא בכמה מדבר

 )אות כה"ח, )וישב ח( בא"ח, )סק"ח( מ"בצריך לתת, ומשמע שאין כלל שיעור שצריך לתת. וכ"ד ה

מן ששלא מועיל לתת  ח( )מקראי קודש ס'וכתב הגרצ"פ פרנק . עמ' קיא()ד, נב. חזו"ע  אומר יביע, טז(

 .(ב)מאורי אש פ"ה ענף  "אזוכ"כ הגרשיון שהדלקה עושה מצוה, נוסף לאחר שכבר הדליק הנרות, מכ

 סעיף ג':

 הדלקת נר חנוכה ע"י אישה וחש"ו 

 )כג.(שנינו בשבת 

לום. אשה כלא עשה ולא  -השתא דאמרינן הדלקה עושה מצוה, הדליקה חרש שוטה וקטן "

 "בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנסודאי מדליקה, דאמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות 

הו מי .הילכך הדליקה חרש שוטה וקטן אף על פי שהניחה גדול לא עשה כלום )י. ד"ה האי( ר"ןכתב ה

מי ל תלוי במנהג כדאמרינן בירושלדאם הגיע לחינוך מותר והכ )הל' חנוכה קטז.( עיטורכתב בעל ה

 '.מכאן ואילך התקינו שיהו קטנים קורים לרבים' מגילה פ"ב ה"ה()

שאף היא חייבת בה; אבל אם הדליקה חרש שוטה וקטן, לא  אשה מדלקת נר חנוכה,: שו"עכתב ה

 :רמ"אוהעיר העשה כלום, ואף על פי שהניחה גדול; ויש מי שאומר בקטן שהגיע לחינוך, מותר. 

 ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע, קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק ג"כ.

וציא את האיש, שהרי הגמ' הביאה דמשמע מדברי הגמ' שאישה יכולה גם לה )סק"ד( ט"זכתב ה

כ וכ" את דין האישה כנגד דין חש"ו, והנידון בחש"ו הוא להוציא אחרים י"ח, וה"ה לגבי אישה.

'תבוא מארה לאדם  )כ:(את דברי הגמ' בברכות  )ד"ה אשה(ומ"מ הביא הבאור הלכה . )סק"ט( מ"בה

 שאשתו ובניו מברכים לו'.

שאישה  )סימן קה( שמואל עולתק בפנ"ע, כתב בשו"ת למנהג האשכנזים שכל אחד ואחד מדלי

וות אינה צריכה להדליק, דהוין רק טפלות לאנשים. ואם רוצות להדליק מברכות, דהוי כמו שאר מצ

 עשה שהזמן גרמא שנשים מברכות. ולכן כשאין האיש בבית, תדליק האישה בברכה, ולא ע"י קטן.

 .)סק"ט( מ"בוכ"כ ה

לגבי הדלקת נר חנוכה ע"י סומא, שאם  )שו"ת סימן עז( מהרש"לפ"ד ע )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

יכול להשתתף בפרוטות מוטב. ואם יש לו אישה, אשתו מדלקת עליו. ואם אין לו אישה ויש לו בית 

מיוחד, מדליק ע"י סיוע של אחר. שהרי חובה עליו להדליק נר חנוכה שהוא משום פרסומי ניסא. 

 .)אות כג( כה"חו )סק"ט( מ"באינו יכול להוציא אחרים י"ח. וכ"כ השלא יברך, וכ"ש  "תשעוכתב ב



 הדלקה עושה מצוה -סימן תרע"ה ___________________________________________ 62

ק רהעיר, שאע"פ שקטנים מדליקים, אין להחמיר כולי האי, ודי שידליק בכל לילה  )ס"ק יד( מ"בה

 שמצות חינוך היא דוקא בדבר שהגדול חייב בו )ד"ה ולדידן(באור הלכה וביאר ה נר אחד לכו"ע.

 . הגדול מדליק רק משום הידור מצוה, אין חיוב לחנך בזה את הקטן מעיקר הדין, אבל בדבר שגם

 הדלקת נרות חנוכה בשליחות 

"שחולה השוכב על מיטתו יעשה שליח להדלקה במקום הנחתה ויכול  )וישב ו( בן איש חיכתב ה

ד )או"ח ח" פעלים רב. ומקורו בשו"ת החולה לברך, והשליח ידליק בחדר ההוא בפניו תיכף ומיד"

ד הפריבנדון הברכה על קיום מצות עירוב תבשילין המתקיימת בשליחותו. ולדעתו ניתן ל יד( סימן

ת, קיום מצוה על ידי שליחו, וב(המשלח), וברכה על ידי אחר (השליח)בין קיום מצוה על ידי אחד 

הוא המברך את הברכה. ודין זה אמור בכל המצוות, כמבואר בדבריו לענין  (בעל הבית)המשלח 

 .לכל המצוות "ה, ברית מילה, עשיית מעקה, עירוב תבשילין והדלקת נר חנוכה, ומסתבר שהמזוזה

ינו סובר לענין הברכה על שחיטה, שמי שיכול לברך בעצמו א )י"ש חולין פ"ד סימן ד( מהרש"לה אולם

 לגבי בדיקת חמץ )סימן תלב סק"ו( מגן אברהם. וכתב המאחר אלא יברך בעצמורשאי לשמוע 

 )שם מ"ב. וכ"כ השהשליח מברך א מצוה על שליח שיבדוק חמץהבית אינו בודק כלל אל כאשר בעל

שהשליח יברך ולא בעל הבית, שבכל מקום  )עמ' קטז( חזון עובדיהלעניין הלכה כתב ב .סק"י(

 העושה את המצוה הוא מברך עליה.

ה . ולכאורה ממנווה לדין בדיקת חמץ, או שונהשאלה היא, האם דין הדלקת נר חנוכה בשליחות שו

כי איש המדליק נר חנוכה בשליחות אשה שקיבלה כבר שבת  )סי' תרעט סק"א(מפורש בדברי המ"ב 

 - אמנם את ברכות שעשה ניסים ושהחיינו) ולא האשה ,ואינה יכולה להדליק, מברך השליח על ההדלקה

ר, אלא כאשר מפורש שא"א להפריד בין קיום המצוה ע"י אחר ובין ברכה ע"י אח .(האשה תברך

וכן מפורש בדברי המ"ב  מקיימים מצוה בשליחות, השליח המקיים את המצוה הוא גם המברך.

ה שהתירו לאישה שגוי ידליק לה נרות בבין השמשות, וביאר שהאיש )סי' רסג ס"ק כא(בהלכות שבת 

 לא תברך, מכיון שרק המדליק יכול לברך ולא המצוה.

שאיש שכבר הדליק נרות חנוכה המדליק נרות בשליחות  ק"ט()סי' תרעה סעוד מצאנו בדברי המ"ב 

 גרש"זשל אישה, הוא המברך את ברכת להדליק נר חנוכה, אך בתנאי שהאישה עומדת לידו. ה

לידו,  המשלחת מדוע הותנתה ברכתו של השליח בנוכחות האשהתמה,  )הליכות שלמה טז, ה( אוירבך

י ?! ותירץ, שיש לחלק בין שנשהשליח מברך ,שליחומאי שנא משאר מצוות שאפשר לעשותן על ידי 

, שגם שבהם השליח עושה את מעשה המצוהסוגי מצוות, ישנם מצוות כבדיקת חמץ ועשייץ מעקה 

ה, הואיל משא"כ בחנוכ השליח מברך, - אם לא היה ממנה אותו לשליח, הרי המצוה נעשית, ובהם

ם א על מי שהבית שלו, הרי זה דומה לאדומצות הדלקת הנרות היא חובת הבית, והחיוב הוא דווק

את  שהניח תפילין על ידו של חברו, שאינו עושה בזה שום מצוה, ורק זה שהתפילין על ידו מקיים

המצוה על ידי מעשהו. ומשום כך אין השליח מברך על קיום המצוה מדין שליחות, ורק אם בעל 

בית הואמנם לדעת הגרש"ז, מכיון ובעל הבית עומד שם, מברך השליח ומוציאו מדין 'שומע כעונה'. 

 ת.העומד ליד השליח יוצא בברכות מדין 'שומע כעונה', הרי שלכתחילה יברך בעל הבית את הברכו
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שמי שממנה את אשתו שליחה להדליק עבורו נרות  )ח"ד סימן נה( למשה תפילהכתב בשו"ת 

ו שליח שידליק את נרות דליק. אבל מי שממנה את חברוכה, צריכה לברך את כל הברכות ולהחנ

ל החנוכה שלו, צריך לברך רק ברכת 'להדליק נר חנוכה', שהיא ברכה על מצות ההדלקה שמוטלת ע

 יעקבוהרה"ג  ממון האדם מועיל לקיימה ע"י שליח. אבל לא יברך ברכת שעשה ניסים ושהחיינו.

 אם השליח הוא שכנו כתב שאם שליח מדליק עבורו את נרות חנוכה, )בעיתה אחישנה עמ' קכה( יוסף

אם כה. ואינו מברך פעמיים אלא יברך בביתו ולא יפסיק בדיבור, ומיד ילך לבית שכנו וידליק בלא בר

ר השליח הדליק בביתו ורק לאחר מכן הודיעו לו שידליק גם בבית חברו, יחזור ויברך להדליק נ

 חנוכה.
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 סדר הברכות וההדלקה -סימן תרע"ו 
 ובו ה' סעיפים

 :ב' - א' סעיפים

 ברכות על ההדלקה ביום הראשון 

 )כג.(שנינו בשבת 

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמיה אמר: הרואה נר "

תים, ומדליק מברך שלש. שהרואה מברך  -של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה: יום ראשון 

ס נ -ת. מאי ממעט? ממעט זמן. ונימעוט נס! רך שתים, ורואה מברך אחמדליק מב -מכאן ואילך 

 "כל יומי איתיה

 ה הדליקו מן הפך, אבל זמן משהגיענו להתחלת זמן הגיענו.שהרי כל שמנ -כל יומי איתיה : רש"יופ

נעשה לו יתברך שנתן לנו חיות עד זמן ש םשלענין זמן אנו מברכיהביא דבריו וביאר " )סק"א( ט"זה

 לברך אבל מיום ליום אף שנתוסף נס אין שייך ,ות שנה תמימה על העברוהיינו שנתן לנו חי ,בו נס

 ".ום נוסף אלא די בהתחלת הזמןעל נתינת חיות י

 )סי' קפה(שבלי הלקט בבראשונים ישנם כמה נוסחים במטבע הברכות על הדלקת נרות חנוכה: 

 י שליח, ומשמע', מכיון שאפשר להדליק נרות חנוכה ע"להדליקשאין לומר 'ה"ר יוסף כתב בשם 

"ג סוכה פ)ירושלמי . גם בל.–מצוה שאפשר לקיימה ע"י שליח מברכים 'על' ולא ש )פסחים ז:(בגמ' 

 ךא ".כיצד מברכין על נר חנוכה אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות הדלקת נר חנוכהמובא " ה"ד(

ו שליח, הוא אינ , ומה שאפשר להדליק ע"יוכן נהגו 'להדליקבשאר הפוסקים מובא שהנוסח הוא '

כשאר המצוות מכיון שרק ע"י השתתפות בפרוטות אפשר לצאת איתו י"ח, חשיב הדבר כביכול 

 רא"שטעם נוסף כתב ה .פסחים ד. ד"ה ומיהו איכא() ר"ןה. וכ"כ אינה יכולה להתקיים על ידי אחרש

שליח, דינה  שכיון שהדרך היא שכל אדם מדליק בעצמו משום חביבות הנס, ולא ע"י )פסחים א, י(

 של מצוה זו כמצוה שאי אפשר לקיימה ע"י שליח.

ארחות שאם לא בירך זמן בליל ראשון מברך בליל שני או כשיזכור. כ"כ ב רא"שכתב הטור בשם ה

 דאי לא מברך" )עירובין מ:( , והביא ראיה מהגמ')סי' קפו(שבלי הלקט וב )הל' חנוכה אות י( חיים

  ".אהאידנא מברך למחר וליומא אחרינ

; המדליק בליל ראשון מברך שלש ברכות: להדליק נר חנוכה, ושעשה נסים, ושהחיינו :שו"עכתב ה

, הדליקלמליל ראשון ואילך מברך שתים:  ואם לא בירך זמן בליל ראשון, מברך בליל שני או כשיזכור.

 .)מהרי"ל(: ויברך כל הברכות קודם שיתחיל להדליק רמ"אכתב הושעשה נסים. 

השו"ע כתב  אךבשם הפוסקים.  )סק"א( מ"ב' הוא 'להדליק נר של חנוכה', וכ"כ ההנוסח בגמ

שהוא ע"פ הסוד ראשי תיבות של שם נח"ל,  )א, ג( קטנות הלכות'להדליק נר חנוכה', וביאר בשו"ת 

, ולכן תמיד הנוסח הוא להדליק נר חנוכה, גם כששליח )דרושי חג חנוכה דרוש א( שער הכוונותוכ"כ ב

ביאר שבשונה מנר  )אות א(הברכ"י  ועוד הביאו את נוסח השו"ע. )וישב ב( בא"ח, פר"חם הג מדליק.
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תועלתנו, נר חנוכה הוא רק בת' מכיון שאנו משתמשים בו והוא לשבת שמברכים 'להדליק נר של ש

 למצות חנוכה ואין להשתמש בו.

מן  תפחו חדאאם שכח והדליק נר הביא בשם הב"י בסימן תרע"ב ש )בהקדמה( מגן אברהםה

  .שעשה בתחלה על חיוב כל הנרות עשה הכי הברכ ,ידליק עוד ולא יברך ,הראוי

 ביאר את דברי השו"ע 'או כשיזכור' שכוונתו כשיזכור בשאר הלילות בעת ההדלקה. וכתב לבושה

וביאר  .)אות יט( כה"חוכ"כ  שאם נזכר אחר ההדלקה אינו מברך בלילה הזה עוד. )סק"ב( מ"בה

ו אשהוא תלוי במחלוקת שנביא לקמן ס"ג האם הברכות הללו הן על עצם היום  )אות ג(ון בשער הצי

 .דווקא בהדלקה, נ"מ אם שכח לברך ביום השמיני כך שאין לו עוד יום לברך ברכות אלו בהדלקה

 קודם שהדליק את כל הנרותחנוכה ושכח לברך על ההדלקה, ו נחלקו האחרונים מה דין הדליק נר

ריך פסק שיברך את כל הברכות, וטעמו: א. אע"פ שצ סימן יג()תניינא  רעק"אך, בשו"ת נזכר שלא בר

לברך 'עובר' לעשיית המצוה, ושאר הנרות הם רק הידור מצוה, מ"מ דעת האליה רבה שמי שלא 

עד  בירך על עיקר המצוה יכול לברך על ההידור. ב. כיון שצריך להניח שמן כשיעור משתשקע החמה

השוק, אפשר שכל משך אותו זמן נחשב שהמצוה עדיין קיימת, וכשמברך הרי זה  שתכלה רגל מן

ם גמברך כ'עובר' לעשייתה. ג. יש הסוברים שאם לא בירך עובר לעשיית המצוה, מברך לאחר מכן. 

 . והוסיף רעק"א שאם קודם שהדליק נרות)עמ' קל( עובדיה חזון, וכ"פ בהסכים לכך פרי מגדיםה

ת, לא יברך אלא רק על הניסים ושהחיינו, שכאשר כבה הנר הראשון שהוא נוספות כבו הראשונו

ואם נזכר לאחר שהדליק  עיקר המצוה לא שייך הטעם השני שאפשר לברך משום שהמצוה קיימת.

 את כל הנרות, אינו מברך ברכת 'להדליק', אלא רק שעשה ניסים ושהחיינו, דלא גרע מרואה נר

רך שלא יב )וישב, חנוכה י( בא"חאם נזכר 'תוך כדי דיבור', כתב ה. ואף סק"ד() מ"בה כוכ" חנוכה.

ברכת 'להדליק', משום שנחלקו הראשונים אם בדיעבד אפשר לברך לאחר קיום המצוה. וכ"כ 

  .)אות י( כה"ח

שאל, מדוע את ברכת 'שעשה ניסים' מברכים בכל יום על הנס, ואילו את ברכת שהחיינו  ב"חה

. הנס היה בכל לילה מסיפוק השמן, אבל מכיון שאת ברכת אה: מברכים רק פעם אחת? וענ

אין שהחיינו ברכנו על השמן כבר ביום הראשון, אין חידוש בשמן עצמו אלא נעשה בו נס, ומשום ש

. ברכת שהחיינו היא על שמחת ליבו של האדם, ושם הדלקת בחידוש ממשי אין לברך שהחיינו. 

 ()סק"א ט"זה ה הם נס אחד, אך הנס היה בכל יום מחדש.. כל שמונת ימי החנוכגנרות חד הוא. 

ה נס, . ברכת הזמן היא על שאנו מברכים לו יתברך שנתן לנו חיות עד זמן שנעשדיישב עפ"ד רש"י: 

  סף.ום נווהיינו שנתן לנו חיות שנה תמימה על העבר. אבל מיום ליום לא שייך לברך על נתינת חיות י

 סעיף ג':

 ברכת הרואה 

ביאר  )ד"ה הרואה( רש"יבאנו את דברי הגמ' אלו ברכות צריך לברך הרואה את הנרות. לעיל ה

העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק, ומצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה, שאמר משם רבינו "

נראה שרש"י  ."יעקב: דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין, או ליושב בספינה

שאלה פשוטה, הרי מדברי הגמ' עולה שיש ברכות שנתקנו למדליק את נרות החנוכה, בא לענות על 
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ובנוסף לכך הרואה את הנרות מברך את חלק מהברכות. אך רש"י מבאר שברכת הרואה הוא רק 

למי שלא הדליק בעצמו, או לא יצא י"ח ההדלקה ע"י אחרים. אך יש להבין מהיכן למד רש"י כך. גם 

ומסתברא דלא למד מסברא כדברי רש"י, והביא גם טעם לדבריו " ב חייא()י. ד"ה אמר ר ר"ןה

הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק ולא הדליקו עליו בתוך ביתו ואינו עתיד להדליק הלילה הא 

 )סי' רסז( מרדכיוכ"כ ה ".וה שיתחייב לחזור ולברך על הראיהשלא מצינו יוצא במצ ,לאו הכי לא

  .ח( מן)סירא"ש וה

ך "המדליק נר חנוכה צרי גורס בלשון הגמ' אחרת, וכך מנוסחים דברי רבי חייא בר אשי: "ףריה

 לברך, הרואה נר חנוכה חייב לברך". בשונה מהגרסא שלפנינו שהשתמשה בלשון 'צריך' גם ביחס

  לרואה, הרי"ף כותב ביחס אליו 'חייב'. מה בא הרי"ף להדגיש בשינוי גרסא זה.

 )ד"ה המדליק( מאירי. דעת ה9תקנו ברכות 'שעשה ניסים' ו'שהחיינו' נחלקו הראשונים על מה

רואה זה שאנו מחייבים לברך אם בירך כבר בביתו אין ספק שאינו חייב לברך אבל אם לא בירך "

ואם עתיד לברך  ,עדיין בביתו אם אינו עתיד לברך כגון בן בבית אביו או אורח בבית אושפיזו מברך

ומ"מ מי שלא בירך ואינו עתיד לברך אלא שמדליקין עליו  ,בראייתו עכשיועדיין אינו צריך לברך 

". היינו, דעת המאירי שברכות אלו נתקנו על וטרין אותו מלברך ולא יראה לי כןבתוך ביתו יש פ

היום, כשאפשר הסמיכו אותן חכמים להדלקה, אך כשאינו מדליק חייב לברך ברכות אלו על עצם 

מסתברא בשלא הדליק ולא הדליקו עליו בתוך ביתו ואינו " )ד"ה הרואה( רשב"א, כתב המנגדהיום. 

עתיד להדליק הלילה, הא לאו הכי אין צריך לברך דלא מצינו יוצא מן המצוה וחוזר ומברך על 

ל הראיה, ואין הראיה, ויש מרבוותא ז"ל דפירשו דאע"פ שמדליקין עליו בתוך ביתו צריך לברך ע

ע שהברכות נתקנו רק על המדליק ואין אפשרות לברך אותם בלא ". ומשמלהם על מה שיסמוכו

 רמב"םהונשאר בצ"ע.  )אות ג( הציון שערגם האחרונים התחבטו בשאלה זו, כפי שהביא ב הדלקה.

דעתו ז"ל שאע"פ שיצא מן " גידמ". וביאר הוכל הרואה אותה ולא בירך מברך שתיםכתב " )ג, ד(

וכן  ...וזה דעת קצת הגאונים ז"ל. והרשב"א ז"ל כתב ,מברך המצוה כגון שהדליקו עליו בתוך ביתו

ראיתי לבעל העיטור שכתב ורואה דוקא שעומד בקרון או בספינה שלא הדליק בביתו וכן פירשו 

". לשיטת הרשב"א ו רואה סתם יותר נאות לדעת רבינומפרשים אחרים ולשון הגמרא שהזכיר

י"ח ההדלקה, אבל לא יצא י"ח ההודאה שצריך וסיעתו נראה להסביר שאדם שהדליקו עליו יצא 

 להודות בעצמו.

שואלים, מדוע דווקא בהדלקת נרות חנוכה תקנו ברכות עבור רואה  ד"ה הרואה( .סוכה מו) תוספותה

ויישב  כלולב, סוכה ומזוזה לא תקנו 'ברכת הרואה'? -שאינו יכול להדליק, ואילו בשאר המצוות

 .יש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוהוגם משום שב ,משום חביבות הנסא"

                                                        
רק  למעלה התייחסנו רק להשלכה שנוגעת לגבי הרואה אם מברך גם כשמדליקים עליו בביתו משום שנפטר 9

 מההדלקה ולא מההודאה, או שבכה"ג אינו מברך. 
 ישעיה רבנואך בעצם העניין על מה תיקנו ברכת שהחיינו ושעשה ניסים, מצאנו מחלוקת גדולה בראשונים: 

רך כתב שחייב לברך על המצוה הבאה לו משנה לשנה, ולכן גם אם לא בירך ביון הראשון מב )שבת כב.( הראשון
ריו שהברכה נתקנה על מצות הדלקת נרות חנוכה הבאה משנה לשנה. וכך עולה מדברי ביום השני. ומשמע מדב

רכת בסובר שאין  )סימן תרצב( וקציעה מורה אמנםועוד.  )ח"ג סי' תתמג( ראבי"ה, )הל' חנוכה אות טז( ריא"זה
. ועוד ן עח()סימ מהר"י מולכושהחיינו צריכה להיות דוקא על הדלקת הנרות, אלא אומרו אפילו בשוק. וכ"ד 

יינו דמכיון שמידי ספק לא יצאנו יש להחמיר לשני הצדדים משום סב"ל, וה )ו, יב בהע'(תורת המועדים וכתב ב
  שמי שלא בירך שהחיינו על הנרות לא יברך לאחר חצי שעה שעבר עיקר זמן הדלקתם, אלא יברך ביום למחרת.
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ועוד יש לפרש דאין שייך לתקן לרואה ברכה שאין ג .וטעם ראשון ניחא דלא תיקשי ליה מזוזה

גם למי שרק רואה נר  -במצות הדלקת נר חנוכה תקנו 'ברכת הרואה'ונראה לבאר ש ."העושה מברך

ת שעשה ניסים מצד מהותה אינה ברכת המצוות, חנוכה, אף שאינו מדליק בעצמו, מפני שברכ

יברך ואינה שייכת להדלקה, אלא שהסמיכוה אליה. ועל כן, במידה ולא מתאפשר לאדם להדליק, 

 על הראיה. -את ברכות ההודאה

 תשובה אשכנזית הרואה שבירך זמן בליל ראשון ולא הדליק ובליל שני או שלישיבשם  ב"יכתב ה

לאמרו וזמן אומרו אפילו בשוק ואינו צריך לחזור  )שם(רך זמן דקיימא לן בא להדליק אינו חוזר ומב

 .על הכוס

יתו, מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו הלילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ב: שו"עכתב ה

' בא גאו כשרואה נר חנוכה מברך: שעשה נסים, ובליל ראשון מברך גם: שהחיינו, ואם אח"כ בליל ב' 

 שהחיינו. יק אינו חוזר ומברךלהדל

בפשטות השו"ע פסק כרשב"א שלעולם אין אדם מברך את ברכות הראיה כאשר יצא י"ח ע"י 

 מי שמדליקים עליו בביתו אך נמצא במקוםפסק ש )תרעז, ג(הדלקה של אדם אחר, אך מנגד, לקמן 

עליו  בהדלקה שהדליקושאין בו חנוכיות, ידליק ויברך. הדבר צריך ביאור, הרי כבר יצא ידי חובה 

דדעת המחבר דשאני התם שהוא במקום יישב, " )הובא בשער הציון שם כא(מאמר מרדכי ה בביתו?

 דליק,ישראל ורואה הנרות, דכיון שפטור מעיקר המצוה על ידי שמדליקין עליו בביתו ואין צריך לה

קר ה כיון שפטור מעיוגם רואה נרות חברו ולא בעי לאדלוקי כדי לראותם, אין לו לברך על הראי

המצוה דהיינו, ההדלקה, ברם הכא שהוא במקום שאין שם ישראל ואינו רואה הנרות, אף על פי 

ת שמדליקין עליו בתוך ביתו מכל מקום חייב הוא לראות הנרות, ומאחר שצריך להדליק כדי לראו

 תן לומר, שגםלאור דברי המאמר מרדכי ני הנרות מדליקן בברכות כיון שהכרח ונצטוה להדליק".

 השו"ע מודה שישנו חיוב הודאה המוטל על כל אחד ואחד. אלא שבשונה מהבנת המרדכי ודעימיה,

 למד השו"ע שההודאה נעשית בעצם ראיית נר החנוכה.

אבל המשתתף בפריטי ושומע  ,פסק דאע"פ שהדליקו עליו צריך לברך )שו"ת סימן פה( רש"למה

שההדלקה עליו בביתו אינה פוטרת אותו אלא מחיוב סובר ב"ח . גם הברכה מבע"ה א"צ לברך

וב המוטל על ממונו להדליק נרות לפרסם הנס ברבים, אבל ההודאה על הנס וברכת שהחיינו הוא חי

על גופו ואינו נפטר במה שמדליקים עליו, אא"כ עמד שם בשעת הברכה וענה אמן. והביא שכן 

וכ"פ  .)סק"ד( אליה רבהוה פרי חדשוכ"ד ה מפורש בלשון האגודה, וכן משמע מכמה מהראשונים.

. דספק ברכות להקלכתב  )סק"א( אברהם מגןהלא פסק כך, גם  שו"עה אך. )אות ז( השולחן ערוךה

ירצו דשאני נ"ח דאיכא ולמה לא ת ,שהקשו למה תקנו בחנוכה ברכה לרואהוהביא ראיה מהתוס' 

ך אהביא את דברי הב"ח וסיעתו,  )סק"ו( מ"ב. ה)סק"ד( ט"זהו )אות ג( ברכ"יהוכ"כ  ?!מצוה בראיה

 .)עמ' קלט( חזון עובדיהו )אות כד( כה"חוכ"ד  כתב שאין כדאי לעשות כן למעשה, משום סב"ל.

דייק מדברי רש"י שלא בא למעט שלא יברך ברכה זו אלא מי שהדליק כבר ובירך בביתו, אבל  ב"חה

תו צריך לברך אראייה דאין להחמיץ מי שלא הדליק בביתו אע"פ שדעתו להדליק באותו לילה בבי
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משמע שגם אם עתיד לברך בביתו אינו  שמחה רבנו בשם )פ"ג ה"ד אות ב(מדברי הגה"מ  אךהמצוה. 

 מברך שוב. וברכה זו נתקנה רק למי שגם אינו עתיד לברכה לאחר מכן.

, צריך אם ארע זה בליל שמיני וממילא יתבטל לגמרי ברכת שהחיינוהתקשה " )סק"ג(שער הציון ב

עיון, דאפשר דכמו בעלמא קיימא לן דזמן אומרו אפילו בשוק, דהוא קאי על עצם היום טוב, אפשר 

דהוא הדין בזה דקאי על עצם הזמן דחנוכה שנעשו בו נסים ונפלאות, אלא דלכתחלה סמכו זה על 

שהחיינו ת סובר שברכ )אות א( חדש פרי". ה10וןוצריך עי... וכעין סברתי נמצא במאירי, זמן דהדלקה

 .)אות יד( כה"חינו כשאר שהחיינו של הרגל שמברך אפילו בשוק. וכ"כ אוזו נתקנה רק על ההדלקה, 

שברכת שהחיינו בחנוכה לא נתקנה על הימים  )ח"ה או"ח סימן כ אות ב( משה אגרותוכ"פ בשו"ת 

)מאמ"ר  ליהוגר"מ אה. )עמ' קלח בהערה( עובדיה חזוןוכן העלה ב אלא על המצוות שנתחייבו בהם.

פסק שאם עד היום השמיני לא בירך וגם אין לו נרות לברך עליהם, יברך ברכת שעשה ניסים  נח, יא(

 ושהחיינו, ויהרהר שם ומלכות בליבו.

פסק לגבי בחורי ישיבה ספרדים שלא יברכו את ברכת הרואה,  (ח"ב סימן נב) למשה תפילהשו"ת ב

  מכיון שמדליקים עליהם בביתם.

 ות יכול לברך ברכת הרואהעל אלו נר 

 (ג)מערכת חנוכה סי' ט אות נחלקו האחרונים על אלו נרות אפשר לברך את ברכת הרואה? השדי חמד 

מוילנא שעל נרות לאחר חצי שעה משעת הדלקתם אין לברך, מכיון  מהר"ש הכהןהביא בשם 

ם, כבותה הרשות בידמכיון שאם רצו הבעלים ל )עמ' קמ( חזון עובדיהשכבר נעשית מצוותו. וכ"פ ב

ך )ומ"מ אם ראה נרות חנוכה ולא בירך, רשאי לברלא נחשב נר החנוכה אז כנר מצוה אלא כנר הרשות 

י' ס. כ"כ רעק"א תנינא לאחר מכן אם רואה שוב, וכדין ברכת הלבנה שיכול לברך אח"כ אם ראה הלבנה בחידושה

 , נא()ז תורה קניןבשו"ת  אך. מה עמ' שיג()הליכות של אוירבך גרש"ז. וכ"נ מדברי ה(יג. פמ"ג מש"ז ב

פסקו שאפשר לברך עליהם כל זמן שדולקים, ובפרט למנהג שאין  )ה, יט( המאיר שרגאובשו"ת 

 משתמשים בנרות גם לאחר חצי שעה.

 מנחתו )א, קג( בתשובה התעוררותוכן נחלקו האם אפשר לברך על נרות בית הכנסת, בשו"ת 

 משה אגרותבשו"ת  אך .)עמ' קמג( עובדיה חזוןוכ"כ ב לברך עליהם.פסקו שאפשר  )ב, סח( אלעזר

ות )הליכ גרש"ז אוירבךוכ"ד ה פסק שאין לברך עליהם, מכיון שאינן של מצוה אלא מנהג. )א, קצ(

 .שלמה עמ' קיג. שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן נא בהע'. שלמי מועד עמ' רכד(

מקדימים להדליק נרות חנוכה, יכול הרואה שבערב שבת ש )עמ' קמב( חזון עובדיהעוד הביא ב

אם  לברך על הנרות גם קודם השקיעה או צאה"כ, כיון שהוא זמנן. ותלה הדבר במחלוקת כיצד ינהג

 כבו הנרות קודם זמנן בע"ש. 

                                                        
פים נוספים, ולכן פסק שסומא אע"פ שאינו רואה סמך על סברת המאירי עם צירו )ד, סז( הלוי שבטבשו"ת  10

 כלל את הדלקת נרות חנוכה יברך ברכת שעשה ניסים ושהחיינו, כיון שבלא"ה יש פוסקים הסוברים שגם ברכת
 להדליק יכול הסומא לברך כשמדליק בעצמו.
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 ברכת שהחיינו ביום השני כשאשתו הדליקה ביום הראשון 

דאשתו אינה פוטרת  ,שהחיינועליו בראשון צריך לברך בליל שני  האם אשתו הדליקש ב"חדעת ה

. גם )סק"ה( רבה אליהסובר שכו"ע מודים שצריך לברך, וכ"כ ה חדש פרי. גם הגופו אלא ביתו

פסק שיש לברך, וגם יש ספק ספיקא, שמא הלכה כסוברים שמברך על  )א, יג(שואל ונשאל בשו"ת 

שאפילו לחולקים הראיה שעשה ניסים ושהחיינו, אפילו מדליקים עליו בביתו, ושמא כהפר"ח 

בות )רב אלישיב גרי"שכשידליק צריך לברך. וכ"ש שי"א שבברכת שהחיינו לא אמרינן סב"ל. וכ"ד ה

פוסקים כשאשתו של סובר )סק"ב( אברהם מגןה אך. )עמ' קלח( עובדיה חזון, וכ"פ באפרים ו, תי(

ך בר' זירא דסמוכ"מ  .א"כ ה"ה דא"צ לברך שהחיינו כשמדליק ה,עליו א"צ לברך על הראי תמדלק

מ וכ" .אלא ע"כ נפטר לגמרי ,ואי ס"ד לא לפטר גופו אם כן ה"ל להשתתף ליפטור גופו ,על אשתו

 שגם הב"ח )אות יב(, והוסיף בשער הציון )אות כו( כה"חו )סק"ז( מ"ב. וכ"פ ה(קנז מןסי) מהרי"ל

 לה השני הוא רק לראשונים)היינו דמה שכתב שאם אשתו הדליקה עליו בראשון יברך שהחיינו בלימודה בזה 

ו ברכת שהחיינהסוברים שבכה"ג צריך לברך את ברכות הראיה, אך מודה שלראשונים החולקים על כך, שיצא י"ח 

 .()בעיתה אחישנה עמ' קלג יוסף יעקבהרה"ג ו )מאמ"ר נח, ח( אליהו גר"מ. וכ"ד ה(של אשתו ביום א'

 סעיף ד':

 'אמירת 'הנרות הללו 

ים ומתנה ואומר, הנירות האילו אנו מדליקין על הישועות ועל הניסמובא " ()כ, דבמסכת סופרים 

ילו ועל הנפלאות, אשר עשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי חנוכה הנירות הא

יך קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, כדי להודות שמך על נפלאותיך ועל ניס

 ".ועל ישועתיך

ל אחר שהדליק, אומר: הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות וע: )ב, ח( רא"שעפ"ד ה שו"עה כתב

 הניסים ועל הנפלאות וכו'.

שלאחר הדלקת הנר הראשון שהוא העיקר יאמר הנרות הללו,  )שו"ת סימן פה( מהרש"לכתב ה

. ושאר אחרונים )סק"ה( ט"ז, )סק"ג(מגן אברהם ויגמור ההדלקה בעוד שאומר הנרות. וכן הביאו ה

 מי.שמי שנוהג לומר 'הנרות הללו' אחר שהדליק את כל הנרות, נמי שפיר ד פרי מגדיםומ"מ כתב ה

 סעיף ה':

 מאיזה נר מתחיל להדליק 

)סדר הדלקת נ"ח עמ' ר ד"ה ה"ר דוד אבודרהם נחלקו הראשונים כיצד יש להדליק את נרות החנוכה: 

שעשה ניסים מברך  , ואת ברכתקודם ההדלקה להדליקבליל שני מברך ש ה"ר יונהבשם כתב  כתב(

ומשמע  , שכל יום מברך על הנר של הנס הנוסף.לאחר שמדליק נר ראשון קודם שידליק נר שני

בשם למד מדברי המרדכי  (גקפשורש ) מהר"י קולון אבלשתחילת ההדלקה היא כל יום באותו נר. 

, )יומא טו:(משום כל פינות שאתה פונה וכו' רבינו מאיר שיש להתחיל לצד שמאל כדי לפנות לימין 

ובליל שני כשיוסיף נר אחר אצלו  ,להתחיל להדליק בליל ראשון בנר היותר ימיני ויברך ראויולכן 

נמצא שתמיד מברך על הנוסף שהוא ו .יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי כדי להפנות לימין
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דרכי שהוא המנהג הנכון, וכ"כ ה ב"יוכתב ה .שהרי בתוספת הימים ניתוסף הנס ,מורה על הנס

  .ג(-)אות ב משה

ל ו יתחייתחיל להדליק בליל ראשון בנר היותר ימיני, ובליל ב' כשיוסיף נר אחד סמוך ל: שו"עכתב ה

י ך לשנויברך על הנוסף, שהוא יותר שמאלי, כדי להפנות לימין; וכן בליל ג' כשיוסיף עוד אחר סמו

יד א שתמבנוסף ובו יתחיל הברכה, ואח"כ יפנה לצד ימין, וכן בכל לילה; נמצ נרות הראשונות, יתחיל

 מברך על הנוסף שהוא מורה על הנס, שהרי בתוספת הימים ניתוסף הנס.

 : ידליק ביום הראשוןדרכ"מוה שו"ע. שיטת האכיצד ידליק את נרות החנוכה: נחלקו האחרונים 

שקוף הפתח, ובשאר הלילות מתחיל מהיותר בנר הימיני של המנורה, ואע"פ שאינו סמוך למ

. דעת ב ועוד. )אות לא( כה"ח, )אות יא( ערוה"ש, פר"חוכ"ד רוב ככל הפוסקים,  שמאלי והולך לימין.

שכוונת 'כל פינות שאתה פונה פנה לימין' הוא שמתחיל תמיד בצד  פרי מגדיםוה )סק"ו( ט"זה

ך לילה צריך להדליק את הנר הראשון הסמו ימין, ואע"פ שלאחר מכן הולך לצד שמאל. ולפ"ז בכל

 למשקוף אע"פ שהוא בצד שמאלו, כי כך בשאר הלילות יתחיל להדליק בנר הימיני מימין לשמאל.

: בכל לילה מתחיל את ההדלקה באותו נר שהדליק בו בלילה הראשון גר"או )שם( מהרש"ל. דעת ג

בנר הסמוך לפתח, ובשאר הלילות שהוא הנר העיקרי ולא הנר שהוסיף, ויתחיל בלילה הראשון 

וטעמם, שעיקר המצוה הוא הנר הראשון  יתחיל בנר הסמוך לפתח ואח"כ ידליק משמאל לימין.

ושאר הנרות הם הידור, ואין להניח את העיקר ולברך על ההידור. ועוד, שהעיקר הוא ההדלקה 

 בטפח הסמוך לפתח, וההדלקה מימין אינה אלא הידור בעלמא. 

ומה טוב ונכון אם יכול לסדר כולם בתוך חלל הפתח שיהיו " מטה משההביא בשם ה )סק"ט(המ"ב 

אכן יזהר שלא יפתח הפתח במשך חצי שעה שהנרות דולקין שלא  .כולם שוין בטפח הסמוך לפתח

צוה, כתב שאין נ"מ בכל זה בעצם המ )ד"ה כדי( באור הלכהה. )קנד, כג( חיי אדםוכ"כ ה ".יכבם הרוח

 צא לכו"ע, רק לענין לכתחילה באיזה מקום נכון יותר להתחיל להדליק ממנו.דבכל גווני יו

כדי שלא  וירחיק את עצמו לצד השמאל, כדי שיפגע תחלה בשל שמאלי," )שם( אדם חייעוד כתב 

 . )ס"ק יא( מ"ב". וכ"כ היצטרך להעביר על המצוות

הרי צריך להדליק בטפח  ?תחו ומדליק לימין הפתחשאל כיצד ינהג מי שאין לו מזוזה בפ ב"חה

הסמוך לפתח, ונר הראשון שמדליק הוא העיקר ונמצא שהוא רחוק מהפתח! ולכן כתב שהעיקר 

ן כתה"ד שכשמדליק בשמאל יתחיל בנר היותר שמאלי, ואע"פ שאינו פונה דרך ימין אין לחוש כיו

 ך ימין. וכ"דשצריך להדליק בטפח הסמוך לפתח. וי"א דאדרבה, כשמדליק כך הוא הנקרא פונה דר

 , ולשיטתו יניח את הנרות באורך, כך שכל הנרות יהיו תוך הטפח הסמוך)שו"ת סימן פה(מהרש"ל 

 מגןכתב שאין חילוק בין אם הנרות מימין הכניסה או משמאל הכניסה. וכ"כ ה ב"יה אולםלפתח. 

 . )סק"ד( אברהם
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 דין אכסנאי -סימן תרע"ז 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 על האדם או על הבית -ר חנוכה חיוב הדלקת נ 

אין  הנה יש לברר האם חובת הדלקת נר חנוכה הוא על הבית, ואדם שאין לו בית כגון שישן באוהל,

 הדליקעליו חובת הדלקת נרות חנוכה, או שהוא על האיש, וגם אם אינו גר בבית, ישנה עליו חובה ל

 נרות חנוכה.

ח אמר רב ששת אכסניא. אורחידוש בחיוב של אכסנאי "מסביר את ה )על הרי"ף י. ד"ה אמר רב( ר"ןה

". מזוזהל מי שאין לו בית פטור מן האף על פי שאין לו בית דלא תימא דין נר חנוכה כדין מזוזה דכ

ו חנוכה היא חובת הגוף בלבד. אולם יתכן שדוקא על אכסנאי אמר בפשטות יוצא שלדעתו מצות נר

אותה אלא  בית, מפני שזו מצוה שאין מקיימיםולא על המהלך במדבר שאינו דר ב שחייב

משוים את הדין של  )בתוספותיו שם( רא"שוה ד"ה הרואה( .)סוכה מו תוספותה אך כשנמצאים בבית.

וא ה מזוזה, כלומר שהחיוב הוא על הבית. לפי דעתם החידוש שבסוגייתנו נר חנוכה לדין של מצות

ני בבעל הבית מפני שאינו ככל  נו יוצא בנר שלשהאכסנאי חייב למרות שהבית אינו שלו, וגם שאי

ש שיוכלשונו של התוס' " . וע"ע לעיל מה שהבאנו בעיקר החיוב האם הוא על הבית או האדם.הבית

ד"ה  )כג. רש"י ". וכן נראה לכאורה מדבריכמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצווה

 רבינו משם שאמר יהודה, בן יצחקבשם רבנו  שמבאר את הצורך בברכת הרואה "ומצאתי הרואה(

נו האחרונים ד ."בספינה ליושב או עדיין בביתו הדליק למי שלא אלא זו ברכה הוזקקה דלא יעקב,

 בדבריו, אך בפשט נראה שהיושב בספינה אינו מדליק נר חנוכה משום שאין לה הגדרה של בית.

". ומשמע שחובת ובית מדליק נר אחד שיהיה כל בית מצותה" )ד, א( רמב"םוכן נראה מדברי ה

שונה, שם הוא כותב שיש  עולה כיוון ג(-פי"א ה"ב)ההדלקה היא על הבית. אולם מדבריו בהל' ברכות 

כולל  הוא חובה, שאינן המצוות יןלברך הן על המצוות שחייב בהן, והן על המצוות שלא חייב בהן. ב

 אותה" שיעשה עד ולרדוף להשתדל חייב שאדםהחובה " מצוות בין ואילו מזוזה ומעקה, מצוות את

, זוזהמ כמצוות אינה חנוכה נר שמצוות עולה, מכאן חנוכה. נר וכו' והדלקת שופר תפילין, כולל הוא

"ם בדעת הרמב לומר שיש נראה, האדם. חובת היא חנוכה נר מצוות הבית, חובת שזו למזוזה בניגוד

אלא שאחד  אדם,ה חובת–גברא  חובת היא חנוכה רנ שמצוות (השיטות הקודמות בביאור גם ואולי)

 לקחהמחייב, אלא  אינו הגורם ביתמהתנאים לקיום המצווה הוא שהנרות יהיו דולקים בתוך הבית. 

 ותנאים נוספים. הזמן כגון במצווה, אחרים תנאים כמומתנאי המצווה, 

ה מצוה זו משאר מצות נראה דמה שנשתנביאר את מושג 'נר איש וביתו' " )שבת כא:( פני יהושעה

 ',מצוה בו יותר מבשלוחו' .(קדושין מא)שהן חובת הגוף שהיה חיוב על כל יחיד ויחיד דקיימא לן נמי 

אלא דשאני הכא שאין הכא עיקר המצוה אלא בסמוך לרה"ר שהוא משום פרסומי ניסא משום כך 

 )סי' תרעה ד"ה אשה(לכה באור הוכ"כ ה". הטילו חובת מצוה זו כאילו היא חובת הבית ועדיין צ"ע

שהסתפק מה גדר חיוב הנר על  )שם( שפת אמתוכן מצינו בדברי ה "ועיקר החיוב מונח על הבית".
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הדליק לשם שבת אף דכל ש ,בבית כמו מזוזה וכמו נר שבת חדויש לעיין אי המצוה נר אהבית "

והא  ,הם בנר אחדולפ"ז אפשר דגם ב' בעלי בתים הדרים בבית אחד די ל .די השהדליק מי שיהי

או נימא  .אבל מדינא יוצא ,דאושפיזא משתתף בפריטי י"ל שהוא כדי לעשות המצוה בממונו

ונ"מ לפי הנ"ל במהדרין אי כ"א מצי לברך דאי ... דהמצוה על כל אדם אלא דבעה"ב מוציא כל ב"ב

ל הבית מטעם שליחות א"כ המהדרין אין מכוונים להוציא ורשאי כ"א לברך אבל אי המצוה רק ע

כתב שמצות  )או"ח סימן כד(מהר"ש הלוי ובשו"ת  ...".וא"צ כוונה להוציא א"כ על מצות הידור בלבד

הדלקת נר חנוכה, אינה מוטלת על גוף האדם עצמו, שהרי אם מדליקים עליו בביתו אע"פ שאינו 

ביתו נמצא שם בעת ההדלקה ולא שמע את הברכות יצא י"ח, שהמצוה היא שהנרות יהיו דולקים ב

 בעת החיוב, כדי לפרסם הנס.

ציא נשאל מה החילוק בין נר חנוכה שקטן שהגיע לחינוך מו )תוספות חדשים סימן יג( חכם צביוהנה ה

 דלאו דבחנוכה כיוןאת הגדול, ובין פורים שאינו מוציא את הגדול י"ח בקריאת המגילה? ותשובתו "

מדליק בפתח החצר ושוב אין  הביתני מכל ב חדאלא א ,אקרקפתא דגברא מוטל חיוב ההדלקה

 הועדיפא מיני .שלא שמעו הברכה ולא ראו ההדלקה ע"פא ית,הבני מכל ב חדשום חיוב על שום א

גי אמטו להכי ס ',כיון דנסיבנא אמינא תו לא צריכנא דהא קמדלקי עלי בגו ביתאי'אמר ר' זירא 

אבל בקריאת המגילה המוטל  ,ת()שהרי סו"ס הודלק נר בבי בקטן שהגיע לחנוך המדליק בפתח החצר

על כל או"א לקרות או לשמוע המגילה אין קטן אף שהגיע לחינוך מוציא את הרבים וחילוק זה 

נר שב סימן יט( )זכרון שמואל ראש ישיבת פוניבז' רבי שמואל רוזובסקיוכ"כ  ".מתקבל על הדעת נ"ל

 י הואו מבני הבית ידליק הנר, הרחנוכה יש צורך שיהיו מדליקים בכל בית ובית, ואף אם אחד שאינ

 פטר את בני הבית מהדלקה. 

שאין החיוב מוטל רק על הבית, וז"ל: "אף  )תניינא סימן נח( שלמה מנחתומ"מ כתב בשו"ת 

חובת גברא, ואינו  גםשנתבאר לעיל שמצות נר חנוכה עשאוה כחובת הבית, מכל מקום יש בה 

מילא נפטרים לגמרי כל דיירי הבית, ואף אם דומה למזוזה שלאחר שקבעו בבית את המזוזה מ

 קבעה אדם שאינו מבני הבית ושלא בשליחות בעל הבית, יצאו בני הבית ידי חובתן והבית נפטר

מחובת המזוזה, ואילו בנר חנוכה שהדליקו אחד שלא מבני הבית שלא בשליחות בעל הבית 

ה "גם" כחובת גברא של האדם פשיטא דלא עשה כלום ולא יצאו, וזהו משום דחכמים הטילו המצו

אך לכאורה מדברי החכם צבי והשפת אמת לעיל משמע שהחיוב  שזה מוטל אקרקפתא דגברא".

בין  כתב שגדר "המצוה נר אחד בבית כמו מזוזה", ולא חילקאינו מוטל כלל על הגברא. ואף השפ"א 

 חיוב מזוזה לחיוב נר חנוכה.

אם כל המצוה על הבית רובצת ולא קירה זו, ושאל "דעמד בח )עה"ת בראשית עמ' שנב(גר"א וייס ה

על הגברא למה אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו צריך להדליק או להשתתף בפרוטה, והלא בביתו 

אינו מדליק, ובבית שבו הוא מתאכסן בעל הבית מדליק ועליו המצוה ולא על האכסנאי ומה מצותו 

ן האחרונים דשני דינים יש בנ"ח. חובת הבית וחובת ומשום שאלה זו חידשו רבים מ.. של האכסנאי.

הפרט, ואף שאין על האכסנאי חובת הבית כנ"ל, מ"מ כשאין לו בית יש עליו חובת הפרט המוטלת 

)מובא בשער הציון סימן תרע"א ס"ק  טעם ברוךעל הגברא. ובדרך זו נקט הגאון רבי ברוך פרנקל בעל 

דלקה בבית הכנסת וצריך לחזור ולהדליק בביתו, מ"מ שחידש דאף שאין אדם יוצא יד"ח בה נ"ב(
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, )אף אם אין מדליקין עליו בביתו(אם אכסנאי הדליק בבית הכנסת אי"צ לחזור ולהדליק בבית 

דבאכסנאי אין עליו חובת הבית אלא חובת גברא בלבד, וחובה זו כבר קיים בהדלקה בבית הכנסת, 

יאור שיש שני חיובים בנר חנוכה אינו פשוט, לכן אך לדעתו הב ."הרי דנקט דיש שני דינים בנ"ח

אלא כך עיקר מצותם דכולם חייבים ואחראים שאחד מבני הבית ידליק את הנר, ומצוה זו ביאר "

רובצת במשותף על בני הבית כולם, וכעין מצות הקרבנות שרובצת על כל כהני המשמר אך הרוצה 

זו מצוה שאפשר  ה שליח וכן בנ"ח, ואיןלקיים מצות ההקרבה צריך שיקריב בעצמו ואינו עוש

ונר חנוכה משום פרסומי ניסא שיהיו נרות דולקים על פתח ביתו " ". עוד כתבלקיימה ע"י אחרים

מבחוץ. וכיון שעיקר מצוות אלה שיהיו נרות דולקים ולא בעצם מעשה הדלקת הנר, אין כאן חובת 

את הנר, ונמצא לפי"ז שאין כאן שני  גברא והטילו מצוות אלה על כל בני הבית שמי מהם ידליק

דינים אחד על הבית ואחד על הגברא, אלא גדר אחד מורכב, דמצוה זו מוטלת על האדם גופו 

וזה שאמרו נר איש וביתו, ולא כהבנת הפני יהושע  כשהוא לבדו, ועל איש וביתו כאשר הם ביחד.

ייב בנר מחוץ לפתח הבית, והשפת אמת דהכוונה על גוף הבית וכמו שחייב על פתח הבית כך ח

אלא הכוונה לחובה משותפת של בני הבית, וכשאמרו איש וביתו כוונתם לכעין הכתוב "איש וביתו 

 ".)שמות א' א'(באו" 

 גדר 'בית' המחויב בהדלקת נר חנוכה 

סקים, דנו הפומכאן חיוב נר חנוכה "נר איש וביתו" מצריך בית לשם קיום המצוה. כפי שראינו לעיל 

ת רחבה בלתי מקורה, רכבמדבר, אוהל בשדה, כגון:  .ש חיוב הדלקת נרות במקומות פתוחיםהאם י

 אשר לכאורה אינם מוגדרים כ"בית". וכן צ"ע האם אדם מחוסר בית מחוייב בהדלקת ,או מכונית

 נרות חנוכה.

מן ו, מובא: "תנו רבנן, בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה (.)גסוכה בגמ' ב

 ".המעקה, ואינו מטמא בנגעים, ואינו נחלט בבתי ערי חומה, ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה

מנחת שלמה לאור זאת דן הוטעם הדבר שבמקום שהוא פחות מד' על ד' אמות אנשים לא דרים. 

 ובהאם לפי המבואר שבהדלקת נר חנוכה החיוב הוא גם על הבית, צריך שיהיה זה "בית" שיש  )שם(

אע"ג  -האם יש חובת הדלקת נר חנוכה "בבית שאינו מקורה עוד דן שם ד' אמות על ד' אמות. 

ת ו מצודלענין שבת חשיב רשות היחיד, מכל מקום כיון שאינו קרוי בית אין מקום כזה ראוי לקיים ב

ן שבת אין זה קרוי אשר גם לעני -נר חנוכה. וכל שכן שיש להסתפק בבית שאין תוכו י' טפחים 

כמדליק בחוץ במקום שאין עליו שם  דאפשר דחשיב -רה"י, או בית שאינו יכול לעמוד ברוח מצויה 

ורך צבית". ומסקנתו, שאכן שונה הגדרת חיוב "בית" לענין נר חנוכה, מדינים אחרים, ובאמת אין 

ה קשיהיה בית קבוע של ד' אמות על ד' אמות, כי כל מהות קיומה של המצוה הוא ארעי, והיא הדל

עי", מחייב וגם בית "אר -במשך שמונה ימים בלבד, ולכן אין צורך בבית שהדרך לדור בו בקביעות 

 הדלקת נרות. אבל בדין בית שאינו מקורה או שאינו גבוה עשרה טפחים או אינו רחב ז' על ז'

 טפחים, נשאר הגרש"ז בספק אם נוהגת בו מצות נר חנוכה.

תר להדליק נר חנוכה ברכבת, ותשובתו שהמשלם בעד נשאל האם מו )ד, קמו( מהרש"םשו"ת ב

שהות כל הלילה ברכבת חשיב כשכר לו בית לאכול ולישן שם וחייב בנר חנוכה, ולא מצאנו בשום 

מדבריו למד צריך בית קבוע למה שמצותו בשביל פרסומי ניסא כנלענ"ד מסברא.  המקום שיהי



 דין אכסנאי -סימן תרע"ז  ________________________________________________ 74

חיילים באימונים ששוהים לפעמים כמה ימים "לפי זה,  )ח"ב ליקוטי הערות(בספר מועדים וזמנים 

גם  .מחוץ לבית וישנים בשדות או באהלים פטורים מנר חנוכה, והיינו משום שישנים בלי קירוי"

כתב שראוי להדליק ברכבת לכל הפחות נר אחד, כך שלא יקפידו עליו.  )ס"ה( השולחן ערוךה

 והרב ואינה ביתו של האדם ממש.ומבואר בדבריו שיש חיוב להדליק ברכבת אע"פ שהיא מהלכת 

"חיילים הנמצאים באהל מקורה ומוגן מגשמים  כתב )מקראי קודש חנוכה סימן יח( צבי פסח פרנק

יכולים להדליק, אבל אלה הנמצאים בשדות בלא קירוי והרוח מנשבת שם, אינם בגדר בית כלל ואין 

אודות הדלקת נר חנוכה למי שאין לו דן  אות ה( סימן יד)יו"ד ח"ג  משה אגרותבשו"ת ולהדליק שם". 

ואין לו  , או שאירע שלא היה בביתו כל הלילה אלא בדרכים,כלל וישן בחוץ כגון שנמצא במדברבית 

 . וכתב דמשמע מדברי רש"י שכאשר אין לו בית, לא חל עליו חיוב הדלקה כלל.מי שידליק בביתו

בי חיילים החונים בשדה ואין להם בית דירה, פסק לג )עמ' קנו. יחו"ד ח"ז סי' פה ופז( עובדיה חזוןב

 שידליקו בלא ברכה משום סב"ל.

השדה  ולנים באהל או על פני דן לגבי היוצאים לטיול בימי החנוכה )טו, כט( אליעזר ציץבשו"ת  אך

והביא את ביאור הב"ח מדוע המדליק נר חנוכה לאישה, צריכה אי חייבים בהדלקת נר חנוכה. 

קא ונ"ל דוומדוע דווקא כאן צריך שהמשלח יעמוד ליד השליח? וביאר "ברכות, עמוד לידו בשעת הל

דבר המוטל על גוף האדם ולא על דבר הנתחייב ברכה וראיה מחלה ותרומה שהשליח מברך בלא 

חיוב הדלקת נר חנוכה הוא חיוב מוטל אקרקפתא דגברא מבלי שיהא והסביר הצי"א "ש ".המשלח

 ה זאת בזה גם ממצות מזוזה, דמצות מזוזה אף על פי שחובת הדרקשור בהחפצא, ושונה היא מצו

י זה היא אבל החיוב קשור עם חפצא, דהיינו עם שיעור בית שדר בו ובעינן שיהא ע"ז שם בית, ובל

ליכא חובת הדר, אבל משא"כ מצות הדלקת נר חנוכה דהמצוה קשורה רק עם גוף האדם ובהיכא 

אם אחד יקבע לו מטה בפנה אחת מפינות הרחוב וישן שנמצא חייב להדליק ומסתבר שאפילו 

כיון מויאכל שם שג"כ יהא חייב להדליק על ידו ובסמוך נר חנוכה ואעפ"י שאין לו בית כלל, ולכן 

שהיא מצוה כזאת שמוטלת דוקא על גוף האדם מבלי שיהא קשור בחלות של חפצא לכן סובר 

 השליח אין לו להשליח לברך, וזוהי איפואהמהר"ח בשלה"ג דמבלי שהמשלח יעמוד בגופו על יד 

 מחוייבים להדליק נרולכן לדעתו ודאי "שהמטיילים בחוץ . "כוונת הב"ח בהסברת דברי המהר"ח

חנוכה גם כשישנים תחת כפת השמים. כל אחד ואחד על יד מיטתו ופינתו, או ישתתפו בפריטי 

 שמשגם בשו"ת . "באהל מתוח וידליקו במשותף, ומכ"ש שחייבים להדליק ובברכה כשהם ישנים

כבת פסק שאף מי שאין לו בית כלל יכול להדליק עם ברכה, ולכן הנוסע בר )ח"ג סי' נו אות ה( ומגן

מ' ע)הובא בספר פסקי משה  גר"מ לויגם דעת ה .)ז, סג( נדברו אזוכ"פ בשו"ת  וכד' ידליק בברכה.

 שא"צ 'בית' לנר חנוכה. קמח(

 דין אכסנאי 

 ()כג.שנינו בשבת 

אמר רב ששת: אכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא: מריש כי הוינא בי רב משתתפנא "

ריכנא, דקא מדליקי עלי בפריטי בהדי אושפיזא. בתר דנסיבי איתתא אמינא: השתא ודאי לא צ

 "בגו ביתאי
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ן לחבן גדול בבית אביו ואינו סמוך על שו )הל' חנוכה אות יד( חיים ארחותכתב מהר"י אבוהב בשם 

 .ורםוהוא הדין בחתניו היכא דאין להם בית שידליקו בעב ,הרי הוא כאכסנאי וצריך להשתתף ,אביו

 אנשים הרבה הדרים בחצר אחד שורת הדין שמשתתפין כולן בשמן ויוצאין כולן רב שר שלוםכתב 

יב בנר אחד אבל להידור מצוה כל א' וא' מדליק לעצמו על פתח ביתו ואי פתח חד בבא לנפשיה חי

 .לאדלוקי משום חשדא

זה כותבים שבזמן ה ושו"ת סי' קמה( )מנהגים הל' חנוכה מהרי"לוה )מובא בדרכי משה סק"ב( מהר"י וייל

לחייב את האכסנאי להדליק בעצמו מפני החשד, וכוונתם שלא  שנוהגים כולם להדליק יש סברה

 .בפרוטה אלא ידליק מכל מקום, אפילו אם מדליקים עליו בביתו ישתתף

אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו, צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו  :שו"עכתב ה

כל והוא הדין לבן האו... בשמן של נר חנוכה; ואם יש לו פתח פתוח לעצמו, צריך להדליק בפתחו

 אצל אביו. 

. יקיםהביא את דברי מהר"י וייל שכיום שמדליקים בפנים, אפילו אורחים מדל )סק"ג( מגן אברהםה

כתב שאם יש לאכסנאי נר, נכון  )סק"ג( מ"בגם ה והוסיף שהוא דוקא כשאוכל בחדר בפני עצמו.

שכל דבריהם הוא רק לדעת  )אות ה( כה"חכתב  אך יותר להדליק בעצמו, לצאת י"ח דעת מהרי"ו.

 הרמ"א, אך לדברי השו"ע שרק בעה"ב מדליק, ה"ה כאן שא"צ שהאכסנאי ידליק.

דדוקא כשיודע בבירור שאשתו מדליקה עליו,  )שו"ת סימן פה( מהרש"לבשם  הביא )סק"א(הט"ז 

בשמו, שמי שלא ידע  )בהקדמה(אבל אם אינו יודע יש לו להדליק בברכה. ולכן כתב המג"א 

חלה דכיון שלא ידע מת ,צריך להדליק ,ובא באותו לילה לביתו ומצא שהדליקו עליושהדליקו עליו 

. ודעת וממילא חל עליו תקנת חכמים ,מו ולא לצאת בשל אשתומסתמא היה דעתו להדליק בעצ

 .ידליק בלא ברכהש מגן אברהםה

בנידון זה נחלקו האחרונים מה הדין כאשר ההדלקה בבית מתקיימת בזמן שונה מזה של אחד 

סובר שרק  )ז, מו( יצחק מנחתמבני הבית שאינו בבית כעת, כגון שנמצאים בארץ שונה: בשו"ת 

ן ליקה עליו תוך זמן החיוב שלו, הרי הוא פטור מהדלקה. אך אם היא מדליקה בזמכאשר אשתו מד

א שלא הגיע זמן החיוב במקום שהוא נמצא, אינו יכול לצאת בהדלקתה, ולכן באופן זה יכוון של

)שבות  גרי"ש אלישיבוה )שמעתתא דמשה( פינשטיין גר"מלצאת בהדלקה, וידליק בעצמו. וכ"ד ה

גרש"ז , דעת הלעומתם, ולדעתו מחמת הספק ידליק במקומו בלא ברכה. (יצחק ח"ח פי"ג סק"א

שאף אם חלף זמן  )מנחת שלמה תניינא סימן נח אות ד סק"ג. הליכות שלמה פי"ג דבר הלכה י( אוירבך

ההדלקה במקום שהבעל נמצא, או שעדיין לא הגיע הזמן, הרי הוא יוצא בהדלקת אשתו, שכן 

נו ר דלוק בביתו, והטעם שבני הבית פטורים כאשר בעה"ב מדליק איהחובה בנר חנוכה הוא שיהא נ

משום שהוא שליח שלהם, אלא מכיון שיש נר דלוק בביתם ממילא הם פטורים, ולכן כאשר אשתו 

 מדליקה בבית בזמן הראוי, ממילא הוא נפטר מהדלקה. 
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 כשיש לו פתח לעצמו 

היכא דלא פתח בבא לנפשיה אבל אי וה"מ דאשתתופי בפריטי הוסיפו: " )ב, ח( רא"שוה רי"ףה

מוסיף שכך יעשה אפילו אם אוכל  מאיריוה". פתח בבא לנפשיה מיחייב לאדלוקי משום חשדא

קין ואם היה לו בית בפני עצמו אף על פי שמדליכתב " )ד, יא( רמב"םגם ה .ביחד עם כל בני הבית

 ודאיד ,וכן עיקר" מגידר הרב הוביא ."עליו בתוך ביתו צריך להדליק בבית שהוא בו מפני העוברין

ה וגדולה מזו אמרו למעלה בחצר שיש ל .בכה"ג כיון דפתח בבא לנפשיה אי לא מדליק איכא חשדא

ופירש בגמרא חשדא דבני מתא דזמנין  ,שני פתחים בשתי רוחות שצריכה להדליק מפני החשד

 ק".חא נמי לא אדליפת דחלפי בהא ולא חלפי בהא ואמרי כי היכי דבהאי פתחא לא אדליק בהאי

אך המאירי הביא דעה שכאשר מדליקים עליו בביתו אין צורך שידליק במקום שמתאכסן, ואינו 

אין חשד בדבר דומה לחצר שיש בה שתי רוחות, שהטעם שברוח אחרת א"צ הוא משום "ש

ו שמרגישים הם שעל האחרת הוא סומך וחוקרים עליו ואף בזה חוקרים הם עליו ויודעים שעל בית

 ".הוא סומך

ביו. אוהוא הדין לבן האוכל אצל ... ואם יש לו פתח פתוח לעצמו, צריך להדליק בפתחו :שו"עכתב ה

כתב שדברי הראשונים שאם יש לו פתח לעצמו צריך להדליק בפתחו, הוא רק למה שהיו ב"ח ה אך

רמ"א שאל מדוע ה )ד"ה פתח( באור הלכהה נוהגים בזמנם להדליק בכל פתח ופתח מפני החשד.

דכיון שהיום כולם מדליקים בבית גם  )סימן קמה(לא הקל בזה. ומ"מ הביא את דעת מהרי"ל 

ר נאכסנאי חייב, דמי יודע שהוא נשוי ואשתו מדליקה עליו בבית, ויבואו לחושדו שאינו מדליק 

לא , ובכה"ג גם לא יועיל להשתתף, ומסקנתו ע"פ המג"א שאין להחמיר א)סק"ז(מ"ב וכ"כ ה חנוכה.

תמה, דודאי כאשר משתתף בפריטי  )אות ב( ערוך השולחןאולם ה כאשר יש לו חדר בפני עצמו.

 א"צ להדליק בפנ"ע, אלא כשאינו משתתף ובני הבית אינם יודעים שהוא נשוי יבואו לחשוד.

סובר שמדברי מרן משמע שכאשר מדליקים עליו בביתו, גם אם יש לו פתח  )אות ב( מרדכי מאמרה

שבכה"ג ידליק בלא ברכה משום סב"ל. ואם יכול  )אות ט( כה"חדליק. ולכן כתב בפנ"ע א"צ לה

ה חזון עובדיוכתב ב ישמע הברכות מאחר ויתכוון לצאת ואח"כ ידליק, או שיברך בלא שם ומלכות.

קים שכל דין זה הוא דוקא בזמנם שהיו מדליקים בחוץ ולכן יש חשד, אך בזמנינו שמדלי )עמ' קמד(

 חשד, ולכן א"צ כלל להדליק בכה"ג.בתוך הבית אין 

הביאו ) הגדולה כנסת חיוב זה הוא מפני החשד, וגדול הוא כל כך אצל האכסנאי עד שלפי בעל

כשהפתח שלו פתוח לאותו צד של פתח בעל הבית, למרות  חייב הוא להדליק אפילו סק"ב( מג"אה

 מ"בוכ"כ ה .ים שוניםכשיש חצר עם שני פתחים מדליקים בכל פתח רק כשהם בצדד שבדרך כלל

 .)סק"ו(

)אות  ערוה"שוכ"ד ה .לברך כותב שהאכסנאי שמדליק בפתח שלו צריך )סק"ד וסק"ט( מגן אברהםה

 אולם , דמכיון שמדליק בפנ"ע אינו רוצה לצאת בהדלקה של בני ביתו, ולכן ודאי שיברך.ב(

קה שחיובה מפני הדל חולקים עליו וסוברים שלעולם אין מברכים על כנה"גו )שם( מהרש"לה

גם  , והוסיף שישמע הברכות מבעה"ב והוא יכוון להוציאו, ואח"כ ידליק.)אות יב( כה"חוכ"כ  .החשד

 פסק שלא יברך משום סב"ל. )חי"א או"ח סי' פ אות ג( אומר יביעבשו"ת 
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הסתפק מה הגדר של 'פתח אחר', האם די בכך שיהיה לאורח זוית  )ד"ה פתוח( באור הלכהה

ית שמשתמש שם, ובאותו זוית יש פתח לרחוב שיוצא ונכנס שם, וחוששים לחשד מסויימת בב

כשלא ידליק בעצמו, או שדוקא כאשר הבית חלוק מתוכו ויש לו חדר מיוחד שם אז חוששים 

 לחשד. ונשאר בצ"ע. 

 השתתפות האכסנאי בפרוטה 

וכן נראה  בפשט דברי הגמ' נראה שלכתחילה האכסנאי צריך להשתתף בפרוטה עם בעל הבית,

, שהאכסנאי חייב בנר חנוכה אך אינו צריך להדליק בעצמוכותב  מאיריה אךמדברי הראשונים. 

הביא כך את דין אכסנאי  )אות א( ערוה"שגם ה אלא יש לו אפשרות להשתתף עם בעל הבית.

 דליק"אכסנאי חייב בנר חנוכה, אלא שיכול להשתתף בפריטי ביחד עם בעה"ב... הרי החיוב עליו לה

מדייק מלשון ר'  שפת אמתאך ה נר חנוכה, ואם אינו רוצה להדליק בעצמו משתתף ען בעה"ב".

 ומביא ראיה מכאן שאין נוהגים כמנהג המהדרין שכל אחדזירא שהיה מסופק האם אכסנאי חייב, 

להיפך, שמא  בפני עצמו, שאם כן לא היה מקום לספק. מאידך גיסא אפשר שהספק היה מדליק

 .הלהדליק בעצמו והעדיף להשתתף בפרוט לא רצה שיוצא מהסבר הר"ן, ולכן לל, כמואינו חייב בכ

שהדבר מלמד שבעל הבית לא  הרי"ף( בדפי .פסחים ד) ר"ןלגבי עצם ההשתתפות בפרוטה כותב ה

ן יכול להדליק את הנרות בשליחות האכסנאי, אלא לכל אחד מהם יש חיוב להדליק בשל עצמו, ולכ

שאפשר  "להדליק" ולא "על הדלקת", שכן אין זו מצוהוסח הברכה הוא לדעתו זאת הסיבה שנ

שבאמת  שם( )מובא בחידושי אנשי שם פסחיםרבתי  תניאספר , דעת לעומתו .לעשותה על ידי שליח

ק מבואר שסובר שבעל הבית יכול להדלי הנוסח הנכון של הברכה הוא "על מצות הדלקה", ולפי זה

יתכן שנתינת הפרוטה באה לתת תוקף לכך שההדלקה היא של . לדעתו בשליחותו של האכסנאי

 בעל הבית ושל האכסנאי, שבלא ההשתתפות אין שום הבדל בהדלקת בעה"ב.

 סובר )א"א ג( פרי מגדים". הדהיינו שעל ידי זה מקנה לו חלק בשמןביאר " )קנד, לב(חיי אדם ה

 אליה רבהה אך. )סק"ג( "במוה ב"חוכ"כ ה שבעל הבית צריך להוסיף מעט שמן בשביל האורח.

 סובר שא"צ להוסיף כלל, חדש פריוהבשבילו שמן כשיעור חצי שעה. סובר שצריך להוסיף  )סק"ב(

 שההוספה היא להיכרא בעלמא. )אות ד( כה"חוכ"נ מדברי  שעצם ההדלקה עולה לשניהם.

להקנות  יכול בעל הביתש )ח"א סי' תקמב(בתשובה  רשב"אה הביא בשם )בהקדמה(המגן אברהם 

 ,ההסבר הנראה לכך הוא שקונה בפרוטה .לאכסנאי את השמן במתנה אף בלי שיתן לו פרוטה

 חכמים שאין המעות קונות דהיינו בקנין כסף, את השמן הנצרך לכל הלילות, ואף על פי שאמרו

)חו"מ סי'  ו"עדבריהם על דין תורה, כמו שנפסק בש העמידו חכמים אתשמצינו שיש  -מטלטלין 

תן את ממש כמו מי שנו ומוסיף שם הרמ"א שכך הדין כשנותן מעות על יין לקידוש, והרי זה ,ג(קצט, 

אות ט( כתב שלכאורה הכוונה שהקנה לו באחד  שער הציוןב .הפרוטה בשביל השמן לנרות חנוכה

 מדרכי הקנין ולא באמירה בעלמא.

אכסנאי סובר שהצורך ב א()קונטרס גן המלך סימן מבשו"ת גינת ורדים רבי אברהם הלוי  הגאון

הוא דוקא באכסנאי שנותן הוצאותיו לבעל הבית ואז חייב בפרוטות עם בעל הבית,  שישתתף
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להשתתף עם בעל הבית וכשיש לו חדר בפנ"ע מחוייב להדליק בו. אבל אם אכסנאי זה סמוך על 

שנותן לו את  שולחן בעל הבית ואוכל מפיתו, ודאי שבעל הבית מקנה לו גם מקצת מדמי הנרות כפי

והוסיף, שמ"מ יותר טוב לומר במפורש שיזכה לו קצת מהשמן,  )אות ג( כה"חכל צרכיו. וכ"כ 

הסכימו  )ח"ד פמ"ז ס"ג( לציון אורובשו"ת  )עמ' קמה( חזון עובדיהגם בובעה"ב יאמר לו שמזכה לו. 

 .)מקרי קודש הררי פ"ט הע' נג(גר"מ אליהו וכ"ד ה ברי הרב גן המלך.לד

 לי בתים הגרים בבית אחדשני בע 

בבית אחד שצריכים להקפיד  לגבי שני בעלי בתים הדרים מאיריה יש להביא גם את דברי

הלילות, ויעשה זאת במתן פרוטה, משמע שפרוטה  בהדלקתם שהשמן יהיה משותף לשניהם בכל

ד"ה )הבאור הלכה  )עיין לעיל מה שבארנו בזה( הלילות, והוא הדין באכסנאי אחת מועילה לכל

 הביא את דברי המאירי. להשתתף(

 ,אוכל משלו ל אחדוכ ,אם שני בע"ב דרים בחדר אחד ואין סומכין כתב (א"א אות ג) פרי מגדיםה

פרי חדש . הואורח אפשר הקילו ,מדינא להדליק בשלול אחד דאפשר דצריך כ ,צ"ע אם די בשיתוף

 שאפילו הרבה בעלי בתים הגרים סובר )ס"ג(לבוש ה אךסובר שבכה"ג אינם יכולים להדליק יחד. 

 .)ד"ה עמו( הלכה באורבבית אחד יכולים להשתתף יחד בפרוטה ולהדליק נרות יחד. ונראה שכ"ד ה

 שישתתפו בפרוטות וידליקו כל אחד לילה אחד. )וישב, יז( בא"חוכתב ה

 חיוב ההדלקה במקום האכילה או השינה 

הבית אפילו שוכב בבית בפני עצמו אינו  גם מי שאוכל על שלחן בעל" )א, תקמב( רשב"אכתב ה

מי צריך להדליק. אבל מכל מקום צריך להשתתף או שיקנה לו בעל הבית חלק בשמן ופתילות. ולא ד

לו  לאכסנאי שמדליק בתוך ביתו דהתם כבר הדליקו עליו. אבל זה צריך הוא להדליק כאכסנאי שאין

  ."בית במקום אחר דצריך לאשתתופי בפרוטה

בן האוכל אצל אביו או האוכל אצל חבירו ויש לו בית מיוחד  ,רא"שתב בשם אביו ההטור כ אך

יכא שכיון שיש לו בית מיוחד לשינה והעולם רואין אותו נכנס ויוצא בו א ,צריך להדליק ,לשינה

פנים ואפילו לדידן שאנו מדליקין ב .שאין העולם יודעין שאוכל במקום אחר ,חשדא אם אינו מדליק

אפ"ה שייך חשד כי השכנים עוברים ושבים לפני  ,חצר יודעין שאוכל במקום אחר ומסתמא בני

 . "פתח הבית ורואים שאינו מדליק

ית בואם יש לו פתח פתוח לעצמו, צריך להדליק בפתחו, אף על פי שאותו  ....אכסנאי :שו"עכתב ה

 רמ"אה אךאצל אביו.  אינו מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שלחן בעל הבית, והוא הדין לבן האוכל

' )תשובת רשב"א סי: וי"א דבזמן הזה שמדליקים בפנים ממש, ידליק במקום שאוכל, וכן נהגו כתב

 .תקמ"א(

העיר שרק כשאוכל בקביעות במקום מסויים ידליק שם, אבל המתארח אצל  )סק"ז( מגן אברהםה

יצא כנגד  )סק"ב( ט"זהגם  חברו לארוחה באקראי, צריך להדליק בביתו. או שאשתו מדלקת עליו.

האוכל אצל חברו ומדליק שם נרות חנוכה, שודאי שכאשר יש לו בית קבוע ששם אוכל וישן ורק 

כעת אוכל ארוחה במקום אחר, שאין זה מקום ההדלקה, שחשיב כעומד בשעת ההדלקה ברחוב 
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 )ד"ה במקום( באור הלכהה .)אות כא( כה"ח, ו)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה העיר, דאין שייך לו שם הדלקה.

דבר ברור  ,ל ח' ימי חנוכהכביתו לבית אביו או חמיו בקביעות אבל אם הולך הוא וכל אנשי הוסיף, "

שאינו מדליק אלא  ,הוא שכיון שסועד וישן שם כל ימי חנוכה אף שביום אוכל אכילת עראי בביתו

דנא שההיכר לבני וכ"ש האי ?דכיון שאין שום אדם בבית למי ידליק ,בבית שאוכל וישן שם בלילה

 .)אות יז( כה"חהביאו  ".הבית וכיון שישנים בני הבית שם ידליקו

שהמתארח רק בחלק מהימים  )פניני חנוכה עמ' קא, שבות יצחק ח"ה פ"ו סק"ג( אלישיב גרי"שדעת ה

תו ולכן לדע אצל חברו או משפחתו, עדיין חיוב ההדלקה הוא על ביתו העיקרי כדי לפרסם את הנס,

)שלמי תודה  חזו"א, דעת המאידךיתו לשבת יש לו למנות שליח שידליק עבורו בביתו. הנוסע מב

שמי שנוסע מביתו לשבת בלבד, מדליק בע"ש בבית המארח, ששם קביעותו  חנוכה סי' כג אות ב(

, ומ"ש )חוט שני פי"ט סק"ג( גר"נ קרליץוה )הליכות שלמה יד, יח( אוירבך גרש"זליום זה, וכ"ד ה

 נה ימים' הוא לאו דווקא, אלא ה"ה יום אחד.הביה"ל 'שמו

מה דין אדם שנמצא בשבת במקום אחד ושוהה שם גם בזמן ההדלקה של מוצ"ש, ולאחר מכן חפץ 

)הליכות שלמה יד,  גרש"ז אוירבךלחזור לביתו, האם ידליק במקום ששהה שם בשבת או בביתו? ה

בד עדיין וכבר הגיע זמן החיוב, ובל סובר שידליק במקום שנמצא שם במוצ"ש, מפני ששם ביתו יט(

שאף א"צ  )פניני חנוכה עמ' קיא( גרי"ש אלישיבשישאר שם חצי שעה לאחר ההדלקה. ודעת ה

פסק  )ח"ב סימן נ( למשה תפילהגם בשו"ת  לשהות חצי שעה, שהחיוב הוא על פי שעת ההדלקה.

כוונתו לחזור לביתו, ידליק במקום שנמצא בו במוצ"ש, אע"פ שבאם אין אדם בביתו שידליק, ש

 וטעמו, שבמקום האכילה ודאי שיש פרסום הנס יותר גדול, מאשר אם ידליק וישאר שם חצי שעה.

זמן בבמקום השינה, ובזמנינו שמדליקים בפנים אין את טעם 'מפני החשד' ולכן ודאי עדיף שידליק 

, מאידך .ן לעיל מ"ש בדעתו()ונראה דאזיל לטעמיה שהדלקת הנר אינה חובת הבית כלל, עיי במקום שאוכל

יא מכיון שעיקר ההדלקה ה )עמ' קנה( חזון עובדיהוכ"פ ביק בביתו. סובר שידל (שם אות א) חזו"אה

סובר שאם יגיע לביתו מוקדם ידליק  )חוט שני פי"ט סק"ג( קרליץ גר"נהבמקום השינה בביתו. 

, לאחר שאין עוברים ושבים בביתו, ואם לא, ידליק במקום שמתארח, ויחזור לביתו בשעה מאוחרת

 ה()ח"ד פמ"ז ס" לציון אורובשו"ת  שאם יחזור קודם לכן נכנס בספק האם צריך לחזור ולהדליק.

פסק שיברך בביתו, ואם יש חשש שיעכבו אותו ללון שם גם במוצ"ש, ידליק באותו מקום, ואם 

  לבסוף יחזור לביתו ידליק שם בלא ברכה.

 בחורי ישיבה 

שבחורים שלומדים שלא בביתם,  )שו"ת סימן פה( מהרש"להביא בשם ה דמה()בהקהמגן אברהם 

שדווקא בחור שאוכל בפנ"ע, אבל אם סמוך סובר  מגן אברהםה אךצריכים להשתתף על כל פנים. 

מוך . ומשמע מדברי רש"ל שבחור שאינו ס)סק"א( מ"בהוא בכלל בני ביתו. וכ"כ ה על שולחן בעה"ב,

 עלוב ל בקביעות בביתו, אינו יוצא בהדלקה שמדליק עליו אביו בביתו.על שולחן אביו ואינו אוכ

ים שכיר ומלמדי תינוקות שחייב מדייק מלשון העיטור שכותב על )על העיטור הל' חנוכה( הדביר פתח

בחורים שסמוכים על שלחן בעל הבית בלי שום שכר  ולא להשתתף בנר חנוכה, שדוקא הם חייבים

 .ותשלום
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"ז . ח. שו"ת יחוה דעת ח"ו סימן מג)עמ' קמד חזון עובדיהברי ישיבה ספרדים, כתב ובאשר למנהג בחו

ל גרב"צ אבא שאו. גם הגר"ע עטייהשאינם צריכים להדליק וגם לא להשתתף. ושכן הורה ה (סי' פו

 כתב שבחורי ישיבה א"צ להדליק, שכן הם חשובים כסמוכים על שולחן (54)נר ציון כסליו פ"ה הע' 

 ף אם חוזרים לביתם פעם בחצי שנה הדין כן. ומ"מ הוסיף שטוב שכל הבחורים ישמעואביהם. וא

פסק שמעיקר הדין  )מאמ"ר נח, קח( אליהו גר"מה את ברכות ההדלקה בבית המדרש מדין 'הרואה'.

נפטרים בהדלקת אביהם, ומ"מ ידליקו בלא ברכה או שישתתפו בפרוטה עם אדם אחר וישמעו 

שבני ספרד ידליקו בישיבה בלא  )הליכות שלמה חנוכה יד, יב( אוירבך "זגרשה אך ממנו הברכות.

 .ואם יש בחור אשכנזי המדליק, ישתתפו איתו בפרוטהודי שאחד מהם ידליק בשביל כולם,  ברכה,

ו פסק שבחורי ישיבה דינם כבעה"ב וצריכים להדליק א )ח"ז בהשמטות סי' ח( עבדי ישכילגם בשו"ת 

שבחורי ישבה ספרדים  )מקראי קודש הררי עמ' קיד( שפירא גר"אדעת ה גם שישתתפו כולם יחד.

"ש גריוה )שלמי תודה סימן יט אות א( גר"נ קרליץגם הצריכים להדליק בברכה, כי הישיבה היא ביתם. 

סוברים שלדעת החזו"א שבחורי ישיבה אינם חשובים כסמוכים על  )פניני חנוכה עמ' קטז( אלישיב

  רי ישיבה ספרדים צריכים להדליק נרות חנוכה בישיבה.שולחן אביהם, גם בחו

גם לבני ספרד שאינם מדליקים בישיבה, כאשר הורי הבחור גרים בחו"ל ונמצא שאינם מדליקים 

ונראה שדווקא אם  שאינם יוצאים י"ח בהדלקה של אביהם. )שם( גרב"צהדעת בזמן החיוב שלו, 

 יכול להדליק בעצמו ולומר שאינו הדלקה לכתחילה()שזהו זמן האביו לא מדליק בחצי שעה הראשונה 

רוצה לצאת בהדלקה של אביו שאינה לכתחילה, אבל אין להקדים את ההדלקה שלו להדלקה של 

 )וכן שמעתיאביו ולברך, אם אביו מדליק תוך חצי שעה מכיון שודאי הדלקת אביו היא לכתחילה 

שאם אביו מדליק לאחר חצי  מאמ"ר נח, קט() גר"מ אליהווכן ראיתי שדעת ה .מהרב אהרון בוטבול(

והוסיף שאם הבדלי  שעה י"א שיכול הבן להדליק נרות בזמן ולכוון שלא לצאת בהדלקת אביו.

 שמעיקר הדין יוצאים בהדלקה )שם( גרע"ידעת ה השעות הם יותר מחצי שעה, ידליק בזמן בברכה.

 רוצים יכולים להדליק נר חנוכה של אביהם, מאחר שאינו חובת הגוף אלא חובת הבית, אולם אם

 אפשרותבברכה בעצמם בזמן צאה"כ של א"י, הואיל והוריהם בחו"ל לא הדליקו עדיין נר חנוכה. 

נוספת שיש חיוב לבחור ישיבה ספרדי להדליק, כאשר הוריו אינם בביתם ומתאחרים בבית אחר, 

רות סו"ס בביתם לא הדליקו נשהם נפטרים מדין 'אכסנאי', אך הם אינם יכולים לפטור גם אותו, ש

פסק שגם אם לא מדליקים עליהם בביתם, נפטרים  )ח"ב סימן נא( למשה תפילהובשו"ת חנוכה. 

 בהדלקת הנרות בהיכל הישיבה.

א )מוב חזון אישדעת הובחורים הנוהגים להדליק כשהם בישיבה, נחלקו האחרונים היכן ידליקו: 

ולי הרשב"א, וא צריכים להדליק בחדר האוכל כשיטתש הע' כד( איש וביתו, סי' ה, ט בספר מצות חנוכה נר

 )או"ח משה אגרותבשו"ת , מאידך. סקנ"ט()דר החשד, כמו שכותב בעל ספר חובת הגם בחדר מפני 

 שידליקו דוקא בחדרים מפני שמקום הלינה מיוחדכתב  ח"ד סי' ע אות ג, יו"ד ח"ג סי' יד אות ה(

 "יהגרעו )הליכות שלמה יד, ח( גרש"ז אוירבךה"ד ללי ומשותף, וכלבחורים יותר מחדר האוכל שהוא כ

 מנחתגם בשו"ת  .ולא לבית שחדר האוכל בישיבה דומה למסעדה מובא בספר נר איש וביתו שם()

 פסקו שידליקו בחדרם. )ג, פג( הלוי שבטו )ז, מח( יצחק
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 סעיף ב':

 הדלקת קטן 

 :שו"עה . וכ"כמדליק כיון שמצוה דרבנן היא ינוךקטן שהגיע לח )שם אות יב( ארחות חייםכתוב ב

 קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק.

 ביאר שיתכן וקטן זה יש לו בית, או שאפילו לדעת הרמ"א שכולם מדליקים, )סק"ח( מגן אברהםה

, והביא שיש דעות הסוברות שגם לדעת הרמ"א שכל אחד )ס"ק יג( מ"בוכ"כ ה קטנים פטורים.

 אין צריך לחנך את הקטן להדליק בפני עצמו.ואחד מדליק נר חנוכה, 

 סעיף ג':

 נמצא במקום שאין שם ישראל 

 שמי שהלך לכפר שאין בו ישראל ולן שם בליל )שם אות יג( ארחות חייםה הביא בשםמהר"י אבוהב 

 תבכעוד  .היה נוהג להדליק ולברך זכר לנסה"ר משולם שמענו ש ,שאין לו בית מיוחד , אע"פחנוכה

ולא דמי  ,י שבא בספינה או שהוא בבית גוים מדליק בברכות ומניחה על שולחנומ )אות יח(

ס דשאני התם שיש פרסום הנ ,לאכסנאי דאמרינן דאי מדליקין עליה בגו ביתיה לא בעי לאשתתופי

ר שישנם שני חיובים, שידליק הוא או אב. ונראה ל)סי' רסז( מרדכיה . וכ"כבהדלקת אושפיזו

 ה, ובנוסף לכך במקום שישן צריך שיהא פרסום הנס.שידליקו עליו נר חנוכ

יש אומרים שאע"פ שמדליקין עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל : שו"עכתב ה

 ., וכן נוהגין)מרדכי(: כי חייב לראות הנרות רמ"אוכתב המדליק בברכות. 

צ כשמדליקין בביתו א"לסימן תרע"ו ס"ג דסובר שם דהקשו, הרי דין זה סותר  גר"אוהפרי חדש ה

ן ולכ .ודין דכאן הוא מן המרדכי ושם סתם המחבר כשארי פוסקים שחולקין עליו ,לברך על הראיה

לדינא אין לנהוג כן להדליק בברכה אא"כ שיאמר שאינו רוצה לצאת ש )ס"ק יד( מ"בכתב ה

י' כז )ס עד לכל חימוב אמנם. )ח"ד פמ"ו ס"ז( לציון אורובשו"ת  )אות כג( כה"חוכ"כ  .בהדלקת אשתו

לא  . והוסיף שמ"מ טוב שיכוון)עמ' קנח( חזון עובדיהפסק כדעת מרן שידליק בברכה. וכ"פ ב סמ"ט(

 לצאת בהדלקת אשתו.

שפטור מעיקר מיישב, דשאני התם שהוא במקום ישראל ורואה הנרות, דכיון  מאמר מרדכיה

י וקי כדרואה נרות חברו ולא בעי לאדלהמצוה על ידי שמדליקין עליו בביתו ואין צריך להדליק, וגם 

לראותם, אין לו לברך על הראיה כיון שפטור מעיקר המצוה דהיינו, ההדלקה, ברם הכא שהוא 

וא שמדליקין עליו בתוך ביתו מכל מקום חייב ה ע"פבמקום שאין שם ישראל ואינו רואה הנרות, א

בברכות כיון שהכרח ונצטוה לראות הנרות, ומאחר שצריך להדליק כדי לראות הנרות מדליקן 

 .מריםלהדליק, ומפני שלא ברור לו להמחבר סברא זו לפיכך כתבו בשם יש או

 אכסנאי שמדליקים עליו בביתו 

 מרדכיההבית בפרוטה,  רבי זירא אמר בגמרא שבכגון זה אין האכסנאי צריך להשתתף עם בעל

ראות נרות חנוכה דולקים. ולכן סובר שגם אם מדליקים עליו בביתו, יש עליו חובה ל )סימן רסז(
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ם ליריד, ולא היו יהודים באותו מקום שיוכלו לראות את נרות שנהגו בני אדם שהיו הולכי ר"יאומר 

 החנוכה, לכן היו מדליקים נרות לעצמם, אע"פ שמעיקר החיוב נפטרו ע"י ההדלקה בביתם.

ולא גרע מהמהדרין  ,ברכהכותב שהאכסנאי יכול להדר ולהדליק ב קא( מן)סי תרומת הדשןבשו"ת 

ואפי' אם הוא אצל יהודים ורואה הנרות, אם כתב:  רמ"א. וכ"פ השמדליקים נר לכל אחד ואחד

תשובת )ת"ה ומהרי"ל ברוצה להחמיר על עצמו ולהדליק בפני עצמו, מדליק ומברך עליהם, וכן נוהגין 

י לו לאכסנאי להדליק שראותה"ד מסכים לדעתו הראשונה של  )סק"א( ט"זה .מהרי"ל סי' קמ"ה(

ל בכל זאת יכו -שיכול לצאת ידי חובה על ידי מישהו אחר  בעצמו ולברך, כמו בכל מצוה שאף על פי

יתכן שאף מחלוקת זו תלויה בהגדרה של המצוה,  .לצאת ולעשות את המצוה לבדו להתכוון שלא

מקום  תו, ואין. אפשר שהמצוה על הבית שעיקרו איש ואשדםהבית או על הא אם היא מוטלת על

האחרים נקבע סדר של הידור מצוה  שאחד מהם ירצה שלא לצאת ולהדליק לבד, ורק על בני הבית

, לכן למרות שאחד מדליק דםגיסא אפשר שהמצוה על הא להדליק לפי מספר בני הבית. מאידך

על הבאפילו אצל  ידי חובה, אבל יחד עם זאת יכולים גם להתכוון שלא לצאת. כך זה כולם יוצאים

במקום רחוק יש סברה להדר ולהדליק למרות  ואשתו, אלא שאין בזה שום הידור, אולם כשנמצא

ן ביאר שאין כאן ברכה לבטלה, מכיון שמעיקרא מכוו )סק"ט(מגן אברהם ה .שמדליקים עליו בביתו

דמכיון  )ס"ק יז(, אך הוסיף )ס"ק טז( מ"בשלא לצאת בהדלקה של אשתו, חל החיוב עליו. וכ"כ ה

ישער ששיש מח' בחיוב זה, טוב יותר להדר ולשמוע הברכות מפי אחר ויענה אמן וידליק נרותיו, או 

 ת.נו שהיא מדליקה לאחר ערבית והוא ידליק לפני ערביילהדליק זמן מה קודם שתדליק אשתו, דהי

 שאסר להדליק כשמדליקים עליו בביתו, וקרא למי אחד גדולבשם  עצמו מביא תה"ד אולם

שאין לסמוך על זה ולברך ברכה שאינה  ב"יוכ"כ ה בשם הדיוט שמברך ברכה לבטלה.שהדליק 

, וטעמם נראה שזה עיקר הדין שידליקו נר )סי' פה(בתשובה  מהרש"לכך היא גם דעת הצריכה. ו

ק שיחזור וידלי עבור כל בני הבית, וממילא כשמדליקים עליו בביתו שוב אין זה ראוי אחד בבית

"כ וכ"פ הפר"ח שאפילו אינו רוצה לצאת בהדלקה של בני ביתו לא יברך, וכ .אלעצמו במקום שנמצ

, והוסיף כה"ח שלכתחילה יעמוד אצל בעה"ב וישמע ממנו )אות כה( כה"ח, )אות ה( מאמ"רה

 הברכות.

 סעיף ד':

 מותר השמן שבנר 

 רסה()סימן והמרדכי  )סי' כו שאילתא ב(רב אחאי בשם שאילתות ד ט( מןסיפ"ב )כתב הרא"ש 

 ,'בהנותר מן השמן והפתילות בליל ראשון מוסיף עליו ומדליק בליל , )ריש פסקא ג( ופסיקתא רבתי

פו ושור וכן בכל הלילות נותר ממנו בליל ח' עושה לו מדורה ,נותר בליל ב' מוסיף עליו ומדליק בג'

  .שהרי הוקצה למצותו ,בפ"ע

הראשונים שיש לתת שמן כשיעור, ואם נתן  הבאנו בשם גדולי )סימן תרעב(הקשה, הרי לעיל  ב"יה

יותר מהשיעור יכול לכבותה לאחר שעבר זמן זה, וכן להשתמש לאורה, ומדוע כאן יש איסור 

כתב שישנה מחלוקת בראשונים בדין זה,  )ט. ד"ה אי נמי(להשתמש בנותר השמן? ובאמת הר"ן 
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הדין כאן שנותר השמן צריך על  חולקיםוהסוברים שיכול לכבות את הנר לאחר שיעור הדלקתה, 

מהר"י  .אאך הרא"ש הביא שני דינים אלו, ולא נראה מדבריו שדינים אלו סותרים זא"ז!  לשורפו.

חילק, כאשר נתן שמן בנר ולא הקצה אלא לזמן ההדלקה, יכול אח"כ להסתפק אם ירצה,  אבוהב

. הב"י עצמו בני עצמו. אבל כשנתן שמן סתם אז הוקצה הכל למצות נר חנוכה, ולכן יש לשורפו בפ

שכאשר נתן בנר שמן ודלק כשיעור, לאחר מכן יכול לעשות בו כרצונו. אך אם מאותו שמן תירץ, 

צריך לעשות לו מדורה דכיון דמשיעור הדלקה הוא , ה קודם זמנו()כגון שנכבשהוקצה למצותו נשאר 

  .)פ"ד אות ד( הגה"מ. וכ"כ בהוקצה למצותו ואסור ליהנות ממנו

ותרים חילק בין מותר השמן והפתילות שצריך לעשות לו מדורה, ובין עצי סוכה ונוייה שמ )שם( ר"ןה

לאחר החג, שבסוכה ונוייה טבעם להישאר לתקופה ארוכה, ולכן כשמקצה אותם אינו מקצה אותם 

י לגמרי אלא לימי החג בלבד, בשונה משמן ופתילה שדרכם להתבער לגמרי, ולכן מקצה אותם לגמר

תן ואם נשתיירו הרי הן אסורין שהרי הקצה אותן למצו ,תכבה נרושאין אדם מצוה אימתי  למצוה,

 .ודומה לעצי סוכה ונוייה שנפלו בחג שאסורין ,לגמרי

פו בפני הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה ושור: שו"עכתב ה

 .עצמו שהרי הוקצה למצותו

ם שהובאו בב"י הם להלכה, ולכן אם נתן שמן בנר בסתמא כל השמן כתב ששני החילוקי ב"חה

וכ"כ  שטוב להתנות לכתחילה שלא יאסר אלא כשיעור. )סק"י( מגן אברהםהוקצה. ולכן כתב ה

 .)סי' תרעב סק"ז( מ"בה

רק מבואר בסוגיית 'מותר המת ליורשיו' ש )מח.(הקשה, הרי בגמ' בסנהדרין  )סי' תרעב סק"א(ט"ז ה

. והסכים י למת נאסר אך לא המותר, ולכן ודאי שגם בחנוכה רק הראוי למצוה נאסרדבר הראו

 לדברי הב"י שהנותר מעיקר זמן ההדלקה אסור משום שהוקצה למצותו.

דייק מהלשון 'הנותר מן הראשון' שהכוונה שנותר שמן ביום הראשון,  )אות ז(ערוך השולחן ה

נמצא שביום השמיני מדליק שמן שמקצתו נותר  והקצה אותו ליום השני, וכן הלאה בכל הימים,

ן מהיום השביעי, ומי יימר שהנותר מהשביעי נשרף, הרי יתכן שהוא נשאר ונמצא שיש לפנינו שמ

 שהקצה אותו במפורש להדלקת החיוב של נרות חנוכה!

 נתערב נותר השמן בשמן אחר 

שאין  )פסקים ח"א סי' תרי( גמרוטנבורמהר"ם כתב  ,אם נתערב ממנו בשמן אחר ואין ששים לבטלו

ם ולא דמי לעצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור בי"ט שמרבה עליהם עצי ,להוסיף עליו כדי לבטלו

אבל הכא נהנה ממנו בשעה שהנר  ,דשאני התם שאין נהנה מהן עד אחר ביעורן ,מוכנין ומבטלן

  .דולק

שאין להוסיף עליו כדי  ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו, יש מי שאומר: שו"עכתב ה

 לבטלו.

גם הט"ז וגם הש"ך התקשו בדברי השו"ע, שכאן פסק השו"ע שאם נותר מהשמן של חנוכה ביום 

השמיני, ונפל השמן והתערב בשמן אחר ואין שישים כדי לבטלו, י"א שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. 
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איסור של דבריהם, " )צט, ו("ד וקשה, הרי מדובר על איסור דרבנן והיה צריך להתיר כפי שפסק ביו

יתר אין מערבין אותו בידים כדי לבטלו. ואם עשה כן, במזיד, אסור. אבל אם נפל מעצמו, ואין בה

יישב, שכיון שהשמן הוקצה למצוותו הרי  )שם ס"ק יט( ש"ך. הא". כדי לבטלו, מרבה עליו ומבטלו

מגן . הבון שתירוץ זה דחוק. דינו חמור יותר מסתם איסור דרבנן, אך למעשה נשאר בצ"ע כי

יישב, דמכיון ששנה הבאה השמן יהיה מותר, הרי חל עליו הדין של דבר שיש לו  )ס"ק יב( אברהם

הקשה, שאם הוא חשוב כדבר שיש לו מתירין,  )אות יד( באר היטבמתירין ודינו חמור יותר. אך ה

החתם סופר ביאר את כוונת אפילו באלף לא בטיל ומדוע כתב שם מרן 'ואין בו שישים לבטלו'. 

 )ביאורים סק"ח( דעת תוחו. הגהמג"א, דמכיון שלשנה הבאה יוכל להשתמש בו אין בכך הפסד. 

תירץ, שיש לחלק בין איסורי הנאה לאיסורי אכילה, שכן כשמוסיף שמן לנרות חנוכה הרי הוא נהנה 

)מע' א השד"ח  אולם, מכמות השמן שהוסיף ולכן אסור. מדבריו עולה שבאיסורי הנאה אין להקל

תירץ,  אליה רבה. הדשגם באיסורי הנאה יש להקל.  )ח"ג סימן אלף תט"ו( רדב"זהוכיח מה כלל מח(

שבנר חנוכה מחמירים כיון שהוא שפך את השמן ולכן אפילו בשוגג אסור, משא"כ כאן שנפל 

 מעצמו ולכן יכול לבטלו.

 



85 _____________________________________________ נר חנוכה, נר שבת ויין לקידוש
 

 נר של שבת קודם לנר חנוכה -סימן תרע"ח 
 אחד ובו סעיף

 נר חנוכה, נר שבת ויין לקידוש 

 )כג:( שנינו בשבת

נר ביתו וקידוש  .ר ביתו עדיף, משום שלום ביתונ -אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו ונר חנוכה "

ף, משום שלום ביתו. בעי רבא: נר חנוכה וקידוש היום מהו? קידוש היום נר ביתו עדי -היום 

נר , משום פרסומי ניסא? בתר דאבעיא הדר פשטה: חנוכה עדיף דתדיר, או דילמא: נר -עדיף 

 "חנוכה עדיף, משום פרסומי ניסא

ואף על גב  ,הטעם שמקדים נר חנוכה לקידוש היום משום פרסומי ניסאש ר"ןעפ"ד ה ביאר ב"יה

חים )פסכיון דאפשר לקדושי בפת  ,ונר חנוכה דרבנן )פסחים קו., ברכות כ:(דקידוש היום דאורייתא 

 .שמן לנר חנוכה עדיף אקדומי קו:(

"ל סי' )ועמי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת, יקנה נר שבת מפני שלום ביתו : שו"עכתב ה

ם , משו; ואם יש לו לשל שבת ואין לו לנר חנוכה וליין לקידוש היום, יקנה לנר חנוכהרס"ג סעיף ג'(

 ה, וע"ל סי' רצ"ו סעיף ה'.: וה"ה נר חנוכה קודם ליין הבדלרמ"אוהוסיף הפרסומי ניסא. 

"ב מוכ"כ ה שאם יש לו נר אחד לביתו די בכך, ובשאר יקנה נרות לחנוכה. )סק"א(מגן אברהם כתב ה

על  , והוסיף דאע"ג שטוב וראוי שיהיו שני נרות לשבת, מ"מ במקום הדחק די שיהיה נר אחד)סק"א(

 , והשאר לנר חנוכה.השולחן שאוכל בו

ואעפ"כ לא ישב  נוכהחר דבזמן הזה שמדליקים בפנים יקנה נאפשר  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

 דמניחו על ההוי כשעת הסכנ אופן אחרר לאכול לאורה מ"מ כיון דא"א בואף על פי שאסו .בחושך

כתב  )סק"ב( מ"בה אך .וה"ה בחול מי שאין לו אלא נר אחד ,אף על פי שע"כ משתמש בו ,שלחנו

 )עמ' קסט חזון עובדיהוכ"פ ב בזה בין זמן הגמ' לזמנינו.שרוב האחרונים הסכימו שאין לחלק 

 .בהע'(

שצריך לקדש עליו  ,אם אין לו פת אז פת עדיףכתב שלפי הטעם שהביא הב"י,  )סק"ב(ט"ז ה

עדיף  נוכהחר ונ רבנן,וקידוש היום שניהם מד שנר חנוכהכאן  תבאבל הרמב"ם כ .מדאורייתא

ת פלענין שנראה . אך כתב הט"ז דאין לו פת נ"ח עדיף ולוא"כ אפי ,מקידוש היום משום פרסום נס

כ וא" ,ופת בעינן תא,ושלש סעודות ג"כ דאוריי ,דלחם משנה הוא לכ"ע דאורייתא ,דכ"ע פת קודם

 בשם האחרונים. )סק"ד( מ"בוכ"כ ה .כ"ש שהיא קודם לנ"ח שאינו אלא מדרבנן
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 הדלקת נר חנוכה בערב שבת -סימן תרע"ט 
 ובו סעיף אחד

 קדמת נר חנוכה לנר שבתה 

 נחלקו הראשונים כיצד לנהוג בהדלקת נרות חנוכה בערב שבת, האם להקדים את נר שבת או נרות

ל שידליק של חנוכה תחילה, שאם ידליק נר של שבת קיב )הל' חנוכה כה סוף ע"ד(בה"ג  חנוכה. דעת

 .עג(ר)סימן  מרדכידברי הוכ"נ מעל עצמו שבת ונאסר במלאכה, ושוב לא יוכל להדליק נרות חנוכה. 

שהדלקת נר שבת אינה חשובה לקבלת  יו,הקשה על רמב"ןכתב שה )י. ד"ה ומדאמרינן( ר"ןה אך

דחה דבריו, שיש  ר"ןאולם ה השבת, ואין רצונו אלא שלא יהא טרוד בערב שבת בהדלקת הנר!

הסכים  כד( )שם סימן רא"שתוספת לשבת, ואם ירצה לקבל עליו שבת מבעוד יום ודאי שיכול. ה

  ועוד. ג(י ,)ד מגידהמ . וכ"נ)נ"ט סוף ח"א( ירוחם רבינושקבלת שבת אינה תלויה בהדלקת הנר, וכ"כ 

לענין מעשה נראה לי דמדליק של חנוכה תחלה דאף לדברי החולקים על בעל הלכות ש ב"יוכתב ה

  .ם רצה להדליק של חנוכה תחלה רשאיגדולות א

משום דאי אפשר  ,על פי שמדליקין מבעוד יום מברכין עליה אף (בסימן ק)תרומת הדשן כתוב ב

 .בענין אחר חשיבא הכשר מצוה

: ומברך עליהם רמ"אוהוסיף הבערב שבת מדליקין נר חנוכה תחלה ואח"כ נר שבת. : שו"עכתב ה

 .)ת"ה סי' ק"ב(כמו בחול, אף על פי שמדליקין בעוד היום גדול 

ת ולא קיבל שבת במחשבתו יכול להדליק אח"כ. הדליק של שב איש שבדיעבד אם לבושדעת ה

הוסיף שאשה המדלקת נרות שבת כיון שהמנהג שמקבלות שבת בהדלקה,  )סק"א( אברהםמגן ה

שבאיש  )סי' רסג ס"ק יח(ואזיל לטעמיה  א"כ לא תדליק שוב של חנוכה, אלא תאמר לאחר להדליק.

חזון וכ"כ ב שכ"ד רוב הפוסקים.ו )סק"א(מ"ב וכ"כ ה המדליק אין מנהג שמקבל שבת בהדלקתו.

 סובר שגם איש המדליק נר שבת לא ידליק שוב נרות חנוכה, )סק"א( ט"זה אך .)עמ' קעה( עובדיה

שאין חילוק בין אישה המדלקת  )שם סק"א(אלא יתן לאחד מבני ביתו שידליק. ואזיל לטעמיה 

ת רגיל עצמו להדליק נר שבביאר שיתכן וס"ל לט"ז שאיש המ )אות ב(ובשער הציון  לאיש המדליק.

 דינו כמו אישה, דמסתמא ג"כ מקבל עליו שבת. כגון שאין לו אישה בבית,

שרק לאחר פלג המנחה יכול להדליק נרות חנוכה בברכה בערב שבת, אך  )סק"ב( אברהם מגןכתב ה

  .ועוד )סק"ב( מ"בוכ"כ ה לא קודם לכן.

ר להתפלל מנחה מוקדם בערב שבת כדי שיש ליזה מהר"ש אבוהבכתב בשם  )אות ב(הברכי יוסף 

 שידליק נרות לאחר שהתפלל מנחה, כי תפילת מנחה היא כנגד תמיד של בין הערבים, ונר חנוכה

 חזון עובדיהב .)סק"ב( מ"בוכ"כ ה זכר לנס הנעשה במנורה הנדלקת אחר תמיד של בין הערבים.

 שידליק נרות חנוכה בבית.אחר הוסיף שאם אינו מוצא מנין, יתפלל מנחה בצבור  )עמ' קעט(

וכן במדליק  ,דצריך ליתן בה שמן עד שידלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים )סק"ב(מ"ב והוסיף ה

 .נרות ואם אין לו כ"כ שמן ונרות גדולות יראה עכ"פ אחת מהן שיהיה דולקת השיעור הזה
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 הנרות סמוך לפתח בליל שבת תחהנ -סימן תר"פ 
 ובו ב' סעיפים

 ב': -סעיפים א' 

 זהירות מכיבוי הנר 

 )קכ:(שנינו בשבת 

לה רב. אמר ליה רבינא עכבתה. לייט  -דרכו. ואם כבתה כפותח ונועל  -תנא: נר שאחורי הדלת "

לרב אחא בריה דרבא, ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: מאי טעמא לייט עלה רב? 

שום דרב סבר לה כרבי מ -אילימא משום דרב סבר לה כרבי יהודה, ותנא קתני לה כרבי שמעון 

מעון מודה, דהא אפילו רבי ש -א אמר ליה: בה -יהודה, כל דתני כרבי שמעון מילט לייט ליה? 

 "אביי ורבא דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות

 : נר המונח מאחורירש"י. א הראשונים ביארו בשלושה אופנים מה הכוונה ל'נר שאחורי הדלת':

 במקום) הדלת מאחורי המונח נר: ח"ר .ב , ויכול להכבות מחמת הרוח כשיפתחו את הדלת.הדלת

 נר: י"רג.  .)שתפתח הדלת על הנר(הדלת  נקישת מחמת להכבות ויכול (בפתיחתה נוקשת הדלת שבו

מבעיר או  ונמצא, מהלהבה ומתרחק מתקרב השמן הדלת סגירת ידי ועל, עצמה הדלת על שמונח

 (.שמואל( ה משום מוקצה כי הדלת לא בטלה לנרות אלא לבית ויש לה חשיבות עצמית )רבינוואין בז) מכבה

 ם מודיםשכול ודאי אבל, הדלת שאחורי נר בפירוש אלא חולקים לא הראשוניםש ב"יוכתב ה

 .)כרש"י(שאסור לפתוח דלת כשיש חשש שהרוח תכבה אותה 

 יב יעיין שם.כל סוגיא זו מבוארת בהרחבה בסימן רע"ז, הרוצה להרח

רות בליל שבת צריך ליתן שום דבר, לחוץ בין הנרות לפתח, בשביל הרוח שלא יכבה הנ: שו"עכתב ה

 )וע"לכשפותח את הדלת. בערב שבת אסור לקבוע הנרות בדלת עצמה אחורי הדלת, ויש מי שמתיר 

 .סי' רע"ז סעיף א'(

 דאפילו ,אין לחוש לכבוי ,חורףבמקום שמדליקין בבית החורף ויש בית לפני בית ההעיר ש ב"חה

 אם לא שפתח בית החורף מכוון כנגד פתח הבית הפתוח לחצר ,יכבה בפתיחתו אין זה פסיק רישא

 .)סק"ב( מ"ב. וכ"כ האו לר"ה דאז יזהר לנעול פתח הבית קודם שיפתח פתח בית החורף
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 ין מבדילין בנר חנוכה במוצאי שבתא -סימן תרפ"א 
 ובו ב' סעיפים

 ':סעיף א

 הבדלה על נר חנוכה 

ות דאמרי' בירושלמי דברכ ,הבדלה במוצ"ש על נר של חנוכהשאין לעשות  )ב, שכח( אור זרועכתב ה

וכה מאי מצוה אר"י בשם שמואל נר כגון נר של חנ ,אין מברכין על הנר ולא על הבשמים של מצוהש

 במוצ"ש אין מבדילין עליו. 

ד חנוכה, שאין נהנים לאורו ואין מברכין על הנר ע במוצאי שבת אין מבדילין בנר :שו"עכתב ה

 שיאותו לאורו.

רך אבל יכול לב ,דדוקא כשבירך תחלה על הדלקת נר חנוכה אין להבדיל עליהן אחר כךהעיר  ב"חה

יון ועדיף טפי למיעבד הכי דכ ,תחלה על הנר להבדלה ולכבותה ולחזור ולהדליקה למצות נר חנוכה

ר ננוהגים להדליק . אך מכיון דאפוקי יומא עדיף, בה מצוה אחריתא דעביד בה מצוה חדא ליעביד

 .)סק"א( מ"בוכ"כ ה .חנוכה תחלה

 סעיף ב':

 ?מה קודם, נר חנוכה או הבדלה 

דמדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם הבדלה כדי לאחר אפוקי  (סימן ס)תרומת הדשן כתוב ב

 מדליקין אותה אחר שמבדילין על הכוס ואחרכתב שיש  )סדר הדלקת נ"ח עמ' רא( אבודרהםוה .יומא

 .)דברים כח יב( כך יאמר יפתח יי' לך וגו'

: וכ"ש בביתו שמדליק רמ"אוהוסיף המדליקין נר חנוכה בבה"כ קודם ההבדלה.  :שו"עכתב ה

 ואח"כ מבדיל, שהרי כבר הבדיל בבה"כ.

 אךועוד.  גר"א, רבה אליה, )סק"א(מגן אברהם כדעת השו"ע שמדליקים ואח"כ מבדילים כתבו ה

ם , וביאר שתדיר קוד)סק"א( ט"זכתב שהוא נוהג להבדיל תחילה. וכ"כ ה )נר מצוה עמ' כח( מהר"לה

והרחיב להביא ראיות לדבריו שאפילו במקום שיש מעלת אחורי יומא, אין לדחות  לאינו תדיר,

זה שיטות הביא שיש ב )ד"ה מדליקין( הלכה באורה .דרך החייםו חדש פריוכ"ד ה התדיר.

 שבבית הכנסת אין לשנות המנהג שנהגו בישראל להדליק קודם )סק"ג( מ"בבראשונים, ולכן כתב ב

 ואח"כ להבדיל, ובבית דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד.

סובר שבביתו יבדיל תחילה ולאחר מכן ידליק, וכ"כ  )אסיפת דינים מערכת חנוכה יט(שדי חמד ה

ועוד. וביאר הערוה"ש שאם ידליק הנרות תחילה אף שאסור  ב()ס" ערוה"ש, )וישב כא(בא"ח ה

להנות מאורו, מ"מ נמצא שכבר משתמש באור ובפרט מאור השמש שנהנה ממנו, וכיצד יוכל אח"כ 

, )ח"ו סי' פה אות ג( הלוי שבט, שו"ת )אות ד(כה"ח לברך בהבדלה על האש, שכבר נהנה ממנה. וכ"כ 
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שגם בביתו ידליק נרות  כתב )או"ח סי' תצט( נזר אבני, בשו"ת דךמאיועוד.  )עמ' קפב( חזון עובדיה

  .)הליכות שלמה טז, טו(גרש"ז אוירבך , וכן נהג ה)קנד, לז( חיי אדםחנוכה תחילה, וכ"כ ה

דלא נהיגי עכשיו , ח אתה חוננתנו יבדיל ואח"כ ידליקדמי ששכהביא  )סק"א(מגן אברהם ה

א"כ אסור להדליק כיון שלא , )סימן רצט סעיף י בהגה( השלא להדליק קודם הבדלה שבתפל םהאנשי

עשות לא"כ בכה"ג יש  ,מ"מ כיון שי"א שלעולם מבדילין תחלה ',המבדיל' מרשיכול לו ע"גוא .הבדיל

 ליהאדעת ה אך .אמר המבדיל וידליק ואחר כך יבדילומכל מקום בצבור לא יעשה כן רק י .כוותייהו

 תו יאמר 'ברוך המבדיל' וידליק. שגם בבי )קנד, לז( אדם חייהו רבה

 ו()הליכות שלמה טז, ט אוירבך גרש"זכיצד ינהגו למעשה בזמן הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת? ה

יעה, כיון שעיקר המנהג בארץ ישראל נקבע כשיטת דקות מהשק 35-40נהג להדליק כעבור 

ר עיקר זמן ההדלקה. דק' יש לחוש שעב 50הגאונים שזמן צאה"כ הוא מוקדם, ואם ידליק לאחר 

 55-כתב שראוי לאחר בהוצאת השבת, לכן ידליק כ )שבות יצחק חנוכה פ"ד אות ב( גרי"ש אלישיבוה

 דק' לאחר השקיעה, אך שעה לאחר השקיעה הוא כבר סוף זמן הדלקת הנרות.
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 דין על הניסים בחנוכה -סימן תרפ"ב 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 על הניסים בתפילה וברכת המזון 

 )כד.(שנינו בשבת 

או  לא מדכרינן, -איבעיא להו: מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון? כיון דמדרבנן הוא "

רב סחורה אמר רב הונא: אינו מזכיר,  אמר רבא אמר -דילמא: משום פרסומי ניסא מדכרינן? 

נה זכיר בהודאה. רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא, סבר לאדכורי בבומ -ואם בא להזכיר 

ואם  ...בהודאה –אף ברכת המזון הודאה, ב -ירושלים. אמר להו רב ששת: כתפלה, מה תפלה 

 "אין מחזירין אותו -לא אמר 

  הא כולה מילתא דחנוכה עיקרה להודאה נתקנה.ד -מה תפלה בברכת הודאה  :רש"יופ

 א.()ירי"ף ה נחלקו הראשונים מה דין השוכח להזכיר 'על הניסים' בתפילה או בברכת המזון: דעת

רבן כל יום שאין בו ק" )ברכות ג, יד(. והביא שכן מפורש בתוספתא אם לא אמר אין מחזירין אותוש

ע מוסף כגון תעניות ומעמדות חנוכה ופורים ערבית שחרית ומנחה מתפלל י"ח ואומר מעין המאור

 .)ד"ה דתני'( תוספותוה )סי' טו( רא"שה". וכ"כ אמר אין מחזירין אותוואם לא 

אף על גב דמסיק הכא דהזכרת חנוכה רשות " ראבי"ההביא את דעת ה )סימן רעט(, המרדכי מנגד

פסק ה מדוראי .מיהו כיון דנהוג כ"ע להזכיר וגם בירך ע"מ להזכיר שוויה עליו כחובה וחוזר ,בבהמ"ז

 ום דשוויה עליו חובהבה"ג דאפי' למ"ד תפלת ערבית רשות אם שכח ולא הזכיר של ר"ח חוזר מש

 ".ה"נ לא שנא

 שאם שכח מלאמרו בברכת המזון ונזכר קודם שסיים כשיגיע להרחמן )סי' כה כב ע"ד( כל בוכתב ה

 .הזה בימי מתתיה יאמר הרחמן יעשה נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם ובזמן

דים; כל שמונת ימי חנוכה אומר על הניסים בבה"מ בברכת הארץ, ובתפלה בברכת מו: שו"עכתב ה

 מן שלאז; ומיהו אם נזכר באותה ברכה כל )וע"ל סי' רצ"ד סעיף ד' וה'(ואם לא אמר, אין מחזירין אותו 

ת : י"א כששכח על הניסים בברכוכתב רמ"אוההזכיר את השם, אפילו נזכר בין אתה להשם, חוזר. 

בימים ההם המזון כשמגיע להרחמן יאמר: הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו 

 .)כל בו, וכבר נתבאר סימן קפז סעיף ד(בזמן הזה בימי מתתיהו כו' 

העיר שנראה לו דכ"ש בתפילה שאם שכח להזכיר על הניסים, יכול לומר 'הרחמן  )סק"ד( ט"זה

 שיאמר לאחר אלהי )ס"א( שלחן שלמה. וביאר ה)סק"ד( מ"בוכ"כ ה עשה לנו ניסים ונפלאות וכו'.

 ון.נצור קודם יהיו לרצ

. )סק"ב( מ"בשאין מזכירים חנוכה בברכת מעין שלוש, וכ"כ ה אליה רבהכתב הפרי מגדים בשם ה

שאפילו בברכת המזון אינו חייב להזכיר מהדין אלא מצד המנהג, ובברכת  )סי' רח ס"ק נח(וביאר 

 מעין שלוש לא תקנו לנהוג כן.
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 סעיף ב':

 "ושבת חעל הניסים במוסף של ר 

 )כד.(שנינו בשבת 

או  לא מדכרינן, -איבעיא להו: מהו להזכיר של חנוכה במוספין? כיון דלית ביה מוסף בדידיה "

רב דאמרי תרוייהו: אינו מזכיר,  ב הונא ורב יהודהר -דילמא: יום הוא שחייב בארבע תפלות? 

: יום הכפורים שחל להיות בשבת יב"לכי הא דאמר ר ..דאמרי תרוייהו: מזכיר. נחמן ורבי יוחנן

 "פלל נעילה צריך להזכיר של שבת, יום הוא שנתחייב בארבע תפלותהמת

ו, כפי שהבאנו לעיל רוב הראשונים סוברים שהשוכח להזכיר על הניסים בתפילה אין מחזירים אות

שישנה מחלוקת האם גם במוסף  )סי' תנו( מרדכיות הגהב בכתוהראבי"ה חולק וסובר שחוזר. ו

 ט"זה אךהוא לשיטת הראבי"ה דווקא שעכשיו חשיב כחובה.  העיר שכל האמור ב"יה חוזר או לא.

כתב שהב"י לא דק בזה, שאותה שיטה סוברת שבחול אין מחזירים אותו, ורק בשבת יום  )סק"ד(

 הוא שנתחייב. אך לדינא הסכים הט"ז עם הב"י שאין מחזירים אותו, דלא חשיב כימים שיש בהם

ניין תפילה, משא"כ בשבת דחנוכה שיש מוסף מצד מוסף, אלא שיש בו מוסף מצד קדושת היום לע

 השבת ולא מצד חנוכה.

שגם בשבת של חנוכה השוכח אינו  )החדשות מכתב יד סימן מה( רשב"אההב"י הביא בשם תשובת 

 בר"ח בתפילה חוזר שהרי יש בו מצד המאורעשחוזר, ואינו דומה לר"ח שחל בשבת שחוזר, משום 

אבל בחנוכה דאפילו בתפלה המחוייבת אינו חוזר אף חוזר. עצמו, ועשו את האכילה כתפילה ש

 באכילה המחוייבת אינו חוזר.

 .גם במוסף של שבת ושל ר"ח צריך להזכיר של חנוכה, אף על פי שאין מוסף בחנוכה: שו"עכתב ה

 סעיף ג':

 'אמירת 'כשם שעשית 

 , כן עשה עמנו ה'וכשם שעשית עמהם נסעל חנוכה מובא בסוף על הניסים " גאון עמרם רבבסדר 

הביאו  ד. ד"ה פסק(מגילה ) תוספותה. "אלהינו נסים ונפלאות בעת הזאת ונודה לשמך הגדול סלה

 )ברכותלפי שאמרו חכמים שאין לאומרו  )בעל העיתים( מחלוקת האם אומרים נוסח זה או לא, י"א

נה זו, התוס' דוחים טע", לעולם לא ישאל אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' ברכות אחרונות" לד.(

ן . אלא שהביאו טעם אחר מדוע אילמתפלל בלשון יחיד אבל בשביל הציבור שרישטעם זה נכון רק 

 דכל דבר דהוי בלהבא תקנו בלהבא ובדבר דהודאה הוי )פסחים קיז:(משום דאמרו חכמים  לאומרו,

  .לשעבר ומשום הכי תקנו בה על הנסים דהוי לשעבר

תפלות הזקנות וכן נוסח אמנם כך הוא הנוסחא ברוב הכתב " וכה אות כב()הל' חנ ארחות חייםוב

. הלכך דעבד כמר עבד רא"ש"כ ה. וכ)כ, ח( סופריםבמסכת  "כוכ )סדר תפילות השנה( רמב"םה

 . "ודעבד כמר עבד
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אין אומרים: כשם שעשית וכולי, אלא מסיים: ועשית עמהם נסים וגבורות בימים  :שו"עכתב ה

 ויש אומרים שאומרים אותו. ההם בעת הזאת;

ר נוסח זה שלפי דברי הרמ"א לעיל שיכול לומר הרחמן, ה"ה כאן שיכול לומהעיר,  )סק"ה( ט"זה

 בסוף התפילה דרך בקשה
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 הלל בחנוכה -סימן תרפ"ג 
 ובו סעיף אחד

 גומרים ההלל בחנוכה 

  )י:(שנינו בערכין 

נה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, שמו"

 "משום ניסא ...שמונה ימי החג, ושמונה ימי חנוכה

. א: משום )סי' קעד( שבלי הלקטבבטעם הדבר שבחנוכה אומרים הלל בכל שמונת הימים, כתב 

הנס  .ב. הוי כחג שחלוק בקרבנותיו ,מתוך שהיא חלוקה בנרותיה כל יום ויום חלוק משלפניו

ל שם עכי חנוכה נקראת . גשל נס אנו גומרין את ההלל בכל יום.  וועל חדוש .ום ויוםנתחדש בכל י

ברו שהרי היוונים טמאו את ההיכל והעזרות והמקדש וכל כליו וכשג ,שנתחנך הבית והוכשר לעבודה

 ...חשמונים טהרו את הכל ועשו חנוכה כמו שעשה משה בתחילת חינוכן לעבודה וכן עשה עזרא

יך יא צרין כל יום נשיאים כל יום ויום נשיא שלו חלוק משל חבירו אם כן כל נשיא ונשוהרי אנו קור

 לגמור הלל על קרבנותיו ואין ראוי לחדש קריאת נשיא אחד בלא קריאת הלל. 

 כל שמונת ימי חנוכה גומרין את ההלל. : שו"עכתב ה

 חיוב נשים בהלל בחנוכה 

 )לח.(שנינו בסוכה 

 ותבוא לו מארה" ,עונה אחריהן מה שהן אומרין קטן מקרין אותו"מי שהיה עבד או אשה או 

ו אעבד  "מקרין אותו, כך היו נוהגין, אחד היה קורא את ההלל ומוציא את הרבים. ואם היה :"ירשופי

ל כחריו אשה או קטן, הואיל ואין מחוייבין בדבר אין מוציאין את המחויב מידי חובתו, הלכך עונה א

מדברי המשנה: "משמע כאן דאשה פטורה דייקו  )שם ד"ה מי( תוספותהגם מה שהוא אומר". 

והוסיפו שאע"פ שההלל הוא  מהלל דסוכות וכן דעצרת, וטעמא משום דמצוה שהזמן גרמא היא".

מצות עשה שהזמן גרמא, חייבות רק הלל בפסח שהוא בא על הנס, ואף הן היו באותו הנס לכן 

 הנס. חייבות, בשונה מהלל בסוכות שאינו על 

 לכאורה לפי דברי התוספות נשים חייבות בהלל בחנוכה, דזיל בתר טעמא שבפסח טעם חיובן הוא

 "אשה ודאי מדליקה (.)שבת כג 'שהרי מפורש בגמ משום שאף הםן היו באותו הנס, וה"ה לחנוכה,

 א(אות ) מנחת פיתיםה. וכ"כ בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס"דאמר ריב"ל נשים חייבות 

"פ ". וכבהלל דחנוכה גם נשים חייבות כיון דאף הן היו באותו הנס, וכן נראה מתוספות דסוכה"ו

 יבות בנר חנוכה כדאיתא במסכת שבתוז"ל: "גם בחנוכה שמחו קלז( ,)א תשובה התעוררותשו"ת ב

יאת אר"י בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה משום דאף הן היו באותו נס, הוא הדין דמחוייבות בקר

 ...".הלל
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שמקור  מגידכתב: "כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה". וביאר ה ד( ,)ג רמב"םה

קט . ומפורש בזה כי הרמב"ם נבנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס"ריב"ל: "נשים חייבות דבריו מ

להלכה את הטעם של "אף הן היו באותו הנס". ואם כן, לפי זה נראה שלדעתו יש לחייב נשים 

אמירת ההלל:  בדיני יד(-יב ,)גאך מאידך כתב . באמירת הלל בחנוכה כשם שחייבות בהדלקת נרות

אם היה המקרא את ההלל קטן או עבד או אשה עונה אחריהם מה שהם אומרין מלה במילה בכל ו"

יש שההלל, זהו מנהג הראשון ובו ראוי לילך", עכ"ל. ומקור הדברים במשנה בסוכה המובאת לעיל, 

לומר את ההלל יחד עם הקטן או האשה, בגלל שהקטן והאשה אינם מחוייבים בהלל ואינם  חיוב

רי ומשמע שגם בחנוכה נשים פטורות מהלל. את הסתירה הזו בדביכולים להוציא אחרים ידי חובה. 

בנין בשם רבי שלמה הכהן מוילנא בעל ה ב("ט מערכת חנוכה אות ט סק")ח י חמדהשדהרמב"ם הביא 

שב מדוע נשים פטורות בהלל בחנוכה, משום שההלל על הנצחון במלחמה, ונשים לאו ויי, שלמה

ורים , אך דחה אפשרות זו שהרי גם בפ)סברא דומה מצאנו בעניין זכירת עמלק שפטורות(בני כיבוש נינהו 

קריאת המגילה היא על הנצחון. לכן ביאר שהפטור שלהן הוא מאמירת כל הלל המצרי, שנפטרות 

ק קטן, כפי שנפטרות מתפילה באמירת תפילה קצרה. ולכן אינן יכולות להוציא את באמירת חל

"אולם צ"ע בחידושו, שהרי בימים שמדלגין ואין תמה,  נד( ,ב)בשו"ת מנחת שלמה האיש. אך 

אומרים את ההלל הוא שמצד הדין פטורים מהלל, אבל הכא דשפיר חייבות בהלל כמו האנשים לא 

הלל ולא הן מחוייבות רק בשמיעת התירץ באופן אחר, ש שדי חמדה מסתבר שהנשים מדלגות".

נן בקריאתו, כפי שמחוייבות רק בשמיעת המגילה ולכן חיובן קל יותר משל האנשים, ומשום כך אי

ים ביאר את החילוק בין חיוב נש רשימות שיעורים, סוכה לח.() גרי"ד סולובייצ'יקהמוציאות אותם. 

שאני הלל בפסח שהוא חלק מעיקר מצות ד' דל בחנוכה: "ויתכן פסח לחיובן בהלבהלל בליל 

צוה דפרסומי ניסא וחלק של מצות ספור שהן מעשה המ -כוסות, וכשם שנשים חייבות בד' כוסות 

הלל. מאידך בחנוכה, הדלקת הנרות לחוד וההלל לחוד. הדלקת הנרות בחייבות נמי  -יציאת מצרים 

הן היו באותו הנס חייבות במצות ההדלקה, אבל אמירת  היא מצות פרסומי ניסא, והואיל ואף

 ע".ההלל בחנוכה אינה מצות פרסומי ניסא אלא שבח והלל בלי פרסומי ניסא, ולפיכך פטורות, וצ"

או ולכן כביכול יצהדלקת נר חנוכה היא עצמה ההודאה וההלל, ביאר ש נד( ,)ב שלמה מנחתשו"ת וב

 י"ח ההלל בהדלקת הנרות.

שעיקר מצות הדלקת נרות חנוכה הוא כדי לפרסם הנס לרבים  ביאר )א, עח( דעת יחוהובשו"ת 

"ה לעוברים ושבים ולבני הבית שרואים את נרות החנוכה דולקים ועל ידי כך זוכרים את נסי הקב

 ונפלאותיו, לפיכך גם הנשים שהיו באותו הנס חייבות לפרסם הנס. אבל אמירת הלל, אע"פ שגם

ים בו חז"ל את הנשי ניסא אבל אין זה אלא בינו לבין קונו, ולכן לא חייההלל נאמר לשם פרסומ

שנשים פטורות מאמירת הלל  (. וחזו"ע עמ' ריגמה ,)ו אומר יביעבשו"ת . וכ"פ בקריאתו בחנוכה

ו"ת בש אך. )קובץ תשובות ג, קה( אלישיב גרי"שוה )הליכות שלמה יז, ו( אוירבך גרש"זבחנוכה. וכ"ד ה

 )ח"אשבט הלוי סובר שנשים חייבות בהלל בחנוכה, וכ"נ מדברי ה "ח ח"א סי' קצ()או משה אגרות

 .סי' רה(
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 11הלל בבית האבל 

שאין קוראים ההלל בר"ח בבית האבל, לפי שיש שם אנינות, לכך אין אומרים לא  רוקחכתב ה

 המתים יהללו יה, משום לועג לרש.

נתן טעם למה שנהגו שהאבל הולך  (ת"ש ב. הובא בפתניינא חיו"ד סי' רט"ו) נודע ביהודהבשו"ת 

ולפי המנהג גם אם מתפלל בבית שמת שם המת ואין שם אבלים  .למקום אחר והצבור אומרים הלל

  .כלל אומרים הלל

כתב דבבית האבל שאינו בית שמת שם המת אלא שמת במקום  )יו"ד סימן כ( הכרמל הרבשו"ת 

לומר הלל מטעם שנאמר שם זה היום עשה ה'  אך האבל עצמו בלא"ה אין לו ,אומרים הלל ,אחר

מר וכן בהבדלה שעושה תוך שבעה על הכוס אף על גב דרשאי להבדיל אין לו לו .נגילה ונשמחה בו

וכל מה דראוי לאבל שלא לומר אפילו רצה להחמיר  ,פסוקי שמחה שקודם לה רק יתחיל מהברכות

' זכתב אם אירע לאבל יום  הר"ר דניאלמ ובכתבי הרב .ע"ע ולומר אינו רשאי מפני כבודו של מת

 .ל אחר יציאה מבהכ"נ שאז אינו אבלבר"ח יאמר הל

 ,בר"ח כשמתפלל בבית האבל אפילו כשהולך אח"כ לביתו א"צ לאמרוש )סק"כ( מ"בכתב ה

אבל בשבת שחל בו ר"ח או אם קבר את  ,ובחנוכה שגומרים את ההלל צריך לאמרו אח"כ בביתו

כתב  )סק"א(וכאן  .כיון שאין בו אבלות ,ל אומרים הללללין בבית האבמתו ברגל אפילו אם מתפ

כתב שבר"ח א"א הלל בבית  )ח"א פ"כ אות ו(גשר החיים ב שהאבל עצמו ודאי לא יאמר ההלל.

האבל, וא"צ לומר אח"כ בביתם, משום שבר"ח אין אמירת ההלל אלא מנהג. אך נוהגים שהמנין 

ו שהאבל יוצא למקום אחר והציבור אומרים הלל. וכתב יוצא למקום אחר ואומרים שם הלל, א

שהנראה שאם מתפללים בבית שנפטר שם, לא יאמרו ההלל גם כשהאבל יצא משם, אך אם לא 

מתפללים במקום שנפטר, אפשר לנהוג שיצא האבל והם יאמרו הלל. אך בחנוכה שאמירת ההלל 

ל או מהבית, וי"א שבחנוכה גם האבמדינא, אם לא אמרו הלל בבית האבל צריכים לומר אח"כ כשיצ

 יאמר אח"כ הלל לבדו.

הצבור שהמנהג בירושלים ש )ח"ד יו"ד סימן לג. חזו"ע אבלות ח"ג עמ' כז( אומר יביעכתב בשו"ת 

ר יוצאים לחדר אחר לומר שם ההלל דר"ח. ואם יש טורח צבור בדבר, יצא האבל לחדר אחר, והצבו

, ומר ההלל דר"ח כלל. אא"כ חל יום שביעי לאבלו בר"חיקראו ההלל במקומם. ועכ"פ אין לאבל ל

שאז לאחר שעמדו מנחמים מאצלו יאמר ההלל. ובשאר ערי הארץ שאין מנהג ברור בזה אצל 

הספרדים ועדות המזרח, יש להנהיג לקרות ההלל דר"ח בבית האבל, ורק האבל עצמו לא יקרא 

נז כ יגמור ההלל עמהם. ואף למנהג אשכההלל. ובחנוכה גומרים ההלל בבית האבל, והאבל עצמו ג"

שמחמירים שלא לקרות ההלל בבית האבל, יש לעשות כן, שהאבל יצא לחדר אחר והצבור יקראו 

ההלל. ואם המת נפטר בבית חולים או בבית אחר, רשאים לקרות ההלל דר"ח בבית האבל. וטוב 

. ' ריז()כ"כ בחזו"ע חנוכה עמ בלשגם בזה יצא האבל לחדר אחר. ובחנוכה יגמרו ההלל בברכותיו עם הא

 ורק לא יהיה האבל עצמו ש"צ בשחרית בחנוכה. 

                                                        
 מתוך סיכום הלכות אבלות סימן שעו סעיף ג. ההפניות מתייחסות לשם. 11
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כתב שבר"ח א"א הלל בבית האבל. והמתפללים עמו ישלימו  )צרור החיים שאלה קנ( גר"מ אליהוה

קריאת ההלל לאחר התפילה, ועדיף בבית כנסת אחר. ובשאר הימים שאומרים הלל, כחנוכה, 

 אומרים הלל בבית האבל.

 אמירת תחנון בחנוכה 

חה, : וכל שמונת ימי חנוכה א"א תחנון וצו"ץ ולמנצח וצדוק הדין גם בערב חנוכה במנרמ"אכתב ה

 .)מהרי"ל ומנהגים(וע"ל סי' קל"א 

ים לכל אבל להתפלל עד ההלל, והלל כתב שבחנוכה ופורים מתיר ה(-)פכ"ג ס"ד אות ד גשר החייםב

נוהגים כמעט בכל  )ל"ג בעומר, ט"ו בשבט וכד(חנון ומוסף מתפלל אחר. ובשאר ימים שא"א ת

 המקומות שהאבל עובר לפני התיבה כרגיל.
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 סדר קריאת התורה בחנוכה -סימן תרפ"ד 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 סדר הקריאה והעולים 

שום מכתב  טורוה ."דהוי נמי חנוכת המזבח: "רש"יופ ,"בחנוכה בנשיאים" )ל:(שנינו במשנה מגילה 

  .מלאכת המשכן בכ"ה כסליו ומתחילין בויהי ביום כלות משה שנשלם

 ךא)קורין בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשא, שלשה בכל יום; ומתחילין בברכת כהנים : שו"עכתב ה

 אל קורא, וקורא אותו עם כהן ולוי, וישרטור, וכן אנו נוהגין(. וי"א שמתחילין ביום כלות משהכתב:  רמ"אה

ין וי"א שהכהן קורא כל אותה הפרשה עד ביום הראשון, והלוי והישראל קור כתב: מ"ארה אך)ביום הראשון. 

ד ביום ; ביום שני קורא כהן ביום השני עד פר אחד בן בקר, ולוי עוכן נוהגין(. מנהגים. ביום הראשון

א קור וי"א שישראל כתב: רמ"אה אך)השלישי, וישראל חוזר וקורא: ביום השני, ועל דרך זה בכל יום. 

יום לין: ב; ביום שמיני מתחיהגהות מיימוני פי"ח(. ביום שלאחריו, דהיינו ביום הג', וכן בכל יום; וכן נוהגין

. ה)ונוהגים לסיים כן עשה את המנורהשמיני, וגומרין כל הסדר, וקורין פרשה ראשונה של בהעלותך 

 .מנהגים(

 ג טעות, מכיון שהשלושה עוליםשאותם שקוראים לכהן עד 'ואני אברכם' הוא מנה פרי חדשכתב ה

. ובדיעבד )סק"ג( מ"בצריכים לקרוא בסדר היום, וסדר היום הוא פרשת הנשיאים דווקא. וכ"כ ה

 שיצאו י"ח, וללוי יתחילו לקרוא משם. )אות ו( כה"חני אברכם' כתב כשקראו לכהן רק עד 'וא

י וכיוצ"ב, עלתה להם, שאם טעו וקראו ביום שני של חנוכה פרשת נשיא שליש ברכי יוסףכתב ה

שכשטעו  )אות ח( כה"חוכתב  .)עמ' רלה( עובדיה חזוןו )סק"ג( מ"בדאין קפידא בימים. וכ"כ ה

בקריאה, למחרת יקראו רק את הקריאה של היום הנכון, ולא את הקריאה שהחסירו. והוסיף, 

ת י"א שאם הס"שאפילו הס"ת עדיין לפניו א"צ לחזור ולקרוא את הקריאה של אותו היום שדילג, ו

 עדיין על הבימה יחזור לקרוא את הקריאה של אותו יום בלי ברכות.

 סעיף ב':

 קריאת התורה בשבת חנוכה 

 )לא.(שנינו במגילה 

בנרות  -שתי שבתות, קמייתא  בנרות דזכריה. ואי מיקלעי בנשיאים, ומפטירין -ה בחנוכ"

 "בנרות שלמה -דזכריה, בתרייתא 

בואות דזכריה משום דנאפילו הכי עדיפי לן  ,אף על גב דנרות דשלמה קדימי )יא. ד"ה גמ'( ר"ןכתב ה

 .עתיד נינהו
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בשבת שבחנוכה מוציאין ב' ספרים; באחד קורא בפרשת השבוע, ובשני קורא בשל : שו"עכתב ה

ף והוסיחנוכה, ומפטיר: רני ושמחי; ואם חלו בו ב' שבתות, מפטיר בב' במלכים, בנרות דשלמה. 

 .)מנהגים(ל חתונה בשבת זו, מפטירין בשל חנוכה : ואם חרמ"אה

וכן בר"ח שבחנוכה קורים  ,המפטיר יקרא רק נשיא אחד דיום ההוא לבד צדק צמחכתב בשו"ת 

 ום ב'ואם ר"ח טבת שני ימים קורא בי ,להרביעי רק נשיא אחד לבד של אותו היום דהיינו יום הששי

 .)סק"ו( מ"ב. וכ"כ הר"ח שהוא ז' דחנוכה נשיא הז' לבדד

ביאר, דאע"ג שבסתם שבת כאשר יש חתונה, דוחים את הפטרת השבוע וקוראים  )סק"ח( מ"בה

 'שוש אשיש', בחנוכה מפני פרסום הנס תמיד קוראים של חנוכה.

שאם יש חתן בשבת שניה של חנוכה מפטירין 'שוש  לבושהביא את דברי ה סק"א()המגן אברהם 

כתב  אליה רבהה אךיל וכבר הפטירו בשבת הראשונה. אשיש', ואין מפטירין בשל חנוכה הוא

 שכן נוהגים. )סק"ח( מ"בשמדברי הרמ"א משמע שגם בשבת השניה קוראים רק של חנוכה. וכתב ה

 סעיף ג':

 ר"ח טבת שחל בשבת 

 )כט:(שנינו במגילה 

ואמר רבי יצחק נפחא: ראש חודש טבת שחל להיות בשבת מביאין שלש תורות וקורין בהן: "

 "עניינו של יום, ואחד בדראש חודש, ואחד בחנוכהאחד ב

ו נר אבעי רבא בנר חנוכה וקידוש היום איזה מהם קודם, קידוש היום שהוא תדיר  )כג:(ובגמ' בשבת 

תדיר  ,שום פרסומי ניסאמשמע אי לאו מד יג( -)סי' יב  רא"שכתב החנוכה שהוא פרסום הנס. ו

טבת בשבת שמפטירין הפטרה של ראש  "חכשחל רד ומזה למ .קודם אפילו לדחות את שאינו תדיר

. ובקריאת התורה שאפשר לקיים את שניהם, תדיר קודם, דתדיר קודם ,חדש ולא בנרות דזכריה

וגם משום שקורא בשל חנוכה באחרונה, אלא אחת פרסומי ניסא עדיף. ובהפטרה שאין מפטירים 

 אבל בנרות דזכריה ,כל כך פרסום דבקריאת התורה אין וגם משום .במאי דסליק ליהיש להפטיר 

 . ()שבת סי' רעד מרדכיוה )שם ד"ה הדר( תוספותה. וכ"כ איכא פרסום הילכך מפטירין בנרות דזכריה

חד א, ובשני קורא אם חל ר"ח טבת בשבת, מוציאין ג' ספרים וקורין ו' בפרשת השבוע: שו"עכתב ה

ואם חל ר"ח  .ומפטיר רני ושמחי ,כהוביום השבת, ובג' קורא מפטיר בשל חנו בשל ר"ח ומתחיל

 בחול, מוציאין ב' ספרים וקורין באחד ג' בשל ר"ח, ובשני קורא אחד בשל חנוכה. 

שהספרדים נוהגים לומר חצי קדיש אחרי קריאת פרשת ר"ח, ועוד חצי קדיש  )אות יט( כה"חכתב 

ראו בפרשת השבוע ז' שאם ק )ד, כב. חזו"ע עמ' רמב( אומר יביעאחר קריאת חנוכה. וכתב בשו"ת 

 קרואים, אומרים חצי קדיש גם אחר קריאת פרשת השבוע. 

 טעה וקרא ד' בשל ר"ח 

וא"ר אם לא  ,פעם אחת שכח וקרא ארבעה בפרשת החדש שבא בחנוכה )סו"ס רכו( רוקחכתב ה

, שאין לחוש אם לא יקרא כלל היה הספר תורה מבחוץ לא היינו צריכים לקרות חמישי בשל חנוכה
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אבל עכשיו שהוציא שתי תורות , והוסיף שלמה רבינובשם  )סי' קצ(שבלי הלקט וכ"כ  נוכה.בשל ח

ואין לומר שרביעי עצמו יקרא בשל  ,משום פגמו של ספר תורה שני צריך לקרות חמישי בשל חנוכה

חנוכה קודם שיחתום בספר תורה הראשון בפרשת ראש חדש דה"ל מדלג ואין מדלגין בתורה בשני 

  ומוטב להוסיף במספר העולים ואל יפגם ס"ת. .שם כד.()עניינים 

 אבל אם .לא הוציאו ספר ב' א"צ לקרות יותרואם טעה החזן וקרא ד' בשל ר"ח, אם : שו"עכתב ה

 הוציאו ספר ב', משום פגמו צריך לקרות ה' בשל חנוכה. 

מו מר שרביעי עצאפילו אם נזכרו בתחילת קריאת הרביעי אין לושעפ"ד הב"י,  )ס"ק יד( מ"בכתב ה

 ,ניןדה"ל מדלג ואין מדלגין בתורה בשני עני ,יקרא בס"ת זו בשל חנוכה קודם שיחתום בפרשת ר"ח

בס"ת ויבוא חמישי אחריו ויקרא  ,אלא מאחר שהרביעי התחיל לקרות בשל ר"ח יחתום ויברך

 .בשל חנוכה ,אם הוציאוה ,השניה

מישי, ואם אמר קדיש אחר הרביעי, לא שיאמר קדיש אחר העולה הח )סק"ד(מגן אברהם כתב ה

 .)ס"ק טז( מ"ביאמר שוב לאחר החמישי. וכ"כ ה

 טעה והתחיל לקרוא בשל חנוכה 

: ואם טעה והתחיל לקרות בשל חנוכה )הל' ברכת המזון ד"ה כתב ה"ר(אבודרהם בשם ה רמ"אכתב ה

 ק"מ.ל קריאת ר"ח, עי' לעיל סימן ואם צריך לברך ע .צריך להפסיק לקרות בשל ר"ח

הביא את דברי הרמ"א בשם האבודרהם שמקורו מדין תפילין, ש'מעכב' היינו  )סק"ד( ט"זה אולם

 שאם הניחן כן לא יצא וצריך להניחן כסדר מצוותן. ומשמע שגם בחנוכה אם הקדים צריך לחזור

 שלבבסדר שאמרו חז"ל. אך תמה, שאין גמ' כזו לענין תפילין. ועוד, שגם לענין תפילין אם פגע 

ראש, צריך להעביר על אותה מצוה ולהניח של יד תחילה. ומשמע שאם הניח של ראש ולאחר מכן 

ה"ה של יד, ודאי א"צ להסיר אותן ולהניח כסדר! אלא ע"כ דכיון שכבר הניחן, יצא י"ח המצוה. ו

 והביא ראיות נוספות לדבריו, ולכן פסק לענין קריאת התורה בחנוכה קודם ר"ח שיצא בדיעבד.

סובר שאם  אליה רבהה יך לקרוא לכהן בשל חנוכה, ולאחר מכן יקרא לשאר העולים בר"ח.שימש

 שרבים )ד"ה ואם( הלכה באורח. ומ"מ כתב הלא קרא ג' פסוקים בשל חנוכה, יפסיק ויקרא בשל ר"

מהאחרונים פסקו להלכה כט"ז, והתחלה נקרא משהתחיל לברך הברכה, דהינו שאמר ברוך אתה 

ע, תחיל לברך, אף שנזדמן בידם אותה שהוא מתוקן לחנוכה, אין לחוש לזה לכו"ה', אבל אם לא ה

ר ויגללוה ויקראו בס"ת אחרת שהוציאוה לשם ר"ח, ואין בזה פגם של ס"ת, כיון שיקראו בה לאח

ושה העלה כדברי הט"ז שיגמור הקריאה של חנוכה, ואח"כ יעלו של )עמ' רמ( עובדיה חזוןגם ב מכן.

 לס"ת של ר"ח.

בר"ח טבת שחל בשבת שצריך להוציא ג' ספרים ועניני חנוכה קורין  )קנד, מא(חיי אדם ב הכת

מ"מ קורין ההפטרה בשל חנוכה  ,אם טעו וקראו בשני בשל חנוכה ובשלישית בשל ר"ח ,בשלישית

ומ"מ בדיעבד אם קראו הפטרה של ר"ח השמים  .פמ"גוכעין זה מצדד גם ה .משום פרסומי ניסא

 .)ד"ה ואם( הלכה באורכ ה. כ"כסאי יצאו
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 סדר ארבע פרשיות -סימן תרפ"ה 
 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

  פרשת שקליםתקנת קריאת 

הפרשה הראשונה מארבע פרשיות היא פרשת שקלים, שכל אחד מישראל מגיל עשרים נצטווה 

 .טז(-)שמות ל, יאלהביא מחצית השקל תרומה לה' 

א" ִ֥ה ל  ל־ֹמש  ֶ֖ק א  ִ֥ר ְיֹקו  ר:ַוְיַדב  פְ  ֹמִֽ ל֘ לִּ א  ְשר  י־יִּ ת־ֹרִ֥אש ְבנ ִֽ ָּׂ֞א א  ש  ֵ֣י תִּ ם֒כִּ יה  ְׁ֨תנָֻ֜קד  ר  ְונ  ֵ֣יש ֹכֹּ֧פ  ֶ֖ק נַ ּו אִּ ְפשִֹּ֛ו ַליֹקו 

רֹּ֙ ֹעב  ל־ה  ְתנֶּ֗ו כ  ֵ֣ה׀ יִּ ם: ז  ְפֹקִ֥ד ֹאת ִֽ ֶ֖ג ף בִּ ִּ֛ם נ  ה  ִ֥ה ב  ְהי  ָ֑ם ְוֹלא־ יִּ ְפֹקֵ֣ד ֹאת  ָ֔יםַעל־הַ  בִּ ֶ֖ק   ְפֻקדִּ ִ֥ית ַהש  לַמֲחצִּ ֵ֣ק   ל ְבש 

עֹ  ק: ֹכֶ֗ל ה  יֹקו ִֽ ֶ֖ה ַלִֽ ל ְתרּומ  ָ֔ק  ֵ֣ית ַהש  ל ַמֲחצִּ ָ֔ק  הֹּ֙ ַהש  ֵּ֤ים ג ר  ְשרִּ ש ע  רֹּ֙ עַ ַהֹקָ֑ד  ְש ל־ַהְפקֻ ב  ִּ֛ן ע  ב  ָ֔ים מִּ ֶ֖ה דִּ נ  ִ֥ים ש  רִּ

ָ֔יט מִִּֽ  ֶ֗ה ְוַהַדלֹּ֙ ֹלֵ֣א ַיְמעִּ א־ַיְרב  ֵ֣יר ֹלִֽ שִּ ע  ק: ה ִֽ ֶ֖ן ְתרּוַמִ֥ת ְיֹקו ִֽ ת  ה יִּ ְָ֑על  מ  ֶ֖ו  ַָ֑מֲחצִּ ת־ְת ית ַהש  תֹּ֙ א  ת  ל ל  רּוַמֵ֣ת ק 

ֵ֣י  תֹּ֙ ְבנ  א  ֶ֗ים מ  ֻפרִּ ף ַהכִּ ֵ֣ס  ת־כ  ָּׂ֞ א  ַקְחת  ם: ְול  יכ ִֽ ֶ֖ר ַעל־ ַנְפֹשת  ָ֔ק ְלַכפ  ָ֔יִּ ְיֹקו  א  תַ ְשר  ֵ֣ ֹאתָֹ֔ו ַעל־ֲעבֹ ל ְונ  ל ת  ַדֶ֖ת ֹאֵ֣ה 

ֶ֖ר ַעל־נַ  ָ֔ק ְלַכפ  ֵ֣י ְיֹקו  ְפנ  רֹוןֹּ֙ לִּ כ  ֵּ֤ל ְלזִּ א  ְשר  ׁ֨י יִּ ְבנ  י ה֩ לִּ ָ֑ד ְוה  יכ ִֽ מֹוע   "םְפֹשת 

מבארת שהציווי להכריז על השקלים באחד באדר נועד לצורך חידוש התרומה  )כט:(הגמ' במגילה 

. התקנה לקרוא את מתרומה חדשה )ניסן(לבית המקדש, ולהבאת הקורבנות החדשים בשנה הבאה 

דאמר קרא זאת עלת חדש בחדשו, אמרה " )שם(פרשת שקלים בשבת ר"ח אדר מובאת בגמ' 

ן : חדש והבא קרבן מתרומה חדשה. וכיון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה, קדמינן וקרינתורה

 ". באחד באדר, כי היכי דליתו שקלים למקדש

ביאר שקריאת פרשת שקלים היא חלק מההכרזה על הבאת  )ד"ה המשנה הרביעית( מאיריה

שקליהם באחד לם את ושבאחד באדר משמיעין על השקלים כדי שיכינו כהשקלים למקדש "

רי ". וכן נראה מדבועכשיו הוא אומר שעושין לה השמעה אחרת והיא קריאת פרשת שקלים ...בניסן

להודיע שיביאו שקליהם באדר, כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה, " )ד"ה קורין( רש"י

  ."כדאמרינן בגמרא

 את תקנת הקריאה: ה()ק חינוךספר ה קדש, ביארובימינו שאין תרומת מחצית השקל לבית המ

סת ועכשיו בעוונותינו שאין לנו מקדש ולא שקלים, נהגו כל ישראל לזכר הדבר לקרות בבית הכנ"

 ".בכל שנה ושנה פרשה זו

דעת רוב ככל הראשונים והפוסקים שקריאת פרשת שקלים היא תקנת חכמים בלבד, שעניינה 

הקריאה לא היתה מהתורה אלא  לזכור את תרומת השקלים, ואף בזמן בית המקדש נראה שחובת

לכל הדברות ולכל האמירות פרשת שקלים " )אות ג( ברכי יוסףרק להכריז על התרומה. וכ"כ ה

 שדעתהביא  )סי' קמו אות א( מחז"בהחיד"א ב אך ועוד. )סק"א( מ"בוכ"ד ה ".והחדש לאו דאורייתא

 רה לקרוא את פרשת שקלים. שיש חובה מהתו )ברכות יג. ד"ה בכל לשון( ר' יהודה שירליאוןתוס' 

ר"ח אדר הסמוך לניסן שחל להיות בשבת, קורין פרשת שקלים שהיא כי תשא, עד : שו"עכתב ה

 .: ויכרות יהוידעועשית כיור נחשת, ומפטיר
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)תניינא או"ח סימן נודע ביהודה ה ראו את פרשת שקלים בספר השני? כתבמה הדין כאשר טעו וק

שקלים ולאחר מכן לקרוא פרשת ר"ח בספר השלישי, וכ"פ את קריאת פרשת  שיש לסיים יא(

 .)סק"ה( מ"בוה )אות א( רעק"א

 חיים מיםהגר"ח פלאג'י בשו"ת  כאשר טעו וקראו את פרשת שקלים בשבת הקודמת, כיצד ינהגו?

אם טעו וקראו פרשת שקלים בשבת שלפניו, א"צ לחזור ולקרות בשבת ר"ח " פסק (סימן מ אות ז)

 יביעשו"ת ב אך .)עמ' כו( עובדיה חזוןוכ"כ למעשה ב .ב ואל תעשה עדיף וסב"לדש, וטעמו "אדר

יך הביא רבים מהפוסקים הסוברים שזוהי מצוה שלא בזמנה ולכן צר אות כ(סימן טו  )ח"ח או"ח אומר

 אף שכבר קראו" )ח"ד סימן נא אות א( לציון אורובשו"ת  ד וכג()אות  כה"חוכ"פ  .לחזור ולקרותה

  ."מת, יש להם לחזור ולקרותה בזמנהבשבת הקוד

 גינתבשו"ת מה הדין כאשר שכחו לקרוא את פרשת שקלים, האם יש לה תשלומין ועד מתי? 

ו דכיון דעבר עיצומו של יום שתיקנפסק שאין להשלים בשבת הבאה, " )או"ח כלל א סימן לו( ורדים

באה וקורא אני על זה עבר נו לקרותה בשבת המדעתחז"ל לקרות בו פרשת שקלים אין לנו לחדש 

ין שרק לאחר השבת א )וכן משמע מהגו"ר(עמו, וכתב הביא דבריו והסכים  רעק"א ".יומו בטל קרבנו

זכור תשלומים, אבל בשבת עצמה מוציאים ס"ת וקוראים בה ומברכים לפניה ולאחריה. וכ"פ ה

פסק שרק עד  סימן כז() אומץ יוסףבשו"ת  אולם. )סק"ב( מ"ב. וכן משמע מה)ח"א אות ס( לאברהם

וכ"נ . )אות ה( כה"חוכ"כ מן מנחה אפשר להשלים, ומשהגיע זמן מנחה א"א להשלים הקריאה. ז

הקריאה גם  משלימים, אך כתב שאפשר לסמוך על הסוברים ש)עמ' כו( עובדיה חזוןדעת הגרע"י ב

 אחרי זמן מנחה, וכן בשבת הבאה כשהיא קודם פרשת זכור.

 יביעק לאחר הקריאה בספר השני אומרים חצי קדיש, אך כתב בשו"ת עולה שר )סק"ה(מהמ"ב 

ם שאם קראו בראשון שבעה עולים או יותר, יאמר קדיש גם בסיו )ח"ד סימן כב. חזו"ע עמ' יט( אומר

 .)ח"ד פנ"א ס"ו( לציון אורהקריאה בספר הראשון, ובסה"כ יאמרו שלושה קדישים. וכ"כ בשו"ת 

 מספר הספרים שמוציאים 

 מובא:  )כט:(ספרים מוציאים בשבת זו? בגמ' כמה 

מר רבי יצחק נפחא: ראש חודש אדר שחל להיות בשבת מוציאין שלש תורות וקורין בהן, "א

 "ואחד בשל ראש חודש, ואחד בכי תשאאחד בעניינו של יום, 

מבאר "ואין קורין הכל בספר אחד משום טורח ציבור שיתעכבו  )כט: ד"ה אמר ר' יצחק( ריטב"אה

כל פרשה מארבע פרשיות האלו אחד קורא " )הל' תפילה יג, כב( רמב"םכשגוללים אותו". וכ"כ ה

אותה בספר שני אחר שקורין סדר אותה שבת בספר שהוציאו ראשון, חל ראש חדש אדר להיות 

בשבת והיה סדר אותה שבת בואתה תצוה קורין ששה מואתה תצוה עד ועשית כיור נחשת 

שה כי תשא עד ועשית כיור, ואם היה סדר אותה שבת כי תשא עצמו קורין שוהשביעי חוזר וקורא מ

 ."מכי תשא עד ויקהל והשביעי חוזר וקורא בספר שני מכי תשא עד ועשית כיור נחשת

אך אם נתבונן בסדר הפרשיות נראה שפרשת שקלים נמצאת בפרשת תצוה, ופרשיות השבוע בזמן 

 (שנת תשע"ב פ' משפטים )הובא בלוח א"י סלנט שמואל ר' סוברזה הם בין משפטים לויקהל, ולכן 
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זה נכון, אך כאשר קוראים  והקריאה בספר שני היא של ר"ח, טעםשרק כאשר ר"ח אדר חל בשבת 

את פרשת שקלים לאחר פרשת השבוע, טעם 'טורח ציבור' לא שייך, שיש טורח רב יותר כאשר 

גם רבו של החתם סופר  את שתי הקריאות.גוללים את הספר, ועדיף להוציא ספר אחד ולקרוא בו 

נהג להוציא בפ' שקלים רק  (66)ספר נחל אשכול על ספר האשכול הל' סדר פרשיות עמ'  אדלר גר"נה

אולם באמת מדברי הרמב"ם נראה שזוהי תקנה להוציא ב' ספרים, ונראה שהוא משום ספר אחד. 

כתב "פרשת  טור. והלות ישראלח בקהי, וכן המנהג הרוו)עיין סי' קמד ס"א(שאין מדלגים בתורה 

ן ספר שקלים כשחל להיות בשבת שבואתה תצוה, במקום שהמפטיר עולה למנין שבעה מוציאי

תצוה עד ועשית כיור נחושת. והשביעי שהוא מפטיר חוזר וקורא מכי  אחד וקורין ששה מואתה

ך להוציא ב' ספרים. תשא עד ועשית כיור". ומוכח שכאשר הקריאה סמוכה לפרשת השבוע, אין צור

)כן ביאר , יש להוציא ב' ספרים משום 'אין מדלגין' )גם אם הן סמוכות(ויתכן שאם הוא בשאר פרשיות 

 . (נחל אשכול שםב

ומוציאין שלשה ספרים: באחת קורא פרשת השבוע, ובשני של ר"ח, ובשלישי קורא : שו"עכתב ה

 מפטיר בפרשת שקלים.

 הפטרת פרשת שקלים 

 )מגילה תתלא( מרדכיה .שו"עוכ"כ ה ".ביהוידע הכהןבא שבפרשת שקלים מפטירים "מו )שם(בגמ' 

מבאר שהסיבה שקוראים בתורה את פרשת ר"ח קודם פרשת שקלים הוא מטעם 'תדיר ושאינו 

תדיר'. אך כיצד ינהגו לעניין ההפטרה כאשר ר"ח חל בשבת? מדוע לא מפטירים 'השמים כסאי' 

מבאר שקריאת ההפטרה נקבעת לפי הקריאה האחרונה  שם()ככל ר"ח שחל בשבת? המרדכי 

הביא המרדכי שהפטרת הסבר אחר  .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה בספר התורה, שהיא פרשת שקלים.

שקלים קשורה לר"ח, שזמן נתינת מחצית השקל נלמד מר"ח, ולכן עדיף לקרוא הפטרה הכוללת 

ה היא חלק מתקנת קריאת ד' ביאר שקריאת ההפטר )ס"ק יז( אליה רבהאת שני העניינים. ה

 פרשיות ולכן היא קודמת.

 סעיף ב':

 פרשת זכור 

  )ל.(שנינו במגילה 

ים להיות בתוכה, ואפילו ל שחל פורכ -כור ומפטירין פקדתי, ואי זו היא שבת שניה ז -בשניה "

 "בערב שבת

כור את בשבת שניה מוציאין שני ספרים; באחד קורא פרשת השבוע, ובשני קורא: ז: שו"עכתב ה

 אשר עשה לך עמלק, ומפטיר: פקדתי את אשר עשה עמלק.

 תבארו לקמן סעיף זכל שאר דיני פרשת זכור י 
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 סעיף ג':

 פרשת פרה 

 )ל.(שנינו במגילה 

פורים מאחריה. כל שסמוכה ל -בשלישית פרה אדומה וכו'. תנו רבנן: איזו היא שבת שלישית "

דאיקלע  -לראש חודש ניסן. ולא פליגי; הא  איתמר: רבי חמא ברבי חנינא אמר: שבת הסמוכה

 "הא דאיקלע באמצע שבתראש חודש ניסן בשבת, 

בשבת שלישי, שהוא ט"ו באדר, מפסיקין; ובשבת ד' שהיא כ"ב לאדר מוציאין שני  :שו"עכתב ה

 ספרים; באחד קורא בפרשת השבוע, ובשני קורא פרשת פרה, ומפטיר: וזרקתי עליכם מים טהורים

 .קל"ז סעיף ה'()וע"ל סי' 

ומפני שענין זה של פרה אדומה הוא דבר גדול באומתנו שהיתה מבאר " )מצוה שצז( חינוךבספר ה

מטהרת מידי טומאה חמורה, וזולתה אי אפשר לטמא מת לעשות פסח שהיא מצוה גדולה מאד, 

ן מוב ". לפי דברי החינוךנהגו כל ישראל לקרות פרשה זו בכל שנה ושנה בשבת קודם לפרשת החדש

 מדוע קוראים פרשה זו סמוך לחודש ניסן, משום שהטהרה נדרשת כהכנה לקרבן פסח.

שמשלימים בפרשה הבאה.  )או"ח סימן קו( דוד ביתאם שכחו ולא קראו פרשת פרה, כתב בשו"ת 

 הלוי שבט. וכ"כ בשו"ת (. יחו"ד ג, נב)עמוד כד עובדיה חזוןו )אות כב( כה"חוכ"פ  גבוה שולחןוכ"כ ה

ת מבואר שאין תשלומין לפרש )שער ח סימן צה( שערי אפריםב אולם. )יד, סו( אליעזר ציץו עא()ד, 

 .)סק"ב( מ"בוכ"נ דעת הפרה, שיש לקריאה זו זמן קבוע ואינה כפרשת שבוע שמשלימים אותה. 

 תוקף חיוב קריאת פרשת פרה 

מיירי בפרשיות המחוייבין וי"ל דכתוב "... )ברכות יג. ד"ה בלשון( תוספותבדפוסים הראשונים של ה

מובא "מיהו  )שם( רא"שר ופרשת פרה אדומה". גם בתוספות הדאורייתא כמו פרשת זכו לקרות

אפשר שיש קריאה שהיא מן התורה, כגון פרשת זכור ופרשת פרה אדומה". וכ"כ בחידושי 

כ"כ ביביע אומר ח"ד )עמוד טז. ו חזון עובדיה. ב12)קמו, ב. תרפה, ז( שו"ע. וכ"פ ה)מגילה יז:( ריטב"אה

העלה שהעיקר כאומרים שחיוב קריאת פרשת פרה מהתורה, ולכן יכוונו לצאת י"ח  סימן יז(

 מהתורה כמו שנתבאר לענין פרשת זכור.

 )ריש הסימן( מגן אברהםתמה, מנא להו לתוספות שקריאת פרשת פרה מהתורה? גם ה ב"חה אך

 מהרי"לבתשובת א ידענא היכא רמיזא". גם תמה, "דבאמת אין טעם בקריאתה מדאורייתא, וגם ל

                                                        
רשת פרה אדומה כתיב באמצע ולענ"ד נראה דיש לזה רמז בתורה דהנה בפ" )אות ז( ןהשולח ערוךכתב ה 12

ות שתהא נוהגת לדור ד(פיסקא קכ)והיתה לבני ישראל וגו' לחקת עולם ודרשינן בספרי ) במדבר יט, י)הפרשה 
ילא פרה כדאמרינן חבריא מדכן בגלדגם בזמן האמוראים היה להם אפר  ,ע"ש דאפר פרה אינו תלוי במקדש

ר ם ומיותוהיתה להם לחקת עול (במדבר יט, כא)ובסוף פרשה כתיב עוד  .(חגיגה כ"ה. וע' נדה ו': ברש"י ד"ה קדש)
ה למקראה הקדימ (צ'.)ן שאמרו בזבחים אלא דאתי לעניין קריאת הפרשה אף בזמן דליכא אפר פרה כעניי ,הוא

זמן בהזה דליכא עצם המצוה שהיתה ראויה להיות ופירש"י בנדה שם שיהא קורין בעניין ע"ש וכ"ש בזמן  ,הכתוב
ים )ארצות החי מלבי"ם". באופן אחר ביאר האי יש לומר שיש חיוב לקרות הפרשההזה אם היה לנו אפר פרה דווד

 שקריאת פרשת פרה באה להזכיר לנו את מצות זכירת מעשה העגל.  א, ארץ יהודה סק"ד(
אידך מן חיוב נשים בפרשת פרה, שנשים חייבות בטהרה מטומאת מת, ולכאורה יש נ"מ בין שני ביאורים אלו לעניי

 אם חיוב הקריאה הוא משום מעשה העגל, הנשים לא היו בחטא זה, ולכאורה תהיינה פטורות מקריאה זו.
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כתב שנוסחא  גר"אגם ה .אלא פרשת זכורמשמע שאינה מהתורה, מדלא הזכיר  )סימן קפב וקסז(

שקריאת פרשת פרה מדרבנן בלבד.  )חכמת שלמה( מהרש"למשובשת נזדמנה לו למרן השו"ע. וכ"ד 

אחרונים כתבו שפרשה זו אינה  העיר שהרבה )ס"ק טו( מ"בה ועוד. )סימן קמו(פרי חדש וכ"כ ה

  מדאורייתא.

 סעיף ד': 

 פרשת החודש 

 )ל.(שנינו במגילה 

בראשון באחד לחדש ואיזו היא שבת רביעית  ברביעית החדש הזה ומפטירין כה אמר ה' אלהים"

 "ב שבתכל שחל ראש חדש ניסן להיות בתוכה, ואפילו בער -

מפרש ששם מוזכרים ענייני הפסח.  יעית()כט. ד"ה ברב רש"ימדוע קוראים את פרשת החודש? 

 מבאר שקריאה זו היא משום ר"ח ניסן. )שם ד"ה מתניתין( ר"ןה אולם

בשבת חמישי, שהוא כ"ט באדר, מוציאין ב' ספרים: באחד קורא פרשת השבוע, : שו"עכתב ה

  ובשני: החדש הזה לכם, ומפטיר: בראשון באחד לחדש.

מפטירין פ' החודש ולא  ,שבת שאז הוא פרשת החודשכשחל ר"ח ניסן ב )ס"ק יג( מ"בכתב ה

 ,שבאחד קורין פרשת השבוע ומניחין השניה ואין אומרין קדי ,ומוציאין ג' ספרים .השמים כסאי

 יחיןומנ ,ומגביהין הראשונה וגוללין ופותחין השניה וקורין בפרשת ר"ח מן וביום השבת עד ונסכו

 .דשטיר בפ' החוגוללין ופותחין השלישית וקוראין למפומגביהין השניה ו ,השלישית ואומרין קדיש

 סעיף ה':

 הקדמת קריאת פרשת שקלים 

  ".קדימין לשעבר, ומפסיקין לשבת אחרתמ -חל להיות בתוך השבת מובא: " )כט.(במשנה 

ת חל ראש חדש אדר הסמוך לניסן תוך ימי השבוע, ואפילו בערב שבת, מקדימין לקרו: שו"עכתב ה

ת שלפניו, ומפסיקין בשנייה כדי שתהא פ' זכור בשבת הסמוכה לפורים פרשת שקלים בשב

 מלפניה; ואם חל פורים בערב שבת, מקדימים לקרות פרשת זכור בשבת שלפניו.

 סעיף ו':

 הפסקות בין ארבע פרשיות 

אע"פ שהמשנה הביאה את קריאת ד' פרשיות, ונראה שקריאתן סמוכה אחת לשניה, בפועל יש 

 המפסיקות בין הקריאות.  שבת או שתי שבתות

וימים הראויין לקביעת ביאר בהרחבה את דיני ההפסקות בין הפרשיות, וכתב " )ל: ד"ה ואי זו( רש"י

וכוונתו שכאשר  ...".ת פרשיות כך: זט"ו ב"ו ד"ד ובי"וראש חודש אדר זבד"ו, וסימן מסורת הפסק

כאשר א' אדר ביום שני,  .)בין זכור לפרה(א' אדר בשבת ההפסקה תהיה בשבת של ט"ו אדר 

. כאשר א' אדר ביום רביעי ההפסקה תהיה )בין שקלים לזכור(ההפסקה תהיה בשבת של ו' אדר 
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)בין . כאשר א' אדר ביום שישי, תהיה הפסקה בשבת של ב' אדר )בין שקלים לזכור(בשבת של ז' אדר 

 . )בין זכור לפרה(, וכן בשבת של ט"ז אדר שקלים לזכור(

 ימים שראוי לקבוע בהם ראש חדש אדר, זבד"ו; וסימן לשבתות ההפסקה, זט"ו ב"וה :שו"עהכתב 

ד"ד ובי"ו, כלומר: כשחל ר"ח בשבת מפסיקין בחמשה עשר בו, וסימן זט"ו; וכשחל ביום ב' 

ן פסיקיממפסיקין בו' בו, וסימן ב"ו; וכשחל ביום ד' מפסיקין בד' בו, וסימן ד"ד; וכשחל ביום ו' 

 ו וי"ו בו, וסימן ובי"ו.בשתי שבתות ב' ב

 סעיף ז':

 קריאת פרשת זכור תקנת 

 :יט(-)כה, יזפרשת זכירת מעשה עמלק מובאת בספר דברים 

ׁ֨ר ק ִֽ " ם: ֲאש  יִּ ְצר ִֽ מִּ ִ֥ם מִּ אְתכ  ְך ְבצ  ֶ֖ר  ָ֑ק ַבד  ל  ִ֥ה ְלָךֶ֖ ֲעמ  ש  ר־ע  ִּ֛ת ֲאש  כֹ֕ור א  ְךבַ ְרָךָ֜ ז  ֶ֗ר  ֵּ֤ב ְבָךֹּ֙ ד  ֵ֣י ַוְיַזנ  לִּ ל־ַהנ ֱחש  ם כ 

ים: ֶ֖א ֱאֹלהִִּֽ ר  ַָ֑ע ְוֹלִ֥א י  ג  ֵ֣ף ְוי  י  ֶ֖ה ע  ָ֔יָך ְוַאת  ֲחר  ֵ֣ק  ַאִֽ ֵ֣יַח ְיֹקו  נִּ ָ֡ה ְבה  י  ֵ֣יָךאֱ ְוה  ָ֜יָך מִּ ׀ ְלְָ֠ך מִּ ֹלה  ל־ֹאְׁ֨יב  ץֹּ֙ כ  ֹּ֙ר  א  ֶ֗יב ב  בִּ ס 

ָ֔ק  ל  ֵ֣כ ר ֲעמ  ת־ז  הֹּ֙ א  ְמח  ָּ֔ה תִּ ְשת  הֹּ֙ ְלרִּ ׁ֨ן ְלָךֵּ֤ ַנֲחל  יָך ֹנת  ק־ֱאְֹ֠לה  ֵ֣ר ְיֹקו ִֽ ַָ֑תֶ֖חַ מִּ ֲאש  מ  ְשכ ִֽ ת ַהש  ם ֹלֶ֖א תִּ  "חיִּ

 ()מלכים ה, ה רמב"םובאמת שה בגמרא לא מבואר כל כמה זמן יש לקיים את מצוות 'זכירת עמלק'.

עורר את השאלה  )מצוה תרג( חינוךוהנה בספר ה". ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעיםכתב "

ירת נה או ביום כמו שנצטוינו בזכהעקרונית: "הזכירה הזאת בלב ובפה לא ידענו בה זמן קבוע בש

טעם זכירת מה שעשה עמלק אינו רק שלא תשכח שנאתו ... יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה

ל מלבנו, ודי לנו בזה לזכור הענין פעם אחת בשנה או שתי שנים ושלש. והנה בכל מקומות ישרא

צאים בכך מצוה זו. קוראים ספר התורה בשנה אחת או בשתים או שלש לכל הפחות והנה הם יו

ואולי נאמר כי מנהגן של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה תורה היא ומפני 

 שהוא מצוה זו היא שקבעו כן, והוא השבת שלפני פורים לעולם, ודין יהיה לקרותה ביום פורים לפי

 זכירה זו קבעומענינו של יום כי המן הרשע היה מזרעו, אבל להודיע שקודם נס זה נצטוינו ב

ן רונם לברכה במקומות סמכו עניהפרשה קודם לפורים, אבל סמכוה לפורים על דרך מה שיאמרו זכ

שה ומבואר בדבריו, שבקריאת פרשת זכור בתורה פעם אחת בשנה, יוצאים ידי חובת זכירת מע". לו

 עמלק.

יות זוכרים אותם הוי יודעים שאם אין אתם עתידים להמובא " )פסיקתא רבתי, יב( מדרשב אולם

זכור " )סימן רלד( רוקחוכן מובא ב". וקוראים בכל שנה שאני מחזיר אתכם לשיעבודם של מצרים

אלא " כתב )ברכות ג. ד"ה ואיידי( אורה קרןה". גם להיות זוכרים אותם וקוראים אותם בכל שנה ושנה

. דצריך לזכור תמידדלא ידעתי היכן נאמר דזמנה רק משנה לשנה, כיון דבתורה נאמר סתם משמע 

נה וי"ל דזה אין סברא לזכור אותו בציבור בכל יום, והוא דבר המסור לחכמים. וקבעו רק בכל ש

 ."ושנה

מה הטעם שדווקא פעם בשנה תקנו לזכור? בפשטות ניתן לבאר ששנה הוא מעגל זמן, ותקנו 

י דברי חז"ל שאבידה על פביאר  )על תרי"ג מצוות, מצוה תרא( שיק מהר"םשפעם אחת בשנה יזכרו. ה

משתכחת בי"ב חודש, וכן על המת נגזרה גזירה שבתוך י"ב חודש ישתכח. כלומר, נוהג שבעולם 
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שי"ב חודש הוא משך הזמן שנשכחים דברים מלב האדם, ולכן כדי שלא ישתכח מלבנו זכרון מעשה 

 לקרוא בפרשת עמלק פעם אחת בשנה  עמלק, אנו מחוייבים

, שלפני שנה מעוברת, ראוי לכוין בקריאת סופר חתםיק חידוש בשם העל פי זה הביא המהר"ם ש

פרשת כי תצא, כדי לצאת ידי חובת מצות זכרון מעשה עמלק, כי בשנה מעוברת יש יותר מי"ב 

)אע"פ שהוא עצמו העלה סברא ששכחה  חודש מהקריאה האחרונה של פרשת זכור בשנה שעברה

עובר על האדם מעגל השנה, וא"כ בשנה מעוברת אין שכחה אלא ב'שנה' הוא לא משום י"ב חודש אלא משום ש

במה שהקשה על דברי המהר"ם שיק  (ו, קטז) המאיר שרגאראה בשו"ת  אמנם. לאחר י"ג חודש(

גרש"ז . הותרים למה שכתב המהר"ם שיק בשמוממש"כ החתם סופר בעצמו דברים הנראים כס

ש מהקריאה רבות עוברים יותר מי"ב חוד הוסיף שפעמים (3)הליכות שלמה יח, א הערה  אוירבך

 להקפיד בזה. בר מהקריאה בשנה שעברה, ולכן איןחובה לבדוק כמה זמן עהקודמת, ולא מצינו ש

 תוקף חיוב קריאת פרשת זכור 

ב אמור, הא הרי שכחת הל - 'לא תשכח', יכול בלב? כשהוא אומר 'זכור: 'דתניאמובא " )יח.(בגמ' 

מר יכול בלבך, כשהוא או" )בחקותי פרשה א ג(ספרא מדרש וכן מובא ב ."בפה -מה אני מקיים זכור 

 ."לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה, הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך

לא ידעתי "ו )דברים שם( רמב"ןכיצד מקיים את מצות זכירת מעשה עמלק: כתב ה נחלקו הראשונים

ה מלק בציבור, ונמצינו למדין מן התורה בשנימה היא הזכירה הזו בפה, אם לאמר שנקרא פרשת ע

והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה  , ויהיה סמך למקרא מגלה מן התורה:(.)מגילה כטזכור 

שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך 

ט, )ספר המצוות עשין קפ רמב"םמדברי ה וכן עולה. "עשה לנו הרשע, ולכך נצטוינו למחות את שמו

רר שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעו" מלכים ה, ה(

הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו 

'". העולה אשר עשה לך עמלקזכור את ' אורך הזמן. והוא אמרו יתעלה ותחסר מן הנפשות עם

, מדבריהם שהציווי 'זכור' הוא כללי לזכירת מעשה עמלק, ואין בו חיוב ספציפי למעשה מסויים

 ()מצוה תרג חינוךוהרמב"ן אף שולל את ההבנה שזכירה זו מתקיימת בקריאת פרשת זכור. ובספר ה

 ,ד בכל שנה תורה היאואולי נאמר כי מנהגן של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחמובא "

  ".ומפני מצוה זו היא שקבעו כן

"ל וישכתבו "... ברכות יג. ד"ה בלשון. מגילה יז: ד"ה בכל()תוספות כיוון שונה עולה מדברי ה אולם

כגון " )ברכות ז, כ( רא"שר...". וכ"כ הדאורייתא כמו פרשת זכו דמיירי בפרשיות המחוייבין לקרות

 ". ורהלקרות פרשת זכור שהוא מן הת

לפי כל הראשונים הנ"ל השומע את קריאת פרשת זכור מקיים מצוה מהתורה, אלא שמחלוקתם 

 נוגעת האם זוהי הדרך היחידה לקיים את המצוה, או שניתן לספר את מעלליו של עמלק וכד'.

שאפילו מי שלומד מסכת  )הובא בשו"ת ארץ צבי סימן עז( ר"ש משאנץשיטה נוספת המובאת ב

כתב דהיינו  )בפירושו לתורת כהנים ר"פ בחוקותי(ראב"ד מצוות עשה של זכירת עמלק. וה מגילה מקיים

ביאר שלדעת  )סימן כ אות ג(במנחת אשר  שיזכור הלכות מגילה, וכ"ש הקורא פרשת עמלק.
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הראשונים הנ"ל אין הכוונה שיוצא י"ח מצות זכירת מעשה עמלק, אלא שמקיים בכך מצוה, ודומה 

 את מצרים, שיש חובה לספר באופן מסוים, אך כל המספר מקיים מצוה.הדבר לסיפור יצי

ובהלכות קריאת  ...רה אדומה חייבים לקראם מדאורייתאי"א שפרשת זכור ופרשת פ: שו"עכתב ה

 שתופר זכור לפרשת ענין אינו זה בדין לימוד תורה בזמן קריאת התורה כתב "וכל )קמו, ב(התורה 

 הקורא". מפי ולשומעם לכוין שצריך, מדאורייתא בעשרה שהם, פרה

בשו"ת  גר"ע יוסף, ה)ס"ק טז( מ"בכדעת השו"ע שקריאת פרשת זכור היא מהתורה, כתב גם ה

 ועוד. סב, יב()מאמ"ר גר"מ אליהו , ה(. חזו"ע עמ' ג)א, פדיחוה דעת 

 'קריאת פרשה אחרת במקום 'זכור 

לכן יש ליזהר יותר  ה הם מהתורה,דמשום שקריאת זכור ופר (סימן קח) הדשן תרומתשו"ת כתב ב

אלא שהעולם לא נהגו  ,לשמוע פרשת זכור בעשרה יותר מקריאת מגילה שנזהרים לקרותה בעשרה

ללו לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבא למקום שיש מנין בשבתות ה :שו"עה וכ"ככן. 

 כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא.

ביאר את מנהג העולם שאינם מעדיפים את קריאת פרשת זכור לקריאת  )ריש הסימן( מגן אברהםה

אלא שחכמים תקנו  ,דאטו מי כתיב בתורה שיקראו דוקא בשבת זה" )מובא בשם תה"ד(המגילה 

כמ"ש  ,בשבת זו הואיל ושכיחי רבים בבה"כ וסמוך לפורים כדי לסמוך מעשה עמלק למעשה המן

והוסיף  ".עמלק נמי זוכר מעשה עמלק ויוצא י"ח וא"כ כששומע בפורים פרשת ויבא .הלבוש

 .יצא 'ויבא עמלקשגם בקריאת ' )מגילה יח.(דמשמע בגמ' 

דהא כתיב בתורה זכור את אשר עשה וגו' אשר קרך בדרך דחה, שדבריו צ"ע " )ס"ק טז( מ"בה אך

מר ו לורותינויזנב בך וגו' תמחה וגו' והכונה שלא לשכוח מה שעשה לנו עמלק ונספר זה לבנינו ולדו

 וזה לא נזכר ,ורולהם כך עשה לנו הרשע ולכך נצטוינו למחות את שמו כמו שכתב הרמב"ן בביא

כתב  )רוח חיים סימן תרפח(גם הגר"ח פלאג'י  .)אות ה( ערוך השולחןוכ"כ ה ".בפרשת ויבא עמלק

קנת שאין יוצאים בקריאת 'ויבוא עמלק' אלא דווקא פרשת זכור כתתהילה לדוד בשם מורו ה

 חכמים.

ביאר שמחלוקת המג"א והמ"ב תלויה בשאלה של היחס בין מצות  )סימן כ אות ג(מנחת אשר ב

א כל הזכירה ובין מצות המחייה, האם נצטוונו לזכור שאנו צריכים להילחם בעמלק ולמחותו, או שמ

 מצוה עומדת בפנ"ע. ונ"מ באיזה פרשה יוצא י"ח המצוה.

צאת שנאנס ולא יכול לבוא ולשמוע פרשת זכור בשבת זו, יכוין ל פסק שמי )עמוד ז( חזון עובדיהב

ן י"ח בפרשת כי תצא כשקוראים בה פרשת זכור, ויאמר לשליח ציבור שיכוין להוציאו י"ח. ונכו

 )ח"ד פנ"א לציון אורובשו"ת  .)אות לה( כה"חוכ"כ  שעכ"פ יקרא בשבת זכור פרשת זכור בחומש.

ומ"מ לא  ויבוא עמלק, ויכוין לצאת י"ח מצות זכירת עמלק.כתב שישמע בפורים פרשת  ח(-ס"ז

יועיל שישמע את קריאת המגילה, שבה מסופר על המן שהוא מזרעו של עמלק, והמצוה לזכור את 

 מעשה עמלק עצמו.
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שהשומע פרשת זכור וחיסר כמה תיבות, כל ששמע עיקר  )הליכות שלמה יח, ב(גרש"ז אוירבך כתב ה

כתב שלא יחסיר אפילו תיבה אחת, דלא  )סימן ז( מקראי קודשב אךי"ח. ענין זכירת עמלק יצא 

גם  גרע ממצוות קריאת מגילה שנפסק בפוסקים שאפילו אם חיסר תיבה אחת לא יצא י"ח.

 העלה שלא יצא י"ח אא"כ שמע את כל הפרשה מתחילתה ועד סופה. )סימן כ אות ד( מנחת אשרב

 בציבורדווקא  חובת הקריאה? 

  )מז:(בברכות איתא בגמ' 

 ..מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה"

והיכי עביד הכי? והאמר רב יהודה: כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר: לעלם בהם תעבדו! 

 "נימצוה דרבים שא -עבירה היא! מצוה הבאה ב -לדבר מצוה שאני.  -

". רהדמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרות פרשת זכור שהוא מן התוריו "כתב בתוך דב )ז, כ( רא"שה

שחיוב קריאת פרשת זכור הוא דווקא בעשרה, ולכן  )סימן קח( הדשן תרומתמדבריו הבין בשו"ת 

ונפסק  משה דרכיוכן הובא ב הוכרחו לשחרר את העבד כדי לקיים את המצוה כתיקונה, בעשרה.

חובה להגיע זכור דווקא במניין, ולכן רוא את קריאת פרשת עולה שיש חובה לק, ולכן שו"עב

ודש )מקראי ק אליהו גר"מ, וכ"ד ה)עמוד ו( עובדיה חזוןוכ"פ בלמקום שיש בו מניין בשבתות אלו. 

 .הררי פ"א הע' נח(

דחה את דבריהם, שאין מקור לכך שצריך לקרוא פרשה זו  )או"ח סימן לז( חסד תורתבשו"ת  אולם

 וגם מהרמב"ן משמע שאין חיוב לקרוא בציבור, ולכן דין קריאה זו בציבור הוא, דווקא בעשרה

כתב שאינו יודע שום מקור לכך שצריך לקרוא פרשת  )ס"ק טז. שעה"צ ה( מ"ב. גם המדרבנן בלבד

 )ברכות מז:(הביא שבתוספות הרא"ש  (3)הערה ובאמת שהמהדיר על תה"ד זכור דווקא בעשרה. 

יה ומוכרח לומר שבדברי הרא"ש ישנה טעות סופר, ולכן ברור שאין כל ראכתוב "עשה דאורייתא", 

 כתב: "עכ"פ זה ודאי ברור דהמצוה ביחיד גם כן ב("מצוה תרג סק) מנחת חינוךוהמדברי הרא"ש. 

וזה  מקיים, רק פרשת זכור בעשרה ובספר תורה הוא מדרבנן, אבל מהתורה די שיזכור בפה כל יחיד,

 פשוט".

 יש להבין" )ברכות ג. ד"ה ואיידי( אורה קרןכתב ה .א? בעשרה לקריאת פרשת זכור ור לצורךמקמה 

נקום דמאי שנא זכירה זו דמצותה בציבור משאר הזכירות, וצריך לומר דכיון דכוונת הזכירה היא ל

י על מקרא) קודש הרריהגהות ב. ב. "נקמת ה' מאת החטאים האלה, וזה דבר המוטל על הציבור הוא

ממילא הרי זה כ'דברים  ,מכך שתקנת הקריאה היא בספר תורהביאר ד (8ה הערה  ם סימן, פוריקודש

עם קיום מצות זכירת מעשה שבקדושה' שצריך עשרה, וככל קריאת התורה. ועוד הביא שם כי ט

בקריאה בציבור דווקא, נובע מכך שהזכירה היא לתכלית מחיית עמלק, והואיל ומצות  עמלק

 הרי שגם הקריאה צריכה להיות, )לשון ספר החינוך(המוטלות על ציבור" המחיה היא "מן המצוות 

כתב דמכיון שאין שמו של הקב"ה שלם עד  )על מעשה רב סימן קלג( פעולת שכיר. בג בציבור.

 שתמחה שמו של עמלק, דין זכירה זו כדין דבר שבקדושה.
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 תורהספר קריאה מ 

יאת פרשת זכור הינה מהתורה, ויש לברר כפי שראינו לעיל דעת רבים מהראשונים והשו"ע שקר

 האם ישנה חובה לקרוא את פרשת זכור בספר תורה דווקא?

". וכ"כ ף כאן בספרא -כתב זאת זכרון בספר, מה להלן בספר מביאה "... )יח.(הגמ' במגילה 

 ין לדקדקכתב "א )ד"ה פיסקא( יהושע פניה אולם. בביאור דעת רש"י )ברכות יג. ד"ה לימא( רשב"אה

מכאן דפרשת זכור שכתבו התוס' לעיל שהוא מדאורייתא צריך לקרותה דוקא מתוך הספר, דהא 

או לוא"כ  ,שכתוב בתורה דרשינן לה לעיל בפ"ק דהיינו מה שכתוב בנביאים או במגילה 'בספר'האי 

 אלא דלענין שצריך לקרות המגילה בקריאה ממש ולא דרך עיון בעלמא שפיר ...אפרשת זכור קאי

  ...".לה מהאי זכור דכתיב גבי לא תשכח דאיירי בפרשת זכור ילפינן

משמע שיש לקרוא דווקא בספר תורה  )קמג מש"ז א( פרי מגדיםלמעשה נחלקו בכך הפוסקים, מה

 .יש לקרוא דווקא מהספרכתב ש )ס"ק יד( מ"בהכשר, והקורא בספר תורה פסול לא יצא י"ח. 

שאין הכוונה  וכתב )סוף חו"מ(מהר"ם שיק ו (שצסימן  אח" מהדו"ג) ומשיב שואל בשו"ת אולם

'בספר' שיש לקרוא דווקא מספר תורה, אלא שלא יקרא בעל פה, אך גם אם קורא בספר פסול או 

 סובר שא"צ ספר בקריאת פרשת זכור, )או"ח סימן לו( יואב חלקתגם בשו"ת  מחומש יוצא י"ח.

 רק לזכור בעל פה. ואפשר

ת בדווקא קשורה לנדון האם חובת הקריאה היא בציבור דווקא, יתכן והמחלוקת האם בעינן ס"

המחייבת קריאה מתוך  שאם הקריאה היא רק בציבור המשמעות היא שדינה ככל קריאת התורה

 ספר תורה כשר. אך אם נאמר שאין חיוב קריאה דווקא בעשרה, וגם יחיד יוצא ידי חובת זכירת

. וכך עולה במפורש מדברי ם שלא מתוך ס"ת כשרמעשה עמלק בקריאה בפה, יתכן שיוכל לקרוא ג

"פרשת זכור בעשרה ובספר תורה הוא מדרבנן, אבל מהתורה די  ב("מצוה תרג סק) ךונחי מנחתה

כרח, שיזכור בפה כל יחיד", והיינו שאם החיוב הוא על היחיד שיזכור בפיו אין זה מחייב ס"ת בה

 ס"ת. אולם כאשר החיוב הוא בעשרה אזי צריך גם קריאה ב

תב שלכתחילה צריך להוציא לקריאה זו את ס"ת היותר כשר. ולכן כ )סוף עמוד קנג( לקט יושרכתב ה

גר"ד וה דה"ה שנכון להקפיד שכל אחד ישמע מס"ת לפי מנהגו. )ח"ב סימן קסו( וזמנים מועדיםב

 כתב שכל המעכב הוא דוקא המבטא והדקדוק, אך צורת )תורת המועדים סימן ב אות יא( יוסף

 ששינויים קלים כשינוי שבין הכתיבה האשכנזית לספרדית אינם האותיות בס"ת אינו מעכב כלל.

ומ"מ מצוה מן המובחר לכל אחד לקרוא פרשת זכור בס"ת שצורת מעכבים כלל בכשרות הספר. 

)מקראי קודש הררי  גר"ע יוסףוה גר"מ אליהומובא בשם ה אולם האותיות בו כמסורת אבותיו.

לכתחילה על כל אדם להקפיד לשמוע קריאה זו במבטא כמנהג אבותיו, וכן מתוך פ"א הע' מ( ש

 ס"ת הכתוב בכתב ובנוסחאות כנוסח עדתו.

 קריאת פרשת זכור ע"י קטן 

 ,דצריך טפי שישמע קריאת פרשת זכור בצבור ממקרא מגילה ה"דדממה שכתב בת מהרש"לכתב 

על פי שהשליח צבור קורא בתורה מה  ואף ,יראה להדיא שאין הקטן עולה למפטיר בפרשת זכור



 סדר ארבע פרשיות -סימן תרפ"ה  __________________________________________ 110

והוא גם כן קורא בתורה אלא שהשליח צבור קורא בקול רם שלא  ,הא בעינן בר חיובא לעלות ,בכך

 רעק"אגם כתב שבארבע פרשיות לא יעלה קטן.  )כלל א סימן ח( שושן פרחבשו"ת וכו'.  לבייש

 מקראי. ב)סימן רפב ס"ק כג( במ"סובר שקטן לא יכול לעלות לקריאת ארבע פרשיות, וכ"נ דעת ה

 .)שו"ת מאמ"ר א, כו( אליהו גר"מכתב שכן המנהג, וכ"פ ה )פורים א( קודש

שאם הוא קטן היודע למי מברכים ודאי מותר, אע"פ שהקטן קורא בקול, שהרי דחאו,  ב"חה אך

 יאתבקר םהשומעים מדוע לא יצאו אפילו בקטן שאינו יודע למי מברכיו ,הוא עולה למניין שבעה

דמאי נפקא מינה בעולה לספר תורה אם הוא גדול או  ?השליח צבור פרשת זכור מן הספר תורה

 )סק"ב( ט"זה ?!יאת התורה מהקורא מתוך ספר התורההא עיקר החיוב הוא שישמעו לקר ,קטן

, ()סימן רפד אות ב ברכ"יכתב שנוהגים להעלות קטן, ובלבד שלא יקרא בעצמו את הקריאה. וכ"כ ה

 ועוד. )כלל א סימן לו(רדים גינת ו

ת זכור ופרה יש להחמיר מכיון יוכתב שבפרש )עמוד כז. יחוה דעת ח"א סימן פא( עובדיה חזוןב

שלרבים מהפוסקים חיובה מהתורה, אך אם עלה כבר לא ירד, והקטן יברך את הברכות, והש"צ 

 העלה שמותר להעלות )ז, א( ציץ אליעזרשהוא גדול יקרא בס"ת להוציא את הרבים י"ח. ובשו"ת 

 קטן, אך בפרשת זכור יש מקום להחמיר בכך.

ם כל האמור הוא דוקא לגבי העולה שהוא קטן, אך הקורא הוא גדול. אך האם יהיה מותר שהקטן ג

קטן שהגיע לבר מצוה ורוצה לעלות ולקרוא  )עמוד כט( חזון עובדיהכתב ביקרא את הפרשה? 

ור שיביא ב' שערות, אא"כ יקרא לו פרשת זכור שליח ציב בפרשת זכור, לכתחילה אין להעלותו עד

א הע' )מקראי קודש הררי פ" גר"מ אליהווכ"ד ה שהוא גדול ממש. ובדיעבד אם קרא יצאו הציבור י"ח.

 .נב(

 נשים בפרשת זכור 

ת מפורש כי מצוה זו נוהגת "בכל מקום ובכל זמן בזכרים, כי להם לעשו )מצוה תרג( חינוךבספר ה

"וצריך ראיה לפטור  הקשה עליו ג(סק") מנחת חינוךה אךקמת האויב, לא לנשים". המלחמה ונ

ייבה . לדעתו אין אנו יודעים מדוע חנשים ממצות עשה שאין הזמן גרמא, ובפרט במקום לאו גם כן"

עוד הקשה, הרי במלחמת מצוה  התורה לזכור את מעשה עמלק, ולכן אין סיבה לפטור את הנשים.

ות נמצא שגם נשים מחוייבות במלחמת עמלק ובמחיית זרעו, ואם כן גם הן צריכ גם נשים חייבות,

אך  )ביבי"א לקמן יישב, שחייבות לספק מים ומזון להתחייב במצות עשה של זכירת מחיית עמלק כזכרים

. ומסקנת המנחת חנוך: "על כן צ"ע דפוטר נשים ממצות עשה זו. ונראה דכל לא להילחם ולכבוש(

"ת ובשו חייבים כמו כל מצות עשה שאין הזמן גרמא, כן נראה". (בין זכרים ובין נשים)אישי ישראל 

תלה נידון זה בשאלה האם חובת הקריאה היא מהתורה או מדרבנן.  )או"ח סימן לז( חסד תורת

הביא עוד את דברי המהרי"ל דיסקין, שתלה את נדון חיובן של  פורים סימן ה() מקראי קודשוב

 ר, בשאלה האם נשים חייבות בקריאת התורה.הנשים בפרשת זכו

רבו )ר' נתן אדלר הביא בשם  )החדשות סימן ח( ציון בניןהלכה נחלקו הפוסקים כיצד לנהוג: בשו"ת ל

. וכן "שהנשים חייבות, ושהקפיד שאפילו משרתת שלו הוצרכה לשמוע פרשת זכור" (של החתם סופר

מנהג בכל ערי ארץ ישראל", וכן נקט בשו"ת ש"כן ה )קונטרס אחרון קב( מהרי"ל דיסקיןפסק ה
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ש"נתפשט המנהג ברוב הקהילות, שנשים באות לבית הכנסת לשמוע  )ט, סח אות א( יצחק מנחת

, שאע"פ )ח"ח סימן נד בארוכה. ובחזו"ע עמוד ט( אומר יביעוכ"פ בשו"ת קריאת פרשת זכור". 

 שהמקילות בזה יש להן על מה שיסמוכו, מ"מ המחמירות תע"ב. 

כי "מנהג הנשים שלנו שמעולם אינן שומעות קריאת  שם() חסד תורת, כתב בשו"ת לעומתם

גן פרשת זכור כלל, ובמדינות פולין לא נהגו הנשים לילך לבית הכנסת לשמוע קריאת זכור, שמנה

של ישראל תורה הוא ומעולם לא ראינו ולא שמענו מי שהצריך את הנשים לשמוע הקריאה בספר 

ינן כתב שנשים א )סימן קפז( לשמה תורהגם בשו"ת  .)אות ל( כה"ח"פ וכ ".פרשת זכורתורה בציבור 

"שבמחוזינו לא נשמע  (ח"ז סימן נג) תורה קניןוכן הובא בשו"ת  חייבות בזכירת מעשה עמלק.

הגו לפטור את הנשים כתב שהספרדים נ )מאמ"ר סב, יד( גר"מ אליהוגם המעולם דבר זה". 

 אם באות לשמעו יחשבו בליבן שהן לא מקבלות עליהם כנדר.כור, ומשמיעת פרשת ז

 :קריאת התורה מיוחדת לנשים

לאור דברי השו"ע, שחיוב קריאת פרשת זכור הוא במנין, לכאורה יש להצריך נוכחות של עשרה 

ביאר שאותם  )ח"ו סימן קטז( רהמאי שרגאובשו"ת  גברים בקריאה, כדי שתהיה הקריאה במנין.

רוא באופן מיוחד לנשים, חששו למה שכתב בשו"ת משיב דבר ש"להוציא ספר הנוהגים שלא לק

צא תורה ולקרות אף ביום קריאת התורה אך לא בעת הקריאה, יש גם כן איסור בדבר". ולפי זה יו

שכן זוהי הוצאה שלא לצורך,  ,לכאורה שאין להוציא ספר תורה במיוחד לצורך קריאה לנשים

כתב שיש להחמיר לא לקרוא להן לבדן  )ח"ט סימן סח אות א( יצחק מנחתגם בשו"ת  .שאסורה

ש יהורה שאם קורין לנשים  )הליכות בת ישראל עמ' רצו( גרי"ש אלישיבאפילו אם הן עשר נשים. גם ה

 כתב שעדיף שיבואו הנשים בבוקר וישמעו את )כ, ז( אשר מנחתב להקפיד שיהיו שם עשרה גברים.

צוה מניין מיוחד לנשים, דכיון דנראה שהנשים אינן חייבות במ הקריאה במניין האנשים ולא יעשו

 זו, צ"ע אם ראוי להוציא ס"ת לקריאה זו.

כתב שמותר להוציא ספר תורה במיוחד לנשים בשעות לאחר מכן,  )עמוד י( חזון עובדיהב אמנם

ים לקרוא להן בפרשת זכור בלי ברכה. ולדעתו דומה הדבר להוצאת ס"ת לשם קריאת פרשת הנשיא

כתב שטוב שיוציאו ס"ת בזמן שיש בבית  )תורת המועדים ב, יג( גר"ד יוסףוה שאינו אלא מנהג.

הכנסת עשרה גברים. ושמעתי ממנו בשיעור שמנהגו להוציא קודם זמן מנחה, שמתאספים הציבור 

 לתפילה.

 צורת קריאת פרשת זכור ופרה

 (אות מז עמ' קנב רנא מנהגי ארבע פרשיות)הגהות מנהגים ר"א טימצאתי כתוב  )אות א( דרכי משהכתב ה

ר אותם שאינם יכולים לבא למנין לפרשת זכור יש להם ליזה (154)לקט יושר ח"א עמ'  מהרי"שבשם 

 .לומר אותה בניגון ובטעמים

ואם אי אפשר להם לבא, מ"מ יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם הביא דבריהם להלכה:  רמ"אה

 .)מצא כתוב(

דע דיש אומרים שצריך לקרות זכר עמלק בציר"י ויש אומרים שצריך לקרות " ()ס"ק יח מ"בכתב ה

 משה אגרותדי שניהם". בשו"ת הנכון שהקורא יקרא שניהם לצאת ימ ןכל וע ,זכר עמלק בסגו"ל
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כתב שאינו צריך לחזור על כל הפסוק, אלא יכול לחזור רק על הקטע 'את  כ אות לב( )או"ח ח"ה סימן

)ח"ה סי' רכח  והנהגות תשובותבשו"ת  אךלחזור מתחילת המצוה שהיא 'תמחה'. זכר עמלק', וראוי 

כתב שעדיף לסיים את כל הפסוק כדי שלא יראה כמפסיק באמצע הפסוק, ויחזור לקרות  אות ד(

 כולו.

שצריך  (6)פורים סימן ז הערה  קודש מקראיומי שנוהג להתפלל בהברה אשכנזית, כתב בספר 

שת דין זה תלוי בחילוק בין קריאת פרוביאר ש כור דוקא בהברה אשכנזית.להקפיד לשמוע קריאת ז

ע זכור לבין שאר קריאה בתורה, שבפרשת זכור יש חיוב על כל יחיד ויחיד ויוצא י"ח מדין שומ

א כתב שיוצ )הליכות שלמה יח, א( גרש"ז אוירבךכעונה, ולכן יש קפידא שיהא בהברה שהוא נוהג. וה

זכור בהברה השונה ממסורת אבותיו, אולם לכתחילה ראוי להימנע מכך.  אדם י"ח בשמיעת פרשת

 ואע"פ שהוסיף בהע' שנכון להדר בכך אף אם היא טירחה לו, מ"מ אין לעשות כן בציבור לקרוא

באותו מעמד כמה הברות, שמלבד שאין זה כבוד הציבור, אין גם טעם לדבר כלל, ומעולם לא 

כתב שטוב שכל אחד ואחד ישתדל לשמעו קריאת  מאמ"ר סב, יג() אליהו גר"מה שמענו שינהגו כן.

פרשת זכור בס"ת ובניגון לפי מנהג עדתו, ובדיעבד יוצאים י"ח בכל ספרי תורה ובכל סוגי 

 שטוב יעשו אם יעלו כמה אנשים ויקראו הביא בשמו )הררי פ"א הע' מב(ובמקראי קודש  הקריאות.

ד כתב שנכון מאו )עמוד ח( עובדיה חזוןוב י ואשכנזי.בטעמים בנוסח עדתו, או יביאו ס"ת ספרד

 להדר לשמוע מפי שליח ציבור הקורא במבטא ספרדי, וכן להיפך.

 כוונה בקריאת פרשת זכור 

 שו"ע, שם פסק ה)סימן ס סעיף ד(סוגיית כוונה במצוות רחבה היא, והארכנו בה בהלכות תפילה 

 הלכה". וכן, מצוה אותה בעשיית לצאת ונהכו שצריכות א"וי, כוונה צריכות מצות שאין א""י

העלה שודאי כאשר אדם קורא את פרשת זכור במיוחד בזמן זה,  )סימן רה( הבושם ערוגתבשו"ת 

אנו הוא מתכוון לצאת ידי חובת המצוה, ולכן א"צ כוונה מיוחדת לצאת י"ח המצוה. סברא דומה מצ

ש בה מעשה למצוה שאין בה מעשה. כאשר ישהביא שיש הבדל בין מצוה שיש  )ברכות ז.( יונה רבנול

ניתן " )חי"א סימן מח אות ד( אליעזר ציץוכ"כ בשו"ת  מעשה במצוה, המעשה הוא במקום הכוונה.

לומר שגם בקריאת פ' זכור וקריאת המגילה שצריכים כוונת שומע ומשמיע לצאת יד"ח, שעצם 

ואין צורך יותר ע"פ הדין  ההתאספות המיוחדת לשמוע ולהשמיע קריאתם מהוים הכוונה לכך,

להכריז על כוונה מיוחדת, ורק משום מדת חסידות הוא שנוהגים סלסול להכריז על התכוננות 

נוספת לכוונת שומע ומשמיע, ומדינא גם מי שלא נתן לבו לכזאת גם כן סתמא לשמה קאי וזאת 

די להוציא כתבתי זאת כ ...מעצם ביאתו וכוננותו התחילתית לשמוע ולהשמיע קריאת זכור

הפקפוקים מלבותיהם של מדקדקים שמטרידים את מחשבותיהם לפן ואולי לא כוונו לכוון הדק 

 ".בשעת עצם הקריאה והמשכיותההיטב לצאת ולהוציא ידי קריאה ושמיעה 

ם וגם השומעים צריכין לכוין צריך הקורא לכוין להוציא כל השומעיכתב " )ס"ק יד( מ"ב, המנגד

הראשונים שאין חובה לקרוא פרשה זו דווקא כדי לצאת י"ח מצוות זכירת  ". ונראה שלדעתלצאת

 יביעמעשה עמלק, ודאי שיש צורך בכוונה, שלשיטתם אין פרשה זו מיוחדת למצוה זו. גם בשו"ת 

 )עמוד ד(וכ"כ בחזון עובדיה  .ריך לכוין להוציא הקהל ידי חובתםשצפסק  )ח"ח סימן נד אות יח( אומר
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כמ"ש בשו"ת משנה הלכות ח"ח סימן ד שדי בכוונה  דלא)ין להוציא את השומעים י"ח שהקורא צריך לכו

שכן היה נוהג החתם , סופר חתםוכן מבואר בהגהות  .כללית להוציא את הציבור י"ח קריאת התורה(

סופר לומר לקהל קודם פרשת זכור ופרשת פרה, שכל אחד יכוין לצאת ידי חובת קריאה זו מן 

 ".וכן אני נוהג בעזה"י בכל שנה ושנהע"י "וכתב הגר התורה.
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 דין תענית אסתר -סימן תרפ"ו 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 תענית לפני ואחרי פורים 

 )טו:(שנינו בתענית 

. רבי יוסי אומר: לפניו לאחריו מותר לפניו אסור, -כל הכתוב במגלת תענית דלא למספד "

ותר. רבי יוסי אומר: לפניו אסור, לאחריו אחריו מלפניו ול -ולאחריו אסור. דלא להתענאה 

 "מותר

ם, בגמ' מובא שאסור להתענות לפני ואחרי הימים המוזכרים במגילת תענית, וימי הפורים מוזכרי

 שימי דמכיון .א: , כיצד נוהגים להתענות תענית אסתר לפני ימי הפורים? ועל כך ענהטורלכן שאל ה

בטלו, לגבי הימים שלפניהם דנים אותם ככל שאר  מגילת תענית בטלו, אע"פ שימי הפורים לא

תירוץ . ב הימים שמותר להתענות בהם. שרק הימים עצמם לא בטלו, אך בדינים שלפניהם בטלו.

רי שפורים הוא מדברי קבלה ודב )המאור מגילה ד.( רז"הבשם ה )ז. סוף דיבור ראשון(נוסף כתב הר"ן 

. גם שהם אסורים לפניהם ולאחריהם מותרים. קבלה כדברי תורה, וחשיב כשבתות וימים טובי

, משמע שדעת חכמים היתה אמרו דכיון דקיימא לן דבטלה מגילת תענית הרב אלברגילוניבשם 

ל שלא בטלו חנוכה ופורים אין לנו להחמיר בהם ודי לנו לפסוק כשמוא, ולכן אע"פ להקל ולבטל

כתב  )תענית פ"א אות ב( הגה"מב .ד. דאמר לפניהם ולאחריהם מותר שב"גשפסק בגמרא הלכה כר

בשם רבינו שב"ט שלפני חנוכה ופורים מותר, מכיון שמנהג כל ישראל להתענות, ושמא חשיב 

 כתענית חובה ומנהג כל ישראל.

 בחנוכה ופורים מותר להתענות לפניהם ולאחריהם. :שו"עכתב ה

 סעיף ב':

  תקנת תענית אסתרטעם 

', אמרינן 'י"ג זמן קהילה לכל היא )מגילה ב.(אולם בגמ' בגמרא לא מוזכר תענית אסתר במפורש, 

שהכל מתאספים לתענית אסתר, שנקהלו לעמוד על נפשם והיו צריכים  )מובא לקמן(וביאר ר"ת 

 .)אך רש"י ד"ה זמן ביאר שנקהלו להינקם מאויביהם(תחנונים 

בין כרכים בין כפרים  אבל תעניתהביא את דין התענית "... )שאלתות דרב אחאי סז:( רב אחאי גאון

דאמר שמואל בר רב יצחק שלשה עשר זמן קהילה לכל  ,בין עיירות כולן מתענין בשלשה עשר באדר

ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ביום שלשה עשר לחדש 'היא שנאמר 

ית אסתר באופן זה, ביאר את עניין תענ )הביאו הרא"ש א, א( ר"ת". גם יום תענית ?מאי קהילה ',אדר

שנתקנה בעבור שבזמן מרדכי ואסתר התאספו לתענית, לפי שרצו להמיתם והיו זקוקים לרחמים. 

והיינו זכר לצום ביום המלחמה. והוסיף "ולא מצינו לו סמך בשום מקום אלא בכאן". טעם זה הוזכר 

ועוד זמן קהלה ף "הזכיר את העניין של המלחמה והוסי )תענית ב, כד( רא"שועוד. ה טורבדברי ה
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הביא  ". בסוף דבריוה ובקשו רחמים וגם הוא מעיקר הנסלכל היא שנקהלו ועמדו על נפשם למלחמ

"די"ג אינו דומה  ראב"דבשם ה )תענית ז. ד"ה אבל(. וכ"כ במפורש הר"ן שתענית זו היא גם זכר לנס

נהגו כל ישראל בזמנים וכתב " )תעניות ה, ה( רמב"םוהלשאר תעניות דזכרון הוא לנס שנעשה בו". 

 '".דברי הצומות וזעקתם'שהתענו בימי המן שנאמר אלו להתענות בשלשה עשר באדר זכר לתענית 

נהגו בני העולם להתענות ערב פורים לזכר דברי " )סימן קצד(י הלקט ולשיבטעם נוסף מובא ב

ת לסמוך התעני הצומות שעשו בימי מרדכי ואסתר ואף על פי שאותם הצומות היו בימי הפסח נהגו

". לדעתו התענית היא כנגד הצום שצמו ישראל קודם כניסתה של אסתר אל המלך, כפי לפורים

 ה 'וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים'.ששביק

ביאר שתקנת תענית אסתר אינו אלא שיהיו זריזים למקרא  )מהד' אלבעק ח"א עמ' קלז( אשכולה

 .מגילה לשמעה, ולא יתעסקו באכילה

ת וזהו סוד התעני" )מגיד מישרים ויקהל קמא ד"ה אור י"ג(למרן הב"י  מגידטעם נוסף מובא בדברי ה

לו ולהורות כשישראל שמחים ושותים בימים א ...שמתענין בי"ג באדר, והוא להכניע כחו מלהשטין

ות קודם לכן אינו ח"ו להשלים תאות היצה"ר אלא לעבודת קונינו שהרי הם מקדימים להתענ

 ".הכניע תאות היצה"רל

הביא בשם מקובלים קדמונים שגזירת המן אינה נדחתה מכל וכל אלא  )א, רג( הקהתי שבטבשו"ת 

 בדומה שנתקיים בפורענויות שבאו אח"כ ולכן תקנו לצום בכל שנה ושנה כדי לבטל גזירות המן.

ו ו ישראל שנתקבל אותלפי שזכ שהטעם )לר' יוסף דוד מסלוניקי. סימן תעה( דוד ביתלכך כתב בשו"ת 

ן תענית בימי מרדכי, א"כ הוא יום רצון, לכך אנו מתענים ומתפללים על הגלות שאנו בו. דכיו

 שנעשה נס באותו יום אפשר שיעשה לנו ג"כ נס.

 . זכר לנסב. כנגד הצום של יום המלחמה. אישנם כמה טעמים לתקנת תענית אסתר:  לסיכום

. דת שהתענתה אסתר וכל ישראל לפני כניסתה אל המלך. . זכר לתעניגשארע באותה המלחמה. 

מסוגל . יום הו להורות שהשמחה בפורים היא לשם שמים ואינה לתאוה.. הלזרז לשמיעת המגילה. 

  לתפילות.

לכאורה לפי הטעם הראשון שתענית אסתר היא כנגד הצום של יום המלחמה, לא מובן מדוע צום 

 ונקרא תענית אסתר כדי לזכור שהש"יהתייחס לכך וכתב " ()סק"ב מ"בזה נקרא 'תענית אסתר', ה

 "ד' בכל לבבו כמו שעשה בימים ההם רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל

 .(כלל קנה סעיף ג חיי אדם)ומקורו ב

 כבר בדברי הרא"ש שהבאנו לעיל עולה שתענית זו היא זכר לנס, והיינו אע"פ שהתקנה היתה על

 ריטב"אם את המלחמה, בזכרון המלחמה טמון הנס. דברים מפורשים יותר כתב ההצום שקד

 (מן כג. מגן אבות סי)תענית יח. ד"ה אף מאירישהתענית היא זכר לנס שנעשה בו. וה )תענית י. ד"ה אבל(

 כלבו". וכ"כ הויש מי שאומר שתענית זה תענית של שמחה הוא ואינו בכלל שאר התעניותהוסיף "

 .)סימן סב(
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 . 13מתענים בי"ג באדר; ואם חל פורים באחד בשבת, מקדימין להתענות ביום חמישי :שו"עכתב ה

, ולכן אם תשעה באב חל )מגילה ה.(בדרך כלל אנו אוחזים בכלל שאין מקדימים את הפורענות 

בשבת אין מקדימים את התענית אלא מאחרים אותה ליום ראשון. אך תענית אסתר שחלה בשבת 

ה ליום חמישי, מדוע? ניתן ליישב בפשטות שביום ראשון חל פורים ואין אפשרות מקדימים אות

 לצום בו, אך לפי דברי הראשונים שהזכרנו שתענית אסתר אינה כשאר הצומות, אלא יש לה אופי

שאין בעיה  ()פ"ק דמגילה מרדכיוכ"כ במפורש ה של זכירת הנס ושמחה, אין מניעה מלהקדימה.

 משום דלאו פורענותא הוא. להקדים את תענית אסתר

ביאר שבכל תענית ישנם  )מועדים סימן עו. לרב בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים( משנת יעב"ץבספר 

מו. איסורים נוספים החלים על האדם מעיצומו של יום, כגון שלא יקל ראש ולא ינהג עידונין בעצ

 )מחמת הסיבות שהבאנוהאכילה יום של שמחה, ויש איסור ספציפי על  אך בתענית אסתר היום הוא

ענית ת, אך אינו יום תענית שחלים בו איסורים שונים ובין היתר איסור אכילה. והוסיף שיום לעיל(

אסתר הוא בכלל ימי הפורים, שהרי עיקר הנס נעשה בו, אלא שפרסום הנס ביום י"ג נעשה ע"י 

 התענית, וביום י"ד ע"י קריאת המגילה. 

כתב שתענית אסתר  )הליכות שלמה יח הערה ט(גרש"ז אוירבך נוספים, ה בכיוון זה הלכו פוסקים

לה אינה משום צרה אלא מנהג זכר לתענית בימי מרדכי ואסתר, ולכן מותר לערוך חופה ומשתה בלי

י"א ח"ה . וכן ביב)ב, עח דעת יחוהגם בשו"ת . )לגר"י פישר ח"ז סימן כח( ישראל אבןוכ"פ בשו"ת כרגיל. 

חתן שחל יום תענית אסתר בתוך שבעת ימי המשתה שלו, דן אודות  (ובחזו"ע עמ' מב סימן מ אות ח

ובתשובתו הביא את דברי האם בכל זאת צריך להתענות תענית אסתר עם הצבור, או לא? 

 הראשונים שתענית אסתר היא יום שמחה, ולכן אין לו להתענות כלל בתענית אסתר, ואינו רשאי

והוסיף שם דה"ה לבעלי ברית שפטורים מתענית  הוא. ום טוב שללהחמיר ולהתענות, מפני שיו

 ברכישע"ת בשם , אות טז שער הציון)וכ"כ באסתר אף כשחל בזמנו, ואינם רשאים להחמיר על עצמם 

 כתב שאין להקל אלא רק כאשר התענית דחויה. ודעת קמח מןח"ד סימהרש"ם , מאידךקנה, ג.  אדם חיי, יוסף

מנחת . גם ה(שגם בתענית דחויה לא הקלו לבעלי ברית וחתן שלא להתענות ע"ז. ח"ג סי' אמת זרעשו"ת 

 של באהלהוכ"כ בשו"ת  נראה שהלך בכיוון זה במהות יום תענית אסתר. )פורים סימן כא( אשר

 מסתבר יותר לומר שתענית אסתר אינה זכר לאבל אלא לזעקה ולתפילה" )ח"ב סימן קב( תורה

 ".מסיבה בליל תענית אסתר שעיקרן ביום, ומותר לערוך

 תוקף חיוב התענית 

כפי שראינו לעיל לתענית אסתר אין מקור בגמ', ולכן מצאנו בדברי הראשונים מחלוקת מה תוקף 

די"ג אינו דומה לשאר תעניות " ראב"דהביא בשם ה )תענית ז. ד"ה אבל(הר"ן . אהחיוב של התענית. 

כתוב שאמר וכאשר קימו על נפשם דברי הצומות דזכרון הוא לנס שנעשה בו ועוד שיש לנו סמך ב

לומר שכשם שקבלו עליהם לעשות יום טוב כך קבלו עליהם דברי הצומות וזעקתם כלומר לעשות 

                                                        
מובא שלא מקדימים  )עיין אוצר הגאונים מגילה סימן א. שאילתות פרשת ויקהל סימן ד(גאונים בתשובות ה 13

י רב שבת משום שרגילים בתענית להרבות בתפילות ותחנונים, ולא יתכן לעשות כן בערב שבת לפאת התענית לע
, שדווקא אם חל בע"ש אין מקדימים את התענית )תעניות ה, ה( מ"משלא יוכלו לטרוח לכבוד השבת. והוסיף ה

 אבל אם חל בראשון וצריך להקדימו, מקדימים כבר לחמישי משום כבוד שבת. 
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". מפורש בדבריו שתענית אסתר הוי מדברי קבלה, מתקנת מרדכי ואסתר. תענית בכל שנה ושנה

 )הובא לעיל( ר"תמדברי הרא"ש בשם  ולםא .ב .)תעניות ה, ה(בדעת הרמב"ם  )אות ב(וכן הבין הב"ח 

 שיטה. געולה שתענית אסתר היא תקנת חכמים להתענות זכר למה שהתענו מרדכי ואסתר. 

שתענית אסתר אינה מדברי תורה ולא מדברי  רש"יבשם  )סימן רמה(נוספת שהביא מחזור ויטרי 

בשם  )סימן קצד( הלקט שיבולי וכ"כ במפורש .)וכן הבין הר"ן בדעת ר"ת( סופרים, אלא שנהגו כן העם

תענית זה אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים אלא מנהג בעלמא שהרי תענית אסתר "רש"י 

דברי הצומות 'ואם נפש אדם לומר  )מגילה טו., אסתר רבה פר' ח אות ה(ומרדכי היו בימי הפסח 

ת שעברו עליהם בימי המן אלא כך פירש על דבר הצומות והצעקו ,אין זה פירושו ,כתוב 'וזעקתם

תענית זו היא  :)מגילה ב. ד"ה מכאן( ריטב"א. ד". קיבלו עליהם ימי הפורים לזכר להם לדורות הנס

כעין תענית יחיד: "מ"מ לא מצינו תענית זה בכלל הצומות שהם גזרת חכמים אלא כעין תענית 

 .צריך קבלה מבע"י" וש תורת אמךיחיד הוא, ואף על פי שחייב אדם להתענות בו משום אל תט

. תקנת ב. דברי קבלה. א, מצאנו כמה שיטות בראשונים בתוקף חיוב תענית אסתר: לסיכום

 . כעין תענית יחיד.ד. נהגו העם להתענות. גחכמים. 

מעשה היה ואירע פורים באחד בשבת וקדמו הצבור להתענות בשם רש"י  (שם) שבלי הלקטכתוב ב

 ושאלה לרבינו אם היא יכולה ,תה צריכה לרכוב אצל השלטוןובאת אשה אחת שהי ,בחמישי כמנהג

 אסור לו לאדם לפרוש מן הצבור משום ואעפ"כ... להתענות למחר ולאכול היום מפני טורח הדרך

 .לא תתגודדו

למחלוקת הראשונים בתוקף חיוב תענית אסתר ישנה השלכה ישירה לשאלה האם ישנו הבדל 

ת. לגבי ד' תעניות שנתקנו על מאורעות החורבן אומרת בחיוב בין תענית אסתר לשאר התעניו

שרק כשאין שלום ויש גזרת מלכות חיוב התענית מתקנת נביאים, אך בזמן  )ראש השנה יח:(הגמ' 

בר שאין שלום ומאידך אין גזירת מלכות "רצו מתענים רצו אין מתענים". כפי שראינו הראב"ד סו

שלשיטתו תענית אסתר חמורה מכל הצומות  ב"חהשתענית אסתר הינה מדברי קבלה, ולכן כתב 

 ולכן גם נשים מעוברות חייבות להתענות. 

ו א: ותענית זה אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון: מעוברות או מניקות רמ"אהכתב 

בל לחולה שאין בו סכנה, ואפי' רק כואבי עינים, שאם מצטערים הרבה לא יתענו ויפרעו אח"כ, א

 . בשם מחזור ויטרי(מגילה ג.  אגודה)חדושי אים לא יפרשו מן הצבור שאר ברי

נחלקו האחרונים בדעת מרן השו"ע מה תוקף התענית, ונראה ששורש מחלוקתם נעוצה בשאלה 

)הובא בכה"ח  מטה יהודהכמי נקט מרן בתוקף התענית, האם הוא מנהג בעלמא או תקנת חכמים: ה

א חובה מתקנת חכמים ולכן כתב שמתענים בי"ג ולא כתב נוקט בדעת מרן שהתענית הי אות יז(

ענית כתב דדעת מרן שהת )לר' משה שתרוג. א, רמו( משה ישיבבשו"ת  אך .)אות יז( כה"חוכ"ד  'נהגו'.

 כתב שהכל חייבים להתענות, וכאן כתב לשון מתענים בלבד. )סימן תקמט(מנהג, שבשאר תעניות 

 .)ג, א(ת המועדים תורוב )ג, נ( יעקב שבותוכ"כ בשו"ת 

שגם למחמירים שלא להתרחץ  )הליכות שלמה יח, ו(גרש"ז אוירבך כיון שהקלו בתענית זו, דעת ה

בתענית ציבור כמו בתשעת הימים של חודש אב, אין צריך לנהוג כן בתענית אסתר, כיון שאין 
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)שלמי  ץקרלי גר"נהתענית משום אבלות אלא זכר לתענית שהיתה בימי מרדכי ואסתר, וכ"ד ה

 .תודה פורים עמ' שדמ(

ואדם חלש שיודע שמחמת חולשתו ישפיע עליו הצום למחרת לרעה ונמצא מצטער ביום הפורים, 

 גרי"ששפטור מלהתענות, וכ"ד ה )סימן רלט( ראש בשמיםבשם שו"ת  )ס"ב(כתב הדעת תורה 

 .)פסקי שמועות פורים עמ' מט( אלישיב

רמ"א כתב על כואבי עיניים שפטורים רק כש'מצטערים נחלקו האחרונים בדין מעוברת, שהרי ה

 השולחן ערוךשגם כשאינה מצטערת אינה מתענה. וכ"כ ה )סק"ב( ישועות יעקבהרבה', דעת ה

שבדורות שלנו שהנשים  )מ"ב 'ביצחק יקרא'( אוירבך גרש"זוכ"ד ה ועוד. )אות יח( כה"ח, )אות ד(

 )עמ' לז( חזון עובדיהבוכ"פ  ת שלא יתענו.חלושות, לכל הדעות יש להקל אפילו בסתם מעוברו

 ן., והוסיף שאפילו אם רוצות להחמיר על עצמן ולהתענות, יש למחות ביד)ג, ג( תורת המועדיםבו

 פסק שאפילו מעוברות ומניקות )בסידורו אות כו( יעב"ץוגם ה מחמיר בזה. )סק"ב( אליה רבהה אך

שתלוי  )אות י(וכתב בשער הציון  ם הרבה.וחשאיב"ס אינם אוכלים בתענית אסתר אא"כ מצטערי

 לפי מנהג העולם.

 ברית בתענית אסתר מוקדמת 

 כול עלואם חל פורים ביום א', שמתענין ביום ה' שלפניו, וחל בו ברית מילה, מותר לא: רמ"אכתב ה

"א כתב שהנוהג כרמ )מש"ז ב( פרי מגדיםה .)הגהות מנהגים(המילה, ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים 

 להקל כדעת הרמ"א.  )ג, נ( שבות יעקבוה מור וקציעהא הפסיד. וכ"כ הל

ותו נראה דאם יתענה תענית אסתר בע"ש כתב שאין לסמוך על זה למעשה, " )סק"ב( ט"זה אך

יצטרך להשלים עד צאת הכוכבים דכן דינו וא"כ היאך יעלה על הדעת שבזמנו הקבוע לו ע"פ 

מילה ובע"ש יתענה עד הלילה וכבר נכנס שבת ומה לי חכמים ליום ה' לא יתענה מפני סעודת 

שאסור לקבוע לכתחילה תענית  )אות ה( השולחן ערוךוכ"כ ה ?!".מתענה מקצת שבת או כולו

ת שגם לשיטתם בעלי הברי כתב דכפי הנראה המנהג כט"ז. אכן כתב, )קנה, ג( חיי אדםהגם בע"ש. 

אין כתב ש )ג, ח(תורת המועדים תענית למחר. ובאינם צריכים לפרוע היכולים לאכול ביום חמישי, ו

לקיים את סעודת המילה ביום התענית, גם כאשר הוקדמה התענית ליום חמישי, ואם טעו ועשו 

 .)מקראי קודש הררי פ"ג הע' לג( אליהו גר"מוכ"ד ה סעודה, ישלימו התענית למחרת ביום שישי.

אנו לעיל, רק כאשר יש חיוב על האדם העיר, שלדעת הישועות יעקב וסיעתו שהב )סק"ה( מ"בה

שלא לפרוש מהציבור וכעת הוא פטור מהצום, הרי הוא צריך לפרוע את התענית לאחר מכן. אך 

"ח מעוברת אינה חייבת כלל, ולכן אינה צריכה לפרוע את התענית לאחר מכן. אך העיר שמדברי הב

 לכאורה לא משמע כן. 

ואפילו יותר מעשרה, ואפילו בשחרית  ת יכולים לאכולשכל הקרואים לברי )סק"ז( מ"בעוד כתב ה

ביאר שבשונה משאר  )אות יג( שער הציוןמותרים לאכול, אך ודאי שכולם צריכים להתענות למחר. ב

תעניות שרק עשרה מותרים לאכול, במקרה הנ"ל התענית לא נקבעה בדווקא ליום חמישי, ולכן 

הוסיף שהטעם שאין  )מש"ז ב( פרי מגדיםחר. והיכולים לאכול בברית ביום חמישי ולהתענות למ
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קובעים בשישי הוא משום שמרבים בסליחות, וטעם זה שייך רק בציבור, אך ביחידים שיתענו ביום 

 שישי אין מניעה, שאומרים סליחות ביום חמישי ומתענים בשישי.

 סעיף ג':

 תענית ג' ימים 

 מובא: (יז, ג. כא, א) מסכת סופריםב

אין מתענין אותן רצופין אלא פרודין, שני וחמישי ושני, ורבותינו שבארץ  שלשת ימי הצום,"

ישראל נהגו להתענות אחר ימי הפורים, מפני ניקנור וחביריו, ועוד שמאחרין בפורענות ואין 

ת, ולאחר מנהג רבותינו שבמערב להתענות שלשת ימי צום מרדכי ואסתר פרודו.. מקדימין.

 "פורים, שני וחמישי ושני

ביאר שהכוונה לשני  )סק"ה( מגן אברהםה יש מתענים ג' ימים, זכר לתענית אסתר. :שו"עה כתב

כתב שבימינו לא שמענו מי שנוהג כך מפני  )אות ו( ערוך השולחןה רים.וחמישי ושני לאחר פו

 חלישות הדורות.

 משנכנס אדר מרבים בשמחה 

 )כט.(שנינו בתענית 

 -משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה  אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת"

 -כך משנכנס אדר מרבין בשמחה, אמר רב פפא: הלכך, בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי 

 "לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה

ולא כתב את הדין שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל לא הביא שם  )תעניות ה, ו( רמב"םה

הביא  )תקנא, א(בהלכות מגילה, את המשך דברי רב שגם משנכנס אדר מרבים בשמחה, וכן בשו"ע 

 ה.ענין זה רק לענין חודש אב, ולא הביא מה שאמרו משנכנס אדר מרבים בשמחה, וצריך ביאור בז

, (שד"ה ראש חוד לא:מגילה ) פות, ותירץ עפ"י תוס(או"ח סימן קס) חתם סופרוכבר עמד בשאלה זו ה

 דרב לטעמיה דדרש כמ"ד והשבתי חדשה, שכל חודש אב נוהג באבלות, וא"כ גם דורש לענין אדר,

דכתיב והחדש אשר נהפך מיגון לשמחה, שמתחילת החודש מרבים בשמחה, אבל לדידן דקי"ל 

 כמ"ד שרק שבוע שחל בו ת"ב נוהג אבילות, דדרשינן כמ"ד והשבתי שבתה ולא חודשה, א"כ באדר

 שבתה, אין להוסיף שמחה אפילו בשבוע שחל בו פורים, ע"ש.דלא כתיב 

שהזמן שמרבים בו שמחה הוא בכל חודש אדר ולא רק עד כתב  ס"ב( )בוטשאטש אשל אברהםה

שאין צורך  (36)הליכות שלמה פי"ח הע'  גרש"ז אוירבךפורים. ומה נקרא 'מרבים בשמחה'? ביאר ה

א להסיר מליבו בימים אלו כל דאגה ועצב. להרבות בפעולות של שמחה, אלא עיקר הדין הו

שכל דבר שמרבה אצלו שמחה יש בזה מצוה.  יששכר שערכתב בשם  )ס"א(ובנימוקי אורח חיים 

משא"כ  ,'משנכנס אב ממעטין בשמחה' ציינו זאת הרמב"ם והשו"ען מדוע רק לעני בכך מתרץו

התלוי בלב, ואין הרמב"ם ושו"ע דריבוי בשמחה הוא דבר  שהוזכר בגמ' ולא הזכירוהו, משנכנס אדר

אב שיש בו גדרים מביאים אלא דינים והלכות בדברים מעשיים מוגדרים, משא"כ מיעוט השמחה ב

 מסויימים.
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 חיוב קריאת המגילה -סימן תרפ"ז 
 סעיפיםב' ובו 

 סעיף א':

 תקנת קריאת המגילה 

 )יד.(שנינו במגילה 

נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות "

על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע 

 "מיתה לחיים לא כל שכן?מ -בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה 

סופרים.  כתב "קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי )א, א(בתחילת הלכות מגילה רמב"ם ה

)ד"ה שמרדכי נביא היה, עפ"ד רש"י אבן האזל וביאר ה והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים".

יד יש מי שאומר שאונן מותר בבשר ויין, דלא אתי עשה דיח" )תרצו, ז( שולחן ערוךכתב ה .נבואה(

 . ויש"דאבילות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים, דדברי קבלה נינהו שהם כדברי תורה

 לעיין אם התוקף של דברי קבלה הם גם על קריאת המגילה.

 )ה: ד"ה ה"ג(הרשב"א והנה מצאנו מחלוקת בראשונים מה התוקף ההלכתי של קריאת המגילה: 

 דהוהשמספק אין לקרות את המגילה, " )ב. ד"ה ונראין( רמב"ןכתבו בשם ה )שם ד"ה גופא(והריטב"א 

"ב )סוף פוהר"ן  )שם ד"ה הא( רשב"אוכ"כ ה". של רבנן ולקולאליה ספק בשל דבריהם ודברי קבלה כ

"ד דודאי דבר שחיובו ברוח הקודש ל" )ד. ד"ה שאף הן(טורי אבן וביאר ה .המאור בעלבשם  דתענית(

  ".בין של תורה לשל סופרים תאא לשל דבריהם אלא היא מילתא מציעלשל תורה לגמרי ול

 גם "י נביא לא הוי דברי קבלה, אלא היא כמצוה דרבנן.סובר דכיון דלא נאמר ע )שם( ר"ןה אבל

 כתבו "משום דמגילה ליכא חיובא אפילו בגדולים אלא מדרבנן". )יט: ד"ה ור' יהודה( תוספותה

הלומד מכך שמקור החיוב של קריאת המגילה נלמד  )מגילה כ.(תוספות רי"ד דעה נוספת של ה

 ה מדאורייתא.בק"ו מדין תורה, שחיוב קריאת המגילה היא מצו

. ב. דברי קבלה. אמצאנו כמה דעות הראשונים מה התוקף ההלכתי של קריאת המגילה:  לסיכום

 מצוה מדאורייתא.. גמדרבנן. 

שחיוב קריאת המגילה הוי מדברי קבלה. וכ"כ  )סק"ב(ט"ז מחלוקת זו: דעת הנחלקו האחרונים ב

 םתורת המועדיבוכ"פ  .)סי' תרצב סק"ב( מ"בוכ"נ מדברי ה ועוד. )קמא או"ח ס"ס מא( ביהודה נודעה

בלה, כתב שזוהי טעות גדולה לומר שחיוב המגילה מדברי ק )סימן ט( יאיר חוותבשו"ת  אולם. )ה, א(

והם מדרגות שונות ומרוחקות זו  ואע"פ שאסתר ברוח הקודש נאמרה, מ"מ לא נאמרה בנבואה.

 מזו.

רא את המגילה, אפשר דלא אמרינן בזה ספק ספק אם ק )סימן תרצב מש"ז סק"ג( פרי מגדיםכתב ה

 .)שם אות לט( כה"חו )שם ס"ק טז( מ"בדרבנן לקולא, משום דהוא דברי קבלה. וכ"כ ה
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 חיוב קריאת המגילה בלילה וביום 

  )ד.(שנינו במגילה 

אמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלהי "

ענה ולילה ולא דמיה לי. סבור מינה: למקרייה בליליא, ולמיתנא מתניתין אקרא יומם ולא ת

ירמיה: לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי חייא בר אבא: כגון דאמרי  אמר להו רבי -דידה ביממא. 

אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה: חייב אדם לקרות את  ...אינשי: אעבור פרשתא דא ואתנייה

 "כבוד ולא ידם ה' אלהי לעולם אודךשנאמר למען יזמרך  המגילה בלילה ולשנותה ביום,

ה אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילבגמרא מובאים שני מקורות ללימוד קריאת המגילה בלילה: א. 

בדברי  מקורות אלו מבוארים יפה .כבוד ולא ידם ה' אלהי לעולם אודךלמען יזמרך . ב. ולא דמיה לי

את ו ."זכר לנס, שהיו זועקין בימי צרתן יום ולילה" ולשנותה()ד"ה . את הפסוק הראשון ביאר רש"י

נס, והכל מקלסין וקריאת מגילה שבח הוא, שמפרסמין את ה" )ד"ה יזמרך(הפסוק השני ביאר 

". בדבריו מודגשים שני הפנים של המגילה, שמצד אחד היא זעקה ומצד שני להקדוש ברוך הוא

 לקמן מובאים הסברים שונים לדרשות אלו.הודיה לקב"ה על הניסים. בדברי הראשונים 

מי שאינו יכול לקרוא את המגילה גם )נ"מ ל לילה או ביוםב -יש לברר, האם עיקר חיוב קריאת המגילה 

. והנה מלשון הגמרא "חייב אדם לקרות את המגילה בלילה (ביום וגם בלילה, איזו קריאה יעדיף

ה הוא בלילה, אלא שיש "לשנותה", דהיינו ולשנותה ביום", משמע לכאורה שעיקר קריאת המגיל

 ".אבל מקרא מגילה עיקר בלילה" )סימן שסג( רוקחוכ"כ ה .לקרוא אותה פעם שניה, גם ביום

דעיקר פרסומי ניסא "מפורש שעיקר חיוב קריאת המגילה הוא ביום,  ד"ה חייב() תוספותב אולם

 ביום מיה לי, כלומר אף על גב שקוראהוי בקריאה דיממא. וקרא נמי משמע כן, דכתיב ולילה ולא דו

רך זמן "היה אומר ר"ת, אעפ"י שמברך זמן בלילה, חוזר ומב (א, ו)רא"ש הוכ"כ  .חייב לקרות בלילה"

אף על  -אף ביום, דעיקר קריאתה הוי ביום יותר מבלילה, דהכי משמע לישנא דקרא 'אקרא יומם' 

עיקר הקריאה, וגם עיקר פרסומי ניסא הוא יום תהא ב -פי ש'לילה לא דומיה לי' וקראתי בלילה 

 בדבריהם מוזכר שעיקר החיובאמנם . חה ומתנות לאביונים ומשלוח מנות"ביום, בזמן משתה ושמ

 בין גדר חיוב האם יש הבדל -עדיין לא נתבאר מהו גדר חיוב קריאת המגילה בלילה וביום ביום, אך 

 קריאת המגילה ביום, לגדר חיוב הקריאה בלילה. 

ביאר שאע"פ שאיתקש זכירה לעשייה, ש )ד. ד"ה חייב( רשב"אהאה שיש שיטה נוספת של נר

 ומשמע שגם מקראועשייה אינה אלא ביום, ריבה הכתוב זכירה מדכתיב 'ולילה ולא דומיה לי'. 

 . (ד"ה איתקש )ב: ריטב"אוכ"כ המגילה בלילה הוי מדברי קבלה. 

אה ביום היא העיקרית ורק היא מדברי קבלה סובר שהקרי )קמא סימן מב( נודע ביהודהה אך

נלע"ד דקריאת הלילה לא מ"ע דדברי  ..ומגילה הוא מצות עשה דדברי קבלה ועדיף מדרבנן."

קרות ומה שאמרו חייב ל ..הקבלה רק קריאת היום, דבמגילה ימים נזכרים ונעשים כתיב ולא לילות.

חיוב לדעתו הקריאה בלילה אינה מעיקר ה ".בלילה, היינו מצוה דרבנן, אבל לא נרמז במגילת אסתר

 .)שם( אמת שפתוה (ד"ה כגון)שם  טורי אבןאלא מדרבנן בלבד. וכ"ד ה
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 בפירושו נצי"בהמפרשים מצאנו עוד כמה חילוקים בין קריאת המגילה בלילה לקריאתה ביום: ב

ור יעה של הביאפי' ולשנותה, דצריך להיות הקריאה בידביאר: " )מגילה ד. ד"ה ולמיתנא( מרומי שדה

, להבין ולהשכיל בה, והוי זה כמו שלומד פרשה, דבפעם הראשון עובר עליה בלי ניתוח המאמרים

ובשעה שעובר שנית הוא שם לב להשכיל יותר עליה. כך בחיוב קריאת המגילה ביום יש לדקדק 

ב סימן כ)ח"א  מרחשת". הב בלשון מצוה, שאינו לעיכובא כ"כבמחשבתה יותר מבלילה. ומשו"ה כתי

ירת דביום מצוותה ג"כ משום זכביאר את השוני בין קריאת המגילה בלילה לקריאתה ביום, " (דאות 

מחיית עמלק, אבל בלילה אין מצות קריאתה אלא משום פרסום הנס אבל לא משום מצוות זכירה, 

. "ולפ"ז בלילה חיוב קריאת האנשים והנשים שוה, דבשניהם אין מצותה אלא משום פרסום הנס

ך ביאר שנשים פטורות מקריאת המגילה בלילה, א , קריאת המגילה סימן ג(פומרנציק) עמק ברכהוב

 ביום חייבות משום שקריאתה במקום הלל, ונשים חייבות בהודאה על הנס בהלל.

 חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. :שו"עכתב ה

שאין תשלומין אם לא קרא את המגילה בלילה,  ()שו"ת קול גדול סימן מח מהר"ם בן חביבכתב 

ס ודומה הדבר למי שלא הדליק נרות חנוכה בלילה שאין לו תשלומין ביום, מפני שאין פרסום הנ

שמי ג"כ פסק  )אות א( ברכי יוסףהניכר, וה"ה הכא אין תשלומים למה שלא פרסם הנס בלילה. 

וא"צ לקרותה שני פעמים ביום. וכ"פ ששכח לקרות המגילה בלילה או נאנס, אין לה תשלומין 

עמו פסק ג"כ שאין תשלומים, אך ט )ה, ד(תורת המועדים וב .)עמוד מח( עובדיה חזון, )אות ג( כה"ח

ין מכיון שתיקנו שתי קריאות נפרדות, אחת ללילה ואחת ליום, והן שתי מצוות בזמנים שונים, א

 שייך בזה דין תשלומין.

  או של הלילה?של היום  -איזו קריאה עדיפה 

 לכאורה שאלה זו תלויה במחלוקת הראשונים שהבאנו לעיל איזו קריאה עיקרית, של היום או של

הלילה, ומדברי רוב הראשונים עולה שקריאת היום עיקרית ולכן יש להעדיפה. אולם כלל נקוט 

 מגילההקריאת  , וא"כ כיצד יכול לבטל בידיו את מצוות)פסחים סד:(בידינו 'אין מעבירין על המצוות' 

 ?!םבלילה כדי לזכות בקריאתה ביו

נשאל אודות אדם החבוש בבית האסורים, ובאפשרותו לצאת יום אחד מן  )ד, יג(רדב"ז בשו"ת ה

הכלא, איזה יום יעדיף? האם בראש השנה לשמוע שופר או ביום הכיפורים וכד'? ודעת הרדב"ז 

 לקיימה בכלא, "ואין משגיחין אם המצוהשיצא בפעם הראשונה שתזדמן לידיו מצוה שאינו יכול 

 ".שפגעה בו תחילה היא קלה או חמורה, שאי אתה יודע מתן שכרן של מצות, וזה פשוט מאוד אצלי

 ., דאע"ג שקריאת היום היא העיקר, אין מעבירין על המצוות)אות ג(ערוך השולחן וכ"פ ה

ת' שייך רק כאשר שתי על המצוו העלה סברא שדין 'אין מעבירין )סימן קו( צבי חכםבשו"ת  אולם

, אך אם ישנה עדיפות מסויימת למצוה אחת, ודאי שיש להעדיפה על המצוה המצוות שוות

שאין לחשב חשבונות, אלא לעשות  )מו"ק ט. ד"ה וכתיב(ה'פחותה' ממנה. אך לאחר מכן למד מרש"י 

מפני החמורה, הא  את המצוה הראשונה שתבוא לידו. אך סייג "במצות שונות אין מעבירין קלה

מיהת במצוה אחת שאפשר לעשותה היום שלא מן המובחר, ולמחר מן המובחר, טוב להמתין 

למחר ואין בזה משום מעבירין על המצוות". סברתו נראית ברורה, שבכה"ג אין הוא מבטל את 
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 קר.המצוה, אלא מעדיף לעשותה בזמן אחר בצורה מובחרת יותר. ולניד"ד ימתין ויקרא המגילה בבו

העלה  )ה, ס( תורה של באהלהגם בשו"ת  .)א, סח( אדם חייכחילוקו של החכם צבי נקט גם ה

שחייל שיש בידו אפשרות לצאת לקריאת מגילה בלילה או ביום, יעדיף את הקריאה ביום, ואין 

 חוששים שמא יחזרו בהם. 

 זמן קריאת המגילה בלילה וביום 

 כ:(-כ.)שנינו במגילה 

זה  ...כל היום כשר לקריאת המגילה :משנהעד שתנץ החמה.  ...את המגילהאין קורין : משנה"

 "ר כל הלילהשכ -שר כל היום. דבר שמצותו בלילה כ -הכלל: דבר שמצותו ביום 

שר ומצוה לקרותה בלילה וביום, וכל הלילה כשר לקריאת הלילה, וכל היום כ" )א, ג( רמב"םכתב ה

  ".לקריאת היום

אם זמנה כל הלילה; ושל יום, זמנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום; ו ושל לילה,: שו"עכתב ה

 קראה משעלה עמוד השחר, יצא.

 הרמב"ם והשו"ע פסקו שכל הלילה כשר לקריאת המגילה, בשונה מקריאת שמע שזמנה עד חצות

ם . ומצאנו במפרשים כמה הסבריתרפח, יט סובר שזמן קריאת המגילה הוא עד חצות( אליה רבה)אכן ה

לא הביא שיש המתרצים, דכיון דהוי משנה לשנה  מעשה רוקחהמדוע לא גזרו שמא ישכח לקרוא: 

. אך דחה דבריהם, שגם משא"כ בק"ש שהוא תדיר איכא למיחש באיזו פעם ,גזרינן שמא יפשע

אי  ...דשאני מגילה דאיידי דחביבה להו לא אתי למפשעלגבי קרבן פסח גזרו עד חצות, לכן פירש "

 הביא בשם )סק"א(גם המגן אברהם ". ל דבמידי דהוי דאורייתא גזרו אבל במידי דרבנן לאנמי י"

קר עצמו ביאר שעי מגן אברהםדאיידי דחביבה ליה לא גזרו בה. ה )סמ"ג מגילה כד, ד אות ט( רא"םה

 שיש )אות ד( השולחן הערוךדקדקו בזמן הקריאה בלילה. ומ"מ כתב מצות הקריאה ביום, ולכן לא 

  רז בקריאתה מדין 'זריזין מקדימין'.להזד

שאין לקרוא את המגילה לאחר עמוד השחר, ואינו דומה לקריאת  )בהקדמה( אברהם מגןעת הד

שמע שאפשר לקרותה עד הנץ בדיעבד. שבק"ש יש סיבה ספציפית שתלוי בזמן שכיבה, ויש 

ב שעלה עמוד השחר חשיאבל הכא תלוי בזמן ה'לילה', וכיון  )ברכות ט.(אנשים השוכבים בזמן זה 

נס. אפילו בשעת הדחק או או )סק"ג( מ"בוכ"פ ה .)עמוד מח( עובדיה חזוןו )אות ז( כה"ח דוכ" יום.

 סובר דאפשר שבשעת הדחק זמן קריאת המגילה עד הנץ, כדין ק"ש.  )תרפח, ססק"ו( ט"ז, המאידך

 מ"בד השקיעה, וכ"פ הסובר שזמן קריאתה ע )סימן רלז( רוקח? העד מתי קורא את המגילה ביום

 .)שם(ואם נמשך עד בין השמשות, יקראנה בלא ברכה  .)אות ט( כה"חו )סק"ה(

שאם החלו את קריאת המגילה לפני השקיעה  )ח"י בתוספת לסימן נב( אומר יביעכתב בשו"ת 

האריך בזה, והעלה שרק אם יסיים  )ה, ב( תורת המועדיםובוגומרה לאחר השקיעה, יברך הברכות. 

ריאת המגילה קודם צאת הכוכבים יכול לברך, אך אם יודע שלא יסיים את כל הקריאה קודם את ק

צאה"כ אינו יכול לברך כלל, שהרי אפילו אם חיסר תיבה אחת לא יצא י"ח, וכיצד יברך על קריאה 

)אע"פ שברי להם יברכו את הברכות בתחילה ש )מקראי קודש הררי פ"ד הע' יג(גר"מ אליהו ודעת הזו?! 
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יסיימו את הקריאה לאחר השקיעה, אך אם ברי להם שיסיימו את הקריאה לאחר צאה"כ לא יברכו גם ברכות ש

 , אך את הברכות שלאחר המגילה לא יברכו.ראשונות(

 סעיף ב':

 דחיית מצוות מפני קריאת המגילה 

 )ג.(שנינו במגילה 

ונה ולויה שמבטלין משפחה ומשפחה למאי אתא? אמר רבי יוסי בר חנינא: להביא משפחות כה"

עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה. דאמר רב יהודה אמר רב: כהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן 

מכאן סמכו של בית רבי  ...ן עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילהכולן מבטלי -וישראל במעמדן 

 ובאין לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר מעבודה. ומה עבודה שהיא 14שמבטלין תלמוד תורה

 "דיחיד -דרבים, והא  -לא קשיא: הא  ...לא כל שכן? -מבטלינן, תלמוד תורה  -חמורה 

ה ומקרא מגילה תלמוד תור ...קרא מגילה עדיףמ -אמר רבא: פשיטא לי: עבודה ומקרא מגילה "

ת מצוה מ -עבודה ומת מצוה  ...ת מצוה עדיףמ -וד תורה ומת מצוה תלמ ...מקרא מגילה עדיף -

רבא: מקרא מגילה ומת מצוה הי מינייהו עדיף? מקרא מגילה עדיף משום פרסומי  בעי ...עדיף

בריות? בתר דבעיא הדר פשטה: מת מצוה עדיף. משום כבוד ה -ניסא, או דלמא מת מצוה עדיף 

 "הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה דאמר מר: גדול כבוד

קרא מגילה, ואע"פ שיש שהות שמבטלין עבודתן ובאים לשמוע מביאר  )ב: ד"ה ישראל( ר"ןה

להמשיך את העבודה ולשמוע לאחר מכן מגילה, מפסיקים העבודה כדי לשמוע מגילה בציבור. אך 

 ודאי איןהוסיף שודאי כל האמור הוא דוקא אם לאחר מכן יש זמן להשלים העבודה, הא לאו הכי 

 מ"ג הל' מגילה כג ע"ד()בביאורו לס רא"םוכתב ה .מבטלין העבודה מדאורייתא משום מגילה דרבנן

ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה שאין לו שכתב " (א. א) רמב"םשכ"נ מה

לא ל ". והיינו, שמת מצוה קודם לקריאת המגילה, אבפוגע בו קוברו תחלה ואחר כך קוראקוברין שה

ל ממש קאמר אלא לא ביטו , וה"ה לעניין ביטול העבודה,שתתבטל מקרא מגילה מפני מת מצוה

 ועוד. )ב: ד"ה ישראל( ר"ן, ה)ג. ד"ה מבטלין( תוספותה. וכ"ד קדימה

מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר לשאר מצות של תורה שכולם  :שו"עכתב ה

נדחים מפני מקרא מגילה, שאין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה שאין לו 

: וכל זה לא מיירי אלא כתב רמ"אוהשהפוגע בו קוברו תחלה ואח"כ קורא. , )כדי צרכו(קוברים 

בדאיכא שהות לעשות שתיהן, אבל אם אי אפשר לעשות שתיהן אין שום מצוה דאורייתא נדחית 

ר . והא דמת מצוה קודם, היינו דוקא בדאפש)ר"ן וב"י בשם תוספות ומהר"א מזרחי(מפני מקרא מגילה 

 .זרחי()מהר"א מלו לקראה אח"כ 

                                                        
ואף על גב דוודאי גם מגילה הוי ביאר " )אות ה( השולחן ערוךת המגילה חשובה ל'ביטול תורה'? המדוע שמיע 14

 בית". בשו"ת לימוד תורה מ"מ ההילוך ועד הזמן שיתאספו כל העם ויתחילו לקרות המגילה הוי ביטול תורה
 מתחכבאיכות. ובהגהות  ביאר, כגון שעוסק בלימוד משנה וגמרא, ויש בכך ביטול תורה )או"ח סימן סח( אפרים
 כתב שכשקורא את המגילה לשם מצותה, אינו מקיים אז מצות ת"ת שהיא מצוה אחרת.  )ס"ב( שלמה
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כל  )אצל יהושע(התם ד -הא דרבים כתב " )ד"ה הא( רש"ימה הגדר של 'תלמוד תורה דרבים'? 

ל יחיד כלומר שאין ת"ת שדעבודה חמירא מתלמוד תורה ד" )ב: ד"ה מכאן( ר"ן". וכ"כ הישראל הוו

דת של יחיד ר"ל כל ישיבה שהיא מתייחמצדד כשיטה זו " )ג. ד"ה קריאת( מאירי". גם הכל ישראל

 ולא ,אין נדחית מפני מקרא מגלה - הא של רבים ר"ל שהם כנופיא של ישראל גדולה ,לרב אחד

י וי"א שאף תלמוד תורה של רבים נדחה מפנ .ואעפ"כ נדחית מפני מת מצוה ,מפני הקרבת תמידין

חת ואין שיטת הסוגיא מוכ ,והם קורין ישיבתו של ר' תלמוד תורה דרבים מצד שהיה נשיא ,המגלה

ה של היינו תלמוד תורכתב " ב"חגם ה". אא"כ היא ישיבה כללית לכל העם כענין האמור ביהושע ,כן

 , ומדברי)סק"ז( מ"בוה )סק"ג(מגן אברהם ". וכ"פ היחיד כלומר שאינו תלמוד תורה של כל ישראל

 )מג"א סי' תרצ ס"ק כג(כולם עולה "שאפילו היתה תלמוד תורה של חבורה גדולה של מאה אנשים 

ן )לשולומדים באיזה בית, אפ"ה צריך לבטל ולילך לקרותה בציבור, משום ברוב עם הדרת מלך" ש

 .)עמוד מט( עובדיה חזוןוכ"כ ב .המ"ב(

ומכל מקום נראה לי מי שמתפלל כל השנה בקביעות במנין המיוחד לו " )קנה, ז( חיי אדםכתב ה

ון שער הציוביאר ב .)אות יב( כה"חו )סק"ז( מ"בוכ"כ ה ".להתפלל שם, אין צריך לילך לבית הכנסת

כוונתו, שאם מתפלל בבית מדרש שמיעוט אנשים מתפללים שם, אינו מחוייב לילך לבית  )אות י(

הכנסת הגדולה, דאטו כל בתי כנסיות קטנות שיש בעיר מחוייבים כולם לילך לבית הכנסת 

 בקביעות, מסתברא דצריךאבל אם בעל הבית יש לו מנין בביתו, אף שהמנין שלו הוא הגדולה?! 

 .ית הכנסת שבעיר משום פרסומי ניסאלילך לב

למד מדברי השו"ע שאע"פ שיש לו קוברים,  )סק"ד( מגן אברהםה ?'כדי צורכו' של מת מה הגדר

אם אין מספיק אנשים לפי כבודו חשיב ל'מת מצוה'. אך התקשה, שמדברי הגמ' עולה שדוקא מת 

שוט פוא"כ  .)וכ"כ תוס' שבועות ל:( קבורת קרובים לא דחי עבודהל שאין לו קוברין עדיף מעבודה, אב

 שילטי גיבוריםאך כתב שה שמגילה עדיפה על קבורת קרובים, שמגילה עדיפה אפילו מעבודה!

, וכן ב"חסובר שדווקא המוטל בשדה בבזיון חשיב למת מצוה, אבל בעיר מגילה קודמת. וכ"כ ה

חילו להוציא אין מפסיקין באמצע, אפילו אם תדחה הוסיף, שאם הת גר"אוה הסכים המג"א.

 ועוד. )אות יג( כה"ח ,)סק"ח( מ"בהקריאה לגמרי. וכ"כ ה

 שהות איכא אי, המגילה וקריאת מילה מצות לפניו שיש מי" פרי חדש: כתב המילה ומגילה

 דהויא בזמנה מילה לשתיהן שהות ליכא ואי, ניסא פרסומי משום קודם מגילה מקרא, לשתיהן

תרומת ה אך .)עמוד קט( עובדיה חזוןוכ"כ ב ".מדרבנן דהויא מגילה למקרא קודמת אורייתאד

מצדד שכשיש שהות יקדים המילה, וכשאין שהות יקרא  )סימן רסו. הביאו המג"א סק"ה(הדשן 

חיי השנראה הטעם דיכול למול בתשיעי, משא"כ מגילה שעובר זמנה.  מגן אברהםהמגילה. וכתב ה

 )תרצג, ד(, וכדעת הרמ"א )סק"ט( מ"ב". וכ"כ ההמגילה קודם למול ונוהגין"כתב  )קנה, ו( אדם

 ".המגילה קריאת קודם התינוק מלין בפורים מילה כשיש"

שרק אם יכול לקבור בלילה, יקרא  )סק"ו( אברהם מגן: דעת האין אפשרות לקיים את שתי המצוות

ודאי יקבור ו בלילה, כגון שיש לסטים, מגילה קודם שיעבור זמנה. אך אם לא תהיה אפשרות לקובר
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הביא  )סק"ג( ט"זה אך .)אות טז( כה"ח, )סק"י( מ"בוכ"כ ה. 15כדי שלא תתבטל המצוה לגמרי המת

שתמיד מקרא מגילה עדיף גם אם ידחה מצוה מדאורייתא, משום  )אות ג( ב"חו רש"לבשם 

 פרסומי ניסא. וטעם הדבר שדברי קבלה כדברי תורה.

מת מצוה עדיף ממקרא מגילה גם אם ידחה לגמרי, משום מה, שפשט הגמ' היא שת )סק"ב( ט"זה

 הז לך ותדעולא אכפת לנו מפרסום הנס אלא יקרא המגילה אח"כ ביחידות. " 'גדול כבוד הבריות'.

 ?!המגילה לקרות לעיר וילך המת את ישליך וכי עמו מגילה ואין בשדה מצוה מת המוצא דאטו

  !"כן לומר בטל דבר ודאי ?כן שיעשה נאמר וכי הכלבים יאכלוהו כך דמתוך ואפשר

מי שנתאחר לבוא לבית הכנסת בפורים ומצא שהציבור  נהר שלוםבשם ה (אות יח)כתב כה"ח 

' התחילו לברך על המגילה ואם יקרא עמהם ביני וביני יעבור רביע היום, נראה דק"ש דהוי דאו

יקרא ם שיתחילו הציבור לקרוא מגילה, ינהג כך וקודם. מיהו אם יש לו שהות לקרוא ק"ש בלבד קוד

משמע שיקרא ק"ש ויתפלל עמידה ורק לאחר  הכוונות שערהעיר שמדברי  אךק"ש בלא ברכותיה. 

 מכן יקרא המגילה, גם אם יקראנה ביחיד.

ה שאם עומד בסוף היום ולפניו תפילת מנחה ומקרא מגילה, נראה דקריאת מגיל )אות יט(עוד כתב 

להקדימה אם יש שהות לשתיהם, ובין לדחותה לגמרי אי ליכא שהות לשתיהם, וכ"ש  קודמת בין

 שתפילת מנחה אפשר בתשלומין.

 

                                                        
 שנדחית לומר שייך לא ת"דת" )אות ח( ערוך השולחןואע"פ שגם לימוד התורה שמבטל נדחה לגמרי, ביאר ה 15

 ".תמצו לעשות יוכל לא לעולם הרי כ"דאל אז ת"ת זמן אין מצוה לעשות וכשצריך ובלילה ביום ת"ת דהרי לגמרי
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 נון בן יהושע מימות חומה המוקפים כרכים דין -סימן תרפ"ח 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 תקנת פורים לכרכים ומוקפים 

 )ב.(שנינו במגילה 

ועיירות גדולות קורין נון קורין בחמשה עשר, כפרים  כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן"

 "בארבעה עשר

 :יט(-)ט, יחהמקור לדין זה מובא במגילת אסתר 

ִ֥ה ע  " ע  רֹּ֙ בָֹ֔ו ּוְבַאְרב  ש  ֵּ֤ה ע  ְשֹלש  ְקֲהלּוֹּ֙ בִּ ֶ֗ן נִּ ר־ְבשּוש  ֵ֣ים ֲאש  ֶ֖ר בָ֑ ְוַהְיהּודִּ ֵּ֤ה ע  ֹו ְונֶ֗וֹ ש  ש  ֹשֵ֣הַח ַבֲחמִּ רֹּ֙ בָֹ֔ו ְוע   ש 

ים֘ ֶ֗ים ַהֹיְשבִּ זִּ ֵ֣ים הפרוזים ַהְפר  ָּׂ֞ן ַהְיהּודִּ ה: ַעל־כ  ְמח ִֽ ִ֥ה ְושִּ ְשת  ֵ֣י ַהפְ  ְבע  ֹאתָֹ֔ו יֶֹ֖ום מִּ ְ֠ר  ֶ֗ים א  זֹות֒ ֹעשִּ ת יֵֹ֣ום ר 

נֶ֖וֹ  ְשלִֹ֥וַח מ  ֶ֖ה ְויֵֹ֣ום טָֹ֑וב ּומִּ ְשת  ִ֥ה ּומִּ ְמח  ָ֔ר שִּ ש ֲאד  רֹּ֙ ְלֹחֵ֣ד  ש  ֵּ֤ה ע  ע  ִ֥ישַאְרב  הת אִּ ע ִֽ  "ּו ְלר 

ה הטעם לחלוקה של ימי השמחה בין הכרכים למוקפים? בתחילת הפרק מופיע שבי"ג אדר מ

אך היהודים בשושן נלחמו היהודים בכל מדינות המלך. ובי"ד באדר נחו ועשו משתה ושמחה, 

ד, ו בי", ולכן נחו רק בט"ו. משום כך נקבע לדורות שערים שאינן מוקפות חומה יחגגנלחמו יום נוסף

 ות חומה יחגגו בט"ו.וערים המוקפ

 לא -התייחסו לשאלה מהותית בתקנה זו, כיצד אין כאן איסור של 'לא תתגודדו'  רא"שהתוספות 

רות ות מודים לכפרים שכן דינם לקוי"ל דכיון שהעייר? ותירץ: ")יבמות יג:(תעשו אגודות אגודות 

 ריטב"א". וכ"כ האלוולא שייך ולא תתגודדו אלא במילי דאלו חולקים על  ,ליום של י"ד קודם

, והוסיף שדומה הדבר ללולב שניטל במקדש שישה ובמדינה יום אחד, )יבמות יד. ד"ה והקשו(

 ותקיעת שופר שהיתה במקדש בחצוצרות ובמדינה בלא חצוצרות.

אע"ג שאין כאן איסור לא תמה,  )ד"ה אני( רמב"ןכיוון שונה. הגם לרמב"ן הפריעה שאלה זו, אך מ

מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם לעשות חשוב כשני בתי דינים בשתי עיירות, "תתגודדו, משום ש

הרמב"ן מעלה שאלה עקרונית, מדוע לחלק את ישראל לשתי כתות, "? ישראל אגודות במצוה הזו

והיכן מצינו תקדים שישנה מצוה חלוקה כך. והביא שיש המשיבים שיום המנוחה של שושן היה 

והוסיפו ליום זה גם את שאר המקומות הנכבדין דהיינו כרכין המוקפין. בט"ו ולכן קבעוהו לדורות, 

אך הרמב"ן דוחה חילוק זה, לפי שעיקר הנס בשושן היה ג"כ בי"ג, והיה ראוי שיהיה להם יו"ט עם 

שבזמן הנס י"ד וט"ו הואיל ונעשה בהם נס! לכן ביאר:  - כל ישראל בי"ד, או שבשושן יחגגו יומיים

ועלו לארץ באישור כורש, וכשציוה אחשורוש להשמיד להרוג ולאבד, הערים כבר נפקדו ישראל 

שאין להם חומה היו בסכנה יותר מהמוקפים, ולכן בזמן הנס כולם חגגו בי"ד, ובשושן חגגו גם 

ובשנים לאחר מכן נהגו הפרזים לחגוג בי"ד, אבל המוקפים לא חגגו כי הנס אצלם היה פחות בט"ו. 

וק "על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה מוחשי. וכן מפורש בפס

עיניהם ולאחר זמן שהאיר הקב"ה " ולא הוזכרו כאן מוקפין כלל.עשר לחודש אדר שמחה ומשתה" 
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ומצאו סמך מן התורה, עמד מרדכי ובית דינו וראו דבריהם של פרזים שראוי הנס הזה לעשות לו 

כל ישראל שכולן היו בספק, וראוי להקדים פרזים למוקפים מפני שהיה זכר לדורות וקבעו אותו על 

ושהם התחילו במצוה תחלה לעשות להם לבדם יום טוב, לפיכך קבעו יום טוב של פרזים  ,נסם גדול

)א. בדפי הרי"ף, ד"ה  ר"ןה אמנם". ביומן ושיהא מיוחד להם, ושל מוקפים קבעו ביום נוח של שושן

דברי המן 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד', ולדעתו אל לא היה בא"י בזמן זה, כעם ישרסובר שרוב  ויש(

גם לתושבי הערים היתה סכנה גדולה מצד הגויים שגרו עמם, לכן אחז בדברי הרמב"ן שבזמן 

התקשה בדברי הר"ן, וביאר שאם לא היו מבדילים  ב"יה המגילה חגגו בני הערים המוקפות בנפרד.

מימות יהושע משאר הערים, לא היה לארץ ישראל זכר בנס, וחכמים את הערים המוקפות חומה 

 רצו לעשות זכר לא"י בנס זה, משום שארץ ישראל היתה בחורבנה.

ונראה לי הטעם שהכרכים לרוב חשיבותם ראוי להם " )ד"ה והמשנה( מאיריהסבר אחר מובא ב

אבל  ,יום עיקר הנס ואם היתה קריאתם בי"ד כבר כלתה השמחה אחר שעבר ,לשמוח בשני הימים

אבל  ,כשקורין בט"ו אי אפשר שלא לשמוח קצת ביום י"ד שהוא תחלת הנס ועיקרו כמו שיתבאר

  ".כפרים ועיירות לא הטריחום אלא ליום אחד והוא יום תחלת הנס ועיקרו

נראה ". ווכן נהגו )מנהגים(וחייב במשתה ושמחה קצת בשני ימים, י"ד וט"ו, כתב " )תרצה, ב(רמ"א ה

ע"ע  שמקור דבריו מדברי הראשונים כאן, שימי השמחה נתקנו על ההצלה שהייתה בשני הימים.

 מה שהרחבנו לקמן בזה.

 ערים המוקפות חומה 

 נחלקו התנאים כיצד קובעים איזו היא עיר מוקפת חומה: ב:(-)ב.בגמ' במגילה 

מתניתין דלא כי : גמרא. ות יהושע בן נון קורין בחמשה עשרכרכין המוקפין חומה מימ: משנה"

האי תנא, דתניא, רבי יהושע בן קרחה אומר: כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין 

שושן מוקפת חומה מימות  כי שושן, מה -בחמשה עשר. מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה? 

 .ף כל שמוקפת חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשרא -אחשורוש וקורין בחמשה עשר 

רזי, כתיב הכא על כן היהודים הפרזים, וכתיב התם לבד יליף פרזי פ -ן מאי טעמא? ותנא דיד

ת חומה אף כאן מוקפ -מערי הפרזי הרבה מאד, מה להלן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון 

 "מימות יהושע בן נון

 רזלינן בתבן נון. דעת ר' יהושע בן קרחה דא דעת ת"ק דאזלינן בתר מוקפת חומה מימות יהושע

)ד"ה כפי שביארה הרידב"ז  )א,א( ירושלמימוקפת חומה מימות אחשורוש. דעה נוספת מובאת ב

ם גדאזלינן בתר השתא, אם כעת היא מוקפת קוראים בט"ו, ואם כעת היא פרוזה קוראים בי"ד  תני(

 אם לפני כן הייתה מוקפת.

 בא הסבר שלומדים ג"זבגמ' מומדוע אזלינן בתר הזמן של 'מוקפת חומה ימות יהושע בן נון'? 

ד ר' סימון בשם רבי יהושע בן לוי חלקו כבומובא הסבר אחר " )שם( ירושלמי'פרזי פרזי'. אך ב

 ". לארץ ישראל שהיתה חריבה באותן הימים ותלו אותה מימות יהושע בן נון

כלום  סובר שבזמן זה כבר רבים מעם ישראל עלו לארץ, אך עדיין לא בנו בה )ב . ד"ה עכשיו( רמב"ןה

ירושלים לא ראוי שיהיו והוסיף "משעת עלייתן והיתה חרבה. וביאר שעיקר הנס היה לתושבי א"י. 
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 )א. בדפי הרי"ף, ד"ה ויש( ר"ןה ".עיר הקדש וכל ערי יהודה וישראל הבצורות נידונות כערי הפרזים

שהרי  ,ת היומועטו זמןבאותו ודאי דעיירות המוקפות חומה בא"י דהא  ,ואינו ברור אצליהתקשה "

ואם רובה היתה מוקפת חומה היה  ,אמרו בירושלמי כדי לחלוק כבוד לא"י כמו שכתבתי למעלה

אלא על כרחן רובה היתה פרוצה וכרכין המוקפין חומה שבחוצה לארץ  !להם לתלות בימי אחשורוש

ץ ומעתה ישראל היושבים בעיירות המוקפות שבחוצה לאר ,כפלים וכפלי כפלים ממוקפין שבא"י

שלא היו יכולין לבטוח בחוזק החומה שהרי אויביהם היו בתוכם עמהם למה לא עשו מעצמם יום 

 ".משתה ושמחה כמו שעשו הפרזים

ענין למצאו שיש חילוק  ,מוקפין חומה לעיירותביאר דכיון שהוצרכו לחלק בין  )ד"ה ואומר(ריטב"א ה

לכן אנשי כנסת הגדולה סמכו את ובית בבתי ערי חומה בין מוקפין חומה לאין מוקפין חומה, 

מה להלן מוקפין חומה מימות יהושע בן נון שהוא תחלת קיבוץ ארץ תקנתן על דין תורה זה, "

בוד ישראל אף זו מוקפין חומה מימות יהושע בן נון, וזהו ג"כ מה שאמרו בירושלמי כדי לחלוק כ

 ".ו סומכין בהם תקנתנולארץ ישראל אף על פי שחרבה עדיין מצוות שלה חשובות בענינם ואנ

 הגדרת עיר מוקפת חומה 

 (, ה:)ג:שנינו במגילה 

י כדכתיב ואיש  -אי טעמא מנדון ככפר.  -ואמר רבי יהושע בן לוי: כרך שישב ולבסוף הוקף ]ג:["

ף ישב, ולא שישב ולבסוף הוקף. ואמר רבי יהושע בן שהוקף ולבסו -ימכר בית מושב עיר חומה 

 -אי קא משמע לן? תנינא: איזו היא עיר גדולה מנדון ככפר.  -בטלנין  לוי: כרך שאין בו עשרה

ליה, אף על גב דמיקלעי  כרך איצטריך - הרי זה כפר. -כל שיש בה עשרה בטלנין, פחות מכאן 

אי חרב? אילימא מנדון ככרך.  -ליה מעלמא. ואמר רבי יהושע בן לוי: כרך שחרב ולבסוף ישב 

א, רבי אליעזר בר יוסי אומר: אשר לוא חומה לא? והא תני -לא ישב אין,  -חרבו חומותיו, ישב 

 "חרב מעשרה בטלניןש -אי חרב לא: מאף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן. א -

ה מימות יהושע בן נון חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומ ]ה:["

 "גילהמלענין מקרא  -קא מספקא ליה א מספקא ליה, כי לענין בתי ערי חומה ל -..היא אי לא.

 עיר שאינה מוקפת כעת:

ת. בגמ' מובא שעיר שהיתה לה חומה מזמן יהושע בן נון, אע"פ שכעת אין לה חומה, חשובה כמוקפ

נחלקו הראשונים לגבי מקום המוקף חומה בחוץ לארץ, האם כיוון שחכמים תלו את דין אלא ש

בדפי א: ) "ןרבחוץ לארץ. ההדין נוהג בארץ ישראל בלבד או שהדין נוהג גם  חומה בימי יהושע, מוקף

ואת  פותתוסרץ ישראל בלבד, אבל מצטט את המביא דעה שדין מוקפים נוהג בא (כרכין "הדהרי"ף 

 .סובר כך )א, ד( "םרמבהדין נוהג גם בחוץ לארץ. גם ההחולקים וסוברים ש "ןרמבה

, ו"בט קורין, עכשיו מוקפין אינן אפילו, נון בן יהושע מימות חומה המוקפים כרכים: שו"עכתב ה

 .לארץ בחוצה הם אם אפילו
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 :ישבה ולבסוף הוקפה

ת קריא ר' יהושע בן לוי סובר שכרך שישב ולבסוף הוקף דינו ככפר. מדבריו משמע שדיני כרך לעניין

 אע"פ ונראה שנידון ככרך המגילה זהה לדיני בתי ערי חומה. דבריו אלו נסתרים מדבריו לגבי סמוך

מגילה שהסתפק לעניין קריאת ה )ה:, הובא למעלה(שלעניין בתי ערי חומה אינו כן. וכן מדברי חזקיה 

 בעיר טבריה, וחילק בין דיני המגילה לבתי ערי חומה. ונחלקו הראשונים בהסבר הגמרות:

 ת זמן המגילה.נידון זה שייך רק לעניין בתי ערי חומה ולא לקביע: )ד"ה שישב( רש"י .א

 שהביא את דברי ריב"ל, שלדעתו דין זה נאמר גם רי"ףמדייק מדברי ה )ד"ה ואמר( הר"ן .ב

 לגבי זמן קריאת המגילה. לדבריו ריב"ל חולק על חזקיה, אך גם הוא מודה שיש חילוק

 בין הגדרת עיר לעניין קריאת מגילה ולעניין בתי ערי חומה. וכאשר יש חומה גמורה,

 ין 'סמוך ונראה'.הקלו חכמים בד

לענין קריאת מגילה שונה  שהגדרת מוקף : סובר כרש"י(ד"ה אמר ריב"ל) "אריטב .ג

ב"סמוך ונראה  מהגדרת מוקף לענין בתי ערי חומה, ולכן בטבריה הסתפק חזקיה, ולכן

הוקף  עמו" קוראים בט"ו, למרות שאין שם דין בתי ערי חומה. לגבי כרך שישב ולבסוף

 בו בי"ד ולא בט"ו, כיוון שדין זה נלמד מדרשה, חששו חכמים תיקנו חכמים שיקראו

 שהוראה לקרוא בט"ו תגרום לטעות שאף דיני בתי ערי חומה נוהגים במקום זה.

, הוקף אלא כשישב תחלה אדעתא שלא להקיפו "כדלא מיקרי ישב ואחפירש מרוטנבורג  מהר"ם

 ף ישב.אבל אם ישב תחילה על דעת להקיפו מיקרי שפיר הוקף ולבסו

 התייחס לשאלה, כיצד יש לנו וודאות שאותם ערים שהיו מוקפות חומה מימות )ב. ד"ה אבל( ר"ןה

 ה נידונת)כדין בתי ערי חומה, ומגיל דישיבת הגוים אינה ישיבהיהושע, הוקפו ולבסוף נתיישבו? וביאר 

  .ישראל ונמצא שבשעה שכבשה יהושע היה בה חומה ולא ישבה עד שנתיישבו בה ,באותו דין(

 כשנודע לאפוקי, כ"אח להקיפו דעת על תחלה שישב או, ישב כ"ואח שהוקף והוא: שו"עכתב ה

 .(ן"ר ישבה ולבסוף הוקפה בסתמא : אבלרמ"א) להקיפו שלא דעת על תחלה שישב

הרי בסימן ת"א מובא שסתם עיירות מוקפות לדירה, וביאר הרא"ש  )סק"ב( אברהם מגןהקשה ה

וכתב המג"א שנראה שלכן סובר  ?!להקיף מחיצה עד שיבנו הבתים תחלה דרךבשם מהר"ם שאין 

הקשה  )סק"ב( ט"זתחילה על דעת שלא להקיפו. ודעת הרמ"א צ"ע. גם ה בכאן מהר"ם דבעינן שיש

 )לאפוקי מבצר שהיקפו אינוכן, אך ביאר שבדינים שם עיקר הקפידא היא שלא יהיה ההיקף לדירה 

חר רך בניית העיירות היא לבנות בתחילה כמה בתים כהכנה בעלמא, ולא, ודלדירה אלא לצורך מלחמה(

 בבניינים רבים, וודאי חשיב הוקפה ולבסוף נתיישבה. מכן מקיפים את העיר ומיישבים אותה

 : עשרה בטלנים

בפשטות נראה שמדובר . )ולא כעיר(בדברי ריב"ל לעיל מובא שכרך שישב ולבסוף הוקף דינו ככפר 

כשישב ולבסוף הוקף , ומשמע שרק )אחרת היו קוראים בו בי"ד(עשרה בטלנים  על כרך שאין בו

בו ביום הכניסה, אבל אם הוקף ולבסוף ישב קוראים בו בט"ו אפילו כשאין בו עשרה  קוראים

 דבריו:בנחלקו הראשונים  "כרך שאין בו עשרה בטלנים נדון ככפר".אך מנגד אומר ריב"ל  בטלנים.
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 סוברים שאם העיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ב( מן)סי רא"שוה ן()ד"ה כרך שאי תוספותה

 חשובה היא למוקפת חומה לעניין פורים גם אם אין בה עשרה בטלנים. והצורך ב'עשרה בטלנים'

ולא ככפר המקדים ליום  שהיא מקום שווקים, הוא רק כדי להחשיב את אותו מקום כעיר גדולה

, מנגד. )א, ח( רמב"םוכתב הב"י שכ"נ דעת ה יר מוקפת חומה.הכניסה, או לשאר דינים של ע

סוברים שגם לדיני פורים יש צורך בעשרה  )ד"ה אבל( רשב"אוה )מובא בר"ן ב. ד"ה אבל( רמב"ןה

פשר וכרך שאין בו עשרה בטלנים קוראים בו בי"ד, ואבטלנים כדי להגדיר את העיר כמוקפת חומה. 

 גם להקדימו ליום הכניסה. 

שבטלין ממלאכתן, שיהו מצויין תמיד בבית הכנסת ביאר " )ד"ה עשרה( רש"ישרה בטלנים? מהם ע

צא בבית הכנסת ולא מ: כיון שבא הקדוש ברוך הוא )ו, ב(כדאמרינן במסכת ברכות  ,שחרית וערבית

". וכ"ד עשרה בטלנין קבועין בבית הכנסת לצרכי הצבור" )א, ח( רמב"ם". וכ"כ השם עשרה וכו'

לא הצריך שיתבטלו ממלאכתן, אלא עשרה קבועים  )ד"ה אבל( רשב"א, המנגדנוספים. ראשונים 

בבית הכנסת, והטעם הוא שכאשר אין מניין קבוע האנשים מתייאשים מלהתקבץ לקריאת 

 המגילה, ואנשי אותו המקום יהיו טרודים ביום השמחה לקבץ עשרה, לכן הקלו להם שיקדימו את

 קריאת המגילה. 

 .(צבור בצרכי ועוסקים ממלאכתם בטלנים' פי) בטלנים עשרה בהם אין ואפילו ...: שו"עכתב ה

חוששים לשיטת הראשונים שבכרך המוקף חומה שאין בו עשרה  )סק"ב( מ"בוה אפרים ידה

 בטלנים קוראים בי"ד, ויש לחוש לשיטתם לקרות גם בי"ד.

 אלו ערים חשובות כמוקפות חומה 

ד נדע אלו ערים היו מוקפות חומה מימות יהושע ואלו ערים שאלה חשובה בנידון זה היא, כיצ

 הוקפו רק לאחר מכן?

ון כגמביאה רשימה של כמה וכמה ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון " )ט, ו(המשנה בערכין 

ן ים וכיד ואונו וירושלקצרה הישנה של ציפורים וחקרה של גוש חלב ויודפת הישנה וגמלא וגדוד וחד

כל מובא שיש עוד ערים רבות שהיו מוקפות חומה מימות יהושע, ו )ה, טז(". ובתוספתא ןכיוצא בה

גבי יש ספק ל )ה:(עיר שיש מסורת לגבה שמוקפת חומה, כל דיני מוקפין חלים עליה. ובגמ' במגילה 

 הערים טבריה ולוד.

נה גם בקצרה היש: "בירושלים קורין המגילה רק ביום ט"ו. וי"א ד)סי' ג סט"ו(פאת השולחן כתב ב

 סלכה של צפורי וחקרה של גוש חלב ויודפת הישנה וגמלא וגדוד וחדיד וגיא חרשים ואונו ולוד וכן

ץ ארב "כוכ .ועין זיתון" ביריה ן הכפרים הסמוכים כמו. ובצפת קורין י"ד וט"ו וכ)כפו"פ פ"ח(ואדרעי 

י ן, שכם, וקדש נפתלי שהיו ערשצפת נחשבת כעיר מסופקת. חברו )סתהון, או"ח סי' תרפח ס"ד( חיים

ב"ז )עפ"י רדמקלט וכן ארבעים ושתים ערי הלויים קורים בי"ד בלבד, מפני שלא היו מוקפות חומה 

 . ומביא מהחיד"א שכל ערי א"י המסופקות קורים בי"ד ובט"ו.ח"ב סי' תרפא(

ם לערים מחלק את חלוקי הדינים בפורי צ'ינסקי, עמ' מד ואילך(וקי)לרב ט ישראל ארץבספר 

)ומחשיב את המקובלות למסופקות, ערים שהתחדש בהן ספק לאחר שנתיישבו ישראל מחדש 
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 , וערים שנתחדש בהן ספק כיון שנזכרו שמותם אבל זיהויים מסופק, וירושלים.הזיהוי כאמיתי(

בסוג  בערים הידועות כמסופקות מונה את: חברון, שכם, עזה, עכו, לוד, טבריה, יפו, צפת, וחיפה.

בסוג השלישי של מקומות  שני מונה: באר שבע, בית שאן, אשקלון, אשדוד, רמלה, גוש חלב.ה

)בשבט שמפורשים במקרא אבל זיהויים מסופק מונה: צרעה, אשתאול, אילון, אכזיב, בית דגון 

גדל , גזר, דברת, חולון, חצור, יבנאל, יבנה, מ)מנחלת בנימין(, גבע וגבעון )מנחלת אשר(, בית דגן יהודה(

 , מצפה, נהלל ועוד.)נחלת יהודה(גד 

ית אל דנו הרב יואל אליצור וגדולי רבני ישראל לגבי קריאת מגילה בב ואילך( 109)ח"א עמ' בתחומין 

דעת והסמוכה לבית אל הקדומה וכן דנו שם לגבי שילה, מבוא חורון, גבעון, שומרון וקרית יערים 

שכל ג"ר שריה דבליצקי והגר"ש ישראלי דעת ההגר"מ אליהו לנהוג בהם כעיירות מסופקות. ו

 שאר הערים פרט לירושלים אין לקרוא בהם בט"ו, אפילו הם בתוך ישוב קיים באותו שם או בשם

 אחר. 

ויים צריך להוסיף שלגבי רוב המקומות בין אם יושבים בהם נכרים ובין אם תילים עתיקים אין זיה

יבושי שמות של הערבים, ולכן המחלוקת היא ודאיים ונשענים על ממצאים ארכיאולוגיים וש

עקרונית, וצריך לדון האם לאחר הספק עדיין מחלוקת האחרונים עומדת או שלמעשה בגלל הספק 

 .צ'ינסקי בס' ארץ ישראל(וק)ולכך נטה הרב טכולם יקראו בי"ד 

 :ג' - ב' סעיפים

 'ו'נראה' דין 'סמוך  

 ג:(ב:, )שנינו במגילה 

אמר  -בן לוי: כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך. עד כמה?  דאמר רבי יהושע ]ב:["

אף על פי  -תנא: סמוך  ]ג:[ רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: כמחמתן לטבריא, מיל.

משכחת לה  -ינו סמוך. בשלמא נראה אף על פי שאינו סמוך אף על פי שא -שאינו נראה, נראה 

וך אף על פי שאינו נראה, היכי משכחת לה? אמר רבי ירמיה: כגון דיתבה בראש ההר. אלא סמ

 "שיושבת בנחל

משום דמיגנו בתוך כתב " )ב: ד"ה ולעניין( רשב"אמדוע דין ה'סמוך ונראה' כדין העיר המוקפת? ה

וטעמא דכל הסמוך והנראה אליו נמי משום דכיון דמיגנו ומיכסו " )ג: ד"ה הא(וביתר ביאור  ך".הכר

מות יהושע דכל שהוא סמוך ונראה לכרך בשעת מלחמה מתאספין ובאין אל ערי בכרך הסמוך מי

)טעמו מתבאר עפ"ד " המבצר והילכך הרי הן כאנשי הכרך ממש והרי הן כמוקפין חומה מימות יהושע

הרמב"ן לעיל בטעם חלוקת ימי השמחה בין פרזים למוקפים, שערי המבצר היו נתונים בסכנה פחותה, וה"ה 

דהואיל וקרובה בתוך מיל או ישיבתה ביאר באופן אחר " )ג: ד"ה תנא( טורי אבן. ההם(לסמוכים אלי

בנחל ובראש ההר מונעתה מלהיות רגילין תמיד אנשים של זו בזו ושל זו בזו כל היום דא"א דזו 

תקיים מצות פורים בי"ד וזו בט"ו דנראית כעיר אחת חלוקים במנהגי' אלו מאלו ומיחזי מילי דרבנן 

". שהללו קורין ועושין משתה ושמחה ושאר מצות היום ולאלו יום זה כשאר כל ימות החול כחוכא

". ויש שהקלו בסמוך ונראה כיון שחומת הכרך חומה גמורהביאר " )ב. בדפי הרי"ף ד"ה ואמר( ר"ןה

 להבין את טעמו.
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רא אין לדעת הרשב"א דין הסמוך והנראה הוא כבני העיר ממש. בשונה מהסבר הטורי אבן שמעיק

דינם כבני העיר, אלא שמפאת הסיבה שלא יתחלקו אלו מאלו במצוות הפורים, החילו עליהם 

 חכמים גם את דין בני העיר.

 'הגדרת 'נראה 

עיר לנים האם הסמיכות של 'מיל' ושיהא קרוב מיל לעיר, אך נחלקו הראלגבי סמוך ראינו דבעינן ש

 ? מה ההגדרה ל'נראה'תקפה גם למקום ה'נראה', וכן 

ים וכרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו אם אין ביניהם יתר על אלפכתב " )א, י( רמב"םה .א

ומשמע שרק לגבי 'נראה' חלה ההגבלה של  ".הרי זה ככרך וקוראין בחמשה עשר אמה

מיל  , הרי אם ה'נראה' הוא רחוק לכל היותרב"יותמה עליו ה .טורמיל. וכן עולה מדברי ה

ץ תמה על הרמב"ם, ותיר מגידגם ה מהעיר, הרי דינו כסמוך, ומה החידוש של ה'נראה'?!

שרק לגבי ה'סמוך' כתב הרמב"ם את הגבלת המרחק. והב"י ניסה ליישב שלדברי הטור 

תוך והרמב"ם שאלת הגמ' 'ועד כמה?' אינה מוסבת על הסמוך, שסמוך משמע ממש ב

עיבורה של עיר, ולא מסתבר שאפילו רחוק כמה פרסאות מן הכרך דינו כמותו, רק 

 משום שהוא נראה מן הכרך.

חילק, שאופן המדידה  ב"יה: לשיטה זו יש להבין מה פירוש 'נראה אע"פ שאינו סמוך'

שאינה נראית היא במידת הליכה בקרקע, וכשהעיר נראית מודדים במרחק אוירי. בעיר 

ביאר ש'סמוך' הוא רק כשיכול לבוא לכרך בהליכת מיל. אבל  )אות א( הדרכי משה

 ק"ג()ס ט"זה'נראה' הוא גם כאשר מרחק ההליכה רב יותר, כגון שיש נהר וצריך להקיפו. 

 , ש'סמוך' הוא דווקא שהוא תוך שיעור מיל, ו'נראה' די בכך)ע"פ הבנתו בסוגיא(חילק 

י "דאנו חושבין כל ההר לעיר, כיון שע" כרך,שההר עליו יושבת העיר יהיה סמוך מיל ל

 וע"ע בב"ח.ההר נראה הכרך לעיר הזו". 

משמע מדבריו שרק לגבי 'סמוך' יש את ו חשיב לה סמוך. -עד כמה : פירש רש"י .ב

במפורש  )ב: ד"ה וכמה( רשב"אוכ"כ הההגבלה של מיל, אך ב'נראה' אף מרוחק יותר. 

הרשב"א  ת ליה שיעורא אלא כל שהוא נראה"."וכמה מיל: ודווקא לסמוך, אבל נראה לי

 אינו מגביל כלל את דין 'נראה' ולדעתו 'כל שהוא נראה'.

מוגבל דווקא למרחק מיל. אך מראשונים נוספים עולה שסוברים ש'נראה' אינו  .1

הביא שכ"ד רבותיו  )ד"ה ועד( ריטב"אהישנם הסתיגויות שונות וכדלהלן:  בדבריהם

יל דכיון שאינו נראה עמו לא חשיב סמוך ביותר ממיל, כל סמוך הוא דמשערינן במ"

". הם לית ליה שיעוראניניכל שהוא נראה עמו ומשתתף עמו בע אבל בנראה

מדוע ל'נראה' אין  )מובא בב"י לקמן(הריטב"א בדבריו עונה על שאלה מהותית 

מדפי  )ב: ר"ןהדברים דומים כתב הגבלה? ולכן כתב "ומשתתף עמו בעניניהם". 

היינו דמתחשב מתחומי העיר דוקא  וי"מ דנראה וסמוך דקאמר" ד"ה אמר( הרי"ף

והכי דייק לישנא דקאמר נראה אף על פי וכו' ולא קאמר רואין  .ואפילו מופלג כמה

אי נמי אפשר  .מיהו הא והא נמי איתא דרואין אותו מן העיר בעינן .אותו מן העיר
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אכולה מילתא מהדר  ,יא מילדכי אמרינן ועד כמה אמר רבי ירמיה כמחמתן לטבר

אינו נראה שאם היה רחוק  ומ"מ אפילו לפירושא קמא .בין לנראה עמו בין לסמוך

)ב: ד"ה  מאיריוכ"כ ה". ן אותו מן הכרך יהא נידון ככרךכמה פרסאות מפני שרואי

על דרך מה  ,ונראין הדברים בנראה עמו שהוא מאותו מחוז וטפל לאותו כרך" אע"פ(

ויש לפרש בששטח כל אותו כפר  .בבנותיה בית שאן ובנותיהשאמרו בחשבון ו

 ,וגדולי המחברים כתבו שעור תחום שבת אף לנראה עמו .הנראה עמו נראה להדיא

". המאירי מחדד עוד את הגדרת 'נראה' ולדעתו כל אותו ואין הסוגיא מוכחת כן

  .16, וצריך להיות טפל לומקום צריך להראות מהכרך

כתב "אפשר  )מש"ז ג( פרי מגדיםב מתחומי העיר? המה ההגדרה של 'מתחש

 למיסים וארנוניות ושאר דברים, נראה לי".

נראה כגון דיתבא בריש טורא והעומד " )סוף ב:(בחידושיו  ר"ןשיטה נוספת של ה .2

לאחר שהביא  )ב: ד"ה כרכין( מאורותגם בספר ה". חוץ לעיר נראה שהוא מן העיר

ראה שהוא עמו, כלומר נראה לפרש נ -ו את השיטות השונות, כתב "נראה עמ

שנראה מרחוק לאדם שהוא דבוק לו, דיקא נמי דקתני נראה עמו, ולא קאמר נראה 

 ממנו". 

 : איןב"ארש. בוטור: מוגבל למיל.  רמב"ם. אדעות בראשונים מה הגדרת 'נראה':  ראינו כמה ,לסיכום

ן ר". היה קשר מסויים בין הכרך לעירוסיעתו הצרכיו שיה ריטב"אלו שיעור, אלא כל שהוא נראה. ה

 דרשו שהעיר תראה יחד עם הכרך.  והמאורות

 וכן הכפרים הנראים עמהם, אפי' אינם סמוכים, כגון שהם בהר; או שסמוכים להם,: שו"עכתב ה

פי  אפי' אינם נראים עמהם, כגון שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. ובשושן אף על

 כפרים ועיירות גדולות, מה מימות יהושע, קורין בט"ו הואיל ונעשה בו הנס.שאינה מוקפת חו

 וכרכים שאינם מוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בי"ד.

)הקדים את דין היפך לשון הטור  שו"עה למד מכך שמרן )סק"ג(מגן אברהם ? הכיצד נפסק להלכה

 במ"ה ,גר"אה וכ"כ פילו רחוק הרבה הוי ככרך.ש'נראה' א נראה, והסמיך את הגבלת מיל לדין 'סמוך'(

 ועוד. )סק"ו(

סובר שמרן פסק כדעת הטור והרמב"ם שאפילו בנראין שלא יהיו  )אות ב( פרי חדשה אמנם

חלק על הבנת  )אות ז( ברכי יוסףה רחוקים יותר ממיל, לפי שאין הדבר ידוע עד כמה מקרי נראין.

                                                        
)ח"א סוף סי' נב, וח"ב סוף סי'  הקודש ציץבשו"ת המאירי כתב במפורש שכל אותו כפר נראה עמו, וכן העלה  16
ג )ח" והמקדש הקודש עירוכ"כ בספר  נראה עם הכרך, ולא די במקצתו.או העיר , שצריך שכל השטח של הכפר נ(

כתב, מספקא לי בנראה עמו, היכא  )בקונט' אחרון סי' קג( מהרי"ל דסקיןבשו"ת  אמנם .פכ"ז ס"י סק"ג(
 גודדולא תת דמקצתו נראה ומקצתו אינו נראה, ואין לומר שאלו יקראו בי"ד ואלו יקראו בט"ו, שאי אפשר, דחשיב

'. י נראה וכוומסברא נראה שהכל קוראים בט"ו, כיון שכל העיר נחשבת כארבע אמות מקר כיון שהכל בעיר אחת,
כתב להעיר על תשובת המהרי"ל דסקין שיש סתירה לדבריו ממ"ש  ()חאו"ח סי' קכג ד"ה אגב צבי הרבשו"ת ו

 "ל "כששטח שלהמאירי הנ"ל, ושוב כתב לצדד שיש ט"ס במאירי, ובמקום "כששטח כל אותו כפר נראה עמו", צ
 אות ג( )ח"ז סימן נח אומר יביע. ועיין בשו"ת ()ח"ד פנ"ה הע' ב לציון אור. וכ"כ בשו"ת אותו כפר נראה עמו"

 שדחה דבריו.
פר ביאר שרק כאשר הראיה היא בעין בלתי מזוינת, ללא משקפת וכד', וגם שהכ )רוח חיים כאן( גר"ח פלאג'יה

 צריך להראות דרך כל שטח הכרך, ולאו דוקא מן המקום הגבוה שבו.
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היה רחוק וטעמו שדברי הטור והרמב"ם נוטים שלא יהפר"ח בדברי מרן, אך לדינא הסכים עמו, 

למד מדבריו שפוסק  )אות ט(כה"ח גם בדברי מרן יש לדון, לכן פסק כך. ממיל, וכ"כ הר"ן ועוד. ו

גם דעת הרב שבמקום הנראה אך רחוק ממיל יש לקרות בי"ד וגם בט"ו ככל המקומות המסופקים. 

 אומר יביעשגם 'נראה' מוגבל עד למיל. וכ"פ בשו"ת  )עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' תה( טיקוצ'ינסקי

 ועוד, ולדעתם כך סובר השו"ע. )ח"א סימן יז אות ז( עבדי ישכיל, )ח"ז סימן נח אות ב(

 דיני השכונות חוץ לחומת ירושלים 

דיון מעניין התפתח עם הרחבת העיר ירושלים אל מעבר לחומות, האם קוראים בהם בט"ו כדין 

מפני שהם חשובים כחלק מהעיר גם אם לפי ההגדרה של סמוך ונראה אינם סמוך או נראה, או 

ות ככרך. ויש שסברו לקרוא בהם את המגילה בי"ד מכיון שאינם סמוכות או נראות, ומה שהם חשוב

תחילתה של הפרשה בשנת  כהרחבה של העיר ירושלים שתוך החומות, לא מעלה ולא מוריד.

"ו מחוץ לחומות, בשנים הראשונות קראו שם בי"ד בברכה ובטתרל"ח אז נבנתה שכונת 'בית יעקב' 

 הופיע בירחון תורה מציון מאמר הנוקט ששכונת בית יעקב צריכהבלא ברכה, אמנם בשנת תרמ"ז 

תוך )מלקרות את המגילה בי"ד ולא בט"ו, מכיון שאינה סמוכה לחומות, ואין אומרים סמוך לסמוך 

 נחלקו בכך אחרוני זמנינו:ו .עיר הקודש והמקדש תחילת פרק כ"ז(

סובר שהכל הולך  )הלכות א"י עמ' מח. עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שצו( טיקוצ'ינסקיהרב  .א

אחר קו החומה, ומה שסמוך ונראה לו חשוב ככרך, אך אין לומר דמכיון שיש רצף של 

שאין דין קריאת המגילה שכונות, כל שכונה נעשית סמוכה לשכונה הסמוכה לחומה, 

דיני שבת, שבשבת הכל תלוי בישוב העיר, אך בקריאת המגילה לא הישוב גורם זהה ל

והלימוד הוא מבתי ערי חומה, ושם ודאי שאין להתחשב  אלא תקנת מוקפת חומה.

בבתים שמחוץ לחומה, והרשב"א ביאר שטעם 'סמוך' הוא משום שגם הם ניצלים בזמן 

 גר"שוהביא שהסכימו עמו ה .המלחמה, אך טעם זה שייך רק לסמוך ולא לסמוך דסמוך

. ואע"פ שלפי שיטתו יתכן ותהיה שכונה אחת שחציה קרובה שיעור אדר"תוה סלנט

מיל לחומה ותקרא בט"ו וחציה השני רחוק מיל מהחומה ותקרא בי"ד, אין בזה משום 

י"ד . יש להעיר שכך נוהגים עד היום בבית מדרשו 'עץ חיים' לקרוא ב)הגרש"ז אוירבך לא תתגודדו

 .(בברכה ובט"ו בלא ברכה

: "יפה אמר הרב הגאון ר' חיים זוננפלד זצ"ל כאשר נשאל מבית )שם עמ' שפ(עוד כתב 

היתומים דיסקין כיצד ינהגו שם בקריאת המגילה? השיב ואמר להם: 'מבלי אומר דעתי 

בהחלט ומבלי גם אומר שדעתי נוטה כי קריאת המגילה אין לה ענין לנתינת עיבורים 

יודע אני שאין יושבי השכונות חפצים להיבדל מאנשי ירושלם, נפשם שוקקה  לעיבורים

להיקרא בני ירושלם לכל עניני העיר, כי על כן משער אני שלמעשה תקראו גם אתם 

בט"ו'. בדברים האלה קלע אמנם הגרי"ח זוננפלד זצ"ל לנפשם ורצונם של התושבים 

. אבל אין אמרה זו קולעת גם שאין לבם להנתק מירושלם הקדושה גם בנוגע לפורים

  להלכה שאיפה לחוד והלכה לחוד".

כי אף שכל שיש רצף של בתים ושכונות נחשב סובר  )סו"ס קנא, סימן קנג סק"ב( חזו"אה .ב

כד' אמות וקורין בט"ו אף שנמשך למרחקים ואין רואים את החומות, מכל מקום, אם יש 



 דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון -סימן תרפ"ח  __________________________ 136

מטר,  81.4 -רו במטרים: לחזו"א )שיעואמה ושליש  141הפסק ברצף הבתים בשיעור של 

. גם בשו"ת רין המגילה בי"דנחשב הדבר להפסק ומשם ולהלן קו מטר( 67.8ולהגר"ח נאה 

שכונה שהיא מופסקת כתב " . ובמקראי קודש סימן כג(כו-ח סעיף כהסימן קכח"ב ) צבי הר

מהבתים המחוברים לעיר העתיקה, אם ההפסק הוא יותר משבעים אמה ושיריים וגם 

חוקה היא מחומת עיר העתיקה יותר מתחום שבת וגם אינה נראית משם קורין בה ר

בי"ד. אם אינה מופסקת שבעים אמה ושיריים, אף על פי שהיא מחוץ לתחום משטח 

של עיר העתיקה קורין בה בט"ו, והמהדר לקרות בה גם בי"ד חוששים לו שיצא שכרו 

נפסק ששכונות של ירושלים  (' קי. חזו"ע עמ)ז, נח אומר יביעבשו"ת ". גם בהפסדו

יות ויש ביניהם ובין השכונות הסמוכות לעיר ה ,המרוחקות מהעיר העתיקה יותר ממיל

בי"ד בברכה ובט"ו בלא ברכה. וכ"כ קוראים בהם  ,משבעים אמה מרחק יותר העתיקה

 . )א, מה( לציון אורשו"ת , )ו, צג( הלוי שבטשו"ת , )ח, סב( צחקי תמנחשו"ת ב

גרע"י לא ברור דיו כיצד פוסק לגבי השכונות הרחוקות מיל מהבית האחרון בדעת ה

יל , שבזמנו פסק לרמות שיקראו בי"ד מכיון שהיו מרוחקים יותר ממ)לדוג' רמות בזמנינו(

דעת משאר שכונות ירושלים, אך כיום שהמרחק הצטמצם לא ברור כ"כ מה דעתו. 

שיש לקרות את המגילה ברמות בט"ו  ז()בעיתה אחישנה עמוד קפזצ"ל  יוסף יעקבהרה"ג 

אדר, מכיון שיש כיום מרחק של פחות ממיל מהר חוצבים, ובנסיעה ברכה הוא פחות 

 משבעים אמה ושיריים.

ואר )מבסובר שדיני המרחק לעניין קריאת מגילה זהים לדין עירובי תחומין  )סק"י( כה"ח .ג

ב חומות העיר, אף שהם כל שיש רצף של בתים ושכונות סביולכן  ו(-בסי' שסח ס"ה

נמשכים למרחקים גדולים, הכל נחשב כד' אמות, וקורין בט"ו ואף במקומות שאין 

רואים את חומות העיר, ורק אם יש הפסק שטח ריק בשיעור של מיל ויותר, הרי זה 

 הגאוןהביא שכ"ד  )ב, שמז(בתשובות והנהגות  מפסיק, ומשם ולהלן קורין המגילה בי"ד.

 הגרי"ז מינצברג והגר"ש רוזנטל, ובס' כרכין המוקפים חומה ,לובליןמ חסד תורתבעל 

 להר"א בריזל דכן פסק הגרי"ח זוננפלד והגרי"ל דיסקין זצ"ל. 

)שיעור כה"ח סובר שיש מקום לומר שכל מקום המרוחק מרחק נסיעה של ח"י דקות 

פ )ע"היא  חשיב ככרך, מכיון שהסברא שהעיירות הסמוכים סביב הכרך נידונים עמו מיל(

"ד שתמיד מצויים אנשים של זה בזה, וא"א שזה יקיים את המצוות בי הטורי אבן מגילה ג:(

"ש )עיין ביבי"א שם אות ד מוזה בט"ו, שנראה כעיר שאנשיה חלוקים במנהגיהם אלו מאלו 

 .בזה(

בשיטה זו נחלקו מהיכן מודדים את ה'סמוך ונראה', האם מחומות ירושלים או שמא 

כתב שמודדים מחומת ירושלים, משום  )שם(בשו"ת הר צבי  רון שבעיר.מהבית האח

שממנה עיקר החיוב, ואם אינה נראית ואינה סמוכה מיל מהחומה, קוראים שם בי"ד. 

 שמודדים 'סמוך ונראה' מהבית האחרון שבעיר. )ח"א עמוד קעח(ועיין בקובץ אורייתא 

במענה לשאלה  :הליכות שלמה כ, ח(נט. סימן )שו"ת מנחת שלמה תניינא  גרש"ז אוירבךה .ד

)ויש מקום כיצד לנהוג לעניין מגילה בבית החולים הדסה, פסק שצריכים לקרוא בט"ו 

 שהרי . וטעמו, שביה"ח הדסה ודאי חשיב מענייני העיר, להחמיר לקרוא גם בי"ד בלא ברכה(
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התם הוא דבר חיוני בשביל אנשי העיר ואלפי אנשים נוסעים יום יום מהכא להתם ומ

 וכמו שלעניין תחומין מועיל צוה"פ, ה"נ לענין מגילה.  להכא,

נוצר ע"י על פי דבריו אין זה משנה כלל המרחק, אלא נקט כסיעת הראשונים שהחיבור 

נב. -סימןו נא) ומגן שמשההשתתפות עם העיר. כשיטה זו נקט גם הרב משאש בשו"ת 

)שבות יצחק  אלישיב גרי"שה גםולדעתם השיטוף המוניציפלי הוא העיקר.  טז( ח"ב סי'

 הסכים לשיטה זו, ולדעתו עיקר הדגש הוא השיתוף בעירוב. עמוד סח(

לשיטות שנצרך חיבור רציף של בתים כדי לחבר אותם לירושלים, נחלקו הפוסקים מה חשוב 

הביא בשם הגרע"י שאע"פ שהבתים הנמצאים בין  )סימן ו סוף הע' ה( תורת המועדיםלחיבור: ב

ר נוף לבין שכונת גבעת שאול הם מבני תעשיה, או חנויות, שאין דרים בהם אנשים בלילה, שכונת ה

ובחלקם דרים שומרים בלבד, מ"מ כיון שהם מבני קבע, ומצויים שם אנשים כל היום, וגם בחלק 

 )שם בהע' א( לציון אורמהלילה, שפיר מצרפים בתים אלו בין הר נוף לגבעת שאול. וכ"כ בשו"ת 

מן העידו שהתחברה על ידי מבני תעשיה, מחסנים, וגן ילדים וכדו'. ויש לדון אם מבנים במשך הז"

הגרע"י כתב שש )הררי פ"ה הע' מג(אך עיין במקראי קודש . "17אלו מחברים את המקום לירושלים

 אמר לו ההיפך.

דאף אם " שאינו מעלה ואינו מוריד, )י, נה( יצחק מנחתולעניין חיבור ע"י 'בורגנים', כתב בשו"ת 

היה המדובר בא' או ב' בורגנין יש לדון בזה כדלהלן, אבל בענינינו דנוגע לשתים עשר בורגנין ויותר, 

אשר יבנו ויסתרו בכל שנה, זה ודאי דהוי בכלל דבר שאי אפשר, ומי יבטיח שכן יעשו בכל שנה 

בט"ו, וכאשר  הבורגנין יקראו את המגילה בברכה ויעלה על הדעת שבשנה אחת כאשר יהיושנה, ה

מאיזה סיבה בשנה א' לא יבנו אותם יקראו בברכה בי"ד, ומי יודע מה יולד יום, ולדעתי תקנה זו 

יוכל להביא לתקלה ומכשול לרבים, בביטול קריאת המגילה בזמנה ע"פ הלכה, ומי יוכל לקחת ע"ע 

לכמה ורגנין, אם הנידון הוא רק במעט ב והוסיף שגם. "כזה -שהוא מכשול ח"ו  -לעשות תיקון 

ובשו"ת  .שביל שומר השדה, משא"כ בנד"דפוסקים צריך להיות ד' אמות, וצריכים להיות נעשים ב

וע"ע בספר 'ירושלים העיר שחוברה'  דלא מהני בורגנין לענין מגילה. פשיטא ליה )ו, צז( הלוי שבט

 שכתב הרב יחזקאל מוצפי והאריך לדון בעניין זה, ואכמ"ל. 

                                                        
לענין מזוזה,  )שפו, א(ו אם לא ישנים בו, וכדין בית האוצר ונראה שמחסן מחבר את המקום אפילוהוסיף שם: " 17

, )ג.(סוכה יבור בוכיון דחשיב בית לענין מזוזה, נראה ברור שאף לענין עיבור דינו כן. ומצינו שדימו דין מזוזה לדין ע
 "ש.עכו', ות ובית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה וכו', ואין עושין אותו עיבור בין שתי עייר

כדו', וכן בתי חרושת מצטרפים כשעובדים שם יום ולילה. ואף כשלא עובדים שם בלילה, הרי מונחים שם סחורות ו
 ., ע"ש()וראה בחזו"א בסימן ק"י ס"ק כ"חועשוי הוא לכך, והוי כבית האוצר שחייב במזוזה, וכמו שנתבאר לעיל. 

 ירים, אינו מצרף אלא אם יש בו שומרים שישנים שם.ואולם בית שבנו אותו ועדיין לא נכנסו בו הדי
אולם בתי ספר וגני ילדים יש להסתפק בהם, שכיון שנמצאים שם ביום בלבד, הוי כחנויות שבשווקים שכתב 

ים שפטורים ממזוזה, ע"ש, אא"כ לומדים שם בלילה, דאז הוי כדירת קבע. ואף שיש בגן הילד )שם, יא(בשו"ע 
ועד לבית האוצר שחייב במזוזה כמו שנתבאר לעיל, דשאני בית חרושת שעשוי לכך, כי נ רהיטים וציוד, לא דמי

לתעשיה וגם לשמירת הסחורות, משא"כ גן ילדים שעשוי רק לשימוש הילדים, וגם הציוד משמש את הנמצאים 
ם שם, דלא כבית האוצר שהמקום משמש את הציוד. ומשאירים בגן את החפצים בלילה רק משום שקשה לקחת
נין כל יום לבית. והוי כחנות שמוכר בה ביום, ובלילה אורז הכל ומשאירה ריקה, שפטור ממזוזה. אלא שאף לע

ד מזוזה יש מחלוקת הפוסקים בזה. וראה בזה בט"ז שם ס"ק י' ובפ"ת שם ס"ק י' ובשו"ת רב פעלים ח"ב חיו"
ה ן שאפשר שלענין עיבור מצטרף אף מסימן ל"ו ובבא"ח שנה שניה פרשת כי תבא אות כ"ב, ע"ש. וגם שיש לדו

א ף ג' ע"ד)ראה ברשב"א סוכה שאינו חייב במזוזה, וכמו שמצינו לענין בורגנין שא"צ שיהיו ד' אמות על ד' אמות, 
ר כמבוא , אף שבמזוזה בעינן בית ד' על ד' אמותובדגול מרבבה בסימן שצ"ח סעיף ו' ובחזו"א בסימן ק"י ס"ק כ'(

י"ד בו סעיף י"ג. ויש לדון בכל זה. ומשום כך נראה שמקום שיש בו ספיקות אלו, יקראו בשו"ע יו"ד סימן רפ"
 ."בברכה ובט"ו בלא ברכה
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 או מסופק ך חרב'סמוך ונראה' לכר 

לאחר שנת תש"ח פסק וחרב לגמרי הישוב היהודי בעיר העתיקה, ורק בירושלים החדשה שהיא 

דין  סמוכה ונראית לירושלים גרו יהודים. ונשאלת השאלה כיצד לנהוג במקרה זה, או לחילופין מה

  .)על ידי ארכיאולוגים(תל עתיק שנחפר או לא נחפר 

ק ד ינהגו בכרך שהיה מיושב וכעת גלו ישראל מעליו וגרים בו רנחלקו האחרונים כיצ: כרך חרב

 הבאור הלכסובר שישראל הנכנס לכרך זה בפורים קורא בט"ו. וכ"כ ה )אות ח( יוסף ברכיגויים. ה

 ראליגר"ש ישהגם  סובר שכרך שאיןבו ישראל נידון כעיר, וקורא בי"ד. )אות יב( כה"ח אך. )ד"ה או(

 קורין בי"ד, ונראה שקיבל את דעתו של החזו"א.שכרך ששמם סובר לגבי  )בתחומין שם(

בט"ו  כפר הסמוך לכרך שהיו קורין בודן כיצד לנהוג ב )אות ח( ברכי יוסףה: עיר הסמוכה לכרך חרב

 הסמוךאבל הכפר ומסיבות שונות גלו תושביה היהודים של אותו כרך ונשאר שמם, כקריאת הכרך, 

אשר כפר קוראים בט"ו כמימים ימימה, או שדין הכפר ככרך רק כ. האם בני המיםמיושב כמאז הילו 

יא בסוג הכרך מיושב, אך כשנחרב, אין דינו ככרך וה"ה לכפרים ועיירות הסמוכים לו. והאריך והרחיב

דש )מקראי קוגרצ"פ פרנק ה. )או"ח סימן קנד סק"ג ד"ה נמצא( חזו"אוכ"ד ה זו, ולדעתו יקראו בט"ו.

 ,לסובר שאם בכרך עצמו נכרים, ועל ידו ישוב של ישרא (הר צבי ח"ב סימן קלאשו"ת  .פורים סימן כה

וכך נהגו בירושלים ממלחמת  (כאן)עפ"י ריטב"א ראש מגילה ד"ה כרכים וביאור הגר"א ים בט"ו אקור

 משאתבשו"ת  אך .)הליכות שלמה כ, י( אוירבך גרש"זוכ"ד ה השחרור עד מלחמת ששת הימים.

"כ אין קהל ועדה מישראל באותו מקום, גם בכפר הסמוך לו קוראים בי"ד. וכ פסק שאם )ב, ג( משה

 ועוד. )אות יב( כה"ח, )ד"ה או( באור הלכהה

שאם בכרך קראו בי"ד וט"ו מספק, הכפרים  )שם( ברכי יוסף: כתב העיר הסמוכה לכרך מסופק

, מנחת שלמה א) ירבךגרש"ז אווכ"ד ה )ד"ה או( הלכה באורהנראים וסמוכים קוראים בי"ד. וכ"כ ה

וכים , ולכן לדעתו בתל אביב נוהגים דיני פורים בי"ד בלבד. מכיון שהם סמהליכות שלמה כ, יא(יט. 

דעת  אולם לגבי תל אביב וסביבותיה. )ב, נג( למשה תפילהוכ"פ בשו"ת  .)יפו( שהוא ספק לכרך

 ם גם הם להחמיר ולקרואשמקומות הסמוכים ונראים לכרך מסופק צריכי )או"ח קנג, ג(חזון איש ה

 את המגילה גם בט"ו אדר, וכך פסק לנהוג בבני ברק. 

 סעיף ד':

 דיני ערים המסופקות 

 )ה:(שנינו במגילה 

, מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע !?והא חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר"...

ספקא ליה אי מוקפת חומה רב אסי קרי מגילה בהוצל בארביסר ובחמיסר, מ. בן נון היא אי לא!

 "מימות יהושע בן נון היא אי לא

קודם שנביא את מחלוקות הראשונים מתי קוראים את המגילה במקומות המסופקים, יש לברר 

ולקצת הגאונים ראיתי שכל שנודע לו שנבנית ביאר " )ב: ד"ה ולקצת( מאירימה הוא אותו 'ספק': ה

אבל כל שנסתפק  .יה מימות יהושע קורא בשניהםאלא שנסתפק בהקף חומתה אם ה ,בימי יהושע
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". לדעתו יש לחלק בין עיר שודאי נבנתה בימי יהושע ין קורין אלא בי"ד והדברים נראיןאף בבנין א

, ובין אם הספק הוא האם היא אם אז היתה מוקפת חומה שקוראים בשני הימיםאלא שיש ספק ה

)הובא בתשובות ופסקים לראב"ד  רב משה גאון הב"י הביא בשם. , שקוראים רק בי"דהיתה בנויה אז

שרק כאשר ודאי היתה מוקפת אלא שיש ספק הלכתי האם לדוג' הים גורם לכך שתחשב  סימן רל(

מוקפת, קוראים בשניהם, אך הספק הוא מציאותי האם בכלל היתה מוקפת או לא, קוראים רק 

מרים מוקפת מימות יהושע שרק בכרך שקצתם או ר' יוסף אביובבשם  יהב"עוד הביא בי"ד. 

וקצתם אומרים אינה מוקפת מימות יהושע, יש לקרוא בשני הימים, אבל כל שאין יודעים בה כלל 

 .18לא חשיב לספק

למד מגמ' זו שבמקומות בהם היה ספק מתי לקרוא את המגילה, קראו בשני  )א, יא( רמב"םה

 חומה בימות יהושע בן נון או עיר שהיא ספק ואין ידוע אם היתה מוקפתהימים. וכ"פ למעשה "

"ה ד ב.) ר"ן, המנגד ".ן ארבעה עשר וחמשה עשר ובליליהםקוראין בשני הימים שה ,אחר כן הוקפה

ה שעיירות המסופקות הולכים בהם אחר רוב עיירות שאינן מוקפות חומ גאוניםה כתב בשם ולענין(

 ולקולא ונמצא שעיירות אלו וקוראים רק בי"ד, ואף אם נאמר שהוא ספק שקול, זהו ספק דרבנן

וגם משום פרסומי  ,משום דלא נימא דלאו ישראל נינהוופטורות בשני הימים מקריאת המגילה, 

 . ומה שהיו קוראים בטבריהכרוב העולם לכן יקראו בראשוןאית לן למעבד חד יומא לבד  ,ניסא

"ה ד)ה:  ריטב"א, הכשיו()ד"ה וע רמב"ןוכ"ד ה והוצל בשני הימים, היו נוהגים כך ממידת חסידות.

שלא חששו לספק זה אלא בא"י שהיתה בה מודעות לעניין עיר מוקפת  ביאר מגידהועוד.  גופא(

 כל מקום שיש ספק יקראו רקחומה משום דין 'בתי ערי חומה', אבל בחו"ל עיקר התקנה היתה שב

 .)שם ד"ה ה"ג( רשב"אבי"ד. וכ"כ ה

 .לאו, קורין בי"ד ובט"ו ובליליהוןיהושע אם  כרך שהוא ספק אם הוקף בימי: שו"עכתב ה

שבירושלים בלבד נוהג הדין של  )פכ"ו ס"א, פכ"ז ס"ד( והמקדש הקודש עירובימינו, כתב בספר 

)יפו, צפת, באר שבע, עכו, לוד, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בוודאי, אבל יתר הערים העתיקות 

קפות חומה מימות יהושע בן נון, כיון שאין אנו יודעים את אף אם ידוע שהיו מו חיפה, בית שאן ועוד(

מיקומם באופן ודאי, דינם ככרכים המסופקים, וקוראים בהם בי"ד בברכה, ובט"ו בלא ברכה. וכ"כ 

יש  שבשאר הערים המסופקות קוראים בשני הימים. )סימן ב(בשם שו"ת דברי יוסף  )אות יז( כה"ח

לה בשני הימים במקומות בפוסקים על כך שקראו את המגילהוסיף לכך עדויות רבות שמובאות 

)ברכ"י אות ד לגבי חברון, כה"ח אות יט בשם הרב תיקון יששכר דף כ"ג לגבי צפת וגלילותיה, ועוד המסופקים 

כתב שכיום רק יחידים ממש מחמירים לעצמם  )ג, רלה( והנהגות תשובות, בשו"ת מאידך. רבים(

, שרק (33)הליכות שלמה פ"כ הע'  גרש"ז אוירבךני הימים, וכ"ד הלקרוא בערי ישראל העתיקות בש

                                                        
שרק כאשר יש איסור קבוע ואינו יודע אם  )ח, ב(ר' יוסף אביוב הביא ראיה לדבריו מדברי הרמב"ם בהל' שגגות  18

ה"ה ל אם היה שם חתכית איסור, הרי הוא פטור. ואכל את האיסור, הרי הוא חייב באשם. אבל כאשר לא ידוע כל
י"ד. בכאן שאם אין אנו יודעים בעיר אם היא מוקפת חומה מימות יהושע, אינה באה לכלל ספק ואין קוראים אלא 

 אך הב"י דחה ראייתו, דא"כ גם אם נחלקו האם העיר מוקפת חומה לא יקראו, שבכה"ג אינו חייב אשם תלוי.
ר תירץ, דשאני יו"ט שיש צד אחד לומ )סק"ד( ט"זלל מאשם תלוי שהוא לימוד מיוחד. הוהוסיף שאין ללמוד כ

ה שלא יקיים מצות יו"ט כלל, דאם היום השני קודש לא יועיל מה שנהג אתמול קודש, אבל במגילה מצינו הרב
נו כן איבי"ד, ול זמנים שיש למגילה, י"א י"ב י"ג וכו', ולכן גם אם נאמר שיום ט"ו עיקר, מ"מ מועיל מה שקראו

 חשש גמור ודי בקריאת י"ד. 
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וטעם הדבר, שרק אם ודאי אם היה מנהג קדום לקרוא בעיר מסויימת בשני הימים יש לנהוג כך. 

המקום היה מוקף אך לא ברור אם כבר בימות יהושע היה כך, יש להחמיר מספק, אבל אם יש ספק 

  תה העיר, איבד המקום מחשיבות עיר מוקפת.אם היה מוקף או הספק הוא היכן הי

 ?כיצד ינהגו לגבי הברכה 

כתב  )שם( רמב"םגם לשיטת הרמב"ם וסיעתו נחלקו לגבי הברכה על המגילה, באיזה יום יברכו: ה

 רשב"א, וכ"כ ה"ואיל והוא זמן קריאתה לרוב העולםומברכין על קריאתה בארבעה עשר בלבד ה"

 רבנו אך. "דדבריהם מברכינן אספק לא מברכינןא בשני דבודאי ולענין ברכה בראשון ול" )שם(

"ח, בט"ו לא יברכו שמא זמנה בי"ד וכבר יצאו ייברכו על המגילה בשני הימים, לא סובר ש יחיאל

רכה כה אינה מעכבת, אין להיכנס לספק בובי"ד לא יברכו שמא עדיין לא הגיע זמנה, ומכיון שהבר

. שמברכים על המגילה בשני הימים )פסקי ריא"ז מגילה א, א אות ג( ריא"זשיטה נוספת של ה לבטלה.

ובאמת שהב"ח הביא בשם מהר"ש לוריא שתמה מדוע אין מברכים על המגילה בשני הימים כפי 

 שמברכים בכל ספק יו"ט? ע"ש שחילק בין קריאת מגילה לקביעת יו"ט.

 .ולא יברך כי אם בי"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם: שו"עכתב ה

תמה, כיצד הרמב"ם מחייב לקרוא את המגילה במקומות  )או"ח ח"ב סימן קכו( צבי הרבשו"ת 

כדין יום ודאי, דממ"נ אם הספק הוא אמיתי המסופקים בשני הימים, ומאידך פסק לברך רק בי"ד 

 גר"אאין לברך כלל, ואם הספק אינו ספק, מדוע חייב לקרוא בשני הימים? וכבר הסתפק בזה ה

שהכל יוצאים בי"ד שהוא זמן קריאתה, ודימה הדבר למאכל  )ב, ג(ירושלמי וביאר ע"פ ה (י-)אות ט

 . 19שהוא ספק האם ברכתו העץ או האדמה, שמברך האדמה וודאי פוטר

דדוקא בכרך שהיא מוקפת חומה עתה אלא דמספקא לן אם היתה למד מדברי הב"י " פרי חדשה

 ".ה עתה, אינו בכלל הספק, וקורין בי"דמוקפת נמי מימות יהושע. אבל אם אין לה חומ

 שאר מצוות היום במקומות המסופקים 

ראינו לעיל שבמקומות המסופקים קוראים את המגילה בשני הימים, אך נחלקו הפוסקים כיצד 

 ינהגו לגבי שאר מצוות היום, כמשתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים:

דה אלא בי"ד בלבד. ורק קריאת המגילה סובר שאין עושים סעו )תרצה, ד( פרי חדש: הסעודה

שנוהגים שמחה  סובר )הובא בשל"ג מגילה א:, מג"א סק"ה( ריא"זה אולםנוהגת בשני הימים מספק. 

 ועוד. (ע עמ' קיד. חזו")יבי"א ח"ז סימן ס אות ב גרע"י, ה)סק"י( מ"בומתנות לאביונים בשניהם. וכ"פ ה

                                                        
והגרצ"פ פרנק ביאר "דאנשי כנה"ג שתקנו להקדים קריאת המגילה שלא בזמנה לא דברו על פרטי המקרים  19

שבשבילם יש להקדים אלא בסתם אמרו, שהם מסרוה לשקול דעתם של חכמי הדורות שבכל עת צורך שהשעה 
אתה באחד הימים שבין י"א עד ט"ו אדר ולא הזכירו בתקנתן כפרים צריכה לכך, יש להם רשות להקדים קרי

א"כ אדוקא... ולפ"ז ניחזי אנן בעיר שהיא מסופקת אי יש לה דין מוקף או פרזי דא"א להם לצאת יד"ח בשלמות 
יקראו בי"ד מסתבר מאד שגם מאורע זה נכנס במסגרת הרשות להקדים קריאתה ויש להם רשות להקדים וגם 

ום חובתם אפילו אם כלפי שמיא גליא שיש להם דין מוקפים אבל מכיון שאין להם לעכב קריאתם עד ילצאת ידי 
ט"ו דשמא פרזים הם מחויבים הם לקרות בי"ד וכבר תנאי הוא בחיוב מקרא מגילה דמאן דלא מצי לאחר 

 בדין".קריאתה בזמנה מקדים ומברך וקורא ויוצא יד"ח וגם בן עיר זה מהמסופקות בכלל המקדימין 
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שמשלוח מנות נוהג בי"ד בלבד, כיון  ל שם ד"ה או(. הובא בביה"שם) פרי חדשדעת ה: משלוח מנות

ווקא שזהו זמן הקריאה לרוב העולם. שאז פורים לרוב העולם, כדין ברכה על המגילה בי"ד ד

ביאר, דשאני מקרא מגילה דאסתר ברוח הקודש נאמרה, משא"כ  )סימן נח(ובשו"ת בנין שלמה 

ואסתר, ודינם כשאר דיני קבלה משתה ושמחה ושאר דיני פורים שאינם אלא מתקנת מרדכי 

ג"כ כתב שאין חובה לתת בשני הימים, שהוא ספק  )סימן עג( סופר חתןובשו"ת שספקם להקל. 

התקשה, מדוע תגרע  )שם מש"ז ה( מגדים פריה אולם ממון, ואין מחוייבים להוציא ממון מספק.

. )קכח, כז( צבי רהוכ"פ בשו"ת מצוות משלוח מנות מקריאת המגילה שקוראים בשני הימים?! 

  כתב שטוב לתת מספק. )עמוד קיד. יבי"א שם( ן עובדיהחזווב

שבשני הימים יש לתת מתנות  )שם( ריא"זכפי שהבאנו למעלה, דעת ה :מתנות לאביונים

 )שם( פרי מגדיםה אך כתב שטוב לתת מספק. )עמוד קיד( חזו"עב .)סק"י( מ"בלאביונים. וכ"פ ה

 י מותר לתת מתנות לאביונים קודם פורים, אך לא נוהגים כך שמאשדי בנתינה בי"ד, שהרסובר 

, ומשמע שאם לא ישתמשו בהם יוצא י"ח, א"כ בי"ד )מג"א תרצד, א(ישתמשו בהם קודם פורים 

 ממ"נ יוצא. אך כשאכל העני מהמעות בי"ד, ואין לו במה לשמוח בט"ו, צ"ע.

כתב לקרוא בתורה בשני הימים. וכתב שמנהגם בבגדד היה  )תצוה יד( בא"חה: קריאת התורה

יש מנהגים שונים בזה, ואין לערער על שום שלגבי הקריאה בשני הימים מספק,  )ס"ק כה( כה"ח

 שמקלים ואין קוראים בט"ו, אלא )יד בקריאת התורה סימן פז סק"ו( אוירבך גרש"זדעת ה אך מנהג.

 .י שמועות עמ' סב()פסקגרי"ש אלישיב הו )עמוד קיד( עובדיה חזוןכ ברק בי"ד. וכ"

שבערים המסופקות אומרים על הניסים רק בי"ד.  ע"פ האר"י )אות כג( כה"ח: כתב בעל הניסים

סובר שבשני הימים  )א"א ח( פרי מגדיםה אולם. )ספר ארץ ישראל עמ' מז( הרב טיקוצ'ינסקיוכ"ד 

ק. הדבר חשוב להפסואין  )סימן תרצג סק"ו( מ"בהאומרים על הניסים בתפילה ובברכת המזון, וכ"כ 

 ועוד. )עמוד קיד( חזון עובדיהוכ"כ ב

 האם בן כרך מוציא י"ח פרוז, וכן ההיפך 

 :)ב, ג(ירושלמי איתא ב

בן עיר מהו שיוציא בן כרך ידי חובתו ייבא כהדא כל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את הרבים "

ל שאינו חייב בדבר אינו ידי חובתן בן כרך מהו שיוציא את בן עיר ידי חובתו וייבא כהדא כ

מוציא את הרבים ידי חובתן או ייבא כהיא דאמר ר' חלבו רב חונה בשם ר' חייה רבה הכל 

 "יוצאין בארבעה עשר שהיא זמן קריאתה

בן עיר אינו מוציא בן כרך שהרי נפטר פסק את דברי הירושלמי להלכה " )מגילה יט. ד"ה כלל(מאירי ה

מגלה  רך מוציא בן עיר אף על פי שאין זמנו עדיין שהרי מ"מ חיובבן כ ,לו ופקעה ממנו חובת מגלה

כשם שאם עשה  ,המחויב בדבר" )הל' ברכות ה, ג( ריטב"א". וכ"כ המוטל על הכל מתחלת ליל י"ד

 כגון בן כרך מוציא לבן עיר אף על פי ,מצותו כבר מוציא לחבירו כך מוציאו קודם שיוציא לעצמו

 ,קרא בי"ד אסור לברך בט"ואם בן כרך  דבדיעבד )מש"ז ד( דיםמגרי פהכ ". וכ"שעדיין לא הגיע זמנו

. וביאר, שעל ר' חייא רבה אין חולק ורה, ואם קרא לבן עיר יצא בן עירוקורא בלא ברכה כקורא בת

  שבן כרך יוצא בי"ד, והשאלה היא האם משום שבדיעבד יוצא חשיב ל'מחויב'.
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בן עיר. ובר שבן עיר אינו קורא לבן כרך, ובן כרך אינו קורא לס )ב. הוצ' מוסה"ק עמ' יב( רשב"אה אך

בשם רבותיו, שבשונה מבן עיר ובני כפר שיש ביניהם שייכות לזמן  )שם עמ' יא( ריטב"אוכ"כ ה

אחד  אין ךו של זה לא זמנו של זה כלל, ולפיכהקריאה, "בן עיר ובן כרך חלוקים לגמרי בדיניהם, וזמנ

כול יסובר שבן כרך המחוייב לקרוא בט"ו את המגילה, אינו פרי חדש הגם מהם מוציא לחברו". 

ל זה מנו ש'ז )ב:(, כדברי הגמ' כיון שאינו מחוייב עתה בדבר ,לקרוא ולפטור לבני י"ד בי"ד וכן להיפך

"ס . לדבריו, בירושלמי הוי בעיא דלא איפשיטא, ולהלכה יש להחמיר מכיון שבשלא כזמנו של זה'

 ם אינם יוצאים בי"ד. דילן משמע שמוקפי

פסק שאע"פ שאנו סוברים כירושלמי שהכל יוצאים בי"ד גם בן  )סימן ו אות ח(תורת המועדים ב

דעת לכרך, ולכן בדיעבד יכול להוציא את בני העיר י"ח, אך ודאי שלכתחילה אין לנהוג כן לחשוש 

ות שהרחיב בעניין מתנ . וע"ע בתורת המועדים)א, נד( הקודש ציץהרשב"א והריטב"א. וכ"פ בשו"ת 

 .ד(י-)הררי פ"ה, יגוע"ע במקראי קודש  לאביונים ומשלוח מנות בין בני י"ד לבני ט"ו.

 סעיף ה':

 בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר 

 )יט.(שנינו במגילה 

ורא כמקומו, ואם ק -בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו  :משנה"

ל אין אמר רבא: לא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי ארבעה עשר, אב :גמראעמהן.  קורא -לאו 

 דכתיב על כן -מר רבא: מנא אמינא לה אקורא עמהן.  -עתיד לחזור בלילי ארבעה עשר 

היהודים הפרזים הישבים בערי הפרזות, מכדי כתיב היהודים הפרזים, למה לי למיכתב הישבים 

סברא  -רוז בן יומו נקרא פרוז. אשכחן פרוז, מוקף מנא לן? בערי הפרזות? הא קמשמע לן: דפ

 "וקף בן יומו קרוי מוקףמ -הוא, מדפרוז בן יומו קרוי פרוז 

וא במבט ראשון נראה מדברי הגמ' שכל אדם מתחייב ביום הפורים לפי מקום מגוריו העיקרי, אם ה

פן עראי שלא במקום מגוריו, הרי ט"ו, גם אם כעת שוהה באוב -י"ד, ואם הוא 'בן כרך' ב -'בן עיר' 

שחיובו אינו לפי מקומו העכשוי אלא לפי עיקר מקומו. אך רבא מפרש שדברי המשנה מתפרשים 

 גם אם רוצה להישאר באופן עראי במקום אחר, ומתוך כך התחדש מושג 'פרוז בן יומו'. 

קורא שז בן יומו' או אלא שעדיין שומא עלינו לברר מתי הזמן הקובע לפיו ידע האדם האם הוא 'פרו

 כמקום מגוריו העיקרי. ונחלקו בכך הראשונים: 

: אדם שנמצא בעלות השחר של י"ד בעיר פרוזה הרי דינו כפרוז לכל דיניו. 20רש"ישיטת  .א

)אע"פ שכביכול 'הפסיד' את מועד אך אם בעלות השחר של י"ד היה בכרך אין דינו כבן כרך 

                                                        
אם קודם עמוד השחר יצא מן העיר, הוא דקתני שאינו צריך  -"אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה עשר  וז"ל:20

אבל  ו פרוז בן יומו.אין זה אפיל -לקרות עמהן בלילי ארבעה עשר, אף על פי שעודנו שם, הואיל וביום לא יהיה שם 
נקרא פרוז,  -אף על פי שעתיד לחזור למחר ליום אחד צאת משם בלילה, דהשתא הוי פרוז לאותו יום ל -אין עתיד 

לי וקורא עמהן בין בלילי ארבעה עשר בין בארבעה עשר, והוא הדין לבן עיר שהלך לכרך, אם עתיד לחזור בלי
ליומו, וקורא בארבעה עשר כחובת מקומו ואף על פי  לא הוי מוקף -חמשה עשר, שלא יהא שם ביום חמשה עשר 

רותה בארבעה עשר, וממתין וקורא עמהן, אף אין צריך לק -ן עתיד לחזור בלילי חמשה עשר שהוא בכרך, אבל אי
 על פי שסופו לחזור לאחר זמן".
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, אלא רק בעלות (החיוב של הכרכים הוא רק בט"ו, משום שזמן חלות החיוב של בני הפרזים

, ולכן אם נמצא בכרך, ויודע השחר של ט"ו השוהים בכרכים מתחייבים כ'מוקף בן יומו'

שעתיד לחזור לפני עלות שחר של ט"ו לעיר, דינו כפרוז וצריך לקרות המגילה בי"ד, 

 ריטב"א, רבה()ד"ה אמר  רשב"אכדעת רש"י סוברים גם ה. אע"פ שבזמן זה נמצא בכרך

 ועוד. )ד"ה גמ'(

 ו בעה"שוהיינשל י"ד,  ה"ששזמן חלות החיוב לכולם הוא בע )ב, ג( רא"ש, דעת המאידך .ב

של י"ד נקבע זמן חיוב יום פורים לכל אדם ואדם, אדם שנמצא בזמן זה בפרוזים 

ט"ו ו, גם אם יחזור קודם מתחייב בי"ד, ואדם שנמצא בזמן זה במוקפים מתחייב בט"

כיון שבזמן חיוב קריאת בני מקומו אינו עמהם נסתלק מעליו חובת ם. וטעמו, "לפרזי

 .טורוכ"ד ה ".קריאת אנשי מקומו ונכלל עם בני הכרך להתחייב בזמן קריאתן

אמר רבא ל"ש בן כרך שהלך הביא את דברי רבא בצורה שונה " )ד"ה מתני'( חננאל רבנו .ג

ונזדמן לו ונתעכב לו ולא חזר קורא לעיר קורא כמקומו אלא שעתיד לחזור בליל י"ד 

לא שנו אלא שעתיד לחזור בליל "הלך בעקבותיו וכתב:  רי"ףהגם  ".בט"ו כבני מקומו

 של 'כוונה' ולא רק היכן בפועל היהחדש מושג  לדבריהם ישנו". י"ד ונתעכב ולא חזר

אם היה  ,שהדבר תלוי בכוונתו בשעה שיצא מביתוהרא"ש הביא דבריו ולמד האדם. 

ד אבל אם אינו עתי .אף אם נתעכב שמה ,דעתו להיות לילי י"ד בביתו הרי הוא כמקומוב

תמה על הרי"ף "מאי עתיד  המאור בעלאולם  .לחזור בלילי ארבעה עשר קורא עמהם

ומאי נתעכב, דאם חזר חזר, ואם לא חזר לא חזר, ועכוב כזה מאן דכר שמיה". ולכן 

ל הרמב"ן יישב את דברי הרי"ף, שכן מצינו בכ אך לדעתו תלוי האם חזר בלילה, או לא.

שאין נותנים עליו חומרי מקום שהוא שם אלא כשאין דעתו לחזור  )פסחים נא.(מקום 

  ואפילו עמד שם זמן ממושך.

בדעת ר"ח והרי"ף לא ברור האם דעתו של האדם נקבעת לפי זמן יציאתו מביתו או לפי 

"ד כי הדבר תלוי בדעתו בליל יסובר  סימן א()קול גדול מהר"ם בן חביב דעתו בליל י"ד: 

)או"ח סימן  חזו"א"ד השמעות הרא"ש כדעתו ביציאה מביתו. וככלשון הר"ן, ולא כמ

הביא את דעת הלבוש שתלוי בדעתו ביציאה  )ח"ב סימן קכט( צבי הרבשו"ת  אולם .קנא(

 , שהדבר תלוי בדעתו בעת נסיעתו.)ס"ק יב( מ"במביתו. וכן משמע מדברי ה

ן בזמ'בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אם היתה דעתו לחזור למקומו כתב " )א, י(רמב"ם ה

ם ריאה קורא עונתעכב ולא חזר קורא כמקומו, ואם לא היה בדעתו לחזור אלא אחר זמן הק 'קריאה

". המפרשים נחלקו כיצד לבאר את דבריו שזמן קביעת חיוב האדם הוא אנשי המקום שהוא שם

 - מקום לפי זמן קריאתו שכוונתו כשיטת רש"י, דהיינו כלביארו  מ"מוה כס"מה הקריאה':ב'זמן 

ן שבכל עניי )ב, ג(למד מדברי הרמב"ם בפיה"מ  )אות יא(אליה רבה ה אךבעיר בי"ד, ובכרך בט"ו. 

  "זמן קריאה" היינו ליל י"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם. ודבריונקבע הפורים בי"ד. 

בעלוה"ש  :רש"י. אנו כמה דעות בראשונים לגבי התחייבות שלא כמקום מגוריו העיקרי: לסיכום, מצא

: בעלוה"ש של י"ד רא"ש. בשל י"ד נקבע החיוב לפרזים, ובעלוה"ש של ט"ו נקבע החיוב למוקפים. 

 .)נחלקו בזמן המדויק( : תלוי בכוונתו היכן רצה לשהותרי"ף .גנקבע החיוב לכולם. 
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חזור בן עיר שהלך לכרך, או בן כרך שהלך לעיר, אם היה דעתו ל: כדעת הרמב"םנקט בלשונו  שו"עה

 למקומו בזמן קריאה ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו; ואם לא היה בדעתו לחזור אלא לאחר זמן

 הקריאה, קורא עם אנשי המקום שהוא שם. 

, לכן )ס"ק יב( מ"בוכ"כ ההעיר שעיקר קריאה תלוי ביום י"ד ולא בלילה.  )סק"ז( מגן אברהםה

קכח  )או"ח ח"ב סימן צבי הרוכ"פ בשו"ת  לדעתו אם היה בערי הפרזות בהתחלת יום י"ד קורא בי"ד.

סובר שאין  )או"ח סימן קנב סק"ו( איש חזוןה אולם. נו(-)ח"ב סימנים נד למשה תפילהובשו"ת  אות ג(

נ"מ בין  ר מתחילת הלילה.יך שיהיה פרוז כבדי שיהיה בעיר באור הבוקר של יום י"ד, אלא צר

 השיטות היא האם צריך בדווקא להיות בתחילת הלילה במקום בו האדם רוצה להתחייב, או שיכול

ע להגיע בשעת לילה יותר מאוחרת. ולכאורה ה"ה אם היה במוקפים בתחילת ליל י"ד, שגם אם יגי

כי מדברי כתב  אות ד( )ח"ב סימן קפד מועדים וזמניםבלאחר מכן לפרזים, כבר לא נתחייב עמהם. 

עלות -הפרי מגדים משמע שאין צריך להיות בתחילת הלילה, אלא אם נמצא שם בתחילת היום

להיות שם מתחילת  , שעליוחזו"אהשחר חייב בקריאה. ומכל מקום מסקנתו למעשה לפסוק כ

  הלילה, ואין די בכך שנמצא בזמן עלות השחר.

 חיובו תלוי בדעתו בעת נסיעתו למקום שנוסע אליו,שעיקר  )שם( מ"בכתב ה: בן עיר שהלך לכרך

ת עלו )היינו קודם זמן קריאת המגילה של ט"ודעתו לחזור לעיר קודם כגון בן עיר שנוסע לכרך ו

. אך , גם אם לבסוף נתעכב שם ביום ט"ו, אינו נקרא בשם מוקף וקורא ביום י"ד בהיותו בכרךהשחר(

 הוא בור לעיר, גם אם לבסוף הוצרך לחזור לעיר, זמן חיואם בעת נסיעתו לכרך לא היתה דעתו לחזו

ו סובר שאין דעת )שם( חזו"אה אולם"ו שוהה בעיר, חייב לקרוא שם את המגילה. בט"ו וגם אם בט

בעת יציאתו מביתו קובעת את דינו, אלא רק דעתו בעת כניסת ליל י"ד קובעת את דינו. שלא 

 )ח"ב סימן קיח( צבי הרוכ"פ בשו"ת ו בליל י"ד. מסתבר שדעתו בליל י"ג תהיה עדיפה על דעת

 .נו(-)ח"ב סימנים נד למשה תפילהובשו"ת 

, שאם בעת נסיעתו דעתו לחזור למקומו בליל י"ד קודם עה"ש )שם( מ"בכתב ה: בן כרך שהלך לעיר

גם אם נתעכב שם ולא חזר, קורא ביום ט"ו. אבל אם בעת נסיעתו לעיר דעתו היתה להישאר שם 

. ר עה"ש של י"ד, חל עליו חובת קריאה של י"ד, וגם אם יחזור לכרך, חייב לקרוא בי"דעד לאח

שרק אם היה שם בפועל בתחילת היום חייב, אבל אם בפועל לא  )סק"ה(ט"ז והביא את דברי ה

 נשאר בעיר אלא חזר לכרך קודם שהאיר היום, לא מועיל מה שחשב בתחילה להישאר בעיר בבוקר.

וכ"פ  .ועוד רבים מהפוסקים (ח"ג פכ"ו)בס' עיר הקודש והמקדש  וצ'ינסקיגרי"מ טיקוכ"פ ה

ונס ושלא לדעת אינו חשוב לפרוז שכל שנתעכב מחמת א נו(-)ח"ב סימנים נד למשה תפילהבשו"ת 

ת שצריך שיתעכב מדעתו עד עה"ש, ולא מועיל אם נשאר מחמ )מש"ז ו(כתב פרי מגדים וה בן יומו.

הולך לשיטתו בכל הסעיף שגם אם שינה את דעתו ונשאר לבסוף באותו  )שם( חזו"אה אולםאונס. 

מקום שלא מחמת אונס אלא ברצון ובחפץ לב, הולכים תמיד אחר מחשבתו הראשונה בכניסת 

 הלילה, כי גם מה שלא נתקיימה מחשבתו הראשונה נחשב כעיכוב שלא מדעתו.

. האם א :"אן המשנה ברורה לחזוסיכם את ג' המחלוקות ביש פרק א() יצחק שבותבספר ועיין 

. האם ג. האם נקבע על פי דעתו ביציאה מביתו או בתחילת הלילה. בצריך להיות בתחילת הלילה. 

גרי"ש צריך שישאר שם בפועל בבוקר, או די שדעתו בכך, אף אם לבסוף יצא. והביא בשם ה
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שיישמע ברכה מאחר. וכן , וראוי ליו לקרוא בלילה וביום בלי ברכה מספקשבאופנים אלו ע אלישיב

 חייב בשאר מצוות היום, ואומר על הנסים.

 )אות כט( כה"חוהביאם  (ספר אלפסי זוטא כ"י) רמ"ע מפאנוהבשם  )אות ג( מחזיק ברכהכתב ה

עכב ונת ,אחר חצות לוך לעיר ועתיד לחזור בליל י"ד אפיבן כרך שהלשמסקנת ההלכה בדין זה היא, 

 .רוזפאף ביומו אינו  ,דכיון שלא נתחייב בקריאתה בעיר בלילה ,מוולא חזר קורא בט"ו כאנשי מקו

היה ד י"הנה משיאיר מזרח ביום י ,אעפ"י שעתיד לחזור ביום ,אבל אם אינו עתיד לחזור בליל י"ד

ורא ואם הלך אח"כ לכרך חוזר וק .לפיכך קורא עמהם לילה ויום ,פרוז בן יומו ולילו עמו למפרע

 פילוא ,אם עתיד לחזור למקומו בליל ט"ו ,וה"ה לבן עיר שהלך לכרך .כאןכמותם ומברך עליה כאן ו

עשה נ ,אבל אם עתיד להאיר לו מזרח בט"ו והוא בכרך ,בי"ד לילה ויום כרךאחר חצות קורא לבדו ב

 תחייבהואיל וחשכה לו בכרך נ ,ואפילו חזר לעירו בליל ט"ו .מוקף בן יומו ואינו קורא אלא בט"ו

 תחייבכיון שנעשה מוקף בן עיר שעקר דירתו והלך לכרך ליל ט"ו ונ ,ו לילה ויוםלברך ולקרות בט"

ן העלה שעיקר החיוב הוא היכן נמצא האדם בזמ (י-)סימן ו אות ט תורת המועדיםגם ב .כאן וכאן

עלות השחר, וכדי להתחייב צריך להישאר באותו מקום שיעור זמן שיכול להספיק לקרוא את 

"ש ברי הראשונים יש דעות רבות כיצד נקבע מקום החיוב של האדם, ולכן יראך הביא שבד המגילה.

 ישתדל לא להיכנס כלל לספק.

 מגילההבפוסקים מובא נידון נוסף, האם בן כרך החפץ ליסוע לעיר בליל י"ד, אך מעוניין לקרוא את 

 ימן נה()מקראי קודש ס גרצ"פ פראנקהבכרך ורק לאחר מכן ליסוע לעיר, האם רשאי לעשות כן? 

)מנחת  גר"א שפיראה אולםסובר שיכול לקרוא את המגילה בכרך ורק לאחר מכן ליסוע לעיר. 

ר סובר שאינו יכול לקרוא את המגילה בכרך, שעיק אברהם ח"א סימן ז. מקראי קודש הררי פ"ה הע' כח(

אדם חלות חיובו הוא בשעה שעוזב את הכרך ורק אז יכול לקרוא את המגילה, ומ"מ לדעתו אם ה

 הוא מבן הפרוזים הנמצא בירושלים ורצונו לחזור לביתו, במקרה הנ"ל יכול לקרוא את המגילה

 בלישיגרי"ש אבכרך, כיון שעיקר חיובו בי"ד, ואינו צריך 'להחיל' עליו את החיוב בצאתו מהכרך. ה

 המגילהסובר שגם אם יצא מהכרך ונמצא בדרכו לעיר, אינו יכול לקרוא את  )שבות יצחק פ"א סק"ב(

 יוב.עד שיגיע למקום חיובו בעיר, שכל שהוא בדרך אינו נקרא יושב בערי הפרזות ולא חל עליו הח

 חיוב פורים פעמיים 

 :)ב, ג(איתא בירושלמי 

ר' בון בר חייה בעי בן עיר שעקר דירתו לילי חמשה עשר נתחייב כאן ובן כרך שעקר דירתו "

 "בליל ארבע עשר נפטר מיכן ומיכן

מהפירושים באו כדי ליישב שלא יוקשה י הירושלמי ישנם כמה פירושים, וחלק בבאור דבר

 ובירושלמי ,מהירושלמי על שיטת הרא"ש דבן עיר הנמצא בכרך ביום י"ד נתחייב בט"ו ולא בי"ד

 .רך שעקר בליל ט"ו נפטר מכאן וכאןהלא איתא דאף בן כ

ר שעקר דירתו בליל ט"ו והלך לכרך, הביא להלכה את דברי הירושלמי שבן עי )ד"ה בן( הלכה באורה

 אך וכן הסכימו רוב הפוסקים, אלא שלעניין ברכה החמירו כפי שהבאנו לקמן.נתחייב כאן וכאן. 

סובר שרק אם נכנס לכרך מבעוד יום מתחייב שוב בט"ו, אבל  )או"ח סימן קנב סק"ו( חזו"אה
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עוד יום לא יברך על הקריאה, בכשנכנס לאחר כניסת ליל ט"ו, אינו חייב בט"ו. ואף אם נכנס מ

  א שצריך לעקור את דירתו ממש.משום שחושש לדעת הריטב"

הביא דבריו וכתב  )הליכות שלמה כ, ז. ע"ע שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן כג אות י( גרש"ז אוירבךה

שמפשטות דברי הירושלמי עולה שאפילו עקר בליל ט"ו ממש ג"כ נפטר או מתחייב, וכך סובר 

 , ולכןעניין הברכה הסכים שראוי לחוש לדעת החזו"א כל שחשכה לו במקומו הראשוןלמעשה, אך ל

)מקראי קודש  גר"מ אליהווה ,י(-)סימן ו אות ט תורת המועדיםוכ"פ למעשה ב .לא יברך על המגילה

 .)קובץ פרי הארץ גליון ב אדר ב התשמ"א( גרע"י, וכ"ד מדברי ההררי פ"ה הע' כו(

סובר שרק אם עוקר ממש מתחייב שוב במצוות הפורים, וכ"כ  גרסינן()יט. ד"ה ריטב"א ה אולם

ט"ו סובר שמוקף בן יומו קורא ב (. הר צבי ח"ב סימן קיח)קונ' ימי הפורים נקגרצ"פ פרהגם  .מאיריה

רק כאשר לא קרא בי"ד, אבל אם קרא בי"ד אינו חוזר ומתחייב בט"ו אא"כ הוא בן כרך שחזר 

 שלדעתו אין מציאות שאדם יתחייב פעמיים פורים, אא"כ הוא בן ו.לקביעותו או עקר ממש דירת

ו מקומ כרך שהתחייב מדין 'פרוז בן יומו' בי"ד, וחזר לביתו שבכרך בט"ו, שבכה"ג מתחייב שוב ע"פ

ע' )בפירושו לרמב"ם עמ' תתלה ה גר"י קאפח. גם ה)טייב, הובא בכה"ח כט( השולחן ערךוכ"כ  העיקרי.

ב"ם הקובע מצב האדם הוא צאת הכוכבים של יום י"ד, אא"כ לא היתה העלה שלדעת הרמ כא(

בדעתו לשהות באותו מקום ונאנס והוצרך להישאר שם לאחר צאה"כ. ולדעתו אין אפשרות כלל 

 להתחייב פעמיים.

ולים שרק אם הגיעו מבעוד יום לכרך יכ )הליכות שלמה כ, ו( גרש"ז אוירבךלגבי בחורי ישיבה, דעת ה

א גילה, אך אם הגיעו משחשיכה יקראו בלא ברכה. ועדיף שיקראו את המגילה בכרך וללברך על המ

ום סובר שמקומו הקבוע של תלמיד ישיבה נקבע לפי מק )מקראי קודש יז, הע' ו( הררי קודשוה בעיר.

ם סוברי )ב, קפד( מועדים וזמניםוה (10)הליכות והנהגות עמ'  גרי"ש אלישיב, המנגדמגורי הוריו. 

 חינה מציאותית. בממכיון ששם הוא רגיל לשהות  מגורי בחורי ישיבה הוא בישיבה שמקום

 הפורים יפטר משני ימילה 

כ"נ ומדברי הירושלמי מוכח שאם אדם היה בי"ד בכרך ובט"ו בעיר, הרי הוא פטור ממצוות הפורים. 

ט"ו הוא  מדברי רש"י וסיעתו הסוברים שקביעת החיוב לפני י"ד הוא בעלוה"ש של י"ד, ולבני

 בעלוה"ש של ט"ו, ובשני זמנים אלו אותו אדם לא התחייב. אולם לפי דברי הרא"ש וסיעתו זמן

 קביעת החיוב על כל אדם הוא בעלות השחר של י"ד, נמצא שבהיותו בכרך בזמן זה, נקבע חיובו

 כבני הכרך, ולא יועיל לו ללכת לאחר מכן לעיר. 

בן  )אות כט( כה"חוהביאם  (ספר אלפסי זוטא כ"י) אנורמ"ע מפהבשם  )אות ג( מחזיק ברכהכתב ה

כתב שדברי  )שם( גרצ"פ פראנקה .ל ט"ו הרי זה פטור כאן וכאןכרך שעקר דירתו והלך לעיר לי

הרמ"ע מפאנו נסתרים מיניה וביה, דכיון שפסק שמי שחשכה לו בכרך נתחייב בקריאת המגילה 

גרש"ז ה ולדעתו יכול להיפטר בשני הימים. !לילה ויום, איך פסק כירושלמי שנפטר כאן וכאן?

חידש שדין זה של הירושלמי מיירי דוקא כשכבר בי"ד גמר בדעתו לעקור  )מנח"ש שם אות י( אוירבך

)סימן  אשר מנחתובומכיון שגם למעשה עקר את דירתו לפני השחר שפיר פטור. דירתו בליל ט"ו, 

יוב פעמיים, אך פשוט שלעולם אינו נפטר בשני כתב שכל הדיון בפוסקים הוא רק לגבי ח לב אות ד(
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בלי להאי דינא. ובתרות בהימים אף אם מוקף הוא בי"ד ופרוז בט"ו, שלפטרו פעמיים אין מקום ב

 )וכ"כ בחוברת פרי הארץ גליון ב אדר ב התשמ"א( גרע"יהביא בשם ה בהע'( י-)סימן ו אות טהמועדים 

ואם הוא  בט"ו, וכן יקיים את שאר מצוות היום בט"ו.יקרא את המגילה בלא ברכה אם הוא בן כרך ש

שנה ל"ב חוברת )מוריה, הי"ד  איתם הנקיןוע"ע במאמרו של הרב  בן עיר יקיים את מצוות היום בי"ד.

 שהוכיח בפשטות שאין מציאות להיפטר משני ימי הפורים. (רל"ו-ה', עמ' ר"ל-ג'

סובר שרק אם האדם עקר את דירתו לגמרי  ו(ח"א כלל ד אות לר' יצחק פלקסר. ) שערי יצחקה אולם

כול יבי"ד מהכרך לעיר, הרי עכשיו הוא בן עיר שפטור מפורים. אך אם רק הלך ממקום למקום אינו 

 .)ב, קפד( וזמנים מועדיםוכ"כ ב להפקיע את חיובו, ויקרא את המגילה בט"ו בברכה.

 הנמצא במדבר או בספינה 

 :)מגילה פ"ב ה"ג(שנינו בירושלמי 

 בעתיד לחזור למקומו אמר ר' פינחסמפרשי ימים והולכי מדברות קוראין כדרכן בי"ד א"ר מנא "

 "פרוז היה באותה שעה -' הודים הפרזיםעל כן הי'

סובר שהמפרש וההולך במדבר קורא בי"ד כדין רוב אנשי העולם.  )בהשגות על בעה"מ פ"ק( ראב"דה

ו ייק מהירושלמי שרק אם הוא עתיד לחזור למקומדדחה דבריו, ו יט. ד"ה גרסינן() ריטב"אה אולם

א. חייב אבל אם הולך לכרך פטור לגמרי ממצוות הפורים, כיון שנעקר מהעיר ולכלל בן כרך לא ב

  .)ה.( רשב"אוכ"ד ה

  .)כל בו(: ואם הוא במדבר או בספינה, קורא ביום י"ד כמו רוב העולם רמ"אכתב ה

דאם עתיד לבא בט"ו לביתו לא יקרא בי"ד דבשלמא "א ביאר בדעת הרמ )אות טז( ערוך השולחןה

 אבל בים ובמדבר אין שם חיוב אלא דאם הוא שם ,כשהוא בעיר בי"ד חל עליו חובת אנשי המקום

 .גם בט"ו ממילא דחיובו כרוב העולם

כתב לבאר את דברי הרמ"א, בהקדם חקירה האם מצוות  )סימן לב אות ה( מנחת אשרהגר"א וייס ב

ה ובה על הגברא או על המקום, כדין מצות הדלקת נר חנוכה שהיא חובה על הבית, ה"פורים הם ח

לקריאת המגילה שהיא חובה על הציבור. ואע"פ ששורש החיוב הוא על הקהילה, יש ג"כ חובה 

ם אפרטית על כל אדם ואדם. והנ"מ בשני דרכים אלו היא אדם שלא היה בשום מקום, כגון במדבר, 

י ם, נראה פשוט שפטור, אך אם יש חיוב על כל אדם ואדם, אלא שחילקו בזמנהחיוב הוא על המקו

החיוב בן פרוז למוקף, ודאי שאדם זה יהא חייב. וכך ביאר את נקודת המחלוקת של הראשונים 

 לעיל. 

 סעיף ו':

 פורים משולש - איסור קריאת המגילה בשבת 

 (ד: ב.)שנינו במגילה 

רות גדולות מקדימין וקורין ליום הכניסה, ומוקפות חומה כפרים ועיי -חל להיות בשבת  ]ב.["

כפרים מקדימין ליום הכניסה, ועיירות גדולות קורין בו ביום,  -למחר. חל להיות אחר השבת 
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: רבהדכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינן, מאי טעמא? אמר ]ד:[ ומה למחר.ומוקפות ח

מקרא מגילה, גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל הכל חייבין בקריאת מגילה, ואין הכל בקיאין ב

רב בקי ללמוד, ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים. והיינו טעמא דשופר, והיינו טעמא דלולב. 

 "יהן של עניים נשואות במקרא מגילהאמר: מפני שעינ יוסף

ר טלטול המגילה מוכרת גם מדין תקיעת שופר ונטילת לולב, ויש לברשיטתו של רבה שחושש מ

מדוע חששו חכמים דווקא במצוות הללו לטלטול, ולא במצוות אחרות כדוגמת מילה בשבת? 

מילה היא מצוה מהתורה שודאי זמנה . אשאל שאלה זו ותירץ בכמה דרכים:  )סוכה מג.(ריטב"א ה

ה חז"ל גזרו רק במצוות התלויות בתאריך מסויים, שבזמן שקידשו את החודש ע"פ הראיובשמיני, 

 דעו את התאריך במדויק ולכן העושה אותן לא ודאי שקיים את המצווה. ואע"פ שכיוםלא כולם י

מקדשים את החודש ע"פ חשבון וכולם יודעים את התאריך במדוייק, השאירו את התקנה 

. מעשה המילה עצמה היא מלאכה גמורה הדוחה שבת, וחכמים לא יכולים לדחות ב. כדמעיקרא

ו שבמילה יזכירהתקשה בכך, ויישב  )ח. ד"ה גמ' מ"ט( ר"ןהגם  .גאת המצוה משום גזירה בעלמא. 

 רנו()מגילה ד: ד"ה ויעבי תוספות. דאחד לשני, אך בשופר הכל טרודים בהם ולא מדכר חד לחבריה. 

. הכתבו משום שהיא מצוה חמורה שנכרתו עליה יג' בריתות, וגם אין אדם מל אא"כ הוא בקי. 

פירוש ריבתה התורה ביום השמיני אפילו בשבת, ולא רצו כתב דשאני מילה שב )ס"ה( לבושה

חכמים לעבור עליה משום גזירותן כדי להעמיד דבריהם במקום שמצוה התורה בפירוש לעשותה 

בשבת, מה שאין כן בשופר ואתרוג וכיוצא בהן שלא ריבתה התורה בפירוש יום השבת אלא כתבה 

 מים בשב ואל תעשה להעמיד דבריהם. סתמא, ושבת אינו אלא ממילא משמע, וגזרו בהן חכ

ובטעם הדבר שלא גזרו שלא לתקוע בכל רה"ש אפילו חל בחול משום הגזירה שמא יתקן כלי שיר 

שהשופר אינו  )סי' תקפח סק"ה(ט"ז כשם שגזרו בכל יו"ט שלא לנגן בכלי שיר מחשש זה, כתב ה

רה, ור לגמרי מצוה שציותה התומיועד לשיר אלא לתקיעות של מצוה. אופן אחר, חז"ל לא גזרו לעק

 ע"ע בפר"ח ומג"א שם.ואם יגזרו שלא לתקוע בכל רה"ש תיבטל המצוה לגמרי. 

יום חמשה עשר שחל להיות בשבת אין קורין המגילה בשבת, אלא מקדימים לקרותה  :שו"עכתב ה

 .בתבערב ש

 מהות קריאת המגילה בי"ד לכרכים 

 רכים,י"ד לבני הכ -קריאת המגילה ביום שישי כאשר שאלה יסודית בדיני פורים משולש היא, האם 

הקריאה היתה צריכה להיות בשבת אך חכמים הקדימו את מצוות הפורים קודם עיקר הזמן, או 

שמא במציאות כזאת חכמים קבעו שהזמן האמיתי של קריאת המגילה גם לבני ט"ו תהיה בי"ד? 

 להלן נדון בנ"מ לשאלה זו.

לה זו תלויה במחלוקת רבה ורב יוסף, האם הקדמת הקריאה לי"ד במבט ראשון ניתן לומר ששא

ניים עהיא רק משום גזירה, ואזי עיקר זמנה הוא בט"ו. או שיש בה עניין מהותי מפני שעיניהם של 

 נשואות, וא"כ עיקר הקריאה תוקנה בי"ד. 

א קאמר משמע שהוא זמן הקבוע להו מימי אנשי כנסת הגדולה, מדלביאר " )ה. ד"ה ערב( רש"י

מקדימין לערב שבת, להכי קשה ליה: והא שבת זמנם הוא, שהרי ארבעה עשר הוקבע לפרזים, אלא 
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להכי נקט האי לישנא, דתשמע מינה הואיל ותיקנו להן חכמי ישראל שאחר כנסת הגדולה להקדים 

הוי  -הרי הוא לנו כיום וזמן הקבוע מתחלה לכל דבריו, ואף על פי שהוא שלא בזמנן  -משום דרבה 

לדברי רש"י קריאת הכרכים בי"ד אינה 'הקדמת' הקריאה, אלא כאשר ט"ו חל בשבת, זהו  ."כזמנן

התקשה, שדברי רש"י נכונים רק לדעת  )ד"ה ע"ש(טורי אבן ה זמן קריאת המגילה האמיתי עבורם.

דמשום סייג יכולים לבטל דברי בי"ד הגדול  רבה די"ל שחכמים אחרונים תיקנו להקדים לע"ש,

אבל לדעת רב יוסף חייבים לומר שאנשי כנסת הגדולה עצמם תיקנו להקדים את הקריאה  הם.מ

שהחכמים האחרונים אינם יכולים לעקור את  מטעם שעינהם של עניים נשואות למקרא מגילה,

תקנת הראשונים, מכיון שאין כאן משום איסור, ומה העליונות של מצוות מתנות עניים מאשר 

 ל הא מקמי הא? אלא ודאי לדעת רב יוסף אנשי כנה"ג תיקנו להקדים לי"ד.קריאת המגילה שנבט

 קריאת המגילה של הכרכים בי"ד:  וגדר ההשלכות ההלכתיות למהות 

 רך יכולכהבאנו את דברי הפוסקים האם בן  )ס"ד(לעיל  :הוצאת י"ח ע"י קריאת בן כרך .א

 לה זו נוגעת גם לנידוןלהוציא את בני הפרזים י"ח בקריאת המגילה, וה"ה ההיפך. שא

 שלנו, האם קריאת המגילה של בני הכרכים בי"ד היא באותה רמת חיוב של בני הפרזים,

 .התשובה לכך תשליך על השאלה האם יכולים להוציא זא"ז בקריאת המגילה

שלפי דברי הטורי אבן יש  עפ"ד חתנו כתב (מקראי קודש פורים סי' נא) נקפ פרגרצ"ה

)אבל בן עיר ה לא יצא ידי חובתו ע"י שמיעת המגילה מבן כרך להקפיד שבן עיר פרוז

, ואם לא הקפיד על כך ושמע הקריאה מבן כרך, פרוזה יכול להוציא בן כרך ידי חובתו(

פורים המשולש פ"א ) גר"ש דבליצקיהוכ"ד  לכתחילה יקרא שוב את המגילה בלי ברכה.

שבמקום צורך אפשר  (12מ' )הליכות והנהגות ע גרי"ש אלישיבדעת ה אולם .(הערה ט

 .)ה, קלא( החכמה בצללהקל בדבר. וע"ע בשו"ת 

שאלה נוספת הקשורה לאופי חיוב קריאת המגילה היא האם קריאת  :קריאה בציבור .ב

"מ היא קריאה זמנה. הנב-המוקפים בי"ד נחשבת לקריאה בזמנה או לקריאה שלא

ורין אותה אפילו ביחיד, ק -אמר רב: מגילה בזמנה מביאה " )ה.(בציבור בלבד, הגמ' 

ם ביום שישי, י"ד באדר, נחשבת במידה וקריאת המוקפי. בעשרה" -שלא בזמנה 

ונחלקו  זי ניתן לקרוא את המגילה בברכה ביום זה רק במניין.א -לקריאה שלא בזמנה 

כתב במפורש  )ה. ד"ה ומגילה( ריטב"אהראשונים כיצד ינהגו כאשר אין ציבור. ובאמת ה

ל בשבת ומקדימים את הקריאה ליום שישי, קריאה זו חשובה לקריאה שכאשר ט"ו ח

)ס"ס  חדש פריהועוד. וכ"פ  )שם( ר"ן, ה)ד"ה שלא בזמנה( רשב"אשאינה בזמנה. וכ"כ ה

אם אין עשרה לא יברכו עליה המוקפים.  להלכה, ולדעתם )סי' תרצ ס"ק סא( מ"בהו תרצ(

ולכן גם אם  ו חשובה לקריאה בזמנה,שקריאה ז )א, ז(יש שדייקו מדברי הרמב"ם  אולם

. וכ"פ )קנה, ב( איש חזון )שם(אור שמח וכ"כ ה אין עשרה קוראה ביחידות בברכה.

 יביע, שו"ת )יג, עג( אליעזר ציץ, שו"ת )הליכות שלמה כא, ד( אוירבך גרש"זלהלכה ה

 אליהו מגר", ה(נט-)ד, נח למשה תפילה, שו"ת (חזו"ע עמ' ריגיחו"ד א, צ. . )ו, מו אומר

 ועוד.  )לד, ב( אשר מנחת, (509)מאמ"ר עמ' 
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ו בשבת, כתב שבשנה שחל ט" )הליכות שלמה כא הע' ו( גרש"ז אוירבךה :קריאה לנשים .ג

גם הקריאה לנשים תהיה בנוכחות של לפחות עשר נשים, יש להקפיד לבני הכרכים ש

ב את ריבנו'. אולם במקום צורך אפשר להקל. ומ"מ במקרה כזה לא יברכו את ברכת 'הר

ה , אך בתנאי שיש עשר נשים, הלא"יכולות גם לברך ברכה זו )שם( גר"ע יוסףלדעת ה אך

 בפחות מעשרה. גם בשנה רגילה אין מברכים את הברכות שלאחר המגילה

 -בשנה רגילה, אדם הנמצא בעלות השחר של ט"ו באדר בעיר מוקפת : מוקף בן יומו .ד

מורים אגם המוקפים  -ר שכאשר פורים חל בשבת דינו כמוקף בן יומו. אם כן, אם נאמ

לחגוג בי"ד, אזי אין משמעות לשאלה היכן נמצא האדם בט"ו באדר. לעומת זאת, אם 

צא בשבת בירושלים דינו כמוקף אזי אדם הנמ -נאמר שאף במקרה זה פורים הוא בט"ו 

 בן יומו.

חלה ביום שישי,  שבשנה זו חובת הפורים )הליכות שלמה כא, א( גרש"ז אוירבךדעת ה

ולכן חיובו של כל אדם נקבע בעלות השחר של י"ד. לפיכך בן כרך שנוסע בשבת זו 

לפרזים, מפסיד את חובתו לקרוא בתורה את פרשת 'ויבוא עמלק', ואם נשאר בפרזים 

 גר"מ אליהוה אולםביום ראשון, צריך למצוא אדם המחויב כמותו לשלוח לו מנות. 

, (גקעמוד  אות ד דיני פורים המשולש, דיני מוקף בן יומוחוברת ) יוסף ילקוט, ה()מאמ"ר סה, כא

ועוד סוברים שגם בשנה זו חיוב הכרכים נקבע  הלכות חג בחג עמ' מט() אלישיב גרי"שה

אלא שנחלקו האם בן עיר שהגיע לשבת לכרך חייב בכל המצוות ] בט"ו שהוא יום שבת

שוב, הגר"מ אליהו סובר שמתחייב שוב בפורים, אך הילקוט יוסף ועוד סוברים שאינו 

שלכתחילה אין יוסף כתב הילקוט . [מתחייב שוב בפורים, בהסתמך ע"ד הרב פרנק

ש כדי להישאר בה בשבת, שיש לחו לים לנסוע לעיר פרזית ביום שישיירוש לתושב

ע , נכון יותר שיסולכן אם צריך ליסוע מירושלים לשבתשעוקר עצמו משאר מצוות היום, 

 .כבר בליל שישי

פטור לכאורה מכל  לפי שיטה זו יוצא שבן כרך שהיה בי"ד בכרך, ובט"ו נסע לפרזים

מצוות הפורים. אך למעשה כתב הילקוט יוסף והגריש"א שאינו נפטר ממצות פורים, 

ם. שסומכים על השיטות שצריך לעקור דירתו ממש כדי להחשב כבני המקום שנסע לש

ולדעת הגר"מ אליהו חייב במצוות רק לחומרא ולכן יאמר על הניסים באלקי נצור 

 מחשש להפסק.

: אם החיוב העיקרי הוא ביום שישי, הרי שפטור הוא קטן שנעשה בר מצוה בשבת .ה

מקריאת המגילה, אך אם החיוב הוא בשבת ורק הקדימו את הקריאה ליום שישי, ייתכן 

)הובא בשו"ת ציץ  גר"ח זוננפלדגילה בשבת. דעת הוהקטן יהיה חייב לקרוא את המ

שקטן זה צריך לקרוא את המגילה  )הובא בשו"ת שבט הלוי ה, פג( גרי"זוה הקודש א, נה(

דעת רוב האחרונים שקטן זה פטור מהקריאה ולא יקרא את המגילה בשבת  אךבשבת. 

שמא האיסור לא הוטל על חז"ל אסרו את הקריאה בשבת באופן גורף, או )עיקר מחלוקתם היא האם 

)עמ'  עובדיה חזון )שם( הלוי שבט, )ב, קכז( צבי הר. וכשיטה זו פסקו בשו"ת אדם יחידי(

ועוד. הגרע"י הוסיף שטוב  (12)הליכות והנהגות עמ'  גרי"ש אלישיב, ה(. יחו"ד ז, קיאגרכ
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שיקרא בשבת זו את ההלל בלא ברכות, ע"פ שיטת המאירי שכאשר א"א לקרוא את 

 ילה יקראו את ההלל.המג

נקודה נוספת השייכת לדין זה היא השוכח לקרוא את המגילה בי"ד, הפוסקים כתבו 

)סימן  כה"חשאין להתיר לאדם זה לקרוא את המגילה בשבת. אך פתרון מעניין הציע 

אם חל פורים בערב שבת ואירע אונס שלא " )מש"ז ג( פרי מגדיםבשם ה תרצב אות לג(

דשבות לא גזרו בין השמשות  "יום, יש לקרות בין השמשותקראו המגילה מבעוד 

 , וה"ה לביה"ש דמוצ"ש. ן וכל שכן מגילה שהיא דברי קבלהבמקום מצוה דרבנ

 מתנות לאביונים 

כפי שראינו לעיל לדעת רב יוסף מקדימים את הקריאה לי"ד מכיון שיש לתת מתנות לאביונים 

ותה אלא אין קורין א -, הואיל ומסתכלין בה "בזמן הזהבזמן הקריאה. ולמסקנה כותבת הגמ' 

ילה א. הואיל ועיניהם של העניים נשואות למקרא מג מביא לדין זה שני פירושים: רי"ףבזמנה". ה

ו כדי שיתנו להם מעות. ויש הגורסים "הואיל ומסתכנים בה", והיינו בזמן שלא היו גזירות הי

 המאור בעלנה אין קוראים אלא בזמנה. קוראים את המגילה בזמנים שונים, אך בזמן שיש סכ

וקשיא לן על הדין פירושא, הא דאמרינן לקמן בגמרא: 'הואיל ואמרו כפרים הקשה על הרי"ף "

הם של עניים נשואות למקרא ובין בו ביום ומחלקין בו ביום, מפני שעיניג -מקדימין ליום הכניסה 

, ילכו י"א, י"ב וי"גהמתנות לאביונים ב זה אם יביאו אתשבזמן ה אפרים רבנו"?. והביא בשם מגילה

ויאכלו באותו היום מהמעות, ושמחת פורים אינה נוהגת אלא בזמנה, ובטלה לה שמחה. ולכן 

ואות קוראים רק בי"ד כדי שהמתנות לאביונים יהיו לצורך הסעודה. הראב"ד כותב שעיני העניים נש

ות "ד. לדעתו אין קשר דווקא בין מתנליום השמחה של פורים שהוא בט"ו, ולכן מקדימים אותו לי

 לאביונים לקריאת המגילה, אלא לשמחת היום. 

 טורי אבןאלא שיש לשאול שאלה עקרונית יותר, מדוע לא יביאו את המתנות לאביונים בשבת? ה

מבאר שמעיקר הדין יש לתת כסף כמתנות לאביונים, וכסף הוא מוקצה  )מגילה ז. סוד"ה מתנות(

נהגו הרי ניתן לקיים את המצוה גם בנתינת בשר, יין ושאר מאכלים, ומדוע לא יבשבת. אולם קשה, 

ביאר שיש חשש של טלטול בנתינת מתנות לאביונים בשבת, כפי  )קנא, ה( חזו"אכך בשנה זו? ה

  .)חזו"ע עמ' רכה( גרע"יוכ"כ ה שקיים חשש זה בקריאת המגילה.

 בערב לקרותה מקדימים אלא...: שו"עהעשה וכ"פ למ שראה שכך נהגו אנשי ירושלים. ב"יוכ"כ ה

 .תנות עניים ומחלקים אותם בו ביוםוגובים מעות מ ,שבת

 סעודת פורים 

לכאורה, גם אם מקדימים את קריאת המגילה לי"ד מפני הטעמים שהביאו רבה ורב יוסף, את 

 אפשר לקיים בשבת!סעודת הפורים 

  פורים בשבת:מבאר מדוע אין לעשות את סעודת ה )א, ד( ירושלמיה
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 -מאחרין, סעודת ראש חדש וסעודת פורים  מקדימין ולא -קריאת מגילה ותרומת שקלים "

ר' זעירה בעא קומי ר' אבהו: ויעשו אותן שבת? א"ל 'לעשות אותם ימי . מאחרין ולא מקדימין

 "ת ששמחתו תלויה בבית דין, יצא זה ששמחתו תלויה בידי שמיםא -משתה ושמחה' 

ששמחת השבת קבועה אין זה זמן מתאים לקבוע את שמחת הפורים שאינה תלויה  היינו, מכיון

ביאר "כדי שתהא שמחת פורים ניכרת ולא תתערב  )ה. ד"ה עוד אמרו( ריטב"אבידי שמים. ה

בסעודת שבת". לדבריו יש ליישב מדוע לא תקנו סעודה נוספת שתהווה סימן היכר לכך שהיא 

תשובה פשוטה, כאשר עורכים סעודה נוספת בשבת אין היכר מיוחדת לשמחת הפורים, לדבריו ה

מבאר באופן אחר, לדעתו לא ניתן לקיים את סעודת  מאיריהמובהק לכך שהיא סעודת פורים. 

 .)יתבאר לקמן(הפורים בשבת משום שא"א לשלוח מנות בשבת 

, ט"ום עצמו מביא שע"פ הפסוק 'ולא יעבור' יש לקיים את הסעודה והשמחה ביו ריטב"אה אך

מכיון שביום ראשון הוא כבר ט"ז באדר שאינו בימי השמחה! לכן לדעתו יש לקיים את סעודת 

 .)מגילה א, א אות ח( ריא"זהפורים בשבת עצמה. וכ"פ ה

היא שיקדימו את סעודת הפורים ליום שישי. אך בדבריו  )ה. ד"ה סעודת( מאירישל ה דעה נוספת

סעודת הפורים היא פועל יוצא של חיוב השמחה הקיים הוא מסביר מדוע יש בעיה בכך, משום ש

רק בזמן החיוב העיקרי שהוא ט"ו באדר, ורק לאחר חלות החיוב אפשר לקיים את מצות השמחה. 

 .)הובא בר"ן שם( רא"הכדעת המאירי נקט גם ה

עם ט ביאר מדוע אין להקדים את הסעודה ליום שישי, מכיון שלעולם יש יותר )ג. מדפי הרי"ף( ר"ןה]

להשלים המצוה לאחר שעבר זמנה דהוי כעין גדר תשלומין, מלהקדימה לפני זמן המצוה, דכבר 

 צינו בתורה גדרי תשלומין במצוות, בקורבנות החג ובתשלומי תפילה, ולא מצינו קדימת מצוהמ

 כתב שאם כל המצוות המעשיות יתקיימו )ח"ו סימן ב' אלפים ק"ה( רדב"זכשא"א לקיימה בזמנה. וה

 .[ד יש חשש שבני הכרכים ימנו מאותו יום ל' ימים לעשות בו את חג הפסחבי"

 נודעה, )א, קמז( רדב"זהוכ"פ למעשה  ואין עושים סעודת פורים עד יום אחד בשבת.: שו"עכתב ה

"ת , שוד, מ(א, צ. )שו"ת יחוה דעת בגרע"י , ה)ס"ק יח( מ"ב, )סק"י( אברהם מגן, )או"ח מב( ביהודה

 ועוד. לט()א,  יצחק מנחת

חולק על פסיקת השו"ע. לדעתו יש לקיים את סעודת הפורים בשבת,  )סימן לב( מהרלב"חשה אלא

 וכך הבין גם מדברי הרמב"ם, והבבלי חולק בדין זה על הירושלמי שהרי מובא "אבל שמחה אינה

  נוהגת אלא בזמנה", ולכן יש לקיים את הסעודה דווקא בשבת.

שיש לעשות סעודת פורים גם בשבת.  )אות ו(פרי חדש חיד, כתב האע"פ שהמהרלב"ח נותר בדעת י

. אך יתכן שזאת חומרא המביאה לידי קולא של פגיעה )ב, שמה( והנהגות תשובותוכ"כ בשו"ת 

כתב שיש להרבות בסעודת השבת ולהוסיף מאכל  )אות לח( כה"חבכבוד השבת, כפי שהובא לעיל. 

צות ם מאכל בסעודה, וכל יום יאמר קודם הסעודה הריני בא לקיים מ)ולדעתו יר"ש יוסיף בכל ג' הימי מיוחד

יכות )הל גרש"ז אוירבך, ה(. יחו"ד א, צ)עמ' רכ חזון עובדיה. וכ"כ בסעודת פורים אם אני חייב היום(

 . (13)הליכות והנהגות עמ'  גרי"ש אלישיבה, שלמה כא, ו(
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 משלוח מנות 

. שם יתבאר שישנה מחלוקת האם מצות משלוח מנות נרחיב בדיני משלוח מנות )סימן תרצה(לקמן 

 נועדה להרבות אחווה ורעות, או לדאוג לכך שלמקבל יהיה מה לאכול בסעודת הפורים.

, ודאי )דעת תרומת הדשן(לפי הטעם שמשלוח המנות נועד לאפשר את קיום מצות סעודת פורים 

 מ"ב, )אות טו( ברכ"יכ"פ השיש להסמיך את משלוח המנות לזמן הסעודה שהוא ביום ראשון. ו

ת שהסוברים שיש לערוך א )סק"ח( ט"זועוד. לפי האמור כתב ה (ה)עמוד רכ עובדיה חזון, )ס"ק יח(

 כה"ח, )אות א ד"ה ויום( חדש פריהסעודה גם בשבת, יסברו שצריך ג"כ לשלוח מנות בשבת. וכ"כ ה

המנות, יר"ש יצא י"ח כל ומ"מ כתב כה"ח דמכיון שיש מחלוקת מתי שולחים ועוד.  )אות לח(

 השיטות וישלח בג' הימים.

א, ז  )מגילה קרבן נתנאלסובר שיש לשלוח מנות ביום שבת, וכ"כ ה )ד"ה וגרסינן( מור וקציעהה אולם

ע"פ שיטתו  מהרלנ"חוכ"כ ה . ולדעתם מצוה זו אינה כלולה בגזירת חכמים 'שמא יטלטל'.אות ד(

 שיש לקיים את מצוות הסעודה בשבת.

הסובר שיש לקיים את מצות משלוח מנות ביום שישי בסמוך  )שם(חזון איש ה נוספת של השיט

 למצוות מתנות לאביונים. 

 'קריאת התורה ו'על הניסים 

ספר  ואין אומרים בו על הנסים ואין מוציאין בו ...מצאתי כתוב שמנהג ירושלים" בית יוסףכתב ה

מפטירין פקדתי ו יט( -יז  ,)דברים כהרשת זכור ויום שבת שלפניו שהיה ח' לאדר קוראים פ .תורה

רין ובשבת יום ט"ו שהוא יום פורים אומרים על הנסים ומוציאין בו שני ספרים וקו. )שמואל א טו(

 ?"ין המגילהנסים ביום ששי שבו קורותמהני למה לא יאמרו על ה טז( -)שמות יז ח בשני ויבוא עמלק 

 .: ויבא עמלק; ואומרים: על הנסיםפרים ובשני קוריןשני ס מוציאיםוביום שבת  :שו"עכתב ה

 )אע"פ שבדר"כשאין מחזירים אותו  )ס"ק יז( מ"במ"מ גם מי שאמר על הניסים ביום שישי, כתב ה

ח הזכרה שלא בשעת המאורע חשובה כדיבור לדעת המ"ב, אך כאן ההזכרה שייכת לעניינו של יום. עיין סימן ק

 . ס"ק לח(

 דינים נוספים 

שכאשר פורים חל בשבת אין איסור עשיית מלאכה  )יח: ד"ה ירושלמי(: דעת הרשב"א מלאכה עשיית

מותר  שמעיקר הדין )ו, מז( אומר יביעביום שישי, שרק בזמנה קיבלו עליהם איסור זה. וכ"כ בשו"ת 

 (508)מאמ"ר עמ'  גר"מ אליהוהו )אות מט( כה"ח אולםלבני הכרכים לעשות מלאכה ביום שישי. 

 והוסיף שגם ביוםשרבים נהגו שלא לעשות מלאכה ביום זה, ורק בשעה"ד יש להקל בזה. ם סוברי

ראשון יש שנהגו שלא לעשות מלאכה בזמן הסעודה, ויש שנהגו לא לעשות מלאכה מחצות היום 

 .(15)הליכות שלמה כא, הע' 

בלות בצנעא אך נעסוק בדיני אבלות בפורים. ולמעשה המנהג שנוהגים א )סימן תרצו(לקמן : אבלות

שאבלות נוהגת רק  )עמ' ריט בהע'( חזון עובדיהלא בפרהסיא. כאשר פורים חל בשבת, כתב ב
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דעת  אךשנוהגים בו אבלות לכל דבר, שהרי אינו יום פורים.  )עמוד רכז(בצנעה. לגבי יום ראשון כתב 

ימי הפורים,  זה אבלות בפרהסיא כשאר שלא נוהגים ביום )הליכות שלמה כא, ז( גרש"ז אוירבךה

 .(511)מאמ"ר עמ'  גר"מ אליהומכיון שהוא יום משתה ושמחה. וכ"ד ה

 אך .)עמ' ריג( חזו"עוכ"כ ב אוסר לטלטל את המגילה בשבת. חדש פריה: טלטול המגילה בשבת

כתב שדבר תימה  )אות יז( ערוה"שגם ה הביא שכמה אחרונים חלקו עליו והתירו. )ס"ק יח( מ"בה

 יה ללמוד בה?!הוא, אטו אינה ראו

שואלין  -ואמר רבי יהושע בן לוי: פורים שחל להיות בשבת " )ד.(: שנינו במגילה דרשה בשבת

רים? אפילו יום טוב נמי, דתניא: משה תיקן להם לישראל מאי אריא פו -ודורשין בענינו של יום. 

 -ות חג בחג. שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום: הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכ

בטעם הדרשה בשבת זו  ".פורים איצטריכא ליה. מהו דתימא: נגזור משום דרבה, קא משמע לן

כיר כתב שדורשים בהלכות פורים בשבת זו כדי להז )א, יג( רמב"םמצינו טעמים שונים בראשונים: ה

כתב  נראה()ד"ה ו ריטב"אה אךשהוא כדי שיזכרו עניין היום.  )ס"ק טז( מ"בשהוא פורים. וכ"כ ה

י החכם לדרוש אגרת הפורים "דמעמידין מתורגמן לפנ רש"יוכ"כ  שהוא משום פרסום הנס.

 ועוד. )ה, פג( הלוי שבט, שו"ת )עמ' רכ( חזו"עהפוסקים הביאו מנהג זה, כ"כ ב מ"מ .ברבים"

 סעיף ז':

 היוצא לדרך ללא מגילה 

 , קריאה זו חשובה לקריאהבי"דבסעיף הקודם בררנו האם כאשר בני הכרכים קוראים את המגילה 

בזמנה או שחשובה לקריאה מוקדמת, והבאנו כמה וכמה נ"מ. בדומה לכך יש לשאול לגבי הקדמת 

 הקריאה לבני הכפרים, האם זמן הקריאה מתחיל בי"א אדר אלא שהזמן המובחר לקריאה הוא י"ד,

 :)א, א(ושלמי ולכן מי שאינו יכול לקרוא בי"ד יקרא קודם לכן. וכן עולה מדברי היר

והחדש אשר נהפך להם מיגון 'ר לקריאת המגילה מה טעמא תני בשם רבי נתן כל החדש כש"

 "א"ר חלבו ובלבד עד חמשה עשר דא"ר אבהו בשם ר' לעזר לא יעבור ולא יעבור 'לשמחה וגו'

 דידרך אחרת, זמן קריאת המגילה הוא רק בפורים עצמו, ולבני הכפרים התירו לקרוא קודם לכן כ

 שלא ישכחו את המצוה. נ"מ לאדם שיוצא לדרך ולא תהיה לו מגילה ביום י"ד, האם יכול לקרוא

 קודם לכן, אם נאמר שזמן הקריאה מתחיל מיום י"א, יקרא קודם לכן, אך אם היא תקנה מיוחדת

 לבני הכפרים, אדם יחידי אין לו רשות להקדים את הקריאה.

או ה או במדבר אם יכול למצוא מגילה יקח עמו ואם לאדם שהולך בספינ" ()סי' רלו רוקחכתב ה

קראת נולא יברך לפניה ולאחריה אם יש לו מגילה כי מגילה  ,קורין כפריםקורא בי"א בי"ב בי"ג שה

שיש  )הל' מגילה( בה"גו )סימן תשעד( מרדכי". וכ"כ הבי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו הרי ה' זמנים

בשם  )פ"א סי' א(וכ"כ בהגהות אשירי ים את הקריאה. אומרים שאם אין בידו מגילה מוטב שיקד

 קודם שיצא לדרךשאם יודע שלא יהיה לו מגילה בי"ד חייב לקרותה  )ח"ב שסז עז ע"ג( זרוע אור

 .אפילו מתחלת החדש
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בי"א וי"ב ליכא ש ה"ר אפריםבשם  )שם ד"ה אמר( המאור ספרהביא את דברי  )ג. ד"ה וכתוב(הר"ן 

וכדאי הוא רבי עקיבא סתימתאה  ,לי"א וי"בסובר דה"ה  ר"ןה אך .להו דהא בטלי, קריאה כלל

לסמוך עליו בשעת הדחק כגון מפרש לים ויוצא בשיירא שמאחר שהתירו לו בי"ג הוא  )מגילה ב.(

  .רא"הבשם ה )הל' מגילה אות כג(ארחות חיים וכ"כ ה .הדין לי"ב וי"א

המגילה אינם מוסכמים על הבבלי, שהרי שדברי הירושלמי שכל החודש כשר לקריאת  ב"יכתב ה

ב"י ה. והוסיף כדאי הוא הירושלמי לסמוך עליו ,כלללא הביאו דין זה. אך מ"מ כשא"א בעניין אחר 

סה כל שקרא שלא בזמנה אם נזדמנה לו מגילה בזמנה חוזר וקורא כדין בן כפר שהקדים ליום הכני

 .ם היה בעיר בי"ד חוזר וקורא עמהםשא

ב או פרש בים והיוצא בשיירא ואינו מוצא מגילה להוליך עמו, יקראנה בי"ג או בי"המ: שו"עכתב ה

; ואם אי אפשר להמתין )כה"ח נא: משום בעל העיטור הסובר שלא קוראים מוקדם( באחד עשר, בלא ברכה

ח"כ א: והכי נהוג; מיהו אם נזדמן לו כתב רמ"אוהעד ימים הללו, י"א שקורא אפילו מתחלת החדש. 

ל בו )כחוזר וקורא אותה ביום י"ד, אפי' קראה תחלה ביום י"ג מ"מ קרא אותה שלא בזמנה  מגילה,

  .וב"י(

שכאשר קורא את המגילה לפני זמנה צריך לקרוא אותה בעשרה, שדין  )ס"ק יא(מגן אברהם כתב ה

 . אך הוסיף דאפשר דסגי בקטנים,)סק"כ( מ"בוכ"כ ה הוא שכל קריאה שאינה בזמנה צריכה עשרה.

אה עוד כתב שנר והמאירי כתב שבדיעבד גם ביחיד יוצא י"ח. הואיל והוא רק משום פרסומי ניסא.

 שיש לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום, והדבר נתון במחלוקת ראשונים.

נראה שמחלק בין קריאה בי"ד לבני הכרכים שחשובה לזמנה ולכן מברכים עליה,  )סק"ט( ט"זמה

ם אך הביא בש. )אות נו( כה"חוכ"כ  ינה בזמנה ולכן אין מברכים עליה.ובין קריאה קודם לכן שא

 הסובר שלא יברך. )אות יב(הא"א 

 שהקלו ליוצא לדרך רק לעניין קריאת המגילה, אך את שאר מצוות הפורים חייב יד אפריםכתב ה

"ל וות הנהעיר שדווקא כאשר יכול לקיים את המצ )אות נד( כה"ח. )סק"כ( מ"בלקיים בזמנם. וכ"כ ה

 בזמנן, אך אם נמצא בדרך או בספינה עם הגוי, טוב לקיים קודם לכן מלבטל לגמרי.

 סעיף ח':

 בן עיר שלא היתה לו מגילה 

ט"ו בן עיר שהיה בא בספינה או בדרך ולא היה עמו מגילה נזדמנה לו ב )סי' קצה( הלקט שבליכתב 

בירושלמי כל החודש כשר למגילה וה"ר יעקב הביא ראיה לדבריו מדגרסינן  .קורא אותה בט"ו

 .ואם יש מי שמסתפק בדבר יקרא בלא ברכה .ובלבד עד ט"ו

רא בן עיר שהיה בספינה או בדרך ולא היה בידו מגילה, ואח"כ נזדמנה לו בט"ו, קו :שו"עכתב ה

 אותה בט"ו.

 ב()ס"ק ימגן אברהם ה אךסובר שגם בן עיר הקורא את המגילה בט"ו מברך עליה.  )סק"ט( ט"זה

ועוד, משום שכבר עבר זמנה. והוסיף  ס"ק כג() מ"בה ,חדש פריה סובר שקורא בלא ברכה. וכ"כ

 המ"ב שלאחר ט"ו לא יקרא כלל, ד'לא יעבור' כתיב.
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 ודיני הוצאת י"ח הכל חייבים בקריאת המגילה -סימן תרפ"ט 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 הכל חייבים בקריאת המגילה 

  )ד.(שנינו בערכין 

פשיטא! לא צריכא, ליבטיל עבודתם,  .הכל חייבים במקרא מגילה, כהנים לוים וישראלים"

וכדרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל: כהנים בעבודתם ולוים בדוכנן וישראל 

 "במעמדן, מבטלין עבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה

 יב"". וביאר הוגרים ועבדים משוחרריםוהכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים כתב " )א, א( רמב"םה

א דאילו עבדים שמלו וטבלו לשם עבדות מדין נשים שהזכיר אחר כך הושדווקא עבדים משוחררים, 

 .דכל מצות שהאשה חייבת בהן העבד נמי חייב בהן ,נלמד

ומחנכים את הכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים;  :שו"עכתב ה

 ותה.הקטנים לקר

 חיוב הנשים בקריאת מגילה 

  )ד.(מגילה שנינו ב

 "ואמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס"

דמשום דעל ידי אסתר כתב " )פסחים קח. ד"ה שאף( רש"ימה הכוונה 'אף הן היו באותו הנס'? 

הקשו, שמהלשון  ם שם ד"ה היו()ד"ה שאף. פסחי תוספותה אך. )שם( רשב"םוכן ביאר ה". נגאלו

משמע באותה ו ',שאף הן היו באותו ספק'דאף' משמע שהם לא היו עיקר הנס, ובירושלמי מובא '

 . ומכיון שהיו בסכנה חייבות בהודאה.סכנה דלהשמיד להרוג ולאבד

מזמנות לעצמן ואינן מצטרפות לברכת שבדומה לכך שנשים  )הל' מגילה קי( עיטורבעל הכתב 

ה כתב ע"ד המשנ )ו: ד"ה מתני'( ר"ןה אך אינן מצטרפות לעשרה לכתחלה., ה"ה ש)ברכות מה:( הזימון

ם ', דמכיון שנשים מוציאות את האנשיהכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן' )יט:(

 .אלא ודאי מצטרפות, א"א לומר שלא יצטרפו עמהם למניין, )ע"פ שיטתו לקמן(י"ח 

 ...חייבים בקריאתה, אנשים ונשיםהכל  :שו"עכתב ה

כתב שיש מקומות שנוהגות הנשים ללכת לשמוע את קריאת המגילה בבית הכנסת,  )סק"א(המ"ב 

כתב  )קנה, ז( חיי אדםאך הפמ"ג העיר שצ"ע איך יוצאות י"ח, דא"א לשמוע שם כדין. ומ"מ גם ה

 כה"חאת המגילה. וכ"כ שמצוה מן המובחר לילך לבית הכנסת הוא ואשתו ובניו לשמוע את קרי

 מ"במדברי ה אךשגם לנשים עדיף ללכת לבית הכנסת מאשר לשמוע בבית.  )סי' תרפז אות יב(

 יעקב חלקתמשמע שאין חובה לנשים ללכת לבית הכנסת מדין 'ברוב עם', וכן דייק מדבריו בשו"ת 
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נשים, וגם נאמר לגבי השדין ברוב עם לא  )אשרי האיש מג, ל( אלישיב גרי"ש, וכ"ד ה)או"ח סימן רלב(

 .)עמ' נב( חזון עובדיהוכ"כ ב מניין נשים. בבית אינן צריכות לאסוף

 סעיף ב':

 חיוב חרש שוטה וקטן 

  )יט:(שנינו במגילה 

 "שוטה וקטן, רבי יהודה מכשיר בקטן. הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש משנה"

שאם לא הגיע לחינוך מה הגיע לחינוך, רו שמדובר על קטן שאיב )שם ד"ה ורבי יהודה( תוספותה

טעמו של ר' יהודה המכשיר?! וטעמם של רבנן שלא מכשירים גם בקטן שהגיע לחינוך הוא משום 

, שקריאת המגילה חיובה גם לגדולים מדרבנן בלבד, וחיובם של הקטנים בכל המצוות הוא מדרבנן

 ולא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן.

 ףרי"סובר שהלכה כרבנן, וכ"נ שהוא דעת ה )ב, ז( רא"שאו כר' יהודה? הי נפסק להלכה, כת"ק כמ

 .)הל' מגילה מ ע"ג( בה"ג. וכ"כ )א, ב(רמב"ם וה )ו:(

אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי חובתו; והוא שישמע ממי שהוא חייב : שו"עכתב ה

 .לא יצאקטן או שוטה, השומע ממנו  בקריאתה. לפיכך אם היה הקורא חרש או

 .כיון דגם נשים חייבות פשוט דגם בקטנות יש בהן משום מצות חינוך )סק"ג( מ"בכתב ה

דבמקום הדחק כשאין שם אנשים  דחיי סמאשכתב בשם  'עקרי דיניםבשם ' )סק"ו(כתב המ"ב 

ברך אך הוסיף שלא י ,)אות י( כה"חוכ"כ  .שהגיע לחינוך בקיאים במקרא מגילה יכול להוציאם קטן

ים אבל לעצמו יכול לברך אם עדיין לא יצא, כדין שאר קטנים שהגיעו לחינוך שמברכב"ל, משום ס

 ג"כ ויתכוונו לצאת.

 חיוב חרש בקריאת המגילה 

 במשנה לעיל מובא שחרש פטור מקריאת המגילה. אך מי חשוב לחרש?

' ר"כ 'חרשואע"פ שבדסובר שאפילו מדבר ואינו שומע פטור מקריאת המגילה,  )שם ד"ה מתני'( ר"ןה

כיון , בדיני קריאת המגילה הדין שונה מ)תרומות א, ב. גיטין עא.(הוא מי שאינו שומע ואינו מדבר 

 'הקורא את שמע )ברכות טו.(שהמדבר ואינו שומע אינו ראוי לקריאת המגילה, שהלכה פסוקה היא 

 גםת האחרים. ולא השמיע לאוזנו לא יצא', ומכיון שהוא עצמו לא יצא י"ח, אינו מוציא ג"כ א

 )ואע"פ שהגמ' רא"שוה רי"ףפסק שלא יוצאים י"ח בקריאה של חרש, וכ"נ מדברי ה )א, ב( רמב"םה

בה  העמידה את דין זה כר' יוסי, ומשמע שאין סוברים כמותו וגם בקריאה של חרש המדבר ואינו שומע, יוצאים

  .ו פרסום הנס(י"ח. דמגילה שאני שיש בה פרסום הנס, וכל שלא השמיע לאוזנו אין ב

, בשונה משופר חרש המדבר ואינו שומע יוצאין אחרים בקריאתוש תשב"ץהב"י הביא בשם ה אך

 ,בשמיעה תליא מילתא דהא מברכים על השמיעהשבשופר  שאינו מוציא אחרים י"ח. וטעם הדבר,

יודע אבל במגילה דבקריאה תליא מילתא כיון ד ,וכיון שאינו שומע אינו מחוייב בדבר ולא מפיק
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כדברי התשב"ץ נקטו ראשונים  .קיעתולקרות בר חיוב הוא אבל שומע ואינו מדבר יוצאים בת

 ועוד. ריא"ז, הרשב"אנוספים ומהם, ה

 שבות, )א, עז( מהריט"ץוכ"פ ה פסק שהשומע את קריאת המגילה מחרש, אינו יצא י"ח. שו"עה

 םמגן אברהצא בדיעבד. וכ"נ דעת הפסק שי ב"חה אך ועוד. )עמוד נה( עובדיה חזון, )ב, לג( יעקב

שכו"ע מודים שלא יעמידוהו  )סק"ה( מ"בועוד. ומ"מ כתב ה )סימן ז( אריה שאגת, גר"א, )סק"ג(

שלכתחילה לדברי הכל אינו קורא,  )אות ח( כה"חו )תצוה ב( בא"חוכתבו ה להוציא רבים י"ח.

 ובדיעבד אם שמע מחרש יש לחזור ולקרוא אך לא יברך שוב. 

ישנם ב' טעמים מדוע החמירו בחרש, אע"פ דבעלמא קי"ל שאם לא השמיע לאוזנו לא  למעשה

השמיע : חרש גרע טפי, דאינו יכול ל)סק"א( ט"ז. ב: משום פרסומי ניסא החמירו יותר. ב"י. איצא: 

 לאוזנו.

פסק שאדם ששמיעתו לקויה, ורק כאשר קוראים בקול  )ב, לג. הובא בשע"ת ב( יעקב שבותבשו"ת 

ל שומע, וקרא את המגילה בקול בנוני שנראה שהוא עצמו לא השמיע לאוזנו, מ"מ יצאו גדו

ימן )הל' גיטין ס פרי חדשהשומעים י"ח, מכיון שאינו חרש גמור, שהרי כאשר צועקים שומע. גם ה

והוסיף  כתב שאדם השומע רק ע"י דיבור במכשירים מיוחדים, אינו חשוב לחרש. קכא אות טז(

גם הוא עצמו יצא, דכיון שהוא בר קריאה, יצא י"ח המגילה ע"י הקריאה אע"פ השע"ת דנראה ש

 .)עמוד נה( עובדיה חזוןוכ"פ בשלא השמיע לאוזנו. 

ן ודע דמי שכבדו אזניו או שהוא רחוק מן הבימה ואינו יכול לשמוע היטיב מ" )סק"ה( מ"בכתב ה

ן התיבות שיחסר לו יאמר תיכף מהקורא יזהר לקרות לעצמו ממגילה כשרה או עכ"פ יאחוז חומש ו

כתב שמי שנעזר במכשיר שמיעה, צריך לעמוד במקום שיכול  )ה, ז( המועדים תורתוב ".החומש

 לשמוע את הקריאה גם ללא המכשיר, והמכשיר רק עוזר לו לשומעה בצורה מיטבית.

 21שמיעת קריאת מגילה ע"י רמקול 

 טו:(-)טו.שנינו בברכות 

אמר רב יוסף: . צא. רבי יוסי אומר: לא יצאי -השמיע לאזנו  הקורא את שמע ולא: משנה"

יצא, דכתיב: הסכת ושמע ישראל.  דברי הכל לא -מחלוקת בקריאת שמע, אבל בשאר מצות 

אתמר, הכי אתמר: אמר רב  יצא! אלא אי -מיתיבי: לא יברך אדם ברכת המזון בלבו, ואם בירך 

ברי הכל יצא. והכתיב: ד -, אבל בשאר מצות יוסף: מחלוקת בקריאת שמע, דכתיב: שמע ישראל

 "שמע ישראל! ההוא בדברי תורה כתיבהסכת ו

ולמעשה חילקו בין ק"ש כפי שהבאנו לעיל ישנה מחלוקת בפוסקים האם חרש מוציא אחרים י"ח, 

 ובדיעבד יצא. בקריאת שמע ושאר מצוות שקיומן הוא בקריאה, לכתחילה ישמיע לאוזנו,לשופר, 

בשופר, שהמצווה היא  , יכול להוציא אחרים ידי חובתם בקריאתו. לעומת זאת,אף חרש המדבר

 ם.אינו יכול להוציא אחרים ידי חובת בשמיעת קול השופר, חרש המדבר ואינו שומע התוקע בשופר

                                                        
 .הר מ התשע"ונעזרתי במאמרו של הרב שלמה רוזנפלד, צ 21
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בת  אפשר דכיון דבעינן שומע ומשמיע, ואותוכתב " )סימן רעו. לר' יעקב חאגיז( קטנות הלכותבשו"ת 

 נגילערבי יוסף , לעומתוצטייר באויר ופורח, אין לו עוד קשר עם המשמיע דלא יצא". קול שנעקר ונ

"יש להסתפק בשמיעה על ידי דבר אחר, כגון שמיעת קול שופר או כתב  )גליוני הש"ס ברכות כה:(

 שובה אחרת בשו"ת הלכות קטנותמגילה על ידי טלפון שנתחדש בימינו". והביא ראיה להתיר, מת

, כתב בנדון "חרש שמדבר ואינו שומע אלא על ידי שעושה כלי לאזנו כמין חצוצרות"ש סימן מה()

שיוצא בזה ידי חיובו לשמוע קול שופר "דלקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה, אף אנו נאמר 

 שמיעה על ידי דבר אחר שמה שמיעה".

ן ט חת שלמה ח"א סימ)מנגרש"ז אוירבך העניין קריאת מגילה באמצעות רמקול, אחרוני זמנינו דנו 

א ידי רמקול או מכשיר שמיעה, אין יוצאים ידי חובת מצוות שופר ומקר פסק שגם על ד"ה והתינח(

שיהא נשמע גם  רק מגבירים או מרכזים את קול האדםלא קול מהמיקרופון והרלדעתו מגילה. 

, אלא ול האדם()שאז יתכן והיה אפשר להחשיבם כק למרחקים, כעין אפרכסת או צנור חלול וכדומה

 המיקרופון מוליך רק זרם משתנה של חשמל הגורם בסופו להניד את הממברנה החוט היוצא מן

לכן ולכן סיים "הקול.  הנותנת את הקול באותן התנודות של ממברנת המיקרופון, ועל ידי זה נוצר

ו יך לא שמוא מאד על כמה מגדולי הרבנים, שהתירו לשמוע מקרא מגילה דרך מגביר קול. תמה אני

 ציץבשו"ת  ".מקרא מגלה של אדם לבם לדבר זה, שרק קול תנודות של ממברנה שומעים ולא קול

שומע קול התפילה מתוך תקליט של הוסיף לדמות את "הקול היוצא מהרמקול ל )ד, כו( אליעזר

ן בו שאי כמו כח כחו... ואף על גב שבא הקול מכח האדם, אבל בכל זה לא נקרא כחו, והוא ,פטיפון

. עצם ..המקום ומורא מהשוכן בתוכו אותה ההרגשה הנעלה של ב"בית אלקים נהלך ברגש", קדושת

קדושה על ידי מכשירים ותקליטים שמשמיעים על  העברת הקול ליציאת ידי חובת תפלה ודברי

רדיו, יתר על כן, יש גם מקום דיון לאסור עצם הכנסת כלי מכשיר ה... ידם כל מיני שחוק והוללות

גם  ".כמורא המקדש, ומכש"כ בשעת התפלה הרם־קול לבית הכנסת, שמוראו עלינו ואולי גם

שגם שמיעה באמצעות רמקול אינה שונה כל כך כתב  )או"ח ח"ב סימן קח( משה אגרותבשו"ת 

"כיון שהוא ענין חדש, ואין הדבר ברור להיתר, יש למחות  מבחינה טכנית משמיעה ישירה, אך

ון, הטלפ סובר שאין האדם יוצא ידי חובתו בשמיעת קול שופר דרך (סימן ל) ריהא חיישו"ת . בידם"

שינוי וגרעון ממה שדרך  מאחר "שכל מצוה שכתבה התורה לעשות בכוונה, עשיית המצוה על ידי

  רוב בני אדם לעשותה פוסלת אותה".

 מ( שמל, תשל"ח, עמ'קובץ מאמרים בענייני ח .4 )מובא בשו"ת מנחת שלמה שם הע' חזו"א, דעת המנגד

 דמכיון שהקול הנשמע נוצר ע"י אדם וגם נשמע מיד כדרך המדברים, יתכן שנחשב כשומע ממש

גרצ"פ פרנק . וכ"ד ה)הגרשז"א כתב שהוא חידוש גדול מאוד ואינו מבין דבריו. וכן הסכים הגרע"י לקמן(

כתב שהמיקל אין  )שם( . ובשו"ת ציץ אליעזר)ב, עב( אלעזר מנחת, שו"ת )מקראי קודש סימן יא(

 מזחיחין אותו.

קול, וכן דרך הרדיו  -השומעים מקרא מגילה דרך הרם פסק " )ג, נד. חזו"ע עמוד נז( דעת יחוהבשו"ת 

אולם היושבים סמוך אל " ", אך הוסיף, אינם יוצאים ידי חובת מצות מקרא מגילה)בשידור ישיר(

קול היו שומעים היטב את  -בלעדי הרם  קול, שאף -השליח צבור הקורא את המגילה דרך הרם 

)בעיתה אחישנה זצ"ל  יוסף יעקבוכ"ד הרה"ג  ".קריאת המגילה מפי השליח צבור, יוצאים ידי חובתם
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שהורה, שאם יש עשרה אנשים  גרי"ש אלישיבבשם ה )ח"ב סימן י( וכן הובא בספר רץ כצי. עמ' רח(

לה כתפילה בציבור, והקהל יכול לענות השומעים את הש"ץ גם ללא עזרת הרמקול, נחשבת התפי

כתב בתוך דבריו: "שמע ברכה ברמקול וצריך לצאת  )א, קנה( והנהגות תשובותבשו"ת  אולם אמן.

ידי חובה, לא יצא, ואפילו קרוב למברך, ששומע גם קולו כשמעורב בקול פסול, נראה להחמיר דלא 

 ל ממש קשה להבחין".יצא. ואף דבחביבא ליה שומע בתרי קלי, ברמקול שאותו קו

 מכשיר לכבדי שמיעה 

 יצחק מנחתלעניין כבד שמיעה השומע בעזרת מכשיר שמיעה, האם יוצא בזה ידי חובה? בשו"ת 

 ש"זגרשי"א שחשוב לשומע קול הברה, ואינו יוצא בזה י"ח. וכ"ד ה גר"י הענקיןכתב בשם ה )א, לז(

ה ן זה קולו של האדם, ואינו יוצא באופן זשאי )מנחת שלמה ח"א סימן ט אות א ד"ה והתינח( אוירבך

ת )הליכות והנהגו גרי"ש אלישיבי"ח, כי מכשיר השמיעה ממיר את גלי הקול לזרם חשמלי. ודעת ה

ך אם אשאם ללא המכשיר אינו שומע אלא רק קול הברה, אינו יוצא ואינו יכול להוציא י"ח,  (14עמ' 

 , דעתמנגדב את השמיעה, יוצא ומוציא י"ח. יטרק להגם ללא המכשיר הוא שומע, ומטרת המכשיר 

דמכיון שהקול הנשמע נוצר ע"י אדם וגם נשמע מיד  (4)מובא בשו"ת מנחת שלמה שם הע'  חזו"אה

. גם בשו"ת )מקראי קודש סימן יא(גרצ"פ פרנק כדרך המדברים, יתכן שנחשב כשומע ממש. וכ"ד ה

מקרופון, שאע"פ שאינו קול האדם, כיון כתב סברא זו לגבי ה )או"ח ח"ב סימן קח( משה אגרות

 פסק שבדיעבד מוציא אחרים י"ח. וכ"פ )עמוד נה( חזון עובדיהשנעשה ע"י האדם חשיב כקולו. ב

 .)ו, ו. ז, יא( אליעזר ציץבשו"ת 

 ?האם אישה מוציאה י"ח את האיש 

א י"ח את נחלקו הראשונים האם חיובן של הנשים שווה לגברים, ונ"מ האם יכולות לקרוא ולהוצי

לקרותה ולהוציא זכרים  שחייבות במקרא מגילה וכשרותסובר " )ערכין ג. ד"ה לאתויי( רש"יהגברים: 

סוברים  )שם( מאיריוה )מגילה ד.( ריטב"אגם ה. רמב"םבדעת ה )א, ב(". וכ"כ המגיד ידי חובתם

 גדולות כותהל בעלהביאו את דברי  )ד"ה לאתויי(תוספות  אךשהנשים מוציאות י"ח את הגברים. 

שנשים פטורות ממקרא מגילה, ובה"ג  )ב, ז. הוצ' ליבמן( שהביא את דברי התוספתא )הל' מגילה מ(

ולות ומכיון שכך אינן יכ בספק להשמיד ולהרוג ולאבד.הוסיף שחייבות בשמיעה, לפי שהכל היו 

חיוב  להוציא את האנשים ידי חובתם, שהרי חיובן הוא רק לשמוע את קריאת המגילה, ואילו

 ר"ןוה )סימן תקסט(ראבי"ה כדברי בה"ג פסקו גם ה. )רא"ש א, ד( 22האנשים הוא לקרוא את המגילה

 אך לדעתו הוא רק מתורת חומרא. ,()מגילה ב: ד"ה נשים

                                                        
כתב לבאר שחיוב האנשים בקריאת המגילה הוא גם מחמת זכירת מעשה  )או"ח סימן תקיא( נזר אבניבשו"ת  22

 ק, דבשביל פרסומי ניסא בלבד סגי בשמיעה בעלמא. ולכן נשים שאינן מצוות בזכירת מעשה עמלק חייבותעמל
ביאר שבמצוות קריאת  )סימן כא( מרחשתרק בשמיעת המגילה ולא בקריאה ולכן אינן מוציאות את האנשים. ה

ם אף ות את האנשים המחוייביהמגילה נכללת ג"כ מצות קריאת ההלל, וכיון שבהלל נשים פטורות לכן אינן מוציא
התקשה בדבריהם, מנין להכליל במצוות קריאת המגילה מצוה  )סימן כד אות ב(מנחת אשר בקריאת ההלל. ב

ות אחרת?! וביאר דכיון שנשים אינן בקיאות בקריאה כל השנה, לא תיקנו להם חז"ל לקרות את המגילה אלא מצ
 שמיעה בלבד.
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אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי  ...הכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים: שו"עכתב ה

. וי"א שהנשים אינם מוציאות את האנשים ..יב בקריאתה.חובתו; והוא שישמע ממי שהוא חי

 הוסיף: שאינה חייבת בקריאה. רמ"אוה

שמתחילת דבריו משמע שכל החייב בקריאה מוציא מדברי מרן השו"ע לא ברור כיצד פסק להלכה, 

י"ח את האחרים, וה"ה לנשים המוציאות את הגברים. ולאחר מכן כתב שי"א שהנשים אינן 

מפורש בהדיא שמוציאות,  כתב שלדיעה הראשונה אין )א"א ד( פרי מגדיםה נשים.מוציאות את הא

בכל שכתב  )סימן תט( בית דודועוד. גם ה )אות ב(אליה רבה , פרי חדשולכן הלכה כי"א. וכן הסכים ה

 כה"חמקום שהשו"ע לא פירש בהדיא בדעה הראשונה, וכתב י"א, דעתו לפסוק כי"א. וכ"נ מדברי 

ע. סובר שגם במקרה כזה הלכה כסתם שמביא השו" )או"ח רעא, א( ברכי יוסףה םאול .)אות יד(

כתב שהעיקר שהנשים מוציאות את הגברים י"ח, מ"מ טוב לחוש לסברא  )עמוד נט( חזון עובדיהב

ולכן כתב שודאי איש ששמע קריאת מגילה מאישה, יצא י"ח, ואינו  ראשונה, אא"כ בשעת הדחק.

 צריך לחזור ולקוראה.

סובר שקריאת המגילה דומה לקריאת התורה, ולכן פסולה משום כבוד  )סק"ה( גן אברהםמה

 קריאהבתכן ואינה חייבת כתב שי גר"אוה הציבור, ולכן גם ליחיד אינה יכולה לקרוא ולהוציאו י"ח.

הביא את  )סק"ז( מ"ב, ומקרי שאינה מחויבת בדבר לגבי האיש. האלא רק לשמוע את הקריאה

הביא טעמים נוספים: בשם בעל הדברות, משום דקול באישה ערוה. עוד  )אות יג( כה"ח דבריהם.

 כתב שהקריאה כאן ארוכה ואינו דומה לברכה קצרה.

כתב שאישה מוציאה את חברתה. ובשער  )סק"ז( מ"בהאם אישה יכולה להוציא אישה אחרת? ה

בשם התוספות שלנשים  מ()מגילה פ"א סימן א אות  קורבן נתנאלהביא את דברי ה )אות טו(הציון 

רי הקשה, ה )נטעי גבריאל פל"ד הע' יד(רבות אין האישה מוציאה, דזילא בהו מילתא. הגרש"ז אוירבך 

 ע' ל()מקראי קודש הררי פ"ו ה גר"מ אליהוודעת הלענין ברכת הזימון אחת יכולה לברך בשביל כולן! 

"ת חמיר בכך. גם בשובד יש להשאישה לא תקרא המגילה לציבור נשים להוציאן י"ח, ואף בדיע

כתב לערער על המנהג שנשים עושות מנין לעצמן.  )מהדו"ת ח"א או"ח סימן תקנ( הלכות משנה

כתב ג"כ שאע"פ שלפי הדין אישה יכולה להוציא  )מקראי קודש הררי נספחים כד( גר"א שפיראוה

 נשים אחרות, מ"מ אין לשנות המנהג המקובל על כל קהילות ישראל בעולם.

שיכולה אישה לברך  (8)בלילה ההוא עמ'  אלישיב גרי"שולענין הברכות של קריאת המגילה, דעת ה

 אך ולהוציא את כל הנשים י"ח לכתחילה, שאין בזה 'זילא מילתא' כיון שאינה קוראת את המגילה.

. ודעת כתב שגם את הברכות כל אחת תברך לעצמה )ח"ג סימן נד אות לח( יצחק מנחתבשו"ת 

שכשיש הרבה נשים מצד הדין עדיף שאחת תברך לכולן  )נטעי גבריאל לד, יב( פיינשטייןגר"מ ה

 משום ברוב עם, אך המנהג שכל אחת מברכת לעצמה.

 ברכות האישה על המגילה כאשר היא קוראת 

שנשים מברכות 'על מישמע מגילה', עפ"ד לעיל  )שם( ראבי"הבשם ה )סימן תשעט(כתב המרדכי 

 עה ולא בקריאה.שנשים חייבות בשמי
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וכ"כ  .לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאהוי"א אם האשה קוראה לעצמה מברכת:  :רמ"אכתב ה

ת חולק ולדעתו מברכו פרי חדשה אךועוד.  (14)הליכות והנהגות עמ'  אלישיב גרי"שה, )סק"ח( מ"בה

א, ) יביע אומרת , שו")אות יח( כה"ח, )אות ח( שולחן גבוה'על מקרא מגילה' כמו האנשים. וכ"כ ה

 ועוד. )ד, נז( למשה תפילה, שו"ת (. חזו"ע עמ' נגמד

הביא בשם המדרש שלא תקרא לעצמה כלל, רק תשמע מהאנשים. אך כתב  סק"ו()מגן אברהם ה

שכל האמור הוא דווקא אם יש לה ממי לשמוע, אך אם אין לה מי שיקרא  )קנה, יא( אדם חייה

 הציון שער, ומברכת לשמוע מקרא מגילה. והסכים עמו בלפניה, תקרא היא לעצמה במגילה כשרה

רא כתב שאין דברי המג"א להלכה, ואינו אלא חומ )סימן ה אות ט ובהע'( תורת המועדיםוב .)אות טז(

 ועיין לקמן סימן תרצב סעיף ג, מ"ש אודות ברכה על המגילה בקריאה לנשים. בעלמא.

 סעיף ג':

 טומטום ואנדרוגינוס 

 :, ז. הוצ' ליבמן()באיתא בתוספתא 

הכל חייבין בקריאת מגלה כהנים לוים וישראל גרים ועבדים משוחררין חללים נתינים וממזרים "

סריס אדם סריס חמה פצוע דכא וכרות שפכה כולן חייבין ומוציאין את הרבים ידי חובתן 

מינו ואינו  טומטום ואנדרוגינוס חייבין ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן אנדרגינוס מוציא את

 "מוציא את שאינו מינו טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו

יא להוצ ביאר שאדם שחציו עבד וחציו בן חורין, מכיון שמשני צדדיו הוא חייב, יכול הוא בית יוסףה

 , מ"משמשני צדדיו הוא חייב את עצמו. אך תמה, מדוע אינו מוציא ג"כ את מינו? וביאר "אע"פ

 ראוי כיון דאין צד עבדות ניכרת לעצמו וצד חירות לעצמו אינו ,חר שהוא מורכב מעבדות וחירותמא

והוסיף שהמוציא  ".להוציא את אחרים אפילו אם אותם אחרים מורכבים גם כן מעבדות וחירות

ן מכיו , ואנדרוגינוס מוציא את מינויהא ניכר אם הוא זכר או אם הוא נקבהאת האחרים י"ח בעינן ש

 שניכר שהוא בריה בפני עצמו. 

נו מינו אי לומינו, טומטום ומי שחציו עבד אפי אנדרוגינוס מוציא מינו ולא שאינו: שו"עכתב ה

 .)ב"י(את עצמו אינו מוציא וצריך לשמוע מאחרים  לו: י"א דאפיכתב רמ"אוהמוציא. 

ו מינו, שמא ך לא שאינביאר שאנדרוגינוס מוציא מינו, שאם זה זכר גם זה זכר. א יב(-י)ס"ק מ"בה

שני הוא זכר והשני נקבה או ההיפך. אך טומטום אינו יכול להוציא אף את מינו, שמא הוא זכר וה

 נקבה או ההיפך.

 סעיף ד':

 השומע מהמודר ממנו הנאה 

 השומע מגילה ממי שהוא מודר הנאה ממנו, יצא.: )שם אות ד( חיים ארחותעפ"ד ה שו"עכתב ה

 )אות ד( פרי חדשעפ"ד הגמ', משום שמצוות לאו להנות ניתנו. וכתב ה ד()ס"ק י מ"בהטעם, כתב ה
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שאסור לו לבקש במפורש מאותו אדם שיקרא עבורו את המגילה, שנהנה במה שקיים רצונו ועשה 

 את שליחותו.

 סעיף ה':

 ?כיצד ינהגו במקום שאין מניין 

חד יודע והאחרים אינם מקום שאין מנין, אם א :ד(כ)שם אות  חיים ארחותעפ"ד ה שו"עכתב ה

  יודעים אחד פוטר את כולם; ואם כולם יודעים, כל אחד קורא לעצמו.

סובר שגם כאשר אין עשרה עדיף טפי שהיחיד יקרא לחברו משום ברוב עם  )סק"י( מגן אברהםה

משמע שהיחיד אינו מוציא את חברו  שו"עמדברי ה אך .)אות ז( השולחן ערוךוכ"כ ה הדרת מלך.

אחד יקרא לעצמו וכן העתיק  דכל ,המטה יהודוה )אות יא( אליה רבהם עשרה. וכ"כ האא"כ יש ש

 קרא להם אחד ונתכוין שבדיעבד אם )אות כה( כה"חומ"מ כתב  .)ס"ק טו( מ"ב. וכ"נ דעת הדה"חב

 להוציא האחרים, והם התכוונו לצאת, יצאו י"ח.

י פאף על  ו,ר חבירו יצאכוין לפטודכ"ז הוא רק לענין לכתחלה אבל בדיעבד אם נתכתב פרי חדש ה

  .שכולם יודעים

 סעיף ו':

 ך קטנים לקריאת המגילהינוח 

 :)ב, ה(איתא בירושלמי 

בר קפרא אמר צריך לקרותה לפני נשים ולפני קטנים שאף אותם הוו בספק ר' יהושע בן לוי "

 "עבד כן מכנש בנוי ובני בייתיה וקרי לה קומיהון

מנהג טוב להביא קטנים וכאן כתב:  נכים את הקטנים לקרותה.ומח: )לעיל ס"א( שו"עכתב ה

 וקטנות לשמוע מקרא מגילה.

באור ה העיר "ובלבד שלא יביאו קטנים ביותר, שמבלבלים דעת השומעים". )ס"ק יא(מגן אברהם ה

 הביא דבריו והסכים עמו. אך תמה, דא"כ מה הכוונה ב'מנהג טוב', הרי מדינא )ד"ה מנהג(הלכה 

חנכם! ותירץ שיכל להשמיע להם המגילה בבית, והמנהג להביאם לבית הכנסת שישמעו מחוייב ל

כתב שביאור  )סימן כו אות א( מנחת אשרב בציבור כדי לחנכם שגם בגדלותם ישמעו בציבור.

ד בבית ולא עם כל העם בבית הכנסת. הביה"ל הוא דוחק בדברי השו"ע, דמהי"ת לקרוא להם לחו

ת אך מ"מ אינם קטנים כ"כ לבלבל א ,לקטנים שלא הגיעו לחינוך מגילה לכן ביאר שכוונת השו"ע

  הגדולים מקריאתם.

שהם עיקר התחלת הנס וסופו  הקהל לקרות אלו הפסוקים בקול רםכתב שמטעם זה נהגו  לבושה

על  והם איש יהודי. ומרדכי יצא. ליהודים. כי מרדכי. כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם

 .)ס"ק טז( מ"ב. וכ"כ הקרין אותם הפסוקים כדי לחנכםהקריאה ומ
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ועכשיו בעו"ה נהפוך הוא שלבד שאינם שומעים אלא התרעם על המציאות בזמנו " )ס"ק יח( מ"בה

ובזה אין  ,וכל ביאתם הוא רק להכות את המן ,הם מבלבלים שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע

ינוך צריך כל אב להחזיק בניו הקטנים אצלו ובאמת מצד מצות ח .האב מקיים מצות חינוך כלל

ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה וכשיגיע הקורא לזכור שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו 

 ".יקר הבאת הקטן לביה"מכמנהגו אבל לא שיהיה זה ע

שזמנו הוא ממתי  )אשרי האיש מג, לג(גרי"ש אלישיב מתי הוא גיל חינוך לקריאת המגילה? דעת ה

יכול לשמוע את המגילה מתחילתה ועד סופה, שזמן החינוך נקבע לכל מצוה ומצוה ממתי שהקטן 

 גר"חדעת ה אךשהקטן יכול לקיימה כהלכתה. ושיעור זה נמדד לפי כל ילד בשיעור סבלנותו. 

שמלבד החובה לחנכו לקיים את המצוות כהלכתן, צריך גם לחנכו  )תורת המועדים סק"ב( קנייבסקי

ריך ת המצוות, ולכן גם קטן שאינו יכול לשמוע את המגילה מתחילתה ועד סופה, צלהכיר ולהבין א

וט )ח גר"נ קרליץלחנכו שישמע חלק ממנה, כדי שיכיר ויבין מה היא מצות קריאת מגילה. ודעת ה

שמזמן שהקטן יכול לקרוא את כל המגילה מתחילתה ועד סופה, נקרא  שני פורים ח"ד עמ' שח(

 אף אם אינו יכול להתרכז לשמוע את כל הקריאה, מכיון שעיקר המצוה היאשהגיע לגיל חינוך, 

 הקריאה ולא השמיעה.
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 דיני קריאת המגילה -סימן תר"צ 
 סעיפים ובו י"ח

 סעיף א':

 קריאת המגילה בישיבה 

אם ש". מלשון המשנה לכאורה עולה יצאו - ...הקורא את המגילה עומד ויושב" )כא.(שנינו במגילה 

סובר  )יא: ד"ה הקורא( ר"ןה אולם. )ד"ה עומד( נימוקי יוסףרק בדיעבד יצא, וכ"כ ה קרא בישיבה

 ונה()ד"ה והמשנה הראש מאירי, )ד"ה הקורא( רשב"אוכ"ד ה. דאפילו לכתחילה נמי ,לאו דוקא 'יצא'ד

ה שניתן לקרוא את המגילה אפילו לכתחילה בישיבה, "מעש )מגילה ד, א(ועוד. והירושלמי מסייעם 

 מאיר שקרייה מיושב בבית הכנסת של טיבעין". ברבי

 קראה עומד או יושב יצא ואפילומחלק בין קריאה של יחיד לקריאה של הציבור " )ב, ז( רמב"םה

 ".בצבור, אבל לא יקרא בצבור יושב לכתחלה מפני כבוד הצבור

ב, בור, יושקורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב; אבל לא יקרא בצ: עפ"ד הרמב"ם שו"עכתב ה

 : ואסור לחזן לקרות את המגילה עד שאומרים לו: קרא,כתב רמ"אוהלכתחלה מפני כבוד הצבור. 

 .)מרדכי פרק הקורא(

הקשה על עצם הדין של קריאת המגילה שכשרה בישיבה, הא יש חיוב  או"ח סימן נא() חתם סופרה

כמבואר בסימן ) !ר מעומדצריך להאמ , אלא שקריאת המגילה חשובה כהלל, והרי הללהלל בפורים

ו דהא גם הלל מצינ ,אפשר ליישבכתב ד (ב סימן קל ד"ה ויעויין בחת"ס)או"ח ח" צבי הרבשו"ת  תכב(

ומבואר שם בשבלי הלקט הטעם שמתוך שחולקים אותו לשנים אין  ,לפעמים בישיבה בליל פסח

ה ומשום טירחא יתיר מטריחים אותו לעמוד. עכ"פ מבואר מדבריו שגם בהלל אין העמידה לעיכובא

לילה קריאת המגילה חיובה בדהרי הלל זמנו רק ביום וועוד, שאין כל דיני המגילה כהלל, הקילו. 

 .וביום

העיר ע"ד הרמ"א, שדווקא כאשר החזן הוא לא תמיד הקורא את המגילה,  )סק"ב( מגן אברהםה

ל כך, וא"צ להמתין צריך שימתין לקבל רשות. אך כאשר המנהג שהוא הקורא, ודאי שמינוהו ע

 .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה שיאמרו לו שיקרא.

 גרי"ש אלישיבוה )שלמי מועד עמ' רעד( אוירבך גרש"זהקורא את המגילה לציבור של נשים, דעת ה

 שרשאי לשבת, כי לא שייך בזה דין של 'כבוד ציבור'.  (15)הליכות והנהגות עמ' 

 וא את המגילה כשהוא סמוך.שמותר אף לכתחילה לקר )ד"ה אבל( באור הלכהכתב ה

 עמידה בשעת הברכות 

הביא כמה מצוות שמברכים עליהם מעומד, ולאחר מכן הביא שיש  )דף טו ע"ג( אבודרהםר' דוד 

מצוות שמברכים עליהם מעומד למצוה מן המובחר, ואם לא בירך מעומד אין לחוש, כגון מקרא 

מגן אברהם על המגילה מעומד. וכ"פ ה כתב שמברכים )הל' ציצית שער ג ח"ב( עיטורמגילה. גם ה

הדגיש דכיון מחצית השקל ה, ועוד. (. רב פעלים ד, לג)תצוה ד בא"ח ,)סק"א( מ"ב ,(א)סק"
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 שערשהשומעים יוצאים י"ח מדין 'שומע כעונה', אף הם צריכים לעמוד בשעת הברכה. וכ"כ ב

 .)אות א( הציון

 פני יהושעלשבת אף בשעת הברכות. וה כתב שמנהגם צב(ט סימן תר)הגה" כנסת הגדולהה אולם

כתב שדווקא מצוות שאף קיום המצוה מעומד, כגון ציצית שופר והלל, אף  )מגילה כא. ד"ה אלא(

ברכותיהן מעומד, אבל מצוה שעשייתה וקיומה מיושב, כגון מקרא מגילה, שא"צ לעמוד בשעת 

מן לא )מועד לכל חי סי ים פלאג'יר' חיקריאת המגילה, כ"ש שאין ברכתה צריכה להיות מעומד. וכ"כ 

 ע"יגר. וכ"נ דעת ה)הר צבי ב, קל( גרצ"פ פראנקוכ"כ ה שמנהג בית אל. )אות ב( כה"חוכ"כ  .אות עו(

 , אך כתב שנהרא נהרא ופשטיה.)חזו"ע עמ' סט(

סובר שגם היחיד מברך  )א"א א( פרי מגדיםעוד נחלקו כיצד ינהג יחיד הקורא את המגילה: ה

סובר שיכול לברך בישיבה, כיון שגם קורא בישיבה, וכפי  כה"ח אולם. בא"חה מעומד. וכ"ד

 שמקיים את המצוה כך צריך לברך.

 סעיף ב':

 קריאה ע"י כמה אנשים יחד 

 )כא:(שנינו במגילה 

הבי דעתייהו י -יון דחביבה פילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין. מאי טעמא? כא -בהלל ובמגילה "

 "ושמעי

  ילו שנים, ואפילו עשרה, יכולים לקרותה ביחד ויוצאים הם והשומעים מהם.אפ: שו"עכתב ה

י ועוד הביאו את דברי הגמ' שכאן לא חל הכלל 'תר )סק"ד(מ"ב , )סק"ב( ט"ז, )סק"ג(מגן אברהם ה

 קלי לא משתמעי', מכיון שהקריאה חביבה על השומעים, יכולים לשמוע גם קריאה של שני אנשים

ו לשמוע כל פשוט הוא באם מרגיש בעצמו שמבלבלים ליה הקולות ושא"א ל יחד. ומ"מ כתב המ"ב

 . התיבות בודאי לא יצא

 סעיף ג':

 מתוך מגילה כשרה קריאה 

 יט.(יז. יח: )שנינו במגילה 

אמר  -קראה על פה לא יצא וכו'. מנלן?  ...לא יצא -ה, קראה תרגום בכל לשון קראה על פ"]יז.[ 

ספר, יב הכא והימים האלה נזכרים, וכתיב התם כתב זאת זכרון ברבא: אתיא זכירה זכירה, כת

תנו רבנן: השמיט בה סופר אותיות או פסוקין, וקראן  . ]יח:[אף כאן בספר -מה להלן בספר 

יצא. מיתיבי: היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות, אם רשומן  -הקורא כמתורגמן המתרגם 

ומהיכן קורא ]יט.[ במקצתה.  -שיא; הא בכולה, הא לא ק -פסולה!  -כשרה, ואם לאו  -ניכר 

אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו? רבי מאיר אומר: כולה, רבי יהודה אומר: מאיש יהודי. 

אמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה  ...רבי יוסי אומר: מאחר הדברים האלה.

 "צריכה שתהא כתובה כולה - כדברי האומר כולה. ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי
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 - היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות, אם רישומן ניכר אפילו היו רובה" י( ,)ב רמב"םכתב ה

פר פסולה, השמיט בה סו - כשרה, ואם לאו -כשרה, ואם אין רישומן ניכר אם היה רובה שלם 

מגילה תהיה כתובה, ". מדבריו עולה שדי שרוב האו פסוקים וקראן הקורא על פה יצאאותיות 

והני מילי  רא"הה, והוסיף בשם )הל' מגילה אות כד( ארחות חייםמשום 'רובו ככולו', וכ"כ ה

 .וא שלא תהא חסרה עניןוה ,באמצעיתה

רק אמצע המגילה חסרה הרי היא  שכאשר ,)יח: ד"ה לא( רשב"אהכתב בשם  )ה. ד"ה תנו(הר"ן 

ה ומגילה כיון דנקרא ,יותומלא ושלם שיש בו טע דאינה נראית כספר חסר אלא כספרכשרה, משום 

אבל כשחסר ממנה מראשה עד איש יהודי אף על  ,אין מדקדקין בה לפסלה בכך )אסתר ט כו(איגרת 

 .פי שהוא מיעוטה נראה כספר חסר וצריך שיקרא אותה מספר שלם

תהא כתובה צריך לקרותה כולה, ומתוך הכתב; ואם קראה על פה, לא יצא. וצריך ש: שו"עכתב ה

, וקראם 23כולה לפניו לכתחלה, אבל בדיעבד אם השמיט הסופר באמצעה תיבות, אפילו עד חציה

 ,; ואפי' באמצעה)ר"ן(אבל אם השמיט תחלתה או סופה, אפי' מעוטה, לא יצא  :רמ"א]הקורא על פה, יצא. 

ת, אלא שהן אבל ביותר מחציה, אפילו הן כתובו .[)ב"י בשם א"ח(א השמיט ענין שלם, דוקא דל

  מטושטשות ואין רישומן ניכר, פסולה.

ות שאין מפסידין אם השמיט הקורא תיבבשם השילטי גיבורים  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

 .יצא ההקריא

 .קורא בה לכתחלה אלא מגילה שחסרות בה תיבות באמצעה,ין לו אם אש )סק"ח( מ"בכתב ה

שאפשר שאפילו בחסר רק פסוק  ק יא()ס" מ"בלגבי החסרון בתחילת המגילה ובסופה, כתב ה

ם שמדברי הרמ"א שבאמצעיתה פסול א )אות י( שער הציוןראשון או אחרון, נמי הדין כן. וביאר ב

החסיר עניין שלם, משמע שבתחילת וסוף המגילה גם בלא החסרת עניין שלם פסול, ומסתבר 

או האחרון נראה שאין שאפילו רק פסוק אחד, דמאי שנא?! אך בחסר רק תבות מהפסוק הראשון 

 ועוד. )ה, לא( המועדים תורת, )אות כ( כה"חוכ"כ  להחמיר, משום שגם חסרון פסוק אינו מוכרח.

כ"כ ו". היו נפסקין האותיות, חשוב כחסר ונראה לי דהוא הדין אםכתב " )כלל קנה אות טז( חיי אדםה

כתב שמגילה שרוב  ד רמד()עמו חזון עובדיהובועוד.  )אות כו( כה"ח, )ד"ה אלא(באור הלכה ה

בה אותיותיה מטושטשות או מקורעות, אם רישומן ניכר, כשרה. ואם אין רישומן ניכר, אם היה רו

 שלם כשרה.

 דקדוק הקריאה ודיניה יתבאר לקמן סעיף יד.

                                                        
דברמב"ם משמע שפסולה,  )אות ח(ן אם כשרה בדיעבד. וביאר בשער הציון שחציה יש לעיי )סק"ט(כתב המ"ב  23

הביא המחלוקת, וכתב שלכן יש  )אות יח( כה"חוברא"ש ובר"ן משמע דכשרה, וכן משמע לשון הטור והשו"ע. 
 להחמיר.
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 סעיף ד':

 קריאה ממגילה פסולה יחד עם הקורא 

 )סק"ו( מ"ב, כפי שכתב הבסעיף הקודם ראינו שקריאה ממגילה פסולה חשובה כקריאה בעל פה

גילה כשרה נמי מקרי בע"פ ומתבאר בש"ס דאפילו קורא כל פסוק במגילה אלא שלא היתה המ"

 בסעיף זה נדון בקריאה יחד עם השליח ציבור כאשר לפני האדם ישנה מגילה פסולה. ".ולא יצא

ו ש מגלה אחת בידעוד אני אומר כי כל חכם שתופ" )ח"א סי' תסז, וסי' תשכז(בתשובה רשב"א כתב ה

מפני שנותן דעתו בקריאתו באותה  ,שאינה כשרה לקרות בה גרעא טובא משנים שקראו אותה

יחד בקול, השליח  ולכן אותם הפסוקים שהציבור אומרים, )סי' קצח( הלקט שבליוכ"כ ". מגלה

 ראולפי שבקריאת הצבור לא יצאו ידי חובתם שהרי קציבור צריך לחזור ולקוראם מתוך המגילה, 

 . ואע"פ שאם השמיט הקורא פסוקים וקראה על פה יצא, הוא רק בדיעבד. אותם על פה

 והטעם שמא יתן השומע לב ,נהגו לגעור במי שמסייע לחזן על פה )שם אות ל( ארחות חייםכתוב ב

 .לזה שקורא על פה ולא לקריאת החזן

יבור, אלא שומע ושותק. מי שתופס בידו מגילה שאינה כשרה, לא יקרא עם שליח צ: שו"עכתב ה

זן : וכן לא יסייע שום אדם על פה לחזן, ולכן אותן הפסוקים שקורין הקהל צריך החכתב רמ"אוה

 .)ב"י בשם שבולי לקט(לחזור ולקרותם מתוך מגילה כשרה. 

דייק מדברי הב"י, דמשמע שרק השומע את הקורא ממגילה פסולה הוא גרוע  )סק"ו(מגן אברהם ה

חד את המגילה, אך הקורא עצמו ממגילה כזאת יכול לשמוע גם לשליח ציבור. משנים שקוראים י

מטעם דאחרים ישמעו מזה שקורא במגילה פסולה כתב שלא יקרא עם הש"צ  )סק"ד( ט"זגם ה

שאם קורא רק לאדם אחד, רשאי לקרוא עם  )ס"ק יג( מ"בולפי טעמם כתב ה .ן הש"ץולא ישמעו מ

רא שלטעם זה, ה"ה אם קו )אות יא(ך חומש. והוסיף בשער הציון הקורא מתוך מגילה פסולה או מתו

י מדבר אולםמתוך מגילה כשרה, אא"א נותן ליבו להוציא את כל מי שיתן לב לקריאתו ולא לש"ץ. 

הרשב"א לעיל עולה שלאדם עצמו שקורא יש חשש שיתן ליבו לקריאתו יותר מקריאת השליח 

ן, מיר גם בסיוע לחזהאליה רבה הוסיף להחועוד.  רדכימ מאמר, )אות ה( רבה אליהציבור. וכ"כ ה

הרי החשש הוא שיתן ליבו לקריאתו ממגילה פסולה, ולא דה"ה אם הש"ץ קורא לאדם יחיד, ש

 לקריאת הש"ץ.

 סעיף ה':

 קריאה לסירוגין 

 )יח.(שנינו במגילה 

מרה להו לרבנן לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין, שמעוה לאמתא דבי רבי דקא :קראה סירוגין יצא"

רבי מונא אומר משום  ...דהוי עיילי פסקי פסקי לבי רבי: עד מתי אתם נכנסין סירוגין סירוגין!

חוזר לראש. אמר רב יוסף: הלכה כרבי  -רבי יהודה: אף בסירוגין, אם שהה כדי לגמור את כולה 

יכא דקאי מונא שאמר משום רבי יהודה. אמר ליה אביי לרב יוסף: כדי לגמור את כולה, מה
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רב  ...סיפא, דאם כן נתת דבריך לשיעוריןאמר ליה: מרישא ל -לסיפא, או דלמא מרישא לסיפא? 

 "אמר: אין הלכה כרבי מונא, ושמואל אמר: הלכה כרבי מונא

קראה סרוגין, דהיינו שפסק בה ושהה ואח"כ חזר למקום שפסק, אפילו שהה כדי  :שו"עכתב ה

לקמן סח בנתיים. מיהו גוערין במי שסח בנתיים, כד לו: ואפייףהוס רמ"אוהלגמור את כולה, יצא. 

 .)הרשב"א סי' רמ"ד(סימן תרצ"ב סעיף ב'. 

שאם שהה מחמת אונס, לפי מה דקי"ל לעניין קריאת שמע שחוזר לראש  )ס"ק יח( מ"בכתב ה

ע' הה )סימן  תורת המועדיםב אמנםשחוזר וקורא, אך לא יברך בקריאה השניה.  , ה"ה כאן)סימן סה(

 כתב דלדידן שקיבלנו הוראות מרן השו"ע אין לחלק בזה. לג(

כתב שאם השומע הפסיק בדיבור ובנתיים השליח ציבור המשיך בקריאתו,  )סק"ז( מגן אברהםה

י כשיש צורך גדול שלכל אחד ואחד יהיה חומש בידו,  פרי מגדיםודאי שלא יצא י"ח. ולכן כתב ה

שקורא ע"פ מחומש א לשמוע כמה תיבות מש"ץ ויוצא מה בעוד שמכין הנערים המן וכיוצא א"

 .)ס"ק יט( מ"בהד. וכ"כ ויוצא עכ"פ דיעב

 ד.'יצא' היינו דיעבאסור לכתחילה גם בלא שיחה, דהא העיר שלשהות הרבה  )אות יח( שער הציוןב

 סעיף ו':

 הקורא למפרע 

 ".יצא לא -הקורא את המגילה למפרע " )יז.(שנינו במגילה "

הקורא את המגילה למפרע, לא יצא; קרא פסוק א' ודילג השני וקרא שלישי ואח"כ : שו"עכתב ה

חזר וקרא השני, לא יצא. מפני שקרא למפרע פסוק אחד; אלא כיצד יעשה, מתחיל מפסוק שני 

  ששכח, וקורא על הסדר.

רה זכי, הוקש 'נזכרים ונעשים' (ט, כח)א קרא זכרון הנס בהוייתו, וכתיב לא יצא של לבושביאר ה

 א.יום י"ד, כך הקריאה למפרע לא יצ לעשייה, מה עשייה למפרע אי אפשר לעשות יום ט"ו קודם

 דה"ה אם קרא תיבה אחת למפרע, צריך לחזור ולקרות על הסדר. עוד הביא )ס"ק כב( מ"בכתב ה

שגם אם לאחר הדילוג קרא את כל המגילה או ענין אחר ורק לאחר מכן  )סק"ה( ט"זאת דברי ה

)דהו"א שהפסול בקריאה למפרע הוא עצם הבלבול של הקריאה, ולכן אם את הפסוק הנדלג לא יצא קרא 

 . משלים את הפסוק בסוף הקריאה לית לן בה, קמ"ל(

נראה דצריך נמי לחזור ולברך היכי שהתחיל תיכף אחר הברכה העיר, ד )ד"ה הקורא( באור הלכהה

 אולם .אר הפסק בין הברכה לתחלת המצוהדנתבטלה ברכתו כדין ש ,לקרוא שלא מראש המגילה

, סובר שא"צ לחזור ולברך, כיון שברכתו היתה על המגילה והרי קרא ג"כ מהמגילה )אות מ( כה"ח

ולא גרע ממי שהפסיק בין נטילה להמוציא ואמר תנו מאכל לפלוני שא"צ לחזור ולברך, משום 

 שדיבר בעניין הברכה, וה"ה לכאן.
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 סעיף ז':

 הקורא על פה 

 ."חת המגילה על פה, לא יצא יהקורא א :שו"ע". וכ"כ הקראה על פה לא יצא" )יז.(ינו במגילה שנ

כאן  וחזר ושנאו ,בר כתבו המחבר לעיל בס"ג"כ )ס"ק כד( מ"בכבר הרחבנו בזה לעיל סעיף ג. וכתב ה

ושם  ע"כ העתיק כסדר הכתוב שם ,משום דהתחיל להעתיק כאן לשון הרמב"ם בסעיף ז' ולהלן

 ."יל מדינא דקרא ע"פמתח

 סעיף ח':

 אינו מבין את הקריאה 

 (יח. )יז.שנינו במגילה 

א יצא. אבל קורין אותה ללועזות בלעז, והלועז ששמע ל -קראה תרגום בכל לשון : משנה"

לא  -! היינו על פה -היכי דמי? אילימא דכתיבה מקרא וקרי לה תרגום : גמרא. אשורית יצא

לה תרגום. אבל קורין אותה ללועזות בלעז וכו'. והא אמרת קראה צריכא, דכתיבה תרגום וקרי 

אמרי תרוייהו: בלעז יווני. היכי דמי? אילימא דכתיבה רב ושמואל ד -בכל לשון לא יצא! 

 ...מר רבי אחא אמר רבי אלעזר: שכתובה בלעז יוניתא -יינו על פה! ה -אשורית וקרי לה יוונית 

 "יצא -ילמית לעילמים, יוונית ליוונים גיפטית לגיפטים. עברית לעברים, ע

 -נשים ועמי הארץ. מידי דהוה א -אי קאמרי? מוהא לא ידע  -והלועז ששמע אשורית יצא וכו', "

מתקיף לה רבינא: אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים, מי ידעינן? אלא מצות קריאה ופרסומי 

 "הכא נמי מצות קריאה ופרסומי ניסא -ניסא 

ן ושמעינן מינה שכל אדם יוצא באשורית אפילו אינו מבין וגם איביאר " אמרינן()ד"ה ו ריטב"אה

עז במקום מי שיתרגם לו דהא האחשתרנים בני הרמכים ליכא דמתרגם לן ומייתינן מיניה ראיה ללו

 ".ששמע אשורית

הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתבי הקודש, אף על פי שאינו : שו"עכתב ה

 מה הם אומרים, יצא ידי חובתו.יודע 

 סעיף ט':

 מגילה בשפות שונות 

 :ד( ,)ב רמב"םהכתב 

היתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגוים לא יצא ידי חובתו בקריאתה אלא המכיר "

אותה לשון בלבד, והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון, אבל אם היתה כתובה בכתב עברי 

רא ידי חובתו לא א שנמצא זה קורא על פה, וכיון שלא יצא הקווקראה ארמית לארמי לא יצ

 "יצא השומע ממנו
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היתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות העכו"ם, לא יצא י"ח בקריאתה אלא : שו"עכתב ה

א המכיר אותו הלשון בלבד; אבל אם היתה כתובה בכתב עברי, וקראה ארמי לארמי, לא יצא, שנמצ

 ן שלא יצא הקורא ידי חובתו לא יצא השומע ממנו.זה קורא על פה, וכיו

, באותה לשוןהביא שיש המפרשים את דברי הרמב"ם דבעינן תרתי, דתהיה כתובה  בית יוסףה

לאפוקי אם היתה כתובה בלשון גיפטי  ,המיוחד לבני אותה לשוןבכתב בתה ישתהא כת ובנוסף

כדי שלא  ,תהא כתובה בלשון אחרתשלא אך הב"י דחה הבנה זו, שהקפידא היא רק וכתב עילמי. 

ד וכ"אבל כל שכתובה בלשון שהוא קורא, אע"פ שכתובה בכתב אחר לית לן בה.  ,יהא כקורא על פה

 כהבאור הל. ועיין ב)ב"י(: אבל אין לחוש באיזה כתב כתובה רמ"אה פוכ"ועוד.  ריטב"א, הרשב"אה

ה )מגיל, השילטי גיבורים מנגד. זושהרחיב והביא ראשונים נוספים העומדים בשיטה  )ד"ה באיזה(

 דמגילה בכל לשון שהיא אינה כשרה לקרות בה ואפילו ללועזהסובר , ריא"זהביא את דברי  פ"ב(

 פני יהושע ,גר"א ,חדש פרי ,מאירי ,)ח"א סימן ח( רשב"ץה . וכ"דאלא בשהכתב שלה אשורית

  ועוד.

יש לחוש לדעת האוסרים, וכ"כ  כתב שאע"פ שהעיקר כדעת מרן, לכתחילה )א, קלד( לב חקריה

 .)אות נה( כה"ח

והקורא אינו מבין תרגום וקראה  ,אם היתה כתובה כתב ולשון תרגום וכדומה רי מגדיםפכתב ה

 ה"ה אם הקורא מבין אותו הלשוןו שו"ע.להשומע שמבין לשון תרגום אינו יוצא י"ח אף לדעת ה

ן מבי דכיון שאינו ,הלשון השומע אינו יוצא וכתובה לפניו באותו הלשון אם השומע אינו מבין אותו

 .)אות נב( כה"חו )ס"ק לב( מ"בוכ"כ ה .אין כאן זכרון הנס גבי שומע

, אשמועינן דאע"ג שהמגילה לפניו והוא מעיין בכל תיבה ומתרגמה להשומעביאר ד )סק"ל( מ"בה

דמ"מ  )אות כח( שער הציון. והוסיף בקמ"ל דגם בזה לא יצא ,הו"א דזה עדיף מקורא ע"פ והיתה

דלא גרע מאם קרא בעל פה ממש מקצתה דיצא בדיעבד, בקראה מקצתה ארמי מסתברא דיצא, 

 .ל בדיעבדולשונות אין לפסואף שהוא בשתי 

 שלכו"ע אינו יוצא בה י"ח אא"כ )ג, צח( משה אגרותומגילה הכתובה בלשון הקודש, כתב בשו"ת 

 ות באותו לשון שבהמ"א הכתב אינו מוכרח להיכתובה בכתב אשורית, ורק בשאר לשונות לדעת הר

ה בשם הרדב"ז ואחרונים נוספים, אך כתב שלדעת הב"י גם מגיל )אות נו( כה"ח"כ היא כתובה. וכ

 הכתובה בלשון הקודש כשרה בכתב אחר.

 סעיף י':

 היודע לעז ואשורית 

 :)ב, א(איתא בירושלמי 

יודע אשורית ויודע לעז  .ז יוצא בה בלעזיודע אשורית ויודע לעז יוצא בה בלעז ואשורית בלע"

ר אינו מוציא את הרבים ידי ייבא כהדא כל שאינו חייב בדב ?מהו שיוציא ידי אחרים בלעז

 "חובתן
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עז. למד מדברי הירושלמי שמי שיודע אשורית ולעז, הוא עצמו אינו יוצא בל )יז: ד"ה אבל( רשב"אה

דע שיודע אשורית ויושאע"פ  רש"יכתב בשם  )ב, ד(הרב המגיד  אולם. )יז. ד"ה והרב( רמב"ןוכ"כ ה

האריך  )ד: ד"ה אבל( ר"ןה .רמב"םוכן נראה מדברי ה ,אילו רצה לקרותה בלעז יוצא ידי חובתו ,לעז

ן בשו"ת סימ )כפי שכתב אל הריב"שלדבריו. וטעמו  להשיב על דברי הרמב"ן ובסוף כתב שראוי לחוש

 אפילו בעסקי העולם כל משכיל בוחר לנפשו הדרך היותררואה אני דבריך טובים ונכוחים ש" (שצ

על אחת כמה וכמה שיש לנו לעשות כן  ,בטוח והמשומר מכל נזק ומכשול ואפילו באפשר רחוק

ואיך נניח הדרך אשר דרכו בה רבותינו הקדושים  ,בדרכי התורה והמצות שהם כבשונו של עולם

 ".נו במקום צר ובמשעול הכרמיםונכניס עצמי

 : ואםרמ"אוהוסיף המי שיודע לעז ויודע אשורית, אינו יוצא בלעז; וי"א שיוצא. : שו"עכתב ה

 .)ב"י(כתובה בשני לשונות, מי שמבינים יצאו 

העיר שכאשר חוזר וקורא אינו מברך שוב משום סב"ל. ולדעה זו גם אינו יכול  )ס"ק לג(מ"ב ה

חויב נה מועילה לו, חשוב למי שאינו מלהוציא אחר שאינו מבין לשון הקודש, דכיון שקריאה זו אי

 .)אות נט, סא( כה"חבדבר שאינו מוציא אחרים. וכ"כ 

 )ס"ק לו( מ"בשלכתחילה אין לכתוב את המגילה בשתי לשונות. וכ"כ ה )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

 ועוד.

 סעיף יא':

 קריאה לנשים בלעז 

גים לקרוא לנשים את קריאת שלח שאלה לר"ן, שבמקום בו הוא נמצא נוה )סימן שפח(ריב"ש ה

ת אותה יודע אשוריוכתובה ג"כ בלעז. ולדעתו אין לעשות כן, משום שהקורא  המגילה בלשון לעז

 , וה"ה שלא מוציא את הנשים.)יתבאר בסעיף הבא( ולעצמו אינו מוציא בקריאה ההיא ,ויודע לעז

'? וא"כ כאשר ינןאטו האחשתרנים בני הרמכים, מי ידעינן, מאי קאמרשהרי הגמ' הקשתה '

 ר"ןמתרגמים מילים אלו יתכן ולא מתרגמים כראוי, ונמצא מחסרים תיבות אלו מהקריאה! ה

ומעתה אין ספק שהלעז ההוא הוא משובש ופוסל הקריאה השיב אליו, " )תשובות הריב"ש סימן שצ(

כתב יקראנה כולה בלעז מתוך הכתב שנ"ל שיוצאים י"ח בקריאה זו, ש בית יוסףה אך". לגמרי

', האחשתרנים בני הרמכים'וכשיגיע לאותן התיבות יאמרם בלשון המקרא  ,הכתוב בלשון לעז

שנמצא שקראה בב' לשונות לא אשכחן  ואע"פ ,שהשומע אינו מכיר לשון הקודש יצא ואע"פ

 .שיפסל מקרא מגילה בכך

  .בלשון בלעזויש למחות ביד הקוראים לנשים המגילה בלשון לעז, אף על פי שכתובה : שו"עכתב ה

 שאין להניח הדרךהביא את דברי הר"ן שהטעם שאין לקרוא לנשים בלע"ז הוא מפני  )סק"ז( ט"זה

ביאר שאינם  )ס"ק יב( מגן אברהם. והדושים ולילך בדרך צר ודוחק בהכשרשדרכו בו אבותינו הק

קרות אסור לכתחלה ל', ואין לקרותו בלשון הקודש, משום שהאחשתרנים'הלעז של מבינים את 

 .)אות סד( כה"ח, )ס"ק לז( מ"ב. וכ"כ הבב' לשונות
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 סעיף יב':

 קראה מתנמנם 

 (יח:)יז. שנינו במגילה 

היכי דמי מתנמנם? אמר רב אשי: נים ולא נים, תיר : גמרא[ ]יח:. יצא -מתנמנם : משנה"]יז.[ 

 "מידכר -ורי סברא, וכי מדכרו ליה ולא תיר, דקרו ליה ועני. ולא ידע לאהד

"ל אמנשה הוה יתיב קומי ר' זעירה ואינמנם " ב( ,)בירושלמי הביא את דברי ה )סי' תשצא(י מרדכה

נם דאם קראה מתנמ". וכתב המרדכי דאפשר שהירושלמי אינו חולק על הבבלי, חזור לך דלא כוונית

בשם  )סי' קצח עח.(קט שבלי הל . וכ"כאבל אם שמעה מתנמנם לא יצא ,מאחר שהוציאה מפיו יצא

 .שמחה רבינו

 קראה מתנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה, יצא; אבל אם שמעה מתנמנם, לא יצא. :שו"עכתב ה

שער . ב)ס"ק לט( מ"בהעיר שמ"מ יכול לכוין לצאת, דמצוות צריכות כוונה. וכ"כ ה מגדים פריה

 ללכביאר שה'כוונה' כאן אינה בכל תיבה ותיבה אלא בתחילת הקריאה יכוין בדרך  )אות לט( הציון

 מ()סק"לצאת בקריאה זו, ונמנום אינו מצוי קודם שהתחיל לקרות אלא לאחר שהתחיל. וכ"כ המ"ב 

)אות  כה"חוכ"כ  שהשומע מהמתנמנם יצא, והיינו שחשב בתחילת הקריאה להוציא את השומעים.

 .עא(

חילק בין תחילת השינה לסופה, בתחילת השינה אם קראה מתנמנם יצא, אך בסוף השינה  ב"חה

ין טעמו שכשהוא בתחילת שינה כיון שלא נשתקע בשינה עדי )אות כג( גבוה שולחןצא. וביאר הלא י

 עדייןדיכול לכוין, אבל בסוף שינה כיון שנשתקע בשינה אע"פ שקראה מתנמנם אינו יכול לכוין כלל 

כ"כ ו .כתב שאין חילוק בין תחילת שינה לסוף שינה )סק"ח( ט"זה אך. פר"חחבלי שינה עליו. וכ"ד ה

שהכל לפי מה שהוא אדם, אם יודע בעצמו שכיון  )אות סט( כה"חוכתב  .)ד"ה קראה( הלכה באורה

 ולא חיסר שום תיבה דיצא, ואם לאו צריך לחזור ולקרותה.

 סעיף יג':

 הכותב את המגילה וקוראה 

 )יז. יח:(שנינו במגילה 

 :גמרא :[]יח לא יצא. -או ם ליצא, וא -ון לבו היה כותבה, דורשה, ומגיהה, אם כו :משנה"]יז.[ 

מאי הוי? על פה הוא! אלא  כי כוון לבו -היכי דמי? אי דקא מסדר פסוקא פסוקא וכתב לה 

דכתב פסוקא פסוקא וקרי ליה. ומי יצא? והאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: 

אלא,  -ולה! הלכה כדברי האומר כולה. ואפילו למאן דאמר מאיש יהודי צריכה שתהא כתובה כ

 "דמנחה מגילה קמיה וקרי לה מינה פסוקא פסוקא, וכתב לה

שאע"פ שאסור להפסיק במגילה, וכשמשמיע דרשה לרבים או דורש לעצמו,  (ב, א) רא"שכתב ה

. או דמכיון שדורש בעניין המגילה אינו חשוב להפסק, מ"מ יצא בדיעבדנמצא שמפסיק בקריאתה, 

 ".ורשה ובלבד שלא יפליג עצמו לעניינות אחריםוד" )ב, ב(וכן מפורש בירושלמי 
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כות ומקורו מהגמ' בברתה כראוי ולא כמי שקורא להגיה. כתב שגם כשמגיה צריך שיכוין לקרו טורה

והא  ,קרותלמאי אם כיון לבו  ...אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא ,היה קורא והגיע זמן המקרא" )יג.(

  ".בקורא להגיה ?קא קרי

היה כותבה, שקורא פסוק במגילה שהוא מעתיק ממנה, וכותבה; אם כיון לבו לצאת  :שו"עכתב ה

אם  י"ח, יצא, והוא שתהא כתובה כולה לפניו במגילה שהוא מעתיק ממנה; וכן אם היה מגיהה; וכן

 היה דורשה, שקורא פסוק במגילה שלימה ודורשו, אם כיון לבו לצאת י"ח, יצא; ולא יפסיק בה

  כשדורשה, שאסור להפסיק בה בענינים אחרים.בענינים אחרים, 

העיר שהשו"ע סתם כדברי הפוסקים דמצוות צריכות כוונה לצאת ידי המצוה. אך  )ס"ק מג( מ"בה

שדוקא בקריאה של היום שהיא מדברי קבלה  יעקב ישועותהביא בשם ה )אות מא( הציון שערב

לק עיכובא. אך העיר שלדעתו אין לחמחמירים, אך בקריאה של הלילה שהוא מדרבנן הכוונה אינה ל

 בזה.

ביאר שמדובר בהכרח שלא בירך קודם הקריאה, כי אם  )או"ח ח"א סימן קצב( משה אגרותבשו"ת 

ודם קשכאשר מברך  )סימן ס ס"ד ד"ה וכן(בירך לפניה אין לך כוונה גדולה מזו. וכמבואר בבאור הלכה 

סובר שעצם  )חי"א סי' מח אות ד( אליעזר ציץובשו"ת  המצוה הדבר מוכיח שהתכוון לצאת י"ח.

ההתאספות לקריאת המגילה מהווה כוונה לצאת ידי חובה, ולכן אם אדם לא התכוין בתחילת 

שכל  פר"חוכ"נ מדברי ה הקריאה לצאת י"ח, אינו מעכב, שהרי הגיע לשמוע את המגילה.

עינן שיכוונו המתאספים בבית הכנסת מסתמא מכוונים, ורק העומדים אחורי בית הכנסת ב

 .)אות פד( כה"ח, )ס"ק מט( מ"בבפירוש לצאת י"ח. וכ"כ ה

 סעיף יד':

 דיוק בקריאת המגילה 

 :)פ"ב סוף ה"ב(ירושלמי איתא ב

תני אין מדקדקין בטעיותיה ר' יצחק בר אבא בר מחסיה ורב חננאל הוון יתיבין קומי רב חד "

 "חנן הוה קרי כולה יהודיםאמר יהודים וחד אמר יהודיים ולא חזר חד מינהון ר' יו

ע"פ הירושלמי שרק על טעויות המשנות את ההבנה במגילה יש  )מגילה ב. אות ב( ריא"זדעת ה

 רשב"אה אולםלחזור, אבל אם השמיט מילה שאינה משמעותית להבנה, א"צ לחזור ולתקנה. 

גון שינוי כלל כ ביאר שמהמשך דברי הירושלמי עולה שרק טעויות שאין בהם )מגילה יח: ד"ה וראיתי(

ר סוב ועז()ה. ד"ה והל ר"ןהיהודים ויהודיים אין מחזירים אותו, אבל שאר טעויות ודאי שצריך לחזור. 

 שהשמטה של מילה אחת ודאי בעייתית ומחייבת חזרה על הקריאה. 

 השומע לצאת, ואם )שיכוין(הקורא את המגילה צריך שיכוין להוציא השומע, וצריך : שו"עכתב ה

ש"צ מסתמא דעתו על כל השומעים, אפילו הם אחורי בית הכנסת. אין מדקדקין הקורא 

 בטעיותיה; וי"א דוקא בטעות שהלשון והענין אחד, כההוא עובדא דתרי תלמידי דהוו יתבו קמי

 דרב, חד קרי יהודים וחד קרי יהודיים ולא אהדר חד מינייהו; אבל טעות אחר, לא.
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שאם הקורא השמיט מילה אחת או שטעה  )סק"ה ונא( "במסובר כדעת הי"א וכ"פ הפרי חדש ה

וב ודעת רבטעות שיש בה שינוי של הלשון או של העניין, צריך לחזור ולקרוא את המגילה כסדרה "

 הלכה באורה. )אות פו( כה"חוכ"ד  ".חיסר ממנה רק תיבה אחת לא יצא הפוסקים שאפילו אם

ם ן משתנה יש לחזור ולקרוא מתחילה גם אם סייפסק שלכתחילה ודאי בכל טעות שהעניי )ד"ה אין(

 את קריאת המגילה. ואם חיסר מילה אחת בקריאה או בשמיעה, חוזר ומברך על הקריאה השניה

שמחמת הספק מה חשוב לטעות שיש לחזור עליה, יש לחזור על כל סובר  )קנה, טז(חיי אדם ה אך

י טעות של טעמי המקרא מחייבת הוסיף שודא )אות כ( ערוך השולחןטעות בקריאת המגילה. ה

ה' )כמו 'בערב היא באלחזור על הקריאה, וה"ה שאם שינה מלעיל במלרע באופן שהוא שינוי בענין 

זון חוב , מחזירים אותו, אך בדיעבד אם לא החזירוהו, נראה דבכולהו יצא.דהוי במלרע וקרא במלעיל(

 את המשמעות מקפידים. נקט להלכה כדעת הי"א שרק בטעות המשנה )עמוד עט( עובדיה

"ה אם השומע לא הביא בשם הרשב"א שאפילו השמיט אות אחת חוזר. וה ס"ק טו()מגן אברהם ה

 חזון עובדיה, )ס"ק מח( מ"בא?! וכ"כ הא דאטו מי יפה כח השומע מכח הקורשמע תיבה א' לא יצ

אינם יודעים ביאר שא"צ כ"כ דקדוק בשמיעה שהרי עמי הארצות ש לבושי שרדה ועוד. )עמוד עח(

הלשון א"א להם לכוון כ"כ, לכן ביאר דכיון שמטה אוזנו לקורא ואינו חושב מחשבות אחרות 

וד )בלילה ההוא עמ אלישיב גרי"שמסתמא שמע הכל ואינו צריך לכוין בכל תיבה בבירור. גם דעת ה

יאה וין לקרשמכ שאם רואה שידו אוחזת עדיין במקום הנכון, או שיודע לומר היכן אוחזים, נחשב (9

ר"א והג ישהביא בשם הגר"א שפירא, הגר"ש ישראל )הררי פ"ז הע' כז(מקראי קודש ויצא י"ח. ועיין ב

 וייס שגם אם אדם 'חלם' באמצע קריאת התורה ולא הקשיב למילים אלא רק שמע אותם, יצא י"ח,

 שרק אם לא שמע כלל כמה מילים דנו הפוסקים מה דינו.

שבדיעבד אם שמע את המגילה מבעל גר"מ אליהו כתב בשם ה ע' כג()הררי, פ"ז הבמקראי קודש 

 קורא המדבק את האותיות יצא י"ח וא"צ לחזור ולקרוא את המגילה בשנית.

שמנהג כמה מדינות לקוראה בלא טעמים, וכן מוכח מדברי הר"ן  )א, כג( יהודה ביתכתב בשו"ת 

שלא יעשה כן במקומנו, אא"כ אין כתב  )אות א(שערי תשובה ה אולםשקריאת המגילה כאיגרת. 

 בנמצא מי שיודע לקרוא בטעמים. 

  בפניהם -ולהרוג, לפניהם  -להרוג 

או  )ח, יא(ישנה מחלוקת מה הגירסה הנכונה בשני פסוקים במגילה: א. להשמיד להרוג ולאבד 

תב כו מנחת שיפניהם. הלאו ואיש לא עמד  )ט, ב(להרוג ולאבד. ב. ואיש לא עמד בפניהם ולהשמיד 

 ארברוי מרדכיוזהו הנוסח בכתר ארם צובא, וכ"כ הרב  שהנוסח המדויק הוא 'ולהרוג', 'לפניהם'.

 אךשאין כל ספק שהנוסח הוא כפי שכתב המנחת שי.  (97)מקראות שיש להם הכרע. מגדים י עמ' 

ם וזהו הנוסח המקובל במגילות האשכנזיות גכתב שהנוסח הנכון הוא 'להרוג'.  )רמד( רב מעשהב

 בימינו. 

. וכ"כ )חוט המשולש דל"ו ע"א( סופר חתםלמעשה רבים נוהגים לכפול את שני הנוסחים. וכן נהג ה

 גר"מועוד. וכ"ד ה )עמוד פז( עובדיה חזון, )ספר פדה את אברהם מערכת פ אות ב( מהר"א פלאג'י

 .)מקראי קודש הררי פ"ז הע' צ( אליהו
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ת שנהגו לחזור על כל הפסוק או כל העניין, אבל באמיר )הליכות שלמה יט, ה( גרש"ז אוירבךדעת ה

 אולם המנהג אינו כך בהרבה מקהילות ישראל. ב' התבות בלבד זו אחר זו, אין טעם.

י שהאריך להביא את דברי הפוסקים והחוקרים אודות שינוי )הררי, פ"ח הע' כד(עיין במקראי קודש 

 אחרות. נוסחים בעקבות 'כתר ארם צובא' ונוסחאות קדמוניות

 סעיף טו':

 עשרת בני המן בנשימה אחת 

 )טז:(שנינו במגילה 

 -ריך למימרינהו בנשימה אחת. מאי טעמא צ -אמר רב אדא דמן יפו: עשרת בני המן ועשרת "

 "כולהו בהדי הדדי נפקו נשמתייהו

. )ב, תקמב( ראבי"הוכ"כ ה ".ה דהיינו לכתחילה אבל בדיעבד יצאנראכתבו " )ד"ה צריך( תוספותה

שאם לא קרא בנשימה אחת צריך לחזור  גאון יהודאי רבהביא בשם  )רמז(המחזור ויטרי  אך

 ולקרוא את השמות שוב.

הל' ) ארחות חייםוכתוב ב". צריך לאמרן בנפיחה אחת ועשרת בני המן עמהןמובא " )ב, ז(בירושלמי 

כל בנשימה ה י( -ו  )אסתר טת שצריך לומר עם עשרת בני המן איש שלפניהם ועשר מגילה אות יח(

כתב שנוהגים לומר 'חמש מאות איש ואת פרשנדתא וגו'' הכל בנשימה  )פ"ב אות א( הגה"מ. ואחת

שיש לומר גם חמש מאות איש  )סו"ס רלו( רוקחכתב בשם ה )הל' פורים סימן יג(אחת. גם המהרי"ל 

ל אלו חמש עם עשרת בני המן הכל בנשימה אחת, משום שעשרת בני המן היו שרי חמישים ע

 . )הל' קריאת המגילה עמ' רז(אבודרהם מאות איש. וכ"כ ה

הביא את דברי הראשונים לעיל, וביאר שלדעתם אין להפסיק אפילו בנשימה  )אות ג(דרכי משה ה

בין פסוק לפסוק. ולכן לדעתם יש לצרף לקריאה הרציפה גם את סוף הפסוק הקודם 'חמש מאות 

כתב שאין צורך לקרוא כל סוף פסוק ותחילתו  נתן רבנו אךלעיל.  רוקחוכ"כ במפורש האיש'. 

שלמד מדברי הגמ' שהיו  ישעיה רבנוהביא בשם  )סימן קצח(בנשימה אחת. גם שיבולי הלקט 

 מתרגמים כל פסוק ופסוק, דמשמע שהיו מפסיקים בין קריאת הפסוקים. 

שכולם נהרגו ונתלו  צריך לומר עשרת בני המן ועשרת, הכל בנשימה אחת, להודיע :שו"עכתב ה

)תוס' ספ"ק דמגילה : ודוקא לכתחלה, אבל בדיעבד אם הפסיק ביניהם יצא כתב רמ"אוהכאחד. 

. ולכתחלה נוהגין לומר בנשימה אחת מתחלת חמש מאות איש ואת פרשנדתא ואבודרהם ומהרי"ל(

 עובדיה וןחז, )אות צד( כה"חאת דברי הרמ"א הביאו להלכה  .)מהרי"ל בשם רוקח(כו' עד עשרת; 

 ועוד. )עמוד פה(

שגם בין פסוק לפסוק לא יפסיק אלא  )סימן תתרב(הביא בשם המטה משה  )ס"ק יז( מגן אברהםה

 .)אות צ( כה"ח, )ס"ק נב( מ"ברק כדי נשימה, שצריך לקרותה כאיגרת. וכ"כ ה

י"ל )מהרנדדה יגביה קולו כי שם עיקר הנס  'בלילה ההוא'כשיאמר  )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

 .)שם( מ"ב. וכ"כ ה)מט"מ(האגרת הזאת ינענע המגילה  , כשיאמרד"מ(



177 ______________________________________________ ארור' ו'ברוך' בסוף הקריאה'
 

ו ומה שנוהגין במקצת המקומות שכל הקהל אומרים עשרת בני המן, אינ" )קנה, כב( חיי אדםכתב ה

ך ערו. ומ"מ ה)ס"ק נב(מ"ב ". וכ"כ הלבד והקהל ישמעו, כמו כל המגילה מנהג, אלא הקורא יאמרם

שטעם המנהג של המקומות הנוהגים כן הוא משום שבזה היה עיקר כתב  )אות כג( השולחן

ביאר שחוששים שמא עקב מהירות הבעל קורא  )ב, שנח( והנהגות תשובותהישועה, ובשו"ת 

צפנת . והלקרוא בנשימה אחת, יחסרו לשמוע משהו ולכן כולם קוראים בנשימה אחת בעצמם

"י השומעים לא יכולים לצאת י"ח ה'נשימה אחת' עביאר, ש (113)השמטות להל' גירושין ח"ג עמ'  פענח

שמיעה בלבד, שלדעתו 'שומע כעונה' אינו נחשב שאמר ממש באופן שאמר חברו, ולכן רק את 

)ובאמת שזוהי מחלוקת אחרונים האם הקריאה אפשר לצאת מדין שומע כעונה ולא את ה'נשימה אחת' 

 .'שומע כעונה' הוא לכל דבריו או לא, ואכמ"ל(

מי שיש לו נשימה קצרה ישער שאם יתחיל מן חמש מאות איש לא יוכל לומר  )ס"ק נד( מ"בכתב ה

בל אטוב יותר שיתחיל מן ואת פרשנדתא וכו' כי זהו דינא דגמרא  ,כל עשרת בני המן בנשימה אחת

 .)אות צה( כה"חוכ"כ  .חמש מאות איש הוא מנהג בעלמא

ות שצריך ליזהר לקרות תיב )תצוה ט( בא"חכתב הוכשקורא תיבות 'ואת' 'ואת' של עשרת בני המן, 

אלו מתוך המגילה, כי יש טועים מחמת המהירות של נשימה אחת וקוראים תיבות אלו בעל פה. 

המן  שכמו כן יש לדקדק לקרוא כל אחד מבני )אות צז( כה"חוהוסיף . )עמוד פז( חזו"עהביא דבריו ב

 בתיבת 'ואת' שלו ולא של אחר.

 סעיף טז':

 ו'ברוך' בסוף הקריאה'ארור ' 

 ".לטוב צריך לאמר ארור המן ארורים בניו א"ר פנחס צריך לומר חרבונה זכור" )ג, ז( איתא בירושלמי

י צריך שיאמר: ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, ארורים כל עובד: שו"עכתב ה

 אלילים, ברוכים כל ישראל; וצריך שיאמר: וגם חרבונה זכור לטוב.

 סעיף יז':

 המגילה כאגרת לפשוט 

כותב שנוהגים לפשוט את המגילה כאגרת, והיינו לפרוש את כל  )הביאו הרי"ף ג.( רב האי גאון

 ועוד. )מגילה יז. ד"ה ומעתה( רמב"ןההמגילה קודם הקריאה ולא להשאיר אותה מגולגלת. וכ"כ 

בנו בבבל ובכל מקום ישראל, כתב שבשתי ישיבות שבבית ר )הביאו הטור( רב נטרונאי גאון מנגד

 קורין וכורכין כספר תורה.

מנהג כל ישראל שהקורא קורא ופושט כאיגרת, להראות הנס; : )ב, יב( רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

 וכשיגמור, חוזר וכורכה כולה, ומברך. 

כתבו שמלשון מרן משמע שאינו פושט את המגילה קודם הקריאה, אלא קורא  )סק"י( ט"זוה ב"חה

פסק שהעיקר כסברא זו,  )עמוד עה( חזון עובדיהב יר את המגילה פתוחה עד לסוף הקריאה.ומשא

 ומ"מ טוב שהש"צ יפשוט את המגילה כולה ואח"כ יברך ויקרא.
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 שאינו מניחה פר"ח. וביאר ה)ס"ק יח( אברהם מגןצורת הפשיטה היא גם מה שעתיד לקרוא, כ"כ ה

וט את שפשי פרי מגדיםיגררה ע"ג קרקע. וכתב ה כה אלא כופל אותה דף על דף, ויזהר שלאורכ

 .)ס"ק נו( מ"בהמגילה קודם הברכה, כדי שלא יהיה הפסק בין ברכה לקריאה. וכ"כ ה

שכשהיה החזן קורא  )הל' פורים עמ' תכז( מהרי"לבשם  ב"חהביא את דברי ה )ס"ק יח( מגן אברהםה

ם שהיחידים השומעי )ס"ק נה( מ"בה וכ"כ והיתה בידו מגילה כשרה לעיין בה, היה מניחה כרוכה.

 גרש"ז אוירבך. וכן נהג ה)שם( עובדיה חזון, )אות קד( כה"חוכ"כ  במגילות אין צריכים לפשוט.

ל ככתב שכמדומה שאין נוהגים כן, אלא  )הובא בשער הציון נ( פרי מגדיםה אך .)שלמי מועד עמ' רעא(

 אחד פושטה כאגרת.

וכ"נ דעת שצריך לפשוט את המגילה.  כה"חלעצמו, כתב ומ"מ כאשר היחיד קורא את המגילה 

שכתב שנהגו שרק הש"ץ פושט את המגילה משום שיש לו מקום בתיבה,  )סד, יח( אליהו גר"מה

 אוירבך גרש"זוה (16)הליכות והנהגות עמ'  אלישיב גרי"שדעת ה אךמשמע שכל או"א צריך לפשוט. 

 שגם כשקורא לעצמו א"צ לפושטה. )שם(

לה ושאר אחרונים סוברים שכורכה כו רבה אליהב שכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך. ההשו"ע כת

ל ומניחה לפניו ורק לאחר מכן מברך. והוא משום שגנאי למגילה שתהיה מונחת כך. ואף אם התחי

, ()אות קה כה"ח, )ס"ק נז( מ"בהברכה ולא אמר ה', פוסק וכורך המגילה ולאחר מכן מברך. וכ"כ ה

סובר שמניחה על מקומה, ואם ירצה יכול לברך  )ס"ק יט( מגן אברהםה אך .)שם( דיהעוב חזון

 תחילה ולאחר מכן לכורכה.

 אמירת פסוקי הגאולה בקול 

בראשונים מובא המנהג שאומרים כמה פסוקים של גאולה המוזכרים במגילה בקול רם, אך בטעם 

ואין זה אלא מנהג שמחה כתב " אות ז()פ"א  הגה"מ. באהמנהג יש כמה ביאורים בראשונים: 

. ב". בעלמא שנהגו לשמח התינוקות ולזרזם כדי שיתנו דעתן מתוך כך לשמוע קריאת המגילה

כתב וטעם דנהגו בארבעה פסוקים אלו יותר משאר פסוקים משום כבוד מרדכי  )שם( אבודרהםה

ם י לעורר אם יש בהכתב שהוא כד )מגילה יז. ד"ה ומתנמנם( נימוקי יוסף. בג. שנעשה הנס על ידו

 מתנמנם, ובפסוק אחרון כדי שישמע הברכה. 

', : יש שכתבו שנוהגין לומר ד' פסוקים של גאולה בקול רם, דהיינו: איש יהודי וגורמ"אכתב ה

הגהות )לו אומרדכי יצא וגו', ליהודים היתה אורה וגו', כי מרדכי היהודי וגו'; וכן נוהגין במדינות 

 ; והחזן חוזר וקורא אותן. בודרהם(מיימוני פ"ח וכל בו וא

 'הכאה ב'המן 

מנקשין התינוקות באבנים או  ,כשמזכיר הקורא שם המן ובניו" )שם אות מא( ארחות חייםכתוב ב

רש ולמנהג הזה יש שו .ועל ידי הניקוש הם נמחקים ,בלוחות עץ שבידם וכתוב בהם שם המן ובניו

אפילו מעל העצים ומעל האבנים לכן  ת יז יד()שמובהגדה דאמרינן כי מחה אמחה את זכר עמלק 

טעם  אין להלעיג על המנהגים כי לא לחנם נקבעו והמנהג הזה נוהגים בצרפת ובפרובינציא ונותנים

 ".()משלי י זושם רשעים ירקב  ע"ש
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מביא שהמן לוקה בכל שנה ושנה  )אות קח( כה"חבאחרונים מובאים כמה טעמים למנהג זה: 

 כותב שהרשעים בכל דור ודור )מועד לכל חי לא, צא( ר' חיים פלאג'יאותו. בגיהנם בשעה שמכין 

)דהכאת "ונראה לי הטעם כתב  )על השו"ע, כאן( סופר חתםבהגהות  ישמעו שלא יקומו על ישראל.

וטו, ובודאי אין הכוונה כפש .להרעיש ולבלבל אוזן השומעים שלא ישמעו שם זה המחוי האגגי" המן(

הכוונה שע"י ש )ג, יג(ביאר בשו"ת מילי דאבות מוע תיבה אחת לא יצא, אלא שהרי אם חיסר מלש

 ההכאה מראים אנו שאין אנו רוצים לשמוע שם זה אבל מה נעשה שההכרח עלינו לשמוע.

ם ודמנהג בבבל ועילם כל הבחורים עושין צורה כדמות המן ק (. הביאו הדרכ"מ ה)ערך שוור ערוךכתב ה

וכה צורה לתימים ובימי פורים עושין מדורה ותולין את ה ותיהן ד' וה'פורים ותולין אותה על גג

 ם.ועומדים סביבה ומזמרי

עוד כתבו שנהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים, או לכתוב שם המן : רמ"אכתב ה

 ושם )דברים כה, יט(עליהן, ולהכותן זה על זה כדי שימחה שמו על דרך: מחה תמחה את זכר עמלק 

; )אבודרהם(ומזה נשתרבב המנהג שמכים המן כשקורים המגילה בבהכ"נ  )משלי י, ז(עים ירקב רש

 .)ב"י בשם א"ח(ואין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כי לא לחנם הוקבעו. 

ת )בסידורו אווהגאון יעב"ץ  שלא היה חושש להכות בהמן. מהרי"לבשם  )ס"ק יט( אברהם המגןכתב 

 גפמ"וה .שהיה מכה ורוקע ברגלו וטופח בסנדלו כשהגיע לזכירת המן ם צביכחכותב על אביו ה יד(

ואני רגיל להכות ברגלים בשם כתב " )תצוה י(בא"ח ה .בהפסדם שמבלבלין הרבהכתב דיצא שכרם 

המן הראשון הכתוב בפסוק אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי, 

ערוך ". ההאגגי צורר כל היהודים חשב וכו' כי המן בן המדתאוגם עוד שם המן האחרון בפסוק 

 העיר )אות קי( כה"ח כתב שנוהגים להכות רק כשמוזכר 'המן בן המדתא האגגי'. )אות כד( השולחן

 דמ"מ כל זה יעשה בנחת בלי השמעת קול כדי שלא לבלב השומעים.

לם קריאתו. וכל אחד יקרא שכשמכים צריך החזן לשתוק, כדי שישמעו כו )שם( מגן אברהםה כתב

ס"ק ) מ"בוכ"כ הכי אז גם אם לא ישמע מהחזן יצא. פסוק או שנים מתוך החומש בעוד שמכין המן, 

שנכון מאוד שכל אחד יתפוס חומש בעת הקריאה, וכל  פרי מגדים. והוסיף להביא את דברי הס(

 תיבה שלא ישמע מהחזן יקרא מתוך המגילה.

 סעיף יח':

 קריאה בציבור 

 )ה.(נו במגילה שני

סי אמר: בין בעשרה. רב א -פילו ביחיד, שלא בזמנה אקורין אותה  -אמר רב: מגילה, בזמנה "

 "בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה. הוה עובדא וחש ליה רב להא דרב אסי

 ד:נחלקו הראשונים האם הלכה כרב או כרב אסי, וכן האם הלכה זו היא רק לכתחילה או גם בדיעב

סובר שרק לכתחילה ישנה  )ד"ה ורב אסי( רש"י: ור ובדיעבד ביחידלכתחילה בציב .א

מחלוקת האם אפשר לקרוא רק בציבור או גם ביחיד, אבל בדיעבד מודה רב אסי 
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)ספר  ר"ת, )א, ו( רא"שה, גאון עמרם רבשאפשר לקרוא את המגילה גם ביחיד. וכ"ד 

 .הישר חידושים תה(

, סובר שמחלוקת רב ורב אסי היא גם בדיעבד ()הביאו הטור בה"ג: רק בציבור גם בדיעבד .ב

, ולדעת רב אסי בכל מקרה אין לקרוא את המגילה ביחיד כשהקריאה אינה בזמנה

 .)הביאו המרדכי תשפב( רבנו גרשוםכ"ד . ווהלכה כמותו שגם רב חשש לדעתו

סובר שהלכה כרב שאף לכתחילה מגילה  )ג.( רי"ף: הלכתחילה אפשר לקרוא ביחיד .ג

הסובר שלדעת רב  )מלחמות ה. ג.( רמב"ןשיטתו מתבארת ע"פ דעת היד. נקראת ביח

יחיד קורא את המגילה אפילו לכתחילה, ולדעת רב אסי גם בדיעבד היחיד לא קורא. 

 ועוד. )א, ז(רמב"ם וכ"כ בדעת ה

פירשו שלכו"ע  )ד"ה אמר( ריטב"אוה )ד"ה אמר(רשב"א ה: כמה לטרוח כדי למצוא עשרה .ד

א את המגילה ביחיד, ולכו"ע עדיף לקרוא בציבור. אך נחלקו האם שר בדיעבד לקרופא

או לא, ולדעתם הלכה כדעת רב שאין צורך לטרוח כדי למצוא צריך לטרוח למצוא עשרה 

 עשרה. ומ"מ ודאי שיש עניין לקרוא בציבור גדול.

רה, מחלק בין מצוות המוטלות על הציבור כגון קריאה בתורה שיש בהם צורך בעש )שם( רמב"ןה

 ובין קריאת המגילה שהצורך בעשרה אינו משום חיוב המוטל על הציבור אלא משום החיוב הפרטי

נ"מ למעשה מביא הרמב"ן שגם יחיד שלא קרא את המגילה אינו צריך  שמוטל על כל אדם ואדם.

ו אלא יכול לקבץ גם עשרה שכבר שמע )כפי שנצרך בדרך כלל ל'מניין'(לאסוף דווקא עשרה שלא קראו 

 ראב"דהשכתב  )שם אות כד(ארחות חיים את המגילה, שהרי בכך הוא מקיים את פרסום הנס. ה

מיהו במקום שיש צבור שקראוהו בעשרה אם יש שם יחיד או  ,הכריע ואמר דלעולם בעינן עשרה

. שיטתו יחידים שלא קראוה עמהם יוכלו לקרותה ביחיד כיון שהיה בעיר פרסום דקריאת הצבור

 על הציבור לפרסם את הנס, אך כל עודביאורו של הרמב"ן. לשיטתו ישנה חובה  עולה יפה לאור

 הציבור לא קרא את המגילה חובה זו מוטלת גם על היחיד. 

ד. מגילה בי"ד ובט"ו צריך לחזור אחר עשרה, ואם אי אפשר בעשרה קורים אותם ביחי: שו"עכתב ה

יחיד, א שמעה, יוכל לקרות אפילו לכתחלה בואם קראו אותה בציבור, ואיזה יחיד ל...: כתב רמ"אוה

ך ; וכשהיחיד קורא אותה בזמנה, צריך לבר)ב"י בשם א"ח(הואיל וקורין אותם באותה העיר בעשרה 

 .)ב"י(עליה. 

 )ד. ר"ןהביא את דברי ה )עמוד תרסב ד"ה וכתב( ב"חבדברי הראשונים והשו"ע מובא 'עשרה', אך ה

, משום בביתו עם הציבור גם אם יש לו מאה אנשים ותהשמ"מ מצוה מן המובחר לקר ד"ה אמר(

 .)אות קיד( כה"ח )ס"ק סב( מ"ב, )ס"ק כג( מגן אברהםהברוב עם. וכ"כ 

)ס"ק  מ"בעל דברי הרמ"א שכאשר קראו את המגילה בעיר יכול היחיד לקוראה ביחידות, כתב ה

כה"ג בוסכם להלכה, ולכן גם שדין זה אינו משמדובר כאשר אין הציבור מזומן לפניו. ומ"מ כתב  סד(

ין סובר כהרמ"א, והוסיף שאין חילוק ב )או"ח סימן קנה סק"ב( חזו"אה אולםצריך לחזר אחר עשרה. 

 זמנה לשלא בזמנה.
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 לעשרה? ףמצטר מי 

לעיל ביארנו שיש כמה נ"מ לשאלה האם החובה לקרוא את המגילה בציבור היא משום פרסום 

 הגהותכתב בשם  )אות ו(יא מי נכלל בעשרה: הדרכי משה הנס, אחת הנ"מ הנוספות לכאורה, ה

מסתפק אי בעינן שכל העשרה צריכין להיות בני מצוה דמאחר שאינו אלא ש סי' ו(פ"א ) אשר"י

. נראה שמקור הספק הוא האם פרסום הנס קיים גם נס לא בעינן שיהיו בני מצוהמשום פרסום ה

 כאשר חלק מהעשרה אינם בני מצוה או לא.

 .)הגהות אשירי פ"ק טור סי' תרפ"ט(: ויש להסתפק אם נשים מצטרפות לעשרה. רמ"אכתב ה

העיר ע"ד הרמ"א, שהגה"א הסתפק האם קטנים מצטרפים למניין, ואילו  )ס"ק כד( מגן אברהםה

שהדיון בנשים הוא דמכיון שהם חייבות בקריאת  פמ"גצירוף נשים אינו עניין לכאן. וביאר ה

 שלמתוכ"כ בשו"ת  ן של עשר נשים חשוב למניין לעניין קריאת המגילה.המגילה, ודאי גם מניי

גות עמ' )הליכות והנה גרי"ש אלישיבוה )שלמי מועד עמ' רעד( גרש"ז אוירבך, וכן הורו ה)סימן שע( חיים

12). 

ומ"מ נראה מדברי הפמ"ג שביאר שהספק הוא האם נשים מצטרפות למניין של גברים, שהרי עשר 

סימן ) מקראי קודשב . וע"ע)יג, עג( אליעזר ציץוכ"כ בשו"ת  ן ודאי חשיב למניין.נשים בפני עצמ

 . (לה

 כה"חו )אות כה( השולחן ערוךפסק להלכה שאין לצרף נשים למניין של גברים, וכ"כ ה פרי חדשה

 .)אות קכ(
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 סעיפים י"אובו 

 סעיף א':

 כתיבת המגילהמיני הדיו הכשרים ל 

 )יז. יח:(שנינו במגילה 

לא יצא, עד  -היתה כתובה בסם ובסיקרא ובקומוס ובקנקנתום, על הנייר ועל הדפתרא : משנה"

ר חנה: באמר רבה בר  -סמא, סקרא  -סם : גמראשתהא כתובה אשורית, על הספר, ובדיו. 

ח ולא עפיץ, יח וקמילדמ -תא דאושכפי, דיפתרא חר -ומא. קנקנתום ק -סקרתא שמה. קומוס 

 "מחקא –נייר 

 כשרים, אף על גב דלא עפיצי ,בקלפים שלנוש )סי' ב( רא"שוה )שם ד"ה דיפתרא( תוספותכתבו ה

 .תיקון שלנו חשיב כמו עפצים שלהםד

י אין כותבין המגילה אלא בדיו, על הגויל או על הקלף, כספר תורה; ואם כתבה במ :שו"עכתב ה

 תבה בשאר מיני צבעונים, פסולה.עפצים וקנקנתום, כשרה. כ

 שרטוט 

 )טז:(שנינו במגילה 

למד שצריכה שרטוט כאמיתה דברי שלום ואמת, אמר רבי תנחום, ואמרי לה אמר רבי אסי: מ"

 "של תורה

סובר  ר"ת אך ספר תורה עצמו, שרטוט הלכה למשה מסיני.כ -כאמיתה של תורה : רש"יופ

 שלומדים ממזוזה.

כתב  )אות א( דרכי משהה אך .די בשרטוט שיטה ראשונהש מגילה אות יא()הל'  ארחות חייםכתב ב

ד שאין נוהגים כן, אלא משרטטים את כולה. ושכן עולה מדברי כל הראשונים, ותמה על הב"י כיצ

 הביא את דברי האורחות חיים ללא חולק.

 .וצריכה שירטוט כתורה עצמה :שו"עכתב ה

רה ראשונה, שהסופרים בקיאים להמשיך את הכתיבה סובר שדי בשרטוט שו )סק"א( מגן אברהםה

תב סובר שמגילה צריכה שרטוט בכל השורות. וכ )סימן צז( חכם צביה אולם בצורה ישרה לאחר מכן.

 שהחרד על דבר ה' )שו"ת בעי חיי או"ח סימן נד. הובא בשע"ת א( הגדולה כנסתבשם ה )אות ה(הברכ"י 

שיטה ראשונה כשרה בדיעבד, וכשאינה משורטטת  יחזור אחר משורטטת כולה, ומ"מ משורטטת

 חזוןוכ"כ ב שצריכה שרטוט בכל שיטה ושיטה. )סק"ה( מ"בוכ"כ ה כלל פסולה אפילו בדיעבד.

 ל שורה ושורה פסולה.ואם לא שרטט בכ )עמוד רכט( עובדיה
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 עיבוד העור לשמה 

כ"כ ו העורות לשמה. סובר לשיטתו שכל דיני ס"ת חלים על המגילה ולכן צריך גם לעבד את ר"ת

 ר"י מקורבי"לוה רא"הוה )שאילתות סוף פר' ויקהל( גאון רב אחא בשם )אות יא(ארחות חיים ה

 )הל' מגילה רנסמ"ג כ"ד הכתב שאינה צריכה עיבוד לשמה. ו ב, ט() רמב"םה אך. )סמ"ק סי' קמח(

  .ע"ד(

 ז( )אות דרכי משהוכתב ה .ואין העור שלה צריך לעבד לשמה; וי"א שצריך עבוד לשמה :שו"עכתב ה

 שכן נוהגים.

, שבדיעבד יש להתיר. ואם אין מגילה אחרת רק זופרי חדש הביא את דברי ה )אות ד(בשער הציון 

 שאפילו לכתחילה יקרא בה, וטוב שלא יברך עליה. פרי מגדיםדעת ה

 מגילה מודפסת 

חקיקה ולא  כתב שמגילה שנעשה רובה בדפוס פסולה, שמלאכת הדפוס חשובה פרי חדשה

העלה שמגילה שנעשית בדפוס פסולה. וכ"כ  )ח"ב יו"ד סימן קיז( אמת זרעגם בשו"ת כתיבה. 

שהדפסת האותיות חשובה כחק תוכות, ויש לגנוז מגילות אלו, פן יראה אותם  )אות א( ברכ"יה

 הם.שלא יבואו לטעות בבל אם הדפיסו אותם על נייר מותר,  הרואה על קלף ויסבור שכשרות הן, א

מוד )עחזון עובדיה בעניין מזוזות המודפסות. וב )ג, עט. ו, נז( דעת יחוהוע"ע במה שכתב בשו"ת 

 כתב שאם רובה נעשה בדפוס פסולה, אך אם רובה מכתב יד ומיעוטה בדפוס, כשרה. רנג(

סובר שגם הספרים הנדפסים בדפוס יש בהם קדושה גמורה כמו אלו  )יו"ד סימן רעא סק"ח( ט"זה

רכות, וכ"ש שנראה דהוי כתיבה ממש ולא חקיקה, ם בכתב יד, משום שהדפוס הוי חק ייהנכתב

זו דמה לי דוחק את העט על הקלף וכותב, מה לי דוחק את אותיות העופרת שבדפוס על הקלף, זו ו

 )אות חיים ושלום סימן לב סק"ז(הגאון ממונקאטש כתיבה היא. אולם גם לשיטת הט"ז כתב 

בת חשמל, והכל נעשה בצורה אוטומטית, זה גרע יותר מכח כוחו, ואין זה כתישהדפוס הנעשה ע"י 

 . והצילום הוא עוד יותר גרוע מזה.יד אדם כלל

 סעיף ב':

 צורת כתיבת המגילה 

 דברי הגמ' באשר לסוגי הקלף הכשרים לכתיבת המגילה.לעיל הבאנו את 

וד, , לענין העיבכל דיני ספר תורה כיון דנקראת ספר נותנין לה ר"תכתב בשם  )סימן תשצה(המרדכי 

 ראשונים נוספים.ו )פ"ב אות נ( הגה"מהיקף גויל, צורת האותיות ועוד. וכ"כ 

, 24או שכתבה כותי או אפיקורס ,על הנייר או על עור שאינו מעובדהיתה כתובה  :שו"עכתב ה

"ן וכל גופות ודינה כספר תורה לענין היקף גויל וחטוטרות חתי"ן ותליית ההי"ן וקופי. פסולה

                                                        
כתב שכתיבה  )סוף אות ב(פרי חדש : הב(שע"ת )הובא בישנהמחלוקת באחרונים מי כשר לכתיבת המגילה  24

 .)עמוד רלח( עובדיה חזוןו )אות ג( ערוה"שהבשמאל כשר בדיעבד, וכ"כ 
דכיון שחייבת ודאי כשרה  )אות ג( ערוה"ש, וכ"כ הלמד מזה דאם כתבה אשה כשירה )אות ו( ברכי יוסףה

הלכות מגילה פוסל מגילה  רוקח מעשהבמח"ב הביא דבעל  אך. )עמוד רלה( עובדיה חזוןלכתיבה. וכ"פ ב
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, ולהוציא כל תיבה )ר"ן(: גם צריך לכתבה מן הכתב כתב רמ"אההאותיות בצורתן ובחסרות ויתרות. 

; ועושין כל פרשיותיה סתומות, ואם עשאן פתוחות, )מהרי"ק(מפיו קודם שיכתבנה, כמו בספר תורה 

ילה משום חסירות ; ובדיעבד אין לפסול מג(כ"ג)הגהות מיימוני פ"ב ופסקי מהרא"י סימן פסולה 

אות מ. אור זרוע ח"ב סימן  )הגהות מיימוני פ"בויתירות, דלא גרע מהשמיט בה הסופר אותיות, דכשרה 

 .', כמו שנתבאר סי' תר"צ סעיף ג(שעג

התקשה בדברי הרמ"א, מדוע צריך להוציא כל תיבה מפיו, הרי אסור לכתוב  )סק"ד( מגן אברהםה

, א()סימן לב סע' לל פה צריך להוציא מפיו את התיבות תבים עאת המגילה על פה, ודווקא כאשר כו

 הוא רק לכתחילה, אך בדיעבד אין להחמיר אם לא טעה.ש )סק"י( מ"בומ"מ כתב ה ונשאר בצ"ע.

 שמגילה שיש בה חסרות או יתרות, רק בדיעבד כשרה, והיינו שכבר קרא )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

 .)ס"ק יד( מ"בת בה אפילו לכתחילה. וכ"כ הבה. וכשאין לו מגילה אחרת יכול לקרו

 25עמוד למגילה 

 )יג:(שנינו בבבא בתרא 

בראשו כדי לגול עמוד ובסופו  מדבק, ועושה -ת"ר: הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאחד "

 "כדי לגול היקף, ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה

פו כדי וסו .של עץ שהספר נגלל עליוגבי עמוד  מניח קלף חלק לגלול על - כדי לגול עמוד "ירשופי

לו בסופו מניח חלק גדול כדי לגלול בו כל היקפו שאין עושה שני עמודים לגול - ףלגלול היק

כ וכ" .אלא גוללו מתחלתו לסופו וכורך החלק על כל ההיקף ,לאמצעו כמו שאנו עושין לספר תורה

 רשב"שה ., הכל כספר תורהפה כדי להקיפה בוצריכה עמוד בראשה וחלק בסוש ר"תהטור בשם 

. אך כתב דמ"מ מגילה של הסתפק האם עמודים אלו עשויים לנוי ולכן אינו מעכב )סימן תקעט(

כתב  )סימן תתרצא(יוזפא  אומץ יוסףרבים ראוי לעשות לה עמוד משום זה אלי ואנוהו. ובספר 

אין מקיימים  הוצאה מועטת א עמוד עתידים ליתן את הדין, שבגללשהעושים מגילות שלהם בל

 המצוה כתקנה בכל שנה ושנה.

ועושה בראשו כדי לגול עמוד התקשה בגירסת הגמ' " ר"יהביאו ש )ד"ה ועושה( תוספות אולם

שכל הספרים נגללים לתחילתן, וגם  )ב, ה(", שהרי מובא במסכת סופרים ובסופו כדי היקף

"! לכן סובר ר"י שיש לגרוס עושה אדם עמוד לספר תורה בסופומפורש " )מגילה א, ט(בירושלמי 

)מובא  רשב"אגם ה .)סימן רב( תרומהוכ"כ בספר ה"עושה בראשו כדי היקף ובסופו כדי לגול עמוד". 

מסכים לכך, שבשאר ספרים עושה עמוד אחד בסופו וגולל מן הסוף להתחלה. לדעת  (בתוספות

                                                                                                                                                   
בשמאל או קטן  בלהכשיר בכת בכת יהודה מטה"ב דחה ראיותיו וגם כת' דבספר זומח ,ו קטןשכתבה אשה א

 .אבל לא לקרות לכתחלה ,אלא בדיעבד שכבר קרא בה רונראה דגם הפר"ח אפשר דלא מכשי .כתב עיין שםש
 .בלא ברכה וה"ה בכתיבת אשה או קטןונראה דאם יש למצוא אחרת בקל יקרא שני' 

ת ביניהן שנאמר עמודיו עשה ב' עמודי כסף כמין עמוד ספר תורה שוכבים לאורכו והלוחוכתב " )ב"ב יד.( רש"י 25
אותם העמודים שאמרו לא ידעתי מה היו משמשים? ואפשר " ראב"ד. בשיטה מקובצת הביא את דברי הכסף"

רה שהיתה כשמוציאים התורה בפרשת הקהל לקרותה אז היו גוללים עליהם ואף על פי שהמלך היה לו ספר תו
לו  נכנסת עמו ויוצאת עמו, אבל בפרשת הקהל בספר עזרה היה קורא. ואני סבור אף על פי שכתוב "אפריון עשה
לא המלך שלמה עמודיו עשה כסף", מימי משה היו, אף על פי שלא מצינו אותה לא בצוואה ולא בעשיה, ואפשר ש

גם הכסף שהביאו לנדבת המשכן ממנו נעשו נעשו אלא לאחר שנשלמה התורה ונצטוה משה לתתה מצד הארון. 
 . שלא מצינו לו צורך בכל מלאכת המשכן"
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תובים ואז דוקא עושה הרשב"א אין צורך לשנות הגירסא, משום שבגמרא מדובר בתורה נביאים וכ

 ר"שגם ה וכשיטה זו נקט עמוד בראשו, כי גנאי לתורה שתקיף נביאים כאילו היא צריכה לשמרם.

 .)ב"ב א, נב( רא"שוה

וכתב דעת אביו הרא"ש וראשונים נוספים?  ה, כיצד הטור סתם דבריו כר"ת היפךהתקש ב"יה

 הילכךלכן סיים " .ת בראש המגילהדאפשר שלעניין מגילה מסכימים לדעת ר"ת שהעמוד צריך להיו

וכ"כ ". מכל הני טעמי פשט המנהג לעשות במגילה עמוד בסופה וכדי היקף בתחלתה וכן עיקר

מפקפק מאוד על המנהג גר"א גם ה. בסופה וחלק בראשה כדי להקיפה בווצריכה עמוד : שו"עה

ופה, וכ"כ בספר שהירא לדבר ה' יעשה עמוד בס נזירות שמשוןשלא לעשות עמוד. וכ"כ בספר 

)ונראה מדבריו שמגילה בלא עמוד פסולה. וכ"ד  אר"ישכן הוא ע"פ קבלת ה )סופר, סק"כ( יעקב קול

ועיין במקראי ח"ב סימן נז.  למשה תפילהוכ"פ בשו"ת שמכשיר בדיעבד.  מטה יהודהכ דלא, גבוה שולחןה

שצריך  יוסף יעקבא בשם הרה"ג שבדיעבד המגילה כשרה, אך הבי אליהו גר"מקודש הררי פ"ח הע' י בשם ה

 .(5)הליכות שלמה פי"ט הע' גרש"ז אוירבך , וכן נהג הלהתעקש שיתקנו את המגילה אם אין בה עמוד(

 )"דלכתחילה צריך להשתדל בכל עוז לעשות לה כתב שהמגילה צריכה עמוד )עמוד רמב( עובדיה חזוןוב

ל צריך לתפור את העמוד בחוטי גידין ש. וכן ואף מברכים עלה , ובדיעבד כשרהעמוד בסופה כדת"(

ת וכ"כ בשו" בהמה טהורה, ובדיעבד אם נתפר בחוטי פשתן וכיוצ"ב כשרה, וקוראים בה בברכותיה.

 .)ב, נז( למשה תפילה

 )הל' פוריםמהרי"ל כתב שמנהג האשכנזים לא לעשות עמוד כלל. וכ"כ ה )אות ו( דרכי משהה אולם

אבל "כתב  ב"חהגם  .)מהרי"ל(ו שלא לעשות לה עמוד כלל בסופה. גם נהג: ...רמ"א. וכ"כ הסימן טז(

ואל  ואולי מפני מחלוקת הפוסקים בדין זה נהגו כן דשב ,במלכותנו נהגו שלא לעשות לה עמוד כלל

שמניחים חלק  )ס"ק טו( מ"במ"מ גם לדעת הרמ"א, כתב ה .)סק"ב( ט"זוכ"כ ה. תעשה עדיף"

 בראשה וגולל מסופו לתחילתו.

  המגילהתיוג 

 בעל הדברותכ"כ ו שאין צריכה תגין. סובר בה"גנחלקו הראשונים האם צריך לתייג את המגילה: 

 דגריעא מגילה מספר , משוםשיבולי הלקט, וכ"ד לזיין האותיות "צשא )עיטור הל' מגילה קיב ע"ד(

  .גילהמזיין ומעשים בכל יום שקורין במגילה שאינה מזויינת ולא ראינו כן במקומינו מעולם ל ,תורה

כל ש )סי' רסח( יראיםהבשם  )סי' קצז(שבלי הלקט מצריך לתייג את המגילה. וכ"כ ר"ת , מנגד

 .יםוצריך שיהיו אותיות שעטנ"ז ג"ץ מזויינים ג' זיינצריכים להיות במגילה, הלכות ספר תורה 

  .: ונהגו לתייגהכתב רמ"אוהריכה תגין, וי"א שאינה צריכה; וי"א שצ: שו"עכתב ה
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 סעיף ג':

 כתיבת עשרת בני המן 

 )טז:(שנינו במגילה 

אמר רבי חנינא בר פפא: דרש רבי שילא איש כפר תמרתא: כל השירות כולן נכתבות אריח על "ו

גבי לבינה ולבינה על גבי אריח, חוץ משירה זו ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח, ולבינה על גבי 

 "ןלבינה. מאי טעמא? שלא תהא תקומה למפלת

שלא  וא כפליים מן הכתב, והאריח חצי לבינה.הוא חלק, שה -לבינה  הוא הכתב. -אריח : רש"יופ

  לא יהא להם מקום להרחיב צעדיו תחתיו.ש -תהא להם תקומה 

הסובר שגם האריח וגם הלבינה הם מן הכתב, אלא  ר"תהביא את דברי  )ד. ד"ה כל( ר"ןה אך

 חוץיח, והכוונה שכל השירות נכתבות אריח ע"ג לבינה, שהשורה הארוכה היא הלבינה והקצרה אר

 .מזו שאף על פי שיש בה אריח ולבינה הם נכתבות אריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה

 עשרת בני המן צריך לכתבה כשירה, ולא כשאר שירות שחלק על גבי כתב, אלא מניח :שו"עכתב ה

 כתב לכתב; ואם לא עשה כן, פסולה.חלק בין 

 יף ד':סע

 להאריך בוי"ו דויזתא 

 )טז:(שנינו במגילה 

כולהו  -אמר רבי יוחנן: וי"ו דויזתא צריך למימתחה בזקיפא כמורדיא דלברות. מאי טעמא? "

 "בחד זקיפא אזדקיפו

צינו משהרי לא שאין הכוונה שצריך להאריך את אות וא"ו יותר משאר הווי"ן,  )ד. ד"ה ת"ר( ר"ןכתב ה

ון אלא לפשוט ראשו הכפוף והיינו לשון מתיחה שהוא זקוף מלש ,יות גדולותשנמנית במסורת באות

ב כת )אות יח(ארחות חיים . גם ההאריך בה בקריאתה ולא יחטוף אותהפירשו שצריך ל. ויש שזקיפא

 וכל המאריכו אינו אלא טועה לפי שלא מצינו ,צריך למימתחיה לזקוף ראשו הכפוףש רא"ההבשם 

כתב יש מפרשים מותח בקריאתה ויש  )פ"א סי' ט( רא"שה אך. גדולותוי"ו זה בתוך אותיות 

  .והיא מאותיות גדולות ,מפרשים בכתיבתה

שם בר"ן בשם הרא"ש ומהרי"ל וב"י . )בכתיבתה, וי"א בקריאתהצריך להאריך בוי"ו דויזתא : שו"עכתב ה

 .)סק"כ( מ"בכ הוכ" כתב שכל הצריכותא בזה אינה מעכבת בדיעבד. )סק"ז( מגן אברהםה .א"ח(

 צורת הכתב בעשרת בני המן 

מובא שאופן הכתיבה הוא "צריך שיהא איש בראש דפא, ואת בסופה עשר  )יג, ב(במסכת סופרים 

 .)ג, ז(ירושלמי שיטין, עשרת בסוף דפא". וכ"כ ב

כתב שהמילה 'ואת' צריכה להיות בסוף כל שורה, ואילו המילה 'עשרת' צריכה  )מגילה ב, ע(הגה"מ 

, חדש פרי, )הגב"י י( שכנה"ג ות בסוף הדף, ולכן המילה 'איש' צריכה להיות בראש העמוד. וכ"כלהי
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בני המן צריכות להיות כתובות באותיות  לדבריהם המילים של עשרת ועוד. )אות ח( רבה אליה

 גדולות כדי שיגיעו מראש העמוד ועד סופו.

לו ש, שהרי לא נמסר לנו לכתוב אותיות אערער על מנהג זה וכתב שהוא שיבו )אות ד( גר"אה אולם

ל בגודל אחר משאר האותיות. לשיטתו 'דפא' היינו שורה, והכוונה שהשורה הראשונה בשמותיהן ש

היו עשרת בני המן צריכה להיות ב'איש'. אך השוני מהשיטה הקודמת הוא, שאין צריך שבעמוד זה י

וא ה)והיינו החילוק ביניהם שורות נוספות כתובים רק שמות עשרת בני המן, אלא יכולות להיות בו 

מכך היא האם צריך לכתוב את גודל האותיות באופן  דפא' האם הוא שורה או דף, וההשלכהבפירוש המילה '

 שגם אם עשה כדעת הגר"א והתחיל לכתוב 'איש' באמצע העמוד, )אות טז( שער הציוןוכתב ב .אחר(

 בזה בדיעבד ומותר לקרוא ולברך עליה.אף שהוא שלא כמנהג העולם בזה, אין להקפיד 

ביאר שהסיבה שהמילים של עשרת בני המן גדולות, היא  )השמטות גירושין ב, טז( צפנת פענחה

, ומבואר )לשיטתו לעיל שלא יוצאים י"ח 'נשימה אחת'(משום שהקהל קוראים מילים אלו בעצמם 

אתה' שבברכות ההפטרה באותיות  שנהגו לכתוב את המילים 'נאמן )ברכות מו: ד"ה הטוב(בתוספות 

 גדולות משום שכל הקהל אומר קטע זה.

 וצריך לכתוב איש בראש דפא, ואת בסופה.: שו"עכתב ה

סובר שבדיעבד אם כתב אחר תיבת 'עשרת' עוד שיטות כשר. וכ"כ  )כלל ד סימן יב(גינת ורדים ה

 פסל מגילה זו. )הגב"י ח( שכנה"ג אולם. )סק"כ( מ"בה

 :ו' - ה' סעיפים

 וצורת התפירה בגידין תפירה בחוטי פשתן 

 )יט.(שנינו במגילה 

ואמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת, נקראת "

אם הטיל בה שלשה חוטי גידין ש -אם תפרה בחוטי פשתן פסולה, ונקראת אגרת ש -ספר 

 "אמר רב נחמן: ובלבד שיהו משולשיןכשרה, 

 ו הראשונים בביאור דברי הגמ' 'ובלבד שיהו משולשין':נחלק

שיהא מראש התפר עד מקום תפירת הגיד כממנו עד  רש"יכתב בשם  )סימן ה(הרא"ש  .א

גבי  )כפי שמצינו במכות ט: וכן מן השני לשלישי כמו מן השלישי עד סוף התפר ,הגיד השני

רון לשכם ומשכם לקדש כמקדש שיהא מדרום לחברון כמחב ,שיהו משולשותערי מקלט, 'ושלשת' 

 .(לצפון

שנים בשתי קצות היריעה ואחד  ,כתב שאם הטיל בה ג' חוטי גידים כשרה )ו:( רי"ףה .ב

 עהשאותו שבתוך היריעה יהיה באמצע הירי. והיינו ובלבד שיהיו משולשין ,בתוך היריעה

  .(גבי שלשה כפרים משולשין)כפי שמצינו בעירובין נז. 

דמשולשין היינו שצריך לתפור שלשה תפירות בראש היריעה  מפרש (ב, יא) רמב"םה .ג

  .ושלשה בסופה ושלשה באמצעיתה
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 אם באנו לצאת ידי כל הפירושים צריך לתפור י"א תפירות שלשה בראש היריעהש בית יוסףכתב ה

תפירה אחת בחלק ותפירה אחת בחלק הרביעי מצד זה ו ,ושלשה בסופה ושלשה באמצעיתה

 .הרביעי שמצד האחר

אם הטיל בה ג' חוטי גידים, כשרה, ובלבד שיהיו  אם תפרה בחוטי פשתן, פסולה.: שו"עכתב ה

' משולשות; ומפני שיש בו פירושים שונים, צריך לצאת ידי כולם ויעשה שלשה תפירות בראשה וג

בסופה וג' באמצעיתה ותפירה אחת בחלק הרביעי מצד זה ותפירה אחת בחלק הרביעי שמצד 

: ואם אין לו גידין יותר, מוטב לתפור הנשאר בחוטי פשתן מלהניחו בלא כתב רמ"אוההאחר. 

ץ ה מבחו; אבל אם יש לו גידין יתפור כולה בגידין; והתפירה תהי)הגהות מיימוני פרק ב' וכל בו(תפירה 

 .)רבינו ירוחם נ"י ח"ד בשם א"ח(ולא מבפנים 

 .)ס"ק כא( מ"בה תפירות. וכ"כ הכתב שאם תפורה כולה בגידין אין צריך לדקדק כמ חיי אדםה

 סעיף ז':

 שיור בראש היריעה ובסופה 

 )יט:(שנינו במגילה 

ומחו לה אמוחא:  .לכה למשה מסיניה -ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: שיור התפר "

 "ולא אמרו אלא כדי שלא יקרע

תורה, והוא נקרע, אם אינו משייר מהדק בחזקה כשהוא מהדקו לספר ש -כדי שלא יקרע : רש"יופ

 ונע מלהדקו יותר.מ -אבל עכשיו, כשהוא מהדקו בכח ומתחיל להרחיב ורוצה להיקרע 

 .וסברא היא דבעינן ,מספקא לן אי בעינן במגילה שיור תפר )שם(מרדכי הכתב 

 צריך להניח שיור בראש היריעה ובסופה, כשתופרם יחד, ובמשהו סגי. :שו"עכתב ה

 סעיף ח':

 תובה בין הכתוביםקריאה במגילה הכ 

 )יט. יט:(שנינו במגילה 

רבא: לא  לא יצא. אמר -אמר רב יהודה אמר שמואל: הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים "

אמר רבי וית לן בה. ל -אמרן אלא דלא מחסרא ומייתרא פורתא, אבל מחסרא ומייתרא פורתא 

א יצא. ומחו לה אמוחא: ל -ם חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הקורא במגילה הכתובה בין הכתובי

 "בצבור שנו

לא יצא  פרים שהיו בימי החכמים כולן בגליון, כספר תורה שלנו.ס -הכתובה בין הכתובים : רש"יופ

אי  נן אגרת לעצמה, דמיפרסם ניסא טפי, דכי קוראה בין הכתובים נראה כקורא במקרא.דבעי -

 ה, או קצרה מהן, ויש לה היכר לעצמה.רוכה משאר הקלפים למעלה או למטא -מחסרא או מייתרא 
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סובר שרק בציבור לא יצא כשקרא במגילה הכתובה בין הכתובים, אבל ביחיד יצא. וכ"ד  רי"ףה

מחו סובר שמלשון הגמ' לא משמע כך, ש' )ו: ד"ה ומחו( ר"ןה אולם. )סימן ו( רא"שוה )ב, ח( רמב"םה

 שגם בציבור בדיעבד יצאו.ליה אמוחא' הכוונה שמחלישים כח הדבר בעצמו, והיינו 

 ש'ציבור' הכוונה בבית הכנסת דווקא ובעי פרסום הנס אבל )הל' מגילה קי ע"ג( העיטור בעלכתב 

ם סובר שכל עשרה מיקרי ציבור, ואין חילוק אם ה טורה אךשלא בבית הכנסת אפילו בעשרה יצא. 

 בבית הכנסת או לא.

 הכתובים; ואם קרא, לא יצא אלא א"כ היתה אין קורין בצבור במגילה הכתובה בין :שו"עכתב ה

ה או יתירה על שאר היריעות או חסרה, כדי שיהא לה היכר; אבל היחיד קורא בה, ואפילו אינה חסר

 יתירה, ויוצא בה ידי חובתו; ודוקא כשהיא כתובה בגליון כספר תורה.

 .)ס"ק כג( מ"בנקט כטור שכל עשרה מיקרי ציבור. וכ"כ ה )סק"י( מגן אברהםה

שדווקא כאשר קוראים את המגילה שלא בזמנה  )הביאו הבאור הלכה ד"ה בצבור(סובר  טורי אבןה

 בעינן פרסום הנס, ולכן הדבר מעכב, אבל בזמנה לא חיישינן להא דכתובה בין הכתובים.

 סעיף ט':

 מגילה מנוקדת או עם ברכות ופיוטים 

מחמת הניקוד איני רואה שתפסל " ,על מגילה שהיא נקודה )ח"א סי' שע(בתשובה  רשב"אכתב ה

 אך. מגילה שיש בדף הראשון ברכות ופיוטים דבר פשוט שהיא כשרה )ח"א סי' קנ(. וכתב עוד "בכך

דאיתקש  ,דאין לכתוב ברכות במגילה )סי' תקעד( ראבי"ההבשם  סו"ס תתלא(פ"ג )המרדכי כתב 

ה מדברי הראבי"על פי שנראה אף  ב"יוכתב ה .לספר תורה ולא דמי למגילה הכתובה בין הכתובים

 .הרשב"א יש לסמוך להכשירה בדיעבד על דברישפוסל מגילה זו, 

 ך.מגילה שהיא נקודה, וכן אם כתב בה בדף הראשון ברכות ופיוטים, אינה נפסלת בכ: שו"עכתב ה

כתב ששליח ציבור שאינו בקי בנגינה בעל פה ואין שם מי שיודע  )סימן מז( שבע בארבשו"ת 

 ם()שמגן אברהם שליח ציבור, מותר לכתוב הטעמים במגילה, דלא גרע מניקוד. והוסיף הלהקרות ל

 ערוך השולחןה אך .)ס"ק כה( מ"בשאם אין הטעמים במגילה, מותר לקרות בלא טעמים. וכ"כ ה

 סובר שמוטב לקרוא את המגילה ללא טעמים מלכתוב הטעמים במגילה. )אות יד(

טר את המגילה בציורים, כי לכתחילה צריך לעשותה כמו ספר סובר שאין לע )אות ז( אליה רבהה

כתב שבמקומו נהגו  )א, ק( אמת זרעבשו"ת  אולםתורה, ובספר תורה פשוט שאסור לצייר בו. 

 להוסיף ציורים במגילה.

חזון ומ"מ כתב ב שלכתחילה לא יכתוב את ברכות המגילה במגילה. )מ"ב כו ועוד(כתבו הפוסקים 

 שבדיעבד המגילה כשרה.  )עמוד רמ( עובדיה
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 סעיף י':

 אין לו מגילה כשרה 

, יש מתירין לקרותה בחומשאם אין מגילה כשרה ש ארחות חייםו )סי' רלה עמ' קלו( רוקחכתבו ה

כתב דמשמע מדבריהם שגם מברכים  בית יוסףכדאמרינן גבי לולב שיוצא ביבש בשעת הדחק. ה

ם מדהביאו דין לולב היבש שרוב הפוסקים סובריעל קריאה זו, דאל"כ מאי 'מתירין', וכן משמע 

 שמברכים עליו. אך למעשה כתב שיקרא את המגילה בחומש ללא ברכה, כדין לולב היבש למעשה.

 אם אין מגילה כשרה קורים אותה בחומש בלא ברכה.: שו"עכתב ה

 מגןכתב שדווקא כאשר ה'חומש' עשוי בגלילה, אבל בחומש שלנו לכו"ע לא יצא. וכ"כ ה ב"חה

דראוי גם בזה לקרות בה בלא ברכה, שלא  פמ"ג. ומ"מ כתב ה)ס"ק כז( מ"בוה )סק"י( אברהם

 .)אות יד( ערוה"שוכ"נ מדברי ה תשתכח תורת מגילה.

 סעיף יא':

 הקורא במגילה גזולה 

. פרנראה שלמד כן מדין שוד ב"יוביאר ה שאם קרא במגילה גזולה יצא. )שם קיג.( העיטור בעלכתב 

כאן דיוצאין במגילה גזולה כמו שיוצאין בשופר הגזול דכאן ו )ח"א סי' תמא(בתשובה  "ארשבה וכ"כ

 .בקול הוא יוצא ואין בקול דין גזל

: ואם מברכים עליה, עיין לעיל סימן כתב רמ"אוהאם קרא במגילה גזולה, יצא. : שו"עכתב ה

 תרמ"ט לענין לולב הפסול, וה"ה כאן.
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 להדיני ברכות המגי -סימן תרצ"ב 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 וכוונתן הברכות שקודם קריאת המגילה 

 )כא:(שנינו במגילה 

קרא מגילה, מ) לפניה מאי מברך? רב ששת מקטרזיא איקלע לקמיה דרב אשי, ובריך מנ"ח"

 "יינו(חיסים, שהנשעשה 

 .חיינורא מגילה, ושעשה נסים, ושההקורא את המגילה מברך לפניה ג' ברכות: על מק: שו"עכתב ה

כ ן בברכת שהחיינו ג"כ על משלוח מנות וסעודת פורים, שהם ג"שיכוו )ד"ה כשמברכין( של"הכתב ה

: גפמ") שיכוין כוונה זו בברכת שהחיינו של היום, כי זמנם ביום )סק"א(מגן אברהם מצוות. והוסיף ה

 אך ד. אות כה"חוכ"כ  .ה בלילהלדעת השו"ע שאין מברכים ביום, יכוין בברכת שהחיינו של הלילה, אע"פ דלאו זמנ

 פמ"גוהוסיף ה .(כתב דלא נהירא שיוצא בברכת שהחיינו בלילה על משלוח מנות של היום באור הלכהה

עוד כתב הפמ"ג  .)סק"א( מ"בשיודיע לשליח ציבור המברך, דבעי כוונת שומע ומשמיע. וכ"כ ה

 שיכוון גם על מצוות מתנות לאביונים. 

שאם הקורא נשתתק באמצע המגילה, הקורא שמחליף אותו צריך  )סק"ב(מגן אברהם כתב ה

וביאר במחצית להתחיל את הקריאה מתחילת המגילה, אבל לא יברך שוב, דיוצא בברכת הראשון. 

)נ"מ למקרה שבאופן מתוכנן מחליפים בעל קורא באמצע השקל טעמו, דכיון שנשתתק הוי היסח הדעת 

 מ"בו ,)אות ו( ערוה"ש, )קנה, כו( חיי אדם, )א, מב( יעקב שבות, )סק"ג( אליה רבהה אך .הקריאה(

סוברים שאין צריך הקורא השני העומד תחתיו להתחיל בראש, רק יתחיל ממקום שפסק  )סק"ב(

דנראה שאם רוב הציבור מסכימים  )אות א( תשובה שעריוכתב ה הראשון, דהוא טרחא דציבורא.

התחיל מראש שלא יהיה נפשם עגומה בקריאה טוב ל ,ליל פורים במוציא שבתשיתחיל מראש ו

אך אם הוא בשאר הימים שהתענית קשה עליהם יש להקל להתחיל ממקום שפסק  ,לחצאין

 .הראשון

ך המגילה וכו' יותר טוב לאדם וראוי לבר "בברכות )שער י"ב פ"ד( העבודה ושורש יסודכתב בספר 

ועל  מתוך כך יתבלבל כוונת השומע לצאתבפני עצמו וכו' שהש"ץ משורר ומנגן ברכת המגילה וכו' ו

"ץ כן ראוי שכל אחד יברך בפני עצמו והוא אומר על המוגמר כל ברכה בכוונתה הראויה בסוף שהש

 ףילקוט יוסב אמנם. מאריך בניגון כל ברכה וברכה ויכול ג"כ לענות אמן אחר סיום ברכת הש"ץ"

א, שאין מתכוון לצאת בברכתו של הבעל קורשאין נכון לעשות כן, כיון כתב  )מועדים ח"ה עמ' רצה(

 )תצוה בא"חכתב ההרי ענייתו "אמן" אחר ברכת הבעל קורא הוא הפסק בין הברכה להמצוה. אכן 

לומר הברכה בלחש מלה במלה יחד עם הש"ץ, ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה, וזה שיכול  יא(

 .ציץ אליעזר יא, מח()דווקא אם יש לפניו מגילה כשירה 
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 רכה על עיצומו של יוםב 

 שמי שאין לו מגילה לא יברך )שם( אברהם מגןהוכ"כ  ח(שו"ת קול גדול סי מ) מהר"ם בן חביבכתב 26

וי"ט דהא לא תקנו כלל ברכה שהחיינו על משלוח מנות וסעודה דזהו דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת 

אלו ברכה בפנ"ע ולכן גם אין הוסיף שלא תקנו על מצוות  שרד לבושיה .)סק"א( מ"בוכ"כ ה .עליהם

והכי נקטינן למעשה שלא " )ח"ו או"ח סימן מב אות ב( אומר יביעוכ"פ בשו"ת  לברך עליהם שהחיינו.

 משה אגרותבשו"ת וכ"פ  ".לברך זמן על עצם היום לא בחנוכה ולא בפורים, דספק ברכות להקל

, "והלא גם ללא מצות משלוח תמה, מה בכך שהוא דבר נהוג וקציעה מורה אולם .(קצ מן)או"ח סי

ואף שהוא מדברי קבלה, צריך חזוק כשל תורה ויותר, ביחוד מנות וסעודה, ראוי לברך זמן על היום, 

מפני תקפו של נס שהיה בו. וכיון דמזמן לזמן קאתי הרי הוא לענין זה ככל מועדי ה' שמברכין 

והכ"פ שאין בו אכילה ושתיה, אלא עליהם זמן. וזמן לא בעי כוס, דהילכתא אומרו אפילו בשוק. וי

שביתה ומנוחה, אעפ"כ מברכין אותו. הילכך נראה, דאדרבה שפיר הוא למסמך זמן אכוס דסעודה 

הביא דבריהם וכתב שבאמת  )ד"ה ושהחיינו( באור הלכה". הה למיפק בה י"חלמאן דלית ליה מגל

שגם המג"א מודה שראוי  . עוד כתב, שאפשר27עולה שיש לברך גם 'שעשה ניסים' מאירימדברי ה

לברך זמן על היום, אלא הוא מיירי שבלילה היה לו מגילה ובירך עליה שהחיינו וממילא יצא גם על 

שאם אין לו מגילה יברך שהחיינו אך לא שעשה ניסים, אולם  ר"י מולכוכתב בשם ה ברכ"יה הזמן.

בספר המאורות גם  עשה.כתב שהאחרונים סוברים שגם שהחיינו לא יברך. הביה"ל נשאר בצ"ע למ

, מי שאין לו בפורים מאורות, כתב בשם הנמק"י: וכתוב ב()מגילה כא: בהערת הרה"ג המו"ל אות ג

שאם לא בירך  )ב, רד( רשב"ץבשו"ת ה"כ . וכברך שהחיינו כמו שמברכים ביוהכ"פמגילה לקרות מ

מגילה, כיון דקי"ל את השהחיינו לפני קריאת המגילה, אין קפידא בדבר, ויכול לברך זמן אחר קרי

 בשוק. לוזמן אומרו אפי

 שכח לברך הברכות 

 אם לא בירך לא לפניה ולא לאחריה, יצא. פסק: שו"עה

 שער הציוןכתב שאם נזכר באמצע הקריאה שלא ברך, יברך בין הפרקים. וביאר ב )סק"ו( מ"בה

הביא  )אות יא(ן דלא חמיר מק"ש דקי"ל דבין הפרקים שואל מפני הכבוד. ובשער הציו )אות ז(

כתב  מהרש"קמסתפק מה נקרא במגילה בין הפרקים. והגאון  )ברכות ז: אות ז( שלטי גבוריםשה

ת ובין איש יהודי לבין בלילה ההוא, עיין שם. ובמחצי ,דפרקים נקראת בין תחלתה לאיש יהודי

יות סתומות , כיון שיש בה פרשיות, אף על פי שהן פרש)פ"ב אות כ( חמודות לחםהשקל מביא בשם 

וכ"נ  כתב דאפשר שבין הפרקים הוא בין פסוק לפסוק. )א"א ד( פמ"גה .מכל מקום פרקים נקראו

 .)אות כג( כה"חמדברי 

אם שכח לברך את אחת מברכות המגילה קודם הקריאה, מברך כתב ש )עמוד סד( חזון עובדיהב

ריאת המגילה של הלילה במקום שנזכר כל עוד לא סיים את קריאת המגילה כולה. ואם סיים את ק

                                                        
 נידון דומה מצאנו בקשר לברכות על הדלקת נרות חנוכה, עיין לעיל סימן תרעו סעיף ג. 26
הבאור הלכה הביא את דברי המאירי בשבת כג. הכותב שמי שלא הדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, מברך  27

 ושהחיינו בלילה הראשון. אך המאירי במגילה ד. ד"ה חייב כתב במפורש שביום הפורים מברכים שעשה ניסים
 שהחיינו מפני שהוא כיום טוב, ומברכים ככל שאר ימים טובים.
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ונזכר שלא בירך שהחיינו, יברך שהחיינו על מקרא מגילה של היום. ודחה את דברי הבא"ח, דמכיון 

שכל זמן שלא סיים את קריאת המגילה כולה לא יצא י"ח מקרא מגילה, נמצא שעדיין המצוה 

 נמשכת ויכול לברך שהחיינו.

יתי דאם לא נזכר עד אחר שכבר קרא גם ובסה"ק מקבציאל העלכתב " )תצוה ה( בא"חה אולם

". לא יברך שהחיינו שם במקום שנזכר פסוק עשרת בני המן, אף על פי שעדיין לא גמר המגילה,

פסק שלא יברך ביום, אלא ישמע הברכה מאשכנזי, או ילבש בגד  ()מאמ"ר סד, יג גר"מ אליהווה

 המגילה.חדש בבוקר ויברך עליו שהחיינו, ויכוון לפטור גם את קריאת 

 ברכת שהחיינו ביום 

שגם ביום מברך ברכת שהחיינו על קריאת המגילה,  ר"יהביאו את דברי  )ד. ד"ה חייב(התוספות 

א, ) מגיד. גם ה)סי' תשפא( מרדכיוה )סי' ו( רא"שוכ"כ ה .דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא

  .)אות א( דרכי משהכתב שבמקומו נהגו לברך אף ביום. וכ"כ ה ג(

וטעמו כדאשכחן בסוכה שמברך ". וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו"כתב  א, ג() רמב"םה אבל

ב כתו .)הובא במרדכי מגילה תשפא( רשב"ם. וכ"ד ה)סוכה מו.(שהחיינו בלילה ואינו חוזר לברך ביום 

 דעה זו היא משום שמדובר על אותה מצוה. ביאר שטעם גר"אה .כן פשט המנהגש ב"יה

ר )טונו : וי"א דאף ביום מברך: שהחייכתב רמ"אה אךום אינו חוזר ומברך: שהחיינו; ובי: שו"עכתב ה

 .(רי פ"ג)הגהות אשי, וכן נוהגין בכל מדינות אלו; ואחד יכול לברך ושני קורא בשם ר"ת והרא"ש והמגיד(

כתב שגם באשכנזים ישנם שאינם מברכים ביום, וגם מהספרדים ישנם שמברכים  )אות יג( כה"ח

 כתב שאינו חוזר ומברך שהחיינו. )עמוד סג( חזון עובדיההחיינו ביום. ובש

ומה שלדעת השו"ע חוזר ומברך ברכת 'שעשה ניסים' ביום אף שכבר בירך בלילה, ביאר בשו"ת 

שלעניין ברכת שעשה ניסים לכל הדעות הברכה שיברך בלילה אינה מועילה  )א, קצ( משה אגרות

ך שביר ם הנס הוא ביום, ורק לעניין ברכת שהחיינו סובר השו"ע שכיוןלגבי היום, כיון שעיקר פרסו

התחלת מצות קריאת המגילה, יוצא בזה י"ח על כל מעשה המצוה של קריאת המגילה בשעת 

 שיהיה בהמשך.

 ברכת הרב את ריבנו 

 )כא:(שנינו במגילה 

והדן את דיננו, הרב את ריבנו,  )האל(לאחריה מאי מברך? ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם "

והנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה ה' הנפרע 

לישראל מכל צריהם. רבא אמר: האל המושיע. אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו: ברוך 

 "ע לישראל מכל צריהם האל המושיעאתה ה' הנפר

לו , שתי עניינים א)ברכות מט.(אין חותמין בשתים דאע"ג ש ביאר, )הל' מגילה אות ו( ארחות חייםה

אחת שנפרע לנו מאויבינו  ,אין תשועה שלמה מן האויבים אלא בשתיהןקשורים זה בזה, משום ש

 .ואחרת גדולה מזו שהושיענו מידם ולא נפקד ממנו איש
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כל אחת שהרב הדן הנוקם המשלם הנפרע. ביאר שתקנו בברכה זו חמשה לשונות,  בית יוסףה

 מהלשונות ניתקנה עבור הצלה מסוג אחר.

?! שקריאת הרי היא סמוכה לברכה שלפניה ,ברכה זו פותחת בברוךתמה, מדוע  )יב. ד"ה ברוך( ר"ןה

 המגילה אינה חשובה להפסק כפי שק"ש אינה חשובה להפסק בברכותיה. לכן ביאר שברכה זו

)ברכות  רא"הכתב גם הכדבריו  .ל הנסאלא ברכה בפני עצמה שנתקנה ע ,קריאת מגילהאינה על 

הסביר כדברי הר"ן, אך הביא ביאור נוסף, שהמגילה חשובה  )ד"ה לאחריה( ריטב"א. גם ה28מו.(

 להפסק בין הברכה שקודם הקריאה לברכת 'הרב את ריבנו'.

: ונהגו לומר בלילה: אשר כתב רמ"אוההרב את ריבנו וכו'. 29ולאחריה נוהגין לברך:  :שו"עכתב ה

  .)כל בו וב"י בשם א"ח(בל לא ביום יא, אהנ

דמכיון  )שו"ת קול גדול סימן מח( מהר"ם בן חביבכהשלכה לדברי הראשונים שהבאנו לעיל, כתב 

 ברכי יוסףה אךשברכה זו היא ברכת השבח על הנס, גם מי שלא קרא את המגילה צריך לברכה. 

 ה.כתב שמחמת המחלוקת לא יברך ברכה זו אם אינו קורא במגיל

. נוהגין שכל הקהל מברכים ברכה זו בלחש יחד עם הבעל קוראש )בוטשאטש( אשל אברהםכתב ה

ל אם יש חשש שלא ישמעו כהוגן הברכה מהבע שכן נכון לנהוג, )יא, מח( ליעזרא ץצישו"ת וכתב ב

 רב. וכתב בשו"ת קהל שמצוי אחרי גמר קריאת המגילהקורא עקב הרעש והמהומה מהילדים וה

 שכן מנהגו. לג( )ד, פעלים

 הרב את ריבנו' ביחיד' 

 אורחות חייםנחלקו הראשונים האם יחיד שקורא את המגילה מברך את ברכת 'הרב את ריבנו': ה

 פוסק שגם )מחזור ויטרי רמה( רש"י אךכתב בשם הירושלמי שרק בעשרה מברכים ברכה זו.  )מגילה ז(

 יחיד מברך 'הרב את ריבנו'.

ביאר את הסיבה לכך שרק בציבור  )אות ה(הערוה"ש  ריה אלא בצבור.ואין לברך אח: רמ"אכתב ה

מברכים ברכה זו, דכיון שאינה שייכת למגילה אלא היא ברכת הודאה משום פרסומי ניסא, לא 

 באור, )מש"ז א( פרי מגדיםנתקנה אלא בציבור שיש פירסום ולא ביחיד. כדברי הרמ"א פסקו ה

שגם אם כינס עשרה לשמוע את , והוסיף יכות שלמה יט, ו()הל גרש"ז אוירבך, ה)ד"ה אלא( הלכה

"דנהי דלענין פרסום הנס מהני מה שמכנס עשרה שישמעו קריאתו אף שהם  קריאתו אינו מברך

כבר יצאו ידי חובתם, מכל מקום נראה פשוט דאין מברכים בכי האי גוונא ברכת הרב את ריבנו אלא 

 18. אך עיין בפסק"ת הע' אשרי האיש מג, כהש אלישיב גרי")וכ"ד ה .בעשרה שומעים לקיים חובתם"

. (. חזו"ע עמ' פט)ח, נו. יחו"ד א, פח אומר יביע. וכ"פ בשו"ת (שהביא שיש המתירים לכנס עשרה כדי לברך

                                                        
כתב שברכה זו אינה שייכת למגילה אלא היא ברכת הודאה משום פרסומי ניסא. גם  )אות ה( ערוך השולחןה 28

שברכה זו היא ברכת השבח, ולכן מי ששח בין גר"מ אליהו הביא בשם ה הע' מח()הררי פ"ט במקראי קודש 
 הקריאה לברכה האחרונה יכול לברכה.

 גרע"יוה )אות טז( כה"חוכ"כ  ".האל הרב את ריבנוכתב שנוסח הברכה " )א, ג( רמב"םלגבי נוסח הברכה: ה 29

א "הרב כתב שהנוסח הו )סדר פורים לז.(עמרם  רב אולם .)חזו"ע עמ' פח. יביע אומר ח"ח או"ח סימן יא אות מג(

 .)סק"ה( מ"ב, וכ"כ השו"ע. וכן הנוסח ב)יב.( רי"ףאת ריבנו"', וכן גורס ה
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שגם מי שאינו מברך ברכה זו ביחיד, יאמרה בלא  וכתב )סימן תרצ אות קכד( כה"חו )מש"ז א( פמ"גה

 ה יקרה זו.שם ומלכות, שלא יאבד ברכ

א בירושלמי, צהעיר שהאורחות חיים הביא הלכה זו בשם הירושלמי, אך לא נמ ערוך השולחןה אך

"ת ובשו .(סד, יז)מאמ"ר  אליהו גר"מוה )תצוה ד( בא"חהכ וכ" וסיים שמנהג העולם לברך גם ביחיד.

ש פי הקבלה י "אם ירצה רשאי לברך, וכיוון שעלהביא את דברי הבא"ח, וכתב  )א, מח( אור לציון

א מעלה וחשיבות לברכה זו, ראוי שלא לזלזל בה ולברך בשם ומלכות, ואם רוצה להחמיר יברך בל

 שם ומלכות".

 הרב את ריבנו' בקריאה לנשים' 

הסתפק האם נשים יכולות לברך את ברכת 'הרב את ריבנו' כאשר  )מקראי קודש לה( נקגרצ"פ פרה

פסק שעשר  )הליכות שלמה תפילה כג, הע' ג( רש"ז אוירבךג. הקוראים את המגילה לעשר נשים ויותר

יב נשים לא יברכו ברכה זו. שכדי לברך ברכה זו יש צורך ב'קהל' ורק מניין של עשרה גברים חש

 .(8)בלילה ההוא עמ'  גרי"ש אלישיבוכ"ד ה לקהל.

נו לאחר סובר שאפשר לברך ברכת הרב את ריב (. חזו"ע עמ' פט)ח, נו אומר יביע, בשו"ת מנגד

קריאת נשים. וזאת משום שיש הסוברים שגם ביחיד אפשר לברכה, ויש הסוברים שגם עשר נשים 

והוסיף שאפשר שאפילו קטנים וקטנות שהגיעו לחינוך מצטרפות  מועילות לגדר של פרסום הנס.

העלה שהקורא את  )ד, נז( למשה תפילהגם בשו"ת  לעשרה לפרסומי ניסא לעניין ברכה אחרונה.

א ילה למניין נשים, לא יברך בעצמו את ברכת 'הרב את ריבנו' אלא אחת מהנשים תברך ותוציהמג

 את שאר הנשים י"ח, ובתנאי שיש שם עשר נשים.

 סעיף ב':

 דיבור באמצע קריאת המגילה 

שח שאין לגעור במי "דכיון שברכה זו תלויה במנהג  )הביאו שיבולי הלקט סו"ס קצח( בעל העיטורכתב 

בית . אך היון שהוא מברך צריך שלא להפסיק": "ואינו נראה דכטורהקשה עליו ה אך בקריאתה",

 "ואינה טענה, דכיון שאינו מחוייב לברך לבסוף נמצא שברכה זו לא שייכאיישב דבריו,  יוסף

 אמגילה אלא הרי הוא כמשבח ומודה על הנס, וכמו שכתב הר"ן, והלכך אינה ענין למגילה לומר

אבל השומע מטעם אחר אין לו  ,בקורא עצמואך הוסיף שהוא דווקא  ה".שלא יפסיק בקריאת

 .דבעודו מפסיק לא ישמע מה שהקורא קורא ונמצא שלא שמעה כולה ולא יצא ,להפסיק

ושמעו קול קטטה בחוץ ו מקצת מהמגילה, אנשאל מה דין ציבור שקר )שו"ת ח"א סי' רמד( רשב"אה

זרו ואם ח ,לו שהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר לראשאפי. והשיב, שויצאו מקצתם ואחר כך חזרו

פסק, . וגם אם שח מעיקר הדין אינו חשוב להברכה לבטלה וו עשו שלא כהוגן ואם בירכו הרי זוקרא

אבל אחר התחלת המעשה או המצוה שבירך עליה אינו  ,אלא כששח בין ברכה לתחלת המעשה"

". אך השח גוערים בו כדי ח עד גמר המצוהוחוזר אלא שכיוצא בזה ראוי שלא לשהפסק ואינו 

 שיכוין לבו במצוה, ומ"מ אם שח אינו חוזר. 

 אין לשוח בעוד שקורין אותה.: שו"עכתב ה
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עים אסור ורק לשומ כתב שהקורא עצמו רשאי להפסיק כמו בקריאת שמע. )סק"ד( מגן אברהםה

 כה, או בין הברכה לקריאה.יאר שהאיסור להפסיק הוא דווקא בזמן הברב )סק"ב( ט"זה אך לשוח.

. ולכן לדעתו באמצע הקריאה פשוט שאסור להפסיק ואפילו לדברי תורה, ואם שח אינו חוזר לראש

ולענין דיעבד יש חילוק  נקט כדעת הט"ז שגם לקורא וגם לשומע אסור לשוח. )סק"ט( מ"בה

 .שמעה כולה דהא לא ,אם שח בעת הקריאה לא יצא אפילו אם חיסר לשמוע תיבה אחת ,דהשומע

 .)אות כב( כה"חוכ"כ  .אבל הקורא יצא

תלה דין זה  )אות יב(שער הציון וב .אסור להפסיקריאה לסוף הברכה בין הקכתב שגם  )שם(מ"ב ה

 תפילהוע"ע בשו"ת  בנידון האם ברכה זו היא ברכה אחרונה על המגילה או הודאה בפני עצמה.

 .)ב, נח( למשה

לפעמים אפילו לכתחלה מותר כגון ש )שם(מ"ב כד', כתב הלעניין הפסק לדברים שבקדושה ו

אבל אם שח בין הברכה לתחלת הקריאה בין  .כמו לענין ק"ש ,לשאול בין הפרקים מפני הכבוד

, והוסיף שאם שמע קדיש או )עמוד פב( חזון עובדיהוכ"כ ב .השומע ובין הקורא הפסיד הברכה

ן דברכות עונה כדין פסוקי דזמרה, אבל אם איקדושה יענה אפילו באמצע פסוק, ונראה שגם אמן 

 בידו מגילה כשרה לא יענה, כדי שלא יפסיד את מצות קריאת מגילה.

 סעיף ג':

 אע"פ שיצא מוציא אחרים 

 )כט.(שנינו בראש השנה 

בהלל ובמגילה, אף על  ...מוציא -תני אהבה בריה דרבי זירא: כל הברכות כולן, אף על פי שיצא "

 "מוציא -פי שיצא 

 ף()ח: ברי" ר"ן". וביתר ביאור כתב השהרי כל ישראל ערבין זה בזה למצותביאר " )ד"ה אף( רש"י

". וע"ע לזה במצות וכיון שלא יצא חבירו כמי שלא יצא הוא דמי שהרי כל ישראל ערבים זה"

ף זה וכולם כגולזה ל אחד הרי כל ישראל ערבין כל עמוטלות  פ שהמצות"שאע" )ד"ה תני( ריטב"אב

כל הברכות שהם חובה על האדם, : ")ה, א( כתב ובהלכות ברכות ."אחד וכערב הפורע חוב חבירו

צמו, שכבר הוציא ע אף על פיחובתו  וחבירו שהוא גדול חייב באותה ברכה כמוהו, מוציאו ידי

  ."הרי הוא כאילו הוא עצמו חייב זה וכשחבירו חייבלזה והטעם לפי שכל ישראל ערבין 

 ף על פי שיצא כבר, מברך להוציא את אחר ידי חובתו.א :שו"עכתב ה

ומי שקורא את כתב " )סימן קעו( תשב"ץ קטןהאם גם הקורא לנשים מברך על קריאת המגילה? ה

נסת המגילה לחולה או ליולדת צריך לברך לפניה ולאחריה אף על פי שכבר יצא ידי חובתו בבית הכ

 ".יאכדאמרינן כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוצ

סובר שאם מי שיוצא י"ח המצוה יודע  )סימן תקפה סק"ג( מגן אברהםהאם עדיף שהאישה תברך? ה

 םלענין ברכה אם יודעי םסובריה םיש פוסקיש כתב )כאן סק"י(מ"ב וה לברך, עדיף שיברך בעצמו.

. יהג העולם להקל להוציאן בכל גוונומנ .כיון שהוא כבר יצא בקריאה ם,לברך יברכו בעצמ םבעצמ

גרש"ז שעדיף שהאישה תברך ולא הקורא. וכ"ד הסובר  (19)הליכות והנהגות עמ' גרי"ש אלישיב ה
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בחזון עובדיה  גרע"ימדברי ה ופוטרת את חברותיה. שאחת מברכת )הליכות שלמה יט, ג(אוירבך 

שכאשר איש  )תצוה א( בא"חמשמע שהקורא יברך והנשים תצאנה י"ח בברכתו. ודעת ה )עמוד נג(

 י"ח קורא שוב כדי להוציא את הנשים, אינו מברך להן וגם הן לא תברכנה. שיצא

עיין בהע' שנחלקו הפוסקים מה הדין כאשר ? 30נוסח הברכה שמברך כאשר מוציא את הנשיםמה 

 מגן אברהםהאישה מברכת, אך כאשר האישה שומעת את הקריאה מאדם אחר, כיצד ינהגו? ה

לשמוע טוב שיברך ש )ס"ק יא( מ"בה. וכ"כ המוע מגילאם מברך לנשים יברך לשכתב ש )סק"ה(

עיין כאן בהערה  אולם .דאשה אינה חייבת בקריאה רק לשמוע םמגילה כי יש פוסקים שסוברי

 שפוסקים רבים סוברים שמ"מ תברך 'על מקרא מגילה'.

רך שהעושה מצוה לאדם אחר אינו יכול לב סובר )ברכות יא, י( רמב"םהאם מברך ברכת שהחיינו? ה

ר ה נראה מדבריו שמי שכבשלכאור )תקפה, ב( , אלא רק על מצוה שעשה לעצמו. וכתב הב"ישהחיינו

לא מברך שהחיינו אם תוקע בשביל אחר, אך אפשר שהרמב"ם לא איירי  ת שופרתקיעיצא י"ח 

אלא במצוה שיש בה מעשה, אבל מצוה שאין בה מעשה אלא דיבור או קול מברך שהחיינו אפילו 

שביאר דעת הרמב"ם שהכל תלוי אם מי  )שם, אות יט( גר"י קאפחותה לאחרים. וראה בכשעושה א

שיוצא יד"ח נמצא עמו או לא. כגון בקביעת מזוזה או עשיית מעקה, שיכול לעשותו שליח, אם 

 נמצא עמו אינו מברך לו שהחיינו אלא רק ברכת המצוות, ואם לא נמצא עמו מברך אף שהחיינו.

פסק כתה"ד להלכה  )תקפה, ב( רמ"אבהבנת דעת הרמב"ם. וה )כאן(והגר"א וע"ע כנה"ג ופר"ח 

שמנהג זה הוא לאנשים שאין  )שם סק"ג( מגן אברהםשתמיד התוקע מברך שתי ברכות. וכתב ה

הם  שדוקא אם )אות טו( שער הציוןיודעים, אבל מי שיודע יברך לעצמו ויוצא אליבא דכו"ע. וכתב ב

עשרה, אז אף אם יודעים בעצמם לברך אחד מברך והשאר יוצאים  פחות מעשרה, אך אם השומעים

ני שמנהג העולם להקל לצאת ע"י התוקע בכל גוו )סק"ה( מ"בשלא לחלק בין ציבור לציבור. וכתב ה

שיכול התוקע כשהוא מוציא אחרים  )ימים נוראים עמ' קטז( חזון עובדיהואין למחות בהם. כתב ב

ו וכ"נ מדברי רך להם שתי הברכות, לשמוע קול שופר ושהחיינו.י"ח גם לאחר שהוא כבר יצא, שיב

 )א, פח( דעת יחוהוכ"פ בשו"ת  המגילה'. ברכותשכתב 'צריך לברך להן  )עמוד נג(בהל' פורים 

 .)ד, נז( למשה תפילהובשו"ת 

 סעיף ד':

 קריאת המגילה מפלג המנחה 

ל ללכת לבית הכנסת לשמוע נשאל, כיצד ינהג אדם שאינו יכו קט( מן)סי הדשן תרומת בשו"ת

המגילה, וצריך להמתין עד שהציבור יקראו ורק לאחר מכן יקראו לו המגילה, וקשה לו לישב 

                                                        
כות 'על מישמע שנשים מבר )שם( ראבי"הבשם ה )סימן תשעט(עיין לעיל סימן תרפט סעיף ב: כתב המרדכי  30

 וי"א אם האשה קוראה לעצמה מברכת: לשמוע :"ארמכתב ה שנשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה.מגילה', עפ"ד 

רי פה אךועוד.  (14)הליכות והנהגות עמ'  אלישיב גרי"ש, ה)סק"ח( מ"ב. וכ"כ המגילה, שאינה חייבת בקריאה

"ת , שו)אות יח( כה"ח, )אות ח( שולחן גבוהחולק ולדעתו מברכות 'על מקרא מגילה' כמו האנשים. וכ"כ ה חדש

 ועוד. )ד, נז( למשה תפילה, שו"ת ו"ע עמ' נג()א, מד. חז יביע אומר
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בתענית זמן מרובה כ"כ, האם מותר לו לשמוע את המגילה מבעוד יום בתענית אסתר? ותשובתו, 

. "ש מזמן זה, והסתמך על שיטת ר"ת שיכול לקרוא קשיכול לשמוע המגילה מפלג המנחה ואילך

שיטעום מעט קודם קריאת מגילה וימתין שוב עד שיבא לו ולא רצה להתיר למי שקשה לו להמתין 

 הקורא. 

 )בהשגתו על המאור ג., תמים דעים סי' רמג( ראב"דבשם הכתב  )הל' מגילה אות כג(ארחות חיים גם ה

 ת שלא להתענות יותרנהגו לקרותה מבעוד יום ליל ארבעה עשר כדי להקל על האנושים והמעוברו

 .מדאי

וצריך להמתין עד אחר שקראו  ית הכנסתוא אנוס קצת ואינו יכול לילך לבמי שה: שו"עכתב ה

 מפלג המנחה ולמעלה.  וד יוםנית כ"כ, יכול לשמוע קריאתה מבעהקהל, וקשה עליו לישב בתע

ש, אלא רק חולק, ולדעתו רוב הפוסקים סוברים שזהו לא הזמן האמיתי לק" פרי חדשה אולם

אין ולכן הדבר ברור כשמש ש". 'ולא דומיה לימזמן צאת הכוכבים, וכ"ש מגילה שנאמר בה 'ולילה 

ה לסמוך על הוראה זו, ואין לקרוא המגילה אלא משעת צאת הכוכבים, וכל שקרא קודם לכן לא עש

דת למהר "דמכל מקום המיקל לחולה וליול )ס"ק יד( מ"בוכתב ה ".לום ובירך ברכות לבטלהולא כ

 .קריאתן מבעוד יום קצת יש לו על מי לסמוך"

דלפי דעת הפר"ח אפילו בין השמשות אין לקרות ובדיעבד אם קרא בבין השמשות  פמ"גכתב ה

דאפילו קרא מקצתה  יי אדםחג"כ מסתפק שם אם לא באונס והכרח גדול יש לצדד להקל. וכתב ב

לק חו )תרפז, ד( ערוך השולחןה אולם .ברכה קודם צאת הכוכבים לא יצא וצריך לחזור ולקרות ובלי

 .לקולא פק דרבנןבביה"ש אין חוזר וקורא דהו"ל סוס"ל דקרא 

 נשאל בזמן המנדט הבריטי שהטילו עוצר מהערב ועד הבוקר, )ח"א סימן מג( אומר יביעבשו"ת 

האם אפשר לקרוא את המגילה בציבור מבעוד יום מפלג המנחה, או שאין לקראה אלא בלילה 

)שאם לא יברכו, יחשבו שיקראו המגילה לאחר פלג המנחה בברכות ומסקנתו  .31ע"פ שהוא ביחידותא

ההמון שאינם יוצאים י"ח וישעו בדברי הבאי, ולא יטו אוזן קשבת, מלבד שיגרום בזה גם עגמת נפש לקהל הרחב 

צבי פסח פרנק, רבה של )סימן טו. לר'  קודש מקראי. גם בספר )ה, ג( המועדים תורתוכ"פ ב ביום שמחה זה.

במעשה שהיה בשנות 'מלחמת השחרור' "שלא היו יכולים להעלות נר בלילה בבית נשאל  (ירושלים

                                                        
את שורש מחלוקת הפוסקים בדין קריאת המגילה מבעוד יום, ע"פ המחלוקת האם חיוב  )שם אות יד(וביאר  31

רי קריאת המגילה בלילה הוא מדברי קבלה, או שהחיוב מדרבנן. לדעת הפוסקים שחיוב קריאת מגילה בלילה מדב
ווקא, כתוב שממנו נלמד דין זה "ולילה ולא דומיה לי", ולפיכך צריך לקרוא בלילה דקבלה, יש להיצמד ללשון ה

וא וכדברי הגמ' שלילה האמור בכתובים הוא לאחר צאת הכוכבים ולא קודם לכן. ברם אם חיוב הקריאה בלילה ה
בר מפלג רק תקנה דרבנן, והפסוק אסמכתא בעלמא, יש מקום לומר שחכמים לא הקפידו שיהיה ממש לילה, וכ

המנחה יכול לקרוא המגילה כשם שיכול להתפלל ערבית בשעה זו. מהלך נוסף בביאור מחלוקת הפוסקים האם 
 )ד.(, על פי המבואר בסוגיית הגמרא במגילה )אות יט(ניתן לקרוא את המגילה מבעוד יום בשעת הדחק, כתב 

ה ריאה נלמד מהכתוב "ולילה ולא דומישיש שני לימודים מהפסוקים לחיוב קריאת המגילה בלילה. אם חיוב הק
לימוד לי", הרי שמפורש בפסוק שיש להקפיד ולקרוא דווקא בלילה, דהיינו לאחר צאת הכוכבים. מה שאין כן אם ה

 הוא מהפסוק "למען יזמרך כבוד ולא ידום" שנדרש במשמעות "ולא ידום", שצריך לקרוא לא רק ביום אלא גם
לילה", אף שהכוונה ללילה, אין צורך להקפיד שיהיה ממש לילה. אלא "בפסוק  מכיון שלא כתוב במפורש -בלילה 

 שהגר"ע יוסף דחה הסבר זה: "מדקאמר בגמרא איתמר נמי, משמע דליכא פלוגתא בינייהו". והיינו, שמפשטות
 הסוגיא משמע שאין מחלוקת בין עולא וריב"ל, אלא כל אחד הביא מקור מפסוק אחד, ללא כוונה לחלוק האחד

 על רעהו.
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הכנסת והיתה שאלה בירושלים, אם אפשר לקרות המגילה מפלג המנחה ולמעלה, כמו שפסק 

 והעלה שיקראו את המגילה מבעוד יום. השו"ע למי שהוא אנוס". 

 מקום דחקאכילה קודם המגילה ב 

 נשאל ממי שאינו יכול ללכת לקריאת המגילה לבית הכנסת, וצריך )סימן קט( הדשן תרומתבשו"ת 

ם להמתין עד שיקראו את המגילה בבית הכנסת ורק לאחר מכן יקראו לו, האם מותר לו לאכול קוד

הקריאה, מכיון שהתענית קשה עליו? התה"ד מעלה את האפשרות שישמע את המגילה מוקדם 

ם שיטעום מעט קודשהתענית קשה עליו למי ר כפי שלמדנו לעיל, אך הוסיף שאין נראה להתיר יות

וכל לא יאמר אדם א" )ד:(כפי שלמדנו בגמ' בברכות קריאת מגילה וימתין שוב עד שיבא לו הקורא. 

לענין קריאת מגילה דחיישינן שמא  ", וכ"שקימעא ואשתה קימעא ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל

 פי, שהרי כל המצותה ויבטל מקריאתה, שהרי יש בה שהות טובא וגם קריאתה חובה טשינ תחטפנו

 מפניה. נדחות

 התענית קשה עליו. לוול קודם שישמע קריאת המגילה, אפיאבל אסור לאכ...: רמ"אכתב ה

הרמ"א הביא את דברי תה"ד להלכה, אך בשינוי קל. תה"ד כתב שאסור גם לטעום מעט, ואילו 

ור לאכול. האם לדעת הרמ"א מותר לטעום קודם שמיעת או קריאת המגילה? הרמ"א כתב שאס

כתב שהרמ"א שינה כדי להורות שטעימה מותרת, אך לדעתו אין להקל אלא  )סק"ז( מגן אברהםה

ת, פסק שמעיקר הדין טעימה מותר )עמוד צה( חזון עובדיהב אך. )ס"ק יד( מ"בלצורך גדול. וכ"כ ה

מי שהתענית קשה עליו, יטעם פחות מכביצה פת, או פירות אפילו והמחמיר תע"ב. ולכן כתב ש

 גר"מגם ה יותר מכביצה. ואם ביקש מאחד שיזכירהו לקריאת המגילה בציבור מותר באכילה.

סובר שטעימה מותרת בשופי, אך לדעתו אסור לגמרי לאכול  )מקראי קודש הררי פ"ד הע' יט( אליהו

 פת ולשתות משקה משכר.

, שאף אם התפלל אסור לאכול קודם דה"ה לעניין קריאת המגילה ביום "ק טו()סהוסיף  מ"בה

סובר שגם הנשים נוהגות להחמיר שלא לאכול  )הליכות שלמה יט, הע' ג(גרש"ז אוירבך ה קריאתה.

 .צה( עמ') חזון עובדיהוכ"כ ב ן.להקודם קריאת המגילה בלילה וביום, ואינן סומכות על אחר שיזכיר 

שאפילו חולה לא יאכל קודם קריאתה  )הל' פורים עמ' תלג(מהרי"ל בשם ה )שם(ם כתב המגן אברה

א להתקשה בדבריו, שאם הוא חולה אפילו שאין בו סכנה  )אות כט( שער הציוןב אא"כ יש בו סכנה.

ת היה לו להתענות כלל, ובדיעבד שהתענה נראה גם כן דאין לו להחמיר ורשאי לאכול קודם קריא

פיק לו טעימה מועטת, ומכל מקום מהנכון שיבקש מאחד שיזכירנו לקרות אחר המגילה אם לא יס

 .)ס"ק טז( מ"ב. וכ"כ האכילתו, וזה מהני אף באדם חלוש שיוכל לבא לידי חולי

 למד שכשם שאסור לאכול קודם הקריאה, כ"ש שאסור לישן קודם קריאת המגילה. )סק"ג( ט"זה

 רק קמעא. שאפילו דעתו לישון )ס"ק טו( מ"בוהוסיף ה

כתב לגבי שתיה קודם תפילת המנחה, שאם המשקה  )סימן רלב ס"ק לה( מ"במה הדין בשתיה? ה

וכ"כ  .)מקראי קודש הררי פ"ד הע' טז(גר"מ אליהו אינו משכר, מותר לשתות אפילו הרבה. וכ"ד ה

 .)אות ח( פסק"תה
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 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 'ואתה קדוש' 

 רטווכתב ה .בליל פורים אחר קריאת המגילה אומר ובא לציון גואל )סדר פורים לז:( עמרם רבכתב 

ואם חל  ,לפי שאין עיקר הגאולה בלילה אלא מתחילין ואתה קדוש ,אותה ין אומריםי"א שאש

  .אומרים ויהי נועם אחר קריאת המגילהוצאי שבת במ

ואתה קדוש, ואם חל במוצאי שבת אומר: ויהי אחר קריאת המגילה בערבית, אומר:  :שו"עכתב ה

 .נהגים()מ: ואומרים: ויתן לך, וקורים המגילה ואח"כ מבדילין כתב רמ"אוהנועם, קודם ואתה קדוש. 

לת שמונה עשרה קודם קריאת כתב שאומרים קדיש שלם אחר תפי )בהקדמה( מגן אברהםה

עיקר 'ואתה קדוש' קדיש שלם בלא תתקבל, כיון ש אות ב, מכיון שיותר נכון לומר אחר ערוה"ש)וכ"כ ה המגילה

ים ויש האומר .הנוסח 'תתקבל צלותהון' הוא על תפילת שמונה עשרה, וכיון שכבר אמרוהו אין לחזור ולאומרו(

 . עוד כתבו שיכול ג"כ לומר תתקבל)סק"א( מ"ב, וכ"נ מדברי האליה רבהוכ"כ ה קדיש 'תתקבל'.

התקשה, היאך יאמר תתקבל קודם גמר  )ס"ג( לבושה אך .להויחזור תתקבל על תפילה דבסדר תפי

התפילה, ועוד, היאך יאמר קדיש שלם ב' פעמים? לכן כתב שיאמר רק חצי קדיש קודם המגילה, 

 תפילהובשו"ת  )עמוד קא( עובדיה חזון, וכ"פ ב)סק"א( ט"זוקדיש שלם לאחר המגילה. וכ"כ ה

 .)ב, נט( למשה

 הבדלה במוצאי שבת 

פורים שחל להיות במוצאי שבת שקורין המגלה לאור הנר מברך " ב:(, סוף סימן מ"א) כל בותב הכ

בורא מאורי האש קודם, ויש חולקין ואומרין שאינו צריך לברך עליו לפי שכבר נפטר ביוצר 

 ".המאורות, אמנם טעמא דמסתבר הוא שלא יהנה ממנו בלא ברכה

לומר את ההבדלה, לפני או אחרי קריאת  הביא פוסקים רבים שדנו מתי )אות ב( שערי תשובהה

ריאת המגילה רוב העולם נוהגים להקדים קכתב ש )סימן קכח( שמואל דברהמגילה: בשו"ת 

דהיינו גם אחר סיום סדר קדושה וקדיש תתקבל כמנהג בכל  ,ית הכנסתלהבדלה על הכוס בב

לשנות המנהג וכל  אך כיון שאין הכרע מן הש"ס והראשונים אין להכריח לא' מהקהילות ,השנה

מן )או"ח סי הלוי מהר"ש. גם הכנה"ג הביא בשם קהל כעיר בפני עצמו ואין בזה משום לא תתגודדו

 רחר כך על הכוס והנאת הנר כבר נפטקודם כיון דמסדרן א ורא מאורי האששא"צ לברך ב כח(

. )אות ג( השולחן ערוך. וכ"ד הבברכת יוצר המאורות ואינו אלא זכר למה שאירע לאדם הראשון

ועוד, דכל מה שיש לאחר את ההבדלה ביציאת היום מאחרינן  )אות ח( כה"ח, )סק"ג( מ"בוכ"פ ה

 .)ב, נט( למשה תפילהוכ"פ בשו"ת  ליה.

 ברכ"י. וכתב השאין ראוי שיהנה מן הנר קודם הבדלה ,שיבדיל קודם כתב )אות א( פרי חדשה אך

שיברך רק 'בורא  )עמוד קו( חזון עובדיהכ"פ בו .סגי אם מברך בורא מאורי האששלפ"ז  )אות א(
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מאורי האש', ואם שכחו לברך בורא מאורי האש, ונזכרו באמצע, יפסיק בין הפרקים או בין פרשה 

 לפרשה ויברך בורא מאורי האש ואח"כ ימשיך בקריאת המגילה.

 סעיף ב':

 על הניסים 

סים בערבית פורים אף על פי שאומרים על הנ מהר"םבשם  תפלה אות ו()פ"ב מהל' כתב בהגה"מ 

 .לאמרו עד לאחר קריאת המגילה שפסק שאין עמרם רבכסדר  דלאשלא קראו את המגילה 

 ...טור(): ואם לא אמרו, אין מחזירין אותו רמ"אוכתב האומר: על הנסים, בלילה וביום.  :שו"עכתב ה

וני )הגהות מיימערבית. ובליל י"ד, אף על פי שלא קראו המגילה עדיין, אומר: על הנסים, בתפלת 

 .פ"ב(

 ועיין לקמן סימן תרצה סעיף ג מה הדין אם שכח לומר 'על הניסים בברכת המזון.

שאפילו הקדים להתפלל ערבית קודם צאת הכוכבים מזכירים בתפילה על  )סק"ד( מ"בכתב ה

ערבית  מדהתירו להתפלל )אות ו( שער הציוןוביאר ב. )הל' פורים אות ה( מהרי"לוכ"כ ההניסים. 

מפלג המנחה ולמעלה, ולא משתמיט אחד מן הפוסקים לומר דבראש חודש אין לומר בזה יעלה 

ני ודאי דחשבינן לעני ויבא, וכן מדהתירו להבדיל מפלג המנחה ולמעלה אחר שהתפלל ערבית, אלא

 .תפלה ללילה

 על הניסים' בשושן פורים' 

 ביתה אך". סים אסור כי אם בארבעה עשרולהזכיר על הנ" )הל' פורים אות לב( ארחות חייםה כתב

 . "ואיני יודע מה איסור יש בהזכרת על הנסיםהתקשה " יוסף

 ;)ב"י בשם א"ח ומנהגים(ואין אומרים על הנסים רק ביום י"ד, אבל לא בט"ו : רמ"אכתב ה

ק פסהכתב עליו, שאינו מבין דבריו, דמאחר שאין צריך לאומרו, אם אומרו הוה  )אות ג( דרכי משהה

 סובר שפשוט שהדבר אסור, והוסיף ב"חגם ה בתפילה ובברכת המזון, ואין לך איסור גדול מזה!

שאם אמר על הניסים בט"ו, צריך לחזור ולהתפלל, דמשנה ממטבע הברכה שטבעו חכמים הוא. 

הסכים שאסור  )סק"ג( ט"זגם ה סובר שאם אמרו אין מחזירין אותו. )סק"א(מגן אברהם ה אולם

 מ"בוכ"פ ה ו, אך כתב על הב"ח שהפריז על המידה, ולכן אם הזכיר ודאי א"צ להחזירו.להזכיר בט"

 , וביאר דמ"מ יש קצת שיכות בימים אלו.)סק"ו(

אם הם מוקפות חומה אומרים על הנסים בתפלה  מסופקותכרכים ה )מש"ז ג( פרי מגדיםכתב ה

הביא  )אות טז(בכה"ח  אמנם .()סק"ו מ"ב. וכ"כ הבשני ימים ואין זה הפסק כיון דמספק אומרים

 ומהרח"ו לא היו אומרים על הניסים במקומות המסופקים. ע"ע לעיל סימן תרפ"ח. אר"ישה
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 סעיף ג':

 ואמירתו במקום קריאת מגילה אמירת הלל בפורים 

 )יד.(שנינו במגילה 

רים דנס ציאת מצי -פי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. ל -אי הכי הלל נמי נימא! "...

לא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות שכדתניא: עד  -שבחוצה לארץ, היכי אמרינן שירה? 

לומר שירה. משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. רב נחמן אמר: קרייתא 

ללו עבדי ה' ה -לא עבדי פרעה, אלא הכא ו -זו הלילא, רבא אמר: בשלמא התם הללו עבדי ה' 

 "אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן עבדיולא 

 .אין קורין בו הלל :שו"עכתב ה

 מדברי רב נחמן עולה שבפורים היה ראוי לומר הלל, ובאמת אומרים הלל אך מסוג שונה, קריאת

י ונראה ל" )ד"ה דבר( מאיריהמגילה שבה מסופר על הניסים, היא חשובה כקריאת הלל. ולכן כתב ה

שאין לו מגלה שקורא את ההלל שהרי לא נמנעה קריאתו אלא מפני  לטעם זה שאם היה במקום

ומ"מ טעם אחר נאמר בה בגמרא והוא מפני שעדיין עבדי אחשורוש  ...שקריאת המגלה במקומו

 וסףיברכי ה אך". ולטעם זה אף מי שאין בידו מגלה אינו קורא את ההלל וראשון נראה יותר ...היו

וסקים משמע דאין בו הלל לעולם, וטעמא, דרבא הוא דאמר ומסתמות דברי הפכתב " )תרצג, ד(

ף הרי" אכתי עבדי וכו', ולטעם זה לעולם אין לאומרו, והלכה כרבא, דהוא בתרא, ומה גם לפי גירסת

דאי והרא"ש והר"ן דגריסי מתקיף לה רבא וכו', דקאמר לה בדרך אתקפא, ולא אתיבו עליה, ו )ד א(

ה תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילשלא  )ג, ו(ת דברי הרמב"ם ". ובשיו"ב הביא אהלכתא כוותיה

היא ההלל. ואפשר דגם לטעם זה אף מי אין לו מגילה לא יקרא ההלל בברכה, דמשום דקריאתה 

"ת שובו הללא לא תקון, ומאחר דלא תקון גם זה דלית ליה מגילה אין לו לקרות, דלא פלוג רבנן.

הרב חיד"א ומסיק שאף מי שאין לו מגילה לא יקרא הלל, מביא את דברי  מה( ,)א מאהבה תשובה

 והשע"ת כותבים )או"ח סימן קמ( כתב סופרה אך .)סי' כב, לבן הנו"ב( ציון שיבתוכן הסיק בשו"ת 

 .(. חזו"ע עמ' צו)ט, סח אומר יביעשאם אין לאדם מגילה יקרא הלל בלא ברכה, וכ"כ בשו"ת 

הוא בשאלת המאירי, ומבאר: "ומה שהקשה מעלתו  עסק אף )או"ח סי' קצב( סופר חתםבשו"ת 

, נראה לפענ"ד דלא בנקל הותר בתו בקריאת הלל במקום מקרא מגלהמאי טעמא לא נפיק ידי חו

לקרות הלל במקום מגלה אפילו לרנב"י, אלא אם אי אפשר בענין אחר כגון דלית לו מגלה כלל ואי 

"ט לא יקראו הלל ויצאו בו י"ח ביומו אפשר לכותבו בשום אופן, דאלת"ה פורים שחל בשבת מ

לל והלא קשה היה אנשי כנסת הגדולה מ"ט תקנו קריאה במקום הלילא ולא תקנו ה עכ"פ, ותו אם

מדכתיב שלשים ולא רבעים עד שמצאו רמז דוחק  (ר"ל לתקן קריאת מגילת אסתר)בעיניהם מעיקרא 

ם עמלק וזרעו בתורה ברבים בכל מהתורה, והטעם לקושי' הזו נ"ל משום שאין להוסיף זכירות ש

ביציאת מצרים אסיק ובא ולא  דהתםשנה ושנה, וע"כ גם לרנב"י קריאתה עדיף מהלל ממש משום 

הוזכר זה הנס כלל, ע"כ נדחקו אנשי כנסת הגדולה למצוא לכתוב מגלה, ובשבת טוב להקדים קודם 

גדו מלקרות הלל, ולא אמרו זמנה מלקרות הלל, וה"ה לכתוב אפילו בעל פה ואם עפעפיו יישירו נ

 המאירי אלא באי אפשר כלל בשום אופן אז יקרא הלל, ומ"מ לית הלכתא כוותיה כנ"ל".
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שאישה חרשת שאינה יכולה לשמוע  )סימן קצד( לשמה תורההשלכה הלכתית לנידוננו כתב בשו"ת 

 את המגילה, "נורה לה שתגמור ההלל, אך לא תברך עליו".

כתב לבאר את דעת  גילה סימן עז. לרה"ג בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים()הל' ממשנת יעב"ץ בספר 

ה שתי שיש בקריאת המגילהרמב"ם הסובר שאין מברכים שהחיינו על קריאת המגילה ביום, משום 

ש דין קריאת הלל, שהוא שירה והודאה על הנס. ולפי זה יומצות קריאה ופרסומי ניסא.  הלכות:

 גילה ביום מקריאת המגילה בלילה, דקריאת ההלל הוא רק ביום ולאלומר "דבזה חלוק קריאת המ

מן בלילה, ואם כן הא דקריאת המגילה היא גם קריאת הלל, זהו רק בקריאת המגילה ביום, שהוא ז

. ולפי זה מבוארת שיטת הרמב"ם, שברכת שהחיינו היא על מצות הקריאה, ובזה "של קריאת הלל

חידוש בקריאת היום הוא רק בדין אמירת הלל שיש בקריאת לא התחדש דבר בקריאת היום, כי ה

 . המגילה

 נפילת אפים בפורים 

בקש לכיון שהוא יום נס ונגאלו בו צריכים  מנהג בשתי ישיבות ליפול על פניהם )שם( עמרם רבכתב 

)ד. ד"ה  תוספותהמביא בשם תשובת גאונים וכ"ד  טורה אךרחמים שיגאלנו באחרונה כבראשונה. 

 ,משום דכתיב ביה צרה ,)תהלים כ(דאין אומרים למנצח ין נופלים על פניהם. וכתבו גם שא פסק(

 .וכן נוהגים העולם .וצרה בפורים לא מדכרינן

בשם  )מנהגים וב"י: וא"א למנצח ואל ארך אפים רמ"אוהוסיף הואין נופלים על פניהם.  :שו"עכתב ה

 .תוספות(

 סעיף ד':

 קריאת התורה 

א ט' ואף על גב דלית ביה אל )יא. ד"ה מתני'( ר"ןוכתב ה ".בפורים ויבא עמלק" )ל:(שנינו במגילה 

. יהיכא דמפסיק עניינא שאנ ,מעשרה פסוקים בבית הכנסת פוחתיןדאין  )כא:(וקיימא לן  ,פסוקים

וק אחרון כדי עכשיו נהגו לחזור פסש ב"יוכתב ה .)סי' ב( רא"שוה )שם ד"ה אין( תוספותה וכ"כ

 .סוקיםלהשלים עשרה פ

פלין מוציאין ס"ת וקורין בפרשת ויבא עמלק, ואף על פי שאין בה אלא ט' פסוקים; כו :שו"עכתב ה

: ואין המנהג לכפול פסוק האחרון של כתב רמ"אוהפסוק אחרון כדי להשלים לעשרה פסוקים. 

 הפרשה. קורין המגילה ואח"כ סדר קדושה. 

וכ"כ  ץ התפילין עד אחר קריאת המגילה.בשם המטה משה שאין לחלו )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

 ועוד. )סק"ו( מ"ב, )אות ה( ערוה"שה

 ,בן כרך שהלך לעיר ודעתו לחזור בזמן קריאת המגילה )א, מ( יעקב שבותהשע"ת הביא בשם שו"ת 

רה ת לתויכול לעלו, והוא מתפלל בבה"כ עם הציבור ,שאז אינו חייב לקרות בי"ד ,היינו ביום ט"ו שלו

 .)אות כד( כה"חוכ"כ  .עמלק אף על פי שאין עליו היום חיוב קריאת המגילה בפרשת ויבא
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 כלבושאין מחזירים הס"ת למקומו עד אחר קריאת המגילה. וכ"כ ה )ד. ד"ה פסק( תוספותכתבו ה

 משום ש'אורה זו תורה' לכך צריך לישא עיניו בתיבה לראות )ח"ב אות ט(יפה ללב , וה)סימן מה(

כתב שמחזיר הס"ת למקומו  )סימן רכט( רוקחה אולםדים היתה אורה. בס"ת כשאומרים ליהו

 דנהרא נהרא ופשטיה. )אות כה( כה"ח. וכתב מהרי"לולאחר מכן קורא המגילה. וכ"כ ה

 ברית מילה וקריאת המגילה 

מצדד שכשיש שהות יקדים המילה, וכשאין שהות  )סימן רסו. הביאו המג"א סק"ה(תרומת הדשן ה

)מהרי"ל : כשיש מילה בפורים מלין התינוק קודם קריאת המגילה רמ"אה "כיקרא המגילה. וכ

 "שערוהה .)סק"ט( מ"ב". וכ"כ ההמגילה קודם למול ונוהגיןכתב " )קנה, ו( חיי אדםגם ה .ומנהגים(

ת ג"כ סובר שמלין קודם המגילה, כדי שנוכל לקרות בששון. מיהו אם אי אפשר למול בבי )אות ה(

 המגילה לא ישמעו המגילה, מלין אח"כ. הכנסת, ולילך קודם

 מקרא, לשתיהן שהות איכא אי, המגילה וקריאת מילה מצות לפניו שיש מי"כתב  פרי חדשה אולם

 קודמת דאורייתא דהויא בזמנה מילה לשתיהן שהות ליכא ואי, ניסא פרסומי משום קודם מגילה

  .)עמוד קט( עובדיה חזון". וכ"כ במדרבנן דהויא מגילה למקרא
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 מחצית השקל ומתנות לאביוניםזכר לדיני  -ימן תרצ"ד ס
 ובו ד' סעיפים

 מחצית השקלזכר לדיני 

 סעיף א':

 ' זכר למחצית השקלמקור המנהג לנתינת' 

 מלמדת על מצות מחצית השקל: טז(-)ל, יאהתורה בפרשת כי תשא 

ְׁ֨ת " ם֒ ְונ  יה  ְפֻקד  ל֘ לִּ א  ְשר  י־יִּ ת־ֹרִ֥אש ְבנ ִֽ ָּׂ֞א א  ש  ֵ֣י תִּ ר ַנְפשִּ֛כִּ ֵ֣יש ֹכֹּ֧פ  ֶ֖ק בִּ ֹו ַלינָּ֜ו אִּ ָ֑ם ְוֹלאֹקו  ִּ֛ם ְפֹקֵ֣ד ֹאת  ה  ִ֥ה ב  ְהי  ־יִּ

ם: ְפֹקִ֥ד ֹאת ִֽ ֶ֖ג ף בִּ ל בְ  נ  ֶ֖ק  ִ֥ית ַהש  ָ֔ים ַמֲחצִּ רֹּ֙ ַעל־ַהְפֻקדִּ ֹעב  ל־ה  ְתנֶּ֗ו כ  ֵ֣ה׀ יִּ ֵ֣ק  ז  ר  ל ַהֹקָ֑ד  ש  ֵּ֤ים ג  ְשרִּ ל ש ע  ָ֔ק  הֹּ֙ ַהש 

ֶ֖ה  ל ְתרּומ  ָ֔ק  ֵ֣ית ַהש  ִ֥יםַמֲחצִּ ְשרִּ ִּ֛ן ע  ב  ָ֔ים מִּ רֹּ֙ ַעל־ַהְפֻקדִּ ֹעב  ק: ֹכֶ֗ל ה  יֹקו ִֽ ֶ֖ה ַלִֽ נ  ְָ֑על   ש  מ  ֶ֖ן ְתרּוַמִ֥ו  ת  ק:ה יִּ  ת ְיֹקו ִֽ

ת־ְתרּו תֹּ֙ א  ת  ל ל  ָ֑ק  ֶ֖ית ַהש  ַמֲחצִּ ָ֔יט מִִּֽ ֶ֗ה ְוַהַדלֹּ֙ ֹלֵ֣א ַיְמעִּ א־ַיְרב  ֵ֣יר ֹלִֽ שִּ ע  ָ֔ק ְלכַ ַמֵ֣ת יְ ה ִֽ ֶ֖ר ַעל־ַנְפֹשת  ֹקו  ם:פ   יכ ִֽ

ַקחְ  ֵ֣ ֹאתָֹ֔ו ַעל־ֲעֹבַדְֶ֖ול  ַתת  ָ֔ל ְונ  א  ְשר  ֵ֣י יִּ תֹּ֙ ְבנ  א  ֶ֗ים מ  ֻפרִּ ף ַהכִּ ֵ֣ס  ת־כ  ָּׂ֞ א  ָ֑דת ֹאֵ֣ה  ת  ׁ֨י  ל מֹוע  ְבנ  ה֩ לִּ י  ֵּ֤ל יִּ ְוה  א  ְשר 

ם יכ ִֽ ֶ֖ר ַעל־ַנְפֹשת  ָ֔ק ְלַכפ  ֵ֣י ְיֹקו  ְפנ  רֹוןֹּ֙ לִּ כ   "ְלזִּ

ת עם ישראל, שהרי אין בפסוקים מוזכר שנתינת מחצית השקל במדבר עניינה הוא כדי למנות א

על  מבארת שהציווי להכריזה )כט:(גמ' במגילה לאחר מכן מצינו במונין את ישראל בספירה רגילה. 

השקלים באחד באדר נועד לצורך חידוש התרומה לבית המקדש, ולהבאת הקורבנות החדשים 

באת היינו, בזמן בית המקדש היתה מצווה להשתתף בהמתרומה חדשה.  )ניסן(בשנה הבאה 

הקורבנות ע"י נתינת מחצית השקל למקדש, וע"י השתתפות זו כל אחד ואחד מעם ישראל שותף 

מונה את מצות נתינת מחצית השקל ה )עשה קעא( רמב"םלהקרבת הקורבנות. ומצווה זו מובאת ב

 כמצווה מן התורה, ומקורה מהפסוקים לעיל, ומצוה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית. 

וצריכין כל מובא " )כא, ד(לתת 'זכר למחצית השקל'? במסכת סופרים  כיוםכ מדוע נוהגים א"

ת ומה שנותנין ג' מחציוהביא " )מגילה סימן תשעז( מרדכי". הישראל לתת שקליהן לפני שבת זכור

מנהגי ו, (קעב)סימן  תשב"ץ קטן". וכ"כ הלפורים משום דכתיב בפרשת כי תשא ג"פ מחצית השקל

ום י"א שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מק: רמ"אכ הוכ". )פורים ד( מהרי"ל

ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנין באדר; ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, 

 '.לא מובא הבאת 'זכר למחצית השקל אולם בשאר כל הראשונים. )מרדכי ריש פ"ק דיומא(ליתן ג'  יש

 ? התשובה הפשוטה היא שלא רצווע תקנו כיום לתת 'זכר למחצית השקל'יש לברר מדאלא שעדיין 

שתורת נתינת מחצית השקל תתבטל ולכן תקנו לה 'זכר', כעין נטילת ידיים שעיקר תקנתה היא 

אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת מביאה " )יג:(והנה הגמ' במגילה  בשביל אוכלי תרומה.

ל : גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקואלפים ככר כסף וגו' אמר ריש לקיש

ם שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלי

 היינו רשב"ל אומר שראה הקב"ה שבעוד כמה דורות יגיע המן באדר וירצה לכלות ".ועל הכלאים

 בית המקדש לר"ח אדר.את עמ"י, לכן הקדים את נתינת השקלים ל
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וכ"כ בתשובות  ."אסור לומר עליהם לשם כופר, אלא לשם נדבה" )שם(עוד מובא במסכת סופרים 

, כא( )אות כה"ח. וכ"כ )סדר פורים ד"ה ולמה( גאון עמרםורב  )שו"ת גאוני מזרח ומערב סימן מ( גאוניםה

 ועוד. (קא)עמוד  עובדיה חזון

 שיעור הנתינה 

 מלמדת אותנו "כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה טז(-)במדבר יח טוהתורה 

יהיה לך, אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. ופדויו מבן חדש תפדה 

 רש"יבערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא". ומהו סכום חמש סלעים? כתב 

 שעורים 1920 משקל )הובא ברא"ש סימן ט( גאוניםי. ולדברי השהוא שתי אונקיות וחצ )מט: ד"ה מנה(

שהם  מעה, 120הסכום עולה  שלדבריהם ב"י. וכתב ה(ג - ב"ה א"פ שקלים' הל) ם"רמבה וכ"ד. כסף

 שהוא, בנו מישראל איש כל לפדות עשה מצות: )יו"ד שה, א( שו"עדרה"ם כסף מזוקק. וכ"כ ה 30

נמצא . מזוקק כסף דרהמים שלשים שהם מעים כ"ק םשה סלעים' בה, הישראלית לאמו בכור

  גרם כסף טהור. 9דרהם, שהם  3-שערך מחצית השקל הוא כ

מחצית השקל זו מצותה שיתן מחצית מטבע של אותו הזמן אפילו כתב " )שקלים א, ה( רמב"םה

 בינוהיה אותו מטבע גדול משקל הקדש, ולעולם אינו שוקל פחות מחצי השקל שהיה בימי משה ר

וכן מנהג הספרדים להביא את השווי הכספי של מחצית  ".שהוא משקלו מאה וששים שעורה

 ,ועוד )מאמ"ר סג, א( אליהו גר"מ, ה)א, פו( דעת יחוה, שו"ת )אות כ( כה"חהשקל המקורית, וכ"כ 

גם ש שטוב )עמוד קג( חזון עובדיה. ומ"מ כתב בגרם כסף 9.6ששיעור זה הוא  )ז, קז(וכתב ביחו"ד 

ומ"מ גם שווה כסף  רדים יתנו את זכר למחצית השקל באופן שיהא מורכב משלושה מטבעות.הספ

 יספיק לקיים את 'זכר למחצית השקל'.

, ולהכפיל )המתכת, לא המטבע(בשביל לחשב את מחירו של השקל, צריך לחשב את מחירו של הכסף 

המחיר הוא בדולרים ששערו גרם,  31-גרם. מחיר הכסף נקבע באונקיות, וכל אונקייה היא כ 96-ב

 היציג גם הוא משתנה באופן יומיומי.

מחצית מן המטבע הקבוע באותו הוא:  רמ"אמנהג האשכנזים כפי שהבאנו לעיל בשם המהרי"ל וה

צאים ויש ליתן ג' ח ...ליתן ג' ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש... מקום ובאותו זמן

 ' חציע ששם מחצית עליה מלבד זו; ובמדינות אוישטריי"ך יתנו גגדולים במדינות אלו, כי אין מטב

צדקה ויש אומרים שנותנים מחצית השקל ל ...ג"כ מחצית, וכן לכל מדינה ומדינהוויינ"ר, שנקראו 

תינת ג' התחבט בשאלה כיצד ינהגו עם נ )ד"ה ויש( הלכה באורה מלבד ג' מחצית אלו, ואין נוהגין כן.

ועיל שהגבאי יתן מטבעות בצדקה וכל אחד שירצה לתת מחצית השקל מטבעות דווקא, והאם מ

וכתב בשו"ת  יחליף את כספו במטבעות, וכך יועיל לו לקיים את המנהג לתת דווקא ג' מטבעות.

ל יש בעיקר לעשות חישוב לתת שיוי מחצית ש ,יוצא לנו דמעיקרו של דבר" )יג, עב( אליעזר ציץ

ם. יוזכר למחצית השקל שהיו נותנים בזמן שביהמ"ק היה קי .מטבע כדי שעי"כ יהא ויעשה היכר

וא"כ ברור הדבר דלמי שקשה להשיג החצאין ששפיר יכול לתת שלימים ורק לחשוב בעת הנתינה 

 תשובותאך יש עדיפות לנתינת ג' מטבעות. וכ"כ  ."חשבון חצאין עבור כאו"א זכר למחצית השקל

 .)ג, רכה( והנהגות
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 מטהמהר"י עייאש ב גם סובר שיש לתת מטבע אחד של מחצית בלבד. (מעשה רב רמב) גר"אה

א' וכתב שאין טעם להביא ג' מטבעות, כיון דשתי תרומות א' תרומת אדנים  )הביאו כה"ח כג( יהודה

זמן תרומת המשכן, וזו לא היתה מחצה"ש אלא איש מה שנדבו ליבו, ותרומות אלו לא נהגו אפילו ב

משכן במדבר, וכיון שכן מה צורך לעשות להם זכר, ומנהג זה לא שנעשה ה הבית, אלא רק בשנה

שמי שמצבו הכלכלי קשה די שיתן מטבע  )עמוד קד( חזון עובדיהועפ"ד כתב ב נתפשט בכל מקום.

 של חצי שקל.

 זמן הנתינה 

סוף ) אגודהוכ"כ ה ".וצריכין כל ישראל לתת שקליהן לפני שבת זכורמובא " )כא, ד(במסכת סופרים 

 .סופרים(מסכת 

כתב דבמנחה של תענית אסתר נוהגין לגבותו כשהולכין לבית  )שם עמ' תכא( מהרי"לה אולם

. וכ"כ בשם מסכת סופריםה ודלא כחידושי אגוד ,כן המנהגש )אות א( דרכי משהוכתב ה .הכנסת

 ., וכן נוהגין בכל מדינות אלוי"ל()מהר; ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה :רמ"אה

אפשר בטעם המנהג ליתן מחצית השקל קודם כתב ד )או"ח סימן רצג אות ג( יציב דברישו"ת ב

 .פורים, שלא יטעו לומר דיוצאים בזה חובת מתנות לאביונים ויבאו לגרע כח עניים

 רית קודם קריאת המגילה.חשכתב שמנהג מדינותנו לתת ב )סק"ב( מגן אברהםה

חצית השקל קודם מנחה של התענית, כדי שיהא צדקה כתב שנוהגים לתת מ )אות כה( כה"ח אולם

עם התענית לכפר, ומשמע שאפילו אם התענית דחויה כגון שחל פורים במוצאי שבת ומתענים 

ם גם הפרי מגדי ביום חמישי, ג"כ יש ליתנו ביום התענית קודם מנחה כדי לצרפו לתענית לכפר.

 .()סק"ד מ"בכתב שעכשיו נוהגים לתת קודם מנחה. וכ"כ ה

כתב שנותנים את מחצית השקל קודם קריאת המגילה, ולא נהגנו לתת  )עמוד קא( חזון עובדיהב

 לפני מנחה.

 ?מי חייב בנתינה 

סובר שרק מגיל עשרים חייבים לתת מחצית  )שקלים פ"א משנה ג ד"ה וקטנים( מברטנורא עובדיהר' 

ל דכ מהר"י סג"ל בשם פורים ד()מהרי"ל השקל, כפי המובא בתורה 'מבן עשרים שנה ומעלה'. וכ"כ 

רים נו רק מי שהוא מבן עשואין חייב לית :רמ"א. וכ"כ השרים שנה ומעלה חייב במחצית השקלבן ע

 .ולמעלה

כתב שהפוסקים חולקים וסוברים שבן י"ג  )שם משנה ד ד"ה כל כהן שאינו( תוספות יו"טה אולם

ל ות יביא מחצית השקיע לכלל חיוב המצשכל הצריך כפרה שהגכתב " )שמות ל יב( רמב"ןגם החייב. 

  ".אחר לקרבנות

הכל חייבין ליתן מחצית השקל " )א, ז( רמב"םלגבי מחצית השקל שבמקדש כתב המה דין נשים? 

ולא קטנים, ואם נתנו  כהנים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים, אבל לא נשים ולא עבדים

כתב דנשים  )הל' פורים אות מט( הגהות מנהגיםבקל. ". ונראה דה"ה לזכר למחצית השמקבלין מהם
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שאף דמסתבר כדברי המהרי"ל שרק מגיל עשרים  )אות א( דרכי משהכתב ה וילדים חייבים.

שהמנהג לתת בעד  (30)הליכות שלמה יח הע'  גרש"ז אוירבךגם דעת ה אין לשנות המנהג.חייבים, 

מגן ה אך .)עמוד קה. יחוה דעת א, פו( עובדיה ןחזו, )ז, קפג( הלוי שבטהנשים והבנות. וכ"כ בשו"ת 

ביאר דכתיב  )אות כז( כה"ח .וילדים חייבם שנשיםתמה, שאינו יודע מניין לומר  )סק"ג( אברהם

כתב שנשים וילדים  )אות ח( ערוך השולחןה בשקלים 'לכפר על נפשותיכם', וגם אישה צריכה כפרה.

 לא חייבים.

 יתנו כלאף מעוברות נותנים ג' מחציות וסימנך זה ד י ברי"ןמהר"בשם כתב  )אות א(דרכי משה ה

ו שמהדין אין צורך אבל המנהג לתת על בניו הקטנים ואפיל אליה רבה. וכ"כ ה)שמות ל יג(העובר 

 .)סק"ה( מ"באשה מעוברת בעד ולדה. וכ"נ מדברי ה

 ?למי נותנים את הכסף 

נן כול לעכב מעות פורים שלו לעצמן וליתובמקום שאין עניים יהביא " )מגילה סימן תשעז( מרדכיה

ואת מחצית השקל כתב " )פורים ד( מהרי"לומשמע שלכתחילה יש לתת לעניים. ה ".במקום שירצה

 ".בו אל העולים לארץ הצבי לשם שמיםהחזיקו לסייע 

שבמקום שנוהגים לתת את המעות  )סימן נד( משאת בנימיןהביא בשם ה )סק"ג(המגן אברהם 

ם הביא דבריו והוסיף "במקו היטב בארור בדבר, דכל הנותן אדעתא דמנהג נותן. הלחזן אין איס

ן דנהיגי לתת המעות 'מחצית השקל' לחזן"... והיינו שמותר לגבות את מעות מחצה"ש לצורך החז

 כתב שהוא טעות, שדברי המג"א מוסבים על מתנות לאביונים )אות ב( תשובה שעריה אךוכיוצ"ב. 

כן מבואר להדיא בתשובת המשאת בנימין. ומעולם לא עלה על הדעת שיהיה מחצה"ש, ועל ולא 

 מנהג לתת מחצית השקל לחזן. והעולם טועים בזה משום דברי הבאר היטב.

ולאו דווקא  ,ויכולים ליתן מעות מחצית השקל לאיזה מקום שירצוכתב " )אות ח( ערוך השולחןה

ועיקר מחה"ש היה על קרבנות  ,רון בעלמאדאינו אלא לזכ ,לתקון בהכ"נ שהוא כמו בדק הבית

ילה ות מגוגם נוהגין ליתן מע .עות מחה"ש להחזן ואין קפידא בזהויש נותנין מ .דעכשיו אין שייך זה

 ".ואין איסור בדבר ואין חיוב בדבר להקורא

, וכ"כ ישיבות ואחזקת התורהשיתנו את מעות זכר למחצית השקל ל )ז, קז( דעת יחוהכתב בשו"ת 

 שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה וכו'. )עמוד קה(ן עובדיה בחזו
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 מתנות לאביוניםדיני 

 גדר חיוב נתינת מתנות לאביונים 

 נזכר: )ט, כב(בפסוקי המגילה 

ם " ה  ר נ ְהַפְך ל  ש ֲאש  ם ְוַהֹחד  יה  אֹוְיב  ים מ  ם ַהְיהּודִּ ה  ר נ חּו ב  ים ֲאש  מִּ י  ַכי  ה לְ גֹון מִּ ְמח  ל ְליֹום ּושִּ ב  א  מ 

יש ְלר   נֹות אִּ ְשלֹוַח מ  ה ּומִּ ְמח  ה ְושִּ ְשת  י מִּ ם ְימ  נוֹ טֹוב ַלֲעשֹות אֹות  הּו ּוַמת  א  ע  יםת ל   "ְביֹונִּ

ם חיוב מהלכות צדקה, שתיקנו לקיים ביום הפוריוהנה יש לברר האם מצות מתנות לאביונים הוא 

 יו צרכי הפורים מצויים לעניים. או שהחיוב אינו קשור כלל להלכותאת מצות הצדקה, כדי שיה

צדקה, אלא נובע מכלל החיוב להרבות בשמחה בפורים, לתת מתנות לאביונים, כדי לשמחם ביום 

 לחקירה זו ישנם נ"מ רבות, המשליכות על רוב הנידונים המעשיים בקיום מצות מתנות .הפורים

 לאביונים.

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות כתב " )ב, יז( רמב"םה

לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח 

". יות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאיםלהח )ישעיהו נז(דומה לשכינה שנאמר  לב האמללים האלו

ריטב"א המתנות לאביונים נובע מחיוב השמחה בפורים. ומשמע קצת מדבריו שהטעם להרבות ב

תנים "כל הפושט יד נו ד(א, )ביאר את דברי הירושלמי כתב דברים מפורשים יותר, ו )ז. ד"ה גרסינן(

 לו", בגלל "שאין נתינה זו מדין צדקה גרידתא, אלא מדין שמחה, שהרי אף לעשירים יש לשלוח

 גויים ואפילו עשירים". מנות, ולפיכך נהגו ליתן מעות פורים ל

ני כתב "במעות פורים אין קצבה, כל מה שירצה האיש ליתן יתן, מפ )סימן רב( הלקט שיבולי אולם

ת כי חיוב מתנומדבריו לכאורה משמע ושהוא צדקה, וצדקה כל אחד ואחד לפי עינו הטובה יתן". 

הוכחה שכוונתו למתנות כתב שאין )אולם בספר שלמי תודה סימן כה  לאביונים הוא מהלכות צדקה

המגילה כתוב  תרגוםגם ב .(לאביונים, אלא במעות פורים שגובים לצורך עניים, שהם ודאי מדין צדקה

שגדר המצוה הוא ככל חיובי הצדקה, שתיקנו באופן משמע וומעהא דצדקה".  -"ומתנות לאביונים 

ר ובספם מצויים לעניים. מיוחד לקיים ביום הפורים את מצות הצדקה, כדי שיהיו כל צרכי הפורי

שאמר כי "מתנות  גר"ח מבריסקהגרי"ד סולובייצ'יק בשם זקנו ההביא  )סימן רו(הררי קדם 

 לאביונים הוא חיוב מסויים ליתן צדקה ביום הפורים". 

 ב"חמחלוקת זו נמשכה גם אצל האחרונים בשאלה האם עני מחוייב במצוות מתנות לאביונים: ה

טו שגם עניים מחוייבים במתנות לאביונים, שהרי ב"שאר צדקה דכל נק "א()סק ט"זאות א( וה

השנה אין עני המקבל צדקה חייב בה", אלא זהו מכלל חיוב השמחה בפורים, שגם עניים אינם 

כדבריהם פסקו פטורים ממנו. ואם כן מוכח "דאין דין מתנות לאביונים בפורים כדין שאר צדקה". 

 ועוד. )סק"א( מ"ב, 32טו()תצוה  בא"ח, )אות ב( ברכ"יהגם 

                                                        
פסק ששני עניים שנתנו מתנות לאביונים האחד לשני יצאו י"ח, וזאת עפ"ד  )סימן קצא( לשמה תורהובשו"ת  32

כי "שני עניים שחייבים ליתן צדקה, יכול כל אחד מהם ליתן צדקה שלו לחברו", ונקט הבן  )יו"ד רנא, ג(השו"ע 
. ומפורש בדבריו, שגם אם חיוב מתנות לאביונים הוא איש חי "והוא הדין במתנות לאביונים, דמהני לעשות כן"
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ס הביא את דברי הב"ח וכתב שאין לדבריו טעם, אלא ודאי שעני המתפרנ )אות א(פרי חדש , המנגד

מתנות לאביונים אינו משום שמחת . ומשמע שלדעתו גדר מהצדקה פטור מלתת מתנות לאביונים

ת לחברו צדקה עני אינו מחוייב לת ,הפורים, אלא מהלכות צדקה. ולכן מכיון שמהלכות צדקה

 בפורים, יש לפטור את העניים מחובת מתנות לאביונים בפורים. 

להלן נמצא שישנם השלכות נוספות למחלוקת זו, ורק נזכיר חלק מהם בראשי פרקים: למי נותנים 

מתנות לאביונים? האם צריך לבדוק תחילה מי הפושט יד, כדיני מצות צדקה או לא. האם בן עיר 

? האם גבית הכסף היא רק לשם פורים או גם למצוות 33יונים לבן כרךיכול לתת מתנות לאב

 34אחרות?

הביא את דברי פסקי הרא"ש שיוצא י"ח מתנות לאביונים גם כאשר החליף סעודתו  )סק"ב( מ"בה

 )כך פירש הרא"ש את דברי הגמ' 'מחלפי סעודתייהו' שאינו רק לגבי משלוח מנות, אלא גם לגביבשל חברו 

שעני המתפרנס מהצדקה המחוייב ג"כ לתת, יתן שתי  פמ"ג. ולכן כתב עפ"ד הם(מתנות לאביוני

 ועוד. )אות ב( כה"חוכ"כ  מתנות לשני אביונים, ויחזרו הם ויתנו לו.

 ?מי חייב במתנות לאביונים 

 )סק"א( מ"ב". וכ"כ הואשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות, כאישכתב " )תרצה, ד( רמ"אה

 אישה חייבים במצוה זו.שבן איש ובין 

גם נשים חייבות במשלוח מנות ומתנות לאביונים. " )קנה, לג(חיי אדם כיצד יתנו את המתנות? ה

וכ"כ ". , ואינו נכון, אלא יש להחמיר35בילהומכל מקום אשה שיש לה בעל, סומכת שבעלה שולח בש

 .ועוד )אות ג( כה"ח, )שם ס"ק כה( מ"ב, )סי' תרצה ס"ק יד(מגן אברהם ה

 ויראה לי דאיש ואשתו שניהם יוצאים בשני מתנות דכגוף" )סי' תרצד אות ב( ערוך השולחןדעת ה

 ".אחד הם אבל בנו ובתו הסמוכים על שולחנו חייבים ליתן בפני עצמם

                                                                                                                                                   
מהלכות צדקה, יוצאים האביונים ידי חובת המצוה, כאשר מחליפים את המתנות איש עם רעהו, מכיון שגם 

 .בהלכות צדקה ומעשר עני, יוצאים ידי חובת קיום המצוה על ידי החלפת מתנות
העיר צריכים לתת דווקא לבני העיר, ובני הכרך לבני הכרך. סובר שבני  )הליכות שלמה יט, כא( גרש"ז אוירבךה 33

עת מכיון שעיקר המתנות הן שיהיה לעניים צרכי סעודה. ומ"מ ד )דינים והנהגות פכ"ב אות יא(וכ"ד החזו"א 
 שבדיעבד יצא י"ח. )חוט שני שבת ח"ג עמ' רל(והגר"נ קרליץ  )יבקשו מפיהו פ"א עמ' סב(הגרי"ש אלישיב 

 ספים:נידונים נו 34
 כוונה בקיום מצות מתנות לאביונים

 נחלקו הפוסקים האם בברכת שהחיינו יש לכוון גם על קיום מצות מתנות לאביונים, וצ"ב בשורש מחלוקתם.
בשם השל"ה: "ויכוון בברכת שהחיינו גם כן על משלוח מנות וסעודת פורים, שהם גם כן כתב  מגן אברהםה

אולם  נים אינה נכללת בכוונה שצריך לכוון בברכת שהחיינו ביום הפורים.מצוות", ומדוייק שמצות מתנות לאביו
 דביר הקודשבספר  הפרי מגדים כתב: "ויכוון להוציא משלוח מנות ומתנות לאביונים בברכת שהחיינו". וכתב

ם בביאור מחלוקתם, שאם גדר מצות מתנות לאביונים הוא מהלכות צדקה, אין צורך לכוון בשעת קיו )סימן ו(
מחת שמצות מתנות לאביונים, כי מצות צדקה אינה צריכה כוונה. אולם אם גדר חיוב מתנות לאביונים הוא משום 

 .הפורים, נראה שצריך לכוון בקיום המצוה
סובר שכשנותן עבור אשתו א"צ להקנות לה את המעות, אך מ"מ טוב  )הליכות שלמה יט, יז( גרש"ז אוירבךה 35

שמצות  )שבות יצחק פ"ח אות א( גרי"ש אלישיבדעת ה אךתן עבורה את המעות. שיודיע הבעל לאשתו שהוא נו
סף הנתינה צריכה להתקיים בכסף של הנותן, ולכן כשנותן עבור אשתו צריך שיאמר לגבאי שקודם שיעביר את הכ

 לעניים, יקנה עבור אשתו, וכן צריך שתדע שנתן עבורה את המתנות לאביונים. 
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יעו כתב שגם את בניו ובנותיו הקטנים שלא הגיעו לגיל מצוות והג )סי' תרצה א"א יד( פרי מגדיםה

 ים()הליכות והנהגות פור אלישיב גרי"שלחנכם לתת מתנות לאביונים. וכ"ד הלגיל חינוך, חייבים 

 ועוד.

 שיעור הנתינהכמה מתנות ו 

 המפורסמים והחשובים: )ב, יז( רמב"םתחילה יש להביא את דברי ה

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם "

שמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים שמחה גדולה ומפוארה אלא ל

 '"להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים'האלו דומה לשכינה שנאמר 

יש אחד. ומתנות שתי מנות לא -תני רב יוסף: ומשלוח מנות איש לרעהו " )ז.(שנינו במגילה 

יא, מדוע חילקו בין משלוח שאלה העולה מדברי הגמ' ה ".י אדםשתי מתנות לשני בנ -ביונים לא

מנות למתנות לאביונים, שלמשלוח מנות צריך לתת לאדם אחד שתי מנות, ואילו במתנות 

 לאביונים יש צורך לתת לשני אביונים, אך לכל אחד רק מנה אחת?!

שתי מתנות לאדם אחד. למי שהוא עשיר. ולאביונים שאינן רגילין כ"כ ביאר " )ד"ה גמרא( ר"ןה

היינו, לכל אחד לפי מה שישמחו,  ".ולבמתנה אחת והיא נחשבת בעיניהם כדבר גד לאכול די להם

 רבנולאדם רגיל יש צורך לתת שתי מנות כדי שישמח, אך עני מסתפק במנה אחת ושמח בה. וכ"כ 

 .36)ג: ד"ה שתי(מלוניל  יהונתן

מ די באחת, מ" ביאר שאע"פ שאינו צריך לשלוח שתי מנות לעני אלא )ז. ד"ה לשני( נימוקי יוסףה

 צריך לתת לו נתינה מובחרת, וזהו כלל שבכל מצוה שאדם עושה יתן מהמעולה שבדבר.

 חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים: שו"עכתב ה

ולא מצאתיו כעת כמה יהיה שיעור מתנות. יראה לי דלכתחלה צריך כתב " )מש"ז א( פרי מגדיםה

ין כע ".ות ממנה בפורים, מאכל או מעות שיכול להוציא בפוריםליתן מתנה לאביון דבר הראוי להנ

אם נותן מעות צריך שיתן שיעור ש )סימן יא( יעקב זרעבשם הרב  )אות ב(מחז"ב הדבריו כתב 

יהטא רכן נראה לפום  .ואם נותן אוכלים צריך שיתן לו שיעור ג' ביצים מפת ,שיקנה ג' בצים אוכל

 כדברי החיד"א .א' פרוטה לא יצא י"ח ועדיין צריך להתיישבולפי"ז אם מחלק לעניים מנה לכל 

ליכות )ה ז אוירבך"גרשה ועוד. )אות ז( כה"ח, )תצוה, טו(בא"ח שצריך שיהא שיעור נתינה פסקו גם ה

גר"מ ה השיב שהרוצה לצאת מכל ספק יתן מתנה החשובה הן לנותן והן למקבל. (62שלמה יט הע' 

 )מאמ"ר סד, ל(, ובספרו פלאפל סובר שיש לתת כשיעור מנת ע' ח()מקראי קודש הררי פי"א האליהו 

 זצ"ל. יוסף יעקב. וכן שמעתי מהרב שהשיעור הוא לפחות כמות של ג' ביצים כתב

ומסתברא דמתנות לאביונים היינו אפילו בב' פרוטות דשוה פרוטה כתב " )ז. ד"ה תני(ריטב"א ה אך

הביא דברי המחז"ב  שערי תשובההגם . )סק"ב( במ"וכ"נ מדברי ה ".חשיבא מתנה אבל לא בפחות

                                                        
מנות מביאים רק לאדם אחד ואילו מתנות לאביונים לשני אביונים, ראיתי שכתב על השאלה מדוע משלוח  36

נים עפ"ד בעל מנות הלוי, שבדר"כ אדם נותן לכמה מאוהביו, אבל באשר לאביו (243)עמוד הרי"צ רימון בספרו 
 הנתינה היא מכח הציווי, ולכן ציוו לתת ליותר אביונים כדי שכל אחד יזדרז ויזכר בשני אביונים.
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מקום שיעור נתינה הוא שווה פרוטה! ויישב שיתכן ולמד כן משיעור נתינה לגבי התקשה, הרי בכל ו

ראשית הגז וביכורים, וה"ה לכאן שאינה קרויה מתנה אא"כ יש בה כדי מתנה המועלת, דהינו כדי 

שמעיקר הדין די בתינת פרוטה, והביא שכ"כ היפה כתב  )ז, כז( אליעזר ציץבשו"ת  שיעור סעודה.

פסק שגם כיום  )עמו קסו( חזון עובדיהגם ב ללב בשם הרב בית עובד, פקודת אלעזר ועוד פוסקים.

 )שבות יצחק פורים אות ב( גרי"ש אלישיבהמן הדין די בנתינת פרוטה, אך יר"ש יתן בעין יפה. אך 

, אין יוצאים י"ח בנתינת פרוטה אלא ראוי ליתן מנה שכיון שבזמנינו אין לפרוטה ערך כללסובר 

כתב שראוי  )י, ב( תורת המועדיםוב חשובה שישמח בה העני שהיא בערך חמישה שקלים לכל עני.

  להחמיר לכל הפחות כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן.

שמחת הפורים, משמע מדברים אלו, כי גדר מצות מתנות לאביונים אינו מהלכות צדקה, אלא מכלל 

הרי  שכן כדי לקיים מצות צדקה די בפרוטה, ואם אנו רואים שצריך שיעור שיש בו כדי לשמח את העני,

 זה רק משום שגדר מצות מתנות לאביונים הוא מדיני שמחת הפורים.

 ?אלו 'מתנות' אפשר לתת למתנות לאביונים 

 אורה". מיני תבשיל או מיני אוכליןנותן לכל אחד מתנה אחת או מעות או "... )ב, טז( רמב"םכתב ה

 דייק מדבריו שבבגדים וכיוצ"ב אינו יוצא. שמח

אכל כתב שלכתחילה צריך ליתן לאביון דבר הראוי להנות ממנו בפורים, מ )מש"ז א( פרי מגדיםהגם 

 מ"בוכ"כ ה או מעות שיכול להוציא בפורים. אך הוסיף שבדיעבד מועיל לתת גם כתונת ובגדים.

 ועוד. )עמוד קסו( עובדיה חזון, )אות יז( "חכה, )סק"ב(

דמכך שאין קורין את המגילה בשבת מפני שעיניהן של  )ד"ה מתנות( טורי אבןשיטה נוספת של ה

ש"מ דמתנות לאביונים עיקר וא"א לתת המתנות בשבת " )מגילה ד.(עניים נשואות למקרא מגילה 

ו כדברי בד יוצא י"ח גם במעות ואוכלים.ובדיע ".ות המוקצין בשבת ולא במידי דמיכלמצותו במע

 ועוד. )עב, ה( סופר חתן, )או"ח סימן רו( יעלה יהודהכתבו גם בשו"ת 

דן האם אפשר לקיים את מצוות מתנות לאביונים ע"י נתינת צ'ק,  )ו, קכב( הלכות משנהבשו"ת 

נות ממנו לצורך אם נתן לו דבר שיכול למכרו מיד ולקוכתב שלענין מתנות לאביונים כו"ע מודים ש

וא"כ בשיק כזה אף שאין להנותן  ,דסוף סוף האביון קבל מתנה ,פורים דיצא ידי מתנות לאביונים

נק מ"מ הרי שוה כסף הוא ויש לו ערך לשיק הזה עכ"פ בפחות או ליתנו לחנוני בב מעות כעת

תנה לאביונים ממילא נתן לו מ ,והחנוני יתן לו מה שצריך וימתין עד זמן שיהיה מעות לבעל השיק

. ולכן לדעתו יוצאים י"ח מתנות לאביונים ע"י נתינת צ'יק. אך יש להעיר שאם ולביטול לא חיישינן

חשבון הבנק של העני נמצא במינוס, אזי הפקדת הצ'ק בחשבונו אינה כנתינת כסף אלא כמחילת 

 )עמוד קע( עובדיה חזוןה. )שו"ת משנת יוסף י, קלד אות ג(חוב שיתכן ולא יוצאים בה י"ח הנתינה 

 שיכול לקיים מצות מתנות לאביונים בנתינת צ'ק. יםסובר )הליכות שלמה יט, כג( גרש"ז אוירבךהו

סובר שגם  )אגרת הפורים פ"ד הע' י( גר"נ קרליץה אך. )הליכות והנהגות פורים( אלישיב גרי"שוכ"ד ה

, אא"כ יש לו אפשרות אם תאריך הצ'ק הוא לבו ביום, אינו נחשב לנתינת כסף אלא לשטר חוב

שיכול לתת  )מקראי קודש הררי פי"א הע' ח( גר"מ אליהוגם דעת ה להוציא את הכסף בו ביום מהבנק.
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צ'ק כל זמן שהבנקים פתוחים ואפשר מיד להמירו בכסף. ומ"מ אם יש אדם המסכים למכור לו 

 מאכלים תמורת הצ'ק הנ"ל או תמורתו לאחר פורים, מועילה נתינת הצ'ק.

מתנות לאביונים. אם הוא מגדרי שגם כאן מחלוקת האחרונים תלויה בשאלה מה גדר חיוב  נראה

 , יתכן שיששמחהוצא ידי חובה בכל נתינה, גם של בגדים. אך אם המצוה היא משום , פשיטא שיצדקה

 להעדיף דווקא בדברי אכילה והנאה המביאים לידי שמחה בפורים.

ידי חובת מתנות לאביונים שאין יוצאים  סובר למה יט, כד()הליכות ש ז אוירבךגרש"ה חוב: מחילת

ה נתינ אןשהעני חייב לו. דמלוה להוצאה ניתנה, ולכן דיינינן ליה כאין המעות בעין ואין כבמחילת חוב 

לבד בלו מעות שיוכל להשתמש בהם כרצונו ולא כשנותן לו למטרה מסוימת  לענין זה, ותו דהמצוה ליתן

ה שנהגו לתת צדקה למי שיש עליו חובות, הורה הרב שהגבאים יתנו להם את המעות )והוסיפו שם בהע' שמ

 )עמוד חזון עובדיהגם ב .בסתם, ורק לאחר הפורים יבואו עמם בדברים שישתמשו בכסף זה לפריעת החובות(

פי  נראה להסביר את דבריהם על העלה שאין יוצאים במחילת חוב, כיון שעתה לא קיבל כלום מידו. קע(

שנתינה שיש בה צד בחקירה הנ"ל, שמצוות מתנות לאביונים אינה צדקה אלא מכלל שמחת פורים, ה

 אביון יכול להשתמש בהם כרצונו, ולא באופן של מחילת חוב.הריבוי שמחה הוא רק כש

הסתפק בנדון "מתנה לאביון אי מהני על מנת  )ד"ה ליתן( באור הלכהה: מתנה על מנת להחזיר

 פסק שלא מהני. )עמו קסח( ובדיהחזון עבלהחזיר". 

 'ועוד מתנות לאביונים ממעות 'מעשר 

מצות מתנה לאביונים במה שנותן להם מעות י"ח אם אדם יוצא נשאל ה )סימן נו אות ז( מהרי"לה

דהא שייך לעניים לא יצא, המעשר בלאו הכי וצדדי הספק הוא, האם אומרים דמכיון ששל מעשר. 

אם  כי אינם מקפידין י"ח הנתינה, קר תקנה כדי לשמחן, אם כן יצאאו דלמא עי .נותן להם משלהם

נותן להם מעשר אם לאו, רק שהם שמחים וטובת הנאה של מעשר הוא של בעלים, וכשנותן לזה 

כיון ולמעשה דעתו שאינו יוצא י"ח הנתינה במעות מעשר, העני ולא לאחר אז הוי ליה שמחה. 

, הממעשרו ואין לו בו אלא טובת הנאנמצא זה פורע חובו דתקנתא דרבנן היא הוי דבר שבחובה, ו

 ולאפושי על מעות פוריםוהמדקדק וחס על שלו יכול ליתן משלו שתי פרוטות, או לסמוך וסיים "

 בשם השל"ה: "חייב כל אדם ליתן לפחות ב' מתנות לב' )סק"א( אברהם מגןוכ"כ ה .ר"להו מן המעש

 ועוד. )אות ב( ערוה"ש"כ הוכ, ולא משל מעות מעשר". משלועניים, 

המהרי"ל סיים שאת עיקר סכום הנתינה חייב לתת משלו, שהוא שתי פרוטות, ואת השאר יכול לתת 

 כתב שרק אם רוצה לתת (. חזו"ע עמ' קע)א, פז דעת יחוה. ובשו"ת )סק"ג( מ"בוכ"פ המכספי המעשר. 

 אביונים שמקיים בהם את עיקר ליותר משני אביונים יכול להוסיף ממעות מעשר שני, ומשמע שלשני

 המצוה, אינו רשאי לתת אפילו חלק מהנתינה ממעות מעשר.

 ?האם יוצאים בנתינה אחת למשלוח מנות ומתנות לאביונים 

נשאל שאלה זו, ולדעתו א"א לצאת י"ח מצוות מתנות לאביונים  (רוסימן או"ח ) יעלה יהודהבשו"ת 

. ורעק"א הביא יקר מצות מתנות לאביונים במעות דווקא()ואזיל לשיטתו שעומשלוח מנות בנתינה אחת 

אם שלח שתי מנות לאיש עני, אם יוכל לחשבם לתרתי, לקיום  )מגילה ז.( טורי אבןאת ספקו של ה

משלוח מנות שגם העני בכלל רעהו, ולמתנות לאביונים, ואם יתן עוד מתנה לעני נוסף יצא י"ח. וכן 
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העלה שיוצא י"ח שתי  )עמוד קנח( עובדיה חזוןב ."ה או()סימן תרצה ס"ד ד באור הלכההובא ב

המצוות, ויש מחמירים שאין לעשות כן, וטוב לחוש לדבריהם, ולכן יתן עוד שתי מתנות לאביונים 

 אחרים.

ב כתב כי ספק זה יתכן רק אם נאמר שגדר חיו פורים ח"ב, גדר מצות מתנות לאביונים() כצבי רץספר וב

הן וום שמחת הפורים, ויש איפוא מקום לומר, שמכיון והן חיוב משלוח מנות מתנות לאביונים הוא מש

פורים, שפיר יכול במשלוח שתי מנות לעני, לצאת מצות שמחת ה -חיוב מתנות לאביונים יסודם אחד 

ת ידי חובת שניהם. אולם אם גדר מצות מתנות לאביונים הוא מהלכות צדקה, מהיכי תיתי שיכול לצא

  יובים שונים בנתינה אחת.ידי חובת שני ח

 זמן קיום המצוה 

ם קודם שניגע בשאלה מתי במהלך חג הפורים ניתן לקיים את מצוות מתנת לאביונים, יש לדון הא

 :)ד:(גם קודם פורים, ראשית הסוגיא במגילה ישנה אפשרות לקיים את המצוה 

בו ביום, מפני שעיניהם ובין בו ביום ומחלקין ג -הואיל ואמרו שכפרים מקדימין ליום הכניסה "

 "של עניים נשואות במקרא מגילה

 היינו, מכיון שהעניים מצפים לקבלת המתנות לאביונים בזמן קריאת המגילה, גם כאשר הכפרים

אלא שלמסקנה הלכה  מקדימים את קריאתם, נותנים מתנות לאביונים בזמן קריאת המגילה.

ביאר דמכיון  )א:( רי"ףכך סברו חכמים? הכחכמים שאין קוראים את המגילה אלא בזמנה, מדוע 

שעיניהם של העניים נשואות למקרא מגילה שיחלקו להם מעות פורים, אין קוראים אלא בזמנה. 

או  היינו זמן קריאת המגילה נגרר אחר עיקר החיוב של מתנות לאביונים שיכול להתקיים רק בי"ד

הקשה על  )שם( בעל המאור אולםבט"ו, ולכן גם קריאת המגילה נשארת רק בזמנה המקורי. 

הרי"ף, הרי הגמ' כתבה במפורש שכאשר מקדימים את הקריאה מקדימים גם את חלוקת מעות 

לי והמצב הכלכ פורים, והעניים לא יפגעו מהקדמה זו! לכן יישב שכיום שהעניים אין להם פרוטה,

א, כלי להו ביומא ההומעות פורים בי"א, י"ב וכו' "אזלי וא אם יביאו לעניים קשה הרבה יותר,

 ושמחת פורים אינה נוהגת אלא בזמנה ובטלה לה שמחה".

וכ"כ הביא את דברי בעל המאור להלכה שלא יתן מעות פורים קודם לפורים.  )סק"א( מגן אברהםה

סובר שזהו רק חשש ולא סיבה עצמית,  )סי' תרצה מש"ז ה( פרי מגדיםה. )ד"ה לשני( באור הלכהה

א ". ולכאורה אם נתן קודם פורים והעני לא השתמש במעות קודם לכן, יצמיהא לאו הכי שפיר ד"

 שאם שלח קודם פורים מעות לאביונים שבמדינות הים, ומגיעים לידי )אות טו( כה"חוכ"כ י"ח. 

ם העלה שאם אד )ד, נו( למשה תפילהובשו"ת  האביונים ביום הפורים עצמו, יוצא י"ח בנתינה זו.

אביונים מסויימים שבדעתו לתת להם מתנות לאביונים, יכול לתת להם  יודע שבפורים לא ימצא

י המעות קודם פורים, ויאמר להם שנותן עבור פורים. ומהיות טוב יחזור ביום הפורים ויתן שת

 פרוטות לשני עניים.

סובר שאין ללמוד כלל מהקדמת קריאת המגילה  )בוטשאטש תרצג ד"ה יש ששולחים( אשל אברהםה

ואין ללמוד מזה כלל. ם מתנות לאביונים ליום הכניסה, מכיון ששם היה על פי התקנה, ומתוך זה ג

שאין כלל לתת מתנות לאביונים קודם פורים. וכ"כ  )מקראי קודש מה, ב(גרצ"פ פרנק וכן סובר ה
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, אולם עכ"פ אם המתנות יגיעו לעני בפורים סובר שיוצא י"ח, גם אם נתן )ו, פ( נדברו אזבשו"ת 

 .(22)הליכות והנהגות עמ'  גרי"ש אלישיבוה (ח"ב סימן קז אות ד) באהלה של תורהכ"כ בשו"ת לפני, ו

 כתב שחייב ליתן דווקא בפורים עצמו אבל קודם פורים אפילו נתן )אות ב( ערוך השולחןה אולם

היות מפורש על פורים אינו מועיל, דזהו חובת היום דווקא". ומשמע מדבריו שעצם הנתינה צריכה ל

ום יסובר שאין לתת לעניים את מתנותינם קודם  )הליכות שלמה יט, כב( אוירבך גרש"זו ביום. גם הב

 הפורים, אלא יתן להם ביום הפורים עצמו.

וגם עיקר פרסומי ניסא הוא ביום בזמן משתה ושמחה ומתנות לאביונים "... )א, ו( רא"שכתב ה

חזון ו )שם אות נ( כה"ח, )שם ס"ק כב( מ"ב, )סי' תרצה ס"ק יג(מגן אברהם וכ"כ ה". ומשלוח מנות

 .)עמוד קסט( עובדיה

כתב מדוע יש טעם להביא דווקא בלילה את המתנות לאביונים, והוא  )כאן א"א א( פרי מגדיםה

רשאי ליתן בתענית אסתר וכל ש משום שיש לתת לעני קודם שיכין את צרכיו לפורים, ולכן כתב

מגילה )כתב בשם בעל המאור  )א"א יג(. אולם בסימן תרצה י כו', וקודם לא, דלמא אכלשכן בליל י"ד

צא לי ולא ידלמא אכשלא יתן קודם פורים שמא יאכל העני מה שנתן לו, וגם בליל י"ד לא יתן  א:(

למד מהכתוב 'ימי משתה' שמצוות פורים צריכות להעשות  )תרצה, טו( גר"אוה .ידי סעודה ביום

 דווקא ביום.

כתב  )עמוד רמח( המנהיג ספרתר לתת את המתנות לאביונים במהלך היום? מתי הזמן הנכון יו

 כלבו". וכ"כ הבצאתם ממקדש מעט ללעניי ישרא םג צרפת שנהגו לתת מעות ביום פוריומנה"

לכל מי  םמעות פורים ונותני םאחר צאתם מבית הכנסת שחרית מחלקיו" )סימן מה ד"ה אחר(

י כתב שעדיף לתת לענ )שפג( סידור יעב"ץב אולם .אר"ים הבש )אות יח( כה"חוכ"כ  ".שירצה לקבל

 קודם התפילה כדי שיהא לו זמן להתכונן כראוי לסעודה.

 סעיף ב':

 שינוי מעות פורים 

 )עח:(שנינו בבבא מציעא 

ן בדבר. אבל לוקחין את ואין מדקדקי לאותה העיר, -ת העיר לפורים, מגב -מגבת פורים "

ן, והמותר יפול לכיס של צדקה. רבי אליעזר אומר: מגבת פורים העגלים ושוחטין ואוכלים אות

לפורים, ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו, אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר, דברי 

 "רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר. ורבן שמעון בן גמליאל מיקל

 - יםלפור .ים לסעודת פוריםי העיר לחלק לענימעות שגובים הגבאין מבנ - מגבת פורים :"ירשופי

אבל  .הבפחות והמותר יפול לכיס של צדק לומר דיים - ןואין מדקדקי .כולה יתנוה לעניים בפורים

ל לכיס של פורים ימכור ויפושלא יספיקו לאכול ב - והמותר .לרוב בכל המעות - לוקחין את העגלים

 .צדקה

לשנות לצורך אחר, אך בשאר הצדקות העירו שדווקא במגבית פורים אין  )ד"ה מגבת( תוספותה

 ועוד. )ב, טז( רמב"םהשמותר לשנות לאיזה צורך שירצו. וכ"כ  )ערכין ו:(מפורש 
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 סובר שאין חילוק בין מעות פורים לשאר צדקות ובשניהם יכול )מגילה א, ז( אשר"י הגהות אולם

לצורך הפורים,  לשנות לאיזה צורך שירצה, אלא שבמעות פורים אם חשב לחלק מעות מסויימות

ובאופן קצת שונה כתב  חייב לחלק את כולן ואינו יכול להשאיר אצלו חלק לצורך צדקה אחרת.

ה אין הגזבר רשאי להפריש לפי ראות עיניו לצורך פורים והשאר להוציא לצדקש פ"ו סי' ט()בב"מ 

 אלא בתחלה יעשה צרכי פורים ואחר שעשה כמשפט יטול המותר לצדקה.

תירץ שאין חילוק בין מעות פורים לצדקה אחרת, אלא בזה  ר"יבשם  "א סימן תצא()ב"ב פהמרדכי 

 שבני העיר יכולים לשנות והגבאי אינו יכול לשנות.

עד כאן הבאנו את דברי הראשונים באשר למחלקי הצדקה, אך האם גם העני חייב להשתמש 

' נהוג עמהם כרצונו? בגמבמתנות לאביונים שהוא מקבל דווקא לצורכי סעודת פורים או שיכול ל

ישנה מחלוקת, לדעת ר"א העני אינו יכול להשתמש במעות לכל מטרה, ואילו רשב"ג מיקל. כמי 

טעמא שייכן וליתא לדר"מ דתרוייהו בחד כתבו " )ב"מ פ"ו סי' ט( רא"שהו )מח:( רי"ףההלכה? ה

 אך השמיט את הדיןהביא את דברי הגמ' לעיל,  )ב, טז( רמב"םגם ה". לקיוכרבן גמליאל ס"ל דמ

הטור  מדוע ב"יועוד. לכן תמה ה )נ"י ח"ב( ירוחם רבינושהעני אינו רשאי להוציאן לדבר אחר. וכ"כ 

 כתב )הל' מגילה רנ ע"ג( סמ"גה אולםהביא את הדין הנ"ל להלכה, למרות שהראשונים לא פסקו כך. 

מרדכי וה ז אות ד(ב הט")פ" הגה"מוכ"כ  )אע"פ שהסתפק שם שמא הלכה כרשב"ג(שהלכה כר' מאיר 

חים שזהו המקור לדברי הטור, אך כתב שהעניים נהגו לשנות ואין מו ב"ח. וכתב ה)מגילה סי' תשפח(

 בידם.

א )מרדכי פ"ק דבב: ודוקא הגבאים כתב רמ"אוהמשנין מעות פורים לצדקה אחרת. אין  :שו"עכתב ה

 , אבל העני יכול לעשות בו מה שירצה.בתרא(

היינו מעות שגבה אותן הגבאי לחלקם לעניים הראשונים לעיל:  א את דבריהבי )סק"ו( מ"בה

גלים עאבל לוקחין  ,לסעודת פורים אין יכול לשנותן לומר דיין בפחות והמותר יפול לכיס של צדקה

 לרוב בכל המעות והמותר שלא יספיקו לאכול בפורים ימכר ויפול לכיס של צדקה. כתב ב"י בשם

בלבו לחלקם לעניים ביום פורים אינו רשאי לשנותו והטעם דס"ל  הגהת אשרי דמעות שחשב

 .קיים מחשבתו אף שלא הוציא בשפתיודצדקה יש לו דין הקדש וחייב ל

 סעיף ג':

 ?למי נותנים מתנות לאביונים 

 מקורלומדת שיש להקדים תשלום של שכיר 'עני' לשכר של 'אביון'. ה )קיא:(הגמ' בבבא מציעא 

ל החוות יאיר למד מגמ' זו שיש הבדל בין עני לאביון, ומתנות בפורים הם דווקא לבע )תרצד, ג( חיים

". ובשו"ת ידקדק לשלוח לעניים מרודים ומופלגים הנקראים אביוניםל'אביונים', לכן כתב "

כתב שמצות מתנות לאביונים היא המצוה שהכי  )ב, שנב. וכן מועדים וזמנים ו, קו( והנהגות תשובות

שגדר אביון אינו עני ונצרך שאוספים עבורו כסף, רק אביון היינו דל, שמוכרח  ורים,קשה לקיימה בפ

כבר להתבייש ולפשוט יד, ובזמנינו היום האביון שאינו מתבייש ופושט יד כבר מוצא כסף, ודוקא 

העני שמתבייש נמצא בחיי צער ודוחק שאין כמוהו, וקשה למצוא אביון שהוא במצב כ"כ גרוע 

ונכון הדבר שאם אין במקומו " . והוסיף, שמצבו כ"כ קשה, שזהו פירוש אביוןשתאב לכל דבר
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בקש לתת להם גם ממנו יל או מקום אחר שמצוי שם אביונים אביונים ויש לו קרובים בארץ ישרא

 ."בשליחותו לצאת מכל ספק )י"ד(וב"ב ביום הפורים דפרזים 

יה מהתורה שיש חילוק בין 'עני' יש שהביאו ראכתב דאע"פ ש )אות ג( ערוך השולחןה אולם

ל לא יחד כי' (דברים טו, ז)ראה כתיב כי יהיה בך אביון וגו'  רשתוראיה דבפ ,מ"מ אינו כןל'אביון', "

יים הרי שפתח באביון וס ,(שם יא) 'אביון וגו' פתח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך

לא מיבעיא  ,רבותא קאמר 'תנות לאביוניםומ' (אסתר ט, כב)והא דכתיב  .בשניהם אלמא דהכל אחד

 עני שיש לו בושה ובשכר שכיר הוא קודם אלא אפילו לאביון יצאת ידי חובתך ואף על פי שהוא

 ".לו שיש מצוה יותרבעצמו מבקש ממך וכ"ש לעני שמתבייש לבקש ואתה מקדים ונותן 

ני? , יש לברר מי נחשב לעאולם גם אם נאמר שאפשר לתת מתנות לאביונים גם לעני ולא רק לאביון

מי שיש לו מאתים קובעת את הגדר של אדם שמותר לו לקחת מתנות עניים " )ח, ח(המשנה בפאה 

הו הוצאת שיערו חכמים שז" רא"שוה ר"ש". וביארו הזוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני

 ותר כדי לפרנס". נראה שלדעתם אם בזמן אחר יש צורך בסכום גבוה יאדם לשנה למזון ולפרנסה

הביא  )יו"ד סימן רנג( טורה אולםאדם לשנה, הסכום להחשיב אדם כעני הוא גבוה יותר, וכן ההיפך. 

טה, עושי"א שכיום צריך שיהא לו קרן כדי להתפרנס מהריוח, ואפשר כי בימיהם היתה ההוצאה מ

ורים הללו אלא יש אומרים שלא נאמרו השיע" )שם סעיף ב( שו"עוהכל לפי המקום והשעה. וכ"פ ה

 דבריםוי ביתו מהריוח. בימיהם, אבל בזמן הזה יכול ליטול עד שיהיה לו קרן כדי שיתפרנס הוא ובנ

 אבל כשיש לו פרנסה מי התיר לו לקבל צדקה אפילוכתב " )רמח, ב( ערוך השולחן". השל טעם הם

נה. שלהתפרנס למשך ". והיינו מי שיש לו משכורת קבועה אע"פ שאין לו חסכונות אין לו מעות כלל

שמתפרנס  המיהו מי שיש לו משכורת קבוע" . על סי' רנג, ב(קכה 'סי "בח)שבט הלוי שו"ת וכ"פ ב

יום שאף אלו שיש להם משכורת כדי מחייתם שיטא דלא יטול מן הצדקה, ומיהו כממנה ברווח פ

פשיטא  ,אדמ"מ אין זה די כדי לקנות או לשכור דירה שאי אפשר להשיגה באה"ק אלא ביוקר מ

אר כמבו ום והכל לפי המצבדלענין דירה נחשב עני ומותר ליטול כיון דאין לו מאתים זוז בערך של הי

ת סובר שכל אדם שאין לו משכורת חודשי (24)הליכות והנהגות עמוד  אלישיב גרי"ש". גם הבפוסקים

 (כיכות שלמה יט, )הל אוירבך גרש"זגם השיכול לדאוג לצרכיו הבסיסיים למשך שנה, נחשב לעני. 

ון )והוסיף שאף אם אותו אביסובר שהגדרת אביון הוא מי שאין לו לצרכים ההכרחיים לפרנסת ביתו 

קיבל כבר די כסף לפרנסת אנשי ביתו, לית לן בה, וגם מה שמביא לו לאחר מכן מקיים בו מצוות מתנות 

דם הכנסה קבועה מתמיכה העלה שכל זמן שיש לא )ד, רטו( והנהגות תשובותובשו"ת . לאביונים(

  מהוריו, מילגה מכולל וכו', ויש בה כדי פרנסתו, אינו חשוב לעני ואסור לו ליטול מהצדקה.

שהבאנו לעיל בדיני מחצית השקל, שאם יש מנהג משאת בנימין הביא את דברי ה )סק"ז( מ"בה

נותן. אבל לא באותה העיר לתת מעות פורים לחזן אין איסור בדבר, דכל הנותן אדעתא דמנהגא 

 יוצאים בזה י"ח מצות מתנות לאביונים, אפילו אם החזן עני, דהוי כפורע חובו במתנות לאביונים.

הרבנים  ,המנהג ליתן דמי פורים לכל עובדי עבודת הקדשהוסיף ש" )אות ד(ערוך השולחן ה

מ אינו יוצא ומ" .דעיניהם של אלו נשואות לדמי פורים ,ונכון הוא ,והחזנים והשמשים וכיוצא בהם

ולא מיבעיא אם אינם אביונים אלא אפילו הם אביונים לא יצא  ,בזה ידי חובת מתנות לאביונים

יש ואין זה שייכות למתנות לאביונים של חיוב פורים ו ,מפני שזהו אצלם כדבר קבוע והתחייבות



 דיני זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים -סימן תרצ"ד  ____________________________ 218

יוצאים מצות סובר שאין  (63)הליכות שלמה יט, הע' גרש"ז אוירבך ה ".טועים בזה ולי נראה ברור

מתנות לאביונים בצדקה שנותנים לת"ת וישיבות, דכיון שהיום יש לבחורי הישיבות בדרך כלל די 

 אליהו גר"מובשם ה צרכיהם ההכרחיים לא חשיבי אביונים, אך פשוט שיש לזה דין צדקה מעולה.

בזה י"ח  כתבו שהנותן כסף למי שזקוק לטיפול רפואי, לא יצא )מקראי קודש הררי פי"א הע' מג(

 מתנות לאביונים.

 "ומשלוח מנות צריך לשלוח לגדול, )תצוה טז( בא"חכתב ה ?קטניםלמתנות לאביונים האם אפשר לתת 

והיינו הביא דבריו והוסיף: " )אות יב( ה"חכאבל מתנות לאביונים אפילו נתן לקטן יצא ידי חובתו". וב

ם לקטניכתב שיוצאים י"ח בנתינה  )אות ב(ערוך השולחן גם ה בקטן שמבין שנותנים לו מעות פורים".

 .)עמוד קסח( חזון עובדיהוכ"פ ב .םלפרנס םוקטנות, שהרי גם הם צריכי

, נייםשאיש ואשתו נחשבים לשני ע )סימן לו(כתב בשם הבנין עולם  )אות י( כה"ח: נתינה לאיש ואשתו

 עצמו. זה בפני עצמו ולזה בפניבזה לקיים המצוה בשניהם הוי כאלו נתן ל ואם נתן לאיש ואשתו ומכוין

כיון סובר שלא יצא י"ח, דכאחד חשיבי מ )אות ב( השולחן ערוךה אולם. )עמוד קסז( חזון עובדיהוכ"כ ב

 שהם על שולחן אחד.

 כל הפושט יד נותנים לו 

 : )א, ד(שנינו בירושלמי 

 "אין מדקדקין במצות פורים אלא כל מי שהוא פושט את ידו ליטול נותנין לו"

 .ל מי שפושט ידו ליטול נותנים לואין מדקדקים במעות פורים אלא כ :שו"עב התכ

 יש לברר האם 'כל הפושט יד נותנים לו' בא להקל על הנותן ולומר שהמצווה מתקיימת בכל אדם

ואדם הפושט ידו, בשונה ממצות צדקה שקיום המצוה מתקיים רק כאשר נותנים כסף לאדם 

ואדם  םרים גדול יותר, ויש חובה לתת מתנות לאביונים לכל אדהזקוק להם. או שמא החיוב בפו

 מתנה אחת לשני אביונים. המבקש צדקה, אף אם קיים כבר את עיקר המצווה של 

 ין לו.והרי אמרו בירושלמי ופסקוהו הפוסקים, דכל פושט ידו ליטול נותנכתב " )אות ג(ברכי יוסף ה

ו שהבין שהירושלמי מחמיר, שחוץ מהנתינה ". משמע מדבריאלמא דמצוה לתת טפי משתי מתנות

ו העיקרית של הנתינה לאביונים, יש מצוה לתת בנוסף לכך לכל מי שפושט ידו. נראה בפשטות שז

דעת רוב הפוסקים שהבאנו לעיל בגדרי עני שאפשר לתת לו מתנות לאביונים, דאל"ה אין צריך 

. ל לקיים את המצוה בכל אדם הפושטלדקדק ואין כל גדר ל'עני' או 'אביון' בפורים, שהרי יכו

 . )ישמח ישראל עמוד קלח( גרי"ש אלישיבכשיטה זו כתב גם ה

 פוסק כדרך השניה, שיכול לקיים גם את עיקר (10)קונטרס מצוות הפורים עמ'  קנייבסקיהרב  אולם

 המצוה בכל אדם ואדם הפושט ידו.

מתנות לאביונים קשורה למצוות יתכן וגם מחלוקת זו קשורה לחקירה שפתחנו בה, האם מצוות 

צדקה ואז ודאי שצריך לדקדק אחר כל אחד ואחד שמבקש, או שהיא מצווה בפני עצמה ויש בה 

 גדר חדש של מצוות צדקה שכל הפושט יד נותנים לו.
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היא, האם עדיף שנתינת המעות  )שגם היא קשורה לחקירה הנ"ל(נקודה נוספת שדנו בה הפוסקים 

ה ה בסתר', או להיפך, בפורים יש עניין להרבות אהבה ואחוה, והיא מתרבתהיה בסתר כדין 'צדק

נקט  ()לר' יוסף הענגיל. שבת י: ד"ה תוס' גליוני הש"סכאשר העני יודע ממי הוא קיבל את המתנות: ב

כן דמכיון שהמצווה אינה 'צדקה לאביונים' אלא 'מתנות לאביונים', יש משמעות לנתינה עצמה ול

צריך  -הנותן מתנה לחבירו ממי הוא קיבל את המתנות, כדברי הגמ' שם "צריך שהעני ידע 

סובר שעדיף לתת בעילום שם, משום  )מקראי קודש לט בהערות( גרצ"פ פרנקה אולם ".ולהודיע

"פ וכ ש'מתנות לאביונים' היא מצות צדקה שיש לה גדרים אחרים, ולכן יש לנהוג בה כדיני צדקה.

, והוסיף שאע"פ שבמשלוח מנות צריך שידע מי שלח ימן קז אות ד()ח"ב ס תורה של באהלהבשו"ת 

  כדי להרבות אהבה, במתנות לאביונים יתכן והמקבל יתבייש ויצא שכרו בהפסדו.

 מתנות לאביונים לגויים 

שהמנהג בכל ישראל לתת מתנות לאביונים  רמב"ןבשם ה מח: ד"ה גמ'( ב"מ) יוסף נמוקיהכתב 

או שט יבומדקדקים בהם וכל הפושט יד נותנים לו, אם לא ניתן גם לגוי הפואפילו לגוי, דהואיל ואין 

כתב  רטוגם ה '.מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום' )גיטין סא.(לידי איבה, ותניא 

י' ס)ס' הפרדס  רש"יכתבו שכתב תלמיד אחד לפני  )סוף פ"ב(הגה"מ  אולםשנותנים גם לגוי הפושט. 

ם ראיתי בני אדם שנוהגים לחלק מתנות בפורים לעבדים ולשפחות גוים העומדי עמ' ריא(רה, מחז"ו 

וטה וזה הנותן פר ,ומתנות לאביונים )אסתר ט כב(בבתי ישראל והדבר הוקשה בעיני רבי לפי שנאמר 

ב וכתב רבי שטו .לעבד גוזל לעניים ומראה בעצמו כאילו מקיים מתנות הנאמרים באביוני ישראל

וכתב דבעיר  אפרים רבינובשם  "כ מהר"םוכ .רקן לים שמראה שמתנות היום אף לגויםממנו לז

 .שלא הורגלו בכך אסור להרגילן אבל בעיר שהורגלו בכך אין לבטל הדבר משום דרכי שלום

 שלכתחילה אין )סק"ו( אברהם מגןוכתב ה , נותנים.גוייםובמקום שנהגו ליתן אף ל: שו"עכתב ה

עפ"ד  א()אות י. והוסיף בשער הציון )סק"י( מ"בוכ"כ ה .)סק"ב( ט"זנ מדברי הוכ" לנהוג לתת לגויים.

 דמ"מ גם בעיר חדשה, כל שיש בזה דרכי שלום נותנים. פמ"גה

 סעיף ד':

 ?כיצד ינהג כשאין עניים בסביבתו 

במקום שאין עניים, יכול לעכב מעות פורים שלו לעצמו  :)סי' תשעז( מרדכיהעפ"ד  שו"עכתב ה

ם גופשוט הוא דא"צ ליתן בעצמו ויכול ליתן " )אות ב( השולחן ערוךהכתב  מקום שירצה.ונותנם ב

 ". ע"י שליח ויכול להעמיד שליח קודם פורים שיתן בשבילו בפורים מתנות לאביונים

אך האם יוצא י"ח המצוה גם כאשר הגבאי יתן את המעות רק לאחר פורים? בשאלה זו דנו 

סובר שלא יצא, אך יכול לזכות את המעות  (רו)אסאד, או"ח סימן  יעלה יהודהבשו"ת הפוסקים: 

 הבתשוב התעוררות, בשו"ת מנגדלעני ע"י אדם אחר, וכך חשוב הדבר כאילו נתן לעני את המעות. 

ין א סובר דמכיון שעיקר מצות מתנות לאביונים הוא כדי שהעני יהנה מהם בפורים, בכה"ג (ג, תצ)

ת פונתינת כסף בקו. נ"מ לגם כאשר מזכה ע"י אחריםלא יוצא י"ח,  כןהוא נהנה מהכסף מפורים ול

 .יקבלו רק לאחר פורים םצדקה שהעניי
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 דיני סעודת פורים ומשלוח מנות -סימן תרצ"ה 
 ד' סעיפים ובו

 סעיף א':

 סעודת פורים 

דש בכל הימים טובים ישנה מצווה לשמוח, 'ושמחת בחגך'. אמנם לגבי בימי הפורים מופיע מושג ח

 :)אסתר ט, טז והלאה(של 'ימי משתה ושמחה' 

ֹשה ֹאתֹו יֹום" ר בֹו ְוע  ש  ה ע  ע  ר ְונֹוַח ְבַאְרב  ש ֲאד  ר ְלֹחד  ש  ה ע  ְשת   ְביֹום ְשֹלש  מְ מִּ יה ְושִּ ה: ְוַהְיהּודִּ ם ח 

ר בֹו ְונ ש  ה ע  ע  ר בֹו ּוְבַאְרב  ש  ה ע  ְשֹלש  ְקֲהלּו בִּ ן נִּ ר ְבשּוש  הֹוַח ַבֲחמִּ ֲאש  ר ב ש  ש  ֹשה ֹאתֹו יע  ֹום ֹו ְוע 

ה: ְמח  ה ְושִּ ְשת  ים מִּ ן ַהְיהּודִּ זֹות ֹעשִּ  ַעל כ  י ַהְפר  ר  ים ְבע  ים ַהֹיְשבִּ זִּ תַהְפר  ר יֹום ַאְר  ים א  ש  ה ע  ע  ב 

שְ  ה ְויֹום טֹוב ּומִּ ְשת  ה ּומִּ ְמח  ר שִּ ש ֲאד  הְלֹחד  ע  יש ְלר  נֹות אִּ  "ּולֹוַח מ 

השאלה המרכזית היא מה מאפיין 'ימי משתה ושמחה' משאר הימים טובים שיש בהם ג"כ חובה 

כתב "בפורים לא כתיב רק משתה ושמחה, ובכל מאי דמשמח ליה  )תרצו, ה( דרכי משההלשמוח. 

ת בעיקר בזמן הסעודה, ימי הפורים נה משאר ימים טובים שהשמחה מתמקדסגי". ונראה שבשו

 שמחה' והיא שמחה האופפת את כלל המנהגים והמעשים במהלך היום. נקראים 'ימי 

בין אביי בר אבין ורבי חנינא בר א" )מגילה ז:(מצאנו בגמ'  מה היא א"כ חובת הסעודה של פורים?

 ...". ונראה שאינוזירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדירבה ורבי  ..מחלפי סעודתייהו להדדי.

ואוכלים ושותין יחד".  מתאספין יחד -"משפחה ומשפחה  ר ט, כח()אסת רש"יבסתמא, וכפי שכתב 

מוח וחייב אדם לש" )פורים סימן רא( הלקט שיבולי זוהי הלכה מיוחדת של קיבוץ ואסיפה יחד, וכ"כ

בפורים ולהעדן במיני מאכל ומשתה כדכתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואוכלין ושותין 

 כאן עניין אחר משאר הימים". שיבולי הלקט מביא חביריהםושמחין ומזמרין על שולחנם ובבית 

 םסדר היווכ"כ בשהיא נקודה מיוחדת בפורים,  טובים שמזמרין על שולחנם ובבית חבריהם, ונראה

ל כ ויתעכב על שולחנו לאכול ולשתות יותר ממה שרגיל ויקבץ" . הביאו האליה רבה ד(סוף סדר פורים)

ה ומתוך כך כדרך המסיבה שמתאספים הרבה לעשות סעוד חדאנשי ביתו וחביריו על שלחן א

 )א"א ה( פרי מגדיםוכ"כ ה ".וד א"א לשמוח כראוייושב יחידי וגלמ םמתרבה שמחה אבל כשהאד

 הביא שרבו בעל )עמ' קנט ענין א(והלקט יושר  ".מכל מקום יהיה שמחה של דברי תורהווהוסיף "

". גם לך לקרוביו בתוך הסעודה וחוזר לשלחנויושב ביום לסעודה אחרת, והיה הו" הדשן תרומת

והסכימו שטוב ויפה להם לשבת אחים יחד בסעודת פורים בשמחה ובטוב כתב " )ס"ס תרצה( ב"חה

 )עמוד קפ( עובדיה חזון, )אות כד( כה"ח, )סק"ט( מ"בוכ"כ ה ".לב משתה כברכת ה' אשר נתן להם

כדי  בא להשמיענו בזה, שעשו כן לשמחה יתירה,"ו )על הרי"ף ג:( שם אנשיוכן מובא בחידושי ועוד. 

להרבות בשמחה בסעודת מרעים, ולא שיהא משמח כל איש ואיש בביתו לבדו, ומזה נראה 

מכל דברי הגדולים  שנשתרבב המנהג שהולכים בחבורות מרעים מבית לבית ואוכלים ושותים".

ן נהגו לסעוד עם אנשים הללו עולה שאופי סעודת פורים הוא שונה במהותו משאר החגים, ולכ

 נוספים כדי להרבות השמחה המיוחדת שביום זה.
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את  (266)עמוד , ראיתי שהביא הרי"צ רימון בספרו הנפלא עוד על אופיה המיוחד של סעודת הפורים

דמחייבין דבית " )שאילתות סז( גאון אחאי רב, המביא את דברי )העמק שאלה אות א(נצי"ב דברי ה

 הנצי"ב שואל". פוריא ואודויי ושבוחי קמי שמיא על כל ניסייא דעבד לןישראל למיכל ומשתי ב

 ביאר שמרכזמדוע רב אחאי הביא את חיוב הסעודה יחד עם חיוב ההודאה לקב"ה על הניסים, לכן 

 הסעודה בפורים צריך להיות ההודאה לה' על הניסים שגמל עמנו, ולכן סעודה זו צריכה להיות

ו , כמו בקרבן תודה שהאדם היה צריך לאסוף אנשים רבים כדי שיאכלמלווה בשירות ותשבחות לה'

את לחמי התודה וכך יפרסם את ניסיו. בדבריו הוא משווה את תקנת חז"ל לומר את ההלל 

 בסעודת ליל הסדר, ובין תקנת חז"ל לסעוד כך את סעודת הפורים והוא כעין הלל.

 ושמחה בלילה סעודה 

 )ז:(שנינו במגילה 

מחה ימי משתה וש -עודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, מאי טעמא אמר רבא: ס"

נגה ולא אתו רבנן. אמר ליה: מאי טעמא לא אתו רבנן?  דאמימרכתיב. רב אשי הוה יתיב קמיה 

מר ליה: לא א -א הוה אפשר למיכלה באורתא? אמר ליה: ול -למא טרידי בסעודת פורים ד -

ליה: אמר  עודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. אמרשמיע ליה למר הא דאמר רבא: ס

 "מנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה. תנא מיניה ארבעין זירבא הכי? אמר ליה: אין

 ,שצריך לנהוג כלילי שבת ויומו דומיא דקריאה ראבי"ההביא את דברי ה )סימן תשפז(המרדכי 

, שהרי כתב שאינו מבין מרדכיאך ה ,מחצהואין היקש ל 'והימים האלה נזכרים ונעשים'דכתיב 

יישב את דברי  ב"חהמדברי הגמ' לעיל משמע שדי בסעודה אחת, וא"צ לעשות סעודה גם בלילה! 

 הראבי"ה, שודאי הסעודה החשובה צריכה להתקיים ביום, אך רב כהנא בגמ' סבר שאם בלילה ערך

ב שיטרד בה לבטל בית המדרש, ור סעודה חשובה, שוב ביום א"צ לערוך ג"כ סעודה חשובה עד כדי

אשי השיב לו שצריך לעשות את הסעודה החשובה ביום, ומכאן הוכיח הראבי"ה שצריך לסעוד גם 

 בלילה ודינו כלילי שבת ויומו, אלא שכבוד היום עדיף.

 שגם בלילה חייב לשמוח. מהר"י ברי"ןהביא בשם תשובת  )אות ב(הדרכי משה 

יש שנהגו שלא לאכול בשר בלילה ההוא כדי שלא יטעו  חיים לה()הובא באורחות  ה"ר אשרוכתב 

 כתב שאין נוהגים כן. )אות ג( משה דרכיה אך. ויחשבו שהיא סעודת פורים

 ,י"ח'ת פורים שאכלה בלילה לא יצא לדין של 'סעוד )אות לה( חיים אורחותבאור מעניין שהביא ה

 כנגדו דרך שמחה ויום טוב.שאין הכוונה לילה ממש, אלא כעין לילה, שאין אבוקה 

"פ ". וכים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתווסעודת פור" )ב, יד( רמב"םהאת דברי הגמ' הנ"ל פסק 

: כתב רמ"אוהסעודת פורים שעשאה בלילה, לא יצא ידי חובתו.  :שו"עשאר הראשונים. וכ"פ ה

צוה להרבות בסעודת : מעוד כתב .)תשובת מהרי"ב(ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. 

 .)מרדכי ספ"ק(; ובסעודה אחת יוצאים )טור(פורים 
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 סעיף ב':

 השתכרות בפורים 

 )ז:(שנינו במגילה 

אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. רבה ורבי "

למחר בעי רחמי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי, איבסום, קם רבה שחטיה לרבי זירא. 

מר ליה: לא בכל שעתא א -ואחייה. לשנה אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי! 

 "מתרחיש ניסא ושעתא

תות בפורים כדי להיות "מבוסם", כמה צריך לש -עיין מה פשר ה"ביסומי" עליו דיבר רבא הנה יש ל

 בין ארור המן לברוך מרדכי".עד דלא ידע " -והאם צריך להשתכר ולאבד את צלילות הדעת 

 שלכאורה 'ביסום' הוא גדר של שתיה קלה, אך 'עד דלא ידע' הוא גדר של שתיה מרובה מאוד. 

 .כל זה למצוה אבל לא לעכבש )סו"ס תקסד( ראבי"הכתב בשם  )פ"ב הט"ו אות ב(ובהגהות מיימוניות 

 .יכא משתה בלא שכרותכתיב וא 'משתה'ימי דו, ביאר טעמ (אות ט וסימן נ) מהרי"לובתשובת 

דמההוא עובדא דקם רבה בסעודת פורים ושחטיה לר'  אפרים רבינובשם  (ג: ד"ה גמ')כתב הר"ן 

 רי"ףה אולם .א דרבא ולא שפיר דמי למיעבד הכיאידחי ליה מימר )שם(זירא כדאיתא בגמרא 

משמע שיש מביאים את מימרת רבא, ומשמיטים את הסיפור בין רבה לר' זירא, ו )א, ח( רא"שוה

 חובה להשתכר עד שיאבד את דעתו. לקמן נביא את השיטות ביניים בראשונים.

כל  דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ארורה זרש ברוכה אסתר ארוריםבארו  )ד"ה דלא( תוספותה

 ,חודדאי בין ארור המן לברוך מרדכי ל ,)ג: ד"ה גמ'( ר"ןה. וכן פירש הרשעים ברוכים כל הצדיקים

פירש שישתכר  )מאמר ד כלל ז פ"ד ד"ה בליל( לדרך צידהבספר  אבל .ו שתה טובא לא טעי ביהאפיל

יש מפרשים כתב ד )מגילה סי' ו( אגודהוה .עד שלפעמים יטעה לומר להפך ברוך מרדכי ארור המן

תר ביאר שצריך לשתות עד שלא יבחין מה היא הטובה היו )סק"א( ט"זה .כי חשבון זה כזה ,לחשבון

 ה, האם ממפלתו של המן או מברכתו של מרדכי.גדול

 ומצאנו בראשונים כמה הגדרות ופירושים לחובה זו:

 )אות ב( ב"חפירש "לבסומי, להשתכר ביין". והיינו שכרות לכל דבר. וכן נקט ה רש"י .א

ולפעד"נ כפשוטו דצריך שישתכר הרבה עד דלא ידע כלל מה חילוק יש בין ארור המן "

". לאחר מכן הביא את דברי רבנו יע קרוב לשיכרותו של לוטשזה הג ,לברוך מרדכי

אפרים לעיל הסובר שהגמ' דחתה את ההבנה שיש להשתכר עד כדי כך, אך הוסיף 

הו אבל מי ,ומיהו דוקא לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי הוא דדחינן לה"

 לו שיכור שאינו יכולצריך לשתות הרבה מלימודו שייטב לבו במשתה ויהא שתוי או אפי

 חכםשהגאון כתב  )אות ב(גם השערי תשובה  ".רק שתהא דעתו עליו ,לדבר לפני המלך

 .בימי בחרותו לקיים המימרא כפשוטוהיה נוהג  צבי

כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר כתב " )ב, טו( רמב"םה .ב

. נראה מהרמב"ם שגדר השתיה "תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות
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שונה, ואינה שתיה המביאה לאיבוד צלילות הדעת אלא הגורמת לשינה מתוך שכרותו. 

המהרי"ל ביאר שכאשר האדם ישן הוא אינו יודע את ההבדל בין ארור המן לברוך 

מרדכי. אלא שלכאורה יש לשאול, הרי יכול ללכת לישון גם ללא שישתה יין, וגם בשינה 

 סימן מד( )מקראי קודש פרנק גרצ"פן בין ארור לברוך?! על שאלה זו ענה הזו לא יבחי

שהפירוש בדברי הרמב"ם והרמ"א שירדם מתוך השתיה, כדברי הרמב"ם "עד שישתכר 

השינה בשכרותו הוא רק השיעור של השכרות, שהשיכרות , והיינו שוירדם בשכרותו"

 שאין השינה עצמה עצם העניין.צריכה להיות בשיעור שנרדם מכבדות היין, אך ודאי 

 ,לא שישתכר ',חייב אינש לבסומי בפוריאביאר ' )הל' פורים אות לח( ארחות חייםה .ג

שהשיכרות איסור גמור ואין לך עבירה גדולה מזו שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות 

 )ז: ד"ה בגמ'( אמת שפת. האך שישתה יותר מלימודו מעט ,זולתןדמים וכמה עבירות 

נראה לפרש דאין הכוונה שמחויב להשתכר כל כך עד שלא ידע, אלא דכל תב "ג"כ כ

היום מחויב לעסוק במשתה, ועד דלא ידע עדיין החיוב עליו. לאפוקי כשהגיע לשיעור 

 זה, אבל אפילו קודם השיעור יוצא כל שעוסק במשתה כנ"ל". ומבואר בדבריו כי החיוב

נראה ששיטתם מדוייקת  כל היום. ךמתמשך לאור -לא להשתכר ו -"לעסוק במשתה" 

 .)ע"ז מז. ועוד(כעין 'בסומי קלא'  קלהון הגמ' 'לבסומי' שהוא שתיה מלש

: בכת רמ"אה אךדע בין ארור המן לברוך מרדכי. חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא י :שו"עכתב ה

ר ין ארון אינו יודע בוישן, ומתוך שיש )כל בו(וי"א דא"צ להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו 

 . ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים. )מהרי"ל(המן לברוך מרדכי. 

, כיצד חז"ל מחייבים מה )ומקור הדברים מהאבודרהם ד"ה ואמר בפרק( תמה )ד"ה חייב( באור הלכהה

ים שנעשו שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות שהשכרות היא מכשול גדול?! ויישב שכל הניס

לישראל בימי אחשורוש נעשו ע"י משתה, כי בתחילה ושתי נטרדה ע"י משתה ובאה אסתר, ומפלת 

ראי"ה ה המן היתה במשתה, ולכן חייבו חכמים להשתכר כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתיית יין.

מבאר שבפורים ישנה שמירה מיוחדת שאנו מובטחים שלא נבוא לידי  )מצוות ראיה, תרצה( קוק

 קלה, שהמצוה מגנה על העוסקים בה.ת

האם חובה להשתכר? למעלה הבאנו את דברי הראשונים שאין בו חובה. אולם מרן השו"ע כתב 

הביא  )מגילה ז:( ברכה עמקובספר  כתב שכל זה למצוה ולא לעכב. )שם( הלכה באור'חייב', אך ה

 חה, כבשאר המועדים, אלא, כי בפורים שתיית יין אינה רק דרך לקיום השמגרי"ז מבריסקבשם ה

, משתה ושמחה )אסתר ט, כב(השתיה עצמה היא קיום המצוה לשמוח "אבל בפורים כיון דכתיב 

נמצא שהמשתה עצמה היא היא גוף המצוה בלי שום תכליתים של שמחה, ועל יסוד זה של מצוות 

 .דין זה שחייב לבסומי עד דלא ידע"משתה תקנו 

שכן ראוי לעשות, היינו לשתות יותר מלימודו וירדם מתוך  כתב על דברי הרמ"א )סק"ה( מ"בה

 נקט שישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו.  )עמוד קעה( חזון עובדיהגם ב שתייתו.

ם להרבות בשמחה ביום "חייב אד )ד"ה עד(שהביאו הבאור הלכה מאירי ראוי להביא כאן את דברי ה

להשתכר ולהפחית עצמינו  ויםאין אנו מצו ומ"מ ,זה ובאכילה ובשתיה עד שלא יחסר שום דבר
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שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות אלא בשמחה של תענוג שיגיע  ,מתוך השמחה

כיון שכל הנס היה ע"י יין כתב " חיי אדםוה ".מתוכה לאהבת הש"י והודאה על הנסים שעשה לנו

נס הגדול ואמנם היודע בעצמו לכן חייבו חכמים להשתכר ולפחות לשתות יותר מהרגלו כדי לזכור ה

שיזלזל אז במצוה מן המצות בנט"י וברכה ובהמ"ז או שלא יתפלל מנחה או מעריב או שינהוג קלות 

כתב שנתגלה לו  )על הט"ז סק"א( יד אפריםגם ה ".ישתכר וכל מעשיו יהיו לש"ש ראש מוטב שלא

 )תהילים כדכתיב, בשמחה ישרו שיהיה הוא המשתה של החיוב שעיקר, הוא שהכוונהבחזיון לילה "

 והלל תודות ויתן, מעוזו' ה חדות יהיה, בשמחה שרוי שיהיה ומחמת, אנוש לבב ישמח ויין טו(, קד

 בתוקף יכיר ולא דעתו שיתבלבל, מדאי יותר להשתכר לו אין ולכן ...הלב הרחבת מתוך הנס על' לה

 ל"ור, בכלל עד ולא הוא עד הך, 'כו ידע דלא עד בפוריא לבסומי אדם חייב שאמרו וזהו. כלל הנס

 חיוב כוונת ביטול הוא והלאה הזה הגבול שמן', כו ידע דלא גבול עד לבסומי בזה השתיה חיוב שגדר

מדקדק מהכתוב  )פורים עמוד נז(נתיבות שלום ...". הוהודאה הלל שיתן כדי לבסומי חכמים שחייבו

לא מיום הפורים, מכל הגילויים הנישגבים 'בפוריא' היינו בפורים עצמו, שלא כתוב שיתבסם מיין א

 של פורים.

 אינן שנשים פשוט כדבר נקט )י, יח( הלוי שבט ת"בפורים? בשו יין האם נשים חייבות בשתיית

 יין ויריב מליתן (סה. כתובות) הקפידו ל"חז" כי" ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש חייב" מצות בכלל

 והדברים, כמובן" תדע דלא עד" דרך אין, עמה עלהב אם וגם. היצר התגברות מטעמי לאשה

 בהמצוה חייבות אינן נשים" )ב, קצ( וזמנים מועדים בספרו שטרנבוך מ"הגר נקט וכן". פשוטים

 ".חמורות לעבירות לבוא ועלולים, בשכרות נשים דרך שאין ידע דלא עד בפורים להשתכר

 האם חובת השתיה דווקא ביין או בשאר דברים משכרים 

גרצ"פ פרנק כתב "ושותה יין עד שירדם וישתכר". ה )שם(רמב"ם כתב "להשתכר ביין". גם ה ירש"

שכתב כי המצוה דווקא ביין, וכן  )ח"א סימן תסב( רדב"זהביא את דברי ה )מקראי קודש סימן מד(

". שכתב: "מחייב איניש לבסומי בפוריא, פירוש ירבה במשתה היין )סימן רלז( רוקחה מבואר בדברי

יאר את דבריהם על פי מש"כ האליה רבה בטעם הדבר שחייבו חז"ל להשתכר, משום כל הניסים וב

נס השנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה, ולכן חייבו חכמים להשתכר כדי שיהא נזכר 

הגדול בשתיית יין. אך המקראי קדש סיים: "אבל העולם אינם נזהרים בזה ומשתכרים ביי"ש, 

 ףלהוסי ויוכל יין על יקבע המשתה עיקר פ"עכהעלה ש )ב, קצ( וזמנים מועדיםוב ומה".בבירה וכד

העלה שהשתייה היא רק  )ט, כב( נתן להורותבשו"ת  אך .מהם נהנה אם המשכרים משקין שאר

ברי אמצעי להגיע למטרה של 'עד דלא ידע', ולכן החובה היא להשתכר בכל דרך שהיא, וכך דייק מד

 הטור. 

 ין מזיק לו אדם שהי 

 יין שותה שאינו מי" הסדר ליל בהלכות ע"השו מדברי ללמוד רצה )סימן מז( נתן מאורותבספר 

 ,בפורים הדין שהוא", כוסות' ד מצות לקיים ולשתות עצמו לדחוק צריך, שונאו או שמזיקו מפני

 ת ב()אותשובה  השערי מדברי שהביא ש"ועי .בשתייתו מצטער אם אף ולשתות עצמו לדחוק חייב

 שרבי מכך ראיה והביא", בכך מחוייב שאינו פשיטא, השכרות לו שמזיק החלוש" כי, ץ"יעבה בשם
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 שבועות עד עזים ראש כאבי סבל מזה וכתוצאה הסדר בליל יין שותה היה אילעי ר"ב יהודה

 וכתב, ל"הנ הראיה את שדחה במה ש"ועי". לבריאות מזיק דשתייתו כיון שתה לא דפורים משמע"

 מדברי הביא דבריו ובמסקנת, אחרים במשקאות להשתכר רשאי לו מזיקה יין ששתיית מי כי

 שחיוב כיון: "בטעמו וביאר, בפורים ישתכר לא לו מזיקה יין ששתיית מי כי שכתב יושר לקטה

 ".שמחה לגביה הוי לא לו ומזיק ששונאו מחמת יין שותה שאינו וכיון שמחה, משום השתיה

 תענית בפורים 

 ואין להתענות בפורים, מלבד תענית חלום, וע"ל סימן תקס"ח וסימן תק"ע. : רמ"אכתב ה

, )סק"ו( מ"בוכ"כ ה הבין שכוונת הרמ"א שיתענה עד אחר מנחה ואח"כ יאכל. )סק"ד( מגן אברהםה

 שיאכל קודם ביאת השמש רק פעם אחת. פרי מגדיםוהביא את דברי ה

 לבישת בגדי שבת ויו"ט בפורים 

יש שנהגו : רמ"אה . וכ"כםשהיה לובש בגדי שבת בפורי פורים סי' ט עמ' תכו()הל'  מהרי"לכתב 

 ,)מהרי"ל(ללבוש בגדי שבת וי"ט בפורים, וכן נכון 

 כתב שנכון ללבוש בגדי שבת ג"כ מבערב, וימצא אח"כ בביתו נרות דולקים ושולחן )סק"ג( מ"בה

 ערוך ומיטה מוצעת.

גדי חג בפורים, הוא זכר למה שכתוב 'ותלבש אסתר ביאר שטעם הדבר שלובשים ב )אות יג( כה"ח

ף והוסי בגדי מלכות', ו'מרדכי יצא בלבוש מלכות', ואיך יתכן לקרוא פסוקים אלו בלבוש חול?!

 היה רגיל לטבול בערב פורים כמו בערב הרגל. מהרח"ולהביא ש

 זמן הסעודה ביום 

ינן סעודת פורים מבעוד יום פורים שחל להיות בערב שבת עבד )סימן לה( אורחות חייםכתב ה

כל ובלילה צריכין לקדושי וצריכין נמי למיטעם מידי בתר קידושא ויש שעושים סעודתם בבוקר וה

שיש לעשות את  )פורים עמוד קס(ר"א טירנא הביא בשם מנהגי  )אות ד(. הדרכי משה לפי המנהג

ים מנחה ואח"כ הסעודה בבוקר כאשר פורים חל ביום שישי, אבל בשאר ימות החול מתפלל

 אוכלים סעודת פורים, וכן נוהגים. 

להתחיל את סעודת נשאל האם יש טעם למנהג שרבים נוהגים  )סימן קי( הדשן תרומתבשו"ת 

, ולעשות את עיקר הסעודה במוצאי פורים. ובתשובתו הוא מלמד זכות על בהפורים סמוך לער

י בקריאת מגילה, ואח"כ הוא טרוד טעם לדבר משום דבארבעה עשר שחרית צריך שיהומנהג זה, "

ינו ושולח מנות ומתנות לאביונים, ואין פנאי לאכול בסעודה בשמחה ובתענוג. ולכך קבעוה קדמונ

 מקצתה בערב ולהתחיל מבעוד יום, ג"כ קודם תפילת ערבית, כדי לקיים מצות סעודה ביום שהוא

 אלא. "וחשיב הכל סעודה אחתעיקר. ונמשך ביה מאז בפנאי ובתענוג עד הלילה ובלילה עצמה. 

ה אף כי ישבתי מנהג זה, מ"מ רבותי ואני אחריהם נהגינן עיקר הסעודה בשחרית, כמדומשסיים "

 .)ר"א טירנא עמוד קנט( מנהגיםבשם ה )אות ד(". וכ"כ הדרכי משה שכן נהגו ברינו"ס
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 מתפללים מנחהונוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, וערבית יתפללו בלילה. ו: רמ"אכתב ה

סמוך  , ולא כמו שנוהגין: להתחיל)מנהגים(תחלה בעוד היום גדול; ורוב הסעודה צריכה להיות ביום 

 לערב ועיקר הסעודה הוא ליל ט"ו. וכשחל פורים ביום ששי, יעשו הסעודה בשחרית, משום כבוד

 . )ת"ה(; ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות בידו )מנהגים(שבת 

 מ"ב". וכ"כ ה"המשובח עושה סעודה בשחרית )נר מצוה אות יא( של"הה כתב בשם ההאליה רב

טעמו של השל"ה, דמכיון שסעודת פורים היא כנגד סעודת אסתר שעשתה עם המלך,  .)סק"ט(

כתב  רש"שובסדור ה בודאי היתה הסעודה בעת שדרכן של המלכים לאכול, דהיינו בשחרית.

שכן הוא  )אות כג( כה"חוכתב  תפילת שחרית לכמה טעמים. להיזהר ולהזדרז לעשות סעודה אחר

 .)עמוד קעט( חזון עובדיהוכ"כ ב מנהג חסידי בית אל.

כתב שפורים שחל בערב שבת יש לעשות את הסעודה בבוקר, והיינו קודם חצות. גם  )סק"י( מ"בה

סעודה קודם קדים לערוך את הסובר שנהגו המדקדקים לה )הליכות שלמה יט, כו( גרש"ז אוירבךה

 חצות.

את דברי הגר"צ פרומר בשם היהודי הקדוש  סימן מג(מקראי קודש )הביא  גרצ"פ פרנקה

מפשיסחא, שלימד זכות על המתחיל להתפלל בסוף זמן תפילה אף שנמשך אחר הזמן, על פי דברי 

התוספות בברכות שהכל נמשך אחר ההתחלה, ולכן נהגו העולם להתחיל סעודת פורים סמוך 

ה אף שברובה נמשכת כבר לאחר הפורים, כי הולכים אחר ההתחלה. ומכל מקום סיים שאין לליל

 ה.טוב לקיים כל המצוה בזמנלהיכנס "בפרצה דחוקה" ויותר 

  אכילת בשר בסעודת פוריםחיוב 

". יתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידויצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ו"כ )ב, טו( רמב"םכתב ה

ר מקומות אמרו ובשאמשנה " מגידש חיוב לאכול בשר בסעודת פורים, וכדברי המשמע מדבריו שי

 ".אין שמחה אלא בבשר

כן ". ומשמע שיש חיוב לאכול בשר וליש מי שאומר שאונן מותר בבשר וייןכתב " )תרצו, ז(השו"ע 

 ר.ביאר דמכיון שבפורים כתיב 'שמחה' אין שמחה אלא בבש )ס"ק טו( מגן אברהםאונן מותר בו. ה

אלא שהתקשה, הרי גם בשאר יו"ט כתיב 'שמחה' ואין חיוב לאכול בשר אלא בזמן שבית המקדש 

 היה קיים, אבל פורים נתקן לאחר חורבן הבית וא"כ אין בו חיוב אכילת בשר!

העלה שצריך לאכול בשר בסעודת פורים, שאין סעודה חשובה בלא  )אות א( ערוך השולחןגם ה

 לקטשאין שמחה אלא בבשר, והביא בשם ה )ליקוטים סימן סה אות ג( יביצ דבריבשר. וכ"כ בשו"ת 

 שצריך כל אחד לעשות תבשיל אחד או שניים מבשר.  יושר

חידש כי בזמן הזה יש חיוב יותר גדול לאכול בשר בסעודת פורים מאשר  א, מ() משה דבריבשו"ת 

ורר את הלב להיות בשמחה. לאכול בשר ביום טוב, כי עיקר ענין אכילת הבשר ביום טוב הוא לע

שונה  ,בשם הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק מגילה ז:()ואילו עניינו של פורים נתבאר בספר עמק ברכה 

מכל המועדים שעיקר מצות שמחה היא השמחה בהשי"ת, ובשר ויין אינם אלא הסיבה לעורר 

, נמצא שהמשתה השמחה, וכמבואר ברמב"ם הנ"ל. ואילו בפורים כיון שנאמר "ימי משתה ושמחה
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עצמו הוא הוא גוף המצוה". ומעתה גם לדעת הפוסקים שאין חובה בזמן הזה לאכול בשר ביום טוב 

בפורים יש חיוב אכילת בשר בסעודה, כי בסעודת פורים שתיקנוה חז"ל  -משום שאין בשר קרבנות 

  .אחר החורבן, אכילת הבשר היא עיקר גוף המצוה של סעודת פורים

במה שכתב "אם אכל  פורים סימן קצ() וזמנים מועדיםהגר"מ שטרנבוך בספרו  וראה גם בדברי

בבוקר פת בלי סעודה דבשר, לא קיים מצות שמחת היום, וממילא נכון להיזהר מאד דלפעמים 

מאחרים מאד סעודת פורים ואין אוכלים הבשר לפני השקיעה, ומבטלים בזה עיקר מצות היום 

 .כילת בשר ויין"דסעודת פורים שמתקיים רק עם א

ה זו הבאנו כאן את דברי הפוסקים לגבי חיוב אכילת בשר ביו"ט, ונראה דה"ה לסעודת פורים: ומצו

 שאף שאינו יוצא י"ח בבשר )סימן קעח( יאיר חוותשל אכילת בשר לצורך שמחת יו"ט, כתב בשו"ת 

שמחות  סובר שגם בשאר שאגת אריהשל עוף, מ"מ קצת שמחה יש גם באכילת בשר עוף. וה

כתב שודאי  )הגהות שו"ע יו"ד סי' א( יד אפריםיוצאים י"ח מצות עשה מהתורה של שמחת יו"ט. וה

וקא דשאין מהדרין ביו"ט לאכול  )ג, יח( הלוי שבטמקיים שמחת יו"ט גם באכילת עוף, וכ"כ בשו"ת 

יא דוקא שהמצוה ה דברי חייםכתב בשם ה )יו"ד סי' פט ס"ק יט(הדרכי תשובה  אמנםבשר בהמה. 

ל ששאין יוצאים י"ח מצוה זו  )רבבות אפרים ח"א סימן שנ( גר"מ פיינשטייןבבשר בהמה. וכן הורה ה

במפורש שיהדר אחר בשר  )פורים עמוד קעה( עובדיה חזוןשמחת יו"ט אלא בבשר בהמה. וכ"כ ב

יף, שגם שצריך לאכול בשר בהמה דוקא. והוס )ח"ג פי"ח תשובה יא( לציון אורוכ"כ בשו"ת  בהמה.

בסעודת הלילה יש להקפיד לאכול בה מעט בשר ולשתות מעט יין, אף שהמצוה לאכול בשר עיקרה 

 ביום יותר מאשר בלילה. 

 אכילת זרעונים 

היו נהגו לאכול בליל פורים אחר התענית זרעונים זכר לזרעונים ש )שם אות לה( ארחות חייםכתוב ב

 . )מגילה יג.(ו לנו מן הזרועים ויתנ )דניאל א יב(דכתיב  ,אוכלים בבית המלך

)כל  י"א שיש לאכול מאכל זרעונים בפורים, זכר לזרעונים שאכל דניאל וחביריו בבבל: רמ"אכתב ה

 . בו(

תמה, מדוע לומר זכר לדניאל, שאין זה שייך לפורים, הרי אסתר עצמה  )אות ט( ערוך השולחןה

לדניאל, שהרי 'התך' המוזכר במגילה ביאר שעושים בפורים זכר  )ס"ב( לבושהאכלה זרעונים! 

 כאחד מסריסי המלך הוא דניאל.

כתב שמדברי הרמב"ם  )ח"ב סימן רצז אות ו( יציב דבריירקות נחשבים לזרעונים? בשו"ת  לווא

, משמע שכל הירקות הם בכלל זרעונים. וסיים שיתכן ומה שאנו נוהגים לאכול כרוב )כלאים א, ח(

כתב שיש לאכול אורז, שהוא מאכל חשוב  )ד"ה מאכל זרעונים( חייםמקור מקיימים בזה המנהג. ה

הביא שיש שנהגו לטגן  )תצוה יט( בא"חוה .)עמוד קעט( עובדיה חזוןוכ"כ ב וממאכלי הסעודות.

 מולייתא בבשר וקטניות כזכר לאכילת הזרעונים של דניאל.
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 לימוד תורה בפורים 

ים )פסחכי הא  ,עדיף פורים כיום שניתנה בו התורהו (. ב"מ סימן שצחסי' תשפטמגילה )מרדכי כתב ה

 (ג)אות  משה דרכיהדמר בריה דרבינא הוה יתיב כל שתא בתעניתא לבד מעצרת ופורים וכו'.  (:סח

 כתב שהלימוד יגן עליו שלא יארע דבר תקלה בסעודתו.

ורה טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה, וסמך לדבר: ליהודים היתה א: רמ"אכתב ה

 . )מהרי"ב(ודרשינן: אורה, זו תורה  )אסתר ח, טז(ושמחה 

 חיוב משתה ושמחה בי"ד וט"ו 

שחייב במשתה ושמחה שתי הימים,  )עמוד קסב( ר"א טירנאבשם מנהגי  )אות ד(כתב הדרכי משה 

 'את שני הימים האלה'. )ט, כז(שנאמר 

 וכן נהגו.  נהגים()מוחייב במשתה ושמחה קצת בשני ימים, י"ד וט"ו, : רמ"אכתב ה

 המזיק את חברו בפורים 

, שכל מאכל שלוקחים ריב"אשמעתי מה"ר טוביה בשם " )סימן קי(כתב בשו"ת תרומת הדשן 

הבחורים זה מזה אפילו שלא ברשות, משום שמחת פורים משעת קריאת המגילה עד לילה סעודת 

ואין  ת דיןזילה. ואין להזמינו לביפורים, שהן שני לילות ויום אחד, אין בהם משום גניבה ולא משום ג

ל ונ"כתב  בית יוסףה אולם". גן על פי שבעה טובי העירחוששין עליו, ובלבד שלא יעשו שלא כהו

 ימות אבל אנו שלא נהגו כן אין חילוק בין פורים לשאר ,דהיינו לדידהו שהיו נוהגים הבחורים כך

 .השנה לענין זה

)ת"ה סימן את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם. ויש אומרים דאם הזיק אחד : רמ"אכתב ה

 . ועיין בח"מ בדיני נזיקין.ק"י(

 א(מ)סוכה סימן  אגודה, המנגדכתב דוקא כשהזיק ממונו, אבל בגופו חייב.  )הגב"י( כנסת הגדולהה

 כתב שגם אם מכין זה את זה פטורים.

ק ר בהזול מקפידים ואין מנהג לפטוחילק בין הזק גדול לקטן, בין בגוף בין בממון, שבהזק גד ב"חה

 .)ס"ק יג( מ"בגדול. וכ"כ ה

כל  ועכשיו בעונותינו הרבים ערבה כל שמחה ואין אנו נוהגים לשמוחכתב " )אות י(ערוך השולחן ה

 ".כך עד שיבא להיזק ולכן עכשיו כשהזיק חייב לשלם ואפילו בזמן הקדמון חייב בנזק הגוף

 סעיף ג':

 על הניסים בברכת המזון 

 )כד.(שנינו בשבת 

לא מדכרינן, או  -איבעיא להו: מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון? כיון דמדרבנן הוא "

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: אינו מזכיר,  -דילמא: משום פרסומי ניסא מדכרינן? 
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נה מזכיר בהודאה. רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא, סבר לאדכורי בבו -ואם בא להזכיר 

 "הודאהב -בהודאה, אף ברכת המזון  -ירושלים. אמר להו רב ששת: כתפלה, מה תפלה 

 .ל הנסים בברכת המזון בברכת הארץאומר ע: שו"עכתב ה

הסובר דמכיון שיש חובה לאכול ר' יעקב פאלק הביא בשם חכם אחד בדורו  )סימן מח(מהרש"ל 

רך. לומר בה על הניסים חייב לחזור ולב סעודה בפורים, יותר משבתות וימים טובים, לכן אם שכח

אלא בסעודה  ,שעושין אחר מנחה הנ"ל דלאו דוקא בסעוד, והוסיף "סק"ב(סי' תרצג )ט"ז וכ"פ ה

 דכתיב ימי משתה ושמחה ,דהא עיקר הטעם דיש חיוב סעודה באותו יום ,הראשונה שאוכל בפורים

 ואין לנו ,קיים סעודת פורים בזה וא"כ סעודה הראשונה שאוכל בו ביום בו .ולא סגי דלא אכל

שמחה ול"ש  תחר המנחה סעודת פורים שהוא לתוספלתלות הדין במה שאנו קורין לסעודה שא

סובר שמחזירים  )מגילה, סוד"ה פורים( של"הגם ה". לא סגי דלא אכל כנ"ל להלכה למעשהבזה 

פילה שהיא חובה התקשה, האם עדיף מת )סק"ט( מגן אברהםה אולםאותו, דלא סגי דלא אכל. 

ת מעיקר הדין לעולם אין צריך לחזור בברכואפ"ה אין מחזירים אותו וכ"ש ברכת המזון? לדעתו 

ן אם כבר אכל סעודה אחת ביום, שוב איהמזון, שהרי לא מצינו שחייב לאכול פת בפורים, ולכן 

ים, בסעודת פורכשיטתו שאין חיוב לאכול פת מחזירים אותו, שהרי אם רצה אינו חייב לאכול עוד. 

הביא הסבר נוסף מדוע אין  )אות יב( ערוך השולחןה בשם אחד קדוש. )אות א( ברכ"יכתב גם ה

ד להחזירו, שלא מצינו חיוב הודאה בברכת המזון, שהרי כבר הודו על הנס בקריאת המגילה, ועו

חזור אם העלה להלכה שבכל מקרה לא י )ס"ק טו( מ"בה שעל חיוב הודאה יכול להודות ב'הרחמן'.

וכל המחלוקת היא רק בסעודה הראשונה שאוכל, אך בסעודה שכח לומר על הניסים, משום סב"ל. 

השניה שאוכל לאחר מנחה לכו"ע אין מחזירים אותו, אלא כשיגיע ל'הרחמן' יאמר 'הרחמן הוא 

 וד.וע )סימן ל אות ד( אשר מנחת, )עמוד קפב( עובדיה חזון, )אות לב( כה"חוכ"פ  יעשה לנו ניסים'.

: כתב על דברי המג"א שאין חיוב לאכול פת בסעודת פורים )ד"ה עיין מג"א(במור וקציעה  יעב"ץה

תה "דבר זה אי אפשר לשמוע כלל לענ"ד", והביא לכך מספר ראיות. ראשית: "דכיון דכתיב ימי מש

ושמחה בעינן סעודה קבועה בפת, וכדפרש"י במגילה שכל המשתה נקרא על שם הלחם". והוא 

מסיים: "כללו של דבר פשוט וידוע הוא שכל מקום שנאמר סעודה אינה אלא בפת ואין קביעות 

יא ח סעודת פורים בלא פת, דומסובר שאין יוצאים י" )אות ז( השולחן ערוךגם האלא בפת גמור". 

 דשבת ויו"ט, ועוד דאין משתה בלא לחם, כדכתיב בלוט 'ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו'.

 כתב שלכתחילה צריך לאכול לחם. )עמוד קעג( ובדיהחזון עב

 התחיל הסעודה ביום וסיימה בלילה 

 :ד(-)פ"ה ה"גאיתא בתוספתא 

 חזרו, לבית המדרש חשיכה עם ועקרו, היום עליהן וקדש הבית בעל אצל מסובין שהיו "אורחין

 והשני, ןהמזו שבת בברכת של מזכיר המזון ברכת עליו מברך ראשון... הכוס את להם ומזגו

 היום" קדושת עליו אומר

סעודה בשבת וקודם שגמר את סעודתו כבר יצאה  לאכול התחיל אםש )כלל כב סימן ו( רא"שכתב ה

השבת, הכל תלוי בזמן הברכה ואין להזכיר של שבת בחול, והראיה לכך שהשוכח להתפלל תפילת 
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חול. ראיה נוספת, מנחה בשבת וכשמתפלל תשלומים שלה במוצ"ש הרי הוא מתפלל שתים של 

מהתוספתא לעיל שבני חבורה שבאמצע הסעודה קידש עליהם היום, כשמברך על הכוס מזכיר של 

מדברי הרא"ש הנ"ל, לגבי סעודת פורים  )סימן תרצה( טורשבת אע"ג דהיא סעודת חול. וכך למד ה

  שאין אומרים על הניסים. הלילה עד ומשכה ביוםשאם התחיל 

שהמסיים את סעודת הפורים לאחר  כתב (א אות ד"פ"ב מהל' מגילה הי) הגהות מיימוניותה אבל

כ"ד ו .)ברכות כז.( שבת ערבב שבת של צלי רבד כדאשכחן שחשכה מזכיר על הניסים בברכת המזון.

, ודחה את ראיית הרא"ש מתפילת תשלומין, שאז עבר זמן תפילת מנחה )סימן נו( מהרי"לה

 ?! אבל ברכתבראשונה להבדיל ודינו שבת של יתפללד, ואיך ובמוצ"ש מתפלל תפילת תשלומין בלב

המזון היא שייכת לסעודה שסעד בשבת, ומכיון שעדיין לא התפלל ערבית של חול צריך להזכיר 

 שהכל הולך אחר תחילת הסעודה. חיים ארחותב "כוכ מעין המאורע.

 .הסעודה התחלת בתר ינןדאזל ז"בבהמ שבת של מזכיר, שבת ויצא אוכל היה: קפח, י() שו"עכתב ה

ם הוא פוסק כרא"ש, ובהלכות פורי )רעא, ו(בהלכות שבת  .וחנוכה ופורים חודש לראש הדין והוא

: ואם התחיל סעודתו ביום ומשכה עד הלילה, אומרפוסק גם את הרא"ש וגם את הגה"מ:  הוא ()כאן

 .ונה(ונוהגין כסברא ראש :ארמ")על הנסים, דבתר תחלת סעודה אזלינן; ויש מי שאומר שאין לאומרו, 

 .אות ד פסק כרמ"א( ב"ח)גם ה

מסביר שהשו"ע הסתפק כמי לפסוק ולכן הוא פוסק מספק להזכיר  )סי' רעא ס"ק יד( מג"אה

מפרש שהתוספתא  )לקמן( ט"זבשניהם, ומסביר את התוספתא כשאכל גם בחול וגם בשבת. ה

 אינה סותרת את ההגה"מ, ולכן השו"ע פוסק את שניהם.

 דייק מדברי המהרי"ל שדווקא אם לא התפלל ערבית (. סי' תרצה סק"טס"ק יזסי' קפח ) מגן אברהםה

מזכיר מעין המאורע בברכת המזון, אבל אם התפלל ערבית קודם שבירך ברכת המזון, שוב אינו 

מזכיר מעין המאורע בברכתו. משום דמחזי כסתרי אהדדי, ומטעם זה גם אם התפלל ערבית 

כתב שמכיון שיש מחלוקת כיצד ינהג אם התפלל  )ס"ק טז( מ"בה וב אינו מזכיר.מבעוד יום ש

 ערבית, יוציא עצמו מהמחלוקת ויברך קודם שיתפלל ערבית.

העלה להלכה שאם האריך בסעודת פורים, אעפ"כ יאמר על הניסים  )עמוד קפב( חזון עובדיהב

 .שוב 'על הניסים' בברכת המזון בברכת המזון, ורק אם התפלל באמצע סעודתו ערבית, לא יזכיר

ביאר שהמשך הסעודה אל הלילה שלאחר פורים  )מחשבות חרוץ סוף אות יט( מלובלין הכהן צדוק ר'

מורה על הניסיון להמשיך את קדושת הפורים אל מעבר ליום עצמו, כך שנמשיך את הקדושה לכל 

 ימות השנה.
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 משלוח מנותדיני 

 סעיף ד':

 יסודות וטעמי המצווה 

נראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק כתב " )סימן קיא( הדשן תרומתשו"ת ב

דם וכן חייב א ...כיצד חובת סעודה זו" )ב, טו( רמב"םוכן נראה מדברי ה. "לקיים הסעודה כדינא

ת ...". ומשמע שמצוולשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו

 וח מנות היא חלק ממצוות הסעודה.משל

כתב "עוד הוסיפו, 'ומשלוח מנות', כי זה רומז כי  )ט, טז( הלוי' 'מנותהר"ש אלקבץ בספרו  מאידך

 אות ה() ב"חגם ההם באגודה אחת ובאהבה ואחוה, היפך מה שאמר הצר הצורר 'מפוזר ומפורד'". 

שמחת עבודת יוצר הכל והם  בטעם מנות ומתנות אלו שהוא כדי שתהא השמחה כוללתביאר "

 .37"וגם כן כוללת שמחת האדם עם אוהביו וריעיו והם המנות ,המתנות לאביונים

י העלה שאין מחלוקת בין תרומת הדשן למנות הלוי, שהר )סימן כז אות א(מנחת אשר בהגר"א וייס 

ם שא"א רבים מהראשונים סוברים בסוגיית פורים משולש שסעודת פורים נדחית ליום ראשון משו

ף לדעתו לא כתב המנות הלוי דבריו אלא כטעם נוס לשלוח מנות בשבת, הרי דהא בהא תליא. ולכן

 בדרך הדרוש והמוסר ולא להלכה.

לקמן הבאנו את הנידון של 'שלח לחברו ולא רצה לקבל', ומה שרצו האחרונים לתלות מחלוקת 

 הרמ"א והפר"ח בטעמי מצוות משלוח מנות.

דשלח  שכתב לדון היכא )או"ח סימן קמא( כתב סופרנידון נוסף מצינו ב: שםמשלוח מנות בעילום 

הודיעו מי שלחם, ומצדד ששאלה זו תלויה בפלוגתא דטעמא דמשלוח מנות,  מנות לחברו ולא

 אהוב.דלתה"ד יצא דמ"מ נתן לחברו מנות לצורך הסעודה, ולמנות הלוי לא יצא דאינו יודע את מי ל

 שלא יצא י"ח. )עמוד קנב( עובדיה חזוןו קשו מפיהו פורים פ"א אות כב()יב אלישיב גרי"שוכ"פ ה

ואפשר דבמתנות  ,ואינו מועיל מה שבביתו נותנים בשבילוג"כ כתב " )תרצו, ג( השולחן ערוךה

קודש  )מקראי גרצ"פ פרנקהגם  ".ת שלא בפניו וודאי דלאו כלום הואלאביונים יצא אבל בשילוח מנו

ים ו תלויה במחלקות תה"ד ומנות הלוי, ואין בכך הבדל בין מתנות לאביונכתב ששאלה ז סימן לט(

סובר שאע"פ שלדעתו העיקר כדברי תה"ד,  )מנחת אשר סימן כז אות א( גר"א וייסומשלוח מנות. ה

 אפשר לחדש ולומר דמלבד עיקר המצוה לדאוג שיהיה לרעהו די מחסורו לסעודת פורים, צריך אף

 א שידע האדם מי שלח לו את המנות.אהבה ורעות. והדרך לכך הי לשלוח מנות בדרך שיש בה

: לכאורה שאלה זו ג"כ תלויה במחלוקת לעיל, האם העיקר הוא שליחת מאכלים שהמקבל לא אוכל

המאכלים שנותן לו לאכול בסעודה, וסו"ס אינו אוכל מאכלים אלו, או שהעיקר הוא להרבות אהבה 

                                                        
 ,ובהיות שהתשועה בפורים היתה כוללת שתי תשועות האחת שנפרע לנו מכל צרינו ונקם נקמתנווהוסיף שם: 37

והם באמת שתי מתנות טובות ומרומזים יפה בשתי מתנות שנתן  .שנית שהושיע לנו עד שלא נפקד מאתנו איש
ר כ לזכוע" ...ע בנו שום אויב וצרוהשני נתינת הטבעת שלא יפג ,האחד בית המן שבזה נפרע לנו מצרינו ,אחשורוש

 ן מידואלו שתי מתנות תיקנו לנו חכמינו ז"ל בין בשמחת עבודת היוצר ובין בשמחת האדם עם אוהביו וריעיו לית
  .לא ילוזו מנגד פנינו ,ומהונו שתי מתנות לזכר שתי תשועות אלו על ידי מתנות שנתן אחשורוש
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 בשר לחבירו, צריך שישלח בשר חלקכתב שהשולח  עד()ט,  אומר יביעורעות. והנה בשו"ת 

)ובחזו"ע עמוד קמט כתב דה"ה השולח מיני מתיקה לחברו  בהשגחה מעולה, אם חבירו מקפיד על כך

 קניןבשו"ת  הוסיף שראה. והחולה בסכרת, משום שעכ"פ ראויים לבני ביתו. וע"ע בעמ' קנב לגבי בשר חלק(

א רק חומרא בעלמא יוצא י"ח משלוח מנות. ואינו מוכרח. דמשמע שכל שהו ח"ז ס"ס נה() תורה

אבל מ"ש שהשולח מיני מתיקה שחבירו אינו אוכלם מטעמי בריאות, בודאי שיוצא י"ח, כיון שראוי 

גם  לו הדבר כשיבריא, בלא"ה הרי ראוי לבני ביתו, ואין הכי נמי שיוצא בזה ידי חובת משלוח מנות.

נע מאכילת סובר שגם אם המקבל נמ (. הליכות שלמה יט, יאה, א)נשמת אברהם תרצ אוירבך גרש"זה

שיתכן שלאחר שחכמים קבעו שצריך לתת מיני יצא הנותן י"ח המצוה.  הדבר מסיבות בריאותיות,

מאכלים, הם לא חילקו בין מקרים פרטיים שונים, זאת ועוד, הרי יכול להעביר משלוח זה לאחרים, 

 .)מקראי קודש הררי פי"ב הע' ט( אליהו גר"מוכ"ד ה אלו.או שאחד מבני ביתו יאכל מאכלים 

וכ"פ  העלה שלא יצא, דהכל תלוי בשמחת המקבל. )ב, ד( משה משאת: בשו"ת שלח ונאנס בדרך

 .)עמוד קנה( עובדיה חזוןב

 החייבים במצוה 

, ואשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנותכתב:  רמ"אוה ...חייב לשלוח לחבירו: שו"עכתב ה

 איש; ואשה תשלח לאשה, ואיש לאיש; אבל לא בהפך, שלא יבא איש לשלוח לאלמנה ויבואו לידיכ

  ספק קידושין, אבל במתנות לאביונים אין לחוש.

כתב ו "?ולא אשה, ומנין לו זה אין דין זה מחוור, ד"איש" כתיבדחה דברי הרמ"א "פרי חדש ה אולם

 .ששום פוסק לא כתב כן (ערך לחם) "שריקמהה

כתב שלא ראה נזהרים שהאישה תשלח מנות. וכתב דאפשר שרק אישה  ס"ק יד() אברהםמגן ה

 ערוךה אלמנה חייבת, אך אישה נשואה בעלה משלח בשבילה לכמה בני אדם. אך מ"מ יש להחמיר.

דכל פסק שנשים חייבות במשלוח מנות, דלשון 'איש' אינו בא למעט אישה,  )אות יח( השולחן

  .התורה בלשון זכר נאמרה

 ןכיון שגם ה מדוע גם נשים חייבות, שהטעם ברורכתב  )א, מא. הביאו השע"ת ט( יעקב שבותבשו"ת 

 קכ( )ח"א סימן שאילת יעב"ץוכ"כ בשו"ת  .והנשים בכלל 'קבלו היהודים'היו באותו הנס וגם כתיב 

כ וכ" .חייבים במקרא מגילה איתקיש עשיה לזכירה גם כןשכמו ולכן השיג ע"ד הפר"ח. והוסיף, ד

 .)ס"ק כה(מ"ב , )אות נג( כה"ח, )תצוה יז( בא"ח

  נים מחנכים ככל חינוך אף בדרבנן.גם קטש )א"א יד( פרי מגדיםכתב ה

 ,דהא לרעהו כתיב וגם קטן בכלל" י"ח, יצא לקטןפסק שהשולח  )אות יח(ערוך השולחן : ה'רעהו'

". מדבריו משמע ש'רעהו' טן חייבשור רעהו והנוגח שור של קכדמוכח מקרא דכי יגוף שור איש את 

סי' תרצד אות יב כתב שקטן אינו בכלל רעהו, ואינו יוצא י"ח  כה"ח אך) מעכב, אלא שגם קטן בכלל רעהו

 (. מקראי קודש הררי פי"ב הע' מא)מאמ"ר סד, לג אליהו גר"מה, )תצוה טז( בא"ח. וכ"ד הבמשלוח מנות לקטן

ברכי הוכיח מדברי ה )מקראי קודש סימן לט אות ב(פרנק  גרצ"פה אולם. ()עמוד קמה( חזון עובדיהו

דבר פשוט שרעהו אינו מעכב, שכתב שם לעניין הרואה את חברו שמברך שהחיינו, " )סימן רכה( יוסף

איש לרעהו, ואמרו פ"ק דכ"ש ראה גדול ממנו או אביו או רבו, וזכר לדבר מדכתיב ומשלוח מנות 
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ומילתא דפשיטא היא דמידי הוא טעמא אלא שנהנה ושמח  קיימת בנו רבינו וכו'. (:)זדמגילה 

  ".יתו א"כ לא שנא גדול או קטן ממנוברא

 חזוןוכ"כ הכתב שגם רבו בכלל רעהו, שהרי גם הקב"ה נקרא רעך.  )סימן רד( יעלה יהודהבשו"ת 

תב כלח )ובמקראי קודש הררי פי"ב הע'  , ושה"ה לאב ששולח לבנו ובן ששולח לאביו)עמוד קלה( עובדיה

שם הוכיח ממעשה זה שפת אמת ה. שמדובר דוקא על בן שאינו סמוך על שולחן אביו( גר"מ אליהובשם ה

בגמ', שקודם הגדול שולח מתנות לקטן, דלא ליחשביה הקטן לגדול כ'רעהו', ורק כאשר הגדול 

 "ש.עדבריו, דחה  )מנחת אשר סימן כז אות ד(גר"א וייס שלח לו והחשיבו כ'רעהו' יכול להחזיר לו. ה

  'גדר 'מנות 

 ז:(-)ז.שנינו במגילה 

רבי יהודה נשיאה שדר ליה  .תי מנות לאיש אחדש -תני רב יוסף: ומשלוח מנות איש לרעהו "

קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות  לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא, שלח ליה:

ביד אביי מלא טסקא דקשבא, ומלי  רבה שדר ליה למרי בר מר ...איש לרעהו ומתנות לאביונים

דיקולא  -כסא קמחא דאבשונא. אמר ליה אביי: השתא אמר מרי: אי חקלאה מלכא ליהוי 

מצואריה לא נחית. הדר שדר ליה איהו מלא טסקא דזנגבילא, ומלא כסא דפלפלתא אריכא. 

 "אמר אביי: השתא אמר מר: אנא שדרי ליה חוליא ואיהו שדר לי חורפא

ן חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או וכ"כתב  )ב, טו( רמב"םה ."מיני מעדנים -ות מנ: "רש"יופ

יש שתי מנות לא 'ומשלוח מנות איש לרעהו'שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו שנאמר 

 ".אחד, וכל המרבה לשלוח לריעים משובח

ש ם, שנאמר: ומשלוח מנות איחייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או של מיני אוכלי: שו"עכתב ה

 .ה לשלוח לריעים משובחד. וכל המרבשתי מנות לאיש אח כב( -)אסתר ט, יט ו לרעהו 

ת בשר צריכות להיות י המנוששת )הל' פורים עמוד תלא(בשם מהרי"ל  )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

ה הראוי לאכילפשוט שצריך לשלוח דבר  )אות טו( ערוך השולחןוכ"כ ה לאכילה. ות, הראויותמבושל

, ות לה)א כה"ח, )קנה, לא( אדם חייוכ"ד ה כמו צלי ומבושל, אבל אם שלח חי לא יצא. ,או שתיה מיד

 דמשמע ששחוטין )מש"ז ד(למד הפרי מגדים ו ' לא ישלח,חייםש' כתב )אות ד( חדש פרי אולם .(לט

 וכ"ד .ל אות ט()סוף פרשת ויקה שאלה העמק, וכ"כ הנצי"ב בעובד ביתוכ"ד הרב  אפשר לשלוח.

 סףיו יעקבהרה"ג ו )מקראי קודש הררי פי"ב הע' כא( אליהו גר"מ, ה)עמוד קיז( חזון עובדיההגרע"י ב

ם )ש, לדעת רש"י )יד:(ובאמת שזוהי מחלוקת ראשונים בגמ' בביצה  .)בעיתה אחישנה עמ' רמ(זצ"ל 

ר סובר שגם בש מר המאירי()שם ד"ה אאלו מאכלים המוכנים לאכילה, ואילו המאירי  'מנות' ד"ה אלא(

 חי חשיב למנה.

  :השאלה המרכזית בנושא זה היא מה ההגדרה של שתי מנות 

מי ששלח לחבירו דג וביצה שעליו או פת ופניו טוחות הסתפק האם  )סימן צב( ביעקב עדותשו"ת ב

 כתב שאין במה להסתפק דפשיטא דיוצא )אות מד( כה"ח .אי יוצא י"ח של משלוח מנות ,בביצה

יש לשלוח שני מיני אוכלין או משקים, ולא סובר ש )אות יד( ערוך השולחןה אולםאליבא דכו"ע. 
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. יש לפרש ברמב"םלדעתו וכך  !מועיל לשלוח שתי חתיכות, וכי מפני שחתכן נעשו לשתי מנות?

ולי נראה  ,וראיתי מי שמסתפק בדג וביצה שעליו אי זהו שני מנות כמו בעירובי תבשיליןוהוסיף "

גם  ".עולה למנה אחת וכן כל כיוצא בזה ממילא דטיח הביצה שעל הדג אינו ,בעינן דבר חשובד

וכ"ד הרה"ג  סובר שחשיב למנה אחת ולכן צריך להוסיף מנה נוספת. )עמוד קכו( חזון עובדיהב

 .)בעיתה אחישנה עמ' רח(זצ"ל  יוסף יעקב

 מב' מינים, אלא החובה לתת שתיביאר שלא נזכר כלל שצריך שיהא  )יד, סה( אליעזר ציץבשו"ת 

מנות שיש בהן כמות זו, ואפילו אם יהא ממין אחד, משום שהקפידא העיקרית היא בכך שתהיה 

העלה שיש לשלוח שתי מנות  )עמוד קכה( עובדיה חזוןכמות חשובה. וצ"ע מה היא כמות זו. ב

ה )הליכות שלמ אוירבך גרש"זמסוגים שונים, ולא מועיל שמחלק מין מאכל אחד לשני חלקים. גם ה

 סובר שצריך לשלוח שתי מנות משני סוגים שונים. יט, יב(

 יב( ,יט)הליכות שלמה  גרש"ז אוירבךהערוה"ש כתב שלא מועיל לשלוח שתי חתיכות ממין אחד, ה

ל סובר שמ"מ אם שולח שני חלקי עוף וכד' החלוקים בטעמם, כגון החלק העליון והחלק התחתון ש

למד מדברי ר"ח  )מקראי קודש סימן לז( פרנק גרצ"פהם כשתי מנות. וה בשר העוף, נחשבים

, על כל פנים אם הם משני אברים שחלוקים קצת שיוצאים י"ח בשתי חתיכות בבשר ממין אחד

שאפשר לתת שתי חתיכות בשר שיש  )יבקשו מפיהו פורים עמ' לא( גרי"ש אלישיבבטעמם. וכ"ד ה

 חזוןוכ"כ ב ואחת צלויה, או שמתובלות בתבלינים שונים. להן טעמים שונים כגון שאחת מבושלת

 .)בעיתה אחישנה עמ' רמ(זצ"ל  יוסף יעקבוכ"ד הרה"ג , )עמוד קכה( עובדיה

שהשולח אבקת קפה או קקאו לא יוצא בזה י"ח משלוח  )שם פ"א אות ט( גרי"ש אלישיבדעת ה

 .פני עצמםמנות, שלא חשיב ל'מנה'. וה"ה לתבלינים או תה שאינן נאכלים ב

האם המנות ? לכאורה היה אפשר לתלות שאלה זו במחלוקת האם יוצאים י"ח במיני מתיקה

ולח. שנועדו לסעודה, ואז לא יצא. או שהמנות נועדו להרבות אהבה ואזי אין זה משנה אלו אוכלים 

או "כתב  )קנה, לא( חיי אדםשמנהג העולם לשלוח מיני מתיקה. גם ה )הגה"ט אות י( שכנה"ג כתב

 )בוטשאטש אשל אברהםוכן מתבאר מדברי ה ".או פירות או כוס יין ומי דבש וכיו"ב מתיקהמיני 

סובר שיש  (506)מאמ"ר עמ'  גר"מ אליהוה ועוד. )עמוד קלה( עובדיה חזון, )אות מח( כה"ח, ס"ד(

 לתת לפחות משלוח מנות אחד שיש בו מאכלים ממש ולא מיני מתיקה בלבד.

 דה"ה שאפשר לשלוח משקה. )מגילה ד"ה לשון(של"ה בשם ה )שם(רהם כתב המגן אב :משקים

שגרס כדברי הירושלמי, וז"ל: "שלח  ר"חהביא את דברי  )מקראי קודש סימן לח( גרצ"פ פרנקה אולם

ליה קיימת בנו רבינו ומתנות לאביונים כלומר נתינת אביונים נתת לי מנה אחת והיא הירך, חזר 

". מדבריו הוכיח שמשקה אינו מצטרף למשלוח מנות אלא בעינן שני מיני שלח לו עגל וג' קנקני יין

אוכלין ולכן שלח ר' אושעיא לרבי קיימת בנו מתנות לאביונים ולא קיימת בנו מצוות משלוח מנות 

הוכיח מדברי הר"ח ההיפך,  )מנחת אשר סימן כז אות ג( גר"א וייסאולם הדרק הירך נחשב ולא היין. 

ח לו יין, וכן לא אמר לו 'לא קיימת בנו משלוח מנות', אלא אמר לו 'לא קיימת שהרי לאחר מכן של

פי שאינה נתינה חשובה, וצריך לר לו שנתינה זו אינה נתינת נשיא בנו מתנות לאביונים'. אלא שאמ

חזון ב לשלוח דבר חשוב לפי ערך השולח. ולכן חזר ושלח לו עגל שלם ומנה זו ראויה היתה לו.
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כתב שאפילו שלח שני מיני משקים בלבד יוצא י"ח משלוח מנות, וטוב להדר  קכד( )עמוד עובדיה

 ולשלוח שני מיני אוכלים.

סובר שמשקה קל עם טעם דינו  )יבקשו מפיהו פורים עמ' לג( אלישיב גרי"שמה חשוב למשקה? ה

 ת', אבל מי סודה אין דינם כמשקה.כמשקה ויוצאים בו י"ח 'משלוח מנו

סוברים שאין קיום  )אות יד( ערוך השולחןוה )בוטשאטש( אברהם אשל: המיןב' מנות מאותו ה

 הנ"ל ר"חהביא את דברי  )מקראי קודש סימן לח( גרצ"פ פרנקה אולםהמצוה אלא בב' מינים שונים. 

 והוכיח ששתי המנות אפשר שיהיו מאותו המין, דהא ר' יהודה חזר ושדר ליה בישרא דעיגלא כי

 יגלא ששלח קודם.היכי דיצטרף לאטמא דע

 שיש לשלוח את שתי המנות בבת אחת ולא בזו אחר זו, )אות לו( כה"חובאופן קיום המצוה, כתב 

למד  )מקראי קודש סימן לז( גרצ"פ פרנקה אכן. )אשרי האיש ח"ג פמ"ז אות ד( גרי"ש אלישיבוכ"ד ה

 מדברי ר"ח שאפשר לשלוח את המנות זו אחר זו.

 לשלוח כל מנה בכלי אחר, שהכלי מצרף את המנות השונות שיחשבו סובר שצריך )תצוה טז( בא"חה

 כתב )ח"ג סימן צו אות ד( הלוי שבט, בשו"ת מאידך .)מאמ"ר סד, לג( אליהו גר"מוכ"ד ה כמנה אחת.

גרי"ש שפשוט שלדינא אין הכלי מחשיבן למנה אחת, ויוצאים בזה י"ח משלוח מנות, וכ"ד ה

 ועוד. )עמוד קלב( עובדיה חזון, לו()יבקשו מפיהו פורים אות  אלישיב

  המנהחשיבות 

דעיגלא אטמא  ,לרבי אושעיאששלח מנות  נשיאהרבי יהודה מביאה מעשה ב )ז.(הגמ' במגילה 

: קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות ו רבי אושעיאתלתא וגרבא דחמרא, שלח ל

היתה יקרה התשורה בעיניו ואמר שאינה שלא זה "מעשה פרש  )ז. ד"ה תני( ריטב"אה. לאביונים

ולא יצא ידי חובת משלוח מנות איש לרעהו, הדר שלח ליה כלומר רבי יהודה  ,מתנה לאדם כמוהו

קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו,  :שלח ליה ,נשיאה גופיה עגלא תליתאה ותלת גרבי יין

המנה צריכה להיות ראויה, ולא כל מנה הריטב"א כותב במפורש ש ".כלומר שזו התשורה הראויה לך

ראויה לכל איש. אלא שדבריו צ"ע שבתחילה הביא "שלא היתה יקרה התשורה בעיניו" משמע 

 .38שתלוי בערך המקבל, ובסוף דבריו כתב "שזו התשורה הראויה לך" משמע שתלוי בערך הנותן

מהירושלמי  )קנה, לא( חיי אדםמ"מ משמעות דבריו שמשלוח מנות בעי דבר חשוב, וכן הוכיח ה

 באור". המשמע מזה שאם שולח דבר פחות לעשיר אינו יוצא בזה משום משלוח מנות" )פ"ח ה"ד(

פוסקים לא הזכירו דבר זה, ומ"מ נכון ליזהר בזה ההביא דבריהם, אך העיר ששאר  )ד"ה חייב( הלכה

העלה למעשה שראוי  )ח"ח סימן יד אות ד( אליעזר ציץגם בשו"ת  .)אות מ( כה"חוכ"כ  לכתחילה.

)אע"פ שבתחילת דבריו כתב שהמשלוח צריך להיות לפי רמת חייו שהמשלוח יתאים למעמדו של המקבל 

של הנותן, והחידוש הוא שאע"פ שהמקבל ישמח מאוד גם במתנה מועטת, הנותן חייב לתת משלוח מנות מכובד 

                                                        
"שלחו מנות לאין  )ח, י(ילוח לעשיר יוצאים, ואע"פ דבנחמיה כתיב סובר שאפילו בש )אות יג( ערוך השולחןה 38

ה בראש זהו מפני שבשם הי, )ביצה טו:(נכון לו' דמשמע למי שאין לו או שלא הניח עירובי תבשילין כדרשת חז"ל 
ם טעהשנה שאין חיוב זה ורק הזכירם לשלוח למי שאין לו כדי שיהיה לו מה לאכול משא"כ בפורים הוי מצוה וה

הא מפני השמחה ולא מפני שאין להמשתלח מה לאכול ולכן אפילו בעשיר יצא ועוד דהכא ליכא למימר רק לעני ד
 .מתנות לאביונים הוה מצוה בפ"ע
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כתב שנכון שהמנה תהיה ראויה  )עמוד קכט( חזון עובדיה. ובכפי שהיה נותן גם לאדם אחר במעמדו(

 למעמדו של המקבל וגם של הנותן.

תפס על הח"א בזה, שאין זה מובן, דמהירושלמי לא שמעינן אלא  ח()מע' פורים סי' שדי חמד ה

', שאם עשיר שולח פחות מערכו אינו יוצא י"ח, כההיא דר"י נשיאה שלח לר' אושעיא חד עטס וכו

 ל נחשב כאין אפשר שיוצא י"ח. ידו אפילו אם לגבי המקב אבל אם הוא שולח לפי ערכו והשגת

 ,הדבעינן מנה יפ ,אינו די בכזית או ברביעיתש )אות טו( ערוך השולחןבגדר חשיבות המנה כתב ה

ת לא ואלו ששולחין חתיכות קטנו ,כעניין חתיכה הראוי להתכבד שיהא דבר חשוב 'מנות'דזהו לשון 

הסתפק האם זהו שיעור המנות,  )בוטשאטש ד"ה בשיעור( הםאבר אשלו. ובאמת שהיצאו ידי חובת

חזון ובאו ששיעורו בכדי שוה פרוטה, וכתב שלכאורה תלוי בשיעור הראוי להתכבד או בכזית. 

)מקראי קודש  אליהו גר"מובשם ה כתב שטוב שיהיה בהם כדי שיעור סעודה. )עמוד קכט( עובדיה

שרשאי  מא אמרלכבד בו אורח חשוב, וכדוג ר שראויכתבו ששיעור מנה הוי דב הררי פי"ב הע' יז(

 לשלוח כמות מכובדת של בוטנים וכד' כפי שהיה מגיש לאורחו.

  אלו 'מנות' אפשר לשלוח 

ריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה"ג, אין השולחים לחבכתב ש )סימן קיא( הדשן תרומתבשו"ת 

 שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה, ואזיל לשיטתו שטעם משלוח מנות הוא כדי יוצאים בהן

הדדי, בדאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו מחלפים סעודותייהו  )מגילה ז:(בגמ'  כדינא. כדמשמע

ה. דמיקרי 'מנות' אלא דבר מאכל או משתועוד, שלא מצאנו בשום מקום ונפקי בהכי משלוח מנות. 

שקה דטוב לשלוח מיני מאכל ומ ם סי' טו עמ' תל()הל' פורי מהרי"לוכ"כ ונראה דשתייה בכלל אכילה. 

  .דדברים אחרים אינם קרויים מנות

נשאל האם השולח כסות וכלים בשביל מנות יצא י"ח?  )ב, קסג( קטנות הלכותבשו"ת  אולם

אה אין בין מודר הנ ב:()נדרים לדתנן  ,אם יוכל למכרם מיד ולקנות לצורך סעודה מהניותשובתו "

ה דהנאה המביא :()מגילה זלח לרבה זנגבילא ופלפלי מנו מאכל וכו' ורב מארי שמחבירו למודר הי

 הרחיב יותר, ולדעתו )ח"א סימן שפ ד"ה ואמנם באמת( שערים ביתובשו"ת  ".מילידי מאכל כמאכל ד

כאשר בגדים או תכשיטים גורמים לשמחה יותר גדולה למקבל, לפי טעמו של המנות הלוי אפשר 

 נות במקום מאכלים.לתת אותם כמשלוח מ

 )עמוד קכ( עובדיה חזוןוכ"פ בהעלה להלכה שלא ישלח בגדים ושאר דברים.  )ס"ק יט( מ"בה

 ופוסקים נוספים.

והוא לא  ,מי ששלח לחבירו בשביל מנות תרנגולת טריפההסתפק האם  )א, סא( מאש מוצלבספר 

ערוך הו .ידי חובת מנות אם לאאם יצא  ,ואח"כ ביום פורים עצמו נודע לו שהיתה טריפה ,ידע ואכלו

 כסא אליהוה אך. דאי דלא יצאאח"כ טריפה ו אם שלח מיני בשר ונמצאוש סובר (יז)אות  השולחן

 כתב שיצא וא"צ לחזור ולשלוח. )אות ד(
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 שלח לחברו ולא רצה לקבל 

 ואם שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם, או מוחל לו, יצא.  :רמ"אכתב ה

חזון ו )ס"ק כד( מ"בותמה דמנין לרמ"א לפסוק כך?! וכ"נ דעת ה חולק על זה, פרי חדשה אולם

האריך לדון בדברי הרמ"א, וכתב דמשמע שהרמ"א  )סימן קצו( חתם סופרה .)עמוד קמח( עובדיה

פסק כטעמו של המנות הלוי שעיקר מצות משלוח מנות הוא כדי להרבות אהבה ואחוה, ועצם 

 חוה, ולכן גם אם חברו לא קיבלם יצא י"ח המצוה. שליחת המנות היא המרבה את הא

תמה, כיצד נאמר שהרמ"א עזב את טעמו של תה"ד  )מנחת אשר סימן כז אות א( גר"א וייסאך ה

מגדולי פוסקי אשכנז ופסק כטעמו של המנות הלוי? ועוד, שהרמ"א עצמו פסק את דברי תה"ד 

ת מיני מאכל. לכן ביאר בדברי הרמ"א שלא יוצאים י"ח משלוח מנות אלא בשליח )באותה תשובה(

דהא דיצא י"ח אין זה משום שקיים טעם המצוה אלא דאף שלא נתקיים טעם המצוה על ידו מ"מ 

 "ח מהיצא י"ח, דלא חייבוהו חכמים אלא לשלוח ואין בידו להבטיח שיקבל חברו, וכיון ששלח יצא י

מצוות משלוח מנות מכיון  שלא מברכים על א"אך קשה על דבריו מהסבר הרשב) שציווהו חכמים

. וכך הוכיח מדברי הקרבן נתאל שהוא  (שהמצוה תלויה באחר, ושמא לא ירצה לקבל את המשלוח

ש ברי הרמ"א, וכן מהמ"ב שביארו שנעשה זה כאומר 'הריני כאילו נתקבלתי' וודאי הפירויסוד ד

 הוא שהנה התקבלתי מתוך אהבה ורצון, שהרי לא שייך בזה ענין מחילה של שעבודים וכו'. 

 עם חברו החלפת סעודתו 

 )ז:(שנינו במגילה 

 "להדדי אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו"

  ה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשניה סועד חברו עמו.ז -מחלפי סעודתייהו : ש"ירופ

 ,לא היה לאחד מהם כדי שיוכל לשלוח לחבירו ולהשאיר לעצמופירש ש )ג: ד"ה גמ'( ר"ןה אולם

. ולפיכך שולחים כל אחד סעודתם זה לזה כדי לאכול סעודת פורים ולקיים מצות משלוח מנות

ה זע"פ שהשליחה היא הדדית, אין זה כהערמה וכד' ויוצאים י"ח המצוה. כפירוש והחידוש הוא שא

דתו ואם אין לו מחליף עם חברו זה שולח לזה סעודתו וזה שולח לזה סעו" )ב, טו( רמב"םנקט גם ה

 ".י לקיים ומשלוח מנות איש לרעהוכד

י ולח לזה סעודתו, כדואם אין לו, מחליף עם חבירו, זה שולח לזה סעודתו, וזה ש: שו"עכתב ה

 . כב( -)אסתר ט, יט ו לקיים: ומשלוח מנות איש לרעהו 

הקשה על רש"י, דא"כ לא היו מקיימים משלוח מנות איש לרעהו, שבכל שנה רק אחד מהם  ב"יה

הזמין את חברו! וא"ת שחוץ מהזמנת איש את רעהו לסעודה היו שולחים מנות, א"כ מאי אתא 

ביאר דאפשר שלדעת רש"י אין מצווה דווקא ב'שילוח' המנות  ת ז()או משה דרכיהלאשמעינן?! 

ביאר  )אות ו( ב"חהאלא ה"ה אם סועד עם חברו, ואשמעינן שהאחד יוצא במה שחברו אוכל עמו. 

הנתינה בשנה השניה אינה מועילה להוציאו גם לרש"י שבאופן נפלא את שיטת רש"י, לדעתו פשוט 

טעם משלוח מנות הוא כדי שיהא שמח ושש עם "דמכיון שי"ח משלוח מנות, אלא הפירוש הוא 

אם כן אם יסעוד אחד עם חבירו ורעהו הרי הם  ,אוהביו וריעיו ולהשכין ביניהם אהבה ואחוה וריעות
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והוא הדין בשנה שניה וכן  ,בשמחה ובטוב לב משתה יחד ופטורים הם מעתה מחיוב משלוח מנות

אלא האמת  .בשנה שעברה נמי יוצאין שניהם ידי חובתן בכל שנה ושנה אם יחזור ויסעוד אצלו כמו

ועיקרו לא אתא אלא לאשמועינן האי דינא דבסועד אצל רעהו  .אומר שהיו מחליפין בשנה שניה

ולפי זה אין צריך לפרש כלל שהיו עניים אלא אפילו בעשירים כן  ,פטורין שניהם מחיוב משלוח מנות

יתר עוז והסכימו שטוב ויפה להם לשבת אחים יחד אלא שהמה היו אוהבים זה את זה ב ,הדין

ובל כן נראה לי דעת רש"י ומק ,בסעודת פורים בשמחה ובטוב לב משתה כברכת ה' אשר נתן להם

א דמכיון שבאופן קבוע כל אחד מהם "ביאר דהו )סק"ה( ט"זה". לע"ד משאר פירושים שנאמרו בו

, ולא חשיב ל'מתנה', קמ"ל דאפ"ה היו הזמין את חברו לסעודת פורים, הו"א דהוה כמו הלואה

יוצאים, שבכל שנה המזמין יצא י"ח משלוח מנות בעצם ההזמנה. והוסיף שאם בכל שנה ושנה היו 

מחליפים זה עם זה את המנות, ודאי לא היו יוצאים שהוא הלואה גמורה, כיון שנראה לכל שתיכף 

 ראה כתנאי. י שנים לא נתיהם, משא"כ בשמים, והיה תנאי בינמקבל תשלו

ו פסק כעקרון העולה מדברי הב"ח, שמי שאוכל על שולחן חברו ולא הכין ל )ס"ק יב( מגן אברהםה

 כה"ח כלום פטור מלשלוח מנות, וכן משמע קצת מרש"י הנ"ל, ומ"מ נשאר בצ"ע, וטוב להחמיר.

מנות, הביא דבריו, וכתב שהמזמין את חברו לסעוד עמו ורוצה לצאת בזה י"ח משלוח  )אות מב(

ח יתפוס הלחם והתבשיל או ב' מאכלים אחרים בידו ויאמר לו הרי לך שתי מנות אלו במצות משלו

 וכו'. מנות איש לרעהו

 . )ס"ק כא( מ"בשיוצא ידי חובתו אע"פ שהולך אח"כ לסעוד אצלו. וכ"כ ה פרי חדשכתב ה

 זמן קיום המצוה 

 חזון עובדיהכתב ב .ש פ"ק דמגילה()מדברי הרא"ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילה  :רמ"אכתב ה

 טוב שלא לעשות סעודת פורים עד לאחר שיקיים מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים, )עמוד קלה(

 .)אות יח( יפה ללבאבל לטעום מעט לפני כן מותר ואין בכך כלום. ומקורו מדברי ה

 שליחת המנות קודם פורים 

י מנות. או שתי תלח לחבירו שבמדינת הים שמי ששש יד אהרוןבשם ה (ז)אות באר היטב כתב ה

שלח מי נימא כיון דבשעה ש ,מתנות לשני אביונים קודם פורים ובפורים עצמו בודאי מגיעים לידו

. נפיק ,או דילמא כיון דבפורים עצמו שהוא שעת החיוב הגיעו לידו ,חייב בהם לא נפיק הלא הי

הביא את דברי בעל המאור מהלכות  "א יג()א פרי מגדים. גם הדעתו נוטה דיוצא י"ח שפיר בזה

 י.משמע הא לאו הכי שר ,דילמא אכלי'שהסיבה שלא יכול לתת קודם פורים הוא 'מתנות לאביונים 

ות א)סי' תרצד  כה"חגם  .)יבקשו מפיהו פורים פ"א אות לא( גרי"ש אלישיבוה"ה למשלוח מנות. וכ"ד ה

עמוד ) חזון עובדיהיוצא י"ח בנתינה זו, וכ"כ ב סובר שאם המשלוח יגיע בפורים, מעיקר הדין טו(

 .קסד בהע'(

ויש להסתפק כששלח מנות לרעהו שבמרחקים קודם פורים " כתב (יז)אות  ערוך השולחן, המאידך

ולי נראה דלא יצא דבעינן , ויש מי שאומר דיצא ,ויגיעו לו בפורים אם יצא בזה ידי משלוח מנות

הא עיקר המשלוח מנות הוי משום שמחה ואיזה שמחה היא לו ד ,ועוד .משלוח מנות בפורים עצמו

אם העמיד שליח קודם פורים שביום הפורים "ש )אות טז(. אולם הוסיף "עתה מה ששלח מקודם
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ואם שלח מנות לשמעון ושמעון אינו בביתו  ,דשלוחו של אדם כמותו ,ישלח בעדו מנות לפלוני יצא

אף על פי  ,בל אם אינו בעיר שלא יבא היום לביתו לא יצאא ,אם הוא בעיר ויבא בעוד יום לביתו יצא

שהרי כתיב משלוח מנות איש לרעהו ובעינן שיבא ליד רעהו  ,שאשתו או בני ביתו קבלו בעדו

 ."שעכ"פ ידע מזה

ביאר ששאלה זו תלויה בטעמים של מצות משלוח מנות, אם הטעם  )תורה לשמה סימן קפח(בא"ח ה

, צריך שמעשה השליחות שמורה על כך יעשה בפורים, אבל אם הוא משום ריבוי אהבה ואחוה

 הטעם הוא כדי שיהא לחברו סעודת פורים, די בכך שיגיע לידו המשלוח בפורים.

 נתינה ע"י שליח 

קיים נסתפק בנותן מנות בעצמו שלא ע"י שליח אי מ )סימן מד. הביאו המ"ב ס"ק יח( ציון בנייןבשו"ת 

  .ימא דבעינן דוקא ע"י שליחותנכיון דכתיב ומשלוח  מצוותו,

שו"ת ) זוננפלד גרי"חכבר דחה את דברי הבנין ציון. וגם ה )א, יג. ב, כז( אברהם דברבשו"ת  אולם

כתב שמצינו בתורה כמה לשונות של שליח  )אות מא( כה"חגם  דחה דבריו. שמלת חיים סימן שעה(

, שליח מפני הכבוד, אבל אם א"אואין הכוונה ע"י שליח, אלא שהוסיף שאם אפשר יש לעשות ע"י 

 סובר שא"צ שליח, ומ"מ (44)הליכות שלמה יט הע'  גרש"ז אוירבךגם ה אין לבטל המצוה משום זה.

 ציץכשיטה זו פסקו גם בשו"ת  היה מהדר לקיים משלוח מנות ע"י שליח לכל הפחות פעם אחת.

 ועוד. (קמג. חזו"ע עמ' )ט, ע אומר יביע, שו"ת )ח"ט סימן לג אות ד( אליעזר

 תמה, מה סברא יש לומר דאין קיום המצוה אלא ע"י שליח )מנחת אשר סימן כז אות ב( וייס גר"אה

 ותמה על המ"ב מדוע הביא שיטה רחוקה זו.ולא בנתינת השולח עצמו. 

"י כתב דאף שאין שליחות לקטן, מ"מ יכול לשלוח מנות ע )גיטין כב:( חתם סופר: השליחה ע"י קטן

עינן שליחות אלא במה שנצטווה לעשות בעצמו, אבל כאשר נצטוה לשלוח פשוט קטנים דלא ב

וה ביאר שמצ (שם) וייס גר"אה. )עמוד קמג( עובדיה חזוןוכ"פ בשיכול לשלוח ע"י קטן, דמ"מ שלח. 

פי לשעיקרה בתוצאה לא בעינן בה לדין שליחות, ולכן השולח מנותיו בכל עניין שישלחם יצא י"ח 

 צאה הוא, שיזכה ויקבל זה את הנשלח עבורו.שענין המצוה בתו

 משלוח מנות משותף 

הסתפק מה הדין  (. אוסף שותי"ם ופוסקים, אסף ר' דוד פיעטרקאווסקי)סימן קמד פסקי תשובהה

השולח שתי מנות לשני בני אדם בשותפות, האם יצא י"ח אפילו אם אין בו אלא שיעור משלוח 

ת בכל המשלוח מנות, וא"כ נמצא ששלח שתי מנות לאדם מנות לאדם אחד, כיון שלכל אחד יש זכו

או שלא יצא י"ח אפילו אם יש במשלוח מנות כשיעור לכל אחד ואחד, כיון שאינו מיוחד לכל  אחד,

 אלישיב גרי"שאחד מהם, ונשאר בצ"ע. וכמה אנשים השולחים משלוח מנות בשותפות, דעת ה

שיש בה לכל לכולם, אלא חו חתיכה אחת גדולה שיצאו י"ח, אפילו אם של )שם פורים פ"א אות כה(

סובר שרשאים כמה בני אדם לשלוח  )הליכות שלמה יט, טו( גרש"ז אוירבךה אחד שיעור של מנה.

מנות בשותפות, וכן לשלוח לכמה בני אדם בשותפות, ובלבד שיהיו מספר המנות לפי מספר 

יחד וקנו בסכום המעות העלה שכמה אנשים שנשתתפו  )עמוד קלז( חזון עובדיהב אולם האנשים.



 דיני סעודת פורים ומשלוח מנות -ימן תרצ"ה ס __________________________________ 240

מיני מעדנים, כולם יצאו י"ח משלוח מנות בזה, ואפילו אלה שנתנו סכום מעות לא גדול, אשר הוא 

פחות משיעור שתי מנות, כיון שנצטרפו לחבריהם במצות משלוח מנות, שנתקבלה בכבוי הראוי 

 ובשמחה אצל המקבל.

לאסוף כסף מבני המקום ולקנות בהם נשאל האם אפשר בישוב  (ב, קח) האהלה של תורבובשו"ת 

נראה שכדי משלוחי מנות לכל התושבים, וביום הפורים יחלקו את המנות בשם כולם? ותשובתו "

לצאת י"ח משלוח מנות כהלכה יש לשלוח שתי מנות לאיש אחד באופן אישי ורק את יתר המנות 

 ."ניתן לשלוח בדרך ציבורית

בדיני משלוח מנות שהאחרונים ביארו שנקודת , נביא כאן את תמצית המחלוקות לסיכום

וד )מתוך ספרו של הרי"צ רימון עמהמחלוקת בהם שורשה במחלוקתם של תרומת הדשן ומנות הלוי 

י יצא : לתה"ד לא יצא, כיון שלא סיפק מאכלים לסעודה. למנות הלוהמקבל מסרב לקבל א.: (235

ים תה"ד יצא י"ח כיון שסיפק מאכל: למשלוח בעילום שם. בכיון שהראה את חיבתו ואהבתו. 

 דווקא : לתה"דמנה מכובדת. גלסעודה, למנות הלוי לא יצא כיון שאין כאן ריבוי אהבה ואחוה. 

למנות  לתה"ד דווקא מאכלים. ?מה נותנים. דהחשיבות נקבעת לפי הנותן. מאכלים. למנות הלוי 

ם ? לתה"ד לא, מפני שאינהאם אפשר לתת ממתקים. ההלוי לכאורה גם אפשר חפצים ומתנות. 

לחולי  נתינת מאכלים מתוקים. ונאכלים בסעודה. למנות הלוי אפשר, מפני משרבה אהבה ואחוה. 

תינה : לתה"ד אין לתת, מפני שהמקבל לא יאכל אותם. למנות הלוי אפשר לתת, מכיון שבנסכרת

 צא י"חרים הנותן י: לתה"ד אם המשלוח יגיע בפושליחת מנות לפני פורים. זמרבה אהבה ואחוה. 

 ח.צא י"כיון שהוא מספק את צרכי הסעודה. למנות הלוי כיון שמעשה הנתינה איננו בפורים לא י

מנות או לד. "האם שייך דווקא לסעודה שביום, לדעת תה :משלוח מנות ביום או בלילהחובת . ח

די גיעו לישלח מנות ונגנבו או נאנסו ולא ה .ט בלילה. הלוי הסובר שמרבה אהבה ואחוה ואפשר גם

ה זאו העיקר שיהא לו בסעודה, ואין האם העיקר להרבות אהבה ודי שידע ששלח לו,  :המקבל

 משנה ששלח, העיקר שיגיע לידו.
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 דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים -סימן תרצ"ו 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 עשיית מלאכה בפורים 

  )ה:(שנינו במגילה

מלמד  -וסף: שמחה ומשתה ויום טוב, שמחה ורבי, היכי נטע נטיעה בפורים? והתני רב י..."

 ...למד שאסור בעשיית מלאכה!מ -למד שאסור בתענית, ויום טוב מ -שאסורים בהספד, משתה 

כתיב במגילת תענית: את יום ארבעה מי שרי? וה.. .בארביסר הוה -רבי בר חמיסר הוה, וכי נטע 

. ואמר רבא: לא נצרכא אלא עשר ואת יום חמשה עשר יומי פוריא אינון, דלא למספד בהון

ום אחד י -הספד ובתענית, אבל מלאכה ב -ני מילי ה -לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה! 

איני? והא רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדי כיתנא בפוריא, ולטייה ולא צמח  .ותו לא

 -ותענית תם בר יומא הוה. רבה בריה דרבא אמר: אפילו תימא ביומיה, הספד ה -כיתניה! 

קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהו. דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב, ולבסוף כתיב 

לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיב. ואלא רב, מאי טעמא לטייה לההוא 

 ברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור הוה, ובאתריה דרבי לא נהוג. ואיבעית אימא:ד -גברא? 

 "לעולם נהוג, ורבי נטיעה של שמחה נטע

 ב, יד() רמב"םה "כוכ .כרבה דאמר מלאכה לא קבילו עלייהו )סי' ח(רא"ש וה )ג:( רי"ףפסקו ה

ה ומותר בעשיית מלאכה ואף על פי כן אין ראוי לעשות בו מלאכה, אמרו חכמים כל העושה מלאכ"

מההוא עובדא דרב מב"ם למד דבריו כתב שהר ב"יה ."ביום פורים אינו רואה סימן ברכה לעולם

 .לטייה לההוא גברא ולא צמח כיתניהד

סובר שלמסקנת הסוגיא במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין  )ד"ה רבי( חננאל רבנו אולם

 ועוד. המאירי )ד"ה שני( מאירי, )ג: ד"ה מלאכה( ר"ןעושים, אא"כ היא מלאכה של שמחה. וכ"כ ה

מלאכה, ונמצא שלמסקנה סיעת ראשונים זו חולקת להלכה על שהמנהג הוא שלא לעשות  הוסיף

שאע"פ שלא  )הל' פורים אות כז( ארחות חייםדברי הרי"ף וסיעתו שמלאכה מותרת בפורים. וכ"כ ה

רו כיון שפשט איסו ,ומנדין כל העושה בו מלאכהקיבלו עליהם איסור מלאכה, אח"כ נתקבל במנהג 

כן ו ,ה כגון בית חתנות לבנו או אבורנקי של מלכים מותרבנין של שמחאלא שהוסיף ש .בכל ישראל

ומותר לכתוב פסקי הלכות ופשטי המקראות שאדם  .מלאכת מצוה שריא כגון כתיבה של מצוה

ואיגרות של שאלת שלום ומזכרת  ,פקודי יי' ישרים משמחי לב )תהלים יט ט(שמח בהם כדכתיב 

 .שמותרין צריך עיון גדול נראה חובותיו וכן כל דבר שא

והאידנא : רמ"א)פורים מותר בעשיית מלאכה; ובמקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין.  :שו"עכתב ה

; והעושה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם, אלא אם כל בו(. נהגו בכל מקום שלא לעשות

: ומותר כתב רמ"אוההוא בנין של שמחה, כגון: בית חתנות לבנו או אבורנקי של מלכים, דשרי. 
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לעשות כל מלאכת מצוה, כגון: לכתוב פסקי הלכות; וכן מותר לעשות אפילו מלאכות גמורות לצורך 

 .)ת"ה סימן קי"ב(פורים. 

סובר שמותר לעשות פרקמטיא בפורים, כיון ששמחה היא לו. ואע"פ שלעניין תשעה  )סק"א( ט"זה

שאני שיש לו לעשות כל מה באב שאסור לעשות בו מלאכה, ה"ה שאסור לעשות פרקמטיא, הכא 

שהוא שמחה לו. היינו הט"ז מבין שאיסור המלאכה הוא משום שיהיה לאדם פנאי לשמוח את 

 ומ"מ. )סק"ג( 39מ"בוכ"כ ה שמחת פורים, אך אדם שהסחורה משמחת אותו, ודאי יכול לשמוח בזה.

אי ד' שאין השם אורחותיו ימעט בישיבת החנות בפורים ויש יר" )אות ב( השולחן ערוךכתב ה

 פסק שמעיקר הדין מותר, ומ"מ טוב להחמיר. )עמוד קצו(חזון עובדיה ב ".פותחין החנות בפורים

גרת הוסיף שמותר לכתוב כל דבר שאינו צריך עיון גדול, כגון פשטי המקרא וא )סק"ד( מגן אברהםה

לראות שלא דמ"מ יש  שמים עמודי . והביא בשם סדור)סק"ו( מ"בוכ"כ ה שלום ומזכרת חובותיו.

 .ימשוך בה ויתבטל משמחת פורים

 (ג)אות הברכי יוסף  .)סק"ב( מ"בהוכ"כ  כתב שעשיית מלאכה ע"י גוי מותרת. )סק"א( אברהם מגןה

ושא מי שהיה בונה ביתו קודם פורים ע"י גוי, כיון דאו )או"ח סימן תצה( דוד ביתהביא בשם שו"ת 

הוא במקום שנהגו שלא לעשות אף ע"י גוי,  כתב דנראה ששם שע"תמילתא יבטל ביום פורים. ה

בר כתב שבנין בית הכנסת וד )אות ד( כה"ח יש להחמיר טפי.ולכן ואפשר שבנין בית הוי בפרהסיא 

וי. שפוסקים רבים התירו גם מלאכת בניה ע"י ג )עמוד קצז ובהע'( חזון עובדיהוע"ע ב מצוה מותר.

וי. גיר בפשיטות לשפץ ולבנות בפורים ע"י וסיים "ונראה לי שבארץ ישראל שמצהו לבנותה, יש להת

 וכ"ש כשיש הפסד בדבר, וכן עיקר".

)מש"ז  מגדים פריהביא בזה מחלוקת בין ה )ד"ה אין(ממתי אסורה המלאכה בפורים? הבאור הלכה 

והוא משום  הסובר שרק ביום אסור, אבל בלילה עד הנץ מותר, גם במקום שנהגו שלא לעשות. א(

איסור מלאכה בערב פסח במקום שנהגו שלא לעשות, וכמו ששם אסור רק  שאיסור זה הוא כדין

ין ביאר דכיון שד )מגילה ה: ד"ה ורבי( שפת אמתמהנץ החמה, כ"ש לעניין איסור מלאכה בפורים. וה

 אומר יביעוכן נקטו למעשה בשו"ת  משתה ושמחה לא נוהג אלא ביום, ה"ה לעניין איסור מלאכה.

סימן )חתם סופר ה אולם ועוד. (28)הליכות והנהגות עמ' גרי"ש אלישיב , ה(' קצה. חזו"ע עמ)ח"ו סימן מז

ת שכתב שכמו שלענין הספד ותעני )מגילה ז: ד"ה סעודת(וטעמו עפ"ד הטורי אבן  מחמיר בזה. קצה(

 האיסור הוא אף בלילה, ה"ה לענין איסור מלאכה.

)תצוה  בא"חתב שיש המתירים והכ )אות יא( כה"חהאם מותר להסתפר בפורים שחל בערב שבת? 

ך ואם צריך להסתפר בפורים לצור מצדד להתיר. )ח"ו סימן מז אות ד(יביע אומר בשו"ת  אוסר. כא(

וכ"פ  שמותר לו להסתפר בפורים. )אשרי האיש ח"ג פמ"ח אות ג( גרי"ש אלישיבפורים עצמו, דעת ה

 . )עמוד קצו( עובדיה חזוןב

כתב שאיסור מלאכה בפורים הוא כולל כיבוס, וכ"ד  צוה כא()ת בא"חהאם מותר לכבס בפורים? 

 .)מאמ"ר סד, לח(גר"מ אליהו ה

                                                        
 והוסיף בשער הציון בשם הפרי מגדים שכל דבר שיהיה לו הפסד, מלאכתו מותרת, משום השמחה שבו. 39
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 רא"םה אולםביאר שאם זורע אינו מצמיח לו.  בית יוסףמה הכוונה 'אינו רואה סימן ברכה'? ה

 ביאר שאינו מרויח מעבודתו, אך גם אינו מפסיד. )פסחים א, א אות ג(

 סעיף ב':

 ני הכרכים בט"ו וההיפךאיסור עשיית מלאכה לב 

הגו אלא ביום מקרא מגילה עצמה שאפילו במקום שנהגו איסור, לא נ רד( מן)סי הלקט שבליכתב 

ו כתב שאף ביום השני נהג )הל' פורים עמ' רח(אבודרהם ה אולם. לאסור של זה בזה אינו מנהג אבל

 הנשים שלא לעשות מלאכה.

ל הגו, לא נהגו אלא ביום מקרא מגילה בלבד, אבאפילו במקום שנ: עפ"ד שבולי הלקט שו"עכתב ה

 לאסור את של זה בזה, אינו מנהג.

 הביא שיש המחמירים בזה, ולכן כתב שנראה דתלוי במנהג אותו המקום. )סק"ז( מ"בה

 סעיף ג':

 איסור הספד ותענית 

 )כז:, כח:(שנינו במועד קטן 

בפניו, אבל  -וכה ופורים. והני מילי אמר רב פפא: אין מועד בפני תלמיד חכם, וכל שכן חנ]כז:[ "

 אמר רב פפי: -ב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא בפום נהרא! איני? והא ר -לא.  -שלא בפניו 

נשים במועד מענות, אבל לא מטפחות. בראשי  :משנה]כח:[  .יום שמועה הוה, וכבפניו דמי

לא מענות  -. נקבר המת תלא מקוננו -ענות ומטפחות, בזה וזה מ -חדשים, בחנוכה ובפורים 

כולן עונות אחריה, ושאחת מדברת  -כאחד, קינה  שכולן עונות -ולא מטפחות. איזהו עינוי 

שנאמר ולמדנה בנתיכם נהי ואשה רעותה קינה. אבל לעתיד לבא הוא אומר בלע המות לנצח 

 "ה' אלהים דמעה מעל כל פנים וגו' ומחה

הם ספד ותענית לכל אדם בכל מקום, בין לבני כרכים שיום י"ד ויום ט"ו אסורים בה: שו"עכתב ה

אחת כעושין ט"ו בלבד, בין לבני עיירות שהם עושים י"ד בלבד; והנשים מענות בהם, שכולם עונות 

ומטפחות שמכות כף אל כף; אבל לא מקוננות, שתהא אחת מדברת וכולן עונות אחריה; נקבר 

 המת, לא מענות ולא מקוננות.

ד והני מילי לאינש דעלמא, אבל לתלמי המשיך השו"ע וכתב: ו"ד סימן תא סעיף ה()יבהלכות אבלות 

ניו, לי בפחכם, בין בחול המועד בין בראש חדש, חנוכה ופורים, מענות ומקוננות כדרכן בחול; והני מי

 אבל שלא בפניו, לא. ויום שמועה, אפילו רחוקה, כבפניו דמי. 

ה ועכשיו אין אצלינו כל הדברים הללו מיהו למדנו מז" ד()יו"ד סימן תא אות ערוך השולחן כתב ה

 ".דבחוה"מ ור"ח חנוכה ופורים טוב למעט בבכיות והספדים לבד על ת"ח בפניו

מקום שנהגו שביום ז' הולכין על ש )או"ח סימן יג(ר"ש הלוי בשם שו"ת  )סק"ה( אברהם מגןכתב ה

בערב  לוואפי ה,חזן א' ויאמר לו השכב ם עםאלא האבל לבדו ילך ש ,הקבר לקונן אסורים בפורים
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 מ"ב, הגדולה כנסת. וכ"כ נפסק מחמת פורים תלילך שם שלא יחשבו העולם שאבילו פורים אסור

 ועוד. )סק"ח(

 סעיף ד':

 אבלות בפורים 

. בטלה ממנו גזירת שבעהשאם חל פורים תוך השבעה,  )הובא ברא"ש מו"ק סי' פה( שאילתותדעת ה

מאי טעמא דשמחה כתיב בהו  )יט.(ורגלים מפסיקים ואינם עולים  ,ליםטעם מידי דהוה ארגוה

ועשה אותו יום משתה " יח( -)אסתר ט יז פורים נמי שמחה כתיב ביה  ",ושמחת בחגך" )דברים טז יד(

 ".ושמחה

אין מספידין את המת בחנוכה ובפורים ולא בראשי חדשים אבל כתב " ה"ג(פי"א ) רמב"םה, מנגד

 .גרשום רבינובשם  )סי' תתקט( ". וכ"כ המרדכידברי אבלותנוהגין בהן כל 

לא בי"ד הסובר שאין אבלות כלל בפורים,  )הל' שמחות השלם נספח סי' א( מהר"םשל  דעה נוספת

ו וחייב לשלוח מנות, ואע"פ שאינו מתאבל בהן עולים ל .ולא בט"ו אלא דברים שבצינעא נוהגין

 למנין שבעה, ומשלים אבלותו אח"כ.

ד סימן )ביאורו לטור יו" מהרש"לוכ"כ  כל דברי אבילות נוהגים בחנוכה ופורים.כרמב"ם:  שו"עה כתב

  .)שם עמוד שעב( ב"חוה תא(

נו מת לו מת קודם פורים, ופגע בו פורים, אי כתב: )סימן תא סעיף ז(בהלכות אבלות  שו"עה אולם

חייב אלא דברים שבצינעא נוהג, ו מפסיק האבילות; ומ"מ אין אבלות נוהג בו, לא בי"ד ולא בט"ו,

 רמ"אוכ"כ ה לשלוח מנות. ואף על פי שאינו מתאבל בהם, עולים לו ממנין השבעה, כמו שבת.

פי' ן; וא, וכן נוהגי)הרא"ש ומנהגים(ויש אומרים שאין אבילות נוהג בפורים, לא בי"ד ולא בט"ו  :)כאן(

 שבצנעה, נוהג; ואף על פי שאין נוהג ; אבל דברים)ד"ע(אבילות יום ראשון נדחה מפני פורים 

י' אבילות בפורים, עולה לו למנין שבעה ימי אבילות כמו שבת, וכן פסק הרב בעצמו בטור י"ד ס

 ת"א.

 כתב שבאו"ח מיירי שמת לו מת בו ביום, אות ג(שם ) דרישהלכאורה דברי השו"ע סותרים זא"ז! ה

יהים באו"ח שהכוונה שנוהגים אבלות כתב שיש המג באר היטבוכאן מיירי שמת קודם לכן. ה

כתב שנקטינן כדברי השו"ע ביו"ד, משום דהלכה כדברי המיקל  )אות י( ברכ"יהדווקא בצינעא. 

ו"ד כתב שמרן חזר בו בי ח"ג עמ' קכב(אבלות עמוד קפז. ) עובדיה חזוןב. )אות כב( כה"חוכ"כ באבל. 

 ממ"ש באו"ח.

ביר שיסוד המחלוקת האם ישנם מנהגי אבלות בפורים הס (ג-)או"ח סימן עט אות ב משנת יעב"ץה

או לא, היא בהבנת אופי מצוות השמחה בפורים. לדעת השו"ע מצוות השמחה איננה מאפיינת את 

יום הפורים כולו, אלא כוללת רק חובה לעשות משתה בפורים, "שבפורים יש מצוה של משתה 

חובת שמחה, שהרי  פורים אין בכללושמחה, כלומר משתה שיש בו שמחה... אבל בכל היום של 

היום בעצמו לא נעשה יום של שמחה. ולעומתו הרמ"א סובר שמצוות השמחה לא מסתכמת 

בחובת עשיית משתה, אלא מאפיינת את היום כולו שצריך להיות יום משתה ושמחה, שהדין 
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ום בעצמו שמחה שיש בפורים אינו תלוי בסעודת פורים, אלא שפורים הוא כיום טוב, שחל על הי

  חלות דין שמחה.

. כתב שיש ליזהר בכולם, חוץ מנעילת הסנדל וישיבה ע"ג קרקע מפני הבריות )סק"ז( מגן אברהםה

שבודאי אין להחמיר, אך מ"מ יראה כתב  ס"ק יב() מ"בהומכ"ש שאסור לראות כל מיני שמחה. ו

ת, כתב שאין אבלות נוהג ז()ח"ג עמ' קכב. פורים עמ' קפחזון עובדיה למעט במיני שמחה שעושים. וב

חיים )צרור ה גר"מ אליהווכ"ד ה .)פכ"ג ס"ג אות ט( גשר החייםאך מ"מ דברים שבצינעא נוהג. וכ"כ ב

 .שאלה רלו(

כתב שלדעה שדברים שבצינעה נוהגים בפורים, גם אסור ללכת לבית הכנסת, ולא  )סק"ב( ט"זה

 )סק"ו( מגן אברהםשום האבלות. והמקרי פרהסיא משום שלא ניכר שאינו הולך לבית הכנסת מ

בשם אחרונים  )ס"ק יג( מ"בכתב דמשמע מהטור שבשחרית הולך לבית הכנסת להתפלל. וכ"כ ה

 נוספים.

 סעודת פורים בשנת אבל 

הנה מבואר מדברי מרן שאין דיני אבלות נוהגים בפורים אלא דברים שבצינעא, אך דברים 

ות סעודת פורים כיצד ינהג בה אדם הנמצא בשנת שבפרהסיא אינם נוהגים. ויש לברר אודות מצ

 אבל. שודאי חשובה כסעודת מריעות, 

הבאנו את דברי הפוסקים באשר להשתתפות האבל  שצא, ב(יו"ד ) בסיכומנו להלכות אבלות

בסעודת בר מצוה וסיום מסכת, שדעת רבים מהפוסקים להקל בזה משום דהוי סעודת מצוה. 

הביא דבריהם, וכתב דא"כ ודאי שסעודת פורים לא  ה(-סימן כ אות ד )ח"ח או"ח עבדי ישכילבשו"ת 

פחותה מסעודות אלו, שמותר לאבל להשתתף בהם אף שהיא אצל אחר, ולדעת המחמירים 

. מנחת יצחקבשם ה )פ"כ סכ"ט(שדווקא בביתו מותר, יוכל להזמין לביתו אורחים. וכ"כ הפני ברוך 

שאם משפחות  . תורת המועדים סק"ח אות ה(25הנהגות עמ' )הלכות ו אלישיב גרי"שוכן מובא בשם ה

שני אחים רגילים מידי שנה לסעוד יחדיו את סעודת פורים, בשנת האבלות שלהם מותרים לסעוד 

יחד כמנהגם וכן מותר לאבל להזמין אורחים שהוא רגיל להזמינם תמיד, וכן יכול ללכת לאכול 

והגריש"א מתיר גם להנות ולשמוע כלי  יל תמיד.אפילו במקום שיש שם כמה אורחים, וכפי שרג

כתב שאם יש שם כלי נגינה ימנע האבל  )עמ' קפ( חזון עובדיהזמר משום שמחת פורים. אלא שב

. אלא שלענ"ד קצת תמוה, הרי אם אין אבלות בפרהסיא גם )תרצו, ז( פסק"תמלילך לשם. וכ"כ ה

לשמוע מוזיקה בסעודה, ואם לא ישמע שמיעת כלי נגינה מותרת כאשר הרגילות בכל שנה ושנה 

העלה  ז(-)הל' אבלות ח"ב פל"א אות ד גבריאל נטעיהרי היא ודאי אבלות בפרהסיא! ובאמת בספר 

שמצוה לאסוף כל בני ביתו ומשפחתו לסעודת פורים. ואם רגילים בכל פורים להתאסף בתוך ביתו 

)סי'  נימוקי או"חומקורו מדברי ה בכלי זמר ושיר, מותר גם בתוך שלושים להתאסף ולשיר כרגיל.

שמותר לשמוע כלי  תרצו סק"ג. לר' חיים אלעזר שפירא בעמח"ס שו"ת מנחת אלעזר. בנו של הדרכי תשובה(

זמר תוך י"ב חודש על אביו ואמו, שאם לא ישמע הוי אבלות בפרהסיא, ואולי לא גרע פורים ממצות 

)על המציאות שדיבר בה, שמגיעים מנגנים לנגן ף שמחת נישואי בנו שמותר בשמיעת כלי זמר. אך הוסי
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, שאם יכול אדם למנוע מהם ליכנס לבית, באופן שלא בתוך הבית, שאם ימנעם הוי אבלות בפרהסיא(

 ירגישו בזה העומדים תוך הבית, בודאי מהנכון.

 כתב להוכיח שמותר לו להשתכר כרגיל. )יו"ד ח"ג סימן רצב( הקהתי שבטבשו"ת 

 גילהשמיעת קריאת מ 

בעת קריאת  ית הכנסתלאחר שיתפללו בבית האבל בלילה ילך לבשרא"ש וה מהר"םדעת ה

דאפילו עבודה דקרבן ציבור שדוחה שבת קריאת מגילה דוחה אותה  .מגילההלשמוע המגילה 

  .כל שכן אבלות דרבנן )מגילה ג.(

 לצאת מפתח ביתו אפילואין לו סובר ש )סימן רמ. הובא גם בהגה"מ סו"ס שופטים ס' טז( רוקחה אולם

. אא"כ אלא יקרא בביתו בעשרה המתפללים שם עמו או ביחיד ,לילך לבית הכנסת בשעת מגילה

, מותר לו להישאר עד לאחר קריאת )למנהגם(פורים חל במוצ"ש שבלאו הכי הוא בבית הכנסת 

 המגילה.

ית הכנסת איכא משום דבבכתב שהצורך ללכת לבית הכנסת ולא לקרוא מגילה בבית האבל,  ב"יה

 .פרסומי ניסא טפי דברוב עם הדרת מלך

. ואם יוכל לאסוף מנין )תוספות פ"ק דמועד קטן(ומ"מ ילך לבה"כ לשמוע המגילה : רמ"אכתב ה

 .לביתו לקרות המגילה, עדיף טפי

יצא  כתב שביום יכול לצאת מביתו לשמוע מגילה גם אם יש לו מניין בביתו, ובלילה )ס"ק טז( מ"בה

ו לכתב שאם אין  ח"ג עמ' קכט(אבלות ) חזו"ערק אם אין לו מניין לקרוא המגילה בביתו. ובמביתו 

 עשרה, יצא לביהכנ"ס.

 סעיף ה':

 אבל היושב בבית הכנסת 

אם חל פורים במוצאי שבת והאבל יושב בבית : )סימן רמ עמוד קלח( רוקחעפ"ד ה שו"עכתב ה

ערבית וישמע קריאת מגילה, ולמחרת לא הכנסת בשבת במנחה, לא יצא משם עד שיתפלל תפלת 

 יצא מפתח ביתו.

העיר דנראה שבמקומו של הרוקח היו אוכלים סעודה שלישית קודם מנחה,  )סק"י( מגן אברהםה

לל והוסיף, שבלילה יתפ )ס"ק טו( מ"בוכ"כ ה אבל לדידן צריך ללכת לביתו לאכול סעודה שלישית.

 תפילהבואם לאו ילך לבית הכנסת בעוד יום, ויהיה שם  בביתו ויקרא מגילה בביתו אם יש לו מניין,

 ובקריאת המגילה.

העיר שהשו"ע העתיק את דברי הרוקח משום דאזיל לשיטתו שאבלות נוהגת בפורים, פרי מגדים ה

דווקא וכ"ז אך לדעת הרמ"א י"ל שגם אם יש לו מניין בביתו ילך לשמוע המגילה בבית הכנסת. 

אבל בלילה אם יש לו מנין יתפלל ויקרא המגילה בביתו  ,כתיב 'מחהימי משתה וש'דפורים, ביום 

ולבד הקריאה לא יצא מפתח  ,ואם אין לו מנין יתפלל בביתו וילך לשמוע מקרא מגילה בבהכ"נ

ום ט"ו לא ילך מביתו לביהכ"נ דבי החיים דרך, והוסיף להביא את דברי )ס"ק טז( מ"בוכ"כ ה ביתו.
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ענין חליצת מנעלים וישיבה ע"ג קרקע משמע מן הפוסקים דאפילו ומ"מ ל ,להתפלל שחרית לואפי

 ביום ט"ו א"צ. 

 יציאה לבית הכנסת 

שהאבל יוצא לבית הכנסת אפילו ביום חול, משום שאם  )מא"ש הל' אבל עמ' נב( רי"ץ גיאתדעת ה

הולך לבית האבל כ"ש שמותר לו ללכת לבית התפילה. ואפילו בג' ימים ראשונים. הב"ח ביאר 

 בל חייב בכל המצוות, ומצוה להתפלל בבית הכנסת, שכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינושא

 .)ברכות ח.(מתפלל שם נקרא שכן רע 

סובר שאפילו בשבת אינו יוצא לבית הכנסת. שפירש 'שבת  )הובא ברא"ש סי' מו( ראב"ד, המנגד

 ראשונה' אסור לצאת, כפשוטו. 

שבחול אינו יוצא. ובשבת שאין בה אבלות תלוי  "ן עמ' ריז()הביאו הרמב האי רבשל  דעה נוספת

ד במנהג המקום, יש הנוהגים לצאת לבית הכנסת ויש הנוהגים שבאים הציבור אליהם להתפלל. וכ"

 .)שם( רא"שוה )עמ' ריז( רמב"ןה

 מותר. ולכןאבל לדבר מצוה  אסור לצאת מביתו, דוקא לטיילש )יג: ד"ה במקום( נמוקי יוסףהכתב 

תר לאבל ללכת לבית הכנסת לשמוע תפילה, מגילה וכד'. כ"ש בט' באב שכולם אבלים ונראה מו

 שבט' באב הולך לבית הכנסת עד גמר הקינות. )סו"ס לז(רא"ש הכהולך לבית האבל. וכ"כ 

כן לבית ו: רמ"א)האבל אינו יוצא בחול לבית הכנסת, אבל בשבת יוצא.  :)יו"ד סימן שצג, ג( שו"עכתב ה

גין אלו נוה : ובמדינותכתב רמ"אוהל יום קריאת התורה יוצא לב"ה. . ואנו נוהגים שבכב"י( .המדרש

 כאן כתב השו"ע 'ולמחרת לא יצא מפתח ביתו'. אולם שאין יוצא אלא בשבת.

 )שעו, ג(כתב שדברי מרן הם עפמ"ש  )קונ' מצבת משה סימן ח. הביאו הפת"ש שם סק"ב( חכמת אדםה

ל, וא"כ יש לו מניין בביתו. אבל במקום שא"א לאסוף עשרה כדי שמצוה להתפלל בבית האב

גר"מ וה )אבלות ח"ב עמ' שז ושיג( חזו"עשיתפללו בבית האבל, יצא להתפלל בבית הכנסת. וכ"כ ב

כתב שיתפלל יחידי בביתו ולא ילך לבית  )סק"ח( מגן אברהםה אולם. )צרור החיים שאלה ק( אליהו

 .()פכ"א סי"ג אות ו החיים גשרביתו לכו"ע מותר ללכת. וכ"כ ב הכנסת. ואם יש מניין בחצר מול

)אע"פ שיש קריאת העיר על דברי מרן שכאן כתב שלא יצא מפתח ביתו  )אות ב( מרדכי מאמרה

כתב שהמנהג להקל  )אות לא( כה"חובאמת , ובהלכות אבלות כתב שהמנהג לצאת. התורה בפורים(

 ולצאת.

 שאם יש לאבל בביתו מקום מיוחד ומכובד להניח בו ס"ת, ח"ב עמ' שי(אבלות ) חזון עובדיהכתב ב

 מותר לו להביא ס"ת לביתו לקריאת התורה במשך שבעת הימים, ואז לא יצטרך ללכת לבית הכנסת

, והוסיף שעדיף להביא את הס"ת בארון )צרור החיים שאלה קנב( גר"מ אליהווכ"ד ה לשמוע קה"ת.

 המיועד לכך.
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 סעיף ו':

 רים לאבל'משלוח מנות' בפו 

 ולענין שילוח, וז"ל: "שהאבל חייב לשלוח מנות )הלכות שמחות נספחות א( מרוטנבורג מהר"ם דעת

ות מנות נראה דמותר, ואדרבה חייב הוא לשלוח מנות לשנים או לשלשה מריעיו דאבל חייב בכל מצ

חייב יש מי שאומר שהאבל  :שו"עוכ"כ ה ."לאחר חמשה עשר ישלים אבילותוהאמורות בתורה, ו

סי'  , וכמו שיתבאר בי"ד)מהרי"ל(: אבל אין שולחין לאבל כל י"ב חדש הוסיף רמ"אוהלשלוח מנות. 

 שפ"ה, עיין שם. ואם אין בעיר אלא האבל עם אחר, חייב לשלוח לאבל כדי לקיים לשלוח מנות,

 .)מהריב"ש(אא"כ מחל האבל על מנתו 

חד בלבד, ולא להרבה בני אדם. וכ"ד העיר שאין לאבל לשלוח אלא לאדם א )תצוה יח( בא"חה

 .)אשרי האיש ח"ג פמ"ז אות ג( גרי"ש אלישיבה

דשלוח מנות אין לך שאילת שלום גדול " )סימן לא( מהרי"לכתב ה :ולגבי שליחת מנות לאבל

לו : ואסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל י"ב חודש, ואפי)יו"ד שפה, ג( רמ"אה ". וכ"פמזה

אבל במקום שנהגו לשאול בשלומו בשבת, גם  .הגו שלא לשאול בשלומו בשבתבשבת, במקום שנ

 זה שרי.

למד מכך שרק בפורים מותר לאבל לשלוח מנות משום שהוא מצוה,  )שם עמ' שלב ד"ה והאבל( ב"חה

שרובם נהגו  )פכ"א ס"ז אות י( גשר החייםדמשמע שבשאר ימות השנה אסור לו לשלוח מנות. כתב ב

 חודש לאביו ואמו, ולא תוך שלושים אפילו אבל על שאר קרובים.להקל בזה בי"ב 

 .מותר לשלוח לו מנות ג"כ ,בשאלת שלום כתב דמכיון שהרמ"א הביא שמנהגנו להקל )סק"ג( ט"זה

)גם המג"א ס"ק יא כתב דפשוט שאם האבל עני מותר . נראה לסמוך ע"ז אם לא שהאבל עני אבל אין

ן סובר שפורים אינו דומה לשבת לעניי )אות ט( השולחן ערוךגם ה .לשלוח לו מעות, דלא גרע מצדקה(

 )סק"ח(אליה רבה וה )כלל קנה סל"ז( חיי אדםזה, שהרי לדעת רבים נוהג אבלות בפורים. וכ"פ ה

 וגר"מ אליה, ה)תצוה יח( בא"ח, )ס"ק יט( מ"בשאפילו דבר שאינו של שמחה אין לשלוח לו. וכ"כ ה

 .(507)מאמ"ר עמ' 

ות במקום שאין נוהגין אבילשכוונתו להורות דביאר את דברי הרמ"א,  )ס"ק יב( ן אברהםמגה אולם

)סימן . וכתב המטה משה לוח במקום שנהגו לשאול בשלומוא"כ דינו כשבת ומותר לש, בפורים

שים. היקל בתוך שלו )כא, ז, י( החיים גשרשלא ישלחו לו מנות של תפנוקים ודברי מתיקה. ב תתריז(

ין , והיינו שמותר לשלוח לאבל משלוח מנות, משום שאח"ב עמ' רנב(עמוד קצג. אבלות ) "עחזווכ"כ ב

 אבלות בפרהסיא נוהגת בפורים. ולשיטה זו גם בתוך שבעה מותר.

כתב  )סימן תשיג( ספר חסידיםשכל מיני שמחה לא ישלח לו. וב )ס"ק יא( מגן אברהםומ"מ כתב ה

א מנות, ובאותה שנה ישלח מעות או בשר לעניים, רק ל שמי שמת אביו בפורים, לשנה הבאה ישלח

 ועוד. )עמוד קצב( עובדיה חזון, )ס"ק יח( מ"בתפנוקים העשויים לשמחה. וכ"כ ה

 שבטו )ב, קמז( יעקב חלקתמה הדין כאשר שלחו מנות לאבל, האם מותר לו לקבלם? כתבו בשו"ת 

ם שממנה נלמד איסור שליחת מנות, קי"ל שמותר, מכיון שגם בשאילת שלו )ח"י סימן קז אות ג( הלוי
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 חזוןשאם שאלו בשלומו אחר שלושה ימים לאבלו, רשאי לענות, וא"כ ה"ה בקבלת המנות. וכ"כ ב

 .)מאמ"ר סד, מ( אליהו גר"מוה אבלות ח"ב עמ' רנב(עמוד קצג בהע'. ) עובדיה

ון שמותר, כי ה, רלז() מלכיאל דבריולשלוח 'משלוח מנות' בפורים לרב שהוא באבלות, כתב בשו"ת 

שאין זה אלא כשילום חוב ואינו דבר של שמחה, והריהו 'דבר האבד' המותר, ועוד, שלא גרע 

 .)ח"ב עמ' רנב( חזו"עמצדקה. וכ"כ ה

 סעיף ז':

  אונן במצוות פורים 

 דלא, ויין בבשר מותר שאונן שאומר מי יש"עפ"ד האורחות חיים:  שו"ע: כתב האכילת בשר ויין

 שהם נינהו קבלה דדברי, בפורים לשמוח דאורייתא דרבים עשה ודחי דאבילות יחידד עשה אתי

יין וכתב שאונן אסור בבשר  יא( יו"ד סימן שמא )סימן צו. הובא בפת"ש הכהן ושבתורה". בשו"ת  כדברי

בשר שאונן מותר ב ח"א עמ' קעח(עמוד קפו. אבלות ) חזו"ע, ו)שם אות טו( גשר החייםוכתבו ב בפורים.

 יין בפורים דוקא ביום.ו

 אף, בלילה דדוקא ל"ונ; ש"וק ותפלה במגילה במקרא שחייב שכן וכל: רמ"א: כתב הקריאת מגילה

' סי לעיל שנתבאר כמו קודם מתו קבורת, לקברו שרוצה, ביום אבל; לפניו מוטל שמתו פי על

 ".ל"כנ א"ע ןסימ לעיל שנתבאר כמו, ושבת ט"מי עדיף דלא, כ"אח ומתפלל קורא ולכן, ז"תרפ

אבל ק"ש  ם,משום שמחת פורי רדבשלמא בבשר ויין מותתמה על הרמ"א,  )ס"ק יד( מגן אברהםה

מדוע דין פורים יהא שונה משאר א"כ  ,שיהא פנוי לצורכי המת ר הוא משוםהטעם דפטו הותפל

 וןרצה לבאר שבלילה חייב בק"ש משום שדינו כיו"ט שני, שאבלות יום ראש ואף כיימות החול?! 

 ,מ"מ קשהדוחה אותו, וה"ה לכאן ששמחת פורים היא מהתורה שתדחה את האבלות. אך סיים ד

 .צ"ענשאר בו ,איך נלמד זה במכ"ש דבשר ויין דמה ענין זה לזה

 כתב שעיקר שמחת פורים היא ביום, ולכן בלילה דינו כשאר יום חול, ומשום כך )ס"ק כה( מ"בה

 ר.בליל י"ד ישמע קריאת מגילה מאדם אח

שאע"פ ששמע את קריאת המגילה בציבור, יקראנה שנית אחר  )ס"ק טז(מגן אברהם עוד כתב ה

 .)ס"ק כו( מ"בוכ"כ ה שנקבר המת.

הסתפק אם אונן חייב בצדקה  )ח"א סימן צא אות כה סק"ד( שלמה מנחתבשו"ת : משלוח מנות

 ורפט הרי אבידה שומר מ"מ, נכלם דך ישוב ובל תקפוץ ולא תאמץ דלא לאו גם שיש ג"דאעלעניים, 

 ונןא גם אולי כ"וא הלאו גם פקע תתן נתון של בעשה דליכא היכי דכל משום והיינו לעניא מריפתא

, בזה גם מותר גם כך קדיש לומר שמותר דכמו מסתבר המת של נ"לעי נותן אם ורק, מזה פטור

רור )צגר"מ אליהו ה .()יט, כזוכ"כ בהליכות שלמה  .לאביונים במתנות בפורים גם יתחייב וממילא

כתב שמותר לאונן לתת צדקה, ויש שנהגו לתת סכום גדול לצדקה דווקא בזמן  החיים תשובה כה(

 האנינות.
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 סעיף ח':

 נישואין בפורים 

מסתברא שהוא " ? ותשובתו,אם מותר לישא אשה בפוריםנשאל ה )שו"ת ח"ג סי' רעו( רשב"אה

ה ועוד דהו .אבל בפורים מותר )מו"ק ח:(ולא באשתך  בחגך )דברים טז יד(מותר דושמחת בחגך כתיב 

 וכמאן דאמר משום פריה ורביה ובעניינים ,ליה חד יומא ומשום חד יומא לא משהי אינש נפשיה

רה ואם אירעו נישואין בפורים יקראו עש ()סוף פ"ב "מהגהב ".אלו הולכים בהן להקל דמדרבנן הם

 בבית החתן והכלה או יקראו לבדם.

הסתפק האם נושאין בפורים, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה, או  )סי' מה ה ע"ד( בוכלה אולם

שלא אסרו אלא ברגלים מהתורה אבל לא בפורים שהוא מדברי קבלה בלבד. או שמא חכמים עשו 

כתב בהדיא לאסור  )סי' קכא ד"ה וצ"ע( מהר"י ברי"ןשו"ת ובחיזוק לדבריהם יותר משל תורה. 

ארבעה עשר וביום חמשה עשר בין ביום בין בלילה ואף בשלשה עשר שהוא לעשות נישואין ביום 

תענית אסתר נראה לאסור דאז סעודת הנישואין הראשונה בליל פורים ואסור משום עירוב שמחה 

  .בשמחה

כתב שיש חילוק מהותי בין שאר הרגלים לפורים, שבשאר הרגלים כתיב  )אות ה(דרכי משה ה

 'משתה ושמחה'ולא באשתך'. אך בפורים כתיב רק ' )מועד קטן ח:('ושמחת בחגך' ודרשו חז"ל 

תו . זאת ועוד, יש לומר כאן ספק דרבנן לקולא, ולכן לדעובכל מאי דמשמח סגי ליה ,)אסתר ט כב(

 אין למחות במקום שמקילין. 

שבפורים כתיב  )משנת יעב"ץ או"ח סימן עט( בצלאל ז'ולטילבאר זאת רבה של ירושלים הרב  הטיב

ימי משתה ושמחה, שעיקר מצותו הוא שיהיה יום שמחה, ואין כל חילוק בדבר במה הוא שמח, 

וא"כ גם בשמחת נשואין הוא מקיים מצות שמחה של פורים, וכדברי הדרכי משה שבפורים לא 

כתיב רק משתה ושמחה, 'ובכל מאי דמשמח סגי ליה', והיינו שגם בשמחת הנשואין הוא מקיים 

 , משום הכי מותר לישא אישה בפורים.מצות שמחה בפורים

 .: בין בי"ד בין בט"וכתב רמ"אוהמותר לישא אשה בפורים. : שו"עכתב ה

כתב שנכון יותר  משה חמדה כתב שלדעתו יש לעשות את החופה בי"ג. )ס"ק יח( מגן אברהםה

 ט אות)ח"א סימן ל יצחק מנחתובשו"ת  לעשות החופה בסוף יום י"ד, וסעודת פורים יעשה מקודם.

כתב שגם לדעת המג"א אם אינו יכול לעשות את הנישואין בי"ג אדר, אין לו לאחרם לאחר  ח(

הביא שם את  אכןפורים, אלא מותר לו לעשותם בפורים, ובפרט אם לא קיים מצות פריה ורביה. 

שאין להתיר בשעת הדחק אלא את הנישואין עצמם, אבל את  )או"ח סימן קלח( כתב סופרדעת ה

 אסור לעשות בפורים, שאין במניעת הסעודה שעת הדחק. הסעודה

 פנים חדשות' לעניין שבע ברכות בסעודת פורים' 

שמצוה להרבות במיני מאכל ומשקה בסעודת פורים, ולכאורה א"צ  )סימן תרצה ס"א(כתב הרמ"א 

חדשות  . ואין לך פניםח(-)עיין אבן העזר סימן סב סעיפים זפנ"ח כמ"ש התוספות לגבי סעודות שבת 

יותר מפורים שאין חיוב משתה ושמחה כמו בפורים, ואם טעם הפנ"ח הוא כדי להרבות שמחה 
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, דזיל בתר טעמא )ספר גופי הלכות דרי"ז ע"ב( מהר"ש אלגאזיודאי שא"צ פנ"ח בסעודת פורים. וכ"כ 

סימן  )רוח חייםמהר"ח פלאג'י וגם בפורים מרבים בסעודה ואין לך פנים חדשות יותר ממנו. וכ"פ 

 כה"ח, )ח"ד אהע"ז סימן סב אות כד( ללב יפה, התרצו אות ו, וכאן אות ז. מועד לכל חי סימן לא אות טל(

כתב לו שמצד הדין ראיותיו נכונות  כנסת הגדולההמהר"ש אלגאזי שם הביא שה אךועוד.  )אות נד(

רים בעינן פנ"ח, שבסעודת פו )ח"ד פ"ה אות ח( ברכת ה'אך לא ראה שנוהגים כן בקושטא. וכ"כ ה

וכתב לחלק בין סעודת שבת לסעודת פורים. שבסעודת שבת מרבים במאכל ושמחה לכבוד היום 

הקדוש, ולכן שפיר נחשב לאורח חשוב שמרבים בשבילו בשמחה. וה"ה ליו"ט. אבל פורים אע"פ 

ז' שמצוה להרבות בו באכילה ושתיה ולשמוח בו, אין זה לכבוד היום. וחכמים לא תיקנו לברך 

. חזו"ע יז אות כג )ח"ח או"ח סימן אומר יביע ת"שווכ"פ ב ברכות אלא כששמחים מצד ביאת אורח.

 .(עמוד קפה

 פדיון הבן בפורים 

שן ז"ל שאסר לעשות פדיון הבן בשו מהר"י וויילבשם כתב  )סי' קכא ד"ה וצ"ע( מהר"י ברי"ןשו"ת ב

שם ד"ה מהני ) תוספותה אולם ."אפורים משום עירוב שמחה בשמחה אלא היה דוחהו עד ליום ל

 .כל שכן בפורים ,כתבו בהדיא דאף במועד שרי לעשות סעודת מילה או פדיון הבן ביטול(

 . )תוס' פ"ק דמ"ק(וכ"ש שמותר לעשות פדיון הבן : רמ"אכתב ה

 תחפושות 

"על דבר לבישת הפרצופין שנוהגים בפורים, אם יש לחוש  (ט"וסימן )בתשובה  מהר"י מינץכתב 

זה משום לא ילבש גבר שמלת אשה או לא יהיה כלי גבר על אשה, והמנהג פשוט ואין מוחה". ב

א. המהר"י מינץ יצא בחריפות נגד המפקפקים על מנהג התחפושות בפורים, ובטעמי ההיתר כתב: 

איסור "לא ילבש" הוא רק כשגבר לובש מלבוש שרק נשים לובשות, או נוהג במנהג שרק נשים 

אין שעל פי תשובת הריב"א  ב. "מאחר דאיש ואשה שוין בו לא שייך משום לא ילבש".נוהגות. ולכן 

איסור בגזל משום שמחת פורים "כיון שאינו עושה על מנת לגזול ולהרוויח אלא משום שמחת 

לא 'יסור אפורים". ואם כן גם "נדון דידן לא שנא כיון שאינו מכוון לניאוף אלא לשמחת פורים", אין 

 ילבש.

ומה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר, אין : רמ"אהכתב 

איסור בדבר מאחר שאין מכוונין אלא לשמחה בעלמא; וכן בלבישת כלאים דרבנן. וי"א דאסור, 

 אבל המנהג כסברא הראשונה. 

של איש מה שנהגו בימים קדמונים בלבישת פרצופים משעטנז ו )אות יב( ערוך השולחןכתב ה

ן בה כל שמחה ואילאשה עכשיו לא נהגו כן וכן מי שהזיק חייב לשלם דעתה בעונותינו הרבים ער

 .(ומ"ש הרמ"א בסעיף ח' הוא לקיים מה שנהגו בימיו ולא עכשיו)אנו במדריגה זו 

רבים הם הפוסקים שהתנגדו למנהג להתחפש בתחפושת שעל ידה עובר על איסור 'לא ילבש'. 

תרו של המהר"י מינץ, והוסיף חשש שהמנהג שגברים יתחפשו לנשים ונשים דחה את הי ב"חה

 (יו"ד סימן קפב סק"ג) ט"זלגברים יביא לכך "שילכו האיש בין הנשים ואשה בין אנשים לניאוף". ה
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הביא את דברי חמיו הב"ח. ובבאר הגולה שם הוסיף "ואני אומר עוד, שהרבה גזירות וחורבנות 

נראה שנטה להחמיר כדעת השוללים  )סק"ל( "במי המבטלם". גם מדברי הנולדו על ידי זה, ואשר

 את מנהג התחפשות גברים לנשים 

הוסיף שיש במנהג התחפושות איסור משום התהלכות ב'חוקות  )או"ח סימן רצח( חיים מיםובשו"ת 

ן על כו הגויים' כי "מנהג זה של לבישת הפרצופין נשתרבב מחג הנוצרים הנקרא כא"ר נאווא"ל

 לדעתו "כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה עתיד ליתן את הדין".

ע "אסור לאיש לצבו )יו"ד קפב, ו(נשאל אודות דברי השו"ע  )ח"א יו"ד סימן פב( משה אגרותבשו"ת 

האם מותר שערות לבנות שיהיו שחורות אפילו שערה אחת, וכן אסור לאיש להסתכל במראה". 

האם יש בדבר משום איסור ת הלבנות יחזרו למראה שחור, לקחת תרופה שגורמת לגך שהשערו

לא ילבש' הוא במעשה הלבישה, או האם איסור ' -בתשובה לשאלה זו חקר רבי משה ? "לא ילבש"

שהאיסור הוא בתוצאה של הלבישה, שהגבר לבוש בבגדי אשה ומתנאה בתיקונים שהנשים רגילות 

סור "לא ילבש" הוא בתוצאה, ולכן מסקנתו בהם. רבי משה הכריע מסברא וגם הביא ראיות שאי

היא: "וכיון שנתברר שהאיסור הוא על מה שנעשה מקושט כנשים בכל אופן שנעשה, אף שלא 

באופן שעושות הנשים, ודאי יש לאסור ליקח הרפואה אף דרך הפה, שעושה שיחזרו השערות 

התוצאה של לו, שלדבריו יוצא שאסור להתחפש בפורים בתחפושות אהלבנות לכמות שהיו". 

 לבישת בגדי הנשים היא ודאי תוצאה של איסור 'לא ילבש', שהגבר נראה כמו אשה. 

העלה שאסור ללבוש שמלת אשה, וכן לא יהיה כלי גבר על אשה. וגם  )עמוד קצט( חזון עובדיהב

 .לילדים נכון שלא לעשות כן

 שאר מנהגי פורים 

 ג()ויקרא יט, ימחה, אין בזה משום לא תגזול וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך ש: רמ"אכתב ה

  .()תשובת מהר"י מינץ סימן ט"וונהגו כך, ובלבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן על פי טובי העיר 
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 שבאדר א', ודין תענית והספד בהן בי"ד וט"ו תחנון -סימן תרצ"ז 
 ובו סעיף אחד

 ט"ו אדר א'-הספד ותענית בי"ד 

 )ו:(שנינו במגילה 

אדר שני. אין בין אדר בקורין אותה  -ו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קרא :משנה"

ושוין בהספד ובתענית : גמרא. א קריאת המגילה, ומתנות לאביוניםהראשון לאדר השני אל

 "שאסורין בזה ובזה

זה  פירש שרק כאשר קראו את המגילה בי"ד, ובו ביום החליטו לעבר את השנה, יום )סימן ז( רא"שה

דר בר נעשה כיו"ט ולכן אסור בהספד ותענית. אבל כאשר עיברו את השנה קודם לכן, יום י"ד באכ

בשם  )סי' תשפד(והמרדכי  )פ"ב אות ש( הראשון מותר בהספד ותענית. וכ"כ הטור. וכ"כ הגה"מ

 .מהר"ם

 "פ". וכושני הימים אסורין בהספד ותענית באדר הראשון ובאדר השניפסק " ב, יג() רמב"םה אבל

ניהם ומכל מקום נוהגים שלא ליפול על פכתב " ב"יגם ה .)ג: ד"ה אלא( ר"ןוה )הל' מגילה רנ:( סמ"גה

 ".משום דיומי נס והצלה הם )תהלים כ(ושלא לומר מזמור יענך יי' ביום צרה 

ביום  יום י"ד וט"ו שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור יענך ה': שו"עכתב ה

ם. ואסור בהספד ותענית; אבל שאר דברים אין נוהגים בהם; וי"א דאף בהספד ותענית מותריצרה, 

 : והמנהג כסברא הראשונה. כתב רמ"אוה

ים שכו"ע מודים שאין לומר 'על הניסים' באדר הראשון, כיון שאין קורא )סק"א( מגן אברהםכתב ה

מחזירים אותו, וטעמו כיר אין שאם הז חמד משה, והוסיף בשם ה)סק"א(מ"ב את המגילה. וכ"כ ה

וי השמדינא היה ראוי לחגוג פורים באדר הראשון, אלא שהעדיפו להסמיך גאולה לגאולה, א"כ מ"מ 

 מעין המאורע.

 משתה ושמחה 

לעשות ימי משתה ושמחה בארבעה עשר ובחמשה הביא שיש הנוהגים  )ד"ה ורבי אליעזר( תוספותה

המשנה ש'אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא וכך לכאורה משמע מ ,עשר של אדר הראשון

', משמע שלעניין משתה ושמחה זה וזה שוין. אך התוספות קריאת המגילה, ומתנות לאביונים

 ענייןדוחים אפשרות זו, שבגמ' מובא 'הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין', משמע בדווקא, ולא ל

כאשר יש משתה ושמחה. ולכן סיימו למשתה ושמחה. שאיסור הספד ותענית הוא יוצא ממילא 

 ".יר לעשות משתה ושמחה באדר הראשוןוכן הלכה שאין צריך להחמהתוספות "

אבל לענין  ,שקרוב הדבר גם כן שראוי להרבות בסעודה בי"ד שבראשון כתב )ג: ד"ה אלא( ר"ןה אולם

וח מנות אינו משמע נמי שאף משל ,לשלוח מנות כיון דדמו למתנות לאביונים דליתנהו אלא בשני

נהג להרבות בסעודה ולהזמין אנשים,  )הביאו התשב"ץ סימן קעח(ר' יחיאל מפאריז גם  .אלא בשני

 כמשמעות המשנה.
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שהעולם לא נהגו לעשות משתה  )סי' קמח הגהות הר"ף אות ב( סמ"קכתבו בשם  )שם( "מוהגה

וטעמא  .ה ומשתהשבאדר השני נהגו גם בט"ו שמח , אע"פושמחה כי אם בי"ד שבאדר הראשון

יקר ושמא נקט אותו שהוא ע ,משום דאמר תלמודא אין בין י"ד שבאדר הראשון וכו' ולא הזכיר ט"ו

כתב . ואבל לענין עשיית מלאכה אין איסור בראשון כי גם בשני אין בו איסור כי אם במקום שנהגו

 .עכשיו לא נהגו להרבות בסעודה לא בי"ד ולא בט"ו שבאדר הראשון ב"יה

 ואין נוהגין )טור בשם הרי"ף("א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון : ירמ"אהכתב 

הות )הג )משלי ט"ו, ט"ו(כן, מ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים; וטוב לב משתה תמיד 

 .מיימוני בשם סמ"ק(

אלא בי"ד  שגם לכרכים המוקפים חומה, אין להרבות במשתה ושמחה בט"ו, מגדים פריכתב ה

 חזוןבהוכיח מדברי הלבוש דה"ה לט"ו. וכ"כ  )סק"ב( אליה רבהה אולם .)סק"ד( מ"בבלבד. וכ"כ ה

 .שנכון לנהוג בהם מקצת משתה ושמחה, י"ד לבני פרזים, וט"ו לבני ירושלים )עמוד רט( עובדיה

 )י, נח( יצחק מנחתוכ"כ בשו"ת 

סוף פרשת ) כתב סופראדר הראשון, אולם ההעלה שא"צ לשלוח מנות ב ר"ןלעניין משלוח מנות, ה

הסתפק בכך, וכתב שלפי הטעם שמשלוח מנות שייך לסעודה כדרך אהובים שבעת שמחתם  תצוה(

משלחים מנות זה לזה, א"כ מי שמחמיר להרבות בשמחה וליבו טוב להינות אחרים ישלח להם 

י חידוש נפלא שלא ראיתי מ והואהביא דבריו, וסיים " )כב, לט אות ד( אליעזר ציץבשו"ת  מנות.

 ".שירגיש בזה. וגם לרבות שלא שמעתי מי שיתנהג בכזה

  מרבין בשמחה )א'(משנכנס אדר 

 האם הנהגה זו". משנכנס אדר מרבין בשמחהמביאה בהקשר לדיני חודש אב, " )כט.(הגמ' בתענית 

 נכוטנה גם לחודש אדר א'? 

ו ביאר את דברי )ב, פח( יעב"ץ שאילתבשו"ת  ."מי נסים היו לישראל: פורים ופסחפירש "י רש"י

פשוט שהוצרך לכך משום דאי משום פורים גרידא א"כ לימא נמי ניסן וכסלו אלא ע"כ משום "

חה שהתחילו ימי נסים רצופים ותכופים זה לזה. וי"ל עוד שרצה לרמז ג"כ שבשנה מעוברת אין שמ

אליבא  )פ"ק דמגילה ו' ב'(וכדאמרינן נוהגת אלא באדר שני. וה"ט משום דימי נסים סמוכים הם. 

 ".עדיףדרשב"ג דאדר שני עיקר לענין קריאת מגלה, משום דמסמך גאולה לגאולה 

ין אבל אית דמוסיפ ...ודאי פשטות ההלכה רק מאדר ב'כתב " )ח"י סימן קה אות ג( הלוי שבטבשו"ת 

גרי"ש ודעת מו"ח מרן ה הביא " )על מגילה ו:(". בחשוקי חמד שמחה מאד"א, וטוב לב משתה תמיד

 ". ועע"ש מה שהרחיב בזה.שליט"א נוטה שמרבים בשמחה הכוונה לאדר שניאלישיב 

 40נער שנעשה בר מצוה בחודש העיבור 

 אחד ונער, מעוברת משנה ראשון לאדר ט"בכ נולד אחד נער כתב שאם (הספר בסוף )חידותיו אגורה

 להמתין צריך הראשון לאדר ט"בכ שנולד ותוא, מעוברת אינה ג"י ושנת, בו באחד שני באדר נולד

 שנה ג"י בן יהיה השני באדר באחד אחריו שנולד ואותו, שנה ג"י בן להיות ג"י בשנת לאדר ט"כ עד
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 בר ונעשה באדר שנולד הוסיף: ומי רמ"א. והשו"עוכ"פ ה. ג"י שנת של באדר אחד שהגיע כיון

 . השני אדר עד מצוה בר נעשה אינו, העיבור בשנת מצוה

ו לעניין מכירת בתי ערי חומה, שאם מכר אחד בט" )לא:(הביא סמך לדין זה מהגמ' בערכין ב"י ה

אדר הראשון, ואחד באחד באדר השני, זה שמכר לו באדר השני עלתה לו שנה קודם. וה"ה למי 

שנולדו לו טלאים בתאריכים אלו, שצריך להקריב את הטלה שנולד בא' אדר השני קודם הטלה 

 ט"ו אדר הראשון.שנולד ב

כתב שמשמע מלשון השו"ע, שאם גם שנת י"ג מעוברת, אותו שנולד  )סימן תרפ"ה ס"א( לבושה

שכך הסכמת האחרונים. והסביר  )ס"ק מג( מ"בבאדר ראשון נעשה בן י"ג באדר ראשון. וכתב ה

רי כתב דצ"ע, שה )סק"י(מגן אברהם ה אולםשחודש העיבור אינו נקרא אדר אלא חודש העיבור. 

ילד שנולד בשנה פשוטה ונעשה בר מצוה בשנה מעוברת, אינו נעשה בר מצוה אלא באדר השני! 

ולכאורה ה"ה למי שנולד בשנה מעוברת באדר הראשון, שגם אם שנת י"ג תהיה מעוברת, אינו 

נעשה בר מצוה אלא באדר השני. ששנת העיבור היא בת י"ג חודשים ואין זה משנה באיזו שנה 

 להלכה שנעשה בר מצוה באדר השני.נולד. וכ"פ 

 שמי שנולד ביום א' דר"ח כסלו, וכשנעשה בר מצוה חשון חסר, ור"ח )שם(מגן אברהם עוד כתב ה

ל שיום ראשון ש )נדרים ס:(כסלו אינו אלא יום אחד, צ"ע אם נעשה בר מצוה בכ"ט לחשון, דקי"ל 

ור "ח, שלא מלאה לו שנה עד שיעבר"ח הוא יום ל' לחודש שעבר. ופסק שאינו נעשה בר מצוה עד ר

שני  ג היוכ"ט חשון, דבעינן י"ג שלימות. ומי שנולד בר"ח כסליו ולא היה רק יום אחד ר"ח, ובשנת י"

ל ועוד שנעשה בר מצוה ביום הראשון ש )סק"ט( רבה אליה, )שו"ת סימן קמה(ב"ח ימים ר"ח, כתבו ה

 .לצרפו למניין עד ליל ב' דר"ח כתב שנכון להחמיר שלא )אות כט(הלכה ברורה ר"ח. וב

 ואם נולד בשנה מעוברת בל' אדר ראשון שהוא היום הראשון של ר"ח אדר השני, ושנת הי"ג שלו

 שנעשה בר מצוה בל' )א, קנא( ציון בניןהיא שנה פשוטה שבה חודש אדר תמיד חסר. כתב בשו"ת 

ן )ח"ו סימ יצחק מנחתובשו"ת  )אות כח( הלכה ברורהשבט שהוא היום הראשון של ר"ח אדר, וכ"כ ב

ה )בירור הלכגרי"ש אלישיב , דעת המאידך, אמנם סיים שלקולא יש להתיישב בדבר. ח. ח"ח סימן ז(

ירור )בגרש"ז אוירבך שיש להחמיר שדינו כספק מל' שבט ע"ד ר"ח ניסן. וכ"ד ה ח"ד סימן נה עמ' נ(

 שכיון שזו מחלוקת, למעשה יחמיר כשתי השיטות. הלכה שם(

 

 

 תם ונשלם שבח לאל בורא עולם


