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 הלכות חנוכה
 והמותרים בחנוכהדברים האסורים  -סימן תרע

 

 'ג'(.-טעמי ומנהגי החנוכה )א 
 

 מדוע החשמונאים לא חששו שהיוונים הסיטו את פך השמן וטימאוהו?
 הפך היה מונח בחותם קרקע שלא ניתן להזיזו. א.
 שוברים את הפך לראות אם טמון בו כסף וכדו'.גם היו  , שאם הסיטוהולא היה בכך חשש ב.
 

 ימים?דליק שמונה וצרכו להמדוע ה
 כיוון שהיו טמאי מתים והוצרכו שבעה ימים להיטהר ויום אחד לכתישת הזיתים. א.
 ארבעה ימים חזור.שמן טהור במרחק ארבעה ימים הלוך ו כיוון שהיה להם ב.
 

 מדוע קבעו שמונה ימים, והרי הנס היה שבעה ימים?
 עד הבוקר. סבדרך נ כל יום דלקבחלקים ו 8-כיוון שהנס היה בכך שחילקו השמן ל א.
 כיוון שכבר אחרי שנתנו את השמן במנורה הם גילו שהפך נותר מלא אף בלילה הראשון. ב.
 שמן, למחרת בבוקר גילו שהשמן במנורה נותר כשהיה.לאחר שהדליקו בכיוון ש ג.
 

 האם יש עניין להרבות בסעודות?
 לא, הגזירה הייתה על הנפש. שו"ע:

 כן, דהוא זכר לחנוכת המזבח ובפרט אם משוררים לה' זו סעודת מצווה. רמ"א:
 

o  )בכדי שיזכרו  ,רות דולקותשלא לעשות מלאכה חצי שעה בעוד הננוהגות הנשים )וי"א אף אנשים
 שאסור להשתמש לאורם אך אין להתבטל בשל כך כל היום דגורם לידי חטא.

o אחריהם יש מקילים להספיד.לפניהם ואבל אלא לחכם בפניו  בהם אין מספידים 
o ואם התענה צריך לצום שוב. יום פטירת אב ואםהם באין מתענים ב , 
o אשתו עמו היא תדליק., ובפטור מנר חנוכה ויכול להדליק ללא ברכה -אונן 
o חייב בנר חנוכה. -חרש המדבר 

 
 

 סדר הדלקת הנרות ומקום הנחתן-אסימן תרע
 

 .)'חשיבות מצוות נר חנוכה )א 
 

o  בנר חנוכה זוכה לבנים ת"ח.הזהיר 
o  בור נר חנוכה אחד לכל לילה. כ"פ עאת כסותו עמחזר על הפתחים צריך למכור עני האפילו 

 

 ?(ג'-)ב' כמה נרות מדליקים בכל לילה 
 

הולך כנגד פרי החג וימים פוחת ו בית שמאידעת נחלקו בגמ' כיצד סדר ההדלקה בימי החנוכה: 
 מוסיף והולך כנגד הימים היוצאים ומעלין בקודש. ית הללדעת בהנכנסים, 

 
  כיצד ידליקו המהדרין מן המהדרין?

 . מוסיף והולך מדליק כל אחד מאנשי הבית רמב"ם:
 .מוסיף והולך בעה"ב בלבד תוס':

 ---להלכה---
 כדעת התוס'. השו"ע פסק



ניכר כמה נרות רדים בכדי שיהיה והוסיף שידליקו במקומות נפ ,כדעת הרמב"ם הרמ"א פסק
 בכל לילה. מדליקים

 
 לו מספיק נרות לכל לילה: אין

o ידאג שיהיה לפחות באחד מהם כשיעור. -אין לו מספיק שמן 
o 1ידליק נר אחד בכל לילה בכדי שיישאר גם לחברו. -יש לו שמן בצמצום ולחברו אין כלל 
o  ה.ידליק בנרות שעוו -מוסיף והולך נר אחד ליום או נרות שעווהשמן זית 
o  1נרות ידליק בלילה השלישי רק  10נרות, אך אם יש לו  2ידליק בלילה השני  -נרות 9יש לו. 
o 'עולה לו כשני נרות. -נר עם שתי פיות בליל ב 
o ולה לשניהם.ע רש"י: -נר עם שתי פיות בליל א' עבור שני אנשים 

 ינו עולה כיוון שאינו ניכר למי שייך כל א מג"א:                                                                                  
 2.ותנראחד מה                                                                                              

 

 .)'מרחק בין הנרות )ד 
 

 צמודים זה לזה בכדי שלא יראו כמדורה ולכן:אין להדליק נרות כשהם 
 

 אין להדליק נרות בדרכים הבאות:
 מילא קערה שמן והקיפה פתילות ולא כפה עליה כלי, אינו עולה לו אפי' לנר אחד. א.
 העמיד הנרות בעיגול ולא בשווה, פסול מפני שנראה כמדורה. ב.
 הדביק נרות שעווה זה לזה, פסול. ג.
 ורה שאחד נכנס ואחד יוצא, פסול שלא יבוא להעמידן בעיגול.העמיד הנרות בצ ד.
 

 ניתן להדליק נרות בדרכים הבאות:
 כפה על הקערה כלי קודם שהדליק. א.
 הפסיק בין נר לנר כרוחב אצבע. ב.
  3הדליק בפמוטים מנחושת שכל קנה מפסיק בין חברו כרוחב אצבע. ג.
 

 'ח'(.-מקום הנחת הנרות )ה 
 

 מבחוץ. תוס':מבפנים.  רש"י:פתח הסמוך לרה"ר  א. חנוכה ב:מדליקים נרות 
 פתח החצר. ב.                                        
 חלון הסמוך לרה"ר. ג.                                        
 4בשעת הסכנה מדליק על שולחנו. ד.                                        

 
 גובה הנרות:

 -מינימום
 למעלה מג' טפחים ובדיעבד אם הניחו למטה מג' טפחים יצא.

 
 -קסימוםמ

 למטה מי' טפחים. רא"ש ורשב"א:
 בין למטה ובין למעלה מי' טפחים. רי"ף ורמב"ם:

 בזמננו שמדליק בתוך הבית יכול להדליק גם למעלה מי' טפחים. מרדכי:
 ---להלכה---

יצא, אולם למעלה מכ'  אם הניחו למעלה מי' טפחים ובדיעבדכדעת הרא"ש והרשב"א השו"ע פסק 
 אמה לא יצא אפי' בדיעבד.

שאם הדליק בחלון הבית יראה להדליק בחלון שאינו גבוה י' טפחים מקרקע החדר אך  וכתב המשנ"ב
  5אם הוא גבוה יותר אין לדקדק בכך.

 
 הזיזם ממקומם:ליק נרות והד

                                                           
 .אינו צריך להדליק ויוצא יד"ח בהדלקת בעה"ב סמוך על שולחנו אולם אם חברו 1
 המג"א מודה שניתן להדליק בחנוכיה אחת שני אנשים כל אחד בקצה אחר.אך גם  2
 שאם הפסיק ביניהם כרוחב אצבע בכך סגי ואין צורך בהפסק מחיצה. ,כתב האליה רבא אבל 3
שאין דרכו להשתמש חשוב  אדםב אבל .ואם יש מדורה אין צריך נר אחר שיוכל להשתמש לאורו, ידליק נר נוסףו 4

 .ידליק נר נוסף, מדורהלאור ה
 אבל בבית הכנסת המנהג שמדליקים במקום גבוה. 5



 דלקה עושה מצווה.לא יצא כיוון דה -הדליק למעלה מכ' אמה והזיזם למטה מכ'
 י המקומות כשרים. יצא כיוון ששנ -הדליק בתוך כ' אמה והזיזם בתוך כ' אמה

 
 6משמאל: הדלקה בטפח הסמוך לפתח

 בטפח הסמוך לבית מצד שמאל. ר"י אבוהב:
 בחצי השמאלי של הפתח. ספר המצוות:

 בטפח הסמוך לרה"ר מצד שמאל. מרדכי:
 אין לחוש בכך. מהר"א מפראג:

 ---להלכה---
 7כספר המצוות שידליק בחצי השמאלי של הפתח.השו"ע פסק 

 כמהר"א מפראג שאין לחוש בכך אך המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח משמאל. והרמ"א פסק
 שבזמננו שאי אפשר להניח בפתח מחשש היזק ידליק בחלון הסמוך לרה"ר. המשנ"ב הביאו

 
 חצר עם שני פתחים:

 ידליק בשניהם מפני החשד, אך יברך רק על הראשון. -רוחותבשני 
 .לא צריך :בית אחד -ברוח אחת

 : צריך.שני בתים                    
 מחלוקת. :בית מחולק של אדם אחד                    

 בתוך הבית. יםאין חשש לחשד מפני שמדליק -בזמננו
 

 בבית הכנסת )ז'(. חנוכה הדלקת נרות 

 
 :הנרותמיקום 

 מצפון לדרום. בדרום, ומסדרן רמב"ם וסמ"ג:
 בדרום, ומסדרן ממזרח למערב. תרומת הדשן:

 ---להלכה---
 .כתרומת הדשן הרמ"א פסק

 שאין למחות ביד הנוהגים כרמב"ם והסמ"ג. והמשנ"ב הביא
 

 : על הנרות ברכה
 אשתו ובני ביתו ן מוציא אתכאת כל הברכות, אבל לא יברך שוב שהחיינו בביתו אלא אם מברך 

 בהדלקתו.
 ות בעצמו. טוב שהמדליק יסיים את הדלקת שאר הנר -לכתחילה

 8יכול לתת לאחר להמשיך ההדלקה. -בדיעבד
 

 זמן ההדלקה:
 ביום חול: 

 בין מנחה לערבית משום פרסומי ניסא.
  

  בערב שבת:
  .קודם מנחה כל בו:

 התאחרו לבוא ושבת נכנסת. המנהג להדליק בין מנחה לערבית אלא"כ דרכ"מ:
 ---להלכה---

 כדעת הכל בו. הרמ"א כתב
 את דברי הדרכ"מ.והמשנ"ב הביא 

 

 זמן ההדלקה -בסימן תרע

 ?ב'(-)א' מתי מדליקים 
 

 לכתחילה:

                                                           
 שיהיה מסובב במצוות. דיןליק בצד ימין כיוון שאין את הדלת שאין בה מזוזה יד 6
 את דעת הט"ז שעדיף שהנרות יהיו צמוד לכותל משמאל. המשנ"ב הביא 7
 שה"ה בביתו יכול לעשות כך. וכתב המשנ"ב 8



 .צאת הכוכביםב רמב"ם:
 שקיעת החמה.ב רשב"א:

 מפלג המנחה ובלבד שתדלק עד שתכלה רגל מהשוק. בטרוד יכול להדליק מהר"י אבוהב:
 אם רצה להקדים יכול להקדים. הר"ן:

 ---להלכה---
  כדעת הרמב"ם והביא בי"א את דעת מהר"י אבוהב. השו"ע סתם

 כדעת הרשב"א להדליק בשקיעה. המשנ"ב הכריע
 

 בדיעבד:
 זמן שתכלה רגל מן השוק.אינו מדליק כלל, אם עבר  רמב"ם:

 מדליק עד שעלה עמוד השחר בברכה. טור:
 ---להלכה---

 .אם בני הבית ערים ויכול לברך רקכטור  השו"ע פסק
 

 האם בזה"ז יש להקפיד על שעת ההדלקה?
 עבור בני הבית. לא. כיוון שיש פרסומא ניסא רק תוס':
 כן. כיוון שיש היכרא גם לעוברים ושבים. טור:
 ---להלכה---

 התוס' אך כתב שמ"מ יש ליזהר בכך אף בזה"ז.בי"א את דעת  הרמ"א הביא
 

o רות שמדליקים שאר אין לו תשלומין וידליק למחרת כמספר הנ -דילג לילה אחד ולא הדליק
 שידליק נר אחד דלדידו הוא לילה הראשון שמדליק. וי"א העולם.

o יכול לשים  ואם הדליק אחרי השקיעה (חצי שעה מהשקיעה)הדליקו עד שתכלה רגל מן השוק  -בזמנם
  עד שיגיע השיעור הנ"ל. כמות פחותה

שיעור חצי שעה אף שהדליק מאוחר שיהיה בו תמיד צריך  ולכן ההיכר הוא לבני ביתו -בזמננו
 יותר.

o אין בו משום הידור. -כמות שמן גדולה 
 הידור ובלבד שלא יהיו גדולים מידי. משום יש בו -נרות ארוכים

o  אף אם הגיע לו מאוחר יותר נר נוסף ידליקו ללא ברכה. -נר אחדוהדליק בליל ב' בירך 
o אינו מקצה שולכתחילה טוב להתנות לכבותו ליהנות ממנו.  מותר -אחר שדלק כשיעור כיבוי

 יותר מחצי שעה. ידלק השמן ש
 שתמש לאורו מפני הרואים.לא להש יש מחמירים אף שעבר חצי שעה -בשעה שדולקהנאה 

 
 

 פתילותהושמנים הסוגי  -סימן תרעג
 

 '(.ד'-, ג'סוגי השמנים ודין השמש )א 
 

שאסור להשתמש לאורו ואין חשש שמא יטה.  , כיווןניתן להדליק נר חנוכה אף בנרות הפסולים לנר שבת
 .'כבתה אין זקוק לה'כיוון ש וש שיחזור וידליקאין לחוואף אם הנר כבה, 

o :שמא  כיוון שמותר להשתמש לאורו וחיישינן בו בשבת צריך להדליק מנר ששרי להדליק שמש
 יטה.

o :שלא ישים יותר משיעור מצוותה כיוון שבכה"ג  דליק בנרות הפסולים ובלבדיכול לה שבת חנוכה
 ויש לחוש שמא יטה.  מותר להשתמש לאורו

 
  במה ידליק?

 שמן זית.מצווה מן המובחר להדליק ב         שמן:
 דווקא כשאין לו שמן, ומצווה מן המובחר לקנות שעווה ממה שנוטף מנרות בהכנ"ס, דכיוון  נר שעווה:

 דאיתעביד ביה מצווה אחת ליתעבד ביה מצווה אחריתי.                  
 9צמר גפן וחוטי פשתן.    פתילות:

                 
 יוב.סוג של נר החהצריך שהנרות הנוספים יהיו מאותו בין כך ובין כך 

 
 נרות הפסולים:

 חלב/ שומן הנאסר מבשר וחלב. א.
 שמן שנמצא בו עכבר. ב.

                                                           
 ואין צורך להחליף את הפתילות בכל לילה דאדרבה הם נוחים להידלק יותר בכה"ג.  9



 10נר של חרס שהדליק בו פעם אחת. ג.
 

  ?אסור להשתמש בנר חנוכהמדוע 
 כדי שיהיה ניכר שהוא נר מצווה.       א.
 בה.  ה שאסור להשתמשאותו כמות עשו שבבהמ"ק כיוון שניתקן משום המנורה ב.
 

 ליד נר חנוכה? ולעשות ששרי האם יש תשמיש
 תשמיש של קדושה שרי. בעל העיטור:
 כל תשמיש אסור. ר"ן ורמב"ם:

 תשמיש עראי שאינו של גנאי שרי. :להבנת הב"י() רא"ש
 ---להלכה---

 והביא בשם יש מי שמתיר את דעת בעל העיטור. 11,כדעת הר"ן והרמב"ם השו"ע סתם
 .שעל כל פנים מותר לשבת בביתו בשעה שנר חנוכה דולק וכתב המשנ"ב

 
 דין השמש:

את הנר בו ניח ויש שנהגו לה לאור השמש. זה נהגו להדליק נר נוסף של חול בכדי שאם ישתמש לאורה יהיה
יה שיה בכדי ו רחוק מהחנוכיה או גבוה יותרלכתחילה יניח בין כך ובין כך, ובכך סגי. ליד החנוכיההדליק 

 ניכר שמשתמש לאורה ולא לאור שאר הנרות.
 

 דין תערובת:
o 13אינו בטל אפילו באלף דהווי דבר שבמנין.רמ"א:  עם נר של חול: 12נר חנוכה התערב 

 במנין, עכ"פ הן "פ שמדליק דאע בטל חד בתרי מהרש"ל:                                                                      
 ת במשקל.נמכרו                                                                                        

o ליהנות מכולם יחד. שרירמ"א:  שבוודאי אחד מהם הוא חול: התערובת כמותמ דליקה 
 שאין עיקר כיוון  יריש להחמ ר"א:ג                                                                                                       
 ניכר. דאינוהשמש לאור  שמישות                                                                                                                  

 

 ' ב'( 'כבתה אין זקוק להדין(. 
 

וראוי להחמיר  אינו צריך להדליק שוב. הדלקה עושה מצווה, אף אם כבו הנרות בתוך זמן ההדלקהכיוון ש
 בכל גוונא לחזור ולהדליקה ללא ברכה.

 
o :כיוון שנחשב כאילו לא נתן בשמן כשיעור. ,יחזור וידליק ללא ברכה הדליק במקום רוח מצויה   

 .שוב הדליקכבה שיזת יפה בפתילה ומיד תלא נאח ברואה שהאש הוה"                                           
o התחלת המצווה הייתה בהכשר.לא צריך להדליק שוב, כיוון ש רמ"א: :כבתה בערב שבת מבעו"י 

 14צריך להדליק שוב. ט"ז:                                                         
                                                                                     

 
 הדלקה מנר לנר -סימן תרעד

 

 'ב'(-הדלקה מנר אחד את נר חנוכה. )א 
 

 חנוכה נוסף?האם יכול להדליק מנר חנוכה נר של חול וממנו להדליק נר 
 .אסור רי"ף:

 .מותר ספר התרומה:
 מותר ומנהג העולם להחמיר. תוס':

 ---להלכה---
יש חשש שיכבה נר החול להתיר אלא אם כן  ביא בי"א את דעת התרומהכדעת הרי"ף וה השו"ע סתם

 של חנוכה. קודם שידליק בו נר
  15.חנוכה ללא נר אמצעילקה מנר חנוכה לנר שהמנהג להחמיר לאסור אף בהד הרמ"א כתבאך 

                                                           
 .. אבל נר של מתכת/ זכוכית/ חרס מצופה באבר, שרי אף בישןסיקו באורואם אין לו נר אחר י 10
 שלדעה זו אסור אף בלימוד דרך עראי. והט"ז כתב 11
 דווקא שהודלק כבר לנר חנוכה וכבה תוך זמן שיעורו אבל הזמנה בלבד לאו מילתא היא. 12
 שאף לרמ"א אם נתערב ביום השמיני שאינו ראוי למחרת להדליק בו, אינו חשוב ובטל ברוב. כתב ט"זוה 13
 וידליקם.יכול לומר לחברו שיחזור ש כתב הפמ"ג, ואם קיבל ע"ע שבת .קודם קבלת שבת עדיין הואבתנאי ש 14
משום ששאר הנרות הם של הידור בלבד ולא חיוב. ולכן בעה"ב אחר שרוצה להדליק מנר החיוב את נר החיוב שלו,  15

 יכול להדליק מנר לנר.



שאם כבה אחד הנרות בתוך זמן שיעורו, לא ידליקנו אף שלא ע"י נר אמצעי דכבתה אין  והוסיף משנ"ב
 זקוק לה.

 
o 16.כיוון שמותר להשתמש בהם נר אחר של מצווה יכול להדליק מהן -עבר זמן מצוותן 
o מדליקים מנר לנר. דרכי משה:  -שאר נרות של מצווה  

 "י נר אמצעי של חול.עבלבד שלא ידליק  :פמ"ג                                     
 

  נר בית הכנסת:
 כנר מצווה ואסור להדליק מהן נר אחר. נחשביםבין השמש ובין שאר הנרות 

 
 האם מותר להדליק מנר בית הכנסת נר חנוכה?

 מותר כיוון ששניהם נחשבים נר מצווה. ספר התרומה:
 אסור כיוון שהן מצוות נפרדות ונראות כמבטלות זו את זו. רא"ש:

 ---להלכה---
 את דברי התרומה בשם יש מי שאומר. השו"ע הביא
 עת הרא"ש.יר כדלהחמ המשנ"ב כתב

 
 

 הדלקה עושה מצווה -סימן תרעה
 

 (.'ב-הדלקה עושה מצווה ולא הנחה )א' דין 
 

 בהנחתם ולכן:מצוות הדלקת נר חנוכה היא בעצם הדלקת הנרות ולא 
 ניתן להדליק באותה מנורה שמדליק בה נרות של חול ע"י שיכבה וידליק שוב לשם מצווה. א.
 אין להדליק את הנרות בעוד הם בידיו ולאחר מכן להניחם, ואף אם מדליק בביתו יש לחוש מפני מראית ב.

 העין שנראה כמדליק לצורכו. וכן במדליק בבית הכנסת יש ליזהר בכך.
 יזיזם קודם לכן. ויש מקילים בכך כיוון שסוף סוף מונחים חצי שעה ולא בו ניחם במקום שידלקוי ,ולכן

 באותו החדר ולא הכניסם מבחוץ לבפנים.
 שמן בנרות כשיעור שיוכל לדלוק חצי שעה. יש לשיםולכן  ,אין להוסיף שמן לאחר ההדלקה ג.
 כיוון שלא החזיקם במשך כל זמן מצוותה. ,מהני ט"ז: -מניחם מדליק הנרות בידו ומיד ד.

 לא מהני אף בכה"ג. שאר האחרונים:                                                         
 

  נר חנוכה )ג'(.החייב והפטור בהדלקת 
 
 שה:יא

o ואף הן היו בגזירה על כל בתולה חייבת בהדלקת הנר כיוון שהנס נעשה על ידי נשים . 
o יכולה להיות שליחה של בעלה להדליק ובדיעבד אף אם לא ענתה אמן לאחר ברכתו מהני.שה יא 
o .כשהבעל אינו בבית האישה יכולה להדליק בברכה 
o דעת הרמ"א שאינה חייבת אך אם רוצה יכולה להדליק בברכה.  -להדליק לעצמה 

 
 סומא:
o אשתו מדליקה עליו. -נשוי 
o ידליק עליו הואישתתף עמו בפרוטה ו -גר עם אדם נוסף.  
o ואינו מוציא אחרים ידי חובתם. ,ידליק לעצמו ללא ברכה ע"י סיוע של אדם אחר -גר לבדו 

 
 חרש שוטה וקטן:

 יח את הנרות עבורם.נאף אם אחר ה יקהדלאינם יכולים ל
o י"א שיכול להדליק שו"ע: -קטן שהגיע לחינוך.  

 י חובתם.המחבר לקמן אינו יכול להוציא אחרים ידע"פ סתימת  משנ"ב:                                
o אם הגיע  שכל אחד מבני הבית מדליק למנהג האשכנזים שהגיע לחינוך ומדליק לעצמו:טן ק

 דליק וסגי בנר אחד לכל לילה.כול להלחינוך י
 

 גר:
 מדליק בברכה ויכול לומר "שעשה ניסים לאבותינו".

 

                                                           
ת העין, הכא יש ואף לפוסקים לעיל בסי' תרע"ב שיש להחמיר לא להשתמש לאורן כל זמן שהן דולקות מפני מראי 16

 .להקל בנר של מצוה



 
 

 סדר הברכות וההדלקה -סימן תרעו
 

 (, ד'ב'-סדר הברכות. )א'נוסח ו 
 

 נוסח הברכה:
 'על מצוות הדלקת נר חנוכה', כיוון שיכול להדליק ע"י שליח. אבודרהם:

 'להדליק נר חנוכה', כיוון שצריך להשתתף בפריטי לא חשיב כיכול להדליקם ע"י שליח. ר"ן:
 ---הלהלכ---

 .לומר 'להדליק נר חנוכה' כר"ן ושאר הפוסקים השו"ע פסק
אך סיים שלא נהגו להקפיד בכך  'נר שלחנוכה' במילה אחת. ל לומר"את דעת המהרש הביא המשנ"בו

 .בשתי מילים 'נר של חנוכה'וניתן לומר 
 

 ?את הנרות מדליק באיזה שלב
 .מדין 'עובר לעשייתן' רק לאחר שסיים לברך מהרי"ל:

 ניסים'.לאחר הדלקת נר החיוב יברך 'שעשה ו ,לפני ההדלקה 'להדליק'החל מליל ב' יברך  רבנו ירוחם:
 ---להלכה---

 כדעת מהרי"ל.  הרמ"א פסק
                      

o יכול לברך כל הברכות. -הדלקהכלל ונזכר באמצע ה לא בירך 
o ק 'שעשה ניסים' ו'שהחיינו'.יכול לברך ר -ונזכר לאחר סיום ההדלקה כלל לא בירך 
o  אבל בשעת ההדלקה בלילה הבאמתי שנזכר  יכול לברך -'שהחיינו'לא בירך בלילה הראשון ,

 17.באותו הלילה לאחר שסיים את ההדלקה לא יברך עוד
 

 נוסח 'הנרות הללו':
 18והנוהגים לומר זאת לאחר סיום ההדלקה שפיר דמי. אומרים 'הנרות הללו' אחר הדלקת הנר הראשון.

 
 

 .)'סדר ההדלקה )ה 
 

 יתחיל מהנר הימני שבו התחיל בלילה הראשון ויפנה לשמאל. אבודרהם:
 יתחיל מהנר השמאלי החדש ויפנה לימין. מרדכי:

 יתחיל מהנר הימני ויפנה לשמאל. ,אם מונח לימין הפתח בדלת שאין בה מזוזה מהרש"ל:
 ---להלכה---

 19כמרדכי.השו"ע פסק 
 ודעביד כמר עביד.את דעת המהרש"ל וסיים דעביד כמר עביד  והמשנ"ב הביא

 
 

 (ברכה על ראית נרות חנוכה )ג'. 
 

יכול לברך על עצם הראיה את ג'  20ולא מדליקים עליו בביתו, אדם שרואה נרות חנוכה ואינו עתיד להדליק
 הברכות. ואם בלילה השני רוצה להדליק אינו יכול לברך שוב את ברכת 'שהחיינו'.

 
 

 דין אכסנאי -סימן תרעז
 

  ג'-בהדלקת נרות חנוכה )א'דין אכסנאי( 
 

 21אכסנאי שלא מדליקים עליו בביתו:

                                                           
 .'שהחיינו' עוד את ברכת , אינו מברךאשתו הדליקה עליו בביתובלילה הראשון שאבל אם לא בירך 'שהחיינו' משום  17

 (.)לקמן ס"ג
כמנין הנרות שמדליק בכל שמונת ימי החג. ושתי המילים  ,תיבות מלבד המילים 'הנרות הללו' 36יש בו נוסח זה  18

 נרות החנוכה. 'הנרות הללו' יש בהם שמונה תיבות כמנין
 שירחיק עצמו בשעת ההדלקה לצד שמאל בכדי שלא יצטרך להעביר על המצוות. וכתב המשנ"ב 19
אחרונים שכתבו שאף אם מדליקים עליו בביתו כל זמן שאינו מדליק בעצמו ואף אינו משתתף  המשנ"ב הביא 20

 ברכות להקל.כתב שלא יברך משום שספק  אך למעשהבפריטי עם אחרים יכול לברך על הראיה. 
 אכסנאי שמסופק אם ידליקו עליו בביתו או לא צריך להדליק. 21



 צריך להשתתף עם בעה"ב בשמן של נרות חנוכה בפרוטה ע"י קנין/ מתנה.  א.
 יש שהצריכו שיוסיף בעה"ב מעט שמן עבורו.  ב.
 .וישמע הברכה מבעה"ב יש לו נר עדיף שידליק בפני עצמו אם ג.
 

o הסמוכים על שולחן בעה"ב אינם צריכים להשתתף בהדלקת הנרות כיוון  -בחורים/ משרתים
 שאוכלים בקביעות על שולחנו. אבל יש בכך משום הידור מצווה.

o אם הגיע לביתו וראה שהדליקו כבר, ידליק שוב בלא ברכה  -אדם שלא ידע שהדליקו עליו בביתו
 מכיוון שלא התכוון לצאת ידי חובה בהדלקתם.

o אע"פ שמדליקים עליו בביתו י"א שצריך לברך 'שעשה ניסים'  -וכה נרות דולקיםהרואה בימי החנ
 ולכן טוב יותר שידליק עכ"פ נר אחד.

 
 :אכסנאי שיש לו מקום מגורים נפרד

 נ"ע מפני החשד.רוח, אע"פ שאוכל על שולחן בעה"ב, צריך להדליק בפאף שהפתח באותו  -יש לו פתח נפרד
 אם לא מדליקים עליו בביתו יכול לברך. -ברכה על הנרות                            

 משתתף בפרוטה.  י"א: -יש לו חדר נפרד
    .יכא חשדכיוון שכיום מדליקים בתוך הבית לא ידעו שהשתתף ואצריך להדליק  י"א:                            
 להדליק רק אם ישן בחדר בפנ"ע.ויש להחמיר : מג"א                            

 
 היכן עדיף להדליק?

אלא"כ אוכל אצל חברו דרך  ,כתב הרמ"א שבזה"ז שמדליקים בתוך הבית עדיף להדליק במקום שאוכל
 עראי שעדיף שידליק בבית שישן בו.

 
 קטן שהגיע לחינוך:

 יכול להדליק ולברך. -יש לו בית נפרד
 אינו מדליק. שו"ע: -אין לו בית נפרד

 מדליק ומברך.  רמ"א:                            
 אף לדידן אין בכך חינוך אלא"כ יש לו בית בפנ"ע. משנ"ב:                            

  
 :והוא אדם שמדליקים עליו בביתו

 :שרוי בין הגויים
 מדליק ומברך. שו"ע ורמ"א:

 יכול לברך רק אם מכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו. משנ"ב:
 

 שרוי בין יהודים:
 יכול להחמיר על עצמו להדליק ולברך. רמ"א:

 יכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקת אשתו. משנ"ב:
 וטוב להדר לשמוע הברכות מאחר  ,ידליק בלא ברכה א. ו יכול לומר שאינו רוצה לצאת ולכןאינ אחרונים:

 ן.ולומר אמ                                                                                     
 ה קודם הזמן שאשתו מדליקה.ידליק בברכ ב.                                                                                

 

 .)'שמן הנותר מהדלקת הנרות )ד 
 

 בנר שדלק כשיעור ונותר בו שמן?מה הדין 
 מותר בהנאה. הגהות מיימוניות:

 אסור בהנאה אלא"כ התנה במפורש מראש. מהר"י אבוהב:
 ---להלכה---

 22.ביום המחרת שוב דליק בולם אם לא דלק כשיעור וכבה, יכהגהות מיימוניות או השו"ע פסק
 את דעת מהר"י אבוהב. והמשנ"ב הביא

 
 שמן של היתר:מכשיעור בתערב שמן שדלק פחות ה

 : אסור להוסיף עליו ולבטלו כיוון שנהנה ממנו בשעת השריפה. מהר"ם מרוטנבורג
 מותר להוסיף עליו ולבטלו כבכל איסור דרבנן. :)יו"ד סי' צט(יש חולקים 

 ---להלכה---
 את דברי המהר"ם מרוטנבורג בשם יש מי שאומר. השו"ע הביא

 
 

 נר שבת ונר חנוכה-סימן תרעח

                                                           
 וביום השמיני ישרפו בפני עצמו דאם ישאירו לשנה הבאה אף אם ישימו בכלי מאוס יש לחוש שיבוא לידי תקלה.   22



 

 .)'סדרי הקדימה בנר חנוכה )א 
 

o :נר חנוכה/ נר שבת  
 נר שבת קודם משום שלום בית. שו"ע: יש לו נר אחד:

 השתמש לאורו ל ומותר שכיום מדליקים בפנים,כיוון נר חנוכה קודם  מג"א:                                       
 23כבשעת הסכנה.                                                   

 ידליק אחד לשבת ואחד לחנוכה אע"פ שבכל שבת טוב להדליק שתי נרות.  יש לו שני נרות: 
o :נר חנוכה/ יין לקידוש  

 24ויקדש על הפת. ,נר חנוכה קודם משום פרסומי ניסא יש לו פת:
 פת קודמת כיוון שקידוש דאו'. אין לו פת:               

o :נר חנוכה/ יין להבדלה  
 נר חנוכה קודם משום פרסומי ניסא.

 
 

 סדר הדלקת הנרות בערב שבת -סימן תרעט
 

 .)'סדר ההדלקה בערב שבת )א 
 

 מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות בערב שבת?
 25נר חנוכה קודם שאם ידליק נר שבת יהיה אסור לו להדליק נר חנוכה. בה"ג:
 שבת. ויכוון שאינו מקבל ע"ע נר שבת קודם תוס':

 ---להלכה---
 כבה"ג. השו"ע פסק

יכול להדליק נר חנוכה, אבל אם עדיין לא קיבל ע"ע שבת  ,איש שהקדים נר של שבתש וכתב המשנ"ב
 את ברך היא, אבל יכולה לומר לאחר להדליק ולאישה לא תדליק כיוון שבסתמא מקבלת שבת בהדלקתה

 .'שהחיינו'ו 'שעשה ניסים'ברכת 
 

 ברכה בערב שבת:
אע"פ שמדליק נרות מוקדם יכול לברך מפלג המנחה ואילך דאי אפשר בענין אחר וחשיב הכשר מצוה. 

 ולכל הפחות שאחד מהם ידלק שיעור זה. רות שמן שידלק חצי שעה לאחר צה"כ,וישים בנ
 

 תפילת מנחה בערב שבת:
רביים עיד של בין הכנגד תמ נתקנה כיוון שמנחה ,כתבו האחרונים שטוב להתפלל מנחה קודם הדלקת הנר

 כנגד נס המנורה שנדלקת לאחר תמיד של בין הערביים.נתקן ונר חנוכה 
 
 

 מקום הנחת הנרות בערב שבת -סימן תרפ
 
 

 .)'זהירות בהדלקת הנרות בער"ש )א 
 

יש ליזהר במיוחד בערב שבת שלא להניח הנרות במקום שהן עלולות לכבות כגון ליד דלת הבית ויהיה 
 מדין 'מכבה'. אסור לפותחה

 
 האם מותר לקבוע את הנר מאחורי הדלת?

 טלטול מוקצה אין כאן, כיוון שהדלת בטלה כלפי הקרקע.  א.מותר.  מהר"ם מרוטנבורג:
 אין זה פסיק רישיה.וכיבוי/ הבערה אין כאן, כיוון שהוא אינו מתכוון  ב.                                            

 אסור. משום שהוא פסיק רישיה שמקרב ומרחיק השמן לפתילה וחייב משום מכבה/ מבעיר. ר"י:
 ---להלכה---

 לאסור כדעת ר"י והביא את דעת המהר"ם בשם יש מי שמתיר. השו"ע סתם
 
 

 הדלקת נרות במוצאי שבת-סימן תרפא

                                                           
 שאין לחלק בין זמן הגמ' לזמננו. אך המשנ"ב כתב 23
 ועדיף שיקנה נר חנוכה אחד בכדי שיישאר לו כסף לקנות גם יין לקידוש. 24
שאינו הדרכי משה כתב  ולםא. הקדים הדלקת נר חנוכהאף לתוס' רשאי למשום ששעדיף לעשות כך  כתב הב"י 25

 אך למעשה כתב שהמנהג כבה"ג. .להקדים נר של שבת צריךיר קודם ותד -נכון דלתוס' תדיר ושאינו תדיר



 

 '(.ב-זמן ההדלקה והאם ניתן להשתמש באותו הנר )א' 
 

אין להבדיל על נרות החנוכה, שאסור ליהנות מאורו. אבל אם הדליק נר להבדלה יכול לכבותה ולהדליקה 
שוב לשם חנוכה ובכך יקיים בה שתי מצוות, אלא שלא נהגו להקדים הדלקת נר הבדלה להדלקת נר חנוכה 

 וכדלקמן.
 

 מתי מדליקים?במוצאי שבת 
 קודם הבדלה דלאחר אפוקי יומא עדיף. תרוה"ד:

 דיר קודם.ת -לאחר הבדלה דתדיר ושאינו תדיר אבודרהם:
 ---להלכה---

 כתרוה"ד. השו"ע פסק
 כדעת האבודרהם. והט"ז כתב

 26דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, אבל בבית הכנסת ינהגו כפסק השו"ע. המשנ"ב הכריע
 

 
 ברכת על הניסים-סימן תרפב

 

 'ג'(.-דיני ברכת 'על הניסים' )א 
 

 הניסים בברכת ההודאה בתפילת שמונה עשרה, ובברכת המזון בברכת הארץ.אומרים על 
 

 ?' האם חוזרעל הניסים'שכח לומר 
 אינו חוזר ככל מידי דרבנן. רי"ף ורא"ש:

 27חוזר כיוון דשוויה עליה כחובה. אבי עזרי:
 אם נזכר קודם שעקר רגליו חוזר. ר"ת:

 ---להלכה---
 אבל אם נזכר קודם שאמר ה' חוזר. כדעת הרי"ף והרא"שהשו"ע פסק 

 
o ואם שכח אינו חוזר. ,מזכירים במוסף של שבת/ ר"ח 'על הניסים' דהוא יום שנתחייב בד' תפילות 
o דתדיר קודם.כיוון ר"ח  את זכיר קודםבר"ח טבת מ 

 
 בברכת המזון: 'על הניסים'

o .'28שכח לאומרו בברכת המזון יאמרו ב'הרחמן 
o  בשבת אינו חוזר אף שמחויב לאכול מדין שבת.בברכת המזון שכח לאומרו 
o .בברכה מעין שלוש אינו מזכיר מעין המאורע בחנוכה ופורים 

 
 את נוסח 'כשם שעשית' בעל הניסים? אומרהאם 

 29לא. כיוון שלא שואל צרכיו בג' ברכות ראשונות ואחרונות. תוס' בשם י"א:
 של הודאה הווי לשעבר ולא תיקנו לומר בקשות להבא. לא. דבדבר :תוס'

 כן. אורחות חיים:
 ---להלכה---

 30כתוס' והביא בי"א את דעת האורחות חיים. השו"ע סתם
 

 
 אמירת 'הלל' בימי החנוכה -סימן תרפג

 

 .)'אמירת הלל שלם בימי החנוכה )א 
 

 . החג רותיו כמו בקורבנותכיוון שכל יום חלוק בנ א.גומרים את ההלל בכל יום מימי החנוכה 
 . שהנס התחדש בכל יוםכיוון  ב.                                                                 
 תיו.ונום וגומר את ההלל על קורביכיוון שכל נשיא חלוק בכל  ג.                                                                 

 

                                                           
 שאם שכח לומר בתפילה 'אתה חוננתנו' יאמר קודם ההדלקה 'המבדיל בין קודש לחול'. והוסיף המשנ"ב 26
 וה"ה לענין מוסף שחוזר. 27
 ב'יהיו לרצון' דרך בקשה. ת שמונה עשרה יאמרוובתפיל 28
 דכיוון שהוא צורך רבים ניתן לבקש גם בג' ברכות ראשונות ואחרונות. "כע תוס' הקשו 29

 דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד. ובב"י סיים 30



 
 קריאת התורה בימי החנוכה-סימן תרפד

 
 

 ג'(.-)א' סדר קריאת התורה בימי החנוכה 
 
 

 -תחילת הקריאה
 ברכת כהנים שנעשה הנס ע"י. שו"ע:
 'ביום כלות משה'. רמ"א:

 
 -עליית כהן סיום

                           'ביום הראשון'. , והשאר לוי. ישראל קורא'חנוכת המזבח'עד 'לפני המשכן'/  שו"ע:
 ולוי וישראל קוראים מ'ביום הראשון'. ,כהן עד 'ביום הראשון'רמ"א: 

 
  -אהיום שני והל

                                          ישראל חוזר 'ביום השני'. ,לוי 'ביום השלישי'כהן 'ביום השני',  שו"ע:
 ישראל קורא 'ביום השלישי'. רמ"א:

 
           -יום שמיני

 ' ומסיים עד 'כן עשה את המנורה'.השמיניביום 'מתחיל 
 

        -שבת חנוכה
                                                                               עולים בפרשת השבוע וחצי קדיש. 7 ספר ראשון:

                                                          קורא את של אותו היום בלבד.בשל חנוכה ומפטיר  ספר שני:
                                                                                                                                '.רוני ושמחי' -שבת א' הפטרה:

 .'נרות שלמה' -שבת ב'                
 

  -חתןשבת 
                   .חנוכה דפרסומי ניסא עדיף הפטרה של אין לדחות

  )וכ"כ המשנ"ב(. אף בשבת ב' אינו דוחה. אליה רבא:
 רק בשבת א' אינו דוחה. מג"א:

 
  -ר"ח טבת שחל בשבת

 עולים בפרשת השבוע. 6 :ספר ראשון
 תדיר קודם. קריאה של ר"ח 'וביום השבת' דתדיר ושאינו תדיר  :ספר שני       

 ואומר חצי קדיש כששלושת הספרים לפניו.                  
 .חנוכהקריאה של  :ספר שלישי

                                                                                                פרסומי ניסא עדיף. א. '.רוני ושמחי' :הפטרה       
 מפטיר במאי דסליק מיניה. ב.                                            

 
  -ר"ח שחל בחול

  .עולים בפרשת ר"ח 3 :ספר ראשון
 .חנוכה בשל מפטיר :ספר שני        

 
 טעויות בסדר הקריאה:

o 31קורא יותר דר"ח עיקר. ינוא אם לא הוציאו ספר שני: -טעה וקרא גם רביעי בשל ר"ח 
 חמישי משום פגמו. ואם  עולהיקרא בו  אם הוציאו ספר שני:                                                          

 לא יאמרו שוב.אחרי ספר אחד  קדישמרו א                                                                                             
o אין קפידא בימים ועלתה להם. -יום הלא נכוןטעו וקראו את ה 
o  יפסיק ויקרא את של ר"ח. רמ"א: -והתחיל לקרוא את של חנוכהבר"ח טעה 
 חנוכה והאחרים ר"ח.   ת שלא כהן יקרא ט"ז:                                                                           
  

 
 הלכות פורים

 דיני ארבע הפרשיות -סימן תרפה

                                                           
ואף אם נזכר קודם שבירך הברכה לאחר העלייה, אין מדלגים מס"ת בשני עניינים מר"ח לשל חנוכה אלא יסיים של  31

 ר"ח בלבד.  



 
 

 'ו'(.-הלכות ארבע הפרשיות )א 
 

 ר"ח אדר שחל בשבת:
 עולים בפרשת השבוע.  6 ספר ראשון:פרשת שקלים.  שבת א':

 ר"ח.  ספר שני:                                       
 שקלים.  ספר שלישי:                                       

 'ויכרות יהוידע'. הפטרה:                                       
 עולים בפרשת השבוע. 6 ספר ראשון:     פרשת זכור.  שבת ב':

 זכור. ספר שני:                                       
 'פקדתי את אשר עשה עמלק'. הפטרה:                                       

 הפסקה. שבת ג':
 עולים בפרשת השבוע. 6 ספר ראשון:     פרשת פרה.  :שבת ד'

 פרה. ספר שני:                                       
 'וזרקתי עליכם מים טהורים'. הפטרה:                                       

 עולים בפרשת השבוע. 6 ספר ראשון:פרשת החודש.  שבת ה':
 החודש. ספר שני:                                       
 'בראשון באחד לחודש'. הפטרה:                                       

 
 ר"ח אדר שחל ביום שני/ רביעי:

 שבת שלפני ר"ח פרשת שקלים. שבת א':
 הפסקה. שבת ב':
 פרשת זכור. שבת ג':
 פרשת פרה. שבת ד':
 פרשת החודש. שבת ה':

 
 ר"ח אדר שחל ביום שישי:

 שבת שלפני ר"ח פרשת שקלים. שבת א':
 הפסקה. שבת ב':
 פרשת זכור. שבת ג':
 הפסקה. שבת ד':
 פרשת פרה. שבת ה':
  32פרשת החודש. שבת ו':

 
 טעויות בסדר הקריאה:

o אין לה תשלומין -שכחו לקרוא אחת מארבע הפרשיות. 
o דיש קמוציאים ס"ת נוסף, יניחו ליד הראשון ויאמר  -התורה נזכר אחרי שברך ברכה אחרונה על

 ויקרא אדם אחר בס"ת השני בברכות.
o ויקרא את  חרימוציאים ס"ת נוסף וקוראים בברכה לפני וא -נזכר לאחר ברכות ההפטרה

 .ההפטרה בלי ברכה
o 'ויקרא מקצת פסוקים מההפטרה  יסיים הברכה -נזכר באמצע ברכות ההפטרה לאחר שאמר ה

ולא יברך אחרי. יוציאו ס"ת ויקראו בלי ברכה לפני, אבל אחרי יברך. ויקרא את הפטרה ללא 
 ברכה לפניה אלא יברך רק לאחריה.

o חוזרים וקוראים באדר ב' :מגילה -מגילה באדר א' /קראו בטעות ד' פרשיות. 
 לא צריך לחזור. ב"י:משמע ב ארבע פרשיות:                                                                   

 צריך לחזור. רכ"מ:ד                                                                                            
o  השמים 'פטיר פני פרשת ר"ח מאם הקדים לקרוא פרשת שקלים/ החודש ל -ר"ח אדר/ ניסןשבת

 כסאי'.
 

 .)'דיני פרשת זכור/ פרה )ז 
 

o י"א שהוא דאו' :שו"ע -פרשת זכור ופרשת פרה. 
  33.דרבנןהם מ :משנ"ב                                                       

o זכור קודם. תרוה"ד: -פרשת זכור במנין או מקרא מגילה 

                                                           
 .הפטרה של פרשת החודש ולא של ר"חוה 32
 מדרבנן.אבל  גם המשנ"ב מודה שעיקר קריאת זכור הוא מדאו' אבל הקריאה במניין היא  33



 יד"ח בפורים בקריאת  כור יצאזו, מגילה קודמת מג"א:                                                                        
 34."ויבוא עמלק"                                                                                    

o בניגון ובטעמים. את הפרשה יקרא -לקריאהמנין  אם אינו מוצא 
 
 

 דין תענית אסתר-סימן תרפו
 

 'ג'(-דיני תענית אסתר )א 
 

 תענית לפני ואחרי פורים:והספד 
 להתענות.מותר בין לפני ובין אחרי  :שו"ע -תענית

 35ר להתענות לפני.אסובחנוכה  :ב"ח            
 לכו"ע שרי לפני ואחרי. -הספד

 
o לאחר פורים זכר לתענית אסתר. יש המתענים בה"ב 
o די , כיוון שלא קובעים לכתחילה תענית ליום שישי בכמקדימים ליום חמישי -א' ביום חל פורים

 שיוכלו להתכונן לקראת שבת.
o יתענה ביום שישי. -ביום ה' היה בדרך, שכח ואכל 

 
 מי אינו חייב להתענות?

 בעלי ברית. מעוברות, מניקות, חולה שאין בו סכנה, כואבי עיניים,
 

 מעוברת/ מניקה ואינה מצטערת האם צריכה לצום?
 אף באינה מצטערת אינה צמה. לא.ישועות יעקב: 

 דווקא מצטערת לא צמה. אבל ביולדת תוך ל' יום אינה צמה אף שאינה מצטערת. כן.אליה רבא: 
 

 האם צריכים להשלים התענית?
 לכו"ע כן. -כואבי עיניים

 לכו"ע לא. -בעלי ברית
 לא. ישועות יעקב: -ומניקות מעוברות

 כן. :ב"ח                               
 

 צמים. ביום ו'ו ,אוכליםביום ה'  רמ"א: -ו תענית אסתרברית ביום ה' שהוקדם ל
 בלילה כיוון שהקביעות הסעודה  צמים ויעשו אתביום ה'  ט"ז:                                                                  

 .ליום ה' דווקאעברה                                                                            
 
 

 קריאת המגילה-סימן תרפז
 
 

 .)'זמן קריאת המגילה )א 
 

 זמנה בלילה: 
                                   מצאת הכוכבים ועד עמוד השחר, אבל אח"כ לא יקרא אפי' אם היה לו אונס.                           

 זמנה ביום: 
ואם היה לו אונס יכול  מהנץ החמה ועד השקיעה, אבל מהשקיעה ועד צאת הכוכבים יקרא בלי ברכה.

                                       לקרוא כבר משעלה עמוד השחר.     
 

 .)'סדרי קדימה בקריאת המגילה )ב 
 

 שישכח. אין חששאלא"כ יש לו מנין קבוע שמגילה קודמת  -תלמוד תורה או מקרא מגילה
 לכו"ע מת מצווה קודם. בשדה: -מת מצווה או מקרא מגילה

 מת מצווה קודם. רמ"א: בעיר:                                              
 ת"ח קבורתו קודמת.  מקרא מגילה קודם. אבל אם הוא מת מג"א:                                                        

                                                           
 שבקריאה זו לא מוזכר ענין מחיית זכר עמלק וצ"ע כיצד יצא בקריאה זו. המשנ"ב העיר 34
ג לא ינה אבל לכתחילה ,שיש נוהגים להתענות לפני חנוכה תמורת ערב ר"ח טבת ואין לשנות מנהגם כתב המשנ"ב 35

 וכן לא ביום א' אחרי חנוכה. לפני חנוכה כן ולא יקבע תענית ציבור



 36 מגילה קודמת בכדי שלא תדחה הקריאה לגמרי. רמ"א: -מת מצווה סמוך לחשיכה
 אע"פ שתדחה הקריאה לגמרי. מת מצווה קודם אחרונים:                                           

 מגילה קודמת משום פרסומי ניסא. -ברית מילה או מקרא מגילה
 או' קודמת למקרא מגילה.דמצווה רמ"א:  -לקיים שניהם במצווה דאו' א"א

 מקרא מגילה קודם מפני פרסומי ניסא. ט"ז:                                                      
 
 

 דיני כרכים המוקפים חומה -סימן תרפח
 

 '(., ח''ה-התנאים לקריאת המגילה בט"ו )א 
 

  37שע בן נון קוראים את המגילה בט"ו.כרכים המוקפים חומה מימות יהו
  .אינם מוקפים כעת א.אפי': 
  .בחו"ל ב.          

 בשושן הבירה מפני שבו נעשה הנס.  ג.          
 אבל כשידוע  .אם ישב קודם מסתמא הוא על דעת להקיפה מסתמא הוקפה ולבסוף ישבה, וגם ד.          

 אף אם הוקפה אח"כ. ,שישב תחילה על דעת שלא להקיפו קוראים בי"ד              
 

 האם צריך שיהיו בעיר עשרה בטלנים?
 לא צריך. תוס':

 צריך. רמב"ן:
 ---להלכה---

 כתוס'. שו"ע פסק
 שאם אין עשרה בטלנים יש לחוש ולקרוא גם בי"ד. והמשנ"ב הביא

 
 :נראה/ סמוך

 נראה אע"פ שאינו סמוך/ סמוך אע"פ שאינו נראה, קוראים בט"ו.
 לכו"ע כן. -מוךס? מרחק מילשלא יהיה יותר מ האם צריך

 : לא.מגיד משנה -נראה                                                                  
 : כן."ם()וכ"מ ברמב רוקח                                                                             
 ---להלכה---                                                                             

 מ"מ.כדעת ה השו"ע פסק                                                                             
 38כדעת הרוקח. והמשנ"ב כתב                                                                             

 
 שמיעת המגילה מפרוז/ מוקף:

 לא יקרא בן י"ד לבן ט"ו ולהיפך. לכתחילה:
 יצא ידי חובה. בדיעבד:

 
 כרך המסופק:

 קוראים את המגילה בשני הימים, מתנות לאביונים ומשלוח מנות ואומרים 'על הניסים'.
 : לא מברך על קריאת המגילה.ר' יחיאלמתי מברך? 
 מברך בי"ד. :רמב"ם                   
 ---להלכה---                   
 כדעת הרמב"ם לברך בי"ד מפני שהוא זמן קריאתה לרוב העולם. השו"ע פסק                   

 
 :בן ט"ו שקרא בי"ד

 בדיעבד יצא ידי חובה וברכתו אינה ברכה לבטלה.
 

 :בן י"ד שקרא בט"ו
ביום י"ד לא הייתה לו מגילה ורק בט"ו נזדמנה לו, קורא את המגילה בלא ברכה אבל מט"ו והילך אינו 

 קורא כלל דכתיב "ולא יעבור".
 

                                                           
אבל  למקרא מגילה. כגון מפני ליסטים וכדו' יקברוהו קודם "אאבל אם א ,בלילה אפשר לקבור מת מצוה בדר"כ 36

 אם התחילו להוציא את המת לכו"ע קוברים אף שתדחה קריאת המגילה לגמרי.
שהרי זכר לאותם ימים עושים את הפורים,  ,המדד לקרוא בט"ו היה אמור להיות האם הוקף בימי שושן הבירה 37

 חו"ל יהיו חשובות יותר מא"י.עיירות כך ששלא רצו חז"ל לתלות הכבוד בשושן  אלא
 לכאו' צ"ב מה ההבדל בין סמוך לנראה אם בשניהם צריך מרחק מיל? 38
 ים קו אוירי.תחוך מודדים מיל מהקרקע ובנראה מובסמ ,כל אחד לפי ענינו ב"י:   
 .בסמוך צריך שיוכל להגיע תוך מיל, ובנראה אף כשנהר מפסיק וכדו', עדיין נחשב עם העיר כיוון שנראה רמ"א:   



 פרוז/ מוקף בן יומו:
 אף בהגיע לעיר/ לכרך ליום אחד בלבד קורא כמנהג המקום. 

 הכול תלוי בדעתו. ביום ו בבוקרו של יום כיוון שעיקר מצוות הקריאה היכן הוא נמצא הזמן הקובע הוא
 . אף שלבסוף התעכב אינו קורא כמקום בו הוא נמצא :היה בדעתו לחזור

 39קורא כמקום בו הוא נמצא אע"פ שלבסוף חזר למקום מגוריו. היה בדעתו להישאר:
 

 מדבר/ ספינה:
 קוראים בי"ד כרוב העולם.

 

 .)'דיני פורים משולש )ו 
 

 כשחל יום ט"ו בשבת, חז"ל חששו שמא יוציא המגילה מרשות לרשות ולכן:
 אינם מוציאים ס"ת ולא אומרים 'על הניסים' ואם אמר 40קריאת מגילה ומתנות לאביונים.   יום שישי:

 חוזר.אינו                     
 ואומרים 'על הניסים'. 41שואלים ודורשים בהלכות הפורים,    יום שבת:

 42משתה ושמחה ומשלוח מנות. יום ראשון:
 

 האם מגילה מותרת בטלטול בשבת:
 אסור כיוון שלא קוראים בה. פר"ח:

 מותר כשאר ספרים. שאר אחרונים:
 

 .)'הקדמת קריאת המגילה )ז  
 

 המפליג בספינה האם יכול להקדים קריאתו?היוצא בשיירה/ 
 מקדים לי"א, י"ב, י"ג בלא ברכה. רוקח:

 מקדים לי"א, י"ב, י"ג בברכה. ר' עמרם:
 יכול לקוראה בי"ד בלבד, אך טוב לקוראה קודם לכן בלא ברכה.בעל העיטור: 

 תחילת החודש בלא ברכה.ים אפי' ממקד הגהות אשר"י:
 ---להלכה---

 כרוקח והביא בי"א את ההגהות אשר"י. השו"ע פסק
 43והכי נהוג כדעת הי"א, ואם נזדמנה לו מגילה בי"ד חוזר וקורא בברכה דכעת היא זמנה. והרמ"א כתב

 
 המקדים קריאת המגילה האם צריך עשרה?

 צריך עשרה, אולם גם בקטנים סגי כיוון שהעיקר הוא שיהיה פרסומי ניסא.  לכתחילה:
 אפי' קראה ביחיד יצא. בדיעבד:

 
 סעודת פורים/ משלוח מנות/ מתנות לאביונים:

 חייב לעשותם בזמן.
 
 

 החייבים במקרא מגילה.-סימן תרפט
 
o '(ז'-החייבים והפטורים ממקרא מגילה )א 
 

 .אף שהוא מצוות עשה שהזמן גרמא מפני שאף הן היו באותו הנס ,חייבות             נשים:
 44חייבים. גרים/ עבדים:

 45אם הגיעו לגיל חינוך. מדרבנן חייבים           קטנים:
 כיוון שצריך שישמיע לאוזנו משום פרסומי ניסא. ,פטור מדבר ואינו שומע:              חרש:

                                                           
 ולכן אע"פ שחזר למקומו קורא כמקום בו הוא היה. ,עכ"פ צריך שיהיה באותו המקום בתחילת היוםדט"ז וכתב ה 39
 מפני שעיניהם של אביונים נתונות למקרא מגילה.  40
 מפני שאינם יכולים לצאת ידי חובה במקרא המגילה כיוון שקראו אותה ביום שישי. 41
 בשבת.  מהר"ל חביב: -לגבי משלוח מנות נחלקו הראשונים 42

 ביום שישי. ר"ן בשם יש חולקים:                                                               
 ימי 'כיוון שבשבת אינו נקרא  וכ"פ השו"ע .ביום ראשון רוב הראשונים:                                                               

 משתה ושמחה' כיוון ששמחתו בידי שמים.                                                                                         
 שכאשר מקדים את קריאתו צריך לקוראה אף בלילה.  בטור נראה, 43
 שאם הם אינם משוחררים י"א שפטורים כיוון דגריעי מנשים. המשנ"ב הביא 44
 אך ידאג שלא יפריעו במהלכה.       ,מנהג טוב לחנך את הקטנים והקטנות לבוא לשמוע קריאת מגילהש השו"ע כתב 45

 



 חייב. בקול רם:מדבר ושומע רק                         
 פטור.            שוטה:

 
 ?האם יצא ידי חובתו מהםשמע את קריאת המגילה 

 , כיוון דעיקר הנס נעשה ע"י אישה.יצא רש"י:             אישה:
 , כיוון שהן חייבות בשמיעה ולא בקריאה.יצא לא בה"ג:                        
 ---להלכה---                        
 בשם י"א את דעת הבה"ג. השו"ע הביא                        

 יאת טעם נוסף, שאין זה כבוד הציבור שתקרא אישה בפניהם כמו בקר והמשנ"ב הביא                        
                    התורה, ולכן אסרו זאת אף ביחיד.                        

 יצא כיוון שהגיע לחינוך. העיטור:בעל                 קטן:
 לא יצא. רא"ש:                         

 ---להלכה---                         
 נן.שלא יצא ידי חובה כיוון שלגדול הוא דרבנן ולקטן הוא תרי דרב השו"ע פסק                         

 שבשעת הדחק יכול לצאת ממנו ידי חובה. כתב המשנ"בו                         
 לא יצא. שו"ע:                חרש:

 יצא בדיעבד. ב"ח:                         
  46מוציא את מינו בלבד אבל לא את שאינו מינו.     אנדרוגינוס:

 אינו מוציא ידי חובה אף את מינו שייתכן שזה זכר וזה נקבה.         טומטום:
 יוצא ידי חובה, דמצות לאו ליהנות נתנו.    מודר הנאה:

 ינו יכול אאם הוא חצי עבד חצי בן חורין אף את מינו אינו מוציא, כיוון שצד עבדות שבו                  :עבד
 הטעם הנ"ל, י"א שאף את עצמו אינו יכול להוציא מ והרמ"א הביאלהוציא צד חורין שבו.                          
 וצריך לשמוע מאחר.                         

 
 קוראת את המגילה:אישה ה
 47לכתחילה עדיף שתשמע קריאת המגילה מאיש, ואם קוראת לעצמה מברכת "לשמוע מגילה".    לעצמה:

 יכולה להוציא אותה ידי חובה.  לחברתה:
 ראבי"ה הסתפק אם יכולה להוציאו כיוון שאין חיובם שווה.       לקטן:

 
 מנין:אין בבית הכנסת 

 מוציא את כולם ידי חובה. רק אחד יודע לקרוא:
 כל אחד יקרא לעצמו דרק בעשרה אחד מוציא את כולם. שו"ע: כולם יודעים לקרוא:

 עדיף שרק אחד יקרא משום ברוב עם הדרת מלך. מג"א:                                   
 בדיעבד לכו"ע יצאו ידי חובה.  ח:פר"                                   
 
 

 דיני קריאת המגילה. -סימן תרצ
 

 '(.'דב', -פרטי דינים בקריאת המגילה )א 
 

 האם צריך לעמוד?
 . מפני כבוד הציבור, ובדיעבד יכול לקוראה בישיבה מברך וקורא בעמידה בציבור: 
 עמידה וקורא אף בישיבה.מברך ב ביחיד: 

 
 האם ניתן לקוראה שנים יחד?

 משום דחביבא ליה יהבי דעתיה לשומעה היטב.ולא אמרינן 'תרי קלא לא משתמעי'  .אפשר
 
 :תופס בידו מגילה פסולהה

 48החזן.את דעתו לשומעו במקום  לא יתןאחד השומעים כדי שלא יקרא בקול  -בציבור
  קורא.שיכול לקרוא עם הבעל  י"א -ביחיד

 49קורא.הבעל ולא לקריאת  דעתו לקריאת עצמו שיש לחוש שיתן שאינו יכול וי"א            
 

 (, ז')ג' מגילה חסרה. 

                                                           
 ואע"פ שייתכן שאישה יכולה לקרוא ולהוציא ידי חובה את האיש, בעינן שיהיה ניכר מי הוא זכר ומי הוא נקבה.  46
 שמברכת "על משמע מגילה". וראבי"ה כתב 47
 לכתחילה החזן חוזר על הפסוקים שקוראים כולם יחד בכדי שלא יחסירו שמיעת אף תיבה.ולכן  48
יאזין עצמו ולא  תן דעתו לקריאתשיש לחוש שי ,כשקורא ליחיד בעל קוראלעל פה אף במסייע האליה רבא החמיר  49
 בעל קורא.קריאת הל



 
 צריכה להיות כתובה כהלכתה כולה. לכתחילה:

 אף שהסופר השמיט בה תיבות עד חציה יצא יד"ח, וכשאין לו מגילה אחרת קורא בה אף  בדיעבד:
 לכתחילה.               

 
o משום שנראה כספר חסר. ,פסולה -השמיט ענין שלם 
o אחרון. שנראה כספר חסר ואפי' חסרה רק פסוק ראשון/ ,פסולה -שמיט תחילתה/ סופהה 
o  המשנ"ב נותר בצ"ע. -חציה בדיוקהשמיט 
o ה"ה אף בתיבה אחת.לא יצא ידי חובה, ו -קרא בע"פ את רובה 
o דחשיבא כקורא ע"פ. ,לא יצא ידי חובה -פסולה המגילקרא ב 

 

 (.ו-המגילה שלא לפי הסדר )ה' קריאת' 
 

 קרא בהפסקות יצא ידי חובה, אף אם שהה בכדי לגמור את כולה. אבל אם שהה באונס  קריאה לסרוגין:
 .אך לא יברך שוב צריך לקוראה שוב                            

 יצא ידי חובה וגוערים בו.  הקורא:     שח בינתיים: 
 תוך אף אם חיסר רק תיבה אחת לא יצא ידי חובה, אבל אם קראה ע"פ מ השומע:                            

 החומש יצא.                                          
 קרא תיבה אחת/ פסוק אחד שלא לפי הסדר, או הקדים פרק אחד לפרק אחר לא יצא ידי    למפרע:קריאה 

 ריו לפי סדר.ות פסוק אחד יחזור לקרוא אותו ואת הפסוק שאחחובה. ולכן אם דילג בטע                            
 

 'י"א(.-קריאת המגילה בשפות שונות )ח 
 

 לשון הקודש:     
  50אף אדם שאינו מבין יצא ידי חובה לכתחילה דאכתי יש פרסומי ניסא.

 
 אשורית: בכתב מגילה הכתובה בלע"ז אך

 יוצא ידי חובה רק אם מבין את השפה.
 

 וכתובה עילמית: לשון גיפטית
  51יצא ידי חובה רק אם מבין את השפה.

 
 אשורית: בלשון קריאה בארמית במגילה הכתובה

 לא יצא ידי חובה אף אם מבין את השפה כיוון שנחשב כקראה ע"פ.
                                           

 הקורא אינו מבין והשומע מבין/ הקורא מבין והשומע אינו מבין:
ואף הקוראים להחמיר בשני הימים לא יקראו  לא יצא ידי חובה דבעינן שיבינו את השפה הקורא והשומע.

 בלע"ז.
 

 מבין עברית ולועזית וקרא בלע"ז:
 לא יצא ידי חובה. רמב"ן:

 52יצא ידי חובה. רש"י ורמב"ם:
 ---להלכה---

השו"ע שלא נכון לקרוא  כדעת הרמב"ן והביא בי"א את דעת רש"י והרמב"ם. ולכן כתב השו"ע סתם
 54 53לנשים את המגילה בלע"ז אף אם אינם מבינות עברית כיוון דעכ"פ הקורא מבין.

 שאף אם קרא בלע"ז אינו חוזר ומברך משום ספק ברכות להקל. והמשנ"ב כתב
 

 מגילה הכתובה בשני לשונות:
 יצא ידי חובה אם מבין את השפות, אך לכתחילה לא יכתבנה כך.

 

  י"ד(.-)י"ב בצורות שונות המגילהקריאת 

                                                           
 שיוצא אף שאינו מבין.דינו כלשון הקודש לשון יווני את דעת ר' עמרם ש הטור הביאו 50
 חולקים דס"ל שרק בכתב אשורית יצא ידי חובה אף שכתובה בלע"ז. והמשנ"ב הביא 51
 אולם אף לדעה זו את המילים 'אחשתרנים בני הרמכים' צריך לקרוא בלשון הקודש. 52
א"כ יוצא שקורא את המגילה  'ועוד, שהלא את תיבות 'אחשתרנים בני הרמכים' צריך לקרוא בלשון הקודש וכנ"ל 53

 בשני לשונות ואינו נכון. ויש להחמיר בכך אף כשקוראים לחומרא בשני הימים.
כיוון שהוא עצמו אינו  ,יכול להוציא ידי חובה אדם שאינו מבין עברית ינוא דובר עברית ולועזיתהקורא , ולפי"ז 54

 יכול לקוראה בלועזית.



 
צריכים הקורא והשומע לכוון לצאת/ להוציא ידי חובה ואם לא כיוונו אפי' בתיבה אחת לא יצאו אפי' 

ובסתמא דעתו של השליח ציבור על כולם ויכול להוציא אף אדם שנמצא מחוץ לבית הכנסת, אך  בדיעבד.
 השומע צריך לכוון בפירוש.

  
 מתנמנם:

 יצא ידי חובה כיוון שעכ"פ יכול לכוון בהתחלה לצאת ולהוציא את השומעים ידי חובה. הקורא:
 לא יצא ידי חובה דמן הסתם חסרים לו כמה תיבות שלא שמע. השומע:

 
 קורא פסוק ממגילה שכתובה כהלכתה ומעתיקו:

א בפסוק הראשון ל לצאת ידי חובה לכל אורך המגילה שאם לא כיוון אפי' רקיצא ידי חובה ובתנאי שיכוון 
 יצא ידי חובה.

 
 מגיה:

 ובתנאי שיקרא בניקוד הנכון. ,יצא ידי חובה אם כיוון לכך
 

 :דורש
 ובתנאי שלא ידרוש בעניינים אחרים. ,יצא ידי חובה אם כיוון לכך

 
 קריאה בטעויות:

תיבה אחת שלא  שכל זה בתנאי שהעניין לא משתנה דאל"כ חשיב כדילגי"א הביא השו"ע יצא ידי חובה ו
 יצא.

 

 ("זי-בקריאת המגילה )ט"ו יםדקדוק 
 

 אילו מילים צריך לקרוא בנשימה אחת?
 לכתחילה:

 55עשרת בני המן.שמות  גמ':
 56."חמש מאות איש ואת פרשנדתא וכו'את המילים: " הגהות מיימוניות:

 ."יש ואת פרשנדתא וכו'ת המילים: "אא אורחות חיים:
 ---להלכה---

 כפשטות דברי הגמ' לקרוא בנשימה אחת את שמות עשרת בני המן יחד עם המילה 'עשרת'. השו"ע פסק
   . תומונילכתחילה לומר כהגהות מיי והרמ"א כתב

 57שאם נשימתו קצרה ינהג כשו"ע שהוא כדין הגמ'. והמשנ"ב כתב
 

 בדיעבד:
 אפי' שהה באמצע כדי לגמור את כולה יצא ידי חובה.

 
 לפניו?כיצד מניח המגילה 

 פושט את המגילה כולה כאגרת להראות הנס. רב האי:
 כורכים וגוללים כמו ספר תורה. רב נטרונאי:

 ---להלכה---
 שיפשטנה קודם הברכה בכדי שלא יהיה הפסק. א.כרב האי. והוסיף:  השו"ע פסק

  לאחר הקריאה גוללה ואז מברך. ב.                                                   
 השומע אינו צריך לפושטה. ג.                                                   

 יון.יזהר שלא תיגרר ע"ג סטנדר או הקרקע בביז ד.                                                   
o והחזן י מרדכי. ים הייתה, כאיש יהודי, ומרדכי יצא, ליהוד -ארבעה פסוקים נאמרים בקול רם

 וכשיאמר 'בלילה ההוא' החזן מגביה קולו כיוון ששם התחיל הנס. חוזר וקוראם שנית.
o אך יש ליזהר שלא יפסידו שמיעת התיבות וטוב שהחזן יחזור על המילים  -מכים את המן

 האחרונות שוב.
o  אומרים ארורה זרש/ ברוכה אסתר, ארורים כל עובדי אלילים/ ברוכים כל ישראל, וגם חרבונא

 ור לטוב.זכ
 

 (.קריאת המגילה בציבור )י"ח 
 

                                                           
 כיוון שיצאה נשמתם באחת ונהרגו נתלו כאחד. 55
 כיוון שעשרת בני המן היו שרים על חמש מאות איש. 56
 ן אלא יאמרם הש"ץ בלבד.והמנהג לומר את עשרת בני המן יחד עם הקהל אינו נכו 57



 קריאת המגילה בזמנה:
 אפי' לכתחילה ביחיד. ר"ת:

 דווקא בעשרה. בה"ג:
 .ומברך עליה לכתחילה יחזר אחר עשרה ובדיעבד קוראה ביחיד ר' עמרם:

 ---להלכה---
 כדעת ר' עמרם. השו"ע פסק

 
  :שלא בזמנה ת המגילהאירק

כיוון שיש  עשרה לא יברך על קריאת המגילה צריך עשרה ואם אין הקריאה, כגון פורים משולש שמקדימים
 הסוברים שאף בזמנה חייבים עשרה.

 
o לך. ולכן אף אם חלון מבית הכנסת עדיף משום ברוב עם הדרת ב -עשרה בביתו או בבית הכנסת

 .פונה לבית הכנסת צריך להיכנס לבית הכנסת ביתו
o משום פרסומי ניסא רהלעש הרמ"א מסתפק אם מצטרפות -נשים . 
o מצטרפים. ינםא -קטנים 
o מברך. בזמנה: -קורא ביחיד 

 אינו מברך. שלא בזמנה:                      
o אינו צריך לחפש מנין כיוון שנעשה כבר פרסום הנס. :רמ"א -יחיד לא שמעהקראו בעיר בעשרה ו 

 ר עשרה.טוב להדר אח משנ"ב:                                                                          
 
 

 דיני כתיבת המגילה-סימן תרצא
 

 'י"א(-במה ואיך כותבים את המגילה )א 
 

 במה כותבים את המגילה?
 בדיו על גוויל/ קלף. לכתחילה:

 . מי עפצים עם גומא/ מי קנקנתום בדיעבד:
 שניהם מעורבים יחד.דווקא ב :גר"א               

 לבד.עפצים לבד/ קנקנתום  פסול:
 

 שרטוט:
 שיטה ראשונה בלבד. אורחות חיים:

 שרטוט על כל שיטה ושיטה. משנ"ב:
 

 עיבוד לשמה:
 לא צריך. :רמב"ם

 צריך. ר"ת:
 ---להלכה---

 כרמב"ם והביא בי"א את דעת ר"ת. שו"ע סתם
 

o  פסולה. מעובד:ניר/ עור לא 
o :פסולה. כתבה כותי/ אפיקורס 
o :בדיעבד כשר אם הוא במיעוטה. חק תוכות 
o :מניח שיור בראש ובסוף היריעה ובמשהו סגי. הנחת שיור 

 
 דינה כס"ת לעניין:

 הקף גוויל. א.
 חטוטרות חטין. ב.
 תליית ההין וקופין. ג.
 58חסרות ויתרות. ד.
 שיטות שוות. ה.
 רוחב העמוד. ו.
 . ע"י מישהו שמקריא לו לכותבה מהכתב/ ז.

 שיקרא בה רק בשעת הדחק.  י"א :כתבה ע"פ    
 .ותיבה יוציא מהפה כל תיבה לכתחילה: ח.

                                                           
 ילה אחרת יכול לקרוא בה לכתחילה.ואם אין לו מג .בדיעבד אין לפוסלה דלא גרע מהשמיט בה תיבות 58



 אם לא טעה אין להחמיר וכשרה. בדיעבד:   
 י"א שצריכה וי"א שאינה צריכה. שו"ע: תגין: ט.

 נהגו לתייגה.  רמ"א:               
      

 סתומות:פרשיות פתוחות/ 
 הפרשיות צריכות להיות סתומות.כיוון דנקראת איגרת 

 פסולה. רמ"א: -עשאן פתוחות
 .בכך בשעת הדחק אפשר להקל משנ"ב:                         

 
 עמוד:

 חלק בראשה.גוויל צריכה עמוד בסופה ו רא"ש:
 חלק בסופה כמו ס"ת.גוויל עמוד בראשה ו טור:
 ---להלכה---

 .כרא"ש השו"ע פסק
 שנהגו שלא לעשות לה עמוד כלל בסופה. והרמ"א כתב

 
  :עשרת בני המן

o ואם  שלא תהיה תקומה למפלתן, כותבם כשירה אלא שמניח רווח בין כתב לכתב כפלים מהכתב
 .לא עשה כן פסולה

o לרמז שנתלו בזקיפה אחת  ,מאריכים בו' דויזתא בכתיבה וי"א בקריאתה שלא יחטוף אותה
 ובדיעבד אם לא עשה כן כשרה.

o  ובדיעבד אם לא עשה כן  .בסוף הדף 'עשרת', ובסוף השיטה 'את'בראש הדף ו 'איש'צריך לכתוב
אם יש מגילה ש והשער אפרים כתבפסול אם כתב עוד שיטות אחרי עשרת, ש וי"אשכשר  י"א

 טורח ציבור. בכך איןיביאה אם אחרת 
 

 תפירה:
o מבחוץ ולא מבפנים. -התפירה 
o פסולה. -חוטי פשתן 
o באמצעיתה 3 ,בסופה 3 ,תפירות בראשה 3 :שיהיו משולשות ובלבד כשרה -שלושה חוטי גידים, 

 ותפירה בחלק רביעי מצד זה ומצד אחר.
o אין צורך לדקדק כמה תפירות. -תפורה כולה בגידין 
o  עדיף לתפור בחוטי פשתן את הנשאר מאשר להניחה ללא תפירה. -ןגידיעוד אין לו 

 
 

  :מגילה הכתובה בין הכתובים
 .יצא -יחיד

  59.פרסום הנס בכך דאין לא יצא -ציבור
 .יצא אף בדיעבד לארמב"ם, רי"ף ורא"ש:             
 .זה פרסום הנס כל כך דאין ובבית יצא שקראו אבל בעשרה ,בבית הכנסת לא יצא בעל העיטור:            
 בדיעבד אף בציבור יצאו. :ר"ן            

 
 ם:ם טעמים/ מגילה עם ברכות ופיוטימגילה עם ניקוד/ מגילה ע

 פסול אף בדיעבד. מרדכי:
 כשר בדיעבד. :רשב"א

 ---להלכה---
 שיצא ידי חובה אך לכתחילה לא יכתוב כן. כרשב"א פסק השו"ע

 שאם אין מי שיודע הטעמים בע"פ, מותר לכתוב הטעמים במגילה עצמה. וכתב המשנ"ב
 

  :קרא בלי טעמים
 יצא ידי חובה.

 
  :אין לו מגילה כשרה

  .כגלילה יכול לקרוא בחומש ללא ברכה אם עשאו
 לכו"ע לא יצא. :מג"א :בחומש שלנו

 ראוי לקרוא בלי ברכה שלא תשתכח תורת מגילה. :סמ"ג                       
 

 :מגילה גזולה

                                                           
 ארוכה יותר או קצרה יותר מהשאר.מגילת אסתר אלא"כ היא ניכרת ש 59



 אבל לא יברך אף שקנאה בשינוי מעשה וכדו'. ,אין גזל בקוליצא ידי חובה ש
 
 

 דיני ברכות המגילה -סימן תרצב
 

 

 '(.ברכות המגילה )א 
 

 -לכתחילה
 מברך ג' ברכות. 

 'על מקרא מגילה', 'שעשה ניסים' ו'שהחיינו'. לפני:
 מברך ברכה זו. ת המגילה אינואאבל יחיד הקורא  'הרב את רבינו'. אחרי:

 
 -בדיעבד

 יצא ידי חובה דברכות אינם מעכבות. ,אם לא ברך בין לפני ובין אחרי
 יברך בין הפרקים. נזכר באמצע:

 
 האם בבוקר מברך שוב 'שהחיינו' על המגילה?

 שברך בלילה. , משוםלא :רמב"ם
 שעיקר מצוות קריאתה ביום. , משוםכן רא"ש:
 יברך בלחש.ו כן, מרדכי:

 ---להלכה---
 כרמב"ם. השו"ע פסק

 60כרא"ש. הרמ"א פסקו
 

 האם מברך שהחיינו ביום כשאין לו מגילה?לדעת הרמ"א, 
 .ולאו דווקא בפורים בכל שבתון שמשלוח מנות וסעודה שייכים כיו ,לא מג"א:

אבל אם ברך בלילה כיוון שראוי לברך על תוקפו של יום דמזמן לזמן קאתי כשאר המועדים.  ,כן משנ"ב:
 .אין לו מגילה ביום לא יברך כללש , בכה"געל המגילה

 
 אחד קורא ואחד מברך: 

ן אבל יכול לקרוא את המגילה ואחר יברך את ניתן לחלק את הברכה ואת הקריאה בין שני אנשים, ולכ
 .'שהחיינו'ברכת 

ום שפסק הראשון ואינו צריך לחזור מתחילת הקריאה משום יכול השני להתחיל ממק :נשתתק הקורא
 בורא.טרחא דצי

 

 (.ב) שח באמצע קריאת המגילה' 
 

  בדברי תורה.אין לשוח בקריאת המגילה אפי' 
 .הקורא והשומע -לכתחילה

  61.יצא ידי חובה :הקורא -בדיעבד
 תיבה אחת בלבד. , אפי' אם חיסרידי חובה לא יצא :השומע               

 
 הפסיד הברכה.ר להפסיק כיוון שאסו -לת הקריאה/ בין סוף הקריאה לברכהשח בין הברכות לתחי

 

 ( גמי יכול לקרוא ולהוציא ידי חובה.)' 
 

 האם יכול להוציא אחרים בברכתו? ,יצא ידי חובהאדם שכבר 
 לגבי הקריאה. כן, בין לגבי הברכה ובין שו"ע:

 אך מנהג העולם להקל בכל גוונא. הם לברך, יודעיםבכה"ג שהם השומעים שיברכו  שכתבויש  משנ"ב:
 

 :קריאה לנשים
 כיוון שמצווה לצאת יחד עם הציבור דווקא.  ,שיצא ידי חובה לאחר לנשים רק עדיף לקרוא

 יכול לקרוא להן אף קודם ששמע את המגילה עם הציבור. ,ואם מכוון שלא לצאת ידי חובה בקריאה לנשים
 דיש הסוברים שאישה חייבת בשמיעה בלבד ולא בקריאה. ,טוב לברך 'לשמוע מגילה' ברכה:

                                                           
יכוון  ולדעת הרמ"א בכך, שיכוון בברכה זו לפטור משלוח מנות וסעודת פורים ויאמר גם לקהל לכוון והמשנ"ב כתב 60

 כיוון שזמנם ביום.זאת בברכת 'שהחיינו' ביום 
 יכול אף לכתחילה לשאול בין הפרקים מפני הכבוד וכו'.הקורא ו 61



 

 (.ד) ודינים נוספים אכילה קודם קריאת המגילה' 
 

לישון , וכן אסור בין בלילה ובין ביום שלא יבטל את קריאתהבכדי אסור לאכול קודם מקרא מגילה 
 מאותה הסיבה.

 
 מה יעשה אדם חלש שאינו יכול להמתין עד אחרי הקריאה?

 מגילה מפלג המנחה והילך.את היכול לקרוא  שו"ע:
  אף בדיעבד. קודם צאת הכוכביםינו יוצא אא ש"יטעם טעימה בעלמא פחות מכביצה, משום שי מג"א:

 
קש מאחר שיזכיר יקה לו מותר לאכול ויבאם טעימה לא מספ -יזיק לו לבריאות הדבר אם לא יאכל שאדם 

 לו לקרוא המגילה.
 

 קריאה בין השמשות:
 ק אם יצא אלא אם כן הוא מקום אונס והכרח גדול.אין לקרות, ואף בדיעבד ספ :פרי חדש

 יש לו על מי לסמוך. קל לקרוא לחולה או יולדת מבעוד יוםהמ :שערי תשובה
 הכוכבים לא יצא וחוזר וקורא בלי ברכה.קודם צאת אם קרא מקצתה  אפי' חיי אדם:

 
 :ספק אם קרא את המגילה

 משום שהוא דברי קבלה הסתפק הפמ"ג אם אומרים בכה"ג ספיקא דרבנן לקולא.
  

 
 

 סדר התפילה בפורים-סימן תרצג
 

 א'( סדר תפילת ערבית של פורים(. 
 

 : אומרים בערבית לאחר קריאת המגילה
                                                                                                                                  'ובא לציון' רב עמרם:

 מתחיל 'ואתה קדוש' דאין עיקר גאולה בלילה. טור בשם י"א:
 ---להלכה---

 כדעת הטור. השו"ע פסק
 

 מתי מבדילים? פורים שחל במוצ"ש
 .קריאת המגילה מבדיל קודם אבודרהם:

 לאחר קריאת המגילה דלאחר אפוקי יומא עדיף. מבדיל מנהג נרבונא:
 ---להלכה---

  62כמנהג נרבונא לקרוא קודם את המגילה. הרמ"א פסק
 

 :במוצ"ש אמירת 'ויתן לך'
 אין אומרים. כל בו:

 אומרים. מהרי"ל:
 ---להלכה---

 כדעת מהרי"ל.הרמ"א פסק 
 

 אמירת קדיש: 
 -ערבית
 ואחר 'ואתה קדוש' קדיש שלם בלי תתקבל. ,אומר קדיש תתקבל אחרי שמו"ע :מג"א

 דקאי על תפילה שבסדר קדושה. ' קדיש תתקבלואתה קדוש'יכול לומר גם אחרי  אליה רבא:
 

  -שחרית
  63, ואחר סדר קדושה קדיש תתקבל.אומר חצי קדיש אחר שמו"ע

 

 .)'דיני 'על נסים' )ב 
 

                                                           
 ואומרים 'ויהי נועם'. 62
  .)סקי"א( לא נכון לומר קדישלאחר סיום הקריאה שמיד  משנ"בוכתב ה 63

 



  :הניסים בליל פוריםאמירת על 
 קודם קריאת המגילה. לא אומרים כיוון שהוא רב עמרם:

 .אומרים הגהות מיימוניות:
 ---להלכה---

 כדעת ההגהות מיימוניות. הרמ"א פסק
 

o ין מחזירים אותו.אאומר על הניסים, ואם שכח  -הקדים להתפלל קודם צאת הכוכבים 
o ואם אמר אינו  ,אינו מעין המאורעדהווי הפסק דלא אומרים  -אמירת 'על הניסים' בט"ו לפרוזים

 חוזר דאכתי יש בכך קצת שייכות.
o אומרים בשני הימים על הניסים. -מקומות המסופקים 
o רק לאחר קריאת המגילה דכתיב 'ויקר' אלו תפילין. חולצים -חליצת התפילין 

 
o .)'אמירת הלל/ נפילת אפים )ג 
 
 לל:ה

 עבדי אחשוורוש אנן. דאכתי הלל, לא אומרים
 

 נפילת אפים: 
 נופלים על פניהם ומבקשים רחמים שיגאלנו כבראשונה. רב עמרם:

 לא אומרים נפילת אפים. תוס':
 ---להלכה---

 כדעת התוס'. השו"ע פסק
 

o (.ד') קריאת התורה בפורים 
 
 .'ויבוא עמלק'וראים בתורה את פרשת ק

 בכדי להשלים י' פסוקים. ,אחרוןהפסוק ה את כופלים שו"ע:
 פחות מי' פסוקים.אף דהיכא דסליק ענינא שרי לקרוא  ,כופלים לא רמ"א:

 
  מתי עורכים ברית מילה בפורים?

 "ת 'ליהודים הייתה אורה ושמחהבכדי שיהיה בכלל יהודי בקריא ,קריאהמלים קודם ה מהרי"ל:
 השנה. ימות מלים לאחר גמר התפילה כבכל מהרא"י:

 ---להלכה---
 מרמז על המילה. 'ששון'כמהרי"ל ורמז לזה  הרמ"א פסק

 קריאת המגילה. שימול לאחר אך הפר"ח כתב
 
 

 דיני מתנות לאביונים -סימן תרצד
 
 

  (.', כמה ומתי )אמתנות לאביוניםמי צריך לתת 
 

 מאיזה גיל מתחייבים לתת מתנות לאביונים?
 כדין מחצית השקל. מבן עשרים ומעלה, מהרי"ל:
 אף ילדים חייבים לתת. מנהגים:

 .ומעלה 13מגיל  תוי"ט:
 ---להלכה---

 כדעת מהרי"ל. הרמ"א פסק
 64כתב כדעת המנהגים. והאליה רבא

 
 כמה צריך לתת?

 פרוטות. 2אפי'  ריטב"א:
 נותן מאכל/ מעות ולא מצאתי כמה הוא שיעורו. פמ"ג:

 
 מתי צריך לתת?

 ל פורים.קודם מנחה בלי מהרי"ל:

                                                           
 ואפי' אישה מעוברת נותנת מעות בעד ולדה. ,במשנה איתא שקטן שהתחילו לתת בעדו שוב אינם פוסקים 64



 קודם פרשת זכור. חידושי האגודה:
 ---להלכה---

 כדעת מהרי"ל. הרמ"א פסק
 לתת בשחרית קודם מקרא מגילה. המג"א כתבאך 

  .קודם מנחהבליל פורים  -מחצית השקל והמשנ"ב כתב
 מקרא מגילה. בשחרית קודם -מתנות לאביונים                         

 
o  מאשר להרבות בשאר מצוות.טוב להרבות במתנות לאביונים 
o עצמו צריך לתת דבר הראוי ליהנות ממנו בפורים. 
o אך את התוספת על החיוב יכול לתת מכספי מעשר. ,משלו ולא משל מעשר צריך לתת 
o חבריו האביונים. 2ולכן עני יכול לעשות כן עם  ,יצא ידי חובה מחליף סעודתו בשל חברו 

 
 

 (.ב) שינוי ייעודם של מעות פורים' 
 

 לשנות את ייעודם של מעות פורים. יםאינם יכול  גבאים:                         
 או לא. חלקו הפוסקים האם יכוליםנ                       בני העיר:

 יכולים להוציאם לכל מה שירצו. רי"ף ורא"ש:                            עניים:
 אינם יכולים. טור:                                       

 ---להלכה---                                       
 כדעת הרי"ף והרא"ש. הרמ"א פסק                                       

 אינו רשאי לשנותם כדין הקדש.אף שלא הוציא עדיין בשפתיו,  חשב לתת מעות פורים:
 שישמור את הכסף לשנה הבאה. וי"אלכיס של צדקה.  ולפימכרם וי קנו עגלים בכסף ונותרו:

   ורעכפ דהווי אף אם החזן עני לא יצא ידי חובהאך  ,ם כך המנהג יכול לתת לוא           לתת המעות לחזן:
 חובו ממתנות לאביונים.                                         

 

 (.ד-'ג) מתנות לאביונים לגוי' 
 

  נותנים לו אבל לגוי:כל הפושט יד 
   לו.אכיוון שהוא גוזל עניי ישראל ומראה בכך כאילו יוצא ידי חובה במעות  לו אין לתת :אם לא הורגלו בכך

 ירצה.ולכן מקום שאין בו עניים ישראל מעכבם לעצמו ונותנם בכל מקום ש                                 
 שלום.נותנים מפני דרכי        אם הורגלו בכך:

 
 

 ומשלוח מנות דיני סעודת פורים -סימן תרצה
 

 ב'(.-בה )א' והמנהגים זמן סעודת פורים 
 

o  אוכלים סעודת פורים ואין להתענות אלא תענית חלום ויאכל מיד לאחר מנחה. ואם נשבע
 להתענות חייב להתיר שבועתו.

o זרעונים זכר למה שאכלו אסתר/ דניאל וחבריו בבבל. יש שנהגו לאכול 
o .'טוב לעסוק בתורה קודם הסעודה ד'אורה זו תורה 
o .חייבים במשתה ושמחה בשני הימים 

 
 עשאה בלילה:סעודת פורים ש

 לא יצא ידי חובה. טור:
 יצא ידי חובה. רב האי:

 גילה.קרא ממעושה סעודה גם בלילה כמו  ראבי"ה:
 קצת בסעודה.בלילה ירבה עכ"פ  מהר"י ברין:

 אבל אם יש לו אבוקה יצא ידי חובה. ,דווקא כשאין אבוקה כנגדו כעין לילה אורחות חיים:
 ---להלכה---

 הגמ'.פשט דברי ככדעת הטור ו השו"ע פסק
 65מהר"י ברין שירבה קצת בסעודה.הדברי את  והרמ"א הביא

 
 שתיית יין בסעודה:

o לשם מצווה. בשתיית היין צריך ליזהר לכוון 

                                                           
 שאף כשחל פורים במוצ"ש ואכל סעודה שלישית, עכ"פ ירבה קצת בלילה לכבוד פורים. והוסיף המשנ"ב 65



o המזון. יהיה זהיר בנטילת ידיים וברכת 
o :66חייב איניש לבסומי עד דלא ידע. שו"ע 

 יותר מלימודו וישן. ישתה רמ"א:               
 

 זמן הסעודה:
 השבוע:  משךחל פורים ב

 .כים במשלוחי מנות עד הצהרים ואין לאכול קודם התפילהכיוון שנמש ,נוהגים לעשות סעודה לאחר מנחה
 יותר משובח לאכול בבוקר. של"ה:
 ומי שרוצה לעשות בבוקר הרשות בידו.  מ"מ רוב הסעודה תהיה ביום ולא בלילה רמ"א:

 
 חל פורים ביום שישי: 

 יעשו הסעודה בבוקר. מנהגים:
 מתחילים מבעוד יום ובליל שבת פוסק ומקדש וטועם מעט. אורחות חיים:

 ---להלכה---
 כדעת המנהגים. הרמ"א כתב

 
o )'דיני על הניסים בברכת המזון )ג. 

 
 שכח לומר 'על הניסים' בברכת המזון:

 חוזר. ט"ז:
 אינו חוזר. אליה רבא:

 ---להלכה---
 67ספק ברכות להקל ואינו חוזר.ש המשנ"ב כתב

 
 נמשכה סעודתו עד הלילה:

 חל במשך ימות השבוע:
 אינו אומר 'על הניסים'. רא"ש:

 אומר 'על הניסים'. הגהות מיימוניות:
 ---להלכה---

 כדעת ההגהות מיימוניות והביא בי"א את דעת הרא"ש. השו"ע סתם
 68שהמנהג כדעה ראשונה.כתב  והרמ"א

 שאם שכח לכו"ע אינו חוזר. והוסיף המשנ"ב
 

 :חל בערב שבת
 69עדיף שיאמר 'רצה והחליצנו' שאין הזכרת 'על הניסים' חמור כ"כ.

 
o .)'דיני משלוח מנות )ד 
 

 נותנים? כמה
 70וכל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח. ,צריך לתת שתי מנות לאדם אחד

 
 מתי נותנים?

 71שולחים מנות ביום דהוא עיקר המצווה.
 

 מה נותנים?
 אוכל/ משקה ולא בגדים וכלים.

 שצריך דווקא בשר מבושל ד'מנות' משמע שראוי לאכילה. י"א בשר חי:
 שכיוון שהבשר נשחט וראוי להתבשל סגי בכך. וי"א               

 
 לתת? מי חייב

 באותו הנס. ות כאיש משום שאף הן היוחייב רמ"א: :נשים

                                                           
 ובכך קל יותר ,ארורים כל הרשעים לברוכים כל ישראל ,שצריך שלא ידע בין ארורה זרש לברוכה אסתר תוס' כתבו 66

 להתבלבל.
 לכו"ע אינו חוזר ויזכירו ב'הרחמן'. ,סעודה שניה ביום וכלבל אם אא 67
. ולכן עדיף שיתפלל או לא האם בכה"ג שהתפלל ערבית באמצע סעודתו האם יאמר 'על הניסים' נחלקו האחרונים 68

 לאחר שיסיים סעודתו.
 ל ערבית באמצע סעודתו.ובפרט אם התפל 69
 בניגוד למתנות לאביונים ששם מצווה לחלק. 70
 כן משמע מהלשון 'משלוח'.משום ששעדיף לשלוח מנות ע"י שליח  י"א 71



                בעל הוא משלח בשבילה.                        אך מי שיש לה ,דווקא אלמנה וכדו' מג"א:           
 .ולשלוח יש להחמיר משנ"ב:           

 72יחליף סעודתו בשל חברו ויצא ידי חובה. מי שאין לו:
 

 נותנים?למי 
 73איש לאיש ואישה לאישה, שמא יתן לאלמנה ויבוא לידי ספק קידושין.

 יצא ידי חובה. רמ"א: האומר הריני כאילו התקבלתי:
 לא יצא ידי חובה. פר"ח:                                                   

 
 

 האסור והמותר בפורים ודיני אבל ואונן-סימן תרצו
 

  מלאכה בפורים )א'(.איסור עשיית 
 

אלא שנהגו בו איסור והעושה בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה  בפורים, ת מלאכהעיקר הדין מותר לעשומ
 אינו מצמיח. ב"י:לעולם. 
 אינו מרוויח אך גם אינו מפסיד. הרב אליהו מזרחי:            

 
 74מקרים בהם הותר לעשות מלאכה:

o .בנין של שמחה 
o  הפורים.לצורך מלאכה 
o ששמחה היא לו. ,קמטיארפ 
o  על ידי גוי.מלאכה 
o צריך עיון.מ ינואפסקי הלכות וכל דבר ש 
o מגילה. תבכתי 

 
 :עשיית מלאכה ביום ט"ו לבני י"ד

 אסור. מהרי"ל:
 מותר. שבולי הלקט:

 ---להלכה---
 כשיבולי הלקט. השו"ע פסק

 והכריע שהכל תלוי במנהג המקום. ,את דעת מהרי"ל והמשנ"ב הביא
 

 ( ז-ג'דיני אבל בפורים'.) 
 

  הספד ותענית:
 אסורים בשני הימים אף למקומות שנוהגים בהם יום אחד בלבד.

 
 האם אבל נוהג דיני אבלות בפורים?

 פורים מבטל שבעה. לא. שאילתות:
 אך נוהג בו מנהג אבלות בצנעא בלבד. ,פורים אינו מבטל שבעה כן. הר"מ מרוטנבורג:

 דיני אבלות בפורים.נוהגים כן.  רמב"ם:
 ---להלכה---

 כדעת הרמב"ם. השו"ע פסק
 כדעת הר"מ מרוטנבורג. והרמ"א פסק

 והכריע המשנ"ב ,שנחלקו האחרונים האם לדעת הרמ"א יכול ללכת לבית הכנסת או לא והביא המשנ"ב
 להקל בכך.

 
 מצוות ומנהגי הפורים?אבל בכיצד נוהג 

 מתפלל בביתו.                                        מעריב:
 כנסת.ואם לא ילך לבית ה ,אם יש לו מנין בביתו יתפלל שם                                       שחרית:

 אלא אם כן אין אחר בקי כמוהו. אינו יכול לקרוא                                   בעל קורא:
   )שו"ע בשם יש מי שאומר(. חייב לתת אך לא יתנו לו. לאביונים: משלוח מנות/ מתנות
 נחלקו הפוסקים ואף המקילים לא התירו בתוך ל' יום.                    אבל תוך י"ב חודש:

                                                           
 על דבריו. והב"י הקשה .ובשנה הבאה חברו אוכל עמו יצאו ידי חובה ,אוכל עם חברו בשנה זוהאחד ש כתב רש"י 72
 לאישה דהווי דרך צדקה בלבד. יכול לתת יונים אישמתנות לאבאולם  73
 יזהר שלא ימשך ויתבטל משמחת פורים. מ"מ גם במקרים אלואך  74



 המשלח ידי חובתו. יצא, אם אין אדם אחר בעיר                 מחל על משלוח מנות:
 וצ"ש.יישאר בבהכנ"ס לקריאת המגילה במ אוכלים סעודה ג' לפני מנחה:                  פורים שחל במוצ"ש:

 ואם אין לו ילך  ,יןימניקרא בביתו ב אוכלים סעודה ג' אחרי מנחה:                                                     
 75לבהכנ"ס מבעו"י.                                                                                                       

 
                                             :בפורים אונןדיני 

 ל שמחה, )דהווי מותר שעשה דיחיד של אבלות אינו דוחה עשה דרבים ש                                     בשר ויין:
 (.ם יש מי שאומרשב)שו"ע  דברי קבלה כד"ת( אבל בלילה אסור.                                                     

  ,שעדיף שישמע את המגילה מאחר והמשנ"ב כתב ,מחלוקת בין האחרונים      מגילה בליל פורים:הקריאת 
 76כיוון שלא נוהגים לקוברו בלילה. ואף כשמתו מוטל לפניו יכול לקרוא                                                     

 

 .)'דיני שמחות בפורים )ח 
 

 :נישואים
 חג שאסור מדין 'ושמחת בחגך' ולא באשתך.לישא אישה בפורים שאינו כמו  מותר

 
 ברית/ פדיון הבן:

 .חהשמכ"כ כיוון שאין בכך  מותר
 

 תחפושת של איש לאישה ולהיפך:
 מחלוקת אך יש להתיר. רמ"א:

 יש לאסור. ט"ז:
 אם שאר המלבושים הם רגילים אין למחות בכך. פמ"ג:

 
 

 דיני פורים קטן -סימן תרצז
 

  י"ד וט"ו באדר א' )א'(.דיני 
 

 לא אומרים. '/ אל ארך אפיים:יענך ה''נפילת אפים/ מזמור 
 תלוי במנהג.                                                        :מזמור לאסף

 לא אומרים 'צדקתך'.                                                             חל בשבת:
 נוהגים.                                                          דיני אבלות:

 אסור. רמב"ם:                                                      הספד ותענית:
 מותר. רא"ש:                                                                              
 ---הלהלכ---                                                                              
 רמב"ם והביא י"א כדעת הרא"ש.כבסתם  השו"ע פסק                                                                              
 הג כסברא ראשונה.שהמנ והרמ"א כתב                                                                              

 וזר.לא אומרים ואם אמר אינו ח                                                        'על הניסים':
 לא נוהגים. :תוס'                                                    :משתה ושמחה

 נוהגים.  ר"ן:                                                                              
 בי"ד אך לא בט"ו. ת:הגהות מיימוניו                                                                              

 ---הלהלכ---                                                                              
 גו בכך.שלא נה הב"י כתב                                                                              
                                                                              ,אין המנהג כןעת הר"ן אך כתב שדאת  והרמ"א הביא                                                                              
 רבה קצת בסעודה. י"ד יומ"מ ביום                                                                               

 כך.אין איסור ב הגהות מיימוניות:                                                     עשיית מלאכה:
 ם שלא לעשות.נוהגי אבודרהם:                                                                               

 ---כהלהל---                                                                               
 דברים אינם נוהגים בהם. ששאר השו"ע כתב                                                                               

 
 

 ~~~תם ונשלם, השבח לבורא עולם!~~~
 

 

                                                           
 כלל. פרהסיאדיני אבלות ב דינים אלו אינם שייכים כיוון שאינו נוהגלדעת הרמ"א  75
 לאחר הקבורה כיוון שהיה פטור ממצוות קודם לכן.את המגילה שיקרא שוב  והמג"א כתב 76

 



 
 
 
 
 
 
 

 


