
להלכה ולמעשה

רב  שעמל  לדעת,  ויש  בקצרה,  יובאו  ההלכות  הזמן,  קוצר  מחמת 
בהבאת  הארכנו  שלא  ואע"פ  ובניסוחם,  ההלכות  בכתיבת  הושקע 
הלכה  מכוונות  תהיינה  שההלכות  השתדלנו  מ"מ  הפוסקים,  שמות 

למעשה.

זכר למחצית השקל

פורים מעות  לפני  ליתן  ישראל  א. המנהג הפשוט בכל תפוצות 
מטבע,  חצאי  ג'  ליתן  אשכנז  בני  ומנהג  השקל",  למחצית  "זכר 
ומנהג בני ספרד ליתן שווי  כגון שלוש מטבעות של חצי שקל, 
של עשר גרם כסף טהור, וכיום המחיר נע בין עשרים לעשרים 

ותשעה שקלים.

עבור  גם  ליתן  שהמנהג  העיד,  ש"ג(  עמ'  )ח"ד  שבאורל"צ  אף  ב. 
הנשים והקטנים ואף עבור העוברים, מ"מ בספר אורחות רבינו 
ועכ"פ  הנשים.  עבור  נותן  היה  לא  זצוק"ל  כתוב, שהסטייפלער 
כיון שמצות נתינת חצי שקל שהיתה נוהגת בזמן שביהמ"ק היה 
קיים היה רק לגברים, יש אומרים מגיל עשרים, ויש אומרים מגיל 
עבור  רק  יתן  ביותר  דחוק  שמצבו  מי  אחד,  ויום  עשרה  שלוש 
הגדולים. ואם גם זה קשה לו יתן לפחות עבור אותם שהם למעלה 
מגיל עשרים. ולפחות יתן עבור עצמו סך הנ"ל, ועבור השאר יוכל 

לסמוך על מנהג בני אשכנז ליתן שלושה חצאי מטבע.

ג. יתן המעות לעניים או לתלמידי חכמים או לישיבות וכוללים.

הדין  מעיקר  השקל",  למחצית  אלו  "מטבעות  ואמר:  טעה  ד. 
)שם עמ' ש"ה(, שאם חושש  אין דינם כהקדש, ומ"מ כתב באול"צ 
וישליכנה  פרוטה  בשווי  מטבע  על  הקדושה  את  יחלל  מהקדש, 

לאיבוד.

קריאת המגילה

א. אין לשמוע המגילה דרך רמקול. 

הרבה,  זה  בענין  האריך  י"ח(  סי'  וח"ב  ט',  סי'  )ח"א  שלמה  במנחת  הנה 
ופשיטא ליה שלא יוצאים י"ח ע"י שמיעה דרך רמקול, וכתב שמאוד 
כואב לו הדבר, וברור לו שאותם פוסקים שהתירו, אינם יודעים מהות 
מכשיר זה, ההופך את הקול של הקורא לקול אחר לגמרי. וכן פסק 
באול"צ )ח"ד עמ' שי"ג(. והנה בשו"ת שבה"ל )ח"ה סי' פ"ד( כתב, שאין 
להתיר לקרוא ע"י רמקול, וכתב: אע"פ שבעיקר דין הקריאה הריני 
נוטה למש"כ הגר"מ פיינשטיין שאין זה דומה לקול הברה, דהכא הוא 
אותו קול אלא שהוגבר ע"י רמקול, מ"מ חלילה להנהיג חדשות. ]ויש 
להעיר לאחמ"ר, דהמעיין בדברי האגר"מ, יראה שלא ברור לו שזה 
אותו קול, וכמו שנביא את דבריו בסמוך. שנית, גם האגר"מ לא התיר 
למעשה, ובפרט שהגרש"ז במנחת שלמה האריך לתאר ענין הרמקול, 
וסיים בעמ' ס"ו, שדיבר עם מביני מדע ויודעים בהלכה, וכולם הסכימו 

)או"ח ח"ד סי' קכ"ו( נשאל על  ובאג"מ  זה קולו של הקורא כלל.  שאין 
שעת הדחק, שבלא רמקול לא ישמעו, ורצו להתיר על סמך מה שכתב 
בח"ב סי' ק"ח שיותר מסתבר שיוצאים ע"י רמקול, והשיב, כיון שלא 
ויותר טוב לעשות  ברור להיתר, וגם הוא ענין חדש, אין לעשות כן, 
שהחזו"א  אף  והנה  רמקול[.  ע"י  לקרוא  יצטרכו  שלא  מניינים  כמה 
סובר שאף אם זה קול אחרי לגמרי אפשר שיוצא י"ח, כמבואר במנחת 
כן,  לומר  שיתכן  אלא  מוחלט,  כדבר  זה  כתב  לא  מ"מ  שם,  שלמה 
ומפני שאנו מדמים נעשה מעשה?! וגם ביחו"ד )ח"ג סי' נ"ד( דן בזה, 
והביא עוד הרבה מגדולי הפוסקים שאוסרים, ולדינא הסכים לדבריהם, 
אלא שכתב שהיושבים סמוך לש"צ באופן שאף בלעדי הרמקול היו 
קע"ג(  עמ'  )פורים  המועדים  בתורת  וביאר  י"ח.  יוצאים  היטב  שומעים 
וז"ל: ופשוט שכוונת אאמו"ר שליט"א )זצוק"ל( שם, שקולו של הקורא 
נשמע בלאו הכי, אלא שקול הרמקול מתגבר, ואין השומעים יכולים 
להבחין כ"כ שהוא חזק יותר, ובאמת שומעים הם גם את קול הקורא 
בעצמו, משום הכי יוצאים י"ח, כיון ששמעו את קול הקורא בעצמו 
וזה נראה לי ברור. עכ"ל. ודבריו כמעט מוכרחים למעיין והאמת ֵעד 

לעצמה. 
ב. התפשט המנהג בהרבה מקומות לקרוא פעמיים בשינוי נוסחה 
)בפ"ח פס' י"א ובפ"ט פס' ב'(, ונכון לעשות כן.  בב' מקומות במגילה 
ואם סיים קריאת המגילה בלי לכפול, אין צריך לחזור. יש כופלין 
התיבה המסופקת בלבד ויש שכפלו עניין, והחת"ס נהג לכפול כל 

הפסוק. 

הנה אף שהגאון נאמ"ן ס"ט בסנסן ליאיר התשע"ד )עמ' קע"ז( האריך 
העיקרית  שהגירסא  אלא  לכפול,  צריך  שאין  ומסקנתו  זה,  בענין 
ב'  הביא  שי  מנחת  שבספר  כיון  מ"מ  "ולפניהם",  "ולהרוג",  היא: 
עדיף  כן,  נהגו  כנ"ל  החת"ס  ובתוכם  ישראל  גדולי  וכמה  נוסחאות, 
לעשות כן, דלא הפסיד אף אם אין צריך לכפול. ובגליון דרשו כתבו, 
)ח"ה  תורה  קנין  בשו"ת  הובא  וכן  מוואלז'ין,  הגר"ח  מנהג  היה  שכן 
עמ'  )ח"ד  באול"צ  פסק  וכן  כ'(,  סי'  ח"ה  )או"ח  אגר"מ  ובשו"ת  פ"ו(,  סי' 

הגאון  מ"מ  הפס',  כל  חוזר  שהיה  החת"ס  על  שהעידו  ואף  שי"ד(. 

נאמ"ן כתב שם, שמו"א הגאון איש מצליח היה חוזר רק על תיבה 
קנייבסקי  הגר"י  דעת  שכן  כתבו,  דרשו  ובגליון  בלבד,  המסופקת 
של  הדיין  ריגר,  הגרש"ז  קרא  וכן  מ"ב(,  עמ'  ח"ג  רבינו  )אורחות  זצוק"ל 
עמ'  וקבלו,  קיימו  קובץ  הובא  שליט"א,  שטיינמן  הגראי"ל  עדות  )ע"פ  בריסק, 
הגרש"ז  דעת  וכן  הענין,  לחזור  שיש  כתב,  )שם(  באגר"מ  אבל   ,)71 

אויערבך )הליכות שלמה עמ' של"א(.

היסח הדעת 

ההכרח לא יגונה, והנה הת"ח חושב על תורתו והסוחר על סחורתו, 
ושמיעת קריאת המגילה מה תהא עליה? 

שנת תשע"ח בתוספת תיקונים והוספות

בס"ד

הלכות מצויות מפסקי מו"ר הרה"ג יעקב כהן שליט"א, דומ"צ בד"צ "נווה ציון", ב"ב.
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תשובה: בגליון דרשו כתבו משם הגריש"א זצוק"ל, שאם רואה שידו 
אוחזת עדיין במקום הקריאה, או שיודע היכן אוחזים, נחשב שמכוון 
לקריאה ויצא י"ח, וכן כתב בשו"ת ארץ צבי )סי' מ"ה(, שגם אם הסיח 
דעתו, אם המגילה נמצאת לפניו ועוקב כל הזמן אחרי הקורא יצא י"ח, 
עכ"ל. והגם שבשו"ת אול"צ )עמ' שט"ו( בהערות כתוב: מי ששמע את 
כל הקריאה אך באמצע היתה מחשבתו טרודה בעניינים אחרים, נראה 
הקדים  הנ"ל, שהרי  על  פליג  עכ"ל, מסתבר שלא  וכו',  י"ח  שיצא 
מי ששמע את כל הקריאה, והיסח הדעת שדובר לעיל היינו שהיסח 
הדעת גורם שאינו שומע, וכמ"ש כיו"ב הגרב"צ פלמן זצוק"ל בספרו 
שלמי תודה )עמ' קע"ד(, שהביא ספר נימוקי או"ח, שדבר שכיח אצל 
בבירור ששמעו  ויודעים  במחשבתו,  משותת  שהשומע  בנ"א  הרבה 
התיבות אבל אינם מבינים הענין, כיון שחושבים על דברים אחרים, 
ומסיק שיצא י"ח, וע"ז כתב הגרב"צ פלמן: מיהו, אם מסיח דעתו טפי 
ולא שמע כלל, לא יצא י"ח, עכ"ל. מ"מ חובה קדושה, שאדם יעורר 
הלב,  והתעוררות  בריכוז  לשומעה  המגילה  קריאת  קודם  עצמו  את 

וישתדל לחיות את מה שקורא.

נשים 

יצא  שכבר  אף  לנשים,  הקורא  איש  ספרד  שלבני  עיקר  נראה 
י"ח, יוכל לברך להם הברכות, שהרי בזמנינו אכשר דרא, והנשים 
בדרך כלל מאזינות היטב. אבל מנהג בני אשכנז שהאשה מברכת, 

ויש הסוברים שגם לבני ספרד לא יברך האיש. וראה מקורות.

הנה הראש"ל בילקו"י )שם עמ' תקכ"ט( כתב משם כמה מגדולי אחרוני 
)עמ'  ובאול"צ  כהוגן.  אין שומעות  לנשים, שמא  לברך  ספרד, שאין 
בקיא  אינו  בבית  לאשתו  הקורא  שבעל  שמצוי  טעם,  הוסיף  שי"ב( 

בקריאת המגילה, ויבוא לידי טעות המשנה משמעות באופן שפוסל, 
וגם שיש אומרים שאין ערבות לנשים. מ"מ מסיק הראש"ל בילקו"י, 
כיון שהעיקר להלכה שנשים חייבות כקריאת הגברים, ומוכח מכמה 
דרא  שאכשור  הזה  בזמן  ומכ"ש  מברך,  לנשים  שהקורא  ראשונים 
המצוות  ברכת  בחינם  להפסידם  די  אין  לכן  היטב,  מבינות  ונשים 
במקום שנוהגים לברך, וכמו בירושלים שהעידו שהמנהג לברך. וגם 
בחזו"ע )פורים עמ' ס"ה( פסק כן בפשיטות. וכן פסק בתורת המועדים 
)עמ' קנ"ו(, וכתב שכן המנהג פשוט בכל קהילות הספרדים. עוד כתב 

מרדכי  רבי  הרה"ג  וגם  מברכות.  שהנשים  מהאשכנזים  שיש  שם, 
על  לברך  שהנוהגות  כתב,  רט"ו(  )עמ'  בחג  חג  הלכות  בספרו  קארפ 
מקרא מגילה כדעת השו"ע, יברך הקורא ולא האשה, ודלא כמש"כ 
בבא"ח, שהקורא לנשים כשיצא כבר י"ח, לא יברך לא הוא ולא הם. 
וכ"פ הרה"ג ר' משה הלוי זצוק"ל בשו"ת תפילה למשה )ח"ד סי' נ"ז(, 
שהקורא לנשים הוא יברך את הברכות. אמנם באול"צ קיים את פסק 
גדולי האחרונים שכתבו שלא לברך, אלא שהוסיף, שאשה שאומדת 
סוף  ועד  מתחילה  המגילה  קריאת  את  לשמוע  שיכולה  עצמה  את 
בלא לחסר אף מילה תברך, והאיש יקרא. ובקשר למנהג בני אשכנז 
הלכות  ובקונטרס  תברך.  )עמ' שכ"ט( שהאשה  בהליכות שלמה  כתב 
פורים )הוצאת דרשו לסי' תרפ"ט על שעה"צ ס"ק ט"ו( כתבו כדבר פשוט, בשם 
והגר"מ  קנייבסקי  הגר"ח  קרליץ,  הגר"נ  יצחק,  המנחת  הגריש"א, 

פיינשטין, שהנשים תברכנה.

ברכה אחרונה לנשים

אחרונה,  ברכה  לברך  אפשר  נשים,  עשר  היו  אם  ספרד,  לבני 
ולבני אשכנז גם בכהאי גוונא לא יברכו.

באול"צ )ח"ד עמ' שי"ב( כתב, שאם יש שם עשר נשים תברך לבסוף אף 

ברכת הרב את ריבנו, אף במקום שאין נוהגים לברך ברכה אחרונה 
כשאין עשרה. וכן פסק בחזו"ע )פורים עמ' פ"ט(. ובתורת המועדים )עמ' 
זצוק"ל  הלוי  משה  ר'  והרה"ג  תל"ו(.  )עמ'  בילקו"י  והראש"ל  קמ"ט(. 

בשו"ת תפילה למשה )ח"ד סי' נ"ז(. אבל בגליון מים חיים מהרה"ג ר' 
יהודה הלוי דינר שליט"א, רב ביהכ"נ דברי שיר, )עמ' 65( כתב: אחר 
קריאת המגילה לנשים, אפי' יש שם עשר נשים, אין מברכים ברכת 
וכן הורו  )תרצ"ב א'( ומשנ"ב )שם ס"ק ח'(,  הרב את ריבנו, עיין רמ"א 
הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ נר"ו. וגם בשלמי תודה )עמ' רל"ג( כתב, 

שנהגו שלא לברך ברכה אחרונה אף כשיש עשר נשים.

ברכה אחרונה ביחיד

אי אפשר למחות ביד המברך ברכה אחרונה של קריאת המגילה 
כשקראה ביחיד. 

יעויין בשו"ת תפילה למשה )סי' נ"ז(, שס"ל עיקר שדעת מרן השו"ע 
ורוב הראשונים, שאפשר לברך ברכה אחרונה אף על קריאת המגילה 
דיש שהבינו אחרת  יברך, משום  ס"ל שלא  אלא שלמעשה  ביחיד. 
בדעת מרן השו"ע. וכן פסק בחזו"ע )פורים עמ' פ"ט(. והבא"ח )פר' תצוה 
אות י"ג( פסק שיש לברך אף ביחיד. וכן פסק באול"צ )עמ' שט"ז(. ושם 

הביא בהערות לשון מרן הב"י שכתב: ומתוך מה שנתבאר שדעת כל 
הפוסקים חוץ מבעל ההלכות גדולות היפך דעת המרדכי, הלכך נקטינן 
שאם  באול"צ:  סיים  ומ"מ  ביחיד.  אפילו  שמברך  הרמב"ם,  כדברי 

רוצה להחמיר יברך בלא שם ומלכות. 

פרוז ומוקף

בן כרך

שכשיכנס  צריך  פרוז,  שיקרא  שכדי  ראשונים,  מכמה  מוכח  א. 
הלילה יהיה כבר בעיר הפרזות, ואם אירע שנכנס אח"כ, לא יברך 

ולא יוציא אחרים מחמת הספק. ]ספר דת יומיים )סי' כ"ז([.

לביתו  וחזר  היום  מצוות  וקיים  יומו,  בן  פרוז  שהיה  כרך  בן  ב. 
ברכה  בלא  שיקרא  כנ"ל,  דינו  ג"כ  ט"ו,  כניסת  קודם  אפילו 
פרזים  בספרו  עדס  הגר"י  אבל  כנ"ל.  י"ח  אחרים  יוציא  ולא 
פסק  וכן  י"ח.  אחרים  להוציא  שיכול  כתב,  ק"ג(  )עמ'  ומוקפים 
יוכל  להם  שיקרא  מי  אין  שאם  ז'(,  סי'  )בשו"ת  ליאיר   בסנסן 

להוציא י"ח.

הרמ"ע  פסק  וכן  זה,  באופן  שוב  שנתחייב  מוכח  שמהירושלמי  אף 
והגאון  קנ"ב(,  )סי'  והחזו"א  כ"ט(.  אות  תרפ"ח  סי'  בכה"ח  )הובא  מפאנו 
כתב  וכן  ברכה,  בלא  שיקרא  הכה"ח  דעת  מיהו  פראנק.  הגרצ"פ 
הגר"י עדס בספרו פרזים ומוקפים )עמ' ק"ג( משם הגרש"ז אויערבך, 
וכן פסק  ו'(,  סי'  ליאיר התשע"ד בשו"ת  )סנסן  ס"ט  נאמ"ן  הגאון  דעת   וכן 

באול"צ )ח"ד עמ' של"א(

בן עיר

בן עיר שיצא י"ח פורים בעירו, ונסע לעיר המוקפת חומה להיות 
מוקף בן יומו, לדעת החזו"א מחוייב שנית רק אם בכניסת הלילה 
היה שם. ויש הסוברים, שכל שהיה שם לפני עלות השחר. מכל 
אינו  י"ח  יצא  שכבר  שכיון  נראה,  הפוסקים  רוב  מדעת  מקום 
מחוייב שנית, אבל רבים כתבו שאע"פ כן טוב שיחוש למחייבים. 

כן כתב באול"צ )ח"ד עמ' של"א(, שבן עיר שקיים כל דיני הפורים אינו 
שחייב  לחוש  שיש  כתבו,  ובהערות  שוב,  לחזור  הדין  מעיקר  חייב 
שנית. וכן פסק בילקו"י )עמ' שמ"ה( שהרוצה לחוש לקרוא גם בט"ו 
תבוא עליו הברכה. והרה"ג ר' מרדכי קראפ שליט"א בספרו הלכות 
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חג בחג )עמ' צ"ט( כתב, בן עיר שקרא בי"ד והלך בליל ט"ו לירושלים, 
אם עקר דירתו לגמרי חייב אף בט"ו, ואם הלך שם רק ליום אחד וכדו' 
ליל ט"ו פטור אפילו  ולדעת החזו"א, כל שהגיע לכרך אחר  פטור. 
בעקר דירתו, אבל אם הגיע קודם ליל ט"ו, להחזו"א מתחייב שוב גם 
בלא עקר. ובתורת המועדים )עמ' רל"ט( כתב וז"ל: בן עיר שהלך לכרך 
בליל ט"ו ושהה שם אחר עלות השחר שיעור זמן שאפשר לקרות בו 
את המגילה, אע"פ שחזר לעירו בו ביום וכבר קיים כל מצוות הפורים 
בי"ד, חוזר וקורא את המגילה בט"ו באדר, אלא שלא יברך, ויקיים 
שוב את שאר מצוות הפורים. וכן פסק בהליכות שלמה )עמ' שמ"ז(. 
בקונטרס  בחג  חג  הלכות  ובספר  ל"ה(,  )סי'  יומיים  דת  בספר  ]יעויין 
שדברי  ס"ל,  הראשונים  ככל  שרוב  שהוכיחו  קכ"א(  )עמ'  אהרון  זרע 
מדובר  וכאן,  כאן  לכרך מתחייב  עיר שעקר  הירושלמי שפסק שבן 

כשעקר לגמרי[. 

ערים המסופקות
בלא  בט"ו  גם  לקרוא  ראוי  בחיפה  כתב,  שע"ב(  )עמ'  בילקו"י  א. 
רמלה  לוד,  יפו,  עכו,  צפת,  חברון,  בטבריה,  נוהגים  וכן  ברכה, 
באר  את  גם  הוסיף  ע"א(  )עמ'  בחג  חג  הלכות  ובספר  ובית שאן. 
שבע ושכם, וכתב שיש המוסיפים את אשקלון, אשדוד וגוש חלב. 

ב. יש מחלוקת - האם ערים המסופקות קוראים רק את המגילה 
שנית או גם מקיימים שאר מצוות היום? והעידו משם האריז"ל, 
הפוסקים.  מחלוקת  זו  ובאמת  המצוות,  כל  קיים  בט"ו  שבצפת 
ומ"מ בילקו"י )עמ' שס"א( כתב משם היבי"א )ח"ז סי' ס'(, שיש לנהוג 

בט"ו גם את שאר מצוות היום. וכן פסק באול"צ )עמ' שכ"ז(.

בני ברק וגוש דן

יש אומרים, שבזמנינו גם החזו"א יודה שבבני ברק יש לקיים הפורים 
העתיקה  ב"ב  בזמנינו שהתגלתה  הסוברים שאדרבה  ויש  בי"ד,  רק 
עיקר החיוב בט"ו, מ"מ המנהג היותר פשוט, שעיקר הפורים מקיימים 
בי"ד, והרבה קוראים את המגילה ומקיימים גם שאר מצוות גם בט"ו. 
וכן פסק בחזו"ע )פורים עמ' קי"ב(: בעיר בני ברק, מכיון שהיא סמוכה 
ברכה.  בלא  בט"ו  גם  המגילה  שיקראו  טוב  יפו,  לעיר  בתים  ברצף 
דן המחוברות ברצף  גוש  ולפי"ז, לאו דוקא ב"ב, אלא בהרבה ערי 
לברר  )עמ' שכ"ט(, שיש מקום  באול"צ  כתב  מזו  ויתירה  ליפו,  בתים 
ולדון, שאפשר שכמעט בכל ערי המרכז וגוש דן שיש לקרוא ביום ט"ו 

בלבד בברכה, ויעויין שם טעמו. 

ירושלים
שכונות המרוחקות, כגון: רמות ורמת שלמה, נראה שכיון שיש 
מחלוקת גדולה בין גדולי הפוסקים גבי שכונות המרוחקות יותר 
יקראו  - האם  לירושלים  ענייניהם  ממיל, אבל הם שייכים בכל 
בי"ד או בט"ו. על כן יקראו בי"ד בברכה שהוא זמן קריאה לכל, 
לא  שבורגנין  להלכה  והעיקר  ברכה.  בלא  שוב  יקראו  ובט"ו 

מועילים לענין זה.

באול"צ )עמ' שכ"א( פסק, ששכונת רמות כל זמן שאין בינה לבין העיר 
רצף בתים בתוך שבעים אמה ושיריים כדין, יקראו בי"ד, שהרי התברר 
בחישובי גובה שאינה נראית לירושלים, וכן שכונת עין כרם שבה נמצא 
ביה"ח הדסה, ואין צריך להחמיר במקומות אלו לקרוא גם בט"ו. וגם 
בילקו"י )עמ' שכ"ו( פסק, שקוראים ברמות בי"ד, כיון שיש מגרש פנוי 
יותר ממיל בינה לבין העיר. ומידת חסידות לקרוא שוב בט"ו, שהרי 
יש הרבה מפוסקי זמנינו שברמות קוראים בט"ו. ובעמ' של"ד ציטט 
את דברי הרב שבה"ל, שברמת שלמה יש יותר צדדים לקרוא בט"ו, 

דהא רואים את החומה אפילו במקצת. אבל בהליכות שלמה )עמ' שנ"ג( 
זצוק"ל: כל השכונות השייכות לכרך  אויערבך  כתבו משם הגרש"ז 
כל  ולכן  ככרך,  נידונות  וכדו',  וארנוניות  מיסים  כגון,  העיר,  בענייני 
שכונות ירושלים אף המרוחקות כשכונת רמות נוהגים בהם בט"ו ולא 
ובהערות כתבו, שמאז שנודע לרב שדעת רבני בד"צ העדה  בי"ד. 
החרדית לקרוא בשכונת רמות בי"ד, רק לבני ביתו הורה לקרוא בט"ו, 
אבל לא אבה להורות כן לרבים, ובדעת הגריש"א כתבו שם, שס"ל 
חיבור  בעקבות  האחרונות,  בשנים  אולם  בי"ד,  לקרוא  יש  שברמות 
השכונה לעיר מורה גם הגריש"א לקרוא בט"ו. ]וצ"ע שלפי הידוע 
לנו שכונת רמות עדיין לא התחברה לירושלים[. ובהלכות חג בחג )עמ' 
רי"ז( השווה דעת הגריש"א והגרש"ז, וכתב שכן דעת החזו"א, שכל 
שבעיקר הנהגתם הם ממש כעיר אחת קוראים בט"ו. ומטעם זה הורה 
החזו"א לתושבי גבעת שאול לנהוג רק את יום ט"ו, אף שבזמנו היתה 
רחוקה כקילומטר מירושלים, אלא שבגוף הספר )עמ' פ"ג( כתב: הסכימו 
בניהם, קוראים שם  פנויים  ירושלים, ששכונות שיש מגרשים  גדולי 
בי"ד בברכה, מ"מ טוב שיקראו גם בט"ו בלא ברכה כדין הספקות. 
יעקב  והקהילות  יונגרייז  והגר"ד  חסד  התורת  בעל  הורו  שכן   וציין, 
והמנחת יצחק. ובגליון בית נאמן התשע"ד ציין ליביע אומר )ח"ז סי' נ"ח 
הערה 2( שבורגנין לא מועיל לענין זה, וציין ג"כ להגר"ש וואזנר זצ"ל, 

הרה"ג  דעת  יחוה  כולל  וראש  שליט"א,  עמאר  הגר"ש  דעת  ושכן 
יהודה ברכה שליט"א, וכן האריך להוכיח באור תורה )שבט התשע"ז סי' 

מ"ז( בטוב טעם ודעת הרה"ג אליהו בנימין מאדר שליט"א.

מתנות לאביונים

ויש  פרוטה,  בשווי  שיעור  לתת  מספיק  הדין  שמעיקר  נראה 
המחמירים ליתן בשווי ג' ביצים פת, ויש שאמרו ליתן 50 שקלים 

ולא פחות מעשרה שקלים. 

לאביונים,  כלשהי  במתנה  שסגי  להוכיח,  האריך  בילקו"י  הראש"ל 
אלא שראוי לחוש לפוסקים שהצריכו שיעור ג' ביצים פת או מעות 
הזכיר  שאאמו"ר  אף  תרט"ז(:  עמ'  )שם  וכתב  זה.  בשיעור  פת  לקנות 
בשיעוריו עשרה שקלים, אולי זה לאו דוקא. וכן פסק באול"צ )עמ' 
של"ז(, שמעיקר הדין די בפרוטה, מ"מ למעשה אין ראוי לעשות כן, 
הלכות  בספר  וכ"כ  פת.  ביצים  לשלוש  השווה  שיעור  לפחות  ויתן 
בשווה  הפחות  ולכל  אביון  לכל  המתנה  שיעור  קע"ח(,  )עמ'  בחג  חג 
הוא  הנתינה  אומרים ששיעור  ויש  באוכלין,  ובין  במעות  בין  פרוטה 
בספר  אבל  עניים.  בשני  עכ"פ  בזה  להחמיר  נוהגים  ויש  ביצים.  ג' 
שבות יצחק )פ"ח( האריך בזה. ובעמ' קי"ד כתב, ששמע מהגריש"א, 
שבעבר האביונים היו שמחים במנת אוכל שהיתה נחשבת בעיניהם 
לדבר גדול, היום בדרך כלל חסר להם כסף, וכדי לקיים מצוה כראוי 
אליבא דכו"ע יתן 50 שקלים לכל אביון כפי ערך הכסף עתה )תשע"ב(, 
וכשאין לו אפשרות ליתן סכום כזה, לא יפחות מעשרה שקלים לכל 
אביון, וישתדל למצוא אביון שישמח בזה, כיון שעיקר מתנות אביונים 
מדין  ולא  מהרמב"ם,  שמשמע  כמו  האביונים,  את  לשמח  בפורים 
מצות צדקה גרידא. ועפ"ז מוטב ליתן ב' מתנות חשובות אפילו יותר 
מחמישים שקלים, מאשר לחלק מתנות מועטות להרבה עניים, ומה 

שמוסיף על ב' מתנות החשובות יחלק להרבה עניים.

צ'ק )המחאה(

לצאת  שאפשר  הגריש"א,  משם  כתבו   )220 )עמ'  הלכה  בנתיבות 
אף בצ'ק דחוי, כיון שאפשר לקנות בו בחנות. וכן פסק בילקוט 
יוסף )עמ' תר"מ(. ובגליון מים חיים )עמ' 71( כתב, שכן ס"ל להרב 
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שבה"ל, ושהגר"נ קרליץ חולק וס"ל, שאם העני לא הוציא את 
הכסף מהבנק בפורים לא יצא י"ח, משום דס"ל שלצ'ק אין שווי 

עצמי והוא רק הוראה לבנק לתת כסף.  

בן עיר ובן כרך

בגליון מים חיים )עמ' 71( כתבו בשם הגריש"א, שעדיף ליתן לעני 
שגם אצלו פורים היום, ובדיעבד יצא בכל אופן. וכן פסק הגאון 
]ומשמע  המקבל.  לפי  הולכים  לאביונים  ס"ט שבמתנות  נאמ"ן 
שמודה שבמשלוח מנות הולכים לפי הנותן, ולפי זה אין מחלוקת 
החזו"א  דעת  אבל  קס"ד([,  עמ'  חזו"ע  )יעויין  החזו"ע,  לבין  בינו 

ושבה"ל והגר"נ קרליץ והגרש"ז אויערבך, שלא יצא י"ח.

משלוח מנות

אביהם  שולחן  על  הסמוכים  והבנים  שהאשה  שהצריכו  יש  א. 
ויש  לאבא,  שייך  הממון  שהרי  המתנות,  את  יגביהו  לכתחילה 
שאמרו שמספיק שנותן עבורם. וכ"פ הגר"נ קרליץ )קובץ בנתיבות 
232( וז"ל: מי שאשתו מתעסקת בענייני משלוח מנות  ההלכה עמ' 

עבורו יוצא בזה י"ח, דהמשלוח מנות הוא בשליחות כל הבית, ואין 
ויוצאת  אליה,  מתייחס  שהמשלוח  באופן  תשלח  שהאשה  צריך 
אויערבך  והגרש"ז  הבית.  מטעם  המשלוח  שמסדרת  במה  י"ח 
מנות  משלוח  שכששולחים   )51 עמ'  הלכה  בנתיבות  דבריו  )הובאו 

 בשותפות, צריכים לשלוח מספר מנות כפי מספר הרוצים לצאת 
ממשלוח מנות זה. 

ב. השולח דברים קטנים בכלי אחד, כגון סוכריות, הכלי מצרפם 
להיחשב מנה נאה )ילקו"י עמ' תשכ"ג(.

נחשב  לדינא שמשקה  )עמ' שמ"ב(: אף שהעיקר  באול"צ  כתב  ג. 
מנה, מ"מ לכתחילה יש לחוש לדעת הסוברים שמשקה לא נחשב 
מנה. יעוי"ש. ואף שהמנהג אינו כן, נראה שלפחות במשלוח אחד 

ישלח שני מנות אוכלים. 

סעודת פורים

א. טוב לאכול פת בסעודת פורים, כדי לצאת י"ח אליבא דכו"ע. 
ואם לא אכל פת, העיקר להלכה שיצא י"ח.

ב. פסק בספר נר ציון )עמ' תק"י( פרוז המבקר בכרך בע"ש אסור 
לו לסעוד עמהם סעודה גדולה, ורשאי לסעוד בלא פת. עכ"ד. 
ולאחמ"ר לא נראה כן, דהא טעם האיסור, כתב מרן בסי' רמ"ט 
סעי' ב', שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, ואם יאכל הרבה אורז  
ובשר וכדומה, מה הועיל שלא יאכל פת. ושתיית יין מרובה ודאי 
רגיל  שאינו  ומשתה  סעודה  לקבוע  אסור  שם  מרן  דז"ל  אסור. 
הגרח"ק  בשם  כתבו   )333( חיים  מים  בגליון  ומ"מ  החול.  בימות 
נר"ו כיון שגם אצל בן י"ד זו סעודת מצוה כמו שכתב הרמ"א )סי' 
תרצ"ה סעי' א'( מסתבר שיכול להשתתף עמהם. ובפרט לבני ברקים 

שיש אומרים שחייבים בט"ו.

ואם  חצות,  קודם  יעשו  לכתחילה  דמוקפים,  פורים  סעודת  ג. 
קשה לו יתפלל מנחה, ואם אין מנין יתפלל ביחידות, ואז יערוך 
הסעודה, וישאיר מקום לסעודת שבת. ואם בכל זאת שבע, יאחר 

קצת סעודת שבת, אם אין בני ביתו רעבים. 

מלאכה ביום הפורים

המנהג כיום שלא לעשות מלאכה ביום פורים, ובערים המסופקות 
הביא בספר ימי משתה ושמחה )עמ' שע"ג( שדעת יד אפרים, סידור 

בית עובד, בית דוד ודבר משה ובא"ח, שאין לעשות מלאכה אף 
בט"ו, מאידך דעת חזו"ע והגריש"א זצ"ל שאין לאסור רק י"ד, 
זולת בעיר טבריה. ונראה שאפשר להקל דכיון שאיסור מלאכה 
רק מצד המנהג קי"ל כל דאיכא ספיקא מעמידין על עיקר הדין. 

לאסור,  להלכה  שהעיקר  סובר  ת"ע(  )עמ'  ציון  בנר  פורים  בליל 
שכן  בלילה  מתיר  קצ"ה(  )עמ'  בחזו"ע  אבל  כה"ח,  משמעות  שכן 
סוברים רבים מגדולי האחרונים, ובמשנ"ב דרשו כתבו שכן דעת 

הגריש"א זצ"ל, וכן עיקר למעשה.

העיקר להלכה שגם לבני אשכנז מותר לגזוז ציפורניים, לכבוד 
)333(, משם  שבת, וכן פסק בחזו"ע )עמ' קצ"ז(, ובגליון מים חיים 

שו"ת דברי מלכיאל, ופסקי תשובה.

)ח"ד עמ' שמ"ה( מתיר להסתפר רק ע"י עצמו או ע"י  באור לציון 
לצורך  מתירים  בילקו"י  והראש"ל  קצ"ו(  )עמ'  חזו"ע  אבל  נכרי, 

שבת.

שבת,  לצורך  שה"ה  ונראה  מותר,  ודאי  פורים  לצורך  כביסה 
ובפרט שהיום הכביסה נעשית ע"י מכונה, והמשנ"ב )סי' תרצ"ו ס"ק 
ו'( כתב משם הפוסקים שמלאכה שאין צריכה עייון גדול מותר 

לעשותה. 

שכרות 

והשתיה  אות ש"ז  ט'  סי'  במורה באצבע  ז"ל  החיד"א  מרן  כתב 
כדת לבסומי ולא להשתכר, והגר"י הלל שליט"א בחיבורו עמודי 
הוראה תמה מדוע עזב החיד"א דברי האריז"ל שמפורש בדבריו 
זצ"ל  החיד"א  שמרן  שאפשר  ותירץ  ממש,  להשתכר  שצריך 
העלים כאן דברי האריז"ל ביודעו שהדור פרוץ ולכן חשש לכמה 
ה'  ויראת  ה'  שאהבת  מי  שמ"ג(:  )עמ'  האול"צ  לשון  וזה  תקלות, 
תקועה בלבו, ויודע ומכיר בעצמו שאף אם ישתכר לא יבוא לידי 
דבורים אסורים ומגונים ולא ישגה במעשיו, וכן לא יתבטל ע"י 
שכרותו מאיזו מצוה, ישתה יין וישתכר עד שלא ידע בין ארור 
ישתכר, אלא  לא  זו,  בדרגה  מי שאינו  אבל  לברוך מרדכי,  המן 

ישתה יין יותר מהרגלו. 

מעלת היום

היום  ממצות  שחוץ  הזוכה  ואשרי  עצומה,  הפורים  יום  מעלת 
מתחנן הרבה לפני בוראו ששערי שמים פתוחים ביום זה, ורצוי  
שיכתוב על דף על מה לבקש ביום הפורים, וכמובן שגם מעלת 
לימוד התורה היום זה עצומה, וז"ל מרן החיד"א בספרו לב דוד  
)פכ"ט(: ובעיני הדבר פשוט שאם כל ישראל היום הזה אשר זרע 

היו  רשע,  מבית  ראש  הזה  הרע  המן  ונפל  יובל,  לטבח  עמלק 
ויתר  לשמים,  מקודש'ת  היתה  והשמחה  קדושה,  בסדר  נוהגים 
היום עוסקים בתורה כל אחד כפי שעורו, על כן בשכר זה היינו 
נגאלים גאולת עולם, וימחה זכר עמלק, כי היום הזה אשר החל 
לנפול ונפל מהם רב. הן עם ישראל אם היינו מתאמצים בתורה 
כלותם  עד  עמלק  לזרע  אליהם  תבא  רעה  הזה,  כהיום  ומצות 
אותם, ובא לציון גואל. ומה גם אשר רוב ישראל מרבים צדקה 
היום הזה עם עמלי תורה ועניים מרודים ובנוניים, אשריך ישראל 
כמה מאות נתונים נתונים המה למצות. והוא אשר דברתי כי בכח 
ולבטל  לכפרה  הטובה,  לכל  היתה אם  היא  מעשה הצדקה אשר 
גזרות רעות ולהחיש תשועתנו, ובכח עבודתנו לה' יתברך היום 
אין ספק שהיתה מפלת עמלק גמורה, ותפרה ישע גאולה שלימה. 

עכ"ל.


