
יקראו  באחד  ספרים,  שני  יוציאו  קודש  בשבת 
את פרשת השבוע- פרשת תצוה ובשני יקראו את 
פרשת זכור. בפרשת זכור אנו קוראים "זכור את 
אשר עשה לך עמלק", מצות זכירה זו היא מצוה 
הזכירות  ששת  מבין  יום  בכל  אותה  שמקיימים 
הקבועות. אולם השבת מקדימים למחיית עמלק 

ביום הפורים את זכירת מעשה עמלק.

במה שונה עמלק מכל המלכים שניסו הם ועמם 
עמלק  נתייחד  במה  אותנו?  ולהשמיד  להכחיד 
שאמר  עד  לדורות  וחויבה  נחרטה  שמחייתו 
עד  שלמים  וכסאו  שמו  שאין  בשבועה  הקב"ה 
יותר  הייתה  שנאתו  האם  עמלק?  זרע  שיימחה 
שאר  שנאת  או  ישראל  את  ועוג  סיחון  משנאת 

מלכי כנען בימי יהושע? 

נראה  עמלק  במלחמת  נתבונן  שכאשר  אלא 
ולא  אידיאולוגית  מלחמה  הייתה  שמלחמתו 
היו  אבותינו  כלשהי.  גשמית  מטרה  על  מלחמה 
שום  ללא  במדבר  שהסתובבו  נוודים,  של  עם 
ולא הרעו  הפרעה לאף עם, לא כבשו אף שטח 
לחירות  ממצרים  יצא  רק  ישראל  עם  לאיש. 
מרבצי  ולא  נחלה  לא  להם  אין  ארוך,  משעבוד 
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כסף או זהב. אם כן מה הפריע עם זה לעמלק, 
להילחם  כדי  עצום  ממרחק  ובאו  שטרחו  עד 

בהם?

אלא שקדושתם של ישראל הפריע להם! עמלק 
מושפלים  עבדים  של  עם  שפלה,  אומה  רואה 
ומדוכאים שרד"ו שנה לא ראו תקוה ואור ולפתע 
פנים  והארת  לאומית  גאווה  עם  לחירות  יוצאים 
אחרי  שרדף  אליפז  בסבו-  הוא  נזכר  משמיים. 
יעקב והשאיר אותו עני, אביון ונוד בדרכים מפחד 
של  כוכבו  דורך  לפתע  עשו.  אחיו-  ידי  על  מוות 
של  זו  בדרך  הולכים  צאצאיו  גם  והנה  יעקב, 
יציאה מאפילה לאורה, ברגע קט עם סגולה, עם 

נבחר.

הגדולה  הרתיחה  את  לצנן  עמלק  מנסה  לכן 
עם  בקרב  שמפעפעת  הפנימית  והשמחה 
ובעיות,  ומיד באה מלחמה  ישראל. הנה יצאתם 
הזמן  כל  אלא  לחירות  שיצאתם  תחשבו  אל 
תצטרכו להתמודד עם אויבים מבית ומחוץ. זה 
לנסות  שבתוכנו,  העמלק  הרע,  היצר  של  סודו 
נאמין  שלא  וספקנות  ערפל  בלבול  בנו  לטעת 

המשך בעמוד הבא
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בחירות שלנו וביכולות שלנו להיות דבוקים באל 
עד  ונצחית  תמידית  היא  בו  המלחמה  לכן  חי. 
שיבוא יום והחשכה תפוג לעולם בהיגלות אור ה' 

במהרה.

..........................................

הרבי  אמר  דברי  את  נביא  הפורים  חג  לקראת 
מאפטא, בעל ה'אוהב ישראל' זי"ע, ששמע בשם 
אז  שהיה  מעשה  פי  על  זצ"ל  גאון  שרירא  הר"ר 
בימיו עשיר מופלג והיה לו ספר תורה בכתב ידו 
של עזרא הסופר. להעשיר היו שני בנים, ולאחר 
הבנים  בין  גדולה  מחלוקת  הייתה  פטירתו 
היורשים, מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת את 
וזהב  כסף  כל  מלקחת  הזה  תורה  הספר 
ויצא  דת  יודעי  לפני  טענותיהם  והציעו  שבעולם. 
הפסק דין שהחלוקה תהיה ביניהם על פי הגורל, 
לו  שייך  תורה  בהספר  הגורל  פי  על  שיזכה  ומי 
וזכה  ביניהם  גורל  והטילו  הזה.  תורה  הספר 
שמחה  מאוד  ושמח  הנ"ל  תורה  בהספר  האחד 
גדולה והיה בעיניו כמוצא שלל רב. ולשני היו לו 
כסף  הרבה  כנגדו  שלקח  אף  כי  גדולים,  יסורים 
וזהב כל זה אינו שוה לו מגודל תשוקתו להספר 
אחד,  מומר  הנ"ל  בהעיר  שם  והיה  הזה.  תורה 
ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה 

שאיבד הון רב בעד ספר תורה אחד. ועשה ברשע 
והלך  יכירוהו  שלא  כדי  מלבושיו  את  להחליף 
להבית הכנסת אשר היה שם הספר תורה הזה 
וכאשר  הערב.  עד  זוית  באיזה  שמה  והתחבא 
הלכו כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את 
הספר תורה מנרתיקו ומצא כתוב "ועבדתם את 
ה' אלהיכם ובירך את לחמך וגו'" (שמות כג כה). 
מן  הע'  את  ומחק  ברשעתו  הזה  הרשע  ועשה 
ועבדתם וכתב א' במקומו ופיסל את הספר תורה 
לא  זה  ודבר  לצלן.  רחמנא  גדול  וגידוף  בחירוף 
נתוודע לשום אדם. ולאחר כמה ימים נודע הדבר 
שיש טעות כזה בהספר תורה הזה. והנה היורש 
הזה שהספר תורה נפל בגורלו היה לו צער גדול 
בשמעו מזה. ומגודל היסורים ודאגה נחלה מאוד, 
לא  אבל  הזה  הטעות  לתקן  שיכולין  אף  אמר  כי 
יהיה נקרא ספר תורה של עזרא הסופר. ובא אליו 
אביו בחלום הלילה וסיפר לו את כל המאורע וצוה 
לחפש תחת השולחן ושם נמצא עי"ן של המומר 
אשר יקוים בו עין תחת עין. ועוד אמר לו אביו אשר 
הספר תורה לא יתקן שום אדם, כי כן יצא הפסק 
מהבית דין של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו 
אמר  כאשר  היה  וכן  שלו  תורה  הספר  את  יתקן 

אביו. 
המשך בעמוד הבא
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אסתר:  במגילת  תמיהות  מספר  יובנו  זה  לפי 
כתוב במגילה "ותען אסתר המלכה ותאמר וכו' כי 
ואלו  ולאבד,  להרוג  להשמיד  ועמי  אני  נמכרנו 
ויאמר  וכו',  החרשתי  נמכרנו  ולשפחות  לעבדים 
המלך אחשורוש לאסתר המלכה מי הוא זה ואי 
בעל  שאל  כן".  לעשות  לבו  מלאו  אשר  הוא  זה 
ה'אוהב ישראל' מהו הלשון "נמכרנו... להשמיד", 
להרוג,  כדי  ומכירה  קניה  לשון  שייך  מה  וכי 
להשמיד  עלינו  נגזר  כי  לומר  צריך  היה  לכאורה 
וכו'? ועוד הקשה למה הוסיפה אסתר לומר "ואילו 
עלה  וכי  החרשתי",  נמכרנו  ולשפחות  לעבדים 
ישראל  עם  את  לקנות  במחשבה  בתחילה 
לעבדים? הרי מלכתחילה הייתה הגזירה להריגה. 
וקושיא שלישית הקשה, מה אמר אחשורוש "מי 
גזירת  על  חתם  בעצמו  הוא  הלא  וגו'",  זה  הוא 
בשם  "ויכתוב  במגילה  שמסופר  כפי  ההריגה, 

טבעת המלך"?

ולפי הסיפור עם ספר התורה של עזרא הסופר 
עשה  הרשע  המן  גם  כי  הפסוקים.  את  הסביר 
בספר  משומד  אותו  שעשה  כמו  המלך  בכתב 
התורה. כי מתחילה כאשר בא המן הרשע לפני 
הרג  לגזירת  כוונתו  שאכן  לו  גילה  לא  המלך 
ואבדן, כי חשש שהמלך לא יתן לו לעשות כן, ולכן 

בעד  היהודים  את  לקנות  שרוצה  לו  אמר  רק 
לעבדים.  לו  שיהיו  כסף  ככר  אלפים  עשרת 
'על  בו  נכתב  המכירה,  בשטר  עשו  כן  וכדבריו 
להמן  שימכרו  הייתה  והכוונה  לעבדם'  היהודים 
לעבדים, ואחר כך המן הרשע ברשעותו מחק את 
ה'ע' וכתב 'א'. וכאשר ראו סופרי המלך שבשטר 
המכירה כתוב "על היהודים לאבדם", פירשו כך 
את הגזירה "להשמיד להרוג ולאבד". ואם כן מובן 
לעבדים  "ואילו  המלכה  אסתר  שאמרה  שזהו 
ולשפחות נמכרנו" – כפי שבאמת הייתה אמורה 
להיות הגזירה מלכתחילה – "החרשתי". וכמו כן 
הוא  "מי  ואמר  אחשורוש  כעס  מדוע  מעתה  נבין 
זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן", כי הרי 
אלא  להריגה  היהודים  את  מכר  לא  מעולם  הוא 

לעבדים.  

שבת שלום ומבורך!

ופורים שמח!

שלכם בהוקרה רבה,

חיים אידלס
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סיפר ר' שמעון אגסי:
לאפשר  בבקשה  הבריטיים  לשלטונות  פנה  קוק  הרב 
וכן לאפשר להם לשמוע  הבאת משלוח מנות לאסירים, 
ר'  נגשנו  בקשתו  לפי  כדין.  קורא  מבעל  מגילה  קריאת 
האנגלי-  והקצין  הערבי  הקצין  עם  ודברנו  ואני  לוין  אריה 

והעניין סודר. בידינו היה מכתבו של מרן הרב קוק:

"לכבדוד הנהלת בית הסוהר פה,

המפקח הכללי,

אתכבד לבקש לתת רשות לשלוחי, הרב ר' אריה לעווין, 
ביום,  ולמחר  בלילה  כעת  היום,  הסוהר  לבית  להיכנס 
בכל  כמנהגו  היהודים,  האסירים  לפני  המגילה  לקרוא 

שנה.

בכבוד רב,

הק' אברהם יצחק הכהן קוק".

רבי  של  המבורכת  פעולתו  צמחה  זו  השתדלות  מתוך 
אריה לוין בקרב האסירים במשך שנים רבות.

(שבחי הראי"ה עמוד 249)



אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

הלכה ומנהג
תענית אסתר

בדברי  חכמינו  מצאו  זה  לצום  אסמכתא  אסתר'.   'תענית  צום  יחול  אדר,  י"ג  רביעי,  ביום 
המגילה "ְוַכֲאֶשׁר ִקְיּמּו ַעל-ַנְפָשׁם, ְוַעל-ַזְרָעם: ִדְּבֵרי ַהּצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם" (אסתר ט לא). 

תחילת הצום בעלות השחר (4:40) עד צאת הכוכבים (17:55). צום זה מותר ברחיצה, סיכה 
ושאר העינויים, מלבד אכילה ושתייה.  חולה אף שאין בו סכנה, מעוברות ומיניקות פטורים 
מצום זה. אף אדם שיודע שעל ידי צום זה יצטער בכל יום הפורים שלמחרת ממיחושי ראש 

עזים וכדומה, יש מקום להקל לו, כשיש לשאול על כך מורה הוראה.

יש לדעת כי יום זה מסוגל לשמיעת התפילה במרומים, כשם שזעקה אסתר ונענתה, על כן 
נכון שימצא כל אדם פנוי לתפילה זכה לפני בוראו וייענה משוכן מרום.

קודם כניסת היום ילבש בגדי חג. יש שנהגו להיות מחופשים ביום זה, ויש למנהג זה מקור.

מקרא מגילה

זמן קריאת המגילה ביום הפורים ובלילו. קריאתה ביום היא מצוה מדברי נביאים והוסיפו עליה 
חכמים לקרוא גם בליל הפורים. את קריאת הלילה ניתן לקרוא מצאת הכוכבים (17:55) ועד 
פלג  אחר  כבר  ולקרוא  להקל  יכול  אסתר  מתענית  וחולה  חלוש  אדם   .(4:39) השחר  עלות 
מגילה  קוראים  ביום  המגילה.  לקריאת  ערבית  תפילת  להתפלל  ויקדים   (16:25) המנחה 
לצאת  שנחפז  אדם   .(17:38) החמה  שקיעת  עד  לקראה  וניתן   ,(6:13) החמה  הנץ  משעת 

לדרכו קורא לכתחילה כבר מעלות השחר (4:39).

אין לעסוק קודם קריאת המגילה בכל עיסוק שהוא, שמא נימשך ונבטל את קריאת המגילה. 
ומתפנים  העיסוקים  מכל  חדלים  מיד  בלילה,  ובין  ביום  בין  קריאתה,  זמן  הגיע  עם  לכן 
לקריאתה. אף מי שיש לו שיעור קבוע יש לו לבטלו או להקדימו/לאחרו משעת הקריאה. כן 



הלכה ומנהג
לאכול  אין  זמנה  סוף  עד  לישון  שנבוא  החשש  משום  זמנה.  סוף  עד  נישן  שמא  לישון  אין 
ולשתות משקה משכר. אדם שקשתה עליו התענית או חולה יכולים לאכול מעט קודם קריאת 
המגילה, עד כמאה גרם מאפה, שמעבר לכך נחשב כקביעות סעודה. כן מותר לשתות משקה 

משכר בשיעור זה, ובשאר משקאות אין חשש כלל בכל שיעור שהוא. 

קודם קריאת המגילה מברך הקורא ג' ברכות, והקהל מתכוונים לצאת בברכותיו:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגילה"; "ברוך אתה 
העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך  וגו'";  לאבותינו  ניסים  שעשה  העולם  מלך  אלוקינו  ה' 
האשכנזים  שלכל  המנהגים  נחלקו  "שהחיינו"  בברכת  הזה".  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 
ולחלק מבני ספרד מברכים בין בקריאת המגילה ביום ובין בקריאתה בלילה, אך חלק מבני 
זו אלא בקריאת הלילה. אדם שדיבר בין ברכת הקורא  עדות המזרח אינם מברכים ברכה 
לקריאתו- יברך שוב את הברכה, משום הפסק. על כל פנים בשעת ברכת "שהחיינו" יש לכוון 

על שאר מצוות היום: משלוח מנות ומתנות לאביונים.

הניא".  "אשר  הפיוט  את  ואומרים  ריבנו",  את  "הרב  ברכת  את  יברך  המגילה  קריאת  לאחר 
אמנם הקורא ביחידות אינו מברך ברכה זו.

ממגילה  קריאה  קלף.  על  בדיו  הכתובה  כשרה,  מגילה  מתוך  דווקא  המגילה  את  קוראים 
לכן  חובה.  ידי  בה  יוצאים  שאין  פה  בעל  לקריאה  נחשבת  נייר,  על  הכתובה  או  מודפסת 
ידי  יזהרו לשמוע כל מילה מפי הקורא על מנת לצאת  השומעים שאין בידם מגילה כשרה 
יכול  לרגע  ריכוז  ואיבד  כשרה  מגילה  בידו  ואין  המגילה  את  ששומע  אדם  בקריאתו.  חובה 
לקרוא את החסר לו מתוך הספר שבידו, בתנאי שלא מדובר בנושא שלם, ויזדרז לקרוא עד 
היכן שאוחז הקורא, שאם לא כן- אינו יוצא ידי חובתו. אדם שעדיין אוחז ברצף הקריאה, כגון 
שממשיך לסמן באצבעו את המקום בו נמצא הקורא, יוצא ידי חובה אף אם איבד את ריכוזו 

מהקריאה.
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הלכה ומנהג
ישנן דעות שונות האם אשה חייבת בקריאת המגילה או רק בשמיעתה. על מנת לצאת ידי כל 
השיטות ישמעו הנשים דווקא מאיש את הקריאה, ויענו "אמן" על ברכותיו כשאר השומעים. 
כשכבר קרא האיש לעצמו וקורא שוב רק עבור נשים- נהגו בני אשכנז שתברכנה כל אחת 
לעצמה "ברוך וכו' לשמוע מקרא מגילה" ושאר הברכות, ובני עדות המזרח נהגו שברכתם 

היא כברכת האיש "על מקרא מגילה". 

קטנים שהגיעו לגיל חינוך- מחויבים מדין חינוך לשמוע את קריאתה. על כן מנהג טוב להביאם 
לבית הכנסת, אולם מחויב האב לשמור על ילדיו שלא יפריעו, כי הילדים מכים בשעת אמירת 
הקריאה  את  לשמוע  לא  הדין  מעיקר  המחויב  לציבור  גורמים  ובכך  וכדומה  ברעשנים  המן 

כראוי.

אין יוצאים ידי חובת קריאת המגילה בשמיעתה דרך הטלפון או הרדיו, משום שאין זה קולו של 
המגילה  קורא  שמיעה-  מכשיר  באמצעות  רק  ששומע  אדם  מתכתיים.  גלים  אלא  הקורא 
לעצמו, ולא יעמידוהו לקרוא עבור אחרים. כששומע מעט בלא המכשיר- יעמוד ליד החזן בלא 

המכשיר ויקפיד לשמוע כל מילה, ומה שלא ישמע ישלים מיד.

ביום קוראים את המגילה מעוטרים בתפילין, שנאמר במגילה: "ַלְיּהּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְׂמָחה, 
ִויָקר" (אסתר ח, טז), ודרשו רבותינו "יקר – אלו תפילין" (מגילה דף טז עמוד ב). לכן  ְוָשׂשֹׂן, 
ממשמשים בתפילין בשעה שהקורא אומר פסוק זה. הנוהגים להניח תפילין של רבנו תם- 

שומעים את המגילה דווקא בתפילין אלו.

מתנות לאביונים

כל אדם חייב במצות מתנות לאביונים, ואף עניים המתפרנסים מן הצדקה. מצוה זו מתקיימת 
במהלך כל היום- מהנץ החמה ועד השקיעה. יש לתת שתי מתנות לשני עניים, כלומר מתנה 
אחת לכל אחד מהם, ונכון להוסיף עליו כדי לתת דבר מכובד. לכתחילה נקפיד לתת דבר 
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הלכה ומנהג
שניתן ליהנות ממנו ביום הפורים, ובכלל זה כסף מזומן או צ'ק שזמן פדיונו עד פורים- בתנאי 
שעוד יש שהות שיכול המקבל לקנות בהם מאכלים ליום הפורים. אדם שנתן צדקה קודם 
הפורים- צריך לשוב ולתת באותו היום. אמנם אם הכסף או האוכל הגיעו לאביון בו ביום- קיים 
את  לתת  יש  המקובלים  לדעת  אמנם  המקבל.  לידי  יגיע  מתי  שהעיקר  כדין,  המצוה  את 

המתנות לאביונים אחר תפילת השחרית ביום הפורים, ויש שכתבו לתת קודם שחרית.

אין לתת את עיקר המתנות לאביונים מכספי מעשר, כיוון שמתנות לאביונים היא חובה ואין 
מתנות  שיעור  שנתן  אחר  אמנם  לתת.  חייב  היה  וכה  כה  שבין  לדבר  כספים  מעשר  לתת 
לאביונים  מתנות  במצות  לעסוק  מוטב  מעשר.  מכספי  הכמות  על  להוסיף  יכול  לאביונים 
שפלים,  רוח  "להחיות  שנאמר:  הקב"ה,  של  במידותיו  מידבק  שבזה  היום,  מצוות  מבשאר 

ולהשיב לב נדכאים" (ישעיהו נז, טו). 

משלוח מנות

שני  לאיש.  יתן  ואיש  לאשה  תתן  אשה  האשה,  ועל  האיש  על  מוטלת  מנות  משלוח  מצוות 
טעמים עיקריים נאמרו במצוה זו: א. להרבות אהבה ואחוה, היפך דברי המן שאמר: עם מפורז 
ומפורד (דעת ר' שלמה אלקבץ בעל "מנות הלוי"), ב. כדי שיהא לכל אדם צרכי פורים בככוד 
בלא בושה (דעת בעל ה"תרומת הדשן"). כמו מצות מתנות לאביונים, אף מצוה זו זמנה במשך 

כל היום בלבד.

או  בשמן  החלוקות  מנות  ב'  להביא  להקפיד  נכון  אחד.  לאיש  מנות  שתי  לפחות  לתת  יש 
בטעמן. אין יוצאים ידי חובה בשליחת מתנות כלשהן שאינן לצרכי אכילה, משום הטעם השני 
שהוזכר לעיל. צריך ליתן את המשלוח מתוך אחוה ואהבה, ולא כפריעת חוב שיש למקבל 

עליו, ולכן יש לכתוב על המשלוח ממי ניתן על מנת שיידע המקבל. 

יש שאמרו שלכתחילה נכון לתת את המשלוח על ידי שליח לקיים "משלוח מנות איש לרעהו", 
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הלכה ומנהג
אך אין זה מעכב.

נכון להרגיל גם את הילדים עם הגיעם לגיל חינוך לתת משלוח מנות כדין.

סעודת פורים 

אחת  ובסעודה  כאחד,  והאשה  האיש  על  מוטלת  הפורים  ביום  בסעודה  להרבות  המצוה 
במהלך היום יוצאים ידי חובה. אך גם בליל הפורים נכון שיסעד מעט לכבוד היום. לפי חלק 
להקפיד  ונכון  היום,  מצוות  שאר  קיום  קודם  הפורים   סעודת  את  להתחיל  אין  מהפוסקים 

להזדרז בשעת המצוות אחר התפילה על מנת לצאת ידי כל השיטות.

את הסעודה יש לעשות על פת. מנהגים רבים ישנם בסעודת היום; יש האוכלים זרעונים בליל 
יש  מנהג  ולכל  ('קרעפלך').  כיסונים  שאכלו  ויש  המלך,  בבית  אסתר  שאכלה  כפי  הפורים, 

טעם, ואל ישנה אדם ממנהג אבותיו. 

מנהג ראוי הוא להדליק נרות במהלך הסעודה.

לדעת חלק מהפוסקים והמקובלים נכון להקפיד לאכול סעודתו מיד אחר תפילת שחרית, 
אחרי שקיים שאר המצוות בזריזות ובשמחה. ולאחר תפילת מנחה לסעוד ליבו בשנית. ואשרי 
למי שזוכה לעשות כן, כשהיו שהקפידו שהסעודה בשחרית תהיה עם מאכלי חלב. אמנם כיוון 
שהציבור עסוק בשאר מצוות היום, עיקר הסעודה היא אחר תפילת המנחה. אך יש להיזהר 
שהתחיל  אחר  השקיעה.  קודם  תהיה  הסעודה  שעיקר  השקיעה,  קודם  מה  זמן  ידיו  ליטול 
ויבוא' בברכת המזון,  'יעלה  יזכיר  סעודתו יכול להמשיך גם אחר השקיעה, ואף במקרה זה 

שהולכים בזה אחר עיקר הסעודה.

הגברים שותים יין משום שמחת היום על מנת לקיים 'עד דלא ידע', ולרוב הפוסקים אפשר 
יזלזל  וודאי שחלילה לא  לשתות כל משקה משכר. אך נקפיד להיזהר מאוד לבל ישתטה, 



הלכה ומנהג
בשום מצוה או איסור כתוצאה משתייתו. אם משער בנפשו שעלול להיכשל בכך- יישן מעט 
אחר שתייתו, ומתוך כך לא יכיר בין ארור המן לבין ברוך מרדכי או שישתה רק מעט יותר מכדי 
ידי נעים זמירות  ויראה, כפי שנאמר על  ודי בזה. שהעיקר שתהא שמחה של מצוה  לימודו 

ישראל (תהלים ב יא): "וגילו ברעדה". 

'על הניסים' בתפילה ובברכת המזון 

בתפילת העמידה בתוך ברכת ההודאה יאמר 'על הניסים... בימי מרדכי ואסתר'. אם שכח 
לאומרו ונזכר קודם שהזכיר את שם השם- חוזר ואומר 'על הניסים'. נזכר לאחר שאמר "ברוך 
אתה ה'", כיון שהזכיר השם - אינו חוזר, ובסוף התפילה קודם 'יהיו לרצון' יאמר: "הרחמן יעשה 

לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי וכו'".

בברכת המזון מזכיר 'על הניסים' ב'ברכת הארץ' קודם "ועל הכל". אם שכח לאומרה- דינו 
כבתפילת העמידה ויאמרה קודם "הרחמן הוא יזכנו וכו'", כנוסח הנ"ל.

סדר התפילות וקריאת התורה 

בליל הפורים מתפללים ערבית, לאחר תפילת עמידה אומרים 'קדיש תתקבל' וקוראים את 
המגילה בברכותיה. לאחר קריאת המגילה אומרים "ואתה קדוש" ומוסיפים 'קדיש שלם'. ויש 

שנהגו גם אחר המגילה לומר 'קדיש תתקבל'. 

בתורה  וקוראים  קדיש'  'חצי  אומרים  הש"ץ  חזרת  ולאחר  שחרית,  מתפללים  הפורים  ביום 
שלשה קרואים בפרשת "ויבוא עמלק" עד "מדור דור" (שמות יז', ח'- טז'). מנהג בני אשכנז 
ויש מבני ספרד  זו,  י' פסוקים בפרשה  שאין  אף  האחרון בקריאה,  הפסוק  את  לכפול  שלא 
הכופלים פסוק זה. בסיום הקריאה אומר 'חצי קדיש'. עדיף להחזיר את הספר תורה לארון 
קוראים את  לציון.  ובא  בנוסח ספרד שמכניסים את הספר לאחר  הקודש, אף למתפללים 
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הלכה ומנהג
אך אין זה מעכב.

נכון להרגיל גם את הילדים עם הגיעם לגיל חינוך לתת משלוח מנות כדין.

סעודת פורים 

אחת  ובסעודה  כאחד,  והאשה  האיש  על  מוטלת  הפורים  ביום  בסעודה  להרבות  המצוה 
במהלך היום יוצאים ידי חובה. אך גם בליל הפורים נכון שיסעד מעט לכבוד היום. לפי חלק 
להקפיד  ונכון  היום,  מצוות  שאר  קיום  קודם  הפורים   סעודת  את  להתחיל  אין  מהפוסקים 

להזדרז בשעת המצוות אחר התפילה על מנת לצאת ידי כל השיטות.

את הסעודה יש לעשות על פת. מנהגים רבים ישנם בסעודת היום; יש האוכלים זרעונים בליל 
יש  מנהג  ולכל  ('קרעפלך').  כיסונים  שאכלו  ויש  המלך,  בבית  אסתר  שאכלה  כפי  הפורים, 

טעם, ואל ישנה אדם ממנהג אבותיו. 

מנהג ראוי הוא להדליק נרות במהלך הסעודה.

לדעת חלק מהפוסקים והמקובלים נכון להקפיד לאכול סעודתו מיד אחר תפילת שחרית, 
אחרי שקיים שאר המצוות בזריזות ובשמחה. ולאחר תפילת מנחה לסעוד ליבו בשנית. ואשרי 
למי שזוכה לעשות כן, כשהיו שהקפידו שהסעודה בשחרית תהיה עם מאכלי חלב. אמנם כיוון 
שהציבור עסוק בשאר מצוות היום, עיקר הסעודה היא אחר תפילת המנחה. אך יש להיזהר 
שהתחיל  אחר  השקיעה.  קודם  תהיה  הסעודה  שעיקר  השקיעה,  קודם  מה  זמן  ידיו  ליטול 
ויבוא' בברכת המזון,  'יעלה  יזכיר  סעודתו יכול להמשיך גם אחר השקיעה, ואף במקרה זה 

שהולכים בזה אחר עיקר הסעודה.

הגברים שותים יין משום שמחת היום על מנת לקיים 'עד דלא ידע', ולרוב הפוסקים אפשר 
יזלזל  וודאי שחלילה לא  לשתות כל משקה משכר. אך נקפיד להיזהר מאוד לבל ישתטה, 



הלכה ומנהג
המגילה ומברכים לפניה ולאחריה, ולאחר הקריאה אומרים אשרי ובא לציון, 'קדיש תתקבל' 

וממשיכים עד סיום התפילה. 

עשיית מלאכה 

שמחה.  של  מלאכה  אלא  בו  לעשות  שלא  נהגו  אולם  מלאכה,  בעשיית  מותר  הפורים  יום 
רווח  שאין  כלומר  ברכה,  סימן  רואה  אינו  פורים  ביום  מלאכה  העושה  כל  חז"ל:  שאמרו 
במלאכה שעושים ביום זה. מלאכה היא כל דבר שמצריך עיון רב או מאמץ, על כן ראוי שאף 
במסחר שמרוויח בו, וממילא שמחה היא לו- ישתדל לקצר בו כפי האפשר, אלא אם זה דבר 

האבד. 

ביום הפורים, אף  אין להסתפר  ומצוותיו-  היום  יתפנה לעסוק בשמחת  על מנת שכל אדם 
שחל בערב שבת (כפורים דמוקפים בשנה זו). אין ליטול את צפורני ידיו ורגליו אלא כשחל 

פורים בערב שבת, וגם בזה נכון להקדים לערב הפורים. כיבוס מותר רק לצורך היום. 
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אני ראש ארגון של לקויי שמיעה בירושלים, ברצוני לדעת כיצד עליי להיערך כראוי ליום 
הפורים בעניין קריאת ושמיעת המגילה?

ראשית יש לדעת כי ישנו הבדל מהותי בין מצוות קריאת המגילה לבין תקיעת שופר. במצוות 
השופר  בברכת  אומרים  שאנחנו  כמו  השמיעה,  על  אותנו  מצווה  התורה  שופר  תקיעת 
"לשמוע קול שופר". לעומת המגילה שהנביאים וחכמינו תיקנו וציוו אותנו על הקריאה שלה, 
כמו שאומרים בברכתה "על מקרא מגילה". לכן רוב ככל הפוסקים פסקו לגבי מצוות שופר 
שאדם המרכיב מכשיר שמיעה מחויב להסירו לפני התקיעות, כי אחרת הקול נהפך לגלים 
חשמליים ויותר אין זה קולו של השופר אלא קול חשמלי, וכשיש קול אחר שמעורב בקול 
השופר לא יוצאים בו ידי חובת שמיעת קול שופר משום שהוא מוגדר ע"י חז"ל כ'קול הברה'. 

לכן חירש ממש לא יכול להוציא את עצמו ואת אחרים ידי שמיעת קול שופר.

רחב  דיון  שמיעה  כבדי  בעניין  יש  לכן  בקריאתה,  מצוותה  עיקר  במגילה  זאת  לעומת 
באחרונים. בעל השבו"י (ח"ב סי' ל"ג. הביאו השע"ת (סק"ב)) סובר שאם כאשר יצעקו בקול 
את המגילה באופן שישמע גם בלי המכשיר, הוא יכול להוציא ידי חובה גם אם יקרא לעצמו 
או לאחרים בקול רגיל אף שאינו שומע. אלא שלדעת הצ"צ מחב"ד (אבהע"ז סי' שכ"ג), וכן 
הביא מרן המ"ב (שעה"צ סק"ז) בדעת הב"י, אם הוא לא ישמיע לאזניו שלו- אינו יוצא ידי 
חובה בעצמו ולא יכול להוציא אחרים. ולשיטתם מי שלא שומע בכלל בלי מכשיר השמיעה 
רק  שומע  אדם  אותו  אם  זאת  לעומת  חובה.  ידי  מוציא  ולא  יצא  לא  המכשיר-  בלי  וקרא 
בעזרת המכשיר ובפועל השתמש בו- יצא ידי חובתו, בשונה מבתקיעת שופר. נוסיף שיש 
דעות בראשונים (כמובא בב"י) שגם חרש גמור מוציא אחרים ידי חובתם, ויתכן לומר שזו 

דעת רוב הראשונים.

לכן הלכה למעשה, חרש גמור שלא מרכיב מכשיר שמיעה או שמכשיר השמיעה לא עוזר 
בוודאי  ראוי  לכתחילה  אמנם  ידי-חובה.  הציבור  ואת  עצמו  את  בדיעבד  מוציא  לשמוע  לו 
להעדיף בעל קורא אחר. חרש שאינו גמור, כגון ששומע כשצועקים אליו ומכשיר השמיעה

המשך בעמוד הבא 
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מועיל לו לשמוע גם קול רגיל, יכול לשמש לכתחילה כבעל קורא ולהוציא את הציבור ידי 
חובתם בשעת הרכבת המכשיר. ובשעה שאינו מרכיב את המכשיר נתון הדבר במחלוקת, 
ידי  הציבור  את  מוציאה  אינה  קריאתו  הצ"צ  לפי  כאשר  צעקות.  ע"י  רק  שומע  שהוא  כיוון 
חובתם, לעומת החולקים שמקילים בזה. ולמעשה מן הראוי להחמיר בזה לכתחילה. אמנם 
ירכיבו את  במקום שבו כולם כמותו שללא המכשיר הם אינם שומעים- מן הראוי שכולם 

המכשיר והוא יוציא וייצא ידי חובתו. 


