
חדש-  חומש  לפתוח  גם  זו  בשבת  זוכים  אנו 
את  דאורייתא  מדין  לקרוא  וגם  ויקרא  חומש 
ומתחברים  זוכים  אלו  עניינים  שני  זכור.  פרשת 
פותחת  הפרשה  שכן  מופלא.  בצורה  בענייניהם 
כתובה  ובתורה  א),  א  (ויקרא  משה"  אל  "ויקרא 
התורה  באה  זעירא.  באל"ף  "ויקרא"  מילת 
ללמדנו על ענוותנותו של משה, כפי שהמפרשים 

מאריכים באותה ענוה מיוחדת; 

הרא"ש בפירושו על התורה (שם) כותב:

עצמו  מקטין  שהיה  לפי  קטנה  אל"ף  ""ויקרא" 
מכל  מאד  ענו  משה  "והאיש  דכתיב  בכל, 

האדם"".

והוסיף בנו רבי יעקב בעל הטורים (שם):

אלא  לכתוב  רצה  לא  ועניו  גדול  היה  "שמשה 
"ויקר" לשון מקרה כאילו לא דבר הקדוש ברוך 
בבלעם  שנאמר  כדרך  בחלום,  אלא  עמו  הוא 
לו השם אלא  נראה  לא  כאילו  ד),  כג  (במדבר 
לו  ואמר  קטנות).  אותיות  (מדרש  במקרה 
הקדוש ברוך הוא לכתוב גם האל"ף. ושוב אמר 
אלא  יכתבנה  שלא  ענוה  רוב  מחמת  משה  לו 
וכתבה  שבתורה  אלפי"ן  משאר  יותר  קטנה 

קטנה". 

וכן כתב רבנו בחיי בפתיחתו לחומש (שם): 

ראש  שהיה  ע"ה  רבינו  במשה  מצינו  "וכן 
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הנביאים כלם, ולא שבחו הכתוב בשאר המדות 
העליונות שהיו בו רק במדת הענוה, והוא מה 
שאמר: (במדבר יב, ג) "והאיש משה עניו מאד", 
והזכיר "מאד" לבאר כי משה רבינו ע"ה לא רצה 
לעמוד על המצוע בלבד שהוא לשון ענו, אבל 
הטה עצמו מן המצוע אל צד השפלות ועל כן 
מה  ושפלותו  ענותנותו  ומכלל  "מאד".  הזכיר 
בעוד  מועד  אהל  אל  לבא  רצה  שלא  שמצינו 
כענין  ומכוסה בענן הכבוד,  שהיה האהל טמון 
אהל  את  הענן  "ויכס  לה)  מ,  (שמות  שכתוב: 
פי  ואף על  ה' מלא את המשכן",  וכבוד  מועד 
לו מפי הגבורה: (שמות כה, כב)  שכבר נאמר 
הכפורת  מעל  אתך  ודברתי  שם  לך  "ונועדתי 
לא ערב את לבו לבא אל  מבין שני הכרובים", 
להתפלל  ולא  בתוכו  להתנבא  לא  מועד,  אהל 
ולהקריב קרבן, עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא 

רשות וקראו".

ביסוד ופתיחת ספר ויקרא עומדת ענוותנותו של 
משה, התחושה העמוקה שעד אשר ה' לא קורא 
משה  זוכה  כאשר  אז,  גם  ראוי.  אינו  הוא  לו, 
הדבר  את  מזהה  לא  הוא  האלקית,  לקריאה 
כשייך לו ומגיע למדרגתו, אלא רואה את הדבר 
ענוותנותו  מתוקף  בא  זה  כל  מקרה.  מעין 
עמלק.  עומד  גיסא  מאידך  משה.  של  העמוקה 

המשך בעמוד הבא
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עמלק מייחס את המקרה לא למדרגתו הרוחנית, 
קרך  "אשר  העולם.  את  ה'  הנהגת  לעצם  אלא 
בדרך", כל דרך החיים הישראלית נראית בעיניו 
ה'.  מאת  מסודרת  ולא  מקרית  עולם  כתפיסת 
ממילא הוא בגאותו מכתיב מהי הדרך הכונה, עד 
ברית  מצות  נתינת  על  מעלה  כלפי  הטענה  כדי 
לעשו  ונין  נכד  הוא  עמלק  לישראל.  המילה 
שפושט טלפיו ואומר טהור אני, כטוען שהוא ראוי 
מבני  המן,  נוהג  גם  כך  הנבחרת.  האומה  להיות 
"ואת דתי המלך אינם  בניו, בטענתו כלפי שמיא 

עושים ולמלך אין שוה להניחם". 

המהות של ענוות משה שתולה בכל אחד ואחד 
מישראל, ששקול משה כנגד כל ישראל. תכונת 
שאנו  למה  ראויים  שאנו  לא  העמוקה,  הענוה 
מבקשים ולא דוחקים עצמנו להיכנס בענן, אלא 
שערי  דלתות  על  להדפק  וכרשים  כדלים  באים 
זה  באופן  לבוא  הפורים  ביום  נזכה  אם  שמיים. 
ולא  וענווה  בבקשה  ידינו  להרים  שמיא,  כלפי 
"כל הפושט  בנו  ודרישה, הרי שיתקיים  בתביעה 
יד נותנים לו". ובזה נזכה לכלות מליבנו את זכר 

עמלק הגאה.

פורים שמח לכל מכובדנו היקרים,

חיים

הנביאים כלם, ולא שבחו הכתוב בשאר המדות 
העליונות שהיו בו רק במדת הענוה, והוא מה 
שאמר: (במדבר יב, ג) "והאיש משה עניו מאד", 
והזכיר "מאד" לבאר כי משה רבינו ע"ה לא רצה 
לעמוד על המצוע בלבד שהוא לשון ענו, אבל 
הטה עצמו מן המצוע אל צד השפלות ועל כן 
מה  ושפלותו  ענותנותו  ומכלל  "מאד".  הזכיר 
בעוד  מועד  אהל  אל  לבא  רצה  שלא  שמצינו 
כענין  ומכוסה בענן הכבוד,  שהיה האהל טמון 
אהל  את  הענן  "ויכס  לה)  מ,  (שמות  שכתוב: 
פי  ואף על  ה' מלא את המשכן",  וכבוד  מועד 
לו מפי הגבורה: (שמות כה, כב)  שכבר נאמר 
הכפורת  מעל  אתך  ודברתי  שם  לך  "ונועדתי 
לא ערב את לבו לבא אל  מבין שני הכרובים", 
להתפלל  ולא  בתוכו  להתנבא  לא  מועד,  אהל 
ולהקריב קרבן, עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא 

רשות וקראו".

ביסוד ופתיחת ספר ויקרא עומדת ענוותנותו של 
משה, התחושה העמוקה שעד אשר ה' לא קורא 
משה  זוכה  כאשר  אז,  גם  ראוי.  אינו  הוא  לו, 
הדבר  את  מזהה  לא  הוא  האלקית,  לקריאה 
כשייך לו ומגיע למדרגתו, אלא רואה את הדבר 
ענוותנותו  מתוקף  בא  זה  כל  מקרה.  מעין 
עמלק.  עומד  גיסא  מאידך  משה.  של  העמוקה 

המשך בעמוד הבא



עמלק מייחס את המקרה לא למדרגתו הרוחנית, 
קרך  "אשר  העולם.  את  ה'  הנהגת  לעצם  אלא 
בדרך", כל דרך החיים הישראלית נראית בעיניו 
ה'.  מאת  מסודרת  ולא  מקרית  עולם  כתפיסת 
ממילא הוא בגאותו מכתיב מהי הדרך הכונה, עד 
ברית  מצות  נתינת  על  מעלה  כלפי  הטענה  כדי 
לעשו  ונין  נכד  הוא  עמלק  לישראל.  המילה 
שפושט טלפיו ואומר טהור אני, כטוען שהוא ראוי 
מבני  המן,  נוהג  גם  כך  הנבחרת.  האומה  להיות 
"ואת דתי המלך אינם  בניו, בטענתו כלפי שמיא 

עושים ולמלך אין שוה להניחם". 

המהות של ענוות משה שתולה בכל אחד ואחד 
מישראל, ששקול משה כנגד כל ישראל. תכונת 
שאנו  למה  ראויים  שאנו  לא  העמוקה,  הענוה 
מבקשים ולא דוחקים עצמנו להיכנס בענן, אלא 
שערי  דלתות  על  להדפק  וכרשים  כדלים  באים 
זה  באופן  לבוא  הפורים  ביום  נזכה  אם  שמיים. 
ולא  וענווה  בבקשה  ידינו  להרים  שמיא,  כלפי 
"כל הפושט  בנו  ודרישה, הרי שיתקיים  בתביעה 
יד נותנים לו". ובזה נזכה לכלות מליבנו את זכר 

עמלק הגאה.

פורים שמח לכל מכובדנו היקרים,

חיים
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מספר יעקב קוטיק :
אדומים  בגדים  ולבוש  למיתה  אותי  דן  הצבאי  הדין  בית 
הראשונה  בשבת  למוות.  לנדונים  המיוחד  לצינוק  הוכנסתי 
לאחר מתן פסק הדין בא ר' אריה לראותני בצינוק. רק נכנס, 
יהודי  לתלות  יזכו  לא  "הם  ואמר:  ידי  את  ידיו  בשתי  לפת 
תהילים  ספר  לידי  מסר  איתי  שהתפלל  לאחר   . בירושלים!" 
והוסיף: "קרא בספר זה, והאמן תאמין כי לא תעלה לגרדום". 
"רבי, אדם נולד פעם אחת בחייו, אם במוקדם ואם במאוחר", 

עניתי. "לא, אתה חייב להאמין כי לא תיתלה!", קבע הרב.

דבריו השקטים אך מלאי הביטחון של הרבי הפיחו בי אמונה 
והבדידות בצינוק שוב לא העיקה  לי,  כי אשאר בחיים. הוקל 
עלי. שבוע ימים לאחר מתן גזר הדין הודיעני מפקד הכלא כי 
למאסר  המוות  דין  את  והמיר  חנינה  לי  העניק  הצבא  מפקד 
עולם. בשבת שלאחר ביקורו של הרב בצינוק זכיתי לקבל את 

פניו יחד עם יתר האסירים היהודיים. 

אין בי לא הכשרון ולא הכוח לתאר את שמחתו של הרב. הוא 
מידו  ידי  לא שחרר את  ארוכה,  ארוכה, מאוד  ושעה  לי,  נשק 
שבת  ביום  כששוחררתי  הגומל.  ברכת  את  איתי  ואמר 
בעת  לביתו  הגעתי  הרבי.  את  לבקר  ונחפזתי  התרחצתי 
סעודה שלישית. הוא אץ לקראתי, נשקני, עיניו דמעו, וגם אני 
בכיתי. והנה הוציא בקבוק יין ואמר: "בקבוק זה קניתי ביום בו 
שני  בקבוק  נגדך,  ועומד  תלוי  שהיה  המוות  דין  גזר  הוחלף 
קניתי ביום שחונן יחזקאל אלטמן. החלטתי לשתות בקבוק זה 
ביום שחרורך, את הבקבוק השני נשתה בע"ה ביום שחרורו 

של אלטמן".

של  בשמחתו  ואמיתית  עמוקה  שמחה  מהי  למדתי  ממנו 
האחר.
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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: ִדְבֵרי ַהּצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם" (אסתר ט לא). 

תחילת הצום בעלות השחר (4:15) עד צאת הכוכבים (18:10). 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 (18:10) ועד 
פלג  אחר  כבר  ולקרוא  להקל  יכול  אסתר  מתענית  וחולה  חלוש  אדם   .(4:32) השחר  עלות 
מגילה  קוראים  ביום  המגילה.  לקריאת  ערבית  תפילת  להתפלל  ויקדים   (16:35) המנחה 
לצאת  שנחפז  אדם   .(17:53) החמה  שקיעת  עד  לקראה  וניתן   ,(5:48) החמה  הנץ  משעת 

לדרכו קורא לכתחילה כבר מעלות השחר (4:32).

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 
לאכול  אין  זמנה  סוף  עד  לישון  שנבוא  החשש  משום  זמנה.  סוף  עד  נישן  שמא  לישון  אין 
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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: ִדְבֵרי ַהּצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם" (אסתר ט לא). 

תחילת הצום בעלות השחר (4:15) עד צאת הכוכבים (18:10). 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 (18:10) ועד 
פלג  אחר  כבר  ולקרוא  להקל  יכול  אסתר  מתענית  וחולה  חלוש  אדם   .(4:32) השחר  עלות 
מגילה  קוראים  ביום  המגילה.  לקריאת  ערבית  תפילת  להתפלל  ויקדים   (16:35) המנחה 
לצאת  שנחפז  אדם   .(17:53) החמה  שקיעת  עד  לקראה  וניתן   ,(5:48) החמה  הנץ  משעת 

לדרכו קורא לכתחילה כבר מעלות השחר (4:32).

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 
לאכול  אין  זמנה  סוף  עד  לישון  שנבוא  החשש  משום  זמנה.  סוף  עד  נישן  שמא  לישון  אין 

הלכה ומנהג
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 
בין ברכת הקורא  זו אלא בקריאת הלילה. אדם שדיבר  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.

ישנן דעות שונות האם אשה חייבת בקריאת המגילה או רק בשמיעתה. על מנת לצאת ידי כל 
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הלכה ומנהג
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 
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 
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הלכה ומנהג
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", 
אך אין זה מעכב.

נכון להרגיל גם את הילדים עם הגיעם לגיל חינוך לתת משלוח מנות כדין.
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הלכה ומנהג
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, 
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". 
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הלכה ומנהג
'על הניסים' בתפילה ובברכת המזון

ואסתר'. אם שכח  'על הניסים... בימי מרדכי  יאמר  בתפילת העמידה בתוך ברכת ההודאה 
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 
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 
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הלכה ומנהג
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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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

למה לא מברכים על קריאת פרשת זכור אם היא מן התורה?

שאלה זו נשאלה ע"י הכה"ח (סי' תרפ"ה סקכ"ט). והוא מיישב אותה עפ"י המדרש על קריעת ים 
סוף- "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה", שמכאן מוכח שאין לברך ולומר שירה גם על 

השחתה של אויבים גויים, והרי זו ברכה זו הודיה.

שאלה |

תשובה |

בית החולים בשבת אחר הצהריים לשם  לי להוציא ספר תורה בבית הכנסת של  האם מותר 
קריאת פרשת זכור?

אפשר להקל ובתנאי שיהיו עשרה, ואז אחד עולה ומברך לפניה ולאחריה וכשמתכוון להוציא את 
כל השומעים ידי חובתם. אולם לדעת מרן הרב וואזנר (שבה"ל ח"ד סי' ע"א) ההיתר להוציא ספר 
תורה הוא בפרשת זכור בלבד ובלא ברכה לפניה ולאחריה. ההוכחה לכך שמדובר בהיתר ייחודי 
זו הוא משום שכל הפוסקים שהביאו את היתר הוצאת הספר תורה נסמכו על דברי  לפרשה 
החיד"א (ברכ"י סי' תרפ"ה סק"ג) שהתיר במפורש את פרשת זכור, כמו שהאריך הרב וולדינברג 

ז"ל (צי"א חט"ז סי' כ"א).
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