
ולמפטיר  תצוה  פרשת  את  נקרא  הקרובה  בשבת 
זכור, בה  -  פרשת  נקרא את פרשת מחיית עמלק 
מוזכרת המלחמה לה' בעמלק מדור דור. מה הכוונה 
ממרחק  שהגיעה  אומה  היא  עמלק  לה'"?  "מלחמה 
של ארבע מאות פרסה כדי להילחם עם ישראל. לא 
של  אומה  היינו  שהרי  לכבוש,  טריטוריה  לנו  היה 
נוודים במדבר, לא היה לנו מרבצי תבואה, ובכל זאת 
מגיע  מה  לשם  למלחמה.  במיוחד  עלינו  קם  עמלק 
ובמשיחו.  בה'  מלחמה  בעבור  בא  הוא  עמלק? 
קרירות  להביא  קרך"  "אשר   – מטרה  יש  לעמלק 

ומקרה. 

עמלק מגיע לשטחים האפורים ומנסה לקרר אותנו 
בהם. בחיינו יש את המקומות הלא מחויבים, בהם אין 
עלינו איסור מובהק, ועמלק מנסה להפוך את אותם 
"קדש  תבות  ראשי  זה  עמלק  להיתר.  המקומות 
ציווי  לנו  שאין  המקום  באותו  לך",  מותר  עצמך 
וחושך  לאור  שנחשב  הזה  המקום  מפורש. 
המקום  הוא  נוגה',  'קליפת  בערבוביה,  שמשמשים 
להתקדש  על  ולוותר  לעשות  היתר  לאדם  שיש 
האור  הספקנות,  של  המקומות  למעלה.  ולעלות 
והחושך, בין השמשות, לשם נכנס עמלק ומביא את 
אין הוא מסיים שם, משם הוא מתחיל  קרירותו. אך 
ומצוותיו.  דתו  בה',  האמונה  בכל  להילחם  ומטרתו 
זוהי המלחמה בה', ועל כך אנו מצווים "מלחמה לה' 

בעמלק".

אנו קוראים את פרשת זכור בערב פורים מפני שהמן 

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

י"א אדר פרשת תצוה - שבת זכור
תש"פ

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

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

עמלק  מחיית  זכירת  ומקידימים  לעמלק,  נצר  היה 
המן  של  המטרה  בפורים.  המן  מחיית  של  לעשיה 
עם  את  להביא  עמלק-  של  מטרה  אותה  הייתה 
ישראל למקום של כליה גשמית, אך בתוכה נעוצה 
"להשמיד  זה מה שאומר הכתוב  הכלייה הרוחנית. 

להרוג ולאבד"- שמד רוחני והרג גשמי. 

לכן המלחמה בעמלק "מדר דר". ההבדל בין ד' לר' 
 (200) יו"ד. אם נוריד מהר'  הוא קטן מאד, קוצו של 
של  כגימטירא   196 עם  שנשארנו  הרי   (4) הד'  את 
מבחינה  לר'  ד'  בין  הקטן  ההבדל  הוא  הקוץ  'קוץ'. 
גשמית אבל מבחינה רוחנית ההבדל ביניהם עצום. 
אנו מדגישים את הד' שמופיע כאות גדולה בקריאת 
"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" על מנת להבחין בין 
"ה' אחד" ל"אל אחר" שמופיע עם ר'. זוהי מלחמה 
"קוץ  הראשון  אדם  על  כבר  שנגזרה  לר',  הד'  בין 
ודרדר תצמיח לך". עמלק מנסה לקחת את קוצו של 
יו"ד, המקומות שלא רואים אותם כמלחמה אמיתית, 
ולמחוק אותם. אבל כאשר נכנעים במקומות הללו 
ולא מצליחים להבדיל בין האור ובין החושך מגיעים 

בסוף ל"אל אחר". 

שקופץ  בליעל  כבן  עמלק  את  מתאר  המדרש 
יש  רגילה  באמבטי  אותה.  ומקרר  רותחת  לאמבטי 
והקור  למעלה  שעולה  החום  בין  ברורה  הבחנה 
לערבוב  גורמת  לאמבטי  הקפיצה  למטה.  שיורד 
נהיה ההבדל  בכך  פושרים,  להיות  המים  ולכל 
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נוודים במדבר, לא היה לנו מרבצי תבואה, ובכל זאת 
מגיע  מה  לשם  למלחמה.  במיוחד  עלינו  קם  עמלק 
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קרירות  להביא  קרך"  "אשר   – מטרה  יש  לעמלק 

ומקרה. 

עמלק מגיע לשטחים האפורים ומנסה לקרר אותנו 
בהם. בחיינו יש את המקומות הלא מחויבים, בהם אין 
עלינו איסור מובהק, ועמלק מנסה להפוך את אותם 
"קדש  תבות  ראשי  זה  עמלק  להיתר.  המקומות 
ציווי  לנו  שאין  המקום  באותו  לך",  מותר  עצמך 
וחושך  לאור  שנחשב  הזה  המקום  מפורש. 
המקום  הוא  נוגה',  'קליפת  בערבוביה,  שמשמשים 
להתקדש  על  ולוותר  לעשות  היתר  לאדם  שיש 
האור  הספקנות,  של  המקומות  למעלה.  ולעלות 
והחושך, בין השמשות, לשם נכנס עמלק ומביא את 
אין הוא מסיים שם, משם הוא מתחיל  קרירותו. אך 
ומצוותיו.  דתו  בה',  האמונה  בכל  להילחם  ומטרתו 
זוהי המלחמה בה', ועל כך אנו מצווים "מלחמה לה' 

בעמלק".

אנו קוראים את פרשת זכור בערב פורים מפני שהמן 
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בפני  הדעת  את  מבטלים  אנו  הפורים  ביום  אפרורי. 
מלך מלכי המלכים, מעלים את כל הכוחות והישות 
כלפי השמים, ואומרים בכך "שמע ישראל ה' אלקינו 
ה' אחד". ביטוי אחדות ה' בכל, גם במקומות שנראה 
כאילו הם חלילה נבדלים מהקב"ה ומיותרים, נראים 
הזו  הארציות  את  גם  בהם,  שולט  הגשם  כאילו 
את  מכלים  אנו  ובזה  מעלה.  כלפי  ומעלים  מייחדים 

זרעו של עמלק ומטרתו בעולם.

פורים שמח ושבת שלום!
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חיים  'רבנו  ישיבת  ראש  ברלין,  צבי  מנחם  ר'  סיפר 
עוזר':

הגאון  לפני  שהגיע  באחד  מעשה  אריה  מר'  שמעתי 
בינה',  ה'אמרי  בעל  אויערבאך,  מאיר  ר'  מקאליש, 
ברכה  רואה  ושאינו  טוב  זכרון  לו  אין  כי  בפניו  והתלונן 

בלימודו. 

חמש  הלה  וענה  למד,  פעמים  כמה  הגאון  אותו  שאל 
מי  נקרא  זכרון  לו הגאון מקאליש שבעל  פעמים. אמר 
שאינו  ומי  פעמים,  שמונה  ולחזור  ללמוד  לו  שמספיק 
בעל זכרון צריך יותר מכך. אבל בפחות משמונה פעמים 

גם בעל זכרון לא תהיה לו סוגיה ברורה. 

והוסיף לומר לשואל: "סגולה מיוחדת לזכרון היא ללמוד 
והעיקר הגדול ללמוד בחשק  בקול רם בבית המדרש. 

ושמחה". 

(דרך אבות עמוד שלח) 



הלכה ומנהג
פרשת זכור

השבת נקרא את פרשת זכור, להלכה אנו סוברים כפוסקים שקריאתה מדאורייתא. נחלקו הפוסקים 
בדין הנשים, האם חייבות בשמיעת פרשה זו. למעשה הנשים מחמירות על עצמן ומגיעות לשמוע פרשת 
זכור. אך יוצאות ידי חובה גם אם שומעות אותה בלא מניין, ואף בלא ספר תורה. לכן אשה שאין ביכולתה 
להגיע לבית הכנסת יכולה לפתוח חומש בביתה ולקרוא מתוכו. לכן נחלקו האם ניתן להוציא ספר תורה 
זצ"ל  זקני הגרי"ש אלישיב  דודי  והורה בזה  נשים,  מבית הכנסת על מנת לקרוא במקום מיוחד עבור 

שניתן לעשות כן.

תענית אסתר

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

ושאר  סיכה  ברחיצה,  מותר  זה  צום   .(18:03) הכוכבים  צאת  עד   (4:46) השחר  בעלות  הצום  תחילת 
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 (18:03) ועד עלות השחר (4:45). 
אדם חלוש וחולה מתענית אסתר יכול להקל ולקרוא כבר משעת פלג המנחה (16:30) ויקדים להתפלל 
תפילת ערבית קודם קריאת המגילה. ביום קוראים מגילה משעת הנץ החמה (6:02), עד שקיעת החמה 
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הלכה ומנהג
(17:45). אדם שנחפז לצאת לדרכו קורא לכתחילה כבר מעלות השחר (4:45).

אין לעסוק קודם קריאת המגילה בכל עיסוק שהוא, שמא נימשך ונבטל את קריאת המגילה. לכן עם הגיע 
זמן קריאתה, בין ביום ובין בלילה, מיד חדלים מכל העיסוקים ומתפנים לקריאתה. אף מי שיש לו שיעור 
קבוע יש לו לבטלו או להקדימו/לאחרו משעת הקריאה. אין לישון קודם קריאת המגילה שמא נישן עד 
סוף זמנה. משום החשש שנבוא לישון עד סוף זמנה אין לאכול 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 ה' אלוקינו 
וגו'"; "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו  מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו 
בקריאת  בין  מברכים  ספרד  מבני  וחלק  האשכנזים  המנהגים,  נחלקו  "שהחיינו"  בברכת  הזה".  לזמן 
המגילה ביום ובין בקריאתה בלילה, אך חלק מבני עדות המזרח אינם מברכים ברכה זו אלא בקריאת 
יברך שוב את הברכה, משום הפסק. בשעת ברכת  בין ברכת הקורא לקריאתו-  הלילה. אדם שדיבר 

"שהחיינו" יש לכוון על שאר מצוות היום: משלוח מנות ומתנות לאביונים.

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

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

וכדומה ובכך גורמים לציבור המחויב מעיקר הדין לא לשמוע את הקריאה כראוי.

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

מילה, ומה שלא ישמע ישלים מיד.

ביום קוראים את המגילה מעוטרים בתפילין, שנאמר במגילה: "ַלְיּהּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְׂמָחה, ְוָשׂשֹׂן, ִויָקר" 
(אסתר ח, טז), ודרשו רבותינו "יקר – אלו תפילין" (מגילה דף טז עמוד ב). לכן 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 הפורים- צריך לשוב ולתת באותו היום. אם הכסף או 
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הלכה ומנהג
לדעת  אמנם  המקבל.  לידי  יגיע  מתי  שהעיקר  כדין,  המצוה  את  קיים  ביום-  בו  לאביון  הגיעו  האוכל 
המקובלים יש לתת 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 לתת מעשר 
כספים לדבר שבין כה וכה היה חייב לתת. אמנם אחר שנתן שיעור מתנות לאביונים יכול להוסיף על 
מידבק  שבזה  היום,  מצוות  מבשאר  לאביונים  מתנות  במצות  לעסוק  מוטב  מעשר.  מכספי  הכמות 

במידותיו של הקב"ה, שנאמר: "להחיות רוח שפלים, ולהשיב לב נדכאים" (ישעיהו נז, טו). 

משלוח מנות

מצות משלוח מנות מוטלת על האיש ועל האשה, אשה תתן לאשה ואיש יתן לאיש. שני 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.

יש לתת לפחות שתי מנות לאיש אחד. נכון להקפיד להביא ב' מנות החלוקות בשמן או 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.

סעודת פורים 

ובסעודה אחת במהלך היום  המצוה להרבות בסעודה ביום הפורים מוטלת על האיש והאשה כאחד, 
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המשך בעמוד הבא

הלכה ומנהג
יוצאים ידי חובה. אך גם בליל הפורים נכון שיסעד מעט לכבוד היום. לפי חלק מהפוסקים אין להתחיל 
את סעודת הפורים קודם קיום שאר מצוות היום, ונכון להקפיד 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 הפורים, 
כפי שאכלה אסתר בבית המלך, ויש שאכלו כיסונים ('קרעפלך'). ולכל מנהג יש 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 ליטול ידיו זמן מה קודם השקיעה, שעיקר 
הסעודה תהיה קודם השקיעה. אחר שהתחיל סעודתו יכול להמשיך גם אחר השקיעה, ואף במקרה זה 

יזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, שהולכים בזה אחר עיקר הסעודה.

הגברים שותים יין משום שמחת היום על מנת לקיים 'עד דלא ידע', ולרוב הפוסקים אפשר לשתות כל 
או איסור  יזלזל בשום מצוה  וודאי שחלילה לא  משקה משכר. אך נקפיד להיזהר מאוד לבל ישתטה, 
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 לימודו ודי בזה. שהעיקר שתהא שמחה 

של מצוה ויראה, כפי שנאמר על ידי נעים זמירות 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'".
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הלכה ומנהג
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 

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

המגילה לומר 'קדיש תתקבל'. 

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

אשרי ובא לציון, 'קדיש תתקבל' וממשיכים עד סיום התפילה. 

עשיית מלאכה 

יום הפורים מותר בעשיית מלאכה, אולם נהגו שלא לעשות בו אלא מלאכה של שמחה. שאמרו חז"ל: כל 
העושה מלאכה ביום פורים אינו רואה סימן ברכה, כלומר שאין רווח 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. 

על מנת שכל אדם יתפנה לעסוק בשמחת היום ומצוותיו- אין להסתפר ביום הפורים, אף 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. 

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



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

שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שמענו תשובה | לא  שמעולם  כותב  שנה,  כמאה  לפני  הדור  מאבירי  שהיה  לובלין,  של  רבה  חסד',  ה'תורת 
שנשים בפולין הגיעו לשמוע קריאת פרשת זכור. כשמזכיר בתשובתו גם את בעיית ענייני הצניעות. 
חייבת  לא  ולכן  החינוך,  ספר  שכותב  כפי  במלחמה,  אשה  של  דרכה  אין  הלכתית  שמבחינה  וגם 
במחיית זרעו של עמלק. ועוד שעל פי רש"י אין נלחמים בלילה, וממילא היא נחשבת כמצוות עשה 

שהזמן גרמה. לפי דעתם אם אשה רוצה תקרא לעצמה בביתה מתוך חומש בלא ברכה.

אמנם כתבו ר' נתן אדלר, בעל שו"ת בנין ציון והרב עטלינגר שנשים חייבות, עד שהחת"ם סופר ציווה 
למשרתת בביתו שתלך לשמוע קריאת פרשת זכור. וכל אחד יעשה כדעתו. 

החומש,  מתוך  בביתה  לקרוא  יכולה  אחרת  או  כזו  מסיבה  ללכת  יכולה  שאינה  אשה  למעשה  אך 
מפי  הכנסת  בבית  שומעים  שהגברים  ומה  עמלק.  משעה  של  הזכירה  היא  המצוה  שעיקר  משום 

העולה בברכה הוא משום חיוב מיוחד. 

אך אשה שנהגה ללכת לבית הכנסת ורוצה להפסיק ממנהג זה עליה לעשות התרת נדרים כדין. 

שלום הרב, האם אני חייבת להגיע לבית הכנסת לשמיעת פרשת זכור. כך נהגה אמי, אך שמעתי שאלה |
שאין חיוב בזה?
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