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 פסקי הלכות
 

 הלכות פורים 

   גגליון כ"

 ' תשפ"בבאדר ח' 

 

 

 השתתפות אבל במסיבת פורים 

 האם מותר לאבל להשתתף במסיבה הנערכת ביום פורים?שאלה: 

אף שהאבל אסור בשמחה ולכן אסור להשתתף במסיבות ואירועים, מכל מקום תשובה:  
רק שלא יהיה שם בשעה שמשמיעים במסיבת פורים הנערכת ביום פורים רשאי להשתתף.  

 נגינות בכלי שיר. 

בית המשתה לאחר שלשים  לעל כל מתים נכנס  בש"ע יו"ד )סי' שצא ס"ב( איתא,  מקורות:  
 י"ב חדש. ואף אם השנה מעוברת, מותר לאחר י"ב חדש.  לאחר  על אביו ועל אמו  ,יום

ובחבורת מצוה, כגון שמשיא יתום ויתומה לשם שמים, ואם לא יאכל שם  וכתב הרמ"א,  )
יתבטל המעשה, מותר לאחר ל', אבל תוך ל' אסור לכל סעודת מצוה שבעולם )טור בשם 

(. אבל סעודת מצוה דלית ביה שמחה, מותר ליכנס בה, כגון פדיון הבן או סעודת הראב"ד
ויש אוסרין .  ברית מילה, ומותר לאכול שם אפילו תוך שבעה, ובלבד שלא יצא מפתח ביתו

בשום סעודה בעולם כל י"ב חדש, אם הוא חוץ    בסעודת ברית מילה. והמנהג שלא לאכול
 . ע"ש(. לביתו

שיש להקל להשתתף בסעודת מצוה, כסעודת סיום מסכת,  ה )סק"ה(ומבואר בפתחי תשוב
וכן סעודת בר מצוה כשהנער דורש או כשהסעודה נערכת ביום שנעשה בר מצוה. ע"ש. 

 .  סעודת מצוההיא בסעודת פורים, כיון שולפ"ז יש להקל שהאבל ישתתף גם 

 

 פרוז בן יומו שמתחייב גם במוקפים 

בליל י"ד אדר ומתחייב ומקיים  )או שאר ערי הפרזים(  ירושלמי שנוסע לבני ברקשאלה:  
בירושלים, האם חייב במצוות שם את מצוות הפורים, ולאחר מכן בליל ט"ו אדר חוזר לביתו  

 פורים ורשאי לשמש כשליח צבור והוצאי אחרים ידי חובה בקריאת המגלה? 

מי שנתחייב במצוות פורים בערי הפרזות, ולאחר מכן הגיע לירושלים ושוהה שם  תשובה:  
בעלות השחר של יום ט"ו אדר, מתחייב פעם נוספת במצוות פורים. אך אינו חייב אלא 
מספק, ולכן לא יברך על קריאת המגלה, וכן אינו רשאי להוציא אחרים ידי חובה בקריאת  

 המגלה. 
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ב ה"ג( איתא שבנ"ד מתחייב כאן וכאן. ואמנם אין זה ברור  מגלה פ"בירושלמי )  מקורות:
שהלכה כהירושלמי, ולכן אינו מתחייב אלא מספק. וכ"כ בשו"ת יחוה דעת ח"ז )סי' קט(, 

דעת הראש שאין לפסוק בזה כדברי   שלפי דברי הקרבן נתנאל )מגלה פ"ב סי' ג אות ש( 
 ז'(.   –ר )סי' ו' וע"ע בסנסן ליאי ברכה. ע"ש. הירושלמי. ולכן יקרא ללא

קרבן נתנאל בדעת הרא"ש, עי' מ"ש בשו"ת הר צבי ח"ב )חאו"ח סי'  רב  ובעיקר דברי ה
 ובשו"ת תפלה למשה ח"ב )סי' נד(. קיח(

בשו"ת יחוה דעת ח"ז    עייןובענין אם יאמר ביום ט"ו על הנסים בתפלה ובברכת המזון,  
שרשאי לומר  שכתב גבי בן כרך שנסע לעיר ביום י"ד עד יום ט"ו בבוקר,  )סי' קט אות ג(  

  -ועי' בסנסן ליאיר )סי' ו' עמ' שס  על הנסים בתפלות ובברכת המזון של יום ט"ו. ע"ש.
שכתב שאם הוא חזן בירושלים יכול לומר על הנסים בתפלה ואין לחוש להפסק. כיון   שסא(

כאן וכאן. ואף שלענין ברכה חיישינן לחולקים, שלדעת הירושלמי ורוב הפוסקים נתחייב  
מ"מ לענין אמירת על הנסים אין לחוש. ואף שמרן הגר"ע יוסף כתב שבן כרך שהלך לעיר  

על הנסים בפורים, אך בנ"ד שכבר  בט"ו אדר יאמר על הנסים, היינו שלא להפסיד לגמרי  
 , א"צ, רק אם הוא חזן בירושלים, ואומר כן בחזרה דוקא. קיים פורים בי"ד כמצותו

 

ירושלמי שנסע ביום י"ד אחר עלות השחר לערי הפרזים, ושהה שם עד יום ט"ו בבוקר,  
)שם(. משום שבזמן החיוב של    כן מבואר בירושלמינפטר מכל דיני הפורים.  מעיקר הדין  

, ובזמן החיוב של ערי הכרכין  ערי הפרזים בעמוד השחר של יום י"ד אדר, שהה בירושלים
בעמוד השחר של יום ט"ו אדר שהה בערי הפרזים. ומדינא נפטר ממצוות הפורים. ולכן יש  

 להזהר מלעשות כן. 

שכתב שיקרא המגלה ביום   ובדיעבד שעשה כן, עי' בשו"ת יחוה דעת ח"ז )סי' קט אות ג(
 ע"ש. ושלים. ט"ו ללא ברכה, וכן ישלח מנות ויתן מתנות לאביונים כאנשי יר

אם רשאי לכאורה יש לדון לענין אמירת על הנסים בתפלה ובברכת המזון ביום ט"ו,  מ"מ  ו
חיישינןלו ולא  המזון,  ובברכת  הנסים בתפלה  על  הדין    מר  כיון שמעיקר  שהרי  להפסק, 

,  הירושלמי  נקטינן כדברי הירושלמי שכן הביאוהו הראשונים, ולכל הפחות חיישינן לדברי
 אם כן יש לחוש להפסק לכאורה. 

ובבא"ח  .  והנה נחלקו הפוסקים בערי הספיקות, אם רשאי לומר על הנסים בתפלה ביום ט"ו
. ומאידך כתבו שלא יאמרו על הנסים  פנ"ה ס"ו()ובשו"ת אור לציון ח"ד   )ש"א פ' תצוה סי"ד(

שיאמרו על הנסים כתבו   (ובחזון עובדיה )פורים עמ' קיד במשנה ברורה )סי' תרצג סק"ו(
וגם מו"ר בסנסן ליאיר    , כיון שמספק אומרים. ע"ש.בתפלה גם ביום ט"ו, ואין חשש הפסק

 )חי' ש"ע סי' תרצג עמ' שכא( כתב לתת טעם בזה. ע"ש. 

, אי נקטינן דמעיקר הדין אינו חייב כלל במצוות הפורים ביום ויש לדון אי בנ"ד חמיר טפי
ג(  ט"ו. אות  קט  )סי'  ח"ז  דעת  יחוה  בשו"ת  הנסים   ועי'  על  לומר  בנ"ד, שרשאי  שכתב 

 בתפלות ובברכת המזון של יום ט"ו.

 

 אם החיוב נקבע על פי מחשבת האדם או אחר מקום הימצאו בפועל 

 )עי' מגלה יט. ורש"י לא שנו דבן כרך וכו'. ע"ש(.  1יקר הוא עלות השחרהנה אף שהע

 
ס"ד(: בן עיר שהלך לכרך, או בן כרך שהלך לעיר, אם היה דעתו לחזור למקומו בזמן   מרן בשולחן ערוך )סי' תרפח גבי מ"ש 1

 קריאה ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו. ואם לא היה בדעתו לחזור אלא לאחר זמן הקריאה, קורא עם אנשי המקום שהוא שם. 
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ובתראי אם העיקר הוא מחשבת האדם, או מקום הימצאו  אולם נחלקו הפוסקים קדמאי 
הנמצא בעיר בליל י"ד, וחשב בדעתו לחזור לעירו  בפועל. והיינו שבן כרך )תושב ירושלים(

 קודם עלות השחר, ולבסוף נשתהה שם שלא מדעתו. 

  .עוד דנו הפוסקים אף אי נקטינן שהעיקר המחשבה, אם המחשבה קובעת בתחלת הלילה

בן עיר שהלך לכרך אם היה דעתו בעת  שכתב,   ועי' במשנה ברורה )סי' תרפח ס"ק יב(
דהיינו משהאיר היום לא יהיה שם כי יחזור    ,בזמן קריאה של ט"ונסיעתו לחזור למקומו  

מ"מ    ,אף שלבסוף רואה שהוא מוכרח להתעכב שם גם על יום ט"ו  ,משם קודם אור היום
אבל אם בעת נסיעתו לא היה בדעתו  .אינו נקרא בשם מוקף וקורא ביום י"ד בהיותו בכרך

  , שאז כבר הוא זמן הקריאה  (,ר של ט"ודהיינו בבק )  אלא לאחר זמן הקריאה  ,לחזור מן הכרך
 .  אז חל עליו שם מוקף וקורא עמהן ביום ט"ו

דהיינו שיחזור    ,בן כרך שהלך לעיר אם היה דעתו בעת נסיעתו לחזור למקומו בזמן קריאהו
ואף שלבסוף היה שנתעכב ולא חזר   משם בליל י"ד קודם שיאיר היום דהוא זמן קריאה 
קוראו כמקומו דהיינו ביום ט"ו אבל אם לא היה בדעתו בעת נסיעתו לחזור משם רק לאחר  
זמן קריאה דהוא ביום י"ד בבוקר חל עליו חובת הקריאה של העיר וזה שאמר המחבר קורא  

לקרוא באותו    ום אשר הוא שם ]וע"כ אף שחזר באותו יום ובא לכרך צריךעם אנשי המק
  .יום י"ד דהוא נקרא פרוז בן יומו[ וכתב הט"ז דכ"ז דוקא אם היה שם בעיר בתחלת היום

לא מועיל מה שחשב מתחלה להיות בעיר    ,אבל אם חזר למקומו שהוא כרך קודם היום
 . ע"כ. בעת קריאת העיר

קובעת, ומ"מ אין המחשבה קובעת בתחלת הלילה אלא בצאתו  ומבואר דס"ל שהמחשבה  
 לדרך. 

שכתב, נראה עיקר לדינא שכל שהיתה דעתו להשתקע   ועי' בחזון איש )סי' קנב אות ה(
לאחר אור היום נעשה פרוז, ואף אם יצא קודם אור היום קורא ביום י"ד בכרך )אלא שקורא  

" נמי כדי שיהא קורא עמהם ולא יהא  גם בט"ו כיון שהוא בכרך(. ולשון הר"ן, "ונתעכב
קורא כמקומו כלל. וכונתו ונתעכב גם בט"ו, וכמו שסיים שאם חזר לכרך קורא גם בט"ו. 

 ע"כ. 

( שהאריך דבעינן גם מחשבה וגם מעשה, ולכן נו  -  ועי' בשו"ת תפלה למשה ח"ב )סי' נה
מזרח, ואח"כ  תושב ירושלים שנסע לערי הפרזות ודעתו לשהות שם ביום י"ד כשיאיר ה

ועי' בזה  נמלך וחזר לירושלים קודם שיאיר המזרח, אינו קורא את המגלה ביום י"ד. ע"ש.  
 בשו"ת אור לציון ובילקו"י ובתורת המועדים. 

 

 כיצד נכון לנהוג בסעודת פורים בערב שבת 

 יום ט"ו אדר שחל בערב שבת, כיצד הנכון לנהוג בסעודת פורים?  שאלה:

הטוב ביותר לאכול סעודת פורים בבוקר. ומכל מקום מותר לאכול סעודת פורים    תשובה:
 עד השקיעה.  

, בברכת המזון יאמרו "על הנסים", ולא יאמרו "רצה הלילהואם המשיכו בסעודת פורים עד  
ודה, שהוא יום פורים. ומכל מקום אין נכון לנהוג כן,  והחליצנו", שהולכים אחר תחלת הסע

וימשיכו   היין  על  יקדשו  ערבית,  יתפללו  מכן  ולאחר  בשקיעה,  הסעודה  לסיים  יש  אלא 
 בסעודה.  

נוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, וערבית  ב(כתב הרמ"א )סי' תרצה ס" מקורות:
  .ורוב הסעודה צריכה להיות ביום ל,יתפללו בלילה. ומתפללים מנחה תחלה בעוד היום גדו

להתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה הוא ליל ט"ו. וכשחל פורים ביום ששי,   ולא כמו שנוהגין
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יעשו הסעודה בשחרית, משום כבוד שבת; ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות  
 .  בידו

סי' תרצה אות  וגם עפ"ד המקובלים נכון לערוך סעודת פורים בשחרית, עי' בכף החיים )
 כג(. 

ויש שכתבו שיתחיל בסעודת פורים, וסמוך לשבת פורס מפה ומקדש ואוכל סעודת שבת 
שיקדש קודם  שיתפלל  שכתבו  יש  ערבית,  יתפלל   . ]ותפלת  הסעודה  שאחר  שכתבו  ויש 

[. אולם נכנס לספק גדול  . ויקרא ק"ש קודם הסעודה, ויניח שומר שיזכירנו להתפללערבית
ג יאמר על הנסים בלבד משום דאזלינן אחר תחלת הסעודה, או שיאמר  בפוסקים אם בכה"

להתפלל  מכן  ולאחר  המזון,  ברכת  לברך  הנכון  ולכן  שבת.  הוא  שכעת  והחליצנו,  רצה 
ערבית ולקדש על היין, ולאחר מכן לאכול סעודת שבת. וכ"פ בשו"ת יביע אומר חי"א )סי'  

 פג אות ג(.

 

 

פרוז שהגיע לירושלים בפורים דמוקפין שחל ביום שישי, האם יכול לאכול עמם   בענין
 את סעודת פורים לאחר חצות היום 

 
מותר  פורים  סעודת  אלא שאת  היום,  חצות  לאחר  בערש"ק  סעודה  לאכול  אסור  דהנה, 
לאכול, וא"כ י"ל שההיתר הוא רק לבני המוקפין שיש להם פורים ביום זה, משא"כ לפרוז 

 .או שמא יש לומר שהפרוז רשאי לאכול יחד עם בני המוקפין  -ביום שישי לירושלים.  שהגיע  

 .וצריכים אנו לרב בזה 

 
וכן הובא בשמו .  דעת מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, היתה לאסור הדברששוב שמעתי  ]

  .בגליון שיעורי ליל שבת, פורים תשפ"ב, בסוף הגליון

וכדהובא בשמו בכמה ספרים  להבדלחט"א דעת מרן הגרח"ק שליט"א בזה, להיתר אולם
 גם בקונטרס עזרת אליעזר, קרביץ, והובא בקובץ מה טובו אהליך יעקב חלק ט'.[

 
ויש לעיין בכל זה, והאם יש ראיה לכך מהא דמותר להשתתף בסעודת פדיון הבן בערש"ק  

 . נשמח מאד לשמוע חוו"ד הרמה  .אחר חצות, דשמא יש לחלק דהתם זה סעודת מצוה
 בנימין שלזינגר. 

 
 : תשובתי אליווזו  

 .הרבות במשתה וסעודה ביום ט"ולמאחר ויש מצוה גם לפרזים לכאורה 

דה  ו שכיון שיש עוד אנשים בסע  ,שמוסיף בשמחה של בני ט"ו היושבים בסעודהוגם מפני  
שכן יש מצוה לאכול סעודת מיקרי סעודת מצוה.  יש לצדד דבכה"ג אכן  ולכן  מוסיף בשמחה,  

סדר היום  בשם ספר   סק"ד(  סימן תרצהפורים עם אנשים נוספים, וכמ"ש הרב אליה רבה )
וחבריו, דכי אדם יושב גלמוד יחידי אי אפשר לשמוח ]סוף סדר פורים[ יקבץ כל אנשי ביתו  

)סק"י(,  כראוי שם  רבה  באליה  עוד  וכתב  דבמגילהדא.  מחלפי   )ז:(  הא  חנניא  ורב  אביי 
להדדי סעודתייהו,  סעודתייהו  מחלפי  פירש  זו    ,רש"י  שנה  של  בפורים  זה  עם  אוכל  זה 

]בסוף הסימן[ הקשה על רש"י דא"כ לא היו מקיימין משלוח   הב"יוובשנייה סועד חבירו עמו.  
א"כ מאי קמ"ל ע"כ. ונ"ל דלא קשה מידי, דקמ"ל דמצוה    ,מנות, וא"ת שהיו שולחין מנות 

וכל האחרונים דחקו בפרש"י, ולענ"ד כן נכון כפשטיה .  שיאכל אחד עם חבירו ולא ישב לבדו
שיקבץ אנשי ביתו וחביריו, דאי א"ר,  בשם ה  ע"ש. וכ"כ הפמ"ג )אש"א סק"ד(וכדפירשתי.  
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ובחזון   וכ"כ במשנה ברורה )סק"ט( ובכף החיים )אות כד(   ע"ש.אפשר לשמוח כראוי ביחיד.  
 עובדיה )עמ' קפ(.

 .  (שאינו רגיל בהם בימות החול)אף ובפרט אם אינו אוכל לחם רק שאר מיני מגדנות 

ל בזה  להקל  שיש  בודאי  לענ"ד  בערי עכ"פ  הפורים  מצוות  וקיים  י"ד  ביום  מי שנתחייב 
הפרזות, וקודם עלות השחר של יום ט"ו נסע לערי המוקפים, שבזה נתחייב פעם שניה לפי  
דברי הירושלמי. דאף שנקטינן שאינו חייב בזה מן הדין רק מספק ולכן אינו מברך ברכות 

ו יכול להוציא את בני המוקפים  המגלה, דסב"ל. )וכ"כ בשו"ת יחוה דעת ח"ז סי' קט(. וכן אינ
ידי חובה בקריאת המגלה. )ורק את הפרוזים בני יומם שנתחייבו כמוהו פעם שנית, רשאי  

הס ולפיכך  מספק,  חייב  הוא  פורים  סעודת  חיוב  לגבי  מקום  מכל  בודאי  עולהוציא(.  דה 
 עם בני המשפחה סעודת פורים.שנחשבת לסעודת מצוה, ורשאי לאכול 

נכון לנהוג, שיגיע לירושלים קודם עלות השחר, ויתחייב פעם שניה מספק   ולכאורה כך יותר
 ללא חשש.  במצוות פורים, ויוכל לאכול סעודת פורים עם בני המשפחה

 

 הסמוכים לערי הספיקות 

כרך שהוא ספק אם הוקף בימי יהושע אם לאו, קורין בי"ד  כתב מרן בש"ע )סי' תרפח ס"ד(:  
 ובט"ו ובליליהון, ולא יברך כי אם בי"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם.

 והערים הסמוכות ונראות לערי הספיקות, אם מחוייבות גם כן מספק.  

אם בכרך קרו בי"ד וט"ו  סק"ט( להקל, וז"ל:    סימן תרפח)ברכי יוסף  כתב מרן החיד"א ב
ק, הכפרים הנראים וסמוכים קרו בי"ד, דלא אמרו דהם ככרך אלא כשהכרך קרו בט"ו  מספ

)ח"ב חאו"ח  לבד, אבל אם הכרך עצמו מסופק, הנראה וסמוך קרו בי"ד. הרב משאת משה
. והכי מסתברא, דכיון דאעיקרא הא דסמוך ונראה חידוש הוא למגילה, משא"כ בבתי  סי' ג(

, דקרו בט"ו לחוד, לדרוש סמוכים כמשפטן, אבל היכא  ערי חומה, כמש"ל. תסגי לן ודאן
ביאור הלכה  . עכ"ל. וכ"פ בדכרכים גופייהו יספוק עלימו, הסמוך ונראה דינן כעיירות דעלמא

)שם ס"ב ד"ה או(. וכ"כ בשו"ת תפלה למשה ח"ב )סי' נג אות ח(. ובחזון עובדיה. וע"ע 
 בשו"ת אור לציון ח"א )סי' מה(.  

 "ז להחמיר.חלק ע והחזון איש

ועוד נחלקו הפוסקים שאפילו לברכי יוסף והביאור הלכה, האם כשיש רצף בתים עד הכרך,  
בספר  וע"ע  להחמיר.  שטוב  נקטו  ועוד  קרליץ  והגר"נ  ובחזו"ע  אחת.  כעיר  נחשבים  אם 

 הליכות שלמה פורים )פ"כ דבר הלכה אות טו(

שהאריך בזה   לב(  – )סי' לא    "גת מחקרי ארץ חועי' למר דודי הגאון רבי רזיאל כהן בשו"
 טובא.  

 

 "ברוך הוא וברוך שמו" על ברכות קריאת פרשת זכור 

 הנה נקטינן להלכה שאין עונים ברוך הוא וברוך שמו בברכות שיוצאים ידי חובה.  

ונחלקו הפוסקים אם רשאי לענות ברוך הוא וברוך שמו על ברכות העולה לתורה לקריאת  

פרשת זכור. ועי' בילקוט יוסף פורים )עמ' קב( שטוב לחוש ולהחמיר שלא לענות ב"ה וב"ש. 

בספריו סנסן ליאיר )בתשובה סי' ג( ואסף המזכיר  למרן ראש הישיבה שליט"א  ע"ש. ועי'  

ת ב"ה וב"ש על ברכות העולה לתורה בפרשת זכור, דאין חיוב  )ערך זכור( שמותר לענו

 ליחיד לברך כלל, רק לשמוע. ע"ש. )ונדפס גם בקובץ כתר מלוכה גליון ד' עמ' יג(.
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שהחפץ להשלים מאה ברכות,  אולם בשאר שבתות השנה, שכתב מרן בש"ע )סי' רפד ס"ג(

לתורה,   ידי ברכות העולים  לברכות הקוראים  על  לכוין  ולברכות המפטיר צריך    , בתורה 

 ויענה אחריהם אמן, ויעלו לו להשלים מנין מאה ברכות שחיסר מנינם בשבת.

שרשאי לענות ברוך הוא וברוך   בזה ביארתי בהרחבה בשו"ת חקרי הלכה )חאו"ח סי' ח'(

בספרו מקור נאמן ח"א )סי' רצה(  שמו. יעויי"ש באורך. וכ"כ מרן ראש הישיבה שליט"א  

שנשאל אם מותר לענות בהוב"ש על שמיעת ברכות שרוצה לצאת בהם י"ח מאה ברכות, 

כמו ברכות קריאת ס"ת והפטרה בשבת, והשיב שיכול לענות בהוב"ש לכו"ע. ע"כ. )ואע"ג 

דס"ל להלכה שאין לענות בהוב"ש על ברכות שיוצאים בהם י"ח(. וכן ראיתי להגר"מ לוי  

זצ"ל בספרו מנוחת אהבה ח"א )פ"ח סט"ו( שכ' ג"כ שאף מי שהוצרך לצאת י"ח בברכות 

העולים לתורה שפיר עונה ב"ה וב"ש, משום שאינו יוצא יד"ח מדין שומע כעונה ממש, 

אלא משום שגדול העונה יותר מן המברך. ולכן יכול לענות בהוב"ש. ע"ש. והאריך בזה 

ח"ו )סי' כט, ל(. וכן ראיתי להראש"ל הגר"י יוסף    בתשובות שנדפסו בשו"ת תפלה למשה

בילקוט יוסף )סי' מו, עמ' מח( שדן אי מהני שמיעת ברכות העולים לתורה לנשים להשלים 

מאה ברכות, וכ' דבפשטות שמיעת הברכות בקריה"ת מדין שומע כעונה, אך לפ"ז אין 

בודאי שעונים בהוב"ש, לענות בהוב"ש בברכות קריה"ת, וזו לא שמענו שהזהירו על כך, ו

כי לא יוצאים יד"ח מדין שומע כעונה, אחר שאין זה חובת יחיד אלא חובת ציבור. ועכ"פ  

לא שייך שהנשים יצאו י"ח בזה, כי נשים פטורות מקריה"ת. ולכאו' למה תפסו דוקא עניית 

אמן אחר אחר קריה"ת ולא אמרו שיצא י"ח בשמיעת הברכות על מיני מגדנות וכדומה.  

בשמיעת וע יי"ח  בזה  ציבור  חובת  מדין  בה  חייב  שהציבור  בקריה"ת  דדוקא  כרחך  ל 

וכ"פ הברכה בלבד. ע"ש.  הברכות. אבל בשאר מילי לא שייך שיי"ח מאה ברכות בשמיעת  

 בהלכה ברורה )על הש"ע סי' רפד ס"ג(, והביא מדברינו בשו"ת חקרי הלכה שם.  

 

 לא מהבוקר אמירת עננו בליל התעניות, אף שאינו מתענה א

בענין עננו בליל תענית. הנה מלבד ג'רבא כן נהגו גם בתימן כידוע, והוא כדעת הרי"ף  

והרמב"ם והרא"ש ועוד ראשונים רבים שאומרים עננו אף בתפלת ערבית שקודם התענית.  

וכן מבואר בדברי מרן השלחן ערוך )סי' תקסה ס"ג( שכתב שבארבע צומות היחיד אומרו 

פי' יאחזנו בולמוס ויאכל שייך שפיר למימר עננו. ע"כ. וכ"כ בדעת מרן "בכל תפלותיו", דא

במאמר מרדכי והגר"א בביאורו ובמשנה ברורה ובכה"ח שם. וע"ע בשו"ת יחו"ד ח"ג )סי'  

מא(. וע"ע מ"ש בזה ידי"נ שאר בשרי הרב עדיאל כהן נר"ו בקובץ משה ואלעזר )שנת  

נו בשיעור העיון קמיה דמרן ראש הישיבה  התשע"ד. ואמ"א כעת(. וזכורני שבזמנו בלומד

שליט"א, ובאותה עת נדפס מאמרו של ידי"נ הנ"ל, ושאלתיו על פתגמא דנא מה דעתו  

למעשה לדידן, ואמר לי שלמעשה אין הכרח לנהוג כן כאן בא"י, וגם איהו מר ניהו רבה  

ה( שכתב  גופיה אינו נוהג לומר. עכת"ד. ושוב מצאתי כעת בספר נוכח השלחן )סימן תקס 

הרב המגיה בזה"ל: בענין עננו בערבית ליל התענית, אני הצעיר הייתי נוהג שלא לאומרו 

להא  דומה,  זה  למה  הא  ושותים.  אוכלים  אנו  ערבית  אחר  שהרי  בשחרית,  מחר  אלא 

דאמרינן שאין לבטל בליל י"ד בניסן בלשון דחזיתיה, דהא עכשיו אנו אוכלים ממנו. וכן  

אומרו. ואח"כ ראיתי להתוס' בברכות דף... שכתבו לאומרו. ונראה  שמעתי שמהר"ן לא היה  

הטעם דכשקיבל התענית הוי כמתענה. ע"כ. וכתב שם מו"ר בהגהתו בשולי הגליון בזה"ל:  

מה שציין להתוס' בברכות לא נמצא שם, וצ"ל הרא"ש פ"ק דשבת סי' טו ופ"ק דתענית סי'  
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וונה להרה"ג ר' נסים ביתאן זצ"ל שהיה  יז. ומה שכתב שמהר"ן לא היה אומרו, כנראה הכ

ראב"ד ג'רבא )משנת תרל"ד( בימי הרב המעתיק ז"ל. וכן מנהגנו היום שלא לומר עננו 

בליל התענית כדעת הרז"ה בעל המאור. עכ"ל. ועכ"פ למדנו מדברי המעתיק שלא היה 

עי' בתוס' בתענית לתוס' בברכות,  ואשר ציין המגיה  זה פשוט כ"כ בג'רבא.  יא:    מנהג 

 ודו"ק.  

 

 מנהג שריפת בובת המן בפורים 

נייר מנהג ש פיסות  נוטל בידו  יונתן כהן נר"ו שזקנו היה  ר'  מידי"נ  ריפת המן. שמעתי 

ועצים שרשם עליהם המן, והיה שורפם. עכ"ד. וכעי"ז מצינו להרמ"א )סי' תרץ סי"ז( שהביא  

שנהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים או לכתוב שם המן    דברי אבודרהם 

עליהם ולהכותם זה על זה כדי שימחה שמו, על דרך מחה תמחה את זכר עמלק ושם רשעים  

להלן  ירקב, ומזה נשתרבב המנהג שמכים המן כשקורים המגילה בביהכ"נ. ע"ש. שו"ר ש

חמים בוכריץ זצ"ל. ולכאו' ראוי לציין סע' לט בהע' הביא כת"ר כעי"ז ממ"ז הגאון רבי רב

שזה היה היום היחיד  אמר  לחילוקי המנהג בזה אף הכא. ואגב ידידנו ר' אפרים חדאד נ"י  

שהיה חופש בג'רבא כי אף בשבתות היינו לומדים אצל מורי רבי מניני חדאד זצ"ל )מח"ס  

במשך כל השנה מחי ומסי(, וכל אחד היה צריך להכין דרשה כדי שנתרגל בדרושים, וכך  

והחגים היו לימודים רק ביום י"ג באדר היה חופש מחמת שהולכים לשוק עם הרבי ומביאים  

כן נהגו גם  זה    גם נגר יהודי ומכינים נסורת וצורה של המן. עכ"ד. ועוד יש לציין שכמנהג

רבים במרוקו וכמ"ש בס' נתיבות המערב )עמ' קסט( שנהגו להכין צורת המן גדולה, ובסיום  

]וע"ע בענין שריפת המן    פלה בליל פורים יוצאים ושורפים אותה ורוקדים מסביבה. ע"ע.הת

 בשו"ת ויען שאול ועקנין ח"ד חאו"ח סי' יג[.

 עמידה בברכות המגלה 

שעומדים על רגליהם  במ"ש בספר למען ידעו דורותיכם )סי"ד( מנהגי ג'רבא בפורים, בענין  

מו"ר מרן ראש הישיבה שליט"א בס' סנסן    לשמיעת הברכות מפי החזן. יש לציין למ"ש

ליאיר )דיני פורים ה"ו, עמ' א( שעדיף שהציבור לא יעמדו בברכות המגילה, כי גורמים  

לרעש בהוזזת הספסלים והכסאות בביכה"נ בשעת הברכה, ואח"כ שוב כשיושבים בתחלת 

בשעת הקריאה. וע"ע בכה"ח )סי' תרץ אות ב( שכן מנהג בית אל שאין עומדים הקהל  

הברכה. ע"כ. ואשר סיים מו"ר על מנהג בית אל, יש להוסיף שגם הגר"ש משאש בשו"ת 

בעיר   וגם  מקנאס  מולדתי  בעיר  במרוקו  אנחנו  כתב  סג(  ס"ס  )חאו"ח  ח"א  ומגן  שמש 

יושבים   והקהל  מעומד  מברך  הש"ץ  אלא  המגילה,  בברכת  לעמוד  נהגנו  לא  קזבלנקה 

]ובחזו"ע פורים עמ' סח כ' שיש שנהגו    . ע"ש.ושומעים הברכה. וכן בתקיעת שופר וכו'

 לעמוד ויש שלא נהגו לעמוד ונהרא נהרא ופשטיה[.

 קריאת הקהל עם החזן את המגלה 

בענין בפורים,  ג'רבא  מנהגי  בהערה(  )סט"ו  דורותיכם  ידעו  למען  בספר  המנהג    במ"ש 

שה ישמח  הקדמון בג'רבא שקראו כל הקהל עם החזן, הביא מהרב משה הכהן בס' "תורת מ

משה". אך כעת נדפס הספר ונקרא שמו בישראל "פני משה" וראוי לציין לשם זה. ועי' 

במבוא מהמו"ל שכ' שקראו כן לספר כי כן קראו לספרו על התורה, ומוהרמ"ך כ' בזה"ל: 
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מ"ש בכת"י של חידושי התלמוד, מוז"ק לא קרא לו שם, ואולי יהיה שמו ישמח משה במתנת 

ט"א. ושוב נדפס חידושי תנ"ך וזוה"ק ונקרא שמו רק פני משה כפני  חלקו. ע"ה המ"ך סיל

חמה. עכ"ל מוהרמ"ך. וא"כ נראה דעתו דעת עליון לקרוא אף לספר זה פני משה. עכ"ד  

המו"ל. וע"כ כעת שנדפס הספר בשם פני משה בודאי שיש לציין כך ע"מ שידעו המעיינים  

 ות יד מ"ש ע"ד מהר"ם הכהן(.תנא היכא קאי. )וע"ע בשו"ת ארץ אפרים סי' יג א

 מחצית השקלבענין 

. דבר פלא ראיתי בס' ויען עמוס )מע' מ אות י( לגבי זכר למחצית מחצית השקלבענין  

השקל שרק הנשואים נותנים מעות זכר מחצית השקל אבל הבחורים אינם נותנים אפי' בני  

יותר מעשרים שנה ורק מרצונם הטוב אם ירצו לתת מקבלים מהם. ע"כ. וזה לכאו' דלא  

לא מי שהוא מבן כ' ומעלה. ע"ש. ויש  כמ"ש מור"ם )בסי' תרצד ס"א( שאין חייב ליתנו א

שהחמירו מבן י"ג ומעלה. ויש שהחמירו אף הקטנים ממש ואפי' עוברים במעי אימם. וע"ע  

באו"ת )אב תשע"ז סי' קיב( ששאל האם ידוע מקור לזה שהנתינה היא רק בנשואים ולא 

ורים  ע"ע. ובאמת מאידך גיסא מוהרמ"ך בספרו דרש משה )בדיני השקלים בפ  ברווקים.

ס"ד( הביא דברי מור"ם להלכה שנותנים מבן כ' ומעלה. )והביאו בס' דברי הפורים עמ' פז(. 

ולא חילק דהני מילי בנשואים אך בשאינם נשואים נהגו שלא ליתן. וגם אם איתא בחידוש  

כזה להלכה, וגם מצוי כ"כ, היה למוהרמ"ך להביאו בברית כהונה וכן שאר כותבי המנהגים  

ואיברא דאין ראיה כ"כ ממוהרמ"ך שאפ' שהיה זה רק ברובע הקטן    חילוק זה.היו מזכירים  

ועכ"פ בעיקר דבריו באמת כבר כתבו כמה אחרונים   מקום מושבו של ה' ויען עמוס הנ"ל.

שאין חיוב מעיקר הדין ליתן בזמננו מחצית השקל ואין זה אלא מנהג טוב. ובתימן לא נהגו  

 ר ח"ג עמ' רעז(. כלל במחצית השקל. )עי' ש"ע המקוצ

ימים מי שנותן  לאריכות  זצ"ל ששמע סגולה  ר' נח חנינא טרבלסי  מזקני  ושמעתי פעם 

מחצית השקל על בניו ונכדיו, כי כתוב ]במשנה שקלים פ"א מ"ג[ שהנותן על בניו מחצית 

 השקל שוב אינו פוסק, ופירשו שיזכה להאריך ימים ולא יפסוק מלתת בכל שנה. 

להרה"ג ר' ישראל הכהן באו"ת )אב    קב ושיר של יום בפורים. עי' בענין אמירת בית יע

( שכ' לפי זכרוני מאז, לא נהגו לומר שיר של יום לא  35תשע"ז סי' קיב בהערה באות  

בפורים לא בחנוכה לא בר"ח ולא בחוה"מ רק המזמור השיך לאותו מועד, וכמובא בסידורים 

 של אותה תקופה שם. ע"ש. 

 בענין שכרות בפורים 

חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן   כתב מרן בש"ע )סי' תרצה ס"ב(

להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו )כל   וי"א דא"צ  וכתב הרמ"א,לברוך מרדכי.  

בו( וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. )מהרי"ל(. ואחד המרבה ואחד  

 הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים. 

יש רבים שנהגו להשתכר הרבה. ומוהרמ"ך הוכיחם ע"ז וכוונת הגמ' עד דלא ידע  והנה  

כן מצאתי גם למ"ז מוהרמ"ז ויין עד שישתכר וירדם בשכרותו.  וכו' כדברי הרמב"ם שישתה  

מאזוז זצ"ל בספרו דרש משה )בסוף דרוש ב' לשבת זכור, דף י' סע"ג( שכ' נראה שמה  

שכתוב חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אינו כפשטיה 

ח"ו, ד לוט  של  לשכרותו  להגיע  דקרוב  עד  טובא  אלא  שישתכר  מעיקרא  לא קאמר  הא 
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לבסומי, אלא עיקר מה שפירשו ז"ל שישתה יותר מהרגלו למען ייטב ליבו ולפכוחי צעריה 

מ"ז מרן הגאון איש מצליח, שלא ישתכר אלא העיקר   מורה  וכן היה  וכו'. ע"ש.  לגמרי 

ויישן ובשנתו לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. וכמו   שישתה יותר מהרגלו 

מ"ז הגאון מוה"ר יוסף צמח מאזוז שליט"א, וכך מורה למעשה עד היום לתלמידים   שהעיד

בישיבה. וע"ע למוהרמ"ך בספרו דרכי משה )בדרוש לפרשת שמיני( מ"ש בגנות השכרות,  

בשו"ת שער   חירארי  ולהגר"ש  סה(  אות  פורים  )הל'  ח"ח  חדשות  מגיד  בס'  ולמוהרב"ס 

חה )הל' סעודת פורים אות מט( ובשו"ת וישב יוסף  שמעון אחד ח"ג )סי' קס( ובס' אורה ושמ

ח"א )סי' לב( וח"ב )סי' נ( ולשא"ב הרב אביתר הכהן נר"ו בקובץ עטרת זקנים )תש"ע( 

]אם כי אין לכחד שיש    ולמ"ד הגאון רבי רזיאל הכהן בשו"ת מחקרי ארץ ח"ב )סי' סח(.

ת מנחות אחד המרבה להשתכר ממש, ועל כגון דא אמרו בסוף מסכ  והגיםרבים וטובים שנ

לשמים לבו  שיכוין  ובלבד  הממעיט  ומפי ואחד  סופרים  מפי  הנושא  בכל  האריכו  וכבר   .

   [. ספרים, ואכמ"ל

 

 תגובות ומכתבים 

 בענין כניסה לסאונה יבשה בשבת  –תגובה לגליון כב 

 מידי"ן הרה"ג אלחנן פרינץ שליט"א מח"ס שו"ת אבני דרך

 :לגבי סאונה כתבנו בשו"ת אבני דרך כרך יג סימן פז אות ח, בהאי לישנא

 )מקום חם בו אנשים מזיעים(? האם מותר בשבת להיכנס לסאונה

למחר   -אומרת: "תנו רבנן: מרחץ שפקקו נקביו... מערב יום טוב   )מ( הגמרא במסכת שבת
עבירה עוברי  ומשרבו  החיצון...  בבית  ומשתטף  ויוצא  ומזיע  לאסור.   -   נכנס  התחילו 

מטייל בהן ואינו חושש. מאי עוברי עבירה?... ועדיין היו רוחצין    -אבמטיאות של כרכין  
אסרו להן את הזיעה... וזיעה במקומה עומדת... אמבטיאות    - בחצין ואומרים 'מזיעין אנחנו'  

א?  לא. מאי טעמ  -של כרכים מטייל בהן ואינו חושש, אמר רבא: דוקא כרכין, אבל דכפרים  
 נפיש הבלייהו". -כיון דזוטרין  

פסק זאת: "מפני מה אסרו חכמים ליכנס במרחץ בשבת?  )כב, ב( הרמב"ם בהלכות שבת
מפני הבלנין שהיו מחמין חמין בשבת ואומרין מערב שבת הוחמו. לפיכך גזרו שלא יכנס  

 אדם למרחץ בשבת אפילו להזיע". 

נס למרחץ, אפילו להזיע" והוסיף הרמ"א: )שכו, יב(: "אסור ליכ דין זה נפסק בשולחן ערוך
אסור להזיע,  שיכול  במקום  במרחץ  לעבור  דאפילו  המשנה   "וי"א  וביאר  וטור(".  )רש"י 

מפני עוברי עבירה שהיו רוחצין בחמין שהוחמו מבעוד   -)סקל"ה(: "אפילו להזיע   ברורה
ותר לדעה זו".  יום ואמרו מזיעין אנחנו לפיכך אסרו גם הזיעה ואם אינו מתכוין להזיע מ

- )עיין בעולת שבת סקכ"ג. ובכף והמציאות היא שבסאונה הוי פסיק רישיה שיגיע לידי זיעה
 החיים סקנ"ד(. 

להזיע )יד, סח( השמירת שבת כהלכתה להיכנס למרחץ  "אסור  יבשה   כתב:  )סאונה, בין 
ספר ידי שעון שבת, או אם גוי הפעילו". וע"ע ב  -ובין רטובה(, גם אם המקום הופעל על

  )שכו, טז(. פסקי תשובות על המשנה ברורה

 בברכת התורה

 אלחנן
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 בענין אם מעלת הסנדק דוקא אם מברך ברכת "אשר קידש"  –תגובה לגליון כב 

 מידי"ן הרה"ג משה חדאד שליט"א 

 
אמר כמה פעמים שסגולת הסנדק שמעשרת היא דוקא    בענין ברכת המילה, מרן שליט"א

אצטט את הגליון של מרן שליט"א על שו"ת יחו"ד )ח"ג סי' ע"ז( וז"ל:  . וכשמברך הברכות
כמדומה ששמעתי בשם הגר"ע יוסף שצריך להיות הסנדק גם מברך על כוס המילה ושותה  

מדברי הרב תורת חיים   )וכן נהג הוא ז"ל(, ואז תתקיים הסגולה שיהיה עשיר. והמקור לזה 
בסנהדרין )דף פ"ט ע"ב( שהסנדק יחזיק את התינוק ג"כ בשעת ברכה וישתה מכוס היין  

אם אני מבין נכון, כוונת הרב היא שאם הרב תורת   .דהוי כמנסך יין על גבי המזבח. עכ"ל
חיים כותב שזה הרעיון של הסנדק, א"כ ממילא הסגולה של העשירות היא דוקא כשהוא  

 .את מצות הסנדקאות כהלכתהמקיים 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 אדר ב' תשפ"ב

 נכתב ונערך בחסד ה' עלי   

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט

 מח"ס שו"ת חקרי הלכה 

 ומו"ץ בבתי ההוראה "כסא רחמים" "יביע אומר" ו"יחוה דעת"

 הערות והארות יתקבלו בברכה 

 A025606532@gmail.com: בדוא"ל בבית ההוראה
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