
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'גיליון ז   
תש"פ אדר' ג  

 תש"פ



 8 51שאלה  

 שומע כעונה  חצי באמירה וחצי - לצאת ידי חובה

שאם השומע את המגילה לא )סי' תר"צ סקי"ט(  כתב המשנ"ב
שמע מבעל הקורא אפילו תיבה אחת לא יצא ידי חובתו, 
וסיים שם "...ולכן צורך גדול להיות לכל אחד חומש, כי 
בעוד שמכין הנערים המן וכיוצא, אי אפשר לשמוע כמה 
תיבות, ויוצא מה שקורא על פה מחומש, ויוצא עכ"פ 

 דיעבד". 

יכול אדם לצאת ידי חובה בקריאת מגילה, חצי פסוק  כלומר
 מדין "שומע כעונה", וחצי פסוק ע"י שיקרא בעצמו.

' ג'( י)סי' קצ"ד סעפסק השו"ע בהלכות ברכת המזון  מאידך,

שאם שלושה אכלו יחדיו וכל אחד יודע רק ברכה אחת בעל 
פה, כל אחד יאמר את הברכה שאותה יודע לפי הסדר, 

 וחבריו שומעים ויצאו ידי חובה מדין "שומע כעונה". 

אם כל אחד יודע רק חצי ברכה והאחר יודע רק את  אך
לומר חצי ברכה באמירה  -חציה השני, לא מועיל צרוף זה 

"שומע כעונה", שאין ברכה נחלקת לשתים,  וחצי ברכה ע"י
 חציה באמירה וחציה ב"שומע כעונה".

 :וצריך ביאור מה החילוק

שהדין הוא שפסוק כן נחלק לשנים,  בין קריאת המגילה
 חציו באמירה וחציו ב"שומע כעונה".

שאינה נחלקת לשתים, חציה  לבין ברכה אחת בברכת המזון
 באמירה וחציה ב"שומע כעונה".

 8 16ה שאל

פורים" על נס יום "משתה ושמחה" או יום " קבע לעשות
שארע עמו באדר בשנה פשוטה,  מתי יקיימו בשנה 

 באדר ראשון או באדר שני? -מעוברת 

שמי שארע לו נס באדר, )סי' תרצ"ז סק"ב(  פסק המשנ"ב
וקיבל על עצמו לעשות תמיד יום משתה ושמחה, אם אירע 
הנס בשנה פשוטה עושה בשנה מעוברת בראשון, ואם 

 הנס בשנה מעוברת בשני עושה בשנה מעוברת בשני.אירע 

יכולים בני העיר  )סי' תרפ"ו סק"ח(פסק המשנ"ב  ומאידך,
לתקן בהסכמה לעשות פורים ביום שנעשה בו נס, ומי 
שנעשה לו נס באדר ונדר לעשות פורים, כשיבוא שנת 
העיבור צריך לעשות הפורים באדר שני, אם לא שנעשה לו 

 אדר ראשון.הנס בשנת העיבור ב

 וצריך ביאור מה החילוק8

שעושה את "יום  בסי' תרצ"ובין מה שפסק המשנ"ב 
 שהוא עיקר האדר. באדר ראשוןהשמחה" 

את "יום הפורים"  השעוש בסי' תרפ"ולבין מה שפסק 
 שהוא עיקר האדר. באדר שני

 8 17שאלה 

האם נוהגת  –הריגת שבעת עממין ומלחמת עמלק 
 בנקבות?

הריגת שבעת עממין8  –ספר החינוך מצווה תכ"ה  כתב
, בכל מקום ובכל זמן כח ובנקבות"ונוהגת מצווה זו בזכרים 

בידנו להרגם". הרי שמצווה זו של הריגת שבעת עממין 
 חובה היא על נקבות כזכרים.

להכרית זרעו  –זאת כתב ספר החינוך במצווה תר"ד לעומת 
 הזכרים.ובאמת כי גם על כל יחיד מישראל של עמלק8 "..

מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם, אם יש כח בידם 
בכל מקום ובכל זמן..." כלומר מצוות הכרתת זרעו של 

 עמלק רק על הזכרים מוטלת לא על הנקבות.

מצווה  –וכן פסק ספר החינוך גבי "משפט מלחמת הרשות" 
בזכרים ל על אדמתן תקכ"ז8 "ונוהגת מצווה זו בזמן שישרא

 ..."שהם ראויים למלחמה

 וצריך ביאור מה החילוק8

 .בנקבותבין מצוות הריגת שבעת עממין שמחויבת היא גם 

לבין מצוות הכרתת זרעו של עמלק שאינה נוהגת אלא 
"שהם בזכרים , וכן במלחמת הרשות אינו נוהג אלא בזכרים

 ראויים למלחמה".

  028שאלה 

 פורים למשלוח מנותמינוי שליחות לפני 

תרצ"ה סעי'  )סי' תרצ"ד סעי' ב' וסי'  פסק הערוך השולחן 
שיכול אדם למנות שליח למשלוח מנות ומתנות  ט"ז(

לאביונים, ומהני גם אם מינה את השליח לפני פורים שיתן 
עבורו בפורים משלוח מנות ומתנות לאביונים, ד"שלוחו של 

 אדם כמותו".

שאין אדם יכול למנות שליח על  .()נזיר יב קיימא לן והנה 
חלות, שהאפשרות לקיום החלות טרם הגיע לעולם, כגון 
אדם שמינה שליח לקדש לו אשה פלונית, ואשה זו טרם 

שליט"אאביעד טרופ  ביר מאת הרה"ג  
 



 

קבלה גט מבעלה, שאין המינוי תקף, ולמרות שתתגרש עוד 
 שעה מבעלה, לא יוכל השליח לקדשה.

 וצריך ביאור מה החילוק8 

שבעת מינוי השליחות היא  בין מינוי שליח לקדש אשה
היתה אשת איש, שאמרינן בזה "כל מילתא דאיהו לא מצי 
עביד לא מצי משוי שליח", ואין השליח יכול לקדשה עבור 

 המשלח.

  

 

 

 

קודם הפורים, שבעת מינוי  לבין מינוי שליח למשלוח מנות
 אין יכול המשלח לקיים המצוה, ובזה לא –השליחות 

אמרינן "כל מה דאיהו לא מצי עביד שליח נמי לא מצי 
 .עביד", אלא יש תוקף למינוי השליחות

 

 

 

 

 

 

 
 

 חדשותלשולחים שאלות  -ללא הגרלה  מילגות דש!!!! ח
 שעורר שיח למדני בין בני הישיבות, אברכי הכוללים, ושוחרי תורה,  "חילוקא" מיזם הנפלאפתיחת המעברו חודשים  4

 ובעולם. ץבים בכל תפוצות עולם התורה באראלפי תשובות למערכת, והפרוייקט עורר הדים רבס"ד נשלחו 

 לשליחת שאלות חדשות לגיליון. -לבני התורה  חילוקא, יוצא בקריאה מכון

 השולח. שםהשאלות הנבחרות יפורסמו בגליונות הבאים, תחת 

ללא ₪  122תזכה את הכותב במילגה של , ותתפרסם בגיליון, העורכיםכל שאלה שתעבור את הביקורת של צוות 
 הגרלה.

 בנוסף, כל שולחי השאלות ייכנסו להגרלה הכללית יחד עם שולחי התשובות 

 8כללי שליחת שאלות

  בסיום השאלה יש להעמיד , כשנות,שהופיעו עד היום בגיליו בסגנון של חילוקיםהשאלות חייבות להיות
 מה החילוק בין... לבין... –צריך ביאור או קשה 8 אופן שלאת השאלה ב

  מופיעות בספרי משמרת חייםהשאלות אינן  
 לשאלות ותמקומות לתשוב ייש לציין מקור, ומרא 
 .יש לנסח את השאלה באופן מתומצת וקליל לקריאה 

  ניתן לשלוח שאלות באופנים הבאים8

o  מייל– a9922143@gmail.com  

o  כתב גדול וקריא( 1350-4045415 -פקס( 
o  נדרים פלוס < קופת חילוקא < שליחת שאלות למערכתעמדות 
o לא ניתן לשלוח שאלות חדשות בכתב יד דרך הנציגים בישיבות ובכוללים 
o  טלפון \כולל  \שיעור -ישיבה \משפחה  \יש לצרף פרטים8 שם 

 ליון זה וגיליונות קודמים, ישל גניתן להאזין לכל השאלות 

 וכן לשמוע הודעות ועדכונים

 02-5674711 –בקו 'חילוקא' 
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  יום ראשון י"ט אדרעד ניתן לשלוח תשובות זה לגיליון 
  בכ"א אדר' יצא אי"ה חגיליון 

 תשובות בטופס אחד 4בעמדות נדרים פלוס ניתן לשלוח  –חדש!!! 

 
 ת למשיביםמילגו

 
  יש זכות אחת לכניסה להגרלה. על כל עניית תשובה 

 

 8שניתן לממשם בעשרות חנויות בבית שמש כארד"-ההגרלה תערך על כרטיסי "שי 

 ₪  32 – של פרסים 12  \  ₪ 122 –  של פרסים 5   \  ₪  522 –פרסים של   0

  קונטרס עם השאלות והתשובות הנבחרות. יצא לאוראי"ה לקראת סוף זמן קיץ 

 

 בהגרלה שנערכה מבין המשיבים על שאלות מגליונות ה-ו זכו ב'שי כארד' 8

 תורת חיים נ"י גלר נתן צבי הבחור 300
 שיח יצחק שליט"א ביכלר אלחנן הרב 300
 אורחות משה נ"י בן חמו אלעזר מאיר הבחור 300
 עטרת שלמה שליט"א קליין שמואל הרב 300
 באר התורה נ"י שטרית יעקב הבחור 100
 עטש רמבש ג שליט"א ווילנר משה הרב 100
 ברכת שמואל נ"י מרקוביץ ישראל הבחור 100
 אור תורה נ"י אונגרק משה פנחס הבחור 122
 עטרת שלמה שליט"א גולן קלמן הרב 50
 אור אליעזר נ"י סילבר מאיר צבי הבחור 50
 אורחות משה נ"י נאגר יעקב הבחור 50
 באר התורה נ"י דיסלדורף יעקב הבחור 50
 אורחות משה נ"י סולומון אלעזר הבחור 50
 אורחות משה נ"י הרר אליהו הבחור 50
 אהבת תורה שליט"א גולדברג משה הרב 50
 תפארת התורה נ"י אינגבר יהודה הבחור 50
 מתיבתא נ"י פרייליך ישראל מ. הבחור 50
  שליט"א איזנברג חיים שלום הרב 50
 באר המלך נ"י בן שמעון מרדכי שלום הבחור 32
 אורחות משה נ"י רוחימוביץ ראובן הבחור 32

 


