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ראתקלו"חברון ת-קרית ארבע 
,החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה

א"התשס

ק חברון ושכונותיה"הנהגות פורים בעיה

.מוקפת חומה מימות יהושע בן  נון, קרוב לודאי–ק חברון היא ספק "עיה.1
היינו מקום הכלול  , ו"שקוראים בה בט, עיר מוקפת חומהל"סמוך ונראה".2

בעירוב
.המשותף או במאפיינים עירוניים משותפים

,ד באדר בברכותיה"בחברון ובקרית ארבע לשכונותיהן קוראים את המגילה בי.א.2
.לילה ויום, ו קוראים את המגילה ללא ברכות"ובט

, משלוח מנות, על הנסים, ד"בכל מצוות הפורים כמו ביו באדר נוהגים "בט.  ב.2
מתנות

.חוץ מקריאת התורה, ריבוי שמחה ושתית יין, סעודת פורים, לאביונים
:פורים המשולש.3

. נוהגים בו כל דיני היום, ד באדר חל בערב שבת קודש"כאשר י
:הנהגות פורים דמוקפין

'ביום ו-קריאת המגילה
בשבת      -על הנסים 

'ביום ו-מתנות לאביונים 
ז באדר"ט' ביום א-משלוח מנות 

ז באדר  "ט' ביום א-סעודת  פורים  
.    ז באדר"ק אור לט"אף במוצש,  ניתן  לקיים  סעודת  פורים  זו  ומשלוח  מנות

.ורה בהספד ובתעניתאינה אס, )אף בשנה כזו(ז באדר "ט
שקיים את מצוות הפורים ) ד"או מי שהיה בה בעלות השחר של יום י(בן חברון .4

.ו"יקיים את מצוות הפורים גם בט, כ נסע לירושלים"ד ואח"בי
פטור , ד ונסע לעיר שאינה מוקפת חומה"בן חברון שקיים את מצוות הפורים בי.5

.ממצוות פורים דמוקפין
פטור ממצוות , ד"שהגיע לחברון לאחר קיום מצוות היום ביבן עיר פרזית.6

.ו"הפורים בט

בברכה לניסים לאבותינו ולנו
כבימים ההם בזמן הזה
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ק חברון "קריאת המגילה בעיה–תורת חברון "הובא לפני הקונטרס הגדול 
.בקרית ארבע, חבר המכון לרבני ישובים, לרב עידוא אלבה, "ושכונותיה

ראיתי ושמח לבי על גודל התרומה שתרם הרב המחבר לבירור וליבון סוגיה עמומה 
בניתוח הנושאים , נראה שעמל רב השקיע הרב המחבר באיסוף החומר וליבונו. זו

.ובירידה לעומק הדברים ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
אך , ו"בטשיש לקרוא בחברון ושכונותיה רק, דעתו של הרב המחבר נוטה להלכה

ואכן יש לנו כלל גדול בהלכה . מסייג הוא את דבריו שקשה לשנות ממנהג הקדמונים
. ובלם בהלכות שמיטה וי"כפי שכותב הרמב, שהקבלה היא עמוד גדול להשען עליה

וברוב , ו"ד ובט"כתב שמנהג חברון מדורי דורות לקרוא בי) א"החיד(והיות והברכי יוסף 
לכן , ד"ז נוטה לומר שאף בחברון יש לקרוא רק בי"ד ודעת הרדב"המקומות קוראים בי

כמנהג , ד"קשה לשנות את המסורת ויש להמשיך ולקרוא בשני הימים ולברך רק ביום י
.רוב העולם

ו "נוהגים רבים להחמיר ביום ט, ל המקומות שבספק מוקפות חומהאמנם בכ
כתב הברכי יוסף , ובמקומות הסמוכים לספקי מוקפות חומה, בקריאת המגילה בלבד
אך הנה בעיר הקודש חברון ושכונותיה . ד בלבד"שקוראים בי, ואחריו המשנה ברורה

.ו בלבד"כדעת המחבר שקוראים בט, נוטה הדעת כאמור, א"תובב
יש להתחשב במנהג הקדמונים ולפיכך יש לקרוא , מחד: הלכה למעשה, ולכן

יש , בהתחשב בהכרעת ספר זה, ומאידך. ו ללא ברכה"ד  ובט"המגילה בברכה ביום י
, משלוח מנות, על הנסים. (ד"ו כמו בי"אף ביום ט, להדר ולקיים את כל מצוות הפורים

).אך אין קוראים בתורה, ה ושתית ייןריבוי שמח, סעודת פורים, מתנות לאביונים

הכותב החותם
לכבוד התורה ולומדיה
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ראשי פרקים

ן בזמן כיבוש יהושעחברו. א
חברון אינה נחשבת מוקפת חומה לדין בתי ערי חומה. ב

חובת הסתירה של חומת עיר מקלט.  ג

הוכחה לסתירת חומת חברון. ד

הגדרת  מוקף חומה לדיני מגילה לפי חלק מהראשונים . ה

הגדרת מוקף חומה לדיני מגילה לפי ראשונים אחרים.  ו

לדיני מגילהחברון נחשבת מוקפת חומה .  ז

כרך שחרב ונעשה של גויים דינו כמוקף חומה. ח

הקריאה בחברון וסביבותיה בימינו. ט

סיכום. י

מבוא

אמנם . בחברון וקרית ארבע, מטרת מאמר זה לברר מהו זמן קריאת מגילת אסתר בפורים

–ם של פורים שמנהג קדום לקרוא בחברון בשני הימי) ד, סימן תרפח(כבר העיד הברכי יוסף 
ואף שנכתבו בזה כמה מאמרים אי אפשר לבית , אלא שיש שערערו על מנהג זה-ו "ד וט"י

כמו כן נדון האם המנהג שנוהגים עתה לקרוא גם בקרית ארבע . המדרש ללא חידוש

. תוקפו כמנהג שנהגו בחברון או שהוא חומרה בעלמא, לשכונותיה בשני הימים

על כן כל ההשגות . קושיות בין סברות הראשונים והאחרוניםאין מאמר זה בא להכריע ב

וזאת . ולא לפסק הלכה, והקושיות שאכתוב נכתבו על דרך תורה היא וללמוד אני צריך

אך , אמנם הקפדתי להביא לשונם. במאמר הבאתי הרבה ציטוטים מדברי הראשונים, למודעי

ראות הדברים בשלמותם יעיין ומי שירצה ל, לפעמים קצרתי קצת מדבריהם בלא לציין זאת

.בראשונים עצמם


