בס"ד אדר א' תשס"ח

פורים משולש
החיובים לנוסעים מירושלים לערי הארץ ולהיפך ,בתוך
הפורים.

*
*אין בטבלה זו פירוט שיטות הפוסקים.
*ככלל ההמלצה היא להיות השנה בפורים במקום אחד בלבד ,מוקף או פרוז.
הטבלה מסכמת את השיטות בדין המשנה מקומו בתוך ימי פורים המשולש.

על כן הרוצה לצאת מירושלים לאירוח שבת יצא אור ליום ו'.
בן כרך שהלך לעיר
בן עיר שהלך לכרך
זמן החלפת מקומו
.1נשאר כל יום ו' בעיר דינו
.1חוזר לעירו לפני השבת
ליל שישי (לפני עלות
כפרוז וחייב בכל חיובי פורים.
דינו כפרזי וחייב בכל
השחר )
ב .חזר לכרך ביום ו' לפני שבת,
חיובי הפורים.
קריאת התורה הפסיד אא"כ
יש עשרה כמוהו שיקראו
בתורה ביום ו' בכרך.
.2נשאר עד לאחר השבת
בכרך דינו כמוקף.

יום שישי (אחרי עלות
השחר )

מוצאי שבת קודש

חייב גם כמוקף בשבת וראשון.
ג .חזר במוצאי שבת פטור
מחיובי הכרך ביום ראשון ,כיון
שהם תשלומי שמחת שבת.

חייב כמוקף ויקיים מצוות
.1כפרזי ,יקיים כל מצוות
הפורים ביום שישי בכרך ,הפורים בעיר ,בשבת הפסיד
ב .נשאר לשבת בכרך – יחמיר קריאת התורה אא"כ יש עשרה
מוקפים עימו שיקראו (לעצמם
כמוקף ,בשבת וביום ראשון.
[אם הוא ירושלמי קבוע – חייב בנפרד) פרשת ויבוא עמלק
בעיר.
בשבת כמוקף ולא מדין
חומרא]
פטור מדיני הפורים משלוח
מנות וסעודה ,כיון שהשמחה
ביום ראשון היא רק תשלומים
לשבת.

חייב בסעודה ומשלוח מנות
כדין מוקף במקום שנמצא
ביום ראשון.
ימנה שליח טרם יציאתו
מהכרך לתת משלוח מנות
בכרך למחויב בו.

ע"פ פסקי מ"ור הגרא"א שפירא זצוק"ל לכל העדות .כמודפס במקראי קודש

"כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ
ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של
תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל
שנאמר (ישעיהו ס"ה) כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני
ימי הפורים לא יבטלו שנאמר (אסתר ט') וימי הפורים האלה לא
יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם( ":רמב"ם הלכות מגילה ב ,יח)
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