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מבוא
מלבד פורים ,ישנו תאריך אחיד לקיום כל האירועים בלוח העברי .נשאלת
השאלה :מדוע פורים יוצא מן הכלל?1
התשובה נמצאת במגילת אסתר" :בימי מרדכי ואסתר ,כאשר עשה
ה' נס לישראל ,נלחמו היהודים באויביהם ביום י"ג באדר ,נחו ממלחמתם
ביום י"ד באדר ועשאוהו יום משתה ושמחה .אך בשושן הבירה המשיכו
היהודים להלחם באויביהם גם ביום י"ד באדר ,ונחו ממלחמתם ביום ט"ו
בו ,ואז עשו משתה ושמחה .וכיון שבאותו דור נחלק זמן שמחת פורים לשני
הימים בהתאם למקומות ,אף כאשר קבעו מרדכי ואסתר בהסכמת אנשי
כנסת הגדולה את ימי הפורים לדורות ,קבעו לעשותו בשני הימים ,כל
מקום לפי מקומו .אמנם ,ראוי היה לתקן שבכל עיר שהיתה מוקפת חומה
באותם ימים יעשו יום משתה ושמחה ויקראו את המגילה ביום ט"ו באדר
כמו בשושן הבירה ,ובשאר המקומות ינהגו כן בי"ד באדר .אך כיון
שבאותה עת ארץ ישראל היתה חרבה ,ולא היו בה ערים מוקפות חומה,
לכן מפני כבודה של ארץ ישראל תקנו שבערים שהיו מוקפות חומה בימי
יהושע בן נון יקיימו את מצוות פורים ביום ט"ו באדר ,ובשאר המקומות
יקיימו את מצוות פורים ביום י"ד באדר2".
תקנה זו גם כוללת את כל הכפרים שנמצאו "סמוך ונראה" לעיר
מוקפת זו.
אולם מפני שיהושע בן נון חי לפני כ 3,300-שנה ,יש ספק לאיזה עיר
(חוץ מירושלים) היתה חומה בתקופה של יהושע .לכן יש דעות שבערים
הללו צריכים לקיים פורים יומיים ,דהיינו בי"ד ובט"ו באדר.
יש דעות שהעיר חברון המקורית ,דהיינו תל רומיידה ,היא אחת
מהערים הללו .הישוב קרית ארבע שהוקם בשנת תשל"א ,נמצא ,אפילו בקו
אווירי ,יותר ממיל( ,דהיינו ,אלפיים אמות  -כ-קילומטר אחד) ,מתל
רומיידה.
במאמר זה נבדוק באיזה תאריך צריך לחגוג את פורים בקרית ארבע.
כדי להגיע למסקנה זו ,צריך בתחילה לדון באופן כללי בנושאים הקשורים
לתאריך של פורים בעולם הרחב .נושאים אלו הם:
• האם אפשר לקיים את מצות פורים בעיר מוקפת חומה ב-י"ד באדר?
 1בנושא של תאריך פורים אפשר להגיד "עשות ספרים הרבה אין קץ( ".קהלת פרק יב פסוק יב) .לכן במאמר זה
אפשרי רק להביא סיכום של נקודות שכנראה יותר רלוונטי לנושא שלפנינו.
 2הרב משה הררי (עורך) ,מקראי קודש הלכות פורים (ישיבת מרכז הרב :ירושלים ,תשנ"ט) ,פרק ה' ,הלכות פרזים
ומוקפים ,עמ' צ

3

• מה המרחק המירבי בין עיר מוקפת חומה וסוף המקום של "סמוך
ונראה"?
• האם קיום פורים במשך יומיים בעיר ספק מוקפת חומה זו הלכה או
רק מידת חסידות?
• האם חברון המקורית (תל רומיידה) היתה עיר מוקפת חומה?
חשוב להדגיש שמאמר זה הוא רק עיון בנושא ולא פסק הלכה.

חלק ראשון
נושאים כלליים
א) פורים בעיר ודאית מוקפת חומה
לכתחילה מקיימים פורים בעיר ודאית מוקפת חומה בט"ו באדר .נשאלת
השאלה מה קרה אם תושבי עיר כזו מקיימים פורים רק ביום י"ד כמו בעיר
שלא מוקפת חומה (דהיינו "פרזי")?
התלמוד בבלי אינו מזכיר נושא זה ,אולם כתוב בארבעה מקומות
בתלמוד ירושלמי" :הכל יוצאין בארבעה עשר שהיא זמן קריאתה 3".על זה
ה"קרבן העדה" מפרש "אפילו כרכים אם קרו בי"ד א"צ לחזור ולקרות
בט"ו4 ".
השאלה היא האם אנו פוסקים לפי הירושלמי או לא? השלחן ערוך
והרמב"ם אינם מזכירים את הירושלמי הזה .ה"כף החיים" כותב על זה:
"דאף בני כרכים יוצאים בדיעבד בי"ד כמ"ש בירושלמי ,ביאורי הגר"א5".
הגר"א שרגיל לקצר דבריו כותב בנושא זה רק "כיון שבי"ד יוצא בדיעבד6".
וה"דמשק אליעזר" ש"מברר ומלבן" את דברי הגר"א כותב שמקורם של
דברי הגר"א הם הירושלמי 7.ישנם גם גדולי פוסקים נוספים הסוברים כך8,
וביניהם הרב עובדיה יוסף שכותב" :תושב ירושלים שקרא את המגילה
בי"ד באדר ,יוצא בדיעבד9".
אולם ה"חזון איש" שדן בנושא ,מוסיף" :בדין בני כרכים שקראו
בי"ד דאמרו בירושלמי דיצאו ,נראה דהיינו בטעה וקרא ,אבל קרא במזיד
בי"ד חייבוהו חכמים לקרות גם בט"ו  ...דאם יאמר אדם תקרא בי"ד ולא
בט"ו אין שומעין לו דא"כ אתה מבטל זמן כרכים10".
 3תלמוד ירושלמי מגילה :פרק א הלכה א ,פרק א הלכה ג ,פרק ב הלכה ג ,שקלים פרק א הלכה א
 4קרבן העדה על תלמוד ירושלמי ,מגילה :פרק א הלכה ג; פרק ב הלכה ג
 5הרב יעקב חיים סופר ,כף החיים או"ח סי' תרפ"ח סע' כו
 6באורי הגר"א או"ח סי' תרפ"ח סע' ד
 7הרב אליעזר בן שמואל לנדא ,דמשק אליעזר חלק ראשון( ,ווילנא ,תרכ"ח) ,או"ח סי' תרפ"ח סע' ח
 8הרב משה שטרנבוך ,שו"ת תשובות והנהגות השלם ,חלק שני( ,ירושלים ,תשנ"ד) ,או"ח סי' שמז ד"ה ועכשיו
 9הרב יצחק יוסף בן הרב עובדיה יוסף ,קיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף( ,מכון חזון עובדיה" :ירושלים ,תשנ"ז),
סי' תרפח בסע' א
 10הרב אברהם ישעיהו קרליץ ,ספר חזון איש אורח חיים ,מועד( ,בני ברק ,תשנ"ד) ,סימן קנג סעי ב' ד"ה בדין
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ב) סמוך ונראה
מה ההלכה בכפר שקרוב לחומת עיר ודאית מוקפת?
כתוב בגמרא בנושא זה" :כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון
ככרך .עד כמה  ...מיל 11".נשאלת השאלה מה בדיוק כוונת הגמרא לביטוי
"סמוך" ולביטוי "נראה" בקשר למילה של "מיל" .ישנן דעות מרובות בין
הראשונים והאחרונים איך לפרש גמרא זו12.
ישנם הרבה פוסקים שסוברים שמרחק גם ב"סמוך" וגם ב"נראה"
הוא מיל .אם כן מה ההבדל בין שניהם?! התשובה היא "שב"סמוך" חושבין
את המיל בהליכה רגילה בלי לנכות השפוע והסבוב ,וב"נראה" מודדין
במדה אווירית 13".אין צריך להוסיף שבצורה כזו "נראה" יהיה מרוחק
יותר מ"סמוך".
יש שסוברים ש"סמוך" הוא מרחק עד מיל ,דהיינו  2,000אמות,
שהם בערך קילומטר אחד ,אולם "נראה" הוא מה שאפשר לראות אפילו
אם זה הרבה יותר ממיל 14,אולם הם לא כותבים בפירוש מה המרחק
המירבי של "נראה" .לכן האם זה אפשרי שמרחק זה יהיה עשרות
קילומטרים?! בפירוש אחד של רבינו נסים (הר"ן) הוא כותב שיש גבול
רציני ל"נראה" ,דהיינו פחות מכמה פרסאות ,אולם גם הוא לא נותן מרחק
מסוים15.
נוסף לכל זה ,יש מחלוקת בין הפוסקים :במקרה שרואים רק את
חלקו של הכפר מן הכרך ,מה דינו? יש שפוסקים שעקב "לא תתגודדו" לא
יהיה מצב בו חלקו של הכפר יקרא ביום אחד ,וחלקו השני יקרא ביום
אחר ,ולכן כל הכרך קוראים בט"ו 16.מאידך יש שאינם חוששים ש"ענין לא
תתגודדו נוגע לדין הפורים וקריאת המגילה ".ו"אם חציו של כפר סמוך או
נראה וחציו אינו סמוך ונראה שמסתבר שרק אותו חלק הסמוך והנראה
מצטרף לכרך ,והחלק שאינו סמוך ונראה אינו מצטרף17".
עוד שאלה היא האם צריך לראות מקרקע הכרך את קרקע הכפר או
מספיק אם רק רואים הבתים בכפר? גם על זה יש מחלוקת 18.יוצא משהו
מעניין מהדעה שסוברת שלפי ראיית הבתים ייקבע התאריך של פורים,
מפני שע"י בניית בנין חדש גבוה בכפר אפשר לשנות את התאריך של פורים
באותו כפר!19
 11מגילה ב:
 12ראה מאמר "סמוך ונראה לכרך") ,אינטרנט )betmidrash.org.il
 13הרב הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי ,עיר הקדש והמקדש חלק שלישי( ,ירושלים ,תשכ"ט) ,פרק כז ,סי' ג סע' א
(עמ' תיב)
 14משנה ברורה סי' תרפח סע"ק ו' ושער הציון סע"ק ה'
 15רבינו נסים (הר"ן) על מגילה פרק ראשון (דף ב) ד"ה אמר ריב"ל
 16הרב משה יהושע יהודה ליב דיסקין ,שו"ת מהרי"ל דיסקין( ,ירושלים ,תרע"א) ,קונטרס אחרון סע' קג
 17עיר הקדש והמקדש ,שם ,פרק כז סי' ו ד"ה קצורם (עמ' תה) ,סי' י' סע' ג (עמ' תט"ו)
 18דרשו על משנה ברורה חלק ו' (מהדורת "דרשו" :ירושלים ,כסלו תשע"ז) ,סי' תרפח סע'  7ד"ה ועיר
 19דרשו ,שם
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יש עוד דעה ש"סמוך" הוא בתוך "עיבורה" של העיר ,דהיינו 70
אמות ושיירים מחוץ לעיר ,ו"נראה" הוא מיל20.
יש כמה דרכים איך להגדיל את המרחק של "סמוך ונראה":
רצף של בנינים :על זה כתב ה"חזון איש"" :נראה דאם נתוספו בתים חוץ
לחומה אע"פ שהאריכו חוץ לתחום ויש בתים שאינם סמוכים ואינם נראים
מ"מ קורין בט"ו כיון שכל העיר כד"א [ 4אמות] ומקרו כולן תוך התחום
ובלבד שלא יהא ביניהן מגרש פניו שבעים אמה או קמ"א [ 141אמות] כדין
תחום לענין שבת 21".מה ההבדל בין שתי מידות אלו? שבעים אמות חל
בזמן שקיים רק בית אחד ,אולם בזמן שיש שלושה בתים ,השטח מוכפל ל-
קמ"א אמות 22.אולם יש מספר פוסקים אחרים שכותבים ששבעים אמות
הפסק ברצף של הבנינים הוא מספיק דיה שהקריאה תהיה בי"ד ,והם לא
מזכירים קמ"א אמות 23.כמו כן יש גם דעה שמזכירה הפסק ברצף של
מיל24.
מוניציפלי :לפי הרב שלמה זלמן אויערבאך" :כל השכונות השייכות לכרך
בעניני העיר [המוקפת בחומה] כגון מסים וארנוניות וכדו' ,נידונות ככרך ...
נוהגים בהם דיני פורים בט"ו ולא בי"ד 25".מקור לזה הוא בכתבי
הראשונים .רבינו נסים (הר"ן) כותב "דמתחשב מתחומי העיר26",
והריטב"א כותב "ומשתתף עמו בעיניהם 27".אחד מהאחרונים ,ה"פרי
מגדים" מסביר זאת כך "אפשר במסים וארנוניות ושאר דברים28".
בתוך העירוב :לפי הרב שלמה זלמן אויערבאך" :כל מקום הכלול בתקון-
העירובין של הכרך ,נדון ככרך( 29".לא ברור אם כוונתו היא ש"כל מקום"
מוגבל לאותו מוניצפלי ).מאידך יש הרבה פוסקים שחלקו עליו וטענו ,כי
דין עירוב לחוד ודין מגילה לחוד ואין הדינים קשורים אחד לשני 30.כמו כן
הרב יצחק רצאבי סובר כך31.

 20ב"י על טור או"ח תרפח ד"ה וכן
 21חזון איש ,שם ,הלכות מגילה סי' קנא ד"ה נראה
 22מאמר "סמוך ונראה  -זמן קריאה המגילה בשכונות החדשות בירושלים" ,דין ,בית ההוראה המרכזי לדיינות,
יח אדר א' תשע"ט ,אינטרנט)
 23הרב שטרנבוך ,שם ,או"ח סי' שמז ד"ה ועיקר טעם
 24הרב יצחק בן הרב עובדיה יוסף ,ילקוט יוסף מועדים הלכות פורים( ,אש פיתוחים :ירושלים ,תשע"ג) ,סי' תרפ"ח
(עמ' שכ"ח) ד"ה ולפי זה
 25הרב שלמה זלמן אויערבאך ,הליכות שלמה על מועדי השנה ,תשרי -אדר( ,ירושלים ,תשס"ד) ,דיני עיר וכרך סע' ח
 26רבינו נסים (הר"ן) על מגילה פרק ראשון (דף ב) ד"ה אמר ריב"ל
 27הרב יום טוב בן אברהם אשבילי ,חידושי הריטב"א על מסכת מגילה( ,ירושלים ,תשכ"ז) ,פרק ראשון ד"ה ועד כמה
 28הרב יוסף בן מאיר תאומים ,פרי מגדים ,חלק ראשון (פרנקפורט דאודר ,תקמ"ז) ,או"ח תרפה  ,משבצות זהב,
ד"ה והנה
 29הליכות שלמה ,שם ,דיני עיר וכרך סע' ט
 30הרב יצחק יעקב ווייס ,שאלות ותשובות מנחת יצחק ,חלק שמיני\ (הוצאת מנחת יצחק :ירושלים ,תשנ"ג) ,סי' סב,
ד"ה נתעורר; ילקוט יוסף הלכות פורים ,שם ,עמ' שכט ד"ה ואין העירוב
 31הרב יצחק רצאבי ,שערי יצחק( ,מוסדות יד מהרי"ץ :בני ברק ,טבת-אדר ה'תש"ע) ,השיעור השבועי – פרשת
תרומה" ,שכונות המרוחקות מהעיר העתיקה בירושלם כדוגמא שכונת רמות ,מתי יעשו פורים" ,עמ' קסו-קסז
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יש גם דעה שמקטינה את המרחק של "סמוך ונראה ".זו הדעה של
הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי בספרו "עיר הקדש והמקדש ".יש שם פרק
ארוך על קריאת המגילה בירושלים ,ובסופו הוא מסכם "שכל השכונות
הרחוקות יותר ממיל מן קו החומה העתיקה וגם לא נראות בשטח גבול
העיר העתיקה – אין אני מוצא טעם שתהינה נטפלות לכרך ירושלים בנוגע
לפורים ".הוא נותן רשימה של אזורים הנמצאים בתוך ומחוץ המיל הנ"ל.
לומדים מזה שרק חלק קטן ביותר של ירושלים של היום נמצא בתוך המיל
הנ"ל 32.עקב זה בכל שנה התפרסמו קריאת מגילה עם ברכה בליל וביום
י"ד בשכונת "עץ חיים" ,מול התחנה המרכזית בכניסה לירושלים 33.הוצע
שהרב שמואל סלאנט 34והרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים (האדר"ת)35
הסכימו בדעתו של הרב טוקצינסקי.
שאלה נוספת היא האם דין של "סמוך ונראה" חל גם על עיר ספק
מוקפת .על זה יש חילוקי דעות.
ה"משאת משה" היה הראשון לפסוק דין שסמוך ונראה לא חל על
עיר ספק מוקפת "אע"ג דבדידה קוראין בה בב' ימים מפני הספק אין
הסמוכות לה בגלל הספק 36".אחריו מספר פוסקים פסקו כך .הם כוללים
את ה"ברכי יוסף" 37,ה"כף החיים 38",וה"ביאור הלכה"39.
אולם ה"חזון איש" חולק על זה וכותב "אין לן לחלק בין כרך
להסמוך לו בלי מקור וסתמא שוין הן40".
ג) פורים בעיר ספק מוקף
כתוב בתלמוד בבלי" :רב אסי קרי מגילה ב[עיר] הוצל בארביסר וחמיסר
מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא( 41".גם
מוזכרת העיר טבריה אולם מסיבה אחרת ).המסקנה היא שבערים כאלו
צריך לקיים יומיים פורים ,דהיינו ב-י"ד וב-ט"ו של חודש אדר.
אולם יש דיונים בין הראשונים האם זו הלכה או רק מידת חסידות.
לפי הרמב"ם זו הלכה" :עיר שהיא ספק ואין ידוע אם היתה מוקפת חומה
בימות יהושע בן נון או אחר כן הוקפה קוראין בשני הימים שהם י"ד וט"ו
ובליליהם 42".מאידך רבינו נסים (הר"ן) סובר שזו רק מידת חסידות
"אטבריא והוצל שהיו קורין בהן בארבעה עשר ובחמשה עשר במדת
 32עיר הקדש והמקדש חלק שלישי פרק כז ,סי' טז הסיכום( ,עמ' תכד-תכה)
 33למשל :לוח [טוקצינסקי] לארץ ישראל לשנת תש"פ עמ' 45
 34הרב יעקב בן חיים מנחם הלוי אפשטיין ,חבל נחלתו ,חלק עשרים ,סי' ל ; עיר הקדש והמקדש חלק שלישי,
פרק כז' סי' א ( שפא)
 35חבל נחלתו ,שם; עיר הקדש והמקדש ,שם
 36הרב משה ישראל ,משאת משה( ,קושטאנדינה :תק"ב) ,או"ח סי' ג
 37הרב חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) ,ברכי יוסף( ,ליוורנו ,תקל"ד) ,סי' תרפח סע' ט
 38כף החיים ,שם ,או"ח סי' תרפח סע' יא
 39ביאור הלכה (משנה ברורה) ,או"ח סי' תרפח ד"ה או
 40חזון איש ,שם ,הלכות מגילה סימן קנג סע' ג ד"ה במ"ב
 41מגילה ה:
 42רמב"ם הלכות מגילה פרק א הלכה יא
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חסידות היו נוהגין כן 43".השלחן ערוך פוסק לפי הרמב"ם" :כרך שהוא
ספק אם הוקף בימי יהושע אם לאו קורים בי"ד ובט"ו ובליליהון 44".בניגוד
אליו ,הגר"א סובר" :והגאונים הורו שלא יקרא אלא בי"ד דאזלינן בתר
רובא דעלמא ועוד ספק דבריהם לקולא אלא שלא תיבטל ממנו בודאי
מקרא מגילה יקרא בי"ד ופטור מט"ו45".
שאלה נוספת הקשורה בעיר ספק מוקפת חומה היא האם מברכים
לפני קריאת המגילה ,ואם כן מתי ,דהיינו ב-י"ד ו/או ב-ט"ו .יש לכך כמה
אפשרויות:
 )1לברך גם בי"ד וגם בט"ו .פעם זה היה המנהג בעיר צור (היום בדרום
לבנון) ,ונשאלה שאלה בנושא זה לרמב"ם" :האם הם עוברים בזה משום
ברכה שאינה צריכה או לאו?" הרמב"ם ענה שזה "נושא שם שמים לשוא
 ...ואם ינצחו ההמון וקהל האנשים וידבקו במנהג וימשיכו לברך בט"ו,
ראוי לכל תלמיד חכמים וירא שמים לסור מזה ולהמנע מלענות אמן על
זאת הברכה  ...וכל מי שיענה אמן על ברכות לבטלה או ברכות שיש ספק
בחיובן ומתירן ללא שיקול דעת ,הרי הוא עתיד ליתן את הדין46".
 )2לא לברך בי"ד וגם לא בט"ו .מקורו הוא הטור שכותב על זה" :כתב אחי
הר"י ז"ל מסתברא שיקראו בלא ברכה בשני הימים ביום ט"ו לא יברכו
דשמא אינה מוקפת חומה וביום י"ד לא יברכו דשמא היא מוקפת ועדיין
לא הגיע זמנה והויא ברכה לבטלה47".
 )3לברך בי"ד ולא בט"ו .זו שיטת הרמב"ם שכותב" :ומברכין על קריאתה
בי"ד בלבד הואיל והיא זמן קריאתה לרוב העולם 48".על זה הסביר ה"חזון
איש"" :וקבעו לברך בי"ד ולא בט"ו דבי"ד קיים מצוה בודאי אף אם היא
מוקפת ובט"ו הוי ספק מצוה49".
ד) העיר חברון
התורה כותבת על שש ערי מקלט ,שלוש בעבר הירדן המזרחי ושלוש בצד
המערבי של הירדן 50.אחת מערי המקלט בצד המערבי היתה חברון .בערי
מקלט הכלל היה שאין חומה סביבם .בעקבות זאת ,יש דיונים בין
הפוסקים האם היתה חומה סביב חברון בימי יהושע בן נון.
הרדב"ז כותב על זה" :וכיון דחברון עיר מקלט היתה לא היתה
מוקפת חומה כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם ויהרוג את
 43ר"ן על מסכת מגילה פרק ראשון עמ' ב ד"ה ולענין
 44שו"ע או"ח סי' תרפח סע' ד
 45ביאורי הגר"א ,או"ח סי' תרפ"ח סע' ד
 46הרמב"ם ,תשובות הרמב"ם( ,יוצאות לאור ע"י יהושע בלאו" ,מקיצי נרדמים" :ירושלים ,תשי"ח)  ,כרך א'
תשובה קכד
 47טור או"ח תרפח
 48רמב"ם ,הלכות מגילה פרק א הלכה יא
 49חזון איש ,הלכות מגילה סי' קנג ב ד"ה ובמקום
 50במדבר פרק לה פסוקים יג-יד
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הרוצח 51".כמו-כן הרב שאול ישראלי כותב לקיים קריאת המגילה ושאר
דיני פורים בחברון רק בי"ד באדר52.
אולם ה"ברכי יוסף" חולק" :חברון עיר קדשנו תוב"ב כתב הרדב"ז
בתשובה תרפ"א דפשיטא דאינה מוקפת מימות יהושע וקורין בי"ד ע"ש
אבל מנהג קדום לקרות בה י"ד וט"ו מספק 53".רואים שהוא לא נותן סיבה
למנהג.
אולם הרב יהוסף שווארץ נתן סברה למנהג של יומיים פורים
בחברון .הוא טען שבזמן הכיבוש ע"י יהושע בן נון היתה חברון מוקפת
בחומה ,רק כשנהייתה לעיר מקלט היה צורך לפרוץ את חומותיה54 .
בהתאם למנהג של יומיים פורים בחברון ,בכל שנה ב"לוח
[טוקצינסקי] לארץ ישראל" מופיעה ,בין היתר ,העיר חברון כעיר
שמקיימים בה שני ימי פורים עקב ספק מוקפת חומה מימי יהושע55.
הרב עידוא אלבה טען יותר מזה וכתב שעקב תוצאות ארכאולוגיות
מחפירות ,פורים בחברון הוא רק בט"ו באדר וכך הוא כותב" :מעיקר הדין
היה נראה שבחברון וסביבותיה יש לקרוא בט"ו ",אולם הוא מוסיף" :אך
יש למצוא סמך גם למה שנהגו לקרוא בי"ד ובט"ו56".

חלק שני
פורים בקרית ארבע
המנהג בעיר חברון עד שנת תרפ"ט היה לקיים פורים ב-י"ד וב-ט"ו באדר57.
בשנת תשכ"ח מספר אנשים הקימו קבוצה בשם "מתנחלי חברון",
ומיקום ההתיישבות שלהם היה בבנין הממשל הצבאי .בנין זה מוקם מעל
גבעה גבוהה לפני הכניסה לחברון 58.אין שום ספק שזה לא היה "סמוך"
לתל רומיידה ,כמו כן ,לפי הדעה ש"נראה" הוא מיל בקו אווירי ,זה לא
היה בתוך אותה המיל .אם "נראה" היה לפי הדעה שראייה קובעת ולא
חשוב המרחק ,נראה שבזמנו אף אחד לא בדק את העניין .אעפ"כ בפורים
הראשון שהיה בשנת תשכ"ט מתנחלי חברון קיימו יומיים פורים .בערבי
פורים יצחק גנירם ע"ה קרא את המגילה .הגברים ישבו בחדר האוכל של
המתנחלים ,והנשים במטבח הסמוך .לקריאת היום ,חלק מהמתנחלים
 51הרדב"ז ,שם ,חלק שני תשובה תרפא
 52הרב שאול ישראלי ,נספח למאמר "אימתי זמן הפורים בהתנחלות ביתאל ובמחנות הצבא שם" ,תחומין כרך א',
(צמת  -יד שפירא :אלון שבות ,גוש עציון :חורף תש"מ) ,עמ' 123
 53ברכי יוסף ,שם ,או"ח סי' תרפ"ח סע' ד
 54הרב יהוסף שווארץ  ,דברי יוסף( ,ירושלים ,תרכ"ב) ,תשובות ,שאלה ב' עמ' יב
 55למשל ,לוח (טוקצינסקי) לארץ ישראל  ,שנת תש"פ עמ' 49
 56הרב עידוא אלבה ,מאמר "קריאת המגילה בחברון וסביבותיה" ,מלילות  -מחקרים תורניים כרך ב' ( ,מכון לרבני
ישובים :קרית ארבע ,תשס"א) ,עמ' 295
 57ברכי יוסף ,שם ; לוח (טוקצינסקי) לארץ ישראל ,שם; עדות מוקלטת על המנהג בחברון עד שנת תרפ"ט מידי זקני
חברון ,יוסף קסטל ( ,)17.10.1982ויצחק טוקר ()14.10.1985
 58חיים סיימונס ,שלוש שנים בממשל צבאי( ,קרית ארבע ,תשע"ח) ,עמ' 11
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ירדו למערת המכפלה והמגילה נקראה באולם יצחק ע"י הרב משה לוינגר
ע"ה .זו היתה הפעם הראשונה לקריאת המגילה במערת המכפלה אחרי
מאות שנים59.
הפורים הראשון בקרית ארבע (באזור הנודע היום כ"לב הקריה")
היה בשנת תשל"ב והתושבים המשיכו לקיים גם שם שני ימי פורים .יותר
מזה ,כמה שנים מאוחר יותר בשנת תשמ"ג התחיל האכלוס של שכונת
רמת ממרא (גבעת החרסינה) שמיקומה הוא כמה קילומטרים מלב
הקריה 60,וגם שם מקיימים שני ימי פורים.
השאלה היא האם בעניין ההלכתי יש מקור לקיום פורים במשך
יומיים בקרית ארבע? אנחנו נשתמש במידע שנמצא לעיל לבדיקת הסוגיה
בקשר לקרית ארבע.
א) פורים בעיר וודאות מוקפת חומה
אפילו אם בעיר שוודאי מוקפת חומה (דהיינו ירושלים) קוראים את
המגילה רק בי"ד באדר ,מקיימים את המצווה .כל שכן אם קוראים רק
בי"ד בקרית ארבע שהיא רק אפשר "סמוך ונראה" לעיר ספק מוקפת
חומה ,מקיימים את המצווה של פורים.
ב) סמוך ונראה
האם קרית ארבע היא "סמוך ונראה" לתל רומיידה?
סמוך :המרחק של "סמוך" הוא עד מיל( ,בערך קילומטר אחד) .המרחק
בין תל רומיידה ללב קרית ארבע ,וכל שכן לרמת ממרא (גבעת החרסינה),
הוא יותר מקילומטר .אולם ,כפי שהוסבר לעיל ,יש מקרים שמגדילים את
המרחק הזה ,וזה קורה אם יש רצף של בתים בין שני מקומות אלו ,ובתנאי
שאין שטח ריק של (לפי דעות שונות) ,שבעים אמות ושיירים ,או קמ"א
אמות ,או מיל ,בין שני מקומות אלו .לכן השאלה היא האם למעשה יש
רצף של בנינים בין קרית ארבע ותל רומיידה? באזור זה יש מקומות שלא
קיימים בהם רצף של בתים 61.אולם יש צורך במדידות מקצועיות על מנת
לדעת אם השטח הריק הוא מספיק דיה כדי לבטל את ה"סמוך" .כמו כן,
יש דעות שאפילו אם יש רצף בנינים ,מרחק מעבר למיל לא נקרא "סמוך",
ולפי דעה זו לב קרית ארבע ,וכל שכן רמת ממרא ,אינו נחשב "סמוך" לתל
רומיידה.
נראה :מה המציאות של "נראה" בהקשר לראיית קרית ארבע מתל
רומיידה? לפי הדעה ש"נראה" הוא רק עד מיל בקו אווירי ,קרית ארבע
59

שלוש שנים בממשל צבאי ,שם ,עמ'  .58-59יש צילום של קריאת המגילה ,עמ'  ;58חיים סיימונס ,הישוב שלי
קרית ארבע – חברון פורים( ,מכון נחמיה :קרית ארבע ,אדר א' תשנ"ז) ,עמ' 8

 60גבעת חרסינה( ,ויקיפדיה ,אינטרנט)
 61צילום של חלק מהפסק רצף הבנינים בין בנין  303בקרית ארבע ובין בית של ערבי שנמצא מעבר לגדר
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היא יותר ממיל מתל רומיידה .אולם יש דעה ש"נראה" הוא מה שאפשר
ממש לראות אפילו שהמרחק יותר או אפילו הרבה יותר ממיל .המציאות
היא שבזמן ראות טובה מתל רומיידה ,אפשר בקושי לראות כמה בנינים
בודדים בקרית ארבע 62.מה דינם במצב כזה? התשובה היא שישנם דעות
הסוברות שאם רואים חלק קטן מהכפר ,הכלל "לא תתגודדו" גורם לקיום
פורים בכל הכפר בט"ו .לפי דעה זו ,מפני שרואים רק חלק קטן מקרית
ארבע מתל רומיידה ,אפשר לקיים פורים בכל קרית ארבע גם בט"ו .מדוע
כתבנו את המילה "אפשר"? התשובה תלויה בפירוש המילים "חלק קטן".
זה רלוונטי פה מפני שאנו רואים רק "מיעוטא דמיעוטא" של לב קרית
ארבע מתל רומיידה ,והשאלה היא האם זה מספיק לקיום פורים גם בט"ו
בכל קרית ארבע? למעשה הענין יותר מסובך מפני שיש דעה שרק באזור
הכפר שנראה מהכרך קורים ב-יד וב-ט"ו ,ובאזורים אחרים קוראים רק
ב-י"ד .לפי זה רק בחלקה הקטן של קרית ארבע קוראים יומיים ,ובאזורים
אחרים קוראים רק ב-י"ד .נוסף לכל זה ,יש עוד מחלוקת האם מספיק
לראות רק את בניניה של קרית ארבע כמו שרואים מתל רומיידה על מנת
לקרוא גם בט"ו ,או יש צורך לראות את הקרקע? עוד שאלה שקשה לענות
עליה :אם הבינינים לא היו שם ,האם היה אפשר לראות מתל רומיידה את
הקרקע של קרית ארבע?
מוניציפלי :יש פוסקים שאומרים שהסיבה שבכל ירושלים חל פורים רק
ב-ט"ו באדר היא שישנה עירייה אחת לכל העיר ,וכל התושבים משלמים
מיסים וארנונה לעיריית ירושלים .אולם זה לא כך בקרית ארבע ובחברון63.
שם יש שני גורמים ,דהיינו מועצה מקומית קרית ארבע 64,וועדה
מוניציפלית לישוב היהודי של חברון 65.אע"פ שבפרסומות של מועצה
מקומית קרית ארבע ,הם מוסיפים את המילה "חברון" אחרי המילה
"קרית ארבע" ,חברון אינה בשטח השיפוט שלהם .בבחירות למועצה
המקומית בקרית ארבע ,תושבי חברון אינם בעלי זכות הצבעה לבחירות
המוניציפלית של קרית ארבע.
עירוב :ישנה דעה שאם יש עירוב סביב העיר המוקפת חומה וסביבתה ,כל
השטח שבתוך העירוב נחשב ב"סמוך ונראה" .היום יש עירוב שכולל את
כל קרית ארבע ,את הדרך לחברון ,את האזור היהודי בחברון ,את תל
רומיידה ואת מערת המכפלה 66.הרב דב ליאור ,שהיה בעבר רבה של קרית
 62צילום (של משפחת אפרסמון) מתל רומיידה לכיוון קרית ארבע
 63חומר על אזור השיפוט של המועצה המקומית קרית ארבע .יש  24אזורים נפרדים תחת שיפוטה ,כיום  20מהם בלי
שום בניה בשטחם
 64לוגו של מועצה מקומית קרית ארבע
 65לוגו של ועד מוניציפלית חברון
 66תשובה מרב דוב ליאור  ,עירוב בקרית ארבע ,אתר "ישיבה ,שאל את הרב ,ט בסיון תשס"ב( ,אינטרנט)
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ארבע ,כתב" :לקרית ארבע עירוב משותף עם חברון ,והן נחשבות כעיר
אחת לענין זה [לקיים פורים ב-י"ד וב-ט"ו] 67".אולם יש הרבה שחולקים
על דעה זו וטוענים שאין קשר בין העירוב והתאריך של פורים .אפשר
לשאול :אם דעת ההלכה היא שהעירוב קובע את התאריך של פורים ,מדוע
היו כל הוויכוחים באיזה יום חל פורים באזורים שונים של ירושלים כמו
בהר נוף וברמות 68.ה"סטייפלר" והרב עובדיה יוסף כתבו שלפי הדעה
(ששניהם לא הסכימו איתה) שהעירוב קובע את תאריך פורים ,במקרה של
בניית עירוב סביב כל ארץ ישראל ,אז יחול על כל תושבי ארץ ישראל לנהוג
כמו העיר המוקפת ירושלים ,וכולם בארץ יקיימו פורים רק בט"ו!69
האם חל סמוך ונראה :יש חילוקי דעות האם ההלכה של סמוך ונראה חלה
על עיר ספק מוקפת .זה עוד סניף לא לקיים שני ימי פורים בקרית ארבע.
ג) פורים בעיר ספק מוקפת
הגמרא דנה בנושא מתי חל פורים בעיר ספק מוקפת חומה .יש חילוקי דעות
כיצד מפרשים את הגמרא ,דהיינו אם זו ההלכה או רק מידת חסידות
לקיים י"ד וט"ו? הגר"א הוסיף על זה ואמר שלפי הגאונים מקיימים פורים
בי"ד ולא בט"ו .לכן יש (לפי הדעה השניה) רק מידת חסידות לקיים שני
ימי פורים ,או אפילו אין מצוה בכלל לקיים פורים ב-ט"ו .כל שכן למקום
שרק אפשר "סמוך ונראה" לעיר ספק מוקפת חומה ,כמו קרית ארבע.
ד) העיר חברון
אע"פ שנהוג כבר מאות שנים לקיים שני ימי פורים בעיר חברון עצמה ,צריך
לזכור שהרובע (הגטו) היהודי בחברון היה לפני תרפ"ט באזור של בית
הכנסת "אברהם אבינו" 70שנמצא יחסית קרוב לתל רומיידה .לא כן
מיקומה של קרית ארבע שהיא הרבה יותר רחוקה מתל רומיידה .בזמן
שהוקמה קרית ארבע בשנת תשל"א ,התושבים המשיכו את המסורת של
חברון של שני ימי פורים .בשנת תשל"ו הרב דב ליאור הגיע לגור בקרית
ארבע ,והוא סבר שבקרית ארבע יש לקיים פורים רק בי"ד .אולם מפני שזה
כבר היה נהוג לקיים שם יומיים ,הוא לא ניסה לבטל זאת 71.זה היה כל כך
מקובל בקרית ארבע שבשנת תשמ"ח הוא הוציא דף עם "קצת הלכות
פורים" שהתחיל "בקרית ארבע וברמת ממרא וכן בעיר חברון נוהגים
 67הרב דוב ליאור ,דבר חברון ,חלק אורח חיים ,סי' תרכא פורים בקרית ארבע
 68למשל :הרב יהודה זולדן ,מאמר "קריאת המגילה בשכונות ירושלים"( ,אתר ישיבה ,כ"א אדר א' תשס"ח,
אינטרנט); הרב שלמה זלמן אויערבאך ,מנחת שלמה( ,מכון אוצרות שלמה :ירושלים ,תשנ"ט) ,סי' נז
 69הרב יעקב ישראל קניבסקי (הסטייפלר) ,קריינה דאגרתא חלק ב'( ,בני ברק ,תש"ן) ,חלק ד אגרות הוראות
והדרכות בהלכה ובאורח חיים  ,סי' קה ,אם מועיל העירוב הכללי להחשיב כעיר אחת לגבי מוקפין; ילקוט יוסף
הלכות פורים ,שם ,עמ' שכט ד"ה ואין העירוב
 70גרשון בר-כוכבא "הרובע היהודי העתיק בחברון בתחילת המאה העשרים :מבנה ,הווי ושרידים" ,קתדרה( ,יד
בן-צבי :ירושלים) כרך  ,169תשרי תשע"ט ,עמ' 51תרשים
 71עדות בעל פה ע"י ר' משה קואפמן ומשפחת אפרסמון ,אדר תש"פ
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לעשות פורים יומיים 72".לשים לב למילה "נוהגים"! נזכיר שלעומת לפחות
חלק מערים אחרות בארץ שספק מוקפות חומה 73,בכל בתי הכנסת בקרית
ארבע קוראים את המגילה בשני הימים.
מאידך להנ"ל ,הרב עידוא אלבה הגיע למסקנה ש"מעיקר הדין היה
נראה שבחברון וסביבותיה יש לקרוא בט"ו ".הוא מסביר את "סביבותיה"
כ"המערה [המכפלה] כולל קרית ארבע ורמת ממרא"74.
אולם הרב אלבה לא כותב אם יש מי שתומך בדעתו בנושא זה .אמנם
רואים אנחנו שרב העיר ,הרב דב ליאור ,לא הסכים עם מסקנתו של הרב
אלבה ,מפני ששמונה שנים מאוחר יותר ,בשנת תשס"ט ,הרב ליאור הוציא
"פינת הלכה" ושם הוא כתב" :אנו נוהגים לציין את שני ימי הפורים ועיקר
ביום הראשון75".
כמו-כן הרב אלבה לא כותב מתי יש לברך על קריאת המגילה .האם
הוא סובר שמפני שדעתו היא שהתאריך של פורים בחברון ובקרית ארבע
הוא ב-ט"ו ,צריך לקרוא את המגילה בברכה דווקא ב-ט"ו ,ולקרוא אותה
בלי ברכה ביום י"ד? אם כן ,יש איזשהו סמך בזה ממכתבו של הרב אברהם
יצחק הכהן קוק .הרב קוק נשאל בשנת תרצ"א על קריאת המגילה בבית
וגן בירושלים 76.תשובתו (עם הסכמתו של הראשון לציון הרב יעקב מאיר)
היא" :צריכים לקרות בה ב-י"ד בלא ברכה וב-ט"ו בברכה ".אולם על זה
כתב הרב יהודה זולדן" :בספרות הפוסקים ...לא מצינו שיקראו ב-י"ד בלי
ברכה וב-ט"ו בברכה כפי שהוצא הרב קוק!"77
דברי סיום :הרדב"ז אפילו משבח מי שקורא את המגילה בימי י"ד וט"ו
אפילו אם אין צורך לזה" :אין לגעור באותם שקרין אותה בי"ד וט"ו כיון
שקורין אותה בלא ברכה לא הפסידו כלום והלואי שיזכרו נפלאות ה' בכל
יום78".
סיכום
עקב הרבה ספקות (אפילו יותר מספק ספיקא!) ,נראה לי ,שפורים חל רק
ביום י"ד באדר בקרית ארבע .אולם זה כבר "מסורת" של יובל שנים
בקרית ארבע לקיים את שני ימי הפורים .ביום ט"ו באדר (שושן פורים)

 72הדף מהרב ליאור מופיע בחוברת "מצוות ימי הפורים בעיר ספק מוקפת חומה" שנכתב ע"י חיים סיימונס( ,מכון
נחמיה :קרית ארבע ,שבט תשנ"ח) ,עמ' 29
 73חיים סיימונס ,מצוות ימי הפורים בעיר ספק מוקפת חומה( ,מכון נחמיה :קרית ארבע ,תשנ"ח) ,עמ' 8 - 6
 74הרב עידוא אלבה ,שם ,עמ' 295
 75פינת ההלכה של הרב דב ליאור ,רב העיר ,מופיע ב"חמדת אבות" ,בטאון המועצה הדתית ,י אדר תשס"ט
 76מכתב בכתב-יד של הרב אברהם יצחק קוק מופיע בעלון חדשי "מגד ירחים" ,גיליון מס'  113אדר תשס"ט( ,יוצא
לאור ע"י הנחלת משנתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל) .בטעות בגרסה המודפסת השנה שנכתבה היא שנת תר"פ
במקום שנת תרצ"א
 77הרב יהודה זולדן ,שם
 78הרדב"ז ,חלק ראשון ,שם ,סי' רנב
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בקרית ארבע קוראים את המגילה בלי ברכה בכל בתי הכנסת ,וגם ב-ט"ו
התושבים מחלקים משלוח מנות ומתנות לאביונים.
אני מדגיש שהמאמר הנ"ל הוא לעיון בנושא ולא פסק הלכה .פסקים אלו
הם בשביל גדולי הפוסקים.
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