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  הנחיות לשמיעת קריאת מגילה למי שנמצא בבידוד

הנחיות אלו נכתבות בעקבות פניות של רבים הנמצאים בבידוד, 
ה, וכן בעקבות פניות של הקורונ סמחמת החשש להידבקות בווירו

קהילות בחו"ל בהם השלטונות אסרו על התכנסות של רבים 
  בבתי הכנסת.

לדעת פוסקים רבים אי אפשר לצאת ידי חובת קריאת המגילה על 
, וכן אנו 1ידי קריאה דרך הטלפון, או שום מכשיר חשמלי אחר

  נוקטים הלכה למעשה שלא בשעת הדחק. 

ים שכן יוצאים ידי חובה דרך אולם, מאחר שיש פוסקים שסובר
, ולדעת כמה פוסקים לפחות זה 2מכשיר חשמלי (בשידור חי)

, בשעת הדחק שאין אפשרות להיות נוכח בקריאה, טוב 3ספק
  4לשמוע את הקריאה דרך מכשיר חשמלי.

לכן, מי שנמצא בבידוד מחמת וירוס הקורונה ואין לו אפשרות 
על על פי סדר לבוא לבית הכנסת לשמוע קריאת מגילה, יפ

  העדיפות הבא:

יזמין סמוך לביתו בעל קורא, שיקרא את המגילה והוא ישמע   . 1
ממנו את הקריאה, תוך כדי שמירת המרחק הנדרש מבחינת 

  ההנחיות לבידוד של משרד הבריאות.
יקרא בעצמו מתוך מגילה כשרה. ניתן להיעזר בהקלטה של   . 2

שמיעת  קריאת המגילה, ויקרא מתוך המגילה יחד עם
  ההקלטה. 

ניתן לקבל מ"ארץ חמדה"  קישור להקלטה של הקריאה בדרך   

  )info@eretzhemdah.orgשתהיה נוחה לשימוש  (לפניות:  
ישמע קריאת מגילה בשידור חי מבעל קורא, כגון באמצעות   . 3

אך לא   5ות קורא,טלפון או מחשב, ויכול לענות אמן אחר ברכ
  יברך בעצמו.

 
 

Guidelines for Hearing the Megillah for People in Quarantine 

These guidelines are written in response to inquiries from people who are in quarantine 

due to potential Coronavirus infection, and to inquiries from communities in the Diaspora 

where local authorities have forbidden public gatherings in places such as synagogues. 

According to most authorities, it is not possible to fulfill the mitzvah of hearing the reading 

of the Megillah by hearing it over the telephone or any other electronic device.1 This is the 

accepted halachic position under normal circumstances.  

However, there are authorities who are of the opinion that one fulfils the mitzvah by 

hearing the reading of the Megillah through electronic means (via live broadcast)2, and 

some authorities state that at the very least we cannot rule out this possibility.3 Therefore, 

in extreme circumstances where it is impossible to be physically present at the reading, 

one should listen to a live broadcast of the reading via electronic means.4 

Therefore, one who is in quarantine because of the Coronavirus and cannot go to the 

synagogue to hear the Megillah, should act in accordance with the following options listed 

in order of priority: 

1. One should arrange for someone to read the Megillah close to one's home such that 

one will hear the reading directly, while maintaining the separation required for 

quarantine per the instructions of the local medical authorities. 

2. One should read the Megillah himself out of a kosher scroll. One may use a recording 

of the reading for assistance and read along with the recording using the scroll. 

We can provide a link to a recording of the reading specifically designed for easy use 

in this scenario (contact: info@eretzhemdah.org). 

 



 

הקורא מגילה ביחיד, נהוג שאינו מברך את ברכת "הרב את 
  6ריבנו" לאחר הקריאה.

  
____________________________________________  

  
יחוה דעת ג,נד; שו"ת מנחת  שו"ת מנחת שלמה א, ט; שו"ת   1

יצחק ג לח,טז, ועוד. וכן נפסק בשו"ת במראה הבזק חלק א 
מן כו שאין להקל בזה שלא בשעת הדחק. ועיין עוד בשו"ת סי

במראה הבזק חלק ה סימן סב לעניין מקומות שנהגו להשמיע 
  קריאת מגילה באמצעות רמקול.

  שו"ת מנחת אלעזר ב, עב.   2
עיין אגרות משה או"ח ב, קח; או"ח ד, צא; ציץ אליעזר ח,   3

איש גם  יא; וכן עיין שו"ת מנחת שלמה הנ"ל בהערה שהחזון
  הסתפק בזה.

ונאמר לנו שכך גם הורה הרב צבי שכטר שליט"א לשואלים    4
  בארה"ב. 

אגרות משה או"ח ד, צא; יחוה דעת ב, סח; ועיין בפסקי    5
  תשובות סי' רטו אות ג.

  שו"ע או"ח תרצב, א. ועיין בפסקי תשובות סי' תרצב אות ד.   6
  

3. One should hear the reading of the Megillah via a live broadcast, such as over the 

telephone or computer. One may answer “amen” to the blessings of the reader,5 but 

should not recite them oneself.  

The custom is that one who reads the Megillah privately does not recite the blessing of 

“harav et rivenu” following the reading.6 

________________________________________________ 

 
1 Responsa Minchat Shlomo 1:9; Responsa Yechaveh Daat 3:54; Responsa Minchat Yitzchak 

3:38,16, and others. The ruling in Responsa Bemareh Habazak 1:26 is that one should not 

be lenient under normal circumstances. See further, Responsa Bemareh Habazak 5:62 

regarding places where the practice is to read the megillah with a microphone. 
2 Responsa Minchat Elazar 2:72 
3 See Responsa Igrot Moshe O”C 2:108, O”C 4:91; Responsa Tzitz Eliezer 8:11; see further 

Responsa Minchat Shlomo (ibid.) in the footnotes, who indicates that the Chazon Ish was 

also unsure of this. 
4 We understand that this is also the ruling of Rabbi Herschel Schachter for those asking in 

the United States. 
5 Responsa Igrot Moshe O”C 4:91; Responsa Yechaveh Daat 2:68; see also Piskei Teshuvot 

215:3 
6  Shulchan Aruch O"C 692:1; see also Piskei Teshuvot 692:4 

  

 


