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 סיכום הלכות פורים
 לעדות השונות (ספרדים, אשכנזים, חב"ד)

 חיבר: שאול סילם
 

 
I.  (שו"ע סי' תרפ"ו) תענית אסתר: 

 
 מקור המנהג להתענות: . 1
 

. יתר על כן, תענית אסתר אף איננה מוזכרת 1זכריהתענית אסתר אינה אחת מד' התעניות המוזכרות בספר 
 , " חכמים אחרונים תקנוהו אחר חתימת התלמוד ". 3. לדברי רבי דוד אבודרהם2בתלמוד

 
 נחלקו רבותינו הגאונים והראשונים במקור התענית.

 
, תענית אסתר היא זכר לג' ימי התענית שנגזרו על ידי אסתר לפני שנכנסה 4הארחות חייםלדעת  -

 , לבקש על עמה. אלא שבזמן המגילה, היה זה בסמיכות לפסח ובתחילתו. 5לאחשורוש
 

, תענית זו היא זכר לתענית שהתענו בני ישראל בימי מרדכי ואסתר, ביום 6השאילתותלדעת  -
ועמד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג  נקהלו: " ... 7המלחמה נגד אויביהם, והיא רמוזה בפסוק

 .9בקצור שו"ע. וכך כתב ג"כ 8ש השאילתות: "ומאי קהילה? תענית"בשנאיהם ... ", ודר
 

שם ביאר הרבי שהשם "תענית אסתר" (לשיטה זו), היינו " כיון שזהו תענית שבו נקהלו לעמוד  10ח"ו בלקו"שוע' 
) אין רשאים להתענות (בו ביום) שלא לשבר ונשים(מנער ועד גו' כל הצריכים לעמוד על נפשם הרי  –על נפשם 

 ... ".    משא"כ אסתרכחם (תוספתא תענית (פ"ב, יא) שו"ע או"ח סו"ס תקע"א. ולהעיר משמואל א יד, ל) 
 

                                                           
ר ח, יט: "   1 ֹֽה־ָאַמ֞ ה ְלֵבית־יְהּוָד֙ה ְלָׂשׂ֣ש ה' ּכ י יְִהֶי֤ י וְ֣צֹום ָהֲעִׂשיִר֗ י וְ֣צֹום ַהֲחִמיִׁש֩י וְ֨צֹום ַהְּׁשִביִע֜ ֹון ְצָב֗אֹות ֣צֹום ָהְרִביִע֡

ת וְַהָּׁש֖לֹום ֱאָהֽבּו:  ים וְָהֱאֶמ֥ ים טֹוִב֑ ה ּוְֽלמֲֹעִד֖ ע'  – בו הכוונה לי"ז בתמוז, ט' באב, צום גדליה וי' בטבת  –" ּוְלִׂשְמָח֔
 .שו"ע סי' תקמ"ט סע' א' ובמ"ב שם

 .ע' להלן שיטת השאילתות ור"ת –לפחות לא בפירוש  2
 .חלק "סדר תפילת התעניות ופירושן" של ספרו 3
. הספר יצא לאור כמה שנים 14-ובתחילת המאה ה 13-לרבינו רבי אהרן מלוניל, מחכמי פרובנס בסוף המאה ה 4

. סיום כתיבת הטור היה 14-לתחילת המאה ה 13-אף הוא בין סוף המאה ה (להעיר: בעל הטורים חי לפני הטור
, חמש שנים אחרי הדפסת פירוש רש"י על התורה, ברומא (בשנת 1475-, והוא הודפס ב1345בסביבות שנת 

), הספר העברי הראשון שהודפס. ולהעיר: הספר הראשון שהודפס היה ספר של דקדוק לטינית, שהודפס 1470
 ., והוא צוטט מאות פעמים על ידי הבית יוסף)1451בשנת 

 .אסתר ד, טז 5
 .פרשת ויקהל שאילתא סז 6
 .אסתר ט, טז 7
...", מר רב שמואל בר יצחק: י"ג, זמן קהילה לכל היאדברי השאילתות מוסבים על הגמרא במגילה ב, א: "א 8

שם ר"ת. ולא כפירוש רש"י ופירש השאילתות: מאי קהילה? יום תענית. וע' בדומה ברא"ש תחילת מגילה ב
שפירש: זמן קהילה לכל היא: הכל נקהלו להנקם מאויביהם, בין בשושן בין בשאר מקומות, כמו שכתוב בספר, 

 .הלכך לא צריך קרא לרבויי שיהא ראוי לקרייה, דעיקר הנס בו היה
 .סי' קמ"א ס"ב 9

 ., מובא בשערי מועדים חודש אדר עמ' רע"ט372עמ'  10



            שאול סילם                       ב"ה                                     
            עיה"ק ירושלים ת"ו –רב קהילת חב"ד בגילה 

    מח"ס וכל מצותיך אמת || ראש ישיבת דעת מנחם ירושלים

2 
 

 
 

 ויש עוד דעות לגבי מקור התענית, ואכמ"ל. -
 

 פסק: " מתענים בי"ג באדר, ואם חל פורים בא' בשבת, מקדימין להתענות ביום חמישי ".11בשו"ע
 
 מי הם הפטורים מהתענית?. 2
 

לחולה שאין בו או מניקות או מעוברות לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון  *: " ותענית זו אינו חובה12הרמ"אפסק 
 ... ". ויפרעו אחר כךלא יתענו,  ,כואבי עיניים, שאם מצטערים הרבה, ואפילו רק סכנה

 שנהגו בו חובה. 13* אך ע' בשו"ע אדמו"ר
 

 על מה מוסבים המילים: "שאם מצטערים הרבה":
נחלקו רבותינו האחרונים בפשט דברי הרמ"א: " שאם מצטערים הרבה, לא יתענו ", אם מוסבים הם על כל הני 

 אפילו אם לא מצטערות הרבה.  נהגו להקל למעוברות ולמניקות. בפועל, 14המנויים, או שרק על "כואבי העניים"
 

 מעוברות:
 .15גם לפני כן, מקילים היא מרגישה חולשה אם, היינו מג' חודשים, אך משעה שהוכר עוברהמעוברת מקרי 

 
 מניקה:

 . 16יש מקילים כל הכ"ד חודשגם אם הפסיקה להניק, 
 

 מפלת:
 .17דינה כיולדת

 
 חתן וכלה במשך ז' ימי המשתה:

 בזה נחלקו הפוסקים: 
 

 . אינם מתעניםשחתן וכלה בז' ימי המשתה שלהם  18הספרדיםדעת רוב הפוסקים 
 

                                                           
 .סע' ב'תרפ"ו סי'  11
 .סי' תרפ"ו סע' ב' 12
   סי' רפ"ח ס"ד, ע"פ ב"י סי' תרפ"ו.ב 13
 ע' מ"ב ס"ק ד'. 14
 .ע"פ מ"ב סי' תק"נ סע' ג' 15
ואין נפשה חוזרת עד  והוא על פי הגמרא דנדה ט, א ש"מניקה ... איבריה מתפרקין -דעת תורה סי' תק"נ, א  16

אם היא מרגישה חולשה עשרים וארבע חדש"; חזון עובדיה פורים עמ' ל"ח, אך סייג בכשהפסיקה להניק שה"מ: 
 .יתרה

 .אשל אברהם מבוטשאטש מהד"ת סי' תק"נ; חזון עובדיה פורים עמ' ל"ח 17
אומר ח"ה סי' מ' אות ח', יחוה דעת  ברכי יוסף סי' תרפ"ו, ו'; בן איש חי פ' שופטים סע' י"ז; גר"ע יוסף ביביע 18

 .מ"ג-ח"ב סי' ע"ח וחזון עובדיה פורים עמ' מ"ב
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והקצור שלחן  20השערי תשובה, אך 19שיתענוחלוקה: הגר"מ משה פיינשטיין היה מורה  האשכנזיםדעת הפוסקים 
 . 22היינו ז' ימי המשתה –מתענים בימי חופתם  אינםבדעה שחתן וכלה  21ערוך

 
במשך ז' ימי המשתה, אך בהלכה למעשה של מכון הלכה   שאינם מתענים 23: פסק בשבח מועדיםמנהג חב"ד

 שיש מרבני אנ"ש שמורים להתענות, ובפועל כתבו שישאלו רב מורה הוראה האם להתענות.   כתבו 24חב"ד
 
 פריעת התענית:. 3
 

שנחלקו אם מוסב על כל הני, או רק על  25ע' לעיל שהזכיר הרמ"א ש"יפרעו אחר כך". גם בזה כתב המשנה ברורה
את התענית אחר  ומניקות אינן צריכות לפרועשעוברות ועוד פוסקים  26"כואבי העניים". למעשה, כתבו הכף החיים

 כך.
 

  

                                                           
 .46ע' ספר ימי משתה ושמחה עמ' י"ג הערה  19
 .סי' תרפ"ו ס"ק ה', שם הביא רק את דעת הברכי יוסף 20
 .סי' קמ"א סע' ב' 21
השערי תשובה, אין עליהם לדעת הקצור שלחן ערוך, עליהם להשלים תעניתם אחרי פורים, אך לדעת  22

 .להשלים את התענית
 .136עמ'  23
 בהערה. 192עמ'  24
 .192עמ'  25
 אות כ"ב. 26
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II.  (שו"ע סי' תרצ"ד) זכר למחצית השקל: 

 
 מקור המנהג לתת זכר למחצית השקל:. 1
 

 כדי לסדר במקצת את הסוגיא, נבאר את ענין השתלשלות הבאת "מחצית השקל" במשך הדורות:
 

 בתורה:
. 29, חוזרת מילה זו ג' פעמים28. וכן ב"פרשת שקלים"27פעמיםבתחילת פרשת תרומה, חוזרת המילה "תרומה" ג' 

, תרומת 32מחצית השקל לאדניםהן כנגד ג' התרומות המוזכרות בתורה: תרומת  31שג' התרומות 30ודרשו חז"ל
 .  35ותרומת המשכן, 34, והיא "לכפר על נפשותיכם"33, שממנה נקנו קרבנות הצבורמחצית השקל "תרומת המזבח"

 
 בזמן בית המקדש:

, והיא נהגה כל זמן 37, היתה לדורות, והיא אחת מתרי"ג המצות דאורייתא36תרומת המזבח, לקניית קרבנות הצבור
. בענין תרומה זו עוסקת מסכת שקלים, שבראשה איתא: " באחד באדר משמיעין על 38שבית המקדש היה קיים

השנה " שיש להביא חדש בחדשו לחדשי " זאת עולת  :40מדרשת הפסוק 39השקלים ". ומבואר במסכת מגילה
בנ"ך מוזכר  . ולכן יש להקדים ולהשמיע על השקלים מראש חודש אדר.42חדשהקרבן מתרומה  41הראשוןבחודש 

 .43ענין מחצית השקל במספר מקומות
 

 , והוא כי " גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן44למצוה מובא אף הוא במסכת מגילה הטעם הפנימי
 לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו ".

 
 
 
 

                                                           
 בפס' ג. –בפס' ב; וזאת התרומה  –ויקחו לי תרומה, וכן: תקחו את תרומתי  27
 תשא.-ריש פרשת כי 28
 בפס' טו. –בפס' יד; ושוב: תרומת ה'  –בפס' יג; תרומת ה'  –תרומה לה'  29
מובא ברש"י תרומה ה, ב; ובבלי מגילה כט, ב,  -למי שקלים פ"א ה"א, לגבי ה"תרומה" דפרשת תרומה בירוש 30

 תשא ל, טו.-מובא ברש"י כי -תשא -ילגבי ה"תרומה" דפרשת כ
 תשא.-בתרומה / בכי 31
 כפי שמסופר בפרשת פקודי לח, כו. 32
 וע' רש"י שם. -א, ב תרומה זו מוזכרת בתחילת ספר במדבר  33
 א ל, טו, והוא כי הקרבנות מכפרים.תש-כי 34
 ומה, ובפרשת ויקהל, לה, כא ואילך.מאת כל איש אשר ידבנו לבו, וכמפורט בריש פרשת תר 35
 .ע' משנה שקלים פ"ד –ועוד  36
 מ"ע קע"א בספר המצות לרמב"ם. 37
ברי הימים ב, כד, ד ו;-ע' בין השאר רמב"ם ריש הלכות שקלים; ספר החינוך מצוה ק"ה. וכן ע' מלכים ב' יב, ה 38

 ט; נחמיה י, לג.
 כט, סוף עמ' א' ותחילת עמ' ב'. 39
 פנחס כח, יד, בפרשת קרבנות ראש חודש 40
 והיינו החל מראש חודש ניסן. 41
 ע' ברש"י על הגמרא שם באור הדרשה. 42
לך יהודה; בזמן יד, בזמן יהואש בן יהואחז מ-ו ובדברי הימים ב', כ"ד, ט-בזמן בית ראשון: במלכים ב', י"ב, ה 43

 לד.-נחמיה י, לגבית שני: ב
 .יג, סע"ב 44
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 זכר למחצית השקל: –אחר החרבן 

זכר למקדש, תיקנו אחר החרבן לתת "זכר" למחצית השקל. המקור הקדום ביותר המביא במפורש מנהג זה הוא 
 . 45מסכת סופרים

 
לרבי שמשון בן צדוק, תלמיד  תשב"ץ קטן, מוצאים זכר למנהג זה, בין השאר, בספר אצל רבותינו הראשונים

, שכתב: " ומה שנותנים ג' מחצאות בפורים, זהו רמז לשקל דכתיב בפרשת כי תשא ג' 47מרוטנבורג 46המהר"ם
ולהעיר שבספרים אלו לא מובא להביא את מחצית השקל  .49ובאגודה ,48במרדכיפעמים מחצית השקל ". וכן 

 בתענית אסתר.
 

. אך העיר הרב יוסף 50שלא לקרות המעות הללו 'מחצית השקל', רק 'זכר למחצית השקל' "י"א ש "יזהרו ולהעיר: 
: יש שכתבו שאין לקרוא למטבעות בשם 51ישעיה ברוין, מרא דאתרא דקראון הייטס, ב"לוח יומי הלכה למעשה"

שמחה גינזבורג . ובדומה דייק ג"כ הרב יוסף 52מחצית השקל, כי אם זכר למחצית השקל, וכיו"ב, ואין המנהג כן"
 .55שהביא את ב' הדעות 54פורים –, מדברי הרבי. וע"ע בנטעי גבריאל 53בהתקשרות

 
 מנהג האשכנזים:. 2
 

 איתא ברמ"א (סי' תרצ"ד סע' א'): 
 

, זכר למחצית השקל שהיו נותנין מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן" י"א שיש ליתן קודם פורים מחצית 
בליל פורים, קודם שמתפללים . ויש ליתנו 57, יש ליתן ג'56כתוב "תרומה" בפרשה באדר. ומאחר שג' פעמים

במדינות אלו, כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד  וכן נוהגין  בכל מדינות אלו, ויש ליתן ג' חצאי "גדולים" ,58מנחה
 .. ".מבן כ' ולמעלה ואין חייב ליתנו רק מי שהוא . .זו
 

 , וז"ל:59לנתינת ג' חצאין דוקא, יש לציין עוד טעם המובא ע"י הרבי בהקשר לטעם המובא ברמ"א כאן
 

                                                           
פרק כא, ד. מסכת סופרים חוברה ע"י הגאונים, ושם מוזכר מחצית השקל שמביאים אחר החרבן, ולכן איתא  45

שם: "ואסור לומר עליהם לשם כופר, אלא לשם נדבה", משא"כ מסכת שקלים שדנה בפירוש במצות מחצית השקל 
המקדש. אך להעיר שהמנהג המובא במסכת סופרים להביא את מחצית השקל לפני שבת  שהיו מביאים לבית

 .זכור, שונה מהמנהג המובא ברמ"א בשם המהרי"ל, והנהוג היום, להביאו בתענית אסתר
 מורנו הרב מאיר. 46
 .13-בסוף המאה ה 47
 פ"ק דמגילה.ע' מרדכי ראש  –רבי מרדכי בן הלל הכהן, אף הוא מתלמידי המהר"ם מרוטנבורג  48
פר האגודה בענין זכר ע' בסוף ס  - 14-מגדולי הפוסקים מתחילת המאה ה לרב אלכסנדרי זוסלין הכהן, 49

 למחצית השקל.
ילקוט יוסף פורים עמ' תקפ"ז, כ"כ בלוח לארץ ישראל, וכ"פ ג"כ בחזון עובדיה פורים עמ' ק"א, ובעקבותיו ב 50

 ע"ש.
 "ז, עמ' ח'.תשע 51
 .106-103התוועדויות חלק מ"ו עמ'  ש"פ שקלים תשכ"ו. וע' תורת מנחםוהפנה שם לשיחת  52
 .25הערה  15גליון א'קפ עמ'  53
 עמ' קע"ח. 54
חה ובשם קובץ ואת הדעה שאין קפידה לקרוא למעות אלו "מחצית השקל", הביא שם בשם שו"ת זכר שמ 55

 ירושלים. –דברי זאב 
 היינו בפרשת שקלים, וע' לעיל. 56
 "ק דיומא.מרדכי ריש פ 57
 מהרי"ל. 58
 .460ועמ'  439תשמ"ט עמ' תורת מנחם התוועדויות  59
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" ויש להעיר על דבר פלא בהשייכות דנתינת מחצית השקל לתענית אסתר: אף על פי שמחצית השקל שהיו נותנין 
, אחדלא היה אלא מחצית השקל  –בשביל קרבנות ציבור שמתחילים להקריב באחד בניסן מתרומה חדשה  –באדר 

חצאי שקלים בתענית אסתר היא שלשה חצאי שקלים, ויש לומר, שנתינת שלשה ל מקום, נותנים בתענית אסתר מכ
: "וצומו עלי גו' שלשת ימים" (נוסף על העילוי ד"חזקה", 60ימים שגזרה אסתר תענית, כמו שכתובשלשה גם כנגד 

 מו מה שקיבלו כבר") ".  "בתלת זימני הוי חזקה", שעל ידי זה ניתוסף חוזק בכללות הענין ד"קיי
 

האם ניתן לקיים את מנהג "זכר למחצית השקל" עם מטבע ששויו חצי ממטבע אחר, אך איננו נקרא "חצי" 
 חצי יורו)? -סנט (שרק שויו  50דוגמת מטבע אירופאי של  – 50(כדוגמת חצי השקל) אלא למשל 

 
. 61עליה"), נראה שצריך שיהיה דוקא מטבע של "חצי"בזה נחלקו הפוסקים. ע"פ דברי הרמ"א הנ"ל ("ששם מחצית 

 .62די במטבע שערכו חצי ממטבע אחראך לדעת פוסקים אחרים, 
 
 מנהג הספרדים:. 3
 

לתת, זכר  מנהג הספרדיםיש לציין שהרמב"ם והשו"ע לא הביאו את מנהג ה"זכר למחצית השקל". עם כל זה, 
 . 64גרם כסף טהור) 9(/ 10 , שהם63דראהם 3 למחצית השקל, כסף בשווי

 
, ויוצא עם ₪ 21.83, ולכן שווי עשר גרם כסף: ₪ 2.183בא' באדר התשע"ז, שווי גרם כסף ללא מע"מ עומד על 

 . ₪ 26בערך  - ₪ X 1.17  =25.54 21.83: 65מע"מ
 

, ויוצא עם ₪ 28.27, ולכן שווי עשר גרם כסף: ₪ 2.827בא' באדר התשפ"א, שווי גרם כסף ללא מע"מ עומד על 
 . ₪ 33בערך  - ₪ X 1.17  =33.08 28.27מע"מ 

 
מובא: לענין שיעור מחצית השקל ... נהגו להקפיד לשער את הערך האמיתי של  66מנהגי תונס –בספר עלי הדס 

מובא: יש  68ומנהגי מרוק –. לעומת זאת, בספר מגן אבות 67הכסף, והוא כעשר גראם כסףמחצית השקל לפי שער 
 . 69אומרים שנהגו כהרמ"א לתת רק מחצית מהמטבע הנהוג במדינה בלי להתייחס למחיר של כסף נקי

 
 כסף טהור.גר'  3.205 , משקל דראהם הוא70לשיטת הגרא"ח נאהלהעיר כי 

  
 

                                                           
 אסתר ד, טז. 60
 .יסוד ושורש העבודה שער י"ב פ"גב איתא ג"כ ךוכ ,הכה"ח אות כ'וכך פסקו  61
 .ישכיל עבדי ח"א סי' י"ט; מנחת אלעזר ח"א סי' ל'; דרכי חיים ושלום סי' תתמ"ג; מנחת יצחק ח"ט סי' ס"ט 62
 כה"ח סי' תרצ"ד אות כ'; שו"ת יחוה דעת ח"א סי' פ"ו.ע'  63
ע' שו"ת יחוה דעת ח"א סי' פ"ו, ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות שקלים פ"א ה"ו, אודות מחצית השקל שהיו נותנים  64

פורים  -גרם כסף טהור, וכ"כ הגה"ר דוד יוסף בתורת המועדים  10במקדש. וביחוה דעת שם ציין שהערך הוא של 
פורים עמ' תקפ"ז.  –גרם כסף, וכ"כ ג"כ בילקוט יוסף  9אך בחזון עובדיה עמ' ק"ב כתב שהוא ערך עמ' צ"ח. 

 ממה שחישבנו להלן. 90%שהסכום הוא ועפ"ז יוצא 
פורים לרה"ג דוד יוסף עמ' צ"ט, בשם אביו ז"ל, שיש להוסיף מע"מ; וכ"פ הגר"מ אליהו  -ע' תורת המועדים  65

 פ"ב סע' ב', בשם הגרב"צ אבא שאול.פורים, עמ'  –כ"כ ג"כ בספר "כי בא מועד" ; ו488בספר הלכות חגים עמ' 
 .684עמ'  66
 ל" בבוקר של יום פורים עצמו, ע"ש.אך ע"ש ששלא כמנהג הנפוץ, נהגו לתת את ה"זכר למחצית השק 67
 עמ' שמ"ה. 68
 , הביאו מטבע א'  של חצי, ולא ג'.אך שלא כדעת הרמ"א 69
 בשיעורי תורה סי' ב' סי"א. 70
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 מחצית השקל ומעשר כספים:. 4
 

, והרי 72, והוא על פי הכלל שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין71מכספי מעשרנותנים את מחצית השקל אין 
 קיבלנו מנהג זה כחובה.

 
 מי מחויב לתת את מחצית השקל? .5
 

: " מבן כ' 73". וכתב על זה המשנה ברורהמבן כ' ולמעלהבדברי הרמ"א ראינו כי "אין חייב ליתנו רק מי שהוא 
, שהוא בכלל דמבן י"ג ולמעלהולמעלה: זהו לדעת ר"ע מברטנורא, אבל התוי"ט כתב שהפוסקים חולקים וס"ל 
אפילו בעד בניו הקטנים, ואשה איש, חייב במחצית השקל. וא"ר כתב דכל זה רק מדינא, אבל המנהג הוא ליתן 

 על ידו, שוב אינו פוסק ". : כל קטן שהתחיל אביו לשקול75. איתא במשנה74מעוברת בעד ולדה
 

 שחייבות.  77פטורות ממחצית השקל, אך י"א שנשים 76י"א
 

 ש"טוב לתת התרומה שהיא "זכר למחצית השקל" על כל מי שהוא בגיל בר מצוה ומעלה".  78הגר"ע יוסףדעת 
 

. ובנות קטניםגם בעד הרבנית ובנים שם איתא: מנהגי האדמו"ר ... נותן מחצית השקל  79וע' בספר המנהגים חב"ד
: 81: " וכמפורסם המנהג ליתן גם עבור כל בני הבית ". וע"ע בשיחות קודש ה'תשנ"ב80וכן ע' בתורת מנחם התוועדויות

ובאופן, שההורים עוזרים להם, שיחנכו ג"כ קטנים לתת ג' מחצית השקל מכספם שלהם,  –ומה טוב ומה נעים 
בספר הלכה . ק לצרכיהם, כך שלא יחסר להם כלוםשיוכלו לתת זאת מתוך הרחבה, ושישאר להם עוד מספי

 .82שנוהגים לתת מחצית השקל גם עבור עובר בשם הגרמ"ש אשכנזי ז"למובא למעשה 
 

 .84שוב אינו פוסק ,83כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו
 
 
 
 

                                                           
 בשם השל"ה; א"ר סי' תרפ"ו סע' ד'. -באר היטב ס"ק ב'  71
 חגיגה ז, ב. 72
 ס"ק ה'. 73
 כל יתנו זה :וסימנך ,מחציות' ג נותנים מעוברות אף , וז"ל:המובא בד"מ ריש סי' תרצ"ד ן"ברי י"מהרוהוא ע"פ  74

 , וכן דעת הא"ר.)יג ל שמות( העובר
 שקלים פ"א מ"ג. 75
 מ"א ס"ק ג'. 76
הגה"מ, מובא במ"א הנ"ל, שהקשה עליו. אבל ע' בתורה תמימה על תשא ל, יג, שכתב: ולדעתי הענין פשוט,  77

דבשל תורה, כיון דעיקר הכונה היה כדי לידע ע"י מספר חצאי השקלים את מספר הנפשות, כמבואר בקרא, 
לצדקה קודם פורים הוא זכר לנס פורים, וכיון  והנשים וילדים לא התפקדו, לכן נפטרו מזה, משא"כ מה שנותנין

 דאף הנשים וילדים היו בכלל הנס, לכן חייבין גם הם.
 ת יחוה דעת ח"א סי' פ"ו עמ' רמ"ו.שו" 78
 .74עמ'  79
 .439תשמ"ט ח"ב עמ'  80
 .788ח"ב עמ'  81
 כפי שהובא לעיל בשם ד"מ וא"ר. 82
 אפילו רק שנה אחת. 83
 ג', ע"פ משנה שקליפ פ"א מ"ג. ס"ק מ"א סי' תרצ"ד 84
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 למי נותנים את מחצית השקל?. 6
 

, אחרים מורים 86דוקא לעניים עמלי תורה , אחרים מורים לתתו85ישנם פוסקים המורים לתת את הכסף לעניים
את מחצית מנהג חב"ד: . 88, אחרים מורים לתת אותו דוקא לבתי כנסיות, זכר למקדש87להעדיף את הישיבות

 .89השקל אפשר לתת לכל מטרה של צדקה
 
 מתי נותנים את הכסף?. 7
 

לפני מובא ברמ"א לעיל לתת את הכסף של ה"זכר למחצית השקל" "בליל פורים, קודם שמתפלל מנחה", והיינו 
 .90מנחה של ערב פורים

 
, ליתנו ביום 92, ליתנו בבוקר לפני קריאת המגילה91קיימות עוד דעות: ליתנו בערב פורים לפני קריאת המגילה[

 .]93פורים
 

לא לשנות ממנהג הרמ"א הנ"ל ולתת את ה"זכר למחצית השקל" לפני  , פסק הכה"ח94כשחל פורים במוצאי שבת
 גם כן. 95מנחה של התענית. וכך מובא בספר המנהגים חב"ד

 
 גם לחסידי חב"ד: –לגבי מנהג ירושלים 

בקונטרס פורים המשולש להגה"ר יוסף חיים זוננפלד, וכן בקונטרס פורים המשולש להגה"ר שריה דבליצקי, מובא 
. וכך פסק ג"כ בערב שלפני קריאת המגילה, בליל פורים דמוקפיםכי מנהג ירושלים לתת את מחצית השקל 

גים ומקורותיהם", שאין לטעות ולדייק הגרא"ח נאה בלוח כולל חב"ד. וע' במאמר הגה"ר טוביה בלוי בספרו "על מנה
מדברי ספר המנהגים הנ"ל לפיו גם כשמקדימים את תענית אסתר ליום ה', יש לתת אז את ה"זכר למחצית השקל", 
שנתינת זכר מחצית השקל קשור לתענית אסתר ולא לפורים. זה אינו, והטעם להקדמת הנתינה באותן שנים ביום 

שבזה קאי בספר המנהגים) מיד בצאת הכוכבים של מוצאי  –ת המגילה (בפרזות התענית, כי רגילים לקרוא אז א
 שבת, ולא יתכן שיהיה למאן דהו כסף בכיסיו!

וההוכחה לכך שהמנהג קשור לפורים ולא לתענית אסתר הוא, שהרמ"א הביאו בסי' תרצ"ד, ולא בסימן תרפ"ו שם 
של הרמ"א, שלא הזכיר את תענית אסתר בדבריו הנ"ל,  קאי בדיני תענית אסתר! ויש לדייק זאת ג"כ מלשונו הזהב

אלא את "לילי פורים קודם שמתפללים מנחה" (והרי מכללי אדמו"ר הזקן שהרמ"א דייק מאוד בהגהותיו על השלחן 
 ערוך, יותר ממה שדייק בספרו דרכי משה). 

 

                                                           
סי' קמ"א סע' ה'; לוח לארץ לבוש סי' תרצ"ד סע' א'; סדור יעב"ץ; שו"ת מנחת אלעזר סי' ל'; קצור שלחן ערוך  85

 ישראל.
 רוח חיים לרבי חיים פלאג'י. 86
 דעת ח"א סי' פ"ו.שו"ת יחוה  87
 כף החיים אות כ"ב. 88
 .193ובא ג"כ בספר הלכה למעשה עמ' חב"ד; וכך מכ"כ הגה"ר מאיר אשכנזי, מרא דאתרא דכפר  89
 וכך מובא ג"כ בסידור הרש"ש. 90
 ' ה'; חזון עובדיה פורים עמ' ק"א.קצור שלחן ערוך סי' קמ"א סע 91
 מ"א. 92
 ספר ברית כהונה. 93
 ושהתענית מוקדמת ליום ה'. 94
 .73עמ'  95
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לפיה נותנים גם  97יותר לדעה, וכן בספר הלכה למעשה ממכון הלכה חב"ד, נוטים 96לאידך בהלכות ומנהגי חב"ד
  .במנחה של תענית אסתרבירושלים, את מחצית השקל 

  

                                                           
 .77הערה  155עמ'  96
 . כדי שיהא צדקה עם התענית לכפר".סי' תרצ"ד אות כ"ה, שכתב: "ביום התענית .. בין השאר: של הכה"ח 97
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III  .(שו"ע סי' תרצ"ד) מתנות לאביונים: 

 
 מקור הדין:. 1
 

: " ... לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו 98מקור החיוב לתת מתנות לאביונים, במגילת אסתר
 ".  ומתנות לאביונים

 
לאיש מנות  שתי: לרעהו איש מנות: " תני רב יוסף: ומשלוח 100שם מוזכרת מצות זו. ובגמרא 99משנה מגילהוע' 

". ופירש"י: " ... ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדם לשני בני אדם : שתי מתנות לאביונים . ומתנותאחד
 ".  די לכל אחד ואחד מתנה אחת: 
 

 והיינו מתנה לכל אחד, כפי שפירש רש"י. -תן לפחות שתי מתנות לשני עניים " : " חייב כל אדם לי101וז"ל השו"ע
 
 מי מחויב לתת מתנות לאביונים?. 2
 

, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה, בין איש ובין אשה: " 102אדם ... ". ופירש המ"ב כלבשו"ע לעיל איתא: " חייב 
 דעת כמה אחרונים דצריך לתת ממה שנתנו לו ". 

 
שם אגרת ממזכירות הרבי, בה נאמר, בשם הרבי: " ... מחוייבים כולם, אנשים ונשים,  103אגרות קודש הרביוע' 

, וכי מחוייבים בזה גם נערים שהגיעו לגיל שלש עשרה משלוח מנות ומתנות לאביוניםלקיים את שתי המצות של 
שלא הגיעו עדיין  דים וילדות קטניםלהרגיל בזה גם יל –ואשר חובת החינוך שנה ונערות לגיל שתים עשרה שנה, 

 לעונת בר ובת מצוה ".
 
 במה יוצאים ידי חובת המצוה?. 3
 

 : 105וכן איתא במ"ב : " ... נותן לכל אחד מתנה אחת: או מעות, או מיני תבשיל, או מיני אוכלין ".104כותב הרמב"ם
 דוקא מעות.שמשמע מדבריו שהמנהג לתת  106". אך ע' במ"א מעותאו  מאכלורשאי ליתן  "
 

 האם יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים בנתינת צ'ק?
ובהערות שם:  (צ'ק). יוצאין ידי חובת מתנות לאביונים בנתינת המחאת בנק: 107מובא בשם הגרש"ז אויערבאך

יוכל ואין חילוק בין אם הגיע כבר זמן פרעונו אם לאו, וכן אם הבנק פתוח עדיין בו ביום או לאו, אלא כל שאם ירצה 
 לקבל תמורתו בו ביום משכנו או מבעל החנות וכדו', שפיר מיקרי נתינה.

                                                           
 ט, כב. 98
 פ"א מ"ד. 99

 מגילה ז, סוף עמ' א'. 100
 סי' תרצ"ד סע' א'. 101
 ס"ק א'. 102
רגום בח"ג של התרגומים, עמ' הת –ז, אגרת ז'תקצח -חלק כ"ב עמ' תכ"ג, וע' בדומה בחלק כ' עמ' קע"ו 103

 קע"ז.
 ילה פ"ב הט"ז.הלכות מג 104
 ס"ק ב'. 105
 סי' תרצ"ה ס"ק ט"ו. 106
 הליכות שלמה ח"ב עמ' שמ"ב. 107
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 מה צריך להיות שווי המתנות לאביונים?. 4
 

 דעת הפוסקים האשכנזים:
, בשם הפרי מגדים, שלא מצא כמה צריך להיות שיעור המתנות, אך הוסיף המ"ב בשם חידושי 108כתב המ"ב
צריך ליתן לאביון דבר הראוי  לכתחלה. ועוד שם: " 109חשובה מתנה, אבל לא בפחות" שוה פרוטה" הריטב"א:

מוטב להרבות : " 111בשם הרמב"ם 110ליהנות ממנו בפורים, מאכל או מעות שיוכל להוציא בפורים ". ועוד מוסיף
עניים , שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו

 יתומים ואלמנות, ודומה לשכינה ... ".
 

 דעת הפוסקים הספרדים:
פוסקים, על פי דברי השו"ת זרע אמת, שמשלוח מנות צ"ל כדי סעודה, כמובא בגמרא, שאביי  112הפוסקים הספרדים

ודה, ה"ה שמתנות לאביונים: כדי סע –בר אבין ורב חנניה בר אבין מחלפי סעודתייהו, אלמא שבפחות מזה לא יצא 
 .113כמות של ג' ביצים אוכל. והיינו למשל כמות מנת פלאפלוהיינו 

 
 מתנות לאביונים מכסף מעשר כספים; מכסף ה"זכר למחצית השקל":. 5
 

 .114צריך ליתן משלו ולא משל מעשר, וההוספה שמוסיף יוכל ליתן משל מעשר
 

 115בבאור הלכה, הביא בשם הפרי מגדים לגבי נתינת מתנות לאביונים מכסף "זכר למחצית השקל", נחלקו הפוסקים.
שכל מצוה  – 117והשו"ת ישכיל עבדי 116שהדב אפשרי; והוא ע"פ שו"ת מהרי"ל. לעומת זאת פסקו השערי תשובה

 עומדת בפני עצמה.
 
 למי נותנים את ה"מתנות לאביונים":. 6
 
". וע' בקרבן  נותנין לו ,כל מי שהוא פושט את ידו ליטול אלא ,אין מדקדקין במצות פורים: " 118איתא בירושלמי -

העדה, שפירש: " אין מדקדקין: במעות צדקה שנותנין בפורים, למי ליתן, אלא נותנין אותו לכל מי שפושט ידו. ואפילו 
 לעכו"ם נותנין, כדתנן: מפרנסין עניי עכו"ם וכו' מפני דרכי שלום, וכיון שנותנין לכל אדם, נותנין גם להם ". 

 

                                                           
 שם. 108
יו"ד סי' של"א סע'  ויוצא משו"ע -רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"ג  -ולהעיר: משקל הפרוטה הוא חצי שעורה  109

גר', כך  3-מרבע דרהם. והרי דרהם הוא כ 1/32קל"ד, כי פרוטה הוא שוויו של כסף במשקל חצי שעורה, שהוא 
 מגר' כסף. 1/40-שפרוטה הוא קרוב ל

 שיוצא י"ח בשתי מתנות לשני עניים.בס"ק ג', על דברי השו"ע  110
 הלכות מגילה פ"ב הי"ז. 111
ע' מקראי קודש לרב הררי  –ו; כה"ח סי' תרצ"ד אות ז; הגר"ע יוסף והגר"מ אליהו בן איש חי פ' תצוה סע' ט" 112

 .164עמ' 
 מקראי קודש שם בשם הגר"מ אליהו. 113
 "א ס"ק א' בשם השל"ה; מ"ב ס"ק ג'.מ 114
 משבצות זהב ס"ק א'. 115
 ס"ק ב'. 116
 ח"א סי' י"ט. 117
 גילה פ"א ה"ד, דף ה, א.מ 118
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פורים, אלא כל מי שפושט ידו ליטול, נותנים לו, ומקום שנהגו ליתן אף לאינו  : " אין מדקדקים במעות119וכ"פ בשו"ע
 יהודי, נותנים ".

 
, שביארו בירושלמי הנ"ל (להלן דברי הרמב"ן, והוא בדומה, בדברי 120וע' בחידושי הרמב"ן, וכן בחידושי הריטב"א

, בין נותנין לכל, כדי שיהו הכל שמחין עמנואלא הריטב"א): " ואין מדקדקין בדבר לומר עני זה ראוי ועני זה ... 
 ראוי בין שאינו ראוי ... ". 

 
דוחים את הפשט השני המובא בספר "כי בא מועד", וז"ל: ויש שביאר שאין הכוונה ליתן לכל  דיוק בדברי הרמב"ן

שט יד, אין הפושט יד, אלא שנתינת מתנות לאביונים כדי לצאת ידי חובה, אין מדקדקים למי ליתן, אלא כל הפו
 ודו"ק.  –מדקדקים עמו, ויוצאים ידי חובה על ידי נתינה לו 

 
שנתינה לכל עני מועילה, כ"ע והחוות יאיר מדייק בספרו  121, דעת הערוך השלחןלצאת י"ח מתנות לאביוניםלגבי  -

 מקור חיים שאביון, היינו עני מרוד בדוקא.
 

 נתינה לקטן:
 , יוצא ידי חובתו. 123שנותנים לו מעות פורים)שמבין ( שבנתינה לקטן 122כתבו הפוסקים

 
 שני אביונים שהם איש ואשתו וכד':

שיוצא י"ח; אך דעת  125והכף החיים 124אם נתן לשני אביונים שהם איש ואשתו, נחלקו הפוסקים. דעת הבנין אב
 שאינו יוצא בזה י"ח נתינה לב' אביונים. 126הערוך השלחן

 
 זמן הנתינה:. 7
 

. וכתב מתנות לאביוניםשה"ה  129והמ"ב 128".  ופסקו המ"א ביום ולא בלילהויש לשלוח מנות  : "127פסק הרמ"א
, יש לקיים את מצות מתנות לאביונים, שרק אחר קריאת המגילה 131שמשמע מדברי שער הכוונות 130הכף החיים

 ואת סעודת פורים.
 

מתנות , ומוסר תפילת שחרית דקות) אחרי סיום 20-10-זמן קצר (כ משלוח מנותשהרבי שולח  132וע' מעשה מלך
 לאביונים אחרי שליחת וקבלת המשלוח מנות.

 

                                                           
 סי' תרצ"ד סע' ג'. 119
 על בבא מציעא עח, ב. 120
 ס"ג.  121
 תצוה סע' ט"ז; ערוך השלחן סע' ב'.מועד לכל חי; בן איש חי פרשת  122
 כה"ח אות י"ב. 123
 סי' ל"ו. 124
 סי' תרצ"ד אות י'. 125
 סע' ב'. 126
 מדברי הרא"ש פ"ק דמגילה, אות ו'. סי' תרצ"ה סע' ד', 127
 סי' תרצ"ה ס"ק י"ג. 128
 "ה ס"ק כ"ב.סי' תרצ 129
 אות י"ח.סי' תרצ"ד  130
 קט, ג. 131
 .3-322עמ'  132
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 .133לעצמו, ונותנם במקום שירצה לעכב מעות פורים שלובמקום שאין עניים, יכול 
 

 .134, ויכול להעמיד שליח קודם פורים שיתן בשבילו בפורים מתנות לאביוניםשליחיכול ליתן גם על ידי 
 
 לבן כרך:כרך בן עיר לבן עיר ובן  . 8
 

מתנות לאביונים יתנו בני עיר לאביוני העיר, ובני כרך לאביוני הכרך, אבל לא יתן בן עיר לבן כרך שפורים שלו 
 .135למחרת, וכן להיפך

 
  

                                                           
 שו"ע סי' תרצ"ד סע' ד'. 133
 ן סי' תרצ"ד סע' ב'.ערוך השלח 134
 הליכות שלמה ח"ב עמ' ש"מ. 135
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IV.  (שו"ע סי' תרצ"ה) משלוח מנות: 

 
 מקור הדין:. 1
 

ומשלח מנות איש : " ... לעשות אותם ימי משתה ושמחה 136מקור החיוב לשלוח משלוח מנות, במגילת אסתר
 ומתנות לאביונים ".לרעהו 

 
 –, שנאמר: ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות בשר או של מיני אוכלים: " חייב לשלוח לחבירו 137וז"ל השו"ע

 שתי מנות לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לריעים, משובח ... ". 
 

את בית לשתי מנות, מכך שהמלך אחשורוש נתן לאסתר המלכה שתי מתנות:  וע' בדברי הב"ח, שכתב שהמקור
 .ואת טבעת המלך, המן

 
 טעם המצוה:. 2
 

 מספר טעמים ניתנו במצות משלוח מנות, וקיימת ביניהם נ"מ:
 

 , המטרה היא לתת סיפוק ביד חבירו לקיים סעודת פורים כראוי.138לדעת בעל תרומת הדשן -
, טעם המצוה הוא להרבות בחדוה וריעות מתוך 139הב"ח והכתב סופרלדעת הרב שלמה אלקבץ,  -

 שמחה.
 

לטעם בעל תרומת הדשן, יוצא י"ח. לטעם  ?מבין הנ"מ שבין ב' הטעמים: האם יוצא י"ח כששולח מנות בעילום שם
 . 140השני, אינו יוצא י"ח

 
שהדבר לא היה ידוע לנותן (ויודע  : אם שולח דבר שחבירו אינו יכול לאכול מטעמי בריאות או חומרא וכד',לאידךו

המקבל שלא ידע הנותן מזה). כאן י"ל לענ"ד שלטעם בעל תרומת הדשן, יתכן שאינו יוצא י"ח. אך לטעם השני, הרי 
    .141הרבה בחיבה, ולכן נראה שיצא י"ח. ולכתחילה יש לחוש לשני הטעמים

 
שולח מנות לרעהו ואינו רוצה לקבלו או שפסק שאם  143שכתב שע"פ הרמ"א 142, ע' בנטעי גבריאל פוריםלהלכה

מוחל לו, יצא, רואים כי העיקר הוא טעם הב"ח. יוצא כי אם שולח לחברו מנה שחברו אינו אוכלה (והוא לא ידע מזה), 
 . 144וכך סתמו ג"כ בספר הלכה למעשה. יוצא י"ח, כי הרי מחזיק לו טובה מכל מקום

  
 

                                                           
 ט, כב. 136
 סי' תרצ"ה סע' ד'. 137
 סי' קי"א. 138
 או"ח סי' קמ"א. 139
 שו"ת יביע אומר ח"ט או"ח סי' ע"א.וכך מובא בשו"ת כתב סופר הנ"ל, וכן ב 140
 טי שיחות חלק ט"ז, פורים שיחה ב'.בלקווע"ע בזה  141
 פרק נ"ז עמ' שכ"ג, בהערה. 142
 ס"ד. 143
 פ"ה סע' ט"ו. 144



            שאול סילם                       ב"ה                                     
            עיה"ק ירושלים ת"ו –רב קהילת חב"ד בגילה 

    מח"ס וכל מצותיך אמת || ראש ישיבת דעת מנחם ירושלים

15 
 

 
 סוגי המנות: . 3
 

 שתיה בכלל אכילה:
. וכ"פ 146, שאין לשון מנות אלא לשון מאכל או משתהאו מיני שתייהשכתב: והמנות יהיו מיני מאכל  145בלבושוע' 

שכתב: וכן סגי באחד אוכל ואחד משקה. יש מי שסובר שיוצא י"ח אפילו בשילוח ב' מיני משקים, אך טוב  147המ"ב
 .148לחוש לדעה הדורשת לפחות מין מאכל אחד עם המשקה

 
, לגבי משלוחי המנות ששולח הרבי: המשלוח מנות כוללים מאכל ומשקה: בקבוק משקה 149מלךבספר מעשה כתוב 

(בד"כ וודקה סמירנוף. ובהערה: בשנים קודמות היה נותן לפעמים בקבוק בנדיקטין), אוזן המן עם מילוי פרג, ופרי 
 (תפוח או תפוז), כשהכל מונח בתוך שקית נייר פשוטה (חומה). 

 
 לה:מנות הראויות לאכי

שכתב, בהמשך לדבריו הנ"ל:  150. וע' במ"בשאינו מבושלנחלקו הפוסקים אם יוצא י"ח בשילוח בשר או שאר מאכל 
, וי"א דכיון שהוא שחוט 151הראוי מיד לאכילה משמע :מנותובענין שיהיה מין אוכל המבושל, ולא בשר חי, דמשלוח 

 . 152וראוי להתבשל מיד, שרי
 

 שיעור המנות:
 רבו הדעות בענין שיעור המנות: 

 
, שיוצא ידי חובתו אפילו בתאנה אחת ותמר אחד, בעל הלקט יושר, בשם רבו תרומת הדשןמביא  -

 . אע"פ שאין בהם שוה פרוטה
 .שוה פרוטהשצריך שיהיה בכל מנה  המקור חיים מביא בשם השל"ה -
 154הפרי מגדים, ובדומה, דורש יקרות ערך ועריבותכותב שצריך שהמנות תהיינה  153הברכי יוסף -

שאין די בכזית או ברביעית,  155ובערוך השלחןלפי המקום והזמן,  ראויות להתכבדשיהיו המנות 
 .מנות יפותאלא צריך 

כותב שכל מנה צריכה להיות בשיעור של ג' ביצים מפת, שהוא שיעור סעודה. וכן  156בציץ אליעזר -
 כדי שיעור סעודה. כותב שטוב שיהיה במנות 157בילקוט יוסף פורים

                                                           
 ודבר זה מובא כבר ע"י הרן, ג, ב. סי' תרצ"ה סע' ד'. 145
וע' באליה רבה שהביא לזה סמך מן הגמרא, מכך שרבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא, אטמא דעיגלא  146

 סוף עמ' א. ובדומה איתא בפרי חדש.גמרא מגילה ז,  –ל עגל משולש וקנקן יין) (ירך ש וגרבא דחמראתלתא, 
 ס"ק ב'. 147
 פורים, עמ' תשי"ד. –ע"פ ילקוט יוסף  148
 .322עמ'  149
 ס"ק כ'. 150
"ה סע' ל"א; הערוך מ"א ס"ק י"א בשם מהרי"ל, מובא בשער הציון; הגר"א במעשה רב; החיי אדם כלל קנ 151

 השלחן ס"ק ט"ו.
פורים, עמ'  –שער הציון. ולהעיר שכ"פ הילקוט יוסף   -סע' ד', וכן משמע קצת מהט"ז בסק"ד [פמ"ג]  הפר"ח 152

 תש"ה.
 ס"ד. 153
 זהב ס"ק ד'. משבצות 154
 סע' ט"ו. 155
 חי"ד סי' ס"ה. 156
 עמ' תשי"ט. 157
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  כזית לכל כמות של  לפחות רצוי שיהיהש 159הרבי ע"פ שיחות קודש מובא 158הלכה למעשהבספר
 , ולכל הפחות כזית אחד בין שתי המנות.מנה, דהיינו שתי כזיתים במשלוח אחד

 
 . 161הנותן. אחרים סוברים שהוא נקבע לפי מעמד 160, יש פוסקים שדעתם שהשיעור נקבע לפי מעמד המקבלבנוסף

 
 ב' מנות ממינים שונים:

וכן איתא באגרות  .164. וכ"פ בילקוט יוסף פורים163ששתי המנות צריכות להיות ממינים שונים 162כתב הערוך השלחן
 . 165קדש הרבי

 
, ואפילו היפכא מפורש בדברי אין שום מקור ל"דעה" לפיה צריכות שתי המנות להיות בעלי ברכות שונותעכ"ז 

 . 168שהזכירו אפשרות של "שתי מנות בשר", 167ובשו"ע 166הרמב"ם
 

 ב' מנות בכלים נפרדים:
וכתוב בספר תורה לשמה  ,דהיינו שני מיני אוכלים ,חייב לשלוח כל אדם לחבירו שני מנות: 169הבן איש חיכתב 

דחו את  פוסקי זמננוהביא דבריו. אך  170. והכה"חולא יניח שניהם בכלי אחד ,שצריך להניח כל מין בכלי אחד בפ"ע
  .171דברי הבן איש חי
  פשוט שאין דעת הרבי כדעת הבא"ח בזה.הרביוע"פ מה שהבאנו לעיל מהמשלוח מנות של , 

 
 זמן הנתינה:. 4
 

". הרבי נותן את המשלוח מנות הראשון לאחר תפילת  ביום ולא בלילהויש לשלוח מנות  : "172פסק הרמ"א
 .173שחרית

 
 
 

                                                           
 .251הוצאת תשפ"א עמ'  158
 .ואילך 565ח"א עמ'  –ז' אדר ה'תשל"ו שיחות קודש מתאריך  159
הוכיח מן הירושלמי דאם שולח לעשיר דבר החיי אדם ד"ה חייב לשלוח לחבירו וכו':  בבאור הלכהז"ל המ"ב  160

פחות, אינו יוצא בזה ידי משלוח מנות, וכן משמע בריטב"א, לפי גירסא אחת שם בגמרא. אכן שאר פוסקים לא 
 דבר זה, ונכון ליזהר בזה לכתחלה. הזכירו

הירושלמי לפי דעת הפני משה, שהמנה נקבעת לפי מעמד , שדוחה את הח"א, ומסביר את שדה חמד 161
, ח"ח סי' יד, ד. וכתב בילקוט יוסף פורים עמ' תשי"ט, שראוי להזהר שיהיו המנות הציץ אליעזר הנותן. וכ"כ ג"כ

 סיף שטוב שיהיו גם לפי ערך המקבל.יקרות וחשובות לפי ערך הנותן, אך הו
 סי' תרצ"ה סע' י"ד. 162
אינו יוצא י"ח בב' מנות ממין אטש בסוף סימן תרצ"ה כתב אף הוא שדעתו נוטה שבאשל אברהם מבוטש 163

 אחד.
 עמ' תשט"ו. 164
 .205עברית: ח"ג של התרגומים, עמ' ח"כ אגרת ז'תקצח, בתרגום ל 165
 הלכות מגילה פ"ב הט"ו. 166
 סי' תרצ"ה סע' ד'. 167
 לדעה הנ"ל, היינו מנות מסוג שונה.ו 168
 ע' ט"ז.פרשת תצוה, הלכות פורים, ס 169
 אות מ"ח. 170
שו"ת   , בשם הגרש"ז אויערבאך; שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' צ"ו, ד;36ע' הליכות שלמה ח"ב עמ' של"ו הערה  171

 ת שמש ומגן ח"ב או"ח סוף סי' נ"ו.ציץ אליעזר חט"ו סי' ל"א, ג; שו"
 מדברי הרא"ש פ"ק דמגילה, אות ו'. סי' תרצ"ה סע' ד', 172
 צר מנהגי חב"ד חודש אדר עמ' ער"ב.לעיל; או, מובא 322מעשה מלך עמ'  173
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 למי נותנים:. 5
 

 . 175לשלוח לרעים, משובח המרבה וכל: 174בשו"עאיתא 
, אבל לא ואשה תשלח לאשה ואיש לאיש: ואשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות כאיש, 176הרמ"א וכתב

: ספק קידושין. שיאמרו שזה 177המ"ב ויבואו לידי ספק קידושין. וכתב על זה לאלמנהבהיפך, שלא יבא איש לשלוח 
. 179לגרושה או לבתולהשאחר הקידושין, וחיישינן שמא קידשה כבר בפני עדים ואינם לפנינו, ע"כ. וה"ה  178סבלונות
 .180אסור, כי הרי אין שואלין בשלום אשה, ודורון הוה בכלל שאילת שלום שלאשת אישופשוט 

 
 .181לכהן, ללוי ולישראלהרבי הקפיד לשלוח מנות 

 
 נתינה על ידי שליח:. 6
 

להסתפק אם יוצאים י"ח משלוח מנות כשמביאים מנה שלא דרך שליח, כי אולי לשון "משלוח" שיש  182מובא במ"ב
, ביאר 184מבאר שענין השליח: משום פרסומי ניסא, ובשו"ת יהודה יעלה 183מנות, היינו ע"י שליח. ובמקור חיים

 שמשלוח דרך שליח הוא מכובד יותר. 
 

 הרבי בעצמו שולח משלוחי מנות ע"י  .185יש להעיר שהרבי מזכיר דעה זו בכמה מקומות
, וגם התינוקותשמנהג ישראל שמנצלים ימי הפורים להוסיף בחינוך  187, וכן כותב186שליח

 .שולחים על ידם משלוח מנותמשתדלים שישתתפו במצוות פורים, ובין השאר: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 סי' תרצ"ה סע' ד'. 174
הרבות בסעודתו ובשלוח אך ע' לעיל מה שהבאנו בשם הרמב"ם, שמוטב להרבות במתנות לאביונים מל 175

 מנות לרעיו.
 שם. 176
 ס"ק כ"ו. 177
 הם מתנות ששולח החתן לכלה. 178
 תרצ"ה אות נ"ט.כה"ח סי'  179
 נו של הרב אבהרם סופר, הכתב סופר.שמעון סופר, ב שו"ת התעוררות תשובה לרב 180
 .322ע' מעשה מלך עמ'  181
 י"ח, בשם שו"ת בנין ציון סי מ"ד. סי' תרצ"ה ס"ק 182
 רצ"ד, מובא בנטעי גבריאל סי' ס"ג.סי' ת 183
 סי' ר"ז. - 1866, ונפטר בשנת 1794ת"ח שנולד בעיירה אסוד שבהונגריה בשנת  - לרבי יהודה אסאד 184
 מד., בשם השדי ח39הערה  118שיחה ב', עמ'  –השאר לקו"ש חלק ל"ג שיחת פרשת קרח  ע' בין 185
 .322מעשה מלך עמ'  186
 .115הערה  302ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ'  187
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 :משלוח מנות ומתנות לאביונים בראי חסידי. 7
 

 חסידות, להלן עיקרי הדברים:המבאר הרבי את פרטי מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים, ע"פ  188באגרות קדש
 

, הענין הוא לעשות לה' דירה בתחתונים, אך הפעם ברצון בלי התעוררות 189ר קבלוה"ובפורים, עליו נאמר ש"הד
 מלמעלה.

 
 :משלוח מנות

יׁש ָמ֖נֹות ּוִמְׁש֥לֹוחַ   190:ְלֵרֵעֽהּו ִא֥
ֲע�֙ :192, עליו נאמר191בהקב"הרעהו: מדובר  - עַ  ֵרֽ י� 193וְֵר֢ ב ָאִב֡ ֹ֗   .ַאֽל־ַּתֲעז
 ,הזאת במגילה שנאמר ושתיה אכילה כל: 195, ואיתא בקהלת רבה194והרי משלוח מנות הוא דוקא באכילה ושתיה -

   .מדבר הכתוב טובים ובמעשים בתורה
בכללות ישנם: תורה ומצות, ואהבה ויראה. תורה ומצות נמשלו לאכילה ושתיה, ואהבה ויראה נמשלו לכסף וזהב.  -

, מרמז לכך שאת הדירה בתחתונים עושים ולא במעות ("כסף וזהב") דוקא באכילה ושתיהומה שמשלוח מנות 
כנפיים המעלים את התורה ואת  שנירק כ, שהם ולא די באהבה ויראהמעשים טובים, בלהקב"ה דוקא בתורה ו

 .196המצות
סוג מצוה אחת, יש מקום לחשש שעושה כן מפני וצריך דוקא שתי מנות, כי אם נותן רק מנה אחת, היינו  -

 .טבעיות גופו, ואין בזה ענין של דירה בתחתונים
 .197ואת המצות שצריך גם כן אהבה ויראה, על מנת להעלות את התורהויש לדייק ממה שכתוב: ומשלוח מנות,  -
 

 מתנות לאביונים:
ֶאְביֹוִנֽים ּוַמָּת֖נֹות  198:ָלֽ

 . לגרום לחברו העני בדעת, לעשות אף הוא דירה להקב"ה בתחתוניםאין עני אלא בדעת, והענין כאן הוא  -
 מעיקר הדין אפשר הרי לקיים את מצות מתנות לאביונים הן באכילה ושתיה, הן בכסף. והיינו שחברו יכול להתפעל -

, וכגון שרואה אחר שמניח תפילין (אכילה ושתיה), או מכך שאחר מסביר לו ענין אהבת ה' ויראתו מענין של מצוה
אין הענין כאן לעשות דירה בתחתונים, אלא שחברו העני בדעת מעות). וכאן אין הדבר מפריע, כי  –(כסף וזהב 

 (יניח תפילין למשל).יעשה דירה בתחתונים 
 נה אחת, כי אף אם נותן המתנה מפני טבעיות גופו, העיקר שפעל באביון שיקיים תורה ומצות.ולכן מספיק גם מת -
  .שיעבדו את ה' הן מצד נפשם האלקית והן מצד נפשם הבהמיתוצריך שני אביונים, כי צריך  -

                                                           
 ח"א אגרת קם. 188
 שבת פח, א. 189
 וכן שם שם, כב. אסתר ט, יט. 190
 כך נדרש בשמו"ר ריש פרשת יתרו. 191
 משלי כז, י. 192
 רע. כתיב רעה, קרי: 193
 עי' שו"ע סי' תרצ"ה ס"ד, ונו"כ. 194
 ב, כד. 195
תניא סוף פ"מ. ושם: ובזה יובן היטב הא דדחילו ורחימו נקראים גדפין דרך משל ... כי כמו שכנפי העוף אינם  196

עיקר העוף, ואין חיותו תלוי בהם כלל ... והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו 
אף דדחילו ורחימו הם גם כן מתרי"ג מצות, אף על פי כן, נקראים גדפין, להיות כי תכלית האהבה הון ... לפרחא ב

היא העבודה מאהבה, ואהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים, להתענג על ה' מעין עולם הבא וקבלת שכר, 
 והיום לעשותה כתיב, ולמחר לקבל שכרם!

 כפי שמבואר בתניא שם. 197
 ב.אסתר ט, כ 198
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V  .(שו"ע סי' תרצ"ה): סעודת פורים 

 
 :זמן הסעודה .1

 
 יצא י"ח.: סעודת פורים שעשאה בלילה, לא 199איתא בשו"ע

 
 שתיית יין: .2
 

: וי"א דא"צ להשתכר 201בין ארור המן לברוך מרדכי. וברמ"א עד דלא ידע: חייב איניש לבסומי בפוריא 200ובשו"ע שם
, ומתוך שישן, אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי )202(אך עי' הערה וישןכ"כ, אלא ישתה יותר מלימודו (כל בו) 

 . 203)(מהרי"ל
 

 .206שצריך דוקא יין, 205ומהרמב"ם 204ומדויק מרש"י
 

בתוקפה עומדת גם בפורים  207שנה 40של הרבי על ההגבלה בשתיית יין או משקה למי שטרם מלאו לו  התקנה
   .208ובשמחת תורה

 
: "כוס אחד יפה לאשה, 209, פשוט שהדבר מופרך לחלוטין. הרי אומרים חז"לקיום "עד דלא ידע" על ידי נשים לגבי

במעשה ע"ש תובעת בשוק ואינה מקפדת". וע 210אפילו חמור –תובעת בפה, ארבעה  –ניול הוא, שלושה  –שנים 
שאין פוסקים יין לנשים, אלא רק מעט יין, וגם זה: במקום שנהגו הנשים לשתות מעט יין. אשת אביי שהתאלמנה, 

                                                           
 סי' תרצ"ה סע' א'. 199
 סע' ב'. 200
 שם. 201
, חסיד' הי מרדכי(התוועדות שבת פרשת צו, שושן פורים):  146עי' תורת מנחם התוועדויות תשי"ד ח"ב, עמ'  202

 לתקן דעתו על מעלה' הי ומי, (מגילה ז, ב) "ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב"ד הענין את תיקן הוא שהרי
" מתנגדים"ל גם מקום-נתינת' שתהי כדי[ ?!...חסיד לא אם", ידע דלא עד" של ענין שצריך להיות לדורות, תקנה

 הענין אמיתית אבל... שינה י"ע" ידע דלא עד"ד הענין את ע (רמ"א או"ח סתרצ"ה ס"ב) לקיים"בשו עצה ישנה –
 ט"יו שמחת אפילו, שכן", ידע דלא עד" של לענין ע"בשו מקום שום' הי לא לכן מקודם ].מהגבלות יציאה – הוא

 שאצל אלא. והגבלה (ראה רמב"ם הל' יו"ט פ"ו הכ"א. טושו"ע ודה"ז או"ח סו"ס תקכט) במדידה להיות צריכה
 ".ידע דלא עד"ד הענין את לדורות תיקן, חסיד' שהי מרדכי, ולכן, והגבלה ממדידה יציאה של הענין ישנו חסיד,
 ובפרט")... מיטווָאך ן'פשוט אַ  אין(" השבוע באמצע גם" לחיים" שאומרים מהעובדה מתפעלים אין – חסידי בבית

 .בפורים – ש"ומכ", מלכה מלוה" בסעודת
, שכתב שאין שיטת הרמ"א בדיוק 29פורים סי' ל"ה, עמ' קל"ט הערה  –וע' בשיחת הרבי שבשערי מועדים  203

, שכתב: וירדם בשכרות, צריך הוא מיהא כשיטת הרמב"ם, כי על פי דברי הרמב"ם הלכות מגילה פ"ב הט"ו
 להשתכר, משא"כ לפי הרמ"א. 

 , ד"ה לבסומי, שכתב: להשתכר ביין.מגילה ז, ב 204
 הלכות מגילה שם, שכתב: ושותה יין. 205
 .22הערה ע' שערי מועדים פורים שם עמ' קל"ח  –וכך דייק הרבי  206
ג' הפעמים , ועל כוסות קטנים דוקא, באופן שכל שלא יאמרו יותר מג' פעמים "לחיים" בשמחות ובהתוועדויות 207

, ואגב ע' 352-3ע' תורת מנחם התוועדויות תשכ"ג ח"ב עמ'   - יחד לא יהיו יותר משיעור רוב רביעית מצומצם
ווי כ"ק היפך הגמור מצ –: נבהלתי להסברא לקדש על יי"ש, ועל כל פנים לקדש את שתיית היי"ש 127שם הערה 

  ורנו.מו"ח אדמו"ר נשיא ד
. וע"ע תורת מנחם התוועדויות חנ"ט עמ' 100היכל מנחם ח"ג עמ' רנ"ח; תורת מנחם התוועדויות חמ"ד עמ'  208

433. 
 .א, סה כתובות 209
 עי' בן יהוידע על אתר, דהיינו עכו"ם. 210
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אי גם נשים יש להם  –שכתב: שאלה  212מקדש ישראלועי' בספר לגבי מזונות האשה.  211וכך נפסק בשו"ע אה"ע
ח"ו (שעלול להביא מכשולות וקלקולים). ושם עוד: ונראה שזה מדוייק  -לשתות יין (ולקיים מצות לבסומי). תשובה 

שהביא  213שדייק כך גם מדברי שער הציון, וע"ע שם איניש דייקא ולא אשהבלשון חז"ל: חייב "איניש" לבסומי וכו', 
לברך  ,בשלשה ,מצוה מן המובחרהרי,  שלכתחלה העובדהכשאוכלות ביניהן,  הנשים מזימוןכאחד הטעמים לפטור 

, 214בשו"ת שבט הלויועי' בדומה . "ע במקדש ישראל שםוע . כשמדובר בנשים גנאי הדבר באמתאך על הכוס, 
לדידי אין שום שכתב: ואשר שאל אם נשים חייבות בכלל מצות היום גם חייב אינש לבשומי בפוריא עד דלא ידע. 

שאלה, דלא שייך זה באשה ... דחז"ל הקפידו בכתובות ס"ה ע"א מליתן רבוי יין לאשה מטעמי התגברות היצר; 
 , כי עלולה להיות מזה תקלה.215שאשה פטורה מלהשתכר בפורים  מקראי קודש (הררי)וכ"פ ג"כ בספר  עע"ש.

 
 אכילת לחם ואכילת בשר ועוד: .3
 

 בסעודת פורים (טור).מצוה להרבות  שכתב: ,216ע' רמ"א
 

 .218סעודה על פתשם דן הרבי בשאלה אם חייב לעשות  217ע' בספר המנהגים
 

שכתב: אם מחויב לאכול בשר: ברמב"ם הלכות מגילה פ"ב הט"ו: כיצד חובת סעודה זו,  219וע' בספר המנהגים
 ולא הובאו דבריו בפוסקים. וכ"כ ע"ז בנימוקי או"ח שם.  –כו'.  שיאכל בשר
 
 .220, דאין שמחה אלא בבשר בהמהבשר בהמהנכון לאכול 

 
 , שהוא בצק מחיטה ממולא בבשר.קרעפכיןלאכול בפורים  221מנהג חב"ד

 
 .222ממולא בפרג אוזן המן"להעיר שהרבי נהג לאכול במשך היום "

 
 הדלקת נרות בסעודה: .4
 

 .223, לכבוד שמחת פוריםבסעודהמדליקין נרות 
 

  

                                                           
 סי' ע' ס"ג. 211
 פורים, ללרה"ג הרב ישראל דוד הארפענעס, מהדורת שנת תשע"ד, סי' של"ד. 212
 סק"ו.סי' קצ"ט  213
 ח"י או"ח סי' י"ח, ב. 214
 וכך הביא שם ג"כ בשם מו"ר הגה"ר מרדכי אליהו ז"ל. 215
 .ריש סי' תרצ"ה 216
 .74עמ'  217
ושם: ראה הדעות בזה במג"א סתרצ"ה סק"ט ובבאה"ט שם, ועוד מביא שהמור וקציעה והנמוקי או"ח מחייבים,  218

ע שלו סי' קפ"ז סע' ח', ובסידורו, שאיננו חוזר אם כ"ע והברכי יוסף איננו מחייב. לגבי דעת אדמה"ז שכתב בשו"
שכח יעלה ויבוא, משמע שאכילת פת אינה מעכבת, אך לאידך מדבריו בסי' קפ"ח סע' י' שכתב: ואין שמחה בלא 

 .לחם כו', משמע שאכילת לחם מעכבת אכילת
 שם. 219
 עמ' שצ"א; פורים בציון עמ' של"א. לקט יושר דף קנ"ז עמ' א; שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' י"ח, ב; נטעי גבריאל  220
 בהערות. 58ע' ספר המנהגים עמ'   221
 .323מעשה מלך עמ'   222
 היום; ערוך השלחן סי' תרצ"ה ס"ח. שערי תשובה סי' תרצ"ה ס"ק א'; א"ר סי' תרצ"ה ס"ק ה' בשם סדר  223
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IV  .(שו"ע סי' תרפ"ח) בדין שושן פורים: 

 
 מקור הדין: .1

 
 , איתא: כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו. 224במשנה

 
ים ַהּיְֹׁשִבי֘ם  :226: מנהני מילי? אמר רבא: דאמר קרא225ובגמרא ים הפרוזים ַהְּפָרזִ֗ ן ַהּיְהּוִד֣ י ַהְּפָרזֹו֒ת ַעל־ֵּכ֞ ים ְּבָעֵר֣ עִֹׂש֗
ת ֣יֹום  ה ָעָׂש֙ר ֵא֠ יׁש ְלֵרֵעֽהּו: ַאְרָּבָע֤ ה וְ֣יֹום ֑טֹוב ּוִמְׁש֥לֹוַח ָמ֖נֹות ִא֥ ה ּוִמְׁשֶּת֖ ר ִׂשְמָח֥ ֶדׁש ֲאָד֔ ֹ֣ ומאחר ובפס' כ"א שם איתא: ְלח

ים ֹ֣  ְלַקּיֵ֘ם ֲעֵליֶה֒ם ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗ ה ָעָׂש֙ר ְלח ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ר ּ֑בֹוֵא֠ ה ָעָׂש֖ ת יֹום־ֲחִמָּׁש֥ ר וְֵא֛ ה וְָׁשָנֽה: ֶדׁש ֲאָד֔ מסיקה  - ְּבָכל־ָׁשָנ֖
 הגמרא: מפרזים בארבעה עשר, מוקפין בחמשה עשר. 

 
שקבעו לכל אחד את היום  227הר"ןבין הפרזים למוקפות חומה, כתב  לחלקובטעם לכך שראו אנשי כנסת הגדולה 

בפרזים וט"ו בשושן. והושוו כל הכרכים המוקפות חומה לשושן, מפני שבה היה המיוחד ביום בו נח מאויביו, י"ד 
 עיקר הנס.

 
, שהוא "כדי לחלוק הירושלמיעפ"י  228הרמב"ם, כתב מימות יהושע בן נוןועל זה שבחרו דוקא במוקפות חומה 

את הצד  230הדגיש 229בר"ןכבוד לארץ ישראל, שהיתה חרבה באותו הזמן", "ויהיה זכרון לארץ ישראל בנס זה". 
השלילי: "ואילו תלו הדבר מימות אחשורוש, היתה ארץ ישראל, שהיתה חריבה באותן הימים, נידונת כפרזים, והיה 

 גנאי בדבר".
 

ש"שאני שושן, הואיל ונעשה בה נס", והיינו שאע"פ שלא מוקפת חומה  231עצמה, איתא בגמרא העיר שושןלגבי 
: "ובשושן, אעפ"י שאינה 233. וכ"פ בשו"ע232נחו עד ט"ו, וכן קבעוה לדורות" מימות יהושע בן נון, הרי "על כרחן לא

, 235על מגילה 234מוקפת חומה מימות יהושע, קורים בט"ו, הואיל ונעשה בו נס". אך ע' הגהות וחדושים הרש"ש
שכתב: וכפי ששמעתי מפרסי אחד, אשר שושן הישנה כבר נחרבה עד היסוד... , ובספר א"י לרב טיקוצ'ינסקי כתב 

שהעיר היחידה בעולם בה קוראים את שכיום אין מקום שושן ידוע בבירור. ובספרו עיר הקדש והמקדש כתב 
 .  המגילה בט"ו בלבד, היא עיה"ק ירושלים ת"ו

 
 
 
 
 

                                                           
 מגילה ב, א. 224
 ב, ב. 225
 , ט.אסתר פרק ט 226
 ויש, מובא בט"ז סי' תרפ"ח ס"ק א'.א, א, ד"ה   227
 נכה פ"א ה"ה.הלכות מגלה וח 228
 שם. 229
 גם. 230
 מגילה ב, ב. 231
 רש"י. 232
 סי' תרפ"ח סע' ב'. 233
 ז, ב. 234
 ב, א. 235
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 ב עיר למוקפת חומה:תנאים כדי שתיחש .2
 

 מוקפות חומה מימות יהושע בן נון קוראים שגם בחו"ל, אין חילוק בין א"י לחו"ל, 236לרוב הראשונים ,
כרוב  237בט"ו, ושלא כדעת סדור רס"ג שכתב שה"מ בארץ ישראל דוקא. ופסק מרן בשו"ע

 הראשונים.
 

  תחילה על דעת להקיפה , או שישב הוקפה ואחר כך "ישבה"עיר תיחשב למוקפת חומה רק אם
 שסתם מוקפת חומה: הוקפה ולבסוף ישבה. 239. וכתב הרמ"א238אחר כך

 
  מקום הסמוךוהתיישבה על ידי עכו"ם, מהו הדין לגבי שחרבה עיר מוקפת חומה? 
 

: בו אינן קורין ובחוצה לה קורין. ונחלקו רבותינו, ראשונים ואחרונים בפשט הירושלמי, אם 240בזה איתא בירושלמי
היא בניחותא, או שהיא לשון תמיהה. וכן בלשון תמיהה, נחלקו אם התמיהה ברישא (ולכן קוראין בשניהם  הלשון

 בט"ו) או שבסיפא (ולכן קוראים בשניהם בי"ד).
 

 למעשה: 
בעיר הסמוכה , אך בי"ד , יקרא בהבעיר החרבהפסק שאם יזדמן אדם  241הבאור הלכה -

 .יקראו בט"ו
 

, יקרא בה בעיר החרבה הברכי יוסף שפסק שאם יזדמן יהודידחה את דברי  242הכה"ח -
, ושכך מדויק בי"דבט"ו. וכתב הכה"ח שע"פ הירושלמי לפי גירסת הרמב"ן, פשוט שוקרא בה 
מכאן: אך שיהיו  - ג"כ מלשון השו"ע שפסק שלא בעינן בעיר י' בטלנים בכדי שתיחשב לכרך

לא יקראו אלא  בעיר הסמוכה הבנויהישראל דרים בה, מיהא, בעינן. ובאות י"ג פסק שגם 
 .בי"ד
 

שבין כתב הגה"ר צבי פסח פראנק  244ובמקראי קודש חנוכה ופורים 243בשו"ת הר צבי -
, ישבו על המדוכה בדין השנים תש"ח לתשכ"ז, כשירושלים העתיקה נפלה ליד הירדנים

 –הן בצד שבידי הירדנים בט"ו קריאת המגילה בירושלים, והגיעו למסקנה שיש לקרוא בה 
 .245הגרש"ז אויערבאךאם יזדמן שם יהודי, הן בצד הסמוך שבידי ישראל. וכ"פ ג"כ 

 
 
 

                                                           
 הרמב"ן בחידושיו; הרשב"א; המאירי.רמב"ם הלכות מגילה א, ד;  236
 סי' תרפ"ח סע' א'. 237
 שו"ע שם, ע"פ גמרא במגילה ג, ב. 238
 הר"ן.שם, ע"פ  239
 מגילה פ"א ה"א. 240
 סי' תרפ"ח ד"ה או שסמוכין להם. 241
 סי' תרפ"ח אות י"ב. 242
 או"ח ח"ב סי' קל"א. 243
 סי' כ"ה וכ"ו. 244
 .שנ"הבהליכות שלמה מועדים ח"ב עמ'  245
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 ספק מוקפת חומה בימות יהושע בן נון: .3
 

ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא, איתא ש"חזקיה קרי בטבריה בארביסר  246בגמרא
ת , הדן בנחלת נפתלי: 247אי לא". ומקשה הגמרא מפסוק מפורש ביהושע ר וְַחַּמ֖ ים ֵצ֔ ר ַהִּצִּד֣ י ִמְבָצ֑ ת וְָעֵר֖ , וְִכָּנֶֽרת:ַרַּק֥

ספק דיני: האם עיר שחלקה ". ומתרצת הגמרא שאין הספק על עצם החומה, אלא רקת, זו טבריאוהרי "קיימא לן 
מוקפת בים, נחשבת למוקפת חומה או לא. הרי בנוגע לדין בתי ערי חומה, עיר כזו  איננה נחשבת למוקפת חומה. 
וכאן, השאלה: האם משמעות "פרזי": עיר גלויה, והיינו שאיננה מוקפת, או דלמא: עיר שאיננה מוגנת. טבריה הרי 

 לא מוקפת לחלוטין, אך היא מוגנת.
 

כמו  ,248עפ"ז נחלקו הראשונים בעיר שהיא ספק מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אם קוראים בה בי"ד ובט"ו
 ."בי"ד ובט"ו ובליליהן"שבעיר בה קיים ספק, קוראים  250. להלכה פסק השו"ע249שבטבריה, או שמא רק בי"ד

 
 ולהעיר: 

  שיתקיימו בה מספר על מנת שעיר תיחשב ספק מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, צריך
תנאים, והרי פשוט שהעדר כל ידיעה אודות עיר מסויימת לא תעשה אותה ספק מוקפת חומה 

 כו'.
  

. בנוסף, כתב היתה מיושבת בתקופת יהושע בן נוןשצריך שיהיה ידוע שהעיר  251איתא בפוסקים -דבר ראשון 
קיימת בימי יהושע בן נון. אך כתב  , ומסופקים אם החומה היתה כברשלעיר תהיה עכשיו חומהשצריך  252הפר"ח
אפשר שצריך לפחות שיהיה  ךשמסתימיות השו"ע והפוסקים, נראה שאין כזה תנאי (ונראה לי לומר בדר 253הכה"ח

 כן היתה חומה לאותה העיר).   ,וע שבזמן מסוייםדי
 

 נוהגין בכל ערי א"י שם בעל תבואת הארץ בשו"ת שלו דברי יוסף, ש"ב 254כתב הכה"ח
 .255"חוץ מעיה"ק ירושלים ת"ו שקורין יום ט"ו בלבדי ימים, לקרות שנ

 
 .כי אם בי"ד, שהוא זמן קריאה לרוב העולםלגבי אותן ערים: ולא יברך  256, פסק בשו"עהברכהלגבי 

 
 
 
 
 

                                                           
 מגילה ה, ב. 246
 יט, לה. 247
 ילה פ"א הי"א ועוד הרבה ראשונים.שיטת הרמב"ם הלכות מג 248
שלה אם נחשבת מעיקרא שיטת תשובות הגאונים, לפיה טבריה שאני, כי הספק הוא על עצם החומה  249

 לחומה או לא.
 סי' תרפ"ח סע' ד'. 250
 ס"ק ט; ערוך השלחן סע' י"ג ועוד. לבוש ס"ק ד'; מ"ב 251
 ס"ק ד'. 252
 אות כ'. 253
 אות י"ז. 254
 רבה ערים חדשות, פשוט שהדין שונה.אך היום שנבנו ב"ה ה 255
 שם, ע"פ דברי הרמב"ם פ"א הי"א. 256
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 מבין הערים בארץ בהן (ישנן דעות לפיהן) קוראים בהן את המגילה בי"ד ובט"ו:

 
חברון,  ,עכו, בית שאן, באר שבע, אשדוד, אשקלון יפו,, וכן: 260חיפה ,259לוד, 258צפת ,257טבריה

 .261שכם, עזה
 

 מבין הערים בעולם בהן ישנו ספק:
 

 .269פראג, 268בומביי, 267סאלוניקי, 266חלב, 265דמשק ,264איזמיר ,263איסטנבול ,262בגדד
 

 מה שאיתא בש"ס ש"זמנו של זה לא כזמנו של זה", 270חשוב מאוד לציין שלהרבה פוסקים ,
את המגילה בעיר מוקפת חומה בי"ד, יצא בדיעבד. ופשוט שדין  הוא לכתחילה, אך אם קרא

 זה חשוב מאוד לגבי הערים בהן מחלוקות אם יש לקרוא בהן גם בט"ו או שדי בקריאה בי"ד.
 . 
 סמוך ונראה: .4
 

. עד כמה? אמר רבי ירמיה, 272: אמר רבי יהושע בן לוי: כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, נידון ככרך271בגמ' מגילה
: סמוך, אף על פי שאינו נראה, נראה, אף על פי 273ואיתימא, רבי חייא בר אבא, כמחמתן מטבריא: מיל. ובהמשך

 שאינו סמוך.
 

 ונחלקו ראשונים בפשט עד כמה ... מיל, אם מוסב על הסמוך או על הנראה.
 

סמוכים להם, אפילו : "וכן הכפרים הנראים עמהם, אפילו אינם סמוכים, כגון שהם בהר, או ש274גם בלשון השו"ע
 יש מקום לשתי הבנות.  -אינם נראים עמהם, כגון שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל" 

                                                           
 "ק ד'; מ"ב ס"ק ט'; כה"ח אות ט"ז.מ"א ס 257
שער הכוונות דרושי פורים דרוש א, בהגהות שבדף קט, א. וע' כה"ח אות כ"ג שמהרח"ו בהיותו בצפת לא  258

 היה נוהג שאר מצות פורים גם בט"ו.היה אומר בט"ו על הניסים, מפני חשש הפסק, אך 
ד, ב שם אימרא של ריב"ל שלוד מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, וע' מנחת יצחק ח"ח סי' ע"פ גמ' במגילה  259

 .39, פסקי תשובות עמ' תקכ"ו הערה ס"א, יביע אומר ח"ז סי' ס'
הרבי פ ורים עמ' קי"ב; וכן כתב ג"כ  –הרב יהוסף שווארץ בתבואות הארץ; ספר ארץ ישראל; חזון עובדיה  260

 ה גם בט"ו בי היא ספק מוקפת חומה., בהערה, וז"ל: חיפה: קורין מגיל423עמ'  חכ"טבלקוטי שיחות 
 ל.ע"פ ספר ארץ ישראכל הני,  261
בן איש חי שנה א' פרשת תצוה, שם בהלכות פורים סע' יד: ופה עירנו בגדאד יע"א מנהגם לקרות המגילה  262

 מרים אותה בלי שם ומלכות.חרונה אובי"ד בברכה, אבל בט"ו קורין אותה בלא ברכה כלל, וברכה א
 בקיצור קושטא, היא ביזנס. -מדברי הכנסת הגדולה לגבי קושטנדינא. ולהעיר שאיסטנבול היא קושטנדינא  263
יפה ללב לרב רחמים נסים יצחק בן הרב חיים פלאג'י, סי' תרפ"ח. להעיר שהרב רחמים פלאג'י נולד, חי  264

 נם.למני 1813-1907. חי בין השנים ונפטר באיזמיר
 תרפ"ח אות כ"ג בשם שער הכוונות.ק"ט, א בהערה; כה"ח סי'  שער הכוונות 265
 ייה ז"ל והרה"ג הרב יעקב עדס ז"ל.פורים בציון עמ' שע"ט, בשם הרה"ג הרב עזרה עט 266
 ה סי' תרצ"ג, ה; מחזור מעגלי צדק.שו"ת בית דוד סי' תצ"ג; שלחן גבו 267
 זבחי צדק סי' י'. 268
 ח'. חי אדם כלל קנ"ה סע' 269
 כתב שהיא דעת הגר"א והפרי מגדים. מ"ב ס"ק י"א; ובשער הציון ס"ק ח' 270
 ב, ב. 271
 רש"י: וקורין בט"ו. 272
 ג, ב. 273
 סי' תרפ"ח סע' ב'. 274
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 להלכה: 

 
סמוך, הוא עד , לפיו 275היא זו של המגן אברהם הפוסקים האשכנזיםהשיטה המקובלת יותר אצל  -

 .נראה, הוא אפילו אם הוא רחוק הרבה, אך מיל
 

סמוך בלבד, ולגבי  עד מילהוא שנראה  277כשיטת הרמב"ם 276הפוסקים הספרדיםלעומתם, פסקו  -
אמה, בסמוך שאינו נראה, יקראו שוב לחומרא  2000-אמה ל 70, ובין 278אמה 70שהוא עד כתבו 

 .279בט"ו
 

כאשר ישנו רצף של בתים ביותר ממיל, נחלקו הפוסקים בדין המקומות המורחקים יותר ממיל  -
פסקו באופן הבא: כל שיש רצף של בתים,  280העיר המוקפת חומה. רוב ככל פוסקי זמננומחומות 

נחשב לד' אמות וקוראים בט"ו אף שאין רואים את החומות, אך מהרגע שיש הפסק בתים בשיעור 
 נחשב הדבר להפסק, ומשם ואילך קוראים בי"ד.  ,281אמה ושליש 141של 

 
 בי הגדרת "נראה":וע' פסקי תשובות שהבהיר מספר הבהרות לג

 
  282ישוב הנראה מהעיר המוקפת חומה, היינו דוקא שרואים את קרקע הישוב שעומדים על קרקע העיר -
 .283הפסק בתים ואילנות איננו נחשב להפסק -
נחלקו הפוסקים כשנראה רק חלק מן הישוב, אם רק המקום הנראה נחשב לנראה, או שכל הישוב נדרר  -

 .284אחריו
כאשר קיים ישוב שאינו נראה בין הכרך לבין הישוב הנראה, אם הישוב הנראה נגרר נחלקו הפוסקים  -

או שלהיפך, הישוב שאינו נראה נגרר אחרי הנראה,  285אחרי זה שלא נראה, וקוראים בשניהם בי"ד
 .286וקוראים בשניהם בט"ו

 
  

                                                           
 ס"ק ג; וכ"פ המ"ב. 275
 ז'; תורת המועדים פורים עמ' רכ"ג.הפרי חדש; החיד"א בברכי יוסף סי' תרפ"ח ס"ק  276
 הלכות מגילה פ"א ה"י. 277
 י בסי' תרפ"ח לשיטת הרמב"ם והטור.וכפי שכתב הב" -היינו עיבורה של עיר  278
ה וע"ע שם עמ' רי"ט עד רכ"ט, בפרטי דין סמוך ונראה, ובשיטתו הלכ –תורת המועדים פורים עמ' ר"כ  279

 למעשה בשכונות הירושלים השונות.
 ד.יון, היביע אומר, האז נדברו ועוהגרצ"פ פראנק, המנחת יצחק, האור לצ 280
 ז.שו"ע סי' שצ"ח ס" -ע' הלכות תחומין  281
 ח"ח סי' ס"ב.ע"פ עיר הקודש והמקדש להגר"מ טיקוצ'ינסקי ח"ג סי' כ"ז סע' י"א; מנחת יצחק  282
 עיר הקודש והמקדש שם. 283
ובשו"ת מנחת יצחק שם הביא את ב' הדעות ולא הכריע, אך בשו"ת יביע אומר ח"ז סי' נ"ח וסי' נ"ט אות ג'  284

 הישוב, אך בעינן שיהיה רובו נראה.ין לחלק את הכריע שא
 עיר הקודש והמקדש. 285
 שו"ת קנין תורה. 286
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IIV  .(שו"ע סי' תרפ"ח סע' ה') בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר: 

 
, קורא אם עתיד לחזור למקומוובן כרך שהלך לעיר,  289שהלך לכרך 288: בן עיר287במשנה מגילה -

 כמקומו, ואם לאו, קורא עמהן.
 

, אבל אין עתיד לחזור בלילי ארבעה עשר, בלילי י"דאמר רבא: לא שנו אלא שעתיד לחזור  :290ובגמרא -
 רוי פרוז, מוקף בן יומו קרוי מוקף.קורא עמהן ... דפרוז בן יומו נקרא פרוז ... מדפרוז בן יומו ק

 
 ומפרש רש"י:  -

 קורא בחמשה עשר ולא בארבעה עשר. ,בן כרך שהלך לעיר ועתיד לחזור למקומו. לא שנו
אם קודם עמוד השחר יצא מן העיר, הוא דקתני שאינו צריך לקרות עמהן . אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה עשר

 אין זה אפילו פרוז בן יומו., הואיל וביום לא יהיה שם .בלילי ארבעה עשר, אף על פי שעודנו שם
 ליום (אחר) [אחד] ,אף על פי שעתיד לחזור למחר ,לצאת משם בלילה, דהשתא הוי פרוז לאותו יום. אבל אין עתיד

, אם עתיד והוא הדין לבן עיר שהלך לכרך .בין בלילי ארבעה עשר בין בארבעה עשר ,נקרא פרוז, וקורא עמהן
 ,לא הוי מוקף ליומו, וקורא בארבעה עשר כחובת מקומו ,בלילי חמשה עשר, שלא יהא שם ביום חמשה עשרלחזור 

אין צריך לקרותה בארבעה עשר, וממתין וקורא , אבל אין עתיד לחזור בלילי חמשה עשר. ואף על פי שהוא בכרך
 עמהן, אף על פי שסופו לחזור לאחר זמן.

 
של בן הכרך בבוקרו של י"ד הוא הקובע למפרע אם יתחייב בקריאת  בפועלו יוצא כי לדעת רש"י, מקום המצאות

המגילה כבר בליל י"ד או לא, ולא מחשבתו, וכל הענין של "אם עתיד כו'" בא לומר שמחויבותו בערב תלויה במקום 
 בו עתיד להיות למחרת בהשכמת הבוקר.

 
פסק: בו עיר שהלך לכרך או בן כרך שהלך לעיר, אם היה דעתו לחזור למקומו בזמן  291והרמב"ם -

קריאה, ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו. ואם לא היה בדעתו לחזור אלאלאחר זמן הקריאה, קורא עם 
 אנשי המקום שהוא שם.  

 
: 292רי רש"י. ונתעכב, פירושוע' במגיד משנה וכן בכסף משנה (בסוף דבריו) על אתר, שפירשו שדברי הרמב"ם כדב

 אפילו נתעכב.
 

 .294הלכה כרש"י והרמב"םכמעט מילה במילה כלשון הרמב"ם, יוצא כי  293השו"ע ולשון -
 

 

                                                           
 פ"ב, יט, א. 287
 רש"י: שזמנו בארבעה עשר. 288
 רש"י: שזמנו בחמשה עשר. 289
 שם. 290
 הלכות מגילה פ"א ה"י. 291
 ע' כסף משנה וב"י. 292
 סי' תרפ"ח ס"ה. 293
 ג"כ. המ"בוכ"פ ועוד ראשונים.  הרמב"ן(זוהי אגב ג"כ שיטת 294
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פירש שדברי רבא לפיו הכל תלוי ביום י"ד, קאי הן על בן כרך הן על בן עיר, והיינו ש"בן  295הרא"ש אך -
, כיון שבזמן חיוב קריאת בני מקומו  אינו עמהם, נסלק עד מקצת יום י"דעיר שהלך לכרך ועמד שם 

להתחייב בזמן קריאתן, וקרינן ביה מוקף בן יומו, ונכלל עם בני הכרך מעחיו חובת קריאת אנשי מקומו 
, ונסתלק מעליו חובת מקומו הקוראים ביום י"ד, וקרינן ביה בזמן קריאת בני העירכיון שהוא בכרך 

  ".ור לעירו, יקרא ביום ט"וואף אם יחזמוקף בן יומו, 
 

היא שיטה ממוצעת בין שיטת רש"י לשיטת הרא"ש, והיינו שדעתו כהרא"ש  296הראב"דושיטת  -
שהקובע הוא תחילת יום י"ד, ומי שימצא בעיר בתחילת יום י"ד לא יתחייב שוב בכרך אפילו אם ימצא 

בבוקרו של י"ד יתחייב בפועל  בו בתחילת יום ט"ו, אך שלא כהרא"ש, סובר הראב"ד שמי שימצא מכרך
לקרוא בכרך רק אם בפועל ימצא בכרך בבוקרו של יום ט"ו (וזאת: כשיטת רש"י), אחרת יפטר מכאן 

 ומכאן.
 

 כום: בסי -
 

והמקום בו  297הרמב"ם השו"ע והמ"ב, הקובע הוא המקום בו נמצא האדם בעמוד השחר של י"ד לשיטת רש"י,
בט"ו לילה ויום אם ימצא בעמוד השחר בכרך). לשיטה זו, יוכל להתחייב (להתחייב ימצא בעמוד השחר של ט"ו 

 בי"ד, בט"ו, בי"ד ובט"ו, או באף אחד מהם.
 

לשיטה זו, האדם יוגדר אז או כפרוז, לשיטת הרא"ש, הקובע הוא המקום בו נמצא האדם בעמוד השחר של י"ד. 
 מצוות פורים.או כמוקף, לא יוכל להתחייב פעמיים אך גם לא יוכל להפטר מן 

 
לשיטת הראב"ד, אדם שימצא בעמוד השחר של י"ד בעיר יתחייב בעיר אך לא יוכל שוב להתחייב בכרך 

, אך אדם שימצא בעמוד השחר של י"ד בכרך יתחייב בכרך רק אם בפועל ימצא בעמוד השחר (וכשיטת הרא"ש)
לא יוכל להתחייב פעמיים, אך כשיטת (וכשיטת רש"י והרמב"ם). יוצא לשיטה זו שכשיטת הרא"ש, של ט"ו בכרך 

 רש"י, עלול אדם להפטר מכאן ומכאן.
 

לגבי מי שמתחייב פעם שניה בט"ו, אחר שהתחייב וקיים את מצוות פורים בי"ד, ישנה מחלוקת  -
בדעה שיקרא את המגילה ככל בני המוקפים  299והגרש"ז אויערבאך 298אחרונים: הגרצ"פ פראנק

סוברים שיקרא בט"ו לילה ויום, ללא ברכה, ואם אפשר ישמע את  300אחריםבברכה בליל וביום ט"ו, אך 
 הברכה מאחרים, ויתכון לצאת.

 
בעמוד השחר של י"ד/ט"ו  בפועלבנוסף, נחלקו הראשונים אם הקובע הוא המקום בו נמצא האדם  -

לשיטה (שיטת רש"י), או שמא הקובע הוא המקום בו היתה כוונתו להיות בעמוד השחר של י"ד/ט"ו. ו
לפיה הולכים בתר כוונתו, נחלקו אם הקובע הוא המחשבה שהיתה לו כשיצא מעירו (שיטת הרי"ף 
והרא"ש, וכ"פ המ"ב), או שמא המחשבה שהיתה לו בתחילת ליל י"ד או ט"ו (שיטת הרמב"ן, וכ"פ החזון 

  איש והגרצ"פ פראנק).
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 יר.להתחחיב בי"ד לילה ויום אם ימצא בעמוד השחר בע 297
 שו"ת הר צבי. 298
 מה ח"א סי' כ"ג אות ד'.מנחת של 299
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