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והתרמית נחשפה
נזכרים ונעשים

לא תפסת - תשלם
צדק ומשפט 

פח אשפה 
אלקטרוני בשבת
טכנולוגיה בהלכה

ועד לם  לעו ו מלך המשיח  נ רבי ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו יחי 

מתנות לאביונים תשפ“געלון זה מוקדש לזכות רבקה ציפורה בת יהודית שרה, לוי יצחק בן ניחה עטיל להצלחה רבה בגו"ר בכל המצטרך

- ב“ה

בחרו אתם את הקהילה אליה אתם רוצים לתרום
עניי עירך קודמים!

אביונים בקרבת מקום

תרמו עכשיו_

בנק מרכנתיל 17 | סניף 740 | חשבון 94995968
קופת הצדקה חב"ד ע“ר (נא לציין ’עבור מתנות לאביונים‘)

טלפון: 02-3011707 או בלינק המצורף

- יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד -

מתנות לאביונים תשפ“ג

- ב“ה

בחרו אתם את הקהילה אליה אתם רוצים לתרום
עניי עירך קודמים!

אביונים בקרבת מקום

תרמו עכשיו_

בנק מרכנתיל 17 | סניף 740 | חשבון 94995968
קופת הצדקה חב"ד ע“ר (נא לציין ’עבור מתנות לאביונים‘)

טלפון: 02-3011707 או בלינק המצורף

- יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד -

ובפרטיות יותר - בנוגע לפועל ממש: יש להקהיל את 
כל בנ"י, "כנוס את כל היהודים", "אשר בכל מדינות 
עד  והרחוקים",  הקרובים  עולם,  של  מלכו  המלך, 
לפנה נדחת בקצוי תבל - "להרעיש" )רעש דקדושה( 
מתוך "שטורעם" הכי גדול )"ַא מורא'דיקן שטורעם"( 
בנוגע לכל עניני הפורים, שאצל כל בנ"י יהיו כל עניני 
רצונך",  "כמצות  לפורים(  מההכנות  )החל  הפורים 

ע"י ההכנה המתאימה בעוד מועד . . 
 )משיחות ש''פ ויקהל, פ' שקלים, ה'תשמ''ט - מוגה
באדיבות 'מטה הקהלת קהילות העולמי – 770'(

 לכנוס את כל היהודים
אשר בכל מדינות המלך

הזמן גרמא



 יום ראשון  האם כתיבת המגילה 
צריכה להיות לשמה?

דיני כתיבת המגילה שווים בכללותם לדיני 
כתיבת ספר תורה:  יש לכותבה בדיו על הקלף, 
כתיבתה.  לפני  המגילה  שורות  את  ולשרטט 
וכן צריך להקפיד על צורת האותיות, וכל אות 
שתהיה  )כלומר  גויל  בהיקף  להיות  חייבת 
צריך  הסופר  צדדיה(.  מכל  ריק  קלף  מוקפת 
זאת  לומר  ואף  לשמה,  המגילה  את  לכתוב 
בפיו לפני הכתיבה: "הריני כותב לשם קדושת 

מגילה".
שו"ע או"ח סתרצ"א ס"א-ב. רמ"א שם ס"ב . משנ"ב שם סק"ה 

וסק"ח. קול יעקב )לבעל כף החיים( שם סקי"ב.

  יום שני  כיצד נראית המגילה
שכתב כ"ק אדמו"ר מהר"ש? 

בני  עשרת  שמות  כתובים  שבו  העמוד 
]שבפסוק  "איש"  במילה  להתחיל  צריך  המן, 
)ט,  איש"  מאות  חמש   .  . הבירה  "ובשושן 
לא  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  במגילת  ו([. 
נכתבו  אלא  אחד,  בעמוד  המן  בני  עשרת  היו 
בכתב רגיל בראש העמוד, ולאחריהם הפסוקים 
כל  התחילו  לא  זו  במגילה  כן  כמו  הבאים, 
הרבי  ערך  כאשר  "המלך".  במילה  העמודים 
מוהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  התולדות  ספר  את 

הלכה 
יומית

דיני מגילת אסתר
מהם הדברים המעכבים במגילה? 

מגילה שחסרות בה מילים או אותיות 
– האם ניתן לקרוא בה? האם מותר 

לקרוא במגילה שאינה שלו מבלי 
ליידע את בעליה?

יוצא לאור ע"י
מכון הלכה חב"ד )ע"ר( 

  קו לרב: 077-2251770
  סמס לרב: 055-7081737 

 vod.smslarav.co.il :מדיה הלכה  
 smslarav.co.il :הגוגל של ההלכה

טל/וואצאפ: 02-3011770
publish@smslarav.co.il :דוא"ל

Sales@smslarav.co.il :מחלקת פרסום
אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים בעלון. 

לתרומות והצטרפות לאגודת התומכים:
smslarav.co.il/donate

עורכים: הרב יצחק איתן מזרחי, הרב שמואל מקמל
הגהה: הרב משה קורנוויץ

ניהול: הרב שניאור גורפינקל, הרב זלמן ברנשטיין
עיצוב ועימוד: מאיר קולטון

04:13עלות השחר )120 דקות(

05:00עלות השחר )72 דקות(

05:21זמן ציצית ותפילין

06:12הנץ החמה )זריחה(

09:01סוף זמן קריאת שמע

10:00סוף זמן תפילה

11:54חצות היום והלילה

12:24מנחה גדולה

16:25פלג המנחה

17:36שקיעת החמה

18:01צאת הכוכבים

יציאת שבת:
18:11ת"א
18:09י-ם

18:10חיפה
18:11באר-שבע

כניסת שבת:
17:13ת"א
16:57י-ם

17:05חיפה
17:15באר-שבע

זמני היום המוקדמים לשבוע זה )אופק ת"א(

זמני השבוע
זמני שבת תרומה:

זמני היום המוקדמים לשבוע תצוה

נא לשמור על קדושת הגיליון
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אדמו"ר  ממגילת  צילום  בו  הדפיס  תש"ז  בשנת 
מהר"ש, וביאר זאת הרבי בין היתר משום שהיה 

בכך הוראה לרבים באופן כתיבתה.
שו"ע או"ח סתרצ"א ס"ד. וראה שערי אפרים שער ו סנ"ד. ספר 

המנהגים ע' 73. אג"ק חי"א ע' שמח.

  יום שלישי  האם מותר לסמן
ניקוד וטעמים במגילה?

את  לכתוב  אין  וכן  המגילה,  את  לנקד  אין 
ברכותיה בתחילת הקלף או בסופו. אלא שבדיעבד 
אם עשה כן, כשרה. ולגבי סימון הטעמים במגילה 
כתבו הפוסקים שבמקרה שאין בעל קורא שזוכר 
את הטעמים – מותר לסמן את הטעמים במגילה. 

שו"ע או"ח סתרצ"א ס"ט. משנ"ב שם סקכ"ה-ו.

  יום רביעי  מגילה שחסרות בה אותיות
האם ניתן לקרוא בה? 

בשלימותה,  כתובה  המגילה  תהיה  לכתחילה 
ובדיעבד, אם קראו ממגילה שחסרות בה אותיות, 
מילים או אפילו שורות רבות – אם החיסרון הוא 
)בסך הכל( פחות מחצי המגילה, כשרה. אמנם אם 
הוא בתחילת המגילה או בסופה )אפילו רק פסוק 
אף  המגילה,  מתוך  שלם  עניין  שחסר  או  אחד(, 
שהחיסרון פחות מחצי המגילה - פסולה. ובמקרה 
שאי אפשר להשיג כלל מגילה, יקראו בחומש ולא 

יברכו את הברכות.
שו"ע או"ח סתר"צ ס"ג. רמ"א שם. משנ"ב שם סקי"א. קול יעקב שם 

סקל"ה.

 יום חמישי  האם מותר לגעת במגילה? 
לגבי הנגיעה במגילה, יש שכתבו להיזהר שלא 

מטפחת  באמצעות  אלא  עצמה  במגילה  לנגוע 
שכתבו  ויש  תורה(,  בספר  לגעת  שאסור  )כשם 
שמותר לגעת במגילה אך יש ליטול ידיים תחלה. 
טוב  אך  בזה,  אף  להקל  נוהגים  רבים  ולמעשה 
ידיים  נטילת  ללא  במגילה  לגעת  שלא  להחמיר 

תחלה.
ונחלקו הפוסקים האם צריך לעשות עמוד )כמו 
שלא  ומנהגנו  למגילה,  תורה(  בספר  חיים"  "עץ 

לעשות לה עמוד כלל.
רמ"א או"ח סקמ"ז ס"א. ובמג"א שם סק"א. שו"ע או"ח סתרצ"א ס"ב. 

וראה שע"ת סתרצ"א סק"ג.

  יום שישי  האם מותר לקרוא
במגילה מבלי ליידע את בעליה?

ידיעתו,  בלי  אחר  אדם  של  מגילה  לקחת  אין 
עליה  מקפידים  הבעלים  שאין  ישנה  במגילה  אך 
מותר.  מקום  בסמיכות  נמצאים  ואינם  שתתלכלך, 
לא  קרעים,  בה  שיש  או  חלשים,  תפריה  ואם 
יקרא בה ללא רשות, שמא תיקרע. ולא יוציא את 
יתכן  אם  וכן  נמצאת.  היא  בו  מהמקום  המגילה 
יצטרכו את המגילה באמצע הקריאה,  שהבעלים 

לא יתחיל לקרוא בה. 
לאדם  לתת  יכול  מחבירו,  מגילה  ששאל  מי 
שהסכים  שראינו  מכיון  כי  בה,  להשתמש  אחר 
לא  אך  לאחר.  גם  הוא  מסכים  הסתם  מן  לאחד, 
ימשוך כל  ישנה, שמא  יחד במגילה  יאחזו שנים 

אחד לצד אחר ותיקרע.
ראה שו"ע אדה"ז סי"ד ס"י וסי"ג. וראה שו"ע אדה"ז הלכות מציאה 
ופיקדון סכ"ה-ז. הלכות שאלה ושכירות ס"ד . קול יעקב על או"ח 

סתרצ"א סקל"ו. שו"ת שבט הלוי ח"י סק"ז.

כתיבה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב שבתי יונה פרידמן.
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תקנת ארבע הפרשיות
תקנו חכמים1 לקרוא ארבע פרשיות2 
אלו  בשבתות  אדר3.  שבחודש  בשבתות 
קוראים  בראשון  תורה,  ספרי  שני  מוציאים 
קוראים  ובשני  השבוע,  בפרשת  עולים  שבעה 

למפטיר את הפרשה המיוחדת. 
בסמיכות  או  אדר  )בר"ח  הראשונה  בשבת 
אליו( קוראים פרשת "שקלים"4, כיוון שמחודש 
הקרבנות  את  לקנות  להתחיל  צריכים  היו  ניסן 
על  באדר  משמיעים  היו  החדשה,  מהתרומה 
לתרום  מישראל  אחד  לכל  ומזכירים  השקלים 
את מחצית השקל השנתית, ומכסף זה היו קונים 
והחודש  שקלים  פרשיות  הציבור.  קרבנות  את 
)ואף פרשת פרה לפי פוסקים רבים( אין חיובן 
לשמוע  לבוא  שיכולות  נשים  ולכן  התורה,  מן 
שנשים  חובה  אין  אך  טוב,  מה   – זו  קריאה 

תבאנה לשמוע את הקריאה. 

חיובן של נשים בשמיעת פרשת זכור
הפרשה השנייה: "זכור"5. בה מקיימים את 

1. אנשי כנסת הגדולה )שו”ע אדה”ז או”ח סרפ”ב סי”ג(.

2. מגילה כט, א ואילך. טושו”ע ונ”כ או”ח סתרפ”ה. 

3. למעט פ’ שקלים שנקראת בד”כ בשבת שלפני ר”ח אדר, ופרשת 
החודש שנקראת לפעמים בר”ח ניסן )כשחל בשבת(. 

4. שמות ל, יא-טז.

5. דברים כה, יז-יט.

מצות התורה לזכור את אשר עשה עמלק. ותקנו 
מצות  את  לסמוך  כדי  פורים,  לפני  לקוראה 
המן  מפלת  עם  הקשור  לפורים,  עמלק  זכירת 

שהיה מזרע עמלק6.
פרשה זו חיובה מן התורה, ע"כ גם הנשים 
משתדלות לבוא לבית הכנסת לשמוע את קריאת 
תשתדלנה  מתאפשר,  הדבר  וכשאין  "זכור". 
לבוא לבית הכנסת בחג הפורים בבוקר וישמעו 
את פרשת "ויבוא עמלק" שקוראים ביום פורים. 
יכולה   - לבוא  יכולה  אינה  בפורים  גם  ואם 
להשלים זאת מאוחר יותר בפרשת ׳כי תצא׳ בה 
ידי  "זכור", ותתכוון לצאת בשמיעתה  קוראים 

חובת מצות זכירת מעשה עמלק7. 

האם גם פרשת פרה היא מדאורייתא?
מַצווה  בה  "פרה"8,  השלישית  הפרשה 
התורה על ההיטהרות מן הטומאה, המחוייבת 
לפני העלייה לבית המקדש להקרבת הקרבנות. 
ותקנו לקוראה לקראת חודש ניסן, כדי להתכונן 

6. ראה לבוש או”ח סתרפ”ה ס”ב. וראה שו”ע אדה”ז או”ח סרפ”ב 
סט”ז: “שפרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם 

מישראל”. לקו”ש חכ”א ע’ 190 הערה 1. סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 341 
הערה 3.

7. וראה בהרחבה ‘הלכה למעשה – מועדים’ )בהוצאת מכון הלכה 
חב”ד( חנוכה ופורים פי”ז.

8. במדבר יט, א-כב.

משולחן 
ההלכה

האם נשים חייבות 
בשמיעת ארבע הפרשיות?

הרב מנחם מנדל הראל 
 רב ביכ"נ חב"ד דרום צפת

וחבר מכון הלכה חב"ד

אשה שאינה יכולה לבוא לשמוע את פרשת זכור כיצד תנהג? האם נשים 
חייבות לשמעו את פרשת פרה? מה פרשת החודש באה להזכיר לנו?
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יש  הפסח9.  קרבן  להקרבת  ולהיטהר 
מן  הינה  פרה  פרשת  שקריאת  הסוברים 
התורה, ולכן מה טוב שגם הנשים תבואנה 

לשמיעת קריאת פרשת פרה 10. 
בה  "החודש"11,  הרביעית,  הפרשה 
לציין  חשוב  החודש12;  קידוש  ענין  נזכר 
זה  לוח  שנה,  לוח  לנו  שיש  כיום,  שגם 
את  שקבעו  ישראל  חכמי  על  מבוסס 
צוותה,  שהתורה  למה  בהתאם  החשבון 
בביאת  ממש,  ומיד  תיכף  השם  ובעזרת 
פי  על  החודש  את  לקדש  יחזרו  המשיח, 

הראייה.
מעבר לזה קריאה זו כוללת בתוכה את 
ידי  שעל  לקוראה  ותקנו  הפסח,  מצוות 
הפסח  לחג  להתכונן  מתעוררים  קריאתה 
להקרבת  מההכנות  החל  מצוותיו13.  וכל 
קרבן פסח בבית המקדש השלישי במהרה 
ואיסור  הפסח  דיני  יתר  וכמובן  בימנו, 
לציין  יש  ביעורו.  ומצוות  חמץ  אכילת 
ההלכות  כשכל  האחרונים  שבדורות 
אחד  כל  על  מצווה   - בספרים  נכתבו 
)החל  הפסח  הלכות  את  בעצמו  ללמוד 

מפורים(14.

 מתוך שיעור שמסר
הרב הראל באתר מדיה הלכה.
לשמיעת השיעור המלא:

9. ראה רש”י מגילה כט, א ד”ה פרה אדומה: “להזהיר את 
ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרה”.

10. ראה שו”ע סקמ”ו ס”ב. סתרפ”ה ס”ז. באר היטב סתרפ”ה 
סק”ב. וראה סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 341.

11. שמות יב, א-כ.

12. הקשור עם ר”ח ניסן: “החודש הזה לכם ראש חדשים” 
)שמות יב, ב(.

13. ראה רש”י מגילה כט, א ד”ה ברביעית.

14. מגילה לב, א; פסחים ו, א; ב”מ צז, א; תוס’ בכורות נז, ב 
ד”ה “בפרוס”; טוש”ע ונ”כ ושו”ע אדה”ז או”ח סתכ”ט ס”א-ד; 

שולחן הפסח )קרית גת( ע’ 29.

האם יש דרך שאוכל לעשות מבצעים 
ולזכות אנשים בקריאת המגילה בשני 

ימי הפורים?
היו  ביום ט"ו שבלעדיו לא  יהודים  באם מזכה 
ליהודים  שמגיע  כגון:  המגילה,  את  שומעים 
אחר  קורא  בעל  ואין  כנסת  לבית  מגיעים  שלא 
אתו שיקרא להם, כדאי שיקרא להם הוא. אבל 
יש  שיותר,  כמה  השאלה  את  להקטין  מנת  על 
לו להיות בליל י"ד ויום י"ד בעיר ואז כל היום 
כמובן,  בכך  שאלה  כלל  ואין  מבצעים  עושה 
ויקרא  למחרת,  עד  בירושלים  יהיה  ט"ו  ובליל 
אחר  קורא  בעל  יש  אם  אבל  ברכה.  בלא  להם 

מבני ירושלים, מוטב שהוא יקראה להם.

מקורות: מגילה יט, א תוד”ה בן כפר. ועיי”ש ברשב”א וריטב”א. וראה 
רא”ש שם )שרק עלות השחר של י”ד קובע(. ירושלמי מגילה פ”ב ה”ג, 
פר"ח ופר”מ ועוד בסתרפ”ח, וכן יש לחשוש שבן י”ד אינו מוציא את בן 
ציצית  הל’  הסידור  בפסקי  שיחת אחש”פ תשי”ט שאדה”ז  וראה  ט”ו. 
סובר שבבין השמשות אין לברך אף שהוא ס”ס )ובזה חזר בו ממה שכתב 
בסו”ס יח(, ואין קושיא בזה מאדה”ז בסתפ”ט בס”ס לברך כי שאני וד”ל.

האם מותר לאכול לפני קריאת-
המגילה של היום?

לפני  לטעום  או  לשתות  אין  לכתחילה 
המגילה הן בלילה והן ביום . מי שנחלש רשאי 
לשתות וכן לטעום פירות וכדומה, ומיני-מזונות 
אפילו  מותר  וחולה  כביצה,  עד  לאכול  יכול 
שיזכירנו  אחר  מאדם  יבקש  אך  ממש,  לאכול 

לשמוע מגילה אחר-כך.

מקורות: רמ”א סו”ס תרצב, מ”ב שם סקט”ו-ז, כה”ח שם סקל”ז, נטעי 
גבריאל פורים פל”ב ס”א ואילך, בירורי מנהגים-מועדים ע’ 181.

הרב מיכאל אבישיד <
רב קהילת חב"ד רמת בית-שמש א'

 וחבר מכון הלכה חב"ד

הרב יוסף אברהם פיזם  <
רב קהילת חב"ד קרית שמואל, ראש ישיבת תומכי 

תמימים הקריות וחבר מכון הלכה חב"ד

smslarav.co.il
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מיטתו  על  שלו  הפלאפון  את  שכח  יוסי, 
לחדר,  חבריו  ושלום,  דוד  הישיבה.  בפנימיית 
חיפשו לעצמם תעסוקה כל שהיא. הללו עטו על 
הפלאפון כמוצא שלל רב, ומפלאפון הפך לכדור: 

החלו השניים לזרוק את הטלפון אחד אל השני.
שלו,  לטלפון  קורה  מה  מושג  היה  לא  ליוסי 
ושכח שהפלאפון שלו נשאר על המיטה, ובנתיים 

הלך הוא לחפש את הטלפון ברחבי הישיבה.
עודם זורקים אחד אל השני את הפלאפון של 
בפעם  לעשות:  והגדיל  לצון,  דוד  לו  חמד  יוסי, 
הבאה כשזרק שלום את הטלפון לכיוונו - החליט 

כי הוא לא תופס אותו.
קול פיצוץ הפלאפון לרסיסים הגיע לאוזניו של 
יוסי, שזה עתה נכנס בשער הפנימייה לבדוק אולי 
ממנו  התפרץ  רב  זעם  בחדר.  הפלאפון  את  שכח 
כאילו  מרכושו  עשו  חדרו  חברי  ששני  כשגילה 
בחורים  כמה  ולולי  שלהם,  המשחק  כדור  היה 

שהפרידו – היו מגיעים לאלימות פיזית.
ודרש  הישיבה  ראש  אל  יוסי  הלך  רב  בזעם 
ממנו שיוציא את הכסף מהם על הטלפון שנשבר.

קרא ראש הישיבה לשניים, אלא שהם החליטו 
לזרוק את האשמה כל אחד על כתפי חברו:

טוב ששיחקנו בטלפון  לא  שלום אמר: אמת, 
זה  דעת  על  היה  שזרקתי  מה  כל  אבל  יוסי,  של 

שדוד יתפוס אותו, אזי אם היה דוד עושה מאמץ 
לתפוס ולא תופס – אכן הייתי אשם בכך, אבל מה 
זאת  יודע  הייתי  לּו  הלו  תפס?  לא  שהוא  אעשה 

מראש לא הייתי זורק!
אתפוס  אם  לך  אכפת  ומה  כנגדו:  טוען  ודוד 
או לא אתפוס? האם בגלל זה מותר לך לזרוק את 
משהו.  עשתי  לא  סה"כ  הרי  אני  שלו?  הטלפון 
לא  בסה"כ  לא שברתי משהו,  בידיים,  זרקתי  לא 

תפסתי. למה שאתחייב?
יודע שאין  אלא ששלום צעק עליו: אתה הרי 
אני משחית רכוש בדרך כלל, ולּו הייתי יודע זאת 
ואתה  שיחקנו,  בסה"כ  זורק.  הייתי  לא  בוודאי 
חמדת לצון וגרמת לי לשבור את הטלפון של יוסי 

ללא כוונה. אתה צריך לשלם! 

לא תפסת? תשלם!

יתחייב בעל  מי  ונשאלת השאלה    
שבכוונה  דוד  האם  השבור:  הפלאפון 
לשבירתו,  וגרם  הטלפון  את  תפס  לא 
או שלום שזרק את הטלפון ללא ידיעה 

שדוד לא יתפוס אותו בכוונה?

 ׳צדק
ומשפט׳

שו"ת מבית ההוראה

על מי יהיה מוטל החיוב בתיקון הנזק של הפלאפון של יוסי שנשבר, והאם 
נקבל את טענתו של שלום שלא היה זורק לולי ידע שדוד לא יתפוס?
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את  להגדיר  יש  ראשית  בהרחבה     תשובה   
על-פי  ליוסי.  אבד  הוא  שהרי  כאבדה,  הטלפון 
עליה  אבידה, מתחייב לשמור  המוצא  זו,  קביעה 
לכל הפחות כשומר חינם )שאמנם פטור מגניבה 

ואבדה, אך( חייב לשמור שלא יפשע בשמירה. 
או  משחק  לצורך  וזריקתה  האבדה  לקיחת  והנה 
מדעת  שלא  כשואל  נחשבת   - אחר  צורך  לכל 
הבעלים והרי הוא גזלן, וחמור יותר מסתם שומר 

שפשע. 
הסבר החילוק בין שומר שפשע בשמירתו לגזלן 

הוא:
שומר שפשע, הגם שפשע בשמירתו – עדיין אין 
החפץ ניזוק על ידיו, אלא שבשל שמירתו הלקויה 
ניזוק החפץ ע"י אחרים. לא כן הוא בגזלן המזיק 
את החפץ באופן ישיר על ידו, שזהו מהות הגזלן 
– שעושה בו מעשה גזלה, וע"י כך מוציאו מרשות 

בעליו, אף שאין בכוונתו לגזול את החפץ.
והנה בכל גניבה וגזלה ישנם שני עניינים:

'שלו' – חפץ שהיה שייך אך  1. גזלה של החפץ 
לו )אם בשל שבר  ורק לבעליו ועתה איננו שייך 

וכדומה(.
אינו  וכעת  'ברשותו' של הבעלים  2. חפץ שהיה 

יכול להשתמש בו היות והחפץ לא אצלו.

וכעת נסביר את טעם החיוב של שניהם בנזק:
מיד   – לזרוק  כדי  הרים את החפץ  ברגע ששלום 
התחייב בשמירת האבדה. כאשר זרק – הפך הוא 
לגזלן, והוציאו מרשות בעליו. ברגע שדוד תפס – 
עבר אליו החיוב לשמור על האבדה. כשזרק שוב 

לשלום  - נהיה גם הוא גזלן וחוזר חלילה.
את  הוציאו  בתורו,  אחד  כל  ששניהם,  יוצא  בכך 
הגזלה מרשות הבעלים, ועוד הוסיף על זה שלום 
רק  ש)לא  נשבר,  והוא  הפלאפון  את  שזרק  ברגע 
גם(  אלא  הבעלים,  של  מרשותו  החפץ  שהוציא 
מלהיות   - יוסי  של   – 'שלו'  החפץ  את  הוציא 
ואין  הטלפון  את  בלבד, שהרי שבר  הבעלים  של 

לבעליו בו מאומה.
לפיכך, הגם ששניהם לא נתכוונו לגזול את האבדה 
לחברו,  מאחד  אותה  וזרקו  היות  זה  כל  עם   –
ובעצם פשעו בה בעצמם )לא רק בשמירה, אלא 
נחשבים   – פשע(  של  )זריקה(  אקטיבי  במעשה 
לשאת  שניהם  ומוכרחים  האבדה  כגוזלי  שניהם 

בנזק. 
יודגש, שאין חשיבות לכך ששלום לכאורה 'גזל' 
מעשה  עשה  לא  אך  תפס,  לא  )שרק  מדוד  יותר 
אקטיבי לשבירתו(, היות ובסופו של דבר כל אחד 
יוסי  כלפי  יוסי  של  הטלפון  כגוזל  נחשב  מהם 
לבין  בינם  שלהם  למשחק  קשר  כל  בלי  עצמו, 
התחייבו   – הטלפון  שהרימו  מרגע  שהרי  עצמם, 
בשמירתו ליוסי ישירות, וכשגזלו – גזלו את יוסי. 

וע"כ אין גזלת האחד תלויה בגזלת חברו.
יוסי יחליט בסופו של דבר לגבות  לפיכך, גם אם 
את הכסף רק מאחד מהם – אין הוא יכול לתבוע 
את חברו להשתתף עמו בתשלום, מאחר שנחשב 
לשאת  ועליו  לבדו  החפץ  את  שגזל  אחד  לכל 

במלוא התשלום.
מקורות: ב”ק )נו:, סח:, קיא:(, שו”ע חו”מ רסז, ס”ז )וברמ”א ובש”ך שם 

סקי”ד(, וברצ”ב ס”א, משפטי התורה סימן ד’.

 תשובה בקצרה  יוסי יכול לכתחילה 
את  לגבות  רוצה  הוא  ממי  לבחור 
מדוד  או  בלבד,  משלום  או  הכסף: 
בלבד, או משניהם יחד – כל אחד חצי 
חברו  אין  מהם,  מאחד  וכשגובה  נזק. 

צריך להשתתף עמו כלל בתשלום.

publish@smslarav.co.il :אין במדור זה משום פסיקה הלכתית ויש לפנות לרב או לבית ההוראה בכל מקרה לגופו נכתב ע”י הרב יצחק איתן מזרחי. לתגובות
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בפרנקפורט  שנים,  מאות  לפני  זה  היה 
החדש,  הרב  להופעת  שנקבע  היום  שבגרמניה. 
הש"ס'(,  'מסורת  )בעל  מקרקא  יוסף-שמואל  רבי 
הקהל  ראשי  של  משלחת  הגיע.   – בפרנקפורט 
המתינה לו בשער העיר. עם בואו הבחין הרב מיד 
כי מצב-רוחם של פרנסי העיר שפוף. "אמנם איני 
מביא עמי הילה של כבוד והדר לפרנקפורט אולם 
שאל  מינויי?!",  עם  שלמים  אינכם  כך  כדי  עד 

בענווה את מקבלי פניו.
פרנסי הקהילה נבוכו מהשאלה. "חלילה!...", 

התנצלו, "להפך! מאושרים אנחנו מאוד במינוי".
"אם-כן, מה מצער אתכם?", ביקש 

הרב החדש לדעת.
גמגמו  לגמרי",  אחר  "עניין 
"עלילה...  באי-נוחות.  הפרנסים 
ביותר  השפל  מהסוג  עלילת-דם 
הימים  בעצם  קהילתנו  על  התרגשה 
נער  נמצא  ימים  חמישה  לפני  האלה. 
והכמרים  היהודים,  ברחוב  מת  נוצרי 
גלגלו את האשמה על היהודים. בית-

היהודים  על  כי  פסק  הכנסייה  של  העליון  הדין 
שמונה  בתוך  ולהסגירו  הנער  רוצח  את  לגלות 
בית-הדין  שוב  יתכנס   – הזהירו   – לא  אם  ימים. 
לדון בגורל היהודים ולהכריע אם דיי בגירושם או 

שמא ראויים הם לעונש כבד יותר".
את  להציג  הספיק  בקושי  שאך  החדש,  הרב 
רגליו על אדמת פרנקפורט, לא היסס לרגע. "אל-

נא תפתחו פה לשטן", אמר בנימה מרגיעה ומיד 
בית- לפני  אתייצב  ימים  שלושה  "בעוד  הוסיף: 

הדין ואשמיע את דבריי"...
מהולה  בפליאה  הביטו  פרנקפורט  תושבי 
בהערצה ברבם החדש, שעוד לא התיישב על כס 
ופחד.  מורא  ללא  להצלתם,  נחלץ  וכבר  רבנותו 
העיר  יהודי  את  לתחקר  הרב  החל  הבאים  בימים 
האפשריים  החשודים  אחר  להתחקות  בניסיון 
יסודי  בירור  הנוצרי.  הנער  של  הרצח  במעשה 
ומידע רב שאסף והצליב הובילו אותו אל חשוד 

מרכזי בפרשה – הכומר פרנציוס.
שנראה  מושבע,  יהודים  שונא  היה  פרנציוס 
שמועות  הנרצח.  הנער  בחברת  קרובות  לעתים 
בן- היה  הנער  כי  טענו  אף  עקשניות 

משפחתו של הכומר. לפיכך העלה הרב 
ואפלים  נסתרים  מניעים  כי  השערה, 
הנער,  את  לרצוח  לכומר  שגרמו  הם 
וכדי לנקות את עצמו מהפשע החמור 

השליכו על ראש היהודים.
ומועד המשפט  ימים  חלפו שמונה 
היה  באוויר  ששרר  המתח  את  הגיע. 
יהודי  ממש.  בסכין  לחתוך  אפשר 
לגורלם  מחשש  נפשם  את  ידעו  לא  פרנקפורט 
ולגורל משפחותיהם. אולם בית-המשפט היה מלא 

מפה אל פה.
הכומר  לשאת  הוזמן  התביעה  נאום  את 
פרנציוס עצמו. נאומו היה רווי משטמה ליהודים. 
המגוחכת  העלילה  על  חזר  ארס  נוטפי  בדברים 
נער  לשחוט  מצּווים  "היהודים  ולפיה  והבזויה, 
נוצרי לקראת חג-הפסח כדי לערבב את דמו בבצק 

שממנו נאפות המצות".

הרב הגיע - והתרמית נחשפה

 נזכרים
ונעשים

בימים הבאים החל 
הרב לתחקר את 
יהודי העיר בניסיון 
להתחקות אחר 

החשודים האפשריים 
במעשה הרצח של 

הנער הנוצרי

סיפור לשבת 
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הביט  האולם  את  שגדש  הנוצרי  ההמון 
אל  שנלוותה  היהודים  בקבוצת  בוערות  בעיניים 
מבטיהם  גם  לבית-המשפט.  בבואו  החדש,  הרב 
לא   – בעצמם  נוצריים  כמרים   – השופטים  של 
את  לראות  מפתיע  היה  זה  רקע  על  טוב.  צפנו 
וכל  פניו  נסוכה על  הרב החדש, ששלווה הייתה 

תנועותיו הביעו ביטחון-עצמי.
להשמיע  הרב  הוזמן  התביעה  נאום  סיום  עם 
את עמדת הנתבעים, כלומר – כל יהודי פרנקפורט. 
הוא פנה אל דוכן העדים בצעדים מדודים. שקט 
מתוח השתרר באולם כשהעלה הרב את בקשתו 
המוזרה – להביא אל אולם בית-המשפט את גופת 

הנער הנרצח.
בקשת הרב מולאה וכעבור שעה קלה הוכנסה 
הגופה אל האולם והונחה במרכזו. "הנה המת כפי 
שביקשת; מה רצונך כעת?", פנו אליו השופטים 

בנימה צוננת ובקוצר-רוח מופגן.
היושב  בעזרת  לגלות  מבקש  אני  "כעת 
הרב  ענה  האמיתי",  הרוצח  זהות  את  במרומים 
עין חדה במיוחד  בטון שקט אך תקיף. רק בעלי 
הכומר  בפני  שאחזה  הקלה  בעווית  הבחינו 
פרנציוס, אשר עקב במתח גובר והולך אחר מעשי 

הרב.
הס הושלך באולם בית-המשפט בשעה שנשא 
הרב את עיניו, ובתנועה סיבובית סקר את פני כל 

הנוכחים בו. "כעת ייגש כל אחד מהנוכחים כאן 
אמר.  שניות",  לכמה  בידה  וייגע  החלל  גופת  אל 
"הריני מזהיר מראש כי האיש שרצח את הנער לא 

יוכל לנתק את ידו מידו של החלל!".
השופטים הביטו איש בפני רעהו במבוכה, אבל 
בקשת הרב לא נגדה שום סעיף בחוק והם נאלצו 
באולם  הנוכחים  החלו  זה  אחר  זה  לה.  להסכים 
לחלוף על-פני הגופה ולגעת בידה. המעמד כולו 
היה מוזר וגם מפחיד למדיי. סוף-סוף לא בכל יום 

נדרשים אנשים לגעת בידו של מת...
המחזה נעשה מפחיד עוד יותר בשעה שהאדם 
הוא  הגופה.  למקום  התקרב  באולם  האחרון 
עשה זאת בצעדים כושלים ולא היה אפשר שלא 
להבחין בחיוורון העז שכיסה את פניו. כשביקש 
להושיט יד אל הנער רעדה ידו כעלה נידף. הכול 
נגעה  לבסוף  ובהשתאות.  בדריכות  אחריו  עקבו 
להיפרד  מיאנה  שזו  אלא  המת  הנער  ביד  ידו 
הצליח  לא  והוא  התעוותה  כאילו  ידו  כף  ממנה. 

למושכה חזרה.
הכומר פרנציוס הועמד לחקירה צולבת ונאלץ 
הכמורה  תואר  הנער.  את  רצח  הוא  כי  להודות 
שלו בוטל והוא נשלח לארץ גֵזרה לכל ימי חייו. 
החדש  הרב  של  ושמו  רווח,  פרנקפורט  ליהודי 

נישא לתהילה.

גם מבטיהם של השופטים – כמרים נוצריים בעצמם – לא צפנו 
טוב. על רקע זה היה מפתיע לראות את הרב החדש, ששלווה 

הייתה נסוכה על פניו וכל תנועותיו הביעו ביטחון-עצמי



 שימוש בשבת בפח אשפה גדול
עם חיישן אלקטרוני 

� � �

שאלה: פח עם חיישן של kitchenette ,שכדי 
להשתמש בו בשבת יש כפתור שמנתק את החיישן, 
או שמוציאים את הבטריות והפתיחה היא ידנית. 
הבטריות,  את  שמוציאים  לאחר  שגם  לב,  שמנו 
עדיין כשפותחים וסוגרים את המכסה ידנית, יש 
יש אפשרות  ונכבה. האם  אור קטן אדום שנדלק 

לשימוש בשבת?

 תשובה: מבלי להיכנס כרגע כלל למשמעותה 
הרי  חומרתה,  ומידת  זו  תופעה  של  ההלכתית 
שהתופעה אותה אתה מתאר יכולה בהחלט להיות 
כתוצאה משאריות אנרגיה שנמצאות בכרטיס או 
תופעה  וכדומה(, שהיא  )בתוך הכבלים  במערכת 
שעשויים  חשמליים  מכשירים  בהרבה  מוכרת 
לאחר  ספורות  שניות  כמה  גם  לפעול  להמשיך 
לראות  כך שניתן  כדי  עד  ניתוקם מזרם החשמל, 
דקות  כמה  גם  פעיל  שלו  שהצג  מזגן  של  שלט 

לאחר שהוצאו ממנו הבטריות.
פשוטה,  בדיקה  באמצעות  זאת  לוודא  ניתן 
מספר  המכסה  וסגירת  פתיחת  פעולת  ביצוע  של 
באופן  הבטריות,  הוצאת  לאחר  ברצף  פעמים 
במידה  האנרגיה.  שיירי  כל  את  לרוקן  שעשוי 
מפסיק  אדום  קטן  קו  ואותו  נעלמת,  והתופעה 

כי אכן מדובר בתופעה דומה,  להבהב, אות היא 
ואם רוצים להשתמש בפח האשפה בשבת לאחר 
של  זו  פעולה  לבצע  ראוי  הבטריות,  הוצאת 
בערב-שבת  פעם  בכל  רצופות  וסגירות  פתיחות 

לאחר הוצאת הבטריות.
יש  נמשכת,  התופעה  זו  פעולה  לאחר  גם  אם 
קטנה  בטריה  עוד  שם  קיימת  כי  כנראה  להניח 
לגלותה  צורך  ויש  אליה,  לב  נוספת שלא שמתם 

ולשלוף גם אותה בכל ערב-שבת.

 חשש 'בורר' בברז הכיור
שלידו מיני-בר עם סננים 

� � �

שאלה: רציתי לקנות תמי 4 יד שניה, ושמעתי 
שיש נדון של בורר בשבת במסננים. אך אני בלאו-

הכי לא משתמש בזה בשבת, כי המכשיר דיגיטלי. 
מתחברים  והצינורות  במטבח  יהיה  המכשיר 
מתחת לכיור וכו'. השאלה היא האם כשאני פותח 
מים  שהם  איזה  האם  בשבת,  המטבח  של  ברז 
איזו  כאן  שיש  כך  המסננים,  דרך  כן  גם  עוברים 

שאלה, או שאין קשר בין הדברים?

 תשובה: אכן אין כל קשר בין הצינור המוליך 
מים למיני-בר לבין המים שמהברז הראשי, וצריכת 
מהסננים,  כלל  מושפעת  לא  הראשי  מהברז  מים 

ואין בה כל חשש 'בורר'.

באדיבות 'מכון מדעי טכנולוגי להלכה'

 טכנולוגיה
והלכה
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אי"צ למכירת הבהמה כולה
הנה כנ"ל במדורים הקודמים, אחד מחידושי 
אדה"ז היא שנוהגים למכור את הבהמה בשוויה 
שלכאורה  גדול  חידוש  הינו  זה  פסק  המלא. 

סותר את דברי הראשונים והפוסקים. 
דהנה לדינא דשו"ע, קיי"ל שאי"צ שהנכרי 
יקנה את כל העובר, אלא מספיק שיקנה 'אבר' 
מדובר,  אבר  באיזה  האמוראים  )ונחלקו  ממנו. 
האם צריך אבר בלעדיו איננה חי, או שמספיק 

אבר שעושה אותה בעלמת מום ואכמ"ל(. 
אך אדה"ז כותב 'כי לא רבים יחכמו להבין 
ש"ך  סי'  יו"ד  וטוש"ע  שברא"ש  בינה  אמרי 
בפרוטה  הפרה  מקום  וגם  הפרה  אוזן  להקנות 
שיקבל מהנכרי כו', אשר כוונתם ז"ל בהקנאת 
שמקבל  שהפרוטה  לפי  דווקא,  לבדה  האוזן 
דעת  לפי  כולה  האוזן  כל  דמי  היא  במזומנים 
לפטור  כדי  בכך,  שמתרצה  הישראל  ורצון 
ודאי  מתרצה  אינו  אבל  מהבכורה,  בהמתו 
לו  ונוח  מועט,  בדבר  לנכרי  הפרה  כל  למכור 
יותר ליתן הבכור לכהן. ולמכור בהקפה ולזקוף 
המותר במלוה אינו מועיל כדלעיל גבי מכירת 
חמץ. והלכך לפי מנהגינו שאין נוהגין במכירת 
האוזן אלא למכור כל הפרה, צריך ליזהר מאד 
כבמכירת  המבכרת  בהמה  במכירת  להתנהג 
כבל  חמור  בחוץ  קדשים  דאיסור  ממש,  חמץ 

יראה ובל ימצא דחמץ דענוש כרת ח"ו'.
היינו שאדה"ז מבאר כי המנהג בפועל איננו 
כפסק השו"ע ולא מוכרים רק אבר אחד, אלא 
כן  עושים  וכאשר  כולה1.  את הבהמה  מוכרים 

1. לא נתבאר היטב היטב בדברי אדה”ז טעמו הברור של מנהג זה. 

- שוב לא מועיל קנין בפרוטה, אלא יש לשלם 
נאמרו  לא  דא  כגון  ועל  הפרה.  שווי  מלא  את 
דברי התוס' )שהובא במדורים הקודמים( שאנן 
שווה  תמורת  ואקנה  גמר  שהישראל  סהדי 
יותר  הינו  כולה  הפרה  שווי  שהרי  פרוטה, 
גמורה  מכירה  לעשות  יש  ולכן  העובר.  משווי 
חתם  שו"ת  כ"כ  אדה"ז  וכדעת  השווי.  כל  על 
סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שיא2, שו"ת זכר 
יהוסף יו"ד סי' רד – שכאשר רוצה להקנות את 

כל הפרה לא סגי בפרוטה.
במכירת  שאף  אדה"ז  מזקיק  זה  מטעם 
בהמה מבכרת תעשה המכירה ע"י ערב קבלן, 

כפי שתיקן במכירת חמץ.

סיכום
מכירת  כיום  מונהגת  הק'  בארץ  אמנם 
אך  הראשית,  הרבנות  ע"י  מבכרות  בהמות 
לנו  א"א  אדה"ז  פסקי  אחרי  ההולכים  לדידן 
לסמוך על מכירה זו3. כיון שהיא בנויה על קנין 
וכן היא  קנין משיכה.  ולא על  וקנין חצר  אגב 

נעשית שלא ע"י ערב קבלן.
מקפידים  אנו  בכשרותינו  למעשה  לכן 
לשחוט רק צאן ובקר שנולדו אצל נכרים, דאז 

מלכתחילה אין חשש של בכורות.

והנה ראיתי בספר ‘דברי יעקב – בעניני הלכה’ ח”ב עמ’ רעו – שהבין 
שכוונתו הק’ של אדה”ז היא שכיום לא מתכוונים לקנות ולמכור רק 
אבר אחד ובמילא אי”ז קנין וגמירות דעת אלמלא מוכר את הבהמה 

כולה.

2. וראה בליקוטי הערות על חת”ס שם שהביאו שו”ט מדברי הפוסקים 
בזה.

3. חשוב לציין שיש טעמים חשובים למתירים וסומכים על מכירה זו. א. 
י”א שאזלינן בתר דינא דמלכותא. ב. י”א שקנין סתימותא מועיל בזה 
ראה שו”ת בית שלמה חלק יורה דעה ב )כרך ג-ד( סימן ר – ואכמ”ל.

 על
השחיטה

שיטת אדה''ז במכירת בכור

הרב משה קורנוויץ
רב קהילת חב"ד רמת 
בית שמש ד' וחבר מכון 
הלכה חב"ד

הרב משה קורנוויץ הוא הרב נותן הכשרות של מוצרי העוף והבשר "תפארת אנ"ש", במסגרת זו הרב מפקח שמלבד ההידור על שוחטים 
חסידיים יבוצעו ההידורים ההלכתיים המופיעים בסדרת טורים אלו.
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תרשים 
הלכתי

ההכנות למבצע
יש להתכונן למבצע פורים באופן מסודר, החל משלושים יום לפני פורים, כדי שיוכלו בפורים 	 

עצמו להגיע לכל אחד ואחת.
יש לארגן מראש מגילת אסתר כשרה, "בעל קורא" שיתכונן היטב לקריאת המגילה כהלכה, 	 

וכן להצטייד במגילות עבור השומעים, מנות מוכנות לקיום מצות משלוח מנות, ומטבעות 
לקיום מצות מתנות לאביונים. יש להכין עלונים עם קיצור ההלכות הצריכות, ולפחות קיצור 

פרשת ימי הפורים.
יש לפרסם בכל אופני הפרסום )מכתבים, כרוזים, עתונות, רדיו וכו'( על החיוב לקיים את 	 

מצוות הפורים, ועל כך שאפשר לקיים בנקל את מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים.

מבצע פורים, יעדיו ומטרתו
עיקר "מבצע פורים" הוא שכל אחד ואחת מבני ישראל יקיים את מצוות הפורים )כולל משלוח 	 

מנות ומתנות לאביונים ביום הפורים( כולל ילדים קטנים. כשמדברים ומסבירים אודות מצוות 
היום, המסקנה צריכה להיות הוספה בלימוד התורה, וכל המרבה הרי זה משובח.

הרבנים, המחנכים וההורים צריכים לעורר את הילדים שתחת השפעתם, שכל אחד ואחת מהם 	 
צריכים לקיים את מצוות הפורים באופן אישי.

יש לתת דגש מיוחד על בתי אבות, בתי רפואה, בתי סוהר ומחנות צבא. וכן חשוב מאד לדאוג 	 
לאלו הנמצאים בבידוד עקב הנחיות משרד הבריאות, ולזכותם במצוות הפורים באופן המותר.

במהלך "מבצע פורים" יש לזכור גם אודות שאר המבצעים, ובפרט מבצע תורה ומבצע תפילין, 	 
וכן מבצע "נרות שבת קודש".

יש להשתדל שכל אחת ואחת יקיים את מצוות הפורים כהלכתם, השתדלות ע"י דיבור – 	 
בדברים היוצאים מן הלב, וע"י מעשה – לערוך את כל ההכנות המתאימות כדי שיוכלו בנקל 

לקיים את המצוות. יש לקיים את כל ענייני הפורים באופן של "ברוב עם הדרת מלך".

ברכות קריאת המגילה 
מי שכבר יצא ידי חובה בעצמו וקורא להוציא אחרים, אם אחד השומעים יודע לברך עדיף 	 

שהוא יברך את הברכות, ויוציא את שאר השומעים ידי חובה. אם אין מהשומעים מי שיברך, 
יכול הבעל קורא לברך, אף שכבר יצא ידי חובה. בעת אמירת הברכות, המברך צריך לעמוד. 

אם נראה שלא יצליחו השומעים להקשיב לכל מילה ומילה, ראוי שלא לברך כלל. אין מברכים 
ברכת "הרב את ריבנו" אלא כשיש מנין של עשרה גברים.

קיצור הוראות הרבי, והלכות 
השכיחות ליוצאים למבצע פורים
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עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.

קריאת המגילה

מצוי שמשתדלים לקרוא בזריזות, אך יש להיזהר שישמעו כל מילה, שלא ייצא שכרו בהפסדו 	 
חלילה. השומע את קריאת המגילה באמצעות רמקול, טלפון, רדיו או שידור וידאו, אינו יוצא 

ידי חובתו. הקריאה: במקום הצורך ניתן לחלק מראש את הקריאה לשני בעלי קריאה או יותר. 
הקורא את המגילה יזהר לקרוא את המילים נכון, וכן לדייק היטב בניקוד ובטעמים. ואם קרא 
אפילו מילה אחת באופן שמשנה את המשמעות )כגון "נָפַל" במקום "נֹפֵל"( לא יצאו ידי חובה, 

וצריך לחזור ולקרוא משם והלאה. 
ניתן להפסיק באמצע הקריאה להסברים, ונכון שיפסיקו בין עניין לעניין.	 

משלוח מנות

המנות: כל אדם צריך לתת לרעהו משלוח הכולל שתי מנות )כלומר, שני מיני מאכל או 	 
משקה(. רצוי שיהיה משלוח בגודל כזית )כ-27 סמ"ק(, ואם אפשר, כזית לכל מנה. לכתחילה 
תהיה כל מנה שווה פרוטה )או יותר(, אך בשעת הדחק ניתן להסתפק בשתי מנות השוות יחד 
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מתנות לאביונים
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מקורות:  שו”ע או”ח סתר”צ סי”ד ומג”א שם סקט”ו; סתרצ”ב ס”ג; סתרצ”ה ס”א; רמ”א שם ס”ב וס”ד ומג”א שם סקי”ג. רמ”א אה”ע סכ”ח סי”ז. 
פר”ח ר”ס תרפח. שו”ע אדה”ז או”ח ס”ח ס”ג. שע”ת סתרפ”ז סק”א. משנ”ב סתר”צ סק”א. סתרצ”ב סק”י. שו”ת התעוררות תשובה ח”ג סי’ שנא. 
תפילה לדוד דף פה, ב. קצשו”ע סקמ”א סט”ז. ‘אור-ישראל’ יד ע’ מד. לקו”ש ח”ב ע’ 537; חי”א ע’ 322; חכ”א ע’ 331 וע’ 490. אגרות קודש ח”כ ע’ 
קעז; חכ”ב ע’ תכג. סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 335. שיחות קודש: תשל”ד ח”א ע’ 405-406; תשל”ה ח”א ע’ 413 וע’ 418; תשל”ו ח”א ע’ 547, ע’ 559 וע’ 

565; תשמ”א ח”ב ע’ 613 וע’ 652-6. התוועדויות: תשד”מ ח”ב ע’ 1273; תשמ”ו ח”ב ע’ 737; תשמ”ז ח”ב ע’ 592. קובץ “התמים” )החדש( גליון כז ע’ 55. 
וראה ספר ‘הלכה למעשה’ )בהוצאת מכון הלכה חב”ד( מועדים – חנוכה ופורים פכ”ח. 



שקלים,  חצאי   3 לצדקה  לתת  יש  למנהגינו 
בית  בתקופת  שנתנו  השקל'  ל'מחצית  כזכר 
יש  בזה,  מנהגינו  את  להבין  בשביל  המקדש. 

להקדים את מקור המנהג.
על  העובר  כל  יתנו  "זה  התורה:  אומרת 

הפקודים – מחצית השקל" לבית המקדש.
חצי  לנתינת  ביותר  הקדום  המקור 

כזכר  לצדקה  המדינה  ממטבע  שקל 
לבית  שנתנו  השקל  למחצית 

"ובאחד  בגמרא:  הינו  המקדש 
השקלים.  על  משמיעין  באדר 
שהיה  באדר,  באחד  ולמה 
מי  לפני  וידוע  וגלוי  צפוי 
שאמר והיה העולם שהיה המן 

כיכרותיו  לשקול  עתיד  הרשע 
ואמר  הקדים  לפיכך  ישראל  על 

קודמין  ישראל  שקלי  שיהיו  למשה 
פרשת  את  קוראים  ולכן  המן".  לשקלי 

שקלים בסמיכות לר"ח אדר.
המקור הקדום ביותר לנתינת ג' חצאי שקלים 
שנותנים  לכך  הסיבה  את  מברונא.  מר"א  הינו 
שבתורה  הראשונים  מסבירים  חצאים  ג'  דווקא 
השקל".  "מחצית  המילים  את  פעמים  ג'  כתוב 
הרבי מביא 2 טעמים נוספים: זכר לג' ימי הצום 

שבני  כך  על  ולהזכיר  המלכה  אסתר  שתקנה 
את  קבלו,  שכבר  מה  לקיים  החליטו  ישראל 
התורה – 'אוריין תליתאי', לעם ישראל – 'לעם 

תליתאי'.
בזמן  כבר  התחילה  זה  למנהג  ההתנגדות 
שאת  שמכיוון  הינה  לכך  והסיבה  הגאונים, 
המקדש,  לבית  לתת  צריך  השקל  מחצית 
מחצית  הינן  שהמטבעות  לומר  אין 
השקל מכיוון שאז יצטרכו לגונזם 
כן  על  כלל.  לפדותם  אפשר  ואי 
אמירות  ללא  צדקה  לתת  צריך 
הם  הגמרא  את  זה.  מסוג 
וענינו  זכר  רק  שזהו  הסבירו 
הוא צדקה אך אין לקרוא להם 
או  "שקלים"  בשם  אופן  בשום 

"מחצית השקל".
לפועל גם מצדדי המנהג אומרים 
"מחצית  עליהם  להכריז  אין  שלכתחילה 
מקום  יש  זאת  עשה  שאם  טוענים  אך  השקל", 

להתירם לעניים.
שלושה  פורים  לפני  לתת  נהוג  סיכום: 
מטבעות של חצי שקל לצדקה. המטבעות הללו 
המקדש,  בבית  שהיה  השקל  למחצית  זכר  הינן 
אך אין להגיד שהינן מטבעות של מחצית השקל.

זכר למחצית השקל 

 מנהגים
ומקורותיהם

מקורות:  שיחות קודש תשנ”ב ח”ב עמ’ 787. שמות ל, יג. מסכת סופרים פכ”א,ד וראה שם שאסור לומר עליהם כופר אלא נדבה ומכאן ההוכחה 
שמדובר לאחר חורבן הבית וכדלקמן בטור וראה גם מגילה יג,ב ובירושלמי פ”ג ה”ד. מר”א מברונא מובא באור זרוע ובמבוא לערוגת הבושם. 
ג’ חצאים: מרדכי )מגילה תשעז( התשב”ץ, הסמ”ק מצוריך, בעל הרוקח, מהר”ם מרוטנבורג ועוד. שערי המועדים אדר עמ’ קמה. התוועדויות 

תנש”א ח”ב עמ’ 322 וראה בכ”ז בהליכות ומנהגי חב”ד הל’ תענית אסתר. סידור רב עמרם גאון, תשובות גאוני מזרח ומערב בשם רב כהן צדק 
)ר”י פומפדיתא, מזקני דור הגאונים ובן דורו של רב סעדיה גאון( וכעין זה כתב במחזור וויטרי ובסידור רש”י. אם אמר ‘מחצית השקל’: בסוגיה 
זו יש 2 מחלוקות עיקריות - 1. האם יש קדושת שקלים בזמן הזה. 2. באם לא הכריז שזהו “מחצית השקל כופר ]נפש[” האם אפשר להחשיבו 

כנדבה וראה מנהג אבותינו בידינו מועדים סו”ע רג וע’ רד ודו”ק בנסמן שם. לכללות הענין: מנהג אבותינו בידינו מועדים פי”ג.

publish@smslarav.co.il :נכתב ע”י הרב אברהם דובקין, לתגובות
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שו"ת מתנות לאביונים
שאלות ותשובות לחג הפורים

מנהגי היום במצוות הצדקה

- יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד -

האם אפשר להעביר מתנות לאביונים לפני פורים?
ע"פ פסיקת הרבנים, זה אפשרי, זה מאפשר להתכונן לחלוקת מתנות לאביונים

ביום הפורים עצמו.

זריזים
מקדימים

מי הרבנים המחלקים את מתנות לאביונים?
 בכל עיר יש רב חבר במכון הלכה חב"ד הממונה על החלוקה לבני עירו, ע"פ היכרות

אישית עם כל מקרה ומקרה.

היכרות
אישית

האם נשים וילדים צריכים לתת מתנות לאביונים?
 אשה חייבת במתנות לאביונים ובעלה יכול לתת בשליחותה, ילדים מגיל חינוך האבא

 מחויב לחנכם גם במצוות מתנות לאביונים ואביהם יכול לתת עבורם וכדאי שיאמר להם
זאת כדי לחנכם במצוות.

חינוך
לצדקה

האם מותר לתת מתנות לאביונים מכספי מעשרות?
את הסכום של סעודה לכל עני - אין לתת מכספי מעשר, אך להוסיף

אפשר גם מכספי מעשר.

כספי
מעשרות

מה מיוחד במתנות לאביונים באמצעות קרן המזון?
 מלבד ההקפדה על חלוקת הכספים למשפחות נזקקות, מכון הלכה חב"ד דואג באמצעות

תורמים ייעודיים להוסיף 10% על כל תרומה שתיכנס.

מתנה
מוגדלת

כמה צריך לתת למתנות לאביונים?
 ראוי לתת לשני אביונים שיעור של סעודה - כ-15 ש"ח - לכל אחד, אבל ראוי להרבות

בסכום מתנות לאביונים יותר מהסכום שמוציאים על משלוחי מנות וסעודת פורים.
הסכום

האם האביונים בתרומה זו נכללים בגדר "עניי עירך"?
 בהחלט! הכספים מחולקים לפי העיר עבורה תרמתם, תרומה כללית - תחולק לנזקקים

בכל רחבי הארץ.

עניי
עירך
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למנדי המתוק,
אל  תשכח להשאיר

קצת לאחים שלך.

           אוהבת אמא

ב“ה

- יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד -

אחת מכל שבע משפחות אנ“ש
לא יוכלות לחגוג את החג

תרמו עכשיו_התרומה שלכם זו שמחת החג שלהם!
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