
  הקדמה
הוזכר מובא בתלמוד ולא לא , "זכר למחצית השקל"מנהג נתינת מעות 

א "הרמהובא על ידי א� , ע על ידי מר�"בטור וכ� לא הובא בשוו� "ברמב

יש אומרי� שיש לית� קוד� פורי�  ":)'אסעי� ' סימ� תרצד(ע "בשובהגה 

זכר למחצית , מחצית מ� המטבע הקבוע באותו מקו� ובאותו הזמ�

יב לנהוג י כתב כי למרות שנראה שמר� אינו מח"כ� החיי�"ב." ..השקל

  .מנהג זה כבר פשט המנהג ג� בקרב הספרדי�

 ראוי ,זכר למחצית השקל" כי לפני הפרשת מעות "כ� החיי�"הוסי� ב 

גלוי וידוע לפני� שבזמ� שבית המקדש , בונו של עול�יר: "לומר נוסח זה

חד מחצית השקל בחודש אדר  כל אחד וא�היה קיי� היו ישראל נותני

י� חרב בית ועתה בעוונותינו הרב. לכפר בעד�, לעבודות בית המקדש

לכ� יהי רצו� , ה זו של מחצית השקלו לקיי� מצו�המקדש ואי� אנו יכולי

 אי�אלוקינו ואלוקי אבותינו שיהא שיח שפתותינו שקור' מלפני� ה

יעלה , ה כס� זכר למחצית השקל לצדק�פרשת מחצית השקל ונותני

בפועל היא וכל המצוות  לפני� כאילו קיימנו מצות מחצית השקל

  ."הכלולות בה במקו� עליו�

לכפר על "ויקרא פרשת כי תשא עד ..." ' האחר כ� יאמר ויהי נוע�

הריני בא לקיי� מצוות זכר ...ואחר כ� יאמר לש� יחוד" נפשותיכ�

ה זו וכל ווצדקה לתק� שורש מצל... והרי אני נות� למחצית השקל

ואחר ' ואחר כ� יאמר ויהי נוע� וכו, ת הכלולות בה במקו� עליו�ומצוה

ואחר כ� ית� את הכס� . במסכת שקלי�' וד' כ� ילמד משניות פרק ג

  . לגבאי בית הכנסת או לתלמידי חכמי� וכדומה

  פרטי הלכות
יש אומרי� שיש לית� קוד�  ":)א #  סימ� תרצד(ע "א בשו"כתב הרמ  .א

זכר , � המטבע הקבוע באותו מקו� ובאותו הזמ�פורי� מחצית מ

 הזאת א הביא " כי הרמ"כ� החיי� "וכתב על כ� ב..." למחצית השקל

בדברי מר� ובטור , �"מפני שמנהג זה לא הוזכר ברמב" יש אומרי�"ב 

עשות זכר למחצית כדי ל, דבריוכא� ע� כל זאת המנהג , ע"בשו

  .ת המקדש ישראל באדר לעבודות בי�השקל שהיו נותני

כבר מתחילת חודש אדר " זכר למחצית השקל"רשאי� לתת את ה   .ב

יש נוהגי� לתית� בתענית אסתר . הסמו� לניס� ובמש� כל החודש

 נוהגי� לתית� לפני תפילת ערבית בליל ישו, לפני תפילת מנחה

  )'ילקוט יוס� ה (.וכל אחד ינהג כפי מנהגו, פורי�

נוהג  במי שהוא למעלה " זכר למחצית השקל"מנהג נתינת המעות   .ג

ויש אומרי� שא� נערי� למעלה מגיל שלוש עשרה . מגיל עשרי� שנה

ויש אומרי� שא� נשי� , א� נשי� פטורות מכ�, שנה יתנו מעות אלו

 )'ילקוט יוס� ה( .וילדי� בקטני� מגיל שלוש עשרה שנה חייבי� בכ�

ת בניה ותמיכה בבתי כנסצדקה או למאחר וכיו� מעות אלו הולכי� ל  .ד

ילדי� עבור ה מעות ג� ת�מי שיש באפשרותו טוב שי, ובתי מדרש

 .א� אי� זו חובה, וכ� אשה מעוברת תת� א� עבור עוברה, הקטני�

" זכר למחצית השקל"יש להיזהר כאשר נותני� מעות אלו לומר שה�   .ה

  )'ילקוט יוס� ה (."מחצית השקל"ולא 

בהתא� , מנהג הספרדי� לתת סכו� השווה לעשרה גר� כס� טהור  .ו

 .)ח" ש15 מוער� ב' ז תשס# אדר הכיו�  (.למחיר הכס� בשוק העולמי

יש שנהגו לתת לצור� זה שלוש מטבעות מכס� הנקראות בש�   .ז

זכר למחצית " אות� מניחי� בקופת הצדקה  המיוחדת ל, "מחצית"

קונה את המטבעות הללו , וכל הרוצה לתת צדקה לקופה זו" השקל

זכר " לקופה נ�נות, חר שזכה בה�ולא, בסכו� הכס� שנות� לקופה

וה זו א� בנתינת שטרות וומכל מקו� מקיימי� מצ" למחצית השקל

� )'ילקוט יוס� ה( .כס� או דבר שווה כס

מנהג האשכנזי� לתת שלש חצאי מטבעות הנוהגי� באותה מדינה   .ח

ויש הנוהגי� לתת , ) שלש מטבעות של חצי שקלר& ישראלבא(

 .מחצית מטבע אחת

  הקדמה
 על ולעמוד להלח�אדר בשלושה עשר לחודש  נקהלו ואסתר מרדכי מיבי

' ה  לה�רושיעז ותחנוני� רחמי� לבקש �צריכי והיומפני אויביה�  נפש�

 שכ� ,�מתעני שהיו ,מלחמה ביו�ישראל  כשהיו נואומצ .מאויביה� להנק�

� כ� וא .מתענה היה עמלק ע� שנלח� ביו� ה"עשה רבנו שמ ל"רז אמרו

 להתענות ישראל כל נהגו ולכ� יו� באותו מתעני� היו מרדכי בימי ג� בודאי

 יתבר�' שה לזכור כדי אסתר תענית נקראצו� זה . בכל שנה ושנה באדר ג"בי

 כמו לבבו בכל' ה אל וישוב יתענה כאשר צרתו בעת איש כל ושומע רואה

  )י המשנה ברורה"עפ (.הה� בימי� שעשה

  פרטי הלכות
 להתענות �מקדימי, בשבת באחד פורי� חל וא� באדר ג"בי מתעני�  .ט

 )' תרפוע"מר� בשו(. חמישי ביו�

 �שרגילי לפי ,השבת כבוד מפני ,להיבתח תענית �קובעירב שבת לא בע  .י

 לפי כ� לעשות יתכ� לא רב שבתובע ותחנוני� סליחות לומר בתענית

 )משנה ברורה. (השבת לכבוד לטרוח יוכלו שלא

 ושמע לביתו בא ובלילה ואכל' ה �ביו שמתעני� ושכח בדר� שהיה מי .יא

 )משנה ברורה(. רב שבתבע למחר יתענה היו� התענו שהעול�

 צרכי לקנות שטרודי� מפני אסתר בתענית ההלכה מגיד היה לא ל"מהרי .יב

  )משנה ברורה. ('הצו� הוקד� ליו� הו' א ביו� פורי� חל א�אלא  ,פורי�

ית שעשו היהודי� תענית זו היא זכר לתענ, "תענית אסתר"צו� זה נקרא   .יג

אדר ולא זכר לתענית שהתענו אסתר והיהודי� אשר בשוש� ' ביו� יג

 .שנמשכה שלשה ימי� והייתה בפסח, הבירה

 או מעוברות: כגו�, הצור� עתב בו להקל יש לכ�, חובה אינו זה תענית .יד

 שא�, י�יעינ כואבי רק לוואפי, סכנה בו שאי� לחולה או מניקות

 )א בהגה"הרמ. (ר כ�אח יפרעוו יתענו לא הרבה מצטערי�

, מילה ברית בו וחל, שלפניו' ה ביו� �שמתעני ,'א ביו� פורי� חל א� .טו

  . )א בהגה"הרמ (.האוכלי� יתענו ולמחר, מילהבסעודת ה לאכול מותר

וא� מי , צרי� להתענות בתענית זו ולא לפרוש ממנה, כל אד� בריא .טז

ת יש הפטורי� ע� כל זא, עליו להתאמ& ולהתענות, שקשה לו התענית

  :מתענית זו וא� אינ� צריכי� לפרוע תענית על תענית� כמפורט

חודשי� עשרי� וארבעה מניקה נחשבת ג� (עוברות ומניקות  �

  ).אפילו א� אינה מניקה בפועל, אחרי הלידה

  .חולה שעל פי קביעת רופא אינו יכול להתענות �

  .חת� וכלה בתו� שבעת ימי המשתה �

  . המוהל והסנדקאבי הב�: שלשה בעלי הברית �

צרי� לפרוע תענית על , כאב ראש וכדומה, מי שלא התענה עקב חולשה  .יז

 .בזמ� הקרוב ביותר שאפשרי לו, התענית שהפסיד

בתענית , ילדי� קטני� לפני בר או בת מצווה אינ� צריכי� להתענות .יח

  .א� ראוי לחנכ� לא לאכול ממתקי� וכדומה, שעותל אפילו ,אסתר

  בשבח המידות הטובות בשבח המידות הטובות בשבח המידות הטובות בשבח המידות הטובותלללל"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 יו� בכל זכורעל האד� לש דברי� שלושי�" אורחות צדיקי�"לדעת בעל ה 

, ה"קבה לפני מקובלתתהיה  ובודת כדי שע,הלב בעמקיולהכניס� , �יפעמי

  :עשר להל� הבאי� ארבעה הובאו מי� הקודנותבגיליו. לפניו וחסד ח� ותשא

 אינו והוא, צרי�ש קוד� צרכיו מזמי� שהאד� שיזכור #  עשרה החמש

 מזמי� הוא אי� רחוקה בדר� וההול�, לא א� מה� שיהנה עד יחיה א� יודע

 ופתאו�, רחוקה דר� שהוא הארו� לעול� כ� שנעשה וחומר קל #  לדר� צידה

                      . לדרכו צידה להזמי� האד� שיקדי�, האד� להביא שלוחו המקו� שולח

 שהיו, ממנו יותר וגבורי� בחורי�, יוחביר האד� שיזכור #  עשרה השש

 ואי�, שעה בכל לבוא מתעכב המות ואי�, ימי� האריכו ולא גדולה בהנאה

 יבוא מתי יודע ואינו, בידו פקדו� היא הנשמה]: ויחשוב. [בו שולט האד�

 שישיבהו, הפקדו� את לנקות שימהר] צרי� הלא[, פקדונו ויתבע הפקדו� בעל

  )זכירהה שער # אורחות צדיקי�(                               . לידו בא כאשר נקי

   'זתשס' ה                     ד"בס

  23 רן מספ גיליושנים עשרשנה 
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