
מרבים ב˘מחה
‡. ‡מרו רבו˙ינו: "מ˘נכנס ‡„ר מרבים ב˘מחה". וכל החו„˘ בכלל 

ה˘מחה. וי„ י˘ר‡ל על העליונה.

זכר למחצית השקל

יסו„ המˆוה
"זכר  לי˙ן בחו„˘ ‡„ר מעו˙  י˘ר‡ל  ב. פ˘ט המנה‚ בכל ˜הילו˙ 

וב˘ע˙  טובים.  ולחיים  להˆלה  ס‚ולה  בזה  וי˘  ה˘˜ל".  למחˆי˙ 

הו‡ "מחˆי˙  נו˙נו "זכר" למחˆי˙ ה˘˜ל. ול‡ י‡מר̆  הנ˙ינה י‡מר̆ 

וי˘ ˘נוה‚ים ל˙˙ מ‚יל  לי˙ן מ‚יל ˘ל˘ ע˘רה ˘נה,  וי˘  ה˘˜ל". 

ע˘רים ˘נה.

למי נו˙נים
כי˘יבו˙  ˙ורה,  מוס„ו˙  לטוב˙  ה˘˜ל  מחˆי˙   ˙‡ ל˙˙  ע„יף   .‚

לה˜ב"ה  ‡ין  המ˜„˘  בי˙  ˘חרב  ˘מיום  ˙ורה,  ולעמלי  וכוללים, 

בה  למחזי˜ים  הי‡  חיים   ıע' הלכה,  ˘ל  ‡מו˙  ‡רבע  ‡ל‡  בעולמו 

ו˙ומכיה מ‡ו˘ר'.

˘יעור הנ˙ינה
˘הו‡  כסף,  „רהם  ˘ל˘ה  ˘ווי  הו‡  ה˘˜ל  למחˆי˙  זכר  ˘יעור   .„

כ˙˘עה ‚רם כסף מזו˜˜. וב˘נה זו הסכום הו‡ כ-26 ˘"ח. ומי ˘‡ין 

לו ‡פ˘רו˙, יוכל לי˙ן מטבע ˘ל חˆי ˘˜ל בלב„, ויוˆ‡ י„י חוב˙ו.

כספי מע˘ר
ה. הר‚יל בהפר˘˙ מע˘ר כספים, ‡ינו יכול לי˙ן זכר למחˆי˙ ה˘˜ל 

מע˘רו˙  להפרי˘  כ˘ה˙חיל  מר‡˘  ה˙נה  ו‡ם  המע˘ר.  מכספי 

˘עו˘ה כן בלי נ„ר, יוכל ל˙˙ ממע˘ר כספים במ˜ום ˆורך.

נ˘ים ו˜טנים
כיון  מ˜ום  ומכל  זו,  במˆוה  חייבו˙  הנ˘ים  ‡ם  נחל˜ו  הפוס˜ים  ו. 

˘מחˆי˙ ה˘˜ל מועילה לכפרה, ‚ם הן י˙נו זכר למחˆי˙ ה˘˜ל. ולפי 

י˙ן מטבע  עבורם „י̆  טעם זה טוב ל˙˙ ‚ם עבור בניו ה˜טנים. ‡ל‡̆ 

‡ח˙. והו‡ ה„ין ˘יכול לי˙ן עבורם מכספי מע˘רו˙.

זמן הנ˙ינה
ז. טוב לי˙ן זכר למחˆי˙ ה˘˜ל במנחה ˘ל ה˙עני˙, כ„י ˘˙ˆטרף 

הˆ„˜ה עם ה˙עני˙ לכפר. וי˘ נה‚ו ל˙˙ לפני ˜רי‡˙ המ‚ילה, ‡ו 

ב˘חרי˙.

יום חמישי י"ג באדר - תענית אסתר

˙חנון
חנון  ל יום י"‚ ב‡„ר (˙עני˙ ‡ס˙ר) ‡ין ‡ומרים̇  ח. ב˙פל˙ המנחה̆ 

ונפיל˙ ‡פים.

ט. סיום הˆום הו‡ בˆ‡˙ הכוכבים (˘עה 17:50 ב˙"‡), ומו˙ר לטעום 

מ˘הו ˜ו„ם ˜רי‡˙ המ‚ילה. 

סדר ליל פורים

˙˜נ˙ 'על הנסים'
י. ‡נ˘י כנס˙ ה‚„ולה ˙˜נו נוסח "על הנסים" ל‡ומרו בפורים, בכ„י 

להו„ו˙ לה˘י"˙ על הנסים ˘ע˘ה ל‡בו˙ינו בימים ההם בזמן הזה 

ובכל הזמנים, ועל כן מוסיפים נוסח זה בברכ˙ ההו„‡ה, הן ב˙פלה 

והן בברכ˙ המזון.

˘כח לומר
י‡. יהיה זהיר וזריז מ‡„ ˘ל‡ ל˘כוח ‡מיר˙ על הנסים.

יב. ‡ם ל‡ ‡מר "על הנסים" וע„יין ל‡ הזכיר ˘ם ה˘ם ˘בחי˙ום 

מחזירין  ‡ין  הברכה   ˙‡ סיים  ו‡ם  הנסים.  על  ו‡ומר  חוזר  הברכה, 

‡ו˙ו. ול‡ י‡מרנו בין ברכה לברכה. ‡ל‡ בסיום ה˙פלה ‡חר יהיו 

ע˘י˙ ל‡בו˙ינו בימים ההם  לרˆון י‡מר: מו„ים ‡נחנו לך על הנסים̆ 

בזמן הזה בימי מר„כי ו‡ס˙ר וכו'.

י‚. ‡חר ˙פל˙ העמי„ה ‡ומרים חˆי ˜„י˘, ו˜ור‡ים המ‚ילה. ולמנה‚ 

בני ‡˘כנז ‡ומרים ˜„י˘ ˙˙˜בל, ו˜ור‡ים המ‚ילה.

‡חר המ‚ילה
י„. ל‡חר ˜רי‡˙ המ‚ילה ‡ומרים ס„ר ˜„ו˘ה, ול‡חריה ‡ומר ˜„י˘ 

'˙˙˜בל', ולמנה‚ בני ‡˘כנז ˜„י˘ ˘לם, ומסיימים ה˙פלה כר‚יל.

ור‡ים מ‚יל˙ ‡ס˙ר ביום י"„ בכל העולם, ו‚ם  טו. ב˘נה זו (˙˘פ"‡)̃ 

בעיה"˜ ירו˘לים י‡מרו ס„ר ˜„ו˘ה ‡חרי ˜רי‡˙ המ‚ילה, ו‡מנם ל‡ 

י‡מרו על הנסים ב˙פילה.

הכנה למגילה

טבילה במ˜וה
טז. טוב וי˘ר לטבול בערב הפורים להכין ‚ופו בטהרה ל˜ר‡˙ היום 

ה˜„ו˘ ומˆו˙ מ˜ר‡ מ‚ילה. ו‡ם ‡ינו יכול לטבול לפנו˙ ערב יטבול 

לכל  י˘˙„ל  לטבול  יכול  ‡ינו  ו‡ם  הערב.  לכונ˙  יום  ˘ל  בבו˜רו 

הפחו˙ ליטול י„יו, טרם ˜רי‡˙ המ‚ילה.

ב‚„י ˘ב˙
עו„  ללב˘ם  לה˜פי„  וי˘  בפורים,  ב‚„י ˘ב˙  ללבו˘  זהיר  יהיה  יז. 

˜ו„ם ˙פיל˙ ערבי˙, כ„י ˘י˜ר‡ ‡˙ המ‚ילה במלבו˘י כבו„.

כונה
יח. מˆוו˙ ˆריכו˙ כוונה. ולכן ˜ו„ם ˘י˙חיל ˜רי‡˙ המ‚ילה, יעורר 

יהיו כולם חברים מ˜˘יבים ל˜ולו ולכוין  יבור ‡˙ לב ה˜הל̆  ה˘ליח̂ 

לˆ‡˙ י„י חוב˙ מ˜ר‡ מ‚ילה, ו‚ם הו‡ יכוין להוˆי‡ם י„י חוב˙ם.

ברכות המגילה

הברכו˙
יט. ˜ו„ם ה˜רי‡ה יברך ˘ל˘ ברכו˙: 1. 'על מ˜ר‡ מ‚ילה' 2. '˘ע˘ה 

נסים' 3. '˘החיינו'.



˘החיינו
כ. למנה‚ הספר„ים ‡ין מברכים ברכ˙ ˘החיינו ‡ל‡ ב˜רי‡˙ הלילה, 

ולמנה‚ בני ‡˘כנז מברכים ‚ם ב˜רי‡˙ היום.

כ‡. ˘כח ול‡ בירך ˘החיינו [‡ו ברכה ‡חר˙] ונזכר ב‡מˆע ˜רי‡˙ו, 

על  ˘החיינו  יברך  המ‚ילה,  ˜רי‡˙  סיים  ו‡ם  ˘נזכר.  במ˜ום  יברך 

˜רי‡˙ המ‚ילה ב˘חרי˙.

מ˘לוח  ˘הם  היום,  מˆוו˙  ˘‡ר  לפטור  יכוין  ˘החיינו  בברכ˙  כב. 

מנו˙, ומˆו˙ מ˘˙ה ו˘מחה, ומ˙נו˙ ל‡ביונים.

ב˘מחה
ובברכ˙  ˜ו„˘,  וה˙להבו˙  ˘מחה  מ˙וך  המ‚ילה  ברכו˙  יברך  כ‚. 

'˘ע˘ה נסים ל‡בו˙ינו', י˙ן הו„‡ה עˆומה במח˘ב˙ו על כל הנסים 

והי˘ועו˙ ה‚„ולו˙ ˘ע˘ה עם ‡בו˙ינו בימים ה‡לו, ויˆייר במח˘ב˙ו 

בהו„‡ה זו כ‡ילו נע˘ו עמו בעˆמו הי˘ועו˙ והנסים. 

קריאת המגילה

מעל˙ ה˜רי‡ה
כ„. "מ‚ילה" ל˘ון '‚ילוי', וב˘ע˙ ˜רי‡˙ה מ˙‚לה ‡ור ‚„ול בעולם. 

ומ˙עורר כח הנס ˘היה ‡ז.

˜רי‡ה במי˙ון
ברורה  ב˘פה  ב˙יבה,  ˙יבה  ב‡ו˙,  ‡ו˙  המ‚ילה   ˙‡ י˜ר‡  כה. 

בי„ם, ול‡  ובנעימה. וה˘ומעים י˜˘יבו היטב ל˜רי‡ה מ˙וך המ‚ילה̆ 

י˜ר‡ו עם ה˘ליח ˆיבור בלח˘. [‡ל‡ ‡ם כן י˘ בי„ ה˘ומע מ‚ילה 

כ˘רה, וז‡˙ ב˙נ‡י ˘ל‡ יפריע לסובבים ‡ו˙ו].

נ˘ים
כו. נ˘ים חייבו˙ במ˜ר‡ מ‚ילה, ˘‚ם הן היו ב‡ו˙ו הנס. ו‡ם ב‡ו˙ 

‡פילו  יפסי„ו  ˘ל‡  מ‡„  יזהרו  הכנס˙  ˘בב˙י  הנ˘ים"  ל"עזר˙ 

˘מיע˙ ˙יבה ‡ח˙ מחמ˙ הרע˘.

˜טנים
כז. מˆוה על ה‡ב לחנך ‡˙ בניו ה˜טנים ל˘מיע˙ המ‚ילה, ‡מנם ל‡ 

יבי‡ו ˜טנים מ‡„ לבי˙ הכנס˙, כ„י ˘ל‡ י‚רמו הפרעה ל˘ומעים.

הכ‡˙ המן
˘ם  כ˘מזכירים  ‚„ול  רע˘  ב˜ול  להכו˙  בי˘ר‡ל  ˜„מון  מנה‚  כח. 

זה  מנה‚  על  ˘ערערו  י˘  ה„ורו˙  ובמ˘ך  המ‚ילה,  ב˜רי‡˙  "המן" 

רי‡˙ המ‚ילה, וי˘  ל‡ להכו˙ כלל בע˙̃  ונו˙. וי˘ הנהי‚ו̆  מסיבו˙̆ 

במ‚ילה. וע„יף לנהו‚  ˘נה‚ו להכו˙ ר˜ ב˘ם 'המן' הר‡˘ון וה‡חרון̆ 

כך, ויכו כרˆונם ב‡מיר˙ '‡רור המן' ˘‡חר ˜רי‡˙ המ‚ילה.

˘ל‡  לב  על  ל˙˙  י˘  בהכ‡ו˙  ב˘עה ˘מרעי˘ים  מ˜ום  ומכל  כט. 

יפסי„ו ה˘ומעים כמה ˙יבו˙ מהמ‚ילה, ˘ל‡ יˆ‡ ˘כרם בהפס„ם.

שינויים בסדר התפלה

וי„וי
ל. ‡ין ‡ומרים וי„וי ונפיל˙ ‡פים בי"„ ובט"ו ב‡„ר.

˙י˜ון חˆו˙
ל‡. ב˙י˜ון חˆו˙ ˘ל לילו˙ י"„ וט"ו ב‡„ר ‡ין ‡ומרים '˙י˜ון רחל', 

ר˜ מזמורי ˙י˜ון ל‡ה, ובל‡ מזמור 'יענך'.

˜רי‡˙ ה˙ורה
לב. ביום ˘˘י בכל ערי ה‡רı (מלב„ ירו˘לם) מוˆי‡ים ס"˙ ו˜ור‡ים 

ה‡חרון.  הפסו˜   ˙‡ וכופלים  עמל˜",  "ויב‡  בפר˘˙  עולים  ˘ל˘ה 

ו‡חרי ‡מיר˙ '‡˘רי' ˜ור‡ים ‡˙ המ‚ילה.

ל‚. בעיה"˜ ירו˘לים, ‡ין מוˆי‡ים ספר ˙ורה ביום ˘˘י, ‡ל‡ ˙יכף 

המ‚ילה  י˜ר‡ו  כך  ו‡חר  '‡˘רי'  י‡מרו  ˜„י˘  וחˆי  החזרה  ‡חרי 

.ıבברכה, כי˙ר ערי ה‡ר

מתנות לאביונים

יסו„ המˆוה
ל„. מ˙˜נ˙ מר„כי חייב כל ‡„ם לי˙ן לפחו˙ ˘˙י מ˙נו˙ ל˘ני עניים, 

˘נ‡מר "ומ˙נו˙ ל‡ביונים", והיינו מ˙נה ‡ח˙ לכל ‡ביון. וכל המרבה 

הרי זה מ˘ובח.

˘יעור מ˙נו˙ ל‡ביונים 
לה. מעי˜ר ה„ין „י בנ˙ינ˙ ˘וה פרוטה לכל ‡ביון, ו‡ולם ר‡וי לנהו‚ 

כ„ברי הפוס˜ים ˘כ˙בו לי˙ן ˘יעור סעו„ה, ולו ˙היה ˆ„˜ה.

מ‡כל ומ˘˜ה
לו. יוˆ‡ ‡„ם י„י חוב˙ מ˙נו˙ ל‡ביונים ‚ם בנ˙ינ˙ מ‡כל ומ˘˜ה.

כספי מע˘ר
כיון  ול‡ מכספי מע˘רו˙,  י˙ן מכספו הפרטי,  לז. מ˙נו˙ ל‡ביונים 

˘„בר ˘בחובה ‡ינו ב‡ מן המע˘רו˙.

זמן הנ˙ינה
לח. זמן מ˙נו˙ ל‡ביונים הו‡ ביום הפורים ול‡ בלילה. ונכון ל˜יים 

מˆוה זו בבו˜ר ה˘כם.

בפורים המ˘ול˘
לט. ב˘נה זו, ‚ם בירו˘לים, מ˜יימים מˆוה זו ביום ˘˘י, ˘בו ˜ור‡ים 

‡˙ המ‚ילה, ול‡ ביום ר‡˘ון.

נ˘ים ו˜טנים
מ. נ˘ים חייבו˙ במ˙נו˙ ל‡ביונים כ˘‡ר מˆוו˙ היום. וטוב לחנך ‚ם 

‡˙ ה˜טנים ל˙˙.

ריבוי במ˙נו˙
בסעו„˙ו  מלהרבו˙  ‡ביונים  במ˙נו˙  להרבו˙  ל‡„ם  מוטב  מ‡. 

מחה ‚„ולה ומפו‡רה ‡ל‡ ל˘מח לב  ם̆  ‡ין̆  וב˘לוח מנו˙ לרעיו,̆ 

עניים וי˙ומים ו‡למנו˙ ו‚רים, ˘המ˘מח לב ה‡ומללים ה‡לו „ומה 

לב  ולהחיו˙  ˘פלים  רוח  'להחיו˙  טו)  נז,  (י˘עיה  ˘נ‡מר  ל˘כינה, 

נ„כ‡ים'.

משלוח מנות 

יסו„ המˆוה
מנו˙",  "מ˘לוח  מˆו˙  בפורים  ˙˜נו  „ינו  ובי˙  היהו„י  מר„כי  מב. 

ו‡חוה, היפך „ברי המן  ו‡הבה  ˜ירוב הלבבו˙  ל‚רום  בזה  ונ˙כוונו 

˙רבה  זה  י„י  ˘על  ‚ם  מה  ומפור„",  מפוזר  ‡ח„  עם  "י˘נו  ˘‡מר 

ה˘מחה ˘הי‡ מˆו˙ היום.

מ‚. מלב„ טעם ה‡ח„ו˙ הי˙ה כונ˙ ה˙˜נה ‚ם בכ„י ˘יהיה לכל ‡ח„ 

מ‡כל ומ˘˙ה לˆורך סעו„˙ היום, ולכן מˆו˙ מ˘לוח מנו˙ הי‡ במיני 

מ‡כל „ו˜‡, ומ˘˜ה נח˘ב כמ‡כל לענין זה. 

˘יעור החיוב
˙י מנו˙ ל‡י˘ ‡ח„. ומכל  מ„. עי˜ר חוב˙ מ˘לוח מנו˙ הי‡ ל˘לוח̆ 

מ˜ום כל המרבה ל˘לוח מנו˙ לריעיו הרי הו‡ מ˘ובח.

מ‡כל ומ˘˜ה
לח  ני המנו˙ ממיני "מ‡כל" „ו˜‡. ‡מנם ‚ם ‡ם̆  מה. לכ˙חלה יהיו̆ 

מין ‡ח„ ˘ל מ‡כל ומין ‡ח„ ˘ל מ˘˜ה, ‡ו ‡פילו ˘ני מיני מ˘˜‡ו˙, 

יˆ‡.



לחם
מו. יוˆ‡ ‡„ם י„י חוב˙ מ˘לוח מנו˙ ‚ם בנ˙ינ˙ "פ˙ לחם" לחבירו 

בנוסף ל˙ב˘יל ‡חר. 

מיני מ˙י˜ה
מז. מנה‚ העולם ל˘לוח מיני מ˙י˜ה למˆו˙ מ˘לוח מנו˙.

˘ני כלים
מח. י˘ ‡ומרים ˘ˆריך ל˘לוח ‡˙ ˘ני המנו˙ ב˘ני כלים נפר„ים, 

וה‚ם ˘מעי˜ר ה„ין ‡ין זה מעכב, מכל מ˜ום לכ˙חלה טוב לנהו‚ כן, 

‡ל‡ ‡ם כן כל מנה י˘ לה כלי בפני עˆמו, כ‚ון ב˜בו˜ יין ‡ו מנה 

עטופה בעטיפ˙ה, ˘‡ז נח˘ב כ˘ני כלים. 

כסף וב‚„ים
מט. ‡ין יוˆ‡ים י„י מ˘לוח מנו˙ בנ˙ינ˙ כסף מזומן. וכן ב‚„ים וכלים 

וכ„ומה, ‡ין יוˆ‡ים בהם י„י חובה.

זמן המˆוה
נ. זמן מ˘לוח מנו˙ ביום ול‡ בלילה. ומˆוה מן המובחר ל˘לוח ˙יכף 

בבו˜ר, וזריזין מ˜„ימין למˆוו˙.

בפורים המ˘ול˘
וי˘  זו ביום ר‡˘ון.  זו, בירו˘לים עיה"˜, מ˜יימים מˆוה  נ‡. ב˘נה 

מחמירים ל˙˙ ‚ם ביום ˘ב˙ ˜ו„˘ (כ˘‡ין ח˘˘ טלטול).

נ˘ים ו˜טנים
ו˙˘לח  היום,  מˆוו˙  כ˘‡ר  מנו˙  במ˘לוח  חייבו˙  הנ˘ים  ‚ם  נב. 

לרעו˙ה ‡ו ל˘כנ˙ה. ונכון לחנך ‚ם ‡˙ ה˜טנים למˆוה זו. 

סעודת פורים

יר„ם  ˘ל‡  בכ„י  הסעו„ה,  לפני  מנחה  ולה˙פלל  לה˜„ים  טוב  נ‚. 

ויפסי„ ‡˙ ה˙פילה.

לימו„ ˙ורה
˜ו„ם  כן  על  ו‡˘ר  "ו˘מחה".  ˙ורה  זו  "‡ורה"  הי˙ה  ליהו„ים  נ„. 

וטוב  „יומ‡.  מענינ‡  ילמ„  ˘לחנו  על  ו‚ם  ב˙ורה.  יעסו˜  הסעו„ה 

ל˜רו‡ מ˘ניו˙ מסכ˙ מ‚ילה. ו„בר בע˙ו מה טוב.

פורים ˘חל ביום ˘˘י
ולע˘ו˙ה  לה˜„ים ‡˙ הסעו„ה  טוב  ביום ה˘˘י,  פורים  נה. כ˘חל 

ב˙‡בון.  כ˘הו‡  ˘ב˙  לסעו„˙  ˘יבו‡  כ„י  ה‡פ˘ר,  ככל  מו˜„ם 

וב„יעב„ מו˙ר ל˜יימה ‚ם ‡חר זמן המנחה. ו‡ולם י˘ נוה‚ים ל‡כול 

ב˙ פורס מפה ומ˜„˘ וממ˘יך בסעו„˙ו. סמוך ל˘ב˙, ובזמן כניס˙̆ 

סעו„ה בלחם
נו. מˆוה לע˘ו˙ סעו„ה בפורים, ולכ˙חלה י‡כלו סעו„ה זו עם לחם.

ב˘ר ו„‚ים
נז. ‡ין ˘מחה ‡ל‡ בב˘ר, ולכן י‡כל בסעו„˙ הפורים ב˘ר בהמה, 

‡כן במ˜ום ˆורך יכול ל˜יים הסעו„ה בב˘ר עוף ‡ו ב„‚ים.

˘˙יי˙ יין
נח.  "חייב ‡יני˘ לבסומי בפורי‡ ע„ „ל‡ י„ע בין ‡רור המן לברוך 

מר„כי". ולכן י˘˙ה בסעו„˙ו יין ע„ ˘י˘˙כר ויר„ם ב˘כרו˙ו. ויזהר 

מ‡„ ˘ל‡ להזי˜ ‡˙ זול˙ו ‡ו לבטל ˜יום מˆוו˙ מפני ה˘כרו˙.

נ˘ים
נט. נ˘ים חייבו˙ בסעו„˙ פורים כ˘‡ר מˆוו˙ היום, ‡בל מכל מ˜ום 

ל‡ י˘˙ו הרבה יין, כי ‡ם מעט.

'על הנסים'
ס. י˘ להזהר ˘ל‡ ל˘כוח ‡מיר˙ "על הנסים" בברכ˙ המזון.

ה˘ם  ˘ם  הזכיר  ל‡  וע„יין  המזון,  בברכ˙  ל‡מרו  ˘כח  ו‡ם  ס‡. 

˘בחי˙ום הברכה, חוזר ו‡ומר על הנסים. ו‡ם סיים ברכ˙ נו„ה לך ‡ין 

מחזירין ‡ו˙ו, ול‡ י‡מרנו לפני ברכ˙ רחם. וכ˘י‚יע לסיום הרחמן 

ל‡בו˙ינו  כמו ˘ע˘ה  ונפל‡ו˙  נסים  לנו  יע˘ה  הו‡  הרחמן  יוסיף: 

בימים ההם בזמן הזה בימי מר„כי וכו'. 

שבת קודש – ט"ו באדר

הנה‚˙ עיה"˜ ירו˘לים
והן  ב˙פילו˙,  הן  כר‚יל,  ה˘ב˙  ביום  נוה‚ים   ,ıה‡ר ערי  בי˙ר  סב. 

ב˜רי‡˙ ה˙ורה ובהפטרה, ו‡ין ˘ום ˘ינוי מ˘ב˙ ר‚ילה.

˙פלו˙  ב‡רבע˙  הנסים"  "על  ‡ומרים  ירו˘לים,  ה˜ו„˘  בעיר  ס‚. 

ה˘ב˙, וברכ˙ המזון, ו„יניה מבו‡רים לעיל.

ס„. מוˆי‡ים ˘ני ספרי ˙ורה, בר‡˘ון ˜ור‡ים ˘בעה עולים בפר˘˙ 

ורך  ור‡ המפטיר "ויב‡ עמל˜", (ו‡ין̂  ה˘בוע "˙ˆוה", ובספר ה˘ני̃ 

לכפול הפסו˜ ה‡חרון), והמפטיר ˜ור‡ "פ˜„˙י" כמו ב˘ב˙ זכור.

סה. ‡ין ‡ומרים "ˆ„˜˙ך" במנחה, בכל הערים ב˘ב˙ ז‡˙.

סו. בסעו„˙ ה˘ב˙ יוסיפו מ‡כל מיוח„ לכבו„ פורים.

יום ראשון ט"ז אדר – בירושלים

סז. ‡ין ‡ומרים וי„וי ו˙חנון ב˘חרי˙ ובמנחה.

נוה‚ים  [וי˘  ובברכ˙ המזון ל‡ מזכירים "על הנסים".  סח. ב˙פילה 

לומר ב"הרחמן"].

פורים,  וסעו„˙  מנו˙  מ˘לוח  מˆו˙  מ˜יימים  ר‡˘ון  ביום  סט. 

והלכו˙יהם מבו‡רים לעיל.

מ˜ומו˙ המסופ˜ים והעיר "לו„"
ע. ל„ע˙ מרנן ה‚ר"ע יוסף וה‚רי"˘ ‡לי˘יב, נוה‚ים בעיר לו„ לע˘ו˙ 

פורים יומיים, מכח הספ˜, וכמבו‡ר ב‡ורך ב˘ו"˙ "י„ נ˙ן" לה‚ר"נ 

‡ורטנר זˆ"ל. וי˘ נה‚ו לע˘ו˙ ר˜ בי"„ על פי הור‡˙ רבו˙יהם.

ע‡. ב˘נה זו ינה‚ו במ˜ומו˙ המסופ˜ים פורים המ˘ול˘ כ„להלן:

עב. ביום ˘˘י נוה‚ים כפורים ר‚יל כ˘‡ר ערי ה‡רı, הן ב˙פילו˙ והן 

במˆוו˙ היום.

ע‚. ב˘ב˙ ˜ו„˘ מוˆי‡ים ˘ני ספרי ˙ורה, ו˜ור‡ים ומפטירים כמו 

בעיה"˜ ירו˘לים.

ע„. ל„ע˙ ה‚ר"ע יוסף י˘ לומר "על הנסים" ‚ם בי"„ ו‚ם בט"ו.

כמו  מנו˙  ומ˘לוח  סעו„ה  לע˘ו˙  נוה‚ים  נכון  ר‡˘ון  ביום  עה. 

בירו˘לים. 

עו. כ˘ם ˘בירו˘לים עיה"˜ ‡ין ‡ומרים ˙חנון, כן במ˜ומו˙ הנוה‚ים 

לע˘ו˙ יומיים מספ˜, כ‚ון בעיר לו„, ‡ין לומר ˙חנון. 

מנהגי פורים

˙חפו˘ו˙
עז. פ˘ט המנה‚ לה˙חפ˘ בפורים ול˘נו˙ המלבו˘ים, ו‡ין בזה ח˘˘ 

‡˘ה  ב‚„י  ‡י˘  ילב˘  ˘ל‡  להזהר  י˘  ‡ולם  ה‚ויים.  חו˜ו˙  מ˘ום 

ולהיפך, כי ה„בר ‡סור ב‡יסור חמור.

לימו„ ˙ורה והלכו˙ פסח
עח. י˙ן ‡ל לבו לעסו˜ ב˙ורה, כי רוב העולם עסו˜ים במˆוו˙ היום, 

והלומ„ ‡ז - נוטל ˘כר כולם. ו˘˜ול יום פורים כיום מ˙ן ˙ורה כי בו 

חזרו ו˜בלו מ‡הבה ‡˙ ה˙ורה. וי˘ לה˙חיל ביום זה בלימו„ הלכו˙ 

יום ˜ו„ם הפסח".  פסח, כי "˘ו‡לין ו„ור˘ין בהלכו˙ פסח ˘ל˘ים 

וה˘י"˙ ברחמיו י‚‡לנו ‚‡ול˙ עולם במהרה בימינו. ‡כי"ר.



בחסד ה' יצא לאור עולם

הספר הנכבד 

שו"ת "ימין משה" 
מאת מורנו הרב שליט"א

 

 הספר מכיל 75 סימנים של 

שאלות ותשובות בכל ארבעת 

חלקי השלחן ערוך, ערוכים 

ומבוארים בשפה ברורה השוה 

לכל נפש, והמחבר מבסס את 

פסקי ההלכה מדברי הש"ס 

והראשונים עד גדולי הפוסקים 

האחרונים.  כמו כן נדפסו בספר 

מכתבים והתכתבויות של המחבר 

עם גדולי ישראל.

הספר מעוטר בהסכמותיהם 

הנלהבות של גדולי ישראל מכל 

העדות, אשר מעידים כי עוד לא 

היה כבושם הזה! 

הביאו ברכה אל בתיכם!

ה‚ליון יו"ל על י„י מוס„ו˙ "פל‡ יועı" לו„
להנˆח˙ ימי לימו„, ˙רומו˙ והור‡ו˙ ˜בע: 058-445-6041

הזמנ˙ הרˆ‡ו˙ ו˘יעורי ˙ורה
מ‡˙ מורנו הרב: 058-764-7844

ל˘‡לו˙ ובכל עניני ה‚ליון:
MatanTorah10@gmail.com 

לידידנו היקרים, מתפללי בית הכנסת, 

תושבי השכונה, וכל עם ישראל.

חג פורים שמח!

058-764-7844

052-764-7188

ליל פורים בחצות – עת רצון
˘מע˙י מהרב הˆ„י˜ רבי בנימין ז‡ב ח˘ין זˆ"ל, ˘בליל פורים (ליל י"„ ‡„ר) ‡חר חˆו˙ הלילה (ה˘נה: יום 

 .ıחמי˘י ב˘עה 11.52 בלילה) מ‡יר ‡ור ‚„ול ונפל‡. וי˘ לה˘˙„ל ללמו„ ˙ורה ‡ז, ויב˜˘ ב˜˘ו˙יו כפי ˘יחפו

ע"כ. ‚ם מפורסם ˘טוב ל˜רו‡ ‡ז ב˙הילים מזמור כ"ב "‡לי ‡לי למה עזב˙ני", וזו ס‚ולה ‚„ולה. כי י˙כן מ‡ו„ ˘מרוב הרˆון ˘מ˙‚לה ב˘מים ממעל 

לרוב ˜„ו˘˙ היום, (וז‡˙ ‡פילו לירו˘למים), ‡ז י˙כן ˘ע˙ רˆון ל˜יבול ה˙פילו˙. (ספר לב ˘מח, לה‚‡ון הרב ‡לעזר רז ˘ליט"‡)

לימוד בין מגילה למגילה
ה‚‡ון ח˙ם סופר („רו˘ים מכ˙"י עמו„ רמה) כ˙ב: ˜בל˙י מרבי הרב מענ„לי לילי‚ זˆ"ל ˘˜בל מה‚‡ון בעל ˘ב יע˜ב זˆ"ל ˘כל העוס˜ ב˙ורה בין 

מ‚ילה „לילה למ‚ילה „יומ‡, מובטח לו ˘הו‡ בן העולם הב‡. ולכן כ„‡י ל˜בוע לימו„ בערב, ‡חרי סעו„˙ פ˙יח˙ הˆום.

אורה – זו תורה
ליהו„ים הי˙ה "‡ורה" ו˘מחה. ו„ר˘ו חז"ל: "‡ורה - זו ˙ורה", ו‡˘ר על כן לה˘˙„ל בלימו„ ה˙ורה. ועˆה טובה ונכונה: ˘בבו˜ר מי„ ‡חר ה˙פלה 

ילמ„ ˘יעור מה, ו‡חר כך ילך לבי˙ו. 

ומע˘ה בה‚‡ון רבי נחום מבי‡לה ˘עס˜ ב˙ורה בפורים והיה ‡יזה "ר‚ע ˜ט" ˘ל‡ נמˆ‡ עוס˜ ב˙ורה ‡ל‡ הו‡ בלב„, ונמˆ‡ ˘העמי„ העולם בר‚ע 

רבי ‡ברהם  ˜ט זה, ונ‡מר לו מן ה˘מים: יען ‡˘ר העמ„˙ העולם ב˙ור˙ך ˙זכה לבן ˘י‡יר ‡˙ העולם ב˙ורה. ויˆ‡ ממנו בן הל‡ הו‡ ה‚‡ון 

מסוכט˘וב בעל "‡בני נזר". 

מסוגל לגאולה
מרן החי„"‡ כ˙ב "הבטחה" בספרו לב „ו„ (פר˜ כט): ובעיני ה„בר פ˘וט! ˘‡ם כל י˘ר‡ל היום הזה (ביום פורים) היו נוה‚ים בס„ר ˜„ו˘ה, וי˙ר היום 

"עוס˜ים ב˙ורה" כל ‡ח„ כפי ˘יעורו, ב˘כר זה "היינו נ‚‡לים"!

סגולה למילוי המשאלות
כ˘˜ור‡ במ‚ילה ‡˙ הפסו˜ "מה ˘‡ל˙ך וינ˙ן לך", יכוין למ˘וך מה˜ב"ה, ˘ימל‡ מ˘‡לו˙יו. כי '‡ס˙ר' רמז לכלל י˘ר‡ל. ו‚ם ה"מלך" רמז למלכו 

˘ל עולם. וכן כהנה כונו˙ טובו˙. וכ˙וב בספר ˘ער י˘˘כר (הוב‡ בספר לב ˘מח): "כ˘יהו„י מיטיב לכוין בסעו„˙ פורים ובמ˘˙ה היין כונו˙ ר‡ויו˙ 

ע˘ה פירו˙.  יענה מ˘מים" ו˙פיל˙ו ו„‡י̇  רכיו הרוחניים וה‚˘מיים, "מובטח לו̆  ה˜ב"ה ימל‡̂  כרו˙ו,̆  זכו˙ וטהורו˙ והו‡ מ˘כיל לב˜˘, על ‡ף̆ 

‡ל˙ך וינ˙ן לך ומה ב˜˘˙ך - ו˙ע˘. ל עולם" ל‡ס˙ר - "לכנס˙ י˘ר‡ל". במ˘˙ה היין - "˘ל סעו„˙ פורים". מה̆  רמז ל„בר וי‡מר המלך - "מלכו̆ 

שלשים ימי טהרה
כ˙ב מרן החי„"‡ בספרו לב „ו„ (פר˜ ל): ומן הר‡וי ל˘ום נ‚„ עיניו, מה ˘כ˙ב מר ז˜נינו הרב "חס„ ל‡ברהם" זכרונו לחיי העולם הב‡: כי בכל ˘נה 

˘ל˘ים יום ˜ו„ם הפסח, ה˜ב"ה עו˘ה לי˘ר‡ל מ˘ו‡ פנים ברוב חס„יו, ומ˙חיל להוˆי‡ נפ˘ו˙ם מהיכלו˙ הטומ‡ה מעט מעט, ˘יעור חל˜ ‡ח„ 

מ˘ל˘ים, בכל לילה, ב‡ופן ˘בליל ביעור חמı כל פו˘עי י˘ר‡ל עומ„ים בפ˙ח מהיכל החיˆון מהני ˘יעור חל˜ ‡ח„ מ˘ל˘ים מ˘יעור הכמו˙ ˘יהיו 

נכנסים ליל ˘ל˘ים ו‡ח„ ˜ו„ם הפסח, וליל פסח ‡ין נכנסים כלל ועי˜ר, וכולם פטורין ובני חורין. ע"כ. וסיים החי„"‡: "והעיני ב˘ר לו יכוין ל˜ר‡˙ 

‡לו˜ינו ויטיב מע˘יו ˘ל˘ים יום ˜ו„ם לפסח".

ס‚ולו˙ לפורים

להצלחת

אלון ועינב מזרחי הי"ו

לרפואת

איתן אליהו בן רותם הי"ו

מרסל מזיג בת עוינה תחי'

גולן ימין בן איריס הי"ו

לרפואת והצלחת

חיים דוד בן סעדה הי"ו

חן חנניה בן שולמית הי"ו

מאיר בן אורידה הי"ו

לעילוי נשמת 

דוד מזיג בן אסתר

אלברט בן מסעודה

ורדה בת קדן

יעקב בן קדן

זהבה בת רחל 

משה צ'רנר בן מרים

דוד מזרחי

קדן מזרחי

דינה מזרחי


