
ואפשר לפעול בו  מיום הכיפורים יותר תולבמעדול הוא ג, לדעת הזוהר הקדושהיום ש, הנה הגיע לו יום הפורים
 .פוריםיישועה וטהרה יותר מאשר ביום הכ

 כמו שביום הכיפורים חייבים ": הסביר את הדימוי של פורים ליום כיפור ל"אנה זצ'ר מפיסצ"אדמוה
 . כך בפורים חייבים לשמוח בכל מצב. בין אם רוצים ובין אם לא, לצום בגזירת מלכו של עולם

 ".  ו"צא האדם בצרות חמואפילו אם נ
 !. היא הארה שבאה פעם בשנה ואין אותה אפילו לא בשבת וביום טוב, ל כותב שההארה שיש בפורים"האריז

 !יכול להשיג הארה ושפע עצום שאין כמוהו כל השנה –בלימוד וסעודה , שמחה, ולכן אדם המנצל יום זה בתפילה
יום פורים הוא יום אחד " :ל"ר מסלונים זצ"האדמו עד אשר כותב, כמה גדולה ונוראה התפילות ביום קדוש זה

אפילו גזירות  – "!בשנה שמאיר בו גילוי כזה שאפשר לבטל אפילו את אשר כבר נכתב ונחתם בטבעת המלך
 , אפשר לבטל בתפילות ביום זה, ו שכבר נגזרו ונחתמו"קשות ח

 נחה של פורים שמעלתה כתפילת הנעילה ובפרט בתפילת מ
 .וזהי המעלה של התפילה ביום קדוש זה!. ום הכיפוריםיב

 כל ': ל"זצ' שב יעקב'קיבלתי בשם ב' :ל"ם סופר זצ"כתב החת
 העוסק בתורה בין מגילה של לילה למגילה של יום מובטח לו 

 !.יש רק בפוריםהבטחה יוצאת דופן ש -. '!שהוא בן העולם הבא
 ?חשוב כל כך הלימוד תורה ביום הפוריםומדוע 

 אחד  שמעתי על רב" :ל ואומר"זצ' פלא יועץ'על כך עונה ה
 : אמרו, תורה רוב הלילהבשבליל פורים היה יושב ועוסק 

 מי  ה"ואין לו לקב, בלילה הכל אוכלים ושותים ושמחים"
 ".'אעסוק אני ותהא תורתי חשובה לפני ה - שיעסוק בתורתו

 הספראביו של הגאון בעל , ל"בי מנחם ביאלה זצסיפר הגאון ר
לא למדו רגע , ח"תקצהאחת ביום הפורים שבשנת משום שפעם , כזהששגילו לו שזכה לבן גדול , ל"זצ' אבני נזר'

ולכן זכה לבן , ועל ידי זה הציל את כל העולם, והוא היה היחיד שלמד תורה באותו רגע, העולםבכל   אחד
 .!!!כולו שהאיר את עיני העולם

 !ביום זה שכולם טרודים במצוות היום, כל דקה של לימוד תורה ביום הזה משפיעה לאדם שפע עצום ושכר רב
וכל אחד יכול , שעת רעוא דרעווין, פורים הוא זמן רצון לכל": ם"בעל חידושי הרי, ל"זצ ר מגור"אומר האדמו

כי רק בפורים יש את , היהודי הפשוט ביותרואפילו  לפעול אצל השם יתברך שימלא כל משאלות ליבו לטובה
 !".'אלא אף ברוחניות מאת ה, וזה לא רק בממון', נותנים לו –כל הפושט יד 'ההלכה ש

הם עת רצון ונשפע מהשמיים שפע של רחמים וכל איש ישראל יכול  ימי פוריםלכן " :ר ואומר"ממשיך האדמו
 ".ל להתבסם ביין"ציוו חז, ידרוש שלא כהוגןאך פן , "וכל הפושט נותנים לו", לפעול לאין שיעור

ה כביכול מקיים את המצוות ונותן צדקה לכל דורשי ישועתו בכל "והקב: "ל"צדוק הכהן מלובלין זצ' וכדברי ר
 !.רפואה ועוד, ק"זש, הצלחה, זיווג! לכל מבקש! ה מחלק צדקות ביום הזה לכל דורש"הקב –כן , כן". העיניינים
 !.תקבל תפילתומובטח לו שת -תהילים בפוריםה ספרכל את גומר השאמר  ל"צמרדכי מנדבורנה ז 'הצדיק ר

, ויעשה עמהם את סעודת הפורים ביום, לשמוח עם כל בני משפחתו, יב את היום הקדוש הזהינצל האדם היט, לכן
חשוב להכין לפני פורים מדרשים ) וירבה להם בסיפור המגילה ומעשיותיה, מלאה בכל טוב מעדנים ושתייה

לה בעולמות שעל ידי סיפור הנס בשמחה גורם שמחה גדו: כותב' יסוד ושורש העבודה'שהצדיק בעל , (וסיפורים
 !.אשריו ואשרי חלקו שזכה לכך בעולם הזה! ה מתפאר בו"והקב, העליונים וחדווה עצומה לאין ערוך

משלוח המנות וכל , הסעודה, מלבד המשתה, ומה טוב אם יזכה האדם להקציב לעצמו זמן ללימוד תורה ביום זה
 .  "ת פוריםודם שיתחיל סעודטוב לעסוק קצת בתורה ק: "ה"א בסימן תרצ"וכבר כתב הרמ, שאר המצוות

 !'ואף טוב שיקבעו יחדיו זמן לבקשות מה, וישמח ויעשה סעודה בשמחה עם שירים עם כל בני משפחתו וילדיו
 
 

 

 

 

 .נעשה ונצליח' בשם ה       –הארץ ומלואה    ' לה         –.     'לישועתך קיויתי ה      -ונצליח  נעשה' בעזרת ה.     ד"בס

 91:91 :הדלקת נרות
 92:33 :יציאת השבת

 99:23 :רבינו תם

לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. ליחובת זבו זו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

 . יחזקאל בן שרה, מלכה
 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רווזה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, הבן יונ
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

דוד בן , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

. בן עליזהנוסרת יצחק 

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .בן זוהרה

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

אליהו מאיר בן  .זוהרה

 .סימי
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אין , כשחל פורים במוצאי שבת, השנה *
להביא המגילה לבית הכנסת בעיצומו של יום 

שהרי הוא , לצורך קריאתה בלילה, השבת
 . כמכין משבת לחול

במקום שיש )ובמקום הצורך מותר להביאה 
אחר שקיעת החמה של שבת ואם ( עירוב

 .י קטן"אפשר יעשה זאת ע
 במוצאי שבת של פורים הבדלה

עד ' ויהי נועם'ש יאמרו "כשחל פורים במוצ *
ונכון . כ יקראו המגילה"ואח', ואתה קדוש'

. לברך לפני המגילה ברכת בורא מאורי האש
וכשחוזר האיש להבדיל בביתו להוציא את 

נכון שהנשים , הנשים ידי חובת ההבדלה
ואם אינן יודעות , בעצמן תברכנה על הנר

 .בשבילהן רשאי לברך

 'זכור'פרשת  קריאת דיני

לדעת רוב הפוסקים פרשת זכור היא  *
 :לכן יש להקפיד, מצוות עשה מדאורייתא

 .המהודר ביותרלקרוא בה בספר תורה ( 1
 .להקשיב בלא להפסיד מילהצריכים ( 2
, הקורא להוציא הציבור ידי חובה יכוון( 3

 .לצאת ידי חובה שיתכוונוויאמר לקהל 
 כפי צורת, להדר ולשמוע הפרשהטוב ( 4

 .נקריאה של עדתו
 
 
 
 
  

, 'כי תצא'לצאת ידי חובתו בפרשת 
ויאמר לשליח , כשקוראים בה פרשת זכור

ונכון שעל כל פנים . ן להוציאווצבור שיכו
 .בחומשיקרא בשבת זכור פרשת זכור 

*** 

 
 

 

*** 
 שכח לברך ברכת שהחיינו. 2

מברך , מנהגינו, הבא לאכול פרי חדש *
כ מברך "תחילה על הפרי את ברכתו ואח

: וזאת מפני שכלל נקוט בידינו' שהחיינו'ברכת 
 .'תדיר קודם –תדיר ושאינו תדיר '

כ נזכר "אך אם אכל מהפרי החדש ורק אח
לברך  אסור לו –' שהחיינו'שלא בירך ברכת 

 אומנם כל זמן שעדיין עוסק', שהחיינו'יותר 
כגון שהביאו לפניו , הוא באכילה הראשונה

רשאי  –אשכול ענבים ואכל אחד או שניים 
 (.ע תלח"חזו) 'שהחיינו'לברך 

*** 
 ?האם מברך שהחיינו על פרי מורכב. 3

, האוכל עוגה שיש עליה פרי חדש הטפל לה *
כיוון  'שהחיינו'מברך על הפרי אף על פי כן 

 .שעיקר הברכה היא על הראיה
 .'שהחיינו'יש לברך ואף על פרי מורכב 

 
 

, טבריה של רבה, ל"זצ קלירס משה רב, הצדיק הגאון על מסופר
 לקבל אפשרות לו שתהיה כדי. אחד חדר בת בדירה מתגורר שהיה

 הגדול החדר את חילק, השינה בחדר לישון וגם, "סלון"ב אורחים
 . קרשים... באמצעות נעשו והמחיצות, חלקים למספר
 שהגיעו החשובים האורחים כל התקבלו המחיצה של האחד מצידה
 .לישון הבית בני הלכו השני הצד ומן, הרב לבית
 מכבר לא ונשא, בירושלים שהתגורר, צעיר אדם לטבריה הגיע פעם
 ,ך עקב סכסוך ביניהםא, זוגו בת את

 .החליט לעזוב לטבריה למספר ימים
 הוא הגיע אל בית המדרש הישן 

  לבית היכנסו עם שמיד אאל ,בטבריה
  שהיה, קלירס הרב בו הבחין המדרש

 .והזמינו לביתו אורחים בהכנסת ידוע
 הבחור הירושלמי סירב בנימוס והסביר

 ,כי הזמין הוא כבר חדר בבית המלון
 אך הרב קרילס שהרגיש כי ישנו צורך

 לא הרפה, גדול וחשוב להביאו לביתו
 .וביקש ממנו שיעשה את הלילה בביתו

 מחירו את שילם, המלון לבית ניגש הוא. ברירה היתה לא לצעיר
 הוא אחד דבר. הרב לבית ובא מטלטליו את ארז, אחד לילה של
 של רבה מקיים האורחים הכנסת של הגדולה המצווה שאת: ידע לא

 ".סלון" לשם העונה, בביתו קטן חדר באותו טבריה
לא ש אלא, הלילה לשנת והתכונן, קלירס הרב של לביתו נכנס הוא

, בבית קדוש זה נהג הרב קרילס לישון רק שעתיים. ידע מה מצפה לו
 .שלוש בלילה ומיד היה קם לעסוק בתורה

רואה הבחור כי הרב , טרם יציאתו של הרב לתפילת הנץ, והנה
 .דבר שהיה אורך זמן ומאמץ רב, מחמם מים בפרימוס הישן

 

 
 
 

 

 

 !סגולות לחג הפורים                 
מקובל מגדולי " ":סגולת ישראל"כותב ה (1 

להשכים בבוקר כי סגולה גדולה בפורים , עולם
יתברך על ' ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני ה

וכתב ', גאולה וכו, פרנסה, בריאות: כל דבר

, פורים הוא זמן רצון לכל :ל"ר מגור זצ"האדמו

וכל אחד יכול לפעול אצל ', רעוא דרעווין'עת 
 שכן כתב! יתברך שימלא כל משאלות ליבו' ה

 .!הזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום כיפור
כיוון " :ל"צדוק הכהן מלובלין זצ' כתב ר( 2

שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת 
 !לכן יוכלו לפקוד עקרים ועקרות בפורים, המיתה

 

 
ראוי לכל " :ל"אליעזר דיסקינד זצ' כותב ר( 3

להרבות בסיפור הנס  והנפלאות לו אדם 

 – שעל ידי סיפור הנס בשמחה... ולאנשי ביתו
גורם שמחה גדולה בעולמות העליונים וחדווה 

 ".ה מתפאר בו"עצומה לאין ערוך והקב

ל "שב יעקב זצ'ם סופר בשם ה"מגלה החת( 4
כל העוסק בתורה בין קריאת " :סוד אדיר

מובטח לו  –המגילה של לילה לקריאה של יום 
 (.עבודת יום הפורים)    !"שהוא בן העולם הבא

 !א שיש ללמוד גם קודם הסעודה"כותב הרמ (5
 ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם  (6  
 שעל ידי כך מתרבית תו מסוכסכים ישא  

 ! 'נחת רוח לה האהבה והאחווה ועושה      

 
 
 

– ' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא   -               
 

לאחר  תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 

 

 תיתן, אחר שמחת תורה 
 

השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 
פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה

 .ויוסיף פסוקי ברכה' קם רבי שמעון'עד ' אליהו
 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים

 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   
 !והילד

 ,המוןכולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות 
ויש , כוסות 11- 11יש האומרים לשתות 

 ?מה נכון ומומלץ –כוסות  21שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי , אכן מומלץ לשתות הרבה
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים
 :אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם

 !על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא
גורעת מיכולת , שתייה מעבר לתחושת הצמא

 ?חייבות בשמיעת פרשת זכורהאם נשים * 
 המחמירות, לכן, ישנה מחלוקת בעניין זה

תבוא עליהן  –לבוא לבית הכנסת ולשמוע 
 !.יש להם על מי לסמוך – והמקלות, ברכה

*** 

 
 

 

 
 

 

 
 מצוות מתנות לאביונים .2

מצווה לתת מתנות לאביונים ביום ולא  *
 .בלילה ויכול לתת להם מעות או מזון

כל אדם אשר אין לו צרכים  והגדרת אביון היא
 .הכרחיים לפרנסה

מתנות  2ובמצווה זו חייב כל גבר ואשה ליתן 
 .אביונים 2-ל

אך , שיעור המצוה מעיקר הדין הוא פרוטה
ראוי להחמיר לתת שיעור של מנה חשובה 

לכל עני והמוסיף כדי שתהיה מנה משובחת 
שהמשמח לב האומללים הללו , הרי זה משובח
 (.ם"שון הרמבל)דומה לשכינה 

 
 
 
 
 
 
 

אך גם בלילה , מצוות סעודת פורים היא ביום
 .וגם הנשים חייבות בסעודה! ירבה בסעודה

יאכל בשר ויתקן  ?וכיצד חובת סעודה זו
בשר בהמה חלק ויהדר אחר . סעודה נאה

שיש אומרים שלא יוצאים ידי חובה , (גלאט)
יאכל  –ואם הדבר קשה לו . בבשר עוף ודגים

 . בשר עוף

בכל , בברכת המזון' על הניסים'מזכירים  *
ואם שכח ולא חתם  וכבר , סעודה בפורים

 –בברכת על הארץ ועל המזון ' הזכיר שם ה
 ***             .לא יחזור

 ?האם צריך להשתכר בפורים. 4

וישתה עד שיהיה , חובת השתיה היא ביום *
שחלילה , וישתכר מעט וירדם, שמח ומבושם

שאין גרוע , ל שישתכר האדם"לא התכוונו חז
 .אלא שישתה מעט יותר מהרגלו, מכך

 .ישתו מעט יין יותר מהרגלם וגם הנשים
 .ומצווה לשמח הקטנים במיני מתיקה

*** 

 משלוח מנות ביום הפורים. 4
אביונים במאכל  2-מתנות ל 2יתן ביום פורים 

 !לגבאי שיחלק להם בפורים או בממון או שיתן
מנות   2חייב אדם לשלוח לחברו משלוח עם 

 !.ביום הפורים עצמו

 

 -'אזמרה'אתר ', תל ציון'באדיבות כולל -

 
 
 

 

 
 
 

הופתע הוא לראות ש אלא, היה בטוח הבחור כי הרב מכין זאת לעצמו 
 .לאשתו כוס תה חמה כיצד כל טרחת הרב היתה על מנת להגיש

 .הרב חימם את המים במאמץ רב לאשתו, כך היה גם בלילה השני
מדוע נתת לי , כבוד הרב. "האורח החליט שהוא לא נשאר בבית

אני ? להישאר בבית ולהטריד אותך בזמן במצב כזה שהרבנית חולה
, !"?על מה אתה מדבר, !"?חולה! ?אשתי. "אמר הבחור, !"עוזב מיד

 .תמה הרב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בוקר מדי תה כוס לה ומגיש אשתו את שמכבד בעל האם. יהודי בבית
 י"האר הלא: "ואמר טבריה של רבה הוסיף !".?חולה אשתו את עושה -

 מיד עצמו על לקבל צריך הוא, בבוקר קם אדם שכאשר, אומר הקדוש
 ביתי בתוך הזו המצווה את מקיים אני. כמוך לרעך ואהבת מצוות את

! ?לאשתו בעל בין ולא, רעים שני בין רק קיימת זו מצווה וכי. פנימה
 !".מצוה זו בהידור המלא מקיים אני לאשתי התה בהגשת הלא

 על לסוב באמת כבר יכול אני עכשיו: "ואמר קשב ברוב האזין האורח
 מה ועל יהודי בית בונים כיצד הבינותי. לירושלים ולשוב עקבותי
 ".לאשתו בעל שבין בהנהגות דגש לשים צריכים

 

מדוע הרב מסתיר : "או אז המשיך הבחור ואמר
 בוקר מדי הרב את רואה אני הלא! ?ממני זאת

 ונכנס, בפרימוס החמים המים הכנת על טורח
 את לה ומוסר הרבנית של חדרה אל הכוס עם

 פעם זאת עושה היה הרב אם. המהביל התה
 ונשנה חוזר שהדבר כיוון אבל, ניחא – אחת

 שהרבנית להכחיש אפוא יוכל מי, עצמו על
 .אמר בנחישות, "?חולה קלירס

 שזו לך אוי": "קרילס והשיבשמע זאת הרב 
 שראיתני לאחר בחכתך שהעלית המסקנה

 מושגיך הם שאלו לך אוי. לרעייתי תה מגיש
 .יהודי בבית

 
 
 
 
 בהתמודדויות שלך במהלך 

חשוב לשתף את בן הזוג  :השיתוף .ג    

לשוחח , בהתמודדויות שלך במהלך חיי הנישואין

להעלות את ! על הנושא בכנות ולא בהתחמקות

שיתוף , הקשיים וגם את הרצון העז להשתנות

, ם פוריםיוהאבל ב - משלוח מנות לאבל
חייב במשלוח מנות , אפילו בתוך שבעה

וטוב שישלח מנות של בשר ודגים , לרעהו
ומותר  .וכדומה ולא תפנוקים ומיני מתיקה

אך לא ישלחו לו , לשלוח לאבל משלוח מנות
ולדעת . מיני מתיקה אלא מנות כבשר ודגים

 .ח אין לשלוח להם"האשכנזים והבא

 
 
 

 

*** 
 שכח לברך ברכת שהחיינו. 2

מברך , מנהגינו, הבא לאכול פרי חדש *
כ מברך "תחילה על הפרי את ברכתו ואח

וזאת מפני שכלל נקוט ' שהחיינו'ברכת 
 .'תדיר קודם –תדיר ושאינו תדיר ': בידינו

כ נזכר "אך אם אכל מהפרי החדש ורק אח
לברך  אסור לו –' שהחיינו'שלא בירך ברכת 

אומנם כל זמן שעדיין עוסק ', שהחיינו'יותר 
כגון שהביאו לפניו , הוא באכילה הראשונה

רשאי  –אשכול ענבים ואכל אחד או שניים 
 (.ע תלח"חזו) 'שהחיינו'לברך 

*** 
 ?האם מברך שהחיינו על פרי מורכב. 3

, האוכל עוגה שיש עליה פרי חדש הטפל לה *
כיוון  'שהחיינו'מברך על הפרי אף על פי כן 

 .שעיקר הברכה היא על הראיה
 .'שהחיינו'יש לברך ואף על פרי מורכב 

 
 
 

יכול לבולעו אף בלא , אם הוא משקה -
  .כיוון שאינו יכול לברך בו בעת, ברכה

 
 

 . לא נעשה על מנת להתקיים כלל

אולם אם הדפים מחוברים מחמת שלא 
 .אסור להפרידם –נחתכו בדפוס 

 
 

 
 

מותר לו לומר , מי שלא הבדיל עדיין

ומותר לו , לחבירו ישראל לעשות לו מלאכה
 .ליהנות מאותה מלאכה גם קודם שהבדיל

 
 
 
 

 . הברקים או שמיעת הרעמים
 . של סיום הרעם 'תוך כדי דיבור'והיינו 



נפתלי מדוע ' שמע על כך המלך ושאל את ר
, ביום הפורים": נפתלי ענה לו' ור, נהג כך

רצון הבורא מאיתנו שנהיה שרויים בשמחה 
, ורק כאשר אנו שמחים ועושים רצונו, גדולה

, ולכן. ממלא את רצוננו אז הבורא יתברך
י השמחה יכלתי לפעול את הישועה "רק ע

 ".וריםעבור המלך ביום הפ

*** 
 * '!נותנים לו -כל הפושט יד ' *

ר מגור "פנה האדמו, פעם בסעודת פורים
אל חסידיו ואמר ', ם"חידושי הרי'בעל , ל"זצ

וכל מי שרוצה , פורים הוא עת רצון": להם
שהרי כתוב , יכול לבקש -לבקש משהו 

ואומרים , "לעשות כרצון איש ואיש: "במגילה
 ".'נותנים לו –כל הפושט יד 'שבפורים : ל"חז

ישב לו , ע"בחג פורים התש, שנים 4לפני 
א שקוע "יואל קהאן שליט' ר ר"בביתו האדמו

 .בתורה ובמצוות והנה דפיקה נשמעה בביתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,היו אלה חסידיו ותלמידיו של דודו הצדיק

ל שנפטר לפני "זצ' שומרי אמונים'ר מ"האדמו
 הדוד" :שהודיעו (88בגיל )חודשים ' מס

בוא אליו לסעודת מזמין אותך להצדיק 
 ."פורים והוא אמר כי יהיו ישועות גדולות

ל שידע על "ר משומרי אמונים זצ"האדמו
 33יואל קהאן שכבר נשוי ' צערו של אחיינו ר

 .שנה ולא זכה להיפקד ולכן הזמינו לסעודה
 הגיע עם חסידיו לסעודה א"שליטיואל קהאן ' ר
 ל"הצדיק זצ הדודציווה , הסעודהבאמצע ו

אותו נוהגים ', דג של משיח'להביא את 
אחיינו ונתן ל, ום פוריםיים לאכול ב"האדמור

 .לאכול ממנו א"שליט יואל' רר "האדמו
וברכו ', משומרי אמונים'ר "האדמו, עמד דודו

הוא , בהתלהבות ובשמחה שבעוד שנה בדיוק
, שנה לאחר מכן.. .יתבשר בבשורות טובות

 !!!.דו לרב תאומותנול, א"התשע' אדר ב
ואפילו " נותנים לו –כל הפושט יד בפורים "

 האדם הפשוט יכול לפעול ישועות גדולות
 !י התפילה והשמחה ביום קדוש שכזה"ע
 

  

 * !כבוד פורים בבגדים נאים *
יאותה לכל : "'חמדת ימים'הכותב בעל 

עדת ישראל בכל דור ודור לעטר עצמם 
בכבוד והדר רב זכר לנס מבעוד יום 

ולא יגש לקרות  ועדיםכבחגים וכמ
 ".המגילה בבגדים הצואים

יכלין 'שמואל מז' מסופר על הצדק ר
מאוד בקדושת יום היה נזהר ש, ל"זצ

על מי שזלזל הפורים והיה מקפיד מאוד 
 .בקדושת היום הגדול ובכבודו

כל המתפללים בבית הכנסת של הרב 
 .הקפידו ביום זה להתלבש בכבוד והדר

הגיע לבית  ,באחד מימי הפורים, והנה
אדם שבא לשמוע , מדרשו של הצדיק

 . קריאת מגילה בבגדי חול רגילים
מיד העירו לו המתפללים על קדושת 

, יכלין'וכמה מקפיד על כך הרב מז, היום
פורים אינו יום : "אך הוא השיב בהלצה

 ".טוב וקדחת איננה מחלה
מדבריו ופנה יכלין 'הרבי מזהזדעזע 

רים שפורים אבל אנחנו אומ, איי" :אליו
 !". וקדחת היא מחלה, הוא חג ויום טוב

ולאחר זמן קצר הוא , האיש חזר לביתו
. נתקף במחלת הקדחת בחוזקה רבה

, והקדחת לא נעלמת, עוברים כמה ימים
 .היא הולכת ומתגברת, להיפך

ראה האיש שמצבו מחמיר ושלח שליח 
יכלין לבקש את סליחתו 'לרבי מז

 .ויתרפא ושיעתיר עליו ברחמים שיוושע
עכשיו הוא יודע : "השיב הרבי לשליח
אבל עדיין חייב , שקדחת היא מחלה

הוא לדעת כי פורים הוא אכן חג ויום 
רק כשיכבד את חג , כלומר". טוב

 !.יוושע – הפורים הקדוש בלבוש מהודר
שכב האיש במיטתו והתייסר שנה 

לאחר שנה כשהגיע יום , והנה. שלמה
בכבוד  כיבד את חג הפורים, הפורים

 -' וכדו מאכלים, בגדים מהודרים: גדול
 !!!.הבריא לחלוטין, ובאותו חג פורים

*** 
 * י השמחה"לפעול ישועה בפורים ע *
 ל היה ידוע כצדיק "נפתלי כץ זצ' ר

הוא היה אומר כי קל . הפועל ישועות
 יותר לפעול ישועות בכח השמחה 

כיוון שהשמחה , מאשר בכח העצבות
 .ות משמייםמביאה השפעות טוב
הגיעו שליחי המלך , באחד מיימי הפורים

נפתלי וסיפרו לו שהמלך זקוק  ' אל ר
החל לאכול ? מה עשה הצדיק. לישועה

, כ התפלל"ולשתות בשמחה גדולה ואח
 !.המלך נושע וניצל, ובאמת

 

 * !משלוח מנות דווקא לרחוקים *
מזדרז , בבוקר מיד לאחר קריאת המגילה

ראש , ל"יהודה צדקה זצ' היה הגאון ר
לקיים מצוות משלוח ', פורת יוסף'ישיבת 

מי היה הראשון שקיבל מהרב ו .מנות
היה גר , בשכונתו של הרב ?משלוח מנות

. שהיה שמש בית הכנסת, יהודי עניו וצנוע
בכל שבת היה בא השמש לביתו של ראש 

, הישיבה ומעורר אותו באשמורת הבוקר
 . לאמירת פרקי תהילים עם בני עליה

, יבה היתה הכרת הטוב כלפיולראש היש
 .והוא השיב לו תמיד ביחס של כבוד

ה ממיטב "ארזה הרבנית ע, וביום הפורים
וראש , מיני המאפה והמעדנים שהכינה

הישיבה היה משגר את משלוח המנות 
כדי לגמול ולשמח , הראשון לאותו שמש

 ***        .איש דל ופשוט

היו ממלאים את , מסופר שביום הפורים
, עניים רבים, ל"זצ' בבא סאלי'של הביתו 

 .מעניק סכום כספי לכל עניהיה  צדיקוה
 .אף עניים ערבים שהגיעו קיבלו מעות

? מדוע הוא מחלק להם את הצדיק ששאלו
אמרו : "הקדוש' בבא סאלי'השיב ה

רבותינו שכדי שיהיה שלום בין ישראל 
, לאומות מותר אף לפרנס את עניי הגויים

קא עם הערבים ולכן עשיתי זאת דוו
  ***  !".כדי להרבות שלום, שונאינו

 ('מכון עוז והדר, מעשי צדיקים') 
עיקרו של יום " :ל"זצ' סבא מקלם'אמר ה

הפורים הוא להגביר את האהבה בין איש 
ולנטרל מתחים ומחלוקות , לרעהו

 ".המביאים קטרוגים וצרות על האדם
בזמננו : א"ואומרים גדולי דורנו שליט

העצה  –חוץ משתוללים שהאסונות ב
 .לשמירה היא להרבות את האהבה בנינו

לשלוח משלוח , דווקא ביום הפורים, ולכן
דווקא לאדם שאיתו מסוכסכים או , מנות

ולהכניס , ו"שיש בנינו מתח או קפידה ח
עם מכתב , את ליבנו במשלוח המנות הזה

 . קצרצר עם מילים חמות ובקשת סליחה
גדול משלוח מנות שכזה יעשה רעש 

יותר מאשר עשרות המשלוחים , בשמיים
 .שאנו שולחים לדודים ולחברים

א "וכך מייעץ הרב זילברשטיין שליט
 !.ואומר שזוהי סגולה לשמירה לכל השנה

בפורים זו ההזדמנות להשקיע , עכשיו
אין זה במשלוח למי שאולי נפגע מאיתנו ו

כי  –זה בצדק או לא היה משנה אם 
אומרים , עשה זאתומי שי, פורים זה הזמן

שיזכה לשמירה : א"גדולי ישראל שליט
 !והגנה ולביטול כל קטרוג וצרה

 



 

 
 
 

 

גרם לה  האישהפחד הגדול בו נתקפה אותה 
 . להפיל את עוברה

, לא חלמתי שאלו יהיו תוצאות התעלול"
ועד היום איני יודע את נפשי וכיצד אוכל 

 . לכפר על המעשה הנורא שעשיתי
שאל , "?האם יש בכלל תיקון למעשיי

 .התלמיד ברטט ורעד
מספר , "המלמד הגיע עם שאלה זו אליי"

ושאל אותי מה יש לענות ", רשטייןהרב זילב
 ". לתלמיד האומלל

 ,השבתי, "זהו דין מפורש בשולחן ערוך"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
נפלו )הרה ויצאו ילדיה  האיש( מכה)הנוגף " 

חייב לשלם  –אף על פי שלא התכוון , (ומתו
 ". הלאישדמי הוולד ונזק וצער 

הרה  האישכל זה נאמר על אדם שהכה 
מיט או כל נפץ אחר אך המשליך דינ, בידיו

אליו התייחסה הגמרא , וגרם להפלת העובר
ואמרה כי אדם המפחיד את ( ק נו"בב)

אך , אומנם יהיה פטור בבית דין, חבירו
בבית דין של מעלה הרי הוא חייב ועתיד 

 . הוא לקבל את עונשו מן השמיים
ל כי אדם המגדל "רבותינו זאמרו , בנוסף

ומפחיד  כלב בביתו אשר נובח על הסובבים
 .'ארור'אותם נקרא בכינוי הנורא 

על התלמיד ", השבתי למלמד, "ועל כן"
 אביזרייהו דשפיכות'כי עבר הוא על , לדעת

 
 
 וצריך', דמים 
 
 
. 
  
 
 
 
 

 

                     

וזאת , וצריך הוא כפרה על מעשיו', דמים
 ההאישי שישלם כסף לבעלה של "ע

שילמד לעילוי נשמת המעוברת על מנת 
והוא רחום "כי , ורק אז יכופר לו, העובר

 ".יכפר עוון ולא ישחית
 .התלמיד שמע את הדברים וכך עשה

בשמיים  –דברים שכאלו אינם פשוטים 
יכולים להאשים את האדם כי אחראי הוא 

 .הרה האישלרצח וזאת בגלל נפץ שזרק ליד 
מי ששתה יין בפורים : "'חזון עובדיה'ופסק ב

תבסם והתחיל לשורר ולרקוד ובתוך כך ונ
חייב לשלם  –או טינף את בגדיו  לחברוהזיק 

ואין הבדל בזה בין  .כל מה שהזיק לחבירו
 .('פורים רז) "פורים לשאר ימות השנה

הוסיף הרב זילברשטיין וסיפר כי באחת 
חזר לו בשעת ערב מאוחרת אחד , הישיבות

הבחורים אחר יום אורך של לימוד בעמל 
 .דלמאוגיעה והיה צמא עד וי

נכנס הוא אל חדרו וראה כי חבריו כבר 
ניגש בשקט אל השולחן וראה כי . ישנים
 . מונחת עליו כוס ההיית

 .הוא מילא את הכוס במים והחל לשתות
אך , הרגיש הוא בטעם מר, ההשתייתוך כדי 

צימאונו הרב העלים לו את תחושת 
 . המרירות

החדר  מתעורר אחד מבחורי, למחרת בבוקר
מישהו שתה את העדשות שלי אשר : "וזועק

 ".היו מונחות בתוך הכוס מאמש
הבחור הצדיק שלנו אשר בלא כוונה ובלא 
ידיעה הזדעזע מהשמועה והודיע לו בבהלה 

 .כי הוא זה שכנראה שתה את העדשות
המעשה הגיע אל הרב חיים קנייבסקי 

א אשר הכריע כי הבחור הצדיק חייב "שליט
דשות ואף שעשה זאת בלא לשלם לבעל הע

 –' אדם מועד לעולם'וזאת מפני ש, כוונה
אדם מועד לפורענות ועליו להישמר בכל 

ואף אם נעשה , צורה שהיא שלא להזיק
 !.הדבר באונס גמור

נשתדל לשמוח ולשמח אחרים בחג הפורים 
 !.אף יהודילאך חלילה לא לצער או להזיק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 שתה את העדשות 
 

נמצאים אנו שעות ספורות טרם היכנסו 
של היום הגדול אשר קבעו רבותינו כי הוא 

 .הלא הוא חג הפורים, יום של ששון ושמחה

יכול האדם מרוב שמחה וצהלה , לעיתים
עשים שאינם ראויים ואף להזיק להגיע למ

אך יש לדעת כי נפסק  ,לחברוחלילה 
תוך כדי  חברובהלכה כי אדם המזיק את 

ואף אם היה שיכור אשר , שמחת הפורים
חייב הוא לשלם  –לא היה מודע למעשיו 

 .את כל אשר הזיק
, הפסד ממוני לחברוואף אם לא נגרם 

נפצים או ה אלא רק בהלה או צער מקול
חייב הוא על  –רעשים שהבהילו את נפשו 

 .ייםכך בדיני שמ
את המעשה הנורא הבא סיפר הרב יצחק 

 (:עלינו לשבח)א "זילברשטיין שליט
באחת הישיבות הגבוהות בארץ ישנו " 

מגיד שיעור המלמד בכיתה מסוימת מזה 
 . כבר זמן רב

נכנס המלמד לכיתה , באחד הימים, והנה
ורואה כי אחד מתלמידיו המוכשרים טרוד 

עד אשר אינו מצליח להתרכז , בדבר מה
ניגש המלמד אל הבחור . מהלך השיעורב

 . המוכשר ושאלו האם אירע לו דבר מה
: ואמר בלבולובהתלמיד ענה בשברון 

ישנו דבר אשר מאד מפריע , כבוד הרב"
 . לי ומטריד אותי מזה זמן רב

, לפני כמה שנים כאשר הגיע חג הפורים
השתובבתי עם חבריי וחיפשתי לעשות 

 .תעלולים
לעשות מעשה  החלטתי, באחת הפעמים
הדלקתי את נפץ  –אשר לא יעשה 

והשלכתי אותו לעבר העוברים ' דינמיט'ה
כידוע שנפץ זה עושה רעש אדיר . ושבים

בדיוק באותו רגע עברה , והנה. והלם גדול
 האישת הדינמיט ריקהסמוך לז איזור

נבהלה  הוהאישהנפץ התפוצץ . מעוברת
היא נלקחה במהירות . עד עומקי נשמתה

ים ושם הודיעו לה על הנורא לבית החול

 !.אשר בעוברה נפטר התינוק –מכל 
 
 
 
 

 חוזות 
 
 
 
 
 
 

משפחת  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
אברהם , ירין אליה בן בטי, ניסים ונופר רוקח, הבל

סעדה בת , עוז בן דליה, שנה בת זוהרהשו, בן שרה
אנה בת , שלום סאלם יפה שושנה בני זוהרה, זהרה
  .אירובקורוטה ומ :משפחות, סופיה
 .אפרת בת אילנה, סיגלית בת מזל: ק"זשב

 !.ד על תרומתו הרבה לעלון.א :לזיווג הגון

 .ן'המדם חמדה בת חטונג, מונבר אליאס אליהו בן :נ"לע
 

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
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 אהרון בן צביה: ש לעילוי נשמתהעלון מוקד

 

 !עזרה ובקשה
העלון לצורך  זקוקים אנו לעזרה במימון

  !זכות גדולה!  בארץהפצתו למספר ערים 

ואך ורק ! הזה רק
 !בזכותך

כי בתחילת הנישואין 


