
ֳחָך” )בהפטרת ‘זכור’(. ד. “מחה תמחה את זכר עמלק”. ה. כיצד עשה  א. פרשת זכור וקריאת מגילה למבודדים. ב. “תחשים” – “ססגונא”. ג. קריאת תיבת “ִלְמׁשָ
המן את הגורל. ו. הטעם שמשה לא נזכר בפרשת תצוה. ז. המפתה חברו לא לעשות חיסון וח”ו חברו חלה וסובל ייסורים - הרי זה מתחייב בנפשו של חברו. 
ח. תענית אסתר. ט. מגלות לגאולה. י. ‘זכר למחצית השקל. יא. “ועל נסיך שבכל יום עמנו” - נסי מלחמת המפרץ. יב. דיני פורים משולש. ועוד. יג. מנס פורים והלאה 

הנסים משולבים בטבע. יד. מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודת פורים, אמירת “על הנסים”.
פרשת זכור וקריאת מגילה למבודדים

שבוע טוב ומבורך1. היום קראנו פרשת תרומה ופרשת זכור. וכולם באים לשמוע א. 
פרשת זכור, כי לפי דעת כמה ראשונים זה מדאורייתא. אבל היום בעוונות לא כולם 
יכולים לשמוע, יש כאלה בבידוד, ויש כאלה שוכבים במיטות. כל מיני דברים. צריכים 
לדעת שישנה אפשרות ]במקרה כזה[ לקרוא פרשת זכור מן החומש בטעמים, ככה 

כותב הרמ”א )סי’ תרפ”ה ס”ז(. ולמה בטעמים? כי כשאתה 
משנן פסוק בטעמים שלו אתה זוכר אותו, ואתה מקיים 
“זכור”. אבל בלי ברכה. ובכל זאת כשתגיע פרשת כי תצא 
מי שהיה  )בעזרת ה’ כשכל סוגי הקורונה יתבטלו מן העולם(, 

בבידוד ולא שמע מהספר תורה, יאמר לחזן תכוון עלי 
בפרשת זכור. וכדאי גם אז להוציא ספר תורה הכי מוגה 
כמו היום. ובמגילה, אם יש לו מגילה כשרה יוכל לקרוא 
מהמגילה הכשרה ויעקוב אחרי הקורא ברדיו או בזום 
)כל מיני שמות מוזרים היום יש. זום ווידאו וכדומה(, הוא מזמזם 

בזום והוא קורא במגילה שלו... ואם אין לו מגילה יוכל 
לקרוא בעצמו מתוך החומש או יקשיב מהחומש לרדיו או 
לזום. אין מה לעשות. ובכל זאת אם יש אפשרות שיבוא 
מישהו שיקרא לו עדיף ובתנאי שיהיה מחוסן. ואם לא - 
אין מה לעשות. לא דיברה התורה באנוס, אנוס רחמנא 

פטריה. אם תוכל לשמוע מאדם שהוא מוציא אותך ידי חובה – טוב. ואם לא - תקרא 
בעצמך ממגילה אפילו בלי טעמים, או ]אם אין לך[ תקרא מן החומש. אבל כשאתה 
קורא ממגילה כשרה אתה יכול לברך, ואם אתה קורא מן החומש תקרא בלי ברכה 

)ברכות אינן מעכבות(. 

“תחשים” – “ססגונא” ששש ומתפאר בגוונים שלו
הפרשה של היום ]פרשת תרומה[ מסובכת, היא לא קלה. אבל רש”י בחכמתו ב. 

“ועורות תחשים  הרבה ]ביאר הכל בשפה ברורה[2. היום קראנו בפרשה )כ”ה, ה’(: 
“תחשים. מין חיה, ולא הייתה אלא לשעה, והרבה גוונים  ורש”י כתב:  ועצי שטים”. 
היו לה, לכך מתרגם ‘ססגונא’. ששש ומתפאר בגוונים שלו”. החיה הזאת יש לה הרבה 
מה הוקשה לרש”י שבא  גוונים, הרבה נוצות, הרבה צבעים והיא מתפארת בהם3. 
להסביר לנו את התרגום? )הרי לא תמיד רש”י מפרש את התרגום(. אלא רש”י הוקשה לו 
קושיא עצומה, על פי מה שאמר שזו החיה הייתה רק בימי משה, זה דבר שנקרא 
ככה ואי אפשר להחליף אותו לשם אחר בשפה אחרת, רק אם היה נוהג מדור לדור 
1. מי שבירך אבותינו הקדושים הוא יברך את הפייטן היקר ר’ כפיר פרטוש, ה’ יתברך יתן לו בריאות איתנה 
ורפואה שלמה. אורך ימים ושנות חיים. הוא ואחיו יהונתן, שיהיה להם חיים טובים וארוכים, ונשמע רק בשורות 

טובות מכל עם ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2. אחד שהוא חצי משכיל וחצי תורני, שמו ‘שמואל דוד לוצאטו’, היה קורא לרש”י: “החכם מכל אדם בדורות 
ההם”. - בדורות ההם של הראשונים החכם מכל אדם זה היה רש”י. ולמה הוא כל כך התפעל ממנו? כי רש”י 
לשונו מדוייקת מאד ונפלאה מאד. לא מאריך ולא מקצר. לא חוזר על מלה פעמיים, אלא כל מלה תורמת מכוחה 
להבנת המקרא והגמרא והנביאים. רש”י מיוחד במינו, אין כמוהו. עובדה שהיו מפרשים לפניו והיו מפרשים 
אחריו, אבל אף אחד לא תפס את המקום שלו בגמרא. הוא רש”י - רבן של ישראל. ולכן גם ההפטרה של פרשת 
תרומה )לא השנה, הפעם קראנו הפטרה זכור(: “וה’ נתן חכמה לשלמה”. ומי זה שלמה? זה רש”י - רבנו שלמה 

יצחקי. )יש אפילו ישיבה בירושלים ובעוד מקומות, שמה ‘ישיבת רש”י’(.
3. כמו שהיום למשל יש לנו טווס. מי שהולך לראות טווס רואה שהוא לא יושב ככה, אלא הוא מסתובב ימינה 
ושמאלה: ‘תראו יש לי את כל הצבעים שבעולם’... אם רוצים אדום – אדום, אם רוצים ירוק -ירוק, אם רוצים 

שחור – שחור, אם רוצים לבן – לבן, הכל יש לו. והחיה הזאת היה לה גם כן אותו דבר.

יש לו כמה שמות. למשל השם אריה, יש הרבה שמות לאריות בעולם, יש “אריה” 
בעברית, ליאון בצרפתית, אסד בערבית4. אבל חיה שהייתה פעם אחת בימי משה, 
איך אתה קורא לה ססגונא? אם התחש היה בזמן אונקלוס בעל התרגום אין הכי 
נמי, אבל אתה אומר שהיא הייתה רק בזמן משה, יקראו לו תחשים כמו שהיה אז. 
לכן רש”י אומר: “ססגונא” - על שם הגוונים הרבים שיש 
בו. ססגונא - שש גוונא, “ששש ומתפאר בגוונים שלו”5. 

ֳחָך למלך” “אותי שלח ה’ ִלְמׁשָ
ֳחָך ג.  בהפטרה ]של פרשת זכור[ קראנו: “אותי שלח ה’ ִלְמׁשָ

למלך” )שמואל-א’ ט”ו, א’(. כל העולם אומרים למשֲחך, אבל 
ֳחָך. כמו ‘ְלָגֳאֵלנּו’, “אם לא יחפוץ לגֳאלך”  הנכון לומר ִלְמׁשָ
ְחָך  )רות ג’, י”ג(. למה? כי למשחך הייתה צריכה להיות ִלְמָשׁ

ָמְרָך בדרך” )שמות כ”ג, כ’(. לשמרך – ש.מ.ר זה  כמו: “ִלְשׁ
השורש, אותו דבר מ.ש.ח זה השורש. אבל כיון שהחי”ת 
ְחָך.  גרונית, ואות גרונית היא עדינה, אי אפשר לומר ִלְמָשׁ
ֳחָך. ויש לנו דוגמא  לכן הח’ בשווא קמץ והש’ בקמץ. ִלְמׁשָ
כזאת: “ומהר לגאלנו”. והעולם טועים ואומרים “למשֲחך”, 
ֳחָך  אינם יודעים את ההבדל. למשֲחך - משח אותך, למָשׁ

- למשוח אותך.

“מחה תמחה את זכר עמלק”
ולמה נגזר על העמלקים להרוג אותם “מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור ועד ד. 

שה מגמל ועד חמור” )שמואל-א’ ט”ו, ג’(? אמרו המפרשים שהעמלקים היו מכשפים 
גדולים, והם היו יכולים להפוך את עצמם לבעלי חיים. ואתה אומר זה בעל חיים 
מסכן? למה להרוג אותו? הוא עשה לנו משהו? לא עשה כלום. אבל שם נמצא 
עמלקי אחד בתוך החמור הזה, לכן צריך להשמיד עד הסוף. אבל שאול לא שמע 
בקול הנביא, והוא חס עליהם, חלק בשביל לעבוד בהם, וחלק בשביל להקריב אותם 
קרבנות וכו’ וכו’. ומה עלתה לו? הפסיד את המלוכה שלו. והוא קרע את בגדו של 
שמואל - “ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע” )שם פסוק כ”ז(. והפשט הוא 
ששאול החזיק בכנף מעילו של שמואל, אמר לו: אל תלך, אל תלך. “ויקרע” – נקרע 
הבגד. ואמר לו: “קרע ה’ את ממלכות ישראל מעליך היום” )פסוק כ”ח(. לכן צריך לא 
לסרב בקול הנביא. מה שאומר הנביא תקיים בלי חכמות. אל תשאל למה ומדוע. 
שאול עשה קל וחומר מעגלה ערופה )יומא דף כ”ב ע”ב(, “וירב בנחל” )שם פסוק ה’(. ומה 
על גוויה אחת שמצאנו בדרך - “לא נודע מי הכהו” )דברים כ”א, א’(, התורה אמרה 
להביא עגלה ערופה, כאן כמה אלפי אנשים כולם נהרוג אותם? התחיל לומר, אגג 
נשאיר אותו לאחר כך, ואת אלה נשאיר אותם. ובאותו ערב שהשאיר את אגג בחיים, 

4. השם ‘פרעה’ לא משתנה. בכל השפות שבעולם פרעה זה פרעה. רק הערבים קוראים לו ‘פרעון’, מפני שכל 
ַקרֹון וכדומה. אבל השם של בן אדם לא משתנה. אולי רק מעוותים  ַלּבֹון, ּבַ מלה מוסיפים לה און בסוף, כמו: ּכַ
את המלה ומעקמים אותה. כמו למשל אברהם הם אומרים איברהים, )אין להם כח לומר אברהם. זה צריך הרבה 

סבלנות, קמץ ועוד קמץ... אז אומרים איברהים(. יצחק אומרים איסחק, היו”ד עושים אותה א’. 

5. מי שיש לו רש”י בלי ניקוד יראה “ששש” - שלש ש’. 
ׂש” השי”ן הראשונה שי”ן  ׂשָּ למה השיני”ן האלה? אלא זה “ׁשֶ
ימנית בסגול, והשניה והשלישית שין שמאלית )ובשניה 

ׂש ומתפאר בגוונים שלו”. ָ ׂשּ קמץ ודגש( – “ֶשׁ
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 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.



נתעברה ממנו עמלקית אחת, שאחרי כמה דורות הביאה את המן. צריכים לדעת שלא 
מתחכמים על דברי הנביא, מה שאמר הנביא תקיים6. 

“המן בן המדתא האגגי”
“בן המדתא” - יש ה.  ג’ א’(.  )אסתר  “המן בן המדתא האגגי”  אגג היה סבא של המן, 

חכם שפירש מעיר המדאן, זה עיר בפרס, ידועה עד היום. כתובה בגמרא ביבמות )י”ז 
ע”א(: “חמדן”, והח’ והה’ מתחלפים )ועיין ברכות ל”ה ע”א ולגרע”א בגהש”ס שם(, ובמיוחד 

“המן  אצל הפרסים7. אז העיר חמדן של הגמרא זה עיר המדאן הידועה היום. וא”כ 
בן המדתא” לא הכוונה שאביו שמו המדתא, כי בדרך כלל לא יבא ה’ הידיעה על שם 
פרטי, לא אומרים האברהם, היצחק, היעקב, אלא המדתא הכוונה מעיר המדאן בפרס. 

ואגג זה היה סבא של המן.

גורל המן
כשהמן עשה את הגורל, הוא גילה שביום שלושה עשר באדר המזל של היהודים ח”ו ו. 

יורד. איך הוא עשה? “הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים 
עשר הוא חודש אדר” )אסתר ג’, ז’(. איך עשה פור הוא הגורל? אולי הגורל שלך טעות, מי 
אמר לך שגורלך זה משהו שמעיד על דבר אמתי? הרי יכול להיות שהדבר הזה לא יהיה 
ולא יברא לעולם. עם ישראל מובטחים מפי הגבורה )מלאכי ג’, ו’(: “ואתם בני יעקב לא 
כליתם”. איך אתה עושה דבר כזה? רבי יהונתן אייבשיץ אמר דבר נפלא )יערות דבש ח”א 
דרוש ג’(, שהמן לא עשה גורל פשוט, הוא עשה שני גורלות. עשה גורל על החודשים, 

ועשה גורל על הימים של שלוש מאות ששים וחמשה ימים - כל השנה ביחד. ואיך 
ֵידע אם הגורל אמתי או לא? אם יצא לו היום לפי החודש שעלה זה בסדר. למשל אם 
יוצא חודש אדר, ואחר כך אני עושה גורל לימים ויוצא לו ששים, ששים זה אייר, לא 
יכול להיות אדר. אז הגורל הזה דברים בטלים. אבל המן עשה גורל לחדשים יצא לו 
חודש אדר, ועשה גורל אחר של הימים ויצא לו שלוש מאות וארבעים יום. שלוש מאות 
וארבעים יום זה מקביל לשלושה עשר לחודש אדר. נמצא שהימים והחודשים שווים. 

כאשר הפך המן הקוביות דוד עלה למעלה
ויש עוד הסבר של מהר”ם שיף. אמר הוא היה משחק בקוביות. והקוביות האלה ז. 

עשויים בצורה שאם יש לך נקודה למעלה יש לך ששה למטה, ואם יש לך שתים למעלה 
יש לך חמשה בצד השני. על כל נקודה למעלה לעומתה צריך להשלים שבעה מול 
הנקודה ההיא. ככה הקוביות עשויות. יש בהם מספרים מאחד ועד ששה. )הרי יש לכל 
דבר ששה זוויות למעלה ולמטה ימין ושמאל פנים ואחור, ואם יש למעלה 1 למטה יש 6, יש למעלה 

2 יש למטה 5, יש למעלה 3 יש למטה 4(. אז פעם ראשונה “טרף בקלפי ועלה בגורל” – מספר 

אחד, אמר זה א’. אחר כך פעם שניה יצא לו שלוש, אמר שלוש זה ג’. ופעם שלישית 
יצא לו גם כן שלש ג’. אז ביחד זה: אגג. רצה לראות מה יש מתחתיהם, ראה שמאחרי 
א’ יש ו’ )אחד ושש זה שבע(, מאחרי שלש של אגג מצא ד’ )ארבע(, ואחרי שלש השני גם 
כן מצא ארבע. אז הוא צירף את האותיות – דוד. אמר הנה אגג למעלה ודוד למטה, אז 
הוא יתגבר על דוד המלך. אבל למזלו הרע כאשר הוא הפך את הקוביות ]לראות מה 
יש מתחת לשם אגג[ דוד עלה למעלה... ועל זה כתוב )אסתר ט’ א’(: “ונהפוך הוא אשר 

ישלטו היהודים המה בשונאיהם”. זו חריפות יפה של מהר”ם שיף8.

6. והיה לו עוד מקום אחד ששמואל אמר לו תחכה תחכה, והוא היה חלש. כולם חיכו ]עד ש”ויפץ העם מעליו”[, 
ובסוף הקריב את העולה. אחרי שהקריב את העולה שמואל הגיע, אמר לו למה עשית ככה? אמר לו “ראיתי כי 
נפץ העם מעלי” )שמואל-א’ י”ג, י”א(. אמר לו שמואל מה זה נפץ מעליך? אמרתי לך אל תזוז. אתה צריך להיות 
מלך. אסור להיות חלש בפני הבריות. אם אתה מלך – מלך. אם אתה לא מלך יש לך בעיה. ודוד המלך גם כן טעה 
פעמיים או שלש, ואפילו הכי נשאר במלכותו לדורי דורות. הערב עשינו ברכת הלבנה ואמרנו: “דוד מלך ישראל 
למה? וכי משוא פנים יש בדבר? דוד יש לו מזל מיוחד? אז הסבירו המפרשים דוד טעה בדברים  חי וקיים”. 
שאינם נוגעים למלכות. הוא טעה בבת שבע, הוא טעה בזה שספר את ישראל, אבל זה לא דבר הנוגע למלכות, 
במלכות תקיף היה. מה שאני אומר זהו. ככה צריך להיות מלך, מלך שהוא חלש זה לא שווה. ואילו שאול היה 
חלש, חלש כלפי העם, וחלש כלפי המצווה של הנביא. אמר לו: “והמתה מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור 
ועד שה מגמל ועד חמור” )ש”א ט”ו ג’(. התורה אמרה )דברים כ”ה י”ט( “ֵזֶכר” - עד הסוף. והוא לא עשה ככה בדיוק. 
7. הפרסים לא אומרים חי”ת, אומרים ה”א. “ויקרב משיחיה” אומרים משיהיח, ככה הרב עובדיה אומר. למה ככה? 

כי הח’ זה ה’, והה’ יש בה מפיק, ואם יש לה מפיק תהיה ח’ – משיהיח. לא מבטאים טוב. 
8. מהר”ם שיף, מסכן, לא האריך ימים. אם האריך ימים היה כותב לנו בשפה ברורה יותר, כמו מהרש”א ואחרים, 
אתה קורא ואתה נהנה מהחכמה שלו. אבל הוא לא האריך ימים. חי שלשים ושש שנה. היה ראש ישיבה בגיל 
שבע עשרה, וכשגמר חידושי מסכת ביצה אמר: “לדוד ברוך ה’ צורי המלמד” )תהלים קמ”ד א’(. מה התכוון? אף 
ביצה. ברוך ה’ צורי שעשה אותי מלמד. היה מלמד תינוקות וכתב  המלמד” ר”ת  אחד לא מבין. “ברוך י”י צורי 
כמה חיבורים על כמה מסכתות. נדפסו רק אחרי מאה שנה. חלק נאבד וחלק נשאר. והנשאר גם כן קשה להבין. 
יש עליו ביאור וכולי האי והלוואי. ויש לו גם חידושים נחמדים באגדה שאין כמותם, כתובים בסוף מסכת חולין. 

ביניהם החידוש הזה.

הטעם שמשה לא נזכר בפרשת תצוה
פרשת תצווה שקראנו היום במנחה יש בה דבר מיוחד, לא נזכר בה שמו של משה ח. 

רבנו. רק “ואתה”, “ואתה”, “ואתה”, “ואתה” כאילו הפסוק מוכרח לא להזכיר את שמו. 
בדרך כלל כתוב: “וידבר ה’ אל משה לאמר ואתה קח לך”. וכאן כתוב רק “ואתה”. כל 
הזמן ואתה, עד סוף הפרשה. למה? כי על פי רוב פרשת תצוה באה בשבעה באדר בפטירה 
של משה רבנו, ולכן לא נזכר שמו בפרשה. אבל כתוב בגמרא כמה פעמים )שבת דף ק”א 
ע”ב, סוכה דף ל”ט ע”א, ביצה דף ל”ח ע”ב, חולין צ”ג ע”א(: “משה שפיר קאמרת” ]וכיו”ב[, ואחד 

הפירושים, רש”י אומר )בחולין שם(: משה – תלמיד חכם. כל תלמיד חכם נקרא בשם משה, 
למה? כי משה רבנו משפיע על כל חכמי ישראל הלומדים את האמת ואת הפשט ואת 
היושר שיבינו את האמת. לפעמים אתה רואה דבר קשה מאד שמתחבטים בו המפרשים, 
ופתאום אתה רואה הגהה קטנה והכל מבואר ברור כשמש. זו נשמה של משה רבנו. 
לכן פירש הרב אור החיים: ואתה - אתה משה – תצווה - תהיה צוותא עם בני ישראל. 
כל אלה שלומדים תורת אמת תהיה להם צוותא, תאיר להם את העינים. ולכן הוא לא 
מופיע כי זה אחר פטירתו, רק ברמז – “ואתה תצווה”. ומופיע גם כן במספר הפסוקים 
בפרשת תצווה )מאה ואחד(. כותב רבי שאול קצנלבויגן שהמילוי של המלה משה הוא 
כך: מם שין הא, כלומר בלי אותיות המקור יש לנו מ’ )מ-מ’( י’ נ’ )מ-ש’( ו-א’ )מ-ה’(, סך 
הכל מאה ואחד. וזה מנין הפסוקים של ואתה תצווה, זה הנעלם - המילוי של משה. 

המפתה חברו לא לעשות חיסון וח”ו חברו חלה וסובל ייסורים - 
הרי זה מתחייב בנפשו של חברו

אמרו לי צריך להזכיר את ענין החיסון כל פעם, כי עדיין יש אנשים שמסופקים. ט. 
כל אחד ואחד שרוצה לעשות חיסון אומר רגע, עד שתשאלו את הרב פלוני שיגיד לי 
בסדר. למה שאני אגיד לו?! מה אני אגיד לו, ברוח הקודש?! אין לי לא רוח הקודש 
מה שהוכח במליוני נסיונות לא צריכים לפחד.  ולא רוח הקוידש... אין לי כלום. אבל 
מי שמפתה את חברו ואומר לו אל תעשה חיסון, ואחר כך חס וחלילה חברו חולה והוא 
סובל ייסורים - הרי זה מתחייב בנפשו של חברו. למה אמרת לו את זה? מה אכפת לך 
שיעשה חיסון? החיסון הזה תשעים ותשעה אחוז פסיק תשע הכל בסדר. אולי יש 
בודדים שסובלים קצת מזה. והיום מי שעובר חיסון מקבל תעודת מחוסן. וגם לזה יש 
רמז בפסוק )בראשית כ”ה כ”ז(: “ויעקב איש תם יושב אהלים”. יעקב היה יושב אהלים, 
היה צריך לעבור חיסון אז הוא עבר חיסון, וקיבל תעודת מחוסן – ראשי תיבות תם. 
“ויעקב איש תם - אף על פי שהיה לפני כן - יושב אהלים”. אף על פי שהיה מפחד 
מהקורונה ומתחבא מתחת לאהל, עכשיו יצא החוצה ולא יקרה לו שום דבר. יפסיק 
את הדמיונות האלה. ]ואפשר גם “יושב אוהלים”, שיכול לחזור ללמוד עם חבריו בבית 
המדרש[. תראה כמה נפלו לנו במשך השנה הזאת, חמשת אלפים איש ויותר, מה הסוף?! 

אדם לא צריך ללמוד עד שתעבור התקופה הזו?! לא ככה עושים. 

אכילה ושתיה קודם ואחר תענית אסתר
יש לנו השנה הזאת פורים משולש. אצלנו ]הפרזים[ יש פורים אחד ברוך ה’, אף פעם י. 

לא יחול ארבעה עשר באדר בשבת. אז יש לנו אפשרות לעשות את הכל כמו שצריך. 
מה הכוונה? לעשות בערב שבת יום חמישי תענית אסתר. ומי שרוצה לקום לפני עמוד 
השחר ]יעשה תנאי קודם שיישן[ ויוכל לשתות משהו. ואם הוא מוכרח לאכול - יאכל 
משהו. יש אומרים )זוהר פרשת ויקהל דף רט”ו ע”ב( שעל פי הקבלה זה אסור, אבל כיון שזו 
תענית שהתקבלה בדורות הראשונים, והיא כתובה בגמרא לפי דעת רבנו תם )הובא 
ברא”ש בריש מגילה(, וכתובה במסכת סופרים )פי”ז ה”ד ופכ”א ה”א(, לכן אדם שלא יכול 

להתענות אין לו ברירה, יאכל משהו או ישתה כוס קפה )וזה מותר גם ע”פ הקבלה( וכדומה, 
כדי שיוכל לעמוד בתענית הזאת. ואחר כך כל היום כולו בתענית. ומוצאי התענית )ליל 
ששי( יתפלל מוקדם, ויעשו קריאת המגילה. ואם הוא חלש מאד אז מתירים לו גם לטעום 

או לשתות לפחות - לפני קריאת המגילה. ואם הוא בריא יחכה עד אחרי המגילה. כמה 
תקח המגילה? חצי שעה )אם לא יפריעו הילדים עם הרעשנים האלה(9. 

פורים הוא יום שמסוגל לכל מיני דברים טובים
פורים זה יום כל כך נהדר וכל כך נפלא. יום שמסוגל לכל מיני דברים טובים. בכל יא. 

הגלויות כל פעם שקורים נסים כאלה עושים יום פורים, פורים של איטליה, פורים של 
לוב, פורים של מדינה פלונית, כולם נקראים פורים. הם לא בחודש אדר, אבל כל נס 
למה? כי אנחנו בגלות אין לנו נבואה, אין לנו בית  שנעשה לקהילה זה נעשה פורים. 

9. אל תקרי “האחשתרנים” אלא הרעשנים... כל אחד יש לו רעש, וכל אחד רוצה לעשות רעש. מה יש לכם?! 
תשמעו את המגילה, תלכו הביתה ותרעישו עד מחר...
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המקדש, ואין לנו קרבנות, ובכל זאת הקב”ה שומר עלינו. האמונה הזה שאנחנו שמורים 
מלמעלה היא דבר נפלא מאד - “כי אני ה’ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם” )מלאכי 

ג’ ו’(. לכן הכל נקרא על שם פורים.

תענית של שמחה 
ותענית אסתר היא התענית הכי קלה מכולם. למה הכי קלה? חתן בתוך שבעת יב. 

ימי המשתה והגיע תענית כמו שבעה עשר בתמוז וכדו’ צריך לצום. היה ספק בדבר 
)סוף תענית( מפורש שאמר צריכים לצום,  הזה באחרונים, עד שמצאו להריטב”א 
אבל זה בכל  שנאמר )תהלים קל”ז ו’(: “אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי”. 
התעניות חוץ מתענית אסתר, בתענית אסתר לא יתענה, כי התענית הזאת היא תענית 
של שמחה. איך זה תענית של שמחה? צמנו, קראנו: “כי בצרה גדולה אנחנו” בשחרית 
ובמנחה, אבל אחרי מנחה אין תחנון. למה אין תחנון? פורים הגיע. “פורים הגיע 
פסח בא”... פורים הגיע ואז מתחילים לתופף ולחצרר ולעשות כל מיני דברים. לכן 
הילדים באים לתפילת מנחה כשהם לבושים בגדי פורים, למה אתם בבגדי פורים? 
הרי אומרים עננו? יאמרו לך כן, אומרים עננו. אבל אחרי עננו - ָעָנה אותנו. אל תקרי 
עננו, אלא ָעָננּו - הקב”ה ענה אותנו. וזה סימן לכל התעניות. כל התעניות יהיו ככה, 
כשאנחנו נמצאים בסוף התענית המשיח בא. קומו בכיינים, מספיק. עד כאן. “עד כאן 
תחום בכי”... עכשיו אתם לא צריכים לא את טראמפ, ולא פלוני ולא אלמוני. הקב”ה 
עוזר לכם. “ה’ ילחם לכם ואתם תחרישון” )שמות י”ד י”ד(. התענית הזו היא דוגמא לכל 

התעניות. לכן צריכים לצום. 

“יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו”
פעם היו עושים בערב פורים סליחות קורעות את הלב. הן נמצאות בספר רב סעדיה יג. 

גאון ורב עמרם גאון. למה? היו מקווים שכמו שקרה נס בפורים, ככה יקרה לנו גם 
כן בימינו בגלות. אבל הגלות אינה עוברת מהר. כתוב: “יחיינו מיומיים ביום השלישי 
יקימנו ונחיה לפניו” )הושע ו’ ב’(. מיומיים - יום של הקב”ה אלף שנה )עיין סנהדרין דף צ”ז 
ע”א(. אחרי אלפיים שנה נזכה לגאולה שלמה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף האלף השני 

- אלף תשע מאות וחמשים שנה מהחורבן. ואז יחיינו מיומיים. וחוץ מזה, אנחנו לא 
תמיד בסדר, הנה כל שנה יש בג”ץ חדש, כל שנה מלחמה חדשה ביהדות. מה נעשה?! 
אנחנו צריכים להאמין שיגיע הסוף לכל הדברים והבעיות האלה, לקורונה ולשופטים 
האלה שנלחמים בתורה. שיירגעו וידעו שהתורה לא נלחמים בה, התורה זה החיים 

שלנו. מה לעשות להם?! אבל יהיה טוב. 

‘זכר למחצית השקל’
ולכן אם אדם אין לו זמן להתרחץ ביום ששי יתרחץ מוקדם ביום חמישי. הולכים יד. 

למנחה קוראים “ויחל משה”. ואחרי מנחה יקראו אחר כך את כל המגילה וכו’. ואת 
מחצית השקל כתוב בספרים שיתנו את זה בין מנחה לערבית. אבל אני מעדיף לתת 
את זה מוקדם10. וכתבו בשם הרב עובדיה ע”ה שהסכום של מחצית השקל נקבע לפי 
המחיר של הכסף בראש חודש אדר וככה יהיה לכל החודש. אי אפשר כל יומיים לשנות 
הכל. לכן הסכום כמו שאמרנו – 27 ₪ בלי מע”מ, ו-31 ₪ עם מע”מ. ואם מישהו רוצה 
לתת על הילדים שלו, אם יש לו תבוא עליו ברכה. ואם אין לו יכול לתת שיעור קטן, 
אפשר לתת חצי שקל11, והכי טוב לתת סכום מכובד. מה זה חצי שקל? אדם נותן חצי 
שקל כפול שלוש, בפסוק כתוב “תרומה” “תרומה” “תרומה” שלוש פעמים בפרשת כי 
תשא, אבל זה כבר לא חובה לתת על הילדים שמתחת לגיל י”ג. מי שיכול לתת בשביל 

כולם - אדרבא ה’ יתן לו כפלי כפליים. 

“ועל נסיך שבכל יום עמנו”
ואחר כך כשיגיע הזמן קוראים את המזמור של פורים )תהלים כ”ב(: “א-לי א-לי טו. 

למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי”. קרה לנו בימינו בתשנ”א לפני שלושים 
שנה נסים גדולים מאד שאף אחד לא יכול להסביר אותם - הנסים של מלחמת המפרץ. 
אנחנו חושבים שהנסים עבר זמנם, בימינו אין נסים, אבל יש נסים ועוד איך יש נסים. 
ובארץ ישראל במיוחד יש נסים ונפלאות. כמו שהיה עם סאדם חוסיין ימח שמו שלקח 
לנו את הלילות שלנו, לקח לנו את שינת הלילה, במשך 41 לילות לא יכולנו לישון, כל 
כמה זמן הייתה אזעקה. וחייבים לשים את המסכה על הפנים, ואם זה אדם שהמסכה 

10. למה? כיון שיהיה בלבול גדול עם הגבאי והקבלה. הוא נותן לך קבלה, ויתן לך שתי קבלות, ואחר כך יבוא 
אחד ויאמר “אין כאן קבלות”... תן לי קבלות. הנה הקבלות. ואדם מתבלבל. יש לו קבלה של ‘חסדי אסתר’, וכאן 
קבלה של ‘בית הכנסת’, וזו קבלה של ה’ישיבה’. לכן הכי טוב לתת מוקדם. הרב חיד”א נפטר בשבוע הזה בי”א 
באדר. וכשהוא הגיע לתונס התחילו לשאול אותו בקבלה, כי אם זה יהודי מארץ ישראל הוא יודע קבלה. )גם אני 
כשבאתי לדרום אפריקה, היה שם רבי אהרון פויפר ע”ה, והוא התחיל לשאול אותי בקבלה. ידוע להם ככה, הספרדים יודעים 
קבלה והאשכנזים יודעים פשט עם חריפות עם פלפול. אז אמרתי לו אני לא יודע קבלה, עזוב אותי. אחר כך לפעמים אמרתי 

לו איזו מלה של קבלה, נו, יודע קצת(. אז אמר להם החיד”א: “אין כאן קבלות”... )מעגל טוב עמ’ 58(.

11. יש מישהו אמר שיתן חצי שקל, אך לא חצי דולר. מאיפה הבאת את זה? שקל זה מטבע ודולר זה גם מטבע, 
אם אתה נותן חצי שקל כל שכן שאפשר לתת חצי דולר... בכלל מאתים מנה. מאיפה מביאים שטויות כאלה?

לא מספיקה לו צריך לשים לו מסכה עם “אריכות ימים” - מסכה עם אף של פיל... 
מחובר לה מפוח. מה הצרות האלה? ואתה בורח מכאן ומכאן. ונחמן שי “המרגיע 
הלאומי” אומר לא, אין שום דבר, תיכנסו לחדרים, תצאו מהחדר האטום. הכל בסדר. 
קראו לו “המרגיע הלאומי”, אבל אין הרגעה אם אין אמונה! תדבר כל מה שאתה רוצה, 
הכל הבל12. ואצלנו כאן בארץ ישראל נסים כאלה הם מעשים בכל יום. לא רק עם 
המשוגע הזה, אלא גם עם אחרים, כל אלה ששולחים עלינו טילים הקב”ה מנטרל את 

הטילים שלהם13. לכן צריך לא לפחד. להיזהר – כן, לפחד - לא! 

מי שמאמין יראה עין בעין את ההשגחה שיש על עם ישראל
ובאו כופרים ואמרו, מה הטיל יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות כלום. הטיל טז. 

הזה הוא כמו אבן שנופלת ולא קורה כלום. בא הקב”ה ואמר להם תראו מה שקורה 
מהטיל, הטיל האחרון הרג 28 חיילים אמריקאים, נפלו כמו זבובים. ואז ראו והבינו מה 
שהטיל יכול לעשות. תעשו חשבון 39 טילים שנפלו עלינו כפול 28 זה יוצא למעלה 
מאלף איש, והקב”ה לא נתן לאף אחד ליפול מזה. להפך, היה יורד טיל ובן אדם מכוסה 
ַע” -  ֵוּ בעפר, והוא מבצבץ מהעפר ויוצא – “כי עלה משאול אביון ּגֵֹוַע, וימלט עני ְמַשׁ
כמו שאמר רבי יהודה הלוי בפיוט של היום )מי כמוך( - עלה מהקבר. הקב”ה שומר על 
ישראל, ומי שלא מאמין שיישאר בכפירה שלו עד שילך, ומי שמאמין יראה עין בעין את 
ההשגחה שיש על עם ישראל ובמיוחד בארץ ישראל14. צריך לזכור את זה. היה כדאי 
לעשות סעודה נוספת ביום פורים או תבשיל מיוחד לזכר הנס של מלחמת המפרץ.

השנה בכל מקום קוראים בי”ד באדר
כל זה כאן, אבל בירושלים זה אחרת לגמרי, שם עושים “פורים משולש”, ואין יז. 

הכוונה שהוא כפול שלוש אלא שהוא מחולק לשלוש. והרב עובדיה כותב )חזון עובדיה 
פורים עמ’ רי”ב והלאה( דיני פורים משולש: אף על פי שבירושלים שהיא עיר המוקפת 

חומה, צריך לקרוא את המגילה בט”ו באדר בכל שנה ושנה, מכל מקום בשנה כזאת 
שחל פורים של כרכים ביום שבת, יש להקדים קריאת המגילה ליום י”ד באדר, דהיינו 
ביום הששי. שגזרו חז”ל שלא לקרות את המגילה בשבת, כי הכל חייבים בקריאתה 
ואין הכל בקיאין בקריאתה, לא כל אחד יודע איך לקרוא את המגילה15, גזירה שמא 
יטלנה בידו ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים, או שיעבירנה ארבע אמות ברשות 
הרבים, ויוליכנה אצל בקי לקרות בה. ויאמר לו: יש לי מגילה אבל אני לא יודע לקרא 
בה, אני קורא בשיבוש. אולי תקרא לי ותלמד אותי? והוא יאמר לו: עכשיו אתה בא 
בשבת? והוא שכח שהיום שבת. כי כשאנשים משתקעים באיזה דבר הם שוכחים את 
עצמם16. והרב מוסיף עוד טעם, ועוד שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, כי 
העניים יודעים שביום פורים שולחים להם מתנות לאביונים. ולא רק עניים יהודים גם 
עניים גויים17, ועניי ישראל על אחת כמה וכמה. ואם נחכה עם קריאת המגילה יבואו 
לדרוש כסף. אז לא נתנו להם לקרא מגילה בשבת אפילו בירושלים, כיון שעלולים 

12. פעם נכנסתי לקופת חולים אז )ובדרך היה חורבן. אין אף אחד. “אין יוצא ואין בא” )יהושע ו’ א’(. כולם היו מפחדים 
אולי תיפול עליהם פצצה ביום, האמת שלא היו פצצות ביום, אבל בהתחלה מי יודע מה המשוגע הזה מתכנן לעשות, אולי 
יעשה “ויום ולילה לא ישבותו”?! בראשית ח’, כ”ב(. ומצאתי בקופ”ח דפים “לעודד” את האנשים שמפחדים מהטילים. 
מה העידוד? דבר ראשון, אל תשכח שיש לנו את מדינת ארצות הברית שנלחמת עם סאדם חוסיין... לכן אל 
תפחד. מה יעזור לי שהם נלחמים עם סאדם חוסיין בשעה שאני רואה שהטיל עומד ליפול?! וכי יעזור לי 
משהו?! הם ילחמו אתו ובינתיים הטיל עושה חורבן. וכתבו שם עוד כמה שטויות. ושתכנס לחדר הזה ולחדר 
הזה. אבל הם לא משתמשים באמונה - “הס כי לא להזכיר בשם ה’” )עמוס ו’, י’(. ודווקא האמונה היא זו שהעמידה 
אותנו. אנשים נכנסו לחדר האטום וקראו תהילים. ואחר כך נושמים לרווחה שלא קרה דבר. זו השמחה הגדולה 
שהייתה. פעם הייתי באמצע דרשה ושמעו טיל, אמרו זו סכנה, אמרתי להם תנו לנו קודם לגמור את הדרשה 
ואחר כך נראה מה יצא מהטיל. ובסוף לא יצא ממנו כלום... טיל ראשי תיבות: “טוב י”י לכל” )תהלים קמ”ה ט’(. 

יש להם כתובת לאן להגיע.
13. ופעם הגיע טיל אחד בליל שבת ליד הישיבה )בד’ בשבט תשנ”א(, ולא עשה כלום ורצו לקחת אותו במוצאי 
שבת - זכר לחורבן של סאדם חוסיין מהטיל הזה שנפל ביום שבת. אבל באו בינתיים עובדי העירייה ולקחו 

ֶכל היו משאירים אותו לזכר. אותו, לא השאירו לנו זכר. חבל, אם היה להם ֵשׂ
14. בשואה היינו בחוץ לארץ, ויתכן שאם היינו כאן היינו רואים נסים ונפלאות פי כמה וכמה.

15. מי שקורא את המגילה בלי שיתכונן לה, לא נדבר על טעמים שהוא לא יודע, זה פשיטא, לא טעם ולא ריח. 
אלא אפילו את המלים הוא משבש ומבלבל. לדוגמא, יש פסוק )ב’ ו’(: “אשר ָהְגָלה מירושלים עם ַהּגָֹלה אשר 
הגלתה עם יכניה מלך יהודה, אשר ֶהְגָלה נבוכדנצאר מלך בבל”. והמלה “הגלה” מופיעה שלוש פעמים, הראשונה 
ָלה”, והשלישית “ֶהְגָלה” - הפעיל. וכולם כתובים באותן אותיות: הגלה. מי שלא  “ָהְגָלה” – ָהְפַעל, והשניה “ַהגֹּ
ָלה מירושלים עם ֶהְגָלה אשר ָהְגָלה נבוכדנצאר”... הלואי נבוכדנצאר ילך לגלות?  יודע לקרוא, יאמר: “אשר ָהגֹּ
כל שנה סבא ע”ה היה שואל את אבא ע”ה,  לא ככה. צריך לקרוא בטעם ולהבין ולהתבונן. וכן “ֵהֶגא” ו”ֵהַגי”. 
מתי ֵהֶגא ומתי ֵהַגי? ואבא היה אומר, אם יש יו”ד בסוף זה ֵהַגי, ואם יש אל”ף בסוף זה ֵהֶגא. וצריך ללמוד את זה.

16. רבי יוסף משאש מספר על תלמיד אחד שהייתה לו שאלה בתוספות במסכת עירובין )עירובין היא מסכת 
קשה(, והוא הלך לרבו ונר דלוק בידו בליל שבת, שכח שאסור לטלטל נר דלוק בשבת. ואמר לרבו: תסביר לי 
התוספות הזה, אמר לו הרב: “שבת” “שבת”, אמר לו התלמיד: זו לא מסכת שבת זו מסכת עירובין... אמר לו: 
יא-חמור עירובין או שבת, איך אתה לוקח נר בשבת?! איך אתה עושה דבר כזה?! התלמיד נבהל. אמר לו הרב: 

תרגע, תעזוב את הנר בנחת. בוא תכנס פנימה.
17. בחוץ לארץ היו באים עניים גוים לבית הכנסת הגדול והעתיק ביותר )“אלגריבה”(. והיו שואלים את היהודים, 
מתי זה היום שיחלקו לנו כסף? והיו אומרים להם, זה בעוד שבועיים ביום פלוני, וכך באותו היום היו באים כל 

הערבים ומבקשים צדקה.
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לטלטל ברשות הרבים, ולכן השנה כל העולם קוראים ביום ששי.

אחר מקרא מגילה יאמר “ואתה קדוש יושב תהילות ישראל”
אחר מקרא מגילה יאמר “ואתה קדוש יושב תהילות ישראל” ואחר כך סדר קדושה. יח. 

והטעם לזה כי מזמור כ”ב בתהלים רומז על אסתר, וכמו שחז”ל )יומא דף כ”ט ע”א( אמרו 
“למנצח על איילת השחר מזמור לדוד” למה נמשלה אסתר לאיילת השחר? מה איילת 
השחר סוף לכל הלילה גם אסתר סוף לכל הנסים. ומהמזמור הזה למדו גם כן חכמים 
)מגילה דף ד’ ע”א( שיש לקרוא את המגילה פעמיים - בלילה וביום. ואחר כך נאמר: “ואתה 

קדוש יושב תהילות ישראל בך בטחו אבותינו” )פסוק ד’(.

מנס פורים והלאה הנסים משולבים בטבע
וראיתי פירוש יפה מה הפירוש “סוף כל הנסים”, כי לפני אסתר כל הנסים שהיו, היו יט. 

נסים גמורים שאין להם הסבר טבעי, אבל הנס של אסתר הוא נס על פי הטבע. ומאז 
הנס של אסתר הקב”ה עושה נסים משולבים בטבע. למשל מלחמת המפרץ מי שרוצה 
לפרש בדרך טבע, יאמר שניצלנו בגלל שארצות הברית נלחמה בשבילנו. ואיך היא 
נלחמה בשבילנו ושום טיל לא נפל עלינו? קרה מקרה, כמו שהם אומרים על כל דבר 
שזה מקרה. אבל הנסים לפני כן היו מעל הטבע, כמו שאלישע הנביא אומר: “שמעו 
דברי ה’ כה אמר ה’ כעת מחר סאה סולת בשקל וסאתים שעורים בשקל” )מלכים-ב’ ז’, 
א’(. איך זה יכול להיות? היום אין מה לאכול, ואתה אומר מחר הכל בזול?! ככה השליש 
שאל אותו, מאיפה יבוא זה? “הנה ה’ עושה ארובות בשמים, היהיה הדבר הזה” )שם 
פסוק ב’(? וכי ה’ יעשה ארובות ויזרוק לנו סולת ושעורים?! מה אתה מדבר? ואמר לו 

אלישע: “הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל!”. וכך היה. תוך 24 שעות השתנה הדבר 
לטובה וזה נס גדול מאד. ואילו אסתר זה נס שמלובש בטבע, כאילו אחשוורוש השתגע 
וכעס על אשתו והוציא אותה להורג, ואחר כך מכל הנשים שבאו מצאה חן בעיניו רק 
פלונית, ואותה פלונית הייתה יהודייה ולא גילתה לו, ובסוף גילתה לו. והכל השתנה 
לטובה תוך מספר ימים. הרי המן כתב את האגרות שלו בי”ג בניסן וביום ט”ז בניסן או 
י”ז בניסן נתלה - תוך ארבעה ימים! וזה דבר שהוא לא מובן. אבל מי שאינו מאמין אומר 
זה “צירוף מקרים” כמו שהחילוניים אומרים. לכן אסתר נקראת “סוף כל הנסים” והיא 

נקראת “איילת השחר” כמו שהשחר הוא סוף החושך של הלילה.

אף אחד לא יקרא בשבת
מי שנאנס ולא קרא את המגילה ביום ששי והוא בירושלים לא יקרא את המגילה כ. 

בשבת, וכן נער שנעשה בר מצווה בשבת אינו רשאי לקרוא את המגילה בשבת. חכמים 
קבעו שלא קוראים מגילה בשבת. 

בשבת זו המגילה מוקצה
וגם אסור למוקפין בשבת זו לטלטל מגילת אסתר. אף על פי שבכל שבתות השנה כא. 

אם יש לך מגילת אסתר, אתה יכול לטלטל אותה וללמוד בה משהו. למשל אתה מסתפק 
אם המלה הזאת חסרה או יתרה, או אם כתוב “בפניהם” או “לפניהם”, ויש לך מגילה 
מכתב יד של רבי יהודה פתאיה ואתה רואה שכתוב שם “לפניהם”. א”כ זה מעשה רב 
שכותבים לפניהם בלמ”ד. וכן על זו הדרך. אבל בשבת זו, כמו שחכמים אסרו לקרוא 
את המגילה בשבת לבני ירושלים, ככה אסרו לטלטל אותה, כי אחר כך יקח את המגילה 

וילך לדרוש, אז היא מוקצה לשבת זו דווקא18. 

לקראה ולברך ברכות לפניה ולאחריה כשאין עשרה
לכתחילה מצווה מן המובחר לקרוא את המגילה בעשרה משום פרסומי ניסא. ואם כב. 

אין שם עשרה, קוראים את המגילה אף בפחות מעשרה בברכותיה. ואם אדם קורא את 
המגילה לנשים בבית, הבן איש חי אמר )ש”א פרשת תצוה הלכות פורים אות א’( שלא לברך, 
והוא גילה את טעמו במקום אחר )ש”ב פרשת ויצא אות כ”ב( לגבי הבדלה, שכתב שאם אדם 
עושה הבדלה לאשתו יקפיד עליה שלא תלך ולא תסתובב כי הנשים שלנו - “בביתה 
לא ישכנו רגליה פעם בחוץ פעם ברחובות” )משלי ז’, י”א-י”ב( - פעם הולכת למטבח 
ופעם תינוק בוכה וכן על זו הדרך. לכן כתב שיזהיר את הנשים להקשיב להבדלה. אם 
תתחיל להם “הצליחנו, הצלח דרכינו”, יברחו לך. אלא תתחיל מ”סברי מרנן” וכולי האי 
והלוואי. אבל לשמוע את המגילה זה לא קל, לכן קוראים אותה לנשים בלי ברכה. אבל 
יותר מאוחר בימינו, נשים כבר לומדות ומתעניינות. ואין את החשש הזה19. לכן אפילו 
18. ויש דבר כזה בבית יוסף )עי’ באה”ע סי’ קל”ו. וברמ”א שם( שמותר לטלטל גט בשבת אף על פי שאתה לא יכול 

לגרש בו את האישה, או שזה גט ישן. משום שאתה יכול ללמוד ממנו הלכות.
19. וכל שנה יש לך עשרות מגילות עם פירושים. יש פירושים יפים ויש פירושים שאין בהם טעם. אומר עליהם 
בעל ספר הברית )ח”א פרק ו’(: “ומראה הפירושים כמראה הכושים”... איזה פירושים אלה?! ואנשים קוראים בהם, 
ואחר כך שואלים למה ככה ולמה ככה? אחד שלח לי שאלה מצרפת: למה כתוב “ישוב מחשבתו הרעה” )אסתר 
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אח שלי, הפעם אתה זוכה!
חייג<<< 08-6727523

הקורא את המגילה בביתו יברך על קריאת מגילה, שעשה נסים, שהחיינו. אבל את ברכת 
וזו  הא-ל הרב את ריבנו לא יברך ]שאין הברכה שלאחריה נאמרת בפחות מעשרה[. 
היא דעת הרב עובדיה. אבל הרבה פוסקים סוברים שאפשר לברך גם ברכות ראשונות 
וגם ברכה אחרונה ביחיד. ובפרט שהאורחות חיים שהוא מקור ההלכה הזאת, יש בו 
סתירה מדף לדף, שבדף אחד )הלכות מגילה אות ז’( אמר שלא לברך, ובדף השני )שם אות 

כ”ד( אמר לברך.

זמן מתנות לאביונים
מתנות לאביונים יש לחלקם לעניים ביום ששי )ואני מדבר אפילו לירושלים, ושאר הערים כג. 

ודאי שכך(. מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. והרב עובדיה זצ”ל מוסיף 

טעם: כי בשעת הקריאה מרוב חיבת הנס הלב פתוח לתרום בעין יפה לטובת העניים20. 
וכל המרבה במתנות לאביונים הרי זה משובח. שאין לך שמחה גדולה ומפוארה כאדם 
וגרים, שהמשמח לב האומללים האלה דומה  ויתומים ואלמנות  המשמח לב עניים 
לשכינה21 שנאמר )ישעיהו נ”ז ט”ו(: “להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים” )רמב”ם 

ט’ כ”ה(, צריך להיות כתוב “תשוב”. תגיד לי, וכי מקשים קושיות על התנ”ך? וכי התנ”ך לא יודע כללים? כמו מה 
שכתוב )ויקרא כ”ד, ה’(: “שני עשרונים יהיה החלה האחת”. הרי צריך להיות כתוב “תהיה”? אלא יש יוצאים מן 
הכלל, ויש בהם טעם. ואם נמצא את הטעם נמצא, ואם לא נמצא, נשאיר ככה. הוא חושב שאפשר להגיה בתנ”ך 
כמו שהוא מגיה מחברות של תלמיד, “ישוב מחשבתו” – “תשוב מחשבתו”. חזק וברוך... ויש כאלה בנות או נשים 

שהם שואלות שאלות כאלה, אם תמצא תשובה יפה תגיד, ואם לא תמצא לא קרה כלום. 
יש חידוש יפה של רבי יהודה פתאיה )בית לחם יהודה ח”ב דף קס”ז ע”ב( על הפסוק “ובבואה לפני המלך” )אסתר שם(, 
שאומר שכתוב בזוהר )פרשת כי תצא דף רע”ו( שאסתר לא הייתה באה לאחשוורוש, אלא שלחה שידה בדמות 
שלה להיות עם אחשוורוש, והיא נשארה נקיה. וכתוב בגמרא ביבמות )קכ”ב ע”א( שהשדים האלה יש להם בבואה, 
אבל לא בבואה דבבואה. כל אחד שהולך יש לו צל, וזה נקרא - “בבואה”, ויש - “בבואה דבבואה”, דהיינו צל של 
הצל. וגמירי שאין להם את הצל של הצל. וזה “ּוָבבּוָאה לפני המלך” שבאה אחת שיש לה בבואה ואין לה בבואה 

דבבואה, וזו היא השידה שבאה במקום אסתר. זה חידוש יפה.
20. יש כאלה שעושים לי “חכמה”, ונותנים לי הרבה כסף לחלק לעניים בפורים. וצריך לחלק ביום פורים. ואני 
מחלק, והזמן הולך ונגמר. ולכן כשבא אחד אני נותן לו שטר של 50 ₪. ושנה אחר כך לא קיבלתי מאנשים ואני 
 ₪ 50 . ובא אותו אחד, ואמר לי: למה שנה שעברה נתת לי   ₪ 20 מחלק מהכסף שלי, אז אני נותן לכל אחד 
ועכשיו אתה נותן לי 20 ₪? האם הסתכלת על מצחי וראית שירדתי ביראת שמים?!... לא הסתכלתי ולא ראיתי, 
רק בגלל ששנה שעברה קיבלתי כסף מאנשים והשנה לא קבלתי. מאז למדתי לקח, לא לקבל כסף מאנשים. מה 
שאתה נותן - אם זה בגבול של מתנות לאביונים - אל תתן מכספי מעשר, ואם זה יותר - תתן מכספי מעשר. 

תרשום מעשר וזה הכל.
21. המילה “שכינה” בלשון חכמים פירושה אור נברא, שהקב”ה ברא אור ששומר על כל בני האדם שלו ועל 

הלכות מגילה פרק ב’ הלכה י”ז(22.

שיעור מתנות לאביונים
וחובת מתנות לאביונים, שתי מתנות שיחולקו לשני עניים. מן הדין די בפרוטה כד. 

כמו שכותב הריטב”א )מגילה דף ז’ ע”א( אבל כדאי במצווה עדינה ויקרה זו לתת שיעור 
סעודה של פת של שלוש ביצים, או שווי סעודה כזאת. זאת אומרת פיתה פלאפל, איני 
150-170 גרם, אז יתן שתי פיתות פלאפל, פיתה לבד  3 ביצים זה  יודע כמה יש בה, 

בלי תוספת )אז יקנה כמה פיתות(. 

תספורת ועשיית מלאכה כשי”ד באדר חל בע”ש 
יום ששי שהוא י”ד באדר, בני ירושלים מותרים בעשיית מלאכה וגם מותרים כה. 

להסתפר, ויתר ערי הארץ המנהג שלא לעשות מלאכה בערב שבת, ורק להסתפר לכבוד 
שבת מותר. א”כ לכל הדעות והעדות, מותר ביום ששי השבוע להסתפר לכבוד שבת. 
ועשיית מלאכה בירושלים מותר, ובשאר ערי הארץ אסור, ולמה? כי בירושלים אין 
זה זמן חיוב קריאת מגילה שלהם, כי הקדימו להם את זה. לכן מתירים להם עשיית 
מלאכה, אבל יתר ערי הארץ כיון שזה זמן חיובם לא עושים מלאכה בערב שבת. וגם 

זה לא מן הדין אלא רק מנהג23. 

אמירת “על הנסים”, וכמה ספרים מוציאים
ביום שבת בירושלים יש לומר על הנסים בכל תפילות השבת וכן בברכת המזון. וכן כו. 

מוציאים שני ספרי תורה24, וקוראים חוץ מפרשת תצוה גם את פרשת “ויבוא עמלק” 

עם ישראל, וקורא לו “שכינה”. לכן הרמב”ם כותב שהוא “דומה לשכינה” ולא אמר “דומה לקדוש ברוך הוא” 
כי אין דבר שדומה לו.

22. פעם הגיע איזה אחד לאסוף כסף בבית הכנסת, ותלמיד חכם אחד לא רצה לתת לו ב”ויברך דוד”, אז הרב 
עובדיה ע”ה שהיה שם אמר לו “תן לו!” והוא נתן לו. 

23. פעם אבא ע”ה פגש את הרה”ג רבי דוד כטרוזא ע”ה )היה הרב הראשי לתוניס ונפטר בשנת ת”ש, והיה מבוגר. היה 
מתלמידיו של רבי שלמה דאנא ע”ה. והוא לא כתב לצערנו הרב. בג’רבא לימדו אותם לכתוב יותר מדאי, רק לכתוב ולכתוב. אבל 
אין דבר יכתבו הרבה, ומה שישאר לטובה - ישאר לדורות הבאים, ומה שהוא דברים בטלים - לא יחזיק מעמד. אבל בתונס היו 
גאונים גדולים שלא כתבו כלום כי לא לימדו אותם לכתוב. ויש כאלה גם בישראל(. והוא אמר לאבא שכל מקום שכתוב 
בשולחן ערוך שיש מקומות שנהגו לעשות מלאכה ויש מקומות שלא נהגו, בתונס כולם נהגו לעשות מלאכה...

24. בשבת הבאה )פרשת תצוה( לא קוראים אף אחת מד’ פרשיות, לכן אנחנו ]הפרזים[ לא קוראים שני ספרי תורה 
בשבת הבאה רק פרשת השבוע - פרשת תצוה. למה? יש לנו כלל: זט”ו )עיין בש”ע סי’ תרפ”ה ס”ו(. מה הפירוש? 
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עד סופה, מה שאנחנו קוראים ביום פורים הרגיל שלנו הם קוראים ביום שבת. והם לא 
צריכים לכפול את הפסוק האחרון, כי הטעם שאנחנו כופלים מחמת שאנחנו מעלים 
ביום פורים שלושה אנשים ויש שם סך הכל תשעה פסוקים, ולכן קוראים את הפסוק 
האחרון פעמיים. אבל לבני ירושלים כיון שעולה מפטיר אחד, לכן אין צריך לכפול 
את הפסוק האחרון. ומפטיר: “פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל”, כמו ההפטרה 
של פרשת זכור שקראנו השבת. וביתר ערי הארץ מוציאים ספר תורה אחד וקוראים 

בפרשת השבוע, ומפטירים גם כן הפטרת השבוע. 

שואלין ודורשין
ובשבת שהוא ט”ו באדר בירושלים שואלים ודורשים ברבים בעניינו של יום כז. 

הפורים, לקרא את הספר חזון עובדיה. יש בו הסבר על המגילה ועל פיוט מי כמוך, 
תענוג ללמוד את הדברים שלו, אף על פי שהם לא מגיעים לשפה שלו בדיבור. אבל 

לקרוא את החידושים ואת הפרפראות שכתובים שם זה משהו מיוחד25.

סעודת פורים
יום ראשון הבא שהוא ט”ז באדר עושים סעודת פורים בירושלים, ולמה לא עושים כח. 

אם ראש חודש אדר חל ביום שבת )דהיינו ששי ושבת, כי העיקר זה יום שני של ראש חודש(, זה נקרא ז’ כי זה חל 
ביום שבת, וביום ט”ו באדר עושים הפסקה ולא קוראים אף אחת מד’ הפרשיות.

25. פעם אחת מצאו גימטריא שלא הולכת טוב, ולא ידעו מה לעשות, חסרה שם איזו מילה )חזו”ע-פורים עמ’ 
רס”ז ד”ה והשקות(. הלכו אליו וראה שחסר מאה, אמר להם חסר מילת “על” )ספר ‘רבנו’ עמ’ ר”פ(. הכל בסדר.

אותה בשבת? כי כתוב )אסתר ט’ כ”ב( “לעשות אותם ימי משתה ושמחה” - תעשה ולא 
מן העשוי. תעשה אותה בכוונה לכבוד פורים, אבל בשבת בלאו הכי אתה עושה משתה 
ושמחה. ואם תאמר לי מה שייך “שמחה” בשבת? מצאנו בספרי בפרשת בהעלותך 
)פיסקא ע”ז(: “וביום שמחתכם” )במדבר י’ י’( - אלו השבתות. ולכן אומרים בתפלה “ישמחו 

במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג”. כל אלה שמחללים את השבת אינם יודעים איזה 
טעם יש לשבת, הם לא טעמו מעולם את הטעם של השבת, יבואו לסעודת שבת 
וישמעו פרשת שבוע, ישמעו פיוטים ושירים, ויטעמו מהאוכל של השבת26. לכן לא 
עושים את סעודת פורים בשבת אלא אחרי שבת. אבל נכון לעשות עוד מנה מיוחדת 
לכבוד פורים ולצרף אותה לשבת. פעם הייתה לי קושיא איך אפשר להוסיף עוד דבר 
הרי בזוהר פרשת אמור )דף צ”ד ע”ב( כתוב שלא מכינים עוד דבר, ותירצו לי ששם כתוב 
שאסור לעשות שני שולחנות אחד לשבת ואחד ליום טוב, אבל באותו שלחן להוסיף 
משהו אפשר. ואפשר להוסיף בשבת זו למוקפין גם עוד משהו לכבוד סאדם חוסין 
שנתלה בסוף כמו המן בדיוק. מה ההבדל בין המן לסאדם? אותו דבר, המן מנוקד 
בקמ”ץ קמ”ץ, וגם סאדם מנוקד בקמ”ץ קמ”ץ, והמן עם עשרת בניו עולה בגימטריא 

מאה וחמש, וגם סאדם עולה מאה וחמש.

משלוח מנות
ביום ראשון בירושלים שולחים מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. וכל כט. 

המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח. ויש מחמירים לשלוח מנות גם בשבת במקום 
שיש עירוב, אבל לא כדאי לעשות דבר שתלוי ביש עירוב או אין עירוב.

אמירת וידוי ותענית בט”ז באדר
ביום ראשון ט”ז אדר בירושלים אין לומר וידוי ונפילת אפים. ודווקא בירושלים, ל. 

אבל בכל ערי הארץ ביום ראשון הבא אומרים וידוי כרגיל. כי הרי בירושלים זה דחוי, 
ואם חל יום פקודת השנה של אביו או אמו ביום ט”ז  ֶחה אחר הדחוי.  ִנָדּ ואנחנו לא 
באדר ורגיל להתענות ביום היארצייט, השנה הזאת במוקפין לא יתענה, כיון שעליו 

לקיים מצות סעודת פורים.

אמירת “על הנסים” בברכת המזון
כשעושים סעודת פורים ביום ראשון, אין לומר על הנסים בברכת המזון, כיון שאינו לא. 

יום פורים ממש, רק תשלומים ויש לחוש שמא אמירתו בתוך ברכת המזון נחשבת 
הפסק. ונכון לומר על הנסים באמצע הרחמן. כאשר יגיע לפני “הרחמן הוא יחיינו 
ויזכנו” יוסיף: “הרחמן הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים 
ההם בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר וכו’”. וכל זה רק בערים שמוחזקים שקוראים 
בט”ו כמו שושן וירושלים, אבל בערי הספיקות יעשו בי”ד כמו רוב העולם, בלי כאב 
ראש ובלי פורים משולש. משולש זה בעיקר רק בארץ ישראל, שנאמר: “קחה לי 
עגלה משולשת ועז משולש ואיל משולש ותור וגוזל” )בראשית ט”ו ט’(, וה’ אמר את זה 

לאברהם אבינו בהר המוריה שזה בארץ ישראל. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.
 

השומעים,  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל 
ואת כל הרואים בווידאו, וכל הקוראים אחר כך בעלוני בית נאמן, ה’ יתברך יתן לכם 
ולכל עם ישראל פורים שמח, “ליהודים הייתה אורה ושמחה” )אסתר ח’, ט”ז(, “ונסו 
יגון ואנחה” )ישעיה ל”ה י’(. תזכו לחיים טובים וארוכים. ונזכה לשנים רבות נעימות 

וטובות, ונזכה לראות בגאולת ישראל ובביאת משיח במהרה בימינו אמן ואמן.

26. הגמרא )שבת דף קי”ט ע”א( מספרת שפעם הקיסר של רומי הגיע לרבי יהושע בן חנניא, ושאל אותו אני יכול 
להגיע אליך לשבת? אמר לו “תפדל”, בוא. הגיע אליו ונתן לו אוכל, אמר איזה אוכל זה. לא טעמתי כמוהו. אמר 
לו: זה אוכל של שבת. שאל אותו הקיסר: ואיך עושים כזה אוכל? תביא לי את המתכון. אמר לו עכשיו שבת, 
תבוא אלי במוצאי שבת ואתן לך. בא אליו, אמר לו כמה ירקות וכמה כופתאות ובנאטז, וכל מיני דברים בטלים 
ומבוטלים. המלך אמר לעבדיו תעשו ככה, ותדליקו גם נרות והכל. עשו ככה, והתחיל לאכול. ואמר מה זה?! 
איזה אוכל זה?! לא טעם ולא ריח! שאל את רבי יהושע, האם החבאת והסתרת ממני משהו? הרי עשיתי כל מה 
שאמרת לי בדיוק, למה לא יצא לי כמו שלך? אמר לו רבי יהושע האם שמת תבלין ששמו “שבת”? שאל אותו 
היכן יש כזה תבלין? איפה מוכרים אותו? ענה לו זה תבלין מיוחד רק לשומרי שבת. )מה הגמרא התכוונה במילה 
ֶבת דומים, לכן הוא שאל איפה מוכרים את “השבת”  ת וׁשֶ ָבּ ֶבת”, ובערבית נקרא “סבת”. ׁשַ “שבת”? כי יש ְתָבִלין ששמו “ֶשׁ
שלך?(. אבל הקיסר לא שומר שבת מסכן, הוא לא יודע מה זה שבת. לכן אנחנו צריכים להתגאות ולהתפאר 
ולשמוח שיש לנו את השבת, ולא לקנא ולומר הנה החילוני הזה פותח טלוויזיה... מה לומדים בטלוויזיה? לומדים 
להרוג אחד את השני. אמרו שפעם אחת היו באנגליה ילדים שמצאו את החבר שלהם שהוא בסך הכל בן עשר 
שנים מחכה בסופר, לקחו אותו כשהוא לא שם לב ושמו אותו על פסי הרכבת במקום של גלגלי הרכבת. והוא 
לא ידע מה רוצים ממנו, עברה עליו הרכבת ומת. מה זה? אחר כך הסתכלו במצלמות של הסוּפר וראו שהילד 
הזה שהלך, החברים שלו הניחו אותו שם. תפסו אותם ושאלו אותם איפה החבר שלכם? אמרו להם שמנו אותו 
בפסי רכבת והרכבת עברה עליו. אמרו להם למה עשיתם ככה? אמרו כי ככה ראינו בטלוויזיה. ראו בטלויזיה 
שאפשר להרוג בן אדם כששמים אותו תחת גלגלי הרכבת! זה “תענוג מיוחד”... “ארור אפם כי עז” )בראשית 
מ”ט ז’( - ארור אפם שעשו דבר כזה כי יש להם טלויזיה בבית, עז - גמטריא טלויזיה. תזרוק אותה. פעם הרב 
עובדיה ע”ה דיבר עם איזה מישהו ואמר לו שצריך להשמיד ולהכחיד את הטלוויזיה, אמר לו אבל אשתי לא 
תשמע לי, אמר לו הרב עובדיה בוא נלך ביחד, ואמר לה תשמעי הטלוויזיה הורסת לך את הילדים ומחריבה את 
העולם - הטלויזיה לא טובה. תוציאו אותה מהבית. הסכימה להוציא אותה, וכאשר הורידו אותה במדרגות היא 
קיבלה מכה. אמר לו הרב עובדיה “הכה תכה” )דברים י”ג ט”ז( - אפילו מאה פעמים... “אדרוב”! עד שתשבור אותה 
לרסיסים ותזרוק אותה. ומאז האדם נרגע, כי האדם כל רגע ורגע לחוץ, מה קורה במדינה הזאת? ומה קורה עם 
האנשים האלה? ומה קורה בהונלולו? וזה בהודו “לו זמרו לו”... מה יצא לו מזה? שום דבר – כלום. המרגוע של 
השבת אין לו ערך. אין דבר כזה בעולם שיתן לך שמחת חיים כמו השבת, אבל מסכנים אלה שאין להם שבת.
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ַּבְּגָמָרא )סנהדרין דף ס"ד עמוד ב'(  ְוָכְך ָּכתּוב  ָהָמן.  ֶאת  ֲאַנְחנּו ׂשֹוְרִפים  א. 

ֶׁשעֹוִׂשים "ְמַׁשָּוְרָּתא ְּדפּוַרָּיא", ַמה ֶּזה ְמַׁשָּוְרָּתא ְּדפּוַרָּיא? ַרִׁש"י ָׁשם ֹלא ֵבֵאר 

ֶאת ַהּכֹל ְּבַהְרָחָבה, ֲאָבל ֶּבָערּוְך )ערך שוור( ֵהִביא ֶאת ַהּכֹל. ּוְבֶג'ְרָּבא ָהיּו עֹוִׂשים ֶאת ֶזה, ָהָיה 

ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ֶׁשְּביֹום ַּתֲעִנית ֶאְסֵּתר ֻּכָּלם הֹוְלִכים ְלָמקֹום ְמֻסָּים, ּוְמִביִאים ַהְרֵּבה ֶּדֶׁשא, 

ְוׂשֹוְרִפים ֶאת ָהָמן. )ְוָלָמה ַהּיֹום עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ַרק ִּביִׁשיַבת "ִּכֵּסא ַרֲחִמים" ּוִבְסִניֵפיָה ִבְלַבד? ִמּׁשּום 

ֶׁשִּבְמִדינֹות ַאְׁשְּכַנז ֶׁשָראּו ַהּגֹוִים ֶאת ַהְיהּוִדים ׂשֹוְרִפים ֶאת ָהָמן, ָאְמרּו ָלֶהם ַהּגֹוִים: "ֶזה ֹלא ָהָמן, ֶאָּלא 

ַאֶּתם ִמְתַּכְּוִנים ַעל אֹותֹו ָהִאיׁש", ָאז ָהָיה ַּפַחד ֵמַהּגֹוִים, ְוֹלא ָהְיָתה ְבֵרָרה ָאז ָּדחּו ֶאת ֶזה ְלַל"ג ָלעֶֹמר. 

ְוִסיָמן ַלָּדָבר, ֶׁשאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּיחּול ּבֹו פּוִרים ַלְּפָרִזים, ָיחּול ּבֹו ַּגם ֵּכן ַל"ג ָלעֶֹמר, ְוָתִמיד ֶזה אֹותֹו ָדָבר. ְוָעׂשּו 

ָלֶזה ִסיָמן, "ֶּפֶלג ֱאֹלִהים ָמֵלא ָמִים" )תהלים 

ָראֵׁשי ֵתבֹות:  ֶּפֶל"ג  י'(,  פרק ס"ה פסוק 

ּפּוִרים ַל"ג, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ְמדּורֹות ְּבַל"ג ָלעֶֹמר ֶזה ְכֵדי ִלְׂשרֹף ֶאת ָהָמן, 

ְוֵהם ָּדחּו ֶאת ֶזה ִמּפּוִרים ְלַל"ג ָלעֶֹמר ִּבְׁשִביל 

ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִנָּכר. ָאז ֲאַנְחנּו ַבְיִׁשיָבה עֹוִׂשים 

ֶאת ֶזה ְוׂשֹוְרִפים ֶאת ָהָמן, ְוֶזה ָכתּוב ַּבְּגָמָרא(. 

)גליון 5 אות כ'(.

)שמות כ"ז כ'(. ַּבַעל ַהּטּוִרים ּכֹוֵתב ֶׁשַהִּמָּלה "ְּתַצֶּוה"  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ְּתַצֶּוה ֶאת  ב. "ְוַאָּתה 

ְּבִגיַמְטִרָּיא "ָנִׁשים ַצֵּוה". ָלָּמה ָרַמז ֶאת ֶזה? ִּכי ַהִּמָּלה ְתַצֶּוה ִלְכאֹוָרה ְקָצת ְּתמּוָהה, ֶׁשֲהֵרי 

ָיכֹול לֹוַמר ְוַאָּתה "ַצו" ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר "ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים 

רֹאׁש" )שם ל' כ"ג( ]ְוֹלא ָכתּוב ִּתַּקח[, ָלָּמה ָכתּוב ְּתַצֶּוה? ָלֵכן ַּבַעל ַהּטּוִרים ַמְסִּביר ֶׁשַהָּתי"ו 

ֶׁשל ְּתַצֶּוה ְבִגיַמְטִרָּיא "ָנִׁשים", ּוְכִאּלּו ָכתּוב "ָנִׁשים ַצֵּוה", ְּכלֹוַמר ְּתַצֶּוה ֶאת ַהָּנִׁשים ֶׁשַּיְדִליקּו 

ֵנרֹות. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת. ֲאָבל ִאם ַהָּפסּוק ִּדֵּבר ַעל ָנִׁשים ָמה ֶּזה "ֶאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"? ֶאָּלא ֶזה ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַרֵּבנּו  ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה שניה פרשת נח אות ו'. ועיין שם 

בהערות והארות מרבנו מרן שליט"א( ֶׁשַהַּבַעל ָצִריְך ַלֲעזֹר ָלִאָּׁשה ְקָצת ְּבַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת, 

)ַּפַעם  ַהְּפִתילֹות ָּבֵאׁש  ּוְלַהְבֵהב ֶאת  ַהֵּנרֹות  ַהֵּנרֹות", ְּכלֹוַמר ְלָהִכין ֶאת  ְוַלֲעֹסק "ְּבִתּקּון 

ַהְּפִתיָלה ָהְיָתה "ַעְקָׁשִנית" ְוֹלא ִנְדֶלֶקת, ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ְלָהִכין אֹוָתם ּוְלַהְבֵהב אֹוָתם, ֲאָבל ַהְּפִתילֹות 

ַהּיֹום ָּברּוְך ה' ְּכָבר ָחְזרּו ִבְתׁשּוָבה...(, ְוֶזה ַעל ִּפי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י )שער הכוונות דף ס"א ע"ב(. ָלֵכן 

ָּכתּוב ַּבָּפסּוק: "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשִּמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֶׁשל ָהִאָּׁשה ִּתְהֶיה 

ַּבֲעָלּה, ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֻׁשָּתִפים  ַהֵּבן ְּכלֹוַמר ִעם  ִיְׂשָרֵאל" ִעם  ְּבֵני  ְוֶזה "ֶאת  ַהַּבַעל,  ְבַיַחד ִעם 

ַּבִּמְצָוה ַהּזֹאת. )גליון 150 אותיות ב' וג'(.

ַמְחֹלֶקת  ֵיׁש  ָמנֹות  ְּבִמְׁשלֹוַח  א. 

ָּבַאֲחרֹוִנים, ַהִאם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה 

ְבִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֶׁשל ָּבָׂשר ֹלא ְמֻבָּׁשל 

ִיְצֶלה אֹוָתם(, אֹו  ְיַבֵּׁשל אֹו  )ְוַהְמַקֵּבל 

ַּדְוָקא.  ְמֻבָּׁשִלים  ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך 

ַהָּנִצי"ב )בהעמק שאלה על השאילתות, 

ְבֵסֶפר  שאילתא ס"ז אות ט'(, מּוָבא 

ַהּמֹוֲעִדים ַּבֲהָלָכה )עמוד ר"ב(, אֹוֵמר 

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׁשֹלַח ָמנֹות ֹלא ְמֻבָּׁשלֹות, 

ְוֵהִביא ָלֶזה ְרָאָיה, ַאְך ֶאְפָׁשר ִלְדחֹות 

ְוֶאת  ְרָאיֹות,  ֵיׁש עֹוד  ֲאָבל  אֹוָתּה. 

ָמָרן  ְביֹוֵתר ֵמִביא  ָהְרָאָיה ַהְּגדֹוָלה 

ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל )חזון עובדיה-פורים 

עמוד קי"ט(, ֵמָהַרְמַּב"ם ֶׁשּכֹוֵתב )פרק 

ֶׁשִּמְׁשלֹוַח  ב' מהלכות מגילה הט"ו( 

ָמנֹות ֶזה "ְׁשֵּתי ְמנֹות ָּבָׂשר אֹו ְׁשֵני 

ִמיֵני ַתְבִׁשיל ", ַוֲהֵרי ְסָתם ַּתְבִׁשיל ֶזה 

ֶׁשל ָּבָׂשר, ָאז ַמה ֶּזה "ְׁשֵּתי ְמנֹות ָּבָׂשר 

אֹו ְׁשֵני ִמיֵני ַתְבִׁשיל"? ֶאָּלא ַמְׁשָמע 

ֶׁשְּׁשֵּתי ָמנֹות ַהַּכָּוָנה ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ֹלא 

ְמֻבָּׁשִלים. )ַּגם ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשאֹוְמִרים "ָמָנה", 

ַלְּבכֹור"  ְכֶנֶגד ָמָנה  ָמָנה  ְּכמֹו "ְוׁשֹוְקִלין 

)בכורות פרק ה' משנה א'(, ְמֻדָּבר ָׁשם 

ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְמֻבָּׁשִלים, ּוַמְׁשַמע ֶׁשַּגם ֹלא 

ְמֻבָּׁשל ִנְקָרא ָמָנה(. )גליון 5 אות כ"ה(.

ב. ְּבסֹוף נַֹסח "ַעל ַהִּנִּסים ְוכּו' ִּביֵמי 

ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר", אֹוְמִרים "ְוָתלּו אֹותֹו 

ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם  ָּבָניו ַעל ָהֵעץ,  ְוֶאת 

ְוָעִׂשיָת  ֶּזה  ַמה  ְוִנְפָלאֹות",  ִנִּסים 

"ִעָּמֶהם"? ִעם ַהָּבִנים ֶׁשל ָהָמן ָעִׂשיָת 

ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות? ַאֲחֵרי ֶׁשָּתִליָת אֹוָתם 

ַעל ָהֵעץ הֹוַרְדָּת אֹוָתם ַּבֲחָזָרה? ָלֵכן 

ִנִּסים  "ִעָּמנּו"  ְוָעִׂשיָת  ָעִדיף לֹוַמר 

ְלַדֵּבר  ָצִריְך  ַבְּתִפָּלה  ִּכי  ְוִנְפָלאֹות, 

ְּבָלׁשֹון ָּברּור. ְוֵיׁש ְלִהָּזֵהר ֶׁשַהְּדָבִרים 

ִיְהיּו ְברּוִרים. )גליון 4 אות כ"ב – ספר 

השיעור עמוד ס"ז. ראה שם עוד(.

אותה הפטרה שבת אחר שבת.
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התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

 "ְּבָך ָבְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו" - ִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ
ָהָמן,  ַהֵּנס ֶׁשל  ִלְזֹּכר ְּבפּוִרים ֹלא ַרק ֶאת  ָצִריְך 

ֶאָּלא ַגם ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ְבָיֵמינּו, ְּכמֹו "ִמְלֶחֶמת 

ַהִּמְפָרץ" ֶׁשִהְתִחיָלה ְּבב' ְׁשָבט ְוִהְסַּתְּיָמה ְבפּוִרים 

]ִלְפֵני ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה. ְוַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ֵבין ַאְרצֹות 

ַהְּבִרית ְוֻׁשְּתפֹוֶתיָה ְלִעיָראק, ּוְבַמֲהַלְך ַהִּמְלָחָמה 

ַׁשִּליט ִעיָראק ָיָרה ִטיִלים ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל[. ּוְכֶׁשִהיא 

ָאַמר  ָזַצ"ל  ִמִּליּוַּבאִוויְטׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ִהְתִחיָלה, 

ֶׁשִהיא ִתְסַּתֵּים ְּבפּוִרים, ְוָהיּו ֶׁשָאְמרּו: ָהַרִּבי אֹוֵמר 

ָּדָבר ָּכֶזה?!  ֶׁשִהיא ִתְסַּתֵּים ְּבפּוִרים, ֵאיְך ֶאְפָׁשר 

ֲהֵרי ִמְלָחָמה ִנְמֶׁשֶכת ָׁשִנים. ֲאָבל הּוא ָאַמר ָּכָכה. 

ָׁשֲאלּו ַגם ֶאת ַרִּבי ִיּנֹון חּוִרי ָזַצ"ל ַעל ֶזה, ְוָאַמר 

אֹותֹו ָדָבר ֶׁשַהִּמְלָחָמה ִתְסַּתֵּים ְּבפּוִרים )ְוֵאיִני יֹוֵדַע 

ִאם ָׁשַמע ָמה ֶׁשָאַמר ָהַאְדמֹו"ר אֹו ֹלא(, ְוָהיּו ְלָידֹו ָהַרב 

ַעָּמאר ְוָהַרב ּבֹוָארֹון ִיָּבְדלּו ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים ְוָרְׁשמּו 

ֶאת ֶזה. ְוִהֵּנה ְבֵליל ּפּוִרים ָהיּו ְׁשֵאלֹות ַעל ַהִּמְלָחָמה, 

ִאם ְּבֶאְמַצע ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ְבֵליל ּפּוִרים ׁשֹוְמִעים 

]ֶׁשָהיּו  ָהָאטּום  ָלֶחֶדר  ְלִהָּכֵנס  ּוְצִריִכים  ַאְזָעָקה 

ְצִריִכים ְלִהָּכֵנס ֵאָליו ְּכֶׁשָהְיָתה ַאְזָעָקה[, ַאַחר ָּכְך 

ָמה ַּיֲעׂשּו? ַהִאם ַיְחְזרּו ַעל ַהְּמִגָּלה ֵמַהַהְתָחָלה אֹו 

ֹלא? ִאם ָׁשהּו ְכֵדי ִלְגמֹר ֶאת ֻּכָּלּה ְוכּו', ְוָכל ִמיֵני 

ְׁשֵאלֹות ָּבֶזה )ְוָהַרב ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א ָהָיה פֹוֵסק 

ָלֶהם(. ּוֶבֱאֶמת ְּבֵליל ּפּוִרים ֹלא ָהָיה ְכלּום, ּוְבבֶֹקר 

יֹום ּפּוִרים ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע ִהְסַּתְּיָמה ַהִּמְלָחָמה.

ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ְּבפּוִרים אֹוְמִרים ֶאת ַהִּמְזמֹור 

"ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר" )תהלים כ"ב(, ִּכי הּוא 

ְמיָֹעד ְלפּוִרים ֲאָבל ַהְּפסּוִקים ָׁשם: "ַלְמַנֵּצַח ַעל 

ָלָמה  ֵאִלי  "ֵאִלי  ְלָדִוד",  ִמְזמֹור  ַהַּׁשַחר  ַאֶּיֶלת 

ַׁשֲאָגִתי", "ֱאֹלַקי  ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי 

ִלי",  ֻדִמָּיה  ְוֹלא  ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְוֹלא  יֹוָמם  ֶאְקָרא 

"ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל", "ְּבָך ָּבְטחּו 

ְוִנְמָלטּו  ַוְּתַפְּלֵטמֹו", "ֵאֶליָך ָזֲעקּו  ֲאבֵֹתינּו ָּבְטחּו 

ֻּכָּלם הֹוְלִכים ַעל  ְוֹלא בֹוׁשּו" )א'-ו'(.  ָבְטחּו  ְּבָך 

ִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ. "ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִני" – ֵמָאז 

ֶׁשִהְתִחיָלה ַהִּמְלָחָמה ַעד ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְבפּוִרים ֶזה 

ַאְרָּבִעים ְוֶאָחד ֵלילֹות, ֶׁשֶּזה ִגיַמְטִרָּיא "ֵאִלי", ְוָאז 

ָהָיה ִנְרָאה ְכִאּלּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַחס ְוָׁשלֹום 

ִנְכָנִסים  ָהִיינּו  ַהַּלְיָלה  ְבֶאְמַצע  ִּכי  עֹוֵזב אֹוָתנּו, 

ִמיׁשּוָעִתי  "ָרחֹוק  ְכִאּלּו  ְוִנְרָאה  ָהָאטּום,  ַלֶחֶדר 

ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי". ְוַהָּפסּוק אֹוֵמר: "ֱאֹלַקי ֶאְקָרא יֹוָמם 

ֵאֶליָך, ְוִאּלּו  ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים  ַּבּיֹום  ַתֲעֶנה" –  ְוֹלא 

ַבַּלְיָלה רֹוִצים ִליׁשֹן, ֲאָבל "ְוַלְיָלה ְוֹלא ֻדִמָּיה ִלי" 

– ֵאין ֶׁשֶקט ַּבַּלְיָלה ְוָכל ֶרַגע ֵיׁש ַאְזָעָקה ָאז ָקִמים 

ַּבִּמְלָחָמה[  ַלֲהָגָנה  ]ְמֻיָחדֹות  ַמֵּסכֹות  ְולֹוְבִׁשים 

ְוכּו', ַוֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ִליׁשֹן. ֲאָבל ַהְּמׁשֹוֵרר ֶׁשל 

ַהְּתִהִּלים אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון, ִּכי "ְוַאָּתה ָקדֹוׁש 

יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל" – ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְּתִהִּלים 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. "ְּבָך ָּבְטחּו ֲאבֵֹתינּו" – ְּבדֹורֹות ֶקֶדם, 

"ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו". ְוַאַחר ָּכְך ַמְמִׁשיְך: "ֵאֶליָך ָזֲעקּו 

ְוִנְמָלטּו" – ֶׁשִאם ָהיּו ָלֶהם ְּכֵאִבים ָזֲעקּו ְוִנְמְלטּו 

ֵאֶליָך, ְוֹלא ַלֶחֶדר ָהָאטּום ֶאָּלא ֵאֶליָך, ֵאיְך ָאַמר 

]ַרִּבי ְׁשֹלמֹה[ ֶּבן ְּגִבירֹול )ְּב'ֶכֶתר ַמְלכּות'(? "ֶאְבַרח 

ִמְּמָך – ֵאֶליָך, ְוֶאְתַּכֶּסה ֵמֲחָמְתָך ְּבִצֶּלָך". ַהָּפסּוק 

ַמְמִׁשיְך: "ְּבָך ָבְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו", ָמה ֶזה "בֹוׁשּו"? 

ְׁשֵני ֵפרּוִׁשים ָּבֶזה: ֵּפרּוׁש ֶאָחד, ֶׁשָאז ָהיּו ְבָאֶמִריָקה 

ְׁשֵני "ּבּוׁש" ָהִראׁשֹון ְוַהֵּׁשִני ]ֶׁשְּׁשֵני ְנִׂשיֵאי ַאְרצֹות 

ַהְּבִרית ֵׁשם ִמְׁשַּפְחָּתם ּבּוׁש, ָאב ּוְבנֹו[, ַוֲאבֹוֵתינּו 

ֹלא ָבְטחּו ְבׁשּום "ּבּוׁש" ֶאָּלא ְּבָך, ְוֶזה "ְוֹלא בֹוׁשּו". 

ֵּפרּוׁש ֵׁשִני, ַהִּמָּלה ַהּזֹאת "בֹוׁשּו" ִּגיַמְטִרָּיא ַפְטִריֹוט 

ֶנֶגד ַהִּטיִלים ֶׁשּנֹורּו ֵמִעיָראק[,  ַהֲהָגָנה  ]ַמֲעֶרֶכת 

ְּכלֹוַמר ְּבָך ָבְטחּו ְוֹלא ַבַפְטִריֹוט ַהֶּזה. ַהּכֹל ָּכתּוב 

ַּבּתֹוָרה, ַרק ִּתְפַּתח ֶאת ָהֵעיַנִים ְוִתְרֶאה ֶאת ֶזה. )גליון 

103 אותיות ב' וג', גליון 151 אות י"ג, ובגליון הנוכחי(.


