
 

 

 

 902עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 

 ב' ספרים.מוציאין  - שבת זכור @
 (.18:02)סיום הצום  "תענית אסתר"ביום רביעי יג' אדר,  @
 "פורים דפרזין".ביום חמישי יד' אדר,  @
 "שושן פורים".שישי טו' אדר, ביום  @
    

 

 חע"ה'תש   אדר' ט  בס"ד
 17:14  -   הדלקת נרות

 18:06  -   שבת צאת ה
 18:44  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - חורףשעון 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

לחיזוק העלון נותנים השנה 
 את "מחצית השקל" 

 "אברהם יגללארגון "
 

 הצופרשת ת

  כל הפושט יד נותנים לו"" -בפורים 
זמן תשובה, שכן הקב"ה פושט אלינו את  הלוא פורים הוא

 (רבי יצחק מסקווירה. )ולשובועלינו לתת לו את ידנו , ידו

 (אסתר ב, ה) ״איש יהודי היה בשושן״ 
ולא רק בביתו, אלא מרדכי היה יהודי לא רק בבית המדרש, 

 (רבי יהונתן אייבשיץ)ברחוב, בין הבריות.  ,גם ב״שושן״, בעיר
 " (אסתר ט, כח) לא יעברו מתוך היהודים"וימי הפורים האלה 

הניסים שהקב"ה עושה לעם ישראל, לא יעברו לעולם 
 (הבעל שם טוב)מתוך היהודים; בכל דור ודור הם מתחדשים. 

 כי מרדכי היהודי... ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר ״
 ג(אסתר י' ) שלום לכל זרעו"

כיצד יתכן שמרדכי  (רש״י)אחיו״ לכל אחיו ולא  לרוב״רצוי 
שהציל את עם ישראל וגאל אותו ממוות, בסופו של דבר היה 

״? רואים כאן לכל אחיו״ ולא ״לרוב אחיומרדכי רצוי רק ״
אלא שראיתי מסבירים  .לכאורה כפיות טובה של עם ישראל

בדרך צחות שהטעם שמרדכי היה רצוי רק "לרוב אחיו" הוא 
לומר בטוב לבו הוא משום שמרדכי היה ״דורש טוב לעמו״, כ

תיקן שעם ישראל יתנו בחג הפורים "מתנות לאביונים", דבר 
לכן היה מרדכי רצוי להם והם הכירו לו  טוב לענייםזה היה 

טובה, אבל לעשירים הדבר לא היה טוב ולכן מרדכי לא היה 
 .לענייםרצוי להם. זהו שנאמר: ״רצוי לרוב אחיו״ כלומר, 

 בדיחת הדעת 
אל את חברו: משה רבנו כידוע נולד בז' עם הארץ אחד ש

באדר, אם כן יוצא שיום הברית מילה שלו חל בי''ד באדר 
שהוא פורים, והשאלה היא במה התחילו אז, אם במגילה או 

העיר גושן "לו  ענהויגע ומצא, " בברית? חברו ''הגאון
מסתמא היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ואם כן אין 

 ..."כלל לשאלתך, כי שם קורים את המגילה ביום ט''ו ולא ביום י''ד
 בדיחת הדעת 

אבא אומר לו . הכסף לקנות תחפושתמאביו ילד מבקש 
למה אתה רוצה להתחפש? הילד אומר לו לשוטר, האבא 

הגיע פורים האבא ... אומר לו אל תדאג עד פורים תקבל
איפה  שואל את האבאמביא לילד אקדח ופיקות, הילד 

 "...שוטר סמויאתה "אבא אומר לו !? הכובע והחולצה
 

 

 הפרשה : מענייני 
  .הוראות על הכנת השמן למאור 
 .תפירת בגדי הקודש לאהרון ולבניו 
 .מעשה האפוד, אבני הזכרון על כתפי אהרון 
  בתוכו.מים ואבניו עם האורים ותומעשה החושן 
 .מעשה המעיל 
   .מעשה הציץ והמצנפת, הכתנת והאבנט 
 לימי המילואים. אהרון בגדי בני אהרון והמכנסיים, והקדשת 
 .הוראות על קורבן התמיד 
 .מעשה עשיית מזבח הקטורת, ותפקידו 
 ""(כ -כ"ז ) ואתה תצוה 

אומרת, ואינו דומה השונה פרקו  (ט')הגמרא בחגיגה 
מאה פעמים לשונה מאה ואחד פעמים. רמז נפלא לדברי 

=  צוה, = תלמד ת -" תצוההגמרא במילים "ואתה 
, רמז לזה שצריך ללמוד מאה ואחד מאה ואחדבגימטריה 

 .פעמים
 ""(כ"ח -כ"ח ) ולא יזח החושן מעל האפוד 

בספר דגל מחנה אפרים כתב, החושן היה על ליבו של 
, לרמז שלא 85=  "פהבגימטריה "" אפדהכהן הגדול, ו"

שיהיו  ,יזח החושן, היינו הלב, מעל האפוד, היינו הפה
 .פיו וליבו שווים

 " ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד
 (ד -כ"ט ) ורחצת אותם במים"

אומר ה"משך חכמה", רחיצה זו טבילה, כמו שמפורש 
ואת "" ולא נאמר ואת בניובתורת כהנים, לכן כתוב "

כי הדין שלאב אסור , כדי להפסיק ולהפריד, "ובניואהרן 
 .לרחוץ עם בנו

 " אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום
 ( ל"ח -כ"ט ) תמיד"

לעשות תמיד.  אומר הפרדס יוסף, יש שני דברים שצריך
". על שני תמיד", "חטאתי לנגדי תמיד"שויתי ה' לנגדי 

התמידים האלו נאמר "שניים ליום עולה תמיד", אחד 
 "."שויתי ה' לנגדי תמיד", והשני "חטאתי לנגדי תמיד

 ""(א –כ"ח ) ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך' 
ואתה ", "ואתה תצווהשלוש לשונות נאמרו כאן בפרשה, "

לעם ". אומר רבי משה פיינשטיין, ואתה תדבר" ",הקרב
ואתה תצוה", הם לא תמיד מבינים הסברים " טהפשו

ונימוקים הגיוניים, לכן אצלם זה בלשון ציווי, צו ופקודה, 
"ואתה  - לחכמים ונבוניםשיש בהם משום יראת העונש. 

"ואתה  לאהרןדברי הסבר וטעם. ", תדבר אל כל חכמי לב
 .הגבוהה, קירוב הדעתהקרב", שהיא המידה 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "ויאמר שמואל":  מפטירין
 (שמואל א' טו')              

 
 
 
 
 
 

 2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 
 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ראשי תיבות של המילים "מזל טוב" וכן  = מזל"ט

 ייס"טלא לעיר זטוס מ"
צה"ל חיסל מהאוויר מבוקש פלסטיני בעזה  דוגמה:

דובר צה"ל בתגובה   ו.בדיוק ביום ההולדת של
 ."טמזל"סה"כ רצינו למסור לו "ב

 שבת זכור

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 ערכים חינוכיים בפורים
למרות התדמית הקלילה של חג הפורים, אנחנו מוצאים 

אותו כחג בעל  במהותו ערכי חינוך חשובים המציגים
 .ונשתדל להקנות אותם לילדינו עוצמות וסגולות ייחודיות

ואסתר מגלמים את המנהיג מרדכי  - מנהיגות
ג האולטימטיבי. מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש מנהי

זקוף קומה "הדורש טוב לעמו". אסתר המלכה מקבלת את 
ס את כל היהודים וכנ לך"האחריות להצלת העם היהודי 

 ".הנמצאים בשושן וצומו עלי
והלימוד במגילה בא להנחיל את  העיון - קריאת המגילה

 בבורא העולם. העמידה על שמירת ערכי מצוותהאמונה 
 ה".היהדות "מרדכי לא יכרע ולא ישתחוו

הצורך לסייע לחלשים ולתמוך בעניי עמך  - מתנות לאביונים
מצביע על היכולת שלנו כעם להתנהג כחברה , ישראל

 ..."רוושל "איש לרעהו יעזיצירת תחושה  ,מוסרית וערכית
הדדית, הלומד מחברו הפרייה  - איש לרעהו משלוח מנות

 .מחד גיסא ומאידך גיסא מלמד את חברו

 פרשת  זכור  הלכות
 בלב. - 'לא תשכח'בפה;  -' זכור' דרשו חכמים:

שצריך לקרוא  המשָנה במסכת מגילה )כט( כותבת א.
סמוך לפורים כדי לסמוך את מחיית "זכור" פרשת 

רש"י( כדכתיב הימים האלה  עמלק למחיית המן )לשון
 ונעשים"."נזכרים 

וקורין בראשון שבעה עולים  מוציאין ב' ספרים ב.
בפרשת השבוע, אומרים חצי קדיש, והמפטיר קורא 

ואומר חצי  רשת זכור""פ -בפרשת כי תצא  בספר שני
קדיש, ומפטירין הספרדים "ויאמר שמואל", וגומרין 

 התפילה כשאר שבתות.
, )שולחן ראה מדאורייתאוחייבים לקפרשת זכור  ג. 

וך סע' ז( ויש אומרים שפרשת פרה גם כן חיובה ער
כדי  ראה בקול רםומהתורה, ולכן יזהר הקורא לק

שישמעו כל הקהל ויכוונו לצאת ידי חובה וגם הש"ץ 
 יכוין להוציאם ידי חובתם. 

 טוב לקרוא בספר התורה הכשר והמהודר שיש בבית ד.
הכנסת. וטוב שכל אחד ואחד ישתדל לשמוע קריאת 

 עדתו.  בספר תורה ובניגון לפי מנהג פרשת זכור
 
 
 

 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה עמדותוומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות, ות בסיסיות, ועל חומרוים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לאפרים וזיוה כלפון

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם

 זיוה זלדהאהרון בן ולרפואת 
 ז"ל גמילה ןב אהרוןולהבדיל לע"נ 

 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,

ם
שי

לנ
ד 
וח
מי
ם 
קו
מ

בה 
בי
הס

ה ו
בנ
בי
די 

לע
ב

 
 לכל ציבור קוראינו היקר !
 "באחד באדר משמיעין על השקלים"

 השנה כולנו מתארגנים לתת
 מחצית השקל

  "אברהם יגל"לחיזוק העלון 
המזכה את הרבים בפעילויותיו 

 הרבות למען הציבור. 
 התקשרו ונגיע עד  אליכם:

054-7743834  ,08-9437333 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  לנתנאל ויעל משה

 הי"ו  לדוד ואורית דבש

 חן עם  אורילנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים ושאול ןבמשה מזרחי 
 ז"ל  רחל ןבירון סימונה 
 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 

 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי
 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון

  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי
 ז"ל רחל בת מרים 
 ז"ללטיפה  בתטונה -מזל

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ז"לחנום  בןמשאלה עזרא נאמן 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"ל רחל בן משיח אליאס
  ז"למרים  בןדוד נתני 

  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ו שרית ןב אדר ישראל
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 הי"ו דינה ומיכאלבן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 מנב"תנהיית  ןב שבתאי מוסאי

 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  יצחק נאמן

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 ברכות ואיחולים 

 לאבשלום ורחל נסימי
  נ"י עזרא-עוזבהגיע 

יהי רצון  למצוות.
שיעלה במעלות 
התורה והיראה. 

שיתברך ברוחניות 
ובגשמיות ויצליח 

בלימודיו ובכל 
 דרכיו ומעשיו 

 
 ברכות ואיחולים 

 ליאיר ויפעת בצלאל
 מאיר-ישראלבהגיע 

יהי רצון  למצוות.
שיעלה במעלות 
התורה והיראה. 
 שיתברך ברוחניות

ובגשמיות ויצליח 
בלימודיו ובכל 
 דרכיו ומעשיו 

 
 

 ברכות ואיחולים 

 לאלעד וסולי אלעזר
   תהב  הולדתל

יה"ר שתגדל 
כאימותנו הקדושות 

שרה רבקה רחל 
ולאה, תזכו לחופתה 
 שתצליח בכל דרכיה
 וברכה והצלחה 

 למרדכי ודינה אלעזר
 ומירי סבג קיולמי

 
 
 

ה רפואה שלימ
 לשבתאי מוסאי
 בן נהיית הי"ו
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 

לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 

שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 

נא לשנים רבות 
 לרפואתו להתפלל

 למשפחת כהן היקרה
 בצערכם בפטירתמשתתפים 

 ה  והענו ההצנוע םהא
 ז"ל טובה כהן שירזי

 מן השמיים תנוחמו 
 ולא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 
 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 ארוס אהרוני

 ז"ל  ראובן וזליכהבת  
 אדר פקידת שנתה יד'

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 

 קריאת המגילה

 לכל הנשים והנערות
מפי אברך ירא שמיים 
 תתקיים ברוב פאר והדר

 בבית הכנסתבע"ה 
 "אוהל מועד"

 , יבנה.3רח' הנשיאים 
 20:00בשעה ביום רביעי 
 09:30בשעה  וביום חמישי

 כולן מוזמנות
 
 

 למשפחת אליאס היקרה
 בפטירתמשתתפים בצערכם 

   הצנוע והענו בהא
  ז"ל משה אליאס

 מן השמיים תנוחמו 
 ולא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 ג'מילה ברנס

 ז"ל  ברקנהבת  
 אדר פקידת שנתה יא'

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 

 בשורה משמחת

 לזיכוי הרבים 
 אחרונה קריאת המגילה 

 לפני שקיעת החמה, 
לכל הציבור תתקיים 

  17:00 יום חמישיפורים ב
 " עזרא הסופרבביהכ"נ "

 ברח' גיבורי החיל, יבנה.
 )ליד קופ"ח "מכבי"(

  שלום אלקייםפרטים : 
050-6285220 

 
 
 
 

 

 בשורה משמחת 

 בית המדרשב
 " ראש יוסף ומעיין יצחק" 

 רח' האלון במקלט
" קיניםמסכת " לומדים

 הידועה לסגולה גדולה לזיווגים
 ולזרע קודש בר קיימא

 ומסוגלת לישועות בהמלצת 
 הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א 

פרטים למסירת שמות ולקבלת 
 052-7656153  ברכה לישועה

   ולע"נ הצנוע והענ
 שמואל מוסאי

ז"ל  דניאל ורבקה ןב   
ואדר פקידת שנת טז'  

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 

 

   ולע"נ הצנוע והענ
 לפוןח  )רינטו( אהרון

 ז"ל  גמילה ואברהם ןב 
 יום שני יא' אדר פקידת שנתו

 עליה לבית העלמין- 16:00
 מנחה בבית המנוח- 16:45

 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  לאשר וגילה שלום

 הי"ו  ולאירנה ז'ולטנקו

 ליזה עם  רזאלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הי"ו שרהבן   למנשה דוידי  רפואה שלימה
אבריו ושס"ה גידיו שיחזור  הקב"ה ישלח מזור ומרפא לרמ"ח

  מריםלאיתנו הראשון ויזכה לשנים רבות וטובות עם רעייתו 
 



 
 
  

 

 וקריאת המגילה הלכות פורים 
 
 

, אנשים, נשים וגרים. הכל חייבים בקריאתה של המגילה א.
ולכן הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת לשמוע מקרא 

, או שאינן יכולות לשמוע קריאתה היטב מפי מגילה מהש"צ
הקורא, מפני הפרעות שבבהכ"נ במקום שמכים המן וכיו"ב, 

 חייבות לשמוע קריאתה היטב מפי אדם הבקי בקריאתה. 
קטנים שלא הגיעו לחינוך אין להביאם לבית הכנסת, שהם  ב.

השומעים החייבים בקריאתה. והמביאם  רק מבלבלים את
בים נשא. ולכן על כל גבאי בתי הכנסת לבית הכנסת, חטא ר

לעמוד על המשמר להשגיח בעין פקוחה שלא יפריעו הקטנים 
בהכאות המן ברעשנים ובאקדחי פורים, ופיצוצים אחרים 
)קפצונים(, הגורמים להפרעות הסדר בבית מקדש מעט, 
וגרימת מניעת שמיעת מקרא מגילה כהלכה לאנשים 

 המחוייבים בה. 
וין לצאת ידי חובת מקרא ואת הקהל לכ על הש"צ לעורר ג.

ות צריכות ושמצ, די חובהון להוציאם יומגילה, וגם הוא יכ
שלא יענו ברוך הוא וברוך שמו  לכל הציבור ויודיע כוונה

 , שלא יחשב כהפסק.בהזכרת שם ה' בברכות
בליל פורים נכנסים לבית הכנסת בבגדי יום טוב, ואומרים  ד.

ין יני תפילת  ערבית, שהוא מענמזמור "על איילת השחר" לפ
היום, ובתפילת ערבית יאמרו "ועל הניסים" אף על פי שעדיין 

 לא קראו המגילה. 
תיבה צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה לבל ידלג אף  .ה

 תיבה  אפילו  ם חיסראחת ממנה, כי רבו הפוסקים הסוברים שא
הקורא ישתדל ל כן וע  חובתו. ידי   יצא לא  מהמגילה  אחת 

 די חובתלבטא היטב כל מילה כדי שכל הציבור ישמעו ויצאו י
  המן באמירת  מרעישים  ילדיםמקרא מגילה. ובמקום ש

שיעבור הרעש, ולחזור  עד להמתין  הש"ץ  על  וכדומה, 
 התיבה ההיא כדי להוציא מי שלא שמע התיבה כראוי. 

עד לאחר הברכה  אסור לדבר בעת קריאת המגילה .ו
האחרונה. ואם עבר השומע את הקריאה ודיבר דברים 

לא יצא, וצריך  ,אחרים בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו
א מאותו פסוק והלאה. ויכול לומר כמה תיבות ולחזור ולקר

 מתוך החומש כשאין תחת ידו מגילה כשרה.  שהחסיר,
אין מדקדקים בטעויות מקרא מגילה, שאם קרא יהודיים  .ז

במקום יהודים או להיפך, יצא, שהכל ענין אחד. אבל טעות 
אחרת, כגון שאמר ומרדכי ישב במקום יושב, והמן נפל 
במקום נופל וכדומה, לא יצא. ]סי' תרצ סי''ד. וכן יש לדייק 
בתיבות בערב היא ''באה'' מלרע, שלא ישנה מהוה לעבר, ע' 

ם הטעות רש''י פרשת ויגש כל הנפש וכו'[. וצריך לחזור למקו
ולקרוא כראוי משם ולהלן, שחשוב כאילו דילג אותה תיבה 

 שטעה בה. ]פמ''ג. ילקוט יוסף מועדים, עמוד רצח[
ספרדי השומע קריאת המגילה מפי אשכנזי הקורא אותה  .ח

כמבטא אשכנז, יוצא ידי חובתו. וכן להיפך, אשכנזי ששומע 
 מקרא מגילה מספרדי במבטא ספרדי, יצא.

, דהיינו מתנה מתנות לאביונים ביום הפורים וה לתתומצ .ט
אחת לכל אביון, שבסך הכל חייב לכל הפחות שתי מתנות 
לשני אביונים. ויוצאים ידי חובה בין בנתינת מעות, בין 
בתבשיל, או דבר מאכל אחר. ומן הדין די בנתינת פרוטה 
אחת לכל אביון. וירא שמים יתן בעין יפה ובסבר פנים יפות, 

         אתו ופעולתו לפניו. והנה שכרו
. ויוצאים ידי חובה בסעודה מצוה להרבות בסעודת פורים .י

אחת. ומן הדין אין סעודת פורים צריכה פת, אולם נכון לחוש 
 לכתחילה לדעת הפוסקים הסוברים שצריכה פת. 

מה שנוהגים להתחפש וללבוש פרצופים ומסכות בפורים,  .יא
אסור באיסור מוחלט לאיש אין כל איסור בדבר, אולם 

שה בגדי איש, גם ישה, וכן לא תלבש איללבוש שמלת א
 ביום פורים. 

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 

 

 הפטרת תצווה שבת זכור
ברוב הפעמים נקראת פרשת זכור בפרשת תצווה. 
גם בשבת זו לא נקרא את ההפטרה שמקושרת 

בהפטרה הקב"ה מראה ליחזקאל הנביא  לפרשה.
בנבואה את בניין בית המקדש השלישי שעתיד 
להיבנות על כל פרטיו. וה' מצווה את יחזקאל 
למסור לעם ישראל לאחר חורבן הבית הראשון 
את נבואתו כדי לנטוע תקווה, ולעודד את העם 
לצפות לגאולה העתידה, ולבניין בית המקדש 

ממש. ובפרשה אנו השלישי שיבנה בקרוב בקרוב 
קוראים על ימי המילואים, מידות המזבח, 

 והקורבנות שיקריבו לאחר שהמשכן ייבנה.
               

 הפטרת זכור:  שמואל א' טו'
שמואל הנביא שהמליך את שאול משבט בנימין 
למלך הראשון על ישראל מצווה את שאול את 
המצווה החשובה ביותר להשמיד ולהרוג את 

ם. המלבי"ם מסביר כמו שקיבלתי עמלק עד תומ
כך מצווה  ,אותך למלך חציווי מאת ה' למשו

עליך מצד המלכות למחות את עמלק. "וֵהַמָתה 
מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה 
מגמל ועד חמור". לפי הזוהר הקדוש )זוהר בשלח 
סה' ע"ב( מלחמת עמלק היא גם בעליונים וגם 

נגד עמלק בעליונים בתחתונים. את הקרב הרוחני 
נעשה ע"י בניה של לאה ואת הקרב הגשמי 
בתחתונים נעשה ע"י בניה של רחל. שאול יוצא 
למלחמה עם צבא רב מאד כמצוות ה', ומבקש 
מהעם הקני לסור מעמלק וזאת על הכרת הטוב 
שעשו לעם ישראל בצאתם ממצרים. שאול שהיה 
ענוותן שומע בקול העם ומשאיר את אגג מלך 

ואת המובחרים שבצאן ובבקר על מנת  ,יעמלק ח
להקריב אותם לה' ולא מקיים את צווי ה' 
"תמחה את זכר עמלק". ה' נגלה לשמואל ומוסר 
לו "ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב 

 אומר לשאול:מאחרי ודברי לא הקים". שמואל 
"למה לא שמעת בקול ה' ותעש הרע בעיני ה'". 

מבקש ו א מתחרטשאול מצדיק את מעשיו ול
משמואל לשוב עימו אל העם ולהקריב קורבן 
תודה לה' על הניצחון. שמואל מסרב ואומר "לא 
אשוב עמך כי מאסתה את דבר ה'" ובהמשך 

)יש ל, ול קורע את כנף מעילו של שאמואש
אומרים ששאול קרע את כנף מעילו של שמואל( 
ושמואל אומר לשאול כי קרע ה' את מלכות 
ישראל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך. ולצערנו 
הייתה הזדמנות לחסל את זרע עמלק ולא חוסל. 
בפורים המן הרשע שהיה מזרע עמלק רצה 
להשמיד ח"ו את עם ישראל. וכנגדו מרדכי 
ואסתר שהיו מזרע בנימין ומצאצאי שאול סיימו 

כל זרעו על העץ. כן את המלאכה ותלו את המן ו
 (בברכת השם ג.י.פ) יאבדו כל שונאי ישראל אמן. 
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 כיצד זוכים לעשירות
סיפור מרגש כיצד זכה אדם שהגיע לתחתית לעלות 
בחזרה על דרך המלך ולזכות בעושר מופלג ששמו 

 נודע בשערים.
היה זה לפני כעשר שנים, ביום ששי בצהריים, 
 ברחוב שקט וצדדי בפאתי שכונת פלטבוש

ניו יורק. ר' יעקב ישב ברכבו ומולל  -שבברוקלין 
את עטו בעצבנות, מצחו קמוט בדאגה ומתח גדול 
מכסה את פניו. זה עתה הגיע הבשורה המרה, כי גם 

כשלה, והצטרפה  -ההשקעה הנוכחית בה השקיע 
 לקודמותיה שהמיטו עליו אסון כלכלי.

זה לא שר' יעקב היה משקיע לא מחושב או לוקח 
ם מיותרים. ההיפך, ר' יעקב נודע בזהירותו סיכוני

 90-הרבה, ונכנס לעיסקאות שהבטיחו לא פחות מ
אחוזי הצלחה. אך מזה תקופה ממושכת, לצערו 
ולצער בני משפחתו, תמיד עשרת האחוזים הנותרים 
התגברו על הרוב המוצק, והותירו אותו חסר כל, 
מבכה בשקט את סכומי העתק שהשקיע בעיסקאות 

 .הכושלות
עתה, היתה השעה אחת בצהריים. בעוד כמה שעות 
תיכנס השבת, וביתו ריקן מכל דברי מאכל לכבד 
את השבת. הוא יצא אמנם לקניות, אך אין לו 
מזומנים בכיס, וגם הבנק לא מאפשר לו למשוך 
מזומן. הוא ממשיך להרהר, אוי, כמה השקיע 
יכולות ומאמצים, לילות כימים ואף סכומי כסף 

בניסיון לפרנס את בני משפחתו ברווח. ניכרים, 
אפס, כי כל מאמציו עולים בתוהו, והוא הפך לדל 

 ואביון שאין לו מזון לשבת!
לפתע, תוך כדי הבכי המצמרר, נפל בו רעיון. הוא 
עצם את עיניו בחוזקה, נשא את ראשו אל על, וקרא 
ברורות: 'רבונו של עולם הזן ומפרנס את כל ברואי 

נאמנה, כי אם תוציאני ממצבי  תבל! אני מבטיחך
הקשה, ואם תזכה אותי לשוב לדרך המלך ולפרנס 
בכבוד, אני מבטיח לשאת בכוחי ובממוני בעול 
הציבור, להיות שליח נאמן לתת אוכל ומזון לכל מי 
שחסר לו, ולהקדיש חלק נכבד מכספי לביצוע 

 שליחותי לדאוג למחסורם של בניך!
'אני מודע  -ת הוסיף בהתרגשו -אבא שבשמים!' '

לחלוטין לכובד המשימה שאני נוטל על כתפיי, אך 
אני מתחייב בפניך בצורה הכי ברורה וחדה, שאם 
תפתח לי את שערי הפרנסה ואשוב להיות בעל 

כל אחד מבניך שלא יהיה לו אוכל יהיה  -יכולת 
מוזמן אליי, כל יהודי שיתקשה בהשגת מזון לבני 

ל אדם שלא תהיה משפחתו יהיה סמוך על שולחני, כ
אני פותר לו את  -לו אפשרות לתת מזון לילדיו 

 .הבעיה הזו, בהתחייבות
הוא פקח את עיניו לרגע, וניגב את הדמעות שזלגו 
מהן. הוא שב על התחייבותו פעמיים ושלוש, 
וההתחייבות החזקה הזו נטעה בו כוחות, הטעינה 
אותו באנרגיות חדשות. הוא השיג הלוואה לקנות 
מעט מצרכים עבור השבת המתקרבת, ובכל יום 
השבת היה שרוי בהתרוממות הרוח, לנוכח הבטחתו 

 הוא –צה והכנה: שכל אדם שיחסר לו מזון האמי
 
 
  

 .יעמוד איתן לצידו ויעזור לו להביא טרף לבני ביתו
השבת חלפה בנעימים, וביום ראשון יצא שוב לחפש 

תיווך,  הזדמנות להתפרנס. מישהו הציע לו עיסקת
בטוח בכוחה של  -והוא נכנס אליה במלוא העוצמה 

 הבטחתו ובזכות מצות הצדקה שקיבל על עצמו, כי
העיסקה תצליח ותעלה יפה. כעבור שבועיים היא 

 נחתמה, והניבה רווחים יפים מהמשוער...
בפעם הראשונה שעמד מול מסך חשבון הבנק, והביט 

ידעה  -ו בעיניים נוצצות על סכום העתק שהוכנס אלי
כי הבטחתו נשאה פרי, מצות הצדקה החלה לעבוד 
עבורו... עוד באותו שבוע יצא לעיסקה נוספת, ואת 

הכניס לעיסקת רכש  -רווחיו משתי העיסקאות שעשה 
 ענקית, שגם היא הצליחה מעל ומעבר לציפיות...

באותו שבוע, כתב פתק קטן על ביתו: 'כל מי שצריך 
ואכן, לא מעט נקישות החלו מוזמן!'  -עזרה עבור מזון 

בדלתו. לכולם פתח בחיוך רחב, שמע על צרכי  להישמע
המזון, ורשם מיד צ'ק. הוא לא התעכב ולא חיכה, לא 

כל מי שביקש עזרה עבור מזון, יצא  -דחה ולא המתין 
עם סכום כסף לקניית מזון, ולא פעם עם מזון מבושל 

 ממש מביתו, מעשה ידי רעייתו...
עלתה ופרחה, וכיום הוא נחשב לאדם מאז, הצלחתו 

עשיר מאוד, מולטי מיליונר של ממש. השקעותיו 
מפוזרות ברחבי העולם, הרווחים זורמים בכסף משביע 

זורם לביתו  -רצון, וגם כל עני ונזקק שצריך מזון 
ומקבל את מלוא מחסורו. 'וכי איך לא אעמוד 

הוא אומר תמיד, 'והרי ראיתי במו עיניי  -בהבטחתי' 
הביאה את  -איך ההתחייבות הזו לספק מזון לכל נצרך 

 הברכה בעסקיי וזיכתה אותי בעושר מופלג!
את הסיפור כולו שמענו מפיו של ר' יעקב בעצמו, 
המוכר היטב בפלטבוש שכונת מגוריו, והכל יודעים על 
ההרגל הוותיק שלו לספק מזון או תלושים לקניית 

. לא רבים מזון, מלוא מחסורו של כל נוקש בדלתו
יודעים את הסיבה לכך, אך אנו זכינו לשמוע מפיו את 
סיפורו האישי, ולפתוח נקודת מבט מחודשת על 

 .עוצמתה של מצות הצדקה
כי ככל שיהודי מחליט בהחלטה חזקה, שמעתה ואילך 
הוא רוצה להיות אדם שנותן, אדם שמעניק, אדם שלא 

 -דואג רק לעצמו אלא מתמסר למען יהודים אחרים 
צינורות השפע כלפיו נפתחים ומתרחבים, משמים 
שולחים לו כוחות ויכולות לעמוד במשימתו ולהצליח 

 .לתת ולהעניק ברוחב לב וביד נדיבה
ואת הגילוי הזה חשפו בפנינו חז"ל בבבא בתרא דף ט: 

הקדוש ברוך הוא מזמין לו  -'כל הרודף אחרי הצדקה 
קן מעות לעשות בהן צדקה', והוא זוכה גם להעני

לעניים הגונים. כלומר, אדם המקבל על עצמו להיות 
למען הנזקק, אדם הפועל מתוך תחושת שליחות 

ה' שולח לו כסף  -ומסירות למען יהודים אחרים 
להצליח לעמוד בשאיפותיו, להצליח להעניק לעניים 

 ונזקקים מלוא מחסורם!
הבה נבין ונפנים את המסר העולה מסיפורו, ונבין כי 

י לא רק שאינה גורעת מכספנו, אלא להיפך הנתינה לענ
היא מעשירה אותנו ונותנת לנו רווחים גבוהים הרבה  -

יותר! הבה נחפש כל הזדמנות לתמוך בעני, לסייע 
לנזקק, לתמוך בארגון העושה חסד וצדקה עם יהודים 
נזקקים, ונפתח לנו את שערי השפע, להוריק עלינו שפע 

 (הרב אשר קובלסקי)                       טובה וברכה!
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