
אלה פקודי המשכן
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"זכור את אשר-עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים ". )דברים כה,יז( 

יש לפרש ע"ד הדרוש, ש"עמלק" כידוע גימטריא 240, וגם "ספק" בגימטריא 
בעוו שהכל  לחשוב  לך  שגרם  בדרך"  קרך  "אשר  הכתוב  שאמר  וזהו   ,2400

לם במקרה וסיפק אצלך את האמונה בד', וצינן את האמבטי הרותחת, וגם 
"דולר" גימטריא" 2400, שגם הכסף מעוור עיני חכמים להסתפק בדבר הפשוט, 

האמונה בד'.  

, ניתן לחלק את האותיות "מר" - גימטריא 2400, ו"דכי" - שהן גימו "ו"מרדכי
טריא אותיות "דל", וידוע בארמית משמעות "דל" לשון "דל מהכא", כלומר 
"הסר מכאן", ולפ"ז "מר דכי" פירושו "הסר עמלק". וגם כידוע רמוז שמו של 
מרדכי בתורה "מר דרור חמש מאות", התרגום מתרגם "מירא דכיא", ולהנ"ל 

י"ל : דרור – שחרור, מר- עמלק, כלומר משחרר ישראל מגזע עמלק. 

וגם יתכן רמז במילים "חמש מאות", שידועה ההלכה שצריך לקרוא בנשימה 
שרי  היו  המן  בני  כי עשרת  וכו'",  ואת פרשנדתא  איש  מאות  מ"חמש  אחת 
חמשים על אותם 500 איש, ולהנ"ל י"ל שגם זה נרמז בתורה שבזכות מרדכי 

נהרגו אותם 500 איש, ולכן נכתב בתורה "מר דרור חמש מאות".

ויהודה הוא בנה של לאה, "לאה" בגימטריא   ,274 ועוד "מרדכי" בגימטריא 
36, בנימין הוא בנה של רחל, "רחל" בגימטריא 238, אם נחבר את לאה ורחל 
240=36+238, לכן זה שאביו מבנימין ואמו מיהודה )רחל ולאה( הוא שנתן לו 
]וישמע הכנעני מלך  לכנעני  גם עמלק כשהתחפש  כי  נגד עמלק,  את הכח 
שהיה  מרדכי  ולכן   ,274 בגימטריא  ג"כ  "ערד"  עמלק[  שזהו  ואחז"ל  ערד... 
ה,טו( כתב  )מאמרי אדר,  יששכר  בני  ובספר  לנצחו.   יכול   – זאת  גימטריא  ג"כ 
זהו  ולהאמור  ולאה.  רחל  בין  שילוב  כשיש  רק  ישראל  ביד  נמסר  שעמלק 

שילוב הגימטריא הנ"ל.

ובעומק הענין נראה, שעמלק שרשו פירוד כמ"ש "וילחם עם ישראל ברפידים" 
]אותיות פירוד[ וכל עצמו רצה לנתק ישראל מאביהם שבשמים ]חותך מילות 
וזורקם לשמים[, וכשתדקדק עוד תראה שעמלק ]2400[ הם אותיות ]רם[, וזה 
ושכחת את ד' אלקיך". והתיקון שתקן לנו  היה סודו – הפירוד, "ורם לבבך 
הקב"ה כנגד זה היה "זכור את אשר עשה לך עמלק" נגד השכחה. וגם המן 
היה  עשו  שישראל  והתיקון  ומפורד".  מפוזר  אחד  עם  "ישנו  לפירוד  נתפס 

להיפך "ומשלוח מנות איש לרעהו" דיבוק חברים. 

ר  ט ֶאתוַה֣ ּפֹ֖ וֹן ִלשְׁ ַה֣ר ִצּי֔ ִעים֙ בְּ ּו ֽמֹושִׁ וגם לעתיד לבא כתיב ]עובדיה פרק א[ )כא( ְוָעל֤
ה:  וכתב הזוה"ק שאלו שני המושיעים הם משיח בן  לּוכָֽ ק ַהמְּ יקֹוָ֖ ה לַֽ ו ְוָהְיָת֥ ֑ ֵעשָׂ

דוד ]מיהודה[ ומשיח בן יוסף ]מרחל[.

י  ַכ֫ ים ָמְרדֳּ הּוִד֡ ַרע ַהיְּ ֣ ם ִמזֶּ ובזה גם נלע"ד לבאר מש"כ זרש ימ"ש ]אסתר פרק ו[ ִא֣
יו:  והתימה גדולה וכי  ֹול ְלָפנָֽ ּפ֖ ֹול תִּ יוָנפ֥ וֹ כִּֽ ל ל֔ ל ְלָפָניו֙ לֹאותּוַכ֣ ֹוָת ִלְנּפֹ֤ ר֩ ַהִחּל֨ ֲאשֶׁ
לא ידעה עד עתה שמרדכי הוא יהודי?   ולאמור מבואר שהיא חשבה שהוא 
שייך לעם היהודי אך חשבה שהוא משבט בנימין בלבד, אך כששמעה שאמו 
מבנימין ואביו מיהודה, כלומר שיש בו את השילוב של רחל ולאה - ידעה שזה 

הסוף של בעלה המן שבא מזרע עשו ועמלק ! והיא כל כך צדקה...
שבת שלום !

עמלק- מי אתה? 
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
לזרע של קיימא בקרוב: לאפרים בן אוסנת. 

ולינוי מזל בת אוסנת הי"ו.
 ולהצלחת: ציון בן  אסתר הי"ו. 

להקדשת העלון :054-4215-970
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"זכור את אשר-עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". )דברים כה,יז(. שבת זו נקראת "שבת זכור", 
על שום שיש מצווה מן התורה לזכור את מעשה עמלק, ועל כן יש מצווה למחות זכרו מעל פני האדמה, 

ובנוסף יש ציווי שלא לשכוח. בימינו אין נוהגת אלא מצוות הזכירה שהרי אין בידינו למחות את זכר 
עמלק שכן איננו יודעים מיהו עמלק. )וכתבו כמה מהפוסקים שהמקובל הוא שכיום גרמניה היא מקליפת עמלק. ואין זה 

מוסכם. ראה קובץ ישורון חי"ז עמ' תתמ"ה. ואכמ"ל(. מפני שלפני אלפיים וחמש מאות שנה עלה סנחריב ובלבל את 

האומות, כדי להשיג שליטה בכל העולם, ובכך שהגלה את האומות ממקום למקום הבטיח את כניעתם. 
בין האומות הגולות היה גם "זרע עמלק", ועל כן איננו יודעים כיום עקבותיו של אותו צורר.

המדתא  בן  הרשע  המן  הוא  הלא  בבירור,  כזרעו  נודע  עמלק  של  בניו  מבני  אחד  אומנם 
יצאה  ותוכניתו  כמעט  ואף  חלילה.  אבותיו  מסורת  את  נטש  שלא  היהודים.  צורר  האגגי 
לפועל רח"ל. להשמיד לאבד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ושללם לבוז.  
והקב"ה  מיהו,  יודעים  איננו  שהרי  בזמנינו  עמלק  מחיית  של  הציווי  שייך  מה  להבין,  וצריך 
ורק  האומות  את  לבלבל  סנחריב  שעתיד  את  ראה  הדורות,  כל  סוף  עד  ומביט  צופה  שהוא 
על  ציוונו  מדוע  כן  ואם  זו.  מצווה  לקיים  שייך  יהיה  עמלק  של  מקומו  לנו  ויגלה  תשבי  שיבוא 
עמלק. של  שמו  את  למחות  עלינו  לצוות  ראה  ומה  מלחמות,  פועל  הוא  הקב"ה  הרי  ועוד  כך? 

והתשובה היא, ראשית שנעמוד על כך מהו - ומיהו עמלק? ובכן, עמלק היה בנו של אליפז ותמנע, אליפז 
היה בנו ממשיך דרכו של עשיו הרשע, שונאו הגדול של אחיו יעקב איש תם יושב אהלים. אליפז גדל 
על ערכים של שנאה תהומית ועיוורת לכל דבר שבקדושה, מבחינתם יעקב וממשיכי דרכו הם אבן נגף 
בדרכם המושחתת דרך הרוע והחתחתים. יעקב אבינו איים עליהם בקיומו. משום שיעקב ייצג את שם 
ה', את שם התורה בעוז וגאון. וידוע ידע עשיו שרק אחד יבחר להמשיך את דרכו של אבינו יצחק ולו 
יוענקו הברכות כולם. ועל כן קידש את חייו למען מלחמה עיוורת ביעקב אבינו. ואליפז ינק במלוא העוז 
מאותה שנאה, ואתה העביר לבנו מחמדו "עמלק". וטרם מותו של עשיו קרא לנכדו עמלק, ובנשימותיו 
להורישה  יהיה  עליו  לא,  ואם  העוז  במלא  לקיימה  עליו  ויחידה  צוואה אחת  נכדו  ציווה את  האחרונות 
לזרע זרעו עד עולם. מה הייתה הצוואה? אומר המדרש )ילק"ש חוקת תשס"ד, ד"ה ויסעו( "אמר עשו לעמלק, 
להזדווג  יכול  אני  היאך  לו  נקמתי, אמר  לגבות  תן דעתך  בידי,  ניתן  ולא  יעקב  להרוג את  יגעתי  כמה 
אותו  מוצא  אתה  לפיכך  עליהם  קופץ  הוי  בדבר  שנתקלו  כשתראה  בידך,  יהי  הזה  המסורת  א"ל  לו? 
הכושר  שעת  מתי  עמלק,  לו  אמר  נקמתי,  לגבות  דעתך  תן  לעמלק  עשיו  אומר  וכו'.."  ישראל  על  בא 
שלי? עונה לו עשיו, שתראה אותם נרפים מדברי תורה, שנתקלים בדבר עבירה, מיד הוי קופץ עליהם. 
לגמרי.  ונהרגו  נשמידו  ואנו  ישראל  עם  יחטאו  מתי  אחד,  לדבר  נשואות  שעיניו  דור  עמלק  גידל  וכך 

צדקת  בספרו  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הגאון  המחשבה  אביר  דברי  את  נקדים  הדברים,  את  לבאר 
ושצו גמור  רע  שהוא  לחשוב  אין  מישראל,  נפש  בכל  הנטועות  הכוחות  ש"כל  שכתב  מז(,  )אות   הצדיק

רצון  כן רק צריך שישתמש בה כפי  גם  טוב,  וכח שאין בה צד  אין לך שום מדה  כי  להיות הפכו,  ריך 
השם יתברך, ואם אינו כפי רצון השם יתברך גם המדות טובות, רעות. ע"כ. דהיינו, שכל תכונה בנפש 
לרע.  או  לטוב  תכונה  אותה  את  מנווט  הוא  לאן  תלוי  העיקר  אלא  טוב,  או  רע  או  לא  היא  האדם 
)וכמו שמצאנו, בגיטין )נ"ו א(, ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו וכו'. וא"כ יש ענווה פסולה. ולהיפך אמרו ז"ל )שבת ס"ג א( אם ראית 

תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש חגרהו וכו' ונחש הוא שורש הרע בכעס. וכך גם ת"ח צריך שיהיה נחרץ שכל רצונו לעבודת ה'. ויש בזה עוד אריכות דברים(.

וכנגו האדם,  בנפש  ותכונות  כוחות  שבעים  יש  שכידוע  ,וכתב 
אותה.  המאפיינת  אחת  תכונה  יש  אומה  שבכל  העולם,  אומות  שבעים  יש  דם 
לבין  ישראל  את  הקב"ה  פיזר  כן  שעל  ל"ב(,  אות  הפסח  לחג  ויקרא  צדיק  פרי  )בספרו  והוסיף, 
לעו שהוא  ופירשו  גרים",  עליהם  שיתוספו  "כדי  ב(  פ"ז  )פסחים  הגמרא וכדברי   האומות, 

הגאולה.  את  בכך  מקרבים  שמתגיירים  ידי  ועל  מהאומות,  הקדושות  הניצוצות  את  לות 
שורש  בו  אין  שעמלק  מפני  ומדוע?  "עמלק".  והיא  גרים,  מקבלים  לא  שממנה  אחת  אומה  יש  אומנם 
מקבלים  אין  כן  ועל  ישראל.  עם  של  ההופכי  הצד  הוא  בעולם,  הרוע  שורש  הוא  עמלק  כלל.  טוב  של 
)וע"ע ילקט"י פורים עמ' עג, בדין קבלת גרים מזרע עמלק, והדין בדיעבד.  ממנו גרים, כי אין מה לתקן על ידי גירותם. 
וע"ע בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד - טיול בפרדס, דרוש ב, מש"כ שבכ"ז לעתיד לבוא יתוקן הניצוץ שיש בעמלק. עיי"ש(.

מה אם כן כוחו של עמלק? ומה זה נוגע אלינו? במדרש )אסת"ר פ"ח אות ה'( מובא על הפסוק, "ויגד לו 
מרדכי את כל אשר קרהו", אמר מרדכי להתך לך אמור לה לאסתר, בן בנו של "קרהו" בא עליכם וכמו 
שכתוב )דברים כ"ה( אשר קרך בדרך." והביאור הוא, שעמלק מהותו "לקרר", את ההתלהבות בעבודת 
ה', לקרר את האמונה הצרופה שיש בליבו של כל יהודי. ואיך? ע"י כך שכל דבר שקורה עם האדם מגיע 
עמלק ואומר לו זה רק מקרה, קרה לך נס? זה מקרה. שמעת סיפור מחזק באמונה? זה רק מקרה. זהו 
אותו עמלק שאחר שיצאו עם ישראל ממצרים וכל העולם געש ופחד מישראל. עמד עמלק ובא להילחם 
עם ישראל, ובכך קפץ וקירר את הבריכה החמה, באומרו לעולם כולו אין מנהיג לעולם חלילה, ויציאת 
מצרים ב'מקרה' הייתה. ועל כך אומר מרדכי לאסתר אותו "קרהו" מנסה לפגוע בעם ישראל שוב. ועל כן 
מרדכי כתשובת המשקל מכנס את כל עם ישראל, ומחזק אותם מפני ה'קרהו' הקירור שלהם מכח עמלק.

באותה מידה עמלק דואג ומנסה לקרר אותנו יום יום, את ההתלהבות שלנו בעבודת ה', בלימוד התורה, 
ובקיום המצוות, ולהגיע בדיוק בזמן הנפילה של האדם, "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך", כל מי שנחשל 
ונכשל, הוא מיד מופיע ומנסה לייאש אותו ולהפיל אותו לתהום הנשייה. לבלתי יוכל קום. ועל כן מצווה אותנו 
הקב"ה "תמחה את זכר עמלק" - "לא תשכח". כל אחד יכול לקיים את מחית עמלק רגע רגע בהידור רב, 
אילו רק יגביר את התלהבותו ואמונתו בבורא העולם. ובכך ימשוך את שמחת הפורים עליו כל השנה כולה.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



מעלת אמירת אמן יהא שמיה רבא
במחזור ויטרי פירש: יהא שמיה רבא מברך -  זו תפלה שאנו מתפללין שימלא שמו כדכתיב )שמות יז( "כי יד על 
כס יה" שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו כך יהא שמי"ה שם יה רבא כלומר 
שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושלם ומבורך לעולם הוי תפלה אחרת כלומ' ומבורך לעולם הבא. )ועי' תוספות 
מסכת ברכות דף ג עמוד א שדחה דבריו וסבר שהיא תפילה אחת ששמו הגדול יהיה מבורך תמיד( . ומדבריו עולה שהיא בקשה 

ותפילה שימחה שמו של עמלק ויהיה השם שלם והכיסא שלם. ויש לכיון באמירת אמן יהא שמיה רבא- שימחה 
זכר עמלק ואז שמו וכסאו יתברך שלם )הגחיד"א במורה באצבע סימן ב' אות לד, בא"ח ש"ר ויחי, כה"ח סימן נו ס"ק יא(.

מעלת אמירת איש"ר| העונה יהא שמיה רבא מברך - מובטח לו שהוא בן העולם הבא )ברכות דף נז.(. ואמר רבי 
יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו - קורעין לו גזר דינו, שנאמר )שופטים ה( בפרע 
פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'. מאי טעמא בפרע פרעות - משום דברכו ה'. רבי חייא בר אבא אמר רבי 
יוחנן: אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה - מוחלין לו, כתיב הכא בפרע פרעות וכתיב התם )שמות לב( "כי פרע 

הוא" )שבת דף קיט:(.

אימתי הקב"ה מתעלה בעולמו| אימתי הקדוש ברוך הוא מתעלה בעולמו, בשעה שישראל נאספין בבתי מדרשות 
ושומעין אגדה מפי חכם, ואח"כ עונין אמן יהא שמיה רבא מברך, באותה שעה הקדוש ברוך הוא שמח ומתעלה 
בעולמו, ואומר למלאכי השרת בואו וראו עם זו שיצרתי בעולמי כמה הן משבחין אותי, באותה שעה מלבישין 

אותו הוד והדר, לכך נאמר ברב עם הדרת מלך. )מדרש משלי פרשה יד(.

דיני תפילה
שאלה: האם בנות רווקות חייבות לכסות ראשן בברכות ובתפילה.

תשובה: לכתחילה ראוי לבנות רווקות לכסות ראשן בברכות ותפלה אבל מי שלא 
מכסה אין למחות בה ויש לה על מי לסמוך. 

מפיו  אזכרה  להוציא  אומרים שאסור  יש  הביא  ג'  סעי'  צא'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
הראש.  בגילוי  הכנסת  בבית  ליכנס  שלא  למחות  שיש  אומרים  ויש  מגולה  בראש 
לבו  ערום אם  אינו  ואפילו אם  הפירות  ברכת  לגבי  ג' פסק  סעי'  רו'  בסי'  ובשו"ע 
רואה את הערוה או שראשו מגולה אסור לברך. ועיין בשו"ת יחו"ד ח"ה סי' ו' וז"ל 
עולם  גאוני  ידי  על  שנוסד  יעקב  בית  החרדי  הספר  שבבית  הרואות  שעיננו  אלא 
אין הבנות נוהגות לכסות ראשן בשעה שמברכות או קוראות בתנ"ך ומזכירות שם 
ה', וכנראה שסוברים לחלק בזה בין אנשים ששורת דרך ארץ היא לכסות ראשם 
בפני גדולים וכו' ולכן אם יברכו בגילוי הראש נחשב הדבר כזלזול במורא שמים מה 
שאין כן בנות רווקות שדרכן ללכת תמיד בגילוי הראש עד לנישואיהן אינן צריכות 
לכסות ראשן גם בשעה שמזכירות שם שמים וזאת בצירוף דעת רבותינו שבצרפת 
והרמב"ם שסוברים שמותר לברך בגילוי הראש )אפילו לאנשים( כדעת תנא קמא 
רווקות  נערות  לכן  וכו'  ומשום שבשל סופרים הלך אחר המיקל  שבמסכת סופרים 
שיכבד עליהן לכסות ראשן בכל עת שיזכירו שם ה' בפסוקים ובברכות, הניחו אותן 
בזה  בידי המקילות  כדי שלא למחות בתוקף  יכון  זה  ואמנם טעם  הדין.  עיקר  על 
יותר שלכתחילה ראוי להורות גם לנ ושיש להן על מה שיסמוכו מכל מקום נראה 

ערות פנויות לכסות ראשן בעת שמברכות וכל שכן בעת שמתפללות תפלת שמונה 
עשרה וכו' וחובה קדושה על ראשי ומנהלי בתי הספר בית יעקב לעמוד על המשמר 
וקוראות  ומברכות  בעת שמתפללות  ראשן  לכסות  הספר  בית  לתלמידות  ולהורות 
בתנ"ך ולכל הפחות בשעה שמתפללות ודברי חכמים בנחת נשמעים כדי שימצאו 
אוזן קשבת לדבריהם וישאו ברכה מאת ה'. ועיין בשו"ת אול"צ ח"ב עמ' סו' שנקט 
מעיקר הדין תכסה ראשן בתפילה ומכל מקום הנוהגות שלא לכסות ראשן יש להן על 
מה לסמוך וימשיכו במנהגן כיון שבב"י הביא ראשונים שמותר לברך גילוי ראש וכן 
רבני צרפת נהגו כן ולכן הנוהגות להתפלל כך אין למחות בהן ויש להן על מה לסמוך.

העמיי ובאמצע  בביתו  עשרה  שמונה  באמצע  שמתפלל  אדם  :שאלה 
מה  בתפילה  להתרכז  יכול  ואינו  מצלצל  שהטלפון  או  בדלת  מקישים  דה 
עשרה. שמונה  באמצע  לו  לרמוז  בתפלה  מפריע  בנו  אם  וכן  לעשות.  עליו 

תשובה: מותר להפסיק באמצע העמידה וללכת לפתוח הדלת או להרים את שפופרת הטלפון 
בלי לדבר ולחזור להתפלל וכל זה כשההפרעה מתמשכת ואין יכול להתפלל בכוונה. כמו כן 
תינוק שבוכה ולא נרגע ואין דרך להרגיעו ומפריע לכוונת המתפלל מותר לעצור את העמידה 
וללכת להרגיעו בלי לדבר ולחזור להמשיך בתפילה. כמו כן ילד שמשחק באמצע העמידה 
וזה מפריע לאביו להתפלל רשאי לרמוז לו באמצע העמידה שיתפלל כהוגן בלי לדבר.

ישראל  ואפילו מלך  יפסיק בתפלתו  לא  א'  בסי' קד' סעי'  נפסק בשו"ע  ביאורים: 
שואל בשלומו לא ישיבנו אבל מלך עובד כוכבים אם אפשר לו לקצר דהיינו שיאמר 
תחלת הברכה וסופה קודם שיגיע אליו יקצר או אם אפשר לו שיטה מן הדרך יטה 
ולא יפסיק בדיבור ואם אי אפשר לו יפסיק. ועיין בספר תפילה כהלכתה עמ' רמז' 
ולא  מצלצל  שהטלפון  או  בדלת  שמקישים  שבמקרה  הגריש"א  דעת  את  שהביא 
מפסיק ומפריע לתפלה ילך באמצע העמידה ויסיר השפופרת או יפתח הדלת בלי 
ואין  לתפילה  להתפלל  לו  ומפריע  נרגע  ולא  שבוכה  תינוק  יש  אם  כן  כמו  לדבר. 
ולהרגיע את התינוק  ולהשתיק  מי שירגיעו הביא שם את הגרשז"א שמותר לגשת 
באמצע  אדם  של  קטן  ילד  אם  כן  כמו  מכן.  לאחר  בתפילה  ולהמשיך  לדבר  בלי 
ספר  בשם  שם  הביא  האבא  כוונת  את  מטריד  וזה  מתפלל  ואינו  משחק  העמידה 
ויחזור לתפילתו בכוונה. חנוך לנער שרשאי האבא לרמוז לבן בלי לדבר שיתפלל 

צורת האמירה| נחלקו הראשונים בצורת אמירת אשי"ר שאמרו בה שיש לאומרה בכל כוחו: יש מפרשים בכל 
כח כוונתו, ומפני שיש בני אדם שאין הכוונה שלהם מתעוררת אלא על ידי הכח, לכן אמר בכל כוחו, אבל אין 
צריך לתת קולות גדולות שיתלוצצו ממנו בני אדם )רבינו יונה ברכות יג: ד"ה בכל כחו, וכן פירש רש"י, שבת קיט:(. ורצונו 
לומר שיאמרנה בלב ונפש ולא רק כמוציא בשפתיו ולבו בל עמו )משנה ברורה נו,א(. ויש אומרים שיש לאומרו בקול 
רם )תוספות  שם ד"ה כל העונה, וכן משמע בזוהר הק'  בפרשת תרומה דף קכט:( . ומכל מקום לא יגביה קולו יותר מן המברך 
)בא"ח ש"ר ויחי, יא. כה"ח סימן נו ס"ק טו| ויש סוברים שמותר להגביה קולו יותר מן האומר קדיש, גשר החיים פ"ל, הליכות שלמה תפילה 

פ"ו סט"ו(.

אמירת איש"ר או קדושה מי קודם| אם הזדמן לפניו אמירת "אמן יהא שמיה רבה" או "קדושה", יש לו להקדים 
אמירת איש"ר לקדושה, משום שמעלת איש"ר גדולה יותר מכל הקדושות, ולכן כשיש כמה מניינים כששומע 

שתיהן כאחד יענה "אמן יהא שמיה רבא" )מ"ב נו, ו. כה"ח סימן נו ס"ק ג בשם פוסקים רבים(.

הנכנס לבית הכנסת ושמע שהקהל אומר איש"ר| הנכנס לבית הכנסת ומצא שהצבור עונים ''יהא שמיה רבא'', יענה 
עמהם, ונכון יותר שלא יענה אמן, כיון שלא שמע תחלת הקדיש, אלא יתחיל יהא שמיה רבא, ומכל מקום אם 
רצה לענות אמן, יש לו על מה שיסמוך. ואם שמע את הסיום ''ובזמן קריב ואמרו אמן'' יענה גם אמן.)ילקו''י מהדורת 

תשס''ד, ספר על הל' פסד''ז, סי' נו הערה ח' עמוד שפד(.

מנהגי ישראל באמירת איש"ר| לדעת מרן הבית יוסף וכן מנהג בני ספרד לומר כל הנוסח עד דאמירן בעלמא 
למה שהשליח  ויכון  ישתוק  והלאה  ומשם  "יתברך"  עד  רק  לומר  ועוד  המג"א  דעת  אולם  תיבות.  כ"ח  שהוא 
ציבור אומר ו"שומע כעונה". ובביאור הגר"א כתב שיש לומר עד "עלמיא" כי כאן הוא סיום השבח של איש"ר,  
ו"מיתברך" מתחיל שבח אחר. )מ"ב שם ס"ק טו(. וגם למנהג הגר"א אם האריך באמירת "אמן יהא שמיה רבא" עד 

שהחזן המשיך בקדיש, יאמר לעצמו את המשך הקדיש עד היכן שהחזן עומד. )ספר מעשה רב אות נה(. 

שליח ציבור| השליח צבור עצמו אומר יהא שמיה רבא, אך אינו אומר ''אמן''. )ילקו''י מהדורת תשס''ד הל' פסד''ז, סי' נו 
הערה יד עמוד שצב, שאר''י ח''ב עמ' פא(.

ועוד כתבו האחרונים שאף למנהג אשכנז לגבי העובר ברחוב, שכשעונה יהא שמיה רבא מחמת ששומע צבור 
עונים, רצוי שיענה כל כ"ח התיבות בעצמו, והיינו מתיבת יהא וכו' עד דאמירן בעלמא, שהרי מבואר בב"י סימן 
נ"ו שצורת עניית יהא שמיה רבא היא באמירת כ"ח תיבות, ולכן יש הנוהגין לומר בעצמם כל כ"ח תיבות, ואנו 
שעונים רק ז' תיבות יוצאין ידי חובה בשאר התיבות על ידי שומע כעונה מהשליח צבור כמבואר במ"ב סימן נ"ו 
ס"ק ט"ו, וממילא כשעובר ברחוב ואינו שומע את אומר הקדיש, שאז אין לו ענייה בת כ"ח תיבות, רצוי שיאמר 

בעצמו  כל הכ"ח תיבות )גליון כאיל תערוג 39, בשם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל(.

מעשה לשבת|  הסיפור שלפנינו בנוסף לחיזוק ולעידוד הנסוכים בו הוא מהווה אלומת אור של תקווה בימים 
ואפילו  ישראל  חיבה שיש אותה רק לעם  לשון  נוסף של קריאה  סוג  נלמד  וממנו  נמצאים  אנו  סוערים בהם 
לא למלאכי השרת. אברך מארה"ב פנה אל רבי אברהם קסלר, ממקורביו של מרן הגראי"ל שטינמן, ונפשו 
בבקשתו, שייכנס אל ראש הישיבה ויספר שהוא שקוע בצרות נוראות, וישאל מה עליו לעשות. כששטח האברך 
האמריקאי את רשימת צרותיו, התברר שאכן מדובר בצרות צרורות של ממש. ראשית, הוא נשוי שנים רבות 
ואין לו ילדים; שנית, יש לו חובות ענק, והוא איננו יודע כיצד יוכל להתחיל לפורעם; שלישית, גילו אצלו את 
המחלה הנוראה. ואלו הן רק הצרות הבולטות, אבל יש עוד רבות כהנה וכהנה, והוא אינו יודע את נפשו מרוב 
צער ויגון. 'אנא ממך, הכנס נא למרן הגראי"ל ושאל אותו מה הוא מציע לי לעשות', ביקש האברך. כיון שרבי 
וסיפר דברים כהווייתם.  ניגש אליו לאחר התפילה,  אברהם קסלר מתפלל עם הגראי"ל במנין הותיקין שלו, 
הגראי"ל השיב על פי דברי המדרש המביא משל לאדם אחד שהיה יודע לנגן בכינור בצורה מופלאה ומיוחדת 
במינה, ומשום כך היה האיש חביב מאוד על המלך. כל אימת שהיה המלך נתון בעצבון, ביקש שיביאו לפניו את 
המנגן ההוא, והנה אך החל לנגן, פגה וסרה עצבותו של המלך. כן הוא הדבר ביחסו של הקב"ה לעם ישראל, 
ממשיך המדרש ואומר. כיון שהקב"ה מחבב מאוד את הניגון שמנגנים ישראל ב'אמן יהא שמיה רבא מברך', הרי 
שגם אם חלילה מתעוררת עליהם קטיגוריה, בכל זאת כשמנגנים לפניו את הניגון ההוא, ואומרים איש"ר בקול 
ובנעימה, מתענג השי"ת על כך, ומעביר על כל חטאתם. ‘לך ואמור לו, לאותו אברך, אמר הגראי"ל להרב קסלר, 
שלמרות שאין לו כל השגה בדברים אלה, אבל זה מה שכתוב כאן; הקב"ה אוהב את הניגון הזה, ויש באמירת 
איש"ר כדי לכפר על הרבה קטיגורים’. סיפר הרב קסלר: התקשרתי מיד אל האברך ההוא, והעברתי לו את 
דבריו של מרן זצ"ל, כלשונם. הלה שמע את הדברים בהתפעמות, והחל להקפיד מאוד באמירת איש"ר בכוונה, 
והיה מהלך ממנין למנין על מנת לענות איש"ר. כך עשה במשך תקופת מה. והנה, פלאי פלאים אירעו לו, לפתע 
פתאום באו כל הבעיות על פתרונן. המחלה סרה והיתה כלא היתה, גם ענין החובות הסתדר בצורה פלאית, 
כאשר אחד מחברי קהילתו של האברך האמריקאי ניגש אליו, מיוזמתו, והציע לו הלוואה גדולה מאוד, לתקופה 
בלתי מוגבלת; ובנוסף לכל אלה, זכה להיפקד בזרע של קיימא.  מני אז, חלפו כבר כמה שנים, והאברך ממשיך 

לרוץ ממנין למנין על מנת להוסיף באמירת איש"ר בכוונה. )"ברכי נפשי" ויקרא עמ' קמח(.



~מקבץ דינים אקטואלים לימי הפורים~
הרב דוד אטדגי שליט"א

משלוח מנות מן השמים

קרני השמש האחרונות התפזרו והערב ירד על ברדיטשוב העיר. היה זה תעו        
נית אסתר והיהודים החלו נאספים בבית הכנסת לשמוע את קריאת המגילה. בית 

הכנסת נתמלא חיש מהר מפה לפה. מלמעלה, בעזרת הנשים, התאספו הנשים 
והבנות כדי לשמוע את מגילת אסתר.

בעוד הקהל עומד להתחיל בתפילה, ניגש השמש אל הרבי, רבי לוי יצחק, ולחש 
משהו על אזניו. הרבי קם מכסאו ויצא מבית הכנסת. כולם קמו לכבודו והסתכלו 

בהשתוממות על דמותו האצילה שנעלמה בפתח הדלת.

רבי לוי יצחק נכנס ללשכתו שהיתה סמוכה לבית הכנסת, שם חיכתה לו אשה 
ובידה תרנגול. היא לא היתה בטוחה בכשרותו של העוף, ורעדה לעצם המחשבה 
שהרב עלול להטריף את התרנגול שהשיגה לחג בדי עמל. "רבי" – אמרה האשה 

בקול בוכים – "רבי, אוי ואבוי לי! שאלה יש לי... רבי".

הסתכל רבי לוי יצחק על התרנגול, חשב כמה רגעים ואמר: "התרנגול אינו כשר 
ואסור לאכול אותו".

האשה הביטה על רבי לוי יצחק אובדת עצות. "רבי!" – היא צווחה בקולי-קולות 
– "רבי, בפרוטותי האחרונות קניתי תרנגול זה. בעלי חלוש וחולה וחשבתי שקצת 
מרק עוף ישיב את נפשו. גם הילדים רצו כבר לאכול קצת מרק טעים. והנה, אוי, 

שוד ושבר, נטרף התרנגול שלי. אוי ווי, מה אעשה עכשיו"?

כך בכתה האשה ויללה ופיכרה את אצבעות ידיה, ממש רחמנות היה להסתכל 
ועליה. "אל דאגה, בתי" – ניסה הרבי להרגיע את האשה מרת הנפש – "השם ית

ברך עוזר תמיד לכולם, הוא יעזור גם לך". רבי לוי יצחק שאלה לשמה ולכתובתה 
ושלחה לשמוע את קריאת 

המגילה.

הוא בעצמו לא חזר לבית 
הכנסת, אלא לבש את מעילו 
ויצא לרחוב. בצעדים מהירים 

הוא הלך... הביתה.

בבואו הביתה, הוציא רבי לוי 
יצחק מפה לבנה ושם בה 

חלות, לחם, אוזני המן ופירות 
שונים. 

איש מלבדו לא היה בבית ורבי לוי יצחק חיפש וחיפש עד שמצא סיר עם עוף 
מבושל וצלחת עם "געפילטע פיש" – דג ממולא. הוא לקח מכל הבא ליד ושם 

במפה הלבנה.

משכילה את מלאכתו והמפה היתה כבר מלאה "דברים טובים" למכביר, הוא קשר 
אותה היטב, לקחה ויצא לדרך.

הפעם הלך רבי לוי יצחק לביתה של האשה העניה. משמצא את בית האשה ונכנס 
פנימה, הגיע לאוזניו קול חלוש שבקע מחדרון קטן: "זו את, ביילה? מה היה עם 

ה'שאלה'"?... "פורים שמח! פורים שמח"! השיב רבי לוי יצחק לבעל הקול האלמוני 
– "הנה, השם יתברך שלח לכם משלוח מנות! אכלו ושתו בשמחה".

אחר שהוציא הכל מהמפה וסידר על השלחן, הלך רבי לוי יצחק בצעדים מאוששים 
שמח וטוב לבב לבית הכנסת לקריאת המגילה.

ואכן, הוא הגיע בזמן. הציבור בבית הכנסת חיכה בחוסר סבלנות ולא ידע לאן נעלם 
פתאום רבי לוי יצחק. הם רצו גם לגמור את הצום, ללכת הביתה ולאכול משהו: אין 

זו מצווה להאריך את הצום לפני פורים.

משנכנס רבי לוי יצחק, התחילו מיד להתפלל ערבית. כמנהגו מדי שנה בשנה קרא 
רבי לוי יצחק בעצמו את המגילה. שנים רבות לאחר מכן סיפרו האנשים כי באותה 
שנה היתה קריאת המגילה מיוחדת במינה. תואר פני קדשו של רבי לוי יצחק האיר 

באור מיוחד, אור פנימי הנובע מפנימיות הלב.

כאשר הרבנית הגיעה הביתה מבית הכנסת, חיכתה לה בבית הפתעה גדולה. היא 
נגשה למטבח כדי להכין את הסעודה, ומה גדולה היתה השתוממותה כאשר שום 

דבר לא נמצא במקום. לא בשר, לא דגים, לא חלות. כלום. אפילו אוזני המן 
הטריות נעלמו ואינם.

אובדת עצות היא נכנסה אל חדרו של הרבי, אולם בראותה את פניו הקורנות, 
הבינה מיד מי "סחב" את הדברים ויצאה חרש מן החדר. היא כבר תשתדל לסדר 

ארוחה כלשהי מן השיריים שנותרו...

היהודיה העניה סיפרה לחברותיה את דבר הפלא של משלוח מנות מן השמים: בודאי היה זה 
אליהו הנביא זכור לטוב, שהביא לה מנות יפות כאלו, אמרה לכולן. אך יהודי ברדיצ'ב הבינו 

כי רבם מילא הפעם את מקומו של אליהו הנביא, שלחו משלוחי מנות לרבי לוי יצחק ביד 
רחבה. מובן מאליו כי הם לא שכחו גם את העניה, ילדיה ובעלה החולה.

פורים כזה שמח, לא היה בברדיצ'ב זמן רב.

מצוות מתנות לאביונים
אביון.  לכל  אחת  מתנה  אביונים,  לשני  מתנות  שתי  לפחות  לתת  מצווה  המצווה:  עיקר  א. 
ויוצאים ידי חובה בין בנתינת מעות, בין בתבשיל ובין בדבר מאכל אחר. אך אינו יוצא ידי 
חובה בנתינת כלים, סדינים וכד'. )שו"ע סי' תרצ"ד, ס"א, חזו"ע עמ' קסה. ומש"כ לפחות כן לשון הרמב"ם 

הטור והשו"ע, ומשמע שיש מצווה להרבות(.

לאביונים,  ל"מתנות  השיעור  מהו  בפוסקים  שיטות  כמה  נאמרו  לאביונים:  מתנות  שיעור  ב. 
וכד'  לחם  )כגון,  ביצים  ג'  של  שיעור  יתן  מאכל  דבר  נותן  שאם  סעודה,  כשיעור  י"א  
בשיו לחם  עימו  לקנות  שיכול  שיעור  יתן  כסף  נותן  ואם  גרם(,   162  במשקל
לקבו שישמח  חשובה  מתנה  לעני  ליתן  שיש  וי"א  שקלים(,   5 )בערך הנזכר.   עור 

אותו.  שישמח  גדול  שיעור  ליתן  צריך  א"כ  לקבל  רגיל  שלא  בעני  מדובר  ואם  לה, 
יבוש  שלא  מתנה  לעני  ליתן  שיש  וי"א  רלב(,  סימן  ח"ג  והנהגות  )תשובות 

לקבלה. )כ"כ אשרי האיש עמ' שח(. ולפ"ז 
המקבל.  באדם  משתנה  השיעור 
ידי  יוצא  הדין  מעיקר  ולהלכה 
ומ"מ  פרוטה.  בנתינת  חובה 
סעודה  כשיעור  יתן  שמים  ירא 
לפחות לב' אביונים שהוא מחיובא. )כן 
מסיק החזו"ע שם, וע"ע ילקוט"י פורים עמ' תר"י(.

ג. מיהו אביון: הגדרת אביון היא אדם 
שאין לו צרכיו ההכרחיים לבני ביתו )כ"כ בס' הליכות שלמה עמ' שמ'(, או אם אין משכורתו החודשית 
מספיקה להוצאותיו מידי חודש, מי שאינו גומר את החודש על ידי משכורתו, ואין לו כסף בצד שיוכל 
להסתדר עימו שנה שלימה. )הגריש"א אשרי האיש עמ' שו'(. ויש שנקטו שהגדרת אביון הוא הנצרך 
שם  ילקוט"י  ועי'  שנב,  סי  ח"ב  וכן  שם,  והנהגות  )תשובות  דוחק.  והוא  דוחקו,  מרוב  ידו  לפשוט 
נשוי,  כגון  אביו  שולחן  על  סמוך  שאינו  לאדם  לתת  ויש  ע"ד(.  לנכון  שהשיג  מה  תרט"ז,  עמ' 
רעח(. עמ'  מועד  )שלמי  צרכיו.  כדי  לו  שיש  אביו  שולחן  על  הסמוך  לבחור  לתת  ולא 

ד. נתינתם קודם פורים: אין ליתן מתנות לאביונים קודם פורים שמא יאכלו את המתנה 
קודם יום הפורים, ומ"מ נוהגים ליתן אף קודם פורים, וסומכים על כך שביום פורים נותנים 

שוב מתנות לאביונים. )מג"א סק"א, ובמחהצ"ש שם(.

ה. זמן נתינתם בפורים: זמן נתינת המתנות לאביונים, אחר קריאת המגילה ביום, והוא גם 
ע"פ הסוד )שעה"כ קט' ע"ג, חזו"ע עמ' קסט(. וי"א שיתן קודם קריאת המגילה ביום )כ"כ המג"א 

סק"ב, משנ"ב סק"ד(. וי"א קודם התפילה. )יסוד ושורש העבודה עמ' רסח(. 

ו. טעם נתינת מתנה אחת לב' אנשים ואילו במשלוח מנות ב' מתנות לאיש אחד: הר"ן )מגילה דף ו.( 
כתב, דמשלוח מנות לעשירים נתקן, ועל כן יש ליתן ב' מנות. אך מתנות לאביונים נתקן לעניים, 
ועל כן די במתנה אחת לכל אחד, שהיא נחשבת בעיניהם כדבר גדול ע"כ. )וכ"כ א"ר אות ו'. ובגדי 
ישע. וע"ע מש"כ המ"א שם, דהטעם דבעניים הקפידו ליתן לב' עניים דמצוה לחלק, משא"כ בעשיר דדי כשנותן לא'(.

ז. מצווה להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו, ובמשלוח המנות: כתבו הפוסקים, 
שמוטב להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שמחה 

גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים יתומים ואלמנות, ודומה לשכינה שנאמר להחיות רוח 
שפלים ולהשיב לב נדכאים ]רמב"ם[. )משנ"ב שם, וכ"כ א"ר או' ו'. בנדי ישע ח"א כלל קנ"ה או' כ"ט. 

קיצור ש"ע סי' קמ"ב או' א'(.

ח .הטעם שאין מברכין על מתנות לאביונים: מה שאין מברכין על משלוח מנות ומתנות 
לאביונים כמו שמברכין על מקרא מגילה, כתב הרשב"א )ח"א סי' יח(, מפני שאפשר שלא 

יקבלו. )כה"ח אות ד'(.
ט.  אמירת לשם יחוד קודם המצווה: נוהגים לומר לשם יחוד קודם שיתן מתנות לאביונים,  
בזה הנוסח: לשם יחוד קבה"ו וכו' הריני בא לקיים מצוות מתנות לאביונים שתיקנו מרדכי 
ואסתר, ליתן ביום זה שתי מתנות לשני עניים, לתקן את שורש מצווה זו במקום עליון, ויהי 

נועם וכו' וכן יאמר קודם משלוח מנות וקודם הסעודה של היום. )כה"ח שם(.

י. חובת עני במתנות לאביונים: אף עני המתפרנס מן הצדקה צריך ליתן מתנות לאביונים. 
)ב"ח, וכ"כ הט"ז ס"א, ברכ"י אות ב', ודלא כהפר"ח(.



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 17:25 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  17:05  -מנחה מניין ב'

 18:18 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:00
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -16:00
 ".פוריםשליט"א ב"הלכות 

טבילת "שיעור בהלכות  -18:00
דוד אטדגי עם הרב  "כלים

 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי בהלכות "איסור והיתר" מפי הרבשיעור : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

יא. נתינת מתנות ממעות מעשר: אין ליתן מתנות לאביונים ממעות מעשר כספים, ומכל 
מקום אחר שקיים כדת מצוות מתנות לאביונים, יכול להוסיף ולתת לעניים אחרים ממעות 

מעשר כספים. ומי שהשעה דחוקה לו, ואינו יכול ליתן מתנות לאביונים כי אם מדמי 
המעשר, יכול ליתן בתנאי שהתחיל ליתן מעשרות ללא התחיבות, ואמר בלי נדר. )מהרי"ל 

בתשובה סי' נו. וכ"כ המג"א תרצד ס"א, ועולת שבת. ועי' חזו"ע עמ' קע'(. 
 

לאביונים  מתנות  לפני  אכילה  יב. 
מלקבוע  להימנע  טוב  מנות:  ומשלוח 
מצוות  את  שקיים  קודם  פורים  סעודת 
היום משלוח מנות ומתנות לאביונים, אלא 
)לקט יושר הל' פוו  יקבע סעודתו לאחר מכן.

רים בשם תורה"ד, שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן 
סיני,  בקול  זצ"ל  הגר"ע  מרן  שכ"כ  והביא  טו,  לב, 
אין  הדין  ומעיקר  יושר.  הלקט  לדברי  בזה  וכיוון 
מצווה(.  הוי  פורים  סעודת  דגם  משום  בזה  מחויב 

יג.   איש ואישה עניים:   י"א שאיש ואשתו עניים נחשבים שני עניים, ויוצאים בהם ידי חובת 
עולם  בנין  שו"ת  )דעת  להורות.  ראוי  וכן  עניים.  ולא כשני  כעני אחד  וי"א שנחשבים  המצווה, 
כאחד(. שחשיבי  מז,  סי'  ח"ג  תשובה  התעוררות  ושו"ת  ס"ב  הערוה"ש  כ'  ומאידך  עניים.  כשני  שהוי  לו,  סי' 

יד. נתינת מתנות בצ'יק אף שהבנק סגור כעת: גם הנותן צ'ק לעני למוטב בלבד, והבנק סגור כך  
שאינו יכול להמיר את הצ'ק במזומן כעת, אפילו הכי יוצאים בזה ידי מתנות לאביונים. )אם 
כתב למוטב בלבד, עי' כי בא מועד פורים עמ' פט, שהביא מכתב מהגר"ע זצ"ל. ולענין צ'ק רגיל כ"כ הלי"ש עמ' 
שמב, והגרי"ש אלישיב באשרי האיש ש"ה(. ויש שהוסיפו דאף שאין כעת כיסוי לצ'ק מועיל נתינתו 
כמתנה.)משנה הלכות ח"ו סי' קכב', וכן לטעם הלי"ש שם יועיל, שהרי יכול לקבל מבוקשו תמורת שימשכן הצ'ק(.

טו. נתינת מתנות לאביונים לעני קטן: יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים באביון שהוא קטן. )כ"כ 
הרב מועד לכל חי סי' לא, והבא"ח פ' תצווה סט"ז, ובחזו"ע עמ' קסח, וילקוט"י פורים עמ' תרכ"ט, דמועיל נתינה 
לקטן, משום שמשמחו. ובספר אגורה באהלך ד"כ ע"ג כתב, לא יוצאים משום שאין בו דעת להיות תאב לממון וכד'.

מצוות משלוח מנות
מיני  שני  דהיינו  מנות,  שתי  פורים  ביום  לחבירו  לשלוח  אדם  חייב  החיוב:  עיקר  טז. 
ס"ג(. תרצה  סי'  שו"ע  ז.,  דף  מגילה  )גמ'   אחד  לאיש  מנות  שתי  שיהיו  המצווה  ועיקר  אוכלין, 

יז. משלוח מנות כפי ערך הנותן: ראוי להזהר במצוות משלוח מנות, שיהיו המנות יקרות וחשובות 
לפי ערך הנותן, כדי להראות חיבה וריעות למקבל. ואם המקבל הינו עשיר עדיף שייתן לפי ערך 
העשיר. ואין זה אלא חומרא בעלמא. )הארכתי בזה בתשובה להוכיח דאזלי' בתר הנותן. ויש שרצו לתלות דין זה 
בטעם משלוח מנות, דלטעם התרה"ד שיהיה לו צרכי סעודת פורים, הדבר תלוי במקבל. ולטעם הרב מנות הלוי שהוא להראות 
ואהבה ואחווה אזלי' בתר הנותן. וכ"כ בס' מועדים וזמנים ח"ב ס"ס נח. ובשו"ת צי"א ח"ח סי' יד אות ה. ולענ"ד אין מח' כלל בין הט

עמים, דלכ"ע הטעם הוא אהבה ואחווה ורק תיקנו כן על צרכי סעודה. ויש בזה עוד אריכות. ואכמ"ל. וע"ע מש"כ החזו"ע עמ' קכט(.

יח. אם צריך שתי מנות בכלים נפרדים: לכתחילה יש לשלוח את שתי המנות בבת אחת, ולא 
בזה אחר זה. ודעת הבא"ח שיש לשלוח שתי מנות כל מנה בלי נפרד, ואם שלח בכלי אחד 
חשוב כמנה אחת. אומנם להלכה אין זה מעכב ויוצא יד"ח שתי מנות אף בכלי אחד. )בא"ח שם, 
ושו"ת תורה לשמה סי' קפט. ועי' מש"כ הרב חזו"ע עמ' קלב שלא כדבריו. וכ"כ הרב שבט הלוי ח"ג סי' צו, אות ד'(.

יט. משלוח מנות במיני מתיקה קטנים: השולח מיני מציקה קטנים, כגון סוכריות וכיו"ב, בכלי אחד, 
אף שכל דבר בפני עצמו לא נקרא כ'מתנה חשובה' לענין משלוח מנות, מכל מקום הכלי מצרפן 
לנתינה חשובה ויוצא בזה ידי חובה.)שו"ת התעוררות תשובה ח"א ס' קכו. חזו"ע עמ' קלב. ילקוט"י עמ' תשכ"ג(.

ולשלוח מנות  לו לחזור  ויש  ידי חובתו,  יצא  כ. משלוח מנות לקטן: השולח מנות לקטן לא 
קמה(. עמ'  חזו"ע  שם.  בא"ח  פ"ו.  אות  לא  סי'  חי   לכל  מועד  קכ.  סי'  ח"א  יעב"ץ  שאילת  )שו"ת  לגדול. 

לאביונים.  ומתנות  מנות  במשלוח  ג"כ  חייבת  האשה  אלו:  במצוות  האשה  חיוב  כג. 
ופה  הבא"ח-  וכ'  קמ,  עמ'  חזו"ע  כה,  ס"ק  מ"ב  תצוה,  פרשת  ראשונה  שנה  חי  איש  בן  ס"ד,  )רמ"א 
סעו ט"ו  ביום  לקיים  צריך  חומה  מוקפת  ספק  משום  ברכה  בלא  בט"ו  גם  המגילה  שקורין  בגדא"ד  ועירינו 
י"ד(. יום  כמו  בהם  מרבין  אין  ורק  נשים,  ואחד  אנשים  אחד  לאביונים,  ומתנות  מנות  ומשלוח  דה 

דיני סעודת פורים 
כד. סעודת פורים ביום שישי: השנה שחל פורים לבני ט"ו ביום שישי טוב ונכון להקדים 

לאכול סעודת פורים, קודם חצות היום. כך שיגיע לשבת שהוא תאב לאכילה. והחם עיניו 
בראשו שלא ישתכר לגמרי, כך שיוכל להיכנס לשבת כדבעי. )רמ"א סי' תרצה ס"ה. ועי' מג"א סק"ט(.

כה.אם יכול בן פרזים לסעוד סעודת פורים ביום ט"ו שהוא יום שישי: מי שכבר יצא ידי חובת 
פורים ביום י"ד, ולמחרת ביום ט"ו שהשנה יחול ביום שישי רוצה לערוך סעודת פורים 

בביתו, יכול לסעוד לכתחילה ללא חשש. ואף שאין לערוך סעודה גדולה ביום שישי שיגיע 
לשבת שהוא תאב. מכל מקום גם לבני הפרזים שחוגגים ביום י"ד יש מצווה לקיים סעודת 

פורים גם ביום ט"ו. וכל שכן אם הוא נמצא במקום שבו חוגגים בט"ו. )הארכתי בזה בתשובה 
להוכיח מכמה רבוותא, שיש מצווה ואף י"א שהוא חובה לעשות משתה ושמחה ביום ט"ו שהוא של מוקפין. 

ועיקרו מדברי הרמ"א סי' תרצ"ה ס"ב. וכן משמע בדברי הב"י שם. וא"כ הוי סעודת מצווה שמותר לעשותה 
בערב שבת וכמו שפסק מרן השו"ע בסי' רמט עיי"ש. וכן כתב בשו"ת משנה שכיר ח"ב סי' שדמ. ובשו"ת מנחת 
אלעזר לגאון ממונקאטש ח"ב סי' ה. ובספר אבן ישראל ברוין סעודת פורים אות י'. ועיקר חיובא בפת נינהו.  

ודלא כמ"ש בשו"ת מנחת דבשי ח"ב סי' קלא. ואכמ"ל(.

הנהגת האבל ביום פורים
כו. אבל חייב בכל מצוות הפורים, במשלוח מנות, מתנות לאביונים, וסעודת פורים, וטוב 

שהאבל לא ירבה במשלוח מנות וישלח מתנה אחת לצאת ידי חובת המצווה. ואף ששולח 
טוב שישלח מנות של בשר ודגים, ולא תפנוקי מעדנים, ומיני מתיקה. )מטה משה סי' תתריז. 

אשרי האיש עמ' שי. ובשו"ת מגידות סי' נח, כתב שלא ירבה(. 

אין  האשכנזים  למנהג  לאבל:  מנות  משלוח  כז. 
ותוך  ואם,  אב  על  חודש  י"ב  כל  לאבל  מנות  שולחים 
הספרדים,  ומנהג  קרובים.  לשאר  שלושים 
בזה.  להחמיר  מנהג  ואין  כרגיל.  מנות  אליו  שולחים 

תשעט(.  עמ'  וילקוט"י  קצג.  עמ'  פורים  חזו"ע  עי'  ספרד  ולבני  ס"ו.  ברמ"א  הובא  אשכנז  )מנהג 

כח. אבל בכלי שיר ביום פורים: לדעת רבים מן הפוסקים אבל תוך י"ב חודש על 
ואביו ואימו, או אבל על שאר קרובים בתוך שלושים, מותר בשמיעת כלי שיר בפו

וכל שמחה  ידע,  דלא  עד  ובמשתה  בשמחה  חייב  משום שהאבל  לכתחילה,  רים 
לקול  לשמוח  שנה  מידי  רגילים  והם  ביתו,  בני  עם שאר  חוגג  אם  ובפרט  בכלל. 
כלי שיר כמנהג ישראל, ואם ימנע הוי אבלות בפרהסיא שאסורה בפורים. ועל כן 
יכול האבל לשמוע כלי שיר, ולשמוח כדת היום. ואם רוצה ללכת למסיבת פורים 
מללכת  להימנע  יש  זצ"ל,  החזו"ע  מרן  לדעת  שיר,  בכלי  לביתו  מחוץ  הנערכת 
למסיבה זו, ורבים מפוסקי זמנינו הקילו לכתחילה אף בזה. משום שמצווה בשמחה. 
ומכל מקום נראה דבמקרה שהאשה אבילה ל"ע, אין כל חשש להביא כלי שיר 
רגיל  האבל  אם  כן  וכמו  זו.  משמחה  להנות  יכולה  האשה  ואף  פורים,  ביום  לנגן 
ימנע  ואם  ובני משפחתו,  פורים הנערכת בקרב חבריו  ללכת מידי שנה למסיבת 
מלהגיע יהיה ניכר חסרונו, נראה דבזה לכו"ע יש להתיר, דהוי אבלות דפרהסיא. 

)הארכתי בזה בתשובה להוכיח מרבותינו הפוסקים שמפיהם אנו חיים, שהאבל מותר בשמיעת כלי שיר 
בפורים. וכן פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש )מועדים עמ' שיז(. והוסיף, שאם משפחות 
שני אחים רגילים מדי שנה לסעוד יחדיו את סעודת פורים בשעת אבילות שלהם מותר להם לסעוד 
יחד כמנהגם וכן מותר לאבל להזמין אורחים שהוא רגיל להזמינם תמיד וכן יכול ללכת לאכול אפילו 
במקום שיש כמה אורחים וכפי שהוא רגיל ללכת תמיד )וכ"ה בס' הליכות והנהגות עמ’ 29(. וכתב עוד, 
שבחור ישיבה תוך י"ב חודש יכול להשתתף במסיבת פורים הנערכת בישיבה אף עם תזמורת. )וע"ע 
מש"כ באשרי האיש אבלות עמ' שיז' שיש למעט קצת בשירה, ויל"ע ממה שהביאו בשמו במקורות הנ"ל(.

שמחה  דברי  שכל  מדבריו  ומשמע  רצב(,  סימן  יו"ד  )ח"ג  הקהתי  שבט  שו"ת  מדברי  נראה  וכן 
וע"ע  בכלל.  שמחה  מיני  וכל  כדבעי  לשמוח  וחובה  מצווה  האבל  על  דיש  שיר,  בכלי  ואף  התירו. 
דמותר  נ"ח(,  עמ'  י"ז  סימן  )ח"ב  לציון  הראשון  שו"ת  בספרו  שליט"א  הראשל"צ  מרן  שכתב  למה 
לש שאין  האורל"צ  טענת  את  בכך  ודחה  ושמחה,  משתה  יום  דהוא  שיר,  בכלי  פורים  ביום  ולנגן 
סופ דברי  בספר  להלכה  העלה  וכן  יעו"ש.  כדבריהם  דלא  שם  והוכיח  פורים,  ביום  שיר  כלי  ומוע 

רים )בקיצור, פמ"א סעיף צ'א עמ' תקיט, והרחיב עוד בעמ' תצח' הערה י"ג(. וכ"כ להלכה בספר 
נגי כלי  או"ח, שמותר לאבל לשמוע  נמוקי  ע"פ דברי הרב  עמ' שסד(,  )פכ"ט  ומשתה  וימי משתה 

)עמ' קצו(.  יצחק  זכרון  וכן כתב להלכה בספר  י"ב חודש על אביו או אימו.   פורים, תוך  ביום  נה 

על  חודש  י"ב  תוך  שאבל  שליט"א,  טופיק  הגר"א  שם  שכתב  פו'(,  )עמ'  משה  חמדת  בספר  וע"ע 
לחוה"מ  וה"ה  היא,  שלו  נגינה, דשמחה  כלי  גם כשיש שם  פורים,  לסעודת  לילך  מותר  ואמו,  אביו 
וכן הראוני שפסק  ובעמ' ש"י(.  וכ"פ בספר חיים וחסד )עמ' רס"ד,  סוכות, ושמחת בית השואבה.  
בכלי  בה  שמנגנים  אף  פורים  בסעודת  לסעוד  מותר  שאבל  ביטון(  )לר"א  חי  לכל  מועד  בספר 
פו חזו"ע  הרב  מש"כ  ועי'  בו.  לעיין  ידי  תחת  ואינו  כן.  שהתיר  דחיי  יקרא  לספר  שם  וציין  ושיר, 

האשה  אם  בדין  ומש"כ  שסד(.  עמ'  ח"ב  )אבילות  החזו"ע  מש"כ  וע"ע  קצד',  ועמ'  קפ,  עמ'  רים 
שס"ה(. עמ'  )ח"ג  אבילות  בחזו"ע  הביאו  וכן  שאל  בחיים  חיד"א  הרב  דברי  ע"פ  הוא  אבילה 


