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ב'ויקחו  פותחת  השבוע  פרשת 
בתיאור  וממשיכה  תרומה',  לי 
את  המחזיקים  אלו   - הארון  בדי 
הברית,  לוחות  את  הקודש,  ארון 
אינה  התורה  התורה.  עמוד  את 
אלא  תרומה',  לי  'ויתנו  אומרת 
יהודי  כאשר  כי  תרומה'.  לי  'ויקחו 
תומך במטרות של בורא עולם, הוא 
הרבה יותר לוקח מאשר נותן, הוא 
הרבה יותר מרוויח ממה שהשקיע. 
בדי  על  מצווים  אנו  לזה  סמוך 
זו  כי  התורה,  מחזיקי   - הארון 

הדוגמא הטובה ביותר:

הוא  תורה,  מחזיק  יהודי  כאשר 
לשותפות  וזוכה  בכספו  משלם 
מוסר  כשיהודי  עולם.  בורא  עם 
לאפשר  כדי  ומכוחותיו  מממונו 
זוכה  הוא  תורה,  ללמוד  לאחרים 
וכדאית  משתלמת  שמים  בברכת 
והכסף  הכוחות  על  שבעתיים 
תורם  יהודי  כאשר  שהשקיע. 
להחזקת לומדי התורה, הוא קונה 
ואצילית,  כבירה  זכות  בתרומתו 
שמים  בברכת  אותו  שמזכה 

צמודה!

לכל  ממתינה  זו  שמים  וברכת 
גדול  גביר  רק  לא  מאיתנו.  אחד 
אחד  כל  אלא  בה,  לזכות  יכול 
כפי  קטנה  בתרומה  שמסייע 
מי  כל  התורה,  להחזקת  יכולתו 
נוחים  תנאים  להסדיר  שזוכה 
שמעודד  מי  כל  התורה,  לעמלי 
טובה  במילה  התורה  עמלי  את 
אחת  ועל  השכם,  על  בטפיחה  או 
כמה וכמה - נשות ישראל הזוכות 
ולילדיהן  לבעליהן  ולסייע  לתמוך 
דורש  שהדבר  אף  בתורה  לעסוק 
ומאמצים  כבדים  מחירים  מהן 
כבירים - זוכה להתברך מפי בורא 

עולם בכבודו ובעצמו.

היה  שלא  מאיתנו  מי  אין  הרי 
כך  וכל  כזו,  בברכה  לזכות  רוצה 
כמה  בה.  לזכות  ונגיש  זמין  קל, 
החיים  עצי  על  להימנות  כדאי 
ככל  כי  המחזיקים בעמוד התורה, 
וכוחותינו,  מזמננו  יותר  שנשקיע 
להחזקת  ומאמצינו,  כספינו 
תורה,  ללומדי  לסייע  התורה, 
תורה,  לומדי  להוספת  לפעול 
להגביר את קול התורה - כך נזכה 
ליותר  שפע,  ליותר  ברכה,  ליותר 
הרי  אושר.  יותר  ולהרבה  הצלחה, 
כבר הובטחנו: 'ותומכיה - מאושר!'

בני ב אל  "דבר  אומרת:  התורה  תרומה  פרשת 
אשר  איש  כל  מאת  תרומה,  לי  ויקחו  ישראל 
כמה  כאן  יש  תרומתי".  את  תקחו  לבו  ידבנו 
צריך  היה  תרומה  לי  ויתנו  תרומה?!  לי  ויקחו  שאלות, 
לא  הוא  תרומה  נותן  שכשאדם  ללמדך  אלא,  לכתוב! 
פתוח  מקבל!  הוא  צדקה  הנותן  "לוקח"!  הוא  "נותן" 
תפתח את ידך – אתה פותח מלמטה, פותחים לך את 

השפע מלמעלה! 
כמו שכתוב בתהילים: "ה' צלך על יד ימינך" - מה זה 
ה' צלך? אמר מרן הגר"ע זיע"א בשם הבעש"ט, ה' הוא 
לך כמו צל, אתה פותח את היד הוא פותח, אתה סוגר? 
הוא סוגר! לתת צדקה זה לקבל, לכן "ויקחו" לי תרומה!

מאיתם  תקחו  אשר  התרומה  וזאת  הכתוב:  ממשיך 
ועורות  ועיזים  וכו'  וארגמן  ותכלת  ונחושת  וכסף  זהב 

וגם  זהב  כמו  יקרים  דברים  גם  מאדמים.  אלים 
דברים פשוטים עורות עיזים ואלים. אם היה 

זהב,  כולם  תרומה  שיקחו  הקב"ה  מבקש 
מבקש  הקב"ה  למה  נותנים,  כולם  היו 
זהב  יתנו  שלא  למה  פשוטים,  דברים 
רוצה  אני  אומר  הקב"ה  אלא,  לרוב? 
שתתן פשתן אבל עם כל הלב, מאשר 
שתתן זהב אבל בלב חצוי! בורא העולם 
רוצה שבית המקדש ייבנה מהלב של עם 

תן  תשמח!  צדקה?  נותן  אתה  ישראל, 
בכל הלב! כמו שמפורש בפסוק קודם מאת 
כל איש אשר תדבנו ליבו תקחו את תרומתי!

הנוספת  השין  אבל  שינים,  בשתי  נכתב  יששכר 
זיע"א,  אבוחצירא  יעקב  רבינו  שואל  נשמעת.  אינה 
יעקב  רבי  אומר  שינים?  בשתי  יששכר  כותבים  מדוע 
שבתוך  ללמד  שכר,  יש  אותיות  זה  יששכר  אבוחצירא, 
השכר של יששכר בלוע השכר של זבולון! גם מי שמחזיק 
ומבואר  תורה!  למד  הוא  כאילו  גדול  לשכר  זוכה  תורה 
ויששכר  זבולון  שאין  תשא,  כי  פ'  הק'  החיים  באור 
מתחלקים ביניהם בשכר חצי חצי, אלא שניהם מקבלים 

שכר שלם!
ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של  והגמ' אומרת: 
ושינוי מעשה.  הן: צדקה, צעקה שינוי השם,  אדם אלו 
על  כבר  דיברנו  ממות".  תציל  "וצדקה  דכתיב   - צדקה 
ים,  קוראים:  שאנשים  משונים  שמות  השמות,  שינוי 
משחק  לא  זה  ילד  של  שם  הלו...  ליאה,  ליהי  יבשה, 
ילדים, השפע יורד מעולם העליון אל השם של האדם. 
יש "מודה" לקרוא לבנות בשם דניאל, ואמרנו שעשרות 
בנות שנקראו בשם דניאל היו תקועות, שינינו להם את 

השם והעניינים הסתדרו. 
צעקה זה תפילה - תפילה מחזקת מאד את האמונה, 
אדם צריך להתרגל לבקש מהקב"ה כל דבר, גם דבר קטן 
מתחזקת  מועילה  שתפילתו  וכשרואה  גדול.  דבר  וגם 
אמונתו והקשר לקב"ה מתחזק. ולא רק תפילה אלא גם 
הודאה, אדם שנעשה לו נס ומודה על הנס עושים לו 
עוד נס, אדם צריך לדעת אני מקבל ומודה. הטוב שמך 
ולך נאה להודות! הודו לה' כי טוב! טוב להודות לה'! מי 
שתמיד מתפלל ומודה, מגיע למצב ש"טרם יקראו ואני 
אדם  לו!  נותן  הקב"ה  כבר  מבקש  שהוא  לפני  אענה", 

כזה שמרבה בתפילה והודאה לקב"ה, חי את האמונה!

בעל יסוד ושורש העבודה היה צדיק יסוד עולם, ספרו 
מבקש  היה  הוא  יוקדת.  שמים  יראת  מחדיר  הקדוש 
לפני ברכת המזון, יהי רצון שכשאברך בהמ"ז לא יפריעו 
לי לברך ולא ידפקו בדלת, וכשסיים לברך היה מודה. 
כשהיה לובש בגד חדש היה מודה כמה אנשים 
וכך  חדש.  בגד  יש  ולי  חדש  בגד  להם  אין 
כל דבר ודבר היה מודה ומבקש ומתפלל 

מודה ומבקש.

אומרת  מתקבלת?  תפילה  ואיזה 
הקיר  אל  פניו  חזקיהו  "ויסב  הגמרא: 
רבי  אמר  קיר?  מאי  ה'."  אל  ויתפלל 
כשאדם  לבו.  מקירות  לקיש:  בן  שמעון 
מבקש מעומק הלב, הוא מודה כשמקבל, 
הוא מרגיש מחובר לקב"ה, יש אבא בשמים 

אני פונה אליו והוא נותן לי.

כמו  נשמעת,  תפילתו  ביותר  הרחוק  האדם  גם 
הע"ז  לכל  שפנה  המלך,  מנשה  תפילת  שהתקבלה 
בעולם ואח"כ פנה אל הקב"ה, וגם אחר שפנה לקב"ה 
ורצו  חוצפה!  כזו  השרת  מלאכי  אמרו  תנאים,  עשה 
חתירה  לו  חתר  הקב"ה  אבל  תפילה,  שערי  לו  לנעול 
והוא נסע במזל"ט לירושלים! הלוואי שאנשים יתפללו 
כמה שיותר, כשיתפללו יתחברו לקב"ה ותתחזק אצלם 

האמונה.

עולם,  לבורא  קשר  כמו  בעולם  דבר  אין  רבותי! 
בה'  והאמונה  ואחד הדברים שמחזקים הקשר לקב"ה 
לכולם  שתהיה  יה"ר  הלב.  מעומק  התפילה  זו  יתברך 
יראת שמים טהורה, לדקדק על קלה כחמורה, להתחזק 

בתפילה ובדבקות בבורא עולם יתברך שמו ויתעלה.
שבת שלום ומבורך.

תשובה תפילה וצדקה

17:08

17:07

17:07

18:09

18:12

18:08

18:38

18:43

18:37

החזקת תורה
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כמה חשובה מעלת הצדקה שיכולה לבטל גזר דין מעל האדם!



סיפור
  ל˘ב˙

‰רב ‡˘ר ˜ובלס˜י

יום ביומו, בשעת ערב, מגיף  מדי 
שבחלון  המתכת  תריסי  את  אליעזר  ר' 
דלת  את  נועל  האורות,  את  מכבה  הראווה, 
הרחוב  אל  ויוצא  שבבעלותו  הבית  כלי  חנות 
אלא  יום,  באותו  עשה  כמעט  גם  כך  המחשיך. 
להגיף את התריס – בקעה  והחל  ניגש  שכאשר 
מפיו אנחה כבדה, שביטאה את שברון לבו, ואולי 
גם את הלחץ הנורא בו הוא נתון. מזה זמן הוא 
מרגיש את הירידה בתנועת הלקוחות, את הרווח 
שהפכה  הרווחית  הקופה  את  ומצטמק,  ההולך 

לגרעונית. העסק שלו בפני קריסה, זה ברור!

המחשבות הטורדניות לא נתנו לו מנוח, וכך, 
האורות,  וכיבוי  התריסים  הגפת  של  בעיצומם 
הוא צונח על הכסא, מהורהר. מתקשר לרעייתו 
שחלפו  מחשבות  הבזקי  ומתוך  שיאחר,  ומודיע 

במוחו – עולה בראשו תמונה חדה ובהירה:

בחור  היה  הוא  שנה.  כארבעים  לפני  זה  היה 
לגלות  חשקה  ונפשו  בלונדון,  שהתגורר  צעיר 
ישראל.  בארץ  בישיבה  ללמוד  תורה,  למקום 
ושוב  שוב  טיסתו  את  דחו  אולם  הסכימו,  הוריו 
ללא הסבר, עד שבערב אחד גילה כי אביו יושב 
בשעת  תהלים...  בספר  שקועות  כשפניו  ובוכה, 
מעשה לא העז להפריע, אולם למחרת הסביר לו 
לו  יתן  עולם  והתפלל שבורא  ישב  הוא  כי  אבא 
בארץ  תורה  ללמוד  בנו  שליחת  את  לממן  כסף 

ישראל, שכן הפרוטה אינה מצויה בכיסו.

הוא גם זוכר מה קרה אחר כך: ביום למחרת, 
לקנות  אבא  החליט  שחרית,  מתפילת  בשובו 
עשה  לא  הוא  מקומי.  פיס  בדוכן  גירוד  כרטיס 
זאת לעתים קרובות, הפעם כן. והפעם – ניחשתם 
נכון – הכרטיס זיכה אותו באלף ליש"ט. כעבור 
ישראל,  לארץ  בדרך  הבחור  היה  כבר  יומיים 
כשמזוודות עמוסות שוכנות בבטן המטוס וכיסיו 

מרשרשים...

ועכשיו, 40 שנה אחרי, הוא נזכר בסיפור הזה, 
ולבו אומר לו מה נכון לעשות עכשיו. אנחות לבדן 
לא יועילו, הוא צריך להתפלל מעומק הלב, לבקש 
בעזרת  התחיל  הוא  שבשמים.  לאבא  ולהתחנן 
ספר תהלים הנמצא בחנותו בדרך קבע, והמשיך 

במשך  כך  פנימה.  לבו  מעומק  בוקעות  במילים 
שעה ארוכה, כשהחנות מוגפת וחשוכה למחצה, 

והשעה הולכת ומתאחרת...

ופנים  הדלת,  על  חזקה  דפיקה  נשמעה  לפתע 
מאירות הציצו בעדה. 'סגור!' – הכריז ר' אליעזר 
אלא  פנימה,  המתפרץ  את  החוצה  דחף  וכמעט 

שזה התעקש 'אבל זה נורא דחוף, נורא דחוף...'

תוהה  שוב,  אליעזר  ר'  אמר   – וזהו!'  'סגור 
תפילתו  את  לקטוע  שהעז  הזר  של  חוצפתו  על 
פניו  על  עטה  מבין.  כאינו  הלה,  אבל  הנרגשת. 
אני  'תקשיב,  ואמר:  אליו  פנה  סבר,  נעים  חיוך 
גם  אולי  פשוט.  לא  העניין  דחופה,  עזרה  צריך 
לי  תקשיב  טוב.  תרוויח  אף  ואולי  מזה,  תרוויח 

רגע!'

ר' אליעזר נעתר, והלה דיבר בקצרה: 'תקשיב, 
אני המנהל של אולם פלוני החדש, שעתיד לפתוח 
את שעריו בעוד כחודש. תכננתי להיפגש במהלך 
כדי  סיטונאיים  ספקים  עם  הקרובים  השבועיים 

לרכוש צלחות, כוסות, סכו"ם וכלי הגשה, 
אולם לפני שעה קלה נודע לי שעליי 

יש לך  לטוס בדחיפות לחו"ל. אם 
דוגמאות מתאימות לאולם - אני 

סוגר הכל אצלך, כאן ועכשיו!'

בתוך  אליעזר חשב שהוא  ר' 
עמד  ומבולבל,  המום  חלום. 

שהיו  הדוגמאות  ממעט  והציע 
גדלים,  במגוון  צלחות  בחנות, 

כוסות במבחר סגנונות, סכו"ם מסוגים 
שונים. האיש - עמו עשה בינתיים היכרות, היה 

חייב  הוא  במהירות,  העיסקה  את  לסגור  נחוש 
מהר  חיש  לחו"ל.  ולטוס  הסחורה  את  להזמין 
בחר את הכלים בהם הוא חפץ, הזמין 700 סטים 
)!!!(, כן – שבע מאות סטים!, השאיר שיקים, 

שם וטלפון, ונעלם...

כל הביקור לא ארך אלא כשעה וחצי, במהלכו 
כספי  מחזור  חייו.  עיסקת  את  אליעזר  ר'  סגר 
שהוא לא מעביר בשנה – עבר תחת ידיו בשעה. 

והרווח – אוהו.... – מיותר לדבר...

מגיף  הוא  מאוחרת,  מאוד  בשעה 
את תריסי החנות ויוצא. הלקוח כבר סיכם 

לרכישת  ארצה,  בשובו  נוספת  פגישה  על  אתו 
מוצרים נוספים, ונעלם מהאופק, ממהר לטיסתו 
מהירים,  ריקוד  בצעדי  אליעזר,  ור'  הפתאומית. 
עושה את דרכו הביתה – תוך שהוא לא מבין מה 

עובר עליו...

רגע, מה קרה כאן בעצם? למה התעכב בחנות? 
למה האיש לא מצא כל חנות אחרת פתוחה? – 
ופתאום הכל מתחבר, מתחוור, מדהים אותו: כן, 
הוא התעכב בחנות כדי להתפלל, בדיוק על זה. 
נרגשת,  עמוקה,  ארוכה,  היתה  תפילתו  כנראה 
אולם  מנהל  שאותו  עד   – ארוכה  שעה  נמשכה 
וגם  משלו,  חוץ  פתוחה  חנות  מצא  לא  ממהר 
נאבק על הזכות לעשות הזמנת ענק. וכל השאר 
רווח  שבכיסו,  השיקים  על  חרוט  הוא  הלא   –
ואת  העתק שבסייעתא דשמיא מציל את חנותו 

עתידו הכלכלי!

'האמנתי  בספר  המופיע  זה,  מופלא  סיפור 
ואספרה', מעיד וקורא: אחים יקרים, מי 
לו  לו אבא לדבר אתו – ראוי  שאין 
שיילחץ. מי שאין לו כתובת לפנות 
יש מקום לחרדתו. אבל   – אליה 
יש  יהודים,  אנו  הלא  אנחנו? 
לנו אבא טוב שבשמים, כתובת 
רגע.  בכל  אליה  לפנות  חירום 
צריך רק לשאת עיניים, להתפלל 
דוגמא  להפגין  וגם  הלב,  מעומק 
יודעים  שאנו  ילדינו,  בפני  חינוכית 
אבא  עם  לדבר  קושי:  ברגעי  לעשות  מה 
את  לבקש  הלב,  את  בפניו  לשפוך  שבשמים, 

עזרתו.

תוך  הלב,  מעומק  בוקעת  שהתפילה  וככל 
בו  רק  וביטחון  שבשמים  אבא  על  הישענות 
ובכוחו – כך יהיו לרצון אמרי פינו והגיון ליבנו, 
ובורא עולם ימלא את משאלותינו במידה טובה 

ישועה ורחמים!

יש כתובת אחת

"לפתע נשמעה 
דפיקה חזקה על 

הדלת, ופנים 
מאירות הציצו 

בעדה..."

לסיפורים מרתקים נוספים של הרב אשר קובלסקי
כנסו לאתר ׳ישיבת אור דוד׳
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מתנות א.א מנות,  משלוח  מגילה,  קריאת  מצוות:  ארבע  יש  הפורים  בחג 
לאביונים וסעודת פורים. וכל איש שהגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, ואישה 
שהגיעה לגיל 12 ויום אחד חייבים במצוות אלו, וטוב לחנך גם את הקטנים 

במצוות אלו.

כל המצוות הללו צריך לעשותן ביום פורים ולא בלילה, חוץ מקריאת ב.א
מגילה שצריך לשמוע גם בלילה וגם ביום.

ערים שמוקפות חומה מזמן יהושע בן נון )כגון ירושלים( חוגגים את יום ג.א
פורים בתאריך ט"ו באדר ומקיימים באותו היום את כל מצוות חג הפורים, 
יום  את  חוגגים  נון  בן  יהושע  מימות  חומה  מוקפות  שאינם  ערים  אולם 

הפורים ביום י"ד באדר ומקיימים באותו היום את כל מצוות חג הפורים.

מתנות לאביונים 
שיתן א.א היינו  אביונים,  לשני  מתנות  שתי  לתת  צריך  לאביונים:  מתנות 

לאביון אחד מתנה אחת ולאביון השני יתן עוד מתנה אחת. ואם נותן לאביון 
אחד שתי מתנות לא יצא ידי חובה, אלא צריך לחזור ולתת לעוד אביון.

מתנות לאביונים היינו דווקא שנותן כסף או אוכל, אבל אינו יוצא ידי ב.א
חובה אם נותן לאביון כלים או בגדים וכיוצא בזה, ומעיקר הדין אם נותן 
לאביון פרוטה אחת יצא ידי חובה, ובזמן הזה 10 אגורות נחשב פרוטה, 
ומכל מקום ירא שמים יתן כשיעור שווי סעודה של לחם ולפתן )היינו משהו 
שנאכל עם הלחם(, ועדיף לתת כשיעור שווי סעודה של ג' ביצים של פת 
)שזה 162 וגרם(, ואת זה יתן לכל אחד משני עניים ולשאר אביונים יתן 

כמתנת ידו.

אם אינו יכול לתת מתנות לאביונים ביום פורים יתן לשליח או ג.א
לגבאי צדקה לפני פורים וימנה אותם שיתנו את הכסף או 

המאכל ביום פורים ואז יוצא ידי חובה.

מתנות לאביונים אי אפשר לתת ממעות מעשר ד.א
לשני  מתנות  שתי  כבר  נתן  אם  אולם  כספים, 
לעוד אביונים רשאי לתת  ורוצה לתת  אביונים, 
בפירוש  התנה  ואם  כספים,  מעשר  ממעות 
)היינו שאמר בפה( לפני שהתחיל לקיים מעשר 
ועכשיו  נדר,  בלי  כספים  מעשר  שהוא  כספים 
רואה שהשעה דחוקה ואין לו כל כך כסף, רשאי 

לתת ממעות מעשר כספים למתנות לאביונים.

יכול לתת מתנות לאביונים גם לעניים סתם ואין ה.א
לתת  צריך  אולם  ביותר,  לעניים  לתת  לדקדק  חייב 

וכן אין לשים מתנות לאביונים בקופת  דווקא לעניים. 
צדקה אלא לתת לעניים ביד.

משלוח מנות 
וצריך לשלוח א.א מנות.  היא לתת לאדם אחד שתי  מנות  מצוות משלוח 

אוכל דווקא )וכיום המנהג לתת מיני מתיקה(. ולכך השולח לחברו סדינים 
או כוסות וצלחות וכיוצא בזה אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות, וכן השולח 
לחברו כסף גם כן אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות, וראוי  שיהיו המנות 
בה  שיהיה  מנה  שכל  וטוב  ואחוה,  אהבה  להראות  כדי  וחשובות  יקרות 

שיעור סעודה היינו 162 גרם.  

מעיקר הדין יכול לתת את שתי המנות בכלי אחד ולשלוח לחברו, אולם ב.א
מכל מקום אם יכול לחלק את המנות ולתת כל מנה בכלי בפני עצמו עדיף 

לעשות כך כגון בשתי צלחות נפרדות. 

אדם ששולח לאביו או לאחיו וכן אישה ששולחת לאמה או לאחותה ג.א
יוצאים ידי חובה, ואישה נשואה אינה יוצאת ידי חובה במשלוח מנות של 
מנה  נתן  אולם אם הבעל  מנות,  היא בעצמה לשלוח  צריכה  בעלה אלא 
מיוחדת עבור אשתו יצאה האישה ידי חובה, וטוב שלא ישלחו איש לאישה 

ולא אישה לאיש אלא אישה תשלח לאישה ואיש ישלח לאיש.

מי שאינו יכול לשלוח מנות משל עצמו כגון חייל שנמצא בצבא וכן אדם ד.א
שנמצא בבית חולים וכן אסיר בבית כלא וכדומה וכן אם נמצא בבית מלון, 

יחליף את המנות שקיבל לארוחה עם אחר ובכך יוצא ידי חובה.

סעודת פוריםא
יעשה סעודתו כמה שיותר יפה ומכובדת, ויש מצוה להרבות בסעודת א.א

אלא  אין שמחה  שהרי  בהמה  בשר  ולאכול  להדר  יש  ולכתחילה  פורים, 
ויין, אולם מכל מקום אם אינו אוהב את טעם הבשר או שהבשר  בבשר 
מזיק לבריאותו יאכל בשר עוף, ומצוה לשמח את הילדים הקטנים במיני 
מתיקה, ולכתחילה עדיף לאכול לחם, וגם הנשים ישתו קצת יין, אולם לא 

ישתו הרבה מפני שגנאי לאישה לשתות הרבה יין.

המן ב.א ארור  בין  ידע  דלא  עד  )בפורים(  בפוריא  לבסומי  איניש  "חייב 
לברוך מרדכי", והכוונה שישתה יין כדי שיהיה האדם שמח ומבושם ועל 
ידי שישתכר קצת ירדם בשכרותו, ויש מפרשים שישתה קצת יותר מאשר 
יותר  שישתה  ידי  ועל  בכך  רגיל  שאינו  כיוון  נקרא שכרות  וזה  רגיל  הוא 
מכפי הרגלו הוא לא ידע לספר את נס הפורים על בוריו. אולם אין הכוונה 
שישתכר לגמרי שהרי השכרות היא עבירה גדולה וזה כבר נקרא הוללות, 
ולכן אם יודע בעצמו שעל ידי שתיית היין הוא יזלזל באיזה מצוה )כגון שלא 
יברך ברכת המזון או שלא יתפלל מנחה או ערבית( וכן אם על ידי השתיה 
יין  הוא יקלל את חברו ויבייש אותו אסור לו להשתכר, אלא ישתה מעט 

וירדם, ומי שמזיק לו השתיה של יין בפורים פטור מלשתות יין בפורים.

בכל התפילות של יום פורים ובברכת המזון אומרים "ועל הניסים... בימי ג.א
מרדכי ואסתר", ואם שכח ולא אמר אינו צריך לחזור.

קריאת המגילה
המגילה א.א בקריאת  לדקדק  וצריך  המגילה,  קריאת  בשעת  לדבר  אסור 

שלא להחסיר במשך קריאתו אפילו אות אחת, וכן השומע קריאת מגילה 
צריך לדקדק היטב לשמוע את כל קריאת המגילה מתחילתה ועד סופה, 
ולא יחסיר אפילו תיבה אחת, ולכן אם יש רעש בבית כנסת והנשים לא 
שומעות כמו שצריך, יקראו לנשים בשעה מאוחרת יותר בפני עצמן כדי 

שישמעו טוב את כל קריאת המגילה.

אם בשעת הקריאה לא שמע איזה תיבה מהשליח ציבור, אם ב.א
יש ביד השומע מגילה כשרה יאמר את אותה התיבה שלא 
עדיף  ולכן  שלו  המגילה  מתוך  ציבור  מהשליח  שמע 
אם  גם  אולם  קלף.  על  כשרה  מגילה  בידו  שתהיה 
אין בידו מגילה על קלף אלא מגילה מודפסת, יכול 
למקום  שיגיע  עד  שהחסיר  התיבות  את  לקרוא 
וימשיך  שהשליח ציבור נמצא שם ואז ישתוק, 
לשמוע את המגילה מהשליח ציבור )אולם אין 
לקרות את רוב המגילה ממגילה מודפסת, ואם 

קרא לא יצא ידי חובה(.

פורים משולש
אף על פי שבירושלים שהיא עיר המוקפת חומה, א.א

צריך לקרות בה המגילה בט''ו באדר בכל שנה ושנה, 
המוקפים  כרכים  של  פורים  שחל  בשנה  מקום  מכל 
קריאת  להקדים  יש  בשבת,  באדר,  ט''ו  דהיינו  חומה, 
המגילה ליום ארבעה עשר באדר, דהיינו ביום הששי. שגזרו חז''ל 
שלא לקרות המגילה בשבת, כי הכל חייבים בקריאתה ואין הכל בקיאים 
בקריאתה, גזירה שמא יטלנה בידו ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים, 
או שיעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים, ויוליכנה אצל בקי לקרות בה.  
ועוד שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, לקבל המתנות לאביונים, 
וזה אי אפשר בשבת. נמצא שבשנה ההיא תושבי ירושלים שוים בזמן חיוב 

קריאת המגילה לכל העולם, שקוראים המגילה ביום הששי.

ביום הששי, מפני שעיניהם של ב.א לעניים  יש לחלקם  המתנות לאביונים 
הנס הלב  חיבת  כי בשעת הקריאה, מרוב  מגילה,  נשואות למקרא  עניים 

פתוח לתרום בעין יפה לטובת העניים.

ביום השבת בירושלים יש לומר ועל הנסים בכל תפלות השבת, שהרי ג.א
כרכים המוקפים חומה, שירושלים  פורים של  ט''ו באדר, שהוא  יום  הוא 

נמנית עליהם. וכן יש לומר ועל הנסים בברכת המזון של סעודות שבת.

וכל ד.א אחד.  לאיש  מנות  שתי  לרעהו,  איש  מנות  שולחים  ראשון  ביום 
גם  מנות  לשלוח  מחמירים  ויש  משובח.  זה  הרי  לרעים  לשלוח  המרבה 

בשבת. )במקום שיש עירוב(. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

הלכות פורים



באחד  המגדלורים השוכנים לחוף ימה של צרפת הלך לעולמו 
השומר הזקן, שהיה ממונה על הדלקת המשואה בכדי להאיר אל 

הספינות השטות בים בלילות החשוכים. 

לתפקיד  בכניסתו  אשר  לב.  וטוב  חביב  אדם  התמנה  תחתיו 
קיבל חבית מלאה שמן עבור החודשים הקרובים בשביל להאיר 

את שמי הלילה האפלים.

המגדלור,  בדלת  דפיקות  החדש  השומר  שומע  אחד  לילה 
הוא פותח, ובדלת אדם שחי בקרבת מקום ובפיו בקשה, האם 
תואיל בטובך שומר יקר ליתן לי מעט שמן בכדי להאיר את ביתי?  

בודאי! אתן לך בשמחה, אמר השומר.

כדי  לו מעט שמן  עובר אורח שיתן  לפניו  בלילה אחר התחנן 
שומר  בדרכו.  להמשיך  יוכל  וכך  שלו  העששית  את  להדליק 

המגדלור נענה ברוב טובו גם לבקשה זו.

צערה,  את  בפניו  שתינתה  אלמנה  אשה  זו  היתה  למחרת 
והפצירה בו כי יאות לתת לה מעט מהמצרך היקר בכדי שתוכל 
להאיר את ביתה ולהאכיל את בני משפחתה. וכמובן, הוא נעתר 

גם לפניה מרגשת זו.

עד מהרה אזל כל השמן שברשותו, והאור במגדלור כבה, אניות 
רבות עלו על שרטון, התרסקו אל הסלעים, ורבים וטובים קפחו 

את חייהם. 

רצח  באשמת  למשפט  הצדיק  השומר  הועמד  מהרה  עד 
לפני  ובכה  להגנתו   של מאות חפים מפשע. במשפט הוא טען 
כן  ועל  השופט על חפותו, באמרו, ריחמתי על אנשים מסכנים 

השמן נגמר. 

חסדיו  אל  וכביכול  דמעותיו,  אל  כלל  שעה  לא  השופט  אולם 
רצח!  אם  כי  זה  היה  חסד  שלא  נכתב  הדין  בפסק  המרובים. 
דינו  וגזר  כגזלן...  ודינו  כדין,  שלא  הממלכה  משאבי  של  ובזבוז 

הוא מאסר עולם!

הסיפור הזה הוא סיפור של כל אחד ואחד, נשלחת לעולם הזה 
עם כלים להאיר את נשמתך! להאיר את העולם! "ועשו לי מקדש 
כשרונות,  שמן-יכולות  טיפת  כל  לנצל  אפשר  בתוכם"  ושכנתי 

כוחות, למטרות הנכונות שהם עשיית רצון ה', בהצלחה.

ר‚ע חו˘בים
‰רב יוח‡י ‡וחיון

המגדל אור

הרב יוחאי אוחיון מרצה באתר ישיבת אור דוד
להרצאות נוספות כנסו לאתרנו


