
  

 פורים׀  166 'גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 

ינו החשוב דיו"ל לזכות ידיזה  גיליון


‰בן  ÛÒÂÈ ·˜ÚÈהר"ר ˘Â˘  
  ורעיתו 

 ‡Ï¯ÚÙ ¯˙Ò בתÎ¯· „·ÎÂÈ‰  מרת
 שיראו ברכה והצלחה מתוך בריאות הגוף והנפש

 

 

  דבר העורך �

סיפר בנו של רבינו שזוכר, כשהיו 

 ילדים היה רגיל רבינו בבוקר יום

פורים לשתות יין ולישון אח"כ עד 

 מנחה, ואחר מנחה היה עושה עצמו

כשיכור והיו נכנסים לרקוד אצל 

 הגאון ר' גדלי' נדל זצ"ל בביתו יחד

עם עוד אנשים מחשובי המתפללים. 

 חת, היה אחד שלאמעשה בשנה א

היו לו ילדים זה כמה שנים, ובא 

 ביום הפורים לבקש ברכה, ועשו בי"ד

מיוחד שישבו שם רבינו ולהבדל 

 לחיים טובים הגר"י שפירא זצ"ל

והג"ר גדליה נדל זצ"ל וגזרו שיפקד 

 בזש"ק ובאותו שנה נפקד, ובשעתו

  זה. התפרסם מעשה

אחד הנכדים שזוכה לשהות במחיצת 

 רבינו יום יום בבוקר, נזדמן לשהות

עם רבינו במוצאי פורים ליל ט"ו 

 באדר, אמר לרבינו משמים זיכו אותו

בערב מה  לשהות במחיצתו עכשיו

 שלא זכה בבוקר ככל יום ביומו. הגיב

רבינו בפשטות שזה אינו 'מציאה' 

 גדולה. ולאחר שהמשיך הנכד בענין

גודל הזכות לשהות עם רבינו, אמר 

 רבינו אם הנך מדבר כך כנראה שתית

 (מנחת תודה)                        .ןיי
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 בטעות וע שעבר נכתב כאןבשב
כתי ברכת שהחיינו על לידת בני, שבר

הדבר  ני לציין שבטעות נכתב נהו
ודאי שברכתי ברכת הטוב והמטיב וב

  ואין זה אלא טעות סופר.

  הנהגות בעניני מגילה ופורים �
 

בתענית אסתר קודם מנחה מניח ג' מטבעות של חצי שקל של זמנינו .‡
 בקופת צדקה זכר למחצית השקל.

 עי' שו"ה תרצ"ד א'.     
גם כשהוא סנדק בתענית אסתר לא מיקל לאכול אח"כ אפי' שמעיקר .·

 הדין מותר.
הקה"י היקל בשנותיו עי' שו"ה תרפ"ו ז', ואמר לי שכן דעת החזו"א, ואביו מרן      

 האחרונות מפני חולשתו ואמנם עפי"ד יכל לאכול גם בלי זה.

 בליל פורים קודם ערבית לובש כובע ומעיל של שבת..‚
 עי' שו"ה תרצ"ה ב'.     

נזהר מהשקיעה שלא לכתוב רק בעניני פורים, ונמנע מלגזוז שער לילד .„
 בן ג'.

 עי' שו"ה תרצ"ו ב', ושם דין א'.    

 .מגילה [שמשתמש בה] כאגרת בשעת הקריאהלא נוהג לפשוט ה.‰
 עי' שו"ה תר"צ כ"ב ואמר לי שכן נהג החזו"א.     

Â..כשאומר 'האגרת הזאת' מנענע קצת המגילה 
 עי' שו"ה תר"צ דין כ"ח.     

Ê..כשמזכיר הבעל קורא המן רוקע ברגלו ב' פעמים 
ואמר לי משום שכשדופקים פ"א לא ניכר, ויש להוסיף כאן שגם כשקרא המגילה     

 מו בשבת שקודם פורים כדרכו, עשה כן ועי' שו"ה שם כ"ה.לעצ

Á..בשמיעת המגילה יושב ורק בברכות עומד 
 עי' שו"ה תר"צ דין כ"א.     

Ë. כשנתנמנם מעט לאונסו בקריאת המגילה משלים מיד בתוך המגילה
 מה שהחסיר. וכן בשאר המגילה מוציא התיבות מפיו.

שכמדומה לו שלא נכון שהוציא תיבות עי' שו"ה תר"צ י"ג, ט"ו.(ואאמו"ר אמר      
 המגילה מפיו)

È. כשאומרים עשרת בני המן מתחיל מחמש מאות איש, ואומר בנשימה
 אחת.

 עי' שו"ה שם דין כ"ז.    

‡È. סעודת פורים אוכל בעיקר ביום סמוך לשקיעה ומעט אחריה  ולא נוהג
 לאכול זרעונים ולא מדליק נרות.

 עי' שו"ה סי' תרצ"א א' ב'.     

·È.בבוקר יותר מהרגלו ואח"כ ישן קצת ובזה מקיים עד דלא  שותה יין
 ידע, ובסעודה שותה קצת יין.

 עי' שם דין י"ז.    

‚È. משלוח מנות מקיים בבוקר ונותן ביד ולא ע"י שליח כמו שנהג החזו"א
 ודלא כמש"כ בבנין ציון.

 עי' שו"ה תרצ"ה ז'.     

„È.לאביונים כול קודם שנותן משלוח מנות ומתנותמשתדל שלא לא. 
 כול קודם שקיים המצוה.כדי שלא לא     

ÂË.מקיים מיד אחר התפילה. מתנות לאביונים 
 עי' שו"ה תרצ"ד י"ב.     

ÊË. חמיר שים שקל כמו שהמיולא ח₪) ונותן כמה שקלים (עשר
 . חמיו זצ"ל

עי' שו"ה תרצ"ד ד', ושמעתי ממרן שיתכן שאין כוונת חמיו מרן הגרי"ש אלישיב     
וקא, אמנם בהזדמנות שצריך דוקא חמישים אלא שבזה ודאי יוצאים אבל לאו דו

אמר לי מרן שבד"כ הוא נותן לעני אחד או שתים מתנה חשובה של כסף, ולשאר 
 העניים המבקשים נותן פרוטה וכן ראיתי בס"ד.

  



 

ÊÈ. שושן פורים מחמיר בבני ברק לעשותו כפורים לכל דבר משום שהחזו"א פסק שב"ב מחוברת ליפו (ע"י
ן מחמיר לשמוע קריאת המגילה לילה ויום בלי ברכה ועושה כל הגשר) ויפו היא מעיירות שספק מוקפות, ולכ

 מצוות היום שוב.
מרן אמר לי עוד, שבזמן החזו"א יפו הי' סמוך לב"ב וכיום יש כביש מפריד ולכן טוען ר"ש דבליצקי שא"צ להחמיר בט"ו אבל        

 אינו צודק כי יש גשר שמחובר וגם ב"ב מחוברת מהצדדים של הכביש.

 
ÁÈ. שיביאו בן כרך כגון ירושלמי שחוזר עד עלות השחר לירושלים שיקרא עם ברכה כדי אבל מ"מ משתדל

 שיהי' מהודר יותר, ואם יש מנין ירושלמים קוראים ג"כ בברכה אחרונה וזה טוב יותר.
 עי' שו"ה תרפ"ח י"ד ט"ו.       

 
ËÈ.כריע.נשאל, אם הירושלמי כבר הי' בכניסת פורים ביום י"ד בב"ב אם יברך ג' ברכות או ב' ולא ה 

 עי' שו"ה שם.       
 

פ"א היו בשושן פורים בבוקר, מנין אנשים שהיו בירושלים בעלות השחר והגיעו לכאן לב"ב, והורה שיקראו (א' 
מהירושלמים) (אחרי גמר התפילה) בברכה (ג' ברכות לפניה) וברכה לאחריה, ורבינו לא אמר אשר הניא, וכמדו' 

כל התפילה והקריאה) קראו בתורה בס"ת הקריאה של פורים והבעל שהקהל אמרו הזמר שושנת יעקב, ואח"כ (אחרי 
 .קורא וכל הקרואים היו כמובן מירושלים ורבינו נשאר לשמוע

ורבינו היה מרוצה מהענין. ואח"כ דברתי עם רבינו בענין מה שקראו בתורה למה נשאר לשמוע, והשיב שהיות ובין 
ע, והוסיף: בני ר' שאול טען שהרי בגמ' נסתפקו במקום שיש ים כך קראו אונו הרי ספיקא ביומא א"כ למה לא לשמו

אם נחשב מוקף חומה או לא, והרי רואים שחז"ל לא התחשבו לגבי קה"ת אלא רק לגבי קריאת מגילה, ומוכח 
 שהתקנה מספק זה רק על מגילה, וסיים: ואפשר, אולי צודק.

 
Î.מר.בשושן פורים אומר על הניסים בלחש ולאחרים מורה שלא לו 

ואמר לי שהוא עצמו אומר כי דעת החזו"א היה שצריך לומר וכן הורה לו החזו"א. אמנם לבניו שיחי' וכן לאחרים השואלים        
מורה שלא לומר, ועי' שו"ה תרצ"ג א', וטעמו כי שמע מאביו ז"ל שאמר על החזו"א, שאם הי' יודע שבלוח א"י כתוב שבספק 

 ג"כ שלא לומר. מרן לא נהג לשמוע קה"ת (של פורים) בשושן פורים.פורים לא נוהגים לומר בודאי הי' מורה 

 
‡Î. בשושן פורים לובש בגדי שבת כמו בפורים, ושותה רביעית יין, ועושה סעודה כדין סעודת פורים ומקיים

 שאר מצוות היום.
 י' לעיל אות ג'.ע       

 
·Î.נים שיש לתת בשבת בפורים המשולש נתן לי בשבת משלוח מנות ואמר לי שנותן לצאת גם דעות האחרו

 מ"מ.
 עי' שו"ה תרפ"ח דין י"ח.       

 
‚Î. בפורים המשולש ביום ראשון לא מקיים שום מצוה ממצוות היום אבל עושה סעודה כדין, ולא אומר תחנון

 וכמו דעת החזו"א ולובש בגדי שבת.
 עי' עוד בתשובה ממרן שנדפס בספר מישרים אהבוך, בחלק השו"ת בתשובה י"א י"ד.       

("‡Ï‡" ¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó) 
 

 

 שו"ת בעניני פורים
אין עושין מי שסיים מסכת בפורים וברצונו לעשות סעודת סיום בסעודת פורים בבת אחת, האם אין בזה משום ש. 

 מצוות חבילות חבילות.
.˙  ¯·„ ÛÈÒÂÈ.‰„ÂÚÒÏ ] עי' בספר גם אני אודך מש"כ שמרן שליט"א סיים אחד מספריו בליל פורים והסביר שעשה זאת

 ]ייפלער שרצה להספיק להביא לפניו בתורת משלוח מנות.משום כיבוד אביו הסט
רעהו ואין גם ייך לומר כאשר אב שולח משלוח מנות לבנו או שהבן שולח לאביו האם קיימו את המצוה הרי לא שש. 

 הטעם להרבות אחוה ורעות.
.˙ .ÌÈÚ¯ Â‡¯˜
 Ï‡¯˘È ÏÎ 

 שולח משלוח מנות לחבירו בעילום שם האם יוצא ידי חובה.ש. 
.˙ .‡Ï 

צ"ב איך יהי' אפשרות לקיים  כל המועדים אומרים חז"ל בטלים לעתיד לבוא חוץ מימי הפורים שלא יהיו בטלים.ש. 
 מצות מתנות לאביונים הרי אז יקויים מאמר הכתוב ''לא יהי' בך אביון''.  

.˙ .ÂÈÒÎ
 ˙‡ ¯È˜ÙÈ 'È‰È ‡Ï Ì‡Â .ı¯‡‰ ·¯˜Ó ÔÂÈ·‡ Ï„ÁÈ ‡Ï                                                                (‰ÁÈ˘‡) 
 
 

  

  


