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 בסייעתא דשמיא

  צווהת פרשת

 

 בס"ד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה,  לכבוד 
 נ"י מונסונגו נתנאלכש"ת 

 וברכה,שלום 

 למקצת שאלותיו כמסת הפנאי הנני להשיב:למענה 

בדבר הבחורים שאוספים כסף עבור הת"תים   א.
בימי הפורים, ועוברים מבית לבית ומגישים להם יין  
לשתות, יש לברך ברכה אחרונה בכל מקום אם  
שותה שיעור רביעית, ויחזור ויברך בבית האחר  

לא  ברכה ראשונה, ואם לא שתה כשיעור, עדיף ש
יכוון לפטור את היין ששתה במקום האחר, ובכל  
בית יחזור לברך בורא פרי הגפן, ומ"מ גם אם כיון  
לפטור, יחזור ויברך בורא פרי הגפן, וברכה אחרונה  
יברך בבית האחרון, ורק אם אוכל עוגות וכן פירות  
מז' המינים, ולוקח עמו את הפירות ואוכל בדרך  

בשתיית יין שכל  הילוכו בזה אין צריך לברך, אבל
בעל בית נותן לו מיינו, צריך לחזור ולברך,  

 ולכתחלה יכוין שלא לפטור את היין האחר וכנ"ל.

 בענין תושב מאחד מערי הפרזות שקיים   ב.

ביום י"ד את כל מצוות היום, ובליל ט"ו הגיע  
לירושלים ודעתו להשאר שם ליום אחד, ראה בספר  

  )עמ' שמה( ילקוט יוסף על פורים מהדורת תשע"ג
שדעת רוב הפוסקים שאינו צריך לחזור ולקיים  
מצוות פורים בירושלים, אחר שכבר קיים את כל  
מצוות פורים בעירו, ורק אם עקר דירתו בליל ט"ו  

ועבר להתגורר בירושלים רק אז נחשב כמוקף בן  
יומו שיצטרך לחזור ולקיים מצוות פורים,  

  )יט.(וכמבואר בירושלמי. וכן משמע בתוס' מגילה 
הריטב"א, הרשב"א והמאירי שם. וכ"פ בהר  ומ

צבי. ואף שיש חולקים, העיקר כסברא ראשונה,  
ומ"מ הרוצה לחוש ולהחמיר לשמוע מגילה  
ולקיים שוב מצוות פורים, תע"ב, אך אינו יכול  

  די חובהלברך, וגם אינו יכול להוציא אחרים י
קריאת מגילה, וע"ש בהערה נימוקי ההלכה  

 ומקורותיה.

בוקר כיצד ינהג, הנה כבר ביארנו  בענין הקם ב ג.
בילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר, והועתק  
אח"כ גם בהלכה ברורה, דעדיף שיתפנה קודם  
ואח"כ יטול ידיו, שאם יטול ידים קודם שיתפנה  
אינו יכול לברך, ואח"כ נכנס לספק אם כשחוזר  
ליטול ידיו אם מברך. ומעיקר הדין אם ירצה יכול  

ואח"כ ליטול ידיו, והנוהגים   גם להתלבש קודם,
ע"פ הקבלה יטול ידיו קודם, ואח"כ יתלבש,  
וכמבואר כ"ז בספר ילקוט יוסף הלכות השכמת  

 הבוקר.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 העליון הרבני ונשיא בית הדין
 

 

"ו / ברכה ראשונה בן עיר שקיים את מצוות הפורים בי"ד, והלך לירושלים בליל ט
ואחרונה לבחורי ישיבה שאוספים כסף בשביל התתי"ם ומגישים להם יין לשתות בבתים 

[, סימן שנהתשע"ז ה אדרגליון ל– ]מתוך קובץ בית יוסףשונים / זמן נטילת ידיים בבוקר   

 311 | גיליון מס'"פ תש אדר יא

 
 משלחן הראשון לציון

ויאמר המלך להמן הכסף "
יא) "נתון לך  (.ג, 

ספות  ב( התו ה יג סע" מגיל ( : ה כתבו על ז
ו   העץ", רמז ל א " י ימטר ג סף"  "הכ

. העץ אותו על  ה  יתל חשורוש ש  א

א  אחשורוש ל המלך  י ש א ה, בוד אור לכ
יבר ע   .  ד א בשפתם דש, אל הקו שון  מו בל

א זו? י ימטר ג המקום ל ה  אם כן, מ  ו

ה שאמ י מ ן על פ יוב ה ו רש רב ו במד ר
וף סימן י( ה ג ס : )פרש י אמרו י לו יודן ורב : רבי 

המלך  ו " ה ז גיל כל מקום שנאמר במ
ו  אחשורוש", במלך  וש עצמ אחשור

המלך"  מר " א כל מקום שנ הכתוב מדבר, ו
אף  חול. עד כאן. ו סתם, משמש קודש ו

ם   ל סתם, מלכו של עו המלך"  כאן שנאמר "
ף  ס יח, וכשאמר: "הכ ג הש ו  ממכון שבת

העץ. על  ה אותו  לו שיתל ", רמז   נתון לך

. רצא( ד  ו א, עמ למרן זיע" הב"  ת ז וש "עטר יר  )פ

 

והמן נבעת מלפני המלך "
ו) "והמלכה  (.ז, 

הצטדק לפנ ה ל י ה יכול  י ש י  אף על פ
א מעם  י סתר ה א א ידע ש י ל המלך, כ
ו  סתם ל השם יתברך  ם,  ישראל. מכל מקו
ל  יו להתנצל ע יו ורגל יד א  א מצ יו, ול את פ

יו. יפתח פ א   כך, ונשאר כלם ל

. ) ד שיח ו עמ  )שם 

 

 

 אמרותיו

 מפעילות הארגון:
ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ רבינ ן  מר "היוסף  עובדיה של  לה  ז

"א  • של מרן זיע ש  ו ד ו הק ונ ול צי ר המפעל •תפע די א  ה
ד" ו י הלימ ומ ת הי ור י  • "מרן בת ורנ ון ת רח ת “י ץ בי וב ק

ף ס ו מ  • “י ות “ג יב ש לי ם  סת והכנ ן  מר י  ספר לת  שא ח לה
וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  ורי ת ד ות  24שי  •שע

ם  סי כנ ו ורה  ורי ת ו •שיע לי ין ג וע רית שב ת בעב גלי אנ  וב
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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

-079להאזנה בערוץ מרן:  916-50 00 

 לתרומות חייגו: 

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 על המגילהביאור   
 אדרתשע"ז[.-]מתוך קובץ בית יוסף, גליון לה

אחשורוש לאסתר המלכה את  את המן וכו'. ביום ההוא נתן המלךויתלו 
 .'בית המן וכו'. הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ וכו

ראה למרן רבינו הגדול זצוקללה"ה בפירוש "עטרת זהב" על המגילה  א.ה.]
 [., שהביא כעין זה. וכאן הוא בתוספת נופךפורים, עמוד שכד()הודפס בחזו"ע 

כי לכאו' ק' טובא שהמן  (523)ח"א הפסוקים ביאר הגרי"פ פירלא קשר 
הי' מזרע עמלק איך הותר ביתו לאסתר, הרי כל ממון של עמלק אסור 
בהנאה, משור ועד שה מגמל ועד חמור הכל בכלל מצוות מחית עמלק 

)ובפרש"י כדי שלא יאמרו גמל זה של עמלק, כמ"ש במכילתא סוף בשלח. 

שנכסיהן למלכות,  אלא שהמן הי' מהרוגי מלכות סוף תצא, ור' בחיי סוף בשלח(
וכשנהרג המן זכה אחשורוש בנכסיו ושוב הותר גם לישראל. על דרך עמון 

)וע"ע ולכן הזכיר הכתוב שני הדברים כאחד.  )גטין לח.(ומואב טהרו בסיחון 

 הנחל. ואבי )בהקדמה אות ו בהגהה למטה(. וע"ע בעונג יו"ט שם להגרי"פ פירלא(
שקנה עבד קנה רבו. ע"ש. אולם  דרוש יד תי' שהמן עבדו של מרדכי ומה

ברכך, שנתברך ִעמם צאן ומקנה  ' אלקיךכי ה )דברים ב, יד(מדברי הרמב"ן 
קנין משלל מצרים ועמלק. מוכח שלא נאסר שלל עמלק, והוראת שעה 
היתה של שמואל בשם ה' לשאול. ודברי המכילתא היא רק על פסוק כי 

א יאמרו גמל זה של מחֹה אמחה את זכר עמלק, שנשבע הקב"ה וכו' של
עמלק, זהו שהקב"ה כשימחה זכרו של עמלק ינהוג כן. וכמו שציוה בזמנו 
לשאול. אבל במצות תמחה זכר עמלק, לא נצטוו אלא על עמלק וזרעו 
האנשים ולא הבהמות. אך בפי' רש"י סוף תצא לא ס"ל הכי, ועדיין צל"ע. 

סוף ולכנוס לתת לטוב לפני )ואפשר שז"ש במגילה י. ]צ"ל ע"ב[ ולחוטא נתן ענין לא
האלקים זה המן שניתנו נכסיו לאסתר שנא' וכו'. קמ"ל כנ"ל. ובעונג יו"ט כ' שכל זמן שזרע 

  .עמלק קיים אין מצוה בהריגת בהמותיו וכו'. ע"ש(

 

 

  מדיני מצות שמחת יום הפורים
רים( ו ו"ע פ וך חז ת   )מ

 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

אורה זו תורה -ליהודים הייתה אורה   

ה  יע"א בפתח תקו מעשה היה עם אחד משומעי לקחו של מרן רבינו הגדול ז
סף. ילדים בן פורת יו  באותם ימים, אב לעשרה 

ה  יון שהייתה פרנסתו קשה ביקש יבה, אך מכ את בנו הראשון שלח ללמוד ביש
ית. אמר לה אשתו לשלוח את הבן השני לעבוד כדי שיעזור להם בפרנסת הב

יבות!".  יה אמר לשלוח את כל הילדים רק ליש אופן, חכם עובד בעלה: "בשום 
סף שליט"א, בנו של מרן, שמכיר את המעשה מקרוב,  הגאון רבי אברהם יו

הכלל, דור ישרים מבורך!  מספר כי היום כל המשפחה בלי יוצא מן 

כמה הגאון רבי יעקב פרידמן שליט"א, ראש ישיבת "תפרח", העיד לפני 
אפשר, כי לא היו  ה לא היה  ה בדימונ שנים, שכמה שטרחו להעמיד תלמוד תור
הם לתלמוד תורה, עד שבא מרן לשם ודיבר על  הורים שיסכימו לשלוח את ילדי
הם דברי חיזוק והתעוררות, כבר באותו הערב  לבם של בני העיר ונשא בפני

 תלמידים לתלמודי התורה! 200נרשמו 
 .)שלהבת יוסף חי(        

 

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

םא.  צאי דת פורים. ויו סעו ת ב י   מצוה להרבו יד
אכול   צריך ל לכתחלה  אחת. ו ה  עוד ה בס חוב

 לחם.

. ו רק   ב . וישת ורים עודת פ בות בס חיי ם  אף הנשי
  . יין  מעט 

. א   ג א יצ , ל ורים ליל פ ה ב ם שעשא סעודת פורי
מכל   מחה. ו י" משתה וש ב "ימ , דכתי ידי חובה

  . בה בסעודתו רים יר ליל פו ם ב ג  מקום 

. לל זה תבשיל   ד )ובכ נים  ג טוב לאכול זרעו מנה
ם.   ורי פ ל  ז( בלי  אור

. ד עם ה יח ם  הפורי ת  עוד ת ס ו   טוב לעשו ברי ח
ך   ואם בתו האבל על אב  ואף  חרית.  ביתו בש ובני 
עודת   תתף במסיבת ס י"ב חודש יכול להש
שם   ואם יש  וץ לביתו.  מח רכת  נע פורים אשר 

. נע האבל מלהיות שם , ימ גינה  כלי נ

. אר  היודע בעצ ו ן ובש ביי ם ישתכר  מו שא
ע   ימנ ו  וה א ה מצ לזל באיז יז ם  כרי משקים המש
א   שלא ישתה אל זהר  ומה, י וכד זון  רכת המ מב

. כרות ידי ש בא ל א י של מועט  ר   שיעו

,  ז.  סעודה ם ה קוד ה אחת  ה שע ור ללמוד ת נכון 
ת   ירו ת בש הרבו כון ל . ונ סעודה ך ה ו בתו א

י"ת.    ותשבחות להש

אח.  ים  עודת פור שלחן לס צריך  כשיערוך ה ין 
בן בית   לחור שלחן זכר  קום פנוי ב להשאיר מ

.  המקדש

. ח   ט שכ ואם  המזון.  ברכת  ים ב מזכירין על הנס
ון(,   המז ארץ ועל  )על ה ה ה'  ך את ברו ר  כר אח ונז
  , רחמן לול בה יכ ור. אלא  צריך לחז ואין  יצא. 
ה   ם שעש פלאות כש ונ ם  ו נסי עמנ ה  חמן יעש הר
דכי   מר י  בימ הזה,  זמן  וב ם  ם הה ימי ו ב לאבותינ

. וכו' ר   ואסת

. ף   י , א ז בו ליל ט" עד  רים  ת פו סעוד אם האריך ב
ק   . ור זון רכת המ ים" בב ר "על הנס יאמ ן  על פי כ
ר   א יזכי , ל מצע סעודתו בא ת  לל ערבי תפ אם ה

ן ת המזו ברכ " ב סים "על הנ  .שוב 



 

 

 

 

 052-7116511ובודדים חייגו: לרכישת כמויות 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ

וי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל  וב הרב בל רקע 14רח ושלים.  ק. ק ר 87 לכל ענייני העלון:י   maran.com-office@moreshet דוא"ל: *59
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 לבן תורה איגרת
 החדש

 
 

 

 ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32]שידור חוזר בשלוחה 

mailto:office@moreshet-maran.com

