
    פרסום ספרים חדשים
 כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים

אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים" גליון 24
תשע”ו

ohevseforim@thejnet.com

1 

ספר תוס' הראש על מגילה

מהדורא שניה מחודשת 
בלוית הערות, ביאורים, וציוני 

מראי מקומות
על ידי הר"ר אבשלום גרשי 

שליט"א  - קרית ספר 
אדר ב' תשע"ו – 135 עמודים

להשיג בחנויות הספרים
או אצל המו"ל

machonmeshech@gmail.com 

 מגילת אסתר
עם פי' ספר קרן ישועה

ספרו של רבנו יוסף חיים זיע"א  - בעל ה"בן איש חי" 
בו מבאר רבנו את המגילה בדרך הפרד"ס, וכדרכו של הרב לבאר על פי 
דברי רבותינו האחרונים גדולי ספרד ואשכנז, עם סיפורים ומעשיות 

ומשלים נפלאים, והכל בטוב טעם ודעת.

ספר זה יוצא לאור עתה ע"י הג"ר יוסף חיים מזרחי שליט"א מעצם 
כתי"ק - עם תוספות מרובות, ושילוב עם הנדפס בחייו, והכל משולב 
עם מגילת אסתר ופירוש רש"י, ובתוספת הלכות ומנהגים מתוך ספריו 

הקדושים 'וכתבי יד חדשים'.

להשיג בחנויות הספרים. לפרטים נוספים )בשעות הבוקר בלבד(: 0504179517
כמו כן ניתן להשיג קטלוג של כל ספרי רבנו אשר יצאו בשנים 

 gmail.com@5382016  האחרונות מעצם כתי"ק

ספר אבני נזר

 'משנת אבני נזר'  על עניני פורים
ב' חלקים בכרך אחד 

550 עמודים
כרך ג' מתוך הסדרה 'אבני נזר – מועדים'

אור חדש עלי חודש אדר, הופיע בהיכלי תורה, עת זכינו לגילוי מאיר עינים מתורתו ומשנתו של גאון ישראל וקדושו בעל 
 – בדורינו  שגם  ייחודית,  מופת  יצירת  ופורים.  פרשיות  ארבע  ענייני  על  להפליא,  ומסודרים  ערוכים  זיע"א,  נזר'  ה'אבני 

המשופע ביבול תורני מבורך -, יש בה כדי להפתיע, ולהרנין לב כל שוחרי ספר.
בספר שלפנינו, אוסף נפלא המבוסס בחלקו הגדול על כתבים אלו ]שראו אור בעבר בצורה מצומצמת, בספרי 'נאות הדשא'[, ועל המובא בשמו 
בספרי בנו אדמו"ר ה"שם משמואל" זיע"א, ובספרים וכתבי עת שונים, מהם נדירים ביותר, וגם ממקורות שמפי השמועה. המעיין הנלבב בלקט 
זה, יחוש בעצמו כמי שנכנס לחנותו של בשם ולבית היין, וכמי שזכה להריח ניחוחי עליון מגן עדן מקדם. להרגיש מרחוק מעין בבואה של אותם 
אורות עילאיים שנתגלו לגדולי ישראל מטוב הצפון לצדיקים - בבחינת 'דע מה למעלה ממך'. אך מאידך גם להתעדן מטוב טעמם, ולהתענג עלי 
נובלות חכמה מופלאים, המתאימים ושווים לכל נפש וערבים עלי כל אוזן שומעת. חלק זה, המהווה החלק הראשון של הספר, רוכז במדור 'נזר 

המועדים'. 
נוסף לכך נמצא בחלק הראשון מדור נפלא בשם 'נזר ההלכה', הכולל לקט נבחר מספרי ה'אבני נזר', ומדברים שמפי השמועה שראו אור בספרים 
שונים ונדירים בשמו. יסודות ופניני חמד שמקורם בענייני הלכה, ושובצו להפליא על סדר ענייני וסוגיות החג. בשולי הגליון מופיע מדור מיוחד 
בשם 'אבני אבות', בו באו 'מעשי רב' - עובדות וסיפורי קודש נפלאים, הנהגות והליכות, מעוררי לב ומרוממי נפש, ]חלקם ממקורות חדשים 

ובלתי ידועים[.
עמל רב הושקע בעריכתם המחודשת של כל אלה, בתוספת אלפי ציונים הערות והשלמות, ערוכים בטעם ודעת זקנים, המוסיפים להם חן והדר 
ומסייעים להבנת הדברים. יצויין לשבח גם ההשקעה על הכלי המפואר'  - העיצוב הנאה והמהודר, שהותאם לחכמה המפוארה, בנועם ובחן.  

*
בחלקו השני של הספר, מופיע חיבור נפלא הקובע ברכה בפני עצמו על עניינא דיומא, ומשתרע על פני כשלש מאות עמודים גדושים, בשם – 
'משנת אבני נזר'. בו באו י"ז מערכות ותשובות מספר שו"ת 'אבני נזר' בענייני מגילה – פורים – זכור והמסתעף, במילואם. בעריכה מחודשת 

– תוך השוואה לכת"י, בחלוקה לקטעים, תיקוני טעויות רבים, ותוספת כותרת משנה. 
בשולי הגליון שבכל עמוד ועמוד בא ביאור רחב, הכולל ציטוטי לשונות הש"ס והפוסקים עליהם נסובים דבריו, ביאורים וסיכומים להבנת 

הדברים, ציונים והשלמות מדבריו במקומות אחרים.
הערות וחידושים רבים מדברי הבאים אחריו שפלפלו בדבריו ]מהם הרואים אור לראשונה[, ובעיקר - משא ומתן נרחב ומעמיק בכל קוץ ופרט 
שבדבריו, המסתעף לכלל תורת האחרונים וגדולי ראשי הישיבות, מקיף את כל סוגיות החג, ומאיר אותם באורה של תורה הייחודי שהבקיע 

בבית מדרשו של ה'אבני נזר'. 

weinberg18@gmail.com להשיג בחנויות הספרים או אצל המו"ל

מכון אוהב ספרים 
ohevseforim@thejnet.com :להצטרף לרשימת התפוצה
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בס"ד

ות
מנ

או

שוב יצא לאור במהדורה חדשה הספר 
”ַאֲהַבת ֶחֶסד” למרנא החפץ חיים זיע”א

ת ּוְמפֶֹאֶרת ׁשֶ ַמֲהדּוָרה ְמֻחּדֶ ְפָלא ”ָאְרחֹות ֶחֶסד” ּבְ אּור ַהִנּ ִעם ַהּבֵ

ניתן להשיג בחנוית הספרים המובחרות • להזמנה לכמויות בלבד - למוסדות ישיבות ותתי"ם טל' 052-7616308

גולת הכותרת 
במהדורה החדשה:
שו”ת הגר”ח קנייבסקי שליט”א

פניני "חשוקי חמד" 
מהגר”י זילברשטיין שליט”א

עובדות והנהגות ממרן בעל 
ה”חפץ חיים” בענייני חסד

כ-1.200 

פסקים והנהגות
מגדולי דורנו

 600
עמודים בעריכה
מאירת עיניים

המתנה המכובדת והמומלצת 
למשלוח מנות 
הסט המבוקש ורב המכר במארז מהודר ומפואר

”חפץ חיים - ארחות חיים” ו”אהבת חסד - ארחות חסד” 
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ספר

והוא קיצור הלכות המועדים

ראש השנה, יום הכפורים, סוכות, חול המועד,

ראש חודש, חנוכה, פורים, ובין המצרים

על פי תמצית דברי השו"ע ומשנ"ב,

עם תוספת הערות וציונים מלוקטים מגדולי הפוסקים.

הסכמות ומכתבי ברכה מגדולי דורינו

ע י פ ו ה

מחולק ללימוד יומי בימים שלפני המועדים,

כדי ללמוד הלכות המועדים בעתם ובזמנם.

מתחילים ראש חודש אלול

שלשים יום
קודם החג

מאת מחבר ספר 

הלכות שבת בשבתו
והוא קיצור הלכות שבת

מחולק ללימוד בשבתות השנה

מבצע
ניתן למכירה במחיר מיוחד 
לעילוי נשמת חיה רחל ע"ה 
בת ר' יוסף מרדכי הלוי נ"י
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הופיע ויצא לאור

ספר

מגילת אסתר
תמרים לדבש
אמרות טהורות מנהגים ועובדות 
מפי ספר וסופר
ליקוט נפלא ערוך בטוב טעם 
ונכתב בספר
על ענייני קריאת המגילה, 
פורים ושבת זכור
ועל מגילת אסתר ערוך על פי הסדר

| הפצה ראשית: שירה

בס”ד

מגילת אסתר - תמרים לדבש
ערוך בטוב טעם ודעת
והכן עצמך ליו”ט כדת

M 718.926.8967 E orders@hebrewpublishing.com

הבא ברכה אל תוך ביתך
Available at your local Seforim store
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דשמיא  בסייעתא  לאור  יצא 
הספר הנפלא

על אסתר רות ואיכה

נפלאים  פירושים  לקט  ובו 
ואחרונים,  ראשונים  מעשרות 
באור  הפסוקים  את  המאירים 
ללומד  ומעניקים  יקרות, 

מתיקות נפלאה בלימודו.

הבא ברכה אל ביתך, ותזכה גם 
לימוד  על  להתענג  אתה 
העומק  את  ולהבין  המגילות, 

הגנוז בהם!

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית: האחים גיטלר 

נחלת יעקב

יומא טבא לרבנן!

להשיג בטלפון 0583281544    גבאים המעונינים לקבל הספר חנם להתקשר לטלפון הנ"ל



    פרסום ספרים חדשים
 כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים

אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים" גליון 24
תשע”ו

ohevseforim@thejnet.com

10 

191

: ג י ש ה ל ן  ת י 0נ 8 - 9 7 4 3 6 6 0  : ם י ט ר פ ל

ממאמרי הספר:
'  ונתנו ידידים    שניכם לא נתכוונתם אלא  פסח וספירת העומר ו'דורש' מארמי אובד אבי  'מה זה ִמַהְרתָּ
לכבודי  תפשו אומנות אבותם    גומרה של תורה    פסח שני - עבודת האדם  שבועות ההרים רקדו כאילים   
מעמד הר סיני - הידיעה הברורה  איסור בשר בחלב - הכנה לקבלת התורה  תשעה באב 'על אלה אני בוכיה'  קרא 
עלי מועד  ימים נוראים כח התשובה  להיכנס בהיכל המלך  סוכות ושמיני עצרת עבודת הרינה - בתשובה   ניסוך 
המים וט"ו שיר המעלות  שמיני עצרת - שמחת התורה שבע"פ  עצו ופריו שוים  חנוכה על הניסים ועל המלחמות 
 ימי החנוכה וקרבנות הנשיאים  פורים ד' פרשיות    פקדתי    בגדי כהונה  שבת השבת - אמונת החידוש
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מ˙נ‰ נפú ‰‡úפורים
ú‡חו˙ וúכú ,‰úחמו˙ וúמחו˙נ˙

ספר חדש ערוך 
בלשון שווה 

לכל נפש!
נסתר הופך לגלוי,

מסובך הופך למובן,
סוף סוף כל אחד 

יכול להבין את 
העומק הטמון 
בפרק השירה!

 ונהפוך הוא!

להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות.

הפצה: קולמוס
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  "חברון"א ראש ישיבת "שליט דוד כהן' מתוך הסכמת מורנו ראש הישיבה הגאון הגדול ר

ן ולא הניח דבר קט,  כל המסכת כולה ומיוחד הוא במינו שהוא מקיףיעברתי על חלק מהספר ומאד נהנית

ובודאי יהיה , עייןוערוך בשפה ברורה ובהירה המביאה אורה של המסכת לכל מ, או גדול שלא עסק בו

  .לתועלת מרובה ויעלה על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן ויתקבל בבתי המדרשות ובישיבות הקדושות

  

  

  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

   
   

  
 

  
  

 
  

  
  

  

  

  כולל מפתח ערכים מפורט ! עמודים928, דף דף, על כל מסכת מגילה

  !  בלבד 25₪ מחיר מסובסד לרגל ההוצאה
  02-5373570 :'לט צ" בשעות אחהלבירורים והזמנות

  
  
 

  

  

 תורה ולמה קורה לזה  על קושיית העולם שגם קריאת מגילהתירוצים  15   הקשורים לפוריםבין הנושאים

את אביי שהיה כהן ליתן היאך שלח רבה  / מ"מ למה לא מברכים על  תירוצים21  /? לרשע אם יצא ידי חובתומ"מ/ ביטול תורה ' הגמ

למה בלשצר  תירוצים 6 /לבסומי בפוריא עד דלא ידע  חייב  בעניין ביאורים13/ בסומי בפוריא  ל למה תיקנו תירוצים6 / ?מ"מ

 הניח ה לא למ תירוצים8 / עמה ומולדתה גילתה אסתרלא  למה תירוצים 14 /ואחשורוש מתה אשתו , שהשתמש בכלי המקדש מת

 מדוע לא גירש מרדכי את  תירוצים6/ פסח  ד' אט"ית ביו איך גזר מרדכי תענ תירוצים10 /שורוש חאמרדכי לבגתן ותרש להרוג את 

למה  תירוצים 8/ שורוש כלב ח למה נסתלקה שכינה מאסתר שקראה לא תירוצים12/ אסתר שלא תאסר עליו ויוכל להחזירה 

 הסתפר אךהי תירוצים 6 / של גלויות  שניט"יוך הסתפר מרדכי ב היא תירוצים4  /לבטל הגזירה למרות שמת המןהתחננה אסתר 

 ח"ו לא יוצא ידי"למה השומע מחשד הרהור כדיבור " למ תירוצים12  /היאך שמח מרדכי על מפלת המן   תירוצים11 / גוי י"מרדכי ע

היאך  תירוצים 15 / ...חשורוש ארור אה לא נהגו לומר למ תירוצים7 /קריאת ההלל מדוע אין קוראין מגילה מעומד כ תירוצים 12/ 

בכוסו אינו " נוגע" היאך אמר המן ואם המלך  תירוצים4  /!בשבת משמע שעושים  והלא בגמראעודה הסמאחריןפורים שחל בשבת 

  !!!אוצר ענק / . למה אחשורוש ביקש תחילה מחכמי ישראל שידונו את ושתי תירוצים5/  בנגיעה  והלא אין נעשה יין נסךשותהו
  

  פוריםל הקשורים ושאינם קשוריםועוד מאות נושאים    
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 מיוחד לרגל ההוצאה מחיר  ! בלבד₪ 25 הספר שמתאים למשלוחי המנות   

 צ" אחה054-84-60007 או 02-5373570
 

  

  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  
   

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

  

  
  

  
  

זכור את אשר "בזה  מקייםו, י השנה ללמוד מסכת מגילה העיד שגדולי ישראל נהגו בכל יום מימאבני נזרהגאון 
כרם ובהקדמה ל[, ש משאנץ"הר כ" ושכ)בהערה. דף ג(מגילה ס "עמ "כרם יוסף"כמבואר בספר , "עשה לך עמלק

מוד ל שלי" זצהקדוש משינווא כתב ששמע מזקינו הרב  דברי חנהובספר. ] ומהתוספתא'יוסף הביא לזה ראיה מהירוש
 לומנהג אלפי נקיי הדעת שבישרא .] הטעם לזה בכרם יוסףש"וע[. השנה הוא סגולה ליראת שמיםל מסכת מגילה בכ

ל היה שבכל " זצהחתם סופר הביא שמנהג רבנו בכרם יוסףושם . לפאר את סעודת הפורים עם סיום מסכת מגילה
שם היה לומד ביום ומ, ב בגמרא מאי מברך"א ע"עד ימי הפורים בדף כוח אדר "מרללמוד במסכת מגילה שנה 

  .ח ניסן"כ היה מסיים המסכת עד ר"ואח,  ובכל שנה היה מחדש באותה סוגיא איזה חידוש,פורים עצמו
  

  
  

  
 

  

  

  
  
  
  
  

  .רט לאלפי נושאים שוניםכולל מפתח ערכים מפו!  עמודים928
  

  מכל העדות והחוגים של רבותינו גדולי התורההספר מעוטר עם הסכמותיהם הנלהבות 
 משה 'הגאון רא "שליט יוסף ליברמן 'הגאון ר, א"שליטבעל היביע אומר מרן . ל" זצשנה הלכותבעל הממרן 

    ועודא" שליטצ יוסף"הגריא " שליטדוד כהן' הגאון ר, א"שליטברוך דוב פוברסקי ' א הגאון ר" שליטצדקה
  

  , מאה שעריםאור החיים סנטר, ןצומת בר אילביפה נוף כמו כן בירושלים ניתן להשיג / נקודות מכירה בכל רחבי הארץ 

  ... תרגיש מתיקות התורהרכוש ווהזדרז / מול שטיבלך זכרון משה ובשאר חנויות הספרים המובחרות גירסה 
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מי הוא הרבי של כלל ישראל?

תולדות וסדר שנות חייו

הקשר של הרבי לרשב"י לכל

הרבי היה כהן , מלך, לוי?

הרבי היה גואל נאמן 
ויהיה בעתיד
מלך המשיח 
שיגאל אותנו

תואר פניו

השתלשלות מטהו 
של משה 

מבריאת העולם

משה עלה למרום 
קיבל את התורה ומסרן לישראל

מהו הלכה למשה מסיני ומה הן?
 ומהן הכללים?

סדר פטירתו ויום פטירתו

האם הרבי נמצא 
במערת המכפלה
משה רבינו לא מת -

 אתפשטותיה 
דמשה בכל דור ודור 

ממשה ועד משה 
לא קם כמשה

מנהגי חברא קדישא 
בז' אדר וסדר סליחות

לפרטים ניתן לפנות למס' 054-8430427
ניתן להשיג בחנויות המובחרות

בס"ד

ים
וב

יצ
 ע

sh
ay
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  את החג! ביןלה
  

  ???הידעת
  ת "מגילת אסתר"?אמי כתב         סים"?יקן את נוסח "על הנימי ת

  ?מה היה סופה של זרש         בני המן נתלו קטועי ראש!
  ?מי חיבר את הקרוב"ץ        היכן רמוז סדאם חוסיין בקריאת פורים?

  

  ?"שירים של יום" יש לפוריםכמה         שלשים יום? פוריםשואלין ודורשין קודם ל
  ?נתינת "זכר למחצית השקל" בצ'ק, מותר     ?משלוח מנות ב"מים מינרלים", אפשרי

  

נידונים  לשאלות אלו, ועוד עשרות ותהתשוב

  בספר החדש, מנהגי ישראלו הלכתיים

  
   הטעמיה, להלכה ולמעשבבשרשיה ו פוריםהנהגת 

  

  
  

  
  
  
  

  

  
  

 052-764-7844ספרגרף הפצה ראשית: 

 

שלך  פוריםהשנה ה
 יראה אחרת!

 

 הכנה רוחנית 

 דקדוק ההלכה 
 הנהגה מעשית 

סגולות 
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בשעה טובה הופיע 
 הקונטרס הנפלא

 ההלל של המגילה
 מהדורא מורחבת ומתוקנת

 מתוך דרשותיו של המגיד מישרים
 הרה"צ

 זצ"ל ראובן אליצור קרלנשטייןר'  

 שעה של עוה"ב בעולם הזה

 בלבד ₪ 3המחיר 
 )מתאים למתנה לתלמידים(

 בב"בהפצה ראשית 
 050-410397 -או ב 054-8442868
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sefergraf@gmail.com :להשיג
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מהנעשה ונשמע בעולם הספרים

יצא לאור ספר משמרת מרדכי 
מהגאון רבי מברוך מרדכי אזרחי שליט"א על ספר משמרת חיים של מרן רבי חיים פנחס שיינבערג זצ"ל

אדר תשע"ו
===============

יצא לאור ספר מורשת משה פסקי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מאת נכדו הרב מרדכי טנדלר שליט"א
===============

מבצע
אפשר לקנות דיסקים של מרן רבי חיים ישראל בעלסקי זצ"ל בכל חלקי התורה  באידיש ובאנגלית - במחיר מיוחד

tapecenter@yeshivanet.com אצל אגרון שיעורי תורה בניו יארק 718-851-8651 או במייל
===========

ספר באר שמעון על מסכת מגילה
הספר כולל חידושים והערות קצרות וגם חידושי אגדה לפי סדר הדף. הדברים שמחים ומשמחים ומעוררין לב המעיין 
להוסיף ולפלפל, והלומד בו יקנה הרבה ידיעות בפרט בהסוגיות של הלכות פורים. נכתב בלשון צח, וקל להבין בו גם 

דברים העמוקים. רבים משתעשעים בספר זה.
sms@thejnet.com - 

==================
יצא לאור 

ספר שו"ת ומאמרים "ביד הלשון" - במחיצת בעל ה'חפץ חיים' זצ"ל. 
מבית 'משנת החפץ חיים' של הרב צבי ירום שליט"א. ספר המכיל מאות שאלות ותשובות על ה'חפץ חיים' וכולל מאות 

מאמרים בנושא שמירת הלשון
החלק  חיים.  החפץ  הספר  מתוך  תשובות  עם  שאלות  כ-160  מכיל  הראשון  החלק  חלקים:  לשלשה  מחולק  הספר 
השני הינו השו"ת הקצר ומכיל כ-600 שו"ת קצרות. בסגנון נכון לא נכון. או תשובות קצרות לשינון ההלכות. בחלק 
השלישי מאות מאמרים, רעיונות וביאורים בנושא שמירת הלשון מהם אשר אמרם החפץ חיים בעצמו ומהם שנשמעו 

מתלמידיו שומעי לקחו.
=============

'יצא לאור ספר 'גימטריאות ומשלות'
והוא גימטריאות על ספר טעמא דקרא למרן הגר"ח קנבסקי שליט"א. מחבר הספר הרה"ג רבי ישראל תנחום דרדק 

שליט"א מברכפלד הוא מתלמידיו הותיקים של הרב שליט"א.
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ספר ראית העיבור
 

אוצר דינים של שנה מעוברת
הלכות ומנהגים על שנה מעוברת. אדר ראשון ושני

200 עמודים 

 - פתח-תקווה   2 יעקב  קהילות  רח'  המחבר  בבית  להשיג  אפשר 
בפאלפון 0548476777 

a0548476777@gmail.com או במייל

 ספר אלה מועדי

על עניני פורים פסח וספיה"ע
מאת הר"ר פרץ שליט"א 

תשע"ו

בירור מקיף ונרחב בענייני וגדרי 
בזמן  לאביונים  מתנות  מצות 
במצוות  עניינים  ובכמה  הזה, 
הפסח, סובב הולך לבאר ולייסד 
הקדוש  הגאון  מרנא  שיטת 
מצה  אכילת  בדין  זי"ע  מוילנא 

בשאר ימי החג.
רבי  הגדול  הגאון  בהסכמת 
חבר  שליט"א  אבירז'ל  אליהו 
שכונת  ורב  העליון  הדין  בית 
דבש  צוף  ישיבת  וראש  בקעה 

ירושלים.

לרכישה: 0527651142
 

ספר תמרים לדבש

על מגילת אסתר ועניני פורים
שנת תש"ע – 197 עמודים

פנינים יקרים וביאורים המאירים מתוקים 
מדבש ונופת צופים על סדר המגילה ועניני 

פורים
מספרי  ומנהגים  עובדות  קודש  דברות 
לבית  התמרים  עצי  זללה”ה  רבותה”ק 

סטמאר.

להשיג אצל מכון אור חדש בא"י 08.688.4352

דברי שי"ח

חידושי תורה מאת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
על פורים ומגילת אסתר 

שנת תשע"ה – 106 עמודים

להשיג בחנויות הספרים או אצל המחבר
יהודה הנשיא 52 בני ברק פלאפון 053-3145900 

 

בסייע�א „שמיא

קונט�ס

אל� מוע„י 

  �קרי סוגיו� ופרטי דיני� 

מעט ממה שנתחדש בסוגיות מצוות המוע„ים

בענייני פורים - פסח וספירת העומר            

מנאי בעזה"י

יוסף שלמה פרץ

בכהגה"צ רבי דניאל שליט"א

שנת שוע"ת לפ"ק

ç"éù éøáã
å ð é ú å á ø ì ù í ú ð ù î á



�
 

  

     




 

 

ספרי דברי שיח על המועדים 
יצחק  הר"ר  ע"י  שנכתבו 
ורבים  שליט"א,  גאלדשטוף 
נהנו ממנו מאור תורתו  כבר 
שליט"א.  הגר"ח  מרן  של 
חשוב  מקום  קנה  הספר 

בארון הספרים.

202

204205

203
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ספר תפארת ישראל

על מגילת אסתר
מאת הרב שלמה בן צמח דוראן )הרשב"ץ 

האחרון(

ישראל  תפארת  ספר 
לאור  יצא   - ספר  מגילת 
פעם ראשונה בונציה לפני 
בו  שנה,  מאות  כארבע 
וחידושים  ביאורים  יבואו 
אסתר  מגילת  בפסוקי 
עד  חז"ל  מדרשי  פי  על 
מאורעות  שיתקשרו 
ועתה  זה,  עם  זה  המגילה 
מכון  ידי  על  מפוארת  במהדורה  לאור  יצא 

תפארת ישראל.

שנת תשע"ג

להשיג אצל המו"ל בטל: 504174525
30 שקל לא כולל משלוח

שערי הזמנים

 להתעלות ולהתרומם בזמני קודש" על ימי הפורים.
מאת המשגיח הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר שליט"א.

אדר תשע"ו - עמודים 430

בבהירות משובבת נפש באים בספר 38 פרקי הדרכה, מסודרים 
על כל עבודת חודש אדר הבעל"ט. מאחד באדר המשמיעין על 
השקלים ומרבין בשמחה, ממשיך בפרשת זכור ומחיית עמלק, 
ההכנה של תענית אסתר, עבודת ימי הפורים, ומסיים בטהרה 

של פרשת פרה ובהכנה לחודש הגאולה.
שער מיוחד הוקדש לכללותה של מערכת השמחה, הן בחודש 
פרקים  מספר  באים  הספר  בסיום  השנה.  ימות  בכל  והן  אדר 
המתווים את הדרך למלאות את תקוותו כל בן עלייה, לשמר את 
ההתעלות והלקחים מהימים הללו שיהיו ברי קיום לחיי היום-

יום בכל ימות השנה.
הספר הינו במתכונת של הספר הנודע "שערי הישיבה - לדרכו 
של בן ישיבה", ונערך על ידי שומעי לקחו של המשגיח הגה"צ שליט"א, מתוך השיחות 

השבועיות שמסר בישיבת פוניבז' במשך עשור השנים האחרונות.
יש תוכן מפורט, מפתח הש"ס, מפתח ענינים.

הספר מיועד לבחורי ישיבות ולכלל בני התורה.

להשיג הספר בחנויות יפה נוף ובחנויות המובחרות, וכן בפלא: 0527122873.

 מגילת אסתר
עם פי' מגילת סתרים לבעל החוות דעת והנתיבות וההלכות מספר דרך החיים 

נתיבות  זצוק"ל בעל  יעקב מליסא  רבינו  ישראל  גאון  ידי  על  נתחבר  כבוד תופס לעצמו הביאור היקר אשר  מקום של 
המשפט וחוות דעת ושאר ספרים אשר בשמו הטוב יקרא מגילת סתרים. טוב שם משמן טוב, ושמו נאה לו כאשר תוכו 
רצוף אהבה לגלות סתרי המגילה, אשר למרות שלא מוזכר בה שם שמים ונראית כסיפור מעשיות בלבד, אך כל כולה 
זו נתחבר הפירוש לגלות איך מכל פסוק ופסוק ניכר תוקפו של נס, וכל המגילה  נועדה לפרסומי ניסא, ולצורך מטרה 
הם דברי שלום ואמת להודיע אהבת ה' לבניו. רבינו הגה"ק המחבר ברוב גאונותו מוכיח בעליל ומטעים בלשונו הזהב 
הטעם שנכתב כל ענין וענין, ורעיון זה עובר כחוט השני וכבריח התיכון בכל מהלך המגילה. ואכן רבים שוקדים ומעיינים 
בספרו ומתענגים על צוף אמריו, והמהדורות הרבות שבהן נדפס פירוש מגילת סתרים יעידו כמאה עדים על רוב תפוצתו 

וחשיבותו ויקר תפארת גדולתו.
אך דא עקא, אשר כרוב המהדורות כן רוב הטעיות שנשתרבבו בו במהלך השנים. ועתה אור חדש על ציון האיר, כאשר נו"נ 
המחבר זצ"ל ה"ה הרה"ג רבי מאיר רוטנר שליט"א מחשובי האברכים ברמת ויז'ניץ בחיפה אזר חלציו לחדש אורה כבראשונה, ושקד במסירות 
לסקל הטעויות, ואף הוסיף מאות מראי מקומות לדברי חז"ל שעל ידם מתבררים ומתלבנים הדברים לתועלת המעיינים, בתוספת הערות והארות 
נחוצות לבאר כל חמירא בדבריו הק' – בעיון ובדקדוק הדק היטב, באותיות מאירת עיניים מבית ומבחוץ, קנקן חדש מלא ישן, עד שכל הרואה 

אומר ברקאי.
מעלה יתירה במהדורה משוכללת זו, בהוספת פסקי ההלכה שכתב רבינו המחבר זי"ע בסידורו המפורסם דרך החיים, עם ציוני דברי הפוסקים 
ששקלו וטרו בדבריו עד למיצוי ההלכה כפי אשר נפסק בספר משנה ברורה, למען ידע המעיין את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. 

כן נוסף השלמות לעניין המגילה ממה שכתב רבינו בשאר ספריו.

 
ניתו להשיג אצל המו"ל רח' אהבת ישראל 4 חיפה טל: 048665721 0527112664
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אמרי עובדיה

על מגילת אסתר
הכולל חידושים ופרפראות

באגדה על סדר המגילה

מאת הר"ר עובדיה יוסף שליט"א – בית שמש בן לאאמו"ר 
הרה"ג יעקב יוסף זצוק"ל נכד למו"ז הראשל"צ הרה"ג 

עובדיה יוסף זצוק"ל
תשע"ה- 125 עמודים

ניתן להשיג את החוברת אצל המחבר
משפחת יוסף בית שמש בפל: 054-8410780

שיעורי ליל שישי 

על התורה ומועדים ]כולל פורים[
מאת הר"ר יהודה כהן שליט"א

תשע"ה - 600 עמודים

הוא  כן  כשמו  שישי"  ליל  "שיעורי  ספר 
שיעורים  ועשרים  כמאה  של  אסופה 
הנוגעים  ואקטואלים,  הלכתיים  בנושאים 
לפרשיות השבוע והמועדים, שיעורים אלו 
הלילה,  לעת חצות  ליל שישי  מידי  נמסרו 
"ברכת  הקדושה  הישיבה  תלמידי  בפני 

יצחק", ע"י הרה"ג יהודה כהן שליט"א.
פותחים  שהן  בכך  הן  השיעורים  יחודיות 
יום,  היום  מחיי  הלקוחים  לנושאים  צוהר 
התורניים  הצדדים  את  בהם  ומראים 
שונים  רעיונות  וכן  ודבר,  דבר  בכל  שיש 
המפתחים מאד את המחשבה ומכניסים את הקורא לנבכי הסוגיות בצורה 
פסוקי  בין  אלו  לשאלות  הפתרון  את  למצוא  וכן  נאה,  ובלשון  קלילה 

הפרשה.
כשהובאו גליונות השיעורים בפני מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א עבר עליהן 

ונהנה מן הדברים והורה לאוגדם בספר ולהוציאם לאור.
ספר זה מצטרף לשיעורי ליל שישי חלק א' )אשר לעת עתה כמעט אזל 
מן השוק( ששיבחוהו תלמיד חכמים ובחורי הישיבות בכך שהוסיף להם 
דרכם  אשר  רבנים  וכן  ומגוונים.  רבים  בנושאים  הדעת  הרחבת  הספר 
בקודש למסור שיעורים על עניני הפרשה והמועדים ימצאו בספר רעיונות 

נפלאים וידיעות נרחבות בכל מכמני התורה, טעמו וראו כי טוב ה'.

ברחוב  או  ב"ב  קוטלר  רחוב  "אברמוביץ"  אצל  בא"י  להשיג  ניתן  הספר  את 
רשב"ם 8 בני ברק בטלפון 03-6188495

levit.co.il@6 :כתובת מייל להשגת הספר
 

אמרי עובדיה
על מגילת אסתר

             

       

הכולל חידושים ופרפראות 
באגדה על סדר המגילה

חיברתיו בחסד ה' עלי

עובדיה יוסף

בן לאאמו"ר הרה"ג יעקב יוסף זצוק"ל

נכד למו"ז הראשל"צ הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל

בית שמש 
שנת תשע"ה

דברי הפורים

חברי הכולל דרכי התורה - ירושלים
שנת תשע"ו – 267 עמודים

להשיג במשרדי הכולל והמכון: רח' אליעזרי 1 ירושלים
טל: 02-6438338

קונטרס הלכות מחית עמלק

ניתן להשיג אצל:  רובינסקי ההגנה 749/40 ירוחם  - 0533101769
או: רובינסקי אמרי חיים 15 בני ברק - 03-5745423

 

  קונטרס

  עמלק מחיית הלכות
  נו במהרה בימינוי לכשיבוא מעשה ליד–בירורים וספיקות הלכה למעשה 

  ובסופו קיצור הלכות

  

  

  

  

  בסייעתא דשמיא 

   ק"לפ) ו"תשע" (מחית כל עמלקי חי"שנת 

 

 

  

  

  

  

ביאורים וספיקות הלכה למעשה - שיבוא מעשה 
לידינו במהרה בימינו

ובסופו קיצור הלכות עם חידושי דינים מהגר"ח 
קניבסקי שליט"א

והרבה הערות מהגרח"מ שטינברג שליט"א בעל 
משנת חיים 

ועוד תלמידי חכמים
מחיר 5 ש"ח

ם
רי

פו
ה

י 
בר

ד

ענייני פורים
בהלכה ואגדה

מהדורת פרקש

דברי
הפורים

כולל מערכות ומאמרים בענייני פורים 
בהלכה ואגדה, וגם עניני עמלק, וספר 

תורה
ורבני  ידי חברי  שנכתבו והתחברו על 

בית מדרש גבוה 'דרכי התורה'
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 ספר אלף דור
 מלכות פרס ומגילת אסתר

המחבר, הרב ירוחם הורוביץ, ליקט מאות מקורות ואסופות, ובנה מהם מערכת שלמה. מסכת שלמה ופסיפס מרהיב נאספו כאן, רובד על 
רובד, ויצרו בנין שלם ומפואר. 

את הספר קשה להגדיר כספר קריאה, גם לא ספר היסטוריה, או ספר עיוני תורני. אלף דור הוא שילוב של כל אלה יחדיו!
ניתן לומר שכל דמות זוכה להתיחסות רחבה. החל מיום הולדתה ועד יום מותה. לפני שנכיר את המן נפגוש את ַהְּמָדָתא סבתו, אשת אגג. 
נדע כיצד אנו בטוחים ביחוס המן לאגג, למרות שסנחריב בלבל את כל האומות. נכיר את המן כחייל בצבא הבבלי בעת חורבן בית המקדש 
הראשון, משם נתעשר ומשם נטל עץ קדש הקדשים, הוא ה-'עץ גבוה חמישים אמה' שרצה המן לתלות עליו את מרדכי, ונתלה עליו בעצמו. 

ועוד ועוד.
נכיר את אחד עשר )ולא רק עשר( בניו של המן. הם, מעשיהם ומשרותיהם. את אשתו ואת חמיו, ַּתְּתַני, המושל בעבר הנהר בתקופה בה בנו 
את בית המקדש השני. תתני הוא אביה של זרש אשת המן. והוא קשור ופעיל מאד בכל הענין. תתני מוזכר בספר עזרא, ובתרגום על מגילת 

אסתר.
נמצא תשובות למגוון שאלות, כמו –

כיצד בימי אחשורוש היו עם ישראל מפוזרים ומפורדים בין העמים, הלא כבר קבצם זרובבל לירושלים?
כיצד נדע שהמן מזרע עמלק, הלא סנחריב בלבל האומות?
מדוע לא נענש אחשורוש על שלבש את בגדי הכהן הגדול?

מדוע נענשה ושתי על שימוש בכלי המקדש יותר מאחשורוש?
מה ההבדל ומה הסיבה לשוני בניסוח בין "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה", לבין 

"לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה"?
מהיכן נטל המן את עשרו המופלג?

מדוע בקשה אסתר לתלות את עשרת בני המן אחר שנהרגו?
התך זה דניאל, ונקרא התך לפי שחתכוהו מגדולתו. היכן חתכוהו מגדולתו, ומדוע?

מדוע נקראת המגילה מגילת אסתר ולא מגילת אחשורוש או מגילת מרדכי?
מדוע נבואת זכריה הנביא מנוסחת בצורה מעורפלת כל כך?

מדוע לא כיהן עזרא בכהונה גדולה?
כיצד נהגו בתשעה באב בימי בית שני, יום טוב או אבל? )יש אומרים שהיה יום טוב וקראו בו איכה(?

נקודה ראויה לציון היא שפע המקורות והציונים המדוייקים שבספר. לכל מובאה – מקור, כל ציטוט – מוסמך. מקורות הספר מתפרסים 
על כל ארון הספרים היהודי. תנ"ך ומפרשיו, משנה ותוספתא, תלמוד בבלי וירושלמי, ספרי מנהגים, קורות העתים ודברי הימים שנכתבו 
בידי חכמי הדורות )היהודים שומרי תומ"צ(, מפרשי התנ"ך והש"ס, ראשונים ואחרונים, מדרשים וספרי חסידות, ספרי הגות ומחשבה, הלכה 

מנהגים ושו"ת, ואפילו תפילות ופיוטים. לכל מובאה מתוך כל אלה צוין מקורה המדויק.
בין דפי הספר ימצא הקורא אוצר בלום של ידיעות תורניות. כל נושא, ואפילו הוזכר דרך אגב, מוסבר ומורחב ממגוון מקורות. 

לדוגמה, נחמיה נקרא ַהִּתְרָׁשָתא, כיון שהיה שר המשקים של המלך הפרסי דריוש. מתוקף תפקידו הותרה לנחמיה שתיית יין נכרים. בנקודה 
זו מובא בהערות תיאור  של כל השתלשלות איסור יין נסך. החל מגזירת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן אחר מעשה בנות מואב, יהושפט מלך 
יהודה ששותה אצל אחאב, האיסור שגזר דניאל, קיטרוגו של המן על ישראל על ישראל שנזהרים מיין נסך, ההיתר המיוחד שקיבל נחמיה, 

ושוב גזירה  ואיסור על ידי תלמידי שמאי והלל.
דוגמה נוספת: מי עלה עם עזרא הסופר? האם עלו עמו גם מעשרת השבטים? משבט שמעון? מן השבטים אפרים ומנשה? מרדכי הצדיק 
עצמו לא עלה עם עזרא הסופר מבבל. גם זרובבל אחר עליתו חזר לבבל ומת שם. היו קהילות שונות שלא עלו כלל. קהילות תימן, וורמיזא, 

רגנשבורג, טולדו, אפריקה, מצרים, ספרד, יון, והיהודים הגרים בארצות עמון ומואב.  
כדי לא להרחיב את היריעה, הובאו לעיתים רק ציונים לספרים העוסקים בנקודה מסוימת. כך למשל, בנוגע לשמות אנשים המובאים בתנ"ך 
בצורות שונות, יש הפניה לאחד עשר מקורות העוסקים בכך. ספר דברי הימים נכתב במטרה לכבוד דוד המלך דוקא, בהקשר זה הובאו חמש 

עשרה ציונים. על מקורם של הניקוד והטעמים הובאו יותר מעשרים ציונים.
ידיעות רבות מאד פזורות בין דפי הספר, גם במקרה שהכתוב נוגע בהם דרך אגב: מי הם ומה יחודם של המדקדקים בן אשר ובן נפתלי. ספר 

התורה שכתב עזרא הסופר אצל הרמב"ם, נביאים שלא התנבאו, חלוקת הפרקים שבתנ"ך, ועוד ועוד.
ובעניני דיומא, כמה נקודות מענינות על מגילת אסתר: רוב הדמויות והמעשים שבמגילה מתיחסים לבית המקדש; אחשורוש וושתי, המן 
ואחד עשר בניו, ממוכן, התך, מרדכי ואסתר, ואפילו בגתן ותרש. כל אלה קשורים בקשר אמיץ לענין בית המקדש השני, שבנייתו החלה זה 
מכבר, אך הוקפאה על ידי אחשורוש בזמן התרחשותה של מגילת אסתר. שומרי הסף הם שומרי הכלים ולאו דוקא שומרי הפתח; גזירות 
המן לא בטלו לגמרי אלא נדחו לפרעות ת"ח-ת"ט; עשרת בני המן נתלו כשהם מתים, כרותי ראש, בידיהם; כיצד הוא הניקוד הנכון: ָמְרֳּדַכי 

בקמץ או ָמְרְּדַכי בשוא, ועוד ועוד.

להשיג בחנויות הספרים
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