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 לפני פורים ?שלושים יום מה נהגו אנ"ש לצעוק ( 1

 'הצילני מקליפת המן עמלק'. ת.

 

 להתגבר על איש יהודי  ? יםרוצשלפחות שלושה דברים שרומזים על 'המן עמלק' ( אמור 2

להפיל אותם מהאמונה. ב. שלא נהיה צדיקים וקדושים. ג. לגאווה גדולה כמו  יםא. רוצ ת.

 זה אנו מתפללים שנזכה להינצל מהמן ועמלק.-המן. ועל

 

 ( איזה מזמור בתהלים נוהגים לומר ב'תענית אסתר' ? ולמה ?3

'קלי  שאסתר המלכה התפללה: שם מה מרומזש'על אילת השחר' שבתהלים,  מזמור כ"ב ת.

 למה עזבתני'.

 

 ? המן ועמלק לו הנרא המקליפת המן עמלק', איך הי יהצילנפורים ' בבער ( כשרבי נתן צעק4

 במוט ברזל. ולהכות השהמן עמלק רוצ ת.

 

שעל מה רצה  –'ויזנב בך כל הנחשלים אחריך'  :הנאמר בעמלק ק(  מה לומדים מהפסו5

 עמלק להתגבר ביותר ? 

 בבני ישראל. אוש, רפיון וחולשהילהכניס י ת.

 

 פרשת 'פרה' היא הכנה לפסח ? ( למה6

מטהרת מטומאת מת, שיוכלו להיות טהורים ש -קריאתה היא זכר לפרה אדומה כי  ת.

 ולעשות את הפסח.

 

 ? ענין פורים –בפרשת פרה  איך מרומז( 7

וכמו שפרשת פרה היא הכנה 'פורים'.  :לשוןמהגורל הוא מלשון: 'פורים'. ופרה  –פור  ת.

 לפסח, כך פורים הוא דרך והכנה לפסח.

 

וטי מוהר"ן תורה ע"ד. ח"ב( )ליקכשרבינו סיים לומר תורה זו של פרה ופורים השלם...  (8

 ... ?הם 'ועל כן כל המצוות ... בתחילה היו כל ההתחלות אמר: 

 זכר ליציאת מצרים'.' 'מפסח'.  .ת

 

 'ועכשיו'... השלם: (9

 .'ולא סיים'. ת



 

 כוונת רבינו בתיבת: 'ועכשיו'...היה ה מ  ש רבי נתן ( מה אמר10

 רבינו(בגדולת  –)ויש עוד רמזים  .שכעת כל התחלות מפורים ת.

 

 ? רבינו את ה'ועכשיו באיזה אופן אמר( 11

זו  , ומשך תיבה, וברמיזות עיניו וידיו הקדושותונעימה עות של ניגוןובתנ: כותב רבי נתן .ת

 ? היינט'-און', של: 'ועכשיו'

 

 ( איזה תפילות טוב לומר כהכנה לפורים ?12

  של רבי נתן. 'ליקוטי תפילות' . תפילות מספר:ת

 

 על ידי מה ממתיקים )מבטלים( את הדינים ?( 13

 ידי ריקודים והמחאת כף.-על ת.

 

 של: המתקת הדינים ?תורה י'(  )ליקוטי מוהר"ן( איזה סיפור היה כשרבינו אמר תורה זו 14

 ., לכעשרים וחמש שניםלקחת ילדי ישראל לצבא הרוסישרצו לעשות גזירה ת. 

 

 לפורים ? -( איך קישר רבינו את ענין הריקודים והמחאת כף 15

 הנה מגיע פורים, ועם ישראל ירקדו וימחאו כף ויבטלו את הגזירה. :שאמר ת.

 

 ( מה רמוז בתיבות 'מגילת אסתר' ?16

 .סיוהשגחת ה' ונ , שאפשר לראותהסתרותהשהמגילה מגלה את כל  ת.

 

 דמה לנו כטבע ?נש של פורים שהשי"ת נמצא בכל מקום גם מה לומדים מהנס ( איך17

ולבסוף ראו את כל וזה נראה כמו סיפור פשוט, של כמה שנים,  סיפורכי כל הנס היה . ת

 .גם בטבע יש השגחת ה' בכל הדבריםש הנסים,

 

 ? מהמגילה תפילה לה' ין שלילומדים את הענ ( איך18

 זעקה גדולה ומרה'.  'ויזעק :שכתוב אצל מרדכי הצדיק ת.

 



 )ב' דברים( נצח' ?ל( מה התכוונו אנ"ש כששרו בשיר שושנת יעקב: 'ולא יכלמו 19

שלא יבוזה שצריכים להיזהר ב.  ויתביישו.  וייכלמשאלו שהתקרבו לרבינו ל'נצח' לא א.  ת.

 ח"ו שם רבינו על ידינו, אלא לקדש שם רבינו.

 

 'נצח' ? :של ההגימטריי( מה 20

 'נחמן'. :. כשמו של רבינות

 

 ברסלב ? בפורים בעיר רבי אברהם שטרנהארץהחסיד ערץ אביו של ה( מה עשה רבי 21

כמה', שזה רבינו 'קור ח'ובע מ'חל נ'ודיע... שיש נעלה על עץ גבוה: וצעק להודיע... לה ת.

 הקדוש.

 

 ? 'יום הכיפורים'של 'פורים' מ רבי נתן שקשה לו יותר העבודה למה אמר( 22

, אבל בפורים עושים את ומתפללים כי ביום הכיפורים נמצאים כל היום בבית הכנסת ת.

 .', ושם צריכים להכני עבודת הוכדומההיין  ייתובשתהעבודות הקדושות גם באכילה ושתיה 

 

 אנ"ש חסידי ברסלב לעשות בפורים בחצות הלילה ?רבים מ( מה נהגו 23

 בעת רצון זה. 'שדה'להתבודד ולבקש מאת ה', והרבה זוכים לנסוע ל ת.

 

 ? שתית היין אצל אנ"ש חסידי ברסלב נראה ( איך היה24

 , ודיבורים מרבינו הק'.של התקרבות לה' קדו, ודיברו הרבה דיבורי אמונהרשמחו ו ת.

 

 ? שמואל שפירא בעת ששתה יין בפורים רבי( על מה דיבר הרבה 25

 )שאז היה סגור(. על כיסופיו הגדולים לנסוע לציון רבינו באומן.על גדולת רבינו הק', ו. ת

 

 יום דומה יום הפורים הקדוש ? ואיך זה מרומז ב'פורים' ?לאיזה  (26

 .'פוריםיכ' –ליום הכיפורים. 'פורים'  ת.

 

 ?' לאביונים לו', לבד ממצות 'מתנות מה הכוונה של 'כל הפושט יד נותנים( 27

ומסוגל  עת רצון גדולהוא מאת ה', כי יום זה התחנן לו בקשלט יד בתפילה, ושפל  ת.

 .להתקבל תפילתו

 



 מה היה מספר רבי לוי יצחק בנדר על קריאת המגילה באומן ?( 28

 שאנ"ש היו בוכים מרוב ההתעוררות. ת.

 

 ( איזה דבר בעבודת ה' נוכל ללמוד מהפסוק: 'ונהפוך הוא' ?29

 שבימי הפורים הקדושים אפשר להתהפך ולהתחיל התחלה חדשה. ת.

 

 )משלושה דברים( ? אהבת חבריםמעלת לומדים מפורים על גודל  ( איך30

ה לקרוא את ושמצומכך, רבי נתן(  )כותב. וכן 'לאביונים מתנות'ו 'משלוח מנות' ממצות ת.

 המגילה ברוב עם.

 

 שהה ,)נכד רבינו( בת רבינו -שנחמן בן חיה  נ"ש חסידי ברסלב מהסיפורא( מה למדו 31

 ייט ?בפורים בביתו של העשיר ר' מרדכי רוטנז  

, ובסח נשמתו ואורו של שבפורים שוהה נשמת רבינו 'רבי נחמן' אצל 'מרדכי הצדיק' ת.

 מאיר אורו של רבינו.וחג כל חג , וכן הוא שברבינו נמצא בפסח

 

  על כך רבי נתן ? מה כותב –'פורים' זה מלשון 'פירורים' ( 32

 .טובותה, בכל הנקודות ן של עבודת ה' זה לשמוח גם בפירורים הקטנים שלנוישהעני ת.

 

 'קיימו וקיבלו', ומה זה אומר לנו למעשה ? :מה לומדים חז"ל מהפסוק( 33

לקבל מחדש את  גםבימי הפורים . שאנו יכולים כעת בפורים . שקיבלו את התורה מאהבהת

 התורה בשמחה.

 

בימים ההם  ולאבותינרכה שאנו מברכים במגילה: 'שעשה נסים ב( מה מלמדת אותנו ה34

 בזמן הזה' ?

 ים נמשכים הנסים והאורות הנפלאים שהיו בימי הנס.רבפו שבכל שנהת. 

 

 ? להיזהר כשאמרים 'בדיחה'( איזה שלושה תנאים אמר רבינו יש 35

ג. שלא יהיה ניבול פה  . בזולתו ון לפגיעהוב. שלא יתכ ן לעצמו. ולא יתכו שהאומרא. . ת

 ח"ו.

 

 רים.וללמוד מימי הפ נוכל –ה אותנו ושרבינו ציו ומצווה מהטובה ( איזה מידה 36



 להיות בשמחה.  ת.

 

 בסעודת פורים ? -מתקנים ש ,רבי נתן ( מה כותב37

 ורוש. ועל שנהנו מסעודתו של אחש ת.

 

 בפורים ? שיש' מה אומר רבי נתן על ענין 'פרסומי ניסא( 38

לא , כמו בפורים עם מרדכי הצדיק שרק מהשי"ת לבד שאין לנו ממי לפחד םשמפרסמי ת.

 ה' היה בעזרו.ו פחד

 

 ומה ההבדל ביניהם ? בברסלב על 'שושנת יעקב', ניגונים יש ה( כמ40

 ניגונים, אחד שמח, ואחד יותר בהתעוררות. 2 ת.

 

 ? ( מה הקדימו אנ"ש לניגון של: 'ויבא עמלק...'41

שמרמזים  הלב ועוד. ,יםיוהצביעו על המוח, העינ דא(,שרו" 'ופה ופה' )און דא, און ת. ש

 .יעשו רצון ה'שלא  –איברי האדם ח"ו עמלק רוצה להשתלט על ש

 

 לעולם.בטלים שאמרו חז"ל: שימי הפורים לא  מה ( מה לומדים מכך42

 .ולנצח -, בכל הגלויות הקשות פורים מאיר לנו תמיד שאור הגדול של ת.

 

 ( מה היה אומר הרב מטשעהרין כשעבר חג ?43

 זכינו וקיבלנו את החג.לא עבר החג, אלא  ת.

 

 

   

  

  

 


