מראי מקומות לפרשת צו

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

נושא מיוחד :פורים
א .תענית אסתר ומחצית השקל
פורים ומחצית השקל .עומקא דפרשה ,תשע"ב
מעלת הקדמת שקלים לשקלי המן .נר יששכר ,תשע"ו
דיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל .תורה והוראה ,תשע"ו

תענית אסתר[ .חיובה מדברי סופרים או מחמת המנהג ,מנהגים מיוחדים לתענית זאת]
עולמות ,רצ"ד

ב .קריאת המגילה :
חרש המדבר ואינו שומע ,בקריאת המגילה .הגר"א עוזר ,תש"ע

תשע"ו

בעל קורא שבירך בטעות "לשמוע מגילה" האם יצאו ידי חובה .וישמע משה ,תשע"ה
בן ט"ו שקרא בי"ד .הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
בן ט" ו שחוזר למקומו בפורים .הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
כשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני .הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
ברכת שהחיינו על קריאת המגילה ביום  .הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

לקרוא בעשרה במגילה כשירה בדיעבד ,או ביחיד במגילה כשירה לכתחילה.

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

עיר המחוברת לכרך ע"י בורגנין ,האם קוראת בט"ו .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו
חידושים בהלכות קריאת המגילה .עומקא דפרשה ,תשע"ו
קריאת המגילה בלועזית ,לדוברי אותה שפה .הגר"א עוזר ,תש"ע

המסתפק אם שמע קריאת המגי לה כדין ,האם חייב לשמוע שוב .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד
נר יששכר ,תשע"ג

קריאת המגילה לנשים ,כשבעל הקורא טרם קרא ,ורוצה לצאת עם הציבור ברוב עם
וישמע משה ,תשע"ה
השלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ האם יצא ידי חובה .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

קריאת המגילה ביום ובלילה[ .עיקר ביום או בלילה ,מדרבנן או מדברי קבלה ,זמני קריאתה ,נאנס
ולא קרא בלילה האם יקרא ביום פעמיים ,מי שאינו קורא מגילה האם חייב בהלל] עולמות רצ"ה
קרא את המגילה ונמצאה מחוקה בסופה ,וצריך לקרא שוב במגילה כשירה ,האם יברך? הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ה

נכנס לבית הכנסת ואיחר את ברכות המגילה ,האם יברך מייד ויקרא קצת מהחומש ,או ימתין עד
'איש יהודי' וכשהציבור אומר אז יברך הברכות .הגר"א גניחובסקי ,תשעה
בן כרך המסופק אם יחזור לכרך ,ו תולה הדבר בתנאי פלוני ,וקרא לציבור מה דינו ודינם.
הגר"א גניחובסקי ,תשעה
נשים בקריאת וכתיבת מגילת אסתר .זרע ברך ,תשע"ד
נאנס ולא קרא את המגילה בלילה ,האם יקרא ביום פעמיים? מעדני אשר ,תשע"ו

ג .משלוח מנות ומתנות לאביונים
משלוח מנות ומתנות לאביונים ע"י אשה ,ובעבורה  .משנתה של תורה ,תשע"ו
האם ניתן לכוין לקיים מצוות משלוח מנות אחר המשלוח ,טרם הקבלה .הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

שני אנשים בעיר שנחלקו הפוסקים בדינה ,וכל אחד סובר כדעה אחרת ,האם יכולים לשלוח מנות
זה לזה.
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

האם צריך להטביל כלי חדש (שיוצר ע"י גוי) שעליו מסדרים את משלוח המנות.

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

מתנות לאביונים בפריעת חוב ,שיעורם ,למי לתת ,בשליחות ,בן כרך לבן עיר .דברי הלכה ,תשע"ו
עני שהעשיר ביום הפורים .וישמע משה ,תשע"ד

משלוח מנות לפורים ע"י חנויות כולל אספקה לבית הלקוח ,האם מועיל מדין עבד כנעני.
דבר הלכה ,תשע"ד
חינוך קטנים למצוות משלוח מנות .דבר הלכה ,תשע"ד

לפני עיור במשלוח מנות [הכשר שהמקבל אינו סומך עליו ,כשהמקבל יאכל בלא ברכה]

דבר הלכה ,תשע"ד

מצוות מתנות לאביונים [האם גם עני מחוייב בה ,האם דינה מדין צדקה או מדין שמחת פורים,
שיעור הנתינה ,נתינתה ממעות מעשר כספים ,במחילת חוב לעני ,דיני קדימה ,נתינה לפני פורים
שתתקבל בפורים ,לאביונים קטנים ,באשראי או בהמחאה] .עולמות ,קצ"ה עומקא דפרשה ,תשע"ד
תורה והוראה ,תשע"ד

מצוות משלוח מנות [האם יוצאים במתנות או ספרים ,החיוב ע"י שליח ,האם נועדה להרבות אחוה ורעות או לסייע בסעודת
הפורים ,מי חייב ולמי חייבים ,זמן קיום המצוה ,כשהמקבל אינו יודע ממי קיבל ,בשר לצמחוני] .עולמות ,קמו שלמים מציון,
תשע"ו המצוות בפרשה ,תשע"ו

האם ניתן לשלוח לאביון שתי מנות ולקיים גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים?

הגר"א גניחובסקי ,תשעה

ד .סעודת פורים משתה ושמחה
האם יש איסור לאכל ביום הפורים קודם מצוות היום (משלוח מנות ומתנות לאביונים) .מעדני אשר,
תשע"ב
דיני שתיה ושכרות בפורים ובשאר השנה .אמרי עזר ,תשע"ו
האם יש דין סעודת פורים לתיאבון .מאור השבת ,תשע"ו
שתיית יין בפורים[ .עד דלא ידע ,גבולות השתיה] .תורה והוראה ,תשע"ג
במשנת הפרשה ,תשע"ד

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

האם מותר להשתכר בפורים שחל בערב שבת ,כשיש חשש שיחלל שבת .נר יששכר ,תשע"ב

בחורי ישיבות האוספים כסף בפורים ,ושותי ם בכל בית קצת יין ,האם מברכים בכל שתיה מחדש.
נר יששכר ,תשע"ד
שתה יין בסעודת פורים ,האם מותר לו לענות בדבר הלכה .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

מצוות סעודת פורים [האם יש חובת בשר ,פת ,האם זהה לשמחת המועדים ,זמנה בכלל ,וביום
שישי] תורה והוראה ,תשע"ה מעדני אשר ,תשע"ד תורה והוראה ,תשע"ב
מדוע תקנו חז"ל להשתכר בפורים .מעדני אשר ,תשע"ו
התחיל ביום ששי בירושלים סעודת פורים ושקעה החמה .נר יששכר ,תשע"ו
שמירת גופו של שיכור .דפי עיון ,תשע"ו
הלכות אוזני המן [מקורות מנהגים וטעמים] .יסודות החינוך ,תשע"ה

ה .שאר מנהגי פורים :
לא להתחיל לעשן בפורים .איש לרעהו בריאות ורפואה ,תשע"ד

הערות בעניני פורים[ .משלוח מנות להורים ,לימוד בעיון בפורים ,שתיית יין נגד רצון האב ,מלאכה
בפורים ,עד דלא ידע] .עומקא דפרשה ,תשע"ג
הלכות פורים – הרב יהודה אריה הלוי דינר .מים חיים אדר תשע"ה
הלכות פורים (חברה יגדיל תורה בעלזא) יתרון דעת ,תשע"ה

תשע"ו

הליכות והנהגות לימי הפורים ,מתורתו של מרן הגראי"ל שטינמן .כאיל תערוג ,תשע"ה
פנינים על מגלת אסתר ועניני פורים ( 62עמ') ,מתורתו של מרן הגראי"ל שטינמן .כאיל תערוג ,תשע"ו
מעשים והנהגות בעניני פורים( .ממרן הגרי"ח קנייבסקי) .דברי שי"ח ,תשע"ד דברי שי"ח ,תשע"ו
דיני נזיקין בפורים .תורה והוראה ,תשע"ה תורה והוראה ,תשע"ו
דברי הפורים .מערכות ומאמרים בעניני פורים בהלכה ובאגדה ( 267עמ')  .דרכי התורה ,תשע"ו
קובץ גליונו ת ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור .פורים תשע"ו
זיו המועדים ,הערות ופילפולים בעניני פורים .זיו המועדים ,תשע"ו
הלכות מצויות לפורים .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו
מה מקור מנהג התחפושות .מעדני אשר ,תשע"ו

ו .ביאורים במגילת אסתר :
נס פורים ארע בשנה מעוברת .זרע ברך ,תשע"ה
אין ויהי אלא לשון צער [ויהי בימי אחשורוש]( .א ,א) מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מדוע מלכה אסתר על  127מדינות [שבע ועשרים ומאה מדינה] (א ,א) מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מדוע הובא דינה של ושתי לחכמים יודעי העיתים? (א ,טז-יח) מלאכת מחשבת ,תשע"ו
הקשר בין 'עד דלא ידע' לבין 'לא קם ולא זע' ,בדברי הגר"ח שמואלביץ זצ"ל .מלאכת מחשבת ,תשע"ו
פנינים על מגילת אסתר ,מדברי הגרא י"ל שטינמן .כאיל תערוג ,תשע"ו

מדוע עשה המן עץ בגובה  50אמה ,הרי מעל  20אמה העין לא שולטת (יעשו עץ גבוה חמישים אמה)
(ה,יד) .מעדני אשר ,תשע"ג נר יששכר ,תשע"ג שבילי פנחס ,תשע"ג
היאך שמח מרדכי במפלת המן? [בנפול אויבך אל תשמח] .אשכול יוסף ,תשע"ד

מדוע גילה מרדכי לאחשורוש את מזימת בגתן ותרש? (ויודע הדבר למרדכי ויספר) (ב,כב) .
מעדני אשר ,תשע"ג
"וכל זה איננו שווה לי בכל עת" מה גרמה ההתבוננות במרדכי להשבתת שמחת חייו .אשכול יוסף,
תשע"ד

איך הותר למרדכי להסתפר ע"י המן (איסור הסתפרו ת ע"י עכו"ם)( ,ויקח המן את הלבוש ואת
הסוס) (ו ,יא) .מעדני אשר ,תשע"ג
איך גזר מרדכי תענית ציבור בעיצומו של חג הפסח (ויעבור מרדכי) .אשכול יוסף ,תשע"ד
"חמס" התפארת – לבישת בגדי הכהונה ע"י אחשורוש נר יששכר ,תשע"ב
מדוע שם המגילה אסתר ולא מרדכי  .מעדני אשר ,תשע"ד ,מעדני אשר ,תשע"ו
מדוע לא היו כלי זמר בסעודת אחשורוש? מעדני אשר ,תשע"ו

פורים על שם "הפור" [הסיבה לחלוקת הימים ,בשונה מכל התורה ,מדוע ימי הפורים לא יבטלו]

עולמות ,צה

מהות ההקהלה שאחר נס פורים .שפת אמת ,תרל"א

הורדת בנימין למצרים ע"י יוסף ,היתה הכנה לנס פורים( .ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות)
(ח,טו) שבילי פנחס ,תשע"ד
היאך שמח מרדכי במפלת המן? [בנפול אויבך אל תשמח] .אשכול יוסף ,תשע"ד
ביאורים על המגילה .א גליציאנער שטיקל תורה
כיצד לקח מרדכי את בית המן ,הרי יש חיוב מחיה על ממון עמלק? מעדני אשר ,תשע"ו

ככה יעשה לאיש .בדקדוק ובמנגינה (מהר קח את הלבוש ואת הסוס ...כאשר דברת).
שלמים מציון ,תשע"ו

ז .מחשבה:
היאך זכה המן הרשע שמבני בניו למדו תורה בבני ברק [ 36תירוצים] .אשכול יוסף ,תשע"ו
היחס בין פורים למתן תורה ,לא קבלה חדשה ,אלא חיזוק הברית הקיימת .הגר"א עוזר ,תש"ע
במה גדולה קבלת התורה דפורים מקבלת התורה דהר סיני .דרכי החיזוק ,תשע"ד
מנשמתה של תורה ,תשע"ו
כל הפושט יד נותנים לו – בבן אדם למקום .שבילי פנחס ,תשע"ה

גדולה הסרת הטבעת – החזרה בתשובה ממקור לא צפוי .דרכי החיזוק ,תשע"ה
ההישגים הכבירים של פורים .הרב ברוך רוזנבלום ,תשע"ב
קבלת התורה באהבה ע"י ניסי פורים .מאור השבת ,תשע"ג
פורים החטא והתיקון [התחברות וקירוב דעת לרשעים ,והתשובה ,בחיזוק לימוד התורה] דרכי
החיזוק ,תשע"ו
דרוש לפורים לרבי שלמה כהן אבד"ק צילץ בתי נפש ,תשע"ו
ימי הפורים מהותם וחיובם ,הגר"ח זלבנסקי זצ"ל .מאור השבת ,תשע"ו
הדור קבלוה באהבה .הגרא"י קוק שליט"א .מאור השבת ,תשע"ו
עניני הפורים .הרב ברוך רוזנבלום ,תש"ע

תשע"א ,תשע"ג ,תשע"ב  ,תשע"ד ,תשע"ה

היחס והדמיון בין פורים ליום הכיפורים .אז נדברו ,תשע"ו

מנשמתה של תורה ,תשע"ו

חובת ההכנה לפורים גדולה מחובת ההכנה למתן תורה שיחת הרב אליהו אליעזר דסלר ,פורים תשע"ו
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פרשת צו
אנוס ויכול להניח רק תפילין של יד או של ראש (על בשרו) [ו ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ה
התלהבות (אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה) [ו ,ו] מדי שבת ,תשע"ו
קדושת לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש( .בחצר אוהל מועד יאכלוה) [ו ,ט] זרע ברך ,תשע"ו
הלומד הלכות קרבן ,האם פטור מהבאתו? (זאת תורת החטאת) [ו ,יח] מחמדי התורה ,תשע"ה
כיצד חלו הכהנים במקדש הרי שומר מצוה לא ידע רע? (הכהן המחטא אותה יאכלנה) [ו ,יט] אשכול
יוסף ,תשע"ה
הכרת הטוב [קרבן תודה] (אם על תודה יקריבנו) [ ז ,יא יב] כאיל תערוג ,תשע"ד
הקדיש קרבן שלמים להודאה על נס ,הרי הוא קרבן תודה( .אם על תודה יקריבנו) [ ז ,יא יב] זרע ברך,
תשע"ד
דיני ברכת הגומל ,מה נחשב סכנה שניצל ממנה (אם על תודה יקריבנו) [ ז ,יא יב] שלמים מציון ,תשע"ו

הולך לדבר מצוה [שיעור תורה ,שלוחי מצוה אינם ניזוקין] האם נחשב כדרך סכנה (אם על תודה
יקריבנו) [ ז ,יא יב] שלמים מציון ,תשע"ו
האם עיזים תמיד קודמים לכבשים (שעיר עיזים...ועגל וכבש) [ט ,ג] במשנת הפרשה ,תשע"ו
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תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת צו ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 30עמ')
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