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ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 
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 (חינם )קישורים להורדה     פורים
 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 ת המשפטבינ

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 שנת הפרשהבמ

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 ךיסודות החינו

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 ון הפרשהעי

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 יט"אשיעורי הגר"א עוזר של

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

  תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47830&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 אדר ופורים

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

בו יבוצעו 

 שינויים

 

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[ :לפוריםים נושאתוכן עניינים של 

 

 תענית אסתר ומחצית השקל

                                                    :קריאת בן עיר ובן כרך :המגילה לפניה ולאחריהת וברכ               הקריאת המגיל

 קריאת המגילה לנשים: :בעל הקורא המגילה:כשרות 

 משלוח מנות

 מתנות לאביונים

 סעודת פורים משתה ושמחה

 משתה ושכרות

 פורים ושבת

 שאר מנהגי פורים

 ]ע"פ סדר המגילה[ ביאורים במגילת אסתר

 חשבהמ

 

 תענית אסתר ומחצית השקל

 

, מדוע צמים כיום, ]על איזה תענית צמים, הקהלות קודם המלחמה, שלשת ימי צום אסתר תענית אסתר

צום בזמן הבית, לעתיד לבוא, צום ביום חופה בערב פורים  האם כוהנים שלא לחמו צריכים גם לצום,

  )יג( תשע"ח )עמ' יח(ירחון האוצר    כשכבר התפללו ערבית אחר פלג המנחה, אקדומי פורענותא[

]אשר יצר פעם אחת אחרי ם עולה לו גם למנחה? נאנס וקרא ויחל של שחרית אחר חצות היום, הא

שנצרך פעמיים, יו"ט שחל אחר השבת ולא הבדיל במוצ"ש האם הבדלת מוצ"ש פוטרתו, אדם שקרו לו 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לט( -פניני הלכה כמה ניסים האם יברך הגומל כמה פעמים[  

 עין יצחק, תשע"ח  ]זמן נתינתו, שיעורו, מי חייב לתת, מכספי מעשר[מעות 'זכר למחצית השקל' 

   עומקא דפרשה, תשע"ב  פורים ומחצית השקל

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_68_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_68_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_68_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_21_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_75_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_20_72.pdf
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 אדר ופורים
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למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 
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 :באתר "בינינו"
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 בתנאי שלאו 

בו יבוצעו 

 שינויים

 

 נר יששכר, תשע"ו  מעלת הקדמת שקלים לשקלי המן

 תורה והוראה, תשע"ו  דיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל

    עולמות, רצד  ]חיובה מדברי סופרים או מחמת המנהג, מנהגים מיוחדים לתענית זאת[  תענית אסתר

 תשע"א   קהילת בני תורה, תשע"ד

 מרדכי אפרתי, גבעת שמואל, תשע"ז  תקציר הלכות פורים בצורת שאלות ותשובות

 

  :המגילה לפניה ולאחריהת וברכ    קריאת המגילה

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דברכת שהחיינו על קריאת המגילה ביום  

מעינות בני יששכר, ה מדאורייתא, ונפק"מ לחזור בספק[ ]האם ברכתברכת "שעשה ניסים לאבותינו" 

 תשע"ח

 ישמע משה, תשע"הו  ?בעל קורא שבירך בטעות "לשמוע מגילה" האם יצאו ידי חובה

]ברכה שמקורה במנהג, ביחיד או בציבור, כשקורא ברכת "הרב את ריבנו" אחר קריאת המגילה 

על הנס, או ברכה   מגילה ביחיד בנוכחות עשרה שכבר שמעו, לברך בלא קריאת המגילה, ברכת השבח

 ורא מדין שומע כעונה,אחרונה על הקריאה, תפילה על מחיית עמלק, לברך בעצמו או לשמוע מבעל הק

, נוסח הברכה, ההבדל בין ברכת ההודאה בחנוכה שהיא בלשון עבר וכאן נשיםלציבור של עשר  קריאה

 עולמות, שיז  בלשון הווה[

פורים, הרב נחום קסטנר,   -בנתיבות המועדים ההבדל בין חנוכה לפורים  -ברכת "הרב את ריבנו" 

 סו(-)עמ' נה

 אשכול יוסף, תשע"זמדוע בפורים מסיימים "ארור המן" ובליל הסדר אין אומרים "ארור פרעה"? 

]ברכה שמקורה במנהג, על המגילה או על הנס, ברכת הנס והשבח או ברכת ברכת "הרב את ריבנו" 

ל', -ההודאה, הפסק בין הקריאה לברכה, פותחת בברוך, האם הברכה מעכבת, ביחיד, לפתוח במילה 'א

  נד(-)עמ' מ , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות המועדים                               [חמשת לשונות נקמה

 קלד( -)קכב קכא(-)קז  נד(-פורים  )עמ' מ -בנתיבות המועדים                                                      , ל-אה  

ן ֶאת ִדינֵ  ב ֶאת ִריֵבנּו, ְוַהד  ר    פד(-פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' סח -בנתיבות המועדים                 נּו, ה 

ֵתנּו,   צב(-פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' פה -בנתיבות המועדים                                ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקמ 

ל אֹוְיֵבי ַנְפֵשנּו,   קא(-נחום קסטנר )עמ' צג פורים, הרב -בנתיבות המועדים              ְוַהְמַשֵלם ְגמּול ְלכ 

ֵרינּו.  נּו ִמצ  ע ל   קו(-פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קב -בנתיבות המועדים                                  ְוַהִּנְפר 

ע לְ  , ַהִּנְפר  ה ְיי  רּוְך ַאת  ֵריֶהם, ב  ל צ  ֵאל ִמכ   ַעּמֹו ִיְשר 

ֵאל ַהּמֹוִשיעַ   פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קלז ואילך( -בנתיבות המועדים                                            ה 

  

 רנא(-פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' רלח -בנתיבות המועדים    [מבוא וביאור המילים]  ַיֲעֹקב שֹוַשַּנת

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/294_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_74.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_71_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_77.2.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_24_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_24_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_24_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/417.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_03_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_03_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_08_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_08_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_05_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_58_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_58_16_78_0.pdf
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 ביאור הבית אודות פורים בפיוט "מעוז צור"

 , הרב נחום קסטנר )עמ' פג ואילך(חנוכה - בנתיבות המועדים        רֹות קֹוַמת ְברֹוש ִבֵקשכ  

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קנ ואילך( -בנתיבות המועדים                                              

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קסו ואילך( -בנתיבות המועדים                                             

א ת  ִגי ֶבן ַהְּמד   חנוכה, הרב נחום קסטנר )עמ' פח ואילך( -בנתיבות המועדים                     ֲאג 

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קעד ואילך( -בנתיבות המועדים                                              

ה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקש  הרב נחום קסטנר )עמ' צ ואילך( חנוכה, - בנתיבות המועדים        ְוִנְהי ת 

  פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קפ ואילך( -בנתיבות המועדים                                              

ה ת  תֹו ִנְשב   , הרב נחום קסטנר )עמ' צב ואילך(חנוכה - בנתיבות המועדים                      ְוַגֲאו 

 ואילך( גקפפורים, הרב נחום קסטנר )עמ'  -בנתיבות המועדים                                              

 , הרב נחום קסטנר )עמ' צד ואילך(חנוכה - בנתיבות המועדים                  רֹאש ְיִמיִני ִנֵשאת  

 ואילך( ופורים, הרב נחום קסטנר )עמ' קפ -בנתיבות המועדים                                              

ִחית    הרב נחום קסטנר )עמ' צח ואילך(, חנוכה - בנתיבות המועדים                  ְואֹוֵיב ְשמֹו מ 

 קצה ואילך( 'פורים, הרב נחום קסטנר )עמ -בנתיבות המועדים                                             

יו נ  יו ְוִקְני  נ   (, הרב נחום קסטנר )עמ' קד ואילךחנוכה - בנתיבות המועדים                     ֹרב ב 

 ואילך( רג 'פורים, הרב נחום קסטנר )עמ -תיבות המועדים בנ                                       

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' רי ואילך( -בנתיבות המועדים                                         

 ישיבת מיר, תשע"ז                                            

ִלית   ֵעץ ת   (, הרב נחום קסטנר )עמ' קח ואילךחנוכה - בנתיבות המועדים                       ַעל ה 

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' ריב ואילך( -דים בנתיבות המוע                                       

 

 :קריאת בן עיר ובן כרך

 

]מדוע בארבעת הכוסות בליל הסדר חייבו מספק הסבה בכולן, ובעיירות ספק ספיקא בהלכות פורים 

  מנחת אשר, תשע"זמסופקות הסתפקו בקריאת י"ד, ספק דרבנן וספק ספיקא דרבנן במקום רוב[  

 בנתיבות ההלכה  ]בזמן מלחמה שבלילה יש צורך בעלטה מוחלטת[המנחה  גלהוציא בן כרך בי"ד מפל

 )עמ' עט( , הרב נחום קסטנרפורים -

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ור המחוברת לכרך ע"י בורגנין, האם קוראת בט"ו   עי

 קובץ משנת יוסף )טו(, תשע"ו )עמ' ה, ז(וב'הר גילה' , 'באר שבע'קריאת המגילה ב
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 (, פט, קגזכ, חקובץ משנת יוסף )טו(, תשע"ו )עמ' קריאת המגילה בשכונת רמות 

 (מחקובץ משנת יוסף )טו(, תשע"ו )עמ' קריאת המגילה בשכונת רמת שלמה 

 (מחקובץ משנת יוסף )טו(, תשע"ו )עמ' חומה ובמבשרת ציון -קריאת המגילה בשכונת הר

 )עמ' סו( , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכה   פורים דט"ו הגדרת "מוקפות חומה" לגבי

 צר )א( תשע"ז )עמ' ה(ירחון האותקנת פורים דפרזין ופורים דמוקפין 

הגר"א בן כרך המסופק אם יחזור לכרך, ותולה הדבר בתנאי פלוני, וקרא לציבור מה דינו ודינם?  

 ה "גניחובסקי, תשע

 קהילת בני תורה, תשע"ג  שחל במוצאי שבת םפוריבעיר  ןוב ךכר ןדיני ב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ז ]מוקף בן יומו[בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ובן ט"ו שקרא בי"ד  

 גר"א גניחובסקי, תשע"זה מספר מועדים וזמנים ומו"מ בהם[]עשרה דינים בן עיר ובן כרך 

קובץ גיליונות,  -פניני חשוקי חמד סת פורים  יטס לירושלים במטוס בכניסת פורים, ונחת אחר כנ

 תשע"ח )עמ' כה(

פניני חשוקי   ]זריזין מקדימין[ ?תייר מחו"ל יכול לשהות בפורים בגוש דן או בירושלים מה יעדיף

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כו( - חמד

]חובת קריאת המגילה וקריאת בן עיר האם יכול לעלות לתורה בקריאת התורה בפורים דמוקפין? 

שמעתא  התורה, דין בר חיובא לקבלת עליה, האם בן עיר נחשב בר חיובא לצורך זה, כשבידו להתחייב[

 עמיקתא, תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ובן ט"ו שחוזר למקומו בפורים  

משכת ירושלים, עד שער הגיא, דין 'סמוך' ]עד היכן נמקרא מגילה בט"ו בבני ברק ובשכונת רמות 

אביב -האם הוא דין בהלכות 'עיר', או אינו תלוי בשם 'עיר' כלל, נתיבי איילון המפרידים בין בני ברק לתל

 (כטירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ' ויפו, האם 'בני ברק' ו'רמות' תלויים זה בזה, צירוף ע"י בורגנין[  

 

 כשרות המגילה:

 

הגר"א גניחובסקי, לקרוא בעשרה במגילה כשירה בדיעבד, או ביחיד במגילה כשירה לכתחילה  

 תשע"ד

הבדלי נוסח בין מגילת אסתר האשכנזית 'המצויה', לנוסח המגילה  ]תשעה עשרתשעה עשר מי יודע? 

 מהנדס יעקב לוינגר, תשע"דע"פ כתר ארם צובה[ 

הידור, ]שרטוט במגילה, מעכב או רק מגילה שאינה משורטטת כהלכה האם יוצאים בה ידי חובה? 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח בכולה או רק בשיטה ראשונה[ 

 (ח)עמ' י יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חשיעורי הרב קריאה ביחיד ממגילה פסולה 
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]המצוה היא הקריאה, כמו שאין מצוה ללמוד א מהמגילה המהודרת ביותר? והאם יש מצוה לקר

 )עמ' יט( ליט"א, תשע"חשיעורי הרב יו"ט זנגר ש  מתוך חומש מהודר יותר, וההבדל בין פרשת זכור[

 מעינות בני יששכר, תשע"זמנהג כתיבת מגילה בי"א שורות 

]הדין, והאם שייך במציאות כי כמות רים, וקראה הקורא בעל פה המילים שבה חס גילה שחצימ

 פניני אי"ש, תשע"חת, כתובה בלע"ז[ נה זוגייאהמילים במגילה 

הגר"א קרא את המגילה ונמצאה מחוקה בסופה, וצריך לקרא שוב במגילה כשירה, האם יברך? 

 ה"גניחובסקי, תשע

 

 :בעל הקורא

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דכשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני  

 )עמ' קיח( , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכה מקרא מגילה דוחה כל המצוות 

 ע"ז, תשמעדני אשר  ו מיושבקריאת מגילה מעומד א

 שמעתא עמיקתא, תשע"חנאנס ולא קרא מגילה, האם יברך שהחיינו על היום ומצוותיו? 

 תורת הקורא, תשע"ז  ת מפורטות לבעלי קריאה, לקריאת מגילת אסתרהוראו

  תשע"ו    עוזר, תש"ע הגר"אחרש המדבר ואינו שומע, בקריאת המגילה  

הגר"א ויצא ידי חובת קריאה כי היה אנוס, האם גם הקהל יצא? ]שנצרך לנקביו[ בעל קריאה 

 יחובסקי, תשע"זגנ

איש הצלה שיצא באמצע קריאת המגילה, ולאחר זמן חזר לקרא ממקום שפסק, האם צריך 

]חיוב ברכה במי שדיבר באמצע מצוה, שינוי מקום האם הוי הפסק, פעולות שונות המהוות לברך שוב? 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מו( היסח הדעת[

]קריאתה משום פרסום הנס, ונפק"מ אם אשה יכולה להוציא קריאת המגילה מתחילת חודש אדר 

 )עמ' סח( ם קסטנר, הרב נחופורים -בנתיבות ההלכה איש, ובחרש שאינו מדבר[ 

 עומקא דפרשה, תשע"וחידושים בהלכות קריאת המגילה 

]כוונה לצאת ידי כשיש לפניו מגילה כשרה?  –האם נכון לקרא בלחש עם הש"ץ את המגילה 

  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קז(בר עיר[ חוסר ריכוז כשאחר מקריא, קריאה בחחובה, 

]רופא הנמצא במשמרת בליל קריאת המגילה מפלג המנחה, או בלילה עם הפסקות, מה עדיף? 

 מנחת אשר, תשע"ופורים[  

 הגר"א עוזר, תש"עקריאת המגילה בלועזית, לדוברי אותה שפה 

נר     שמעתתא עמיקתא, תשע"ד ? המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לשמוע שוב

 יששכר, תשע"ג
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 , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכה  ]האם דינו כנוגע ביריעות ספר תורה[נגע בקלף של המגילה 

 )עמ' קט(

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דהשלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ האם יצא ידי חובה 

 קהילת בני תורה, תשע"ז ]חשב בקריאת המגילה על עסקיו[ריאת המגילה כוונה והיסח הדעת בק

שיעורי הרב יו"ט זנגר  אין לה 'עץ חיים'[ ] האם בן עדות המזרח יוצא בקריאת מגילה אשכנזית?

 )עמ' טו( שליט"א, תשע"ח

 עולמות, רצא ]וכן שאר מצוות השמיעה[שמיעת המגילה דרך רמקול טלפון או רדיו 

נן או מדברי קבלה, זמני קריאתה, נאנס ולא ]עיקר ביום או בלילה, מדרבקריאת המגילה ביום ובלילה 

בנתיבות    עולמות רצה  קרא בלילה האם יקרא ביום פעמיים, מי שאינו קורא מגילה האם חייב בהלל[

  )עמ' קיד( , הרב נחום קסטנרפורים -ההלכה 

 פניני אי"ש, תשע"חן מי שיקרא עבורו, האם יוצא בהרהור?  חולה שאינו יכול לדבר, ואי

]גדרי אי אמירת  למי שאין מגילה האם יקרא הלל, בט"ו שחל בשבת האם יאמרו הלל בציבור?

 מאור השבת, תשע"ז הלל בפורים[

יד ויקרא קצת מהחומש, או ימתין יחר את ברכות המגילה, האם יברך מית הכנסת ואנכנס לב

 ה "הגר"א גניחובסקי, תשע ? עד 'איש יהודי' וכשהציבור אומר אז יברך הברכות

 מעדני אשר, תשע"וא ביום פעמיים? נאנס ולא קרא את המגילה בלילה, האם יקר

 

 קריאת המגילה לנשים:

 

]חיוב אשה במגילה, בקריאה, בשמיעה, השוני בין הדלקת חנוכיה קריאת מגילה לנשים ע"י אשה 

ירחון האוצר )יג( תשע"ח   שמירה על מנהגי ישראל[ למקרא מגילה, ספק בנוסח הברכה, קריאה ברוב עם,

 (לז)עמ' 

תורה והוראה,    מלאכת מחשבת, תשע"ז   תשע"ד זרע ברך,נשים בקריאת וכתיבת מגילת אסתר 

 תשע"ז

 וישמע משה, תשע"ה  [עםכשבעל הקורא טרם קרא, ורוצה לצאת עם הציבור ברוב ] מגילה לנשים תקריא

 (עאקובץ משנת יוסף )טו(, תשע"ו )עמ' ברכה על קריאת מגילה לנשים 

 

    משלוח מנות

 

]מטרת מצוות משלוח מנות, הרבות חיבה ורעות בישראל עם אחד שהחברות עמו פחותה, איש לרעהו 

   החובה להרבות רעות, לפני המשלוח להכיר שיש 'רעהו', רגישות לזולת, עזרה עידוד ופרגון,  לפי רוח רעהו[

 ח(נירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ' 
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 דבר הלכה, תשע"דחינוך קטנים למצוות משלוח מנות  

 פניני דעת, תשע"ז  מהות משלוח מנות "ויחן ישראל" כאיש אחד

 משנתה של תורה, תשע"ו מתנות לאביונים ע"י אשה, ובעבורה משלוח מנות ו

שלחן אביו, ]מדוע נתקן, מתנה על מנת להחזיר, חיוב נשים, אשתו כגופו, בן הסמוך על   משלוח מנות

בחור ישיבה הנמצא בישיבה, לשלוח לקטן, לרבו, למחלל שבת בפרהסיא, בעילום שם, כשהמקבל אינו 

לפני עור במשלוח מנות, כשרויות בבית, משלוח מנות שנמסר בסעודת פורים שנמשכה למוצאי פורים, 

ורים, בן עיר ובן כרך, שונות, מנה חמה, טבל, טבחלת כלים, שליחות, משלוח שנשחל לפני פורים והגיע בפ

 )עמ' ה( שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח   אבל[

האיחוד  ]כשאין ידוע מי המשלח אינו מרבה רעות, אינו יודע למי להשיב טובה[משלוח מנות בעילום שם 

 מעדני אשר, תשע"ז   בחידוד, תשע"ו

מחמדי התורה,  ]מנה, עירובי תבשילין, בשר חתוך ומוכן לבישול[משלוח מנות בבשר שאינו מבושל 

  תשע"ח

]חזקת ג' שנים שלח מנת עוף כמשלוח מנות, והתברר שהעוף לא היה כשר, האם יצא ידי חובה? 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מא( -פניני הלכה  באכילת פירות ערלה[

 -פניני הלכה ]אם הניח בכלי אחד כמה משלוחי מנות, צירוף סל[ צירוף לחיוב חלה במשלוחי מנות 

 "ח )עמ' מב(אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ?האם ניתן לכוון לקיים מצוות משלוח מנות אחר המשלוח, טרם הקבלה

שרות , מטעמי כבריאותטעמי מו, לאוכל יכול אינו או נמנע]כשהמקבל  משלוח מנות בין אוסר למתיר

 עולמות, שעח או מטעמי כשרות מצד השולח[ לדעת המקבל, 

שני אנשים בעיר שנחלקו הפוסקים בדינה, וכל אחד סובר כדעה אחרת, האם יכולים לשלוח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד מנות זה לזה? 

שעליו מסדרים את משלוח המנות?   [יוצר ע"י גויטבילת כלים, ]האם צריך להטביל כלי חדש 

 קהילת בני תורה, תשע"ב    שמעתתא עמיקתא, תשע"ב

דבר   ]האם מועיל מדין עבד כנעני[משלוח מנות לפורים ע"י חנויות כולל אספקה לבית הלקוח 

 הלכה, תשע"ד

 'ברכת יצחק', תשע"ז -שיעורי לילי שישי  ח מנות או מתנות לאביונים?משלו

'ברכת  -שיעורי לילי שישי משלוח מנות אחד גדול או כמה משלוחי מנות קטנים למספר אנשים? 

  יצחק', תשע"ז

, פורים -בנתיבות ההלכה   ]התחפש לאדם נכבד וקיבל משלוח מנות שהיה מיועד לו[משלוח מנות בטעות 

 )עמ' קח(הרב נחום קסטנר 

]עבד כנעני, מה מוגדר איש לרעהו, תינוק שנשבה, קירוב מנות למי שאינו שומר תורה ומצוות משלוח 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קז( מ"ח תירוצים   )עמ' קטו( , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכה רחוקים[ 

]כשהמקבל אינו יודע ממי קיבל, ע"י שליח או בעצמו, ע"י קטן או גוי, שלח לפני  הלכות משלוח מנות

 דבר הלכה, תשע"זפורים והגיע בפורים, בן לאביו ולהיפך, אשה שולחת ולשלוח לאשה[ 
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 מעדני אשר, תשע"ז האם אב ששלח משלוח מנות לבנו קיים את המצוה?

דבר הלכה,   ליו, כשהמקבל יאכל בלא ברכה[]הכשר שהמקבל אינו סומך עלפני עיור במשלוח מנות 

 תשע"ד

  רכת יצחק', תשע"ח'ב -שיעורי ליל שישי צריך להכיר טובה על קבלת משלוח מנות? האם 

]האם יוצאים במתנות או ספרים, החיוב ע"י שליח, האם נועדה להרבות אחוה מצוות משלוח מנות 

ינו יודע ממי קיבל, ורעות או לסייע בסעודת הפורים, מי חייב ולמי חייבים, זמן קיום המצוה, כשהמקבל א

 מאור השבת, תשע"ח  תשע"ז  המצוות בפרשה, תשע"ו   שלמים מציון, תשע"ו   עולמות, קמו בשר לצמחוני[

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

  ה"גניחובסקי, תשע

 מעדני אשר, תשע"ז ]וכשהמקבל אינו יודע ממי קיבל[ משלוח מנות מאב לבן ומבן לאב

 

 מתנות לאביונים

 

]מצוות שמחה בפורים, או חלק ממצוות הצדקה הכללית, מה צריך לכוין, והאם גדר מתנות לאביונים 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קלה( ע' תירוצים יש נפק"מ למעשה[

 דברי הלכה, תשע"ו  שליחות, בן כרך לבן עירמתנות לאביונים בפריעת חוב, שיעורם, למי לתת, ב

]לתת לאביון מתנה כשהנותן מתכוון למתנות לאביונים, והמקבל סבור 'גניבת דעת' במתנות לאביונים 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לח( -פניני הלכה  אחרת[

]האם התקיימה המצוה ביום מתנות לאביונים באמצעות חיוב כרטיס האשראי ע"י קופת צדקה 

קהילת בני   הפורים, עבד כנעני, סיטומתא ומנהג הסוחרים, משלוח מנות בשם אשתו או חבירו מכספו[

   תשע"ב  תורה, תשע"ד

, או לעני בפורים]וכן נתינת מתנה לפני פורים ע"י שליח, שיגיע נתינת מתנות לאביונים קודם הפורים 

]המחאה בנקאית, ליום הפורים, או לאחריו, מתנות לאביונים באמצי תשלום מודרניים [ מחילת חוב

 כצבי, תשע"ז רץ "למוטב בלבד" ובלעדיו, העברה בנקאית בפורים, בכרטיס אשראי לעני או לקופת הצדקה[

]המחאה בנקאית, ליום הפורים או אחריו, כשהבנק סגור, לגבאי צדקה, פריעת דיני מתנות לאביונים 

   לכה, תשע"זדבר ה  העני בחנות, שיעור מתנה לאביון, למי ראוי לתת, שליחות במתנות לאביונים[ חוב

 וישמע משה, תשע"ד  עני שהעשיר ביום הפורים

 ע"חמעדני אשר, תש מתנות לאביונים במתנה על מנת להחזיר

]האם דומה למשלוח מנות שעדיף לדעת, או לצדקה שעדיף מתנות לאביונים כשאינו יודע מי הנותן 

 מעדני אשר, תשע"ח לא לדעת[

 מעדני אשר, תשע"חכשיכול לקיים או משלוח מנות או מתנות לאביונים 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/122_75_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/122_75_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_21_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_74_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_74_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_72_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_58_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_58_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_58_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_58_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_58_78_0.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 אדר ופורים

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

בו יבוצעו 

 שינויים

 

]קנס בי"ד הרוצה לקנוס את האביונים באותה עיר, ותיקן שהשנה יתנו מתנות רק לבני תורה 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כג( -פניני חשוקי חמד   לאביונים שלקחו בפרהסיא מגוי[

]האם גם עני מחויב בה, האם דינה מדין צדקה או מדין שמחת פורים, שיעור הנתינה, מתנות לאביונים 

נתינתה ממעות מעשר כספים, במחילת חוב לעני, דיני קדימה, נתינה לפני פורים שתתקבל בפורים, 

 תורה והוראה, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ד   עולמות, קצה  [אשראי או בהמחאהלאביונים קטנים, ב

 

 סעודת פורים משתה ושמחה

  

, ארוחת בוקר בפורים, שמחת פורים ויו"ט, גדר החיוב לבסומי ,שמחה בלילה וביום]שמחת פורים 

גדר חיוב , מזיק בשמחת פורים, תפילה בתחפושת ,משתה ושמחה, סעודת פורים, שמחת פורים ביום

, כיפורים כפורים, שמחת פורים באגדה ,מנהגי שמחה עד דלא ידע, שתיית יין, שמחת תינוקות , השמחה

רמזים , שמחת השלימות ,ת השמחה בפוריםמעל למפלתן, שלא תהא תקומה ,על מה אנו שמחים

עומקא דפרשה,  פניני המגילה, עבודה פנימית בשמחה[ ,מחת חודש אדרש ,שמחת שושן ,בגימטריאות

 תשע"ז

מעדני   [ומתנות לאביונים משלוח מנות] ?האם יש איסור לאכול ביום הפורים קודם מצוות היום

 אשר, תשע"ב

, לקיים את ההידור סעודת פורים, או יכוין שלא לצאת סעודת פורים]האם יכוין לאורחת בוקר בפורים 

אוסף  -פניני הלכה אחר שכבר יצא ידי חובת המצוה, כוונה בסעודת פורים, אכילת בשר ויין, פרסומי ניסא[ 

 תשע"ח )עמ' מו( גיליונות ישיבת מיר,

וכיצד כשחל פורים  ן,האוכל פת שחרית ביום הפורים, האם לא מפסיד את ההידור של בשר ויי

 "חהר"מ זילברברג שליט"א, תשע -שיעורי ליל שבת  ?בערש"ק מותר לאכול אח"כ את סעודת הפורים

]עיצומו של יום, גדר שמחת פורים, אבלות ואנינות בפורים, אכילת בשר בסעודת צוות השמחה בפורים מ

  מנחת אשר, תשע"חפורים, אכילת פת בסעודת פורים, הלל בפורים[  

 מאור השבת, תשע"ו  ?אבוןהאם יש דין סעודת פורים לתי

]ביום, בלילה, בפת, בשר, כשעיקר הסעודה במוצאי פורים, גדרי על הניסים, כשפורים חל סעודת פורים 

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

]כשפורים במוצ"ש וסעודה שלשית התארכה, על הניסים בסעודה חובה על הנסים בסעודה שלישית 

 הרב נחום קסטנרפורים,  -בנתיבות ההלכה   או רשות, השוכח הזכרת פורים בסעודת פורים, סעודה בלילה[

  )עמ' רמה(

 ]האם יש חובת בשר, פת, האם זהה לשמחת המועדים, זמנה בכלל, וביום שישי[מצוות סעודת פורים 

 מעדני אשר, תשע"ז   עולמות, רמד   תורה והוראה, תשע"ב   מעדני אשר, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ה

 יששכר, תשע"ו נרהתחיל ביום ששי בירושלים סעודת פורים ושקעה החמה  

 יסודות החינוך, תשע"ה  ]מקורות מנהגים וטעמים[הלכות אוזני המן 
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 משתה ושכרות

 

    אמרי עזר, תשע"ו  דיני שתיה ושכרות בפורים ובשאר השנה

]חובה או מצוה, וכמה צריך לשתות, חיוב קטנים בשתיית יין בפורים, אב שאסר על בנו שכרות בפורים 

רץ כצבי, להשתכר בפורים, חיוב נשים בשתיית יין, האם בעל רשאי לאסור על אשתו להשתכר בפורים[ 

 תשע"ח

]חיוב או מצוה בעלמא, עד בכלל או לא בכלל, יציאת גדרי חיוב שכרות בפורים  -חייב איניש לבסומי 

 מחמדי התורה, תשע"ז   עולמות, שלה ידי חובה בשינה, נשים, כשהוריו אוסרים זאת[

  עולמות, עז  ]שיכור, שתוי, שיכור כלוט, אם התפלל האם יצא, ברכות, הוראת דין, נזק[השיכור בהלכה 

    שמעתא עמיקתא, תשע"ב    תורה והוראה, תשע"ג  ]עד דלא ידע, גבולות השתיה[ יית יין בפוריםשת

 עומק הפשט, תשע"ז    במשנת הפרשה, תשע"ד

בחורי ישיבות האוספים כסף בפורים, ושותים בכל בית קצת יין, האם מברכים בכל שתיה 

 נר יששכר, תשע"ד  ?מחדש

 עמיקתא, תשע"ב אשמעת  ?שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה

לפי המהרש"א ה' תירוצים, ] ?להשתכר ולומר שכבר הגיע ל"עד דלא ידע"מדוע ת"ח רשאי לא 

 אשכול יוסף, תשע"ז  בב"מ כג[

    מעדני אשר, תשע"ו  ?מדוע תקנו חז"ל להשתכר בפורים

 פרי עמלינו, תשע"חחילק כספים מרובים לצדקה כשהיה שיכור, האם חייבים להשיבם? 

ת, קובץ גיליונו -פניני חשוקי חמד    מכתלי בית הדין, תשע"ז   דפי עיון, תשע"ו  שמירת גופו של שיכור

 תשע"ח )עמ' כה(

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כד( -פניני חשוקי חמד להיפך  ובן עיר שהזיק בירושלים בפורים דמוקפין 

  מעדני יוסף, תשע"ז? מזיק חברו או מביישו מתוך שמחת פורים האם חייב לשלם, ולבקש מחילה

 תורה והוראה, תשע"ו   תורה והוראה, תשע"ה  דיני נזיקין בפורים

]דין שיכור שהזיק, אדם מועד לעולם, מדוע לא נחשב כשוטה שפטור, הזיק בפורים מחמת שכרות 

 (נבירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ'   מכניס עצמו למצב של אונס, שתה בפורים כפי הדין והשתכר[

 

 פורים ושבת

 

   תשע"זהלכות פורים החל במוצאי שבת 

פניני חשוקי חמד פרוז שאביו בירושלים, ופורים בערב שבת, האם יאכל עם אביו אחר חצות היום? 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כג( -
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]סעודה שלישית אחרי השקיעה, על הניסים בסעודה שלישית, קריאת הלכות פורים החל במוצאי שבת 

  )עמ' רנד(  , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכה  המגילה בזמן תוספת שבת, איסורי הכנה[

ליונות ישיבת מיר, אוסף גי -פניני הלכה ואין בכוחו לקדש על היין  -התעורר משכרותו בליל שבת 

 תשע"ח )עמ' מג(

]בן עיר בסעודת פורים אצל בן כרך בט"ו שחל ביום שישי, קיבל שבת ועדיין לא פורים שחל בערב שבת 

 כר, תשע"חנר ישש אכל סעודת פורים, שטיפת פניו בשבת להסרת צבע מפורים[

 מחמדי התורה, תשע"זויהי נועם וברכת מאורי האש קודם המגילה בפורים החל במוצ"ש  

 

 שאר מנהגי פורים

 

 שמעתא עמיקתא, תשע"חהאם מותר להסתפר ולכבס בפורים? 

, הרב נחום פורים -בנתיבות ההלכה פסקים ושאלות שעלו על שלחנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

 רכח( -)עמ' רכקסטנר 

 עומקא דפרשה, תשע"חמי הפורים פניני 'אילת השחר' בעבודת י

 )עמ' רח( , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכהפסקי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל 

]הגר"ש וואזנר זצ"ל, הגר"נ קרליץ שליט"א, הגר"ח סקים הלכות והנהגות מרבותינו שליט"א פ

 )עמ' רל( , הרב נחום קסטנרפורים -בנתיבות ההלכה קנייבסקי שליט"א, ועוד[ 

 דרכי החיזוק, תשע"זחיוב תלמוד תורה בפורים 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' עא(לו של החזון אי"ש זצ"ל   יפורים בצ

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' עב(בריסק זצ"ל  פורים בצילו של הרב מ

 בץ גיליונות, תשע"ח )עמ' עג(קופורים מדבריהם של רבותינו גדולי התורה והמוסר זצ"ל 

 איש לרעהו בריאות ורפואה, תשע"ד לא להתחיל לעשן בפורים 

]משלוח מנות להורים, לימוד בעיון בפורים, שתיית יין נגד רצון האב, מלאכה הערות בעניני פורים 

 עומקא דפרשה, תשע"ג ד דלא ידע[בפורים, ע

  מאור השבת, תשע"זמקצת ההלכות השכיחות בימי הפורים  

 הגר"ב זילברברג שליט"א, תשע"ח –דיני פורים 

קריאה , פרשת זכור ,אחרי פורים ,משנכנס אדר] ]עם פסקי הגרמ"ש קליין שליט"א[הלכות פורים 

 , פורים לפני מגילהאכילה ביום ה, שינוד, לימ, אכילה לפני מגילה בליל פורים, נשים ,חולה ה, בספר תור

ברכת , ברכות המגילה לפניה, זמן מגילה בלילה וביום, שולחן ערוך ם, סעודה בליל פורי ת, בגדי שבלבישת 

יצא לפני  , ברכת הרב את ריבנוה, שעשה נסים בלי מגיל ה, שהחיינו בלי מגיל, שכח לברך בלילה, שהחיינו

 , קריאת עשרת בני המןה, קורא את כול, דינים בקריאת מגילה, מוציא לפני שיצא , בלי מגילה  ה,הברכ

שומע , היסח דעת במגילהה, נרדם באמצע מגיל ,שהה כדי לגמור את כולה, איסור שיחה באמצע מגילה
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 ,קריאה בעשרה ורוב עם, קטן במגילה, נשים במגילה, ש"צ שהשתתק באמצע קריאת מגילה, מגילה

האם תושב ירושלים יכול לקיים את  , תושב ירושלים שקרא מגילה ביום י"ד , קדימת מגילה לשאר מצות

קיצור דין פרוז ומוקף  , האם בן כרך מוציא בן עיר ביום י"ד, דין אינו מחויב בדבר, מצות פורים ביום י"ד 

תושב  , פנים שיקרא מגילה בעיר או בכרךאו , תושב עיר שנכנס לירושלים והתעכב , למרן החזון איש זצ"ל

  ,על הנסים בפרוז ומוקף ,תושב ירושלים שנוסע לחו"ל באמצע יום י"ד , נוסע במטוס , עיר שהולך בדרך

משתה  ,על הנסים בסעודת פורים , סעודת פורים ,בחור ישיבה, עליה לתורה בתושב ירושלים שנכנס לעיר

הידורים במצות , משלוח מנות בפרוז ומוקף, ידיעת נותן ומקבל, משלוח מנות, דין שיכור במצות , היין

 , תושבי חו"ל שנותנים מתנות לאביונים לעניי אר"י ,אשה, בחור, קטן ,ת לאביוניםמתנו , משלוח מנות

פרוז בן יומו בפורים משולש  , פורים שחל במוצאי שבת , חילוקי דינים בין משלוח מנות למתנות לאביונים

 ורי מרדכי,  תשע"חעיט עמ'( 508) [שו"ת עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, פורים קטן 

 אדר תשע"ה ,מים חייםהרב יהודה אריה הלוי דינר   -הלכות פורים 

 תשע"ז    תשע"ו    יתרון דעת, תשע"ה)חברה יגדיל תורה בעלזא(  הלכות פורים 

 כאיל תערוג, תשע"ה זצ"ל ינמןיהליכות והנהגות לימי הפורים, מתורתו של מרן הגראי"ל שט

   דברי שי"ח, תשע"ו   דברי שי"ח, תשע"ד)ממרן הגרי"ח קנייבסקי(  מעשים והנהגות בעניני פורים

 דברי שי"ח, תשע"ז

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  הערות מענייני פורים מדברי הגאון רבי משולם דוד הלוי שליט"א

]תחפושת, לא ילבש, חולצות נשים לת"ת של ישיבה והדפיסו עליהן שם המוסד  ]בטעות[מכר 

 בינת המשפט, תשע"ז [ חולצה לבנה לגברים, לנשים

]טעם קריאת המגילה, קריאת השומעים ממגילה כשרה, שיטת הרמב"ם ים הערות שונות בעניני פור

בדין קריאת המגילה בציבור, בעל קריאה המכוון לא להוציא את מי שמפריע, חיוב נשים במגילה, 'שושנת 

יעקב', הכאת המן, קריאת מגילה מראש חודש, קריאת זכור בעשרה, מניעת כבוד מעמלק, חשש ריבית 

וח מנות חלבי, משלוח מנות למחלל שבת, סעודת פורים, שמחת פורים, סעודת פורים במשלוחי מנות, משל

בלילה, סעודת פורים בליל ט"ו, השתתפות פרזים בסעודת פורים בערב שבת, חיוב לבסומי, חיוב נשים 

  בשמחת פורים, פורים שני בחו"ל, חינוך לשמחת פורים, חינוך למתנות לאביונים, אבלות ירושלים בפורים[

 עומקא דפרשה, תשע"ח

]בן עיר בסעודת פורים אצל בן כרך בט"ו שחל ביום שישי, החותך מאכל בהלכות פורים הערות ועיונים 

רה, מנחה קצרה לשניים ושולח למשלוח מנות, שמיעת המגילה מהקלטה וקריאה בו זמנית ממגילה כש

פרסום הנס דעל הניסים, קיבל שבת ועדיין לא אכל סעודת פורים, שטיפת פניו בשבת להסרת  –בפורים 

  נר יששכר, תשע"ח צבע מפורים[

                 דרכי התורה, תשע"ו  עמ'( 267)באגדה דברי הפורים. מערכות ומאמרים בעניני פורים בהלכה ו

 דברים טובים, תשע"ח עמ'(  100) –שיחות לאדר 

 פורים תשע"ו  ות ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדורקובץ גליונ

 "וזיו המועדים, תשע  זיו המועדים, הערות ופילפולים בעניני פורים

 תשע"ז    שמעתתא עמיקתא, תשע"ו  הלכות מצויות לפורים

 מעדני אשר, תשע"ומקור מנהג התחפושות 
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 ביאורים במגילת אסתר

 

 שתי הלכות ביום  מגילת אסתר מבוארת

 הרב זמיר כהן, תשע"דמגילת אסתר עם ביאור "נזר הקודש" 

 זרע ברך, תשע"ה  נס פורים ארע בשנה מעוברת

כאיל תערוג,  מתורתו של מרן הגראי"ל שטינמןעמ'(,  62)פנינים על מגלת אסתר ועניני פורים 

 כאיל תערוג, תשע"ו    ותשע"

שיעורי הרב רוזנבלום, היכן רמוז המן בפסוק 'המן העץ'? ומדוע המן המשל לקוץ ועמלק לדרדר? 

 מחמדי התורה, תשע"ז    תש"ע

 (עגירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ' הגיגים ורעיונות על מגילת אסתר  

דניאל -כיצד מעשיהם של מרדכי והמן מהווים המשך ישיר של מפגש יעקב ועשיו? ומדוע התך

 הרב רוזנבלום, תשס"טשיעורי  נענש רק כעת?

ך מגילת אסתר, וההקשר למעשה מה משמעותו של המספר שבעים שעובר כחוט השני לאור

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  המשכן?

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  ההקבלה בין כלי המשכן למגילת אסתר

 א גליציאנער שטיקל תורה ביאורים על המגילה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו)א, א(   (ויהי בימי אחשורוש)אין ויהי אלא לשון צער 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו )א, א( (שבע ועשרים ומאה מדינה)מדינות  127מדוע מלכה אסתר על 

א, ])על רצפת בהט ושש(  ]הליכה אחר תאוות[מה מוזכר הפאר וההדר של "רצפת בהט ושש" לשם 

 שלמים מציון, תשע"ז[ ו

נר יששכר, ז[    )וכלים מכלים שונים( ]א,לבישת בגדי הכהונה ע"י אחשוורוש  -"חמס" התפארת 

 תשע"ב

מעדני יוסף,  )וכלים מכלים שונים( ]א, ז[  ]ח' תירוצים[זמר במשתה אחשוורוש?  ימדוע לא היו כל

 תשע"ז

מעדני יוסף,  ח[ )והשתיה כדת( ]א, ]י"ג תירוצים[מה היתה העבירה בכך שנהנו מסעודת אחשוורוש? 

 תשע"ז

  ח[ )והשתיה כדת( ]א, ]השתחוו לצלם, אכלו בישולי גוים[מה היתה העבירה שבגללה נענשו ישראל 

 עיון הפרשה, תשס"ו )עמ' עד(  כו תירוצים

האיחוד    לאכת מחשבת, תשע"ומ יח(-)א, טז מדוע הובא דינה של ושתי לחכמים יודעי העיתים?

 בחידוד, תשע"ח

 שיחות מוסראור עולם פורים,  )איש יהודי היה בשושן הבירה( ]ב, ה[איש יהודי 
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)ויודע הדבר  ]מצוה בו יותר מבשלוחו[מדוע שלח מרדכי את אסתר לומר למלך אודות בגתן ותרש? 

 מחמדי התורה, תשע"ז למרדכי... ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי( ]ב, כב[

מעדני   )ויודע הדבר למרדכי ויספר( )ב, כב(שורוש את מזימת בגתן ותרש? מדוע גילה מרדכי לאח

 אשר, תשע"ג

]מחלוקת הרמב"ן והר"ן, מפוזר ומפורד, דעת  -האם בימי הפורים היו רוב ישראל בארץ ישראל? 

 ירחון האוצר )א( תשע"ז )עמ' יז( שנו עם אחד מפוזר ומפורד( ]ג, ח[)יהכוזרי והרשב"א[  

 אור עולם פורים, שיחות מוסר )ויזעק זעקה גדולה ומרה( ]ד, א[זעקת מרדכי 

)ומרדכי ידע את כל אשר נעשה(  ]ידע את הגזירה, ואת התשובה ממנה[ומרדכי ידע את כל אשר נעשה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד]ד, א[  

)ואת פתשגן כתב הדת... תב הדת" להראות למלך? מדוע הראה מרדכי לאסתר "את פתשגן כ

 האיחוד בחידוד, תשע"ג להראות את אסתר( ]ד, ח[

 ]פיקוח נפש דרבים מול פיקוח נפש דיחיד[מדוע צוה מרדכי על אסתר לסכן עצמה ולבוא אל המלך? 

 עיון הפרשה, תשס"ו )עמ' פד(  יג תירוצים לצוות עליה לבוא אל המלך( ]ד, ח[ו)

 )כאשר אבדתי אבדתי( ]ד, טז[ אונס, הנאה ורצון במשתה אחשורוש, בהשתחויה לצלם, ובאסתר 

 (פוירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ' 

 אשכול יוסף, תשע"ד  ]ד, יז[ )ויעבור מרדכי(איך גזר מרדכי תענית ציבור בעיצומו של חג הפסח 

האיחוד )יבוא המלך והמן היום( ]ה, ד[  ]מקום ללא ע"ז[ה אסתר וערכה משתה למלך? לשם מה טרח

 בחידוד, תשע"ז

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' עט( י' תירוצים  )שאלתך ובקשתך( ]ה, ו[ההבדל בין 'שאלתך' לבין 'בקשתך' 

)ויאמר המלך לאסתר במשתה היין( מדוע לא קרא המלך לאסתר במשתה היין הראשון "מלכה"? 

 יוסף, תשע"זאשכול   ]ה, ו[

)לא קם ולא זע( ]ה, הקשר בין 'עד דלא ידע' לבין 'לא קם ולא זע', בדברי הגר"ח שמואלביץ זצ"ל  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו ט[ 

אשכול   ננו שווה לי בכל עת( ]ה, יג[)וכל זה אימה גרמה ההתבוננות במרדכי להשבתת שמחת חייו? 

 יוסף, תשע"ד

)יעשו עץ גבוה חמישים אמה העין לא שולטת?  20אמה, הרי מעל  50מדוע עשה המן עץ בגובה 

 שבילי פנחס, תשע"ג   נר יששכר, תשע"ג   מעדני אשר, תשע"ג  אמה( )ה, יד(

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

)ויקח המן את הלבוש ואת הסוס(  [יסור הסתפרות ע"י עכו"ם]אאיך הותר למרדכי להסתפר ע"י המן? 

 מעדני אשר, תשע"ג  )ו, יא(

)אבל וחפוי  ]זרק כלי או זרק אבן על הכלי, מנא תבירא[אבל וחפוי ראש, הרי קודם נרטב בראשו? 

 ישיבת מיר, תשע"זראש( ]ו, יב[ 
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מדוע בקשה אסתר לדבר עם המלך במשתה בביתה, ומה ההבדל בין המשתה הראשון לשני? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז  )ותען אסתר המלכה ותאמר( ]ז, ג[

)ותשם אסתר את מרדכי על בית יש חיוב מחיה על ממון עמלק?  כיצד לקח מרדכי את בית המן, הרי

 מעדני אשר, תשע"ו  המן( ]ח, ב[

]הנקמה באויבי ה', דרכיה  )ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להנקם מאויביהם( ]ח, יג[הנקמה בשונאי ה' 

דרכי נועם, קידוש ה' וחילול ה' במשמעו הפרטי, ובמשמעו הכללי,  נקמת ה', הנקמה בשלב בביאת משיח 

 (ירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ' יח צדקנו, נקמה בידי שמים או בידי אדם, השחתת הנפש שבנקמה רגילה[

 )ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות(הורדת בנימין למצרים ע"י יוסף, היתה הכנה לנס פורים 

 שבילי פנחס, תשע"ד )ח, טו(

דוע שמחו מדוע יש בתכלת כפרה על חטא לשון הרע? מדוע יש בכוחה להחזיר בתשובה? מ

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה)תכלת מרדכי( ]ח, טו[  היהודים בראותם 'תכלת מרדכי'?

אשכול    )ליהודים היתה אורה ושמחה( ]ח, טז[ ]בנפול אויבך אל תשמח[היאך שמח מרדכי במפלת המן? 

 יוסף, תשע"ד

 אורות הגבעה, תשע"ז )ונהפוך הוא( ]ט, א[ ונהפוך הוא

  שפת אמת, תרל"א   ( ]ט, ב[)נקהלו היהודים בעריהםמהות ההקהלה שאחר נס פורים 

 מעדני אשר, תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ד )האגרת הזאת( ]ט, כו[ ?מדוע שם המגילה אסתר ולא מרדכי

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

 עולמות, צה קראו לימים האלה פורים על שם הפור( ]ט, כו[

 וזכרם לא יסוף מזרעם( ]ט, כח[ ( ]לא תשכח מפי זרעו, ניסי עם ישראל בגלות[וזכרם לא יסוף מזרעם 

 מנחת אשר, תשע"ו

 

 מחשבה

 

 ]ו' תירוצים[ ?"משנכנס אדר מרבים בשמחה"את דין הגמרא ו"ע הרמב"ם והש ומדוע השמיט

 מעדני יוסף, תשע"ז

קובץ  -הגרב"ד פוברסקי שליט"א ]השלמת שמחת יום הכיפורים[  מעלת קבלת התורה בחודש אדר 

 גיליונות, תשע"ח )עמ' יט(

 תשע"ז   אשכול יוסף, תשע"ו  תירוצים[ 36] ?היאך זכה המן הרשע שמבני בניו למדו תורה בבני ברק

 מחמדי התורה, תשע"זביאור שאלת הגמרא: המן מן התורה מנין 

    הגר"א עוזר, תש"עיימת היחס בין פורים למתן תורה, לא קבלה חדשה, אלא חיזוק הברית הק

מנשמתה של    דרכי החיזוק, תשע"דבמה גדולה קבלת התורה דפורים מקבלת התורה דהר סיני 

 אור עולם פורים, שיחות מוסר    תורה, תשע"ו
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  ו הלילא, תשועתם היית לנצח[]תשובה מאהבה, המיוחד בנס פורים, קריאתה זעבודת יום הפורים  

 דברי אמת, תשע"ח

אוסף גיליונות  -נת הגר"מ שפירא זצ"ל חשבתי דרכי ע"פ מש"אז ימלא שחוק פינו"  -גילו נס פורים 

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ו(

 אור עולם פורים, שיחות מוסרהוא הגורל  -הפיל פור 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ה(לגלות הנהגת ה' בתוך ההסתר  -מגילת אסתר 

 (יבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' מתוך הצרה המציא פדות ורווחה  -ונהפוך הוא 

 (חבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' מגילה נפלאות ההשגחה הפרטית במעשה ה -עשה ה'מלך' 

 (יאמ' באר הפרשה, תשע"ח )ע  ממעשה המגילה נלמד שאין יאוש בעולם כלל -יאוש שלא מדעת 

 (יטבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' מעלת וסגולת השמחה  -אורה ושמחה 

 (ידבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' שיבות לכל דבר קטן חבעבודת ה' יש  -אתא מלי קומצא 

 (כאבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' שמחה לשעתה ולכל השנה  -מרבין בשמחה  

 (כגבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' כפי הכנתו יקבל השפע ויגש לימים בהשגות גבוהות  -אשר הכין 

 (כדבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' סגולת היום לקבלת התפילות  -תענית אסתר 

 טו(באר הפרשה, תשע"ח )עמ'   בלת תמידממעשה פורים נלמד שתפילה מתק -נפשי בשאלתי 

 כאיל תערוג, תשע"ח  אור עולם פורים, שיחות מוסרבשכר קומץ מנחת העומר 

 אור עולם פורים, שיחות מוסרשנהנו מסעודת אחשורוש 

 קהילת בני תורה, תשע"ב  כל המועדים בטלים וימי הפורים לא יהיו בטלים

 שבילי פנחס, תשע"ה  בבן אדם למקום -כל הפושט יד נותנים לו 

אור עולם פורים,    דרכי החיזוק, תשע"ה  בה ממקור לא צפויהחזרה בתשו -גדולה הסרת הטבעת 

 אור עולם פורים, שיחות ומאמרים   שיחות ומאמרים

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ב  ההישגים הכבירים של פורים

מ"ז ובשמו"ע, ונמצאת במוסף נשמטה בבה 'ף'פ' נשמטה בתחילת שמונה עשרה, ואות 'אות 

 )עמ' קכ(הרב נחום קסטנר  ,פורים -בנתיבות ההלכה ובפורים 

תורת     אור עולם פורים, שיחות ומאמרים    מאור השבת, תשע"ג   קבלת התורה באהבה ע"י ניסי פורים

הגר"י     קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' סה( -זכור זאת ליעקב     ות, תשע"ח )עמ' לא(קובץ גיליונ - ראשי הישיבות

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -מאמרי עינינו גל      קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' לא( -רוזן שליט"א 

 ירחון האוצר )א( תשע"ז )עמ' יז(   (א ירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ'    כו(

 ירחון האוצר )א( תשע"ז )עמ' לח(הגרח"י קפלן שליט"א   -שיחה לפורים 

 ירחון האוצר )א( תשע"ז )עמ' סב(הגר"נ רוטמן שליט"א   -שיעור הכנה לפורים 

 ישיבת מיר , תשע"ז  ]פורים ויום הכיפורים[ "בין אמירת "על חטא" ל"משלוח מנות
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דרכי החיזוק,   ]התחברות וקירוב דעת לרשעים, והתשובה, בחיזוק לימוד התורה[ פורים החטא והתיקון

 תשע"ו

 בתי נפש, תשע"ודרוש לפורים לרבי שלמה כהן אבד"ק צילץ  

 מאור השבת, תשע"ו  ימי הפורים מהותם וחיובם, הגר"ח זלבנסקי זצ"ל

 מאור השבת, תשע"ו הגרא"י קוק שליט"א  הדור קבלוה באהבה,

 תשע"ה    תשע"ד    תשע"ב    תשע"ג    תשע"א    הרב ברוך רוזנבלום, תש"ע  עניני הפורים

מעדני     מנשמתה של תורה, תשע"ו     אז נדברו, תשע"ויון בין פורים ליום הכיפורים  היחס והדמ

 אשר, תשע"ז

כפי שבא לידי ביטוי בעניין הגורלות, הכפרה, והשעיר לעזאזל ] ההקבלה בין הפורים ליום הכיפורים

 ורי הרב רוזנבלום, תשע"בשיע  [שמכוון כנגד משתה אסתר

  שיחת הרב אליהו אליעזר דסלר, פורים תשע"ו חובת ההכנה לפורים גדולה מחובת ההכנה למתן תורה 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 העלון מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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