
 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     פורים
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

  תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז - ת טיששב

 תשע"ג - הפרשה מאורות

   תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

 גתשע"   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו - דברי יושר

 דתשע"   תשע"ו - להתעדן באהבתך

   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו - ישרים דברי

  תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - ("דרשו"מבית )לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 

❊  ❊  ❊  ❊  ❊ 

 עלונים( 12)    תשע"ז  מגדולי הדור פוריםאוסף עלונים ל

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -ליון באר הפרשה יג

 תשס"ט  תש"ע  תשע"א  תשע"ב  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה  תשע"ו  םרוזנבלושיעורי הרב 
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שיעורים על 

 אדר ופורים

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 
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 :באתר "בינינו"
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להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_58_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_58_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_58_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_58_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_25_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_58_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_58_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_69.pdf
http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim


 

 לעילוי נשמת

 הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל

 תשע"דאסתר ]לצפיה[     קריאת מגילת - חובת חג הפורים

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 תענית אסתר ומחצית השקל .א

 

   עומקא דפרשה, תשע"ב  פורים ומחצית השקל

 נר יששכר, תשע"ו  מעלת הקדמת שקלים לשקלי המן

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

    עולמות, רצ"ד  ]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

 

  קריאת פרשת זכור ומחיית עמלק  .ב

 

 

 בהלכה: 

 וישמע משה, תשע"ה  האם יצאו? ]שבת אחת קודם[קראו פרשת זכור בפרשת הפסקה 

 ישמע משה, תשע"ה ו?  האם צריך לחזור ,ילת 'לא' לבין 'תשכח'התעטש והפסיק בין מו ראק

 ל תערוג, תשע"הכאי   הערות בפרשת זכור, מדברי הגראי"ל שטיינמן

הריגת עמלק בשבת, האם הוי מלאכה הצריכה לגופה. חובת הצלת עמלקי ]הערות בדיני הריגת עמלק 

בכדי לקיים מחיה. חבלה בעמלקי כשא"א להמיתו. הריגה בהסרת המונע ]גרמא[. הריגה ע"י שליח. 

 אורות הגבעה, תשע"ז   ה"תשע, גניחובסקי א"הגר   [הריגה באמירה לנוכרי

 זכור תשע"ה, עוזר א"הגר  , על הציבור או על היחיד, על גברים או גם על נשיםחיית עמלקמ

 מלאכת מחשבת, תשע"ומלך?  מחיית עמלק האם מצריכה מינוי

 דברי שי"ח, תשע"ו  שו"ת בעניני פרשת זכור

   פרי ביכורים, תרומה תשע"ז     פרי ביכורים, משפטים תשע"זהלכות לפרשת זכור  

עולמות,  [ ן גברים]האם חייבות, להוציא ס"ת עבורם, האם יש צורך במני נשים בקריאת פרשת זכור

 אורות הגבעה, תשע"ז   שמעתתא עמיקתא, תשע"ב   צד
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 אדר ופורים
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למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(
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http://beinenu.com/lessons/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://beinenu.com/lessons/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_24_76.pdf
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/52_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/294_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/294_.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/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/165_58_77.2.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_23_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_23_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_23_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/94.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/94.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/94.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_20_77.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47530
http://beinenu.com/alonim


 

 

 נוה ההיכל, תשע"ג  אופני הקריאה של "זכר עמלק"

 קול יעקב, תשע"ז ]בבדיקת קולמוס ועט חדשים[מנהג מחיית עמלק בכתב 

 המצוות בפרשה, תשע"ו   אורייתא, תשע"ב  מצות מחיית עמלק

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    נשיח בחוקיך, תשע"ו   קרליץ לפרשת זכור פסקי מרן הגר"נ

 

 באגדה:

 תשע"ז פרי ביכורים, תצוה  מחיית עמלק בימינו

       תשע"ג  רב ברוך רוזנבלוםה

 עולמות, קצד  מלחמת ה' בעמלק

 רוממות, תשע"זמצוות קריאת פרשת זכור וביאורה 

 זרע ברך, תשע"ד  ח התורה שבעל פה, גוברים על עמלקובכ

 שבילי פנחס, תשע"ב  ]להסתלק מן הספק[מחיית עמלק  - עשה לך רב

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  יום קודם חג הפסחהקשר בין מחיית עמלק בפורים, לשלושים 

   מדי שבת, תשע"ו  אהבת ה' ואהבת ישראל, הנלמדת מפרשת זכור

 מדי שבת, תשע"ז אהבת הרע ואהבת עצמו, להאהיב שם שמים, והרבות רעות 

 בארה של תורה, תשע"ד  המרחק שטרח עמלק להילחם בישראל, ושורש האיבה מעמלק נכד עשו

 פניני דעת, תשע"ד  ?מלק, הרי מצוה בו יותר מבשלוחומדוע שלח משה שליח להילחם בע

למה כעת ולא לפני שירדו למצרים? מדוע נשלח דווקא יהושע למלחמה ]מה רצה עמלק מעם ישראל? 

 ע"תש רוזנבלום הרב שיעורי  ['זבוב'? וכיצד יש להילחם בו?-זו? מדוע נקרא עמלק

 

  קריאת המגילה : .ג

 

 א, תשע"זתורת הקור  הוראות מפורטות לבעלי קריאה, לקריאת מגילת אסתר

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

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

 תשע"ז

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

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

 סקי, תשע"והגר"א גניחוב  בן ט"ו שקרא בי"ד

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

א שמעת 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  

הגר"א ? הקהל יצא, האם גם כי היה אנוס ת קריאהיצא ידי חובו[ צרך לנקביונש]בעל קריאה 

 גניחובסקי, תשע"ז

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

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

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

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

 עולמות, שיז  בלשון הווה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דכשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני  
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/63_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/63_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194----ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194----ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_26_74.pdf
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"דברכת שהחיינו על קריאת המגילה ביום  

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

 תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"זמעומד או מיושב קריאת מגילה 

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

 עומקא דפרשה, תשע"ושים בהלכות קריאת המגילה חידו

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

נר     שמעתתא עמיקתא, תשע"דאם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לשמוע שוב  המסתפק

 יששכר, תשע"ג

וישמע  כשבעל הקורא טרם קרא, ורוצה לצאת עם הציבור ברוב עם קריאת המגילה לנשים, 

 משה, תשע"ה 

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

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

 עולמות, רצא ה[]וכן שאר מצוות השמיעשמיעת המגילה דרך רמקול טלפון או רדיו 

]עיקר ביום או בלילה, מדרבנן או מדברי קבלה, זמני קריאתה, נאנס קריאת המגילה ביום ובלילה 

 עולמות רצ"ה  ולא קרא בלילה האם יקרא ביום פעמיים, מי שאינו קורא מגילה האם חייב בהלל[

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

 ה"גניחובסקי, תשע

יד ויקרא קצת מהחומש, או ימתין יחר את ברכות המגילה, האם יברך מנכנס לבית הכנסת וא

 ה "הגר"א גניחובסקי, תשעעד 'איש יהודי' וכשהציבור אומר אז יברך הברכות 

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

 ה "גניחובסקי, תשע

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

 תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ונאנס ולא קרא את המגילה בלילה, האם יקרא ביום פעמיים? 

 

    משלוח מנות .ד

 

 דבר הלכה, תשע"דחינוך קטנים למצוות משלוח מנות  

 פניני דעת, תשע"זמהות משלוח מנות "ויחן ישראל" כאיש אחד 

 משנתה של תורה, תשע"ו שה, ובעבורה מתנות לאביונים ע"י אמשלוח מנות ו

ובסקי, הגר"א גניחהאם ניתן לכוון לקיים מצוות משלוח מנות אחר המשלוח, טרם הקבלה  

 תשע"ד

, מטעמי כשרות בריאותטעמי מו, לאוכל יכול אינו או נמנע]כשהמקבל  משלוח מנות בין אוסר למתיר

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד מנות זה לזה? 

שמעתתא שעליו מסדרים את משלוח המנות?   [יוצר ע"י גוי]האם צריך להטביל כלי חדש 

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

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

 הלכה, תשע"ד
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יח או בעצמו, ע"י קטן או גוי, שלח לפני פורים ]כשהמקבל אינו יודע ממי קיבל, ע"י של הלכות משלוח מנות

 דבר הלכה, תשע"זוהגיע בפורים, בן לאביו ולהיפך, אשה שולחת ולשלוח לאשה[ 

דבר הלכה,   א ברכה[]הכשר שהמקבל אינו סומך עליו, כשהמקבל יאכל בללפני עיור במשלוח מנות 

 תשע"ד

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

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

 המצוות בפרשה, תשע"ו   שלמים מציון, תשע"ו   עולמות, קמו קיבל, 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[ מבן לאבמשלוח מנות מאב לבן ו

 

 מתנות לאביונים .ה

 

 דברי הלכה, תשע"ומתנות לאביונים בפריעת חוב, שיעורם, למי לתת, בשליחות, בן כרך לבן עיר 

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

]בהמחאה בנקאית, ליום הפורים, או נים באמצי תשלום מודרניים מתנות לאביו[ מחילת חוב

לאחריו, "למוטב בלבד" ובלעדיו, בהעברה בנקאית ביום הפורים, בכרטיס אשראי לעני או לקופת 

 רץ כצבי, תשע"ז  הצדקה[

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

   דבר הלכה, תשע"ז העני בחנות, שיעור מתנה לאביון, למי ראוי לתת, שליחות במתנות לאביונים[ חוב

 וישמע משה, תשע"דפורים עני שהעשיר ביום ה

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

פני פורים שתתקבל הנתינה, נתינתה ממעות מעשר כספים, במחילת חוב לעני, דיני קדימה, נתינה ל

תורה והוראה,    עומקא דפרשה, תשע"ד   עולמות, קצ"ה[ בפורים, לאביונים קטנים, באשראי או בהמחאה

 תשע"ד

 

  סעודת פורים משתה ושמחה .ו

 

מעדני  ומתנות לאביונים(  )משלוח מנותהאם יש איסור לאכול ביום הפורים קודם מצוות היום 

 אשר, תשע"ב

 מאור השבת, תשע"והאם יש דין סעודת פורים לתיאבון  

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

 נר יששכר, תשע"ב [שתכר בפורים שחל בערב שבת, כשיש חשש שיחלל שבתבשבת,  האם מותר לה

 ]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

 נר יששכר, תשע"והתחיל ביום ששי בירושלים סעודת פורים ושקעה החמה  

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

 

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

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

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

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

  עולמות, עז

    א עמיקתא, תשע"בשמעת    תורה והוראה, תשע"ג  ]עד דלא ידע, גבולות השתיה[ שתיית יין בפורים

 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

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

 אשכול יוסף, תשע"ז  בב"מ כג:[

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

 דפי עיון, תשע"ו  כורשמירת גופו של שי

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

 

 שאר מנהגי פורים : .ח

 

 דרכי החיזוק, תשע"זחיוב תלמוד תורה בפורים 

   תשע"זהלכות פורים החל במוצאי שבת 

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

 יאות ורפואה, תשע"דאיש לרעהו בר לא להתחיל לעשן בפורים 

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

 עומקא דפרשה, תשע"ג בפורים, עד דלא ידע[.

 מים חיים אדר תשע"הי דינר  הרב יהודה אריה הלו -הלכות פורים 

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

 כאיל תערוג, תשע"ההליכות והנהגות לימי הפורים, מתורתו של מרן הגראי"ל שטינמן 

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

 ותשע"

   דברי שי"ח, תשע"ו   דברי שי"ח, תשע"דיבסקי( )ממרן הגרי"ח קני מעשים והנהגות בעניני פורים

 דברי שי"ח, תשע"ז

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

, וסופקו חולצות ]הזמין חולצות לבנות עם סמל הישיבה לאיסוף כספים בפורים'לא ילבש' בפורים 

 בינת המשפט, תשע"ז לבנות של נשים, כפתורים בצד השני[

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

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

 פורים תשע"וקובץ גליונות ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור 

 זיו המועדים, תשע"ו זיו המועדים, הערות ופילפולים בעניני פורים
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 תשע"ז    שמעתתא עמיקתא, תשע"ו  הלכות מצויות לפורים

 מעדני אשר, תשע"ומה מקור מנהג התחפושות 

 

 

 ביאורים במגילת אסתר : .ט

 

 שתי הלכות ביום  מגילת אסתר מבוארת

 זרע ברך, תשע"ה נס פורים ארע בשנה מעוברת

 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  127 מדוע מלכה אסתר על

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

 תשע"ז

 מעדני יוסף, תשע"זזמר במשתה אחשוורוש? ]ח' תירוצים[  ימדוע לא היו כל

 מעדני יוסף, תשע"זמה היתה העבירה בכך שנהנהו מסעודת אחשוורוש? ]י"ג תירוצים[  

 מלאכת מחשבת, תשע"ויח( -)א, טז מדוע הובא דינה של ושתי לחכמים יודעי העיתים?

מלאכת מחשבת, לבין 'לא קם ולא זע', בדברי הגר"ח שמואלביץ זצ"ל   הקשר בין 'עד דלא ידע'

 תשע"ו

 כאיל תערוג, תשע"ופנינים על מגילת אסתר, מדברי הגראי"ל שטינמן 

)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  יד( אמה( )ה,

 אשכול יוסף, תשע"ד  ]בנפול אויבך אל תשמח[.היאך שמח מרדכי במפלת המן? 

מעדני   כב( יודע הדבר למרדכי ויספר( )ב,)ומדוע גילה מרדכי לאחשורוש את מזימת בגתן ותרש? 

 אשר, תשע"ג

אשכול   כי להשבתת שמחת חייו"וכל זה איננו שווה לי בכל עת" מה גרמה ההתבוננות במרד

 יוסף, תשע"ד

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

 מעדני אשר, תשע"ג  הסוס( )ו, יא(

 אשכול יוסף, תשע"זמדוע לא קרא המלך לאסתר במשתה היין הראשון "מלכה"? 

 , ומה ההבדל בין המשתה הראשון לשני?במשתה בביתה המלך מדוע בקשה אסתר לדבר עם

 האיחוד בחידוד, תשע"ז

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

 נר יששכר, תשע"ברוש  ולבישת בגדי הכהונה ע"י אחשו -"חמס" התפארת 

 מעדני אשר, תשע"ו  מעדני אשר, תשע"דמדוע שם המגילה אסתר ולא מרדכי  

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

 עולמות, צה

 שפת אמת, תרל"א  מהות ההקהלה שאחר נס פורים

)ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש רים הורדת בנימין למצרים ע"י יוסף, היתה הכנה לנס פו

 שבילי פנחס, תשע"ד טו( מלכות( )ח,

  א גליציאנער שטיקל תורהביאורים על המגילה 

 מעדני אשר, תשע"וכיצד לקח מרדכי את בית המן, הרי יש חיוב מחיה על ממון עמלק? 

 שלמים מציון, תשע"ו  )מהר קח את הלבוש... כאשר דברת(. בדקדוק ובמנגינה ..ככה יעשה לאיש
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 אורות הגבעה, תשע"ז ונהפוך הוא

 ישיבת מיר, תשע"זרוב בניו וקניניו על העץ תלית 

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

 מחמדי התורה, תשע"ז    תש"ע

דניאל -? ומדוע התךכיצד מעשיהם של מרדכי והמן מהווים המשך ישיר של מפגש יעקב ועשיו
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט 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

החזיר בתשובה? מדוע שמחו מדוע יש בתכלת כפרה על חטא לשון הרע?  מדוע יש בכוחה ל
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  היהודים בראותם 'תכלת מרדכי'?

 

 מחשבה:  .י

 

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

 מעדני יוסף, תשע"ז

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

    הגר"א עוזר, תש"עהיחס בין פורים למתן תורה, לא קבלה חדשה, אלא חיזוק הברית הקיימת 

מנשמתה של    דרכי החיזוק, תשע"דת התורה דהר סיני במה גדולה קבלת התורה דפורים מקבל

 תורה, תשע"ו

 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 

 דרכי החיזוק, תשע"ה  זרה בתשובה ממקור לא צפויהח -גדולה הסרת הטבעת 

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ב  ההישגים הכבירים של פורים

 מאור השבת, תשע"ג  ה באהבה ע"י ניסי פוריםקבלת התור

 , תשע"ז ישיבת מירבין אמירת "על חטא" ל"משלוח מנות" ]פורים ויום הכיפורים[ 

דרכי   ]התחברות וקירוב דעת לרשעים, והתשובה, בחיזוק לימוד התורה[פורים החטא והתיקון 

 החיזוק, 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"והיחס והדמיון בין פורים ליום הכיפורים  

 אשר, תשע"ז

כפי שבא לידי ביטוי בעניין הגורלות, הכפרה, והשעיר לעזאזל ] ההקבלה בין הפורים ליום הכיפורים
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  [שמכוון כנגד משתה אסתר

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

  תשע"ו

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 אדר ופורים

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :ו"באתר "בינינ

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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