
הלכות פוריםבס"ד

בשבת ההוא.כשראש חדש אדר חל בשבת, מתי קוראים פושת שלים?
אשר ב.בשנה עוברת, באיזה אדר קוראם פרשת שקים?

פרשת כי תשא.באיזה פרשה פרשת שקלים?
. 3כשראש חדש אשר חל בשבת, מכמה ספרי תורה קוראים?

. פרשת השבוע1מה קוראים בכל ספר?
. ראש חדש2
. מפטיר- פרשת שקלים3

(תדיר ושאנו תדיר תדיר קדם)
חז"ל- חכמינו זכרונם לברכהמי ציוו קריאת ארבע הפרשיות?

המן הוא היה זרע עמלקלמה קוראים פרשת זכר לפני פורים?
שבת לפני פרשת החדשמתי קוריאם פרשת פרה?

פרשת זכור.מה הוא הפרשת השנית מארבע הפרשיות?
.2מכמה ספרי תורה קוראים בשבת ההוא?

 כשראש חדש אדר חל בשבת, מה הפרשה המיוחד
שקיוראים בשבת השלישית של אדר?

אין.

פרשת פרה.מה הפרשה השלישית מארבע הפרשיות?
.2מכמה ספרי תורה קוראים בשבת ההוא?
פרשת החדש.מה הפרשה הרביעית בארבע הפרשיות?
. 2מכמה ספרי תורה קוראים בשבת ההוא?

. 3כשראש חדש ניסן חל בשבת, מכמה ספרי תורה קוראים?
. פרשת השבוע1מה קוראים בכל ספר?

. ראש חדש2
. פרשת החדש- מפטיר3

(תדיר ושאינו תדיר, תדיר קדם)
שבת שלפני פורים.מתי קוראים פרשת זכר?

 לאיזה פרשיות מארבע הפרשיות יש מצוה מהתורה לקרא
אותם?

פרשת זכר ופרשת פרה.

 לאיזה פרשה מארבע הפרשיות יש מחלקת על החיוב
לקרוא אותה?

פרשת פרה.

יג אדר.מתי צמים לפני פורים?
יום חמישי לפני.כשפורים חל ביום ראשון, מתי צמים?

 כי היהודים היו צמים לפני מלחמה,למה צמים בתענית אסתר.
ואנחנו זוכרים את הצום שלהם.

.2כמה פעמים חייבים לשמוע את המגילה?
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הנץ החמה.מה הזמן הכי מקדם לקראת המגילה של יום?
עמוד השחר.בדיעבד, מה הזמן הכי מקדם לקראת המגילה של יום?
צאת הכוכבים.מתי הוא הזמן הכי מוקדם לקריאת המגילה של ערב?

עמוד השחר.מתי הוא הזמן המאחר ביותר לקריאת המגילה של ערב?
לא.בזעבד, אפשר לקראו אחרי זה?

שקיעה.מה הזמן המאוחר ביותר לקריאת המגילה של יום?
כן.אפשר לקרוא בן השמשמות?

לא אומרים ברכה.מה השינוי במצב זו?
 אנשים מערים עם חומות מהזמן שלמי קורא מגילה בט'ו אדר?

יהושוע בן נון.
ט'ו אדר.מתי היהודים משושן קןראים מגילה?

 למה הם קןראים ביום ההוא עם החומה שבעיר לא
מהזמן של יהושוע?

נס פורים קרא שם.

כולם.מי קורא מגילה בי'ד אדר?
לא (כי הוא לא מחייב ביום זו).מישהוא מעיר עם חומה יכול לקרוא לאחר, בי'ד?
לא (כי הוא לא מחייב ביום זו).מישהוא מעיר בלי חומה יכול לקרוא לאחר, בט'ו?
שני הימים ושני הלילות.עם לא יודעים עם יש חומה או לו, מתי קוראים?

י'ד, כי זה יום הקראיה לרוב העולם.מתי הם אומרים את הברכה?
 טבריה, כי יש לה חומה מימי יהושוע,איזה עיר קורא בשני הימים, ולמה?

 אבל רק בשלש צדדים. לא יודעים עם
הים הוא יכול להיות קיר רביעית.

לא.יש ערים באירופה שקוריאם בט'ו?
שניהם.בעירם עם חומות, מתי החיוב למצוות האחירים?

   עם ברכותlenientצריכים להיות למה לא אומרים את הברכה פעמים?
מדרבנן. 

 עם מישהוא מעיר עם חומה קרא בי'ד, האם הוא יוצא
מחובתו?

כן, בדיעבד.

כלם.מי מחייב לשמוע מגילה?
המן עשה גזרע נגדם, והם שייכו לנס.למה נשים?

מי שמחייב.מי יכול לקרוא לאחר?
יש אומרים כן, ויש אומרים לא.אישה יכולה לקרוא לאיש?

 ”לשמוע מגילה,“ כי הן לא צריכותמה הברכה עם קוראים רק לנשים?
לקרוא, אלא רק לקרוא.
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 הקורא צריך לחשוב שהוא יוצא אתמה צריכים להיות יוצא עם הקריאה של אחר?
 השומע, והשומע צריך לחשוב שהוא

יוצא.
עמידה או ישיבה. באיזה עמדה קוראים מגילה?

עמידה.באיזה עמדה אומרים את הברכה?
לא.יכולים לקרוא בסדר הלא נכון?

. על קראה מגילה1- 3כמה ברכות אומרים לפני הקראיה בערב לפי המחבר?
. שעשה נסים2
. שהחינו3

.2כמה ברכות אומרים ביום לפי המחבר?
כבר אמרו.לפי המחבר, למה לא אומרים שהחינו ביום?

. 3כמה ברכות קראים בערב לפי הרמ"א?
. 3כמה ברכות קוראים ביום לפי הרמ"א?

עיקר המצווה היא לקרוא ביום.לפי הרמ“א, למה לא אומרים שהחינו ביום?
- הרב את ריבנו.1כמה ברכות אומרים אחרי הקראיה?

 האם יכולים להיות יוצא עם לא אמרו את הברכה לפני
הקריאה?

כן.

 האם יכולים להיות יוצא עם לא אמרו את הברכה אחרי
הקראיה? 

כן.

 אנשים.10עם יש פחות ממתי לא אומרים את הברכה?
כן.?10אומרים הברכות לפני עם יש פחות מ

כן.יכולים לאמר ברכה להוציא אחר עם הקורא כבר יוצא?
פלג המנחה.בדעבד, מה הזמן הכי הקדם לשמוע המגילה בערב?

לילה ויום.מתי אומרים "על הנסים"?
לא חוזרים, כי פורים הוא חג מדרבנן.מה הדין עם שחכו?

לא.אומרים "על הנסים" בשושן פורים?
כן.אומרים "על הנסים" במעריב לפני קריאת המגילה?
לא, כי הוא עדיין קשור לחג.עם אמרו "על הנסים" בשושן פורים, צריכים לחזור?

שני הימים.בערים שקוראים מגילה בט'ו, מתי אומרים "על הנסים"?
תחנון, הלל, למנצח, קל ארך אפים.מהם ארבע התפילות שלא אומרים בפורים?

. מצוות מגילה קח את המקום שלה.1למה לא אומרים הלל?
. נס פורים היה בחוץ לארץ.2
. לא היתה ליהודים חופשה מלאה.3
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פורים ושושן פורים.באיזה ימים לא אומרים את ארבע התפילות?
”ויבוא עמלק" מפרשת בשלח.מה קוריאם בתורה בפורים?

אחרי.קראת המגילה היא לפני או אחרי קראת התורה?
 דברים.2מה חייב אדם לתית למתנות לאביונים?

.2לכמה עניים?
כולם.מי חייב במצות מתנות לאביונים?

 האם זה מועדף לתית יותר מתנות לאביונים או משלח
מתנות?

מתנות לאביונים.

מי שבקש.למי נותנים מתנות לאביונים?
כן.אפשר לתית מתנות לאביונים אחרי פורים?

. 1כמה ארוחות חייבים לאכל בפורים?
לא.יכולים לאכל סעדת פורים ביום?

בגדי שבת או תחפשת.איזה בגדים לובשים בפורים?
”נודה לך".מתי אומרים "על הנסים" בברכת המזון?

כן.עם הסעדה המשיכה עד לילה, אומרים "על הנסים"?
יש ספק, אז לא, כי זה מצווה מדרבנן.עם שחכו לאמר על הנסים, חזרים?

 דברים.2כמה דברים צריכים לתית במשלח מנות?
. 1לכמה אנשים?

אכל שמוכן לאכילה?מה צריכים לתית?
ביום.מתי המצוה של משלח מנות?

ביום.מתי המצוה של מתנות לאביונים?
כן, כי זה חג מדרבנן.אפשר לעשות מלאכה בפורים?
כן. אפשר לעשות חתונות בפורים?
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