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ב

ספר רוקח

הלכית ארבע פרשיות.
במסכת מגילה (דף כס) ר"ח אדר שחל להיות בשבתקורין
פרשתשקליםכי תשאומפטיריןביהוידע אמר רביצחק נפחא ר"ח
אדר שחללהיות בשבתמוציאיןג' תורותוקורין באחדמעניינו של
יוםואין אומר קדיש ואחד קורא בר"ח ואומר קדיש המפטירבכי
תשאומפטירבן שבעשנים יהואש במלכו .חללהיות באתה תצוה
אמראביי קרו שיתא עד ועשית וחדקרימכי תשא ועד ועשית חל
להיותבכי תשא עצמה אמראביי קרו שיתא מכי תשא עד ויקהל

וחדהניוקרימכי תשא עדועשיתותניאנמיהכי חללהיות באמצע
שבתמקדימין לשעבר .איתמר ר"ח אדר שחללהיות כאמצע שבת
קיימאלן כרב דמקדימיןבשנייה זכור כשלישית פרה אדומה איזו
היא שבתשלישיתכל שסמוכהלפורים מאחריה כשבאניסן באמצע
השבתאבל כשבאניסן בשבתאז סמוכה לראש חדשניסן.ברביעית
החדש הזה .תנו רבנן ר"ח אדר שחל להיות בשכתקורין בכי תשא
ומפטירביהוידעבשנייהזכורומפטירפקדתי בשלישית פרה אדומה
עליכם מים.ברניעית החדש הזה ומפטיר כראשון
ומפטירוזרקתי
כאחד לחדש .בה'חוזרין לסדר פרשיות:

רלבסימן .ר"ח אדר הסמוךלניסן לעולם בא כזבד"ו.וסימן
הפסקות וט"ו ב"ו ד"ד ובי"ו אבל בבד"ו מקדמינן .למה קורין
בר"ח אדר פרשת שקלים משום דתנן באחד כאדר משמיעין על
השקלים מנא הנימילי אמר רבי סבי א"ר יאשיה דאמר קרא זאת
עולת חדש בחדשו לחדשי השנה .אמרה תורה חדש והכא קרבן
מתרומה חדשה.וכיוןשבניסןבעילאקרובימקדמינןוקרינן באחד
ידליתו שקלים למקדש:
באדרכיהיכ
רלג פרשת שקלים  .באחד כאדר משמיעין על השקלים כדי
שיביאו שקלים בעונתן ומייתי בשילהי מסכת מגילה בג' פרקים
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בשנה תורמין את הלשכה בפרוס הפסח בפרוס עצרת בפרוס החג
ואמרי' כמסכת מגילה (דף יג) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה
העולם שעתיד המןוכו'לפיכך הקדים שקליהם לשקליו .ממשכנין
לויםוישראליםוגריםועבדיםמשוחררין אבל לאנשיםדכתיבונחנו
איש כופר נפשו ולא אשה ולא עבדים ולא קטנים .קטן שהתחיל
אביו לשקול עלידואינו פוסק בשביל לחנכו במצות הא לתובעו
כשהביאב' שערות.נשיםועבדיםוקטנים אם שקלומידן מקבלין.
אם הביא ב' שערות תובעין אבל לא ממשכנין מאחר שאינו בן
עשרים .הנשקל עלידי העבד אועליד האשה או עליד קטן פטוו
מן הקלכוןוכן עלידעני או עליד שכנו ועלידבןעירו .כעזרא
כתיב והעמדנועלינו מצות לתתשלישית השקל לשנהמיכן שאדם
חייב באחויות שקליוג' פעמים כשנה שאם לא נתן כפרוס הפסח
יחננו בפרוס העצרת ואם לא נתנו בפרוס העצרתיחננו בפרוס החג
ושוב אין הנתינה מצוה מן המובחר .וכנגד ג' מועדים התקינו
לתרום בג' קופות כל אחד מחזיק ג' מאין .וג' הפרשות כג' זמנים
הללו .בג ,קופותתורמין את הלשכה וכתוב עליהן אב"ג .ביוצא
אמר ר'יוסי למה כהן גדולאינו נכנס בחלוק שיש לו שפה שלא
יאמרו בתוך השפה הוא נותן מן השקלים ולא במנעל ולא כסנדל
ולאבקמיעולאבתפיליןעל שםוהייתםנקיים מה' ומישראל.
ירושלמיקווץ לאיתרוםמפני החשדקווץ בעל שערות שלאיתן
מעות כקווצותיו הגזברין מפשפשין בחלוקן בגופן בבגדיהם
בתוספתא נכנס לתרום את הלשכה מפשפשין בו בכניסה וכיציאה
ומדברין עמו משעה שנכנס עד שיצאלקיים מה שנ' והייתםנקיים
וגו' אם שתק כשיעור ברכהאינויכול להשיב ואם שתקיותר אמרי'
גונב שקלים הוא ונותן לתוךפיו .צריך אדם לנקות את עצמו מן
הבריותכמומן המקום ב"ה.מן התורהוהייתםנקיים מה'וגו'.מן
הנביאים אל אלהים ה' אל אלהים ה' הואיודע וישראל הואיודע.
ומןהכתובים ומצאחן ושכל טובבעיני אלהים ואדם.בס' א' דכבא
בתרא(דף מ)תנורבנןגבאי צדקהאינןרשאין לפרוש זה מזהוכו'.
מצא מעות לאיתנם לתוךכיסו וכו' .תנו רבנן גבאי צדקה כזמן
שאין להםעניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן גבאי
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תמחוישאין להםעניים לחלקמוכריןלאחריםולאלעצמן מעות של
צדקהאיןמונין אותן בב' אלא אחת אחת משום חשדא.תנו רכנו
קופה של צדקה אין נגבית אלא בשנים שאין עושין שררות על
הצבור פחותמב' תקחו אתתרומתיכגון שכבר עשו קצבה אבל לא
עשונגבית בשלשה ומתחלקת בשלשהמפני שהואכדיני ממונות.
תנורבנןאין מחשבין עםגבאי הצדקה ולא בהקדש עם הגזברין.
אמר רב אשי לעולם אל ימנע אדם עצמו מליתן שלישית השקל
שנאמר והעמדנועלינו מצות לתתשלישית השקל אמר רבא שקולה
כנגדכל המצות מדאמר והעמדנועלינו מצות.בזמן שבית המקדש
קיים אדם שוקל את שקלו ומתכפרלוועכשיו אומות העולםנוטלין
אותו בזרוע אעפ"כ נחשב להם לצדקה ונוגשיך צדקה .הנותן
פרוטה לעני מתברך בו' כרכות הלא פרוש לרעב לחמך וכו' עד
ויאמרהנניוהמפייסו מתברךבי"א ברכות ותפק לרעב נפשךוכו'.
בפ' א'דגיטין אם שלמים וכן רבים וגו' אם ראה אדם שמזונותיו
מצומצמיןיעשהמהן צדקהוכןנגוזוועברהמגזזמנכסיו ועשה מהן
צדקהניצולמדינה שלגיהנם כדאיתאנמי ,בפ' א' דבבא כחרא (דף
י) ובפ' בחרא דשבת (דף קח) [קנו]  .מאי וענייניך אפי' עני
המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה לא אענך עודתני רב יוסףאין
מראיןלוסימניעניות.
בסי' ובסדר הפטרות אם חל ר"ח להיותכיום א' והיה לו לומר
מחר חדש וכיון דקרינן למפטיר בפר' שקלים יש לו להפטיר
ביהואש ולא למחר חדש .כפסיקתא רבתי למה מתחילין לגבות
מאדר עדניסןכדי שלא לדחוק את ישראל.היומחזירין מר"ח אדר
ונגביןבניסן זהו אורחישרים סלולההיונגבין חצי שקל שלוקחין
בהם תמידים .למה זה יתנו ו' גדמיסין של כסף לפי שחטאו בו'
שעותכי בשש משה באו שש הם חטאו במחצית היום לכך יתנו
מחצית השקל כמה מחצית השקלי'מעיןכדי שיתכפרועלי' דברות
שעברועליהם זהיתנו כל העוברמיגרם לפרש' שקלים העבירה של
עגל .א"ר אבא בר כהנא בשםר'לויכיון שקבלו ישראל את התורה
ירדו ק"כריבוא מלאכי השרתזוניאות ועטרותבידם ב' מהםנזדוגו
לכל אחד ואחד מישראל אחדנותן עטרות ואחד חגרוזוניאותכיון
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שעשו אותו מעשה ירדו אותם המלאכים והעכירו אותם עטרות
מראשיהם והתירו את הזוניאות מהםוינצלוכני ישראלאין כתיב
כאן אלא ויתנצלו בעל כרחם שלא בטובתם עדים ואערך עדי
(יחזקאלמ) ונאמרלולך רד מגדולתך וכשטחן העגל ולמדסניגוריא
על ישראל וישב בנקרת הצורויוגי
ןעליו הקב"הידו מפני מלאכי
זעף ומשם נטל משה קרני הוד וקרנים מידו אמר כשם שזקפתי
י תשא ראשבניישראל :
ראשךכךאזקוף ראשבניכ

רלה פרשת זכור .למהקורין פר' זכורלפני פורים להקדים
זכירהלעשייהדכתיבוהימים האלהנזכריםונעשיםותניאזכוריכול

בלב ולא בפה כשהוא אומר לא תשכח שכחת הלב הוא אמור הא
מהאנימקיים זכורהוי אומר בפה .זכור את אשר עשה לך עמלק
אחרפר' שקליםלפי שהקדמנושקלינולשקלי המן .זכור את אשר
עשה לך עמלק בפה לא תשכח כלב .זכור להיות זוכרים אותם
וקוראים אותם ככל שנה ושנה .זכור את אשר עשה לך את לרבות
מה שחטא להקב"ה ששרף את התורה ואתבית המקדש והרג את
ישראל.גערתגוים אבדת התחלתן אגגזההמןהאגגישיצא מעמלק.
שמם מחית לעולם ועד התחלתן בגימ' עשו .תמחה את זכר עמלק
מפני מה אמר משה ליהושע בחרלנו אנשים שהוא מכניכניה של
רחל.כיוסף כתיב את האלהיםאניירא ובזה לאירא אלהים לכך

יבא יהושע שהיהיוא ויפרע מעמלק שלאיוא ועודיוסף קטן כן
זקוניםועשיו קטן הנה קטוןנחתיךיפול עמלק שיצא מעשו שנקרא
קטן ביד יוסף קטן ויהושע יצא מיוסף ועוד עשו איבד בכורתו
במעשיו הרעים ויוסף זכה לבכורה במעשיו הטובים  ,אף לעתיד
לבאיפלוכידיוסףוהיהביתיעקב אשוביתיוסף להבה וכיח עשו
לקש ודלקו בהם ואכלום ולאיהיה שריד לבית עשו .וכפסיקתא
קומיאורי שבוע שבן דוד באוכו'מביאין קורות של ברזלונותניןלו
על צוארו וכו'כייד על כסיה כשפשט עמלק אתידו בירושלים
שנקרא כסא ה'כלזמן שזרעו של עמלקקייםכלהפנים מכוסותזהו
ידעלכס כשימחהזרעויתגלוהפניםולאיכנףעודמוריךוהיועיניך
רואות אתמוריךאין הכסא שלםואין השם שלם עד שימחה זרעו
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של עמלק שנאמר האויב תמו חרבותלנצח ערים נתשת אבד זכרם
המה .וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו .קרך בגימטריא סרס
ויזנב כך מכת זנב לכן תמחה את זכר עמלק .אמר ישראל רכון
העולמים אתה אמרת לנו הוו זכורים זכר עמלק .מה אנו לשעה
אחת אתה שאתהחיוקיים לעולם ולעולמיעולמיםלך לזכור אמר
להם הקב"הבניבזמן שאתםקוראים פרשת עמלק מעלהאניעליכם
כאלו מחיתם שמו .ואף המן בקש להשמיד ולאבד אמרו ישראל
זכור ה'לבני אדום אתיוםירושלים אמר הקב"ה עשו שלכםואני
אעשה אתשליכי מחה אמהה את זכר .וישטום עשו בגימטריא
עשו צוה לעמלק לכך נאמר והמית מאיש ועד אשה מעולל ,גלוי
וידוע שעתיד המן לומ' מנער ועדזקן זהו ובבאהלפני המלךלפני
מלךמלכיהמלכים הקב"הישוב מחשבתו עם הספר,איזוהיא ספר,
כתוב זאתזכרון בספרכי מחה אמחה את זכר עמלק .מחה אמחה
בגימטריא זה המן אבל לימות המשיח לא יהיה שריד לבית עשו
ן לשפוט את הר עשווהיתה לה' המלוכה :
ועלומושיעים בהרציו

הלכותפורים.
רלה ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בס' ושים כאזני
יהושעכי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים מכן סמכו
לכתוב המגילה בפ"א דמגילה (דף ט) ןז] כי אמרו כ"ו כתיבות
כתובים במשנה תורה עד שמצאו סמךמיכןכתיבה כתוב זאתזכרון
וכתיבותכתוב אסתר המלכהוכתבובמגילהאותיותקטנותוגדולות
ח' של חור כרפס גדולה ו' דויזתא ארוכה ת' ראשונה דותכתוכ
אסתר גדולה ש"ת דפרמשתא וז' דויזתא מאותיות קטנות תסיר ח'
של חור שהיא גדולה שלבש ח'בגדי כהונה שאיןחיור כמותו אבל
ממעשה דמרדכי ואילך ה' אותיות משונות שתזו"תבגי' כתב זאת
זכרון לכךמשונין בגודלןובקרוין.זכרוןבגימ' זרעו מאותה שעה
שאמר למשה כחב זאת זכרון עד שנה שנלקחה אסתר למלך
אחשורוש מ' דמדבר תת"ןשהיו בארץהרי תת"צ ונ"ב לא עבראיש
ביהודה א' דדריוש מדאה ה' דכורש הפרסיז' ראחשורוש כשלקח
אסתר הם תתקנ"ד שנים בגימטריא ושים באזני יהושעכי מחה
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אמחה תתקנ"ד כתב זאתזכרון בס' ושים כגימטריא ותכתב אסתר
ומרדכי היהודי ב' יותר כנגד שניהם מחה אמחה בגימ' זה המן ,
ואמרו רכותי'מניין להמן מן התורה המן העץ  ,לכך כמו שיש ע'
פסוקים מבראשיתעדואיבה אשית,כן מןויתלושניהם עלעץ עד
ויתלו אתהמן ע'פסוקין .הנחש נתקללע"י העץ אף המן נתלה על
העץ אשרהכין לו .נחש גרם מיתה לע' אומות ולשונותוכן המן
נהרגע"י ע' אומותומן שופטים ושוטרים עד זכור אשר עשה לך
עמלקבין מצות עשהובין מצותלא תעשה ע' מצות הם .נחש גרם
שאכלו מעץ הדעת חטה שבוקעתנ' אמה בארץ המן נתלה על נ'
ן מכר
אמה .נתש פתח באף והמן פתח באף.ולפי שהמן מתוךיי

את ישראל לאחשורוש והמלך והמןישבו לשתותכן במשתההיין
ןבגי' ע'וכן מאיגרות המןי"גבניסן עד כ"וכסיון שנכחכו
נפל.יי
האיגרות שלמרדכיע'ימים.מן אמר אלהכהנים עדספירת העומר
ע'פסוקים ושםרמוזהמןבסוףג'ההיןתיבותממושבותיכםתהיינה
והוא נתלה בקציר העומר כמדום שנהפכה ביום העומר לכך רמוז
ו גם הלילה והמן נפלבלילשלישי במשתהוכן כתוב
המן בסדוםיי
שם בלילה ההוא גם הלילה גם בלילה וכן רמוז ג' לילות ביעקב
שאמרפןיבאוהכני אםעלבנים צפה שזרעו של עשועתידים לומר
טףונשיםכיום אחד לכך רמזולן שם בלילה המןוילן שם כלילה
ולן בלילה ההוא וכך המן .ויקח מן הבא בידו מנחה רמז שהמן
מצא למרדכי עוסק בהלכות מנחה ומראה בידו כדאיתא בס"א
דמגילהולפי שבמעשה עשו רמוז המן לכך אףבערכיןרמוזיםיחד
עשו בהתחלת התיבות והמן בסופי התיבות מבן עשרים שנה
ומעלה .והמן נתן כנגד הגדול שבערכין נ' שקלים שהם ב' מנים
קטניםוק'מנים הם ככרכשתוסיףבו השתותנמצא ת"כ אלףנותנים
י' אלפים ככר לכך נתלה על עץ נ' והחרימו השלל שרומו בסופי
התיבות כשדה החרם לכהן .יכרסמנה חזיר מיער ע' תלויה ומשם
עד סוף המזמורנ' תיבות והעץ היה מן התיבהנ' אמה רחבה לכך
במזמור בהיותו במערה המן "הוציאה "ממסגר "נפשי ונדרש
בבראשית רבה עלהתיבהורמז מפלתהמן כבריתכין הבתרים אשר
עברבין הגזרים האלה ואמרהגוי אשריעבדודן אנכי נ"ר פעמים

הלכות
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פורים

ח

המןבמגילהדןכמניןמדיוכןג'אזיבשיר המעלות שהםעולים נ"ד
וכן באותו המזמורנ"רתיבותוכן נ"דאותיותכבני המן ואם תמנה
' וא"ת הם ל' אותיות הם פ"ד אותיות וכעל הנסים דפורים ס"ה
י
תיבותוכן בפרשת ויאמר ה' אל משה כתב זאתזכרון עד מלחמה
לה' מדר דר ל"זתיבותומן אשר עשה לך עמלק עד לא מ"ז תיבות
הרי פ"ד וחשוב קריאת הפסוקים במקום תיבה אחתהרי פ"ה וכן
פ"דאותיותמן פרשנדתאועדויזתאוהמןנתלה עמהם חשוב כאחד
הרי פ"התיבותבעלהנסיםדפורים המןבגימטריאנ' אמה.במגילה

על העץ אשרהכיןלו צ"הפסוקיםזהוולוהכיןכלי מותולוהכין
בגימ' זההיה המןכלי מותבגי'בכלי חמשים אמהזהובאיוב מפר
מחשבות ערומים לכך בג' פסוקים סופן המן נמהרה" בצהרים"
אכיון"מכניהמן עדו' ארוכה שלויזתאנ'אותיות שנתלועלעץנ'
אמה עם המןלכךנ'פעמיםהמן עד עשרתבניהמן .המןתיבותמן
לא מותתמותון עד המן העץ לכך אמרורבותי' המן העץ רמוזמן
ויקרא ה' אלהים עד תשופנו עקב המן חיבות .כאותן ט' פסוקים
ויבא עמלקקי"טתיבותובאותם עד אשר עשהלך עמלק מ"זתיבות
הרי קס"ו וכן קס"ו פסוק כמגילת אסתר וכן קס"ו תיבות כהלל
הגדולוכן במזמורשלפניובהללויה.וכתיבויפרקנומצרינוזה המן
אין הצר שוהבנזק המלךצרינואין הצראיש צרואויבהמן זהו עת
עת צרה היא ליעקב בגימ' היה כל מרדכי ואסתר וממנה יושע
בגימטריא ומהמן יושעו' יושעבליל העומר המן העץימים מכ"ג
בסיון שנכתבואגרותמרדכי עדי"ר באדרלכך אמרו המן העץ רמז
להמן שנתלה על העץ וסמךויפרקנומצרינונותן לחם לכל בשרכי
בפורים שפראנו מאיש צרימי משתה שאסור להתענות לכך כתב
במזמור אילת השחר בגימ' זה מרדכי ואסתר הצילה מחרב נפשי
המן ובאותו מזמור רמ"ח תיבות על שם אספר כל עצמותי ומסיי'
יבאוויגידוצדקתולעםנולדכי עשה לעםנולדכימדיכלו' כמלכות
מדי ופרס וכתוב למעלה יאכלוענוי' וישבעו וכתיב אחריו ה' רועי
לא אחסר על שםימי המשתהוישבעובגימ'ביוםפורים לעם נולד
כי עשהבגימט' הפורבגימט'מרדכי ואסתר לעםנולדבגימ' הנה זה
וצדקתובגימטריאקריאתמגילה :
יבאוויגיד

ט

הלנות

רקח

פורים

רלו מגילה .צריכה שתהא כתובה בספר ובדיו ומשורטטת
כס"תוכמזוזהביןכלשיטה ושיטה דאמר בפ"ב הקורא אתהמגילה
למפרע(דףיז).היתה כתובה בסםובסיקרא בקומוס ובקנקנתום לא
יצא עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו דאמר רבה כתיב
הכא ותכתוב אסתרוכתיבואניכוהבעל הספרבדיו.
במס' מנחות בפ' התכלת משמע כתבן על עור בהמה טהורה
כשירה אע"פ שלא עבדו לשמן אבלבגיטין בפ' הניזקין משמע
דבעינן עיבוד לשמהגביגוילין בס"א דמגילה (דף ט) [טז] דברי
שלום ואמת מלמדשצריכה שירטוט כאמתה של תורההיא המזוזה
ופסקי'במנחותובמגילהמזוזהצריכהשירטוטבין שיטהלשיטה.
רצריך לתופרהבגידין דאמרבפ' הקורא אתהמגילה למפרע(דף
יט)מגילה נקרא ספר שאם תפרהבחוטי פשתן פסולה ונקראת אגרת
אם הטיל בה ג' חוטי גידים כשירה א"ר נחמן ובלבד שיהו

משולשין.

היתה כתובה תרגום פסולה דתנן קראוה תרגום ככל לשון לא
יצאואוקמינ' אע"גדכתובתרגום.
איןכותבין אתהמגילה שלאמן הכתב אלאיעתיקנהמן אחרת.
א) אמר רב יהודה אמר שמואל הקורא את המגילה הכתובהבין
הכתובים לא יצא ומוקמינן בציבור אכל ביחיד מותר כגון
ספרים שלהם העשוים כס"ת(מגיהיט ע"א).ונראה אםאיןמגילה
כשירהיקרא בחומשרדמי להא שמורישיןלולביהןלבניבניהם
אע"פ שיבשפסולאין שעת הדחקראייה.
ב) הכלחייבין בקריאתמגילהכהניםלויםוישראליםגרים ועבדים
משוחרריםחלליםנתינים וממזריםסריס אדםוסריס חמה פצוע
דכא וכרות שפכה חייבים ומוציאין את הרביםידי חובתם.
טומטום ואנדרוגינוסחייביןואין מוציאין הרביםידי חובתן.
אנדרוגינוסמוציא אתמינוואין מוציא אתשאינומינו טומטום
אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו .נשים ועבדים
ן לשמוע (תוספתאסגניה פב)..
וקטניםאינםמוציאים אלאחייבי
בפ"א דמגילה (דף ד) אמר ריב"לנשים חייבות במקרא מגילה
שאףהןהיובאותוהנס.ירושלמי אמר בר קפראצריךלקרותהבפני
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י

אנשיםונשים שאףהןהיו בספק להשמיד להרג ולאבד ריב"ל הוה
מכנשבייתיהוקריקמיהוןמיכןנהגולהביאקטנים וקטנותלקריאת
מגילה.
ג) אמר רב יהודה אמר שמואל כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן
וישראל במעמדן מבטלין ובאין לשמוע מקרא מגילה (מגלה ג
ע"א) .מיכן נהגו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין
לשמוע מקראמגילה.
ד) הכלכשירין לקרא את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן דאינן
בני תיובא(מגיהים ע"ב).ותנן במס' ר"ה (פרק ראוהו ב"ר רף כס) זה
הכללכלשאינומחויבבדבראינומוציא אתהרביםידיחובתן.
בפ"א דמגילה(דף ה) אמר רבמגילה בזמנהקורין אותהאפילו
ביחיד שלאבזמנה בעשרהופסיק ר"חורבינו תםדהכי הלכתא דהא
אמר ר' יוחנן בפ"ב דמגילה הקורא את המגילה הכתובה בין
הכתובים לאיצא לא אמרו אלא בציבור מכלל דסביראליה שקורין
אותהאפי'כיחיד אע"גדרכ הש להא דרכאשי דאמרכיןכזמנהבין
שלא בזמנהבי' שמחזר אחרי'מיהו הלכה כרבדאפי'ביחיד .ואדם
שהולךכספינה או במדבר אםיכול למצוא מגילה יקח עמו ואם לאו
קורא כי"א בי"בבי"ג שהתינוקותקורין ולא יברךלפניה ולאחריה
אםישלו מגילהכימגילה נקראתבי"אכי"בבי"גבי"ד בט"ו הרי
ה'זמניםוכן ה'פוריםבמגילה .הקורא אתהמגילה למפרע לאיצא.
ה) תנו רבנן השמיט בה הקורא פסוק אחד לא יאמר אקרא את
כולה ואחזור ואקרא אותו פסוק אלא קורא מאותו פסוקואילך
וכן הנכנס לס"ה קורא מתחילתה ועד סופה קראה על פה לא
יצא השמיט הסופרפסוק אחדקוראועל פהויצא (מגלהות ע"ב).
ו) היתה מטושטשתכולה אם רישומהניכר כשירה אם לאו פסולה
קראסירוגין ומהנמנם כנתיים ולא שהה כדי לגמור את כולה
יצא (מגלה שם) .מיהו מנהג שלא לנשוםכין פסוק לפסוקלפי
שנקרא איגרתוקיימאלןצריך שיקרא את כולה וצריך שתהא
כתובהלפניו כולה בפ"א דמגילה (דףיד) [דף ד] .א"ר יהושע
כןלויחייב אדם לקרות את המגילה בליל י"ד ולשנותה ביום
י"ד.בלילה מברך ברכתמגילה :

יא

הינות

יקח פורים

רלז ברכת מגילה .בא"י אמ"ה אקב"ו על מקרא מגילה בא"י
אמ"ה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בא"י א"מ
העולםשהחיינווקיימנווהגיענולזמן הזה.בלילה לאחר קריאתה

במס' סופרים רב אמרצריך לומר ארור המן וארוריםבניו ולאחר
קריאתהמגילה אומר בא"יאלהינו מלך העולם האל הרב אתריבנו
והדן אתדיננווהנוקם אתנקמתינו והמשלםגמול לכלאויבינפשינו
והנפרעלנומצרינובא"י האל הנפרע לעמוישראל מכלצריהם האל
המושיע.וכשיסיים הקהל אשר הניא יאמר להודיע שכלקויך לא
יבושוולאיכלמו לנצח כל החוסים בך ארור המן אשר בקשלאבדי
ברוך מרדכיהיהודי ארורה ורש אשתמפחידי ברוכה אסתר בעדי.
ביום מברך ועל מקרא מגילה ושעשה ניסים .כל הלילה כשר
לקריאת מגילה עד עמוד השחר ומה שישלו לקרא ביום כלהיום
כשר עד שקיעת החמה .אמר ר' אדא דמן יפו עשרתבני המן
ועשרתחייב למימרינהו בנשימה אחת דכולהו בהדי הדדי נפיק
נשמהויהו .ואמר" כמס' מגילה (דף כא) כהללוכמגילהאפי' עשרה
קורין ועשרה מתרגמין כיון דחכיב עליהן יהבי דעתייהו עליה.
כפריםועיירותגדולותקוריןבי"דומוקסין חומה מימותיהושועבן
נוןקורין בט"ווכן שושן הבירה.
ז) א"ר יהושעבןלוי כרך וכל הסמוך לונידון ככרך וכל הנראה
עמו עדמיל.קורין אתהמגילהבין עומדביןיושב (מאהג ע"כ).
בתוספתאבירךלפניהולאבירך לאחריה או לאבירך לאלפניה
ולאלאחריהיצא .מעשהבר' מאיר שקראה מיושבכיון שגמרה
נתנה לאחר ובירך לאחריה .בפ' א' (דף ד) אין קורין את
המגילה בשכת משום גזירה דרבה שמא יעבירנו ד' אמות
ברשותהרבים .אבלדורשיםבפורים שחללהיות בשבתבעניינו
שליום .אדרואדראיןקורין אלא באדר הסמוךלניסן.
ת) פורים אין אסור כעשיית מלאכה ואם מנהג כעיר אסור ורב
חזייה לההוא גברא דקא זרע כיתני ולטייה ולא צמח כיתניה
(סגיה הע"כ).
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יב

ט) תני רביוסף ומשלוח מנותאיש לרעהושני מנות לאדם אחד.
ומהנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם (מגלה ז ע"א).
ירושלמיסעודתר"חוסעודתפוריםמאחרין ולאמקדימין.
י) מגביתפורים לפורים.אין מדקדקין במנותפורים אלא כלמי
שהוא פושטידונותניםלו ננבא מצמא עת ע"כ).
יא) אמר רבא מיחייב איניש לאיבסומי בפוריא עד דלא ידעבין
ארורהמןלברוךמרדכי(מגיהזע"ב).פי'ירבה כמשתההיין.
יב) וחייבלאכולביום סעודתפורים דא' רבא סעודתפורים שאכלה
יחובתו (מגלה שם).
בלילה לאיצאיד
י משתהכתיב מלמד שאסורבתענית ,ושמחה מלמד שאסור
יג) ימ
בהספד(סגיה ה' ע"ב)  .ואמר בפסחים בפרק ואלו דברים (דף
סח) מר בריה דרבינא הוה יחיב בתעניתא כולה שתא בר
ידפוריא :
מעצרתאומעלייומאדכיפוריויומ
רלה על הנסים .חייב להזכיר על הניסים ערבית ושחרית
ומנחה במודים ובנודה לך בברכת המזון בארבעה עשר באדר
דקיימא לן כרב ששת בפרק כמה מדליקין (דף כד)  .הקורא את
המגילה פושטה כאיגרת.
רלט תפלות בערבית  .לאחר סיום כל התפלה קורין.את
המגילה ומברך אחריה ויורדלסני התיבה ואומר ואתה קדוש וכל
סדר קדושה ומה שאין אומרים ובאלציון גואללפי שאין גאולה
בלילה .לשחרית מתפלל ומזכיר על הנסים וקדיש עד דאמירן
בעלמא.וקוריןכהןלוי וישראל בפרשתויהי כשלחמןויבא עמלק
עד מדר דרואומרקדישומחזיר התורה וקוראהמגילה ואומר תהלה
לדודובאלציוןוסדר קדושהוכל הקדיש.
) במקום שיש ספק אםעירם מוקפת חומה מימותיהושעבןנון
יי
אם לאוקורין בי"ד המגילה כהלכתה אבל בט"וקורין אותה
ןאומרים למנצח (מגעהשם):
בלא ברכה ושמחיםבזהובזהואי

הלנות יקה פורים
יג
רמפורים במ"ש.פורים שחללהיות כמ"שואירע שום אבל

קודםהפורים והאבליושבבבית הכנסת בשבת במנחה כשיהיה שם
לא יצא  ,ישב שם וישמע כל התפלה והמגילה ולמחרת לא יצא
מפתחביתו אלאקוריןלו המתפללין עמו או קורא בעצמווכן אם
יום פורים באמצעית השבוע אמרי' במועד קטן אבל אינו יוצא
מפתח ביתו וקורא בביתו .וכשחל פורים במ"ש יתפלל בלחש
ואומר' קדיש משלםויהי נועם לאחר קריאת המגילה ואתה קדוש
וסדר קדושה .ואםאירענישואיןבפוריםיקראובבית החתן והכלה
שםבי'אויקראלבדוכךראיתי.
טו) מגילה נקראת בה' זמנים לכפרים המקדימין ליום הכניסה
לקיים אתימיהפורים האלה בזמניהם בה'זמנים.כי במגילה
כתיב ד' שמחה ומשתה וא' משתהויום טוב לכך רמז בפרשת
אמור אל הכהנים לאחר פרשת מועדות שמן זית זך רמז
לחנוכה ואחריו ולקחת סולת ואפית רמו לפורים משתה
ושמחה(מגיהכ' ע"א):

תענית אסתר.
תענית אסתראין לו סמך אך כשאילתות דרכ אחאי בפרשת
ויקרא  .וכשחל תענית אסתר להיות בשבת או בע"ש מקדימין
ומתענין יום ה' בשבת מפני שהוא נס .אין אומרים הלל על נס
שבחוצה לארץ .כ'ימים שלפוריםאין אומרים למנצחואיןנופלין
על פניהם לא בי"ד ולא כט"ו .במגנצא אומריםויהי נועם במ"ש
כשחלפורים באמצע השבת ,אכל אם חל באחד בשבתאין אומרים
צדקתך כאותה
ויהי נועם אלא לאחר קריאת המגילה ואין
שכת שחל פורים למחר כמו שאין אומרי'אותמחרניוי
נים בערב פורים
כחול  .כך אין אומרים צדוק הדין בשכת שהוא ערב פורים.
בוורמשאאין מנהג לומר אישיהודי בקול רם בלילה אלא ביום
ובמקומותאחריםנוהגין :

הלכות יקח פורים

יד

רמא פרשת פרה אדומה  .למה קורין פרה בשלישית לפי
ששואלין בהל' הפסח קודם הפסח ל' יום להזכיר שיעשו הפסח
בטהרה.ירוש' ר' אבא בשם ר'חייאאיןמפסיקיןביןפורים לפרה
ר' לוי אומר אין מפסיקין בין פרה לחדש וסימן לפרשיותבין
הכוסותהללו אסירצה לשתותישתהכיןשלישילרביעי לאישתה.
והיא רחוקה בגימטריא פרה אדומה אמרות ה' אמרות טהורות
מזוקקותשבעהים .פושתפרהיש בהז' פרות'7הזיותוז'כהניםוז'
טהוריםומפרישיןז'ימיםומזיןז'הזיות מז' פרות שנעשו .והיתה
לבניישראל למשמרתלסי שבעולם הזה מטמאיןומטהריןמפי כהן
אבל לעתיד לבאאינוכן אלא הקב"ה עתיד לטהרם שנא' וזרקתי
עליכם מים טהורים וטהרתם .פרשה שלישית קורא המפטיר זאת
חקת התורה פרה אדומה עד תטמא עד הערבומפטיר ביחזקאלכיח
ישראליושביםעל אדמתם עדצאן אדם:
רמב הלכות פרשת החדש .החדש הזה לכם ראש חדשים
ראשוןיהי מארתברקיע השמים אמר ר'יוחנן לא ברא להאיר אלא
גלגל חמה בלבד.יהי מאורות מאר"תכתיבבגימ' שמש אםכן למה
נברא לבנה אלא לקדש כה ראשי חדשים וראשי שנים.ואיןמונין
ללבנה אלא אם שקעה חמה.והיו לאותות אלו שכתותכי אותהיא
ביניוביניכם ,ולמועדים אלוימיםטוביםולימים אלו ראשי חדשים
ן לחמה וישראלללבנה,
ושניםאלוראשישנים .אומותהעולסמוני
החדש הזה לכם עד שלא יצאו ממצרים הקב"ה יושב וחושב
חשבונות ומעכר עכורים ומקדש את השנים ומחדש את החדשים
כיון שיצאו ישראל ממצרים אמר להם החדש הזה לכם .ר' ברכיה
בשם ר'יוחנן נתעטף הקב"ה בטלית מצויצת והעמיד למשה מיכן
ולאהרן מיכן וקרא למיכאל ולגבריאל ועשה אותם כשלוחי כ"ד
ואמר להםכיצדראיתם אתהלבנהלפני החמהאולאחריה ,לצפונה
או לדרומה  ,כמה היה גבוהולאין נוטה  ,וכמה היה רחב .אמר
להם כסדר הזה כךיהובנימעברין את השנה למטהעלידיזקן ועל
ידיעדים .למהאנוקורין החדשועניין פסחים אמר הקב"ה לישראל
הואיל ואתם מתעסקין כהן כאלו הקרבתם הקרבנות .רב הונא אמר

