הלכות יקח פורים
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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
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סו
אין הגליות מתקבצין אלא בזכות משניות גםכייתנובגוים עתה
אקבצםובכלמקום מוקטרומוגשלשמי מנחה טהורהוכייש מנחה
כבכל אלא אם אתם מתעסקין בהם כאילו אתם מקריכין כל

הקרבנות .אומות העולם שלא קבלו את התורה שנתנה מתוך
החשךוכו' אכלישראל שקבלו התורהועליךיזרה ה' והיה ה' לך
לאורעולם :

רמגרביעית .קורא המפטיר בבא אל פרעה מן החדש הזה
לכם עד תאכלו מצות ומפטיר ביחזקאל מן בראשון באחד לחדש
עד ושמןהיןלאיפה .מר"חניסן עד אסרו חגאיןנופלין כתחנה.
מתעניןג'ימים אחר הפסח ושלשהימים אחרסוכות:

ספר המנהיג
הלכותמגילה.
א)מגילה נקראת לאחד עשרבי"בבי"ג בארבעה עשר בחמשה
עשרלא סחותולאיותר,ואיתוקם הלכתאהכידבניכפריםועיירות
גדולותקורין כארבעה עשרכדכהיבעלכןהיהודים הפרזיםומיניה
דייקינן דמדפרזיםבי"דכרכיםהמוקפין חומה מימותיהושעבןנון
שחלק את הארץ לשנים עשר שכטים קורין כחמשה עשר  ,אלא
שהכפריםמקדימיןליום הכניסה ,והואיוםשניוחמישי שדרךבני
הכפרים להכנסבעיירותוכרכיםביוםדיןוכדי שיספקו מים ומזון
לאחיהם שבכרכים קורין באחד עשר בשנים עשר ובשלשה עשר
ורמזמן המקראלקיים אתימי הפורים האלה בזמניהם  ,ועיירות
בארבעה עשר בלבד וכרכים בחמשה עשר ,והנימילי דקוריןכני
הכפרים באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בשעת הדחקכגון
שהדרכיםמקולקליםמפניהאורבים אומפני דבר אחראינםיכולים
לבוא בכל פעם תמיד אל הכרכים או אל העיירות  ,אי נמי כגון
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טז

המפרשביםוהיוצאכשייראואי אפשרלו לשם למצואמגילה עמו
לקרותה בזמנה  ,אבל בזמן שאין להם מחד מלבוא והדרכים
מתוקניםמבלי חמתהמציקאיןקורין אותה אלאבזמנה.וגםנתנו
טעם בדברמפני הסכנה.ועודמפניהענייםכרי לחלק להם מעות
פוריםלפיכךאיןקורין אותה אלא בזמנה שהוא ארבעה עשרלבני
עיירות וחמשה עשרלבניכרכים,וכן עמא דבר:
ב)וכרךוכלהסמוךלווכל הנראה עמונדוןככרךועד כמה עד
מיל כמחמתן לטבריא ,וכרך שישב תחילה בבתים ולבסוף הוקף
בחומה נדון ככפר רכתיב ואישכי ימכור בית מושב עיר חומה
שהוקף ולבסוף ישב ולא שישב ולבסוף הוקף  ,ומבטלין תלמוד
תורה ועבודת בית המקדש לקרות את המגילה  ,וכרך שהיתה
מוקפת חומה מימותיהושעבןנון אף עלפי שאין החומהקיימת
עכשיו הואיל והמקום ניכר מעת שהיתה מוקפת מתחילה קורין
בחמשה עשרדכתיב אשרלו חומה לאקרי אע"פ שאיןלו עכשיו
והיהלו קודםלכן :
ג) ואם חל פורים בשבתכגון ט"ולבני כרכיםאיןקורין את
המגילה בשבת משום גזירה דרכה דאמרגזירה שמא יטלנהבידו
וכו' אלאשואליןודורשיןבעניינו שליום :
ד)קראו אתהמגילה באדרהראשוןויצאווראוועדיין לאיצאו
הספיחיםכתיקנן והיה באניסן אפל ועיברו ב"ר את השנה קורין
אותהעוד באדרשני,איןבין אדר הראשון לאדרהשני אלא מקרא
ן:
מגילהומתנותלאביונים האלענין הספדותעניתזהוזהשוי
ה) אמררב אדאדמןיפו עשרתבניהמן ועשרתבעילמימרינהו
בנשימה אחת מאי טעמא כולהו בהדי הדדינפיק נשמתייהו א"ר
יונה א"ר זירא וי"ו דויזתא צריך למימתחיה בזקיפה מאי טעמא
כולהו בחדזקיפאאזדקיפו ,א"רחנינא כר פפא דרשר' שילא איש
כפר תמרהא כל השירותכולן אריח עלגבילבינה ולבינה עלגבי
אריחחוץ משירהזושהיאאריח עלגביאריחולבינה עלגבילכינה
מאי טעמאכדי שלא תהא תקומהלמפלתן :
ו) הקורא אה המגילה למפרע לא יצא קראה על פה קראה
תרגוםבכללשון לאיצא ,אבלקורין אותהללועזותבלעז,והלועז
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ששמע אשוריתיצא.וללועזותבלעז והוא שכתובה בלעז כדתניא
גפטית לגפטים עברית לעבריםיוניתליונים יצא ,קראהסירוגין
ומהנמנםכגון שקרא מעט ושהה וחוזר וקורא מעט ושהה והוזר
וקורא מעט ושהה עד שקראה כולה יצא .קראה סירוסין כגון
שקורא פסוק אחד ומדלג פסוק השני וקורא פסוק שלישי וחוזר
וקוראפסוקהשנישהניח לאיצא משוםדמיתחזיכקורא למפרע :
ז) ת"ר השמיט בה הסופר אותיות או פסוקים וקראן הקורא
כמתורגמןעל פהומוסיףדבריםכדילברר טעמו של דבריצא כמו
אם קראם על פה ,ואםהיו בה אותיות מטושטשות או מקורעות
אם רישומןניכר כשירה ואם לאו פסולה והנימילי בכולה אבל
במקצתהכשירהורוכה ככולה :
ח)תנורבנן השמיט בה הסופרפסוק אחד לאיאמר אגמור את
כולה ואחזור ואקרא אותו הפסוק אלא קורא מאותו הפסוקואילך,
נכנסלבית הכנסת ומצאציבור שקראוחציה לאיאמר אקראחציה
עם הציבור ואחזור ואקרא חציה ראשון אלא קורא מתחילתה ועד
סופה ,ומתנמנםהיכידמי מתנמנם אמר רבאשינים ולאניםהיר
ולאתירכנון דקרוליהועניולאידעלאהדורי סבראוכימדכרוליה
מידכר:
ט)היה כותבה דורשה ומגיהה אםכיון לבויצא ואם לאו לא
יצאוכגוןדכתיבאכולה ומנחאקמיהוקריפסוקאבמגילתא דמנחא
קמיה,ומהיכן קורא אדם אתהמגילהויוצא בהידיחובתור'מאיר
אומר כולה ר'יהודה אומר מאישיהוריואפילוהכיצריכה שתהא
יאומר מאחרהדברים,וקיימאלןכר' מאיר:
כתובהכולהר'יוס
י) היתה כתובה בסם ובסיקרא בקומוס ובקנקנתום על הנייר
ועל הדפתרא לאיצא ער שתהא כתובה אשורית על הספרובדיו,
בןעיר שהלך לכרךובן כרך שהלךלעיר אם עתיד לחזור למקומו
בליליי"דונתעכבולא חזרקורא כמקומו אבל אםאינועתירלחזור
למקומובליליי"דקורא עמהםכדכתיבעלכןהיהודיםהפרזיםוגו'
ומדפרוזבןיומו נקרא פרוז מוקףבןיומו נקרא מוקף  ,עד כאן
דברירבינויצחקהאלפסיז"ל:
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יא) במסכת מגילה דברי שלום ואמת מלמד שמגילה צריכה
שירטוט כאמתה של תורה ,פר"ח כמזוזה שהיא עיקרה של תורה
שיש בהעולמלכותשמיםועול מצותושנינומזוזהצריכה שירטוט
תפיליןאינןצריכיןשירטוט,ופירש"יז"ל כאמתה שלתורה כס"ת,
וכןראיתי בירושלמי כתיב הכא ואמתוכתיב התם אמת קנה ואל
תמכור הא למדת שאמתה שלתורה הוא ספרהורה(,אב"ן) :
יב) ומצאתי בריש מסכת סופרים בהלכות ספר תורה והלכה
למשהמסינישמסרגלין בקנה,ואמרינן במגילה נקראה ספר שאם
תפרה בחוטי פשתן פסולה ונקראת איגרת שאם הטיל בה שלשה
חוטיגידין כשירה ובלבדשיהיו משולשין .וכתב רבינו האיכי
המנהג שלהן לפשטה כאיגרתואינוכורך וקורא כספר תורה  ,ורב
נתן גאון כהב דהקורא בציבור כורך וקורא כספר תורה ואינו
פושטהכאיגרת,וכן המנהג כשחוישיבותובכיתרכותינו שכבבל
וברוב מקומותישראל:
יג) וכתברבינויעקבדאחרי שנקראת ספרצריכהעיבוד לשמה
כספר תורה ואלי"ן וזייני"ן ופתיחת ההי"ן וקופי"ן וחסרת גגי

ההי"ןותגי דלתי"ןותגיההי"ןוקוצייודי"ןוהיקףגויל ושירטוט
ותפירתגידין ודיו הכל כספר תורה  ,ואין להקל בה אלא מה
שחברה התלמודלאיגרת ,וכתבה על הדפתרא לאיצא עד שתהא
כתובה אשורית על הספרובדיו,ועדיין חמורה מספר תורהלענין
שירטוט שלא תמצא בתלמוד לספר תורה אלא במסכת סופרים ,
ובמגילהשנינו שצריכה שירטוט כך פירשרכינו תם ז"ל .ומתוך
דברינויש לדקדקשאין לפושטה כאיגרתראיןלנו להקל במגילה
כי אם בתפירה שאינה מוצאת מכלל ספר תורה שהרי תפורה היא
בגידין בשלש  ,אך אם תפשטנה כאיגרת הרי היא מוצאת לגמרי
מכלל ספר תורה בדבר זה ולכך לא נקט התלמוד להקל בה משום
דנקראתאיגרת אלא בתפירה לבד שהואמקיים ספר ואםירצהיקל
בה כאיגרת לפשתן לתת בינותהגידין  ,והמביןיבין ( ,אב"ן).
ואותיות התנין וכל תיקון המגילה הלא נכתב בהלכות תפילין
בעו"ה:

יט

טפר הלכותפורים המנהיג

יד) אמר רב מגילה בזמנה קורין אותהביחיד  ,שלא בזמנה
קורין אותה בעשרה רב אסי אמרבין בזמנה בין שלא בזמנה
בעשרה  ,הוה עוברא וחש לה רב להא דרב אסי ואע"ג רחש לה
ןקאיכוותיה,
להא דרבאסיקורין אותה בזמנהביחירכרבדר'יוחנ
דא"ריוחנן הקורא אתהמגילה הכתובהבין הכתובים לאיצא ולא
אמרן אלא בציבור אבל ביחיד יצא מכלל דיחיד מותר לקרותה
ולברךלפניה ולאחריה בזמנה וכן כתברבינו האלפסי  ,וכן כתב
רש"י דרב היה מחזר למצוא עשרה ולעשות מצוה מן המובחר
והיכא דלא אשכח הוהקרילהביחידבזמנה :
טו) הקורא את המגילה למפרע לא יצא  ,ירושלמי ר' מונא
בשם ר'יודא אם שההכדילגמור את כולה חוזר לראש ,וכתב רב
נטרונאי זצ"ל בהלל ומגילה וק"ש אם שההכדי לגמור אה כולה
אינוחוזר לראש דא"ריוחנן שמע תשעתקיעות בתשע שעותביום
יצא ,ואע"ג דאמר שמואל הלכהכר'יודא שחוזר לראש האקיימא
לן בכולי תלמודא דרב ושמואל וריוחנן הלכה פר'יוחנן וחוזר
למקום שפסק  ,וכתב רכינו משה ז"ל בהלכותיו כלילה מכרך
מגילהניסים שהחיינו וביום מגילה ניסים וממעט זמן ולא ביאר
טעמו  ,ויש לומר מדאיתא פרק לולב וערבה המדליק נר חנוכה
מברך ג' והרואה מברך שתים מכאן ואילך המדליק מברך שתים
והרואה מברך אחתמאי ממעטזמן ולמעוטינסנס כליומא ויומא
איתיה כלומר שלא היה שמן להדליק אלאיום אחד ונעשה נס
והדליק שמנהימים שהיה הנס ממגדל והולך,וגבי מקרא מגילה
נמי איתא להאי טעמא דכתיב נקהלוהיהודיםבי"ג בוובי"ד בו,
ן מברך זמן אלא בלילה ולא ביום ,
ותדע שהריבקידוש דיו"טאי
אך כצרפתובפרובינצא וספרדנהגו לומרזמןבלילהוביום ,ואמר
לי הטעםקרובי הרבר'אביגדור ש"צ משום דעיקרקריאתהמגילה
ביוםהיא דכתיבוהימים האלה לאיעברווליליתלא_הזכירו אלמא
עיקרזכירהביום הוא :
יז)וחייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום ולנאמר
יומםיצוה ה' חסדוובלילה שירה עמי ואיבא דאמרי אלהי אקרא
יומס ולא תענה וגו'  ,הרי שמזכיר היום תחילה כמקראות  ,כן
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מתקנת עזרא שהכפרים מקדימיוליום הכנימהוקורין אוהה שלא
בזמנההיו משכימים ובאיםליום הכניסה נמצא שלאהיו חוששין
לקרותה בלילהכי עיקר קריאתה ביום היא  ,וכן כתב ר"י מ"כ
שאומרזמןביוםובלילה,וכן עמא דבר .ומה שנהגו בצרפת אחר
קריאתהמגילה לומר ארור המן וארוריםבניו ,ברוך מרדכי ברוכה
אסתר ,איתא כירושלמי דמגילה ובמסכת סופרים ובבראשית רכה
כפיסקאוה' אמר המכסהאני מאברהם ,רב אמרצריךשיאמר ארור
ו  ,וא"ר פנחס וצריך לומר חרבונא זכור לטוב ,
המן וארוריםבני
ר"ח בשםר"י ר'יונתןכי מטילהאי פסוקא אשר הגלה נבוכדנצר
הוה אמרנבוכדנצר שחיק טמיא למה שכלנבוכדנצר שבירמיהחי
הוה ברם הכא מת הוה  ,ויש קצת סמך כמגילה ומיחייכ איניש
לאיבסומיבפוריא עד דלאידעבין ברוך מרדכי לארור המן נמצא
שכך היה מנהגם .משום ר' ר"י זצ"ל  ,ועל כן מנהג התינוקות
בצרפת ובפרובינצא לקחת חלוקי הנחל ולכתוב עליהם המן
ומקישיםזו עלזו כשהקורא מזכיר המן ,שנא' ושם רשעיםירקב,

ושלום( ,אב"ן) :
יט) ונהגו בצרפת ובפרובינצא לומר החזן כקול רם לפרמם
הנס ,וחוזר החזן וקוראם אחרי הציבור הפסוקים האלה להרבות
השמחה ,אישיהודי ,ומרדכיהיהודי.ליהודים ,כימרדכי ,אבל
מה שנהגו בתעניות בפרשתויחל משהלי"ג מדות שמתחיל החזן
ואומרהציבורוחוזר הוא וקוראם,לפי שברית כרותה להם שאינם
חוזרותריקם,ויתבאר בהלכותתעניות בעז"ה ,וכתבר' משהגאון
ז"לבמגילהמעין ברכה דילה חתמינן בה  ,ולפי שאמר הרב אה
ריבנווכו'ברוך הנפרעוכו' שלא תאמרנפרעלישראלמצריהם ולא
הושיעם אמר רבא האל המושיע ,וכן כתב ר'נתן גאון שכך נהגו
במתיבתאבא"י אמ"ה הרב אתריבנוולאאמרינן האל דהאאמרינן
ה'אלהינו:
כ) וחנוכה ופורים אסורין בהספד ותענית כדאמרינן בפ"ק
דר"ה והלכתא כטלה מגילתתענית והלכתא לא כטלה ולא קשיא
כאן בחנוכה ופורים לא בטלה ובשאריומי בטלה הא למדת דלא
במלה בחנוכה ופורים ואסורים בהספד ותענית עד היום  ,והטעם

כא
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משום דאית בהו פרסומיניסא  ,אבל הן מותרין במלאכה במקום
ם טוב ,שמחה מלמד שאסור בהספד,
שנהגו ,דשמחה ומשתהויו
משתה מלמד שאסור בתענית ,יום טוב מלמד שאסור בעשיית
מלאכה,ואילולבסוףכתיבלעשות אותםימי משתה ושמחהואילו
יו"ט לאכתיב הא למדת שמותרבעשיית מלאכה ובמקום שנהגו:
כא) ומה שנהגו להתענות ערב הפורים לא לזכר תענית אסתר

שהריאין אנועושין ג'ימיםלילהויום  ,ועודכי אותן בפסחהיו
שנאמרויעברמררכיויעשככל אשרצותהעליו אסתר מלמד שעבר
יום א' של פסחבתעניתכדמוכחיקראיוהמן נתלה בט"זבניסן זכר
לדברוישבות המ"ן ממחרת ,אלא על שם שנקהלוהיהודים אשר
כשושןבי"גבו ואמר מרזוגן קהלה לכל הוא,וכןפירשכירושלמי
ןונקהלולהתענות ,וכ"פ ר"ת( ,אב"ן) :
ומצפראכנופיי
כב) וכתב רב עמרם ו"ל דלאחר קריאת המגילה כיום וכלילה
אומר ובאלציון גואל וכל קדושא דסידרא וקדישוכן מנהג בשתי
ישיבות  ,ואני לא ראיתי בשום מקום ולא שמעתי שיאמרו וכא
לציון בלילה אלא מתחילין ואתה קדוש לפי שאין עיקר הגאולה
אלאביום שלאיאמרו האומותדרךהגנבים ברחו להםבלילה אלא
י בעצם היום הזה ,
כעצומו שליוםלעיני כל מצרים שנאמרויה
(אב"ן) :

כג) וכתב רב עמרם שאין אומרים הלל בפורים לפי שאין
אומרים הלל על נם הנעשה כחוצה לארץ ,ונופלין על פניהםלפי

שאינו דומה לחנוכה ולמועדים שאומר כהן הלל ונאמר זה היום
עשה ה' נגילה ונשמחה בו ואילו בפורים אין אומרין אותו מאי
טעמא שנגאלו ישראל ממיתהלחייםואנוצריכין לרחמים שיגאלנו
באחרונה כבראשונה  ,ואין נראהלי דהא אמר רבא קריאתה זו
הלולא הא לאוהכי הוהאמרינן וכמו שאנוגומרים את ההלל הוא,
שקריאתהמגילה והזכרתהנס הוא במקום הלל  ,ועלכןיסדהפייט
קוראימגילה הםירננו לאל,כי כמקום תהלה היתה לישראל,ואין
לומרנפילתאפיסכייום משתה ושמחה הוא ,ואין לומר בויענך
ה'ביום צרה דצרהבפורים לאמדכרינן,וכן עמא דבר( ,אב"ן) :
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כד) הרוצהלילך כדרךואיןבידומגילה לקרותה בזמנה וירצה
להקדים קריאתה בי"א או בי"ב וכמו שהקלו על הכפרים ליום
הכניסה לאיקראנה אלאבי',דבין רבובין רבאמי לאפליגי בהא
דשלא בזמנה מודו דכעשרה .ומברךלפניה ולאחריה וביחיד לא
יברך עליה כלל[כי היכא] דעבר זמן קריאתה  ,דאמר קרא ולא
יעבור,ויקראנה כקורא בתורה:
כה) וביום הפורים מתפלל ואומר על הנסים בהודאה ערבית
שחרית ומנחה ,ומי שאומר בסוף כשם שעשית להם נםכן עשה
עמנו ה' אלהינו וכו' לאיתכן  ,דהודאה היא ולא בקשה  ,וראיתי
בימיחרפיבלוני"להעיר הקדושהשהיומונעין אתהחזן מלאומרו,
וקוראין ויבא עמלק ט' הפסוקים לג' הקוראים .וכתב רב יהודאי
גאון ז"ל שאםירצולקרות פרשהשלפני זאתיקראו אך זאת שהיא
מעניןהיום לאידלגו .ומשלוח מנותאיש לרעהושתי מנות לאדם
אחד  ,ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני עניים  ,אביי ורבא
מחלפי סעודתייהו להדדי שלא היו עשירים והיה כל אחד ואחד
כל אחדבביתוהרישהיומקיימים
שולחלחבירושהי מנות
מתנותלאביונים  ,על זה נהגובליל
מנות בכל שנה איש לרעשההויקוי
התענית לפני קריאת המגילה לתת מעות פורים זכר למתנות
אביונים :
כו) מנהג צרפת שנהגו לתת מעות פורים ביום הפוריםלעניי
ישראל כצאתם מבהכ"נ ומביאים התינוקות נכריות המניקות
ונותנים להן וקרא רבינו שלמה עליהן המקרא הזה וכסף הרביתי
לה וזהב עשו לבעל ,שהם בתחילה הורגלו לכך על שם ומתנות
לאביונים ועכשיו באותהנכריות ונוטלותאותן ואסור לעשותכן ,
ויש שמונעין שלא לתת להם עד אחרי הפורים .ונשים חייבות
י אסתר ,
במקרא מגילה שאף הןהיו באותו הנם שהנם בא עליד
ייהודית מבנות חשמונאי,
וכןחייבותבנר חנוכה שהנס כא עליד
וכן חייבות בארבע כוסות שכשכר נשים צדקניות שבדור נגאלו
ישראל ממצריםכראיתא בפרק המקנא ,ושלום( ,אב"ן) :
כז) במגלת סתרים מה שנהגו כל ישראל לעשות מדורות
גדולות בלילי הפורים וקופצים עליהם והוא משוורתא דפוריא

כג
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הלקט

דאיתא בגמ' דסנהדרין פרק ארבע מיתות (ס"ד) הנותן מזרעו
לסולר אמררביהודהאינוחייבעדשיעבירנודרך העברההיכידמי
אמראביי שרגאדליבניבמיצעינורא מהאיגיסא ונורא מהאיגיסא
רבא אמרכי משוורתא דפוריא פירוש האש באמצעוקופציןעליה
מהאיגיסא להאיגיסא .שורלשון קפיצה כמו דאיתא בחלק שור
בן שורקופץבןקופץ,כךמצאתי:
כח) אמר רבא סעודתפורים שאכלהבלילה לאיצאידי חובתו
מאי מעמאימי משתה כתיב ,לאמיבעיאבליל מוצאיפורים דלא
יצא שכבר עבר אע"פ שהואליל ט"ולמוקפין  ,אלא אפילוכליל
כניסתו ממש שהוא פורים לא יצא מדכתיב לעשות אותם ימי
משתה ושמחה אלמאדעיקר סעודת שמחהביום הואדהוי ,וכשם
שאסוריום י"ד בהספד ותענית כך אסוריום ט"ו דכתיב לעשות
אותםימי משתה ואמר רבא לאסור את של זה בזה.אמרינן בבבא
קמא מגבת פורים לפוריםואין העני רשאי לקנות אפילו רצועה
אחתלסנדלו ,וכלזהכדי להרבות השמחה ומשתה :

שבלי הלקט
הערוגה הששיתעניןפורים.
ן סדר ארבעה ערכים בקריאת פרשיות והפסקותיהן.
[קצג]די
תנן התם באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים
ומפורשבירושלמי מאי משמיעיןמכריזין שהיומכריזין בכלערי
ישראל שיביאו כל אחד ואחד שקליהן למקדש כדי לקנות מהן
תמידיןלצורךצבור שלכל השנהוצריכיןלהקריבתמידין מתרומה
חדשה בראש חודשניסן עלכןצריכין להקדיםלגבותן מאדר ולמה
מקדימין מראש חודש אדר מפורשבירושלמיר'לוי בשםר' שמעון
כן לקיש אמר צפה הקב"ה שהמן הרשע עתיד לשקול כספו על

