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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

שבלי עניןפורים הלקם

כד

ישראל אמר מוטב שיקדים כספו שלבני לכספו של אותו הרשע
לפיכך מקדימין וקורין בפרשת שקלים וזה ששנינו ראש חודש
נאדר] שחללהיות בשבתקורין בפרשת שקלים .הללהיות בתוך
השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת בשנייה זכור
בשלישית פרה אדומה ברבועית החדש הזה לכם בחמישיתחוזרין
לכסדרן .לכל מפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים לתענית
ולמעמדותוליום הכפורים  :תנו רבנן ראש חדש אדר שחללהיות
בשבתקוריןבכי תשא ומפטירין ביהוידע הכהןואי זה הוא שבת
ראשונה כל שחל ראש חדש להיות בתוכה ואמי' בערב שבת.
בשנייה זכור ומפטירין כה אמר ה' פקדתי את אשר עשה עמלק
ואיזו הוא שכתשנייה כל שחל פוריםלהיות כתוכה ואפי' כערב
שבת (א) הוי שבת שלישית שבת הסמוכה לראש חודשניסן.
ברביעית החודש הזהומפטירין כה אמר ה' בראשון באחד לחודש
ואיזו הוא שבתרביעית כל שחל להיות ראש חודשניסן להיות
בתוכהואפי' בערב שבה בחמישיתחוזרין לכסדרן .לסדר מאי ר'
אמי אמר לסדר פרשיות ר' ירמיה אמר לסדר הפטרותוקיימא לן
כר'ירמיה.ירושלמי ר' אבא בשם ר'חייא ב"ר אסיאין מפסיקין
כיןפורים לפרה ר'לוי אומראיןמפסיקיןבין פרה להחודש.וסימן
על הפרשיות הללובין הכוסות האלו אם רצה לשתות ישתהכין
שלישילרביעי לאישתה.ובדין הוא שיקדים החדש לפרה אדומה
שבאחד לחדש הוקם המשכןובשניימיםבניסן נשרפה הפרה ולמה
הקדימהמפני שהוא טהרתן של כל ישראל .אמר ר' יצחק נפחא
ראש חודש אדר שהללהיות בשבתמוציאין שלש תורותוקורין
באהד בעניינו שליום ואחד בשל ראש חודש ואחד בכי תשא
וממילאשמעינין לראש חודשניסןלפי מנהגסידורו של רב עמרם
גאון ז"לקורין ששהבעניינו שליום והשביעי קורא בראש חודש
והמפטיר קוראבכי תשא או בההודש אבלרבינוישעיה זצ"ל כתב
שהשביעי או אחדמן הקוראין בתורהזולתי המפטירצריך שיקרא
(א)בכ"יב' איתא בשלשלת פרה ארומהומפטיריןוזרקתיעליכםמים טהורים.ואיזהו שבת
שליקיתכל שהיא סמוכהלפודים מאחריה ומשכחת לה כשחל ר"חניסן כאמצע שבת אבל
אם חל ר"חניסן כאחד בשכת.
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בפרשת שקלים או בהתודש שהרי קריאתן חובה וקריאת המפטיר
אינה עולה לשם חובה שהריאיל קריאתו בתורה אלא מפני כבוד
התורה הילכךקורין המשהבעינינו שליום והששי קורא בראש
חודש והשביעי קורא בכי תשא או בהחודש ומפסיקין בקדיש
כשאר שבתות ואחר כך עולה המפטיר וחוזר על קריאת השביעי
וקורא בה ג' פסוקין או יותר כשאר שבתות השנה ואע"פ
שמקדימין קריאת ראש חודש לשקלים או להחודש משום תדיר
ואינו תדיר תדיר קודם הנימילי לקריאת התורה אבל להפטרה
בודאיבהפטרות ארבעפרשיותמפטרינןולא בהפטרות ראש חודש
לפי שארבע פרשיות אלו קבועותמפירבותינו ז"ל כהפטרות ראש
חודש וכמו ששנינו בחמישית חוזרין לכסדרן ואוקמינא לסרר
הפטרה הוא חוזר אלמא הפטרות אלואינן נדחות ממקומן כלל
ובהדיא תנן ראש חודש אדר שחל להיות בשבתקוריןבכי תשא
ומפטיריןביהוידע הכהן .וזה לך סדר קריאת ארבע פרשיות הללו
והפסקותיהן .לעולס לא יבא ראש חודש אדר הסמוךלניסן אלא
בזבד"ווסימני הפסקות זט"ו ב"ו ד"רובי"וכיצד חל ראש חודש
אדר להיות בשבת קורין פרשת שקלים בו ביום ולשבת הכאה
שהוא ה' באדרקוריןזכורופוריםיהיה נקבעיוםו' ולמחר שהוא
ט"ו ממסיקין ולשבת הבאה שהוא כ"ב באדרקורין פרה ולשבת
שלאחריה שהוא כ"ט באדרקורין החודש וראש חודשניסן נקבע
למחריום א' הרי סימן זט"ו .חל ראש חודש אדר להיות בשני
בשבת מקדימין וקורין פרשת שקלים לשבת שלפני ראש חדש
ולשבת הבאה אחר ראש חודש שהואו' באדרמפסיקין (ב) ולשבת
אחרת שהוא כ' באדרקורין פרה ולשבת הבאה שהוא כ"ז באדר
קורין החודש וראש חודשניסןיהיה נקבעיוםג'הריסימן ב"ו .חל
ראש חדש אדרלהיותברביעי בשבתמקדימיןוקורין פרשתשקלים
כשכתשלפני ראש חדש ולשבת הבאה אחר ראש חדש שהוא ד'
באדרמפסיקין ולשבת אחרת שהוא י"א באדרקורין זכור ופורים
(ב) ככ"י ב' איתא לשכת אחרת שהואי-ג באררקשין זוודופורים יהד
ישבת הבאה.
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כן

יהיה נקבע יום ג' ולשבת הבאה שהוא י"ח כאדר קורין
ולשבת אחרת שהוא כ"ה באדר קורין החודש וראש חודשניסן
נקבע יום ה' הרי סימן ד"ר .חל ראש חדש אדר להיות בששי
בשבת מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חדש
פרה ,

ולשבת הבאה אחר ראש חדש שהוא ב' באדר מפסיקין לשבת
אחרת שהוא ט' באדרקוריןזכורופוריםיהיה נקבעיום ה' ולשבת
הבאה שהוא ט"ז כאדרחוזרין ומפסיקין עוד פעםשנייה ולשבת
אחרת שהוא כ"ג באדרקורין פרה ולשבת אחרתיהיה נקבע ראש
חודשניסןובוביוםקורין החודשהריסימןובי"ו:

דין תעמת של ערבפוריםונפילתאפים כמנחת התעמת.
"הגובניהעולם להתענותערבפוריםלזכרדברי הצומות שעשו
]yrנ
בימי מרדכי ואסתר ואע"פ שאותם הצומותהיובימי הפסח נהגו
לסמוך התענית לפורים וכשחל פורים באחד בשבת מתענין ביום
חמישי שלפניו .מצאתי בשם רבינו שלמה זצ"ל מעשה ואירעו
פורים באחד בשבתוקידמו הקהל להתענותכחמישי בשבת כמנהג
הקהלות ובאת אשה אחת שהיתה צריכה לרכוב אצל השלטון
ושאלה לרכינו אם היא יכולה להתענות למחר ותאכל היום מפני
טורח הדרך ואמר רב תענית זה אינו מדברי תורה ולא מדברי
סופרים אלא מנהג בעלמאשהריתענית שלמררכי ואסתרהיוכימי
פסח ואם נפש אדם לומר דברי הצומות וזעקתם כתוב אין זה
פירושו אלאכךפירושו עלדברי הצומות והזעקות והצרות שעברו
עליהןבימי המןקבלועליהןימיהפוריםלזכרהנסלדורות ואעפ"כ
לא אתיר לאדם לפרושמן הצבורדאמרינן לא תתגודדו לא תעשו
אגודות אגודות  .ויש מן הפירושין שמתענין ביום חמישי עם
הציבורוחוזריןומתעניןביום ששיכדילסמוךתעניתלפוריםורכי'
קוראעליהן והכסיל כחושך הולך וכל עצמו של תעניתאינו אלא
מנהג ומחמיר זה במקומוכאילו הוא קבועמן התורהוכיון שנהגו
רכיםלהתענותכחמישידיינובכך.וערבפוריםכשחריתנופלין על
פניהןשהרימתעניןואומריםתחנוניםוסליחותגם במנחהיששאין
נמנעיןמליפולעלפניהן שהרייוםטוב לא קכלועליהן ,וכמנהגות
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חנמי מגנצ"א מצאתי שאיןנופלין בתחנונים בתענית אסתר לערב
משום כבוד יום טוב של יום המחרת ולא בט"ו באדר שחרית
וערבית משום כבוד יום טוב של כרכין המוקפין חומה מימות
ן:
יהושעבןנו

ןהימים שהמגילה נקראת בהן.
תרצה]די
מגילה נקראת באחר עשר בשנים עשר כשלשה עשר בארבעה
עשר בחמשה עשר לא פחותולאיותרכרכין המוקפין חומה מימות
יהושעבןנון קורין בחמשה עשר  ,כפרים ועיירות גדולותקורין
כארבעה עשר ,אלא שהכפריםמקדימיןליום הכניסה היכא רמיזא
אמרר' שמן בר אבא אמרר'יוחנן אמר קראלקיים אתימיהפורים
האלה בזמניהם זמנים הרכה היקנו להם חכמים ואימא שיחסר
ושיבסר אמר קרא ולאיעבור אמר (רבא) ןרבה] בר בר חנא אמר ר'
יוחנן זו דברי ר' עקיבה סתימתאה אבל חכמים אומרים בזמן הזה
הואיל ומסתכלין בהאין קורין אותה אלא בזמנההיינו בי"ד ובן
הלכתא  .וכרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון דקרו
בחמישה עשר מנלן אמר רב דאמר קרא עלכן היהודים הפרזים
היושביםבערי הפרזותעושין אתיום ארבעה עשר ואתיום חמשה
עשר מרפרזים בארבעה עשר מוקפין בחמשה עשר ושושן אע"פ
שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בןנון הואיל ונעשה בה נס
קורין בחמשה עשר .אמרר' יהושעבןלויכרךוכל הסמוךלו וכל
הנראה עמונידון ככרך וקורין כחמשה עשר ועד כמה אמר ר'
ירמיה כמחמשן לטבריה מיל .אמר ר' יהושע בןלוי כרך שישב
ולבסוף הוקףנידון ככפרוקורין בארבעה עשר מאי טעמא דכתיב
ואישכיימכורבית מושבעיר חומה שהוקף ולבסוףישבולאישב
ולכסוףהוקףוכרךשהיה מוקףמימותיהושעבןנון אע"פ שחרבה
חומתונידון ככרךוקורין כחמשה עשר .דתניא ר' אליעזר אומר
אשרלו חומה אע"פשאין לועכשיו והיה לו קודם לכן .אמר ר'
יהושעבןלוי כרךשאין בו עשרהבטלניןנידון ככפר ואע"ג דאתו

לו מעלמא.בןעיר שהלך לכרךובן כרך שהלךלעיר אם עהיד
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לחזור למקומו קורא כמקומו פי' כחוכת מקומו ואם לאו קורא
עמהן אמר רבא לאשנו אלא שעתידלחזורכלילי ארבעה עשר אבל
אםאינועתיד לחזורבליליי"ר קורא עמהןפי'רכינו שלמה זצ"ל
לא שנו דפן כרך שהלךלעירועתיד לחזור למקומו קורא כמקומו
בחמשה עשרולא בארבעה עשר אלא שעתיד לחזורבלילי ארבעה
עשר ואע"פ שעודנו שם ואם קודם עמוד השחריצא מן העיר הוא
דקהני שאינו צריך לקרות עמהן בלילי י"ד ואע"פ שעודנו שם
הואילוביום לאיהא שםאין זהאפי' פרוזליומו ,אבלאין עתיד
לצאת משם בלילה דהשתא הוי פרוז לאותו היום אע"פ שעתיד
לחזור למחרליום אחד נקרא פרוז וקורא עמהןביןבלילי ארבעה
עשרביןבלילי חמשה עשר וה"ה לבןעיר שהלך לכרך אם עתיד
לחזורבלילי חמשה עשר שלא יהא שםיום חמשה עשר לא הוי
מוקףליומווקורא בארבעה עשר כחובתמקומו ואע"פ שהוא בכרך
אבל אםאין עתיד לחזורבלילי חמשה עשר אין צריך לקרותה
בארבע עשרוממהון וקורא עמהן ואע"פ שסופולחזור לאחרזמן.
וכן פי' רבינוישעיה וצ"ל רעוד מצאתי בשם רבינו שלמה וצ"ל
במקום שיש בו ספק אם עירם מוקפות חומה מימות יהושע בןנון
אם לאוקורין אותה בארבעה עשר כהילכתא ובחמשה עשרקורין
בלא ברכה ושמחים בזה ובזה .וכתב אחי ר' בנימין נר"ו שכן
ארבעה עשר שהוא בא בדרך או בספינה ולא היתה עמו מגילה
ונזדמנהלובידו בט"ו שקורא אותה בחמישה עשר ומכרךלפניה
ולאחריה .והרב ר' שקב מגוירצבורק נר"ו הביא ראיה לדבריו
דגרסי' בירושלמי כל החודש כשר לקרות את המגילה שנאמר
והחודש אשר נהפך מיגון לשמחה  .אמר רב תלבו ובלכד עד
חמשה עשר ואםיש שמסתפקים בדבר מכל מקוםיקרא בלא ברכה.
אמר רבמגילה בזמנהקורין אותהביחיד ושלא בזמנהקורין אותה
בעשרהפי'רבינו שלמה זצ"ל בזמנה בי"ד מתוך שהוא חובה על
כליחידויחידקורין אותהביחיד ושלא בזמנהקורין אותה כעשרה
דבעינן פרסומא ניסא  ,ורבאסי אמרבין בזמנהבין שלא בזמנה
קורין אותה בעשרה פי'בין בזמנהבין שלא כזמנה מצוה לחזור
אחר עשרה משוםפרסומאניסא אבלאילא משכחלהולא אמר רב
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אסי דלא ליקרי שאין איסור בקריאה ביחיד והוא לא אמר אלא
מצוה לקרותה הוה עובדא וחש לה רב להא דרכאסיפי' וחזר אחר
עשרה לקבצם .רבינו ישעיה זצ"ל וכעל הלכות גדולות ועשרה
הדברות פסקו כרבאסי.ורכינו יצחק פאסי זצ"ל כתב אע"ג דחש
ליה רב להא דרב אסי קיימאלן כרב דהא ר'יוחנן קאי כווהיה
דאמרי' לקמן אמר רב אבא אטר ר' חייא כר אבא אמר ר' יוחנן
הקורא את המגילה הכתובהבין הכתובים לאיצא ולא אמרן אלא
בצבור מכלל דביחיד יצא ושמעינן מינה דקורין אותה ביחיד כרב
דאמר בזמנה קורין אותה ביחיד וכן פסק רבינו חננאל וכן השיב
רבינוהאיגאון וצ"ל וששאלתם הא דאמר רב מגילה בזמנהקורין
אותהביחיד ושלא בזמנהקורין אותה בעשרה (ג) כמאן הילכתא
לעניןיחיד כך ראינו שהלכה כרב אע"ג דחש רכ להא דרכ אסי
שרצה להחמיר על עצמו אבל סבראדידיה הכי הוה דהאמתניתין
מסייעאליה דתנן כותבה דורשה ומגיה אםכיון לבו יצא ואף רב
אסינמיהכיסביראליה לכתחילהצריך עשרה אבל אם קראהיחיד
י חובתוומנהגכלהישיבותכרבשיחיד קורא
מודהרבאסישיצאיד
אותה ומברך לפניה ולאחריה ויוצא בה בזמנה בארבעה עשר
ובחמשה עשרוחייב אדם לשמוע אותה בצבור בתפלת צבור ואם
אינויכול קוראהודיו .והלאכל הנשיםתייכות במקראמגילהוכי
בעשרהקורין אותה להן אלא כל אדם משמיע אותה לאנשיביתו
בכלברכוהיהביחידומוציאןידי חובתןביוםובלילה שאף הןהיו
באותו הנס .וחייבות במקרא מגילה אע"פ שהוא מצוות עשה
שהזמן גרסא וכן מנהג בכל ישראל ועוד דהא ר' יוחנן קאי כרב
דאמר ר'יוחנן הקורא במגילה הכתובהבין הכתוכים לא יצא ולא
אמרו אלא בצבור מכלל דביחיד יצא ושמעית מינה מגילה קורין
אותהביחידוכן הלכתא.ירושלמילרכינו חננאל זצ"ל רב בא נשם
ר' יהווה כל שאמרו חכמים ידחה ממקומו ויקרא וכלבד בעשרה
ואנןתמיין רבנןקורין אפי'ביחיד הלכךקורין השתא אפי'ביחיד
דהאקוריןהמגילה בארבעה עשר וכחמשה עשר שהוא זמנהאפי'
(ג)בכ"יב' איתאודבאסי אמרבץ כזמנהובץ שלאבזמנהקורץ אותה בעשרה.

שבלי

עניןפורים

הלקם

ל

ביחידועוד הא ר' בא אמרתמייןרבנןקוריןאפי'כיחידוקיימאלן
מעשה רב ועוד מצאתיבירושלמי ר' יהושעבןלוי עבדכן מכניש
בניוובניכייתי'וקוי להקומיהן .וכשםרכינו שלמה זצ"ל מצאתי
המבקש לצאת לדרך ורוצה  ,לקרות המגילה באחד עשר ובשנים
עשר אםיכוללהוליךעמומגילהיעשהכל תקנהשיוכלכדי שיקרא
אותה בזמנה ואםאינויכול לעשותבענין אחריקדמנה כאחד עשר
בשנים עשראו בשלשה עשרכמושמצינובכפרים.דתניא אמר וב
חנינא חכמיםהקילו על הכפריםשיהיומקדימיןליום הכניסהכדי
שיספקומיםומזון לאחיהם שבכרכים ואם לאלוהקילו משוםמים
ומזון כ"ש שהוא דחוקיהיהדינוכבני הכפרים ואליקראנהכיחיד
אלא בעשרה  ,דאמר רב מגילה בזמנה קורין אותה ביחיד ושלא
בזמנה בעשרה ורב אסי אמרכין בזמנהבין שלא בזמנה כעשרה
ועדכאן לאנחלקורבורבאסי אלא כזמנה אבל שלא כזמנהשניהן
מודין שאין קורין אותה אלא בעשרה והילכך אם קורין אותה
בעשרה מברך לפניה ולאחריה ואםאין שם עשרה לא יברך לא
לפניה ולא לאחריה .בספר המאורתניא בברייתא המפרש והיוצא
לדרךקורין כשלשה עשר כתבעליה הרב ר' אפרים זצ"ל ההא דרב
ורבאסידאיתלהוקריאה שלאבזמנהכגון שחללהיות בשכתלכני
עיירות או כיום ששילכני כרכים אכל כאהד עשר וכשנים עשר
ליכאלמיקריכלל דהא בטלולהווכברייתאזו לאהזכירו אלאבי"ג
בלבד אלודברי הרכר' אפרים זצ"ל.ואני אומר הואהדין לשנים
עשר ואחד עשרוכדאי הואר' עקיבה סתימתאה לסמוךעליו בשעת
הדחקכגון מפרש והיוצא לדרך שמאחר שהתירולו בשלשה עשר
הואהדין כשנים עשר ואחד עשר.גרסי' כירושלמי ר' כא בשם ר'
יהודה כל שאמרוחכמיםידחה ממקומוויקרא ובלבד בעשרה.ותו
גרסינן בירושלמי מפרשי ימים והולכי מדברות קורין כדרכן

בארבעה עשרוברייתא פליגא עלה בשמעתאאינמי יש לומר לא
קשיא הא דאפשר הא דלא אפשר אלודברי בעל המאור ז"ל ועוד
אשכחןסייעתאלדבריובירושלמיתני בשם ר'נתן כל החודש כשר
לקרות בו את המגילה מה טעמא והחודש אשר נהפך להם מיגון
לשמחה אמר ר' חלבו ומלבד עד חמשה עשר דאמר ר' אבהו בשם
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רביאליעזר לאיעבור .ולאיעבור.ר'יצחק ברנתמן בשם שמואל
לאיעבורולאיעבור הדה ראת אמרתלקריאתהמגילה אבל לעשות
סעודהאיןעושין אלאבי"דובט"ו.ועודמצאתי בשםרבינו שלמה
מי שבאמן הדרךלאחרזמנה לאיקראנה לאביחידולאבצבורולא
יכרך לא לפניה ולא לאחויה ואם חפץ לקרותה יקראנה כאדם
שקרא בחורה או בנביאים או בכתובים כלא ברכה .וכן מצאתי
לגאון אחד כדבריו ונראה דלאחר חמשה עשר קאסיירי משום
דכתיב ולא יעבור ואע"פ שכסרים ועיירות גדולות קורין בארבע
עשרוכרכים בחמשה עשר מעיקראכיאיתקןהכיאיתקוןואין כאן
משום לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות דכי אמרי' לא
תתגודדוכעיןביתדין אחדפלגמוריןכדבריביתשמאיופלגמורין
כדבריבית הלל אבלשניבתידיניןכעיר אחתליתלן בה וב"ששני
בתידינין בשתי עיירות והוא הדין לקוראין באחד עשר ובשנים
עשר ובשלשה עשרהכי אוקמא רבאבסוף פרק קמא דיבמות:
ןכתיבתהמגילה בקלף אובגויל.
[קצו]די
הכותב את המגילה צריך לכותבה על (ד) הקלף דתנן היתה
כתובה בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום עלהנייר ועל הדיפתרא
לא יצא עד שתהא כתובה אשורית על ספר ובדיו.נייר .מחקא.
רבינו שלמה וצ"לפירש שנעשהממין עשביםורבינוישעיה זצ"ל
פי'מין הניירת הנעשין כארץ ישמעאל מכלאי כגדים וחכלין והן
פסוליןמפנישאינןבניקיימא שאםיפלועליהןמיםמיד הםנמסים.
דיפתרא.דמליחוקמיח ולאעפיץ,פי'הגוילין שהושמו כקמח ולא
נתעפצו ולאחזימפנישיכוליןלהזדייףכןפי'רבינוישעיה זצ"ל.

וכתב בעל הדברותו"ל דעיבוד שלנו כשראפי' לספר תורה ומנהג
לעבד בעפצים הנה נראה מדבריו רכל שכן שמותר לכתוב את
המגילה על הקלף.וכן מצאתי תשובהלגאון זצ"ל וששאלתם מהו
לכתוב מגילה על הקלף מעובד לשמה ובמקום הדוחק כך ראינו
שמותר לקרות בה לכתחילה בלא מקום הדחק כזמן שמעובד
(ד)ככ"יב' איבא vviה(ךלואם כותפה עלהקלר
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לשמה דלאהוי קדושתה כספר תורה ולא עדיפא מס"ת דאמרינן
במגילהמגילה נקראתספר ונקראתאיגרת השתא ספר תורה נכתב
על הקלף מגילה נקראת איגרת לא כל שכן וכן כתב בעל היראים
זצ"ל שצריכה מגילה שתעבד לשמה כמזוזה  .וצריכה מגילה
שתהא משורטטת דאמר ר' תנחום אמר רבאסיואמרי לה אמר ר'
חייא בר אבא אמר רב אסא דברי שלום ואמת מלמד שצריכה
שרטוט כאמיתה שלתורה.רבינוישעי'זצ"לפי' כעיקרא של תורה
שנקראת אמתדכתיב אמת קנה ואל תמכור.וילפא מתורה באמת
אמת.ויראיםפירשכאמיתה שלתורה פ" מזוזה.ומגילה הכתובה
ביןהכתוכים לאיצאואסורלקרות כהוהנימיליבצבור אבלביחיד
מותר .דאמר ר' אבא ברי' דר'חייא כר אבא א"ריוחנן הקורא
במגילה הכתוכהבין הכתוכיםלאיצאואוקימנא כצבור אכלכיחיד
יצאואי מחסרא אומיתרא פורתאאפי' בצבורנמי מותר לקרוה כה
ודוקאבגליון כספר תורה אבלאינהעשויהבגליוןאיןקורין בה לא
יחידולא צבור .אמר רב חמא ברגוריא אמר רבמגילה נקראת ספר
ונקראת איגרת פי' ונכתב בספר וכתיב את איגרת הפורים הזאת
נקראת ספר שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה ונקראת איגרת שאם
הטיל כה שלשה חוטיגידין כשירהפי' רכינויצחק פאסי זצ"ל ב'
כב' קצותהיריעה ואחדבתוך היריעהורבינו גרשום זצ"לפי' דלא
בעינן שתהא כולה תפורהבגידין כספר תורה .אמר רב נהמן בר
יצחק ובלבד שיהיו משולשיןרבינו חננאל זצ"לפי' שיהא החוט
כרוך זה אחר זה שלש פעמים ג' כשתי קצוות וג' באמצע רבינו
שלמה וצ"לפי' שיהא בו מראש התפר עד תפירתהגיד השני ומן
השני לשלישי כמשלישי עד סוף הספר והתופר את המגילה מניח
אתהתפירה מבחוץכדין ספר תורה :
כתיבת [המגילה] .
[קצז]דיןסממני
וצריך לכתוב את המגילהבדיו דתנן היה כתוכה בסם בסיקרא
בקומוס בקנקנתום על הנייר ועל הדיפתרא לא יצא עד שתהא
ונקרא
כתוכה אשוריתעל הספרוכדיו .סם סמאיש מפרשין
כלע"זאורופומינטו .מקרא אמר רבא בר בר חנא סרניי
סקארתה שמה
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פי' צבע אדום שצובעין בותריסין ומרכבות .קומוס שרף אילן
גומא בלע"ז שרה אותה במים וכתב בה .קנקנתום אמר רבא בר
שמואל חרתא דאושכפיפי'רבינו שלמה וצ"ל חרת שמו וצובעין
בומנעלים שחוריםובלע"זאדרימנט .כתב בעלהיראים כל הלכות
ספרהורהצריךבמגילהוצריךשיהיואותיות שעטנ"זג"ץמצויינין
ג'ציונין ושתהא כל אות מוקפת (גבול)נגויל] מארבע רוחותיה.
ועשרת הדברות כתב שאין צריךלזיין האותיותוכן נראהבעיני
דגריעה מגילה מספר תורה דאמרינן נקראת אגרת שאם הטיל בה
שלשה חוטיגידין כשירה ופירשרבינו שלמה וצ"ל לומר שאינה
חמורה כספר תורה ומעשים בכליוםשקורין אתהמגילה במגילה
שאינה מזויינת ולא ראינו כן במקומינו מעולם לזיין אותיות
המגילה.ירושלמי אמר ר'יוסי ב"רכוןצריך שיהא איש בראש
רפא ואת בסופאשנויןונחיתכהדין קונטרה אמרר'חנינא בר פפא
דרש ר' שילא איש כפר תמרתא כל השירותכולן נכתבין אריח על
גבילבינהולבינה עלגבי אריח חוץ מעשרתכני המן שהן נכתכין
אריח עלגבי אריחולבינה עלגבילבינה מאי טעמא אמר ר' אבהו
כדי שלא תהא תקומה למפלתןפי' אריח הוא הכתב ,לבינה הוא
החלק שהוא רחבכפליםמין הכתב ,והאריח הואחצילכינה אמר
ר'יונא ברזיראוי"ודויזתא ,צריךלמימתחיה בזקיפאמאי טעמא
כולהו כחדזקיפא אזדקיפו:
[קצת]דין מצות סדר קריאתה וברכותיה.
הקורא את המגלה למפרע לא יצא מגלן דכתיבוהימים האלה
נזכריםונעשים מהעשייה למפרע לאיצא אףזכירה למפרע לאיצא
קראהסרוסין לאיצאפי' קורא פסוק אהד ומדלג אחדוחוזר וקורא
נפסוק שלישי וחוזר וקורא] אותו שדילג וכן כולה  .תנו רבנן
השמיט בה סופר פסוק אחד לא יאמר אקרא את כולה ואחזור
ואקרא אותו פסוקדהויליה למפרע אלא קורא מאותו פסוקואילך
נכנסלביתהכנסת ומצא צבור שקראוחצייה לא יאמר אקראחצייה
עם הצבור ואחזור ואקראחצייה ראשון אלא קורא מתחילתה עד
סופה .קרא על פה לאיצא .השמיט בה סופר אותיות או פסוק
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וקראן הקורא כמתורגמן המתרגםיצאהיו בהאותיות מטושטשות
או מקורעות אם רשומןניכרכשירה ואםלאו פסולה ודוקא בכולה
אבל במקצתהאפילו אםאין האותיותניכרות כשירה קראה תרגום
בכללשון לאיצא אבלקורין אותה ללעוזות בלעז והלועז ששמע
אשוריתיצארבינויצחק פאסי זצ"ל פסק אבלקורין אותה ללעזות
בלעז והוא שכתובה בלעז ותניא [קראה]גיפטיתלגיפטיים ומדית
למרייםעבריתלעברייםעילמיתלעלמייםויוניתליווניםיצא משמע
מדבריו דדוקא כל לשון בלעז שלו כשרורבינו ישעיה זצ"ל פסק
דלעזיווניתלכל כשרביןליווניםביןלכל אדם והוא שתהא כתובה
כלשוןיווני שלא יהא כקורא על פהוכן כתב בעל המאור ובעל
י לכל כשר והלועז ששמע אשוריתיצא ואע"ג
הדברות דלע"זיונ
דלאידעמאי קאמרמידי דהוה נשיםועמי הארץ .קראהסירוגין
ומתנמנםיצאפי'סירוגין קורא מעט ופוסק ושוהא מעט קורא מעט
ופוסק מעט ר'מונא אומר משום ר'יהודה אם שההכדי לגמור את
כולה חוזר לראש.רכינו יצחק פאסי זצ"ל פסק דלית הלכתא כר'
מונא אלא אפי' אם שההכדי לגמור את כולהיצאוכן פסקרבינו
חננאלורבינו ישעיה זצ"ל ועשרת הדברות ויראים פסק כר' מונא
והכי איפסק הלכתא בירושלמי .ומתנמנםהיכי דמי מתנמנם אמר
ר' אשינים ולאנים תיר ולא תיר כגון דקרו ליה ועני ולא ידע
לאהדורי סברא וכי מדכרי ליה מדכר פירש רבינו שמחה וצ"ל
דווקא אם היה מתנמנם הקורא משום דמאחר שהוא קורא אותה
בקול מהכר כד מדכרוליה אמל אםהיה מתנמנם השומע לאיצא
היה כוהבה דורשה ומגיהה אם כיון לכו יצא ואם לאו לא יצא
אוקימנאכגון דכתבה ומנחה קמיה וקרי פסוקא פסקא וכתיב לה.
ומגיההירושלמיתניאין מדקדקין כטעיותיה ר' יצחק בר אבא (ה)
ברמחסאיורב חננאלהוויתבין קמיה רב חד אמריהודים וחד אמר
יהודייםולא חזר חדמנהוןר'יוחנןקרי כולהיהודים.מהיכן קורא
אדם אתהמגילהויוצא בהידי חובתור'מאיר אומרכולה ר'יהודה
(ה) גכ"י ב' איתא רב אחא כר אבא( .ו) ככ"י כ' איתא הנפרע לס מצרנו והמשלם (מול
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אומר מאישיהודי ר'יוסי אומר מאחר הדברים האלה ואיפסקא
הלכתאכדברי האומרכולהואפילולמאן דאמרמאישיהודיצריכה
שתהא כתובה כולה .הקורא אתהמגילה עומדויושב[יצא) קראה
אחד קראוהשניםיצאו דמגו דחביבה להויהבידעתייהו ושמעי.
תנא מהשאיןכן בתורה שהקורא בתורהצריךלהיותעומד דכתיב
ואתה פה עמודעמדיומנהג לקרותה מעומווכן השיבגאון שצריך
לקרות מעומד וזה נוסה תשובתו וששאלתם מאן דתקע בשופר
היכי תקעליהכישיבה או בעמידההכין חזינאדהלין שכע מצוותא
נהוג רבנן מעומד  ,ברכת כהנים .קריאת הלל .תקיעת שופר.
נטילת לולב .קריאת התורה .מקרא מגילה  ,ספירת העומר ,
וכולהו אסמכינהו רבנן אקראי  .ברכת כהנים אתיא בהקישא
ממשרת מה משרה בעמידה כדכתיב לעמוד ולשרת אף מברך
בעמידהואיבעי תימא מהכא אלה יעמדו לברך את העם .שופר
גמירי לה מחצוצרותדבתיב ותקעתם בחצוצרותוגמירי דחצוצרות
כעמידה ותו גמרינן לה מן וכי הבא מלחמה כארצכם וגו' עד
ותקעתם בחצוצרות וההיא תקיעה בעמידה  .לולב גמרי' לה
מאגודת אזוב דאתיא קיחה קיחה כתיב הכא ולקחתם לכם וכתיב
התם ולקחתם לכם אגודתאזוב מהלהלן בעמידה אףכאן בעמידה.
הלל גמר" לה משיר הנאמר על הקרכן דכתיב ויאמר דוד להעמיד
משוררים וגו' וכתיב ויעמדו הלוים על הימין וגו' וכתיב ויתן
מהלוים להזכיר ולהורות ולהלל לשם אלהי ישראל מה הלל
בעמידה אף כאן כעמידה ספר תורה מנין דכתיכ ויעמוד עזרא
הסופר על מגדל עץ אשר עשווגו' וכתיב ויפתח עזרא הסופר וגו'
וכתיב ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת אלהים וגו' .מקרא
מגילה מעומד .אע"ג דתנן הקורא את המגילה עומד ויושב יצא
מצוותה בעמידהדגמרינן לה מספר תורה .ספירת העומר בעמידה
נפקאלן מבקמה תחללספורוכן הלכה :
הכלכשריןלקרוא את המגלהחוץ מחרש שוטהוקטןר'יהודה
מכשיר בקטן רבינו ישעיה זצ"ל פסק הלכתא כר' יהודה וכעל
הדברות כתב כשם בעל הלכות גדולות דקטן אינו יכול להוציא
אחרים דלית הלכתא כר' יהודה דמכשיר כקטן דכיון דאינו חייב
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אינומוציא ומסהברא בקטןשהגיעלחנוךפליגי והלכה כר'יהודה
דאתידרבנןומפיקדרבנן עדכאןדבריו .א"ר יהושעבןלוינשים
חייבות במקראמגילה שאףהןהיו באותוהנס.ירושלמיבר קפרא
אמרצריךלקרותהבפנינשיםובפניקטנים שאף הםהיובאותוהנס
תניא כהנים (במעמדותם) ןבעבודתם] ולוים בדוכנם וישראל
במעמדם כולן מבטלין עבודתם ומבטלין תלמוד תורה ובאין
לשמוע מקרא מגילה ואמר ר' יהושעבןלויחייב אדם לקרות את
המגילהבלילה ולשנותהביום שנאמראלהי אקראיומם ולא תענה
וגו' .מקום שנהגו לברךיברך ושלא לברך לא יברך אמראביי לא
שנו אלא לאחריה אבל לפניה חייב לברך דאמר רב יהודה אמר
שמואל כל המצות כולן מברךעליהן עובר לעשייתן והאי עובר
לישנא דאקדומי הוא דכתיבוירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את
הכושי.לפניה מאי מברך ר' ששת מקטרזיאה איקלע לקמיה דרב
ששתובריך מנ"ח סימנא דרבנן הוא בא"י אמ"ה אקכ"ו על מקרא
מגילה בא"י אמ"ה שעשהנסיםלאבותינובימים ההם ובזמן הזה
בא"י אמ"ה שהחיינווקיימנו והגיענו לזמן הזה .ודוקא בלילה
מברך שהחיינו אבל ביום אינו מברך שהחיינו .לאחריה באתרא
דנהיגימאי מברך א"ריוחנן כא"י אמ"ה האל הרב אתרכינו והדן
אתדינינווהנוקם את נקמשנו והנפרע(ו)לישראל מכלצריהם רבא
אמר האל המושיע אמר רב פפא הילכך ממרינהו לתרוויהו .תנו
רבנן בתורה אהד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא
ושנים מתרגמים ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה
מתרגמיןמאי טעמאכיון דחביבה להויהיבודעתייהו .כתברבינו
ישעיה זצ"ל משמע מהכא שהיו מתרגמין וכיון שהיו מתרגמין
מוכיח מיכן שלא היועושין כמו שאנו עושין שלא לעמוד בסוף
פסוקואינו מתחיל מקרא שלפניו שאםכן יתבלבל המתרגם שאם
יקראיותר מפסוק אחד לאידע מתרגם מהיכןיתחיל לתרגם ואנה
מסיים אלא ודאייוכיח שכךהיועושין קורא פסוק אחד עד סופו
ועומד עד שיתרגם ועוד חוזר פסוק אחר וזה יתרגם עד שישלימו
כל המגילהבענין זהואינייודע למה נהגו זה המנהג .וכשםרבינו
שלמה וצ"למצאתי הקורא אתהמגילהבצבוררשאילהפסיק בכ"מ

לז

שנלי עניןפורים הלקט

שהוא רוצהבין כהתחלת הפסוקכיל באמצעו וכל מנהג בשתי
הישיבותובביתרבינו שבבבל ואמרלירכינויהודהכןרבינויצחק
זצ"לכךהיה מנהגו שלאביו לאחר שהיהיוצא מבית הכנסתהיה
קורא אתהמגילה כספרולאהיהמסייםבסיום הפסוק אלא מתחיל
אחרוממתין.וראיה לדבר חמש מאות איש ואתויזתא עשותבני
המן והרב ר' אברהםבן עזרא ז"ל כ' בפי' אסתר בעכור שעזרא

הסופר הפסיק הפסוקים ולא היה (אמר) [אחר] שנים רבות צוו
ן ברומה ,
חכמים זצ"ל שלאיפסיק הקוראבסוףפסוקוכךאנונוהגי
אמר רב אדא דמןיפו עשרתבני המן ועשרת צריך למימרינהו
בנשימה אחתמאי טעמא כולהובהדי הדדינפיקנשמתייהו .כתב
מה"ר צמחגאון וצ"ל הקורא אתהמגילה כורך וקורא אותה כספר
תורהואינו פושטה כאיגרת שכשתיהישיבותוככיחרבינו שבבבל
ובכל מקומות ארץ ישראלקוריןוכורכין אותה כספר תורה .ורב
האי גאון ז"ל כתב מנהגא דחזי לנא פושטה כאיגרת וקורא אבל
כורך אותה כספר תורה לאתוי לן .וכן עיקר .וכן מנהג פשוט
בישראל .כהב בעלהיראים זצ"לבני אדם המדברים בשעת קריאת
המגילהאינןיוצאיןירי חוכתן שצריך שישמעו את כולה וגםאינן
רשאין לקרות על פה עם הקורא שאינןיוצאיןידי חובתן אלא אם
כן ישמעומן הקורא ככתבכן כתב אחי ר'בנימין נר"ו שכשהתזן
קורא את המגילה צריכין הצבור לשתוק ולכוון דעתם בקריאתו
כסדרן .ואסור להם לקרות עמו מתוך ספר שאינן כתוכין כגליון
דכיוןשאינןכתוכיןבגליון הוו להו כקורא על פה.וכן מה שנהגו
הצבור לענות את כולם .ויתלו את המן  .ליהודים היתה אורה
ושמחה.כימרדכיהיהודי .הקורא חוזרעליהן וקורא אותם כספר
לפי שבקריאת הצבור לא יצאוידי חובתן שהרי קראו אותה כעל
פה וכן מנהג ובהלכות מגילה שחיבר רבינו שלמה זצ"ל מצאתי
מאן דקרי למגילתא מיבעיה ליה לכווני דעתיה להשמיע לצבור
י חובתן  .בעשרת הדברות מסתברא כיון דכרכה
ולהוציאןיד
אחרונה במנהגא תליא מילתא  ,אין לגעור כמי ששח כקריאת
מגילהדליכא הפסקה אלא בשמיעהתליא מלתא :
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י נועם.
נקצט]דיןפורים שחלבמוצאי שבת לומרויה

לח

ופורים שחל להיות במוצאי שבת מצאתי בשםרבינו שלמה
זצ"לאין אומריןויהי נועמ לאחר תפלת לחש כדרך שאר מוצאי
שבתות אלא לאחר תפלת לחש מקדישין קדיש שלם וקורין את
המגילה השלים הכל כהלכתו עומד ההזן ואומרויהי נועם ואתה
קדוש וכל סדר הקדושה ואין אומרים ובא לציון בלילה שאין
גאולהבלילה וכמנהגות מגנצא מצאתי אומרים כמגנצאויהינועם
כשחללהיותתוך אותה שבת כג' או בה' או כו' כדרך כל מוצאי
שבתות אבל אם חללהיות בא' בשכתאין אומריםויהי נועם אלא
לאחר מגילה מתחיל ואתה קדוש כמו בשאר מוצאי שבתותשאין
אומרים ובאלציוןכי אם ואתה קדוש ועוד כמזמור של אסתראלי
אלי למה עזנתניכתיב ואתה קדושלהכיצריך לומר ואתה קדוש
לאחר מעשה אסתר אבל ביום לעולם מתחילין אחר מגילה ובא
לציון אבל כשחלסורים בשארימי שבועאפי'בליליפוריםאומרים
ובאלציוןואני זאתבריתי אותם כמו בשחרית.ורבינו שלמה ז"ל
הורהפורים שחללהיותבמוצאי שבתאומריםויהינועםותימהיש
האיךיכול לאומרו מתיישלים הקדיש קודםויהי נועם או לאחר
ויהינועם .ובשם רב עמרםגאון זצ"ל מצאתייום טוב שחללהיות
ביןבמוצאי שבתכין בשארימי השבועאין אומרים באותו מוצאי
שבתויהינועם.כיוןדאמרינןפי' ומעשהידינותריזימניולא פשו
להושיתאיומי דחולא לאאמרינןכי'ויהינועםכיון דליכא מעשה
ידינוביוםטובוהנימילי בחג המצותובחג השבועותובחג הסוכות
וראש השנה ויום הכיפורים אבל כחנוכה ופורים ותשעה באב
אמרינןוהנימילי דאיקלעוסורים וט' באב בשארימי השבוע הוא
ראמרינןויהינועם אבל כד מיקלע באסוקי שבתא לא אמרינןויהי
נועםומנהגינוכדברירבינו שלמהוכן נראהעיקרוכימאי זה טעם
איןאומריןויהינועםנסורים והלא לאנאסר מלאכה,דיוםטובלא
קכילועילוייהוואפילו במקום שנהגואינו דומה לשארימים טובים
ובתשעה באבנהגנוכדברי רב עמרםגאון זצ"לוכן מנהגינו לומר
ובאלציוןביוםובלילה [פלג אלהים מלא מיםנוטריקת של פלג הס' פורים
הל"ג ר"ל ל"ג בעומר כשיבא גשם בשניהם הוא סימן שובע גם שלעולםיהיה
ל"ג לעומרביוםפורים( .נכתב עלהגליוןונמחק)] :
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ן סדר תפלתוקריאת התורהבפורים.
[ר]די
ובפורים מתפללין כשאר ימות השבוע ומזכירין על הנסים
כהודאהכין כתפלהכין בברכת המזון ואם לא אמראין מחזירין
אותוואפילו אםנזכר קודםשסיים התפלה וכרכתהמזוןאינו חוזר
כמושפירשתי כערוגה שלמעלה מזו הלכה קפ"ז.ואיןקורין הלל
בפורים שקריאתהמגילההיא במקום הללאינמי כדרבא דבשלמא
התם הללועבדי ה' ולאעכרי פרעה אלא הכא הללועבדי ה' ולא
עבדי אחשורוש ,אכתיעבדי אחשורושאנן .ובפוריםאיןנופלין
עלפניהן משום דכתיכימי משתה ושמחה ואע"ג שכתב רב עמרם
גאון זצ"ל מנהגשיורדיןתנאין ואמוראין ואבותביתדין ומרבים
בתחנונים ונופלין על פניהן מ"מ אנו לא נהגנו כן ואין מנהגינו
ליפול על פנים לא בארבעה עשר ולא בחמשה עשר  .ובשני
ובחמישיאין אומריםוידוי ולאאבינו הרחמן.ומוציאין סמר תורה
וקורין בו שלשהבני אדם בסוף פרשתויהי בשלחויבא עמלק עד
סוף הטרשה ואע"פ שאינם אלא ט' פסוקים אין צריך להתחיל
בפרשה שלמעלה שכן הוא סידרו של יום וכן הוא מפורש
בירושלמיאין פוחתין בתורה סחות מעשרה פסוקין התיבון הרי
ויבא עמלקשנייא הוא שהיאסידורו שליום .לאחר שקראו כתורה
אומרין תהלהוקורין את המגילה כדרך שקראו בערבואין מברכין
שהחיינו שהרי כבר ברכו כערב .מצאהי כשםרכינו שלמה זצ"ל
יש מקומותשאומרים אחר הברכהסיוט נאהכגון אשרהניא ואומר
ברוךמרדכי כרוכה אסתר ארור המן ארורה זרשומכין כרגליהן או
אבן על אבן ומשברין קדירות כשמעם שבר המן וזרש ולאחר זה
עומדין הצבור ומשבחין לבורא אשרחציל את עמו ישראל ואומר
מי כמוכהג' פעמיםעזי וזמרתיהג' פעמים .ה' איש מלחמה ג"פ
ה' ימלוך ג"פ וכל זה אינו חובה אלא מנהג טוב וכן מה שאמרו
בשעת קריאת המגילה אישיהודי וגו' ויתלו את המן  ,ליהודים
היתה אורה,כימרדכיהיהודישנהגו העם לאומרם בפה אחדאינו
חובה ולא מנהג אלא שמחתתינוקותוקולותלפניהןכדי שישמחו
וגם בראותםשינוי כזה שואלין מה זה ומתוך כך אתה בא לספר
ולהגידגבורותיו של בורא למען ישמעו ולמעןילמדו ליראה אותו
כלהימים.ירושלמיר'כרכיהור' חלבו בשםר' שמואל ברנחמן ר'
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יהונתן כשהיה מגיע לפסוק זה אשר הגלה מירושלים וכו' היה
אומרנבוכדנצר שחיק עצמות ולמה לא הוה אמרכןבירמיה אלא
כי כל נכוכדנצר שכירמיהו היהחי כרם הכא הוה מת ,רב אמר
צריך שיאמר ארור המן וארוריםבניו ר' פנחס אמר חרבונא זכור
לטוב .אחרקריאתהמגילה אומרובאלציוןואני זאתכריחו ואתה
קדושוכולא סדרא:
.

ן מצות סעודתפורים.
[רא]די

וחייב אדם לשמוח בפורים ולהעדן במיני מאכל ומשתה
כדכתיב לעשות אותםימי משתה ושמחהואוכליןושותין ושמהין
ומזמרין על שולחנם ובביתחכיריהם ומשלוח מנות איש לרעהו.
תאניר'יוסף ומשלוח מנותאיש לרעהושני מנות לאדם אחד דהכי
כתיב מנות דמשמע שתים לרעהו חדאביי בראבין ור' חנינא בר
אביןהוומחלפיסעודתייהולהדדי.רבינו שלמה זצ"לפי'זה אוכל
עם זהבפורים של שנהזווזה אוכל עם זהבפורים של שנה אחרת
ורבינוגרשום זצ"לפי' משדריהאילהאילקיים ומשלוחמנותאיש
לרעהו .אמר רבאמיחייבאינשילאיבסומיבפוריא עד דלאידעבין
ארור המן לברוך מרדכי .כתברבינו אפרים זצ"ל מההיא עובדא
דקם (רבא) [רבה] ושהטיה לר'זירא לשנה אמרליה תאנעבידכו'
אידחיה ליה מיסריה דרבא ולית הלכתא כוותיה ולא שפיר דמי
למיעכדהכי ואמר רבא סעודתפורים שאכלה בלילה לאיצא מאי
טעמאימי משתה ושמחה כתיבתני ר'יוסף שמחה מלמד שאסור
בהספד משתה מלמד שאסורבתענית .בתשובות הגאונים זצ"למי
שנשבע להתענות כיום פורים צריך לעמוד כשבועתואי לא .כך
אנורואין שאין במשתה פורים ןכדי שידהה] שבועה בשם שמים
ולעשותה כמצוה שמושבעעליו מהרסיניואינו דומה לסוכהולולב
ותפילין ומזוזה וכיוצא בהן  ,בודאי אם נשבע שלא יקרא מגילה
ושלאיקיים מצות כלל אנורואין שאין שבועה חלהעליוכי כבר
נאמרלו למשהכסיני מה שסופריןעתידין לחדשומאיניהו מקרא
מגילה וכשהזכירו חכמים הראשונים אסמכתא דקראי שמגילת
אסתר כרוח הקודש נאמרה דהא אמרינן אמר רב יהודה אמר
שמואל אי הואי התם הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו קימו
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וקיבלוהיהוריםקימו למעלה מה שקבלו למטה אמר רבא לכולהו
אית להו פירכא לבר מדר' יהודה אמר שמואל .האי מילתא על
מקרא מגילה משויליה רכנן דאמרינן התם אמר ר' יהושעכןלוי
שלשה דברים עשו בית דין שלמטה והסכימו עליהם בית דין
שלמעלה מקרא מגילה ושאילת שלום בשם והבאת מעשר .מקרא
מגילהדכתיבקיימווקבלוהיהודיםוכיון שזה הנשבעמקיים מקרא
מגילה ומשלוח מנותאישלרעהוומהנותלאביוניםומקייםבדברים
[הללו]וימי הפורים האלה לאיעברו יעשה סעודה ומשתה בלילה
ויצאידי שבועתו ואע"ג דלאו מצוה מן המובחר אלא משום
שבועה שפיר דמי דאמרינן [רב אשי] הוהיחיב קמיה דרכ כהנא
נגה ולא אתאי רכנן אמרליה מאי טעמא לא אתו רבנן אמרליה
דילמאעסקי' בסעודתפורים אמרליהולא איפשרלמיכלה כאורחא
אמר ליה [לא] סבר לה מר להא דרבא דאמר רבא סעודת פורים
שאכלהבלילה לאיצא אמרליה אמר רבאהכי ,אמרליהאין ,תנא
מיניה ארכעין זמנין .מיסתייא להאי שנשבע למיהוי כרב כהנא
מקמי דלישמעה להא שמעתא דרבא ואליחללו שבועתו:
ןמגביית מעותפורים.
[רב]די
וכשם שאדםחייב לשמוח בפוריםכןחייב לשמח אתהעניים
עמו דתני ר' יוסף ומשלוח מנות איש לרעהו נשני מתנות לאדם
אחד] ומהנותלאביוניםשני מתנותלשניבני אדם כלומרדי במתנה
אחתלעני אחדדהכי משמע מתנותשנים לאביונים שנים .מצאתי
בשם רכינו שלמה זצ"ל במעות פוריםאין קצבה כל מה שירצה
האישליתןיתןמפני שהוא צדקה וצדקה כל אחד ואחדלפיעינו
הטובהיתן ומנהג פשוטאצלינו לחלק מעותלענייםבפוריםומיני

מאכל ומשתה .ומצאתי שכך היה מנהגו שלרבינוקלונימוס הזקן
כשהיה מחלק מעותלאביוניםבפוריםאינונותן לעבדים ולשפחות
כלוםוכן היה אומר הנותן פרוטה לעבד גוזל את העניים ומראה
עצמו כאילומקיים ומתנותלאביונים האמור כאביוני ישראללפי
שמתחלה נהגועניים המתביישים לשלוח התינוקות לפתחיהן של
ישראל .ונהגוליתן אף לשפחותולמיניקות עובדות כוכבים שלא
לצורךהתינוקתור'קלונימוסאינונוהגכן אבל אומרמי שעושהכן
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טוב ממנו הזורק צרורלים וקורא על העושהכל וכטף הרביתי לה
וכו' שהקב"ה הרבה זהבלישראלממנולעבודת המשכןאירע להם
מעשה העגל ופרקונזמי הזהב  ,משל לאדם שהיה מנהגו לקבל
אורחים באואורחיישראלוקיבלנו באואורחיכותיםוקיבלם אמרי
שוטה הוא ודרכו בכך ואיבד מה שעשה בראשונה .שנו חכמים
מגבייתפוריםלפוריםואין מדקדקין בדבר.ואיןהעני רשאיליקח
מהם רצועה למנעלו אלא א"כ התנה עמו במעמדאנשיהעירדברי
רבי יעקב שאמר משום ר"מ ורבן [שמעון בן] גמליאל סיקל.
הגאונים ז"ל פירשואין מדקדקין בדבר שאין אומריןדיי לנו כך
וכך לסעודתינו לא נפסיד כל הזוזים הללו כסעודה אחת ורכינו
שלמהפירשמגביתפוריםלפורים מעותשגוביןהגבאיןמבניהעיר
לחלק לעניים לסעודת פורים יתנום כולם לעניים לפורים ואין
מדקדקין בדבר לומרדיים כפחות והמותר יפול ככיס של צדקה
ופסקורבינו יצחק פאסיורבינוישעיה זצ"ל דהלכה כרבן [שמעון
כן]גמליאלורשאיהעניליקח מהן מה שלכו הפץ :
[רג]דין הספד ותעניתבי"ד וט"ו באדר ראשון ושניודין אכילות
והבריית אבלים כפורים.
תנורבנן קראו את המגילה ונתעברה השנהקורין אותה כאדר
שני ר' אליעזר ב"ריוסי אומר משום ר' זכריהבן הקצבאיןקורין
אותה באדר שני שכל המצות שנוהגת בשני נוהגות בראשון רכן
שמעוןבןגמליאל [אומר] משום ר'יוסי אףקורין אותה כאדרשני
שכל המצות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון ושוין בהספד
ותענית שאסורין בזה וכזה אמר ר' חייא בר אשי אמר רב הלכה
כרכן שמעוןכןגמליאל שאמר משום ר,יוסילמדנומכן שאדרשני
הוא עיקר למקרא מגילה ולכל דבר והא דתניא ושוין בהספד
וכתענית שאסורין בזה ובזה ורבינו שלמה זצ"ל פי' אסורין בזה
ובזהיום ארבעה עשר וחמשה עשר שכשניהן ורבינוישעיה זצ"ל
פי' אסורין ארבעה עשר וחמשה עשר דאדר ראשון ודאדר שני
העיירות כארבעה עשר והכרכין בחמשה עשר אכל לאסור את של
זה בזה לא נאמר אלא באדרשנישקורין בו את המגלה הא למדת
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שארבעה עשר וחמשה עשר באדרבין באדר ראשוןבין כאדרשני
בהספד ותענית ועל כן נהגו לומר צדוק הדין יחד כמו
נו בענוגה זו שלמעלה הלכה קצ"ב וכן תמצא שם מהו
רב
ות
סכ
ש
יי
א
להברות את האבל בפוריםוזו תשובותרבינו גרשום מאור הגולה
זצ"ל השיב לענין אבילות וששאלתם מי שאירעו אבל בר מינן
בפורים אםנהגובו אכילות אם לאוכך דעתינוטה שנוהג אבילות
כפורים שלא מנורבותינוז"ל במשנהימיםשאין אבילותנוהגבהן
אלא שבתורגלים וראש השנהויום הכיפורים אבל ראשי חדשים
ותנובה ופורים לא ואם תאמר בפורים לא תנהיג בו אבילות דהא
כתיבימי משתה ושמחה הא תני ר' יוסף שמחה מלמד שאסור
יוכן בחנוכהוכן בראשי חדשים :
בהספדותולאמיד
ן מלאכה בפורים .
[רד]די
ופורים לא איחסר במלאכה אלא בדוכתא דנהגו בה איסורא
דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב ולבסוף כתיב לעשות
אותםימי משתה ושמחהואילויום טוב לאקיבלועילוייהו.גרסינן
בירושלמי היה כותבה דורשה ומגיהה הדא אמרה שהוא מותר
בעשיית מלאכה .ומאן דאזל מדוכתא דלאנהיגי איסורא לדוכתא
דנהיגי  ,לבטל בהדייהו ,כי הא דרכחזייא לההוא גברא דשדא
כיתנא בפוריאולטייה ולא צמח כיתנא ואמרינן מכדייום טוב לא
קבילועלוייהו אמאילטייה ואמרינן דברים המותרין ואחרים נהגו
בו איסור הוה ומשוםהכילטייה ומגלן דמנהגא דאיסורא מילתא
היא דאמר רב שמן בר אבא אמר ר'יוחנן אמר קרא שמעכני מוסר
אביךואל תטוש תורת אמךואפי' במקום שנהגו לא נהגו אלאביום
מקראמגילה עצמה אבללאסור את שלזה בזהאינו מנהג :

תמה הערוגה הששית
הממולאה בתאר השבלים
קמה באלומות המוסר

בסדר פורים להשית
הטוסות מאירות כעששית

הלכות

וסימנם פור הו"א הגורל :

שנים

עשר

