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ספרכל-בו
מ"הדין הלכותמגילהופורים וסדר התפלה.
קריאתמגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים והכלחייבין

בקריאתה אנשיםונשיםוגרים ועבדים משוחרריןומחנכין הקטנים
לקרותה.ומבטלין תלמודתורהמפניקריאתהשאיןרוחין קריאתה
מפני שום דבר מצוה רקלקבור מת מצוהשאיןלוקוברין שקוברין
אותו תחלה ואח"כקורין אתהמגילהוכן דעת הר"מ במז"ל וה"ר
דוד ב"רלויכ' דקאמר מתמצוה לאו במתשאיןלוקוברין אלא כל
אדם כשר שמתנמידינו כך הוא .אחד הקורא ואחד השומע מן
הקורא יצא והוא שישמע מן הקורא שנתחייב לקרות לפיכך אם
היה הקורא שוטה או קטןאין מוציאין אחריםידי חובתן .אכל
כהנים וישראלים ועבדים משוחררין חללים וממזרים סריס אדם
סריס חמה פצוע דכא וכרות שפכה כל אלומוציאין אחרים .וקטן
שהגיעלחנוך כתבבעלי' הדברו' שמוציא אחרים.נשיםכיון שהן
חייבות שאף הן היו באותו הנס י"ל שמוציאות אף האנשים
ואעפ"כאין ראוי להשלים בהן עשר' ,רכל מקום שהצריכו עשרה
אנשיםבעינן .והבעל עשרת הדברות כתב שאין נשים מוציאות
אנשים בקריאתם והטעם משום דקול כאשה ערוה  .ואע"ג
דמדליקותנר חנוכה ומברכות לאדמילפישאין צורךשיהיו שם
האנשים בעת ההדלקה .וטומטום לפי הדעת הראשון מוציא
אחרים מסה נפשך ואנדרוגינוס ג"כ נראה שמוציא שהרי מחוייב
הוא .שאף הןהיו באותו הנם שעל הכל גזר אף באנדרוגינוס.
וחרשאין מוציא לכתחלה הא דיעכד שפירדמי שהרימצינו כק"ש
שאם לא השמיע לאזנו יצא .ולפי מה שכתב הרמב"ם ז"ל נראה
שחרשמוציא לכתחלה שהרי לא הוציא מכללהמוציאין רק שוטה
וקטן .השומע מקרא מגילה ממי שהוא מודר הנאה ממנו יצא
דומיא דשופר דאמרינן המודר הנאה משופר מותר לתקוע תקיעה
של מצוה.חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותהביום מראש
ועדסוף שנאמר אלהי אקראיומם ולא תענהולילה ולא דומיהלי
וזה הפסוק במזמור אלי אלי למה עזבתני שנאמר על אסתר.
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ולפיכך למדו ז"ל מזה חיוב הקריאה ועל כן נהגו לפתוח אחר
הקריא' בפסוק ואתה קדוש שהוא באותו מזמור.ולפי שרומז כאן
חיוב הקריאה בלילה וביום אמרו ז"ל שכל קריאה בפני עצמה
מברכין שהחיינו על כל אחת.וכן נהגו בנרבונה.וכן כתב ה"ר
יצחק ז"ל .אך הרמכ"ם ז"ל כ' שאין מכרכיןשהחיינו על קריא'
היום ומברכין על קריאתה שלש ברכות סימן להם מנח .מקרא
מגילה .שעשהניסים ושהחיינו .וקורא את המגילה ולאחריה
ייבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתינו
מברך בא"י הרב את ר
והנפרע לנו מצרנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו בא"י האל
הנפרעלעמוישראל מכלצריהם האלהמושיע .ואע"גדאמרינןאין
חותמין בשתיםהני שתיםשייכי אהדדיואין תשועה אלא בשתים.
וצריכין אנולהוסיף שבח והודא' לאל על שתיהן אח' שנפרע לנו
מןהאויבים והאחרת גדולה מזו שהושיענו מידם ולא נפקד ממנו
אישדכתיבואיש לא עמדבפניהםוזהו פלאונסגדולבלי ספקאין

כמוהו שלא פגע אדם בהם .ירוש' לא אמרו כרכה לאחריה אלא
בצבור וכתב הר"זז"לשאין אומר האל הרב אתריבנו והטעם אחר
שאמראלהינו מלך העולםוכו' וטעם ה' לשונות מהודאה כנגד ה'
י יהושע .והדן
תשועות שעשהלנו מעמלק .הרב אתריכנו עליד
י גדעון .והנוקם אתנקמתינו ע"י שאול .והנפרע
אתדיננו עליד

לנומצרנוע"ידוד .והמשלםגמוללכלאויכינפשנועלידימרדכי
ואסתר.כרכיםהמוקסין חומה מימותיהושעכןנוןבין כארץבין
בחוצה לארץ קורין בט"ו אף עלפי שאין להן עכשיו חומה .
ושאינן מוקסין חומה מימות יהושע אף עלפי שהן עתה מוקפין
קורין בי"ד .שושן הבירה אע"פ שלא הוקף מימות יהושע קורין
כט"ולפי שבההיה הנס .ולמהתלוי הדברבימייהושע ולאתלוי
הדברבימי אחשורושכוילחלוק כבודלארץ ישראל שהיתה חרבה
באותוזמןולאהיה בהכרךמוקףתהיה פחותה משאו ארצותשיש
בהן באותוזמןכרך מוקףוהיוקורין בט"ווכדישיהיהזכרון לארץ
בנסזה תלו הדברבימייהושעויחשבוכאלוהן עתהמוקפין אע"פ
שהן חרבין .אמנם צ"ע למה לא תלו הדבר במשה ואהרן ואפשר
כי מפני כבודו של יהושע שהיה נלחם ראשית עם עמלק תלו בו
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הדבר.פורים שחללהיות בשבתאיןקורין את המגילהלפי שהכל
חייבין לקרותהואין הכלבקיאין לקרותה וגזרה שמאילך אצלבקי
לקרותהויעכירנה ד' אמות ברשות הרבים ולפיכך בזמן הזה אנו
נזהרין בחשבון העבור שלא יהא פורים בשבת שאין קובעין אדר
לא הששולפי שהן מועטין ואםיזדמן
אלא כזכד"ו.ולכני
יאת המגילה למפרע לאיצא .קרא פסוק
י
כא
רר
כו
איןקורין בשבת .הק
אחד והשמיט לו השני וקרא השלישי וחזר וקרא השני שהשמיט
לא יצא שזהו שקרא למפרע אלא כיצד יעשה יקרא השני ואחריו
השלישי על הסדר .קרא ושהא אפילו כדי לגמור את כולה יצא
והוא שיקר' על הסדר .קראה על פה לא יצא השמיט כה הסופר
אותיות או פסוק וקראן הקורא כמתורגמן יצא  .פי' שהמתרג'
מוסיף הדברים חוץ מן הכתבכדי לברר טעם הדבר .קרא קריאה
משובשתיצאשאין מדקדקים כקריאת'.איןקורין בצבור במגילה
הכתובה על הכתובים ואם קרא לא יצא .ונותן טעם בירושלמי
משוםעמי הארץ דאמרי אפסורי קאמפטירי .כלומרשהיוסכורין
שיאמרו ההפטרה ולא יתפרסם הנס כזאת הקריאה  .ואע"פ
שנגללין כספר תורה אלא א"כ היתה חסרה או יתרה על שאר
היריעות כדי שתהיה נכרת על שאר ספרים אכליחיד קורא בה
ואפי'אינה חסרה אויתרהפי' ובלכד שתהיה כתובה על הקלף או
עלהגויל כספר תורה ותהיה תפורהבגידין ואם לאו לאיצא .ואם
הוא ככפר או הלךכשייראיכול לקרו'בין בספרכין במגילהויוצא
בהידי חובתו .והבא מן הדרך לאחר פורים ולא קרא קוראה עד
ט"ו ויוצאידי חובתו כ"מ.וצריכ' שרטוט כאמתה של תורהפי'
ק"ש אכל אינה צריכה עבוד לשמה  .והגאון רב אחא משבחה
והר"ף ז"ל כתב שצריכה עבוד לשמה .ושרטוט דקאמר כשטה
ראשונה קאמרודילו בזה דשטה ראשונה נעשית כשרטוט לשניה
ושניהלשלישיתוכן כלם .אבל ס"ת באמתצריך שתהא משורטטת
כולה.ואסור לכתבהאפילו אות אחת שלאמן הכתב דלמא מתרמי
ליה שכשת' וכחבליה.איןכותכין את המגילה אלאבדיו .כתבה
במי עפצא וקנקנתום כשרה  .ובכל שארמיני צבעונין פסולה .
פירושקנקנתום חרתא דאושכפי .כתבהעלהנייראועל עורשאינו
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מעובר פסולה .וכן כתבהגוי אומין פסולה .היו בה אותיות
מטושטשות או מקורעותאפי' ברובה אם רשומןניכר כשרה ואם
איןרשומןניכר אםהיה רובה שלם כשרה ואםלאו פסולה.צריכה
שתהיה תפורה כולה עד שיהיו כל עורותיה כמגילה אחת ואינה
נתפרת אלאבגידין כס"ת .תפרה ג' תפירות בקצה אחדוג' כקצה
אחד וג' באמצע כשרה ואע"פ שאינה תפורה עלפני כולה מפני
שנקראת ספר ונקראת אגרת .כךפי' הרמכ"ם מה שאמרו כגמרא
ואם הטיל בה ג' חוטיגידין כשרה ובלבד שיהיו משולשין .ויש
מפרשים ובלבד שיהיו משולשין כלומר שיהיה מראש התפר עד
מקום תפירתהגיד ברווח שיש ממנו עד תפירתהגיד הב' ומהשני
לשלישי עד סוף התפר .וכתב בעל העתים ז"ל שאם תפר השאר
בחוטי פשתן והטיל בה ג' חוטי גידין כשרה  .ושיור התפר
שמשיירין בתחלת היריעה ובסופה הלכה למשה מסיני כדי שלא
יקרע .ושאלו אל הר"מ אםהמגילהצריכה הקףגויל ועמודוהשיב
בתשובות ר"ת ז"ל דנקראת ספר ונקראת אגרת ועבדינן לחומר'

ודייניןליהדין ספר לכל מלי לבר מחדא מלתאדיהיכינן ליהדין
אגרת שאםהפיל בהג'חוטין כשר' כמו שכתבנו .אכללענין הקף
גויל כל גוף האותיות בצורתןובזיינן של שעטנ"ז ג"ץ וכחסרות
ויתרות הכלכדין ספר תורה .ועמודנמיצריכה כדאית' פ"ק דכבא
בחרא ומניח תל' מצד אחדכדי לגול עמוד ומצד אחרכדי לגול
היקף.ובספר התרומה כהבשצריךלכתוב מ"ח שורות כספרתורה.
ובמסכת סופרים ראיתי שצריך מ"ב שורות כנגד המסעות או ס'
כנגד ששים רבואאוע'ואיןידועכנגדמי או צ"חכנגד צ"ח קללות
שבמשנה תורה.ומיהו נראהשאיןלהקפידבמגילהכמנין השורות

כלל רק שלאיהיו נקודות ושלאיהיו ברכוהיה כתובות בה ולא
תהיה כתוב' בין הכתובים ע"כ  .וה"ר אשר ז"ל כתב והמגילה
צריכה שתהא כתובה עלהגויל כדתנן כתבה על הדפתירה לאיצא
וכיון דלא יצא צריכין אנשים ונשים לשמוע ממגילה כתובה על
הגויל וכל ש"כ לקרוא בתורה בבית הכנסת צריך שיקרא בספר
תורה כתובה על הגויל ע"כ .אבל כמקום שאיןגויל מצוי קורין
בשאר דשעת הדחקשאניוכןנמי ספר תורה .וה"ריעקב מפרשכי
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עבור אלו הארצות חשוב כגוילומייתי ראיה מהא דשנן במסכת
גיטין פרק קמאדבעינ' כתבשאיןיכוללזייףוכו' ועבוד שלנו כתב
שאיןיכוללזייף הוא עכ"ל .ומותר לקרות אתהמגילה היכא דלא
אפשרבמגילה גזולהכיוןדקיימאלןגמי שופרראין בקולדיןגזל
כ"ש שאין בקריאהדין גזל .וא"ו דויזתאצריך לממתחא בזקיפה
דכלהו בחד זקיפה אזדקיפווצריךשיהיו כל עשרתבני המן אריח
עלגבי אריח שלא תהא תקומה למפלתן .וצריך הקורא לקרו'
עשרתבני המן ועשרתבנשימה אחתלפי שכלםנתלו כאחתונהרגו
כאחת .וצריך לומר עשרתבני המן ועשרת ואיש שלפניהן הכל
בנשימה אחת .ומנהג להיות קורא ופושט כאגרת משום פרסום
הנס .ואחר הקריאה כורכה ומכרךלאחריה כמו שכארנו.וכמקום
אחר מצאתי הקורא את המגילה בצבור כורך וקורא כספר תורה
ואינו פושטה כאגרתוכן המנהגבשתיישיבותרכינו שככבל וככל
מקומותישראלכורךוקוראוכן המנהג כ"מ.וצריך הקוראשיכוין
להוציא כלמי שישמענו שיהיה מחויב בה .הקורא את המגילה
עומד ויושב מה שאין כן בתורה שצריך הקורא לקרות מעומד
שנאמר ואתה פה עמוד עמדי .ואפי' עשרה קורין כאחד ועשרה
מתרגמין יצאו פי' איידי דחביכה להו יהבי דעתייהו  .וכתב
הרמב"ם ז"ל וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בצבור .הקורא
את המגילה בכל לשוןיצא והוא שתהיה כתוב באותו לשון שאם
לאכןהויא כקורא על פהדקיימאלן דלאיצא.וישאומרים שאם
השומע היה יודע אשוריתויודע לעז ומכירו שאינו יוצא אם לא
באשוריתומוכחמןהירושלמירבעייודעאשורית.ויודעלעז מהו
שיוציא אחרים בלעז ומשני כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא
אחרים ידי חובתן אמנם לפי הגמ' שלנו נראה שאפילו יודע
אשורית יצא בכל לשון שיבין והוא שתהא כתוב בו  .והלועז
ששמע אשוריתיצא אע"פ שאינו מבינומידי דהוה אנשים ועמי
הארץ דהא איכא מצות קריאה ופרסומיניסא .זמנים הרכה תקנו
להם הכמים כמו שמפורש כגמרא ובזמן הזהאין קור' אותה אלא
בזמנה כמו שכארו ז"להואילומסתכלין בהעניי' לחלק להם מעות
פורים לסעודות פורימ וכשיראו שקורין כשאר הזמנין ולא יתנו
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להם יפנו וימנעו משמחת פורים שלא יתנו לבם לבקש עוד.
והרי"ף פי' הואיל ועיניהם שלעניים נשואות לתת מעות פורים
אחר קריאתהמיד נצטרך לחלק להםמיד ושמאיאכלום מיד ולא
ישאר בידם במה יעשו סעודת פורים בזמנה וקיימא לן שסעודת
פוריםאינה אלא כזמנה ואנואיןבידינו מה לחלק להםשני'.ויש
מפרשי' שמסתכלין בה שמונים כמהימים יש ממקרא מגילה עד
פסח ויבאו לאכול חמץ בפסח .ויש שגורסין ומסתכנין בה פי'
להעמיד הדתמפני האומות ואםיהיוזמנים הרבהירגישוהאויבים
בדבר .ואע"פ שזכרון נס חנוכה עושין חכמים ולא חששו לה
אפשר לומרלפי שאותה מצוה היא לזכרון הנס של השמן לא
לזכרון נס נקמת האויבים אבל זה שהוא זכרון נקמתהאויבי'יש
לחוש שלאיקנאו על זה נמצא שאיןקורין אותה בזמן הזה אלא
בי"דכפריםועיירותובט"וכרכיןהמוקסין חומהמימותיהושעבן
נון.בןעיר שהלךלכרךובןכרך שהלךלעיר אםהיתהדעתולחזור
למקומובזמן הקריאה ונתעכבולא חזר קורא במקומו ואם לא היה
דעתו לחזור אלא אחר זמן קריאה קורא עם אנשי המקום שהוא
שם .וכרך וכל הסמוךלו וכל הנראה עמו אםאיןביניהןיותר על
אלפים אמההריזהככרךוקורין בט"ו .ובתוספתאגרסינןרבן כרך
שהיה מפרשוהולךכשייראוהיהעלהיםאו במדברביוםי"ר קורא
בוביוםדכיוןשאינובמקומוהולך אחררובהעולם.וכת' הרמב"ם
עיר שהיא ספק אם מוקפת חומה מימות יהושע אם לא קורין
בשניה'בי"ד ובט"ו ובלילהאין מברכין עליה רק בי"ד שהוא זמן
קריאה לרוב העולם.ויש שואליןמפני מהאיןקורין את המגילה
מספקב'ימי'וישלתרץלפישאינה רק מדבריהם והם אמרו.ועוד
כתיב ולאיעבור משמעשבניכרכין לאיוכלו לקרותכי אם בט"ו
ובניעיירותג"כלאיקראובט"ו.ומי שרוצה לפרש ולצאתכשיירא
כתברבינו אפרים ז"לשיכוללהקדים לי"ג שהוא זמן קהלה לכל

ומוכח מדאמר שלא בזמנה בעשר'והיכי משכחת לה שלא בזמנה
בזמן הזה אם לאכיהאי גונא כשמפרש ויוצא כשיירא אמנם אס
נתעכבונמלך ולא הלךחוזר וקורא בי"ד ואע"פ שקראבי"גכדין
בן כפר שהקדיםביום הכניסה שאם היהכעיר בי"ד שחוזר וקורא
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עמה' .וכתב הראב"ד ז"ל שנהגו לקרותה מבעודיוםלילי"רכדי
להקל על החלושים והמעוברות והבחורות שלא להתענו' יותר
מדאי.והמקיא שלא בזמנה בעשרהלפי שאחרשאיןזמנהצריכה
פרסוםיותר אבל בזמנה נקראתביחיד שאינה צריכ' פרסום גדול
אחר שהוא זמנה והר"זז"ל כתבדבעינן עשרהבין בזמנ'בין שלא
בזמנה .והראב"ד ז"ל הכריע וכתב דלענין בעינן עשר' ,מיהו
במקום שיש צבור שקראוה בעשרה אם יש שםיחיד או אחרים
שלא קראו עמהםיוכלו לקרותה ביחידכיון שהיה בצבור פרסום
הקריאה והר"מ כתב במקום שאיןמנין אםיש שם ד' או ה' ויש
אחד מהםיודע לקרות המגילה והאחריםאינםיודעין האחד פוטר
אתכולן .אבל אםכולןיודעים אותהיקראוכולם לעצמם .הקורא
המגילהלחולהאוליולדתצריךלכרךלפניה ולאחריה אע"פ שכבר
יצאידי חובתו בבית הכנסת ומברך אפילו ביחיד עכ"ל .וכחבו
מקצתהגאוני'שאיןמברכיןעלקריא'המגילה אם לאיהיה בעשרה
לאלפניה ולא לאחריה.וקריאתהלילה כשרה כלהלילה וקריאת
היום כלהיום.ואיןקורין אותהביום אלא עדשתג ,החמה ואם
קראה משעלה עמוד השחריצא.שניימים אלו שהם י"ר וט"ו
אסורים כהספד וכתעניתבין לבני עיירותבין לבני כרכים ויום
שלפניהם ושל אחריהםגםכן.ויש שנהגולהתענו'כיוםי"ג שהוא
יוםשלפניהםלפי שלא נאמר אלאתעני' שלצער אבלהתעני' שאנו
עושי'אינו אלא זכרלתענית אסתר ושיזכור כל אדם שהבוראית'
רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אליו בכל
לבבו כאשר עשהלאבותינובימים ההםבזמן הזה .וכתב רב אחאי
גאוןדכי חלפוריםיום א'מקדימיןומתעניןיום ה'כדי שלאיכנס
בשבתכשהוא מתענהשאיןמתענין ערב שבת אלאתענית שלצבור
וכגוןתענית חלוםוכןנהגו בהרבה מקומות.וכן דעת הר"מ ז"ל.
פעם אחת באה אשה אחת ושאלה לפני הר"ש ז"ל שהיא רוצה
לרכובאחרי השלטונ' אמרי' אם אוכל לאכולהיום ואתענה למחר
והשיב אינו מותר לאדם בעולם לפרוש מן הצבור .אמרינן לא
תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות .ויש אומרים שאע"פ שהיו
מתענין עם הצבור כחמישי הוזרי' ומתענין כששי כדי לסמוך
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התענית לפורים שכןדינו הואילואי אפשר לעשות בשבת יתענה
בע"ש.ורבי קוראעליו הכסיל בחשך הולך .והוכה עצמו שאינו
מתענה אלא זכר לדבר והוא מחמיר על עצמו לעשות כמקומו'
כאלו הוא קבוע מן התורהכיון שהורגלו רבים בחמישידיו בכך
עכ"ל הר"מ ז"ל ,אך בארצותהללונהגו לעשותו בע"ש .ובשנה
מעוברתשאיןקוריןמגילה אלא באדרשנישניהימים האלואסורין
אף באדר ראשון בהספדובתעניתשאיןבין אדרראשון לאדרהשני
אלא מקרא מגילה ומתנותלאביונים .ואע"פ שאמרנויום טוב לא
קבלו עלייהו כלומר אסור עשית מלאכה מפני שהיו רובן עניים
מפני הגלותוהיתה גזרה שאין רוב הצבוריכולין לעמוד כה .מ"מ
אחרכן נתקבל כמנהג ושנדין כל העוכר ועוש' מלאכ' כפורים.
והירושלמי מוכיח שמותר בעשיית מלאכה מדאמר היה כותבה
דורשה ומגיהה .וזה נוכל לדחות שזה אפשר שר"ל בשעת הדחק
שלאהיה להםמגילה אחרתלקרוא עדשיכתבנ' ואם תאמרהרייש
לו זאת שמתעסק ממנהנוכל לומר שהיא שאולה ממי שהוא רוצה
להשיבהאליוואינומניחה להם לקרות .ומכל מקוםראוי לשמוח
בו שמחהיתירה לתת שבח והודאה לשםית' על הנס הגדול .אכל
אין אומרים הלל בפורים לפי שקריאת' היא הלולה כלומר שזו
היתה כונת 'הקריאה כדי שיזכרו הנס ויתנו שכח והודאה לשם
יתכרךוזה שיסדהפייטכי מקום תהלה היתה לישראל.ויש טעם
אחר כגמ' דהיכי ליסרו הלל הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש
אכתיעבדי אחשורוישאנן ר"ל שבאותו הזמןהיוכגלו'עדיין תחת
ידאותו רשעואין לומר הללכי אם על הגאולה שלמהכגוןיציאת
מצרים ונס חנוכה שחזרה להם המלכו' .וערבי' שחרי' ומנחה
מזכירין בהודאהעלהנסיםוחוזרלתפלתו.וכמושמזכירעניןהיום
בתפלה בהודאה כך מזכיר בברכ' המזון ובברכת הארץ ומשפטו
בכל דבר כמשפטו בחנוכה אשר כתכנו במקומו .ואחר תפלת
ערבית אומרקדיש זוטאואין אומר תתקבללפי שעתיד לומר סדר
קדושה אחר המגילה ואחר הקדישנהגו לומרפיוט אחד ואחר כך
מברךג' ברכות כאשר כתבנו וקורא המגילה וכל הקהל אזניה' אל
המקראלהבין הנסהגדול.ונהגולגעורלמישמסייע אל החזן בעל
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פה והטעם שמא השומע יתן לב לקריאתו שהיא על פה ולא
לקריאת החזן דכבר בארנו קראה על פה לא יצא  .ונהגו לרוב
פרסום הנס לקרא כל הקהל בקול רם ארבע פסוקים של מגילה
ואחרכךחוזרהחזן וקוראם אחריהם והם אישיהודי.ומרדכייצא
.ליהודים.כימרדכי .ואחר קריאת המגילה מברך הרב אתריבנו
כאשר כתבנו .ואחר כך אומר סדר קדושה ומתחיל ואתה קדוש
ואין אומר וכאלציוןלפישאין גואל בא כלילה .ואחר כך אומר
קדיש שלםוהולכיןלבתיהן לשלוםואוכלין סעודתן והמנהג לאכול
זרעונים באותהלילהזכרלזרעוניםשהיואוכליןבבית המלךדניאל
וחבריוכמו שכתובויתנולנומן הזרעונים .וכתב ה"ר אשר ז"לכי
יש נהגו שלא לאכול בשר בלילה ההוא כדי שלא יטעו ויחשבו
שהיא סעודתפורים .ואחראכילתןמברכין ברכתהמזוןועלהנסים
כמו שכתבנו .ובבוקרביום י"ר אחר י"ח ברכות או' קדיש זוטא
ומוציאין ס"ת וקורין בה ג' בפרשת ויבא עמלק עד סוף הסדר
ואומר קדיש זוטא וגוללין ספר תורה ואומר אשרי ועומד ש"צ
לקרותהמגילהומברךלפניהולאחריה כאשרבירךבלילה ואחרכך
פותח החזן ואומר ובאלציון וכל סדר קדושהומחזירין ספר תורה
למקומו ואומר קדיש שלםואין אומר למנצח ולא שיר מזמורואין
נופלין עלפניהםבשניהימים כלבדלפי ששניהם כאחדטוביםוי"א
מזמור אלי אלי למה עזבתני במקום שיר מזמור .ופורים שחל
להיות באחד בשבת כתב ר"ת ז"ל שמכדילין קודם קריאת מגילה
וכן דעת הראב"ד ז"ל ואומרויהינועם אחר י"ח ברכות ואחר כך
קורין את המגילה ואחריה אומר ואתה קדושואין אומרויתן לך
אמנם מנהגנרבונה שלאלהבדיל עד אחר קריאתה ואחרויהינועם
וסדר קדושה כשארמוצאי שבתואין אומרויתןלך..ויש מקומות
שלאנהגולומרויהינועם והר"מ נ"ע כתב שאומרויהינועם ואתה
קדושויתן לך .והר"ף ז"ל כתבמיהו לא נהגו לומרויהינועםכי
אם ואתה קדוש .ואחר צאתם מבית הכנסת שחרית מחלקין מעות
פורים ונוחנין לכל מי שירצה לקבל ואין מדקדוקן בדבר והכל
להרבות השמחה ואין משנין מעות פורים לצדקה אחרת במקום
שאין שםמנין .כתב הר"מ נ"עשיכול אדם לעכב מעותפורים שלו
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לעצמוויתנם במקום שירצה ומגבתפוריםלפוריםואיןהענירשאי
ליקח מהם רצועה לסנדלו  .ומשלחין מנות איש לרעהו .ואל
העשיר שולח שני מנות ואל העני מנה אחת .ונפקא לן מקרא
דכתיב ומשלוח מנותאיש לרעהו שתי מנות לאדם אחד .ומתנות
לאכיוני' ב' מתנותלשניאביוניםכך כתב ה"ר אשר ז"ל .והר"מז'
כתב אין פחות מב' עניים ונראה שדקדק מדאמר בלשון רבים.
ואוכלין סעודת פורים לשמחה .וסעודת פורים שאכלה בליל לא
יצא.וי"מכעין לילה כלומר כשאין אבוקה כנגדו דרך שמחה.
וסעודת פורים שחל להיות בשבת מאחרין אותה ואין מקדימין
והטעם שאיןעושין אותה בשבת משום דלא מצילקיים ומשלוח
מנותובירושלמי נותן טעם אחר דכהיב לעשו' אותםימי משתה
ושמתהמי ששמחתותלויה בב"ויצא שבת ששמחתותלויהבידי
שמים כלומר דמקודש ודאי מששתימי כראשית .וככר כתבנו
למעלהשאסוריןבעשיית מלאכה בקבלת מנהג על כל ישראלואין
לזלזל על המנהגכיון שפשט אסורו על כל ישראל .אמנםכנין של
שמחה כגון לבנות בית חתנים ונטיעה של שמחה כגון הנוטע
בורנקי שלמלנים מותר.וכן מלאכת מצוה שריאכגון כתיבה של
מצוה .ומותר לכתוב פסקי הלכות ופשטי המקראות שאדם שמח
בהןכדכתיבסקורי ה'ישרים משמחילב .ואגרות של שאלת שלום
וקורא בספר הזכרונותוכן כל דברשאין צ"ע נראה שמותר.ונוכל
לומר שאין אסור מלאכה רק לבנייומן ולאותן שהקדימו לקרות
שאסורין כיום י"ד אבל בהספד ובתענית של זה אסור בזה בין
לפניהםכין לאחריהם.וכן בשנה מעוברתאסורין אף כאדר ראשון
כשני הימים כמו שכהבנוכין לפניהםבין לאחריהם .וחייב אדם
לבסומיבפוריא לא שישתכר שהשכרות אסור גמורואין לךעביר'
גדולה מזו שהוא גורםלגלויעריותושפיכות דמים ולכמה עבירות
זולתן אך שישתהיותר מלימודו מעטכדי שירכה לשמוח ולשמח
האביונים וינחם אותם וידבר על לכם וזו היא השמחה השלמה.
ואףעלפי שאסור בהספדנוכל לומרשמי שהיה אכלשניימים או
שלשה קודםפורים שנוהג אבלותו משום רי"ט לא קבלועלייהו.
אבל האונן מותר בבשרויין דלא אתי עשה דיחיד דאבלות ודחי
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עשה דרבי' דאוריתא לשמוח בפורים דדברי קבלה נינהו כדברי
תורה .וצריךעיון אם נושאין נשים בפורים לפי שאין מערבין
שמחה בשמחה .או נאמר שלא אמרואיןמערבין שמחה בשמחה
אלאבימיםטובים דכתיב בהו בקרא ושמחתבחגךמן התורה אבל
דברי קבלה הם או דלמא הכמים עשו חזוק לדבריהם כשל תורה
וצריךעיון.

נשלמו הלכותמגילהופורים תהלה לאל:

מרדין סרר ארבע פרשיות.

לעולם אין אדר בא אלא בזבד"ו פירוש אדר הסמור לניסן
לעולם לא יבאכי אם בשבת אובשני או כובעני או בששי בשבה
והסימןזכד"ו.ועלאותוהסימן עשו ז"לסימנין אחרים לדעת בהם
ענין הפרשיותוענין ההפסקות ואלו הם הסימנין זט"ו ב"ו ד"ד
ובי"ו.פירו' זט"ו אםיכא ראש חדש אדר הסמוך לראש חדשניסן
כיוםשביעיקורין בוכיום פרשת שקלים .ובשכת שניה שהוא ח'
בוקורין פרשתזכור ובשבתשלישית שהיא ט"ובומפסיקין והוא
מחרת פורים וזהוסימן זט"ו כלומר חל ראש חדש אדר בשביעי
מפסיקין בט"ובו.ופירוש ב"ו אם חללהיותכשני בשבתמקדימין
וקורין פרשת שקלים בשבתשלפניו ומפסיקין לשבת הבא' שהיא
ששה בו וזהוסימן ב"ו כלומר חל בב' מפסיקין כו' בו .ופירוש
ד"ד חל להיות בר' בשבת מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת
שלפניו ומפסיקין לשבת הבאה שהיא ארבע בו וזהו סימן ד"ד
כלומר הל ר"חלהיותכיום ד'מפסיקין ד'כו.ופירושובי"ו אם חל
ר"ח יום ו' יש כו ב' הפסקות שמקדימין וקורין פרשת שקלים
כשכת שלפניו ומפסיקין למחרת שהוא כ' כווקורין פרשת זכור
בשבתשני' שהיא תשעה בוומפסיקי' פעם אחרת כשבת שלישית
שהיאי"ובווזהוסימןובי"ו כלומר חל ראש חדשלהיותיום ששי
מפסיקין ב' בווי"ו בו ולעולם אין מפסיקין בין שלישי לרביעי
וסימן כמו לד' כוסות של פסחבין הכוסות הללו אם גצה לשתות
ישתהביןשלישילרביעי לא ישתה.לעולםקורין פרשתשקלים או
לפני ראש חדש אדר או ביום ראש חדש והטעם שבאחד באדר
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מפר הלכותפורים אבודרהם

גה
משמיעיןעל השקליםועלהכלאיםכדישיביאובניישראל שקליהם
באחד בניסןכי בראש חדשניסן מביאין קרבן מתרומה חושה.
ועודאמרוז"ל טעם אחר במסכתסופריםלפישהיהגלויוידועלפני
מי שאמר והיה העולם שהמן הרשע היה עתיד לשקול שקליו
לישראללפיכך הקדים שקליהם לשקליוזכר לאותן שקלים.קורין
פרשתשקלים בשבת הסמוכה לראש חדש אדרמלפניו ולמהקורים
פרשתזכור קודםפוריםלהקדיםזכירה לעשיה כמו שכתובוהימים
האלהנזכריםונעשיםועודכדילקרותזכור את אשר עשהלך עמלק
סמוך למפלתו של המן .ולמהקורין פרשת פרה לשלישית שכך
אמרוז"לדורשין בהלכות המסח קודם לפסח שלשיםיום וטמא לא
היהיכול לעשות פסח עד אחר הזאה וטהרה ולפיכךקורין פרשת
פרה בשלישי' שיש בה הלכות טהרה ודיני הזאה כדי שילמדו
ישראל לטהרעצמןלפני הפסחויעשו הפסח במהוה .ולמהקורין
פרשת החדש ברביעית מפני ראש חדשניסן שענינו שליום היא
וחדשניסן הוא ראשון לכל החדשים ולסדרי הרגלים .ואמרו ו"ל
בדין היה להקדים פרשת החדש לפרשת פרה שהרי באחד בניסן
הוקם המשכןובשנילו נשרפה הפרה ולמה קדמה פרשת פרהלפי
שהיא טהרתן של ישראל וכן אמרו ז"ל ובנבלתם לא תגעו ברגל
ן לטהר עצמן כרגל .הנה כתבנו טעם לכל ד'
שכן ישראלחייבי
פרשיותוכברבארנולמעלה סדרקריאתם בתורה :

ספר אבודרהם
תפלתפורים

4ל ארבעה עשר באדר מתפללין ערבית כשארהימים ומכריד
ש"צ לקהל לומר על הנסים ואומר אותו כתפלות בהודאה  .יש
אומרים אותו כשמגיעין עד שבכל עת ערב ובקר וצהרים .וי"א
אותובכי מעולםקוינולך,וכן הוא בסדר רב עמרםורבינוסעדיה :
על הנסים וכו' .עד בזמן הזה כבר פירשנוהו למעלה.כימי
מרדכי ואסתר בשושן הבירה כשעמד עליהם המן הרשע ע"ש
(עובדיה א') ביום עמדך מנגד הנאמר בעשוזקנו .ביקש להשמיד
להרוג ולאבד אתכלהיהודיםוכו' ,כך הוא מפורש במגילת אסתר
(ג' ,י"ג) .ואמר בקש להשמיד  ,כלומר המן בקש להשמיד את
ישראל אע"פ שהיהבידם זכות והקמ"הממתין להשמיד אתהגוים
עד שלאימצא זכות קודם כדאמרינן בתנחומא (משפטים ה') והיה

