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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
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מפר הלכותפורים אבודרהם
ביום ההוא אבקש להשכיר את כל הגוים הבאים על ירושלים
(זכריה י"ב ,ט') אמרו ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם מי
ממחהבידך עד שאתה אומר אבקש אמר להם כשאבקש להם זכות
ולא אמצא אשמידם כאותה שעה .כשלשה עשר לחדששניס עשר
הוא חדש אדר ושללם לבוז.יש לשאולכיון שהפיל פור והגיע
לחדשאיר למההמתין עדי"גבוולא כתבבספריםלהיותעתידים
בראש ארר או לשבעה בו שמת משה.ויש לומרלפי שתגבורת
האבל ביום השביעי ע"כ אמר בי"ג באדר שהוא שביעי למיתת

משה .ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתו .על שם (איוב ה',
י"כ) מפר מחשבות ערומים ואמר עצתו ע"ש דכתיב בתרי' ועצת
נפתלים נמהרה .וקלקלת את מחשבתול' חכמים הוא .והשבותלו
גמולו בראשו ע"ש(עובדיה א' ,ט"ו) כאשרעשיתיעשהלךגמולך
ישוב בראשך הנאמרבעשוזקנו של המן .ואמרגמולוכיהמן בקש
להשמיד אתכלהיהודיםביום אחדכמושכתובבמגילה.והשיבלו
הבוראיתברךגמולו מדה כנגד מדה שנאמר( .אסתר ח',י"א) אשר
נתן המלךליהודים אשר בכלעירועיר להקהל ולעמוד על נפשם.
וכתיבבתריהביום אחדבכלמדינות המלך אחשורושועוד והשכות
לו גמולו כראשו על שם (משלי כ"ו ,כ"ז) וגולל אכןאליו תשוב
כמו שמפרשוהולךותלואותו ואתבניועלהעץוזהועל העץ אשר
הכיןלו כלומר כאלוהכינולעצמו,כילבסוף הוא נתלהעליוועליו
הכתוב אומר(יצועיה ס"ה ,ח') ופוקוס מבטן קראלךקריביה קורה
לך בה"א כלומר שהקורהשהכיןלמרדכילוהיתה.לךעולהלמנין
חמשים לרמוז (אסתר ה' ,י"ד) יעשו עץ גבוה חמשים אמה .ולך
עשית שםגדולוקדושבעולמךוכו'כמושפירשנו למעלה :
וחוזר למקום שפסק וגומר התפלה .ואומר שליח צבור קדיש
עדלעילא.ואינו אומר תתקבללפישצריך לומר סדר קדושת אחר
קריאתהמגילהואזיאמר תתקבל:
ואחרכךקורא אתהמגילה ומכרךבא"י אמ"ה אקב"ועל מקרא
מגילה ע"ש ונקראים בספר .ואח"כ מברך שעשה נסיםלאבותינו
ושהחיינו .והטעםשאין מברכין לשמוע מקרא מגילה כמו לשמוע
קול שופראומכרכין עלתקיעת שופר כמו על מקרא מגילה ,מפני
שבשופרצריך לברך לשמועואין לברך לתקועלפי שצריך שישמע
התוקע קול ואם לא שמע לאיצא ,כדאמרינן התם (ר"ה כ"ח ,א')
זמנין דמפיקרישיהואכתי שופר בבורוהיה אדם תוקע כבור ואדם
שחוץ לבור אם קול שופר שמעיצא ואם קול הברה שמע לא יצא
ונמצא שהשמיעהעיקרולא התקיעהאין הבנת הלבתלוי בה .אכל

אתר דעת

www.daat.ac.il

ספר הלכותפורים אבודרהם
נו
במגילה יוצא בה בקריאה לבדה אף עלפי שלא השמיע לאזנו
כדאיתא ברכות (ט"ו ,א') נמצא שהקריאה עיקר שהכנת הלבתלוי
בה בלא שמיעה כק"ש .ויש אומרים טעם אחרכי בשופרצריך

לכרך לשמוע ואין לבדך לתקוע מפני שיש שם תרועה ושברים
שאינן נקראים תקיעה וגםאין לכרךלהריע בשופרמפני שיש שם
תקיעה שהיא פשוטה  ,אבל במגילה אם היו מברכין לשמוע יש
לספקשצריךשיבינוהשומעיןכילשון שמיעה הואלשון הבנה כמו
(כרא' מ"כ,כ"ג)כי שומעיוסף .וש"מנשיםשאינןמבינות לאיצאו
ואנןקיימאלן דיוצאות אע"ס שאינןמבינים דהא אמרינן (מגילה
ל' ,א') הלועז ששמע אשוריתיצא אע"פשאינומבין,ולכןמברכין
ילהםבקריאה בלבד אע"פ שלאהבינו:
על מקראמגילהכיד
ולאחר קריאת המגילה מברך בא"י הרב אתריבנו וישקורין
האל הרב .ורב נחמן כתב דלא אמרינן האל הרב אלא הרב דהא
אמרינןאלהינו.וכן הוא בסדררבינוסעדיה .וכברפירשנו כברכות
התורה למה ברכהזופותחכברוךכיון שהיא סמוכה לברכהשלפני
המגילה,והדן אתדיננווהנוקם אתנקמתינו כברזכרנוזה למעלה.
והנפרע לנו מצרינו בא להוסיף ולומר שמראה לכל העולם
שהפורענות באה לצרינו כשביל שמריעין לישראל ולכן אמר לנו,
והמשלם גמול לכלאויבי נפשינו כלומר מדה כנגד מדה על דרך
(שמות י"ח ,י"א)כי בדבר אשר זדו עליהם .בא"י הנפרע לעמו
ישראל מכל צריהם האל המושיע .כלומר כי בפורענות צרינו
מושיע אותנוכי לפעמים תהיה נקמה שלא תהיה בשכילה ישועה
לאיש שלקה .אך לישראל באה ישועה עלידי הנקמה כמו זאת
שעלידי הנקמה מהמן וממשפחתוועוזריו באה ישועה לישראל.
ואמר האלהמושיע כלומרחוזקו של שם ה'הושיענומצרינוונקמנו
מהםוזה שנאמר(ישעיה מ"ה ,ט"ו)אלהיישראלמושיע .כתבבעל
משמרת המועדותיש לשאול למה לא חתם במשלם גמול שהרי
יותר הוא סמוךלחתימהוקיימאלןשצריךלומרמעין חתימה סמוך
לחתימה.וישלומרכי רצה לחתוםכלשון שהואכולליותר שלשון
נפרעהואלשוןנקמהמלשון (שופטיםה',ב')בפרוע פרעותבישראל
 .ועודכי הלשון הזה מורהיותר שהפרעון שנפרע מן הצרים הוא
לטוב עמו ישראל .ויש אומרים שתקנו בברכה זו ששה לשונות
כנגד ששה מישראל שנלחמו בעמלק .הרב א%ריבנועלידייהושע
שנאמר (שמותי"ז ,י"ג) ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמולפי
חרב.והדן אתדיננוע"י אהודבן גראכןהימיני שהרג אתעגלון
מלך מואבוהיו עמועמון ועמלק שנאמר (שופטים ג' ,י"ג) ויאסוף
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אליו אתבניעמון ועמלקוילךויך אתישראל.וכתיב (שםג' ,ט"ו)
ויקם ה' להם מושיע את אהודבן גרא .והנקם אתנקמתינועלידי
גדעון שנאמר שם (שםו' ,ל"ג) וכלמדין ועמלקובני קדם נאספו
יחדיו.והנפרעלנומצרינו עלידי שאול שנלחם ,בעמלק' והמשלם
נח

גמוללכלאויבינפשנוע"י דודבצקלג שנאמר שם העמלקים פשטו
אלנגב ואלצקלג .והחתימה הנפרע לעמוישראל מכלצריהםכנגד
הנס שלמרדכי ואסתר .האלהמושיעלימות המשיח:
ן גואלוכל סדר קדושה ,ואומרקדיש תתקבל.
ואומר ובאלציו
ואם הל במוצאי שבת אומר ההבדלה קודם קריאת המגילה.ויהי
נועם וסדר קדושהויפתח ה'לך אומר אחרקריאתהמגילה :
תנן בפרק קמא דמגילה קראו את המגילה באדר ראשון
ונתעברה השנהקורין אותה באדרשני.איןבין אדר ראשון לאדר
השני אלא מקרא מגילה ומתנותלאביונים .כתב הרא"ש נראה
לפרש דסיפא ארישא קיימא דהיכא דקראו את המגילה כי"ר
ונתעכרה השנה אז איןכין אדר ראשון לאדר השני אלא מקרא
מגילה ומתנותלאביונים  ,שאע"פ שעשאן בראשוןצריכין לחזור
ולעשותן בשני אבל כל שאר דברים שעשאום בראשון ושוב
נתעברה השנהאין צריכים להזור ולעשותם בשני  ,אבל נתעברה
השנה קודם אדר הראשון אז הוי אדר הראשון כמו שבט ואהא
קאמר תלמודא אכללענין פרשיות זה וזהשוין כלומר שאם קראו
באדר כל ארבע פרשיות ושוב ראו שישצורך לעבר השנהאיןצריך
לעשותן כשני אבל לא מסתכר כלל שבכל שנים מעוברות יקראו
ן בהספדותענית שאסורין בזה וכזה ,
הפרשיותבשני אדרים.ושוי
פירוש אם קראו בי"ד ובו ביום עברו השנה אסור בהספד ותענית
אבל בשאר שנים מעוברות מותר בהספד ובתענית עכ"ד .וא"ת
למה מעברין חדש אדריותר משאר החדשים .וי"ל מפני שצריך
שיהא תשרישביעי שנאמר בחדשהשביעי כאחד לחדש וטבת ג"כ
צריךשיהיהעשירי שנאמר בחורש העשרי הוא חדש טבת ושבטגם
כןאיןמעברין משוס שנא' (אסתרג',ו') לחדששנים עשר הוא חדש
אדר א"נ דומיא דחדש מה חדשמעברין אותו באחדממנויודהיינו
יום  ,אף שנה בא' ממנויה דהיינו חדש ומה חדש מעכרים אותו
ביום אחרון אף שנה בחדש האחרון א"נ מפני שחדש אדר הוא
סמוךלאביבובויהיהנודע אםצריך לעברמפניהאביבאולא:.
ואמרינן כפ"ק דמגילה (ד' ,א') שכהנים מבטלים עבודתם
ותלמידיחכמיםדברי תורהכדי לשמוע מקראמגילה.ויש רמזלזה
מהמסורהכי תמצא שלשה ונשמע במסורה ,ואלוהן ; ונשמעקולו
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(שמות כ"ח ,ל"ה) נעשה ונשמע (שמות כ"ד ,ז') ונשמע פתגם
המלך (אסתר א' ,כ') והרמז שמבטלין השנים מפני האחד שנאמר
בונשמע דמגילהכי רבההיא כלומר שהואגדולמן השנים האחרים
והטעם משוםפרסומיניסא:
ואמרינן התם (ט"ז ,ב') אמר חנינא כר פפא כל השירות כולן
אריח עלגבי לבנה ולבנה עלגבי אריח חוץ משירה זו של עשרת
בניהמן שהיאאריח ע"גאריחולבנה ע"גלבנה מ"ט א"ר אבהוכדי
שלא תהא תקומהלמפלתן שלרשעים.וכן בשירתהאזינוובמלכים
דיהושע שאומר במסכת סופרים (פי"ב ה"י) שהם לבנה ע"ג לבנה
ר"ל שלא תהא תקומהלשופכי דםנקי שנאמר(דברים ל"ב ,מ"ג)כי
דםעבדיויקום .ופירש ר"ת אריח הואחצי לבנה כדאיתא כפרקא
קמא דעירובין (י"ג ,ב') ובבא בחרא (ג' ,א') דהיינו ואת שהוא
מיעוט כתבלבנהרוב כתבדהיינו פרשנדתא,וכןפירשבעל הלכות
גדולות .ודלאכפירש"י שפירשאריח כתבלבינה חלק :
ואמרינן בירושלמי (פ"ג ה"ז) א"ריוסי בר אבין צריך שיהא
אישבריש דפא ואתבסופהשניץ ונחוץכהדין קנטירא.והכי איתא
במסכת סופרים ואמרינן בפרקא קמא דמגילה (ט"ז ,כ') א"ריונה
א"רוירא ו"ודויזתאבעי לממתח בזקיפה.מאי טעמא כלהו בחרא
זקיפא אזדקיפו  .יש מפרשים מותח בקריאתה ויש מפרשים
ככתיבתה .והיא מאלסא ביתא של אותיות הגדולות .והכי איתא
בירושלמי ואמרר' פנחס ו"ודויזתאצריך למזקפיהכמורי' דלברות
דכלהו בחדא זקיפא אזדקיפו .מוריא משוט של מלחים כדאיתא
בפרק השוכר את הפועלים (ב"מ  ,T"Dא') פת קטנית תנן או פת
וקטניתהנן אמר רב האלהיםצריךו"וכמוריא דלברות לברות שם
הנהר .ואמר בפ"ק דמגילה א"ר חמא דמן יפו עשרת בני המן
ועשרתבעילממרינהובנשימה א'מאי טעמא כלהובהדיהדדינפקי
נשמתייהו .ונהגו העולם לומר איש שהוא למעלה בנשימה אחת
עמהן .ונראה שאםהפסיק בהםשאינוצריךלחזור :
כתב אכן הירחי נהגו בצרפת וכפרוכנציא לומר ש"צ התחלת
ארבעת אלו הפסוקים במגילה והצבור משלימין אותם בקול רם
ואח"כ חוזר ש"צ אותם .אישיהודי .ומרדכייצא.ליהודים.כי
מררכי .וכל זה להרבות השמחה לילדים ולכל .וכן כתב בעל
משמרת המועדות .ופירש כי הטעם הוא כדי לעורר הלב אם
יתנמנם א' מהם שלא ירדם .ואומרים אלו הפסוקים מפני שהם
כתוכים גבי מרדכי ומשום כבודו ושענין הנס היה עלידו .ואף
המקרא שהוא בסוף צריך לעורר משום כוונת הברכה האחרונה
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ומשום כבודו של מרדכי ע"כ.ורבינו סעדיה לא הזכיר אלא שני
פסוקים בלבדליהודים היתה אורה,כי מרדכיהיהודי.וכןנוהגין
ברוב המקומות בספרד:
שחרית מתפללין כשאר הימים אלא שמוסיפים על הנסים
כהודאה.ואיןקורין את ההלל דקריאת המגילה זו היא הלילא.
(מגילה י"ד ,א') .וכתב רב עמום מנהג בשתי ישיבות ליפול על
פניהם בסורים כיון שהוא יום נס ונגאלו בו צריכים אנו לבקש
רחמים שיגאלנו באחרונה כמו כראשונה .וכתשובת לגאון שאין
נופלין עלפניהםוכן המנהג ,ואומר קדיש עדלעילא ,ואומר אתה
הראיתלדעתעדורעם ונשאםעד העולם,ומוציא ספר תורהוקורין
שלשה בפרשהויהי בשלח,מןויבא עמלק (שמותי"ז ,ח') עדסוף
הסדר .ונהגו שלוחי צבור להחזירשני פעמים הפסוק האחרון של
פרשהזומפנישאין בה אלא תשעה פסוקים בלבדוצריך להשלים
לעשרה פסוקים  ,ואע"פ שאין לחוש לזה כמו שאמרנו למעלה
בעניןקריאת ספר תורה בצבור .ואומרקדיש עדלעילא .וקורא את
המגילה דאמרינן בפ"ק דמגילה (ד' ,א') אמר רבי יהושע בןלוי
חייב אדם לקרא את המגילה כלילה ולשנותה ביום שנאמר (תה'
כ"ב ,ג') אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיהלי .ומברך על
קריאתה הברכות הכתובות למעלה :

וכתב הרמב"ם שמאחר שבירך שהחיינו בלילה אינו חוזר

ומברך אותוביום .אבלרבינו תם כתב שחוזר ומכרךכיוםשהחיינו
שעיקר הקריאהביום ,שנאמרוהימים האלה נזכרים ונעשים .וגם
עיקרפרסום הנס הואביוםבזמן משתה ושמחה ומשלוח מנותאיש
לרעהו ומהנותלאביונים .ועוד דאמרינן בגמרא מאי מברך מג"ח
בלילה ולא קאמר בלילה מברך מג"ח וביום מבוך מ"ג כדאמרינן
גבי נר חנוכה (שבת כ"ג ,א')יום ראשון מברך שלש מכאן ואילן
מברךשתים:
ואחר קריאת המגילה אומר אשרי ואינו אומר יענך ה' ביום
צרה .ואומר סדר קדושה .ומחזיר ס"ת למקומו  .ונהגו לומר
כשמחזירין אותו שיר המעלות לדודי לולי ה' (תה' קכ"ד) מפני
שמדברמענין מה שרצה המן לעשותלנו ואומריהללווגו' ואומר
קדיש תתקבל ,ואומר למנצח על אילת השחר (תה' כ"ב) שמדבר
מענין אמתו כדאמרינן כמגילה למה נמשלה אסתר לאילת מפני
שרחמה צר כאילה וגו' וגם יש בו רמז לשם המן שנאמר הצילה
מחרבנפשימיד כלביחיוהי ראשי תיבות המןמכי .ואומר קדיש
יהא שלמה רבה:
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כתב בעל משמרת המועדותמפני מהאין אנוקורין שניימים
מגילה מספק וי"למפני שאינה מן התורה אלא מדברי קבלה והם
אמרו לעשותיום אחד והם אמרו תשכון המולדות.ועודיש לומר
כי לאיעבורכתיב (אסתרט' ,כ"ז)וכיוןשעירשדינולקרותכיוםי"ר
איןלו לקרותביום ט"ו ,וכל שכן הקורים בט"ואין להם לקרות
בי"ו משום לא יעבור .ועודי"ל מסה נפשך הואיוצאידי חובתו
ן שקראה ע"כ :
אםהיוםי"דכבריצא ואםי"גהכינמידינאכיו
וביוםשני שלפורים מתפללים כשארהימים ,אבלאיןנופלים
על פניהם לא בשחרית ולא במנחה  ,ואין אומרים יענך ה' ביום
צרה ,ובמקום תפלה לדוד אומר למנצח על אילת השחרוגו' .ואם
חלביום שניאין אומרים תחנונים .וכשמוציאין ס"ת אומר אתה
הראית לדעת כמקום אל ארך אפים  .וגם הנשים נוהגות שלא
לעשותבו מלאכה והטעם בכלזהמפני שהואפורים שושן,דכרכין
המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר שנאמר
(ט',י"ס) עלכןהיהודים הפרזיםהיושביםכערי הפרזותעושים את
יום ארבעה עשרומדפרזיםבי"דמוקפין חומה מימותיהושע בט"ו.
ושושן אע"פ שיא היתה מוקפת חומה מימות יהושע בןנון קורין
בט"והואיל ונעשה בהנס שהרגו כשונאיהם כשלשה עשר וארבעה
עשרונחו בט"ו.ואמרינןכירושלמי(מגילה א' ,א') למה תלו הדבר
ביהושע ,לחלוק כבוד לארץ ישראל שהיתה חרבה כאותן הימים ,
וכתב כעל משמרת המועדות ועודיש לומר לדעת הירושלמי למה
תלו הדבר ביהושע ולא במשה ודוד לפי שעלידי יהושע היתה
תחלת מפלתו של עמלק שהמן היה מזרעו של עמלק ויהושע כבש
והלק הארץלפיכךתלו הדכרבו ע"כ:
ואם תהיה השנה מעוברת ,כארבעה עשר וכחמשה עשר מאדר
ראשון מתפללים כמו ביום ב' של פורים שאמרנו וגם הנשים
נוהגות שלא לעשות בהם מלאכה :
כתב הראב"דשחייב אדםלהניחתפילין בפורים אבל למלאכה
במקום שנהגו הדבר תלוי  ,עכשיו אין אנו רואיםמי שלא נהג
כמנהג הזהכי חביבה המצוה הזאתעלינו .ואמרינן בפרקא קמא
דמגילה (ה',ב') רבהבריה דרבא אמר משתה ושמחהקבילועלייהו
מלאכה לא קכילועלייהו מעיקרא כתיב (אסתר ט' ,י"ט) שמחה
ומשתהויום טובולבסוףכתיב (שם כ"ב) לעשות אותםימי משתה
ושמחהואילויום טוב לא כתיב וכתב כעל הלכות גדולות דוכתא
דלאנהיגי למיעבד מלאכה כפוריא לא ליעכידיחיד מלאכה אלא
ליבטילבהדייהו דרב חזא ההוא גברא דזרעכיהנאבפורייאולטייה
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ולא צמח כיתניה (מגילה ה' ,ב') ומקשי מיכדי מלאכה לא קבילו
עלייהו אמאי לטייה ומתרץ דברים המותרים ואחרים נהגו בהם
איסור הואדתניאדברים המותרים ואחריםנהגו בהםאיסוראי אתה
רשאילהתירכפניהם .ומנאלן דמנהגא מילתאהיא דא"רשמין בר
אבא אמררבייוחנן דאמר קרא (משלי א' ,ח') שמעבני מוסראביך
ואל תטוש תורת אמך:.
ואמרינן כירושלמי (פ"ד ה"ז) שצריך לומר אחר קריאת

המגילה ארור המן ברוך מרדכי ארורה זרש אשתו כרוכה אסתר
ארורים כל העכו"ם ברוכים כל ישראל  ,גם חרבונה זכור לטוב
,י"ז) זכרצדיק לכרכה ושםרשעיםירקב:
משום שנאמר(משליי'
וכתב אבןהירחישנוהגין כצרפת וכפרוכנציא התינוקות לקחת
אכניס חלקים ולכתוב עליהם המן וכשמזכיר הקורא את המגילה
המן הם מקישים זו על זו למחוק את שמו משום שנאמר ושם
רשעיםירקב.וכן אומר במדרש תמחה את זכר עמלקאפילו מעל
העצים ומעלהאבנים .כתובבערוך שמנהג כבלועילםכל הבחורים
עושים צורה בדמות המן קודם פורים וחולין אותה על גגותיהם
כמהימיםובימיהפוריםעושים מדורהותולין אותה הצורה לתוכה,
ועומדים סביבה ומזמרים  ,ויש להם טבעת תלויה בתוך האש
שחולין בה הצורה  ,וקופצין מצד האש לצד האחר .וטבעת זו
כקראה משוורתא כדאיתא בסנהדרין בפ' ארבע סיתות (ס"ד ,ב')
הנותן מזרעו למולך אמר ר' יהודה אינו חייב עד שיעבירנו דרך
העברה ,היכידמי אמראביי שירגאדליבניבימיצעי נורא מהאי
גיסא ונורא מהאיגימא  ,רבא אמרכי משוורתאדפורייאפי' שורה
אחת של לכנים באמצע וחלקה היתה והאש מכאן ומכאן ומעכירו
על אותה השורהוחוזרומעבירו עד שתופס בו האורונופל לתוכו.
' משוורתאקפיצהכדאמרינן בפרק חלק (צ"ו,ב') שוורבן שוור,
פי
פי'קופץבןקופץ :
ואמר כפרק קמא דמגילה (ז' ,ב') מחייב איניש לאיבסומי
כפוריא עד דלאידעבין ארור המן לברוך מרדכי.יש מפרשים עד
שיתחלףלו המןבמרדכיומרדכי בהמן.ויש מפרשיםכי ארור המן
עולהלמנין ברוךמרדכי ,ור"ל עד שלאידעלבוין החשבון ,ובעל
המנהגות כתף ונראה בעיני שפיוט היה שעל הבית האחד עונין
ארור המן ועל הבית האחר עונין ברוך מרדכי וצריך צילותא
שפעמים שאין איש מחכוין וטועה  ,והרב ר' יצחק עשה פייט
ן כדאמרינן
בדוגמאזו .או שמא מפני שלאהיורגילין לשתותיי
כירושלמי (פסחיםפ"י)רבייונה שתי ארכעכסיבלילי פסחאותויק
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רישיה מדפסחא ועד עצרתא.ר'יהודה ב"ר אלעאישתי ארבעכסי
ותזיק רישיה עדבי חגא ועלכןהיו מתבסמיןומרגישין כמעטיין
ן כל
אבלאנחנושרגיליןבוואיןאנומשתכרין מהרהאין לשתותיי
כך ע"כ .ואם תאמר האיךחייבו חכמים להשתכר בפורים והלא

בכמה מקומות בתורה מזכיר שהוא מכשול גדול השכרות כמו נח
ולוט.ויש לומרמפני שכלהנסים שנעשולישראלבימי אחשורוש
היו עלידי משתהכי בתחלת נטרדה ושתי מן המלכות עלידי
משתההיין שנאמר (אסתר א',י')ביוםהשביעי כטוב לב המלךכיין
אמר להביא את ושתי וגו'  ,ובאה אסתר תחתיה עלידי משתה
שנאמר (שם ב',י"ח)ויעש המלך משתהגדוללכלשריוועבדיו את
משתה אסתרוגו'.וכןענין המן ומפלתו עלידי משתההיין היה.
ולכן חייבו להשתכר בפורים מפני שבא הנס בעכור משתההיין
ן:
שעשתה אסתר ועתהיהיהנזכר הנס הגדולבשתייתהיי
תניא (תענית י"ז ,ב') הימים הכתובים במגילת תענית הם
ולפניהן ולאחריהם אסורים .שכתות וימים טובים הן אסורין
ולפניהם ולאחריהם מותרין  .מה הפרשבין זה לזה הללו דברי
תורהואיןגריסין חזוק והללודברי סופריםוצריכין חזוק .והאידנא
כטלה מגילת תענית כדאיתא בפ"ק דראש השנה (י"ס ,ב') ומה
שנהגו להתענותבי"ג באדר והואיום שלפניפורים וחנוכה ופורים
לא כסלו י"ל כדאמרינן כפרקא קמא דראש השנהגבי תענית של
צום גדליה דדברי קבלה כדברי תורה דמי ואין להם פנים ואחור
הלכךהויפוריםכרכרי תורהומלפניו מותר :
כתב בעל ספר המצות הקטן מנהג פשוט ככל ישראל שלא
להתענות ושלאלומרתחנוניםכניסן ואםיתענהיתענהבצינעא ע"כ
והכי איתא כמס' סופרים.ומיהו ברוב המקומות כספרדנהגו לומר
תחנונים בחדשניסן :
וכתב אבן הירחי שבת שלפני הפסח קורין אותו שכת הגדול
והטעםמדקיימאלן כשבת בפרקר'עקיבא (פ"ז ,א')ניסן שבויצאו
ישראל ממצרים חמישי בשכת היה וכעשור לחדש בא בשבת ,
ואמר הקב"ה בעשור לחודש הזה (שמותי"ב ,ג') ויקחו להם איש
שהלבית אבות שהלבית אמרו ישראלהן נזבח את תועבת מצרים
לעיניהםולאיסקלונו אמר הקב"ההתייצבווראו אתישועת ה' אשר
אעשה לכם הלכו ולקחו איש פסחו כעשור לחדש להיות להם
למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש  .כשראו זה המצרים היו
רוצים להנקם מהם והיו מעיהם מתחתכים ונדעכין כאש ונדונין
ביסורין ובחלאים רעים ולא הזיקו אחד מישראל .ועל שם אותם
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הניסיםקורין אותו שבתהגדולוכן כתובבמחזורויסרי.ומוסיף שם טעם
אחרשלכךנקרא שבתהגרול שהוא שכת ראשך שנכנסולמצות.
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ריביפורים.
ו רמז לשקלרכתיב כפרשת
קעכומהשנוהניםג' מחצאותכפוויםיה

י תשאג' פעמים מחצית השקל:
כ
קעג ובמקוםשאיןמניןיכול לעכב לעצמו מעות פורים שלווליחנו
במקוםשירצה :
קער כשחלפוריםביום א' אומרבמוצאי שכת בתפלת שמונה עשרה
על הגסים אף עלמי שלא קראו המגלהערייןנ6י)ואחר המגילה אומרויהי
ןלך ::
נועם ואתה קרושויח
קעהואפילו במקוםשאיןמנין אםיש לשם ר' או ה' אויותר אםיש
אחר מהםשיודע אתהמגילה והאחריםאינםיודעים האחד פוטר אח כולם
כדאמרי' פרק כל הבשר (קו וכרכות דף סו) סופר מברך ובוריוצא אבל
ן אםידעוכולםיקראו לעצמם :
אםכולםיורעים אותה אםאין שםמני
קעוומי שקורא את המגילה לחולה או ליולדת צריך לברך לפניה
ולאחריה אף עלפי שכבר יצאירי חוכתו בבית הכנסת כדאמרינן כל
הברכותכולן אף עלפישיצא מוציא חבן מכרכת הלחם וברכתהיין שהן
ברכותהנהנין :
קעו והוא מברך על מקרא מגילה ושעשה נסים ושהחיינו וסימניך
מג"ח ,והרב אתריבנואינוכיום של פורים אך שהוא אומר בנחתימן
ן אמן :
כתוךכך שהקהלעוני
קעח במשאלת אםיש לעשותפורים ראשון בארר הראשון ולהתענות
ביום שלפניו לא כי אין לעשות בו פורים כלל וכל שכן שאין צריך
להתענותביום שלפניו .והא דחנן כפ"ק רמגילה (רף ו)אין בין ארר
האשק לארר שני אלא מקרא מגלה ומתנות לאביונים כלכד ,ומסיק
חלמורא רהבי קאמראיןבין ארבעה עשר שבאדר הראשון לארבעה עשר
שבאררהשני אלא מקרא וכר האלענין הספרותענית דה וזהשוין ,היינו
אם קראו את המגילה כארר הראשנן ונתנו מתנותלאביונים ושוב נמלכו
כיחרין לעבר את השנה אוצריכים לחדור ולקרות ולעשות פורים באדר
השני ,כךהפירושוכן מוכח בכל ההלכה : )3
)6ותיש(6נטנוסעופו (ומלאסי ) OPIלק"תם קלת  ,ע"כ:
ןלכיוס וסריס
י
י
ע
ג)סיטו ככל גטנו לצמיגו (עטות פאס נפלל לקטון גאז בו(
(1עטאקעיס נלעט  ,מלמגן5ין3ין 5לל כלמסוןימלל הטל 5גמ מקלך תגי(ס
ושתגיז (6כיומס ptPDtתסתיףרססי ק6מל5יןכין 5רכעס עמל ט( 5רל סל5סון
ומלכעס עסל ס( 5ללטרגי  6(6מקרט מגיסט ונותג1מ  ot)l,)hSט( 6עמן טקפר
1תעגית גי"ל ס( 6לר סר6ס1ן כתו כ6רגעס עמר ס( 5ררסני  ,ולקלקו ר13תיגו
ם (סר13מ כקע1דס
סכלול1מ ט6טל1גיסכיוןלמעגין טקפד ותעגב,ס,1סט1ין "6כי

