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הניסיםקורין אותו שבתהגדולוכן כתובבמחזורויסרי.ומוסיף שם טעם
אחרשלכךנקרא שבתהגרול שהוא שכת ראשך שנכנסולמצות.

ספר התשב"ץ

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
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קעט ומהשנוהגיןליחן לשפחות מעותפורים אסורלהרגילםכעיר
שלאהורגלובכך ,ושמעתישרבינואפריםז"להיה קוראעליהם וכסף
הרביתי להם וזהב עשו לבעל .אבל במקום שככר הרגילוםאין לבטל
הדברמפנידרכי שלוםכדתנן(גיטיןדף סא)מפרפיןענייגוים עםעניי
ישראלמפנידרכי שלוםומחויקיןידיהם כשביעית ושואלים בשלומם
כבשלוםישראל:
קפ וששאלת אם מגילהצריכה היקףגויל ועמוד .בתשובתרכינו
תם כתובכיון דנקראת ספר ונקראת אגרתעברינן לחומראויהכינן לה
דיןספרלכלמילילבר מחד מלתאויהבינן להדין אגרתלענין ראם לא
הטיל כה רקי'חוטיגידיןוכל השאר תפורמחוטי פשתן כשרה ,אבל
לענין עכור לשמה והיקףגויל וחטוטרתחיתי"ןותליית הה"א וקו"ף

וכלגוף האותיותכצורתןוכייונן של שעטנ" 7ג"ץ וכאסירותוכיתרות
הכל כספר תורה  ,ועמודנמיצריכה כדאיתא כפרק קמא דככא בחרא
(דףיד) ומניח חלק למגילה לתופרה מצד אחדכדי לגול עמוד ומצד
אחדכדילגולכולה וכספר התרומהכתובשישלכתובארבעים ושמונה
שיטיןלכלעמודכמגלה כמו כספר תורה ,וכמס'סופרים(דףב)ראיתי
בענין אחר או ארבעיםושנים כנגד המסעות או ששים כנגד ס' רבוא או
ע"ב כנגב שם של ע"ב (התם גר' כנגד ע"בזקנים) או צ"ח כנגד צ"ח
קללות שבמשנה תורה  .ומיהו כמגילה נראה דאין להקפיר במנין
השורות רק שלא תהא ננקדת .ושלא יהא כרכותיה כתוכים בתוכה.
ןהכתוביםשאיןלקרות בם כצבור ;
ושלא תהאכי
קפא המגילהאינה צריכה להיותווי העמודים  ,ואפי' ספר תורה
איןצריךלהיותכך,וסופר אחד עשה מעצמונךונהגוהעולםאחריוכך
 ,ואדרבא אלויהיכ שום ספר תורה לכתוביש להזהר שלא יהא שום
י אם וא"ו שלבי"ה שמ"ו וא"ו של ואעידה בם,
עמודמתחיל כוא"וכ
ושלא יהא שום עמוד מתחיל כאלו האותיות כדי שיהא היכר לאלו
האותיות,ואיאיישרחיליאכטליניה לאותו מנהג שלווי העמודיםכי
כמה פעמים כאלידי קלקולגדול שמקטינים האותיותומרחיבין אותם
אשר לא כדתכדישיבוא הוא"ו כראש העמוד ג) :
הלגעת נטל ס( 6לללרסון כמו ג6לכעס עללס( 8לל סגי.וכן משלגי(לסיגו

ימיל( מפלי"סנסליא שממס 1כקע1לס כ6לגעס עטל ק( 6לל ל6ס1ן(1ס,מין
גגי
ן וכו' משו קעורת גל(1ס ( S~bעסק ,
6לס עמו כלמטמעגמי(סין סמסגסלקיןגי
ומיסו6ין (סמעג1פ כפסס עטלס( 6לל %ס1ן .ומס עילסגפגיס לס6יתדן5ין
קפל  610כלמוכססיס 3סלי6
3ין 6לל לרסון וכר סיגו  06קלכ6ו1פלויעה'ם;ט:עי
י ס %עסה 1ף סעמתש
ג)מיקים 4סג מלסג סקנדל לוףפעמייםלפי' סקסמ
כלשכל כסל  ,בי"ס סמ"31ליעכל פקו( ,ע"כ.הזוי1גיסגליכיס(יגע 163מ(1ימ
ליןקליך כסס:

