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סררפורים
וימיהפוריםנזכרים ונעשים בכל דורודור על כל הטובה אשר
עשה ה' לישראל אשר הצילנומיד המןבן המדתא האגגי עמלקי
צוררהיהודים ומחשבתו הרעה אשר חשב להשמיד ולאבד כלזרע
ישראלמנערועדזקןוה'ברחמיובחמלתועלינוהשיב מחשבתועל
ראשוותלואוהו ואתבניועלהעץ ושלטוהיהודים המהבשונאיהם
ועל הנס הגדול הזה שהי' עם כלל ישראל שמו בכתבהענין ונתן
בספר בתוךכתבי הקדשכי אסתר ברוה"ק נאמרו וקבלו היהודים
עליהם ועל זרעם לעשותימי הפורים האלה י"ד וט"ו כאדר ככל
שנה ושנה ולאיסוףכי אע"פ שכל המועדים יתבטלו מגילת אסתר
ועשייתהפוריםאינם בטלים .והטעם הואשכיון שנעשה הנס הזה
ע"י עמלק ראשצרים אשר מעולם רדף אחרינו להשמידנו והקב"ה
בעצמו לבש קנאהעלינו מצד רשעתו אשר קרנובדיךויזנב וכו'

ונשבע הקב"הי"ו בשמו ובכסאו לנקום נקמת קדושת שמו ונקמת
עמוישראל ממנווכביכול לא תהי' הכסא שלם בשלמות אלא אחר
המחות אותו מן העולם וע"כ צונו מחה תמחה את זכר עמלק.
וא"כ בענין הנס הזה שהושב מחשבתו הרעה על ראשו ונמחה
ונשמד הוא וזרעו וכלהנלויםאליו עד שכמעט לא נשאר מהםכי
אם מעט מזער ונתקדש ש"שוכביכול נתגדל שמוי"ו ונשלם כסאו
בענין ההוא וע"כאיןראוי להתבטל והוא דבר הנוגע אל גאולתנו
ואלישועהינו :
ונהגו כל ישראל להתענותיום י"ג באדר מפני שהוא הי'יום
קהילה לכלכיןלבני שושןבין לשארעירות שהוא הי' היום אשר
נהפךמיגון לשמחה מאכלליו"ט ובמקוםשהיומחכיםאויבינפשנו
לשלוטכנוכרצונם להשמיד ולהרג במחשבתהמן הרשע נקהלו כל
היהודים בעריהם בכל מדינות המלך לעמוד על נפשם להנקם
מאויביהם ובהיות הי'יום קהלה לכל והיו ממתינים רחמי שמים
שיצילם מכף מבקשי רעתם והקב"ה הי' בעזרם והצילם מצרתם
נהגובכל שנה ושנה להתענותביוםזה לתת שבח והודאה על העבר
ולהתפלל ולהתחנן על העתיד וכמו שהצילנומיד המן הרשע צורר
כלהיהודיםכןיצילנומיד מבקשי רעתינוויקל עול הגלותמעלינו
גאולה קרובה :
ועםהיותשיוםי"דהי'יום קהלהלבנישושןכי לאנחו עדיום
ט"ו בו אפ"האין להתענותכני הכרכיםיומי"ד מפני כךכי אחר
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רוב העולםאזלינן והואהי'יום צרה לכל משא"כבי"דלבני שושן
י מעצמם שאלוהענין :
כ
עניןעשיית מגלהותיקונה כבר מפורשתבדברי פוסקים וצריך
האדם להדר עצמו בה כמו שמהדר עצמו בכל מצוה יותר ויותר
ממ"שבענין חנוכה שזההעניןישלו תוספתויתרוןעליו שפראנו
אלהינוי"ו מן המותבי נגזר למות נפשנו וגזר אותו כליעל שלא
יזכר שם ישראל עוד מה שלאהי'כןבימייון אע"פ שהיו רשעים
ושונאיםומפני כךצריך להרחיב דעתו ונפשוכימים האלו ולחשב
עצמו שהיום נצול ממות ומדחי ויעשה משפט וצדקה עם העניים
והאביונים  ,וישלח מנות ומתנותלאיןנכון לו  ,כדי שיהיו הכל
שמחיםביוםזהולא זה דואגוזה שמח :
ובליל פורים יקח המגילה בידו מתוקנת כראוי ויתפלל תפלת
ערבית ואח"כ יקראו המגילה בקול רנה ותודה לשבח לאדון הכל
שעשה עמנו ועם אבותינו נסים ונפלאות ויאמרו ברכה לפניה ג'
בליל א' על מקרא מגילה ושעשהנסיםושהחיינו ולאחריה הרב את
ריבנו וכו' .אח"כיאמרו סדרא דקדושה ומזמור לולא ה' שהי'לנו
ונפטרים לכתיהם לשלום :
וימצא ככיתו נרות דולקות ושלחן ערוך ומטה מוצעת מפני
כבוד היום ויאכל וישתה כשמחה ובטוב לבב וישמח אנשי ביתו
וירחיק מהם כלריבוכל מצהויודיע להם הנסים והנפלאות שעשה
עמנוהש"יבימים ההםבזמן הזהכי פדה ה' אתיעקבאנשיםונשים
וטף והשיבלאויבינו שכעתים אל היקםוראוילנולהזכיר חסדי ה'
תהילותכעלכל אשרגמלנוה'ורבטוב :
וצריך שכלסיתקבצו למקרא מגילה אנשים ונשים וטף שכולם
היו באותו הנס ואם לא שמעו כולם כבהכ"נ מפי ש"ץ חובה על
בעלהביתשיקבץ אותםויקרא המגילהלפניהם בלשוןשיכינוענין
הנס וההצלה ואם קרא להם בלשון הקיש בכתב אשורית יצאו
אע"פ שלאיכינוכיכיון שנתקן בלשון הזה עצמו הרי יצאוידי
חובת התקנה ואפי' לא הבינו אבל לשון אחרתאינומועיל להוציא
ובו ומשום פרסום הנס :
אלא א"כיבינ

בשמחה וטוב לבב ולוקחים בידם מברכת ה'

למהר משכימים
אשר נתן להם כל א' וא' כפי כחו והשגתו והולכין לב"ה ושם
מתקבצים העניים והאומללים ואחר שהוציאו ס"ת וקראו כו כפ'
עמלק הרשע אומרים אשרי ומתחילין הגכאין לגבות בכוסות של
כסףבידםגביה אחרגחיה לכלהדכריסהנצרכים כאותההעיר לתת
חלק מהלכלא'וא' מהםביום הזהכדישישמחובו הכלגםהעניים
עצמםמחזריםבבתיכנסיותלשאול מעותפוריםגםהקטניםיתומים
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מתוך צרתם ממתינים ליום כזה שישאלו מ"פ להשיב את נפשם
ולכןצריך כל א'שיתן להםכפי כחו ולאיחזיר אותםריקם כברכת
ה' אשרנתן להםהעשירכעשירוהעניכעני א' המרבהוא' הממעיט
ואפי'לגוים הפושטים אתידםביום זה לשאלמפני שמחתישראל
י ה'
אין להשיבו אחור אלא אדרבאיתןלובפנים מאירותוידעוכ
אלהינו עמנו ככל קראינו אליו והוא הפודה והגואל ומציל אוהנו
מכל צרה וצוקה ומפר עצתכל הקמיםעלינו כאשרהפיר עצת המן
בן המדתאצוררהיהודיםוהשיבגמולו בראשוומישאיןידו משגת
לתת לכל שואליתן לנצרכיםיותר,לדליםואביונים  ,ואםאיןלו
אפי' לזה לאימנע עצמומפני זה מלכת לב"ה אלאילךוישתתף עם
אחיוובין אחרים לא יוכר חסרונו אחר שתבירו נותן או יאמר
לחכירואניאיןלי מהליחן עשהעמי חסד שכל מה שאתה נותן
אמור להםשבשבילי אתהנותן גםכןכדי שלאאתבייש כשישאלו
ממני וצדקה יחשבלחבירו בעשותו זה זה נהנה וזהאינו חסר אלא
אדרבא נהנה ושכרוגדול שמונע ממנו שלאיתלבנופניו ולא יאמר
חסראני שיאמרועלישאנינותן פרוטה לב'כני אדם לאיחוש מזה
כיסוףסוףבני אדםיכירוכיאיןידו שלחבירו משגתליתןומפני
הבושה הוא מהנצלבזה ואם לאיכירואיןאנואחראין להםשיכירו
והוא יעשה המוטל עליו לעשות ומה יתרון לבעל הלשון .אחר
שככר גבו מה שראוי לגבות ושמחו לב העניים והאביונים יקראו
המגילה מתוך שמחה של מצוה ויברכו עליה עמ"מ ושעשהנסים
ויקראובנועם מלה במלהואזני כל העם אל מ"מ ולאיסיחו דעתם
לחוץ ממנה כלל ואםירצה לקרות במגילה שלו יקראואין לחוש
הקולויותרמדאי שלאיבטלו אתאחרים:
אבללאיגבי
ובמקוםשהנערים משחקים בהכאותשמכים אתהנערים אחרים
שעושים דרך שהוק והתולראוילגעור בהםשאין בהכ"נבית ועד
אל קלות ראש לעשות בהם דברים של חולין ודברים שאין בהם
שיעור ובפרט אםהענין נעשהע"ינערים ובחוריםפוחזיםוריקים
ן לחושלהקפיד כ"כ משום שמחתהיום :
אבלע"יקטניםאי
אחר קריאתה מברכין הרב אתריכנוויש מקפידים שלא לברך
אותה אלא אחרשיגלולהמגילה ולמדוענין זה מס"תשאין הקורא
מברך עד שיגלול ס"ת ונ"ל שאינו דומה ששם הענין הוא שלא
יאמרוברכותכתובותבתורהויצא מזה חורבה אבלבנ"דאין לחוש
שיאמרו ואם יאמרואין חורבה יוצאה אבל אם ככר התחיל לגלול
נ"ל לכו"ע אין לחוש אבל לא יגלול ויכרך שאין כונתו גמורה
כעסקו במלאכתווכן בכל הברכותכולםאין לעשות שום דברוענין
כשמכרך אותם כדי שלאיסיח דעתו מכונת הכרכה כנ"ל .אח"כ
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יאמרו ובא לציון לסמוך גאולה לגאולה ויחזירו ס"ת למקומו
ויאמרומזמורלוליוגו'וקדיש תתקבל:
חייב אדם להרבות כסעודה כי כן כתיבימי משתה ושמחה
וחיוב הסעודה הזאתצריכה שתהי'ביוםכיעיקר הנסביום נעשה
ונהרגו מה שנהרגו ולכן אם עשאה בלילה לא יצא י"ח וענין
ן כי אין שמחה בזולתם
הסעודה הזאת צריבה שתה" בבשרויי
ובעניןהין אמרוחייב אדם לבסומיכפוריא עד דלאידעבין ארור
המן לכרוך מרדכי והדברים לרוב הפוסקים כפשטןויש מגמגמים
בדבר ואו' רזו לאו שמחה איקרי ובודאו בהגיע לענין זה שתה
הרבהיותר מדאיויזיקלובלי ספק והרמב"ם ז"ל כתב עד שירעם
ומפרשהענין עד שלאידע ר"למתוך ששתה מהשאינורגילושינה
קופצתעליו ומתנמנם ומתוך שנתואינויודעלכויןבין ארור המן
לברוך מרדכי אלא שקשה לסירושו למה נקט אלו המלות יותר
מאחרותלענין הנמנום הכל שוה ועל זה אחריםפי' שהענין הוא
לענין חשבון השמותלידע מה הפרשישבין זה לזהכי המספר
עולה שוה ארו"ר המ"ן תק"בוכןברוךמרדכי תק"ב וכשישאלולו
הרי עשה
מה הפרש והוא יבקש ולא ימצא והוא נחפז כזה ונטרי
הייןבו פועל אבל סוף סוף הלשון קשה דלאידעכין זה לזהוהרי
יודע .אלא האמת הוא כפשוטו שצריך ששכלו יתבלבל כ"כ עו
דלא.ירעלכוין אםיאמרוברוךלארור שיאמראינוברוך אלא ארור
וכן בהפךכשכנגדו:
ומפני מהחייכו בזה אחר שהואענין כבד וקשה שמעתי טעם
שאחר שהמן הרשע בקש להשמיד להרג ולאבד ולשפוך דם
ה מהוך שמחה עד שנשאר כמתים
היהודים נעשהענין קרוביז
מושכבים ארצה ומצד אחר הוא חשב לשפוך דםואנונוסיף דם על
דמעו ע"כ:
ויתעכבעלשולחנולאכול ולשתותיותר סמהשרגילויקבץ כל
אנשיביתווחביריו על שלחן א' בדרך המסיבה שמתאספים הרבה
לעשותסעודה ומתוךבך מתרבה שמחה אכל כשהאדםיושביחידי
וגלמוד א"א לשמוחכראוי:
ונהגו להתפלל מבעודיוםבזמן מנחה גדולהכדישיהי'לו זמן
לאכול ולשתותעדהלילהויוכל ללכת לכ"'ה להתפלל תפלתערבית
עם ק"ש ולא יתעככ בסעודה עדחצי הלילהכדי שלא יאחר ק"ש
ותפלהכי לאתקנו דברכדילקלקל ח"ו אלאיעשה באופן שזה וזה
יתקייםבידווחפץ ה'בידויצלח :

נשלם ספרסיר

ם ההלה לאל מראואיום.
היו

