
יד פורים יקחהלכות
 לפי בשלישית פרה קורין למה . אדומה פרה פרשתרמא
 הפסח שיעשו להזכיר יום ל' הפסח קודם הפסח בהל'ששואלין
 לפרה פורים בין מפסיקין אין חייא ר' בשם אבא ר' ירוש' .בטהרה

 בין לפרשיות וסימן לחדש פרה בין מפסיקין אין אומר לויר'
 . ישתה לא לרביעי שלישי כין ישתה לשתות ירצה אס הללוהכוסות
 טהורות אמרות ה' אמרות אדומה פרה בגימטריא רחוקהוהיא

 וז' כהנים וז' הזיות 7' פרות ז' בה יש פרה פושת . שבעהיםמזוקקות
 והיתה . שנעשו פרות מז' הזיות ז' ומזין ימים ז' ומפרישיןטהורים
 כהן מפי ומטהרין מטמאין הזה שבעולם לסי למשמרת ישראללבני
 וזרקתי שנא' לטהרם עתיד הקב"ה אלא כן אינו לבא לעתידאבל
 זאת המפטיר קורא שלישית פרשה . וטהרתם טהורים מיםעליכם
 כיח ביחזקאל ומפטיר הערב עד תטמא עד אדומה פרה התורהחקת

 : אדם צאן עד אדמתם על יושביםישראל

 חדשים ראש לכם הזה החדש . החדש פרשת הלכותרמב
 אלא להאיר ברא לא יוחנן ר' אמר השמים ברקיע מארת יהיראשון
 למה כן אם שמש בגימ' כתיב מאר"ת מאורות יהי . בלבד חמהגלגל
 מונין ואין . שנים וראשי חדשים ראשי כה לקדש אלא לבנהנברא
 היא אות כי שכתות אלו לאותות והיו . חמה שקעה אם אלאללבנה
 חדשים ראשי אלו ולימים טובים ימים אלו ולמועדים , וביניכםביני

 , ללבנה וישראל לחמה מונין העולס אומות . שנים ראשי אלוושנים

 וחושב יושב הקב"ה ממצרים יצאו שלא עד לכם הזההחדש
 החדשים את ומחדש השנים את ומקדש עכורים ומעכרחשבונות

 ברכיה ר' . לכם הזה החדש להם אמר ממצרים ישראל שיצאוכיון
 מיכן למשה והעמיד מצויצת בטלית הקב"ה נתעטף יוחנן ר'בשם

 כ"ד כשלוחי אותם ועשה ולגבריאל למיכאל וקרא מיכןולאהרן
 לצפונה , לאחריה או החמה לפני הלבנה את ראיתם כיצד להםואמר
 אמר . רחב היה וכמה , נוטה ולאין גבוה היה כמה , לדרומהאו
 ועל זקן ידי על למטה השנה את מעברין בני יהו כך הזה כסדרלהם
 לישראל הקב"ה אמר פסחים ועניין החדש קורין אנו למה . עדיםידי

 אמר הונא רב . הקרבנות הקרבתם כאלו כהן מתעסקין ואתםהואיל



 המנהיג פורים הלכותספרסו
 עתה בגוים יתנו כי גם משניות בזכות אלא מתקבצין הגליותאין

 מנחה יש וכי טהורה מנחה לשמי ומוגש מוקטר מקום ובכלאקבצם
 כל מקריכין אתם כאילו בהם מתעסקין אתם אם אלאכבכל

 מתוך שנתנה התורה את קבלו שלא העולם אומות .הקרבנות
 לך ה' והיה ה' יזרה ועליך התורה שקבלו ישראל אכל וכו'החשך

 : עולםלאור

 הזה החדש מן פרעה אל בבא המפטיר קורא . רביעיתרמג
 לחדש באחד בראשון מן ביחזקאל ומפטיר מצות תאכלו עדלכם
 . כתחנה נופלין אין חג אסרו עד ניסן מר"ח . לאיפה הין ושמןעד

 : סוכות אחר ימים ושלשה הפסח אחר ימים ג'מתענין

 המנהיגספר
 . מגילההלכות

 בחמשה עשר בארבעה בי"ג בי"ב עשר לאחד נקראת מגילהא(
 ועיירות כפרים דבני הכי הלכתא ואיתוקם , יותר ולא סחות לאעשר

 ומיניה הפרזים היהודים כן על כדכהיב עשר כארבעה קוריןגדולות
 נון בן יהושע מימות חומה המוקפין כרכים בי"ד דמדפרזיםדייקינן
 אלא , עשר כחמשה קורין שכטים עשר לשנים הארץ אתשחלק

 בני שדרך וחמישי שני יום והוא , הכניסה ליום מקדימיןשהכפרים
 ומזון מים שיספקו וכדי דין ביום וכרכים בעיירות להכנסהכפרים
 עשר ובשלשה עשר בשנים עשר באחד קורין שבכרכיםלאחיהם
 ועיירות , בזמניהם האלה הפורים ימי את לקיים המקרא מןורמז

 כני דקורין מילי והני , עשר בחמשה וכרכים בלבד עשרבארבעה
 כגון הדחק בשעת עשר בשלשה עשר בשנים עשר באחדהכפרים
 יכולים אינם אחר דבר מפני או האורבים מפני מקולקליםשהדרכים

 כגון נמי אי , העיירות אל או הכרכים אל תמיד פעם בכללבוא



טז המנהיג פורים הלכותטפר

 עמו מגילה למצוא לשם לו אפשר ואי כשיירא והיוצא ביםהמפרש
 והדרכים מלבוא מחד להם שאין בזמן אבל , בזמנהלקרותה
 נתנו וגם . בזמנה אלא אותה קורין אין המציק חמת מבלימתוקנים
 מעות להם לחלק כרי העניים מפני ועוד . הסכנה מפני בדברטעם
 לבני עשר ארבעה שהוא בזמנה אלא אותה קורין אין לפיכךפורים

 : דבר עמא וכן , כרכים לבני עשר וחמשהעיירות

 עד כמה ועד ככרך נדון עמו הנראה וכל לו הסמוך וכל וכרךב(
 הוקף ולבסוף בבתים תחילה שישב וכרך , לטבריא כמחמתןמיל

 חומה עיר מושב בית ימכור כי ואיש רכתיב ככפר נדוןבחומה
 תלמוד ומבטלין , הוקף ולבסוף שישב ולא ישב ולבסוףשהוקף
 שהיתה וכרך , המגילה את לקרות המקדש בית ועבודתתורה
 קיימת החומה שאין פי על אף נון בן יהושע מימות חומהמוקפת
 קורין מתחילה מוקפת שהיתה מעת ניכר והמקום הואילעכשיו
 עכשיו לו שאין אע"פ קרי לא חומה לו אשר דכתיב עשרבחמשה

 : לכן קודם לווהיה

 את קורין אין כרכים לבני ט"ו כגון בשבת פורים חל ואםג(
 בידו יטלנה שמא גזירה דאמר דרכה גזירה משום בשבתהמגילה

 : יום של בעניינו ודורשין שואלין אלאוכו'

 יצאו לא ועדיין וראו ויצאו הראשון באדר המגילה את קראוד(
 קורין השנה את ב"ר ועיברו אפל ניסן בא והיה כתיקנןהספיחים
 מקרא אלא השני לאדר הראשון אדר בין אין , שני באדר עודאותה

 : שוין וזה זה ותענית הספד לענין הא לאביונים ומתנותמגילה

 למימרינהו בעי ועשרת המן בני עשרת יפו דמן אדא רב אמרה(
 א"ר נשמתייהו נפיק הדדי בהדי כולהו טעמא מאי אחתבנשימה
 טעמא מאי בזקיפה למימתחיה צריך דויזתא וי"ו זירא א"ריונה
 איש שילא ר' דרש פפא כר חנינא א"ר , אזדקיפו זקיפא בחדכולהו
 גבי על ולבינה לבינה גבי על אריח כולן השירות כל תמרהאכפר
 לכינה גבי על ולבינה אריח גבי על אריח שהיא זו משירה חוץאריח

 : למפלתן תקומה תהא שלא כדי טעמאמאי

 קראה פה על קראה יצא לא למפרע המגילה אה הקוראו(
 והלועז , בלעז ללועזות אותה קורין אבל , יצא לא לשון בכלתרגום



 המנהיג פורים הלכותתפריז
 כדתניא בלעז שכתובה והוא בלעז וללועזות . יצא אשוריתששמע
 סירוגין קראה , יצא ליונים יונית לעברים עברית לגפטיםגפטית

 והוזר ושהה מעט וקורא וחוזר ושהה מעט שקרא כגוןומהנמנם
 כגון סירוסין קראה . יצא כולה שקראה עד ושהה מעטוקורא
 וחוזר שלישי פסוק וקורא השני פסוק ומדלג אחד פסוקשקורא
 : למפרע כקורא דמיתחזי משום יצא לא שהניח השני פסוקוקורא

 הקורא וקראן פסוקים או אותיות הסופר בה השמיט ת"רז(
 כמו יצא דבר של טעמו לברר כדי דברים ומוסיף פה עלכמתורגמן

 מקורעות או מטושטשות אותיות בה היו ואם , פה על קראםאם
 אבל בכולה מילי והני פסולה לאו ואם כשירה ניכר רישומןאם

 : ככולה ורוכה כשירהבמקצתה

 את אגמור יאמר לא אחד פסוק הסופר בה השמיט רבנן תנוח(
 , ואילך הפסוק מאותו קורא אלא הפסוק אותו ואקרא ואחזורכולה

 חציה אקרא יאמר לא חציה שקראו ציבור ומצא הכנסת לביתנכנס
 ועד מתחילתה קורא אלא ראשון חציה ואקרא ואחזור הציבורעם

 היר נים ולא נים אשי רב אמר מתנמנם דמי היכי ומתנמנם ,סופה
 ליה מדכרו וכי סברא לאהדורי ידע ולא ועני ליה דקרו כנון תירולא

 :מידכר

 לא לאו ואם יצא לבו כיון אם ומגיהה דורשה כותבה היהט(
 דמנחא במגילתא פסוקא וקרי קמיה ומנחא כולה דכתיבא וכגוןיצא
 מאיר ר' חובתו ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא ומהיכן ,קמיה
 שתהא צריכה הכי ואפילו יהורי מאיש אומר יהודה ר' כולהאומר
 : מאיר כר' לן וקיימא , הדברים מאחר אומר יוסי ר' כולהכתובה

 הנייר על ובקנקנתום בקומוס ובסיקרא בסם כתובה היתהי(
 , ובדיו הספר על אשורית כתובה שתהא ער יצא לא הדפתראועל

 למקומו לחזור עתיד אם לעיר שהלך כרך ובן לכרך שהלך עירבן
 לחזור עתיר אינו אם אבל כמקומו קורא חזר ולא ונתעכב י"דבלילי

 וגו' הפרזים היהודים כן על כדכתיב עמהם קורא י"ד בלילילמקומו
 כאן עד , מוקף נקרא יומו בן מוקף פרוז נקרא יומו בןומדפרוז

 : ז"ל האלפסי יצחק רבינודברי



יח המנהיג פורים הלכותמפר
 צריכה שמגילה מלמד ואמת שלום דברי מגילה במסכתיא(
 תורה של עיקרה שהיא כמזוזה פר"ח , תורה של כאמתהשירטוט
 שירטוט צריכה מזוזה ושנינו מצות ועול שמים מלכות עול בהשיש
 כס"ת, תורה של כאמתה ז"ל ופירש"י , שירטוט צריכין אינןתפילין
 ואל קנה אמת התם וכתיב ואמת הכא כתיב בירושלמי ראיתיוכן

 : )אב"ן( , הורה ספר הוא תורה של שאמתה למדת האתמכור

 והלכה תורה ספר בהלכות סופרים מסכת בריש ומצאתייב(
 שאם ספר נקראה במגילה ואמרינן , בקנה שמסרגלין מסינילמשה
 שלשה בה הטיל שאם איגרת ונקראת פסולה פשתן בחוטיתפרה
 כי האי רבינו וכתב . משולשין שיהיו ובלבד כשירה גידיןחוטי
 ורב , תורה כספר וקורא כורך ואינו כאיגרת לפשטה שלהןהמנהג
 ואינו תורה כספר וקורא כורך בציבור דהקורא כהב גאוןנתן

 שכבבל רכותינו ובכית ישיבות כשחו המנהג וכן , כאיגרתפושטה
 : ישראל מקומותוברוב

 לשמה עיבוד צריכה ספר שנקראת דאחרי יעקב רבינו וכתביג(
 גגי וחסרת וקופי"ן ההי"ן ופתיחת וזייני"ן ואלי"ן תורהכספר
 ושירטוט גויל והיקף יודי"ן וקוצי ההי"ן ותגי דלתי"ן ותגיההי"ן
 מה אלא בה להקל ואין , תורה כספר הכל ודיו גידיןותפירת
 שתהא עד יצא לא הדפתרא על וכתבה , לאיגרת התלמודשחברה
 לענין תורה מספר חמורה ועדיין , ובדיו הספר על אשוריתכתובה
 , סופרים במסכת אלא תורה לספר בתלמוד תמצא שלאשירטוט

 ומתוך . ז"ל תם רכינו פירש כך שירטוט שצריכה שנינוובמגילה
 במגילה להקל לנו ראין כאיגרת לפושטה שאין לדקדק ישדברינו
 היא תפורה שהרי תורה ספר מכלל מוצאת שאינה בתפירה אםכי

 לגמרי מוצאת היא הרי כאיגרת תפשטנה אם אך , בשלשבגידין
 משום בה להקל התלמוד נקט לא ולכך זה בדבר תורה ספרמכלל

 יקל ירצה ואם ספר מקיים שהוא לבד בתפירה אלא איגרתדנקראת
 . )אב"ן( , יבין והמבין , הגידין בינות לתת לפשתן כאיגרתבה

 תפילין בהלכות נכתב הלא המגילה תיקון וכל התניןואותיות
 :בעו"ה



 המנהיג פורים הלכותטפריט
 בזמנה שלא , ביחיד אותה קורין בזמנה מגילה רב אמריד(
 בזמנה שלא בין בזמנה בין אמר אסי רב בעשרה אותהקורין

 לה רחש ואע"ג אסי דרב להא רב לה וחש עוברא הוה ,בעשרה
 , כוותיה קאי יוחנן דר' כרב ביחיר בזמנה אותה קורין אסי דרבלהא

 ולא יצא לא הכתובים בין הכתובה המגילה את הקורא יוחנןדא"ר
 לקרותה מותר דיחיד מכלל יצא ביחיד אבל בציבור אלאאמרן
 כתב וכן , האלפסי רבינו כתב וכן בזמנה ולאחריה לפניהולברך
 המובחר מן מצוה ולעשות עשרה למצוא מחזר היה דרברש"י

 : בזמנה ביחיד לה קרי הוה אשכח דלאוהיכא

 מונא ר' ירושלמי , יצא לא למפרע המגילה את הקוראטו(
 רב וכתב , לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם יודא ר'בשם

 כולה אה לגמור כדי שהה אם וק"ש ומגילה בהלל זצ"לנטרונאי
 ביום שעות בתשע תקיעות תשע שמע יוחנן דא"ר לראש חוזראינו
 קיימא הא לראש שחוזר יודא כר' הלכה שמואל דאמר ואע"ג ,יצא
 וחוזר יוחנן פר' הלכה יוחנן ור ושמואל דרב תלמודא בכולילן

 מכרך כלילה בהלכותיו ז"ל משה רכינו וכתב , שפסקלמקום
 ביאר ולא זמן וממעט ניסים מגילה וביום שהחיינו ניסיםמגילה
 חנוכה נר המדליק וערבה לולב פרק מדאיתא לומר ויש ,טעמו
 שתים מברך המדליק ואילך מכאן שתים מברך והרואה ג'מברך

 ויומא יומא כל נס נס ולמעוטי זמן ממעט מאי אחת מברךוהרואה
 נס ונעשה אחד יום אלא להדליק שמן היה שלא כלומראיתיה
 מגילה מקרא וגבי , והולך ממגדל הנס שהיה ימים שמנהוהדליק
 , בו ובי"ד בו בי"ג היהודים נקהלו דכתיב טעמא להאי איתאנמי
 , ביום ולא בלילה אלא זמן מברך אין דיו"ט בקידוש שהריותדע

 ואמר , וביום בלילה זמן לומר נהגו וספרד ובפרובינצא כצרפתאך
 המגילה קריאת דעיקר משום ש"צ אביגדור ר' הרב קרובי הטעםלי

 אלמא לא_הזכירו ולילית יעברו לא האלה והימים דכתיב היאביום
 : הוא ביום זכירהעיקר

 ולנאמר ביום ולשנותה בלילה המגילה לקרות אדם וחייביז(
 אקרא אלהי דאמרי ואיבא עמי שירה ובלילה חסדו ה' יצוהיומם
 כן , כמקראות תחילה היום שמזכיר הרי , וגו' תענה ולאיומס



כ המנהיג פורים הלכותספר

 שלא אוהה וקורין הכנימה ליום מקדימיו שהכפרים עזראמתקנת
 חוששין היו שלא נמצא הכניסה ליום ובאים משכימים היובזמנה
 מ"כ ר"י כתב וכן , היא ביום קריאתה עיקר כי בלילהלקרותה
 אחר בצרפת שנהגו ומה . דבר עמא וכן , ובלילה ביום זמןשאומר
 ברוכה מרדכי ברוך , בניו וארורים המן ארור לומר המגילהקריאת
 רכה ובבראשית סופרים ובמסכת דמגילה כירושלמי איתא ,אסתר
 ארור שיאמר צריך אמר רב , מאברהם אני המכסה אמר וה'כפיסקא
 , לטוב זכור חרבונא לומר וצריך פנחס וא"ר , בניו וארוריםהמן

 נבוכדנצר הגלה אשר פסוקא להאי מטי כי יונתן ר' ר"י בשםר"ח
 חי שבירמיה נבוכדנצר שכל למה טמיא שחיק נבוכדנצר אמרהוה
 איניש ומיחייכ כמגילה סמך קצת ויש , הוה מת הכא ברםהוה

 נמצא המן לארור מרדכי ברוך בין ידע דלא עד בפוריאלאיבסומי
 התינוקות מנהג כן ועל , זצ"ל ר"י ר' משום . מנהגם היהשכך

 המן עליהם ולכתוב הנחל חלוקי לקחת ובפרובינצאבצרפת
 , ירקב רשעים ושם שנא' , המן מזכיר כשהקורא זו על זוומקישים

 : )אב"ן( ,ושלום

 לפרמם רם כקול החזן לומר ובפרובינצא בצרפת ונהגויט(
 להרבות האלה הפסוקים הציבור אחרי וקוראם החזן וחוזרהנס,

 אבל , מרדכי כי , ליהודים . היהודי ומרדכי , יהודי איש ,השמחה
 החזן שמתחיל מדות לי"ג משה ויחל בפרשת בתעניות שנהגומה

 שאינם להם כרותה שברית לפי , וקוראם הוא וחוזר הציבורואומר
 גאון משה ר' וכתב , בעז"ה תעניות בהלכות ויתבאר , ריקםחוזרות
 אה הרב שאמר ולפי , בה חתמינן דילה ברכה מעין במגילהז"ל
 ולא מצריהם לישראל נפרע תאמר שלא וכו' הנפרע ברוך וכו'ריבנו

 נהגו שכך גאון נתן ר' כתב וכן , המושיע האל רבא אמרהושיעם
 אמרינן דהא האל אמרינן ולא ריבנו את הרב אמ"ה בא"יבמתיבתא

 : אלהינוה'

 בפ"ק כדאמרינן ותענית בהספד אסורין ופורים וחנוכהכ(
 קשיא ולא כטלה לא והלכתא תענית מגילת כטלה והלכתאדר"ה
 דלא למדת הא בטלה יומי ובשאר בטלה לא ופורים בחנוכהכאן

 והטעם , היום עד ותענית בהספד ואסורים ופורים בחנוכהבמלה



 המנהיג פורים הלכותמפרכא
 במקום במלאכה מותרין הן אבל , ניסא פרסומי בהו דאיתמשום
 , בהספד שאסור מלמד שמחה , טוב ויום ומשתה דשמחה ,שנהגו

 בעשיית שאסור מלמד טוב יום , בתענית שאסור מלמדמשתה
 ואילו ושמחה משתה ימי אותם לעשות כתיב לבסוף ואילו ,מלאכה
 : שנהגו ובמקום מלאכה בעשיית שמותר למדת הא כתיב לאיו"ט

 אסתר תענית לזכר לא הפורים ערב להתענות שנהגו ומהכא(

 היו בפסח אותן כי ועוד , ויום לילה ימים ג' עושין אנו איןשהרי
 שעבר מלמד אסתר עליו צותה אשר ככל ויעש מררכי ויעברשנאמר
 זכר בניסן בט"ז נתלה והמן קראי כדמוכחי בתענית פסח של א'יום

 אשר היהודים שנקהלו שם על אלא , ממחרת המ"ן וישבותלדבר
 כירושלמי פירש וכן , הוא לכל קהלה זוגן מר ואמר בו בי"גכשושן

 : )אב"ן( , ר"ת וכ"פ , להתענות ונקהלו כנופייןומצפרא

 וכלילה כיום המגילה קריאת דלאחר ו"ל עמרם רב וכתבכב(
 בשתי מנהג וכן וקדיש דסידרא קדושא וכל גואל לציון ובאאומר
 וכא שיאמרו שמעתי ולא מקום בשום ראיתי לא ואני ,ישיבות
 הגאולה עיקר שאין לפי קדוש ואתה מתחילין אלא בלילהלציון
 אלא בלילה להם ברחו הגנבים דרך האומות יאמרו שלא ביוםאלא

 , הזה היום בעצם ויהי שנאמר מצרים כל לעיני יום שלכעצומו

 :)אב"ן(

 שאין לפי בפורים הלל אומרים שאין עמרם רב וכתבכג(
 לפי פניהם על ונופלין , לארץ כחוצה הנעשה נם על הללאומרים
 היום זה ונאמר הלל כהן שאומר ולמועדים לחנוכה דומהשאינו
 מאי אותו אומרין אין בפורים ואילו בו ונשמחה נגילה ה'עשה
 שיגאלנו לרחמים צריכין ואנו לחיים ממיתה ישראל שנגאלוטעמא

 זו קריאתה רבא אמר דהא לי נראה ואין , כבראשונהבאחרונה
 , הוא ההלל את גומרים שאנו וכמו אמרינן הוה הכי לאו האהלולא

 הפייט יסד כן ועל , הלל במקום הוא הנס והזכרת המגילהשקריאת
 ואין , לישראל היתה תהלה כמקום כי , לאל ירננו הם מגילהקוראי
 יענך בו לומר ואין , הוא ושמחה משתה יום כי אפיס נפילתלומר
 : )אב"ן( , דבר עמא וכן , מדכרינן לא בפורים דצרה צרה ביוםה'



כב המנהיג פורים הלכותמפר

 וירצה בזמנה לקרותה מגילה בידו ואין כדרך לילך הרוצהכד(
 ליום הכפרים על שהקלו וכמו בי"ב או בי"א קריאתהלהקדים
 בהא פליגי לא אמי רב ובין רב דבין , בי' אלא יקראנה לאהכניסה
 לא וביחיד ולאחריה לפניה ומברך . דכעשרה מודו בזמנהדשלא
 ולא קרא דאמר , קריאתה זמן דעבר היכא[ ]כי כלל עליהיברך

 : בתורה כקורא ויקראנה ,יעבור

 ערבית בהודאה הנסים על ואומר מתפלל הפורים וביוםכה(
 עשה כן נם להם שעשית כשם בסוף שאומר ומי , ומנחהשחרית
 וראיתי , בקשה ולא היא דהודאה , יתכן לא וכו' אלהינו ה'עמנו
 מלאומרו, החזן את מונעין שהיו הקדושה העיר בלוני"ל חרפיבימי

 יהודאי רב וכתב . הקוראים לג' הפסוקים ט' עמלק ויבאוקוראין
 שהיא זאת אך יקראו זאת שלפני פרשה לקרות ירצו שאם ז"לגאון
 לאדם מנות שתי לרעהו איש מנות ומשלוח . ידלגו לא היוםמענין
 ורבא אביי , עניים לשני מתנות שתי לאביונים ומתנות ,אחד
 ואחד אחד כל והיה עשירים היו שלא להדדי סעודתייהומחלפי
 מנות שהי לחבירושולח

 שהיקי
 מקיימים שהיו הרי בביתו אחד כל

 בליל נהגו זה על , לאביונים ומתנות לרעהו איש שנה בכלמנות
 למתנות זכר פורים מעות לתת המגילה קריאת לפניהתענית

 :אביונים

 לעניי הפורים ביום פורים מעות לתת שנהגו צרפת מנהגכו(
 המניקות נכריות התינוקות ומביאים מבהכ"נ כצאתםישראל
 הרביתי וכסף הזה המקרא עליהן שלמה רבינו וקרא להןונותנים

 ומתנות שם על לכך הורגלו בתחילה שהם , לבעל עשו וזהבלה
 , כן לעשות ואסור אותן ונוטלות הנכריות באות ועכשיולאביונים

 חייבות ונשים . הפורים אחרי עד להם לתת שלא שמונעיןויש
 , אסתר ידי על בא שהנם הנם באותו היו הן שאף מגילהבמקרא

 , חשמונאי מבנות יהודית ידי על כא שהנס חנוכה בנר חייבותוכן

 נגאלו שבדור צדקניות נשים שכשכר כוסות בארבע חייבותוכן
 : )אב"ן( , ושלום , המקנא בפרק כראיתא ממצריםישראל

 מדורות לעשות ישראל כל שנהגו מה סתרים במגלתכז(
 דפוריא משוורתא והוא עליהם וקופצים הפורים בליליגדולות



 הלקט פורים עניןשבליכג

 מזרעו הנותן )ס"ד( מיתות ארבע פרק דסנהדרין בגמ'דאיתא
 דמי היכי העברה דרך שיעבירנו עד חייב אינו יהודה רב אמרלסולר
 גיסא מהאי ונורא גיסא מהאי נורא במיצעי דליבני שרגא אבייאמר
 עליה וקופצין באמצע האש פירוש דפוריא משוורתא כי אמררבא
 שור בחלק דאיתא כמו קפיצה לשון שור . גיסא להאי גיסאמהאי

 : מצאתי כך , קופץ בן קופץ שורבן

 חובתו ידי יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא אמרכח(
 דלא פורים מוצאי בליל מיבעיא לא , כתיב משתה ימי מעמאמאי
 כליל אפילו אלא , למוקפין ט"ו ליל שהוא אע"פ עבר שכבריצא

 ימי אותם לעשות מדכתיב יצא לא פורים שהוא ממשכניסתו
 וכשם , דהוי הוא ביום שמחה סעודת דעיקר אלמא ושמחהמשתה
 לעשות דכתיב ט"ו יום אסור כך ותענית בהספד י"ד יוםשאסור
 בבבא אמרינן . בזה זה של את לאסור רבא ואמר משתה ימיאותם
 רצועה אפילו לקנות רשאי העני ואין לפורים פורים מגבתקמא

 : ומשתה השמחה להרבות כדי זה וכל , לסנדלואחת

 הלקטשבלי

 . פורים ענין הששיתהערוגה

 . והפסקותיהן פרשיות בקריאת ערכים ארבעה סדר דין]קצג[

 הכלאים ועל השקלים על משמיעין באדר באחד התםתנן
 ערי בכל מכריזין שהיו מכריזין משמיעין מאי בירושלמיומפורש
 מהן לקנות כדי למקדש שקליהן ואחד אחד כל שיביאוישראל
 מתרומה תמידין להקריב וצריכין השנה כל של צבור לצורךתמידין
 ולמה מאדר לגבותן להקדים צריכין כן על ניסן חודש בראשחדשה
 שמעון ר' בשם לוי ר' בירושלמי מפורש אדר חודש מראשמקדימין

 על כספו לשקול עתיד הרשע שהמן הקב"ה צפה אמר לקישכן


