
 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



כד הלקם פורים עניןשבלי

 הרשע אותו של לכספו בני של כספו שיקדים מוטב אמרישראל
 חודש ראש ששנינו וזה שקלים בפרשת וקורין מקדימיןלפיכך
 בתוך להיות הל . שקלים בפרשת קורין בשבת להיות שחלנאדר[
 זכור בשנייה אחרת לשבת ומפסיקין לשעבר מקדימיןהשבת

 חוזרין בחמישית לכם הזה החדש ברבועית אדומה פרהבשלישית
 לתענית ולפורים לחנוכה חדשים לראשי מפסיקין לכל .לכסדרן

 להיות שחל אדר חדש ראש רבנן תנו : הכפורים וליוםולמעמדות
 שבת הוא זה ואי הכהן ביהוידע ומפטירין תשא בכי קוריןבשבת
 . שבת בערב ואמי' בתוכה להיות חדש ראש שחל כלראשונה
 עמלק עשה אשר את פקדתי ה' אמר כה ומפטירין זכורבשנייה
 כערב ואפי' כתוכה להיות פורים שחל כל שנייה שכת הואואיזו
 . ניסן חודש לראש הסמוכה שבת שלישית שבת הוי )א(שבת

 לחודש באחד בראשון ה' אמר כה ומפטירין הזה החודשברביעית
 להיות ניסן חודש ראש להיות שחל כל רביעית שבת הואואיזו
 ר' מאי לסדר . לכסדרן חוזרין בחמישית שבה בערב ואפי'בתוכה

 לן וקיימא הפטרות לסדר אמר ירמיה ר' פרשיות לסדר אמראמי
 מפסיקין אין אסי ב"ר חייא ר' בשם אבא ר' ירושלמי . ירמיהכר'
 וסימן . להחודש פרה בין מפסיקין אין אומר לוי ר' לפרה פוריםכין
 כין ישתה לשתות רצה אם האלו הכוסות בין הללו הפרשיותעל

 אדומה לפרה החדש שיקדים הוא ובדין . ישתה לא לרביעישלישי
 ולמה הפרה נשרפה בניסן ימים ובשני המשכן הוקם לחדששבאחד
 נפחא יצחק ר' אמר . ישראל כל של טהרתן שהוא מפניהקדימה
 וקורין תורות שלש מוציאין בשבת להיות שהל אדר חודשראש
 תשא בכי ואחד חודש ראש בשל ואחד יום של בעניינובאהד
 עמרם רב של סידורו מנהג לפי ניסן חודש לראש שמעיניןוממילא
 חודש בראש קורא והשביעי יום של בעניינו ששה קורין ז"לגאון

 כתב זצ"ל ישעיה רבינו אבל בההודש או תשא בכי קוראוהמפטיר
 שיקרא צריך המפטיר זולתי בתורה הקוראין מן אחד אושהשביעי

 שבת ואיזהו . טהורים מים עליכם וזרקתי ומפטירין ארומה פרה בשלשלת איתא ב' בכ"י)א(
 אבל שבת כאמצע ניסן ר"ח  כשחל לה ומשכחת מאחריה לפודים סמוכה שהיא כלשליקית

 . בשכת כאחד ניסן ר"ח חלאם



 הלקם פורים עניןשכייכה

 המפטיר וקריאת חובה קריאתן שהרי בהתודש או שקליםבפרשת
 כבוד מפני אלא בתורה קריאתו איל שהרי חובה לשם עולהאינה
 בראש קורא והששי יום של בעינינו המשה קורין הילכךהתורה
 בקדיש ומפסיקין בהחודש או תשא בכי קורא והשביעיחודש
 השביעי קריאת על וחוזר המפטיר עולה כך ואחר שבתותכשאר
 ואע"פ השנה שבתות כשאר יותר או פסוקין ג' בהוקורא

 תדיר משום להחודש או לשקלים חודש ראש קריאתשמקדימין
 להפטרה אבל התורה לקריאת מילי הני קודם תדיר תדירואינו
 חודש ראש בהפטרות ולא מפטרינן פרשיות ארבע בהפטרותבודאי
 ראש כהפטרות ז"ל רבותינו מפי קבועות אלו פרשיות שארבעלפי

 לסרר ואוקמינא לכסדרן חוזרין בחמישית ששנינו וכמוחודש
 כלל ממקומן נדחות אינן אלו הפטרות אלמא חוזר הואהפטרה
 תשא בכי קורין בשבת להיות שחל אדר חודש ראש תנןובהדיא
 הללו פרשיות ארבע קריאת סדר לך וזה . הכהן ביהוידעומפטירין

 אלא לניסן הסמוך אדר חודש ראש יבא לא לעולס .והפסקותיהן
 חודש ראש חל כיצד ובי"ו ד"ר ב"ו זט"ו הפסקות וסימניבזבד"ו
 הכאה ולשבת ביום בו שקלים פרשת קורין בשבת להיותאדר
 שהוא ולמחר ו' יום נקבע יהיה ופורים זכור קורין באדר ה'שהוא
 ולשבת פרה קורין באדר כ"ב שהוא הבאה ולשבת ממסיקיןט"ו

 נקבע ניסן חודש וראש החודש קורין באדר כ"ט שהואשלאחריה
 בשני להיות אדר חודש ראש חל . זט"ו סימן הרי א' יוםלמחר
 חדש ראש שלפני לשבת שקלים פרשת וקורין מקדימיןבשבת
 ולשבת )ב( מפסיקין באדר ו' שהוא חודש ראש אחר הבאהולשבת
 באדר כ"ז שהוא הבאה ולשבת פרה קורין באדר כ' שהואאחרת
 חל . ב"ו סימן הרי ג' יום נקבע יהיה ניסן חודש וראש החודשקורין
 שקלים פרשת וקורין מקדימין בשבת ברביעי להיות אדר חדשראש
 ד' שהוא חדש ראש אחר הבאה ולשבת חדש ראש שלפניכשכת
 ופורים זכור קורין באדר י"א שהוא אחרת ולשבת מפסיקיןבאדר

 א' -ם למחר שכע יהד ופורים זווד קשין בארר י-ג שהוא אחרת לשכת איתא ב' ככ"י)ב(

 . הבאהישבת
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 , פרה קורין כאדר י"ח שהוא הבאה ולשבת ג' יום נקבעיהיה

 ניסן חודש וראש החודש קורין באדר כ"ה שהוא אחרתולשבת
 בששי להיות אדר חדש ראש חל . ד"ר סימן הרי ה' יוםנקבע
 חדש ראש שלפני בשבת שקלים פרשת וקורין מקדימיןבשבת
 לשבת מפסיקין באדר ב' שהוא חדש ראש אחר הבאהולשבת
 ולשבת ה' יום נקבע יהיה ופורים זכור קורין באדר ט' שהואאחרת
 ולשבת שנייה פעם עוד ומפסיקין חוזרין כאדר ט"ז שהואהבאה
 ראש נקבע יהיה אחרת ולשבת פרה קורין באדר כ"ג שהואאחרת

 : ובי"ו סימן הרי החודש קורין ביום ובו ניסןחודש

"yr]
 התעמת. כמנחת אפים ונפילת פורים ערב של תעמת דין
 שעשו הצומות דברי לזכר פורים ערב להתענות העולם בנינהגו
 נהגו הפסח בימי היו הצומות שאותם ואע"פ ואסתר מרדכיבימי
 ביום מתענין בשבת באחד פורים וכשחל לפורים התעניתלסמוך
 ואירעו מעשה זצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי . שלפניוחמישי
 כמנהג בשבת כחמישי להתענות הקהל וקידמו בשבת באחדפורים

 השלטון אצל לרכוב צריכה שהיתה אחת אשה ובאתהקהלות
 מפני היום ותאכל למחר להתענות יכולה היא אם לרכינוושאלה
 מדברי ולא תורה מדברי אינו זה תענית רב ואמר הדרךטורח
 כימי היו ואסתר מררכי של תענית שהרי בעלמא מנהג אלאסופרים
 זה אין כתוב וזעקתם הצומות דברי לומר אדם נפש ואםפסח

 שעברו והצרות והזעקות הצומות דברי על פירושו כך אלאפירושו
 ואעפ"כ לדורות הנס לזכר הפורים ימי עליהן קבלו המן בימיעליהן
 תעשו לא תתגודדו לא דאמרינן הצבור מן לפרוש לאדם אתירלא

 עם חמישי ביום שמתענין הפירושין מן ויש . אגודותאגודות
 ורכי' לפורים תענית לסמוך כדי ששי ביום ומתענין וחוזריןהציבור
 אלא אינו תענית של עצמו וכל הולך כחושך והכסיל עליהןקורא
 שנהגו וכיון התורה מן קבוע הוא כאילו במקומו זה ומחמירמנהג
 על נופלין כשחרית פורים וערב . בכך דיינו כחמישי להתענותרכים
 שאין יש במנחה גם וסליחות תחנונים ואומרים מתענין שהריפניהן
 וכמנהגות , עליהן קכלו לא טוב יום שהרי פניהן על מליפולנמנעין



 הלקם פורים עניןשבליכז

 לערב אסתר בתענית בתחנונים נופלין שאין מצאתי מגנצ"אחנמי
 שחרית באדר בט"ו ולא המחרת יום של טוב יום כבודמשום
 מימות חומה המוקפין כרכין של טוב יום כבוד משוםוערבית

 : נון בןיהושע

 . בהן נקראת שהמגילה הימים דיןתרצה[
 בארבעה עשר כשלשה עשר בשנים עשר באחר נקראתמגילה

 מימות חומה המוקפין כרכין יותר ולא פחות לא עשר בחמשהעשר
 קורין גדולות ועיירות כפרים , עשר בחמשה קורין נון בןיהושע

 רמיזא היכא הכניסה ליום מקדימין שהכפרים אלא , עשרכארבעה
 הפורים ימי את לקיים קרא אמר יוחנן ר' אמר אבא בר שמן ר'אמר
 שיחסר ואימא חכמים להם היקנו הרכה זמנים בזמניהםהאלה
 ר' אמר חנא בר בר ןרבה[ )רבא( אמר יעבור ולא קרא אמרושיבסר
 הזה בזמן אומרים חכמים אבל סתימתאה עקיבה ר' דברי זויוחנן
 ובן בי"ד היינו בזמנה אלא אותה קורין אין בה ומסתכליןהואיל
 דקרו נון בן יהושע מימות חומה המוקפין וכרכין .הלכתא
 הפרזים היהודים כן על קרא דאמר רב אמר מנלן עשרבחמישה
 חמשה יום ואת עשר ארבעה יום את עושין הפרזות בעריהיושבים

 אע"פ ושושן עשר בחמשה מוקפין עשר בארבעה מרפרזיםעשר
 נס בה ונעשה הואיל נון בן יהושע מימות חומה מוקפתשאינה
 וכל לו הסמוך וכל כרך לוי בן יהושע ר' אמר . עשר בחמשהקורין
 ר' אמר כמה ועד עשר כחמשה וקורין ככרך נידון עמוהנראה

 שישב כרך לוי בן יהושע ר' אמר . מיל לטבריה כמחמשןירמיה
 דכתיב טעמא מאי עשר בארבעה וקורין ככפר נידון הוקףולבסוף
 ישב ולא ישב ולבסוף שהוקף חומה עיר מושב בית ימכור כיואיש

 שחרבה אע"פ נון בן יהושע מימות מוקף שהיה וכרך הוקףולכסוף
 אומר אליעזר ר' דתניא . עשר כחמשה וקורין ככרך נידוןחומתו
 ר' אמר . לכן קודם לו והיה עכשיו לו שאין אע"פ חומה לואשר
 דאתו ואע"ג ככפר נידון בטלנין עשרה בו שאין כרך לוי בןיהושע
 עהיד אם לעיר שהלך כרך ובן לכרך שהלך עיר בן . מעלמאלו
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 קורא לאו ואם מקומו כחוכת פי' כמקומו קורא למקומולחזור
 אבל עשר ארבעה כלילי לחזור שעתיד אלא שנו לא רבא אמרעמהן
 זצ"ל שלמה רכינו פי' עמהן קורא י"ר בלילי לחזור עתיד אינואם
 כמקומו קורא למקומו לחזור ועתיד לעיר שהלך כרך דפן שנולא

 ארבעה בלילי לחזור שעתיד אלא עשר בארבעה ולא עשרבחמשה
 הוא העיר מן יצא השחר עמוד קודם ואם שם שעודנו ואע"פעשר
 שם שעודנו ואע"פ י"ד בלילי עמהן לקרות צריך שאינודקהני
 עתיד אין אבל , ליומו פרוז אפי' זה אין שם יהא לא וביוםהואיל
 שעתיד אע"פ היום לאותו פרוז הוי דהשתא בלילה משםלצאת
 ארבעה בלילי בין עמהן וקורא פרוז נקרא אחד ליום למחרלחזור
 עתיד אם לכרך שהלך עיר לבן וה"ה עשר חמשה בלילי ביןעשר
 הוי לא עשר חמשה יום שם יהא שלא עשר חמשה בלילילחזור
 בכרך שהוא ואע"פ מקומו כחובת עשר בארבעה וקורא ליומומוקף
 לקרותה צריך אין עשר חמשה בלילי לחזור עתיד אין אםאבל

 . זמן לאחר לחזור שסופו ואע"פ עמהן וקורא וממהון עשרבארבע
 וצ"ל שלמה רבינו בשם מצאתי רעוד וצ"ל ישעיה רבינו פי'וכן

 נון בן יהושע מימות חומה מוקפות עירם אם ספק בו שישבמקום
 קורין עשר ובחמשה כהילכתא עשר בארבעה אותה קורין לאואם
 שכן נר"ו בנימין ר' אחי וכתב . ובזה בזה ושמחים ברכהבלא

 מגילה עמו היתה ולא בספינה או בדרך בא שהוא עשרארבעה
 לפניה ומכרך עשר בחמישה אותה שקורא בט"ו בידו לוונזדמנה
 לדבריו ראיה הביא נר"ו מגוירצבורק שקב ר' והרב .ולאחריה
 שנאמר המגילה את לקרות כשר החודש כל בירושלמידגרסי'
 עד ובלכד תלבו רב אמר . לשמחה מיגון נהפך אשרוהחודש
 ברכה. בלא יקרא מקום מכל בדבר שמסתפקים יש ואם עשרחמשה
 אותה קורין בזמנה ושלא ביחיד אותה קורין בזמנה מגילה רבאמר

 על חובה שהוא מתוך בי"ד בזמנה זצ"ל שלמה רבינו פי'בעשרה
 כעשרה אותה קורין בזמנה ושלא ביחיד אותה קורין ויחיד יחידכל

 בזמנה שלא בין בזמנה בין אמר אסי ורב , ניסא פרסומאדבעינן
 לחזור מצוה כזמנה שלא בין בזמנה בין פי' בעשרה אותהקורין
 רב אמר לא להו משכח לא אי אבל ניסא פרסומא משום עשרהאחר



 הלקם פורים עניןשבליכס

 אלא אמר לא והוא ביחיד בקריאה איסור שאין ליקרי דלאאסי
 אחר וחזר פי' אסי דרכ להא רב לה וחש עובדא הוה לקרותהמצוה
 ועשרה גדולות הלכות וכעל זצ"ל ישעיה רבינו . לקבצםעשרה

 דחש אע"ג כתב זצ"ל פאסי יצחק ורכינו . אסי כרב פסקוהדברות
 כווהיה קאי יוחנן ר' דהא כרב לן קיימא אסי דרב להא רבליה

 יוחנן ר' אמר אבא כר חייא ר' אטר אבא רב אמר לקמןדאמרי'
 אלא אמרן ולא יצא לא הכתובים בין הכתובה המגילה אתהקורא
 כרב ביחיד אותה דקורין מינה ושמעינן יצא דביחיד מכללבצבור
 השיב וכן חננאל רבינו פסק וכן ביחיד אותה קורין בזמנהדאמר
 קורין בזמנה מגילה רב דאמר הא וששאלתם וצ"ל גאון האירבינו
 הילכתא כמאן )ג( בעשרה אותה קורין בזמנה ושלא ביחידאותה
 אסי דרכ להא רכ דחש אע"ג כרב שהלכה ראינו כך יחידלענין
 מתניתין דהא הוה הכי דידיה סברא אבל עצמו על להחמירשרצה
 רב ואף יצא לבו כיון אם ומגיה דורשה כותבה דתנן ליהמסייעא
 יחיד קראה אם אבל עשרה צריך לכתחילה ליה סבירא הכי נמיאסי
 קורא שיחיד כרב הישיבות כל ומנהג חובתו ידי שיצא אסי רבמודה
 עשר בארבעה בזמנה בה ויוצא ולאחריה לפניה ומברךאותה

 ואם צבור בתפלת בצבור אותה לשמוע אדם וחייב עשרובחמשה
 וכי מגילה במקרא תייכות הנשים כל והלא . ודיו קוראה יכולאינו

 ביתו לאנשי אותה משמיע אדם כל אלא להן אותה קוריןבעשרה
 היו הן שאף ובלילה ביום חובתן ידי ומוציאן ביחיד ברכוהיהבכל

 עשה מצוות שהוא אע"פ מגילה במקרא וחייבות . הנסבאותו
 כרב קאי יוחנן ר' דהא ועוד ישראל בכל מנהג וכן גרסאשהזמן
 ולא יצא לא הכתוכים בין הכתובה במגילה הקורא יוחנן ר'דאמר
 קורין מגילה מינה ושמעית יצא דביחיד מכלל בצבור אלאאמרו
 נשם בא רב זצ"ל חננאל לרכינו ירושלמי . הלכתא וכן ביחידאותה

 בעשרה וכלבד ויקרא ממקומו ידחה חכמים שאמרו כל יהווהר'
 ביחיד אפי' השתא קורין הלכך ביחיד אפי' קורין רבנן תמייןואנן
 אפי' זמנה שהוא עשר וכחמשה עשר בארבעה המגילה קוריןדהא

 . בעשרה אותה קורץ בזמנה שלא ובץ כזמנה בץ אמר אסי ודב איתא ב' בכ"י)ג(



ל הלקם פורים עניןשבלי

 לן וקיימא כיחיד אפי' קורין רבנן תמיין אמר בא ר' הא ועודביחיד
 מכניש כן עבד לוי בן יהושע ר' בירושלמי מצאתי ועוד רבמעשה
 מצאתי זצ"ל שלמה רכינו וכשם . קומיהן לה וקוי כייתי' ובניבניו

 ובשנים עשר באחד המגילה לקרות , ורוצה לדרך לצאתהמבקש
 שיקרא כדי שיוכל תקנה כל יעשה מגילה עמו להוליך יכול אםעשר
 עשר כאחד יקדמנה אחר בענין לעשות יכול אינו ואם בזמנהאותה
 וב אמר דתניא . בכפרים שמצינו כמו עשר בשלשה או עשרבשנים
 כדי הכניסה ליום מקדימין שיהיו הכפרים על הקילו חכמיםחנינא
 מים משום הקילו לאלו ואם שבכרכים לאחיהם ומזון מיםשיספקו
 כיחיד יקראנה ואל הכפרים כבני דינו יהיה דחוק שהוא כ"שומזון
 ושלא ביחיד אותה קורין בזמנה מגילה רב דאמר , בעשרהאלא

 כעשרה בזמנה שלא בין בזמנה כין אמר אסי ורב בעשרהבזמנה
 שניהן כזמנה שלא אבל כזמנה אלא אסי ורב רב נחלקו לא כאןועד
 אותה קורין אם והילכך בעשרה אלא אותה קורין שאיןמודין
 לא יברך לא עשרה שם אין ואם ולאחריה לפניה מברךבעשרה
 והיוצא המפרש בברייתא תניא המאור בספר . לאחריה ולאלפניה
 דרב ההא זצ"ל אפרים ר' הרב עליה כתב עשר כשלשה קוריןלדרך
 לכני בשכת להיות שחל כגון בזמנה שלא קריאה להו דאית אסיורב

 עשר וכשנים עשר כאהד אכל כרכים לכני ששי כיום אועיירות
 בי"ג אלא הזכירו לא זו וכברייתא להו בטלו דהא כלל למיקריליכא
 לשנים הדין הוא אומר ואני . זצ"ל אפרים ר' הרכ דברי אלובלבד
 בשעת עליו לסמוך סתימתאה עקיבה ר' הוא וכדאי עשר ואחדעשר
 עשר בשלשה לו שהתירו שמאחר לדרך והיוצא מפרש כגוןהדחק
 ר' בשם כא ר' כירושלמי גרסי' . עשר ואחד עשר כשנים הדיןהוא

 ותו . בעשרה ובלבד ויקרא ממקומו ידחה חכמים שאמרו כליהודה
 כדרכן קורין מדברות והולכי ימים מפרשי בירושלמיגרסינן

 לא לומר יש נמי אי בשמעתא עלה פליגא וברייתא עשרבארבעה
 ועוד ז"ל המאור בעל דברי אלו אפשר דלא הא דאפשר האקשיא
 כשר החודש כל נתן ר' בשם תני בירושלמי לדבריו סייעתאאשכחן
 מיגון להם נהפך אשר והחודש טעמא מה המגילה את בולקרות
 בשם אבהו ר' דאמר עשר חמשה עד ומלבד חלבו ר' אמרלשמחה



 הלקם פורים עניןשנלילא

 שמואל בשם נתמן בר יצחק ר' . יעבור ולא . יעבור לא אליעזררבי
 לעשות אבל המגילה לקריאת אמרת ראת הדה יעבור ולא יעבורלא

 שלמה רבינו בשם מצאתי ועוד . ובט"ו בי"ד אלא עושין איןסעודה
 ולא בצבור ולא ביחיד לא יקראנה לא זמנה לאחר הדרך מן שבאמי

 כאדם יקראנה לקרותה חפץ ואם לאחויה ולא לפניה לאיכרך
 מצאתי וכן . ברכה כלא בכתובים או בנביאים או בחורהשקרא
 משום סיירי קא עשר חמשה דלאחר ונראה כדבריו אחדלגאון
 בארבע קורין גדולות ועיירות שכסרים ואע"פ יעבור ולאדכתיב
 כאן ואין איתקון הכי איתקן כי מעיקרא עשר בחמשה וכרכיםעשר
 לא אמרי' דכי אגודות אגודות תעשו לא תתגודדו לאמשום

 מורין ופלג שמאי בית כדברי מורין פלג אחד דין בית כעיןתתגודדו
 שני וב"ש בה לן לית אחת כעיר דינין בתי שני אבל הלל ביתכדברי
 ובשנים עשר באחד לקוראין הדין והוא עיירות בשתי דיניןבתי

 : דיבמות קמא פרק בסוף רבא אוקמא הכי עשר ובשלשהעשר

 . בגויל או בקלף המגילה כתיבת דין]קצו[
 היתה דתנן הקלף )ד( על לכותבה צריך המגילה אתהכותב

 הדיפתרא ועל הנייר על ובקנקנתום בקומוס בסיקרא בסםכתובה
 . מחקא . נייר . ובדיו ספר על אשורית כתובה שתהא עד יצאלא

 זצ"ל ישעיה ורבינו עשבים ממין שנעשה פירש וצ"ל שלמהרבינו
 והן וחכלין כגדים מכלאי ישמעאל כארץ הנעשין הניירת מיןפי'

 נמסים. הם מיד מים עליהן יפלו שאם קיימא בני שאינן מפניפסולין
 ולא כקמח שהושמו הגוילין פי' , עפיץ ולא וקמיח דמליח .דיפתרא
 . זצ"ל ישעיה רבינו פי' כן להזדייף שיכולין מפני חזי ולאנתעפצו
 ומנהג תורה לספר אפי' כשר שלנו דעיבוד ו"ל הדברות בעלוכתב
 את לכתוב שמותר שכן רכל מדבריו נראה הנה בעפציםלעבד

 מהו וששאלתם זצ"ל לגאון תשובה מצאתי וכן . הקלף עלהמגילה
 ראינו כך הדוחק ובמקום לשמה מעובד הקלף על מגילהלכתוב
 שמעובד כזמן הדחק מקום בלא לכתחילה בה לקרותשמותר

 ; סוחר הקלר על כותפה ואם ה)ךל vvi איבא ב' ככ"י)ד(



לב הלקם פורים עניןשבלי

 דאמרינן מס"ת עדיפא ולא תורה כספר קדושתה הוי דלאלשמה
 נכתב תורה ספר השתא איגרת ונקראת ספר נקראת מגילהבמגילה

 היראים בעל כתב וכן שכן כל לא איגרת נקראת מגילה הקלףעל
 מגילה וצריכה . כמזוזה לשמה שתעבד מגילה שצריכהזצ"ל
 ר' אמר לה ואמרי אסי רב אמר תנחום ר' דאמר משורטטתשתהא
 שצריכה מלמד ואמת שלום דברי אסא רב אמר אבא ברחייא

 תורה של כעיקרא פי' זצ"ל ישעי' רבינו . תורה של כאמיתהשרטוט
 באמת מתורה וילפא . תמכור ואל קנה אמת דכתיב אמתשנקראת
 הכתובה ומגילה . מזוזה פ" תורה של כאמיתה פירש ויראים .אמת
 ביחיד אבל בצבור מילי והני כה לקרות ואסור יצא לא הכתוכיםבין

 הקורא יוחנן א"ר אבא כר חייא דר' ברי' אבא ר' דאמר .מותר
 כיחיד אכל כצבור ואוקימנא יצא לא הכתוכים בין הכתוכהבמגילה
 כה לקרוה מותר נמי בצבור אפי' פורתא מיתרא או מחסרא ואייצא

 לא בה קורין אין בגליון עשויה אינה אבל תורה כספר בגליוןודוקא
 ספר נקראת מגילה רב אמר גוריא בר חמא רב אמר . צבור ולאיחיד

 הזאת הפורים איגרת את וכתיב בספר ונכתב פי' איגרתונקראת
 שאם איגרת ונקראת פסולה פשתן בחוטי תפרה שאם ספרנקראת
 ב' זצ"ל פאסי יצחק רכינו פי' כשירה גידין חוטי שלשה כההטיל
 דלא פי' זצ"ל גרשום ורבינו היריעה בתוך ואחד היריעה קצותכב'
 בר נהמן רב אמר . תורה כספר בגידין תפורה כולה שתהאבעינן
 החוט שיהא פי' זצ"ל חננאל רבינו משולשין שיהיו ובלבדיצחק
 רבינו באמצע וג' קצוות כשתי ג' פעמים שלש זה אחר זהכרוך
 ומן השני הגיד תפירת עד התפר מראש בו שיהא פי' וצ"לשלמה
 מניח המגילה את והתופר הספר סוף עד כמשלישי לשלישיהשני

 : תורה ספר כדין מבחוץ התפירהאת

 . ]המגילה[ כתיבת סממני דין]קצז[

 בסיקרא בסם כתוכה היה דתנן בדיו המגילה את לכתובוצריך
 שתהא עד יצא לא הדיפתרא ועל הנייר על בקנקנתוםבקומוס
 מפרשין יש סמא סם . וכדיו הספר על אשוריתכתוכה

 סרניי
 ונקרא

 שמה סקארתה חנא בר בר רבא אמר מקרא . אורופומינטוכלע"ז



 הלקם פורים עניןשבלילג

 אילן שרף קומוס . ומרכבות תריסין בו שצובעין אדום צבעפי'
 בר רבא אמר קנקנתום . בה וכתב במים אותה שרה בלע"זגומא

 וצובעין שמו חרת וצ"ל שלמה רבינו פי' דאושכפי חרתאשמואל
 הלכות כל היראים בעל כתב . אדרימנט ובלע"ז שחורים מנעליםבו
 מצויינין ג"ץ שעטנ"ז אותיות שיהיו וצריך במגילה צריך הורהספר
 . רוחותיה מארבע נגויל[ )גבול( מוקפת אות כל ושתהא ציוניןג'

 בעיני נראה וכן האותיות לזיין צריך שאין כתב הדברותועשרת
 בה הטיל שאם אגרת נקראת דאמרינן תורה מספר מגילהדגריעה
 שאינה לומר וצ"ל שלמה רבינו ופירש כשירה גידין חוטישלשה
 במגילה המגילה את שקורין יום בכל ומעשים תורה כספרחמורה
 אותיות לזיין מעולם במקומינו כן ראינו ולא מזויינתשאינה
 בראש איש שיהא צריך כון ב"ר יוסי ר' אמר ירושלמי .המגילה
 פפא בר חנינא ר' אמר קונטרה כהדין ונחית שנוין בסופא ואתרפא
 על אריח נכתבין כולן השירות כל תמרתא כפר איש שילא ר'דרש
 נכתכין שהן המן כני מעשרת חוץ אריח גבי על ולבינה לבינהגבי
 אבהו ר' אמר טעמא מאי לבינה גבי על ולבינה אריח גבי עלאריח

 הוא לבינה , הכתב הוא אריח פי' למפלתן תקומה תהא שלאכדי
 אמר לכינה חצי הוא והאריח , הכתב מין כפלים רחב שהואהחלק

 טעמא מאי בזקיפא למימתחיה צריך , דויזתא וי"ו זירא בר יונאר'
 : אזדקיפו זקיפא כחדכולהו

 . וברכותיה קריאתה סדר מצות דין]קצת[
 האלה והימים דכתיב מגלן יצא לא למפרע המגלה אתהקורא
 יצא לא למפרע זכירה אף יצא לא למפרע עשייה מה ונעשיםנזכרים
 וקורא וחוזר אחד ומדלג אהד פסוק קורא פי' יצא לא סרוסיןקראה
 רבנן תנו . כולה וכן שדילג אותו וקורא[ וחוזר שלישינפסוק
 ואחזור כולה את אקרא יאמר לא אחד פסוק סופר בההשמיט
 ואילך פסוק מאותו קורא אלא למפרע ליה דהוי פסוק אותוואקרא
 חצייה אקרא יאמר לא חצייה שקראו צבור ומצא הכנסת לביתנכנס
 עד מתחילתה קורא אלא ראשון חצייה ואקרא ואחזור הצבורעם

 פסוק או אותיות סופר בה השמיט . יצא לא פה על קרא .סופה
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 מטושטשות אותיות בה היו יצא המתרגם כמתורגמן הקוראוקראן
 בכולה ודוקא פסולה לאו ואם כשירה ניכר רשומן אם מקורעותאו
 תרגום קראה כשירה ניכרות האותיות אין אם אפילו במקצתהאבל
 ששמע והלועז בלעז ללעוזות אותה קורין אבל יצא לא לשוןבכל

 ללעזות אותה קורין אבל פסק זצ"ל פאסי יצחק רבינו יצאאשורית
 ומדית לגיפטיים גיפטית ]קראה[ ותניא בלעז שכתובה והואבלעז
 משמע יצא ליוונים ויונית לעלמיים עילמית לעבריים עבריתלמריים
 פסק זצ"ל ישעיה ורבינו כשר שלו בלעז לשון כל דדוקאמדבריו
 כתובה שתהא והוא אדם לכל בין ליוונים בין כשר לכל יווניתדלעז
 ובעל המאור בעל כתב וכן פה על כקורא יהא שלא יווניכלשון
 ואע"ג יצא אשורית ששמע והלועז כשר לכל יוני דלע"זהדברות
 סירוגין קראה . הארץ ועמי נשים דהוה מידי קאמר מאי ידעדלא

 מעט קורא מעט ושוהא ופוסק מעט קורא סירוגין פי' יצאומתנמנם
 את לגמור כדי שהה אם יהודה ר' משום אומר מונא ר' מעטופוסק
 כר' הלכתא דלית פסק זצ"ל פאסי יצחק רכינו . לראש חוזרכולה
 רבינו פסק וכן יצא כולה את לגמור כדי שהה אם אפי' אלאמונא
 מונא כר' פסק ויראים הדברות ועשרת זצ"ל ישעיה ורבינוחננאל

 אמר מתנמנם דמי היכי ומתנמנם . בירושלמי הלכתא איפסקוהכי
 ידע ולא ועני ליה דקרו כגון תיר ולא תיר נים ולא נים אשיר'

 וצ"ל שמחה רבינו פירש מדכר ליה מדכרי וכי סבראלאהדורי
 אותה קורא שהוא דמאחר משום הקורא מתנמנם היה אםדווקא
 יצא לא השומע מתנמנם היה אם אמל ליה מדכרו כד מהכרבקול
 יצא לא לאו ואם יצא לכו כיון אם ומגיהה דורשה כוהבההיה

 . לה וכתיב פסקא פסוקא וקרי קמיה ומנחה דכתבה כגוןאוקימנא
 )ה( אבא בר יצחק ר' כטעיותיה מדקדקין אין תני ירושלמיומגיהה

 אמר וחד יהודים אמר חד רב קמיה יתבין הוו חננאל ורב מחסאיבר
 קורא מהיכן . יהודים כולה קרי יוחנן ר' מנהון חד חזר ולאיהודיים
 יהודה ר' כולה אומר מאיר ר' חובתו ידי בה ויוצא המגילה אתאדם

 )מול והמשלם מצרנו לס הנפרע איתא כ' ככ"י )ו( . אבא כר אחא רב איתא ב' גכ"י)ה(

 . הנפרע בא"י )פשעלאשכי
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 ואיפסקא האלה הדברים מאחר אומר יוסי ר' יהודי מאישאומר
 צריכה יהודי מאיש דאמר למאן ואפילו כולה האומר כדבריהלכתא
 קראה ]יצא( ויושב עומד המגילה את הקורא . כולה כתובהשתהא
 . ושמעי דעתייהו יהבי להו דחביבה דמגו יצאו שנים קראוהאחד
 דכתיב עומד להיות צריך בתורה שהקורא בתורה כן שאין מהתנא
 שצריך גאון השיב וכן מעומו לקרותה ומנהג עמדי עמוד פהואתה
 בשופר דתקע מאן וששאלתם תשובתו נוסה וזה מעומדלקרות
 מצוותא שכע דהלין חזינא הכין בעמידה או כישיבה ליה תקעהיכי
 . שופר תקיעת . הלל קריאת . כהנים ברכת , מעומד רבנןנהוג
 , העומר ספירת , מגילה מקרא . התורה קריאת . לולבנטילת

 בהקישא אתיא כהנים ברכת . אקראי רבנן אסמכינהווכולהו
 מברך אף ולשרת לעמוד כדכתיב בעמידה משרה מהממשרת
 שופר . העם את לברך יעמדו אלה מהכא תימא בעי ואיבעמידה
 דחצוצרות וגמירי בחצוצרות ותקעתם דבתיב מחצוצרות להגמירי

 עד וגו' כארצכם מלחמה הבא וכי מן לה גמרינן ותוכעמידה
 לה גמרי' לולב . בעמידה תקיעה וההיא בחצוצרותותקעתם
 וכתיב לכם ולקחתם הכא כתיב קיחה קיחה דאתיא אזובמאגודת
 בעמידה. כאן אף בעמידה להלן מה אזוב אגודת לכם ולקחתםהתם
 להעמיד דוד ויאמר דכתיב הקרכן על הנאמר משיר לה גמר"הלל

 ויתן וכתיב וגו' הימין על הלוים ויעמדו וכתיב וגו'משוררים
 הלל מה ישראל אלהי לשם ולהלל ולהורות להזכירמהלוים
 עזרא ויעמוד דכתיכ מנין תורה ספר כעמידה כאן אףבעמידה
 וגו' הסופר עזרא ויפתח וכתיב וגו' עשו אשר עץ מגדל עלהסופר
 מקרא . וגו' אלהים תורת בספר ויקראו עמדם על ויקומווכתיב
 יצא ויושב עומד המגילה את הקורא דתנן אע"ג . מעומדמגילה
 בעמידה העומר ספירת . תורה מספר לה דגמרינן בעמידהמצוותה

 : הלכה וכן לספור תחל מבקמה לןנפקא

 יהודה ר' וקטן שוטה מחרש חוץ המגלה את לקרוא כשריןהכל
 וכעל יהודה כר' הלכתא פסק זצ"ל ישעיה רבינו בקטןמכשיר
 להוציא יכול אינו דקטן גדולות הלכות בעל כשם כתבהדברות
 חייב דאינו דכיון כקטן דמכשיר יהודה כר' הלכתא דליתאחרים
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 יהודה כר' והלכה פליגי לחנוך שהגיע בקטן ומסהברא מוציאאינו
 נשים לוי בן יהושע א"ר . דבריו כאן עד דרבנן ומפיק דרבנןדאתי
 קפרא בר ירושלמי . הנס באותו היו הן שאף מגילה במקראחייבות
 הנס באותו היו הם שאף קטנים ובפני נשים בפני לקרותה צריךאמר
 וישראל בדוכנם ולוים ןבעבודתם[ )במעמדותם( כהניםתניא

 ובאין תורה תלמוד ומבטלין עבודתם מבטלין כולןבמעמדם
 את לקרות אדם חייב לוי בן יהושע ר' ואמר מגילה מקראלשמוע
 תענה ולא יומם אקרא אלהי שנאמר ביום ולשנותה בלילההמגילה

 לא אביי אמר יברך לא לברך ושלא יברך לברך שנהגו מקום .וגו'
 אמר יהודה רב דאמר לברך חייב לפניה אבל לאחריה אלאשנו

 עובר והאי לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות כלשמואל
 את ויעבור הככר דרך אחימעץ וירץ דכתיב הוא דאקדומילישנא
 דרב לקמיה איקלע מקטרזיאה ששת ר' מברך מאי לפניה .הכושי
 מקרא על אקכ"ו אמ"ה בא"י הוא דרבנן סימנא מנ"ח ובריךששת
 הזה ובזמן ההם בימים לאבותינו נסים שעשה אמ"ה בא"ימגילה

 בלילה ודוקא . הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו אמ"הבא"י
 באתרא לאחריה . שהחיינו מברך אינו ביום אבל שהחיינומברך

 והדן רכינו את הרב האל אמ"ה כא"י יוחנן א"ר מברך מאידנהיגי
 רבא צריהם מכל לישראל )ו( והנפרע נקמשנו את והנוקם דינינואת
 תנו . לתרוויהו ממרינהו הילכך פפא רב אמר המושיע האלאמר
 קורא אחד יהא שלא ובלבד מתרגם ואחד קורא אהד בתורהרבנן
 ועשרה קורין עשרה אפילו ובמגילה ובהלל מתרגמיםושנים

 רבינו כתב . דעתייהו יהיבו להו דחביבה כיון טעמא מאימתרגמין
 מתרגמין שהיו וכיון מתרגמין שהיו מהכא משמע זצ"לישעיה
 בסוף לעמוד שלא עושין שאנו כמו עושין היו שלא מיכןמוכיח
 שאם המתרגם יתבלבל כן שאם שלפניו מקרא מתחיל ואינופסוק
 ואנה לתרגם יתחיל מהיכן מתרגם ידע לא אחד מפסוק יותריקרא
 סופו עד אחד פסוק קורא עושין היו שכך יוכיח ודאי אלאמסיים
 שישלימו עד יתרגם וזה אחר פסוק חוזר ועוד  שיתרגם עדועומד
 רבינו וכשם . המנהג זה נהגו למה יודע ואיני זה בענין המגילהכל

 בכ"מ להפסיק רשאי בצבור המגילה את הקורא מצאתי וצ"לשלמה
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 בשתי מנהג וכל באמצעו כיל הפסוק כהתחלת בין רוצהשהוא
 יצחק רבינו כן יהודה רכינו לי ואמר שבבבל רבינו ובביתהישיבות

 היה הכנסת מבית יוצא שהיה לאחר אביו של מנהגו היה כךזצ"ל
 מתחיל אלא הפסוק בסיום מסיים היה ולא כספר המגילה אתקורא
 בני עשות ויזתא ואת איש מאות חמש לדבר וראיה . וממתיןאחר
 שעזרא בעכור אסתר בפי' כ' ז"ל עזרא בן אברהם ר' והרבהמן

 צוו רבות שנים ]אחר[ )אמר( היה ולא הפסוקים הפסיקהסופר
 , ברומה נוהגין אנו וכך פסוק בסוף הקורא יפסיק שלא זצ"לחכמים

 למימרינהו צריך ועשרת המן בני עשרת יפו דמן אדא רבאמר
 כתב . נשמתייהו נפיק הדדי בהדי כולהו טעמא מאי אחתבנשימה
 כספר אותה וקורא כורך המגילה את הקורא וצ"ל גאון צמחמה"ר
 שבבבל רבינו וככיח הישיבות שכשתי כאיגרת פושטה ואינותורה
 ורב . תורה כספר אותה וכורכין קורין ישראל ארץ מקומותובכל
 אבל וקורא כאיגרת פושטה לנא דחזי מנהגא כתב ז"ל גאוןהאי
 פשוט מנהג וכן . עיקר וכן . לן  תוי לא תורה כספר אותהכורך

 קריאת בשעת המדברים אדם בני זצ"ל היראים בעל כהב .בישראל
 אינן וגם כולה את שישמעו שצריך חוכתן ירי יוצאין אינןהמגילה
 אם אלא חובתן ידי יוצאין שאינן הקורא עם פה על לקרותרשאין
 שכשהתזן נר"ו בנימין ר' אחי כתב כן ככתב הקורא מן ישמעוכן

 בקריאתו דעתם ולכוון לשתוק הצבור צריכין המגילה אתקורא
 כגליון כתוכין שאינן ספר מתוך עמו לקרות להם ואסור .כסדרן
 שנהגו מה וכן . פה על כקורא להו הוו בגליון כתוכין שאינןדכיון
 אורה היתה ליהודים . המן את ויתלו . כולם את לענותהצבור
 כספר אותם וקורא עליהן חוזר הקורא . היהודי מרדכי כי .ושמחה
 כעל אותה קראו שהרי חובתן ידי יצאו לא הצבור שבקריאתלפי
 מצאתי זצ"ל שלמה רבינו שחיבר מגילה ובהלכות מנהג וכןפה
 לצבור להשמיע דעתיה לכווני ליה מיבעיה למגילתא דקרימאן

 דכרכה כיון מסתברא הדברות בעשרת . חובתן ידיולהוציאן
 כקריאת ששח כמי לגעור אין , מילתא תליא במנהגאאחרונה

 : מלתא תליא בשמיעה אלא הפסקה דליכאמגילה
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 . נועם ויהי לומר שבת במוצאי שחל פורים דיןנקצט[

 שלמה רבינו בשם מצאתי שבת במוצאי להיות שחלופורים
 מוצאי שאר כדרך לחש תפלת לאחר נועמ ויהי אומרין איןזצ"ל

 את וקורין שלם קדיש מקדישין לחש תפלת לאחר אלאשבתות
 ואתה נועם ויהי ואומר ההזן עומד כהלכתו הכל השליםהמגילה
 שאין בלילה לציון ובא אומרים ואין הקדושה סדר וכלקדוש
 נועם ויהי כמגנצא אומרים מצאתי מגנצא וכמנהגות בלילהגאולה
 מוצאי כל כדרך כו' או בה' או כג' שבת אותה תוך להיותכשחל
 אלא נועם ויהי אומרים אין בשכת בא' להיות חל אם אבלשבתות
 שאין שבתות מוצאי בשאר כמו קדוש ואתה מתחיל מגילהלאחר
 אלי אסתר של כמזמור ועוד קדוש ואתה אם כי לציון ובאאומרים
 קדוש ואתה לומר צריך להכי קדוש ואתה כתיב עזנתני למהאלי

 ובא מגילה אחר מתחילין לעולם ביום אבל אסתר מעשהלאחר
 אומרים פורים בלילי אפי' שבוע ימי בשאר סורים כשחל אבללציון
 ז"ל שלמה ורבינו . בשחרית כמו אותם בריתי זאת ואני לציוןובא
 יש ותימה נועם ויהי אומרים שבת במוצאי להיות שחל פוריםהורה
 לאחר או נועם ויהי קודם הקדיש ישלים מתי לאומרו יכולהאיך
 להיות שחל טוב יום מצאתי זצ"ל גאון עמרם רב ובשם . נועםויהי
 מוצאי באותו אומרים אין השבוע ימי בשאר כין שבת במוצאיבין
 פשו ולא זימני תרי ידינו ומעשה פי' דאמרינן כיון . נועם ויהישבת
 מעשה דליכא כיון נועם ויהי כי' אמרינן לא דחולא יומי שיתאלהו
 הסוכות ובחג השבועות ובחג המצות בחג מילי והני טוב ביוםידינו
 באב ותשעה ופורים כחנוכה אבל הכיפורים ויום השנהוראש
 הוא השבוע ימי בשאר באב וט' סורים דאיקלעו מילי והניאמרינן
 ויהי אמרינן לא שבתא באסוקי מיקלע כד אבל נועם ויהיראמרינן
 טעם זה מאי וכי עיקר נראה וכן שלמה רבינו כדברי ומנהגינונועם
 לא טוב דיום , מלאכה נאסר לא והלא נסורים נועם ויהי אומריןאין

 טובים ימים לשאר דומה אינו שנהגו במקום ואפילו עילוייהוקכילו
 לומר מנהגינו וכן זצ"ל גאון עמרם רב כדברי נהגנו באבובתשעה

 פורים הס' פלג של נוטריקת מים מלא אלהים ]פלג ובלילה ביום לציוןובא
 יהיה שלעולם גם שובע סימן הוא בשניהם גשם כשיבא בעומר ל"ג ר"להל"ג

 : [ ונמחק( הגליון על )נכתב . פורים ביום לעומרל"ג



 הלקט פורים עניןשכלילט

 . בפורים התורה וקריאת תפלת סדר דין]ר[
 הנסים על ומזכירין השבוע ימות כשאר מתפלליןובפורים
 מחזירין אין אמר לא ואם המזון בברכת כין כתפלה כיןכהודאה
 חוזר אינו המזון וכרכת התפלה שסיים קודם נזכר אם ואפילואותו
 הלל קורין ואין . קפ"ז הלכה מזו שלמעלה כערוגה שפירשתיכמו

 דבשלמא כדרבא נמי אי הלל במקום היא המגילה שקריאתבפורים
 ולא ה' עבדי הללו הכא אלא פרעה עכרי ולא ה' עבדי הללוהתם
 נופלין אין ובפורים . אנן אחשורוש עבדי אכתי , אחשורושעבדי
 עמרם רב שכתב ואע"ג ושמחה משתה ימי דכתיכ משום פניהןעל
 ומרבים דין בית ואבות ואמוראין תנאין שיורדין מנהג זצ"לגאון

 מנהגינו ואין כן נהגנו לא אנו מ"מ פניהן על ונופליןבתחנונים
 ובשני . עשר בחמשה ולא עשר בארבעה לא פנים עלליפול

 תורה סמר ומוציאין . הרחמן אבינו ולא וידוי אומרים איןובחמישי
 עד עמלק ויבא בשלח ויהי פרשת בסוף אדם בני שלשה בווקורין
 להתחיל צריך אין פסוקים ט' אלא שאינם ואע"פ הטרשהסוף

 מפורש הוא וכן יום של סידרו הוא שכן שלמעלהבפרשה
 הרי התיבון פסוקין מעשרה סחות בתורה פוחתין איןבירושלמי

 כתורה שקראו לאחר . יום של סידורו שהיא הוא שנייא עמלקויבא
 מברכין ואין בערב שקראו כדרך המגילה את וקורין תהלהאומרין
 זצ"ל שלמה רכינו כשם מצאהי . כערב ברכו כבר שהרישהחיינו

 ואומר הניא אשר כגון נאה סיוט הברכה אחר שאומרים מקומותיש
 או כרגליהן ומכין זרש ארורה המן ארור אסתר כרוכה מרדכיברוך
 זה ולאחר וזרש המן שבר כשמעם קדירות ומשברין אבן עלאבן

 ואומר ישראל עמו את חציל אשר לבורא ומשבחין הצבורעומדין
 ג"פ מלחמה איש ה' . פעמים ג' יה וזמרת עזי פעמים ג' כמוכהמי
 שאמרו מה וכן טוב מנהג אלא חובה אינו זה וכל ג"פ ימלוךה'

 ליהודים , המן את ויתלו וגו' יהודי איש המגילה קריאתבשעת
 אינו אחד בפה לאומרם העם שנהגו היהודי מרדכי כי , אורההיתה
 שישמחו כדי לפניהן וקולות תינוקות שמחת אלא מנהג ולאחובה
 לספר בא אתה כך ומתוך זה מה שואלין כזה שינוי בראותםוגם

 אותו ליראה ילמדו ולמען ישמעו למען בורא של גבורותיוולהגיד
 ר' נחמן בר שמואל ר' בשם חלבו ור' כרכיה ר' ירושלמי . הימיםכל



מ הלקם פורים עניןשנלי

 היה וכו' מירושלים הגלה אשר זה לפסוק מגיע כשהיהיהונתן
 אלא בירמיה כן אמר הוה לא ולמה עצמות שחיק נבוכדנצראומר
 אמר רב , מת הוה הכא כרם חי היה שכירמיהו נכוכדנצר כלכי

 זכור חרבונא אמר פנחס ר' בניו וארורים המן ארור שיאמרצריך
 ואתה כריחו זאת ואני לציון ובא אומר המגילה קריאת אחר .לטוב

 : סדרא וכולאקדוש

.
 . פורים סעודת מצות דין]רא[
 ומשתה מאכל במיני ולהעדן בפורים לשמוח אדםוחייב
 ושמהין ושותין ואוכלין ושמחה משתה ימי אותם לעשותכדכתיב
 . לרעהו איש מנות ומשלוח חכיריהם ובבית שולחנם עלומזמרין
 דהכי אחד לאדם מנות שני לרעהו איש מנות ומשלוח יוסף ר'תאני
 בר חנינא ור' אבין בר אביי חד לרעהו שתים דמשמע מנותכתיב
 אוכל זה פי' זצ"ל שלמה רבינו . להדדי סעודתייהו מחלפי הוואבין
 אחרת שנה של בפורים זה עם אוכל וזה זו שנה של בפורים זהעם

 איש מנות ומשלוח לקיים להאי האי משדרי פי' זצ"ל גרשוםורבינו
 בין ידע דלא עד בפוריא לאיבסומי אינשי מיחייב רבא אמר .לרעהו
 עובדא מההיא זצ"ל אפרים רבינו כתב . מרדכי לברוך המןארור
 כו' נעביד תא ליה אמר לשנה זירא לר' ושהטיה ]רבה[ )רבא(דקם

 דמי שפיר ולא כוותיה הלכתא ולית דרבא מיסריה ליהאידחיה
 מאי יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא ואמר הכילמיעכד
 שאסור מלמד שמחה יוסף ר' תני כתיב ושמחה משתה ימיטעמא
 מי זצ"ל הגאונים בתשובות . בתענית שאסור מלמד משתהבהספד
 כך . לא אי כשבועתו לעמוד צריך פורים כיום להתענותשנשבע

 שמים בשם שבועה שידהה[ ןכדי פורים במשתה שאין רואיןאנו
 ולולב לסוכה דומה ואינו סיני מהר עליו שמושבע כמצוהולעשותה
 מגילה יקרא שלא נשבע אם בודאי , בהן וכיוצא ומזוזהותפילין
 כבר כי עליו חלה שבועה שאין רואין אנו כלל מצות יקייםושלא
 מקרא ניהו ומאי לחדש עתידין שסופרין מה כסיני למשה לונאמר
 שמגילת דקראי אסמכתא הראשונים חכמים וכשהזכירומגילה
 אמר יהודה רב אמר אמרינן דהא נאמרה הקודש כרוחאסתר
 קימו מכולהו דעדיפא מלתא אמינא הוה התם הואי אישמואל



 הלקם פורים עניןשבלימא
 לכולהו רבא אמר למטה שקבלו מה למעלה קימו היהוריםוקיבלו
 על מילתא האי . שמואל אמר יהודה מדר' לבר פירכא להואית
 לוי כן יהושע ר' אמר התם דאמרינן רכנן ליה משוי מגילהמקרא
 דין בית עליהם והסכימו שלמטה דין בית עשו דבריםשלשה

 מקרא . מעשר והבאת בשם שלום ושאילת מגילה מקראשלמעלה
 מקרא מקיים הנשבע שזה וכיון היהודים וקבלו קיימו דכתיבמגילה
 בדברים ומקיים לאביונים ומהנות לרעהו איש מנות ומשלוחמגילה
 בלילה ומשתה סעודה יעשה יעברו לא האלה הפורים וימי]הללו[
 משום אלא המובחר מן מצוה דלאו ואע"ג שבועתו ידיויצא

 כהנא דרכ קמיה יחיב הוה אשי[ ]רב דאמרינן דמי שפירשבועה
 ליה אמר רבנן אתו לא טעמא מאי ליה אמר רכנן אתאי ולאנגה

 כאורחא למיכלה איפשר ולא ליה אמר פורים בסעודת עסקי'דילמא
 פורים סעודת רבא דאמר דרבא להא מר לה סבר ]לא[ ליהאמר

 תנא , אין ליה אמר , הכי רבא אמר ליה אמר יצא לא בלילהשאכלה
 כהנא כרב למיהוי שנשבע להאי מיסתייא . זמנין ארכעיןמיניה

 : שבועתו יחללו ואל דרבא שמעתא להא דלישמעהמקמי

 . פורים מעות מגביית דין]רב[
 העניים את לשמח חייב כן בפורים לשמוח חייב שאדםוכשם

 לאדם מתנות נשני לרעהו איש מנות ומשלוח יוסף ר' דתניעמו
 במתנה די כלומר אדם בני לשני מתנות שני לאביונים ומהנותאחד[
 מצאתי . שנים לאביונים שנים מתנות משמע דהכי אחד לעניאחת
 שירצה מה כל קצבה אין פורים במעות זצ"ל שלמה רכינובשם
 עינו לפי ואחד אחד כל וצדקה צדקה שהוא מפני יתן ליתןהאיש
 ומיני בפורים לעניים מעות לחלק אצלינו פשוט ומנהג יתןהטובה
 הזקן קלונימוס רבינו של מנהגו היה שכך ומצאתי . ומשתהמאכל
 ולשפחות לעבדים נותן אינו בפורים לאביונים מעות מחלקכשהיה
 ומראה העניים את גוזל לעבד פרוטה הנותן אומר היה וכןכלום
 לפי ישראל כאביוני האמור לאביונים ומתנות מקיים כאילועצמו

 של לפתחיהן התינוקות לשלוח המתביישים עניים נהגושמתחלה
 שלא כוכבים עובדות ולמיניקות לשפחות אף ליתן ונהגו .ישראל
 כן שעושה מי אומר אבל כן נוהג אינו קלונימוס ור' התינוקתלצורך
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 לה הרביתי וכטף כל העושה על וקורא לים צרור הזורק ממנוטוב
 להם אירע המשכן לעבודת ממנו לישראל זהב הרבה שהקב"הוכו'

 לקבל מנהגו שהיה לאדם משל , הזהב נזמי ופרקו העגלמעשה
 אמרי וקיבלם כותים אורחי באו וקיבלנו ישראל אורחי באואורחים
 חכמים שנו . בראשונה שעשה מה ואיבד בכך ודרכו הואשוטה
 ליקח רשאי העני ואין . בדבר מדקדקין ואין לפורים פוריםמגביית
 דברי העיר אנשי במעמד עמו התנה א"כ אלא למנעלו רצועהמהם
 . סיקל גמליאל בן[ ]שמעון ורבן ר"מ משום שאמר יעקברבי

 כך לנו דיי אומרין שאין בדבר מדקדקין אין פירשו ז"להגאונים
 ורכינו אחת כסעודה הללו הזוזים כל נפסיד לא לסעודתינווכך

 העיר מבני הגבאין שגובין מעות לפורים פורים מגבית פירששלמה
 ואין לפורים לעניים כולם יתנום פורים לסעודת לענייםלחלק

 צדקה של ככיס יפול והמותר כפחות דיים לומר בדברמדקדקין
 ]שמעון כרבן דהלכה זצ"ל ישעיה ורבינו פאסי יצחק רבינוופסקו

 : הפץ שלכו מה מהן ליקח העני ורשאי גמליאלכן[

 אכילות ודין ושני ראשון באדר וט"ו בי"ד ותענית הספד דין]רג[
 . כפורים אבליםוהבריית

 כאדר אותה קורין השנה ונתעברה המגילה את קראו רבנןתנו

 קורין אין הקצב בן זכריה ר' משום אומר יוסי ב"ר אליעזר ר'שני
 רכן בראשון נוהגות בשני שנוהגת המצות שכל שני באדראותה
 שני כאדר אותה קורין אף יוסי ר' משום ]אומר[ גמליאל בןשמעון
 בהספד ושוין בראשון נוהגות אין בשני שנוהגות המצותשכל

 הלכה רב אמר אשי בר חייא ר' אמר וכזה בזה שאסוריןותענית
 שני שאדר מכן למדנו יוסי ר, משום שאמר גמליאל כן שמעוןכרכן
 בהספד ושוין דתניא והא דבר ולכל מגילה למקרא עיקרהוא

 בזה אסורין פי' זצ"ל שלמה ורבינו ובזה בזה שאסוריןוכתענית
 זצ"ל ישעיה ורבינו שכשניהן עשר וחמשה עשר ארבעה יוםובזה
 שני ודאדר ראשון דאדר עשר וחמשה עשר ארבעה אסוריןפי'

 של את לאסור אכל עשר בחמשה והכרכין עשר כארבעההעיירות
 למדת הא המגלה את בו שקורין שני באדר אלא נאמר לא בזהזה



 הלקט פורים ענקשבלימג

 שני כאדר בין ראשון באדר בין באדר עשר וחמשה עשרשארבעה

אסוריי
 כמו יחד הדין צדוק לומר נהגו כן ועל ותענית בהספד

 מהו שם תמצא וכן קצ"ב הלכה שלמעלה זו בענוגהשכתבנו
 הגולה מאור גרשום רבינו תשובות וזו בפורים האבל אתלהברות
 מינן בר אבל שאירעו מי וששאלתם אבילות לענין השיבזצ"ל

 אבילות שנוהג נוטה דעתי כך לאו אם אכילות בו נהגו אםבפורים
 בהן נוהג אבילות שאין ימים במשנה ז"ל רבותינו מנו שלאכפורים
 חדשים ראשי אבל הכיפורים ויום השנה וראש ורגלים שבתאלא

 דהא אבילות בו תנהיג לא בפורים תאמר ואם לא ופוריםותנובה
 שאסור מלמד שמחה יוסף ר' תני הא ושמחה משתה ימיכתיב

 : חדשים בראשי וכן בחנוכה וכן מידי לא ותובהספד

 . בפורים מלאכה דין]רד[

 איסורא בה דנהגו בדוכתא אלא במלאכה איחסר לאופורים
 לעשות כתיב ולבסוף טוב ויום ומשתה שמחה כתיבדמעיקרא
 גרסינן . עילוייהו קיבלו לא טוב יום ואילו ושמחה משתה ימיאותם

 מותר שהוא אמרה הדא ומגיהה דורשה כותבה היהבירושלמי
 לדוכתא איסורא נהיגי דלא מדוכתא דאזל ומאן . מלאכהבעשיית
 דשדא גברא לההוא חזייא דרכ הא כי , בהדייהו לבטל ,דנהיגי
 לא טוב יום מכדי ואמרינן כיתנא צמח ולא ולטייה בפוריאכיתנא
 נהגו ואחרים המותרין דברים ואמרינן לטייה אמאי עלוייהוקבילו
 מילתא דאיסורא דמנהגא ומגלן לטייה הכי ומשום הוה איסורבו
 מוסר כני שמע קרא אמר יוחנן ר' אמר אבא בר שמן רב דאמרהיא
 ביום אלא נהגו לא שנהגו במקום ואפי' אמך תורת תטוש ואלאביך

 : מנהג אינו בזה זה של את לאסור אבל עצמה מגילהמקרא

 להשית פורים בסדר הששית הערוגהתמה
 כעששית מאירות הטוסות השבלים בתארהממולאה

 עשר שנים הלכות המוסר באלומותקמה
 : הגורל הו"א פורוסימנם


