
מד כל-בו פורים הלכותטמר
 כל-בוספר

 . התפלה וסדר ופורים מגילה הלכות דיןמ"ה
 חייבין והכל סופרים מדברי עשה מצות בזמנה מגילהקריאת
 הקטנים ומחנכין משוחררין ועבדים וגרים ונשים אנשיםבקריאתה
 קריאתה רוחין שאין קריאתה מפני תורה תלמוד ומבטלין .לקרותה
 שקוברין קוברין לו שאין מצוה מת לקבור רק מצוה דבר שוםמפני
 וה"ר במז"ל הר"מ דעת וכן המגילה את קורין ואח"כ תחלהאותו
 כל אלא קוברין לו שאין במת לאו מצוה מת דקאמר כ' לוי ב"רדוד
 מן השומע ואחד הקורא אחד . הוא כך דינו נמי שמת כשראדם

 אם לפיכך לקרות שנתחייב הקורא מן שישמע והוא יצאהקורא
 אכל . חובתן ידי אחרים מוציאין אין קטן או שוטה הקוראהיה

 אדם סריס וממזרים חללים משוחררין ועבדים וישראליםכהנים
 וקטן . אחרים מוציאין אלו כל שפכה וכרות דכא פצוע חמהסריס
 שהן כיון נשים . אחרים שמוציא הדברו' י' בעל כתב לחנוךשהגיע
 האנשים אף שמוציאות י"ל הנס באותו היו הן שאףחייבות
 עשרה שהצריכו מקום רכל עשר', בהן להשלים ראוי איןואעפ"כ
 מוציאות נשים שאין כתב הדברות עשרת והבעל . בעינןאנשים
 ואע"ג . ערוה כאשה דקול משום והטעם בקריאתםאנשים

 שם שיהיו צורך שאין לפי דמי לא ומברכות חנוכה נרדמדליקות
 מוציא הראשון הדעת לפי וטומטום . ההדלקה בעתהאנשים
 מחוייב שהרי שמוציא נראה ג"כ ואנדרוגינוס נפשך מסהאחרים
 . באנדרוגינוס אף גזר הכל שעל הנם באותו היו הן שאף .הוא
 כק"ש מצינו שהרי דמי שפיר דיעכד הא לכתחלה מוציא איןוחרש
 נראה ז"ל הרמב"ם שכתב מה ולפי . יצא לאזנו השמיע לאשאם
 שוטה רק המוציאין מכלל הוציא לא שהרי לכתחלה מוציאשחרש
 יצא ממנו הנאה מודר שהוא ממי מגילה מקרא השומע .וקטן
 תקיעה לתקוע מותר משופר הנאה המודר דאמרינן דשופרדומיא
 מראש ביום ולשנותה בלילה המגילה לקרות אדם חייב . מצוהשל
 לי דומיה ולא ולילה תענה ולא יומם אקרא אלהי שנאמר סוףועד
 . אסתר על שנאמר עזבתני למה אלי אלי במזמור הפסוקוזה
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 כל-בו פורים הלכותמפרמה

 אחר לפתוח נהגו כן ועל הקריאה חיוב מזה ז"ל למדוולפיכך
 כאן שרומז ולפי . מזמור באותו שהוא קדוש ואתה בפסוקהקריא'
 עצמה בפני קריאה שכל ז"ל אמרו וביום בלילה הקריאהחיוב

 ה"ר כתב וכן . בנרבונה נהגו וכן . אחת כל על שהחיינומברכין
 קריא' על שהחיינו מכרכין שאין כ' ז"ל הרמכ"ם אך . ז"ליצחק
 מקרא . מנח להם סימן ברכות שלש קריאתה על ומברכיןהיום
 ולאחריה המגילה את וקורא . ושהחיינו י ניסים שעשה .מגילה
 נקמתינו את והנוקם דיננו את והדן ריבנו את הרב בא"ימברך
 האל בא"י נפשנו אויבי לכל גמול והמשלם מצרנו לנווהנפרע
 אין דאמרינן ואע"ג . המושיע האל צריהם מכל ישראל לעמוהנפרע
 . בשתים אלא תשועה ואין אהדדי שייכי שתים הני בשתיםחותמין
 לנו שנפרע אח' שתיהן על לאל והודא' שבח להוסיף אנווצריכין

 ממנו נפקד ולא מידם שהושיענו מזו גדולה והאחרת האויביםמן
 אין ספק בלי גדול ונס פלא וזהו בפניהם עמד לא ואיש דכתיבאיש

 אלא לאחריה כרכה אמרו לא ירוש' . בהם אדם פגע שלאכמוהו
 אחר והטעם ריבנו את הרב האל אומר שאין ז"ל הר"ז וכתבבצבור
 ה' כנגד מהודאה לשונות ה' וטעם וכו' העולם מלך אלהינושאמר

 והדן . יהושע ידי על ריכנו את הרב . מעמלק לנו שעשהתשועות
 והנפרע . שאול ע"י נקמתינו את והנוקם . גדעון ידי על דיננואת
 מרדכי ידי על נפשנו אויכי לכל גמול והמשלם . דוד ע"י מצרנולנו

 בין כארץ בין נון כן יהושע מימות חומה המוקסין כרכים .ואסתר
 . חומה עכשיו להן שאין פי על אף בט"ו קורין לארץבחוצה
 מוקפין עתה שהן פי על אף יהושע מימות חומה מוקסיןושאינן
 קורין יהושע מימות הוקף שלא אע"פ הבירה שושן . בי"דקורין
 תלוי ולא יהושע בימי הדבר תלוי ולמה . הנס היה שבה לפיכט"ו
 חרבה שהיתה ישראל לארץ כבוד לחלוק כוי אחשורוש בימיהדבר
 שיש ארצות משאו פחותה תהיה מוקף כרך בה היה ולא זמןבאותו
 לארץ זכרון שיהיה וכדי בט"ו קורין והיו מוקף כרך זמן באותובהן
 אע"פ מוקפין עתה הן כאלו ויחשבו יהושע בימי הדבר תלו זהבנס
 ואפשר ואהרן במשה הדבר תלו לא למה צ"ע אמנם . חרביןשהן
 בו תלו עמלק עם ראשית נלחם שהיה יהושע של כבודו מפניכי
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מו כל-בו פורים הלכותספר

 שהכל לפי המגילה את קורין אין בשבת להיות שחל פורים .הדבר
 בקי אצל ילך שמא וגזרה לקרותה בקיאין הכל ואין לקרותהחייבין
 אנו הזה בזמן ולפיכך הרבים ברשות אמות ד' ויעכירנהלקרותה
 אדר קובעין שאין בשבת פורים יהא שלא העבור בחשבוןנזהרין
 כרכיי ולכני . כזכד"ואלא

 יזדמן ואם מועטין שהן לפי הששו לא
 פסוק קרא . יצא לא למפרע המגילה את הקורא . בשבת קוריןאין
 שהשמיט השני וקרא וחזר השלישי וקרא השני לו והשמיטאחד
 ואחריו השני יקרא יעשה כיצד אלא למפרע שקרא שזהו יצאלא

 יצא כולה את לגמור כדי אפילו ושהא קרא . הסדר עלהשלישי
 הסופר כה השמיט יצא לא פה על קראה . הסדר על שיקר'והוא

 שהמתרג' פי' . יצא כמתורגמן הקורא וקראן פסוק אואותיות
 קריאה קרא . הדבר טעם לברר כדי הכתב מן חוץ הדבריםמוסיף

 במגילה בצבור קורין אין . כקריאת' מדקדקים שאין יצאמשובשת
 בירושלמי טעם ונותן . יצא לא קרא ואם הכתובים עלהכתובה
 סכורין שהיו כלומר . מפטירי קא אפסורי דאמרי הארץ עמימשום

 ואע"פ . הקריאה כזאת הנס יתפרסם ולא ההפטרהשיאמרו
 שאר על יתרה או חסרה היתה א"כ אלא תורה כספרשנגללין
 בה קורא יחיד אכל ספרים שאר על נכרת שתהיה כדיהיריעות
 או הקלף על כתובה שתהיה ובלכד פי' יתרה או חסרה אינהואפי'
 ואם . יצא לא לאו ואם בגידין תפורה ותהיה תורה כספר הגוילעל
 ויוצא במגילה כין בספר בין לקרו' יכול כשיירא הלך או ככפרהוא
 עד קוראה קרא ולא פורים לאחר הדרך מן והבא . חובתו ידיבה
 פי' תורה של כאמתה שרטוט וצריכ' . כ"מ חובתו ידי ויוצאט"ו
 משבחה אחא רב והגאון . לשמה עבוד צריכה אינה אכלק"ש
 כשטה דקאמר ושרטוט . לשמה עבוד שצריכה כתב ז"לוהר"ף
 לשניה כשרטוט נעשית ראשונה דשטה בזה לו ודי קאמרראשונה
 משורטטת שתהא צריך באמת ס"ת אבל . כלם וכן לשלישיתושניה
 מתרמי דלמא הכתב מן שלא אחת אות אפילו לכתבה ואסור .כולה
 כתבה . בדיו אלא המגילה את כותכין אין . ליה וכחב שכשת'ליה

 . פסולה צבעונין מיני שאר ובכל . כשרה וקנקנתום עפצאבמי
 שאינו עור על או הנייר על כתבה . דאושכפי חרתא קנקנתוםפירוש
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 כל-בו פורים הלכותספרמז
 אותיות בה היו . פסולה מין או גוי כתבה וכן . פסולהמעובר

 ואם כשרה ניכר רשומן אם ברובה אפי' מקורעות אומטושטשות
 צריכה . פסולה לאו ואם כשרה שלם רובה היה אם ניכר רשומןאין

 ואינה אחת כמגילה עורותיה כל שיהיו עד כולה תפורהשתהיה
 כקצה וג' אחד בקצה תפירות ג' תפרה . כס"ת בגידין אלאנתפרת
 מפני כולה פני על תפורה שאינה ואע"פ כשרה באמצע וג'אחד

 כגמרא שאמרו מה הרמכ"ם פי' כך . אגרת ונקראת ספרשנקראת
 ויש . משולשין שיהיו ובלבד כשרה גידין חוטי ג' בה הטילואם

 עד התפר מראש שיהיה כלומר משולשין שיהיו ובלבדמפרשים
 ומהשני הב' הגיד תפירת עד ממנו שיש ברווח הגיד תפירתמקום

 השאר תפר שאם ז"ל העתים בעל וכתב . התפר סוף עדלשלישי
 התפר ושיור . כשרה גידין חוטי ג' בה והטיל פשתןבחוטי

 שלא כדי מסיני למשה הלכה ובסופה היריעה בתחלתשמשיירין
 והשיב ועמוד גויל הקף צריכה המגילה אם הר"מ אל ושאלו .יקרע

 לחומר' ועבדינן אגרת ונקראת ספר דנקראת ז"ל ר"תבתשובות
 דין ליה דיהיכינן מלתא מחדא לבר מלי לכל ספר דין ליהודיינין
 הקף לענין אכל . שכתבנו כמו כשר' חוטין ג' בה הפיל שאםאגרת
 וכחסרות ג"ץ שעטנ"ז של ובזיינן בצורתן האותיות גוף כלגויל

 דכבא פ"ק כדאית' צריכה נמי ועמוד . תורה ספר כדין הכלויתרות
 לגול כדי אחר ומצד עמוד לגול כדי אחד מצד תל' ומניחבחרא
 תורה. כספר שורות מ"ח לכתוב שצריך כהב התרומה ובספר .היקף

 ס' או המסעות כנגד שורות מ"ב שצריך ראיתי סופריםובמסכת
 קללות צ"ח כנגד צ"ח או מי כנגד ידוע ואין ע' או רבוא ששיםכנגד

 השורות כמנין במגילה להקפיד שאין נראה ומיהו . תורהשבמשנה
 ולא בה כתובות ברכוהיה יהיו ושלא נקודות יהיו שלא רקכלל
 והמגילה כתב ז"ל אשר וה"ר . ע"כ הכתובים בין כתוב'תהיה
 יצא לא הדפתירה על כתבה כדתנן הגויל על כתובה שתהאצריכה
 על כתובה ממגילה לשמוע ונשים אנשים צריכין יצא דלאוכיון
 בספר שיקרא צריך הכנסת בבית בתורה לקרוא ש"כ וכלהגויל
 קורין מצוי גויל שאין כמקום אבל . ע"כ הגויל על כתובהתורה
 כי מפרש יעקב וה"ר . תורה ספר נמי וכן שאני הדחק דשעתבשאר
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מח כל-בו פורים הלכותספר

 במסכת דשנן מהא ראיה ומייתי כגויל חשוב הארצות אלועבור
 כתב שלנו ועבוד וכו' לזייף יכול שאין כתב דבעינ' קמא פרקגיטין
 דלא היכא המגילה את לקרות ומותר . עכ"ל הוא לזייף יכולשאין
 גזל דין בקול ראין שופר גמי לן דקיימא כיון גזולה במגילהאפשר
 בזקיפה לממתחא צריך דויזתא וא"ו . גזל דין בקריאה שאיןכ"ש

 אריח המן בני עשרת כל שיהיו וצריך אזדקיפו זקיפה בחדדכלהו
 לקרו' הקורא וצריך . למפלתן תקומה תהא שלא אריח גביעל

 ונהרגו כאחת נתלו שכלם לפי אחת בנשימה ועשרת המן בניעשרת
 הכל שלפניהן ואיש ועשרת המן בני עשרת לומר וצריך .כאחת
 פרסום משום כאגרת ופושט קורא להיות ומנהג . אחתבנשימה

 וכמקום . שכארנו כמו לאחריה ומכרך כורכה הקריאה ואחר .הנס
 תורה כספר וקורא כורך בצבור המגילה את הקורא מצאתיאחר
 וככל שככבל רכינו ישיבות בשתי המנהג וכן כאגרת פושטהואינו

 שיכוין הקורא וצריך . כ"מ המנהג וכן וקורא כורך ישראלמקומות
 המגילה את הקורא . בה מחויב שיהיה שישמענו מי כללהוציא
 מעומד לקרות הקורא שצריך בתורה כן שאין מה ויושבעומד
 ועשרה כאחד קורין עשרה ואפי' . עמדי עמוד פה ואתהשנאמר
 וכתב . דעתייהו יהבי להו דחביכה איידי פי' יצאומתרגמין
 הקורא . בצבור ואפילו הקטן עם גדול אותה וקורא ז"להרמב"ם

 שאם לשון באותו כתוב שתהיה והוא יצא לשון בכל המגילהאת
 שאם אומרים ויש . יצא דלא לן דקיימא פה על כקורא הויא כןלא

 לא אם יוצא שאינו ומכירו לעז ויודע אשורית יודע היההשומע
 מהו לעז ויודע . אשורית יודע רבעי הירושלמי מן ומוכחבאשורית
 מוציא אינו בדבר מחויב שאינו כל ומשני בלעז אחריםשיוציא
 יודע שאפילו נראה שלנו הגמ' לפי אמנם חובתן ידיאחרים
 והלועז . בו כתוב שתהא והוא שיבין לשון בכל יצאאשורית
 ועמי אנשים דהוה מידי מבינו שאינו אע"פ יצא אשוריתששמע
 תקנו הרכה זמנים . ניסא ופרסומי קריאה מצות איכא דהאהארץ
 אלא אותה קור' אין הזה ובזמן כגמרא שמפורש כמו הכמיםלהם
 מעות להם לחלק עניי' בה ומסתכלין הואיל ז"ל שכארו כמובזמנה
 יתנו ולא הזמנין כשאר שקורין וכשיראו פורימ לסעודותפורים
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 כל-בו פורים הלכותספרמט

 . עוד לבקש לבם יתנו שלא פורים משמחת וימנעו יפנולהם
 פורים מעות לתת נשואות עניים של ועיניהם הואיל פי'והרי"ף
 ולא מיד יאכלום ושמא מיד להם לחלק נצטרך מיד קריאתהאחר
 שסעודת לן וקיימא בזמנה פורים סעודת יעשו במה בידםישאר
 ויש . שני' להם לחלק מה בידינו אין ואנו כזמנה אלא אינהפורים
 עד מגילה ממקרא יש ימים כמה שמונים בה שמסתכליןמפרשי'
 פי' בה ומסתכנין שגורסין ויש . בפסח חמץ לאכול ויבאופסח

 האויבים ירגישו הרבה זמנים יהיו ואם האומות מפני הדתלהעמיד
 לה חששו ולא חכמים עושין חנוכה נס שזכרון ואע"פ .בדבר
 לא השמן של הנס לזכרון היא מצוה שאותה לפי לומראפשר
 יש האויבי' נקמת זכרון שהוא זה אבל האויבים נקמת נסלזכרון
 אלא הזה בזמן אותה קורין שאין נמצא זה על יקנאו שלאלחוש
 בן יהושע מימות חומה המוקסין כרכין ובט"ו ועיירות כפריםבי"ד
 לחזור דעתו היתה אם לעיר שהלך כרך ובן לכרך שהלך עיר בן .נון

 היה לא ואם במקומו קורא חזר ולא ונתעכב הקריאה בזמןלמקומו
 שהוא המקום אנשי עם קורא קריאה זמן אחר אלא לחזורדעתו
 על יותר ביניהן אין אם עמו הנראה וכל לו הסמוך וכל וכרךשם.

 כרך רבן גרסינן ובתוספתא . בט"ו וקורין ככרך זה הרי אמהאלפים
 קורא י"ר ביום במדבר או הים על והיה כשיירא והולך מפרששהיה
 הרמב"ם וכת' . העולם רוב אחר הולך במקומו שאינו דכיון ביוםבו
 קורין לא אם יהושע מימות חומה מוקפת אם ספק שהיאעיר

 זמן שהוא בי"ד רק עליה מברכין אין ובלילה ובט"ו בי"דבשניה'
 המגילה את קורין אין מה מפני שואלין ויש . העולם לרובקריאה
 ועוד . אמרו והם מדבריהם רק שאינה לפי לתרץ ויש ימי' ב'מספק
 בט"ו אם כי לקרות יוכלו לא כרכין שבני משמע יעבור ולאכתיב
 כשיירא ולצאת לפרש שרוצה ומי . בט"ו יקראו לא ג"כ עיירותובני
 לכל קהלה זמן שהוא לי"ג להקדים שיכול ז"ל אפרים רבינוכתב
 בזמנה שלא לה משכחת והיכי בעשר' בזמנה שלא מדאמרומוכח
 אס אמנם כשיירא ויוצא כשמפרש גונא האי כי לא אם הזהבזמן
 כדין בי"ג שקרא ואע"פ בי"ד וקורא חוזר הלך ולא ונמלךנתעכב
 וקורא שחוזר בי"ד כעיר היה שאם הכניסה ביום שהקדים כפרבן
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נ כל-בו פורים הלנותטפר

 כדי י"ר ליל יום מבעוד לקרותה שנהגו ז"ל הראב"ד וכתב .עמה'
 יותר להתענו' שלא והבחורות והמעוברות החלושים עללהקל
 צריכה זמנה שאין שאחר לפי בעשרה בזמנה שלא והמקיא .מדאי
 גדול פרסום צריכ' שאינה ביחיד נקראת בזמנה אבל יותרפרסום
 שלא בין בזמנ' בין עשרה דבעינן כתב ז"ל והר"ז זמנה שהואאחר
 מיהו עשר', בעינן דלענין וכתב הכריע ז"ל והראב"ד .בזמנה
 אחרים או יחיד שם יש אם בעשרה שקראוה צבור שישבמקום
 פרסום בצבור שהיה כיון ביחיד לקרותה יוכלו עמהם קראושלא

 ויש ה' או ד' שם יש אם מנין שאין במקום כתב והר"מהקריאה
 פוטר האחד יודעין אינם והאחרים המגילה לקרות יודע מהםאחד
 הקורא . לעצמם כולם יקראו אותה יודעים כולן אם אבל . כולןאת

 שכבר אע"פ ולאחריה לפניה לכרך צריך ליולדת או לחולההמגילה
 וכחבו . עכ"ל ביחיד אפילו ומברך הכנסת בבית חובתו ידייצא

 בעשרה יהיה לא אם המגילה קריא' על מברכין שאין הגאוני'מקצת
 וקריאת הלילה כל כשרה הלילה וקריאת . לאחריה ולא לפניהלא
 ואם החמה שתג, עד אלא ביום אותה קורין ואין . היום כלהיום
 וט"ו י"ר שהם אלו ימים שני . יצא השחר עמוד משעלהקראה
 ויום כרכים לבני בין עיירות לבני בין וכתענית כהספדאסורים
 שהוא י"ג כיום להתענו' שנהגו ויש . כן גם אחריהם ושלשלפניהם

 שאנו התעני' אבל צער של תעני' אלא נאמר שלא לפי שלפניהםיום
 ית' שהבורא אדם כל ושיזכור אסתר לתענית זכר אלא אינועושי'
 בכל אליו וישוב יתענה כאשר צרתו בעת איש כל ושומערואה
 אחאי רב וכתב . הזה בזמן ההם בימים לאבותינו עשה כאשרלבבו
 יכנס שלא כדי ה' יום ומתענין מקדימין א' יום פורים חל דכיגאון

 צבור של תענית אלא שבת ערב מתענין שאין מתענה כשהואבשבת
 . ז"ל הר"מ דעת וכן . מקומות בהרבה נהגו וכן חלום תעניתוכגון
 רוצה שהיא ז"ל הר"ש לפני ושאלה אחת אשה באה אחתפעם
 למחר ואתענה היום לאכול אוכל אם אמרי' השלטונ' אחרילרכוב
 לא אמרינן . הצבור מן לפרוש בעולם לאדם מותר אינווהשיב

 שהיו שאע"פ אומרים ויש . אגודות אגודות תעשו לאתתגודדו
 לסמוך כדי כששי ומתענין הוזרי' כחמישי הצבור עםמתענין
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 כל-בו פורים הלכותספרנא

 יתענה בשבת לעשות אפשר ואי הואיל דינו שכן לפוריםהתענית
 שאינו עצמו והוכה . הולך בחשך הכסיל עליו קורא ורבי .בע"ש
 כמקומו' לעשות עצמו על מחמיר והוא לדבר זכר אלאמתענה
 בכך דיו בחמישי רבים שהורגלו כיון התורה מן קבוע הואכאלו
 ובשנה . בע"ש לעשותו נהגו הללו בארצות אך , ז"ל הר"מעכ"ל

 אסורין האלו הימים שני שני באדר אלא מגילה קורין שאיןמעוברת
 השני לאדר ראשון אדר בין שאין ובתענית בהספד ראשון באדראף
 לא טוב יום שאמרנו ואע"פ . לאביונים ומתנות מגילה מקראאלא
 עניים רובן שהיו מפני מלאכה עשית אסור כלומר עלייהוקבלו
 מ"מ . כה לעמוד יכולין הצבור רוב שאין גזרה והיתה הגלותמפני
 . כפורים מלאכ' ועוש' העוכר כל ושנדין כמנהג נתקבל כןאחר

 כותבה היה מדאמר מלאכה בעשיית שמותר מוכיחוהירושלמי
 הדחק בשעת שר"ל אפשר שזה לדחות נוכל וזה . ומגיההדורשה
 יש הרי תאמר ואם שיכתבנ' עד לקרוא אחרת מגילה להם היהשלא
 רוצה שהוא ממי שאולה שהיא לומר נוכל ממנה שמתעסק זאתלו

 לשמוח ראוי מקום ומכל . לקרות להם מניחה ואינו אליולהשיבה
 אכל . הגדול הנס על ית' לשם והודאה שבח לתת יתירה שמחהבו
 שזו כלומר הלולה היא שקריאת' לפי בפורים הלל אומריםאין

 לשם והודאה שכח ויתנו הנס שיזכרו כדי 'הקריאה כונתהיתה
 טעם ויש . לישראל היתה תהלה מקום כי הפייט שיסד וזהיתכרך
 אחשורוש עבדי ולא ה' עבדי הללו הלל ליסרו דהיכי כגמ'אחר
 תחת עדיין כגלו' היו הזמן שבאותו ר"ל אנן אחשורויש עבדיאכתי
 יציאת כגון שלמה הגאולה על אם כי הלל לומר ואין רשע אותויד

 ומנחה שחרי' וערבי' . המלכו' להם שחזרה חנוכה ונסמצרים
 היום ענין שמזכיר וכמו . לתפלתו וחוזר הנסים על בהודאהמזכירין
 ומשפטו הארץ ובברכת המזון בברכ' מזכיר כך בהודאהבתפלה
 תפלת ואחר . במקומו כתכנו אשר בחנוכה כמשפטו דברבכל

 סדר לומר שעתיד לפי תתקבל אומר ואין זוטא קדיש אומרערבית
 כך ואחר אחד פיוט לומר נהגו הקדיש ואחר המגילה אחרקדושה
 אל אזניה' הקהל וכל המגילה וקורא כתבנו כאשר ברכות ג'מברך
 בעל החזן אל שמסייע למי לגעור ונהגו . הגדול הנס להביןהמקרא
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נב כל-בו פורים הלכותטפר

 ולא פה על שהיא לקריאתו לב יתן השומע שמא והטעםפה
 לרוב ונהגו . יצא לא פה על קראה בארנו דכבר החזןלקריאת
 מגילה של פסוקים ארבע רם בקול הקהל כל לקרא הנספרסום
 יצא ומרדכי . יהודי איש והם אחריהם וקוראם החזן חוזר כךואחר

 ריבנו את הרב מברך המגילה קריאת ואחר . מרדכי כי . ליהודים.
 קדוש ואתה ומתחיל קדושה סדר אומר כך ואחר . כתבנוכאשר
 אומר כך ואחר . כלילה בא גואל שאין לפי לציון וכא אומרואין
 לאכול והמנהג סעודתן ואוכלין לשלום לבתיהן והולכין שלםקדיש

 דניאל המלך בבית אוכלין שהיו לזרעונים זכר לילה באותהזרעונים
 כי ז"ל אשר ה"ר וכתב . הזרעונים מן לנו ויתנו שכתוב כמווחבריו
 ויחשבו יטעו שלא כדי ההוא בלילה בשר לאכול  שלא נהגויש

 הנסים ועל המזון ברכת מברכין אכילתן ואחר . פורים סעודתשהיא
 זוטא קדיש או' ברכות י"ח אחר י"ר ביום ובבוקר . שכתבנוכמו

 הסדר סוף עד עמלק ויבא בפרשת ג' בה וקורין ס"תומוציאין
 ש"צ ועומד אשרי ואומר תורה ספר וגוללין זוטא קדישואומר
 כך ואחר בלילה בירך כאשר ולאחריה לפניה ומברך המגילהלקרות
 תורה ספר ומחזירין קדושה סדר וכל לציון ובא ואומר החזןפותח

 ואין מזמור שיר ולא למנצח אומר ואין שלם קדיש ואומרלמקומו
 וי"א טובים כאחד ששניהם לפי כלבד הימים בשני פניהם עלנופלין
 שחל ופורים . מזמור שיר במקום עזבתני למה אלי אלימזמור
 מגילה קריאת קודם שמכדילין ז"ל ר"ת כתב בשבת באחדלהיות
 כך ואחר ברכות י"ח אחר נועם ויהי ואומר ז"ל הראב"ד דעתוכן
 לך ויתן אומר ואין קדוש ואתה אומר ואחריה המגילה אתקורין
 נועם ויהי ואחר קריאתה אחר עד להבדיל שלא נרבונה מנהגאמנם
 מקומות ויש .. לך ויתן אומר ואין שבת מוצאי כשאר קדושהוסדר
 ואתה נועם ויהי שאומר כתב נ"ע והר"מ נועם ויהי לומר נהגושלא
 כי נועם ויהי לומר נהגו לא מיהו כתב ז"ל והר"ף . לך ויתןקדוש
 מעות מחלקין שחרית הכנסת מבית צאתם ואחר . קדוש ואתהאם

 והכל בדבר מדקדוקן ואין לקבל שירצה מי לכל ונוחניןפורים
 במקום אחרת לצדקה פורים מעות משנין ואין השמחהלהרבות
 שלו פורים מעות לעכב אדם שיכול נ"ע הר"מ כתב . מנין שםשאין
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 כליפו פורים הלכותטפרגג

 רשאי העני ואין לפורים פורים ומגבת שירצה במקום ויתנםלעצמו
 ואל . לרעהו איש מנות ומשלחין . לסנדלו רצועה מהםליקח
 מקרא לן ונפקא . אחת מנה העני ואל מנות שני שולחהעשיר
 ומתנות . אחד לאדם מנות שתי לרעהו איש מנות ומשלוחדכתיב
 ז' והר"מ . ז"ל אשר ה"ר כתב כך אביונים לשני מתנות ב'לאכיוני'
 רבים. בלשון מדאמר שדקדק ונראה עניים מב' פחות איןכתב

 לא בליל שאכלה פורים וסעודת לשמחה. פורים סעודתואוכלין
 . שמחה דרך כנגדו אבוקה כשאין כלומר לילה כעין וי"מ .יצא

 מקדימין ואין אותה מאחרין בשבת להיות שחל פוריםוסעודת
 ומשלוח לקיים מצי דלא משום בשבת אותה עושין שאיןוהטעם
 משתה ימי אותם לעשו' דכהיב אחר טעם נותן ובירושלמימנות

 בידי תלויה ששמחתו שבת יצא בב"ו תלויה ששמחתו מיושמתה
 כתבנו וככר . כראשית ימי מששת ודאי דמקודש כלומרשמים
 ואין ישראל כל על מנהג בקבלת מלאכה בעשיית שאסוריןלמעלה
 של כנין אמנם . ישראל כל על אסורו שפשט כיון המנהג עללזלזל
 הנוטע כגון שמחה של ונטיעה חתנים בית לבנות כגוןשמחה
 של כתיבה כגון שריא מצוה מלאכת וכן . מותר מלנים שלבורנקי
 שמח שאדם המקראות ופשטי הלכות פסקי לכתוב ומותר .מצוה
 שלום שאלת של ואגרות . לב משמחי ישרים ה' סקורי כדכתיבבהן

 ונוכל . שמותר נראה צ"ע שאין דבר כל וכן הזכרונות בספרוקורא
 לקרות שהקדימו ולאותן יומן לבני רק מלאכה אסור שאיןלומר

 בין בזה אסור זה של ובתענית בהספד אבל י"ד כיוםשאסורין
 ראשון כאדר אף אסורין מעוברת בשנה וכן . לאחריהם כיןלפניהם
 אדם וחייב . לאחריהם בין לפניהם כין שכהבנו כמו הימיםכשני

 עביר' לך ואין גמור אסור שהשכרות שישתכר לא בפוריאלבסומי
 עבירות ולכמה דמים ושפיכות עריות לגלוי גורם שהוא מזוגדולה
 ולשמח לשמוח שירכה כדי מעט מלימודו יותר שישתה אךזולתן

 . השלמה השמחה היא וזו לכם על וידבר אותם וינחםהאביונים
 או ימים שני אכל שהיה שמי לומר נוכל בהספד שאסור פי עלואף

 . עלייהו קבלו לא רי"ט משום אבלותו שנוהג פורים קודםשלשה
 ודחי דאבלות דיחיד עשה אתי דלא ויין בבשר מותר האונןאבל
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נד כל-בו פורים הלכותספר

 כדברי נינהו קבלה דדברי בפורים לשמוח דאוריתא דרבי'עשה
 מערבין שאין לפי בפורים נשים נושאין אם עיון וצריך .תורה
 בשמחה שמחה מערבין אין אמרו שלא נאמר או . בשמחהשמחה
 אבל התורה מן בחגך ושמחת בקרא בהו דכתיב טובים בימיםאלא
 תורה כשל לדבריהם חזוק עשו הכמים דלמא או הם קבלהדברי

 . עיוןוצריך
 : לאל תהלה ופורים מגילה הלכותנשלמו

 . פרשיות ארבע סרר דיןמר
 לניסן הסמור אדר פירוש בזבד"ו אלא בא אדר איןלעולם
 בשבה בששי או כובעני או בשני או בשבת אם כי יבא לאלעולם
 בהם לדעת אחרים סימנין ז"ל עשו הסימן אותו ועל . זכד"ווהסימן
 ד"ד ב"ו זט"ו הסימנין הם ואלו ההפסקות וענין הפרשיותענין

 ניסן חדש לראש הסמוך אדר חדש ראש יכא אם זט"ו פירו' .ובי"ו
 ח' שהוא שניה ובשכת . שקלים פרשת כיום בו קורין שביעיכיום

 והוא מפסיקין בו ט"ו שהיא שלישית ובשבת זכור פרשת קוריןבו
 בשביעי אדר חדש ראש חל כלומר זט"ו סימן וזהו פוריםמחרת
 מקדימין בשבת כשני להיות חל אם ב"ו ופירוש . בו בט"ומפסיקין
 שהיא הבא' לשבת ומפסיקין שלפניו בשבת שקלים פרשתוקורין
 ופירוש . בו כו' מפסיקין בב' חל כלומר ב"ו סימן וזהו בוששה
 בשבת שקלים פרשת וקורין מקדימין בשבת בר' להיות חלד"ד

 ד"ד סימן וזהו בו ארבע שהיא הבאה לשבת ומפסיקיןשלפניו
 חל אם ובי"ו ופירוש . כו ד' מפסיקין ד' כיום להיות ר"ח הלכלומר
 שקלים פרשת וקורין שמקדימין הפסקות ב' כו יש ו' יוםר"ח

 זכור פרשת וקורין כו כ' שהוא למחרת ומפסיקין שלפניוכשכת
 שלישית כשבת אחרת פעם ומפסיקי' בו תשעה שהיא שני'בשבת
 ששי יום להיות חדש ראש חל כלומר ובי"ו סימן וזהו בו י"ושהיא

 לרביעי שלישי בין מפסיקין אין ולעולם בו וי"ו בו ב'מפסיקין
 לשתות גצה אם הללו הכוסות בין פסח של כוסות לד' כמווסימן
 או שקלים פרשת קורין לעולם . ישתה לא לרביעי שלישי ביןישתה
 באדר שבאחד והטעם חדש ראש ביום או אדר חדש ראשלפני
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 אבודרהם פורים הלכותמפרגה

 שקליהם ישראל בני שיביאו כדי הכלאים ועל השקלים עלמשמיעין
 . חושה מתרומה קרבן מביאין ניסן חדש בראש כי בניסןבאחד
 לפני וידוע גלוי שהיה לפי סופרים במסכת אחר טעם ז"ל אמרוועוד
 שקליו לשקול עתיד היה הרשע שהמן העולם והיה שאמרמי

 קורין . שקלים לאותן זכר לשקליו שקליהם הקדים לפיכךלישראל
 קורים ולמה מלפניו אדר חדש לראש הסמוכה בשבת שקליםפרשת
 והימים שכתוב כמו לעשיה זכירה להקדים פורים קודם זכורפרשת
 עמלק לך עשה אשר את זכור לקרות כדי ועוד ונעשים נזכריםהאלה
 שכך לשלישית פרה פרשת קורין ולמה . המן של למפלתוסמוך
 לא וטמא יום שלשים לפסח קודם המסח בהלכות דורשין ז"לאמרו
 פרשת קורין ולפיכך וטהרה הזאה אחר עד פסח לעשות יכולהיה
 שילמדו כדי הזאה ודיני טהרה הלכות בה שיש בשלישי'פרה

 קורין ולמה . במהוה הפסח ויעשו הפסח לפני עצמן לטהרישראל
 היא יום של שענינו ניסן חדש ראש מפני ברביעית החדשפרשת
 ו"ל ואמרו . הרגלים ולסדרי החדשים לכל ראשון הוא ניסןוחדש
 בניסן באחד שהרי פרה לפרשת החדש פרשת להקדים היהבדין
 לפי פרה פרשת קדמה ולמה הפרה נשרפה לו ובשני המשכןהוקם
 ברגל תגעו לא ובנבלתם ז"ל אמרו וכן ישראל של טהרתןשהיא
 ד' לכל טעם כתבנו הנה . כרגל עצמן לטהר חייבין ישראלשכן

 : בתורה קריאתם סדר למעלה בארנו וכברפרשיות

 אבודרהםספר
 פוריםתפלת

 ומכריד הימים כשאר ערבית מתפללין באדר עשר ארבעה4ל
 יש . בהודאה כתפלות אותו ואומר הנסים על לומר לקהלש"צ

 וי"א . וצהרים ובקר ערב עת שבכל עד כשמגיעין אותואומרים
 : סעדיה ורבינו עמרם רב בסדר הוא וכן , לך קוינו מעולם בכיאותו

 כימי . למעלה פירשנוהו כבר הזה בזמן עד . וכו' הנסיםעל
 ע"ש הרשע המן עליהם כשעמד הבירה בשושן ואסתרמרדכי
 להשמיד ביקש . זקנו בעשו הנאמר מנגד עמדך ביום א'()עובדיה
 אסתר במגילת מפורש הוא כך , וכו' היהודים כל את ולאבדלהרוג
 את להשמיד בקש המן כלומר , להשמיד בקש ואמר . י"ג()ג',

 הגוים את להשמיד ממתין והקמ"ה זכות בידם שהיה אע"פישראל
 והיה ה'( )משפטים בתנחומא כדאמרינן קודם זכות ימצא שלאעד
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