
סז תשב"ץ פורים הלכותספר

 טעם שם ומוסיף . ויסרי במחזור כתוב וכן הגדול שבת אותו קוריןהניסים
 . למצות שנכנסו ראשך שכת שהוא הגרול שבת נקרא שלכךאחר

 התשב"ץספר
 . פוריםריבי

 כפרשת רכתיב לשקל רמז יהו כפווים מחצאות ג' שנוהנים ומהקעכ
 : השקל מחצית פעמים ג' תשאכי

 וליחנו שלו פורים מעות לעצמו לעכב יכול מנין שאין ובמקוםקעג
 : שירצהבמקום

 עשרה שמונה בתפלת שכת במוצאי אומר א' ביום פורים כשחלקער
 ויהי אומר המגילה ואחר 6 עריין המגלה קראו שלא מי על אף הגסיםעל

 : : ני( לך ויחן קרוש ואתהנועם
 יש אם יותר או ה' או ר' לשם יש אם מנין שאין במקום ואפילוקעה

 כולם אח פוטר האחד יודעים אינם והאחרים המגילה את שיודע מהםאחר
 אבל יוצא ובור מברך סופר סו( דף וכרכות )קו הבשר כל פרקכדאמרי'

 : לעצמם יקראו כולם ידעו אם מנין שם אין אם אותה יורעים כולםאם
 לפניה לברך צריך ליולדת או לחולה המגילה את שקורא ומיקעו
 כל כדאמרינן הכנסת בבית חוכתו ירי יצא שכבר פי על אףולאחריה
 שהן היין וברכת הלחם מכרכת חבן מוציא שיצא פי על אף כולןהברכות

 : הנהניןברכות
 וסימניך ושהחיינו נסים ושעשה מגילה מקרא על מברך והואקעו
 ימן בנחת אומר שהוא אך פורים של כיום אינו ריבנו את והרב ,מג"ח

 : אמן עונין שהקהל כךכתוך
 ולהתענות הראשון בארר ראשון פורים לעשות יש אם במשאלתקעח
 צריך שאין שכן וכל כלל פורים בו לעשות אין כי לא שלפניוביום

 ארר בין אין ו( )רף רמגילה כפ"ק דחנן והא . שלפניו ביוםלהתענות
 ומסיק כלכד, לאביונים ומתנות מגלה מקרא אלא שני לאררהאשק
 עשר לארבעה הראשון שבאדר עשר ארבעה בין אין קאמר רהביחלמורא
 היינו , שוין וזה דה ותענית הספר לענין הא וכר מקרא אלא השנישבארר

 נמלכו ושוב לאביונים מתנות ונתנו הראשנן כארר המגילה את קראואם
 באדר פורים ולעשות ולקרות לחדור צריכים או השנה את לעבר ריןכיח

 : 3( ההלכה בכל מוכח וכן הפירוש כך ,השני

 : ע"כ , קלת "תם לק (OPI אסי )ומל סעופו נטנו )6 ותיש6(
 וסריס לכיוס )עיין בו גאז לקטון נפלל פאס )עטות לצמיגו גטנו ככל סיטוג(

 תגי)ס מקלך 5גמ הטל ימלל כלמסון 5לל 3ין 5ין מלמגן , נלעט קעיס1)עטא
 סל5סון 5רל ט) עמל 5רכעס כין 5ין ק6מל רססי תסתיף ptPDt )6כיומסושתגיז
 טקפר )עמן טhS 6(,l(ot ונותג1מ מגיסט מקרט 6)6 טרגי 5לל ס) עסלומלכעס
 ר13תיגו ולקלקו , סני 5רר ס) עמר כ6רגעס כתו סר6ס1ן 6לר ס) גי"ל1תעגית
 כקע1דס )סר13מ ים 6"כ ט1ין 1,ס ,ס ותעגב טקפד  למעגין כיון ט6טל1גיססכלול1מ

www.daat.ac.il    אתר דעת



 תשנ"ץ פורים הלכות ספרסה

 כעיר להרגילם אסור פורים מעות לשפחות ליחן שנוהגין ומהקעט
 וכסף עליהם קורא היה ז"ל אפרים שרבינו ושמעתי , בכך הורגלושלא

 לבטל אין הרגילום שככר במקום אבל . לבעל עשו וזהב להםהרביתי
 עניי עם גוים עניי מפרפין סא( דף )גיטין כדתנן שלום דרכי מפניהדבר
 בשלומם ושואלים כשביעית ידיהם ומחויקין שלום דרכי מפניישראל

 : ישראלכבשלום
 רכינו בתשובת ועמוד. גויל היקף צריכה מגילה אם וששאלתקפ
 לה ויהכינן לחומרא עברינן אגרת ונקראת ספר דנקראת כיון כתובתם
 לא ראם לענין אגרת דין לה ויהבינן מלתא מחד לבר מילי לכל ספרדין
 אבל , כשרה פשתן מחוטי תפור השאר וכל גידין חוטי י' רק כההטיל
 וקו"ף הה"א ותליית חיתי"ן וחטוטרת גויל והיקף לשמה עכורלענין
 וכיתרות וכאסירות ג"ץ שעטנ"7 של וכייונן כצורתן האותיות גוףוכל
 בחרא דככא קמא כפרק כדאיתא צריכה נמי ועמוד , תורה כספרהכל
 ומצד עמוד לגול כדי אחד מצד לתופרה למגילה חלק ומניח יד()דף
 ושמונה ארבעים לכתוב שיש כתוב התרומה וכספר כולה לגול כדיאחד
 ראיתי ב( )דף סופרים וכמס' , תורה כספר כמו כמגלה עמוד לכלשיטין
 או רבוא ס' כנגד ששים או המסעות כנגד ושנים ארבעים או אחרבענין
 צ"ח כנגד צ"ח או זקנים( ע"ב כנגד גר' )התם ע"ב של שם כנגבע"ב

 במנין להקפיר דאין נראה כמגילה ומיהו . תורה שבמשנהקללות
 . בתוכה כתוכים כרכותיה יהא ושלא . ננקדת תהא שלא רקהשורות

 ; כצבור בם לקרות שאין הכתובים כין תהאושלא

 תורה ספר ואפי' , העמודים ווי להיות צריכה אינה המגילהקפא
 כך אחריו העולם ונהגו נך מעצמו עשה אחד וסופר כך, להיות צריךאין
 שום יהא שלא להזהר יש לכתוב תורה ספר שום יהיכ אלו ואדרבא,

 , בם ואעידה של וא"ו שמ"ו בי"ה של וא"ו אם כי כוא"ו מתחילעמוד

 לאלו היכר שיהא כדי האותיות כאלו מתחיל עמוד שום יהאושלא
 כי העמודים ווי של מנהג לאותו אכטליניה חילי איישר ואי ,האותיות

 אותם ומרחיבין האותיות שמקטינים גדול קלקול לידי כא פעמיםכמה
 : ג( העמוד כראש הוא"ו שיבוא כדי כדת לאאשר

 לסיגו לגי) מש וכן סגי. 8לל ס) עלל ג6לכעס כמו לרסון 6לל ס) נטלהלגעת
 גגי 1)ס,מין ל6ס1ן 6לל ק) עטל כ6לגעס 1כקע1לס שממס נסליא מפלי"סימיל)
 , )עסק S~b גל1)ס קעורת משו וכו' גין לקין סמסגס )סין  גמי כלמטמע עמו6לס

 5ין יתדן לס6 גפגיס עילס ומס %ס1ן. 6לל ס) עטל כפסס )סמעג1פ 6יןומיסו
 3סלי6 סיס כלמוכס 610 קפל טעי וע' קל16 06 סיגו וכר לרסון 6לל3ין

 :כופליהם;
 סעמתש 1ף עסה ס% מי סקס לפי' פעמיים לוף סקנדל מלסג 4סג ים מיקג(

 1)ימ 163מ )יגע גליכיס הזוי1גיס . ע"כ , פקו) 3ליעכל סמ"1 בי"ס , כסלכלשכל
 : כסס קליךלין
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