
 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יד שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             
                                           

                                                                      

 
 

L   l 
  –   

             
              
          

            
  

           
               

   



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טו שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                            
                                           

                 

 
 

 פרשיות 'סדר ד –המשך סימן תרפה 

             
            

               
   )ז סעיף ה"ועיין לעיל סימן קל'( 

              
                
 

            
            
              
          

  



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טז שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             
                                           

                                                                        

 
 

  פרשיות'סדר ד –המשך סימן תרפה 








 

 



ואם  אי  אפשר  להם  לבוא  מכל  מקום :  הגה

 :)מצא כתוב(יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יז שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             
                                           

                                                 

 
 

–   
 


ותענית זה אינו חובה לכן יש להקל :  הגה
בו  לעת  הצורך  כגון  מעוברות  או  מניקות  או  חולה  שאין  בו  סכנה 
ואפילו  רק  כואבי  עינים  שאם  מצטערים  הרבה  לא  יתענו  ויפרעו 

חדושי  אגודה (אחר  כך  אבל  שאר  בריאים  לא  יפרשו  מן  הצבור  

 '  שמתענין  ביום  ה'ואם  חל  פורים  ביום  א.  )מחזור  ויטריבשם  
 'שלפניו  וחל  בו  ברית  מילה  מותר  לאכול  על  המילה  ולמחר  ביום  ו

 :)הגהות מנהגים(יתענו האוכלים 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יח שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             
                                           

                                       

 
 

–  
             

                 
 

            
              

             
  )כדי  צרכו(  ,       

וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בדאיכא  שהות  לעשות  שתיהן  אבל :  הגה
אם  אי  אפשר  לעשות  שתיהן  אין  שום  מצוה  דאורייתא  נדחה  מפני 

  והא )א  מזרחי"ן  ובית  יוסף  בשם  תוספות  ומהר"ר(מקרא  מגילה  
א "מהר(דמת  מצוה  קודם  היינו  דוקא  בדאפשר  לו  לקראה  אחר  כך  

 :)מזרחי



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 –    
  

               
               
    )בטלים  ממלאכתן  ועוסקין  בצרכי  צבורפירוש   .(

                   
                  

 ):ן"ר, אבל בסתמא הוקפה ולבסוף ישבה(
                

                
                   

    



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כ שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                              
                                           

                  

 
 

 דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון –המשך סימן תרפח 
             

  
                

             
 

   
           
              

           ואם הוא : הגה
 :)כל בו(ד כמו רוב העולם "במדבר או בספינה קורא ביום י



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כא שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                              
                                           

                  

 
 

 דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון –המשך סימן תרפח 
            

            
              

           
  

              
              

            
 ר  כך  מגילה  חוזר והכי  נהוג  ומיהו  אם  נזדמן  לו  אח:  הגה

ג  מכל  מקום "ד  אפילו  קראה  תחלה  ביום  י"וקורא  אותה  ביום  י
 :)כל בו ובית יוסף(קרא אותה שלא בזמנה 

                
  



 

 

 
 

                               
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כב שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                             

                                          
                  

 
 

–   
 

  
  

             
             

                
       ויש  אומרים  אם :  הגה

האשה  קוראה  לעצמה  מברכת  לשמוע  מגילה  שאינה  חייבת 
 :)מרדכי פרק קמא דמגילה(בקריאה 

           
     יש  אומרים  דאפילו  את :  הגה

 :)בית יוסף(וציא וצריך לשמוע מאחרים עצמו אינו מ



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כג שבט
 

 משלשים יום
 ודם פוריםק

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                          

                  

 
 

 שהכל חייבים בקריאת מגילה –המשך סימן תרפט 
       
               

   
     

  –   
                

         ואסור  לחזן :  הגה
 :)ראמרדכי פרק הקו(לקרוא את המגילה עד שאומרים לו קרא 

            
  



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כד שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                 

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
             

                 
                אבל  אם  השמיט :  הגה

ואפילו  באמצעה  דוקא  דלא .  )ן"ר(תחלתה  או  סופה  אפילו  מיעוטה  לא  יצא  

  . )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(השמיט  ענין  שלם  
   

                    
   וכן  לא  יסייע  שום  אדם  על  פה  לחזן  ולכן  אותן  הפסוקים :  הגה

בית  יוסף  בשם (שקורין  הקהל  צריך  החזן  לחזור  ולקרותם  מתוך  מגילה  כשרה  

 :)שבולי לקט

                   
      ואפילו סח בנתיים מיהו גוערין : הגה

 :)ד"א סימן רמ"הרשב( 'ב סעיף ב"במי שסח בנתיים כדלקמן סימן תרצ



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כה שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                            
                                           

                                                                   

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
                     

                     
                  

   
        
             

          
                

             
                  
                      

         אבל  אין  לחוש  באיזה  כתב :  הגה
 :)בית יוסף(כתובה 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                      
                                                             
                                           

                                     

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
            

 בית (ואם  כתובה  בשני  לשונות  מי  שמבינים  יצאו  :  הגה

 :)יוסף
             

 
                 

 
   

                
          

              
              

   



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כז שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                 

 
 

 ת המגילהדיני קריא –המשך סימן תרצ 
          

          )  שיכוין(
           
           

            
            

 
           

     ודוקא  לכתחלה  אבל  בדיעבד :  הגה
תוספות  סוף  פרק  קמא  דמגילה  ואבודרהם (אם  הפסיק  ביניהם  יצא  

ימה  אחת  מתחלת  חמש ולכתחלה  נוהגין  לומר  בנש.  )ל"ומהרי
 :)ל בשם רוקח"מהרי( עד עשרת 'מאות איש ואת פרשנדתא כו



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
                  

                   
  

                 
         יש  שכתבו  שנוהגין :  הגה

  ומרדכי '  פסוקים  של  גאולה  בקול  רם  דהיינו  איש  יהודי  וגו'לומר  ד
  וכן  נוהגין '  וגו  כי  מרדכי  היהודי'  ליהודים  היתה  אורה  וגו'יצא  וגו

  והחזן  חוזר )  וכל  בו  ואבודרהם'הגהות  מיימוני  פרק  ח(במדינות  אלו  
עוד  כתבו  שנהגו  התינוקות  לצור  צורת  המן  על  עצים .  וקורא  אותן

ואבנים  או  לכתוב  שם  המן  עליהן  ולהכותן  זה  על  זה  כדי  שימחה 
ומזה .  שמו  על  דרך  מחה  תמחה  את  זכר  עמלק  ושם  רשעים  ירקב

הג  שמכים  המן  כשקורים  המגילה  בבית  הכנסת נשתרבב  המנ
ואין  לבטל  שום  מנהג  או  ללעוג  עליו  כי  לא  לחנם .  )אבודרהם(

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(הוקבעו 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כט שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                         
                                                              
                                         

                  

 
 

 דיני קריאת המגילה –המשך סימן תרצ 
                 

       ויש  להסתפק  אם  נשים :  הגה
ואם .  )ד"הגהות  אשירי  פרק  קמא  טור  סימן  תרפ(מצטרפות  לעשרה  

קראו  אותה  בציבור  ואיזה  יחיד  לא  שמעה  יכול  לקרות  אפילו 
בית  יוסף (לכתחלה  ביחיד  הואיל  וקורין  אותה  באותה  העיר  בעשרה  

א  אותה  בזמנה  צריך  לברך  עליה   וכשהיחיד  קור)בשם  אורחות  חיים
 :)בית יוסף(

  –    
 

                 
                   
               

      



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ל שבט
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דיני כתיבת המגילה ותפירתה –המשך סימן תרצא 
             

            
       

   ן"ר(גם  צריך  לכתבה  מן  הכתב  :  הגה( 
 )ק"מהרי(ולהוציא  כל  תיבה  מפיו  קודם  שיכתבנה  כמו  בספר  תורה  

הגהות (ועושין  כל  פרשיותיה  סתומות  ואם  עשאן  פתוחות  פסולה  

  לפסול ובדיעבד  אין.  )ג"י  סימן  כ"  ופסקי  מהרא'מיימוני  פרק  ב
מגילה  משום  חסרות  ויתירות  דלא  גרע  מהשמיט  בה  הסופר 

כמו  שנתבאר   [)  ואור  זרוע'הגהות  מיימוני  פרק  ב(אותיות  דכשרה  
        ].  'צ  סעיף  ג"סימן  תר

               
 שות  לה  עמוד  כלל ונהגו  לתייגה  גם  נהגו  שלא  לע:  הגה

 :)ל"מהרי(בסופה 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 א אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                          

                  

 
 

 דיני כתיבת המגילה ותפירתה –המשך סימן תרצא 
                   

          
       )ן "ר()  בכתיבתה  ויש  אומרים  בקריאתה

    .  )ל  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים"ש  ומהרי"בשם  הרא
  

    
                    

                 
             
                  

ואם  אין  לו  גידין  יותר  מוטב  לתפור  הנשאר  בחוטי  פשתן :  הגה
אבל  אם  יש  לו .  )  וכל  בו'הגהות  מיימוני  פרק  ב(מלהניחה  בלא  תפירה  

התפירה  תהיה  מבחוץ  ולא גידין  יתפור  כולם  בגידין  כולה  בגידין  ו
 :) ובית יוסף בשם אורחות חיים' חלק ד'רבינו ירוחם נתיב י(מבפנים 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ב אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דיני כתיבת המגילה ותפירתה –המשך סימן תרצא 
           

 
               

                 
                
          

 
              

  
   
         ואם  מברכין  עליה  עיין  לעיל :  הגה

 :ט לענין לולב הפסול והוא הדין כאן"סימן תרמ



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ג אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                                                                          

 
 

 –   
             

           
 טור  בשם (ויש  אומרים  דאף  ביום  מברך  שהחיינו  :  הגה

וכן  נוהגין  בכל  מדינות  אלו  ואחד  יכול ,  )ש  והמגיד"רבינו  תם  והרא
    .  )'הגהות  אשירי  פרק  ב(לברך  והשני  קורא  
                  

כל  בו  ובית  יוסף (ונהגו  לומר  בלילה  אשר  הניא  אבל  לא  ביום  :  הגה

 :ואין לברך אחריה אלא בצבור. )בשם אורחות חיים
 
  



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ד אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                                         

 
 

 דיני ברכות המגילה –המשך סימן תרצב 
                   

                  
             אבל  אסור :  הגה

תרומת (ל  קודם  שישמע  קריאת  המגילה  אפילו  התענית  קשה  עליו  לאכו

 :)ט"הדשן סימן ק

 –   
                

            ואומר  ויתן  לך:  הגה .
 :)יםמנהג(וקורים המגילה ואחר כך מבדילין 

        ואם  לא  אמרו  אין  מחזירין  אותו :  הגה
בית  יוסף (ו  "ד  אבל  לא  בט"ואין  אומרים  על  הנסים  רק  ביום  י.  )טור(

ד  אף  על  פי  שלא  קראו  המגילה "ובליל  י.  )בשם  אורחות  חיים  ומנהגים
 :)'הגהות מיימוני פרק ב(עדיין אומר על הנסים בתפלת ערבית 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ה אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                            
                                           

                 

 
 

 סדר תפלת פורים –המשך סימן תרצג 
        ואין  אומרים  למנצח  ואל  ארך  אפים :  הגה

 :)מנהגים ובית יוסף בשם תוספות(

                       
             ואין  המנהג :  הגה

: הגה          לכפול  פסוק  האחרון  של  הפרשה

 :)ל ומנהגים"מהרי(כשיש מילה בפורים מלין התינוק קודם קריאת המגילה 

  –     
              יש  אומרים  שיש  ליתן :  הגה

קודם  פורים  מחצית  מן  המטבע  הקבוע  באותו  מקום  ובאותו  זמן  זכר  למחצית  השקל 

מרדכי (שהיו  נותנין  באדר  ומאחר  ששלשה  פעמים  כתיב  תרומה  בפרשה  יש  ליתן  שלש  

  וכן )ל"מהרי(ויש  ליתנו  בליל  פורים  קודם  שמתפללים  מנחה  .  )ריש  פרק  קמא  דיומא

  חצאי  גדולים  במדינות  אלו  כי  אין  מטבע  ששם 'נוהגין  בכל  מדינות  אלו  ויש  ליתן  ג

ר  שנקראו  גם  כן  מחצית "  חצי  ווינ'ובמדינות  אוסטרייך  יתנו  ג.  מחצית  עליה  מלבד  זו

וכן  לכל  מדינה  ומדינה  ואין  חייב  ליתנו  רק  מי  שהוא  מבן  עשרים  ולמעלה  ויש  אומרים 

 : מחצית אלו ואין נוהגין כן'קה מלבד גשנותנים מחצית השקל לצד



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ו אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                        
                                                              
                                           

                  

 
 

 דין מעות פורים לעניים –המשך סימן תרצד 
         ודוקא  הגבאים :  הגה

  אבל  העני  יכול  לעשות  בו  מה )מרדכי  פרק  קמא  דבבא  בתרא(
 :שירצה

            
  

           
  

–   
ובסעודה  אחת  יוצאים .  )טור(מצוה  להרבות  בסעודת  פורים  :  הגה

 .)סוף פרק קמאמרדכי (
             ומכל :  הגה

 :)ב"תשובת מהרי(. מקום גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ז אדר
 

 משלשים יום
 קודם פורים

 
     –          

          
                       

 
 

 

                                                       
                                                              
                                          

                  

 
 

 דיני סעודת פורים –המשך סימן תרצה 
                   הגה :

  ויישן )כל  בו(ויש  אומרים  דאין  צריך  להשתכר  כל  כך  אלא  שישתה  יותר  מלימודו  

ואחד המרבה ואחד . )ל"מהרי(ומתוך  שיישן  אינו  יודע  בין  ארור  המן  לברוך  מרדכי  

הממעיט  ובלבד  שיכוין  לבו  לשמים  ואין  להתענות  בפורים  מלבד  תענית  חלום 

יש  שנהגו  ללבוש  בגדי  שבת  ויום  טוב .  ע"תקח  וסימן  "ועיין  לעיל  סימן  תקס

ונוהגים  לעשות  סעודת  פורים  לאחר  מנחה  וערבית .  )ל"מהרי(בפורים  וכן  נכון  

יתפללו  בלילה  ומתפללים  מנחה  תחלה  בעוד  היום  גדול  ורוב  הסעודה  צריכה 

ולא  כמו  שנוהגין  להתחיל  סמוך  לערב  ועיקר  הסעודה  היא .  )מנהגים(להיות  ביום  

ל  פורים  ביום  ששי  יעשו  הסעודה  בשחרית  משום  כבוד  שבת ו  וכשח"ליל  ט

יש .  )תרומת  הדשן(ומי  שרוצה  לעשותה  תמיד  בשחרית  הרשות  בידו  .  )מנהגים(

אומרים  שיש  לאכול  מאכל  זרעונים  בפורים  זכר  לזרעונים  שאכל  דניאל  וחביריו 

טוב  לעסוק  מעט  בתורה  קודם  שיתחיל  הסעודה  וסמך  לדבר .  )כל  בו(בבבל  

וחייב  במשתה .  )ב"מהרי(  היתה  אורה  ושמחה  ודרשינן  אורה  זו  תורה  ליהודים

  וכן  נהגו  ויש  אומרים  דאם  הזיק  אחד )מנהגים(ו  "ד  וט"ושמחה  קצת  בשני  ימים  י

ועיין  בחושן .  )י"תרומת  הדשן  סימן  ק(את  חבירו  מכח  שמחת  פורים  פטור  מלשלם  

 :)ח"סוף סימן שע(המשפט בדיני נזיקין 
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 דיני סעודת פורים –המשך סימן תרצה 
                 

                   
  )ונוהגין כסברא ראשונה( 

              
                 
                
              

     מדברי (ויש  לשלוח  מנות  ביום  ולא  בלילה  :  הגה

ואם  שולח  מנות  לרעהו  והוא  אינו  רוצה .  )להש  פרק  קמא  דמגי"הרא

לקבלם  או  מוחל  לו  יצא  ואשה  חייבת  במתנות  לאביונים  ומשלוח 

אבל  לא  בהפך  שלא .  ואשה  תשלח  לאשה  ואיש  לאיש.  מנות  כאיש

יבא  איש  לשלוח  לאלמנה  ויבואו  לידי  ספק  קידושין  אבל  במתנות 

 :לאביונים אין לחוש
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     .  )כל  בו()  והאידנא  נהגו  בכל  מקום  שלא  לעשות(

                     
          ומותר  לעשות  כל  מלאכת :  הגה

מצוה  כגון  לכתוב  פסקי  הלכות  וכן  מותר  לעשות  אפילו  מלאכות  גמורות 

 :)ב"תרומת הדשן סימן קי(לצורך פורים 
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 דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים –המשך סימן תרצו 
        ומכל  מקום  ילך :  הגה

ואם .  )תוספות  פרק  קמא  דמועד  קטן(לבית  הכנסת  לשמוע  המגילה  
ויש .  )ל"מהרי(ה  עדיף  טפי  יוכל  לאסוף  מנין  לביתו  לקרות  המגיל

ש "הרא(ו  "ד  ולא  בט"אומרים  שאין  אבילות  נוהג  בפורים  לא  בי

  וכן  נוהגין  ואפילו  אבילות  יום  ראשון  נדחה  מפני  פורים )ומנהגים
  אבל  דברים  שבצנעה  נוהג  ואף  על  פי  שאין  נוהג )דברי  עצמו(

אבילות  בפורים  עולה  לו  למנין  שבעה  ימי  אבילות  כמו  שבת  וכן 
 :א"ב בעצמו בטור יורה דעה סימן תפסק הר
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 שיית מלאכה בפוריםדיני הספד ותענית וע –המשך סימן תרצו 
        אבל  אין :  הגה

  וכמו  שיתבאר  ביורה  דעה )ל"מהרי(ב  חודש  "שולחין  לאבל  כל  י
ה  עיין  שם  ואם  אין  בעיר  אלא  האבל  עם  אחר  חייב "סימן  שפ

לשלוח  לאבל  כדי  לקיים  לשלוח  מנות  אלא  אם  כן  מחל  האבל  על 
 :)ש"מהריב(מנתו 

             
           

       וכל  שכן  שחייב  במקרא :  הגה
מגילה  ותפלה  וקריאת  שמע  ונראה  לי  דדוקא  בלילה  אף  על  פי 
שמתו  מוטל  לפניו  אבל  ביום  שרוצה  לקברו  קבורת  מתו  קודם  כמו 

  ולכן  קורא  ומתפלל  אחר  כך 'ז  סעיף  ב"  לעיל  סימן  תרפשנתבאר
כן נראה ,  א"דלא  עדיף  מיום  טוב  ושבת  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  ע

 :לי
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 דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים –המשך סימן תרצו 
        ו "בין  בטד  "בין  בי:  הגה

תוספות  פרק  קמא (וכל  שכן  שמותר  לעשות  פדיון  הבן  

ומה  שנהגו  ללבוש  פרצופים  בפורים  וגבר .  )דמועד  קטן

לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר מאחר 

שאין  מכוונים  אלא  לשמחה  בעלמא  וכן  בלבישת  כלאים 

דרבנן  ויש  אומרים  דאסור  אבל  המנהג  כסברא  הראשונה 

חוטפים  זה  מזה  דרך  שמחה  אין  בזה וכן  בני  אדם  ה

משום  לא  תגזול  ונהגו  כך  ובלבד  שלא  יעשו  דבר  שלא 

 :)ז"י מינץ סימן י"תשובת מהר(כהוגן על פי טובי העיר 
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       והמנהג  כסברא :  הגה

ד "ראשונה  יש  אומרים  שחייב  להרבות  במשתה  ושמחה  בי
  ואין  נוהגין  כן  מכל  מקום )ף"טור  בשם  הרי(ן  שבאדר  ראשו

הגהות (ירבה  קצת  בסעודה  כדי  לצאת  ידי  המחמירים  

 : וטוב לב משתה תמיד)ק"מיימוני בשם סמ
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