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.) תענית כט(ל "מאמר חזכוונת להבין כדי  *
ונן מהי להתב יש ,משנכנס אדר מרבין בשמחה

   ...השמחה בכלל
ממילא מה מוטל עלינו למעשה נדע אולי ז "פעו

ובאמת ענין זה [. בימים אלו
ננסה אלא  ,ארוך הוא מאוד

לתמצת את עיקר הענין 
שנתבאר בדברי רבותינו 

  .]ל"ז

* ‰השמחה  לכאורה ‰
 ,שאנו קוראים אותה כך
משמעותה מצב שמח כגון 
שאדם עושה שמחה 

הריהו ' במשפחתו וכדו
כן ו, ו"בשמחה וכן להיפוך ח

מה שנקרא כיום  ביום יום
  . טוב' מצב רוח'

ב מה שנצטוינו "כ צ"וא *
, לשמוח בכמה זמנים בשנה
ובעצם כל הציווי לאדם 

,  לכאורהשישמח אינו מובן 
איך ניתן לצוות על דבר 
המסור ללבות בני האדם 

או , ותלוי במצב הרוח
העשוי במאורע כזה או אחר 

להשתנות בעקבות מאורעות 
ל מצב "א רחהל, החיים

העצב יתכן גם באותם זמנים 
שבהם נצטוינו  של הרגלים

  . בשמחה
ÔÎÂ ב הציווי לעבוד "יותר צ

כ "וכמש, בשמחה' את ה
' תחת אשר לא עבדת וכו

ניתן  איך 'בשמחה וכו
האפל לדרוש מהאדם העלוב והתלוי בצרכי גופו 

השפל להיות במצב של שמחה למרות שהוא ו
ז אלא "ק שניתבע עולא ר, בעצם במצב הפוך מזה

, שםהחמורות גם נאמרו על הנמנע מזה הקללות 
   ?הוא ממש תימה רבתא ולכאורה

שמחה זו אינה אלא תוצאה של אותו הרי שועוד 
, היכן מצינו שישנו ציווי על התוצאהו .ותו לא, מצב
הציווי צריך להיות על העיקר לא על  לכאורהש

  ?התוצאה
עלינו כ "אעפשת "וא

אותו להמשיך למעשה 
הנה  ,לתמידהזמני המצב 

מלבד שהדבר אינו מובן 
כשנתבונן על הרי , ל"כנ

תמיד האנשים השמחים 
פ רוב "שע ,סביבינו נראה

אלו הינם בעלי אופי וטבע 
וכן , עם שמחה פנימית

להיפך ישנם שהינם בעלי 
כ "וא. אופי ממורמר ועצוב

מה יעשה אדם זה שטבעו 
מה , כן לאידך גיסאו? בכך

שכבר ממילא  מעלת אותו
  ? אופיו משמחו בלא מאמץ

מדובר מ הוברר שה"ומ *
כאן על שמחה שצריכה 
להיות וללוות עם האדם יום 

שזהו ציווי , יום ושעה שעה
  . 'התורה בעבודת ה

כ מה עלינו לעשות "אך א
האם ? כדי להיות בשמחה

, להרבות במילי דבדיחותא
או שמא להרבות להימצא 

או אולי , במקומות שמחה
? ות לשמוע כלי שירלהרב

או שמא יהיו כל אלו 
כהאכילה והשתיה שאינם 

וכבר ? רק כהנאות החולפות
)  ב, קהלת ב(א "אמר החמ

ִלְׂשחֹוק ָאַמְרִּתי ְמהֹוָלל 
 .ּוְלִׂשְמָחה ַמה ּזֹה עָֹׂשה

„ÂÚ ז "ל שהנהנתנות בהבלי העוה"אצ' ע שלכאו"צ
כאכילה והשתיה אינם שייכים באמת לעולם 

יוכל להרגיש גם איש פשוט שאף  שזאת ,השמחה
ואף אחר שיאכל , שיש לו כל צרכו ורצונותיו

ââââ
òâø... úåððåáúäá!          

                                                              á    äçîùä úåäî                                                    ...  
  

 ea yi fnx? 
 äìéîä äòéôåî ä Èç Àî ÄN
 äìéâîá7 íéîòô , íòô ãåòå

ä Èç Åî ÈNÀå äìäö.  
ä-7  ìò äøåîù øôñî àåä

òåãéë òáèä ìë ,äå -8  àåäù
òáèä ìòî , ìëù úåøåäì
àåä òáèä  ìòî úîàá

òáèä , çâùåîå âäðåî
úéñéð úéèøô äçâùäá ,

]áîøä éøáãëå"ôá íéòåãéä ï '

àá  [äìéâîä äùòîë , äæå
 äçîùä àéáäì êéøö ãáì

ìíù àåä øùàá íãà ìë.  
ãåò éòä ìò ä Èç Åî ÈNÀå éðéîùäø ,

 éúéîàä çîùä ìò æåîøé
 åáéáñ ìë úà íâ äàøéù
äçîùäå áåèä áöîá  .  

(ë(  
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  עדי עד' בטחו בה
  

W ‰ÏÂ‚Ò א "על כל העניינים בשם הגר

ל ללמוד בשער הביטחון שבספר "זצ
הקדוש חובת הלבבות והלימוד בעצמו 

י "ה נ"מסוגל להשיג בקשתו מפי רצ
ל "נ אמסטרדם זצ"ששמע מהגהחה

שהיה מגדולי תלמידי רבן ומאורן של 
  .ל"ישראל רבי ישראל סלנטר זצ

י "ספר זכרון יעקב יוסף למהרי(
ענין לימוד ' וף מערכת לס, רובינשטיין

  :)עט' ע ,הבנים

Ú„ÂÂ שהוא בדוק ומנוסה!   
חסד ' והבוטח בה'ו מהכתובים יסודו

 .'יסובבנו

עדיין יהיה בעצבון גדול  ,כסעודת שלמה בשעתו
   .כשהוא כך

איך יתכן שתקרא התורה את השמחה ב "צכ "אבל א
בהם ' שנאבבשר ויין בשבתות ומועדים טובים 

? כשמחה, פוריםהובעניינינו ביום , ושמחת בחגיך
שהם , ש"יא השמחה שיצוינו עליה האל יתוכי זו ה

  ? ז החולף חיש"הנאות רגעיות של עוה
¯·ÎÂ ו"פ טוב יום' הל( ם"רמבכ בזה ה"ידוע מש 
 ברגל ושמח ושותה אוכל כשאדם )כ הלכה
 ראש ובקלות ובשחוק ביין ימשך לא

 ירבה בזה שיוסיף מי שכל ויאמר
 שהשכרות, שמחה במצות
 הראש וקלות הרבה והשחוק

 הוללות אלא שמחה אינה
 על נצטוינו ולא וסכלות

 אלא ,והסכלות ההוללות
ÏÚ ‰ÁÓ˘‰ ˘È˘ ‰· 

˙„Â·Ú ¯ˆÂÈ ÏÎ‰ 
 )ח"כ דברים( שנאמר
 עבדת לא אשר תחת
 בשמחה אלהיך' ה את

 ,)כל מרב( לבב ובטוב
 שהעבודה למדת הא

 אפשר ואי, בשמחה
 לא השם את לעבוד
 מתוך ולא שחוק מתוך
 מתוך ולא ראש קלות

 'וכן עי .ל"עכ .שכרות
 ולולב וסוכה שופר' הלב
   .טו-יב הלכה ח"פ

 בה שיש השמחה'מהי  אכן
  ? 'הכל יוצר עבודת

אחר אבל כשנבחן יותר לעומק  *
 ,השמחה לראות אימתי ישמח האדם שמחה שלימה

רק  ,ללא דאגות וטרדות כלל הרי כך הוא כשהוא
לו יהא אותו הצער  ,וגם כאשר יהיה בצער[ ,טוב לו

לא יצטער עליו צער רב ואף , ורך עליהכירידה לצ
כפי , ישמח בו בעבור היות ממנו התוצאה הנחשקת

ואם תהיה ' אשר יסבול עבור טורח פרנסתו וכדו
אותה העבודה לפרנסתו אצל אביו לא ירגיש כמעט 

  . ]טורח כלל
אשר הינו ו, שטוב לו תמידוכיצד יתכן שימצא אדם 
פנים או זאת נראה בכמה  ,ללא דאגות וטרדות כלל

ו שהוא תינוק שעושים עבורו כל א ,שיהיה בן מלך
אבל שאר כל אדם איש איש וטרדותיו . 'וכדו, כיוצר

כ מוכרחים אנו להגיע "וא .מי יותר ומי הרבה יותר
לזאת שבעבור תהיה השמחה אצלינו צריך להיות 

 )ג-ב, קלא תהלים(ה "וכדאמר דהע ,כאותו התינוק
 ַּכָּגֻמל ִאּמֹו ֲעֵלי ְּכָגֻמל ַנְפִׁשי ִּתיְודֹוַמְמ  ִׁשִּויִתי לֹא ִאם
  ...ִיְׂשָרֵאל ַיֵחל:  ַנְפִׁשי ָעַלי

  ... או כאותו בן המלך

אף [לימוד התורה  על ידיהדרך לזה היא תחילת ו *
השרשת האמונה יחד עם ] שכעת תהיה שלא לשמה

שכל הטבע בזה העולם הכל אינו טבע , בלב תמיד
ל לטובה בעבורו באופן והכ, ש"רק מושגח ממנו ית
, עד שיגיע למדרגת הביטחון. אישי

לשים בטחונו בכל צרכיו בנותן 
כענין השלך , לחם לכל בשר

. והוא יכלכלך, יהבך' על ה
ובכלל זה כל ענייני 

  .ז"העוה
ומדרגה זו תביא אל 

ואהבתו הדביקות בו 
ַוֲאִני ש בבחינת "ית
ִלי , ַבת ֱאלִֹהיםִקר

   ... טֹוב
 ורק אחר שזוכה
לאותה הדביקות 
, והוא במצב של טוב
תמלא השמחה את 
 ,ליבו באופן תמידי

אנשי המעלה כאותם 
העליונה זו של 

אמיתית השמחה ה
, שכבר זכו לה והתמידית

ה גדולי ישראל האמתיים "ה
שרואים הכל שאינם נתונים 

או לאופי כזה או [למצבי הרוח 
ואף כשיהיו בתוך רעות רבות ] אחר

ממלאת את חדרי ' ות בהפ הדביק"עכ, וצרות
שהרי יאמרו וירגישו , ליבם בשמחה אמיתית

  . 'גם זו לטובה'בקירות ליבם 
ה שלמרות כל מצביו "ובראשם מצינו אצל דוד הע

זה ממצינו כדוהקשים היה בשמחה אמיתית תמידית 
בכל מצב ' שהיה משבח ודבוק בה התהילים בפסוקי

 כמו שאמר מזמור לדוד בברחו מפני שהיה בו
  ...שלום בנואב

.  ֶעְליֹוןֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָבְך ֲאַזְּמָרה ִׁשְמךָ וכן אמר 
 ֶיֱעַרב ָעָליו  .ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאלַֹהי ְּבעֹוִדי 'הָאִׁשיָרה לַ 

 ִלְפֵני ַיַעְלצּו ִיְׂשְמחּו ְוַצִּדיִקים. 'יִחי ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבהִׂש 
   .ְבִׂשְמָחה ְוָיִׂשיׂשּו ֱאלִֹהים

כמו , וכך גם לימוד התורה יהא לו בבחינת דביקות
שאמרו אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד 
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סוף , וזה עוד הסבר הענין הלומד שלא לשמה, הוא
  . בא ללימוד לשמה ודוק

מבחן כשלהיות בשמחה אכן  ל"בסיכום יכ "וא  *
אמונה –לימוד התורה עםופירושו  ,תוצאה הוא

וממילא יובן . הבתווא 'דביקות בה-ביטחוןו
שכאשר יחסר זה מהאדם יחסר הוא ממש את עיקרי 

ועל זאת באה התביעה הגדולה בכל ' הדת הנז
 ,'בשמחה' תחת אשר לא עבדת וכו'חומרתה של 

לימוד הציווי על השמחה הינו על מטרת שעיקר 
, ואהבתו' דביקות בה-ביטחוןואמונה –עם התורה

' דת השבאלו שהם עיקרי עבו[, המביאים אליה
רק נסתפק במה שמקובל , באמת לא החל העבודה

והגחלת כשאין מבעירים ...או אצל חבורתו, אצלו
 . ]הולכת ונכבית... אותה

  ...'ÏÎ‰ ¯ˆÂÈהשמחה שיש בה עבודת 'וזוהי  

 ,ריבוי הדביקות יביא ריבוי השמחהממילא כ "א *
בדביקות ' הלפני ה' וכו' ושמחתם לפני ה' וזהו שנא

ובאהבתו נתן לנו זמנים , וי בשמחההוא הוא הציו
מיוחדים אלו של הציווי על השמחה להיותם 

כענין , ש"יתוהדביקות בו מסוגלים יותר לקרבתו 
כ מה שאמרו לא "ז ג"ועד .קראוהו בהיותו קרוב

  .ט אלא כדי לעסוק בהם בתורה"ניתנו שבתות וי

מאחר שלא הכל מוכנים בזה ובאותה אכן  * 
פרטות על תחילת העבודה המדרגה יהיה הציווי ב

ומאחר . או אמצעיתה כל אחד באשר הוא שם

, שהשמחה החיצונה הגופנית תשפיע על הפנים
ויהיו תוצאות השפעה זו להקל על הבא ליטהר 
, להיות באותה המדרגה של השמחה האמיתית

כ ציוותה התורה על "ע, למרות שעדיין אינו שם
הכל באותם הזמנים להרבות בשמחה שיש בה 

התוצאה שהיא ודת יוצר הכל כדי שמצד עב
] אף באותה מדרגה שכעת עושה אותה[השמחה 

יבוא אל העיקר וממילא יגיע למדרגת השמחה 
   .האמיתית הפנימית

מה שנצטוינו בתורה על השמחה בבשר ויין זהו ו
וכן בימי הפורים  ,בשבתות ומועדים טובים

, ל משנכנס אדר מרבין בשמחה"ובהוראת חז
דביקות - ביטחון–אמונה –רה מתוךבתולהרבות 

   .המביאים אל השמחה השלימה, ואהבתו' בה
עליהם את ' קימו וקבלו'וזהו עומק ענין הפורים ש

  . התורה מאהבה
של ולהגיע למדרגה זו ... ר שנזכה להתחיל"יה

   .ר"אכיהשמחה האמיתית 

***  
, פ הספר ארחות צדיקים שער השמחה"נערך ע[

. ש עוד"תר ביאור יעושביאר כל הענין באורך ובי
ודבר מעניין שיש לציין הוא שנכללו ענייני האמונה 
והביטחון בשער השמחה ולא ייחד להם פרק נפרד 

ל שהכל "מה שמדגיש ביותר את ההסבר הנ, בספר
            .]חדא נינהו

 

c(c(c

ÌÈ¯ÂÙ- „ÂÁÈÈ‰ ÈÂÏÈ‚ 

, לכל פרטיו' מגלה לנו את ישועת ה -"מגילה"ומאידך היא , "הסתר"מגילת אסתר היא , גיסאמחד 
כי היא אוגרת בתוכה  - "אגרת"גילה גם נקראת המ. כיצד באה הישועה מתוך ההסתר הגדול של הגלות

לראות במבט כללי איך כל המאורעות היו , את כל המאורעות וצריך לפרוש אותה בשעת הקריאה
 .'הביאו לישועת ה, קשורים זה בזה ואף המקרים שהיו נראים כקשים לישראל

וזכרם : "תבטל שנאמרכל המועדים עתידין להיבטל אך פורים לא י: ל"נבין היטב את דברי חזמעתה 
הוא ההבנה , המכנה המשותף בין כל הגילויים לעתיד לבוא והגילויים של נס פורים". לא יסוף מזרעם

שהוא המכנה , הנהגה מיוחדת זו של גילוי הייחוד. ת"איך הרע עצמו שימש כאמצעי לגילוי יחוד השי
  .תהיה הנהגה עיקרית לעתיד לבוא -המשותף בין פורים לעתיד לבוא

  )ל"צ רבי חיים פרידלנדר זצ"שפתי חיים להגה(
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ÂÚ ÔÂ‡‚ÂÈÊ לפני כארבע מאות [היה כידוע אחד מיוחד מגדולי חכמי תימן הקדמונים ל "זצוקי ונה "מהר
ץ בעץ חיים "פירוש גדול על התכלאל בלול בהלכות ומנהגים ומהרי , וחיבר חיבורים רבים ונפלאים] שנה

ם ריבוי וכמו שרואי , וספריו נתפשטו מאוד בכל תימן עד הדורות האחרונים , מרבה להביא מדבריו
  . ולצערינו אך מעט מהם נדפסו, וכן חיבר עוד חיבורים רבים בהלכה ובקבלה , ההעתקות ששרדו לפנינו

  .   ר"ר שזכותו תגן בעדינו אכי"ויה
  

ÌÈ¯ÂÙ ÏÈÏ ˘Â¯ÈÙ  

˙È·¯Ú  נכנסין לבית הכנסת ופותחין במזמור
צילה 'למנצח על אילת השחר שיש בו רמז ה

ורין קרית פשי ראשי תיבות המן וק'חרב נ'מ
שמע וברכותיה ועומדין להתפלל ואומר על 
הנסים במודים וכשגומרין להתפלל אומר 

תחלה וסוף  ץ קדיש ומברך על המגילה''ש
כ אומר ובא לציון עד ייי מלכותיה קאים ''ואח

לעלם ולעלמי עלמיא ואומר קדיש 
והמזמורות וקדיש וברכו ועלינו לשבח 

ט ''ן יואם חל במוצאי שבת מתפללי, ונפטרין
ברכות ואומר קדיש וקורין המגילה עד סופה 

ובא לציון ומשלים על ' ואומר אורך ימים וגו
  .הסדר

ÔÈÎ¯·Ó˘ ‰ÓÂ ו על מקרא מגילה וכן על ''אקב
נטילת ידים והרבה מצוות מברכין עליהן ולא 

' פי, נצטוינו בתורה והיאך יהיה הפירוק
ל בסוף הלכות ברכות בענין ''ם ז''הרמב

הואיל ונאמר בתורה על פי  נטילת ידים
לא תסור מן הדבר ' התורה אשר יורוך וכו

אשר יגידו לך ימין ושמאל אפילו אומר לך על 
השמאל שהיא ימין והימין שהיא שמאל חייב 
אתה לשמוע להם ולפי זה יהיה פירוש 

ו לשמוע לאלו החכמים ''הברכות ככה אקב

שנצטווינו לשמוע להם מקרא מגילה או 
להדליק נר שלחנוכה או ) ברךל(לשמוע מהם 

לשמוע מהם לעשות עירוב וכיוצא בכל 
  . ל''הברכות עכ

˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙·Â ת ויבוא עמלק ואף ''קורין בס
פסוקים ורבינו ירוחם ' על פי שאין בה אלא ט

פסוקים ' כתב קורין בתורה ואין פוחתין מי
ואי סליק ענינא בבציר מהכי כגון ויבוא עמלק 

' ח סי''חן ערוך אשפיר דמי וכן כתב בשל
ג כתב שצריך לכפול פסוק ''תרצ' ובסי, ז''קל

ואם לא כפל אין בכך ' אחרון כדי להשלים לי
והנוהגים לכפול פסוק אחרון לא הגיעו , כלום

לדברי המקובלים שכתבו שאין כופלין פסוק 
ו והכסא ''אחרון ולמה לפי שהשם חסר ח

ו ופרשתו שלאותו רשע חסירה לפיכך ''חסר ח
כפול פסוק אחרון כלום כדי שלא אין ל

להשלים פרשתו שלאותו רשע וכן נהגו שלא 
כיוצא בו המפטיר בנביא לא יפחות , לכ פול

א פסוקים ואי סליק עניינא בבציר מהכי ''מכ
. כגון עולותיכם ספו על זבחיכם שפיר דמי
ואחר הקריאה בתורה אומר קדיש ואומרין 
תהלה לדוד וקורא המגילה ומברך אחריה 

  . ומר ובא לציון ומשלימיןוא

ë  zefepbë  

        �א "זיע ונהונהונהונהר אברהם "ביצחק יצחק יצחק יצחק ר "י למוהר"תכלאל כת  מתוך�
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ÏÏ‰ ÔÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯ÓÂ‡ ‰ÎÂÁ·Â ,ולמה ,
דמסכת מגלה מפני שהוא נס ' אמרו בגמ

שלחוצה לארץ אבל בחנוכה אומרין מפני 
והקשו שם ואמרו , שהנס נעשה בארץ ישראל

והלא יציאת מצרים נס שלחוצה לארץ ואנו 
קודם שנבחרה , ותרצו שם, אומרין בו הלל
כשרו כל הארצות לומר שירה ארץ ישראל הו

ואחר שנכנסו לארץ ישראל נפסלו כל הארצות 
ויש אומרין קריאת המגלה הוי , לומר שירה

כיוצא בו קודם שנכנסו לארץ ישראל , שירה
, היתה שכינה שורה על הנביאים בכל מקום
ל ''אחר שנכנסו לא היתה שכינה נגלת בחו

והקשו גם כן , י תחילה''אלא אחר שנגלת לא
א השכינה נגלת על יחזקאל בבבל והיא והל
ל ותירצו ואמרו כבר נגלת עליו תחלה ''חו

ותרגם , בארץ ישראל שנאמר היה דבר ייי
יונתן מהוה הוה פתגם נבואה מן קדם ייי עם 
יחזקאל בר בוזי כהנא בארעא תב תנינות 
ואתמלל עמיה במדינת ארע כסדאי על נהר 

  .ל''ל הרב המחדש ז''כבר עכ

¯‰ ·˙Î'' ¯Ô ‰˘Ó '·Â˙ ˙ÙˆÓ ¯ÈÎÓ'' ¯ÙÒ· ·
ÌÂÈ‰ ¯„Ò ל בענין מעות פורים צריך שיתן ''וז

עניים ולא יחזיר אותם ' כל אחד כפי כוחו לב
העשיר ירבה , אשר נתן לו' רקם כברכת ייי

ממרבה ואחד הממעיט ' והעני לא ימעיט וא
ובלבד שיכוין את לבו לשמים ואפילו לגוים 

להשיבו הפושטים ידם ביום זה לשאול אין 
אחר מפני שמחת ישראל אלא אדרבא יתן 
בפנים מאירות וידעו כי ייי אלהינו עמנו בכל 
קראינו אליו והוא הפודה והגואל והמציל 
אותנו מכל צרה וצוקה ומפר עצת הקמים 

ו ''עלינו כאשר הפר עצת המן בן המדתא יש
ומי שאין לו כפי משאלת כל שואליו יתן 

ואחר , הםלדלים ואביונים הצנועים בבתי
קריאת המגילה מברכין האל הרב את ריבינו 
ויש מקפידין שלא לברך אותה אלא אחר 

שגולל המגילה ולמדו זה מענין ספר תורה 
ת ונראה לי ''שאין הקורא מברך עד שגולל הס

ת ''שאינו דומה הענין הזה לספר תורה כי הס
הוא כדי שלא יאמרו ברכות כתובות בו ונפיק 

אן אין לחוש אם הברכה אבל כ, מיניה חורבא
אבל לא , כתובה בה ולא נפקא מיניה חורבא

יגלול ויברך שאין כוונתו גמורה בעסקו 
וכן כל הברכות כולם אין לעשות , במלאכתו
כדי שלא ישיח דעתו , ולמה, שום דבר

אחר כך אומר ובא לציון גואל לסמוך , מלכוון
ויחזיר ספר תורה למקומו , גאולה לתפילה
לולי ייי שהיה לנו וקדיש  ויאמרו מזמור

  . תתקבל

ÔÈÚ·Â  שמחת פורים אין עושין אותה בלילה
אלא ביום כי עיקר הנס נעשה ביום ונהרגו מה 

ח ''ולכן אם עשאה בלילה לא יצא י, שנהרגו
ותהיה בבשר וביין כי אין שמחה בזולתן 

ל צריך האדם לשתות ''ובענין היין אמרו רז
ן ערוך אמר ובשולח, בפורים יותר על לימודו

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 
ארור המן לברוך מרדכי והדברים לרוב 
הפוסקים כפשטן ויש מגמגמין בדבר ואומרין 
דזו לאו שמחה היא ובודאי בהגיע לענין זה 
, שתה הרבה יותר מדאי יזיק לו בלי ספק

ם כתב עד שיירדם ומפרש הענין עד ''ורמב
תה מה שאינו רגיל ל מתוך שש''שלא ידע ר

ושינה קופצת עליו ומתנמנם ומתוך שינתו 
, אינו יודע לכוון בין ארור המן לברוך מרדכי
אלא שקשה לפירושו למה נקט אלו המלות 
יותר מאחרות לענין הנמנום הכל שווה ועל זה 
אחרים פירשו שהענין הוא לחשבון השמות 
לידע מה הפרש יש בין זה לזה כי המספר 

ך ''ב וכן ברו''תק' ן גי''ר המ''רוא, עולה שווה
ב וכשישאלו לו מה ''י עולה תק''מרדכ

והוא נחפז , ההפרש והוא יבקש ולא ימצא
אבל סוף , בזה ונטרד הרי עשה בו היין פועל

סוף הלשון קשה דלא ידע בין ארור לברוך 
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אלא שהאמת הוא כפשוטו שצריך , והרי יודע
ששכלו ישתבש כל כך עד לא ידע לכוון אם 

אמרו ברוך לארור שיאמר אינו ברוך אלא י
ומפני מה חייבו בזה שהוא ענין קשה , ארור

שהמן ַאַחר שביקש , וכבר שמעתי טעם
להשמיד להרוג ולאבד ולשפוך דם היהודים 

זה מתוך שמחה ]ל[נעשה גם אנחנו ענין קרוב 
ומצד , עד שנשאר כמתים מושלכים ארצה

על אֵחר הוא חישב לשפוך דם ואנו נוסיף דם 
  .מ בן מכיר''ל ר''דמינו עכ

Ô ·˙ÎÂ '·ÈÚÂ˘  ויש לשאול מה ראו חכמי
ישראל לקבוע זאת הסעודה על היין ועשו 
עיקר מן היין יותר מן הסעודה מה שלא עשו 
כן בשמחת כל המועדות וצוו בדבר המכוער 
והמנוול והתורה אמרה בזה הדבר המנוול 
מענין נח ולוט והדעת נותנת שהוא דבר 

וא מעשה גויים ואמרו שחייב אדם מכוער וה
ל עד ''ם במז''וכתב הר' לאיבסומי וכו

וכבר אירע מזה , שישתכר ויירדם בשכרותו
המעשה תקלה בתלמוד קם רבא שחטיה לרבי 

י שהמפרשים פירשו לאו דוקא ''זירא ואעפ
אלא שהשתכר כל כך עד שיצא היין מפיו כמו 

  . דם אדום וזהו דרך צחות לשון

È‡Â ל לקבוע סעודה זו ''א אמרם זאומר שהו
על היין בעבור שכל העניינים מראש ועד סוף 
באו כולם על ידי משתה ונתגלגלו כולם על 
ידי היין ומכל משתה ומשתה יצא הצלה 

המשתה , משתאות' לישראל והיו כולם ד
הראשון משתה אחשורוש ושלושתי ויצא מזה 
, שנהרגה ושתי והיתה סיבה שתמלוך מקומה

תר שיצא ממנו ענין בגתן ותרש השני שלאס
זה הצלת ] ידי[ונכתב על ספר הזכרון ובא על 

השלישי והמלך והמן ישבו , מרדכי ומעלתו
לשתות שנכתב על היהודים לאבדם וחזרו 

הרביעי משתה אסתר לזמן שני . בתשובה
הא ראית שכל , ימים יצא ממנו שנהרג המן

עוד גזר המן . הנסים באו על ידי משתה
להשמיד זהו אבדן , רוג ולאבדלהשמיד לה

ולאבד זהו , להרוג זהו אבדן הגופים, הדת
ה עליהם קבעו ''וכשריחם הקב, אבדן הממון

מקרא מגילה כנגד אבדן , מצוות כנגדן' ג
, שמחה ומשתה כנגד אבדן הגופים, הדת

  .ל''ומשלוח מנות כנגד אבדן הממון עכ

¯‰ ·˙Î''Ê Ì‰¯„Â·‡ „''Ï  תיקנו בברכת האל
שונות כנגד ששה מישראל שנלחמו ל' הרב ו

הרב את ריבינו על ידי , בעמלק ואלו הן
והדן את דינינו על ידי אהוד שהרג , יהושוע

והנוקם את , את עגלון ועמו עמון ועמלק
נקמתינו על ידי גדעון שנאמר שם וכל מדין 

, והנפרע לנו מצרינו על ידי שאול', ועמלק וגו
תימה והח, י דויד בציקלג''והמשלם גמול ע

הנפרע לעמו ישראל כנגד הנס שלמרדכי 
ואמרינן , האל המושיע לעתיד לבוא, ואסתר

ק דמגילה שהכהנים מבטלין עבודתן ''בפ
ותלמידי חכמים דברי תורה  לשמוע מקרא 
מגילה ויש רמז לזה מן המוסרה כי תמצא 

ונשמע קולו בבואו אל , תלת ונשמע ואלו הן
ך ונשמע פתגם המל, הקדש האמור בכהנים

נעשה ונשמע האמור בתורה , האמור במגילה
והרמז שמבטלים השניים מפני האחד שנאמר 
בו נשמע דמגלה כי רבה היא כלומר שהוא 
גדול משניהם וטעמא הוא משום פרסומי 

  . ניסא

·˙ÎÂ ירחי שנוהגין התינוקות בצרפת לקחת ' ן
אבנים חלוקות ולכתוב עליהן המן וכשמזכירו 

ו למחוק את שמו במגילה הן מקישין זו בז
משום שנאמר שם רשעים ירקב וכן אמרו 
במדרש תמחה את זכר עמלק אפילו מעל 

  . העצים והאבנים

·Â˙ÎÂ  בערוך שמנהג בבבל ועילם כל
הבחורים עושין צורה כדמות המן קודם 
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`qxib inwe`l  
, שנאמר בשבת זכור בנעימה ושמחה, י הלוי מי כמוך ואין כמוך"בפיוט לר העירונו
והוא במלכים , ויצא המן ביום ההוא שמח ונעלס, למחר קראתם לסוד נכמס'בקטע 
  . כ"ע. ורוזנים משחק לו, יתקלס

‰¯Â‡ÎÏÂ ובראשון נכמס, יתקלס, שניים אחרונים הוא נעלסב שבמשקל החרוזים ב"צ ,
כמו , כ"ודוחק לומר שלא הקפיד על שני האותיות כ. אינו בדקדוק כבשארא ולכאורה

, דברת...השיבו'ז מצינו כגון בקטע "וכעי, על ההברות שיהו שוות ואות אחרונה
].     אחרונהלמרות שבהם ההברה היא באות ה[, ועוד כהנה' וכו, חרצת...כן, אמרת...עשה
ÚÈˆ‰Â ַמְעַּגל ַּפֵלס) כו, משלי ד(ד הכתוב "ע' לסוד נפלס'ל "ש חשוב ששמא צ"ח יר"ת 
 המחשבה במאזני: 'ע כ"ובאב ,יושר ענין שהוא' ד כ"ובמצו :ִיּכֹנּו ְּדָרֶכיךָ  ְוָכל ַרְגֶלךָ 
ד שקול דרכך הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנג: י"רש' וכ .טוב דרך זה אי וראה

 בגמראת "פ משנ"יוסבר היטיב בעניינינו וע ÎÂ"Ê            . הפסדה ואז כל דרכיך יכונו
    .דוק' וכו...כך אבא מבית שאבדתי כשם אבדתי אבדתי וכאשרמגילה 
ÌÓ‡ על ידיצ "י הלוי שיצא בברלין תר"וכן בדיואן שירי ר, א"עיינו בסדור וינציא שס 

  . 'נכמס'נ ובשניהם הגירסא "חברת מקי

u(u(u 

ימים ובימי ' פורים ותולין אותה על גגותיהם ג
הפורים עושין מדורה שלאש ותולין אותה 

עומדין סביבה ומזמרין ויש הצורה לתוכה ו
להן טבעת תלויה בתוך האש שתולין בה 
הצורה וקופצין מצד האש לצד האחר וטבעת 

  , זו נקראת משורתא כדאיתא בסנהדרין

„ÂÚ ירחי נהגו לומר התחלת ארבעה ' כתב ן
ץ תחילתן והציבור ''הפסוקים האלו אומר הש

משלימין אותן בקול רם במגלה ואחר כך 
ץ בקול רם ובניגון ואלו הן ''חוזר אותם הש

איש יהודי ומרדכי יצא ליהודים כי מרדכי 
, היהודי וכל זה להרבות בשמחה לילדים ולכל
וכן כתב בעל משמרת המועדות והטעם כדי 
לעורר הלב אם יתנמנם אחד מהם שלא ירדם 

  . ומשום כבוד מרדכי ושענין הנס על ידו

 ‰‡¯ ÈÏÂ דאף פסוק ויתלו צריכין לאומרו
ון ולמה משום שנאמר באבוד רשעים רנה בניג

ולא עוד אלא שלא אמר דוד הללויה אלא עד 
שראה במפלתן שלרשעים שנאמר יתמו 
חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי 

והן דברים נכוחים , נפשי את ייי הללויה
  . למבין

כן מה שנהגו לצבוע ביצים אדומות וגם 
ולחטוף אותן מאחד לחבירו ואין בו משום 
גזל ולא מפריחי יונים הכל כתוב בספר כד 

ל ''ס ז''משה איסרל' ע לר''הקמח ובהגהות ש
והארכתי בפירוש משום , ומנהג ישראל תורה

אל תמנע טוב מבעליו השם ברוך הוא ישימני 
   .כ''ממצדיקי הרבים כן יאמר רחום ע

ucu  
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øäåîë úáåùú"òéæ çøå÷ íééç ø"éúëî à"÷ á íòíéøåàé   
àîèéìù çøå÷ ñçðô éáø ïåàâä ú"à    

Ó‰È· ·¯"· ‰ÎÏ‰ È¯Ú˘ „"·   
ÁÓÂ"¯Â˘ÈÓ Á¯Â‡Â „ÚÂÓ ˙È· Ò 

  

                                       י"לק
˙·˘· ‰ÏÈ‚Ó‰ ÏÂËÏË  

‰·Â˘˙ : È‡ˆÂÓ· ÌÈ¯ÂÙ ÏÁ˘Î ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ‰‡È·‰Ï ‰ÏÈ‚Ó‰ ÏÂËÏË ÔÈÚÏ
˙·˘ ,¯Ù‰ ˙Ú„ ‡È·‰˘ ‰·Â˘˙  È¯Ú˘ ÔÈÈÚ"Â Á‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ È¯ÈÈ˘‰ , ÛÂÒ·Â

 ‰‡È·È Â‡ Í˘Á˙˘ „Ú ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï‡ ÔË˜ È„È ÏÚ ‰‡È·‰Ï ‡Ï˘ ¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ ·˙Î
‰Î‰Î ÍÎ ÏÎ ÈÊÁÈÓ ‡Ï Ê‡„ „ÂÓÈÏ Í¯„ ˙ˆ˜ ‰· ÔÈÈÚÓÂ ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ‡Úˆ· ,

ÈÈÚ"Ï‰ ˘ 'ÈÒ ‰ÏÈ‚Ó 'ˆ¯˙"‚ .ÎÚ"Ï.   

  ביאורים

ז משמע לכאורה "מריהטת לשון תשובת מוהנה 
ג מיירי בטלטול המגילה "ח ושכנה"דגם הפר

ס לצורך קריאתה במוצאי "להביאה בשבת לבהכנ
אם שרי ' הא, אך נראה דשני עניינים הם, שבת

לטלטלה בביתו ממקום למקום או לקרוא בה 
אם מותר להביאה מבעוד יום ' הב, בשבת
או שמא אסור משום מכין משבת , ס"לביהכנ
ג מיירו בטלטול גרידא של "ח ושכנה"והפר. לחול

ולא איירו בהבאת המגילה , המגילה בשבת
ואפשר דאף אם הותר , י לצורך מוצאי שבת"מבע

. י"לטלטל מגילה בשבת עדיין אסור להביאה מבע
ת משמע דכרך  שתי "ואמנם מדברי השע

  .השאלות זו בזו

ולענין אם לטלטל : שערי תשובה שםל "וז
י לליל "ס מבע"המגילה בשבת ולהביאה לביהכנ

ו "ח בט"תרפ' ש עיין לעיל סי"צפורים שחל במו
, ח דאסור לטלטלה"שחל בשבת שכתב הפר

ח הביא "ובש. ח מסתפק בזה"ש' ג סי"ובשכנה

ח אין איסור אלא "בשם מטה יהודה דגם להפר
אבל , ו כיון דיש בו חובת הקריאה"אם חל בט

בשאר שבתות לא שייכא גזירה דרבה ולמה יאסר 
דמותר וממילא כיון . לקרוא בה הקורא בתורה

ג "וכן נראה דעת השכנה. בקריאה מותר בטלטול
' ועיין לעיל סי. ל"עכ. וכן מנהג העולם להקל

ר דמגילה דינה ככתבי "ת הבאתי מא"ח בש"ש
י "ש המט"ולפי מ, ח דאוסר"ודברי הפר, הקודש

ר מיירי בשאר שבתות השנה "ל דלא פליגי דהא"י
ואמנם לענין הבאה . ח מודה"ובזה גם הפר

ודם הלילה הייתי מונע מזה משום ס ק"לבהכנ
. ח"תרס' ד שנתבאר סי"וע, הכנה משבת לחול

ק "ועתה מצאנו כן בהשמטות שבסוף ספר מו
' י קטן וכו"ויש להחמיר שלא להביאה ע. ש"עיי

י "אלא ימתין עד שתחשך או יביאנה בצנעא מבע
ס ומעיין בה קצת דרך לימוד דאז לא "לבהכנ
  .ת"ל השע"עכ. כ כהכנה"מיחזי כ

+  zefepb+  
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ח "מלשונו שרצה להעמיס בדברי הפרומבואר 
ל דמגילה אסורה בטלטול "דלדידיה כיון דס

בשבת ממילא אי אפשר להתיר לטלטלה בשבת 
ולדעת האומרים דרק .   ס"לצורך הבאתה לביהכנ

אבל בשאר שבתות , ו שחל בשבת יש לאסור"בט
לרבות שבת שהיא ערב פורים מותר לטלטל כיון 

ה "נה רצה למילף דהומי, שאינו זמן קריאה
ס לצורך מוצאי "דמותר להביאה בשבת לבהכנ

לולי הטעם של הכנה משבת לחול דאסור , שבת
וכל זה משום . י קטן"י אף ע"להביאה מבע

ע איך אפשר ללמוד מהיתר "וקצת צ. חומרא
טלטול מגילה בשבת שהוא ענין בפני עצמו 

שהרי איסור הכנה , לאיסור מכין משבת לחול
וצא ולמד מהא , לכה רווחת היאמשבת לחול ה

דאין מדיחין כלים משבת למוצאי שבת עיין 
. ג"שכ' ע סי"ז ושו"שבת ה' ג מהל"ם פכ"רמב

ח "הפר' ז לד"והשתא מובן אמאי הזכיר מו
ג בדין הבאה משבת לחול כיון שגם "ושכנה
שאם , ת רצה לדמות דין טלטול לדין הבאה"השע

אלא דמשום , מותר לטלטלה מותר להביאה
  .י"חומרא של מכין נאסר להביאה מבע

דאם , ת צריכים ביאור"כל זה דברי השעועם 
איסור הכנה משבת לחול היא הלכה פסוקה מדוע 

ת מלכתחילה דאסור "לא פסיקא ליה להשע
והלא אף , להביאה מבעוד יום לצורך מוצאי שבת

סידור או טלית לצורך מוצאי שבת אסור להביא 
כ אין דין "וא. וםכ ישתמש בהם מבעוד י"אלא א

דגם דברים , ההבאה תלוי בדין הטלטול בשבת
המותרים בטלטול בשבת אסור להביאם לצורך 

ת או יביאנה "ש השע"ב מ"ועוד צ. מוצאי שבת
דאם ההיתר משום שמעיין במגילה ', בצינעא וכו

דאי משום , בשבת אמאי הצריך להביאה בצינעא
אית ואי לית בה מר, מראית העין אף בצינעא אסור

העין יביא אף בפרהסיא כיון שהיתר פשוט הוא 
  .להביאה אם מעיין בה

עץ חיים בדיני פורים כתב ' ץ בסי"מהריוהנה 
י שברשות ידידי הרב אליהו קאדי "ב בכ"מהדו(

וכשחל פורים באחד בשבת נסתפק : ל"וז) ו"הי
, ח אם מותר לטלטל המגילה"ש' ג בסי"הרב שכ

נ הסכמת "וכ והרב אליה זוטא פשיט לה להתירא
וכן נראה בדין דהרי אפשר לקרות , ל"האחרונים ז
דאסתר ברוח הקדש נאמרה ולמה , בה בשבת

אמות ברשות ' ולטלטול ד. יגרע משאר כתובים
הרבים לא חיישינן כיון דאכתי לאו חיובא רמי 

ח פסק לאסור משום "ואף שהפר, עליה לקרות
ו "היינו לדידהו בחל ט', א וכו"שמא יעבירנה ד

ל חידש דין "ותדע שכן הוא שהרי הוא ז.   שבתב
ו שחל בשבת "ד ט"ח ס"תרפ' ש מרן סי"זה על מ

' וטעמא דכיון דזמן קריאתה לבני כרכים וכו', וכו
כיון דאכתי ' א וכו"ו חיישינן שיעביר ד"בט

הכל חייבים ' דהכי אמרו בגמ, חיובא רמי עליה
ולכן איידי ' בקריאתה ואין הכל בקיאים וכו

כ "משא' ונחפז לקיים המצוה חיישינן וכו דטריד
. לדידן בני עיירות דליכא חיובא לא טריד כלל

ח גבי "תקפ' י סי"ן הובא בב"הר' וכעין זה תי
תינוק שצריך למולו בשבת דלא חיישינן 

א כיון דאחרים לא טרידי דלא חיובא "שיעבירנו ד
ונמצא לפי זה דלדידן . רמי עלייהו מדכרי ליה

ק ועיין "ל ודו"ר ז"ועיין מ. ולהע שרי לטלט"לכ
דסבר כהאי טעמא ' ה משנה ח"ד דר"ו פ"רע
  .ץ"ל מהרי"עכ. ש"יעו

נ "אחר שנו) ה' פורים סי' מער(שדי חמד ובספר 
והנה : ח בדין טלטול מגילה בשבת כתב"הפר' בד

בכל זאת , אף דבשבת דעלמא מותר לטלטלה
דרשתי כמה פעמים ברבים להביא המגילה לבית 

ערב שבת לפי שכתב הרב חיי אדם הכנסת מ
דאסור להביא המגילה לצורך הלילה אף במקום 
שאין חשש משום הוצאה שכל המבואות 

  .ש"עיי' מתוקנים דאין שבת מכין לחול וכו

ץ אמאי לא הזכיר דין "לעיין בדברי מהריויש 
ולא הזכיר רק , י אי שרי"ס מבע"הבאתה לבהכנ

הא מיירו דב, והיינו בביתו, עצם טלטול המגילה
ולמה לא השמיענו אם , ג"ח ושכנה"הפר

. בהבאתה יש חשש מכין משבת לחול או לא
והלא הלכה רווחת היא דאין להכין משבת לחול 
כגון הא דאין מדיחין כלים משבת לחול ואין 
מציעין את המטות משבת לחול ואין מקפלין את 

ועיין עוד . ע"ם ושו"ורמב' בגמ' הבגדים כדאי
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קנה דשם נשאל אם ' ב סי"יק חת פעולת צד"שו
נראה : מותר לפלות בגדיו של חול בשבת והשיב

, דאסור דתיקון והכנה גמורה היא משבת לחול
א "ג ע"אלו קשרים דף קי' ובהדיא תנן בפ

פעמים ומציעין ' וה' ד' מקפלים את הכלים אפי
את המטות מלילי שבת לשבת אבל לא משבת 

בהצעת ' יהרי דאפ, ג"ם פכ"כ הרמב"וכ, ש"למוצ
צ עיון ולא טורח אסרו בשבת "המטות שא

והשתא . ש"עיי' ו לפלות כליו וכו"ש ק"למוצ
תקשי אמאי לא כתב דין הבאת המגילה בשבת 

  .ש"ס לצורך מוצ"לביהכנ

ו בשבת כיון "ב דבשלמא טלטולה בט"צועוד 
דזמן קריאתה בכרכים חיישינן שמא יעבירנה 

נחוש  ואמאי לא, כ בשבת שאינה של פורים"משא
ג בשבת לאסור טלטולה מבעוד יום שמא "בחל י

. ס"ר לצורך הבאתה לבהכנ"א ברה"יעבירנה ד
וליכא למימר כאן דאין לחשוש דאחרים מדכרו 
ליה דהא כולי עלמא צריכים להביאה בשבת 
לצורך קריאתה בלילה ואמאי אין לחשוש שמא 

ולכאורה מדסתם משמע , א מבעוד יום"יעבירנה ד
י "ץ דאסור להביאה מבע"למהרי דהא פשיטא ליה

וכל נידונו הוא האם , משום מכין משבת לחול
ע אמאי "ועדיין צ. מותר לטלטלה בביתו בשבת

  . י"ס מבע"לא כתב בהדיא איסור הבאתה לביהכנ

ם "כ הרמב"פ מש"נראה לומר בזה הוא עואשר 
ואסור להדיח קערות ואלפסין וכיוצא : ז"ג ה"בפכ

כ הדיחן לאכול בהן "בהן מפני שהוא כמתקן אא
' אבל כלי שתיה וכו, סעודה אחרת באותה שבת

ואין מציעין את המטות בשבת כדי לישן עליהן 
. כ"ע. ש אבל מציעין מלילי שבת לשבת"למוצ
א כל זה אינו אסור אלא מפני "א: ד כתב"והראב

ש "כלומר דעל מ. כ"ע, שהוא טורח לחול
ם לאסור מפני שהוא כמתקן חולק "הרמב
שאין האיסור אלא מפני שהוא טורח ד "הראב

ועיין במגיד . לחול ואסור להכין משבת לחול
ם התכוין לאסור מטעם "משנה שכתב דאף הרמב

. ת ומגדל עוז"ז בשו"כ הרדב"וכ, מכין לחול
ולכאורה יש להביא ראיה לדבריהם מהא דאין 
מציעין המטות משבת לחול דמאי מתקן איכא 

. שבת לחולכ הטעם משום שמכין מ"הכא אלא ע
ם שגם "ואם כי כך כתבו המפרשים בדעת הרמב

ש "נראה דמ, ל לטעם מכין משבת לחול"ס
ם מפני שהוא כמתקן בא לחדש דלא בכל "הרמב

הכנה אמרינן שאסור משבת לחול אלא כל שיש 
בה תיקון דבר והכנתו לשימוש מיקרי טורח 

כ בטרחא בעלמא שאין בה "ותיקון לחול משא
שר דבכהאי גוונא לא נאסרה תיקון בגוף הדבר אפ

ולא תיקשי , הכנה לחול שאין כאן מעשה תיקון
דאפשר דשני סוגי הצעת המטה , מהצעת המטות

האחד פריסת הסדין על המטה שאין בו , איכא
עיין (והשני סידור כרים וכסתות , טורח כל כך

דהוא טרחא גדולה דבזה ) פ' ע סי"ע אבה"שו
ע משבת מיירי שהוא טרחא גדולה ואין להצי

ש "וכן קיפול בגדים שנאסר משבת למוצ, לחול
אפשר דמיירי בקיפול שיש בו מעשה תיקון 

שבת ' ב מהל"ם בפכ"וכמשמעות דברי הרמב
כ בטרחא כל שהיא כטלטול "משא. ש"ב עיי"הכ

ס או טלטול כל דבר שאין "מגילה מביתו לביהכנ
נ "ואה, בו טרחא לצורך חול אפשר דלא נאסר

כל שהיא אסורה בשבת  ד אף טרחא"דלהראב
ובהצטרף הטעם שטלטול המגילה . לצורך חול

הוא לצורך מצוה אפשר דבכהאי גוונא יש מקום 
ץ איסור הבאת "להתיר ולכן לא הזכיר מהרי

כיון , ש"המגילה בשבת לצורך קריאתה במוצ
דאין כאן איסור טלטול בשבת יש מקום להתיר 

  .ןש כיון שאין טורח ותיקו"לטלטלו אף צורך מוצ

הייתי להביא ראיה מהמשנה בשבת וסבור 
' מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה וכו

וטעם שהותר להחשיך הוא לצורך ,  )א"שבת קנ(
כ כל שהוא צורך מצוה לכאורה מותר "וא, מצוה

אך שוב ראיתי בספר , ש"בשבת להכין לצורך מוצ
א שכתב דטעם ההיתר "שכ' תהלה לדוד סי

משום שההליכה אין בה להחשיך על התחום הוא 
כיצד הוא ) א- ט"ל(משום הכנה כדאיתא בעירובין 

ש "עיי' עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו וכו
  .דלא מוכחא מילתא

כל פנים לדעת המתירים לטלטל המגילה על 
בשבת אפשר דיש להתיר אלא משום חומרא 
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דנראה כמכין לצורך חול יש לחשוש ולאסור 
נעא ומעיין בה לכתחלה זולתי אם מביא בצי

כיון , ת"בשבת דבהצטרף שניהם התיר השע
שמעיקר הדין אין בזה משום מכין כיון שאין כאן 

ת "ומטעם זה מתחלה נטה השע. מעשה תיקון

לתלות איסור הבאה באיסור טלטול מגילה 
ומטעם זה לא . לולי דיש מקום להחמיר, בשבת

י לבית "ץ איסור הבאת המגילה מבע"העלה מהרי
  .ון שאינו איסור פשוטהכנסת כי

  

 ¯·„ ÛÂÒÚ‡"‰˘ÚÓ ‰˘Ú ‡Ï ¯˙È‰Ï ÌÈÓ„Ó Â‡˘ Ù ,Ó ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ‡Â" ˘
ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ‰ÏÈ‚Ó‰ ‡È·‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ , ˙ÏÙ˙ ÔÓÊ ¯≈Á«‡Ï ˘È ‡Ï‡

Î‰È·Ï ÚÈ‚‰Ï ÌÈÏÏÙ˙ÓÏ ˙Â‰˘ ‰È‰˙˘ È„Î ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ˙È·¯Ú" ÌÚ Ò
˜ÂÙ˜ÙÂ ˘˘Á ÌÂ˘ ÈÏ· Ì‰È˙ÂÏÈ‚Ó .

 

ããã  
  

  

Â‰Ó ˙ÂˆÈÏ ˜·‡? 

הם הטועים בהבנת מהותה של שמחת הפורים וחושבים כי יש היתר לדברי ליצנות רבים 
, תהיה שמחה של הוללות, לא יעלה על הדעת ששמחת פורים שנצטווינו עליה. בימים אלה

ידועים דברי .  הצחוק נקרא הוללות -"לשחוק אמרתי מהולל' פרק ב(כמו שנאמר בקהלת 
כשמשווים דבר אחד לשני הקטן , "כפורים-כיפורים: "י הקדוש על יום הכיפורים"האר

כלומר בכוחו של יום הפורים להיות . יום הכיפורים נקרא כך כי הוא כמו פורים, נתלה בגדול
  . יותר נעלה מיום הכיפורים

צ רבי "היכן הגיעה זהירותם של גדולי ישראל מליצנות נוכל ללמוד מסיפורו של הגהעד 
  :ל"שלום שבדרון זצ

ובתגובה לכך ענה , ואמרתי לו איזה דבר חידוש, ל"מ שך זצוק"פעם במרן הגראפגשתי 
כי ממשמעות הדברים עלה שכאילו הרב , חשתי מבוכה  גדולה...  'ברוך שכיוונתי':ואמר לי

ענה הרב ?' וכי בהתלוצצות חפץ כבוד תורתו': הערתי ואמרתי. שך מכוון לדברי ולא להפך
, חס ושלום אספר לכם סיפור נורא על אבק ליצנות? ליצנות': אמר לי בפנים מרצינותשך ו

  : כפי שקרה אצל הגאון רבי עקיבא איגר
, אחרי שהגיע לבית אבי המשודכת. עקיבא איגר נסע פעם עם בני למטרת שידוך עבורורבי 

הבן על מנת וכנהוג שוחח גם בעל הבית עם , ישבו ליד השולחן ושוחחו על ענינים שונים
בסיום השיחה שאל ריב עקיבא איגר את אבי המשודכת כיצד מוצא בנו חן . לתהות על קנקנו

הלואי שהמחותן ימצא חן בעיני כמו ': על כך ענה האב בנימה מבודחת ואמר. בעיניו
  '     ...שהחתן מוצא חן בעיני

מיד תפס ? עיניכםוכי למה לא אמצא חן ב: אליו רבי עקיבא איגר בפנים מביעות דאגהפנה 
  ... אבל כמובן שהערכתי כלפי כבודו היא עצומה, רק לצון חמדתי: האב ותירץ את עצמו

: קם מיד ממקומו והתריס לעבר אבי המשודכת, כששמע רבי עקיבא איגר את התשובה
  !עם ליצים אינני רוצה להשתדך !?ליצנות

  )ב"ער' ב עמ"ח" שאל אביך ויגדך("
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èéìù äéøà íäøáà éáø ïåàâä" à  
Ó‰È· ·¯"· ‰‡¯Â‰Â ‰¯Â˙ „"·  

·È·‡ Ï˙ Ô˙ ‰Â ÏÏÂÎ ˘‡¯Â  
  

 
  

   מנהג מחצית השקל  .א
 רעש בקריאת המגילה  .ב
 סדר קריאת המגילה בערבית  .ג
 בשחרית סדר קריאת המגילה  .ד

 
  

  

  

 ‚‰ÓÏ˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ  
  
ÌÈ¯ÂÙ È] א[ÙÏ Ï˜˘‰  ˙ÈˆÁÓ Ô˙ÈÏ ÔÈ‚‰Â ÔÈ‡.  

  
י "חבהנוהגין בו גם היום שאר אזה   מנהג] א[

השקל שהיה  ליתן מחצית השקל זכר למחצית
, הגו בו אבותינו ולא הובא בתכאליללא נ ,במקדש

  .ע בספריהם"גם לא זכרוהו רבותינו שבתימן נ
  

מנהג זה של נתינת מחצית השקל הובא והנה 
א "משם י) א"תרצד סע' סי(ל "א ז"בהגהת רמ

) ה"אות תשעז בהג(ה ומקורו מן המרדכי במגיל
) מנהג של פורים(י טירנא "המנהגים דמהר' ובס

א "פכ(סופרים ' הוא במסל הלא "ומקורו בחז
ישראל לתת שקליהם לפני  וצריכין, ל"ז) ד"הל

ואסור לומר עליהם לשם כופר אלא , שבת זכור
  . כ"ע' לשם נדבה וכו

  
' ל לא הובא להלכה ברבי"ס הנ"דברי המסאכן 
ח "ע וכבר דייק בכפה"ן השול ולא במר"הרמז

דהיות ולא הביאו דין זה משמע דלא ) שם אות יט(
' ר בס"שו. ל כוותיהו"ל  ואנן במנהגינו קיי"ס

ל אבל בזמן הזה אין "וז' שכ) לח' סי(תניא רבתי 
ÔÈ‚‰Â ' נוהגין שקלים וכו˘ ÂÏ‡Â אינן כשקלים

ל דוק מלשונו "עכ' אלא כמתנות לאביונים וכו

È‚‰Âשכתב דמה ˘Ô  אינו מטעם זכר למחצית
  .השקל אלא מדין מתנות לעניים

  
א "דהעלה הגהת רמ) שם(ז "השת' עיין לרביוהנה 

ל מנהג "שמיטה ומשמע לכאורה דסל ולא ה"הנ
דציין על מה ) ב"שם סעק(אך עיין בפירושו , זה

 שיש ליתן קודם פורים) [שם(ל "א ז"שהעלה הרמ
נה דהכוו, משם הלבוש] 'מחצית מן המטבע וכו

 ÌÈ¯ÂÙ ˙ÂÚÓ א"שם סע(וכך הוא לשון הלבוש( 
מחצית מן ÌÈ¯ÂÙ ˙ÂÚÓ א שיש ליתן "י, ל"וז

  . ל"עכ' המטבע וכו
  

ז לומר דמטבע זה "השת' ל דכוונת רבי"יז "ולפי
ולא מדין מחצית ÌÈ¯ÂÙ ˙ÂÚÓ שנותנים הוא מדין 

וביותר , זכר למחצית השקל שהיה במקדש השקל
גים ליתן מעות ונוה, ל"וז) ג"שם סעק(כתב עוד 

הרי מבואר . ל"עכ' פורים אחר תפילת שחרית וכו
ל לצורך "א הנ"ל דמה שהעלה דברי הרמ"דעתו ז

.הבאת דין נתינת מעות פורים בלבד ודוק

u  

+ n iyxyoniz ibdp +  
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· ˘Ú¯‰ ˙‡È¯˜‰ÏÈ‚Ó 
  

]‡ [˘‰ ˙¯ÈÎÊ ˙Ú· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜· ˘ÈÚ¯‰Ï ÔÈ‚‰Â ÔÈ‡" „Ú ‰È¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÓ‰ ı
‰ÏÙ˙‰ ÌÂÈÒ. 

  
צ "תר' סי(ל במפתו "א ז"רמה. אין נוהגין] א[

' י ב"בשם האבודרהם ומרן הב העלה) ז"סעי
ץ המן "הגו להרעיש בזכירת השהמנהג שנ, ח"הא
ומזה נשתרבב המנהג שמכים המן כשקורים , ל"וז

ואין לבטל שום מנהג ) אבודרהם(כ "המגילה בבה
י בשם "ב(כי לא לחנם הקבעו  או ללעוג עליו

) שם(ז "תאך הנה ראיתי לרבנו הש, )ח"א
ל "מ דלא ס"וש. ל"א הנ"דהשמיט דברי הרמ

  . ה מנהגינו"מנהג זה וכ
  

שם (א "ג בא"פ הפרמ"מנהגינו זה עש "ואת
מ יצא שכרם בהפסדם "ומ, ל"וז) א"סעקכ

' ץ ישתוק בעוד שמכין וכו"שמבלבלין הרבה והש
וגם זה אין נכון שאסור לכתחילה להפסיק יותר 

והובא , ל"עכ' כדי נשימה שנקראת אגרת וכומ
וכן הובא בספר ) ט"שם סעקנ(ב "משמו גם במ

שלא היה מקפיד ) פורים דף קיז' הל(ל "מהרי
  .ש"להכות בהמן עיי

  
תריע וה' שכ) ט"פי(אורחות יושר ' ראיתי בסעוד 

ד "בסו' אלא שכ[שלא יפה הם עושים ' ז וכ"ע
יאת המגילה באמירת ארור שאם ירצו יכו אחר קר

ומביאו הרב יפה , ]נווזה לא כמנהגי. 'המן וכו
ועוד הביא מעוד ) צ אות טו"תר' ב סי"ח(ללב 

ז וביותר מפני התקלות "אחרונים שהתריעו ע
יר שיצאו מזה והוציאו כרוז בחתימת רבני הע

ר "שו, ב"שלא להכות המן בשום צד עייש
) ז"דיני פורים סע(נוה שלום ' א חזן בס"למהר

ד ל נג"ל הנ"האורחות יושר והיפ' כ ב"שכתב ג
ר "מנהג המרעישים באמירת המן ודבעיר אזמי

' ה לס"ע בהגהת השל"וע. ש"זה עיי הגבטלו מנ
' הל(נהר מצרים ' ובס) רמו' עמ(עמק ברכה 
  .ז"משכב) 'פורים אות י

  
ל בספרו כתר שם טוב "ט גאגין ז"למהרשר "שו
דבלונדון ' שכ) ב שלהי אות יא"תקמ' א עמ"ח(

שם גם הטעם ' וכ] להכות המן[אין מנהג כזה כלל 
מנהגי אמשטרדם ' כן ראיתי בס. שבטלו מנהג זה

' שכ) קמז אות יא' א עמ"ם תשס-מכון י' הוצ(
מנהגות ' עוד ראה בס ,ל"ל לא הכו בהמן עכ"וז

רכא בהגהות ' פורים עמ –ל "הנ' הוצ(וורמייזא 
ם כאלו ראוי לבטלם כ שבמנהגי"מש) שם

) המגיל' הל(חיי אדם ' ע בס"וע, ש"מלקיימם עיי
ל דוק "א הנ"שלא העלה מנהג זה שזכר הרמ

  .ל"מיניה דלא ס
  

ראיתי בכמה בתי כנסיות של בני עדתינו  והנה
חדשים מקרוב באו שהחלו לזלזל במנהגינו זה 

, ידין על אלה המרעישים בזכירת המןואין מקפ
ומן הראוי לכל בעלי היכולת והשפעה למחות 
בזה בשפה ברורה ובדרכי נעם שהרי מבלבלים 
ומפסידים קריאת המגילה וכפי שהעלנו לעיל 
ובפרט שאין מנהגינו בזה מדור דור ולשומע 

  .ינעם

 

u  
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˙È·¯Ú· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ¯„Ò 

 ˙È·¯Ú· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡]‡ [ÔÈ‚‰Â ˘È ]ÈÓ‡˘ ÁÒÂ[  ¯„Ò ÍÈÓÒ‰Ï
ÂÎÂ ˘Â„˜ ‰˙‡ ÏÈÁ˙ÓÂ ‰˘Â„˜' ]· [ÔÂÈˆÏ ‡·Â ‡ÏÂ,    

 ה בכמה תכאלילכן הובא מנהג ז. יש נוהגין] א[

י "וכן העלהו רש ]י פתיחי"י בשירי ומהר"מהר[
והקורא את , ל"וז) 62' שכט עמ' סי(בסדורו 

ולאחר קריאתו הוא ', ח וכו"המגילה מברך מנ
' אומר האל הרב את ריבנו עד האל המושיע וכו

ואומר ואתה קדוש וסדר קדושה ] החזן[ועומד 
ה כאותו הלשון בספרו "וכ, ל"עכ' כולה וכו

) רנא' סי(ו "מחז' ובס) רג' סי(ול בפרדס הגד
וכן העלו חבל פוסקים  ,שמחה' לתלמידו רבי

, ראשונים ואחרונים כסדר מנהג זה וכדלקמן
' סי(הרוקח ' ס, )ה פסק"ד. דף ד(ילה במג' התוס

' סי(ל "שבה, .)מגילה כא(ן "הראב, )שח' רלט עמ
בו -כל, )נט אות לא' פורים סי' הל(ח "א, )קצט

המנהיג ' ס, )מגילה שם(המאורות ' ס, )מה' סי(
' ס, )א"י' ב(הטור ' רבי, )מגילה אות כב' הל(

' תעג שלהי ס' מהרב בלוי ע' מגילה הוצ(המכתם 
-ד צולם מחדש בי"למברג תרס 'ובהוצ, ב"ז ח"או

, )'משמע'ער ' סי(הפרנס ' ס, :)ח דף ב"ם תשמ
, )צח' ג עמ"מגילה פ(הזכרון ' ישמעאל בס' רבי
, )'משמע'תלב ' פורים עמ' הל(ות זמניות מצ' ס

י כרך "בתוך קובץ ע(מנהגי הרב אברהם חידליק 
בתוך מחקרי (ח פלטיאל "מנהגי ר, )186' ט עמ

' שלהי הל(הגהות מימוניות , )51' תפלה ופיוט עמ
פורים ' הל(ל "מהרי, )38' עמ(סדר טריוש ) מגילה
' עמ(מנהגי דורא , )תכג' ח עמ"ובנדמ' אות ה
- א"קכ' ד ע"פ(' יהודה כלץ' המוסר לרבי' ס, )146

' ד עמ"פ(יהודה כלץ ' המוסר לרבי' ס) משמע
ומכאן בספרי גדולי האחרונים , )'משמע'קכא 

ש "הלכות ומנהגי מהר, במנהגי אשכנז הלא הם
בשמו , וכן העיד תלמידו שם, קלב אות ב' סי(

' ס, )כ תחלה שפותחין בובא לציון"שחזר בו ממש
ם -מכון י' הוצ, פורים' הל(י טירנא "המנהגים לר

' קנל אות פה עמ' הוצ(ק "מנהגי מהרא, )דף רנז
, )רסא' ריח עמ' כרך ב סי(מנהגי וורמיישא , )עה

פורים ' הל(ל "ל קירכיס ז"מנהגות וורמייזא לרי
ט אות ' ז סע' ג סי"פ(מנהגי אמשטרדם , )רכו' עמ

   .)יג

אחר , ל"וז) א"שם סע(ע "פסק מרן השווכן 
' ריאת המגילה בערבית אומר ואתה קדוש וכוק
הטור ברקת ' ס, )שם(כ הלבוש "וכ, ל"עכ
' סדר פורים הוצ(י "סדה' וכן משמע מס,)שם(

- הרב דייטש י' ח הוצ"נג ובנדמ-מפיצי אור דף נב
ובליל פורים , ל"כ וז"שכ) ה ובליל"רלח ד' ם עמ

ויתפלל תפלת ערבית ' יקח המגילה בידו וכו
ויאמרו ברכה לפניה ' המגילה וכו ואחרי כן יקראו

אחר כך יאמרו ' ולאחריה הרב את ריבנו וכו' וכו
ונפטרין לבתיהם לשלום ' סדרא דקדושה וכו

. שם דף נג( ל וראה שם בהמשך סדר שחרית "עכ
, ל"וז' שכ) רמ' ח שם עמ"ה אחר ובנדמ"שלהי ד

אחר כך יאמרו ובא ' אחר קריאתה מברכין וכו
דוק שבתפלת , ל"עכ' ולציון לסמוך גאולה וכ

' סדרא דקדושה ואלו בתפלת שחרית כ' ערבית כ
הרי מבואר להדיא דעתו דסדר , ובא לציון

נוסח פרס ' ה בסי"וכ ,דקדושה היא ואתה קדוש
 –צעדה ' תכלאל נוס' ובסי ,)146' י עמ"צכת(

סדר תפלה דרך שיח ' וסי, )סדר פורים(תימן 
ב "ח( י"והחמ, )דף פה -ה"צ משנת ועת"ד(השדה 

ה מנהג כל "וכ, )ה ואחר"ב ד"טו: ג דף עז"פ
  .ק מחוית ואגפיה בינותם"קהלות השאמי וק

שמסמיכין אמירת ואתה קדוש והטעם  
) ה"ר' שם סי(ל "רשיזז "ע' כ, לקריאת המגילה

אבל אם חלו להיות בשבת אין אומר ויהי ... ל"וז
נועם אלא לאחר המגילה מתחיל ואתה קדוש כמו 

תות שאין אומרים ובא לציון בשאר מוצאי שב
ועוד במזמור של אסתר כתב ' ואתה קדוש'א "כ

ל "להכי צ, אלי אלי למה עזבתני ואתה קדוש
ה "ל וכ"ואתה קדוש לאחר מעשה נס אסתר עכ



17 

 

א וקצר "אך בל) ה"צ' ע ה"רחי' מהד(הפרדס ' בס
 ל ומה טעם קורין"טעמים נוספים וז' ועוד ב

מגילת  מגילות' ואתה קדוש לאחר קריאת ב
משום דאסדר קדושה כל , אסתר ומגילת איכה

העולם עומד ועוד מצאנו אסתר תיקנה בתפילה 
למעלה אלהי אקרא יומם וכתיב בתריה ואתה 

ועוד טעם , נמצא תיקנה אסדרא דקדושה, קדוש
אחר אמרו חכמים כל כנסיה שאין קורין סדר 

אומר צלמות ] כב-איוב י[קדושה עליה הכתוב 

) שם(בו -הכל' בסכ "וכ .ל"עכ 'ולא סדרים וכו
חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה , ל"וז

] ג-תהילים כב[ביום מראש ועד סוף שנאמר 
זה הפסוק ', אלהי אקרא יומם ולא תענה וכו

במזמור אלי אלי למה עזבתני שנאמרו על אסתר 
ל מזה חיוב הקריאה ועל כן נהגו "ולפיכך למדו ז

אתה קדוש שהוא לפתוח אחר הקריאה בפסוק ו
הגהות ' בס' עוד עי    .ל"עכ' באותו מזמור וכו

.טעם זה בקצרה' כ כ"מימוניות שם שג
  

 ]‚ [ÔÈ‚‰Â ÔÈ‡˘ ˘ÈÂ ]È„Ï· ÁÒÂ[  ÌÂÈÒ ¯Á‡ ‰ÏÈ‚Ó‰ ÔÈ¯Â˜Â ÏÏÎ ‰˘Â„˜ ¯„Ò ¯ÓÂÏ
˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙.  

ל "זצ) מזרחי(דוד משרקי ' הגאון רביל ר"שו
) הזהב ת רביד"נספח לשו- שם(ע "בחידושיו לשו

, ד עצמו וביארו בארוכה"ל ע"דהעלה הטעם הנ
ואתה קדוש נראה הטעם  :ל המלא"וז' דהנה כ

לומר ואתה קדוש לפי שהוא סמוך לפסוק שדרשו 
' אקרא יומם וכו] שם[ממנו המגילה שהוא פסוק 
שאנו אומרים  ,כלומר' וסמיך ליה ואתה קדוש וכו

שהוא פרסום  הנס  העצום   אחר שקרינו  המגילה
ת ותהלתו אומרים כנגד "שבח השיהזה  והוא 

קדושות ' י ואתה קדוש ואז אומרים ג"הש
הלשון מסורס מפאת [ אלהי ישראל' ואחריה ד

אלהי אברהם יצחק ' הקיצור שכן לפנינו גרסינן ד
שמרה  .]יח,א כט"והוא פסוק בדהי, וישראל אבותינו

כך עשה עמנו ' כשם שבך בטחו אבותינו וכו, זאת
י "אעפ' שהבטחתנו ואף גם זאת וכו שתשמור מה

וחותמים , 'וכו שאין אנו ראויים והוא רחום יכפר
למען יזמרך כבוד ולא ] יג, תהילים ל[בפסוק 
שגם פסוק זה דרשוהו על קריאת  'ידום וכו

  .ל"ל עכ"דף ד נ' המגילה לילה ויום עיין בגמ

' נראה לי'מזה שסיים רבינו בדבריו בתיבות והנה 
נוסחאות הרביד הזהב הדפוסים וכך הוא בכל [

אך , מבואר שטעם זה הוא על דעת עצמו] י"והכת
לפי המובא לעיל הנה כבר קדמוהו הפוסקים 

    .ל בטעם זה"הנ

כן מבואר בכל הפוסקים . ובא לציוןולא ] ב[
' זולת ס[ ל"וביותר רוב ככל הראשונים הנ, ל"הנ

ומצות זמניות וכן ספרי , הפרנס, הזכרון, המכתם
כתבו בהדיא להתחיל ואתה  ]ל"אשכנז הנ מנהגי

ושלא כדעת רב עמרם (קדוש ולא ובא לציון 
  .בהטעימם דאין עיקר הגאולה בלילה) גאון

טעם זה ) שם(המנהיג ' הטעים בסוביותר       
ואני לא , ל"וז' ג כ"דלאחר שהעלה דעת רע

ראיתי בשום מקום ולא שמעתי שיאמרו ובא 
לפי , ה קדושלציון בלילה אלא מתחילין ואת

שאין עיקר גאולה אלא ביום שלא יאמרו האומות 
דרך הגנבים ברחו להם בלילה אלא בעיצומו של 

ויהי ] מא ,שמות יב[שנאמר , יום לעיני כל מצרים
  .ל"ן עכ"בעצם היום הזה אב

יש עוד פוסקים שהעלו לומר סדר ואמנם       
 .קדושה בלילה ורק שכתבו לומר קודם ובא לציון

ב דף "והשלם ח: קורונול דף לז' מהד(ג "סדר רע[
' שלהי הל(העיטור ' ס, )עו' עמ(נ "סידור רשבר, :)צו

מאמר (צדה לדרך , )נז ,א' סי(האגור , .)מגילה דף קיד
התדיר ' ס, )ה בליל"רביעי כלל שביעי פרק רביעי ד

' עמ(אבודרהם , )קיח' עמ(צרור החיים , )רח' עמ(
' עמ' כרך ב(ה י אלנקו"מנורת המאור למהר, )רה

215-16[(.  

) א"תרצג סעק' ריש סי(ז "השת' ברביאיברא      
" ואתה קדוש"שאומר ' שכ) שם(על דברי מרן ' כ
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שאין עיקר הגאולה בלילה , ל ולא ובא לציון"וז
ח אין לומר רק "ואז אומר קדיש שלם אבל אחר י

וצריך לומר , ל"עכ) ד ולבוש"רדא(עד לעילא 
א הוא רק על הדין "דבדוחק דמה שציין את הר

, האחרון שאומר קדיש לעילא ולא קדיש שלם
א "ויותר נכון לומר שנפלה כאן טעות בציון הרד

  .ודוק

 כן משמע מרוב התכאליל. ויש שאין נוהגין] ג[

שכן לא זכרו מזה כלום ורק ציינו  ]ע אות ב"על[
קוראין המגילה אחר התפלה והא לך לשון חד 

וענד , ל"וז) ע"ג לב"משנת הרל(מנייהו הקדומים 
אלליל פיקום אלחזן יקרא ' הם מן צלוה'פראג

וכשאומרים תפלת הלילה : תרגום['אלמגלה וכו
וכן , ל"עכ] עומד החזן וקורא המגילה] ערבית[

:) א דף קסד"ח(ץ בסדורו עץ חיים "העתיק מהרי
ולא , ל"בזה) שם(ל והוסיף "כלשון התכלאל הנ

' ובפי, ל"עכ' נהגו לומר סדר קדושה כלל וכו
' הטעים המנהג וכ.) שם דף קסו(בסדר שחרית 

 ,אחר שמשלימין התפלה קורין המגילהו, ל"וז
ע לקרות המגילה קודם "פ שכתוב בש"ודע דאע

ואתה קדוש גם לומר ואתה קדוש אחר קריאת 

הוא לפי המנהג לא מן הדין כי , המגילה בלילה
הרב ' וכבר כ, בתלמוד לא נזכר זה ולא רמז לזה

קכח שבדבר שלא נזכר בתלמוד ' מואל סידבר ש
ויש בו חילופי מנהגים אין להכריח לשנות המנהג 
' אחר ויחזיקו במנהגם ונהרא נהרא ופשטיה וכו

  .ל"עכ

כ "מ מנהג זה מספר המחכים שכ"שכר "שו     
פורים ערבית והוא  ,ל"וז) 162שלהי הספר דף (

ומתפלל יח ברכות ומזכיר על ' רחום וברכו וכו
ם קדיש שלם וקורא המגילה ומברך לפניה הניסי
קדיש שלם בלא תתקבל ' ולאחריה מברך וכו' וכו

ולא מצאתי ֵרע למנהג זה של אמירת [ פטום הקטורת

היינו קדיש [ קדיש של קטן ]פטום הקטורת בלילה
מ יש לדייק כמנהג "גם מן המט, ל"עכ' וכו ]יתום

ערבית מתפללין , ל"וז) א"תתר' סי(כ "זה שכ
רבית כשאר ימי החול רק שמוסיף על תפלת ע

ואז הקורא ' הניסים וממתינים עד שתחשך וכו
  .ל ודוק"עכ' עומד ומברך וכו

  

  

u  
˙È¯Á˘· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ¯„Ò 

]‡ [˙È¯Á˘· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ˙¯ÈÓ‡ ÌÂ˜Ó ,Â· ÌÈ‚‰Ó ‰˘ÂÏ˘  

שני המנהגים הראשונים . 'מקום וכו] א[
שמקום אמירת המגילה בהם בעוד שלא סיימו 

המובא כאן ' תפלה באים לאפוקי דלא כמנהג הגה
ובאמת כן , שקוראין המגילה אחר סיום התפלה

הוא בכל הפוסקים הראשונים והאחרונים שהזכירו 
סדר קריאת המגילה בהדיא ולא אחד מהם שזכר 

ורק ) 'ק אות ד"ועל(לקרוא המגילה אחר התפלה 
ולדעת כולם קוראין  ,שחולקין הם במקום אמירתה

ורק שחולקין הם אם , ר קריאת התורהאותה אח
או לאחר  ¹ת על התיבה"קוראין אותה בעוד הס

כ חלוקין הם אם לאמרה "כמו, ²ת להיכל"הכנסת ס
או לאחר אמירת אשרי ובא  ³לפני אמירת אשרי

לציון כמנהג הראשון כאן או לאחר אמירת ובא 
לציון לפני אמירת ואתה קדוש וכמנהג השני 

  .שלפנינו

  

ובפורים , ל"וז) עג' השלם סי(ג בסדורו "כ רע"כ) 1
וכד מסיימין כהן ולוי וישראל ' קורים ויבא עמלק וכו

מנח ליה לספרא בדוכתיה מקריה ואומרין כולו 
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ומתכנשין צבורא ויתבין עד דשמעון לקריאת מגלה 
ץ דקרי לה בדוכתא לעיל וקודשא דספרא "מפי הש

 אות(ושם במגן האלף , ל"מקדוש עד עושה שלום עכ
מנח ליה לספרא ', וכד מסיימין וכו, ל"וז' כ) כא

נראה פירושו  ', בדוכתא מקריה ואמרין כולו וכו
ת למקומה לתיבה אלא מנח "ל שאינו מחזיר הס"דר

מקום שקרא בה על השלחן " בדוכתא מקריה"ליה 
ץ "כ מתכנשין צבורא לשמוע מגילה מפי הש"ואח

ין ש ואומר"ומ, ת"דקרי לה בדוכתא לעיל מינה דס
כ "וכ. ל"עכ' ת וכו"ל אומרים קדוש אחר קה"כולו ר

, ל"ז) רג' סי(ל בספרו הפרדס הגדול "בפשטות רשיז
' ת וכו"ומוציא ס' שחרית מתפלל שמונה עשרה וכו

קדיש עד ' בפרשת ויבוא עמלק וכו' וקורין בו ג
ת "מיד מקרא מגילה כהלכתה ומחזיר ס, דאמירן

המנהג מ העיקר לדעתו זה "ומ, ל"לתיבתו עכ
גם במה , הראשון שכן העלה המנהג השני בלשון יש

ליתא בסדורו " ורשות בידך הוא"ד "שסיים וכתב בסו
שגם שם העלה כלשונו כאן מחוץ לסיום ) של' סי(

י בסדורו "כלשון רש) רנב' סי(ו "ה במחז"וכ, ל"הנ
) ה פסק"ד: דף ד(במגילה ' כ בהדיא תוס"וכ, ל"הנ
ת למקומו "ן מחזיר הסואי' ובשחר מתפלל וכו, ל"וז

' אלא יושב ואוחז בידו עד שקראו את המגילה וכו
  .ל"עכ

ז "העלו עוד ראשונים כמנהג זה הלא הם האווכן 
' סי(ב "כ, )פורים אות לו' הל(ח "א, )שצה' ב סי"ח(

שלהי (המחכים ' ס, )תלב' עמ(מצות זמניות ' ס, )מה
י חזן "מהר, )38' עמ(סדר טריואש , )162' הספר עמ

' עמ(אבודרהם , )ג"מגילה שלהי פ' הל(ח "פרו עבס
' כרך ב(י אלנקוה בספרו מנורת המאור "מהר) רח

  .)סדר פורים(סדר היום , )216פרק התפלה עמ 

 Ì‚ ע יש לדייק כמו מנהג זה"בדעת מרן השו ,
ת "וביום שיש בו ס, ל"וז) ג"כה סעי' סי(כ "ממש

הו ת ויניחו"עד שיחזירו ס] התפילין[נוהגים לחלצן 
והיינו במקום ' ה המשיך וכ"ושם בהג. ל"עכ,בהיכל

שמכניסין התורה לאחר ובא לציון גואל אבל לפי 

מנהג מדינות אלו שמכניסים התורה מיד לאחר 
וזוהי , ל"הקריאה אין חולצין רק כמו בשאר ימים עכ

' במה שציין לסי) א"קמט סעק' סי(א "כוונת המג
ל בדעת "דסא "א ומג"מ חזינן מדברי הרמ"ומ, ל"הנ

הוא ' מרן שסובר דאמירת סדר היום ובא לציון וכו
   .י ודוק"ע למרן הב"וע, ת להיכל"לפני הכנסת ס

 ÈÙÏÂ"Ê כ "כ כאן מרן שקורין המגילה ואח"ל דמש"י
אומרין סדר קדושה מסתברא שעדיין לא הכניסו 

ת להיכל שכן לפי המבואר בדעתו אין מכניסין "הס
  . י"ת לפני סדה"הס

     È·Â¯˙Â ל מדכתב "הנה ראיתי למרן בהדיא שכן ס
אומר קדיש ואשרי ובא , ל"וז) תכג' ח סי"ר' בהל(

 .ל ודוק"עכ' ת למקומו וכו"ומחזיר ס' לציון וכו

, ל"וז' כ) ב"קמט סעק' סי(ז "השת' ברבי: ‡‚·[     
' והיינו במקום שמצניעין אותה אחר ובא לציון סי

א ציין "שהמגואמנם כן הוא , ל"עכ) א"מ(ב "קלב סע
ה "כ' לעיין בסי' כ כ"אך לפנ, ל"הנ' לעיין בסי

ציון זה מדברי ' וקצת קשה אמאי השמיט רבי,)שם(
  ].א דשם מבואר בהדיא ענין זה"המג

2 (ÔÎ ו "י ומחז"העלו רש)יש מחזירין' ב) ש"שו ,
' רט אלא שכ' עמ(התדיר ' וס, )רלט' סי(כ הרוקח "וכ

כ "וכ, )י אשרית אחר"יוחד שמכניסין את הסמנהג מ
' סי(ספר הפרנס , )51' עמ(ח פלטיאל "מנהגי ר' בס
א "מנהגי ר) קכא' ד עמ"פ(המוסר ' י כלץ בס"רב, )ער

וכן כתבו בספרי מנהגי אשכנז ) 184' עמ( חידלוק 
, )קכו' עמ(ל "המהרי, הלא הם) ם-מכון י' מהדו(

מנהגות , )קנט' עמ(המנהגים ' י טירנא בס"מהר
( ק וורמיישא "מנהגים דק, )רה' עמכרך א ( וורמייזא 
  ) רסב' כרך א עמ

3 (Î"Î ח פלטיאל "ר, ו"מחז, הרוקח, 'תוס ,י"רש
א "מנהגי הר, המחכים' מנהגי דורא ס, סדר טריואש

' י טירנא בס"מהר, ל"מהרי, אבודרהם, חידליק
  ) .ריט' כרך א סי(ק וורמיישא "מנהגים דק, המנהגים
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]· [ÏÂ È¯˘‡ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ „Á‡‰ÔÂÈˆÏ ‡·Â ˙¯ÈÓ‡ ÈÙ ,]‚ [ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ È˘‰

˘Â„˜ ‰˙‡Â ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏÂ ÔÂÈˆÏ ‡·Â ]„ [‰ÏÙ˙‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡ È˘ÈÏ˘‰.

: א ריש דף לז"ח(ג בסדורו "כ רע"כ. האחד] ב[ 
ולאחר שקורין את , ל"וז) י עא"ב סס"ובשלם ח

המגילה בפורים בין ביום ובין בלילה אומרים ובא 
ל "תי ישיבות עכלציון סדרא וקדיש וכן מנהג בש

המאורות במגילה ' כ יש לדייק כן מס"כמו, ודוק
ואומרין אחריה בלילה סדר ... ,ל"וז.) דף כא(

ופותחין ואתה ' קדושה ואין אומרין ובא לציון וכו
וביום פותחין ובא לציון וגומר כל סדר ' קדוש וגו

', בהמשך דבריו כאן כ, איברא[ל "קדושה עכ
ויש מקום לטעות , ל"וסדרו של יום ויבא עמלק עכ

ת לאחר סדר "ולחשוב שכוונתו שקורין קרה
אך בוודאי שאינו כן שלא קיים ענין זה , קדושה

ת אחר ובא לציון ורק כוונתו בכאן "שקורין קרה
לציין ענין נוסף מהו סדר הקריאה בתורה בפורים 

  .]ולא כהמשך לדבריו

כ "בעל העיטור שכ' יש לדייק מלשון רביכן      
 ,ל"וז) ה מי קורא"ילה דף קיד שלהי דמג' הל(

ולאחר קריאה אומר ובא לציון וסדר קדושה 
' דוק מלשונו שזכר אמירת ובא לציון וכו, ל"עכ

שלמה ' ל מסידור רבי"וכן יש לדייק כנ, ולא אשרי
וקריאתה ביום אחר , ל"כ וז"שכ) עו' עמ(נ "בר

קריאת ספר תורה ואומר אחריה ובא לציון ואחר 
ב "ח והכ"כ להדיא הא"וכ, ל"כך קדיש עכ

' ענין פורים סי(ל "שבה, )שם(התדיר ' ס, )ש"שו(
' כן יש לדייק מל, )מ' שלהי סי(תניא רבתי , )ר

ולאחר שקורין את , ל"ז.) דף כא(ן במגילה "הראב
המגילה בין ביום ובין בלילה אומר ובא לציון וכל 

' ב סי"ח(ז "כ האו"וכ. ודוק ,ל"עכ' סדרא וכו
' עמ(מצות זמניות ' כ יש לדייק מס"כמו 4)שצה
אין פוחתין ' ת וכו"ומוציא ס, ל"כ וז"שכ) תלב

כ אומר קדיש עד "ואח, כ"מעשרה פסוקים בביה
כ "כ קורא את המגילה ואח"ואח, לעילא ואשרי

ומסתברא מהא דלא נקט , ל"עכ' סדר קדושה וכו
כ סדר "מ דמש"ואשרי ש' ואשרי ובא לציון ורק כ
' כ בהדיא בס"וכ, ציון ודוקקדושה היינו ובא ל

) רמ-ח דף רלט"ובנדמ. סדר פורים דף נג(י "סדה

' ואחר שהוציאו ספר תורה וקראו בו וכו, ל"וז
אחר קריאתה ' יקראו המגילה וכו' אחר וכו

ואחר כך יאמרו ובא ' מברכין הרב את ריבנו וכו
' י עמ"צכת(נוסח פרס ' ה בסי"וכ, ל"עכ' לציון וכו

, צעדה בתימן' נוס) י"ל כתתכלא(ובסדור ) 197
) א"שליט(יוסף צוביירי ' וכן העלה הגאון רבי

כסדר זה ) רזת' א עמ"ח(ג "ל בסדורו כנה"זצ
  .נהר מצרים' כ ב"מש גק אות  "ועעל

היחיד מן הראשונים שראיתי לדייק . השני] ג[
בריש מגילה דף (המכתם  ' ממנו מנהג זה הוא ס

פסקי ' ס הרב בלוי  בתוך' ומהד, ם-י' מהד: ב
חייב אדם לקרא  המגילה , ל"וז) תעג' ז עמ"או

בלילה ולשנותה ביום שנאמר אלהי אקרא יומם 
ולא תענה ולילה ולא דומיה לי פירוש מקרא זה 
במזמור אלי אלי למה עזבתני שהוא אמור על 

ועל כן נהגו לפתוח אחר קריאת המגילה , אסתר
שהוא " ואתה קדוש יושב תהילות ישראל"בפסוק 

' דוק מיניה שכ .ל"עכ' כ באותו המזמור וכו"ג
לומר ואתה קדוש אחר קריאת המגילה ולא חילק 

ש בספרו "וכן מבואר מן המהריק, בין הלילה ליום
ובמצרים נהגו לומר  ,ל"וז' שכ) שם(ערך לחם 

ואולי נהגו כן , תהלה לדוד קודם קריאת המגילה
כדי לומר מיד אחר קריאת המגילה ואתה קדוש 

מנהגי מצרים ' וכן העלה בס, ל"לה עככמו בלי
  . משמו) ח"שלהי או(

) ג "י תרצ"סס(ע "הטור ומרן השו' רביודעת 
ומוציאין , ל"הנה תרוויהו נקטו באותו לשון וז

וקורין המגילה ואחר כך סדר קדושה ' ת וכו"ס
ז "ע' וכ, באותו לשון) שם(כ הלבוש "וכ ,ל"עכ
' ם וכוכ אומרי"ואח] ט לבוש[, ל"וז)  שם(ר "הא

ל הרי מבואר מדברי "היינו אשרי וסדר קדושה עכ
' כ לשון רבי"ר שלמד מלשון הלבוש שהוא ג"הא

ע שסדר קדושה כולל גם אמירת "הטור ומרן השו
ע "הטור ומרן השו' ז אתיין רבי"ולפי ,אשרי

י "חמ' כ בס"וכ, והלבוש באותה שיטה כמנהג זה
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וכן העלה , )ה ואחר"א ד"ה דף רג טו"ב פ"ח(
' התוס' ד וב"ברי, )שם(ש בערך לחם "הריקהמ

ד העלה מנהג מצרים לומר "אם כי בסו(א "והרד
) שם(מקור חיים ' ע בס"ע, )תחלה תהלה לדוד

, כ סדר קדושה"ואח -כ"על דברי מרן במש' שכ
  .ל"אשרי ובא לציון עכ' פי, ל"בזה

העלה את ) 'פורים אות ו' הל(נהר מצרים ' בסגם 
ש אלא שכותב "מנהגי מצרים משם מהריק

וכן הוא מנהג ארצות המערב , ל"בהמשך דבריו וז
שמתחילין מן ובא לציון גואל וקורין אשרי קודם 
ותכף אחר ברכה אחרונה אומרים ובא לציון כדי 
לסמוך גאולה לגאולה וכן נהגו בקהילותינו 

והנה יש להעיר , ל"עכ' ת ירושלים וכו"בעיקו
ל "נש "המהריק' דמה שהסמיך מנהגם למה שכ
לומר אחר ' ש כ"שאינו מדוייק שכן במהריק

קריאת המגילה ואתה קדוש וכמנהג זה שלפנינו 
ואלו את מנהגם העלה שמסמיכין לקריאת 

  .המגילה אמירת ובא לציון ואינו דומה

שהטעים ) 'שם אות ט(להרב יפה ללב ר "שו     
וקורין , ל"וז) י תרצג"סס(כ "דברי מרן מש

ז "ע' וכ, כ"שה עהמגילה ואחר כך סדר קדו
והנה מה שכתב מרן כאן וקורין , ל"ל וז"היפ

אסמכוה ' כ סדר קדושה הוא דבגמ"המגילה ואח
שהוא מקרא ' אקרא דכתיב אלהי אקרא יומם וכו

ומטעם זה ' מגילה וכתיב בתריה ואתה קדוש וכו
נוהגים לומר אשרי וגם פסוק ובא לציון קודם 

לה קריאת המגילה כדי שתכף אחר קריאת המגי
יאמר ואתה ' ל מקרא אלהי אקרא יומם וכו"דנפק

הנקרא סדר ' ה הסדר בסי"וכ, ל"עכ' קדוש וכו
ה מנהגינו "וכ, .)דף פה(תפלה דרך שיח השדה 

  .ק מחוית ואגפיה"בק

והא לך לשון  ,ה הסדר בתכאליל"כ. השלישי] ד[
סדר תפלת (ג "חד מנייהו מקמאי משנת הרל

ר תורה יקרו יפרג ספ...,ל"וז) שחרית של פורים
ויקול קדיש והוא רחום ' פיה ויבא עמלק וכו

תהלה לדוד וסדר היום ומזמור אותו היום ובעדה 
לדוד אליך ואין , מזמור אלפור והו מזמור לאסף

כאלהינו ויקול קדיש תתקבל עשה שלום תם 
יוציא ספר תורה ויקראו : תרגום[יקרא אלמגלה 

יו ואחר' ויאמר קדיש  וכו' בו ויבא עמלק וכו
אחר ' ויאמר קדיש וכו' מזמור לפורים והוא וכו

ו בסידורו "כ מהרי"וכ, ל"עכ' וכו] יקרא המגילה
א דף "ח(ח "ץ בסידורו ע"ומהרי, )בסדר פורים(

שם (' ובפי, ל"כאותו לשון של התכלאל הנ:) קסו
ואחר שמשלימין התפלה קורין , ל"וז' כ) ב"ע

ע לקרות "פ שכתוב בש"ודע דאע, המגילה
גם לומר לומר ואתה , קודם ואתה קדוש המגילה

קדוש אחר קריאת המגילה בלילה הוא לפי 
המנהג לא מן הדין כי בתלמוד לא נזכר זה ולא 

) קכח' סי(הרב דבר שמואל ' רמז לזה וכבר כ
דבדבר שלא נזכר בתלמוד ויש בו חילופי מנהגים 
אין להכריח לשנות המנהג למנהג אחר ויחזיקו 

  .ל"עכ' פשטיה וכובמנהגם ונהרא נהרא ו

  

ת לפני קריאת "אלא שכתב שם שמחזירין הס) 4
 .המגילה

+u+u+  

  

íòè  

 W  äîìíéøåô äìàä íéîéì åàø÷ ,îë øåô åúåø÷ì äéäå"ò ù"øåôä ù , íéøåôù íòèäå
 ìåàù éôì åðéîöò åøæôúðù úåøøåôúä ïåùì éðùä øåôå ìøåâä àåä øåô òîùî éúøú ãåòå

ò"ñð êåúá ñð äéäù ù .)ñî 'íéîëç éôî ç íùá"é.(  
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èéìù ùáçã åäé÷æç éáø ïåàâä"à   
˜ ·¯" ˜"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ " ÔÈÚ‰ ˘‡¯  
ÁÓÂ" ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ Ò)Ï‡ÏÎ˙( ‚ ÌÈ¯Ó ¯‡· ˘Â¯ÈÙ ÌÚ' ÌÈ˜ÏÁ.   

  

  בדין שומע כעונה   .א

  ץ"פ לש"והמסייע ע, בדין הקורא מגילה מתוך חומש  .ב
  

 ‰ÂÚÎ ÚÓÂ˘ ÔÈ„·  

 Â˘"Ú Ù¯˙"Ë ,Ò"· , ÚÓÂ˘‰ „Á‡Â ‡¯Â˜‰ „Á‡
 ‡ˆÂÈ ‡¯Â˜‰ ÔÓÂ˙·ÂÁ È„È ,·Â"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ "

¯‡· ,È˜„"‰ÂÚÎ ÚÓÂ˘ Ï , ÈÙË ‡ÎÈ‡„ „ÂÚÂ
 ÌÈ˜˙Â˘ ¯‡˘‰Â ‡¯Â˜ „Á‡˘Î ‡ÒÈ ÈÓÂÒ¯Ù

ÈÊ‡ ÌÈËÓÂ ÚÂÓ˘Ï Ì‰)˘Â·Ï (Ú"Î .  

דגבי קריאת התורה לא  לכאורהביאור וצריך        
 כלום בבאור העניין" שתילי זיתים"כתב רבינו ה

   .י השמיעה"איך יוצאים ידי חובה ע

דשאני קריאת התורה שכך היתה התקנה הטעם ו
מעיקרא בציבור ולא ביחיד כלל ויוצאים בשמיעה 

כ קריאת "אמש, ולא מדין שומע כעונה, גרידא
כתב רבינו לבאר דיוצאים , המגילה דשייכא ביחיד

ועבדינן הכי לכתחילה דאיכא , מדין שומע כעונה
  .טפי פרסומי ניסא כשאחד קורא והשאר שותקים

דגם בקריאת פרשת זכור סתם עוד להאיר ויש 
את העניין ולא כתב " שתילי זיתים"רבינו ה

ה ואף דבעינן זכיר, שיוצאים מדין שומע כעונה
אפשר שכך מתקיים הדין מהתורה לדעת , בפה
, ע הסובר שפרשת זכור מהתורה ובמניין"השו
מדין שמיעה , והשאר שומעים, צ קורא"שש

כ "וא, מ"ה ואכ"ובמקום אחר נאריך בע, גרידא

ל שומע "דקיי" שתילי זיתים"מה שכתב רבינו ה
אין כוונתו לקריאת התורה אלא לדין , כעונה

, חבירו בברכות ובתפילה הכללי שאחד מוציא את
והביא הדבר בפשיטות דאין הבדל בדין שומע 
כעונה אם מוציא את חבירו בדברים הנאמרים 

  .ובין בדברים דבעי אמירה מתוך הכתב, פ"ע

, נחלקו בביאור יסוד דין שומע כעונהוכבר        
על התורה בסוף הקונטרס " בית הלוי"דבספר 

יך רק בדבר דשומע כעונה שי: ל"לחנוכה כתב וז
אבל ברכת , שאין צריך בו אלא אמירה לחודא

כהנים דצריך קול רם כאדם האומר לחבירו וכמו 
ובזה " אמור להם"מקרא ד', דנפקא לן בסוטה לח

דהרי ענייתו של הכהן , לא שייך שומע כעונה
ולא עדיף , הרי אינו נשמע לעם השומעים, השומע

 מאם היה אומר מפורש בפה רק, הך כהן השומע
היא , דהיינו דהשמיעה , כ"ע' בלחש דלא יצא וכו

  .ממיני הדיבור

, ט כתב"ח סימן כ"א בסימן או"החזואמנם  
דמהא דבעינן דוקא כוונת משמיע להוציא ושיהא 

משמע שענין שומע כעונה , הקורא מחויב בדבר
, וח בקיום המצוה שעושה חביר"הוא שיוצא י

ה דין תור, שמתוך שמשתתף בשמיעתו למעשה זה

W  xe`nl zizkX  
rif mizif ilizyd epiax oniz zleb xe`n ixaca mixe`ia"`  
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דמתייחס , הוא דמעשה חבירו הקורא פוטרתו
לזה  הדיבור של חבירו גם לשומע והביא סימוכים

והרי בעינן , מהא דשומע קריאת המגילה יצא
ואי השמיעה כאחד ממיני , קריאה מתוך הספר

אין הרי , והשמיעה עצמה היא קריאתה, הדיבור
כ "אלא ע, פ"קריאה זו מתוך הספר אלא בע

וחבירו הא קורא , בשבילודמעשה חבירו מהני 
ולפי זה כתב דאפשר דגם , ש"מתוך הכתב עיי

בברכת כהנים יוצא בשמיעה מכהן חבירו דהא 
ח במעשה "והוא יוצא י, איכא קול רם של חבירו

ועיין עוד , ע"חבירו המתייחס גם בעדו ונשאר בצ
ברכות שכתב דלא ' מס" קהילות יעקב"לספר 

שכל דין , מהני דין שומע כעונה בברכת כהנים
ולא כלפי , שומע כעונה נאמר כלפי האדם עצמו

  .ש"האחר עיי

, "צפנת פענח"דרך בספר " בית הלוי"של  ובדרכו
שכן כתב דמנהג בני אוסטריה שכל אחד אומר 
לבדו את קריאת עשרת בני המן בנשימה אחת 

, ץ"ואינם סומכים בזה על ש, מתוך מגילה כשירה
דיסוד דין  "ויבית הל"ובהכרח שסובר כדעת . כ"ע

, היא ממיני הדיבור שומע כעונה הוא שהשמיעה
שדיבור המברך , "חזון איש"שאם כדברי ה

הרי הקורא אומר , והקורא מתייחס לשומע
לאמירת הציבור  ומה מקום עוד, בנשימה אחת
  .בנשימה אחת

נצטרך לומר בהכרח דכיון  "בית הלוי"ולדעת      
מחשב גם , דהשומע שומע קריאה שבכתב

, פ"שמיעה מתוך הכתב ולא כשומע בע, השמיעה
ומועיל נמי לגבי קריאת עשרת בני המן בנשימה 

, שזה אותו סוג דיבור, י שמיעה"שיוצאים ע, אחת
וראיה , כך בהכרח, כי אם מהר יותר בנשימה אחת

אין מוכיח הוא , א מוכיח את יסודו"שהחזו, קצת
מזה שהציבור יוצאים בקריאת עשרת בני המן 

, דמזה אין הוכחה כלל, י שמיעה"ה אחת עבנשימ
ובהכרח , וכל יסודו הוא דבעינן מתוך הכתב

  .שדיבור חבירו מתייחס לשומע

מ "שראיתי באחרונים שמביאים בזה נולפי      
כששניים , גבי ברכת הגומל, לדינא למעשה

חייבים בברכת הגומל וכל אחד חיובו מחמת דבר 
והשני יצא , כגון שאחד היה חולה ונתרפא, אחר

ו אם שייך שאחד יוציא את חביר, מבית האסורים
א "ועיין רע[בברכת הגומל מדין שומע כעונה 

שמסתפק בזה " אורים ותומים"' שהביא בשם ס
הוא , דאם יסוד דין שומע כעונה, ]ש"עיי

אם , "בית הלוי"וכדעת , דהשמיעה ממיני הדיבור
אבל , כן מה בכך שחבירו מברך על דבר אחר

אבל אם , וצא מדין שמיעה על חיובו הואהשומע י
יסוד דין שומע כעונה הוא שהדיבור של חבירו 

ג שכל "כ בכה"א, א"מתייחס לשומע וכדעת החזו
אחד מברך הגומל על דבר אחר לא מועיל להוציא 

  .כ"ע, חבירו מדין שומע כעונה

אשוב ואשנה פרק זה בדברי רבינו אמרתי      
ממה , ה להוכיחואשר היה נרא" שתילי זיתים"ה

אם בירך אחר ', ט הלכה ד"ע בסימן רי"שכתב השו
ה אשר גמלך כל טוב וענה אמן "י אמ"ואמר בא

ג "ואע: ל"א כתב וז"סקי" שתילי זיתים"וב, יצא
היינו , ל שומע כעונה ויוצא בלא עניית אמן"דקיי

כ באותה ברכה ואז יוצא "דווקא שהמברך חייב ג
   .כ"ע) לבוש(השומע בלא עניית אמן 

ע כתב דהטעם דבעינן "א על השו"בהגהות רעאך 
, לאמן לפי שהמברך אומר הנוסח מי שגמלך

ולכאורה היה       .והשומע צריך לומר מי שגמלני
שתילי "שדעת רבינו ה, נראה לומר דבזה פליגי

דמעשה הדיבור , דיסוד דין שומע כעונה" זיתים
א ולכך "של המברך מתייחס לשומע וכדברי החזו

כ "א, שהמברך אומר הנוסח במקום השומעכיון 
, ה טובה לשומע"אומר נוסח כראוי שגמל הקב

א סובר דיסוד דין שומע כעונה הוא דיוצא "ורע
בית "א ממיני הדיבור וכדעת י השמיעה שהי"ע

אם כן נמצא דהשומע אומר הנוסח מי , "הלוי
  .שגמלך וזה לא מהני ולכך בעי לענות אמן

נראה דאין זה מוכרח אחר ההתבוננות אבל      
מה מועיל שעונה , דאכתי צריכים אנו ביאור, כלל

ובהכרח צריך , אמן על נוסח חבירו מי שגמלך
א סובר דשומע כעונה זהו כאומר "לומר דרע

ולכן כך לא שייך הדין הכללי , התיבות עצמן ממש
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לפי שהמברך אומר הנוסח מי , של שומע כעונה
י שבעניית לפ, ומה דמהני בעניית אמן, שגמלך

ומיניה , אמן הוא כאומר ומאמת תוכן העניין
יסבור נמי דיסוד " שתילי זיתים"אפשר דרבינו ה

דין שומע כעונה הוא דהשמיעה הויא ממיני 
, וסבירא ליה לרבינו, א"הדיבור ובזה פליג על רע

, הוא רק כעונה תוכן העניין ,שגם דין שומע כעונה
ן לפי ולכך פירש שעונה אמ, ולא התיבות ממש

וממילא אפשר , ששומע ממי שאינו בר חיובא
שאחד יוציא את , "שתילי זיתים"לדעת רבינו ה

הגם שכל , חבירו בברכת הגומל מדין שומע כעונה
ועיין עוד מה , אחד חיובו מחמת דבר אחר

שתילי "שכתבנו באורך בסידורינו תכלאל עם 
' לימות החול בעמ" באר מרים"עם פירוש " זיתים

דעיקר ברכת הגומל הוא על , )1014(יד 'א
כ אפשר שאחד "א, ולא על סיבת החיוב, התוצאה

יוציא את חבירו מדין שומע כעונה אף שכל אחד 
חיובו מחמת סיבה אחרת שבתוצאה שניהם שווים 

  .קחנו משם ואין צורך בהכפלה, הם

שתילי "ראיה יש להביא דרבינו הוקצת         
ה הוא סובר דיסוד דין שומע כעונ" זיתים

' א בסי"מהא דכתב רמ, שהשמיעה ממיני הדיבור
והא דאם שח דברים בטלים צריך ', ה' ז הל"קס

לחזור ולברך היינו דווקא ששח קודם שאכל 
פ "כ לא הוי שיחה הפסק אע"אבל אח, הבוצע

, כ"ע' שעדיין לא אכלו אחרים המסובים וכו
, א זה"השמיטו לרמ" שתילי זיתים"ורבינו ה

א "שדעת רמ, אה דבזה פליגיולכאורה היה נר
, א"דיסוד דין שומע כעונה הוא כדעת החזו

שדיבור של המברך מתייחס לשומע והרי המברך 

ולכן בדיעבד מהני אף שהשומעים שחו , לא שח
, שאצל המברך הכל נעשה כדין, לפני הטעימה
דיסוד דין , ודעימיה" שתילי זיתים"ודעת רבינו ה

יעה שהיא י שמ"שומע כעונה הוא שיוצאים ע
ולכן אם שחו השומעין לפני , ממיני הדיבור

אבל יש , שטעמו הוי הפסק וצריכים לחזור ולברך
, לבעל הדין לדחות דאין הכרח ממש בדברי רבינו
דאפשר דסבירא ליה דבכאן איכא סברא עצמית 
דלא יתכן שהשומע יהיה עדיף מהמברך ואתי 

  .ע"אליבא דכו

ע "דכתב השויש להביא ראיה ממה ואכתי         
לא יטעמו המסובין קודם , ז"ט' א הל"רע' בסי

ששופך , שיטעם המקדש אם הם זקוקים לכוסו
אבל אם , ממנו לכוסות שבידם ריקנים או פגומים

רשאים לשתות , היו להם כוסות יין שאינם פגומים
אין צריך , ז"ובהלכה י, קודם שישתה המקדש

ן לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפני המסובי
וזהו שכוסות , כ"ע' כ היו פגומים וכו"אלא א

ולכאורה אם , המסובין נחשבים נמי לכוס קידוש
יסוד דין שומע כעונה שהשמיעה ממיני הדיבור 

אבל אם אם , אתו שפיר דחשיבי כוסות קידוש
יסוד דין שומע כעונה הוא שדיבור המברך 

, כ כולם יוצאים בכוסו שלו"א, מתייחס לשומע
סות שלפני המסובין אינם כוסות כ נמצא דהכו"א

וביותר בליל פסח שצריכים כולם , של קידוש
וגם כאן יש לדחות ,לשתות כוס ראשון של קידוש

שדעתו של המקדש על כל הכוסות ולכך נחשבים 
אין דאכתי סוף דבר , ע"לכוסות קידוש אליבא דכו

  .לנו הכרע בדברי רבינו

  

‰ÏÂÚ‰ ÌÈ¯·„‰ ÌÂÎÈÒ·: ÂÈ ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜·„ ÚÓÂ˘ ÔÈ„Ó ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÌÈ‡ˆ
ÚÈÓ˘ÓÂ ÚÓÂ˘ ˙ÂÂÎ· ‰ÂÚÎ , ˙‡È¯˜· Ì‚"ÔÓ‰ È· ˙¯˘Ú " ‰ÓÈ˘· ÈÚ·„

˙Á‡ ,„·Ï· ‰ÚÈÓ˘· È‚Ò ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜· ,Ú ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡„ ‰‡¯ ÌÈ‰Î ˙Î¯··" È
‰ÂÚÎ ÚÓÂ˘ ,Ú ÌÈ‡ˆÂÈ ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯··Â" Â·ÂÈÁ „Á‡ ÏÎ˘ Ì‚‰ ‰ÂÚÎ ÚÓÂ˘ È

¯Á‡ ¯·„ ˙ÓÁÓ.  

(  
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Â˙Ó ‰ÏÈ‚Ó ‡¯Â˜‰ ÔÈ„·˘ÓÂÁ Í ,Ú ÚÈÈÒÓ‰Â"˘Ï Ù"ı  

Â˘"¯˙ Ú"‰ ‰ÎÏ‰ ˆ ,' ‰ÏÈ‚Ó Â„È· ÒÙÂ˙˘ ÈÓ
˘ ÌÚ ‡¯˜È ‡Ï ‰¯˘Î ‰È‡˘"ı ,ק "ז ס"ובשת

מפני שנותן דעתו בקריאתו באותה מגילה ', י
א כתב טעם שלא במקומו "ומ) א"רשב' י ב"ב(

, אלא שומע ושותק: ע"שו, ש"ולמד מה שלמד עי
, לחזן וכן לא יסייע שום אדם על פה: ה"הגה

שמא יתן לב השומע לזה ', ק יא"ז ס"ובשת
) ח"שם בשם או(פ ולא לקריאת החזן "שקורא בע

  .כ"ע) י ולבוש"ב(פ "וראוי לגעור במי שמסייע ע

' ק ו"א בס"לדברי המ, דברי רבינווכוונת      
השומע לבו לזה  דשמא יתן' לא יקרא וכו, שכתב

משמע דהוא , )ח"י או"ב(צ "הקורא ולא לש
, כ"פ שקורא ע"צ אע"יכול לשמוע לשעצמו 

מ אם קורא רק "ונ, כתב לבאר" מחצית השקל"וב
לאדם אחד רשאי השומע לקרות עם הקורא מתוך 

ואחר , דהוא יכול לשמוע לקורא, מגילה פסולה
  .כ"ע, ליכא בהדיה

: ל"וז' ד' צ סע"תר' י סי"בבהדברים ומקור      
אני אומר שכל מי , א בתשובה"כתב הרשב

, בידו מגילה שאינה כשירה לקרות בה שתופס
גריעא טובא משניים , ץ"פירוש לקרות בה עם ש

מפני שנותן דעתו בקריאתו באותה , שקראו אותה
כתב הרב , "שבלי לקט"וזה לשון ה, כ"מגילה ע

רבי בנימין שכשהחזן קורא את המגילה צריכין 
ואסור , הציבור לשתוק ולכוין דעתם בקריאתו

, ילות שאינן כתובות בגליוןלהם לקרות עמו במג
פ "ל כקורא ע"דכיון שאינן כתובות כתיקונן ה

נהגו לגעור במי ": ארחות חיים"וכתוב ב', וכו
פ והטעם שמא יתן השומע לב "שמסייע לחזן ע
  .כ"פ ולא לקריאת החזן ע"לזה שקורא ע

י הדברים "שבדברי הב, הראית לדעתאתה      
, ים שוניםובשני טעמ, באים כשני דינים נפרדים

א מיירי שלא יקרא השומע מתוך מגילה "הרשב
כי נותן דעתו בקריאתו באותה , שאינה כשירה

שלא " ארחות חיים"ודין שני בשם ה, מגילה

פ שמא יתן השומע לב לזה "יסייע לחזן בע
ע הביא "השו, פ ולא לקריאת החזן"שקורא בע

את הדין הראשון מי שתופס בידו מגילה שאינה 
שתילי "ץ ורבינו ה"עם הש כשרה לא יקרא

הביא הטעם מפני שנותן דעתו בקריאתו " זיתים
באותה מגילה בהתאם למקור הדברים בשם 

ה הביא את הדין השני "וההגה, ל"א הנ"הרשב
ורבינו הביא , פ לחזן"וכן לא יסייע שום אדם ע

פ ולא "הטעם שמא יתן השומע לב לזה שקורא ע
ם בהתאם למקור הדברים בש, לקריאת החזן

ל וממילא אין ראיה דהוא "הנ" ארחות חיים"
א "והמ, י שקורא"ץ אעפ"עצמו יכול לשמוע לש

ארחות חיים על הדין "הביא את הטעם של ה
ה "ע ולא על דברי ההגה"הראשון שכתב השו

ומזה הוציא את דינו דהוא עצמו יכול לשמוע 
א כתב "ז כתב רבינו שהמ"פ שקורא וע"ץ אע"לש

  .ש"מה שלמד עייטעם שלא במקומו ולמד 

ז כתב "דהנה הט, צריכים אנו ביאורועדיין      
מי שתופס מגילה שאינה כשירה , ע"על דברי השו

מטעם : ל"וז,צ אלא שומע ושותק"לא יקרא עם ש
דאחרים ישמעו מזה שקורא במגילה פסולה ולא 

א "ולכאורה הן הן דברי המ, כ"ץ ע"ישמעו מהש
ורבינו  ,א"ומשמע שהוא עצמו יוצא וכדברי המ

וקשה לומר דאכן , ז כלום"לא העיר מדברי הט
שאפשר , מסכים לדינא" שתילי זיתים"רבינו ה

וכל הערתו על דברי , פ שקורא"ץ אע"לשמוע לש
" ארחות חיים"א שהוציא את דינו על פי ה"המ
שהארחות חיים כתב את דבריו , וזה אינו, ל"הנ

, פ לחזן"על הדין השני וכן לא יסייע שום אדם ע
דחידוש כזה גדול , ז"לכך לא העיר כלום על הטו

, לאשמועינן בהדיא" שתילי זיתים"היה לרבינו ה
א שהקורא יבין שלא "וביותר שדחה דברי המ

מועיל גם לקרוא מתוך מגילה שאינה כשירה וגם 
ץ וזה אפשר שרבינו כיוון דבריו על "לשמוע לש

  .א שהביא הדברים להדיא "המ
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' ק ו"א ס"ג בא"הפמ ראיתי שעמד בזהשוב      
הרגיש ' ר ה"א יש בכאן מקום עיון ובא"עמ: ל"וז

, ל"ז וש"א תס"י הביא תשובת הרשב"כי הב, בזה
ץ "הטעם שאין לקרות בחומש שאין מכוין לש

' ח כ"ובשם או, פ"ח דהוה כמו בע"ואינו יוצא י

נהגו לגעור מי שמסייע לחזן שאחרים יתנו לב 
להשוות דברי  ואם באנו, ש"פ יעו"לזה שקורא ע

. א, ל בשני פנים"ח י"ל עם האו"א וש"הרשב

, ח"פ דיודע שאינו יוצא י"דיש לחלק בקורא ע
אלא שאחרים אין , ץ"ומכוין מילה במילה לש

כ בחומש הוא עצמו אינו יוצא "משא, שומעין
ח מיירי דהוא "או דאו, דסומך על קריאתו בחומש

, פ"ץ בע"כ לש"ח ובא לסייע אח"כבר יצא י
, פ"רין בו שאחרים יכוונו לזה שקורא בעוגוע

ה לא יקרא "א אפשר דמיירי בלחש אפ"והרשב
  .כ"ע' בחומש וכו

אפשר דלכך לא העיר רבינו , להכיודאתינא      
ז מיירי שכבר "שאפשר דהט, ז כלום"מדברי הט

ולא יקרא מתוך מגילה שאינה , יוצא ידי חובתו
ג כן "וכמו שביאר הפמ, כשירה בגלל השומעים

ע "אך מסיום דברי השו, פ"גבי לא יסייע בע
  .כ הכי"לא משמע כ, שכתב אלא שומע ושותק

ג "יש מקום לעיין לפי מה שכתב הפמועדיין      
ח באופן "ל עם האו"א וש"להשוות דברי הרשב
פ דיודע שאינו "בקורא בע, הראשון דיש לחלק

אלא , ץ"ומכוין מילה במילה לש, יוצא ידי חובתו
כ בחומש הוא עצמו "משא, שומעיןשאחרים אינן 

, כ"אינו יוצא דסומך על קריאתו בחומש ע
דמשמע לכאורה שהיכא דאין סומך על קריאתו 

, פ"בחומש דיודע הדין דלא מהני דהוי קורא ע
, ץ דמהני"י ששומע מש"ומכוין דעתו לצאת ע

כ יש מקום לבעל הדין לדחוק ולומר דאפשר "וא
י ויכול הוא מהנ, "שתילי זיתים"דגם לרבינו ה

ועיקר הערתו , פ שקורא"ץ אע"עצמו לשמוע מש
א אינו על הדין אלא על המקור שמשם "על המ

הנה מלבד שאין הדברים , א את דבריו"לקח המ
דרבינו סתם , כבר דברינו אמורים, ברורים

דאי אפשר לומר כאן , הדברים דמשמע דלא מהני

דאין זה דבר הפשוט העולה , דסמך על המעיין
א לא כתב כן בפשיטות אלא על "וגם המ ,מאליו

א ודחה "וביותר שהביא דברי המ, ח"פי דברי האו
ואי , שאז אדרבא הקורא יבין דלא מהני, דבריו

סבירא ליה לרבינו דמהני היה לו להשמיענו זאת 
  . בהדיא

שתילי "פש גבן לברורי דעת רבינו האכתי    
, פ"ץ כשאומר עמו ע"אם יכול לשמוע לש" זיתים
" שתילי זיתים"שכן כתב רבינו ה, ה דזה מהנינרא

פ שמא יתן לב השומע לזה "שלא יסייע לחזן ע
משמע דהוא , פ ולא לקריאת החזן"שקורא בע

ולפי שיש לבעל הדין , עצמו יוצא ידי חובתו
דאפשר דמיירי ביצא , לחלוק ולומר דאין הכרח

פ לחזן בשביל "ולא יסייע בע, כבר ידי חובתו
ג באופן השני "כתב כך הפמוכמו ש, השומעים

אמרתי , ח"א עם דברי האו"להשוות דברי הרשב

  .אחפש עוד בדברי רבינו

שכתב ' ק ב"ג ס"מצאתי לרבינו בסימן קצוזה    
ואפילו בקידוש שהוא דאורייתא יוצאות : ל"וז

מ טוב שיאמרו מילה "ומ, ה בשמיעה"נשים וע
א לכוין ולשמוע "והמברך דא במילה עם המקדש

למברך , ץ"ולהדיא דיכול לשמוע לש .כ"ע )א"מ(
ובפשיטות , פ"הגם שאומר עמו ע, והמקדש

  .דיוצאים מדין שומע כעונה

' ק ג"א ס"דאכתי צריך ביאור דבסימן רעאלא    
ופשוט דקטן : ל"וז" שתילי זיתים"כתב רבינו ה

ג חיישינן שמא "אינו מוציא האשה ואפילו בן י
א לא דבמילי דאוריית, לא הביא שתי שערות

סמכינן אחזקה עד שיתמלא זקנו ולכן תקדש 
: א סיים דבריו"והנה במ, כ"ע) א"מ(לעצמה 
ורבינו השמיט הדברים וצריך , ג"קצ' ועיין סי
  .ל"ג וכנ"קצ' א בסי"שהרי העלה דברי המ, ביאור

' ז' סי" א"תשובות רע"עמד בזה בוכבר     
, ג"ש בסימן קצ"משמע דכוונתו למ: ל"וז

האשה תאמר מילה במילה עם ה נכון ש"דבלא
ק אינן יוצאות "המקדש כיון דאינן מבינות לה

ל דאף "והנה צ, כ מימלא אין חשש"בשמיעה א
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אם תהא יוצאת בקידוש דלעצמה שוב ליכא 
קידוש על היין היינו דלעניין קידוש על הכוס 
' שהוא דרבנן סמכינן על חזקה דרבא דהביא ב

אולם . תןולגבי דאורייתא יוצאות באמיר, שערות
דלכאורה כיון דמברכת לעצמה לא , עודני נבוך

כ בשמיעה דאם באת לומר "שייך לומר שיוצאת ג
כ ברכה "דיוצאת בשמיעה דשומע כעונה א

ג באמת יש "ובההיא דסימן קצ, שבפיה לבטלה
לומר דאומרת עם המקדש נוסח אמצעית הברכה 
אבל הפתיחה והחתימה יוצאת בשמיעתה 

אבל לעניין הקידוש , ק"הדהמעט הזה מבינות בל
דכיון דחיישינן שמא , ג שנים"שמקדש זה בן י

וצריכה , שערות ואינו מוציא אותה' לא הביא ב
כ צריך שתברך גם "ע, לצאת באמירתה עמו

' כ אם באמת הביא ב"א. הפתיחה והחתימה
שערות והוא רוצה לצאת בשמיעתה ממנו כדי 
שיהיה קידוש על הכוס מה שמברכת לעצמה הוי 

ואולי יש לומר דגם בזה אומרת לעצמה , לבטלה
רק נוסח הקידוש בלי פתיחה וחתימה 
ומדאורייתא יוצאת בזה דאין חיוב ברכה 

ולגבי , מדאורייתא רק להזכיר את יום השבת
שערות ויוצאת ' דרבנן סמיכינן דהביא ב

  .כ"ע' בשמיעתה וכו

א אין הוכחה שאפשר "לפי דברי רעולכאורה      
או למקדש והמברך כשאומר עמו  ,ץ"לשמוע לש

, שבכאן אין עושים שני הדברים יחד, פ"יחד בע

י "ה ע"אלא פתיחה וחתימה יוצאים האשה וע
י "ואמצעית הברכה יוצאים ע ,שמיעה בלבד
אחר ההתבוננות נראה  אולם,    אמירתם בלבד

ץ או למקדש "א סובר דיכול לשמוע לש"דגם רע
א כתב את שכן ל, פ"המברך כשאומר עמו יחד ע

, מסקנתו אלא מחמת שלא תהא ברכה לבטלה
  .ק"ג שומע כעונה ודו"ולא בגלל שלא שייך בכה

" שתילי זיתים"בדברי רבינו הואדרבא     
ה אומרים "וע, דמשמע דהאשה, שסתם הדברים

אין לנו ראיה שיכול , נמי הפתיחה והחתימה
, פ"לשמוע למקדש המברך גם כשאומר עמו בע

י "לומר שיוצאים שוב ע שהרי בהכרח נצטרך
, כ הוי ברכתם לבטלה"דאל ,עצמם באמירתם

צריך לומר דרבינו סובר דאפשר לעשות , ולפי זה
  .שני קידושים על כוס אחד

א לסימן "דלא ציין רבינו לסימן רעומה     
אפשר דכבר כלול הכל במה שכתב , ג"קצ

גם אפשר עוד שלא , י עצמה"שהאשה תקדש ע
היכא , לעשות כך לכתחילה שלא, ג"קצ' ציין לסי

' גם הנוסח בסי, י כוס שלה"דיכולה לעשות ע
אינו נכון לסימן "  מ טוב שיאמרו"ומ"ג "קצ
שגבי קטן חייבת היא לומר דאין יכולה , א"רע

מצינו , ולקושטא, י קטן"לצאת בשמיעה ע
פעמים רבות שאין רבינו מביא מה שציינו 

לפי שבא הדבר כבר , הפוסקים לסימן מסוים
  .קודם וסמך על המעיין

  
 ‰ÏÂÚ‰¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ,‰¯˘Î ‰�È‡˘ ‰ÏÈ‚Ó ÒÙÂ˙‰ , ÌÚ ˘ÁÏ· ÂÏÈÙ‡ ‡¯˜È ‡Ï

˘‰"ı ,˘Ï ÚÂÓ˘Ï ÏÂÎÈ„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„"Ú‡ ı"‡¯Â˜˘ Ù ,Ú ÚÈÈÒÈ ‡Ï ÔÎÂ"˘Ï Ù"ı ,
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·˘ÂÈÓ ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ÔÈ�Ú· 

˘¯ ˙Ò¯È‚"È�˙Ó· È' 

 ‰�˘Ó·‰ÏÈ‚Ó· )‡Î Û„(.  ˙‡ ‡¯Â˜‰ Ô�˙
 ÌÈ�˘ ‰Â‡¯˜ „Á‡ ‰‡¯˜ ·˘ÂÈÂ „ÓÂÚ ‰ÏÈ‚Ó‰

ÂÎÂ Â‡ˆÈ'.   

הקורא את המגילה "' י במתני"גירסת רשוהנה 
ולשון זה מורה דאף לכתחלה קורא " עומד ויושב

עומד ויושב י  שפירש "רש' וכן מתבאר מפי, יושב
אלמא דאף לכתחלה  .אם רצה עומד אם רצה יושב

  .י"רש' א בד"צ סק"ז תר"כ הט"וכ. קורא יושב

הקורא את : ל"י בספר המכתם וז"גירסת רשוחיזק 
פירוש רשאי לקרותה עומד . המגילה עומד ויושב
והיינו דאמר בגמרא מה שאין . ויושב כמו שירצה

 אינו רשאי לקרות לכתחלה] פירוש. [כן בתורה
אבל לא גרסינן . מיושב אלא מעומד לכבוד התורה

דמשמע מה שאין כן . קרא עומד או יושב יצא
וזה אינו דבתורה . בתורה דאפילו בדיעבד לא יצא

  .כ"ע .נמי בדיעבד יצא

י שאין "פירש רש, כ בתורה"תנא משא 'ובגמ
הללו י "ומדברי רש. קורין בתורה בציבור מיושב

את לקרוא יכולים אף בצבור שעוד מבואר 
כ "משא' ז אמרה הגמ"וע, יושב לכתחילה המגילה

בתורה שלא קורין בציבור מיושב אלא צריך 
 בתורה נראה שאין העמידה ובפשטות .לעמוד

 ואם קרא ,מעכבת שכל דין זה הוא לכתחילה
ויש דלא גריס : ל"י וז"כ בנימוק"וכ .מיושב יצא
יכול  משמע לדבריו דאפילו לכתחלה. יצא במגילה

  .ובתורה בדיעבד יצא, לקרותה מיושב

  

¯ ˙Ò¯È‚"È¯‰ Á"·Ó¯‰Â Û"Ì ˘Â"¯   

) י"בכת(ף "הריגירסת רבינו חננאל אמנם 
הקורא את "ז והרבה ראשונים "ב ה"ם פ"והרמב

משמע " יצא"ומלשון , "המגילה עומד ויושב יצא
  .שאינו אלא דיעבד

 דקתני ג"אעכתבו דא ועוד ראשונים "רשבה אולם
א הביא ראיה "והרשב, קאמר לכתחלה' אפי, יצא

כ "וההיא ע ,מהא דקראה אחד קראוה שנים יצאו
תא ומגילה אפילו ידהא קתני בברי ,לכתחילה הוא

ועוד דהא קתני  .עשרה קורין ועשרה מתרגמין
אלא  ,קראה אחד ובאחד מה יש לומר יצא בדיעבד

מוכח מהירושלמי כך  םוג .ודאי לכתחילה קאמר
מה  ,ומד ויושב יצאמתרץ עדהירושלמי מקשה ו

 ]בתמיה[, הא לכתחילה לא ]בדיעבד-ל"ר[לשעבר 
ס "מ שקראה מיושב בביהכנ"והא תני מעשה בר

מותר  'יי מתנכינ .ונתנה לאחר וברך עליה ,עיןשבט
            .מותר מיושב ,לקרותה מעומד

כתב הקורא את המגילה  )צ"תר 'סי(בטור אמנם 
אבל לכתחילה לא  ,עומד או יושב משמע בדיעבד

 .ובירושלמי קאמר אפילו לכתחילה .יקרא יושב
כתב אבל לא יקרא לכתחילה יושב  ם"במוהר

   .כ"ע .מפני כבוד הציבור ,בציבור

„· '¯ÂË‰ 

הקשה על הטור דאם איתא דבציבור  אבןובטורי 
 'הא דאמרינן בגמהרי , אין קורין לכתחילה יושב

דאין ור קאי אקריאת תורה בציב, כ בתורה"משא
והשתא מה בין מגילה  .י"קורין יושב וכדפרש

יושב  לתורה הרי שניהם שוים דביחיד קורין

+  dkld xexia+  
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ולא מסתבר דבתורה קראה  ,לכתחילה ובציבור לא
אלא ודאי  ,בציבור יושב אפילו בדיעבד לא יצא

 ,הפירוש אפילו לכתחילה ,במשנה יצא דהא דקתני
כ בתורה שצריך לכתחילה "משא 'ז אמרה הגמ"וע

 ,כתב שלישנא דדיעבד במשנה לאו דוקאו .דלעמו
, א ראיה מהא דקראה אחד קראוה שנים יצאוביוה

א "הרשב כיון בזה לדעתו, וזה אפילו לכתחילה
   .ל"הנ

שכתב הטורי אבן שלא מסתבר לומר מה הנה ו
שבתורה לא יצא אפילו בדיעבד אם קראה יושב 

המכתם שהובא ' הנה כיון בדבריו לד ,בציבור
אליבא דאמת ח שכתב כן "בב ייןיעו אך, לעיל

דהנה לפי הטור קשה מדוע  ,לישב את דברי הטור
הרי עומד פשוט שהוא  ,נקטה המשנה עומד

ח "וכתב הב. ורק יושב הוא בדיעבד ,לכתחילה
דבמגילה דוקא דינא הכי  דתני הכי למידק מינה

אבל  ,דעומד אינו מעכב ויכול לצאת גם מיושב
ב ואתה פה עמוד דכתי ,בתורה העמידה מעכבת

וצריך , אבל יושב אפילו בדיעבד לא יצא .עמדי
א "קמ' א סי"כ המג"וכ. לחזור ולקרות מעומד

 וצריך"א לדקדק מלשון הטור שם שכתב "סק
 המגילה את הקורא דתנן מעומד בתורה לקרות
דבתורה אף  ומשמע" בתורה כ"משא יצא יושב

  .בדיעבד לא יצא

והוסיף י "בנימוקכתב הטור ' בד ח"הבוכדברי 
אם . עומד ויושב: ל"וז, ם"הרמב' לדייק כן בד

אבל לכתחלה לא . יצא, רצה עומד אם רצה יושב
כ משמע מדאמרינן בגמרא מה "וא. יקראנה מיושב

והכי . דאפילו דיעבד לא יצא, שאין כן בתורה
משמע דבגמרא מוכח תורה מואתה פה עמוד 

בין  ובדאורייתא ליכא חילוק בין לכתחלה, עמדי
ג דמלך כשקורא פרשת הקהל היה "ואע. לדיעבד

וכן נראה דעת  .מלך שאני, יכול לקרות מיושב
כתב דיצא ] ז"ב ה"פ[דבמגילה , ל"ם ז"הרמב

ובהלכות ספר תורה ובהלכות תפלה לא , בדיעבד
אך [ .ל"עכ .תב כלל אם קורין מיושב או מעומדכ
לדקדק  א שכתב"ז סק"א משב"ג קמ"פמ' עי

ל דאף בדיעבד לא יצא "ם ס"בהיפוך דאי הרמב
  ].תפלה' ל להזכיר דין זה בהל"הו

„· '·Ó¯‰"Ì  

דהוקשה ) א"צ סק"תר(ז "ם פירש הט"הרמב 'ובד
ולשון , ם לשון הקורא דמשמע לכתחלה"לרמב

ולכן פירש דאיכא גוונא דאף , יצא דמשמע דיעבד
לכתחלה קורא מיושב והיינו ביחיד ואיכא גוונא 

  .דדוקא בדיעבד והיינו בצבור

לא יקרא לכתחילה יושב ם ד"של הרמבובטעמו 
לכל מילי דח "כתב הב .בציבור מפני כבוד הציבור

ה "הושינן לכבוד הציבור בקריאת התורה יחי
ז "לפיוכתב ד .הםיבמגילה דהא טעם אחד לשנ

נשים מוציאות את ם "הרמבפ שלדעת "אע
בציבור לכתחילה  ה"אפ ,האנשים במקרא מגילה

כמו בקריאת  ,לא תקרא אשה מפני כבוד הציבור
   .התורה

דין עמידה בקריאת התורה אינו משום כבוד אמנם 
צבור אלא כמפורש בגמרא משום ואתה פה עמוד 

ב "בפי ם"רמבה כ"וכן מתבאר ממש ,עמדי
ל ואין המתורגמן נשען "זוא "מהלכות תפילה הלי

ימה וביראה לא לעמוד ולא לקורה אלא עומד בא
הביא את המקור  'אות טובהגהות מימוניות  .ל"עכ

 יצחק רב בר שמואל' ר בפירקין לדבריו מירושלמי
 ומתרגם קאים נש דבר חמא כנישתא לבי עאל
 תורה שניתנה כשם לך אסור ל"א לעמודא סמיך

 הקורא ש"וכ אימה בה לנהוג צריך כך באימה
 שנתנה באימה כ מבואר דמשום "א  .כ"ע. עצמו

 .ויראה צריך לעמוד ולא משום כבוד הצבור
ם גופיה שכתב שאסור "והדבר מוכח מדברי הרמב

אף לסמוך ואי אין העמידה אלא משום כבוד 
' ג סי"כ הפמ"כמש, הצבור היה מותר לסמוך בה

 .ובהגהות מצפה איתן כאן, א"ז סק"א משב"קמ
 .ש"ב עיי"י תכ"א סוס"וקדמם ביסוד זה המג

ם דין עמידה בקריאת "ע למה לא העלה רמב"וצ[
  ].התורה גופא

שיש דין עמידה לכתחילה  ם"הרמבלשיטת והנה 
 'גמב מה הפשט ב"צ ,במגילה משום כבוד הציבור

 ,כ בתורה"ויושב משא המגילה עומד שקריאת
שהרי  ,א לבאר שזה עולה על קריאה בציבור"וא

אף סובר שצריך לכתחילה לעמוד  ם"הרמב
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כ "ואמנם לפי מש .מפני כבוד הציבורבמגילה 
ם דבתורה אין יוצא אף "י בשיטת הרמב"בנימוק
כ ניחא דקאי אצבור והא דקתני "א, בדיעבד

. כ בתורה היינו דבתורה אף בדיעבד לא יצא"משא
ף "עמד שיש לפרש כן לגירסת הריבמאירי  אכןו

 יושב או עומד בכאן גורסין ואין: ל"וז ם"והרמב
 אין דיעבד מוכחין הדברים היו כן םשא יצא

 אף שבתורה ממנה לנו יוצא והיה, לא לכתחילה
 זו משנה על שנאמר ממה ביושב יצא לא דיעבד
 נאמר שלא אינו וזה בתורה כן שאין מה בגמרא
 לעמוד כדי לכתחלה אלא מעומד התורה בקריאת
 נהגו מ"שמ אלא לכתחלה אף במגלה הא ביראה

כ "וכ. כ"ע .הצבור כבוד מפני מעומד לקרותה
א "קמ' ם בשלטי גבורים סי"הרמב' לפרש בד

ברם מבואר בדברי המאירי דלא ניחא ליה , א"סק
ה דחה ומכח ז, לומר דלא יצא בתורה אף בדיעבד

  .ם"ף והרמב"גירסת הרי

צ "י תר"ל רס"כ הבה"יש להעיר במשובאגב [
ם שבצבור צריך לעמוד נובעים "דדברי הרמב

מדינא אלא ממנהג שנהגו בו מדברי המאירי דאינו 
ג דהא המאירי דחה גירסת "והדברים צע, ישראל
ם "אבל הרמב, ם ועל כן כתב שהוא מנהג"הרמב

כ זהו דין המשנה "א, דמשמע בדיעבד, דגרס יצא
כ "וכמש, דבצבור אין יוצא מיושב אלא בדיעבד

כ לומר "ואיך יתכן א ,ז"הטי "בדעתו הנימוק
גם מה . מאירים נובעים מדברי ה"דדברי הרמב
כ אינו ראיה "גן "והר י"ל מדברי רש"שהוכיח הבה

ועל כן  "יצא"' במתני י לא גרס"להמבואר דרש
ם "כ הרמב"משא, דקורא יושב לכתחלה פירש
א "ן אזיל בשיטת הרשב"ואמנם הר, "יצא"דגרס 
אבל הם , ג דגרסי יצא פירשו דהיינו לכתחלה"דאע

, בורלא הזכירו שיש דין עמידה משום כבוד הצ
ם שהזכיר דין עמידה משום כבוד "אבל הרמב

כ "ל דמפרש יצא בדיעבד כמש"י הצבור שפיר
  ].ז"י והט"הנימוק

כתב צריך  )א"א ס"בסימן קמ(ע "השווהנה 
ואפילו לסמוך עצמו לכותל או  ,דומלקרות מע

א "וכתב המ .כ הוא בעל בשר"אא ,לעמוד אסור
וצריך  ,צ דאפילו בדיעבד לא יצא"ח בסימן תר"כב

י בשם "ש הב"אבל ממ .מ בטור"וכ ,לחזור ולקרות
ובדיעבד  ,י משמע דדוקא לכתחילה קפדינן"רש

ז דסוטה דאמרינן שהמלך "מ מספ"וכ .ש"ייצא עי
 ,ואי איתא דאפילו בדיעבד לא יצא ,קורא יושב

. כ"ע .משום כבודו של המלך לא שרי לכתחילה
ה ד דעמיד"א סק"וכן פסק רבינו השתילי זיתים קמ

  . בתורה אינה מעכבת בדיעבד

ע דכיון "ל לדעת השו"זה הדרא הקושיה הנולפי 
ע דבתורה אינו מעכב "השו' בד' דנקטו הפוס

צ "תר' ע בסי"כ קשה למאי דפסק השו"בדיעבד א
כ איך "ם דבצבור לא יקרא מיושב א"הרמב' כד

  .כ בתורה"יתפרש משא

· ¯Â‡È· '„· '·Ó¯‰"Ì  

יש לפרש  ם"הרמב' י בד"המבואר בהגמ לפיו
 ,לכתחילה יושבדבמגילה קורא , אי איחידדק

משום  ביחיד לעמודאף כ בתורה שצריך "משא
אלא דהטורי אבן הקשה על  .שנתנה באימה ויראה

כ בתורה "דאין לומר שהפירוש משא דרך זו
ג היו "מדובר ביחיד וכדאמר  בסמוך עד ימות ר

כ "דהא משאהא ליתא  'לומדים תורה מעומד וכו
 ג"ר אחר' מתני דסתםורבי  ,קאי 'אמתניבתורה 

 תורה ולומדין לעולם חולי שירד לאחר ההי
 דאטו מעומד נמי מגילה ג"ר קודם אי ועוד. מיושב
 אלא. תורה לימוד מכלל נפקא מי מגילה קריאת
 קאי ציבור אקריאת בתורה כ"משא ודאי

  .י"כדפרש

ליישב קושיית הטורי אבן כתב בשפת אמת  אולם
רק לצאת  ,המגילה דאינה להבין ולהורותשקריאת 

 ,אין בה דין לימוד ,ידי המצוה ולפרסם הנס
והם  ,ג היו קורין מיושב"ואפילו קודם ימי ר

ל "ז י"ולפי .תיקנוה להיות קריאתה מיושב
בעי יולא מ ,דבתורה אפילו ביחיד מעומד דוקא

כ אפשר שרק לימוד "אפילו אח ג אלא"קודם ימי ר
שב משום עת לעשות וחולשא בקביעות התירו מיו

ת לפי שעה אפילו ביחיד "אבל לקרות בס ,דאינשי
ז "ועפי ,העמידו על דין תורה דדוקא מעומד

דקאי איחיד שבמגילה יכול  ם"הרמבמיושב 
ואילו בקריאת  ,לכתחילה לקרותה ביחיד מיושב
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ולפי מה שכתבנו לעיל  ,התורה ביחיד צריך לעמוד
עומד כמבואר  קריאת התורה בציבור נמי הקורא

ודין זה נאמר על הקורא  ,מ"בהגהות מימוניות ובכ
  .י"כמבואר בב ,בלבד ולא על כל הציבור

א דאין בקריאת מגילה קיום "לדברי השפוזכר 
ש "ז לצדד דק"מ' י סי"כ הב"ת הוא מש"מצות ת

לא מהני כדי לצאת ידי תלמוד תורה סמוך לברכות 
 לימוד חשיבי לא ותפלה ש"דקהתורה משום 

 ודברי לחוד ותפלה תחנונים דדברי זה לענין
   .כ"ע. הוא תפילות כדברי ש"וק לחוד תורה תלמוד

ע והפוסקים "השו' גם ביאור זה דוחק בדאמנם 
שלא הזכירו דין עמידה לקורא בתורה אלא בצבור 

  .ולא ביחיד

·‚ ¯Â‡È '„· '·Ó¯‰"Ì 

רבנו אברהם ' כ בחי"המחוור בזה הוא מש ולכן
ם דהא דקתני הקורא את "הרמב' מן ההר בד

המגילה עומד ויושב היינו דמצד דין קריאת מגילה 
ומה שבצבור עומד הוא משום מכבוד , אין עמידה

כ בתורה דדין "משא, הצבור ולא משום המגילה
עמידה בה הוא משום כבוד דידה ולא רק משום 

ונו לזה המצפה איתן ובזכרון וכו. כבוד הצבור
  .ג"ל' שמואל סי

א וכתב "ז סק"א משב"ג קמ"לזה כתב הפמוקרוב 
מ בהא דדין עמידה מששום עמוד עמדי ולא "דנפ

לענין אי מהני מחילה , משום כבוד צבור גרידא
י "מ אי מותר לעמוד ע"ועוד איכא נפ. של הצבור

  .א"כ במצפ"סמיכה כמש

„· '˘Â·Ï‰ Ì˘· ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰  

הטעם דליכא דין עמידה בקריאת מגילה  בעיקרו
 )א"סק צ"תר( תיםישתילי זכתב הלבוש והובא ב
ע שקורא את המגילה בין "על מה שכתב השו

א סיפור דברים משום שאינה אל: עומד בין יושב
ו שום יראה אמואין בקריאתה  ,את הנס לזכור

ויש להסתפק בכונת  .)לבוש(ה קדוש אימה או
דמגילה אינה חשובה תורה מצד הלבוש אם כונתו 

, עצמה כיון שאינה אלא סיפור דברים לזכור הנס
, אתה משום אימה ויראה וקדושהירועל כן אין בק

אולם מלבד שאינו נכון לומר כן שאין מגילה 
הוצרך לכך שאין הרי תיקשי למה , חשובה תורה

ל שאינה "תיפו, בקריאתה אימה ויראה וקדושה
עמידה אפילו אי הוי בה  תורה וממילא לית בה דין

פ שהיא "כ כונתו לומר שאע"וע, יראה וקדושה
תורה כיון שקריאתה השתא לזכרון הנס בעלמא 

ועל כן לית בה דין , אין בה משום יראה וקדושה
  .עמידה כקריאת התורה

, א"שסברת הלבוש חלוקה מסברת השפ ויתכן
א אין בקריאת המגילה דין תלמוד "דלסברת השפ

ולכן גם דין , ינה אלא זכרון לנסוא, תורה כלל
ג ליכא בקריאת "עמידה דתורה שהיה עד זמן ר

אולם לסברת הלבוש יתכן דדוקא עמידה , מגילה
של קריאת התורה שהיא משום אימה ויראה ליכא 

אבל עמידה משום כבוד תורה שהיה עד , במגילה
  .ג שייך גם בקריאת המגילה"זמנו של ר

ח "ס' ח סי"ם אוידועה קושיית הבית אפריוהנה 
למה ' א' ץ חיות מגילה ג"ובא בהגהות מהרוה

והלא מגילה , ת למקרא מגילה"אמרו מבטלין ת
א ניחא דלפי "ולשיטת השפ, ת היא"עצמה ת

דבריו כיון שנקראת לשם מצוה וזכרון הנס אין בה 
אך לדרך הלבוש שהיא תורה אלא , ת"מצות ת

 צריך ליישב בפנים, שאין בקריאתה אימה ויראה
ח "ת חקרי לב או"ש ושו"הגהות הרש' עי[, אחרות

  ].ועוד, ה"מ' סי

  

„· 'Ë˜Ï‰ ÈÏ·˘‰ ÔÂ‡‚ Ì˘· 

בשם  )ח"קצ 'סי(בלי הלקט בש דבר פלאוראיתי 
ע מצוות שנוהגים לעמוד דמנה שב תשובת גאון

תקיעת  ,קריאת הלל ,רכת הכהניםוהם ב ,בהם
 ,מקרא מגילה ,קריאת התורה ,בולנטילת ל ,שופר

אקראי נהו רבנן יכוכולהו אסמ, העומרספירת 
ג דתנן הקורא "כתב אע ועל מקרא מגילה .ש"עי

מצוותה בעמידה  ,את המגילה עומד ויושב יצא
 ומדבריו מבואר .ל"דגמרינן ליה מספר תורה עכ
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ת בקריאת "דאיכא דין קריהדברי הטורי אבן כ
ז "ולפי. ב"קכ' ה במעשה רוקח סי"וכ .המגילה
אסור גם  דין עמידה משום שקורא בתורה דאיכא

   .עמידה בסמיכה

במגילה  'גמזה סותר ל' טובא דלכאו ע"צדאלא 
 ,כ בתורה"שאמ, שקריאת המגילה עומד ויושב

  .הרי שאין קריאת המגילה כקריאת התורה

קריאת מגילה  דחיוב דהגאון מפרשלומר ויתכן 
אינו חיוב של קריאת דברי תורה אלא חיוב קריאת 
פרסומי ניסא וכדאמרינן גבי האחשתרנים בני 

ועל כן מצד , מצות קריאה ופרסומי ניסא הרמכים
אלא  ,הקריאה של מגילה ליכא דין עמידה מצות
ג דאין חיוב עמידה מצד המצוה איכא דין "דאע

קתני ד ועל כן הא. עמידה משום שקורא בתורה
, היינו מצד מצות מגילה, קורא בין עומד בין יושב

הקריאה היינו  בקריאת התורה דמצותכ "משא
יך עמידה מצד ועל כן צר, קריאת דברי תורה

   .המצוה

האי דקתני מאי סוף סוף כ תיקשי "א' דלכאואלא 
הגאון ' הא לד, הקורא את המגילה עומד ויושב

מספר  איכא דין עמידה אף במגילה דגמרינן לה
עומד "אכן נראה דכיון דגירסת הגאון , תורה

י דהיינו "מפרש הוא כהטור והנימוק, "ויושב יצא
דלכתחלה בעינן עמידה אף במגילה , יצא בדיעבד

כ "ואהא קתני משא, כיון שיש בה קריאת התורה
כ "בתורה דהתם אף בדיעבד לא יצא כמש

וטעם החילוק למה בתורה , י לגירסא זו"בנימוק
מבואר היטב , בדיעבד ובמגילה יצאלא יצא 

ל דגבי תורה דהמצוה היא לקרות בתורה כיון "להנ
דהמצוה מחייבת עמידה הרי זה מעכב אף 

אבל במגילה שהמצוה היא קריאה , בדיעבד
ג דצריך עמידה משום "בזה אע, לפרסומי ניסא
כיון , מ אין זה מעכב בדיעבד"מ, שקורא בתורה

ריאה לפרסומי דאין המצוה קריאת התורה אלא ק
  . ובקריאה זו ליכא דין עמידה, ניסא

בין אם דין העמידה מצד  מ"קנפ עודונראה 
המצוה לבין אם צריך עמידה משום שקורא 

י "דהנה פירשו הפנ, והוא לגבי הברכה, בתורה
דדין עמידה ' ח' סיץ במור וקציעה "והיעבבסוגיין 

בברכת המצות הוא דוקא במקום שהמצוה צריכה 
דכל שדין המצוה בעמידה אף הברכה , עמידה

ולפי דרכם נראה דאף אי נימא דיש דין , בעמידה
עמידה משום שקורא בתורה כיון דאין דין 

ם המצוה אף בברכה אין צריך העמידה משו
  .עמידה

מארי ר "אמוא הטהורה של נ"לעיהיו הדברים (
' ט אדר ב"יביום ע "שנלב ל"קור יוסף זצ"נסים ב
 .)ה"התשנ

ããã
  

  

  

W  íéîòèX  
W  äîìúåðî çåìùîå íéøåô úãåòñ ìò åðééçäù ïéëøáî ïéà , øáã àåäù éôì íòèäå

åéå úáù ìëáå íåé ìëá âåäðä" è)ôñîç íùá íéîëç éôî ø"é.(  

  

W  äîìäìéôúá íéøåôá íéñéðä ìò íéøîåà , äðù ìëá äìâúî äæä ñðäù éôì íòèäå
íéøåôä éîéá ,åúøàä ìèáì éãë éëãøî úåìúì ïîä ù÷éáù éôìå ,äò íéøîåà êëéôì" ð

äìéôúá .)î íùá íù"ç.(  
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¹                    `ixhe `lwy¹  
en"c lr n"mincew zepeilba z  

  

øòäåèéìù ùáçã åäé÷æç éáø ïåàâä ú" à  
ãá" íãå÷ ïåéìâ ìù ú– ðçäëå .  

  

 א "י וונה זיע"בדברי מוהרר  .א
 א"במאמרי הרבנים שליט  .ב
  .הערות והארות למדור הלכות ומנהגים  .ג

  
  י                                         "לק

  

  חנוכה - 5' הלכה ומסורה מס"הערות לגליון 
  

להאיר בדברי  ראיתי -  א"י וונה זיע"מוהררבדברי 
' ע בסי"י השושהביא דבר,א"ר יצחק וונה זיע"מוהר
, ספרים' מוציאין ג,ח טבת בשבת"אם חל ר, ד"תרפ

ח "ובשני עניין ר, וקורין בראשון פרשת השבוע
והשמיט מה שכתב ' ובשלישי עניין חנוכה וכו

דאפשר שרומז , ע שקורין ששה בראשון"בשו
שקורין שבעה  "שתילי זיתים"למנהג שכתב רבינו ה

לא , ל"זאבל אחר ההתבוננות הגם שכתב ו, בראשון
והביא עיקר ותוכן , ע"הביא ממש לשון השו

  .הדברים כך שאין להוכיח כלל 
ולמה לא הספיק " אבודרהם"שם הביא בשם ה עוד

מהר , ל"אלא כך אמרו רז' ימים וכו' אלא לח
, כ"ע' הזיתים לירושלים מהלך ארבעה ימים וכו

וראיתי להאיר שאין הכוונה  להר הזיתים 
אלא כוונתו , הוא למקדששבירושלים שקרוב מאוד 

וזה נמצא , למקום שיש שם זיתים הרבה, בהכרח
ה "וכ, באמת רחוק ארבעה ימים בחלקו של אשר

  .שמשם לקח רבינו דבריו " אבודרהם"להדיא ב
  

*  

המקיף של הגאון רבי פנחס קורח  במאמרו 
ראיתי , א"ח קורח זיע"סביב תשובת הגר, א"שליט

שפופרת כדי  או אם עשה מעל הנרות, ל"שכתב וז
כיון שסוף סוף הדליק , שתהא מנטפת שמן מהני

ש דין נוסף "לזה כתב הרא, שמן בשיעור חצי שעה
וכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיהא  –' בסימן ז

אבל אם בירך , שמן בנר כדי שיעור קודם ההדלקה
כדי שיעור לא יצא  כ הוסיף שמן עד"והדליק ואח
                                                     .כ"ידי חובתו ע
ג לא מהני לפי מה "ת דבכה"ליה למעכופסיקא 

וראיתי להאיר שבספר ', ז' ש בסי"שכתב הרא
ומסקנת דבריו , דן בזה' קמא' עמ" שלמי תודה"

דלא מצינו שיהא צורך שיהיה בכלי , דשפיר דמי
דווקא שמן הראוי לחצי שעה אלא כל שבשעת 

' חצי שעה שפיר דמי וכוהדלקה ראוי שידליק 
אף אנוכי , ואם תאמר גוברא אגוברא קרמית, ש"עיי

והבוחר , להאיר עיני הקוראיםלא כתבתי אלא 
  .יבחר

*

הנפלא של הגאון רבי אברהם אריה  במאמרו
ראיתי , ס"בעניין ברכת נר חנוכה בביהכנ - א"שליט

וביותר קשה לי דהנה ראיתי למרן , ל"שכתב וז
ש כלשונו המלא "לה דברי ריבי דהע"גופיה בב

ולכאורה מה יישב בזה אחר שדעתו דאין , ש"עי
זה רק לשיטת , ש"לברך על המנהג וכל דברי ריב

  .ש "עיי, ח"הסוברים דמברך על ברכת ההלל בר

לא זכיתי להבין מאי , המחילה רבתיואחר            
בית "שהרי כאן לא קבע ה, ת"קשיא ליה למעכ

אלא הביא , ריע להלכהמסמרות ולא הכ" יוסף
ח "מספר אפשרויות לסיבת התקנה להדליק נ

י בבאורו לטור "ופעמים רבות מביא הב, ס"בביהכנ
  .ל כוותיהו להלכה "שיטות ראשונים דלא קיי

י "ב הביא רבינו הב"שבטור סימו תכ, וביותר
ח וגם "שיטות ראשונים בעניין ברכה על הלל דר
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ש "ברי הראגם סיים דבריו בד, שם לא הכריע בזה
פ "שכן מברכין על ההלל עכ, ן והמגיד משנה"והר

  .פ "בציבור וכן המנהג במקומותם עכ
ב "ע סימן תכ"הוא אחרי שכתב מרן בשוואמת 

י וסביבותיה שאין "ומנהג א,ם"כדברי הרמב
לפי שאין מברכין על , ח"מברכין על הלל דר

כתב בסימן , ע"כהמשך לשיטתו בשו, המנהג
ומברכין בבית הכנסת משום  ז מדליקין"א ס"תרע

אף  ,סברא מיוחדת בנר חנוכה, פרסומי ניסא
  .ל דאין מברכין על המנהג"שקיי
ל דכל מה שהעלה "כ י"א, ת"שם כתב מעכעוד 

ש הוא רק לציין את תוקף המנהג שהוא "דברי הריב
הנה מלבד מה שכתבנו , כ"ע, ש"מנהג ותיקין ואת

 ש כהמשך"נראה עוד שהביא דברי ריב, לעיל
ח שמדליקין ומברכין בבית "וחיזוק לתרוץ השני בנ

ר והדברים באים בסד, הכנסת משום פרסוומי ניסא
  .מדוייק

* 
            :ל"וז, א"אני שליטעזרא קרו ביהגאון רבת תשוב

, א"יר הגאון רבי חזקיהו דחבש שליטמה שהע
שתילי "ורבינו הי "דכיון שהעלה מרן רבינו הב

ל שיש "נתבאר מכח זה דסו, ד"דברי תה" זיתים
בירידת לאכול כזית בלילה הראשון בסוכה אף 

מקומו הוא נראה מ, כ"כ יש לו לברך ע"גשמים א
ד שפסק "דהנה מעיקר דברי תה מוכרע שלא יברך

, צ לישב בסוכה בירידת גשמים"שני אדבלילה 
ג "וטעמו דבלילה שני לא מחמרינן וסמכינן אסמ

ד בתורת "ההת ואי נימא דפסק,ש"ואור זרוע ועי
כ מה בכך דלילה שני "א, ש וסיעתו"הרא' ודאי כד
, אמ חייבוהו רבנן כעין דאוריית"הא מ,  דרבנן

ועל כרחך דאף , ש"ולמה יש להקל בו לשיטת הרא
ש אלא בתורת "ד לא תפס דברי הרא"תה' לד

ה בלילה השני "חומרא לחוש מספק לדבריו ומש
 ג"ש להקל לסמוך על שיטת סמשהוא דרבנן י

ד "י ורבינו דברי תה"כ כיון שהעלו הב"וא, ז"ואו
ש בתורת ודאי "מוכח דלא נקיטינן כשיטת הרא

, חמרינן ועל כן בלילה שני יש להקלאלא מספק מ
כ דון מינה דאף בלילה ראשון אין לו לברך כיון "א

א שלא "ויתכן דהרמ[ שאין החומרא אלא מספק 
ל דנקיטינן כשיטת "ד באמת ס"תה' העלה ד

לשיטתיה אף בלילה ש בתורת ודאי ועל כן "הרא
  .כ "ע] שני יש לו לברך

שהרי סיים  ,דאי משום הא לא אריא, ד נראה"ולענ
ג בחיטה "ש סמ"ודמי למ, י דבריו בזה הלשון"הב

ט אחרון של פסח או "שנמצאת במעי התרנגולת ביו
וכל זה ' ב ט"דמי לפיסולי לולב ואתרוג דיוצא ביו

וכאן התשובה למה , כ"כתוב בתרומת הדשן ע

מה בכך דלילה שניה דרבנן הא , ת"שכתב מעכ
לפי שהסברא , אורייתאמ חייבוהו רבנן כעין ד"מ

שבקיאין בקבועא דירחא סברא אלימתא היא שלא 
אף דעבדינן ביום , יחייבוהו כעין דאורייתא

וכמו פסולי לולב ואתרוג שפסול  ,הראשון מוודאי
את יוצא בהן מוודאי מהתורה ביום הראשון בכל ז

  .ביום השני
דמילתא לא הוצרכתי לזה אלא ליישב ולקושטא 

ומה , ת"י שיטתו ודרכו של מעכ"ברים  עפהד
שהביא " השתילי זיתים"שאכן העליתי דברי 

וכמו שהקדמתי , זהו בגדר לדידך, ד"מסקנת תה
י "שמדברי הב' ת בסעיף ג"שם וכבר כתב מעכ

ת "ואדרבא בדברי מעכ', ד וכו"ל כתה"מוכח דס
ואם :  ל שם"מובא שחייב בליל ראשון מודאי וז

, א שביום הראשון פטור"ל כהרשב"י ס"נאמר שהב
הרי , בדין ליל שני" תרומת הדשן"מדוע הביא את 

ל "אלא מוכח או דס, פטור אפילו בליל ראשון
פ מספקא ליה "או שעכ] כלומר מודאי[ש "כרא

שתילי "שגם הוכל חלקי בזה שהוספתי , בדין זה
  .ד "העלה דברי תה" זיתים
שתילי זיתים "הדבריי שדעת רבינו ועיקר           

, הוא מסתימת הדברים, שמברך לישב בסוכה
שקשה מאוד לומר שסמך על המעיין שיבין שיש 

ן יאכל כזית ולא ולכ ,א"ע ורמ"כאן מחלוקת השו
וכל זה "וביותר שהלשון , יברך לישב בסוכה

שמשלים דברי א משמע "ברמהמובא " דווקא
מה שגם ידוע דרכו ושיטתו , ע ולא חולק עליו"השו

ל כוותיה "א ס"של רבינו דהיכא דמשאיר דברי רמ
 ,ל להלכה"והיכא שמשמיטו ראיה שלא ס ,להלכה

ל "יבין המעיין הפשוט שכך קיי ,א"וכאן השאיר רמ
וזה  ,ל הכי היה לרבינו להשמיטו"ואי לא ס ,להלכה

  " .פעולת צדיק"העלאת דברי העיקר כוונתי ב
" שתילי זיתים"תאמר מה היה לרבינו הואם            

א בחדא שצריך לאכול "ל כרמ"לעשות דבכאן ס
ופליג בחדא שלא יברך לישב בסוכה  ,כזית בסוכה

 ,"חן טוב"לזה העליתי דברי ה ,ולכן לא השמיטו
וכותבו  ,ע"א מהשו"שפעמים רבינו משמיט רמ

ן היה לו לרבינו להשמיט דברי ובכא, בתוך פירושו
 ,ולכתבו בתוך פירושו, ע"א מן העמוד על השו"רמ

 ,ואז יובן היטב שיאכל כזית ולא יברך לישב בסוכה
עוד אפשר דהיה , ד"ואפשר שגם יוסיף מסקנת תה

 ,ע"א הן בעמוד בשו"יט כלל דברי רמלרבינו להשמ
ת שיתכן "וביותר לפי מה שכתב מעכ ,והן בפירושו

ל "באמת ס, ד"לא העלה דעת תהא ש"דהרמ
ועל כן , ש בתורת ודאי"דנקיטינן כשיטת הרא

ולהביא את , לשיטתיה אף בלילה שני יש לו לברך
ע ויובן "ד כהשלמה על דברי השו"מסקנת תה

והגם שאין ,שיאכל כזית ולא יברך לישב בסוכה
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ובכאן  ,א רק מדוחק גדול"רבינו משמיט דברי רמ
תבר שהיה לו כאן עדיין מס ,יש מקום להניחו

כדי שתהא ההלכה ברורה לכל מעיין  ,להשמיטו
אנוכי על  ,א"ומדהשאירו רבינו לרמ ,וצורב

וכה משמרתי אעמודה שאוכל כזית ומברך לישב בס
  .ביום הראשון אף בירידת גשמים

  

*** 

ËÈÏ˘ È�‡Â¯˜ ‡¯ÊÚ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ˙·Â‚˙"‡  
  

א להוכיח ממה "ח דחבש שליט"הגרכ "מש
ט ראשון "ד מדין פסולי אתרוג ביו"שנסתייע בתה

אלמא דאף במה שפסול בודאי , שכשרים ביום שני
  .ט שני"ט ראשון כשר ביו"ביו

' א בתשו"ד הרשב"הנה דעת רוב הראשונים הראב
ל "ש ארחות חיים כולהו ס"ה הרא"ה הראבי"הרא

ואמנם , ט שני"ט ראשון פסולים ביו"דפסולי יו
ג דסוכה בשם "א ריש פ"ם והריטב"דעת הרמב

לם טעמם הוא או, ט שני"א דכשר ביו"הרשב
דכיון דידעינן : ל"א שם וז"כ הריטב"כמש

בקיבועא דירחא ואין לנו בקדושת היום השני אלא 
' ד(ק דביצה "להזהר במנהג אבותינו כדאיתא בפ

אין זה אלא להחמיר בקדושתו אבל להחמיר , )'ב
שכל דין , במצות הנוהגות בו כיום ראשון אין לנו
ז "פסחים כ(שתחלתו להחמיר וסופו להקל אינו דין 

שהרי אם לא מצא הדר יושב ובטל ממצוה של , )'ב
וכיון שאין לנו ראיה מכרעת לפטור אין , דבריהם

לנו להפטר מזה ונקטינן לישנא דתלמודא כפשטיה 
ן שם בביאור "כ הר"וכ. כ"ע. כאן ביום טוב שני

והוא נחלק לגבי הברכה שאין לברך [שיטה זו 
  ].ה"ט ס"ע תרמ"פ בשו"וכ, ש"עיי
כ מבואר דדוקא משום דדין זה סופו להקל הוא "א

אבל בנדון , ט ראשון"דמקילינן ליטול פסולי יו
ט שני "דידן דבאים להחמיר עליו משום דין יו

ונמצא הדין בין , לישב בסוכה בזמן ירידת גשמים
ג יש לחייבו חיוב "בתחלתו בין בסופו להחמיר בכה

ב ט ראשון ואין להקל לומר שלא יש"גמור כדין יו
ועל , משום הא דבקיאינן בקיבועא דירחא, כלל

ד הוא רק משום דדין זה "כרחך דמה שהקל התה
שנוי במחלוקת הראשונים וכיון דבקיאינן בקיבועא 
דירחא סמכינן על שיטות הראשונים שאין חייב 

  .בזמן ירידת גשמים
' סי(ד "מבואר מראיה ראשונה שהביא התהוכן 

: ל"המתירים וזט שני על שיטות "שסמך ביו) ה"צ
בחטה שנמצאת , כל שעה' ג כתב במרדכי פ"וכה

הואיל והוא רק , ט אחרון דוקא"בתרנגולת ביו
. כ"ע. לדידן סמכינן אגאונים המתירים, מדרבנן

ה אין להקל משום דבקיאינן בקביעא "אלמא דבלא
  .דירחא

ד "כי מפורש בתה ,בזה ךלהאריצ "אובאמת ש
טת הסוברים שההיתר הוא משום שסמך על שי
ומתוך כך : ל"שאין חיוב בזמן ירידת גשמים וז

ויום ראשון , נראה לדידן דבקיאינן בקביעא דירחא
אם ירדו גשמים לילה שנייה כל זמן , עיקר הוא

, באלפס' האכילה נוכל לסמוך על ההיא דתוס
משמע בפשיטות . דמוקים לה בירדו גשמים ופסקו

. ל כלל"סז לא "ג וא"ש דסמ"וכ, אבל לא פסקו לא
בחטה שנמצאת , כל שעה' ג כתב במרדכי פ"וכה

הואיל והוא רק , ט אחרון דוקא"בתרנגולת ביו
וכן אנו . לדידן סמכינן אגאונים המתירים, מדרבנן

שמכשירים , נוהגין כמו שכתב אחד מהגדולים
כ "משא, ט שני דסוכות"פסולים באתרוג ולולב ביו
לא לעניין פסולים ד, מכשירים בראשון לגמרי

  .כ"ע. נהגינן הכי
ומה שהוכיח מדין פסולי אתרוג ולולב שכשרים 

ל שכונתו רק להוכיח דמהני הא דאנן "צ, ט שני"ביו
דאי לאו האי סברא לא , בקיאינן בקיבועא דירחא

ד בראיה זו "והלשון בתה. [מהני הא דסופו להקל
ויתכן ששיעור דבריו הוא דמקילין רק , מגומגם

שנויים במחלוקת ואינם ט ראשון "בפסולים שביו
וזהו שכתב לענין , אסורים אלא משום חומרא

ל דמכשירים פסולים "ור, פסולים דלא נהיגינן הכי
דהיינו שאין פסולם , דהמנהג לפסלם בראשון
ז דמי ממש לההיא "ולפי, מוחלט אלא מכח מנהג

, דחיטה שאין מקילין אלא משום ששנוי במחלוקת
ם "טת הרמבד הולך בשי"וכך מסתברא שאין תה

, ש פוסלים"ה והרא"כיון שגדולי אשכנז ראבי
  ].ד הוא מבאי בית מדרשם"והתה
ד שפסק להקל "נחתינן ובהא סלקינן דהתהבהא 

ט שני משום דלא הכריע בבירור כשיטת "ביו
הסוברים שחייב לישב בסוכה בלילה ראשון בזמן 

כ "וא, ט שני"ועל כן סמך להקל ביו, ירידת גשמים
היושב בסוכה בזמן ירידת גשמים לשיטתו נראה ד
, כיון דלא נפיק מילתא מספיקא, יושב ואינו מברך

י ורבינו השתילי זיתים "וכך היא גם דעת מרן הב
  .ותו לא מידי. שהעלו דבריו

  

*** 
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ÌÈ‚‰�ÓÂ ˙ÂÎÏ‰ ¯Â„Ó· -‰ÎÂ�Á  
‰ÎÂ�Á‰ ÈÓÈ  

         ‚ ÛÈÚÒ'. י "ון שנעשה הנס עכי, בחצי שעה שהנרות דולקות ונהגו הנשים שלא לעשות מלאכה

ג שאף האנשים "ב בסק"ג שלא כמנהג המקומות שהביא המשנ"סק" שתילי זיתים ,'ק טז"ובס, אשה
ה מנהג מקומינו "ראיתי להאיר שכ, כ"ע' וכן הוא מנהגינו שאין הנשים עושות מלאכה וכו, אין עושים

ולא עושות , יה ניכר שהיו מפסיקות באמצע מלאכתןוזה ה, מאר שאין הנשים עושות מלאכה'מחוז ד
שזה דבר אבד שחייבים פעמים לגמור מלאכתן שהיו גומרים "] טובאן["מלבד בתנורים , עוד כלי חרס

אבל זה מחמת , ולמעשה הוגד לי שגם האנשים לא עשו מלאכה, מלאכתן גם בזמן שהנרות דולקות
, ובמשפחתינו שהיה מקצוע האנשים חייטות, שלא היה להם כל מלאכה לעשות בשעה זו בלילה

  . נוכה לא תפרו בשעה שהנרות דולקותבח, ובמשך כל השנה תפרו גם בלילה לאור הנר
  

‰ ÛÈÚÒ ' .ראיתי להאיר שהמנהג הוא באכילת גבינה , כמו כן לא נהגו באכילת מאכלי חלב בחנוכה

  .בא בדקדוק והלשון לא, מאכלי חלב ולא בשאר, זכר למה שעשתה יהודית, דווקא
ראיתי , כ"ע בעניין זה ע"תר' א סי"הגהת הרמ" שתילי זיתים"ע למה העלה רבינו ה"ויל' ק יט"ובס 

דהיכא , לחול" באר מרים"עם פירוש " שתילי זיתים"להאיר שכבר דברינו אמורים בהקדמה לסידור 
נו צריכים לזה דמקורות הלכה ובכאן אין א, א הם מצד חומרא וחסידות לא השמיטם רבינו"שדברי רמ
ואין גבינה , ואם תאמר אבל למעשה הרי אין נוהגים כן, ולמה ישמיטם רבינו, "כל בו"ן וב"זו הם בר

ועוד דאין הדבר ברור , שרבינו כתב בספרו לדורו ולדורות עולם, חדא ,שתי תשובות בדבר, בתימן
א "רבינו השאיר הגהת הרמ, לא נהגו כן וגם אם נניח שאכן, "שתילי זיתים"כיצד נהגו בזמן רבינו ה

  . שמעתה יתחילו לנהוג כן היכא דשייך 
          Ô‡ÎÂ ניחא ליה באותו אלא פעמים , שאין רבינו רק מלקט ומאסף מנהגי תימן, המקום להדגיש

וכמו כל גדולי הדורות , רוצה שמעתה ינהגו כןב ו"ע או לטעם אחר וכיוצ"מנהג דאתי אליבא דכו
  .ייסדו מנהגים שחידשו ו

שכתב , ד"ואלו בסימן תצ, ה על כנה"קשיא הא קשיא מאי שנא דכאן השאיר רבינו דברי הגהואי 
ד כתב "א סימן תצ"וזה אפשר לפי שברמ, א שנהגו לאכול בשבועות מאכלי חלב השמיטו רבינו"רמ
שאנו בני תימן לא  לפי, וזה אין שייך לענייננו', ונוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב וכו, ל"בזה

' ועוד שבסי,"א שיש לאכול"י"אלא " ונוהגין"ע שם לא מוזכר לשון "כ בסימן תר"משא, נוהגים כן
שהאכילה יהודית גבינה , גם שייך ממש לעניין נר חנוכה, "כל בו"ן ו"ע מקורו ברור בראשונים ר"תר

גם , ואר למעיין שםד כמב"תצ' כ בסי"משא, לראש האויבים לשכרותו וחתכה ראשו וברחו כולם
ויש שיבואו לאכול מאכלי חלב בלבד , ט דשבועות שצריך לאכול סעודת חג עם בשר"אפשר שגבי יו

  .השמיטו רבינו, ויחשבו דסגי בהכי
  ‰¯Â�Ó‰  
‡È ÛÈÚÒ ' .יש מקומות שנהגו ',  וכו" ה'מסרג"ע "וכן מנהג אבותינו להדליק המנורה הנקראת בל

' ויש מקומות שנהגו להדליק באלו העשויות כמלבן וכו, שויות בעיגוללהדליק נרות החנוכה באלו הע

  .כ"ע
, ה שהיא לשאר ימות השנה'מסרג"לפי שיש עוד , "ה שלחנוכה'מסרג"שקראו לזה , ראיתי להאיר       

, ה בעיגול'מאר להדליק במלבן והגם שהיה להם גם מסרג'עוד ראיתי להאיר שמנהג מקומינו מחוז ד
  .הדליקו בו העדיפוהו ובו כשהגיע לידם מל
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·È ÛÈÚÒ ' .אבל בדרך , ברוב המקומות לא נהגו להדליק שמש יחד עם הנרות שהדליקו לשם חנוכה

  .כ"כלל היה נר בסמוך למנורה שניתן להשתמש לאורו ע
מאר להדליק מנורה מלבן עם השמש שהיה מקומו קבוע 'ראיתי להאיר שמנהג מקומינו מחוז ד        

  .מלבד הנר הקבוע בבית, במנורה במקום גבוה יותר
ÊÈ ÛÈÚÒ ' . בחוץ לארץ היו אבותינו מדליקים נרות חנוכה בקומה התחתונה על יד הפתח מבפנים על

ה מנהג מקומינו "ראיתי להאיר שכ, כ"בים עמדף או באשנב שבכותל ולא בפתח הפתוח לרשות הר
העשירים הדליקו בקומה העליונה , ר כלל"מאר שמניחים בפנים באופן שאין היכר לבני רה'מחוז ד

העם בקומה התחתונה מבפנים  ושאר, לפי שקומה התחתונה נועדה לבקר ולתבן, ששם היו גרים
  .ל"וכנ
אבל בדרך כלל היה נר בסמוך למנורה שניתן ', סעיף יבת ב"ולא זכיתי להבין מה שכתב מעכ 

וכן , ג מדינא בעי נר אחר"והרי בכה, דמשמע מלשונו דאין הדבר ברור לגמרי, כ"להשתמש לאורו ע
שהרי מקום , אלא מונח במקומו הקבוע, אלא שהנר האחר אינו סמוך למנורת החנוכה ,היו נוהגים

  .קת מנורת החנוכה היה עיקר שימושםהדל
             Ò"„Ï ˜' .ומקומינו מחוז   ,כ"ובתימן הדליקו בשאר שמנים כיון שלא היה שמן זית מצוי ע

  .שמן חרדל –" ליט תרתר'צ"דליקו ב מאר ה'ד
‰˜Ï„‰‰ ÔÓÊ  

‡Î ÛÈÚÒ' .נהגו להדליק עם צאת הכוכבים   ,Ò·Â"ÊÓ ˜ ' ... עם סוף ", א"ב ס"ע תער"כלשון מרן בשו

  .כ"ע] כ "הם דהיינו צ"ם בדעת הרמבשמפרש ג' ו סימן מז'י פראג"ת מהר"וועיין ש[ ' וכו" שקיעתה

ד דחנוכה והוא "פם "לשון הרמב, ע"כתב על דברי השו" באר הגולה"להאיר שבוראיתי              
  .'מברייתא שבת כא

˙ÂÎ¯·‰Â ‰˜Ï„‰‰ ¯„Ò  
ת "ומעכ, לדודוכת הבית אומרים מזמור שיר חנ, מאר שאחר אמירת הנרות הללו'מנהג מקומינו מחוז ד
  . לא כתב כלום בעניין

ÔË˜Â ‰˘‡  
‡Ï ÛÈÚÒ' . יש אומרים שקטן שהגיע לחינוך מוציא ידי חובה אף לגדולים וכן נהגו בכמה מקהילות

וכן מנהג מקומינו מחוז , כ"ע' תימן שהקטנים מדליקין עבור נשים שאין להם מי שידליק עבורן וכו
  .ליק לא היו מניחים לקטנים להדליקל שידאבל במקום שהיה אדם גדו, מאר'ד

˙ÂÏÈ˙Ù‰Â ÔÓ˘‰ ÔÓ ¯˙Â�‰  
� ÛÈÚÒ ' . הנותר מן השמן הצריך לשיעור ההדלקה או באופן שנתן יותר משיעור והקצהו בפירוש

  .כ"הרי זה אסור בהנאה ועושה לו מדורה לשרפו ע,למצוה

מוסיף עליו , חנוכה אם נשאר שמןמאר בכל יום מימי ה'להאיר שבמקומינו מחוז דוראיתי             
  . מלבד ביום השמיני שאז עושה מדורה , למחרת ומדליק

Ì˘  
ראה [ילות ולהשתמש בו לנר בית הכנסת המנהג שנהגו בקהילות תימן לסחוט השמן מן הפת. ז "ק צ"ס

  .כ"ע' וכו ,]ראה עריכת השולחן[או לסגולה , ]ב "קל' ת עמ"ות יהמצפונ
עוד מקבצים התינוקות , י"ק' עמ" סערת תימן"מארי עמרם קורח בספרו ראיתי להאיר למה שכתב 

, המלמד ממצה השמן הנשאר בהם, פתילות נרות החנוכה אחר שכבו בליל שמיני ונותנים אותם למורה
  .כ"ע, אם שמן שומשמין או חרדל ומסתפק באותו שמן
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˙Ò�Î‰ ˙È·· ‰˜Ï„‰‰  

‚Ó ÛÈÚÒ '.  כ"פרסוומי ניסא עמדליקין ומברכים בבית הכנסת משום.  

פ "ח אע"כמו שמברכין על הלל דר, ע"כתב על דברי השו" באר הגולה"להאיר שבראיתי                
  .ע "וצ, ל"שאינו אלא מנהג עכ

‰ÎÂ�Á· ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜Â ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò  
Ê� ÛÈÚÒ' .ישראל קורא עד כן , לוי קורא עד ביום העשירי, ביום השמיני כהן קורא עד ביום התשיעי

  .כ"שה את המנורה עע

כהן , ואכתוב זאת בתיקון לשון, ת"יש נוהגים כמו שכתב מעכ, מנהגים' להאיר שיש בזה גראיתי  
ויש שנהגו , ישראל מביום העשירי עד כן עשה את המנורה, לוי קורא ביום התשיעי, קורא ביום השמיני

שראל חוזר מתחילת ביום ולוי קורא עד ביום התשיעי וי, שכהן קורא כבשאר ימים עד פר בן בקר
מאר שקורין 'ומנהג מקומינו מחוז ד, ע"השמיני עד כן עשה את המנורה וכן משמע מסתימת השו

וישראל שנים עשר ופרשת בהעלותך ,לוי עשירי ואחד עשר, כלומר כהן שמיני ותשיעי, שניים שניים
וכתב , בסדר חנוכה' ט כרך" שדי חמד"ושני המנהגים האחרונים העלם בספר , עד כן עשה את המנורה

עם פירוש " שתילי זיתים"עם " תכלאל"וכבר הארכנו בענין חילוקי המנהגים בסידורינו , להם סימוכים
  .ש "עיי, יד'א' לימות החול עמ" באר מרים"

˙·Ë ˘„ÂÁ ˘‡¯  
Ë� ÛÈÚÒ'. ח ומוציא ספר "בראשון קורין שלושה בקריאת ר, ספרים' ח טבת שחל בשבת מוציאין ב"ר

   .כ"וקורא הרביעי בחנוכה ע, אומר בזמן הוצאתו מזמור שיר חנוכת הבית לדודשני ו
ת "ואומר קדיש אחר ס" : שתילי זיתים"כתב רבינו ה' ק יב"ד ס"ראיתי להאיר שבסימן תרפ               
, ת שני"ת ראשון לס"מאר שלא לומר את המזמור בין ס'ומטעם זה מנהג מקומינו מחוז ד, שני בלבד
ה בחול המועד פסח שאין אומרים שום "וכ, שעדיין לא נגמר חובת היום, א להפסיק ביניהםכדי של

ת שני שאז קראו "בסת שני כי עדיין לא נגמר חובת היום עד לאחר הקריאה "ת ראשון לס"מזמור בין ס
  .בחובת היום' ד

˙·˘ Ï˘ ˙È¯Á˘  
‚Ò ÛÈÚÒ' .קורא בראשון בפרשת השבוע זומנהגינו ש, ספרים' ח טבת להיות בשבת קורין בג"חל ר '

  .כ"ע' קרואים וכו
, ע שקורין ששה בראשון"א להתעלם שרבים בשאמי נוהגים כמרן השו"ראיתי להאיר שא                 
ג לא אומרים בעת הוצאת "גם בכה, מ שאז אין אומרים קדיש שעדיין לא נגמר חובת היום"ויש בזה נ

  .ד מן הראוי לכתוב את שני המנהגים"ולענ, ובת היוםכי עוד לא נגמר ח ,ת שני שום מזמור"ס
 ˙ÂÏÈ·‡]¯"Ï [‰ÎÂ�Á·  

ÁÒ ÛÈÚÒ' .חתנים אין קורין בתורה וכו לפיכך בבתי אבלים ובתי, אסור להגלות תורה מבית הכנסת '
  . כ"ע

ד צריך "אבל לפי מה שפירש ביו', ק יב"ו ס"תרצ" שתילי זיתים"ראיתי להאיר מה שכתב רבינו ה
  .כ "ע' ת דהוי פרהסיא אם ישאר בביתו וכו"ה כמו שבת שהולך להתפלל בשביל ס"לב האבל לצאת

ת "ומיניה דבשני וחמישי אין האבל יוצא לבית הכנסת ואין קורין שם בתורה וכמו שכתב ובאר מעכ
  .המנהג בזה 

ãäã  
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ë   mibdpne zekldë          

`neic `piipra  

  פורים

        

æô úøèò íùàøì úéùú 

øòî äøåñîå äëìä úë- íéâäðîå úåëìä øåãî 

íéáåùçä íéðáøä íã÷ì äãåú éùçø úàæá òéáäì ãáëúî 

ä ùãå÷ä úøîùî íéøîåùä äãòä éøåàî" ä) à øãñ éôì– á(  

íéìåãâä íéðåàâä  
 éáø ïåàâääéøà íäøáà èéìù"à     éáø ïåàâäéøéáåö øîåùî èéìù"à  

       îäéá áø"á äàøåäå äøåú ã"             á                                äðáé ïâ éîå÷îä áøä  
  

 éáø ïåàâäñéñá äéøæò èéìù" éáø ïåàâä            àçøå÷ ñçðô èéìù"à  
             îäéá áø                                   ïéòä ùàø øéòä áø"á äëìä éøòù ã"              á

  

 éáø ïåàâäãåôçî äîìù èéìù"ä       à éáø ïåàâçøå÷ äîìù èéìù"à  
        å ïåëéù áø 'á øæòéçà äåðå" ÷øá éðá øéòä áø                                  á         

                                        

                               éáø ïåàâä ïîù íäøáàèéìù"à  
                                             åîå ïééã"úåáåçø øéòá ö  

  

 ïîéú éâäðî øåøéáá åðéúåìàù ìò úåðòì úåôé íéðô øáñáå áì õôçá åúåàðù
íéøåá ìò ,íäá éåìú íéáøä úåëæå . íäéîé êéøàéå íãòñá àäé àåä êåøá íå÷îä

úëìîî ìòàéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî í, ïåöø éäé ïë ïîà  

ë(ë  
ïë åîë ø ïåàâäì úåãåäì åðéðåöøá éáùáçã åäé÷æç èéìù"à ,ðëäéá áø" ñ

'íéúéæ éìéúù 'ïéòä ùàø .ïîéú éâäðîá åúåàé÷áù ,ä úåîéëçîä åéúåøòäååé 
íéðéòì åðì ,äéå"äöåç åéúåðééòî åöåôéù ø , êåúî äøéãàäìå äøåú ìéãâäì

àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá  , ïåöø éäé ïë ïîà  
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  פורים
  

  ארבע פרשיות
  

˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡ ˙�˜˙  
 

à.  æ íéîëç åð÷ú"ø ãò øãà ùãåç ùàøî úåéùøô òáøà àåø÷ì ì" ïñéð ç

íéøáã äòáøà ïåøëæì , ùàø íãå÷ù úáùá ïéøå÷ù íéì÷ù úùøô äðåùàø

 ìëá ïúéì áééç ìàøùéî ùéà ìë äéäù ì÷ùä úéöçî ïåøëæì øãà ùãåç

ãéîúä ïáø÷ øåáò äëùìì äðù ,æ úùøô äéðù íãå÷ù úáùá ïéøå÷ù øåë

÷ìîò äùòî øåëæì íéøåô , äëîñì íéøåô éðôìù úáùá äúåà ïéøå÷å

÷ìîò òøæî äéäù ïîä äùòîì , ùãåçä úùøô éðôìù úáùá úéùéìù

 éãë ïñéðì êåîñ äúéä øáãîá äúôéøù ïëù äîåãà äøô úùøô ïéøå÷

ïëùîä úî÷ä éøçà ãéî úàèçä øôàá ìàøùé úà äá úåæäì , åéäéù éãë

åäèåðîæá çñôä úåùòì åìëåéå íéø , åéðôì ïðçúäì åæ äùøô ïéøå÷ êëì

íéøåäè íéî ÷åøæé åðéìò íâù êøáúé , íëì äæä ùãåçä úùøô úéòéáøä

ïñéð ùãåç ùã÷ì éãë ïñéð ùãåç ùàøì äëåîñä úáùá , íòì òéãåäìå

ìâøì úåìòì íîöò úà åðéëéùà . 

 

‰‡È¯˜‰ ¯„Ò  
  

á.   úåéùøô òáøàá äàéø÷ä øãñ - àéø÷ øçà úùøôá íéìåò äòáù ú

ùéã÷ úøéîàå òåáùä , øôñ íéàéöåîå íéøôñî íéîùä çöðîì íéøîåà

éðù ,äùøôä ïéøå÷å , øîåà éîàùä âäðîì éðù øôñá äàéø÷ä øçàå

ùéã÷á ,ùéã÷ øîåà åðéà éãìáä âäðîìâ. 

                                                           
  . ה בשם הלבוש"י תרפ"שתילי זיתים רס א
  .ג"ק י"ב ס"שתילי זיתים רפ ב
  .עץ חיים ג
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â.  äòáù íéàøå÷ úáùá úåéäì ìçù øãà ùãåç ùàøã  úùøôá íéàåø÷

òåáùä ,ùéã÷ éòéáùä äìåòä øîåàå , ïéàéöåîå çöðîì íéøîåà ïë øçàå

ùéã÷ åéøçà øîåàå ùãåç ùàø ìùá åá ïéøå÷å éðù øôñ , íéøîåàå

íéì÷ù úùøôá åá ïéøå÷å éùéìù øôñ ïéàéöåîå çöðîì , éîàùä âäðîì

ùéã÷ øîåà ,ùéã÷ øîåà åðéà éãìáä âäðîì. 

ã.  á øãà ùãåç ùàø ' úùøô úøèôäá íéøéèôî ïåùàø íåéá úåéäì ìçù

íéì÷ù ,éâäðîå øçî úøèôäî ïåøçàå ïåùàø ÷åñô ïéôéñåî ïéàù åð

ùãåçä. 

 

ÔË˜ 
ä.  íéúéæ éìéúùä áúë :ììë éðù øôñì ïè÷ ïéìòî ïéàù åðéâäðîå , ùéå

ãì ùåçì øåëæ úùøô ãáìî éðù øôñá åúåìòäì åâäðù ' íéøáåñä

äøåúä ïî øåëæ úåöîùæ. 

å.   ÷ã÷ãì ùé äøåúä ïî äøôå øåëæ úùøô úàéø÷ù íéøîåàä úòãì

åòä äéäéùåð÷æ áåø àìîúðù ìåãâ äìç. 

                                                           
ג שאין לאנשי תימן לשנות "קי' ת החיים והשלום סי"ח כסאר בשו"למהר' ועי, י"ד סק"שתילי זיתים תרפ ד

  .ש"ואים לספר ראשון כמנהג הספרדים עיימנהגם ולקרוא ששה קר
ח אין "כ ר"ח שיום ראשון שלמחרתו הוא ג"א שבשבת ור"ב שהעלה הגהת הרמ"ה ס"שתילי זיתים תכ ה

א "סדור כנסת הגדולה ח, ודלא כמנהג שהביא מרן שם, מוסיפים פסוק ראשון ואחרון מהפטרת מחר חודש
  .א"תקצ' עמ

מנהגינו שאין מעלין קטן לספר שני כלל ואפשר שהוא על פי דברי ל ו"ג וז"ק י"ב ס"שתילי זיתים רפ ו
' א שם שכתב שקטן יכול לקרוא בפרשת המוספין ובד"והשמיט הגהת הרמ. ל"ח עכ"ש שבסימן שכ"הריב

ב "ל בביאור המנהג ומקורותיו בספרו ויצבור יוסף בר ח"י צובירי זצ"וראה מה שהרחיב מהר, פרשיות
א אריה "א הגר"מ צובירי שליט"כפי שמסרו הגר, ין מעלין קטן לספר שני כללוכן מנהג השאמי שא, ו"פט

  .א"ח דחבש שליט"א והגר"שליט
י "שהעלה שם דברי הב, ב שאין מעלין קטן למפטיר"רס' ג סי"ץ בפעולת צדיק ח"וכן נראה מדברי מהרי

ו כאן בעיר צנעא מימים וסיים בה וכן מנהגינ. שאם עולה הקטן להפטרה מעלין גדול לקריאת המפטיר בתורה
ת "ז שכתב דקטן יכול לעלות לס"י צ"ב סוס"ויש להעיר מדבריו בפעולת צדיק ח', קדמונים ואין פוצה פה וכו

ק אין להעמיד קטן "ם וסמ"הרמב' ולקרות מלבד פרשת זכור כיון שהזכירה בכל יום מצוה מן התורה לד
ע שאין המצוה תלויה "במלה ובזה יוצאים לכלכתחלה ואם עמד יזהיר לצבור לומר עם הקטן בלחש מלה 

  . כ"ע. ת דוקא"בקריאה בס
ז שאין להעמיד קטן לכתחלה ואם עמד יזהיר לצבור לומר עם הקטן "י צ"ב סוס"ת פעולת צדיק ח"שו ז

ומנהג זה להעלות קטן לספר . ת דוקא"ע שאין המצוה תלויה בקריאה בס"בלחש מלה במלה ובזה יוצאים לכ
א כי לא הקפידו "א שמן שליט"וכן מסר הגר, א"ע בסיס שליט"לות הבלדי כפי שמסר הגרשני בעיקר בקהי

  .בעליית קטן מלבד פרשת זכור
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‰¯ÙÂ ¯ÂÎÊ ˙˘¯Ù  

æ.  äøåúä ïî àåä äøô úùøôå øåëæ úùøô úàéø÷ áåéçù íéøîåà ùéè ,

 ïéðî åá ùéù íå÷îì àáì íéëéøö ïéðî íäì ïéàù íéáåùééä éðá ïëìå

äøåúä ïî íäù åìà úåéùøô òåîùì éãë åììä úåúáùáé . áåùé ïëå

òà äøåú øôñ íäì ïéàù"íéëéøö ïéðî íäù ô  ùéù íå÷îì úëìì íä

ñ åá"äøôå øåëæ úùøô òåîùì úàé. 

ç.   ïî íòîùì ïéåëì êéøö äøåúä ïî äøôå øåëæ úùøô áåéçù åæ äòãì

àøå÷äáé ,ãé àöåéù íéøáåñä ùéù äøåúä úàéø÷ øàùë íðéàå" óà ç

äàéø÷ä úåáéú òåîùì ïéåëî åðéàù. 

è.  áîøä úòã" äúåöî ïéà ìáà ÷ìîò äùòî øåëæì äøåúä ïî äåöîù í

éø÷áà÷åã äøåú øôñî äà , åà äô ìòá àîìòá äàéø÷á óà àìà

äøåúä ïî äøéëæ úåöî íéé÷î ùîåç êåúîâé . 

                                                                                                                                                                          
  .ג"א סק"רע' שתילי זיתים סי' עי ח
ה הביא שיטה זו "תרפ' הרי בסי, ו סתם מרן שפרשת זכור ופרה הם דאורייתא"פ שבסימן קמ"הנה אע ט

  . 'שהיא דאורייתא לקצת פוסקים אחרונים'ח העלה לשון הלבוש "קובשתילי זיתים ס, בלשון יש אומרים
' ב סי"ומאידך בח, הסוברים שהוא מדאורייתא' ו סתם כד"קע' א סי"ח' דבתשו, יש סתירה בזה ץ"מהרי' בד
ח כל הקריאות הן פרשיות השבתות והן פרשיות המוספין ואף "ז כתב דלמסקנת כל הפוסקים חוץ מהרב ב"צ
' ת ולקרות דכלם הם זכר פ"דקטן יכול לעלות לס] ד"ב ס"רפ[' א סי"ש רמ"הם מדרבנן כמ פרשיות הכל' בד

' החדש זכר לפסח שצריכין בזמן המקדש ופ' צריכים לטהר עצמם ברגל ופ' פרה זכר למה שהיו הטמאי
בית זכור זכר לנס שנעשה בימי המן דתקנת מרדכי ו' גם פ. שהיו גובים לצורך הקרבנות' שקלים זכר לשקלי

ג איך כתב בפשיטות "ץ בתשובה זו צע"ודברי מהרי. כ"ע. דינו הוא דקודם נס המן לא היו קורים באדר זכור
ויתכן שאם היה לנגד , והראשונים שהיא מדאורייתא' כל הפוסקים הם מדרבנן ולא זכר שר שיטת תוס' שלד

  .כ"עיניו שיטות אלו לא היה סומך להקל כ
וכן , זכור ופרה כדאורייתא' תב דרובם ככולם לא היו מדקדקין להחשיב פבעריכת שלחן כ ,ולענין המנהג

א שרוב הצבור לא עשו ענין מיוחד מקריאת פרשת זכור והיו מוכרים לכל המרבה "פ קורח שליט"מסר הגר
ת שהגיע "כ לא נהגו לחזר אחר ספר תורה היותר מהודר אלא הוציאו ס"כמו. כ"ע. במחיר כשאר הפטריות

  ).א"הרבנים שליט. (בוהתור לקרוא 
  .ז"ה ס"ע תרפ"שו י

ו "קמ' ס וכנראה נתכוין לסי"ו הוא ט"קע' ץ לסי"ומה שציין שם מהרי[, ו"קע' א סי"ת פעולת צדיק ח"שו יא
  ].אך שם אינו מפורש וכנראה כונתו היה להביא הדין המפורש כאן לגבי הישובים שאין להם מנין, ב"ס
  .ב"ו ס"קמ' ע סי"שו יב
ץ "וכפי שכתב מהרי, ט"ח וקפ"ובספר המצות עשה קפ, ה"מלכים ה' ה מהל"ם פ"הרמב מ מדברי"כ יג

י "וכן שיטת הפנ, כי תצא' ת סוף פ"ן עה"וכך מסקנת הרמב, ובספר עמק ברכה, ז"צ' ב סי"בפעולת צדיק ח
  .'ח א"מגילה י
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é.  ðëäéáì êìéì íéùð âäðî åðéúåîå÷îá òîùð àì" úùøô úàéø÷ íùì ñ

øåëæãé. 

àé.   úà äçîú úáéú àåø÷ì ïîéú úøåñî"ø ÆëÅæ "éæä ÷ìîò"éøéö ãå÷éðá ï ,

éòå ììë ìåâñ ãå÷éðá äúàéø÷ ìò ïéøæåç ïéàåø÷åè. 

 

˙ÂÈ˘¯Ù‰ ˙‡È¯˜· ˙ÂÚË 
áé.  éìë ìà íééç íéîá åà íëåúá øâä øâäá ÷ñôå äøô úùøô àø÷æè  ììâå

äøåú øôñä , äôåñ ãò àøå÷å äùøôä ùàøî ìéçúîå çúåôå øæåç

äéøçàìå äéðôì êøáîåæé , äùøôä ùàøî àøå÷å øæåç ììâ àì ïééãò íàå

äéøçàì ÷ø êøáîå äéðôì äëøá àìáçé . 

âé.  ô òáøàî ãçà ÷åñô åâìéã íéðù íò åúåø÷ìå øåæçì ìéòåî ïéà úåéùø

åîò ,äøãñë äùøôä úìçúî úåø÷ìå øåæçì êéøö àìàèé.  
  

¯ÂÎÊ ˙·˘  
ãé.   äãåäé éáø åãñéù êåîë éî èåéô äøèôää øçà àåø÷ì åâäð øåëæ úáùá

éåìäë ,ñ úàöåä íãå÷ åøîàì åâäðù ùéå"úàë . 

                                                                                                                                                                          

שהרי לא , בזה ם"ז לא נקטינן כשיטת הרמב"ולפי, ם היא בכל יום"הרמב' ץ שם שהמצוה לד"ושיטת מהרי
ם "ץ להעלות קטן משום שיטת הרמב"ב למה חשש מהרי"כ צ"וא, נשמע מנהג לזכור מעשה עמלק בכל יום

  .כיון דלא נקטינן כותיה
ו שמעולם לא ראינו ולא שמענו מי שחייב "ל' ת תורת חסד סי"וכבר כתב בשו. א"כן מסרו הרבנים שליט יד

ץ הקורא בתורה ומנהגם של ישראל "יאת פרשת זכור מהשנ בשבת זכור לשמוע קר"את הנשים לבוא לביהכ
דעת יחיד היא ואין ' נ וכו"פ שיש שמועה שגדול אחד היה מצריך את הנשים לבוא לביהכ"תורה הוא ואע

  .כ"ע. ללמוד ממנה לבטל מנהגי ישראל והנח להם לישראל מנהגם תמיד כדעת וכהלכה
וכן פסקו במטה , ג דנשים פטורות מזכירת עמלק"תר החינוך מצוה' וטעמא דמילתא הוא משום דנקטינן כד

כ בטעמא "וכ, ל"ה סק"ח תרפ"כה, ז"קפ' ת תורה לשמה סי"ח בשו"הבא', לימודי ה, ז"ב סק"יהודה רפ
  .א שנשים פטורות מקריאת זכור"א זיע"דקרא בשם החזו

שלמסורת תימן ה "י תרפ"ל סוס"ל קשת זצ"וכן העיר בזה בהגהות מהר, כן הניקוד בכל ספרי תימן טו
  . קוראים רק בצירי

  .מ"ר' מחזור ויטרי סי טז
  .ה"ז ס"ע קל"שו יז
  .ג"ק י"שתילי זיתים שם ס יח
  .צ לחזור"א ועולת תמיד שכתבו דא"ונחלק על דברי המג, ג"ק י"ז ס"שתילי זיתים קל יט
ה בדברי ורא, פ שלא נזכר בתכלאל עץ חיים"אע, כן המנהג ברוב קהילות תימן בין בשאמי בין בבלדי כ

ק צנעא לא נהגו "ז שבבית כנסת אלשיך בק"ט' א עמ"ל בהקדמה לסידור כנסת הגדולה ח"י צובירי זצ"מהר
ס הקטן "ובבהכנ, ס הגדול"ט כתב שלא נהגו לאמרו בבהכנ"רנ' אלע עמ'זכרון תימן מנהגי צ' גם בס. לאמרו

  .ו לאחר קדיש תתקבל"ם טק עדן לאמרו ביו"נחלת יוסף כתב שמנהג ק' בס. נהגו לאמרו בתוך נשמת
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åè.  éç ìë úîùð êåúá åøîàì åâäðù úåìéä÷ ùéåáë , åáúëù ùé íé÷ñåôáå

÷ñôä íåùî äæ âäðî ìèáìâë. 

æè.  é ìçùë" éîàùä âäðîì êú÷ãö íéøîåà ïéà úáùá úåéäì øãàá â

éãìáä ïî ÷ìçåãë ,êú÷ãö øîåì ïéâäåðù éãìáá ùéåäë. 

 

¯„‡ Ò�Î�˘Ó 
æé.  äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùîåë , åîò ïåãé éåâ íò ïéã åì ùéù éî ïëìå

ìàøùéä ìù åìæî àéøá äæ ùãåçáù øãà ùãåçáæë.  
 

 תענית אסתר

�˜˙‰‰ 
çé.  é íåéá øåáö úéðòú úåðòúäì úåøåãì íäéìò ìàøùé åìá÷" øãàá â

 ìàøùé ìëå øúñàå éëãøî øåã åúåàá åðòúäù úéðòúì øëæ] íééåðôä

äîçìîîçë [ íéãåäéä åìä÷ð åáù øãà ùãçá øùò äùìù íåéá

íúòø éù÷áîá ãé çåìùì íäéøòá , íéãåäéä åìä÷ðù äòù ìëå

úéðòú íéùåò åéä íäéáéåàá äîçìîì ,ïëù ò åðéáø äùîá åðéöî" ä

÷ìîò úîçìî íåéá äðòúî äéäù , äòùá øåãä åúåàáù ìàøùé ïëå

íéðòúî åéä íùôð éù÷áîá ãé çåìùì åìä÷ðù , ïéîéé÷î åðàù éðôîå

ñðä åúåàì øëæ úåøåãì íéøåôä éîé úà , øëæì úåðòúäì ïë íâ íéëéøö

äìéä÷ä íåé ìù úéðòúä äúåàèë , êøáúé àøåáäù ãéîú øåëæì éãë
                                                                                                                                                                          

  .ק שרעב"מ צובירי שכן מנהג ק"הגר כא
מנהג קהילות חבור , אלע כמובא בזכרון תימן שם'ק צ"ק, א כמובא בסידור פאר התפלה'ק ביצ"כגון ק כב

  ).א"ח דחבש שליט"הגר(ודומראן 
  . ה"ח אות ל"י' טוב עין סי' א בס"החיד כג
  .ק"וח מהד"ץ בע"ד מהרי"וכ, ב"ב ס"רצ' ע סי"שו כד
  .ב"ובעץ חיים מהדו, נ"ק' ג סי"ת פעולת צדיק ח"ץ בשו"י דברי מהרי"עפ כה
הכל הערה שראוי להתפלל ולהודות לאל בכל עת ובכל זמן כפי : ל"וכתב המאירי שם וז', ט א"תענית כ כו

  .הנאות למה שאירע באות זמן וכן שצריך לברך על הטובה ועל הרעה
מ בשאר ימים אבל בשני חדשים אלו יש "א שם דה"ראל כתב הריטבפ שאין מזל ליש"ואע', ט ב"תענית כ כז

. דאפשר דמזל לאו דוקא אלא על הגזרה קרי מזל בלשון בני אדם' עוד תי. מזל שכן נגזר עלינו מן השמים
  .דמגלגלין זכות ליום זכאי' א תי"ובמהרש

  .ש"ג עיי"א ס"תקע' סיוהוכיח כן מ, א דתענית ומלחמה בהדי הדדי לא אפשר"ו סק"שתילי זיתים תרפ כח
  .א בשם הלבוש"ו סק"שתילי זיתים תרפ כט
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îù ìà áåùéå äðòúé øùàë åúøö úòá ùéà ìë úìéôú òîåùå äàåø å

ä 'åááì ìëá ,øúñàå éëãøî éîéá åðéúåáàì äùòù åîëì . 

 

˙È�Ú˙‰ È�È„Ó  
èé.  ìàøùé âäðîî àìà äáåç äðéà åæ úéðòúù ïåéëå , úòì äá ì÷äì ùé

êøåöä ,äðëñ åá ïéàù äìåçì ïåâë , øåáöä ïî åùøôé àì íéàéøáä ìáà

éôà 'êìåä àåä íà úéðòúä åéìò äù÷å êøãáàì. 

ë.  íåöä úîçî äáøä íéøòèöîå úåáàåë íäéðéòù åìà ,åðòúé àì , åòøôéå

íéøåôä éîé øçà úéðòúäáì. 

àë.  âá úåðòúî ïéàù íùë úåðòúî ïðéà úå÷éðîå úåøáåòî 'òàå úåîåö" ô

øòö íäì ïéàùâì , äúùîå ìëàîá âðòúäì äðìëàú àì íå÷î ìëîå

ãìåä íåé÷ éãë àìàãì. 

áë.  é ìç" øãàá ãéùéîç íåéá úåðòúäì ïéîéã÷î ïåùàø íåéá úåéäìäì. 

  

˙È�Ú˙· „ÂÓÈÏ‰Â ‰ÏÙ˙‰ È¯„Ò  

âë.  òåáùä éîé øàùë øúñà úéðòúá ãåîéì òåá÷ì âäðîäåì . 

ãë.  éøäî åðéáø áúë"õ : àáì úåìéàë úåì÷ åéìâø äðééäú íéøåô áøòá

ðëäéáì" úòåùéá çîùå ùù úéáøòå äçðî ììôúäì íåé ãåòáî ñ

ðééç úçùî ìàâ øùà åðéäìà øùà íåéá íééçì úåîî øö ãéî åðãôéå å

 íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå íäá èåìùì íéãåäéä éáéåà åøáéù

íäéàðåùá äîä ,á íå÷îä úáäà ñðëäì åáø÷á ùãçé ïåëð çåøå" ä

                                                           
  .לשון הכל בו שהובא בפוסקים ל

  .ו בשם בית יוסף"שתילי זיתים סק לא
  .ב והעלהו בשתילי זיתים"ו ס"א תרפ"רמ לב
א שכתב להקל דוקא "כיון דהרמ" עוברות או מניקות"א תיבות "רבנו השתילי זיתים השמיט מהגהת רמ לג

ל "אולם אנן קי, ד שכתב שהמנהג להתענות כשאין להם צער גדול"תקנ' ר אזיל לטעמיה בסיבתענית אסת
וכתב שם , א"ועל כן גם שם השמיט בשתילי זיתים הגהת הרמ, ע שם דפטורות מלהתענות"כשיטת מרן בשו

  .ד"ז סק"שתילי זיתים תרפ' ועי. אין להם צער אינן מתענות' ח דאפי"בסק
  .ה"סד "ע תקנ"י שו"א עפ"א לד
  .כיון שתענית זו זכר לנס ולא משום פורענות, ואין בזה משום אקדומי פורענותא לא מקדמינן, ב"ו ס"תרפ לה
ד שכתב שהילדים אינם לומדים בתענית "ע' ש שבזי עמ"וראה תולדות מהר. [ד"ו סק"שתילי זיתים תרפ לו

  ].אסתר כיון שזה תענית כללי וגם תענית שמחה
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ïåöøáå äáäàá åéúåöîå åéúøåú ìá÷ìå åáìá , ïåùù éãâá ùáìéå

äìéâîä úàéø÷ ãåáëìå íåéä ãåáëì ø÷éå úøàôúæì. 

äë.  éçéðî òîù úéø÷á úéáøò úìôúá ïöìåçå úéðòúä úçðîá ïéìôú í

õøàä ìò íéîùä éîéë øîåàùëçì , øçà ãò ïøéàùäì åâäðù ùéå

ïéìôú åìà ø÷éå íåùî äìéâîä úàéø÷èì. 

åë.  ñ úàöåäá"ä éäé àìà íéôà êøà ìà øîåà ïæçä ïéà äçðîá ú 'åëå'. 

æë.  úåìéä÷ä ïî äáøäáî  úìéà ìò çöðîì øåîæî äçðî øçàì øîåì åâäð

øçùäàî. 

  

ÌÈ¯ÂÙ ÏÈÏ· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜  

çë.  íéáëåëä úàö øçà íéøåô ìéìá äìéâîä úåø÷ì åðéâäðîáî , ïîæå

øçùä úåìò ãò äìéìä ìë äúàéø÷âî. 

èë.  äìéâîä úàéø÷ íãå÷ ìåëàì øåñàãî , äìéâîä úà òåîùì âäðîä ïëå

íåöá íééåøù íäùë ,èòî íåòèì øúåî ìåãâ êøåöìåäî , ãò åðééäã

 øúåé óà úåøéôå úô äöéáëäöéáëî ,äéúùá øúåî ïëå . 

                                                           
וכן ראיתי מילדותי זקני תורה וכל העם לובשים בגדי יקר ומתעטפים לבנים : הוסיים ב, ג"עץ חיים קס לז

לעשות רצון קוניהם כי קדושת היום מתחלת הלילה כשאר ימים טובים לא כמו הבוערים בעם בזמן הזה 
ואני תמה מה , הבאים להתפלל ערבית ולקרות בבגדי גולה קדרות ושחרות אשר הלך חשכים ואין נוגה לו

  .ש"עיי' ילה מביום שביום לובשים בגדי שמחה ולא כן בלילה וכונשתנה הל
אלא לחלצם , ל שלא נהגו להניח התפלין בלילה עד אחר קריאת המגילה"י צובירי זצ"כן שמעתי מפי מהר לח

ועל עיקר המנהג להניח התפלין עד כימי השמים גם בזמן שמתפללים ערבית . [בכימי השמים כשאר תעניות
ל "וכן נהג מהר, ז"תפ' ח עמ"ה בסידור כנסת הגדולה מהדו"וכ, ]ת"ואר במקומו בעזהשיבצאת הכוכבים יב

א "א שמן שליט"הגר, ]וציין שמנהג שרעב לחלצן קודם תפלת ערבית[מ צובירי "הגר, ק דמאר"ל ק"קשת זצ
  .ק דמאר"ח דחבש ק"הגר, שכך נהגו רוב הצבור

המנהג בתימן כי כל יודע ספר אינו : ל"א כתב וז"רצ' ל בספר דברי שלום חכמים עמ"י הלוי זצ"מהרש לט
כך ראיתי המנהג . ל ויקר אלו תפלין"ואסמכתא למה שאמרו חז, חולץ תפליו אפילו בלילה עד לאחר קריאתה

, א"פ קורח שליט"הגר, א"ש קורח שליט"וכן העידו על המנהג הגר. כ"ע. בעירנו צנעא עיר של סופרים
  .א"א אריה שליט"הגר

  .ילות השאמיבעיקר בקה מ
סידור , תכלאל עטרת זקנים מנהג חבאן, י צובירי בסידור כנסת הגדולה"מהר, י ונה"כ בתכלאל מהר"כ מא

  .ח דחבש"וכן מנהג דמאר הגר. פאר התפלה מנהג בידא
ולאפוקי ממנהג המקומות שהביא . 'ד א"ץ בעץ חיים קס"כ מהרי"וכ, ז"י' ת רביד הזהב סי"ם בשו"מהרד מב

ולא , והמעוברות] החולים[ב שנהגו לקרות מבעוד יום כדי להקל על האנושים "ח וכ"מארח ז"תרפ' י סי"הב
  ].ש ברביד הזהב מה שפירש בטעם מנהג זה"ועיי[, ע"העלה מרן מנהג זה בשו

  .א"ד בשם מג"ז סק"שתילי זיתים תרפ מג
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ì.  íéùðá íâ íéé÷ äìéâîä íãå÷ äìéëà øåñéà ïéãä ø÷éòîåî , ïîéúá íìåà

 íéøå÷ù íãå÷ íúçôùî íò ø÷åáäå äìéìä úãåòñ ìåëàì íéùðä åâäð

íøåáò äìéâîä úàéø÷æî. 

àì.  ðëäéáì êìéì ìåëé åðéàù ñåðà àåäù éî" åøîâéù ãò ïéúîäì êéøöå ñ

ðëäéáá úåø÷ì ìä÷ä"åéìò äù÷å ñ úéðòúá äæ ïîæ ìë úåäùì , ìåëé

äìòîìå äçðîä âìôî äúàéø÷ òåîùìçî ,íéáëåëä úàöá ãéî ìëàéå ,

 äù÷ úéðòúäù åìéôà ìåëàì øåñà äìéâîä úàéø÷ òîùéù íãå÷ ìáà

åéìòèî. 

áì.  ñåðà åðéàù øçà íãàî äçðîä âìôî äàéø÷ä òîåùù äæ ïôåàá , êøáé

úåëøáä úà òîåùä ,åæ äàéø÷á åîöòì àöé àì àøå÷äå , àø÷é àìà

äëøáá äðéãë íéáëåëä úàö øçà äìéâîä úàð. 

 

‰ÏÈ‚Ó‰ ˙ÂÎ¯·  

âì.   ÷åñôá íúìçúù äàãåäå çáù é÷åñô øîåì åâäð äìéâîä úåëøá íãå÷

ä éãñç 'éúðåîàá ø÷ùà àìå íôåñåàð . 

                                                                                                                                                                          
את הלילה יותר צ למהר בקרי"ומחמת כן מנהג הרבה ש. ד"ב ס"תרצ' א סי"והובא ברמ, ט"ק' ד סי"תה מד

  .135' ת עמ"כ במצפונות יה"וכ. מביום
  .ח"שתילי זיתים שם סק מה
  .ד"ז ובשתילי זיתים סק"י תרפ"ב שהובא בב"ח וכ"כן מבואר בדברי הארח מו
והוסיף שמנהגם [א "ע בסיס שליט"הגר, א"פ קורח שליט"וכן מסרו הגר, 135' ת עמ"מצפונות יה' ראה ס מז

  .וכן שמענו מזקנים, א"א אריה שליט"הגר, ]עודת הפוריםלקרות המגילה לנשים ביום בס
ד "דברי תה) 'ג ב"קס(ח "ובדין זה יש להעיר על מה שהביא בע. ב"ב ס"ע תרצ"תרומת הדשן ופסקו בשו מח

י קצת כדי להקל על החולים "ד כתב ופסקו מרן דנהגו לקרותה מבע"פ שתה"ואע: "ל"ומרן הללו בזה
ב שהביא "ח וכ"ד ומרן אלא בדברי הארח"והנה לשון זה אינו בדברי תה. כ"ע. 'וכו" והמעוברות המתענים

ולא העלה , ל"מרן וכנ' כי אין המנהג כן גם לד, ולא העלה מנהג זה בשולחנו הטהור, ז"תרפ' י סי"מרן בב
ד כיון שאין כאן מנהג "תה' א לומר שאין מנהגינו כד"וכלפי זה א, ד במי שהוא אנוס"מרן אלא דין התה

  .קבוע
  .א שם"רמ מט

' ה ד"לחוש דבעינן לילה ממש וכ, ז"י' ת רביד הזהב סי"ושו, ז"ב סק"ד ותרצ"ז סק"שתילי זיתים תרפ נ
, למה יכניס עצמו לספק ברכה, והיינו כיון שהקורא אינו יוצא בעצמו בקריאה זו כיון שאינו אנוס. ח"הפר

  .מגילה עצמהועל כן יברך השומע כיון שכבר סומך על שיטה זו לענין קריאת ה
  .ס בין בקריאתה בבית"ונוהגים לאמרה בין בקריאתה בביהכנ נא
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ãì.  äìéâî àø÷î ìò úåëøá ùìù äúàéø÷ íãå÷ êøáî íéøåô ìéìá ,

íéñð äùòù ,åðééçäùå ,äìéâî àø÷î ìò êøáî íåéáå, íéñð äùòùå ,

åðééçäù êøáî åðéàåáð. 

äì.   çåìùî íåéä úåöî úà øåèôì ïéåëé íéøåô ìéì ìù åðééçäù úëøáá

íéøåô úãåòñå úåðîâð. 

åì.   ïéá äìéâîä úàéø÷á ïéá áùåé øåáöäå ãîåò åãáì ïæçäù åðéâäðî

äéúåëøááãð. 

æì.   êøáî äàéø÷ä øçàì)ìàääð (åðáéø úà áøä ,ìàä íúåçååð  òøôðä

íäéøö ìëî ìàøùé åîòì òéùåîä ìàä . óà åæ äëøá êøáì åðéâäðîå

ãéçéá äúåà àøå÷áæð. 

                                                           
  .א"ב ס"ע תרצ"שו נב
ה "א ודלא כבאור הלכה ד"המג' ג בד"ומתבאר מדברי רבינו כסברת הפמ. א"ב סק"שתילי זיתים תרצ נג

ום שהחיינו מרן דאינו מברך בי' ל כד"דהא קי, דדוקא בברכת שהחיינו דיום פוטר מצות היום' שהחיינו שפי
י בביאור "א הארכנו בעזה"ובמק. ה כתב לכוין לפטור בברכת שהחיינו"ואפ, א בזה"והשמיט רבינו הגהת רמ

  .שיטתם
ושלא כדברי , וכן המנהג פשוט בכל קהילות תימן, צ"תר' ל על שתילי זיתים סי"ל קשת זצ"הגהות מהר נד

ג על דברי "וכבר כתב כן בכנה. לעמוד ש דמשום שומע כעונה צריכם גם כן"א בשם מחה"צ סק"צ תר"שעה
שהמנהג ' צ אות ב"תר' ב סי"כ ביפה ללב ח"וכ', ואנו לא נהגנו כן'ע מפאנו שכתב שהברכה בעמידה "הרמ

ע לא כתב כן אלא לענין הקורא "ע שיש לעמוד שכן הרמ"ג בשם הרמ"כ השכ"והשיג על מש[, שלא לעמוד
  .ולא לענין השומעים

י ומחזירין הספר למקומו יושבין כל העם ואחד עומד ומברך "שופר ה' ג מהל"ם פ"ואכן כן מפורש ברמב
. 'וכו, אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע קול שופר וכל העם עונין אמן' ברוך אתה ה

ה "וה, וכן הוא מנהגינו פשוט גם בשופר, הרי מפורש דאין השומעין צריכין לעמוד בשעת הברכה של שופר
  . ילהבמג

גיאת ' י ן"פ בכמה אופנים או משום דעמידת החזן מועלת אף להשומעים כמבואר בדברי הר"ובטעם הדבר יל
צ עמידה כמבואר בפני "או דבמצות שאין צריך לעמוד בהן אף בברכותיהן א, ט"תפ' שהובא בבאור הלכה סי

  .'ח' מור וקציעה וחכמת שלמה סי', א א"יהושע מגילה כ
אך שיטת רב עמרם גאון , וכן המנהג בבלדי, הרב את ריבנו" האל"ם והתכאליל "בג הרמ"גירסת רס נה

' עמ(י משתא "וכן נהגו בחלק מקהילות השאמי כמו שהובא בתכלאל מהר, "האל"בסדורו שאין לומר תיבת 
י צובירי "וכן העלה מהר, ג"ב סק"ובשתילי זיתים תרצ) אמנם יש שם תוספת באות דקה תיבת האל, ב"קי
  . בסדור כנסת הגדולה ובאגרת הפוריםל "זצ

  .וסדור כנסת הגדולה, י משתא"ה בתכלאל מהר"וכ, בחתימה מנהג הכל לחתום האל הנפרע נו
א "ב ס"תרצ' א בסי"וכן דעת רבינו השתילי זיתים שהשמיט הגהת הרמ, כן מפורש בלשון התכלאל הקדמון נז

, א שכתב שמברך לפניה ולאחריה"ק כ"ח ס"תרפ' כ בסי"וכמש, שכתב שאין לברך אחריה אלא בציבור
  .'ד ב"ח קס"ץ בע"כ רבינו מהרי"וכ
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çì.   úà áøä úëøáî à÷ñô ìë ìò ïîà úåðòì åâäðù úåìéä÷ èòî ùé

åðáéøçð. 

èì.  äáåç éãé íéøçà àéöåäì êøáî äáåç éãé àöéù éî íâèð , àøå÷ä óàå

 äàéø÷á úåáééç íä íâ éøäù ïäì êøáîå øæåç àöé øáë àåäå íéùðì

íéùðàëñ . êéøö íðîà ïúòã åçéñé àìùå øåáéãá å÷éñôé àìù ïøéäæäì

ììëàñ. 

 

ÚÈÓ˘ÓÂ ÚÓÂ˘ ˙�ÂÎ 
î.  òîåùä úà àéöåäì ïéåëéù êéøö äìéâîä úà àøå÷ä , êéøö òîåùäå

úàöì ïéåëìáñ , íéòîåùä ìë úà àéöåäì íúñá åúòã øåáö çéìùå

úñðëä úéá éøåçà íä åìéôà , íéðååëî íîúñ úñðëä úéááù øåáöäå

ùä úàéø÷á úàöì"öâñ. 

 

‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ¯„Ò  
àî.  áùåé ïéá ãîåò ïéá äìéâîä úà íãà àøå÷ , ïæçì ùé äìçúëì øåáöáå

øåáéöä ãåáë íåùî ãîåòî äúåø÷ìãñ . 

áî.  úøâà úàø÷ð øúñà úìéâî , èùåôå àøå÷ àøå÷äù âäðîä ïë ìòå

úøâàë , àìà äøåú øôñë äìéìâá êøåë åðéà àø÷ù äî úàù åðééäå

úøâàë èåùô åçéðîäñ .î íéòîåùä ïéðòìå íðéàù úåîå÷îä áåø âäð

                                                           
, פרט לרדאע, אולם ברוב המקומות לא נשמע מנהג זה כעדות הרבנים, ח"ץ העלה מנהג זה בע"מהרי נח

  .נחלת יוסף מנהגי עדן' ה גם בס"וכ. ומחוית שנהגו כן
  .ג"ב ס"ע תרצ"שו נט
ועל כן נוסח הברכה על מקרא מגילה ולא לשמוע מגילה ', ד א"קסץ בעץ חיים "מהרי, ו"שתילי זיתים סק ס

. וכן המנהג פשוט בכל קהילות תימן, שחייבות בשמיעה' הפוס' א לד"ק י"ב ס"א והובא במשנ"כ מג"כמש
א שיש שהיו נמנעים מלברך לנשים מחשש שמא "פ קרח שליט"ומכל מקום כתב בעריכת שלחן וכן מסר הגר

  .ו לא יטו אוזנן לשמיעת כל תיבה ותיבהא, ישיחו באמצע קריאתה
  .עץ חיים שם סא
דאף בדרבנן צריכות כונה אין לחלק בין ' ס' כ בסי"א דלפמש"ק מ"צ ס"שעה' ועי. ד"צ סי"ע תר"שו סב

ז "א בשם הרדב"המג' ו פסק כד"סק' ס' רבינו השתילי זיתים בסי' אמנם ד, קריאה של לילה לשל יום
  .הכא צריך כונה משום דדברי קבלה כדברי תורה דמיל ד"מ י"ומ, צ כונה"דבדרבנן א

  .ח"ב בשם פר"ק ל"צ ס"שתילי זיתים תר סג
  .א"צ ס"ע תר"שו סד
ם ומרן קורא "וביאר דבריו בהרחבה ברביד הזהב חלק החידושים דלשון הרמב, ו"ק ל"שתילי זיתים ס סה

שון הטור שכתב פושט ושלא כל, ופושט דמשמע דכל שקורא פושט ולא שפושט כל המגילה קודם הקריאה
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ñë íéëøåë àìà úøâéàë íéèùåô"úåñ , íéòîåùä íâ åâäðù ùéå

èåùôìæñ. 

âî.   ïéá äîéùðå ÷ñôä àìá úøâàë äúåø÷ì úåìéä÷äî äáøäá åâäð

íé÷åñôäçñ , ãò úáùåéî äîéòðá íé÷åñôä ïéá ÷éñôäì åâäðù ùéå

äîéùð éãë ÷ñôäèñ. 

ãî.  éòðá íø ìå÷á ìä÷ä ìë åìà íé÷åñô äùîç àåø÷ì åâäð úãçåéîä äî

íäìò ,íäå :éãåäé ùéà ,ïîä úà åìúéå ,àöé éëãøîå ,íéãåäéì , éë

éãåäéä éëãøîàò .éò âäðîå" ïæçä àøå÷ äìçúù úåìéä÷ ãåòå àòðö ú

                                                                                                                                                                          

הטור דלא זו הדרך ולא זו העיר דפשיטא ' ע כד"ד באר הגולה שכתב לפרש בלשון השו"והשיג ע, וקורא
ע שכן "השו' ו על פירושו בד"ק ל"כ רבינו בשתילי זיתים ס"ע מש"י האמור צ"ועפ. דההפרש רב ביניהם

גם [ס נפל כאן "נראה שט' ולכאו, בהיפך הטור' לנו באר היטב ברביד הזהב דד' והרי פי, הטור' ד' הוא פי
ו שעמד בקושי דברי רבינו בדקדוקו "ח אות ל"ר בענף חיים על ע"שו.  'רבינו' ד' ה פי"כ'ל "וצ, ]י"בכת

הטור ' אך לא זכר מדברי רבינו ברביד הזהב שמבואר להיפך בד, אופנים' מלשון מהטור וכתב ליישב בב
  .ב"ז ואכמל"השתויש עוד מקום לפרש בדוחק דברי . ל"כנ

וכתב שכן [, ה"תפ' ע בבית דוד סי"ם והשו"הרמב' וכן פירשו בד. 'ד ב"ם בעץ חיים קס"הרמב' וכן העלה בד
סדור פאר (, א שפושט כאגרת קודם הקריאה'ק ביצ"ומנהג ק. [ח"ק ל"ושלחן גבוה ס, ]המנהג ואין לשנות

  )].התפלה
א במגילת אסתר שלום ואמת "פ קורח שליט"כ הגר"כו. ע שאין מנהג זה אלא בקורא"כמשמעות לשון השו סו

  . ז"ט' עמ
  .ק דמאר"שכן מנהגם בק, א"ח דחבש שליט"הגר סז
ומנהג . 'א' א סי"ל באגרת הפורים פ"י צובירי זצ"ד מהר"וראה מה שהרחיב בזה בטוטו', ו ב"עץ חיים קס סח

ע המובא "הראב' ובפי, ברוקח, ישעיה' ח בשם ר"קצ' שבלי הלקט סי', ז א"ן מגילה י"הרמב' זה מובא בחי
וראה גם . ע מקושיות האחרונים"ו שיישב דברי הראב"קנ' ב סי"בפעולת צדיק ח' ועי, צ"תר' י סי"בב

וכן מסרו על המנהג , ל"ל קשת זצ"וכן נהג מהר. ע"י שהביא גירסא אחרת בדברי הראב"צ סק"ר תר"מאמ
  . ד האחרון בפסוקמפסיק בטעם המעמי, פ קורח וכשרוצה להפסיק בנשימה"הגר

ומבואר . ה בטור"וכ. א דלא יפסיק בין פסוק לפסוק אלא כדי נשימה"ד בשם המג"ק ל"שתילי זיתים ס סט
, א"א שמן שליט"להפסיק בין הפסוקים כעדות הגר, וכן נהגו בכמה מקהילות תימן, דכדי נשימה מיהא מפסיק

' וזו גם שיטת מחזור ויטרי סי, קהילותוכן שמענו על עוד , א"ח דחבש שליט"הגר, א"א אריה שליט"הגר
  . ש"ז שהוכיח דיכול להפסיק בנשימה בין הפסוקים עיי"רמ

  ).א"הרבנים שליט. (בנעימה המיוחדת לפסוקים אלה ע
ח כתב לומר "פ שבע"וכן המנהג ברוב קהילות תימן אע, ח"ק ל"צ ס"שתילי זיתים תר, י ונה"תכלאל מהר עא

י "וכמו שהעידו מהרש, כבר נהגו ברוב הקהילות לומר כל החמשה, צארק ארבעה והשמיט פסוק ומרדכי י
ופסוק ויתלו שמנהגנו להוסיף . א"ל באגרת הפורים פ"י צובירי זצ"ומהר, ח"רע' ח עמ"ל דברי ש"הלוי זצ

ח והביא מקור בדברי שבלי "וכן כתב בע, ש"כ רבינו יחיאל בן הרא"הביא מקורו בשתילי זיתים שם שכ
משום שנאמר באבוד : ל"י ונה וז"וטעם אמירתו כתב מהר. ה באגרת הפורים שם"וכ, יהלקט ותניא רבת

רשעים רנה ולא עוד אלא שלא אמר דוד הללויה אלא עד שראה במפלתן שלרשעים שנאמר יתמו חטאים מן 
  .כ"ע. והן דברים נכוחים למבין, הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יי הללויה
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ìä÷ä êë øçàåáò , äìçú àøå÷ ìä÷äù ïîéú úåìéä÷î äáøä âäðîå

åãéáù äøùë äìéâî êåúî àøå÷å ïæçä øæåç êë øçàåâò. 

äî.   ïîä éðá úøùò øîåì êéøöúçà äîéùðá úøùòå , åìúð íìåëù òéãåäì

ãçàë åâøäðåãò , äîéùðá úøùò ãò ùéà úåàî ùîçî øîåì âäðîäå

úçàäò ,àöé úçà äîéùðá øîà àì íà ãáòéãáååò . 

åî.  éåá êéøàäì åâäð"àúæéå ìù åæò. 

æî.  àåää äìéìá øîåàùë èòî ìå÷ä úà äéáâî ïæçäù åâäðù ùéçò , ùéå

êëá åâäð àìùèò. 

çî.  éâîä úà òðòðì åâäðù ùéúàæä úøâàä úà øîåàùë äìô , áåøá êà

êëá åâäð àì úåîå÷îäàô. 

                                                                                                                                                                          

אלע לומר רק ארבעה פסוקים והשמיטו פסוק 'ס מנהג צ"ר' בספר זכרון תימן עמ, זהודע שיש עוד מנהגים ב
  .ויתלו

מ צובירי "הגר. וכן מוישם המלך אחשורוש פסוק בפסוק עד הסוף, ק שרעב כי גדול מרדכי"מנהג ק
  .א"שליט

וכן , רדכיק שרעב כי גדול מ"מנהג ק. א"ע בסיס שליט"הגר, ק רדאע להוסיף פסוק כי גדול מרדכי"מנהג ק
 . א"מ צובירי שליט"הגר. מוישם המלך אחשורוש עד הסוף

ויהי בימי : ל מוסיפים"בנוסף לחמשה הנ, ק חבאן שנהגו הקהל לקרוא תשעה פסוקים"עוד יש לציין מנהג ק
  ).ד"של' תכלאל עטרת זקנים עמ. (כי גדול מרדכי, ויבוקש הדבר, בימים ההם, אחשורוש

ובמנהג זה . [ז"ס' ל אגרת הפורים עמ"י צובירי זצ"מהר', ד א"עץ חיים קס, ב"ק י"צ ס"שתילי זיתים תר עב
פ או "יש מעלה להקדים הקריאה של החזן שהיא מתוך מגילה כשרה על קריאת הצבור שהיא קריאה בע

 ].מתוך מגילה שאינה כשרה ויוצאין בה בדיעבד
  .עודו, שרעב, רדאע, וכן מנהג דמאר, ז"צ סי"א תר"רמ, ה באבודרהם"כ עג
  .ו"צ סט"ע תר"שו עד
  .והעלהו בשתילי זיתים, א בהגהה"רמ עה
  .שם עו
  .ב"כ בעריכת שלחן שם סי"וכ, א"ד הגהת הרמ"א ס"כן מתבאר ממה שהעלה בשתילי זיתים תרצ עז
ח לא העלו "ואמנם בשתילי זיתים ובע,  ז"ק י"צ ס"א תר"מ ומג"ל שהובא בד"מקור המנהג בדברי מהרי עח

פ קורח מסר שאמנם בדרך כלל לא נהגו בכך אך "ברם הגר, ע דלא נהגו כןא הללו ומשמ"דברי מג
וכן מסר , ק דמאר"ל ק"ל קשת זצ"וכן נהג מהר, א נהגו להגביה הקול מעט"המדקדקין שידעו דברי מג

וכן שמענו על , א"מ צובירי שליט"ק שרעב הגר"וכן מנהג ק, ל"א שכן מנהג מר אביו זצ"א אריה שליט"הגר
  .בעוד במחוזות נוספים בתימןמנהג זקנים 

  .א"ח דחבש שליט"הגר, א"ש קורח שליט"הגר עט
  .ק שרעב"א ק"מ צובירי שליט"הגר פ

  .א"הרבנים שליט פא
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èî.  äìéâîä úà àøå÷ä êøåë äàéø÷ä øçà ,äéøçàìù äëøá êøáîåáô , ùéå

êøáé êë øçàå êåøëé à÷åãáù íéøîåàâô , êøáî äöø íàù íéøîåà ùéå

çàå"êøåë ëãô .äëøáä úòùá êåøëéå êøáé àì ìáàäô. 

ð.  äéúåéåòèá ïé÷ã÷ãî ïéà ,ééäã íéøîåà ùéå äðéàù úåòèá à÷åã åð

íééãåäé íéãåäé íå÷îá øîàù ïåâë úåòîùîä úà äðùî , úåòèá ìáà

áùé áùåé íå÷îá ïåâë úåòîùîä úà äðùîä , ìôð ìôåð íå÷îáå

åúåà ïéøéæçîåô ,âäðîä ïëåæô. 

àð.  ïîä øåøà ïæçä øîåà äéøçàìù äëøá êøéáù øçàåçô  íéðåò øåáöäå

éëãøî êåøáèô ,â"ôö ,ëãøî êåøá øîåàå øæåçå øåøà íéðåò øåáöäå é

ïîä ,â"ô ,øúñà äëåøá íéðåò øåáöäå ùøæ äøåøà øîåàå ,â"ô , øæåçå

ùøæ äøåøà íéðåò øåáöäå øúñà äëåøá øîåàåàö ,â"ô , íéøåøà øîåàå

ìàøùé íéëåøá íéðåò øåáöäå íéáéåà ,â"ô , ìàøùé íéëåøá øîåàå øæåçå

                                                           
  ).מ"ק' עמ(י בשירי הובא באגרת הפורים "כ מהר"וכ, ז"צ סי"ע תר"לשון מרן בשו פב
דגנאי למגילה שתהא מונחת  כ יברך משום"ר ועוד אחרונים דבדוקא יכרוך ואח"ז בשם א"ק נ"ב ס"במשנ פג

א שהמנהג "א אריה שליט"א והגר"פ קורח שליט"וכן מסרו הגר, ל שם"י צובירי זצ"וכן העלה מהר, כך
  .א"ח דחבש שליט"וכן מסר הגר. וכן רוב הצבור, כ מברך"שהחזן כורך בזמן שהצבור חוזר ואח

ויש מקפידין שלא : ל"י ונה וז"הרכ בספר סדר היום הובא במ"וכ, ז"ק ל"א והובא בשתילי זיתים ס"מג פד
ת ונראה ''לברך אותה אלא אחר שגולל המגילה ולמדו זה מענין ספר תורה שאין הקורא מברך עד שגולל הס

, ת הוא כדי שלא יאמרו ברכות כתובות בו ונפיק מיניה חורבא''לי שאינו דומה הענין הזה לספר תורה כי הס
מ "ש קורח והגר"וכן מסרו הגר. כ"ע. א נפקא מיניה חורבאאבל כאן אין לחוש אם הברכה כתובה בה ול
  . צובירי שלא נהגו לדקדק לכרוך קודם הברכה

  .'ד ב"ובעץ חיים קס, י ונה"כ בספר סדר היום הובא במהר"כ פה
א הוא והלכה כסתם דאף בשינוי משמעות "סתם וי, א"שלחן גבוה שנקט דהאי י' ועי. ד"צ סי"ע תר"שו פו
ע אין זה חשוב "מ שכתבו האחרונים בכמה דוכתי דבאופן שהסתם הוא דין פשוט לכו"פאמנם ל, צ לחזור"א

' א והלכה כד"ל שאין זה סתם וי"כ י"א, ה"ח סק"רס' ג הובא בשתילי זיתים סי"ז כתב השכ"וכעי, סתם ויש
סף ן נימוקי יו"א בשם רבותיו הר"ן הריטב"א הרמב"הרשב, א היא סברת רוב הראשונים"ובפרט שהי, א"הי

  .י"והארחות חיים שהובא בב
  .א"פ קורח שליט"הגר פז
סדור פאר ". (ארורה זרש וושתי"וכן בארורה זרש מוסיפים , "וארורים בניו"א נהגו להוסיף 'ק ביצ"בק פח

  ).התפלה
ופירש הטעם למנהגינו הכוונה בזה לומר אתה אמרת ארור המן , ו"צ סי"רביד הזהב חלק החידושים תר פט

  .ז כולם"רת ממנו כלום ואנו אומרים לא די שארור המן אלא גם ברוך מרדכי ועדאבל מרדכי לא דב
  .פ"שבת זו מגל זה שאומרים אותו ג) 'ה א"מנחות ס(רבינו ברביד הזהב שם שהטעם כדברי רבותינו ' ופי צ

א במגילת "פ קורח שליט"הגר, 135' ת עמ"מצפונות יה. של סוף שמה' ונהגו להאריך ולהתיז אות ש צא
  .ז"ט' ר שלום ואמת עמאסת
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íéáéåà íéøåøà íéðåò øåáöäå ,â"ô ,åøá íéøîåà íåéñáå íâå ìàøùé íéë

áåèì øåëæ äðåáøç .äæôçå úåøéäîá íéøåøàä úà øîåì âäðîäå , úàå

äçîù äîéòðå úçðá íéëåøáä . 

áð.   èåéô øîåì åâäð àì"àéðä øùà "äìéâîä úàéø÷ øçàáö. 

 

‰˙‡È¯˜Ó ‰·È˙ ¯ÒÈÁ 

âð.  äìåë äúåø÷ì êéøöâö ,éôà äðîî øñéç íàå 'àöé àì úçà äáéúãö ,

ë äìéâî ãçà ìë ãéá àäúù áåè ïëìå äáéú åúòéîùá øéñçé íàù éã

øúåé åà úçà ,åãéáù äìéâîä êåúî äðîéìùéäö. 

ãð.  àöé äðéùá íãøð àìå ìéàåä íðîðúî äàø÷ ,äìåë äàø÷ù ïåéë , ìáà

àöé àì íðîðúî äòîù ,äúòéîùá øéñçäù ïåéëåö. 
 

  

‰Ù ÏÚ ‰‡¯˜ 
äð.  óì÷ ìò äøùë äìéâî êåúî äàéø÷ä àäúù êéøöå , êéøö äìéçúëìå

úëä êåúî äìåë äúåø÷ìá ,éôàå äô ìòá äúö÷î àø÷ íà ãáòéãáå '

äéöç ãòæö ,àöé. 

åð.   íò àø÷é àì äô ìòá äàéø÷ä òîåùù åà äøùë äìéâî åãéá ïéàù éî

÷úåùå òîåù àìà ïæçäçö ,ìåëé äøùë äìéâî åãéáù éî ìáàèö  àåø÷ì

ùçìá äìîá äìî ïæçä íò ãçé äúåà÷. 

                                                           
  .א בזה"א דברי הרמ"ב ס"ועל כן השמיט בשתילי זיתים תרצ צב
  .ג"צ ס"ע תר"שו צג
  .ה"ב סק"משנ, ז"שתילי זיתים שם סק צד
  .ט"ק י"צ ס"ב תר"משנ צה
  .ב"צ סי"ע תר"שו צו
ק עדן שהקורא המגילה קורא חצי הפסוק דהיינו עד האתנח והצבור "ראה בספר נחלת יוסף שמנהג ק צז

ושמעתי שסמכו על מנהג זה משום שהיה ביד כל אחד . [חש אחריו וחצי הפסוק גורסים הצבור בקול רםבל
עוד כתב בנחלת ]. ק עדן"וכיום שאין מגילות כשרות ביד הכל נתבטל מנהג זה מק, מהקהל מגילה כשרה

  .עד חציה והשני חציה השני' יוסף שמנהגם לחלק אותה לשני חזנים הא
  .א שם"הרמד ו"צ ס"ע תר"שו צח
ש קורח "וכן מסרו הגר, ז שמשמע שכן המנהג"ס' ל באגרת הפורים עמ"י צובירי זצ"וראה בדברי מהר צט

ל "מהר, ויש מקומות שאף שיש בידם מגילה כשרה הקשיבו לקריאת החזן. א"פ קורח שליט"הגר, א"שליט
  .א"ח דחבש שליט"הגר, א"א אריה שליט"הגר, א"מ צובירי שליט"הגר, ל"קשת זצ
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 Â�Ê‡Ï ÚÈÓ˘‰ ‡ÏÂ ‡¯˜ 
æð.  åîù äî úà åðæàì òéîùäì êéøö àøå÷äåéôá àéö , òéîùä àìå àø÷

àöé àì åðæàìà÷ ,ãáòéãá àöéù íéøîåà ùéåá÷. 

 

‰‡È¯˜‰ ÚˆÓ‡· ‰ÁÈ˘Â ‰˜ÒÙ‰ 
çð.  àöé ãáòéãá íéøçà íéøáãá äàéø÷ä òöîàá çñù àøå÷äâ÷ , ìáà

àøå÷ àøå÷äù úòá çñù òîåùä ,éòå"éôà øéñçä æ 'úçà äáéú , àì

àöéã÷. 

èð.  àöé ïéâåøéñ äàø÷ ,íå÷îì øæåç ääùå ÷éñôä íàù åðééäã  ïéàå ÷ñôù

äìéâîä ùàøì øåæçì êéøö ,éôàå 'äìåë úà øåîâì éãë ääùä÷ , ïéàå

ïåöø úîçî åà ñðåà úîçî ääù íà ïéá ÷åìéçå÷. 

ñ.   äìéâîä úàéø÷á ïéá ïîä úàéø÷ úòá úåëäì åðéúåìéä÷ ìëá åâäð àì

äéøçàì ïéáæ÷. 

‰ÏÈ‚Ó· ˙Â‡Ò¯È‚ 
àñ.   ãîò àì ùéàå ïîéú úñøéâ"íäéðôì" , øîåì úéðù íéøæåç ïéàåíäéðôá ,

 ãéîùäì ïëå"âåøäìå " øîåì íéøæåç àìå ãáàìå"âåøäì"ç÷. 

áñ.   éäéå"íøîàë "íåéå íåé åéìà ,íøîàë éø÷äå íøîàá áéúëäè÷. 

                                                                                                                                                                          
שער . אבל לא יקרא בקול רם כיון שאינו מכוין להוציא את השומעים אותו ושמא יתן השומע לב לקריאתו ק

ט "צ תרפ"כ בשעה"אך צריך ליזהר להשמיע לאזנו כמש. [ל שם"י צובירי זצ"כ מהר"וכ. א"ק י"הציון ס
  ].י השמיעה לאזנו לעיכובא משום פרסומי ניסא"ז דלחד תירוצא בב"סק
, ג דבעינן שישמיע לאזנו משום פרסומי ניסא"ב ושתילי זיתים סק"ט ס"ע תרפ"כ בשו"משכן מתבאר מ קא

  .וכל שלא השמיע לאזנו ליכא פרסומי ניסא
וציין גם שבנוסחת , א פרק הקורא"פ הרשב"שכ, ח"א ופר"ח מג"ד לבוש ב"שתילי זיתים שם שכ קב

  .ם שלפניו  לא כלל חרש בתוך אלו שאין חייבים בקריאתה"הרמב
  .ה"צ ס"א תר"רמ קג
  .ב"משנ, ו"ד ט"ק י"הובא בשתילי זיתים ס, א"מג קד
  .ה"צ ס"ע תר"שו קה
מרן שם שאין לחלק ' אכן ד, ה בשהה מחמת אונס חוזר לראש"ס' א סי"הרמ' י ד"ח שעפ"ק י"ב ס"משנ' עי קו
  .א שם"והשמיט הגהת הרמ, פ שם בשתילי זיתים"וכ
משום שאין , ז ששם הובא ענין הכאת המן"צ סי"תר' א בסי"רבינו השתילי זיתים השמיט הגהת הרמ קז

  ).א"הרבנים שליט. (ואין מכים לא בתוך המגילה ולא לאחריה באמירת ארור המן, מנהגינו בזה כלל
וכן העידו על המנהג כל הרבנים , ה בכתר ארם צובא המיוחס לבן אשר"וכ, כן הגירסא בספרי תימן קח

  .  א"שליט
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‰ÏÈ‚Ó‰ È�È„ 
âñ.  åéðôì äìåë äáåúë äìéâîä àäúù êéøö äìçúëì , íà ãáòéãáå

éôà úåáéú äòöîàá øôåñä èéîùä ' äô ìò àøå÷ä íàø÷å äéöç ãò

àöéé÷ ,äòöîàá äæ ìëå, äôåñá åà äùàøá ìáààé÷ , äðîî øéñçä íà

äìåñô åæ éøä íìù ïéðòáé÷. 

ãñ.   ùîåçä êåúî àøå÷ äøùë äìéâî åì ïéàù éî] åðìù ùîåç åìéôà

äìéìâá éåùò åðéàùâé÷ [äëøá àìáãé÷. 

äñ.  úçôèî àìá íäéãéá äìéâîá äòéâðä íãå÷ íäéãé ìåèéì åâäð àìåè÷. 

  
  

                                                                                                                                                                          
וכן המנהג פשוט , א"ס' ם מינץ סי"מהר, ג"שע' ז סי"כתיב וקרי כאמרם ואו ח באמרם"תקמ' ה סי"בראבי קט
  ).א"הרבנים שליט(

  .מ צובירי"המנהג כאמרם הגר
  .ג"צ ס"ע תר"שו קי

  .א שם"רמ קיא
). ן"י בשם ר"ב(, כגון מתחלתה עד איש יהודי שהוא ענין שלם: ל"ח וז"כ רבינו השתילי זיתים סק"כ קיב
כ בבאור "וכ, ן בדוקא"א והר"דרבינו מפרש דברי הרשב, אינה נפסלת בכך ומבואר דאם החסיר פחות. כ"ע

  . ודלא כמטה יהודה שהובא שם, הלכה בדעתם
ה דאף באמצעה אם חסר ענין שלם "א מהארחות חיים בשם הרא"ע למאי דהעלה רבינו הגהת הרמ"אלא דצ
, ש יש בין אמצעה לראשהכ מה הפר"א, ואי נימא דאף בראשה אין נפסלת אלא בחסר ענין שלם, פסולה

ל לדקדק מדברי "כ בבה"בפסוק אחד וכמש' ן דבראשה פסול אפי"א והר"הרשב' א בד"ל לרמ"כ דס"וע
ח והשיג על "הפר' ה ד"ח ובאמת כ"ן נמצא דפליגי על הארח"א והר"הרשב' ואילו לפירוש רבינו בד. א"הרמ
ן דאינה נפסלת אלא בענין "א והר"בהרש' בד' אבל רבינו שהעלה ההגהה וכ, ח"הארח' א שהביא ד"הרמ
ומה שהעלה ההגה , ח פליגי"א והארח"ל דלעולם הרשב"א וס"רבינו דנחלק על הרמ' ל בד"וצ. ע"צ, שלם

א דאף "הרשב' א לפרש ד"אבל בהא דפסק הרמ, ח בכך דבחסר ענין שלם פסולה"ארח' הוא דיש לחוש לד
וכבר מצינו . [שה אינו נפסל אלא בחסר ענין שלםועל כן פסק דאף ברא, ל"בחסר פסוק מראשה פסולה לא ס

  ].ג"ל' כ בספר פרי עץ הדר עמ"מש' עי, א"ההגה שלא כפי כונת הרמ' ב בדברי רבינו שמפרש ד"כיוצ
  .ל"שתילי זיתים סק קיג
  .י"צ ס"תר' ע סי"שו קיד
איתי ז שבשאר כתבי הקודש אין נזהרין כלל ולא ר"קמ' כ בדרכי משה סי"וזה כמש. א"הרבנים שליט קטו

ע "כ בשו"וכ, א בהגהה שלא נהגו ליזהר בכתבי הקודש"כ הרמ"וכ, מימי מי שחשש לזה בשאר ספרים
שהמנהג ) 'א' ג(ח "כ בענף חיים על ע"וכ. א שכתב ולא ראינו מימינו מי שיהיה נזהר בזה"ב תשע"ז ח"הרדב

  . ת"שאין מקפידין אלא בס
א "א בשם מג"ז סק"כ בשתילי זיתים קמ"וכ, דיוא בהגהה שם כתב דטוב להחמיר אם לא נטל י"אמנם הרמ

] ולא הסיח דעתו משמירתם[ז  שם שבנטל ידיו "א ושת"ומבואר ברמ, דמגילה הכתובה כדינה צריך ליטול
כ בשתילי "ל שלמנהג תימן שאין הכהנים נוטלים ידיהם כמש"ל קשת זצ"וכתב בהגהות מהר. צ ליטול"א

ה בקריאת מגילה "כ ה"א, סומכים על הנטילה של הבוקרוהטעם משום ש, ח"ק י"ח ס"קכ' זיתים סי
  .צ ליטול"ס א"בביהכנ
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‰˙‡È¯˜· ÌÈ·ÈÈÁ‰ 
åñ.    íéùðà ïéá äìéâî úàéø÷á íéáééç ìëäíéùð ïéáæè÷ , úåðè÷å íéðè÷ ïëå

êåðéç ìéâì åòéâäù. 

æñ.  úéáá íéùðì íéàøå÷ åéä ììë êøãáæé÷ , úéáá òåîùì úåàá åéäù ùéå

úñðëäçé÷. 

çñ.  äìéâî àø÷î òåîùì úåðè÷å íéðè÷ àéáäì áåè âäðîèé÷  íëðçì

àñéð éîåñøô úåöîáë÷ , úòã íéìáìáîù øúåéá íéðè÷ åàéáé àì ìáà

íéòîåùäàë÷. 

  

‡·ÂÈÁ ¯·Ó ‰ÚÈÓ˘ 
èñ.  ÷ä ãçàåúáåç éãé àöé àøå÷ä ïî òîåùä ãçàå äìéâîä úà àøå ,

àáåéç øá àøå÷ä äéäéù éàðúáå , äèåù åà ùøç àøå÷ä äéä íà êëéôì

éôà ïè÷ åà 'êåðéçì òéâä ,åúáåç éãé àöé àìáë÷. 

ò.  äáåç éãé íéùðàä úà äàéöåî äìéâî úàéø÷á úáééçù ïåéë äùàâë÷ ,

íéùðàä úà äàéöåî äðéàù íéøîåà ùéåãë÷ ,òãë ø÷éòäåäðåùàø ääë÷ . 

  
  

                                                           
פ "וכתב הגר, וכן המנהג ברוב ככל המקומות, כן פשוט בכל הפוסקים, וחיוב הנשים בין בלילה בין ביום קטז

וראה . [כ"ע, ושאינם זהירים קורין רק ביום, א המדקדקים במצוות קורין לנשים בלילה וביום"קורח שליט
ומנהג הפוך מזה בספר מאורי אור , פר זכרון תימן שלא נהגו לקרוא מגילה לנשים אלא ביום ולא בלילהס

  ].שלא נהגו לקרוא לנשים אלא בלילה ולא ביום) 'ו ב"קט(חלק עוד למועד 
  .א"א אריה שליט"הגר, א"ע בסיס שליט"הגר, א"פ קורח שליט"הגר, ת"מצפונות יה' ס קיז
  .א"ח דחבש שליט"רהג, א"ש קורח שליט"הגר קיח
  .מ בדברי הלבוש שבסמוך"וכ. באור הלכה שם דהיינו שהגיעו לחינוך' ועי, ו"ט ס"ע תרפ"שו קיט
  .ח בשם הלבוש"שתילי זיתים סק קכ

  .א"שם בשם מג קכא
  .ג שיש אומרים שבחרש יצא בדיעבד"וכתב בשתילי זיתים סק. ב"ט ס"ע תרפ"שו קכב
' מ בד"י ומ"הגמ, ח"שס' ז סי"או', א' אירי מגילה דא ומ"א ריטב"רשב', א' י ערכין ג"כשיטת רש קכג

  .ם"הרמב
  .'א' וראשונים מגילה ד' ג הובא בתוס"שיטת הבה קכד
ג הביא "בה' וד, ב שהעלה בסתם דנשים מוציאות אנשים"ט ס"תרפ' ע סי"כן מתבאר מדברי מרן בשו קכה

ח "והגר. [ו"ב סק"תרצ' וסי, א"ק מ"צ ס"וכן תפס רבינו השתילי זיתים תר, ל הלכה כסתם"וקי, א"בשם י
א דאשה אינה מוציאה "ג שהעלה שם לשון מג"א סק"רע' א העיר מדברי השתילי זיתים סי"דחבש שליט

מ "ה, ג דאינה מוציאה"ויש ליישב שלא כתב שם כן אלא לומר דאפילו לשיטת בה, משום דזילא בה מילתא
  ].ע"אבל בקידוש מוציאה לכו, במגילה דרבים נינהו
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ÌÂÈ·Â ‰ÏÈÏ· ‰˙‡È¯˜ ·ÂÈÁ 
àò.  íåéá äàøå÷ìå øåæçìå äìéìá äìéâîä àåø÷ì íãà áééç , äìéì ìùå

äìéìä ìë äðîæ , úòé÷ù ãò äîçä õðäî íåéä ìë äðîæ íåé ìùå

äîçä ,øçùä ãåîò äìòùî äàø÷ íàå ,àöéåë÷ . ñåðà úö÷ àåä íàå

øçùä ãåîò äìòùî äúåø÷ì ìåëéæë÷. 

áò.  ä äò÷ùù ãò äàø÷ àì íà àø÷é íéáëåëä úàö íãå÷ àåä ïééãòå äîç

äëøá àìáçë÷. 

 

ÌÚ ·Â¯· ‰˙‡È¯˜ 
âò.  äøùòá äúåø÷ì øæçì êéøö , äúåà ïéøå÷ äøùòá øùôà éà íàå

ãéçéáèë÷. 

ãò.  äøùòì úåôøèöî íéùðù äëìäì ø÷éòäì÷ . 

äò.  øåáöá äìéâî àø÷î éðôî äøåú ãåîìú íéìèáî , øàùì øîåçå ì÷å

äìéâî àø÷î éðôî íéçãð ïìåëù äøåú ìù úåöî , äåöî úîî õåç

äìéâîä úà àøå÷ êë øçàå äìçú åøáå÷ åá òâåôäù íéøáå÷ åì ïéàù ,

êë øçà äàø÷ì úåäù åì ïéà íàå , úîì óà íãå÷ äìéâî àø÷î

äåöîàì÷ . 

                                                           
  .א"ז ס"פע תר"שו קכו
  .ח"ב סוסק"שתילי זיתים תרצ קכז
  .ה"ז סק"ב תרפ"משנ קכח
  .ח"צ סי"ע תר"שו קכט
א שהביא דיש להסתפק "והשמיט הגהת רמ, ש שמצטרפות"א דאם מוציאות כ"ק מ"צ ס"שתילי זיתים תר קל

אבל למאי דסבירא לן , א לטעמיה דאין נשים מוציאות אנשים"וכתב דהרמ, אם נשים מצטרפות לעשרה
  .ן"ט בשם הר"תרפ' י סי"כ הב"ש שמצטרפות כמש"ציאות אנשים כדנשים מו

ז כתב "ואמנם בשתילי זיתים סק. י שכן דעת מרן"וכתב בשתילי זיתים סק, ז"י תרפ"א בהגהה סוס"רמ קלא
ז "ז כתב השת"בסימן תרפ: ל"א וז"ח קורח זיע"אך כבר העיר בזה מהר, ז"א והט"ח המג"הפר' בדעת מרן כד

, ן"ח לדעת מר"ז וב"א וט"ח ומ"והסכים דברי פר' זמן המגילה ונדחית לגמרי וכו י שעובר"ז ואעפ"סק
א "ז ומ"ח וט"ן וחידש עליהם וכתב שהפר"א מסכימים לדעת מר"י חזר בו הרב וכתב דברי רמ"ובסק

ומצאתי שהשני חידושים כתבם בסוף הגליון ומוכח  י הרב"ועיינתי בכת, חולקים והוו תרתי דסתרן אהדדי
ש בתחילה ומפני שהוא כתוב בסוף הגליון לא חש לו להעביר עליו "אחרון עיקר וחזר בו מממשם שה

  ).ג"קס' א עמ"נדפס בקובץ זכור לאברהם תשנ. (כ"ע. קולמוס ובודאי שהיה דעתו למחקו
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åò.  åúéáá íéùðà äàî åì ùé åìéôà úñðëä úéáá äúåø÷ì êìéì äåöî ,

êìî úøãä íò áåøá íåùîáì÷. 

 

‰ÏÈ‚Ó‰ ˙·È˙Î È�È„Ó 
æò.  á äáåúë äéäú äìéâîäóì÷ä ìò åà ìéåâä ìò åéãâì÷. 

çò.  úåîåúñ äìéâîä úåéùøô ìëù ïîéú âäðîãì÷. 

èò.  ïéâú úåùòì å÷ã÷ã àìäì÷. 

ô.   íéáúåë åéúçúîå óãä úìçúá ïîä éðá úøùò áåúëì íéðåîã÷ âäðî

úåèéù ãåòåì÷ ,åîöò éðôá óãá íáúåëì åâäð íéðåøçà úåøåãáåæì÷. 

àô.  åéìò äìéâîä úà êåøëì äôåñá õò ãåîò úåùòì êéøöçì÷ , ïëå

âäðîäèì÷ ,êëá åâäð àìù ùéåî÷. 

áô.  ãáòéãá êëá úìñôð äðéà åéãá ãå÷éð äá ùéù äìéâîàî÷ ,åâäðù ùéåáî÷ 

ò äìéâîá íéðåîéñ úåùòì" éøôñá úåùòì åâäðù êøãë ìæøáá ä÷é÷ç é

äøåú ,÷åñô óåñá ,éøéöá úàå ãå÷éðáå ,õî÷á éëãøî ,öåéëå"á , øúåîå

äìçúëì ïë úåùòìâî÷. 

                                                           
  .מ"צ סק"שתילי זיתים תר קלב
  ).א"טהרבנים שלי(וכן נהגו בתימן לכותבה או על הגויל או על הקלף , א"א ס"ע תרצ"שו קלג
  .א"תרצ' עריכת שולחן סי קלד
עריכת שולחן ' אמנם עי[א "כ הרמ"והשמיט בשתילי זיתים מש, ב ביש אומרים בתרא"א ס"ע תרצ"שו קלה

  ]. ח שכתב שבדורות מאוחרים נהגו לתייגה"א ס"תרצ
  .'ו ב"עץ חיים קס קלו
  .א"א סי"עריכת שלחן תרצ קלז
ז "ולפי. כדי שיהיה לה לשומר, טעם משום כבודבשתילי זיתים בשם הלבוש שה' ופי, ב"א ס"ע תרצ"שו קלח

ודלא כספר שולחן גבוה [, ובספר מטה יהודה, ט"תקמ' ש סי"ת הרשב"כ בשו"וכמש, נראה שאינו מעכב
  ].שכתב דהטעם משום ספר ושהוא לעיכובא

ג שנהגו בספרד לעשות לה עמוד כדברי "ג שהעלה דברי שכנה"ק י"כן מתבאר מדברי השתילי זיתים ס קלט
וכן מסר , ל"ל קשת זצ"וכן נהג מהר. א שהביא מנהג אשכנז שאין עושים לה עמוד"והשמיט הגהת הרמ, מרן
  . מ צובירי שנהגו לעשות עמוד"הגר

א שמן "הגר, פ קורח שרבים בקהילותינו לא עשו עמוד"וכן מסר הגר. ו"א ס"עריכת שולחן תרצ קמ
  .יש מגילות עם עמוד ויש בלא עמודא מסרו ש"א אריה שליט"א והגר"ע בסיס שליט"הרג. א"שליט

  .ט"ק כ"שתילי זיתים ס, ט"א ס"ע תרצ"שו קמא
ע "וכן מסרו הגר, ל"ל קשת זצ"וכן נהג מהר, ל"ר יוסף שמן זצ"א שכן נהג אביו מהר"א שמן שליט"הגר קמב

  . א שיש שנהגו כן"א אריה שליט"א והגר"בסיס שליט
, ל"י משרקי זצ"ט תשובת רבינו מהר"כ' זהב סית לעשות כן לכתחלה מבואר ברביד ה"יסוד ההיתר בס קמג

ז שלאנשי תימן הוא היתר גמור מאחר שהם עושים "ג סימן קי"ת אגרות משה יורה דעה ח"וכבר כתב בשו
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âô.  úëì ìåëé íéîòèá àåø÷ì òãåé åðéàù éîäìéâîá íéîòèä áå , ìëîå

íéîòè àìá äìéâîä àåø÷ì ìåëé íéîòè ïéà íà íå÷îãî÷. 

 

‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò 
ãô.   íéøåô ìéì-  úìôúá íéñðä ìò íéøéëæîå úéáøò úìôú íéììôúî

äàãåäá äøùò äðåîù , íùá íúçù íãå÷ øëæð íà øéëæä àìå çëù

øæåç ,øæåç åðéà íùá íúçù øçàìäî÷. 

äô.  ìò øçà ãò äìôúä ìë íéîééñî éãìááçáùì åðé , äìéâîä íéøå÷å

ä éìåì øåîæî íéøîåà äéøçàìå 'íãà åðéìò íå÷á åðì äéäù , ùéã÷å

àîìù àäéåî÷ ,ìàøùé ìòå àéððç éáø øîåì åâäðù ùéåæî÷ , àìù ùéå

ììë ùéã÷ øîåì åâäðçî÷ . øîåà äøùò äðåîù úìôú øçà éîàùá

ùä"ùä øîåà äéøçàìå äìéâîä íéøå÷å ùéã÷ éöç ö"ùåã÷ äúàå öèî÷ ,

ðù ùéåïåéöì àáå çåúôì åâäð÷ .çàå"ùä øîåà ë" ìá÷úú ùéã÷ ö] ùéå

åëå éìåì úåìòîä øéù ïàë íéôéñåî'àð÷[ ,íéîé øàùë íéîééñîå. 

åô.  é ìéì" ã)íéæøôã íéøåô ( úáù éàöåîá ìçù - ãì ' êåøò ïçìùä ïøî

ùàä éøåàî úëøá øðä ìò êøáì êéøö äìéâîä úàéø÷ íãå÷áð÷ , ïëå

                                                                                                                                                                          

ומכאן נלמד במכל שכן למגילה , וכן העלה בעריכת שלחן שיש להכשיר כן לכתחלה, י הוראת רבם"עפ
  .ע כשרה בדיעבד"קודה בדיו פסק השושהרי אף מגילה שהיא נ, שהדבר מותר לכתחלה

  .א"ל בשם מג"שתילי זיתים סק קמד
  .ב"ג ס"א תרצ"רמ קמה
ח "רע' ח עמ"י הלוי דברי ש"אולם מהרש, הזכיר קדיש ולא כתב איזה קדיש' ד ב"ץ בתכלאל קס"מהרי קמו

כ בקונטרס הערות "ק צנעא כמש"וכן מנהג הרווח בק, א"א שמן שליט"וכן מסר הגר, כתב יהא שלמא
  .ע"תש' כלאל המבואר עמלת
  .א"א אריה שליט"הגר. כן מנהג קהילות בבלדי קמז
  .א"פ קורח שליט"הגר קמח
ל בסדור כנסת הגדולה ובאגרת "י צובירי זצ"כן המנהג הנפוץ בקהילות השאמי וכפי שהעלה מהר קמט

הגאולה י בשירי בתכלאל שלו שיש מתחילים מן ואתה קדוש  לפי שאין עיקר "והביא שם דברי מהר, הפורים
ק רדאע כמובא בסדור "ה מנהג ק"וכ', מ' ש שבזי עמ"ק שרעב כמובא בתולדות מהר"ה מנהג ק"וכ. בלילה

  .ד"תנ' שיח שפתותינו עמ
  .הובאו באגרת הפורים, י פתיחי"מהר, י ונה"מהר, י בשירי"ה בתכלאל מהר"כ קנ

  ).סדור פאר התפלה(א 'ק ביצ"מנהג ק קנא
הלכה ומסורה פורים  ובגליון, ב"ז סק"דברי הכל בו בשת והעלהו הכל ב' ג ב"תרצ' י סי"בבכמבואר  קנב

 .ע"ה בשז ןדילה הע אשל אף על פישיטת מרן ה "ע הארכנו לבאר שכ"תש
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éîàùä úåìéä÷î äáøäá åâäðâð÷, å ìéãáîùëúéááå  øåæçé àì êøáì

ùàä éøåàî úëøá  äùàä êøáú àìàäîöòì,  ø÷éòîå ìåëé ïéãä

 êøáì ùéàäéãé äàéöåäì äáåçãð÷.  úñðëä úéáá ìéãáäì íéâäåðäå

äìéâîä íãå÷ äìãáää ìë úà øãñì åâäðäð÷ , ïî ÷ìçå éãìáä âäðîå

íéîé øàùë íúéáá ñåëä ìò ùàä éøåàî úëøá íéøãñîù éîàùäåð÷. 

æô.  öåîá äìéâîä úàéø÷" ù - ùåã÷ äúàå íãå÷ íòåð éäéå øçà éîàùá ,

íéðù øàùë äìôúä íåéñ øçà éãìáá. 

çô.  äìôúá íéñðä ìò íéôéñåî úéøçù ,ùä úøæç øçà" éöç úøéîàå ö

åëå éäé ïæçä øîåà ùéã÷'æð÷ ñ ïéàéöåî" íéàåø÷ äùìù íéìåòå ú

÷ìîò àáéå úùøôáçð÷ ,ùéã÷ øîåà éùéìùä äìåòäå. 

èô.   úåçô äøåúá ïéøå÷ ïéàù äëìäå íé÷åñô äøùò åæ äùøôá ïéàù ïåéëî

íé÷åñô äøùòî , ÷åñô ìåôëì ïîéúá íåã÷ âäðîòùåäé ùòéåèð÷ , ïëå

úåìéä÷ äîë âäðîñ÷ ,äé ñë ìò ãé éë ÷åñô ìåôëì åâäðù ùéåàñ÷ , ïëå
                                                           

מ צובירי "הגר, ד"תנ' ק רדאע עמ"סדור שיח שפתותינו מנהג ק, ג"ס' י צובירי אגרת הפורים עמ"מהר קנג
  .א שהרבה נהגו לברך קודם ברכת מאורי האש קודם המגילה"ע בסיס שליט"וכן מסר הגר, מנהג שרעב

קנד
  .א"ד ע"נפסחים א "ריטבושי החידבמבואר כ 
  .ו"תרכ 'א כפי המובא בסידור פאר התפלה עמ'ק ביצ"מנהג ק קנה
ושם העלה דברי ) 'א א"קס(ח סדר חנוכה "כ בע"במש' אמנם ציין לעי[', ד ב"ח קס"ץ בע"מהרי' וכן ד קנו

ולכן ראוי , מ אין איסור בדבר אם יברך קודם"מ, הפרח שושן דאף להסוברים שיכול לברך אחר הקריאה
  ]. ץ שכן ראוי לנהוג"משמע דלענין דינא מודה מהרי, לברך מאורי האש מקודם

  .ג"ג ס"א תרצ"רמ. שאין אומרים אל ארך אפים קנז
מ צובירי "אמנם הגר, א"וכן מנהג רוב ככל המקומות כעדות הרבנים שליט, ואין מתרגמין קריאה זו קנח

  .א מסר שמהג שרעב לתרגם"שליט
ג הישן על 'שהביא כן מהתא) ה בויצבור יוסף בר"וכ(ט "קנ' ל אגרת הפורים עמ"י צובירי זצ"ראה למהר קנט
והעתק חלוקת [, י דוד בן בניה בן סעדיה ממשפחת הסופרים המפורסמת"ז ליצירה כת"ף משנת הרמקל

וכן הביא , ]ל"י יצחק הלוי זצ"א מהעתק מהר"י' עמ' ל נדפס גם באור ישראל גליון ו"ג הנ'המברכים מהתא
אה כמו וטעמם נר. ג מתפלה שכתב כן בפשיטות"ם פי"ר סעיד בן דוד אלעדני על הרמב"מפירוש מהר
, י צובירי שם שדין זה של פרשת עמלק לא הובא בתלמוד בבלי אלא בתלמוד ירושלמי"שהאריך מהר

' ג ב"מגילה כ' ובבבלי הובא כן רק לגבי הפטרה בגמ. ם לא העלו דברי הירושלמי הללו"ף והרמב"והרי
  .ג"ב הי"ם פי"ופסקו הרמב

ס אלשיך לחזור "ז שמנהג ביהכנ"ט' א עמ"ל בהקדמת סידור כנסת הגדולה ח"י צובירי זצ"ראה למהר קס
וראה גם . [א אריה על מנהג מחוז סוואדה"והגר, מ צובירי על מנהג שרעב"וכן העיד הגר, פסוק ויעש יהושע

  ].בגליון) 'א' פ(מה שהובא בתכלאל קדמונים 
, סוקיםפ' א מבואר דאי סליק עניינא בבציר מי"ז ס"קל' ע סי"ואמנם בשו, ד"ג ס"ע תרצ"כ בשו"כמש קסא

כמו , אך המנהג לכפול, מכל מקום זהו משורת הדין. שפיר דמי, פסוקים' כגון פרשת עמלק שאין בה אלא ט
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éîàùä úåìéä÷ áåø âäðîáñ÷ .ììë ìåôëì àìù éãìáä úåìéä÷ âäðîå ,

íé÷åñô äòùú àìà åæ äùøôá ïéàù ïåéëâñ÷ . 

ö.  ä åà íåçø àåäå íéøîåà éîàùá 'åëå äòéùåä'ãñ÷ åëå éøùà'äñ÷ ,] ïéàå

çöðîì íéøîåàåñ÷[ ,åîù ùéå äúàå ãò ïåéöì àáå é÷åñô óà íéôéñ

ùåã÷æñ÷ ,äìéâîä ïéøå÷å ,äéøçàìåçñ÷ ùåã÷ äúàå åà ïåéöì àáå øîåà .

ñä ïéøéæçîå"åîå÷îì ú ,ùä øîåàå"ìá÷úú ùéã÷ ö ,] øîåì åâäðù ùéå

íåé ìù øåîæîå úåìòîä øéù á÷òé úéá íâ[ , úìéà ìò øåîæî íéøîåàå

øçùä ,íéîé øàùë íéîééñîå. 

àö.  úàéø÷ øçà éãìáá ñ ïéøéæçî äøåúä"åîå÷îì ú , íåéä øãñ íéøîåàå

íéîé øàùë ,óñàì øåîæî øéù ïéôéñåîå , ïéàøå÷ çáùì åðéìò øçàå

äìéâîä ,åëå éìåì úåìòîä øéù äéøçàìå 'ùéã÷å. 

áö.   íéîëç åùøãù íåùî äìéâîä úàéø÷ øçàì ãò ïéìôúä úà ïéöìåç ïéà

ïéìôú åìà ø÷éåèñ÷. 

 

ÌÈ¯ÂÙ· ‰ÏÈÓ  

âö.  øåôá äìéî úéøá ùé íàíé ,äìéâîä úàéø÷ íãå÷ ìåîéì åðéâäðî ïéàò÷. 

 

                                                                                                                                                                          

י בשירי שכתבו לעצמו כפי שהובא "והעלה מנהג זה בתכלאל מהר. ב"שהעיר על זאת בשתילי זיתים שם סק
  .ב"סק' ל אגרת הפורים עמ"י צובירי זצ"ומהר, )'א' פ(בגליון תכלאל קדמונים 

  .א כמובא בסידור פאר התפלה'ק ביצ"ק, ק צנעא"מנהג השאמי בק קסב
ק רדאע שהצבור "מנהג מיוחד בק. ס לא נהגו לכפול"ר' זכרון תימן עמ' אלע לפי המובא בס'ק צ"אמנם בק

  ].ב בטעם מנהג זה"וצ[ד "תנ' הוא שכופל פסוק אחרון ולא הקורא כמובא בסדור שיח שפתותינו עמ
פ שהעיד שהמנהג בזמנו "אע, ח משום שלא נמצא כן בתכאליל"ץ בע"וכן הנהיג מהרי, ונהי "מהר' ה ד"כ קסג

  .לכפול
וכן הוא מנהג קהילות בדרום , י ונה שלא לומר והוא רחום ביום שאין בו תחנון"הנוהגים כשיטת מהר קסד

  .אלע ועוד'תימן כגון קהילת דמאר וקהילת צ
ומשמע דאין פותחים בובא , אומרים אשרי קודם המגילהש ש"א בשם מהריק"ק י"ג ס"שתילי זיתים תרצ קסה

וכן מבואר בהדיא . [ל בכנסת הגדולה ואגרת הפורים"י צובירי זצ"וכן סידר מהר, לציון עד ואתה קדוש
  ].בכמה מסדרי הראשונים שסדרו לומר ובא לציון אחר קריאת המגילה

  .ג"ג ס"א תרצ"רמ קסו
  כן נהגו ברוב קהילות השאמי  קסז
  .קודם ואתה קדוש' ק עדן לומר גם מזמור לולי ה"נחלת יוסף מנהגי ק ראה בספר קסח
  .א"ק י"ג ס"שתילי זיתים תרצ קסט
' וציין לדבריו בסי, ג שכתב שמלין קודם קריאת המגילה"תרצ' א בסי"בשתילי זיתים לא העלה הגהת הרמ קע

  .תה מנהגינו לימול אחר יציאה מבית הכנס"ה ששם כתב שאם אירע מילה בר"ד סק"תקפ
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ÌÈ�ÂÈ·‡Ï ˙Â�˙Ó 
ãö.  íééðò éðùì úåðúî éúù úåçôì ïúéì íãà ìë áééçàò÷ , åà ïúéì éàùøå

ìëàî åà úåòîáò÷. 

äö.  åìà úåðúîá íéé÷ì ùéù íéøîåà ùéâò÷ ì÷ùä úéöçîì øëæ , éãé ìò

íå÷î åúåàá òåá÷ä òáèîä ïî úåéöçî ùìù ïúéù , äæá áééç ïéàå

áî øëæ àìàäìòîìå íéøùò ïãò÷ .ïë åâäð àì íðîàäò÷ . 

åö.  úéøçù úìôú øçà íéðåéáàì úåðúî ïúéì íéâäåðåò÷ . 

æö.  åìùî àìà øùòî úåòîî ïúé àì , ìùî óéñåî óéñåäì àá íàå

øùòîæò÷. 

çö.  íéøåô íãå÷ íéðåéáàì úåðúî ïúéì ìåëé ïéãä ïî , ïë úåùòì ïéà ìáà

íéøåô íãå÷ íééðòä íåìëàé àîùçò÷. 

èö.  íéøåô úåòîá ïé÷ã÷ãî ïéà íðúì éîì , ìåèéì ãé èùåôä ìë àìà

åì íéðúåðèò÷. 

÷.  äçîù íùì íéãìéì íéøåô úåòî ïúéì åâäðô÷. 

à÷.  ùéàë íéðåéáàì úåðúîá úáééç äùàù íéøîåà ùé ,íéøèåô ùéå ,

íéùðä øåáò äðéúð ãçééì åâäð àì äùòîìåàô÷. 

 

                                                           
  .א"ד ס"תרצ קעא
  .ב"ד סק"ב תרצ"משנ קעב
א שאין זכר למחצית השקל חיוב נוסף אלא "ב את דברי הרמ"ד סק"כן פירש רבינו השתילי זיתים תרצ קעג

וכן , ז שם"וכן מוכח בלבוש שציין בשת, מעות פורים עצמם יש ליתן בשלש מחציות זכר למחצית השקל
. ב ששני חיובים הם"ג שהובא במשנ"כדברי הפמ ושלא. ז שהוא מקור הדין"תשע' בהגהות מרדכי סי

  .ובמקום אחר כתבנו עוד בזה
  .א"ד ס"תרצ קעד
  .א"הרבנים שליט קעה
ל "כמאמר חז, ובתימן היו העניים מסובבים בין הקהל בשעת קריאת המגילה. ג"ד סק"שתילי זיתים תרצ קעו

  .135' ת עמ"ראה מצפונות יה. שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה
  .א"א בשם מג"ד סק"ילי זיתים תרצשת קעז
  .א"ד סק"שתילי זיתים תרצ קעח
  .ג"ד ס"תרצ קעט
א "פ קורח שליט"הגר, ג"ד ס"עריכת שלחן תרצ, ד"ע' ש שבזי עמ"תולדות מהר, 135' ת עמ"מצפונות יה קפ

והוסיף שפעמים שעל ידי הנתינה לילדים נותנים בדרך כבוד להוריהם [ז "י' במגלת אסתר שלום ואמת עמ
  ].בידם יכולת להוציא לצרכי פורים במעות הללו שתהא

  .ל שיוצאת בנתינת הבעל"או דס, ל כסברת הפוטרים"ויש לפרש או משום דס, א"הרבנים שליט קפא
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˙Â�Ó ÁÂÏ˘Ó  

á÷.  á çåìùì áééç 'á åà ìëàî ìù úåðî 'ä÷ùî ìù úåðî , ãçà ìëàî åà

 ä÷ùîåãçà ,ãçà ùéàìáô÷. 

â÷.  íåéá àåä úåðî çåìùî úåöî íåé÷ ïîæ ,äãåòñä ïîæ àåäùâô÷. 

ã÷.  íéðè÷ éãé ìò úåðî çåìùì åâäðãô÷. 

ä÷.  ä÷ãöä ïî ñðøôúîä éðò ,úåðî çåìùîá áééçäô÷. 

å÷.  ùéàë úåðî çåìùîá úáééç äùàù íéøîåà ùéåô÷ ,íéøèåô ùéåæô÷. 

æ÷.  äùàì äùàå ùéàì çìùé ùéà , äùà àìå äùàì ùéà çìùé àì ìáà

ùéàì ,ãë ÷ôñ éãéì åàåáéå äðîìàì çåìùì ùéà àáé àìù é

ïéùåãé÷çô÷. 

  

ÌÈ¯ÂÙ ˙„ÂÚÒ 

ç÷.  íåéá äúåùòì êéøö íéøåô úãåòñ , éãé àöé àì äìéìá äàùò íàå

åúáåçèô÷ ,äãåòñá úö÷ äáøéå çîùé äìéìá íâ íå÷î ìëîåö÷. 

è÷.  äãåòñá ìéçúéù íãå÷ äøåúá ÷åñòì áåè , äúéä íéãåäéì øáãì êîñå

 äøåà ïðéùøãå äçîùå äøåàäøåú åæàö÷. 

é÷.  íéøåôá íéðåòøæ ìåëàì ùéù íéøîåà ùéáö÷. 

                                                           
  .ו"ק י"ד שתילי זיתים ס"ה ס"ע תרצ"שו קפב

ירות מיני פ, עוגות וכעכים ממינים שונים, מיני מתיקה, ביצים מצוירות: משלוח מנות בתימן הכיל בדרך כלל
א שבדרך כלל לא שלחו משקאות כיון "פ קורח שליט"העיר הגר. ויש שהוסיפו גם בשר ומשקה, וקטניות

  .כ"ע. ובפרט שאין מחזירים, שלא היה בקבוקים לכולם כדי לשלוח
  .ט"ק י"ד ושתילי זיתים ס"ה ס"א תרצ"רמ קפג
  .לשלוח מנות על ידי קטן ד דמהני"תרצ' י סי"כ בספר מקור חיים להחו"וכ. 135' ת עמ"מצפונות יה קפד
  .ח"ק י"ה ס"שתילי זיתים תרצ קפה
  .א שם"רמ קפו
  .ש"ח ומהריק"א בשם פר"ק כ"שתילי זיתים ס קפז
  .ה"י תרצ"א סוס"רמ קפח
  .א"ה ס"ע תרצ"שו קפט
ש "וראה תולדות מהר. 'ו א"ובעץ חיים קס, א שם והעלהו בשתילי זיתים"והגהת הרמ, י"ח הובא בב"ארח קצ

תאסף בקבוצות וקורים בעין יעקב ואוכלים מיני מגדים וזרעונים ושותים ושמחים ד שנהגו לה"ע' שבזי עמ
ס שמנהגם להתאסף בלילה "ר' אלע עמ'זכרון תימן מנהגי צ' ובס, עד שעות מאוחרות ויש עד הבוקר

  .משפחות משפחות לסעודה שהיתה מלווה בשירים וריקודים ודברי תורה
  .ב"ה ס"א תרצ"רמ קצא
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àé÷.  íéøäöä úàø÷ì äãåòñä úà úåùòì âäðîäâö÷ ,íéøäöá åàãö÷ , âäðîå

÷" äçðî úìôúì úñðëä úéáì íéëìåä áøòä úàø÷ìù àòðö ÷

äðùä úåîé øàùë ãåîéìå úéáøòåäö÷ , äçîùá êéùîäì åâäðù ùéå

äìéìä ãò äúùîååö÷. 

áé÷.  úåúùì àáùë ,øîåàå åñåë íéøî :øåøà ïîä ,íéáéùî íéáåñîäå : êåøá

éëãøî ,øîåàå :éëãøî êåøá ,íéáéùî íéáåñîäå :ïîä øåøà , äøåøà ïëå

åëå ùøæ 'äìéâîä úàéø÷ øçàì åîëæö÷. 

âé÷.  äéúùáå äìéëàáå äçîùá äáøé , ì÷é àìù íéîù íùì åúðååë äéäúå

 íéñðáå êøáúé íùá çîùé àìà äô ìåáéðáå íéìèá íéøáãá åùàø

 äãåéå åðéúåáàì äùòùêøáúé íùì çáùéåçö÷. 

ãé÷.  äãåòñä úòùá úåøð ÷éìãäì åâäð àìèö÷. 

åè÷.  õøàä úëøáá íéñðä ìò øîåà ïåæîä úëøáá , íúç àìù ìë çëù íàå

øæåç åðéà íùá íúç íàå øæåç íùáø , íåéá åúãåòñ  ìéçúä íàå
                                                                                                                                                                          

אלא אוכלים , פ שלא היה מנהג קבוע כן לפורים"אע. [העלה הגהה זו בשתילי זיתיםו, ב"ה ס"א תרצ"רמ קצב
' א שיש נוהגים באכילת גבינה בחנוכה בסי"דומיא דהעלה הגהת רמ, זרעונים וקטניות כשאר ימות השנה

  . וראה לעיל שבשרעב נהגו באכילת זרעונים בליל פורים]. ע"תר
' א מנהגי צעדה עמ"בה' ה בס"וכ, א כן קבלנו מזקנים"א זלאביהרבה נהגו להכין בצק המטוגן בשמן הנקר

  .ס"ר' אלע עמ'וספר זכרון תימן מנהגי צ, 608 -ו, 560
והטעם שאין עושים אותה בשחרית כתב בשתילי זיתים , א"א אריה שליט"א הגר"פ קורח שליט"הגר קצג

שכתב שנהגו ' ו א"קס ח"ץ בע"למהרי' ועי. [א משום שטרודים במשלוח מנות"ט בשם המג"ה סק"תרצ
  ].לעשות סעודת פורים העיקרית בשחר

  .ג"ה ס"עריכת שלחן תרצ קצד
  .א"פ קורח שליט"הגר, א"ש קורח שליט"הגר קצה
  . וכן שמענו מזקנים, ה"ע' ז עמ"ה בתולדות הרשב"וכ קצו
ירש וכמו שפ, דהיינו שאינו עונה כיאות, ומקובל שזהו פירוש עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי קצז
א "פ, א ארור המן"ברוך מרדכי ופ' לקדמונים שיר ובסיום החרוזים אמרו פעם א' ז בספר האשכול שהי"כעי

ז בעריכת "והובא כ. ומי שאינו בישוב הדעת כל עקר בקל יוכל להחליף, א ארורה זרש"ברוכה אסתר ופ
  .ה"תרצ' שלחן סי

  .ה"קנ' עמץ בספר ספרים חמשה "ל זקנו של מהרי"ר צאלח זצ"לשון מהר קצח
א שהיה מדליק "ר צאלח זיע"שהביא מנהג זקנו מהר) 'ו א"קס(ח "ץ בע"למהרי' ועי, א"הרבנים שליט קצט

נרות שעוה בעת הסעודה בשחרית אף דשרגא בטיהרא לא מהני היה עושה מסך בחלונות כדי שיאירו הנרות 
שה סעודה ביום דרך ח שצריך להדליק אבוקה כשעו"ד הפר"והביא שכ, ומטי בה משם מנהג הראשונים

  .ט"שמחה ויו
דאי משום משתה ושמחה מתקיים , ב והטעם שאין חיוב אכילת פת בפורים"ק י"ה ס"שתילי זיתים תרצ ר

  .בבשר ויין
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äìéìä ãò äãåòñä äëùîðå ,íéñðä ìò øéëæîàø ,âäðîä ïëåáø . íà ìáà

áøò ììôúäå äìéìä ãò åúãåòñ äëùîîäøá êøáéù íãå÷ úé" àì æ

íéñðä ìò øéëæéâø. 

æè÷.  ìåãâî íéøîåà éãìááãø ,ìéãâî íéøîåà éîàùáäø. 

æé÷.  æ åá êøáì úåùãç íéðô áåùç íéøåô íåéù íéøîåà ùé ' ïúçì úåëøá

úåùãç íéðô ïéàù óàåø. 

ÌÈ¯ÂÙ ˙ÁÓ˘ 
çé÷.  íéøåôá ãòåîå âç éãâá ùåáìì åâäðæø . 

èé÷.   àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç íéîëç åøîàù äî øåøà ïéá òãé

éëãøî êåøáì ïîä ,íãåîéì ìò øúé ïéé úééúùá åîéé÷ì åðéúåáà åâäð ,

äðéùáå ,úåøëùá àìåçø , éøéàîä áøä áúëù åîëå)æ äìéâî 'á'( æå"ì :

îå" àìù äçîùä êåúî åðîöò úéçôäìå øëúùäì ïéååöî åðà ïéà î

 âåðòú ìù äçîùá àìà úåèù ìùå úåììåä ìù äçîù ìò åðéåèöð

úî òéâðùåðì äùòù íéñðä ìò äàãåäå íùä úáäàì äëå .ò"ëèø. 

                                                           
וכן הכריע בפעולת , י"ח ס"קפ' וכתב בשתילי זיתים שכך דעת מרן בסי, ג סברת הסתם"ה ס"ע תרצ"שו רא

  .עודהח דאזלינן בתר התחלת הס"ל' ג סי"צדיק ח
  .א שכתב שהמנהג כסברא זו"כן יש ללמוד ממה שהעלה בשתילי זיתים הגהת הרמ רב
  . א"מג' מ מד"ב  שכ"ה ס"רביד הזהב תרצ רג
  .עץ חיים אגדתא דפסחא רד
  .שהדבר תלוי ביום שיש בו מוסף רה
פ "גופי הלכות ועוד פוסקים הובאו באוצה' ש אלגזי בס"כ מהר"וכ. בשם לקט הקמח' א א"עץ חיים קע רו
ו למוקפים הוי "ד ובין ט"ח שהביא בשם הרב בית עובד דבין י"ח אות ל"בענ' ועי, ג"ק מ"ב ס"ס' ע סי"אה

ת "שו, ה"אות כ' טהרת המים שיורי טהרה מערכת פ' ס' ויש חולקים בעיקר דין זה עי. [פנים חדשות
י נסתפק "ב סק"ס' ע סי"ובבאר היטב אה, שאין פורים חשוב כפנים חדשות, כ"ק' ב סי"התעוררות תשובה ח

  ].בזה
והיינו , ט בפורים וכן נכון"ב שיש נהגו ללבוש בגדי שבת ויו"ה ס"א תרצ"בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ רז

  .ץ שיש ללבוש בגדי המועד כבר מבערב"וראה לעיל תוכחת מהרי. משום שמנהג זה קיים בקהילותינו
  .א"וכן מסרו כל הרבנים שליט רח
חייב אינש לבסומי בפוריא לא שישתכר שהשיכרות ) פורים אות לח' הל(חות חיים י בשם האר"כ הב"וכ רט

איסור גמור ואין לך עבירה גדולה מזו שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים וכמה עבירות זולתן אך 
ו שדקדק "ח קס"בע' ועי, ז"והעלהו בשת, ב"ה ס"א תרצ"והובא בהגהת הרמ. שישתה יותר מלימודו מעט

צ להשתכר רק ישתה יותר קצת "משמע דא, ולא כתב להשתכר" ליבסומי"ע שכתב חייב "מרן בשו מלשון
א "וגם בדברי הרמ, י ועוד ראשונים פירשו להשתכר"ורש', ע כי לשון לבסומי הוא לשון הגמ"וצ. [מלמודו

  ].ל שתמה בזה"ח אות ט"ר בענ"ושו, ש"ע דהיינו להשתכר עיי"לשון השו' מוכח שפי
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ë÷.  íéúéæ éìéúùä áúë :ïë åðâäð àì åðà äæî äæ ìëàî íéøåçáä óåèçì ,

íéîé øàùì íéøåô ïéá úåèùá ÷åìéç ïéàå ,á ÷ñô ïëå"é ,ëå" ÷éæäì ù

åøáç úà ãçà ,éùä éðôì äöàð àìà äæ ïéàù éðà øîåàå" àìå ú

äçîùéø. 

àë÷.  øáâì øåñà íéøåôá óà ïãéãì äùà úìîù ùåáìì ,øáâ éìë äùàìå ,

ïðáøã íéàìë ùåáìì øåñà ïëå , úåîé øàùáë ïéã åá íéùåò äðùîäå

äðùäàéø. 

áë÷.  úåáåçøá åúéà íéááåúñîå ïîä úåîã úåùòì íéãìéä åâäð , óåñáìå

ùàá åúåà íéôøåùáéø. 

  

‰Î‡ÏÓ ˙ÈÈ˘Ú 
âë÷.  íéøåô íåéá äëàìî íéùåò ïéàù åâäðâéø , ïéá íéôë úëàìî ïéá

 àéèî÷øô]äøåçñ[ãéø , äëàìî äúåàî äëøá ïîéñ äàåø åðéà äùåòäå

íìåòìåèø. 

ãë÷.  äçîù ìù äëàìî úåùòì øúåî , åðáì úåðúç úéá úåðáì ïåâë

öåéëå"áæèø .øúåî ãñôä åì íøâé íéøåôá äðùòé àì íàù äëàìî ïëåæéø. 

                                                           
י ונה שכתב "למהר' ואמנם עי. א שהעלה מנהגים אלו"והשמיט הגהת הרמ, א"ק י"ה ס"יתים תרצשתילי ז רי
וגם כן מה שנהגו לצבוע ביצים אדומות ולחטוף אותן מאחד לחבירו ואין בו משום גזל ולא מפריחי : ל"וז

אך העירו . כ"ע. ל ומנהג ישראל תורה''ס ז''משה איסרל' ע לר''יונים הכל כתוב בספר כד הקמח ובהגהות ש
  .הרבנים שלא שמענו ולא ראינו מנהג זה

ח לא שמענו מי שנהג כן "ו ס"תרצ' ה סי"ו כל מה שכתוב בהג"י תרצ"כתב רבינו השתילי זיתים סוס ריא
  .כ"ע. ב"קפ' ד סי"ז י"במקומות אלו והמשנה עושים בו דין כבשאר ימות השנה ועיין ט

מנהגי יהדות , ד"ע' ש שבזי עמ"תולדות מהר, א"נים שליטוכן מסרו הרב, 136' ת עמ"ראה מצפונות יה ריב
  .97' חבאן עמ

כ "ג שכ"והוסיף בס, א דהאידנא נהגו בכל מקום שלא לעשות מלאכה"בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ ריג
  .ח"י בשם ארח"הב
אולם בשתילי זיתים לא העלה , ב"פ במשנ"וכ, ז כתב להתיר לעשות פרקמטיא מפני ששמחה היא לו"הט ריד

ואבותינו ורבותינו לא חלקו בין מלאכת כפים , וכתב בעריכת שלחן שכן מנהגנו לאסור בשניהם, ז"דברי הט
פ שאנו מדמין לא נעשה מעשה "ומיהו אע: ומסיק, ט להתיר פרקמטיא"ה דשקו"ג סק"בשכ' ועי. לפרקמטיא

שות סייג שלא יפרוצו ד קונסין אותו אם לא לע"ומיהו אם עבר ועשה סחורה אין ב, להתיר סחורה בפורים
  .ה"ח סק"וכה, ג"והובא בשלחן גבוה סק. בעשיית מלאכה

  .א"ו ס"ע תרצ"שו רטו
  .ע שם"שו רטז
  .ג"ג בשם הפמ"צ סק"שעה ריז
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äë÷.  íéøåô êøåöì úåøåîâ úåëàìî úåùòì øúåî , äåöî úëàìî ìë ïëå

åú éùåãéçå úåëìä é÷ñô áåúëì ïåâë úøúåîäøçéø. 

 

ÔÈÙ˜ÂÓ„ ÌÈ¯ÂÙ 
åë÷.  ôòà ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç íéô÷åî åéäù íéëøë" ïéô÷åî íðéàù é

åéùëò ,èá íåéä úåöî íéîéé÷îå äìéâîä ïéøå÷"åèéø. 

æë÷.  éá åàø÷ ïîéú éøò ìëá"ãáìá ãëø , éë ãé éáúëá äàøù áúëù éî ùéå

àòðö úðéãî éîåøîá øöáîä øéòá åðéúåáà åáùé øùàë , íâ ïéøå÷ åéä

èá"åàëø. 

çë÷.  ìë òà êøëä íò äàøðä áåùéé"äáøä ÷åçø àåäå êåîñ åðéàù ôáëø  ïåâë

øäá àåäù ,èá íåéä úåöî íéîéé÷îå äìéâîä åá ïéøå÷å êøëë ïåãð"å ,

 ìéî ÷çøî ãò êøëì êåîñä ìëå)960 øèî  (òà" ïåãð äàøð åðéàù ô

êøëëâëø. 

èë÷.  êøëë ïåãð êåîñå äàøðã íéøåîà íéøáã äîá , íéáø êøëá íéøã íà

éøå÷å ìàøùéîèá åá í"å , ïéà ìàøùéî äøùò åá íéøå÷ ïéà íà ìáà

êøëë ïåãð êåîñäå äàøðä ,éá åá íéøå÷ àìà"ããëø. 

                                                           
  .א"ו ס"א תרצ"רמ ריח
  .א"ח ס"תרפ ריט
ג הם דמאר "ולפי תרגום רס, )ז"כ' בראשית י(' הדורם אוזל ודקלה'והיינו אף הקדומות שהוזכרו במקרא  רכ

ד "מקומנו זה ארץ התימן לא קבלנו בו שום ספק וקורין בו בי: ד"ח וזת"ץ בע"כ מהרי"וכמש, הצנעא וצעד
ע "ד דלא הוי להו בזה ספיקא ולכו"כשהיו אבותינו עדיין שוכנים במדינת צנעא לא היו קורים רק בי' ואפי

' ג' שאת משה סיד שכבר כתב הרב מ"עכשיו שיצאנו מהמדינה חוצה לה ליכא ספיקא כלל שאין קורין רק בי
גם בספר סערת תימן כתב שהחומה אינה אלא מתקופה . כ"ע. ו מן הספק"שהסמוכות לספיקות אין קורין בט

פ שהיא מוקפת חומה ולפי המסורת שבידם מוקפת חומה היא מימות יהושע "אמנם בעיר צעדה אע. מאוחרת
ו אלא "ג בסדורו שאין קורין בט"ת רסל כשיט"ויתכן דס. [212' א עמ"בה' כ בס"ד כמש"בן נון קורים רק בי

שהרי לא נתיישבו , נ"אלא שמסתבר יותר שאינה אלא ספק מוקפת מימות יב, י"במוקפות חומה שבא
  ].ד בלבד"ל כשיטות רוב הראשונים שדין ספיקות לקרות בי"וס, היהודים שם אלא מתקופת הגלות

ת שמלפנים שכאשר ישבו במבצר העיר כתב שראה בסידורי תפלו) א"צ' עמ' פרק מ(בספר אבן ספיר  רכא
וכן הובאה מסורת זו בעריכת שלחן . ו משום שהיא ספק מוקף חומה מימות יהושע בן נון"קראו המגילה בט

  .ח"תרפ' סי
  .ז"שתילי זיתים סק רכב
  .ב"ח ס"ע תרפ"שו רכג
באור , ג"ק י"ח ס"ח תרפ"והובא גם בכה', ג' משאת משה סי' בשם תשו) ח"צ(ז "צ' א סי"פעולת צדיק ח רכד

  , ה או שסמוכין בשם דבר משה"ח ד"הלכה תרפ
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È ˙ÂÓÈÓ ‰ÓÂÁ Û˜ÂÓ ˜ÙÒÔÂ� Ô· Ú˘Â‰  

ì÷.  éá åá íéøå÷ ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç úô÷åî íà ÷ôñ àéäù øéò" ã

äëøáá ,èáå"äëøá àìá åäëø . úåðî çåìùî äúùîå äçîù íéîéé÷îå

îéä éðùá íéðåéáàì úåðúîåíéåëø. 

àì÷.   éàãåá äîåç äì äúéäù åà äîåç úô÷åî åæ øéòù íéøåîà íéøáã äîá

øáòá ,ïåð ïá òùåäé úåîéî åæ äîåç íà àåä ÷ôñäå , äðùé øéò ìáà

äîåç äì äúéäù òåãé àìå ììë äîåç äì ïéàù , íà ÷ôñ åðì ùéå

áé úåîéá äîåç úô÷åî äúéä"ð ,÷ôñä ììëá äðéà ,éá äá ïéøå÷å"ãæëø. 

áì÷.  åî ÷ôñ àéäù øéò ïåãð äì êåîñä ïéà ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç úô÷

èá àåø÷ì äúåîë"÷ôñî å ,éá íéøå÷ àìà"ãçëø. 

 

Í¯ÎÏ ÍÏ‰˘ ¯ÈÚ Ô· ¯ÈÚÏ ÍÏ‰˘ Í¯Î Ô·Â 
âì÷.   íãå÷ åîå÷îì øåæçì êìäù äòùá åúòã äéä íà êøëì êìäù øéò ïá

è íåé øåà"å ,éá àøå÷ åîå÷îì øæç àìå áëòúðå"ã , åúòã äéä íàå

ëá úåéäì êìäù äòùáè íåé øåàá êø"èá àøå÷ äæ éøä å"åèëø. 

ãì÷.   íãå÷ åîå÷îì øåæçì êìäù äòùá åúòã äéä íà øéòì êìäù êøë ïá

é íåé øåà"èá àøå÷ åîå÷îì øæç àìå áëòúðå ã"å , åúòã äéä íàå

é íåé øåàá øéòá úåéäì êìäù äòùá"éá àøå÷ ã"ã. 

 

È· ‡¯˜ ‡Ï˘ ¯ÈÚ Ô·"„ 
äì÷.  éá àø÷ àìå ñðàðù øéò ïá"èá àøå÷ ã"åìø øááäëàìø , íéøîåà ùéå

êøáé àìùáìø. 

                                                           
, ד משום דתלינן שהיא מהרוב"י בשם הלבוש הטעם שמברך בי"ובשתילי זיתים סק. ד"ח ס"ע תרפ"שו רכה

וטעם זה מוכח [, ד יצא בדיעבד אף אם היא מוקפת חומה"א טעם אחר דבי"א בשם הגר"ק י"ב ס"ובמשנ
  ].ל"ואכמ', ם בתשו"מדברי הרמב

  .י"ילי זיתים סקשת רכו
  .י"שתילי זיתים סק, ח"פר, ח"י תרפ"ב רכז
ח הובא בבאור הלכה "תרפ' י סי"ברכ', ד א"ועץ חיים קס, ת פעולת צדיק שם בשם משאת משה שם"שו רכח
  .ג"ג סק"קנ' ח סי"א או"החזו' וזה שלא כד, א"ק י"ח ס"כה, ה או"ד

  .ה ושתילי זיתים שם"ח ס"ע תרפ"שו רכט
  .ח"ח ס"ע תרפ"שו רל
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È ÌÂÈ ÔÈ„"Ë ÌÂÈÂ „"Â 
åì÷.  é íåé"è íåéå ã" íäéðô ìò íéìôåð íäá ïéà íéô÷åîì ïéá íéæåøôì ïéá å

çöðîì íéøîåà ïéàå ,úéðòúå ãôñäá íéøåñàåâìø.  
  

 ˙ÂÏ·‡)¯"Ï (ÌÈ¯ÂÙ· 
æì÷.  ä å÷ìçðíéøåôá úåìáà éðéã ïéâäåð íà íé÷ñåô , íéâäðîä å÷ìçð ïëå

÷ âäðîù äæá" àòðö ÷ úâäåð úåìáàù íéøáåñä úòãë úåîå÷î ãåòå

äéðéã ìëì íéøåôáãìø , ïéàù íéøáåñä úòãë íäá åâäðù úåîå÷î ùéå

íéøåôá úåìáà éðéã ïéâäåðäìø. 

çì÷.  úåðî çåìùîá áééç äòáù êåú åìéôà ìáàåìø , íéøáåñä úòãìå

 íåùî äðåùàø äðù ìë åéìà íéçìåù ïéà íéøåôá úâäåð úåìáàù

àá äøåñàù íåìù úìéàùë àåäùìáæìø , úåìáà ïéàù íéøáåñä úòãìå

åì çåìùì øúåî íéøåôá úâäåð , ìáàä íåìùá ìåàùì íéâäåðì

úáùáçìø . 

  

  

                                                                                                                                                                          
ע שלא העלה המשך דברי שבלי "ב ודייק כן מסתימת מרן בשו"ק כ"פ בשתילי זיתים ס"וכ, ח"פר, ז"ט רלא

  .ז לגבי המפרש בים"כשם שכתב כן בס, הלקט שיקרא בלא ברכה
  .ט"ק נ"ח ס"כה, ג"ק כ"ב ס"משנ, ב"א י"ג א"פמ רלב
  .ג"ו ס"ע תרצ"שו רלג
ח כסאר בספר "מהר, ]ח"ע' ב סי"צ ח"ה בפעו"כו[, ג"רצ' ב סי"ת פעולת צדיק ח"ושו', ו א"עץ חיים קס רלד

' ובקובץ נפש זכה עמ, ט"שנ' ז עמ"א פט"י צובירי ויצבור יוסף בר ח"מהר, ג"מגילה הי' ב מהל"שם טוב פ
  . ח"רפ' ג עמ"בית מועד פמ, ד"ו ס"עריכת שלחן תרצ, ד"י

ק "יה המנהג בזמנו בקומבואר שכן ה, א שהמנהג שאין אבלות בפורים"בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ רלה
וכן המנהג לנחם : ל"ח אין מפורש שהמנהג לנהוג דיני אבלות שהרי כתב בזה"ץ בע"וגם בדברי מהרי, צנעא

ומבואר שלא העיד אלא על . כ"ע. א"ע דלא כרמ"נ דעת הש"האבל ומשמע שאסור לצאת מפתח ביתו וכ
דרבא מדהוצרך לדקדק כן מדברי וא, המנהג לנחם האבל ולא כתב שהמנהג שאסור לו לצאת מפתח ביתו

ג דאין "ל דאע"ואי משום הא דנהגו לנחם י, השתילי זיתים' משמע שנהגו כד, הפוסקים ולא כתב שכן המנהג
ויתכן [, א שמותר לנחם אבלים בשבת"ז ס"רפ' ל בסי"אבלות נוהג בפורים שפיר דמי לנחם האבל כדקי

ח "והגר, א"א אריה שליט"וכן מסרו הגר, ]בחולדפורים לא חמיר כשבת ומותר לומר לו בנוסח שאומר 
  .א שיש מקומות שלא נהגו בהם אבלות בפורים"דחבש שליט

ד "ג שביו"ק י"כבר כתב בשתילי זיתים ס, פ שהביא דין זה בלשון יש מי שאומר"ואע, ו"ו ס"ע תרצ"שו רלו
  .א המנהג שממעטים במשלוח מנות"פ קורח שליט"וכתב הגר. כתב מרן כן בסתם

ברביד הזהב שצידד להתיר לשלוח מנות לאבל כשם שמותר לאבל לשלוח מנות ' ועי, א"ו ברמ"ו ס"תרצ רלז
  .לאחרים

  .ג"ה ס"שפ' סי' ולענין שאלת שלום לאבל בשבת עי, א"ו בשם מג"שתילי זיתים תרצ רלח
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˙¯·ÂÚÓ ‰�˘ ÔÈ„ 
èì÷.  ã úàéø÷å íåéä úåöîå äìéâîä úàéø÷ ïéà úøáåòî äðùäùë ' úåéùøô

ãáìá éðù øãàá àìà úåâäåðèìø. 

î÷.  é íåé"èå ã"íéô÷åîì ïéá íéæøôì ïéá ïåùàøä øãà ìù å ,á íéìôåð ïéà å

êðòé çöðîì øåîæî åá íéøîåà ïéàå íäéðô ìò , ãôñäá øåñàå

úéðòúåîø. 

àî÷.  éá äçîùå äúùîá úåáøäì áééçù íéøîåà ùé"ïåùàø øãàáù ã , êà

ïë åâäð àì ,ã úàöì éãë äãåòñá úö÷ äáøé íå÷î ìëîå 'íéáééçîä ,

ãéîú äúùî áì áåèåàîø.  
        

                                                           
  .ח"י תרפ"שתילי זתים סוס. א"ז ס"ע תרצ"שו רלט
  .א"ז ס"ע תרצ"שו רמ

  .ילי זיתיםז והעלהו בשת"י תרצ"א סוס"רמ רמא

8   daeyg drced miaxd iekifl 9  
  

äæ øåãîì úåøàäå úåøòä úëøòîì äëøáá åìá÷úé ,íéøåãîä øàùì ïëå.  
æòá åîñøåôéå"íøîåà íùá íéàáä úåðåéìâá ä. 

   
  

 áúëãøäî åðéáø"í  

á åøôñ áäæä ãéáøñåñ"öøú é"å  

O "ãéîú äúùî áì áåèå "æ åðéúåáø" åùøã ì)øãî ' äùøô úåø

ä 'è à÷ñéô"å(  ÷ñòù åáì áèééå úùéå æòåá ìëàéå ÷åñô ìò
äøåúá,  äøåúá ÷ñåòù åðééäã áì áåèå ïðéøîà ïë íâ àëä

ãéîú äúùîë  

¹¹¹  
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ñá"ã 

  

ãåáëì  
øéäáäå àìôðä õáå÷ä  

"äøåñîå äëìä"  
  

  

 é÷ìàî äëøáå íåìù
äëøòîä ,èëå"ñ!  
  

 íéöáå÷äî éúéðäð ãåàî
 øåàì íúàöåäù íéøéãàä
 âäðîá øãäå øàô áåøá

åëå ìåôìôå ,'îëùå"ä.  
  

 úøáåçá éúéàø ïë
 íéçáåùî íéøîàî

 ïîéú âäðî íé÷æçîä
øãäå æåò áåøá , íëéøùà

êëì íúéëæù.  
  

áå÷ù àåòø àäéå" ïúé ä
íéãáëðä íéëøåòì , úåçåë

 íéìåãâ ìòôîä êéùîäì
 äæä ìåãâä" äëìä

äøåñîå " éàöåé úøàôúì
ïîéú ,ìàøùé ìëìå.  

  
 äáäàá íéðäë úëøáá
àúééøåàã àø÷éáå  

õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ  
çî" ñ"êãåà éðà íâ"  

÷øá éðá  
  

ãåáëì  

 äøåñîå äëìä úëøòî  

íåìù.  

 äëåðçì íúàöåäù äàìôðä úøáåçä
áø âðåò åðì äáñä , éúåà äùâéøå

áåùúä ãçåéîá ãéáøä ìù úðééðòîä ä
ä íò áäæä'íéîùä ïî éåìéâ ' øáã

 íúùåã÷ ìò èòîäî èòî ìò ãéòîä
íéùåã÷ä åðéúåáø ìù íúøäèå , éîëç

ïîéú.  

 äééôéö åðì ùé øáëåìë úàø÷ì  âç
 ãåòî äðäðù åðéúàø÷ì àáä ãòåîå

æòá úøáåç"ä.  

ò" íé÷ñåòä éãé úà ÷æçì éðåöøá ë
íééîù íùì äù÷ä äëàìîá , ìéãâäì

äøåú äøéãàäìå.  

äøåúä úëøáá  
à.ø .  

÷øá éðá 

úåáåâú íâ äæ øåãîì úëøòîì çåìùì ïúéð ,

úåøàäå úåøòä , øåãîì ïëå"àéøèå àì÷ù" ,

ïåôìèå àìî íù óåøéöá ] íñøôì àìù äöåøä

àìî íù ,úàæ ïééöì ùé[.  

äøåúä úëøáá ,úëøòîä  
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Ú„Â‰˙Â 

• 8 ‰ ¯·„ „ÂÓÏÏ ÌÈˆÙÁ‰Ó ˙Â·¯ ˙Â·Â‚˙ Â�Ï·˜ 'ÎÏ‰ ÂÊ ‰

˙Â¯·ÂÁ·˘ ÌÈ‚‰�ÓÂ ˙ÂÎÏ‰‰ ÍÂ˙Ó 'הלכה ומסורה'  ‡˙ÂÂˆ·
�Î‰È··"Ó‰È·Â Ò"„ ,ÚÂ"ÊÚ· Î"�Î‰È· È�·¯Â ÌÈ‡·‚ ‰" Ò
Ó‰È·Â"ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯Â·Ú ˙ÂÓÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆÂ ¯·„· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ „ ,

Ò˜Ù· ÌÈ‚‰�ÓÂ ˙ÂÎÏ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ ,‡Â„· Â‡"Ï.  

• ‡Â„· ÌÈÓ„Â˜ ˙Â�ÂÈÏ‚ Ï·˜Ï È„Î ÔÎ ÂÓÎ"Ï ,‰˘˜· ÁÂÏ˘Ï Ï  : 
mah@013net.net 

• „Ó ÁÂÏ˘Ï ‰Ê· ÌÈ�ÓÊÂÓ ˙Â·È˘È‰ È�·Â ÌÈÎ¯·‡" È˜ÒÂÙ Â�È˙Â·¯ ˙¯Â˙· ˙
ÂÁ"È¯‰ÓÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰ Â�È˙Â·¯ Ì˘‡¯·Â ÔÓÈ˙ ¯"‰ÈÓÓ˘ ı Â�‡ Ì

ÌÈ˙Â˘ ,ÂÓ ÔÎÂ"„· Ó '˘"Ù .ÊÚ·" È˘Â„ÈÁ ÌÂÒ¯ÙÏ ˙Î¯ÚÓÏ ÂÏ·˜˙È ‰
„·Ï· ÌÈ‰‚ÂÓÂ ÌÈ„Ï˜ÂÓ ‰ÎÏ‰Â ‰¯Â˙. 

• ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ Ì‰· ˙ÂÎÊÏ ‰ˆÂ¯Â ÔÓÈ˙ ÈÓÎÁ ˙ÂÊÂ�‚Ó Â„È· ˘È˘ ÈÓ  , ÂÎÊÈ˘Â
ÚÈÊ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯·ÁÓ‰"¯·˜· ˙Â··Â„ Ì˙Â˙Ù˘ Â‰È˘ ‡  , ÏÈ‡ÂÈ ‡�

˙Î¯ÚÓÏ ÁÂÏ˘Ï ,ÊÚ·Â"‰Ê ¯Â„Ó· ÌÒ¯ÂÙÈ ‰ .Í¯Â·È ‡Â‰ ÔÈÚ ·ÂËÂ.  

(ë(ë(  
 

‰ÎÏ‰ ˙ÂÁ¯‡ ÏÚÙÓ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â�ÙÏ Ô˙È� ˙¯·ÂÁ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ,
˜ ¯ÊÚÈÏ‡ ·¯‰.  

iiii   05271381060527156287-  
‡Â„· Â‡"Ï  : mah@013net.net Ò˜ÙÏË· Â‡ :0737282777.  

.... ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ  
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êøåáé àåä ïéò áåè  
 úøáåç úëøòî'äøåñîå äëìä ' äúø÷åä úà äòéáî

 éòåáùä ïåìòä éëøåòì"äøåúä éôðò "äùì èøôáå" è
ø 'éä ïãéâ øéîú"ä úøæòì àåáì åúåðåëð ìò å ' íéøåáéâá

úøáåçä éðééðòá ,äé"åéãé äùòî ìëá äëøá äàøéù ø ,
á çéìöéåäðôé øùà ìë ,éëà"ø.  

ã  

 ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡- ‰¯Â˙ ÔÈ‡ 

˙‡¯˜ ,˙È�‰� ,˙ÓÎÁ‰ .Ú„ Í‡,  ˙Â¯·ÂÁ‰ ·Èˆ˜˙ ¯ÒÂÁÓ˘

˙ÓˆÓÂˆÓ ˙�ÂÎ˙Ó· ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ ,Ï·ÁÂ . ÔÁ ‡ˆÂÓ ¯·„‰ Ì‡

ÍÈ�ÈÚ· ,Â˙Â·È˘Á ¯˜È ˙‡ Í�È‰ ÔÈ·ÓÂ , 

 „È˙Ú ÔÚÓÏ ‰ÎÂ¯·‰ ‰ÈÈ˘Ú· Â�ÓÈÚ Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï Í„È Ì¯‰ ‡�

‰¯‡ÂÙÓ‰ Â�È˙„Ú ,ÍÈ„ÏÈ „È˙ÚÂ Í„È˙ÚÂ      . ˙ÂÎÊ˘ Ô·ÂÓÎÂ

Í· ‰ÈÂÏ˙ ‰È‰˙ ÌÈ·¯‰.  

Ù ˙Î¯ÚÓÏ ‰�  

ÁÂ¯ ˙Á�Ï ˙Â·‡ ˙ÂÎÊÏ ,ÚÏÂ"� .  
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