ïåùù éãâá ùáìéå ,ïåöøáå äáäàá åéúåöîå åéúøåú ìá÷ìå åáìá
.æìäìéâîä úàéø÷ ãåáëìå íåéä ãåáëì ø÷éå úøàôú
òîù úéø÷á úéáøò úìôúá ïöìåçå úéðòúä úçðîá ïéìôú íéçéðî .äë
øçà ãò ïøéàùäì åâäðù ùéå ,çìõøàä ìò íéîùä éîéë øîåàùë
÷.èìïéìôú åìà ø÷éå íåùî äìéâîä úàéø
.'åëå 'ä éäé àìà íéôà êøà ìà øîåà ïæçä ïéà äçðîá ú"ñ úàöåäá .åë
úìéà ìò çöðîì øåîæî äçðî øçàì øîåì åâäð îúåìéä÷ä ïî äáøäá .æë
.àîøçùä
˜¯ÌÈ¯ÂÙ ÏÈÏ· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È
ïîæå ,áîíéáëåëä úàö øçà íéøåô ìéìá äìéâîä úåø÷ì åðéâäðî .çë
÷.âîøçùä úåìò ãò äìéìä ìë äúàéø
äìéâîä úà òåîùì âäðîä ïëå ,ãîäìéâîä úàéø÷ íãå÷ ìåëàì øåñà .èë
ãò åðééäã ,äîèòî íåòèì øúåî ìåãâ êøåöìå ,íåöá íééåøù íäùë
.äéúùá øúåî ïëå ,äöéáëî øúåé óà úåøéôå úô äöéáë
לז עץ חיים קס"ג ,וסיים בה :וכן ראיתי מילדותי זקני תורה וכל העם לובשים בגדי יקר ומתעטפים לבנים
לעשות רצון קוניהם כי קדושת היום מתחלת הלילה כשאר ימים טובים לא כמו הבוערים בעם בזמן הזה
הבאים להתפלל ערבית ולקרות בבגדי גולה קדרות ושחרות אשר הלך חשכים ואין נוגה לו ,ואני תמה מה
נשתנה הלילה מביום שביום לובשים בגדי שמחה ולא כן בלילה וכו' עיי"ש.
לח כן שמעתי מפי מהר"י צובירי זצ"ל שלא נהגו להניח התפלין בלילה עד אחר קריאת המגילה ,אלא לחלצם
בכימי השמים כשאר תעניות] .ועל עיקר המנהג להניח התפלין עד כימי השמים גם בזמן שמתפללים ערבית
בצאת הכוכבים יבואר במקומו בעזהשי"ת[ ,וכ"ה בסידור כנסת הגדולה מהדו"ח עמ' תפ"ז ,וכן נהג מהר"ל
קשת זצ"ל ק"ק דמאר ,הגר"מ צובירי ]וציין שמנהג שרעב לחלצן קודם תפלת ערבית[ ,הגר"א שמן שליט"א
שכך נהגו רוב הצבור ,הגר"ח דחבש ק"ק דמאר.
לט מהרש"י הלוי זצ"ל בספר דברי שלום חכמים עמ' רצ"א כתב וז"ל :המנהג בתימן כי כל יודע ספר אינו
חולץ תפליו אפילו בלילה עד לאחר קריאתה ,ואסמכתא למה שאמרו חז"ל ויקר אלו תפלין .כך ראיתי המנהג
בעירנו צנעא עיר של סופרים .ע"כ .וכן העידו על המנהג הגר"ש קורח שליט"א ,הגר"פ קורח שליט"א,
הגר"א אריה שליט"א.
מ בעיקר בקהילות השאמי.
מא כ"כ בתכלאל מהר"י ונה ,מהר"י צובירי בסידור כנסת הגדולה ,תכלאל עטרת זקנים מנהג חבאן ,סידור
פאר התפלה מנהג בידא .וכן מנהג דמאר הגר"ח דחבש.
מב מהרד"ם בשו"ת רביד הזהב סי' י"ז ,וכ"כ מהרי"ץ בעץ חיים קס"ד א' .ולאפוקי ממנהג המקומות שהביא
הב"י סי' תרפ"ז מארח"ח וכ"ב שנהגו לקרות מבעוד יום כדי להקל על האנושים ]החולים[ והמעוברות ,ולא
העלה מרן מנהג זה בשו"ע] ,ועיי"ש ברביד הזהב מה שפירש בטעם מנהג זה[.
מג שתילי זיתים תרפ"ז סק"ד בשם מג"א.
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ïîéúá íìåà ,åîíéùðá íâ íéé÷ äìéâîä íãå÷ äìéëà øåñéà ïéãä ø÷éòî .ì
íéøå÷ù íãå÷ íúçôùî íò ø÷åáäå äìéìä úãåòñ ìåëàì íéùðä åâäð
÷.æîíøåáò äìéâîä úàéø
åøîâéù ãò ïéúîäì êéøöå ñ"ðëäéáì êìéì ìåëé åðéàù ñåðà àåäù éî .àì
ìåëé ,úéðòúá äæ ïîæ ìë úåäùì åéìò äù÷å ñ"ðëäéáá úåø÷ì ìä÷ä
,íéáëåëä úàöá ãéî ìëàéå ,çîäìòîìå äçðîä âìôî äúàéø÷ òåîùì
äù÷ úéðòúäù åìéôà ìåëàì øåñà äìéâîä úàéø÷ òîùéù íãå÷ ìáà
.èîåéìò
êøáé ,ñåðà åðéàù øçà íãàî äçðîä âìôî äàéø÷ä òîåùù äæ ïôåàá .áì
àø÷é àìà ,åæ äàéø÷á åîöòì àöé àì àøå÷äå ,úåëøáä úà òîåùä
.ðäëøáá äðéãë íéáëåëä úàö øçà äìéâîä úà
·¯‰ÏÈ‚Ó‰ ˙ÂÎ
÷åñôá íúìçúù äàãåäå çáù é÷åñô øîåì åâäð äìéâîä úåëøá íãå÷ .âì
.àðéúðåîàá ø÷ùà àìå íôåñå 'ä éãñç

מד תה"ד סי' ק"ט ,והובא ברמ"א סי' תרצ"ב ס"ד .ומחמת כן מנהג הרבה ש"צ למהר בקריאת הלילה יותר
מביום .וכ"כ במצפונות יה"ת עמ' .135
מה שתילי זיתים שם סק"ח.
מו כן מבואר בדברי הארח"ח וכ"ב שהובא בב"י תרפ"ז ובשתילי זיתים סק"ד.
מז ראה ס' מצפונות יה"ת עמ'  ,135וכן מסרו הגר"פ קורח שליט"א ,הגר"ע בסיס שליט"א ]והוסיף שמנהגם
לקרות המגילה לנשים ביום בסעודת הפורים[ ,הגר"א אריה שליט"א ,וכן שמענו מזקנים.
מח תרומת הדשן ופסקו בשו"ע תרצ"ב ס"ב .ובדין זה יש להעיר על מה שהביא בע"ח )קס"ג ב'( דברי תה"ד
ומרן הללו בזה"ל" :ואע"פ שתה"ד כתב ופסקו מרן דנהגו לקרותה מבע"י קצת כדי להקל על החולים
והמעוברות המתענים" וכו' .ע"כ .והנה לשון זה אינו בדברי תה"ד ומרן אלא בדברי הארח"ח וכ"ב שהביא
מרן בב"י סי' תרפ"ז ,ולא העלה מנהג זה בשולחנו הטהור ,כי אין המנהג כן גם לד' מרן וכנ"ל ,ולא העלה
מרן אלא דין התה"ד במי שהוא אנוס ,וכלפי זה א"א לומר שאין מנהגינו כד' תה"ד כיון שאין כאן מנהג
קבוע.
מט רמ"א שם.
נ שתילי זיתים תרפ"ז סק"ד ותרצ"ב סק"ז ,ושו"ת רביד הזהב סי' י"ז ,לחוש דבעינן לילה ממש וכ"ה ד'
הפר"ח .והיינו כיון שהקורא אינו יוצא בעצמו בקריאה זו כיון שאינו אנוס ,למה יכניס עצמו לספק ברכה,
ועל כן יברך השומע כיון שכבר סומך על שיטה זו לענין קריאת המגילה עצמה.
נא ונוהגים לאמרה בין בקריאתה בביהכנ"ס בין בקריאתה בבית.
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,äìéâî àø÷î ìò úåëøá ùìù äúàéø÷ íãå÷ êøáî íéøåô ìéìá .ãì
,íéñð äùòùå ,äìéâî àø÷î ìò êøáî íåéáå ,åðééçäùå ,íéñð äùòù
.áðåðééçäù êøáî åðéàå
çåìùî íåéä úåöî úà øåèôì ïéåëé íéøåô ìéì ìù åðééçäù úëøáá .äì
.âðíéøåô úãåòñå úåðî
ïéá äìéâîä úàéø÷á ïéá áùåé øåáöäå ãîåò åãáì ïæçäù åðéâäðî .åì
.ãðäéúåëøáá
òøôðä åðìàä íúåçå ,åðáéø úà áøä (äðìàä) êøáî äàéø÷ä øçàì .æì
óà åæ äëøá êøáì åðéâäðîå .òéùåîä ìàä íäéøö ìëî ìàøùé åîòì
.æðãéçéá äúåà àøå÷á

נב שו"ע תרצ"ב ס"א.
נג שתילי זיתים תרצ"ב סק"א .ומתבאר מדברי רבינו כסברת הפמ"ג בד' המג"א ודלא כבאור הלכה ד"ה
שהחיינו שפי' דדוקא בברכת שהחיינו דיום פוטר מצות היום ,דהא קי"ל כד' מרן דאינו מברך ביום שהחיינו
והשמיט רבינו הגהת רמ"א בזה ,ואפ"ה כתב לכוין לפטור בברכת שהחיינו .ובמק"א הארכנו בעזה"י בביאור
שיטתם.
נד הגהות מהר"ל קשת זצ"ל על שתילי זיתים סי' תר"צ ,וכן המנהג פשוט בכל קהילות תימן ,ושלא כדברי
שעה"צ תר"צ סק"א בשם מחה"ש דמשום שומע כעונה צריכם גם כן לעמוד .וכבר כתב כן בכנה"ג על דברי
הרמ"ע מפאנו שכתב שהברכה בעמידה 'ואנו לא נהגנו כן' ,וכ"כ ביפה ללב ח"ב סי' תר"צ אות ב' שהמנהג
שלא לעמוד] ,והשיג על מש"כ השכ"ג בשם הרמ"ע שיש לעמוד שכן הרמ"ע לא כתב כן אלא לענין הקורא
ולא לענין השומעים.
ואכן כן מפורש ברמב"ם פ"ג מהל' שופר ה"י ומחזירין הספר למקומו יושבין כל העם ואחד עומד ומברך
ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע קול שופר וכל העם עונין אמן ,וכו'.
הרי מפורש דאין השומעין צריכין לעמוד בשעת הברכה של שופר ,וכן הוא מנהגינו פשוט גם בשופר ,וה"ה
במגילה.
ובטעם הדבר יל"פ בכמה אופנים או משום דעמידת החזן מועלת אף להשומעים כמבואר בדברי הר"י ן' גיאת
שהובא בבאור הלכה סי' תפ"ט ,או דבמצות שאין צריך לעמוד בהן אף בברכותיהן א"צ עמידה כמבואר בפני
יהושע מגילה כ"א א' ,מור וקציעה וחכמת שלמה סי' ח'.
נה גירסת רס"ג הרמב"ם והתכאליל "האל" הרב את ריבנו ,וכן המנהג בבלדי ,אך שיטת רב עמרם גאון
בסדורו שאין לומר תיבת "האל" ,וכן נהגו בחלק מקהילות השאמי כמו שהובא בתכלאל מהר"י משתא )עמ'
קי"ב ,אמנם יש שם תוספת באות דקה תיבת האל( ובשתילי זיתים תרצ"ב סק"ג ,וכן העלה מהר"י צובירי
זצ"ל בסדור כנסת הגדולה ובאגרת הפורים.
נו בחתימה מנהג הכל לחתום האל הנפרע ,וכ"ה בתכלאל מהר"י משתא ,וסדור כנסת הגדולה.
נז כן מפורש בלשון התכלאל הקדמון ,וכן דעת רבינו השתילי זיתים שהשמיט הגהת הרמ"א בסי' תרצ"ב ס"א
שכתב שאין לברך אחריה אלא בציבור ,וכמש"כ בסי' תרפ"ח ס"ק כ"א שכתב שמברך לפניה ולאחריה,
וכ"כ רבינו מהרי"ץ בע"ח קס"ד ב'.
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úà áøä úëøáî à÷ñô ìë ìò ïîà úåðòì åâäðù úåìéä÷ èòî ùé .çì
.çðåðáéø
àøå÷ä óàå ,èðäáåç éãé íéøçà àéöåäì êøáî äáåç éãé àöéù éî íâ .èì
äàéø÷á úåáééç íä íâ éøäù ïäì êøáîå øæåç àöé øáë àåäå íéùðì
ïúòã åçéñé àìùå øåáéãá å÷éñôé àìù ïøéäæäì êéøö íðîà .ñíéùðàë
.àñììë
ÚÈÓ˘ÓÂ ÚÓÂ˘ ˙ÂÎ
êéøö òîåùäå ,òîåùä úà àéöåäì ïéåëéù êéøö äìéâîä úà àøå÷ä .î
íéòîåùä ìë úà àéöåäì íúñá åúòã øåáö çéìùå ,áñúàöì ïéåëì
íéðååëî íîúñ úñðëä úéááù øåáöäå ,úñðëä úéá éøåçà íä åìéôà
.âñö"ùä úàéø÷á úàöì
‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ¯„Ò
ïæçì ùé äìçúëì øåáöáå ,áùåé ïéá ãîåò ïéá äìéâîä úà íãà àøå÷ .àî
.ãñøåáéöä ãåáë íåùî ãîåòî äúåø÷ì
èùåôå àøå÷ àøå÷äù âäðîä ïë ìòå ,úøâà úàø÷ð øúñà úìéâî .áî
àìà äøåú øôñë äìéìâá êøåë åðéà àø÷ù äî úàù åðééäå ,úøâàë
íðéàù úåîå÷îä áåø âäðî íéòîåùä ïéðòìå .äñúøâàë èåùô åçéðî
נח מהרי"ץ העלה מנהג זה בע"ח ,אולם ברוב המקומות לא נשמע מנהג זה כעדות הרבנים ,פרט לרדאע,
ומחוית שנהגו כן .וכ"ה גם בס' נחלת יוסף מנהגי עדן.
נט שו"ע תרצ"ב ס"ג.
ס שתילי זיתים סק"ו ,מהרי"ץ בעץ חיים קס"ד א' ,ועל כן נוסח הברכה על מקרא מגילה ולא לשמוע מגילה
כמש"כ מג"א והובא במשנ"ב ס"ק י"א לד' הפוס' שחייבות בשמיעה ,וכן המנהג פשוט בכל קהילות תימן.
ומכל מקום כתב בעריכת שלחן וכן מסר הגר"פ קרח שליט"א שיש שהיו נמנעים מלברך לנשים מחשש שמא
ישיחו באמצע קריאתה ,או לא יטו אוזנן לשמיעת כל תיבה ותיבה.
סא עץ חיים שם.
סב שו"ע תר"צ סי"ד .ועי' שעה"צ ס"ק מ"א דלפמש"כ בסי' ס' דאף בדרבנן צריכות כונה אין לחלק בין
קריאה של לילה לשל יום ,אמנם ד' רבינו השתילי זיתים בסי' ס' סק"ו פסק כד' המג"א בשם הרדב"ז
דבדרבנן א"צ כונה ,ומ"מ י"ל דהכא צריך כונה משום דדברי קבלה כדברי תורה דמי.
סג שתילי זיתים תר"צ ס"ק ל"ב בשם פר"ח.
סד שו"ע תר"צ ס"א.
סה שתילי זיתים ס"ק ל"ו ,וביאר דבריו בהרחבה ברביד הזהב חלק החידושים דלשון הרמב"ם ומרן קורא
ופושט דמשמע דכל שקורא פושט ולא שפושט כל המגילה קודם הקריאה ,ושלא כלשון הטור שכתב פושט
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íéòîåùä íâ åâäðù ùéå ,åñú"ñë íéëøåë àìà úøâéàë íéèùåô
.æñèåùôì
ïéá äîéùðå ÷ñôä àìá úøâàë äúåø÷ì úåìéä÷äî äáøäá åâäð .âî
ãò úáùåéî äîéòðá íé÷åñôä ïéá ÷éñôäì åâäðù ùéå ,çñíé÷åñôä
.èñäîéùð éãë ÷ñôä
úãçåéîä äîéòðá íø ìå÷á ìä÷ä ìë åìà íé÷åñô äùîç àåø÷ì åâäð .ãî
éë ,íéãåäéì ,àöé éëãøîå ,ïîä úà åìúéå ,éãåäé ùéà :íäå ,òíäì
ïæçä àøå÷ äìçúù úåìéä÷ ãåòå àòðö ú"éò âäðîå .àòéãåäéä éëãøî

וקורא ,והשיג ע"ד באר הגולה שכתב לפרש בלשון השו"ע כד' הטור דלא זו הדרך ולא זו העיר דפשיטא
דההפרש רב ביניהם .ועפ"י האמור צ"ע מש"כ רבינו בשתילי זיתים ס"ק ל"ו על פירושו בד' השו"ע שכן
הוא פי' ד' הטור ,והרי פי' לנו באר היטב ברביד הזהב דד' הטור בהיפך ,ולכאו' נראה שט"ס נפל כאן ]גם
בכת"י[ ,וצ"ל 'כ"ה פי' ד' רבינו' .שו"ר בענף חיים על ע"ח אות ל"ו שעמד בקושי דברי רבינו בדקדוקו
מלשון מהטור וכתב ליישב בב' אופנים ,אך לא זכר מדברי רבינו ברביד הזהב שמבואר להיפך בד' הטור
כנ"ל .ויש עוד מקום לפרש בדוחק דברי השת"ז ואכמל"ב.
וכן העלה בד' הרמב"ם בעץ חיים קס"ד ב' .וכן פירשו בד' הרמב"ם והשו"ע בבית דוד סי' תפ"ה] ,וכתב שכן
המנהג ואין לשנות[ ,ושלחן גבוה ס"ק ל"ח] .ומנהג ק"ק ביצ'א שפושט כאגרת קודם הקריאה) ,סדור פאר
התפלה([.
סו כמשמעות לשון השו"ע שאין מנהג זה אלא בקורא .וכ"כ הגר"פ קורח שליט"א במגילת אסתר שלום ואמת
עמ' ט"ז.
סז הגר"ח דחבש שליט"א ,שכן מנהגם בק"ק דמאר.
סח עץ חיים קס"ו ב' ,וראה מה שהרחיב בזה בטוטו"ד מהר"י צובירי זצ"ל באגרת הפורים פ"א סי' א' .ומנהג
זה מובא בחי' הרמב"ן מגילה י"ז א' ,שבלי הלקט סי' קצ"ח בשם ר' ישעיה ,ברוקח ,ובפי' הראב"ע המובא
בב"י סי' תר"צ ,ועי' בפעולת צדיק ח"ב סי' קנ"ו שיישב דברי הראב"ע מקושיות האחרונים .וראה גם
מאמ"ר תר"צ סק"י שהביא גירסא אחרת בדברי הראב"ע .וכן נהג מהר"ל קשת זצ"ל ,וכן מסרו על המנהג
הגר"פ קורח וכשרוצה להפסיק בנשימה ,מפסיק בטעם המעמיד האחרון בפסוק.
סט שתילי זיתים ס"ק ל"ד בשם המג"א דלא יפסיק בין פסוק לפסוק אלא כדי נשימה .וכ"ה בטור .ומבואר
דכדי נשימה מיהא מפסיק ,וכן נהגו בכמה מקהילות תימן ,להפסיק בין הפסוקים כעדות הגר"א שמן שליט"א,
הגר"א אריה שליט"א ,הגר"ח דחבש שליט"א ,וכן שמענו על עוד קהילות ,וזו גם שיטת מחזור ויטרי סי'
רמ"ז שהוכיח דיכול להפסיק בנשימה בין הפסוקים עיי"ש.
ע בנעימה המיוחדת לפסוקים אלה) .הרבנים שליט"א(.
עא תכלאל מהר"י ונה ,שתילי זיתים תר"צ ס"ק ל"ח ,וכן המנהג ברוב קהילות תימן אע"פ שבע"ח כתב לומר
רק ארבעה והשמיט פסוק ומרדכי יצא ,כבר נהגו ברוב הקהילות לומר כל החמשה ,וכמו שהעידו מהרש"י
הלוי זצ"ל דברי ש"ח עמ' רע"ח ,ומהר"י צובירי זצ"ל באגרת הפורים פ"א .ופסוק ויתלו שמנהגנו להוסיף
הביא מקורו בשתילי זיתים שם שכ"כ רבינו יחיאל בן הרא"ש ,וכן כתב בע"ח והביא מקור בדברי שבלי
הלקט ותניא רבתי ,וכ"ה באגרת הפורים שם .וטעם אמירתו כתב מהר"י ונה וז"ל :משום שנאמר באבוד
רשעים רנה ולא עוד אלא שלא אמר דוד הללויה אלא עד שראה במפלתן שלרשעים שנאמר יתמו חטאים מן
הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יי הללויה ,והן דברים נכוחים למבין .ע"כ.
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äìçú àøå÷ ìä÷äù ïîéú úåìéä÷î äáøä âäðîå ,áòìä÷ä êë øçàå
.âòåãéáù äøùë äìéâî êåúî àøå÷å ïæçä øæåç êë øçàå
åìúð íìåëù òéãåäì ,úçà äîéùðá úøùòå ïîä éðá úøùò øîåì êéøö .äî
äîéùðá úøùò ãò ùéà úåàî ùîçî øîåì âäðîäå ,ãòãçàë åâøäðå
.åòàöé úçà äîéùðá øîà àì íà ãáòéãáå ,äòúçà
.æòàúæéå ìù å"éåá êéøàäì åâäð .åî
ùéå ,çòàåää äìéìá øîåàùë èòî ìå÷ä úà äéáâî ïæçäù åâäðù ùé .æî
.èòêëá åâäð àìù
áåøá êà ,ôúàæä úøâàä úà øîåàùë äìéâîä úà òðòðì åâäðù ùé .çî
.àôêëá åâäð àì úåîå÷îä

ודע שיש עוד מנהגים בזה ,בספר זכרון תימן עמ' ר"ס מנהג צ'אלע לומר רק ארבעה פסוקים והשמיטו פסוק
ויתלו.
מנהג ק"ק שרעב כי גדול מרדכי ,וכן מוישם המלך אחשורוש פסוק בפסוק עד הסוף .הגר"מ צובירי
שליט"א.
מנהג ק"ק רדאע להוסיף פסוק כי גדול מרדכי ,הגר"ע בסיס שליט"א .מנהג ק"ק שרעב כי גדול מרדכי ,וכן
מוישם המלך אחשורוש עד הסוף .הגר"מ צובירי שליט"א.
עוד יש לציין מנהג ק"ק חבאן שנהגו הקהל לקרוא תשעה פסוקים ,בנוסף לחמשה הנ"ל מוסיפים :ויהי בימי
אחשורוש ,בימים ההם ,ויבוקש הדבר ,כי גדול מרדכי) .תכלאל עטרת זקנים עמ' של"ד(.
עב שתילי זיתים תר"צ ס"ק י"ב ,עץ חיים קס"ד א' ,מהר"י צובירי זצ"ל אגרת הפורים עמ' ס"ז] .ובמנהג זה
יש מעלה להקדים הקריאה של החזן שהיא מתוך מגילה כשרה על קריאת הצבור שהיא קריאה בע"פ או
מתוך מגילה שאינה כשרה ויוצאין בה בדיעבד[.
עג כ"ה באבודרהם ,רמ"א תר"צ סי"ז ,וכן מנהג דמאר ,רדאע ,שרעב ,ועוד.
עד שו"ע תר"צ סט"ו.
עה רמ"א בהגהה ,והעלהו בשתילי זיתים.
עו שם.
עז כן מתבאר ממה שהעלה בשתילי זיתים תרצ"א ס"ד הגהת הרמ"א ,וכ"כ בעריכת שלחן שם סי"ב.
עח מקור המנהג בדברי מהרי"ל שהובא בד"מ ומג"א תר"צ ס"ק י"ז ,ואמנם בשתילי זיתים ובע"ח לא העלו
דברי מג"א הללו ומשמע דלא נהגו כן ,ברם הגר"פ קורח מסר שאמנם בדרך כלל לא נהגו בכך אך
המדקדקין שידעו דברי מג"א נהגו להגביה הקול מעט ,וכן נהג מהר"ל קשת זצ"ל ק"ק דמאר ,וכן מסר
הגר"א אריה שליט"א שכן מנהג מר אביו זצ"ל ,וכן מנהג ק"ק שרעב הגר"מ צובירי שליט"א ,וכן שמענו על
מנהג זקנים בעוד במחוזות נוספים בתימן.
עט הגר"ש קורח שליט"א ,הגר"ח דחבש שליט"א.
פ הגר"מ צובירי שליט"א ק"ק שרעב.
פא הרבנים שליט"א.
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ùéå ,áôäéøçàìù äëøá êøáîå ,äìéâîä úà àøå÷ä êøåë äàéø÷ä øçà .èî
êøáî äöø íàù íéøîåà ùéå ,âôêøáé êë øçàå êåøëé à÷åãáù íéøîåà
.äôäëøáä úòùá êåøëéå êøáé àì ìáà .ãôêøåë ë"çàå
äðéàù úåòèá à÷åã åðééäã íéøîåà ùéå ,äéúåéåòèá ïé÷ã÷ãî ïéà .ð
úåòèá ìáà ,íééãåäé íéãåäé íå÷îá øîàù ïåâë úåòîùîä úà äðùî
ìôð ìôåð íå÷îáå ,áùé áùåé íå÷îá ïåâë úåòîùîä úà äðùîä
.æôâäðîä ïëå ,åôåúåà ïéøéæçî
ïîä øåøà ïæçä øîåà äéøçàìù äëøá êøéáù øçàå .àð

çô

íéðåò øåáöäå

øåøà íéðåò øåáöäå éëãøî êåøá øîåàå øæåçå ,öô"â ,èôéëãøî êåøá
øæåçå ,ô"â ,øúñà äëåøá íéðåò øåáöäå ùøæ äøåøà øîåàå ,ô"â ,ïîä
íéøåøà øîåàå ,ô"â ,àöùøæ äøåøà íéðåò øåáöäå øúñà äëåøá øîåàå
ìàøùé íéëåøá øîåàå øæåçå ,ô"â ,ìàøùé íéëåøá íéðåò øåáöäå íéáéåà
פב לשון מרן בשו"ע תר"צ סי"ז ,וכ"כ מהר"י בשירי הובא באגרת הפורים )עמ' ק"מ(.
פג במשנ"ב ס"ק נ"ז בשם א"ר ועוד אחרונים דבדוקא יכרוך ואח"כ יברך משום דגנאי למגילה שתהא מונחת
כך ,וכן העלה מהר"י צובירי זצ"ל שם ,וכן מסרו הגר"פ קורח שליט"א והגר"א אריה שליט"א שהמנהג
שהחזן כורך בזמן שהצבור חוזר ואח"כ מברך ,וכן רוב הצבור .וכן מסר הגר"ח דחבש שליט"א.
פד מג"א והובא בשתילי זיתים ס"ק ל"ז ,וכ"כ בספר סדר היום הובא במהר"י ונה וז"ל :ויש מקפידין שלא
לברך אותה אלא אחר שגולל המגילה ולמדו זה מענין ספר תורה שאין הקורא מברך עד שגולל הס''ת ונראה
לי שאינו דומה הענין הזה לספר תורה כי הס''ת הוא כדי שלא יאמרו ברכות כתובות בו ונפיק מיניה חורבא,
אבל כאן אין לחוש אם הברכה כתובה בה ולא נפקא מיניה חורבא .ע"כ .וכן מסרו הגר"ש קורח והגר"מ
צובירי שלא נהגו לדקדק לכרוך קודם הברכה.
פה כ"כ בספר סדר היום הובא במהר"י ונה ,ובעץ חיים קס"ד ב'.
פו שו"ע תר"צ סי"ד .ועי' שלחן גבוה שנקט דהאי י"א ,סתם וי"א הוא והלכה כסתם דאף בשינוי משמעות
א"צ לחזור ,אמנם לפ"מ שכתבו האחרונים בכמה דוכתי דבאופן שהסתם הוא דין פשוט לכו"ע אין זה חשוב
סתם ויש ,וכעי"ז כתב השכ"ג הובא בשתילי זיתים סי' רס"ח סק"ה ,א"כ י"ל שאין זה סתם וי"א והלכה כד'
הי"א ,ובפרט שהי"א היא סברת רוב הראשונים ,הרשב"א הרמב"ן הריטב"א בשם רבותיו הר"ן נימוקי יוסף
והארחות חיים שהובא בב"י.
פז הגר"פ קורח שליט"א.
פח בק"ק ביצ'א נהגו להוסיף "וארורים בניו" ,וכן בארורה זרש מוסיפים "ארורה זרש וושתי") .סדור פאר
התפלה(.
פט רביד הזהב חלק החידושים תר"צ סי"ו ,ופירש הטעם למנהגינו הכוונה בזה לומר אתה אמרת ארור המן
אבל מרדכי לא דברת ממנו כלום ואנו אומרים לא די שארור המן אלא גם ברוך מרדכי ועד"ז כולם.
צ ופי' רבינו ברביד הזהב שם שהטעם כדברי רבותינו )מנחות ס"ה א'( שבת זו מגל זה שאומרים אותו ג"פ.
צא ונהגו להאריך ולהתיז אות ש' של סוף שמה .מצפונות יה"ת עמ'  ,135הגר"פ קורח שליט"א במגילת
אסתר שלום ואמת עמ' ט"ז.
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íâå ìàøùé íéëåøá íéøîåà íåéñáå ,ô"â ,íéáéåà íéøåøà íéðåò øåáöäå
úàå ,äæôçå úåøéäîá íéøåøàä úà øîåì âäðîäå .áåèì øåëæ äðåáøç
.äçîù äîéòðå úçðá íéëåøáä
.áöäìéâîä úàéø÷ øçà "àéðä øùà" èåéô øîåì åâäð àì .áð
‰˙‡È¯˜Ó ‰·È˙ ¯ÒÈÁ
, àöé àì úçà äáéú 'éôà äðîî øñéç íàå , äìåë äúåø÷ì êéøö .âð
ãö

âö

äáéú åúòéîùá øéñçé íàù éãë äìéâî ãçà ìë ãéá àäúù áåè ïëìå
.äöåãéáù äìéâîä êåúî äðîéìùé ,øúåé åà úçà
ìáà ,äìåë äàø÷ù ïåéë ,àöé äðéùá íãøð àìå ìéàåä íðîðúî äàø÷ .ãð
.åöäúòéîùá øéñçäù ïåéë ,àöé àì íðîðúî äòîù
‰Ù ÏÚ ‰‡¯˜
êéøö äìéçúëìå ,óì÷ ìò äøùë äìéâî êåúî äàéø÷ä àäúù êéøöå .äð
'éôàå äô ìòá äúö÷î àø÷ íà ãáòéãáå ,áúëä êåúî äìåë äúåø÷ì
.àöé ,æöäéöç ãò
íò àø÷é àì äô ìòá äàéø÷ä òîåùù åà äøùë äìéâî åãéá ïéàù éî .åð
àåø÷ì

èö

ìåëé äøùë äìéâî åãéáù éî ìáà ,çö÷úåùå òîåù àìà ïæçä
.÷ùçìá äìîá äìî ïæçä íò ãçé äúåà

.צב ועל כן השמיט בשתילי זיתים תרצ"ב ס"א דברי הרמ"א בזה
.צג שו"ע תר"צ ס"ג
. משנ"ב סק"ה,צד שתילי זיתים שם סק"ז
.צה משנ"ב תר"צ ס"ק י"ט
.צו שו"ע תר"צ סי"ב
צז ראה בספר נחלת יוסף שמנהג ק"ק עדן שהקורא המגילה קורא חצי הפסוק דהיינו עד האתנח והצבור
 ]ושמעתי שסמכו על מנהג זה משום שהיה ביד כל אחד.בלחש אחריו וחצי הפסוק גורסים הצבור בקול רם
 עוד כתב בנחלת.[ וכיום שאין מגילות כשרות ביד הכל נתבטל מנהג זה מק"ק עדן,מהקהל מגילה כשרה
.יוסף שמנהגם לחלק אותה לשני חזנים הא' עד חציה והשני חציה השני
.צח שו"ע תר"צ ס"ד והרמ"א שם
 וכן מסרו הגר"ש קורח,צט וראה בדברי מהר"י צובירי זצ"ל באגרת הפורים עמ' ס"ז שמשמע שכן המנהג
 מהר"ל, ויש מקומות שאף שיש בידם מגילה כשרה הקשיבו לקריאת החזן. הגר"פ קורח שליט"א,שליט"א
. הגר"ח דחבש שליט"א, הגר"א אריה שליט"א, הגר"מ צובירי שליט"א,קשת זצ"ל
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˜¯‡ ÂÊ‡Ï ÚÈÓ˘‰ ‡ÏÂ
òéîùä àìå àø÷ ,åéôá àéöåîù äî úà åðæàì òéîùäì êéøö àøå÷ä .æð
.á÷ãáòéãá àöéù íéøîåà ùéå ,à÷àöé àì åðæàì
‰‡È¯˜‰ ÚˆÓ‡· ‰ÁÈ˘Â ‰˜ÒÙ‰
ìáà , àöé ãáòéãá íéøçà íéøáãá äàéø÷ä òöîàá çñù àøå÷ä .çð
÷â

àì ,úçà äáéú 'éôà øéñçä æ"éòå ,àøå÷ àøå÷äù úòá çñù òîåùä
.ã÷àöé
ïéàå ÷ñôù íå÷îì øæåç ääùå ÷éñôä íàù åðééäã ,àöé ïéâåøéñ äàø÷ .èð
ïéàå ,ä÷äìåë úà øåîâì éãë ääù 'éôàå ,äìéâîä ùàøì øåæçì êéøö
.å÷ïåöø úîçî åà ñðåà úîçî ääù íà ïéá ÷åìéç
äìéâîä úàéø÷á ïéá ïîä úàéø÷ úòá úåëäì åðéúåìéä÷ ìëá åâäð àì .ñ
.æ÷äéøçàì ïéá
‚‰ÏÈ‚Ó· ˙Â‡Ò¯È
,íäéðôá øîåì úéðù íéøæåç ïéàå ,"íäéðôì" ãîò àì ùéàå ïîéú úñøéâ .àñ
.ç÷"âåøäì" øîåì íéøæåç àìå ãáàìå "âåøäìå" ãéîùäì ïëå
.è÷íøîàë éø÷äå íøîàá áéúëä ,íåéå íåé åéìà "íøîàë" éäéå .áñ

ק אבל לא יקרא בקול רם כיון שאינו מכוין להוציא את השומעים אותו ושמא יתן השומע לב לקריאתו .שער
הציון ס"ק י"א .וכ"כ מהר"י צובירי זצ"ל שם] .אך צריך ליזהר להשמיע לאזנו כמש"כ בשעה"צ תרפ"ט
סק"ז דלחד תירוצא בב"י השמיעה לאזנו לעיכובא משום פרסומי ניסא[.
קא כן מתבאר ממש"כ בשו"ע תרפ"ט ס"ב ושתילי זיתים סק"ג דבעינן שישמיע לאזנו משום פרסומי ניסא,
וכל שלא השמיע לאזנו ליכא פרסומי ניסא.
קב שתילי זיתים שם שכ"ד לבוש ב"ח מג"א ופר"ח ,שכ"פ הרשב"א פרק הקורא ,וציין גם שבנוסחת
הרמב"ם שלפניו לא כלל חרש בתוך אלו שאין חייבים בקריאתה.
קג רמ"א תר"צ ס"ה.
קד מג"א ,הובא בשתילי זיתים ס"ק י"ד ט"ו ,משנ"ב.
קה שו"ע תר"צ ס"ה.
קו עי' משנ"ב ס"ק י"ח שעפ"י ד' הרמ"א סי' ס"ה בשהה מחמת אונס חוזר לראש ,אכן ד' מרן שם שאין לחלק
וכ"פ שם בשתילי זיתים ,והשמיט הגהת הרמ"א שם.
קז רבינו השתילי זיתים השמיט הגהת הרמ"א בסי' תר"צ סי"ז ששם הובא ענין הכאת המן ,משום שאין
מנהגינו בזה כלל ,ואין מכים לא בתוך המגילה ולא לאחריה באמירת ארור המן) .הרבנים שליט"א(.
קח כן הגירסא בספרי תימן ,וכ"ה בכתר ארם צובא המיוחס לבן אשר ,וכן העידו על המנהג כל הרבנים
שליט"א.
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„‰ÏÈ‚Ó‰ ÈÈ
íà ãáòéãáå ,åéðôì äìåë äáåúë äìéâîä àäúù êéøö äìçúëì .âñ
äô ìò àøå÷ä íàø÷å äéöç ãò 'éôà úåáéú äòöîàá øôåñä èéîùä
äðîî øéñçä íà ,àé÷äôåñá åà äùàøá ìáà ,äòöîàá äæ ìëå ,é÷àöé
.áé÷äìåñô åæ éøä íìù ïéðò
åðìù ùîåç åìéôà] ùîåçä êåúî àøå÷ äøùë äìéâî åì ïéàù éî .ãñ
.ãé÷äëøá àìá [âé÷äìéìâá éåùò åðéàù
.åè÷úçôèî àìá íäéãéá äìéâîá äòéâðä íãå÷ íäéãé ìåèéì åâäð àì .äñ

קט בראבי"ה סי' תקמ"ח באמרם כתיב וקרי כאמרם ואו"ז סי' שע"ג ,מהר"ם מינץ סי' ס"א ,וכן המנהג פשוט
)הרבנים שליט"א(.
המנהג כאמרם הגר"מ צובירי.
קי שו"ע תר"צ ס"ג.
קיא רמ"א שם.
קיב כ"כ רבינו השתילי זיתים סק"ח וז"ל :כגון מתחלתה עד איש יהודי שהוא ענין שלם) ,ב"י בשם ר"ן(.
ע"כ .ומבואר דאם החסיר פחות אינה נפסלת בכך ,דרבינו מפרש דברי הרשב"א והר"ן בדוקא ,וכ"כ בבאור
הלכה בדעתם ,ודלא כמטה יהודה שהובא שם.
אלא דצ"ע למאי דהעלה רבינו הגהת הרמ"א מהארחות חיים בשם הרא"ה דאף באמצעה אם חסר ענין שלם
פסולה ,ואי נימא דאף בראשה אין נפסלת אלא בחסר ענין שלם ,א"כ מה הפרש יש בין אמצעה לראשה,
וע"כ דס"ל לרמ"א בד' הרשב"א והר"ן דבראשה פסול אפי' בפסוק אחד וכמש"כ בבה"ל לדקדק מדברי
הרמ"א .ואילו לפירוש רבינו בד' הרשב"א והר"ן נמצא דפליגי על הארח"ח ובאמת כ"ה ד' הפר"ח והשיג על
הרמ"א שהביא ד' הארח"ח ,אבל רבינו שהעלה ההגהה וכ' בד' הרשב"א והר"ן דאינה נפסלת אלא בענין
שלם ,צ"ע .וצ"ל בד' רבינו דנחלק על הרמ"א וס"ל דלעולם הרשב"א והארח"ח פליגי ,ומה שהעלה ההגה
הוא דיש לחוש לד' ארח"ח בכך דבחסר ענין שלם פסולה ,אבל בהא דפסק הרמ"א לפרש ד' הרשב"א דאף
בחסר פסוק מראשה פסולה לא ס"ל ,ועל כן פסק דאף בראשה אינו נפסל אלא בחסר ענין שלם] .וכבר מצינו
כיוצ"ב בדברי רבינו שמפרש ד' ההגה שלא כפי כונת הרמ"א ,עי' מש"כ בספר פרי עץ הדר עמ' ל"ג[.
קיג שתילי זיתים סק"ל.
קיד שו"ע סי' תר"צ ס"י.
קטו הרבנים שליט"א .וזה כמש"כ בדרכי משה סי' קמ"ז שבשאר כתבי הקודש אין נזהרין כלל ולא ראיתי
מימי מי שחשש לזה בשאר ספרים ,וכ"כ הרמ"א בהגהה שלא נהגו ליזהר בכתבי הקודש ,וכ"כ בשו"ע
הרדב"ז ח"ב תשע"א שכתב ולא ראינו מימינו מי שיהיה נזהר בזה .וכ"כ בענף חיים על ע"ח )ג' א'( שהמנהג
שאין מקפידין אלא בס"ת.
אמנם הרמ"א בהגהה שם כתב דטוב להחמיר אם לא נטל ידיו ,וכ"כ בשתילי זיתים קמ"ז סק"א בשם מג"א
דמגילה הכתובה כדינה צריך ליטול ,ומבואר ברמ"א ושת"ז שם שבנטל ידיו ]ולא הסיח דעתו משמירתם[
א"צ ליטול .וכתב בהגהות מהר"ל קשת זצ"ל שלמנהג תימן שאין הכהנים נוטלים ידיהם כמש"כ בשתילי
זיתים סי' קכ"ח ס"ק י"ח ,והטעם משום שסומכים על הנטילה של הבוקר ,א"כ ה"ה בקריאת מגילה
בביהכנ"ס א"צ ליטול.
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‰˙‡È¯˜· ÌÈ·ÈÈÁ‰
úåðè÷å íéðè÷ ïëå , íéùð ïéá íéùðà ïéá äìéâî úàéø÷á íéáééç ìëä .åñ
÷æè

.êåðéç ìéâì åòéâäù
÷æé

úéáá òåîùì úåàá åéäù ùéå , úéáá íéùðì íéàøå÷ åéä ììë êøãá .æñ
.çé÷úñðëä
÷èé

äìéâî àø÷î òåîùì úåðè÷å íéðè÷ àéáäì áåè âäðî .çñ

íëðçì

úòã íéìáìáîù øúåéá íéðè÷ åàéáé àì ìáà ,ë÷àñéð éîåñøô úåöîá
.àë÷íéòîåùä
˘‡·ÂÈÁ ¯·Ó ‰ÚÈÓ
,åúáåç éãé àöé àøå÷ä ïî òîåùä ãçàå äìéâîä úà àøå÷ä ãçà .èñ
äèåù åà ùøç àøå÷ä äéä íà êëéôì ,àáåéç øá àøå÷ä äéäéù éàðúáå
.áë÷åúáåç éãé àöé àì ,êåðéçì òéâä 'éôà ïè÷ åà
,âë÷äáåç éãé íéùðàä úà äàéöåî äìéâî úàéø÷á úáééçù ïåéë äùà .ò
.äë÷äðåùàø äòãë ø÷éòäå ,ãë÷íéùðàä úà äàéöåî äðéàù íéøîåà ùéå

קטז וחיוב הנשים בין בלילה בין ביום ,כן פשוט בכל הפוסקים ,וכן המנהג ברוב ככל המקומות ,וכתב הגר"פ
קורח שליט"א המדקדקים במצוות קורין לנשים בלילה וביום ,ושאינם זהירים קורין רק ביום ,ע"כ] .וראה
ספר זכרון תימן שלא נהגו לקרוא מגילה לנשים אלא ביום ולא בלילה ,ומנהג הפוך מזה בספר מאורי אור
חלק עוד למועד )קט"ו ב'( שלא נהגו לקרוא לנשים אלא בלילה ולא ביום[.
קיז ס' מצפונות יה"ת ,הגר"פ קורח שליט"א ,הגר"ע בסיס שליט"א ,הגר"א אריה שליט"א.
קיח הגר"ש קורח שליט"א ,הגר"ח דחבש שליט"א.
קיט שו"ע תרפ"ט ס"ו ,ועי' באור הלכה שם דהיינו שהגיעו לחינוך .וכ"מ בדברי הלבוש שבסמוך.
קכ שתילי זיתים סק"ח בשם הלבוש.
קכא שם בשם מג"א.
קכב שו"ע תרפ"ט ס"ב .וכתב בשתילי זיתים סק"ג שיש אומרים שבחרש יצא בדיעבד.
קכג כשיטת רש"י ערכין ג' א' ,רשב"א ריטב"א ומאירי מגילה ד' א' ,או"ז סי' שס"ח ,הגמ"י ומ"מ בד'
הרמב"ם.
קכד שיטת הבה"ג הובא בתוס' וראשונים מגילה ד' א'.
קכה כן מתבאר מדברי מרן בשו"ע סי' תרפ"ט ס"ב שהעלה בסתם דנשים מוציאות אנשים ,וד' בה"ג הביא
בשם י"א ,וקי"ל הלכה כסתם ,וכן תפס רבינו השתילי זיתים תר"צ ס"ק מ"א ,וסי' תרצ"ב סק"ו] .והגר"ח
דחבש שליט"א העיר מדברי השתילי זיתים סי' רע"א סק"ג שהעלה שם לשון מג"א דאשה אינה מוציאה
משום דזילא בה מילתא ,ויש ליישב שלא כתב שם כן אלא לומר דאפילו לשיטת בה"ג דאינה מוציאה ,ה"מ
במגילה דרבים נינהו ,אבל בקידוש מוציאה לכו"ע[.
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ÌÂÈ·Â ‰ÏÈÏ· ‰˙‡È¯˜ ·ÂÈÁ
äìéì ìùå ,íåéá äàøå÷ìå øåæçìå äìéìá äìéâîä àåø÷ì íãà áééç .àò
úòé÷ù ãò äîçä õðäî íåéä ìë äðîæ íåé ìùå ,äìéìä ìë äðîæ
ñåðà úö÷ àåä íàå .åë÷àöé ,øçùä ãåîò äìòùî äàø÷ íàå ,äîçä
.æë÷øçùä ãåîò äìòùî äúåø÷ì ìåëé
àø÷é íéáëåëä úàö íãå÷ àåä ïééãòå äîçä äò÷ùù ãò äàø÷ àì íà .áò
.çë÷äëøá àìá
˜¯ÌÚ ·Â¯· ‰˙‡È
äúåà ïéøå÷ äøùòá øùôà éà íàå ,äøùòá äúåø÷ì øæçì êéøö .âò
.èë÷ãéçéá
.ì÷äøùòì úåôøèöî íéùðù äëìäì ø÷éòä .ãò
øàùì øîåçå ì÷å ,øåáöá äìéâî àø÷î éðôî äøåú ãåîìú íéìèáî .äò
äåöî úîî õåç ,äìéâî àø÷î éðôî íéçãð ïìåëù äøåú ìù úåöî
,äìéâîä úà àøå÷ êë øçàå äìçú åøáå÷ åá òâåôäù íéøáå÷ åì ïéàù
úîì óà íãå÷ äìéâî àø÷î ,êë øçà äàø÷ì úåäù åì ïéà íàå
.àì÷äåöî

קכו שו"ע תרפ"ז ס"א.
קכז שתילי זיתים תרצ"ב סוסק"ח.
קכח משנ"ב תרפ"ז סק"ה.
קכט שו"ע תר"צ סי"ח.
קל שתילי זיתים תר"צ ס"ק מ"א דאם מוציאות כ"ש שמצטרפות ,והשמיט הגהת רמ"א שהביא דיש להסתפק
אם נשים מצטרפות לעשרה ,וכתב דהרמ"א לטעמיה דאין נשים מוציאות אנשים ,אבל למאי דסבירא לן
דנשים מוציאות אנשים כ"ש שמצטרפות כמש"כ הב"י סי' תרפ"ט בשם הר"ן.
קלא רמ"א בהגהה סוס"י תרפ"ז ,וכתב בשתילי זיתים סק"י שכן דעת מרן .ואמנם בשתילי זיתים סק"ז כתב
בדעת מרן כד' הפר"ח המג"א והט"ז ,אך כבר העיר בזה מהר"ח קורח זיע"א וז"ל :בסימן תרפ"ז כתב השת"ז
סק"ז ואעפ"י שעובר זמן המגילה ונדחית לגמרי וכו' והסכים דברי פר"ח ומ"א וט"ז וב"ח לדעת מר"ן,
ובסק"י חזר בו הרב וכתב דברי רמ"א מסכימים לדעת מר"ן וחידש עליהם וכתב שהפר"ח וט"ז ומ"א
חולקים והוו תרתי דסתרן אהדדי ,ועיינתי בכת"י הרב ומצאתי שהשני חידושים כתבם בסוף הגליון ומוכח
משם שהאחרון עיקר וחזר בו ממ"ש בתחילה ומפני שהוא כתוב בסוף הגליון לא חש לו להעביר עליו
קולמוס ובודאי שהיה דעתו למחקו .ע"כ) .נדפס בקובץ זכור לאברהם תשנ"א עמ' קס"ג(.
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,åúéáá íéùðà äàî åì ùé åìéôà úñðëä úéáá äúåø÷ì êìéì äåöî .åò
.áì÷êìî úøãä íò áåøá íåùî
‰ÏÈ‚Ó‰ ˙·È˙Î ÈÈ„Ó
. óì÷ä ìò åà ìéåâä ìò åéãá äáåúë äéäú äìéâîä .æò
÷âì

.ãì÷úåîåúñ äìéâîä úåéùøô ìëù ïîéú âäðî .çò
.äì÷ïéâú úåùòì å÷ã÷ã àì .èò
íéáúåë åéúçúîå óãä úìçúá ïîä éðá úøùò áåúëì íéðåîã÷ âäðî .ô
.æì÷åîöò éðôá óãá íáúåëì åâäð íéðåøçà úåøåãáå ,åì÷úåèéù ãåò
ïëå ,çì÷åéìò äìéâîä úà êåøëì äôåñá õò ãåîò úåùòì êéøö .àô
.î÷êëá åâäð àìù ùéå ,èì÷âäðîä
÷áî

åâäðù ùéå ,àî÷ãáòéãá êëá úìñôð äðéà åéãá ãå÷éð äá ùéù äìéâî .áô

éøôñá úåùòì åâäðù êøãë ìæøáá ä÷é÷ç é"ò äìéâîá íéðåîéñ úåùòì
øúåîå ,á"öåéëå ,õî÷á éëãøî ,éøéöá úàå ãå÷éðáå ,÷åñô óåñá ,äøåú
.âî÷äìçúëì ïë úåùòì
קלב שתילי זיתים תר"צ סק"מ.
קלג שו"ע תרצ"א ס"א ,וכן נהגו בתימן לכותבה או על הגויל או על הקלף )הרבנים שליט"א(.
קלד עריכת שולחן סי' תרצ"א.
קלה שו"ע תרצ"א ס"ב ביש אומרים בתרא ,והשמיט בשתילי זיתים מש"כ הרמ"א ]אמנם עי' עריכת שולחן
תרצ"א ס"ח שכתב שבדורות מאוחרים נהגו לתייגה[.
קלו עץ חיים קס"ו ב'.
קלז עריכת שלחן תרצ"א סי"א.
קלח שו"ע תרצ"א ס"ב ,ופי' בשתילי זיתים בשם הלבוש שהטעם משום כבוד ,כדי שיהיה לה לשומר .ולפי"ז
נראה שאינו מעכב ,וכמש"כ בשו"ת הרשב"ש סי' תקמ"ט ,ובספר מטה יהודה] ,ודלא כספר שולחן גבוה
שכתב דהטעם משום ספר ושהוא לעיכובא[.
קלט כן מתבאר מדברי השתילי זיתים ס"ק י"ג שהעלה דברי שכנה"ג שנהגו בספרד לעשות לה עמוד כדברי
מרן ,והשמיט הגהת הרמ"א שהביא מנהג אשכנז שאין עושים לה עמוד .וכן נהג מהר"ל קשת זצ"ל ,וכן מסר
הגר"מ צובירי שנהגו לעשות עמוד.
קמ עריכת שולחן תרצ"א ס"ו .וכן מסר הגר"פ קורח שרבים בקהילותינו לא עשו עמוד ,הגר"א שמן
שליט"א .הרג"ע בסיס שליט"א והגר"א אריה שליט"א מסרו שיש מגילות עם עמוד ויש בלא עמוד.
קמא שו"ע תרצ"א ס"ט ,שתילי זיתים ס"ק כ"ט.
קמב הגר"א שמן שליט"א שכן נהג אביו מהר"ר יוסף שמן זצ"ל ,וכן נהג מהר"ל קשת זצ"ל ,וכן מסרו הגר"ע
בסיס שליט"א והגר"א אריה שליט"א שיש שנהגו כן.
קמג יסוד ההיתר בס"ת לעשות כן לכתחלה מבואר ברביד הזהב סי' כ"ט תשובת רבינו מהר"י משרקי זצ"ל,
וכבר כתב בשו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ג סימן קי"ז שלאנשי תימן הוא היתר גמור מאחר שהם עושים
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ìëîå ,äìéâîá íéîòèä áåúëì ìåëé íéîòèá àåø÷ì òãåé åðéàù éî .âô
.ãî÷íéîòè àìá äìéâîä àåø÷ì ìåëé íéîòè ïéà íà íå÷î
‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò
úìôúá íéñðä ìò íéøéëæîå úéáøò úìôú íéììôúî - íéøåô ìéì .ãô
íùá íúçù íãå÷ øëæð íà øéëæä àìå çëù ,äàãåäá äøùò äðåîù
.äî÷øæåç åðéà íùá íúçù øçàì ,øæåç
äìéâîä íéøå÷å ,çáùì åðéìò øçà ãò äìôúä ìë íéîééñî éãìáá .äô
ùéã÷å ,íãà åðéìò íå÷á åðì äéäù 'ä éìåì øåîæî íéøîåà äéøçàìå
àìù ùéå ,æî÷ìàøùé ìòå àéððç éáø øîåì åâäðù ùéå ,åî÷àîìù àäé
øîåà äøùò äðåîù úìôú øçà éîàùá .çî÷ììë ùéã÷ øîåì åâäð
,èî÷ùåã÷ äúàå ö"ùä øîåà äéøçàìå äìéâîä íéøå÷å ùéã÷ éöç ö"ùä
ùéå] ìá÷úú ùéã÷ ö"ùä øîåà ë"çàå .ð÷ïåéöì àáå çåúôì åâäðù ùéå
.íéîé øàùë íéîééñîå ,[àð÷'åëå éìåì úåìòîä øéù ïàë íéôéñåî
êåøò ïçìùä ïøî 'ãì - úáù éàöåîá ìçù (íéæøôã íéøåô) ã"é ìéì .åô
÷ïëå ,áð÷ùàä éøåàî úëøá øðä ìò êøáì êéøö äìéâîä úàéø÷ íãå

עפ"י הוראת רבם ,וכן העלה בעריכת שלחן שיש להכשיר כן לכתחלה ,ומכאן נלמד במכל שכן למגילה
שהדבר מותר לכתחלה ,שהרי אף מגילה שהיא נקודה בדיו פסק השו"ע כשרה בדיעבד.
קמד שתילי זיתים סק"ל בשם מג"א.
קמה רמ"א תרצ"ג ס"ב.
קמו מהרי"ץ בתכלאל קס"ד ב' הזכיר קדיש ולא כתב איזה קדיש ,אולם מהרש"י הלוי דברי ש"ח עמ' רע"ח
כתב יהא שלמא ,וכן מסר הגר"א שמן שליט"א ,וכן מנהג הרווח בק"ק צנעא כמש"כ בקונטרס הערות
לתכלאל המבואר עמ' תש"ע.
קמז כן מנהג קהילות בבלדי .הגר"א אריה שליט"א.
קמח הגר"פ קורח שליט"א.
קמט כן המנהג הנפוץ בקהילות השאמי וכפי שהעלה מהר"י צובירי זצ"ל בסדור כנסת הגדולה ובאגרת
הפורים ,והביא שם דברי מהר"י בשירי בתכלאל שלו שיש מתחילים מן ואתה קדוש לפי שאין עיקר הגאולה
בלילה .וכ"ה מנהג ק"ק שרעב כמובא בתולדות מהר"ש שבזי עמ' מ' ,וכ"ה מנהג ק"ק רדאע כמובא בסדור
שיח שפתותינו עמ' תנ"ד.
קנ כ"ה בתכלאל מהר"י בשירי ,מהר"י ונה ,מהר"י פתיחי ,הובאו באגרת הפורים.
קנא מנהג ק"ק ביצ'א )סדור פאר התפלה(.
קנב כמבואר בב"י סי' תרצ"ג ב' הכל בו והעלה דברי הכל בו בשת"ז סק"ב ,ובגליון הלכה ומסורה פורים
תש"ע הארכנו לבאר שכ"ה שיטת מרן אף על פי שלא העלה דין זה בש"ע.
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êøáì øåæçé àì åúéáá ìéãáîùëå ,âð÷éîàùä úåìéä÷î äáøäá åâäð
ìåëé ïéãä ø÷éòîå ,äîöòì äùàä êøáú àìà ùàä éøåàî úëøá
úñðëä úéáá ìéãáäì íéâäåðäå .ãð÷äáåç éãé äàéöåäì êøáì ùéàä
ïî ÷ìçå éãìáä âäðîå ,äð÷äìéâîä íãå÷ äìãáää ìë úà øãñì åâäð
.åð÷íéîé øàùë íúéáá ñåëä ìò ùàä éøåàî úëøá íéøãñîù éîàùä
,ùåã÷ äúàå íãå÷ íòåð éäéå øçà éîàùá - ù"öåîá äìéâîä úàéø÷ .æô
.íéðù øàùë äìôúä íåéñ øçà éãìáá
éöç úøéîàå ö"ùä úøæç øçà ,äìôúá íéñðä ìò íéôéñåî úéøçù .çô
÷'åëå éäé ïæçä øîåà ùéã

÷æð

íéàåø÷ äùìù íéìåòå ú"ñ ïéàéöåî

.ùéã÷ øîåà éùéìùä äìåòäå ,çð÷÷ìîò àáéå úùøôá
úåçô äøåúá ïéøå÷ ïéàù äëìäå íé÷åñô äøùò åæ äùøôá ïéàù ïåéëî .èô
ïëå ,èð÷òùåäé ùòéå ÷åñô ìåôëì ïîéúá íåã÷ âäðî ,íé÷åñô äøùòî
ïëå ,àñ÷äé ñë ìò ãé éë ÷åñô ìåôëì åâäðù ùéå ,ñ÷úåìéä÷ äîë âäðî
קנג מהר"י צובירי אגרת הפורים עמ' ס"ג ,סדור שיח שפתותינו מנהג ק"ק רדאע עמ' תנ"ד ,הגר"מ צובירי
מנהג שרעב ,וכן מסר הגר"ע בסיס שליט"א שהרבה נהגו לברך קודם ברכת מאורי האש קודם המגילה.
קנד כמבואר בחידושי הריטב"א פסחים נ"ד ע"א.
קנה מנהג ק"ק ביצ'א כפי המובא בסידור פאר התפלה עמ' תרכ"ו.
קנו וכן ד' מהרי"ץ בע"ח קס"ד ב'] ,אמנם ציין לעי' במש"כ בע"ח סדר חנוכה )קס"א א'( ושם העלה דברי
הפרח שושן דאף להסוברים שיכול לברך אחר הקריאה ,מ"מ אין איסור בדבר אם יברך קודם ,ולכן ראוי
לברך מאורי האש מקודם ,משמע דלענין דינא מודה מהרי"ץ שכן ראוי לנהוג[.
קנז שאין אומרים אל ארך אפים .רמ"א תרצ"ג ס"ג.
קנח ואין מתרגמין קריאה זו ,וכן מנהג רוב ככל המקומות כעדות הרבנים שליט"א ,אמנם הגר"מ צובירי
שליט"א מסר שמהג שרעב לתרגם.
קנט ראה למהר"י צובירי זצ"ל אגרת הפורים עמ' קנ"ט )וכ"ה בויצבור יוסף בר( שהביא כן מהתא'ג הישן על
קלף משנת הרמ"ז ליצירה כת"י דוד בן בניה בן סעדיה ממשפחת הסופרים המפורסמת] ,והעתק חלוקת
המברכים מהתא'ג הנ"ל נדפס גם באור ישראל גליון ו' עמ' י"א מהעתק מהר"י יצחק הלוי זצ"ל[ ,וכן הביא
מפירוש מהר"ר סעיד בן דוד אלעדני על הרמב"ם פי"ג מתפלה שכתב כן בפשיטות .וטעמם נראה כמו
שהאריך מהר"י צובירי שם שדין זה של פרשת עמלק לא הובא בתלמוד בבלי אלא בתלמוד ירושלמי,
והרי"ף והרמב"ם לא העלו דברי הירושלמי הללו .ובבבלי הובא כן רק לגבי הפטרה בגמ' מגילה כ"ג ב'
ופסקו הרמב"ם פי"ב הי"ג.
קס ראה למהר"י צובירי זצ"ל בהקדמת סידור כנסת הגדולה ח"א עמ' ט"ז שמנהג ביהכנ"ס אלשיך לחזור
פסוק ויעש יהושע ,וכן העיד הגר"מ צובירי על מנהג שרעב ,והגר"א אריה על מנהג מחוז סוואדה] .וראה גם
מה שהובא בתכלאל קדמונים )פ' א'( בגליון[.
קסא כמש"כ בשו"ע תרצ"ג ס"ד ,ואמנם בשו"ע סי' קל"ז ס"א מבואר דאי סליק עניינא בבציר מי' פסוקים,
כגון פרשת עמלק שאין בה אלא ט' פסוקים ,שפיר דמי .מכל מקום זהו משורת הדין ,אך המנהג לכפול ,כמו
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