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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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