
  פרק א

  ארבע פרשיות

  

  ארבע פרשיותתקנת 

ראשונה  אש חודש ניסן לזכרון ארבעה דברים;תקנו חכמים ז"ל לקרוא ארבע פרשיות מראש חודש אדר עד ר  .א
"ÌÈÏ˜˘ ˙˘¯Ù" שהיה כל איש מישראל חייב  ,ראש חודש אדר לזכרון מחצית השקלל שקוראים בשבת הקודמת

 ליתן בכל שנה ללשכה עבור קרבן התמיד. 

שקוראים בשבת שקודם פורים לזכור מעשה עמלק, וקוראים אותה בשבת שלפני פורים, כדי  "ÂÎÊ ˙˘¯Ù¯"יה שנ
  לסמכה למעשה המן שהיה מזרע עמלק. 

שקוראים בשבת שלפני פרשת החודש, שכן שריפתה במדבר היתה סמוך לניסן, כדי  "Ù ˙˘¯Ù¯‰"שלישית 
משכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו לעשות הפסח בזמנו, להזות בה על ישראל באפר החטאת מיד אחרי הקמת ה

ובזמן שהיה בית המקדש קיים היו קוראים פרשה זו כדי להזכיר לעם להיטהר ולהקריב את קרבן הפסח במועדו, 
  ברך שגם עלינו יזרוק מים טהורים.ובזמן הזה שאין בית המקדש קיים קוראים פרשה זו להתחנן לפניו ית

 עיקר מנםאשקוראים בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן כדי לקדש חודש ניסן, [ו "ÂÁ‰ ˙˘¯Ù„˘" הרביעית
ובזמן שבית המקדש קיים  ,]מדרבנן אלא ה זוקריא ואין, הראייה על פידין  אותו בית שמקדשיןמה  הוא הקידוש

  . אהיו קוראים פרשה זו כדי להודיע לעם שיכינו את עצמם לעלות לרגל

  סדר הקריאה

בפרשת השבוע ואמירת קדיש, אומרים למנצח השמים  אחר קריאת שבעה עולים - פרשיות  סדר הקריאה בארבע  .ב
, למנהג בלמנהג השאמי אומר קדיש ,אחר הקריאה בספר שניו וקורין הפרשה, ומוציאים ספר שני,וכו' מספרים 

 .גהבלדי אינו אומר קדיש

 לספר שני קטןעליית 

וזה משני טעמים, הא' שקריאה בספר שני  ,דני או שלישי כללקריאת המפטיר בספר ששאין מעלין קטן ל מנהגינו  .ג
או שלישי קריאת חובה היא, ואין קטן מוציא את הרבים ידי חובתם, ועוד שאין זה כבוד התורה להוציא ספר 

 .התורה עבור קטן

, כתב השתילי זיתים שמנהגינו כדעת הריב"ש שאין ליתן לגדול לקרוא את המפטיר והקטן יקרא את ההפטרהו  .ד
נהגו ליתן לגדול יש ש. ובקהילות הבלדי ואלא לעולם הגדול קורא המפטיר וההפטרה, וכן נהגו בקהילות השאמי

 .זקריאת המפטיר, ולקטן קריאת ההפטרה

ספר שני, מלבד ב"פרשת זכור", שיש לחוש קריאת המפטיר בל שנהגו להעלות קטן אףקהילות הבלדי יש מו  .ה
 .חלדעת הסוברים שמצות זכור מן התורה

                                                           
 שתילי זיתים רס"י תרפ"ה בשם הלבוש.  א
 י זיתים רפ"ב ס"ק י"ג.שתיל ב
 עץ חיים ח"א קס"ג א'. ג
. והשמיט ל"עכ ח"שכ שבסימן ש"הריב דברי פי על שהוא ואפשר ,כלל שני לספר קטן מעלין שאין ומנהגינו :ל"וז ג"י ק"סשתילי זיתים רפ"ב  ד

ירי זצ"ל בביאור המנהג ומקורותיו הגהת הרמ"א שם שכתב שקטן יכול לקרוא בפרשת המוספין ובד' פרשיות. וראה מה שהרחיב מהר"י צוב
  בספרו ויצבור יוסף בר ח"ב פט"ו. 

וכן נראה מדברי מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"ג סי' רס"ב שאין מעלין קטן לקריאת המפטיר בספר שני, שהעלה שם דברי הב"י שאם עולה הקטן 
וכו', ויש להעיר מדבריו  פה פוצה ואין קדמונים מימים צנעא בעיר כאן מנהגינו וכןלהפטרה מעלין גדול לקריאת המפטיר בתורה, וסיים בה 

 ם"הרמב' לד התורה מן מצוה יום בכל שהזכירה כיוןמלבד פרשת זכור  ולקרות ת"לס לעלות יכול דקטןבפעולת צדיק ח"ב סוס"י צ"ז שכתב 
 בקריאה תלויה המצוה שאין ע"לכ םיוצאי ובזה במלה מלה בלחש הקטן עם לומר לצבור יזהיר עמד ואם לכתחלה קטן להעמיד אין ק"וסמ
  ע"כ. וצ"ע ליישב סתירת דבריו בזה, אך מ"מ מבואר שהמנהג מימים קדמונים שאין הקטן עולה לקריאת המפטיר.. דוקא ת"בס
  ויצבור יוסף בר ח"ב פט"ו סי' י"ט. ה
 והגר"ח דחבש שליט"א. הגר"מ צובירי שליט"א, הגר"ע בסיס שליט"א, הגר"א אריה שליט"א, מהר"י צובירי זצ"ל שם, ו
 כדברי שו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' רס"ב. ז
 ע"לכ יוצאים ובזה במלה מלה בלחש הקטן עם לומר לצבור יזהיר עמד ואם ,לכתחלה קטן להעמיד איןשו"ת פעולת צדיק ח"ב סוס"י צ"ז ש ח

הבלדי כפי שמסר הגר"ע בסיס שליט"א, וכן מסר  ומנהג זה להעלות קטן לספר שני בעיקר בקהילות .דוקא ת"בס בקריאה תלויה המצוה שאין
  הגר"א שמן שליט"א כי לא הקפידו בעליית קטן מלבד פרשת זכור.



  םפרשת שקלי

, מוציאים שני ספרי תורה. ]בשנה מעוברת בשבת שלפני ראש חודש אדר ב'[ובשבת שלפני ראש חודש אדר,   .ו
, שהיא בתחילת פרשת כי "פרשת שקלים"ורא המפטיר פרשת השבוע, ובספר השני קבבספר הראשון קוראים 

 . שבספר שמות תשא

הטעם לקריאת פרשה זו, מכיון שבזמן בית המקדש, בתי הדין שבכל ערי ישראל, היו מכריזים בראש חודש אדר   .ז
ד של שחר ושל לבית המקדש, כדי שמראש חודש ניסן יקריבו את קרבנות התמי "מחצית השקל"להביא תרומת 

, כדי להזכיר "מחצית השקל"קוראים בתורה בשבת שלפני כן מענין נתינת היו ו התרומה החדשה,ים מבין הערב
לציבור את ענין "מחצית השקל", ובימינו שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, אנו קוראים פרשה זו זכר 

 .טלמחצית השקל

ן במעון שבי לוי בשם ר ביר[אמר]  :)ה"א ה"תלמוד ירושלמי (מגילה פטעם נוסף לקריאת פרשת שקלים אמרו ב
 ,מוטב שיקדים כספן של בני" :אמר ,צפה הקדוש ברוך הוא שהמן הרשע עתיד לשקול כספו על ישראל ,לקיש

  .לפיכך מקדימין וקורין בפרשת שקלים ,"לכספו של אותו הרשע

נזכר שם שב', י"א י"ז) (מלכים "ויכרות יהוידע"  מפטיריםהמפטיר [ואמירת הקדיש למנהג השאמי],  אחר קריאת  .ח
 . "כסף נפשות ערכו" :ענין השקלים, שנאמר

קרואים בפרשת  יקוראים שבעה ,ראש חודש אדר שחל להיות בשבת - ¯‡˘ ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ ¯„‡ ˘„ÂÁ˙ ·˘·˙  .ט
 ספר שני וקוראים ומוציאים ",השמים מספריםלמנצח "השבוע, ואומר העולה השביעי קדיש, ואחר כן אומרים 

בו בפרשת שקלים,  יםאלמנצח ומוציאין ספר שלישי וקור ואומר אחריו קדיש, ואומרים ,בו בשל ראש חודש
 .יבהבלדי אינו אומר קדיש ג, למנהיאלמנהג השאמי אומר קדישואחר הקריאה בספר שלישי, 

, "פרשת שקלים" בשבת הסמוכה לראש חודש קוראים ,ראשוןשחל להיות ביום (ל' שבט) ראש חודש אדר ב'   .י
 .יג"מחר חודש"פסוק ראשון ואחרון מהפטרת  ומנהגינו שאין מוסיפין .רת פרשת שקליםמפטירים בהפטו

  פרשת זכור 

ובספר שני קוראים  בספר ראשון קוראים בפרשת השבוע, בשבת הסמוכה לפורים מוציאים שני ספרי תורה,  .יא
 ממצרים, וכו'., והם הפסוקים שבסוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם פרשת "זכור"

תקנו חכמים לקרוא פרשה זו בשבת שלפני אולם  ומן התורה מצות הזכירה אינה תלויה בזמן מסויים בשנה,
פורים, כדי להסמיך את זכר מחיית עמלק למחיית המן, שהמן מזרע עמלק הוא, כמו שנאמר במגילה: "המן בן 

", פקדתי את אשר עשה עמלק"א' ט"ו) ומפטירים בשמואל ( מזרע אגג מלך עמלק.כלומר המדתא האגגי", 
  .ידוכו'" (י"ד, נ"ב) ותהי המלחמה חזקה  על פלשתיםבפסוק: " ומנהגינו להתחיל

  מצות זכירת מעשה עמלק

 בטרם ממצרים בצאתם בם להתגרות שהתחיל ,לישראל עמלק שעשה מה ענינה לזכור ,מצות זכירת מעשה עמלק  .יב
 קרביא ריש", ותרגומו, "עמלק גוים ראשית" :)'כ, ד"כ במדבר( שכתוב וכענין, עליהם ידו וממלכה גוי נשא

 והעמלקים, במצרים' ה להם עשה אשר הגדולה את היד בשמעם מהם יראים היו שהכל, "עמלק הוה דישראל
שיראו מעם ישראל  הגדולה יראתם כך מתוך והעבירו, בם ויתגרו זה לכל לבם שתו לא הרע ובמזגם לבבם ברוע
, לתוכה לירד יכולה בריה כל שאין רותחת משל ליורה לברכה זכרונם רבותינו בזה משלוו, האומות שאר מלב

                                                           
 לבוש סי' תרפ"ה, ושאר פוסקים. ט
שתילי זיתים תרפ"ד סק"י, ועי' למהר"ח כסאר בשו"ת החיים והשלום סי' קי"ג שאין לאנשי תימן לשנות מנהגם ולקרוא ששה קרואים לספר  י

  ון כמנהג הספרדים עיי"ש.ראש
 שתילי זיתים סי' רפ"ב ס"ק י"ג. יא
 עץ חיים ח"א קס"ג א'. יב
ה ס"ב שהעלה הגהת הרמ"א שבשבת ור"ח שיום ראשון שלמחרתו הוא ג"כ ר"ח אין מוסיפים פסוק ראשון ואחרון תכ"שתילי זיתים  יג

' תקצ"א. ויש מקצת קהילות שנהגו להוסיף פסוק ראשון מהפטרת מחר חודש, ודלא כמנהג שהביא מרן שם, סדור כנסת הגדולה ח"א עמ
 ואחרון.

בתכאליל כתבו שמתחילים ותהי המלחמה, וכן מנהגינו, ומקור לזה  ,הטושו"עוכ"כ אע"פ שהרמב"ם כתב שמתחילים מכה אמר ה' פקדתי,  יד
 סעיף ת"ס קריאת' בהל חיים בארחות כ"וכ, שישי שער תפילה' הל א"הרשב לתלמיד השולחן' בסנמצא גם בדברי רבותינו הראשונים שכ"כ 

 סוף עד עמלק לך עשה אשר את זכור' בפ תצא כי בסדר המפטיר קורא' ובב השבוע בסדר' ז' בא וקורין ת"ס' ב מוציאין זכור' בפ: ל"ז סא
' א פסוק והוא שמואל וילך ומסיימין למעלה פסוקים' ב והם המלחמה ותהי מתחילין ויש, שמואל וישסף עד פקדתי בשמואל ומפטיר הסדר
  .]שמואל וישסף עד רק שאומרים כמנהגינו אינו שמואל וילך שמסיימים שכתב מה אמנם[. ל"עכ למטה

והלבוש כ' שמתחילים פסוק אחד קודם שהוא ויאמר שמואל וכו', וכן מנהג  כהרמב"ם והטושו"ע שמתחילים מכה אמר ה'. מנהג האשכנזיםו
 .הספרדים



 לזכור מעשיהם הרעים שלא צטוינוועל זה נ. לאחרים אותה הקר שנכוה פי על אף, לתוכה וירד וקפץ אחד ובא
 עשה כך םלה לומר ולדורותינו לבנינו זה ונספר, השמים מתחת שמו את שנמחה עד עמלק לנו שעשה מה נשכח

ונמחה את שמו שלא ישאר לו שריד  ,עד אשר נאבד את זכרו מן העולםשמו  את למחות נצטוינו ולכך, הרשע לנו
, ה"כ (דבריםופליט, לא נפש אחת זכר או נקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזה הוא מה שכתוב בתורה 

 .טו"ממצרים בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את זכור" :ז)"י

  נים מיוחדים בקריאת פרשת זכורדי

, לקיים מצות זכירת עמלק, טזלדעת רבים מן הפוסקים קריאת פרשת זכור בצבור מצוה מן התורה היא - �ÂÂÎ‰  .יג
 ,ומאחר ונפסק להלכה שמצוות צריכות כוונה, על כן צריך הקורא לכוין להוציא את השומעים ידי חובתם

ות אוזן לכל תיבה היוצאת מפי העולה לתורה ולא להסיח את והשומעים צריכים לכוין לצאת. וכן צריכים להט
. יז]אף שאינו מכוין לשמוע תיבות הקריאה ובהח, [ואינה כשאר קריאת התורה שיש הסוברים שיוצא ידי דעתם

 .השליח צבור מוטל לעורר את הקהל על כך קודם הקריאההרב או ועל 

ע מידי שבת, צריכים לבא למקום שיש בו מנין בשבת זו, הגרים במקום נידח שאין שם מנין קבו - ÌÈÁ„È� ÌÈ·Â˘È  .יד
בנגינת , ור"זכ, יקראו את פרשת "ומכל מקום אם לא השיגו מנין .יחכדי לשמוע פרשיות אלו שהם מן התורה

  .כלקרותה מתוך ספר תורה כשר ולכתחילה יש. יטבלא לברך ברכות התורההטעמים 

[דבר שאינו מצוי בימינו  הם ספר תורה אע"פ שהם מניןכן ישוב שאין לכמו  - Â˙ ¯ÙÒ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ·Â˘ÈÈ¯‰  .טו
 .כארשת זכורלשמוע פ ורה כדית, צריכים הם ללכת למקום שיש בו ספר תלי"ת]

, ומן הראוי כבהכתוב לפי מסורת אבותינותורה להוציא את ספר בקריאת פרשת זכור יש להקפיד  - Â˙ ¯ÙÒ¯‰  .טז
 .כגשבבית הכנסתשיהיה הספר המהודר 

יוצא ידי חובה, מכל  ספרד או אשכנז,השומע קריאת התורה במבטא  שבשאר ימות השנה, גם ף על פיא - Ë·Ó‡  .יז
ינו הצח ירושת ע את קריאת הפרשה כפי מבטאושמלקריאתה מן התורה, הנכון יש אומרים שמקום בשבת זכור ש

 .כדומכל מקום אם שמע כפי מבטא שאר קהילות ישראל יצא ידי חובתו אבותינו.

                                                           
 ., רמב"ן דברים שםתר"ג מצוה החינוך ספר טו
הנה אע"פ שבסימן קמ"ו סתם מרן שפרשת זכור ופרה הם דאורייתא, הרי בסי' תרפ"ה הביא שיטה זו בלשון יש אומרים, ובשתילי זיתים  טז

  סק"ח העלה לשון הלבוש 'שהיא דאורייתא לקצת פוסקים אחרונים'. 
"ץ בדברי ים שהוא מדאורייתא, ומאידך בח"ב סי' צ"ז כתב דלמסקנת כל יש סתירה בזה, דבתשו' ח"א סי' קע"ו סתם כד' הסובר מהרי

 ב"רפ' [סי א"רמ ש"כמ מדרבנן הם הכל פרשיות' בד ואף המוספין פרשיות והן השבתות פרשיותהפוסקים חוץ מהרב ב"ח כל הקריאות הן 
 שצריכין לפסח זכר החדש' ופ ברגל עצמם לטהר צריכים' הטמאי שהיו למה זכר פרה' פ ,זכר הם דכלם ולקרות ת"לס לעלות יכול דקטן] ד"ס

 דקודם הוא דינו ובית מרדכי דתקנת המן בימי שנעשה לנס זכר זכור' פ גם. הקרבנות לצורך גובים שהיו' לשקלי זכר שקלים' ופ המקדש בזמן
וסקים הם מדרבנן ולא זכר שר . ע"כ. ודברי רבינו מהרי"ץ בתשובה זו צע"ג איך כתב בפשיטות שלד' כל הפזכור באדר קורים היו לא המן נס

  שיטת תוס' והראשונים שהיא מדאורייתא, ויתכן שאם היה לנגד עיניו שיטות אלו לא היה סומך להקל כ"כ.
אמנם לא מצינו שנהגו דקדוקים מיוחדים בקריאת פרשת זכור ופרה יותר משאר קריאות, כמו שכתב בעריכת שלחן, וכן מסר  ומצד המנהג

רוב הצבור לא עשו ענין מיוחד מקריאת פרשת זכור והיו מוכרים לכל המרבה במחיר כשאר הפטריות. ע"כ. וכמו"כ לא הגר"פ קורח שליט"א ש
אין להביא ראיה מכל זה שסברו  אךנהגו לחזר אחר ספר תורה היותר מהודר, אלא הוציאו הס"ת שהגיע התור לקרוא בו. (הרבנים שליט"א). 

 שהוא מדרבנן, ופשוט.
  ."ו ס"בשו"ע סי' קמ יז
 שו"ע תרפ"ה ס"ז. יח
 רמ"א תרפ"ה ס"ז. יט
  משנ"ב ס"ק י"ז. כ
שו"ת פעולת צדיק ח"א סי' קע"ו, [ומה שציין שם מהרי"ץ לסי' קע"ו הוא ט"ס ושמא נתכוין לסי' קמ"ו ס"ב, אך גם שם אינו מפורש, וכנראה  כא

  כונתו היה להביא הדין המפורש כאן לגבי הישובים שאין להם מנין].
שאינו מקפיד בקריאת התורה בכל השנה לצאת ידי קריאת התורה במסורות שאר קהילות ישראל, היינו משום שיש לצרף שיטת אף מי  כב

הרמב"ם שאפשר לברך על ס"ת פסול, ועוד שהיא מצוה מדרבנן. אבל בקריאת זכור הרי חשש מרן לדעת הסוברים שהמצוה מן התורה 
דוקא כדי לצאת ידי חובת  רמב"ם שמכשיר קריאה בס"ת פסול, בקריאת זכור צריך ס"ת כשרלקרותו מתוך ספר תורה, ונמצא שאף לשיטת ה

המצוה מה"ת. ולכן יש לדקדק אחר ס"ת כשר כפי מסורת אבותינו. אמנם מי שאין באפשרותו לדקדק בזה, יש כמה צירופים לסמוך אף בס"ת 
  של מסורות שאר קהילות ישראל.

"מ כיון שנתבאר שחששו השתילי זיתים ומהרי"ץ עכ"פ לכתחילה לדעת הסוברים שקריאת פרשת זכור אע"פ שלא דקדקו אבותינו בזה, מ כג
 מן התורה מתוך ספר תורה, א"כ מן הראוי להקפיד בזה שיהיה הספר היותר מוגה ומהודר בכשרותו.

' מור וקציעה סי' נ"ג, ואף להחולקים על הנה בשו"ת מהרי"ט אה"ע סי' ט"ז סובר דקריאת לשון הקודש בלשון עילג חשוב לשון הקודש, עי כד
מהרי"ט (עי' טיב חליצה למהרא"ל צינץ, חלקת יואב ח"א סי' י"ז), י"ל דדוקא בעילג לשון יחידי, אבל אם כך הוא דרך אותה מדינה שפיר 

מ ח"ד או"ח סוס"י כ"ג, ועוד חשיב לשון הקודש כמש"כ בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' קכ"ד, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' ה', וע"ע באגר"
דבעינן בהו לשון הקודש דרשינן להו מקראי כדאיתא בסוטה ל"ב  והנידשיבוש לשון הקודש לא גרע משאר לשון כמשמעות הר"ן ריש נדרים, 

 ינן לשון הקודש. א', ומבואר ברש"י סוטה ל"ג א' ד"ה ה"ג ברכת המזון דכל הני דלית בהו ילפותא, לא בעינן לשון הקודש, דמהיכי תיתי דבע



מעשה  בפה מצוה מן התורה לזכורששאין פרשת זכור מן התורה, מכל מקום יש אומרים אף לדעת האומרים   .יח
מקיים  ,בעל פה או מתוך חומשאף בקריאה בעלמא , אלא מספר תורה דוקאמצותה בקריאה אין ש אלא ,עמלק

קים ת הפסו, טוב שיקרא אמחמת חולשה או חולי שאין יכול לבא לבית הכנסתועל מי  .כהמן התורה הרמצות זכי
כאשר מתוך החומש, שיוצא בזה ידי חובה לדעת כמה מן הפוסקים. אולם לקראת סוף השנה  של "פרשת זכור"

 "ויבא עמלק" ידי מצות פרשתלהוציאו ידי חובה בקריאת יאמר לחזן שיכוין  יגיעו הציבור לפרשת "כי תצא",
 .זכור

מן הראוי שלא יעלה לפרשת ב' שערות,  נער בר מצוה שמלאו לו י"ג שנה ולא התברר שהביא -  �ÂˆÓ ¯· ¯Ú‰  .יט
, לדעת האומרים שקריאת פרשת זכור מן התורה, יש לדקדק שיהיה העולה גדול שנתמלא רוב זקנוזכור, כיון ש

 .כואו שנתברר שהביא ב' שערות

  נשים בפרשת זכור

ן מנהגינו, וכ, והעיקר להלכה שנשים פטורות מפרשת זכור, 'פרשת זכור'נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות ב  .כ

רצונה לחוש ואשה ש .כזשמיעת קריאת פרשת זכורהג נשים לילך לביהכנ"ס לומעולם לא נשמע במקומותינו מנ
דעת כמה , ויוצאת בזה למתוך החומשבביתה  יבים נשים בפרשת זכור, תקרא את "פרשת זכור"ילדעת המח

 .פוסקים

ת שמים, ומיד עם שבאות בצניעות וירא בתנאי , הרי זה'פרשת זכור' אף אותן נשים הבאות לבית הכנסת לשמיעת  .כא
התפלה פונות לבתיהן כדרך אמותינו הצנועות, ואינן מתעכבות מול פתח בית הכנסת, שבזה עלולות ח"ו  סיום

 להחטיא את הרבים, ונמצאת מצוה באה בעבירה.

  תמחה את "זכר" עמלק

ואין חוזרין על קריאתה בניקוד סגול  ,ד ציריהזי"ן בניקו מסורת תימן לקרוא תיבת "ֵזֶכר" -תמחה את זכר עמלק   .כב
 .כחכלל ועיקר

 טעות בקריאת הפרשיות

אלא צריך לחזור ולקרות  ,קרותו עם שני פסוקיםחזור ולאין מועיל ל אם דילג הקורא פסוק אחד מארבע פרשיות,  .כג
 .כטכסדרה הפרשהמתחלת 

øåëæ úáù 

ויש שנהגו לאמרו קודם הוצאת  .לי יהודה הלוישיסדו רב "מי כמוך"בשבת זכור נהגו לקרוא אחר ההפטרה פיוט   .כד
 . לאס"ת

                                                           
כ"מ מדברי הרמב"ם פ"ה מהל' מלכים ה"ה, ובספר המצות עשה קפ"ח וקפ"ט, וכפי שכתב מהרי"ץ בפעולת צדיק ח"ב סי' צ"ז, ובספר עמק  כה

  ברכה, וכך מסקנת הרמב"ן עה"ת סוף פ' כי תצא, וכן שיטת הפנ"י מגילה י"ח א'.
לפי"ז לא נקטינן כשיטת הרמב"ם בזה, שהרי לא נשמע מנהג לזכור מעשה עמלק ושיטת מהרי"ץ שם שהמצוה לד' הרמב"ם היא בכל יום, ו

 בכל יום, וא"כ צ"ב למה חשש מהרי"ץ להעלות קטן משום שיטת הרמב"ם כיון דלא נקטינן כותיה.
 עי' שתילי זיתים סי' רע"א סק"ג. כו
 בשבת נ"לביהכ לבוא הנשים את שחייב מי שמענו ולא וראינ לא שמעולם ו"ל י'ס וכבר כתב בשו"ת תורת חסד כן מסרו הרבנים שליט"א. כז

 את מצריך היה חדא שגדול שמועה שיש פ"ואע ,הוא תורה ישראל של ומנהגם ,בתורה הקורא ץ"מהש זכור פרשת קריאת לשמוע זכור
  .כ"עכדעת וכהלכה. והנח להם לישראל מנהגם תמיד  ישראל מנהגי לבטל ממנה ללמוד ואין היא יחיד דעת' וכו נ"לביהכ לבוא הנשים

 גדולי ספרד מטה יהודה סי' רפ"ב סק"ז,וכן פסקו  וטעמא דמילתא הוא משום דנקטינן כד' החינוך מצוה תר"ג דנשים פטורות מזכירת עמלק,
"א . וכן הביא בטעמא דקרא בשם החזו"א זיעה סי' קפ"ז, כה"ח סי' תרפ"ה סק"ללימודי ה', הבא"ח בשו"ת תורה לשמ ערך השלחן אות ב',

שנשים פטורות מקריאת זכור. וכן כתב בספר עובדות והנהגות לבית בריסק בשם הגרי"ז מבריסק זיע"א שלא  נשמע בבריסק שנשים ילכו 
  לביהכנ"ס לשמיעת פרשת זכור.

ן קוראים רק כן הניקוד בכל ספרי תימן, וכן המנהג פשוט ומפורסם, וכן העיר בזה בהגהות מהר"ל קשת זצ"ל סוס"י תרפ"ה שלמסורת תימ כח
 בצירי. 

  שתילי זיתים סי' קל"ז ס"ק י"ג, ונחלק על דברי המג"א ועולת תמיד שכתבו דא"צ לחזור. כט
כן המנהג ברוב קהילות תימן בין בשאמי בין בבלדי, אע"פ שלא נזכר בתכלאל עץ חיים, וראה בדברי מהר"י צובירי זצ"ל בהקדמה לסידור  ל

אלע עמ' רנ"ט כתב שלא נהגו 'ק צנעא לא נהגו לאמרו. גם בס' זכרון תימן מנהגי צ"ת אלשיך בקכנסת הגדולה ח"א עמ' ט"ז שבבית כנס
לאמרו בבהכנ"ס הגדול, ובבהכנ"ס הקטן נהגו לאמרו בתוך נשמת. בס' נחלת יוסף כתב שמנהג ק"ק עדן לאמרו ביום ט"ו לאחר קדיש 

 תתקבל.
  הגר"מ צובירי שליט"א שכן מנהג ק"ק שרעב. לא



 מן הפוסקים ויש ,לב[אחר תבות ה' מי כמוך] 'נשמת כל חי'בתוך  שנהגו לאמר פיוט מי כמוך קהילותה מן ויש  .כה
 .לגמשום הפסק שכתבו לבטל מנהג זה

 בבלדי ויש ,לד'צדקתךבמנחת שבת 'ין אומרים אלמנהג השאמי ורבים בבלדי  "ג באדר להיות בשבתכשחל י  .כו
 .להלומר צדקתך שנוהגין

äøô úùøô 

 פרשת פרה

חל ראש חודש אדר בימים ב' וד' בשבת, שלאחר פורים קוראים 'פרשת פרה'. חל ראש חודש ביום ו' או בשבת,   .כז
בשבת שאחר פורים מפסיקים סדר ד' פרשיות [ולכן נקראת 'שבת הפסקה'], ובשבת שלאחריה קוראים פרשת 

 פרה.

שהיא  'פרה פרשת'אים שני ספרי תורה, בראשון קוראים בפרשת השבוע, ובשני קוראים מוצי - סדר קריאתה   .כח
 . עד 'והנפש הנוגעת תטמא עד הערב' חוקת פרשת תחילתמ

על ידי אפר  מת מטומאת עצמם טהרהיו מזכירים לעם ל לקריאת פרשת זו, שבזמן שהיה בית המקדש קיים הטעם  .כט
וגם בזמן הזה שאין בית המקדש קיים קוראים פרשה זו זכר לזה, , שיוכלו להקריב קרבן פסח כדי, פרה אדומה

  . ולהתחנן לפני הקב"ה שיזה עלינו מהרה מים טהורים, ונזכה להקריב לפניו קרבן הפסח במועדו בטהרה

 חיובה

ידי חובת לכוין בקריאתה לצאת  יש ולפי זה, לוהתורה מן היא פרה פרשת שקריאת הסוברים הפוסקיםיש מן   .ל
, אבותינו מבטאכפי ולשמוע קריאתה , מוגה היותר התורה בספר 'פרשת פרה' לקרוא התורה, ומן הראוימצוה מן 

  .זכור פרשתדיני בשנתבאר לעיל  כמו

 טעות בקריאת פרשת פרה

, וגלל הספר לז'מים חיים אל כלי'או ב 'הגר הגר בתוכם'פסק בעד סופה, ובמקום לסיים הפרשה  'פרשת פרה'קרא   .לא
, חוזר ופותח ומתחיל מראש הפרשה וקורא עד סופה ומברך לפניה ין אותו להצניעוכדרך שגולל תורה

חוזר וקורא מראש הפרשה בלא ברכה ] לט[אע"פ שכבר בירך ברכה שלאחריהואם עדיין לא גלל,  .לחולאחריה
  . מלפניה, ובסיום מברך לאחריה

ùãåçä úùøô 

 פרשת החודש

תורה, בראשון קוראים בפרשת השבוע, ובשני קוראים  י ספרינבשבת הסמוכה לראש חודש ניסן מוציאים ש  .לב
 .פסח קרבן מצות על ישראל צטווובה נ, בא פרשתשב 'החודש פרשת'

                                                           
  אלע כמובא בזכרון תימן שם, מנהג קהילות חבור ודומראן (הגר"ח דחבש שליט"א).'א כמובא בסידור פאר התפלה, ק"ק צ'ק ביצכגון ק" לב
  החיד"א בס' טוב עין סי' י"ח אות ל"ה.  לג
ה בתי כנסיות וכן ידוע על כמוכ"ד מהרי"ץ בע"ח מהדו"ק. וכן מסר הגר"פ קורח שליט"א שכן מנהג רבים בבלדי,  שו"ע סי' רצ"ב ס"ב, לד

 המשמרים מנהג אבותיהם שנוהגים כן. [וזה דלא כמש"כ בתכלאל המבואר עמ' שמ"ה שהמנהג הפשוט כד' מהרי"ץ במהדו"ב].בבלדי 
 עפ"י דברי מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' ק"נ, ובעץ חיים מהדו"ב. לה
 אר בעלי התוס' שם. כ"ה בתוס' ברכות י"ג א', וכדפירש מרן בסי' קל"ז, וכפירושו מוכח מש לו
  מחזור ויטרי סי' ר"מ. לז
  שו"ע קל"ז ס"ה. לח
בשתילי זיתים העלה דברי הט"ז שכל שלא גלל, אע"פ שבירך ברכה אחרונה אין חוזר ומברך, ואמנם הא"ר ועוד אחרונים פסקו שהכל  לט

 ום סב"ל.תלוי בברכה אחרונה, וכ"פ המשנ"ב ס"ק י"ז, ומ"מ עי' כה"ח ס"ק כ"ח שהעלה כדברי הט"ז מש
 שתילי זיתים שם ס"ק י"ג. מ



  ראש חודש ניסן שחל בשבת

. השבוע בפרשת עולים שבעה קוראים הראשון בספר. תורה ספרי שלשה מוציאים, בשבת שחל ניסן חדש ראש  .לג
למנהג השאמי , החדש בפרשת המפטיר קורא השלישי בספר. ישקד ואומר, חדש ראש קריאת קורא השני בספר
  . , למנהג הבלדי אינו אומר קדישקדיש אומר

á ÷øô  

øãà ùãåç 

  משנכנס אדר

שבחודש זה בריא מזלו של  ,ידון עמו בחודש אדר ,מי שיש לו דין עם גוילכן , ומאמשנכנס אדר מרבין בשמחה  .א
 .מבהישראל

'à øãà  
 שנה מעוברתאדר א' ב

 .מגבאדר שני בלבדת היום וקריאת ד' פרשיות נוהגות באדר א', אלא ואין קריאת המגילה ומצו ,עוברתכשהשנה מ  .ב

יש אומרים שכשם שמצוות פורים אינו נוהג אלא באדר שני, כך לא נאמר משנכנס אדר מרבין בשמחה אלא   .ג
 .מה, ויש אומרים שאף משנכנס אדר ראשון מרבים בשמחהמדבאדר שני

  נה מעוברתבר מצוה בחודש אדר בש

מי שנולד בחודש אדר בשנה פשוטה, והשנה שמלאו לו י"ג שנה היא שנה מעוברת, אינו נעשה לבר מצוה אלא   .ד
. אבל מי שנולד מובו נוהג ארבע פרשיות ופוריםהעיקרי, ו אדר חודשש אדר שני, כי חודש אדר שני הוא בחוד

נה מעוברת, נעשה בר מצוה באדר בשנה מעוברת באדר ראשון, וגם השנה שמלאו לו בה י"ג שנה היא ש
 . מזראשון

 אינה ג"י ושנת, שני אדרלא' בבאותה שנה  נולד ראח ונער, מעוברת שנהב ראשון לאדר ט"בכ נולדש נער  .ה
 ג"י כדי שימלאו לו ,ג"י בשנת לאדר ט"כ אינו נעשה בר מצוה עד הראשון לאדר ט"בכ שנולד אותו, מעוברת

  .מחג"י שנת שלבא' באדר  שנה ג"י בן יהיה ,השני באדר באחד אחריו שנולד אותואילו ו, שנה

 תענית יום פקודת השנה

יום פקודת השנה ביום שנפטרו בו אביו או אמו שנוהגים להתענות בו מידי שנה, כשחל בשנה מעוברת מתענים   .ו
 . מטבאדר שני, כן הוא דעת מרן השלחן ערוך ומנהג ספרד

  ראשון, נקבע יום השנה באדר ראשון. אולם אם שנת הפטירה היתה מעוברת ונפטר באדר  .ז

   מנין י"ב חודש לנפטר בשנה מעוברת

דיש במשך אחד עשר חודש קעליו באדר בשנה פשוטה, ושנה אחריה היא שנה מעוברת, יש לומר  נפטרמי ש  .ח
[לנוהגים עד סוף שנים עשרה  וף שנים עשר חודשעד ס [לנוהגים לומר קדיש אחר עשר חודש] או, רצופים

                                                           
 וכן זמן ובאות שאירע למה הנאות כפי זמן ובכל עת בכל לאל ולהודות להתפלל שראוי הערה הכלתענית כ"ט א', וכתב המאירי שם וז"ל:  מא

 .הרעה ועל הטובה על לברך שצריך
. השמים מן עלינו נגזר שכן מזל יש אלו חדשים בשני בלא ,ימים בשאר מ"התענית כ"ט ב', ואע"פ שאין מזל לישראל כתב הריטב"א שם ד מב

 ועי' תוס' שבת קנ"ו א'. . ובמהרש"א תי' דמגלגלין זכות ליום זכאי.אדם בני בלשון מזל קרי הגזרה על אלא דוקא לאו דמזל עוד תי' דאפשר
 שו"ע תרצ"ז ס"א. שתילי זתים סוס"י תרפ"ח. מג
 .ש"א, מועד לכל חי סי' ל"א סנ"ב אהבה ח"ב סי'שו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב סי' פ"ח, תשובה מ מד
  .עי' שו"ת חת"ס חו"מ סי' כ' מה
  רמ"א סי' נ"ה ס"י, שתילי זיתים ס"ק ט"ז. מו
  שתילי זיתים סי' נ"ה בשם הפר"ח והלבוש, [וציין דמג"א חולק], משנ"ב סי' נ"ה ס"ק מ"ג שכן הסכמת האחרונים דלא כמג"א. מז
  שו"ע סי' נ"ה ס"י. מח
 .תקס"ח ס"ז שו"ע סי' מט



בו שנה הראשונה הולכים שחישוב  וןכי ינו ממשיך לומר עוד קדיש עד יום הפטירה בחודש אדר ב',, ואחודש]
  הפטירה., ולא אחר תאריך מנין י"ב חודש אחר

הולכים וכן הדין בנפטר מחודש אדר ואילך של שנה פשוטה, והשנה שלאחריה מעוברת, לענין מנין י"ב חודש   .ט
 ירה.מנין החדשים, ולא אחר תאריך הפט אחר

ועל כן הנוהגים לערוך אזכרה לעילוי נשמת הנפטר בתשלום י"ב חודש בלימוד תורה ונתינת צדקה לעילוי   .י
אלא שלענין , נהפטירהנשמתו והדלקת הנר, יעשו כן בתשלום י"ב חודש, אע"פ שהוא חודש ימים קודם תאריך 

ש באפשרותו יתענה אף בתשלום . [ואם ינאבתאריך הפטירה שהוא יום פקודת השנהתענית 'יאר צייט' מתענה 
 ].נבי"ב חודש

  יום י"ד וט"ו באדר א'

מזמור  ים, ואין אומריםנפאומרים בהם וידוי ונפילת יום י"ד וט"ו של אדר הראשון בין לפרזים בין למוקפים, אין   .יא
אין אומרים למנהג השאמי והרבה מקהילות הבלדי ואם חל בשבת  ,נגבהספד ותענית יםלמנצח יענך, ואסור

 ויש מקהילות הבלדי שאומרים צדקתך גם ביום שאין בו נפילת פנים.. צדקתך צדק חת שבתבמנ

, וכן אם חל בשבת אין אומרים צדקתך במנחת נדיםנפאדר א' אין אומרים וידוי ונפילת כמו כן במנחה של י"ג   .יב
 .שבת לנוהגים כן כנ"ל

גו כן, ומכל מקום ירבה קצת בסעודה יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון, אך לא נה  .יג
  .נהחייבים, וכמו שנאמר: "וטוב לב משתה תמיד"כדי לצאת דעת המ

  

  

        
        ::::כתב רבינו מהרד"ם ברביד הזהב סוס"י תרצ"וכתב רבינו מהרד"ם ברביד הזהב סוס"י תרצ"וכתב רבינו מהרד"ם ברביד הזהב סוס"י תרצ"וכתב רבינו מהרד"ם ברביד הזהב סוס"י תרצ"ו

    כןכןכןכן    גםגםגםגם    הכאהכאהכאהכא    בתורהבתורהבתורהבתורה    שעסקשעסקשעסקשעסק    לבולבולבולבו    וייטבוייטבוייטבוייטב    תתתתוישוישוישויש    בועזבועזבועזבועז    ויאכלויאכלויאכלויאכל    פסוקפסוקפסוקפסוק    עלעלעלעל    ))))וווו""""טטטט    פיסקאפיסקאפיסקאפיסקא' ' ' ' הההה    פרשהפרשהפרשהפרשה    רותרותרותרות' ' ' ' מדרמדרמדרמדר((((    דרשודרשודרשודרשו    לללל""""זזזז    רבותינורבותינורבותינורבותינו    """"תמידתמידתמידתמיד    משתהמשתהמשתהמשתה    לבלבלבלב    בבבבווווטטטט"ו"ו"ו"ו
        ....תמידתמידתמידתמיד    כמשתהכמשתהכמשתהכמשתה    בתורהבתורהבתורהבתורה    שעוסקשעוסקשעוסקשעוסק    דהיינודהיינודהיינודהיינו    לבלבלבלב    וטובוטובוטובוטוב    מרינןמרינןמרינןמרינןאאאא

        

 

 

 â ÷øô  

øúñà úéðòú 

 התקנה

 מרדכי באותו דור שהתענו לתענית זכר ,י"ג באדריום בלהתענות תענית צבור עליהם לדורות  קבלו ישראל  .א
ד בעריהם לשלוח יהיהודים שבו נקהלו  ,אדר בחדש עשר שלשה ביום ,]נו[הפנויים ממלחמה ישראל וכל ואסתר

ע"ה  רבינו משהב כן מצינוש ,תענית עושים היו הםבאויבי מלחמהל היהודים שנקהלו שעה כלו, במבקשי רעתם
 היו ,נפשם במבקשי יד לשלוח שנקהלו בשעה הדור שבאותו ישראל וכןשהיה מתענה ביום מלחמת עמלק, 

 אותה לזכרכן להתענות  את ימי הפורים לדורות זכר לאותו הנס, צריכים גם מפני שאנו מקיימיםו .מתענים

                                                           
  שו"ת נשמת כל חי למהר"ח פלאג'י סי' ע"ב שעיקר עילוי הנשמה בסוף י"ב חודש, וכן מבואר ברב פעלים ח"ד יו"ד סי' מ"א. נ
ב"ח יו"ד סי' שצ"ה, והטעם עפ"י מה שכתב הלבוש בטעם תענית יאר צייט משום דריע מזליה של האבל, ועל כן תלוי בתאריך הפטירה ולא  נא

  ודש, וכ"כ המאמ"ר סי' תקס"ח סק"ז, וכן הסכימו בנשמת כל חי ורב פעלים שם. בתשלום י"ב ח
 כיון שיש אומרים שטעם התענית משום כפרה למת ולכן ענינו בתשלום י"ב חודש, כן מתבאר בנשמת כל חי וברב פעלים שם. נב
  שו"ע תרצ"ז ס"א. נג
 שו"ע סי' קל"א ס"ו, שתילי זיתים ס"ק ט"ז. נד
  ז והעלהו בשתילי זיתים.רמ"א סוס"י תרצ" נה
  שתילי זיתים תרפ"ו סק"א דתענית ומלחמה בהדי הדדי לא אפשר, והוכיח כן מסי' תקע"א ס"ג עיי"ש. נו



 כאשר ,צרתו בעת איש כל תפילת ושומע רואה שמו יתברך שהבורא תמיד לזכור כדי, נזהקהילה יום של התענית
  .נחואסתר מרדכי בימי לאבותינו שעשה כמו, לבבו בכל' ה אל וישוב יתענה

  חל י"ג באדר בשבת

ר תעניות שחלו בשבת מאחרים ליום שבת, מקדימים להתענות ביום חמישי, ואע"פ ששאכשחל י"ג באדר ב  .ב
, וכלל בידינו שאין מאורעות החורבן נו מחמת פורענויות שלתעניות נתקראשון, תענית זו מקדימים, כיון שכל ה

לדחות את התענית ליום ראשון  מקדימים פורענות, אבל תענית אסתר אינה זכר לפורענות. ועוד כי לא שייך
  .נטפורים שאסור להתענות בו שהוא יום

 החייבים והפטורים בתענית

מן הצבור, אפילו אם  לא יפרוש אדםהאנשים הבריאים מגיל י"ג שנה, והנשים מגיל י"ב שנה חייבים להתענות, ו  .ג
  .סהוא הולך בדרך וקשה עליו התענית

אנשים תשושי כח או  .סאחולה אע"פ שאין בו סכנה פטור מן התענית, ואינו רשאי להחמיר על עצמו - ÏÂÁ‰  .ד
 .סבהתענית צער גדול להם, פטורים מן התעניתזקנים ש

לה להחמיר על  ואסור ,סגצער ואע"פ שאין לה ,בג' צומות פטורה מן התענית כשם שפטורה מן התענית -  ˙ÂÚÓ·¯  .ה
 .סדלהתענות עצמה

 .סהמעוברת נקראת אחר שלשה חדשי עיבור, אולם אם מרגישה חולשה, אף קודם לכן פטורה מן התענית  .ו

וכבר אם אינה מינקת לאחר שלשים יום , אף שאינה מינקת מן התענית שלשים יום פטורהבתוך יולדת  - ˙ ÏÂÈ„  .א
  .סז, אולם אם מרגישה חולשה יתירה יש להקל עד עשרים וארבע חודש מהלידה שלא תתענהסוהיא בריאה מתענה

פני צער ואם היא מינקת את ולדה, אף לאחר שלשים יום מלידתה, פטורה מן התענית, ואף אסור לה להתענות מ  .ב
 , וכל זה באופן שהתינוק צריך לה ואינו רגיל בחליפי חלב אם.סחהתינוק

המפלת אחר ארבעים יום לעיבורה היא בכלל יולדת הפטורה מן התענית כל שלשים יום, ובעת הצורך אף כל   .ג
 .סטכנ"ל כ"ד חודש

רים הרבה מחמת שעיניהם כואבות ומצטע אף מי שאינו חולה אלא מצטער הרבה, כגון אלו – ‰ÚËˆÓ¯ ‰¯·‰  .ד
חובה מתקנת  הטעם שהקילו בקולא זו, כיון שתענית זו אינה .הצום, לא יתענו, וישלימו התענית אחר ימי הפורים

 .עאלא ממנהג ישראל ,חכמים

  .עא, אלא כדי צורך קיום הגוף בלבדלהתענג במאכל ומשתה יאכלומכל מקום לא אף הפטורים מן התענית   .ה

                                                           
  שתילי זיתים תרפ"ו סק"א בשם הלבוש. נז
  לשון הכל בו שהובא בפוסקים. נח
 עון סליחת משום שהוא מפני שמקדימין אסתר מצום חוץשו"ע סי' תרפ"ו ס"ב. ועי' שתילי זיתים סי' תק"ן סק"ד שהעלה לשון הלבוש שם:  נט
 כן גם, הנס אותו לזכר הפורים ימי מקיימים שאנו ומפניויותר נתפרשו דברי הלבוש בסי' תרפ"ו שכתב: ע"כ.  ,פורעניות אקדומי משום בו ואין

  ע"כ. .בתמיה בלנק לא והרע נקבל הטוב את אם כי, והתחנונים והסליחות התענית בענין כמותם לעשות אנו צריכין
  שתילי זיתים סק"ו בשם בית יוסף, משנ"ב סק"ו. ס
  משנ"ב סי' תק"נ סק"ד. סא
כה"ח תק"נ סק"ו, ולמד כן מדברי הרמ"א לענין עוברות ומניקות. [ומה שהשמיט בשתילי זיתים הגהה זו היינו משום דלפסק השו"ע בלא"ה  סב

 אינן מתענות. ופשוט].
נו השתילי זיתים השמיט מהגהת רמ"א תיבות "עוברות או מניקות" כיון דהרמ"א שכתב להקל דוקא רמ"א סי' תרפ"ו ס"ג, ואמנם רב סג

בתענית אסתר אזיל לטעמיה בסי' תק"נ שכתב שהמנהג להתענות כשאינן מצטערות הרבה, אולם אנן קי"ל כשיטת מרן בשו"ע סי' תקנ"ד 
יתים הגהת הרמ"א, וכתב שם בסק"ח דאפי' אין להם צער אינן מתענות. ס"ה דפטורות מלהתענות, ועל כן גם בסי' תק"נ השמיט בשתילי ז

 ועי' שתילי זיתים תרפ"ז סק"ד.
בית יוסף בשם רבינו ירוחם כיון שטעם פטור התענית מפני צער הולד הוא. [ומינקת שבנה נגמל לכאורה רשאית להחמיר על עצמה, כיון  סד

שתילי זיתים תרפ"ז בבאור דברי הארחות חיים וכל בו בשם הראב"ד דמיירי במעוברות דלא שייך בה טעמא דצער הולד]. ומה שכתב רבינו ב
 שהחמירו על עצמם, ע"כ כוונתו רק לבאר דבריהם דאינהו ס"ל דרשאות להחמיר על עצמן, ולא משום דס"ל הכי.

  מור וקציעה סי' תק"נ, הובא במשנ"ב שם. סה
ית במניקה הוא משום צער הולד, וזה אינו אלא במניקה, וכן העלו שו"ת דברי יציב משמעות הרשב"א המובא בב"י סי' תק"נ שהיתר התענ סו

 ליקוטים סי' מ"ה, אור לציון ח"ג פכ"ה ס"ז, חוט שני שבת ח"ד עמ' ר"ס, וכן מטו משמיה דמרן הגריש"א.
אע"פ שאינה מניקה, והביא  א"א בוטשאטש מהדו"ת סי' תק"נ, דעת תורה למהרש"ם סי' תקנ"ד היקלו שכל כ"ד חודש חשובה מינקת סז

שכ"כ בכנסת חכמי ישראל [קובץ ה' סי' ע"א אות ל'] מהגאון בעל כרם חמד (ומה שנדפס בדע"ת כנסת יחזקאל הוא ט"ס), ורווחה הוראה 
  להקל כדבריהם במקום חולשה יתירה.

  שו"ע סי' תקנ"ד ס"ו, ושתילי זיתים שם סק"ט. סח
 .'א אות' ג סימןורים הכיפ יום מערכת "חח חמד שדיעי'  סט
 רמ"א תרפ"ו ס"ב והעלהו בשתילי זיתים. ע



ואין צריכים להשלים, אע"פ שבארבעת  ת ימי המשתה, פטורים מלהתענותחתן וכלה בתוך שבע - ÏÎÂ Ô˙Á‰  .ו
  . עבבה יםחייב שום אבלות אלא משום זכר לנס, אינםתענית זו שאינה מבבתענית,  יםהצומות חייב

אבי הבן, הסנדק והמוהל, פטורים  ברית מילה שחל בתענית אסתר, שלושה בעלי הברית שהם: - ·¯ÏÈÓ ˙È‰  .ז
אמנם את סעודת המצוה יעשו בלילה, כיון . עג, כיון שיום טוב שלהם הואיכים להשליםצר מלהתענות, ואינם

  ששאר המוזמנים חייבים בתענית.

  .עוקל לא הפסידי, והמעה, ויש אוסריםעדים כל הקרואים לאכול בתעניתמותרבתענית נדחה   .ח

 בתענית סדרי התפלה והלימוד

 .עזתעניותלילי כבשאר  ,נובליל התענית אומרים ענ  .ט

 . עחהמנהג לקבוע לימוד בתענית אסתר כשאר ימי השבוע  .י

שש ושמח  ,מבעוד יום להתפלל מנחה וערבית תסת הכנות לבא לבינה רגליו קלות כאילבערב פורים תהיי  .יא
יברו אויבי היהודים לשלוט ביום אשר שֹ ,בישועת אלהינו אשר גאל משחת חיינו ויפדנו מיד צר ממות לחיים

 ס אהבת המקום ברוך הואייחדש בקרבו להכנ בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ורוח נכון
תורתיו ומצותיו באהבה וברצון, וילבש בגדי ששון תפארת ויקר לכבוד היום ולכבוד קריאת  בלבו ולקבל

 .עטהמגילה

 .פרבינו חיים ויטאל זיע"א נהג לטבול במקוה בערב פורים כמו בערב שבת ויום טוב  .יב

ויש  .פא"כימי השמים על הארץ"ת שמע כשאומר התענית וחולצן בתפלת ערבית בקרי מניחים תפלין במנחת  .יג
 .פב"אלו תפלין - ִויָקר"משום  קריאת המגילהעד אחר  להשאירם שנהגו

, כיון שהוא מנחה שלפני וכו'להינו" - איהי ה' "אלא  ,"אל ארך אפים"אומר החזן במנחה אין  בהוצאת ספר תורה  .יד
 .]"אל ארך אפים"יום הפורים, [וכשחל י"ג באדר בשבת שמקדימים התענית ליום חמישי, אומר 

, שדרשו אותו פד(תהלים פרק כב) "למנצח על אילת השחר"מזמור  אחר מנחהלומר ל נהגו פגבהרבה מן הקהילות  .טו
ומבואר בגמרא (מגילה ט"ו ב') שבפסוקי מזמור זה  .) על אסתר המלכה'ט א"בגמרא (יומא כ נו ז"לחכמי

 התפללה אסתר לפני הקב"ה להצלת עם ישראל מגזירת המן ואחשורוש.

                                                                                                                                                                                                                 
כ"כ בשו"ע סי' תקנ"ד ס"ה, ואמנם היה מקום לדון בטעם הדבר אם הוא משום השתתפות בצער הצבור, ולפי"ז גם בתענית אסתר נוהג דין  עא

של פורענות. ומ"מ בא"א בוטשאטש כתב זה, או שהוא משום שהוא יום של פורענות, ולפי"ז יש מקום להקל בתענית אסתר שאינה תענית 
 בערוך השלחן סי' תקנ"ד ס"ז. , וכן משמעלהחמיר אף בתענית אסתר

בית דוד ח"א סי' תע"ו, ערך השלחן סי' תרפ"ו, ומה שבסדור בית עובד כתב בשם החיד"א שמתענה, כבר השיגו בשו"ת יחו"ד ח"ב סי'  עב
  ע"ח.

 שער הציון תרפ"ו ס"ק ט"ז. עג
  ומהריק"ש.ת שכ"ג רמ"א תרפ"ו ס"ב, ובשתילי זיתים הביא שכן הכרע עד
 זיתים ומשנ"ב. בשתילי וט"ז וא"ר, והובא עה
 משנ"ב סק"ז בשם הפמ"ג. עו
סי' או"ח ספר משנת יעב"ץ ברי ושלא כד[ כ בספר ברית שלום לרבי שלום הכהן.כמש" וכ"ה מנהג ג'רבהכן המנהג פשוט בבלדי ובשאמי,  עז
נו בערבית לפי שהוא יום של פורענות, אומר ענ א בד' צומות שהם פורענותלחלק בין ד' צומות לתענית אסתר לענין זה, שדוקשכתב  ע"ו

 .]משא"כ בתענית אסתר שהוא תענית של שמחה
אינם לומדים  הילדיםתולדות מהר"ש שבזי עמ' ע"ד שכתב ש [וראה שהובא בפוסקים. מהרי"ל לא כמנהגד שתילי זיתים תרפ"ו סק"ד. עח

 ].בתענית אסתר
וכן ראיתי מילדותי זקני תורה וכל העם לובשים בגדי יקר ומתעטפים לבנים לעשות רצון לשון מהרי"ץ בעץ חיים (קס"ג ב'), וסיים בה:  עט

תפלל ערבית ולקרות בבגדי גולה לא כמו הבוערים בעם בזמן הזה הבאים להקוניהם כי קדושת היום מתחלת הלילה כשאר ימים טובים 
 קדרות ושחרות אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, ואני תמה מה נשתנה הלילה מביום שביום לובשים בגדי שמחה ולא כן בלילה וכו' עיי"ש.

  .ולשמחת חתונות וברית מילהמועד חול השמתאספים לביהכנ"ס לבושים בגדי חג המיוחדים ל 133וראה מצפונות יהוד"ת עמ' 
 חמדת ימים פ"ג. פ
בכימי השמים כשאר תעניות.  כן שמעתי מפי מהר"י צובירי זצ"ל שלא נהגו להניח התפלין בלילה עד אחר קריאת המגילה, אלא לחלצם פא

[ועל עיקר המנהג להניח התפלין עד כימי השמים גם בזמן שמתפללים ערבית בצאת הכוכבים יבואר במקומו בעזהשי"ת], וכ"ה בסידור כנסת 
וכן נהג מהר"ל  ככל הצבור לרבות ת"ח ויודעי ספר, ן מנהג רובובאיגרת הפורים מהדו"ח עמ' נ"ח הביאו עוד שכ הגדולה מהדו"ח עמ' תפ"ז,

, הגר"א שמן שליט"א שכך נהגו רוב הצבור, הגר"ח קשת זצ"ל ק"ק דמאר, הגר"מ צובירי [וציין שמנהג שרעב לחלצן קודם תפלת ערבית]
  דחבש ק"ק דמאר.

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  פב
עיר של סופרים. ע"כ. וכן העידו על המנהג הגר"ש קריאתה, ואסמכתא למה שאמרו חז"ל ויקר אלו תפלין, כך ראיתי המנהג בעירנו צנעא 

 קורח שליט"א, הגר"פ קורח שליט"א, הגר"א אריה שליט"א.
  בעיקר בקהילות השאמי. פג
וכן מנהג כ"כ בתכלאל מהר"י ונה, מהר"י צובירי בסידור כנסת הגדולה, תכלאל עטרת זקנים מנהג חבאן, סידור פאר התפלה מנהג בידא,  פד
  .שליט"א מאר הגר"ח דחבש'ד
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  מבוא
ַח ֵמאְֹיֵביֶהם : "ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד ַעל ַנְפָׁשם ְונֹויט)-ט' טז(נאמר במגילה 

ֲאָדר ְונֹוַח  ְלחֶֹדׁש ְוָהרֹג ְּבׂשְֹנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָאֶלף ּוַבִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם: ְּביֹום ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר
ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה: ְוַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּב 

   ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה:
כי היהודים שבשאר מדינות המלך נחו ביום י"ד באדר ועשו אותו יום משתה ממקראות אלו למדנו 

  עשו את יום פורים ביום ט"ו. ,ושמחה, ואילו בעיר שושן שבו נחו ביום ט"ו באדר
ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש לאחר מכן נאמר: ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהְּפָרִזים ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות, עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה 

דו מכאן ֲאָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשלַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו". מכך שנאמר "היהודים הפרזים" למ
אינם עושים את יום הפורים ביום י"ד באדר כערי הפרזים, אלא ביום  המוקפות חומחכמים כי ערים ה

  ט"ו כשושן. 
הנס שנעשה בשאר מדינות שנעשה בימים חלוקים, דהיינו  זכר לנסהוא  ,יום הפורים לשני ימים וקליח

המלך שלחמו ביום י"ג ונחו ביום י"ד, וערים המוקפות זכר לנס הנוסף שנעשה בשושן, שלחמו אף 
  ביום י"ד ונחו בט"ו.

ומה שתלו את הדבר במוקפות חומה מזמן יהושע בן נון דוקא ולא במוקפות חומה בזמן שאירע נס 
ם, היינו כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, שבזמן יהושע היו רוב ערי ארץ ישראל מוקפות חומה, פורי

ועוד משום שיהושע הוא הראשון  ו רוב ערי ישראל חרבות מבלי יושב.ואילו בזמן נס פורים הי
יהיה תלוי במוקפות מזרע עמלק, המן  שיום הפורים שבו נמחה לכן קבעו חכמיםשנלחם בעמלק, 

  חומה בימי יהושע בן נון.

  ערי הפרזים וכרכים המוקפים חומה

 .עושים את יום הפורים בט"ו באדר בלבד ,ארץ ישראל מימות יהושע בן נון בשעה שכבש את חומהכרכים המוקפים   .א
את כל מצוות הפורים עושים בה  ,על אף שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נוןשבפרס,  "שושן"עיר כמו כן ה

היא עיר שושן, והעיר 'המאדאן' בפרס שיש  [אמנם היום אין ידוע בבירור איזו נעשה הנס הנוסף. בט"ו, כיון ששם
, המיחסים אותה לשושן הבירה, נתברר בבירור שקוראים בה את המגילה ועושים שאר מצוות היום בי"ד ולא בט"ו

 חדשותאו ערים  שבזמן יהושע לא היו מוקפות חומה,ערי הפרזים דהיינו ערים אבל  וכפי הנראה אינה שושן הבירה].
. [ואף אם הם בלבד בי"דבהם את הפורים ים עוש ,יתםמוקפות חומה מעת בניש , אע"פבזמן יהושעמות יקילא היו ש

 , אין קוראים בהם אלא בי"ד, כיון שלא היו מוקפות חומה בימי יהושע].כיום מוקפות חומה

  ירושלים

קוראים בה ועל כן מימות יהושע בן נון, מוקפת חומה העיר היחידה שידוע בודאות שהיא  היאירושלים עיר הקודש,   .ב
 בט"ו בלבד.את המגילה ועושים את כל מצוות הפורים 

ביניהם,  )מטר 960( 'מיל'קוראים בהם בט"ו, כיון שאין מרחק  ,השכונות החדשות שהוקמו סביב ירושלים העתיקה  .ג
נחלקו בה גדולי ישראל יש ויותר,  'מיל'אולם שכונת רמות שהיא רחוקה מיתר שכונות ירושלים מרחק  לן].[ראה לה

 .וכל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו .שקוראים בה בט"ו ויש אומרים אומרים שקוראים בה בי"ד,

 בן עיר שלא קרא בי"ד

 .פזויש אומרים שלא יברך .פובברכה פהקורא בט"ו ,בן עיר שנאנס ולא קרא בי"ד  .ד

                                                           
  שו"ע תרפ"ח ס"ח. פה
ט"ז, פר"ח, וכ"פ בשתילי זיתים ס"ק כ"ב ודייק כן מסתימת מרן בשו"ע שלא העלה המשך דברי שבלי הלקט שיקרא בלא ברכה, כשם  פו

 שכתב כן בס"ז לגבי המפרש בים.
  פמ"ג א"א י"ב, משנ"ב ס"ק כ"ג, כה"ח ס"ק נ"ט. פז



 הושע בן נוןספק מוקף חומה מימות י

. ומקיימים פח בי"ד בברכה, ובט"ו בלא ברכה קורים בה יהושע בן נון עיר שהיא ספק אם היתה מוקפת חומה בימות  .ה
ויאמרו גם 'על הניסים' בט"ו, ואין בזה חשש הפסק,  .פטשמחה ומשתה משלוח מנות ומתנות לאביונים בשני הימים
 אך אין מוציאים ספר תורה בט"ו לקריאת התורה של פורים.

תה באותו מקום שהיתה בו העיר הקדומה שהי ספק אם נבניתאך  ,עיר הנבנית על חרבות עיר שהיתה מוקפת חומה  .ו
ושאר  ובט"ו בלא ברכה, לענין קריאת המגילה בי"ד בברכה ערים המסופקותדינה כדין  ,כגון העיר לוד מוקפת חומה
 .צהדינים הנ"ל

בודאי שהיתה לה חומה בעבר, והספק הוא אם חומה זו מימות  במה דברים אמורים שעיר זו מוקפת חומה או שידוע  .ז
יהושע בן נון, אבל עיר ישנה שאין לה חומה כלל ולא ידוע שהיתה לה חומה, ויש לנו ספק אם היתה מוקפת חומה 

 .צאבימות יהושע בן נון, אינה בכלל ספק, וקורין בה בי"ד

 טבריה

עם ים כנרת, ונסתפקו חז"ל אם חשובה מוקפת העיר טבריה היא עיר מוקפת חומה מצד אחד, ומצד שני גובלת   .ח
  חומה, ולכן דינה כערי הספיקות.

  רים המסופקותהע

שכם, יפו, עכו, צפת, חיפה, בית שאן, לוד, רמלה, באר  ערי הארץ העתיקות והם:דין ערים המסופקות נוהג בימינו ב  .ט
 שבע, עזה.

חומה מימות מוקפת שאינה יש אומרים שאע"פ  לקרוא בעיר חברון בי"ד בברכה ובט"ו בלא ברכה,הג נהמ – חברון  .י
להרבות בשבח האל, ויש אומרים שחברון המקראית מוקפת חומה  נון מכל מקום נהגו לקרוא אף בט"ו יהושע בן

 .צבמימות יהושע אלא שיש ספק אם העיר כיון עומדת באותו מקום שבו עמדה חברון העתיקה

בהם המגילה גם בט"ו מחמת שהם ספק  כמו כן בחו"ל העיר דמשק שבסוריא, והעיר בגדד בעיראק, נהגו לקרוא  .יא
 מוקפות חומה מימות יהושע בן נון.

, ויש מי שכתב שראה בכתבי יד כי כאשר ישבו אבותינו בעיר המבצר במרומי צגתימן קראו בי"ד בלבדארץ בכל ערי   .יב
 .צדמדינת צנעא, היו קורין גם בט"ו

  יישוב הסמוך לכרך המוקף חומה או נראה עמו

כגון שהוא בהר, נדון ככרך, וקורין בו המגילה  צהכל יישוב הנראה עם הכרך אע"פ שאינו סמוך והוא רחוק הרבה  .יג
מטר)  אע"פ שאינו נראה, כגון שהוא בעמק, הרי  960מיל ( ומקיימים מצוות היום בט"ו, וכל הסמוך לכרך עד מרחק

 .צוהמוקף חומה, וקוראים בו בט"ו זה נדון ככרך

במה דברים אמורים שנראה וסמוך נדון ככרך, אם דרים בכרך רבים מישראל וקורים בו בט"ו, אבל אם אין קורים בו   .יד
 .צזעשרה מישראל, אין הנראה והסמוך נדון ככרך, אלא קורים בו בי"ד

                                                           
לבוש הטעם שמברך בי"ד משום דתלינן שהיא מהרוב, ובמשנ"ב ס"ק י"א בשם הגר"א שו"ע תרפ"ח ס"ד. ובשתילי זיתים סק"י בשם ה פח

 טעם אחר דבי"ד יצא בדיעבד אף אם היא מוקפת חומה, [וטעם זה מוכח מדברי הרמב"ם בתשו', ואכמ"ל].
 שתילי זיתים סק"י. פט
שו"ת מנחת יצחק ח"ח עיר הקודש והמקדש פכ"ו אות א', כה"ח סי' תרפ"ח ס"ק י"ז, שו"ת ציץ הקודש ח"א סי' נ"ג בשם הגר"ש סלנט זצ"ל,  צ

  יבי"א ח"ז או"ח סי' ס'.סי' ס"א, 
 ב"י תרפ"ח, פר"ח, שתילי זיתים סק"י. צא
  ראל יש ספר ארץ צב
ולפי תרגום רס"ג הם דמאר צנעא וצעדה, וכמש"כ מהרי"ץ (בראשית י' כ"ז), רם אוזל ודקלה' והיינו אף הקדומות שהוזכרו במקרא 'הדו צג

רק בע"ח וזת"ד: מקומנו זה ארץ התימן לא קבלנו בו שום ספק וקורין בו בי"ד ואפי' כשהיו אבותינו עדיין שוכנים במדינת צנעא לא היו קורים 
מהמדינה חוצה לה ליכא ספיקא כלל שאין קורין רק בי"ד שכבר כתב הרב משאת משה  בי"ד דלא הוי להו בזה ספיקא ולכו"ע עכשיו שיצאנו

גם בספר סערת תימן כתב שהחומה אינה אלא מתקופה מאוחרת. אמנם בעיר  ע"כ.סי' ג' שהסמוכות לספיקות אין קורין בט"ו מן הספק. 
. 212כמש"כ בס' בה"א עמ'  ושע בן נון קורים רק בי"דצעדה אע"פ שהיא מוקפת חומה ולפי המסורת שבידם מוקפת חומה היא מימות יה

[ויתכן דס"ל כשיטת רס"ג בסדורו שאין קורין בט"ו אלא במוקפות חומה שבא"י, אלא שמסתבר יותר שאינה אלא ספק מוקפת מימות יב"נ, 
 י"ד בלבד].שהרי לא נתיישבו היהודים שם אלא מתקופת הגלות, וס"ל כשיטות רוב הראשונים שדין ספיקות לקרות ב

שמלפנים שכאשר ישבו במבצר העיר קראו המגילה בט"ו משום שהיא  ,בספר אבן ספיר (פרק מ' עמ' צ"א) כתב שראה בסידורי תפלות צד
  וכן הובאה מסורת זו בעריכת שלחן סי' תרפ"ח. חומה מימות יהושע בן נון.מוקף ספק 

 שתילי זיתים סק"ז. צה
 שו"ע תרפ"ח ס"ב. צו



סמוך לכרך המוקף חומה בתורת ודאי, אולם אם כשהוא וכן לא נאמר דין של הנראה והסמוך עמו נדון ככרך, אלא   .טו
, ולכן בימינו אין נוהג דין סמוך לכרך אלא צחסמוך לערי הספקות, אין נוהגים בו דיני פורים אלא בי"ד בלבד

ה לספק מוקף חומה נוהגים בה דיני הספיקות, בירושלים שהיא מוקפת חומה בתורת ודאי. [ויש חולקים שאף הסמוכ
 וכן דעת החזון איש זיע"א שנהג לקרוא בעיר בני ברק גם בט"ו בלא ברכה, משום שסמוכה ליפו].

 ערים ושכונות הסמוכות ברצף בתים לכרכים המוקפים חומה

מ',  81.4שיריים (שהם ) אמה ו141ערים הסמוכות ברצף בתים לערים המסופקות, ואין ביניהם הפסק בשיעור קמ"א (  .טז
בט"ו בלי ברכה, כיון שיש לומר שחשובים כעיר אחת עם  מ') יש אומרים שיקראו את המגילה גם 67.8ויש אומרים 

העיר יפו. [אולם בין תל אביב ליפו כיום אין רצף בתים, ולכן אין לחייב את הערים תל אביב ובני ברק לקרוא בט"ו 
 מטעם זה].

  

 ïáå êøëì êìäù øéò ïáøéòì êìäù êøë  
  

הערה: בדין בן עיר שהלך לכרך, או בן כרך שהלך לעיר, רבו הפרטים והשיטות, ובמסגרת זו כתבנו את עיקר ההלכה לפי דעת 
 שתילי זיתים, ומשנה ברורה ,מרן השולחן ערוך

 בן עיר שהלך לכרך 

ון, אם היה דעתו בשעה בן עיר שאינה מוקפת חומה שיצא מעירו והלך לכרך המוקף חומה מימות יהושע בן נ  .יז
לחזור למקומו קודם עמוד השחר של יום ט"ו שהוא זמן הקריאה בכרך, אף אם לבסוף נתעכב ולא חזר  צטשהלך

למקומו, הרי זה קורא בי"ד כמנהג מקומו, אולם אם היה דעתו בשעה שהלך להיות בכרך בעמוד השחר של יום ט"ו, 
ביום ט"ו קורא את המגילה ביום ט"ו. וזה נקרא "מוקף בן יומו",  ואפילו אם חזר לעירו .קעמהם בט"והרי זה קורא 

 שחשוב בן כרך המוקף חומה ליום ט"ו בלבד.

בן עיר שהלך לכרך, ובשעה שהלך היה בדעתו להתעכב בכרך עד עמוד השחר של ט"ו, ולבסוף נמלך וחזר לעירו   .יח
 ופטור בט"ו. בליל י"ד, [ואפילו ביום י"ד לדעת רוב הפוסקים], הרי זה חייב בי"ד

בן עיר שהיה בעירו ביום י"ד וקיים את כל המצוות כדין, ואחר כך הלך לכרך, אינו מתחייב לקרוא בשנית ביום ט"ו,   .יט
 אמנם אם עבר דירה לכרך המוקף חומה בליל ט"ו מתחייב במצוות היום אף ביום ט"ו.

 בן כרך שהלך לעיר

אם היה דעתו בשעה שהלך לחזור למקומו קודם עמוד השחר בן כרך המוקף חומה מימות יהושע בן נון שהלך לעיר,   .כ
של יום י"ד, אף אם לבסוף נתעכב ולא חזר למקומו, קורא את המגילה בט"ו, ואם היה דעתו בשעה שהלך, להתעכב 
בעיר בעמוד השחר של יום י"ד, קורא עם אנשי העיר בי"ד. וזה הוא הנקרא "פרוז בן יומו", שחשוב פרוז ליום י"ד 

 בלבד.

זה שאמרנו שאם היתה דעתו להיות בעיר בעמוד השחר של יום י"ד, קורא בי"ד, זהו דוקא אם התעכב עד אור השחר   .כא
 של יום י"ד, אבל אם חזר לכרך בליל י"ד אינו נקרא פרוז בן יומו, וקורא בט"ו.

להתעכב בעיר עד אם בשעה שיצא מהכרך היתה דעתו על מנת לחזור קודם ליל י"ד, ולבסוף בליל י"ד נמלך והחליט   .כב
 עמוד  השחר של יום י"ד, הרי זה קורא בט"ו, שהקובע היא דעתו בשעת יציאתו מהכרך. 

בן כרך שהיה בעיר ביום י"ד וקיים כל מצוות היום וחזר לכרך בליל ט"ו הרי זה מתחייב בקריאת המגילה ומצוות   .כג
ושאר מצוות היום אינו חוזר ומתחייב, ולכן היום גם ביום ט"ו, ויש אומרים שכיון שכבר יצא ידי חובת מקרא מגילה 

 ישמע את הברכה מבן כרך המחוייב בתורת ודאי.

                                                                                                                                                                                                                 
י' צ"ז (צ"ח) בשם תשו' משאת משה סי' ג', והובא גם בכה"ח תרפ"ח ס"ק י"ג, באור הלכה תרפ"ח ד"ה או שסמוכין פעולת צדיק ח"א ס צז

  בשם דבר משה.
כה"ח ס"ק י"א, וזה שלא כד'  שו"ת פעולת צדיק שם בשם משאת משה, ועץ חיים קס"ד א', ברכ"י סי' תרפ"ח הובא בבאור הלכה ד"ה או, צח

  ג.החזו"א או"ח סי' קנ"ג סק"
שתילי זתים ס"ק י"א שכ"כ הרי"ף הרא"ש טור ולבוש. וכ"ה שיטת המשנ"ב ס"ק י"ב, וזה דלא כשיטת הסוברים דתלוי בדעתו בתחלת ליל  צט

 י"ד, [מטה יהודה בשם הר"ן, {וצ"ב היכן מצא כן בדברי הר"ן} חזו"א סי' קנ"ב].
  שו"ע תרפ"ח ס"ה ושתילי זיתים שם. ק



êøãì àöåé 

היוצא בשיירה, או נוסע בספינה, לדרך ארוכה, באופן שלא יהיה במקום יישוב ביום י"ד, אם יש לו מגילה להוליך   .כד
כיון שאינו נמצא בכרך, הרי זה קורא כרוב עימו הרי זה קורא בי"ד בברכה, אף על פי שהוא בן כרך המוקף חומה, ש

 .קאהעולם

אם אין לו מגילה להוליך עימו, ורוצה לקורא את המגילה קודם צאתו לדרך, אם יכול להתעכב עד י"א אדר, יקרא את   .כה
, ואם אינו יכול להתעכב עד יום י"א, יקראנה אף מתחילת החודש קבהמגילה בלא ברכה, בהשתתפות עשרה אנשים

 .קגבלא ברכה

מכל מקום אם קרא את המגילה מי"א אדר או מתחילת החודש, ולבסוף הגיע למקום יישוב בי"ד באדר, חוזר וקורא ו  .כו
 .קדאת המגילה בברכותיה

ä ÷øô  

äìéâîä úàéø÷ éðéã  

  יום ובלילהריאת המגילה בחיוב ק

קריאת היום שנאמר: אף על פי שלא נזכר במגילה אלא  יום,חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולקרותה ב  .א
 נעשים", "ימים" נאמר ולא "לילות", מכל מקום דרשו חז"ל מן הכתוב במזמור אילת השחר"והימים האלו נזכרים ו

ועל כן זכר שהיתה צעקתם בצרתם יומם ולילה, ", מיה ליותענה ולילה ולא ד אלהי אקרא יומם ולא" :)תהלים כ"ב(
ם ה' אלהי ולמען יזמרך כבוד ולא יד" )תהלים ל'( :שנאמרו ממה את המגילה לילה ויום. ועוד דרשו לנס קוראים

והמן  מרדכי ואסתרעל בפסיקתא מזמור זה דרשוהו ובלילה,  -ביום, ולא ידום  -יזמרך כבוד ", לעולם אודך
, שמפרסמין את הנס, והכל מקלסין להקדוש ברוך הואלקב"ה שבח שהיא מגילה הקריאת מכאן נלמד שואחשורוש, ו

 .קהיש לקרותה בלילה וביום

 זמן קריאתה בלילה

ה מצאת הכוכבים, ואם קרא בין השמשות יצא בדיעבד. וכן מנהגינו ותחילת זמנ ,קריאה של לילה, זמנה כל הלילה  .ב
 .קוצאת הכוכביםלדקדק לקרותה מ

בשעת הדחק כגון מי שהוא אנוס קצת ואינו יכול להמתין עד צאת הכוכבים, יכול להקדים ולקרוא את המגילה מפלג   .ג
. [ואף בירושלים יכול להקדים ולקרוא מפלג קזקודם שקיעת החמה ]זמניות[משעות המנחה, שהוא שעה ורבע 

 ].קחהמנחה של יום י"ד

חה מאדם אחר שאינו אנוס, יברך השומע את הברכות, והקורא לא יצא לעצמו באופן זה ששומע הקריאה מפלג המנ  .ד
 .קטבקריאה זו, אלא יקיים מצות קריאתה אחר צאת הכוכבים כדינה בברכה

יקראנה בלא ברכה  ,, ומכל מקום אם לא קראה עד שעלה עמוד השחרקיסוף זמן קריאת הלילה, משעלה עמוד השחר  .ה
 .קריאת הלילהשוב לא יקרא לשם חמה , אמנם אחר הנץ הקיאעד הנץ החמה

                                                           
  שונים ובפוסקים סי' תרפ"ח ומשנ"ב ס"ק י"ג.תוספתא פ"א ה"ב, הובאה ברא קא
 שו"ע תרפ"ח ס"ז, ומשנ"ב סק"כ, כה"ח ס"ק נ"ג.  קב
 דעת היש אומרים בשו"ע שם. קג
  רמ"א סי' תרפ"ח שם, משנ"ב ס"ק כ"ב. קד
  ורש"י שם. 'א 'מגילה ד קה
מות שהביא הב"י סי' תרפ"ז מארח"ח וכ"ב מהרד"ם בשו"ת רביד הזהב סי' י"ז, וכ"כ מהרי"ץ בעץ חיים קס"ד א'. ולאפוקי ממנהג המקו קו

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].

  שו"ע סי' תרצ"ב ס"ד. קז
  מקראי קודש סי' ט"ו. קח
"ת רביד הזהב סי' י"ז, לחוש דבעינן לילה ממש וכ"ה ד' הפר"ח. והיינו כיון שהקורא אינו יוצא שתילי זיתים תרפ"ז סק"ד ותרצ"ב סק"ז, ושו קט

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.

 ב ס"ק ד', כה"ח סק"ז.מג"א רס"י תרפ"ז, שתילי זיתים סק"ד, משנ" קי



 זמן קריאתה ביום

דקות קודם הנץ החמה)  72תחילת זמן קריאתה ביום, לכתחילה מהנץ החמה, קראה משעלה עמוד השחר (דהיינו   .ו
 . קיג, ואם יש לו אונס קצת, אף לכתחילה יכול לקרותה משעלה עמוד השחרקיביצא בדיעבד

בין השמשות, יקרא בברכה, ואם לאו יכול לסיימה קודם ר לו ששכח ולא קרא המגילה ונזכר בסוף היום, אם ברו  .ז
 .קידיקרא בלא ברכה

 ברכות המגילה

 . קטווסופם ולא אשקר באמונתי ,ה' חסדיר פסוקי שבח והודאה שתחלתם קודם ברכות המגילה נהגו לומ  .טז

ם מברך "על בליל פורים מברך קודם קריאתה שלש ברכות, "על מקרא מגילה", "שעשה נסים", ו"שהחיינו", וביו  .יז
 .קטזמקרא מגילה", ו"שעשה נסים", ואינו מברך "שהחיינו"

 .קיזמשלוח מנות וסעודת פורים בברכת שהחיינו של ליל פורים יכוין לפטור את מצות היום  .יח

אולם אם , קיטבין הפרשיות, קיחשכח ולא בירך ברכות המגילה או אחת מהם, קודם הקריאה, יברך במקום שנזכר  .יט
שאם לא בירך  הברכות מעכבות. [ויש אומרים לא יברך, ויצא ידי חובתו, שאיןסיים את קריאת המגילה שוב 

 ].קכשהחיינו עד אחר קריאת עשרת בני המן, לא יברך עוד

 .קכאשכח ולא בירך שהחיינו בקריאת הלילה, יברך ברכת שהחיינו בקריאת היום  .כ

 אחר ברכתו, מחשש הפסק. השומע את קריאת המגילה מבן אשכנז המברך שהחיינו בקריאת היום, לא יענה אמן  .כא

 .קכבבין בקריאת המגילה בין בברכותיה ,והצבור יושב ,מנהגינו שהחזן לבדו עומד  .כב

הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע.  קכדוחותם האלהרב את ריבנו,  ]קכגהאללאחר הקריאה מברך [  .כג
 .קכהומנהגינו לברך ברכה זו אף בקורא אותה ביחיד

                                                                                                                                                                                                                 
כיון שלדעת כמה פוסקים מקיים המצוה עד הנץ החמה כקריאת שמע, הגמ"י, ט"ז סוס"י תרפ"ח, נו"ב קמא סוס"י מ"א, ומטה יהודה סי'  קיא

 תרפ"ז. ועוד.
  שו"ע סי' תרפ"ז ס"א. קיב
 משנ"ב סק"ו. קיג
 .משנ"ב תרפ"ז סק"העי'  קיד
 קדמונים, ונוהגים לומר פתיחה זו בין בקריאתה בביהכנ"ס בין בקריאתה בבית.מנהג זה המיוחד לקהילות תימן נזכר בתכאליל  קטו
שו"ע תרצ"ב ס"א. וכן המנהג פשוט בכל קהילות תימן. ודברי הרמ"א שהביא מנהג אשכנז לברך שהחיינו בקריאת היום השמיט בשתילי  קטז

  זיתים.
מג"א ודלא כבאור הלכה ד"ה שהחיינו שפי' דדוקא בברכת שתילי זיתים תרצ"ב סק"א. ומתבאר מדברי רבינו כסברת הפמ"ג בד' ה קיז

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.

פמ"ג שם , ובדבריהם לא נזכר מתנות לאביונים, אולם הה מ"א א"ר ומ"ב שם וכ"כ היעב"ץ בסידורו"לשוהנה מקור הדין לכוין בשהחיינו הוא מ
כ' בשחרית פורים אמר לכל הקהל שיכוונו ג"כ  פ"ט אות ה'ס ת"א"א סק"א שלחן שלמה חיי אדם קנה כז וקיצור שו"ע קמא יב וכן במנהגי הח

ת ציץ ו"האחרונים הנ"ל לא הזכירו מתנות לאביונים י"ל כמ"ש תשוה"נ ח"א תד ושע"כ והטעם ש ."מ ומתנות לאביוניםשלבשהחיינו על מ
פא סי' "ת בצל החכמה ח"ו ויום הזה בשיעור מסוים וע"ע שבמצות צדקה אלא שתיקנו לקיים המצוה  הוא בכלל"ט כז ב משום שיאליעזר ח

תכן שאינו בדוקא ומאידך י"ל שמצות הסעודה חלק ממצות [וצ"ב למה השמיט הכותב סעודת פורים, גם הפמ"ג השמיט זה, וי ."כ בזהשמ
 היום היא וממילא היא בכלל שהחיינו לפי הסוברים דנתקן נמי על עצם היום].

 כה"ח תרצ"ב סק"ח בשם נהר שלום ובית עובד, וכ"כ מועד לכל חי. קיח
 משנ"ב תרצ"ב סק"ו. קיט
 כ"כ בחזון עובדיה עמ' ס"ד.כ"כ בבן איש חי, ומדברי הפוסקים הנ"ל לא משמע לחלק בזה, ו קכ
 כה"ח והפוסקים הנ"ל. קכא
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 מחצית  קכב

בעמידה 'ואנו לא נהגנו כן',  השקל דמשום שומע כעונה צריכם גם כן לעמוד. וכבר כתב כן בכנה"ג על דברי הרמ"ע מפאנו שכתב שהברכה
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.
 העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך ומברך ומדע ואחד העם כל יושבין למקומו הספר ומחזיריןואכן כן מפורש ברמב"ם פ"ג מהל' שופר ה"י 

כו'. הרי מפורש דאין השומעין צריכין לעמוד בשעת הברכה של שופר, וכן ו, אמן עונין העם וכל שופר קול לשמוע וצונו במצותיו קדשנו אשר
  הוא מנהגינו פשוט בברכת השופר ובברכות המגילה. 

חזן מועלת אף להשומעים כמבואר בדברי הר"י ן' גיאת שהובא בבאור הלכה סי' ובטעם הדבר יש לפרש בכמה אופנים או משום דעמידת ה
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'. 

  ובמקום אחר הרחבנו עוד בזה.
את ריבנו, וכן המנהג בבלדי, אך שיטת רב עמרם גאון בסדורו שאין לומר תיבת "האל", וכן גירסת רס"ג הרמב"ם והתכאליל "האל" הרב  קכג

נהגו בחלק מקהילות השאמי כמו שהובא בתכלאל מהר"י משתא (עמ' קי"ב, אמנם יש שם תוספת באות דקה תיבת האל) ובשתילי זיתים 
ת הפורים. וראה עוד בהרחבה במאמרו של הגר"א אריה שליט"א תרצ"ב סק"ג, וכן העלה מהר"י צובירי זצ"ל בסדור כנסת הגדולה ובאגר

 בגליון הלכה ומסורה פורים תש"ע.
 בחתימה מנהג הכל לחתום האל הנפרע, וכ"ה בתכלאל מהר"י משתא, וסדור כנסת הגדולה. קכד



 .קכועל כל פסקא מברכת הרב את ריבנו ",אמן"נהגו לענות מקצת קהילות   .כד

ידי  , ואף הקורא לנשים והוא כבר יצאקכזתםלהוציא אחרים ידי חובלפניה ולאחריה שיצא ידי חובה מברך  גם מי  .כה
אמנם צריך להזהירן שלא יפסיקו בדיבור  .קכחשהרי גם הם חייבות בקריאה כאנשים ,חוזר ומברך להן חובתו,

 .קכטושלא יסיחו דעתן כלל

 שמיעכונת שומע ומ

, ושליח צבור דעתו בסתם קלהשומע, והשומע צריך לכוין לצאת את הקורא את המגילה צריך שיכוין להוציא  .כו
, והצבור שבבית הכנסת סתמם מכוונים לצאת בקריאת להוציא את כל השומעים אפילו הם אחורי בית הכנסת

  .קלאהש"צ

 קריאת המגילה סדר

  .קלביש לחזן לקרותה מעומד משום כבוד הציבורלה ילכתחקורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב, ובצבור   .כז

אינו  ,שקרא המנהג שהקורא קורא ופושט כאגרת, דהיינו שאת העמודים, ועל כן 'תרֶ ּגֶ ִא 'מגילת אסתר נקראת   .כח
אינם פושטים ש מנהג רוב המקומותהשומעים לענין . וקלגאלא מניחו פשוט כאגרת ,כספר תורהבגלילה כורך 
 .קלה, ויש שנהגו גם השומעים לפשוטקלדורהתכספר , אלא כורכים תכאיגר

 וכשרוצה להפסיק בנשימה,, קלולקרותה כאגרת בלא הפסק ונשימה בין הפסוקיםהמנהג הקהילות בהרבה מ  .כט
כדי הפסק עד  ויש שנהגו להפסיק בין הפסוקים בנעימה מיושבתמפסיק בטעם המעמיד האחרון בפסוק, 

 .קלזנשימה

 .קלחשתהא קריאתה כאיגרת להשמיע לקהל עםזה מטי הצבור, ופניו כלפעומד ושהקורא כמו כן נהגו   .ל

וכן נהגו שהמגילה שמתוכה קורא, מקופלת כל דף ודף כדרך שמקפלים הדפים בספר תורה, והקורא אוחז בדף   .לא
 בשתי ידיו.

                                                                                                                                                                                                                 
כתב שאין לברך אחריה אלא כן מפורש בלשון התכלאל הקדמון, וכן דעת רבינו השתילי זיתים שהשמיט הגהת הרמ"א בסי' תרצ"ב ס"א ש קכה

  בציבור, וכמש"כ בסי' תרפ"ח ס"ק כ"א שכתב שמברך לפניה ולאחריה, וכ"כ רבינו מהרי"ץ בע"ח קס"ד ב'.
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'  קכו

  נחלת יוסף מנהגי עדן.
 ו"ע תרצ"ב ס"ג.ש קכז
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  קכח

ומכל מקום כתב בעריכת שלחן וכן מסר הגר"פ קרח שליט"א שיש  וכן המנהג פשוט בכל קהילות תימן.י"א לד' הפוס' שחייבות בשמיעה, 
  ו נמנעים מלברך לנשים מחשש שמא ישיחו באמצע קריאתה, או לא יטו אוזנן לשמיעת כל תיבה ותיבה.שהי
 עץ חיים שם. קכט
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  קל

ק כד' המג"א בשם הרדב"ז דבדרבנן א"צ כונה, ומ"מ י"ל דהכא צריך כונה משום דדברי קבלה כדברי תורה השתילי זיתים בסי' ס' סק"ו פס
  דמי.
 שתילי זיתים תר"צ ס"ק ל"ב בשם פר"ח. קלא
שו"ע תר"צ ס"א. [יש לציין מנהג ק"ק עדן המובא בנחלת יוסף סי' ח"י שנהגו להדליק עשרה נרות בעיגול בשעת קריאת המגילה, כנגד  קלב
 ה בני המן].עשר
שתילי זיתים ס"ק ל"ו, וביאר דבריו בהרחבה ברביד הזהב חלק החידושים דלשון הרמב"ם ומרן קורא ופושט דמשמע דכל שקורא פושט  קלג

ולא שפושט כל המגילה קודם הקריאה, ושלא כלשון הטור שכתב פושט וקורא, והשיג ע"ד באר הגולה שכתב לפרש בלשון השו"ע כד' הטור 
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  דלא זו הדרך

.  'כ"ה פי' ד' רבינו'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 
ע"ח אות ל"ו שעמד בקושי דברי רבינו בדקדוקו מלשון מהטור וכתב ליישב בב' אופנים, אך לא זכר מדברי רבינו ברביד  שו"ר בענף חיים על

  הזהב שמבואר להיפך בד' הטור כנ"ל. ויש עוד מקום לפרש בדוחק דברי השת"ז ואכמל"ב.
ד סי' תפ"ה, [וכתב שכן המנהג ואין לשנות], ושלחן גבוה וכן העלה בד' הרמב"ם בעץ חיים קס"ד ב'. וכן פירשו בד' הרמב"ם והשו"ע בבית דו

  ס"ק ל"ח. [ומנהג ק"ק ביצ'א שפושט כאגרת קודם הקריאה, (סדור פאר התפלה)].
  כמשמעות לשון השו"ע שאין מנהג זה אלא בקורא. וכ"כ הגר"פ קורח שליט"א במגילת אסתר שלום ואמת עמ' ט"ז.  קלד
 ק דמאר.הגר"ח דחבש שליט"א, שכן מנהגם בק" קלה
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  קלו

"ע 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
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 שליט"א. 
הגו 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 נ קלז

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. 

 ראה ספר 'עלי תמר' על הירושלמי מגילה פ"ב ה"ב. קלח



, והם: איש יהודי, ויתלו את המן, קלטהמיוחדת להם נהגו לקרוא חמשה פסוקים אלו כל הקהל בקול רם בנעימה  .לב
לה קורא החזן ואחר כך ישתח . ומנהג עי"ת צנעא ועוד מקומותקמיצא, ליהודים, כי מרדכי היהודיומרדכי 

 .קמבהחזןתימן שהקהל קורא תחלה ואחר כך  קהילותיתר , ומנהג הרבה מקמאהקהל

, והמנהג לומר קמגבנשימה אחת, להודיע שכולם נתלו ונהרגו כאחד "עשרתתיבת "צריך לומר עשרת בני המן ו  .לג
 . קמה, ובדיעבד אם לא אמר בנשימה אחת יצאקמדעד עשרת בנשימה אחת מחמש מאות איש

 .קמונהגו להאריך בוי"ו של ויזתא  .לד

 .קמחויש שלא נהגו בכך, קמזכשאומר בלילה ההואמעט יש שנהגו שהחזן מגביה את הקול   .לה

 .קנ, אך ברוב המקומות לא נהגו בכךקמטהאגרת הזאתשנהגו לנענע את המגילה כשאומר  יש  .לו

, קנבדוקא יכרוך ואחר כך יברךב, ויש אומרים שקנאמברך ברכה שלאחריהאת המגילה, וכורך הקורא אחר הקריאה   .לז
 .קנדבשעת הברכה המגילה כרוךאסור ללכל הדעות ו .קנגאם רצה מברך ואח"כ כורךיש אומרים שו

וחוזרים כך החזן , קנו"ברוך מרדכי" :והצבור עונים קנה"ארור המן" :ברכה שלאחריה אומר החזןאחר שבירך   .לח
וחוזרים כך שלש  ,"ארור המן" :והצבור עונים ",ברוך מרדכי" :ואומרהחזן , וחוזר קנזםוהצבור שלש פעמי

 החזן , וחוזר", וחוזרים כך שלש פעמיםברוכה אסתר" :והצבור עונים ",ארורה זרשהחזן: " , ואומרפעמים
ורים ארהחזן: " ואומר , וחוזרים כך שלש פעמים,קנח"ארורה זרש" :והצבור עונים ",ברוכה אסתר" :ואומר

 ",ברוכים ישראל" :ואומרהחזן , וחוזר וחוזרים כך שלש פעמים, "ברוכים ישראל" :והצבור עונים ",אויבים
                                                           

 בנעימה המיוחדת לפסוקים אלה. (הרבנים שליט"א). קלט
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  קמ

ומהר"י צובירי זצ"ל באגרת הפורים  עמ' רע"ח, ש"חיצא, כבר נהגו ברוב הקהילות לומר כל החמשה, וכמו שהעידו מהרש"י הלוי זצ"ל דברי 
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 

עוד אלא שלא אמר משום שנאמר באבוד רשעים רנה ולא הלקט ותניא רבתי, וכ"ה באגרת הפורים שם. וטעם אמירתו כתב מהר"י ונה וז"ל: 
הללויה, והן דברים נכוחים  ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יידוד הללויה אלא עד שראה במפלתן שלרשעים שנאמר יתמו חטאים מן הארץ 

  . ע"כ.למבין
"ק שרעב להוסיף אלע לומר רק ארבעה פסוקים והשמיטו פסוק ויתלו. מנהג ק'ודע שיש עוד מנהגים בזה, בספר זכרון תימן (עמ' ר"ס) מנהג צ

הגר"מ צובירי שליט"א. מנהג ק"ק רדאע להוסיף פסוק כי גדול  גם פסוק כי גדול מרדכי, ומוישם המלך אחשורוש פסוק בפסוק עד הסוף.
  מרדכי, הגר"ע בסיס שליט"א. 

 ויבוקש ,ההם בימים ,ורושאחש בימי ויהי חבאן שנהגו הקהל לקרוא תשעה פסוקים, בנוסף לחמשה הנ"ל מוסיפים: עוד יש לציין מנהג ק"ק
 . (תכלאל עטרת זקנים עמ' של"ד).מרדכי גדול כי ,הדבר

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  קמא
וך מגילה שאינה כשרה ויוצאין בה בדיעבד, ועוד יש תועלת החזן שהיא מתוך מגילה כשרה על קריאת הצבור שהיא קריאה בע"פ או מת

 במנהג זה שיש ביד החזן לגלול את המגילה שבידו בזמן שהקהל חוזר על הפסוק האחרון].
 כ"ה באבודרהם, רמ"א תר"צ סי"ז, וכן מנהג דמאר, רדאע, שרעב, ועוד. קמב
 שו"ע תר"צ סט"ו. קמג
 רמ"א בהגהה, והעלהו בשתילי זיתים. קמד
 שם. קמה
  כן מתבאר ממה שהעלה בשתילי זיתים תרצ"א ס"ד הגהת הרמ"א, וכ"כ בעריכת שלחן שם סי"ב. קמו
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  קמז

דקדקין שידעו דברי מג"א נהגו להגביה הקול מעט, וכן נהג מהר"ל קשת כן, ברם הגר"פ קורח מסר שאמנם בדרך כלל לא נהגו בכך אך המ
זצ"ל ק"ק דמאר, וכן מסר הגר"א אריה שליט"א שכן נהג מר אביו זצ"ל, וכן יש שנהגו בק"ק שרעב הגר"מ צובירי שליט"א, וכן שמענו על מנהג 

  זקנים בעוד מקומות בתימן.
  ח דחבש שליט"א.הגר"ש קורח שליט"א, הגר"א שמן שליט"א, הגר" קמח
  הגר"מ צובירי שליט"א ק"ק שרעב. מקור המנהג במג"א ס"ק י"ז בשם מטה משה. קמט
 הרבנים שליט"א. וכן מתבאר מדברי השתילי זיתים ועץ חיים שלא העלו דברי המג"א הללו. קנ
  לשון מרן בשו"ע תר"צ סי"ז, וכ"כ מהר"י בשירי הובא באגרת הפורים (עמ' ק"מ). קנא
בשם א"ר ועוד אחרונים דבדוקא יכרוך ואח"כ יברך משום דגנאי למגילה שתהא מונחת כך, וכן הביא מהר"י ונה בהערה  במשנ"ב ס"ק נ"ז קנב

דלהלן בשם יש  שמקפידים, וכן העלה מהר"י צובירי זצ"ל שם, וכן מסרו הגר"פ קורח שליט"א, הגר"א אריה שליט"א, והגר"ח דחבש שליט"א 
 וזר ואח"כ מברך.שהמנהג שהחזן כורך בזמן שהצבור ח

ויש מקפידין שלא לברך אותה אלא אחר שגולל מג"א והובא בשתילי זיתים ס"ק ל"ז, וכ"כ בספר סדר היום הובא במהר"י ונה וז"ל:  קנג
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 

ה כתובה בה ולא נפקא מיניה חורבא. ע"כ. וכן נהג מהר"ל קשת אמרו ברכות כתובות בו ונפיק מיניה חורבא, אבל כאן אין לחוש אם הברכי
 זצ"ל, וכן מסרו הגר"ש קורח שליט"א והגר"מ צובירי שליט"א שלא נהגו לדקדק לכרוך קודם הברכה. 

  ס"ד ב'.כ"כ בספר סדר היום הובא במהר"י ונה, ובעץ חיים ק קנד
 בק"ק ביצ'א נהגו להוסיף "וארורים בניו", וכן בארורה זרש מוסיפים "ארורה זרש וושתי". (סדור פאר התפלה). קנה
רביד הזהב חלק החידושים תר"צ סי"ו, ופירש הטעם למנהגינו הכוונה בזה לומר אתה אמרת ארור המן אבל מרדכי לא דברת ממנו כלום  קנו

 לא גם ברוך מרדכי ועד"ז כולם.ואנו אומרים לא די שארור המן א
 ופי' רבינו ברביד הזהב שם שהטעם כדברי רבותינו (מנחות ס"ה א') שבת זו מגל זה שאומרים אותו ג"פ. קנז
, הגר"פ קורח שליט"א 346, ממנהגי יהד"ת בתוך ילקוט מנהגים עמ' 135ונהגו להאריך ולהתיז אות ש' של סוף שמה. מצפונות יה"ת עמ'  קנח

 שלום ואמת עמ' ט"ז.במגילת אסתר 



וגם  ברוכים ישראל" החזן והצבור: ם אומריםוי, ובסוחוזרים כך שלש פעמים, "ארורים אויבים" :והצבור עונים
 שמחה. נעימה בנחת ו הברוכיםבמהירות וחפזה, ואת  אומרים את הארוריםו .קנט"חרבונה זכור לטוב

 .קסאחר קריאת המגילה "אשר הניאפיוט "לא נהגו לומר   .לט

 בשלמות ובדקדוק קריאתה

, ולכן טוב שתהא ביד כל אחד קסב, ואם חיסר ממנה אפילו תיבה אחת לא יצאקסאצריך לקרות המגילה כולה  .מ
אפילו אם המגילה . [וקסגוכדי שאם יחסיר בשמיעתו תיבה אחת או יותר, ישלימנה מתוך המגילה שביד ,מגילה

 ]. מתוך מגילה שאינה כשרהאף תיבות ראה להלן שיכול להשלים אינה כשרה, 

קראה מתנמנם הואיל ולא נרדם בשינה יצא, כיון שקראה כולה, אבל שמעה מתנמנם לא יצא, כיון שבזמן   .מא
 .קסדשנתנמנם החסיר תבות משמיעתה

", כלומר שאף אם טעה הקורא אין מחזירים אותו, אמרו חז"ל בתלמוד ירושלמי: "אין מדקדקין בטעויותיה  .מב
והיינו דוקא בטעות שאינה משנה את המשמעות, כגון שאמר במקום יהודים יהודיים, אבל בטעות המשנה את 

 .קסו. וכן המנהגקסההמשמעות, כגון, שאמר במקום יֹוֵׁשב ָיַׁשב, ובמקום נֹוֵפל ָנַפל, מחזירין אותו

קריאתה מלעיל שמשמעותה לשון עבר, ופעמים קריאתה מלרע  בתיבת "באה", שפעמיםיש לשים לב   .מג
 ָּכה ְלָפָניו ְולֹא ָבָאה, יש לקרואְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמלְ : פרק א פסוק יז)(שמשמעותה לשון הווה. כדלהלן: בפסוק 

: פרק ב פסוק יד)(וכן בפסוק מלרע.  ֲעָרה ָּבָאה ֶאל ַהֶּמֶלְך, יש לקרואּוָבֶזה ַהּנַ : פרק ב פסוק יג)(מלעיל. ובפסוק 
 ּבֶֹקר ִהיא ָׁשָבה, יש לקרוא מלרע.ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּובַ 

 קראה על פה

בדיעבד אם קרא ה כולה מתוך הכתב, וולכתחילה צריך לקראמתוך מגילה כשרה על קלף, וצריך שתהא הקריאה   .מד
 .קסזעד חציה, יצא אפילו או מתוך חומש, מקצתה בעל פה

, אבל מי שבידו קסחלא יקרא עם החזן אלא שומע ושותק ,אה בעל פהיראו ששומע הק כשרה בידו מגילה מי שאין  .מה
 .קעה בלחשיחד עם החזן מלה במלה לקרא קסטיכול מגילה כשרה

 קרא ולא השמיע לאזנו 

, ויש אומרים שיצא קעאהקורא צריך להשמיע לאזנו את מה שמוציא בפיו, קרא ולא השמיע לאזנו לא יצא  .מו
 , וכן עיקר.קעבבדיעבד

                                                           
  בתכלאל מלפני ארבע מאות שנה כתב שמסיים החזן ואומר: ברוכים אתם וכל ישראל בכלל ברכות. קנט
  ועל כן השמיט בשתילי זיתים תרצ"ב ס"א דברי הרמ"א בזה. קס
 שו"ע תר"צ ס"ג. קסא
  ב סק"ה, כה"ח ס"ק י"ב.תשו' הרשב"א ח"א סי' תס"ז, טור סי' תר"צ, מג"א ס"ק ט"ו, שתילי זיתים שם סק"ז, משנ" קסב
  משנ"ב תר"צ ס"ק י"ט. קסג
  שו"ע תר"צ סי"ב. קסד
, אמנם לפ"מ שכתבו ועי' שלחן גבוה שנקט דהאי י"א, סתם וי"א הוא והלכה כסתם דאף בשינוי משמעות א"צ לחזורשו"ע תר"צ סי"ד.  קסה

רס"ח השכ"ג הובא בשתילי זיתים סי'  "ז כתבהאחרונים בכמה דוכתי דבאופן שהסתם הוא דין פשוט לכו"ע אין זה חשוב סתם ויש, וכעי
 ן"הר רבותיו בשם א"הריטב ן"הרמב א"הרשב סק"ה, א"כ י"ל שאין זה סתם וי"א, והלכה כד' הי"א, ובפרט שהי"א היא סברת רוב הראשונים,

 .י"בב באושה חיים והארחות יוסף נימוקי
  הגר"פ קורח שליט"א. קסו
  ביאור הלכה סי' תר"צ ס"ג ד"ה דוקא. קסז
 וחצי אחריו בלחש והצבור האתנח עד דהיינו הפסוק חצי קורא חזןשהש בנותן טעם להביא מנהג ק"ק עדן כפי שהובא בספר נחלת יוסף י

. [ומנהגם שהיה ביד כל אחד מהקהל מגילה כשרה, ובאופן שאין מגילות כשרות ביד הכל, אין נוהגים כן]. עוד רם בקול הצבור גורסים הפסוק
 חציה השני. והשני הראשון, חציה ראשוןה זניםח לשני אותה לחלק מנהגםכתב בנחלת יוסף ש

  שו"ע תר"צ ס"ד והרמ"א שם. קסח
וראה בדברי מהר"י צובירי זצ"ל באגרת הפורים עמ' ס"ז שמשמע שכן המנהג, וכן מסרו הגר"ש קורח שליט"א, הגר"פ קורח שליט"א. ויש  קסט

החזן, מהר"ל קשת זצ"ל, הגר"מ צובירי שליט"א, הגר"א אריה שליט"א, הגר"ח מקומות שאף שיש בידם מגילה כשרה הקשיבו לקריאת 
 דחבש שליט"א.

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  קע
  תרפ"ט סק"ז דלחד תירוצא בב"י השמיעה לאזנו לעיכובא משום פרסומי ניסא]. זצ"ל שם. [אך צריך ליזהר להשמיע לאזנו כמש"כ בשעה"צ

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  קעא
 פרסומי ניסא.

קורא, וציין השתילי זיתים שגם שבנוסחת הרמב"ם שלפניו לא כלל שתילי זיתים שם שכ"ד לבוש ב"ח מג"א ופר"ח, שכ"פ הרשב"א פרק ה קעב
 חרש בתוך אלו שאין חייבים בקריאתה.



 ע הקריאהצפסקה ושיחה באמה

, ואם סח הקורא באמצע קעגלכתחילה אין להפסיק בקריאתה אף בשהיה יותר מכדי נשימה וכל שכן בשיחה  .מז
, אבל השומע שסח בעת שהקורא קורא, ומחמת כן החסיר אפילו תיבה קעדהקריאה בדברים אחרים יצא בדיעבד

או מתוך מגילה שאינה כשרה יצא ידי חובתו , אמנם אם השלים תיבה זו בקריאה בעל פה קעהאחת בלבד, לא יצא
 כמו שנתבאר לעיל.

דהיינו שהפסיק ושהה באמצע הקריאה, חוזר למקום שפסק וממשיך משם, ואין צריך לחזור  -קראה סירוגין   .מח
. ולפי פסק מרן השולחן ערוך אין חילוק בין אם שהה מחמת קעולראש המגילה, ואפילו שהה כדי לגמור את כולה

 .קעזרצוןאונס או מחמת 

דין הפסק לקורא את המגילה כדין הפסק בקריאת שמע שהדברים שמותר להפסיק בהם בין הפרקים, או באמצע,   .מט
, וכל זה לקורא, אבל השומע אין קעחמותר אף בקריאת המגילה. ובין הפרקים במגילה היינו בין פרשה לפרשה

 .קעטלהיכול להפסיק בשום אופן כיון שעל ידי זה יחסיר שמיעת תיבות מן המגי

אם עומד בין הפרקים מותר , קדושה או קדיש או ברכה ושמע ביתו לבני המגילה את הקורא - "‡ÈÈ�Ú "ÔÓ˙  .נ
לענות אמן על כל ברכה, וכל שכן על קדיש וקדושה, אבל באמצע הפרק לא יפסיק אלא לעניית קדושה ואמן של 

משך הקריאה, אינו מחוייב לענות, יהא שמיה רבא, ואמן אחר דאמירן בעלמא. ומכל מקום אם הדבר מטרידו מה
  אלא ימשיך בקריאה. 

 מיד ויחזורברכת הרעם  יברךאם עומד בין הפרקים, , רעמים שמע כך ובתוך, המגילה את הקורא - ·¯ÌÚ¯‰ ˙Î  .נא
 .קפ, אבל באמצע הפרק יש אומרים שלא יפסיקלקריאתו

וחושש שאם ימתין עד סוף  הקורא את המגילה ותוך כדי קריאתה נודע לו שזרחה הלבנה, -  ·¯Ï‰ ˙Î·�‰  .נב
 .קפאהקריאה תתכסה בעבים, אף על פי כן לא יפסיק באמצע הקריאה לברך ברכת הלבנה

 הכאת המן

 .קפבבשעת אמירת ארור המן בין בקריאת המגילה בין לאחריה ,קריאת המן לא נהגו בכל קהילותינו להכות בעת  .נג

 גירסאות במגילה

 .קפגוהקרי "כאמרם" ויהי "כאמרם" אליו יום ויום, הכתיב "באמרם",  .נד

גירסת תימן ואיש לא עמד "לפניהם", ואין חוזרים שנית לומר בפניהם, וכן להשמיד "ולהרוג" ולאבד ולא   .נה
 .קפדחוזרים לומר "להרוג"

                                                           
  שתילי זיתים סי' תר"צ בשם הלבוש. קעג
 רמ"א תר"צ ס"ה. קעד
 ב"י סי' תרצ"ב, מג"א סי' תר"צ סק"ז, שתילי זיתים ס"ק י"ד וט"ו, משנ"ב תר"צ ס"ק י"ט, כה"ח ס"ק ל"ו. קעה
  שו"ע תר"צ ס"ה. קעו
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, וכ"כ  קעז

 הכה"ח תר"צ ס"ק ל"ה.
לחם חמודות פ"ב דברכות, וכ"כ המאירי. [ואמנם המשנ"ב הביא דברי מהרש"ק בחכמת שלמה שאיש יהודי ובלילה ההוא חשוב בין  קעח
  קים, אך העיקר כדברי המאירי והל"ח].הפר
שאף בין פסוק לפסוק חשוב בין כה"ח תרצ"ב ס"ק כ"ג בשם המחצית השקל בשם הלחם חמודות, והביא שהפמ"ג בא"א כתב דאפשר  קעט

  .הפרקים
 עי' משנ"ב סי' ס"ו ס"ק י"ט. קפ
אי מפסיד הברכה, אבל כאן שאפשר שתתגלה גם שו"ת נודע ביהודה קמא או"ח סי' מ"א שאף להמג"א לא הותר אלא בברכת רעמים שוד קפא

 אחר כך, מודה שאין להפסיק.
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  קפב

 בתוך המגילה ולא לאחריה באמירת ארור המן. (הרבנים שליט"א).
אמנם מנהג  .מ"ח באמרם כתיב וקרי כאמרם ואו"ז סי' שע"ג, מהר"ם מינץ סי' ס"א, וכן המנהג פשוט (הרבנים שליט"א)בראבי"ה סי' תק קפג

ק"ק עדן לגרוס 'באמרם', וראה גם בספר עלי תמר על הירושלמי מועד עמ' פ' שהביא גירסא זו של אנשי עדן, והביא עדות מהסופר המובהק 
חיים קורח זצוק"ל שהזכירו שם עמ' קכ"ו], שהיו בזה שני גירסאות בתימן יש שהיו כותבים באמרם ויש  הר"ר עזרא קורח זצ"ל [בן כמוהר"ר

  כאמרם, אולם הרוב הכתיב 'באמרם' וקורים 'כאמרם'.
 כן הגירסא בספרי תימן, וכ"ה בכתר ארם צובא המיוחס לבן אשר, וכן העידו על המנהג כל הרבנים שליט"א.   קפד



 דיני המגילהמ

 ,עד חציה ר באמצעה תיבות אפילוכתובה כולה לפניו, ובדיעבד אם השמיט הסופ מגילההלה צריך שתהא ילכתח  .נו
הרי זו אם החסיר ממנה ענין שלם  ,קפווכל זה באמצעה, אבל בראשה או בסופה, קפהיצא וקראם הקורא על פה

 .קפזפסולה

אם החסיר לשמוע תיבה או כמה תיבות  ,רהמפי החזן ואין לפניו מגילה כשכיוצא בזה השומע את המגילה   .נז
מן  כשרה מהחזן יכול להשלימם בעל פה, או בקריאה מתוך מגילה מודפסת, ועל כן אף מי שאין בידו מגילה

 .קפחשאם יחסיר איזו תיבה מהחזן ישלימנה מתוך המגילה שלפניו ,סתמגילה מודפהראוי שתהיה לפניו 

 .קצ] בלא ברכהקפטמי שאין לו מגילה כשרה קורא מתוך החומש [אפילו חומש שלנו שאינו עשוי בגלילה  .נח

 .קצאמטפחתבלא בידיהם  , אע"פ שנוגעיםבמגילה לא נהגו ליטול ידיהם קודם הנגיעה  .נט

 ייבים בקריאתההח

 שהגיעו לגיל חינוך.וכן קטנים וקטנות , קצבהכל חייבים בקריאת מגילה בין אנשים בין נשים   .ס

 .קצדבבית הכנסתאת הקריאה , ויש שהיו באות לשמוע קצגבדרך כלל בביתלקרוא נהגו נשים עבור ה  .סא

יביאו קטנים , אבל לא קצולחנכם במצות פרסומי ניסא קצהלשמוע מקרא מגילה מנהג טוב להביא קטנים וקטנות  .סב
 .קצזביותר שמבלבלים דעת השומעים

 מבר חיובא התעישמ

חיובא, לפיכך אם היה שיהיה הקורא בר  ע מן הקורא יצא ידי חובתו, ובלבדאחד הקורא את המגילה ואחד השומ  .סג
 .קצחהגיע לחינוך, לא יצא ידי חובתו שוטה או קטן אפילוחרש או  הקורא

, ר, ויש אומרים שאינה מוציאה את האנשיםקצטתםהאנשים ידי חובאשה כיון שחייבת בקריאת מגילה מוציאה את   .סד
  .ראוהעיקר כדעה ראשונה

                                                           
 שו"ע תר"צ ס"ג. קפה
 רמ"א שם. קפו
, (ב"י בשם ר"ן). ע"כ. ומבואר דאם החסיר פחות אינה ענין שלםשהוא כגון מתחלתה עד איש יהודי כ"כ רבינו השתילי זיתים סק"ח וז"ל:  קפז

  נפסלת בכך, דרבינו מפרש דברי הרשב"א והר"ן בדוקא, וכ"כ בבאור הלכה בדעתם, ודלא כמטה יהודה שהובא שם. 
הגהת הרמ"א מהארחות חיים בשם הרא"ה דאף באמצעה אם חסר ענין שלם פסולה, ואי נימא דאף בראשה אלא דצ"ע למאי דהעלה רבינו 

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 
נו בד' הרשב"א והר"ן נמצא דפליגי על הארח"ח ובאמת כ"ה ד' הפר"ח והשיג אחד וכמש"כ בבה"ל לדקדק מדברי הרמ"א. ואילו לפירוש רבי

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 
חוש לד' ארח"ח בכך דבחסר ענין שלם פסולה, אבל בהא על הרמ"א וס"ל דלעולם הרשב"א והארח"ח פליגי, ומה שהעלה ההגה הוא דיש ל

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]

 משנ"ב תר"צ ס"ק י"ט. קפח
  שתילי זיתים סי' תרצ"א סק"ל. קפט
  שו"ע סי' תרצ"א ס"י. קצ
 ,ספרים בשאר לזה שחשש מי מימי ראיתי ולא ,כלל נזהרין אין הקודש כתבי בשארשהרבנים שליט"א. וזה כמש"כ בדרכי משה סי' קמ"ז  קצא

וכ"כ . בזה נזהר שיהיה מי מימינו ראינו ולאח"ב תשע"א שכתב  הרדב"ז ע"בשו כ"וכוכ"כ הרמ"א בהגהה שלא נהגו ליזהר בכתבי הקודש, 
   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 
שבנטל ידיו [ולא הסיח דעתו משמירתם] א"צ ליטול. וכתב בהגהות מהר"ל קשת זצ"ל שלמנהג תימן שאין  ליטול, ומבואר ברמ"א ושת"ז  שם

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.

ביום, כן פשוט בכל הפוסקים, וכן המנהג ברוב ככל המקומות, וכתב הגר"פ קורח שליט"א המדקדקים במצוות וחיוב הנשים בין בלילה בין  קצב
 קורין לנשים בלילה וביום, ושאינם זהירים קורין רק ביום, ע"כ. [וראה ספר זכרון תימן צ'אלע שלא נהגו לקרוא מגילה לנשים אלא ביום ולא

  דים בספר מאורי אור חלק עוד למועד (קט"ו ב') שלא נהגו לקרוא לנשים אלא בלילה ולא ביום].בלילה, ומנהג הפוך מזה בקהילה מן הספר
 ס' מצפונות יה"ת, הגר"פ קורח שליט"א, הגר"ע בסיס שליט"א, הגר"א אריה שליט"א. קצג
  הגר"ש קורח שליט"א, הגר"ח דחבש שליט"א. קצד
 ך. וכ"מ בדברי הלבוש שבסמוך.שו"ע תרפ"ט ס"ו, ועי' באור הלכה שם דהיינו שהגיעו לחינו קצה
 שתילי זיתים סק"ח בשם הלבוש. קצו
 שם בשם מג"א. קצז
  שו"ע תרפ"ט ס"ב. וכתב בשתילי זיתים סק"ג שיש אומרים שבחרש יצא בדיעבד. קצח
 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. קצט
 א בתוס' וראשונים מגילה ד' א'.שיטת הבה"ג הוב ר
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  רא

"ג שהעלה שם 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



 אלקטרונים שמיעה דרך מכשירים

לא יצא ידי חובתו, כיון שהקול  ,, טלפוןשידור חי ,רמקול :השומע קריאת מגילה דרך מכשירים אלקטרונים כגון  .סה
. [ויש שהקילו לומר שיצא ידי רבגרם קולו של האדםהנשמע לאזניו אין זה קול האדם, אלא קול המכשיר הנוצר ב

  ].רד, ואין לסמוך על זה אלא כשאין בידו אפשרות אחרת לשמיעת המגילהרגחובתו

 . רהאמן אחר המברךואינו באותו מקום, לא יענה בשידור חי, המגילה ברכות השומע את   .סו

 ב עםקריאתה בר

 .רוביחיד בברכותיה אותה , קוראצריך לחזר לקרותה בעשרה, ואם אי אפשר בעשרה  .סז

, ויש רזאלא אם כן אינם יודעים לקרוא ,יש אומרים שבפחות מעשרה לכתחילה אין מוציא את האחרים ידי חובתם  .סח
, ועל כן עדיף שיקרא אחד רחלה יכול להוציא את האחרים היודעים אף בפחות מעשרהיאומרים שאף לכתח

 .רט"ברב עם הדרת מלך"לכולם משום 

 . ריות לעשרהנשים מצטרפהעיקר להלכה ש  .סט

מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה בצבור, וקל וחומר לשאר מצות של תורה שכולן נדחים מפני מקרא   .ע
מגילה, חוץ ממת מצוה שאין לו קוברים שהפוגע בו קוברו תחלה ואחר כך קורא את המגילה, ואם אין לו שהות 

 . ריאלקראה אחר כך, מקרא מגילה קודם אף למת מצוה

ב עם הדרת משום ברילך לבית הכנסת אפילו יש לו מאה אנשים בביתו, ו ,רותה בבית הכנסתמצוה לילך לק  .עא
 .ריבמלך

 המגילהכתיבת מדיני 

 .ריגהמגילה תהיה כתובה בדיו על הגויל או על הקלף  .עב

ולכן , רטוואם עשה פרשה אחת פתוחה אין להכשירה אלא בדיעבד, רידכל פרשיות המגילה סתומותמנהגנו לעשות   .עג
 תהיה במגילה שורה אחת ריקה, שבזה נעשית פרשה פתוחה לדעת הרמב"ם. צריך להקפיד שלא

                                                                                                                                                                                                                 

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, ומכל מקום הנה עיקר מה דנקט דברי המג"א סי' רע"א דטעמא דאין מוציאות משום דזילא 

, הנה המג"א אזיל לטעמיה דנקט בסי' תרפ"ט סק"ה דטעמיה דבה"ג משום כבוד הצבור וכדברי התוס' סוכה ל"ח א' והסמ"ג אולם מילתא
רבנו אזיל בשיטת התוס' מגילה וערכין דהטעם משום שאין חייבות אלא בשמיעה, וכמתבאר בדברי הבה"ג גופיה. ולכאו' א"כ למה העלה 

 לכות מגילה יבואר].טעם זה, ובעזה"י בביאורינו לה
דעת תורה סי' תרפ"ט בשם ההגהה בשו"ת הלק"ט ח"ב סי' רע"ו, מנחת שלמה ח"א סי'  ט', מנחת יצחק ח"א סי' ל"ז, ציץ אליעזר ח"ד סי'  רב

  כ"ו, יביע אומר ח"א סי' י"ט אות י"ח, שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' פ"ה ועוד רבים.
הקורא לולא הרמקול לאם אינו יכול, אין לו מובן, שהרי מבואר בתשובת הרשב"א שנפסקה שיש מחלקים בין אם יכול לשמוע את קול  ומה

בשו"ע סי' תר"צ ס"ד שהנותן דעתו לשמיעת מי שקורא על פה אינו יוצא ידי חובתו אע"פ שיכול לשמוע את הקורא, וה"נ הרי ודאי ברמקול 
 נים, וממילא מה שיכול לשמוע את הקורא אינו מעלה ולא מוריד.נותן דעתו על שמעת הרמקול שקולו גובר על קול הקורא עשרות מו

שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' נ"ב, שו"ת נטע שעשועים סי' ד', שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סי' ק"ח, שו"ת שבט הלוי ח"ה סי' פ"ד, ועיי"ש  רג
 במנחת שלמה בהערה שהביא שאף החזו"א אמר שאפשר שיוצא בהם  ידי חובה.

  אגרות משה עצמו באו"ח ח"ד סי' קכ"ו, וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' י"א.כן הורה ה רד
  מנחת שלמה ח"א סי' ט', אבני ישפה ח"א סי' ט' בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וזה דלא כשו"ת יחוה דעת ח"ב סי' ס"ח. רה
 שו"ע תר"צ סי"ח. רו
 ק"ז בשם הפר"ח.שו"ע סי' תרפ"ט ס"ה, ומש"כ שהוא לכתחילה כ"כ בשתילי זיתים ס רז
שתילי זיתים סק"ז בשם המג"א שהביא דברי רבינו ירוחם אבודרהם ומהרי"ל שמוציאים אף לכתחילה, ואזיל רבינו לשיטתו בסי' תקצ"ד  רח

 שהעלה הגהת רמ"א שם שיש חולקים סי' ס"ב סי' קכ"ד
 שתילי זיתים שם. רט
יט הגהת רמ"א שהביא דיש להסתפק אם נשים מצטרפות לעשרה, שתילי זיתים תר"צ ס"ק מ"א דאם מוציאות כ"ש שמצטרפות, והשמ רי

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.

יתים סק"ז כתב בדעת מרן כד' הפר"ח המג"א רמ"א בהגהה סוס"י תרפ"ז, וכתב בשתילי זיתים סק"י שכן דעת מרן. ואמנם בשתילי ז ריא
 והסכים' וכו לגמרי ונדחית המגילה זמן שעובר י"ואעפ ז"סק ז"השת כתב ז"תרפ בסימןוהט"ז, אך כבר העיר בזה מהר"ח קורח זיע"א וז"ל: 

 א"ומ ז"וט ח"שהפר וכתב יהםעל וחידש ן"מר לדעת מסכימים א"רמ דברי וכתב הרב בו חזר י"קסוב ,ן"מר לדעת ח"וב ז"וט א"ומ ח"פר דברי
 בו וחזר עיקר שהאחרון משם ומוכח הגליון בסוף כתבם חידושים שהשני ומצאתי הרב י"בכת ועיינתי ,אהדדי תרןסד תרתי והוו חולקים
לאברהם  . ע"כ. (נדפס בקובץ זכורלמחקו דעתו שהיה ובודאי קולמוס עליו להעביר לו חש לא הגליון בסוף כתוב שהוא ומפני בתחילה ש"ממ

  תשנ"א עמ' קס"ג).
  שתילי זיתים תר"צ סק"מ. ריב
 שו"ע תרצ"א ס"א, וכן נהגו בתימן לכותבה או על הגויל או על הקלף (הרבנים שליט"א). ריג
 29רמ"א סי' תרצ"א ס"ב, והעלה הגהה זו בשתילי זיתים, וכ"כ בעריכת שלחן שכן המנהג. ועי' באגרת הפורים מהדורא חדשה עמ'  ריד

שבכתבי יד תימן העתיקים [כמו בשאר כת"י העתיקים משאר קהילות ישראל] נמצאו מספר פרשיות פתוחות, אולם מלפני  בהערה שהביא
  כשלש מאות וחמשים שנה בכל כתבי היד התכאליל והתיג'אן כל פרשיות המגילה סתומות, וכ"ה בתכלאל מהר"י בשירי שכתבו לעצמו.



 .רטזתגין לא דקדקו לעשות  .עד

, ובדורות אחרונים נהגו ריזומתחתיו כותבים עוד שיטות ,מנהג קדמונים לכתוב עשרת בני המן בתחלת הדף  .עה
 .ריחלכותבם בדף בפני עצמו

 .רכא, ויש שלא נהגו בכךרככן שנהגו , וישריטבסופה לכרוך את המגילה עליועץ צריך לעשות עמוד   .עו

לעשות סימונים במגילה ע"י חקיקה  רכג, ויש שנהגורכבמגילה שיש בה ניקוד בדיו אינה נפסלת בכך בדיעבד  .עז
בברזל כדרך שנהגו לעשות בספרי תורה, בסוף פסוק, ובניקוד ואת בצירי, מרדכי בקמץ, וכיוצ"ב, ומותר לעשות 

 .רכדכן לכתחלה

לכתוב הטעמים במגילה, ומכל מקום אם אין טעמים יכול לקרוא המגילה  מי שאינו יודע לקרוא בטעמים יכול  .עח
 .רכהבלא טעמים

å ÷øô  

íéøåô ìéì øãñ  

 איסור אכילה קודם קריאת המגילה

מפת או  )גרם 54( רכזאולם לצורך גדול מותר לטעום מעט, דהיינו עד כביצה ,רכואסור לאכול קודם קריאת המגילה  .א
 . רכטוכן המנהג לשמוע את המגילה כשהם שרויים בצום. רכחתר בשתיהעוגה, ופירות אף יותר מכביצה, וכן מו

, ועל כן הנשים השומעות קריאה בביתן, בסיום התענית המגילהקריאת  קודםגם לנשים אסור לאכול מעיקר הדין   .ב
אולם בתימן נהגו הנשים לאכול סעודת  .רליטעמו מעט, ולא יסעדו סעודת הערב עד שישמעו את קריאת המגילה

 .רלאבוקר עם בני ביתם קודם שקורים קריאת המגילה עבורםהלילה וה

אדם חלוש שאין טעימה מעט מספיקה לו, ואם ישהה בתענית יכול לבא לידי חולי, מותר לו לאכול, אך יעמיד   .ג
 שומר שיזכיר לו את חיוב הקריאה.

                                                                                                                                                                                                                 
 שתילי זיתים תרצ"א סק"י. רטו
"ב ביש אומרים בתרא, והשמיט בשתילי זיתים מש"כ הרמ"א. [אמנם עי' עריכת שולחן תרצ"א ס"ח שכתב שבדורות שו"ע תרצ"א ס רטז

  מאוחרים נהגו לתייגה]. 
 עץ חיים קס"ו ב'. ריז
  עריכת שלחן תרצ"א סי"א. ריח
אה שאינו מעכב, וכמש"כ בשו"ת שו"ע תרצ"א ס"ב, ופי' בשתילי זיתים בשם הלבוש שהטעם משום כבוד, כדי שיהיה לה לשומר. ולפי"ז נר ריט

  הרשב"ש סי' תקמ"ט, ובספר מטה יהודה, [ודלא כספר שולחן גבוה שכתב דהטעם משום ספר ושהוא לעיכובא].
כן מתבאר מדברי השתילי זיתים ס"ק י"ג שהעלה דברי שכנה"ג שנהגו בספרד לעשות לה עמוד כדברי מרן, והשמיט הגהת הרמ"א  רכ

 שים לה עמוד. וכן נהג מהר"ל קשת זצ"ל, וכן מסר הגר"מ צובירי שנהגו לעשות עמוד. שהביא מנהג אשכנז שאין עו
כיוצא בזה מסרו הגר"ע  עריכת שולחן תרצ"א ס"ו. וכן מסר הגר"פ קורח שליט"א שרבים בקהילותינו לא עשו עמוד, הגר"א שמן שליט"א. רכא

 מוד.בסיס שליט"א והגר"א אריה שליט"א שיש מגילות עם עמוד ויש בלא ע
  שתילי זיתים ס"ק כ"ט. שו"ע תרצ"א ס"ט, רכב
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  רכג

  שליט"א שיש שנהגו כן. 
"י משרקי זצ"ל, וכבר כתב בשו"ת אגרות משה יסוד ההיתר בס"ת לעשות כן לכתחלה מבואר ברביד הזהב סי' כ"ט תשובת רבינו מהר רכד
שלאנשי תימן הוא היתר גמור מאחר שהם עושים עפ"י הוראת רבם, וכן העלה בעריכת שלחן שיש להכשיר כן  ז"קי סימןח"ג  דעה יורה

 יעבד.לכתחלה, ומכאן נלמד במכל שכן למגילה שהדבר מותר לכתחלה, שהרי אף מגילה שהיא נקודה בדיו פסק השו"ע כשרה בד
 שתילי זיתים סק"ל בשם מג"א. רכה
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'  רכו

135. 
 שתילי זיתים שם סק"ח. רכז
 ובשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל דמותר לשתות אף לכתחילה. רכח
 .135ש"צ למהר בקריאת הלילה יותר מביום. וכ"כ במצפונות יה"ת עמ'  ומחמת כן מנהג הרבה רכט
  איסור האכילה לנשים מבואר בדברי הארח"ח וכ"ב שהובא בב"י תרפ"ז ובשתילי זיתים סק"ד. רל
ביום , וכן מסרו הגר"פ קורח שליט"א, הגר"ע בסיס שליט"א [והוסיף שמנהגם לקרות המגילה לנשים 135ראה ס' מצפונות יה"ת עמ'  רלא

 הגר"א אריה שליט"א, הגר"ח דחבש שליט"א, וכן שמענו מעוד זקנים. בתוך סעודת הפורים],



ית הכנסת, יקשה הקהל מב צאתמי שהוא אנוס שאינו יכול לילך לבית הכנסת, ואם ימתין שיקראו לפניו אחרי   .ד
, ויאכל מיד בצאת הכוכבים, אבל רלבעליו לשהות כל כך בתענית, יכול לשמוע קריאתה מפלג המנחה ולמעלה

 .רלגקודם שישמע קריאת המגילה אין לו לאכול אע"פ שהתענית קשה עליו, אלא אם כן יבא לידי חולי וכנ"ל

 לת ערבית וקריאת המגילהתפסדר 

אם נזכר קודם  ,ולא הזכירשכח בתפלת שמונה עשרה בהודאה,  על הנסיםומזכירים  ,מתפללים תפלת ערבית  .ה
, ומכל מקום יכול לומר אחר שגמר תפלתו בלשון בקשה רלדאינו חוזר ,לאחר שחתם בשםחוזר,  ,שחתם בשם

 .רלהוכו' ו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתרעשה לנו נסים כשם שעשית לאבותינהרחמן 

וקורים המגילה ולאחריה אומרים מזמור לולי ה' שהיה לנו  ד אחר עלינו לשבח,ע התפלהכל מסיימים  ··È„Ï  .ו
ויש שלא נהגו לומר קדיש  ,רלזויש שנהגו לומר רבי חנניא ועל ישראל ,רלווקדיש יהא שלמא ,בקום עלינו אדם

  .רלחכלל

ואתה "אומר הש"צ אומר הש"צ חצי קדיש וקורים המגילה ולאחריה  אחר תפלת שמונה עשרה ·˘‡ÈÓ  .ז
[ויש מוסיפים כאן שיר אומר הש"צ קדיש תתקבל  ךכואחר  ,רמגואל" ובא לציוןמ", ויש שנהגו לפתוח רלט"שקדו

 כשאר ימים.ומסיימים ], רמאהמעלות לולי וכו'

 הפסוק על ל"חז סמכו בלילה המגילה קריאתאת ש כיון, המגילה קריאת אחר "קדוש ואתה" שאומרים הטעם  .ח
 זה לפסוק וסמוך. "ִלי דּוִמָּיה ְולֹא ְוַלְיָלה ַתֲעֶנה ְולֹא יֹוָמם ֶאְקָרא ַהיֱאלֹ"): ג כב תהלים(במזמור אילת השחר 

  ."ִיְׂשָרֵאל ְּתִהּלֹות יֹוֵׁשב ָקדֹוׁש ְוַאָּתה": נאמר

úáù éàöåîá ìçù íéøåô ìéì 

אין להביא המגילה מביתו לבית הכנסת בשבת [גם במקום שיש עירוב] לצורך  - ˘ÏÈÏ ÌÈ¯ÂÙ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÁ   .ט
ריאתה במוצאי שבת, משום מכין משבת לחול, ובמקום הצורך [ויש עירוב] יביאנה בצינעה, ויעיין בה קצת דרך ק

 .רמבלימוד

 .רמגבשבת, ואין בזה משום מכין משבת לחול לחזן הקורא את המגילה להכין את הקריאה מותר  .י

 מאחרים מעט את תפלת ערבית כדי שיספיקו הצבור לבא בנחת לתפלת ערבית ברב עם.  .יא

אחר ויהי נועם קודם ואתה , ויש נוהגים לקרותה רמדיש נוהגים לקרותה מיד אחר הקדישבשאמי  -‰È¯˜ ‰ÏÈ‚Ó‡˙   .יב
 .בבלדי קריאת המגילה אחר סיום התפלה כשאר שנים ,רמהקדוש

, וכן רמולדעת מרן השלחן ערוך קודם קריאת המגילה צריך לברך על הנר ברכת מאורי האש - ·¯È¯Â‡Ó ˙Î ‰‡˘   .יג
 ברכת מאורי האש, אלא תברך האשהלברך  ו לא יחזורבביתכשמבדיל ו, רמזלות השאמינהגו בהרבה מקהי

                                                           
תרומת הדשן ופסקו בשו"ע תרצ"ב ס"ד. ובדין זה יש להעיר על מה שהביא בע"ח (קס"ג ב') דברי תה"ד ומרן הללו בזה"ל: "ואע"פ  רלב

חולים והמעוברות המתענים" כבר האריך הפר"ח בזה והעלה דלא קיים שתה"ד כתב ופסקו מרן דנהגו לקרותה מבע"י קצת כדי להקל על ה
המצוה וכו' וכן הוא מנהגינו. ע"כ. והנה לשון זה שהביא בשם תה"ד ומרן, אינו בדברי תה"ד ומרן אלא בדברי הארח"ח וכ"ב שהביא מרן בב"י 

כנ"ל, ולא העלה מרן אלא דין התה"ד במי שהוא אנוס, וכלפי סי' תרפ"ז, ולא העלה מנהג זה בשולחנו הטהור, כי אין המנהג כן גם לד' מרן ו
  זה א"א לומר שאין מנהגינו כד' תה"ד כיון שאין כאן מנהג קבוע.

 תרומת הדשן ופסקו בשו"ע תרצ"ב ס"ד. רמ"א שם. רלג
  רמ"א תרצ"ג ס"ב. רלד
  שתילי זיתים סי' תרפ"ב סק"ג. רלה
יש, אולם מהרש"י הלוי דברי ש"ח עמ' רע"ח כתב יהא שלמא, וכן מסר הגר"א מהרי"ץ בתכלאל קס"ד ב' הזכיר קדיש ולא כתב איזה קד רלו

 שמן שליט"א, וכן מנהג הרווח בק"ק צנעא כמש"כ בקונטרס הערות לתכלאל המבואר עמ' תש"ע.
  כן מנהג קהילות בבלדי. הגר"א אריה שליט"א. רלז
  הגר"פ קורח שליט"א. רלח
ר"י צובירי זצ"ל בסדור כנסת הגדולה ובאגרת הפורים, והביא שם דברי מהר"י בשירי כן המנהג הנפוץ בקהילות השאמי וכפי שהעלה מה רלט

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.

 אל מהר"י בשירי, מהר"י ונה, מהר"י פתיחי, הובאו באגרת הפורים.כ"ה בתכל רמ
  מנהג ק"ק ביצ'א (סדור פאר התפלה). רמא
  שערי תשובה סי' תרצ"ג סק"ב. רמב
  יפה ללב ח"ב סי' תרצ"ג בשם עיקרי הד"ט, שמירת שבת כהלכתה. רמג
 ליט"א ק"ק דמאר.מהר"י צובירי זצ"ל בסדור כנסת הגדולה ובאגרת הפורים עמ' קי"ט, הגר"ח דחבש ש רמד
  כן המנהג ברוב קהילות תימן. רמה



והנוהגים להבדיל בבית הכנסת נהגו לסדר את  .רמח, ומעיקר הדין אף יכול האיש לברך להוציאה ידי חובהלעצמה
, ומנהג הבלדי וחלק מן השאמי שאין מברכים ברכת בורא מאורי האש בבית רמטכל ההבדלה קודם המגילה

 .רננסת, אלא מסדרים אותה על הכוס בביתם כשאר מוצאי שבתהכ

äìéìá íéøåô úçîù 

 ההנהגה בליל פורים 

 נכון לכל איש להדליק בביתו רוב אורה, כימי שבתות וימים טובים.  .יד

מצות שמחה ומשתה וכן משלוח מנות ומתנות לאביונים אינם נוהגים בלילה אלא ביום, לפיכך סעודת פורים   .טו
 .רנאאף בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה מקום ומכליצא ידי חובתו. שעשאה בלילה לא 

יש נוהגים לאכול בסעודת הלילה זרעונים, זכר לזרעונים שאכלה אסתר בבית אחשורוש כדי שלא להתגאל   .טז
וכתב רבנו אברהם אבן עזרא בפרושו על ספר דניאל (א טז): "זרעונים אלו הם האורז, שהוא נכבד  במאכל אסור.

 הור לאדם, ומבריא את הבשר".ים ממנו תבשיל, והוא בריא וערב יותר מן החיטה, ועושה דם טמאוד, ועוש

 ÷øôæ  
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 השכמה לתפלת שחרית

כתבו הקדמונים יום פורים הוא אחד מחמשת הימים שיש ענין להשכים בהם לתפלת שחרית, ורבים נהגו   .א
 .]נהג זה כיון שמשכימים לתפלה בכל ימות השנהלהשכים להתפלל כותיקין. [אמנם בחו"ל לא היה שייך מ

 מוסיפים על הנסים בתפלה, ואם שכח ראה לעיל בסדר תפלת ערבית. בתפלת העמידה  .ב

 קריאת התורה

בפרשת  ועולים שלשה קרואים ורהתספר  םיאימוצ ,רנבאומר החזן יהי וכו'ואמירת חצי קדיש  אחר חזרת הש"צ  .ג
 העולה השלישי אומר קדיש.ו ,רנגויבא עמלק

מנהג קדום בתימן לכפול מכיון שאין בפרשה זו עשרה פסוקים והלכה שאין קורין בתורה פחות מעשרה פסוקים,   .ד
רוב וכן מנהג , רנו"הכי יד על כס י"לכפול פסוק  נהגוש ישו, רנהוכן מנהג כמה קהילות, רנדפסוק ויעש יהושע

                                                                                                                                                                                                                 
כמובא בב"י סי' תרצ"ג בשם הכל בו, וכן העלה דברי הכ"ב בשתילי זיתים סק"ב, ובגליון "הלכה ומסורה" פורים תש"ע הארכנו לבאר  רמו

 שכ"ה שיטת מרן אע"פ שלא העלה דין זה בשו"ע. 
ט"א שיש נוהגים, סדור שיח שפתותינו מנהג ק"ק רדאע עמ' תנ"ד, הגר"מ צובירי מהר"י צובירי אגרת הפורים עמ' ס"ג, הגר"ש קורח שלי רמז

  מנהג שרעב, וכן מסר הגר"ע בסיס שליט"א שהרבה נהגו לברך קודם ברכת מאורי האש קודם המגילה.
 כמבואר בריטב"א פסחים נ"ד א'. רמח
 א כפי המובא בסידור פאר התפלה עמ' תרכ"ו.'מנהג ק"ק ביצ רמט
מש"כ בע"ח סדר חנוכה (קס"א א') ושם העלה דברי הפרח שושן דאף להסוברים שיכול "ץ בע"ח קס"ד ב', [אמנם ציין לעי' בוכן ד' מהרי רנ

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

הגהת הרמ"א שם והעלהו בשתילי זיתים, ובעץ חיים קס"ו א'. וראה תולדות מהר"ש שבזי עמ' ע"ד שנהגו להתאסף ארח"ח הובא בב"י, ו רנא
אלע 'בקבוצות וקורים בעין יעקב ואוכלים מיני מגדים וזרעונים ושותים ושמחים עד שעות מאוחרות ויש עד הבוקר, ובס' זכרון תימן מנהגי צ

  ת משפחות לסעודה שהיתה מלווה בשירים וריקודים ודברי תורה.עמ' ר"ס שמנהגם להתאסף בלילה משפחו
 עבר שכבר  ו"ט בליל ש"וכ, עשר ארבעה בליל פירוש. יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודתז' ב' ומצאתי דבר חידוש בנימוקי יוסף מגילה 

 ע"כ. .פורים תבסעוד לאיחלופי ליתי דלא, עשר ארבעה בליל בשר לאכול שלא הקדמונים נהגו זה ועל. זמנה
  שאין אומרים אל ארך אפים. רמ"א תרצ"ג ס"ג. רנב
  ואין מתרגמין קריאה זו, וכן מנהג רוב ככל המקומות כעדות הרבנים שליט"א, אמנם הגר"מ צובירי שליט"א מסר שמהג שרעב לתרגם. רנג
'ג הישן על קלף משנת הרמ"ז ליצירה כת"י ראה למהר"י צובירי זצ"ל אגרת הפורים עמ' קנ"ט (וכ"ה בויצבור יוסף בר) שהביא כן מהתא רנד

דוד בן בניה בן סעדיה ממשפחת הסופרים המפורסמת, [והעתק חלוקת המברכים מהתא'ג הנ"ל נדפס גם באור ישראל גליון ו' עמ' י"א 
טות. וטעמם נראה מהעתק מהר"י יצחק הלוי זצ"ל], וכן הביא מפירוש מהר"ר סעיד בן דוד אלעדני על הרמב"ם פי"ג מתפלה שכתב כן בפשי

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.



, אלא תשעה פסוקים בפרשה , וטעמם שבמקום שאיןכלל הבלדי שאין כופליםקהילות מנהג  .רנזהשאמיקהילות 
 .רנחאין צריך לקרוא עשרה פסוקים

  

  

  

  

  

 סדר היום וקריאת המגילה

ואין , רסאשרי וכו' ]רנטוכו' הושיעה יש שאין אומרים והוא רחום אלא אומרים ה'אומרים והוא רחום [ו -  ·˘‡ÈÓ  .ה
ובא אומר  רסגחריה, וקורין המגילה, ולארסבפסוקי ובא לציון עד ואתה קדוש ויש שמתחילים, רסאאומרים למנצח

בית  גם [ויש שנהגו לומרקדיש תתקבל, הש"צ למקומו, ואומר  ורהתלציון או ואתה קדוש. ומחזירים הספר 
 מזמור על אילת השחר, ומסיימים כשאר ימים. ואומרים ,יעקב שיר המעלות ומזמור של יום]

שיר מזמור  מוסיפיםו ,שאר ימיםואומרים סדר היום כ ,למקומו ורהתספר האחר קריאת התורה מחזירים  - ··È„Ï  .ו
 .[ראה לעיל בסדר הלילה] וקדיש קוראין המגילה, ולאחריה שיר המעלות לולי וכו'לשבח לאסף, ואחר עלינו 

  .רסדןאין חולצין את התפלין עד לאחר קריאת המגילה משום שדרשו חכמים ויקר אלו תפלי  .ז

 מילה בפוריםברית 

 .רסה, אלא כדרך שמלים בשאר ימות השנהול קודם קריאת המגילהאין מנהגינו לימ ,אם יש ברית מילה בפורים  .ח

 פת שחרית

איסור אכילה קודם קריאת המגילה [שנתבאר לעיל בסדר ליל פורים] נוהג גם ביום, ועל כן יש להזכיר לנשים   .ט
שאין לאכול פת או עוגה יותר מכביצה קודם שישמעו קריאת המגילה, אמנם אם הם חלושות כמו שמצוי 

ויולדות ומניקות, מותר להם לאכול סעודתם קודם הקריאה, ויעמידו אחד מבני הבית הגברים שיזכיר במעוברות 
 להם את חובת הקריאה.

יש אומרים שראוי שלא לאכול סעודת שחרית קודם שיקיים מצוות היום משלוח מנות ומתנות לאביונים, אמנם   .י
 צות סעודת פורים.דעת רבים שאין סרך איסור בכך, כיון שאכילה זו היא מכלל מ

                                                                                                                                                                                                                 
כנסת הגדולה ח"א עמ' ט"ז שמנהג ביהכנ"ס אלשיך לחזור פסוק ויעש יהושע, וכן העיד הגר"מ ראה למהר"י צובירי זצ"ל בהקדמת סידור  רנה

  בגליון].[וראה גם מה שהובא בתכלאל קדמונים (פ' א') צובירי על מנהג שרעב, והגר"א אריה על מנהג מחוז סוואדה. 
' ט אלא בה שאין עמלק פרשת כגון, פסוקים' מי בבציר אעניינ סליק איכמש"כ בשו"ע תרצ"ג ס"ד, ואמנם בשו"ע סי' קל"ז ס"א מבואר ד רנו

מכל מקום זהו משורת הדין, אך המנהג לכפול, כמו שהעיר על זאת בשתילי זיתים שם סק"ב. והעלה מנהג זה בתכלאל . דמי שפיר, פסוקים
  הפורים עמ' קס"ב. מהר"י בשירי שכתבו לעצמו כפי שהובא בגליון תכלאל קדמונים (פ' א'), ומהר"י צובירי זצ"ל אגרת

אלע לפי המובא בס' זכרון תימן עמ' ר"ס לא נהגו לכפול. 'אמנם בק"ק צ א כמובא בסידור פאר התפלה.'מנהג השאמי בק"ק צנעא, ק"ק ביצ רנז
שיח כמובא בסדור  נהג מיוחד בק"ק רדאע כשמגיע הקורא לפסוק אחרון הצבור קוראים אותו ביחד, ואחריהם חוזר העולה וקורא פסוק זה,מ

 שפתותינו עמ' תנ"ד [וצ"ב בטעם מנהג זה].

 כ"ה ד' מהר"י ונה, וכן הנהיג מהרי"ץ בע"ח משום שלא נמצא כן בתכאליל, אע"פ שהעיד שהמנהג בזמנו לכפול. רנח
 אלע, ועוד.'צהנוהגים כשיטת מהר"י ונה שלא לומר והוא רחום ביום שאין בו תחנון, וכן הוא מנהג קהילות בדרום תימן כגון ד'מאר, רדאע,  רנט
שתילי זיתים תרצ"ג ס"ק י"א בשם מהריק"ש שאומרים אשרי קודם המגילה, ומשמע דאין פותחים בובא לציון עד ואתה קדוש, וכן סידר  רס

  מהר"י צובירי זצ"ל בכנסת הגדולה ואגרת הפורים. [וכן מבואר בהדיא בכמה מסדרי הראשונים שסדרו לומר ובא לציון אחר קריאת המגילה].
 מ"א תרצ"ג ס"ג.ר רסא
 כן נהגו בהרבה מקהילות השאמי, רדאע. רסב
 ראה בספר נחלת יוסף מנהגי ק"ק עדן לומר גם מזמור לולי ה' קודם ואתה קדוש. רסג
 שתילי זיתים תרצ"ג ס"ק י"א. רסד
ה ששם כתב שאם בשתילי זיתים לא העלה הגהת הרמ"א בסי' תרצ"ג שכתב שמלין קודם קריאת המגילה, וציין לדבריו בסי' תקפ"ד סק" רסה

  אירע מילה בר"ה מנהגינו לימול אחר יציאה מבית הכנסת.

  עמלק ויבא פרשת
 עשרה בה שאין, חסירה פרשה כלומר", קטועה פרשה" ל"חז בדברי נקראת עמלק פרשת
 לשמי גרם הרשע עמלק, ה"הקב אמר: "חיים הארחות כתב, לכך הטעם. תשעה אלא פסוקים

 ".חסרה עמלק פרשת תהיה כך, יה כס על יד כי, שנאמר, חסרים שיהיו ולכסאי
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 מצות מתנות לאביונים

לעמוד , דהיינו מתנה אחת לכל אביון, כדי רסושתי מתנות לשני אביונים לכל הפחות חייב אדם לתת ביום פורים  .א
ת ִאיש ְלֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹוַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ּוִמְׁשלַֹח ָמנֹות "כמו שנאמר:  לימינם ולשמחם במתנות אלו,

 ."ָלֶאְביִֹנים

: ם"הרמב כתבאע"פ שיצא אדם ידי חובתו בנתינה לשני אביונים, מצוה להרבות במתנות לאביונים ככל יכלתו, ו  .ב
 שאין, לרעיו מנות ובמשלוח, פורים בסעודת מלהרבות יותר, לאביונים במתנות יכולתו כמיטב להרבות לאדם מוטב"

 האלו האומללים לב שהמשמח. ואלמנות יתומים, עניים לב המשמח כאדם, ה"הקב אצל רהומפוא גדולה שמחה
 ּוְלַהֲחיֹות ְׁשָפִלים רּוחַ  ְלַהֲחיֹות, רּוחַ  ּוְׁשַפל ַּדָּכא ְוֶאת ֶאְׁשּכֹון ְוָקדֹוׁש ָמרֹום"): טו נז ישעיה( שנאמר כמו, לשכינה דומה

  ".ִנְדָּכִאים ֵלב

 נותנים מה

 בנתינת בגדים או כלים יש אומרים שלא יצא. אבל, רסזמאכל מיני או כסףרשאי ליתן או   .ג

או שעדיין לא הגיע זמן הפירעון של הצ'ק, כיון שיכול , בפורים סגור הבנק אף אם חובה ידי יוצא, לאביון ק'צ הנותן  .ד
  העני לקבל תמורתו מעות, או לשלם בו בחנות.

 הנתינה כמות

ש"ח), אולם מצד עיקר  50-בה כדי לקנות מנה של סעודה מכובדת (כ מצוה מן המובחר יש ליתן מתנה חשובה שיש  .ה
 .משובח זה הרי, המרבה וכל .פרוטה אף בנתינת חובה ידי יוצאהדין 

זכר למחצית השקל, על ידי שיתן שלש מחציות מן המטבע הקבוע באותו  רסחיש אומרים שיש לקיים במתנות אלו  .ו
 .רע. אמנם לא נהגו כןרסטלהמקום, ואין חייב בזה אלא זכר מבן עשרים ולמע

 .רעאלא יתן מתנות לאביונים ממעות מעשר כספים אלא ממעות אחרים, ואם בא להוסיף, מוסיף משל מעשר  .ז

  נותנים למי

אין צריך שיהיה אביון גמור שאין לו מה לאכול, אלא כל שאין לו די צרכו למחייתו ולכלכלת ביתו, הרי זה בגדר   .ח
 אביון שנותנים לו מתנות לאביונים.

  , יוצא בזה ידי חובת שני אביונים.אביוניםהסמוך על שלחנו שהם  ובנו לאב או ,אביונים ואשתו לאיש הנותן  .ט

 .ויוצא בזה ידי חובתו קטן לאביון לתת רשאי  .י

 החייבים במתנות לאביונים

ר הדין בין איש בין אשה חייבים במתנות לאביונים, אמנם אשה נשואה וכן בנים הסמוכים על שלחן אביהם מצד עיק  .יא
אלא שראוי להחמיר לייחד לאשה . רעבוכן נהגו שלא לייחד נתינה עבור הנשיםיוצאים ידי חובה במתנות בעל הבית, 

מתנות עבורה, וכן לבנים הסמוכים על שלחן אביהם, ואף את הקטן שהגיע לגיל חינוך ראוי לחנכו שיתן מתנות 
  לאביונים בפני עצמו.

 ידי שניהם ויצאו, ממה שנותנים לו, ויכול להחליף עם שני עניים לאביונים תמתנו לתת חייב, מהצדקה המתפרנס עני  .יב
  חובתם.

                                                           
 תרצ"ד ס"א. רסו
 משנ"ב תרצ"ד סק"ב. רסז
כן פירש רבינו השתילי זיתים תרצ"ד סק"ב את דברי הרמ"א שאין זכר למחצית השקל חיוב נוסף אלא מעות פורים עצמם יש ליתן בשלש  רסח

ציין בשת"ז שם, וכן בהגהות מרדכי סי' תשע"ז שהוא מקור הדין. ושלא כדברי הפמ"ג שהובא מחציות זכר למחצית השקל, וכן מוכח בלבוש ש
 במשנ"ב ששני חיובים הם. ובמקום אחר כתבנו עוד בזה.

 תרצ"ד ס"א. רסט
 הרבנים שליט"א. ומה שהעלה השתילי זיתים דברי הרמ"א אפשר דס"ל דראוי לנהוג כן אע"פ שלא נהגו. רע
  "א בשם מג"א.שתילי זיתים תרצ"ד סק רעא
  הרבנים שליט"א, ויש לפרש או משום דס"ל כסברת הפוטרים, או דס"ל שיוצאת בנתינת הבעל. רעב



  המצוה זמן

  .רעגונהגו ליתנם אחר תפלת שחרית ,בלילה ולא פורים, ביוםזמן נתינת המתנות   .יג

 דעיוואם  .רעדמן הדין יכול ליתן מתנות לאביונים קודם פורים, אבל אין לעשות כן שמא יאכלום העניים קודם פורים  .יד
 .רשאי להקדים הנתינה ,הפורים יום שיגיע עד האביון בהם ישתמש שלאבודאי 

 הנמצא במקום שאין שם עניים, רשאי לעכב מעות פורים [שייחד עבור מתנות לאביונים] בידו, עד שיזדמנו לו עניים.  .טו

 כל הפושט יד נותנין לו

וד ירושלמי) אין מדקדקין במעות פורים אחר שקיים המצוה ונתן לשני אביונים, מכאן ואילך אמרו חז"ל (תלמ  .יא
 . רעהלומר זה עני וזה אינו עני, אלא כל הפושט יד נותנים לו

 .רעונהגו ליתן מעות פורים לילדים לשם שמחה  .יב

 אין משנים מעות פורים

אין הגבאים רשאים לשנות מעות פורים לצדקה אחרת, ואף אם רואים שיש מעות הרבה יותר מכדי צורך העניים   .טז
 נו הכל לעניים.לפורים, ית

 . לכל צרכיו כרצונו בהם לעשות רשאי אלא, צורכי הפורים דוקא אלו ממעות לקנות חייבאינו  המקבלהעני   .יז

 

è ÷øô  
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 מצות משלוח מנות וטעמה

לוח מנות איש לרעהו". חייב אדם לשלוח לחברו ביום פורים שתי מנות של שני מיני מאכלים, שנאמר: "ומש  .יג
והוא הטעם העיקרי, שענין הדבר הוא כדי להרבות שמחה, שעל ידי  ‰‡Á„, אמרו כמה טעמיםנ מצוה זוטעם ב

.  רעזשנותן אדם מנות לחבירו, הרי זה מרבה שמחה אצל המקבל ואצל הנותן, ועל כן מצוה זו נוהגת אף בעשירים
È�˘‰ רשע, שאמר: היפך דברי איש צר ואויב המן האהבה ואחוה,  שעל ידי משלוח מנות לריעיו מרבה בזה

אשר אין ידם כי ישנם אנשים  ˘ÌÚË È˘ÈÏ .רעחשיש בהם פירוד לבבות חס ושלום "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד",
נתחייבנו על כן ובושים הם לפשוט ידם כאביונים, הסעודה במאכל ובמשתה כיאות,  משגת לקנות כל צרכי

ודת פורים ראויה, בדרך כבוד והדר שלא בין לעניים בין לעשירים, ובזה יהיה להם סע "משלוח מנות" לשלוח
  .רעטיהא היכר לכך שנצרכים הם לחסדי זולתם

היא  מכיון שלפי הטעם שמטרת הנתינה ידי חובתו, לא יצאש יש אומרים בעילום שםהשולח מנות לחברו   .יד
מתנה הנותן  וכבר אמרו חז"ל. הרבות אחוה וריעותכשאינו יודע מי שלח, אין כאן הרי להראות חיבה וריעות, 

 א ידע מי הנותן, כדי שלא יתביישבסתר ול תןשי מוטבזה דומה לנתינת צדקה לעני, ש . ואיןלחברו צריך להודיעו
 .העני

, הרי זה לרעים אלא שכל המרבה לשלוחחובת המצוה לשלוח שתי מנות לאדם אחד ובזה יצא חובת המצוה,   .טו
מתנות לאביונים מלהרבות במשלוח מנות, , אולם מוטב להרבות בשלום ואחוה בישראלשמחה משובח, שמרבה 

 .וכמו שיתבאר להלן

                                                           
שתילי זיתים תרצ"ד סק"ג. ובתימן היו העניים מסובבים בין הקהל בשעת קריאת המגילה, כמאמר חז"ל שעיניהם של עניים נשואות  רעג

 .135למקרא מגילה. ראה מצפונות יה"ת עמ' 
  זיתים תרצ"ד סק"א. שתילי רעד
 תרצ"ד ס"ג. רעה
, תולדות מהר"ש שבזי עמ' ע"ד, עריכת שלחן תרצ"ד ס"ג, הגר"פ קורח שליט"א במגלת אסתר שלום ואמת עמ' 135מצפונות יה"ת עמ'  רעו
  ].ללוה במעות פורים לצרכי להוציא יכולת בידם שתהא להוריהם כבוד בדרך נותנים לילדים הנתינה ידי שעל פעמים[והוסיף ש י"ז
 מ ע"ח ב', ערוה"ש סי' תרצ"ה סי"ג.עי' רמב"ן וריטב"א ב" רעז
  ., וכ"מ בב"ח סי' תרצ"ומנות הלוי לרבי שלמה הלוי אלקבץ רעח
 .סי' קי"א תרומת הדשן רעט



 במה מקיימים משלוח מנות

, אולם מן רפמצות משלוח מנות לשלוח שתי מנות של מיני מאכל, ואף אם שלח מאכל ומשקה, יצא ידי חובתו  .טז
 .רפאהראוי להדר לשלוח שני מיני מאכלים

צלחות, חתיכות או שהניחו בשתי פילו חילקו לשתי שני מיני מאכל שונים, אבל מין אחד, אצריך שיהיו המנות   .יז
השולח לחבירו שתי חתיכות בשר מאותו תבשיל אין יוצא בזה, אבל אם הם שני אינו נחשב לשתי מנות. על כן, 

 מינים כגון בשר ולשון, או אחד צלי ואחד מבושל יוצא בזה.

 .רפבאין יוצאים ידי חובה ים מינרלים, היינו במשקה חשוב, אבל במי סודה או ממשקה שיוצאים בו ידי חובה  .יח

מצעים וכיוצא  ,מעות, ספרים, בגדים ל ומשקה, אבל אם שולח מתנות כגון;אין יוצא ידי חובה אלא במיני מאכ  .יט
 בהם, אין מקיים בזה את המצוה.

 .רפגנהגו רבים לשלוח מיני מתיקה ויוצאים בזה ידי חובה  .כ

ה ובישול, אבל אם שולח בשר חי או אורז שלא מבושל, צריך שיהיו המנות ראויים לאכילה בלא תיקון של אפי  .כא
 וכדומה, יש אומרים שלא יצא ידי חובה.

 שיעור המנות

שיהיו המנות יקרות  להדרראוי וצריך שתהיה כל מנה בשיעור חשוב שראוי לכבד בו אורחים בתורת מנה,   .כב
 דו, וכל כיוצא בזה.או אדם נכבד יתן כראוי לכבו עשירשאם הוא , והמקבל וחשובות לפי ערך הנותן

 החייבים במשלוח מנות

יש אומרים שחייבת במשלוח  - ואשה, כמו שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו גדול חייב במשלוח מנותאיש   .כג
 .רפהאומרים שפטורה, ויש רפדמנות כאיש

, אלא רפואשה נשואה וכן בנים הסמוכים על שלחן אביהם מצד עיקר הדין יוצאים ידי חובה במשלוח בעל הבית  .כד
אוי להחמיר לייחד לאשה משלוח בפני עצמו, וכן לבנים הסמוכים על שלחן אביהם, ואף את הקטן שהגיע שר

 לגיל חינוך ראוי לחנכו שישלח מנות בפני עצמו.

. ואם אין לו לסעודת פורים אלא מנות אלו, יחליף רפזעני המתפרנס מן הצדקה חייב אף הוא במשלוח מנות  .כה
 ו המצוה.סעודתו עם חברו העני, ובזה יקיימ

  שולחים למי

  . רפח, ואשה לא תשלח לאישאשהאיש לה שלחי לאהאיש שולח לחבירו, ואשה לרעותה, ו  .כו

ידי חובתו, כי "משלוח מנות איש לרעהו" נאמר, וקטן  יצא לא, קטןל השולח אבל, גדול לאדם המנות את ישלח  .כז
 הו".לא נקרא "רעהו", ומכל מקום שולח אדם מנות לאביו או רבו, כי הם בכלל "רע

העובר על מצוות התורה להכעיס אינו בכלל "רעהו", ולפיכך השולח לו לא יצא ידי חובתו, אולם העובר עבירות   .כח
  לתיאבון הוא בכלל "רעהו", והשולח לו יצא ידי חובתו.

 בשותפות

 יצאו לכל אחד ודאי מנות שתישנים או יותר שהשתתפו יחד בשתי מנות ושלחוהו לאדם אחד, אם יש במשלוח   .כט
  ואם אין שם אלא שתי מנות לשניהם, נחלקו בזה הפוסקים אם יצאו ידי חובתם., חובה ייד

                                                           
  שו"ע תרצ"ה ס"ד שתילי זיתים ס"ק י"ו. רפ

, ויש שהוסיפו גם בשר קטניותפירות ושונים, מיני עוגות וכעכים ממינים  ,מיני מתיקהביצים מצוירות,  בדרך כלל: הכילבתימן משלוח מנות 
 ומשקה. העיר הגר"פ קורח שליט"א שבדרך כלל לא שלחו משקאות כיון שלא היה בקבוקים לכולם כדי לשלוח, ובפרט שאין מחזירים. ע"כ.

 כיון דלגירסת ר"ח מוכח בגמ' שאין יוצאין יד"ח במשקה. רפא
 שבות יצחק בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. רפב
 החיד"א, יפה ללב. רפג
 רמ"א שם.  רפד
 שתילי זיתים ס"ק כ"א בשם פר"ח ומהריק"ש.  רפה
מדלא העלה בשתילי זיתים את דברי המג"א שכתב לחוש שאשה נשואה אינה יוצאת בשל בעלה, משמע דס"ל דיוצאת ידי יחובתה במה  רפו

 מג"א שאין נזהרים לחייב אשה נשואה.שמשלח בעלה, כשם שלא נהגו ליחד נתינת מתנות לאביונים עבור הנשים, וכ"כ ה
  שתילי זיתים תרצ"ה ס"ק י"ח. רפז
  רמ"א סוס"י תרצ"ה. רפח



 על ידי שליח

יש אומרים שיש להדר לשלוח המנות על ידי שליח דוקא, שנאמר: "ומשלוח" מנות איש לרעהו, אך משורת הדין   .ל
ידי שליח, אין צריך שיהא  אף הנותן בעצמו המנות לרעהו יצא ידי חובת המצוה, ומכל מקום אף להמצריכים על

 ואפילו על ידי גוי., קטן השליח גדול, אלא יכול לשלוח גם על ידי

 .רפטומנהג אבותינו בחו"ל לשלוח המנות על ידי קטנים  .לא

 זמן המשלוח

 .רצזמן קיום מצות משלוח מנות הוא ביום, שהוא זמן הסעודה  .לב

רים, יום הפובלבד שיודע שלא יאכלם עד ו רשאי אדם לשלוח מנות לחברו כמה ימים קודם פורים,יש אומרים ש  .לג
 .דוקא צריך שתהא הנתינה ביום הפוריםויש אומרים ש

ישן לא מצאו בביתו, או שהיה השולח מנות לחברו, ובא וצריך שיבוא המשלוח ליד חבירו ביום פורים, ולפיכך   .לד
 .חובה ידי המשלח יצא לא, פורים במוצאי לחבירו רק, ולא נודע בביתו והניח לו את המשלוח

בן עיר שאינה מוקפת חומה ששלח ביום י"ד מנות לחבירו הדר בירושלים, יש דעות בין הפוסקים אם יצא ידי   .לה
 חובתו בזה.

é ÷øô  
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 מצות סעודת פורים

נאמר במגילה: "לעשות אותם ימי משתה ושמחה", ומכאן למדנו שיש חיוב לקבוע סעודת משתה ושמחה ביום   .לו
 חייבות בסעודה זו. הפורים, ואף הנשים 

 יאסוף האדם את כל בני ביתו לאכול סעודת פורים באחוה ובשמחה, כי כשהאדם יחידי לא ישמח כראוי.  .לז

 זמן הסעודה

 , שנאמר "ימי" משתה ושמחה.רצאצריך לעשות הסעודה ביום, אבל אם עשאה בלילה לא יצא ידי חובתו  .לח

. ומנהג ק"ק צנעא רצדשנהגו סמוך לערב , וישרצג, או בצהריםרצבהמנהג לעשות את הסעודה לקראת הצהרים  .לט
, ויש שנהגו להמשיך רצהשלקראת הערב הולכים לבית הכנסת לתפלת מנחה וערבית ולימוד כשאר ימות השנה

 .רצובשמחה ומשתה עד הלילה

ה לבוקר, ובעיקר כשחל פורים ביום שישי, אף הנוהגים לעשות את הסעודה בכל שנה בצהרים, יקדימו את הסעוד  .מ
דה, רשאים לעשותה כל כדי שיאכלו בליל שבת לתיאבון. ומכל מקום אם לא הקדימו הסעו, קודם חצות היום

 .היום

 לעסוק בתורה קודם הסעודה

 זו -  "אורה": חכמים ודרשו, ְוִׂשְמָחה אֹוָרה ָהְיָתה ַלְּיהּוִדים - לדבר וסמךטוב לעסוק קודם הסעודה בדברי תורה,   .מא
 .רצזתורה

                                                           
  . וכ"כ בספר מקור חיים להחו"י סי' תרצ"ד דמהני לשלוח מנות על ידי קטן.135מצפונות יה"ת עמ'  רפט
 רמ"א תרצ"ה ס"ד ושתילי זיתים ס"ק י"ט. רצ
  שו"ע תרצ"ה ס"א. רצא
אריה שליט"א, והטעם שאין עושים אותה בשחרית כתב בשתילי זיתים תרצ"ה סק"ט בשם המג"א משום  הגר"פ קורח שליט"א, הגר"א רצב

 .]העיקרית בשחרשטרודים במשלוח מנות. [ועי' למהרי"ץ בע"ח קס"ו א' שכתב שנהגו לעשות סעודת פורים 
 עריכת שלחן תרצ"ה ס"ג. רצג
 גר"ע בסיס שליט"א, ק"ק רדאע. ומסיימים לפני הלילה. הגר"מ צובירי שליט"א ק"ק שרעב, ה רצד
 הגר"ש קורח שליט"א, הגר"פ קורח שליט"א. רצה
  וכ"ה בתולדות הרשב"ז עמ' ע"ה, וכן שמענו מזקנים.  רצו
  רמ"א תרצ"ה ס"ב. רצז



רשין שלשים יום קודם הפסח", ויום פורים הוא שלשים יום קודם הפסח, יש ומכיון שאמרו חכמים "שואלין ודו  .מב
 להתחיל ביום פורים בלימוד הלכות הפסח.

 סדר הסעודה

וצריך לאכול פת בסעודה זו, כי יש אומרים שאם לא אכל פת לא יצא ידי יתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו,   .א
 מרים שבבשר עוף ודגים אינו יוצא ידי שמחה.חובת סעודה, וראוי לאכול בה בשר בהמה, כי יש או

 ישתה יין בסעודה זו יותר מהרגלו, עד שישתכר וירדם בשכרותו.  .ב

 .)'ה א"ס(כתובות כמו שאמרו חכמים במסכת  ,ןייהרבה הנשים, לא ישתו אלא מעט יין, כי גנאי לאשה לשתות   .ג

 אלא ,פה ובניבול בטלים בדברים ראשו יקל אשל שמים לשם כוונתו ותהיה ה,ובשתי ובאכילה בשמחה ירבה  .ד
 .רצחיתברך לשם וישבח ויודה ,לאבותינו שעשה ובנסים יתברך בשם ישמח

והמסובים משיבים: "ברוך מרדכי", ואומר: "ברוך מרדכי",  ",ארור המן" :אומרמרים כוסו ו ,כשבא לשתות  .ה
 .רצטת המגילהוהמסובים משיבים: "ארור המן", וכן "ארורה זרש" וכו', כדרך שאומרים לאחר קריא

 .שפוריםרעונים ביש אומרים שיש לאכול ז  .ו

 .שאבשעת הסעודה לא נהגו להדליק נרות  .ז

אינו  ,ואם חתם בשם ,חוזר ,כל שלא חתם בשם ,ואם שכחבברכת הארץ,  "על הנסים"אומר בברכת המזון   .ח
זמן הזה ו בימים ההם ב, וכשיגיע להרחמן יאמר הרחמן עשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינשבחוזר

 .שגוכו' בימי מרדכי

דם התפלל ערבית קו כבראם אבל  .שה, וכן המנהגשדמזכיר על הנסים ,ביום ונמשכה עד הלילה התחיל הסעודה  .ט
 .שולא יזכיר על הנסים ון,זירך ברכת המבש

 .שח, בשאמי אומרים מגדילשזמגדול יםאומרבבלדי   .י

 .שטפנים חדשות ן אף שאיןלחת ברכות פורים חשוב פנים חדשות לברך בו שבעיום יש אומרים ש  .יא

 חייב אניש לבסומי בפוריא

ומפלת המן היתה  ,ושתי נטרדה במשתה היין ובאה אסתר במקומה , שהריכיון שנס פורים היה על ידי היין  .יב
חָּיב אדם לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור "חכמינו זכרונם לברכה:  אמרו ,במשתה היין שעשתה אסתר

קו הראשונים בפירוש דברי הגמרא, יש אומרים שמצוה על האדם להשתכר על ידי ונחל. "המן לברוך מרדכי

                                                           
  לשון מהר"ר צאלח זצ"ל זקנו של מהרי"ץ בספר ספרים חמשה עמ' קנ"ה. רצח
שהי' לקדמונים , דהיינו שאינו עונה כיאות, וכמו שפירש כעי"ז בספר האשכול ומקובל שזהו פירוש עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי רצט

שיר ובסיום החרוזים אמרו פעם א' ברוך מרדכי ופ"א ארור המן, פ"א ברוכה אסתר ופ"א ארורה זרש, ומי שאינו בישוב הדעת כל עקר בקל 
  והובא כ"ז בעריכת שלחן סי' תרצ"ה. יוכל להחליף.

עלה הגהה זו בשתילי זיתים. [אע"פ שלא היה מנהג קבוע כן לפורים, אלא אוכלים זרעונים וקטניות כשאר ימות רמ"א תרצ"ה ס"ב, וה ש
  השנה, דומיא דהעלה הגהת רמ"א שיש נוהגים באכילת גבינה בחנוכה בסי' תר"ע]. וראה לעיל שבשרעב נהגו באכילת זרעונים בליל פורים. 

, וספר זכרון תימן 608 -, ו560א מנהגי צעדה עמ' "כן קבלנו מזקנים, וכ"ה בס' בהזלאבי"א  נהגו להכין בצק המטוגן בשמן הנקרא הרבה
 אלע עמ' ר"ס.'מנהגי צ

הרבנים שליט"א, ועי' למהרי"ץ בע"ח (קס"ו א') שהביא מנהג זקנו מהר"ר צאלח זיע"א שהיה מדליק נרות שעוה בעת הסעודה בשחרית  שא
סך בחלונות כדי שיאירו הנרות ומטי בה משם מנהג הראשונים, והביא שכ"ד הפר"ח שצריך אף דשרגא בטיהרא לא מהני היה עושה מ

  להדליק אבוקה כשעושה סעודה ביום דרך שמחה ויו"ט. 
  שתילי זיתים תרצ"ה ס"ק י"ב והטעם שאין חיוב אכילת פת בפורים, דאי משום משתה ושמחה מתקיים בבשר ויין. שב
  ילי זיתים.רמ"א סי' תרפ"ב ס"א והעלהו בשת שג
שו"ע תרצ"ה ס"ג סברת הסתם, וכתב בשתילי זיתים שכך דעת מרן בסי' קפ"ח ס"י, וכ"כ בפעולת צדיק ח"ג סי' ל"ח דאזלינן בתר התחלת  שד

 הסעודה.
  כן יש ללמוד ממה שהעלה בשתילי זיתים הגהת הרמ"א שכתב שהמנהג כסברא זו. שה
  רביד הזהב תרצ"ה ס"ב  שכ"מ מד' מג"א.  שו
  ם אגדתא דפסחא.עץ חיי שז
 שהדבר תלוי ביום שיש בו מוסף. שח
, ועי' בענ"ח אה"ע סי' ס"ב ס"ק מ"געץ חיים קע"א א' בשם לקט הקמח. וכ"כ מהר"ש אלגזי בס' גופי הלכות ועוד פוסקים הובאו באוצה"פ  שט

 טהרה שיורי יקר דין זה עי' ס' טהרת המיםאות ל"ח שהביא בשם הרב בית עובד דבין י"ד ובין ט"ו למוקפים הוי פנים חדשות. [ויש חולקים בע
  , ובבאר היטב אה"ע סי' ס"ב סק"י נסתפק בזה].חדשות כפניםחשוב  פורים שאין ,כ"ק' סי ב"ח תשובה התעוררות ת"שו ,ה"כ אות' פ מערכת

יכא משתה ושמחה ומרבין בו ומהר"ש עמר זצ"ל בשתילי זיתים אה"ע שם ס"ק י"ח כתב וז"ל: יום י"ד דפורין אע"פ שאין שם פנ"ח הואיל וא
בסעודה, מברכין בו שבע ברכות, ודעתו נוטה שגם יום ט"ו מהטעם עצמו (הרי"ץ בסידור בשם לה"ק). וצ"ע על הרי"ץ דהא הוא גופיה פסק 

לכאו' יש ליישב  לענין אבילות דנוהג דברים שבפרהסיא א"כ הו"ל לחלק לכ"ל ולכ"ל [ = למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה]. וצ"ע. עכ"ל. [א.ה.
  דלא תליא הא בהא, דפנ"ח במשתה ושמחה תליא, ואילו לגבי אבילות לא סגי במשתה ושמחה, כמו שכתב בזקן אהרן]. 



וכן מנהג אבותינו בשתיית יין יתר  שתיית יין, ויש אומרים שדי בכך שישתה יין יותר מלימודו, וירדם בשכרותו,
 מצווין אנו אין קוםמכל ומוז"ל:  (מגילה ז' ב'), וכמו שכתב הרב המאירי שיעל לימודם, ובשינה, ולא בשכרות

 של בשמחה אלא ,שטות ושל הוללות של שמחה על נצטוינו שלא ,השמחה מתוך עצמנו ולהפחית להשתכר
שמה שאמרו , יוסף הנימוקי כתבוכן  .שיא. ע"כלנו שעשה הנסים על והודאה השם לאהבת מתוכה שנגיע תענוג

וקלות ראש ונבול פה, שזה לא לא שישתגע בשכרותו וימשך אחר שחוק "חייב איניש לבסומי בפוריא וכו'", 
מילי  ומריקרא שמחה אלא הוללות וסכלות, ולא תיקנו נביאים הראשונים אלא יום משתה ושמחה. אלא ל

 .ארור המן לברוך מרדכילא ידע בין ש שיסברו האנשיםדבדיחותא עד 

 על הניסים

ואם . "על הניסים" ודם ועל הכלמזון קבין ביום, מוסיפים בברכת ה בכל סעודת פת שאוכלים בפורים, בין בלילה  .יג
 . אבל אם כבר אמר"על הניסים"חוזר ואומר  זכיר שם ה',ם שהקוד "ברוך אתה"שכח ולא אמר, אם נזכר כשאמר 

: 'הרחמן הוא יעשה עמנו ניסים 'הרחמן'בוטוב שיוסיף . אינו חוזרהזכיר שם ה', , כיון ש"ברוך אתה ה'"
 י ואסתר בשושן הבירה' וכו'.זמן הזה, בימי מרדכונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם ב

כיון שהולכים אחר התחלת  התחיל סעודת פורים ביום וסיימה בלילה, מזכיר "על הנסים" בברכת המזון,  .יד
 הסעודה.

 בברכה מעין שלש אין מזכירים מעין מאורע פורים.  .טו
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 תכלית השמחה

וכבר . "ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודים": אמרשנ וכמו, הזה הקדוש ביום ולשמח לשמוח רבה מצוה  .טז
 שעשה והנפלאות הניסים כל על עולם לבורא להודות נתבאר מדברי רבותינו כי תכלית השמחה כדי שנבא ממנה

 אשר, הוא ונהפוך, "עלינו חסדו גבר, רחמיו וברוב, הזה הרע המן ואויב צר איש מיד והצילנו, ולנו לאבותינו
  ".בשונאיהם מהה היהודים ישלטו

 . שיבנהגו ללבוש בגדי חג ומועד בפורים  .יז

 לשאר פורים בין בשטות חילוק ואין ,כן נהגנו לא אנו מזה זה מאכל הבחורים לחטוףהשתילי זיתים: רבנו  כתב  .יח
 .שיגשמחה ולא ת"השי לפני נאצה אלא זה שאין אני ואומר ,חברו את חדא להזיק ש"וכ וכן פסק ב"י, ,ימים

 שאשההילות להתחפש וללבוש פרצופים וכיוצא בזה בפורים אין איסור בדבר, אולם אסור מה שנוהגים שאר ק  .יט
, ִאָּׁשה ַעל ֶגֶבר ְכִלי ִיְהֶיה לֹא): "ה כב דברים( בתורה נאמרכמו ש .אשה של בגד ילבש ושגבר, גבר של בגד תלבש

וכן אסור ללבוש כלאים דרבנן, כללו של דבר ". ֵאֶּלה עֵֹׂשה ָּכל ֱאלֶֹהיךָ ' ה תֹוֲעַבת ִּכי ִאָּׁשה ִׂשְמַלת ֶּגֶבר ִיְלַּבׁש ְולֹא
 כבשאר דין בו עושיםועושה כן,  עובר על דברי חכמיםוהשאין היתר לעבור שום איסור מחמת שמחת פורים, 

 .שידהשנה ימות

 .שטושורפים אותו באשלבסוף וומסתובבים איתו ברחובות,  ,נהגו הילדים לעשות דמות המןבתימן   .כ

  

                                                           
 וכן מסרו כל הרבנים שליט"א. שי
 גדולה בירהע לך ואין גמור איסור שהשיכרות שישתכר לא בפוריא לבסומי אינש חייב) לח אות פורים' הל( חיים ארחותוכ"כ הב"י בשם ה שיא
. והובא בהגהת הרמ"א תרצ"ה ס"ב, והעלהו מעט מלימודו יותר שישתה אך זולתן עבירות וכמה דמים ושפיכות עריות לגילוי גורם שהוא מזו

בשת"ז, ועי' בע"ח קס"ו שדקדק מלשון מרן בשו"ע שכתב חייב "ליבסומי" ולא כתב להשתכר, משמע דא"צ להשתכר רק ישתה יותר קצת 
צ"ע כי לשון לבסומי הוא לשון הגמ', ורש"י ועוד ראשונים פירשו להשתכר, וגם בדברי הרמ"א מוכח שפי' לשון השו"ע דהיינו מלמודו. [ו

  להשתכר עיי"ש, ושו"ר בענ"ח אות ט"ל שתמה בזה].
שמנהג זה קיים בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ"א תרצ"ה ס"ב שיש נהגו ללבוש בגדי שבת ויו"ט בפורים וכן נכון, והיינו משום  שיב

  בקהילותינו. וכן מסרו על המנהג הרבנים שליט"א. וראה לעיל תוכחת מהרי"ץ שיש ללבוש בגדי המועד כבר מבערב.
וגם כן מה שנהגו לצבוע שתילי זיתים תרצ"ה ס"ק י"א, והשמיט הגהת הרמ"א שהעלה מנהגים אלו. ואמנם עי' למהר"י ונה שכתב וז"ל:  שיג

ן מאחד לחבירו ואין בו משום גזל ולא מפריחי יונים הכל כתוב בספר כד הקמח ובהגהות ש''ע לר' משה איסרל''ס ביצים אדומות ולחטוף אות
 . ע"כ. אך העירו הרבנים שליט"א שלא שמענו ולא ראינו מנהג זה.ז''ל ומנהג ישראל תורה

והמשנה עושים בו דין  אלו במקומות כן שנהג מי ושמענ לא ח"ס ו"תרצ' סי ה"בהג שכתוב מה כלכתב רבינו השתילי זיתים סוס"י תרצ"ו  שיד
 . ע"כ.ב"קפ' סי ד"י ז"ט ועייןכבשאר ימות השנה 

  .97תולדות מהר"ש שבזי עמ' ע"ד, מנהגי יהדות חבאן עמ'  , וכן מסרו הרבנים שליט"א,136ראה מצפונות יה"ת עמ'  שטו

  שריפת המן

  
  : רבא אומר כמשוורתא דפוריא.(סנהדרין סד ע"ב)רא בגמ

, כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים, שהיתה חפירה בארץ, והאש וברש"י: אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו
  בוער בו, והוא קופץ משפה לשפה. עכ"ל.

ובערוך (ערך שוור) הביא מנהג זה בביאור נרחב יותר, בזה"ל: רבא אמר כמשוורתא דפוריא וכו', פי' "משוורתא" בית 
מר שוור ליה, והקפצן שרגיל בקפיצה קורין שוורא, קפיצה, כי אדם שהוא קופץ אומר (כצ"ל) קא משוור, ואם קפץ או

אפי' היין בזמן שממהר להחמיץ אומר קפץ, בלשון ארמי אומר [דרך] משל חמרא אכפא דגברי שוור. "פוריא" הם ימי 
הפורים. מנהג בכל העולם כולו שבחורים עושין צורה כדמות המן ותולין אותה על גגותיהן ד' וה' ימים, ובימי הפורים 

ין מדורה ומשליכין אותה צורה לתוכה, ועומדין סביבה ומזמרין, ויש להן טבעת תלויה בתוך האש שנתלין וקופצין עוש
מצד האש לצד האש, אותה טבעת נקראת "משוורתא" כלומר בית קפיצה וכו'. ע"ש. והובא בדרכי משה או"ח הל' מגילה 

  סי' תר"צ ועיי"ש ברמ"א (סעיף י"ז).
  

   :אבודרהםוכתב ה



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ויום ט"יום י"ד וב איסור הספד ותענית

ואין אומרים למנצח, ואסורים בהספד  ,על פניהם בהם נופלים איןזים בין למוקפים בין לפריום י"ד ויום ט"ו   .כא
 .שטזותענית

  

àé ÷øô  

 úééùòäëàìî   

  דין מלאכה בפורים

ין עושים, וכן המנהג מצד עיקר הדין מותר עשיית מלאכה בפורים, אולם מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה א  .א
במקום שנוהגים שלא  מלאכה והעושה], מותר בלילה אבל[, שיזשאין עושים מלאכה ביום פורים בכל המקומות

 . שיחלעולם מלאכה מאותה ברכה סימן רואה אינולעשות מלאכה, 

 איזו מלאכה

 .שיטפורים, בין מלאכת כפים בין פרקמטיא [סחורה] כל מלאכה אין עושים ביום  .ב

 וכן, שכיפסיד, יעשהו לא שאם האבד דבר, כן עלו אף בפורים, לעשותן מותר ,המועד בחול ושהותר מלאכות  .ג
 כמו כן פועל שאין לו מה יאכל, מותר לו לעשות מלאכה בשכר. מותר לעשותם בפורים. ,רבים צרכי

                                                           
 שו"ע תרצ"ו ס"ג. שטז
 בכל מקום שלא לעשות מלאכה, והוסיף בס"ג שכ"כ הב"י בשם ארח"ח.בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ"א דהאידנא נהגו  שיז
 שו"ע תרצ"ו ס"א. שיח
, וכ"פ במשנ"ב, אולם בשתילי זיתים לא העלה דברי הט"ז, וכתב בעריכת שלחן לעשות פרקמטיא מפני ששמחה היא לוהט"ז כתב להתיר  שיט

לפרקמטיא. ועי' בשכ"ג סק"ה דשקו"ט להתיר פרקמטיא, ומסיק:  שמנהגנו לאסור בשניהם, ואבותינו ורבותינו לא חלקו בין מלאכת כפים
ומיהו אע"פ שאנו מדמין לא נעשה מעשה להתיר סחורה בפורים, ומיהו אם עבר ועשה סחורה אין ב"ד קונסין אותו אם לא לעשות סייג שלא 

  .יפרוצו בעשיית מלאכה. והובא בשלחן גבוה סק"ג, וכה"ח סק"ה. וראה גם מש"כ בערוך השלחן
  שעה"צ סק"ג בשם הפמ"ג. שכ



ך ן מותר לגלח שערו שהוא צור, מותרת, ואפילו יכל לעשותה קודם פורים, וכהיום לצורך שהיא מלאכה כל  .ד
, אמנם העיקר להלכה להתיר שכב, ויש אומרים שאין מותר אלא לגלח את עצמו אבל לגלח אדם אחר לאשכאהגוף

, אבל הנוטל שכר אסור, ולכן אסור לבעל חנות 'מספרה' שכגעל עבודתו אף לגלח אדם אחר כל שאינו נוטל שכר
 לפותחה ביום פורים.

שכר על מותר כל שאינו נוטל בור ישראל אחר, לכבס ע , ואףשכדמותר ביום פוריםלצורך לבישה כיבוס מותר   .ה
 אמנם כיבוס שלא לצורך יום הפורים נראה שאסור. עבודתו, וכנ"ל לגבי גילוח.

, שכהכל מלאכת שמחה מותרת, ועל כן בנין של שמחה כגון הבונה בית חתנות לבנו, או נטיעה של שמחה מותר  .ו
  .שכווכן תפירה וציור שעושים לשם שמחה, מותר

רה מותרת, כיון שבכתיבתם יש שמחה שנאמר: "פיקודי ה' ישרים משמחי לב", ומלאכת שמחה כתיבת דברי תו  .ז
 .שכזמותרת. כמו כן כתיבת איגרת שלומים וזכרון חובותיו, מותרת

 .פורים ביום גוי ידי על מלאכה לעשות מותר  .ח

 מלאכה ביום י"ד למוקפים ולהיפך

ביום ט"ו, אבל מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בשני לא נהגו איסור מלאכה אלא הפרזים ביום י"ד, והמוקפים   .ט
 הימים, אינו מנהג.

 .שכחםבמלאכה בשניהאסורים שנהגו איסור מלאכה בשני הימים  ערי הספיקות  .י

áé ÷øô  
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 אונן

 בין בלילה בין ביום נוהג בו דיני אנינות ופטור מכל המצוות, וקריאת המגילה שעדיין לא נקבר מתו,האונן דהיינו   .א
 .שכטישמע מאחר ולא יברך עליה בעצמו, ולאחר הקבורה יקראנה שנית בלא ברכה

ר ויין, בפורים מותר, כיון שאין אבלות של יחיד דוחה את שמחת אע"פ שבשאר ימות החול אסור בבשאונן   .ב
 . שלפורים שהיא מצוה של רבים

אשון שבו היתה הקבורה, יש לאחר הקבורה חייב בכל המצוות, ולענין הנחת תפלין שאין האבל מניח ביום הר  .ג
 .שלב, ויש אומרים שאם אינו יום המיתה יניח תפליןשלאאומרים שאף בפורים אינו מניח תפלין

                                                           
בית דוד סי' תצ"ז, נחפה בכסף ח"ב סוף או"ח, עיני דוד אמאדו ליקוטי דינים צ"ז ע"ג, ידיו של משה (פריסקו) או"ח סי' ו', והובאו ביפה  שכא

  ללב ח"ה תרצ"ו סק"א, חקרי לב או"ח סי' פ"ח, ערך השלחן תרצ"ו סק"ג, כה"ח ס"ק י"א. 
וסדים על הא דבחוה"מ באלו שהתירו להם לגלח במועד שרי לגלח אף על ידי ישראל, וכן דעת מהרד"ם ברביד ודברי הבית דוד וסיעתו מי

 הזהב סי' תקל"א ס"ד, וממילא ה"ה הכא יש להתיר לפי שיטתו.
"י אלגזי אות ט', חוג הארץ למהרי שו"ת דבר משה סי' מ"ד ומ"ה, וכן הסכימו בפרי האדמה ח"א מ"ד ב', ושו"ת פעולת צדיק ח"א סי' ק"ע, שכב

הובא בשם חדש על הסמ"ג ח"א דף קכ"ב א', ודברי השם חדש הביאם מהר"א מני בתשובתו לבעל הבא"ח ונד' במקבציאל קובץ ל"ו, בא"ח 
 תצוה סכ"א.

אף הם  ראה הלכות ומנהגים חול המועד שהבאנו שכן מפורש להיתר בדברי רבותינו הראשונים, ואילו היו האחרונים רואים דבריהם היו שכג
  מורים להיתר.

כן מתבאר מדברי הפוסקים הנ"ל שהתירו גילוח בפורים מטעם שלא נאסר בחוה"מ משום מלאכה אלא משום גזירה, וה"נ כיבוס לא נאסר  שכד
בחוה"מ משום מלאכה אלא משום גזירה. ועי' בבא"ח תצוה סכ"א שאסר כיבוס, ולכאו' צ"ע דלעצמו התירו כולם לגלח ולא אסרו אלא לגלח 

  עבור  אחר, וצ"ל דכוונת הבא"ח באופן שאינו לצורך פורים, שבזה מסתברא דלכו"ע אסור.
 שו"ע שם. שכה
 לקט יושר. שכו
  רמ"א תרצ"ו ס"א. שכז
יד אפרים סי' תרצ"ו, בית עובד פורים ס"ו, בא"ח תצוה סכ"א, שו"ת תורת חסד לובלין או"ח סי' ל"ב. [ועי' הליכות עולם על בא"ח מש"כ  שכח

 לחלוק בזה].
 כן הכרעת המשנ"ב תרצ"ו ס"ק כ"ה כ"ו. שכט
 שו"ע סי' תרצ"ו ס"ז. של
 משנ"ב תרצ"ו ס"ק כ"ו. שלא
  חזון עובדיה עמ' קצ"א. שלב



 בפורים שבעהאבלות 

כדעת  גים בזה שמנהג ק"ק צנעא ועוד מקומותוכן נחלקו המנהנחלקו הפוסקים אם נוהגין דיני אבלות בפורים,   .ד
, ויש מקומות שנהגו בהם כדעת הסוברים שאין נוהגין דיני אבלות שלגלכל דיניההסוברים שאבלות נוהגת בפורים 

[והיינו בדברים שבפרהסיא, כלבישת בגדי חג, ונעילת נעלי עור, אמנם בדברים שבצינעה נוהג דין  .שלדבפורים
 אבילות כשבת].

 אבל במשלוח מנות

המביאים  מיוחדים דניםמע ישלח שלא וטוב, שלהאבל אפילו תוך שבעה חייב במשלוח מנות ומתנות לאביונים  .ה
 .אנשים להרבה מנות במשלוחי ירבה לא וכן. לידי שמחה

כל אין שולחים אליו  , ולדעת הסוברים שאבלות נוהגת בפוריםשלוחייב במשלוח מנות אפילו תוך שבעה אבל  .ו
מותר  , ולדעת הסוברים שאין אבלות נוהגת בפוריםשלזשאסורה באבל משום שהוא כשאילת שלוםשנה ראשונה 

 על חודש ב"י בתוך [וכן נהגו בני ספרד לשלוח מנות לאבל .שלחלנוהגים לשאול בשלום האבל בשבת ,לו לשלוח
ששאלת שלום באבל מותרת בפורים כשם שמותרת  ,קרובים שאר על יום שלושים בתוך או, אם או אב פטירת

אבל תוך י"ב חודש משלוח מנות ל לשלוחשלא  נהגו אשכנז בניבשבת, לפי שאין אבלות נוהגת בפורים, אמנם 
 .]אבלה שאשתו לבעל מנות אמנם אף למנהגם מותר לשלוח, לאב ואם, או בתוך שלשים יום לשאר  קרובים

 השתתפות אבל בסעודת פורים ושמיעת כלי זמר

שם  ישתתף בסעודת פורים, ואף אם להש ,מותר לאבל תוך י"ב חודש על אביו ואמו, או תוך ל' לשאר קרובים  .ז
  .שלטכלי זמר

 ה ביום פוריםאזכר

מלאות רגל ימי הפורים, אף על פי שהם ימים טובים לישראל, מותר לעשות בהם אזכרה [יארצייט] לנפטר ל  .ח
, אלא ידברו רק יבכיתעוררו להשבעה או השלושים או השנה. אלא שיזהרו שלא לספר בשבחיו של הנפטר ולא 

 ו של הנפטר .עילוי נשמתדברי תורה מענייני המגילה, וחיזוק באמונה ובטחון ל

לא יעלו לבית הקברות ביום פורים, ולכן מי שיש לו יום השנה בפורים, יקדים לעלות לבית הקברות יום או   .ט
 יומיים קודם פורים.

  .בהם, שימים אלו אסורים בתעניתלא יתענה  "ד או בט"ו באדרבי חל יום השנה של אביו או אמו  .י

  

  

                                                           
עץ חיים קס"ו א', ושו"ת פעולת צדיק ח"ב סי' רצ"ג, [וכ"ה בפעו"צ ח"ב סי' ע"ח], מהר"ח כסאר בספר שם טוב פ"ב מהל' מגילה הי"ג,  שלג

  "א פט"ז עמ' שנ"ט, ובקובץ נפש זכה עמ' י"ד, עריכת שלחן תרצ"ו ס"ד, בית מועד פמ"ג עמ' רפ"ח. מהר"י צובירי ויצבור יוסף בר ח
בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ"א שהמנהג שאין אבלות בפורים, ומבואר שכן היה המנהג בזמנו בק"ק צנעא, וגם בדברי מהרי"ץ בע"ח  שלד

וכן המנהג לנחם האבל ומשמע שאסור לצאת מפתח ביתו וכ"נ דעת הש"ע דלא אין מפורש שהמנהג לנהוג דיני אבלות שהרי כתב בזה"ל: 
כרמ"א. ע"כ. ומבואר שלא העיד אלא על המנהג לנחם האבל ולא כתב שהמנהג שאסור לו לצאת מפתח ביתו, ואדרבא מדהוצרך לדקדק כן 

הגו לנחם י"ל דאע"ג דאין אבלות נוהג בפורים מדברי הפוסקים ולא כתב שכן המנהג, משמע שנהגו כד' השתילי זיתים, ואי משום הא דנ
שפיר דמי לנחם האבל כדקי"ל בסי' רפ"ז ס"א שמותר לנחם אבלים בשבת, [ויתכן דפורים לא חמיר כשבת ומותר לומר לו בנוסח שאומר 

 בחול], וכן מסרו הגר"א אריה שליט"א, והגר"ח דחבש שליט"א שיש מקומות שלא נהגו בהם אבלות בפורים.
  תרצ"ו ס"ו, ואע"פ שהביא דין זה בלשון יש מי שאומר, כבר כתב בשתילי זיתים ס"ק י"ג שביו"ד כתב מרן כן בסתם.  שו"ע שלה
שו"ע תרצ"ו ס"ו, ואע"פ שהביא דין זה בלשון יש מי שאומר, כבר כתב בשתילי זיתים ס"ק י"ג שביו"ד כתב מרן כן בסתם. וכתב הגר"פ  שלו

  מנות. קורח שליט"א המנהג שממעטים במשלוח
 תרצ"ו ס"ו ברמ"א, ועי' ברביד הזהב שצידד להתיר לשלוח מנות לאבל כשם שמותר לאבל לשלוח מנות לאחרים. שלז
 שתילי זיתים תרצ"ו בשם מג"א, ולענין שאלת שלום לאבל בשבת עי' סי' שפ"ה ס"ג. שלח
אבילות שבעה נוהגת בפורים, אבל אבילות תוך י"ב שו"ת זקן אהרן סי' רי"ג, ומפורש שם שהיתר זה אף לנוהגים אבילות בפורים, שדוקא  שלט

חודש על אביו ואמו או תוך ל' לשאר קרובים אינה נוהגת בפורים. ונראה שהיתר זה הוא אף למנהג תימן שנהגו שלא להשתתף כל י"ב חודש 
חיית האבילות היא משום שהאבל אף בסעודת מצוה ואפילו בשבת, כיון שאין ההיתר כאן משום סעודת מצוה אלא כמו שפירש בזקן אהרן שד

מצווה בשמחה, ומפורש שם שאסר להשתתף בסעודת משתה של בנו ובתו, ואעפ"כ התיר בשמחת פורים ויו"ט כיון שמצווה בשמחה, 
  משא"כ בשבת אין חיוב שמחה.


