




  ת"בעזהשי

 
 

 
  

  שניכרך 
 

  
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 













 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 א
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 

 
–

 
    

הגה :
ועל  כל  פנים  לא  יאחר  זמן  התפלה  שהצבור 

  לנגדי  תמיד 'שויתי  ה:  הגה.  )טור(מתפללין  
הוא  כלל  גדול  בתורה  ובמעלות  הצדיקים 

  לפני  האלהים  כי  אין  ישיבת אשר  הולכים
האדם  ותנועותיו  ועסקיו  והוא  לבדו  בביתו 

כישיבתו  ותנועותיו  ועסקיו  והוא  לפני  מלך 
גדול  ולא  דבורו  והרחבת  פיו  כרצונו  והוא  עם 

אנשי  ביתו  וקרוביו  כדבורו  במושב  המלך  כל 
שכן  כשישים  האדם  אל  לבו  שהמלך  הגדול 

ה  אשר  מלא  כל  הארץ  כבודו  עומד  עליו "הקב
ורואה  במעשיו  כמו  שנאמר  אם  יסתר  איש 

  מיד  יגיע 'במסתרים  ואני  לא  אראנו  נאם  ה
ת  ובושתו "אליו  היראה  וההכנעה  בפחד  השי

ולא )  ב"  פרק  נ'מורה  נבוכים  חלק  ג(ממנו  תמיד  
יתבייש  מפני  בני  אדם  המלעיגים  עליו 

ת  גם  בהצנע  לכת  ובשכבו  על "בעבודת  השי
יעור משכבו  ידע  לפני  מי  הוא  שוכב  ומיד  ש

משנתו  יקום  בזריזות  לעבודת  בוראו  יתברך 
 :)טור(ויתעלה 

    
   



 


 


 




ודוקא ביחיד : הגה
מותר  לומר  עשרת  הדברות  בכל  יום  אבל 

א  סימן "תשובת  הרשב(אסור  לאומרם  בצבור  

 :)ד"מ


 ):ג"ז סעיף י"ועיין לקמן סימן מ(




    

 


 





 

–
 

)טור  (
   )ראשו  (

    
 


 

    
 


   

ובמנעלים :  הגה
שלנו  שאין  להם  קשירה  ינעול  של  ימין  תחלה 

 :)א"תוספות פרק במה אשה דף ס(

    
 


)מפני  כבוד  השכינה (

ויכסה  כל  גופו  ולא  ילך :  הגה
וירגיל עצמו לפנות בוקר וערב ).  אור  זרוע(יחף  

 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(שהוא  זריזות  ונקיות  

 :)מהלכות דעות

–
 

    
 


ולא  ילכו  שני  אנשים  ביחד :  הגה

גם  לא  ידבר  שם  ויסגור  הדלת  בעדו  משום 

 :)אור זרוע(צניעות 


    


 



 





בית  יוסף  בשם ()  הטיל  מים  בכל  ענין  שריול(

 :)ם"הרמב



 

)פירוש ,
מקום  שיכולים  לראות  משם  הר  הבית  ומשם 

לא  ישב )  י"רש,  והלאה  אין  יכולים  לראות



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

)או  לדרוםאלא  לצפון   (

 



 

     


 
 
     





ועכשיו  שבתי :  הגה
בחרס (כסאות  שלנו  אינן  בשדה  נהגו  לקנח  

בדבר  שהאור  שולט  בו  ואינו )  וכן  נהגו  לקנח
חידושי  אגודה (מזיק  ופוק  חזי  מאי  עמא  דבר  

 :)פרק המוציא
 



)פירוש ,

קרקע  שאינה  בתולה  אלא  כגון  של  ארץ 

 ):חרושה





 
     

 
     

 
 

–
 

)הגה :
אפילו  לא  עשה ויש  אומרים  גם  אשר  יצר  ו

)  אבודרהם()  צרכיו  וכן  נהגו
)ס"לקמן  סימן  ק (


 


 


 


    

    
 

     
 

 



מיהו  אינו  מעכב  לא  כלי  ולא  כח  גברא :  הגה

ושאר  הדברים  הפוסלים  בנטילת  הסעודה 

א  סימן "מרדכי  ריש  פרק  אלו  דברים  תשובת  רשב(

 :)ה"קצ


 
     

     
 


 

 






 


    

ויטלם :  הגה
 :)ג"א סימן קכ" ורשב'ש כלל ב"הרא(בלא ברכה 


     


)ויטלם  בלא :  הגה
 ):ברכה


)ויטלם בלא ברכה:( 


)  ששים  נשימות,  פירוש(

 )ובגמרא  פרק  הישן :  הגה
דברי עצמו ועיין () משמע  דדוקא  ביום  היה  נזהר

 :)יוסףבבית 


 



   










 





 
     


 

) ועיין

)  ד"  וסימן  קס'ב  סעיף  ו"לקמן  סימן  צ

     

ורים מלמולי  זיעה  פירוש  זוהמא  כעין  שע(

).  קטנים


 



     

 






 
– 








 

–
 


    



    
    





     





 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               



    





     












)חולי  (
    
     









ועוד  יש  לפרש  שמפליא :  הגה

לעשות  במה  ששומר  רוח  האדם  בקרבו 
וקושר  דבר  רוחני  בדבר  גשמי  והכל  הוא  על 

ידי  שהוא  רופא  כל  בשר  כי  אז  האדם  בקו 
דברי (הבריאות  ונשמתו  משתמרת  בקרבו  

 :)עצמו





 פעמים ומי שמברכם 'ועל כל פנים לא יברך ב
בביתו  לא  יברך  בבית  הכנסת  וכן  מי  שמברכם 

 ).'כל  בו  סימן  ב(בבית  הכנסת  לא  יברך  בביתו  
ת  או ומי  שלומד  קודם  שיכנס  לבית  הכנס

מתפלל  קודם  יברכם  בביתו  ולא  יברך  בבית 
הכנסת  ואפילו  בכהאי  גוונא  יש  נוהגין  לסדרם 

עם  שאר  ברכות  בבית  הכנסת  ואין  מברכין 
 :)ל הלכות תפלה"מהרי(בביתם 


    
    

 


     








 

–
 





היו  ידיו  מלוכלכות  ששפשף  בהן :  הגה

ג "סמ(ילת  ידים  אפילו  הכי  אינו  מברך  על  נט

 :)ז מצות עשה"סימן כ



 




 


     


 

 
–

 
 


   


 
    







 


 


)פירוש ,

)  בפעם  אחת
 


הגה :

ויש  אומרים  שמברכין  עליו  על  מצות  ציצית 

ב  ונימוקי "כל  בו  סימן  כ(אין  לשנות  וכן  נוהגין  ו

 :)ב"ו ע"יוסף בהלכות קטנות דף פ
 


 


 







 


 









וכן :  הגה

אם  פשט  הראשון  קודם  שלבש  השני  צריך 
 :)ה"תרומת הדשן סימן מ(לחזור ולברך 








 



ויש  אומרים  שאין  מברכין :  הגה

  סימן 'אגו(אם  היה  דעתו  לחזור  ולהתעטף  בו  

  ויש  אומרים  דוקא  כשנשאר  עליו  טלית ).ה"ל
ה "עיין  לקמן  סימן  כ  ()שם(קטן  והכי  נוהגין  

 ):ב"סעיף י





 



 וכן  יעשה  מי  שלובש

הגהות  מיימוני  בשם (טליתו  קודם  שיאיר  היום  



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ק  ומרדכי  בהלכות "ג  וסמ"ספר  התרומה  הסמ

 :)תפלין


 

–
 





 ) ויש  אומרים  דכולהו  חייבין

ט "תוספות  דף  ל()  ייתא  והכי  הלכתאמדאור

 :)ג ומרדכי"ש וסמ"והרא


     



ויש  אומרים  שלא  לעשות  ציצית  של :  הגה
פשתים  כלל  אפילו  בשאר  מינים  והכי  נהוג 

 :)ח" סימן לק"סמ(



 




 
    


  והאשכנזים  אין  נוהגין  לעשות  הציצית :הגה

רק  לבנים  אף  בבגדים  צבועים  ואין  לשנות 
 :)ו"תרומת הדשן סימן מ(
     



    

ומיהו  אם  אי :  הגה
ק  בטלית  של  פשתן  מוטב  שיעשה אפשר  ר

טלית  של  פשתן  וציצית  של  פשתן  משיתבטל 
 :)'ש כלל ב"תשובת הרא(ממצות ציצית 

–
 




 
     


 

  


 


 



     

 


)אבל :  הגה

, )בית  יוסף()    כנפיה  הפשוטים'צריך  להטיל  בד


)ויש  אומרים  דחייבין  אפילו :  הגה
בל  לא בלא  תפירה  וטוב  לעשות  לה  ציצית  א

.  )ש  והטור"ף  והרא"הרי()  לברך  עליה
     



)ויש  מכשירים  בכל :  הגה
ש  ורבינו  ירוחם "טור  בשם  הרא()  ענין  וכן  עיקר

  וקודם  שחתך  הראשונות )'ח  חלק  ג"נתיב  י
 :)בית יוסף(ל בכל ענין פסו

    






 


    




  


 


 




    

 



    

 





)והוא  הדין :  הגה

מלבושים  של  גלילות  בני  אשכנז  וספרד 

הואיל  ואין  כנפיהם  עשוין  שיהיו  שנים 
לפניהם  ושנים  לאחריהם  מכוונים  זו  כנגד  זו 

 :)ק"בית יוסף לפי סברת מהרי() פטורים
–

 
)הגה :

ויש  מחמירין  אפילו  לנפצן  לשמן  והמנהג 

, )ג"מרדכי  ואגודה סימן כ()  להקל  בנפוץ



 


   
  ונוהגין  שיסייע :  הגה

ב  סעיף "הישראל  מעט  וכדאיתא  לקמן  סימן  ל

א  גבי  תפלין  וספר "  וביורה  דעה  סימן  רע'ט
 :תורה וצריכין שזירה ושיהיו שזורין לשמן


)הגה :

ולכתחלה  טוב  לקשור  החוטין  למטה  כדלקמן 

 :)בית יוסף בשם הרוקח() ד בסימן זה"בסעיף י



)הגה :

יכול  לקצרו  ואין ואם  עשאו  ארוך  יותר  מדאי  
מרדכי ()  בזה  משום  תעשה  ולא  מן  העשוי

.  )בהלכות  קטנות
) הגדיל  היינו

ושיעור :  הגה).  (החלק  מהציצית  שאינו  ארוג
הנזכר  יהיה  בציצית  לאחר  שנקשר  מלבד  מה 

 :)סברת בית יוסף() שמונח על קרן הבגד
    





 


ודוקא  שגזל :  הגה
החוטין  אבל  אם  גזל  צמר  ועשאן  חוטין 

בית יוסף (כשרים  מיהו  לכתחלה  אסור  לעשותן  

ולענין  ברכה   ().בשם  נימוקי  יוסף  בהלכות  ציצית

 ):ט"עיין לקמן ריש סימן תרמ


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 


)  ב "כל  בו  סימן  כ()  גודליןהיינו

  ,)א"ק  סימן  ל"ומיימוני  והגהות  סמ




ומודדין  זה :  הגה

 :)בית יוסף(ביושר ולא באלכסון מן הקרן 





ונוהגין :  הגה
לעשות  אימרא  סביב  הנקב  שלא  ינתק  שם 

ויהיה  פחות  מכשיעור  וכן  עושין  אימרא 
בית  יוסף (בשפת  הבגד  למטה  מהאי  טעמא  

. )ק וכל בו"בשם סמ


 







שימדוד וטוב:  הגה  

 'שיעור  קשר  גודל  בלא  הגדיל  ויהיה  תוך  ג
י "בית  יוסף  בשם  רש(אצבעות  עם  הגדיל  

 :)א"ורשב





 



)החלק  מהציצית  שבין  קשר ,  פירוש
)  לקשר


 






   


    

    

ואם  האריך  הציצית  יראה :  הגה

ם "רמב(  חלקים  ענף  'ששלישיתו  יהיה  גדיל  וב

  ).'פרק  א






 

    


)לוי  על  הקרןת,  פירוש (





 

–
 




) פירוש

)  וירכסו  את  החושן  תרגום  ויענבון







    









    



     











ונוהגין :  הגה
וכל  שכן :  הגה.  )ו"אגודה  סימן  ט(כרבינו  תם  

  ראשים  שבצד 'אם  דקדק  שיהיו  ניכרין  הד
   ראשים  בצד  אחד  דפסול  דאז'אחד  ונפסקו  ג

  צדדין '  חוטין  ואם  נפסקו  בב'ודאי  נפסקו  ג

בית  יוסף  בשם  בן (  חוטין  הם  'נמי  פסול  שמא  ג

 :)חביב



ומשערין :  הגה

 :)דברי עצמו(בחוטין בינונים 



     


 

–
 



    

)א "עיין  לקמן  סימן  שו

 ):ח"סעיף ל





)רק  שלא  יהא  מונח  לו  על  כתיפיו (
ומוקמינן  ().ב"ח ע"י פרק חבית דף ק"ן  ור"דברי  ר(

לטלית  אחזקתיה  שהוא  מצוייץ  כהלכתו  ואין 
דברי  תשובת ()  בדקו  קודם  שיצא  בוצריך  ל

ו  ובכל  בו "ן  סימן  רט"  ותשובת  הרמב'ש  כלל  ב"הרא

 :)ט מהלכות שבת"ם פרק י"בשם הרמב





ואפילו  טלית  קטן  שתחת  בגדיו  אין :  הגה

א  הדין  אם  נפסק  אחד  מן צריך  לפשוט  והו
הציציות  ומתבייש  לישב  בלא  טלית  דיוכל 

בית (ללובשו  בלא  ברכה  מכח  כבוד  הבריות  

  ודוקא  בשבת  דאסור ).יוסף  בשם  התשובה

לעשות  ציציות  אבל  בחול  כהאי  גוונא  אסור 
 :)ב"א ע"מרדכי פרק קמא דף צ(

–


 



   ויש :  הגה

מחמירים  להצריך  אנשים  שיעשו  אותן  וטוב 

מרדכי  הלכות  קטנות (לעשות  כן  לכתחלה  

 :)ב"והגהות מיימון מהלכות ציצית ותוספות דף מ


)מצויים  (



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 







  וחזר  ולקחו  אינו 'ואם  החזירו  תוך  ל:  הגה

נימוקי  יוסף (  יום  רצופים  'צטרף  רק  בעינן  למ

.  )הלכות  ציצית  
 




נימוקי  יוסף  פרק (והוא  הדין  בתפלין  :  הגה

  אבל  אסור  ללמוד  מספרים  של חבירו ).הספינה
יקרע  אותם בלא  דעתו  דחיישינן  שמא  

 :)נימוקי יוסף הלכות קטנות(בלמודו 


 
–

 



חיובאודוקא  בטלית  של  בר  :  הגה ,

אבל  מותר  להתיר  הציצית  מטלית  של  מתים 
 :)ב"מ דף כ"מרדכי ותוספות פרק ב(





 





 








  
    












 

     


     








 








והוא  הדין  בכל  מקום :  הגה
שתופר  בחוט  שהוא  מין  הציצית  דחיישינן 

תרומת (שמא  יקח  אותו  חוט  לחוט  הציצית  

 :)ו ובשם הגהות מיימוני"הדשן סימן מ

– 





ואז  חייב  בציצית  ודוקא :  הגה
כשהגדול  לובשו  פעמים  עראי  ויוצא  בו  לשוק 

 :)ח"בית יוסף בשם בן חביב ובשם מהרי(

–
 





)ח"עיין לקמן סימן י:( 


ומכל  מקום  אם :  הגה

רוצים  לעטפו  ולברך  עליו  הרשות  בידו  כמו 
תוספות (בשאר  מצות  עשה  שהזמן  גרמא  

  דראש  השנה  ופרק  קמא 'ן  פרק  ב"ש  והר"הראו

  אך  מחזי  כיוהרא  ולכן  אין  להן )דקדושין

אגור (ללבוש  ציצית  הואיל  ואינו  חובת  גברא  

  פירוש  אינו  חייב לקנות לו טלית כדי )ז"סימן  כ

ט  אמר "שיתחייב  בציצית  ולקמן  בסימן  י
). ולבשו(כשיש  לו  טלית  מארבע  כנפות  

   
) פירוש  טומטום  לא

נודע  אם  הוא  זכר  או  נקבה  ואדרוגינוס  יש  לו 
ולפי  מה  שנהגו  נשים :  הגה).  (זכרות  ונקבות

לברך  במצות  עשה  שהזמן  גרמא  גם  הם 

 :)דברי עצמו() יברכו


ודוקא  כשיודע  לעטוף :  הגה
הגהות (יו  ושנים  לאחריו  שני  ציציות  לפנ

ויודע  לאחוז  הציצית  בידו ,  )'מיימוני  פרק  ג
מרדכי  סוף  פרק  לולב (בשעת  קריאת  שמע  

 :)הגזול

– 
     










וספק  ברכות  להקל  על  כן  אין  לברך :  הגה
עליו  אלא  כשלובש  ביום  והוא  מיוחד  גם  כן 

ואחר  תפלת  ערבית  אף  על  פי   .)בית  יוסף(ליום  
י "פסקי  מהרא(ליו  שעדיין  יום  הוא  אין  לברך  ע

  ובליל  יום  כפורים  יתעטף  בעוד ).א"סימן  קכ
 :)ץ"תשב(יום ויברך עליו 


 

    
 ואם

לבשו  מעלות  השחר  ואילך  יש  אומרים 
.)  דמגילה'דכי  פרק  במר(דמברך  עליו  וכן  נוהגין  

ואם  לבשו  קודם  לכן  כגון  בסליחות  לא  יברך 
עליו  וכשיאיר  היום  ימשמש  בו  ויברך 

 :)ץ"תשב(

–
 





 


 

–
 


)ואומר  שלקחן  מישראל  נאמן (

  ,)נימוקי  יוסף  הלכות  ציצית(



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    




 
–


 






) ויש
אומרים  דאף  לאחר  שנפסקו  אין  לנהוג  בהן 

אלא  שאינן מנהג  בזיון  לזורקן  במקום  מגונה  
  ויש  מדקדקין ).כל  בו  הלכות  שבת(צריכין  גניזה  

לגונזן  והמחמיר  ומדקדק  במצות  תבוא  עליו 
ועיין  לקמן  סימן   ()ל  הלכות  ציצית"מהרי()  ברכה

 ):' ט'ד סעיף ח"תרס
  




 
הגה :

וכל  שכן  לשכב  בהן  דשרי  ויש  שכתבו  שנהגו 
שלא  לשכב  בטלית  שיש  בו  ציצית  גם  שלא 

ליתנו  לכובס  אינו  יהודי  לכבס  והכל  שלא 
אך  נוהגים  להקל .  יהיו  מצות  בזויות  עליו

 :)כל בו(לשכב בהם 


 
–

 
     

הגה :
ואם  לא  בירך  בשעת  עשייה  מברך  בשעת 

 :)נימוקי יוסף, מיימוני(עטוף ראשון 
–

 









    


 


     

 


    

    

 
–

 








    


 




 
    

 



גם :  הגה

, נוהגים  קצת  לנשק  הציצית  בשעה  שרואה  בם

 :)בית יוסף(והכל הוא חיבוב מצוה 





 



 

 
–

 








הגה :
מיהו  אם  תפילין  מזומנים  בידו  ואין  לו  ציצית 

אין  צריך  להמתין  על  הציצית  אלא  מניח 

דברי (תפילין  וכשמביאים  טלית  מעטפו  

 :)עצמו





 והעולם  נהגו  להתעטף  אף :  הגה

בטלית  גדול  קודם  ולברך  עליו  ואחר  כך  מניח 
 :התפילין והולך לבית הכנסת




 


 
    





    



    




ויש :  הגה

אומרים  לברך  על  של  ראש  על  מצות  תפילין 
ש  הלכות "הרא(אפילו  לא  הפסיק  בינתיים  

וכן  פשט  המנהג  בבני  אשכנז )  (תפילין
שמברכין  שתי  ברכות  וטוב  לומר  תמיד  אחר 

הברכה  השניה  ברוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם 
 :)ח"י בן חביב אגור סימן ל"מהר() ועד




 
    

 


ויעבר  את  הכושי  פירושו  רץ .  פירוש  קודם(

).  והקדים  לפניו

    

וכן  בשל  ראש  קודם  שמהדקן :  הגה

 :)טור(בראשו שמהדקו בראשו 




ולדידן :  הגה
דנוהגין  לברך  שתי  ברכות  אף  אם  לא  הפסיק 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

צריך  לחזור  ולברך  על  של  ראש  להניח  גם  על 

 :)דברי עצמו(מצות 






 






ואף  אם  שניהם  לפניו  חוץ :  הגה
של  ראש  עד לתיק  לא  יתקן  לפתוח  התפלה  

  יש ).י  בן  חביב"א  ומהר"מהרי(אחר  הנחה  של  יד  
מי  שכתב  להניח  של  יד  מיושב  ושל  ראש 

ובמדינות   ().ד"אגור  בשם  הזוהר  סימן  פ(מעומד  
 ):אלו לא נהגו כן אלא שתיהן מעומד





ואם  מחזיר  אחת  מהם  יברך  כמו :  הגה

דברי (ז  "שמניח  תפלה  אחת  כדלקמן  סימן  כ

.  )עצמו
ויש  אומרים  שלא :  הגה

  והכי  נהוג  וכבר  נתבאר  לעיל 'טור  סימן  ח(לברך  

.  )ד"  סעיף  י'סימן  ח





  




 


 ויש  מי  שכתב  על

צד  הקבלה  שלא  לחלוץ  עד  שאמר  בהם  שלש 
קדושות  וארבע  קדישים  דהיינו  לאחר  קדיש 

פתח  עינים  ספר (יתום  והכי  נוהגים  המדקדקים  

.  )ד"המוסר  פ


והיינו  במקום :  הגה

כניסין  התורה  לאחר  ובא  לציון  גואל  אבל שמ
לפי  מנהג  מדינות  אלו  שמכניסים  התורה  מיד 

לאחר  הקריאה  אין  לחלצם  רק  כמו  בשאר 
. )דברי עצמו(ימים  

והוא  הדין :  הגה
ודוקא במקום שאומרים במוסף . בחול המועד

מוסף קדושת  כתר  מיהו  נוהגים  לסלקם  קודם  
 :)בית יוסף(בכל מקום 

–
 






 


ולדידן :  הגה

דנוהגים  לברך  בכל  יום  שתי  ברכות  מברך  על 

של  ראש  לבד  שתי  ברכות  ואם  מניח  של  יד 
 :)טור(לבד מברך להניח לבד 

–
 


    





וצריך  להניח  בראש  העצם :  הגה
ו  אבל  לא  בחצי  העצם  שסמוך "הסמוך  לקובד

גידם  שאין  לו  יד  רק  זרוע  יניח .  ()ק"סמ(לשחי  
דם תוספות  פרק  הקומץ  כתבו  דגי()  בלא  ברכה

 :)חייב ובאור זרוע כתב דפטור





 



 


הגה :

ודוקא  בתפילין  אבל  ברצועות  אין  להקפיד 
 :)ז"א בתשובה סימן תתכ"רשב(

 


 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ב
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                 

                               
               

 

 
  מקום –סימן  כז  ,  המשך  הלכות  תפילין

 הנחתן ואופן הנחתן






והמניחים בדרך : הגה

זה  לא  יברך  על  של  ראש  רק  יברך  על  של  יד 
 :)א"לדעת רשב(להניח 





     







)הגה :

 ):והכי נהוג






 





     

 ואין  לכרוך  הרצועה  על :  הגה

 :)ל"מהרי(התיתורא כדי לחזקה על היד 



 

    
    







והוא  הדין  בקשר  של  יד  צריך :  הגה
 :)ו"מרדכי דף צ(ליזהר שלא יתהפך 















הגה :
קפיד  אם  הם  גלוים  או ובשל  יד  אין  לה

ונראה  לי  דעכשיו  שאין .  )מרדכי  שם(מכוסים  
מניחים  אלא  בזמן  קריאת  שמע  ותפלה  אפילו 

תלמיד  לפני  רבו  יכול  לגלות  אף  בשל  ראש 
 :)דברי עצמו(וכן המנהג שלא ליזהר 

–
 







 







 


 

–
 


    

 
– 


     

 







     

 





 







 

     


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

–
 




 



ויש  אומרים  שחול :  הגה

. )ש"בית  יוסף  בשם  הרא(המועד  חייב  בתפילין  
וכן  נוהגין  בכל  גלילות  אלו  להניחם  במועד 

ולברך  עליהם  אלא  שאין  מברכים  עליהם 
 :נהבקול רם בבית הכנסת כמו שאר ימות הש

–
 

    






וצריך  לכתבם :  הגה

.   תחלה  הקודמת  בתורהכסדר  הזה  לכתוב
ולכתחלה  יכתוב  של  יד .  ואם  שינה  פסול

 :קודם של ראש


 


ולכתחלה :  הגה
יחמיר  לכתוב  בדיו  העשויה  מעשן  עצים  או 

 )ט"ל  סימן  קי"רימה(שמנים  שרוים  במי  עפצים  
.  א"וכמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  רע






    

 


ויכתוב :  הגה
ד "כתיבה  תמה  שלא  יחסר  אפילו  קוצו  של  יו

. )טור  אורח  חיים(ויהא  מתוייג  כהלכתו  
ולכתחלה  יכתוב  כתיבה  גסה  קצת  שלא  יהיו 

נמחקים  מהרה  וכן  מצוה  ליפותן  מבחוץ 
 :)דברי מרדכי(ומבפנים 




    


 

)צריך  (
     



ש  אומרים  שצריך  לשרטט וי:  הגה

תמיד  למעלה  ולמטה  ומן  הצדדים  אף  על  פי 
ברוך (שיודע  לכתוב  בלא  שרטוט  וכן  נוהגין  

 :)ג"שאמר ומרדכי וספר תרומה וסמ
















    





 






 


     


בית  יוסף  בשם (קצת  בעבודה  :  הגה

א "ועיין  לעיל  סימן  י.  וכן  נוהגין,  )ש"הרא
 :'סעיף ב





 



 

   

     



 




 





     
     

 









אבל  שאר  פוסקים  מצריכין  כמלא  אות :  הגה

.  )בית  יוסף(קטנה  והכי  הלכתא  


 
הפשוטות :  הגה

  וכיוצא )ן"הנו(ן  או  שנפסק  רגל  "ו  זיי"כגון  וי

,  )ב"מרדכי  הלכות  קטנות  דף  צ(בה  



מיהו :  הגה

נו  רואים  שלא  נשאר  צורת  האות  כתקונו אם  א
פסול  אף  על  פי  שהתינוק  קורא  אותו  כהלכתו 

.  )ש"ט  וריב"ק  שורש  ס"מרדכי  ומהרי(







 










 





    



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

     



















     

י "וכן  הדין  ביוד:  הגה

א  אם  נגעו  בגוף "ן  והפ"ק  והעי"ן  והצדי"השי
 :)בית יוסף(קם האות יותר ממקום דבו





ויש  אומרים  דסגי :  הגה
כשמחשב  שכותב  האזכרות  לשמן  הואיל 

והוציא  בתחילת  הכתיבה  בפיו  סגי  בהכי 
ש  הלכות  תפילין  וספר  תורה  וטור  יורה  דעה "הרא(

וכשבא  לנמנם  לא .    ויש  להקל  בדיעבד,)ח"או
 :)אור זרוע(יכתוב דאינו כותב אז בכוונה 


     





 





 
    





 








 





 



     












    


   
    

     









 
     

 



    


 


 


 


 




 


שיהיו  גם  הם  מוקפים  גויל:  (הגה (
.  )ש"ד  וב"ל  סימן  קל"תשובת  מהרי(



מיהו :  הגה

אגור (סוף  נהגו  הסופרים  להניח  קצת  בתחלה  ו

וצריך  להניח  בין  כל  תיבה  ותיבה .  )רוקח

כמלא  אות  וכן  בין  השיטים  כמלא  שיטה  ובין 
כל  אות  כמלא  חוט  השערה  כמו  בספר  תורה 

וכמו שיתבאר בטור יורה דעה גם צריך להניח 
 :מעט חלק בין פסוק לפסוק





 


 


 

    



פתוחות ויש  מכשירים  בכולם  

ז  בשם  אורחות "ה  סימן  פ"ם  פאדו"מהר(
ובמדינות  אלו ).  חיים  ובית  יוסף  בשם  העיטור

נוהגים  אף  פרשת  והיה  אם  שמוע  בראש 
.  השיטה  כשאר  הפרשיות 















 





וכן  הרצועות  יכול  לעשותן :  הגה
  צריך  שיהיה ).ד"מרדכי  דף  צ(מקלף  ועור  שליל  

 :מעובד לשמו היכא דאפשר


 


    

     

    





 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

אבל  גובה  הבתים  אין  להקפיד  אם  הוא :  הגה

ק "ית  יוסף  בשם  אשרי  וסמב(יותר  מרחבן  וארכן  

.  )'ם  פרק  ג"ומרדכי  ורמב


בתים 'ויעשה  כל  הד:  הגה  

 :)ש"ב(בשוה שלא יהא אחד גדול מחבירו 
) ועיין

).  ג"לקמן  סימן  ל



 

 








מיהו  אם  היפך  אינו  נפסל :  הגה
 :)ק ותוספות פרק הקומץ"מרדכי וסמ(


ן "ד  שבשי"וכן  היו:  הגה
ולא .  )ג"סמ(ן  "צריך  ליגע  למטה  בשולי  השי

ן "ן  הרבה  אלא  שגם  שולי  השי"ימשוך  השי
 :)ברוך שאמר(יהא נראה על התפר 

    
   











    
    



ונוהגין  לכרוך  שער  על :  הגה

  כך  כורכין  עליו  קלף  כשר הפרשה  ואחר
. )ה"אגור  סימן  מ(וחוזרים  וכורכים  עליו  שער  






 


 




וראש  הפרשה  יהיה  מונח  לצד  ימין :  הגה

הקורא  שאם  בא  לפתחן  ולקוראן  יהיו  מונחים 
תרומת  הדשן  ובית  יוסף  בשם (לפניו  כהלכתן  

 :)אורחות חיים












)יכסה,  פירוש  (
הגה :

ג  לדבקם  בדבק  שיהא  הכל  כקלף  אחד והמנה

ברוך  שאמר  ואגור  סימן (ויזהרו  ליטול  דבק  כשר  

 :)ז"נ


 
    


 




    


 



הגה :

  תפירות  או  פחות מזה 'מיהו  אם  לא  עשה  רק  י

.  )מרדכי(אינו  נפסל  
 




     
ונוהגים  להעביר :  הגה

עור  על  הבית  של  יד  לרוחב  הזרוע  ויהיה 

ולא  יעשה  הקשרים .  )טור(רחבו  כרוחב  הבית  
ן  מתפילין  ואחר  כך "שיאלא  לאחר  שעשה  ה

ד  כסדר  אותיות "ת  ואחר  כך  היו"יעשה  הדלי
 :השם

–
 





גם הבתים :  הגה

בית (ין  להיות  קיימים  אלא  שנקרעו  קצת  צריכ

ויש  אומרים  להיפך  בישנים  כשרים .  )יוסף

ונראה  לי .  )ש"י  והרא"רש(ובחדשים  פסולים  
.  דיש  להחמיר  לפסול  בשניהם


    





 













ויש  אומרים :  הגה
י "רש(דבחדשים  פסולים  ובישנים  כשרים  

כן ,  וטוב  לחוש  לשתי  הסברות.  )ש"והטור  והרא
 :נראה לי




   
    


    

 


ומיהו  בדיעבד  כשר  אם  השחיר :  הגה
עור  הבתים  אבל  הרצועות  אפילו  בדיעבד 

 :)מצא כתוב(פסול 



     





    

    




 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

–


 
   

    





    
 


    






)ויסלקם  מיד(


)  ויש  אומרים  שאם(





 


 


     


 
–

 
     


 
–

 
    


ולכתחלה  יכתוב  בכתיבה :  הגה

תמה  כמבואר  בטור  ובשאר  פוסקים  והוא 

מיהו  אם  שינה  בצורת .  ידוע  אצל  הסופרים
 :הכתב אינו פסול





    

    




 



 

–
 


 







    

 


ושלא  ליכנס :  הגה

.  )י  פרק  לולב  הגזול"רש(בהן  לבית  הכסא  
  : ויש

ג  שנים "ים  דהאי  קטן  דוקא  שהוא  בן  יאומר
  וכן  נהגו  ואין  לשנות ).בעל  העיטור(ויום  אחד  

 :)דברי עצמו(

–
 

אפילו :  הגה
אבל  שאר  חולה  אם  מצטער .  אין  לו  צער

ו ואם  לא.  בחליו  ואין  דעתו  מיושב  עליו  פטור
 :)'מרדכי אורחות חיים ומיימוני פרק ד(חייב 




) ועיין  לקמן  סימן
).  'פ


 

    
הגה :

ואם  הנשים  רוצין  להחמיר  על  עצמן  מוחין 
 :)כל בו(בידן 


ואם  אי  אפשר  לו  בלא  הרהורים :  הגה

 :)כל בו ואורחות חיים(מוטב שלא להניחם 


     
 

) ועיין  לקמן
 ):ה"סימן תקנ

)ריעיו  השמחים ,  פירוש

)  עמו    
 





ואם  היו :  הגה

צריכים  לעשות  מלאכתן  בשעת  קריאת  שמע 
ותפלה  אז  פטורין  מקריאת  שמע  ותפלה 

ותפילין  דכל  העוסק  במצוה  פטור  ממצוה 
אחרת  אם  צריך  לטרוח  אחר  האחרת  אבל  אם 

יכול  לעשות  שתיהן  כאחת  בלא  טורח  יעשה 
ן  פרק "הגהות  אשירי  בשם  אור  זרוע  ור(שתיהן  

 :)הישן



 


 




 
     

 
 

–
 




    


 


 


 


 


 


 




 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

     
 








    






 





ואם  אין  לו  מי  שיוכל  לבדוק  ולחזור :  הגה

בית  יוסף  בשם (ולתופרן  יניחם  כך  בלא  בדיקה  

 :)אורחות חיים

–
 

     
 






ואם  שניהם  אינם  מיוחדים  להם  או :  הגה
שהפנימי  אינו  מיוחד  להם  והחיצון  מיוחד 

) 'מ  סעיף  ו"ין  לקמן  סימן  רועי(להם  מותר  
 :)בית יוסף(

     
    
    




 


 


 





 


הגה :

 :)בית יוסף(ד שיקנח הקרי מעליו ויטול ידיו ע



 

–
 







ואפילו :  הגה
  קבין  והתפילין 'הכי  אם  הוא  משאוי  כבד  ד

 :)בית יוסף(נדחקות צריך להסירן 
–

 



     



     



 



 




ואם  התנה  עליו  מתחלה  בכל :  הגה
. )א"בית  יוסף  בשם  רבינו  ירוחם  ומהרי(ענין  שרי  

פילין  אסור  לכתוב  עליו וקלף  המעובד  לשם  ת
דברי  חול  דהזמנה  כי  האי  גוונא  לגוף 

. )ן  סוף  פרק  נגמר  הדין"ר(הקדושה  מילתא  היא  


 
–

 


    
     

הגה :

והיינו  דוקא  כשמשתין  מיושב  דליכא  למיחש 
לנצוצות  אבל  משתין  מעומד  פשיטא  דאסור 

דלא  עדיף  מבית  הכסא  עראי  והוא  הדין  אם 
משתין  מיושב  או  בעפר  תחוח  דליכא  נצוצות 

רי  ואין  חילוק  בין בבית  הכסא  עראי  נמי  ש

קבע  לעראי  לענין  זה  אלא  דבית  הכסא  קבוע 
מסתמא  עושה  צרכיו מיושב ובית הכסא עראי 

מסתמא  עושה  מעומד  הואיל  ואינו  נפנה 
. )בית  יוסף  בשם  נימוקי  יוסף  ומגדל  עוז(לגדולים  












 


 





 


 
     

    
אפילו  בלא  צרכיו ויש  אומרים:  הגה  

.    וטוב  להחמיר)בית  יוסף  בשם  רבי  האי(




 










 



 




 



 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

–
 










ודוקא  כשאחזן :  הגה
בית (בלא  נרתקן  אבל  בנרתקן  בכל  ענין  שרי  

 :)יוסף בשם העיטור

–
 




 




    


    

 

 
 

–
 

    
    

    


    





     


או  לובש  האבנט :  הגה

בית  יוסף  בשם (המפסיק  בין  לבו  לערוה  

.  )ד"הראב   
    
     






    

 





 


 


     
היה  יכול )  כותים(ואפילו  גר  :  הגה

  אבל  לא  יאמר  שלא )דברי  עצמו(לברך  כך  

.)אבודרהם(י  מתחלה  שהרי  היה  גו,  עשני  גוי
 


 


אך  המנהג  פשוט  בבני :  הגה

 :האשכנזים לאומרה


 





ויש :  הגה

אומרים  דאפילו  לא  נתחייב  בהן  מברך  אותן 
דאין  הברכה  דוקא  על  עצמו  אלא  מברכין 

ה  ברא  צרכי  העולם  וכן  המנהג  ואין "שהקב
ן "ש  פרק  הרואה  והר"ראטור  ותוספות  וה(לשנות  

 :)פרק קמא דפסחים וכל בו






אבל  המנהג  כסברא  אחרונה :  הגה
שהרי  בימי  הסליחות  מתפללים  הסליחות 

  מברכין  על  התורה  עם  סדר  שאר ואחר  כך
הברכות  וכן  בכל  יום  כשנכנסין  לבית  הכנסת 

אומרים  כמה  פסוקים  ותחנונים  ואחר  כך 
מברכין  על  התורה  ונהגו  לסדר  ברכת  התורה 

כן (מיד  אחר  ברכת  אשר  יצר  ואין  לשנות  

וטוב .  )משמע  בתוספות  ומרדכי  פרק  קמא  דברכות

  ברוך 'לומר  בשחרית  אחר  שמע  ישראל  וגו
כי  לפעמים ,    כבוד  מלכותו  לעולם  ועדשם

שוהין  עם  קריאת  שמע  לקרותה  שלא  בזמנה 

 ):טור(ויוצא בזה 
–

 
 


טור(בין למדרש : הגה(: 


 


והוא  הדין  דיכול  לפסוק  דין  בלא  נתינת  טעם 
ן  פרק  קמא  דשבת  ופרק  כל  הצלמים "ר(לדבריו  

 :)כתב דהוי כהרהור
    


 

ים ויש  אומר:  הגה

  מהלכות  תפלה 'ם  פרק  ז"רמב(ו  וכן  נהגו  "בלא  וי

אבל  יותר  טוב .  )א  בשם  המאור  ואבודרהם"ורשב

 :ו"לומר בוי


 



 

     


    

 





 


 



 






) עיין

)  '  סעיף  ו'לעיל  סימן  א
ולכתחילה  יטול  ידיו :  הגה

קודם  שיברך  ללמוד  ואם  לא  היה  לו  מים  יכול 
ללמוד  ולברך  בלא  נטילה  כמו  בשאר  ברכות 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

ו "שמברך  קודם  נטילה  כדלעיל  סימן  מ

 :)אגור(
 

–


 
ואומרים  פרשת  התמיד  ויש  אומרים :  הגה

סדר  המערכה  ורבון  העולמים  אתה  צויתנו 
  ואם  אי  אפשר  לאומרו  בצבור  יכול 'וכו

לאומרו  בביתו  ולחזור  פרשת  התמיד  לבד  עם 
תורה הצבור  ויכוין  בפעם  השניה  כקורא  ב

ונהגו  המדקדקים  להתנועע  בשעה .  )טור(
שקורין  בתורה  דוגמת  התורה  שנתנה  ברתת 

וכן  בשעה  שמתפללים  על  שם  כל  עצמותי 
 :)אבודרהם( מי כמוך 'תאמרנה ה

  בשבת  אומרים  אצל  פרשת  התמיד



מזכירין  גם  מוסף  ראש ויש  אומרים  ש:  הגה

חודש  וכן  נוהגין  כדי  לפרסם  שהוא  ראש 
 :)טור(א "חודש וכן הוא לקמן סימן תכ

–
 






 

–
 







 

–
 


 


 


)ו"ועיין לקמן סימן רט( 




ואפילו  לצורך  מצוה  אין  לדבר  בין  ברוך (
ועיין   ()בית  יוסף  בשם  כל  בו()  שאמר  לישתבח

 ):ד"ג נ"לקמן סימן נ



 


 




ואומרים  פסוק  ואנחנו  נברך  יה  אחר :  הגה
  וכופלין  פסוק  כל ,)טור  וכל  בו(תהלה  לדוד  

הנשמה  תהלל  יה  לפי  שהוא  סוף  פסוקי 
  ימלוך  לעולם  ועד 'וכן  פסוק  ה,  )טור(דזמרה  

  אלהינו  מודים 'כשמגיע  לועתה  ה.  )אבודרהם(
ו  לך  או  לפסוק  וכל  קומה  לפניך אנחנ

תשתחוה  אין  לשחות  ולהשתחות  שם  כדלקמן 
י  סוף פרק אין עומדין ורבינו ירוחם "הר(ג  "סימן  קי

ונהגו  לעמוד  כשאומרים  ברוך שאמר .  )'נתיב  א
 :ויברך דויד וישתבח


 




ואין  אומרים  מזמור  לתודה :  הגה

  או  בימי  פסח  שאין )טור(בשבת  ויום  טוב  
תודה  קריבה  בהם משום חמץ ולא בערב פסח 

ט  ולא  בערב  יום  כפור "ועיין  לקמן  סימן  תצ
ד  וכן  נהגו  במדינות  אלו "ועיין  לקמן  סימן  תר

 :)מנהגים(
–

 









הגה :

  קראו 'ש  לו  שהות  יותר  יאמר  הודו  להואם  י

עד  והוא  רחום  וידלג  עד  והוא  רחום  שקודם 
אשרי  כי  בנתיים  אינו  רק  פסוקים  מלוקטים 

)  מהלכות  תפלה'הגהות  מיימוני  פרק  ז(




אם  עוד  אין  שהות  לא :  הגה
יאמר  רק  ברוך  שאמר  ותהלה  לדוד  וישתבח 

.  )י  פרק  אין  עומדין"ש  והר"הרא(


    



ומכל  מקום  יאמר  כל  הברכות  שמחוייב :  הגה

א  כמו "כל  בו  ובית  יוסף  בשם  מהרי(לברך  בבוקר  

 :)ז"ו ומ"שנתבאר סימן מ
 

–– 



 




 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ג
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 
 המשך הלכות ברכת השחר ושאר ברכות

–
 

 


 



מיהו :  הגה).  'ד  סעיף  ג"ועיין  לקמן  סימן  נ(

השליח  ציבור  אם  לא  היה  לו  טלית  תחלה 

יתעטף  בציצית  קודם  שיתחיל  ישתבח  כדי 
יק שיאמר  הקדיש  מיד  אחר  ישתבח  ולא  יפס

וכן  אם  אין  מנין  בבית  הכנסת .  )'כל  בו  סימן  ה(
ימתין  השליח  ציבור  עם  ישתבח  וישתוק  עד 

 :)ל"מהרי(שיבא מנין ויאמר ישתבח וקדיש 






 


    

ואם  היה  כאן  עם :  הגה
ג "הארץ  זקן  וקולו  נעים והעם חפצים בו ובן י

שנה  המבין  מה  שאומר  ואין  קולו  נעים  הקטן 
מי .  )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דחולין(הוא  קודם  

שעבר  עבירה  בשוגג  כגון  שהרג  הנפש 
בשגגה  וחזר  בתשובה  מותר  להיות  שליח 

ציבור  אבל  אם  עשה  במזיד  לא  דמכל  מקום 
תשובת  אור (יצא  עליו  שם  רע  קודם  התשובה  

 :)זרוע בהלכות ברכות






    

 



    

 


    



וכן  אם  היה  לו  זקן  אפילו  מעט  קרינן :  הגה

ח  ולמעלה "ביה  נתמלא  זקנו  אם  הוא  מבן  י

ד  ונימוקי  יוסף "בית  יוסף  בשם  מסכת  סופרים  פרק  י(

 :)פרק הקורא עומד


 



    הגה :

ובמקומות  שלא  נהגו  כן  אין  לקטן  לעבור 
לפני  התיבה  אפילו  בתפלת  ערבית  אפילו 

ג  שנים  ביום  השבת  אין "הגיע  לכלל  י
להתפלל  ערבית  של  שבת  דהרי  עדיין  אין  לו 

 :)ל"מהרי(ג שנה "י
    

     


    




 


 


 




 


 



    




 



 

   

     


)ואפילו  אם :  הגה
בית  יוסף  בשם ()  נותן  אמתלא  לדבריו  לא  מהני

 :)תן יהונ'ר
  




הגה :
ודוקא  שיהיה  לאותו  יחיד  טעם  הגון  על  פי 

טובי  העיר  אבל  בלאו  הכי  אין  היחיד  יכול 
ואם .  )'ו  סימן  ס"מהרי(למחות  בשליח  ציבור  

שונאו  יכול  למחות  בו  קודם  שהסכים הוא  
ק  שורש "ד  ומהרי"ם  פדואה  סימן  ק"מהר(עליו  

ומי  שהוא  שונא  לשליח  ציבור  לא  יעלה .  )ד"מ
 :)אור זרוע(לספר תורה כשקורא התוכחה 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 


 


. ואין  לאדם  להתפלל  בלא  רצון  הקהל:  הגה

וכל  מי  שמתפלל  בחזקה  ודרך  אלמות  אין 

ג "בנימין  זאב  סימן  קס(עונין  אמן  אחר  ברכותיו  

 :)ואגודה פרק כיצד מברכין





ויש  אומרים  שגובין  חצי  לפי :  הגה
ממון  וחצי  לפי  הנפשות  וכן  הוא  מנהג 

 :)ד"ם פדואה מ"מהר(הקהלות 





 


ואין  מסלקין  אותו :  הגה

משום  רנון  בעלמא  כגון  שיצא  עליו  שם 
אבל  אם .  שנתפס  עם  הכותית  או  שמסר  אדם

באו  עליו  עדים  בזה  וכיוצא  בזה  מעבירין 
ושליח  ציבור  שהוא  שוחט  ובודק  לא .  אותו

ואם  אינו .  לל  בבגדים  הצואין  ומסריחיןיתפ
רוצה  להחליף  בגדיו  בשעת  התפלה  ולהתפלל 

ושליח  ציבור  המנבל  פיו  או .  מעבירין  אותו
שמרנן  בשירי  עגבים  ממחין  בידו  שלא 

כל (לעשות  כן  ואם  אינו  שומע  מעבירין  אותו  

שליח  ציבור  שהזקין  ורוצה .  )ד"ה  ע"בו  דף  קנ

פי  שאין למנות  בנו  לסייעו  לפרקים  אף  על  
קול  בנו  ערב  כקולו  אם  ממלא  מקומו  בשאר 

דברים  בנו  קודם  לכל  אדם  ואין  הצבור  יכולין 
 :)'א סימן ש"תשובת רשב(למחות בידו 

     




    



יש  מי  שכתב  דשליח  צבור  יתפלל :    הגה
מתוך  ספר  המיוחד  לצבור  דודאי  נכתב  לשמו 

 :)ל בשם רוקח"מהרי(

–
 




 
     


 






ומזה  נתפשט  מה :  הגה

שנהגו  בהרבה  מקומות  לברך  חולה  או  לקבול 

בבית  הכנסת  שיעשה  לו  דין  בין  ישתבח 
ליוצר  דכל  זה  מיקרי  לצורך  מצוה  ולאחר  כך 

כשחוזרין  להתפלל  יאמר  השליח  ציבור 
מקצת  פסוקי  דזמרה  ויאמר  קדיש  עליהם  כי 

תהלה  שלפניו לעולם  אין  אומרים  קדיש  בלא  
  וכן ).כל  בו(ולכן  מתחילין  ערבית  בלא  קדיש  

מי  שלא  היה  לו  ציצית  או  תפילין  והביאו  לו 
בין  ישתבח  לקדיש  יכול  להניחם  ולברך 

עליהם  אבל  בין  קדיש  לברכו  לא  יפסיק  בשום 
  וכל  שכן  שלא )אור  זרוע  פרק  תפלת  השחר(דבר  

ברכו  קודם   יפסיק  לאחר  שאמר  השליח  ציבור
ו "בית  יוסף  סוף  סימן  נ(כת  יוצר  שמתחילין  בר

 :)ז"בשם המנהיג ועיין לקמן סוף סימן נ

– 





 
     

    


ומכל  מקום  עבירה :  הגה

  יכלו 'היא  לצאת  ועליהם  נאמר  ועוזבי  ה
  מותר  לצאת '  אבל  אם  נשארו  י).ירושלמי(

 :)מרדכי פרק בתרא דמגילה(


ו  מקצתן ואם  יצא:  הגה
לאחר  שהתחילו  להתפלל  יוצר  לא  יתחיל 

השליח  ציבור  להתפלל  התפלה  בקול  רם 
דכבר  נשלם  תפלת  יוצר  ואם  יצאו  לאחר 

שהתחיל  בקול  רם  וקדושה  יכולים  להשלים 
כל  סדר  קדושה  ולומר  הקדיש  שלם 

שלאחריה  דשייך  לתפלה  שהרי  אומר  תתקבל 
  אבל  אין  קורין  בתורה  דזהו  ענין 'צלותהון  וכו

ותפלת  ערבית  וקדיש  שלאחריו  לא .  אחר

ן  פרק  הקורא "ר(שייך  לקריאת  שמע  וברכותיה  

 :)ו"את המגילה שבולי הלקט ותרומת הדשן סימן ט






ואפילו  על  ידי חומש שבידו :  הגה
אין  לצרפו  מיהו  יש  נוהגין  להקל  בשעת 

 'ש  ומרדכי  והגהות  מיימוני  פרק  ט"הרא(הדחק  

 :)מהלכות תפלה






ומיהו  אין  מדקדקין  בשערות :  הגה
אלא  כל  שהגיע  לכלל  שנותיו  מחזקינן  אותו 

כגדול  ואומרים  לענין  זה  מסתמא  הביא  שתי 
 :)ט"ק שורש מ"מהרי(שערות 

    


 



 



     

 



 










   
הגה :

ה  בר  מצוה  בשנת ומי  שנולד  באדר  ונעש

העיבור  אינו  נעשה  בר  מצוה  עד  אדר  השני 
 :)ו"י מינץ סימן ט"תשובת מהר(


     
 

     



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               





)שפה  (
 





גגין  ועליות :  הגה

אינן  בכלל  בית  והעומד  עליהם  אינו  מצטרף 
 :)ז"ג ח"ו נ"רי(


 



     


) פירוש  מעט  כותל

)ישר  ושוה   
    








 






 


 








 




     

 


 







     


ואין  חילוק  בין  אם  רוצה :  הגה

לילך  זמן  ארוך  קודם  יום  טוב  או  לא  כל  שלא 
 :)ז"ל סימן תכ"מהרי(יחזור ביום טוב 





    


וכן : הגה

במקום  שאין  מנין  תמיד  בבית  הכנסת  כופין 
זה  את  זה  בקנסות  שיבאו  תמיד  מנין  לבית 

ש "תשובת  ריב(הכנסת  שלא  יתבטל  התמיד  

ן  אם "יין  לקמן  ריש  סימן  ק  וע).ח"סימן  תקי

 :כופין זה את זה לבנות בית הכנסת
–

 
ולא  יפסיק :  הגה

הגהות  אשירי  בשם (בין  יהא  שמיה  רבא  למברך  

אור  זרוע  כתב  דלפירוש  ראשון  לא  יפסיק  בין  שמיה 

. )פסיק  בין  רבא  למברךי  אין  לה"לרבא  ולפירוש  ר


   ויש  לעמוד :  הגה

ומי  שבא .  כשעונין  קדיש  וכל  דבר  שבקדושה
לבית  הכנסת  ושומע  הקהל  עונין  קדיש  עונה 

עמהם  אף  על  פי  שלא  שמע  שליח  צבור 
הגהות  חדשים  במרדכי (  'שאמר  יתגדל  וכו

יך  לומר  יהא וגם  השליח  ציבור  צר  .)דברכות
שמיה  רבא  וכשמתחיל  יתגדל  יש  לומר  ועתה 

 :' זכור רחמיך וגו'יגדל נא כח וגו



 ולא  נהגו  לומר  אמן

ולא  יפסיק .  אחר  יתברך  ולא  אחר  בריך  הוא
 :'בין בריך הוא לעילא מכל ברכתא וכו


     

 


 


 
–

 





 ונהגו  שהשליח  ציבור

מאריך  בברכו  והקהל  אומרים  יתברך  וישתבח 

 :)טור( בעוד שהוא מאריך בברכו 'וכו



) ועיין  לעיל  סוף  סימן

 ):ד"נ

 
–

 





     
   ) פירוש

י  פירש  אנשים  ענוים "ורש.  תלמידים
)  ומחבבים  המצות

) פירוש  יציאת
)  החמה  כמו  הנצו  הרמונים





ה  הוא  כמו שיעור  הנץ  החמ:  הגה

שיעור  שעה  אחת  קודם  שיעלה  כל  גוף 
 :)'מיימוני פרק א(השמש על הארץ 




 
   


     


)ז"א  בלע"קראבאנ  (










 


 ואם

קראה  בלא  ברכות  יחזור  לקרותה  בזמנה  עם 
בית  יוסף  סימן (  'הברכות  ועיין  לקמן  סימן  ס

 :)ו"מ



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               









    

 



     




 





 

–
 




     

 
     









והוא  הדין  אם  לא  אמר  תחלה :  הגה
רק  יוצר  אור  אם  סיים  מעריב  ערבים  לא  יצא 

אבל  אם ).  ש"  הטור  והראדברי  עצמו  לפרש  כן(
סיים  יוצר  המאורות  כיון  שפתח  יוצר  אור  יצא 

 :אף על פי שהפסיק במעריב ערבים
    






וכבר  פשט  המנהג  כסברא :  הגה

ראשונה  ויחיד  אומר  אותה  וכשעונין  קדושה 

הגהות  מיימוני (זאת  אומרים  אותה  בקול  רם  

ומיהו  אם )  ח"  מהלכות  ברכות  רוקח  סימן  רי'פרק  א

לא  אמרה  רק  שמעה  משליח  ציבור  יצא 

דברכות  אלו  השליח  ציבור  מוציא  היחיד  אף 

  ציבור על  פי  שהוא  בקי  מיהו  אין  השליח
). י  פרק  מי  שמתו"הר(  'מוציא  היחיד  בפחות  מי

ולא  יענה  אמן  אחר  סיום  הבוחר  בעמו  ישראל 
ועיין  לקמן  סימן (באהבה  משום  דהוי  הפסק  

 ):א"ס
     




  דהיינו  שמתחיל :  הגה
דושה  ואילך  ואם  טעה  קודם  קדושה  צריך מק

ש  פרק  אין  עומדין "י  והרא"הר(להתחיל  בראש  

 :) מהלכות תפלה וטור'והגהות מיימוני פרק י

–
 

)ויש :  הגה
). אומרים  אהבה  רבה  וכן  נוהגין  בכל  אשכנז




 



     

 


 


    
 






 
 

–
 


 





 






ובזה  כל  אדם  יוצא  הואיל  ושומעין :  הגה

בית  יוסף (  תיבות  אלו  'מפיו  של  שליח  ציבור  ג

ואם  היחיד  רוצה  גם  כן ).  בשם  אורחות  חיים
יח  צבור  אין  איסור  בדבר לאמרם  עם  השל

:  )דברי  עצמו(



ויש  עוד :  הגה

 והקריאה 'ן עולין צ"ו ווי"טעם אחר בדבר דט
א  כמנין  השם  בקריאתו "  הרי  צ'נחשבת  א

י  אמת "  אדנ'אילו  אמר  הובכתיבתו  והוי  כ
ויש  שכתבו  דכל ).  ב  ואגור"ק  שורש  מ"מהרי(

הקורא  קריאת  שמע  ביחיד  יאמר  אל  מלך 
  תיבות  אלו  משלימין '  כי  ג'נאמן  שמע  וגו

ח  והוא  במקום  אמן  שיש "המנין  של  רמ
לענות  אחר  ברוך  הבוחר  בעמו  ישראל 

באהבה  וכן  נוהגין  ונראה  לי  מכל  מקום 
  אל  מלך  נאמן כשקורא  עם  הצבור  לא  יאמר

רק  יאמר  אמן  אחר  השליח  ציבור  כשמסיים 
 :הברכה וכן נוהגין ונכון הוא


 




 
     





    


     

 
 
 



 





)פעמים'ב: הגה :( 
   


 




יש  אומרים  שיש  ליזהר :  הגה
  פעמים  אמן 'שלא  לענות  על  שום  ברכה  ב

 :)בית יוסף בשם אוהל מועד(



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 

     


ויש  להפסיק :  הגה
  ובין  אלהינו 'בפסוק  ראשון  בין  ישראל  לה

 '  השני  כדי  שיהא  נשמע  שמע  ישראל  כי  ה'לה
ויש ).  רוקח(  אחד  'שהוא  אלהינו  הוא  ה

להפסיק  מעט  בין  אחד  לברוך  כי  עיקר  קבול 
 :)אבודרהם(כות שמים הוא פסוק ראשון מל




 
     


 

     



 




 


 





 


    
) וזכרתם

)  את  ועשיתם  את
 


 והוא  הדין  הקורא  בתורה :  הגה

בית  יוסף  בשם (  בנביאים  ובכתובים  יש  ליזהר

 :)ק"הרד


 


  אבל  לא  נהגו  כן :  הגה

במדינות  אלו  ומכל  מקום  המדקדקים 
 :מחמירים בכך





    

)ד סעיף ד"ועיין לעיל סימן כ':( 


ומכל :  הגה

מקום  יאמרו  פסוק  ראשון  בקול  רם  וכן  נוהגין 
 :)כל בו(

–
 


 




 


     
 


    ואף :  הגה

לכתחלה  יעשה  כן  אם  הוא  במקום  שאינו  נקי 

לגמרי  ואינו  יכול  לנקותו  משום  אונס  יהרהר 
ובלבד  שלא  יהא  מקום  מטונף  לגמרי .  בלבו

דאסור  להרהר  בדברי  תורה  במקום  הטינופת 
 :)ה"בית יוסף סימן כ(



 

–
 






כבר מאחר  ש:  (הגה

י  פרק  מי "הר()  שוכב  ואיכא  טרחא  לעמוד

).שמתו


 


 


 






 






ודין  שתוי  ושכור :  הגה

 :'ט סעיף א"עיין לקמן סימן צ







 




 





 


     


 

–
 

     



 







 



    

 

    
   

   

     
     

 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

–


 






ויש  אומרים  דאם  היה  אנוס  והפסיק  כדי :  הגה

לגמור  את  כולה  חוזר  לראש  והכי  נהוג 
ומשערין  ענין  השהייה  לפי  הקורא  ולא  לפי 

  וכן ).וף  פרק  היה  קוראא  ס"רשב(רוב  בני  אדם  
 :ד"הוא לקמן סימן ק











    


 





אבל  אינו  חייב :  הגה

 :)בית יוסף(רק בפסוק ראשון כמו שנתבאר 

–
 











 


    
אומרים  שלא  יברך  עליהם ויש  :  הגה

בית (עד  אחר  התפלה  והכי  נהוג  לענין  טלית  

 :)יוסף



וכן :  הגה

ויש .  'בברכו  לא  יאמר  יתברך  וישתבח  כו

אומרים  דאמן  שעונין  אחר  ברכת  האל  הקדוש 

ש  לו  דין  קדושה  ויוכל ואחר  שומע  תפלה  י
ולכל .  לענות  אותם  בקריאת  שמע  וכן  עיקר

הני  מילי  פוסקים  מכל  שכן  באומר  תחנונים 
 :)א"תשובת הרשב(


 










 







 


ויש  אומרים  דעונין  אמן :  הגה

אבל אם . וכן  נוהגין לענות אחר השליח ציבור

התפלל  לבד  אין  עונין  אמן  כדלקמן  סימן 
 :)טור(ו "רט










ויש  אומרים  שקודם :  הגה

גאל  ישראל  יברך  על  התפילין  והכי  נהוג 
מוני  מהלכות  קריאת מרדכי  ותוספות  והגהות  מיי(

 :)שמע


    

 




מי  שהוא  אנוס  ודחוק :  הגה
ואין  לו  פנאי  להתפלל  מיד  אחר  קריאת  שמע 

ד  אמת  וימתין  לומר  שאר יקרא  קריאת  שמע  ע
הברכות  עד  שיתפלל  שאז  יאמר  ויציב  ונכון 

בית (  ויתפלל  כדי  שיסמוך  גאולה  לתפלה  'וכו

 :)א"יוסף בשם רוקח סימן שכ

–
 





 

–
 




ויש  אומרים  דאין :  הגה
א "י  סוף  פרק  אין  עומדין  והרשב"הר(איסור  בדבר  

ות  לאמרם   וכן  נוהגין  בכל  המקומ)והטור
ומכל  מקום .  והמיקל  ואינו  אומרם  לא  הפסיד

לא  יעסוק  בשום  דבר  אפילו  בדברי  תורה 
אסור  להפסיק  ולעסוק  כל  זמן  שהצבור  אומר 

פיוטים  וכל  שכן  שאסור  לדבר  שום  שיחה 
בטילה  ומכל  מקום  מי  שלומד  על  ידי  הרהור 

שרואה  בספר  ומהרהר  לית  ביה  איסורא 
וך  כך דהרהור  לאו  כדיבור  דמי  אלא  שמת

יבואו  לדבר  ויבואו  לידי  הפסק  ועל  כן  אין 
לאדם  לפרוש  עצמו  מהציבור  במקום  שנהגו 

לאמרם  ויאמר  אותם  עמהם  ועיין  לקמן  סימן 
 :)ל ודרכי משה"מהרי( ' סעיף י'צ

–
 









ועכשיו  לא  נהגו  לומר  כל  ברכת  יוצר :  הגה
אור  אלא  אומרים  קדיש  וברכו  והם  עונים 

יש  אומרים  שפורסין .  '  וכו'אחריו  ברוך  ה
כל  בו (ל  ערבית  כמו  בשחרית  בקריאת  שמע  ש

  ולא  נהגו  כן  משום  דליכא )ן"ובית  יוסף  בשם  הר
.  קדיש  קודם  ברכו  של  ערבית


















 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    
ומי  שעובר  לפני  התיבה :  הגה

  הברכות  הראשונות  ישלים  כל 'ואמר  ג

התפלה  ולא  יפסיק  אף  על  פי  שכבר  התפלל 
אבל  האחרים  יכולין  להפסיק  אחר  כך  וכל 

שכן  שאם  לא  התפלל  הפורס  והעובר  לפני 
התיבה  תחלה  שישלים  תפלתו  אף  על  פי 

שיצטרך  לקרות  אחר  כך  קריאת  שמע  ולא 
. )א"בית  יוסף  בשם  מהרי(וך  גאולה  לתפלה  יסמ

ואסור  להפסיק  בדברים  אלו  בין  גאולה 
לתפלה  או  בקריאת  שמע  וברכותיה  ולכן 

אסור  לשליח  ציבור  להפסיק  בין  קריאת  שמע 
לתפלה  או  בקריאת  שמע  וברכותיה  כדי 

לפרוס  על  שמע  לאותן  הבאים  לבית  הכנסת 
לאחר  שהתפללו  הקהל  קדיש  וברכו  והתחיל 

וצר  אור  אבל  בברכת  ערבית  שהיא בברכת  י
רשות  יכול  להפסיק  להוציא  אחרים  ידי 

ומכל  מקום  איש  אחר  יכול  לפרוס  על .  חובתם
שמע  או  להתפלל  בעשרה  כל  התפלה  אפילו 

באותו  בית  הכנסת  שכבר  התפללו  להוציא 
אחרים  ידי  חובתם  רק  שלא  יעמוד  החזן  השני 

במקום  שעמד  הראשון  דזהו  נראה  גנאי 
י  כאלו  לא  יצאו  בראשונה  ידי לראשונים  דהו

ונראה  לי .  )ו"י  מינץ  סימן  ט"תשובת  מהר(חובתם  
דוקא  שעדיין  הראשונים  בבית  הכנסת  אלא 

שהשלימו  סדרם  אבל  אם  יצאו  הראשונים 
 :יוכל לעמוד החזן אף במקום שעמד הראשון


     


 

–
 

    



ויקראו  לפחות  פסוק :  הגה
 :)בית יוסף בשם אוהל מועד(ראשון 


  




 



     




ט "ועיין  לקמן  סימן  צ:  הגה

 :אם שכור יקרא קריאת שמע




 






 




)ה"ועיין לקמן סימן רל( 

–
 








) עיין  ביורה  דעה  סימן

 )א"שמ



   


) ועיין  סימן

)'ח  סעיף  ה"תקמ

     

 
 


 
 





) עיין

 )ה"ביורה דעה סימן שס



 

–
 

   




 





 
    




 


    
    




אם  יש  שהות :  הגה

 :)ם"בית יוסף בשם הרמב(ביום לקרות אחר כך 
   


 

–
 





 





 



 











 
–

 
     


והוא  הדין :  הגה

 :)טור(אם לבו רואה ערות חבירו אסור 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    




והוא  הדין  אם  מכסה  ראשו  בידיו  לא :  הגה

א "מיקרי  כסוי  הראש  ועיין  לקמן  סימן  צ
.)תרומת  הדשן  בשם  אור  זרוע(




) ואם  אין  לבו  בתוך  המים  רק  למעלה  מן
 :)דברי עצמו() המים אף בצלולים שרי


 




הגה :

יך  שתהא  ערוה  שלהן ואם  הן  ערומות  צר
טוחות  בקרקע  או  שיושבות  על  שאר  דבר  דאז 

אין  לבן  רואה  ערוה  שלהן  מה  שאין  כן  באיש 
ו "בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ועיין  לקמן  סימן  ר(

 :)'סעיף ג








 






 
–


 

    


ויש  אומרים :  הגה

דוקא  באשתו  אבל  באשה  אחרת  אפילו  פחות 
ונראה .  )'הגהות  מיימוני  פרק  ג(מטפח  הוי  ערוה  

ילו ש  דטפח  באשה  ערוה  אפ"מדברי  הרא
לאשה  אחרת  רק  שבעצמה  יכולה  לקרות  אף 

 :ד"על פי שהיא ערומה כדלעיל סימן ע


אפילו  אשתו:  הגה  .
    

והוא  הדין  השערות  של  נשים :  הגה
בית  יוסף  בשם (שרגילין  לצאת  מחוץ  לצמתן  

שער  נכרית  אפילו  דרכה   וכל  שכן  )א"הרשב
 :)הגהות אלפסי החדשים(לכסות 


אבל .  ואפילו  באשתו:  הגה

בית  יוסף  בשם  אהל (קול  הרגיל  בו  אינו  ערוה  

 :)מועד והגהות מיימוני


 ויש  מתירין  נגד

רבינו (  קטן  כל  זמן  שאינו  ראוי  לביאה  ערות

וכן   .)א  מפראג"ש  פרק  מי  שמתו  ומהר"ירוחם  והרא
 :)ה"עיין ביורה דעה סימן רס(עיקר 

    


 





 

–
 





 





 





 
 

 
 

–
 

 
 

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ד
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
              

 

 
 –סימן  עו  ,  המשך  הלכות  קריאת  שמע

  בשעת קריאת שמעלהזהר מצואה








הגה :

ל "מהרי(רע  על  בשרו  דינו  כצואה  ושכבת  ז

 )הלכות יום כיפור



    

 






 


    






 

    


     


 

–
 





) ודין  עביט  עיין

)ז"לקמן  סימן  פ


 



)וכן לעולם: הגה( 

–
 


     




או :  הגה

  או 'כשיעור  שיתבאר  לקמן  סימן  פרק  ב
 'י  פרק  ב"הר(ממתין  עד  שיבלעו  בקרקע  

.  )דברכות


ויש  אומרים  דאם  שהה  כדי :  הגה
כמו לגמור  את  כולה  חוזר  לראש  וכן  עיקר  ו

ומשערין  לפי ,  ה"שכתבתי  לעיל  סימן  ס
 :הקורא
–

 





     


    תשובת (או  שהוא  סומא

)י"ה  ובית  יוסף  בשם  הר"א  סימן  קס"הרשב



  שליח  ציבור :  הגה

המתפלל  וצואה  בבית  הכנסת  או  בבית 
שמתפלל  שם  אפילו  הוא  לאחריו  בכל  הבית 

ק  עד  שיוציאנה  מאחר  שמוציא צריך  לשתו
רבים  ידי  חובתן  ואי  אפשר  שלא  יהא  מן 

הגהות  מרדכי (  אמות  של  הצואה  'הקהל  בתוך  ד

  ועיין  לקמן  סוף ).החדשים  פרק  תפלת  השחר

ז  בדין  צואה "ועיין  לקמן  סימן  פ  ('סימן  צ
 ):בבית









    





 



     






    

 








 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


 









במקום דשכיחי חמורים: הגה: 


     
 

    
     

 
 





    

 
–

 








     

הגה :

 :)טור(ומברך עליהם 
–

 


     


 










)ו "ועיין  לעיל  סימן  ע

 ):'סעיף ח

–
 




ויש :  הגה
ם  דלא  הוי  כעפר  רק  אם  נפרכת  על  ידי אומרי

ש "י  והרא"רש(וכן  עיקר  ,  גלילה  בלא  זריקה

 :)טור) (פרק מי שמתו
     

]הגה [:

ויש  אומרים  דאינו  אסור  רק  בטופח  על  מנת 
 :להטפיח ויש לסמוך על זה

–
 


     
      



 


 







 



    





 אבל  אם  משתינין  בהם :  הגה

לפעמים  אסור  להרהר  בהם  בדברי  תורה  כל 
 :)הגהות מיימוני(שכן לקרות קריאת שמע 







) וכל  מי  שקורא  במקום  שאין
 :)'מיימוני פרק ג() קורין חוזר וקורא

–
 




    



ומותר  להרהר  שם  בדברי :  הגה
 ).ן  בפרק  קמא  דשבת  ופרק  כל  הצלמים"ר(תורה  


) ואסור  לענות

 :)ן פרק כירה"ר() ת המרחץאמן בבי
–

 




    


ויש :  הגה

ועיין  לעיל (אומרים  שחוזר  לראש  וכן  עיקר  
 ):ה"סימן ס





ואפילו  הלכות  המרחץ  אסור  ללמוד :  הגה

ן  פרק  כירה  ובית  יוסף  בשם  אורחות "ר(במרחץ  

.  )חיים







  ובמקום  שמותר :  הגה

להרהר  בו  בדברי  תורה  מותר  לפסוק  דין 
ן  פרק "ר(ובלבד  שלא  יאמר  טעמו  של  דבר  

 :)קמא דשבת ובפרק כל הצלמים
–

 



 

–


 






 



 






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              





 

–
 





     




    


יש  שכתבו  שאין  לאשה  נדה :  הגה

בימי  ראייתה  ליכנס  לבית  הכנסת  או  להתפלל 
הגהות  מיימוני (או  להזכיר  השם  או  ליגע  בספר  

ויש  אומרים  שמותרת  בכל  וכן  עיקר .  )'פרק  ד
אבל  המנהג  במדינות  אלו .  )י  הלכות  נדה"רש(

תר ובימי  לבון  נהגו  הי.  כסברא  ראשונה
ואפילו  במקום  שנהגו  להחמיר  בימים  נוראים 

וכהאי  גוונא  שרבים  מתאספים  לילך  לבית 
הכנסת  מותרין  לילך  לבית  הכנסת  כשאר 

נשים  כי  הוא  להן  עצבון  גדול  שהכל 
י  סימן "פסקי  מהרא(מתאספים  והן  יעמדו  חוץ  

 :)ב"קל

 
–

 










ואחר  חצות  אסור :  הגה

א "בית  יוסף  בשם  הרשב(ל  תפלת  שחרית  להתפל

 :ח" ועיין לקמן ריש סימן ק).פרק תפלת השחר
     










     



   )אחר  כך( 



    

     

 


) ויש

מקילין  לאחר  שאמרו  מקצת  ברכות  קודם 

) שאמרו  ברוך  שאמר  וטוב  להחמיר  בזה
  )ח"תרומת  הדשן  סימן  י(




 




 




 












) עיין  לקמן

 )ו"סימן ק


 


    


) אם  אפשר  לו  לקרות  קריאת  שמע  על

הדרך  דהיינו  שיתכוין  בפסוק  ראשון  וכמו 
בית  יוסף  בשם ()  ח"שנתבאר  לעיל  סימן  נ

)א"הרשב



 

–


 


) ואפילו  אינן
,)א"בית  יוסף  בשם  מהרי()  'גבוהין  ג


 








 


    




    


    
   






     

 


    
 




 


 












     




 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


     

 
    

    
    




)בהמהאו שרוכב על ה ( 



    

) והוא  הדין  בני  אדם

הדרים  בישובים  ואין  להם  מנין  מכל  מקום 
יתפללו  שחרית  וערבית  בזמן  שהצבור 

)ג"סמ.  מתפללים    



 



    
  

אבל  בלא  שעה  עוברת  יתפלל  הפיוטים (

והתחינות  עם  הצבור  ולא  יפרוש  מן  הצבור 
ועיין  לעיל  סימן .    לעסוק  בדברי  תורהאפילו

 )ח"מ



 





 


 


 
     


) שמתפללים

)  בלילה    
    

)ו  ביום  ובבית ויש  מחמירין  אפיל
הטור  ומרדכי  בשם ()  הכנסת  שלנו  שהם  בעיר

)י  פרק  קמא  דברכות"י  והר"ר
 





 





     

 



 ויש :  הגה

התפלל  בבית   עדיף  ל'אומרים  דאפילו  בלא  י

ודוקא  מי  שתורתו  אומנתו ,  המדרש  הקבוע  לו
י  פרק  קמא "הר(ואינו  מתבטל  בלאו  הכי  

ואפילו  הכי  לא  ירגיל  עצמו  לעשות .  )דברכות
כן  שלא  ילמדו  עמי  הארץ  ממנו  ויתבטלו 

. )  והטור'ש  כלל  ד"תשובת  הרא(מבית  הכנסת  
וכל  שכן  שלא  יעסוק  בתורה  בבית  הכנסת 

חות  ותחנות בזמן  שהצבור  אומרים  סלי
 :)הגהות אלפסי החדשים(





 





    








 




) ולא  חשיב  מחיצה  רק  בדבר  גדול
  אבל  דבר  קטן  לא  חשיב '  ורחבו  ד'שגבהו  י

. )ד"אבודרהם  ואורחות  חיים  בשם  הראב()  הפסק


י  נראה  דבעלי  חיים ול:  הגה
חוצצים  ואדם  אינו  חוצץ  וכן  נראה  סברת 

 :הפוסקים ואפשר דנפל טעות בספרים


 





ולכן  אסור  גם  כן :  הגה
לצייר  ציורים  בספרים  שמתפללין  בהם  שלא 

. )מרדכי  ריש  פרק  כל  הצלמים(תתבטל  הכוונה  
אבל  בגדים  שמצוייר  עליהם  דברי  תפלות 

אפילו  לישב  עליהם  בבית  הכנסת  אסור 
 :)' כלל ה'ש סימן ב"תשובת הרא(


)דכל  זה  לא  מיירי  אלא יש  אומרים  

להתפלל  ביחיד  אבל  בצבור  אם  כך  הוא  סדר 
ישיבתו  אין  לחוש  אם  מתפלל  לפניו  או 

 )א  ואוהל  מועד"בית  יוסף  בשם  מהרי()  אחריו
). ואף  על  פי  שטוב  להחמיר  המנהג  להקל(

) ועיין  ביורה
 ):ז"ב סעיף ט"דעה סימן רמ

 




    

 






ויותר  טוב  לילך  למקום  אחר :  הגה

ולא  לשתוק  שמא  ישהה  כדי  לגמור  את  כולה 

בית  יוסף  בשם  רוקח  סימן (ויצטרך  לחזור  לראש  

 :)ט"ד ועיין לעיל סימן ע"רכ

–
 


    




 






ן  פרק  קמא "ר(  רואה  את  הערוה  ואין  לבו:  הגה

 'ש  פרק  הרואה  והגהות  מיימוני  פרק  ה"דשבת  והרא

 :)מהלכות תפלה



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              

)ז"ה  בלע"קאפיל  (



 

)ז"ה  בלע"טאסק (




 


ובעת  זעם  יש :  הגה
ם  בשעת  התפלה  כעבדא  קמיה לחבק  הידי

מאריה  ובעת  שלום  יש  להתקשט  בבגדים 
 :)טור(נאים ולהתפלל 

–


 



  

     



וכל  הנצרך  לנקביו :  הגה
אסור  אפילו  בדברי  תורה  כל  זמן  שגופו 

 'הגהות  מיימוני  פרק  ד(משוקץ  מן  הנקבים  

 :)מהלכות תפלה





הגה :

ודוקא  שאינו  מתאוה  כל  כך  דאית  ביה  משום 
בל  תשקצו  אבל  בלאו  הכי  יותר  טוב  להפסיק 

, א  פסק  דמותר"א  סימן  קל"תשובת  הרשב(
ז  פסק  דאסור  וצריך "ותרומת  הדשן  סימן  ט

).  לחלק  כך
 


 










)ג"ועיין לקמן סימן רל:( 






  ו ואפילו  היו  ידי:  הגה

מלוכלכות  ונוטלן  לתפלה  אינו  מברך 

 :'וכדלעיל סימן ו

    


 
 


ולכן  אסור  ליגע :  הגה

פלה  או במקומות  אלו  בשעה  שעומדים  בת

וכן  בצואת  האוזן  והאף .  )כל  בו(עוסק  בתורה  
 :)ל"מהרי(כי אם על ידי בגד 







 





)ז"ועיין לעיל סימן צ:( 

 

–
 





 




     



 



והיינו  נמי :  הגה

  ישרים  משמחי 'כמו  מתוך  שמחה  כי  פקודי  ה

 :)טור(לב 


    



 

–


 



    



    

     

 





ואנו :  הגה
שמחזירין  פנינו  למזרח  מפני  שאנו  יושבים 

במערבה  של  ארץ  ישראל  ונמצא  פנינו  לארץ 
אין  עושין  מקום  הארון .  )ג"טור  וסמ(ישראל  

וצד  התפלה  נגד  זריחת  השמש  ממש  כי  זהו 
דרך  המינים  רק  מכוונים  נגד  אמצע  היום 

ומי  שרוצה  לקיים .  )הגהות  אלפסי  החדשים(
ים אמרם  הרוצה  להעשיר  יצפין  או  להחכ

 :ידרים מכל מקום יצדד פניו למזרח


 







     


     





 



אף :  הגה

על  פי  שיושב  בכל  התפלה  מכל  מקום  אם 

אפשר  לו  לעמוד  יעמוד  כדי  לקיים  הכריעות 
. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(והפסיעות  כדרכן  

  על  הבהמה ואם  אי  אפשר  לו  כגון  שרוכב
יחזיר  הבהמה  שלשה  פסיעות  לאחריה  ועולה 

הגהות  אלפסי  החדשים (לו  כאלו  פוסע  בעצמו  

 :)סוף פרק תפלת השחר



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


) ואם  אי  אפשר  לו

להתפלל  מכל  מקום  יהרהר  בלבו  שנאמר 

בית  יוסף  בשם ()  אמרו  בלבבכם  על  משכבכם

 :)ופסיקתאאורחות חיים 





    

 


 



ומי  שבא  בדרך :  הגה

והוא  סמוך  למלון  אם  יכול  להסתלק  מן  הדרך 

במקום  שלא  יפסיקוהו  עוברי  דרכים  יסתלק 
שם  ולא  יתפלל  במלון  של  עובדי  כוכבים 

שלא  יבלבלוהו  בני  הבית  אבל  אם  אי  אפשר 
  יפסיקוהו לו  להסתלק  מן  הדרך  במקום  שלא

תרומת  הדשן (יתפלל  במלון  באיזה  קרן  זוית  

 :)'סימן ה

–
 



    

) יש  אומרים  כשעומד
  פסיעות  דרך  קרוב '  גלהתפלל  ילך  לפניו

 :)רוקח() והגשה לדבר שצריך לעשות



 

     ) פירוש
)  כקשורין




)ז"ועיין לקמן ריש סימן צ:( 
     

 

–
 


     







 


   


ומכל :  הגה
ו  קודם  שהתחיל  לא מקום  אם  לא  היה  ביד

יחזיר  אחריו  בתפלה  ליטלו  אלא  אם  כן  היה 
במקום  מיוחד  שהוא  מוכן  אז  מותר  ליטלו 

אפילו  בתוך  התפלה  כדי  להתפלל  מתוכו 
 :)י פרק מי שמתו"הר(

–
 

) מוציא  מגופו  לפיו  נפיחה  מתוך

פותח (  )ז"ר  בלע"רייטי,  שובעו
)  פיו  להוציא  רוח  הפה


) ויזהר  שלא  יניח  ידו  על  סנטרו

טור ()  בשעת  התפלה  דהוי  דרך  גסות  הרוח

 :)ף"והרי



)שאינו ,  פירוש
)  יכול  לראות  דבר  מאוס 

 ואם  אי
אפשר  לזורקו  לאחוריו  זורקו  לשמאלו  אבל 

י  פרק  מי "הר(לא  לימינו  וכל  שכן  לפניו  דאסור  

ג  שהופך "והא  דלקמן  בריש  סימן  קכ.  )שמתו

פניו  לצד  שמאל  תחלה  שהוא  ימין  של 
  שמעולם  לא ה  יש  לומר  דהטעם  כיון"הקב

  אם  כן  אין  השכינה 'ירדה  השכינה  למטה  מי
כנגד  המתפלל  ולפיכך  חלקו  כבוד  לימין 

דידיה  ברקיקה  שהיא  בשעת  תפלה  אבל 
כשפוסע  שלשה  פסיעות  האדם  מרחיק  עצמו 

ממקום  תפלתו  והוא  כנגד  השכינה  ולפיכך 
נותן  שלום  לשמאלו  שאז  הוא  כנגד  ימינו  של 

 :)בית יוסף בשם אביו(ה "הקב
    


ודוקא  בשעת  התפלה :  הגה

אבל  שלא  בשעת  התפלה  יכול  ליטול  כינה 
ועיין  לעיל   ()אור  זרוע(ולזורקו  בבית  הכנסת  

 ):ח" סעיף י'סימן ד



 





 

–
 

    


    
 





     
    



     


   



קודם  התפלה ויחשוב  :  הגה
מרוממות  האל  יתעלה  ובשפלות  האדם  ויסיר 

י  ריש  פרק  אין "הר(כל  תענוגי  האדם  מלבו  

ואסור  לאדם  לנשק  בניו  הקטנים .  )עומדין

בבית  הכנסת  כדי  לקבוע  בלבו  שאין  אהבה 
ג  ואגודה "בנימין  זאב  סימן  קס(כאהבת  המקום  

 :)פרק כיצד מברכין


) טור

 'מ  מרוטנברג  והגהות  מיימוני  פרק  ד"בשם  ר

.  )מהלכות  תפלה
  

 



 





   





    






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


 




) שעל  ידי  כך

) מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא בזכיותיו
    





 
–

 











ודין  קריאת :  הגה
שמע  כדין  תפלה  אבל  שאר  ברכות  יכול  לברך 

, ריש  פרק  הדרמרדכי  (אף  על  פי  שהוא  שכור  

 :) מהלכות תפלה'הגהות מיימוני פרק ד






 


ולכן :  הגה
אין  נזהרין  ביינות  שלנו  שאין  חזקין 

שמתפללין  אף  על  פי  ששתה  רביעית  ויותר 
  וכל  שכן  אם  מתפללים )ב"תרומת  הדשן  סימן  מ(

מתוך  סידור  שבידו  שאין  חוששין  לשכרות 
 :כן נראה לי, מעט
–

 



ויש  אומרים :  הגה

דוקא  כשמתפללים  על  פה  אבל  כשמתפללין 

מתוך  הסידור  מותר  דהא  רואה  מה  שמתפלל 
 :)ר מנוח"בית יוסף בשם הר() וכן נוהגין(

–


 





הגה :

והאידנא  אין  חוזרין  בשביל  חסרון  כוונה 

שאף  בחזרה  קרוב  הוא  שלא  יכוין  אם  כן  למה 
 :)טור(יחזור 

     




     

ואם  משמיע  קולו :  הגה

בביתו  כשמתפלל  כדי  שילמדו  ממנו  בני  ביתו 
 :)טור(מותר 


    

וכן  נוהגין  ומכל  מקום  יזהרו :  הגה
דרשות (שלא  להגביה  קולם  יותר  מדאי  

 :)ו"מהרי











 

–
 


)ובין  מלאחריו (

  )רדכי  ואשרי  פרק  אין  עומדיןתוספות  ומ(


    





 
     

 


) ומכל
מקום  מדת  חסידות  הוא  לקום  אפילו  בכהאי 

 :)א"בית יוסף בשם מהרי() גוונא


    
 

     





   

 

–
 

     


 



    



    



ה"ועיין  לעיל  סימן  פ:  הגה .
יש  אומרים  דכל  זה  מיירי  כשמתפלל  בביתו 

אבל  כשמתפלל  בצבור  דהוי  ליה  ביוש  גדול 
אין  צריך  להרחיק  כלל  לאחוריו  וגם  לא  יאמר 

ריח  וכן הרבון  רק  ממתין  עד  שיכלה  ממנו  ה
 :)ז"תרומת הדשן סימן ט(נוהגין 


 

–
 





    



 



     
     

 


אבל  יכול  לילך  למקום  אחר  כדי  שיפול (

.  )י  ריש  פרק  אין  עומדין"הר()  הנחש  מרגלו



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


)פירוש  תם  שאינו  רגיל  להזיק  (

)שרגיל  להזיקפירוש    (
    

 





 
 




    
 




) היה  עומד  בתפלה  וקראוהו

תרומת  הדשן  סימן ()  לספר  תורה  אינו  פוסק

 :)ה"קפ



)ב"ועיין לקמן סימן קכ:( 

–
 




    
 

–
 

    






    
    

 





   ואם  לומד :  (הגה
לאחרים  אינו  פוסק  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 

ט  ומכל  מקום  פוסק  וקורא  פסוק  ראשון "פ
ויש של  קריאת  שמע  ואם  אין  השעה  עוברת  

לו  שהות  עדיין  להתפלל  ולקרוא  קריאת  שמע 
 :)ן"בית יוסף בשם הר() אינו פוסק כלל

–
 

     









     


 





ויש :  הגה
אומרים  דלא  מיקרי  חידוש  אלא  אם  נתחדש 

טור (אצלו  דבר  שלא היה צריך אליו קודם לכן 

 :)ש"בשם הרא

 







 

–


 

     






 
 

 
 

 
 

 
 

 
– 

 
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ה
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 
מי  שלא   –סימן  קח  ,  המשך  הלכות  תפלה
 או אונס או במזיד, התפלל לסיבת טעות


   

    


    

    

) וכן  כשמתפלל  ערבית  שתים  משום
שלא  התפלל  מנחה  יאמר  אשרי  בין  תפלה 

 :)מ"ש סימן ק"וריבק "סמ() לתפלה


 
    





 


)אחרות (



 


 



     

    
 



     





     


מיהו  לכתחלה  לא  יעבור :  הגה
תרומת  הדשן (זמן  תפלה  משום  הפסד  ממון  

 :)'סימן ה

 


והוא :  הגה

הדין  אם  לא  התפלל  מנחה  בעראש  חודש 
מתפלל  של  ראש  חודש  שתים  ואם  לא  הזכיר 

יעלה  ויבא  בראשונה  והזכיר  בשנייה  צריך 
לחזור  ולהתפלל  אבל  אם  לא  הזכיר  בשתיהן 

או  הזכיר  בראשונה  ולא  בשנייה  אין  צריך 
חוץ  ממה  שכתב  של  ראש  חודש ,  כל  בו(לחזור  

 :)שתים


)שתים  של  חול  (






 


     




 


מיהו :  הגה

אם  נזכר  שטעה  פוסק  אפילו  באמצע  הברכה 
 :)אור זרוע מסכת ברכות(

–
 






    ) תוספות

ש  ומרדכי  פרק  מי  שמתו  ותרומת  הדשן  סימן "והרא

.  )א"י


    
     
     





   
)  באמצעה(    




 











אבל  לכתחלה  לא :  הגה
יתחיל  עד  אחר  שאמר  קדושה  והאל  הקדוש 

אלא  שאם  הוצרך  להתחיל  מכח  שהשעה 
עוברת  או  כדי  לסמוך  גאולה  לתפילה  דינא 

 :) ודברי עצמוטור(הכי 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


    





   ויש :  הגה

קדושת  מוסף אומרים  דקדושת  כתר  דהיינו  
והיחיד  מתפלל  שחרית  יוכל  לומר  עמהם 

דשניהם  קדושת  שמונה  עשרה  וקדושתן  שוה 
א  אהגאונים "ולא  פליג  רשב(וכן  נראה  לי  עיקר  

 :)שהביא בית יוסף

–


 


    
    

    



    

 
    








 
    





    
    

   ) ואם  לא  חזר

להתפלל  הוי  כאלו  שכח  להתפלל  לגמרי 
 :)כן משמע בבית יוסף() ח"ונתבאר לעיל סימן ק







 






 





 





) ולכתחלה  יאמר  אותה  בפרסה  ראשונה(

  )י"י  והר"רש(




 






 

–
 





רים  שמותר  לענות  אמן  על  גאל ויש  אומ:  הגה

ויש  אומרים  הא .  )טור(ישראל  וכן  נוהגין  
דצריך  לסמוך  גאולה  לתפלה  היינו  דוקא 

בחול  או  ביום  טוב  אבל  בשבת  אין  צריך 
  דטעמא  דבעינן  למסמך  גאולה פירוש(

  ביום  צרה  וסמיך  ליה 'לתפלה  דכתיב  יענך  ה
  וגואלי  ושבת  לאו 'יהיו  לרצון  אמרי  פי  וגו

עניות  דעתי  נראה  דמה  שאין  כן זמן  צרה  ול
ביום  טוב  הוא  משום  שהם  ימי  הדין  כדתנן 

  פרק  קמא  דראש  השנה  בפסח  על 'במשנה  ב
הגהות  אשירי  פרק  קמא  דברכות ()  'התבואה  וכו

וטוב . )ל הלכות יום טוב"וכל  בו  הלכות  שבת ומהרי
 :)טור(להחמיר אם לא במקום שצריך לכך 




 



     

 

–


 



 

)פירוש 
ויש  אומרים  שהוא  ראשי )  (קרובץ  ליוצר

) תיבות  קול  רנה  וישועה  באהלי  צדיקים
ויש מתירין הואיל וצרכי רבים : הגה

ן  ריש  פרק  בתרא "י  והר"ש  והתוספות  והר"הרא(הם  

  וכן )  וטור'וני  פרק  ידראש  השנה  והגהות  מיימ

 :נוהגים בכל מקום לאמרם

–
 


   

    

 


    
הגה :

ואף  על  גב  דבאבות  כורע  בסוף  הברכה  מכל 

מקום  צריך לזקוף מעט בסוף זכרנו כדי שיהא 
דברי  עצמו (נראה  שחוזר  וכורע  משום  חיוב  

 :) הטורפירושל




)פירוש 

 ):שאין לכרוע אלא במקום שתקנו חכמים


    


 





 )שהשפילפירוש    ( 


 




 
    

 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 


    
    




 

–
 





 


 ) ויש  אומרים  שקודם  שמתחילין

  כדי 'מוסף  מכריז  השמש  משיב  הרוח  וכו
מרדכי ()  שהצבור  יזכירו  בתפלתן  וכן  נוהגין

.  )ריש  פרק  קמא  דתענית


     




      

 
)בימות  החמה  (


     


ואנו  בני  אשכנז  לא :  הגה

מזכירין  טל  לא  בימות  החמה  ולא  בימות 
הגשמים  רק  אומרים  בימות  החמה  ורב 

יש  אומרים .  )טור(  'להושיע  מכלכל  חיים  וכו
ששליח  ציבור  פוסק  להזכיר  בתפלת  מוסף 

יום  טוב  הראשון  של  פסח  אבל הקהל מזכירין 
ואינן  פוסקין  עד  מנחה  ששמעו  כבר  משליח 

 :ר שפסק בתפלת המוסף וכן נוהגיןציבו







) נמי  מחזירין  אותו,  וכן  אם  הזכיר  גשם  וטל(

 :)ש והטור"הראם ו"בית יוסף בשם הרמב(

     

      

 
    










שלשה :  הגה
ברכות  הראשונות  חשובות  כאחת  ובכל  מקום 

שטעה  בהם  חוזר  לראש  בין  שהוא  יחיד  בין 
 :)טור(שהוא ציבור 




 
     


והוא :  הגה

הדין  לדידן  דאין  מזכירין  טל  בימות  החמה 

אם  נסתפק  לו  אם  אמר  מוריד  הגשם  בימות 
  יום  חוזר  דודאי  אמר  כמו 'הגשמים  כל  ל

שרגיל  והרי  לא  הזכיר  לא  טל  ולא  גשם  לאחר 
 :)דברי עצמו( יום אינו חוזר 'ל








וכן לדידן אם אמר : הגה
עד  מכלכל  חיים  בלא  משיב  הרוח  ומוריד 

הגשם  שמזכירין  בימות  הגשמים  וכן  אם  אמר 
  פעמים  אתה  גבור  עד  מוריד 'בשמיני  עצרת  צ

הגשם  אם  נסתפק  אחר  כך  אם  הזכיר  או  לא 
 :)דברי עצמו(חזקה שהזכירו 

–
 



    

 
–

 



    


     


 :)י"ש פרק הקורא עומד בשם הר"טור והרא(

–
 

     



) ויום  התקופה
  )'הגהות  מיימוני  פרק  ב.  'הוא  בכלל  הס

    



 






    



  )אם  רוצה  (


)ית ב()  אבל  אינו  מחויב  לחזור  כלל

ן  סבירי  להו "ן  והר"א  והרמב"יוסף  בשם  מהרי

 :)ש"כהרא


 

     



 




) ואם  היה  לו  תענית  וצריך  לומר  עננו

  )אבודרהם()  יאמר  השאלה  קודם  עננו










 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–
 




הגה :
מיהו  אם  אמר  מלך  אוהב  צדקה  ומשפט  אין 

ר  ולא  אמרו  שיחזור  אלא  במקום צריך  לחזו
שכל  השנה  אומרים  האל  אוהב  צדקה  ומשפט 

. )י  סוף  פרק  קמא  דברכות  וטור  והגהות  מנהגים"הר(
 :ב"ועיין לקמן סימן תקפ

–
 







וכשהוא  מוסיף  יתחיל  בברכה  ואחר  כך :  הגה
מוסיף  אבל  לא  יוסיף  ואחר  כך  יתחיל  הברכה 

.  )ו"טור  סימן  תקס( 
     








    






 


 
     

    


 



) אלא  יאמר

 ):עננו בשומע תפלה כיחיד
–

 


 
– 

 

 
וכן :  הגה

עיקר  וכן  נראה  לי  לנהוג  אבל  המנהג  הפשוט 

אינו  כן  רק  אפילו  יחיד  אומר  אותו  כל  זמן 
בית  יוסף (שראוי  לנשיאות  כפים  ואינו  נראה  

 :)בשם המנהיג

–
 






ודוקא  במקום  שנוהגין :  הגה

לומר  יהיו  לרצון  מיד  אחר  התפלה  אבל 
שנוהגין  לומר  תחנונים  קודם  יהיו במקום  

לרצון  מפסיק  גם  כן  לקדיש  וקדושה 
ובמקומות  אלו  נוהגים  להפסיק  באלהי  נצור 

קודם  יהיו  לרצון  לכן  מפסיקין  גם  כן  לקדושה 
א "דברי  עצמו  לפירוש  רשב(ולקדיש  ולברכו  

  )שהביא  הבית  יוסף  




    

 





 





 
–

 



    
    



ונהגו  לומר  אחר :  הגה
  כי 'כך  יהי  רצון  שיבנה  בית  המקדש  כו

התפלה  במקום  העבודה  ולכן  מבקשים  על 
דברי (המקדש  שנוכל  לעשות  עבודה  ממש  

 :)עצמו



    

והשליח :  הגה

  אמות  קודם 'ציבור  יעמוד  כדי  הילוך  ד
תשובת (שיחזור  למקומו  להתפלל  בקול  רם  

וכן  יחיד  המתפלל  יעמוד .  )ו"א  סימן  תל"הרשב
  קודם במקום  שכלו  פסיעותיו  כשיעור  זה

בית  יוסף  בשם  רבינו  ירוחם (שיחזור  למקומו  

יחיד שמתפלל בצבור וסיים תפלתו . )וירושלמי

קודם  לשליח  ציבור  אסור  להחזיר  פניו  לצבור 
בית  יוסף  בשם (עד  שיסיים  שליח  ציבור  תפלתו  

 :)שבולי הלקט



   ) ולכתחלה  לא  יפסיע

בית  יוסף  בשם .  פסיעות  גסות  יותר  מזה
לפי  הטעם  שכתב ,  אורחות  חיים  ודברי  עצמו

 ): פסיעות בשם רב האי'בית יוסף לג
 


   


) אם  לא  התפלל  בלחש  רק  בקול  רם

  פסיעות  אחר  תפלתו  שבקול  רם 'פוסע  ג
 :)אבודרהם(


) אבל  אינו  אומר  בסוף

דברי  עצמו  ובית  יוסף  בשם ()  התפלה  יהיו  לרצון

 :)אוהל מועד

–


 

    



   
     


 


    



וכן :  הגה
אם  הוא  שעת  הדחק  כגון  שירא  שיעבור  זמן 

בור התפלה  יוכל  להתפלל  מיד  בקול  רם  והצ
מתפללין  עמו  מלה  במלה  בלחש  עד  לאחר 

האל  הקדוש  וטוב  שיהיה  אחד  לכל  הפחות 
 :)ל"מהרי(שיענה אמן אחר השליח ציבור 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


      

הגה :

ואם  יש  יחידים  בקהל  שמאריכין  בתפלתן  אין 
  להמתין  עליהם  אפילו  היו לשליח  ציבור

חשובי  העיר  וכן  אם  היה  מנין  בבית  הכנסת 
אין  להמתין  על  אדם  חשוב  או  גדול  שעדיין 

 :)ח"בנימין זאב סימן קס(לא בא 


    





) יש  אומרים
שכל  העם  יעמדו  כשחוזר  השליח  ציבור 

 :)הגהות מנהגים() התפלה


 





 



הגה :

וילמד  בניו  הקטנים  שיענו  אמן  כי  מיד 
שהתינוק  עונה  אמן  יש  לו  חלק  לעולם  הבא 

 :)כל בו(
     






)בית  יוסף ()  גם  לא  יפסיק  באמצע  המלה

  )בשם  הערוך






   ויש  מחמירין :  הגה
דאפילו  אינו  מחויב  באותה  ברכה  לא  יענה 

אמן  אם  אינו  יודע  באיזה  ברכה  קאי  שליח 
טור  בשם  רב (ציבור  דזה  נמי  מקרי  אמן  יתומה  

  ימתין  עם  עניית  האמן  אלא  מיד   ולא)כהן  צדק
.  )אבודרהם(שכלה  הברכה  יענה  אמן  





 


 








    


 





ואפילו  אם  לא  שמע :  הגה

הברכה  כלל  רק  שומע  צבור  עונין  אמן  ויודע 
על  איזה  ברכה  קאי  יענה  עמהם  וכן  בקדיש 

 :וקדושה וברכו
     

 
– 


    


 


ויש  לישא  העינים :  הגה

ים  קדושה  וכן  מנענעים למרום  בשעה  שאומר
 )טור  ושבולי  לקט(גופן  ונושאין  אותו  מן  הארץ  

ל  ובית  יוסף "מהרי(ואין  לדבר  באמצע  הקדושה  

ומי  שאמר  סדר .  )א  ודרך  ארץ  זוטא"בשם  מהרי

קדושה  ובא  לבית  הכנסת  ומצא  צבור  עונין 
א "תשובת  הרשב(קדושה  חוזר  ועונה  עמהם  

 :)ט"סימן רמ

–
 







 


    ) כדרך
)  ג"שנתבאר  לעיל  סימן  נ

     


 












יש  אומרים  דאם  טעה :  הגה
בשחרית  של  שבת  ויום  טוב  דינו  כמו  בראש 

 :)ק" וסמטור(חודש והכי נהגו 







 

–
 







     


 יש  אומרים  שאומר  הכל

 :)א"פסקי מהרי(וכן המנהג , בשחייה אחת





הגה :
  רק 'ואין  אומרים  אלהינו  ואלהי  אבותינו  וכו

בזמן  שראוי  לברכת  כהנים  ולישא  כפים  ונהגו 
לומר  בשחרית  שים  שלום  וכן  כל  זמן  שאומר 

מתחילין  שלום  רב   אבל  בלאו  הכי  'אלהינו  כו
ויש  מתחילין  שים  שלום  במנחה  של  שבת 

הואיל  וכתיב  ביה  באור  פניך  נתת  לנו  שהיא 
הגהות  מיימוני (התורה  שקורין  במנחה  בשבת  

 :) מהלכות תפלה'פרק ח

 
–

 


) ואין  לזר  לישא  כפיו  אפילו  עם
דזר  עובר ,    דכתובות'בפרק  ב()  כהנים  אחרים

י  מה "לא  ידע  ר,  ותוספות  פרק  כל  כתבי.  בעשה



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

, ואפשר  עם  כהנים  אחרים  שרי,  איסור  יש  בזר  העולה

 :)וצריך עיון
     







 


 








 


 ויש  מחמירין  אם  הם  של

ונהגו (,  )אגודה  פרק  הקורא  את  המגילה(עור  
 ):להקל בקצת מקומות





 ולא

נהגו  הלוים  ליטול  ידיהם  תחלה  רק  סמכו  על 

 :נטילתן שחרית



 


    




 
)ן  כתבו  דלא  יאמר "י  ותוספות  ור"רש

) וכן  כתב  הבית  יוסף,  אותו  עד  עמדו  לפני  התיבה






     

 
    

   



)השליח  ציבור  (ולא :  הגה

  ויש  אומרים 'יאמר  אלהינו  ואלהי  וכו

שאומרים  אותו  בלחש  עד  מלת  כהנים  ואז 

 )מ  מרוטנבורג"י  ור"טור  בשם  ר(יאמרו  בקול  רם  

וכן (וחוזר  ואומר  עם  קדושך  כאמור  בלחש  
).  נוהגין  במדינות  אלו 


 




 
   

    
   




     


 
ויש :  הגה

אומרים  שגם  מלת  יברכך  יקרא  אותו  שליח 
ן  פרק  הקורא  והגהות "טור  ור(ציבור  תחלה  

.  ת  אלו  וכן  נוהגים  בכל  מדינו)מיימוני

      



 
    

 


    
    



ויאריכו  בתפלה :  הגה

זו  עד  שיסיים  שליח  ציבור  שים  שלום  ושיענו 
הציבור  אמן  על  שניהם  ואם  אינם  יכולים 

 'להאריך  כל  כך  יאמרו  אדיר  במרום  וכו
י  פרק  אלו  נאמרין "רש(ל  "קמן  סימן  קכדל

 :)והגהות מיימוני









)וכן המנהג:( 


כשיורדין :  הגה

מן  הדוכן  לא  יגעו  במנעליהם  המטונפים  ואם 

נוגעים  יטלו  ידיהם  לתפלה  שיתפללו  אחר  כך 

 :)אגודה פרק היה קורא(


     

    











 'ולא  יתחילו  הכהנים  רבון  העולמים  כו:  הגה
 :)בית יוסף(עד שיכלה אמן מפי הצבור 


 


) ולא  יאמרו  לו

לעלות  או  ליטול  ידיו  אבל  אם  אמרו  לו  צריך 

) לעלות  דהוא  עובר  בעשה  אם  אינו  עולה
ו "מרדכי  פרק  הקורא  עומד  והגהות  מיימוני  פרק  ט(

.  )דתפלה  ואגור











     
 





 
   


 






וגם  הכהנים  לא :  הגה
יסתכלו  בידיהם  על  כן  נהגו  לשלשל  הטלית 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ויש  מקומות .  על  פניהם  וידיהם  חוץ  לטלית

הגו  שידיהם  בפנים  מן  הטלית  שלא שנ
 :)בית יוסף(יסתכלו העם בהם 







 







 


ומכל :  הגה

ה מקום  עכשיו  שהכהנים  מאריכין  הרב
בנגונים  נהגו  גם  כן  לומר  פסוקים  וכמו 

ז  לענין  ברכו  אך  יותר "שנתבאר  לעיל  סימן  נ
 :)דברי עצמו(טוב שלא לאמרם 




 





 


    
 




י  פירש "  מין  נגע  לבן  ורשפירושבוהקניות  (
עקושות .  עקומות  כפופות.  ז"ש  בלע"לינטלי

  עקומות  שנתעקמה  ידו פירשן  "והר.  הןלצדדי
עקושות  שאינו  יכול  לחלק ,  אחרונית

)  אצבעותיו











     







 




ודוקא  אם  היו :  הגה

ידיו  בפנים  מן  הטלית  אבל  אם  הם  מבחוץ  לא 
 :מהני הטלית לידיו

) אסטיס
)    מיני  צבעיםפירושה  ופוא




 


   
 




     






)ג סעיף ח"ועיין לעיל סימן נ':( 


הגה :

ויש  אומרים  דאם  עשה  תשובה  נושא  כפיו 
ויש  להקל  על  בעלי  תשובה  שלא  לנעול  דלת 

דלא  גרע ,  דברי  עצמו(בפניהם  והכי  נהוג  

קים  אגור  ובית י  והרבה  פוס"טור  ורש)  (ממשומד

 :)יוסף



 




)וכן  עיקר  .(
 







 





 ):אר עבירות מונעין נשיאת כפיםשאין ש(






 





ויש  אומרים  דמי  שיש  לו  בת  שהמירה (
לעבודת  כוכבים  או  שזנתה  אין  מחייבין  עוד 

מרדכי  פרק  נגמר ()  לקדשו  כי  אביה  היא  מחללת

 :)הדין
 



ם ויש  אומרי:  הגה

ב  חדש  על "דכל  זמן  האבלות  אפילו  עד  י
מרדכי  סוף (אביו  ועל  אמו  אינו  נושא  את  כפיו  

  וכן  נוהגין )פרק  הקורא  עומד  והגהות  מיימוני
 :במדינות אלו


ויש  אומרים  דאינו  נושא  כפיו :  הגה

דהשרוי  בלא  אשה  שרוי  בלא  שמחה  והמברך 

. )מרדכי  פרק  הקורא  עומד(  יש  לו  להיות  בשמחה
ונהגו  שנושא  כפיו  אף  על  פי  שאינו  נשוי 

ומכל  מקום  הרוצה  שלא  לישא  כפיו  אין 
מוחין  בידו  רק  שלא  יהא  בבית  הכנסת  בשעה 

. שקורין  כהנים  או  אומרים  להם  ליטול  ידיהם
נהגו  בכל  מדינות  אלו  שאין  נושאים  כפים 

אלא  ביום  טוב  משום  שאז  שרויים  בשמחת 
וב  לב  הוא  יברך  מה  שאין  כן יום  טוב  וט

בשאר  ימים  אפילו  בשבתות  השנה  שטרודים 
בהרהורים  על  מחייתם  ועל  ביטול  מלאכתם 

ואפילו  ביום  טוב  אין  נושאין  כפים  אלא 
בתפלת  מוסף  שיוצאים  אז  מבית  הכנסת 

וכל .  )דברי  עצמו(וישמחו  בשמחת  יום  טוב  
שחרית  ומוסף  שאין  נושאין  בו  כפים  אומר 

 'הינו  ואלהי  אבותינו  וכוהשליח  ציבור  אל
ו  ויום  הכפורים "כדלעיל  סוף  סימן  קכ

נושאים  בו  כפים  כמו  ביום  טוב  ויש  מקומות 
שנושאים  בו  כפים  בנעילה  ויש  מקומות 

 :אפילו בשחרית
    


ונוהגין  שמאריכין  בניגון  אלו :  הגה

כל  אחת  מהן  הוא  סוף  ברכה  בפני תיבות  כי  
עצמה  ואומרים  רבון  כמו  שמפורש  בסימן 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ל ובשעה שמאריכין בניגון התיבות שבסוף "ק

הפסוקים  דהיינו  וישמרך  ויחנך  שלום 
ל "תשובת  מהרי(  'והמקרא  לא  יאמר  רבון  וכו

אסור  להשתמש  בכהן  אפילו .  )ח"סימן  קמ
בזמן  הזה  דהוי  כמועל  בהקדש  אם  לא  מחל 

 :)כי בהגהות דגיטיןמרד(על כך 
–

 



    




    



) והמנהג  שלנו

 ):ח"כבר נתבאר לעיל סימן קכ






ולכן :  הגה
אומרים  במנחה  ביום  כפורים  אלהינו  ואלהי 

אבותינו  אף  על  גב  דאין  ראוי  לנשיאת  כפים 
מכל  מקום  הואיל  ואם  עלה  לא  ירד  מיקרי 

וכן  נוהגין  במדינות ,  )הגהות  מיימוני(קצת  ראוי  
  אלו  אף אלו  אף  על  פי  שיש  נוהגין  במדינות

 :על פי שיש חולקים
–

 









     

ובמקום  שאין :  הגה

עולין  לדוכן  יאמר  כל  זה  בשעה  שהשליח 
צבור  אומר  שים  שלום  ויסיים  בהדי  שליח 

 :)י פרק הרואה"הר(צבור שיענו הקהל אמן 

 
–

 
     


ויש  אומרים  דיש  להטות  על :  הגה

ב  ובית "ש  סימן  רי"ריב(צד  ימין  והעיקר  להטות  

  בשחרית  כשיש  לו  תפילין )יוסף  בשם  הרוקח

בשמאלו  על  צד  ימין  משום  כבוד  תפילין 
ובערבית  או  כשאין  לו  תפילין  בשמאלו  יטה 

ולאחר  שנפל  על  פניו .  )מנהגים(  על  שמאלו
יגביה  ראשו  ויתחנן  מעט  מיושב  וכל  מקום 

ומנהג  פשוט  לומר  ואנחנו .  ומקום  לפי  מנהגו
 )טור(  וחצי  קדיש  אשרי  ולמנצח  'לא  נדע  כו

ואפילו  בימים  שאין  אומרים  תחנון  אומרים 
למנצח  מלבד  בראש  חודש  וחנוכה  ופורים 

, יםמנהג(  באב  'וערב  פסח  וערב  יום  כיפור  וט

 :)ט"ועיין לקמן סימן תקנ
יש : הגה

אומרים  דאין  נפילת  אפים  אלא  במקום  שיש 

ארון  וספר  תורה  בתוכו  אבל  בלא  זה  אומרים 
בית  יוסף (תחנה  בלא  כיסוי  פנים  וכן  נוהגים  

וחצר  בית  הכנסת .  )ד"בשם  רוקח  סימן  שכ
  או  בשעה )ל"מהרי(הפתוח  לבית  הכנסת  

ר  מתפללין  אז  אפילו  יחיד  בביתו שהצבו

דברי  עצמו  פירוש (אומר  תחנה  בנפילת  אפים  

 :)אגור



 




הגה :
ילה  או  החתן  באותו  בית  הכנסת ודוקא  שהמ

אבל  אם  אין  המילה  בבית  הכנסת  אף  על  פי 
שהיא  בבית  הכנסת  האחרת  אומרים  תחנון 

וביום  המילה  שאין .  )א"א  סימן  פ"פסקי  מהרי(
אומרים  תחנון  דוקא  שחרית  שמלין  אז 

התינוק  אבל  במנחה  אף  על  פי  שמתפללין 
אצל  התינוק  הנימול  אומרים  תחנון  מה  שאין 

שאין  אומרים  תחנון  כל  היום כן  בחתן  
 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(כשמתפללין  אצל  החתן  

ולא  מקרי  חתן  אלא  ביום .  )מהלכות  תפלה
 :שנכנס לחופה





 





)וכן  נוהגין(
)ג  בעומר  אין "בל

וכן  בערב .  ביום  כיפור  אין  נופלין.  נופלין

 )מנהגים. ראש השנה אפילו שחרית



) ולא  מתחלת  ראש

 ):חודש סיון עד אחר שבועות
 

 


 
 



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ו
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
 –סימן  קלא  ,  המשך  הלכות  נפילת  אפים

 דיני נפילת אפים



וכן :  הגה

אסור  לכל  אדם  ליפול  על  פניו  בפשוט  ידים 
הגהות (ורגלים  אפילו  אם  אין  שם  אבן  משכית  

 )ב"ש  סימן  תי"אשירי  סוף  פרק  תפלת  השחר  וריב
אבל  אם  נוטה  קצת  על  צדו  מותר  אם  אין  שם 

אבן  משכית  וכן  יעשו  ביום  כיפור  כשנופלין 
על  פניהם  אם  יציעו  שם  עשבים  כדי  להפסיק 

 :)מרדכי(הקרקע וכן נוהגין בין 

–
 

    
הגה :

ולענין  אם  היחיד  אומרה  דינה  כדין  קדושה 

ובקדושה .  ט"שביוצר  ועיין  לעיל  סימן  נ
שבתרגום  יחיד  אומרה  ולא  שנים  ואין  לאמרה 

 :)ט"בית יוסף סימן נ( בקול רם


ואומרים  אחר  סיום :  הגה
ויזהר .  )כל  בו(התפלה  עלינו  לשבח  מעומד  

לאומרו  בכוונה  וכשמגיע  אל  אל  לא  יושיע 
 'יפסיק  מעט  קודם  שיאמר  ואנחנו  כורעים  וכו

ואומרים  קדיש  יתום  אחר  עלינו  ואפילו .  )טור(
בית  הכנסת  יאמר  אותו  מי  שאין  לו אין  יתום  ב

אב  ואם  ואפילו  מי  שיש  לו  אב  ואם  יכול 
אגור (לאמרו  אם  אין  אביו  ואמו  מקפידין  

ויש  לומר .  )ד"ל  סימן  ס"ץ  ותשובת  מהרי"ותשב
פטום  הקטורת  ערב  ובוקר  אחר  התפלה 

ואומרים .  'ואומרים  תחלה  אין  כאלהינו  וכו
השיר  שהלוים  היו  אומרים  במקדש  שחרית 

ויש  שכתבו  ליזהר  לומר  פטום .  )טור(לבד  
הקטורת  מתוך  הכתב  ולא  בעל  פה  משום 

שהאמירה  במקום  ההקטרה  וחיישינן  שמא 
  אחד )י  ואורחות  חיים"בית  יוסף  בשם  מהר(ידלג  

מסממנים  ואמרינן  שהוא  חייב  מיתה  אם  חסר 
ולכן  נהגו  שלא  לאמרו  בחול .  אחת  מסממניה

. שממהרין  למלאכתן  וחיישינן  שמא  ידלג
כל (  '  נחני  וגו'יוצא  מבית  הכנסת  אומר  הוכש

 :)ל"מהרי( ומשתחוה ויוצא )בו
–

 


אפילו  במקום  שנהגו :  הגה
לאמרו  בימות  החול  שמא  לא  היו  יחידים 

בבית הכנסת כשאמרו ברכו מכל מקום בשבת 
ן  לאמרו  דהכל  באין  לבית  הכנסת ויום  טוב  אי

 :)ש"בית יוסף בשם ריב(קודם ברכו 
–

 
)נוהגין  להרבות  בתחנונים  בשני :  הגה

  )טור()  ובחמישי  ואומרים 



וכן  נוהגין  לאמרו  מעומד  אבל :  הגה
אומרים  אותו  בלחש  ומה  שנוהגים  להרבות 

בתחנונים  בשני  ובחמישי  משום  שהם  ימי 
 :)טור(רצון ולכן נוהגין גם כן להתענות בהם 

     
   



הגה :

ונהגו  לעשות  כן  אחר  שקראו  בתורה  אבל 

כשמוציאין  אותו  אומר  השליח  ציבור  גדלו 
  אב  הרחמים  הוא 'והקהל  אומרים  רוממו  כו

  ויש  אומרים  לומר  על 'ירחם  עם  עמוסים  וכו
 )ל"ג וטור ומהרי"מסכת  סופרים  פרק  י(הכל  יתגדל  

וב  ובשבת  ויש  להחזיק וכן  נוהגים  ביום  ט

וכשעולה  הראשון .  )ל"מהרי(התורה  בימין  
 :)כל בו( 'לקרות אומרים ברוך שנתן תורה כו

 
–

 
   


ואם :  הגה

  חתנים  בבית  הכנסת  והם  ישראלים 'היו  ב
  דלדידהו  הוי  כיום 'מותר  להוסיף  לקרות  ד

מרדכי  פרק  הקורא  עומד (טוב  שמותר  להוסיף  

ונראה .  )ב  מהלכות  תפלה"הגהות  מיימוני  פרק  י

דהוא  הדין  לשני  בעלי  ברית  דיום  טוב  שלהם 
ודין  שבת  ויום .  (ט"הוא  כדלקמן  סימן  תקנ

ב  לענין "ן  לקמן  ריש  סימן  רפטוב  עיי
 ):הוספה

   


אם  בטלו :  הגה
שבת  אחת  קריאת  הפרשה  בצבור  לשבת 

הבאה  קורין  אותה  פרשה  עם  פרשה  השייכה 
ועיין  לקמן  סימן   ()אור  זרוע(לאותה  שבת  

 ):ב"רפ


 



) ומיהו  אם  יוכל

לקרות  עם  השליח  ציבור  מלה  במלה  סגי  בכך 
,)אבודרהם()  ט"כדלקמן  סימן  קל

 


    
וכן  בתענית  שאחר :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

פסח  וסוכות  שקורין  ויחל  אם  אין  הכהן 

מתענה  קורין  לישראל  וטוב  שילך הכהן מבית 
 :)'ק שורש ט"מהרי(הכנסת 

     








אבל  ראשון  יוכל  לעלות :  הגה

  בחלק 'ל  בשם  רבינו  ירוחם  נתיב  ב"בית  יוסף  מהרי(

וכשקורין  אותו  אומרים  במקום  כהן  שלא .  )'ג

 :)טור(יטעו לומר שזהו כהן 




 





 


 

     
  


ולכן  מותר :  הגה

לעלות  גם  כן  למפטיר  בכי  האי  גוונא  ואם 
קורא  מפטיר  סתם  אין  לחוש  לפגמו  דהרי  לא 

ויש  אומרים  דאין  לקרות  כהן  או .  מזכיר  שמו
  למנין  שבעה  אבל  לאחר  שנשלם  המנין לוי

ו "אגור  בשם  מהרי(יכולים  לקרות  כהן  או  לוי  

 )ומרדכי  פרק  הניזקין  ובית  יוסף  בשם  רבינו  ירוחם

וכן  נוהגין  במדינות  אלו  ומיהו  במקום  צורך 
 :ודחק יש לסמוך אסברא ראשונה





)שליח  ציבור  שהוא  כהן .  וכן  נהגו

מרדכי  פרק ()  יכול  לקרוא  כהן  אחר  לתורה

 :)הקורא עומד ואגור









 




 



יינו  דוקא וה:  הגה

בשעת  הקריאה  לבד  אבל  אם  מכינים  לו  ספר 

אור  זרוע (תורה  יום  או  יומים  קודם  מותר  

ם  פדווא  סימן "  דברכות  ומהר'הגהות  אשירי  פרק  ג

  ואם  הוא  אדם  חשוב  בכל  ענין  שרי )ח"פ
 :)שם(

–
 





) ששואלים
)  אותו  דבר  הלכה  בכל  מקום  ואומר




 

–
 







 



 









    

)דינם  (
    

 








 





 



     




 
–
 





     

     


ואין :  הגה

חילוק  בין  פרשה  פתוחה  לסתומה  ופרשה 
  פסוקים  מותר  לשייר  בתחלה 'שאינה  רק  ב

ויכוין .  )ד"תרומת  הדשן  סימן  נ(ולהפסיק  שם  
שיתחיל  תמיד  לקרא  בדבר  טוב  ויסיים  בדבר 

. )ג  מהלכות  תפלה"אור  זרוע  ומיימוני  פרק  י(טוב  
 :ח"יין לקמן סימן תכוע

–
 




 ובמקום
בית (שהחזן  קורא  הוא  צריך  לסדר  תחלה  

 :)יוסף








 





    
הגה :

ובמדינות  אלו  אין  נוהגין  כן  ואין  החזן  עולה 

רק  כשהסגן  אומר  לו  לעלות אבל אין קורין לו 
בשמו  כמו  שאר  העולים  שקוראים  אותם 

בשמם  פלוני  בר  פלוני  ומי  שאביו  מומר 
אבי  אביו לעבודת  כוכבים  קורין  אותו  בשם  



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

אבל  לא  בשמו  לבד  שלא  לביישו  ברבים 

ודוקא .  )א  וספר  חסידים"תרומת  הדשן  סימן  נ(
שלא  עלה  מימיו  בשם  אביו  אבל  אם  הוא 

גדול  והורגל  באותה  העיר  לעלות  בשם  אביו 
והמיר  אביו  לעבודת  כוכבים  קוראים  אותו 

בשם  אביו  כמו  שהורגל  שלא  לביישו  ברבים 
ם "מהר(מר  וכן  אם  איכא  למיחש  לאיבת  המו

  ואסופי  ושתוקי  קורין  אותו )ז"פאדוואה  סימן  פ
בשם  אבי  אמו  ואם  אינו  ידוע  קורין  אותו 

.  )דברי  עצמו(בשם  אברהם  כמו  לגר  


    )ל  כתב "ומהרי
דעכשיו  קורא  סומא  כמו  שאנו  מקרין  בתורה 

 ):לעם הארץ

    

     

)ובשעה :  הגה

שמברך  ברכה  ראשונה  יהפוך  פניו  על  הצד 
 )כל  בו(שלא  יהא  נראה  כמברך  מן  התורה  

 ):ונראה לי דיהפוך פניו לצד שמאלו

    
) ובמדינות  אלו  נהגו  שיהא  מגוללת

 ):וכן עיקר, בין גברא לגברא




כדי  שישמעו  העם :  הגה

ואם .  )טור(  המבורך  לעולם  ועד  'ויענו  ברוך  ה
לא  שמעו  הצבור  את  המברך  אף  על  פי 

ו  עמו  אלא  עונין ששמעו  החזן  עונה  לא  יענ
י ואורחות "בית  יוסף בשם הר(אמן  על  דברי  החזן  

 :)חיים וכל בו


     


 


    




 





 



 


וסמכו  מנהג  זה  על  מה :  הגה

שנאמר  ביהושע  לא  ימוש  ספר  התורה  הזה 

ומזה  נהגו  לומר  למסיים .  מפיך  חזק  ואמץ
בית  יוסף  בשם (לקרות  בתורה  בכל  פעם  חזק  

 :)אורחות חיים
–

 



    

ואפילו  בזמן  הזה  ששליח  ציבור  קורא :  הגה

 :)י פרק אין עומדין"הר(דינא הכי 
    




 








 
–

 



וכן  החזן  הקורא  צריך :  הגה

 :)מרדכי הלכות קטנות(לעמוד עם הקורא 
     




     



ואפילו  משמיע  לאזניו  ליכא  למיחש  דלא (

 :)דעת עצמו() א"עדיף מתפלה כדלעיל סימן ק



 





 
     




 







)ל"מהרי(: 






) ולא

) ירד  עד  שעלה  כבר  הראוי  לקרות  אחריו

 :)מרדכי הגדול(











 
–


 


וכן  דין  החזן  הקורא :  הגה

ודוקא  בשינוי  שמשתנה  על  ידי  זה  הענין  אבל 

ת הטעם או בניקוד אין מחזירין אם  טעה  בנגינ
י "בית  יוסף  ופסקי  מהרא(אותו  אבל  גוערין  בו  

 :)א"סימן קפ


   
    

) ומפטירין  בנביא  ועיין
 ):ג"בסמוך ריש סימן קמ

–
 




 



והם :  הגה

בחומשים כתובים  בגלילה  כספר  תורה  אבל  
  ספרים  ביחד  אין  לברך 'שלנו  אפילו  כל  ה

מרדכי  סוף  פרק  הנזקין  וסוף  פרק  הקומץ (עליהם  

ט  ורבי  ירוחם  נתיב "ז  וקצ"ן  סימן  קפ"ותשובת  הרמב

ק  שורש "  ואגור  בשם  שבלי  הלקט  ומהרי'  חלק  ב'ב

  מהלכות  ספר 'ח  והכל  בו  ומגיד  משנה  פרק  ט"ס

.  )תורה    



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               





 


 
     

    
   

    



הגה :
  פסוקים  ואפשר 'ואם  כבר  קראו  עמו  ג

להפסיק  פוסקים  שם  ומברך  אחריה 
ומשלימים  המנין  בספר  תורה  האחרת 

והא .  )  דמגילה'מרדכי  פרק  ב(שמוציאין  
יאין  אחרת  דוקא  שנמצא  טעות  גמור דמוצ

אבל  משום  חסרות  ויתרות  אין  להוציא  אחרת 
שאין  ספרי  התורה  שלנו  מדוייקים  כל  כך 

אגור  ופסקי (שנאמר  שהאחרת  יהיה  יותר  כשר  

ל  פסק  דאין "ומהרי,  )ז"  וריא'א  סימן  פ"מהרי

להביא  ספר  תורה  אחרת  ובית  יוסף  פסק 
לכן  צריך (דצריך  להוציא  ספר  תורה  אחרת  

ובשעת  הדחק  שאין  לצבור  רק ).  לחלק  כך
ספר  תורה  פסול  ואין  שם  מי  שיכול  לתקנו  יש 

כל (אומרים דיש לקרות בו בצבור ולברך עליו 

א "תשובת  הרשב(ויש  פוסלין  ,  )בו  ואבודרהם

  מהלכות  ספר 'ז  ותרומת  הדשן  ומיימוני  פרק  י"תפ

ואם  חומש  אחד  שלם  בלא  טעות  יש .  )תורה

  אף  על  פי  שיש להקל  לקרות  באותו  חומש
 :)ן"ר(טעות באחרים 



    



 
–

 
    












     


 


) הפטרה  יש  אומרים  שהוא  מלשון
מפטירין  אחר  הפסח  שענינו סילוק כלומר אין  

)  סילוק  תפלת  שחרית



   



)ובסוף 'ף  גה  סעי"ועיין  לקמן  סימן  תכ  
 ):ח האיך נוהגין"סימן תכ





 


) פירוש  שנראה  כפוגם  ומטיל
)  דופי  בראשון




 
–

 


     




     

    
    
    

 


 


 
–

 


 





    )פירוש 

)  ללמוד
)המשימין  לבםפירוש    (

)בית  יוסף  בשם ()  בדברי  תורה

.  )א"מהרי   










    

    

 


 


) ויש  מחמירין  ועומדין  וכן  עשה

 :)מרדכי פרק רבי אליעזר דמילה() ם"מהר

–
 

     
ויש  אומרים  דהוא  הדין  שאר :  הגה

 )אגודה  ותוספות  פרק  קמא  דשבת(י  קודש  כתב
ולא  נהגו  כן  וטוב  להחמיר  אם  לא  נטל  ידיו 

דברי (ובספר  תורה  אפילו  בכהאי  גוונא  אסור  

.  )עצמו  אגודה
    

יש  אומרים  אם  המעיל :  הגה

 בצד  אחד  פשתן  ובצד  אחד  משי  צריך  להפך
 )מרדכי  סוף  מגילה(המשי  לצד  הספר  ולגלול  

ואין  לגלול .  )ג"בית  יוסף  סימן  קנ(ולא  נהגו  כן  
ואין .  )ל"מהרי(במפה  הקרועה  אם  יש  לו  אחר  

לעשות  מפות  לספר  תורה  מדברים  ישנים 
שנעשו  בהם  דבר  אחר  לצורך  הדיוט  ועיין 

אגודה  מסכת  מנחות  ותשובת (ג  "לקמן  סימן  קנ

 :)ץ" יוסף ורשבד ובית"ל סימן קי"מהרי





) וכן  במקומות  שנוהגין  לקנות

הוצאה  והכנסה  אין  השליח  ציבור  יכול 
מרדכי  סוף ()  למחות  כי  אין  זה  שייך  לחזנים

 :)מגילה ואור זרוע


 


   פירוש :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

כשהספר  עומד  לפניו  יהיה  הכתב  נגד  פניו 

ויתחיל  לגלול  מבחוץ  ואחר  שגמר  הגלילה 
יהדק  סוף  המטפחת  בפנים  שכשיבא  לקרות 

בו  ימצא  ההדוק  בפנים  ולא  יצטרך  להפך 
. )ש  סוף  פרק  בני  העיר"טור  והרא(ר  תורה  הספ

ונראה  דכל  זה  מיירי  כשאחד  עושה  כל 
הגלילה  אבל  עכשיו  שנוהגים  שהאחד  מגביה 

ואחד  גולל  הכתב  יהיה  נגד  המגביה  וכן 
נוהגים  כי  הוא  עיקר  הגולל  והאוחז  הספר 

 :תורה


    
 

 



 


     

ואין  מסלקין  הראשונה  עד :  הגה
שכבר  הניחו  השניה  על  השלחן  שלא  יסיחו 

  הספרים  כאחת 'מן  המצות  ומוציאין  בדעתן  
ותופסין  השניה  עד  אחר  שקראו  בראשונה 

 :)אור זרוע בשם הירושלמי(

–
 


) פירש

י  שהיו  רגילים  להביא  ספר  תורה  מבית "רש

עד  שטורח ,  'יא  משתמרת  בו  וכואחר  שה
צבור  הוא  להתעכב  שם  ועיין  בפנים  באורחות 

 ):חיים

–


 


מיהו  אם :  הגה

בית  יוסף (אינם  יוצאים  רק  יחיד  לית  לן  בה  

.  )י  בחדושי  מגילה"הרבשם  


     






  : ובמקומות  שמצניעין  אותו  בהיכל

שהוא  הארון  בבית  הכנסת  מצוה  לכל  מי 

שעוברת  לפניו  ללוותה  עד  לפני  הארון 

וכן .  )ל"דברי  עצמו  ומהרי(שמכניסין  אותה  שם  
הגולל  ילך  אחר  הספר  תורה  עד  לפני  הארון 

ועומד  שם  עד  שיחזירו  הספר  תורה  למקומה 
וכן ,  )ב  מהלכות  תפלה"יימוני  פרק  יהגהות  מ(

נוהגין  במגביה  הספר  תורה  כי  הוא  עיקר 
  ויש 'ז  סעיף  ד"הגולל  וכמו  שנתבאר  סימן  קמ

שכתבו  שמביאים  התינוקות  לנשק  התורה  כדי 
 :)אור זרוע(לחנכם ולזרזם במצות וכן נוהגין 

 
–

 


    
)ה  אם  כופין  זה "ועיין  לעיל  סימן  נ

 ):את זה לשכור להם מנין



    

)לנוי  תרגום פירוש  בנינים  העשוים  
)  שכיות  החמדה  בירניות  שפירן

    

    


ובשעת  הדחק  או :  הגה
שיש  מצות  מלכות  שאינן  רשאים  לבנות  בית 

ותר  להתפלל  בבית  אף  על  פי הכנסת  כדינו  מ
שדרין  בעליה  על  גביו  ובלבד  שינהגו  בעליה 

א "שעליו  בנקיות  כמו  שיתבאר  סוף  סימן  קנ
 :)י בן חביב"ד בשם מהר"בית יוסף סימן קנ(


) ואם
עשה  בנין  גבוה  יותר  בקרן  אחד  מבית  הכנסת 

א  מהלכות  תפלה "הגהות  מיימון  פרק  י(  )סגי  בכך

 :)שכן היה מעשה



 






ועושין  בימה :  הגה
באמצע  בית  הכנסת  שיעמוד  עליה  הקורא 

בתורה  וישמעו  כולם  וכשמתפלל  השליח 
ציבור  פניו  כלפי  הקדש  וסדר  הישיבה  כך  היא 

הזקנים  יושבים  פניהם  כלפי  העם  ושאר  העם 

כולם  יושבים  שורות  שורות  פניהם  כלפי 

 :)טור(הקודש ופני הזקנים 

–
 


     




   
   

 ויש  אומרים  דבבית
ן  פרק  בני "ר(המדרש  אפילו  שלא  מדוחק  שרי  

.  )העיר












    

)עור  הישיבה  כדי  הילוך  בושי' 

  סוף  סעיף 'לדעת  היש  מפרשים  בסימן  צ()  פתחים

 :)'כ





 


 


     

    

 









 
    

)מיני  כיסים פירוש  



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

).  תרגום  ובילקוט  ובתרמיליה
 




 



 

)פירוש 

ריבוץ  זריקת  המים  על  פני .  כבוד  נקוי  הבית
).  הקרקע   
 






    

 



     
    





 





וכל  זה :  הגה

דוקא  בבית  הכנסת  קבוע  שנבנה  מתחלה  לכך 
אבל  בית  שיחדו  לאחר  שנבנה  לבית  הכנסת 

 :)א"פסקי מהרי(מותר לשכב עליו 

–
 





) ואפילו  לא  רצו
לסתור  רק  מחיצה  אחת  להרחיבו  נמי  דינא 

  ובית  יוסף  בשם '  חלק  ה'רבינו  ירוחם  נתיב  ג()  הכי

.  )ם"הרמב





ואסור  ליקח  אבנים  מבית :  הגה

הגהות  אשירי (הכנסת  הישנה  כדי  לבנות  חדשה  

ואסור  לסתור  דבר  מבית  הכנסת .  )פרק  בני  העיר

מרדכי  פרק (אלא  אם  כן  עושה  על  מנת  לבנות  

 :)בני העיר

–
 


 








     

    



 
     

)ג"ועיין לעיל סימן קמ:( 
   


 












    

ואם  קנו  בדמים  אלו  שגבו :  הגה

הדמים  על  העצים עצים  ואבנים  חלה  קדושת  
והאבנים  ואסור  לשנותן  רק  לקדושה  חמורה 

ואם  הביאו  עצים  ואבנים  לצורך  בנין  בית 
הכנסת  אם  באו  ליד  גבאי  אסור  לשנותן  רק 

לקדושה  חמורה  וקודם  שבאו  לידי  גבאי 
מותר  לשנותן  אבל  מכל  מקום  לא  יוכל  לחזור 

בית  יוסף  וכן  משמע  במרדכי  ריש  פרק  בני (בו  

 :)העיר



 


    


)ואפילו  בנו  אותה  משל  אחרים (

,  )ה"מרדכי  ישן  בשם  ראבי(














טובי 'וכל  שז:  הגה  
העיר  מוכרים  בפרסום  מקרי  במעמד  אנשי 

. )מרדכי(העיר  ואינן  צריכין  לומר  הן  או  לאו  




     



יחיד  שבנה  בית  הכנסת :  הגה

ונתנה  לקהל  דינה  כבית  הכנסת  של  קהל  אבל 
אם  שייר  לעצמו  בה  שום  כח  אין  לה  מכר  כי 

אור  זרוע (אם  על  פי  הקהל  ועל  פיו  או  יורשיו  

וכל  זה  לא  מיירי .  )  בני  העירוהגהות  אשירי  פרק

אלא  כשיש  להם  בית  הכנסת  אחרת  אבל  אם 
אין  להם  רק  בית  הכנסת  אחת  אסור  למכרו 

דהא  אפילו  לסתרו  אסור  עד  שיבנו  אחרת 
כל  דבר .  )'  חלק  ח'רבינו  ירוחם  נתיב  ב(

שבקדושה  שנמכר  ומותר  לשנותו  נמכר  בלא 
הכרזה  ואין  בו  אונאה  אבל  דבר  שאסור 

א "רשב(לה  צריך  הכרזה  לשנותו  לקדושה  ק

 :)ז"סימן תרי








 
    

    
     





 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

   
 

     









ודוקא :  הגה

בדרך  שמורידן  מקדושתן  אבל  מותר  להשאיל 
אפילו  ספר  תורה  לקרות בה אפילו משל רבים 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(ליחיד 



 


     








 



    







)פירוש  וצועק(  ,


)טובי  העיר  דינם 'וז  
 :)מרדכי ריש בני העיר() כחבר עיר


 


     


ודוקא  שהשאיל  תחלה  סתם :  הגה
אבל  אם  התנה  מתחלה  שכל  זמן  שירצה 

למחות  יהא  בידו  למחות  או  שלא  השאיל 
יחם  ליכנס  לביתו להם  בפירוש  אלא  הנ

ם "מהר(הרשות  בידו  למחות  במי  שירצה  

 :)ה"פאדוואה סימן פ


 



    


 





 



 


  אסור  לעשות :  הגה

מאתנן  זונה  או  מחיר  כלב  דבר  של  מצוה  כגון 
בית  הכנסת  או  ספר  תורה  ודוקא  מהאתנן 

עצמה  אבל  אם  נתנו  לה  מעות  באתנן  מותר 
ולא  מקרי  זונה  אלא .  לקנות  בהן  דבר  מצוה

איסור  ערוה  אבל  אלו  הפנויות  הקדשות 
רבינו  ירוחם (שמקדישות  דבר  מותר  לקבל  מהן  

 :)' א חלק'נתיב ג











     


 
–

 



    

   
)   דרך  מקרה  והזדמן  לא  דרך  קביעותפירוש(

 


 








ודוקא  הדבר  שמניחין  בהן  דבר :  הגה

הקדושה  בעצמו  לפעמים  או  שנעשה  לכבוד 

כגון  המכסה  שעל  הקרשים  של  הספרים  אבל 
אותו  מכסה  שהוא  לשמור  אותו  מכסה  שעל 

הקרשים  לא  מיקרי  תשמיש  דהוי  תשמיש 
יש  אומרים :  גהה.  דתשמיש  וכל  כיוצא  בזה

דלא  מקרי  ארון  הקודש  אלא  אם  הוא  כמין 
ארגז  שאינו  עשוי  רק  לכבוד  התורה  אבל  ארון 

הבנוי  בחומה  שנעשה  לשמירה  לא  מקרי 
תשמישי  קדושה  וכל  שכן  אם  הספרים 

מרדכי (מתקלקלים  בו  דמותר  ליטלן  משם  

אסור  לכבס .  )והגהות  אשירי  פרק  בני  העיר

פני מטפחת  של  ספר  תורה  במי  רגלים  מ
ן  מרדכי "  ור'  חלק  ו'רבינו  ירוחם  נתיב  ב(הכבוד  

 :)פרק קמא דמועד קטן


 



     

 





)כסא פירוש  
)  קטן




ין  לפני ופרוכת  שאנחנו  תול:  הגה
הארון  אין  לו  קדושת  ארון  רק  קדושת  בית 

הכנסת  וכן  הכלונסות  שבו  תולין  הפרוכת 
ומכל  מקום  אסור  לעשות  מהם  העצים 

שמסמנים  בו  הקריאה  לחובת  היום  שאינן 
 :)ה"י סימן רכ"פסקי מהרא(קדושים כמו הם 

)מקום  גבוהפירוש    (


 


     

ונהגו  ליהנות :  הגה
בכמה  הנאות  מדברי  קדושה  כגון  מטפחות 

של  ספרים  ושלחן  שבבית  הכנסת  ומעילים 
של  ספר  תורה  וכתבו  הטעם  משום  דכיון 

 שנהגו  כן  ואי  אפשר  ליזהר  לב  בית  דין  מתנה
עליהם  מעיקרא  כדי  שלא  יבאו  בני  אדם  לידי 

תקלה  ואף  על  גב  דלא  התנו  כאלו  התנו  דמי 
 :)ג ובית יוסף"תרומת הדשן סימן רע(



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               









) וכן  נוהגין  עכשיו  משום  לב

 ):בית דין מתנה עליהם לנהוג כך



    

 





מומר .  אף  על  פי  שמותרים  להדיוט:  הגה

עובד  כוכבים  שנתן  שעוה  או  נר  לבית  הכנסת 
ועיין .  )ד"ו  סימן  ס"פסקי  מהרי(אסור  להדליקו  

 :ד בדינים אלו"ט ורנ"ביורה דעה סימן קל


 
 





מיהו  לא  נהגו  ליזהר  בכך :  הגה

ומדליקין  בהן  נר  שהוא  לצורך  גדול  ואפשר 
בית  דין  מתנה  בכך  וכן  בכל גם  כן  שדעת  

הדברים  שנהגו  להקל  בדברים  כאלו  והוא 
 :)ה"י סימן רכ"פסקי מהרא(מהאי טעמא 





 
–

 
     




ואף  מי  שאינו :  הגה
יודע  ללמוד  ילך  לבית  המדרש  ושכר  הליכה 

בידו  או  יקבע  לו  מקום  וילמוד  מעט  במה 
בו  יראת שיודע  ויחשוב  בעניניו  ויכנס  בל

 :)י פרק קמא דברכות"הר(שמים 


      
 

 
–

 





    


    
    


    
     

    


ויש :  הגה
מקילין  בעשיית  שותפות  עם  הכותים  בזמן 

הזה  משום  שאין  הכותים  בזמן  הזה  נשבעים 
בעבודת  אלילים  ואף  על  גב  דמזכירין 

העבודה  זרה  מכל  מקום  כוונתם  לעושה 
ם  ודבר שמים  וארץ  אלא  שמשתפין  שם  שמי

אחר  ולא  מצינו  שיש  בזה  משום  לפני  עור  לא 
תתן  מכשול  דהרי  אינם  מוזהרין  על  השיתוף 

ורבינו  ירוחם  נתיב ,  ן  סוף  פרק  קמא  דעבודה  זרה"ר(

. )ותוספות  ריש  פרק  קמא  דבכורות,  'ז  חלק  ה"י

ולשאת  ולתת  עמהם  בלא  שותפות  לכולי 
הגהות  מיימוני  פרק (עלמא  שרי  בלא  יום  חגיהם  

ועיין  ביורה  דעה  בהלכות ()  ז"ות  עקמא  מהלכ
 ):ז"ז סימן קמ"ע

 

–
 





 

 

 
–––– 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ז
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 
 המשך הלכות נטילת ידים

–
 

    




)ז"י  בלע"  סטורטפירוש  (
)פת  עשויה  עם פירוש  

)  צוקארו  ושקדים  ואגוזים 
 


 


 


) דהיינו

)  יין  דבש  שמן  חלב  טל  דם  מים


ואפילו  אינו :  הגה
מטבל  רק  ראש  הירק  או  הפרי  אפילו  הכי 

 :)בית יוסף(יטול בלא ברכה 


ודוקא  שנוטלן  בתורת  חיוב  אבל  אם :  הגה
טלן  משום  נקיות  שלא  היו  ידיו  נקיות  מותר נו

.  )ק"הגהת  סמ(



 


 ):ע"ועיין לקמן סימן ק(






ואם  לא  הסיח :  הגה

אם  נגע .  )דברי  עצמו(דעתו  יטול  בלא  ברכה  
באכילתו  במקומות  המטונפות  בגופו  יחזור 

. )ג"ב  וקצ"א  סימן  קצ"תשובת  רשב(ויטול  ידיו  
ושם ,  כפול  לקמן(ד  "  קסועיין  לקמן  סימן

 ):נתבאר דצריך גם כן לחזור ולברך


 




 

) פירוש

)  ביצה וחצירביעית  הלוג דהיינו שיעור



 







גם  יכול :  הגה
לברך  עליהם  קודם  נגוב  שגם  הנגוב  מן 

הגהות  אשירי (המצוה  ומקרי  עובר  לעשייתן  

ואם  שכח  לברך  עד  אחר  נגוב .  )פרק  קמא

 :מברך אחר כך


 







 

–
 


)כלים פירוש  

)  רפש  בקר  ועפרעשויים  מ



    



 






 


     




    


 




     




)בגד פירוש  
)  ז"ו  בלע"פילטר,  קשה






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 

     










וכל  שכן  כלי  שיש  בו  ברזא  למטה :  הגה
טור (הואיל  ומתחלה  נעשה  לקבל  על  ידי  כך  

 :)ובית יוסף
     








הגה :

ונהגו  להקל  כדברי  רבינו  תם  אבל  הסברא 
הראשונה  היא  עיקר  ולכן  יש  להחמיר 

 :לכתחלה



















   






    





אין  ליטול  ידיו  מאותן  אבנים :  הגה

הקבועים  לכותל  ועשה  להם  בית  קבול  וברזא 

אבל  אם  היו  כלי  תחלה  וחברם  לכותל  נוטלין 
 :)אגודה פרק המוכר בית(ממנו 

      
     



     



 








) ז"ה  בלע"ספינ,    דבר  סותם  הנקבפירוש(



 



 




ואיכא  מאן  דאמר  דקטן  פחות מבן ששה דינו (

 :) דברכות'הגהות אשירי פרק ב() כקוף
)ז"ה  בלע"סימיא,    מין  חיהפירוש (

     
) ומכל  מקום
 ):יש להחמיר


) וכוונת  נותן  נמי  מועיל  אפילו

תרומת ()  לכתחלה  אפילו  שלא  כוון  הנוטל  כלל

 :)י"הדשן סימן תק








 ):ויש להחמיר לכתחלה(
)נמשכים פירוש  

)  והולכים  שאינם  מכונסים
 

    



    
 




 


 


 


    ) ויש  אומרים

, דמברכין  על  טבילת  ידים  או  על  שטיפת  ידים
ג "טור  ומרדכי  פרק  אלו  דברים  וסמ(וכן  עיקר  

 :)ואגור

–
 



 







)ככרות פירוש  

)  לחם
     



) והוא  הדין  מים  שהנחתום  מדיח
בית  יוסף ()  ידיו  בהם  מן  הבצק  הדבק  בידיו

 :)בשם רבינו ירוחם




    

 


)    שתיית  הכלב  נקרא  לקיקהפירוש(



 



 


)כל  שכריסו  של פירוש  

 ) תינוק נכוה הימנו



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               













 




    

 










 


   )תולעיםפירוש   (
 ונראה  דוקא  אם

 :'ריסקן דלא עדיף משלג וכו
      





)טור()  וכל  ספק  טהרה  בידים  טהור( 



מי  שלא  נטל  ידיו  ונגע  במים :  הגה

ים לא  נפסלו  אותן  מים  לנטילה  ולא  מיקרי  מ
טמאים  אבל  אסור  לרחוץ  ידיו  ממים  שנטל 

 :)ט"תרומת הדשן סימן רנ(בהם חבירו כבר 
    )פירוש 

)  המים  הנקפים  מרוב  הקור
     

) עיין

).  'א  סעיף  ל"ביורה  דעה  סימן  ר







)לשבחפירוש    (
) ויש  אומרים  דוקא

. )דבריםמרדכי  פרק  אלו  ()  יין  לבן  אבל  אדום  לא


) וכל  שכן

דמותר  ליטול  ידים  בשעת  הדחק  בשכר  או 
הגהות ()  במי  דבש  המבושלין  דעיקרן  מים

 :)אשירי


 




















)  הדיןוהוא  (



 




 










 
–

 


    





ומשום  הכי  לא  נהגו  לנקר  הטיט  שתחת :  הגה

הצפרנים  לנטילה  משום  דהוי  כמיעוטו  שאין 
הגהות (יד  כי  אין  מקפידין  על  זה  לנטילה  מקפ

  אבל  אם )ק  והגהות  אשירי  פרק  אלו  דברים"סמ

היה  מקפיד  הוא  צריך  לנקרן  וכן  עיקר  ואפשר 
שנהגו  להקל  בחציצה  לענין  נטילה  כי  יש 

אומרים  שאין  שייך  חציצה  לנטילה  אבל 
 :העיקר כסברא הראשונה















) גלדי  מכה  שעל  ידיו  אם  אינו
 ):מקפיד עליו אינן חוצצין ספר התרומה


)בית  יוסף( 


    

)ש  פרק  תינוקת"הרא( .



 


     


 
–

 
) דהיינו  ראשי

)  אצבעותיו
הגה :

והוא  הדין  אם  משפילן  מתחלת  הנטילה  עד 

סופה  דשפיר  דמי  רק  שיזהר  שלא  יגביה 
תחלה  ראשי  אצבעותיו  ואחר  כך  ישפילם  דאז 

רק  ויחזרו  ויטמאו  הידים יצאו  המים  חוץ  לפ
.  )י  בן  חביב"בית  יוסף  בשם  מהר(




)ויש חולקים בזה( .




) יש  אומרים  דאם  שופך  על

  פעמים  אין  צריך  ליזהר  בכל  זה  וכן 'ידיו  ג

אגור  בשם  אור  זרוע  והגהות  אשירי ()  נהגו  להקל

 :)ה"פרק כ



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               










והוא :  הגה
הדין  אם  היו  לו  מים  רבים  רוחץ  תחלה  מעט 

כדי  להסיר  הלכלוך  ואחר  כך  שופך  רביעית 
  הנוטל  ידיו .כאחד  ואין  צריך  מים  שלישים

א  מהלכות "מיימוני  פרק  י(צריך  לשפשפם  זו  בזו  

 :)ש פרק כל הבשר"ג והרא"מקואות וכל בו וסמ




     




     
 

     

     










      
    

     



אם  נגע  בהם  אחר  שלא  נטל  ידיו  בעודן  לחות 

מן המים צריך לנגבם ולחזור וליטול שהרי זה 
טמאם  על ידי המים שעליהם לכך צריך ליזהר 

כששופך  מים  שלישית  שהם  שניים  לבד 
יגע  יד  בחברתה  עד מהראשונים  שלא  

שישפוך  גם  זה  על  השניה  או  שישפוך 
מתחלה  על  שתיהן  כאחד  ואם  נטל  כל  יד 

 :מרביעית אין צריך לכל זה












 


 )נתיעץפירוש    ( 


    

     







וכל  שכן :  הגה

  בידו  ששפך  עליה  פעם  אחד ליזהר  שלא  יגע
מרדכי (לידו  השנית  ששפך  עליה  שתי  פעמים  

 :)פרק אלו דברים




 

)פירוש 

כדי  לנגבה  ולפיכך  לא  נטמא  ידו  מה  שאין  כן 
)    בראשו  שחיכך'ד  סעיף  ב"בסימן  קס









 







 

)פירוש 

)  ז"ו  בלע"אינגונט






נוטלים  מים  ראשונים  בין  על  גבי  כלי  בין  על 

 :)טור(גבי קרקע 

–
 



     

)או אוכל על ידי כף:( 





)כלי פירוש  
)  ז"ק  בלע"פירי,    שיניםשיש  לו

) ואסור  להאכיל  למי  שלא  נטל
י "הר()  ידיו  משום  לפני  עור  לא  תתן  מכשול

 :)סוף פרק אלו דברים

–
 




)טור()  ולא  יטנפם( .


והא  דמהני  תנאי :  הגה

דוקא  בנטילה  שאינה  צורך  אכילה  דומיא 
דנטילת  שחרית  אבל  אם  נוטל  לצורך  אכילה 

בית  יוסף  בשם (לא  מהני  תנאי  באותה  נטילה  

 :)י"הר


    

    
ובמקומות  המטונפים  שיש  בהם  מלמולי (

, )ה"ן  סימן קנ"תשובת  הרמב()  זיעה
 

–
 









 




 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

 
–

 



 ואם  שהה  כדי  הילוך

תוספות  פרק  אלו (ב  אמה  מקרי  הפסק  "כ

 :)נאמרים
–

 
) ובפת

דידן  יש  לבצוע  בצד  הפת  ויחתוך  מעט  מצד 

  מהלכות 'הגהות  מיימוני  פרק  ז()  העליון  והתחתון

.  )ברכות

      







ובשבת  לא  יחתוך  בככר  עד :  הגה

אחר  הברכה  כדי  שיהיו  הככרות  שלימות 
ומכל  מקום .  )תוספות  ומרדכי  פרק  כיצד  מברכין(

. )מרדכי(ח  וחתך  כמו  בחול  אינו  מזיק  אם  שכ
ונראה  הא  דלא  יבצע  יותר  מכביצה  היינו 

דוקא  בחול  ואוכל  לבדו  אבל  בשבת  או 
שאוכל  עם  הרבה  בני  אדם  וצריך  ליתן  מן 

הפרוסה  לכל  אחד  כזית  מותר  לבצוע  כפי  מה 
 :ד"ועיין לקמן סימן רע. שצריך לו

) ואם  רבים
נו  לבם  לשמוע  ברכה  ויענו  אמן מסובים  יכוו

. )אור  זרוע()  והמברך  יכוין  לאמן  שאומרים
 

 









 


)י  כל  דבר  הנאכל  עם  הפת"פירש  רש (





ומכל  מקום  מצוה :  הגה

להביא  על  כל  שלחן  מלח  קודם  שיבצע  כי 

השלחן  דומה  למזבח  והאכילה  כקרבן  ונאמר 
בית  יוסף  בשם  שבלי (על  כל  קרבנך  תקריב  מלח  

תוספות (  והוא  מגין  מן  הפורעניות  )הלקט

ועיין  לקמן  סוף .  והגהות  אשירי  פרק  כיצד  מברכין

 :)ע"סימן ק



    




ומכל :  הגה
והא .  )וכל  ב(מקום  לכתחלה  לא  יפסיק  כלל  

דאם  שח  דברים  בטלים  צריך  לחזור  ולברך 
היינו  דוקא  ששח  קודם  שאכל  הבוצע  אבל 

אחר  כך  לא  הוי  שיחה  הפסק  אף  על  פי 
שעדיין  לא  אכלו  אחרים  המסובים  כבר  יצאו 

כולם  באכילת  הבוצע  כי  אין  צריכים  כולם 
לאכול  מן  פרוסת  הבוצע  רק  שעושין  כן 

 :)רוקח ואור זרוע(לחבוב מצוה 


    




 



 


 




 


) או  בעל
,  )טור()  הבית  עם  בני  ביתו  דהוי  כהסיבו







     






 


     



    



 


    
 


הן  כהן  מצוה ואם  הם  שוים  ואחד  מ:  הגה

להקדימו  ואם  הכהן  עם  הארץ  תלמיד  חכם 

קודם  לו  ואם  הכהן  גם  כן  תלמיד  חכם  אלא 
שהוא  פחות  מן  השני  טוב  להקדימו  אבל  אין 

מרדכי  פרק (א  "ועיין  לקמן  סימן  ר.  חיוב  בדבר

.  )א"ה  בשם  רשב"בני  העיר  בית  יוסף  סימן  קל


) והמברך  יאמר  תחלה

אור  זרוע  ובית  יוסף  בשם ()  ברשות  מורי  ורבותי

 :)שבולי לקט


) אבל  מותר  לתת  לכל  אחד  חלקו
קודם  שיאכל  הוא  והם  ימתינו  עד  שיאכל 

.  )תוספות  ומרדכי  פרק  שלשה  שאכלו()  הוא



     



 


 



 




) פרשה  ציון
בידיה  רמז  לפרוסת  המוציא  שנותנין  בידו 

בית  יוסף  ואבודרהם  בשם ()  בשעת  אבילות

 :)א" מהלכות ברכות ותשובות הרשב'ם פרק ז"רמב





 






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               



     

הגה :
ויש  לאכול  הפרוסה  שבצע  עליה  קודם 

שיאכל  פת  אחר  שתהא  נאכלת  לתאבון  והוא 
אגור  ובית  יוסף  בשם  שבולי (משום  חבוב  מצוה  

 :)לקט

–
 




)לחם  שאינו  נקיפירוש    (

   


וכל :  הגה
זה  כשרוצה  לאכול  משניהם  אבל  אם  אינו 

רוצה  לאכול  אלא  מאחד  יבצע  עליו  ואין 
עליו לחוש  לשני  אף  על  פי  שחשוב  או  חביב  

 :)ב"תרומת הדשן סימן ל(







 
    


    


הגה :

ולא  יבצע  ממנה  במקום  שהיתה  דבוקה 
בחברתה  ששם  נראית  כפרוסה  אלא  יבצע 

 :)ל"מהרי(ממקום השלם שבה 






 












  









ודוקא :  הגה

שחביב  עליו  אותו  פת  אבל  אם  אינו  חביב 
כוכבים  אינו עליו  בלא  איסור  פת  של  עובד  

 :)ב"תרומת הדשן סימן ל(צריך להקדימו 
















 
     

   







) ויש  אומרים  שזה

  אלא  אם  כן  יש  בהם  הרבה נקרא  פת  גמור
ך "תבלין  או  דבש  כמיני  מתיקה  שקורין  לעקי

) שכמעט  הדבש  והתבלין  הם  עיקר  וכן  נוהגים
.  )ם"י  וערוך  וכן  יש  לפרש  דעת  רמב"רש(



    




 












    
    

 



 























)ד  כמה  שיעור "ועיין  לקמן  סימן  קפ

 ):אכילה לברך עליה ברכת המזון



) פירוש  כאילו  אמר  תואריתא

)  לומר  תואר  הלחםכ


 
)אדום (





 
)שת  הקמח פירוש  לי

)  במים


     



  ) פירוש  עיסה  שלשוה
)  ועשאוה  כמין  ספוג

)ונהגו  להקל .(



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בדאית  ביה :  הגה(

 )לשון  הטור  והפוסקים(לאחר  אפיה  תואר  לחם  
ן "אבל  אי  לית  ביה  תואר  לחם  כגון  לאקשי

לי  עלמא  אין  מברכין שקורין  ורומזליך  לכו
  ברכות  דלא  מיקרי 'עליהם  המוציא  ולא  ג

ך  מקרי  תואר "א  וקרעפלי"לחם  אבל  פשטיד
  ואין  לאכלם  אלא אם )מרדכי  פרק  כל  שעה(לחם  

וכל  זה  לא .  כן  בירך  על  שאר  הפת  תחלה
מיירי  אלא  בעיסה  שאין  בה  שמן  ודבש 

וכיוצא  בו  אלא  שמטוגן  בהן  אבל  אם  נילוש 
  אצל  פת  הבאה בהן  כבר  נתבאר  דינו

 ):בכיסנין

 ) פירוש  כמין  פת  חולטין  אותו
)  ברותחין

וכן  דבר :  הגה
שבלילתו  רכה  שאפאו  בתנור  בלא  משקה דינו 

כפת  ומברך  עליו  המוציא  ושלש  ברכות  וכן 
תוספות (אם  אפאו  באילפס  בלא  משקה  

 'ם  פרק  ו"ה  ורמבן  פרק  כל  שע"ש  והר"והרא

ומעט  משקה .  )מהלכות  חלה  ושאלתות  וטור

שמושחין  בו  האילפס  שלא  ישרף  העיסה  לא 
  מהלכות 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(מיקרי  משקה  

אבל  דבר  שבלילתו  רכה  וטגנו ,  )ברכות
תוספות (במשקה  לכולי  עלמא  לאו  לחם  הוא  

 :)י פרק כיצד מברכין"ן ור"ש והר"והרא

 
     

     
    







 
    





 



ודוקא  שאפאו  בתנור  בלא :  הגה

משקה  אבל  אם  אפאו  במחבת  במשקה  אין 

לברך  עליו  ואין  לאכלו  רק  תוך  הסעודה  כמו 
 :)דעת עצמו(שנתבאר 


 

–
 







) ודוקא

לשמש  אבל  לאחר  שבסעודה  מותר  ליתן  בכי 
.  )י  סוף  פרק  אלו  דברים"הר()  האי  גונא


 

 

)י סוף פרק אלו דברים"הר( 

)כל (







     

שנים  שהיו :  הגה
אוכלין  ביחד  השמש  אוכל  עמהם  בלא  נטילת 

ועיין  לקמן  סימן .  רשות  כדי  שיצטרפו  לזימון
 :א"ע סעיף כ"ק

–
 


    )פירוש 

)  ז"י  בלע"שטארנודאר 




ואם  לא :  הגה

שפשף  אינו  נוטל  כלל  אם  לא  נגע  במקום 
בל  אם  עשה  צרכיו  ודאי  צריך  נטילה טנופת  א

.  )  דברכות'הגהות  אשירי  פרק  ב(


    )פירוש ,
) שמתטרפת  ומתבלבלת דעתו


והא :  הגה

יה  היינו  בתוך  הסעודה דבעינן  נטילה  לשת
דחיישינן  שמא  יאכל  אבל  בלאו  הכי  אין  צריך 

י "י  סוף  פרק  אלו  דברים  ורש"הר(נטילה  לשתיה  

 :)פרק אמר להם הממונה

     

    


 
    

    
    


 


 


 
)כעסן  או  רגזןפירוש   (

 


 ) הרי(



מיהו  כוס  קטן  מאד  מותר :  הגה

וכן  גדול  מאד ,  )בית  יוסף(לשתותו  בבת  אחת  
 :)דברי עצמו(בשלשה או ארבעה פעמים 


ולא :  הגה

יאכל  דרך  רעבתנות  ולא  יאחוז  המאכל  בידו 

 :)טור(אחת ויתלוש ממנו בידו השניה 
 



 




 


     






     

)פירושדברי  עצמו  ל 

 )הטור


 


)מטרידפירוש    (



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 


 


 




 





 





 





 






ול  מלח אחר  כל  אכילתך  אכ:  הגה
ולאחר  כל  שתייתך  שתה  מים  וכמו  שיתבאר 

ונראה  לי  דוקא  שלא  היה .  ט"לקמן  סימן  קע
מלח  בפת  או  במאכלים  שאכל  וכן  שלא  שתה 

משקה  שיש  בו  מים  אבל  בלאו  הכי  ליכא 
וכן  נוהגין  שלא  ליזהר  באכילת  מלח .  למיחש

 :ושתיית מים אחר הסעודה מטעם שנתבאר

–
 













 



 

)החטה  הנקלפת פירוש  
)  ומבושלת




והנשאר  מן  הפת :  הגה
 :)בית יוסף(אחר כך אוכלים אותו 






    

 



 

–
 


    

ויש  אומרים  דמברך  עליהם :  הגה

ש "ד  והרא"א  בשם  הראב"הרשב(וכן  נראה  עיקר  

 'ם  פרק  ח"פרק  שלשה  שאכלו  וכן  דברי  הרמב

 :)מהלכות ברכות
     




 

–
 

     


)ט"עיין ביורה דעה סימן פ:( 
    

    
)ז"ועיין יורה דעה סימן קט:( 







  ויש  שאמרו:  הגה 

שאמצעיים  צריכים  דוקא  מים  מה  שאין  כן 
בית  יוסף  בשם (א  "באחרונים  כדלקמן  סימן  קפ

 :)אורחות חיים

–
 


 

אפילו :  הגה

ד  מברכין  ובית י  פרק  כיצ"הר(מברכה  ראשונה  

 :)יוסף בשם הפוסקים


 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ח
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
, המשך  הלכות  דברים  הנוהגים  בסעודה

 דין ברכת היין בסעודה –סימן קעד 










) ועיין
)  'ט  סעיף  ז"לקמן  סימן  רצ


 



     

וכן  מי  שבא :  הגה
לסעודה  ומושיטין  לו  הרבה  כוסות  מברך  על 

ועיין  לקמן .  )כל  בו(כל  אחד  ואחד  דהוי  נמלך  
ירך  על  כוס  ברכת וכן  מי  שב.  ט"סימן  קע

נשואין  ואינו  יודע  להיכן  יגיע  הכוס  כל  אחד 
אגודה  פרק  ערבי (צריך  לברך  דמקרי  נמלך  

 :)צ"פסחים ועיין לקמן סימן ק





)  ב"ועיין  לקמן  סוף  סימן  רע  .(
) עיין  לקמן

 ):'ט סעיף ח"סימן רצ












  





והמנהג :  הגה

 :כסברא הראשונה


הגה :
,)טור(דלא  יכולין  לענות  אמן   

הגה :
ויש  אומרים  דאם  אמר  להם  סברי  רבותי 

כוונו  לברכה  ולא  יאכלו  אז  ויענו וישמעו  וי
הגהות (אמן  אחד  מברך  לכולם  וכן  נוהגין  

  מהלכות  ברכות  ומרדכי  סוף  פרק 'מיימוני  פרק  ז

ויאמר  סברי .  )י"כיצד  מברכין  וטור  בשם  רש

רבותי  רוצה  לומר  סוברים  אתם  לצאת  בברכה 
זו  ולא  יאמר  ברשות  רבותי  וכן  כל  מקום 

בתוך שמברכין  על  היין  משום  ברכת  היין  ש
הסעודה  אין  אומרים  ברשות  אלא  סברי 

ז  בשם  שבולי "בית  יוסף  סימן  קפ(מטעם  שנתבאר  

 :)הלקט
–

 


     
אף  על  גב  שאין  לו  עוד  מן :  הגה
  )ףבית  יוס(הראשון  




ודוקא  שלא  היו  לפניו :  הגה
יחד  כשבירך  בורא  פרי  הגפן  אבל  היו  ביחד 

אינו  צריך  לברך  אלא  בורא  פרי  הגפן  כמו 

דברי  עצמו  להשוות  הטור  עם (  'שיתבאר  סעיף  ג

 :)בית יוסף) (מרדכי פרק הרואה


     


ואין  חילוק  בין  שניהם :  הגה
בית  יוסף  בשם (חדשים  או  אחד  חדש  ואחד  ישן  

, )ד"תוספות  פרק  הרואה  וטור  ותרומת  הדשן  סימן  ל
יש .    יוםואפילו  שתה  ממנו  תוך  שלשים

אומרים  דאם  שתה  תחלה  יין  אדום  והביאו  לו 
יין  לבן  אף  על  פי  שהוא  יותר  גרוע  מברך 

הטוב  והמטיב  לפי  שהוא  בריא  לגוף  יותר  מן 
 :)מרדכי פרק ערבי פסחים(האדום 








 





 





אבל  היו  מסובים לשתות :  הגה
ועיין  לעיל (בלא  אכילה  אחד  מברך  לכולם  

 ):ד"סוף סימן קע







 
 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–
 





בירך  על  הפרפרת  פוטר  מעשה  קדרה :  הגה

  אם  בירך  על שהוא  דייסא  וכיוצא  בו  וכן
גמרא  פרק (מעשה  קדרה  פוטר  את  הפרפרת  

 :)ם בפירוש המשנה"כיצד מברכין ורמב
–

 



    


    
     






) ועיין לעיל
)  'ח  סעיף  ח"סימן  קס



 
    
    

)עם  פת  (


 




    






     
   


 


    
    






ואף  על  פי :  הגה

שאינו  חוזר  לבסוף  לאכול  עמהם  פת  מאחר 
בית  יוסף  בשם (יקר  קביעות  היה  עלייהו  שע

 :)י"הר



 






)ולא  ראיתי  נזהרים  בזה :  הגה

ואפשר  דטעמא  דסתם  דעת  האדם  על  כל  מה 
 ):ו"ועיין לקמן סימן ר. שמביאין לו בסעודה

–
 











ג  אם  היה  דעתו "ועיין  לקמן  סימן  רע:  (הגה
שנוי  מקום לאכול  במקום  אחר  לא  מיקרי  

והוא  שיהיו  שני  המקומות  בבית  אחד  ועיין 
 ):ד"לקמן סימן קפ

    

    

     


     


     






ויש  חולקים  בכל  מה  שכתוב :  הגה
בסימן  זה  רק  סוברים  ששנוי  מקום  אינו  אלא 

כהיסח  הדעת  ולכן  אם  שינה  מקומו  למקום 
אחר  אין  צריך  לברך  אלא  לפני  מה  שרוצה 

תוספות (לאכול  אבל  לא  על  מה  שכבר  אכל  

. )ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים  וטור"ם  והרא"ורשב

ודוקא  שלא  הניח  מקצת  חברים  בסעודה 

ל  מדברים  שאינן  צריכים  ברכה  במקומם ואכ
אבל  אם  הניח  מקצת  חברים  או  אפילו  לא 

הניח  ואכל  דברים  שצריכין  ברכה  במקומם 
אפילו  מה  שרוצה  לאכול  אחר  כך  אין  צריך 

ולכן  מי  שפסק .  )ק  ואור  זרוע"סמ(לברך  
סעודתו  והלך  לבית  אחר  או  שהיה  אוכל 

וקראו  חברו  לדבר  עמו  אפילו  לפתח  ביתו  או 
  אחר  כשחוזר  לסעודה  אתרומת למקום

הדשןצ  לברך  כלל  דהא  פת  צריך  ברכה 
במקומו  לכולי  עלמא  מיהו  אם  הסיח  דעתו 

כשחוזר  ודאי  צריך  לברך  על  מה  שרוצה 
ואין  חילוק .  )א"בית  יוסף  ורשב(לאכול  אחר  כך  

בין  חזר  למקום  שאכל  כבר  ובין  סיים  סעודתו 
  וכן  נוהגין )ן"  ור'ם  פרק  ד"רמב(במקום  אחר  

נות  אלו  מכל  מקום  לכתחלה  לא  יעקר במדי
ממקומו  בלא  ברכה  דחיישינן  שמא  ישכח 

מיהו  לצורך .  )ן"ר  מנוח  ור"הר(מלחזור  ולאכול  
כל (מצוה  עוברת  כגון  שהגיע  זמן  תפלה מותר 

 :ד"ועיין סימן קפ. )בו הלכות פסח


     




     


 






 

    


ויש  אומרים  דוקא :  הגה

 :)'הגהות מיימוני פרק ד(פת לבד 







 


וכן  אם  הפסיק  בשאר  דברי :  הגה

 :רשות כגון שהוצרך לנקביו וכיוצא בזה



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–


 





     








 



 


     

 
     

    



 



 





)חולי  חונקפירוש    .(

) גודל  הוא
אמה .  אצבע  הוא  קרוב  לגס.  האצבע  הגס

זרת  הוא .  קמיצה  הוא  הסמוך  לקטן.  הארוך
)  הקטן

    
לשם  רע

)ע  למה  אין "ועיין  לעיל  סימן  ק
 ):אנו נוהגין באכילת מלח ושתיית מים

–
 


 







 

     



    







 


 


 

 
–

 
 





 


)מבעבעין  מלשון  שחין פירוש  

)  אבעבועות
 


 


 








 
     

 


 
 






 

 
–

 











ומכל  מקום  מצוה  מן  המובחר  לברך  על :  הגה

 :)ן פרק ערבי פסחים"ר(הכוס 


    



ומה :  הגה
  אלו  לברך  על  השכר  אין שנוהגין  במדינות

למחות  דהא  יש  אומרים  דאינו  טעון  כוס  כלל 
ועוד דהא עיקר חמר מדינה הוא שכר וקובעין 

הסעודה  עליו  ואף  על  גב  דיין  נמצא  בעיר 
מכל  מקום  לא  מיקרי  מצוי  לדבר  זה  שהוא 

ביוקר  ואי  אפשר  לקנות  יין  בכל  סעודה  לברך 
עליו  אמנם  המצוה  מן  המובחר  לברך  על  יין 

ויש  מדקדקין  כשמברכין  ביחיד .  )י  עצמודבר(
על  היין  שלא  לאחוז  הכוס  בידם  רק  מניחין 

אותו  על  השלחן  לפניהם  ונכון  מנהג  זה  על 
 :)בית יוסף(דרך הקבלה 










 



)ץ  וסימן "עיין  לקמן  סימן  ק

 ):א"רע


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 
 

–
 

     


 



ויש  אומרים  דאם  היין  אינו  חזק  אין :  הגה

. וכן  נוהגין  באלו  הארצות,  )טור(צריך  למוזגו  
טור  בשם (ויוציאנו  מן  החבית  לשם  ברכה  

אין ,  ונראה  דלדידן  שאין  לנו  הרבה  יין.  )י"רש
  רק  לשפכו  מן  הקנקן  ששומרים  בו  היין צריך

לשם  ברכה  וחבית  לאו  דוקא  וכן  נוהגין 
וכוס  של  ברכה  ימלאנו  שיהא .  במדינות  אלו

 :מלא על כל גדותיו
 
    

הגה :

והיינו  דוקא  שלא  תגע  השמאל  בכוס  אבל  אם 
בית (ן  השמאל  תחת  הימין  לסייעה  מותר  נות

.  )יוסף  בשם  שבולי  הלקט




ועל  כן  אין  לוקחין  כוס  שפיו צר שקורין :  הגה
.  ז  לברך  עליו"גלוק  גלא

 
)ז "בלע

)  ו"מנצינ
 




    



    

)אפילו  אם  שח  המברך  עצמו:  הגה .(


 


     

ויקדים  לסיים  קצת :  הגה
קודם  המברך  כדי  שיענה  אמן  כדלעיל  סימן 

ין  נותנין  כוס  של  ברכה  אלא  לטוב  עין א.  ט"נ

 :)גמרא פרק אלו נאמרין(



 






נראה  לי :  הגה

דלאו  דוקא  המברך  אלא  הוא  הדין  כל 

. המסובין  לא  ישבו  בקלות  ראש  אלא  באימה
מיהו  אם  לא  עשה  כן  אפילו  בירך  מהלך 

 :)'ם פרק ד"רמב(בדיעבד יצא 


 



 

 

–


 


)ועיין  לעיל  סימן :  הגה

).  ח"קע


ודוקא :  הגה
ש  דסבירא "ם  אבל  לדעת  הרא"לדעת  הרמב

ליה  דאף  בשוגג  יחזור  למקומו  לכתחלה 
  ואם  היה )טור(במזיד  אף  בדיעבד  לא  יצא  

ם  יברך  במקום  שנזכר  ולהרב "בשוגג  להרמב
ש  גם  הוא  יחזור  למקומו "רבינו  יונה  והרא

 :ויברך





 



) ועיין  לעיל  סימן

 ):'ח סעיף ה"קע



 



    


    





 


 
–


 

 
    


 




 


 


)לגמריפירוש    (


 
–

 



     


)ט "מן  קצועיין  לקמן  סי
 ):בענין זימון שלהם


     

 
–

 






 

    





   )ודברי :  הגה

 ):ש הם עיקר"הרא



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




ונשים  ועבדים  לא :  הגה

יאמרו  ברית  ותורה  דנשים  לאו  בני  ברית נינהו 
 :)כל בו(ועבדים לאו בני תורה נינהו 


ואומרים  על :  הגה

 'ם  ועל  הכל  וכוהנסים  בחנוכה  ובפורים  קוד
ועיין .  )טור(ואם  לא  אמרו  אין  מחזירין  אותו  

ומכל  מקום  יוכל  לאומרו .  ב"לקמן  סימן  תרפ
בתוך  שאר  הרחמן  ויאמר  הרחמן  הוא  יעשה 

  והכי 'לנו  נסים  כמו  שעשה  בימים  ההם  וכו
 :)כל בו(נהוג 

–


 


     


 



ונראה  דדוקא  כשמברך :  הגה

לבדו  ואין  עונין  אמן  אחר  שאר  ברכות  אבל 
מזמנין  עונין  עליו  כשאר  אמן  שעונין  על כש

ברכות  הראשונות  ואף  על  גב  דהמברך  עונה 
גם  כן  מכל  מקום  אינו  ניכר  כל  כך  הואיל 

ואחרים  עונין  גם  כן  עמו  וכן  המנהג  במדינות 
אלו  לאומרו  בקול  רם  אפילו  המברך  עצמו 

 :כשמזמנים ואולי הוא מהאי טעמא



    



ויש  אומרים :  הגה
דאף  כשאומר  יעלה  ויבא  לא  יסיים  מלך  חנון 

  וסברא )אבודרהם(ורחום  אלא  ידלג  מלת  מלך  
 :י נוהגין כןנכונה היא אבל לא ראית







הגה :
ויש  אומרים  דאומרים  בונה  ברחמיו  ירושלים 

 :)מרדכי סוף ברכות(וכן נוהגין 









 


     


     








     

    



    






 













ואפשר  דמכל  מקום  יש :  הגה

לאמרו  בתוך  שאר  הרחמן  כמו  שנתבאר  לעיל 
ואולי  יש .  ז  גבי  על  הנסים"סוף  סימן  קפ

לחלק  כי  ביעלה  ויבא  יש  בו  הזכרת  שמות 
. ואין  לאומרו  לבטלה  כן  נראה  לי  וכן  נוהגין







    


    


     



    



     
 

    
 


    


 


    


 

–
 

 








 






 )ט"ועיין ביורה דעה סימן שע(

–
 


) ואם  הפסיק  בין

א  סעיף "הברכה  לטעימה  עיין  לקמן  סימן  רע
)  ו"ט


     


    




)ימן וסוף  ס,  ב"עיין  לעיל  סימן  קפ
 )א"רע


 

    
      







 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


 


    


) ועיין  לקמן  סימן
 ):ד"א סעיף י"רע





)ד "ועיין  לעיל  סימן  קע

 ):ה" בהג'סעיף ה

–
 














      


 
    

     
    


 
) וכן

 ):ג"הוא לעיל סוף סימן קפ

–
 



    






















     

 





 
–

 
     




    



     


הגה :
מרדכי  ריש  פרק (וצריך  המברך  שיכוין  להוציאו  

.  )ג"שלשה  שאכלו  ובית  יוסף  בשם  סמ


    
    







)דאז  יכולים  ליחלק  אם  ירצו :  הגה

ונראה  לי  דהוא  הדין  בששה  אינן  מחויבים 
)    אם  ירצו  נחלקיםליחלק  רק



    
    








 










ומכל  מקום  אפילו  כל :  הגה

מקום  שרשאים  ליחלק  עדיף  טפי  לזמן  משום 

 :)בית יוסף(דברוב עם הדרת מלך 


     



    



המנהג :  הגה
שלא  לזמן  בבית  עובד  כוכבים  ונראה  לי 

הטעם  משום  דלא  יוכלו  לקבוע  עצמן  בבית 
עובד  כוכבים  משום  יראת  העובד  כוכבים 

הוי  כאלו  אכלו  בלא  קבע  ולכן  מתחלה  לא ו
קבעו  עצמן  רק  לברך  כל  אחד  לבדו  ולכן  אין 

לשנות  המנהג  ואף  אם  לא  היה  טעם  זה 
מספיק  מכל  מקום  מאחר  דכבר  נהגו  כך  הוי 

 :כאלו לא קבעו עצמן ביחד
    




 







    

     
 


    





     






 'שלש  חבורות  שאכלו  ובכל  חבורה  ג:  הגה

בני  אדם  אסור  לכל  אחד  ליפרד  מכל  חבורה 
  הנשארים  בכל  חבורה 'ולזמן  ביחד  דהרי  הב

אינן  יכולים  לזמן  אחר  כך  אבל  אם  היה  בכל 
  מותר  ליפרד  אחד  מכל  חבורה 'ה  דחבור



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ולזמן  ביחד  והנשארים  יזמנו  כל  חבורה 

 :)א"בית יוסף בשם הרשב(במקומם 

–


 


     








ואם  האחד  זימן :  הגה
עם  אחרים  אף  שנים  הנשארים  אינן  יכולים 

 :)א"ם רשבבית יוסף בש(לזמן 










)עד  היכן  ברכת '  לקמן  סימן  רועיין  
 ):הזימון


     



     




 
–

 










 



 


    

רכת  המזון ושאר  ב:  הגה

יברך  כל  אחד  לעצמו  אבל  אם  ירצו  שהמזמן 
יוציא  כולם  צריכים  שישמעו  כל  ברכת  המזון 

 :)דברי עצמו(דבלא זה לא יצאו כלל 

–
 


     

 
     

)ד"ועיין לקמן סימן ר:( 







     




    
    

ודוקא כשכל אחד אוכל מככרו : הגה
  אם  אוכלים  מככר  בעל  הבית  מצטרפין אבל

 :דהא אוכלים מככר אחד
 

–
 









    הגה :

ונטילת  מים  אחרונים  כהב  לן  ונבריך  דמי 
ועיין  לעיל  סימן .  )מרדכי  פרק  שלשה  שאכלו(

 :ט"קע








     


 




     












 








יש  אומרים  שאינו  חייב  לברך :  הגה

מדאורייתא  אם  לא  שתה  והוא  תאב  לשתות 

מרדכי  פרק  שלשה  שאכלו  ובית  יוסף  בשם  כל  בו (

וטוב  ליזהר  לכתחלה  אם  מקצתן .  )ושבלי  לקט

דברי (שתו  ומקצתן  לא  שתו  שיברך  מי  ששתה  

 :)עצמו

–
 







וכן  בכל  הברכות :  הגה

טור  ובית  יוסף (שאדם  שומע  חייב  לענות  אמן  

  )ג"ג  וסמ"ם  בהבש




 
–

 
 


 
 





 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

     
 






 
    


שאינן  מבינות אף  על  פי  :  הגה

ש  ומרדכי  ריש  פרק  שלשה  שאכלו  בשם "הרא(

 :)י"רש


 
 


    
ויש  אומרים :  הגה

יהא  בן  שלש דאין  מצטרפין  אותו  כלל  עד  ש

עשרה  שנה  דאז  מחזקינן  ליה  כגדול  שהביא 
ש  והמרדכי  פרק  שלשה  שאכלו "הרא(  שערות  'ב

  וכן  נוהגין  ואין  לשנות  וחרש  ושוטה  אם )וטור
מכוונים  ומבינים  מצטרפין  לזמון  אף  על  פי 

 :)ל"מהרי(שאין החרש שומע הברכה 


 

–
 














 




ויש  אומרים :  הגה

שצריך  להפסיק  עד  שיאמר  הזן  את  הכל  וכן 
. )ג  והטור"י  בשם  בה"ש  ותוספות  והר"הרא(נוהגין  

ואם  היה  דעתו  לחזור  ולאכול  פת  אף  על  פי 
שלא  אכל  אחר  כן  כשרוצה  לברך  מברך 

מתחלה  ברכת  הזן  וכל  שכן  אם  חזר  ואכל 
 :)טור) (י פרק שלשה שאכלו"הר(

–
 










    




)  פירוש  שאינו  רוצה  להקפיד(

הגה :

בית (שירצה  והוא  הדין  שיכול  ליתן  לברך  למי  

 :)יוסף בשם אוהל מועד







)ד"ז סעיף י"ועיין לעיל סימן קס:( 

 

 


 

 
–

 






ואם  נתערב  יין  בשכר  אזלינן :  הגה

אחר  הרוב  אם  הרוב  יין  מברך  בורא  פרי  הגפן 
בית  יוסף  בשם (ואם  הרוב  שכר  מברך  שהכל  

 :)ץ"התשב













ויש  אומרים  דעל  חרובין  אינו  מברך :  הגה

שיראה  בהן  כמין בורא  פרי  העץ  עד  
שרשראות  של  חרובין  וכן  בזיתים  עד  שיגדל 

הנץ  סביבם  וקודם  לכן  מברך  בורא  פרי 
 :)טור(האדמה וכן עיקר 





 




     
     

)הנקרא  אניגרון  (






)שהכל:( 
 

 
 



 

 

 
 

                                
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ט
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                 

                               
               

 

 
דיני   –סימן  רב  ,  המשך  הלכות  ברכת  הפירות

 ברכת פירות האילן



   





 
)צלף  מין  אילן  שעלין  שלו פירוש  

. ראויים  לאכילה  ויש  בעליו  כמין  תמרים

אביונות  הוא  הפרי  מהצלף  וקפריסין  הן 
)  קליפה  שסביב  הפרי  כקליפות  האגוזים




 






ולפי  זה  הוא  הדין  בלטווערן  הנקרא :  הגה

א  מברכין  עליהם  בורא  פרי  העץ "ווידלפא
תרומת  הדשן (ויש  אומרים  לברך  עליהם  שהכל  

  וטוב  לחוש )ט  ובית  יוסף  בשם  הטור"סימן  כ
לכתחלה  לברך  שהכל  אבל  אם  בירך  בורא 

 :פרי העץ יצא כי כן נראה עיקר



 


    

 






 



















 
  

     


    

 
    

)ט"רוצה  לומר  נויאי  (
 


וכן :  הגה

אותם אגוזים שמבשלים בדבש בעודם ירוקים 
 'ז  חלק  ב"רבינו  ירוחם  נתיב  ט(מברכים  שהכל  

 :)ובית יוסף


 


)ך"רוצה  לומר  נעגלי  (


 


)ד"רוצה  לומר  צימרינ  (

 


כל  הפירות  שיודע  בהם :  הגה
שהם  עיקר  הפרי  מברך  עליהם  בורא  פרי  העץ 

מה  ואם ושאינן  עיקר  הפרי  בורא  פרי  האד
הוא  מסופק  בו  אם  הוא  עיקר  הפרי  או  לא 

ואם  אינו  יודע  מה  הוא .  בורא  פרי  האדמה
 :)טור(מברך שהכל 

–
 

     
 


דלא  מקרי  עץ  אלא  שמוציא :  הגה

ל  מה  שמוציא  עליו  משרשיו עליו  מעצו  אב
לא  מקרי  עץ  והני  כיון  דכלה  עציו  לגמרי 

בחורף  והדר  פרח  משרשיו מברכין עליו בורא 
 :)טור ומרדכי בשם תשובת הגאונים(פרי האדמה 

 
 


 






 
    


 

 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

–
 









שהוא :  הגה

הרך  הנתוסף  באילן  בכל  שנה  שקורין 

.  )טור(ו  "פלמיט



     



)ס"רוצה  לומר  אני  (

)דלטעמא  עבידי  ולא  לאכילה  (


 


 
)חומץפירוש    (

 



)אלא שהכל:( 













ובלבד  שלא  יהא :  הגה

היין  אחד  מששה  במים  כי  אז  ודאי  בטל 
 :)אגור(









זגים : הגה

היין  אף  על  פי שנתנו  עליהם  תאנים  לחזק  כח  
שהזגין  הרוב  מכל  מקום  כל  כח  התאנים 

בית  יוסף (במשקה  ואין  לברך  בורא  פרי  הגפן  

 :)ץ"בשם התשב
    


    
     

 
    




אם  אנסוהו  לאכול  או  לשתות  אף  על  גב :  הגה
דהחיך  נהנה  ממנו  אינו  מברך  עליו  הואיל 

בית  יוסף  בשם  אהל  מועד (ונאנס  על  כך  

 :)ש"והרא


 


 









    וכל :  הגה

מרקחת  שאין  בריאים  רגילין  בו  אלא  לרפואה 
 :)ש"בית יוסף בשם הרא(מברכין עליו שהכל 







     




ונראה  דהא  דאם  עירב :  הגה

כדי  לתת  טעם  בתערובות  שהוא  עיקר  היינו 
דוקא  שיש  שם  ממשות  מן  הדבר  הנותן  טעם 

תוך ודבר  חשוב  אבל  בשמים  שנותנין  ל
המרקחת  אף  על  פי  שהם  לנתינת  טעם  אין 

מברכין  עליהם  דבטלין  במיעוטן  אף  על  פי 
שנותנין  טעם  לכן  נוהגין  שלא  לברך  רק  על 

 :המרקחת ולא על הבשמים שבהן


 
– 







 


)פירוש 
) ז"ט  בלע"  פורפירוש()  שומים


דמחשבי  נשתנו  לגריעותא :  הגה

ואפילו  בשלם  עם  בשר  ונשתבחו  אין  השבח 
י "הר(מצד  עצמן  אלא  מחמת  הבשר  שבהם  

 :)פרק כיצד מברכין






 


 


 




 
–

 







 



 


בית (יותר  מכדי  דבור  :  הגה

.  )יוסף  בשם  שיבולי  לקט 
     






)ד "ועיין  לעיל  סימן  ע

).  'סעיף  ד


 


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


     





וטוב  ליזהר  לכתחלה  להיות :  הגה

בית  יוסף  טור  יורה (דעתו  על  כל  מה  שיביאו  לו  

 :)ט"ימן ידעה ס





רק  שלא  היה :  הגה

  וכל  בו 'הגהות  מיימוני  פרק  ד(דעתו  עליו  לאכלו  

.  )ב"ל  סימן  צ"ואבודרהם  ותשובת  מהרי







   

     

ט "  ועיין  לקמן  סימן  ר:הגה
 : אם בירך בטעות מה דינו'סעיף א

–
 






     


 

–


 
    


 










 




     



 



הגה :

רא  פרי  האדמה  היינו והא  דמברך  לפניו  בו

באוכל  חטין  וכיוצא  בהן  דראויין  לאכול  כך 
אבל  האוכל  שעורים  שלמים  אפילו  קלוין 

באש  אינן  ראוין  לאכול  רק  על  ידי  הדחק  ואין 
כל  בו  וכן  משמע (מברך  לפניהם  רק  שהכל  

א  שמה  שהשוה  חטין  לשעורין  לברכה "מדברי  רשב

והתוספות .  )אחרונה  משמע  ולא  לראשונה

יברך  לאחריו  ברכה  מעין  שלש נסתפקו  אם  
ולכך  כתבו  שנכון  שלא  לאכלו  אלא  בתוך 

 :הסעודה ויפטרנו ברכת המזון




      

 


)    בשלו  הרבהשפירו(


)לטחון  אותו פירוש  
)  בפה




 
)האוכל,  פירוש  (


בית (עד  שנתמעך  :  הגה

  )י"ש  והר"יוסף  בשם  הרא







 


    
העושה  תבשיל  משאר  מיני :  הגה

קטניות  אם  נשארו  שלמים  וטובים  מבושלים 
כמו  חיין  מברך  בורא  פרי  האדמה  ואם 

 נתמעכו  לגמרי  או  שאינן  טובים  מבושלין

וכן  פירש  הבית  יוסף  דברי (כחיין  מברך  שהכל  

 :)הטור












     


 
     

     



 



 


     








 





    





     

 





 


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               



 

 


     










 



) פירוש  כגון  ששתה  משקה  שספק

  או  בורא  נפשות 'אם  ברכתו  על  הגפן  וכו
  לא  יאכל  דבר  שברכתו  בורא 'רבות  וכו

נפשות  רבות  ודבר  שברכתו  על  העץ  ויכלול 
)   מספק'עמו  גם  כן  על  הגפן  ועל  פרי  הגפן  כו

תרומת  הדשן  וכן  משמע  במרדכי  פרק  כיצד (

 ):ז"ין לעיל סעיף טועי() מברכין
–

 




     









וכל :  הגה

שכן  אם  היה  בידו  יין  וסבור  שהוא  מים  ופתח 
אדעתא  לומר  שהכל  ונזכר  ובירך  בורא  פרי 

  שיוצא  שהרי  אף  אם  סיים  שהכל  יצא הגפן
 :)טור(







הגה :

ותים  גם  כן  ויין  לפניהם ואם  היו  אחרים  ש

ודעתו  גם  כן  על  יין  שהיה  סבור  שבכוסו  יין 
ובירך  בורא  פרי  הגפן ונמצא אחר כך שבכוסו 

מים  או  שכר  כשחוזר  ושותה  אחר  כך  יין  אין 

צריך  לחזור  ולברך  ויוצא  בברכה  שבירך  על 
כוסו  אף  על  פי  שהיתה  בטעות  דהא  דעתו 

היה  לשתות  גם כן שאר יין גם הוציא האחרים 
ל "תשובת מהרי(שותין  שם  ולכן ברכתו ברכה ש

 :)ו"בית יוסף סוף סימן ר, ב"סימן צ



 

–
 






    




לא מקרי ו: הגה

בריה  אלא  אם  אכלו  כמות  שהוא  אבל  אם 
י  פרק "הר(לקח  הגרעין  ממנו  לא  מקרי  בריה  

.  )א"כיצד  מברכין  ובית  יוסף  בשם  רשב



)אלא  (
 


     




וספק ברכות להקל: הגה: 

–
 

     






     




 









 



    


    




 




    


ודוקא  שאוכל  ענבים :  הגה
כמות  שהן  אבל  אם  עשה  מהם  יין  שקובע 

ברכה  לעצמו  בורא  פרי  הגפן  חשובה  והיא 
ברך  עליו  תחלה  אבל  מעשה  קדירה קודמת  ל

מחמשת  מיני  דגן  היא  חשובה  יותר  מברכת 
כל  הנאמר  סמוך  לארץ  קמא  קודם  למה .  היין

שנאמר  סמוך  לארץ  בתרא  לאחר  ששוה  לו 
 :)טור(בסמיכה לארץ 

    



הגה :

ברכת  המוציא קודם לברכת בורא מיני מזונות 
  ואף  על  פי )אגור(וכל  שכן  לשאר  ברכות  

וכן  יש (שהדבר  השני  חשוב  או  חביב  עליו  

ק "  ומסמ'לדקדק  מדברי  הגהות  מיימוני  פרק  ט

וכל .  )ם"שהביא  הטור  וכל  בו  ובית  יוסף  בשם  רמב
הא  דאמרינן  דאחד  קודם  לחבירו  היינו 

ה  לאכול  משניהם  לכן  יש  להקדים שרוצ
החביב  או  החשוב  אבל  אם  אינו  רוצה  לאכול 

משניהם  אינו  מברך  רק  על  זה  שרוצה  לאכול 
תרומת  הדשן (אף  על  פי  שגם  השני  מונח  לפניו  

וכל  זה  דצריך  להקדים  היינו  דוקא .  )ב"סימן  ל
לכתחלה  אבל  אם  עבר  ובירך  על  השני  אם 

ולברך הברכות  שוות  יוצא  ואין  צריך  לחזור  
על  זה  שהיה  לו  להקדים  ובלבד  שיהא  דעתו 

ו  ובזה "בית  יוסף  סימן  ר(גם  כן  עליו  בברכתו  

 :)א"הסימן בשם רשב










 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    


 

–
 

)דבר פירוש  
)  בלתי  נחשב










ויש אומרים אם הטפל חביב עליו מברך : הגה

  בשם  אור אגור(עליו  ואחר  כך  מברך  על  העיקר  

הא  דמברכין  על  העיקר  ופוטר  את .  )זרוע

הטפילה  היינו  שאוכלן  ביחד  או  שאוכל 
העיקר  תחלה  אבל  אם  אוכל  הטפל  תחלה 

כגון  שרוצה  לשתות  ורוצה  לאכול  תחלה  כדי 
שלא  ישתה  אליבא  ריקנא  או  שאוכל  גרעיני 

גודגדניות  למתק  השתיה  מברך  על  האוכל 
 תחלה  אף  על  פי  שהוא  טפל  לשתיה  ואינו

מברך  עליו  רק  שהכל  הואיל  והוא  טפל  לדבר 
 :)ה"תרומת הדשן סימן ל(אחר 




 

–
 




     

     



    


    




ויש  אומרים  דבכל :  הגה

הדברים  חוץ  מפת  ויין  לא  מהני  הסיבה  והוא 
שם ד  ב"בית  יוסף  סימן  קע(הדין  ישיבה  לדידן  

  ולכן  נהגו  עכשיו  בפירות  שכל  אחד )ד"הראב
 :מברך לעצמו


    


 






 

–
 






 

–
 





ויש  אומרים  שאין  עונין  אמן :  הגה

רק  אחר  ברכת  בונה  ירושלים  בברכת  המזון 
וכן  המנהג  פשוט  במדינות  אלו  ואין  לשנות 

ק "כי  ריש  פרק  שלשה  שאכלו  ומהריתוספות  ומרד(

ובמקומות  שנהגו  לענות  אמן  אחר .  )ב"שורש  ע

יהללוך  וישתבח  יענה  גם  כן  אחר  ברכת  שומר 
 :)א"בית יוסף סימן נ(עמו ישראל לעד 










ועונין  אמן  אחר  עובד  כוכבים  אם  שמע :  הגה

 :)י פרק אלו דברים"הר(כל הברכה מפיו 








    

 



 

 
–

 



 



















 




 


 


 












 



    





 

 






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 




ואם  בירך  על  כולם  מיני :  הגה

ואם  צריך .  )טור  ריש  הסימן(בשמים  יצא  
להקדים  של  עץ  לשל  עשבי  בשמים  עיין  לעיל 

 :א"סימן רי





 
   )ים   בשמפירוש

) שמשימים על הגחלים להריח בהם


 


     


 



יש  אומרים  דהמריח  בפת :  הגה

אבודרהם (חם  יש  לו  לברך  שנתן  ריח  טוב  בפת  

  ויש )ו  בשם  אורחות  חיים"ובית  יוסף  סימן  רצ
  לכך  אין )בית  יוסף(אומרים  דאין  לברך  עליו  

 :להריח בו
–

 







 



    






 
     







 






 


 


    
 




 


 

 
–

 


    



    



    

 



 




 





 


     


 


יש  אומרים :  הגה

דהוא  הדין  אם  רואה  האדם  שנעשה  לו  הנס 
מברך  עליו  כמו  שמברך  על  המקום  שנעשה 

 :)אבודרהם(בו הנס 








 





 







 

 
–

 
    






 





 







     

     
 

 




ואין  זה ברכה לבטלה מן המברך אף על :  הגה
פי  שלא  נתחייב  בברכה  זו  הואיל  ואינו  מברך 

ששמח רק  דרך  שבח  והודאה  על  טובת  חבירו 
 :)טור(בה 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




) כיון

שהמברך  גם  כן  חייב  יצא  האחר  בלא  עניית 
 :)טור() אמן


 








 





)מעלות  שעושין פירוש  
)  דיינים  לשבת  כשדנין


ויש  אומרים  דאינו :  הגה

מברך  רק  על  חולי  שיש  בו  סכנה  כגון  מכה 
  נוהגין ר  יוסף  וכן"ד  והר"טור  בשם  הראב(של  חלל  

 :)באשכנז










 
–

 


)שאוהבים פירוש 
)  אותו

 


ועיין .  ודוקא  בו  ביום  ואפילו  בשבת:  הגה
 :ה"לקמן סימן רפ

–
 

 



     )עליהם (



ומה  שאין  אנו  נוהגים  בזמן  הזה :  הגה

בברכת  הגשמים  משום  דמדינות  אלו  תדירים 
ג  ואגור  וכל "סמ(בגשמים  ואינן  נעצרין  כל  כך  

 :)בו











ויש :  הגה
אומרים  דהשומע  שירדו  גשמים  מברך  הטוב 

 :)א"הרשב(והמטיב 
–

 



 


 



     



 









 

–

 


ואם  מתה :  הגה

אשתו  בלידתה  מברך  שהחיינו  דהא  ליכא 
  אם  מת  האב  קודם הטבה  לאחריני  וכן

כן  נראה  לי (שילדתו  היא  מברכת  שהחיינו  

ויש  שכתבו  שנהגו .  )ה"א  סימן  רמ"ליישב  הרשב

להקל  בברכה  זו  שאינה  חובה  אלא  רשות 
 :ומזה נתפשט שרבים מקילים באלו הברכות




     

שאין :  הגה

מברכין  הטוב  והמטיב  אלא  אם  כן  יש  לו 
 :)טור(שותפות באותה טובה 









 




   

 





 


  )מנעלים פירוש  
)  קטנים  שחופין  רוב  הרגל

ויש :  הגה
אומרים  דאפילו  עני  אינו  מברך  על  חלוק 

ות טור  בשם  תוספ(ומנעלים  וכדומה  וכן  נוהגין  

המנהג  לומר  למי .  )ו"ותרומת  הדשן  סימן  ל

ויש  מי .  שלובש  בגד  חדש  תבלה  ותתחדש
שכתב  שאין  לומר  כן  על  מנעלים  או  בגדים 

הנעשים  מעורות  של  בהמה  דאם  כן  היו 
צריכים  להמית  בהמה  אחרת  תחלה  שיחדש 

ממנה  בגד  אחר  וכתיב  ורחמיו  על  כל  מעשיו 
נו והנה  הטעם  חלוש  מאד  ואי.  )ו  בפסקיו"מהרי(

נראה  מכל  מקום  רבים  מקפידים  על  זה  שלא 
 :לאומרו

 
–

 




     

נא  אין  מברכים  זאת והאיד:  הגה
שהרי  אנו  מגודלים  ביניהם  ורואים ,  הברכה

 :אותו תמיד
    








 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    
    




ואם  נעקרה  עבודת  כוכבים :  הגה

ממקום  אחד  ונתנוה  במקום  אחר  מברך  על 
מקום  שנעקרה  שעקר  עבודת  כוכבים  ועל 

בית  יוסף (מקום  שנתנוה  לשם  שנתן  ארך  אפים  

 :)בשם תוספות וירושלמי


    


    



)ח סעיף ז"ועיין לעיל סימן רי':( 

     



    

)י "שקוב,  פירוש  מכבדות  הבית

)  ז"בלע
 





 )יבירמיה  (    


 


    

 




    
 

)בזמן  הבית  (



 


 




    
 




 





 


 
–

 





 




יש  אומרים :  הגה

 'מי  שנעשה  בנו  בר  מצוה  יברך  ברוך  אתה  ה
אלהינו  מלך  העולם  שפטרני  מעונשו  של  זה 

ל  בשם  מרדכי  ובראשית  רבה  פרשת "מהרי(

דברי (וטוב  לברך  בלא  שם  ומלכות  .  )תולדות

 :)עצמו





ומי  שבירך  בשעת  ראיה  לא :  הגה

ואין  לברך  עד  שנגמר  תשלום .  )טור(הפסיד  
. )ן  וכל  בו"א  סימן  ר"תשובת  רשב(גידול  הפרי  

ואם  לא  בירך  בראיה  ראשונה  יכול  לברך 
 :)אגור(בראיה שניה 


ההג :

ל "והם  כשני  מיני  גודגדניות  כגון  וויינקשי
 :ן וכל כיוצא בזה"וקירש


 




פרי  שמתחדש  שתי :  הגה
בית (פעמים  בשנה  מברכין  עליו  שהחיינו  

אבל  שאין  לו  זמן  קבוע  לגידולו  אין ,  )יוסף
לכן ,  )ר  מנוח"בית  יוסף  בשם  הר(מברכין  עליו  

אין  מברכין  שהחיינו  על  ירק  חדש  דעומד  כל 
 :)ו"מהרי(השנה בקרקע 

 

  
 

 
 

 
 

–– 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 י
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                      
                                  

                              
               

 

 
דיני   –סימן  רכה  ,  המשך  הלכות  ברכות

 ברכת שהחיינו



 





     



 

     



      




ויש  אומרים  משלשים  יום :  הגה

 :)טור(לשלשים יום 








 
–

 









 
–

 



     







 




 



 

–
 








 





 



 

–
 

     



 
    





   

   
    
     



     

 

–
 




    














    



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               





 








)דנעלם  ואינו  נראהפירוש    (

 





     
 





 


 

–
 


וכשניעור  משנתו  אין :  הגה

ויש .  )בית  יוסף(ריך  לברך  אלהי  נשמה  צ
כל (אומרים  שיקרא  קודם  שיישן  ויהי  נועם  

.  )בו









   






















    
    



    
     












 

 
–

 






ויש  אומרים  ששמתפלל  השליח  צבור :  הגה

ועיין  לעיל .  עם  הקהל  בקול  רם  וכן  נוהגים
 :'ד סעיף ב"סימן קכ




)  מקום  שמעבדין  שם  את  העורות(








     

    


     

   


ויש  חולקים  וסבירא  להו  דסעודה :  הגה

קטנה  מותר  ואינו  אסור  רק  בסעודת  נשואין 
ויש  אומרים .  )טור  בשם  רבינו  תם(או  מילה  

דאפילו  סעודה  גדולה  סמוך  למנחה  גדולה 
בעל  המאור  והגהות  מיימוני  פרק  קמא (שרי  

ויש  אומרים  דסעודה  קטנה  אפילו .  )דשבת
ונהגו .  )י"טור  בשם  ר(למנחה  קטנה  שרי  סמוך  

להקל  כשתי  הסברות  דהיינו  בסעודה  גדולה 
סמוך  למנחה  גדולה  ובסעודה  קטנה  סמוך 

למנחה  קטנה  ואפשר  הטעם  משום  דעכשיו 
קוראין  לבית  הכנסת  לא  חיישינן  דלמא  יפשע 

ועיין  לעיל ()  אגודה  פרק  קמא  דשבת(ולא  יתפלל  
להחמיר מיהו  בסעודה  גדולה  יש  ).  ט"סימן  פ

אפילו  סמוך  למנחה  גדולה  ואפילו  אם  התחיל 
קודם  לכן  כשמגיע  מנחה  קטנה  והשעה 

טור  ובית  יוסף (עוברת  צריך  לקום  ולהתפלל  

 :)בשם הפוסקים






 

–
 








ומשערינן  שעות  אלו  לפי  ענין  היום ואף :  הגה

ב  שעות  והם "ארוך  משערינן  ליאם  היום  

נקראות  שעות  זמניות  וכן  כל  מקום  ששערו 
ם "רמב(חכמים  בשעות  משערינן  לשעות  אלו  

.  )  המשנה  בפרק  קמא  דברכותפירושב






    



    


    
    הגה :

ולדידן  במדינות  אלו  שנוהגין  להתפלל  ערבית 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

מפלג  המנחה  אין  לו  להתפלל  מנחה  אחר  כך 

בית  יוסף  בשם (ובדיעבד  או  בשעת  הדחק  יצא  

  אם  מתפלל  מנחה  עד )א"אהל  מועד  ורשב

 :הלילה דהיינו עד צאת הכוכבים



) ועיין  לעיל  סימן

ואפילו  עומד  מלמודו :    הגה)'ב  סעיף  ה"צ
.  )מנהגים(יטול  ידיו  לתפלה  

 
–

 











אין  לומר  אשרי  שקודם  מנחה  אלא :  הגה

כשיש  מנין  בבית  הכנסת  כדי  שיאמרו  עליו 

ק  וכל "הגהות  סמ(הקדיש  שלפני  תפלת  המנחה  

ויש  שכתבו  שנוהגין  לומר  פרשת  התמיד .  )בו

קודם  אשרי  של  תפלת  המנחה  נגד  תמיד  של 
אבודרהם  בשם (בין  הערבים  ומנהג  יפה  הוא  

 :)י ובית יוסף"הר



) ועיין

 ):ח"לעיל סימן ק


 

–
 






    




ומיהו  לא  יחזור  ויתפלל  בלילה :  הגה

אף  על  פי  שהצבור  מקדימים  הרבה  לפני 
אם  כן  הוא  רגיל  בשאר  פרישות הלילה  אלא  

וחסידות  דאז  לא  מתחזי  כיוהרא  מה  שיחזור 

 'מרדכי  ריש  ברכות  והגהות  מיימוני  פרק  ג(ויתפלל  

 :)א"מהלכות תפלה ותרומת הדשן ס





    


 אבל  אין  צריך  להפסיק :  הגה

לתפלה  הואיל  והתחיל  לאכול  אבל  אם  לא 
התחיל  לאכול  אף  על  פי  שנטל  ידיו  צריך 

ואם  אין  שהות .  )ן  פרק  קמא  דשבת"ר(להפסיק  
ד  בהגהות "הראב(להתפלל  מפסיק  אף  לתפלה  

 :) מהלכות קריאת שמע'פרק ג





 



)   יציאת  החמה  מענין  הנצו  הרמוניםפירוש(




     


אבל  שאר  הברכות  דהיינו  שתים  שלפני :  הגה
קריאת  שמע  וברכת  אמת  ואמונה  עד 

. טור  ומרדכי  והגהות  מיימוני(השכיבנו  אומר  

 :)'ח סעיף ה"ועיין לעיל סימן נ

–
 


 










ט"ועיין לעיל סימן ס:  הגה .

ראיתי  מדקדקים  נהגו  לעמוד  כשאומרים 
  לעולם 'השמונה  עשרה  פסוקים  של  ברוך  ה

  ומנהג  יפה  הוא  כי  נתקנו  במקום  תפלת 'וכו
שמונה  עשרה  ועל  כן  ראוי  לעמוד  בהן  כמו 

 :בתפלה



 




)ו"ועיין לעיל סימן רט:( 
–

 


)ן נופלין על פניהם לאחר ערביתואי(: 
–

 


 



 

–
 




ויקרא  קריאת  שמע  סמוך  למטתו  ואין :  הגה
אוכלים  ושותים  ולא  מדברים  אחר  קריאת 

שמע  שעל  מטתו  אלא  יישן  מיד  שנאמר  אמרו 
כל  בו ורוקח (בלבבכם  על  משכבכם  ודומו  סלה  

ועיין  לעיל  סימן .  )'  חלק  ב'ורבינו  ירוחם  נתיב  ב
ג  אי  מותר  לקרות  כשהוא  שוכב  ואם  קרא "ס

קריאת  שמע  ולא  יוכל  לישן  מיד  אז  חוזר 
וקורא  כמה  פעמים  זה  אחר  זה  עד  שישתקע 

הגהות (בשינה  ושיהיה  קריאתו  סמוך  לשינתו  

ואין  מברכין  על  קריאת  שמע .  )'מיימוני  פרק  ז

  ובית  יוסף  בשם 'הגהות  מיימוני  פרק  ז(שעל  מטתו  

.  )פות  פרק  כל  הבשרתוס
מה '  בסתר  עליון  ואומר  ה'ואומר  ה  

  ביום '  הישועה  ואומר  ברוך  ה'רבו  צרי  עד  לה

 '  בשכבנו  ברוך  ה'  בלילה  ברוך  ה'ברוך  ה
  בך  השטן '  אל  השטן  יגער  ה'בקומנו  ויאמר  ה

  מעתה  ועד  עולם  בידך '  שומרך  וגו'  ה'וגו
  עד  וישם  לך 'ו  וג'  יברכך  ה'אפקיד  רוחי  וגו

 :שלום ואומר השכיבנו עד סמוך לחתימה
    




 

 
–

 


    
    



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               






    
    

    



     

     













גם  בזה  יש :  הגה

  )טור(אך  ,  קיבול  שכר






     
 


 






 
    





     



 


 







   ) ולענין  לעשותה
).  ו"ין  לקמן  ריש  סימן  שטבשבת  עי





) ועיין  לעיל

,  )'  סעיף  ב'סימן  מ



 



    

 












    




     




 





 


 


    
 

      
אבל  אם  עושה :  הגה

הגהות  מיימוני (מחיצה  גבוה  עשרה  לפני  הנר  

  אף  על פי שהאור נראה )  מהלכות  יום  טוב'פרק  ד

כן (דרך  המחיצה  כגון  שהפסיק  בסדין  שרי  

גם .  )  דמסכת  ביצה'י  בפרק  ב"נראה  לי  מדברי  רש

אמרינן  התם  דשרי  כשכופה  כלי  על  הנר  ואם 
מותר  לעשות  מחיצה  זו  בשבת עיין לקמן ריש 

.  ו"סימן  שט
ותלמיד  חכם :  הגה

 :)טור(מאפיל בטליתו ושרי 


)מי  שאין  לו  בניםפירוש   .(
והוא .  'ד  סעיף  ד"ועיין  לקמן  סימן  תקע:  הגה

ירושלמי (הדין  בשאר  צרות  שהם  כרעבון  

 :)דתענית
     


 



    







    

 
   

    




) והא  דבריש

הסימן  שחייב  לפוקדה  איירי  כשהוא  רוכב  או 
 :)ל"מהרש() יושב בקרון וכאן איירי במהלך






)    שישן  לרגליופירוש(




 


 
–

 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


)למטהפירוש    (




 

 
–

 




    




נוהגין :  הגה

  לעשות  מהם ללוש  כדי  שיעור  חלה  בבית
סמך (לחמים  לבצוע  עליהם  בשבת  ויום  טוב  

  והוא  מכבוד )ממרדכי  ריש  מסכת  ראש  השנה
יש  שכתבו .  שבת  ויום  טוב  ואין  לשנות

שבמקצת  מקומות  נהגו  לאכול  מוליתא 
א  בליל  שבת  זכר  למן  שהיה "שקורין  פשטיד

ולא  ראיתי ,  ל"מהרי(מכוסה  למעלה  ולמטה  

 :)לחוש לזה

–
 





) פירוש  אריס  הוא  העובד

)  ליקח  חלק  ממה  שישביח  לבעליו



    

    



הגה :
ואף  על  פי  שלא  לקחה  האינו  יהודי  רק 

  לישראל  הנאה  במה לשליש  או  לרביע  ויש
שהאינו  יהודי  עובד  בשבת  שרי  דאינו  יהודי 

בית  יוסף  בשם  מיימוני (אדעתא  דנפשיה  עובד  

 :)ת"ה בשם סה" ובית יוסף סימן רמ'פרק ז



    






ואפילו  במקום  האסור :  הגה

אם  אין  המרחץ  או  התנור  של  ישראל  רק 
שכרם  מאינו  יהודי  וחזר  והשכירם  לאינו 

אור (יהודי  שרי  דאין  שם  הישראל  נקרא  עליו  

 וכן אם יש מרחץ בבית דירה. )זרוע  בשם גאונים

ואין  רוחצין  במרחץ  רק  אותן  שבביתו  והם 
בית  יוסף (יודעים  ששכרו  האינו  יהודי  שרי  

ואם  עבר .  )ח  ואור  זרוע"א  ור"בשם  מהרי
והשכירו  במקום  האסור  יש  אומרים  ששכרו 

  ויש  אומרים )בית  יוסף  בשם  הגאונים(מותר  
ועיין   ()מרדכי  פרק  קמא  דשבת  וכן  עיקר(שאסור  

 ):ה"לקמן סוף סימן רמ
–


 

)פירוש  מתנה  (







 
    




     


    הגה :

ואפילו  אם  דר  בין  העובדי  כוכבים  יש  לחוש 
לאורחים  הבאים  שם  או  לבני  ביתו  שיחשדו 

.  )בית  יוסף  בשם  תשובת  אשכנזים(אותו  




) עיין  לקמן
 ):ד"ז סעיף י"סימן תקל


     


ויש  אומרים  דאם  אינו :  הגה

 :)כל בו(מפורסם שהוא של ישראל שרי 



מיהו  אם  התנה  ישראל  עם  אינו  יהודי :  הגה

שלא  לעשות  לו  מלאכה  בשבת  והעובד 
כוכבים  עשאה  בעל  כרחו  למהר  להשלים 

מרדכי  ריש  פרק  מי  שהפך (מלאכתו  אין  לחוש  

 :)ג"ועיין לקמן סימן תקמ, ורבינו ירוחם ובית יוסף


    
 



     





ודוקא  ששכרו  למלאכה :  הגה

מיוחדת  כגון  בגד  לארוג  או  ספר  לכתוב  אבל 

כששכרו  לכל  המלאכות  שיצטרך  תוך  זמן 
וכמו ,  בית  יוסף(השכירות  לכולי  עלמא  אסור  

 :)ז"שיתבאר סוף סימן רמ





וכן  יוכל  להשכיר :  הגה

המכס  לכל  השבתות  לאינו  יהודי  והאינו 
יהודי  יקח  הריוח  של  שבתות  לעצמו  ולא 

חיישינן  שיאמרו  לצורך  ישראל  הוא  עושה 
בית (דבמקום  פסידא  כי  האי  גוונא  לא  חששו  

וישראל  הממונה  על  מטבע  של  מלך .  )יוסף
כדין  הממונה  על  המכס  ואף  על  פי דינו  

שמשמיעים  קול  בשבת  בהכאת  המטבע 
. ב"  ועיין  לקמן  סימן  רנ)'הגהות  מיימוני  פרק  ו(

ויזהר  שלא  ישב  הישראל  אצל  האינו  יהודי 
בשבת  כשעוסק  במלאכתו  במטבע  או  בקבלת 

 :)מרדכי פרק קמא דשבת(המכס 
–

 


      
    










ויש  מתירין :  הגה

השכר  בדיעבד  אפילו  לא  התנו  וחלקו  סתם 
. )ב"ז  ורבינו  ירוחם  חלק  י"ש  פרק  קמא  דע"הרא(

סמוך  עלייהו ונראה  לי  דבהפסד  גדול  יש  ל
ויש  אומרים  שכל  זה  לא  מיירי  אלא  בשותפות 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

אבל ,  )בית  יוסף(שכל  אחד  עוסק  ביומו  

כששניהם  עוסקים  ביחד  כל  ימי  החול  ובשבת 
עסק  האינו  יהודי  לבדו  מותר  לחלוק  עמו  כל 

השכר  דאינו  יהודי  אדעתיה  דנפשיה  קא  עביד 
ואין  הישראל  נהנה  במלאכתו  בשבת  כיון 

ליו  לעשות  ומכל שאין  המלאכה  מוטלת  ע
מקום  לא  יטול  שכר  שבת  אלא  בהבלעה  עם 

ן  סוף  פרק  כל  כתבי  וסוף  פרק  קמא "ר(שאר  הימים  

 :)ז"דע



 




    
    



    


ואם :  הגה
ר  לאינו  יהודי  חלקו  בשבת  או ירצה  להשכי

לשכרו  בקבולת  שרי  וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף 
ד  לענין  מכס  ומטבע  דשרי  וכל  שכן "סימן  רמ

 :כאן דשרי עם שותפות אינו יהודי





     
    


ודוקא בכי האי : הגה
גוונא  שהאינו  יהודי  נושא  ונותן  לחוד  עם 

המעות  אבל  אם  כל  אחד  עוסק  ביומו  וישראל 
צריך  לעסוק  נגד  מה  שעוסק  האינו  יהודי 

 וישראל.  )בית  יוסף  בשם  גאון(בשבת  אסור  
שיש  לו  משכון  מן  האינו  יהודי  עיין  לקמן 

 :' וג'ה סעיף ב"סימן שכ



     

    

)קצוצה  (




    

 




 
–

 
    




    



     




וכן  עיקר  כסברא  האחרונה :  הגה

ג "טור  וסמ(ומותר  להשאיל  לו  בערב  שבת  

  אף  על  גב )ק  ותוספות  פרק  קמא  דשבת"וסמ

שמתנה  שהאינו  יהודי  יחזור  וישאיל  לו  ולא 
ות הגה(אמרינן  בכי  האי  גוונא  דהוי  כשכירות  

 :)'מיימוני פרק ו






 



הגה :

אבל  יכול  להשכירה  או  להשאילה  ולהתנות 
שיחזירנה  לו  קודם  השבת  אבל  לא  מהני  אם 

מתנה  עם  האינו  יהודי  שתנוח  בשבת  כי  אין 
ת  ומרדכי "ג  וסה"סמ(האינו  יהודי  נאמן  על  כך  

.  )פרק  קמא  דשבת






ואם  רוצה  יכול  להפקירה :  הגה

  בני  אדם  כדין  שאר  הפקר  ואפילו  הכי 'לפני  ג
אין  שום  אדם  יכול  לזכות  בה  דודאי  אין 

כוונתו  רק  כדי  להפקיע  מעליו  איסור  שבת 
  בשבת  אבל  ביום  טוב  אין  אדם ודוקא.  )טור(

בית  יוסף (מצווה  על  שביתת  בהמתו  ביום  טוב  

 :)ה בשם שבלי הלקט"סימן ש








) ועיין  למטה

 ):בסימן זה




    




    







) פירוש  אפו  תהא

) קאי  כלומר  לא  יהא  לך  פרעון  אלא  מזה
) פירוש  משכון  בלשון

)  ישמעאל  רהן







    

 וכל  צדדי  היתרים  אלו :  הגה
הלכתא  נינהו  ויכול  לעשות  איזה  מהן  שירצה 

ואפילו  אם  הבהמה  כולה  של  ישראל  דינו 
כאילו  היתה  בשותפות  האינו  יהודי  רק 

 :סם שעשה דרך היתרשיפר
–

 






פירוש  איש  ידוע  שכל  כתב  אליו  יובל  והוא (
)  י  ששלוח  אליומשלחן  למ



     

ויש :  הגה

מתירין  אפילו  לא  קצץ  ואפילו  לא  קביע  בי 
  או  קודם  לכן 'דואר  במתא  אם  משלחו  ביום  ה

 :צריכים לכך ויש לסמוך עלייהו אם )טור(







 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 






 
  





הגה :

הו  דכל  שעושה  בחנם ויש  חולקים  וסבירא  ל
אסור  וטוב  להחמיר  אבל  במקום  שהאינו 

יהודי  מתחיל  עם  הישראל  לומר  שילך  לו 
בחנם  ודאי  דעתו  על  הטובה  שיקבל  ממנו 

 :)בית יוסף(ושרי 



 




ומיהו  אם  לא  שכרו  רק  לשליחות  אגרת :  הגה
ד "יש  מתירין  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  רמ

 :'סעיף ה

–
 


     


     


אבל  קודם  שלשה  ימים :  הגה
שרי  אפילו  בספינה  שמושכים  אותה  על  ידי 

  טפחים 'בהמות  ואפילו  אין  בגובה  המים  י
  ואפילו  במקום  שיצטרך )ה"ק  שורש  מ"מהרי(

הישראל  לעשות  אחר  כך  מלאכה  בשבת 
.  )ב"ש  סימן  קנ"יבר(להוליך  הספינה  

     





 




    


    




    
)לצאת  חוץ  לתחום  (
וכן  בספינה  שיצטרך :  הגה

הישראל  לבוא  לידי  מלאכה  בשבת  אסור 

ליכנס  בה שלשה ימים קודם השבת אפילו הם 
ש "ריב(נהרות  הנובעים  והיא  למעלה  מעשרה  

אבל  אין  איסור  במה .  )ק"ב  מהרי"סימן  קנ
שהבהמות  מושכות  הספינה  בשפת  הנהר  ולא 

 :)ק"מהרי(מי להליכה בקרון שאסור ד


     



ויש  אומרים  דאפילו  יצא  מן :  הגה
הספינה  שרי  דמאחר  שקנה  בה  שביתה  מערב 

ולהפליג שבת  מותר אחר כך ליכנס בה בשבת 
ויש  אומרים  שעושין  קידוש  בספינה  ואחר  כך 

חוזרים  לביתם  ולנים  שם  ולמחר  חוזרין 
לספינה  ומפליגין  וכן  נהגו  בקצת  מקומות 

ש  סימן "ן  פרק  קמא  דשבת  וריב"ר(ואין  למחות  

 :ד"ט ות" ועיין לקמן סימן של)ב"א קנ"ז ק"י






    














שאדם  הולך יש  אומרים  שכל  מקום  :  הגה
לסחורה  או  לראות  פני  חברו  חשוב  הכל  דבר 

מצוה  ואינו  חשוב  דבר  הרשות  רק  כשהולך 
לטייל  ועל  כן  נהגו  בקצת  מקומות  להקל 

בענין  הפלגת  הספינות  והליכת  שיירא  תוך 
שלשה  ימים  כי  חושבים  הכל  לדבר  מצוה 

ואין  למחות  בידן  הואיל  ויש  להם  על  מי 

 :שיסמוכו

–
 





    





     

 


 



וסעודה  שזמנה  ערב :  הגה
שבת  כגון  ברית  מילה  או  פדיון  הבן  מותר  כן 

. וכן  המנהג פשוט,  נראה  לי




 


 


     
    

   ויש :  הגה
אומרים  דלא  ישלים  אלא  מיד  שיוצאים  מבית 

טור  ומרדכי  סוף  פרק  בכל  מערבין (הכנסת  יאכל  

. )  מהלכות  תענית'מ  והגהות  מיימוני  פרק  א"בשם  הר

לכן  בתענית  יחיד  לא  ישלים  וטוב  לפרש  כן 
בשעת  קבלת  התענית  ובתענית  צבור  ישלים 

.  )ל"מהרי(והכי  נהוג  
 

–
 













 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




ויש  להשחיז  הסכין  בערב  שבת :  הגה

כי  זהו  מכבוד  השבת  שמכין  עצמו  לאכילה 
 :)כל בו ובית יוסף בשם ספר חיי עולם(
 

–
 


     

    
  ודוקא  כשעושה :  הגה

המלאכה  דרך  קבע  אבל  אם  עושה  אותה  דרך 
בית  יוסף (עראי  לפי  שעה  ולא  קבע  עליה  שרי  

ולכן  מותר  לכתוב  אגרת .  )בשם  אור  זרוע
 :)דברי עצמו(שלומים וכל כיוצא בזה 


והוא  הדין  בגדי  חבירו  אם  הוא :  הגה

. )בית  יוסף(לצורך  שבת  ואינו  נוטל  עליו  שכר  


אבל  אסור  לכתוב  לחבירו :  הגה
ומסתפרין  כל .  )מרדכי  פרק  מקום  שנהגו(בשכר  

. )כל  בו  ובית  יוסף(היום  אפילו  מספר  ישראל  
ו  בערב  שבת ויש  לאדם  למעט  קצת  בלימוד

ו "שלטי  גבורים  פרק  י(כדי  שיכין  צרכי  שבת  

 :)דשבת ירושלמי פרק קמא דתענית

–


 
    





)פירוש 

)  אגודות



   )יגלה  ויעור פירוש  

)  הגחלים  במחתה





    


ויש  מתירין :  הגה

שיוציא  האינו  יהודי  בשבת  אם  ייחד  לו  האינו 
די  מקום  מבעוד  יום  בבית  ישראל  ויש יהו

ועיין  לקמן .  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(להחמיר  
 :ה"סימן שכ


  )האומן  שמעבד פירוש  

)  ומתקן  העורות




ועיין .  ואם  לא  קצץ  אסור  בערב  שבת:  הגה

ז  דיש  חולקין  אם  עושה  לו "לעיל  סימן  רמ

.  בחנם  דהיינו  בטובת  הנאה 


ואפילו  נתנם  לו :  הגה
 :כמה ימים לפני שבת

    


 





   ויש  אוסרין :  הגה
ללובשו  כל  שידוע  שהאינו  יהודי  גמרו  בשבת 

ף ל  ובית  יוס"הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת  ומהרי(

  וצריך  להמתין  במוצאי  שבת  בכדי )בשם  רוקח

  והכי  נהוג  לכתחלה  אם  לא )אור  זרוע(שיעשה  
שצריך  אליו  בשבת  שאז  יש  לו  להקל  ואם  יש 

לתלות  שנגמר  בערב  שבת  מותר  בכל  ענין 

ודוקא  אם  שגר  לו  האינו  יהודי .  )הגהות  אלפסי(

לביתו  אבל  אסור  ליקח  כלים  מבית  האומן 
ואור ,  ק  קמא  דיום  טובמרדכי  פר(בשבת  ויום  טוב  

,   מהלכות  יום  טוב'והגהות  מיימוני  פרק  ב,  זרוע

וכל  זה  בכלים .  )והגהות  אשירי  פרק  אין  צדין

  אבל  אינו  יהודי )בית  יוסף(שעשה  לישראל  
שעושה  מנעלים  על  המקח  מותר  לישראל 

המכירו  לילך  וליקח  ממנו  בשבת  ולנועלם 
הגהות (ובלבד  שלא  יקצוץ  עמו  דמי  המקח  

 :)רק אין צדיןאשירי פ


) סם

)  של  רפואה  שנותנין  על  העין

    







)כ  סעיף  ב"ועיין  לקמן  סימן  ש'  (
    



ול ולא  חיישינן  להשמעת  ק:  הגה

שיאמרו  רחיים  של  פלוני  טוחנות  בשבת  ויש 
אוסרים  ברחיים  ובכל  מקום  שיש  לחוש 

ש  פרק  קמא "טור  ותוספות  והרא(להשמעת  קול  

 'ת  והגהות  מיימוני  פרק  ו"ק  וסה"ג  וסמ"דשבת  וסמ

  והכי  נהוג )ל  ואגור"ו  סימן  ק"ותשובת  מהרי
לכתחלה  מיהו  במקום  פסידא  יש  להקל  כמו 

ומותר .  ד"משנתבאר  לעיל  סוף  סימן  ר
ר  מערב "להעמיד  כלי  משקולת  שקורין  זייגע

שבת  אף  על  פי  שמשמיע  קול  להודיע  השעות 
בשבת  כי  הכל  יודעים  שדרכן  להעמידו 

 :)ח"טור ועיין לקמן סימן של(מאתמול 

 

 



  

 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יא
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                 

                               
               

 

 
מלאכות   –סימן  רנב  ,  המשך  הלכות  שבת

המותרים  והאסורים  להתחיל  בערב  שבת 
 תכדי שיהיו נגמרים בשב





 



 

–
 






  

)הולך  וחסרפירוש    (



     

     









  )שמשך  הגחלים פירוש  

  שכסה  הגחלים פירוש()  מהתנור
)  באפר


    

 שתי  כירות :  הגה
המתאימות  זו  אצל  זו  ודופן  של  חרס  ביניהם 

האחת  גרופה  וקטומה  והשניה  אינה  גרופה 
וקטומה  מותר  לשהות  על  הגרופה  וקטומה 

אף  על  פי  שמוסיף  הבל  משאינה  גרופה 
. )גמרא פרק כירה(וקטומה  

     
כל  זמן :  הגה

.  )הגהות  מרדכי(שהיד  סולדת  בו  





) והתנורים  שלנו
ן  ריש  פרק  כירה  וכל  בו  וכן "ר()  דינם  ככירה

.  )י"ע  מפירוש  רשמשמ
     




   עד  בכדי :  הגה

ואם .  )'ם  פרק  ג"הגהות  אשירי  ורמב(שיעשו  
כח  ושהה החזירה  אינו  יהודי  בשבת  דינו  כש

ואם  החזירו  ישראל  דינו  כעבר .  )הגהות  אשירי(
, ואם  מצטמק  ורע  לו,  )הגהות  מרדכי(ושהה  

. בית  יוסף(שהרי  לא  נהנה  מן  האיסור  ,  מותר

.  )ז"ועיין  לקמן  ריש  סימן  רנ
)שם פירוש  

) אדם  שהיה  אוכל  מאכלו של נתבשל כל צרכו


או :  הגה

  והגהות  מרדכי 'המגיד  פרק  ג(אפילו  על  גבי  תנור  

,  )  וריש  פרק  כירה  ובית  יוסף'ומיימוני  פרק  ג


    





    


ונהגו  להקל :  הגה

.  כסברא  האחרונה





ויש  אומרים  דאפילו  אם  הקדרה  עומדת :  הגה
על  גבי  האש  ממש  כל  זמן  שהיא  מגולה 

למעלה  לא  מקרי  הטמנה  ושרי  וכן  המנהג  רק 
שנזהרים  לנתקן  קצת  קודם  השבת  מן  האש 

כדי  שיוכל  ישראל  להסירו  משם  ואם  לא  נתקן 
אש  בשבת  יש מן  האש  ונמצאו  על  גבי  ה

להסירו  משם  על  ידי  אינו  יהודי  ואם  ליכא 
ויזהר , אינו  יהודי  מותר  לישראל  להסירו  משם

ואז ,  שיקחנו  משם  בנחת  ולא  ינענע  הגחלים
אף  אם  ינענען  קצת  דבר  שאין  מתכוין  הוא 

מרדכי  ריש  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פרק (ושרי  

 :)'ו



טור(ועודה  בידו  :  הגה( 

ודעתו :  הגה

.  )טור(להחזירה  



  ודוקא  שהתבשיל :  הגה

ואז  מותר  להחזיר ,  )יוסףבית  (מבושל  כל  צרכו  
ואפילו  לכירה  אחרת  אבל  אם  לא  נתבשל  כל 

מיימוני  פרק (צרכו  אסור  אפילו  לאותה  כירה  

ויש  אומרים  דכל  זה  אינו  אסור  רק .  )'ג

כשנטלו  מן  הכירה  מבעוד  יום  ולא  החזירו  עד 
שחשכה  אבל  אם  לקחו  משם  משחשכה 

ן פרק כירה "ר(אפילו הניחו על גבי קרקע מותר 

  וכן  נוהגים  להקל  בתנורים  שלנו  שיש .)וכל  בו

להם  דין  כירה  וסומכין  עצמם  על  דברי 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

המקילין  וטוב  להחמיר  מיהו  אם  נצטנן  לכולי 

ויש  אומרים  דאם .  )בית  יוסף(עלמא  אסור  
הוציא  מאכל  מן  התנור  אסור  להניחו  בכרים 

יש  אומרים .  )'הגהות  מיימוני  פרק  ד(ובכסתות  
רכו דכל  שהוא  סמוך  לחשיכה  או  סמוך  לב

  אם )הגהות  מרדכי(שהוא  קבלת  שבת  לדידן  
הוא  סמוך  כל  כך  שאם  נצטנן  הקדירה  אי 

אפשר  להרתיחה  מבעוד  יום  דינו  כמו  בשבת 
עצמו  ויש  מקילין  בזה  והמנהג  להקל  אך  טוב 

ודוקא  על .  להחמיר  במקום  שאין  צורך  כל  כך
גבי  כירה  ממש  אבל  לסמוך  אפילו  לאש 

וך במקום  שהיד  סולדת  בו  שרי  אפילו  סמ
ובתנור .  )הגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני(לחשיכה  

אין  חילוק  בין  להחזיר  עליו  או  לסמוך  אצלו 
ודוקא  במקום  שהיד  סולדת  אבל  אין  היד 

סולדת  שם  שרי  אפילו  בשבת  כמו  שיתבאר 
 :ח"לקמן סימן שי








) וכבר

נתבאר  שנוהגים  להקל  אף  אם  נתנה  על  גבי 
 ):קרקע




   
)ח"ועיין לקמן סימן שי:( 








והוא  הדין  שאסור  להניחו  על :  הגה

קטומה  דלא  התירו גבי  כירה  אפילו  גרופה  ו
ויש  מתירין  ליתן .  אלא  חזרה  וכדרך  שנתבאר

לתוך  תנור  שאפו  בו  מבעוד  יום  דמאחר  שלא 
הטמינו  בו  רק  אפו  בו  מבעוד יום לא נשאר בו 

 )כל  בו(רק  הבל  מעט  ואין  לחוש  לבישול  
. ויש  מחמירין  בזה.  ובלבד  שלא  נצטנן  לגמרי

ואם  החום  כל  כך  בתנור  שהיד  סולדת  בו 
ח  וכל  הדברים "  לקמן  סימן  שיועיין.  אסור

שאסור  לעשות  מדברים  אלו  אסור  לומר 
לכן  אסור  לומר  לאינו .  לאינו  יהודי  לעשות

יהודי  להחם  הקדירה  אם  נצטנן  ואם  עשה  כן 
א "בית  יוסף  והרשב(אסור  לאכלו  אפילו  צונן  

אמנם  אם  לא  נצטנן  כל  כך  שעדיין .  )בתשובה
ראויים  לאכול  אם  חממו  אותו  האינם  יהודים 

ותרין  לאכול  לכן  נוהגין  שהאינם  יהודים מ

מוציאים  הקדירות  מן  התנורים  שמטמינים 

בהן  ומושיבין  אותן  אצל  תנור  בית  החורף  או 
עליו  ומבערת  השפחה  אחר  כך  התנור  ההוא 

אבל .  ועל  ידי  זה  הקדירות  חוזרים  ונרתחים
תרומת (על  ידי  ישראל  אסור  בכהאי  גונא  

  מותר אבל  אם  הקדירות  עדיין  חמין.  )הדשן
להעמידן  אצל  תנור  בית  החורף  מאחר 

שנתבאר  דתנורים  שלנו  יש  להם  דין  כירה 
וסמיכה  בכירה  שאינה  גרופה  וקטומה  כדין 

גרופה  וקטומה  לענין  נתינה  עליה  וכבר 
נתבאר  שנהגו  להקל  בחזרה  בשבת  אפילו 

הניחה  על  גבי  קרקע  והוא  הדין  לסמוך  לתנור 
  חם שאינו  גרוף  וקטום  הואיל  והקדירה  עדיין

ומבושל  כל  צרכו  וכן  המנהג  פשוט  להתיר 
 :ח"ועיין לקמן סימן שי

–


 








    

)   יצא  מגדר  הצלי  ונכנס  בגדר  הנשרףפירוש(





    


ואין  חילוק  בזה  אם  הוא  חי  לגמרי  או :  הגה

וכל  זמן  שחלל .  )בית  יוסף(שנתבשל  קצת  
הגוף  שלם  אף  על  פי  שאין  עליו  ראשו  וכרעיו 

ויש  מחמירין .  )הגהות  מרדכי(מקרי  שלם  
על  גבי וסוברין  דבתנור  טוח  בטיט  הכל  שרי  ו

האש  שהוא  מגולה  הכל  אסור  ובתנור  שפיו 
מכוסה  אלא  שאינו  טוח  בטיט  אז  יש  לחלק 

בין  גדי  ועוף  לשאר  בשר  כדרך  שנתבאר  והכי 
טור  והגהות  אשירי  ובית  יוסף (נהוג  כסברא  זו  

 :)ת"ק וסה"ג וסמ"י וסמ"בשם רש










     
 


 




    


 


)שיעלה  על  פני  הלחם פירוש  
)  קרום  וקליפה  מחמת  האש


וכל : הגה

שפורסה  ואין  החוטין  נמשכין  קרוי  קרימת 
א  או "ופשטיד.  )'הגהות  מיימוני  פרק  ג(פנים  

 ן  צריך  שיקרמו  פניה  למעלה  ולמטה"פלאדי
בית (ויתבשל  מה  שבתוכה  כמאכל  בן  דרוסאי  

.  )ג  והגהות  מיימוני"יוסף  בשם  סמ






     
)פירוש 

) ז"ה  בלע"ברחת  ובמזרה  תרגום  מרדה  פאל






הגה :
 )הגהות  אשירי(וכל  זה  בתנור  שאינו  טוח  בטיט  

אבל  אם  הוא  טוח  בטיט  או  שאינו  אופה 
לצורך  שבת  רק  למוצאי  שבת  דיש  לו  זמן 

לאפותו  מותר  דלא  גזרינן  בכהאי  גוונא  שמא 
 :)כל בו(יחתה 




 




    

 
)פירוש 

מיני  קטניות  הגדלות  בארץ  ישראל  ולא 
)  בבבל



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               






    

 כשאינן  גרופים  וקטומים :  הגה

.  )'בית  יוסף  ומגילה  פרק  ג(ואפשר  לחתות  


 





 

–
 


     












 



 








 

–
 




ונהגו בקהלות הקדושות : הגה
שכל  שהוא  סמוך  לשבת  כחצי  שעה  או  שעה 

שמכריז  שליח  ציבור  להכין  עצמן  לשבת 
והוא  במקום  התקיעות  בימיהם  וכן  ראוי 

 :לנהוג בכל מקום

–
 






    

    

יש  אומרים  דאם  שכח :  הגה

והטמין  בשוגג  בדבר  המוסיף  הבל  שרי 
ומרים  דכל  זה ויש  א.  ()הגהות  מרדכי(לאכול  

אינו  אסור  אלא  כשעושה  לצורך  לילה  אבל 
כשמטמין  לצורך  מחר  מותר  להטמין  מבעוד 

מרדכי  ריש  פרק  כירה (יום  בדבר  שמוסיף  הבל  

 )ג  בשם  שבולי  לקט"ובית  יוסף  סוף  סימן  רנ

ובדיעבד  יש  לסמוך  על  זה  ובלבד  שלא  יהא 
 ):רגיל לעשות כן


    






)ג"ועיין לעיל סימן רנ:( 





   


) או  שאר  נוצות
)  א  בהגהות"מהרר  

)הקש הדק הנופל פירוש 
יש :  הגה).  מן  העץ  כשמגררים  אותו  במגירה

מין  בסלעים  אף  על  פי אומרים  דמותר  להט
שמוסיפין  הבל  דמלתא  דלא  שכיחא  לא  גזרו 

 :)תוספות ומרדכי ריש פרק לא יחפור(ביה רבנן 



    









     


 

    
    

 






 


    

וכן  עיקר  ויש  מקילין :  הגה
ואומרים  דכל  שהוא  חי  לגמרי  או  נתבשל  כל 

צרכו  מותר  בהטמנה  כמו  בשיהוי  וכמו 
ג  ובמקום  שנהגו "שנתבאר  לעיל  סימן  רנ

להקל  על  פי  סברא  זו  אין  למחות  בידם  אבל 
 :אין לנהוג כן בשאר מקומות





     

    

)  ואסור(





    








    
     




הגה :
ושין  במדינות  אלו  שמטמינים והטמנה  שע

בתנור  וטחין  פי  התנור  בטיט  שרי  לכולי 
 )ט  ואגור"אור  זרוע  ותרומת  הדשן  סימן  ס(עלמא  

ד  ויתבאר "וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רנ
ט  ומצוה  להטמין  לשבת "לקמן  סוף  סימן  רנ

כדי  שיאכל  חמין  בשבת  כי  זהו  מכבוד  ועונג 
שבת  וכל  מי  שאינו  מאמין  בדברי  החכמים 

אוסר  אכילת  חמין  בשבת  חיישינן  שמא ו
 :)ן פרק במה טומנין וכל בו"הר(אפיקורוס הוא 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

–
 




 
–

 
)כל  דבר  רך  קרוי  מוכין  כגון פירוש  

צמר  גפן  ותלישי  צמר  רך  של  בהמה  וגרירת 
)  בגדים  בלוים










    



 






 













 


    
 




 



 


)מחליקיןפירוש    (


     


ויש  מחמירין  שלא  לסתור  סתימת :  הגה
התנור  הטוח  בטיט  על  ידי  ישראל  אם  אפשר 

לעשות  על  ידי  אינו  יהודי  וכן  אם  אפשר 
 לעשותו  על  ידי  ישראל  קטן  לא  יעשה  ישראל

גדול  ואם  אי  אפשר  יעשה  גדול  על  ידי  שינוי 
 )ה  ואגור"תרומת  הדשן  סימן  ש(קצת  והכי  נהוג  

ונראה  לי  הא  דמותר  לחזור  לסתום  התנור 
היינו  ביום  דכבר  כל  הקדירות  מבושלות  כל 

צרכן  אבל  בלילה  סמוך  להטמנתו  דיש  לספק 
שמא  הקדירות  עדיין  אינן  מבושלות  כל  צרכן 

בישול  כמו אסור  לסתום  התנור  דגורם  
  ואפילו  על  ידי 'ז  סעיף  ד"שנתבאר  סימן  רנ

אינו  יהודי  אסור  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן 
ושאר  דיני  חזרה  בשבת  עיין  לקמן .  (ג"רנ

 ):ח"סימן שי
–

 
כל  גופו  ואם  אי  אפשר :  הגה

  )טור(לו  ירחוץ  


   ואם  היו :  הגה

אור  זרוע (שערות  ראשו  גדולות  מצוה  לגלחן  

  וכשנוטל  צפרניו  לא  יטול )פרק  אלו  מגלחין

אותן  כסדרן  ויתחיל  בשמאל  בקמיצה  ובימין 
א  בשמאלו "באצבע  וסימן  לזה  דבהג

 :)אבודרהם וספר המוסר(ה בימין "ובדאג


    


 ובמקום  שאין  מעשרין  אין  צריך  לומר
 :)טור(עשרתם 
–

 
) והיינו

  רבעי  מיל  אחר  שקיעת 'כדי  שיעור  הלוך  ג

 )'ג  וכדלקמן  סוף  סימן  ב"מן  רצטור  בסי(החמה  
) 'ושיעור  מיל  הוא  שליש  שעה  פחות  חלק  ל




) ועיין  לקמן  סימן
)  'ו  סעיף  ב"תט

    
)ג"ן  סימן  שצועיין  לקמ  .(





וכן מי שקבל עליו : הגה

  קודם  חשיכה  יכול  לומר 'שבת  שעה  או  ב

לאינו  יהודי  להדליק  הנר  ושאר  דברים  שצריך 
 ):ב"ין לקמן סימן שמועי ()ו"ו סימן קי"מהרי(










     


ואם :  הגה
רוצה  להקדים  ולקבל  עליו  השבת  מפלג 

טור  ואגור  בשם (המנחה  ואילך  הרשות  בידו  

ועיין  לקמן  סימן   ()תוספות  פרק  תפלת  השחר

 ):ז"רס







 






 

–
 




ויהיה  שלחנו :  הגה
ערוך  כל  יום  השבת  וכן  המנהג  ואין  לשנות 

ל  כתבי ט  ומרדכי  סוף  פרק  כ"טור  סוף  סימן  רפ(

 :)ט דשבת"והגהות מרדכי פרק כ


 )פירוש 
ישלשלם  כלפי  מטה  שיהיו  ארוכים  כמדת 

)  י  שם"רש.  העשירים  היושבים  בביתם
 








וילביש  עצמו  בבגדי  שבת :  הגה

מיד  אחר  שרחץ  עצמו  וזהו  כבוד  השבת  ועל 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

כן  לא  ירחץ  לשבת  אלא  סמוך  לערב  שילביש 

 :)הגהות מרדכי החדשים(עצמו מיד 

–
 




ויכולין  להוסיף :  הגה
האשה .    נרות  וכן  נהגו'  או  ד'ולהדליק  ג

ששכחה  פעם  אחת  להדליק  מדלקת  כל  ימיה 
בר   כי  יכולין  להוסיף  על  ד)ל"מהרי(  נרות  'ג

המכוון  נגד  דבר  אחר  ובלבד  שלא  יפחות 
י  ומרדכי  מסכת  ראש  השנה  וריש  פרק  יום "אשר(

 :)טוב

    





 








) ואם  אין  ידו  משגת  לקנות  יין  לקידוש
 ):ה"ולקנות נר חנוכה עיין לקמן סימן תרע









ואם  היה  הנר ז  "ועיין  לקמן  סימן  רס:  הגה

דלוק  מבעוד  היום  גדול  יכבנו  ויחזור וידליקנו 
 :)טור(לצורך שבת 










יש  מי  שאומר :  הגה
שמברכין  קודם  ההדלקה  ויש  מי  שאומר 

מרדכי  סוף  במה (שמברך  אחר  ההדלקה  

  וכדי  שיהא  עובר  לעשייתו  לא  יהנה )מדליקין

ממנה  עד  לאחר  הברכה  ומשימין  היד  לפני 
הנר  אחר  הדלקה  ומברכין  ואחר  כך  מסלקין 

הג היד  וזה  מקרי  עובר  לעשייה  וכן  המנ

 :)ל"מהרי(






 


    
 





אבל :  הגה
 :אנו אין נוהגין כן




 







    



    



     

 והמנהג  שאותה  אשה :  הגה
המדלקת  מקבלת  שבת  בהדלקה  אם  לא 

 )מרדכי(שתתנה  תחלה  ואפילו  תנאי  בלב  סגי  
בני  הבית  מותרין  במלאכה  עד אבל  שאר  

ברכו  ועיקר  הדלקה  תלויה  בנרות  שמדליקין 
אור (על  השלחן  אבל  לא  בשאר  הנרות  שבבית  

  וצריך  להניח  הנרות  במקום  שמדליקין )זרוע
לא  להדליק  במקום  זה  ולהניח  במקום  אחר 

 :)מרדכי פרק במה מדליקין(







 
     

 





 
     



    






    





 








 





 


    
ומותר  ליהנות :  הגה

מאותה  המלאכה  בשבת  וכל  שכן  במוצאי 
מי  שמאחר  להתפלל  במוצאי  שבת  או .  שבת

שממשיך  סעודתו  בלילה  מותר  לומר  לחבירו 
לל  והבדיל  לעשות  לו ישראל  שכבר  התפ

מלאכתו  להדליק  לו  נרות  ולבשל  לו  ומותר 
 :כן נראה לי, ליהנות ולאכול ממלאכתו

–
 









ואם  הדליק :  הגה

בדברים  האסורים  אסור  להשתמש  לאורו 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

  ויש  אומרים  דאם )א"א  סימן  קע"תשובת  הרשב(

יש  נר  אחד  מדברים  המותרים  מותר 
להשתמש  לאור  האחרים  וכן  דבר  שאפשר 

  מותר  לעשות  אפילו  אצל  נרות בלא  נר
האחרים  ולצורך  שבת  יש  להקל  בדיעבד 

 :) דשבת'הגהות מרדכי פרק קמא ופרק ב(


)פירוש 

)  לעשותה  עבה






נותנין  גרגיר  של  מלח  וגריס :  הגה

של  פול  על  פי  הנר  בערב  שבת  כדי  שיהא 
 :) וטור'מיימוני פרק ה(דולק יפה בשבת 

     
    







 




 




 




 

      
 


 

)ענין פירוש  

הבהוב  יפול  על  דבר  שאינו  נשרף  לגמרי  וגם 
אל  תאכלו  ממנו  נא  תרגום )  (לא  קיים  לגמרי

ומכל  מקום  נהגו :  הגה).  יונתן  מהבהב
להדליק  הפתילה  ולכבותה  כדי  שתהיה 

 :)טור(מחורכת ויאחז בה האור יפה 

   
 

–
 







 



 


     


הגה :
ואסור  ליגע  בנר  דולק  כשהוא  תלוי  אף  על  פי 

שאינו  מטלטלו  ואין  בו  משום  מוקצה  בנגיעה 
מא  מכל  מקום  אסור  פן  יתנדנד  קצת בעל

 :)אור זרוע(מנגיעתו ויטה 




     



    
ויש  אומרים  אפילו  מתכוין :  הגה

לכיבוי שרי מאחר שאין המים בעין אלא תחת 

השמן  לא  הוי  אלא  גרם  כיבוי  וכן  נוהגין 
 :)ג"סמ(

–
 








      



  
 


)פירוש 

)  מנהיג  את  החמור


    

    
 

והוא  לא  ירכב  על  החמור  אלא :  הגה

ילך  ברגליו  ואם  הוא  צריך  לצאת  חוץ  לתחום 
מפני  שמתיירא  מן  הלסטים  או  שאר  סכנה 

ואפילו  הוא  תוך  התחום  יכול  לישב  על 
 :)ץ"ש ובית יוסף בשם תשב"ריב(החמור ולרכוב 

     
     

 


 


 
    


ודוקא  כשנותן  להם :  הגה

תן  להם  מבעוד  יום  מותר משחשכה  אבל  כשנו
 :בכל ענין

      
    


 






 


    
    





    




    )פירוש 

)  מהתשמיש  שהיה  מוכן  לו


 
     





 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               







     
    



 
    


ומי  ששכח  כיסו :  ההג

עליו  בשבת  אם  הוא  בביתו  יכול  לילך  עמו 

לחדר  להתיר  חגורו  וליפול  שם  להצניעו  ואם 
הוא  בשוק  אסור  להביאו  לביתו  רק  מתיר 

חגורו  בשוק  והוא  נופל  ואומר  לאינו  יהודי 
אגודה  מסכת (לשמרו  ואם  מביאו  אין  לחוש  

י "  ועיין  לקמן  סימן  ש)ט"ביצה  בית  יוסף  סימן  ש
 :תפור בבגדו מה דינואם הכיס 


 

–
 


 




) ועיין
ג  כיצד  משערין  שיעור  פלג "לעיל  סימן  רל

 ):המנחה







 

–
 

 
   



     



 
     










דהרי  יכול :  הגה

תרומת  הדשן (לומר  אתה  קדשת  או  אתה  אחד  

 :)ד"סימן י





במוסף  אפילו :  הגה
לא  אמר  רק  ונעשה  לפניך  את  חובותינו 

בית  יוסף  בשם (ם  ובקרבן  מוסף  יצא  בתמידי  יו

 :)ש פרק מי שמתו"הרא





) ושליח  ציבור

 ):ו"ששכח של שבת בשחרית עיין סימן קכ



     

 





 


מיהו :  הגה
אם  היחיד  רוצה  להחמיר  על  עצמו  יכול 

לאמרה  בלא  פתיחה  ובלא  חתימה  וכן  נוהגין 
הצבור  לאמרה  עם  שליח  ציבור  בלא  פתיחה 

 :)אבודרהם וכל בו(וחתימה 


)פירוש 
 ):'ברכת אל עליון קונה וכו

     


 


 



 





 

–
 




) ועיין
)  ג"לקמן  סימן  רע




  

     


ונהגו  לעמוד :  הגה
 :בשעה שמקדשין בבית הכנסת

–
 

    


 



ואין  נוהגין :  הגה

כן  בחנוכה  ובשבת  של  חול  המועד  אין 
  וכן  ביום  טוב  שחל )מנהגים(אומרים  אותו  

ל  הלכות "מהרי(ו  להיות  בשבת  אין  אומרים  אות

 :)סוכה
–

 
 


)מצות פירוש  

)  עשה  התלויה  בזמן



 


    
    







 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               






     

 




     


אדם  ששכח :  הגה
לקדש  עד  לאחר  שברך  ברכת  המוציא  ונזכר 

קודם  שאכל  יקדש  על  הפת  ואחר  כך  יאכל 
אבל  בהבדלה  יאכל  תחלה  דהרי  אין  מבדילין 

 :)מ"הגהות אלפסי ומרדכי פרק ב(על הפת 
     







ויש  אומרים  דאינו :  הגה
מזכיר  של  שבת  דאזלינן  בתר  תחלת  הסעודה 

ח "וכן  עיקר  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  קפ
ויש  מחלוקת  אם  יטעום  מכוס  של  ברכת 

המזון  קודם  שיקדש  גם  אם  צריך  לאכול  מעט 
וש  כדי  שיהא  הקידוש  במקום אחר  הקיד

.  סעודה



והכי :  הגה

נהוג  להוציא  את  נפשו  מפלוגתת  סברא 
 :ראשונה


 




 )בית  יוסף(ואומר  כל  הקידוש  של  לילה  :  הגה

 :)אורח חיים בשם תוספות(מלבד ויכלו 


 






ויכול  לעמוד  בשעת  הקידוש  ויותר  טוב :  הגה

 ונוהגים לישב אף בשעה שאומר )כל בו(לישב  
ויכלו  רק  כשמתחילין  עומדין  קצת  לכבוד 

השם  כי  מתחילין  יום  הששי  ויכלו  השמים 
וכשמתחיל  יתן .  ונרמז  השם  בראשי  תיבות

  ובשעת )ל  ושכל  טוב"מהרי(יו  בנרות  עינ
הקידוש  בכוס  של  ברכה  וכן  נראה  לי  עיין 

 :'ג סעיף ד"לעיל סימן קפ













    


 





הגה :
ויש  אומרים  דלכתחלה  יש  ליטול  ידיו  קודם 

ש  ומרדכי  פרק "הרא(הקידוש  ולקדש  על  היין  

ט "יימוני  פרק  כא  והגהות  מ"ערבי  פסחים  ורשב

  וכן  המנהג  פשוט  במדינות  אלו  ואין )והטור

לשנות  רק  בליל  פסח  כמו  שיתבאר  סימן 
 :ג"תע





 

     
)פיו  מלאפירוש   (





   




 







 

    






 





 

 

 






 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יב
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 
 המשך הלכות שבת

–
 


     
    

ואין  מקדשין  על  היין  דריחיה :  הגה

 :)טור(חמרא וטעמיה חלא 
     


 


ויש  אוסרין  לקדש :  הגה

עליו  אלא  יסננו  תחלה  להעביר  הקמחין 
הגהות  מרדכי  פרק  המוכר  פירות  ובית  יוסף  בשם (

,  )אורחות  חיים  ותוספות 





 



 

)פירוש 
)  שראוי  למזוג


ויינות  שלנו  יותר :  הגה

 :)טור(טובים הם בלא מזיגה 
) והוא  שיש  בהן

 :)טור() לחלוחית קצת בלא שרייה



)ד  סעיף "יל  סימן  רועיין  לע

 ):'ה




והמנהג  לקדש  עליו  אפילו  יש  לו  יין :  הגה
אחר  רק  שאינו  טוב  כמו  המבושל  או  שיש  בו 

 :)אגור(דבש 
     


    







ש  ואם "וכן  המנהג  פשוט  כדברי  הרא:  הגה

יין  בעיר  לא  יקדש  על  הפת  ומי  שאינו  שותה 
ר  יכול  לקדש  עליו  וישתו  אחרים יין  משום  נד

המסובין  עמו  ואם  אין  אחרים  עמו  יקדש  על 
הפת  ולא  על  היין  או  ישמע  קידוש  מאחרים 

ט  דמחזר  אחר  יין  ותשובת "הגהות  מיימוני  פרק  כ(

  דיקדש  על  הפת  לכן 'מיימוני  סוף  הפלאה  סימן  ד

צריך  לומר  החילוק  אם  אוכל  לבדו  ואם  אוכל  עם 

 :)אחרים


    


) ועיין  לעיל

 ):'ד סעיף ו"סימן קע
–

 






ומבית :  הגה

מרדכי  פרק  ערבי (לסוכה  חשוב  כמפנה  לפנה  

.  )פסחים





)ח"ועיין  לעיל  ריש  סימן  קע  (


) וכן

 ):עיקר



 

 


יך  לאכול  במקום  קידוש וצר:  הגה
לאלתר  או  שיהא  בדעתו  לאכול  שם  מיד  אבל 

בלאו  הכי  אפילו  אכל  במקום  קידוש  אינו 
  ואם  היה  בדעתו  שלא )י  מולון"מהר(יוצא  

בית  יוסף  סוף (לאכול  שם  מיד  ונמלך  ואכל  יצא  

 :)הסימן





     



הגה :
ואפילו  בקידוש  של  יום  בשחרית  בשבת  מותר 

ף "רבינו  ירוחם  ובית  יוסף  בשם  הרי(לעשות  כן  

.  )ד"ש  והטור  סימן  תפ"והרא



 




    





 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ולפי זה היה : הגה

מותר  למוהל  ולסנדק  לשתות  מכוס  של  מילה 
 )בית  יוסף(בשבת  בשחרית  אם  שותין  כשיעור  

הגהות  מיימוני  פרק (אבל  נהגו  ליתן  לתינוק  

 :)ט"כ



    

 







 
–

 
)שלימות  (

ודוקא :  הגה
  אבל  ביום  השבת  או )דברי  עצמו(בלילי  שבת  

כל  בו (בלילי  יום  טוב  בוצע  על  העליונה  

 )  מהלכות  חמץ  ומצה'והגהות  מיימוני  פרק  ח

 :והטעם הוא על דרך הקבלה
    

) ועיין  לעיל

 ):ז"סימן קס





 
     

 
–

 
)לבער  את  הכנים  מהבגדים פירוש  

)  תרגום  בערתי  הקדש  פליתי


     
     


 


)להטות  הנר  כדי פירוש  

)  שיגיע  השמן  לפתילה



ויש  אומרים  דבשני  ספרים  אפילו :  הגה

  ולכן  אסור  לומר )בית  יוסף(בענין  אחד  אסור  

ם  בליל  יום  טוב  שחל  להיות  בשבת פיוטי

ג "ת  וסמ"מרדכי  וסה(בבית  הכנסת  וכן  נהגו  

 :)והגהות




 


 





 


 


     
 


 

     



 





     
    



 





 



)מין פירוש  

ויש :  הגה)  זפת  לבן  וריחו  רע
מתירין  בשל  נפט  אפילו  בשמש  שאינו  קבוע 

.  )טור  ובית  יוסף  בשם  הפוסקים(






נהגו  לכסות  הקטנים  שלא  יהיו :  הגה

ערומים  בפני  הנרות  משום  ביזוי  מצוה  וכן 

 :כתב הרוקח

–
 

 
     

ואין  חילוק  בזה  בין :  הגה

קצב  לו  שכר  או  לא  קצב  או  שעשאו  בקבלנות 
או  בשכירות  דהואיל  והישראל  נהנה  ממלאכה 

הגהות אשירי פרק (עצמה בשבת אסור בכל ענין 

.  )ת"ג  וסה"קמא  דשבת  ובית  יוסף  בשם  סמ
     

או :  הגה

לצורך  קטנים  דהוא  כחולה  שאין  בו  סכנה 
,  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(

    
     


מיהו  אם  עשה  אינו :  הגה

ראל  צריך יהודי  בבית  ישראל  מדעתו  אין  היש
לצאת  אף  על  פי  שנהנה  מן  הנר  או  מן 

 :)טור(המדורה 








יש :  הגה

אומרים  דמותר  לומר  לאינו  יהודי  להדליק  לו 
נר  לסעודת  שבת  משום  דסבירא  ליה  דמותר 

אמירה  לאינו  יהודי  אפילו  במלאכה  גמורה 
אליעזר  דמילה '  ן  סוף  פרק  ר"ר(במקום  מצוה  

  שעל  פי  זה  נהגו  רבים  להקל )בשם  העיטור
  לצורך בדבר  לצוות  לאינו  יהודי  להדליק  נרות

סעודה  בפרט  בסעודת  חתונה  או  מילה  ואין 
מוחה  בידם  ויש  להחמיר  במקום  שאין  צורך 

. גדול  דהא  רוב  הפוסקים  חולקים  על  סברא  זו
 :)'סעיף ה(ז "ועיין לקמן סימן ש





 
ומותר  לומר  לאינו  יהודי  לילך  עמו :  הגה

ליטול  נר  דלוק  כבר  הואיל  ואינו  עושה  רק 

רבינו  ירוחם  והגהות  מרדכי (טלטול  הנר  בעלמא  

 :)'פרק קמא דשבת והגהות מיימוני פרק ו







 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               





ומותר  למחות  באינו :  הגה
 :)טור(יהודי שבא להדליק נר או להוסיף שמן 








 

–
 


)ב "כ  ומרדכי  פרק  'ם  פרק  ה"רמב()  כדרכו

אבל   )ג"ובית  יוסף  בשם  סמ

תרומת  הדשן  סימן (לנעול  הדלת  כנגדו  מותר  

  והוא  הדין  בחלון  שכנגד  הנר  שעל )ט"כ

ב  ובית  יוסף  בשם  תוספות "מרדכי  פרק  כ(השלחן  

.  )וטור







ובנר  של  שעוה  מותר  לפתוח :  הגה

בית (ולנעול  אף  על  פי  שהוא  קבוע  בדלת  

 :)יוסף





     
 




וטוב  לעשותו  על  ידי :  הגה

, )כל  בו(אינו  יהודי  במקום  שאינו  צריך  כל  כך  



     



  דבר  הנושא  דבר  אחר  תרגום  ואת  כנו פירוש(
ומכל :  הגה)  וית  בסיסיה

מקום מותר ליגע בטבלא הואיל ואינו מטלטל 
הנר  והוא  הדין  שמותר  ליגע  במנורה  שבבית 

כנסת  והנרות  דולקות  עליו  ובלבד  שלא ה
 :)ב"מרדכי פרק כ(ינענע 


     
   



 


 
–

 


 
–

 





 



ויש אומרים : הגה

דמי  שהוא  איסטניס  והנר  מאיס  עליו  מותר 

להוציאו  דהוי  לדידיה כגרף של רעי והמחמיר 
 :)י ריש ביצהמרדכ(לא הפסיד 





 
      


ויש  אומרים  דלא  מהני  תנאי :  הגה

ודין  התנאי  עיין וכן  נוהגין  במדינות  אלו  

הגהות  אשירי  פרק  כירה (ח  "לקמן  סימן  תרל

  ונוהגין  לטלטלו  על )  וכל  בו'ורבינו  ירוחם  חלק  ב

ידי  אינו  יהודי  ואין  בזה  משום  איסור  אמירה 
לאינו  יהודי  הואיל  והמנהג  כך  הוי  כאלו 

 :כן נראה לי. התנה עליו מתחלה ושרי





 





 



    




 
–

 


    
 


 

–
 


    

ונוהגים  שבשבת  מאחרין  יותר :  הגה

לבוא  לבית  הכנסת  מבחול  משום  דבתמיד  של 
אמר ימות  החול  נאמר  בבוקר  ואצל  שבת  נ

 )ב"מרדכי  פרק  כ(וביום  השבת  דמשמע  איחור  
ונוהגין  להרבות  בזמירות  של  שבת  כל  מקום 

לפי  מנהגו  ובכל  דבר  אם  לא  אמרו  אין 
מחזירין  אותו  מלבד  אם  לא  אמר  לאל  אשר 

  מחזירין  אותו  ויש  להאריך  ולהנעים 'שבת  וכו
בזמירות  ואין  למחות  במאריך  בהם  אף  על  פי 

 )אור  זרוע(ורה  שהמוחה  מכוין  משום  ביטול  ת
ומכל  מקום  בשבת  ויום  טוב  לא  יאריך  יותר 

מדאי  כדי  שיאכלו  קודם  שעה  ששית  כדלקמן 
 :ח"סימן רפ

–
 


והוא  הדין  ביום :  הגה

ם "רמב(ם  טוב  מותר  להוסיף  על  מנין  הקרואי

 )ם  ובית  יוסף"ב  מהלכות  תפלה  ותשובת  מהר"פרק  י

ן  פרק "ר(ויש  אומרים  דביום  טוב  אין  להוסיף  

  וכן  נהגו  במדינות  אלו  מלבד  בשמחת )הקורא

תורה  שמוסיפין  הרבה  גם  בכל  יום  טוב  אין 
 :המפטירין ממנין הקרואים כדלקמן




מרדכי  סוף (ויש  אוסרים  :  הגה

  וכן  נהגו  במדינות  אלו  חוץ  מבשמחת )מגילה

תורה  שנהגו  להרבות  בקרואים  ונהגו  כסברא 
 :הראשונה





רפים  למנין ואלו  דוקא  מצט:  הגה
הקרואים  אבל  לא  שיהיו  כולם  נשים  או 

ודין עבד כנעני כדין אשה . )ש"ן וריב"ר(קטנים  



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

הגהות (אבל  אם  אמו  מישראל  מותר  לעלות  

ואסור  לקרות .  )ב  מהלכות  תפלה"מיימוני  פרק  י
בראש  מגולה  ואין  איסור  לקרות  עם  הארץ 

נכבד  עשיר  וגדול  הדור  לפני  תלמיד  חכם  כי 
תלמיד  חכם  רק  כבוד  לתורה אין  זה  בזיון  ל

וממזר .  )אור  זרוע(שמתכבדת  באנשים  גדולים  
. )א  מפראג"מהר(מותר  לעלות  לספר  תורה  

 :ז מסדר הקרואים"ועיין לעיל סימן קל
    


וכן :  הגה

ממנין נוהגים  ביום  טוב  שאין  מפטיר  
הקרואים  אבל  בחול  שאסור  להוסיף  על  מנין 

הקרואים  השלישי  הוא  מפטיר  וביום 
  המפטיר  קורא '  ספרים  או  ג'שמוציאין  ב

באחרונה  וקטן  יכול  לקרות  בפרשת  המוספין 
  פרשיות  שמוסיפין  באדר  וכן  נוהגים 'או  בד

  אף  על  פי  שיש )  דמגילה'ן  ומרדכי  פרק  ב"ר(
לה המפטיר חולקים ואומרים קדיש קודם שעו

ואין  חילוק  בזה  בין  הוסיפו  על  מנין  הקרואים 
או  לא  ובין  מוציאין  ספר  תורה  אחד  או  שנים 

ש  ורבינו "ר  ישעיה  והרא"בית  יוסף  בשם  הר(

 :)ירוחם








אבל  אם  לא  אמר  קדיש  יפטיר מי שעלה :  הגה

לשביעי  אם  יודע  ואם  יש  אחרים  שיודעים 
 :)אור זרוע(להפטיר לא יפטיר מי שעלה כבר 






 

    



 
–

 



 
–

 





א "ודוקא  בשבת  בעינן  כ:  הגה
  פסוקים  לכל  אחד  מן  הקרואים 'פסוקים  ג

ו  פסוקים "  סגי  בט'  טוב  שקורין  האבל  ביום
  ולא  נתקנה  ההפטורה  רק )ה"ם  פאדוא"מהר(

ן "תשובת  הרמב(בצבור  אחר  שקראו  בתורה  

  אבל  בלאו  הכי  אסור  לקרות  עם )ט"סימן  קצ

הברכות  שלפניה  ולאחריה  אבל  בלא  ברכה 
 :)בית יוסף(שרי 







    

 
  




 
   ואם  קראו :  הגה

למפטיר  מי  שאינו  יודע  לומר  ההפטורה  יכול 
 :אחר לאומרה אבל לכתחלה אסור לעשות כן



    
    

ושנים  לא  יאמרו  ההפטורה :  הגה
ש "ריב(ת  דתרי  קלי  לא  משתמעי  בפעם  אח

 :)ז"סימן ל


 

   
ועיין  לקמן :  הגה

ונהגו  להזכיר אחר קריאת התורה .  ח"סימן  תכ

נשמת  המתים  ולברך  העוסקים  בצרכי  צבור 
לקט והגהות מרדכי שבולי ה(כל  מקום  לפי מנהגו 

ונוהגין  לומר  יקום  פורקן .  )פרק  קמא  דשבת
וגם  כן .  ואין  בזה  משום  איסור  תחנה  בשבת

נוהגין  לומר  אב  הרחמים  ובכל  יום  שאין 
אומרים  בו  צדקתך  וצדקתך  אין  אומרים  אותו 

וכן  כשיש  חתונה  או  מילה  ויש  מקומות  שאין 
אומרים  אותו  כשמברכין  החדש  מלבד  בימי 

 :ים בכל זה אחר המנהגהספירה והולכ

–
 





 



 

 




     

) דהיינו  בשמחת
 ):תורה שאז משלימים הצבור


) ועיין  לעיל

 ):ו"סימן קמ
    

 
הגה :

מרדכי  הלכות (וכן  אין  צריך  לקרות  ההפטורות  

  ומכל  מקום  נהגו  לקרות  ההפטורה )קטנות

  שבת ובשבת  של  חתונה  יקרא  ההפטורה  של
 :)א"י סימן ק"פסקי מהרא(ולא שוש אשיש 

–
 









ואם  התפלל  אותה :  הגה

אוהל  מועד  בשם (קודם  תפלת  שחרית  יצא  

 :)י פרק תפלת השחר"א ור"הרשב


ואחר :  הגה

כך  חוזר  השליח  ציבור  התפלה  כמו  בשאר 
 :)שבולי לקטבית יוסף בשם (תפלות 

    



 



)טור,  ומחצה (





 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


בית (ומיהו  אם  הקדים  של  מוסף  יצא  :  הגה

.  )א"יוסף  בשם  הרשב

    



  קטנה  יתפלל ומיהו  אם  הגיע  מנחה:  הגה
.  )ש  בשם  ירושלמי"י  והרא"הר(מנחה  תחלה  

     


 


)ג"ועיין לעיל סימן קל:( 
–

 






ויש  אומרים :  הגה
  וכן  נהגו 'דאין  צריך  לומר  ורחמיו  מרובים  וכו

 :)ד"ם פרק כ"רמב(
–
 

הגה :
מרדכי  פרק  קמא (ואפילו  לומד  ומתפלל  אסור  

 :)דשבת



וכן  מי  שיש  לו  עונג  אם  יבכה  כדי  שילך :  הגה

אגור  בשם (הצער  מלבו  מותר  לבכות  בשבת  

 :)שבולי לקט


)דבר פירוש  

)  קבוע



 








וכל  שכן  אם  היה :  הגה

ביום  ראשון  חנוכה  או  ראש  חודש  או  פורים 
או  יום  טוב  אפילו  יום  טוב  שני  של  גליות 

שאין  להתענות  עד  אחר  כך  ויש  אומרים  מי 
ם  לו  חלום  רע  יתענה שישן  שינת  צהרים  וחל

מחצי  היום  עד  חצי  הלילה  ואז  יבדיל  וביום 

הראשון  יתענה  כאלו  התענה  כל  יום  השבת 
 :)כ"מ(







    

     


  


    



    


 



רבון  העולמים  גלוי ויאמר  אחר  תפלתו  :  הגה

 :)אור זרוע הלכות תענית( כמו בחול 'וכו


    


וכן  מי  שיש  לו  סעודות  כל  יום :  הגה
כמו  בשבת  ישנה  בשבת  להקדים  או  לאחר 

 :)ב וטור"גמרא פרק כ(
 



     
    





) ועיין  לקמן  סימן

 ):ג"ו סעיף י"תקע






יום וכן  מותר  לברך  החולה  המסוכן בו ב:  הגה

 'ן  פרק  ג"ן  ובית  יוסף  בשם  הר"י  ברי"ליקוטי  מהר(

 :)דתענית

–
 





) ועיין
)  ה"ב  בהג"סעיף  יא  "לעיל  סימן  רע







ועיין  לעיל  כל  דיני :  הגה

 :ג"ב רע"א ער"קידוש סימן רע


     


 
–

 


ואם  רגיל :  הגה
  כי  עונג  הוא  לו בשינת  צהרים  אל  יבטלנו

 :)טור(
    


הגה :

ופועלים  ובעלי  בתים  שאינן  עוסקים  בתורה 
כל  ימי  השבוע  יעסקו  יותר  בתורה  בשבת 

מתלמידי  חכמים  העוסקים  בתורה  כל  ימי 
ר  בעונג השבוע  והתלמידי  חכמים  ימשיכו  יות

אכילה  ושתיה  קצת  דהרי  הם  מתענגים 
ח "בית  יוסף  סימן  רפ(בלימודם  כל  ימי  השבוע  

 :)בשם ירושלמי

–
 








הגה :

ומי  שלא  אכל  בליל  שבת  יאכל  שלש  סעודות 
 :)ש פרק ערבי פסחים"הרא(ביום השבת 






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


ים  דאסור  לשתות  מים  בין יש  אומר:  הגה

מנחה  למעריב  בשבת  דאז  חוזרות  הנשמות 

לגיהנם  ועל  כן אין לאכול סעודה שלישית בין 
מנחה  למעריב  אלא  יאכל  אותה  קודם  מנחה 

  ויש )ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים"תוספות  והרא(
אומרים  דיותר  טוב  להתפלל  מנחה  תחלה 

 'ם  וטור  והגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני  פרק  ל"רמב(

וכן  נוהגים  לכתחלה  בכל  מדינות  אלו )  ואגור

ומכל  מקום  אין  לשתות  מים  מן  הנהרות  אבל 
הגהות (בבית  שרי  וכל  שכן  שאר  משקין  דשרי  

  ויש  אומרים  דאין  אסור  אלא )'מיימוני  פרק  ל
אגודה  ומרדכי (ב  חודש  על  אביו  ואמו  "תוך  י

  ויש  אומרים  דאיסור  זה  של )פרק  ערבי  פסחים
תוספות (ק  בערב  שבת  שתיית  מים  אינו  ר

 :) משולם והגהות מיימוני'ש ומרדכי בשם ר"והרא


    





אבל  מי  שיודע :  הגה

שאפשר  לאכול  אחר  שיתפלל  מנחה  עם 
הצבור  לא  יעשה  סעודה  שלישית  קודם  מנחה 

 :מיהו אם עשאה יצא


ואם :  הגה
סועד  הרבה  פעמים  בשבת  צריך  לכל  סעודה 

חות  לא  יהיה   ולפ)אבודרהם  ומיימוני(  ככרות  'ב
לו  בסעודה  שלישית  פחות  מככר  אחד  שלם 

  ומזה  פשט  המנהג )טור  ומרדכי  פרק  כל  כתבי(
להקל  לבצוע  בסעודה  שלישית  רק  בככר  אחד 

 :שלם אבל יש להחמיר ליקח שנים


    



     



הגה :
או  במקום  שאי  אפשר  לו  לאכול  פת  כגון 

בערב  פסח  שחל  להיות  בשבת  שאסור  לו 
לאכול  פת  לאחר  מנחה כדלקמן בהלכות פסח 

 :)ל הלכות פסח"מהרי(
 

–
 

 ) אומרים  אשרי  ובא  לציון  ואני
  )טור(  'תפלתי  וגו  



 




הגה :

ונהגו  שלא  לקבוע  מדרש  בין  מנחה  למעריב 
  אבל  אומרים  פרקי  אבות  בקיץ  ושיר )טור(

 :המעלות בחורף וכל מקום לפי מנהגו

–
 


 





 



    




ונוהגים  לומר  והוא  רחום  וברכו :  הגה
באריכות  נועם  כדי  להוסיף  מחול  על  הקודש 

 :)אור זרוע(

–
 







 



 





 




 





 

–
 

ואומרים  ויהי  נועם  וסדר  קדושה :  הגה
באריכות  כדי  לאחר  סדר  קדושה  שאז  חוזרים 

  ובזמן שאין אומרים ויהי )טור(רשעים  לגיהנם  
נועם  כגון  שחל  יום  טוב  בשבוע  אין  אומרים 

 :)כל בו(סדר קדושה אבל אומרים ויתן לך 


ו  לומר  ולהזכיר ונהג:  הגה
אליהו  הנביא  במוצאי  שבת  להתפלל  שיבא 

 :)טור(ויבשרנו הגאולה 

–
 

     

ונהגו  לומר  קודם  הבדלה :  הגה

  כוס 'שעושים  בבית  הנה  אל  ישועתי  וגו

 '  ליהודים  היתה  אורה  וגו'ות  אשא  וגוישוע
לסימן  טוב  ובשעת  הבדלה  יתנו  עיניהם  בכוס 

ובנר  ונוהגין  לשפוך  מכוס  של  יין  על  הארץ 
קודם  שסיים  בורא  פרי  הגפן  כדי  שלא  יהיה 

הכוס  פגום  וטעם  השפיכה  דאמרינן  כל  בית 
שלא  נשפך  בו  יין  כמים  אין  בו  סימן  ברכה 

ע  גם ועושין  כן  לסימן  טוב  בתחלת  השבו
שופכין  מן  הכוס  לאחר  הבדלה  ומכבין  בו 

 :הנר ורוחצים בו עיניו משום חיבוב המצוה




וטוב :  הגה

יותר  להבדיל  על  כוס  פגום  של  יין  מעל  שכר 
   ונהגו  להבדיל  במוצאי  פסח  על)אבודרהם(

.  שכר  ולא  על  יין  משום  דחביב  עליו



    

)והסברא :  הגה

 ):ראשונה עיקר












 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


    









 



 


 

ויש  אומרים :  הגה
  )אגודה  וכל  בו  ואגור(מעומד  





 




 


על  כן  לא :  הגה
יבדילו  לעצמן  רק  ישמעו  הבדלה  מן 

 :האנשים

–
 


 


    )ודוקא  (




  ואם  בירך  על :  הגה

מים  אלו  לא  יצא  וצריך  לחזור  ולברך  על בש
 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(אחרים 




 


ויש  אומרים  דאין  לברך  על  הדס  היבש :  הגה
טור  בשם (ר  בשמים  דאינו  מריח  רק  על  שא

  וכן  נהגו  במדינות )א  מפראג"ר  אפרים  והר"הר
ונראה  לי  דיש  להניח  גם  הדס  עם .  אלו

 :הבשמים דאז עושין ככולי עלמא





 
–

 





מי  שאין :  הגה
לו  כוס  להבדיל  כשרואה  האש  מברך  עליו  וכן 

 :)טור(הבשמים 





ונר :  הגה
 :)אגודה(שיש לו שתי פתילות מיקרי אבוקה 


ויש  לראות  בצפרני  יד  ימין  ולאחוז :  הגה

הכוס  ביד  שמאל  ויש  לכפוף  האצבעות  לתוך 

 הכפות בבת אחת היד  שאז  רואה בצפרנים עם
זוהר  פרשת (ולא  יראה  פני  האצבעות  שבפנים  

 :)בראשית ובפרשת ויקהל



     

 


    
    






)טור( 
    







) ועיין  לקמן  סימן

 ):'ד סעיף ה"תרכ



     

 



 




 





 



     


 





 
 


 
)כלי פירוש  

)  שנותן  בו  הנר  שלא  תכבה 
    



    
 

–


 






.  )בית  יוסף()  אפילו  משתיה(




הגה :

 :והמנהג פשוט כסברא הראשונה


    


 


      
 

    




 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 


 






     





והעיקר  כסברא  הראשונה  ומי :  הגה

  לילות  ישמע  הבדלה '  ימים  וג'שמתענה  ג
מאחרים  ואם  אין  אחרים  אצלו  יכול  להבדיל 

בשבת  מבעוד  יום  ולשתות  ולקבל  אחר  כך 
 :)ט"תרומת הדשן סימן קנ(התענית עליו 

     
     



ואם  הבדיל  תחלה :  הגה
תוספות (  'צריך  לברך  אחריו  ברכה  מעין  ג

 :)ומרדכי פרק כיצד מברכין









 




     


 






)  ובין  החולבין  הקודש  (
וכן  נשים :  הגה

שאינן  מבדילין  בתפלה  יש  ללמדן  שיאמרו 
המבדיל  בין  קודש לחול קודם שיעשו מלאכה 

  ויש  אומרים  דכל  זה  במלאכה  גמורה )כל  בו(
כגון  כותב  ואורג  אבל  הדלקת  הנר  בעלמא  או 

רבינו (הוצאה  מרשות  לרשות  אין  צריך  לזה  

  ומזה  נתפשט  המנהג )ט"יב  חלק  "ירוחם  נתיב  י

להקל  שמדליקים  נרות  מיד  שאמרו  הקהל 
ברכו  אבל  העיקר  כסברא  ראשונה  ויש 

אומרים  לדלות  מים  בכל  מוצאי  שבת  כי 
בארה  של  מרים  סובב  כל  מוצאי  שבת  כל 

הבארות  ומי  שפוגע  בו  וישתה  ממנו  יתרפא 
  ולא  ראיתי  למנהג  זה )כל  בו(מכל  תחלואיו  

שמוסיף  מחול  על ג  מי  "ועיין  לעיל  סימן  רס
הקודש  אם  מותר  לומר  לאחר  שהבדיל 

 :לעשות לו מלאכה

–
 




 

–


 



ואסור  לפסוע  יותר מאמה בפסיעה אחת :  הגה

אור  זרוע  והגהות  אשירי (אם  אפשר  לו  בפחות  

 :)פרק מי שהוציאוהו




 ):בית יוסף, וכן מותר לטייל(

     





 







) ועיין  לקמן

) ה"  בהג'  ובסעיף  ח'ג  סעיף  ה"סימן  תרי



 


     

 


 

 

 










 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יג
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                 

                               
               

 

 
באיזה  כלים   –סימן  שא  ,  המשך  הלכות  שבת

 מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים





     

   )פירוש 
ועיין :  הגה)  להסירם  מעליה

ח  אם  אסור  אפילו "ג  סעיף  י"לקמן  סימן  ש
.  בחצר  או  בבית

)מגןפירוש  (
     


)כובע  של פירוש  

  אנפלאות  של פירוש()  ברזל
)  ברזל


     







 


     


 





   


 ):ג"ועיין לקמן סימן ש(





 






ומכל  מקום  אסור  לצאת  בתיק  של  בתי :  הגה

ן  אף  על  פי  שהתיק  הוא "עינים  שקורין  בריל
בית (  כסף  דהבתי  עינים  בעצמם  הם  משוי  של

  ואם  המפתח  של  נחושת  וברזל  אפילו )יוסף
מרדכי  פרק  במה (מחובר  וקבוע  בחגורה  אסור  

  ויש )א"אשה  ובית  יוסף  בשם  תשובת  הרשב
בית  יוסף  בשם (שכתבו  שנוהגין  בזה  להתיר  

ף  והאגודה  וכן  משמע  באור "תשובת  אשכנזית  הרי

 :)זרוע


     
 

     






 




ולכן  מותר  ללבוש :  הגה
בגד  מפני  הגשמים  או  כובע  על  ראשו  אבל 

אסור  לאשה  ליתן  בגד  על  צעיפה  מפני 
 :)הגהות מיימוני(הגשמים דאין זה דרך מלבוש 

     

    





 









    





     
וכן  מותר  לצאת  במנעל  של  עץ :  הגה

רבינו (שהרגל  נכנס  בו  וליכא  למיחש  שיפול  

ש  דמשתלפי "  וכן  בפנטני)'ירוחם  חלק  ה

  ויש )ז"א  סימן  תר"רשב(במהרה  וממילא  
  ולא  ילך  אדם  יחף )אגור(מחמירים  ואוסרים  

ין  דרך  לילך  יחף  ולא  יצא בשבת  במקום  שא
אדם  בשבת  כמו  שהוא  יוצא  בחול  בלתי  דבר 

אחר  שיזכור  על  ידו  שהוא  שבת  ולא  יבא 
 :)כל בו(לחללו 





) וחולה  שעמד  מחליו

 ):יגרדינו כח
 
    )כעין פירוש  

) טבעות  גדולים  שסוגרים  בהם  הרגלים

 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               





  

 


    )פירוש 
 ):בגדים גסים





    

     




 
)כמין  פעמונים פירוש  

)  קטנים
ולא  מהני  הא :  הגה

דמחובר  לכסות  רק  בדבר  שדרכו  להיות 
מחובר שם אבל אם חיבר שם דבר שאין דרכו 

ט  ובית  יוסף "הגהות  מיימוני  פרק  י(בכך  אסור  

. )א  ומרדכי  פרק  במה  אשה"בשם  תשובת  רשב

ואותן  עגולים  ירוקים  שגזרה  המלכות  שכל 
ד  מהן  בכסותו  מותר  לצאת בהן יהודי  ישא  אח

אפילו  אינו  תפור  בכסותו  רק  מחובר  שם  קצת 
וכן  מותר  לצאת  במטפחת .  )אור  זרוע(

ט  אם "שמקנחין  בו  האף  שקורין  פצולי
מחובר  לכסות  והא  דמותר  לצאת  בזגין 

הארוגין  דוקא  שאין  בהם  עינבל  ואין 
הגהות  אלפסי  סוף  פרק  במה (משמיעין  קול  

 :)אשה


 





















המחאות 'ודוקא  שבאו  ב:  הגה  

ביחד  אבל  אם  איתמחי  גברא  תחלה  ואחר  כך 

  פעמים  לא  תלינן 'עשה  קמיע  וריפא  ג
בהמחאת  הקמיע  רק  בהמחאת  הגברא  שכבר 

הגהות  אשירי  וכן  משמע  מתוספות (אתחזק  

.  )מהביאור  שכתב  בית  יוסף










    

     

 
     

 










    

 



 




    
    




 


אף  על  פי  שמניח  צד  ימין  על :  הגה

כתפו  של  שמאל  דדרך  ללבשו  כך  ולא  הוי 

 :)בית יוסף(אלא להתנאות ושרי 








    




 


אבל  בבית  מותר  אם  צריך  לו  ואפילו :  הגה

 :אינן צרורים רק שהם מנוקבים


ויש  מתירים  במקום :  הגה

פסידא  שירא  שיגזלו  ממנו  אם  יניחם  בבית 
  וכן  נוהגין )אגור  ואיסור  והיתר  הארוך(וילך  מהם  

  צריך  לצאת  אבל  אם  יוכל  להיות להקל  אם
יושב  בבית  ולא  לצאת  לא  יצא  ובמקום  שאין 

 :צריך לו ויוכל להניחם בבית יש להחמיר






 



 





)סרבל  כסות  העליוןפירוש    (


ויש :  הגה

אוסרים  שתי  חגורות  זה  על  זה  אלא  אם  כן 
אור  זרוע  ותוספות (מלבוש  מפסיק  ביניהם  

  וכן  ראוי  לנהוג  ומותר )ומרדכי  פרק  במה  אשה
  וכן )אור  זרוע(ללבוש  שני  כובעים  זה  על  זה  

 :)אגור(שני אנפילאות 


    




 


    

    





 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

) ועיין  לעיל סימן

 )ג"י
)יריעה  כעין  אהל,  פירוש  (

    


    
     

    

     

     



 



 








    


 

    




     






     
    

 


) לשון

)  ם  ובסכנה  מניחו  והולך  לו"הרמב
    

 



 


     







 


ואסור  לטלטלם  שמא  יבא  לידי :  הגה

מרדכי  פרק (סחיטה  והוא  שמקפיד  על  מימיו  

ך  בשבת  במקום  שיוכל   ואסור  ליל)חבית

להחליק  וליפול  במים  שמא  ישרו  כליו  ויבא 
 :לידי סחיטה


 

   )בגד פירוש  

)שמסתפגין  בו  לאחר  שרוחצין 

    

 



 

    
)בעלי  נגעיםפירוש  (


 


      

 )חתיכות  בגד  בלויפירוש   (


 

–
 


     


וכל  שכן שאסור לנער בגד :  הגה
מים  או  שירדו  עליו  גשמים  ודוקא שנשר  ב

  יש  אומרים )כל  בו(בבגד  חדש  שמקפיד  עליו  
דאסור  לנער  בגד  מן  האבק  שעליו  אם  מקפיד 

  אבל )י  ואור  זרוע"רש(עליו  וטוב  לחוש  לדבריו  
אור (מותר  להסיר  הנוצות  מן  הבגד  בשבת  

 :ז" ועיין לקמן סימן של)זרוע






 

    
)אחד (






 

) הוא  כלי  שכובשין  בו  בגדים  אחר
הכביסה  והם  שתי  לוחות  זה  על  זה  והבגדים 

)  ביניהם    



 
    


    


וכובעים  ושאר :  הגה
 :)ל"בית יוסף בשם ש(כלי פשתן דינן כסודר 

)בית  יוסף ()  או  על  מנעליו

  )ג"ורבינו  ירוחם  חלק  י


ויש  מי :  הגה
  והוא  הדין  דמותר )ש"הרא(שמתיר  בשניהם  

רבינו ()  חרס  הראוי  לטלטל(להסירו  במעט  

 :)ג"ירוחם חלק י






 

)בסכין  או  בצפורן  (


 







ובגד  שאין  עליו  לכלוך  מותר :  הגה

לתת  עליו  מים  מועטים  ולא  מרובים  שמא 
ת "ק  וסה"ג  וסמ"בית  יוסף  בשם  סמ(יסחוט  

  ויש  אוסרים  בכל  ענין )ש  פרק  קמא  דיומא"והרא
ט "ד  וסימן  שי"בית  יוסף  בשם  הטור  סימן  של(

 :)ב"ותוספות פרק כל כתבי והגהות פרק כ






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ויש  שכתבו  דאין :  הגה

לחוש  לזה  דלא  אמרינן  שריית  בגד  זהו  כבוסו 
בכי  האי  גוונא  דאין  זה  רק  דרך  לכלוך  וכן 

  ולכן  מותר  לנגב )טור  ובית  יוסף  ואגור(נוהגין  
ידיו  בבגד  שהטיל  בו  תינוק  מי  רגלים  כדי 

 )טור(לם  שאין  זה  רק  דרך  לכלוך  בעלמא  לבט
אבל  אסור  ליתן  מים  ממש  על  המי  רגלים  כדי 

ב  ותוספות  פרק "הגהות  מיימוני  פרק  כ(לבטלם  

 :)שמונה שרצים


    



 


 


)כעין  סכין פירוש  
)קטן  חד  וחריף




 

–
 


    







ובלבד  שלא  יהיו  מטונפות  או  מוזהבים :  הגה
טור (דאז  מסירן  כדי  שלא  יתטנפו  במים  

 :)ג"ש וסמ"והרא
    

    
   





     









  : ויש

אומרים  דבתולה  שאינה  חוששת  לגילוי 

ראשה  אפילו  תפורה  בשבכה  אסור  דחיישינן 
אור (שמא  תסירה  עם  השבכה  ואתי  לאתויי  

 :)זרוע


)פירוש 

ככלים  העשוים  מעלי  לולבי  הדקלים  שהם 
באריגה  מה  שאין  כן  איצטמא  העשויה  כמין 

)  לבד  כדאיתא  בגמרא  שם
    

    

 






 

    




 


     


 





 


  : מפני  שאזניה  מכוסות  ובמקום
שנוהגין  לגלות  האזנים  אסור  לצאת  בנזמים 

אור (שבאוזן  היכא  דדרך  להוציאם  משם  

 :)זרוע





 



 




 








 






הגה: 

כל (ובשאר  מלבושים  אין  לחוש  אפילו  באשה  

 :)בו





 






    

שלא  יפול  דם  עליה  ויצערנה :  הגה
,  )בית  יוסף  בשם  הפוסקים(






     






 



 




 











     




 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               









ויש  אומרים  עוד :  הגה
  תכשיטין  ויוצאין טעם  להתיר  דעכשיו  שכיחי

בהם  אף  בחול  וליכא  למיחש  דילמא  שלפא 
ומחוי  כמו  בימיהם  שלא  היו  רגילים  לצאת 

תוספות  פרק (בהן  רק  בשבת  ולא  הוו  שכיחי  

.  )ב  והגהות  אלפסי  פרק  במה  אשה"כ





     









 





)ויחדה  () ועיין  לקמן  סימן

 )א"ח סעיף י"ש





     

 


 

)קושרתפירוש    (






 




 

)הערוך  אבן פירש  

)  היא  על  אשה  לא  תפילידועה  שכש


 




    

 


    
  : ויש  אוסרים  לחלוק  שערה

  וכן )י  ואור  זרוע"רש(ל  "דהיינו  לעשות  השייטי
נהגו  לאסור  לעשות  על  ידי  כלי  אבל  באצבע 

 :בעלמא נהגו להקל



 אבל  מותר  לחוף  ולפספס

 :)בית יוסף(ביד 
–

 





    









 








) אפילו  קבל  עליו  שבע
)  מצות









     : וכל  עבד

צווה  על  שביתתו  אסור  לצאת  בחותם שמ
שעשה  לו  רבו  להראות  בו  שהוא  עבדו  ואם 

הוא  של  טיט  מותר  לצאת  בו  כשתלוי  בצוארו 
אבל  לא  בכסותו  ובשל  מתכת  בכל  ענין  אסור 

  ואם  העבד  עשה  החותם  לעצמו  אפילו )טור(
 :)ט"המגיד פרק י(בשל טיט בכל ענין אסור 

    
     

 
     


 


 
–

 





    



    






 


 
)רסן  של פירוש  

 ) ברזל



 

     


  


 
    









 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

    
   






 
)כמין  אוכף פירוש  

קטן  שמניחין  על  החמור  כל  היום  כולו  כדי 
)  שיתחמם




 
 

     
    







 





 
)כלי  של פירוש  

)  סה  בעורערבה  קלופה  ומכו


      

 







    




    





 


 





 





 








 
    








 






    



   


    





    


     




    

הגה :

הבהמה  יוצאה  בקמיע  מומחה  לבהמה  אבל 
לא  בשאינה  מומחה  אף  על  פי  שהיא  מומחה 

ם  פרק "  ורמב'בית  יוסף  ורבינו  ירוחם  חלק  י(לאדם  

 :)'ב










  : ואסור  לישב  על  קרון  שהאינו  יהודי
ת  משום  שמשתמש  בבהמה  גם מנהיגו  בשב

ש  ריש  פרק  מי "תוספות  והרא(שלא  יחתוך  זמורה  

שהוציאוהו  ומרדכי  פרק  קמא  דשבת  והגהות  עירובין 

 :)ג"ובית יוסף בשם סמ



    


 דין  קירוד  בהמה

 )  דביצה'מרדכי  פרק  ב(בשבת  כמו  ביום  טוב  
 ):'ג סעיף ב"ועיין לקמן סימן תק(



     



 




 


   



 








  : וכל  שכן  דאין  לחוש  שהרועה  יוציא

הגהות (אותם  חוץ  לתחום  דהא  תחומין  דרבנן  

 :)יןמרדכי דקדוש

–
 

    




 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               





והוא  הדין :  הגה
ר  לטייל  למצוא  סוס  או  ספינה  או  קרון דאסו

.  )מרדכי  סוף  פרק  מי  שהחשיך(לצאת  בו  



    

 


 






     






  : ואם  אי  אפשר  לו  אלא  אם

כן  יזכיר  לו  סכום  מקח  מותר  בכל  ענין  דהא 
  ויש )'הגהות  מרדכי  פרק  ה(צרכי  מצוה  הוא  

ן "בית  יוסף  בשם  הר(אוסרים  בכל  ענין  וכן  עיקר  

  ופרק 'ומרדכי  פרק  כירה  והגהות  מיימוני  פרק  א

 :)ו"כ








    ) ואם  שכרו
לחודש  והתנה  לשלם  לו  כל  יום  כך  וכך  מקרי 

,  )ן  סוף  פרק  אף  על  פי"ר()  שכיר  יום
 


ואם  שכרו  לשנה  או :  הגה

 :)דברי עצמו(לחודש לכולי עלמא שרי 
     

    




יש :  הגה

אומרים  דבמקום  שנוהגין  ליתן  לקורא  בתורה 
מי  שברך  ונודר  לצדקה  או  לחזן דאסור בשבת 

  והמנהג  להקל  דהא )זרועאור  (לפסוק  כמה  יתן  

 :מותר לפסוק צדקה






 



 

     



 



)ה"ועיין לקמן סימן שכ:( 




שלהם  בכתב  שלהם  דאינו  אסור  רק :  הגה

מדרבנן  ומשום  ישוב  ארץ  ישראל  לא  גזרו 
 :)אור זרוע(


ומותר :  הגה
להתיר  חרמי  צבור  בשבת  אף  על  פי  שאינו 

שבת  הואיל  והוא  יום  כנופיא  לרבים לצורך  
  אבל )אגור(הוי  כעסקי  רבים  דשרי  לדבר  בם  

אין  מחרימין  בשבת  כי  אם  מדבר  שהוא 
 :)ג"אגודה פרק כ(לצורך שבת 




וכן  אסור  להכריז :  הגה

 :)ל"מהרי( וממכר יין בשבת דהוי כמקח
   

    



) ועיין  לקמן  סימן

 ):'ח סעיף י"שכ

–
 




    

ובני  אדם :  הגה

שסיפור  שמועות  ודברי  חידושים  הוא  עונג 
להם  מותר  לספרם  בשבת  כמו  בחול  אבל  מי 

ם שאינו  מתענג  אסור  לאמרם  כדי  שיתענג  בה

 :)א"תרומת הדשן סימן ס(חבירו 












 





 



וכן מותר ליתן לו בגדים למכור : הגה

בית  יוסף (ובלבד  שלא  יאמר  לו  למכרן  בשבת  

  מי  ששכר  אינו  יהודי  להוליך )ג"בשם  סמ
סחורתו  ובא  האינו  יהודי  ולקחה  מבית 

ישראל  בשבת  אסור  והיו  עונשין  העושה 
 :)ב"רבינו ירוחם חלק י(










הגה :
ז  פסק  להתיר  ועיין  לעיל "קמן  סימן  תקפול

ו  דיש  מקילין  אפילו  במלאכה "סימן  רע
 :'דאורייתא ועיין שם סעיף ג





 
    


     


 








 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

     




     
    



וכן  לא  יאמר  אעשה :  הגה

ש  פרק  השואל  ועיין  לעיל "הרא(דבר  פלוני  למחר  

,  )ריש  הסימן  




 



    

 


   
 


    



הגה :

וכשלוה  בשבת  ואינו  רוצה  להאמינו  יניח 

משכון  אצלו  אבל  לא  יאמר  לו  הילך  משכון 
בית  יוסף  בשם  אורחות (דהוי  כעובדא  דחול  

כשם  שאין  לוין  בשבת  כך  אין  פורעין .  )חיים
 :)ו"ש סימן קנ"ריב(בשבת 





    

 ואפילו

ן  פרק "ש  ור"הרא(לעיין  בהם  בלא  קריאה  אסור  

)השואל  וטור


 
    




 





 



    


 


     




    

    

ונראה  לדקדק :  הגה
הא  דאסור  לקרות  בשיחת  חולין  וספורי 

ינו  דוקא  אם  כתובים  בלשון  לעז מלחמות  הי
וכן  נראה  לי  מלשון (אבל  בלשון  הקודש  שרי  

שכתבו  התוספות  פרק  כל  כתבי  וכן  נהגו 
 ):להקל בזה



  

  ) ולהפכה  ולטלטלה

 ):ח"מן שכדלקמן סי


 


)נחל  או פירוש  

)  אגם  מים   

    


חורה  או  פירות  או  דבר  אחר  מפני ולכסות  ס(

).  'ה  סעיף  ז"הגשמים  עיין  לקמן  סימן  של




) ועיין  לקמן
 ):ד"סימן של




 



אבל  מותר  לומר  לו :  הגה

 'הגהות  מרדכי  פרק  ה(לעשות  מלאכה  לעצמו  

 :)ן פרשת בא אל פרעה"ורמב





הגה :
כל  דבר  שאסור  לומר  לאינו  יהודי  לעשותו 

בשבת  אסור  לרמוז  לו  לעשותו  אבל  מותר 
אור (לרמוז  לו  לעשות  מלאכה  אחר  שבת  

אינם  יהודים  המביאים  תבואה  בשבת .  )זרוע
ותן  לו לישראל  שחייבים  להם  והישראל  נ

מפתחו  לאוצרו  והאינו  יהודי  נותנו  לשם 
ומודדים  ומונים  יש  מי  שמתיר  משום  דאינו 

יהודי  במלאכת  עצמו  עוסק  ואינו  של  ישראל 
עד  אחר  המדידה  ושיחשוב  עמו  אחר  כך  וכן 

אינם  יהודים  העושים  גבינות  בשבת  והישראל 
רואה  ויקנה  אותם  ממנו  דמכל  מקום  האינו 

  ואף  על  פי יהודי  אדעתא  דנפשיה  קעביד
שהישראל  עומד  בעדר  חודש  או  חדשים 

 :ואדעתא למכרם לישראל קא עביד שרי
 

 


 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יד
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                      
                                  

                               
               

 

 
 המשך הלכות שבת

–
 






    
    


ואפילו  תחובים  בנדן  עם  שאר  סכינים :  הגה

.  )ל"מהרי(אסור  לטלטלו  
    

לים  המיוחדים והוא  הדין  כ:  הגה
בית  יוסף  בשם  מיימוני (לסחורה  ומקפיד  עליהם  

 :)ז" והמגיד פרק כ'פרק ה



 


ואם  נשתמש  לאיסור  בבין  השמשות  כגון  נר (

  )ט"שהודלק  עיין  לעיל  סימן  רע

     

    




כל :  הגה
מוקצה  אינו  אסור  אלא  בטלטולו  אבל  בנגיעה 

בעלמא  שאינו  מנדנדו  שרי  ולכן  מותר  ליגע 
במנורה  שבבית  הכנסת  שנרות  דולקות  עליו 

או  בתנור  שדולק  בו  אש  וכן  מותר  ליקח  דבר 
מרדכי  פרק  כל (היתר  המונח  על  דבר  מוקצה  

ג  והמגיד "הכלים  וריש  ביצה  ורבינו  ירוחם  חלק  י

ז  וכל  בו  סוף  דיני "ת  הדשן  סימן  סה  ותרומ"פרק  כ

  וכן  מותר  לטלטל  דבר  מוקצה  על  ידי )שבת
נפוח  דלא  הוי  טלטול  אלא  כלאחר  יד  ולא 

 :)ו"תשובת מהרי(מיקרי טלטול 






הגה :

תרומת (ותפלין  אין  לטלטלם  כי  אם  לצורך  

ושופר  אסור  לטלטלו  כי .  )הדשן  ועיין  בבית  יוסף

הגהות  אשירי  סוף (אם  לצורך  גופו  או  מקומו  

 :)פרק במה מדליקין
    


 







ואם  נשברו במקום שיכולים להזיק :  הגה
כגון  זכוכית  שנשברה  על  השלחן  או  במקום 

  כדי  לפנותן שהולכין  מותר  לטלטל  השברים
כל  בו  והגהות  מרדכי  ובית  יוסף (שלא  יוזקו  בהם  

 :)בשם ארחות חיים







י  הואיל  והקצוהו ואפילו  חזי  לענ:  הגה
הבעלים  שלו  אף  על  פי  שהם  עשירים 

דמוקצה  לעשיר  הוי  מוקצה  לעני  כמו 
. )ן  פרק  במה  אשה"ר(שיתבאר  סוף  הסימן  





הגה :

  שאינו  כלי  כלל  אסור  לטלטלו  אפילו וכל  דבר
מרדכי  פרק (לצורך  גופו  כל  שכן  לצורך  מקומו  

 :)קמא דיום טוב

    


 

    





 




     





 




 




 







 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 



    




 








וכן :  הגה
ספסל  ארוך  שנשמט  אחד  מרגליה  כל  שכן 

שתים  דאסור  לטלטלה  ולהניחה  על  ספסל 
אחרת  ולישב  עליה  אפילו  נשברה  מבעוד  יום 

ה   אלא  אם  כן  ישב  עלי)א"תרומת  הדשן  סימן  ע(
בית  יוסף  סוף  סימן (כך  פעם  אחת  קודם  השבת  

  גם  אסור  להכניס  הרגל  לשם  משום  בנין )ג"שי
 :)בית יוסף שם(



)    לסמוך  ולשבת  עליהןפירוש(


 







 
     







 
)פירוש  ענפים  (






 



)הגה).    סדרוםפירוש :

ויש  אומרים  דדין  אבנים  כדין  חריות  וכן  עיקר 

ה  בשם "מרדכי  פרק  במה  טומנין  והמגיד  פרק  כ(

 :)ש"ף וכן יש לפרש הרא"הרי



 ) פירוש  הקנה  שמשימים  בחבית

)  להוציא  היין  ממנו









) ועיין
 ):ט דביחוד סגי"לעיל סימן רנ


     
   

 










)  במכה(
 


ויש  אומרים :  הגה

דוקא  עורות  בהמה  גסה  דחזי  לישב  עליהם 

אבל  מבהמה  דקה  אסור  אלא  אם  כן  חשב 
י  פרק  במה "רש(לישב  עליהם  מבעוד  יום  

 :)טומנין





 
   












    
 

    


 
     






ולפי  זה  מותר  לטלטל :  הגה
עצמות  שנתפרקו  מן  הבשר  מערב  שבת  אם 

בית  יוסף (ראויים  לכלבים  דהא  כלבים  מצויים  

 :)ן"דלא כהר





 



)י"רש,    מסריחפירוש  (

 


 


 



     





 




 



    

 
    


 








 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


ולכן  מותר  ליקח  פירות :  הגה

בית (ונים  בחול  כי  אין  אותו  עפר  מוקצה  הטמ

 :)ח בשם שבולי לקט"יוסף סימן שי


      


 






    
    

    

 




     


 


) וכבר
 ):'נתבאר סעיף ג


 ):וכבר נתבאר ריש סימן זה(


 


תוספות  פרק (ויש  מתירין  ונהגו  להקל  :  הגה

 :)קמא דביצה



 


 

    
 


 

   
    

 





 ):הג לאסורוכבר פשט המנ(
    

 

–
 




)   שיש  לו  עצבון  כשאינו  עם  אביופירוש(





    





 

    






 








    

 















ואז :  הגה

אפילו  ניטל  האיסור  משם  אסור  לטלטל  הכלי 

דמאחר  שנעשה  בסיס  לדבר  האסור  למקצת 

בכל  מוקצה השבת  אסור  כל  השבת  כולה  וכן  
אם  אדם  הניח  דבר .  י"וכן  איתא  לקמן  סימן  ש

מוקצה  על  של  חבירו  לא  אמרינן  דנעשה 
בסיס  לדבר  האסור  דאין  אדם  אוסר  של  חבירו 

 :)אור זרוע(שלא מדעתו 



 


) וכן

 ):י"הוא לקמן סימן ש

–
 




 





    
    

 



    




יש  אומרים  דאין  הכנה  שייך  בשל  אינו :  הגה
יהודי  ואפילו  גרוגרות  וצמוקים  שבידו 

ן "ה  וכן  משמע  בהר"כל  בו  סימן  ל(מותרים  
 ):ב וירושלמי"סוף פרק כ






 
   







 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


     

     

 





הגה :

בית (ואפילו  לצורך  גופו  או  לצורך  מקומו  

.  )יוסף


    


ויש  אוסרין :  הגה
  והניח  בהם  אף  על  פי  שסילקן בייחד  לכך

  ולכן  אסור )טור  בשם  רבינו  תם(מבעוד  יום  
לטלטל  כיס  של  מעות  אף  על  פי  שהוציא 

המעות  ממנו  מבעוד  יום  אלא  אם  כן  עשה  בו 
מעשה  שפתחו  מלמטה  וסלקו  מן  היחוד  וכן 

מיהו  לצורך .  )ה"הגהות  מיימוני  פרק  כ(נוהגין  
 גופו  או  לצורך  מקומו  מותר  וכן  בכיס  התפור

בבגד  הואיל  ועיקר  הבגד  עומד  ללבוש  אם 
הוציא  המעות  משם  מותר  ללבוש  הבגד 

דהכיס  בטל  אצלו  אבל  אם  שכח  בו  מעות 
מותר  לטלטל  הבגד  דלא  אמרינן  דכל  הבגד 

נעשה  בסיס  למעות  הואיל  ואין  המעות  על 
עיקר  הבגד  אבל  אין  ללובשו  בשבת  דחיישינן 

ג "א  סעיף  ל"שמא  יצא  בו  כדלעיל  סימן  ש
ו  אם "ועיין  לעיל  סימן  רס.  )ט"וסף  סימן  שבית  י(

 :)בית יוסף(שכח כיסו אצלו בשבת מה דינו 





    








) כמו  שנתבאר

) ט"לעיל  סימן ש



וכן  אם  יוכל  לנער  האיסור :  הגה

בית (לחוד  ינערנו  ולא  יטלטלנו  עם  ההיתר  

  וכל  זה  לא  מיירי  אלא )ש"יוסף  בשם  תשובת  הרא
שהיה  ההיתר  עם  האיסור  מבעוד  יום  אבל  אם 

היה  האיסור  עליו  לבד  לא  מהני  מה  שהניח 
בית  יוסף  בשם  תשובת (ר  בשבת  אצלו  ההית

 :)א"הרשב

     
    
   

 

–
 





      



    





) ועיין  לקמן  בסימן  זה

 ): מאי תקנתיה'סעיף ו


ויש :  הגה

אומרים  דאפילו  לא  הסריח  עדיין  אלא  שקרוב 

,  )ן"י  ור"בית  יוסף  בשם  טור  ורש(להסריח  














והוא  הדין :  הגה
דמותרים  לומר  לאינו  יהודי  לטלטלו  כמו  על 

מרדכי  ובית  יוסף  בשם  שבולי (ידי  ככר  ותינוק  

  ואסור  לטלטל  מת  על  ידי  ככר  ותינוק )לקט

ך  כהנים  או  דבר  אחר  אבל  על  ידי  אינו לצור
, ב"טור  יורה  דעה  סימן  שע(יהודי  יש  מתירין  

וכן  ראיתי  נוהגים   ()ה"ל  סימן  ס"ותשובת  מהרי
 ):לצורך מצוה או חתונה




 



 







 
     














 










 



     



ואפילו  הניחו :  הגה
שם  מבעוד  יום  להיות  שם  כל  השבת  דאין 

. )כל  בו(באוכלין  משום  בסיס  לדבר  האסור  






)ן "ר()  וכן  אם  חשב  לשכב  עליו

 :)סוף פרק במה טומנין






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ואם  טמונים  בחול :  הגה

 :ח"ח סעיף ל"ובעפר עיין לעיל סימן ש

–
 

    







     


הגה :
יש  אומרים  דוקא  בחצר  מותר  לטלטל  אבנים 

ב "י  סוף  פרק  המוציא  יין  ורבינו  ירוחם  נתיב  י"רש(

  ויש  אומרים  דאפילו  מכרמלית )ו"חלק  י

לרשות  היחיד  נמי  שרי  דהא  נמי  אינו  רק 
ם  כבוד  הבריות  התירוהו איסור  דרבנן  ומשו

תוספות  פרק  לולב  הגזול  והגהות  מרדכי  פרק (

 :)הזורק



 


     


 





)פירוש 
 ):המעים התלוים בפי טבעת








 


    


 
     

   





    
 




 



     

 
    

    



 

–
 













   



ומיקרי  על :  הגה

ידי  כך  כלי  שמלאכתו  להיתר  ומותר  לטלטלו 

בית (  'ח  סעיף  ב"כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  ש

.  )ם"יוסף  והרמב




















 



    
    

 
    





)ציר  נוקבין  הדלת  וקובעים פירוש  

בו  עץ  חד  כדי  להכניסו  בארץ  לחזור  לכאן 
)  ולכאן





וכל  שכן :  הגה

אם  יש  בהם  ציר  עדיין  ובלבד  שלא  יחזיר 
הציר  למקומו  כדרך  שיתבאר  לקמן  סימן 

.  )בית  יוסף(ט  "תקי





 





אבל  דלת  העשויה :  הגה
מקרשים  הרבה  שרי  אף  על  פי  ששומטים 

אותה  כשפותחה  אם  יש  לה  אסקופה  והוא 
הדין  במקום  שנועלים  בקרשים  הרבה  ויש 

למטה  שמכניס בהם הקרשים חקיקה  למעלה  ו
שדינם  כדלת  הואיל  ואינן  לוח  אחד  בכל 

 :)בית יוסף(הדלת 







    


 


) דרכה

ובלבד  שלא ()  להיות
)  יהדק  


ואם  דרכו  להיות :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

מיימוני (מהודק  אף  על  גב  דעכשיו  רפוי  אסור  

ה  והגהות  אשירי  וכל  בו  וכן  נראה  דברי "פרק  כ

 :)הטור




    

 
    

    


)ז"ח סעיף ט"ועיין לעיל סימן ש:( 



 

    



    


 

–
 


שאינה מחזקת : הגה
. )ה"תרומת  הדשן  סימן  ס(ארבעים  סאה  

    







  הגה :

.  )מרדכי  פרק  חבית(ובלבד  שיתכוין  לכך  



ודוקא  שהוציאו  גם  כן  פעם :  הגה

אחת  מבעוד  יום  אבל  אם  לא  הוציאו  מבעוד 
א  דעושה  נקב  ופתח יום  אסור  דהוי  פסיק  ריש

  כלי  שנתרועע )ד"תרומת  הדשן  סימן  ס(לחבית  
אם  מותר  ליטול  ממנו  חרס  עיין  לעיל  סימן 

 :ד"ח סעיף מ"ש


    



 


)    כלי  מיוחד  לנקובפירוש(



     



 



הגה :

ובלבד  שלא  יהיה  הברזא  הראשון  נגד 

בית  יוסף  בשם (  'השמרים  כמו  שכתוב  סעיף  ב

 :)שבולי לקט
)בחבית  או  ברזא (







    


הגה :
ויש  מתירים  אפילו  בעלה  של  הדס  במקום 

יש  לו  הרבה  קטומים  ואין  לחוש  שמא ש
 :)ש סוף פרק חבית וטור"הרא(יקטום 





     





 
    













 
)מיני  כליםפירוש    (


    


     
 

  
 








     
    

) ועיין

 ):ט"לעיל סימן רנ


) פירש
הערוך  סיכה  משיחה  טיחה  מריחה  שיעה  ענין 

)  אחד  הוא
)הואיל  ואין  היין  יוצא  אז (

,  )בית  יוסף(




 





הגה :
ואם  דצה  ושלפה  מבעוד  יום  אפילו  בכותל 

 :)בית יוסף(שרי 

–
 






אבל  מחיצה  הנעשית  לצניעות  בעלמא :  הגה

  ולכן  מותר  לתלות  וילון  לפני  הפתח )טור(שרי  
  וכן )ע  בית  יוסףאור  זרו(אף  על  פי  שקבוע  שם  

פרוכת  לפני  ארון  הקודש  ובלבד  שלא  יעשה 
  וכן  מותר )בית  יוסף  וכל  בו(אהל  בגג  טפח  

לעשות  מחיצה  לפני  החמה  או  הצנה  או  בפני 
מרדכי  ריש  פרק (הנרות  שלא  יכבה  אותן  הרוח  

  אבל  אסור  לעשות  מחיצה  בפני  אור  הנר )כירה
  וכן  לפני )דברי  עצמו(כדי  שישמש  מטתו  

לשמש  או  לעשות  צרכיו  אם  לא ספרים  כדי  
שהיה  מבעוד  יום  טפח  שאז  מותר  להוסיף 

 :)מרדכי ריש פרק כירה(עליה בשבת 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    





    




 





    



 
   )נארגתפירוש   (

      

     





 





 



    

 


הואיל  ואין  צריך :  הגה
ן  ריש  פרק  תולין "טור  ור(לאויר  שתחתיהן  

 :)ב"והמגיד פרק כ





 



 




 
     

     


    

 









 



     

)כליפירוש    (


 

–


 





 


המשסה  כלב :  הגה
 אומרים ויש. )כלבו(אחר חיה בשבת הוי צידה 

אף  בחול  אסור  לצוד  בכלבים  משום  מושב 
 :)אור זרוע(לצים 





ולכן  יש  ליזהר  שלא  לסגור  תיבה  קטנה :  הגה
או  לסתום  כלים  שזבובים  בו  בשבת  דהוי 

ת  ומרדכי  סוף פרק "בה(ם  פסיק  רישיה  שיצודו  ש

ויש  מקילין  במקום  שאם  יפתח .  )כירה  ואגור

 :)טור(הכלי ליטלם משם יברחו 
) מקום

)  שמתכנסים  בו  הדבורים  לעשות  דבש



 



ואם :  הגה

ן "ר(הפתח  כבר  מגופף  מותר  לנעלה  במנעול  

 :)'פרק האורג והמגיד פרק י





 

  


 








 




ואף  לא  ימללנו  בידו :  הגה

רבינו (שמא  יהרגנו  אלא  יטלנו  בידו  ויזרקנו  

.  )'ב  חלק  י"ירוחם  נתיב  י



 








 






 






ויש  אומרים  דאסור  לצוד  חיה :  הגה

 )הגהות  אלפסי(ועוף  שברשותו  ואם  צדן  פטור  

אבל  פרה  וסוס  וכל  שכן  שאר  חיה  ועוף 
המגיד (שמרדו  אם  צדן  חייב  חטאת  וכן  עיקר  

חתול  דינה  כשאר  חיה  ואסור  לתפסה .  )'פרק  י
 :)הגהות אלפסי() בשבת

–
 



    





 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

הגה :

ו  דכל  קשר  של ויש  חולקים  שסבירא  לה
י "רש(קיימא  אפילו  של  הדיוט  חייבין  עליו  

  ויש  אומרים  שכל )ש  ורבינו  ירוחם  וטור"והרא
קשר  שאינו  עשוי  להתיר  באותו  יום  עצמו 

 )'כל  בו  והגהות  מיימוני  פרק  י(מקרי  של  קיימא  
ויש  מקילין  לומר  דעד  שבעה  ימים  לא  מקרי 

ועיין  לעיל  סימן   ()טור  ומרדכי(של  קיימא  
).  'עיף  יד  ס"שי

    
וכן  לענין  התרתו  דינו  כמו :  הגה

.  )טור(לענין  קשירתו    


      







ויש  אומרים  דיש :  הגה

ליזהר  שלא  להתיר  שום  קשר  שהוא  שני 
קשרים  זה  על  זה  דאין  אנו  בקיאים  איזה  מקרי 

אינו  של  קיימא קשר  של  אומן  דאפילו  בש
אסור  לקשרו  והוא  הדין  להתירו  וכן  נוהגין 

  ומכל  מקום )הגהות  אלפסי  פרק  אלו  קשרים(
נראה  דבמקום  צערא  אין  לחוש  ומותר 

להתירו  דאינו  אלא  איסור  דרבנן  ובמקום  צער 
 קשרים זה על זה היינו 'לא  גזרו  והא  דבעינן  ב

  דברים  ביחד  אבל  אם  עשה  קשר 'כשקושר  ב
ט  או  משיחה  דינו  כשני בראש  אחד  של  חו

 :)ג"סמ(קשרים 
     

    


ודוקא  שיוכל  להחזירו  בלא  טורח  אבל :  הגה
אם  צריך  טורח  לזה  אסור  דחיישינן  שמא 

 :)ש פרק במה טומנין"תוספות והרא(יקשור 




הגה :

אפילו  כבר  נפתח  רק  שחזר  האומן  וקשרו  או 
רבינו (תפרו  ביחד  כדרך  שהאומנים  עושין  

  ולכן  אסור  לנתק  או  לחתוך  זוג )ד"ירוחם  חלק  י
של  מנעלים  התפורים  יחד  כדרך  שהאומנים 

ה  של  קיימא עושין  אף  על  גב  דהתפירה  אינ
דאין  חילוק  בתפירה  בין  של  קיימא  לאינה  של 

  ויש )הגהות  מרדכי  פרק  במה  טומנין(קיימא  
מתירין  בתפירה  שאינה  של  קיימא  ואין 

 :)בית יוסף(להתיר בפני עם הארץ 





 
     הגה :

ואפילו  אם  עשה  קשר  אחד  למטה  נוהגין  בו 
 :)אגור(היתר 


     


 

)וש  אורגפיר (








 

–
 

 או  שעשה  אחת  משאר
  )טור()  מלאכות

    


) ואם  אמר  לאינו  יהודי
ז "לעשות  לו  מלאכה  בשבת  עיין  לעיל סימן ש

 ):'סעיף כ

    


)בשבת  () או

) בשבת()  עשה  שאר  מלאכה
     

    הגה :
ואפילו  בישל  על  ידי  אינו  יהודי  אסור  בשבת 

 )ן  פרק  אין  מעמידין"תוספות  פרק  קמא  דגיטין  ור(
בת ואם  קצץ  פירות  מן  המחובר  לחולה  בש

אפילו  היה  חולה  מבעוד  יום  אסור  לבריא 
בשבת  משום  שגדל  והולך  בשבת  ויש  בו 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(משום מוקצה 
     











 


ויש  אומרים  דוקא :  הגה
.  )'רבינו  ירוחם  חלק  ג(אם  מצטמק  ויפה  לו  





     





    


והוא  הדין  כל  דבר :  הגה

קשה  שאינו  ראוי  לאכול  כלל  בלא  שרייה 
דאסור  לשרותו  בשבת  דהוי  גמר  מלאכה 

 :)הגהות מרדכי(
 –– 




 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טו
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                      
                                  

                               
               

 

 
ן המבשל די –סימן  שיח  ,  המשך  הלכות  שבת

 בשבת





בכלי :  הגה
שני  ויש  מקילין  אפילו  בכלי  ראשון  ונהגו 

ליזהר  לכתחלה  שלא  ליתן  פת  אפילו  בכלי 
 :שני כל זמן שהיד סולדת בו


     







 






 





    


     
     





 

)הכלי  שמשתמש  בו  על פירוש  

)  האש   



    



ונראה  לי  דבלא  מלוח  נמי  אסור  אלא :  הגה

דנקט  מלוח  דבלאו  הכי  אסור  משום  דם  שבו 
ויש  אוסרים  לתת  מלח  אפילו  בכלי  שני  כל 

זמן  שהיד  סולדת  בו  והמחמיר  תבוא  עליו 
  ואם  עבר  ונתן )תוספות  ומרדכי  פרק  כירה(ברכה  

מלח  אפילו  בכלי  ראשון  אפילו  הוא  על  האש 
ל  דהמלח  בטל  על שעבד  איסורא  מותר  המאכ

 :)בית יוסף בשם שבולי הלקט(גבי המאכל 


 

)כלי  שרוחץ  בופירוש    (
) אף  על  פי  שהיא

  )ש  וטור"תוספות  ורא()  כלי  שני



 


)מרובים  (




הגה :
ואם  המים  מרובים  כל  כך  שאי  אפשר 

פיגו  צנתן  אפילו  בכלי שיתבשלו  רק  שי
 :)טור(ראשון שרי רק שלא יהיה על האש 




 






)מתחממת  ונכויתפירוש    (






והוא הדין : הגה
בפירות  או  שאר  דברים  הנאכלים  כמות  שהן 

 :)ד"מרדכי פרק כירה ועיין לעיל סוף סימן רנ(ן חיי



הגה :

ואפילו  נצטנן  כבר  אבל  אם  הוא  רותח  אפילו 

בדבר  שיש  בו  מרק  מותר  ויש  מקילין  לומר 
דכל  שאין  נותנו  על  גבי  האש  או  הכירה  ממש 

המגיד  פרק (רק  סמוך  לו  אפילו  נצטנן  מותר  

  ונהגו  להקל  בזה  אם  לא  נצטנן  לגמרי )ו"כ

 :ג"וכמו שכתבתי לעיל סימן רנ



   וכל  שכן :  הגה

קדירה  שיש  בה  רוטב  שנקרש  שכשהשומן 
  ויש )'רבי  ירוחם  חלק  ג(  נימוח  אינו  בעין  דשרי

  ונהגו  להחמיר )ן  פרק  במה  טומנין"ר(מחמירין  
מיהו  במקום  צורך  יש  לסמוך  אסברא 

 :ראשונה








 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               


 







)לנענע  אותו  בכףפירוש   .(
לה  יש  ליזהר  אף  בקדירה  בכל ולכתח:  הגה

 :)ו"פסקי מהרי(ענין 



 

–
 







וכל  מה  שבורר  לצורך :  הגה
אותה  סעודה  שמיסב  בה  מיד  מקרי  לאלתר 

  ובית 'ב  חלק  ח"  ורבינו  ירוחם  נתיב  י'המגיד  פרק  ח(

  ואפילו  אחרים  אוכלים  עמו )ש"ורא,  וטור,  יוסף

  ולכן  מותר  לברור )לתוספות  פרק  כלל  גדו(שרי  
הירק  שקורין  שלאטין  מן  העלין  המעופשין 

בית (שבו  כל מה שצריך לאכול באותה סעודה 

 :)א"יוסף סימן שכ



 


    )השני  כדי (

ושני  מיני דגים מיקרי שני :  הגה

מיני  אוכלים  ואסור  לברור  אחד  מחבירו  אלא 
בידו  כדי  לאכלן  מיד  אף  על  פי  שהחתיכות 

גדולות  וכל  אחת  נכרת  בפני  עצמה  אבל  כל 
שהוא  מין  אחד  אף  על  פי  שבורר  חתיכות 

גדולות  מתוך  קטנות  לא  מיקרי  ברירה  ואפילו 
הגדולות היו  שני  מינים  ובורר  משניהם  ביחד  

מתוך  הקטנות  או  להיפך  שרי  הואיל  ואינו 
תרומת  הדשן  סימן (בורר  מין  אחד  מתוך  חבירו  

.  )ז"נ


 


ואפילו  האוכל  מרובה  ויש :  הגה
רת  האוכל  אפילו  הכי  לא יותר  טורח  בברי

בית (יברר  הפסולת  אפילו  כדי  לאכול  לאלתר  

 :)יוסף


    
    

 


ואף  על  פי :  הגה

מפרק  האוכל  מתוך  השבלים  הואיל  ואינו ש
מפרק  רק  כלאחר  יד  כדי  לאכול  שרי  ויש 

  ולכן )ן  פרק  קמא  דיום  טוב"מרדכי  ור(מחמירין  
אסור  לפרק  האגוזים  לוזים  או  אגוזים  גדולים 

  וטוב  להחמיר )ל"מהרי(מתוך  קליפתן  הירוקה  
 :מאחר דיכול לאכלן כך בלא פירוק


)י  כלי  שראשו  אחד  רחב "ופירש  רש

והשני  עשוי  כמין  מרזב  ונותנין  הקטניות 
בראשו  הרחב  ומנענע  האוכל  ומתגלגל  דרך 

)  המרזב  והפסולת  נשאר  בכלי
)    קערה  גדולהפירוש(

 
)הערוך פירש  

)  ז"ה  בלע"ויצ

     


 





 


ואף  על  פי  שיש  בו  קסמין :  הגה
. )ג"סמ(דקין  הואיל  וראויין  לשתות  בלאו  הכי  










)שנראה  כרותחפירוש    (
 




 


   )קופה פירוש  
) שעושין  מן הגומא וממיני ערבה


 

  )שמריקיןפירוש    ( 
     

 


   


    


) מותר  להגביה  החבית

על  איזה  דבר  כדי  שיקלח  ממנו  היין  היטב 
 :)רוקח הלכות יום טוב ובית יוסף(



    

 



     



 
)שמוציא  חמאה  מן  החלבפירוש   (




)מ  סעיף "עיין  לקמן  סימן  ש

הרוקק  ברוח  בשבת  והרוח  מפזר :  הגה).  א"י
ל  בשם  אור  זרוע "מהרי(הרוק  חייב  משום  זורה  

 :)וירושלמי פרק כלל גדול

–
 

) עיין  לעיל

)  'ב  סעיף  ה"סימן  רנ





ובמקום :  הגה

שנהגו  לסחוט  איזה  פירות  לשתות  מימיו 
  או  תענוג  דינו  כתותים  ורמונים מחמת  צמא

אבל  אם  נהגו  לסחטו  לרפואה  לבדו  אין לחוש 
  וכל  זה  דוקא  לסחוט  אסור  אבל )בית  יוסף(

מותר  למצוץ  בפיו  מן  הענבים  המשקה  שבהן 
בית  יוסף  בשם  שבולי (וכל  שכן  בשאר  דברים  

  ויש  אוסרין  למצוץ  בפה  מענבים  וכיוצא )לקט
 :)א"הגהות מיימוני פרק כ(בהם 

    






 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               




 


    


 





 



)טור() הואיל ואינו ראוי לאכול(: 

 
)פירות  ומיני  ירקות פירוש  

) המונחים  בחומץ  ובמלח  כדי  שלא  ירקבו









) ולדבריו  הסוחט
 :)טור() אשכול לקדירה נמי אסור


 


    





 
     

 



 

 
 


 





 


 


 







  איסור  נמשך  בהכרח  מדבר  מה  כמו פירוש(

)  המות  הנמשך  בהכרח  מהתזת  הראש





     
) פירש

הערוך  ספוג  הוא  על  ראש  דג אחד גדול שבים 

ובשעה  שמרים  ראשו  להסתכל  בעולם  יורד 
אותו  הספוג  על  עיניו  ואינו  רואה  כלום  ולולי 

)  זה  לא  היתה  ספינה  נצולת  מפניו





 ):א עוד מדיני סחיטה"ועיין לעיל סימן ש(


 





     
     

 

–


 
)מין פירוש  

)  עשב


 



     


 


    


     
 

     


 
   

 


 


 



ודוקא  מלח  הגס  אבל :  הגה

מלח  שהיה  דק  מתחלה  ונתבשל  ונעשה 

פתיתין  מותר  לחתכו  בסכין  כמו  שחותך  הפת 
 :)כל בו(


אבל  אסור  לחתוך  דק  דק  בשר :  הגה
חי  לפני  העופות  דהואיל  ואינן  יכולין  לאכלו 

תרומת  הדשן  סימן (בלא  חתוך  קמשוי  ליה  אוכל  

 :)ד"ז ועיין לקמן סימן שכ"כ


 


 


והוא  הדין  דאסור  לחתוך  גרוגרות :  הגה
 )בית  יוסף  בשם  תוספתא(וחרובים  לפני  זקנים  

ודוקא  פירות  וכדומה  לזה  אסור  אבל  מותר 
לפרר  לחם  לפני  התרנגולים  דהואיל  וכבר 

הגהות (נטחן  אין  לחוש  דאין  טוחן  אחר  טוחן  

 )ג"ן פרק כלל גדול וסמ"א  ומרדכי ור"מיימוני  פרק  כ

כל  זה  לא  מיירי  אלא  בחותך  ומניח  אבל  אם ו
לאכלו  מיד  הכל  שרי  מידי  דהוי  אבורר  לאכול 

 )ן  פרק  כלל  גדול"א  והר"תשובת  הרשב(מיד  דשרי  
 :ט"כדלעיל סימן שי

)פירוש 

)  הקן  שהדבורים  עושים  בו  הדבש
ודוקא  אם  דבוקין :  הגה

  אבל  אם  נתלשו )א"רק  כהמגיד  פ(בכוורת  
מבעוד  יום  או  שנתרסקו  מבעוד  יום  והדבש 

 :)בית יוסף(צף בכוורת מותר לרדותו בשבת 
)נתינת  מים  בקמח  נקרא פירוש  

)  גיבול







 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

     
    



)ואפילו  ברך  (
 




   )בכך  ( 
 

 )א "  שחלים  בערבי  תכפירוש
)  ן"ז  קרישי"ובלע,  ר"לשא 





ויש  אומרים  דלא  יערב  בכף :  הגה

.  )אור  זרוע  ומרדכי  סוף  פרק  תולין(אלא  ביד  


     

   ואם  נותן :  הגה
האוכל  תחלה  ואחר  כך  החומץ  או  היין 

ומערבו  באצבעו  שרי  דהוי  שינוי  כמו 
להתיר  על  ידי בשתיתא  דלעיל  וכן  נוהגין  

שינוי  ומקום  שדרכו  לעשות  כך  בחול  יתן 
 :בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל



     

 


    








 





    


ומותר  להחליק  האוכל  בשבת  ולא  הוי :  הגה

כלו  בלא בזה  משום  ממחק  הואיל  ואפשר  לא
זה  ומכל  מקום  המחמיר  במאכל  של  תפוחים 

מרדכי (וכדומה  שדרכו  בכך  תבוא  עליו  ברכה  

אסור  לקלוף  שומים .  )ריש  פרק  כלל  גדול

ובצלים  כשקולף  להניח  אבל  לאכול  לאלתר 

ג  והגהות "סמ()  ט"ועיין  לעיל  סימן  שי(שרי  

ק  ותרומת "ב  ובית  יוסף  בשם  סמ"מיימוני  פרק  כ

 :)הדשן ורבינו ירוחם

–
 

    

   

 


 


 






 



 



     

   









ואסור  להטיל  גורל :  הגה

 :)ל"מהרי(בשבת אפילו על ידי אינו יהודי 

–


 


     





ויש :  הגה
מקילין  לומר  דכל  שאינו  מכוין  למדה  לגמרי 

הגהות  אשירי (שממעט  או  מוסיף  מעט  שרי  

  וכן  המנהג  פשוט  למדוד )ומרדכי  פרק  אין  צדין

בכלי  המיוחד  למדה  ולשפוך  לכליו  של  לוקח 

דין .  ועוד  יתבאר  לך  בסמוך  טעם  המקילין
הלואת  שבת  דינו  כמו  ביום  טוב  ועיין  לקמן 

 :א" סעיף יז"ה ולעיל סימן ש"סימן תקל


) אבל  לא  יאמר  תן  לי

 :)טור() מדה פלוני


 








וכן  בסכום  דמים  אינו  אסור  אלא  בכהאי :  הגה
גוונא  שאומר  תן  לי  בכך  וכך  דמים  ויהיה  לך 

בידי  כך  וכך  אבל  בלאו  הכי  שרי  וכן  בסכום 
מדה  דוקא  בכהאי  גוונא  אסור  אבל  בלאו  הכי 

שרי  ואף  על  גב  דאסור  להזכיר  דמים  כלל 
בר  שאין  מקחו  ידוע  אבל  בדבר היינו  בד

שידוע  רק  שאומר  לו  כמה  צריך  שרי  אם  לא 
אור  זרוע  והגהות  אשירי  פרק (שמזכיר  לו  סכום  

  ואף  על  גב  שיש  מחמירין  בדבר  זה )אין  צדין
כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל וכסברא 

 :הנזכרת





     

    
    



 


     

     

 





הגה :

ואם  הוא  כלי  שראוי  למלאות  בו  מים  ימלאנו 
המגיד  פרק (מים  מן  המקום  ועלתה  לו  טבילה  

ג "  מהלכות  יום  טוב  והגהות  מיימוני  פרק  כ'ד

 :)מהלכות שבת



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               


 


     


 


 

–
 






 

     
 




     









)א  גבי  שום "ועיין  לעיל  סימן  שכ
 ):כיצד נוהגיןוחרדל 


    

ויש  אומרים :  הגה

דלא  שרי  להתיר  רק  בקשר  שאינו  של  קימא 
.  )הגהות  אלפסי(





    
    

 


    
)לשון  שפשוף  (

 
    

 
    








א  אם  מותר  לחתכו  דק "ועיין  לעיל  סימן  שכ(

 ):דק לפני עופות
)ירק  של  תבואה פירוש  

)  שנקצר  טרם  נתבשלה  התבואה


 




    





ודין :  הגה

 :)ל"מהרי(תרנגולים ואווזים כדין עגלים 
 






 
 
    








 





ויש מחמירין : הגה
גם  כן  בשאר  מיני  בהמות  ליקח  מלפני  אחת 

מרדכי  פרק (פני  אחרת  שאינה  מינה  וליתן  ל

 :)ת"ג וסה"תולין וסמ





 
–

 











אפילו  בייחד  לו  מקום ו:  הגה

מרדכי  פרק  קמא (מבעוד  יום  יש  להחמיר  

 :)בשבת
     


 והוא  הדין  לצורך  מצוה

 :)מרדכי(כגון להוציא חמץ מביתו בפסח 





וטוב :  הגה
ם  יקח  המשכון  עצמו  ויניח  אחר "שהעכו

במקומו  ולא  יגע  בו  הישראל  שלא  יהא  נראה 
ז "ועיין  לעיל  סימן  ש.  )אגודה(כנושא  ונותן  

ם  המביא  בשבת  איזה  דבר "בסופו  מדין  עכו
 :אם מותר לקבלו

 




אבל  אסור  ליתן  לו  מעות :  הגה
מערב  שבת  ושיתן  לו הפת בשבת דאז אדעתא 

 :)'רבינו ירוחם חלק א(דישראל קא עביד 






 



 







 








ויש אומרים דאין הלילה עולה : הגה

מן  החשבון  רק  צריך  להמתין  ביום  ראשון 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

. )ק  ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי"סמ(בכדי  שיעשו  



    






    

)א"ועיין לקמן סימן ת:( 



     





 


    
    

    






ויש  מקילין  ואומרים :  הגה
דאף  אם  הובא  דרך  רשות  הרבים  לצורך 

ישראל  מותר  לאדם  לשתות  מהם  הואיל 
 )טור  בשם  רבינו  תם(ואפשר  לילך  שם  ולשתות  

  וכן  נהגו )כל  בו(ויש  מתירין  אף  לכתחלה  
ם  להביא  שכר "היתר  לומר  אף  לכתחלה  לעכו

או  שאר  דברים  דרך  כרמלית  או  בלא  עירוב 
ואף על פי שיש להחמיר בדבר מכל מקום אין 

למחות  ביד  המקילין  לצורך  שבת  ובשעת 
ם  לצורך "הדחק  דהא  יש  להקל  באמירה  לעכו

י ז  וכל  שכן  בכהא"כמו  שנתבאר  סימן  ש
 :גוונא




    








 
      







 




 



     




    



 
)כלי פירוש  

)  כגון  חלילים  שקולם  מעורר  הבכי










   
 


    

 

–
 








או  שאר  איברים  כל :  הגה
ש פרק "בית  יוסף  בשם הרא(שאינו  רוחץ  כל  גופו  

.  )תינוקות




 






 


)פירוש 

)  ר  מרזב  וסילון  דבר  אחד  הםצינו


)גומאפירוש    (
    




 




    

 



 




) אבל  מותר  להחם
 :)טור() בגד וליתנו על בטנו

     







 

 





 
דגיבול :  הגה

כלאחר  יד  שרי  ואסור  לרחוץ  ידיו  במלח 

ף  בלשון "שקורין  זיי  וכל  שכן  בבורית  )אגור(
  או  בשאר  חלב )ח"בנימין  זאב  סימן  רע(אשכנז  

מרדכי  פרק  במה (שנימוח  על  ידיו  והוי  נולד  

א  וטור  סימן "ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"בהמה  וסמ

 :)א"שכ








 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

) ויש

אומרים  דאפילו  לעבור  במרחץ  במקום  שיכול 
 :)י וטור"רש() להזיע אסור







 

–
 







ובמקום  שאין  נוהגין  לסוך :  הגה

בית (בשמן  כי  אם  לרפואה  בכל  שמן  אסור  

 :)יוסף



 


     

 


)ג"מיימוני  פרק כ()  החדשים( ,

     




 

–
 


    


 




 
     

    




 מיהו  מי  שחושש  בשיניו :  הגה
ם "ומצטער  עליו  להוציאו  אומר  לעכו

בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ואיסור (להוציאו  

 :)הארוךוהיתר 
     


     




 
     





 ):ח"ועיין לקמן סימן תרי(






 
     


    


 


 





  )תחלת  חולי,  פירוש (

 





     


    ויש :  הגה

ם "אומרים  דוקא  ישראלים  אבל  סתם  עכו

שאינן  רופאים  לא  מחזקינן  אותם  כבקיאים 
מי  שרוצים  לאנסו .  )איסור  והיתר  הארוך(

שיעבור  עבירה  גדולה  אין  מחללין  עליו 
בית (ו  "השבת  כדי  להצילו  עיין  לעיל  סימן  ש

 :)א"יוסף בשם הרשב










 



     

ויש  אומרים  דאם :  הגה
אפשר  לעשות  בלא  דיחוי  ובלא  איחור  על  ידי 

שינוי  עושה  על  ידי  שינוי  ואם  אפשר  לעשותו 
ם  בלא  איחור  כלל  עושין  על  ידי "על  ידי  עכו

  וכן )ן"אבאור  זרוע  ומגיד  משנה  בשם  ר(ם  "עכו
נוהגים  אבל  במקום  דיש  לחוש  שיתעצל 

תוספות (ם  "ם  אין  לעשות  על  ידי  עכו"העכו

 :)ן"ור



     


 



     


 
)התבוננו  במחלתו  ושיערופירוש   (

    



 






הגה :

ואם  הדבר  בהול  אין  מדקדקין  בכך  שלא  יבא 
 :)ת מרדכי פרק מפניןהגהו(לידי דיחוי ועיכוב 


או  שיש  לו  מיחוש  שמצטער :  הגה

וחלה  ממנו  כל  גופו  שאז  אף  על  פי  שהולך 

,  )'המגיד  פרק  ב(כנפל  למשכב  דמי  


    
     










 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               






    

ם  לעשות  תבשיל "מותר  לומר  לעכו:  הגה
לקטן  שאין  לו  מה  לאכול  דסתם  צרכי  קטן 

רבינו  ירוחם  נתיב (כחולה  שאין  בו  סכנה  דמי  

  וכל  שאסור )א"ן  ורשב"  ורמב'ב  חלק  ט"י

עשותו  על  ידי  ישראל  אפילו  על  ידי  החולה ל
ם  מותר "בעצמו  אסור  אבל  כשעושה  לו  העכו

בית (לחולה  לסייעו  קצת  דמסייע  אין  בו  ממש  

 :)ב"יוסף גמרא ביצה דף כ


 


 




    

 






     
 







 
    








 



)ין  גמי  על  המכה  שהוא ואין  נותנ
 :)טור() מרפא



     

ומותר  לומר :  הגה

לאינו  יהודי  לעשות  רטיה  על  מכה  או  חבורה 
  ואסור  ליתן  עליה  אפר )איסור  והיתר  הארוך(

מרדכי (ם  "  אם  על  ידי  עכומקלה  דמרפא  כי

 :)פרק שמונה שרצים


    
 


 








 






 



 


    




     



 





 





 


 


אבל  אסור  להתיז :  הגה
  רעה  דלית  בו מחלבה  על  מי  שנשף  בו  רוח

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(סכנה 
)ו  סעיף "עיין  סימן  רי

)    פירושו'ג
 











בית (וכן  אם  נפל  למשכב  שרי  :  הגה

 :)יוסף
 

 


 






 

 )'משנה ברורה בהקדמתו לחלק א(



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טז
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 
דין  חולה   –סימן  שכח  ,  המשך  הלכות  שבת

 בשבת


 
)הערוך  אפיק פירש  

)  טפי  זון  כלומר  להוציא  עודף  המזון




 



 


  )ומלח  ( 

 



 

     


    



 
     










 

    
 


 

 


     





 





 
–

 





 
   


 






    
    

 






 






 



 









ואפילו  לא  באו :  הגה
 :)אור זרוע(עדיין אלא רוצים לבוא 





)ומכל  מקום  הכל  לפי  הענין (
 :)נ"י סימן ק"פסקי מהרא(





) ועיין  לעיל  סוף  סימן
ז  מי  שרוצים  לאנסו  אם  מחללין  עליו "ש

 ):שבת


 
–

 
     


    



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

)אותה  (




 


 


 
    




 







 





ומה  שאין  נוהגין  עכשיו  כן  אפילו  בחול :  הגה
משום  דאין  בקיאין  להכיר  במיתת  האם 

איסור (בקרוב  כל  כך  שאפשר  לולד  לחיות  

 :)והיתר


) ואם  מותרים  אחרים
להתחמם  כנגד  המדורה  עיין  לעיל  סימן 

 )ו"רע
     








 






 


 
    

 



 

–
 


 






 








) ועיין  ביורה  דעה  סימן

 ):ו"רס
 





 





    


     


     


) ועיין  לעיל
 ):ז"סימן ש





 




     

 




    




ובמדינות  אלו :  הגה

נוהגים  לרחצו  לפני  המילה  בחמין  שהוחמו 

מאתמול  ולאחר  המילה  במוצאי  שבת  וכן  אם 
  למילתו  בשבת  ורואים  שיש  צורך 'היה  יום  ג

לרחצו  מכינים  חמין  מבעוד  יום  ורוחצים 
כל  זה  מן  הסתם  אבל  אם  רואים אותו  בשבת  ו

שיש  לחוש  לסכנה  אם  לא  ירחצו  אותו  אחר 
המילה  בודאי  מותר  לרחצו  ולחלל  עליו  שבת 

 :מידי דהוי אשאר חולה שיש בו סכנה



הגה :

ה  דעה  סימן ועיין  עוד  דיני  מילה  בטור  יור
 :ו"רס

–
 

 





 


 





 

–
 





     


) שבכל

ן  פרק "הגהות  מרדכי  ור()  קופה  שלש  סאים

  )מפנין


וכל שבות : הגה

ם  צורך  מצוה  מותר  גם כן לצורך שהתירו  משו
אורחים  ולא  מקרי  אורחים  אלא  שנתארחו 

אצלו  בביתו  או  שזימן  אורחים  שנתארחו אצל 
  אבל  כשזימן )ב"תרומת  הדשן  סימן  ע(אחרים  

חבירו  לסעוד  אצלו  לא  מקרי  אורחים  ואינה 
 :)בית יוסף(סעודת מצוה רק סעודת רשות 


    


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

   





חביות  של  יין :  גהה
שהובאו  על  עגלה  אסור  להורידן  בשבת  אם 

לא  לכבוד  אורחים  או  לצורך  מצוה  דהוי 
 :)אור זרוע(כמפנה האוצר 

–
 


     
    

    






 
)ו(    








 ):ט"ז סעיף י"ועיין לעיל סימן ש(


)   פת  שניטל  הדרה  דהיינו  פת  סוביןפירוש(

 



    
    

 
 



     




 


 





 





     


 


    
ויש  מקילין  אף  לשאינה :  הגה
 :)ג והגהות מרדכי"סמ(מעורבת 



    









 



    

)   מיני  צבעוניםפירוש(


 )פירוש 

)  מקום  מגולה  והפקר







 





 


    
 

     



 
)פירוש  כיס  (





 







 )מקום  שנכנסים  מהם פירוש  

)  לחצרות
 




 


    
 

   


 


 



 


     



    
במקום :  הגה

 :)מרדכי פרק כל כתבי(פסידא 


      
הגה :

מותר  לכפות  קערה  על  הנר  שלא  תאחוז 
 ):'ז סעיף ה" ועיין לעיל סימן רע.טור(בקורה 






 


   
 









 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


וכל  הדינים  הנזכרים :  הגה

בדיני  הדליקה  הני  מילי  בימיהם  אבל  בזמן 

רויין  בין  אינם  יהודים  כתבו שאנו  ש
ל  שמותר  לכבות "הראשונים  והאחרונים  ז

דליקה  בשבת  משום  דיש  בה  סכנת  נפשות 
והזריז  הרי  זה  משובח  ומכל  מקום  הכל  לפי 

הענין  דאם  היו  בטוחים  ודאי  שאין  שום  סכנה 
בדבר  אסור  לכבות  אבל  בחשש  סכנת  ספק 

מותר  לכבות  אפילו  הדליקה  בביתו  של 
ח  והגהות "תרומת  הדשן  סימן  נ(ן  ם  וכן  נוהגי"עכו

ודוקא .  )אשירי  פרק  מי  שהוציאוהו  בשם  אור  זרוע
לכבות  הדליקה  דהוי  מלאכה  שאינה  צריכה 

לגופה  ויש  סכנה  אם  לא  יכבה  אבל  אסור 
ואם  עבר )  ממון(לחלל  שבת  כדי  להציל  

וחילל  צריך  להתענות  ארבעים  יום  שני 
וחמישי  ולא  ישתה  יין  ולא  יאכל  בשר  ויתן 

ח  פשיטים  לצדקה  ואם  ירצה "  חטאת  יבמקום
לפדות  התענית  יתן  בעד  כל  יום  שנים  עשר 

ועיין .  )'י  סימן  ט"פסקי  מהרא(פשיטים  לצדקה  
 :ה"בטור יורה דעה מהלכות נדה סימן קפ





 
–

 













ויש  אומרים  דוקא  חבית  שנשברה :  הגה
שבהול  ואם  יציל  חיישינן  שיתקננה  אבל  אם 

נסדק  ועביד  טיף  טיף  שאינו  בהול  כל  כך 
הגהות (מותר  להציל  בכלים  לקלוט  ולצרף  

ותוספות  פרק  כל  כתבי  והגהות  מיימוני  פרק מרדכי  

  ויש  אומרים  דכל  זה  לא  מיירי  אלא )ב"כ

להציל  מחצר  לחצר  אבל  לבית  אחר  שעירב 
עמו  מצילין  בכל  ענין  כמו  שנתבאר  לעיל  גבי 

 :)ו"י סימן קצ"פסקי מהרא(דליקה 








 





ומיהו:  הגה 
אם  עבר  ועשה  שקלט  ואחר  כך  זימן  אורחים 

 :)א"ן והמגיד פרק כ"רמב(מותר 
     



     







    


 









 ):ט"ועיין לעיל סימן שי(

–
 


    










ודוקא  אדם :  הגה
שעלה  שם  אבל  אם  הניח  שם  חפץ  מבעוד  יום 

  וכל )א"המגיד  פרק  כ(אסור  ליטלו  משם  בשבת  
זה  באילן  וכיוצא  בו  אבל  קנים  הרכים  כירק 

מותר  להשתמש  בהם  אף  על  פי  שמחוברים 
הגהות (תמש  בירק  בקרקע  דאין  אסור  להש

 :)אשירי פרק בכל מערבין בשם אור זרוע ובית יוסף




    


    





 




     




ולכן  טוב :  הגה
להחמיר  שלא  לאכול  בגנות  אם  ישתמש  שם 

עם  מים  דבקושי  יש  ליזהר  שלא  יפלו  שם  מים 
 :)ת"בית יוסף בשם סה(


    

    



 


   
 


    



 

 
)חצי  כד  שזורעים  שם  עשביםפירוש   (

,  )ערוך(    



יחור  של  אילן שנפשח מערב :  הגה
לן  ובו  פירות  מותר  לתלוש שבת  מן  האי

ב  חלק "רבינו  ירוחם  נתיב  י(הפירות  ממנו  בשבת  

 :)'ב


   

    



 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               



 

 
    


ומותר  להעמיד  ענפי  אילנות :  הגה

במים  בשבת  ובלבד  שלא  יהיו  בהם  פרחים 
שנים  שהם  נפתחים  מלחלוחית  המים ושו

 :ד" ועיין לקמן סימן תרנ)ל"מהרי(




 










ומותר  ליגע :  הגה

בית  יוסף  בשם (באילן  ובלבד  שלא  ינידנו  

  בור  עמוק  אפילו  מאה  אמות )אורחות  חיים

  לירד  ולעלות  ומטפס  ויורד  ומטפס מותר
ועולה  ולא  חיישינן  שמא  יעקור  קרקע 

 :)טור(בירידתו ועלייתו 

–
 








 



טור  בשם (ויש  מחמירין  אפילו  במרוצף  :  הגה

י  ומרדכי  ריש  פרק  כל  הכלים  ורבינו  ירוחם  חלק "ר

ואין  לשנות  מיהו   וכן  נוהגין  )ת"ג  וסה"ג  וסמ"י

  וכן )ג"רבינו  ירוחם  נתיב  י(ם  מותר  "על  ידי  עכו
על  ידי  בגד  או  מטלית  או  כנף  אווז  הקלים 

ואסור  לכבד .  )אגור(ואינו  משוה  גומות  
הבגדים  על  ידי  מכבדות  העשויים  מקיסמים 

הגהות  אלפסי  פרק (שלא  ישתברו  קיסמיהם  

 :)הזורק


 




 
–

 
     


וכן  אם  לא  עביד :  הגה
ן  אלו  שקורין  לחבריהם מעשה  שרי  ולכ

ומצפצפים  בפיהם  כמו  צפור  מותר  לעשותו 
  ואסור  להכות  בשבת  על )הגהות  אלפסי(בשבת  

הדלת  בטבעת  הקבוע  בדלת  אף  על  פי  שאינו 
מכוין  לשיר  מכל  מקום  הואיל  והכלי  מיוחד 

לכך  אסור  ולכן  אסור  לשמש  להכות  על  הדלת 
לקרוא  לבית  הכנסת  על  ידי  הכלי  המיוחד 

אגור  ובית  יוסף (  בידו  על  הדלת  לכך  אלא  מכה

 :)בשם פסקי תוספות דעירובין


ם  לתקן "ואפילו  לומר  לעכו:  הגה

הכלי  שיר  שרי  משום  כבוד  חתן  וכלה  אבל 
  ומיהו )מרדכי  פרק  משילין(בלאו  הכי  אסור  

בזמן  הזה  נהגו  להקל  מטעם  שיתבאר  בסימן 
 :טפוח ורקודשאחר זה לענין 

     


 





 
    

הגה :
ודוקא  על  גבי  קרקע  אבל  על  גבי  שלחן  שרי 

רבינו  ירוחם (דליכא  למגזר  שם  משום  גומות  

ומותר  לשחוק  בעצמות  שקורין .  )'חלק  ז

ך  אף  על  פי  שמשמיעים  קול  הואיל "טשי
. )הגהות  אלפסי  סוף  עירובין(ואינן  מכוונין  לשיר  

 )ית  יוסףב(וכל  זה  בשוחק  דרך  צחוק  בעלמא  
אבל  בשוחק  כדי  להרויח  אסור  אפילו  שוחק 

אגור  ובית (בתם  ובחסר  דהוי  כמקח  וממכר  

ומכל  מקום  אין  למחות .  )ג"ם  פרק  כ"יוסף  ורמב

בנשים  וקטנים  דמוטב  שיהיו  שוגגין  ואל  יהו 
. )א"ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"תוספות  וסמ(מזידין  

ח  סעיף "ולשחוק  בכדור  עיין  לעיל  סימן  ש
 :ה"מ






     





 





 









 
–

 
) ועיין  לעיל  סימן

 ):ח מדין הליכת קרון"ה סעיף י"ש








 










ידנא והא  דמספקין  ומרקדין  הא:  הגה

ולא  מחינן  בהו  משום  דמוטב  שיהיו  שוגגין 
  ויש  אומרים  דבזמן  הזה  הכל  שרי  שאין 'וכו

אנו  בקיאין  בעשיית  כלי  שיר  וליכא  למיגזר 
שמא  יתקן  כלי  שיר  דמלתא  דלא  שכיח  הוא 

תוספות  סוף (ואפשר  שעל  זה  נהגו  להקל  בכל  

 :)פרק המביא כדי יין
ולכן  אסור  לתפוס  ולהכניס :  הגה

בית  הסוהר  מי  שנתחייב  איזה  עונש  כדי ל

שלא  יברח  וכל  שכן  שאסור  להלקותו  דהוה 
בית  יוסף (בכלל  דין  ואם  יברח  אין  עלינו  כלום  

.   ולא  מקדשין)ג  בשם  שבולי  הלקט"סוף  סימן  רס
ויש  מתירין  לקדש  היכא  דאין  לו  אשה :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

  ואפשר  דהוא  הדין  הכניסה )רבינו  תם(ובנים  

ל  גב  דלא  קיימא  לן   ואף  ע)ג"סמ(לחופה  שרי  
הכי  מכל  מקום  סומכין על זה בשעת הדחק כי 

גדול  כבוד  הבריות  כמו  שרגילין  שלפעמים 
 'שלא  היו  יכולים  להשוות  עם  הנדוניא  ביום  ו

עד  הלילה  דעושין  החופה  והקידושין  בליל 
שבת  הואיל  וכבר  הוכנו  לסעודה  ולנשואין 

והוי  ביוש  לכלה  ביום  לכלה  ולחתן  אם  לא 
מכל  מקום  לכתחלה  יש  ליזהר  שלא יכנוס  אז  ו

ועיין  בטור  אבן  העזר  סימן (יבא  לידי  כך  
).  ג"ס    





)דתקיף  ליה  עלמא (


 


) ועיין

 ):פ"לעיל סימן ר





 






 

–


 








ג  דין  סריקה "ועיין  לעיל  סוף  סימן  ש:  הגה
 :וחפיפה


 




אסור  לשבור  עוגה :  הגה
שכתוב  עליה  כמין  אותיות  אף  על  פי  שאינו 

מרדכי  פרק  כלל (מכוין  רק  לאכילה  דהוי  מוחק  

 :)גדול


 אבל  מותר  לרשום

 :)ג"שן סימן סתרומת הד(באויר כמין אותיות 


 


 
   





 


 
    


 



     

 


 


     
 


 

     





 

–
 



      





 




     

 


) ועיין  לעיל  סוף

 ):ו"סימן ש
–


 


) ועיין  לעיל

)  ז"א  וסוף  סימן  ש"סימן  רס




    




 
–

 



)מאיסור  דאורייתא  (

    
    
    

ויש  אומרים  דכל :  הגה
א  הגיע  לחינוך  אבל  הגיע  לחינוך זה  בקטן  דל

  ויש )תוספות  פרק  כל  כתבי(צריכים  להפרישו  
אומרים  דלא  שייך  חינוך  לבית  דין  אלא  לאב 

  וקטן  שהכה  לאביו  או  עבר )בית  יוסף(בלבד  
שאר  עבירות  בקטנותו  אף  על  פי  שאין  צריך 

תשובה  כשהגדיל  מכל  מקום  טוב  לו  שיקבל 
על על  עצמו  איזה  דבר  לתשובה  ולכפרה  אף  

פסקי (פי  שעבר  קודם  שנעשה  בר  עונשין  

 :)ב"י סימן ס"מהרא

–
 











 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               





 

–
 


)רך  מל  לא  לח  ולא פירוש  

יבש  אלא  בינוני  הכא  נמי  לא  רשות  היחיד 

ו  מחיצות  ולא  רשות  הרבים  שאינו שאין  ל
דומה  לדגלי  מדבר  דלאו  להילוכא  דרבים 

 , )י"רש. עבידא








יש  אומרים  דבעינן  באלו  ארבעה  על :  הגה
ארבעה  הן  ואלכסונן  וכמו  שיתבאר  לקמן 

הגהות  אשירי  פרק  קמא  דשבת (ט  "סימן  שמ

 :)א"ותוספות עירובין דף נ


 
    

ואם :  ההג
הם  כלפי  חוץ  ואינם  עוברים  כלפי  פנים  נדונין 

לפי  גבהן  ורחבן  כמו  שיתבאר  סימן  זה  סעיף 
 :)א והמגיד"בית יוסף בשם הרשב(ג "י


 



 

    



) ואין  דלתותיו

,  )טור()  נעולות  בלילה


 





 



     

 


)שלשה  (

   











     




 







 

     


 


    

    
 


    

) פירוש  אצטוונית  מקום  שלפני
החנויות  שיושבים  שם  הסוחרים  ואצטבא 

)  הוא  מקום  שמניחין  עליו  פרקמטיא
    


    ) כגון

ואין  להם )  (מבואות  שיש  להן  שלשה  מחיצות
  )טור(לחי  או  קורה  ברביעית  




 






 









 


 





    



בור  העומד  בכרמלית :  הגה

אפילו  עמוק  מאה  אמה  הוי  כרמלית  אלא  אם 
כן  הוא  רחב  ארבעה  על  ארבעה  דאין  מקום 

 :פטור בכרמלית כמו שיתבאר בסמוך








וכל  זה  דוקא  בעומד  ברשות  הרבים :  הגה
אבל  בכרמלית  אמרינן  מצא  מין  את  מינו 

משתתפין ן  פרק  כיצד  "ר(וניעור  ודינו  ככרמלית  

ו  דשבת  וטור  ובית  יוסף  בשם "והגהות  מרדכי  פרק  ט

ויש  חולקים  ואומרים  דאין  חילוק  בין .  )ם"רמב
י  ומגיד  משנה  פרק "רש(רשות  הרבים  לכרמלית  

אבל  אם  עומד  ברשות  היחיד .  )א"ד  בשם  רשב"י
 :)בית יוסף(לכולי עלמא דינו כרשות היחיד 

–
 


   




    


     


  

    


 ):'ב סעיף ו"שעעיין לקמן סימן (



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


    
    


 
)מקום  שמוקף  מחיצות  בלא פירוש  

)  קרוי  כמו  חצר





 ולכן  מותר  ליקח  מפתח :  הגה

מכרמלית שלפני גינה לפתוח ולנעול ולהחזיר 
  ובלבד  שלא  יהא  ביניהם )טור(המפתח  אליו  

אסקופה  שהיא  רשות  היחיד  כגון  שהוא  גבוה 
עשרה  ורחבה  ארבעה  או  שיש  לה  שני 

מחיצות  מן  הצדדין  שהן  רחבין  ארבע 
ומשקוף  עליה  רחבה  ארבעה  דאז  הוי  רשות 

היחיד  אף  על  פי  שאינו  גבוה  עשרה  מיהו 
אסור  להכניס  מהאסקופה  לרשות  היחיד  או 

איפכא  דחיישינן  שמא  לא  יהיה  התקרה  ארבע 
ואז  אם  אין  האסקופה  גבוה  שלש  יש  לה  הדין 

שלפניה  ואפילו  אם  גבוה  שלש  מאחר  שכל 
ות  שלנו  הם  כרמלית  אמרינן  מצא  מין רשוי

ה  וכן "את  מינו  וניעור  כמו  שנתבאר  סימן  שמ
אם  התקרה  רחבה  הרבה  ואין  לה  מחיצות  מן 

הצדדים  דינה  כרשות  שלפניה  וכן  בגגין  שלנו 
הבולטין  לפני  הבתים  דינם  כרשות  שלפניהם 

 :)הגהות מרדכי פרק קמא דשבת(

–
 






     






    







     



 

–
 









     

    

 

–
 






) ועיין  לקמן  סימן

 ):ו"שצ





 

 
    




)א "ועיין  לעיל  סימן  ש

 ):ב"סעיף מ






    





    


 

 

– 







 
 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יז
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                      
                                  

                              
               

 

 
דין  ארבע   –סימן  שמט  ,  המשך  הלכות  שבת

 אמות ברשות הרבים


    
 

–
 


    




     

    


    






    



     





 





 




 
–

 






      











 

–
 

    






ם  דרסי  על דרבי:  הגה
האסקופה  ודוקא  כתבי  הקדש  אבל  בשאר 

דברים  אסור  אפילו  לא  נפל  אלא  לכרמלית 
 :)א"ו והרשב"המגיד פרק ט(


     








 
–

 











 







     










 



 










 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


ודוקא  זיז  וכיוצא  בו  אבל  אם :  הגה

הוא  דבר  רחב  כגג  שהמשתמש  עומד  שם  עם 

בית  יוסף (הכלי  מותר  להשתמש  בכל  הכלים  

.  )א"בשם  הריטב



    

 
–

 



    





 

    



ולא  חיישינן  שמא  יתגלגל  מן  האשפה :  הגה

ים  ואתי  לאתויי  דאין  דרך  לזרוק לרשות  הרב
ו "המגיד  פרק  ט(לאשפה  אלא  דברים  מאוסים  

.  )א"בשם  הרשב

    

 
–

 
)  בולט  מתוך פירוש  דף  או  בנין

)  הבתים  חוצה










     















ועיין  לקמן  סוף :הגה  

ז  שני  ספינות  זו  אצל  זו  אסור "סימן  שנ
לטלטל  מזו  לזו  אלא  אם  כן  קשורות  זו  בזו  או 

  וצריכים 'אלא  אם  כן  הם  גבוהים  מן  המים  י
מרדכי (לערב  ביחד  אם  הם  של  שני  בני  אדם  

 :)פרק הזורק


    











 







ויש :  הגה
 אומרים  דאם  בית  הכסא  למעלה  מעשרה  שרי

בכל  ענין  דהא  מוציא מרשות היחיד לכרמלית 
ו  דיש "ועיין  לעיל  סימן  שמ.  (דרך  מקום  פטור

ויש  אומרים  דאם  היה  שם  צואה ).  חולקים
מבעוד  יום  שרי  בכל  ענין  דהא  הצואה  הוא 

מרדכי  פרק (מקום  פטור  דלא  דרסי  בה  רבים  

ה  דיש  חולקין "ועיין  לעיל  סימן  שמ.  )הזורק

ולפי .  ר  בכרמליתוסבירא  להו  דאין  מקום  פטו
ה  דאין  מקום "מה  שנתבאר  לעיל  סימן  שמ

בית  הכסא ,  פטור  ברשות  היחיד  לכולי  עלמא
העומד  בין  שני  בתים  אסור  לפנות  שם  אם  לא 

עירבו  יחד  ולא  עשו  לו  תיקון  מבעוד  יום  כמו 
דלא  הוי  אלא כמו ,    דאז  שרי'שנתבאר  סעיף  ב

. ז"חצר  שאינה  מעורבת  כדלקמן  סימן  שנ
. )דברי  עצמו(  'ו  סעיף  ד"ימן  שעועיין  לקמן  ס

וכל  זה  דוקא  לכתחלה  אבל  בדיעבד  ששכחו 
הגהות (ולא  ערבו  מותר  דגדול  כבוד  הבריות  

הולכי  ספינות  נהגו  לעשות .  )מרדכי  ודברי  עצמו
צרכיהן  מן  המשוטה  לים  דהואיל  והמשוטה 

אינה  גבוה  עשרה  אף  על  פי  שרחבה  ארבעה 
אינה  אלא  כרמלית  ומוציא  מכרמלית 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(ית לכרמל




וכל  שכן  אם  יבשו המים אף על :  הגה

 :)מרדכי(פי שהיו שם עמוקים עשרה 
     






    

     


   

     


 

–
 








     





ואם :  הגה

הנקבים  שהאמה  נכנס  ויוצא  בהם  אינם 

בית  יוסף (  אפילו  מחיצה  אינו  צריך  'רחבים  ג

 :)א"בשם ריטב



    









 

–
 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               








וכל  גומא  חצי :  הגה
אמה  על  חצי  אמה  ברום  שלשה  חומשי  אמה 

,  )ם"רמב(מחזקת  סאתים  









     

)דפנות '  בית  שיש  לו  גפירוש  
  שמעמידין  בו  דלת  אינה  מגופפת  כל 'ודופן  ד

עיקר  אלא  ברחבו  של  בית  כלו  ופעמים 
שעושים  לה  אמה  אחת  פצום  מכאן  ואמה 

ופצים  הוא ,    הערוךפירשאחת  פצים  מכאן  כך  
)  מעט  כותל  ישר  ושוה


דיוטאות 'והוא  הדין  ב:  הגה  

  עליות  ועליהם  מעזיבה  שראוים 'שלפני  ב
המים  לבלוע  בהם  אם  הם  סמוכות  זו  לזו 

.  )ר  יונתן"בית  יוסף  בשם  הר(מצטרפות  





) ועיין  לקמן
 )ז"סימן שע













 


     


ויש  אומרים :  ההג
בית (דאין  חילוק  בין  כרמלית  לרשות  הרבים  

. )ש  בפרק  כיצד  משתתפין"יוסף  בשם  תוספות  והרא

ודוקא  כרמלית  שהיא  תוך  העיר  דמחלף 

ברשות  הרבים  עצמה  אפילו  בזמן  הזה  דלית 
לן  רשות  הרבים  אבל  כדמלית  שהוא  מחוץ 

מרדכי  פרק (לעיר  או  חצר  שאינה  מעורבת  שרי  

מ  סימן "תשובת  מהר)  (רי  עצמוג  ודב"הזורק  וסמ

ועיר  המוקפת  חומה  ולא  עירבו  בה  כחצר .  )'צ
מרדכי  סוף  פרק  הדר (שאינה  מעורבת  דמי  

ואם  הצנור .  )ד"ג  וע"ותרומת  הדשן  סימן  ע
למעלה  מעשרה  שעוברים  המים  דרך  מקום 

 :וכן עיקר. )ל"מהרי(פטור לכרמלית יש להקל 

–
 



    








     



א "ועיין  לקמן  סימן  ת:  הגה
דין  סתם  עיירות  אי  מוקפות  לדירה  ויש 

אומרים  דסתם  קרפיפות  שלנו  מקרי  מוקפות 
ר  כך לדירה  דרגילים  לפתוח  פתח  תחילה  ואח

ויש  אומרים .  )מרדכי  פרק  עושין  פסין(להקיף  
עוד דכל קרפף שהוא סמוך לביתו מקרי הוקף 

 'הגהות  אשירי  פרק  ב(לדירה  כי  דעתיה  עלויה  

בית  יוסף  בשם (ויש  חולקין  בזה  .  )דעירובין

 :)תוספות















ואם  קשה  עליו  לפרוץ  הכותל  יש :  הגה

אומרים  דיכול  להניח  עפר  אצל  הכותל  משני 

צדדיה  עד  שיתמעט  הכותל  מגובה  עשר 
ורוחב  העפר  רחב  מעשר  אמות  באורך  הכותל 

וארבע  רוחב  ואם  אין  בגובה  העפר  עשר  אם 
כן  הוי  כאילו  פרץ  שם  הכותל  שלא  נשאר  שם 

  דהוי  כקרקעות גבוה  עשר  למעלה  מן  העפר

הקרפף  ואף  אם  חוזר  ולוקח  משם  אחר  כך 

העפר  הואיל  ובטלו  שם  שבת  אחת  ויש 
חולקים  דעפר  לא  הוי  בטול  אלא  אם  כן  אין 

, א"תרומת  הדשן  סימן  ס(עתיד  לפנותו  לעולם  

 :)ש פרק קמא דסוכה"הרא
 


) אפילו  יש

המגיד  פרק ()  בהן  גבוה  עשרה  ורחב  ארבעה

 . )ו"י


 





   
 


 



 


     
   





 








 










 



    





 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


 


 

    



 


   





 

–
 






הגה :
ומה  שאין  אנו  נזהרין  לטלטל  בחצירות 

שאחורי  הבתים  משום  דבזמן  הזה  סתמן 
מוקפין  לדירה  כמו  שנתבאר  לעיל  גבי  קרפף 

 :)דברי עצמו(

–
 

    













  




ם  אינו  מצטרף  לשיירא  ויש "עכו:  הגה

ם "רמב(אומרים  דהוא  הדין  קטן  אינו  מצטרף  

 :)א"פרק י






 

















   

     



    

    
    
    

    




   


) ועיין

)  'ד  סעיף  ג"לעיל  סימן  שע

    


     

 

–
 



     





 





     








הגה :

ויש  אומרים  דבעינן  גם  כן  ברוחב  הקירוי 

ש  פרק  כיצד "תוספות  והרא(ארבעה  טפחים  

  ואמרינן  פי  תקרה  יורד )ג  וטור"משתתפים  וסמ

 '  מחיצות  אם  יש  כאן  ב'  אפילו  בבוסותם
מחיצות  שלימות  דבוקות  זו  בזו  אבל  זו  כנגד 

 :)טור(זו לא 
–

 


  







    





     



 
    


 

    
    
    






    






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 


    
)ו  וסוף  סימן "ועיין  לקמן  סימן  שס

)  ב"שפ
     


 



     





    


    







 


 



ואין : הגה

לעשות  מחיצה  של  בני  אדם  רק  בשעת  הצורך 

ובשעת  הדחק  ואם  שכח  דבר  אחד  ברשות 
הרבים  יותר  עדיף  להוליך  שם  תינוקות 

שיביאו  הדבר  בלא  מחיצה  מלעשות  מחיצה 
בית  יוסף  בשם (של  בני  אדם  ושיביאנו  גדול  

 :)ה"ג וס"שבולי הלקט וסמ


     
 





 
  


    


     





) אז  מהני  אפילו

ג "בית  יוסף  בשם  סמ()  בבקעה  בכל  הרוחות

 :)ק"וסמ













 
)י"רש,    שער  העשוי  ככיפהפירוש  (

    


 

–
 


     

 

















 


)תרגום  הקרש פירוש  

)  האחד  לוחא  חדא



    



) ואפילו
 :)אור זרוע(קשר שם אדם נמי הוי לחי 


 


 


 


ולכן  עושין  לחי  מסיד  טחוי  בכותל :  הגה

שלש לארץ ובלבד  שיזהר שלא יתמחה יותר מ

 :)ו"תרומת הדשן סימן ט(

 



 נגד  חלל  המבוי

  )ש  פרק  קמא  דעירובין"תוספות  והרא(
 

    



 







ערב  שבת  כאלו אבל  לא  היה  שם  לחי  אחר  מ(
י  והגהות "בית  יוסף  בשם  רש()  סמכו  עליו  דמי

 :)ו"אשירי והמגיד פרק י


     








ואם  העמידו  לשם  לחי :  הגה
דאית  ליה  קלא  שתקנו  לחי  למבוי  זה  אפילו 

 :רחב ארבע אמות הוי לחי









 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 



 




 






 



     



 


    

 
    


    
     

 







 









 


     
    




     
     

      
 


  







 




    





 



     

    








  ציור  אחד  בכותל  מן  הסיד  או  על  שמי פירוש(
)  קורה











   ) ואפילו  כל  החצרות

  ויש )ש  ומרדכי  והטור"רא()  פתוחות  זו  לזו
 )ם"ף  והרמב"בית  יוסף  בשם  הרי(חולקים  בזה  













ויש  אומרים  דנוהגין  האידנא  לתקן  כל :  הגה

המבואות  בצורות  הפתח  דכל  המבואות  שלנו 

 )ד"תרומת  הדשן  סימן  ע(יש  להם  דין  חצרות  
לו  לתקנן  על  ידי והמנהג  הפשוט  במדינות  א

חבל  הקשור  לרחבו  של  מבוי  ודין  חבל  זה 
אינו  קורה  שהרי  אין  רחבו  טפח  ולא  מהני 

אלא  מטעם  צורת  הפתח  דמהני  למעלה אפילו 
ב  ועל  כן  יש "בגמי  כדלעיל  סוף  סימן  שס

ליזהר  להעמיד  תחת  החבל  שני  קנים  גבוהים 
  מכוונים  תחת  החבל  ואז  מהני  אפילו  במבוי 'י

ת  פתח  או  אפילו  בחצר מפולש  בתורת  צור
ובכל  מקום  שצורת  הפתח  מהני  וכמו 

 :)דברי עצמו(ב "שנתבאר לעיל סוף סימן שס


אף על פי שאין : הגה
חצירות  ובתים  פתוחין  לתוכו  הואיל  ואינו 

קרוב  לרשות  הרבים  אלא  פתוח  למבוי 
בית  יוסף  בשם (  והמבוי  פתוח  לרשות  הרבים

 :)ק"א בשם סמ"תשובת מהרי





 






  יובש  כעין  אי  שנדחו  המים  ממנו פירוש(

ויש  חולקים :  הגה).  שנעשה  ראוי  לזריעה
וסוברים  דחיישינן  שמא  יעלה  שירטון  ואין 

 :)י וטור והמגיד"ש ורש"הרא(כאן מחיצה 









 












      
    


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

    





    



 













)  מבוי(




ויש  אומרים  דאין  לו  דין  מבוי  עקום :  הגה
אלא  אם  כן  יש  מן  הפס  עד  כותל  האמצעי 

 :)נו ירוחם וטורש ורבי"הרא(יותר מעשר אמות 
















   



 





 
) פירוש  מקום

)  משופע





) ובזה  התל  הוי

 :)בית יוסף() כמחיצה

–
 

    


  או  שני  ראשיו :  הגה

,  )ה"ש  סימן  ת"ריב(פתוחין  לכרמלית  





וכל  זה  יש  לו  תנאים  המבוארים  לעיל :  הגה

ז  בדין  מבוי  אבל  אם  אינו "ג  סעיף  כ"סימן  שס
 :רק בחצר צריך תיקון חצר משני צדדיו


    






 


    





 

    


    




 


    










 

–
 








 





 'אבל  אי  בקעי בה רבים אפילו לא נפרץ רק ד(
 :)ש וטור"ף והרא"הרי() טפחים צריך לתקנו שם

    






















     



 






 




     

     

 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 







ויש  לסמוך  על  זה  להתיר :  הגה

וכל  זה  שהיה  ראוי  לעמוד  כל  השבת  אבל  אם 
היה  עומד  לסתור  מערב  שבת  אסור  לאחר 

שנסתר  ואם  ספק  אם  נסתר  מערב  שבת  או  לא 
 :)ג"תרומת הדשן סימן ע(אזלינן לקולא 


    


 

–
 


    






 
     




    

בתים  שבספינה  צריכים :  הגה
עירוב  אף  על  פי  שיש  לספינה  מחיצות  ואם 

אין  לספינה  מחיצות  אסור  לטלטל  בספינה  רק 
ועיין   ()בית  יוסף  בשם  שבולי  לקט(בארבע  אמות  

 ):'ה סעיף ז"ב וסימן ת"לקמן סוף סימן שפ


     











והמנהג  בזמן  הזה :  הגה

ניח  אחרהזה  להניח  העירוב  בבית  הכנסת לה
וכן  נהגו  הקדמונים  ונראה  לי  הטעם  דעירובין 

שלנו  יש  להם  דין  שיתוף  ואין  צריך  להניח 
 :ז"ו ושפ"ועיין לקמן סימן שפ. בבית דירה





 





 













ויש  שפירשו  הא  דאין  מערבין  רק :  הגה

בפת  שלם  היינו  שכל  העירוב  ביחד  יהיה  פת 
ולכן  נהגו  לקבוץ  מכל  בית  ובית  מעט שלם  

קמח  ועושין  חלה  אחת  שלימה  ומערבין  בה 
 )  מהלכות  עירובין'פרק  אד  "המגיד  והגהות  הראב(

וכן  המנהג  פשוט  בכל  מדינות  אלו  וצריך 
ליזהר  שיהא  בחלה  כשיעור  המפורש  לקמן 

  ואף  על  פי  שנשתייר  מן 'ח  סעיף  ג"סימן  שס
  הוי הקמח  ולא  נעשה  מכולו  חלה  אפילו  הכי

עירוב  דלא  גרע  מאילו  אחד  מזכה  לכולם 
כן  נראה .  ואדעתא  דהכי  נתנו  קמחם  מתחלה

 :לי
     

 


 






    

     

    
    

 

























   ובדיעבד :  הגה

סומכין  על  דברי  המיקל  בעירוב  וכן  גדול 
שיש  לו  אשה  אף  על  פי  שסמוך  על  שלחן 

ג "ות  סמהגהות  אשירי  והגה(אביו  מזכה  על  ידו  

  אפילו  לכתחלה  ואינו  צריך  להודיע )וכל  בו

לאותם  שזיכה  להם  קודם  השבת  אלא  אם 
 :)כל בו(מודיעם בשבת מותר לטלטל 






) והוא  הדין  אם  יש  להם  פת
בשותפות  באחד  מן  הבתים  סומכין  עליו 

 ):משום עירוב
 

–– 



 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יח
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
דין  עירוב   –סימן  שסו  ,  המשך  הלכות  שבת

 לחצר שהרבה בני אדם דרים בו
 
 
 



     




 
–

 




     



    










     





















מי  שאינו :  הגה
רגיל  לערב  ועירב  עם  בני  חצר  וחזר  מעירובו 

צריך  לחזור  ולזכות  אבל  אם  רגיל  לערב  הוי 
 :)ש פרק הדר"הרא(עירוב בעל כרחו 

–
 




    






 




 



     





 

    


 



ות  העירוב  חלת ולכן  נהגו  לעש:  הגה

כל  בו  בית  יוסף (מצה  שאינה  ממהרת  להתעפש  

ועוד  דיכולים  לשמרה  בימי  הפסח ,  )ד"סימן  שנ

, )דעת  עצמו(ויכולים  לשמור  העירוב  כל  השנה  
וזה  טוב  יותר  מלערב  כל  שבת  ושבת  שלא 

מיהו  אם  רוצים  לערב  כל  ערב .  ישכחו  מלערב
. שבת  ולאכול  העירוב  כל  שבת  הרשות  בידם

 :ד" סימן שצועיין לקמן
–

 















 
–

 
    





 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              






    







ויש :  הגה
דכל  זה  כשאין  דיורים  בחצר  אלא  הם אומרים  

אבל  כשיש  דיורים  אחרים  ומוליכים  עירובן 
ר  יהונתן  פרק "הר(אצלם  צריכין  כל  אחד  לערב  

ם "  אחד  ששכר  בית  מן  העכו)כיצד  משתתפין
והשכיר  אחד  מן  הבירה  לחבירו  אם  מתחלה 

לא  שכרה  אדעתא  דהכי  הוה  ליה  כאלו  כל 
הבירה  שלו  והשכיר  אחד  מן  הבתים  לחבירו 

אבל  אם  שכרה  מתחלה  אדעתא  דהכי  הוה 
ליה  שני  בתים  ולא  מהני  אף  על  פי  שיש 

ק "מהרי(לאחד  מהם  תפיסת  יד  בבית  חבירו  

 :)ח"שורש מ




     

    


או :  הגה
שאין  עוברים  זה  על  זה  רק  כל  אחד  יש  לו 

פתח  פתוח  לבית  שער  שלפניהם  והבית  שער 
,  )בית  יוסף(פתוח  לחצר   












    


)  אפילו(


אם  מקצתן  עשו :  הגה

מחיצות  ומקצתן  לא  עשו  אותן  שעשו  הם 
מחולקים  ואותן  שלא  עשו  הם  כמשותפין 

.  )'המגיד  פרק  ד(








 




     
     







וכן  אם  הרבה  בעלי  בתים  אוכלים בחדר :  הגה

אחד  כל  אחד  על  שלחנו  אף  על  פי  שכל  אחד 
ישן  בחדר  בפני  עצמו  עירוב  אחד  לכלם 

הואיל  ואין  מחיצה  מפסקת  בין  מקום  אכילתן 
  ואף  על  פי 'הוי  כחמשה  ששבתו  בטרקלין  וכו

שפורסין  לפעמים  וילון  לפניהם  לצניעות  לא 
ה  הואיל  ולא  הוי  שם  בקביעות מיקרי  מחיצ

 :)ו"רבינו ירוחם חלק ט(



    






     

 







 

     




 






ואפילו  אם  האורחים רבים :  הגה

ובעל  הבית  אחד  ודוקא  בדאיכא  בעל  הבית 

אחד  קבוע  דאז  האורחים  בטלים  לגביה  אבל 
תרומת (אורחים  ביחד  אוסרים  זה  על  זה  מיד  

ועיין  לקמן .  )'ו  מגמרא  סוף  דף  ע"הדשן  סימן  ע
ח  עיין ם  המתאר"ועכו.  (א"סוף  סימן  שצ

 ):ד"לעיל סימן שפ

–
 













     
 וכן  נראה

ם  בשבת  עיין  לקמן "ואם  בא  העכו(עיקר  
 ):ג"סימן שפ




 








 















 




    



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


 







 

–
 


    







   






 





 







     

והוא  שעירבו  בני  חצירו  עמו :  הגה

או  שאין ,  )ו"ש  סימן  י"תשובת  הרא(תחלה  
בית (ע  "צריכים  לערב  כמו  שנתבאר  סימן  ש

.  )יוסף


 








)  ו  סעיף "סימן  שפועיין  לקמן
  מקומות  כיצד '  וג'  ישראלים  הדרים  בב'ב

 ):יערבו






ומכל  מקום :  הגה

בית (  על  ארבעה  בעינן  שיהא  רחבו  ארבעה

ואם  עשו  סריגה  לפני  החלון  בטל  ליה .  )יוסף

 :)'המגיד פרק ג(מתורת חלון 
     









 



    






) ובלבד

). 'ו  סעיף  א"שלא  יחליפו  כדלעיל  סימן  שמ











     
 





) וכל שכן אם אין

)   דצריכין  לערב  יחד'ביניהם  מחיצה  גבוה  י

 :)ר יהונתן פרק חלון"הר(
     












      







     





     


 








     
 





 






 


     





    




     
    





 







 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              








 








 

     


     


     

 


     

     


יש :  הגה).  'ח  סעיף  ב"ועיין  לעיל  סימן  שנ(
אומרים  דאם  מלאם  בפירות  סתמא  בטלו  לה 

 :)הגהות אשירי(דדרכן לעשותו שם אוצר 





והוא  הדין  אם  מלאו  ברוחב :  הגה
.  )בית  יוסף(ארבעה  מדבר  המבטלו  שם  




 



 


     















 
–

 
) פי  נסרים  בולטים  משפת

)ז"ט(י  "רש,  תקרת  העליה  לרשות  הרבים



  ואם  אין  המרחק :  הגה
שביניהם  ארבעה  אפילו  בלא  נסר  נמי  דינא 

.  )'המגיד  פרק  ג(הכי  







 

–
 


    


) ואפילו

  )אגור()  סתמה  במזיד


 


    



 



    


    

   

    



 








 

–
 










 








    
  )טור()  ובתוך  עשרה  למרפסת(





) מן

  )טור()  החצר  לתוך  עשרה  למרפסת
    



 

    


 
    




    



    


 
–

 











 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              






     
ודוקא  אם  בא  למלאות  בכלים :  הגה

של  בית  אבל  בכלים  של  חצר  לא  בעינן  שום 

תיקון  דהא  חצירות  רשות  אחת  הן  כדלעיל 
 :)ו"הגהות מיימוני פרק ט(ב "סימן שע








ודוקא  כשאין  החצרות :  הגה

טור  והמגיד  פרק (פתוחות  לשביל  רק  בחלונות  

  ויש  אומרים  דאם  אינן )  מהלכות  עירובין'ג

מופלגים  ארבעה  אוסרים  אפילו  בכהאי  גוונא 
 :)י"בית יוסף בשם רש(






     
   

 



 )ה"ועיין לעיל סימן שנ(

–
 





     



     



דכמו  בחצר  שאינה :  הגה

  והוא  הדין  אם  החצר  יותר )טור(מעורבת  שרי  
בכהאי  גוונא   אמות  דשתיהם  מותרים  'מד

 :)בית יוסף(ואין צריכים לגומא 

–
 


    





    

    



 
     






    





 





     


 


    
והוא :  הגה

הדין  רבים  שהם  כיחיד  ואינן  צריכין  לערב 

המגיד  פרק (ע  "כדרך  שנתבאר  לעיל  סימן  ש

 :)'ד






   
    
    

 
–

 




    




 

     







 
–

 













    






 



 




 



    ) אם  לא

 )בית  יוסף()  שביטלו  בפירוש  גם  רשות  ביתם
     

    













 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


   
    
 
     




     

 
–

 








 





    













 



     

 



    







ויש  אומרים  דאין  לבטל  מבית  לבית :  הגה

אלא  אם  כן  ישאיר  לעצמו  חדר  אחד  שלא 
ביטל  ואז  מותר  להכניס  אפילו  מבית  חבירו 

בית  יוסף  בשם (לביתו  וטוב  להחמיר  לכתחילה  

 'רבינו  ירוחם  ורבינו  תם  והגהות  מיימוני  פרק  ב

 :)מהלכות עירובין
     


     


 


     
 

   


    


 
–

 





    
    
ישראל  שהשכיר  או  השאיל :  הגה

ם  אינו  אוסר  עליו  דלא  השכיר  או "ביתו  לעכו
המגיד  פרק (השאיל  לו  ביתו  כדי  שיאסור  עליו  

ם  ושכרו  ישראל "אבל  אם  הבית  של  עכו.  )'ב
ם  דר  בבית  עמו  אין  שכירות  הבית "ו  ועכוממנ

. )אור  זרוע(מועיל  לענין  שכירות  העירוב  
ישראל  שהשאיל  או  השכיר  בית  לחבירו 

אף  על  פי  שיש  לו )  ם"במקום  שדרים  עכו(
תפיסה  בבית  לא  מהני  וצריכים  לשכור 

 :)בית יוסף בשם מצאתי כתוב(ם "מעכו



 

     







    

 



     

 


) מרדכי

 ):ג"ועיין לקמן סימן שפ ()ריש פרק הדר


) ואינו

) יכול  לחזור  משכירתו  עד  שיחזור  הדמים
 :)י פרק הדר"בית יוסף בשם רש(





 



 

    
 


 


) ושכירו  של  שכירו

ולקיטו  של  בעל  הבית  הוא  כשכיר  בעל  הבית 
 :)ז"סימן תכש "ריב() עצמו




    

    
 


 





    

והוא  הדין  אם  שכרו  מגזבר :  הגה

המלך  ונסתלק  לגמרי  מן  המלך  אבל  אם  לא 
סלקו  רק  מן  השכירורק  מן  הגזברות  ועדיין 

פרס  המלך  עדיין  מיקרי  שכירו  ולקיטו אוכל  
ויוכל  לשכור  ממנו  ולכן  גם  שכירות  הראשון 

 :)א"בית יוסף בשם תשובת רשב(עדיין קיים 


    
אם  יש  לכל  אחד  דירה  בפני :  הגה

הדרים  בכהאי )  ם"עכו(עצמו  והוא  הדין  שני  
בית ()  משניהם(  אחד  צריך  לשכור  גוונא  בבית

 :)יוסף בשם הגהות אשירי






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              

) דשכירות  של

בית ()  ם  אין  אוסר  אם  שכרו  מבעל  הבית"עכו

 :)יוסף
     



    



 




  





והוא  הדין  איש  אחר  שיש  לו  תפיסה :  הגה
בבית  יכולים  לשכור  ממנו  דלא  גרע  משכירו 

 :)ז"ש סימן תנ"בית יוסף בשם ריב(ולקיטו 









 








ספינה  שיש  בה ישראלים :  הגה

ב רבים  ויש  להם  בתים  מיוחדים  צריכים  לער
ם  בעל  הספינה  או "ולשכור  רשות  מן  העכו

בית  יוסף  בשם  שבולי (להבליעו  בשכר  הספינה  

 :'ו סעיף ב" ועיין לעיל סימן שס)לקט

–
 

     
) עיין  לעיל  סימן

)  א"שע

     



 

–
 







 





    
 

–
 




 


 






    

 









    
 

–
 













)ו"ועיין לעיל סימן שס:( 


    


    




ואם :  הגה

עירבו  במקום  אחד  אין  האחרים  שלא  עירבו 
אוסרים  עליהם  הואיל  ואין  להם  דריסת  הרגל 

ה  כמבוי  אחד זה  על  זה  כי  אין  כל  העיר  חשוב
בית (אף  על  פי  שיושבין  בהיקף  חומה  אחת  

 :)ב בשם חזה התנופה"יוסף סימן שצ






) ושאם  היו  שותפין  אין  צריכין

ואפילו  היה :  הגה)  לערב
משותף  עם  שכיניו  בסחורה  לזה  ביין  ולזה 

בשמן  אין  צריכין  להשתתף  והוא  שיהיה  בכלי 
 :)ו"טור סימן שס(אחד 


    

 
    










 


     
     


   







 





 



)הנודר  (

     




 

 
– 

 

                       
                                  

                               
              


) ואם

אמר  קונם  הנאתו  או  אכילתו  עלי  לכולי  עלמא 

 :)טור() אין משתתף בה










    












     



 



 

–
 

   
    









   




   


ויש :  הגה

אומרים  דסומכין  אשיתוף  במקום  עירוב 
אפילו  לא  נשתתפו  אלא  ביין  וכן  סומכין 

ש  ומרדכי  פרק  הדר "הרא(אעירוב  במקום  שיתוף  

ה "  בהג'ו  סעיף  ו"ולעיל  סימן  שס.  )טורו

כתבתי  דאנו  נוהגין  לכתחילה שלא לעשות רק 
שיתוף  אחד  בקמח  ונראה  לי  הטעם  כי  עירוב 

שלנו  שכל  אחד  מבני  החצר  נותן  לשיתוף  הוי 
כעירוב  ושיתוף  ביחד  ולכתחילה  אין  לעשות 

והא  שהצריכו  שיתוף  ועירוב  היינו בזמן .  יותר
לשיתוף  רק הגמרא  שבני  החצר  לא  נתנו  

החצר  עירבו  ביחד  ואחד  מבני  החצר  נתן 
לשיתוף  אבל  בכהאי  גוונא  לכולי  עלמא  אין 

עושין  רק  שיתוף  אחד  ואי  עביד  יותר  ובירך 
דברי  עצמו  ותשובת (עליו  הוי  ברכה  לבטלה  

 :)ם שהביא הבית יוסף"מהר

–


 






)מהלכות  עירובין'בפרק  ה  ( 



 
–

 



     

    

     















 
 

 





 




–
 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 יט
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                      
                                  

                               
               

 

 
 המשך הלכות שבת

–
 

     
   






 

     



    
    

     
 

–
 





     
    






    







ויש  אומרים :  הגה

דדוקא  לענין  להוציא  ולהכניס  לרשות 
ם  אבל  לטלטל  במבוי  יכול  לשכור  מן "העכו

השר  שהרי  דרך  המבוי  הוא  של  השר  ויכול 
. )י"ש  סימן  תש"ברי(ם  משם  "לסלק  כל  העכו






    



 


    





 ע"ועיין לעיל סוף סימן ש(
–

 


    



     






    

   










וצריך  שיעשו  ביניהם  שני  פסין :  הגה

ות של  שני  משהויין  אם  הוא  רחב  עשר  אמ
 :)טור(וביתר מעשר צריך צורת פתח 



    
    




 


    
) רק  בית

)  אחד  אפילו


 





     


   )פירוש 
)  איצטבא    


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               





    

 


   





או :  הגה

. )טור(יעשה מחיצה גבוה עשרה לפתח מבואו 
יש  אומרים  הא  דעיר  של  יחיד  אסור  לחלק 

היינו  לארכה  מאחר  דשניהם  צריכים  לילך 
לרשות  הרבים  שבתוכה  אבל  לרחבה  ואלו 

 יוצאים  בשער  זה  ואלו  יוצאים  בשער  זה  ואין
להם  דריסת  הרגל  זה  על  זה  מערבין  לחצאין 

ועושין  תקון  ביניהם  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 
ג  דעד  עשרה  מהני  לחי  או  קורה  וביתר "שס

 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(מעשרה  צורת  הפתח  

 :)ש והטור"מהלכות עירובין והרא
     

 




   

     

 

–


 
    













)ח"ועיין לקמן סימן תקנ:( 
    

    


 



    
    
    



 
–

 






 





והעירוב  אינו  צריך  להיות  קיים :  הגה

  ויוכל  לאכלו  כשודאי )טור(רק  בין  השמשות  
. )הגהות  אשירי  והרדכי  פרק  בכל  מערבין(חשיכה  

. )מנהגים(ויש  לבצוע  עליו  בשחרית  בשבת  
ב  כל  ערב  שבת ודוקא  במקום  שנוהגים  לער

אבל  עדיף  טפי  לערב  על  כל  השנה  בפעם 
 :)בית יוסף(ח "אחת כדלעיל סימן שס






 
–

 
    


   

) ומהם
  )בית  יוסף  בשם  שבלי  לקט()  לבתים




גבו  אותו  לשם  עירוב  ושכחו  ולא ואם  :  הגה
ברכו  עליו  הוי  עירוב  כי  אין  הברכה  מעכבת 

 :)ו"עיין סוף סימן שס, אגור ושבלי לקט(

 
–

 








אמות 'ואלו  ד:  הגה  
ויש .  )טור(מודדין  לו  מרווחות  והוא  באמצען  

אומרים  דמותר  להלך  ארבע  אמות  לכל  צד 
אבל  לטלטל  אין  לו  רק  ארבע  אמות  עם 

טור (ט  "אלכסונן  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  שמ

 :)א"ב בשם רשב"ה והמגיד פרק י"בשם הרז









 

–
 




 


)בינוניות (

  )טור(




    


     


ועיין  לעיל :  הגה
ה  אם  מותר  למסור  בהמה "סוף  סימן  ש

קום  שיש  לחוש  שיוציאנה  חוץ ם  במ"לעכו
 :לתחום


 





 





 
 






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 







 






 

    




 

    


 





 




 


     

    
 


 



     





 






 

–
 


     
    
     


 









 



 





    





ים  מן  המקום  שנתקצר  שם ויש  אומר:  הגה

הקשת  שאין  בו  ארבע  אלפים  אמה  וכל  זה 
שיש  בין  הקשת  והיתר  יותר  מאלפים  אבל  אם 

אין  ביניהם  אלפים  מודדין  בכל  ענין  מן  היתר 
ה מהלכות "הגהות  מיימוני  פרק  כ(וכן  נראה  להקל  

 :)ש והטור"שבת והרא


     
    

    


ויש  אומרים  שאין  מתחילין :  הגה
למדוד  מיד  מן  הבית  אלא  מותחין  חוט על פני 

רוחב  העיר  נגד  הבית  ומרחיקין  משם  שבעים 
ים  ומתחילין  וכן  בכל  מקום אמה  ושירי

 :וכן נראה לי להקל, )טור(שמודדין 





    



















ואם  היו  שני  בתים  כאלו :  הגה

. )טור(נגד  העיר  דינם  כעיר  העשויה  כקשת  



    




ואם  היו  שני  בתים  כאלו  נגד  העיר  דינם :  הגה

 :)טור(כעיר העשויה כקשת 







וכן :  הגה
  רוחותיה  זו  כנגד  זו 'חומת  העיר  שנפרצה  מב

א  אמה "  קמוחרבו  הבתים  שביניהם  עד
אבל  בית  אחד .  )טור(ושליש  דינו  כסתום  

אפילו  גדול  הרבה  אין  לו  דין  עיר  לתת  לו 
ש  פרק "תוספות  והרא(שבעים  אמה  ושיריים  

 :)כיצד מעברין וטור



     

    
  )טור()  מלבד  רוחב  העיר  האמצעי(




    


) ויש  אומרים  דאין  מודדין
ש "תוספות  והרא()  מן  האמצעי  רק  מחומותיה

 :)טורפרק כיצד מעברין ו
     




)איצטבאפירוש    (



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               



    






 





) אם  אין  להם  כמין
בית ()    סביב  בתיהם'  י  או  חריץ'היקף  מחיצה  י

.  )יוסף  בשם  שבולי  לקט



     

 



 

–


 





 





 
 








    


)  כל  כך(



















    












 

















 
)גיאאו  ל  (











 


 
     




מדד  ומצא  מדתו  במזרחית  צפונית :  הגה
ת  דרומית  מותח יתירה  על  שכנגדו  במזרחי

החוט  של  סימן  התחום  מזה  לזה  באלכסון 
  ויש  אומרים  בשוה  לפי  המקום )ש  וטור"הרא(

 :)א"י ורשב"בית יוסף בשם רש(שריבה בו 












 













     

 






 
–


 




     

     

   

  


והוא  הדין  אם היה דעתו :  הגה

ליכנס  לעיר  ואמר  שביתתי  במקומי  נמי  דינא 
 :)ז"המגיד פרק כ(הכי 

–


 









 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


    


     



    

    
    
    



 ולכן  יש  ליזהר  ישראל :  הגה

שהשאיל  כליו  לנכרי  והחזירן  בשבת  שלא 
  אין  העיר  מוקף   אמות  אם'לטלטלן  חוץ  מד

מחיצה  שהרי  הכלים  קנו  שביתה  אצל 
 :)אור זרוע(ם "העכו

–
 


     

    




    


ובור  של  תבן  העומדת  בין  שני :  הגה

תחומין  אלו  מאכילין  מכאן  ואלו  מאכילין 
מכאן  ואין  חוששין  שמא  יקח  אחד  מחלק 

.  )גמרא  פרק  חלון(  חבירו
     

 

–
 

    
     


    




) אבל  לטלטל
ממש  חוץ  לארבע  אמות  אסור  אפילו  תוך 

בית  יוסף  בשם  תוספות  והגהות  אשירי ()  אלפים

 :)פרק מי שהוציאוהו

–
 

    
    






מיהו  אם  היה  הולך  בדרך  זה  או :  הגה
ב "חוץ  ליב  מיל  "על  ידי  קפיצת  שם  מתוך  י

מיל  אזלינן  לחומרא  למאן  דאמר  תחומין 
דברי  עצמו  ותשובת (ב  מיל  הוי  דאורייתא  "די

.  )ם"רמב   








ואם  הוא  ספק :  הגה

אם  הוא  למעלה  מעשרה  או  לא  אזלינן  לקולא 
ואם  כבר  יצא  אלפים  ממקום .  )ז"המגיד  פרק  כ(

  אמות 'שפגע  למטה  מעשרה  דאין  לו  רק  ד
מכל  מקום  אם  צריך  לצאת  מן  הספינה  מכח 

  עליו  או  שהחמה  זורחת  עליו גשמים  שיורדים
או  שצריך  לנקביו  וצריך  מכח  זה  ליכנס  בעיר 

הוה  ליה  כל  העיר  כארבע  אמותיו  וכיון  דעל 
אור  זרוע  ומרדכי  והגהות  אשירי  פרק  מי (על  

ועיין  לעיל .  ו"ועיין  לקמן  סימן  ת.  )שהוציאוהו
ו  מי  שרוכב  בדרך  וחשכה  לו  בערב "סימן  רס

 :שבת כיצד יעשה

–
 




 


 





 








 









וכן :  הגה

לתחום אם  נכנס  לספינה  ויצאה  הספינה  חוץ  
וחזרה  לאחוריה  לנמל  שהפליגה  משם  הרי 

הוא  כאילו  לא  יצא  דהוה  ליה  כמו שהוציאוהו 
 :)אור זרוע(עובדי כוכבים והחזירוהו 










 



     


ואם :  הגה

באמצע  יש  לו  מחיצות  עשרה  ובראשו  אין  לו 
אזלינן  בתר  אמצעי  ואפילו  אין  לו  כלל  רק  יש 

בו  לחקוק  עשרה  דאמרינן  חוקקין  להשלים 
 :)אור זרוע(




)ש  פרק "הרא()  המוקפת  מחיצות  לדירה

 )א  ואור  זרוע"בינו  ירוחם  חלק  ימי  שהוציאוהו  ור


) ועיין  לעיל  דין  סתם  עיירות
 )א"סימן ת

   

    












 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

–
 




     
 











    
    

 
–

 






) עיין

 ):ח"לעיל סוף סימן רמ
     







 


      



 


 

 
–

 
) מותר  לערב  עירובי  תחומין  ולקנות  שביתה

)  ולכן.  סוף  התחום



 

    



    







    



    












ויש :  הגה
אומרים  דאפילו  כלתה  מדתו  באמצע  העיר 

מהלך  בכל  העיר  כולה  אבל  לא  חוצה  לה  ויש 
הלכות  שבת ז  מ"טור  והגהות  מיימוני  פרק  כ(להקל  

ואם  כלתה  מדתו  בסוף .  )י"ק  ורש"בשם  סמ
העיר  ואף  על  גב  דעדיין  עיבור  לפני  העיר  כל 

העיר  כארבע  אמות  דלא  אמרינן  עיבור  של 
ז  מהלכות "המגיד  פרק  כ(העיר  כעיר  להחמיר  

כל  מקום  שהניח  עירובי  תחומין  ויש  לו .  )שבת
אלפים  לכל  רוח  אסור  לו  לילך  לצפון  ולדרום 

מקום  שקנה  בו  שביתה  ואם רק  נגד  רוחב  ה
אינו  רק  ארבע  אמות  כגון  שאין  העירוב 

ברשות  היחיד  אסור  לו  לילך  לכל  רוח  אלפים 
רק  ברוחב  ארבע  אמותיו  עם  זויותיהן  כדלעיל 

ומכל  מקום  אם  כלתה .  'ח  סעיף  ב"סימן  שצ
המדה  סוף  העיר  וכולה  כארבע  אמותיו  מותר 

לילך  כל  רחבה  ויש  לו  אלפים  חוץ  לעיר 
רום  אף  על  פי  שאין  לו  רוחב  כל כך לצפון  ולד

 .)ר יהונתן"הר(נגד המקום שקנה בו עירוב 
    





 







     

 
) ויש

  מהלכות 'מיימוני  והמגיד  פרק  ו()  לו  תחום  מביתו

 :)עירובין

–
 








 


     
    
    






    


    





 





) ואם  הם  רכים  כירק  עיין  לעיל  ריש
)  ו"סימן  של


 





 







 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 


     










 











    

   ) ועיין  לעיל  סימן
)  'ח  סעיף  ג"שס   














 












    



 





 


    



    




 
















     















     









     




 




 




 

–
 


















 

    
  


     








 






     





 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

–
 

     


     





 

–
 

 

















 

–
 







)  'ו  סעיף  י"ועיין  לעיל  סימן  שס(





     
















 
–

 









    





 




 
–

 






או שרוצה לילך לטייל ביום טוב :  הגה

או  שבת  בפרדס  שיש  בו  שמחה  וכיוצא  בזה 
,  )ז"תרומת  הדשן  סימן  ע(מקרי  דבר  מצוה  




 )  לו  לילך  אפילו  לדבר ואז  מותר

. )טור  והגהות  אשירי  פרק  בכל  מערבין()  הרשות


 


 






    

    
 






 

–


 


  
    





     











 

 

 


 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כ
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
              

 

 
 –סימן  תטו  ,  המשך  הלכות  עירובי  תחומין

 שלא לערב עירובי תחומין אלא לדבר מצוה



     
    









     















     



 



     







     
   














 


    
 


 

 
–

 
    

    
ואם  המנהג :  הגה

לעשות  מקצת  מלאכות  ולא  לעשות  קצתן 

 :)בית יוסף(אזלינן בתר המנהג 

–
 

 
   

    




 







) ועיין  ביורה
 ):'ו סעיף ג"דעה סימן רט








  ) ועיין  לקמן  סימן

 ):ע"תק


    
 

 
 

–
 




     


 
ואין :  הגה

 'א סעיף ו"ועיין  ביורה  דעה  סימן  ת,  נוהגין  כן

וכן  בכל  הימים  שאין  אומרים  בהם .  ה"בהג
. חצותוכן  בערב  שבת  אחר  ,  )מנהגים(תחנון  

יש  אומרים  שאם  קוברין  מת  בלילה  שאין 
 :)כל בו(אומרים קדיש ולא צדוק הדין 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 


    
    

 
–

 





ובאיזה  מקום  שנזכר  שאינו  חוזר  עיין  לעיל (

,  )'  וה'ד  סעיף  ד"סימן  רצ










    


ואם  הוא  ספק  אם  הזכיר :  הגה

. )כל  בו  הלכות  תפלה(או  לאו  אין  צריך  לחזור  
ושליח  ציבור  ששכח  מלהזכיר  בשחרית  עיין 

 :ו"לעיל סימן קכ


    
    ) ואם  בירך

מרדכי  פרק  במה ()  לגמור  אין  צריך  לחזור

 )מדליקין  ושבולי לקט




ויש  אומרים :  הגה

ש  ורבינו "שם  הראטור  ב(דגם  יחיד  מברך  עליו  

ומכל מקום יזהר .   וכן  נוהגין  במדינות אלו)תם

אדם  לקרות  בצבור  כדי  לברך  עליו  עם 
ויש  אומרים  דכשיחיד  קורא  אומר .  הצבור

לשנים  שיאמרו  עמו  ראשי  פרקים  דאז  הוי 
מרדכי  פרק  במה  מדליקין  ואגור  בשם שוחר (כרבים  

 :ונהגו כן בהודו ולא באנא. )טוב
    


 

    



ודוקא  בראש  חודש  ופסח :  הגה

בימים  שאין  גומרים  הלל  אבל  כשגומרים 

. ה  דינו  כמו  בקריאת  שמעאותו  לענין  הפסק
 :'ח סעיף א"ועיין לקמן סימן תפ


 

) טעה  יחזור
 :)רבינו ירוחם() למקום שטעה בו

 
–

 



 






 
     



    

    
    


 


 

–
 






 :'ח סעיף ז"ועיין לעיל סימן קפ: ההג

–
 










ואם  מזכיר  של  ראש  חודש  עיין  לעיל  סימן (

)  'ד  סעיף  ב"רפ
    

טור (ויש  אומרים  השמים  כסאי  :  הגה

  וכן  נוהגים )ומרדכי  פרק  בני  העיר  ומנהגים
אש  חדש  אב  שחל  להיות במדינות  אלו  אבל  ר

אבודרהם  ומרדכי  פרק (בשבת  מפטירין  שמעו  

  ויש  אומרים  השמים  כסאי )בני  העיר  ומנהגים

תרומת הדשן סימן (וכן  עיקר  במקום  שאין  מנהג  

 'ואם  אירע  ראש  חודש בד.  )ק"ט  ומנהגי  מהרא"י

ועיין .  )מנהגים(פרשיות  מפטירין  בשל  פרשה  
 :ה"לקמן סימן תרפ




) ואין  דוחין  עניה  סוערה  ולא

.  )מנהגים()  שמעו  משום  מחר  חדש
     

    


ויש  אומרים :  הגה

שאין  להפסיק  מנביא  לנביא  אומרים  ואין 
תרומת  הדשן (אומרים  רק  הפטורת  ראש  חודש  

אבל  אם .    וכן  נוהגין)ד"  ופסקיו  סימן  צ'סימן  ב
ההפטורה  באותו  נביא  עושין  כן  וכן  אם  היה 

חתונה  בראש  חודש  או  בשאר  שבתות  שאין 
 :דוחין ההפטורה



    

 
–

 
    

ואין :  הגה

לקדש  החדש  אלא  בלילה  בעת  שהלבנה 
 :)אגור(זורחת ונהנין מאורה 


ודוקא :  הגה

  בחודש  אז 'אם  ליל  מוצאי  שבת  הוא  קודם  י
ממתינין  עד  מוצאי  שבת  אבל  אם  הוא  אחר 

 'כך  אין  ממתינין  עד  מוצאי  שבת  שמא  יהיו  ב
  עננים  ולא  יראו  הלבנה '  או  ד'לילות  או  ג

ויעבור  הזמן  וכשמקדשין  אותה  בחול  יש 
. )ה"תרומת  הדשן  סימן  ל(ללבוש  בגדים  נאים  

אין  מקדשין  הלבנה  קודם  תשעה  באב  ולא 
ובמוצאי  יום .  )ל"מהרי(קודם  יום  הכיפורים  

הכיפורים  מקדשין  אותה  דאז  שורין  בשמחה 
אבל  לא  במוצאי  תשעה  באב  או  שאר  תענית 

ואין  מקדשין  אותה  במוצאי  שבת .  )דברי  עצמו(
. )ל  הלכות  יום  טוב"מהרי(שחל  בו  יום  טוב  

) מעומד(  עיניו  ומיישר  רגליו  ומברך  ותולה
.)טור(



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

הגה :

  פעמים  כנגדה  ואומר  כשם  שאני 'ורוקד  ג
  ולמפרע '  ואומר  תפול  עליהם  וגו'רוקד  כו

 '  פעמים  ויאמר  לחבירו  ג'  ג'כאבן  ידמו  כו
. )טור(פעמים  שלום  עליך  ומשיב  הוי  כשואל  

, נוהגין  לומר  דוד  מלך  ישראל  חי  וקייםו
שמלכותו  נמשל  ללבנה  ועתיד  להתחדש 

כמותה  וכנסת  ישראל  תחזור  להתדבק  בבעלה 
ה  דוגמת  הלבנה  המתחדשת  עם "שהוא  הקב

ולכן  עושין ,  'החמה  שנאמר  שמש  ומגן  ה
שמחות  וריקודין  בקידוש  החודש  דוגמת 

 :)בחיי פרשת וישב ודברי עצמו(שמחת נישואין 


) ואין  לקדש  אלא
תשובת ()  ג  מן  המולד"ב  תשצ"ט  י"עד  חצי  כ

 :)ל"מהרי


ואין  מקדשין  הלבנה  תחת :  הגה
 :)הגהות אלפסי החדשות(הגג 

–
 




) ומונין  לחדש
. )טור()  מיום  השני  וכותבין  בו  באחד  לחודש

כשמעברין  השנה  כותבין  באדר  ראשון :  הגה
 :)טור(אדר סתם ובשני אדר השני 

–
 








     


 





    


) ובעיבור  אדר  הראשון

 ):ז"ז ושני בדו"בדה





    




 




)ש  מעוברת"וה  (



















 









הגה :
פרשיות  אבל  במנחה ודוקא  בשבת  מחלקין  ה

מרדכי  פרק  הקורא (  אין  לחוש  '  וה'בשבת  וב

 :)עומד


    
   



)ת וכן  נהגו  שלא  לקרו

 ):אחד בשמו לעלות אלא קורין מי שירצה


 
    







     
    
    



     







והמנהג  כסברא  הראשונה  ובשאר :  הגה

. )טור(שבתות  השנה  מפטירין  מעין  הפרשה  
וכשקורין  שתי  פרשיות  מפטירין  באחרונה 

  מלבד  באחרי  מות )מרדכי  פרק  בני  העיר(
ים  שהיא וקדושים  דמפטירין  הלא  כבני  כושי

  ונוהגין  להפטיר )מנהגים(הפטורת  אחרי  מות  
בחתונה  שוש  אשיש  ואין  דוחין  מפניה  שום 

  פרשיות 'ההפטורה  הנזכרת  כאן  ולא  של  ד
ולא  של  ראש  חודש  או  מחר  חודש  או  חנוכה 

 )מרדכי  פרק  בני  העיר  והטור  ומנהגים(או  שירה  
אבל  שאר  הפטורות  דוחין  מפניה  וכבר 

אין  מדלגין  מנביא ה  ד"נתבאר  לעיל  סימן  תכ
  אם  דוחין 'וגם  נתבאר  שם  סעיף  ב(לנביא  

מפני  של  ראש  חודש  אחת  מאלו  הפטורות 
 ):שנזכרות כאן

 

–
 

    
ומנהג  לקנות  חטים :  הגה

י  שדר  בעיר לחלקן  לעניים  לצורך  פסח  וכל  מ

 :)אור זרוע(ב חודש צריך ליתן לזה "י




 

גם  אין  אומרים  צדוק  הדין  בכל  חדש :  הגה

ילו ניסן  ונהגו  שאין  מתענין  בו  תענית  כלל  אפ
יום  שמת  בו  אביו  או  אמו  אבל  תענית  חלום 

מתענין  ואין  אומרים  מזמור  לתודה  ואל  ארך 
אפים  ולמנצח  בערב  פסח  ולא  ביום  טוב 

ונוהגין  להרבות  קצת  באכילה .  )מנהגים(
גמרא (ושתיה  ביום  אחר  החג  והוא  אסרו  חג  

 :)י פרק לולב"ורש

 


     הגה :

והמנהג  לומר  במנחה  ההגדה  מתחילת  עבדים 

היינו  עד  לכפר  על  כל  עונותינו  ופוסקים  לומר 
 :)מנהגים(ברכי נפשי 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 




 






) ויש  אומרים  שצריך  להפסיק  וכן

 ):קודם נראה לי עיקר
–

 


    ואם
התחיל  לבדוק  בלא  ברכה  יברך  כל  זמן  שלא 

.  )כל  בו(סיים  בדיקתו  


     

 






ונוהגים  להניח  פתיתי  חמץ :  הגה

במקום  שימצאם  הבודק  כדי  שלא  יהא  ברכתו 
ומיהו  אם  לא  נתן  לא .  )ן"י  ברי"מהר(לבטלה  

ם  עם  הברכה  לבער  אם עכב  דדעת  כל  אד
 :)כל בו(נמצא 

–
 




     



 



)והוא :  הגה

יחידי  אבל  שתי  נרות  ביחד  אפילו  קלועים 
 :)ל בשם אגודה"מהרי() דינם כאבוקה








 




    

 


     


 







 


הגה :
 מבואר דמותר 'ה  סעיף ג"אבל  לקמן  סימן  תמ

להשליך  חמץ  במקום  שהעופות  מצויים  כל 
שכן  שאין  צריך  לבער  משם  אפילו  חמץ  ודאי 

 :עד לאחר זמן איסורו






 




     
     

    




    



 


     

   
  



 


 





וכל  אדם  צריך  לכבד  חדריו :  הגה
ו והכיסים  א.  )מרדכי  ריש  פסחים(קודם  הבדיקה  

בתי  יד  של  בגדים  שנותנים  בהם  לפעמים 
 :)ו"מהרי(חמץ צריכין בדיקה 

–
 










  

 





ויאמר  הביטול  בלשון  שמבין :  הגה

ואם  אמרו  בלשון  הקודש  כל .  )ן"י  ברי"מהר(
תרומת  הדשן  סימן (חמירא  כולל  חמץ  ושאור  

אבל  בשאר  לשונות  צריך  להזכיר  כל ,  )ד"קל
.  )דברי  עצמו(אחד  בפני  עצמו  


    


ואין  לבטל  ביום  אלא  לאחר :  הגה

ששרף  החמץ  כדי  לקיים  מצות  שריפה  בחמץ 
 :)ו"מהרי(שלו 

    
 

) וכשמבטל  שליח  צריך
) 'שיאמר  חמצו  של  פלוני  יהא  בטל  וכו

.  )ן"י  ברי"תשובת  מהר(


 
–

 









 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 


     

) ולא  יברך  אז על
. )וכל ב() ביעור  חמץ

)טור()  וכשמגיע  פסח  יבטלנו( 
   










ואוצר  חטים  שיש  חטים  מחומצים :  הגה
בקרקעית  הבור  אם  נעשה  האוצר  שלשים  יום 

קודם  הפסח  אינו  זקוק  לבער  אלא  מבטלו 
בלבו  ודיו  מיהו  לאחר  פסח  כשמפנה  האוצר 

אותן  חטים  ואם  אין  שם  חמץ אסור  ליהנות  מ
ידוע  אלא  ספק  מותר  למכור  האוצר  כך  ביחד 

 :)'א סימן ע"תשובת הרשב(






   ) וכשיגיע  פסח
)  נויבטל    




 הגה  גם  אשתו
תבדוק  ותבטל  בביתו  דילמא  ישכח  לבטל 

 :)כל בו(במקום שהוא 











) אף

אומרים על  פי  שהנכרי  יכנס  לבית  בפסח  ויש  

 :)טור() שאינו צריך כשנכנס בו הנכרי

–
 








 





 
    


    


ויש  אומרים  דצריך  להחזיר  לו  שכר :  גהה
הבדיקה  הואיל  והתנה  בהדיא  שיהיה  בדוק 

 :)ד" ומשמע לעיל סימן י'המגיד פרק ב(





 
–

 
 








    




) דיני  עכבר
 ):נכנס ויוצא השמיט הרב הואיל ולא שכיחי





     

 
–

 





 מיהו  אם  הככר  קטן  שיכול
העכבר  לאכול  תלינן  להקל  שאכלו  ואין  צריך 

,  )טור(לבדוק  



 






  





) כך

 :)ם אבל מסקנת הפוסקים אינו כן"הם דברי הרמב









 


 

–
 



     

ואפילו  חזר :  הגה
הגהות  אלפסי  פרק  קמא (והפקידו  ביד  נכרי  אחר  

.  )'דפסחים  ב

     



 
  





ונכרי  שהניח :  הגה

חמץ  בבית  ישראל  בלא  רשותו כופה עליו כלי 

  ודוקא  ביום  טוב  אבל  אם )א"ש  סימן  ת"ריב(
עיין (מחיצה  הוא  קודם  יום  טוב  צריך  לעשות  

 ):'ו סעיף א"לקמן סימן תמ






 
    





 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               


 
–

 








 

   





 
–

 












     



   


 


    
 





ולכן  מותר  לדבק :  הגה
ניירות  בחלון  תוך  שלשים  לפסח  ויש 

תרומת  הדשן  סימן (מחמירין  אם  נראה  מבחוץ  

 :)ו"ט ומהרי"י ופסקיו סימן קמ"ק








ולקמן  סימן :  הגה

ה  יתבאר  דיש  חולקים "  בהג'ז  סעיף  ד"תמ
כי  קיימא ומתירים  אם  נתבטל  קודם  הפסח  וה

 :לן




 





 





 




     










 


) קודם

  )ן"ר()  זמנו


 


 


    






הגה :
וטוב  לעשות  כן  בכלים  שמניחין  בהם  קמח 

ם   וכן  בכלים  שמניחים  בה)ו"מהרי(כל  השנה  
פת  כל  השנה  ומפה  שהיתה  מונחת  על  שק 

קמח  לא  מהני  לה  ניעור  וצריכה  כבוס  כדי 
 :)ל"מהרי(להשתמש עליה בפסח 

–
 


) אפילו  חמצו  של  נכרי  אסור

, )ח"יש  סימן  "ן  וריב"טור  סימן  ת()  ליהנות  ממנו


    

    


    

ובשנת :  הגה

העיבור  שהיום  ארוך  אלו  הארבע  שעות  לפי 
ענין  היום  ומותר  לאכול  חמץ  עד  שליש  היום 

ויש .  )ו"ם  בפירוש  המשנה  ריש  ברכות  ומהרי"רמב(
תרומת  הדשן (  שעות  קודם  חצות  'אומרים  עד  ב

 :)א"סימן קכ






 


 
–

 
     


    
    



    הגה :
ובמדינות  אלו  שאין  נוהגין  לאכול  מצה 

, ה"  בהג'ב  סעיף  ד"עשירה  כדלקמן  סימן  תס
ם  סעודה  שלישית  במיני  פירות  או  בבשר יקיי

 :ה" בהג'א סעיף ה"ודגים כדלעיל סימן רצ



)טור() וביום השבת יבטלנו(: 


הגה :

  והמאכל  דבוק  בקדירה  ואי ואם  עבר  ובשל
אפשר  לקנחו  יש  להדיחו  מעט  להעביר  החמץ 

 :)ו"מהרי(






 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               





 



 




 








    





 




     

 
–

 





והמנהג לשורפו :  הגה
וטוב  לשורפו  ביום  דומיא  דנותר  שהיה  נשרף 

  אך  אם  רוצה  לשורפו  מיד )דברי  עצמו(ביום  
אחר  הבדיקה  כדי  שלא  יגררנו  חולדה  הרשות 

 :) וכל בו'הגהות מיימוני פרק ג(בידו 











 






) ואם  לא  מצא  חמץ  כשבדק

ישרוף  הכלי  שלקח  לבדיקה  כדי  שלא  ישכח 

 :)ל"מהרי(חובת ביעור 

–
 

     



 לפי  שלא  יוכל  לטלטלו  ביום  טוב

 :)ן"ר() גם לשרפו במקומו אסור, )ש"ריב(


 






)דאסור לטלטלו ביום טוב ושבת:( 







    




     

 

–
 


הגה :

וצריך  לשרוף  הכל  ולא סגי בפדיון דמי החמץ 

מרדכי  פרק  קמא  דפסחים  ופסקי (ולמכור  השאר  

מיהו .  )ן"י  ברי"ד  ותשובת  מהר"י  סימן  קס"מהרא

כלים  שנתבשל  בהם  מותרים  לאחר  הפסח 
דברי  עצמו (ואין  צריכין  שבירה  או  הגעלה  

.  )ותוספות  פרק  כל  שעה











ובדין : הגה

ריחא  מלתא  לענין  תבשיל  שיש  בו  חמץ  עם 

שאר  תבשילין  יש  מקילין  במקום  דהיה  מותר 
  ויש )מרדכי  פרק  כל  שעה(בשאר  איסורים  

ק "  סמהגהות(מחמירין  דמשהו  מיהא  איכא  

ודוקא  במקום  ששייך  בו  ריחא .  )ז"ותוספות  דע

אלא  דבשאר  אסורים  לאו  מילתא  היא  כמו 
ח  בסייעתא "שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  ק

 :דשמיא
)ולמעלה  (


)ונותן  טעם  לפגם  נמי  שרי (

 :)דברי עצמו אליבא דכולי עלמא(
    





ומיהו  בחימום  כלי  שני :  הגה
ויש מחמירין . )'פרק  אהגהות  מיימוני  (אין  לחוש  

בכלי  שני בפסח וטוב להחמיר אם היד סולדת 
 :מקרי כלי שניבו דבלאו הכי לא 


     

ונוהגין  כסברא :  הגה
תרומת (הראשונה  בכל  תערובת שהוא לא בלח 

ומיהו  בדבר יבש שנתערב או .  )ד"הדשן  סימן  קי
שיש  לחוש  לתערובות  כגון  פת  שנפל  ליין  אף 

סח  דחיישינן על  פי  שנטלו  משם  אסור  בפ
שמא  נשארו  בו  פירורין  ונותנין  טעם  בפסח 

 :)א"בית יוסף בשם תשובת הרשב(





    

ויש :  הגה
חולקין  ומחמירין  ובמדינות  אלו  המנהג 

להחמיר  לכתחלה  שלא  לאכול  גבינות  ודגים 
  פעמים 'ובשר  יבש  אבל  אם  הדיחו  הבשר  ג

קודם  פסח  נוהגין  לאכלו  ובכרכשות  אין 
מועיל  הדחה  לפיכך  אין  להשרות  הטבחות 

  ובדיעבד  אין  להחמיר )ן"י  ברי"מהר(היבשות  
י  חמץ  אסור באלו  אבל  בשומן  מהותך  בכל

מדינא  אם  לא  היו  נזהרין  בשעת  עשייתו 
מחמץ  ושלא  התיכו  אותו  בכלי  חמץ  שהם  בני 

ג  והגהות "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(יומן  

וכן  כל  דבר  שמבשלים  בכלי .  )'פרק  אמיימוני  

חמץ  כגון  יין  מבושל  או  מרקחת  וכדומה 
אסור  בפסח  אבל  ביום  טוב  האחרון  יש  להקל 

  והוא  הדין  אם )ז"מן  קעי  סי"פסקי  מהרא(בו  
נתערב  משהו  מדברים  אלו  תוך  המאכל  שאין 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

יש .  להחמיר  לאסור  התערובת  כן  נראה  לי

מחמירין  להסתפק  מחומץ  יין  שמסתפקין 
ממנו  כל  השנה  דחיישינן  שמא  נתנו  בו  מן 

הנשאר  מן  הסעודה  ולפעמים  יש  בו  פירורי 
ובמקומות  אלו  שאין  חומץ  יין .  )ל"מהרי(לחם  

עוד  יש .  י  מחמירין  בזהמצוי  לא  ראית
מחמירין  לכתחילה  שלא  למלאות  מן  יין 

  לפסח  בכלי  חמץ  ואם 'וחומץ  יין  תוך  ל
מלאוהו  תוך  שלשים  נוהגין  שלא  לשתותו 

  והמיקל  לא  הפסיד )ן"י  ברי"תשובת  מהר(בפסח  
כל  שכן  במקום  שאין  יין  וחומץ מצוי כן נראה 

חבית  יין  שדבקו  נסריו  בבצק  אם  הוא  תוך .  לי
ים  קודם  פסח  עדיין  רך  הוא  ונותן שני  חדש

טעם  בפסח  ואסור  לשתותו  ואם  נתנוהו  קודם 
לכן  כבר  נתייבש  ואינו  נותן  טעם  בפסח  ושרי 

ג  והגהות  מיימוני "מרדכי  ריש  פרק  כל  שעה  וסמ(

מיהו  אם  יש  כזית  בצק  במקום  אחד .  )'פרק  א

פסקי (חייב  לבערו  אף  על  פי  שעשוי  לחזק  

ב  סעיף "ן  תמ  כדלעיל  סימ)ט"י  סימן  קמ"מהרא

 :'ז


)משום דאינו מפליט בצונן:( 
    

    הגה :
משום  דאינו  מפליט  בצונן  ואפילו  אם  נעשה 

בפסח  אינו  אוסר  אם  היה  הכלי  נקי  אבל  אם 
חתכו  בסכין  של  חמץ  תוך  הפסח  יש  להחמיר 

  סכין  אינו  נקי  ויש  לחוש  לחמץ  הדבוק דסתם

אבל  אם  נתערב  אותו  דבר .  )ל"מהרי(עליו  

בתבשיל  אין  לחוש  להחמיר  ולאסור  מספק  כן 
 :נראה לי

    


 





 

הגה :
ויש  מחמירין  וכן  נוהגין  באלו  המדינות 

ובמקום  שיש  מנהג  להחמיר  אפילו  משהו 
תרומת  הדשן  סימן (ונותן  טעם  לפגם  אסור  

 :)ח"קצ




     
    

ובפחות  מששים  סגי  ליה  בהשלכת  הנאת (

 :)'פרק אהגהות מיימוני (האיסור לים המלח 





יש  נמנעין  לשחוק  על  השלחן  עם :  הגה

ן  בפסח  דחוששין "קלפים  הנקראים  קרטי

שמא  יפול  מחמץ  נוקשה  שבהן  לתוך  מאכל 

 :)ו"י סימן קס"פסקי מהרא(

–
 


 







 












 
    







 
 

 


 
 

 
 !יש לכם עכשיו הזדמנות מצוינת להצטרף ולרכוש ידיעה נרחבת בשולחן ערוך אורח חיים




 
 "!כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא"וכדאי לזכור ש

 ,ים בתורת השולחן ערוךלמותר לציין גודל חשיבות במה שהוג
 ".אמות של הלכה' ה אלא ד"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב: "ל"שהרי אמרו חז

 
 !ותרבה הדעת בישראל, ת לקבל גליונות אלו בפקס מדי יום ביומו"בקרוב יהיה ניתן בעזהשי



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כא
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                      
                                  

                              
               

 

 
דין  חמץ   –סימן  תמח  ,  המשך  הלכות  פסח

 שעבר עליו הפסח


 
    

 



 

–


 
)הסחורה פירוש  

)  וכלי  החנות
     

     




 

–
 




 





     

 



 




   

 
)ו(


וכן  מותר  להשכיר :  הגה

לו  בית  לדור  בו  ואף  על  פי  שמכניס  בו  אחר 
 :)אגור(כך חמץ שרי 






הגה :
ואסור  לקנות  חמץ  לנכרי  בפסח  אפילו 

 :)א"ש סימן מ"ריב(במעותיו של נכרי 



ויש מתירים להחם : הגה

חמין  בכלי  חמץ  ולרחוץ  בהם  וכן  שאר  צרכי 
פרק תוספות  (הנאה  בכלי  חמץ  וכן  הוא  המנהג  

 :)אין מעמידין ומרדכי פרק כל שעה

–
 









    
    
    



ויש  אוסרים  אפילו :  הגה

.  )'המגיד  פרק  ה(בכלי  שני   


)שמא  יתבקעופירוש   (


    


כל :  הגה

ליבון  או  הגעלה  אסור  להשתמש כלי  הצריך  
מרדכי  ריש  פרק  כל (בו  אפילו  צונן  בלא  הכשר  

 :א" ועיין ביורה דעה סימן קכ)שעה






 

   


    




)הפלטה שפירו  

שהכלים  פולטים  האיסור  שבהם  והוא  מלשון 
)  שורו  עבר  ולא  יגעיל

והנדן  של  סכינים  אין :  הגה
לה  תקנה  בהגעלה  ואסור  להכניס  בה  הסכין 

 :)ל"מהרי(בפסח 





ויש  מקילין  אם :  הגה

מרדכי (נתלבן  כל  כך  שקש  נשרף  עליו  מבחוץ  

ו  מהלכות "  והגהות  מיימוני  פרק  י'סוף  פרק  ז



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ונוהגין  כסברא  ראשונה  בכל .  )מאכלות  אסורות

דבר  שדינו  בליבון  אבל  דבר  שדינו  בהגעלה 
רק  שיש  בו  סדקים  או  שמחמירין  ללבנו  סגי 

 :)ל"מהרי(חצובה צריך ליבון . כזהבליבון קל 
    

    

    





כל  הכלים  שיש  בהן  סדקים  או  גומות :  הגה

או  חלודה  והוא  בתוך  הכלי  ולא  יוכל  לנקרן 

ולנקותן  אין  להגעילן  וצריכין  ליבון  במקום 
 :)א בתשובה"רשב(הסדק והחלודה 


     





ויש  מחמירין  להגעיל  הקערות  בכלי :  הגה

טור  בשם  אבי  העזרי  ומרדכי  פרק  כל  שעה (ראשון  

וכן .    וכן  הוא  המנהג)ז"ותוספות  סוף  מסכת  ע

בכל  דבר  שיש  לחוש  שמא  נשתמש  בו  בכלי 
מוני הגהות  מיי(ראשון  כגון  כפות  וכדומה  לזה  

ויש  מחמירין  להגעיל  כל  כלי .  )  ואגור'פרק  ה
שתייה  אף  על  פי  שתשמישן  בצונן  משום 

רבינו (שלפעמים  משתמשין  בהם  בחמין  

  וכן  הוא  המנהג  להגעילן  ובדיעבד  סגי )ירוחם

להו  בשטיפה  וקערות  גדולות  שלא  יוכל 
להכניס  תוך  כלי  ראשון  יתן  להכניס  תוך  כלי 

ן  מלובן ראשון  יתן  עליהם  תבן  מלובן  אב
ויערה  עליהם  רותחין  מכלי  ראשון  והוי  ככלי 

ראשון  וכן  כל  כיוצא  בזה  ויעביר  האבן  על  כל 
מרדכי  פרק  כל  שעה (הכלי  שאז  מגעיל  כולו  

  ואגור  ואיסור  והיתר  כלל 'והגהות  מיימוני  פרק  ה

 :)ח"נ


    


 


וכן :  הגה

 :)מרדכי פרק כל שעה(כלי עצם צריכים הגעלה 
    

     


) שני  פעמיםגם  כן  אם  מגעיל  מקצת  הכלי  (
 :)דברי עצמו(


     

)וטוב להגעילן או לקנות חדשים:( 
) פירוש  שיוצקין  בה  שמן

)  לאפותו



    
) טור  יורה  דעה  בשם  רבינו  יואל  ותשובת

ובליבון  כל   ()י  ורבינו  תם"א  וטור  בשם  רש"רשב

דברי ()  דהו  שקש  נשרף  עליו  מבחוץ  סגי  ליה

  ונוהגין  ללבנו  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה )עצמו

 :)ל"מהרי(בהגעלה אם אין בו גומות 


מיהו  אם  לא  הגעילו  הידות  אין  לאסור :  הגה
בדיעבד  ואפילו  לכתחלה  יכול  להגעילו  על 

איסור  והיתר  הארוך (ידי  עירוי  שמערה  עליהן  

 :)א"כלל ע


    

    








      

הגה :
רושם  שעושים  האומנים  בתוך  כלים  מותר 

להגעילן  מאחר  להגעילו  מאחר  שנעשה 
 :)איסור והיתר והגהות(מחדש וינקרם היטב 






 
    


 



    



ויש  מחמירין  ללבן  המדוכה :  הגה
א "טור  יורה  דעה  בשם  רבינו  יואל  ותשובת  רשב(

  אך  בליבון  כל  דהו )י  ורבינו  תם"וטור  בשם  רש

דברי (דהיינו  שישרוף  עליו  קש  מבחוץ  סגי  

ונוהגין  ללבן  לכתחלה  מיהו  סגי  ליה .  )עצמו
  ואם )ל"מהרי(בהגעלה  אם  אין  בו  גומות  

כלי  אומנות המדוכה  של  עץ  יש  לקלפו  ב
הגהות (דחיישינן  לגומות  ולהגעילו  אחר  כך  

 :)'מיימוני פרק ה


ולא :  הגה

מהני  בה  קילוף  בכלי  אומנות  וכן  כל  דבר 
שצריך  הגעלה  הצריך  הגעלה  לא  מהני  ליה 

והמנהג  שלא  להשתמש .  )ו"מהרי(קליפה  
פין  שלשין  עליהן  כל בפסח  בעריבות  וד

כליהם  כל  השנה  אפילו  על  ידי  הגעלה  וכן 
  וכבר  נתבאר )מרדכי  פרק  כל  שעה  וכל  בו(עיקר  

 :א"ב סעיף י"לעיל סימן תמ







   ונהגו  שלא :  הגה

להשתמש  בנפה  על  ידי  הגעלה  ואין  לשנות 
  וכן  בכל  כיוצא  בזה  כגון )ל  ובית  יוסף"מהרי(

ן  או  הכיס  של  רחיים "ב  אייז"הכלי  שקורין  רי
  בכולן  לא  מהני  להו  הגעלה  וכן )ל"מהרי(

סלים  שמשתמשין  בהן  חמץ  בהם  חמץ  דינם 
אבל  שקים  ישנים  נוהגין  בהן  היתר  על כנפה  

ידי  כבוס  וצריך  להתיר  כל  התפירות  שבהן 
 :)ו"תרומת הדשן סימן קי(קודם הכבוס 




 

   
     

    
    

 




והגעלת  החבית  יעשה  והגעלה  החביות :  הגה
יעשה  בדרך  זה  ילבן  אבנים  וישימם  בהם 

ויערה  עליהם  רותחים  מכלי  ראשון  ויגלגל 
הות הג(החבית  שיגיע  הגעלה  לכל  מקום  

ובדיעבד  אם  נתנו  בהם  יין  או .  )'מיימוני  פרק  ה
דבש  בלא  הגעלה  רק  שהדיחן  היטב  תחלה 

מרדכי  פרק  כל  שעה (מותר  לשתות  ממנו  בפסח  

א  ותרומת  הדשן  בסימן "  דע'והגהות  אשירי  פרק  ב

 :)א"ר



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               








  







    


ותנור  של  בית )  (  כלי  חרס  ישניםפירוש(
החורף  דינו  ככלי  חרס  ואסור  לשום  שום  דבר 

 :)ו"מהרי() על התנור בפסח


ויש  מקומות  שנהגו  שלא :  הגה

ט אפילו חדשים "להשתמש  בכלי  חרס  גליזאר
  ואין  להחמיר  רק  במקום  המנהג )ל"מהרי(

 :)ל"תשובת מהרי(
    

ויש  מקומות :  הגה
שמחמירים  שלא  להשתמש  בכלים  צבועים 

ין   וכן  המחופ)ל"מהרי(אפילו  הן  חדשים  
בבדיל  ואין  להחמיר  בזה  רק  במקום  שנהגו 

 :)ל"תשובת מהרי(איסור 








הגה :

מיהו  יש  מחמירים  ומצריכין  הגעלה  וכן 

 :'נוהגין ועיין לעיל סעיף ו





ויש  מחמירין  ואומרים  דכלי :  הגה

לה  לא  מהני  להו  וכן זכוכית  אפילו  הגע
. )ג  ואגור"סמ(המנהג  באשכנז  ובמדינות  אלו  

וכן  כלי  כסף  שיש בתוכן התוך זכוכית שקורין 
ט  אין  להגעילו  אבל  מבחוץ  אינו "גישמעלצ

 :)ב"תרומת הדשן סימן קל(מזיק 



ו  אין  להתיר מיה:  הגה

רק  בדיעבד  וכן  הברזות  שבחביות  של  יין 

וכן  העצים .  )ל"אגור  ומהרי(נוהגין  להדיחן  
שתוחבין  בהם  כלי  שתייה  צריכין  הדחה 

 :)ו"מהרי(לשום בהם כלים בפסח 

–
 




) או  אם  יש  ששים  במים  נגד
  )טור()  כלי  שמגעיל  או  לאו

    




אך :  הגה
  להו  דאין  הגעלה רבים  חולקים  וסבירא

וכן  משמע (מועלת  כלום  אם  אין  המים  רותחים  

א  ואגור "ג  ותרומת  הדשן  סימן  קל"ש  וסמ"מהרא

  על  כן  יש  ליזהר  אפילו  קודם )ה"וטור  בסימן  ק
זמן  איסורו  שלא  ינוחו  מרתיחתן  כל  זמן 

  )דברי  עצמו(שמגעיל  



ואם  לא  הגעיל  קודם  זמן :  הגה

איסורו  יכול  להגעיל  עד  הפסח  שאז  חמץ 
במשהו  ואינו  מועיל  הגעלה  שחוזר  ובולע 

דברי  עצמו (אבל  מותר  ללבן  כלי  תוך  הפסח  

וכשמגעיל  קודם  פסח  לאחר .  )א"ותשובת  רשב

שש  צריך  ליזהר  בכל  הדברים  הנזכרים  שאין 
 :הם קודם ששצריך ליזהר ב




)על  כן  נהגו .  וכל  שכן  כלי  של  איסור
 ):שלא להגעיל שום כלי בן יומו


)אם נוגעים זה בזה:( 


 






ומיהו  אם  נשתמש  בו :  הגה
בית  יוסף  בשם (רק  במי  טבריה  מגעילו  בהן  

משקה  רק ואין  מגעילין  בשום  .  )אורחות  חיים
במים  מיהו  בדיעבד  מהני  הגעלה  בכל  משקה 

אם  הגעיל  הרבה .  )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(
כלים  ביורה  עד  שמרוב  פליטת  הכלים  נעשו 

ן "ר(המים  כציר  אין  להגעיל  עוד  באותן  המים  

 :)פרק כל הבשר









 


 
–

 



) והמנהג  ליקח  לכתחלה

  )ל"מהרי()  חטים
  

ויש :  הגה
  ומרדכי  פרק 'טור  והגהות  מיימוני  פרק  ה(אוסרים  

ואין   והמנהג  באשכנז  להחמיר  )כל  שעה
לשנות  מיהו  פשוט  דאין  אוסרים  בדיעבד  אם 

נפלו  תוך  התבשיל  וכן  מותר  להדליק  בשמנים 
הנעשים  מהם  ואינן  אוסרים  אם  נפלו  לתוך 

התבשיל  וכן  מותר  להשהות  מיני  קטניות 
א "וזרע  אקליז.  )ג"תרומת  הדשן  סימן  קי(בבית  

ר  אינן  מיני  קטניות "ס  אליינד"  ועני)ל"מהרי(
 :ן נראה ליומותר לאכלן בפסח כ


 


וכן  אם  לא  ביררו  ממנו :  הגה

אותו  דגן  שצמח  מיהו  צריך  לראות  שאין  בו 

כל  כך  שלא  יהא  ששים  כנגדו  מן  ההיתר 
מן ק  ותרומת  הדשן  סי"הגהות  מיימוני  בשם  סמ(

 :)ד"קי





 
     

 





     
 

    




 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

הגה :

וכן  יזהר  לכתחלה  שלא  להניח  הרבה  שקים 
מרדכי  סוף (עם  קמח  זה  על  זה  במקום  שאפשר  

 :)פרק אלו עוברין


    
    

הגה :
ואנשי  מעשה  רגילים  לילך  בעצמם  אל  מקום 

הרחיים  לראות  הם  בעצמם  לטחינת  קמחיהם 
 :)מרדכי(





    
 

–
 






וטוב לכתחלה שלא לעשות : הגה

המצה  רחבה  יותר  מדאי  דהוי  כאשישה 

 :)ו"מהרי(



הגה :

ם  אבל  יש  אומרים  הטעם "כך  הם  דברי  הרמב
ים משום  שאינו  קרוי  לחם  כל  זמן  שאין  הרוע

טור  יורה  דעה (אוכלים  ממנו  וכן  נראה  עיקר  

 :)ש בפירוש דמסכת חלה פרק קמא"ל ור"סימן ש


 






) ולענין  ברכה  עיין  לקמן  ריש  סימן

 ):ט"תרמ
–

 


    
) סמוך  לבין

 )'דברי  עצמו  והגהות  מיימוני  פרק  ה()  השמשות






     


ואם :  הגה
לא  הכניסם  בהשכמה  אם  לא  עמדו  כל  כך  עד 

זיק  ויותר  טוב  להעמידם  תחת שהוחמו  אינו  מ
בית (התקרה  שמא  ישכח  להכניסם  בהשכמה  

וכשמוליך  המים  תחת .  )יוסף  בשם  אורחות  חיים
תרומת  הדשן  סימן (אויר  הרקיע  יש  לכסותם  

כשחל  פסח .  )ק"ק  ומהרי"ג  וסמ"ו  בשם  סמ"קט
ג  דהיינו "באחד  בשבת  יש  לשאוב  המים  אור  י

. )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דפסחים(  'בליל  ה
תחילה  יש  לשאוב  מן  הנהרות  ולא  מן לכ

  אבל  כשהנהרות )אשרי  ומרדכי(הבארות  
גדולות  מהפשרת  שלגים  וגשמים  טוב  יותר 

ואין  לשפוך מים .  )ו"מהרי(לשאוב  מן  הבארות  
מרדכי  פרק (שלנו  מכח  מת  או  תקופה  הנופלת  

  ומכל  מקום  טוב )'כל  שעה  והגהות  מיימוני  פרק  ה
לשאוב לכתחלה  להשים  בהם  ברזל  גם  אסור  

מים  על  ידי  נכרי  למצות  של  מצוה  ואף  לשאר 
ן "י  ברי"מרדכי  ומהר(מצות  ישאב  ישראל  

  אם  אפשר  ונוהגין  ליטול  מים )ל"ומהרי
מיוחדים  למצה  של  מצוה  ונוהגין  ליקח  כלי 

חרס  חדשים  ואין  לשנות  המנהג  אבל בשל עץ 
 :)כל בו(אין להקפיד 




 




    

     

     


ואפילו  בלא  דחק  יש :  הגה
להתיר  אם  עבר  בשוגג  ולש  במים  שלא  לנו 

 :)רבינו ירוחם ובית יוסף(


 


מרדכי  ודברי (  )ואפילו  בדיעבד  יש  לאסור(

 :)עצמו
    




ופלפלין :  הגה

אפילו  בדיעבד  אסור  וכן  אם  נפל  בה  סיד 
 :)ב"מהרי(

–
 










    

    
    

ולא  ידחק  הקמח  במדה  דאם :  הגה
כן  לא  ילוש  יפה  וטוב  לומר  בשעת  נתינת 

 :)ל"מהרי(הקמח למדה שעושה לשם מצוה 
 






)והכי נהוג( 

–
 

    

     








ואם  היה  בו  שיעור  חלה  ושכח :  הגה
להפריש  יפריש  אחר  כך  ואפילו  צירוף  סל  לא 

ות  וממקצת  לא צריך  ואם  לקח  ממקצת  העיס
לקח  ונתערבו  צריך  ליקח  חלה  מכל  אחד 

ואחד  או  ילוש  עיסה  אחרת  ויקח  ממנו  גם  כן 
על  אותן  שנתערבו  ואם  מכיר  מצה  אחת 

שחייבת  בחלה  נוטל  ממנה  על  האחרות 
  ומרדכי  ריש  פרק  אלו  עוברין 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(

 :)ובית יוסף בשם תוספות פרק קמא דביצה







ואם  יש  כהן  קטן :  הגה
שלא  ראה  קרי  או  גדול  שטבל  לקריו  מותרים 

  ויש  אומרים )טור(לאפות  החלה  בשבילו  
מאכילין  חלה  בזמן  הזה  לשום  כהן שאין  



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

יש  אומרים  דמותר  ביום  טוב  ללוש .  )ו"מהרי(

פחות  מכשיעור  כדי  לפטור  עצמו  מן  החלה 
 :)ן ריש פרק אלו עוברין"ר(

–
 





 

–
 




ועל  כן  נהגו :  הגה
ליזהר  מללוש  נגד  החלון  הפתוח  אפילו  אין 

  מעונן  ולאו  אדעתיה שם  שמש  שמא  יהיה
  וכן  יש  ליזהר )ג"תרומת  הדשן  סימן  קצ(

מלהוליך  המצות  לתנור  תחת  הרקיע  מגולה 
  בשם 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(וכן  המים  או  הקמח  

.  )ו"ק  ומהרי"סמ
 








ויש  להחמיר  למהר  בענין  עשיית :  הגה

המצות  כי  יש  לחוש  שהשהיות  יצטרפו 
לשיעור  מיל  או  שיהיה  במקום  חם  שממהר 

  ומרדכי  פרק  אלו 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(להחמיץ  

.  )עוברין

    







)נשתנה  מראיתו פירוש  

)  ערוך,  ללובן
ואם  המצה  עשויה :  הגה

וירא  שלא  תבא  לידי  חימוץ  מותר  לשברה 

ולחזור  לעשותה  כדי  שהעסק  יבטל  החימוץ 
ל  בשם  אגודה "מהרי(מיהו  טוב  ליזהר  לכתחלה  

 :)ורוקח



    


ומיהו :  הגה

 :)'ם פרק ה"רמב(בעברה ולא צננה ידיה מותר 





    הגה :

והכלים  שמתקנים  בהם  המצות  והסכין 
שחותכין  בו  העיסה  יגרדם  תמיד  בשעת 

עשייה  שלא  ידבק  בהם  הבצק  ולאחר  עשייה 
ידיחם  וינגבם  היטב  לחזור  ולתקן  בהם  פעם 

  וזהו  עדיף  טפי  ממה  שנוהגין )ל"מהרי(שנית  
היטב  על  ידי לגרדן  כי  אי  אפשר  לנקותן  

דברי (גרידה  והמחמיר  יגרדן  ואחר  כך  ידיחן  

וביום  טוב  מותר  לעשותו  על  ידי  נכרי .  )עצמו

ואם  אין  נכרי  יטילם  לצונן  או  יתנם  לתנור 
שיאפה  הבצק  שעליהם  והעריבות  שאפשר 

לתת  דבר  בתוכו  מותר  להדיח  וכן  כל  כיוצא 
בזה  ויש  ליזהר  בעריבה  שלשין  בה  שלא  יהיה 

  סדק  שלא  יוכל  לנקרו  אחר בו  שום  גומא  או
הלישה  ותחמיץ  ואחר  כך  כשחוזר  ולש  בו 

ולא  יתן  העריבה  על .  )ל"מהרי(מתערב  בבצק  
כר  או  כסת  צמר  בשעת  הלישה  שמחמם 

 :)ו"מהרי(העריבה אבל על של עור שרי 
 



וירחיק  המצות :  הגה

מהקמח  כי  הקמח  הנדבק  בהן  בא  אחר  כך 

 :)מרדכי ריש פרק אלו עוברין(בתבשיל ומתחמץ 
–

 



 





 



     


 
    






ויש  לעשות  המצות  רקיקין  ולא :  הגה

פת  עבה  כשאר  לחם  כי  אין  הרקיקין  ממהרים 
 :להחמיץ

 
    

 


 
–

 
     













ידי  היסק  טוב  וישר  הוא וכשיכשירו  על  :  הגה

לחזור  ולהסיק  לצורך  האפייה  ולא  לעשות 
 :)ב"תשובת מהרי(הכל בהיסק אחד 

)אחד מן הרעפים שמכסין בהם פירוש  
)  ז"י  בלע"קופ,  הגג









 


 )ז"י בלע"צינירונ, פירוש אפר חם(


הגה :

ויש  ליזהר  שלא  ללקחה  מן  התנור  קודם  לכן 
  ולהחזירה  כי  תוכל  לבוא  לידי )דברי  עצמו(

 :)ל"מהרי(חימוץ 
     

 



הגה :

מצה  שנתכפלה  בתנור  ודבוקה  עד  שאין 

שולט  שם  האש  אוסרים  אותה  תוך  הפסח 
אבל  שאר  מצות  שבתנור  מותרים  וקודם  פסח 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

תרומת  הדשן  סימן (אין  לאסור  רק  מקום  הדבוק  

מצה  נפוחה .  )ה"ז  ופסקיו  סימן  קמ"קנ
באמצעיתה  אסורה  אבל  עלה  עליה  קרום 

לה  על  הפת  בשעת  אפייה  מותרת כדרך  שעו
אם  שני  מצות  שוכבות  זו  על  זו .  )ל"מהרי(

בתנור  קודם  אפייתן  אסורים  דהוי  כמצה 
וכן  יש  ליזהר  שלא  יגעו  זה .  )ו"מהרי(כפולה  

בזה  בתנור  בעודן  לחין  כי  אין  האור  שולט 
בית  יוסף (במקום  נגיעתן  ובאים  לידי  חימוץ  

 :)בשם אורחות חיים

–
 






 



 







 


ובמדינות  אלו  אין  נוהגין :  הגה
ללוש  במי  פירות  ואפילו  לקטף  המצות  אין 

נוהגין  רק  לאחר  אפייתן  בעודן  חמין  ואין 
לשנות  אם  לא  בשעת  הדחק  לצרכי  חולה  או 

 :זקן הצריך לזה



 


 




 
–

 
  


 




ולדידן  שנוהגים  להחמיר  במי  פירות  גם :  הגה

 :זה אסור




   

) פירוש  שנותנים  קמח

)  לתוך  המאכל  להקפות
 

–
 



     





והמנהג  שלא  לאכול  חרדל  כלל  בפסח :  הגה
אפילו  נתערב  קודם  פסח  דהוי  כמיני  קטניות 

 'הגהות  מיימוני  ריש  פרק  ה(שנוהגין  בו  איסור  

 :)ב"ותרומת הדשן סימן קי

–
 


וכשנותנים  להם  שעורים :  הגה

או  חטים  לאכול  יזהר  שלא  להשליכם  במקום 
 :)ו"מהרי(לח שיבואו לידי חימוץ 


 


וג והכי  נה:  הגה

לענין  איסור  חמץ  שהוא  במשהו  ויש  ליזהר 
שלא  להבהב  העופות  בקשין  שמא  יהיו  שם 

חטים  או  דגן  מחומץ  ויתן  טעם  בעופות 
 :בשעת ההבהוב

–
 


 


אבל  בסתם  אין  לחוש :  הגה

ויש  מחמירין .  )דברי  עצמו(הואיל  וכבר  בטל  
לבער  כל  הנותר  מן  הבהמה  אף  על  פי  שאין 

מרדכי  ריש  פרק  אלו  עוברין  בשם (רואה  עליו  ריר  

 :)הרוקח


 






    
    



 


)רבינו ()  אבל  דם

 :)טור( וחלב וזיעת אדם אינו מחמיץ )ירוחם






 

–


 



    





 




ולכן :  הגה

יש  ליזהר  שלא  יבואו  מים  או  גשמים  מזלפים 
על  החטים  כי  אז  אפילו  לא  נתבקעו  אסורות 

ודגן  שהיה  מונח  בעלייה  וירדו  גשמים  דרך 
צת  המקומות  ונתלחלחו  אותן הגג  בק

שנתלחלחו  אסורות  אבל  שאר  מקומות  מותר 
להשהותן  מכח  ספק  ספיקא  שמא  לא  ירדו 

עליהם  גשמים  ואם  תמצי  לומר  ירדו  שמא  לא 
נתחמצו  אבל  לאכלן  בפסח  אסור  ולא  מהני 

 :)אגור וכל בו(ספק ספיקא 
  

    
 





 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 




    

 


    


) ועיין  לעיל
 ):'ו סעיף א"סימן תל


   מיהו  יש :  הגה

מרדכי פרק כל שעה והגהות מיימוני פרק (מחמירין  

והמנהג  במדינות  אלו  שלא  לאכול  דבש .  )'ד

רק  אותו  שמביאים  בחביות  מן  הכוורת 
ותאנים .  ד"שעושין  ממנו  משקה  שקורין  מע

גדולים י  "יבשים  וענבים  יבשים  שקורין  רוזינו
או  קטנים  תלוים  במנהג  המקומות  כי  יש 

מחמירין  שלא  לאכלן  ויש  מקילין  ולכן  נהגו 
במדינות  אלו  להחמיר  שלא  לאכול  שום 

פירות  יבשים  אם  לא  שידוע  שנתייבשו  בדרך 
שאין  לחוש  לחמץ  וצוקר  אסור  לאכלו  ואפילו 

וביום .  )ד"תרומת  הדשן  סימן  קי(להשהותו  אסור  
ר "ת  יבשים  וצוקטוב  האחרון  אוכלין  פירו

. )ל"מהרי(ל  שאין  בו  חשש  חימוץ  "קנדי
והמנהג  במדינות  אלו  שלא  לאכול  כרכום 

מיהו .  )ל"מהרי(ך  "ן  או  נעגלי"שקורין  זפרי
 :אינן אוסרין תערובתן וכן נראה לי





ואין  המנהג  כן  אלא  אוסרים :  הגה

הכל  במשהו  אפילו  לא  נתבקעו
 

    
    


  ובמדינות  אלו :  הגה

ז "ועיין  לעיל  סימן  תמ(נוהגין  לשרוף  הכל  
).  'סעיף  ג

 


 


     

אסור וכן  נוהגין  תוך  הפסח  ל:  הגה

אותה  מצה  שנמצא  בה  החטה  ומתירין  את 
האחרות  בין  שנמצא  בה  אפויה  או  חיה 

ואמרינן  כאן  נמצאת  כאן  היתה  ואם  נמצאת 
בעיסה  אוסרין  כל  העיסה  ודוקא  תוך  הפסח 

אבל  קודם  הפסח  אין  אוסרין  רק  כדי  נטילה 
 :והכי נהוג

) פירוש  שהרתיחוהו  במים  להעביר
)  הנוצה




    


ויש :  הגה

מי  שמתיר  אפילו  במליגת  תרנגולים  משום 
תולדות (  לשם  דאמרינן  שמא  אחר  כך  נפלה

  ויש  מי )ב"  ומהרי'  מחלק  ו'אדם  וחוה  נתיב  ה
שאוסר  בשאר  בשר  ומתיר  בתרנגולת  מכח 

  ולענין  מנהג )מרדכי  פרק  כל  שעה(ספק  ספיקא  
נראה  לאסור  בשאר  בשר  או  בחטה  שלימה 

אפילו  בתרנגולת  ודוקא  אם  נמלגו  תרנגולים 
דהיינו  שהיו  המים  חמין  אבל  אם  היו  צוננין 

לים  אין  לאסור  מספיקא ושרו  שם  התרנגו
ובמקום  דאיכא  למימר  שמא  נתעכלה  החטה 

  אפילו )ב"מהרי(בתרנגולת  כגון  שהיא  שבורה  
במליגה  יש  להתיר  מכח  ספק  ספיקא  מיהו  אם 

נתערבו  התערובות  ויש  הפסד  מרובה  ומניעת 
שמחת  יום  טוב  יש  להקל  בכל  זה  בספיקת 

איסור  דרבנן  שהוא  משהו  ויש  להתיר  שאר 
הן  תערובת  מאותו  תבשיל תבשילין  שיש  ב

של  הבשר  שנשרה  במים  או  נמלג  כך  נראה 
 :לי


 )המחומצים  (  

    
 

    
 




ויש מחמירים לאסור כל מה : הגה

שנמלח  ביחד  אבל  העיקר  לאסור  אותה 
חתיכה  כולה  שנמצא  החטה  עליה  ולהתיר 

האחרות  על  ידי  קליפה  קצת  ואם  רוצה  יוכל 
ז "למכור  הכל  לנכרי  כמו  שנתבאר  סימן  תמ

על  גב  דאין  נוהגין  כן  בשאר   אף  'סעיף  א
 :תערובות חמץ כן נראה לי

    
    

    




 



 

 
–

 
    




)וכן הוא המנהג( 


) או  בחנם  והוא  מלאכה  גמורה

  )בית  יוסף()  לתפור  בגדים  ממש


 



ולדידן  מקום  שנהגו  שלא :  הגה

ודוקא  מלאכות  גמורות  אבל .  )ו"מהרי(לעשות  
 :)ב"מהרי(שאר מלאכות אפילו מנהג ליכא 









     

    



 






    



ויש  מקילין  לומר  ששלשה :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

אומניות  הנזכרים  מתחילין  ועושין  עד  חצות 

אפילו  במקום  שנהגו  שלא  לעשות  ואם 
התחיל  מבעוד  יום  בשאר  אומניות  והוא 

טור (לצורך  המועד  עושין  עד  חצות  והכי  נהוג  

 :)ש"בשם הרא
   

    
 

    
   

 
)מוציאין  במגרפה  והוא  כלי פירוש  

 ) מיוחד לכך


    
 



ונהגו  שלא  להקיז  דם  בשום  ערב  יום :  הגה

 :)ו"כל בו בשם מהרי(טוב ואין לשנות 

–
 


     




שלם פירוש(וגדי  מקולס  :  הגה  

אף  על  פי )  על  ראשו  ועל  כרעיו  ועל  קרבו

שלא  פירש  ואמר  בשר  זה  לפסח  אסור 
.  ו"  כדלקמן  ריש  סימן  תע)טור(לעשותו  

 

–
 




) ואין  המנהג
 )ל"מהרי() כן




אבל  יש  לנהוג :  הגה
שהאב  בכור  האם כסברא  הראשונה  ונוהגין  כ

מתענה  תחת  בנה  הבכור  כשעדיין  קטן  ואם 
אין  האב  בכור  הוא  מתענה  בעד  בנו  עד 

 :שיגדל


 
–

 





) ואם  הוא  איסטניס  שאפילו
) אוכל  מעט  מזיק  לו  באכילתו  הכל  אסור

.  )רבינו  ירוחם(




 


אבל  מצה  שיוצאין  בה  בלילה :  הגה

ן  פרק "ר(אסורים  לאכול  כל  יום  ארבעה  עשר  

וקטן .  )'ם  והמגיד  פרק  ו"אלו  עוברין  בשם  הרמב

שאינו  יודע  מה  שמספרים  בלילה  מיציאת 
. )'תרומת  הדשן  סימן  ז(מצרים  מותר  להאכילו  

ויש  נוהגין  שלא  לאכול  חזרת  בערב  פסח  כדי 
תולדות  אדם  וחוה  נתיב (ן  לאכול  מרור  לתיאבו

  וכן  ביום  ראשון  של  פסח  כדי )'  חלק  ג'ה
לאכלו  בליל  שני  לתיאבון  וכן  נוהגין  קצת 

למעט  באכילת  מצה ביום ראשון מהאי טעמא 
ויש  מחמירין  עוד  שלא  לאכול  פירות .  )כל  בו(

כדי  לאכול  החרוסת  לתיאבון  ואין  לחוש 
למנהג  ההוא  ויש  מחמירין  שלא  לפרר  או 

ות  בערב  פסח  שלא  לבוא  לאכול לשבור  המצ
מצה .    ואין  לחוש  גם  לזה)ו"מהרי(מהם  

שנאפה  כתקנה  ואחר  כך  נתפררה  ונילושה 
ביין  ושמן  אינה  נקראת  מצה  עשירה  ואסורה 

 :)ו"מהרי(לאכלה בערב פסח 



  

) ומצוה  לרחוץ  ולגלח
בערב  יום  טוב  וללבוש  בגדים  נאים  כמו 

 ):ב"ס ורס"בשבת ועיין לעיל סימן ר
 

 
 

 
–– 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כב
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
 המשך הלכות פסח

–
 


     

    


 



ואפילו  עני  שאין  לו  כרים  ישב :  הגה

 :)מרדכי ריש פרק ערבי פסחים(על הספסל 


) ואין

י  ותרומת "טור  בשם  רש()  חילוק  בין  אטר  לאחר

 :)ו"הדשן סימן קל


וכל  הנשים  שלנו  מיקרי :  הגה

מרדכי  ריש  פרק  ערבי  פסחים  ורבינו (חשובות  

ה "  אך  לא  נהגו  להסב כי סמכו על ראבי)ירוחם

 :)דברי עצמו(ן להסב דכתב דבזמן הזה אי







) ודוקא
ל  על כשאוכלין  על  שלחן  אחד  אבל  אם  אוכ

 ):שלחן בפני עצמו צריך להסב
 



ויש  אומרים  דבזמן :  הגה

ה "הזה  דאין  דרך  להסב  כדאי  הוא  ראבי

לסמוך  עליו  שבדיעבד  יצא  בלא  הסיבה 
לא ונראה  לי  אם  .  )אגודה  פרק  ערבי  פסחים(

שתה  כוס  שלישי  או  רביעי  בהסיבה  אין 
לחזור  ולשתות  בהסיבה  דיש  בו  חשש  שנראה 

כמוסיף  על  הכוסות  אבל  בשני  כוסות 
 )מנהגים(ראשונות  יחזור  וישתה  בלא  ברכה  

וכן  באכילת  מצה  ולכתחלה  יסב  כל  הסעודה 
 :)ב"מהרי(


 
) אם

)  רוצה  למזגו




) וצריך  לשתות  השיעור  שלא

 :)בית יוסף בשם רוקח() בהפסק גדול בנתיים



 

) אם  אין  הלבן
 :)טור() משובח ממנו

 



 


 


ואין  ליקח  כוס שפיו :  הגה

ז  מפני  שלא  יוכל  לשתות "ג  גלא"צר  כעין  קרו
ובכוס  של  ברכת .  )ב"מהרי(רביעית  כאחד  

המזון  בלאו  הכי  אין  לוקחין  אותו  ועיין  לעיל 
ה  וכן  הכוס  של "  בהג'  סעיף  דג"סימן  קפ

בית (  'א  סעיף  י"קידוש  ועיין  לעיל  סימן  רע

 :)יוסף


 

–
 

     


     



ואין  ליטול :  הגה

ש "רבינו  ירוחם  והרא(ידיו  כלל  קודם  קידוש  

ואם  אין  ידיו .  )בתשובה  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים

נקיות  יטול  מעט  אבל  אין  לברך  על  הנטילה 
בעל  הבית לא ימזוג בעצמו רק אחר ימזוג לו ו

 :)ב"מהרי(דרך חירות 
 


     



 



)וחומץ  או  מי  מלח  (


ויסדר  הקערה  לפניו :  הגה

בענין  שאינו  צריך  לעבור  על  המצות  דהיינו 

הכרפס  יהא  למעלה  מן  הכל  והחומץ  סמוך  לו 
  והחרוסת יותר  מן  המצה  והמצות  מן  המרור

והם  יהיו  יותר  קרובים  אליו  מן הבשר והביצה 
.  )ל"מהרי(


) והוא  הדין  צלויה  וכן  נוהגין

 )בעירנו


   )מיני פירוש  



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

)  עשבים  מרים

      

     




ואם :  הגה

אין  לו  אחד  מאלו  הירקות  יקח  לענה  או  שאר 
וחרוסת  יעשה  עב  זכר  לטיט .  )אגור(ירק  מר  

ואחר  כך  נותנין  בו  מעט  חומץ  או  יין  אדום 
ועושין  החרוסת  מפירות .  )טור(זכר  לדם  

 )תוספות פרק ערבי פסחים(שנמשלו  בהם  ישראל  
כגון  תפוחים  תאנים  אגוזים  רימונים  שקדים 

ליו  תבלין  כגון  קנמון  וזנגביל ונותנין  ע
 :)טור(הדומים לתבן שהיו מגבלין בו הטיט 



    


   

 



הגה :

ויאמר  בלשון  שמבינים  הנשים  והקטנים  או 
י  מלונדרי  כל "יפרש  להם  הענין  וכן  עשה  ר

ז  כדי  שיבינו  הנשים "ההגדה  בלשון  לע
.  )ל"כל  בו  ומהרי(והקטנים  

    


 








וכשהבן  או  האשה  שואלת  אין  צריך  לומר (

. )ל"מהרי()  מה  נשתנה  אלא  מתחיל  עבדים



   

)וסה  שהיא ויש  להגביה  מצה  הפר

  )ו"מהרי()  כלחם  עוני


     הגה :

דברי (ונוהגין  לזרוק  מעט  מן  הכוס  באצבעו  

  כשמגיע  לדם  ואש  ותמרות  עשן  וכן )עצמו
ב  בכלל "ש  באח"ך  עד"כשמזכיר  המכות  דצ

ה  הפת ויהי.  )ל"מהרי(ז  פעמים  "ובפרט  הכל  ט
מגולה  בשעה  שאומר  ההגדה  עד  לפיכך 

אגור  ובית (שאוחז  הכוס  בידו  ואז  יכסה  הפת  

 :)יוסף

–
 








והמנהג  בין  האשכנזים  לברך :  הגה
ברכה  ראשונה  על  כל  כוס  וכוס  אבל  ברכה 

אחרונה  אין  מברכין  רק  אחר  האחרון  לבד  וכן 
 :דעת רוב הגאונים

–
 





     


ואין  המנהג :  הגה

לטבל  במלח  בלילה  ראשונה  דפת  נקי  אין 
.  צריך  מלח












ויש  אומרים  דאין  לטובלו :  הגה

.  וכן  הוא  במנהגים  וכן  ראיתי  נוהגין





 




    

 







 






 


     
    

 



) ועיין  לקמן  סימן

 )'ב סעיף ג"תרי
     

ונהגו  לעשות  שלש :  הגה

  זכר  ללחמי  תודה מצות  של  סדר  מעשרון
ועושים  בהם  סימן  לידע  איזה  ראשונה  או 

שניה  או  שלישית  ומניחים  הראשונה  עליונה 
והשניה  באמצע  והשלישית  בתחתונה  לכריכה 

ואופין .  )ש"טור  בשם  הרא(ואם  שינה  לא  עיכב  
  ואם )כל  בו  ואבודרהם(אותם  גם  כן  כסדר  

נשברה  אחת  מהן  לוקחין  אותה  לשניה  דבלאו 
.  )אגור(תה  הכי  פורסין  או 

) ושיעור  כזית  עיין
 ):ו"לקמן סימן תפ

–
 






   




ולא  יאכל  ולא  ישתה  הרבה  יותר  מדאי :  הגה
שלא  יאכל  האפיקומן  על  אכילה  גסה  או 

 :)ל"מהרי(ישתכר וישן מיד 



נוהגים  בקצת :  הגה

מקומות  לאכול  בסעודה  ביצים  זכר  לאבילות 
ונראה  לי  הטעם  משום  שליל  תשעה  באב 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

נקבע  בליל  פסח  ועוד  זכר  לחורבן  שהיו 

מקריבין  קרבן  פסח  ויש  נוהגין  שלא  לאכול 
  טיבולים  שעושים 'שום  טבול  בלילה  רק  ב

 :)ל"הרימ(בסדר 
–

 



    
     

) ויקדים  עצמו  שגם
ן  פרק  ערבי  פסחים "ר()  ההלל  יקרא  קודם  חצות

 :) דמגילה'רק בוסוף פ







) ויחזור
 ויברך  ברכת  המזון  ויברך  בורא  פרי  הגפן

  )בית  יוסף()  וישתה  הכוס







ויחזור  ויברך  על :  הגה

הכוס  ואין  לחוש  במה  שמוסיף  על  הכוסות 
ואם  נאבד  האפיקומן .  )ד"ש  כלל  כ"תשובת  הרא(

 :)רוקח(יאכל כזית אחד ממצה שמורה אחרת 

–
 


ולא  יאכלנו  בשני  מקומות  דלא  עדיף :  הגה
ילו  הפסיק  בשינה  דאסור  לאכלו  משום מא

 :)טור(דהוי כשני מקומות 






וכל  זה  אינו  אלא  שישנו  לאחר :  הגה

ה  קודם שהתחילו  לאכול  האפיקומן  אבל  שינ
 :)טור ורבינו ירוחם(לזה לא הוי הפסק 

–
 


     


מיהו :  הגה

  והכל מכוס  שלישי  יכול  לשתות  כמה  פעמים
מחשב  שתייה  אחת  אף  על  גב  דהפסיק 

מצוה  לחזור .  )ץ"י  ותשב"ל  ומהר"מהרי(בינתים  
והגדול  שבהן  אומר  הודו :  הגה.  אחר  זימון

והגדול .  )כל  בו(ואנא  והאחרים  עונין  אחריו  
ויכול  לצרף .  )ל"מהרי(יכול  ליתן  לקטן  רשות  

לזימון  לענין  הלל  אף  על  גב  שלא  אכל  עמהם 
רך  ברכת  המזון  בליל ונהגו  שבעל  הבית  מב

פסח  שנאמר  טוב  עין  הוא  יבורך  והוא  מיקרי 
 :'טוב עין שאמר כל דכפין ייתי ויכול וכו

–
 









    

) וכבר
) ד  דאנו  נוהגין  לברך"נתבאר  לעיל  סימן  תע




)  'ב  סעיף  ז"יל  סימן  תעועיין  לע(


ויש  אומרים  שיש  לומר :  הגה
ן  פרק  ערבי "ר(  קודם  לא  לנו  'שפוך  חמתך  וכו

  ולפתוח  הפתח  כדי  לזכור  שהוא  ליל )פסחים
שמורים  ובזכות  אמונה  זו  יבא  משיח  וישפוך 

ול   וכן  נוהגים  ויכ)ב"מהרי(ם  "חמתו  על  העכו
ם "רמב(לגמור  הלל  אף  שלא  במקום  סעודה  

 :)'והמגיד פרק ח

–
 


בית (וכל  המשקים  דינן  כיין  :  הגה

ומי  שהוא  איסטניס  או  תאב  הרבה .  )יוסף

לשתות  יכול  לשתות  כוס  חמישי  ויאמר  עליו 
 :)מרדכי(לל הגדול ה
    




וכל  דין  ליל  ראשון :  הגה

ונוהגים  שלא .  )אגור(יש  גם  כן  בליל  שני  
לקרות  על  מטתו  רק  פרשת  שמע  ולא  שאר 

י  ליל דברים  שקורין  בשאר  לילות  כדי  להגן  כ
 :שמורים הוא מן המזיקין

–
 






ומי  שאין  לו  ב:  הגה' 
ות  יברך  ליל  ראשון  המוציא   מצ'הלילות  רק  ג

ועל  אכילת  מצה  וכן  הכריכה  הכל  מן  הפרוסה 
אבודרהם  בשם  אבן (  'ושתי  השלימות  לליל  ב

 :)ירחי

–
 



  






 ובמקומות .  בלא  ברכה:  הגה

שנוהגים  לשתות  משקה  הנעשה  מדבש 
ד  יכול  ליקח  אותו  משקה  לארבע "שקורין  מע

יש  אומרים ו.  )ל"מהרי(כוסות  אם  אין  לו  יין  
שאין  עושין  קידוש  על  שאר  משקין  כמו 

ולי  נראה .  'ב  סעיף  ט"שנתבאר  לעיל  סימן  ער
  כוסות  יש  לסמוך  אמאן  דאמר 'דלענין  ד

דמקדשין  על  שאר  משקין  אם  הוא  חמר 
 :ב"מדינה כמו שנתבאר לעיל סימן ער

–
 







    











 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

–
 





 
– 

     
ויאכלנו  ביחד  ולא  מעט  מעט :הגה  

ובירקות  צריך  למעך  חלל  האויר  שבין  הירק 

ולשער  שיעור  הכזית  בירקות  עצמן  ולא 
 :באויר שביניהם

–
 








) ועיין  לקמן  סימן

)  'צ  סעיף  ג"ת






    

 
 


ואפילו  היה  שבת  אם  הזכיר :  הגה

. )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(ביעלה  ויבא  יצא  
תה  בחרתנו  והזכיר  בו  שבת  אפילו ואם  אמר  א

הכי  צריך  לחזור  ולהזכירו  ביעלה  ויבא 
  מיהו  אם  לא  הזכירו  ביעלה )ל"תשובת  מהרי(

ושליח  ציבור .  )בית  יוסף(ויבא  אין  צריך  לחזור  
ששכח  להזכיר  של  יום  טוב  בשחרית  עיין 

 :ו"לעיל סימן קכ





וכל  זה  אין  אנו נוהגים כן כי אין :  הגה
 :אנו אומרים בלילה בבית הכנסת ההלל כלל

–
 

    
    

)רות ומברכין  לק

).  ההלל    

    




  ימים 'ודוקא  בב:  (הגה  

הראשונים  שגומרים  בהם  ההלל  דינא  הכי 
גומרין  עיין לענין  הפסקה  אבל  בימים  שאין  

).  'ב  סעיף  ד"לעיל  סימן  תכ 


 
 
    

) ואם  מוסיפין  ביום  טוב  עיין

)  ב"לעיל  ריש  סימן  רפ


    

    

) ועיין  לעיל

)  'ד  סעיף  ג"סימן  קי
הגה :

ונוהגין  לומר  בכל  יום  טוב  בתפלת  מוסף 
אחר  שאמר  על  ידי  משה פסוקי  מוסף  היום  

 :עבדך כאמור

–
 





    

   
   )בעומר  ( 


)בעומר  (


)בעומר  (


)בעומר(

 


   
    

 



ואפילו  ענה  אמן  על  ברכת :  הגה

  דעתו  שלא  לצאת  יחזור  ויברך הקהל  אם  היה

 :)א"בית יוסף בשם רשב(ויספור בלילה 







וכשהגיע :  הגה
הזמן  אסורים  לאכול  עד  שיספור  ואפילו 

התחיל  לאכול  פוסק  וסופר  מיהו  אם  התחיל 
לאכול  קודם  שהגיע  הזמן  אינו  צריך  להפסיק 

דברי עצמו (אלא גומר אכילתו וסופר אחר כך 
 ):למאן דאמר ספירה בזמן הזה דאורייתא




 








 


 






 



     





הגה :
ז  עיין  לעיל "ואם  אין  לו  יין  וצריך  לקדש  יקנה

 :ו"סימן רצ




 

–
 



    


 






 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

     




אלא כשמגיע לעל ידי משה עבדך : הגה

 'מפי  כבודך  כאמור  אומר  והקרבתם  עולה  וגו
 :)טור(עד ושני תמידין כהלכתן 




) ואנו  אין  נוהגין

לומר  מקרא  קדש  כלל  לא  ביום  טוב  ולא 
 :)טור() בחול המועד


     

 





     



 


  )הרביעי  ( 

   
 


ואומרים  בתפלה :  הגה

ובקידוש  זמן  חירותינו  כמו  ביום  טוב  ראשון 
 :)ל ומנהגים"מהרי(


 










ואין  מזכירין :  הגה
בברכת  ההפטורה  לפסח  לא  באמצע  ולא 

בחתימה  ונוהגין  לומר  שיר  השירים  בשבת 
של  חול  המועד  ואם  שבת  ביום  טוב  האחרון 

אומרים  אותו  באותו  שבת  וכן  הדין  בסוכות 
עם  קהלת  ונוהגין  לומר  רות  בשבועות 

והעם  נהגו  שלא  לברך  עליהם  על .  )אבודרהם(
 :על מקרא כתוביםמקרא מגילה ולא 

–
 






 


 

–
 


     


מיד  שני  וחמישי :  הגה
ובאשכנז .  )דברי  עצמו(ושני  שאפשר  להתענות  

ת  ועושין  אותו  כמו וצרפת  נהגו  להתענו
 :)טור(תענית צבור לקרות ויחל 

–
 

     


  


ג "ו  מלמיה:  הגה
אבודרהם  ובית  יוסף (בעומר  ואילך  הכל  שרי  

 :)ומנהגים


    




ובמדינות  אלו  אין :  הגה

ג "נוהגין  כדבריו  אלא  מסתפרין  ביום  ל
ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון 

ג "ואין  להסתפר  עד  ל.  )ל  ומנהגים"מהרי(
מיהו  אם  חל .  )ל"מהרי(בעצמו  ולא  מבערב  

  לכבוד 'ביום  ראשון  נוהגין  להסתפר  ביום  ו
ומי  שהוא  בעל  ברית  או  מל .  )ל"מהרי(שבת  

בנו  מותר  להסתפר  בספירה  לכבוד  המילה 
 :)הגהות מנהגים(


מיהו  בהרבה :  הגה

מקומות  נוהגים  להסתפר  עד  ראש  חדש  אייר 
ג  בעומר  ואילך  אף  על "ואותן  לא  יסתפרו  מל

. ג  בעומר  בעצמו"פי  שמותר  להסתפר  בל
ג בעומר "ואותן מקומות שנוהגין להסתפר מל

ג "ואילך  לא  יסתפרו  כלל  אחר  פסח  עד  ל
חת  מקצת  מנהג  זה ולא  ינהגו  בעיר  א.  בעומר

ומקצת  מנהג  זה  משום  לא  תתגודדו  וכל  שכן 

 :)דברי עצמו(שאין לנהוג היתר בשתיהן 


 
–

 





    

    
   

 





 


ואין  אומרים  תחנון  מתחלת  ראש  חדש :  הגה

הגהות (  בו  דהיינו  אחר  אסרו  חג  'סיון  עד  ח

ונוהגין  לשטוח .  )מיימוני  הלכות  תפלה  ומנהגים

ם  זכר עשבים  בשבועות  בבית  הכנסת  והבתי
לשמחת  מתן  תורה  ונוהגין  בכמה  מקומות 

: לאכול  מאכלי  חלב  ביום  ראשון  של  שבועות
ונראה  לי  הטעם  שהוא  כמו  השני  תבשילין 

שלוקחים  בליל  פסח  זכר  לפסח  וזכר  לחגיגה 
כן  אוכלים  מאכל  חלב  ואחר  כך  מאכל  בשר 

  לחם  על  השלחן 'וצריכין  להביא  עמהם  ב
 'בשהוא  במקום  המזבח  ויש  בזה  זכרון  ל

 :הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים

 
–

 


     

    

פש  עצמו ויש  מחמירין  אפילו  באוכל  נ:  הגה

כל  שאינו  מפיג  טעם כלל אם עשאו מערב יום 
מיהו  אם  לא  עשאו .  )ל"אור  זרוע  ומהרי(טוב  

מערב  יום  טוב  ויש  בו  צורך  יום  טוב  מותר 
 :)ן"ג ור"סמ(לעשותו על ידי שינוי 




 



 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               

 


ויש  מתירין :  הגה

 )טור  בשם  פוסקים(מוקצה  אפילו  ביום  טוב  
אבל  נולד  אסור  לדבריהם  אפילו  בשבת  וכל 

מוקצה  שאינו  בעלי  חיים  כגון  אוצר  של 
פירות  ועצים  סגי  כשיאמר  מכאן  אני  נוטל 

. )'  חלק ג'ם  נתיב  דרבינו  ירוח(ואין  צריך  שירשום  
 ימים 'ומותר  להכין  מיום  טוב  ראשון  לשני  בב

י  כל "ועיין  לעיל  סימן  ש.  )כל  בו(של  גליות  
 :דיני מוקצה

–
 


     




 


או  שאר :  הגה
.  )ן  פרק  אין  צדין"ר(חולי  שאין  בו  סכנה  







ודוקא  שבות  דרבנן  דומיא  דמכחל :  הגה
עינא  אבל  אב  מלאכה  אסור  לישראל  לעשותו 

ן  פרק  אין  צדין  והמגיד "ר(אפילו  ביום  טוב  שני  

 :)'פרק ד











 
–

 
אפילו :  הגה

במקום  שאינם  מחוסרים  צידה  לפי  שהביבר 
רחב  הרבה  והדגים  נשמטים  אילך  ואילך 

 :)'המגיד פרק ב(


     



 







 


 





מאחר  שאמת  המים  היא  צרה  ואינן  יכולים (

 :)'פרק אהמגיד () להשמט
    


 




    

 








 


)כלי חרס הבנויים בכותלים פירוש  
)  לקנן  בהם  העופות


    

 



 


ואם  הוא  אפשר  שיצטרך :  הגה

כל  השובך  יכול  להזמין  כל  השובך  ולמחר 

רבינו  ירוחם  והגהות  אשירי  פרק (נוטל  מה  שצריך  

 :)ביצהקמא ד





 
) ואפילו

בית ()  היו  מקושרים  ביחד  מנתחי  מהדדי

 :)יוסף








     



הקן ואם  הזמין  תוך  הקן  ומצא  על  פתח  (

 :)אור זרוע() מותרים



 




 


    



 

–
 






    

ועכשיו  בזמן  הזה  שכל :  הגה

שוחט  רואה  סכין  בעצמו  כל  הרוצה  לשחוט 
ביום  טוב  יבדוק  סכינו  מערב  יום  טוב  ולא 

ל "דברי  עצמו  ומהרי(ביום  טוב  שמא  ישחיזנו  

  מיהו  אם  לא  בדקו  מערב  יום )והגהות  שחיטה

ביום  טוב טוב  והוא  שעת  הדחק  יכול  לבדקו  
 :)שחיטת ישנים(



      

) והוא  הדין  שהטבח

 :)בית יוסף() יכול להוליך הסכין אצל הבהמה
 

    











 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               


)מקום פירוש 

)  ששם  שוחטים  הבהמות

   
    
     


 
    


    
    

 



ובעינן  גם  כן :  הגה

  דחיישינן )ש"טור  והרא(  גבי  קרקע  שהפריס  על

שמא  יראה  בו  ריעותא  באיברים  הפנימיים 
ונמצא  שחט  ביום  טוב  שלא  לצורך  כן  נראה 

.  ש  והטור"לי  מדברי  הרא


 





) ואפילו  אין

.  )טור()  שהות  לנתחה  ולבדקה  תחלה



ויש  אומרים  דאין  להפשיטה  כלל :  הגה

אלא  אם  כן  שחטה  לצורך  יום  טוב  וכך  ראוי 
 :)פרק אין צדיןהגהות אלפסי (להורות 




 


  



 











ואם  נפל  בכור  לבור :  הגה

אסור  להעלותו  דהא  אינו  ראוי  לשחטו  אלא 
 :)'ם פרק ב"רמב(עושה לו פרנסה במקומו 





 



 




 )בית  יוסף,  בידו  ( 
 


 




)פירוש 
) כעין  יתד  של  ברזל  שחופרין  בו  את  הקרקע


בית ()  ואפילו  היה  צריך  לכמה  דקירות  שרי(

 :)יוסף






) ומיהו
עדיף  טפי לכסות בדקר נעוץ בעפר תיחוח אם 

 :)ש וטור"בית יוסף בשם הרא() יש לו







 


)ח "ועיין  לעיל  סימן  ש

)  ח"סעיף  ל


    


 
)בריה  שנולדה  מתיש  וצביפירוש    (








ודוקא  ששחטו  בקרן  זוית :  הגה

וכהאי  גוונא  אבל  אם  שחטו  באמצעית  החצר 
אפילו  דם  בהמה  יכול  לכסות  אם  יש  לו  עפר 

מוכן  דהוה  ליה  כגרף  של  רעי  וצריך  לכסות 
הגהות  אלפסי  פרק (שלא  יתלכלכו  כליו  בחצר  

 :)קמא דביצה



    


 


 
–

 






 


 





    




ונוצות  של  עוף  דינן  כמו  בעור  דמותר :  הגה
 :לטלטלן כדי להצניען כמו בעור





 






 ):אבל לצורך גופו ומקומו שרי(
–


 

    








 

 
– 

 

                      
                                  

                               
               


יש  אומרים  דדוקא  ישראל ו:  הגה

לגבי  ישראל  שרי  בכהאי  גונא  אבל  ישראל עם 

הגהות  אשירי (נכרי  אפילו  בכהאי  גוונא  אסור  

 :)פרק אין צדין




    

     
    




 




 




    

 


ויש :  הגה

אומרים  דלא  שרי  להערים  רק  קודם  אכילת 

ומותר .  )ג"י  ובית  יוסף  בשם  סמ"ר(  שחרית
למלוח  הבשר  ביום  טוב  אף  על  פי  שהיה 

ל  ותרומת "מהרי(אפשר  למלחו  מערב  יום  טוב  

 :)'הדשן סימן פ


) וטוב  לשנות  קצת  אם  יוכל
ל  ותרומת  הדשן  סימן "מהרי()  לשנות  באיזה  דבר

 :)ד"פ

–
 









)סכין  של פירוש  
  ראשין  דומה  קצת 'קצבים  ויש  עושין  בו  ב

)  י"רש,  לקרדום



 



 




)וכן  בחצר  לוקח  לפניו (

  )ם"בית  יוסף  ורמב(
   





 


  



 


)ז  סעיף "ועיין  לקמן  סימן  תק

 ):'ב


) ואם  הסיק  בכלים  אסור  להפוך

באש  לאחר  שהודלקו  במקצת  דאז  הוי  שבר 

) כלי  אלא  אם  כן  ריבה  עליהם  עצים  מוכנים
  )ן  פרק  קמא  דביצה"  ור'המגיד  פרק  ב(

    
 




גם :  הגה

אין  להסיק  עם  האגוזים  והשקדים  עצמן  אלא 
ולפידים .  )בית  יוסף(אם  כן  הם  עדיין  בקליפה  

שנשארו  מיום  טוב  ראשון  שכבו  מותר  לחזור 
ולהדליקם  אפילו  ביום  טוב  שני  של  ראש 

ש  ומרדכי "הרא(בת  השנה  או  יום  טוב  אחר  ש

 :)ריש ביצה ובית יוסף
 

 
 







 

 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כג
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                              
               

 

 
 המשך הלכות יום טוב

–
 







ומותר  לכסות  האש  בכלי  או :  הגה

בעפר  מוכן  אם  אינו  מכבהו  ודוקא  לצורך  יום 
טוב  ראשון  אבל  לצורך  יום  טוב  שני  אסור 

.  )ל"מהרי(   





     




)  הקרשים(  





וכן :  הגה

 )תוספות(שלחן  שיש  לו  דפנות  המגיעות  לארץ  
צריך  שינוי  אבל  מותר  להושיב  שלחן  שלנו 

על  רגליו  ואין  בזה  משום  בנין  ויש  אומרים 
דאפילו  מגיע  לארץ  כל  זמן שאינו צריך לאויר 

 :)טור(של תחתיו שרי 




הגה :

ומותר  ליקח  עץ  הדולק  מצד  זה  של  מדורה 

ולהניחו  בצד  אחר  הואיל  ואינו  מכוין  לכיבוי 
 :)מרדכי(


ף"הרי(אבל  מותר  לצלות  בו  :  הגה( 
  שכן  שמותר  להסיק  בו  עם  שאר  עצים  אף וכל

 :)ן"ר(על גב שאינו ראוי להסיק בפני עצמו 


וכן )ש  והטור"הרא(ויש  אוסרין  :  הגה  

המנהג  אם  לא  על  ידי  הדחק  ולכן  נהגו 
כשקונין  קדרות  חדשות  בפסח  מבשלים  בהן 

 :)דברי עצמו(קודם יום טוב 
–

 






הגה :

וכל  שכן  שיכול  לשחוט  אף  על  פי  שאינו 
  וכן  יכולה  לבשל )ק"סמ(צריך  אלא  לכזית  

בית (הרבה  קדרות  ולאכול  מכל  אחת  מעט  

.  )א"יוסף  ורבינו  ירוחם  ותשובת  הרשב



) או
 ) שחטה


אבל :  הגה

צריך  להשים  הכל  אצל  האש  בפעם  אחת  אבל 

אסור  להוסיף  אם  כבר  החבית  אצל  האש 
 :)'פרק אהמגיד (דטרחא שלא לצורך הוא 

–
 




      

)  המכתשת(




)אלא  (
ומיהו  נוהגין :  הגה

רק הגהות  מיימוני  פ(לשנות  קצת  במדוכת  תבלין  

 : וכן ראוי להורות)ג" בשם סמ'ג


     


 
    


    




ומותר  לגרוד  גבינה  ביום :  הגה
טוב  על  הכלי  שהוא  מורג  חרוץ  מיהו  צריך 

 )ד"ש  סימן  קפ"ריב(שינוי  מעט  כמו  דיכת  מלח  
והוא  הדין  מצות  בלא  שינוי  משום  דאין 

 :)ל"מהרי(טחינה באוכלין שהיו טחונין תחלה 


)שלא פירוש  
 ):ישרפנו ויקלקלנו מחמת ריבוי תבלין

–
 

    







ונכרי החולב בהמה ביום : הגה
 )א בתשובה"רשב(טוב  וישראל  רואהו  יש להקל 

אך  נהגו  בו  איסור  ואין  לשנות  מיהו  ביום  טוב 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

הגהות  אשירי (של  גליות  מותר  ביום  טוב  שני  

כרי  לחלוב   ואם  מותר  לומר  לנ)ריש  ביצה
. 'ה  סעיף  כ"בהמתו  בשבת  עיין  לעיל  סימן  ש

  אם  מותר 'י  סעיף  ה"ועיין  לקמן  סימן  תק
 :להעמיד חלב ולעשות גבינה ביום טוב

–
 


ומותר ליקח : הגה

שעושה  גומא הקמח  מן  הכלי  אף  על  פי  

 :)ן פרק קמא דביצה ופרק כירה"ר(בקמח 





ויש  אומרים :  הגה
 )א"רשב(דמותר  ליטול  הצרור  או  הקיסם  בידו  

.  )'ק  גהמגיד  פר(אבל  יש  מחמירין  ואוסרין  



והוא  הדין  דמותר :  הגה

לעשות  על  ידי  נכרי  אפילו  תחלת  הרקידה  אם 
 :)בית יוסף(ישנה קצת 

    
) שרי  אפילו

  ).הפרישה  מאתמול


אלא  אוכל  ומשייר  קצת :  הגה
ולמחר  מפריש  מן  המשוייר  חלה  ומותר 

לאפות  הפת  על  ידי  שיאכל  ממנו  ויפריש  אחר 
ואם  רוצה  יוכל  ללוש  עוד .  )בית  יוסף(כך  חלה  

עיסה  אחת  ביום  טוב  ויצרפם  יחד  ויפריש 
שלש  מערב  יום  טוב מאותה  עיסה  גם  על  מה  

 ומרדכי פרק אלו עוברין ובית 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(

 :)יוסף בשם תוספות פרק קמא דביצה





 



 




 






 




 


 
–

 
    


    


)יורה גדולהפירוש ( 



     

) שלא  יהיו  עצי  איסור
  )ן  פרק  קמא  דביצה"ר()  ניכרים





 


 


     










     



     

     




 





)פירוש 
)  לחזקן


  

 


     





 






 

–
 

     
    




 


 

–
 


הגה :

ודוקא  שיכול  לצלות  בו  בלא  תיקון  אבל  אם 
אינו  יכול  לצלות  בו  כך  ונשבר  ביום  טוב 

רבינו (  ואין  מורין  כן  לרבים  )טור(מותר  לתקנו  

  שלא  יבואו  לתקן  גם  כן  בנשבר )'ירוחם  חלק  ג

והוא  הדין  לכל  המכשירין .  מערב  יום  טוב
 :שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב


     



    
    



 

    



הגה :



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

וכן  נהגו  לשרוף  החוט  הנשאר  בעוף  לאחר 

 :שתפרו בו

     


    
 








והוא :  הגה

מרדכי  סוף (הדין  דאסור  להגעיל  כלי  ביום  טוב  

ומותר .  )'פרק  אז  ואור  זרוע  והגהות  מיימוני  "ע

ללבן  שפוד  שצלו  בו  בשר  שאינו  מלוח  ורוצה 
 :)א מפראג"מהרי(לחזור ולצלות בו ביום טוב 

 



ודין  הדחת  ושפשוף  כלים  ביום  טוב :  הגה

ג  ומותר "דינו  כמו  בשבת  כדאיתא  סימן  שכ
לטלטל  מוקצה  לצורך  אוכל  נפש  ושמחת  יום 

מרדכי  פרק  בכל  מערבין  ובית  יוסף  בשם (טוב  

 :)התוספות פרק קמא דביצה

–

 


     


 


)אם  רוצה  לאוכלו  בו  ביום (

  )'המגיד  פרק  ג(
    








ובטנים ולוזים  :  הגה
שנשתברו  ועדיין  בקליפיהם  לא  מיקרי 

הקליפה  פסולת  כיון  דאורחייהו  בהכי  ועדיין 
 :)טור(מעורבין 




 







ושאר  דיני  סינון :  הגה

ט "ביום  טוב  כמו  בשבת  כדאיתא  סימן  שי
 :)בית יוסף(
) ואין  מעמידין

ן  סוף "  ור'הגהות  מיימוני  פרק  ג()  חלב  ביום  טוב

ן   והוא  הדי)  דביצה  ובית  יוסף  בשם  הרוקח'פרק  ד
ש "ריב(דאין  עושין  חמאה  מן  החלב  ביום  טוב  

 :)א"סימן קכ


 
הגה :

ומותר  למלוח  הרבה  חתיכות  צנון  ביום  טוב 
אם  רוצה  לאכלן  אף  על  פי  שאסור  בשבת  ויש 

 :)ל"מהרי(מחמירין 









הגה :

ום  אבל  מזוית ודוקא  כשמוליכן  ממקום  למק
  או  מבית  לבית )י"בית  יוסף  בשם  רש(לזוית  

 : שרי בכל ענין)אור זרוע(באותו חצר 


 



     








 


    
 
–

 


יש  אומרים  דאסור  להחם  בית  החורף :  הגה

ביום  טוב  דלפעמים  אין  הקור  גדול  ואינו  אלא 

בית (למפונקים  והוי  כמרחץ  ומוגמר  דאסור  

 : ונהגו להקל)יוסף בשם תשובת אשכנזית



אבל  מותר  לרחוץ :  הגה

תינוק  במים  שהוחמו  על  ידי  ישראל  ביום  טוב 
  אבל  אסור  לחמם  לצרכו  אפילו )'מרדכי  פרק  ג(

  אבל  כשצריך )א  מפראג"מהרי(על  ידי  נכרי  
בות להם  לבשל  או  להדיח  אז  מותר  להר

ודין  חמי  טבריה  כמו  בשבת .  )כל  בו(בשבילו  
.  )בית  יוסף(ו  "כדאיתא  סימן  שכ


     

ויש :  הגה
 :)ש"טור והרא(אוסרים בכל ענין וכן נוהגין 

 
     



     


ואסור  לסחוף  כוס :  הגה
מבושם  על  הבגדים  משום  דמוליד  בהן  ריחא 

 :) דביצה'רק ב והגהות אשירי סוף פ'פרק אהמגיד (

–
 




לביתו  אבל  לשלוח :  הגה

הגהות  מיימוני (ם  שרי  "לו  לביתו  על  ידי  עכו

  אבל  עבדו  ושפחתו  וכן )  בשם  אור  זרוע'פרק  א

ם  שבא  מאליו "שליח  שנשתלח  לו  וכן  עכו
מותר  להאכילו  עמו  ולא  חיישינן  שמא  ירבה 

ומותר  להרבות  בשביל  עבדו :  הגה.  בשבילו
ושפחתו  באותה  קדירה  שמבשל  בה  לעצמו 

ם  בכל "  אבל  לשאר  עכו)  דביצה'מרדכי  פרק  ב(
וישראל .  )אורחות  חיים  ותוספות(ענין  אסור  

ו  פת ם  וצריך  לתת  ל"האופה  בתנור  של  עכו
ם  אחד  קודם  אפייה  דאז "אחד  לא  ייחד  לעכו

ם  אלא  יאפה  סתם ויתן לו אחר "אופה  של  עכו
 :)כל בו(כך אחד 


     
    

 


    
אבל  אסור  להוציא  בשבילן  מרשות :  הגה

וכן .  )'פרק  אהגהות  מיימוני  והמגיד  (לרשות  



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

  כי  אם  על )מרדכי(אסור  לגבל  המורסן  לעופות  

ומותר  להרבות  בשביל .  )כל  בו(ידי  שינוי  
הכלבים  באותה  קדירה  שמבשל  בה  לעצמו 

אפילו  אם  יש  לו  דבר  אחר  שיוכל  ליתן 
ן "סף  בשם  הרבית  יו(לכלבים  אם  היה  רוצה  

 :)והירושלמי

–
 


מרדכי  ריש  ביצה  ופרק ()  דהיינו  לטלטלה:  הגה(

  )כל  הכלים
 


 

    





 


 






ואם  יום טוב :  הגה

  ונולדה  בשבת  שלפניהם  מותר '  ב'ביום  א
 :)ל"מהרי( של גליות 'ביום ב















    






הגה :
ונכרי  המביא  ביצים  ביום  טוב  ראשון  ומסיח 

לפי  תומו  שנולדו  מאתמול  מותר  לסמוך  עליו 
ודוקא  ביום  טוב  שחל .  )מרדכי  ריש  ביצה(

באמצע  השבוע  אבל  ביום  טוב  שחל  באחד 

בשבת  שאז  יש  לחוש  שמא  נולדה  בשבת 
ואסור  מדאורייתא  ביום  טוב  אין  נכרי  מסיח 

  ביום  טוב  ראשון  אבל לפי  תומו  נאמן  ודוקא
ביום  טוב  שני  אפילו  ראש  השנה  נאמן  דאינו 

 :)ט"תרומת הדשן סימן ע(אלא דרבנן 
    

    
 


 

–
 

) עיין  לעיל
)  ו"ד  סעיף  כ"סימן  של





ויש  אומרים  דוקא  אם  אפשר :  הגה

 להציל  הקדירה  בלא  כיבוי  אבל  אם  אי  אפשר
להציל  או  לבשל  הקדירה  בענין  אחר  רק 

ן  פרק "ש  ומרדכי  ור"הרא(שיכבה  מותר  לכבות  

  וכן  נראה  לי  עיקר  וכן )א  וטור"  דביצה  ורשב'ב

בבית  אם  ישרף  הבית  לא  יהיה  לו  מקום 
לאכול  שם  ויפסיד  סעודתו  מותר  לכבות  אבל 

אם  יש  לו  בית  אחר  לאכול  שם  אסור  לכבות 
  אורחות בית  יוסף  בשם(משום  הפסד  ממונו  

 :)חיים
     





ומותר  להוסיף  פתילות :  הגה

לנר  דולק  כדי  שיבעיר  הרבה  ויכבה  במהרה 
 :)ן פרק אין צדין"ר(



    

הגה :

ויש  מתירין  לחתוך  נר  של  שעוה  באור  דהיינו 
שמדליקים  גם  למטה  כדי  לקצרה  וכן  נוהגין 

 'הגהות  מיימוני  פרק  ו(אבל  על  ידי  סכין  אסור  

. )ת  פרק  קמא  דביצהוהגהות  אשירי  ומרדכי  ותוספו

ומותר  להעמיד  נר  במקום  שהרוח  שולט  כדי 
שיכבה  אבל  אסור  להעמידו  שם  אם  כבר 

 :)ל"מהרי(הרוח מנשב 



ושיורי  שמן  ופתילה  מותרין :  הגה

אפילו  ביום  טוב  אחר  שבת  או  שני  ימים 

בית  יוסף  בשם  רוב (ש  השנה  טובים  של  רא

 :)הפוסקים






    



 


 





 



    

 



    

)בית  יוסף ()  שאין  בו  נר  דולק

 :)בשם הרוקח



 




 
–

 





) ואפילו  עבר  ונתן
ש  בפירוש  המשנה "ר()  לפיו  ולעסו  אסור  לבלעו

  )  דתרומות'  משנה  ב'פרק  ח




ן לאסרו יש מחמירי:  הגה
טור  בשם  רבינו  תם (עד  מוצאי  יום  טוב  שני  

  ונוהגין  להחמיר  אם  אינו )ג"ש  וסמ"והרא
לצורך  יום  טוב  לצורך  אורחים  ובכהאי  גוונא 

דאז  נוהגין  להקל  לאחרים  שלא  הובא 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

.  )ח"תרומת  הדשן  סימן  ע(בשבילן  
     








     







 







 







נכרי  מסיח  לפי  תומו  שלא  נלקט  היום :  הגה

ג "ועיין  לעיל  סימן  תקי(ם  נאמן  או  ניצוד  היו
 ):'סעיף ו


ולדידן  דנוהגין  להחמיר :  הגה

בשני  ימים  טובים  של  גליות  נמי  דינא  הכי 
ולענין  הלכתא  נראה  דשני  ימים  טובים  של 

ראש  השנה  יש  להחמיר  בשבת  אבל  בשני  יום 
טוב  של  גליות  יש  להקל  בשבת  שהוא 

חריהן  ודוקא  בפירות  שאין  צריכים  הכנה לא
ביום  טוב  שלפני  השבת  אבל  דבר  שצריך 

להכין  ביום  טוב  שני  לצורך  השבת  אסור 
מאחר  דנוהגין  לאסור  ואף  לטלטל  ביום  טוב 

תרומת (שני  אם לא לצורך אורחים וכיוצא בזה 

 :)ח"הדשן סימן ע








    

)יום  טוב  ראשון  (
    

ך  אפילו  לדידן ומותרין  אחר  כ:  הגה

 :שנוהגין להחמיר בשאר דברים כמו שנתבאר


מחצה  על  מחצה :  הגה
בית (או  שידוע  שליקט  לצורך  שניהם  אסור  

 :)ג"יוסף וסמ


     
 

    
    


 









ודוקא :  הגה

שהיה  דעתו  מאתמול  דלית  ביה  איסור  מוקצה 
אבל  אם  לא  היה  דעתו  מאתמול  אף  על  גב 

דלית  ביה  איסור  תחומין  אסור  משום  מוקצה 
דכל  של  ישראל  צריך  הכנה  מבעוד  יום 

בית (  הובא  בשבילו  אסור  ואפילו  למי  שלא

 :)א"יוסף בשם תשובת הרשב
–

 






 






 




   

וכל  כיוצא בזה אפילו דרך רשות הרבים :  הגה
 :)בית יוסף(מותר לשלחן 

–


 




) כמו  שנתבאר  לעיל  סימן

).  'ג  סעיף  ד"שכ







     




)בית ()  וכן  אם  נאפה  בשבת  שלפניו

 :)יוסף








 


כדאיתא  סימן :  הגה
והוא  הדין  דאסור  להטיל  גורלות  ביום .  ג"שכ

ב "טוב  כמו  בשבת  כדאיתא  לעיל  סימן  שכ
 :'סעיף ל


 

–
 




הצריכים  לו  קצת :  הגה
או  שמתיירא  שלא  יגנובו  או  שאר  פסידא 

.  )ק  ורבינו  ירוחם"הגהות  סמ( 
ומותר  לשחוק :  הגה

בכדור  אפילו  ברשות  הרבים  אף  על  גב  שאינו 
  ואם )תוספות  ורבינו  ירוחם(אלא  טיול  בעלמא  

הניח  עירוב  מותר  לטלטל  ולהוציא  כל  שיש 
לו  תורת  כלי  אף  על  פי  שאינן  לצורך  היום 

 :) דביצה'ן פרק ב"ר(כלל 


אבל  מותר  לשלוח :  הגה
לו  על  ידי  נכרי  כגון  שצריך  להחזיר  משכון 

מרדכי  סוף  פרק  קמא (לנכרי  אלם  וכדומה  לזה  

דביצה  ובית  יוסף  בשם  תוספות  פרק  קמא 

 :)דכתובות







 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

הגה :

ולצורך  אוכל  נפש  מותר  לטלטל  הכל  אפילו 
  ומרדכי  ריש  פרק  בכל 'פרק  אם  "רמב(מוקצה  

 :)מערבין



 


)יין  לעיל  סימן וע

 ):ה"ח סעיף ל"ש
     





 


)סרוחהפירוש    (
 


והוא  הדין  אם  זרק :  הגה

חבילות  על  הסכך  דאינן  בטלות  לגבי  הסכך 

 :אם דעתו להסיקן מותר ליטלן משם


 
–

 
)קרשים  שנועלים פירוש  

) בהם החנויות






 


    


 
   

   
) ועיין

 ):'ד סעיף ז"לעיל סימן שי



 ):'ב סעיף ד"כדאיתא סימן שכ(



 

– 


)ז"ועיין לעיל סימן של:( 
–

 
)מן  כי פירוש  

)  ישל  זיתך  כלומר  מפילין  הפירות  לארץ



 


 


)ח "ועיין  לעיל  סימן  של

 ):'סעיף ח
–

 


) ודין  חיגר  דינו  ביום  ביום  טוב  כמו
 ):ז"א סעיף י"ועיין לעיל סימן ש, בשבת

     

    

 
  )שנצמתו  ונעשו פירוש  

 ) קצרים
 

–
 


 


 




 
)פירוש 

)  לשפוך    


הגה :

ה  אם "  בהג'ו  סעיף  ג"ועיין  לעיל  סימן  רמ
 :אדם מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב

–
 








    

ודין פדיון הבן כדינו בשבת :  הגה

ט "כך  דינו  ביום  טוב  ועיין  לעיל  סימן  של
 :'סעיף ד


 

–
 

) ועיין

 ):א"ז סעיף י"לעיל סימן ש




    

 
–

 


) לא  יתעסקו  בו  ישראל  ואפילו  יסריח

)  אבל,  ואי  אפשר  בעממין
)ד"ועיין  לעיל  סימן  ש (


)קבר  (




וטוב  ליזהר  לטהרו  על  ידי :  הגה
קש  על  גב  עור  או  נסר  ולא  על  ידי  סדינים 

 :)ב"תרומת הדשן סימן פ(שלא יבא לידי סחיטה 


 


     
)פירוש 

 ) בחפירה













    
אבל  באשכנז :  הגה



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ובמדינות  אלו  אין  נוהגין  כן  אלא  כל  היכא 

דאפשר  בעממין  עושין  הקבר  והארון 
ותכריכין  על  ידי  עממין  ושאר  הדברים  עושים 

ישראלים  כמו  ביום  טוב  ראשון  אבל  אם  לא 
אפשר  בעממין  מותר  לעשות  הכל  על  ידי 

דשן  סימן מרדכי  הלכות  אבל  ותרומת  ה(ישראלים  

.  )ב"פ
אבל :  הגה

 )בית  יוסף(מותר  לכסותו  בעפר  כדרכו  בחול  

. כן נראה לי, ודלא  כיש מחמירין





) ודין  קריאת
שמע  ותפלה  אם  מת  לו  מת  ביום  טוב  ראשון 

  ולקמן 'א  סעיף  ב"או  שני  עיין  לעיל  סימן  ע
 ):'ח בסעיף ה"סימן תקמ


 


     


    

 


     



 






ומותר :  הגה

להביא  מת  ביום  טוב  שני  מחוץ  לתחום  לתוך 
העיר  לקברו  בקברות  ישראל  אף  על  פי  שהיה 

בית  יוסף  בשם  תשובת (אפשר  לקברו  במקומו  

 :)א"רשב




     

 



ואסור  לקברו  ביום  טוב  אלא :  הגה

 :)בית יוסף(יחו עד למחר מנ


 

     


ודין :  הגה

עיין  ביורה  דעה  סימן ,  צדוק  הדין  ביום  טוב
 ):'א סעיף ו"ת

–
 






)פירוש 

ענין  העירוב  הוא  שיבשל  ויאפה  מיום  טוב 
לשבת  עם  מה  שבשל  ואפה  כבר  מערב  יום 

בת  ונמצא  שלא  התחיל  מלאכה טוב  לשם  ש
ומותר :  הגה).  ביום  טוב  אלא  גמר  אותה

מרדכי (להניח  עירוב  זה  אפילו  ספק  חשיכה  

 :)סוף פרק במה מדליקין


 


הגה :
אור  זרוע (צריכין  לכתחלה  בפת  כביצה  ויש  מ

 : וכן נוהגין לכתחלה)בשם ירושלמי


 



    


     
)והוא  הדין  שאר  פירות  מבושלים (

 



 





) והוא  הדין  עם  הארץ

  )אור  זרוע()  שאינו  יודע  לערב 



 



אבל :  הגה

מי  שהוא  חוץ  לתחום  אינו  יוצא  בו  אפילו 
הניח  עירוב  תחומין  ויכול  לבוא  לכאן  אלא 

המגיד  פרק (אם  כן  התנה  עליו  המניח  בהדיא  

 :)'ו





הגה :
ואם  דרך  הגדול  להניח  עליהם  סומכין  עליו 

 :)'ן פרק ב"ר(מסתמא 






)ו"ן  שסועיין  לעיל  סימ( 


 



   



ל ומי  שאינו  יודע  בלשון  הקודש  יכו:  הגה

 :)ל"מהרי(ז שמבין "לאומרו בלשון לע


 





 



 

 
    


 


     




 


 
     




    

    



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

     
    


ואם  הניח  עירוב :  הגה
ולא  הזכיר  המלאכות  בהדיא  אלא  אמר  בדין 

יהא  שרי  לן  למעבד  כל  צרכנא  הוי  כמי  שלא 
  שמתענה  ביום  טוב ומי.  )אור  זרוע(עירב  כלל  

אסור  לבשל  לאחרים  אפילו  לצורך  בו  ביום 
דהוי  כמי  שלא  הניח  עירוב  שאינו  מבשל 

 :)ו"מהרי(לאחרים 




והוא  הדין  שיוכל  לילך  מבעוד  יום :  הגה
לחדר  בנר  דלוק  לחפש  איזה  דבר  ויניחנו 

.  )טור(ילה  דולק  עד  הל

  

 










     

 

)או  בשוגג  (
     

 


 
–

 
     

   
    

 



)אפילו  אם  הניח  עירוב  תבשילין (

  )  דביצה'ן  פרק  ב"ר(



     

 
–

 
     

    


ואסור  לאכול :  הגה

ממנחה  ולמעלה  בערב  יום  טוב  כמו  בשבת 
  מיהו  אם )'ם  פרק  ו"רמב(שזהו  מכלל  הכבוד  

ערב  יום  טוב  שבת  יכול  לקיים  סעודה 
. שלישית  ויאכל  מעט  פת  לכבוד  יום  טוב

פת  בערב  יום  טוב  לכבוד  יום ומצוה  ללוש  
  כמו  בערב  שבת )ל  הלכות  יום  טוב"מהרי(טוב  

.  ב"כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  רמ




) וביום  טוב  מאחרין  לבוא  לבית

את  משום  שמחת  יום הכנסת  וממהרין  לצ
 :)גמרא פרק הקורא עומד() טוב



    
    


) דין
  כמו  בשבת  ועיין  לעיל  סימן תענית  ביום  טוב

 ):ח"רפ

     





 


   







 
 

–– 













)ח"סימן י' פרק ד, אמונה ובטחון( 



 

 

 
 

                                
                    

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כד
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 

 
–

 


לפי  צורך  הענין  שהיה  נראה :  הגה

 :לחכמים להתיר

–
 

 


 



 












 


 


)וכן ()  ואפילו  בפרהסיא  שרי

 :)משמע ממרדכי


מי  שהמיר :  הגה

דתו  וחזר  בתשובה  ודרכו  לגלח  מותר  לגלח 
 :)ז"תרומת הדשן סימן פ(במועד 


אפילו  בפרהסיא  ומותר  לחוף  ולסרוק :  הגה

אין  בזה ראש  במועד  אף  על  פי  שמשיר  שער  ו

 :)מרדכי ריש מועד קטן(משום גילוח 
–

 


אבל  יש  מחמירין :  הגה
ואוסרים  וכן  הוא  המנהג  להחמיר  שלא  ליטלן 

בין  בסכין  בין  במספרים  אם  לא  לצורך  מצות 
 :)ק ותוספות"סמ( כדרכן בחול טבילה שנוטלן

 
–

 


    







)  שכר(
)לעשות  אחר()או  שכר  ישן(


)לפת  (

והוא  הדין  בשכר  אם  החדש  עדיף  בלא (

 :)'גיד פרק זהמ() הערמה שרי






 




    




    

 





) ומותר  לצודן  בפרהסיא

 :)מרדכי() שהוא לצורך המועדשניכר לכל 
    


)של  חיות  ועופות  (


ומותר  לחלוב :  הגה

הבהמה  אפילו  שלא  לצורך  המועד  דהוי  דבר 
 :)ג ובית יוסף"תרומת הדשן סימן קנ(האבד 

–
 



   







)פירוש  מיני  בורית (
מיהו  לא :  הגה

יכבסו  רק  הצריך  להן  דהיינו  חלוק  אחד 
  מיהו )מרדכי  והגהות  אשירי  פרק  אלו  מגלחין(

 בגדי  הקטנים  ביותר  דהיינו  אותן  שמלפפים
בהם  ומשתינים  ומוציאין  רעי  בהם  מותר 

 בפעם אחת כי צריך להרבה מהם '  וה'לכבס  ד
כל  רגע  והא  דמותר  לכבס  בפרהסיא  היינו 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

דוקא  כשרוחץ  על  גבי  הנהר  משום  דמתכבס 

יותר  יפה  על  גבי  הנהר  אבל  אם  אינו  כובס  על 
, גבי  נהר  לא  יכבס  רק  בצנעה  ולא  בפרהסיא

 :כן נראה לי



     

 



    
     






 
–

 



וכל  שכן :  הגה

מרדכי  פרק (שאסור  להסיע  ממונו  מעיר  לעיר  

  )מי  שהפך



ואם :  הגה
מתיירא  מחמת  גניבה  בחצר  שדר  שם  מותר 

 אפילו  מחצר  לחצר  המשתמר  ואפילו  מעיר
 :)הגהות אשירי ומרדכי(לעיר בדבר האבד שרי 


 




 
–

 
     





ומותר :  הגה

לרכוב  במועד  אפילו  מעיר  לעיר  אפילו  בחנם 
וכן  נהגו  אלא  שאסור  לתקן  צרכי  הרכיבה  אם 

 :)בית יוסף( לטייל אינו רוכב לצורך או
 



 


    

    ) אבל

) ה  הראשונהאסור  להושיב  אחרת  אפילו  מת
  )בית  יוסף(

 
–

 


) מיהו  בכל  מה  דאפשר  להקל
  )כל  בו()  בטרחה  יעשה

)    הארץ  הצמאהפירוש(
    





 


     







 
    






    


 





 



) אבל

המגיד  פרק ()  אסור  להעמיקן  יותר  מבראשונה

 :)'ח



    

 



 




    

 



 



    

 


   


 
    

  מדביקים  שם  זבל  כדי  שלא  ימות פירוש(
)  האילן   

 



    
    










 













  מוליכה  ממקום  למקום  ומתוך  כך פירוש(

)  הגללים  מתנערים
     


 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               











 







 
–

 







) פירוש  שישים  בהן

: הגה)  מגופתן
והוא  הדין  דיכול  לתקן  החביות  לקשרם 

כתו   אבל  לא  יכוין  מלא)מרדכי(בעקלים  
במועד  אלא  יעשה  הכל  קודם  המועד  אם  יודע 

 )הגהות  מיימוני  ותרומת  הדשן(שיצטרך  במועד  

     

 


    




ואם  אי  אפשר  לעשותן :  הגה

המגיד (כי  אם  בפרהסיא  הכל  שרי  בדבר  האבד  

 :) ומרדכי פרק מי שהפך'פרק ז


 


    
 




 




ואם  הוא :  הגה

עושה  מלאכת  אחרים  שאי  אפשר  לקנסו  כגון 
שעושה  מלאכת  אחרים חייט  או  סופר  

. )י"בית  יוסף  ור(משמתינן  ליה  ומלקין  אותו  


 

–
 










מיהו  אם  נזדמן  לו  ריוח :  הגה
מרובה  במועד  יכול  למכור  בצנעה  ויוציא 

לשמחת  יום  טוב  יותר  ממה  שהיה  דעתו 
 :)בית יוסף(א להוצי




 








    


וכן  מותר  לקבול  במשפט :  הגה

מרדכי  סוף (בשביל  חובותיו  המותרים  לתבוע  

  וכן  מותר  לעשות  זקיפה  עם )פרק  מי  שהפך

ה  בכלל חובותיו  במועד  כדי  להבטיחן  דכל  ז
  ונימוקי  יוסף 'המגיד  פרק  ז(דבר  האבד  ושרי  

 :)פרקא קמא דמועד קטן







     







 





    


) ואפילו  מעיר  לעיר

.  )דברי  עצמו()  מותר  ליסע  בכהאי  גוונא



     
     


ותגר  שקונה  מזה  ומוכר  לזה :  הגה
כל (וחוזר  וקונה  ומוכר  מותר  דהוי  דבר  האבד  

 :)בו





 





 


 







הגה :

ואם  הוא  דבר  שאינו  מצוי  אחר  כך  להרויח  בו 
 :)בית יוסף(מותר 


   
    

 









) ומותר
לקנות  לצורך  יום  טוב  שני  של  יום  טוב 

 :)ש"טור והרא() האחרון






 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               




 ודוקא  הני  דאיכא  פרסום :  הגה

בקנייתן  ואוושי  מילתא  אבל  שאר  כלים  נהגו 
 :)המגיד(לקנותן בצנעה 




     

הגה :
ומותר  ליקח  ערבות  במועד  על  הלואה 

 :)הגהות אשירי(שיעשה אחר המועד 
   

 
–

 


)או  כותל  חצירו  שבינו  לחבירו (

א  דמועד  קטן  והגהות  מיימוני  פרק מרדכי  פרק  קמ(

  )'ח


     




ואפילו  אינו  נוטה  רק  לחצר  או :  הגה

למבוי  מותר  לסתרו  מפני  הסכנה  ולחזור 

ולבנותו  וכן  בשאר  דברים  דאיכא  למיחש 
בית  יוסף  בשם (לסכנה  בונה  וסותרו  כדרכו  

 :)'רבינו ירוחם בנתיב י
 


 
   )גמרא()  והמנעול( 







 ) ולכן  מותר  ובלבד  שלא  יכוין

 :)רבינו ירוחם() מלאכתו במועד


 


 



) והוא  הדין  עשיית  קדרות  ואלפסין

נימוקי  יוסף  סוף  פרק  קמא ()  שרי  בכהאי  גוונא

.  )'חדמועד  קטן  והמגיד  פרק  


 


) פירוש  נקב  שעושים  באמצע  הרחיים(



ומותר  לחדד  סכין  במועד  וסכין  שנשבר :  הגה

 :)'פרק אהמגיד (חרת במועד מותר לעשות א
–

 
    


ומותר :  הגה

לתקן  הפתילות  לנרות  בחול  המועד  דמעשה 

נימוקי  יוסף  פרק  אלו  מגלחין  רבינו (הדיוט  הוא  

 :) ובית יוסף' חלק ה'ירוחם נתיב י
 )הוא  כעין  האריגה  אלא פירוש  

) שבסריגה  יש  ריוח  מה  בין  חוט  לחוט

    
 



     

) ומותר  להחליק  הבגדים  עם

)   כדרכן  הואיל  והוא  לצורך  המועדהזכוכית
 :)ג ורבינו ירוחם"סמ(


) מיהו  על

) ידי  שינוי  שרי  לתקנם  קצת  לצורך  המועד
 :)רבינו ירוחם(





    
  

הגה :

וכל  אדם  יחמיר  על  עצמו  לתפור  בשינוי  זה 
ולא  מהני  לאומן  לתפור  על  ידי  שישנה 

באחיזת  המחט  בידו  אלא  בעינן  שינוי  הניכר 
 :)ז"תרומת הדשן סימן פ(

–


 






ודבר  האבד  מותר  לעשות  אפילו :  הגה

 :)כל בו(בשכר קצוב 


 

–
 


 








 





ואף  אם  יעשה  הנכרי :  הגה
ה  עמו אחר  כך  מלאכה  שרי  הואיל  והתנ

מרדכי  ריש  פרק  מי  שהפך (לעשותה  אחר  המועד  

 :)ובית יוסף ורבינו ירוחם

–
 


    


  הגה :

רכי  רבים  כאלו  שהם  צריכים  לגוף ודוקא  צ
האדם  אבל  שאר  צרכי  רבים  כגון  בנין  בית 

  אסור )א"בית  יוסף  בשם  תשובת  הרשב(הכנסת  
לעשות  במועד  והוא  הדין  דלשאר  צרכי  מצוה 

ש "ריב(אסור  לעשות  מלאכת  אומן  במועד  

 :)ו"סימן רכ


    





    
    








 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

–
 


ולצורך  רבים :  הגה

תרומת (יש  אוסרים  כל  שאינו  לצורך  המועד  

. )כל  בו  ובית  יוסף(  ויש  מתירין  )ה"הדשן  סימן  פ

 :ונהגו להקל בכתב שלנו שאינו מעשה אומן








     


הגה :
תרומת (והוא  הדין  שאר  ספרים  ללמוד  בהם  

 :)ה ורוקח"הדשן סימן פ


)בית  יוסף()  וציצית(  
      

או  שיהיו  לו :  הגה
. )טור(הוצאותיו  יותר  בריוח  לשמחת  יום  טוב  

ואם  כתבן  כדי  להניחן  במועד  בכל  ענין  שרי 
ואינו  אסור  רק  הכתיבה  אבל  עשייתן .  )ג"סמ(

 :) יוסף בשם תוספותבית(שרי 
   

 והוא  הדין  הכתבים :  הגה
הגהות (שכותבים  כשמלוים  על  משכונות  שרי  

 :)ל סוף פרק מי שהפך"מרדכי כל בו ומהרי
    


    

ש  שטרי  פסיקתא  שאדם פוסק לתת לבנו פירו(

ופירוש  דייתיקי  שטר  צואה .  או  לבתו  כך  וכך
ופירוש  פרוזבול .  דא  תהא  למיקם  ולהיות

פרוז  בולי  ובוטי  כלומר  תקנת  המלוה  שלא 
. יאבד  ממונו  ותקנה  ללוה  שימצא  מי  שילונו

ופירוש  אגרות  שום  ששמו  בית  דין  נכסי  לוה 
ית  דין ונתנום  למלוה  ואגרות  מזון  שמכרו  ב

את  הקרקע  למזון  האשה  והבנות  וכתבו 
מעשה  בית  דין  על  זה  אי  נמי  מי  שקבל  עליו 

)  לזון  את  בת  אשתו
ומותר :  הגה

  ויש  אוסרים )כל  בו(לכתוב  כתובה  במועד  
  )ק"סמ(


)טור  בשם ()  ויש  אוסרין  בשאלת  שלום

ונהגו  להחמיר  אפילו  בכתיבה   ()הלכות  גדולות
 ):א"שלנו שהיא כתיבה משיט


)והלוה  צריך  למעות (


ומותר  לכתוב  שטר  מכירה :  הגה

  אבל  אין  לכתוב  שטר  אריסות )ותתוספ(במועד  

 :)רבינו ירוחם(וקבלנות שקבל קודם המועד 


     

ובלוחות :  הגה

של  שעוה  מותר  לכתוב  לפי  שאינו  כתב 
 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(המתקיים 





 





 



 

    
 

–
 


    
    
    





 
 


 


 


)מחלקת  שערה  לכאן  ולכאןפירוש   ,
)  י"רש





 

–
 


     
     


 






 

     






 



 





 




     





ויש  חולקים  ונהגו  בני :  הגה

  במועד  כי  אם  על  אביו אשכנז  שלא  לקרוע
ואמו  ועל  שאר  המתים  קורעים  לאחר  המועד 

  ובמקום  שאין )ח"ל  ותרומת  הדשן  סימן  רפ"מהרי(
 :מנהג יש לקרוע על כולם


 





 


    

 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               






    
     



    


 



     

 


    
) דין  צדוק  הדין  במועד  עיין  ביורה דעה

 ):'א סעיף ו"סימן ת
–

 




    

 



     


אם  יום :  הגה

עיין ,  שני  של  ראש  השנה  עולה  למנין  שבעה
 :ג בהגהות"ט סעיף י"ביורה דעה סימן שצ











ויש  חולקים :  הגה
בילות  בשום  יום דסבירא  להו  דאין  נוהג  א

רבינו (טוב  שני  וכן  מנהג  פשוט  ואין  לשנות  

 :)ש"חננאל והרא


     
) מיהו

מותר  לישן  עם  אשתו  בחדר  ואין  צריך 

 ):שמירה












 









 












 





 והוא  הדין  הרחיצה  לדידן :  הגה
דנוהגין  איסור  רחיצה  כל  שלשים  ומותר 

  לערב  ואין  צריך  להמתין  עד לרחוץ  סמוך
. )הגהות  מיימוני  ומרדכי  והגהות  אשירי(הלילה  











 





 

     







   ולדידן :  הגה
דנוהגים  איסור  רחיצה  כל  שלשים  אסור 

לרחוץ  דהא  הרגל  לא  בטל  ממנו  רק  גזירת 
  והוא  הדין  לענין  כיבוס  במקום דנוהגין שבעה

 :איסור כבוס כל שלשים
    

 



    )עוד (

 






)  עוד(

 



    


    
 





 





 






 





 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               




 












 


 

–
 

    


 


    






 
–

 


מיהו  עוברות :  הגה

ומיניקות  שמצטערות  הרבה  אין  להתענות 
  ואפילו  אינן )'הגהות  מיימוני  והמגיד  פרק  ה(

מצטערות  אינן  מחויבות  להתענות  אלא 
  צומות  אבל 'שנהגו  להחמיר  ודוקא  בג

כדלקמן (בתשעה  באב  מחוייבות  להשלים  
 ):'ד סעיף ה"סימן תקנ





 


ואם  אלו  בערב :  הגה

. )בית  יוסף(שבת  קורים  בשחרית  ומנחה  ויחל  
ואם  חופה  ביום  התענית  בערב  שבת  נוהגין 

ה  ולקרות  ויחל  ואחר  כך  עושין להתפלל  מנח
  אם 'ט  סעיף  ד"ועיין  לעיל  סימן  רמ(החופה  

 ):משלימין התענית




) ומנהג

 ):האשכנזים שלא להכריז שום אחד מהם
–

 



מילה  שהיא :  הגה
  באב  נוהגין  שהמוהל 'מראש  חודש  עד  ט

ובעל  ברית  ואבי  הבן  לובשין  בגדי  שבת 
  אבל  בלאו  הכי  אסור  אפילו  בשבת )מנהגים(

גדי  שבת  כי של  חזון  אין  מחליפין  ללבוש  ב
מרדכי  הלכות  תשעה  באב (אם  הכתונת  לבד  

  אבל )  דתענית  ואגודה  ורוקח'והגהות  אשירי  פרק  ב
פורשין  פרוכת  של  שבת  אם  לא  שאירע 

תשעה  באב  בשבת  ונדחה  שאז  אין  פורשין 
פרוכת  של  שבת  ומי  שיש  לו  נשואין  בשבת 

נחמו  מותר  ללבוש  בגדי  שבת  בשבת  של  חזון 
 :)ל"מהרי(
    








)ן "ר()  ולצורך  מצוה  הכל  שרי

.  )  פרק  קמא  דתעניתסוף




ז "ונוהגין  להחמיר  שאין  נושאים  מי:  הגה
 :)מנהגים(בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב 





      

    


)מעבירין  על  הבגדים  אבן  חלק פירוש  

)  ערוך,  להחליקו










)גיהוץ  (












ואנו  נוהגין  להחמיר  בכל  זה  מתחילת :  הגה
ראש  חודש  עד  אחר  התענית  אם  לא  לצורך 

מצוה  כגון  אשה  הלובשת  לבנים  מותרת 
רוקח (לכבס  וללבוש  לבנים  ולהציע  תחתיה  

לא  תלבש   אבל  בתשעה  באב  עצמו  )ואור  זרוע
הגהות (לבנים  רק  לובשת  חלוק  בדוק  ויפה  

  וכן  לכבוד  שבת  לובשים  כלי )שערי  דורא
פשתן  ומציעין  לבנים  כמו  בשאר  שבתות 

ואסור  ליתן  כלים  לכובס  נכרי  לכבס  מראש 
חודש  ואילך  אבל  קודם  ראש  חודש  מותר 

לתת  אף  על  פי  שכובסת  אחר  ראש  חודש 
 :)ל" דתענית ומהרי'תוספות פרק ד(







הגה :

ונוהגין  להחמיר  מתחלת  ראש  חודש  לענין 
ז "מיכיבוס  אבל  תספורת  נוהגים  להחמיר  

 :)מנהגים(בתמוז 
    

 



 ) ואנו  מחמירין  מראש  חודש

 ):ואילך



והוא  הדין  דאסור :  ההג

לקנותן  וכן  אומן  ישראל  אסור  לעשותן 

תרומת  הדשן (לאחרים  בין  בשכר  בין  בחנם  

ונהגו  להקל  בזה  אבל  אם  ידוע .  )ובית  יוסף

תרומת (ומפורסם  שהמלאכה  של  הנכרי  שרי  

וכן  נהגו  לתת  לאומנים  נכרים  לתקן .  )הדשן

כלים  חדשים  תוך  זמן  זה  כדי  שיהיו  מוכנים 
מיהו  טוב  למעט  בזה  במקום לאחר  התענית  ו

דאפשר  דלא  עדיף  משאר  משא  ומתן 
 :דממעטינן



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

) פירוש  לסדר

ולערוך  החוטין  שהולכין  לארכו  של  בגד 
)  והוא  מלשון  או  בשתי  או  בערב

) ונוהגין  שלא  לקדש
) החדש  עד  הלבנה  עד  אחר  תשעה  באב

 :)ל ודעת עצמו"מהרי(

     
) ומותר  בחומץ  של

.  )ל"אגודה  ומהרי()  יין


ומצניעים  מראש  חודש  ואילך :  הגה

 'א  חלק  ג"רבינו  ירוחם  נתיב  י(הסכין  של  שחיטה  

  שאין  שוחטין  כי  אם  לצורך )והגהות  מיימוני

כגון  לחולה  או  שבת  או  מילה  או  פדיון מצוה  
 :הבן וכיוצא בו






   ונוהגין :  הגה

להחמיר  שלא  לשתות  יין  בברכת  המזון  ולא 
  אלא  נותנים )ו"ל  סימן  ק"תשובת  מהרי(בהבדלה  

לתינוק  ובמקום  דליכא  תינוק  מותר  בעצמו 
לשתות  הבדלה  ובסעודת  מצוה  כגון  מילה 

ופדיון  הבן  וסיום  מסכתא  וסעודת  אירוסין 
אוכלים  בשר  ושותים  יין כל השייכים לסעודה 

אבל  יש  לצמצם  שלא  להוסיף  ובשבוע  שחל 
תשעה  באב  בתוכה  אין  לאכול  בשר  ולשתות 

יין  רק  מנין  מצומצם  וזה  אפילו  בערב  תשעה 
  ובלבד  שלא  יהיה )ל"מנהגים  ומהרי(באב  שרי  

 :)דברי עצמו(בסעודה שמפסיק בה 


     

ומותר  לשתות  כל  שכר  אפילו  של  דבש (

 ):ד"שקורים מע


 
 
    


מיהו  בגדים  שמלפפין  בהם :  הגה

הקטנים  לגמרי  שמוציאים  בהם  ריעי 

ומשתינין  בהם  הני  ודאי  משרא  שרי  ואפילו 
 :)בית יוסף(בבגדי שאר קטנים נוהגים להקל 





 



ולצורך : הגה

. )ל"מהרי(מצוה  שרי  ולכן  נדה  רוחצת  וטובלת  

  באב  מותר  לה 'לת  ליל  יואפילו  אם  טוב
לרחוץ  בערב  תשעה  באב  אם  אי  אפשר  לה 

ונראה  דהוא  הדין  אשה .  )אגודה(  'לרחוץ  ליל  י
הלובשת  לבנים  יכולה  לרחוץ  מעט  כדרכה 

בשאר  שנה  הואיל  ואינה  עושה  לתענוג  רק 
לצורך  מצוה  ונוהגין  שלא  לרחוץ  אפילו 

תרומת  הדשן  סימן (בצונן  מראש  חודש  ואילך  

בערב  שבת  של  חזון  אסור ואפילו  .  )נ"ק

לרחוץ  כי  אם  ראשו  ופניו  ידיו  ורגליו  בצונן 
  ויש )ז  ובית  יוסף"ל  סימן  ט"ל  ותשובת  מהרי"מהרי(

מקילין  בחפיפת  הראש  בחמין  למי  שרגיל 
 :בכך כל שבת




)י וכן  בפר

שלא  ימצא  אחר  תשעה  באב  מותר  לברך 
ג "בנימין  זאב  סימן  קס()  ולאכלו  בין  המצרים

 :)ל"ותשובת מהרי




)משום  שבהם  קטב  מרירי  שולט  (
 

–
 




הגה :
ואף  ממשקים  אחרים  ממעט  בשתייתן  ממה 

טור  ובית  יוסף  בשם  תוספות (שרגיל  לשתות  

וכן  לא  יאכל  אחר  סעודתו  צנון  ומליח .  )ורוקח

ג דברים  שנוהג  בהם  בשאר  פעמים  כדי שיתנה
 :)מרדכי(בפרישות 





 
   





)י"ז  ציציר"ובלע,  מיני  זרעונים (




ואין  חילוק :  הגה

מרדכי  הלכות  תשעה (בין  צלי  למבושל  לענין  זה  

 :)באב
 

–– 






 

–– 





 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כה
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                 

                               
              

 

 
, המשך  הלכות  תשעה  באב  ושאר  תעניות

 דין ערב תשעה באב –קנב סימן ת


 
    


ויש  נוהגים  לאכול  ביצים  קשים  שהוא :  הגה

 :)'הגהות מיימוני פרק ה(גם כן מאכל אבלים 

     


ויש  מחמירים  לטבל  אחר :  הגה

אכילה  פת  באפר  ולאכלו  על  שם  ויגרס  בחצץ 
 :'וגו

     
)הגהות ()  ואין  צריך  לחלוץ  מנעליו

 :) ובית יוסף'ם פרק ז"מיימוני ורמב


    


 







ומנהג  בכל  גלילות  אשכנז  לאכול :  הגה

מתפללין סעודה  קבועה  קודם  מנחה  ואחר  כך  
. )ל"מהרי(מנחה  ואוכלים  סעודה  מפסקת  

ונוהגים  להרבות  קצת  בסעודה  ראשונה  כדי 
שלא  יזיק  להם  התענית  הואיל  ופוסקים 

מבעוד  יום  כמו  ביום  כיפורים  ויש  קצת  ראיה 
לזה  ממדרש  איכה  רבתי  מיהו  מי  שיוכל לסגף 

עצמו  ויודע  בעצמו  שאין  התענית  מזיק  לו 
 :ן נראה ליומחמיר על עצמו נקרא קדוש כ



    


) מיהו  צריך  להפסיק  מבעוד
 :)ק"סמ() יום


    


  והגאונים  כתבו :  הגה

דמתענה  עד  אחר  תפלת  מנחה  ואוכל  סעודה 

הגהות  אשירי (המפסקת  קודם  ביאת  השמש  

  וכן  נוהגין  והוא )ה"ומרדכי  ותרומת  הדשן  סימן  ע

 :)ל"מהרי(הדין מי שמתענה תענית חלום 

     
)ם  הוא וא

 :)ל ומנהגים"מהרי() שבת אין אומרים צדקתך

–
 




הגה :

וקבלה  בלב  אינה  קבלה  אלא  צריך  להוציאו 
 :)בית יוסף בשם התוספות(בשפתיו 




ומותר :  הגה
ברחיצה  וסיכה  ונעילת  הסנדל  עד  בין 

השמשות  ומיהו  בחול  נוהגין  לחלוץ  מנעלים 
קודם  שיאמר  ברכו  ואם  הוא  שבת  חולצים 

לאחר  ברכו  מלבד  שליח  צבור  שחולץ  קודם 
  רק  אומר  תחלה  המבדיל )וניהגהות  מיימ(ברכו  

ונהגו  שלא  ללמוד .  )ק"מנהגים  בשם  מהרא(  'וכו
בערב  תשעה  באב  מחצות  ואילך  כי  אם 

בדברים  המותרים  בתשעה  באב  ולכן  אם  חל 

ל "מהרי(בשבת  אין  אומרים  פרקי  אבות  

 :וכן לא יטייל ערב תשעה באב. )ומנהגים

–
 




   



    


 




 

 

     


ומותר  לחזור  הפרשה :  הגה
 :)מנהגים(בתשעה באב 




    



)נ "ועיין  לעיל  סימן  תק

 ):'סעיף א


     


ומיהו  נוהגין  להתענות  כל :  הגה
זמן  שאין  להם  צער  גדול  שהיה  לחוש  לסכנה 

 :והמיקל לא הפסיד



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 



 



     

ואם  עשה  צרכיו  אם  מותר :  הגה

לרחוץ  דינו  כמו  ביום  כפור  ועיין  לקמן  סימן 
 :'ג סעיף ג"תרי


 






 



 


 


ומותר  לשרות  מפה  במים  בערב :  הגה

תשעה  באב  ומוציאה  מן  המים  והיא  מתנגבת 
ומקנח  בה  פניו  ידיו  ורגליו  אפילו  אינו  עושה 

 :)טור( כיון שהיא נגובה רק לתענוג שרי



 


)קליפי פירוש 

)  עץ
 




וכן  במקום  שדרים :  הגה
בין  הנכרים  לא  יחלוץ  כי  אם  ברחוב  היהודים 

טור  והגהות  מיימוני  והגהות  מרדכי  ריש (וכן  נהגו  

 :)פרק קמא



 


ויש  אוסרים :  הגה

י  ואגור "טור  בשם  ר(תשמיש  המטה  וכן  נוהגין  

 :)ומנהגים



 


 







   





ולא  נהגו :  הגה

. )מנהגים(באיסור  מלאכה  כי  אם  עד  חצות  
ונהגו  להחמיר  עד חצות בכל מלאכה שיש בה 

שיהוי  קצת  אפילו  מעשה  הדיוט  אבל  דבר 
שאין  בה  שיהוי  כגון  הדלקת  נרות  או  קשירה 

וב  הפרות  טוב  לעשות וכדומה  מותרת  ולחל
 :על ידי נכרי אם אפשר בנכרי


 


 



    

     


 
–

 





 



ויש  לאדם  להצטער  בענין  משכבו  בליל :  הגה

  כרים  לא 'תשעה  באב  שאם  רגיל  לשכב  בב
  ויש בני )תוספות  סוף  תענית(ישכב  כי  אם  באחד  

אדם  משימים  אבן  תחת  מראשותיהם  זכר 
למה  שנאמר  ויקח  מאבני  המקום  שראה 

מיהו  עוברות .  )עד  קטןמרדכי  דמו(החורבן  
שאינן  יכולין  להצטער  אינן  חייבות  בכל  אלה 

וימעט  אדם  מכבודו  ומהנאתו .  )תוספות(

 :בתשעה באב בכל מה שאפשר
–

 
     





 

–
 





והמנהג  פשוט :  הגה

  אומרים  נחם  רק  בתפלת  מנחה  של שאין

תשעה  באב  לפי  שאז  הציתו  במקדש  אש  ולכן 
מי .  )רוקח  ואבודרהם(מתפללים  אז  על  הנחמה  

שאכל  בתשעה  באב  יאמר  נחם  בברכת  המזון 
 :)ל"מהרי(

–
 





     

ויש  מחמירין  עד  חצות  היום :  הגה

אם  חל  תשעה  באב .  )הגהות  מיימוני(ולא  יותר  
  מותר  לאכול  בשר 'בשבת  ונדחה  ליום  א

  אבל  בלילה  אסור  מפני 'ולשתות  יין  יום  ב
 :)ל"מהרי(אבילות של יום 

–
 


הגה :

ומבדילין  בלילה  בתפלה  כשאר  מוצאי  שבת 
ואם  שכח .  )הגהות  מרדכי  הלכות  תשעה  באב(

. 'ד  סעיף  ג"מלהבדיל  עיין  לעיל  סימן  רצ
אבלים  וכן ומתפללים  בנחת  ודרך  בכי  כ

ובכל .  )הגהות  מיימוני(עושים  בקריאת  איכה  
וכשמגיע .  )ל"מהרי(איכה  מגביה  קולו  יותר  

החזן  לפסוק  השיבנו  אומרים  אותו  הקהל 
בקול  רם  ואחר  כך  מסיים  החזן  וחוזר  הקהל 

הגהות (ואומרים  השיבנו  בקול  רם  וכן  החזן  

 :)מיימוני
   ) מתפללים  ערבית

 )ל"הגהות  מיימוני  ומהרי()  נותואומרים  איכה  וקי






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ולא :  הגה

ומסירין .  )כל  בו(למנצח  בנגינות  ולא  ויתן  לך  
הפרוכת  מלפני  הארון  על  שם  בצע  אמרתו 

 :)מנהגים(


) ועכשיו
נהגו  לישב  על  ספסליהם  מיד  אחר  שיצאו 

מבית  הכנסת  שחרית  ומאריכין  עם  הקינות  עד 
)  מעט  קודם  חצות  


 

)הגהות ()  ולא  סליחות

  )אשירי    
וקורין :  הגה

בתורה כי תוליד בנים ומפטירין בירמיה אסוף 

אסיפם  וכל  הקדישים  שאומרים  אחר  איכה 
עד  שיוצאים  למחר  מבית  הכנסת  אין  אומרים 

טור (תתקבל  ואין  אומרים  אל  ארך  אפים  

  ולא  פיטום )מנהגים(  ולא  למנצח  )ומנהגים

ואין  צריך  לשנות  מקומו .  )מרדכי(הקטורת  
 :בתשעה באב



     

ונוהגין  לומר  קצת  נחמה  אחר  הקינות  לפסוק (

 :)הגהות מיימוני() בנחמה


 





)והמנהג  כסברא  ראשונה(

    



 


  ואבי  הבן  והמוהל :  הגה

. )בית  יוסף(והסנדק  כולם  נקראים  בעלי  ברית  
ומותרים  ללבוש  בגדי  שבת  לאחר  שגמרו 

הקינות  ובאין  למול  התינוק  אבל  לא  ילבשו 
 :)ל"מהרי(לבנים 





 


והולכים  על :  הגה

בית (הקברות  מיד  כשהולכים  מבית  הכנסת  

ואם  אירע  מת  בתשעה  באב .  )יוסף  בשם  תוספות
 :)ץ"תשב(אין אומרים צדוק הדין 

–
 




  )פירוש  מצוייר  (




)  פירוש  מצויירת(
 

    

     
    





ויש  מקומות  שנהגו  לשבר  כוס :  הגה

בשעת  חופה  או  לשום  מפה  שחורה  או  שאר 
.  )כל  בו(דברי  אבילות  בראש  החתן  




 




ויש  אומרים  דוקא  מי  שרגיל :  הגה

בהם  כגון  המלכים  שעומדים  ושוכבים  בכלי 
.  )טור(שיר  או  בבית  המשתה  






הגה :

וכן  לצורך  מצוה  כגון  בבית  חתן  וכלה  הכל 

 :)ג והגהות מיימוני"תוספות וסמ(שרי 









 


 

–


 


)ע ואינו  חייב  לקרו
אלא  כשמגיע  סמוך  להם  כמן  הצופים 

 :)בית יוסף() לירושלים


    









     

 






 






 



) והוא  הדין  בערי  יהודה

 ):ובמקדש

 
–

 


) דהיינו

  כוכבים  בינוניים  או  שהלבנה  זורחת 'שיראו  ג
ק  קמא הגהות  אשירי  פר(בכח  ומאיר  על  הארץ  

  )'פרק  אדתענית  והגהות  מיימוני  


מיהו  נוהגין  להתפלל  עננו  אף  על :  הגה
פי  שאין  משלימין  עד  צאת  הכוכבים  וכן  דעת 

ונראה .  )ז"תרומת  הדשן  סימן  קנ(מקצת  רבוותא  
לי  דדוקא  ביחיד  דאומר  עננו  בשומע  תפלה 

להוסיף  כמו  שנתבאר  לעיל דבלאו  הכי  יכול  



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ט  אבל  שליח  ציבור  לא  יאמר  עננו "סימן  קי

 :אלא אם כן משלימין וכן נוהגין






הגהות  אשירי (והיחיד  מתפלל  עננו  :  הגה

  וכן  חתן  יתפלל  עננו )ומרדכי  פרק  קמא  דתענית

קודם  שיכנס  לחופה  ואז  יוכל  לשתות  מכוס 
אבל  מי .  )ז"תרומת  הדשן  סימן  קנ(של  ברכה  

ז  בתמוז  עד  תשעה  באב  צריך "שמתענה  מי
להשלים  אף  על  גב  דאינו  צריך  קבלה  מי 

שאינו  מתענה  כל  עשרת  ימי  תשובה  רק 
מתענה  יום  או  יומים  בעי  קבלה  והשלמה 

ונראה  לי  דדוקא .  )ו"תרומת  הדשן  סימן  קמ(
בסתם  אבל  אם  התנה  שלא  להשלים  הרשות 

 :בידו דלא עדיף משאר תענית



    

) ועיין  לעיל  סימן
 )ט"רמ


) ועיין  לעיל

 )'ט סעיף ד"סימן רמ


להתפלל  עננו  ולא :  הגה
לענין  אם  חייב  תענית  סתם  והתענה  כך  לא 

 )'פרק  אמרדכי  והגהות  מיימוני  (יצא  ידי  נדרו  
שם מרדכי  ב(מיהו  יש  אומרים  דמתפלל  עננו  

  וכן  נראה  לי  לנהוג  בתענית  יחיד  ולכולי )י"ר
עלמא  המתענה  תענית  חלום  מתפלל  עננו  אף 

 :על פי שלא קבלו עליו מאתמול
    









וטוב  יותר  לקבלו  אחר  תפלה :  הגה
מבשעת  תפלה  כדי  שלא  להפסיק  תפלתו 

 :)המגיד והגהות מיימוני כל בו ובית יוסף(











ואם :  הגה

קבל  להתענות  שני  ימים  רצופין  מותר  לאכול 

ם  לא  פירש  בהדיא  אף  על בלילה  שביניהם  א
  ואז  מתפלל  כל )מרדכי  פרק  קמא  דתענית(הלילה  

 :)ח"י סימן ק"פסקי מהרא(יום במנחה עננו 







מיהו  נהגו :  הגה

העם  לקבלם  בקבלה  אחת  וסגי  בהכי  וכן  דעת 
 :)מרדכי והגהות מיימוני(מקצת רבוותא 

    


     

 


)הרי  (














 



     


 










 




     
) פירוש  שאדם  סומך  בדעתו  שיוכל

עשות  דבר  אחד  ועל  סמך  זה  הוא  נודר  או ל

).  מתחייב  בדבר  מה



 

–
 







 
–

 



)שינת  קבע (

)  שינת  קבע(  )טור(


 ויש  אומרים :  הגה
דבשתיה  אין  צריך  תנאי  דמסתמא  דעתו  של 

אדם  לשתיה  אחר  השינה  והוי  כאילו  התנה 
 :)טור ומרדכי והגהות מיימוני והגהות אשירי(

–
 




    

ואומרו  קודם  כי  אתה :  הגה
  ולא  יחתום  בעונה  בעת  צרה  אלא 'שומע  וכו

כשמגיע  לבכל  עת  צרה  וצוקה  יסיים  כי  אתה 
ולא .  )  בשם  תוספותבית  יוסף(  'שומע  תפלת  וכו

ישנה  ממטבע  הברכה  אפילו  כשמתענה  יחיד 
א  סימן "רשב(  'יאמר  עננו  בצום  תעניתנו  וכו

 :)ה"נ


)  '  וה'ד  סעיף  ד"ועיין  לעיל  סימן  רצ(


)לאחר תפלתו( 











 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

     
    

ונהגו  בכל  הצומות  שלא :  הגה

לאומרו  כי  אם  במנחה  מלבד  שליח  ציבור 
 :שאומר שחרית כשמתפלל בקול רם

    






 

  



וכן  אין :  הגה
ל  בשם "מהרי(ליחיד  לומר  סליחות  או  ויעבור  

 :)אור זרוע
   


 

–
 




) ואם  שכח  עיין
)'ט  סעיף  ד"לעיל  סוף  סימן  קי

    
הגה :

חה  דרשו  ובשחרית  אין ומפטירין  במנ
מפטירין  חוץ  מתשעה  באב  וקורים  אפילו 

ואם  מתענים .  )ל"מהרי(כשחל  בערב  שבת  
בראש  חדש  קורים  שחרית  פרשת  ראש  חודש 

ן  סוף  פרק  קמא  דתענית "ר(ומנחה  בשל  תענית  

 :)ובית יוסף בשם רוקח


     





ומיהו  אם :  הגה
  אין  דוחים  פרשת '  וה'קבעו  התענית  בב

השבוע  בשחרית  אלא  קורין  בשחרית  בפרשה 
ב  שמתענין  אחר "ולערב  קורין  ויחל  בלבד  בה

שחרית  וערבית  ויחל הפסח  וסוכות  שקורין  ב
.  והכי  נהוג










 






 






 


 





 



 


    הגה :

ובגלילות  האלו  אין  נוהגין  בנשיאות  כפים  רק 
במוסף  של  יום  טוב  וכבר  נתבאר  בהלכות 

פרק הות מיימוני מרדכי  דתענית והג(נשיאות  כפים  

 :)'א

–
 




  : ויש  מחמירין  בכל  תענית

פרק תוספות  והגהות  מיימוני  (צבור  והכי  נוהגין  

 :)ח" ותרומת הדשן סימן קנ'א


     



 





 : ומותר ללעוס
עצי  קנמון  ושאר  בשמים  ועץ  מתוק  ללחלח 

גרונו  ולפלוט  מלבד  ביום  הכיפורים  דאסור 
 :)'פרק אמרדכי דתענית והגהות מיימוני (

–
 










ויש  מחמירין  דאפילו  בנדר  להתענות  יום  זה (

דחייב  להשלים  מכל  מקום  מחמירין להתענות 
 :)ט"תרומת הדשן סימן ק() יום אחר





)טור()  או  שמצטער(  


     


וכל :  הגה

שכן  יום  זה  ממש  כגון  שאמר  בתחלת  נדרו 

  כל  השנה '  וה'אתענה  יום  פלוני  או  אתענה  ב
. )ה  וכל  בו"תרומת  הדשן  סימן  ער(או  כדומה  לזה  


וכל  שכן  שאינו  יכול  ללוות :  הגה

ט  וכל "תרומת  הדשן  סימן  ק(  תענית  צבור  ולפרוע

מיהו  תענית  שני  וחמישי ושני .  )בו  ורבינו  ירוחם

שנוהגים  להתענות  אחר  פסח  וסוכות  או 
אפילו  בעשרת  ימי  תשובה  ואירע  בהם  ברית 

מילה  מצוה  לאכול  ואין  צריך  התרה  כי  לא 
נהגו  להתענות  בכהאי  גוונא  ודוקא 

כשאוכלים  שם  אבל  אם  שולחים  לו  לביתו 
אין  לו  לאכול  ואם  קבל  עליו  התענית  במנחה 

ויש .  )'פרק  אהגהות  מיימוני  (צריך  להתענות  
אומרים  שאם  מצטער  הרבה  בתעניתו  יכול 

ש "הרא(לפדותו  בממון  והוא  הדין  באונס  אחר  

  ונראה )'  חלק  א'ד  ורבינו  ירוחם  נתיב  ה"בשם  הראב

דוקא  בקבל  עליו  תענית  בעלמא  אבל  אם 
 :ים נדרוקבלו דרך נדר צריך לקי

     
) ויכול  ללוות  יום

) ארוך  ולשלם  יום  קצר  דכל  אחד  מקרי  יום
 :) והגהות מרדכי'תרומת הדשן סימן ס(



ויש  אומרים  דבאדם :  הגה

  ימים  רצופים  אבל אדם בריא 'סגי  לו  בבחלש  

. )ן"י  ברי"הגהות  מנהגים  בשם  מהר(שלשה  ימים  
ונראה  לי דכל זה לא מיירי אלא במי שנתחייב 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

  ימים  שאינם  רצופים  מכח  תשובה 'לצום  מ

כדי  להצטער  ואז  משוינן  האי  צער  להאי  צער 
ועל  כיוצא  בזה  נאמרו  דינים  אלו  בדברי 

  יום 'צום  מל  אבל  מי  שנדר  ל"האחרונים  ז
צריך  לקיים  מה  שנדר דלא גרע מיום זה דאינו 

לוה  ופורע  ואפילו  למאן  דאמר דאפילו יום זה 
לוה  ופורע  הכא  מודה  דצריך  לקיים  נדרו  כל 

  יום  שלפני  יום  כיפור  שמתענים  לזכר 'שכן  מ
עליית  משה  בהר  שמי  שקבל  עליו  שאין  להם 

 :תשלומין בשנים או שלשה ימים רצופים
     



    

) ועיין  לעיל
 )'ח סעיף ד"סימן רפ









 


הגה :
י "ל  ומהר"מהרי(ויש  אומרים  דיתענה  בראשון  

בור  באדר  שני   אם  לא  שמת  בשנת  העי)מינץ
תרומת  הדשן  סימן (דאז  נוהגים  להתענות  בשני  

וכן  המנהג  להתענות  בראשון  מיהו  יש )  ה"רצ
י  בשם "פסקי  מהר(מחמירין  להתענות  בשניהם  

 :)י מולין"מהר


 


ין וא:  הגה
נוהגין  כן  אלא  אין  מתענין  כלל  וכן  בשאר 

 :ימים שאין בהם תחנון



 


 







 

–
 




    




 



והוא  הדין  צבור  ששמעו :  הגה

ות  שקבלו  התענית  בטעות  אין אחר  חצ
 :)פ"תרומת הדשן סימן ר(צריכים להשלים 

–


 






     



     

    











    

     





  והמנהג  כסברא :  הגה
ת  סך  ימים  ואמר מי  שנדר  להתענו.  הראשונה

חוץ  מיום  טוב  אין  חנוכה  ופורים  בכלל  ואם 
אמר  שדעתו  היה  עליהם  הולכים  אחריו 

  אבל  ערב  יום )ט"א  סימן  תרנ"תשובת  הרשב(
הכיפורים  בכלל  והכי  נהוג  ודלא  כמו  שפסק 

 :'ו סעיף ד"ביורה דעה סימן רט






     


 



     




    


 ויש  להתיר  שבועתו  ואינו
).  מתענה




 
–

 



 







 








    

 
–

 


)שלא  לייקר פירוש  

)  השער   
 

   





 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




     


מיהו  אם  התחילו  להתענות :  הגה

אין  מפסיקין  כמו  בראש  חדש  וחול  המועד 
 :)בית יוסף(

–
 






    
    

מי שיש :  הגה
לו  נשואין  בחנוכה  אין  לו  להתענות  אבל  אם 

יש  לו  נשואין  בניסן  מתענה  ביום  חופתו 
אפילו  בראש  חודש  ניסן  מפני  שהוא  אחד  מן 

הימים  שמתענים  בהם  כדלקמן  סוף  סימן 
 :)ש"ים וליקוטי מהרהגהות מנהג(פ "תק

–


 



 


    




ודוקא :  הגה
שבא  לשם  ביום  התענית  אבל  אם  בא  לשם 

מבעוד  יום  צריך  לקבל  עליו  התענית  וצריך 
 :)טור(להשלימו 




) ואפילו

) שלא  בפניהם  אסור  לנהוג  עידונין  בעצמו
 :)מרדכי פרק קמא דתענית(




)פירוש  ולמנועי  בנים  (
 ):ב"מ סעיף י"ועיין לעיל סימן ר(


    

 

–


 








 




   

 



    


   




    
    

 








    
    


    ) אותן

בית  יוסף ()  החנויות  המוכרות  אכילה  ושתיה

  )י"בשם  רש






 



) ואסור  להן

 :)ח"ץ סימן תכ"תשב() להחמיר ולהתענות






    

 
    


) אלא אם כן כותלו

  )טור()  נוטה  ליפול 



    

     










 


) פירוש  המטר  היורד
להצמיח  כל  צמח  ועשב  האדמה  נקרא  רביעה 

מפני  שרובע  ומעבר  את  הקרקע  כדכתיב  כי 
  והולידה  והצמיחה 'כאשר  ירד  הגשם  וגו

)  וגומר













    



     

 


    
    





 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    



 







 


    

    

ושיעור  כמה  צריכין  לירד  לברך  עליהם  עיין (
).  א"לעיל  סימן  רכ

) ועיין  לעיל  סימן
)  ט  בסופו"תקס




 



 




 

–
 















 











    


) ודוקא
 'ן  פרק  ג"ר()  דאיכא  דבר  בכולה  ולא  במקצתה

.  )דתענית   
    


 



     

 







 




)ון פירוש  חולי  סוגר  הגר

)  מענין  ויסכרו  מעינות  תהום

     




  ובאלו  חולאים  אינן :  הגה
שה  ימים  זה  אחר  זה  כמו צריכין  שימותו  בשל

בדבר שהוא בא מכח שינוי אויר אלא מתענים 
 :)בית יוסף(ומתריעים על אלו החלאים מיד 


    






     



    






 
 

–– 





 



 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כו
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
על  איזה   –סימן  תקעו  ,  המשך  הלכות  תענית

 דברים מתענין ומתריעין
   


) פירוש

)  מטה  קטנה  מענין  הנה  ערשו  ערש  ברזל








 

    



רק  שיהיו  באותו ,  )טור()  ואפילו  הרחוקים(

 :)ן"ר(הפרכיא 





) פירוש  מין

)  ארבה



 










 


     


    



    


 









 






ולברך  החולה  בשבת  עיין  לעיל  סוף  סימן (
)  ח"רפ


 






 








  


 




     



    


    
   

 
–


 


   


















      




 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


     

 
–

 





    
    

 
–
 



     


) פירוש  אפר  של  דבר  שנשרף  לאפוקי

)  עפר  בעלמא  שגם  הוא  נקרא  אפר




     






) פירוש  שכובשין
)  ומעוררין  הלב  לתשובה

    






    



     

    











 




 
    




) ולפי  זה
) ל  קברי  נכריםאם  אין  קברי  ישראל  הולכים  ע

 :)גמרא(
–

 





 ):וטוב שלא להשלים בראש חדש(


    




 

   






     





    




    






    









 





 

 
–

 



ומנהג  בני  אשכנז  אינו :  הגה

כן  אלא  מראש  חדש  ואילך  מתחילין  לתקוע 
ת  ויש  מקומות  שתוקעין אחר  התפלה  שחרי

גם  כן  ערבית  ועומדים  באשמורת  לומר 
  שלפני  ראש  השנה  ואם  חל 'סליחות  ביום  א

שלישי  אז  מתחילין ]  או[ראש  השנה  שני  
ואבל .  )מנהגים(מיום  ראשון  שבוע  שלפניו  

אסור  לצאת  מביתו  כדי  ליכנס  לבית  הכנסת 
לשמוע  הסליחות  מלבד  בערב  ראש  השנה 

ל  ליכנס  לבית שמרבים  סליחות  יכול  האב
וידקדקו .  )ד"א  סימן  קל"פסקי  מהרי(הכנסת  

לחזר  אחר  שליח  צבור  היותר  הגון  והיותר 
גדול  בתורה  ובמעשים  שאפשר  למצוא 

שיתפלל  סליחות  וימים  נוראים  ושיהא  בן 
מיהו  כל .  )כל  בו(שלשים  שנים  גם  שיהא  נשוי  

ישראל  כשרים  הם  רק  שיהיה  מרוצה  לקהל 
ונין  אחריו  אמן אבל  אם  מתפלל  בחזקה  אין  ע

וכן  צריך  שיוציא  כל  אדם  בתפלתו  ואם  יהיה 
לו  שונא  ומכוין  שלא  להוציאו  גם  אוהביו 

. )הגהות  מנהגים  ישנים(אינם  יוצאים  בתפלתו  
ויש  מקומות  נוהגים  שהמתפלל  סליחות 

 :)כל בו(מתפלל כל היום 

הגה :
ים   ימ'והמדקדקים  נהגו  שכל  אחד  מתענה  י

  וכן )מרדכי  סוף  פרק  קמא  דראש  השנה  וריש  יומא(
נכון  לעשות  וכל  אלו  התעניות  אין  צריכין 

להשלים  ואין  קורין  בהם  ויחל  אפילו  ערב 
 'ב  סעיף  ב"ראש  השנה  ועיין  לקמן  סימן  תרס

ואם  חל  ברית  מילה  בערב  ראש  השנה  יכולים 
ורבים .  )בית  יוסף  בשם  תשובה  אשכנזית(לאכול  

רב  ראש  השנה  קודם  עלות נוהגין  לאכול  בע
  משום  דרכי  האמורי  שהיו )ל"מהרי(השחר  

נוהגים  להתענות  בערב  חגיהם  ויכולין  לאכול 
 :)דברי עצמו(בלא תנאי אחר שכן נהגו 




 ואין  תוקעין  בערב
 :)מנהגים(ראש השנה 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


ויש  נוהגין  לטבול  בערב  ראש  השנה  משום (

ויש .  )כל  בו()  בערב  ראש  השנה  משום  קרי

מקומות  נוהגין  לילך  על  הקברות  ולהרבות 
  ונותנים  שם  צדקה )ל"מהרי(שם  בתחינות  

 :)כל בו(לעניים 

–
 


     





) עיין  לעיל

ועיין  לעיל ()  ז"סוף  סימן  קי
 )ח"סימן קי




 


והוא  הדין  אם :  הגה

חל  ראש  השנה  בשבת  וחותם  בשל  שבת  לבד 
 :)ל ומנהגים"מהרי(וכן כשחל יום כפור בשבת 




 


ואפילו  לא  עקר  רגליו  עדיין  רק :  הגה

והוא  הדין .  )תרומת  הדשן(שסיים  אותה  ברכה  
אם  לא  אמר  וכתוב  ובספר  נמי  דינא  הכי 

 :)טור(


 


     
 






)מין  ודברך וחות

 :)טור() 'אמת וכו





    הגה :

ונוהגין  שכל  אחד  אומר  לחבירו  לשנה  טובה 
 :)טור(תכתב 

–
 

  




    


ויש  נוהגין  לאכול :  הגה
  ואומרים  שתחדש )טור(בש  תפוח  מתוק  בד

  וכן  נוהגין  ויש )אבודרהם(עלינו  שנה  מתוקה  
אוכלים  רימונים  ואומרים  נרבה  זכיות  כרמון 

ונוהגין  לאכול  בשר  שמן  וכל  מיני  מתיקה 
 :)מרדכי דיומא(


יש :  הגה
מדקדקים  שלא  לאכול  אגוזים  שאגוז 

ימטריא  חטא  ועוד  שהם  מרבים  כיחה בג
והולכין  אל .  )ל"מהרי(וניעה  ומבטלים  התפלה  

הנהר  לומר  פסוק  ותשליך  במצולות  ים  כל 
וגם  נוהגים  שלא  לישן .  )מנהגים(  'חטאתינו  וגו

 : ומנהג נכון הוא)ירושלמי(ביום ראש השנה 
–

 
   

ונוהגין  לומר  אבינו  מלכנו :  הגה
על  הסדר  ואם  הוא  שבת  אין  אומרים  אותו 

. )ב"ש  סימן  תקי"  דראש  השנה  וריב'ן  פרק  ב"ר(
ומאריכים  בפיוטים  ותפלות  עד  חצות 

 :)ל"מהרי(








הגה :
ויש  מקומות  שנוהגים  לקרות  התוקע  ממנין 

 :)כל בו(החמשה העולים לספר תורה 



) ועיין  לעיל  סוף  סימן

 )ה"קל
 

–
 

ונוהגין  לתקוע :  הגה
 :על הבימה במקום שקורין


ואין  חילוק  בין  אם :  הגה

  לעצמו  או  שכבר  יצא  ומברך  להוציא יברך

אחרים  אפילו  הכי  מברך  התוקע  שתי  ברכות 
.  )בית  יוסף  ותרומת  הדשן(הנזכרות  

    
וטוב :  הגה

לתקוע  בצד  ימין  אם  אפשר  לתקוע  בכך 
וכן  יהפוך  השופר  למעלה  שנאמר .  )מנהגים(

 :)ל"וקח ומהריר(עלה אלהים בתרועה 








 



ודוקא  תקיעות  שעל :  הגה

סדר  התפלה  אסור  לשליח  צבור  לתקוע  אבל 

תקיעות  שתוקעין  מיושב  דהיינו  קודם 
שמתפללין  מוסף  מותר  לשליח  צבורלתקוע 

ואם  אין  השליח  צבור  תוקע  מיושב .  )כל  בו(
ראוי  שאותו  התוקע  יתקע  גם  כן  על  סדר 

וה  אומרים  לו  גמור הברכות  כי  המתחיל  במצ
נוהגין  להקרות  לפני .  )ם  ואורחות  חיים"רמב(

התוקע  סדר  התקיעות  מלה  במלה  כדי  שלא 
 :יטעה ונכון הוא





 

–
 


    


    



)מה  טמאה  פסולוכן  שופר  מבה (

 :) דראש השנה'ן פרק ד"ר(


 









 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               



     



ויש  מחמירין  דאפילו  בשל  עובד  כוכבים (
אינו  יוצא  אלא  בנתבטל  בערב  יום  טוב 

 ):'ט סעיף ג" ועיין לקמן סימן תרמ)מרדכי(



 





 


 
       

) מיהו  אם  יש  שופר
אחר  אין  לתקוע  בזה  כי  יש  אומרים  שאין 

. )ש"כל  בו  ותשובת  הרא()  לתקוע  בשופר  נקוב
















 



) ונשתייר  שיעור

) התקיעה  ממקום  הקשירה  ולמעלה  לצד  הפה
  )כל  בו(







 



 


    

 



 




 





) והוא  הדין  אם

  דראש 'ן  פרק  ב"ר()  תקע  במקום  הרחב  פסול

 :)השנה


 


 



 


     





     




 


) אבל
וק  בשופר  עצמו  צורות  כדי מותר  לחק

 :)בית יוסף() לנאותו


 


 



ולי  נראה  דאפילו :  הגה

ו  בולט  בצד  הרחב  רק  שוה  לחיצון  הואיל אינ
ובולט  לצד  הפה  ותוקע  בפנימי  יצא  כן  נראה 

).  ש"וכן  משמע  מלשון  הרא(לי  


 









) פירוש  איסור  אמירה  לנכרי  באיסור

ל "דאורייתא  הוא  משום  שבות  שאמרו  חז
לשבות  מזה  אמירה  לנכרי  ובאיסור  דרבנן 

)  הוא  שבות  דשבות
 ):ז"ועיין לעיל סימן ש(
     


 




 

–
 


    


     


 



וכן  אותם :  הגה

 :)גמרא(שהיו בבור בתחלת התקיעה 
    

    




והוא  הדין  אם  שמע  מקצת :  הגה

ול  הברה  כגון  שהיה  התוקע  בבור התקיעה  ק
והוא  עומד  בחוץ  ובאמצע  התקיעה  יצא  לחוץ 

 :)טור(

–
 

     








 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

ואם  היה  שיעור  תקיעה  במה :  הגה

 :'ז סעיף ג"ששמע ביום נתבאר בסימן תקפ



     


 



הגה :

ואם  שנים  תקעו  כאחד  על  הסדר  ואפילו  אחד 

תקע  בחצוצרות  יצא  דיהיב  דעתיה  על  השופר 
 :)הגהות אשירי וגמרא פרק ראוהו בית דין(



 


ואסור :  הגה

אור  זרוע (לטלטלו  אם  לא  לצורך  גופו  ומקומו  

 :)והגהות אשירי סוף פרק במה מדליקין

–
 

     
 




הגה :

אבל  שומע  ואינו  מדבר  מוציא  אחרים  ידי 
 :)בית יוסף(חובתן 


 

    
 




 


     


והמנהג  שהנשים  מברכות  על :  הגה
מצות  עשה  שהזמן  גרמא  על  כן  גם  כאן 

רים  לא  יברכו  להן מברכות  לעצמן  אבל  אח
אם  כבר  יצאו  ואין  תוקעין  רק  לנשים  אבל  אם 

תוקעין  לאיש  המחוייב  מברכין  לו  אף  על  פי 
ה  סעיף "שכבר  יצאו  כמו  שנתבאר  סימן  תקפ

 :)דעת עצמו( 'ה א" בהג'ב





ואם  אמר  קונם :  הגה

 :)ן"ר(תקיעותיו עלי בכל ענין אסור 










 





     


     
   


 

–
 











 







    
    

 
    








ויש  אומרים  דאין  לחוש  אם  האריך  בשברים (

קצת  ובלבד  שלא  יאריך  יותר  מדאי  וכן 
.  )ט"מרדכי  והגהות  אשירי  פרק  י()  נוהגין

    


     

     




    





    





 


    
    



    


     



 'והמנהג  הפשוט  לעשות  הכל  בב:  הגה

 :נשימות ואין לשנות


 



    




תקע ואם:  הגה  

תקיעה  אחת  בין  שני  סדרים  והתנה  שאיזה  מן 
הסדרים  הוא  הנכון  תעלה  לו  אותה  תקיעה 

 :)בית יוסף(יצא 









 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               









 






שליח  צבור  פסוק ואחר  שתקעו  אומר  ה:  הגה
אשרי  העם  יודעי  תרועה  ואשרי  ומחזירין 

 :הספר למקומו
–

 



 

     
הגה :

וט  באשכנז  ובגלילות  אלו  לומר והמנהג  הפש

פסוקי  מוסף  ראש  השנה  ואין  אומרים  פסוקי 
מוסף  ראש  חודש  אלא  אומרים  מלבד  עולת 

  ושני 'החודש  ומנחתה  ועולת  התמיד  וכו
. )טור(שעירים  לכפר  ושני  תמידין  כהלכתן  

ן  סוף "ר(ואומרים  גם  כן  מוספי  יום  הזכרון  

 :)ראש השנה ורבינו ירוחם וכל בו



 

    


     



)ל ומיהו  אם  לא  התחי
בשום  פסוק  רק  אמר  ובתורתך  כתוב  לאמר 

 :)טור() יצא
    




 





 


   


הגה :

ואומרים  עלינו  ומלוך  והשליח  צבור  מוסיף 

אוחילה  ושאר  פיוטים  כל  מקום  לפי  מנהגו 
 :)טור(


 
–

 



   





ת "ויש  אומרים  שתוקעים  תשר:  הגה

למלכיות  פעם  אחת  וכן  לזכרונות  וכן 
  וכן )טור  בשם  רבינו  תם  ומנהגים(לשופרות  

המנהג במדינות אלו ונהגו לומר כל פעם אחר 
 )ל"מהרי(שתקעו  היום  הרת  עולם  וארשת  

ואפילו  בשבת  שאין  תוקעין  אומרים  היום 
 :)מנהגים( אבל לא ארשת הרת עולם


אלא תוקעים לו : הגה

קודם  שיתפלל  מוסף  ואין  צריכין  לתקוע  לו 
 :)כל בו ובית יוסף בשם אורחות חיים(שנית 


   

) התפילות  אין  הפסקמיהו  בענין  התקיעות  ו(
  ואם  סח  דברים  בטלים  אין )ל"מרדכי  ומהרי(

  )טור(צריך  לחזור  ולברך  


 


ומיהו  אינו  מעכב  ויכול  אחר :  הגה
לתקוע  אלא  שראוי  לעשות  כן  וכבר  כתבתי 

 :ה"סימן תקפלעיל 

–
 





 








אבל  הברכות  אין  מעכבין  התקיעות  וכן :  הגה

התקיעות  אינן  מעכבין  הברכות  ואיזה  מהם 

ן "ר(  וכן  סדרן  אינו  מעכב  )טור(שיודע  יעשה  

ואם  התפלל  קודם  שתקע .  )סוף  ראש  השנה

 :יצא
–

 


 


ויש  חולקין  ואומרים  דאם :  הגה

לא  יכול  להתפלל  חבירו  יכול  להוציאו 
ן  סוף  ראש  השנה  ומרדכי  והגהות "ר(בתפלתו  

 :)י בפרק קמא דראש השנהאשיר
–

 



    



מיהו :  הגה
אם  יכול  לילך  למקום  שמתפללים  ויש  שהות 

ביום  שישמע  אחר  כך  התקיעות  במקום 
שתוקעין  יקיים  שתי  המצות  דכל  היום  כשר 

 :)בית יוסף בשם ירושלמי(לתקוע 
–

 


ויש  מקומות  נוהגין  לחזור :  גהה
  ולאחר )מנהגים  ישנים(ולתקוע  שלשים  קולות  

שיצאו  בזה  שוב  אין  לתקוע  עוד  בחנם  אבל 
קטן  אפילו  הגיע  לחינוך  מותר  לומר  לו 

  ומותר  לו )  מהלכות  שופר'המגיד  פרק  ב(שיתקע  
 :)אור זרוע דראש השנה(לתקוע כל היום 

–
 





 
     




ין  צריך ומי  שאינו  ירא  לנפשו  א:  הגה

  רק  צריך )כל  בו  ומנהגים(להתענות  כל  ימיו  
 :)כל בו(התרה כמו שאר נדר 


     




 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


ואין  צריך  למיתב  תענית  לתעניתו  דהא :  הגה

וה  להתענות  בראש  השנה יש  אומרים  דמצ

ואין  אומרים  עננו .  )ה"תרומת  הדשן  סימן  רמ(
בראש  השנה  כמו  שאין  אומרים  ביום 

 :)הגהות מנהגים(הכיפורים 

 


ויש  אומרים  שלא :  הגה

  וכן  אנו )ן  סוף  ראש  השנה  ומנהגים"ר(לאומרו  
 :נוהגים

 


 

–
 




ג "וכבר  נתבאר  לעיל  סימן  תקי:  הגה

 :ו" וסימן תקט'סעיף ה
  הגהות (ילבש  בגד  חדש

  או)ט  מהלכות  שבת"מיימוני  פרק  כ
) בגד

)  חדש  או
 

     
ויש :  הגה

אומרים  לאומרו  אפילו  אם  חל  יום  ראשון 
הגהות  מיימוני (וכן  המנהג  במדינות  אלו  בחול  

 :)הלכות שופר

–
 

)טור()  מתפללים  כמו  ביום  ראשון( 










 


הגה: ומתענים  למחרת  ראש  השנה
 :והוא תענית ציבור)טור(

–
 

, )טור(ומתענים  למחרת  ראש  השנה  :  הגה
 .תענית ציבורוהוא 

     
   

ואומרים  אבינו  מלכנו  ערב  ובקר  מלבד :  הגה

  ואפילו  אם  חל  מילה  שאין )טור(בשבת  
אומרים  תחנון  אפילו  הכי  אומרים  אבינו 

ואומרים  בכל  יום  שלשה .  )מנהגים(מלכנו  
ב פעמים  וידוי  קודם  עלות  השחר  מלבד  בער

יום  כפור  שאין  אומרים  אותו  אלא  פעם  אחת 
ואין  נותנין חרם וכן אין משביעין אדם .  )רוקח(

אין .  )ל"מהרי(בבית  דין  עד  אחר  יום  כפור  
מקדשין  הלבנה  עד  מוצאי  יום  כפור  ושבת 

שבין  ראש  השנה  ליום  כפור  המנהג  לומר  בו 
 :צדקתך וצדקתך
 


הגה :

ויש  לכל  אדם  לחפש  ולפשפש  במעשיו 
וספק .  ולשוב  מהם  בעשרת  ימי  תשובה

עבירה  צריך  יותר  תשובה  מעבירה  ודאי  כי 
יותר  מתחרט  כשיודע  שעשה  משאינו  יודע 

ולכן  קרבן  אשם  תלוי  הוצרך  להיות  יותר 
דברי  עצמו  ורבינו  יונה  ריש (ביוקר  מחטאת  

 :)ברכות

 
–

 


ואסור  להתענות  בו  אפילו :  הגה

ואם  נדר  להתענות  בו .  )ל"מהרי(תענית  חלום  
 :'ע סעיף ב"עיין לעיל סימן תק

     
אומרים  למנצח גם  אין  :  הגה

  גם  אין  אומרים  קודם )מנהגים(ומזמור  לתודה  
עלות  השחר  הרבה  סליחות  ויש  מקומות 

נוהגים  להרבות  בסליחות  והכל  לפי  המנהג 
ולענין  אמירת  אבינו  מלכנו  בערב  יום  כיפור 

יש  בו  מחלוקת  בין  אחרונים  ומנהג  עירי  שלא 
לאומרו  כי  אם  כשחל  יום  כיפור  בשבת  שאין 

ו  מלכנו  אז  אמרינן  אותו  ערב אומרים  בו  אבינ
 :יום כפור שחרית

–
 





ויש  מהגאונים  שכתבו  מנהג  זה  וכן :  הגה

  וכן  נוהגין כתבו  אותו  רבים  מן  האחרונים
בכל  מדינות  אלו  ואין  לשנות  כי  הוא  מנהג 

ותיקין  ונוהגין  ליקח תרנגול זכר לזכר ולנקבה 

. )ץ"בית  יוסף  בשם  תשב(לוקחין  תרנגולת  
ולוקחין  למעוברת  שני  תרנגולים  אולי  תלד 

זכר  ובוחרין  בתרנגולים  לבנים  על  דרך 
שנאמר  אם  יהיו  חטאיכם  כשנים  כשלג  ילבינו 

רות  לעניים  או  לפדותן  בממון ונהגו  ליתן  הכפ
ויש  מקומות .  )ל"מהרי(שנותנים  לעניים  

שנוהגין  לילך  על  הקברות  ולהרבות  בצדקה 
והכל  מנהג  יפה  ויש  להסמיך  שחיטת  הכפרות 

מיד  לאחר  שהחזירו  עליו  וסומך  ידיו  עליו 
וזורקין  בני  מעיהם  על  הגגות .  דמות  הקרבן

או  בחצר  מקום  שהעופות  יכולין  לקחת  משם 
 :)טור(

–
 

     






) מיהו  יאמר  אחר  כך

מרדכי ()  לפני  עשרה  שבקש  ממנו  מחילה

.  )ל"דיומא  ומהרי
     הגה :

  אם )ל"מהרי(והמוחל  לא  יהיה  אכזרי  מלמחול  
גמרא (לא  שמכוון  לטובת  המבקש  מחילה  

יך   ואם  הוציא  עליו  שם  רע  אינו  צר)דיומא
 'ג  והגהות  מיימוני  פרק  ב"מרדכי  וסמ(למחול  לו  

 :)ו"מהלכות תשובה ומהרי





מרדכי ()  ונהגו  לבקש  מחילה  בערב  יום  כפור(

 :)דיומא


 




ואין  צריך  לטבול  רק  פעם :  הגה
אחת  בלא  וידוי  משום  קרי  והוא  הדין  דהטלת 

ו  וכל  בו "מהרי(תשעה  קבין  מים  נמי  מהני  

מי  שמת  לו  מת  בין  ראש  השנה  ליום .  )ץ"תשב

הכיפורים  מותר  לרחוץ  ולטבול  בערב  יום 
ל "מהרי(דיום  כיפור  מבטל  שבעה  ,  פורכי

אף  על  פי  שנהגו  שלא  לרחוץ .  )הלכות  שמחות
 :)דעת עצמו(כל שלשים טבילת מצוה מותר 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

–
 


ויחיד  אומרו  אחר  שגמר :  הגה

  ביום  כיפור  בתוך תפלתו  ושליח  ציבור  אומרו
 :)טור(התפלה 




אבל  כשמתפלל  בקול :  הגה

רם או שליח ציבור כשחוזר התפלה אין לפרט 
ף "החטא  ומה  שאומרים  על  חטא  בסדר  אל

ת  לא  מקרי  פורט  הואיל  והכל  אומרים "בי
 :)דברי עצמו(פלה בשוה אינו אלא כנוסח ת




 ויחזור  ויתודה  עם :  הגה
ועיקר .  )  דראש  השנה'ן  פרק  ב"ר(השליח  ציבור  

 :)טור(הוידוי הוא אבל אנחנו חטאנו 



 


ואין  השליח :  הגה

ציבור  מחזיר  הוידוי  במנחה  אלא  מתפלל 

טור  ומרדכי (שמונה  עשרה  כבשאר  ימות  השנה  

ואין אומרים אבינו מלכנו .  )ד"עיין  סוף  סימן  תרי

 :וכל שכן תחנון



   ונהגו :  הגה

שהנלקה  אומר  וידויים  בשעה  שנלקה 

 'והמלקה  אומר  והוא  רחום  יכפר  עון  וגו

ט "ט  תיבות  כנגד  ל"שלשה  פעמים  שהם  ל
  ונהגו  להלקות  ברצועה  כל  דהו )מנהגים(מכות  

דאינו  רק  זכרון  למלקות  ויקח  רצועה  של  עגל 
. )כל  בו(נאמר  ידע  שור  קונהו  על  דרך  ש

 )מנהגים(והנלקה  לא יעמוד ולא ישב רק מוטה 
יום .  )ל"מהרי(פניו  לצפון  ואחוריו  לדרום  

הכיפורים  אינו  מכפר  אלא  על  השבים 
המאמינים  בכפרתו  אבל  המבעט  בו  ומחשב 

בלבו  מה  מועיל  לי  יום  כיפור  זה  אינו  מכפר 
 :) מהלכות שגגות'ם פרק ג"רמב(לו 

–
 



      




 





והוא  הדין  בכל  דבר :  הגה

איסור  אמרינן  מוטב  שיהיו  שוגגין  ולא  יהיו 
מזידין  ודוקא  שאינו  מפורש  בתורה  אף  על  פי 

שהוא  דאורייתא  אבל  אם  מפורש  בתורה 
ש  בשם "  דביצה  והרא'ן  פרק  ד"ר(מוחין  בידם  

  שאין  דבריו  נשמעין  לא ואם  יודע.  )העיטור
יאמר  ברבים  להוכיחן  רק  פעם  אחת  אבל  לא 

ירבה  בתוכחות  מאחר  שיודע  שלא  ישמעו 
אליו  אבל  ביחיד  חייב  להוכיחו  עד  שיכנו  או 

 :)נימוקי יוסף סוף פרק הבא על יבמתו(יקללנו 




ג "ועיין  לעיל  סימן  תקנ:  גהה

 :דאם קיבל בלב לא הוי קבלה




וכן  אין :  הגה

אוכלים  דברים  המחממים  את  הגוף  שלא  יבא 
לידי  קרי  וכן  אין  לאכול  מאכלי  חלב  שמרבים 

אכלן זרע  אך  בסעודת  שחרית  נוהגין  ל
 :)ל"מהרי(

–
 


ויש  אומרים :  הגה

  וכן )עיין  בטור(שאין  להטמין  ביום  הכיפורים  

 :)ל"מהרי(המנהג במדינות אלו 

–
 




) ואם  יש  לו  נר  בבית
חייב  להדליק  בחדר  ששוכב  שם  כדי  שלא 

יבא  לידי  תשמיש  עם  אשתו  מאחר  שרואה 
.  )ל"מהרי()  אותה  אצל  הנר  שבביתו

הגה :
ק  נר  של  שבת  ושל  יום ומברכין  להדלי

 :הכיפורים


וכן המנהג במדינות אלו: הגה: 

 


 

 
 



 

 

 
 

                               
                     

                    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כז
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                 

                               
               

 

 
 –סימן  תרי  ,  המשך  הלכות  יום  הכיפורים

 הדלקת נרות ביום כיפור



 


    

ונוהגים  שכל  איש  גדול  או :  הגה
  גם  נר  נשמה )ו"מרדכי  ומהרי(קטן  עושין  לו  נר  

  וכן  נכון  וכן  כתבו )כל  בו(לאביו  ולאמו  שמתו  
מקצת  רבוותא  ואם  כבו  נרות  אלו  ביום 

הכיפורים  אין  לומר  לנכרי  שיחזור  וידליקם 
, מי  שכבה  נרו  ביום  כיפור.  )ו"  ומהריל"מהרי(

ואל  יכבנו ,  יחזור  וידליקנו  במוצאי  יום  כיפור
וגם  יקבל ,  אלא  יניחנו  לדלוק  עד  גמירא,  עוד

עליו  שכל  ימיו  לא  יכבה  במוצאי  יום 
כך  נמצא (לא  הוא  ולא  אחר  ,  הכיפורים  נרו

ויש  אומרים  שיש  להציע .  )במנהגים  ישנים
מרדכי (השולחנות  ביום  כיפור  כמו  בשבת  

יש  שכתבו  שנהגו .  וכן  נוהגין,  )ומנהגים
, ללבוש  בגדים  לבנים  נקיים  ביום  כיפור

וכן  נוהגין  ללבוש ,  דוגמת  מלאכי  השרת
, גם  הוא  בגד  מתים,  הקיטל  שהוא  לבן  ונקי

דברי  עצמו (ועל  ידי  זה  לב  האדם  נכנע  ונשבר  

 :) דשביתת עשור'מהגהות מיימוני פרק ז

–
 



    


 









)לחתוך  מן  הירק  התלושפירוש   (

    
הגה :

להציל אם  נפלה  דליקה  ביום  כיפור  מותר  
סעודה  אחת  לצורך  לילה  כמו  שמציל  בשבת 

וכבר  נתבאר .  )ן  פרק  כל  כתבי"ר(לסעודת  מנחה  
ד  כיצד  נוהגין  בזמן  הזה  בדליקה "סימן  של

בשבת  והוא  הדין  ביום  כיפור  ונהגו 
אגודה (שהתינוקות  משחקים  באגוזים  

  ואין  למחות  בידם  אפילו  קםד  מנחה )ל"ומהרי
ם  הנזכר ונשתרבב  המנהג  מדין  הפצעת  אגוזי

 :)דברי עצמו(
–


 





 
    


 



     

 


)שוחקות ,

 ):א"רשב


 




     
ואם  אכל  מאכלים :  הגה

מבושמים  או  מתובלים  על  אכילתו  חייב 
ואסור  ביום .  )כל  בו(דרווחא  לבסומי  שכיחא  

כיפור  לטעום  דבר  להפליט  אפילו  עצי 
 'ז  סעיף  ג"ים  ועיין  לעיל  סימן  תקסבשמ

 :ה"בהג

     


)בארץ  ישראל (
 

 )פירוש  שכסס  ופצע  אותם  בשיניו (


 

    
)  פירוש  מלא  פיו(







שקין  שאין  ראוין  לשתיה  כגון שתה  מ:  הגה

ציר  או  מורייס  וחומץ  חי  פטור  אבל  חומץ 
 :)טור(מזוג חייב 




  


מותר  ליגע  ביום :  הגה
הכיפורים  באוכלין  ומשקים  וליתן  לקטנים 

תרומת (ולא  חיישינן  שיאכל  או  ישתה  אם  יגע  

 :)ז"הדשן סימן קמ



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

–
 








 



) ולא  יכוין  להנאת  רחיצה

הגהות ()  רק  להעביר  הרוח  רעה  מעל  הידים

 :)מיימוני



)ורוחץ  עד סוף קשרי אצבעותיו .(




וכן  כהן  העולה  לדוכן  נוטל  ידיו  אף  על :  הגה

פי  שהן  טהורות  דכל  רוב  רחיצה  שאינו  מכוון 
 'הגהות  מיימוני  פרק  ב(מותרת  בה  לתענוג  

ולכן  אפילו  בא  מן .  )ל"מהלכות  יום  כיפור  מהרי
בית  יוסף (הדרך  ורגליו  כהות  מותר  לרחצן  

ג  וטור  הלכות  תשעה "בשם  הגהות  מיימוני  וסמ

 :)באב


הגה :

נים ונהגו  בזה  להחמיר  ואפילו  ברחיצת  העי

. )ל"מהרי(שהיא  קצת  רפואה  נהגו  להחמיר  
ואסור  לרחוץ  פיו  ביום  הכפורים  כמו 

 :'ז סעיף ג"שנתבאר לעיל סימן תקס






     




 



 


 

    
וכל :  הגה

מקום  דמותר  לעבור  במים  אפילו  היה  לו  דרך 

שיכול  להקיף  ביבשה  מותר  לעבור  דלמעט 

 :)אור זרוע(בהילוך עדיף טפי 






ואסור :  הגה

לשרות  מפה  מבעוד  יום  ולעשותה  כמין  כלים 

נגובים  ולהצטנן  בה  ביום  כיפור  דחיישינן 
הגהות (שמא  לא  תנגב  יפה  ויבא  לידי  סחיטה  

החולה .  )ק  ומנהגים"  ומרדכי  וסמ'מיימוני  פרק  ב
 :)ם"רמב(רכו אף על פי שאינו מסוכן רוחץ כד

     
 



    
    
      


 



 

–
 





 







ומותר  לעמוד  על  כרים  וכסתות  של  עור (

מרדכי ()  ומכל  מקום  המחמיר  תבא  עליו  ברכה

 :)ט"דיומא ותרומת הדשן סימן קמ





 



הגה :

ואם  ירדו  גשמים  ורוצה  לילך  לביתו  מבית 

וא  איסטניס  מותר  לנעול הכנסת  או  להיפך  וה
 :)ל"מהרי(מנעליו עד שמגיע למקומו 

–
 




 



 

–
 

    


ומותר  לומר  לעובד :  הגה
כוכבים  לרחצן  ולסוכן  אבל  להאכילם  אפילו 

 :)טור(בידים שרי 
)הבריא  (






) והוא

.  )טור()  הדין  לקטנה  הבריאה


הגה :

ויש  אומרים  שאינן  צריכין  להשלים  מדרבנן 
ן  ואור  זרוע  והגהות  מיימוני  בשם  הלכות "ר(כלל  

  ויש  לסמוך  עלייהו  בנער )ם"גדולות  ורוקח  ורא
תרומת  הדשן (שהוא  כחוש  ואינו  חזק  להתענות  

וכל  מקום  שמחנכין  אותו  באכילה .  )ה"סימן  קנ
.  )טור(חיצה  וסיכה  כן  מחנכין  אותו  בר



    



  ואפילו  הוא  רך :  הגה

וכחוש  צריך  להשלים  דחיישינן  שמא  נשרו 
.  )ה"תרומת  הדשן  סימן  קנ(השערות  


הגה :

אפילו אם רוצה להחמיר על עצמו מוחין בידו 
 :)כל בו(

–
 


 

) ופניה  משתנים  אף  על  פי

 )ז"רבינו  ירוחם  נתיב  כ()  שלא  אמרה  צריכה  אני




 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 

     
      

 












 

–
 








     
    

 


והוא  הדין :  הגה
לשנים  כנגד  שנים  ואפילו  קצתן  יותר  בקיאין 

 :נראה ליכן , מקצתן






 





והוא  הדין  אם :  הגה

החולה  ורופא  אחד  עמו  אומרים  צריך  אף  על 
פי  שמאה  רופאים  אומרים  אינו  צריך  מאכילין 

  ולא  חיישינן  דהחולה  אומר  צריך )טור(אותו  
בית (משום  דמאמין  לרופא  זה  שאומר  צריך  

 :)א"יוסף בשם מהרי





 


     

מיהו  אם  נחלש :  הגה

הרבה  עד  שנראה  לרוב  בני  אדם  שאצלו 
שהוא  מסוכן  אם  לא  יאכל  מאכילין  אותו 

 :)איסור והיתר(



    




 





    


)מיד( 
    








אם  צריך :  הגה

לבשר  ויש  כאן  בהמה  שצריכין  לשוחטה 
ח "ובשר  נבלה  מוכנת  עיין  לעיל  סימן  שכ

 :ד"סעיף י





 

–
 





    


ואחר  כך :  הגה

מתפללים  ערבית  ונוהגים  לומר  כל  נדרי 

בעודו  יום  וממשיך  בניגונים  עד  הלילה 
ואומרים  אותו  שלשה  פעמים  וכל  פעם  מגביה 

וכן  אומר .  )ל"מהרי(קולו  יותר  מבראשונה  
ציבור  שלש  פעמים  ונסלח  לכל  עדת השליח  

 '  והקהל  אומרים  שלשה  פעמים  ויאמר  ה'וגו
ואל  ישנה  אדם .  )מנהגים(סלחתי  כדבריך  

ממנהג  העיר  אפילו  בניגונים  או  בפיוטים 

 :)ל"מהרי(שאומרים שם 
    


 




) ואין
אומרים  אבינו  מלכנו  בשבת  אבל  שאר 

ש "ריב()  הסליחות  והתחינות  אומר  כמו  בחול

 :)ב ומנהגים"סימן תקי


 


 


וטוב  לישן :  הגה

  ומי  שאינו  רוצה  לומר )מרדכי(רחוק  מן  הארון  
. )ו"מהרי(שירות  ותשבחות  לא  ישן  שם  

והחזנים  המתפללים  כל  היום  היום  לא  יעורו 
כל  הלילה  כי  מאבדין  קולם  כשאינם  ישנים 

 :)ל"מהרי(

–
 




 
–

 




    


 


    

) והמנהג  למול  אחר
.  )מנהגים()  אשרי


    

 
     ) ויש

אומרים  דמברכין  בכוס  ונותנין  לתינוק 
 ):הנימול וכן נוהגין


ונוהגין  ליפול  על  פניהם  כשאומרים :  הגה

והכהנים  והעם  גם  בעלינו  לשבח  אבל  שליח 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ציבור  אסור  לעקור  ממקומו  בשעת  התפלה 

פול  על  פניו  ויש  למחות  ביד  העושים כדי  לי
 :כן

 


)דהמתים  גם ,  ומזכירין  נשמותיהם
 :)מרדכי() כן יש להם כפרה ביום הכיפורים

–
 

    

ואין  אנו  נוהגין  לומר  אשרי :  הגה

ובא  לציון  קודם  מנחה  רק  קודם  נעילה  וכן 

מרדכי  והגהות  מיימוני  סוף (כתבו  קצת  רבוותא  

. )ספר  אהבה  וסוף  הלכות  יום  כיפור  וכל  בו  ומנהגים

ואין  אומרים  אין  כאלהינו  ביום  כיפור 
 :)מנהגים(
    





ואין :  הגה
אומרים  על  התורה  ועל  העבודה  במנחה 

ל "הגהות  מיימוני  סוף  הלכות  יום  כיפור  ומהרי(

 :)ומנהגים והגהות מרדכי


ובמדינות  אלו  אין :  הגה

 :אומרים צדקתך ולא אבינו מלכנו



 

–
 


וכבר  כתבתי  דהמנהג :  הגה

במדינות  אלו  לומר  אשרי  ובא  לציון  קודם 
 :נעילה

    
    





    ) ואומר

 :)טור() במקום כתבנו חתמנו








 
 
) והמנהג  במדינות

 ):אלו שלא לישא כפיו ואומרים אבינו מלכנו


)ופעם  אחת  שמע  ישראל ,

ושלש  פעמים  ברוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם 
). א"ועיין  לעיל  סימן  ס  ()מנהגים()  ועד

ויש  אומרים  שאין :  הגה
מרדכי  והגהות  מיימוני (לתקוע  רק  תקיעה  אחת  

  וכן  נוהגין  במדינות )סוף  הלכות  יום  כיפור  ואגור
אלו  ותוקעין  לאחר  שאמר  קדיש  לאחר  נעילה 

 :וקצת מקומות נהגו לתקוע קודם קדיש

–
 


 

     
    

 


 





 
    










יש  אומרים  להבדיל  על  נר  של  בית :  הגה

 )ט  ואבודרהם  ואור  זרוע"המגיד  פרק  כ(הכנסת  
ויש  אומרים  שאין  להבדיל  עליו  אלא  מדליקין 

נר  אחר  ממנו  והנכון  להבדיל  על  שניהן  ביחד 
דהיינו  להדליק  נר  אחד  מנר  בית  הכנסת  ולא 

לחוד יבדיל  על  נר  עצמו  של  בית  הכנסת  
ח "  ושאר  דיני  נר  עיין  לעיל  סימן  רצ)ל"מהרי(

ואוכלים  ושמחים  במוצאי  יום  הכיפורים  דהוי 
ויש .  )ו  אור  זרוע"טור  מהרי(קצת  יום  טוב  

מחמירים  לעשות  שני  ימים  יום  כיפור  ויש 
לזה  התרה  ואין  לנהוג  בחומרא  זו  משום  דיש 

מי .  )אור  זרוע(לחוש  שיבא  לידי  סכנה  

מחרת  יום  כיפור  אין שמתענה  תענית  חלום  ל

אין  אומרים .  )מנהגים(צריך  להתענות  כל  ימיו  
תחינות  ולא  צדקתך  וצדקתך  מיום  כיפור  עד 

סוכות  והמדקדקים  מתחילים  מיד  במוצאי יום 
כיפור  בעשיית  הסוכה  כדי  לצאת  ממצוה  אל 

 'ל  ומנהגים  והגהות  מיימוני  פרק  ב"מהרי(מצוה  

 :)ו"דברכות מהרי

 
 





ומצוה  לתקן  הסוכה  מיד  לאחר  יום  כפור 
 :)ל"מהרי(דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה 

–
 

)ה  תחת  בית  או  אילןאין  לעשות  סוכ .(





     


     
     



    






 מיהו  אם  השפיל  הענפים :  הגה
למטה  ועירבן  עם  הסכך  שאינן  ניכרין  בטלין 

  וכן  אם  הניח )ן"ש  והר"הרא(והסוכה  כשרה  
סכך הכשר על סכך הפסול מיקרי עירוב וכשר 

.  )מרדכי  פרק  קמא  דסוכה(
     ) או

שהסכך  הרבה  שאפילו  ינטל  נגד  האילן  נשאר 
  )טור()  כשיעור





 


    



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

   


אבל :  הגה

מותר  לעשות  סוכה  תחת  מחובר  או  בית 
ולהסירו  אחר  כך  ולא  מיקרי  תעשה  ולא  מן 

כל  בו (העשוי  הואיל  ואין  הפסול  בסכך  עצמו  

 :)והגהות אשירי פרק קמא דסוכה





וכן  מותר  לעשות :  הגה

הסוכה  תחת  הגגות  העשויות  לפתוח  ולסגור 
ומותר  לסגרן  מפני  הגשמים  ולחזור  ולפתחן 

 ואפילו ביום טוב שרי לסגרן ולפתחן )ל"מהרי(
דברי (    אם  יש  להם  צירים)ו"אגודה  דיומא  ומהרי(

  שסוגר  ופותח  בהן  ואין  בזה  לא  משום )עצמו
סתירה  ובנין  אוהל  ביום  טוב  ולא  משום 

תעשה  ולא  מן  העשוי  רק  שיזהר  שלא  ישב 
 :תחתיהן כשהן סגורין שאז הסוכה פסולה

–
 

)צריך  לישב  באויר  הסוכה  .(
     

 



 





   

) צים  ארוכים  כעין  קנה  של  רומחפירוש  ע(





 






) ויש  ליזהר  שלא

לתלות  שום  נוי  סוכה  רק  בפחות  מארבעה 

 :)ל"מהרי() לסוכה
–

 
    

    

    

     



    






 







 




    


 
–

 





     


)וכן  אין  מסככין  בעפר (
 :)ן"ר(





 


 
     


 


 




    


דהיינו  שרוב :  הגה

ש "הרא(בני  אותה  העיר  עושין  אותה  לסיכוך  

.  )פרק  קמא  דסוכה


) דהיינו  שמנהג  המקום
).  לשכב  עליה




במקום  שנהגו  לקבוע  מחצלאות :  הגה
 :)כל בו(בגגין כעין תקרה אין מסככין בהם 


ולכן  אין :  הגה

לסכך  עליו  ואפילו  להניחו  על  הסכך  להחזיקו 
אסור  והוא  הדין  בכל  כלי  המקבל  טומאה 

כגון  ספסל  וכסא  שמקבלין  טומאת  מדרס 
 :)ל"מהרי(


)חתיכות פירוש  
)  של  בגדים  בלוים

 


 








     





 


ואין  בני  אדם  אוכלים והוא  מאכל  בהמה  (

 '  חלק  ב'רבינו  ירוחם  נתיב  ח()  אותו  אלא  לרפואה

 :)וכל בו




    



וכל  מה  שדרכו  לייבש  בתוך  שבעה  מיד :  הגה

ן  פרק  קמא "ר(דיינינן  ליה  כאילו  הוא  יבש  

  והוי  אויר  ופוסל  בשלשה  אפילו  מן )דסוכה
 :) דסוכה'הגהות מיימוני פרק ד(. הצד



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 








 


     





    



     



      
  

וכל  חבילה  שאינה  קשורה משני ראשיה :  הגה

שיכולין  לטלטלה  כך  אינה  חבילה  ומותר 
 :)בית יוסף בשם הפוסקים(לסכך בה 




 



    


 






 


     







 









     

 

–
 

) ואין  צריך
.  )טור()  להעמידם  דרך  גדילתן


דפנות  מדבר מכל  מקום  לא  יעשה  ה:  הגה

  או  דבר  שמתייבש  תוך  שבעה )ן"ר(שריחו  רע  
 :)דברי עצמו(ולא יהא בו שיעור מחיצה 





)טור()  כנגד  הכותל( 





ואם  הטפח  והדופן  מגיע  לסכך :  הגה

מרדכי  והגהות  מיימוני (אין  צריך  קנה  על  גביהן  

  ומה  שנהגו  בצורת  הפתח  עגולה  הוא )'פרק  ד

 :)כן כתב המרדכי(לנוי בעלמא 








אבל  אם :  הגה

איכא  דופן  שבעה  בלא  לבוד  אין  צריך  כאן 
יכא צורת  הפתח  עד  סוף  הכותל  הואיל  וא

דופן  שבעה  שהוא  שיעור  הכשר  סוכה  וכל 
שכן  שאין  צריכים  צורת  הפתח  כשהדופן 

שלימה  ומה  שנהגו  בצורת  הפתח  כשיש  לה 
ן "ר(דפנות  שלימות  אינו  אלא  לנוי  בעלמא  

 :) וכל בו ובית יוסף בשם מרדכי'והמגיד פרק ד
    


    




 







) רק  שלא  יהיו

הפתחים  בקרנות  כי  המחיצות  צריכין  להיות 
  )ן"ר()  ם"מחוברים  כמין  ג







הגה :
ונהגו  עכשיו  לעשות  מחיצות  שלימות  כי  אין 

ומי  שאין .  )כל  בו(הכל  בקיאין  בדין  המחיצות  
לו  כדי  צרכו  למחיצות  עדיף  אז  לעשות  שלש 

מחיצות  שלימות  מארבע  שאינן  שלימות 
 :)ל"מהרי(




     
 

) פירוש
)  עץ  כמין  עמוד

) פירוש  קרשי  עץ  סביבות  הבאר  לעשות
)  רשות  היחיד




) ואין  להתיר
אלא  במקום  שלחי  ופסין  מתירין  לענין  שבת 

 :)ן"ר() דאז שייך מגו










)פצים  פירוש  לחי  ומזוזה .(
ם  אבל  אחרים "כל  זה  הוא  לשון  הרמב(

 ):חולקין ולכן אין לעשות סוכה בכהאי גוונא

    




     
     





 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               










    




 


 
    





ואפילו  ביום  טוב :  הגה

אינו  אסור  אלא  באותן  שלש  דפנות  המתירים 

ד "השגת הראב(הסוכה  אבל  בדופן  רביעית  שרי 

ב "ועיין  לעיל  סימן  שס.  )  דסוכה'והמגיד  פרק  ד

 :'סעיף ה




    



 

–
 

 



 
     



     

מחמירין ויש:  הגה  
אם  הסוכה  גדולה  ויש  מקום  שבעה  על  שבעה 

שחמתו מרובה אף על פי שבצירוף כל הסוכה 
 :)ן סוף פרק קמא דסוכה"ר(הוי הצל מרובה 





 




 
)פירוש  מבולבל (

    








 דהיינו  שיש  באויר  שבין :  הגה

התחתון  טפח  שראוי  להוריד  העליון  ואז 
כשרה  אפילו  חמתה  מרובה  שיהא  הצל 

ן  פרק "ר(מרובה  כשהחמה  באמצע  הרקיע  

 :)ם"הישן ובית יוסף בשם הרמב
    




     


 
     










 











)  בסוכה  גדולה ודוקא

אבל  בסוכה  קטנה  צריך  להיות  מן  השפודים 
א "בית  יוסף  ומהר()  פחות  משלשה  במקום  אחד

 :)מפראג
    

 ) פירוש  טיט  וצרורות  שמשימין
)  עליהם






    

 







ויש  אומרים :  הגה

שהטפח  לא  תהיה  אויר  רק  מן  הדופן  או 

וצריך .  )'ם  פרק  ד"י  ורמב"ש  בשם  ר"הרא(הסכך  
שיהיה  בה  שבעה  טפחים  על  שבעה  בגובה 

גם  גם  צריך  שיהיו .  )טור(עשרה  טפחים  
הדפנות  לאחר  שהם  גבוהים  עשרה  עשויות 

ף ן  סו"ר(מדבר  שמסככין  בהם  דהא  הם  הסכך  

  ואם  כל  הדפנות  מדבר )פרק  קמא  דסוכה

שמסככין  בהם  מותר  לישן  אפילו  תחת 
  חלק 'ח  בפירוש  רבינו  ירוחם  נתיב  ח"ס(הדפנות  

 :)'א
–

 








 







    







 





הגה :

רבינו  ירוחם (ודוקא  שהולך  על  פני  כל  הסוכה  

  או  שיש  בו  כדי  לעמוד  בו )'  חלק  א'נתיב  ח

ראשו  ורובו  אבל  בלאו  הכי  מותר  דהא  אין 
ן  סוף  פרק "ר(ין  בה  נקבים  נקבים  סוכה  שא



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

והא  דסכך  פסול  פוסל  בארבעה  ואויר .  )קמא

בשלשה  היינו  דוקא  שהפסיק  הסוכה  לשתים 
ולא  נשאר  שיעור  הכשר  סוכה  עם  דפנות 

במקום  אחד  אבל  אם  נשאר  שיעור  סוכה 
במקום  אחד  המקום  ההוא  כשר  ואף  שמבחוץ 

 :)טור(אם מחובר לו מן הצדדים 


    





 





 

–
 






    
 

)פירוש 
)  ענפים  קטנים  עם  העלין  שלהם


 






 




 





 





 


 


    

 
    

 



     

 
    

  



 
–

 


 


 


    

 





 
–

 










ומה  שעושה  אחר  כך  הוי  תעשה  ולא  מן (
.  )טור()  העשוי










     


ואין  לעשות :  הגה
הסכך  קודם  שיעשה  הדפנות  ואם  עשה  טפח 

סמוך  לסכך  מותר  לסכך  קודם  שיעשה  שאר 
הגהות מיימוני פרק (הדפנות  כמו  בחוטט בגדיש 

 :)'ה

 
 





– 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כח
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
 המשך הלכות סוכה

–
 

    






    

 


  




 

–
 





 


 




מיהו :  הגה

לכתחלה  לא  ישב  אדם  בסוכת  חבירו  שלא 
  יעשה מדעתו  כל  שכן  אם  דעתו  לגזלה  וכן  לא

סוכה  לכתחלה  בקרקע  של  חבירו  שלא 
הגהות (מדעתו  וכן  בקרקע  שהיא  של  רבים  

  מיהו  בדיעבד  יצא  וכן  לא )אשירי  ואור  זרוע
יקצצו  ישראל  הסכך  בעצמם  אלא  יקנו  אותם 

מעובדי  כוכבים  דכל  גזל  אין  עושין  ממנו 
.  )ל"מהרי(סוכה  לכתחלה  





     


והוא  הדין  אם  ראובן  בנה  סוכה :  הגה

בקרקע  שמעון  ושמעון  תקף  את  ראובן  וגזל 
סוכתו  הבנויה  בקרקע  שלו  לא  יצא  בה  ואין 

איל  ולא  טרח  בה  ולא כאן  תקנת  השבים  הו
 'הגהות  אשירי  פרק  ב(הוציא  עליה  הוצאות  

 :)דסוכה
–

 


) ואפילו קיסם
  )ל"מהרי()  לחצוץ  בו  שיניו  אסור



    


ואפילו  נפלה  הסוכה  אסורים  ולא  מהני :  הגה
  אבל  עצים  הסמוכים  לסוכה )טור(בה  תנאי  

. 'ח  סעיף  ח"ועיין  לעיל  סימן  תקי.  מותרים





וכל  זה  לא :  הגה
מיירי  אלא  בסוכה  שישב  בה  פעם  אחד  אבל 

אם  הזמינה  לסוכה  ולא  ישב  בה  לא  נאסרה 
הגהות  אשירי  פרק (דהזמנה  לאו  מילתא  היא  

 :)המביא



  ) וביום  טוב  ושבת  אסור

.  )טור()  לטלטלם  דמוקצים  הם


)של  שמונה  ימים (

  )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(








וצריך  לעשות :  הגה

דברי עצמו (התנאי  קודם  בין  השמשות  הראשון 

כסברת  אורחות  חיים  שהביא  הבית  יוסף  ולא 

יש  מן  האחרונים  שכתבו  דבזמן .  )ל"כמהרי
  והכי  נהוג )ל"מהרי(הזה  אין  נוהגים  להתנות  

בנויין  התלוים  בסכך  אבל  בנויין  שנותנים 
בדפנות  כגון  סדינים  המצויירים  נוהגין 

לטלטלם  מפני  הגשמים  אפילו  בלא  תנאי 
משום  דיש  אומרים  דאין  אסור  אפילו  בדפנות 

ת עצמן  כל  שכן  בנויין  ומכל  מקום  טוב  להתנו
אם  סיכך  בהדס  או  תלה .  )דרכי  משה(עליהם  

בסוכה  אתרוג  לנוי  מותר  להריח  בו  דלא 
הוקצה  מריח  רק  שלא  יגע  בו  דאסור  בטלטול 

 )ן  סוף  פרק  לולב  הגזול"ר(ויש  אוסרים  בהדס  
 :ג"כדלקמן סימן תרנ

–
 


)טור()  ישן  ומטיילו(  




     



  )טור()  לאחר  האכילה(


הגה :



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ואל  יעשה  שום  תשמיש  בזוי  בסוכה  כדי  שלא 

בית  יוסף  בשם  אורחות (יהיו  מצות  בזויות  עליו  

 :)חיים








 ) ואפילו  קבע

  )דברי  עצמו()  עלייהו  

    


    ומה :  הגה
שנוהגין  להקל  עכשיו  בשינה  שאין  ישנים 

בסוכה  רק  המדקדקין  במצות  יש  אומרים 
משום  צינה  דיש  צער  לישן  במקומות  הקרים 

  ולי  נראה  משום  דמצות )מרדכי  פרק  הישן(
סוכה  איש  וביתו  איש  ואשתו  כדרך  שהוא  דר 

כל  השנה  ובמקום  שלא  יוכל  לישן  עם  אשתו 
טוב  להחמיר שאין  לו  סוכה  מיוחדת  פטור  ו

ולהיות  שם  עם  אשתו  כמו  שהוא  דר  כל  השנה 
 :אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת







ולא :  הגה

יאכל  בלילה  הראשונה  עד  שיהא  ודאי  לילה 
  ויאכל  קודם  חצות )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(

ולא  יאכל  ביום .  )ל"ו  ומהרי"מהרי(לילה  
מחצות  ואילך  כדי  שיאכל  בסוכה  לתיאבון 

 : דומיא דאכילת מצה)ל"מהרי(
)ולומד  (


)  יכול  ללמוד,  וילמוד(


 


    


     הגה :

. )הגהות  אשיריג  ו"סמ(ואפילו  אין  תבשיל  לפניו  
ומי  שאינו בקי בזה השיעור ישער אם ירדו כל 

כך  גשמים  לבית  אם  היה  יוצא  יצא  מסוכתו 
אור  זרוע  והגהות  אשירי  פרק  הישן  ומרדכי (גם  כן  

וכל  זה  דווקא .  )ל"  ומהרי'  מיימוני  פרק  ו'פרק  ב
בשאר  ימים  או  לילות  של  סוכות  אבל  לילה 

הראשונה  צריך  לאכול  כזית  בסוכה  אף  אם 

  ויקדש )ש"ן  והרא"טור  והר(שמים  יורדין  ג

תרומת (בסוכה  כדי  שיאמר  זמן  על  הסוכה  

 :)ה"הדשן סימן צ



 





הגה :

מי  שהוא  ישן  בסוכה .  )טור(וינעור  משינתו  

וירדו  גשמים  אין  צריך  לשער  בכדי  שיתקלקל 
התבשיל  דבגשמים  מועטים  הוי  צער  לישן 

וכל  הפטור  מן .  )ו"מהרי(שם  ויוכל  לצאת  
ר הסוכה  ואינו  יוצא  משם  אינו  מקבל  עליו  שכ

. )'הגהות  מיימוני  פרק  ו(ואינו  אלא  הדיוטות  
וכשיוצא  מן  הסוכה  מכח  הגשמים  אל  יבעט 

ויצא  אלא  יצא  כנכנע  כעבד  שמוזג  כוס  לרבו 
 :)ל"מהרי(ושפכו על פניו 


)והכי נהוג( 

–
 




 



 







)ומי  שמקיז  דם  חייב  בסוכה (

 :)אור זרוע והגהות אשירי פרק הישן(
     

 ) אבל  בלילה  ראשונה  אפילו
.)כל  בו()  מצטער  חייב  לאכול  שם  כזית









 ואם  עשאה  מתחילה  במקום :  הגה
שמצטער  באכילה  או  בשתייה  או  בשינה  או 

סוכה שאי  אפשר  לעשות  לו  אחד  מהם  ב
מחמת  דמתיירא  מלסטים  או  גנבים  כשהוא 

בסוכה  אינו  יוצא  באותה  סוכה  כלל  אפילו 

בדברים  שלא  מצטער  בהם  דלא  הויא  כעין 

מרדכי  פרק (דירה  שיוכל  לעשות  שם  כל  צרכיו  

מי  שכבו  לו  הנרות  בסוכה  בשבת  ויש .  )הישן

לו  נר  בביתו  מותר  לצאת  מן  הסוכה  כדי 
לסוכת לאכול  במקום  נר  ואין  צריך  לילך  

חבירו  שיש  שם  נר  אם  יש  טורח  גדול  בדבר 
ואם .  )ח"ג  ופסקיו  סימן  קנ"תרומת  הדשן  סימן  נ(

בא  רוח  לכבות  הנרות  בסוכה  מותר  לפרוס 
אור (סדין  או  בגד  מן  הצד  אבל  לא  תחת  הסכך  

מי  שלא  יוכל  לישן  בסוכה  מחמת  שצר .  )זרוע
לו  בפישוט  ידיו  ורגליו  לא  מקרי  מצטער 

ל  גב  דצריך  לכפוף  ידיו וחייב  לישן  שם  אף  ע
ולא  יוכל  אדם .  )ב"תרומת  הדשן  סימן  צ(ורגליו  

לומר  מצטער  אני  אלא  בדבר  שדרך  בני  אדם 
ואין  המצטער  פטור  אלא .  )טור(להצטער  בו  

אם  ינצל  עצמו  מן  הצער  אבל  בלאו  הכי  חייב 
מרדכי  פרק (לישב  בסוכה  אף  על  גב  דמצטער  

 :)הישן
 


) וסעודת
ברית  מילה  וכן  הסעודה  שאוכלין  אצל 

 :)ט"ק שורש קע"מהרי() היולדת חייבין בסוכה


)ח"ועיין לעיל סימן ל( 


    


ודוקא  כשיוכלו  למצוא  סוכה  אבל  אם :  הגה
אינם  מוצאים  סוכה  יוכלו  לילך  לדרכם  אף 

שלא  ישבו  בה  לא  יום  ולא  לילה  כשאר  ימות 
ן  פרק "ר(השנה  שאינו  מניח  דרכו  משום  ביתו  

ואף  על  פי  שאינו  הולך  רק  ביום  פטור .  )הישן
דירה אף  בלילה  דאין  לעשות  לו  שם  

וההולכים  לכפרים  לתבוע  חובותיהם  ואין 
להם  סוכה  באותן  הכפרים  יחמירו  על  עצמן 

לשוב  לבתיהם  בכל  לילה  לאכול  בסוכה  ואף 
על  גב  דיש  להקל  מכל  מקום  המחמיר  תבא 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(עליו ברכה 


    
 








ם "והעושין  יין  אצל  העכו:  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

  פטורים  בין  ביום  ובין  בלילה  דצריכים בסוכה

הגהות (לשמור  שלא  יגעו  העובדי  כוכבים  

  ואם  הוא  בענין )ק  וכל  בו"  בשם  סמ'מיימוני  פרק  ז

 :שאין צריכים שימור חייבים

–
 







ואם  לא  אכל  לילה :  הגה
ראשונה  בסוכה  אף  על  פי  שבירך  זמן  בביתו 

כשאוכל  בסוכה  צריך  לברך  זמן  משום  סוכה 
ן  פרק "ר(ואם  בירך  זמן  בשעת  עשייה  סגי  ליה  

 :)לולב וערבה

–


 



 

–
 




 


) ואין
נוהגים  כן  אלא  מקדשין  מיושב  וכן  דעת 

 ):ש"הרא
    


הגה :

יום  טוב  שיש והכי  נוהגין  בחול  אבל  בשבת  ו
  ואם )ו"מהרי(בהן  קידוש  מברך  לאחר  קידוש  

קידש  בבית  ואוכל  בסוכה  או  איפכא  עיין 
 :'ג סעיף ב"לעיל סימן רע

–
 


    








     
 

 

 
– 




ומכל  מקום  מצוה  מן  המובחר :  הגה

ן "המגיד  ור(בלולב  שאין  עליו  פרודות  לגמרי  

 :)פרק לולב הגזול


) דהיינו  שאינן  עולים

 )'המגיד  פרק  ח(עם  השדרה  אלא  תלויין  למטה  
וכל  שכן  אם  נפרצו  ונעקרו :  הגה

טור (למטה  מן  השדרה  דפסול  אפילו  אגדן  

וכן  אם  נתקשו  העלין .  )ן  פרק  לולב  הגזול"ור

טור (כעץ  ואין  יכולין  לחברן  אל  השדרה  פסול  

בל  אם  מיעוט וכל  זה  ברוב  עלין  א.  )ובית  יוסף

עלין  נעשו  כך  ושאר  עלין  נשארו  ועדיין 
ן פרק לולב "ר(הלולב  נשאר מכוסה בעלין כשר 

 :)הגזול





)טור  ובית ()  ברוב  העלין

  )יוסף



ויש  מפרשים  לומר :  הגה

דאם  נחלק  העלה  העליון  האמצעי  שעל 
השדרה  עד  השדרה  מקרי  נחלקה  התיומת 

. )ז"תרומת  הדשן  סימן  צ(ופסול  והכי  נוהגין  
מיהו  לכתחילה  מצוה  מן  המובחר  נוהגין 

  לולב  שלא  נחלק  העלה  העליון  כלל  כי ליטול
יש  מחמירין  אפילו  בנחלק  קצת  ואם  אותו 

כל (העלה  אינו  כפול  מתחלת  ברייתו  פסול  

 :)בו










 
)טור()  או  שדרתו( 


ויש  אומרים :  הגה

דלא  מקרי  יבש  אלא  כשנתפרך בצפורן מחמת 

  וכן  נוהגין )טור  בשם  התוספות(יבשותו  
הגהות (במדינות  אלו  שאין  לולבין  מצויין  

 :)'מיימוני פרק ז


ואם  נקטם  העלה :  הגה
המגיד (העליון  האמצעי  שעל  השדרה  פסול  

ודוקא  דאיכא  אחר  אבל .  )ן  פרק  לולב  הגזול"ור
 'מרדכי  פרק  ג(ו  ליכא  אחר  מברכין  עלי

 :)ומנהגים


ואפילו  לא :  הגה

נחלקה  התיומת  העליונה  בענין שיפסל הלולב 
 :מכח נחלקה התיומת





     
 




 
– 


 







בית  יוסף ()  ומיום  ראשון  ואילך  כשר  בכל  ענין(

 :)בשם אורחות חיים





     


ופסול  אפילו :  הגה
בשעת  הדחק  ואיכא  מאן  דאמר  בגמרא  דכשר 

ועל  כן  נוהגין  באלו  המדינות  לכתחלה  לצאת 
  עלין  בגבעול 'ין  גבאלו  ההדסים  המובאים  וא

אחד  ויש  מי  שכתב  דהדסים  שלנו  אין  נקראים 
הדס  שוטה  הואיל  והם  שנים  על  גבי  שנים 

ואינן  כהדס  שוטה  המוזכר  בגמרא  ולכן  נהגו 
י "י  קלון  ומהר"להקל  כמו  שכתבו  מהר

 :ל בתשובותיהם"איסרלן ז






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


) ואפילו  אינו

 :)טור() בראשו
 



 








 


 


     
וטוב  להחמיר :  הגה

ולא  מקרי .  )המגיד(במקום  שאפשר  באחר  

 :)ן"ר(נקטם אלא אם נקטמו העצים 


     
 

– 



) ואפילו  בעודו  ירוק

.  )בית  יוסף()  כשר




)ה "סיג,    מגרהפירוש
)  ז"בלע





 





 
–

 
    




) ואתרוג  שהוא  משנה

תרומת  הדשן ()  שעברה  ודאי  יבש  הוא  ופסול

 :)'ל סימן ה"מהרי







ונהגו  להכשיר  הנקבים  שנעשו  באילן :  הגה
על  ידי  קוצים  אף  על  פי  שיש  בהם  חסרון 

 )ט"ימן  צתרומת  הדשן  ס(שזהו  דרך  גדילתן  
מיהו  אם  רואה  שאין  העור  והבשר  קיים  תוך 

הנקב  פסול  לסברא  הראשונה  אף  על  פי 
שאינו  מפולש  ובשעת  הדחק  יש  להקל 

כסברא  האחרונה  להכשיר  חסרון  שאינו 
 :)דעת עצמו(כאיסר ואינו נקב מפולש 

    



 


    

 






ויש :  הגה

מחמירים  לפסול  בנסדק  רובו  וכל  שלא  נסדק 
רבינו (רוב  קליפתו  העבה  לא  מקרי  נסדק  

 :)נסים

    




 


ויש  מחמירין  אם  ניטלה :  הגה
השושנתא  דהיינו  מה  שאנו  קורין  פיטמא 

  וטוב  להחמיר  במקום  שאפשר  מיהו )ן"ר(
לענין  דינא  אין  לפסול  אלא  אם  כן  ניטל  הדד 

דהיינו  העץ  שראש  הפיטמא  עליו  והראש 
וכל  זה  דוקא  בניטלה .  )המגיד(נקרא  שושנתא  

יה  לו  דד  מעולם  כשר  וכן  הם אבל  אם  לא  ה
רוב  האתרוגים  שמביאים  במדינות  אלו 

 :)ש"הרא(


הגה :

ואם  ינטל  קצת  העץ  ונשאר  עובי  כל  שהוא 

 :)טור(שכל רוחב הגומא מכוסה כשר 
)תרגום  או  ילפת  או פירוש  

)  חזזן    


    
   

 








 


 





 


    
ולכן  יש  להכשיר  אותן :  הגה

ל  לפי  שאינם "חזזית  שקורין  בלשון  אשכנז  מו

  ויש  מי )ל"מהרי(גבוהים  משאר  האתרוג  
שכתב  דיש  להכשירם  מטעם  דנחשבים  מראה 

אתרוג  מאחר  דרגילים  להיות  הרבה  כך 
 :)ט"תרומת הדשן סימן צ(



) לאחר  שנקלף  ולא  חסר

 ):כלום


     
 




 



 

 



 


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 





 
–

 




    




יזהר ומשום  זה  יש  ל:  הגה

שלא  יקצץ  הישראל  בעצמו  אחד  מארבעה 
מינים  שבלולב  לצורך  לולבו  דקרקע  אינה 

ם  גוזלי  קרקע  הם  ויבא "נגזלת  וסתם  עכו
ם  ויקנה  מהם "בגזילה  לידו  אלא  יקצצנו  עכו

הגהות  אשירי  סוף ,  ב"א  סימן  תתנ"תשובת  הרשב(

ואין  חילוק  בזה  בין  ארץ .  )פרק  לולב  הגזול

לולב .  )רועאור  ז(ישראל  או  חוצה  לארץ  
ם "ם  ועשאו  כשר  כמו  סוכת  עכו"שאגדו  עכו

 :)מרדכי הלכות קטנות(


והמודר  הנאה  מלולבו  של  של :  הגה
חבירו  או  מלולבו  של  עצמו  אינו  יוצא  בו 

א  סימן "תשובת  רשב(  דלא  הוי  שלכם  'ביום  א

 :)ז"ו ותשמ"תשמ





הגה :

ודווקא  שלא  נתכוין  לזכות  בו  אבל  אם  נתכוין 
לזכות  בו  הוי  ליה  של  ישראל  דאינו  יוצא  בו 

ודוקא  קודם  שנתבטל  אבל  אם  נתבטל  ביד 
ם  אפילו  מכוין  לזכות  בו  אחר  כך  יוצא "עכו

ועיין .  )ן"  ור'  חלק  ג'רבינו  ירוחם  נתיב  ח(ד  בדיעב
 :ו"לעיל סימן תקפ




) ואפילו
האילן  נטוע  לפני  עבודת  כוכבים  כל  זמן  שאין 

 :)' חלק ג'רבינו ירוחם נתיב ח() עובדין האילן





ויש  פוסלין  בגזול  כל  ז:  הגה' 

טור (ימים  והכי  נהוג  אבל  שאול  יוצא  בו  

ומותר  ליטול  לולב  של .  )והמגיד  בשם  פוסקים

חבירו  בלא  דעת  חבירו  בשאר  ימים  דניחא 
ה  בממוניה  והוי ליה  לאינש  למיעבד  מצו

. )ט"  ופסקיו  סימן  קנ'תרומת  הדשן  סימן  ק(כשאול  
וניטל  פטמתו .  )טור(וחסר  כשר  בשאר  ימים  

או  עוקצו  דינו  כחסר  וכשר מיום ראשון ואילך 
מיהו  אם  נקבוהו .  )'  חלק  ג'רבינו  ירוחם  נתיב  ח(

עכברים  לא  יטלנו  אף  בשאר  הימים  משום 
בל   עד  שיסיר  ניקור  העכברים  א)כל  בו(מאוס  

אם  היה  יבש  או  מנומר  שפסול  כל  שבעת 
ימים  אף  אם  חתך  היבשות  או  הנמור  פסול  כל 

הגהות  אשירי (שבעה  הואיל  ובא  מכח  פסול  

ומותר  לכתחלה  להתנות  על .  )פרק  לולב  הגזול

אתרוג  שיהיה  כולו  ליום  ראשון  ושאינו  בודל 
ממנו  כל  בין  השמשות  של  ליל  שני  ואילך 

  מיום  שני ומותר  אז  לכתחילה  לאכול  ממנו
בית  יוסף (ואילך  ולצאת  ידי  מצוה  עם  הנשאר  

  אלא  שאין  אנו  בקיאין  בתנאים )ש"בשם  הרא
.  ה"ח  בהג"כדלעיל  בסוף  סימן  תרל






רבינו  ירוחם ()  וחזזית  פוסלת  כל  שבעת  הימים(

.  )ן  פרק  לולב  הגזול"  ור'  חלק  ג'נתיב  ח


 ואם  יש

לחבירו  לולב  ואתרוג  כשר  יברך  על  של 
 )דברי עצמו(חבירו מדעתו 

     
ויש :  הגה

ם "רמב(מכשירין  לולב  יבש  אפילו  לברך  עליו  

  וכן  נוהגין  לברך  על  לולבין )  והמגיד'פרק  ח

 )אגור(יבשים  אפילו  בדאיכא  אחרים  לחים  
ויש  מקילין .  אבל  בשאר  מינים  אין  לנהוג  הכי

  ויש )הגהות  מיימוני  ומרדכי(אפילו  בהדס  יבש  
גב  דחסר לסמוך  עלייהו  בשעת  הדחק  ואף  על  

 '  או  ג'כשר  בשאר  ימים  אין  לחתוך  אתרוג  לב
חלקים  ולחלקו  ולצאת  בו  אפילו  בשעת 

הדחק  דדוקא  חסר  ונשאר  העיקר  קיים  כשר 
אבל  כי  האי  גוונא  מקרי  חתיכת  אתרוג  ולא 

וכל  זה .  )ב"י  סימן  נ"ן  ופסקי  מהרא"ר(אתרוג  
לענין  לברך  עליו  אבל  בלא  ברכה  יכול  ליטול 

 :)טור( עליהם כל הפסולין ולא יברך

–
 





     









)וכן נוהגין לכתחלה( 





 

–
 


) ובמקום

הדחק  דליכא  הדס  כשר  סגי  ליה  בחד  דלא 

. )ו  בשם  אורחות  חיים"בית  יוסף  סימן  תרמ()  קטום



     

) דמין
במינו  אינו  חוצץ  אבל  שלא  במינו  חוצץ  על 

כן  יזהר  ליקח  החוט  שרגיל  להיות  סביב 
.  )ל"מהרי(ההדס  




י  שכתבו  לעשות  הקשר  בדרך  אחר יש  מ:  הגה
  מינים  אלו  ותוחבין  ראש 'שכורכין  סביבות  ג

ויש .    וכן  נוהגין)טור(הכרך  תוך  העגול  הכרוך  
. )ו"מהרי(לקשור  ההדס  גבוה  יותר  מן  הערבה  

וישפיל  ההדס  והערבה  תוך  אגוד  הלולב  כדי 
  מינים  בידו  בשעת  ברכה 'שיטול  כל  ג

 'ויש  שכתבו  לעשות  בלולב  ג.  )ל"מהרי(
 :)מרדכי פרק לולב הגזול(קשרים וכן נוהגין 

    
   

 





ויש  אומרים  דאזלינן  בתר  ימין :  הגה

יטול  הלולב  בימין  דידיה דידיה  ויש  ל
ש  ורבינו  ירוחם "הרא(והאתרוג  בשמאל  דידיה  

  וכן  נהגו  וכן  עיקר  ואם  היפך  יצא )ו"ומהרי
 ידיו נוטל הלולב 'ושולט בב.  )ל  ומנהגים"מהרי(

 :)כל בו(בימין ואתרוג בשמאל ככל אדם 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


    


ולא  יברך .  )ל  וכל  בו"מהרי(ויברך  מעומד  :  הגה
רק  פעם  אחת  ביום  אף  על  פי  שנוטלו  כמה 

 :)ו"מהרי(פעמים 


 









ונהגו :  הגה

  וטבעות )ל"מהרי(להחמיר  להסיר  התפילין  
כל מידם  אבל  מדינא  אין  לחוש  הואיל  ואין  

 :)אגודה פרק מקום שנהגו(היד מכוסה בהן 


   ) ומנענעים  בכל  הודו

  )ש"טור  והרא()  שיאמרו
    
     

     
  אומרים ויש:  הגה  

שהשליח  ציבור  מנענע  גם  כן  כשיאמר  יאמר 
  אבל  לא  ביאמרו  נא  וכן  נהגו 'נא  ישראל  כו

 :)ל ומנהגים"הגהות אשירי פרק לולב הגזול ומהרי(




) טורף  הלולב  ומכסכס  העלין  בכל

  )ב  הגזולן  פרק  לול"ר()  ניענוע


    הגה :
וההולכה  וההבאה  היא  עצמה  הנענוע  כי 

טור  בשם (מוליך  ומביא  שלש  פעמים  לכל  רוח  

ומטין  ראש  הלולב  לכל  צד  שמנענע .  )גאון

נגדו  וכשמנענע  למטה  הופכו  למטה  ומקרי 
ומחזיק  אותן   הואיל  )בית  יוסף(דרך  גדילתן  

ויש  מדקדקין .  )בית  יוסף(בידו  דרך  גדילתן  
ל "מהרי(שלא  להפך  הלולב  כשמנענעין  למטה  

ר  שכנא  שראה "ובית  יוסף  בשם  אביו  וכן  שמע  ממהר

. )י"ר  יעקב  פולק  וכן  כתוב  בכתבי  האר"כן  ממהר

 :והמנהג כסברא ראשונה וכן נראה לי עיקר
     

 


) וכל  הנענועים  אינן

 ):מעכבין ובאיזה דרך שנענע יצא בדיעבד



)בין 'בין  ביום  א  

ק   חל'ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  ח"הרא()  בשאר  ימים

.  )א"ק  שורש  מ"  מהרי'ג


ם  פרק "רמב(ובלבד  שיהיו  כולם  לפניו  :  הגה

ויטול  הלולב  תחלה  ויברך  על  הלולב .  )'ו
ן  ותשובת "ש  ור"הרא(ודעתו  גם  על  האחרים  

  ואם  סח  ביניהם  צריך  לברך )ו"א  סימן  קנ"הרשב
 :)וניהגהות מיימ(על כל אחד בפני עצמו 


 


 







 

–
 



     




הגה :

והמדקדק  יאחוז  הלולב  בידו  כשנכנס  מביתו 

לבית  הכנסת  גם  בשעת  התפלה  וכן  יחזירו 
 :)טור(לביתו כדי לחבב המצוה 








ואם  התחיל  לאכול  יותר :  הגה

מחצי  שעה  קודם  שהגיע  זמן  חיובו  אפילו 
ביום  ראשון  אין  צריך  להפסיק  בדאיכא  שהות 

 :)ן פרק לולב הגזול"ר(ביום 

–
 







 


 

–
 







ונוהגין  ליקח  כל  יום  חול :  הגה
המועד  ערבה  חדשה  ולקשרה  בלולב  והוא 

 :הדור מצוה

–
 




ב "א וכ"ו  סעיף  כ"ועיין  לעיל  סימן  תקפ:  הגה

  אם  מותר  לומר  לנכרי 'ז  סעיף  ג"וסימן  ש
 :לילך אחריו או לחלל יום טוב בשבילו

–
 








     

ומי :  הגה

שאין  לו  אתרוג  או  שאר  מצוה  עוברת  אין 
ך  לבזבז  עליהם  הון  רב  וכמו  שאמרו צרי

המבזבז  אל  יבזבז  יותר  מחומש  אפילו  מצוה 
. )'ג  חלק  ב"ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  י"הרא(עוברת  

ודווקא  מצות  עשה  אבל  לא  תעשה  יתן  כל 
ועיין   ()ד"א  וראב"הרשב(ממונו  קודם  שיעבור  

 ):ה"ח בהג"לקמן סוף סימן תרנ

–
 


 

–
 




 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


ואסור  לטלטל  הלולב  בשבת :  הגה

ן  סוף  פרק  לולב  הגזול  והמגיד  פרק "ר(דהוי  כאבן  

  אבל  האתרוג  מותר  בטלטול  דראוי )  וכל  בו'ד
להריח  בו  ואסור  ליתנו  על  הבגד  אפילו  ביום 

 :)ל"מהרי(טוב דמוליד ריחא 








 







ומותר  לתת  לו  אתרוג  במתנה :  הגה

על  מנת  שלא  יקדישנו  דלא  גרע  ממתנה  על 
 :) דנדרים'ן פרק ה"ר(מנת להחזיר 





וצריך :  גהה
לחזור  וליתנו  לבעליו  במתנה  כדי  שיהיה  של 

 'ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  ח"הרא(בעלים  ויצאו  בו  

.  )'חלק  ד


 


     






 



הגה :

ו ודוקא  שלא  קנו  לצורך  מצוה  אבל  אם  קנ

לצורך  מצוה  יוצאים  בו  מסתמא  דאדעתא 
 :)המגיד(דהכי קנאוהו 
















 


    




וגובין :  הגה

מעות  אתרוג  לפי  ממון  דהדור  מצוה  מונח 
טפי  על  עשירים  מעל  עניים  ואשה  פטורה 

ואינה  חייבת  בו מליתן  למעות  אתרוג  הואיל  
וכל  אדם  ישתדל  ויהא .  )'ל  סימן  י"תשובת  מהרי(

זריז  במצוה  לקנות  לו  אתרוג  ולולב  לבד  כדי 
הגהות  מיימוני  סוף  הלכות (לקיים  המצוה  כתקנה  

 :)לולב

–
 







 

–
 

)הבימה (



 ומוציאים  שבעה  ספרי  תורה  על  הבימה:  הגה

  ויש  מקומות  שמוציאים )ל"מהרי(ביום  שביעי  
והכי  נוהגין   ()מנהגים(כל  ספרי  תורה  שבהיכל  

)  במדינות  אלו
)ובשבת  אין  מקיפים (

 ):ואין מוציאין ספר תורה על הבימה ()טור(


ולב  אינו ויש  אומרים  שמי  שאין  לו  ל:  הגה

. )ן  פרק  לולב"י  ור"טור  בשם  רש(מקיף  וכן  נוהגין  

וביום  השביעי  נוטלין  הערבה  עם  הלולב 
מי שאירע לו אבל בחג אינו . )בית יוסף(להקיף  

ב  חודש  על  אביו  ואמו "מקיף  וכן  אבל  כל  י
 : וכן נהגו)כל בו(


 

–


 


) זו  דעת
 ):ש וכן ראוי לנהוג"הרא

–
 


 


 




 
–

 




     
    


ויש :  הגה

אומרים  ששנים  הראשונים  קורין  בספיקא 
דיומא  והשלישי  קורא  ביום  המחרת  והרביעי 

ר  וקורא  כל  ספיקא  דיומא  דהיינו  מה חוז
שקראו  שנים  הראשונים  וכן  אנו  נוהגין  וביום 

השביעי  הכהן  קורא  ביום  החמישי  לוי  ביום 
הששי  ישראל  ביום  השביעי  והרביעי  קורא 

ביום  הששי  וביום  השביעי  וכן  אנו  נוהגין 
.  )ו  ומנהגים"י  בשם  רבותיו  ומהרי"רש(








 



    




הגה :
ונוהגין  לומר  קהלת  בשבת  של  חול  המועד  או 

 )ל"מהרי(בשמיני  עצרת  אם  איקלע  בשבת  
 :צ"ועיין לעיל סימן ת






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    
 

–
 


הגה :

ואין  אומרים  נשמת  ואומרים  מזמור  לתודה 

  כמו 'ואומרים  אין  כמוך  שמע  ישראל  וכו
דיש שלאחר תפלת מוסף ביום טוב ואומרים ק

בנגון  יום  טוב  ואין  רגילין  לעשות  מלאכה  של 
חול  עד  אחר  יציאה  מבית  הכנסת  ויש  לומר 

פזמון  זכור  ברית  כשיש  מילה  בהושענא  רבה 
  כתבו 'ואומרים  אותו  קודם  אנא  אזון  חין  כו

ל  שיש  סימן  בצל  הלבנה  בליל "הראשונים  ז
הושענא  רבה  מה  שיקרה  לו  או  לקרוביו 

ה  ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה באותה  השנ
כדי  שלא  ליתרע  מזליה  גם  כי  רבים  אינם 

מבינים  הענין  על  בוריו  ויותר  טוב  להיות 
. תמים  ולא  לחקור  עתידות  כן  נראה  לי


והמדקדקים  נוהגים  לטבול  עצמן  קודם :  הגה

עלות  השחר  כמו  בערב  יום  הכיפורים 
  נוהגים  ללבוש  הקיטל  כמו  ביום ויש.  )מנהגים(

.כיפור  לפי  שבחג  נדונים  על  המים


 


ונהגו :  הגה

ששמש  בית  הכנסת  מביא  ערבה  למכור  כמו 

ן "ר(מקדש  קיים  שהיה  המנהג  בזמן  שבית  ה

 :)פרק לולב וערבה



 


מיהו  מכוער  הוא  להיות  עלה :  הגה

  על  כן  נהגו )טור  בשם  רב  האי(אחד  בבד  אחד  
לעשות  ההושענות  יפים  משום  זה  אלי 

.  והוואנ   
וכל  הפוסל  בערבה :  הגה

ן  פרק  לולב "מדברי  ר(שבלולב  פוסל  בערבה  זו  

.  )וערבה
ויש  אומרים :  הגה

  ונהגו )י"טור  בשם  רש(שצריך  לנענע  בה  

לעשות  שתיהן  מנענעין  בה  ואחר  כך  חובטין 
 :אותה




 
     




 














    


והמנהג  פשוט  ליטול  הערבה  עם הלולב :  הגה
בשחרית  בשעת  הנענוע  ובשעת  הקפה  עד 

ויותר .  שעת  החבטה  ונוטלים  הערבה  לבדה
ואף .  טוב  שלא  ליטלה  עם  הלולב  כלל

הנוטלה  עם  הלולב  נראה  לי  דלאחר  שהקיף 
מידו  ויאחוז  הערבה  שהם יסיר  הלולב  

ההושענות  שעושין  לבד  כל  זמן  שאומרים 
תחנונים  על  המים  ומנענעים  ההושענות 

בשעה  שאומרים  ההושענות  ואחר  כך 
 :חובטים אותם


) ועיין  לעיל

 ):א גבי ציצית"סימן כ


     


ונהגו  להצניע  ההושענות  לאפיית  מצות :  הגה
 :)ל"ו ומהרי"מהרי(כדי לעשות בה מצוה 


    

 
 

 





 



 

 



 

 

 
 

                               
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 כט
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 
סדר  יום   –תרסד  סימן  ,  המשך  הלכות  לולב

 הושענא רבה


    
מיהו  אם  צוה  ישראל  לקוצצה :  הגה

ואיכא  פרהסיא  בדבר  יש  להחמיר  אם  יש  לו 
 :)א"בית יוסף בשם תשובת רשב(ערבה אחרת 

–
 









 



 

–
 











ואם  רוצה  לאכול  בסוכה  אחר :  הגה

החג  אין  צריך  לפחות  בה  דלא  נראה  כמוסיף 
.  )מנהגים(רק  ביום  שמיני  

    













 
–

 








ויש  שנהגו  כשהיו :  הגה

יוצאים  מן  הסוכה  היו  אומרים  יהי  רצון 
ואסור .  )כל  בו(שנזכה  לישב  בסוכה  של  לויתן  

להכין  ביום  טוב  לצורך  ליל  יום  טוב  ולכן 
ות  והספסלים  בבית אסור  להעמיד  השלחנ

הגהות  מיימוני (לצורך  הלילה  דהוי  הכנה  

 :)ל"ומהרי

–
 


ואנו :  הגה

נוהגין  שאין  אומרים  חג  בשמיני  דלא  מצינו 

בשום  מקום  שנקרא  חג  אלא  אומרים  יום 
.  )מנהגים(שמיני  עצרת   




 













    
    


 
–

 


    






וקורין  יום  טוב :  הגה

האחרון  שמחת  תורה  לפי  ששמחין  ועושין  בו 

סעודת  משתה  לגמרה  של  תורה  ונוהגין 
שהמסיים  התורה  והמתחיל  בראשית  נודרים 

. )טור(נדבות  וקוראים  לאחרים  לעשות  משתה  
ועוד  נהגו  במדינות  אלו  להוציא  בשמחת 

 תורה  ערבית  ושחרית  כל  ספרי  תורה  שבהיכל
ואומרים  זמירות  ותשבחות  וכל  מקום  לפי 

מנהגו  ועוד  נהגו  להקיף  עם  ספרי  התורות 
הבימה  שבבית  הכנסת  כמו  שמקיפים  עם 

הלולב  והכל  משום  שמחה  ונהגו  עוד  להרבות 
הקרואים  לספר  תורה  וקורין  פרשה  אחת 

ב "מנהגים  ורי(הרבה  פעמים  ואין  איסור  בדבר  

לספר עוד  נהגו  לקרות  כל  הנערים  .  )ד"סימן  פ

 'תורה  וקורים  להם  פרשת  המלאך  הגואל  וגו
ובלילה  קורין  בספר  תורה  הנדרים  שבתורה 

עוד  נהגו  לסיים  התורה .  וכל  מקום  לפי  מנהגו
אף  על  קטן  העולה  אף  על  גב  דיש  אומרים 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

מרדכי  הגהות (דדוקא  תלמיד  חכם  צריך  לסיים  

  בזמן  הזה  שהחזן  קורא  אין  לחוש )קטנות
  להם  רק  שני  ספרי במקום  שאין.  )דברי  עצמו(

תורה  קורין  בראשונה  וזאת  הברכה  ובשניה 
בראשית  וחוזרין  ולוקחין  הראשונה  לעניינו 

  ספרי 'של  יום  וכן  עושין  כל  מקום  דבעינן  ג
 :)מצא כתוב(תורה ואין להם רק שתים 

 
–

 
  )מתחילין(   

    

    


 
    


ויש  אומרים  שיש  קצת  מצוה :  הגה

ן  הימים  היה ברבוי  הסעודות  משום  דבאות
ונוהגין  לומר .  )א  מפראג"מהר(חנוכת  המזבח  

זמירות  ותשבחות  בסעודות  שמרבים בהם ואז 
יש  אומרים  שיש .  )מנהגים(הוי  סעודת  מצוה  

לאכול  גבינה  בחנוכה  לפי  שהנס  נעשה  בחלב 
 :)ן"כל בו ור(שהאכילה יהודית את האויב 


ם  שמת  בו  אב  או  אם ואין  מתענין  יו:  הגה

ח "ותענית  חלום  בחנוכה  עיין  לעיל  סימן  תקס
ולענין  צדוק  הדין  עיין  לעיל .  'סעיף  ה

ועיין .  ה"כ  בהג"בהלכות  ראש  חודש  סימן  ת
 :ג"לקמן סימן תרפ

–
 




 






ויש  אומרים  דכל  אחד  מבני :  הגה
הרו   וכן  המנהג  פשוט  ויז)ם"רמב(הבית  ידליק  

ליתן  כל  אחד  ואחד  נרותיו  במקום  מיוחד  כדי 
א "מהר(שיהא  היכר  כמה  נרות  מדליקין  

 :)מפראג


 






ולכן  יש  ליזהר  להעמיד  הנרות  בשורה :  הגה

הגהות  מיימוני (בשוה  ולא  בעגול  דהוי  כמדורה  

  ומותר  להדליק  בפמוטות  שקורין )ק"בשם  סמ

א מאחר שכל נר מובדל הרבה מחבירו "לאמפ
ויזהרו  כשעושים  נרות .  )ה"תרומת  הדשן  סימן  ק(

אפילו  בשעוה  שאין  לדבקן  ביחד  ולהדליקן 
  אפילו  בנרות )ה"סי  "פסקי  מהר(דהוי  כמדורה  

אור (של  שבת  ויום  טוב  יזהרו  שלא  לעשות  כן  

 :)זרוע






    

    





 




ואפילו  לקחה  כך :  הגה

  לא  יצא  דהדלקה 'דלוק  והניחה  למטה  מכ
 :)בית יוסף בשם תוספות(עושה מצוה 

    





ומיהו  בזמן  הזה  שכולנו  מדליקין בפנים :  הגה

ואין  היכר  לבני  רשות  הרבים  כלל  אין  לחוש 
כל  כך  אם  אין  מדליקין  בטפח  הסמוך  לפתח 

ומכל  מקום  המנהג  להדליק  בטפח  הסמוך 
לפתח  כמו  בימיהם  ואין  לשנות  אלא  אם  כן 

רבים  בני  הבית  שעדיף  יותר  להדליק  כל  אחד 
מיוחד  מלערב  הנרות  ביחד  ואין  היכר במקום  

ומכל  מקום  יזהרו  שלא .  כמה  נרות  מדליקין
להדליק  במקום  שמדליקין  הנרות  כל  השנה 

כי  אז  לא  יהיה  היכר  כלל  ואף  כי  אין  היכר  רק 
. לבני  הבית  מכל  מקום  היכר  קצת  מיהא  בעיא

) כנרות
מת תרו()  ומסדרן  ממזרח  למערב,  המנורה

,  )בית  יוסף,  ד"הדשן  סימן  ק

: הגה)  בבית  הכנסת(

ואין  אדם  יוצא  בנרות  של  בית  הכנסת  וצריך 
. )א"ש  סימן  קי"ריב(לחזור  ולהדליק  בביתו  

ונוהגין  להדליק  בבית  הכנסת  בין  מנחה 
למעריב  ויש  נוהגין  להדליק  בערב  שבת  קודם 

  אם  רוצה  למהר .)כל  בו  ואבודרהם(מנחה  
להתפלל  לאחר  שבירך  השליח  ציבור  והדליק 

אחד  מהן  יוכל  השמש  להדליק  הנשארים 
 :)ל"מהרי(והשליח ציבור יתפלל 




)  אחד(והם  בבית (
ואם מדליק : הגה  )כל  בו(

י  פתחים  אינו  מברך  רק  באחד  מהם בשנ
מיהו  בזמן .  )ן"ר(ובשני  מדליק  בלא  ברכה  

הזה  שכולם  מדליקין  בפנים  ממש  ואין  היכר 
לבני  רשות  הרבים  כלל  אפילו  יש  לחצר  או 

לבית  הרבה  פתחים  להרבה  רוחות  אין 
מדליקים  אלא  פעם  אחת  בפנים  כן  נראה  לי 

 :וכן המנהג פשוט

–
 


     




 





    


     

יש  אומרים :  הגה
שבזמן  הזה  שמדליקין  בפנים  אינו  צריך 

השוק ליזהר  להדליק  קודם  שתכלה  רגל  מן  
 ומכל מקום טוב )דברי  עצמו  וטור בשם התוספות(

.  יותר  ליזהר  גם  בזמן  הזה




ובלילות  האחרות  ידליק  כמו  שאר  בני :  הגה
מצא (אדם  אף  על  פי  שלא  הדליק  בראשונה  

 :)ל ואגודה ודברי עצמו"כתוב בשם מהרי



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

–
 

    
     


ומיהו  שמן :  הגה

. )ל"רימרדכי  וכל  בו  ומה(זית  מצוה  מן  המובחר  
ואם  אין  שמן  זית  מצוי  מצוה  בשמנים  שאורן 

זך  ונקי  ונוהגין  במדינות  אלו  להדליק  בנרות 
.  של  שעוה  כי  אורן  צלול  כמו  שמן

 


אם :  הגה
ובת תש(אינו  נותן  בנר  רק  כדי  שיעור  מצותו  

,  )ע"א  סימן  ק"הרשב







    
הגה :

ובמדינות  אלו  אין  נוהגים  להוסיף  רק  מניח 

אצלן  השמש  שבו  מדליק  הנרות  והוא  עדיף 
טפי  ויש  לעשותו  יותר  ארוך משאר נרות שאם 

אם .  )מרדכי(בא  להשתמש  ישתמש  לאותו  נר  
נתערב  נר  חנוכה  האסור  בהנאה  בשאר  נרות 

הוי  דבר  של אפילו  אחד  באלף  לא  בטיל  ד
  אלא  ידליק  מן )ג"תרומת  הדשן  סימן  ק(מנין  

התערובות  כל  כך  שבודאינר  של  היתר  דולק 
עם  נר  של  איסור  ואז  מותר  להשתמש  אצלן 

 :)דברי עצמו(



 




הגה :

ואם  רוצה  להחמיר  על  עצמו  ולחזור 
ט "א  סימן  תקל"רשב(ולהדליקה  אין  לברך  עליה  

 :)ן"ור








 
    

 

–
 


     






ונהגו  להחמיר  בנרות  חנוכה  שלא :  הגה
להדליק  אפילו  מנר  לנר  דעיקר  מצותו  אינו 

אלא  נר  אחד  והשאר  אינו  למצוה  כל  כך  לכן 
. )יהגהות  מיימוני  ומרדכ(אין  להדליק  זה  מזה  

וכל  זה  אינו  רק  בעוד  שדולקין  למצותן  אבל 
אחר  שעבר  זמן  המצוה  מותרים  בהנאה  כל 

בית  יוסף  הלכות (שכן  שמותר  להדליק  מהן  

 :)קטנות



והוא  הדין :  הגה

  נר נר  של  תלמוד  תורה  או  נר  לחולה  הצריך

ובענין  נר  של  בית .  )נימוקי  יוסף  הלכות  קטנות(
 :ד"ד סעיף י"עיין לעיל סימן קנ, הכנסת

–
 





    
    
  
    
    
    




 






 






ולדידן  דכל  אחד  מבני  הבית :  הגה

מדליק  בפני  עצמו  קטן  שהגיע  לחינוך  צריך 

 :להדליק גם כן

–
 


    


 


ויברך  כל  הברכות :  הגה

 :)ל"מהרי(קודם שיתחיל להדליק 







 




 







    


  

 
–

 








הגה :

ויש  אומרים  דבזמן  הזה  שמדליקים  בפנים 
תשובת (יק  במקום  שאוכל  וכן  נהגו  ממש  ידל

 :)ב"א סימן תקמ"הרשב
 



כי  חייב :  הגה

ואפילו  אם .    וכן  נוהגין)מרדכי(לראות  הנרות  

הוא  אצל  יהודים  ורואה  הנרות  אם  רוצה 
להחמיר  על  עצמו  ולהדליק  בפני  עצמו 

תרומת  הדשן (מדליק  ומברך  עליהם  וכן  נוהגין  

 :)ה"ל סימן קמ"ל ותשובת מהרי"ומהרי



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               






     
 

–
 




).  'ג  סעיף  ג"ועיין  לעיל  סימן  רס(



והוא  הדין  נר  חנוכה :  הגה

ו סעיף "קודם ליין הבדלה ועיין לעיל סימן רצ
 :'ה

–
 


ומברך עליהם כמו : הגה

בחול  אף  על  פי  שמדליקין  בעוד  היום  גדול 
 :)ב"תרומת הדשן סימן ק(

–
 




 


) ועיין
 ):'ז סעיף א"לעיל סימן רע

–
 




 


וכל  שכן  בביתו  שמדליק :  הגה
ואחר  כך  מבדיל  שהרי  כבר  הבדיל  בבית 

 :הכנסת

–
 


    


)וה'ד  סעיף  ד"ועיין  לעיל  סימן  רצ  ' .(



   יש  אומרים :  הגה

כששכח  על  הניסים  בברכות  המזון  כשמגיע 

להרחמן  יאמר  הרחמן  יעשה  לנו  נסים 
ונפלאות  כשם  שעשית  לאבותינו  בימים  ההם 

כל  בו  וכבר  נתבאר (  'בזמן  הזה  בימי  מתתיהו  כו

 :)'ז סעיף ד"סימן קפ



 


    


 
–

 


וכל  שמונת  ימי  חנוכה  אין  אומרים :  הגה
תחנון  וצדקתך  וצדקתך  ולמנצח  וצדוק  הדין 

בערב  חנוכה  במנחה  ועיין  לעיל  סימן גם  
 :)ל ומנהגים"מהרי(א "קל

–
 




ויש  אומרים  שמתחילין  ביום  כלות  משה (
).  וכן  אנו  נוהגין  ()טור(

) ויש
אומרים  שהכהן  קורא  כל  אותה  הפרשה  עד 

ביום  הראשון  והלוי  והישראל  קורין  ביום 
).  וכן  נוהגין  ()מנהגים()  הראשון





מרים  שישראל  קורא  ביום ויש  או:  הגה

, שלאחריו  דהיינו  ביום  השלישי  וכן  בכל  יום
ג  מהלכות "הגהות  מיימוני  פרק  י(וכן  נוהגין  

.  )תפלה


) ונוהגין  לסיים  כן  עשה  את
 :)מנהגים() המנורה

    




ואם  חל  חתונה  בשבת :  הגה

 :)מנהגים(זו מפטירין בשל חנוכה 



     














ואם  טעה  והתחיל  לקרות  בשל  חנוכה :  הגה

צריך  להפסיק  לקרות  בשל  ראש  חודש 
ואם  צריך  לברך  על .  )אבודרהם  הלכות  ברכות(

 :מ"קריאת ראש חודש עיין לעיל סימן ק

–
 






    

 





 
    

    


    

 )'ז סעיף ה"ועיין לעיל סימן קל(





 



    



    
 


    







      



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


   




ואם  אי  אפשר  להם  לבוא :  הגה
רותם  בנגינתם  ובטעמם מכל  מקום  יזהרו  לק

 :)מצא כתוב(

 
–

 


 
     


ותענית  זה  אינו  חובה  לכן  יש :  הגה

גון  מעוברות  או להקל  בו  לעת  הצורך  כ
מניקות  או  חולה  שאין  בו  סכנה  ואפילו  רק 

כואבי  עינים  שאם  מצטערים  הרבה  לא  יתענו 
ויפרעו  אחר  כך  אבל  שאר  בריאים  לא  יפרשו 

ואם .  )חדושי  אגודה  בשם  מחזור  ויטרי(מן  הצבור  
  שלפניו '  שמתענין  ביום  ה'חל  פורים  ביום  א

וחל  בו  ברית  מילה  מותר  לאכול  על  המילה 
הגהות (  יתענו  האוכלים  'ביום  וולמחר  

 :)מנהגים

 

–
 


     



 
    





)כדי  צרכו( ,


וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בדאיכא  שהות :  הגה
בל  אם  אי  אפשר  לעשות לעשות  שתיהן  א

שתיהן  אין  שום  מצוה  דאורייתא  נדחה  מפני 
ן  ובית  יוסף  בשם  תוספות "ר(מקרא  מגילה  

  והא  דמת  מצוה  קודם  היינו )א  מזרחי"ומהר

א "מהר(דוקא  בדאפשר  לו  לקראה  אחר  כך  

 :)מזרחי

–
 




     
)פירוש 

). בטלים  ממלאכתן  ועוסקין  בצרכי  צבור





 )בל  בסתמא  הוקפה  ולבסוף א

 ):ן"ר, ישבה








 




 





 








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

 :)בו


    






 





     
והכי :  הגה

נהוג  ומיהו  אם  נזדמן  לו  אחר  כך  מגילה  חוזר 

ד  אפילו  קראה  תחלה "וקורא  אותה  ביום  י

ג  מכל  מקום  קרא  אותה  שלא  בזמנה "ביום  י
 :)כל בו ובית יוסף(



 
–

 
    


 








ויש  אומרים  אם  האשה :  הגה
קוראה  לעצמה  מברכת  לשמוע  מגילה  שאינה 

 :)מרדכי פרק קמא דמגילה(חייבת בקריאה 



ו  את יש  אומרים  דאפיל:  הגה

בית (עצמו  אינו  מוציא  וצריך  לשמוע  מאחרים  

 :)יוסף


 



 


 

–
 


     

ואסור :  הגה

לחזן  לקרוא  את  המגילה  עד  שאומרים  לו 
 :)מרדכי פרק הקורא(קרא 

    


 



    



אבל  אם  השמיט  תחלתה  או :  הגה
ואפילו .  )ן"ר(סופה  אפילו  מיעוטה  לא  יצא  



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

בית (באמצעה  דוקא  דלא  השמיט  ענין  שלם  

.  )סף  בשם  אורחות  חייםיו


 


     
וכן  לא  יסייע  שום  אדם  על  פה :  הגה

לחזן  ולכן  אותן  הפסוקים  שקורין  הקהל  צריך 

וך  מגילה  כשרה החזן  לחזור  ולקרותם  מת
 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(



ואפילו :  הגה

סח  בנתיים  מיהו  גוערין  במי  שסח  בנתיים 
א  סימן "הרשב(  'ב  סעיף  ב"כדלקמן  סימן  תרצ

 :)ד"רמ







 


 
    




 



   





אבל  אין  לחוש  באיזה :  הגה

 :)בית יוסף(כתב כתובה 


ואם :  הגה

בית (כתובה  בשני  לשונות  מי  שמבינים  יצאו  

 :)יוסף



 


 












 


)שיכוין  (


    






 


    
ודוקא  לכתחלה  אבל :  הגה

תוספות  סוף (בדיעבד  אם  הפסיק  ביניהם  יצא  

ולכתחלה .  )ל"פרק  קמא  דמגילה  ואבודרהם  ומהרי
נוהגין  לומר  בנשימה  אחת  מתחלת  חמש 

  עד  עשרת 'מאות  איש  ואת  פרשנדתא  כו
 :)ל בשם רוקח"מהרי(






 




יש  שכתבו :  הגה

  פסוקים  של  גאולה  בקול  רם 'שנוהגין  לומר  ד
 '  ומרדכי  יצא  וגו'דהיינו  איש  יהודי  וגו

  כי  מרדכי  היהודי 'ליהודים  היתה  אורה  וגו
הגהות  מיימוני (ות  אלו    וכן  נוהגין  במדינ'וגו

  והחזן  חוזר  וקורא )  וכל  בו  ואבודרהם'פרק  ח
עוד  כתבו  שנהגו  התינוקות  לצור  צורת .  אותן

המן  על  עצים  ואבנים  או  לכתוב  שם  המן 
עליהן  ולהכותן  זה  על  זה  כדי  שימחה  שמו 

על  דרך  מחה  תמחה  את  זכר  עמלק  ושם 
ומזה  נשתרבב  המנהג  שמכים .  רשעים  ירקב

מגילה  בבית  הכנסת המן  כשקורים  ה
ואין  לבטל  שום  מנהג  או  ללעוג .  )אבודרהם(

בית  יוסף  בשם (עליו  כי  לא  לחנם  הוקבעו  

 :)אורחות חיים



ויש  להסתפק  אם  נשים :  הגה

הגהות  אשירי  פרק  קמא  טור (מצטרפות  לעשרה  

ואם  קראו  אותה  בציבור  ואיזה .  )ד"סימן  תרפ

יחיד  לא  שמעה  יכול  לקרות  אפילו  לכתחלה 
ביחיד  הואיל  וקורין  אותה  באותה  העיר 

  וכשהיחיד )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(בעשרה  
בית (קורא  אותה  בזמנה  צריך  לברך  עליה  

 :)יוסף

–
 








 



     




גם  צריך  לכתבה  מן  הכתב :  הגה
  ולהוציא  כל  תיבה  מפיו  קודם  שיכתבנה )ן"ר(

  ועושין  כל )ק"מהרי(כמו  בספר  תורה  
פרשיותיה  סתומות  ואם  עשאן  פתוחות 

י  סימן "  ופסקי  מהרא'וני  פרק  בהגהות  מיימ(פסולה  

ובדיעבד  אין  לפסול  מגילה  משום .  )ג"כ

חסרות  ויתירות  דלא  גרע  מהשמיט  בה  הסופר 
  ואור 'הגהות  מיימוני  פרק  ב(אותיות  דכשרה  

]. 'צ  סעיף  ג"כמו  שנתבאר  סימן  תר  [)זרוע



ונהגו :  הגה

לתייגה  גם  נהגו  שלא  לעשות  לה  עמוד  כלל 
 :)ל"מהרי(בסופה 





 
) בכתיבתה

ש "ן  בשם  הרא"ר()  ויש  אומרים  בקריאתה

.  )ל  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים"מהריו
 

 











 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ואם :  הגה

אין  לו  גידין  יותר  מוטב  לתפור  הנשאר  בחוטי 
הגהות  מיימוני (פשתן  מלהניחה  בלא  תפירה  

אבל  אם  יש  לו  גידין  יתפור .  )  וכל  בו'פרק  ב
כולם  בגידין  כולה  בגידין  והתפירה  תהיה 

 'ק  ד  חל'רבינו  ירוחם  נתיב  י(מבחוץ  ולא  מבפנים  

 :)ובית יוסף בשם אורחות חיים


 









 


    
 

     
 

ואם :  הגה

ט  לענין "מברכין  עליה  עיין  לעיל  סימן  תרמ
 :וא הדין כאןלולב הפסול וה

–
 



    

ויש אומרים דאף ביום מברך :  הגה

, )ש  והמגיד"טור  בשם  רבינו  תם  והרא(שהחיינו  
לו  ואחד  יכול  לברך וכן  נוהגין  בכל  מדינות  א

.  )'הגהות  אשירי  פרק  ב(והשני  קורא  


הגה :
ונהגו  לומר  בלילה  אשר  הניא  אבל  לא  ביום 

ואין  לברך .  )כל  בו  ובית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(
 :אחריה אלא בצבור

 


 






אבל  אסור :  הגה

לאכול  קודם  שישמע  קריאת  המגילה  אפילו 
 :)ט"תרומת הדשן סימן ק(קשה עליו התענית 

–
 




ואומר  ויתן :  הגה
וקורים  המגילה  ואחר  כך  מבדילין .  לך

 :)מנהגים(
ם וא:  הגה

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

ד "ובליל  י.  )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ומנהגים(
אף  על  פי  שלא  קראו  המגילה  עדיין  אומר  על 

 :)'הגהות מיימוני פרק ב(הנסים בתפלת ערבית 


ומרים  למנצח  ואל  ארך  אפים ואין  א:  הגה

 :)מנהגים ובית יוסף בשם תוספות(



    

   ואין :  הגה

המנהג  לכפול  פסוק  האחרון  של  הפרשה


ש  מילה  בפורים  מלין  התינוק  קודם כשי:  הגה
 :)ל ומנהגים"מהרי(קריאת המגילה 

–
 


יש  אומרים  שיש  ליתן :  הגה

קודם  פורים  מחצית  מן  המטבע הקבוע באותו 

מקום  ובאותו  זמן  זכר  למחצית  השקל  שהיו 
ותנין  באדר  ומאחר  ששלשה  פעמים  כתיב נ

מרדכי  ריש  פרק (תרומה  בפרשה  יש  ליתן  שלש  

ויש  ליתנו  בליל  פורים  קודם .  )קמא  דיומא

  וכן  נוהגין  בכל )ל"מהרי(שמתפללים  מנחה  
  חצאי  גדולים 'מדינות  אלו  ויש  ליתן  ג

במדינות  אלו  כי  אין  מטבע  ששם  מחצית 
 'ובמדינות  אוסטרייך  יתנו  ג.  עליה  מלבד  זו

ר  שנקראו  גם  כן  מחצית  וכן  לכל "חצי  ווינ
מדינה  ומדינה  ואין  חייב  ליתנו  רק  מי  שהוא 

מבן  עשרים  ולמעלה  ויש  אומרים  שנותנים 
  מחצית  אלו 'מחצית  השקל  לצדקה  מלבד  ג

 :ואין נוהגין כן


מרדכי  פרק  קמא  דבבא (ודוקא  הגבאים  :  הגה

 :ל לעשות בו מה שירצה אבל העני יכו)בתרא



 


    

 
–

 
. )טור(ים  מצוה  להרבות  בסעודת  פור:  הגה

 .)מרדכי סוף פרק קמא(ובסעודה אחת יוצאים 


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


ויש :  הגה

לא אומרים  דאין  צריך  להשתכר  כל  כך  א
  ויישן  ומתוך )כל  בו(שישתה  יותר  מלימודו  

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

ובלבד  שיכוין  לבו  לשמים  ואין  להתענות 
בפורים  מלבד  תענית  חלום  ועיין  לעיל  סימן 

יש  שנהגו  ללבוש  בגדי .  ע"ח  וסימן  תק"תקס
. )ל"מהרי(ן  שבת  ויום  טוב  בפורים  וכן  נכו

ונוהגים  לעשות  סעודת  פורים  לאחר  מנחה 
וערבית  יתפללו  בלילה  ומתפללים  מנחה 

תחלה  בעוד  היום  גדול  ורוב  הסעודה  צריכה 
ולא  כמו  שנוהגין .  )מנהגים(להיות  ביום  

להתחיל  סמוך  לערב  ועיקר  הסעודה  היא  ליל 
ו  וכשחל  פורים  ביום  ששי  יעשו  הסעודה "ט

ומי .  )הגיםמנ(בשחרית  משום  כבוד  שבת  
שרוצה  לעשותה  תמיד  בשחרית  הרשות  בידו 

יש  אומרים  שיש  לאכול  מאכל .  )תרומת  הדשן(
זרעונים  בפורים  זכר  לזרעונים  שאכל  דניאל 

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

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

  וכן  נהגו  ויש )מנהגים(ו  "ד  וט"בשני  ימים  י
אומרים  דאם  הזיק  אחד  את  חבירו  מכח 

תרומת  הדשן  סימן (שמחת  פורים  פטור  מלשלם  

סוף (ועיין  בחושן  המשפט  בדיני  נזיקין  .  )י"ק

 :)ח"סימן שע






)ונוהגין כסברא ראשונה( 









 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

 
הגה :

מדברי (ויש  לשלוח  מנות  ביום  ולא  בלילה  

ואם  שולח  מנות .  )ש  פרק  קמא  דמגילה"הרא
לרעהו  והוא  אינו  רוצה  לקבלם  או  מוחל  לו 

יצא  ואשה  חייבת  במתנות  לאביונים  ומשלוח 
. ואשה  תשלח  לאשה  ואיש  לאיש.  מנות  כאיש

ך  שלא  יבא  איש  לשלוח אבל  לא  בהפ
לאלמנה  ויבואו  לידי  ספק  קידושין  אבל 

 :במתנות לאביונים אין לחוש

–
 


) והאידנא

. )כל  בו()  נהגו  בכל  מקום  שלא  לעשות





ומותר  לעשות  כל :  הגה
מלאכת  מצוה  כגון  לכתוב  פסקי  הלכות  וכן 

מותר  לעשות  אפילו  מלאכות  גמורות  לצורך 
 :)ב"תרומת הדשן סימן קי(פורים 




 







    



 


ומכל  מקום  ילך  לבית  הכנסת  לשמוע :  הגה

ואם .  )תוספות  פרק  קמא  דמועד  קטן(המגילה  

יוכל  לאסוף  מנין  לביתו  לקרות  המגילה  עדיף 
ויש  אומרים  שאין  אבילות  נוהג .  )ל"מהרי(טפי  

 )ש  ומנהגים"הרא(ו  "ד  ולא  בט"פורים  לא  ביב
וכן  נוהגין  ואפילו  אבילות  יום  ראשון  נדחה 

  אבל  דברים  שבצנעה )דברי  עצמו(מפני  פורים  
נוהג  ואף  על  פי  שאין  נוהג  אבילות  בפורים 

עולה  לו  למנין  שבעה  ימי  אבילות  כמו  שבת 
וכן  פסק  הרב  בעצמו  בטור  יורה  דעה  סימן 

 :א"ת





 


ב "אבל  אין  שולחין  לאבל  כל  י:  הגה
  וכמו  שיתבאר  ביורה  דעה )ל"מהרי(חודש  

ה  עיין  שם  ואם  אין  בעיר  אלא "סימן  שפ
עם  אחר  חייב  לשלוח  לאבל  כדי  לקיים האבל  

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






וכל  שכן  שחייב  במקרא  מגילה  ותפלה :  הגה
מע  ונראה  לי  דדוקא  בלילה  אף  על וקריאת  ש

פי  שמתו  מוטל  לפניו  אבל  ביום  שרוצה 
לקברו  קבורת  מתו  קודם  כמו  שנתבאר  לעיל 

  ולכן  קורא ומתפלל אחר 'ז  סעיף  ב"סימן  תרפ

כך  דלא  עדיף  מיום  טוב  ושבת  כמו  שנתבאר 
 :כן נראה לי, א"לעיל סימן ע

ד "בין  בי:  הגה
ן  שמותר  לעשות  פדיון  הבן ו  וכל  שכ"בין  בט

ומה  שנהגו .  )תוספות  פרק  קמא  דמועד  קטן(
ללבוש  פרצופים  בפורים  וגבר  לובש  שמלת 

אשה  ואשה  כלי  גבר  אין  איסור  בדבר  מאחר 
שאין  מכוונים  אלא  לשמחה  בעלמא  וכן 

בלבישת  כלאים  דרבנן  ויש  אומרים  דאסור 
אבל  המנהג  כסברא  הראשונה  וכן  בני  אדם 

רך  שמחה  אין  בזה  משום החוטפים  זה  מזה  ד
לא  תגזול  ונהגו  כך  ובלבד  שלא  יעשו  דבר 

י "תשובת  מהר(שלא  כהוגן  על  פי  טובי  העיר  

 :)ז"מינץ סימן י

–


 




     


והמנהג  כסברא  ראשונה  יש  אומרים :  הגה
ד "שחייב  להרבות  במשתה  ושמחה  בי

  ואין  נוהגין  כן )ף"טור  בשם  הרי(שבאדר  ראשון  
מכל  מקום  ירבה  קצת  בסעודה  כדי  לצאת  ידי 

  וטוב  לב )ק"הגהות  מיימוני  בשם  סמ(המחמירים  
 :משתה תמיד

 

–– 














 



 

 

 
 

                                
                     

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ל
 לחודש

 
–– 

 
Ll 


 

– 

                       
                                  

                               
               

 

 

 

                                    




–)דף  ח(. 
  

 
 א"הוא לשון הרמ, "אותיות כזה"

 א"הוא מראה מקומות מהרמ, "אותיות כזה"


 


 

 

Ee 


– 


 


– 


,  פירוש(

י"רש,  ומשם  והלאה  אין  יכולים  לראות (

אלא  לצפון  או (לא  ישב  

 ) לדרום

–


 




 



      

    


     
     


     





 

–


 

 



    



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               

    



    

 



    

    
הגה  :




אין  עושין  מקום  הארון  וצד  התפלה .  )ג"טור  וסמ(

נגד  זריחת  השמש  ממש  כי  זהו  דרך  המינים  רק 

. )י  החדשיםהגהות  אלפס(מכוונים  נגד  אמצע  היום  

ומי  שרוצה  לקיים  אמרם  הרוצה  להעשיר  יצפין  או 

 :להחכים ידרים מכל מקום יצדד פניו למזרח


 

















 

–
 




 

–
 





) ויום  התקופה  הוא  בכלל

  )'הגהות  מיימוני  פרק  ב.  'הס



     

 


– 



     







 


–

 





 


–

 



  דאם  היין  אינו  חזק  אין  צריך ויש  אומרים:  הגה

ויוציאנו .  וכן  נוהגין  באלו  הארצות,  )טור(למוזגו  

ונראה .  )י"טור  בשם  רש(מן  החבית  לשם  ברכה  

אין  צריך  רק  לשפכו ,  דלדידן  שאין  לנו  הרבה  יין

מן  הקנקן  ששומרים  בו  היין  לשם  ברכה  וחבית 

וכוס  של  ברכה .  לאו  דוקא  וכן  נוהגין  במדינות  אלו

 : מלא על כל גדותיוימלאנו שיהא


–

 

      



    
     

 

–
 







     





ואם  נעקרה  עבודת  כוכבים  ממקום  אחד :  הגה

ונתנוה  במקום  אחר  מברך  על  מקום  שנעקרה 

שעקר  עבודת  כוכבים  ועל  מקום  שנתנוה  לשם 

 :)בית יוסף בשם תוספות וירושלמי(שנתן ארך אפים 

–
 








 

–


 




     
















 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               




הגה :

יש  אומרים  שכל  מקום  שאדם  הולך  לסחורה  או 

לראות  פני  חברו  חשוב  הכל  דבר  מצוה  ואינו 

חשוב  דבר  הרשות  רק  כשהולך  לטייל  ועל  כן  נהגו 

ן  הפלגת  הספינות בקצת  מקומות  להקל  בעני

והליכת  שיירא  תוך  שלשה  ימים  כי  חושבים  הכל 

לדבר  מצוה  ואין  למחות  בידן  הואיל  ויש  להם  על 

 :מי שיסמוכו

–
 







 :)טור(

–
 

) והיינו

  רבעי  מיל  אחר  שקיעת  החמה 'כדי  שיעור  הלוך  ג

  ושיעור  מיל )'ג  וכדלקמן  סוף  סימן  ב"טור  בסימן  רצ(

)  'חות  חלק  להוא  שליש  שעה  פ


     
)ו  סעיף  ב"ועיין  לקמן  סימן  תט'  (


) ועיין  לקמן  סימן

).  ג"שצ


    
וכן :  הגה

  קודם חשיכה יכול 'מי  שקבל  עליו  שבת  שעה  או  ב

לומר  לאינו  יהודי  להדליק  הנר  
)ועיין  לקמן  סימן   ()ו"ו  סימן  קי"מהרי

 ):ב"שמ

–
 




) ועיין  לקמן

)  ג"סימן  רע









 :ונהגו לעמוד בשעה שמקדשין בבית הכנסת: הגה

–
 




הגה  :


)אור זרוע(: 

–
 

ולכן  אסור  לתפוס  ולהכניס :  הגה

  שנתחייב  איזה  עונש  כדי  שלא לבית  הסוהר  מי

יברח  וכל  שכן  שאסור  להלקותו  דהוה  בכלל  דין 

ג "בית  יוסף  סוף  סימן  רס(ואם  יברח  אין  עלינו  כלום  

ויש  מתירין :  הגה.    ולא  מקדשין)בשם  שבולי  הלקט

  ואפשר )רבינו  תם(לקדש  היכא  דאין  לו  אשה  ובנים  

  ואף  על  גב )ג"סמ(דהוא  הדין  הכניסה  לחופה  שרי  

מא  לן  הכי  מכל  מקום  סומכין  על  זה דלא  קיי

בשעת  הדחק  כי  גדול  כבוד  הבריות  כמו  שרגילין 

שלפעמים  שלא  היו  יכולים  להשוות  עם  הנדוניא 

  עד  הלילה  דעושין  החופה  והקידושין  בליל 'ביום  ו

שבת  הואיל  וכבר  הוכנו  לסעודה  ולנשואין  והוי 

ביוש  לכלה  ביום  לכלה  ולחתן  אם  לא  יכנוס  אז 

חלה  יש  ליזהר  שלא  יבא  לידי  כך ומכל  מקום  לכת

).  ג"ועיין  בטור  אבן  העזר  סימן  ס(


    



)  דתקיף  ליה  עלמא(

 

–
 




)הנודר (





) ואם  אמר

קונם  הנאתו  או  אכילתו  עלי  לכולי  עלמא  אין 

 :)טור() משתתף בה


– 







      



 


– 




) ואם  בירך  לגמור  אין  צריך

 )מרדכי  פרק  במה  מדליקין  ושבולי  לקט()  לחזור





    

ויש  אומרים  דגם  יחיד :  הגה

  וכן  נוהגין )ש  ורבינו  תם"טור  בשם  הרא(מברך  עליו  

ומכל  מקום  יזהר אדם לקרות בצבור .  במדינות  אלו

יד ויש  אומרים  דכשיח.  כדי  לברך  עליו  עם  הצבור

קורא  אומר  לשנים  שיאמרו  עמו  ראשי  פרקים  דאז 

מרדכי  פרק  במה  מדליקין  ואגור  בשם  שוחר (הוי  כרבים  

 :ונהגו כן בהודו ולא באנא. )טוב

–


 





 



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               

–
 












 

–
 




 


הגה :

ומותר לגרוד גבינה ביום טוב על הכלי שהוא מורג 

ש "ריב(חרוץ  מיהו צריך שינוי מעט כמו דיכת מלח 

הדין  מצות  בלא  שינוי  משום  דאין   והוא  )ד"סימן  קפ

 :)ל"מהרי(טחינה באוכלין שהיו טחונין תחלה 

–
 









ודין :  הגה

פדיון  הבן  כדינו  בשבת  כך  דינו  ביום  טוב  ועיין 

 :'ט סעיף ד"לעיל סימן של


– 




      






 


–

 









)מעבירין  על  הבגדים פירוש  

)  ערוך,  אבן  חלק  להחליקו






      


)גיהוץ  (



    
    







ואנו  נוהגין  להחמיר :  הגה

בכל  זה  מתחילת  ראש  חודש  עד  אחר  התענית  אם 

לא  לצורך  מצוה  כגון  אשה  הלובשת  לבנים  מותרת 

רוקח  ואור (לכבס  וללבוש  לבנים  ולהציע  תחתיה  

  אבל  בתשעה  באב  עצמו  לא  תלבש  לבנים  רק )זרוע

  וכן )הגהות  שערי  דורא(לוק  בדוק  ויפה  לובשת  ח

לכבוד  שבת  לובשים  כלי  פשתן  ומציעין  לבנים 

כמו  בשאר  שבתות  ואסור  ליתן  כלים  לכובס  נכרי 

לכבס  מראש  חודש  ואילך  אבל  קודם  ראש  חודש 

מותר  לתת  אף  על  פי  שכובסת  אחר  ראש  חודש 

 :)ל" דתענית ומהרי'תוספות פרק ד(


–

 


   





 


–

 












 



     
   
   






הגה  :


) כל

.  )בו



 




הגה  :
    


.  )טור(



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               







הגה  :


)ג והגהות מיימוני"תוספות וסמ(: 



    





 


 


–


 





)בית יוסף(: 












    


 







 





    
 





 

–
 




     
    





 

–
 







 

–


 

    






 







 





     



      



 






    



) אותן

בית  יוסף  בשם ()  החנויות  המוכרות  אכילה  ושתיה

  )י"רש






 



) ואסור  להן  להחמיר

 :)ח"ץ סימן תכ"תשב() ולהתענות






 
     


) אלא  אם  כן  כותלו  נוטה

  )טור()  ליפול


     





 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               




    
    




 


) פירוש המטר היורד להצמיח

כל  צמח  ועשב  האדמה  נקרא  רביעה  מפני  שרובע 

ומעבר  את  הקרקע  כדכתיב  כי  כאשר  ירד  הגשם 

)    והולידה  והצמיחה  וגומר'וגו




     





      





     


 

    









 








 


     


) ושיעור  כמה

). א"צריכין  לירד  לברך  עליהם  עיין  לעיל  סימן  רכ


)ט  בסופו"ועיין  לעיל  סימן  תקס  (




 



 




 

–


 













     



.  )  דתענית'ן  פרק  ג"ר(


 



 


)פירוש  מין  ארבה  (




 











 





    




   
    

 

–
 


 


–

 


ומתענים  למחרת :  הגה

 :והוא תענית ציבור)טור(ראש השנה 


–

 

      



 

–
 










 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               


  ויש  אומרים  ששנים :  הגה

הראשונים  קורין  בספיקא  דיומא  והשלישי  קורא 

ביום  המחרת  והרביעי  חוזר  וקורא  כל  ספיקא 

דיומא  דהיינו  מה  שקראו  שנים  הראשונים  וכן  אנו 

נוהגין  וביום  השביעי  הכהן  קורא  ביום  החמישי 

ביום  הששי  ישראל  ביום  השביעי  והרביעי לוי  

קורא  ביום  הששי  וביום  השביעי  וכן  אנו  נוהגין 

.  )ו  ומנהגים"י  בשם  רבותיו  ומהרי"רש(




    




 


–

 





  )בטלים  ממלאכתן פירוש  

).  ועוסקין  בצרכי  צבור



) אבל  בסתמא  הוקפה  ולבסוף

 ):ן"ר, ישבה





  

 



 





 





      


ד "ואם  הוא  במדבר  או  בספינה  קורא  ביום  י:  הגה

 :)כל בו(כמו רוב העולם 



     





 






נזדמן  לו  אחר והכי  נהוג  ומיהו  אם:  הגה  

ד  אפילו "כך  מגילה  חוזר  וקורא  אותה  ביום  י

ג  מכל  מקום  קרא  אותה  שלא "קראה  תחלה  ביום  י

 :)כל בו ובית יוסף(בזמנה 



 

–
 









ויש  אומרים  דכל  דבר :  הגה

טור (שבמנין  דהיינו  שדרכו  למנותו  תמיד אינו בטל 

הא  דדבר  חשוב .  וכן  נוהגין.  )י  ובית  יוסף"בשם  ר

אינו  בטל  אינו  אלא  מדרבנן  ואזלינן  בספיקו 

ז  דמאכלות "ם  פרק  ט"והרמב,  ה"ארוך  כלל  כ(לקולא  

, ואגודה  שם,  ג"ותוספות  דזבחים  סוף  דף  ע,  אסורות

ונימוקי ,  א  בתורת  הבית"ורשב,  פרק  גיד  הנשהש  "ורא

כמו  שיתבאר  בסימן ,  ועוד  הרבה  פוסקים,  יוסף  פרק  הערל

כל  דבר  שהוא  חשוב  אצל  בני .  )זה  בכמה  דוכתי

מקום  מהמקומות  
 הזמנים  הוא

אוסר  בכל  שהוא  לפי  חשיבותו  באותו  מקום 

רו  אלו  אלא  לפי  שהן  אוסרים ובאותו  זמן  ולא  הוזכ

והוא  הדין  בכל  כיוצא  בהן .  בכל  שהן  בכל  מקום

 :בשאר מקומות

–
 


מיהו  יש  אומרים  דבדבר  דאיכא :  הגה

חד  בא  ואראך  עובד לברורי  כגון  שאמר  לו  א

בית  יוסף (כוכבים  מנסך  יינך  צריך  לחוש  לדבריו  

וכל  דבר  שלא  אתחזק  לא  להיתר ).  בשם  התוספות

ולא  לאיסור  עד  אחד  נאמן  עליו  אפילו  לאסרו 

).  אשירי  פרק  הניזקין  ומרדכי  פרק  האשה  רבה(
 או

חתיכת  בשר  שאינה  מנוקרת  
) גם

חתיכות  אחת  של  איסור '  ואם  היו  בכאן  ב).  זה  שם

ואחת  של  היתר  נאמן  העד  לומר  זה  היתר  וזה 

ואדם  נאמן  על  שלו  ואפילו  היכא ).  ן  שם"הר(איסור  

לעיל  סימן '  ועי).  שם  באשירי(דאתחזק  איסורא  

ועיין .  ט  דין  החשוד  על  הדבר  אם  מעיד  עליו"קי

ה  מי  שאומר  פלוני  חכם  הכשיר  לי "ן  סימן  קפלקמ

ב  אם "ועיין  באבן  העזר  סימן  קנ.  זה  והחכם  כופר

. אמרינן  לגבי  עדות  שהפה  שאסר הוא הפה שהתיר

ן  פרק "ר(ואשה  נאמנת  בדבר  איסור  לומר  תקנתיו  

  ודוקא  בודאי  איסור  כגון  ניקור )האומר  וריש  חולין

ון בשר  וכדומה  אבל  בספק  שמא  אין  כאן  איסור  כג

איסור (שצריכה  לברור  דגים  טמאים  מטהורים  

שם (  או  איסור  שיש  בו  צדדים  להקל  )והיתר  הארוך

.   אין  אשה  נאמנת  דאשה  דעתה  קלה  להקל)ן"בר

ש "ריב(קטן  אין  לו  דין  עד  להיות  נאמן  באיסורין  

  מכל  מקום  בקטן  חריף  ובקי  בדבר )ה"סימן  רמ

ואיכא  רגלים  לדבריו  יש  להחמיר  אם  מעיד  על 

ואם  מעיד  על  איסור ).  ד"כ'  א  סי"רשב(יסור  דבר  א

דרבנן  להקל  ולא  אתחזק  איסורא  כגון  בדיקת  חמץ 

  אבל  אם )ש"שם  בריב(נאמן  דהימנוהו  רבנן  בדרבנן  

 :אתחזק איסורא אינו נאמן כלל


– 






)בלא  רבית (

)  טור  והפוסקים(



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               




 


 



 





 

    


 

–


 





 


   



 

–


 

   )משבעה  העממין  (




    






) דאז  אפילו  בחנם  שרי  אם  לא  יוכל

)ן"בית  יוסף  בשם  הרמב()  להשמט  אפילו  בחנם
     

)ג"תוספות  ומרדכי  פרק  אין  מעמידין  ובסמ(








 

–


 


     

 






   


ובגולה  זמן  הגשמים  ששים  יום  אחר :  הגה

התקופה  שמתחילין  אז  השאלה  וזמן  רביעה  שניה 

 :)טור(שבעים יום אחר התקופה 

–


 


 


    

) ועיין  לקמן  סוף  סימן

 )ו"רל

–


 








הגה :

ואפילו  אם  טען  זה  העובר  המועד  שהיה  אנוס  אינו 

נאמן  שיתחייב  שכנגדו  עדיין  בשבועתו  ומכל 

מקום  אם  רצה  זה  לפטור  משבועתו  ילך  אצל  חכם 

ויתיר  לו  שבועתו  שמא  יביא  זה  שכנגדו  עדים 

שהיה  אנוס  בדבר  שהעביר  המועד  ונמצא  עבר  זה 

ו "תשובת  מהרי(אם  נשא  בלא  התרה  על  שבועתו  

וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בשנים  שנשבעו .  )ז"סימן  קל

זה  לזה  אבל  שנים  שנשבעו  יחד  לעשות  דבר  כגון 

שלא  לדבר  עם  פלוני  ועבר  אחד  מהם  השני  חייב 

' לקיים  שבועתו  ואפילו  אם  נשבעו  זה  לזה  והם  ג

או  יותר  שאף  אם  עובר  האחד  השבועה  השנים 

ם  מפאדואה "מהר(יים  שבועתן  הנשארים  צריכין  לק

ונראה  הא  דאם  נשבעו .  )ג"ש  סימן  תנ"ו  ובריב"סימן  כ

שנים  ביחד  ולא  נשבעו  זה  לזה  ועבר  האחד  השני 

חייב  לקיים  שבועתו  היינו  דוקא  שאינן  תלויין  זה 

בזה  אבל  אם  תלויין  זה  בזה  ואי  אפשר  לאחד 

לקיים  שבועתו  בלא  חבירו  


 וכמו  שנתבאר

ש  כלל "תשובת  הרא(ד  "ח  סעיף  מ"לעיל  סימן  רכ

  :)'ח

–
 





ודוקא  צדקה  שאין  לה :  הגה

קצבה  או  שיש  לה  קצבה  על  נכסי  יתומים  ויכולין 

להמתין  עד  שיגדלו  



 והוא  הדין  בצדקה  שיש  לה  קצבה  כגון

ניים  והיה  להם  קצבה שהיו  להם  קרובים  ע

מאביהם  כל  שנה  ואין  להם  לאכול  רק  זו  או  יחזרו 

על  הפתחים  ויהיה  גנאי  ליתומים  האפוטרופוס 

תשובת (שלהם  נותן  מנכסיהם  הקצבה  לקרוביהם

 )'י מינץ סימן א"ר

–
 


     






 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               








)ק  וטור"ג  וסמ"כן  משמע  בסמ.(הגה :

והקבועים  בעיר  קרויים  עניי  העיר  והם  קודמין 

טור (לעניים  אחרים  הבאים  לשם  ממקומות  אחרים  

.)י  בר  ברוך"דלא  כר
    הגה :

פרנסה  עצמו  קודמת  לכל  אדם  ואינו  חייב  לתת 

צדקה  עד  שיהיה  לו  פרנסתו  ואחר  כך  יקדים 

פרנסת  אביו  ואמו  אם  הם  עניים  והם  קודמים 

ואחר  כך  בניו  והם  קודמים  לאחיו .  לפרנסת  בניו

והם  קודמים  לשאר  קרובים  והקרובים  קודמים 

לשכיניו  ושכיניו  לאנשי  עירו  ואנשי  עירו  לעיר 

ת  והוא  הדין  אם  היו  שבויים  וצריך  לפדותן אחר

 :)הכל בטור(

–



 









) טור  ובית  יוסף  בשם

 ):'ם דין ט"הרמב

 





    

)ם שם דין ח"לשון רמב'( 





    



 


    



     



 

–


 






       








    

    


     

 

–
 

     


    



)מ "בית  יוסף  בשם  הרב  רבינו  מנוח  וכ

 ):ס"בש

–


 


  


 


     

















)לשון  עצמו(  ומטבע  הרגילה :  הגה

ר  הוא  יותר  משוה  פרוטה "במדינות  אלו  החצי  וינ

בעי פירות  ר.  )ב"תרומת  הדשן  סימן  קצ(ופודין  עליו  

 :פטורין מלקט ושכחה ופרט ועוללות







ויש  אומרים  שאינו  נוהג  בחוצה  לארץ  רק  בכרם (

ש "ן  ורא"טור  בשם  הגאונים  ורמב()  ולא  בשאר  אילנות

 :)פ"וע





ואסור  ללקוט :  הגה

לנכרי  פירות  מאילן  שלו  שהוא  ערלה  משום 

כל  בו (שנהנה  במה  שמחזיק  לו  הנכרי  טובה  על  זה  

 :)ה בשם ארחות חיים"וב









     

)פק וכל  שכן  שכרם  שהוא  ס

ש  ומרדכי "כן  נראה  מהטור  והרא()  ערלה  שהוא  מותר

 :)פרק קמא דקדושין



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               

     


 






  





    




 

    

 


–

 










 









    




     
 



















ויש  אומרים  דהואיל :  הגה

ומותר  לזרוע  ירק  בצד  הגפנים  בחוצה  לארץ  מותר 

מהלכות ' הגהות  מיימוני  פרק  י(לאכול  אותו  ירק  גם  כן  

ואין .  )ד"ותרומת  הדשן  סימן  קצ'  אכלות  אסורות  דין  טמ

לחוש  אלא  במקום  דאיכא  למיחש  שנזרע  שני  מיני 

ירק  או  שני  מיני  תבואה  עם  חרצן  במפולת  יד 

ועל  כן  נהגו  להקל .  )מרדכי  פרק  קמא  דקדושין(

במדינות  אלו  בירקות  הנמצאים  זרועות  בכרמים  כי 

 :לא שכיח שנזרעו באיסור


– 

 


    


     






 


–

 

    








    


 

–


 


    





     


    




 










 

     
     

 





    











    




   






 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               


 















)שויש  אומרים  שצריך  הערב  שמ (

  )ן  פרק  אלו  עוברין"הר(


הגה  :
 גם  בשאר

מקומות  אין  צריכין  להפריש  רק  חלה  אחת 

וכן .  )טור  בשם  יש  אומרים  ושאר  פוסקים(ולשרפה  

אלו  שאין  מפרישין  רק המנהג  פשוט  בכל  מדינות  

חלה  אחת  בלא  שיעור  ושורפין  אותה  כמו  שהיו 

עושין  כשמפרישין  שתי  חלות  שחלת  האור  לא 

ומכל  מקום  נוהגין  ליטול  כזית .  היה  לה  שיעור

והאוכל  חלה  אפילו  בחוצה  לארץ  מברך .  )ל"מהרי(

תחלה  על  המין  שרוצה  לאכול  ואחר  כך  מברך 

כול אשר  קדשנו  בקדושתו  של  אהרן  וצונו  לא"

ם  סוף  הלכות "כל  בו  והוא  מלשון  הרמב("  תרומה

ויש  אומרים  כששורפין  החלה  עושין  לה .  )תרומה

היסק  בפני  עצמה  דישראל  אסור  ליהנות  ממנה 

ונוהגין .  )ק  וכן  הוא  בתוספות  פרק  כל  שעה"מהרי(

 :להשליכה לתנור קודם שאופין הפת

–

 




) פירוש  ענין  דמוע  הוא

)תרומה  שנפלה  בחולין
ויש  חולקין  וסבירא  להו  דאוסרת :  הגה

א תערובתה  עד  מאה  ואחד  אם  הוא  במינה  ושל

ש "י  וספר  התרומה  ורא"טור  בשם  ר(במינה  עד  ששים  

ואם .  )שמשון'  ח  ור"ו  סמ"ט  ומהרי"ורוקח  סימן  שנ

חזרה  ונתערבה  בעיסה  ואין  מאה  ואחד  לבטלה אם 

לא  אכל  העיסה  ישאל  לחכם  עליה  ויתיר  לו  כנדר 

דנשאלין  על  ההקדשות  ויחזור  ויטול  חלה  אחרת 

  ארחות ה  בשם"תשובת  מיימוני  סוף  הלכות  זרעים  וב(

.  )חיים    

     




וצריך  לשייר  מעט :    הגה

א  שיריים יותר  משיעור  חלה  שמפריש  כדי  שיה

ן "ג  ובהר"ש  וסמ"בית  יוסף  בשם  הרא(בשעה  שמפריש  

ודוקא  לעיסה  שנתחייב  עם  חלה  זו  יכול .  )דביצה

לפטור  שלא  מן  המוקף  אבל  עיסה  שנילושה  בפני 

עצמה  אין  מפרישין  חלה  מעיסה  אחרת  שלא  מן 

.  )ק  וכל  בו"י  בשם  סמ"ב(המוקף  












 


–




 






    

   
    



    
   
   

 





    
    

    
הגה  :




 :)י"טור בשם ר(

 
 
    

 











 :)טור() והתרומת מעשר מוכר לכהן ונוטל דמיה(












 


   



 



    





    



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               




 





 





 



    

 








    
   






    

   


 



 



 


 


    



 




 


 



 



    

     
     

 



ונותנה  בזמן  הזה  לכל  כהן  שירצה  בין  חבר :  הגה

בין  עם  הארץ  ואפילו  אינו  מיוחס  רק  שמוחזק 

] עד[בכהן  והוא  שורפה  ויכול  להניחה  ולשרפה  

שיכול  להנות  ממנה  בשעת  שריפה  אבל  זר  אסור 

ליהנות  ממנה  בשעת  שריפתה  אם  לא  שכהן  נהנה 

אבל  שאר  הנאות  שאינה  מכלה  אותה  מותרת .  עמו

כהן  שאוכל  אצל  ישראל  נותן .  )טור(ם  אפילו  לזרי

בנר  שמן  של  תרומה  ואף  על  פי  שעומד  הכהן 

והולך  לו  אין  צריך  לכבותו  עד  שיכבה  מעצמו 

וכל  זה  מיירי  בתרומה .  )אלמנה  לכהן  גדול'  מרדכי  פ(

שהוכשרה  דאז  נטמאת  ומותר  לשרפה  אבל  אם  לא 

וטוב .  הוכשרה  שלא  נטמאה  אסור  לשורפה

ח  כדי  שתקבל  טומאה להכשיר  אותה  קודם  מירו

ואחר  כך  מפריש  מן .  )טור(ויהא  מותר  לשורפה  

השאר  אחד  מעשרה  והוא  נקרא  מעשר  ראשון 

ועל  זה .  )טור(ויש  אומרים  אף  לכהן  .  ונותנו  ללוי

' וגו"  כי  את  מעשר  בני  ישראל"נאמר  בתורה  

. 'וגו"  ולבני  לוי  הנה  נתתי  את  כל  מעשר  בישראל"

הוא  נקרא ואחר  כך  מפריש  מהשאר  אחד  מעשרה  ו

מעשר  שני  והוא  לבעליו  ובסימן  זה  יתבארו 

ועל  הסדר  הזה "  עשר  תעשר"משפטיו  ועליו  נאמר  

מפרישין  בשנה  ראשונה  מהשבוע  ובשניה 

וברביעית  ובחמישית  אבל  בשלישית  ובששית 

מהשבוע  אחר  שמפרישין  מעשר  ראשון  מפרישין 

מהשאר  מעשר  אחר  ונותנו  לעניים  והוא  נקרא 

י  שנים  אלו  מעשר  שני  אלא ואין  בשת.  מעשר  עני

מקצה  שלש  שנים  תוציא "מעשר  עני  ועליו  נאמר  

שנת .  'וגו"  ובא  הלוי'  את  כל  מעשר  תבואתך  וגו

השמיטה  כולה  הפקר  ואין  בה  לא  תרומה  ולא 

ובחוצה  לארץ  שאין  בה  שמיטת .  מעשרות  כלל

קרקע  מפרישין  בשנת  השמטה  בארץ  מצרים 

ארץ וב.  ובעמון  ומואב  מעשר  ראשון  ומעשר  עני

. שנער  מפרישין  בה  מעשר  שני  כמו  ברוב  השנים

ויש .  (ג"ושנת  השמיטה  האמיתית  היתה  שנת  השי

אומרים  אם  גוי  מכר  פירות  בשביעית  לישראל 

וגמר  מלאכתו  ביד  ישראל  חייבים  בתרומה  ומעשר 

וכן , בית יוסף() ומפריש  מעשר  עני  כדין עמון ומואב

 :)כתב כפתור ופתור ופרח





ודין  תרומת  מעשר  כדין  תרומה  גדולה  מיהו (

בית  יוסף  בשם ()  אפילו  האידנא  בעינן  ליתן  כשיעור

 :)ם"הרמב



 





 



 

     



    
    

) וניטלת  שלא  מן  המוקף  ותלמידי

ם  פרק "הרמב()  מן  המוקףחכמים  אין  תורמין  אלא  

 :)'ג
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ויש  אומרים  דבכהאי :  הגה

גוונא  חזקתו  תרום  דאמרינן  חזקה  שליח  עושה 

אבל  אם  אינו .  שליחותו  אפילו  באיסור  דאורייתא

כול  ממנו יודע  אם  כרי  תרום  או  לא  אסור  לא

דהשליח  אומר  ודאי  לא  יגע  בו  עד  שידע  שהוא 

 :)ש"ש והר"טור בשם הרא(תרום 

    






      
    




 
     





) ויש  חולקין  וסבירא

להו  דכל  שביטל  השליחות  אפילו  לא  שינה  לא  הוי 

 :)טור() תרומתו תרומה




 
 


     
 


 


 


 




 



ובודקין  אותו  אם :  הגה

בדעת  ישראל  הפרשתי  תנתן  לכהן  ואם  לאו אמר  

 :)טור(טעונה גניזה 



 


     

 


 
    




 


 



)  פירוש  שבלים  קטועים  שלא  נדושו(







)פירוש  פסולת  של  זיתים(
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)  פירוש  זרעונים  שחורים  הנמצא  בין  החטים(
 





 




      


    
 


 
















 







 

) פירוש  דא  מאי  כלומר  פירות

או  תבואה  שנלקחה  מעם  הארץ  שאין  ידוע  אם 

)  הרים  המעשר  כראוי  וחייב  במעשרות  מדרבנן
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)  פירוש  עמרים  של  תבואה  המונחים  בקש(

 






 







 


 



)פירוש  חותכו  (
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)ד סעיף ו"ועיין לעיל סימן רצ'( 










    


    







)טור( 
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הרב  המחבר  הזה :  הגה

השמיט  כל  דיני  מעשר  עני  שכתב  הטור  שיש 

ללמוד  מהם  הרבה  דיני  צדקה  הנוהגים  האידנא 

ך  עצמו  על  מה  שנתבאר  בדיני  צדקה ואפשר  שסמ

אך  גם  בדיני  תרומות  ומעשרות  השמיט  כמה  דינים 

שכתב  הטור  והכניס  אחרים  תחתיהם  וכל  זה  גרם 

ם  הלכות  תרומות "לו  שהעתיק  דברי  הרמב

ומעשרות  ככתבם  וכלשונם  ולא  שת  לבו  לדברים 

אחרים  והרוצה  לעמוד  על  עיקרי  הדינים  יעיין 

 :בפנים

–


 




 

–


 















     
)אור  זרוע(  

 )מדרש תנחומא פרשת ויחי(: 


 

או  שמוליכין :  הגה

. )כן  משמע  באור  זרוע(אותו  למקום  קברות  אבותיו  

ואם  צוה  להוליכו  ממקום  למקום  או  שצוה  לקברו 

. )גם  זה  שם(בביתו  ולא  בבית  הקברות  שומעין  לו  

ומותר  ליתן  סיד  עליו  כדי  לעכל  הבשר  מהר 

 :)ט"א סימן שס"רשב(ולהוליכו למקום אשר צוה 

–

 

 



ויש  מקומות :  הגה

שנהגו  לשבר  כוס  אחר  שבע  ברכות  וזהו  מנהג 

החתן  שובר  הכלי  שמברכין נוהג  במדינות  אלו  ש

.   וכל  מקום  לפי  מנהגו)כל  בו(עליו  ברכת  אירוסין  

ודין .  א"עוד  נוהגים  להתענות  ועיין  לעיל  סימן  ס

זריקת  אוכלין  לפני  חתן  וכלה  עיין  באורח  חיים 

 :א"סימן קע

–


 

    





)ז"קי'  ם  סי"מוהר()  שחלוקים  בלשונם(  .




) אבל  אינו  יכול

להוציאה  מעיר  לכרך  או  להיפך  בגליל  אחד  אף  על 

ן "הר()  פי  שהתנה  עמה  להוציאה  מגליל  ליהודה

.  )פרק  שני  דייני  גזירות






ויש  אומרים  דאם :  הגה

היו  שניהם  מארץ  אחת  ונשאה  בארץ  אחרת  היא 

יכולה  לכוף  אותו  לילך  עמה  לארצה  אפילו  מכפר 

אבל  אם .  )טור  בשם  רבינו  תם(למדינה  או  להיפך  

  אחת  ונשאה  באותה  הארץ  אין  אחד שניהם  מארץ

מהם  כופה  לשני  להוציאו  ממדינה  לכפר  או  להיפך 

אבל  ממדינה  למדינה  או  מכפר לכפר האשה יכולה 

גם (להכריחו  שילך  עמה  למקומה  הואיל  והם  שוים  

היה  דר  עמו  בעירו  ולא  מתדר  שם  ונסע .  )זה  שם

עמה  לעירה  דרך  מקרה  ולא  איתדר  ליה  יכול 

יש  אומרים  אם .  )ח"ש  סימן  מ"ברי(לחזור  ולהוציאה  

לא  יוכל  להחיות  ולפרנס  עצמו  כופין  אשתו  שתלך 

  ויש )ו"תרומת  הדשן  סימן  תי(עמו  למקום  שירצה  

מי .  )א"ש  סימן  פ"בית  יוסף  וכן  משמע  בריב(חולקין  

שהוא  ממדינה  אחת  ויש  לו  שם  אשה  ונשא  אחרת 

במדינה  אחרת  צריכה  לילך  עמו  לעירו  דודאי 

ועיין .  )ץ"בית  יוסף  בשם  הרשב(נשאה  לשוב  לביתו  

 :עוד מדינים אלו' ד סעיף ט"לקמן סימן קנ







   ואינו  יכול :  הגה

להוציאה  ממקום  שהמושל  טוב  למקום  שהמושל 

כל  מקום  שיכול .  )ג  דאישות"הגהות  מיימוני  פרק  י(רע  

להוציאה  ממקומה  היינו  לאחר  שכנסה  ונשאה 

אבל  קודם  נישואין  לא  יכול  להוציאה  וצריך 

לכנסה  במקומה  אם  לא  התנה  בפירוש  עם  האשה 

ש  סימן "ריב(ו  כלום  הוא  אבל  אם  התנה  עם  אמה  לא

מיהו  אם  יש  אמתלאות  וטעמים  לדבריו .  )ז"קע

תשובת  מיימוני  לנשים (האשה  צריכה  לילך  אחריו  

 :)ח"סימן כ



    









 



:  הגה






 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               




) במרדכי  סוף  כתובות

.  )ם"בשם  מוהר





.  )גם  זה  שם(






 









 

–


 


    

   





) פירוש  שתוקע  בקול

פירוש  מכה ()באזנו  ומבעיתו

)  בידו  על  הלחי





 





טור (ויש  אומרים  שאף  ריפוי  ושבת  אין  דנין  :  הגה

  ולא  ראיתי  נוהגין  לדקדק  בזה  רק  כופין )ש"בשם  רא

החובל  לפייס  הנחבל  ולקנסו  כפי  הנראה  להם 

  וכמו )ח"ן  רם  בפסקיו  סימ"דרכי  משה  לדעת  מהר(

 :'שיתבאר בסמוך סעיף ה


    









ויש  אומרים :  הגה

דוקא  גזילות  דשכיחי  כגון  כפר  בפקדון  וכדומה 

אבל  גזילה  ממש  לא  שכיחא  ואין  דנין  אלא  אם  כן 

נימוקי  יוסף  פרק (הגזילה  קיימת  מחייבין  להחזירה  

 :)החובל




עדים  שהעידו  עדות  שקר  והוזמו  והוציאו :  הגה

ממון  על  פיהם  ואי  אפשר  למהדר  דנין  אותם 

ועיין . )מרדכי ריש פרק החובל(ומחייבין  אותם לשלם 

 :'ט סעיף ב"לקמן סימן כ


    




)בין  נתפייס  בעל  דינו  בין  לא  נתפייס(


ואם  יאמר  הניזק  שומו  לי :  הגה

נזקי  שאדע  עד  כמה  אתפוס  אין  שומעין  לו  אלא 

ואומרים  לו  כך  וכך  תחזיק אם  כבר  תפס  שמין  לו  

ש  פרק  החובל  וסוף "טור  בשם  הרא(וכך  וכך  תחזיר  

וכל  זה  דווקא  בקנסות .  )פרק  קמא  דבבא  קמא

הכתובים  אבל  קנסות  שבאים  חכמים  לקנוס 

מעצמן  על  תקנתן  גובין  בכל  מקום  וכמו  שיתבאר 

 :)מרדכי סוף פרק השולח(' בסימן ב


כ "ועיין  לקמן  סימן  ת:  הגה

אם  נתחייב  לו '  ועיין  לקמן  סימן  ב.  ח"סעיף  ל

 :מלקות אם יכול לפדות עצמו בממון


– 




) פירוש  תבואה

על "שלא  הביאה  שליש  והוא  מאכל  בהמה  תרגום  

,  ")על  אספסתיה"  "בלילו


) והוא  הדין  שלא  יפתח

חלון  מבית  שיש בו דברים אלו לחדר שיש לו תחת 

.)א"הרשבטור  בשם  ()  האוצר






וכן  במקום  שקול  ונדנוד  קשים  ליין  שצריך (

)ו"ש  סימן  קצ"ריב()  להרחיק



 





כן  פירש  רבינו (:  הגה

. נות  כי  כן  דרך  צורך  המחרישה  בין  האיל)חננאל

ואם  אין  דרך  לחרוש  בין  האילנות  אין  צריך 

ובמקום שצריכים להרחיק . )בית יוסף(להרחיק כלל 

כל אחד מרחיק חצי , ובאין שניהם ליטע בבת אחת

.  )המגיד  פרק  עשירי  דשכנים(השיעור  
 


     

)או  שדה  לבן(ויש :  הגה

אומרים  דבין  גפנים  לאילנות  בעינן  להרחיק  כפי 

אומד  הדעת  שלא  יפריחו  העופות  מן  האילנות  אל 

ויש  אומרים  דוקא .  )טור(הגפנים  בשיטה  אחרת  

אבל  נוטע  גרעין  והאילן  ממילא ,  בנוטע  אילנות

  אשירי  ומרדכי  פרק  לא הגהות(גדל  אין  צריך  להרחיק  

ראובן  שמכר  ביתו .  )יחפור  ובית  יוסף  בשם  התוספות

לאחד  וגינתו  לאחר  אין  בעל  הגינה  צריך  להרחיק 

ואין ,  אילנותיו  אף  על  פי  שמכר  הבית  תחילה

ש  סימן "ריב(אומרים  בזה  מוכר  בעין  יפה  הוא  מוכר  

ובכל מקום . ח"ד סעיף כ"ועיין לעיל סימן קנ. )ל"ק

נתיים  זה  סומך  לגדר  וזה  סומך אם  היה  גדר  בי

 :לגדר



 

 
– 

– 

                       
                                 

                               
               


–

 





    

) בענין

,  )טור()  שראויים  להתקיים  על  ידן
)הזיתים(

     












 


–

 







      

















 











ומכר  אחד ,  היה  בו  דין  חלוקה:  הגה

בניו  ואין  לאחד  מהן '  מהן  לשנים  או  הורישו  לב

אינן  יכולין  לעכב  מלחלוק  דלא  עדיפי ,  כדי  חלוקה

מרדכי  סוף  פרק  השואל  וסוף (  דאתו  מחמתיה  מגברא

, היו  ארבעה  שותפין  ביחד.  )ד"כתובות  וטור  סימן  קע

לשנים  יש  להן  שיעור  חלוקה  ולשנים  אין  להן 

השנים  שיש  להן  חלוקה  נוטלין ,  שיעור  חלוקה

ואפילו .  חלקן  והשנים  האחרים  נשארו  שותפין

אמר  אחד  מאותן  שאין  בו  כדי  חלוקה  תנו לי גם כן 

ואם  כן  ישאר  לרביעי  פחות  מכדי  חלוקה חלקי  

וכדי  לבטל  החלוקה  אמר  כן  אין  שומעין  לו 

שלשה  שהיו  שותפין .  )ד"דקנין  סימן  י'  תשובת  מיי(

לשנים  היה  להן  כדי  חלוקה  ולאחר  אין  בו ,  בבית

וקנה  אחד  מן  השנים  חלקו  של  האחד ,  כדי  חלוקה

אין  יכול  לבטל  החלוקה  אף ,  שאין  לו  כדי  חלוקה

מרדכי  סוף (וכר  היה  יכול  לבטל  על  פי  שהמ

 :)כתובות


–
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