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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


 






 








  


 




     



    


    
   

 
–
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–
 



     


) 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: 

 


 

 
 


