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 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 

    


 





 

–
 





 





 





 
 

 
 

–
 

 
 

 
 


