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 –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

 

–
 





 

 

 
–––– 

 
 

 
 

 
 

 
 


