
 ותפלות ברכזה הלכדת א' כלל ארםחיי
 א'כלל

 : נ'( "' ט" )נם"ע רגע בכל הנוהגות מצות ודין משנתו כשיתעוררדין
 את כדכתיב בהקב"ה במחשבתו תסיד דבק אדם שיהי' מהיית עשה מצות)א(

 ר"ל אלא בהכב"ה דבוק שיהי' לאדם אפשר וכי תדבק ובו כו' תירא אלהיךה'
 בתורה גדול כל9 והויך תמיד לנגדי ה' שויתי כדכתיב בו טחשבתו תמידשידבק
 ותנועותיו ועסקיו כישיבתו בביתו לבדו והוא האדם ישיבת אין כי הצדיק"ובמעלות
 כדבורו ביתו אנשי עם והוא כרצונו פיו והרהבת דבורו ולא גדול סלך לפניוהוא

 מלא אשר הקב"ה הגדול שהטלך לבו אל האדם כשישים 'וכ"ש המלךבמושב
 במסתרים איש יסתר אם כדכתיב במעשיו ורואה עליו עוטד כבודו הארץכל
 טמנו ובושתו הש"י בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מיד ה' נאם אראנו לאואני
 ית"ש הבורא בעבודת עליו המלעיגים אדם בני מפני יתבייש ואל . "'( )סי'תמיד
 מעשיו להמתיק לכת בהצנע הבורא בעבודת )והעיקר עמהם יתקוטט לאועכ"ם
 זכאה שלח ופ' היי פ' הק' הנוהר דאיתא מה וראה נא והבט אדם מבניהטובים
 מאן כו' עלמא בההוא ועילאה רב איהו כמה עלמא בהאי גרמיי דאזעיר מאןאיהו
 לדעת האדם צריך בזאת גם אך זעיר איהו רב דאיהו וסאן רב איהו ,עירדאיהו
 נאמר ע"ז בפרהסיא שיהי' מהמת טוב מקשה עשות לבל הוא היצר פיתוי ח"ואם

 וכשידבק ה'( )פ"ס המעשה יהוד שער הלבבות בחובת ועיין מלהמה עשהובתחבולות
 דרכיך בכל כדכתיב שטים לשם מעשיו כל יהיו בודאי ית"ש בה' מחשבתוהאדם
 האכילה כגון רשות של דברים שאפילו לש"ש יהיו מעשיך כל הכטים ואמרודעהו

 כולם יהוו גופך צרכי וכל והשיחה והתשמיש והקימה והישיבה וההליכהוהשתיה
 ושתה אכל אמ ורעב צמא היה שאמילו עבודתו הגורע לדבר או בוראךלעבודת
 וכן , בוראו את לעבוד היותו כפי וישתה שיאכל יכוין אלא משובה אינולהנאתו
 עשה אם תמימים בעצת ולילך וסדיקים במקום ולעמוד ישרים בפור לישבאפילו
 בשכיבה וכן , לש"ש עשה אא"כ טשובה אינו ותאותו המצו להשלים עצמולהנאת
 אלא עצטו יענג בשינה יתגרה לא ובטצות בתורה לעסוק שיוכל שבזמן צ"לאין
 אינו גופו להנאת עשה אמ מיגיעתו לנוה כדי לישן וצריך יגע שהו'א בזמןאפי'

 תטרף שלא הבריאות לצורך מנוהה ילגופו לעיניו שינה לתת יתכוין אלאטשובח
 אף בתורה האמורה עונה אפי' בתשמיש וכן השינה מניעיך מהמת בתורהדעתו
 לו שיהיו כדי נתכוץ אם ואפילו מגונה ה"ז גופו להנאת או תאותו להשליםעשה
 לעקודת בנים לו שיהיו יכוין אלא משובה אינו מקומו וממלאים אותו שישמשובנים
 למפך ,אפילו בשיחה וכן חובו הפורע כאדם עונה מצות שיקיים לכוין אובוראו
 כללו לעבודתו המביא לדבר או הבורא לעכורת כוונתו שתהיה צריך הכמהבדברי
 שכלו במאזני מלשיו כל ולשקול דרכיו על ולבו עיניו לתת אלם חייב דברשל

 שנוהג וסי יעשהו לא לאו ואם יעשהו ית' הבורא עבוד' לידי שיבא דברוכשרואה
 היו אכילה שקודם מעשך לאנשי וראיתי ר5""( )סי' תמיד בוראו את עובדכן

 ית"ש הבורא לעבודת והזק בריא שאהיה כדי ולשתות לאכול רוצה הנניאומרים

)יעי
 תשמור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך במשלי וזשייה 7'( סי' ת"ס כ55 5קתן

 שא"א סומא כמו אדם שיהיה הכתוב שכוונת ובארתי . תשיחך היא שקיצות~לי2
 יהיה האדם כן ויסתכן יפול יחידי שילך ובאם אותו קמויך שי כ"א להלוךלו
 תנהה בהתהלכך וזש"ה . התורה ע:פ כ"א דבר איזה לעשות לו שא"א מעשיובכל
 תדע השיגה בעת כגון בתורה לעסוק לך שא"א בשעה ואפ" אותך תתנהג ר"לאותך
 תשיח תיכף תשיקך היא בסקיצך ףיכף ואז . שמר ואביו מלשון עליך תמתיןשהיא
 אויבתו יצועי על כ"א יישן לא הלבבות בהובת ההסיד שכתב וכמו , עמךותדבר
 לפניך אני טורה יאמר משנתו כשיעור תיכף ולכן זכרו במתיקת כ"א יקיץואן
 נקיות ידיו אין שעדיין אף אמונתך רבה בהמלה נשטתי בי שהחזרת וקים היטלך
 : שם שום מזכיר שאינוכיון

 וע"ז כהתעצל בטחתה כך לשכב ואמור בזריזותן ויקום יצרו על יתגבר)ב(
 וירטה . סטתו על ועצל צירה על תסוב הדלת ונאמר תשכב עצל מתי עדנאמר

בדעתו18
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י ותפלות גרכות. הלכות א' כל5 ארםחיי
 הבורא עבודת כ"ש זריז היה כמה ודם בשר מלך עבודת עליו rt? אלוברעתו

 : סק'י( "' נק%נ" )וע"ן חצ" וטן א'טת 'המי,יבי,ו"ם ספו. ' נוה-עפהאתיונ.ם

 : ינוק"ת כצניי 2 ילפית עצט, ליבין טן 'י.יי-.' י11דיי:י',ו'יתלרתפ,ל

 האדם ויכול ב% קויות מצות לקיים מחשבתו ,ם ג ן?ף ,השיי%
 ק: '"ןז:":%י% :ן:,יןג'ן"ג ז:גול:קי,כ,ב:יאגין מצות הז( התורה מצות כל לקיים נוליו יקבל וגם במקשבה רגע בכל אותםלקיים
 איא יעשה יצגהמג(זא 1'א %%ק,דשקממהן %קמגיג%ךמן
 ש'דש,נ יפן ,גל %1וטןא'

- 
 ),( נ טצות של שני יה, ?r'N "'ע קיי

 מה כל היה ורצונו ומחיצו הנמצאות כל שהטציא בעולמ אלד אלוה שיש.להאמין
 עטט.,שהא

 גישות ,לא רח,.י ל;1 ינתן טטצי'ם י,צ"אנ, alnw1 עז נרי ,ש'ה'י

 י'1 4 נשיים ;אט'ן שלא )נ( ; מם טארץ ה,ג'ך שיי. רוושנ'חא"ה
 נ-עה, ש'דטהר.ן

 ,טטס-

 טורה היו לאים אי לבייב או לטליאה העולם הנינק

 1ל: יצר. בלק. .4 ל,)ש,ת :ה לטי,נענג 1'אחגגיק,לט::

 אחר ה' רי'א ךע,לס,ת ניל הסשנ'ד אלרלמ ,ין." ביציך הגל יחיה י נ'[

 ח.1 לדמן דיתן .יאהקנטופ ואם וה,נששכנפנ,ם,1אפי אפ'טי.כח.ן,ף ,שא'הוא

 וטור העולם בחדיש ואח ייאש,ן ניארס טג'נ, מ"מ %הגג,דיאטת א,.ינ" ה,ש:נ לן')ח אהנם ה' נ'כטנשך ;ו" הני'ההננ'א :ו'נ'יות'2טע,ר1:,פק

 אצל שנה,ב תטצא"א
 "טיא,

 ח,'. :ת"נ נ-עה ננ' אן הא,ת1ק ,י)'ט אלא טפת
 והנורא והקדוש הגדול במעמד DW1 . מ"פ( הגזה נפי' נזה )והערכתי מופתלכם

 חוזק זק הוא אל כי ואיושיו מ% בשם: גחים הוג 4' כיע "דעתהראית

 ל יעל, 'סהר ,הל' ת' )נ' נ,י'נוה ,ה הני )ו::ן הנהותזןזנה','טןט
 ד,ג'ה שריא, "ך,,פת" י,,יח1ה ,נגל כציים ביציאת להאט'ן ,טנללס אל,טצ,ת
 להכחיש. שלא מישראל ורבבות אלמי' שרט שקרשו כסו אכזריות למיתה גוסולטמור

 'טה בי:"י(י.יטי, "'יהגג:ג,וי%"ן'
)y1W 

 טפ' הד יפ'ו,'ט כ';' "וי
 ונשמש יחס פיק% שים בלא אמונה 4 גה גופנו למסורותינו
p1y1נל: רעוז הרר. לאהבת תמתו ס 1 % האים שישים וו ימ 
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 ותפלות ברכות הלכות ב א כלל ארםהיי

 אהבתו נגד ותוהו אמס כאין הכל וכבוד ובכיס מעושר בעולם שיש התענוגים כלכי
 אטר ואה"ז כו' ואהבת כמש"כ התורה ידי על הוא זו לאהבה האדם יגיע וכיצדית'
 מהשבחו והקובע בלבו האהבה תתיישב בתורה התבוננות שע"י כו' האלה הדברי'והיו

 ביטל כבוד ולהשיג להתענג רק שטים לשם שלא העולם ובהבלי הגשמיםבענינים
 ה' את כמ"ש תמיד מניו על יראתו ולשום ה' מפני לירא )ס( : גדול וענשו זועשה

 רואה מ"מ סכל נעלם (הוא שהקב"ה את כי לידע היראה וענין . תיראאלהיך
 יסתר אם כמש"כ תעלומות כל ויודע לב בוחן הוא כי מחשבותינו ומביןמעשינו
 העימי וראיית הלב מחשבת אחר לתור שלא )י( : אראנו לא ואני במסתריםאיש

 ואחרי מינות זו לבבכם אשי הכמים ואמרו וכף לבבכם אחרי תתורו ולאשנאמר
 דעת היפוך שהם זרות מהשבות כל הוא מינות ובכלל , ס""( )ניכית זנות זועימכם
 בדבר תאותו למלאות דעתו יטיח שאם העה"ז תאות כל הוא זנות ובכלל .התורה

 )ם' רגע בכל לקיים אדם שיכול מצות אלו . לה יתאוה שלעולם מזה ימיטוךא'

 מ"ע עוד מקיים וממילא r"ec) ת5"נ תי"ע תיג כ"ו כ"ס וסי' נסקרהסשינוך

 ואהבת כמש"כ כגופו אדם מבני וא' א' כל לאהוב בפרסות עצמו על יקבלדן
 יקח אלא גופו יגלה בהכרח דא, מיושב הלוקו ילבש לא ערום כששוכב)ז( י לאחדים ויהיו ישראל כל תפלות בכלל תפלתו יכלול ועי"ז כטוךלרעך
 וידקדק מכוסה יהיה כשיקום ונמצא שוכב בעודנו וזרועותיו ראשו בו ויכניסחלומו
 שחרית הלוקו ימול ואל נ'( )ם" לחוץ הפנימי יהפוך שלא כדרכו ללבשובחלוקו
 "'4ווש: ל (ץ.' טוש י4,וטישמ"ר

לקשוי
 יא או,

1~WiY

 שטאל ולז כלשירה היא .נ,'!הא

 )ט,י
 ולוי נ'( ?P ל סי

 ( ש. יאיש ,:שר,ילהנ,ש 'ןתחלהי :נ,1 הלן,

 שיהוי כדי .והכל ראש בגלוי ילך ולא זקופה בקומה לילך אסור)ם(
 יראת עליו

 לא עליו ידו כשמניח ואפילו ראש בגילוי שבקדושה דבר מפיו להוציא ואטורה'
 י 51ש"( נ' )סי' טחני תבירו יד הגהת אבלמהני

 ן ג'( )ם" השינה לאחר נט"י יין * בכלל

 מ: יגן:'א ,ן:ש"ע:ןד""נ(:ין רעה רוה מצא אזי ישן דכשהאדמ . נשי בלא גדול לצורך שלא לילך אסור)א(
 וכאשר עליו רה"מ שורים אזי היוני נפש אלא בו נשאר ולא האדמ מןטקימ
 רק לו הולך בע"כ הגור על השורה הטומאה רוח אזי נשמתו וחוזרת משנתויעור
 עם כלי י יכין ולכן גמילה ן"י אלא עובר אינו משם הגוף קצוות שהם האצבעותעל

 ל.י;,ת אסיי מם . הלנץ ארם שנר. בטק,ם הקוקוו על לילל אטהעג'זנן

 ק יג4ך
 ,ע" רפ ,מ שאלו 4 "של ןנו 4, '

 מהני אם סמק ג"פ בנהר ידיו משכשך אם אבל ממנו , הצומאה רוי הולך בשכזה
 דוקא וי"א עירוי ע"י אלא הולך שאינו עולם של מלקו יסד כן אפשרלאר

 ולא הטבעת ולפי ולאזנים ולעינים ולהומם למה נמילה קודם ליגע אסור)ב(
 ט"י )נ"ע עליהן שורה המוטאה שרוח משום בגד הפסק שי כ"א שכר שלבגיגית
 נ"ל אך א' טורה הורה וכן אסורים באוכלין נגע קאם משמע היה זה לפי ,6"ר5
 שאר אבל שכר בגיגית דדוקא משמע תקצץ לאוכלין יר מתם הש"מ אמרמדלא

 אוכלין26
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יא ותפלות כרכות הלכות ג כ כלל ארםחיי

אוכליי
 שטא' )ב. ',טא בן ,כ'ט לה,ש אע בר'עבר יעכ.ס

 הוי
 הייך )ופכרי

 5סורנ סו ד6'ז S'bh, (ה תקנוסן5סךנב%ג:ס
 (ה %1 :עה טרוק ר'עפוס וי"6יהטנס

 ל"מ, יש'. ~t'S1CD אז) טו'אי, ")שתג, א, ברם(טלאכה שנעשה ט'ף)7'ע)נ(

 )עת 4 מ ב 'צי?11
 ו: "ונ יגיש 5טגילי11;::יגיט;ס:יג
 וט'ן הויא בלילה ע" נורם לנד הלילה שטא או בנט"י חייב ביום הישןוא"כנ:ה

 שהן 'ג4,מימיקמץ":זיןליו(אנ"::'

 'ך '"(יט

 קי
 '1 מ דביד'סלק ג ק

 נ,הק
 )ספן ,נ7"" ל;מו' D"~a הס ,1(" ב"ר: ל.1 ,-שלן מפיג'י יוטפלהטיה, יטנ.ת הנסא

 ג גבל
- 

ץ

 יייייט]סי:ן.:%ן :;ג :; ", ן:,:י, :-, :ג::י
 נגדי' י% ' ע גה טביא זה כי יקרים בבדי' ילבוש ולאוסינוף

 : כר שטים 'ה'1.ישם נז'טעשן זי;:::י;ין;ו%ין טשניאי כל בכלל ח"ו יהיה שלא ת"ח וטכ"ש אדם בני בעיני יהבזה שלאמטוצעימ
 : טינוף מכל וטקום ומלבוש גוף טהרת יין . ככלל

;ג~-נ4

 יב'ן:ך"
 זג:'ג:ו; .: ":ך;נ:ג יך:: ,:ןיג%ג:;ב;יןד:ן:,ך ס"(:"א ', '.. יציף יצ,זה'.יט' ליבי ש"ל י

 נגה 'י:,ן:גי.:גן %ז.ג,%ז1,ק:מ, ב:ב,זיוזן בל .גןנן::'
 ג:('ן ::,י1י;4י .,בוצע' :צ.,. ג :שיץיזיץ:י na~s 'ןי2

 ימוך ל,(:קן לזרי ךולנן
פן21

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 -. ותפלות ברכות הלכוח ג כלל ארםחיי

11%%שלישמי1שם3%עוע5ין1';4%ממ11
 ינ"ויוויושקנו בקשת

 ,נונ'ל(יזה
 ן . 1

 קצ: נע'צטי

שא5אשיש15111158
 מ"ק1ן

 %קי:,ו:ן")4י
 עוינ'ט1 1 ,ציז ינ'לנע גנייי,

 ת:קנו'ב,ירי,ר;בי
 לדררר א, לרכר שאיר ט'ן שריא הויל וקבלו קרחם א

 נמ, וץ: "טוי ק.י ;ן : "י,' ),'ל טבת נצוצה ינן " ן טט.שרעלים

 ן הצמח ניאה שלא י- שימט,ח זטן ;ל ענה ריק א, 'שלז 1:14.
 : u"u) ע.עי ע, ע, )סי' טמנה שיריה יק שירהבחוב

111555155
 ר',(: )ם,' ששמררו

 יי י ללל
ן5!11עןשי"בש214
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'ב ותפלות כרכות הלכות ג כלל ארםחיי

 לתה וצואה ס"7( )סי' עליו צואה דין אשה הקור מחמת נקרש ואם מותרממריח
 : יג( ס, h"p ג )ס, ד"א לברח( צר.ן טמו,ד אווהאפי'

 :1;ע"ג"רגב
: 

 ומעחמה מוכ"כתב"יווולא
 צשכתבכרהמר מה וא"כ סוא"ר ומ"ז

 כל

 כיון לבהכ"ם הבית לכל דיימנן ולא בית' באותו להתפלל יצמותר ר"ל להםוהתרתי
 : ננין'ס 1ע1 גזן שתא יזפ" טנוף עוין איו ,:טשינ נ('שנ בנה ב,שיש

y"tS.,בל ;מ נמרים יאפ. אס D'~DIDn צייצה נך'ן א,סי'ם ירמס ID'D) 

 מותר כנגדו אבל בתוכו לקרות אמור לבהכ"ס שהזמינו רק הדש הבהכ"םואפי'
 כ,ה"נינד,י.1

 ה'
י"'טתד rns~Ew דאט'*.ן' נ'ה א( ע-ומש שם D'~t1y הפ."ל'נש:ולן
ס ש פו גשש סם שש',בנ'תטקצהדיצח  הסעו ט . 

rns~Et 

 וכל צואה אינה אפי' רע מהריה מרהיקין כך הצואה מן שמרהיקין כשם)יב(

ען
fll1k 

 ,אפ- ח:1- ליא,ה,ה-'ה ,טלמ אים בי ש'שאי נתן י'ואה שאינו
 IP's7V "'1 נ.7,' )כ7",' עיפוש סחטת שנסיי טהאלא

 כנידב ניטין:נ,
 הרקק טעון יה" רע וריקו הו"י5ח"ער

""7 
 ע"ס(: י"ג נטוכס וכ"ע ע57יקין 5'נ 5"5 כן 5פוס

 א" דרי סי ערה אפ" עונית ני,אהם;;%;.י::י:גגש,:ג:יע, :ריסן גך":;:ט:לן רעען"גנרלע,ן;םג לי ]:נאי 1 :גי:ג,נ::; :;;הס:;'יצג:נ,:זק ך:י,ח
 "יקיצה

"DD(t)א ייגע -א זדם ,רן :בדיי"ליגשגש ~ן:,ךג:;ןגגיס:ם % ;דיד,ק צי,- סלם,"1 אגל צר טיל 'אט,ח ר : י'ואימ
 להיפך או ר"מ על ר"מ ורהב י"מ גבוה מקוס על מונחת הצואה היתה)סו(
 יעג י." ל, טנ,ע אין אם לסטה טסך ודצ,'אה הם טו על 'מטדשהאום
 דטדבו. גתנ 4'א'ר )ע.ט( רנרעמת

 ך נשא'נ, דיקא גששדע ושנ'ג
 : טהנ' לא r~y ןצ'טת אבל עימק, או %,ם שלאבה,

D"y"א,מ- ,רישנ'א בטה;-1 ,טא'מ ג'ק אזהה ש-האח 
 דם,

 מלא

 לא' '-אי

 ולנן לח,טיא.דאוייתגו:ל'נן
uy,-,אס 

 ז דיך טםענל ושא קדושה יני' לדגי
 . רע ריח לו מגיע שאין אשפ שברחובות פע"קין( )ויין האשפות רואה אםפתוח

 וצריך23
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 צרז אלא ~hA(ce) יל א, פתיה דלן דרך לבזה 1)ש בשעת ביה לטדייז ותפלות כרכות הלכות ג כלל אדםחיי

 ק ., , ינו י י, ,,ל ,"(2ש", ד'ט נסוך ,:'(וודנ וך(יך'עי,ןגיוג'ך':1 רייו1ןבייוןדאטן(ןיךששששש"

 טן "הר ,.א גזזנה :גך ..יגד -,ט1ב ג :ףגלז:גי
 ו פןה ג ]רטעה

ק

tffn  נת,.ס:: :! 1,,סל נ עו:ה,ך:, זיגטס)י וית כב'
 : 51'יע( ולקרין7"מ

 'נ: ו~ו;'צא:ך- ש:"גגשלז D~yNק,
fD" ,,"4בג,1 גזך יך 

 נהגיה1ג ::ךךק,בד:::עןנ'אמ'זנבגמונ::ו::ק:::
 לאו,: רטמעות טה,צות ל, שאין כיחלעצש
 1"ןי

~iDD 1,ל י 
 קע'.; ינם,' י.ט סע.1 ;ס !ננ., נ;.ע כ.מ ס.' )ע"ן ..ט גס.. רובמר.סראופמס

 עף מה אם 1בן ושן י- " .י ג טותי טי'ט ם,-,תלאי,
 טותך ב.ת באנת! ,אם" :2()י הטב,אר,:!ף.':נועי. !תסי בחיל נמק אם !טנ'ש נק.,( ב.ך )כ.' ריחקה שוס וא"צ 1 רל.טנש

 ,בי
 טהצ,אה היך.ק אס

 ; )ע.י( ד"א צי.ךזיה.ה זבי הריח ט כס ,נ,גך טרג.נןסח.2ה 1 זטמע

 'הבטל שלא , י י ג טחנ,ר, ,יצאאנש.ם
מ

 ונתיבש בעלטא חו!תא יק טטש בו ויאין .ד,,על,זב,תקט'צ:אה ה'! )נר(

 על'):צואה

"
 בשעת ,מ'ט אכני דאם'ה יואח שהו עד ע.מ, ,טעצ.ם טנילה ד,טה,ציאהריי

 אסוך י.ה להב טנ'ע א2 רלנן !שיטה '!צא ,ההןטם שטהז, ,, החגזזנשטה
 באלץ הצואה טונת כאלו דומה וא"כ לא איברים שאר אבל DWn להלל תלישבהם

 יטהני24
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יג והפלות כרכות הלכות ג כלל ארםחיי
 אמור טבעת בפי צואה אבל הגוף בשאר וכ"ז ע"ו( .סי' 6"ו )עיין כיסוידטהני
 (ק"ש קרא אם בדיעבד ואפילו ביותר וממריח טפי זוהמא נפיש דבטקומהלד"ה

 מה אבל יושב כשהוא שנראית כיון עוטד כשהוא נראית אינה אמי' לחזורצרז
 צ"ע ובתמלה לטה"ש תורה ניתנה שלא מותר יושב כשהוא אפילו נראיתשאינה
 בגדיו שיהיו אדם כל יזהר וט"מ סותר וטכוסה בגדיו על צואה היה)כו( 1 : להתפלל לחזור צריךאם
 גב .~ל אף לבוש כשהוא בסנדלו הטדובק צואה אבל בגדים בשאר ודוקאנקיים

 לגבי באל הוא וגם הליכתו בדרך שמתגלה כיון בארץ עמידתו ידי עלשנתכסה
 )ע"י(: אסורהגוף

 ויש בגול הלכלוך טקום לרחוץ וצריך כצואה דדינו י"א זרע שכבת)כז(
 יהיה שלא לפשטו או לרחצו יש בגדיו על כשהוא דאפילו טצואה דחמיראוסרים
 כידוע עון למזכרת לו שתהיה קרי ידי על כשנכשל ח"ו וטכ"ש הטומאה בודבוק
 : )מס( האיסורגודל

 צואה כמו מדאורייתא אסור הבירו או הוא שטשתין בשעה רגלים 'מי)כח(
 מדרבנן אלא ראינן כ"ז סי' ג' בפרק הרא"ש כתב טיפין שותות ~ק טקלח אינוואם
 יש שאם בו הקילו ולכן מדרבנן אלא אינן בכלי או הארץ על שנפלו אחראבל
 או הרבה שהשתין בין שטשתין מעם בכל מים לתוכו שהטיל או מים רביעיתבכלי
 : )ע"ו( ומותר רבנן פלוג לאמעט

 ויחזור בידיו בהם יגע שאם כ"כ לח עדיין אם בבגד או בקרקץ נבלעו)כס(
 וא"ל אסור להטפיח ע"מ מופה דהיינו מעט דבר אותו ית9ה9ה אחר בדברויגע
 כשמנגב אלא רביעית א"צ בבגד שנבלעו אלא בעין שאינם כיון וט"מ )ס"נ(מותר
 כ"ס(: ס"ק b~w3 נ"נ )מי' טהם ולא הטים מן טופח שהוא נמצא בגד באותוידיו

 או חרס של הוא אם רעי של גרף וכן תטיח בו שמשתינים הכלי אבל)ל(
 ואסור כצואה דינן פיהם על כפאן ואפי' .רע ריח בהם ואץ יפה רחוצים אפי'עץ

 אבר טצופין הרס וכלי זכוכית או מתכות ש5 אבל מים הטלת מהני ולאטדאורייתא
 אלא אסור אין ר"ר בהם ואין מעם אלא בולעים שאינן כיון מבחוץ גם יפהורחוצים
 ואם 1 מותר פיהם על שכפאן או הפה כסה אם לפיכך מגולה שלהם שהתוךבשעה
 כמו גרף בכל להחמיר ויש א"צ כמיה אפי' רע ריח להם ואין מבפנים ימהרחוצים
 פ"ק(: )ועיין פ"ז סי' הכסאבבית

 להומרא אזלינן בו שנולד ספק כל לכן אסור טדאורייתא דצואה כיון)לא(
 ולמיכך דרבנן פפק כל כדין לקולא rl~stR מדרבנן אלא שאינו כיון רגלימומי
 טותר בבית צואה וספק צואה בו שיש אשפה דהזקת אסור באשפה צואהספק
 אזליק ולעולם מותר באשפה אפי' רגלים סי וסמק צואה בו שאין ביתדחוקת
 : )ע"י( רגלים במי אפי' מהם הטינוף מסתמא בבית קטנים שאם המצויבתר

 מים רביעית לתוכן הטיל אם ונסתפק רגלים טי כאן ושהיו יודע היה)לב(
 בשעת וט"מ להוטרא אזלינן בדרבנן אפילו איסורא דאתחזק כיון נ"ל בווכיוצא
 איסורא באתחזק האם" הפוסק" על לטטוך טות' ותמלה מק"ש עי"ז שיתבטלהדסק
 : מס( מכתנתי ופה ס"מ נכללי )ועיין לקולאאזלינן

 כיון בדק ולא ופשע בו להסתפק ראוי המקום אם צואה ומצא והתפלל~ג(
 חשש בו ואין דאוריית' שהיא כיון ק"ש וכן תועבה רשעי' זבה קרבן בטהומדתמלה
 ומשום לחזור דא"צ נ"ל ברכות שאר וכיש בהלו אבל וקורא חוזר לבטלהברבה
 אפילו כלל להסתפק ראוי המקום אין ואם ולברך לחזור דא"צ פשיטא רגליםמי

 איסור אלא אינו אם אפי' לקרות שאמור מקום בכל וכן )ע"י( להזור א"=בתפלה
 דוקא לבטלה ברכה חשש שיש כיון בתפלה אב9 ולקרות להזור צריך בק"שדרבנן
 בתפל' גאפ" . להזור א"צ אדאוריית' עבר אפי' ברכות ובשאר . אדאורייתאבעבר
 ס"ס(: וססי' )פ"ג ו'( ו' מי' ננ"6 ).עיין במזידדוקא

 ומתפלל הגץ אנוס תפלה זטן עבר ואם נקי גי בלא שיתפלל סטה יתפלל ולאותפלה ק"ש גטן שיעבור מוטב מלהפיח עצמו לעצור יכול שאינו לו שברי מי~לדו
 תפלת25
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 ותפלות ברכות הלכות ר ג כלל ארםחיי
 ק"ש בשעת עצמו על לעמוד שיכול לו יראה ואם . כ"ז כלל נדלקמן תשלומיןהפלת
 שי::, בן ::נשל עךי%':בן% 'טסאגגיי:מ:י, ז פ'1 )סי' עליהם ומברך לק"ש רבה אהבה בין ףפיליןיניה

 ן~
 ן

 זלי:.ג'ו(מוך קעי וירה YDWJטעשישה:טש
 יטקום אבל טהרהור גרע דלא משיבין אין להשיב אמו' תור' דבר איזה שואליןואם

 לבושים עוטדים שמקצתן ךרהץ של אמצעי בבית כגון לדבר ואטע להרהרדמותר
 1 משיבין אין או אסור להשיב מותר הדבור אלא אסרו דלא ערומיםומקצתן

דנ'1)%'אס,יו
rn's 

W1tyt 
 1'1 טהלןת שלוס ~1DW ואךפ . ונטידץ ננןג'נ

 מ"מ בלץ שלו רק ויאמר קמ"ם לבקוע ונכון בשמן לקרותו דאסור י"אהפוסקים
 לההטיר נכון וכן )ט( המ"מ וטבליע שלון לומר נוהגין ויש בדיבור שיבליערק

 א,:ק; רפט חנק תש%א1סו
 ל לי ל ל

 ט' ןליו לשפוך או שאובין אפי' סאה בט' או במקוה עצמו שיטביל עד ותפלהוק"ש

 תורה בימול וממם ורביה פריה ביצול ממם זו תקנה נתפשמה שלא וכיון מיםהביז
 לאונמו: יכול שאינו לא אם זו בתקנה נוהגין טעשה. אנשי וט"מ זו לתקנה ויימלולנן
 שלהם נקיים ו' קודם נידות בימי שהם' זמן שכל הנשיי נוהגו' 'מקומו' יש )לח('
 מ"מ שמהמירי' במקוטות ואפי' יסוד 19 שאין מנהג וזה לנברכות מתפללותאינן
 לקולם היתר נוהגין במדינתנו אבל ומתם9לות לבהכ"נ נכנסים דסליהות אימיו6

 . לעם להראות אותה שטגביהים בשעה בס"ת יסתכלו לא ומ"מ ומתמללותומברכות
 : ס"ק( )סי שיסבלו עד הקברות לבית יכנסו שלאומל

 : ע"ה( ע"ר )סי' ערוה ננד בריית שאסור דין י רכלל
 לדבר שאסור אזהרה שהיא ש"ל קבלו דגר ערות בך יראה ולא כתיב)א(

 א"א בין טאשה ופשיטא אחר מאיש ערוה או מגולה כשערותו ל"ש ערוה נגדד"ת
 יש יוטו בן מקמן ואפי' שנים ג' מבת וקמנה שנים ~' בן ממן ואף" פנויהבין

 : טילה לצורן לא נאוסרין
 כשמגולה לכן

 כמלא ~לקרות ואסור בה כלל מסתכל אינו אפי' תורה בדברי אסור טפחממנהן
 ערוה נקרא יץ סידיה לגלות קקום באותו שררך המנהג כפי וידיה פניה אבלעיניו

 ."ף "י ,%נ%ןיי עם12דמענר:4":נין(ךנןזןן
 ואמילו מתוכה שנראית רק דק בבגד מכוסה ואפי' בה מסתכל אינו אפי*)ג(

 אמו' שנראית כיון אקר בהדר היא ואפי' הערוה לבין בינו זכוכית של חלון הפסק "טן
 תראה ולא נאמר לא שהרי אמור טכוסה אינה הערוה אם עיניו טן3צים אםואפי'
 אא"ך אסור שנראית וכיון רמ3:"( )ת' הרואה יראה לא ר"ל יראה ולא אלאערוה

 לו נראה אינו שהרי מותר לו בסמוך הוא אפי' ואז אהר' לצד ופניו גופו מחזירי
 : אסור נראה היה ביום אס ט"מ אדם לכל נראה שאינו אע"פובלילה
 כשאינו היינו קפח סגולה אא"; קווה נקוא לח תורה דברי לקנין אע"ג)ק(

 שמסתכל כיון טגולה להיוף שדרך נאשובע אפ" באשה להסתכל אבל בה מסתכל1
 שאמרו עד טאוד עונשו וגדול . עיעכמ ואחרי וגו' תתורו דולא בלאו עובר להנותבה
 : גיהנם של מרינה ינקה לא ומס"ט תורה בידו ישאפי'

 תורה איסור בהם שיש טנשואות ודוקא בד"ת ואמור ערוה בנשים נסערות)ה(
 )קךכת'נ בגילוילילך

 שמותרין בתולות אבל היכוסס( מגיה עכלל סשה ר"ת ופרע'
 אם שערן לכסות טוזהרות שאינן כיון נכרי' וצ"ע מותר ראש לגילוי לילךודר~ן
 * לבתולותדומין
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יר ותפלות כרכות הלכות ה ר כלל ארםחיי
 ואפ"ה ערוה מיקרי לא דבורה אבל שמזמרת בשעה דהיינו ערוה באשה קול)ו(
 אם וט"ף לקנות להסתכל אסור בבגריה אפ" שהרי טדבורה להנות לכויןאסור
 . ולקרר לקרות טות מראורייר2' ערוה דמקלי מצינו דלא כיון אנום והוא בדרךהוא

 לעשו' עת נאמר וע"ז . ותפלה סתורה נתבטל הנכרים בין שרויין שאנו כיוןדאל"כ
 טנ,למ פתח ראפ,' לאשתו אהודת D'W1 בק ח.לח אן .ערוה שנירא טה עעללכ'

 בד"ת דאסור רריה ומגלה שמינקת בשעה ליזהר צריך ולכן בדיית אסורבאשתו
יע דקרוב לכ"ע אטור טטפה ובפחות באשתו אפי' דבשוק וי"א . אחרת מאשהוכ"ש

 שאר לנגר אבל אחרת אשה ערות נגד ולברךלקרות"
 : ע"ה( ס" ""י )עיין מתירין ויש אוסרין יש אשה שלגוף

 ראה ולבי כד~תיב בל? ראיה לשון ומצינו רחמנא תלי בראיה דערוה כיון)ט(
 ער אסור לערותו לבו r'E הפסק שאין כיון חלוק כשלבש אפיי לכן חכמההרבה
 למים חוץ הוא והלב צלולין במים והעומד לערוה לבו בין הכתונת בידיושיהדה
 ראשו שיכסה רק ,בסי' מכוסה עכ"פ שערותו כיון ולקרו' לברך ומות' בחוץיסתכל
 שהוא כיון במים הוא הקב גם אם אבל ז'( סי' א' כלל ~r"yl ראש בגילוי לברךדאטור
 עכו:ין המים ואם . לבו תךת בזרועותיו שיחבוק עק לברך אסור בטים הערוהעם
 ולץ רע ריחו יהיה שלא ובלבד בתוכן והוא לקרות סותר בהם נראין איבריושאין
 סגולה שלבו אע"פ סכומה כשהערוה אבל מגולה שערותו כ"ז לבו מכסה אממהני
 ננו"ש ע"ס סי' תשע כן ולנרך עיכיו 5הע5יס תותר ננוטה ההערוה כיון בווכיוס, דק נגד "ו הון דרך ערום נרוקה 7ס"ס )נ"5 לערוה בינו שיפסיק ובלבדמותר
 : ע"7( ט" )ועפ"ק סה"ת ערוה שאינו דברים באלו ע"ז לסמוך ויש ט'(ס"ק

 בלא הולך אפ" ולכן מותר הערוה הרואים איברים שאר אבל לבו ודוקא)י(
 רוא" שירכותיו אע"פ הלב בין להפסיק חלוקו על בחגורה עצטו ושהוגר רקמכנסים
 אם אבל באמה בשרו יגע שלא ובלבד איברים בשאר ראיה דל"ש מותרהערוה
 : נ"י( ע"י )סי' מותר בכיסנוגעים

 עמ וכ"ש שנה "א ובת שנה י"ב מבן והם א' במטה בניו Dy ישן היה)יא(
 מהני ולא ולמטה ממתניהמ להפסיק צריכין בזה זה נוגעים שניהם ובשראהה
 ופניהם גופמ טהזירים אם כגופו שהיא כיון אשתו עמ אבל מזה זה גופםהחזרת
 נגר טותם הרהור אבל אסור דיבור דדוקא חז"ל קבלו הבר ערות טדכתיב)יב( י ע"ג( )סי' באשתו גם להחטיא ונכון מותר מזהזה

 דליכא יוצא אינו בו לצאת שטתכוין אע"פ ברכה איזה שסע אם ואעפ"כ~רוה
 : נק""( פ"ס )סי' לדבר שאטור כיון כעונה שומעלמיטה

 : כברכות כללים דין . ה23לל
 האדם וצריך הברשת לברך עצטו יכין טהור וטקוטו ולבושו שגופו לאחי .)א4
 כגון לבטלה ברכה שום ח"ו יברך ושלא רצויה ובכוונה ביראה שיברך ספלייליזהר
 אחל בברכה לפטור שיכול 'כגון שא"צ ברכה לגרום אפ" או זו לברכון כללשא"צ
 לברך חיב ואז בשיחה ומפסיק יד יטל תפילין שהניח כגון ברכה ןוד לברךוגורם
 הטוציא אבל טדר?נן תשא לא על עובר לבטלה והמברך . ראש של על הקעםעור
 השם את ליראה תשטור לא אם ו:תי' ת'רא אלתר ה' את מ"ע על עובר לבטל'ש"ש
 בדרך מא הגדול שטו להזכיר שלא הי,'אה מכלל הוא זה כי כו' והנוראאנכבר
 שמזכיך בשעה איבריו ויזדעזע ויירא לבטלה לא אבל שמחוייב טה וברכהשבח
Dwnנמהקין שאינן השמות כל אלא בלבד המיוחד שם ולא 

 המיוחדיי
 הגדול לשטו

 "עתיק נוס סוסירוע 5ג11 "כסס 5נ 5ס5סינ )יכי' אטור לשון בכל ואפי'ב"ה
 "ו 755יק עקוס סגו ג7ו5 רעם קו5 עע5ס ס5 ננ"7 וסיוע "נגיד 7ph ג7ו5 . רנעעסס
 נוס סכתונ חס קייצת וס,5וסו נורועו ס"ת 15 ונתנו ג7ו5 נכנס וקנ5וסומנסטר
 עי "קרו סן וקער 5ס"ס hSh 5סג"תך 5" מו"ר "סי" ושונס עמוס קייטת מןופקר

 טעיד27
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 וחפלות כרכות הלכות ה כלל ארםהיי
 Clf נו והעירו תספר "ין עד עסה "סר תהע~ות סננר"ו הת5"כיס ונ"ו נךעעי7
  תורה הייעת וס"5והו טוריס "רגעה 5מכיו סני"י t"vh וכו' 11 מתנוה ננר"תי"וקל
 נוהרת ס"5והו Ph", כנ"ך הע5"כיס ונ"ו תעיר וע' הן ו")ורסנע"פ

 S"h "51 51" "מתיק וס"15 תורו ושוס35ט5ה ס'" ע5הו~י"
 ג7ו7יס ונקו עשת "קר והכריס קיש

 כסהו"י" ס5וני נ'וס ננר"תי "וזור וה והעידו סתורים 5נועיסק5"כיס
 וכך כך "וכרות

 קרעתי ,כי וגס ס"ס הנ"ר כ5 סת5ותס ויקרעו כך "ותר וזה כוולס נ5,בתס5ה
 5תוור "ו 5גיהנס h'3S "ו דינו ונגת' כו' יר"ת hS "יך סרוקה טיסהובותרו

 ניר"ק הסס להזכיר olhn 5, 135 יפיס 5" וכך . עכס קנג5גו5 בגיהכס ובקרבג5גו5 ולנו"
 נסס 7הקק55 כ"ז נק")ולסי' )עיין ה5נ( ונכוונתוסקר

 סקוריי
 5וקה 5הקנ"ה הנכרים

 כתיקה 5עכין היינו יפתקו תותר תו5 7נ5סון י"" ס"ק קע"ט ט" ני"7 הסיךוש"כ
hp'7ק'  ק5ק י"ר  נתיב ירוקס ר' כ' וכן 

 כהת"
 והמוציא  כנריתו( קי'i"DSJ 3 7,פי5ו

 נכשל ואם במזיד הוציא אם לנדותו הייב השומע ואפי' נידוי חייב לבטלהש"ש
 או בשכמל"ו וסיד תיכף יאמר זו ברכה בירך שכבר שנזכר או והזכירובלשונו
 אמר ואם בו וכיוצא טאר וטהולל גדול או הארץ בכל שמד אדיר טה אדונינויאמר
 אלהי ימיים אלהינו אטר כבר ואם פסוק כקורא דמיהזי חוקיך לסדני שייםבא"י

 רק ברכה שוס להומיה ואסור בשכמל"ו ג"כ ויאמר העולם ועד העולם מןישראל
 :  )יטב( בר"ה תקיעות לאחר והטהזורים הסידורים טןיה למחוץ  ומצוה חפיה שומע בא"י התהנות  אחר לסיים  אטור  ולכן הו"ל שתיקנוטה

 וטעה קרא אף ולכן השם את שמזכיר אעפ"י פסוק הצי לוטר דמותר נ"ל)ב(
 כיון העמוק כל הוזר  שאינו פי על  אף הפעם עור לקרותו סותר וטעטיםבנמנה
  הזכרת בלא אפ.' מסוק קריאת בדרך פסוק הצי עומר אבל הפסוק להשליםשהוא
 בנביאים וה"ה פמקינן לא אנן בתורה משה פסקי' דלא פמוקא רכל אסורהשמ

 תכ"נ(: )ם"וכתובים
 ואסר וזקנום דית ובית הסופך עזרא ישראל כל בפי הערוכות הברכות כל)ג(
 במקום שאמר כגון הלשון שינה אם אף ובדיעבד . לגרוע או להוסיף אולשנות
  יצא  בו וכיוצא פיתא דהאי מארי דעלמא מלכא רהטנא בריך המוציאברכת
 יצא לא סלך שאמר אע"פ העולם מלך אטר לא ואם עולם ומלך שם שיאסרובלבד
 להתעטף תפילין על שיברך כנון עליו שמברך הדבר על שקר יאמר שלא וגם)ריש(
 אינו בברוך לפתוה שהתקיע במקום וכן בו וכיוצא בפה"ע אדטה פרי על אובציצית
 לא שינה ואם לחתום שלא רשאי אינו לחתום שאסרו ובמקום למתוח שלארשאי
 מאמצע דילג אם אבל יצא לא בברכות חכמים שטבעו ממשבע דמשנה דכיוןיצא
 ן. 1 י ""(: נץ ~D)RS"נוף
 : )קפ"ה(חול

 וכול * הנקנין וברכת הודאה, וברכת הטצות. ברכת מינין, ג' הם הברכות)ה(
 בכל לפיכך . מדאורייתא שהם המזון וברכת לפניה התורה מברכת חוץמדרבנן
 דרבנן ס' דהוי לברך ואמור לקולא אזלינן לא או אטרם אם נסתפק אםהברכות
 ולברך: להזור קריך  נמתפק  אם  לאחריו ובהט"ז לפניה התורה ברכתמשא"כ
 לא ואתעל לא או  כוית אכל מפק כגון ברכה להצריך D~D יש דאמי' נ"ל)ו(
 אפילו נ"א בלל כדלקמן מברכין בכוית פחות אפילו בריה דעך הלכה שמאאכל
 ליק,: ברנות ספקדב'

ללשי" ל ל
 )נ( כלל לידו יבא לא שמא ונסתפק לפניו מזומן היה שלא )"( דבראותו
 )ג( עליו שבירך הדבר שעשה קודם  שבאבר  אלא  לפניו  מזומן  היהאפילו
 הברכה מענין שאינן בדברים דבר אותו לעשיית הברכה בין בדבורשהפסיק
 שייכים דברים וב' להול לברכה מקום היון שלא 'לבטלה ברכתו זה'הויבכל
 שינוי )"( ולברך להזור צריך אפ"ה לבטלה הראשונה ברכתו היה לא אסאפילו
  לעשותו  והזר ונמלך עור  מלעשנה הדעת היסה )נ( ביט בכלל ויתבארטקומ
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סו ותפלות כרכות הלכות ה כלל ארםחיי

%ךי,"יכ"ננ ים מקז 'ק" לע ניעא :ן 4 ל: 4זכ:רזיל' 'ויכני

 ן: שטא ששק כעטך ש י ה יני,קנש,י
ען'נם, עי:אלתש' ,היקינםקגן:ריעמ, 4ת יוכ'%1וניג

 והא ט'ןי ב;""יינ'ל;'א'"
 יסה ,חסן" אסו r1JS ש-ן בזנחן אזל

 ן י 'סין: הל:ךנכ,1 ,יס ,לבין קר פיזיאסזאו
 ך

 ן הוללבר' שלא זיכה ל'והד ישירז 4ש ר'ב,ר :כד.'ותו
 גרב1

 אטהך
 " לבן א'ההער % עה'5לציין ?' קל אף

% טב'ת אפ" אחר ג רעהנך 1יריה זה סחררנ"ך אב" ע יהויי ג "' נה'קף )י'1 א 3ל'ת ,רובל 'אחי מררש'אמ  צריך רי'ז 

 "2יינ: גיל ש י'ד ו דנט,7 בהדר 1 ימנהנק,ןי:,הי
 כל לקטן עזר ,ע-ן כרכו- הפס'ק כשלא ,נ,ו ללטו. איר בית 'ה'הש'לא אהיבו(נ- בהה"

 י ב, סלד רנ'או שאטי נצן 111ך א.צ י : י.ניאפ"
 טאמ , ש.תן ער זאם ראס,ר סעורה צניך זה שנס ל4 יטהחט

 ,אס מ,.נ( t"Dp )נספן י לדוץ צר.ך דנ.ל ,ב:וקצ3,171ן"כ,%וי

 ןך ינריצ-'נום ת, ן ן ' 'א "סמקי
 1(ן'ק '"ס,י'ם געים,1 בילם ער'נ'ן דגיגק גי-בת ט'שא.: ;,למי 'צ'אוא

 י )ג נעירה צויך הג' ענמ" רביכת 19:ט,:נ,,רוילש1ע1יש;,א
 הפסיק אם אבל דבר אותו לעשיית הברכה בק שהמסיק זה (כל)ע(
מויטה
 ק

 צריה סוף ועד טתחלה ברכה אותהל י. עלג ומי
 א.צ נ,4 לנטיך נר. ,1הה ט 'נהי אונס טהטת אן א, ברצן שתק"ס
 ץ לק נם 'טיח ,ה ידק ס.ה( :" ס.'י.' נ.ה 3נןל יפילקטן

 נ וצאי על אסן 1 ר'אס,י שנן ,בל סן י ,קדיוטהקי"ש
ובדיעבד29
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 ותפלות כרכות הלכוח ה' כלל ארםחיי

וג זג לענוג ל:תי.לה ט'ה- נ. ,נ'ן '% ,א'שו ל,1 נעהמ.  רבבינה לאוזנה קצרה גהה י, 1 זק . 4 שןגי
 וז:1:,"ן:ן י:בטן:י:טלז.ב ,::;ן :ג; ::ןענן:קם

 א.ן ארונה ברנה אבל טצטרף א.ן ראען.כ אפ.שו א. הטק,ם בשבחגטוס.ף
 :%::;: ::ג.'בגינ ין ה :זה,י,ט,מייי"ן:,ןי-;ע. : נכ""( ג' סי' כ"ה נכלל )יעייןשפסק נאי

 ;':וןים":וסט'%גג":: נ :ג :: בו: פוגן:ם'ז
 ר'צמ

 מי%י,י
 :נ,:%זן:גןו 1:ג :נ ז

 פתי ש 'ס-ס ויניוק,י(ג:'צי ן ז4ו:בי(ג%זן,ה ולכן יצא דלא די"א כיון השמ הזכרת בשעת לכך כוונתו שוגה כיוןהבשמים
 ואס נאסר וע"ז שסברך. בשעה קל דבר אפי' מיאכה clet לעשות אסור)סו(

ה
 ט%' רהוצ'אם'.1 יירא ג'לריי'ום )ס'(

 (7:ן מען בי נילז1ךסענשיףא,ס%1ן"2י:י:,ל.ג:,:ץ, אסע שנן y"s מז שהררר וק
 בהרהור דיצא רטב"מ דרעת דטשמע שכ' ברכות מהלכות פ"א בכ"מ עייןללבם
 ג' נכלל מכתנתי קה ס"ב,)ועיין סי' ובט"ו קפ"ה ובסי' ב' ס"ק ק"א סי' ובמ"גלבד
 ,ס.'

 : ההינהן !יגיהו  יעולו "ר.1.-, יעת שריעע ס.קןל ננ."

 י"ע ?החן הץ יא בס" ינב,ן טטע:ו א, (ה,-צ'א גיח r'Rr1הזל
 לא אסי יט.ט אסן ,יע% סיף ";ו סתהלה " י.שטע ללס ,הטשט'עלצק

 אמל. רן(שצ" נח קן , 11 א טיצ'א א"נ,יכתפלה
 ע'(: )ס" אהד אלא DW אזן ואפיהנק'

 ל ל

הנ,":]"
 שנ'ץ כלענר ,ח" ה, ג !ב .יל ": ה., ג תך'::

אם
 א'ן,1ק%ן

 קג::ל . מז:ג הייים ען י ק,ו,ש
 עלז כשקידש אבל נ"ג(:' מצה םת של המוציא וכן,4-קי

 אמור רויין

 בשיי =' נ'י :פיה" א"שן"בש,% ש4
 יעותק אי;קי כעאנן,נ,1:::ק:'ן(%?,נ' % ("זמרישמ
 , טש"צטו שנצא פשוט שהל 11ן י"נ( טהו' לא ביק ראפ" ויא 1'ןאת
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מז ותפלות כרכות הלכוח ה כלל ארםחיי

ל. : דגרם למ נט'מ"מ
roy~להסיר 

 אע'"
,rns לפ.ר,ת 1.ט,ן דא'ן לב"ע ענייי לפמ1י א;'נ,ל אין רב'ם 

י ך, לשט,ג)ט: למ גבטלה
ם אגלו 1יי'תס נאחר יש'אנ%י נךו' י:,ביןייה"ננטלקע,ןנגוך נ  

 '1 אען צאגל
 וירש שוב- ו 1 לרמצכם ז על " י ,

 ש,ה,א'ט % בנדי'ו אבל וב., ער,ב', וב" לריעוש .נ"ל טה-בק אפ"שא'נ,

ם ה  ט גדו קי' נו טררבנ''ל
 ייבון אלא א'מ טפה דרנוי1ה דיבנ', חיי ר,. ון מדיבנן א' אלא א"נ,רבנר,ל
 גר' ריכן .אגיל שאם נחק לי,'ו.א. ב',,ת יק ניב שם rtEin ,ניל ט'ה רןשאן

 התפלל בבר אם זאפ" לקרש .ודע ,א'מ בבר שהתג (מ' לקרש .נולידרין

 ; רווחןבגרבת
 ק

ק " ש נמל נבו אם ,שבה רישין ב-ט ל11 נטןעשה

ש צק ייןראמן  הטחה יעשו' יחי' ג'ק נחשו ב,יך אם DD1' לא או י'ש קרא 

 יצ
 ,גייעצן,,7:וג% ג י:"גק געיומזגג

nluDnנ"נ על" מבינ'ן אין מ:מ( p"Ds1 OC3 ה"ע'ת, רגלכן זה," 'י ב סל ק נ" :נה.נ 

 יהא ג-נח בלא ;טלמ דא',י,,קא ס שמא אע'ג nlwDWn נגן 4 ךב'א, ןמם
 נ'ו' ו,!נ נס! PDD 7"סי כר'נ"ן ןפ.ה נט" ב' h"Ps1 "ן ונס':ס"ס"1.ק
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 ותפלות ברכות הלכות ו ה כלל ארםחיי
 : בזה לזהר וצריך איסור עושין ומברכין בסיהם הקתונת של ידהבית מחזיקין יד של תפילין שטניחין שבשעה אנשים אותן ולכן שיברך מקודםירוק

 ויברך המלות פירוש יכוין אלא בטהירות ולברך טפיו ברכה לזרוק אסור)כו(
 על או הפירות על' שמברך או ידיו נומל' כשהוא ט"ו ם" ס"א וז"ל .בנחת

 ונתן עטו הסדו הפליא אשר בוראו לשם לברך לבו יכוין אדם כל בפיקשגורות המצו"
 דבר העוותה כאדם יעשה ולא הטצות על וצותו מהם להנות הלהם או הפירותלו

 ושלח בעטו ה' אף הרה זה דבר ועל הלב הגיון בלא מפיו דברים ומוציאקמנהג
 סטני רחק ולבו כבדוני וכשפתיו בפיו הזה העם נגש כי 'ry ואמר ישעיה בידלנו
 מעשה ראה ישעיה לישעיה, הקב"ה אטר טלוטדה* אנשים טצות אותי יראתםותהי
 באים בידו אבותיו מנהג ונוהג שמהזיק כאדם בה וטחזיקים לפנים אלא אינו כיבני

 ידיהם את מנקין הם שלם בלב ~א אבותיהם כטנהג הקבועו' תפלו' לפני ומתפללי'בביתי
 שגור שהדבר כמו ומברכיי שותי' הטוצ" ברנת ומברכי' ובוצעי' ידי' נטילת עלוטניכי'
 בשטו ונשבע אפו חרה ע"כ לכן לברכני מתכוונין אינן טברכין שהן בעת אךבפיהם
 בתרי' דכתי' בכוונ' ולא בטנהג אותו ומברכי' אותו היודעי' הנמיו הכמת לאבדהגדול
 ואסרו הדבר ~3ל חכטי' הזהירו לפיכך כוי חכמיו חכמת ואבדה כו' יומיפ הננילכן
 מקרוביו לא' בהלום נגלה ישח לאחר שמת בא' ומעשה פועלם 9שם דבריםעשה
 הפירות וברכת הטוציא ברכת לברך טדקדק הייתי שלא על אותי דנין יום בכלאגל

 א"ל יבם אלא בגיהנם רשעים טשפע אין והלא לו ושאלו הלב בכוונתובהמ"ז
 : עכ"ל ראשונים ביב"ח כמו הזקים בפורעניות אותי דניןאין

 בנקודותיו השם שקורא דהיינו לעה"ב חלק לו אין באותיותיו השם ההוגה)כז(
 מסוגה vh" ע657 )י5"נ בקטץ והוא"ו בהולם' והת"א בשבא היו"ד נקוד שהואכמו
 יסוP'"s 6 כידוע ס"ותיות ככנרת הסס נסוער ר"5 נ6ותיותיו ונו67קר נכקו7וחיוססס
 יו"ד יאמר אלא ת"א יו"ד דהיינו מקצתו רק ואפיי דויאותיוי שאומר או סעפורס(סוס
 בחטף האלף דהיינו א~ני ובנקודות אדני שם כתוב כאילו לקראנה קה: ויוקה

 וידגיש בקה"ץ והנו"ן בהולם והד' לבד בשמ"א או לבד בפת"ח לא אבלפת"ח
 אעפ"י הטלאכי' שמות ובענין הוי"ה לשם יכוין בכוונה רק יפה ניכר שיהיההיו"ד
 שרוצה אלא לצורך שלא דוקא רזה צ"ל להזכירם שאסור ז"ל האר"י בשםשכתבו
 להזכירם בפיוטים'מותר כלמצינו ושבח תפלה בדרך אבל אסור זה שמותםלהזכיר
 שנדפסו כמו הפיוטים שאמר הגר"א מפי שמעתי וכן הקדושים משטות עדיףדלא
 לאיסור: להדיא טפורש בלק"תאך

 : וקכ"ר( רפש )סי אפן ענ"ח רק * רנבלל
 אטומם מדכתיב ואדל אסומם שומר צדים גוי רבוא שערים פתחו כרעב)ה(
 אלא אסונים תקרא אל אמרו ולכן אמונך דברז כל כדכתיב אמונה כתיבולא

 שהוא הסברך דברי שטקיים הקיום הוא אטן ופי' ברכה כל על אסן שעוניןאמנים
 ואכלת טדכתיב ברכה צריך דהקדש קי"ד דף בב"מ שאמרו טה והמביןאטת.
 לשון ברוך פי' שחושבים כמו לא מבורך שיהיה אטן הכוונה כן אם וברכתושבעת
 ג"כ )וטצינו כמל פי' אטן גם א"כ .כידוע מבורך שיהיה מבקשים שאנחנו רקשבח
בנמ'

 שא"י
 טאותה אמן עונה וכשהתינוק ברכת( בני ישטעאל ישטעאל לר' הקך'ה

 ~השומע כל ולכן טאוד גדול עונשו אמן עונה שאינו ומי ליה"ב חלק לו יששעה
 הברכה כל שמע לא ואפילו ברכה דרה שסברך בשעה קטן אפילו מישראלברכה
 יהרע"נ יס"י סע7ניי )6ף אמן לענות חייב הברכה וסוף ' השם שהזכיר ששמערק

 נר6"ס 6נ5 סנרכם סיף פקע oh יעלות עותר ססס סיכרת עעע 65 67פי5וקסתע
 657 51"נ רט"ו סי' 6"ר עיין ס' סוכרת סעע 6( 7ווק6 כ' וינוס וח"ו ותר"יוטור
 656 כ55 סיוע 1SIDh7 65 מ"5 והר"י 7סר6"ס קכ"7 נם"  מב"י  בחב מסריסייגי
 סוס יורע Oh7 "ע"ל 56כמנדרי' עונקי וסץעוכע  כפכות ויותר ברכס 6י,ססיויע
 עונם עם ע5 ויודע כנכס סוף סייוע כיון ס' סיכרת סיע ס65 סי ע5 6ףענרך
 וסטור סר6"ס ועס"כעותו

 77וק"
 1W1h ,ס 06 כ55 יורע סלינו עדרי יתכרס כססעע
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יו כרכות,ותפלות הלכות ו 1 כלל ארם חיי.
 171155 סווותר "עפ"י פרמה נדרך "ו11ר ויין הנרתות 7w1SC קטן "נ5 נרכס5מס
 : יתן( לענות יסור פעל כרכה ק'ו ס)ונלך ג7ו5וכ"מ

 אינו הש"ץ עם הברכה מסיים אם ואפי' עצמו . ברכת על אסן עונין אין)ב(
 או ישתבח ממיים אם וכן אחרת ברכה והש"ץ אחרת ברכה ?ברך הוא ואםעונה
 ק"ש ברכת סיום דהו' ישראל עמו שוטר ברכת בערבית וכן הלל אתריהללוך
 וישתבח בייש דהיינו ברכות ב' סיום שהוא דכיון אמן עונה הש"ץ עםבשוה
 דסליק ברכות ב' סיום אחר דלעולם די"א וישלוך הלל לקרות ראשונה ברכהוכן

 הש"ץ עם כשמסיים עליהם לסמוך יש עכ"פ ולכן עצטו ברכת אהר עותןענינא
 מיום דשם עצמו ברכת אהר עונה ירושלים בונה ברכת אהר בברהט"ז וכןבשוה
 דאורייתאברכות

 ))ו""
 : נ""( סי'

 באל"ת יהדוף שלא התיבה כל ניכר שיהיה אמן שיאסר טאוד ליזהר צריך)ג(
 % היקברך שיסיים קודמ לענות לחטוף ואסוי מאוד גדול וענשו הנון להבליעאו

 כשטסיים תיכף אלא יתומה אטן דזהו טלענות יאחר ולא חטופה אמן דזהוהברכה
 יטתין לא אטן ואפרו בתיבות בנגינות הרבה מאריך הש"ץ ואם אטן יענההברכה
 קכ"7(: )סי' תיכף יענהאלא

 אמן כי הברכה סיים הסברך כאלו השוב אמן עונין צבור שרוב זטן כל)ד(
 ענו הצבור רוב כשכבר אבל עמהם לענות ליחיד סותר ולכן הברכה מצורךהוא

 ואסור המברך סיים כבר כאלו הוי בענייתן מאריכין עדיין יחידים שקצתאעפ"י
 : (oc) יתוטה אטן נקרא המברך מיום אהר תיכף עונה שאינו דכל לענותאז

 שיודע מה על יסמוך ולא אמן לענות כדי הברכה שישסע אדם כל יזהר)ה(
 לענות אסור י"ה תפלה כגון רבים להוציא שבא רבלקה י"א כי מברכין ברכהאיזה
 אסוך הנהנין בברכת אפילו מברכין ברכה איזה כלל יודע אינו ואם שמעאא"כ
 קולו יגביה לא אמן העונה . (oc) יתוטה אטן הוי ~וגה מה על שא"י דכיוןלענות
 : יחדיו שמו ונרוטטה אתי לה' גדלו דנתיב מהסברך.ותר

 ' : נשמה ואלקי וא"י ענט"י יברכת ולכרכית לתפלה נם'יי רין . זכלל

 להתמלל שאסור חכמים ממכו מזה כו' ואמובבה כפי בנקיון ארחץ כתיב)א(
 היד היבור דהיינו המרק עד במים ידיו שימו/ עד ומעריב טנחה או שחריתבין

 היה ואפי' ולכלוך מ4נוף שום אין אפי' לעבודה ידיו המקדש דכהן דומיאלזרוע
 כשיש ודוקא ידים. במתם וכ"ש ר5"ג( סם" )יע"" סקודה באטצע או בתורה~וסק
 : אחריהם להזור צריך אין אבל לפניו טזומנים מיםלו

1
 צריך צרכיו כשעשה וכ"ש ממונף בטקומ נגע אם אבל ידים במתם א בי )ב(
 זמן שיעבור טתירא ואם מיל ער וטלאהרוו למניו פרמה יו מים אהרלהזור
 )נ"י הצבור עם להתפלל יוכל שלא אותפלה

 אלץ מים אחר לחזור א"צ מ"ג( סי'
 וכתיב בטים דמשמע ארהץ מדכתיב במפה ואפילו דטנקה מידי בכל ידיוינקה
 תפלת באמצע כשנגע וכן 1 )5נמ( לחלק צריך ולכן .בעלמא בנקיון טשטעבנקיון
 : כ"ב כלל לקמן ועיין 5"נ( )סי' ידיו ינקה ממונף בטקוםי"ח

 כגון מזוהטות או מלוכלכות היו אם אבל ולברכות לתורה כשרים ידים סתם)ג(
 ירחץ צרכיו כשעשה ופשיטא ראשו שחוכך או הטכוסים וטקומות וירך בשוקשנגע
 )סס(: ושפשף בהשתין וכן ידיו ינקה לו אין ואם מזומנים טים לו יש אםידיו

 נשי בדין לקמן כמבואר למעודה ש"י כדין לימול יזהר לכתחילה לתסילה)ד(
 וס"ט לתפלה מים רביעית א"צאבל

 אפילי
 אלא בכלי נמל לא

 בכלי ידיי ששי
 כלל קמילה נקרא לא זה ידיו לנקות וצריך מים לו א4ן אם אבל ענשי וסברךיצא

 )הע"6 י'( למי' ידים נטילת על טלרך בנהר הקובל אבל ידים נקיות על'וטברך
 5עו5ס סינרך ידיו הקטניך 7"פי5ו הס"ס כ' קנ"ט נסזע1 סתרי נ5"ע הכית 7'נסיטן
 7נכ55 הטעם סס סטרי כ55 הבכתי 51, ענט"י 5עוג1ש לנרך ס"5 ת"כ וח"כענט"י
 ק(,"כ ק"ן סיען ותכונס הררנ"ט וכ"כ הררנ"ט 3סס הט"ו סס כ11ס"כ נונסעבתים
 : גוען( שינו כיון י7יס נעירת ע5. מנקיון ע5 ינסך סהי6ךסכ6

אש,ג335
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 ותפוקת ברכות הלכות ח ז כלל ארםחיי

שאא182
 קן,ם נ hSb 1PC3 לצן hSc נונה ,עצן ני,ת" מ", b'3c~s "נ'!, hShהתבלה

 וינרך  היניס  חמלת טד  יקתין 7"1 כ"5 יעיי קיכז נעקיס :טןגפסי"2ףמצ

 ,אף ,לנרך לך,,ר צו'ן ,סנימ'ש יאה.נ נשב'רךךטק,דפ יאכל)לנ'ץ
 ךא קוךן 2ד משום יום בכל ורגליו י :ניו אדם רוחץ%הגמרא

 לניל ,א'צ .צי אשי ויביך 'דיו נהין שנפנה אי טים שהטיל אחי,ננ1והיום

 דום'ל אגל -5פ י גסי א' נימו שם ב"פנאונל

 וי כחווי 'טיל ואח'נ תדלהם
 ע)ס"קע'ק נ( הכ' ש יינ יוריה )ןי.ן'

 ,נין 17י'ן עיט 7נ.ע ..ן ::,ןינג::י,ן,,ן,:ו:,ייהכ1ע7"ןין"
 כס ג"כ פסק פה ונפרטתקתס

1 
ס(י 5כ"ע 7נוס _"5

 עד :,תה ארך לא ס,חנשנת,נואם ;דנונךע
 את-

 עוד טנ-ן .,דואע, מל

-nag
 הגן:2:ל1':1:ן1'::ד::ן %:,%:1:י2:י1 זג

R1nW'"ן:?1(4 % .% טצך.ט . % ן   

 "ש' "'י ב'יי
 : ת"ו( )ם" השחר ברכות שאר דין . חכלל

ש טן"י עי :נעין שדר'שיר י ג שד,הטיקל אפ"לניך
 הספות .ש א' ,בגל אשה עשר ,שלא ';נר עש:' ושלא ע" עשנ' שלא עין )נ(

 :יך צי.ך ,ן הטצ,ת נצל וחיבת .שרן טוי; שהא :ה ,אחו טצ,תגקצ'
 W~ly :ג מ ש'עידהטור'ק'ש81,כ'ש

 על טוההדשב.רן מאת'ס
)י.1)

 : !ה'בר( י ,, D"U )גן'1 קח,.7 ם ס.1 קן )ס שיונע."
 ך

 ר,(: 4?'שנבר
 י ד קף ך

 וטפש ,נ.,צא,נ, כאשה לד נ'מך'ע אס,ך'מץ טת'ך לב,-ך לאז ראוא;.;
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יח ותסלוח ברכות הלכוח ט ח כלל ארםחיי
 הנוונת 67'ן 656 סטי קיי"5 657 ונסי סכוונס 6קר 6ו5 ר"ט בסיען רם"י וסיטת)7ה6
 2 כן( לעסות לסור 5כתק5ס ח"עתפסע
 והעומם חסדים הגומל בברוך וממיימת קברוך פותחת שינה המעביר ברכת)ו(
 בלילה קבע דקינת ומברה חוזר ,קלע שינת וישן חזר ואם זו ברכה מברי אינובלילה והקער בוא"ו רצון ויהי צ"ל ולכן א' ברכה הכל כי טועים מעסעפי תנומהאמן(אחר

 ובירך עוד לישן שלא אדעתא הלילה באטצע קם ואם הפסק הוי לכ"ע מיטתועל
 ? r~w) וסי' ק"ו סי' )ס"ק ולברך לחזור א"צ שינה עליו תקפהואח"כ
 לצאת רוצה וקאינו שיכוין ליזהר צריך ישראל שסע פסוק בלפיכך כשיאסר)ז(
 ואב"כ ק"ש  לשיות סותר הרחק דבשעף דאל בתורה, כקורא אלא ק"ש ידיבזה
 שיעבור שטתירא לא אם כן לעשות אין לכתחלה מ"מ רבה ואהבה אור יוצריאסר

 סי"י )י96 ק"ש ידי לצאת ויתכוין ק"ש של פרשיות ג' כל שיקרא נ"ל ואזשק"ש
 536 67ורייח6 הו6 5נ7 ר6מוז לספוק 07"5 י"5 ונס"כ סלע רק קער היה 65'7
  קריך 6"ל ק"ת  שען י"ס לספייר  כריך  וגס  7,.ריית6 קיט פרסיות 7נ' דקיי"5 עה5סי

 : כוקום(לקרות
 אחר לאומרן יכול שהתפלל קורס בירך לא אס בייש עד השחר ברכות כל)ח(
 2 טנאה בתפלת ענשיי דיברך דנ"ל כתבתי וכבר נשמה ואלהי מענט"י חוץשהתפלל
 והמעביר נשמה ואלהי כיענט"י חוץ השחר ברכות כל סברך הלילה כל הניעור)ט(
 יאטר לא קרבנות פ' אבל היום קודם לברך טותר וידבר פ' עק הברכות כל)י( י המטוך בכלל עיין התורה וברכת כולם. את מברך נשטין ס' ~rw ואם .שינה
 פ' אחר עד יאמרו לא קרבנות ושאר וחטאת עולה ס' לומר והנוהגים . ביוםאלא
 בשבת ולכן תחלה התמיד שיקריבו עד להקריב אסור דהא התפלה לאחר אוהתסיד
 לא וכן וי"ט בשבת מקריבין אין יחיר הקרבנות קרבנות שאר ס' אוסרים איןויש

 : אכילתן זטן שמטעם מקריבין היו לא הבית דבזמןבעיה"כ
 ושגור הרגיל דקר כל מ"מ בע"ס לאוסרן אמור שבכתב דדברים אע"ג)יא(

 אבל בע"ם לומה מותר היק ושיית וק"ש כהקים וברכת התמיד פ' כגון הכלבפי
 בע"פ יאטר שלא נכון רגיל שהוא D~Va תהלים כגון הכל במי שגור שאינודבר

 : ע"6( )סי' אסור לכ"ע אחרולהוציא
 : ע"י( )סי' התורה כרכת יין * טכלל

 לברך עשה מצות שהיא חז"ל קבלו כו' גודל הבו אקרא ה' שם כי כתיב)א(
 הכצות ברכת שהיא קדשנו אשר ברכת א' ברכות ב' ותקנו לפניה התורהברכת
 ףשר ברכת מיום הוא נא דהערב וי"א כו' בנו בחר אשר שהיא הודאה ברכתוא'

 לענות יש וגם הערב י"ל וא"כ בף"ע ברכה שהיא וי"א בוא"ו והערב י"ל וא"כקדשנו
 גס בד"ת לעמוק אחר אטן לענות שלא וטנהגנו בד"ת לעסוק אחר אסןלפ"ז

 : בינתים אמן לענות נהג שהא;.:י כתב בכוונות אך בוא"ו והערבאוטרים
 בגר בי "ג,ץןיי :ה:ןןי,::י נןייע%ע::,,ן, בשמחה אותה ויברך שיברך ער ללמוד שלא זו בברכה ליזהן מאד צריך,)ב(
 *בדה מה על ידעו לא. ולכן עונותיהם על הקב"ה ויתר בתורה עוטק:מ שהיוזטן

 ליסוד לשם עוסקין היו לא בתורה עוסקין שהיו אעם"י כי ידע לבבות הלוחןוהקב"ה
 היתק שלא התוה ברכת ברכו לא ולכן הכטות שףר שלומד:ן כסו אלאהתורה
 על הודאה וליחן טאוד ליזהר צריך ולכן הגינה לא ולכן מיניהם חשובההתורה
ש

 דאט ומכן אדם "א לעולץ ק,רפ 'ה.ר אפר ת'נף מרית ינון םן 11ן )נ(
 ברכות כמדר שיאמר כדי בתורה כקורא ומכוונים ישראל שמע מסוק לומרנוהגין
 לאומרו אמור ואייכ לק"ש קודמ ק"ששל

 קודי
 כ6ן( WhS~1 מנכון הכר"ג )כ"כ ברה"ת

 : נשמה אלקי אחר תיכף לברך עכשיו שנוהגין כמואו
 לליטוד הברכה בין הסמיק דאם פמוקימ איזה צ"ל ברה"ת 'אחר תיכף)ד(
 (Sh כו' דברים אלו ' וטשנה כהנים ברכת' לוטר נוהגים ולכן ולברך ,ור' לחצרן
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 והפלות כרכות הלכות י ט כלל אדםחיי

 ה61 77ינ6 הגר"6 וניסרי p"D1 הנ"ע הכריע כנר 5ססס'ק ס65 ינכון יק כ'הכמ"ע
 ק716(: נכוייסודנריסס
 התפלה אחר מיד למד אם רבה אהבה אמר וכבר שהתמלל עד בירך לא)ה(
 למד לא אם אבל ברה"ת גמקום רבה אהבה לו עלתה לימוד מצות לשם מעטאפי'
 לשם אוטר יראינו כיון ואשרי ותפלה ק"ש כבר שאטר אע"ג הפסק שום בלאטיח
 : 6"ר( ועיין  ,ערוניס  )גסכעס ברה"ת אח"כ לברך צריך א"כתורה

 קודם לברך לו אפשר אם ברה"ת שבירך קודם לתורה לעלות קראוהו אם)ו(
 לא ואם בתורה ויברך ויחזור לימוד לשם לבד א' מסוק רק אף ויאמר יברךומיעלה
 קרשנו אשר ברכת אא"כ ויאמר בנו בהר אשר מברכת נפטר אזי מקורםבירך

בי
 נתב, האביונה בל אבל לביך שלא דרג, ט,מת, על קנ; ש'וה בלס הסטן קרי

 : )נ( לברך א"צ ובה"כ מרחץ ואחר ידיו על ארעי שינתאבל
 n~hc )ינתיונת להומרא דאורייתא מ' כדין ומברך הוזר בירך אם מפק)ח(
 סננרכוח(: תע51ה סהי6 כו' ננו נער ch~ והיש "' נרכס רק ינרך 657 כ' כ"ת סי'לריס

 הגר""( ונעורי ת"ו סי' )ס"ת ישן שלא זמן כל לברך א"צ הלילה כל הניעור)ט(
 : כו' טוב מהיות להוציאו מאחר לשמוע יכול ואם)ג(

 פותר וכן )7( דפי כדיבור לאו דהרהור שיברך קודם בשה להרהר מותר)י(
 ונרך נוטס ו7עתו נ5"ע הנית )יסגר"6 כהרהור דהוי טעם נתינת בלא דיןלפסוק

 : נכ"6( ועיין זין כמפוסק וכ"מ נ7"ת התסרסרנס
 מה מפיו להוציא הכותב דהרך משום ונ"ל שיברך עד ד"ת לכתוב אסור)יא(
 בלא מפיו יוציא ושמא טשו להוציא החייב ומזוזה תמילין ס"ת בכותב וכ"ששכותב
 לברך א"צ שכותב מה להבין כלל כוונתו ואין בשכר נמרים הטעתיק אבלכוונה

 : יע"י( סי' )ניו"7 חורה תלמוד דין י יכלל
 אותם ולמדתם וכתיב לבניך ושננתם שנאמר תורה ללטוד סה"ת ט"ע)א(
 זקן בין בחור בין ימורימ בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עני בין תורהבתיור חייב ישראל איש כל ולכן הרבה פסוקים בו וכיוצא תשמעון עקב והיהוכתיב
 rEi לו לקבוע הייב ובנים אשה בעל אפי' הפתחים על המחזיר עני אפי'גדול

 כלל יודע שאינו וסי ולילה יומם בו והגית שנאמר ובלילה ביום בין תורהלתלמוד
 להתנות אד1 מכול בעצמו לומד כאלו לו ותחשב הלומדים לאחרים יפפיקללמוד
 תורה בשכר למ"ע ויחלוקו פרנסה לו ימציא והוא בתורה יעסוק שהוא הבירועם

 שירויחו,ובשכר
 ימי כל מלבבך יסורו ופן שנאסר מותו יום עד- ללמוד חייב אימקי עד)ב(
 שוכה: הוא בתורה יעסוק שלא זטן וכלהייך

 ופוסקה וגטרא ובמשנה תנ"ך שהוא שבכתב תורה יום בכל ללמוד אדם הייב)ג(
 דבזה להוד בגמרא ילמדו לא ביום שעות ד' או ג' רק לומדים שאינם בתיםובעלי
 oc): )נ"ך השגתו לפי אהד כל פוסקים מפרי גם דוקא שילטוד צריך אלא יוצאאינו

 תורה שהיא קרבנות פ' בשחרית אדם כל שיאמר הו"ל תיקנו לפיכך)ד(
 כדי גמ' שהיא ישטעאל דרבי וברייתא משנה שהיא מקומן אחהו ופרקשבכתב
 : תורה מלימוד "כ"מ יתבטל לא אנום או מאוד מרוד יהיהשאם

 אפשר אם ות"ת מצוה עשיית לפניו היה . המצות כל כנגד שקול ת"ת)ה(
 ויחזור המצוה יעשה וא"ל תלמודו ימסיק לא אחרים ידי על ו להעשותלמצוה
 : נברא שלא לו נוה מקיים ואינו שהלוטדלתורתו
 : מעשיו שאר על ואה"כ ת"ת על אדם של דינו תחלת)ו(
 שמתוך וכה"ג שיכבדוהו דהיינו לשמה שלא אמי' בתורה אדמ יעסוק לעולם)ז(
 עידון מתוך בלומדים ולא עליהם עצמו שמתרפה במי מתקיימים ד"ת אין)ה( י נברא שלא לו נוה הבירו ולקפח לקנטר ע"מ הלומד אבל לשמה בא לשטהשלא
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ים תורה תלמוד הלכוח י כלל ארםחיי
 יתן ולא תמיד גופו ומצער עליה עצטו שממ"ת במי אלא ושתיה אכילהיטתקי
 וברית שוכח הוא בטהרה בלחש הקורא אבל בידו מתקיים תלמודו בשעתקויו הטשמיע וכל מחכים בצנעה בתלטודו היגע וכל . לעפעפיו ותנומה לעיניושינה
 : שוכה במהרה לא בבהכנ"ס או בבהט"ד הלוטך שכלכרותה

 אחד אפי' יאבד ולא לילותיו בכל יזהר תורה של בכתרה לזכות שרוצה מי)ט(
 מעת ילמוד עמפ קצרים בלילות ואפיי בד"ת אלא ושיהה ובאכילה בשינהטהמ
 : אוכלתו אש בלילה בו נשמעים ד"ת r'"y ביתוכל

 להבלי ופירש ושנה שקרא או עומק ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר כל)י(
 והמדקר חולין בשיחת לדבר ואסור . בזה ה' דבר כי בכלל ה"ז תלטודו והניחעולם
 ולא בם ודברת שנאמר בעשה עובר הילדים ומיול שהוק שהם חוליןיטיחת
 : במליםבדברים
 התורה את המקיים וכל מעוני לבצלה סופו מעושר התורה את המבמל)יא(
 כשיהי' שאפי' לו מסייעין- למהר הבא ע"ד דר"ל ונ"ל , מעושר לקיימה סופוטעוני
 : עשיר כשיהיה לקייטה כן גם מופו מעוני ללמוד זכק ומכבר כיוןעשיר

 האדם יקנה ובזה מוסר סמרי מוסקים גמרא בטשנה כי"א ללמוד לארם אין)יב(
 מפרי יעיו שלא ובלבד ,כמות שיאר באקראי ללמוד מותר ומ"מ 1 והעה'להעה"ז

 ופוסקים בגמ' כריסו שימלא עד אלא ק%ה הכמת ללטור לאדם ואיןאפיקורסים
 החמיר ומאוד אסור זה בלא אבל בתורה ועוסק תמיד ויושב גדול שמיס יראויהיה
 נוהר תונ, נתורה קיסוס 5קד0 ס(וכה עי חע5ת' )יגו57 . ז"ל ווימאל היים ר'בזה
  7"וריית6  רעלת  סעת6 נההי6  חנן ון"5 . נר6סית נהקדתת ועהס וכתועותנכינה
 7כ"כ מסועיה6תתרס

 הס'"
 כטין וקנקל 7קנ"ה קחיה ונתעתקת ס5ק6 )51ה

 דרך ע5 )זק7ס Dh 15 ואסרי ע"ס כו' עיטורין נ0נטנין 5ה ועטרי 5ה וכביקע5ה 5ההי"
 כס5סו טוב 65 7רך ע5 ועתילב nvb סבכו קי7וC7p~ 'r'h 0 ת"ו SJh ohהקזזת
Sc51;"5 וראה נ6 והנט נזוהר עיניך סקל ע"ז נס הנ ac ת"ק bl,-o 1hS7 תורקי 

 ע5ה ההל '"ית he~t נורייהון ע5 י7ע 57" קי5ין וק7ס 7"ורחת6נסין
 ט5ק"

 וכו'
 hln.-S 5'ה וו' הו' hlph ת5ה וא' ווט תוה עס"כ נ5ק נס' ועיין נזה סנורם תהע"ס

כיסוס"
 י 11( נתערה ו7י ע"ס וכו' 5נר 5יה לסיין

1
 4יד טחזיקים ואינם בתורה הלק שום להם שאין הארץ שעמי הכטים אמרי ),ג(
 להם שראוי כפי בג"ע שכר נשסתם ומקבלת מצות בהם שיש אעפ"י תורהלומדי
 אור בידו שיש מי סליך אורות טל כי שנא' המתים בתהיית עומד אינו גופםאבל
 תורה אז"ל ועוד נמלא( בביאור בדרושים בזה )והארכתי מחייהו תורה אורתורה
 וכל טשתטרת נשמתו תורתו המשמר כל יום במ' נוצרה ונשטה יום בארבעיםנתנה
 הקדושה שהנשטה אלא שמת ר"ל )אינו משתטרת נשמתו אין התורה טשטרשאינו

 ~טמר לאדם משל ר"י דבי תנא בהמיות( נפש אלא בו נשאר' ולא מטנומסתלקת
 אימר מטך גומל שאני מאבדה אתה שאם אתה כמדומה אטר לעבדו דרורצפור
 : מטך נומל אני נשטתך אלאבדמיה

 העבירו' מכל גדול בימולו עונש כך המצות "כל גדול ת"ת שנעכר כשם)יד(
 הורה ביצול עון על וויתר ולא ושש וגזע ע"ז על הקב"ה שוויתר אי לבה"מומצינו
 הזה הגדול והעון המר העונש מן להנצל והרוצה תורתי את עזבם על ה' ויאמרשנאמר
 בה למחזיקים היא חיים עץ כדכתיב כהו כפי הלומדים יקזיק תסיד לעסוק פנאי לוואין

 בקרקות יושבים או לבתיהם והולכין וטמן3שיהן ממלאכתם פוסקים אדםוכשבני
 ישיבו לא למה שכרה למתן 'תכלית שאין מאמינים היו שאלו התורה מבזיםשהם לפי מאוד כבדה והבאתם רבה רעתם בטילים בדברים משיחית או במיליםוהם

 ואץ זריז האדם הלא ההליס או "קרא לקרות או ללמוד המדרש לביתרגליהם
 לה6 יתן ולא העוה"ב חיי ישכח 1~יך הבל ה% כי ויודע ועסקיו למלאכתוברגליו
 יאמר ובע טמלאכתו במל שהוא בעת כי אף ךשעות מן שעה או הימים טןחלק
 הוא אשמ ה' צדקות ולתנות בתורה לקרוא לה' לעשות ועת ה' את נא ניראבלבו
 על נאמר זה הפר'כי טצותו ואת בזה ה' דבר כי זש"ה כי ואז"ל לה' אשםאשום
 ארם כל חייב ע"כ ה' דבר בוזה שהוא עוסק ואינו בתורה לעמוק לו שאפשר מיכל
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 חורה חלמור הלכות י כלל ארםחיי

 ואפי' קודש מסרי שאר או תהלים או וטקרא גטי שם לו וישים טקום בביתולתקן
 יסור ממלאכתו עברו וטדי מעסקיו יפנה וכאשר בלה"ק מבין אינו אם אשכנזבלשון
 כאשר בניהן ונפש בעליהן ונמש נפשן למלם הצנועות הנשים ויכולות לקרותשטה
 וטחשבות טיגיעם הלק לתת זוכרים ואינם יגיעים והטה מטלאכתם בעליהןיבואו
 לבמל ואשטה עון נפשם על ישיטו ואל להזכירם החוב הנשים על לתורהלבם
 ועיין ר"י( נסס )6"ת שבתורה עבירות סכל גדול זה עון כי התורה טן ולילהיומם
 : ואילך תתקל"מ מם" ת"ת מדיניבמ"ח

 : ציצית הל' * יאכלל

 ולכן אותו כשלובש כנפות ד' לו שיש בבגד ציצית לעשות מת"ת מ"ע)א(
 יתעטף ללבן תכלת בין משיכיר היום האיר כבר אם בשחרית ידיו משנמלתיכף
 ציצית בטצות והזהיר ציצית בלא אטוח ד' ילך ולא קטן טלית ילבש אובציצית
 האךן בכנפות לאחוז נאסר ועליו הטבמלמ עונש וגדול השכינה פני ורואהזוכה
 כשמתמלל ואפי' התפלה בשעת ציצית לבוש שיהיה יזהר ולפחות . רשעיםוינערו
 שמאלית ביד בציצית לאחוז וטצוה , ףעם המון כסו ולא גדול מלית ילבושבדרך
 שנאמר הטצות כל שחכור כדי בציצית להסתכל שסע קריאת בשעת לבוכנגד

 לפסוק כשפגיע בהם להסתכל נוהגין ולכן עשיה לידי מביאה שהראיה וגו' אותווראיתם
 כ"7(: )סי' מצוה היבוב משום אותן ומנשקין העינים על אותן ונותנין אותווראיתם
 ציצית ב~גד להמיל א"צ לובשו שאינו זמן שכל זה לענין גברא חובת ציצית)ב(
 תעשה גדילים כמש"כ לובשו אם דדוקא sfftn קבלו בגריהם כנפי על דכתיבאע"ג
 סברך אןו ולפיכך בה תכסה אשר כסותך כנפות די עללה

~_yL 
 אלא הציצית עשיית

 . פמורים מדתן להקונים להראות ולובשין בגדים מוכרי ולכן והעיטוף הלבישהעל
 : י"ט( )סי' בציצית דחייב אפשר המכס לפמור לבשןואם

 שיכול בזמן משמע אותו וראיתם דכתיב ביום אלא בציצית חייב אינו)ג(
 אם ומ"מ הכוכבים צאת עד ללבן תכלת בין משיכיר לכתחילה ומצותהלראות
 רת"6 כ' י"ע 7נסיתן )6ע'ג ולברך לחזור א"צ עליו ובירך השחר טעלותלובשו
 למתעלה( כן לטסית נכין 67ין הגר"6 וניעורי 6"ר עיין הסקר תעלות לניך7נוהגין
 למושטו א"צ א[עם"כ היום וכשיאור לבמלה מברך המברך השחר עלות קודםאבל
יי. בליל מתעטפים ולכן יברך לא טעריב שהתפלל ואחר . ויברך בו יטשמשאלא

 פרס דדרשינן אותו וראיתם דמ"ל פמור ביום שלובשו אע"ג ליום מיוחדאינו וא" אוטו" ריש גאפ ל,נש, (',ם.,נפ הט',חר גמ'אזא'ינעיע,ת א'ן )ר(
 אעם"י יום וכמות פתור ביום שלובשו אע"מ ללילה הטיוחד ר"ל לילהלכסות
 ר"ל לילה לכטות דפרט רטב"מ דעת אבל הר6"ס( 7עת )וזהו חייב בלילהשלובשו
 ללילה שמיוחד אעם"י ביוט לובש ואם פתור ליום שמיוהד אעם"י בלילהשלובש
 חייב לרטב"ם בחייו לובש ולפעמים תכריכין לצורך מלית העושה ולם"ז .חייב

 : )י"ט( ממצות פטור מת שהרי פיילה הטיוחד לכמות דימה תנהרי מטורולרא"ש
 בגדים טיני שכל משסע בגד איזה פירש ולא בגדיהם כנפי על טדכתיב)ה(
 מתם בגד בתורה שנאמר מקום כל דילפינן אוסרים דיש אלא התורה טןחייבי'
 צמר ?גד דדוקא מ"ע ולכן משתים או צמר בגד כתיב דשם בנגעים הכתובמבגדים

 ראוי ולכן מדרבנן אלא אינם סינים שאר אבל סה"ת בציצית הייב משתיםאו
 : לכ"ע חיום כל ציצית מצות שיקיים צטר של קמן טלית אפי' לו להיותלהדר
 ביטו' כלל בגד נקרא דלא מדרבנן אפי' מציצית ממור עור של בגד ולכ"ע)ו(
 בתר אזלינן דלעולם ממור ופשתים צמר בבגר מתחתיו תפור אם ואפי' .טקום
 משאך וטקצתו מעור מקצתו ואץ להומרא ובין לקולא בין העליון שהוא הבגדעיקר
 של הכנפות שעשה רק עור של הוא הבגד כשכל וטכ"ש הרוב אחר אזלינןמינים
 "(: )ם" חייב עור של והכנפות טינים טשאר הפגר ואם 'מציצית דפטורבגד

 כנפות ארבע על כדכתיב כנפות ד' מן יותר לבגד יקשה לא לכתחלה)ז(
 תכסה אשר טדכתיב בציצית חייבת יותר או כנפות ה' לה עשה אם ומ"מכסותך

 בה38
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כ ציצית הלכות יא כלל ארםחיי

 כנפות בר' ויעשה ציצית ד' טן יותר לה יעשה לא ומ"מ בה שטכסה כל משמעבה
 : )מס( טוה זה ביותרהמרוחקים

 ללבשו
 בד' הציצית ויעשה יתפרנה כפלה ואם מציציתו *ממור הוא בגד לאו כפלו אא"ככך

 : כמולה שהיא כסוכנפות
 ראשו בו יכסה שנים מ' בן שנוקמן כדי ורחבו בארכו הבגד אורך שיעור)ט(
 ואינו )""ר( ולרהוב הבית ~תח על בו ויוצא לפעמים לובשו הגדול וגםורובו

 . טציצית וממור בה תכמה אשר כסותך מקרי לא השיעור מזה דבפהותמתבייש
 מלאתריו ואהד טלפניו אחד קמן בגד התי' שלוקחין האשכנזים שנוהגיןוטה

 אלא עליהם יברכו לא ועכ"פ בזה יוצאין אין ציצית בו ועושין רצועות בהםותומרין
 יפטכוונים כיון היום כל בר וילכו זה גם לפמור ויכוונו גדול מלית על בבוקריברכו
 כלל ע"ז יסטוך לא שטים ירא כל אבל היום כל ציצית טצות לבמל שלא בזהעכ"ם
 שהבגד ראיתי ובצרפת ט"ו(. )סי' טנהגו לפי מדינה כל מטש בגד יעשהאלא
 כנפותי' בארבע ציצית בו ועושין טלאהריו פתוח הוא )ייעסט( או )ח"סיי"ל(הנקרא
 במדינתנו שעושין קמן במלית ולכן פתוח רובו שיהיה ליזהר שצריך רק להםואשרי
 נקב בו וטניחין הצדדין טן אותו ותופרין מ"ק ההיימין 1טעושין כטו ולא בזהיזהרו

 הידים בושטכניטים
 ותופריי

 טתהת רק וטודדין פתוח רוב וממהין טהנקב למטה
 תברך שהכברך הדבר וקרוב כנפות ד' בת נקרא לא אז כי גטור מעות וזההידים
 ואסן' עלגו לברך ואסור בציציכן דחייב פתוח שחציו טבגד עדיף לא ועכ"םלבמלה
 והנקב הידים טן שלטיולה טה אף למדור צריך אלא י'( )סי' בשות בולצאת
 בו עשה ואם הבגד טכ5 הרוב פתוח להיות צריך ולכן מתום ה.ה כאלו ג"כהשוב
 גדילים דכתיב ממולים הציצית אח"כ שפתה אע"פ פתוח רובו שהיה קודםציצית
 הם בפיסול שנעשו וכיון בהכשר להיות צריך הציצתן שעושה שבשעה כו'תעשה
 : בבגד שם אותם יתלה הבגד שפתה ולאחר ולהוציאם להתירם וצריךפסולים
 ציציות ב' שיהיו ?שויין בגדיהם ואין הואיל וספרד באשכנז נהגו כבר)י(
 טפפיקי' אינם המלטים כ4 ובאמת ציצי, בהם עושין אין ולכן טלאהריו וב'טלפניו
 שהכנפו' לכ"ע פמור ואז עגולה אחד קרן יעשה שטים דירא הפומקי' כתבו ולכןלפותרן
 י' )סיחן כנף נקרא דלא פמור עגולים הם ואם מרובעים להיותצריך

 ונח""
 י"ג(: ס"ק

 אם דהיינו 'הכנף ממין יהיו שהציצית משמע הכנף ציצית על טדכתיב)יא(
 גפן צטר או מש* של ואם פשתימ או צמר של יעשה פשתן או צטר שלהבגד
 ופשתי6 צמר שעמנו תלבש לא וכתיב לצ"ג גפן וצטר למשי משי הציציתיעשה
 הציצית שהם שהגדגלימ סטוכים לטדריצ הו"ל וקבלו' לך תעשה גדילים ליהוסטיך
 הו"ל וקבלו מינים משאר לא אבל ופשתים צטר דוקא וטשמע' ופשתים מצמריהיו
 אבל בגדים מיני בכל פוצרים אזי טפשתים או מצטר ציצית עושה דאם קראדה"ק
 טשי של במלית ולכן הכנף בטין אלא פומרים אינם סינים טשאר ציצית עושהאם
 אסור זה וממעם דוקא טטשי או ופשתים טצטר או ציצית דוקא לעשותצריך
 רוקא כולם שיהיו התורה הקפיהה דשמא ממשי ומקצתן מצמר ציצית טקצתלעשו'
 של שהשתי דהיינו וטשי מצטר שהוא הבגק י"א זה וטמעם . הכנף טמין או מצמראו
 תכלת היינו הצמר רס"ל כלל תקנה לו אין מינים משאר או מטשי והערבצטר
 הבגדים כל מומרים אז ופשתים מתכלת 'ציצית r'wly~t תכלת שהיא בזטןודוקא
 ציצית לה יעשה בדיעבד ומ"מ במינן אלא מומרים אין לבד ומשתים לבר צטראב5
 שיהיו צריכין טינים שאר או משי של ציצית עושה שאם עוד יא זה וממעם צמר11ל

 ירוק ואם אדומים אדום אם דהיינו כנף מין שיהיה כדי הבגד כטו צבע באותוצבועין
 ט'(1 )סי' לבנים וציצית לבן בגד לו יעשה שמים ירא מ"ט הכי קיי"ל דלא ואףירוקים

 פשתים של ציצית שעושה אף משתן של מלית לעשות דאסור י"א)יב(
 אם ומ"מ בלילה. בו ויכסה תכלת בו יעשה שטא הכטים גזרו תכלת שהיהדבזטן
 טטצות יתבטל שלא כדי פשתן וציצית סשתימ של בגד לו יעשה אחר בגד לואין

 של וציצית פשתן של מלי, לעשות בקהלתנו הטנהג נתפשת וכבר . )סם(ציצית
 : הגרש עפ"יפשתים
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 ציצית הלכות יא כלל אדםחיי
 -ל:ל:;:ם ~ג(ן::ךךי:זין::,; ::: ז,יאן;DW~ 1מ:: ::ייז גך יסי'::ימ:::רג4 נל ,גיז:ק גזת מי2::ך היהוא המווי בתחלת שיאסר לשמן נמוין שיהיו צריה ציצית של החומין)יג(
 ג(גזגגיש ע")י~ן"נהפוגי

 "ן::ז:-נגן":י"ם :,ידללן(.:: ;ששיי יס!ן,ן'ג:י ש'.פ ק::, :,"
 שהוא הכנף מהן שעושין מדברים ת ה והע הכנףטיסס(זית פסול בדיעבד ואפי' בבד טהן עושין שאין גרוע טצמר הציצית עושין אין)מו(

clJS~"גי" hS 
Yr~" 

 מנץ 177ק, ע(וע ביוע.ס ליונה רן"(ה,ם ננוסה ,ה
 הו" הקוטין "ורך Slh קה"ת סיעור 5הס "ין והכריכותהתוטיס

 תפקע וכן קה"ת

:ץ,,:ג:'":ןשי:ן7:!,ךג::ן.ן::נך'ג:ן:ג:;':יזגך4
 עז;( ארו אפ" לקצרם '];ל 'יצה למיג?: ענש ,שוחםיינן

 ,בלבי
WDWשא'נ, קצר ריא יאס p'tD~ ם 4ך7 ערעית % ט ק 
 ,;:-!יב ":גגכם ג:ל:ש;ג:-'ב ]:ג שם ובכ"מ ציצית הלכות ריש ברטב"ם )עיי' ד'. כנף שבכל החומין מנין)יז(
 ואם כפול שהוא פתילה כעין מתיל מדכתיב שמונה יהיו ויכמלף בבגדשיכנימם

 שישל ~ה.4.ק,ד, )'ה(פי
 חד,ש'

 '.זן ס.ק ,ט.[ שרד'ן דוט'ן ד' מ, ננגר

 :,,ן זבולו,: :י:( י - ץ" ' ,ן:י'::יק :ךג:ינ'
 תעשה נד'ל.' נטשכם :ו:"ן,מהע,4ד לגג nwyn ךסא,תז,גק:ן

 לבם :,. 'לגיי! קשי'ם ר יק קשי לא יי'1;נלא;"ם"גן':ג
 פנאי לוךשאין

 לןשותק
 צרך מדרבנן אבל ולברך בשבן בו לצאת וסותר כתקונו

 ג,דל.ן ד 'עשה נופלק ב  שרחמיך ,נדן סת'ל של.,ט.פ הו נדל שלפט11ת
 n3prc' כי, )יהינ, טדינק אלא הצ.צ,ת לא,יך ש.ע,ר דטר:'תיא'ן קג,ןר

"DSלא :ח,טןנז;פיר.ס שהם, 
 'י .ל "י"(

 אסרי
 גי; שן ;,יא

~DD1 
 ,ל

 ואם לרע בשבת בו יצא ולא עליו יברך לא ומ"מ ללבשו מותר אחריםציצית

 O'pDID1 ותקו, נ71ל'ן 7' וזעיר (:תנה' )ייה נדלק י' שלר הה ס ם"י

 שיק ntpo נהי" יגי ייטייל 1~,(,יעי, צינע "י":"יי,ן71.(ן.;,7המ,יגנן
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כא ציצית הלכות יא כלל ארםחיי

 וניוצא מתפ4 עי"ז- שיתבמל או אחרים ציצית לפניו מסוטניך ואין כולם שנפסקואעפ"י
 אא"כ לברך ופשימא ללבשו אמור בלא"ה אבל יברך לא ואפ"ה ללהקו מותרנו

 'נ "דיההנפספס
 של'טענ.פהט:ן'

 1 ,לך,ןאם ע גר' שריאו נוד'ט,,'ן ד ד,ט
 -איט.פב'

 אפ-
 ש'הץ הצ'כית עשית בשסק יקיק לא אס והש אהד מצד

 הקשישל
 לנטי שנובל בענץ צרר'ם סר ראשש תססקו,נ רקיק אם אן א,

 בשעת אפ" לנ"ע דסס:ל רגני שטינחגל טה א' דוס כש:ססק ,טכ'ש ומסולניע

 ב. ונפסקו אהד מצד ראשים ד' לעולם שיריו עשייתן לשעת דקדק אם וכןהשני
 הום ננשק,אם

 אחד'
 קורס

 שתלאי
 נ0סק:4 לא דהשעי,לקשי, גב)ד

 טס וט"ו י'ע )סיז גמור חיבור הוידקשירה
 ונע""

 ט"ו(: סי'

 טיש יעייה ונון ז אבל הננהייענ,וה רהך'טצ,ה ע% % אסעחיטין:,:
 ",( )ס" Dn~We להם דין היל ,קבלו צ'צ'ת להם 1Wy1 ינח'נ r's1DDצ'צ'ת

 'עשה לייצר מנת ;. נטחנה ל, ;תן 1אם ישן( תוס' h"v) 013 הסס'ר לאהטגוך

 אגל לדדיי על ני ל, תתן בו לראת 1 חטא יט 4'1 =זנמ

 שא.נ1 להויה לעשת טות ש אם ,גן צ'צ'ת ט!,ת בשב'ל רעייה ולאצ'צ'ת
 על', מברכ.ן 4'1 דתרה כגזר טומנםאלא

 לו השאיל אפ אגל יס( נט.ו '"7 ')ס"

 ה-קח ,א, בסט,;, טצ,ה לין'ם לארשל'ה

 ט,ופקי
 בציצית חייבת שותפין ש4 ופלית גזל והוי עליו שקד דאפשר שם שמונהוממבית י ל,סליך,ג י-'7

 קי' ט לא נ,(ץ טנ' דלטעלה מ-'אש,( דה'ע, יקצר בטקס )% היהבבטקס
 בנר 'אלא ההדנף

 )בש"ע הצס,ךן סיף עד ר%;11 רקעני לנטנש.עור -,לא,

 ,(: יס4' "' .'"'סעי' )םל פשל ש.נהואס

 רג,.,ק על 'יץ עש'ה שבשעת 'אלף הקש%התנ-ה ן כו' ננס' על %להם
 : (oc) :שי הנגף ;ל א'נס יפ,' אח'נאבל

 ניס(:זעים
 ז ע ע ך

 (מ ואףים"ק( פיו מנןוש
 וק

 א%מצרף מ

 ק' ק 'הקא

 י-
 יש

 שיתפזר ער '
 1 ש בסטוך נבארכאשר

טלית41
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 ציצית הלכות יא כלל ארםהיי

 ם .ש .חךלשים
 2.צ.תקטד,"

 דאלנ ציצית בי ,עשה ,או התפים הכהר
 וןג 'ינ' :"הע 1י1 דנ,.ף 'ש. רב-צ.ה עי רב.-.ך אצב',.,ת ינ'לכעך

מסיוונימסא(ס:
 ח'ב,י לעשותו תפירה טהמ דלא יא נ:אצבע,ת גה,: הנוף גל ןרע
 מדן :'יום.: ג;47 44ין"4:ב:גג:גי%גגמ"%ה,גך

181
 ראפ נתב ד' בס'ק וטף טש". בשל לתמיר טוהר הרחק בשעה ששלקם~::":הן י:44%ן 7%,~וב מקרם מטפש

 01: של עש ב"מ דוקא הצ.נא בט.ןי.תסור
 ד 'ק יה

 מר1"
 חש,יומלפ רר ,שיר ס" .מ

 ל"
 אבל %1 ביב

 דלנש.רם אפוש בטנ'ק ער,ענדןיאל
 טדכת.ב 11"% מ

 נ-
 ועש,

 י ג, ר,,דע ,קטן ),.י( נזרי.נ טט.;פ טא ),%מה טין,2 ש יןיא
 נכנר ידמדם ?לא אב. אחר נטל.ת "תנם 1 צ'כית להםע'ייס:מר ל ו,א נשבת ב, וצא ,לא צו טותי נן גם א, אהי'פצ.צ.ת

 "ו מש וס טםאינ a~DD1' אפ ,נן וקטלן טותי קנית דעוד
 סיתר ג.גן ס.טן במדטצאת. י בזן':י 1ז4;אנן "4ע:ל:: נמיקי:וזן זוןיתי:'.יך,ג

 כ 'ם', טיפ ם:בפ,ת1 יש טסי ה
 4 טררבנן דיא טא."ן דין השחתותושגי

 בה מוצא י'מ"כטשא,ם
 ננגר נרוטבק כערוק

 11השי.1 לנגד )ס;י'.נ(יק

 עוי בריקה וא.צ ב, לצאת טיתר אותי 1: ס" ,.נ ש4ל אנוקדלטוש
 נ,'צ.צ,ג:נ:ג דא'א':11לעש,ת ד% ט,תופ"2שי שבת היא אס סג ןארננם

נמצעם
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כב ציצית הלכות יב יא כלל ארםחיי
 שלובש העשה מבפל דעממ ואק"ג ציצית בו ועשה דקות העשה מבטל -אינונמצא
 ציציק בו עושה שאין תעשה ואל בשב אלא זה שאין כיון מ"מ ציצית בלאבגד
 אבל ביר ציצית נטצא כשאין בחול וה"ה וא"ת בשב שדוחה הבריות כבודוגרול

 עשה כקום עובר רגע,שלובש בכל וא"כ לתלותן שיוכל בחול בעיר ציציתכשנטצאין
 כ"כ גנאי שאינו גדול פלית ודוקא ללבשו דאמור וכיש לפושמו צריך ציציתבו

 יאם אבלהפשיפה
 נמסי

 גדול דגנאי ברה"ר. או בבדג"נ והו) קמן מטלית צינית
 שלפני לבית או לבאו *לך למהר ויריך בחול אם ולכן ברביע בגריו לפיטותהוא
 בחול הציצית שנפסמ בחבלו ההרואה לביתו לטהר א"1 ובשבת רטשיפנובהכ"נ
 בלא לישב טתבי~ש אינו ואם .לביתו שיבא עד לו יאמר ולא לביתו לבוא .__,-_.

 בשבת ללבשו אסור שנפסל טעאש ירע ואם בשבת אפ4 ללבשו שלא --ון-[[.-
 ? )י"ג( מאתטולתקנו

 לו כשנורע ,יכףו(
 שנפטי

 דבכל להסירו צריך בביתו יושב הההד טצטנית א'
 העיצית לתקן אטור ושן "עשה עונרר%

) 
 ? תיכף ים4רנו עלא בו לבוש בעוד

(
 סותר דמרינא אעפ"י הקילקל וכן בהם להתפלל הטיוחדין מצק של מליזות )לז(
 דמותר קממש מותר בגדיו תחת לובשו אם אבל להחמיר נכון לבהכ"םשבהן,
 שגפסקו לאחר ואף כשירים בעפץ בציצית דבר לקשור ואסף טפתו ולשמשבו
 )כ"6(( תעיב לגנזן והמדקדק לאשפה טרקם לא "קום מכל גנחה טעתין שאקןאופ

 *שות מותר אבל כ"ג, )סי' מגונה תשמיש בו לעשות אטור שבלה טלית)לה(
 הטרפז נקרש ואם נ'( ס"ה ט"ו סי: hffw )ליין אקר בגדממנה

 מלמע*
 להשים יכול

 הפסד מקום בלא ומ"מ קדודנה הורדת הוי ולא לסמה ולעליון למעלה התחתוןצר
 ? נ6"ר( מק"ו ק' סיען ע"6 )ועייג הראש על 4? צד ףטידישים

 עבהם יגןלטיול דהוי מת של אמות בר' או הקברות בבית מגולון בציצית לכנוס אמור~)לס( 1
9',בץ

 כמו שערות' ר"ל ראשי בציצית לשון הוק דציצית מזה זה החומק שריר)טא(
 ? א"צ בצבור מלסתפלל ע"ז יכפל אם ומ"מ נפרעםשהם

 טישראל לקחן שהוא ואומר נכרי מהגר או מישראל מצוייצת מלרץ הלוקח)מב(
 סגוככיס סנ5'תיס ~ס נכ55 67ין )ינ"5. . הציצית עשה' הוא שמא פסול הגרשאינו מי אבל נג'סן לפיכך בבגד ציצית לעשות נכרי דרך אין וגם תגר דהוא דכיוןנאטן

 למשכן אפלו הטוית( הו6 מהעיקר 3נג7 5י5ית יעמס 65 ססנכוי יי7וע5ס4א-ס
 דליתא נ"ל ךף נתלוה שטא דלפעם ס ס4 בתו"ע עיין אסור לעכרם טצוייצתפלית
 טתיר דהקונה ומל לחהט אפשר דנונה מעם אבל ערד על חשינה דמינםבזטץז
הצ'

 טצות בכל, ךדין וכן ~rw) קמי' לברך יכולין ולברך ללבוש רוציך אם וט"מציצית ומן לאו ל'לה שהי' שהושג ל'1 היו" טסם י1.צ.ת פטרונת )מו(1'ש
 הוין להן וכיוצא וסוכה לולב כגון שהזמ"געשה

 מתפי"
 עצמן ל להחמי ר4ו ראם

 ישן ושיא יפיח שלא כראוי נארין קין לא מחוייבות שאינן דטפמ בידםטוחין
 2 שו כלל לקמן עיין הקמן דק ? 5"ט( )טיטןבהם

 2 ק'( )40 ציציח כרכת ריו . יבכלל
 דבר רכל ךקי4ל אשג וכלמין הכל שהויו הציצינו בחומי יעק שיברך קודם)א(
 ולכן להזקתן לקולם להעסיק א"א לפעמים ליפסק דעשוין כיק אחזקתךמוקטינן
 ומ"מ ולבדוק לחזר א"1 מקם דעתו ההסיח שהטירן אף, קנז יום בכל שרוקצרן
 נכון ומ"ש לבדוק א"צ לתורה שקראוהו או בצבור מתפלה יתבפל הבדיקה ע"יאם
 וכדאמרינן כ4 בפבע החזקה שאין ומל וכן פ"ם יש בס"א )שם לאפשר מה קצתלעיין
ב

 ן נסס( לעשותם מצאיו כל לזכור בציצית *תערף הקב"ה שציונו נוזעפיו יכוין)ב(
 כ5 עליון )מ"ע בו להתעפף ראשו על אותו שמניח ובשעה בפלית יתעקש)ם

 הפאק*ם3*
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