
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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 ציצית הלכות יב כלל ארםחיי
 וע' 3""י ,וזור נו 5סתעטף טויתו כס5וקק רוקע 1"5 536 סעיטוה 6תר 7הנרכסספומקיס
 לברך העולם ונוהגין מעומד מברך מכתנתי( כקו נ"5 51כן עונר ד"ה תוספית 5"טסוכם
 עמיפתן וסדר תפ"ט( סי' )ק"6 יצא טיושב בירך ואם 6"ר( עיין )מס העיקוףקודם
 פעטים ראש בכיסוי פעטים במלאכתן ועוסקים בכמותן שמכמין אדם בניכדרך
 כדי ראש בכימוי מעוטף בך יעמוד ועכ"פ במלית ראשו שיכסה ונכון הראשבגילוי
 כשברגי( :(י

 לד,,עשף נרגל טלית ועל צ,צ,ת טצ,ת קטןיל טלית
 ר' הילוך כשיעור מעוטף נך 'עמוד 1 ראשו על אותו להניח וטוב בו טעמףשאינו
 או נקיות ידיו שאין בעוד הצ'ק לבש ואם וילבישנו. סו-אשו יטשוך ואח"כאמות
 ויברך גדול טלית כשלובש או ויברך בציצית . ימשמש ידיו כשיפול היום אורקודם
 : גסס( בציצית למשמש וא"צ הס"ק גם לפטור יכויןעליו

 לפמור ברכה בשעת ךעתו יהיה הפסק בלא ציצית של בגדים כטה הלובש)ה(
 . שא"צ ברכה והוי ולברך להזור יצטרד דאז ביניהם להפסיק אמור וגם כולםאת
 אמור המלית גם איכף ללבוש 'ודעתו לכ"ע בציצית שחייב קטן טלית דהלובשויעל
 להתעטף ט'יק על יברך אלא א' ברכה שניהם על לברך ליכול כיון שניהם ללברך
 מקומו ושינה לחוץ וטףלך או מ~מ בשיחה ומהפסיק ובדיעבד הט"ב גק לפטורויכוין
 הפמ:ק ואם מספק לברך אק ולכן הפמק הוי דלא ל'א ביניהם תפילין שהניחאו

 טתחלה בדעתו היה כשלא ומכ"ש מביתו רחוק הכנסת הגית שהיה או גדולהפסק
 ט"ו ס"ק b'b עיין נ"ע סכיע ססט"ז וטס ) ולברך להזור צריך עליהם ברכהבשעת
 )סס(: לכתחלה אף דעתו מהני להדר ומהדר"ק"מ(
 לבהכ"ם הלך ואפי' מקומו שינה אפי' מיד ללבשו ודעתו מליתו הפושת)ו(
 עצמו טלית אותו שלובש כיון הפמק ףוי לא לבהל'ם בציצית לילך סותר המדינאכצן
 היסח רהוי לברך צריך מקומו שינה לא אפילו סיד ללבשו בדעתו היה 4אוחם
 לברך וא"צ הטצוה מן עדיין דוותו הטיח לא הרי פ"ק עליו נשאר אם יתפחםהדלת
 ינרי עפי 3 6"ר( ט"ו ת"א ) לברך וצרז דעתו הסיח כבר מ"ק עליו נשאר לאואם
 סגר"6( כסג  לוכן  לברך  יריך  פטלית  ללורך סל6 סמלית יסייר כל בג"*  סכתנתי תכו*ר'
 6'(: ס" נכף .וניקורו ט"ו.  ס"h"w 1וע'

)ז(
 נפל"

 נפלה אם ולכן הראשון מצותה נגמרה כבר וא"כ מתכוין בלא טליתו
 לברך דא"ע פסק בש"ע מליתו רוב בנפל אבל לברך צריך בידו שנשאר אעפ"יכולה
 שימיים אחר "'ח תפלת בתוך טמנו נפלה ואם לברך מצריד האחרוני' כל דעתאבל
 : ה' טי' כיב כלל לקמן ועיין ויברי בציצית ימשמש י"סתפלת

 ציצית זטן לאו דלילה כיון בשחר לקקך 'דצייך י"א בלילה יו הלן)ח(
 פוטקימ מקצת לדעת בלילה אפילו לעולם חייב זה סכמות כיח לברך דא"צוי"א
 עוניך 6'ן ס))סקו4 )6נ5 גדול במלית אותה לפטור .נכון המ"מ לההל ברכותום'

 ,ס75עת
 77וקי

 סי5 7נר כ6ן סין כיון רק 5נרך 57ייך וממ"ע ססוטקיס 75עת
 תעלס 65 כמסקוס לכרך O'pOID,~S 5"*7 6כ5 5ווסנוס יטונ כ' 54כ( הכרכסעניו
 כנר פססט כיון לכ"ע לנרך קיינ יום 7' סי' 5עי5 פיוס *ור קו7ס 53ונס 536ועורי7
 : כי5עי5( לתסיס גריך נוה53י5ס

 : כ"ה( )סי' תפילין ברכת דין . יגכיל
 ווטו וו' לאות וקשרתם בט'לצ ובראש ביד תפילין לקשור מת"ת מ"ע)א(
 תפלה תחלה ;ויניה בקדש למעלין קפילין יניח הטלית שלבש אחר ולכןלמוספות

 וצריך כו' ולמוצפות והרר ירך על לאות וקףרתם ףכתיב ראש של ואח"כ ידשל
 המלית שינוא כדי מלמטה ותפילין מלמעלה הלטית בתיק כך מונחים שיהיוליזהר
 להקדים וצריך המצות על טעבירין אין תחלה האפילין לו נזדמן ואם ראשוןלנדו

 אינו עדיין אם אבל תפילין עכשיו להניה כשרוצה ודוקא המלית. והח"כהתפילין
 ואפי' ן'( p"e י' ט" ת"י כ"ס )סי' הטצות על מעבירין אין בזה ל"ש להמוחםיוצה

 כים לידו ' בא ואם כו' טעבירין אין בזה שייך ס"ט בכיס טונהים עדייןכשהתפילין
44
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כג תפילין הלכות יג כלל אדםחיי

 ע1 עענ.יי, 6י, ס:נגקל'ן ננ." P"D כן, )ועיי, צר,ן4ן תפ.לי(תילהשל
 הקה"צ

 דאל ,יא')'נ -אשזילה נשל סיע שם 11ן"( כ,ס,'
 טע:'י',:'

 'הןא"צי'ך ט'
)כ"כ

 הסע
 וטע יס

, 
 1 נן  1"ש תיילם יחרוג כחיג  נ5ולנ

 הקלות ע5 להעניר מ5" ה"נ ו""ככוט5'(תילס
 מהו"

 לת ""כ P"D נכ55  מכתנתי כעו סה"ת
 '7ו,

 "ו',ה;).;י10הק',י,עיותק
 1הןנ'י(: ;.ג 1ךן לכן otnc ע,נ'ר'הץ נין ;הס נרי

 ,% אש י. של על ;ם וקא. להגיד י'רזק 4 גד r:~rll (זש בסריותנהם
 4 )מס( רקודם קודם רהולזה %י %" טה 2דיש רם על שכריקן קורס יגג, ניך ,לנן שעושה-המצם קיים %014י(: 24ג' ~%7הננךצרץ"%שן

 ,אק יו וא אצייץ "ט ביירוט DS1" 'מאש נינה רט-ם אמיר .ו'א' נהול,יינשה אי'ש"ר לעבות ואפי' ולשוח להפסיק אטור ברכה בלא בחוה"מ המניחן ואפי'שא"צ

 שירא]ס,ן'ירני
 לל"אט'צ'י.ה'י'.לן': ייתפ י'1'צה:י1'ע

 גל,
 א א ל'טט,אס

 שזת'ש,ל,, ט"תריטהנ"א.י
 )יס(ג

 ו

 מקומו לשנות שש"צ בביתו הוא אפי' לבהכ"ס לכנוס וכשח*לצן וכ"ש תיכףמניחן

 יוי~ן'נהיקיטי ים4עקלל."ו:ן א.;'צן7והי חג:ש"אס
 לב-ן א(

 : דט'א ספ'י4 ודג.נמף,ם פש.טיתא שנק'נן לאטק.ט,ת
 ל

 א. .ר של אם תפ'ל.ן לאיוו רוא..' ברנה יברך הפסיי יא );מעייךאש
 גמורה בקשירה שקשר קודם ההידוק ובתחלת ובירך ש"י תפילין הטנית)ה(

 נבטי:ביק:ן,ר,ש'יהידנני
 ה יה ;ן בם' יץ 1';-עיטנ'טטמי : י"א הטציה

 :א': '(ת.הןמנה

 גר:רייוי
 E"~v כ .א %זיקי 'נה:להלו דגה

 : נעב.רה רנאה טצ,ה נהה מ,ל.ן "י לא שאלק עד"שען טהקנייש.')ט(
 נב.ן1 .ן,%מ,נו ,נ-ן לא טספק.;,לים

 1,נ.קם הנוים על,

 4 יא."יינ.א :ילדי; 47:":1 :נ"העג):.ג ::ן ןן:יעד":מ%::יי''ימן מני" " ה:מו,%:ן%נ ::;: :' :,ו%ן':נ;ה: סי ;"
 ". מצית מפסיק

 א', ץו,%.א יצ.י "טצי( כי עי יקא' 3יי
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 ע
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כר תפילין תלכות יף כלל ארםחיי
 61"כ יקז סע7נקין רק ק5ף עתחיכות נעפין ססתפי5ין יוס ככ5 קעסיס כסרי )ועונרסיס

 7,ה( ](7 נ,!"נן 7,;ס ItG1~G דק נ,)"ו7 ,ו p'D3 הנכת נ! "ת ttPU1:נונס
 עגיע סכרין סיסים נעינן סניטת ו5כתת5ס הנית nwPW הסיכר סיהיס כ"6 סיכרכקרץ
 במלן חריצין בו ורושמין בתים הר' על עור שמולין והמופרים 51"ע( לטסעד

 דכשמולה מקז סעיף ובש"ע בגטרא אי' דבהדיא פסולים בתים כד' נראהשתהיה
 ? גסס( )61יר( כיח 3ע5 סג6ון 5י )יכ"כ יד של נעשה ראש של עלעור

 די"א וצהור יהיה שהשהן שידקדק ופשימא שהורות הבתים שיהיו מצוה)ה(
 מךיכטו ש4ימד:ג ::ן:4ב:1.:גו;ט'קלצג שאקא גלאנץ בטין והמשהירין לדברי. והשומעין ב"ב ושל שלי תפיליןומלהשחיר אס וכן כלל טמש בו שאין ,שחור 'בצבע רק יהיה השחרות ואמנם הלמ"מדהוא
 נתסונס(? )ו716 וסקרנתי נ'1711 ננו7ע נוןענ7סם 7ק"ק סגנון )יכ7עת דפטול מלשחור

 ? )5"ג( פ4 מזה ט רחוקיםאפילו
 השחירן ואם להשחירן צריף ונתלבנו נתישנו אם ולכן הלמ"מ שחורות רצועות )ז(.
 ? )סס( פסולנכרי

 ,; ןזב"די:ןן ימוזג ל::1:1:ךן :: 'ש :גוך גץהם אטצעי אצבע עד ותמתח הזרוע שמקיף מה יד של רצועה נפסקה "ם)ח(
 בשל לתפור במה לו יין ואמ תמה קשירה שתהא וקשרתם הכתיב פסולהלקשור מלנהיי יני :ן :%:. .:1%7-היתיון-,"ג,:י

 יי( נורה בלאעי
 ג'ז שע.י:ב נאויך הוצ,עה;ה,ת 'יוהב וש"ע,-

 חב
 ו )כ"י( יהרת למצוא א"א אם מניהןכ"כ

 עך שה נין א' וש אין ,ם ם "ב'הם אשיל.רפא
 א, מאש ט:הן

 ש'ניל4 אחי .נ'ח צ'ט שנזם 1~1" יי שן 3י
 על,

 ? כ"י( סי' ננ"י )ועיין מ"חכלל
 הגוע לצד טעפ וימה הגבוה בבשר שמאל בזרוע יד של הנחת מקום)י(

 ה' בלא ידך כתיב ומדלא ידכה על שנאמר לנו כנגד יהיה לטסה זרועושכש*כוף
 והיא 'כחה ותש כהה שהיא ביד והל כהה יד כתיב כאלו הכתוב רכונת חז"לקבלו

 אלא )5ע5יננוגין( טטוך ולא השהי ט'ת שכלפי העליון בחצי יניתנו ולאשמאלית
 שבלש י.ין גחצ, ,ין,א טה אף ינבא גשי 1ל או ל,,ל'נב,נ'ן ז'גהו,

 הטה 4 ": י ' , נטקום: סנה לו 'ש ,אםהתהה,ן

ס םג הננה בנכם רטגא בש-הננוה
 אפילו מניח ואם שער בטקום מונח הבית כל שיהיה. וצריך ולמעלה במצחושער "4 ן ן

 יהיה ראש של והקשר העינים כנגד שער במקום למעלה דהיינו חז"ל קבלועיניך בין דכתיב דאע"ג הקראים סדרך הוא השערות שכלו בטקום המקח עלמקצתו
 :%ם

 ::4עי
 1"1א

-yw 
 טייח 'הוה יא טטמ nS~D וד" בש:

 *n~lyD ב,"ים"ךוג

 ' ,ה לענין ימון נהי~בת שהיא בו שכהזב היד אחר אפינן להשך או בשמאלועושה מג" גד נ:ייןאג%:בשב:נ נשדדי
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 תפילין הלכוח יף כלל ארםחיי
 יהיה שכותב יד דבאותו משסע וכתבתם וקשרתם דכתיב שכנגדה ביר תפיליןוטניח
 ודוקא לען 'ט,ןזקיא

 בשמי
 דויסק,ם 3ם אך:,ית 1bSy זנל 4:ם:

 "גי''ע"')'ב('
 ןן :1:ג :ג:]; ם ,ב,ע 'ר עה( יניח ק ה'ו'ד חויו שלא

 נחהפן ואס 'תרגן שלא ראש 41 'ר ש4 הייי ,מכ'ש להזז השדיי עדששד

 ה שחהוי.1'ר

 פ:,-

 ,;'( 7 ז ע'הם אריים תפילין לל יאר ,א.ן נ;'ב הביה %

~fltpN  : ד"ת גד פנ'ה שדצ'ה ה'יד של הייץי ש : ש'א'ע
 שמת ה'תמלהב"

 ענגיי תפ"
 : גן ונ'הס

 לו
 להתיר .ש תפילין מטצות יתבמל הראש לגלות יצמרך ואם בראש מיחוש אוסכה
 במקום הראש על להגרן יכול לא דאו עבה על לא אבל דקה כובע על ש"רלהניח

 ל: 'נ-ך ,ל'א גג'ה ס;' :א אם ימך מטוחדלה"ל סך , עשם
 נהיי" )יכיש לאות לאהרים ולא לאות לך כתיב דהא שיכמש כדי אחר בגדעליו
 Sgl ואס; אחר ננד 14 שילב,ש אס,רנ'אעעננד

 שדיצ1ע,ת נסקים סגה

 1קל1ת שדרק טא הדעת היסה ויאווא טתפלי: דעתי ב אסיים

 שיש תמילין ק"ו % אזכרה אלא בה שאין מציץ ק"ו ילפינן שהרי סה"ת אטורתה

 וקשרתםוכשיאמר "זעי "1' :נ("ע(ב:;'"" :;(זיבל(ט:
 ע

 אבל ראשל, ולמומנוכשיאמר
 1 כ"ת( )סי' הדעת היסה נקרא לא דוה עליו בעודן מלאכה כל לעשות.מותר

)
 ומותר אמות ד' ברחוק קצת עמו הרגיל הבירו את משיכיר הנחתן מי )מז(

 ",:גדליי י;: ונן:4.הניייגיג:':יי%2:ג':נדי;
גגו.;כנן::י

 גוזגז,
 לגגי ::];יו,'ךגןי

 171טותס :חב ינ:ת'1."..ן,

 D~ty1 להמדן בטד';,תמנוונהמן
tWnl~Dt י'אזן:.גיוד,שג;;)ן שלךך:-, 

 : 1"ה )ס" ההלל קורם יהלו, . טק'ר ל"א ס" י;-'א בג'אוי. r,,vבדה'ט

 i(ottu ג,.(ה, ינג חכן כ' ,' )תק'ם' שו משו ב'ושנחנקזים

 בהם יפיח שלא נקי גוף שצריכין מפני אך היום כל עליו שיהיו מצותן)יח(
 כד.;111טש דחקים י'אשי' 3'י סק'ל'ם וללן "טחוק יאש ל בדב עדנ,שלא

 "א ט.' י%1.נ כלל סננה בהלנות וע כ"כ לא ס' ס" y~D ישובח רש'אכ'נ

 פאר שנקרא מפני בתפילין אסור הקבורה אחר ראשוןףאפי' מלי
 "ינו סע", )יקס"כ ברכה בלא יניח המיתה יום אינו ראם ומל . באפר טעוללואבל
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כה תפילין הלכות יד כלל ארםחיי

 כקא( P~wpn ס" )ת"" הפילין טניה בהוה"ט טת ואם יוס( נקותו ינקנר 7י"5תוכיי

 הכל טבואר ותפלה בק"ש ואבל אונן ודין )""ך(. חג באסרו מניח ביו"ט טת אםוגן
נ"נ

 )כ(

 תפילי
 לבורקן נמן וט.ט לעולת לגהוקן "',ב אין נשאת כהזקת שצץ

 בדיקה צר'כין לח במקום שמונחים או למ"מ נפלו ואם שנים בשבע פעטיםונ"ל
 5"ע ~סי' בדיקה בלא כך .ניהם ולתפור ולשור לבדוק שיוכל מי לו אין ואםתיכף
 הענין לפי והכל שיבדוק עד ברכה בלא יניהם לו וכיוצא לטים ונ"ליבנפלו ט'(מעיף
 : נתעפשו יטמר: שנים בז' פעמים בדיקה, צריכין לפרקים אלא סניהן א.נוואם

 אסור ולכן סטנה קלה שהיא לקדושה המורה מקדושה לשנות אסור)כא(
 לבד בהזמנה אבל לאש ביטל היתה כלר אם יד בשל ל.ת ראש משל רצועהליקח
 יר משל יותר קדושתה דש"ר ראש ביטל ליתנה סותר יד טשל אבל טיתסראלא'
 של הרצועה נפסקה ואם ד' הוא ור וחג השין דהיינו קליו נכתב ושם שלשרוב
 הקשר טקום שהרי טקדושתה קצת שטורה אעפ"י להורידה יכול .קשר _11C~Dראש
 כשנפסקה אבל הקשר יהיה התיכה באותה דעכ"פ הוררה זה אין למטה תלוייהיס
 דבעני ונ"ל אחר בענין א"א אם בכריכות יטעט אלא קדושה הורדת הוי ידשל

 ת"נ )סידן שהתיר זקינו בשם שכ' א"ר 4ל לסטוך יש טצוה בימול במקוםומכ"ש

נק""
 אסור אחת פעם אפי' כבר בו והניה לתפיל" שטיהדו תיק ואפי' ונ""ר(
 וגם לתפילין שעשאו כיון מ"מ לפנותו ע"ד ביה צר ואפי' אחר' דבר בולהשתמש

 קדושה דברי על.ו שכ' נייר ואפי' ת"נ( )סי' אסור ביה שצר קמן ואפי' אסור בי'צר
 . טוהר בו להשתטיט מתחלה עליו התנה ואם הו% לדבר בהמותר להשתטשאסור
 רברים ושאי מ"ת של ופש.טא קדושה תשמיש מיקרי תפילין של תיקודוקא

 טצוה תשמיש רק קדויטה תשטי'ט סיקרי לא מלית של תיק אבל לבהכ"נהטיוהדים
 של תיק ג"כ לתולו דלותן דאע"ג ונ"ל הול, של דברים שא. בו להניח טותרולכן
 r"D ק" סיחן b"PJj חול של דברים לתוכו ליתן מותר חדהק בשעת מ"מתפילין

 מס כ' ס"ק כשר "ך כ5יין סיקרי הטסית ש5 כים 7גס כ' "הרי המי עסתע 5"נ'
 והטניח זה( יענין דה"ה נ"5 וע"כ כ5יין כיקרי 57" הדקק ננעת 5הק5 וי"ט נמסכ'
 התנה ואם הול הוא א' דזוג א' בתיק להניח אסור ר"ת ושל רש"י של זוגותב'
 5"7(4 )סי' טותר מתחלהע"ז

 לתלות טותר בכיס טונהיס כשהם אבל להחמיר יש באקראי אפי' והבית לחושאין באקדמי תלויין שהרצועות טה אבל הרצועות ואפי' תפילין לתלות אסור)כב(
 : ת'( )סי'הכיס

 דבף לא אם התפילין עליו כשטונת היאש על דבר שום להניח אסור)כג(
 אסור זה אף לאו ואם התפילין דוחקת שאינה ודוקא 1 הכובע כגון בכךשדרכו
 : h"P))סי'

 ואמילו כל* תוך בכלי הם אפילו בצדו אי הסטה לטרגלות להמדן אסור)כד(
r'wאינו אשלו בטטה עטו אשתו ואם למרגלותיו כמו אסור דאו עליהם ראשויני, שלא ראשו כנגל *היה שלא ובלבד . טראשותיו להניחם טייער אבל אשה לו 
 ת:(: )סי' כלי תוך בכלי שיניהם צריך לשמשרוצה
 אסור אבל ל( )סי( טותר ארעי אכילת אבל קצע אכילת בהז לעכול אסור )כה(ו

 בידו כרוכים ואינם בידו אוחזן אם וכן יפיח שטא ארעי שינת אפ" בהםלישן
 תפילין כשנפלו ונוהגין קבע שינת אפי' בנרתיקןמותר הם ואם יפלו שטאקחיישינן
 ( נרתיקן ללאלארץ

 . ק"7, )סן' בנרתימ אפי' לארץ שנפל וס"ת ביום בו להתענות
 ולא לרש לו4ג דהוי מת של אמות ד' בתוך או הקברות לבית בתפילין לכנוסואסור
 ערום לעטור ראסור ערומים שם שעוטרים ובמקום הממונפים ולמקומותלטרחץ
 לט'הש דליכא במקום בבהכ"ס שלא טים בהם להשתין אבל לבהכ"ם וכ"ש השםנגר
 ובלבד בציבור מתפלה ע"ז שיתבטל כנון הצורך לעת טותר בהם יפנהשמא
 רגלים מי של עכימ ליקה סותר לצורך D"D הפחה לידי יבא שלא הרבהשיזהר
 : ק"ג( )מי' בזה ליזהר וראוי בראשו שתפילין אע"גבירו
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 תפילין הלכות יד כלל ארם חיי.
 בחיקו ליתנן סותר לפנות צריך והוא להצבעם טקום לו ואין בדרך הוא אם)כו(
 )סס(: טותר ואז מטנו שיפלו השש שום יהיה שלא בעניןובבגדו
 שטו יהוד בהם שיש אלו פרשיות ד' להניה הקב"ה שציונו בהנהתף יכוין)כז(
 ניס.ם תמיד שנזכור כדי המוח ועל הלב כנגד שהוא' אירוע על מצרינוויציאת
 ובתהתוני' בעל"וני' והמקשלה הכח ולו יהודו על טורימ שהם עמנו שעשהונפלאות
 התאיות עיקר שהוא הלב וגם במוח שהיא הנשמה לו וישעבד כרצונולעשות

 ולכן עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא ויקיים הבורא יזכור ובזהוהמהיטבות
מ

 ק1דט,ן תפילין שג'רי לקננם טשנה ן1 ואן טלה צון4ן ייג' ע"(
 מלקנות שקודמת ופשיטא קורם מזוזה בשאלה אפשר אם ומיהו הגות. חובתשהוא
 5"ת(: )סי' מלית חובת אלא שאינוציצית

 ומעקה: ר5""( סי' עד רס"מ תסי' י )י מוווה הל' . כקרנקלל
 בבגדו וציצית ובזרועו בראשו תפילין בטצות הקב"ה שמיבבן ישראלהביבין)א(
 כשיצא לפיכך כו' הטשולש והחוט נאמר ע"ז איו מצות ג' 'והטקיים בפתחוומזוזה
 5)ויקנע פיקודך S~r1 נוס ק716 טפ5יג הקנוס )וניוסר המזהה לשק ביתו מפתחארם
 3"נ ;יפי  hS7  לתרעי' ח(1(סנ"נ

  רונרבי
 5ע5קין  דיוטה

"71 
 כי"ח 7לי5ית  כגוונ, "יסו

 175ענ7 נגרקי' "יזכר 7וכרנ6 ס6י ג"כ דקקי כיון כו' 6ת ווכרתס "ותוור"יתס
 נכוונתה( 71hw ס"7ס לכ1י(הר קוות קנות נווהרכוונת ליבו"ר סרי עכס. כו'ד7ו"רי'ור(6 פיקוד"

 כתיקונה היא אם להשגיה לבו עלוישים
 כלם הדרים סאה לו יש ואפי' לו שיש ובית בית כל ען מזוזה שיקבע ט"ע)ב(
 אעפ"י ויציאה לכניסה העשוים פתחים כמה אחר להדר יש אם וכן במזוזהחייבים
 לפתח אלא וא"צ Wty'1 הדיורין נתמעטו אם ואפילו חייבין כולן מהם באחדשרגיל
 אם משאות לפרקים שם דרך להכניס רק  עשוי הפתח גם  אבל  הייבין כולןאהד
 לכנימה עשוי שאינו פתה אותו ה'( )ם" כדלקמן בטזוזה שחייב אהר "תה שםיש

 עיקר היא והגדולה כחור אלא אינה אז לטרזה ראוי אינו אם אבל פטורויציאה
 יסח(: )מ"הפתח
 )סם(: ובשעריך כדכתיב במזוזה חייבין ועיירות חצירות שערי גם)ג(
 מדכתיב מ"מ יחיד לשון דמשמע ביתך רכתיב אע"ג חייב השותפים בית)ד(
 הנכרי עם שותפות אי ישראלים שותפות ודוקא רבים אפילו משמע ימיכםירבו
 הנכרי' יטלוהו שטא ישראל רובם ואפילו פטור בו דרים ונכרי' שישראל הצרוכן
 תסיד בבית טצוים שהנכרים שיינק שקורין משקה שמוכרים במקום וכן לבזיוןויבא
 )"'( תנאים, באלו אלא קביעתה ~ל ולברך לכ"ע במזוזה חייב הבית אין)ה( י )סס( אותה ליגה להם שא"א בדרך "לא ~זוזה שם יקבע לא שיגנביהו לחוש ישאם

 )ג'( גביהם. על ומשקוף טזוזות ב' לו שיהיה )נ'( אמות. ד' על אמות ד' בושיהא

 פחות לא גבוה הפתה שיהיה )ס'( דלתות. לו שיהיה )7'( תקרה, להביתשיהיה
 עשוי שיהיה )ס'( נת"ך(, יסר מי' )עיין טפחים ד' שיהיה צייך רהבו דגמ וי"אמי"מ
 נבאר ועכשיו קבע. רירת שיהיה )י'( כבוד* לדירת עשוי שיהיה )1'( אדם.לדירת
 : )מס(פרטיהם
 רהבו ~ל יתר ארכו ואם ופטור בית נקרא לא ד"א על אסות ד' בו אין)ו(
 ד' לפחות טרובע שהוא אא"כ דפטור וי"א הייב י"א ד' ~ל די לרבע כדי בוויש
 לפטור ויכוין שם שקובע אהר פתח על שיברך או ברכה בלא יקבענה ולכן ד'על
 המזוזה אם מהפתה להלא הכותל עובי א' שמצד כגון א' מזוזה אלא ק(:;(וגם
 שהכותל ודוקא ברכה בלא יקבענה ולכן דה'יב ימין'י"א מצד ואם פטור שמללמצד
 שהכותל טקום רכל מזוזה בטקום הכותל קצה אוי דאל"כ מהפתח להלאהעובר
 נגקל" הו" וכן יס"ז סי' )""ן מזחה שקריכלה

 נפתקי 5"7 7ף
 7קל;"

 ע7י 7"קלילן
 עליהם קשת כמין שכיפה אלא משקוף לו שאין רק מזוזות ב' לו' יש ואםס5יק6(

או
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בו מזווה הלכות סו כלל ארםחיי

 מפהי' 4' בנובה יש אם מהארץ ומתעגל הולך הכיפה רק ג"כ מזוזות לו אין אם.'או

 נאי אין י4קי' פטויה דחקנהד';"ו:שרלך:ק
 : ג%,יי.י, פתר

 )ונ:יו'..יו,: די.נ לעל
 ר' נ, 1'ש רפתה לצר התקיזי אס טק,רה אעו ,טקצת, מסיה

יתלה(
 'הווי דתויית בי ובש'תלה נרנו": בו 'אם א,פ.' הפיטי מה,ג':'ב'"דע וקבעה נגס הרלת טיודפ

 :ינו או והנכח'ן'ט'ע'טה 'דקנל;ד גזל'.ו,
 בל שם ש'.שב'ם נ'11 יריב )יס(ן.א :כךה',ס':,ן:גה:ץנקבץנהקא

 אלא ערא',מםשגשיק.ס
 ברסק

 כסינה , 1" ג.ג יתנ.ס ,ן.1 סטור
 שקורין לעליות בה לעלות דרך יטהוא מרפסת וכן ניס"י( ע"ס י51ריס ם5 מוכית נ'ק'

 % :ן י"ן:ב7:בן שיי שי' הט ::ן,'תשיל:קננ;.:,:ן
 "' :ינז'1!:ן 1':ל:: ולך :4:'::ג::ן2'לפ:'"ג:ן

הקטי
I8DS '11 ו'ון':הנ,ן':ז: ,% נ. נ:יאישטשמ.ט.ן יהיין לנעקש:,,:,1:.ן ::ג: %ס2 ז ::; ::אח ינ:י4ינן%1:י:וןג 

 כנית דינו נתוכס 5נרך5עכין
 נק,ו(ה(: כזיינין ועין 5עה ו""כ סי'ע"ט נס"ע כליית" הכס"

 בעוב* יש אפ.' א' במזוזה להם רי באמצע ועמוד חלוקי' שהם פתחי' אותן)יג(

 יתהש'י,טנ טופ זךנב
 נ,ט'ש'ילקא

 אצל ן:ן ~Tr- .ע'ט'וש ש.ש ם, ןט,

 במקצוע עומד ואם מזוזות ב' חייב טפה עמוד ביניהם יש אם ולכן לפרקיםרק
 ים(: ה טרו י-ן .טירם בצפון ריחיתטנ'

 : )נס( בשנ'רם ה..נ'ןגץ,לטעלה
1 

 ג "זפשוהשננש;ךצרץ
 נקוי

 נק,לתץ )גז,'", נשי.טדת אלא דוהה

 זס(קן סן אהת גינה סגיך אחת בבת טו,ו.ת כטה יד,יבע ט,,והלקביע
)

 שליש בתחילת להוא הסמוך במפה הפתה חלל בתוך קביעתה מקום איזה ייז.,
 שירהיקנהו נבר כיצרה ל%מזה דגיה, ואם בגובה מוזהאי

 מדגמישד
ע

 47;:י :%:מד ג:סל1זן%ך"גוגוניג:ג טיל: %1%ע%ן עשנו %יג':קיוג יקינ
 ג: ותם 2ן

 לה שתלעז %י (גק :י(:ע טצי
 א'טר,ס ב'תן בנ' ז ,אפ'לו לא ו
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 מזוות הלכות סו כלל ארםחיי
 משא"כ דיריה בתר אזלינן הגוף חובת שהם תסילין רדוקא בתרייהו אזליקלא
 י )סם( העולם כל של ימין בתר אזלינן הביף חובת שהיאטיוזה
 טן,מ מ מ נס:ד1שנ. הןלת יאפילו צוי 1:מ גק:",י:, מ.2:נ, יי,ינ: תג" צ:זוהנ,מ הנ שהדג נ'ת "א'ח: יהיר צ.- ריי נחיאולרן
 )פער שקורין בתים ב' שבין והדר שלו בימין ונותנין הבית הוא בו תשטישושרוב

 לפנה כדדי נחשב או,לא,
tfly במתח ,אפ.%?נש ממם( עמן ):ג % 

 חמירה בה יחפור או הפתה במזוזת בטסמרימ ימסטרנה קובעה כיצד)יט(
 טווה תוך לא מוחה על הוי קלא בעומק טפח לניטור יעסיק ולא שםויקבענה

 יבנ(ה;,נ Tnt'S-::ציי
 :שהני

 ב:י,ד'נ,11:'2::: :ינ";: :ו
 שש פל' ונס טלטולה ל' 1'י'ך ,לנן טה2
 4' )סס( תלויהההיה

 דהוי מפולה לפתח היברה ואח"כ תלושה בעודה הפתה במזוזת קבעה)כ(
 העשוי מן ולאתעשה

 )כסי
: 

 בשעת לסמוך יש אותם גונבים והם הנכרים לרהוב הפתוחים בתים)כא(
 ואם בכותל ולא עצטה בטזוזה דדוקא ונ"ל הדלת אחורי הטזוזה לקבועהדחק
 בעומק עצמה במזוזה שקבעה יהא דלא פסול לכ"ע הפתה מחלל טפההרחיק
 ו י"ה בסי' כדלעיל דססולהטפה

  בו דך ואמ טמזוזה פתור בו דר ואין בית לו יש שאם הדר הובת מזוזה)כב(
 לאחר בו ידור אם טנכרי שכרה ואפי' מאחר ששכרה אלא שלו שאינואע"פ
 רצה אם וס"ק פטם יום טל' בפסות אבל קבע דקת הוי דאו חייב יוםשלש"
 שאולה טלית לענין כ"א ס" י"א כלל ועיין הפסיד לא ולברך יום לי בתוךלקבעה
 שעושה הנכרי שיאסר בדבר סכנה יש אם ומיהו . מיד חייב לעולם ישראלובארץ
 ? רט"ו( )ם!' ,פטור כשפיםלו

 ואם עיטיה אסור ישראל ביד הבית נשאר אם הבית מן כשיצא ,אפי')כג(
 שהשכירו או מהנכרי הבית שכר ואם לו לשלק צריך השני המעות ע4מקפיד
 לו שיתנו הנכרי ' ביקש אם ואפי' ~זיון ,ירי תבא' שלא כדי ויוצא נוטיהלנכרי
 איבה משום חשש במקום לא אם לו ליתנה אסור. בפתחו לקבעו ורוצהמזוזה
 )י5"6(. מותר דאז לישראל ,ה משוםושירע

 להשגיח לבו אל ישים בעליה דר הוא אם, ביתו ממתה יוצא ובשהוא)כד(
 הניקו נמסרי 67י' )67ע"ג מעקה כדין בה שיורד המדרגות סביב טהיצה ישאם

 תעונין הקקיס 7ר"5 כע5 לכנס פרט גגך נעתר 5)זמ 6"כ רותע מסלכן י"6 נס'סכ")ו
 ישגיח בחצרו ובאר בור דו יש ואמ עבור( גרע 657 קייב ס775י' ת6ר 6נ5 נויורקיי
 בין אלם בו יפנל שלא כדי. כראוי כיסוי או י"מ גבוה חוליא לו טביבושיהיה
 ולהשמר למסירו מ"ע נפשות סכנת בו שיש מכשול כל וכן לא או מימ בושיש
 והניח הסיר לץ ואם נפשך ושמור לך השמר שנאסר ימה בדבר ולהזהרסטנו

 מברכין ראין ומל עטים תשים בלא ועבר מ"ע גימל טכנה לידי המביאיםהמכשולו'
 .אבל קעקה ועשית כתיב בהדיא התם מברה מעקה דהעושה )אע"ג עשייתןעל

 ממין גג אלא לי אין בטיפרי כדאי' בץ"ת שעובר ' הוא ה"יקר הטכשולותלהסיר
 דהשטר מ"ע דעואל כת14 והץ"ע דהרמב"מ ואע"ג תשים לא . ת"ל בורותלרבות
 והטדקרק כללית היא אלא זה על מיוחדת שאינה זו עשה על מברכין איןנפשך
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כו מעקת הלכוח סו כלל אדםחיי
 האסורים דברים ושאר 'הוא( רכן להדיא יראה תשג סי' בה"מ וש"ע וטורברטבם
 אפ. א. ב,ה,יויקא י ; ניד :(ל גין ~iyr -ר בחלן נ'איה' סמהטש1ם

 ש"פק:,
 ; נדאיצ-:ה

 ::ס,ךי:ס:גג;:"ענןג,,ךגג :::ג ::: י::,7י4גיעלןו:ק:ז
 : תפול ולא עליה אדמ שישען כדי חזקה ותהיה מי"מ פחות אין המעקהגובה

 : ס"ט( )סי' שיתפלל ער היום משהאיר האסורים ככרים יין * מזכלל
 איזו ואחז"ל לבבכם בכל ולעבדו כמש"כ יום בכל להתפלל עשה מצות)א(
 פוסקים ולשאר מדאוריי' הוא רמב"ם לדעת חמלה היא זו בלב שהיץעבורה

 ורבנן זטן שירצה-ובאיזה נומה ובאיזה ביום אחת בפעם מני סה"ת ולמעאסמכתא
 ואפי' שהרית תפלת זטן הוא היום ומשהאיר . וזמנם וגומחתם התפלות מניןתקנו

 הודיבר לינקך הצריך מ"מ דמה הנון ער י"א 2ת לרו~פלל אמורגתחלה
 'משקלה להאפלל מותר ואונם דוחק שאר וכן ממתנת~לו השיירא שאין אונחוץ

 אן:לךך
 1הנני'רןג:: ג": לןגג,;:ו:ה:יןקין :ךק:ע':%:":מי1גןן:1ם

 אס.1 גיל שאייי טחט'רהטא,-
 דוט'י, זה Dyttl הלילה נ:צ' קם

 ברןרגנכן
 גתאי..1 ל'אן ,;. שסטנ'ה, נרן שא;' ט:'קקה:א א-צ כהית-

 דעה, :ק(י'2נ שמא טה ,בל לרפיגק ,טשק'ן ק,ה%ם'ן "קי נו,,קצע
 מותר הלב חולשת מפני לאכול הצריך דאפשר ונ"ל נפ"ע( וע"ס ס"ט )מי'מותר
 לאכול: מותר מלימודו מתבמל ועי"ז לאכול וצריך חלש ולבו היום קודם הקםוכן

 יא,' ,א';1 שלם 4'ה 1 דשת,ש'תג
tHD~ ,אם :מן ן ' קיים שט 

 : ניס( והאאס,. אף ג,י ה4ד 4תאסב,נבשיק
 אחסני טיחי בל'א ן ,

ק גי:ן:ם%%ק ראם"עאחרים
 לומד אפי/-(י לימוד משום תפ4 והמבטל )מס( 'אהרימ עם ללמוד אפ"התפלה י

 מה קצוע שיעור לו יש דאפילו ונ"ל )ייקע( למד לא כאלו היום כל אחריםעם
 ת5"ט סי' )עיין אמור אפ"ה בלימודו ימשך שמא למיחש דליכאשלומד

 כיון והכ"

 ::4י :גלט4::4מיגג
 יטב ג::ט1:י'":ו:ג(לשטט'1 ב:יב,קי

 שן על ,ש'טה'נו טייא,' 1ה'ה ת,יהדנריךל,טי'ס

 שישיב,-
 ?ק טיט טה4

 נ'ש,ס שהפקוכיס
 ת"ק, יוטפס נדגלות מבקהליה ,טנ-ש 'תא וגנר'

 : מתפללין שהציבור בשעה הוא לעולם וא"כ היוםמשהאי
 צ'(ג )סי' וכהמ"ר בהכ"נ וקדושת בם להתפלל שראוי מקומות דין * יזכלל

 מקודש במקום מתמלל רומה אינו כי שוין אינן בם להתפלל הראוי המקומות )"((

 שםין המדבג בית הוא ובח"ל ציחקכוש שעוץ י~נצוהנ?שש

 בשכנות53
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נייישש"ש ובהמ"ר בהכ"נ הלכות יו כלל ארם:
ש 1י עם ו,ב ',ן ב, ,.:;הסללו ובג.:בבהט'ד  עקוצ :הג': ב' 
5ופמף5אש4יע לסין1 נבית ג' . לב-,', 'הדירי %א )יפק

 ז י%:מ'" ל1י%'פיפ4"'?'
 טחו'י אמי שאם הקוו(( "יין ויני היד )יה'ע, נ ט,יי

 ר,הל לבדנ': פס,

 אלא ונסלל ר עהלריט'י

 עיי
 stnb-wl~ ,:ם זדג': ד:'7,"נ', ,'

 כשעימי כתי ' ב" ל'לות :נס,,"עיייטיש' שךן'יענג;'ב:'ת.ייל'ב'ייה
 ל:יקלעע:עאיא"::ה

 ', :'נישטתסהם "( 'שיא. בסיע" בי 'אם ' %רייתןג, ,ב1:יל,:ביינן.ניט
 :ג, זגנייןן: ש. שנך nwJsr~ ן %"י

 קיא שךרענ,:ו~נה :ת,,י
4111ש4אמ

114888% 
 דטק'.ר'ט סלים בל אלא ש ר,טקד'ט בית 1 ת'רא:ר טטייינ"ש' יבהס'נדנת

 hi~**h- אמי (גן ן,ו,.;( 'רכס ס' ועיןטיא,רית'א

 דסק רנ-'הננום 1

 ואת קבוצך :א:,רנט' (ל'יי ר"ש קל"ת ב'טתקשי
 ט'ינם:ייט,ס,

 ,ןיא% דצי'
 - ,ט." 4, בהמלש מרגעם'4י)ח'

 קנ""(ו (tD'D למס ממ
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כח ובהמ"ד בהכ"נ הלכות יו כלל ארםמיי

 כתיב ולא מקדשיכם את והשימותי שנאמר בקדושתן עדיין נהרבו אם אפי')ח(
 ולכן בקדושתן הס ט"מ שוממין כשהן אף להראות אשיטם מקרשיכם ואתבהיפך
 אותן תולשים עשבים בהם עלו י ואם וריבוץ טכיבוד חוץ כבוד בהם לנהוגצריך

 בנאוהו ואם לבנותה וישתדלו רוחם ותעיר העם שיראו כדי במקומןוטניחים
 שלא מביביו גדר יעשו כדין מכרותו שלא כ"ז זה לטקומ עוד וא"צ אחרבמקום
 : )מס( שם לזלזליבואו

 ובשאר גנאי של תשמיש להשתטש אמור בהכ"נ גבי שעל בעליה אפי')ט(
 שלא נמצא בהכ"נ ~'ג דירה בית מתהלה בנו ואם הפוסקים מסתפקיםתשמישים
 בו ישתמש שלא ובלבד שם להשתמש סותר בהכינ לעליית מעולם כללנתקדש
 סס )יהט"1 טוה ירחק נפשו שוטר בזה וגם בו וכיוצא כסינוף טאד טגונהתשמיש

 הבמן מתהלת התנו אס תנאי טהני בישובו לבהכ"נ ואפילו כרכס( ע"1 ננענעכתג
 לא בו וכיוצא ושתיה לאכילה כגון ראש קלות של לתשמיש ומ"ת , בולהשתמש

 : )סס( תנאימהני
)

 לה' כן תעשון לא ן תתוה מזבהותם את דכתיב טבהכ"נ דבר לסתור אמור )י(
 נתיצה שייך מהובר שהוא בטה ודוקא ולבנות ~?rf, ע"מ עושה אא"כאלהיכם
 אין נתיצה דרך ראינו אע"ג )הסטענדער( בו לסמוך בכותל גומא לעשותואפי
 : )קנ"נ( ט"ו סי' פ"ו כלל ח"א בחיבורי ועיין .נכון
1

 אין )יא(
 מותריי

 יארע שמא שלה ואבנים בעצים אחרת לבנות אמי' בהכ"נ
 ואה"כ ההדשה תהלה בונים אלא אונםלהם

 מותריי
 צריכים אם וה"ה הישנה

 יסודותיה הרבו אם אבל עדין הזקה שהיא ודוקא הכי דונו אהד כותללסתור
 ביום במהרה אותה לבנות ומתחילין מיד אותה מותרים ליפול כותליה נמואו

 קכ"נ סי' )עיין קבוע בהכ"נ להם יש ואם הרב ותשאר השעה תדחק שלאובלילה
 שדרו או זו בבהכינ להתפללו שלא השלטון גזך ואם 6"ר( וכ"כ קת"ר וטס "וסרהק"6
 לסכרה או לסתרה מותר שטמה הבהכ"נ ונשאר העיכז בתוך ונתיישבו לעירחוץ
 ספני מקום אותו על בהכ"נ לבנות שוב תקנה אין אם וכן אחרת בדמיהןוליקח
 ולרוחא לכ"ע ניחא דודאי למכרו דמותר ע"א בית שמ שיבנו יחוש וישנכתם
 עהר"ס( נשונת הו, סכן 6"ר וכ"כ h~w3 )כ5"5 ישראל עזרת מקום ישאירודמלתא
 ק5"ג(: )סי' כ"כ טכוער שאינו זירק גן ויעשוהופנוי

 צריך היה ואם ת"ת או תפלה לצורך כ"א ובהט"ד לבהכ"נ לכנוס אסור)יב(
 משלה או תפלה איזה או פסוקים איזה שמ ויקרא יכנס מבהכ"נ הבירו אתלקרות
 לכנוס דאסור וכ"ש טצוה בהם הישיבה גם כי טעם שמ ישהא או יקראוהוואה"כ
 דרכו לקצר תחלה בו נכנס לא ואם פתחם. ב' ~לבהכ"נ קוהיה כגון דרכו לקצרבו

 )ק:"6(: האחרת פתה דרך שיצא מצוה להתפלל בו יכנס ואםטותר

1
 מעל המיט יקנה שיכנס וקודם ברגלו תיכף ישפשף אה בהם לרוק מותר ג( 3
 י נסס( ותרמילו בסקלו בו לכנום ומותררגליו
1

 כגון בהכ"נ ולצורך ארעי שינת אפי' בבהכ"נ ולישן ולשתות לאכול אסורו 1?ד(
 הלומדי' אנשים אותן ובבהמ"ד שם לאכול גם לישן טותר אחרת לטצוה או יוה"כבליל
 מלימודם יתבטלו שלא קבע שינת אפי' ולישן ולשתות לאכול סותרים בקביעותשם
 שם לומד שאינו ומי אמור הגשטים מפני בהם ליכנע ואמי' אסור צרכיו שאראבל

 (ot)$ באכילה אפילו אסורבקביעות

 זולת אחרת אהבה להראות ראוי שאינו בהם הקמנימ בויו לחשק אין)סו(
 : )5"ק( הטקוםאהבת

 אותה לבנות צריך- ומדינא , בהכ"נ לבנות זה את זה העיר בני כופין)טז(
 בהם שמשתמשים העיר בתי מכל גבוה שתהיה ער אותה ולהגביה עיר שלבגובה
 ולפיכך בית-אלהינו את פרוטם שנאמר כמתעסים( ס6ין וגבות וקגד5יס נירניות)5"כוקי

 מלכו, שאיטת עכשיו אך להשפילו אותו כופין מבהכ"נ יותר ביתו שהגביהמי
 אפ" משגינוין אין לכן טבהכ"נ יותר שגבוהים שבעיר נכרים בתי בלא"ה וישעלינו
 י ק"ן( )סי' יותר גבוה ישראלכשנית
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 ונהמר בהמנ הלכות ין כלל אדםחיי
 ופוב כנגדו להתפלל כני ירושלים כנגד בהכ"נ של חלונות לפתוח צריר)"(
 הקהל בו החזיקו שכבר בהכ"נ חלון כגגך והבונה צ'( )ם" אלונות "בשיהיו

 בע"א ועיין גדוף אור צרן שהוא לפי אמות ד/ בהרחקת לו טמפיק אקבמלונות
 ע ק )סי' נהנ'נ להיצר דלילת פח'חת t3YD י ס,קשם
 ק-,ט . י , ),.שיי
"DM1ה"ש'נה סוג שבנשנש ון ה-ינ הס אפ" לטהרה 'נ,ל'ם קגהו.ם ק 

 )וט(: ר-דש ש י.:פנץ e~wn,3שמתםן
 ק

 לט"ו, פורשי דוש'נק ו זים אני;טשטע
 ל זן 'יפי"

 הטדוש נפת מנהכנ קשה ):(,ט:תו;= כוונתנו שאין שם שעומד לאדם כמשתחוה נראה ומשתחוה בשתמשהמברך
 אפ"'

 א'11
 כסו יניס DW יתפיי',

 ,::יג'ן:::: .ו:'ןין'ים:ז'ע:יו':זן נ,ל(ןס(,;ה'::.(נ:ק ל :: ביה ך::;:יב י:ן'2 :ן: : 4'( p"D ק).נס"
 איפכא אבל ט"ת. לוקחין מפרים סכרו . וכאובים נביאים לוקחין מפפחת . ס"תשל

 אטור בס"ת כיפבו קרויטה לקנות ואטנא ק% לקדושה המותרמיש%
 דמתחלה וב"ל היתר עכשיו נוהני6 טפריך 'ובשאר הדשה ולהנוע ישנה למכורלכאע

 עגן ותן:4ן ג 1ש?%פיגש סצ
 : נסס( בבדג"נמתירין

 ורצו מטפחת או תובהלקנות
 נתנו לא העיר דבמ משום חמירה לקדושה קלה 'מקיושה' -אלא טשמן איןלשנותן
 במא"ה זפנה ומ"מ מדעתן שלא לשנותן ואסוף וא דבר לעשות ארעתא אלגהטעות

 D~V"sy* :י::ן ::;,ן::ג:ען עש,יגגן';:בג:הג;:גג,אם

 חפצם לעשות התנו הטעות כשגבו ואם . העיר אנשי בדעת שנעשה כיוןהרשות

 יקו ,אם . אס,רהזרלו'רן ג;יט2;ןך':,ןי:שןי:י,':"החני גע'בס"מג:בן

 ,האנסס העצ.ס יי :רמ.ם ק )יס(ך חטיכם 4ה יק ליט'םן,אשי

 ת"ה'הס א"י'ס ייתת 'ונג~ןןןן,,יוית' :נ: ע :ם,לג;ג ששיגס' ושה ען. אם כ' יטווה נלקרי.שה ., הההמם יאהו.ם ש.ת;. אעפילשבתן

 נ,%'שסאו
 טש פי.ר ען 'גוגן3יררן:בווה י'אפ"נ

 להסיקף
 י b"w) (P"po באשה רבשיך
 להם נתנו דמסתמא אתרים משל אותה בנו ואפ" הכפרים לבני אלא נעשיתשלא

56
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כס ובהמ"ד בהכ"נ הלכות יו כלל ארםחיי

 אפילו אחרים מטקוטות שם שבאים כרכים של אבל שירצו. מה בהסעותשיעשו
 ואם העולם כל וזכו דכ"ע אדעתא בנוהו דטסתטא נמכר אינו משלהם אותהבנו
 וכדומה החייטים הברות להם שעושין הבהכ"נ כגון עם למעט אלא עשו שלאידוץ

 מ ,ןי:4:יב:אה'ע'ו בווה('הג, 4מךך :'.וך~;:ם י:ננ;ג
 לזה אחרים נדבו אם אבל . לעכב דעלטא איניש טצי לא וגם זטה"ע הסכטתא"צ

א"י
 נוחה דקתו שאין העולם בסוף א' יש דשטא היחיד בדעת הם שתלו טה מועיל

 הקרובי' ישראל כל דממתטא אשי רב בר כמר ישראל כל של רבן הוא אא"כבזה
 עליו סומכיםוהרתוקים

 )ת""
 ק"ג 3סס כ' r~S )נם"ח סם(

 7ה"'7נ"
 ~יהס סחעת'7יס

 כסננ"והו)ם5הס(: כקמור וטה"ע יכו5ין כרביס Sc "ף פיהם ע5 נעסה חכהיג'סוסכ5ר"סי
 בטעטד והיה זטי'ע בהסכמת נמכר אמ דוקא נמכר. כפרים של דבי הא)כו(
 הן בפירוש אמרו ולא ששתקו אע"ג במרסום זטה"ע שמכרו לוטר רצה העיראנשי
 בן,ננוך ,בןל.ליעהטיץנן (ג;:ג :שנמ:,

 ובע,ךני
11Wy 

 ,'( )סי', ש'וצ, מה לגל גמאת (השולש ,..ז::טי,ו נטנל'נזרן דברי לכל וה"ה . קלה לקדושה לשנותן ואסור בקדושתן נשארו הסעוף אזיהעיר.
 עולמ טמכר לטכור יכולין מא"ה בלא זמה"ע ע"פ בהכ"נ לסכור הכמר בניוכשרוצין
 השא ,ג'ה הטפלה ,:'ת ,בירסק' r"-DD חיץ שעצי טה נ: .עשה,הלעד

 בהכ"נ ודוקא ט'( )טעיה לגטרי מיניה קדושה דפקע אלו דבריםד'
 ותשמישיי

 אבל
 אס" קדושה תשטישי נקראי' אלו רכל מ"ט בסי' לקמן המבוארים קדושהתשמישי

 : )ן0( טקי,שחן לך,.'דן 1ח2,' ץים' 1ץךישחיך, בכפרים י 2טא שג'ו ט:-:אם

 דהזמנה אורחים אפילו בו שיתפללו עד קדוש אינו בהכ"נ לשם בנאוהו אפילווכן
 שעה לפי ואם בהכ"נ ולעשותו 'נדרם לקיים חייבים מ"מ אבל היא טילתאלאו

 . בו להזור יכול לא בהנ"נ שבנה יהיר וכן שאמרו מה כפי הכל יקיימוהקדישו
 להזור יכול אין בזה ,כלדגם א"ר אבל כ""( )ס"ק בו יור יכול למ"ת מ מש3ש
 לטעלה יירה בית .להיות ויכול בהכ"נ דין לו אין בו ומתפללים ניח השוכריםאבל
 בשלי יהיה)כח( י ונט"ו( קנ"7 )סי' בנקיות בבתים .שינהגוובלבד

 ולעשות לסכרו דמותר י"א בו לקרות לב"ה ס"ת שנתן כגוןו
 זטה"ע עפ"י אפי' לסכרן אסור ספרים שאר ובין ס"ת דבין וי"א . שירצץ טהבדטיו
 אם אבל אשה לישא או בדמיו שיתפרנס תורה ללמוד רק לקבור לו ואיןומא"ה

רנג בתדלד ים ,יט. ק אס יטייה:ךז 
 : "( )סעיף רבים קדושת עליו תחולשלא

סי'
""' 

 7קתירין וע"ר להטל "קרת עכוזיו סננ"ו קיירי נ"ה נ' 5הס כסיס 5תכור 7"יסר
 הכ"תיירי

 אמ אבל "'( 5)וכור היורי ו"( נעיר נ"ה 3' 5הס סיס
 ב"ה רק להם אין'

 שיבנו עד אסור למותרה אמי' דהא אחרת לבנות אדעתא אפי' לסכרה אמורזו
 אחרת בנאו אפי' כרכים של אבל יא סי' כדלץיל תיוהא ביה הזו אא"כאחרת
 אעפ"כ דהא שרי למתרה אבל קדושתה להפקיע בידן דאין הראשונה למכוראסורים
 ממשאל ע ס,מאמש ררא'שתה קמך תר 'ןם'י "יבשובין,

 : וע"ר( מעג ק"נ )עייןהראשונה
 ושבים עוברים רבים דשכיחי אע"ג טעלמ' דאתו רבים שכיתי דלא באתרא)ל(
 מקום אבל כפר נקרא ארעי דרך ושבים עוברים אלא בעיר קביע' דלא כיוןלפרקי'

 השכיחי57
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 ובהמ"ד בהכ"נ הלכות ין כלל ארםחיי

 פססיעי תזנר1ןכל,נם תי ר דננ' גתא % ב%פ הצי'ב'מע,ית, יניס שם שטשנצ.' הנסלנדול שם ש"ש אייבטקוס קסה,וההג'ו
 ר,רבאבל'

 א0.טקויינפי
 ליחן מותר שהרי הכרוה בלא נמכר לשנות שמותר שבקדושה דבר כל)לא(

מנ;,,:ט%12ידנ!יגנ:ון
 :1'ס":י,ל.י

 רא.ן היה 'א"נ נר ענה ויייינ,י1תן

 ררי ;ם'" כ"א סנר לה1
 )ס2'(ז ,רש'1 עו אן פץ ,על

 nyw לפ' הצ על "ש(דלה נמגר רהך נטצא גטתנה ל, נותנ'ס ה'1לא טדי רג'אה זם לאוידה'הרא' ,מנר flty~קרר.'ני גטק

 ש יי" - ע 'נולים ,:ן אסוו נטחנה טעילהם
rnwl~r

 טוחי ב ליושהן גוו,דן ברוך ייקא לון
r~sr'"? .לקינת סיח 'אפ 

 ' "( ' (S'DD לענב ':ולים איל טיח'ן הט.)יט אם יאם.' ליחיד יבש טשל אם"בה

 טטתנה גר1 דלא ש'יצו מה לנל הנשוה לשגר ,רשאים הידעו: על ,דלדטרישנה

 כ.111 ס.ק (h"w עלן קרושתדשתקל
 ל ל

 מ וביבר שב, וטת ט קנאו גנת מטת וי אם ישש
 ג י""( ס"ק )ט"ן כמוהו שהגון למי אלאימכור

 נ:,'ן לא שו' דמר'נא אעם טציה ג יטבכם לא ,עצם אגמם קו, .נטא'ה
 ט,נו'ס ב.ה לגמן ,נע, הכל רוחקינו  שנבו אעפ'י שברם לפנוין 'אגל כןלף,ת

 עןפה.ע:יינש-ננמ,1~%1
 : י:7( )סעיף לשנות יכולים זקה ומ"מ נתן נטי דידירי אדעתאדעכעפ

ל

 ט"'"מן עגג,%ז:צ:גקק" גילל :זרוג"עהנע("י,ל
ffr~tהנאסום ש.יגהגנוען:ז; נטי ייש,ה ית:י 

 שא"
 יאפי 'סי אים

 ביסטןד,'ע""דק,ען''ימ'
 , י ק י '

 זישאץ "א אקו בבקש ין ש טייתס דוצ'ם ~Dh וט.ה, פס"עית שדי שישאף
 לשנות .כ,ל,ן א.נן לוטן tDtD דגא ,ט'נ,' בגבור וגן בב'ת,. קצתנם נשאר ~D"tpנזק
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ל ובהט"ר בהכ"נ הלכות יו כלל ארםחיי

 באחרים למחות יכולים אינמ טתים לקבור שהחזיקו אנשים אבל י"ו(.)סעיף
 חברה בקהלות שיש כמו חבורות יש ואם . לזכות רוצה כ"א המצוףשבעשיית
 ואדם . ע""( )ס"ק כטנהנם להם שיתן עד למהות החבורה בני יכולים ג"חקדישא
 העשיר ואח"כ לאחר הקהל ונתנו אונם ואירע בו וכיוצא גלידה ףגון במצוהשהחזיק
 הראשון ביד סיפוק היה לשני הקהל שנתנו בשעה אם המצוה לו שיחזירוורוצה
 איבר לאחר לתת הקהל עם (נתרצה בה חפץ ולא שנה בכל נותן שהיה מהלתת
 נותן שהיה טה לתת סיפוק הראשון ביד היה לא לשני כשנתנוהו אם אבל .זכותו
 ל% אם לח"ח טע"ה אפי' לשנותו ואין למצותו הוזר שנתן כמה ליחן רוצהועכשיו
 סחטת משררתו עבר ואם אונם טחמת שעבר לפרנס וה"ה לטערער טענהשיש
 : קכ"ג( )ספי' לשררתו הוזר אינו בשוגג אפי'עבירה

 יכולים אינמ בחגים לב"ה תמיד להביאם שנהגו כסף כלי המדינא אע"ג)מ(
 התנו כאלו דהוי בעליהם ברשות שנשארים הטנהג נתפשמ' כבר. , לחוליןלהוציאם
 : י"ר( )סעיף כדלעיל טתחלהעליו

 הציבור קנאו ואח"כ יחיד של בס"ת וקראו ס"ת להם היה שלא ישוב)טא(
 בא אם אבל )משסע מענה עמו שאין חזקה הוי החזיק שכבר היחיד ומועןס"ת

 בכל יקראו אלא דיחיר מ"ת כבוד למעט אין וט"מ מענה( מענתו מענהמחמת
 י"ט(: )סעיף א' במ"תשבת

 קונה ב"ה דחצר אמרינן ולא בו זכה ב"ה בחצ? מימן לו שאין דבר טצא)מב(
 ? )קנ"7( להקדש יד ואין יד טמעמ קונה דחצרלהקדש
 יכולין הציבור אין עליו שמו לכתוב ורוצה בבהכנ"ס וכיוצא .היכל העושה)מג(
 ? עליולעכב

1
 לו שיהיה כדי רצה ולא במעות עטו לשתף הקהל ורצו ב"ה בנה אחד )מד(
 : )מס( זרעו שיכלה ח"ו עולם שםולזרעו

 מלעשות רבים מונע בעיר אחרת בהכ"נ יש אפי' בהכ"נ לבנות המעכב)מה(
 שלא לגזור יכולים והקהל . לפרוש אסורים אותם מכילה הב"ח אם ומ"מטצוה
 נע""(: )מס לבה5"נ חוץיתפללו
 קדושה, שום בהם אין באקראי להתפלל בהמ שמתקבצים והצרות בתים)סו(
 נעשו נדחקים שהם זטן כל בהם תדיר שטתפללין כיון שמא שלנו והצרותועזרות
 ואם קדושה בה אין לב"ה שפתוח העשי שמביבה ואציבא ופרדם גן אבל .קודש
 : קנ"נ( )סי' בהן להשתמש שלא להחמיר יש ההיכל נגד מתוההיה

 של בחומה הבנוי ארון אבל ' בארגז הוא אם אלא נקרא לא הקודש ארון)מז(
 ליטלן דמותר בהם טתקלקלים הספרים אם וכ"ש עה"ק דין לו גין עץ של אובנין
 : בהכ"נ קדושת רק לוויש

 וארגז קפילין ורצועות וטזוזות ממרים של תיק כגון קדושה תשמישי)מח(
 בלא ט'י: ~ליו נותנין דלפעיימ ס"ת עליו שנותנין וכמא הוטש או ס"ת יושנותנין
 למנהג )היינו ההיכל לפני שחולין ווילון נהכ"כ( 7'1 יק 15 ים )7"5"כממפחת
 קרושה בהן יש בקביעות( עליו ס"ת ומניהין אותו כופלין לקעטים שהיוהתלמוד
 אלא הדושה חשמיש הוי לא הכי נהגו דלא הפרוכת האידנא אבל לגומןוצריך

 . המרוכת חולין שבו הכלונסים וכן יהכנ"ס קדושת לו ויש דתשטישתשמיש
 הקדושה דבר בהן שמניחין הדבר ודוקץ . השלהן שעל מפה מפרוכת לעלטותומותר
 שעל המכסה כגון קדושה הדבר על ומונח לכבוד שנישה או לפעמיםבעצמו
 2ש'י ל 4::י יג.3ק":'שש":יק: )טסןיא הקרשי' שעל מכסה אותו לשמור שהוא מכסה אותו אבל ספרים שלהקרשים

 ,ל,1 להפח ים'ת שא %ט
 קמן כסא גדל וטכמא קענה גדולה מתיבמ עושין אבל הורדה דהוןלפרקים
 כס" )ר"5 שרפרף ממלו לעשות אסגראבל

(1ep מוילון לעשות מךתר וכן לכסא 
 כים מינו לעשות אסור אבל לטפר כים סטנו לעקות  או קטן וילוןגדול

 לנביאים. או הסטורות בספר מ"ת של טפה לכרוך שאסור וכ"שלחוטש
 וטכסה59
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 וכהט"רן בהמ'נ הלכות יו כלל ארםחיי

 שלפני העטור על למרוש ממנו לעשות אסור fniw על שפורשיןומכמה
 : )פס(החזן

 תשטיש אפילו בו להשתלש תנאי בו ל ל
 ב"ד דלב הנאות לשאר מ"ת של וטעילים במטפחות אפי' ליגונות ונהגו חולשל
 כשמתנדב אדם לכל ראוי וס"ט * התנו כאלו הוי התנו לא ואפילו עליהםמתנה
 רבר אפילו בהם להשתטש רשאים שיהיו להתנות כשקונין הגזברים או דבראיזו
 להשתטש טותילקהלי ן oG) הולשל
 ונשתמש ספר אותו ע"ד שנעשה כיון בביתו מ"ת לו שיש יחיד אבל ומפר מפרבכל
 ב"ר דלב בזה היתר נוהגין ועכשיו א"ר ס"ת על להניחו דאסור י"א ספר אותובו

 : )סס( עליהםמתנה
 השעוה טן ה"ה ונ"ל בס"ה להדליק אמור עכומ"ז מבית שעוה של נרות)נב(
 סי' )עיין עליו הוותיה רעדיין מהםהנוטף

 נע"" י""
 סק'"( ההע"ג סי' ונט"י ייינ ס"ק

 דדטי להדליקו אטור לשה שעוה או נר שנתן שבתות לחלל או לעכומ"זוסוטר
 כלל סוף אדם בחכמת וליין מותר בשמו מ"ת לכתוב טעות נתן אם אבללקרבן
 ללמוד כ"א הול לדבר לאלו משתטשין אין דמדינא אע"ג ב"ה של ונרותקמ"ו.
 לצורך להקל נהגו כבר הול של נר ממנו להדליק דאמור ומכש"כ לאורוולקרות
 שלוקחין מה אבל היחידים שנדרו בנרות ודוקא . עליו מתנה ב"ר כלב דהויגדול

 הול תשטיש בו ומשתמש שבת במוצאי לביתו מטנו כ"א ליקה נוהגיםהגבאים
 ן י"7( י"ג )סעיף עליו מתנה ב"ד כלבדהוי

 כופין נוראים בימים לצאת רוצה מהם ואהד עשרה אלא בה שאין עיר)נג(
 ישכרו שנים לצאת ורוצימ ה'א הם. ואם בטקומו אחר ישכור או לישאראותו
 ואהד עני אחד אם ואפי' בשוה יפרעו ושניהם במקומם בשותפות אחדשניהם
 ההזן ושכר . במקומו איש להעמיד מהוייב אהד כל שהרי בשוה יפרעו ט"מעשיר
 יו"ט קודם ארוך זמן לילך רוצה אם בין חילוק ואין הנשארים. כעל ליוצאיםעל
 ומורעין שנים שוכרין אז ה' רה בישוב דרים ואם . טוב ביומ יחזור שלא כל לאאו
 והעשירים אהר למקום ללכת יכולים העניים כי נפשות למי וחצי ~?r1 לפיהצי
 לבוא רשאי שאינו טמש אנום אחד ואם . ורכושם ביתם להניח יכוליםאינם
 לבוא יוכל שלא פשיעה או מטון חובת מהמת אונם הוא אם אבל פטורבמדינה
 : נגה( )ם" ליחןצריך

 הסירים שאין וכגון נוראים בימים אם כי מנין להשלים לשכור כופין איןנד(
 בחסרון אפילו לשכור לכוף בעיר ומפורמם קבוע מנהג אא"כ שנים או א'כ"א
 : )מס( ד' אוג'

 ומלטד" טשרתי' להם ויש בתים בעלי ד' או ג' רק בעיר דרים אין אפיי;)גה(
 לשכור זה את זה כופין המניןלמלאות

~ft? 
 : )סם(

 שאם כלום ליתן צריכין אין ליישוב לבוא ורגילים הישוב סביבות הדרים)נו( 1
 : נסס( אחר למקום ילכו או במקומם ישבוירצו

 תמיד שיבואו בקנסות זה את זה כופין בביהכ"נ תמיד טנין שאין. בטקום)נו(
 כופין מלימודם יתבטלו ועי"ז ללומדים ואפיי )סם( התמיד יתבטל וכלא לב"המנין
 : סס( דריסה נסס )""י לחוך תורהדזמן

 : י'"( מ" )נס"ע ישתכח לאחר ער מכ"ש התפלה סרר . יחכלל

 ונקראי' להקב"ה ותשבחות שירות ייאמרו התפלה שמודם כנה"ג אנשי תקנו)א(
 )סי' ישתבח והוא לאהריהמ וברכה ל'ש והוא לפניהם ברכה ותקנו דזמרהפסוקי
 שאמר ברוך יאמר הסדר כל ובירך ~ותפילץ בטלית שנתעטף אחר ולכןנ"7(

 ובנעימה בנחת הזמרה מסוקי כל ויאמר מאוד גדול שבה והוא במלה ומלהב"טידה
 יאסר לתורה ומוטור . שנאתיה ע"כ בקולה עלי נתנה נאסר דע" בטרוצהולא

 ולא נדבה באה ותודה ונדבות נדרים בהט מביאין דאין וחט בשבת וא"אבשמחה
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לא תפלה הלכות ' ים יח כלל ארםחיי
 tbt1W טטמ קןב ולא ebn לחט' " דת.דה עם שטב.אק טפס פסי שלבהבט
 קדשש וטביא אכילתם ומן שטמעמ בעיה"כ ונדבות נדרים להקריב אמורבד,נמ"ק

 ::ש י,]ש,!;:י 1ז:7:: :גרם::ץ'י:;ץ;'קו"ש
 ס'ממ :!:: ::.הנ':SCPb 2 : ב לטקעגו. :((;י:
יין,:ן זןט:; ':ן:1ג יךז:ןךל,;ן ל:, :ק1!:,ך%

 ז:4יגרג זועם י;ה
 . לב קר נעמ'רד שטר

 1'אס. ש'רת ואחוג תפאיתד

 ,והר ,ר(ע(
. 

 ומלכות קד .שבחה שי טן שב'שתנח שבחום ..נ ש.אטר מאור

4'י,ו:
 'טשטר :%(:,,%נר ן!נק

 ה'ש'"
 אז ן קג רינונך ה' ג-,ך

 ןונע ין : עשיוז:'7ג שפג pDl")IV' העע'ם.:טן':גק15
 כ"נ(: )סי' כפכור י"ח להתפלל כרי הומרה בפסוקי יחנט איך יין . יטכלל

ננטשלססנ"
 :צנך :ן קץ ,א':תןז,:צ; קס'ת'ן יפק

 רך"שא לשסוע רירפא
 ש'ה, יק נוהי חל טקם'ד'ם אעם לק יגע,

 שה- של דתט'ד קך3ן נסקים עבק'1ת'מ::
 נדרך זהילך :היו 1.תפן

 .נרן טג.ן בו שאין בטק,ם בישוב שרר א, D11MI דולר הוא אם אפל,,0 נזי:זי :: ": לעשן נחג15שנק
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 תפלה הלכות ים כלל ארםחיי
 שהצבר נשעהלרכבלל

 טתפ"
 לעיל Iwv1 יתוק שההן לא אם בקולות

 נשמה ואלהי ענפיי עכ"פ יאסר הברכות עדיין אמר ולא לבא נתאחרש)ד(
 יש התפלה קודם אמר לא ראם ת'( ט" ק' (SS5 לעיל שכתבנו כסו התורהוברכת
D8'Dן::,ג'ן:"י(יתפלל' ), 

 סזדוטרה,,טיעג טקצת ץ נישר

 :ן%ה:ה%,י'ין,ייןץ"ני': :1:."1נייתוך'י;(א:;ן':,%ךגיךי
 שטתהילג ודיונשון ביניתם זהזמור שים אא"כ השתבח או י,ששמיי
 : ( נ.נ )ם" לבטלה בינהטניכ'ן
 עד אשרי מן יאמר יותר שהות יש ואם כף בקדשו אל הללו ג"כ יאמריותר

 שהות יש ואם תפירתך לשם עד דוד ויברך גם יאמר יותר שהות יש ואםכהתרה

 יק הנס,, אח-' .אטר .שר'לנ ט" ,גל "ש'ו,:'נ ין'1'ףסע,ה' נג:,2י,ן:
 ': ישךגי " ,'ש:ייס':,,י::ן,שאזהת1ס,וך%4ץךי'ג:ךץ:

 רבשבת ניל ועור ניוהר( )כ67ית6 מזמורים לשאר קודמים והם למשהותפלה

 ר'אסיד ,נ"ל "שאנח כשטת ראטו ,תהלךנ ב"ש :אטי גללשיית
 גח'ל,

 שנשטח הגר"א בשם כן ששמעתי וכטדומה נשטת דוקא אלא ישתבחבשבת
נק

 יוצר להתחיל יכול אם אור יוצר הציבור התהיתו וכבר כלל שדיות אין אם )ק
 עוגביגוקגגין :::די:%שיבך"1,תצ:4:ג,.ץ!,"גק,:י".נ:ן י"ח להתפלל אמור אבל כסדר יתפלל לאו ואם מוסב הציבור עם י"א ולהתפללאור

 1א,י: י ש0(: נד'ן'הס% :44 נאחה,בל.לה דא.ן עינ.ת(הךלת
 וקדיש קדושה שישסע עד להטתין צריך לאו ואם לקדושה ש"ץ שיגיע קודםלגטור
 במקום שמע שכבר לא אם עכ"ם לשבח עלינו שאחר קדיש וגם התפלהשאחר

 עי,אז'שעטה'יהינ-קם'ן
 1.טח.,קבש'וה .הפן מם התפלה :דשה- הצ'נ,י

 1( ל:י'אי:יבי 'ג% 71:ן':י::ןלו"גילן
 או".קי( ,ךב1:%,,51:סא4;1ש::ס:א;יגקי:ננן ת:יי.ויון:
 %י,%ג;מ %:י:ינ'לזןגענ::א:;1 :ד"ז;יק':ז
 שו מ"תבחשי% אן:סש

 יאטר לא ת"צ כשהוא רק הש"ץ עם במלה טלה דהפלה
 ק"ע(: )סי' יחיד כדין בש"ת ענינו יאמר אלא בת"צ במנחה ואפי' ענינועמו
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לב חפלה הלכות כ כלל ארםחיי

 י י"ח תפלת ער מכ"ש וקדושת וקדיש אסן לענות הפסקות יין כ.כ%

"y'"tly14(: ::ך"נ% שגג י::"":1איץ1:17נ,ףעיעיץ:ן 
 סוטוי וגל טספי'ס:שט'ם

1 זני ,לק נד השטפס טן ה' את הלל,  ווט,-ה 

 הקע n"Db לפג. ,עיטר טתסד"ח ,א, 1 ך נגל דג,דישהשנתערר

 גהטענר:,:ך: גורג ::: %ע41גס";'יי;י~ןי:קךו;(,: "שאש18יי,"- שימר נינת נוון דינת, 'ד' שטש'א, מרנה שיש ב'ה שאי ,טנ'ש,נ'ש

"
 יתר רטן ', % שו "ער

 ,אטב:
 רל'ש נשקיוא'ם הצביר עם לענת

מ8ש8ש18118א%ש
 טותי תפ,ל,ן לרגיה ציין ואם צ 'אסח "שא.',רגרנות קנ"ז,ל,אותה:גי";,-מ-י
וביש63
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 . וברכותיה וק"ש תפלה הלכות כא כ כלל ארםחיי

 ,ש%,' גן שט-ס קורס ןל'4ן טיתי.ןך 'אעס.כ רצ.ב 'שתט
-atw~: "1 ס~י דטי'נא אע'נג'DDni טיק נ'1 דש ת י 
 לשא, ג,:

 ט וגיפ-שלטד 1,הןי%:.:ן:%שצעאנ',נא,,,,::%ג
~letvs 

 נהגנה, ט"משיי,ל
 ג:'("ז.ז,גו; גן י,ת .::ן::(א:1- 1לג'טיזיתההך "141,גימ,י,י לםמי"ס:י ;של המןי מ ב, הלילה ג% א;,'ש:אלק שיאין ננ,מנ צ'ט

 (ה:ע:;::י%:,י:י
 :נו הפגינך %' ינו::7ן ייגעי, טשי

 ;"ע." ,(Sh יענ"( ונסיי ייש" - ;'נתהע.;יאפ.. = . :גי כ' ,."ס.ק

 ; ".ע( Ivh ",,.ן",17'ע,נץ "9ר ל.ן נווהו ע! עינה 'Db7 7'9"סע

 D~D1 יה,א,גפקש- -שרחם יעאשו מי י נ,י דך., ס'ו()ק."'וס"
אם

 -ה ytDN1 r'"'Dr ר"ם.ק אם "ו ": , נללקה' נתנארולע'ל בני )מ(

 וגם הברכות לגמור כרי שהה אמקלא וברכותי' דבלבשונין ז לחזורצריך
 : שפסק לטק,ם וק וויוי נולה את לנטור נד' שהה לא גאל, ד';1ק"ש

 למסיגם
 בשעה שירש ז 1 י י ,

 יס""1גן ימ
 וברבותיה wttp יין . כאכלל

 ייי; יאשים נ-נח . 'א' בינה ,לאהי,ה בינית מ ותקמקלפ;'ה ,בקמךבשננך
 ר,,סלה, אחי לאוטנה בהוזי שנת איטי לאל ר'ן אס הינד לחוזי א"צ ד'לניאם
 חיב ןןגןם:;וקנן",יסי:"'לעני'ק:ן:גית:ך בזוהר נזכר כ"ז שהרי בצבור להתפלל כדי אפ" לכתחילה .ידלג שלא נ"לומ"מ

 :ק'ם ה
 גר' טד'ת %ריא

d'"r ן ךש בוטן לייבם ,תקם טצ,-ש .צ.את 
 שהיא -ן יד 'לנאנקה ט'י,% 4'קשיקייב
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לג וברכותיה ק"ש הלכות כא כלל אדםחיי

 הברכות יאמר לאושפיזא וכשיבוא ק"ש יקרא ק"ש זמן שיעבור ומתיראנדדך
 ממונם בהצלת אפ" ציבור בצרכי והעומק ס"ו( )ססי' ~"rri בתורה כקוראוק"ש
 אם אח"כ ויקרא עסקיהם יגמור אלא ימסיק לא הוא אלא שישתדל מי שםואין

 יכול בקל וגם היום כ5 דזטנו טצרים יציאת אח"כ יאסר וס"ט 1 לקרות עתנשאר
 )ע'(: בזה יוצא פוסקים דלהרבה ובשכמל"ו כו' ישראל שמע העסק בשעת אףלומר

 ד' בריחוק קצת עמו הרגיל הבירו משיכיר מתחיל שחרית של ק"ש זטן)ג(
 שיש או אנוס ההע ואם יצא אנוס היה שלא אעפ"י ע"ה טשעלה קרא ואםאמות
 עצמו את להקדים וצריך ברהטים דטפשי ערבה יום או מילה או בעיר ~תקבורת
 רביע דהיינו היום על שעות ג' זד זמנה ונמשך ע"ה משעלה לקרות לכתחילהסותר
 רביע והלק שעות לי"ב היום מחלקין לעולם קצר בין ארוך בין שהוא מה לפיהיום
 דאורייתא הוא כי הזטן יאחר שלא מאוד ולזהר לדקדק וצריה ק"ץ זמן הואמטנו
 מותר זטנה עבר בדיעבד אם ואעפ"כ קימה זמן נקרא לא ולאה"ז ובקומךדכתיב
 לא בירך ולא היום שליש עבר יותר ~א' שעה שהוא היום שליש עד הברכותלוטר
 : :"ת( )סי' צהייכ עד מע"ה הללו שעות ומחשבין הברכות עודיברך
 מפיו להוציא וצריך h"D) )סי' וברתת וביראה באימה לקיית צייד ק(ן )דו1

 לקיים כדי ק"ש לקיות שרוצה לכוין צריה שיקרא וקודם . ט"ז סי' ה' כללכדלעיל
 )סי' %צאת כוונה צריך דאורייתא דקצוה דקיי"למ"ע

 ופשיטא במלא~ה לעסוק ופשיטא באצבעותיו ולהראות בעיניו לרמוז אסור)ה( ס'(י
 1 מצוה לדבר ואפי' אמור ב' בפ' וגם ראשונה פרשה קריאת בשעת טובאקלשאוף

 בעל וכן והאוטנין פוקק או שטוען בשעה יתחיל לא אבל ק"ש קורא משאוהנושא
 בטקוטם ק"ש קורין האילן בראש או הבנין שורת בראש מלאכה עושין שהיוהבית
 : מ"ג( )סי' לירדוא"צ

 ולעמוד להחמיר אסור יושב היה ואם יושב בין עומד בין ק"ש לקרות מותר)ו(
 מסטתם לעטור אדם בני שדרך בזמן אלא בעמידה ר"ל אינו ובקומך דכתיבדהץ
 צדו על מיה כבר שכב ואם יראה דרה זה דאין שוכב כשהוא לקרות אסוראבל
 קצת לנמות טהוייב ט"מ ממש צדו ע% לשכב לו וטורם קצת חולה הי' ואםממש
 יושב או רוכב אבל טהלך כשהוא ובשכמל"ו *אשון פסוק לקר"ת ואסור . צדועל

 )סם(: מותרבעגלה
 שיקרא וטוב הקי7ס( נכ55  שניר ק"מ  נרתת "1 סחרה פסוקי נ"חלע ע1"7)י"ס קרא שכבר אעפ" ראיטק פסוק עמהם לקרות ח"ב ק"מ קוראים כיטהצימרמ(
 אמי' בו עוסקין שהצבור דבר בכל וה"ה בתורה כקורא שכר ויקבל ק"ש כלעמהם
 : )מס( הצבור מן ימרוש ואל ץטר שכבר אעם"י עמהם יקראפיוטים

1
 לחזור צריך א' תיבה אםילו ודילג קרא אם ולכן כקדר קרות / ך צר ש ק )ח(
 הפרשיות קרא ואם אח"כ הפסוק שיאמר טה טהני ולא כסדר ויקרא פסוקלאותו
 לעשות אסור אבלו כמדר ולקרקע לחזור צריך אין לשמע והיה 'שהקדים כסדרשלא
 : ס"7( )סי'כן

 מקום מאותו כסדר ולקרות לחזור צריך עומד מקום באיזה וא"י מעה)ם(
 הוזר ב' או ראשונה בפ' אם וא"י בוכתבתם עומד היה . אטר שבודאישיודע

 נקם דסירכי' להזור א"צ ירבו לטען התחיל כבר ואם ראשונה שבם'לוכתבתם
 ואז דאוריי"' מ' דהוי וקורא דהוזר ק"ש קרא אם ממופק אם וכ"ש ס"7( )סי'ואזל
 הברכות דתקינו דכיון דרבנן ס' אלא אינו ברכות דלגבי אע"ג הברכות סברךג"כ

 אם שמפופק אלא ק"ש שקרא יודע אם אבל הברכות עם לקלות תקנו ק"שבשביל
 : ס"ן( )סי' ברכות ס' כל נדרך ולברך להזור א"צ הברכותאמר

 ראשון בפסוק פכוין עוד צריך ק"ש ידי לצאת לכו, שצריך מה מלבד)י(
 לראש להזור צריך כיון לא ואם המלות פירוש בשכטל"ו וגם ישראל שמעשהוא
 לקבל הלב כוונת צריך דעכ"פ כוונה א"צ מצות לס"ד לפי' ץ לכ ש קולהרות
 : מ"ג( )סי' שמיםטלכות

 טאמינים שאנחנו אלקינו שהוא ה' עליכם קבלו ר"ל ישראל שסע יכוין)יא(
 בו65
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 וברכותיה ק"ש הלכוח כא כלל ארםחיי

5
 הבזג) %לאן;ךיספז:~ל ג:הישך ':( שב ".:י:%ןימיי

 :גגן"גש גלזגו 3נגםשיג,הוז%ך'י:נ"'%ותיןו,ויס
 ע רוחין מר ' ש בתיובתא זאזררוא נ"נ צריך ויום יום ט ואל צובפ'

 יפוק
~naa,והאטשטע ניענו: רטן" משץבאחר,צ 

 שטס'יתד
 'רי' )פש

 'ייא' אי 'נ ס'יי'"'י( יי :ייןיגגצ:י'ג"ש: ישנ
 תו!'"ן שט!

 '"י'ד %ה,ט":ם2.י:גיןא 1D2y~p פל':סזן:4ך:וזטידל%
 11"ד1%1ן,"י'%.זיית%1 וךן :עטךטציג'זג,א".:

 לאהבה, י"מ ובק יל,לבנן היים לדפזב.ן ל-רקוזה(
 דלם נגאה .ה'ה שלא

 ו.,ד., .ר ינן ניאה.ייף"טר:יא.א("ש"ן'דיה
 ,ר(א.

ש  4א,ק יחוה '3'ן (,סיער 

 במקום ואפילו מת מותם כקורא נר"ה יהיה שלא אותם ועשיתם את חכרתםכתאותו

 %::%:ךש:ו"גז; %זיעהכויס%%
 )()'"(: ?'ב%המ קייב כ' 1א,תאות

 קק ץ
 1ן

 ייצאי עלי :'י1'תנני דל 'צי.ן ז:בגצ'נאבש:' ינל 'אח.זג,תימזנ
 'ה א2'%י:יבינפשן

 ך )גי מס ה-' Dt~DJ פעמ'סהבנ, כ נת'נ כ '.בפושה

 ה את,עמיקיש' יתיול,ין ,לא ע"נ עבי ,נס 11 ב'%ע'טה )פוג' טסיזא
ינבאי'ה.אט

 צ עלן5 ילא לט. לטנ,ר'יע"1 יקא ש אוה, חדו,נ
 )י,ת % ,סו,"ם ב)פ'ט,תס 1 הפ,'.1ע'ם )פהר -תת שלאי 11ה . .עטור'רינול

)נו"
 וטותי א'צש נ.*.',וך, די'א אם שנחויה טצ,ת שאר

r'T 
 אם אבל לצניי

שוא"
 דיבי;'נ

1%2r 
תאב66S עצבי (גנאת מ)פ.ל, בצנעה נ, שש שטו. מל
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לר וחפלה ק"ש הלכות כב כא כלל אדםחח
 בכל מאודך ובכל ונהו דאוריתא לאו על לעבור ולא לו אשר כל לתץץ אדםחייב

 י: טג נ'ושחען" ן יז7:ז:1:עזי:ן:ג'?ןן1:%)' שירע: ;ן'::גן' :מן';ג,ך:י:ע'::ןקד:ן( 11 םגם
 ציז נךפ'לק שלני א'טת יכל בהפ'ל'ן 'טשטש ףם :"( )כ.' כיסלטשטש

 ,ק:לק , טעם י'.)ז יא1,ך,,,נ,'רגשינן,'י:יק וב'גיונק
'

 );ס(:אטת
 ממרחה גק'ש אמע.ג'לדין ל

 ויציב מץ וו-ץ לט"ו יכוין ביחיד מתפלל ואם לרמ"ח משליטין אלו תיבות וג'תיבות
י י )ן:1 %,ןן בי-הן: ::: :סי ן'ן י,ל עט שע,ל.ס :,בנין  אמת של הנוסח .ומר צרין ובשחרית שעברה הגאולה ען שהוא ויציב אמתמוא

 צ על lyDW כן:ךמי וגם כראוי ואומר הוזר ישר( גאל בא"ירבוכה
 - ל לל ל טנ,הגן נר לר'א ינ ס,(ש'

 ער.ףה
 טרפי

 : ):ס( נצביר
 ואילה יסט'נת1 ץ

 Nrlu~1 ה:, )יקי. בלחש ו1ת לתו,- ןו.ך .צא ?קוא ט.ם א.ס1ררעושה

 עו~נ הניגס גן קים, Oh7 יי,', בלחש לקוות ,או1%,י הפושה כל ש;סינ,ננון

 'שיאלג

-WDN 

 ם :ר. ש;,1;הם ,ט.ד,ע ש.ש.גי,גדנ,דסץ;,אסשיתנ'1ן
 ך rDD1 :ג1ן :, :::,ק: י גיג %מ הנלמ.1הנשננאהד

 זהוי נסוכה ע"( סריך כהדי" מהרי 5"ע 5יה ועינינו 5יה 6כו ו6ת ונכל לותרטסקנהגנו
 הכוונה 67ין ~ort3wis העמנה נפירוס וע"ס תית5ות עינינו ליה ה"ק ותמני סעעכמעע
 65 כך נהגו מכנר כיון סנ"י כעס"כ 65 6ס 5"ע כך "ערו סנ6עח 656 כךסכייונו
 : מ"ג( סי' ונק"ל )ם"6 רמויוח( כנ'עע(י

 : 5"ג( )מ" לתפלה ומקומו ולבושו גופו הכנח יין * כבכלל

 ,:ג:זע::: לצ':1: ז םג :: :מנילניי( :ונ,
 פת.ד"1 ח-אה שלא ?.י ;ל ד,1 ,נ,ה ל."1;סי יי." הום . ל, ד;נתסלה"יטן

 לפ;. קע:טד חף YDD שלא ד?, nly'DD רממסו
 הט%)ת."

 ; rfft) סי'

 1סש.טאנטשא,. ;יאה שי.ר,ה טסט -***hiftW החפלה אהה יין ן1.4 דעת, שתתישב ני. טעטשם

 ש.יי-

 תפלתנג)(: הקהל שיסיט, קורט טבה?': ללנת שלא

 לעולזי. ן מקוס ל, "ע שפ ,נם ברג.; לו שיקבע ררי'נ, שט %ראשר
שיתפללוש
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