
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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 תפלה הלכות כב כלל אדםחיי
 יסב ינתינ ן הטל בהוקו:1 כדט(י)ו . הקור א5 ופסו עשרה שטווהשיתפלל

 שם מ" גי ע';'1 'נפי א'ע "2שם הטצ,.(י.' דב-.םפרי

קיק 'נמייק (, ' וי'קנג
 צ.ן אן טה'צה 4נ"תזו?ישף

~"DW 
 ה לג סד'צה חף מיא,י',זא

 iy~S1 טח'צה. ש'לא

לאל:fs ל

שש1181ן ננא,ה דביבדמיו. שוס על 'עייר גיא"א יא,' ,מ'ט' ינתנטיתי.זי
 י,ק.:.לן;,שי יני"

 נ,,'עמ:מע,ג D"1p .גצן נו .11יז,ן
4י , "י)2:, 9ן4פייכי  1ננתךזן( נ"יג~י~:ויגוך :ענשטג:יי4'

 ןיה'י
 ייוקא אתות י'

 נעה(:(oc 'ן" ייעניוו.ס'י 1"עבין',י%'.'ס.,ץ'ש':זנ4יצל",
 נלך %עפיהינ-איש. 1 %1זפי:שיןי:ןייןן,עלפי; נננר,ם ויתעטףלוה. לל ל

 שזלגה
 ביהוב

2 אות, ררן אין אםמנויש  ש: )ס.' ';ריו'ם י:' נק",ד 

 ב:ייא. 'רו 'שמק, יאםסה קנ'ר , .י(יג"
 ההוכם בצ,יק א, האיון בציאת ש,:,ו א.' יבאש, דינך אם 1:ן ו",.ה מלט,ל'ש"ש
 נגר עי אלא בהם לין שלא דהי י-'ך ימן :;קין%א ר' טים לו אץאם

 ו ):ס( לאה,.'ו 'ס'ש'ל מ,ה ,סדת רשך, ן לה;'הו לבישן טד ,הי משהעל.1

 1-י מחדי'ן בצם,, ל2ישב,ם טי,'י'. בטויה ,יי:שנ'ם )ק."(. אחינצי
 %וט, פונ.:'ויייואם פיותש2'ג"יזש(ם

א, ש ,אוע,טד ליןק לבו גול ניע
 שעוטי

0 רט?ו קק,ר .יזבקני'4.קש% יערג פני, 4  
68n~tbS
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לה תפלה הלכות כנ כב כלל איםראי

 אט בנרבד צ'וו.ס 4ר נכל אן ג . עע'b'sy' 1 הטצוי,י'סערס
 :1..עט 1,'י ,ן.:ם4:,מ::ב,1ו:ייע

ט:':,יד:םך:4:.:-4ןק-ג"
א ב ם  ש מ י "

",י -  
שי י ""ינ1לי ש3"1'"ז'

 'אעיא,"
 , -11,.י,

1ם,

11שש:איי%,י="=משהש
 ל, T~s י4 "יגשמנלגשן

 הסינט: י"נ'" "ב4 ' ,י,יי י."מוןי'") ינךי,-יו" "י'":"הי .;יצטי'בבן'נייי יונ'י
רוצה69
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 תפלה הלכות כר בג כלל ארםחיי
 מורים ברכת בתחלת ג"כ ולהשתחוות לכרוע צריך ולכן לפמור רשות לימולרוצה
 שמך: המוב בא"י שהיא ברכהובמקח
 ( ג'וק הקירס ),,ט'ס הנרומה nwpne )יין שמסדרה ה,.'וה :י ש'היקק1עד

רר,':,נש'ה'ה'פ.1'
 ל, ג-ד ווקן י : ',היא שוה,ינ ציר ם דנני ;ור

 נש'אטר 1:גילשע,,ינגגט:ןי:4יש ;ן גיגיג;אדימין

 ,ל"ר משה א, ג(ץ"נה ר"פגמויך::,ן'שיג'ג"ן'2ז,ירןילטןצ'ע

נ-נ"
 מפ"'

 לשה.ה ריעל ,צי'מ, ס.ס f"wn ט:'ע הסלה, נשטתרלל":נאלצ;
 טחחלה 1:1.אטי ק ננס,, ג:שהה

 ג'ק ני:ה,או טתחן א'והקת.נוח"
שה

 לשחו בביתר רומתן )ה(
 ואם צד לאותו לשהות אמור וצלמים פסילים בו

 : ירושלים נגד ויכוין בתפלתו אחר לצד פניו יהפוך במזרחעומדים

 ויבוא: ויעלה ואטר ומל הרוח משיב והזכרת י.ח תפלח רץ כר.כלל
 בפמוקי' להפסיק ואטור תפתח. שמתי ה' פסוק לומר צריך התפלה קודם)א(

 ובטני גמך:ןאין,נט.סף נמה ג1גס%זגסי:,ן'כ%
 וט,הוי",ט'

DWIDDק""(: לתפלה שיך זה פסיק מ שסת' ה קידם( 
 ל

 רל D~ty1 יויינ ,נדל ט.ר נשסע עי.'פ דה.'ן. ' .אין ילבן .נרן ל'א נ' נפעםשום
 ייג.

 נזמתי
, י, י,  ק 

 .קג.".
,1, ק

 ,נתשם י טשליגחס
 דון מסך רא'טי,ט ים שןטמר

 היט."ו
 ונעשית . )ק,'7( נט,סף סימק שהיא

 nytDa1 )7היגג':)יג;1 גק% פסןס
 ,(1נ :,גז ",ן

 ג שם
 (h~v הרוח משיב יאסר לא' מוסף הש"ץ שהתפלל 'אחר עד להתפללהיחיד
מ"

 שהא' דוי..ה מ לא שוה הוזח וק"טשנ שטנופי, ,ט:ןנ'ן נט. ,לאewan וטוריי הרזה טש'ב היה קורם הערץ ש.כר" עד הנשם להזכיר )ר(:ו,י

 ג:%:וזשק,ט'ג:!נ :ל קןטיזג:ין ש נ1ן'גנשק
 )מס(. כבר הכרתו דמטתמא. שמע שלא אעפ"יותכיר י ג'יוב.ם ורר'ס א, שטתפיבג'"1"שי1)ויש'ישיפ'ורט.

 ננוון לאתה .הו,- הנשם ט,ו'ו גטר יט ג11 א'2 דנשם ט,ו.ד סיםשלא
 חוזר הברכה סים DM1 להזור א"צ חיים מכלכל להושיע רב התחיל ראםונ"ל

 ראש76
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1 חפלה הלכות כר כלל אדםחיי

 וטתפללין המדינה אותה בכל גשמים עצירת זמן באותו היה ואפי' התפלה~אש
 בדבי טייס של שבת. שיילהו:.י יאק לחו,. צ-'ן אעפ': ה;שט'ם גמ"י
 לאתה וחוזר ברכה 'באמצע עדיין כאלו ואזחוקיך

 גבי
 : ה' טיטן כדלקמן

 הברכה סיים לא אם הכשם טוריד הזכיר ולא מעה הגשטים בימות אם)ז(

אהד
 קרי:סאםו

 ונבר אס
 טיהתח'"א

 אתה
' 

 ד " התפג ג ן מך קדוש
 ( : )חס( אן כברכה נהשבו' ראשונותברכות

 שאין בדברים אפילו הדין וזה ברכה לתהלת חוזר הברכה סיים לא אםהחטה
 לתחלת דוקא ולאו בו וכיוצא הנימים ועל ערבית בר"ח ויבא יעלה כגון אותוטחזירין
 לסד;' 'אטי רגשנה סים ,לא ב"א" אטר כגי היגיאם %ש אלא1כה

 תיכף אותו מהזירין שאין בדברים אבל שטחזיריןלאותו בדברים ודוקאברכה

 1ג"י;41ך:;::ן ג,:,:הןש:;גג:"חה:ע:1:ג
 ספין נעקוס כזרכן וקינך עכ"ן on~p  ביתייה סהחקי5 כ5 "5" הפוסקיס ג7ו5י זעתכן

 שמעה ודוקא 5( עכ, 75ינו ועוור כן עוסה "ותו סעק,יריס נעקוס "נ5 "ותועק(ירין
 טה אמר ולא מעה אם אבל החטה בימות וממר מל או הרוח משיב כגוןוהזכיר

 :ראחרת
 שמתחיל קודם תיכף ויזכיר כדין יסיים בא"י כשאטר נזכר דאם בזה נ"מ א

 יומ לס"ד כל אחזקה מוקמינן לא אם אטר אם ההמה ביטות נפתפק אם)מ(
 ל' כל אהזקה טוקטיק נסתמק אם הגשמים ביטות וכן שרגיל אמר(כטו'דמסתמא

 גבסב: :;: -.ן%'",ן:י'י: :'::"1:ןםם"ן:::טגטג:::,ן:יג
 צקנו,נה בערה ;ללק בו לעשות יא,. וכן אה~קת, ע,קט,נןמהווי
 : ק'"7( )סי' לבמלה טברכה שינצל בכדי להסתפקומצוי

 זיין 7:,%ם::י"ל4ןצ,::ן;ךיינ:נ:':י: צג% ובע"ת יע( כ.1 נוס )".ה (דור ?,'צ הט~נידייודא ,סיפמעה

"י"ני,נ:ן"
 שי::'ב4-ס:::]ן.ו.,ש'אאט,:ג,

 בליל ויבא יעלה הזכיר ולא מעה כדין להזור צריך אינו הקדוש הטלל אטר ולאר"ה %,ג:1גהה%

 ען; עכ.יה;אק גור צי'ך שאין כןיין
1 ךלא אג': הבינה ,סיג,שנה  ;ינ'לן: לחז'. צוין א'מ אי-ה שן בילה עיין 

 ס' : ש. ;-ג'ת ב"לת ,טהעק לב-נח ,סטי טל ,תןה;שט'ס
 שאת-

 ט,נק ט,.ט ,שנד דו;סלל אס דל'ל' 1נ1'עב1 .,ם ס בגלל היא דהו 1'שצ, הלפת

 ;שלם לא :,,לשעיין הראשנה טעיית בחפלת להרד א'צ לעילט נים א,בלילה

 -)ק'." פסח של ב..מ צ ית,פוסק.ן "יצר יכקא.צשעית
; 

 ק

אם71
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 תפלה הלכות כר כלל ארםחיי
 :(יין':ג שהוא שאחריה ברכה שהתחיל קודם נזכר אם וממר מל ותן אמר לא אם)י0

 חק ישה" צני יש"-.,ש "'י .'אי.: :סי ךעט.

 הל', עקי ,אס רוטנם ה,ויעינת ינלץ עקי לא אם דצה שרמד,ל 'נהי ידנוגר

 ענג, ,א"נ ,ט"- טל לנטי 'קר'ם טתענהאם
 ט( שנד אס שרו, טפ' מטוך דיי

 נסס(: בעננו משא"כ החרוממר
מתה(תיי(

 וקן ואמר שחזר רק הברכה לתחלת חזר ואשוולא ד,ימנים ברכת
(:%:,:נ(:ג

 :יך?ו~
 : יו:ינן'ימ"י :י:יי::ם':ן

 :2ג::4(ג לע י:ך:4 :: ט':,:י,י:(ף:ו(ם:מה2
 נט:הנ,וק ני':: %ייארךג'1'ןגיזשיש:צגן2ת,טןהש:'::מא1:4

 בס'ד,י'ם נדפס ונבר תסיגו שיטע בבינה תפן"לה מבע שקשין

 וי"מ ור"ח וובשבת . גדול לצורךסרק
 מזכיריי

 של תהלים מזמורי לאומרים סדות י"ג
 : )""י( בסידורים כדאיתאמפר

)
 דעיו ואין לרצון יהיו כשמסיים דתיכף י"א . רגליו עקר שנכתב מקום כל )סו(
ל" תסי."יעק.

ק

 , . ל ל )תקי.גן יצאובדיעבד

 שד.א יד ב-בה ו דר'שעה ,נל אלא ושעה ע,ש' ,גל אסו ,אל' ,ד:ו'נ'םפ.י,יס'ם

 בג שלזם שים אח' 'אט' א% ז ואם נ,לס ,על -קודם בט11" 'אטי אסו1
Dwn

 זז: )תקנ להזור א"צ כלל אמר לא

 א.נ, הברבה ~D"D נ',ן אטי %1 בת'צ אפ"תפלה
 .אטינה D"D1 ואוטיה דחוי

 ל ל ל לל דתיטהל)"ש(ן בלא וצני אלק'קרס
-tWy

 כדי לרצון ידויו קודם לו דבריכם "גתפלות מוב יותר ולכן קדושה מלענו'

 וזרע וזרעו מפיו התורה ימוש ושלא ופרנסתו צרכיו על ביחוד יום בכללהתפלל

 :ו,ג1;ך:1"ןק ::גוש ל%'ן,:ג:הגה(:,
 ,11ים)לגן (:,",ת:ךגד','ה::ג 2e~w:ג17%גך:ל:גמן ןךשןש ::ה"ןהבן "ן::ג י:ך nwe,:%ג:::4'ש(1::ש

 דברסם
' 

 שומר המקומות 1 נוהגים% צבור צרכי אבל יחיד צרכי והוקא
 : )ק'.נ( ,אהוומת לרר אגלןפעשום

להער ל
12
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לו הפלה הלכות כך כלל אדםחיי
 לא אבל דוקא כמדר יגמור 'ומשם בה שמעה ברכה דאותה אלא לחזור צריךאק
 י"ח להתפלל צריך דהא תפלה בשומע ברכה אותה שיכלולמהני

 כדאטרינן.
 תטני

 )571" תיקוןסרן
 אם אבל שמעה ודוקא תקוהיס( ו7נריו ג' סעיף ק'"ט נם" כ?"ק

 : לראש חוזר בטזידדילג
 אם עומד ברכה באיזה יודע ואינו אחרת מטיבה או בתמלתו המתנמנם)כא(

 נחשבי' וג"א דג"ר לרצה חוזר אחרונות בג' ואם התפלה לראש חוזר ראשונותבג'
 אסרה שלא בוראי שיודע טברכה דטתחיל נ"ל באטצעות עומד אם אבל א'כברכה
 וצ"ע: לחזור א"צ שמסתפק מהאבל

 שתחזור העבודה על בה שטתפללין עבודה ונקראת רצה היא י"ז ברכה)כב(
 בין בהוה"ט 'טמתפק אם אפי' או שכה ואם ויבא יעלה בה אוסרים וחה"מובר"ח
 הטחזיר של הברכה כבר סיים אם ומנחה בשהרי' ובר"ח ומנחה ושהריתבערבית

 ואם מודים ואח"כ וכו' יעלה ואוטר לציון שכינתו המחזיר מסיים בא"י רק אפי'או
 לראש הוזר רגליו עקר- ואם לרצה הוזר רגליו עקר שלא עד בטורים כבר'התחיל
 הברכה וסיים שכח אם יסים ב' או אהד יום שר"ח בין ערבית בר"ח אבלהתמלה
 ההודש טקדשין היו שלא למי לחזור א"צ בא"י רק שאטר אפי' או שכינתוהמחזיר
' ת'(: וטי' תכ"נ )סי'בלילה

 להזור א"צ טומף שהתפלל אחר עד נזכר ילא בשהר~ת ויבא יעלה שכח)כג(
 ג'(: ק ם ת"6 י קכ )סי' שחריתולהתפלל
 כ"ג כלל שכתבנו כסו וסוף בתחלה וכורע כוי אנחנו טורים י"ח ברכת)כד(
 ובכל ' , אומר..וכתוב ובעשי"ת התפלות בכל הנימים על בה אומר ופוריםובחנוכה

 ואינו לחזור א"צ בא"י רק שאטר או הברכה שסיים כיון הזכיר ולא פעה אםזה
 : עודמזכיר

 כו' אלהינו ,ו ברכה טתהיל שהש"ץ לפי כהנים ברכת נקראת י"מ ברכה)כה(
 לב"כ שראוי בזמן רק או"א וא"א ע"ה הטלך שלטה מתיקון דהו בהמם ברכתואומר
 סהכהיג כה"ג נסיורי )1כ 3'( סעיף קכ"ו סי' )יחם כפיםולישא

 ס5"
 h'"h לותר

 חנו סה6נ5 תפני וטפתו 6נ5נביט
 6'" 5כך כפיו ניס"

1S5h .6"במסר ע"1 וכ' 6ו 
 נסי רת"6 דברן לסי דצ"מ  חיסם ו5עכ"7 וו"5 לרננה7גו5

 "'נו ינ"ע כ5 67נ5 .קכ""
 wht(. 65 העקור ננה"כ.5סני  (SStnt כס6נ5 וכן 6ו"6 "155 יחתרו hS 6"כ כסונוסף

 5פעכ"7 נרווה 5כן6ו"6
"57 

 ע5ה 06 ה65 כפיו נוס, "'כן סה6נ5 בכך דפס ג כסכנס'
 ו6"כ עו5ה "יכו 6ס נעסה עונר nlS~S קר"והו 6ס ע7יין ע5ה oh 65 ו6פי5ו ירד65
hSסדין ס"ף ונתענית ניוה"כ כפנקה גרע 

 ע5ה h'"h Sth1,1 Oh1 6יתריס ל"ע ג"כ נו.
 ברכת אומר שהש"ץ ובזמן 7"ת( היום נ' סעיף קכ"ט סי' נרחם כבנוקר ירד65

 ובערבית שלום שים אומרים במנחה גם צבות ובתקנית וטומף שחרית דהיינוכהנים
 אמר יא ואם חיים במפר אומרים ובעי"ת רב ום ש/ אומרים יום כל שלובמנחה
 כשסיים תיכף במפר לומר ראוי דבזה ונ"ל הוזר אינו בא"י רק או הברכה שטייםכיון

 )7ה6 . התפלה גטר שכבר כיון לרצון יהיו קודם בשלום ישראל עמו אתהטברד
 כיון סונרים 7התו5קיס 56, סת(ירין סדן נרכה Dh" נרכס נסוף הקריס 5עו5ס5ר"ת
 בשחרית אטר ואם 1 כ6ן( כן סדין תה חס5ה' נ,ק5ע הפסק הוי 6"כ ותזור67"5
 : יצא שלום שים בטנתה או דבשלום

 סמוק כי כו' לרצון יהיו תיכף שיאמר נכון כו' עמו את הסברך שסיים לקהי)כו(
 יהיו לוטר ויחזור להתמלל שרוצה , טה וכל נצור אלהי יאמר ואה"ז ל"ת. שייךזה

 קדושה שיענה קוהם פסיעות ג' לפסוע שיוכל. כדי בתחנונים לקצר וטובלרצון
)קנ"נ(:
 יהיו עדיין אטר כשלא אף לענות סותר וקדושה קדיש לענות צריך אס)כ,(
 וקרושה קריש לענות דאסור י"א כי לרצון יהיו טקודם יאמר אפשר אם אךלרצון
 )מס(: לרצון יהיוקורם

 סרבו הנפתר כעבד א' בכריעה פמיעות נ' ומוסע כורע שסיים לאחר)כח(
 הפסיעות ושיעור לפסוע מטהר -שאינו נראה שיהיה כדי תחלה שטאלקז ברגלוויפסע

 אלו13
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 תפלה הלכות כה כר כלל אדםהיי

 יפסיע ולא מסיעות טג' יותר יפסיע ולא אגודל בצד עקב שיתן כרי לפחותאלו

 """. ג hl,~c "1 כ., מי " ,, לחמק דל2טשת ש'ב, כד. בשק,אה'ג
 : )קכ"ג(יעין(

 ושה תא ץ'אטי ס;'יקנ1 'רמך 1אה': נלריט.1 שלת עושה ואוטולשם
 "נלוי לפני 'שח"ן. ואד: על'טשלן

 : (oc) נ,' שיבזה 'ך,י האט. ך,,

 קודם אסות עד' ד,ילוךכדי י ודוי2"ץ רמפלה הש"ץםמדללפ
 פסיעותיו שכלו במקום יעמוד הטתפלל יחיד וכן רם קקול להתפלל למקומושיחזור

ל
 r'w נסטת"" למי שיי שים ששיטים ):תהל:ימ

 ךה אוטד:ען י'אח'ג יא'טו;1ה כ 4ת1 התז או וט,קתפלה ש'עב,'ו ש'ר'אאו

 נאיל,סץ' .הרת ,1וסי
 1 א-צ'ך. ת 1רש:נ: ר-נו

 ך
1 

 צדיקי' וישטחו ידיך. תניף הרשעים ועל ישפמו, דעתך על והתוע? . תקבץסמארבע

 .אחרונות ג' "אמר ואח"כ תם~, שומע ה' אתה בךוך תענה אתה נקראמרמי
 בימות וכן הבדלה לוטר שצריך ויש שבת 'במוצאי אבל מאומד להתפללוצריך

 הדחק שעת או בהולה ימ"מ )ק"'( הביננו מתפללין אין וממר מל' שצ"להגשמים
 אף להתפלל יכולגדול

 ביטולי
 כלל' כדלקמן ברכה בכל ולקצר במ"ש או הגשמים

 להישג אוי בן ק11ש:לה1ל נין אל"מ יהנו'וה נהויתן ה,ננהמ,לטדעאהה
 ובחול כו' .מאתך וחננו הטעשה ימי לששת השביעי יום 'בין לעמים ישראלבין

 וד"זירנו שתורתך אבינודהץיבנו
 : בתשובה הרוצן בא"י :ניך %ה בתשובהך

 בענינו נא ראה . לסלוח הסרבה חנון בא"י אתה וסולח מוהל כי אבינו לנוסלח
 סלד אל כ' ריפא ר יס'א:1 . 'שראל גיאל גאי אתה חוק נואל ב' טריה1נאלנ1
 מברך בא"י המובות כשנים שנתנו וברך האדמה פני ץל( לברכה מדם ותןהזאת

 'הד ,קבצם להך,ה'נ, :י1ל בשופך תקערל?:'ם.
 טץ,-ז

 טקב, האי,בא" בנם.ת
 אויביה וכל תקוה תהי אל ולמלשינים . וטשפמ צדקה אוהב מלך בא"יבמשפם
 ההט.וש :הצובים

 ;בוש ,לא אי'ב':המטלע(ם קבי. ועגיה,-י":יטנא"

 דור צצה אח . 'י1של'ם בכה בא.' עין לה,'גק טה-ה רוד אסא בקי1באיתה

 אל נ. תפלתה את ,ביצן ביחט'ם%
 ש,טעעך

 חי. שוק גא"
- יהיו בשלום ישראל עמו את הסברך וטטיים אחרונות ג' אוטרואה"כ f q  כו' 
 : כו' שלוםעושה

 : לנקבים והנצרך והילוך כרכור כתפלה הפסקה איסור הין . כיהנכלל
 וגם נפשות מכנת חשש משום לא אם בדבור י"ח בתפלת להפסיק אסור)א(

 אב'מ לנו סלח ש'אטו כנק נבונה ברגה כל שיקצר 'ד' על להנצל תגל אסבנה
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לח חפלה הלכות כה כלל ארםחיי

 שיקצר מוסב משם שיברח אפשר אם או נולם וכן כו' בא"י אתה וסולח מוחלכי
 )ק"7(: אסור טחון הפסד טשום אבל שיברחאו

 האימת להתפלל אמור לנקביו דהנצרך כיה מי' ל כלל לעיל נתבאר כבר)ב(
 לגדול" ?r תפלתו באטצע לו תאיה נתעוררי ואם בדיעבד אפי' ולהתפלל לחזו'שצריך
 לעטור לו א"א ואם י"ח עד-שיגטור עצטו לעצור יכול אם לצאת אסור לקסמםאו
 ואם יקצר א' סימן כדלעיל וברכה ברכה כל לקצר יכול דאמ רל תפלה אחרעד
 7)ווט3 61"4 הנ"ע ;כ' )כנ"ך ברבור יפסיק שלא רק ולפנות לצאת לו סותרלאו

לאשו(
 ן ן '

 ש'נז, "ייויער בת
 'יחס1 רריהש,מ,ורגמפ%

 ונר6ס נמסק  s-tPnw1  ol~WV 50נו7גרמינן גירם, 5סי ננערה 909ע וכן כמ"ע 657סומקים
 קער ונו7ק,9ו 5התפ55 קוור גרטינן ק69 ונ5יסנ6 ועוור fiSh ו9תפ55 וסוור נ6"577"ג
 נ"7 סל 3סע"ק הו6 7כן 6"ר סכ' 9ס 6ך לפסק כסקוס 7ר"5 רפ"י כ' 5כ( נתרפק hSnכיון
 גלוי חלוים חלולים נקבים נקבים עצמתנו העולמים רבון ואוטר 9י7י( עוכל 657נן5
 וטתפלל בטותנו ותולעה רמה בהיינו וכלימה חרפה וכלימתנו חרפתנו לפניךוידוע
 שפסק* מטקום וטתחיל הריח שיכלה עד ממתין לאונסו רוח ממנו יצא)ד( ן ? 6"י( וע' ק"ג )סי' בלבו שיהרהר ומזב רבון אוטראינוו' הגוש' ניכר דאו כיון ד"א להרחיק לו דא"א בצבור מתמלל ואם . שפסקממקום
 06 7ה6 5רש0 95וור דריך 6'ן כויה 5גווור כיי 0הה 67סי' כ' 6' ס"ק נ9"6 ק"ג)נטי'
 וכ"כ ע"ט סמי' כ67ית6 5התס55 בסור הריע כ5ס bSc כיין נהרי 51"ע 9ין 9תס55רודה
 96ר ס6ס הנו"6 7כוונת ובספר . ה' סעיף ,ק"י מי' נרע וכ"כ נהרה 5ס7י6 כ6ןר)ו"6
 . ע71(. הקטין הריקסכנה

. - 

 הבגד אם לאונסו טמנו רגלים סי מיפות טמפממימ תפלתו באמצע אם)ה(
 אם אבל מכוסים שממ"ר כיון בגדיו. לפשומ א"צ בק"ש אפי' נתלכלך לאהעליון
 המלוכלך הטקום לכמות עכ"פ או בגריו ולהסיר לילה צ-ך בק"ש נתלכלך הואגם

 אפי' א:מורו ראין כיון כדרכו יתפלל מטקומו לזוז שא"צ בתפלה אבל אחרבבגד
 לכתחלה ומ"מ , להפשיק צריך שטטפמף בשעה ומ"מ מדרבנן אלא ולאורהלק"ש
 יוכל לא לעולם 4א"1 אמיד הממפמף הולי לו ימיש טי אך להתפלל .התחי4אטור

 באטצע שימפמף א4פ"י ממפמף שאינו בשעה להתפלל שיתחיל על'פ יזהרלהתמלל
 שנבלעו אלא הארץ על מ"ר נפלו שלא זה וכל. , יפמיק הטפה בשעת רקהתפלה
 .בבגדיו
 לו שיביאו עד ישתוק בבהכ"נ תינוק שהשתין או הירץ על ,נפלו אם אבל)ו(
 להביא בדיבור להפסיק אטו' אבל הפסק מיקרי לא זה רכל אסות ד' ירחיק אוטיט

 דלרשב"א ע"ח סי' בס"א )ע"ן מדרבנן אלת אינו רגלים טי דאיסור כיין מיםלו.
 להרחיק לו וא"א כולו לגמור'את כדי ישהה שמא. טתירא ואם כלל, להרחיקא"צ
 בתפלך עוסק שכבר כיון להתפלל' טותר המתפלל נגד לעבור לו שא"א כגוןד"א

 שותתין רגלים מי ואם * מס( הפ'ע :"כ . כ"ז מדיף ן )סי' הרשב"א עלוימסוך
 טלשתות שיכלו עד פוסק בשרועל

1 
 להטפץ( פופח והם הכתונת על נפלו *פי' 1

 בתפלה אבל בגדיו להטיף צריך בק"ש סגולים הם ואם . מכוסים שהקכיון
 2 וסיע( )מי' כררכו מתפלל ממקוטו לזוזשאסור
 אטור לכסותו בגר לו יש אם תפלה באמצע בבהכ"נ טינף תינוק דאם נ"ל)ז(
 אמות ד' ירחיק רע ריח יהיה. שעכ"פ .או לו אין ואם שטקומו לזוז ואקילולהפסיק
 וטתמללש שם קומרים אחרים גמ ואם אחר לבית יצא או הריח שכלהמטקום
 טותר בדיבור אלא להם להודיע אחר בעמן א"א דאם ל טוה יודעיםוהל
 דהיית מל וקיטור הוא שיעשה ומוסב דאורייתא ט"ימור להצילם בדבורלהפסיק
 בטקום להתפלל דאורייתא איסור אחרים טשיעשו בתפלה להפסיק קרבנןאיסור

ט )ע"ןמי  ,'ז 
ל%

צון15
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 תשלה הלכית כו כה כלל ארםחיי

 הקהל טן יהא שלא וא"א רבים מוציא שהוא שטאחר שיוציאבה ץד לשתוקצרל
 לזמר מותר דזמרה .בפסוק* אך ומשמיע שומע דעת ובעינן הצואה של אמותד' בתי

 : ע"ת( )סי' בזה אחרים מוציא ייע עכשיו וצהריכדרכו
 דבר אתה ששכח כגון_ יתפלל איך rc באיזה ונפקפק קתפלה העומדקם(

 שאומר לטה ויכוין :שתוק אלא לקדושה ולא לקריש5א 4 דטותרומ5 ציבוטי24 ז%יגיצ;:"גה ןמ1
 לתורה 5ע5ות קראוהו ואפילו הפסק הוי לא וט"מ שיצא לענין כעונה ונחשבהש"ץ
 רדינו ונ"ל ק'( ס"ק 3ע"% ק"7 לראש)סי' חוזר אם צ"ע הפסיק ואם להפסיקאסוו
כש

 ,הש*פ מור לא חוס לראש מהר במגר כדניי ננהפס'ק "באס(
 התפי

 טפשון
 לא אם דבדיעבד ונ"ל לרצה חוזר אחרונות .ובג! לראש חוזר ראשונות בגיהוא' ואם בה שר1סיק ברכהמתחלת משו  כגון ןהפסיק שמיתרנטקום
 השלימ כבר אם וכיש לחזור רשאי אינו הברכה שסיים כיון ברכה לתהלתחזר

 ":ג(: סי' נסעוך )יעייןתפלתו
 בדבור ההפסק שהיה בין לסיפא מדישא הי"ח כל לגמור כדק הפסיק ואם)יב(

 אם ם בשהיק:י טא ברנני ר"ס'ק לא .אם'ל זאש חווי נ. .ניצאטע,ף
 טס(: h"w3 ס"ה )סי' יא סימן כבסוף דינו בשוגג דיבר אפילו או שתקברצונו
 ככל שח כאלו רעו בקפלה ימי6 שאר מאורע וטזכיר הסועה דה"ה נ"ל)יג(

 י"3(: סי' כ"ת .כלל לקען )יעיין שנתבארמה
 כשטיים דוקא לראש דהחר בלא או בל'ר הפסיק באם דאמרינן . הא)יד(
 ברכה עותה לתחלת אלא הוזר אינו ברכה באמצע הפסיק אם אבל הברכהבבר
 : נ"ל כן בו וכיוצא בבור לאתה חוזר גבור באתה שהפסיקכגון

 : המתפלל נכר ולעבור לישב יין *. כוכלל
 ליזהר מוב ולפניו צדדיו מכל הטתפלל של אמות ד' בתוך קישב אטור)א(
 איש והוא שמים מלכות עליו טקבל אבירו ךאלו שנראה מפני עיניו כמלאלהרחיק

 מ :נצ'עןשהא:ןו.נ.ה':ינה"יע' ":ג"ש ועכלן,מירי
 שהיושב ידוע ואם מהני לא הרהור אבל קדושים בדברים שעומק כיון קישבמותר
ה

 זה שעטו קיךנ 'ש: אס אהל. גבו

 (ראמי
 ש"ש י.ר,קאקכטקינ צי'ך

 ישב יבם בביתו אבל בבהכ"נ ופשימא קלוע במנין כגון לתתפלל לכולםרשות
 בביתו אפילו הוא חסידות סירת ומ"מ בגבולו בא שזה לקום צריך אינוכבר

 ן )סם(לעמוד
 מותר הצררין מן אבל שלוי ד"א בתוך מ5פמו ללין

 תפ5ו' בדברי' 11 בתורה שעוסק' "טה מהני לא דטלפמו ונ"ל לעמוד וין לעבורבין
 כדיוהטעם

 השכינה דהמתפלל משום דהמתם ול"נ המתפלל מחשבת יתבלבל שלא .
 :2ג;:נל:ת:'אוימ:,גהל ב%גנ1:י:ז4%:ע'%1, אחוריו טתפללין אדם ובני הטתפלל זה וממעם לשכינה בינו להפסיק ויטורכעדו
 היוב ר' ורחב ,נוה קבוע שהא :ע :גם(.יב::ן,4ך,%:זה
 מצק לענוד אבל רשות טפייק דקא השק בצד לישב סותר י" טיטן מ"1כלל
 ול ויותר אסור השני בצד להסתכל יוכל שלא כ"כ גבחה אינו- אם אפשרהשני

 דגם .76
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לט חפלה הלכוח בו כי כלל ארםחיי

 ס" """ י' י"ס יעם שוטתני אעם" מתי n1DR 'י' ז~ג'::!ם,ג,הן

 התפלל: ספק ורין ומוספין תשלומין תפלח יין . כזכלל

 שעית ;יראות ,רב "'ט מ-י,יא,ת,4.כ שן,ת מ.ו צ-יך מיס שאם אטשא,וך
 משר:)ס'קן טעי)ק%,רוט"י ו"שג'נן ה.1ם של'? ,אחר' טלר,ך.ב ב יי, גאומ

 1),ל הצון ער יהתפלל ל לל ל ל

 )5"ט סם ואיט מלגשעשנ
 אלא מזיר נקרא ולא תשלומין לואין

 ש תמזה וצן ה:'ע שי.בי א"י לשתית רתח'ל,אפיל,
ל

 שינת ן ש'ה'ה

588שששים
 : ןק( )ס,יןתשלוט'ן

 נא,ןה'ני אוןדין
צ א היא איו,  טל אטי שלא מון ניא'ן;ה 

 יץ ב.ןד, 'פס.ק ,לאר"של,ט.ן
 ין

 ט; 1 נשטתסל,שהי' 1

י ג שתים עינית טתס(ל 'DS ' % ק', ב'".ן ),'י התשל,ט'ןחפלת  1.ם5 % .אל ין:'ןעי:צנשך]:טיש,~ה'עי.מ'י%,ן'"" נייע::" :%ו:ן,ג":י י:ו;י'"ן: ען י"ין
 :ג ס' 4ן ע.oc) 1 צחה שט1גלה,סלל נ, די,א נשהה עןשחידת

 :ינית % הנטל :מ,,(::,מה~ן:וג%:"1]:צמן
 ;"מםג..םע:לי"לגי",מיןןי גשם yd9- י4אעי',ו%גים2"לזן(ייגן

45 
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 לחפלה, הלכות כן כלל ארםחיי

 שת" ')לתפלי '[נ'1,: ,ע.א;תשלומ,דויס',
 ט.סייסיט;ינ 11 ש

 ,לה 'ש

 ק.ק(: )ס" הנם עבי נ'ן'4ש:בר דוה ,1,נ'ט,סף
 ך

צימ41שמא "מושאמהושי
ןצ"מ:גבגיי:,"לםן;זא"י
 י."':"ק2,ד% '11הש1י..'ני,בןן;" נם,גת"יי ,גס
 תוללו.שושעשוננ':לנ:יסיי

 צי.ד הת'י"נ.' וגן'.ב.ב.ת:בי
RY1nSy~ינ" :י:ק"ק:ןב"גיי: 

rnSy~ ן זפ4"יי"ויק"ה2,ג י ::(ג: :יאגיק , LL 

ב'

 "ן'

 "שגץע:;ה"
 לא אפ.ל,

 ףומ4
 נהו

 ו
 ה.

 ראפ.' ינ.,ן א'צ

5
ש

 ןצבור עם ';רב'ת והתפיל מעה )טה
 טבע-

 ק יחה גרוזפלל ונובר

 ניניךניג יעב.:ג יי":ך יגןשנ
 DD~לה,בת'

 דעתלש ול התהום ,אם רנרנה' תהא %'

התפלי18

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



מ תפלה הלכות כח כו כלל אדםחיי

SSDnnשהרוצה נדבה להתפלל אטור הזה דבזמן לל ועוד ולהתפלל לחזור נאסור 

 ונב ל' ב"1 קיאן גפה r'D9 ,נ,! לא אם ם סנף קד מואשנתפלת,

 .ף לגתנ,ת ל, דא'א "ם להזוי אס,י הנ! בס' דנם ך ז ,לפ.טצא
 ,היאה ראשונים פוסקים עם" שפ שנתבת' טה מ ס" במא כ.י כלל2 עין

 ים"ט(: )סי' ור"ח וי"מ שבת בתפלת מעות. יין כח.כלל

 )ם"זש4
 ברבת טיפ רם-9(.'.י,'אתשננר

 %יר ליקוצת טקג:"יא

 1 שבת "ת ,טת( נונה איתה מטו אית הבה אפלי בה שדתן נקהל
 בט,סף אבל אטר שהתחל ערנה כל .L_! רב:ן אטומיה, רלא צ קלחשל
 דוג וטוסף המה ביינית :תה תיבת % אטר אס אבל התן אייה אטרשצבר

 )סללי0.י(: ריצא קושת אתה נע ה"!ל "!יניע
 השבת טקרש רגינה ס-ם ואם היאנה בתפן ,טתדיל פוסק נ'אטצע :יני אםנ,

 טוסף רסניך אםאבל
 אפ-

 ילא :יראס:עה מי,::, ון ;;ן ייןקיק ק ששה י " גי תפלת נל דתפלל
 הה,ן'

 ט,סף של

 צר,ן דם אעיק בפ':, ב-נ,ק 4 נשא'צ דנ.ון טיסף ,נקיק חוס ,"'י'],

 :דא" 1DIRt1- נע:,7ה(לחז11'ונ'ילקילוםו'ן 77,ק, יאת, ב, הריץ והא',י,ק'

 . )יס(: א,טוה כבינה שיחח.ל לקרם להוי שריב הובי'ם בגל בוקט,סף

 D"D1"יש5אש11שא

 ל."

 שאקן:י
 : יןןמרהר'עןי:'צא1)ס.'21( ;;ן

 נשבת

 יאמ%:גר(ש:%:בגש ן %נעעוק שןג
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 תפלה חלכות כס כת כ% ארםחיי
 צריך הברכה שהתחיל ציה א"כ השנים .ברכת 'טיים לא אם ומטר טל הזכירהשנים
 מייל כבר אם אבל 'שבת לשל וחוזר וטמיים עלינו ברך וטתחיל לתיקונהלומר
 ואם ברכה באמצע הוא כאלו דינו דאין דכיון הברכה לתחלת לחזור א"צהברכה
 כקו 657 ')כ5"5 ,טבת בשל יאהיל ולכן יגטרי התחיל לא כאלו הוי אדרבהכן

 ע"ס(: ה5ק"ט נסס 'מק"י קי"ו נסי' נניססר6יתי
 כסו אמר דטמתטא לראש החר יימ או. שבה, של התמלל אם נסתפק אם)ה(
 ישראל מקדש וסיים תכ"ד בו וחזר השבת מקדש וסיים טעה אם בי"ס)ט( י דלישנא כשיגרא אמר דמסתמא ..להזור א"צהקדוש המלך מיים אם ומסתפק תן ובכן שאמר יודע אם וי"כ דבר"ה ונגל רגילשהוא
 3ע""(: תס"ו )סי' י"ס שהוא סבור היה לא אפיי יצאוהזמנים
 מקדש התם ואם והזטנים וישראל השבת מקרש טיניים בשבת שחל יףט)י(
 והזעמם ישראל מסדש רם אלא שבת בשל הקם שלא או והזמכם והשבתישראל
 אפי' או לבד הלת מקדש רק חתם שלא או באטצע שבת של שהזכיראשג
 גליננ:ך ויען ע;ל::,ן:י שיג( גך::י.:י!ךזמינן מטבע שנוי מיקרי לפיח כ"ז והזמנים אמר ולא וישראל השבת מקדששאמר
 : יצא בה שכלל במף: שהתם ובין הברכק עיקר שהוא בטה שחתם ביןטהן

 ,יש )דהא להזור א"צ דלכ"ע מל שבת. בשל גם התם אם מסופק אם)יא(
 ישראל רבמקדש כ' הס"א וגם שם פ"א עיין לחזור א"צ בודאי דאפי'אוסרים
 לפי וכיש לה4 יש בספק ט"מ א"ר עיין להלכה דבריו נראה דלא ואועג יצאלבד
 נ'(: )ס.' בנ"א שכתבתיטה

 . יצא השבת טקדש אלא בטוסף חתם ולא בשבת שהל וחוה"מ ר"ח)יב(

 לכ"ע
 האי כולי הסיר לא' וטנחה ושהרית בערבית לעצמה ברכה קובע דאינודכיון
 : מס()פ"ק

 בטזיד ואם .חוזר אינו בשוגג אם בתפלה יטיח שאר טאורע והזכיר טעה)יג(
 ברכה באמצע נזכר ואם י"6( סי' כ"ס. כ55 )5עי5 בפליח בדברים כטפמיקדינו

 פופ" בי ומוצא ביש חוזרו1:שבתטחו
 מיים ואם בוכה ב*אטצע אפי'

 אפי' או בו וכיוצא הרוח משיב בה הזכיר ולא שבת של בערבית ,טסה)יד(
 לחזור צריך יו"ט של מזכיר אינו שהש"ץ כיון וי"א ושבת ים"ק( )סי' יצא אםסע ~פן yDID1~liW לנ :ך זעם( ניי::"ההנן בל %י:נ טלה .טוף ועד טךאש שלע מעין א' ברכה הץ"ץ כשאוטר וטכוין כלל התפלללח

 סס(: )6"יהתפלל,
 רגליו עקר כבר דאם נ"ל הזה הסוכות חג את ואמר עצרת בשמיני טעה)סו(
 : חוזראינו

 דהוה"מ א' לום שאמר בסוכות וכן אחר יום של והזכיר במומפין טעה)פז(

ו סיים ואם הקרבנות מפ'יתחיל י  sc הפ:קיס 6 65 6ש' )7ה6 :י 
 (: י"ג נסי' כשן הוי "תר ייס ס5 סה,כיי ונוס י65 התוספין קרבכית לסכיך ונעכס סיגור רקקרננות
 ואם בגמ' נזכר דלא יצא כדין שטיים כיון תן ובכן אמר ולא ער"ה טעה)יז(
 דא"צ נ"ל הארץ כל על סלך אמר ולא הזכרון ויום ישראל מקדש בא"יסיים

 להזור: דאל ומל 'צ"ע טלכיות פסוקי שאומר ובמוס,לאזור.
 לא ואם ותודיענו בחרתנו באתה אוחר שבת במוצאי להיות שחל יו"ט,)יח(
 אותו: מהזירין איןאטר
 )ם"נ"ג(: לש"ץ למנותו שראוי מי ורין קכ"7( הש"ץ,מי' חורת יין 1 כסכלל

 וברכה ברכה כל על אטן ולענותל לשסוע הכל וצריכין התפלה חוזך הש"ץ)א(
 אם80
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מא תפלה הלכות כפ כלל ארםחיי

 גדול ועונשן לבמלה הם שמברך הברכות כל הרי ועומן שומעים פ' איןשם

 נאפ:,יכג::,:י~ני:'נ:יהא:ךלז"
 'ק %2:י:ןן ;ס,:'

 א"א אם ובדיעבד שימיים עד ימתין כשמתפלל וה"ה ?:רע 2 להן: ליזהקב

1)ב(
 צריי

 יחזור ואח"כ למקומו שיחזור קודם ד"א הילוך כדי במקומו לעמוד

 1 : שיאטום יהנניןתתקבל:,תה,ן
ק

 סים ננו אם אוה,ץ אין שחיית בך'ח יבא 'עלה ט'אם.ש:ח "rLההזיה
 ודוקא וי"פ שבת של בשחרית וה"ה רצה יתחיל שמיימ קודם נזכר ואם התפלהכל

 שהוא ועוד היום קדושת וחכי מוסף יתפלל שהרי א' דברים ב' שישבשחרית.

 א"צ היחוה, ער,שם'נ מנר :"א ::: ן: : י 4ןס: יחיד כמו הוזר ראשונות בג' מעה אם W~S1 שהתפלל בתפלה מעה ואם)ד(
 הפסיד לא הוזר ואינו ראשיות בנ' אפיי המור על והסומך קכ"י( )סללהזור

 ומסיים עננו רפאנו ובין ישראל גואל בין אומר הש"ץ צבור בתענית)ה(
 והתחיל שכח ואם תינות( מ"ג נו סיס סכננו סנ' תם )5סי כצ"ל צרה בעתהעונה
 יפאו, נינת שתהם ק,ונ עשררפאם

 אנטי
 עני לא ,אם יפא;1 ואה': ןנ,

 (h"P 657 6תרוניס 3סס )6"י תמלה שוסע בא"י ויחתום כיחיד תפלה בשומעעננו
 16 נס"ת גס סכתו6ס

~Ph 
  נקתיעת עננו י6נור 3ס5וס יסר56 ענו 6ת סענרך ממיי'

 6יר ול6וסרס למזור  יריך נ, ר6ס קורס עננו יער Oh1 לרם נעת סעוכסנרכס
 ,טתה.ל בטקוט, אהד 'עטור :;:4:שצן:וןאןםיל:וטרה 1; :(י""

 טתחיל ובנ"א לראש מתחיל בג"ר היה ואם באמצעות אם זה שמעה ברכהטתחילת

 זטי 'דויר : נחיתם, טאתה נינה טהדילת e1pn ש'הד'ל לנהיצתך
 לאל :נ' יטהח'ל ],0 )כ" יט' אק-ת נכינה יך,ש הן 11yw אחי אםקצי
 : א"ש לדנדן אבל הצבור מוציא שהק"ץ במקום הוא זה דדין ונ"ל כו'ברוך

 ש"ש יא'ופ" שם שהטת ג'ת של ג' נהנ'נ ש. ,חמ ד"תה'ם לנהוםאמשי

 מפז צ.'ך,צג: בזה לחרר א"א אם אבל "7:ירע'נ( ),ע'ץשעוה:לה
 65ס5 ססתוקיס 7סנתנם 5כ6וו' תסעע מע"נ סי' 3י"7 סס"ך )תינרי תפלהבאמצע
 PDD קור ט p"D '3 067 מע"ג נם" h~wn ל"ו הסיג וכנר 7רנכן תיסיר 656 נו 6יןמעת
 67וריית" סוי5כ"ע

 מגס 51"נ . ונרנונ"ס D"C3 וכ67ית* גרורות נר6יות מה6ריך ע"[
 רק ע"מ 5(ס כיון 65סמ"ך

 מסטוי
 סס"ך(: 6תר מנענה קכ"ו נסי' כ6"ר 6571 ת7וק7ק קינו

 :עיטה ך 1'ש 2ה ש'ןנ'ט1 גס ,ציוצה '1נ'1 אס-צי'4י,חוה,ש'ה'ה רעשם
 ק".,(רססנה

 3ננ" יטט: .טעה,ן של'א נך' וחל צ,-'ד,יתש.ה,'יר צנו- א2(ננ-

בבני
 עג: ט, יין ב,ת,. 'ה'ה :א בע.לן על.ו ,יילחם ~קי,ב', ,ן

81י
rrl יןרגל" ז 
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 קי "קאישן5ווצוק תפלה הלכות כס כלל אדםחיי
 ""ביי שנ" '.י 'ב' בי :הפי'ם Dyn1 ;ג ז% r-NnDy %!1ע:ג,:יץ% 'י-

 ל, 'מאין שן:עפ" נ' בן רקנך . נשי :קנ. להתטל'א,ת שו,.' .שניםשהנ'ע,ינל4
וקן

 טסני
 טסנ' t~ll(oc) נשי טעט וין לי 1'ש שמם "ח בן וק אפ. א, אית,

 מת'ו',ע'%נאיא'יט'ין"ןוןשנ'ס.,('ונלין ,ג רור,.:..י1נךןל,ניוי

 גלל דינה לפס ל'רר 'א'ן ןומם פחות אבל :0( , )י' ,לר.שלשמזפה ש','טש'בפלו הוא "-י,ת ט,מב אהד ",פ שנה .ע בן נ'א שק זכתשצדע

 בל'לה ?'שט,קפלל"ן אבל העוב יד שמס .'; לגלל נקט ל'א י'ק והא ',םהנעוד

 יה, ישחבר ם ." לצען,., "סגתן 'נ,ש 1:,:,ןיה'ד ;"יק;: קןי: אות, אין אבל לנתהלה לטנ,ת, שלא הים יים אלו זלא(
 'זטהות ר?קוטסיכ,זקואמ'

 )וסי
 ק י

להיות
~ffw 

 שאינן דני'ס לעשות טועי שאה זו;,א אלא נאה וקו .אק טקי' ןלא

 נוקיןינוע,קלן4:בנ
 oo)הצבור

 ט,יד טפנ. ערמה שב לא בקופלת, שמארזך יט'ט'כל כמשיאה
 : ):ס( שנאתרשב

 ס,טא . התובה לפמ ייד לא לים
א

 קביע ש'א':1 אבל לו ש.אטו, עד 'טת'ן ,לא התיבה 1' 'ויד "בוץ ש'ץ )ט,(

 ל, הא,ךן ,אס 'ין נ( י:ןוןהןם:עו,רינרש4
 היך

 C-Fi' א'נ, יי:ל אדם

 ער 'אק,בררנים לל ל% )(ס(ייסרג
1rtnr~p 

nalwna ר;ח סש,ם אנת, טנלקק א'ן אנל . שלוטה 

 רו;פיטעב'יק בשעת בנדר (סף רוצה אצו ואם ,טמו'ה'ן רצ,א'ןבבנר,פ
אוש82
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מב תפלה הלכות ל כס כלל ארםחת

 2ם%1ץ"םצ%,4םף"ןיני: עעלג%41שוש1

%א לא ,;'סלם ן י,:! דנ;,"ם ל טחד,ההסנ.מח(על.י "טה,,
 אזן גיל במערת בא אס אכל

 : )ים( יפיט, ריש :1: 'טען
 : שמע ופריסת מקצתן יצאו ואם צירוף ודין ומודים יכרכו קייש יין * לכלל

 :,: "D'D-elt1t'h~t1t :ן%,:טגא,:,;,2ן "ם: זעותי::ק4ז:גע,1נ4נשנ,נצ,ן
 יעםי,;ו

 קתפז'ן'
 ב'תיע;':הה

 בטישך טצא,ת' חי'נ סיטן ג'ו ו
יי4מ'1ג2,"ג1'י. חי שוחט

 " וזת" אכ' ג:,: %י%נין%5:'ישב",':
 וצאו%ם

 י, אם" דחה'ל ;בר אס אבל בסה גלן 'תריל ילא טךע.למח'

 'י%%':";5 'י5, ' %14נגי:'ייהקנלץ:שןי,שויאטש88
 ינ לגז גןימע,::ביןג:ט;~:דשתוש

8 8 שה"ב
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 חפלה הלכות ל כלל ארםחיי
 ש"ע טתפלל טהמ' שאהד רק ביחד עשרה יש ואם בי' דוקא להתחיל ,צריךשהיה
 עטהמ? מצפרף ~rw שהואאו

 וקדושה קריש לומר אטךך יהד נזרטנו ואה"כ ביחיד ו"י מא התפללו אם)נ( 1
 כלומר שמע ' על לפרום שנוהגין טה ליזהר צריך ולכן זה חיוב מהם פרחשכבר
 אי ואין ברכו יאמר איך דא9"כ עדיין התפלל שלא אחד עכ"פ שיהיה וברכוקדיש
 שכבר מי אפי' שמע על לפרום נוהגין אזי להתפלל א"שצריך יש אם אבלשיבקק
 אין ובערבית )ס"ט( ע"ש להתמלל1יפרום שצריך שזה מוב יותר אבלהתפלק
 גם נוהנין ויש. . קדיש בלא לבד ביכו רק שא"א כיון שמע על לקרוסטהמן
 דמסתמא שמץ על מורטין אין ויו"מ בשבת בערבית לבר שמע על לפרוםבערבית
 ע"ש למאום בשהרית.אין וה' ובבי בשחרית ויו"מ בשבת גם ברכו קודם באיםהכל

 נדין לקמן עיין בתורה קראו כבר מקצתן אם ולענין . בתורה העולים מןשישסעו
 ? התורהקריאת
 שאסור במקום וממ"ש יגדל ועתה סמוק יאמר לא מדיש התז, כשיאמר)ד(
 ר"ל שיבריו ובכל כוונתו 'בכל כחו בכל יתברך עד כו' איש"ר ויענה להסמיקשאמור
 בקול יענה לא וגם עטו בל ולבו בשפתיו כטוציא רק ולא ונפש לב בכלשיץמרנה
 להגביק רשאי אמן העונה דאין כמ"ש" קדיש מהאומר יותר קולו יגביה שלאגיל
 שעונה בס"ת להקורא להזהיר יש זה וממעם . )""י( מהמברך יותרקולו

 אטי
 בקול

 יענה אז בעלמא דאטירן עד מש"ץ לשמוע ויכוין מהסברך יותר קולו יגביהשלא
 )נ"1(:אמן

 כשיאמר ב' ויתקדש יתגדל כשיאסר א' פעמים ה' לכרוע חייב בקדיש)ה(
 . אטן ואמרו כשאומר ה' דלוחה שטיה כשאומר ד' יתברך כשיאסר ג'איש"ר
 לכרוע נהנו .ועוד . ע"ש בקריש כלל לכרוע שאין כ' טק"י כזו סי' בביאוריווהגר"א
 לומר ויש נסס(. י"ח תפלת אחר כסו שלום עושה אוטר ואחם מסיעות גיולפסוע
 ובביאורי הד"מ( בשם וי"א כו' לעילא הוא בריך ואב"כ באתנחתא ולנוחדקודשא
 1 י כו' לעילא ואח"כ באתנחתא ולנוח דקוריה שי"ל הכריע טק"חהגר"א
 ויענה ילך כנטיות בתי ב יש ואם וברכו טקדושה איש"ר לענות יותר טצוה)ו(
 כשישמע באיש"ר להמתיק ואטור התפל' שאחר קדיש גם ישמע דשםקדושי

 י' באו שאח"כ אעפ"י י' שם היו לא אם אבל והלימור הפסוקים אסירת בשעתי' י ל : י ;. י: (h"P ,ויון:'י~1ןמ
 ט" ""ר וכ"כ 6"ט וסי' ח"י )יו"",ם" פסוקי' ג' שיאמרו-עכ"פ עד 9אוטרואסור
נ"מ

 ומ"תקס""
 אס זה אחר זה קדישים ב' לוטר ואמור ס"ה( נס" ~rttu 57, כקנו נסם

 שאסור וכשם ביחד קדיש' לומר מותרים אדם בני ב' אבל טזמור בהפסקתלא
 תורה על כ"א דרבנן קדיש וא"א בקדישים להרבות אסור כך בברכיתלהרבות
 הלוטד" ב. ואפי' כו' עקשי' בן דר"ח בריית אומרים ולכן טסוק" אחר ולאשבע"פ
 ס"ט(: )סי' שמע בפרימת כמו לומר מותר למר שלא ש אפי' י' כשיש קדישאומרי'
 מהש"ץ שמע לא ואם כוי ה' ברוך אחריו עונין ברכו הש"ץ כשיאמר)ה(
 כו' ברוך הציבור שעונים ואחר אמן אחריהם עונה שעומם טהקהל שמע רקברכו
 כו' ברוה שאומרים הציבור אחר אמן יענה ולא כו' ברוך 5"כ הש"ץ יענהלענו
 הה כלל ועיין לע"ו כו' ברוך הש"ץ שסיים אחר אטן עונים אין הצבור וכןלע"ו

 טהש"ץ ישמע ואח"כ קק"ק יענה ואז כו' קדוש עד נקדש מהש"ץ ישמע)מ(
 לאמר צד כו' ובדברי הש"א יאסר .ואה'כ כו' ברוך. עונה יאמרו וכשטמיימלעומתם

 יחפץ ולא וכן גוהמן לא אה הגר"א נהג וכן הנכון הטנהג הוא כן ימלוך יענהואז
 לטעלה מעת יסתכל וגם למעלה מעת עצטו ויגביה . הש"ץ שסיים מקודםלעלות
 2ועך,ל,קנ.י": שא,טר,םגשתה

 ל 5
 ה' וכשיאמר כוי ה הוא שאתה לך' אנחנו טורים והוא דרבנן מוריםואוטמים

 יזקוף84
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טנ תפלח הלמת ל כלל ארםהיי

 רק שם בלא וטסיים עצטותקיש
 ברי

 ומל מכ ישחה ברוך וכשיכמר ההודאה אל
 1 קקכ"י( בירחיה הנוסח כל וי"א הנלה( ננישוני )יעיין שתקוף אל.דכשאומר

 ד"א בצבור לשרון ובא של וקדושה שביוצר קדושה לוטר שיאין ליזהרשאגיש

 'טן כל קה'ק א, איארר r31y ,הצדי מפעת, :שמיסיאסן5ן,נב'ן'2הנע.ט
 רק .אסן קוטר Da" כי אמן וקבת יאמר לא, רק עמהם לענות סותר סימושלא
 ס" וי כלל ועיין כף שמיה יהא יתחיל אלא הקדיש או הברכה שסיט אחרתיכף
 ? קכ"7( קהלד

 ו וסשיימ ס"ת וככיר ס"ת קריאת יין * לאכ%
 )סי' עזרא ותקנות ע"ה רבינו משה מתקנות הוא בציבור התורה קריאת)א(
 עשרה לקבץ צריכים אכפר" בני ולכן דאורייתא שהוא זכור פ' טקרי"ת הנץמ"ש
 בפורס שישמע מה על לסטו יש הדחק ובשעת זכור פ' לשפוע לעיר לבואאו
 הרנה צרץ אס לנשוא הנואן נין אלא נשוה גג:ען בץ"יצש :כפ'
 לפרש או להורות ואפיי לגברא גברא בין אפי' אסור לדבראבו

 איי
 . אסור דבר

 )טי' ששתקו ר"ל העם כל עמדו ובפתחו דכתיב אסור הפמרה קריאת בשעתואפ"
 ?קע"ו(
 טונת שהס"מ כיון הבימה על העומדין אפי' קריאה בשעת לישב טותר)ג(
 . לעטור ראוי שבקדושה דבר שהוא ברכו אומר שהמברך בשעה ומ"מבטקומה
 למקומה שתגיע עד לעמוד מחוייבין ףותה כשנושאין ומכ"ש אותה שמגביהיןובשעה
 מהרים. עשה וכן הקריאה בשעת לעמוד מחטירין ויש אותה רואה שאינוואעפ"י
 ? )מס( . מק"מ קמ"ו ג" הגר"א בביאוריועיין

 : הטפטיק בנד קי לא אם בידים ערום מ"ת לאחוז אסור)ד(
 שנים יקראו ולא בלחש במלה מלה המקרא Dp לקרות ,צריך בתורה הקורא )ה( ',
 בנחת ,שיקרא אלא לבטלה ברכתו תהא שיא כדי הש"ץ עם יקרות העולהצריך וט"מ מישתמעי לא קלא דתרי להיפוך או ישתוק והש"ץ העולה שיקיא אואלא
 תקנו בתפלה גם דהא למיאש ליכא לאזניו משמיע אם ומ"מ . לאזניו ישטיעשלא
 א' ומעמידין בקריאה שבקי מי שם אין ואס . כן ה"נ לאזנו משמיץ ואם"הןבלחש
 המלה המקרא שגפר לאחר אלא אחת בבת שניהם יאמרו לא לקורא שמקראמי

 לס"ת עלה שאם סיד כ' כלל לעיל נתבאר וכבר . הקוראיאמר
 במק"

 שאסור
 ? b"wp) ~סל ממנו ישמע רק המקרא עם יקרא לא אז'~פסיק
 שקורא בשעה עצמו לסמוך ואפילו לעמוד צריכין הקורא- החון וכן הקורא)ו(
 יצא? טיושב שקרא ובדיעבד מעפ טותר,5סמוך בשר בעל הוא ואם אסור.בתורה
 שיהיו כרי טגן נקרא וזה מ"ת .אצל עוטר טצות הקונה או *שהגבא: נוהרן)ז(

 והקורא . שירצה מי לכל לקרות מצוה שהוא הש"י במקום כביכול שהמגן היינוג'
 ? )מס( ישראל כל במקום המקבל הוא. והעולה משה.במקום

ן
 כולם צרימן שהרי באמן מאריכין יש ואפילו הציבור טפי אמן שיכלה עדלקרות רשאי הקורא ואין המברך טפי שתכלה עד אטן לענות רשאים הציבור אין )ח(

לש
 מ0

 )העו(י
 הסינדל צרר טקקומ, קצרה ררך לו. שהתו בפתח nS1y לקנקל

 שוין הדרים ב. ואם ארוכה כררך . לו שהיא אחרבדרך
'lcr- 

 לו שהיא בפתה
 ? גסס( המ"ת כשטולל בחזן הדין אכן שככרו בפתח וירד ימיןררך

 עד משם ילך ולא ט8ת של העמודים . בירו לאהוז צריך בתורה הקורא)י(
 הברכה השני שיסחיל עד להמתין והמנהג . )סס( אחריו קקוראין זה שםשיעמוד
 שיסים %י להמתין המדקדקים נוהגים הברכה לשטוע יוכל לא שבהליכהותפני
 ? האחרונק הברכההשם

 ' איזה ויש התורה קריאת שטעו כולם אם צ"ע)יא(

 טותר אם שט14 שלא בנא
 קשות85
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 קה"ת הלכות לא כלל ארם חיי.

 מחויב יחיד כל דהתם מ"פ ~tbD שמע לפרימת הגד . בשבילם הפעם עודלקרות
 : וצ"עיהירים חוי'י:התציג:כט ק (%טקמנ1ו :;1 ן ז4 יע'נרגש

 וטיב :ת.נ,ת נירת צה'אמיו ,;ד' בהינב,', אןבינת
 אנק 'עצ'מהע'מ.

 שלא עד נזכר "ם נתן אשר ואקר והתחיל מעה ואם אחר לצר פניו יהפללא

 :י ס'" יבי מס נ"י "'ה:ן:נרי:ק
 ב"י אציי. לאחיזה זניך ינשה

 s1-? אךזן%שטדע,

 נימש 1הטביך 1'י;1 ש'שנ'1 וך' :'קן.ט( גי

 להג שנ:י:2י%ע%~,%יה%וג,'ט ג% א"אאם

 לגי
 אט אבל

 ו קע"7ף )סי' להושיט לאיר ויתן יגלול ולגלול המעיליםלההציפ
 פרור הגולל יהיה קולא כדי הגולל שגמר עד בברכות התחיל לא המפפיר)יד(

 איילותם לו 'הו. אם אבל בו לקרות סיח לשם 1ה1.א אטב ע3,מיש:הי::ג:מן
1 
 ק

 צ,י::ויג%צ % טקט צ אד:: ' 1
 ? תרס'ס( סי' h"w )עיין פרה בפ' גם דאפשר ומל 'ס( ק5 )6י'חולה

 יסירו ולא השניה . יפתח לא אבל כא' להוציאמ טנהגנו מ"ת ב שיש ביום)פס
 ננ"6 מ"ע נכ55 עיין י"p"o '6 קק"ו נטי' h"wn )7נרי הראשונה שעוללו עדהמפה
 וטמחין השלהן על הב' הניחו שכבר עד הראשונה ממלקין ואין 5"ע( ס7נריו נ'סי'
 ע9 מריש ששמרו כהי שלשתם מניהין מ"ת ג' בו שיש וביום קדיש קודםאומה
 ן השלךן על ?ונחווה ששתיה' בשעה הקדיש שיאמרו רק כן נהגו ולא קט1ז( )ס"כולם

 לכל שכ"ל חז"ל וקבלו ו"דשתו כדכתיב הכהנים את לקדש מהית ט"ע)יז(
 t"bns1 ס" )לן ראשק ישה סנה לו וליחן ראשון ולברך ראשון לפתוח שבקרושהדבר

 י"6( )סי' בירו הרשוף טמנו שגדול למי כבול לחלוק הכהן רצח אם וט"מננ7ריסף
 יכול הכהן שאין חז"ל תקנו בבהכ"נ ' נתורה לקרות לעניןאבל

 לטחולי
 לקא אלא

 מחלוקת לירי הרבר יבוא שלא כדי ישראל ואחריו לוי ואחריו ראשון קוראכהן
ן שיך זק ואמנם P"sp) )מי' ראשון ואקרא גרוף אמ יאמרשכ"א  בבהכ"נ דוקא 

 וףטעויה לבנן פלוג לא רוק מצוטצם 'טנין במקומ אלילו ולכן רב" שם ישדמטתמא
 רבנן פלוג לא וחתונה טילה כסעורות רבים שם יש אפ" ולכן רביםדמסףטא_ליכא

 למהוי הכהןויכול
 הביד חייבין בו וליוצא גרושה נושא .כהן ראם ואק"ג כבודו על

 בידו כבודו משגם אלא לכהן ניתן שלא דברים אבל קדושתו ימחיל וש"סלכופו
 .כ.'נ(, קי' ס"ס גיטין ויפ'ס מס וע.'א 5'ט ס"ק קכ"ט סי' נט"ן )יעיין כבורו עללמחול
 כהנים שכולה ועץ קכ"ק(. )ססי' tffv מוחל אם בכהן להשתמש מותר זהומפעמ
 ג"כ יש ואם שלום דרכי טפם ראשון קורא ישראל אותו ביניהם אי ישראלאם
 ידי ישרחל ךשם אין ואמ הכהנים שאר ויה"כ ישראל לוי כהן ככדרן קוראלוי

 לוים שכולם לעיר והזה כהן אחר כהן קורא כלל ישראל שמ שאין אומיפוקמ

 ניש "י,ת ' ,ב~ק4'נ.'וע"נ%'גג:ל'7ום
 ש מדקרק',ק י

 )ס.' נ'וו' תוירךגסאח:נאן שיק מקמענו
 קן..השוו'ןהיי';1

 נשןיס,'
 נ'"

 נואם
 נע5 וכסן צנר כסן נווי לקרות יכיל 06 ת"ק לסני ע"ס לכסן לקרות tao יסים ס65יוסר

 ר6וי 6ין ק"ע 75וכן פעו5ס InlhS 5"07 6ף סנוט ניחס מסורסי רסע טסו6 16ענירוח
 ? עכ"ז( טכנס נעקום 656 ע(ס ג~41 9"ס ולין ת"ק ק71ס נתורם עקרותו5סק7יעו

אס86
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 ששששש%
 'יאי'געיי~א2

 כתעו'ת .יא ,י ,.," )ס" 'שואלי, ק,י'ן ח~.יניו,צאת ירנין

ש5

ושע81
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 קהא הלכוח לא כלל ארםחיי

 ר11' או יעבזי,גמייוואהךןן שג;:1%:וא

 )ק)."(: ברם כסו וצא פסוקתן וו רק יראו לא רגז שבק אעפיפסוק'פ
 ק

 רייוא'גן? נגללרושהל'ם
 ר..יףאפ"ש'ז;'נ"

 ק נ'שבתאדע'ן '?SE ,י ס" (h"P א
ק" ~ ר ת  בם ג:::יקחקיוהעג 1(ל~שין דטיחו נפן בטעית והקשקיוחחלה שיקוא א1 ונשג'ה לאחי'ה 
 עג:: ןקי'דנס,%ק:ני גי,1'ןץ ש%לןא:י2~מש :מ :: :רג,,יסיזו ,"צאה :נ:ן:נ:ל ייוג' ?-:יקיז:"יצו

 ולףדר.ה לפנסו ע ג' קיא ראפ ראטי,נן דאבטע)נו(

 ;ע2 מ נ' מ.ק קין :" *"IDS יתף,' (SU יוק 7,קס.ק ) לאדרהוסניך
 קקי ,תועה ו..פ h~e ;נזר bSh ~-rc 1!(0 )'ב otwtp כתח,ן )קיות ה'ה 7עהותכוה

 ר,ס,ן אס יבר';בד י'אשון י טה 4 .דצגת;מס'ה אם ואפ,' דמעם ;ורהשן

 7 י דע.יגעת
 ן '" י "

א
  6))  מוויי 1plfiD 16, הרנו )פייה טיפ פדית נפרעה ישיר לא רקורא )כט(

bs
 ו.אטי טבר:'נ

 שדע,לדהאחיץ)לאן'ןיא.
 אלא

 ביפו
 .ס"ם'עם לא ,גן הנ.שאי'ס

 ב' 'תה'ל ריפט'ר,שלא ונ.' נ'פ צ'!יהן לפרי שקיא שיה "אלינכ'נ

 שי.ך,קי,ת אין ה,,יאסאדי', ,-11."ייתל,וב א.צ האי נ,יך :גי אסבש
 'א'קמיע פ' צי'ן"היוןט פס,ק'ם ב' ;י אתיון שלפנ' י,יר,, יראאס

 רשה סקיי לא כדם ע,( רעות או ושבית רע נרירשב"א
כונר88
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מה קהשת הלכות לא כלל ארםחיי

 פושה לאותו 'קיאילא
1Wy~ 

 : 'תביש
]

 אפיל, א, לנטי' אה-ת בפושה היא אס יאא,
 ש ש'4'ר,ך .אלא סרו באותי

 טה גל ררעש 1ן11וי(ברןלפ;'1
ff-!-1 יניילן 471בגמ %:(ל(1'ך~פ4ןן י רנ.י[ג ,י'ל י( )ע ד, שטנDIW ,01" ";,ע ל: 

 נסק ס, h"w" 1DD עי נם נעך התג י הזב );ין':' דייט פ' ,אה.נרש,ספ'ם

 בענן ונקיית נך גנתבת שתר% לטיט י וכתיב רי. שהא "ה י )גק

סשת,'דלקעי,
 ק [ ל.1 חלב ;נון י, א אב אנת, "ן

~שששם8ע
ילבנ(ןי

 וכהי ק ננ וכ"כ הרן 5"הרן "סילו למור 7""5 כ' הטור )מסוי דא"צ מל ולפלךשזור ינ!:ג ק:נג בדבבי" :: ש' ~גץ

 ע,זבזגנב1:(:, צ4:'1:גננגגג1ע1;;ן :;'ק;':(7ויצ
 ניה1ג,,:':י,ן] ב:וןת שך :ג:יןנך::ניה":ת,:, 'ט(:קגה:

ns"py1Dן אפ. :זי(.'י" ע4 שרנק 1ח1 יב:ייתפילקה ע:ךפגי ב' וגד 
ם תט.טהר:  'אם אבל נק קינת לקת-..ר, 

 )עיין לכתחלה אפ" מכשיר שדינ'ז כיון אחרת להוציא אין הסמלית עלשנכתב

 נש"י אא.נ אחת א'מ ואי, במן 2ךזגז:ןע:'2םך יזורז: ם:1"
 דכטק,ו?א.ן "(הח'

 ננב
 1נ:ן,י;44,מי(,1,: י(נ:י:,,ז":נ: :יןהינגין, "הרוו.א;"גו"ג 2צע :'ע:סבחמע,ת קביע

D~s

 1,ן:י ::1(,:ה ,:-":יי:":צננ%: :י
bR1 ן ,גג: 

 נרן ד%הי,[ היה "אפ" הנשר נסית אבי ש'קןא להפשק ט,תר לריס'ףבק וגפניה ,גתך ס1ן ן ;t)llph שון ן ניג .4:.י:11 י,גנן יה,ס,יגציי

 'לאימן ג הפו.מ::( ;ר 'קי.א לפישר ה,אפן'פ'מסט,ן ,אם א%י'ברן
 פסוקערק

 ומשסיי
 ומהיאק אפייי 'ביד לא

 'נקשתו 12
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 קהית הלכות לא כלל ארםחיי
 פמוקי' איז' הטעו' אחר שקראו אחר עד המעות נודע לא אפ" הכשר בס"תקריאתו
 בריעבד יוצאין המעות שנודע קודם שקראו מה כל כי לטפרע בשמה שיתחילוא"צ

 שקראו טה בה וקראו והוציאוה ושכחו פסולה זו שס"ת כבר נודע ואפילו)ק"6(
 המעות נטצא ראם והס"א המ"ז כטש"כ לנהוג דיש ומל )6"י( ויוצאיןקראו

 קדיש טומר ולא טפטיר הוא וגם הפרשה ישלים אזי ג"פ שחרא לאחרבשביעי
 ג"פ המפמיר יקרא אזי קדיש אסרו כב. ואם ךפטרה לאחר אלא השתעילאחר
 המעות ונמצא ס"ת ב כשמוציאין אבל התורה קריאת על יברך ולא הפסולהבס"ת
 אם אחרת ס"ת וטוציאין קריאות בכל כמו דינה היום חובת דהוא כיוןבשניה
 ט"ו( ס"ק ךס"נ ונסי' A"pp .PL '7 סי' h"w3 )ע' ג"פ שקרא קודם המעותנטצא
 נראה הסדרה כל קוראו לא ועדיין באחרונה בירך וכבר שבעה שקראו יאחרואם
 ויקראו המדרה כל להשלים צריכין כרחך על שהרי ףהרת להוציא צריך דלכ"עלי

 הברכה לאהר המעות נטצא אם ומבתות כשאר להוסיף ויכולין בברכהבשניה
 : נט"ן( יע"ט סי' נ'"7 )ע' ולברך להזור צריך ראין נ"ל הקריאהבתחלת
 רהבן בטקום רחבה כגון גמור מעות שנטצא דוקא אחרת דמוציאין הא)לד(
 דנוכל אע"ג לוא"ו תי"ו בין י' הסר והטשתיו כבש כשב והוא הוא ירדנוירדנה
 גמור כמעות הוי הרבה שלחמשיות טינית דדרשינן כיון ביו"ד כתיב כאלולקרות
 וזרע ומסוק י' חמר כאן מדכתיב. מיניה דדרשינן יו"ד סמר דצ"ל יבטי מאיןוכן
 טשום אבל בה נמסלה שס"ת בכ"ד וכן עליו עיין דרשינן ולכן י' מלא כתיב להאין

 אהרת להוציא א"צ בו וכיוצא טלא וכתיב ו' חטר אבתינו כגון ויתרותהמירות
 בו יש שיוציאו בספר שגם שאפשר ויתרות באמירות מכ בלא"ה בקיאין אנוראין
 א' ונסטר אבותינו כגון המר שבודאך אות או תיבה המר ואם חטר בטקוםמלא

 ור"מ )6"י( מעות הוי מיותר א' שבודאי תיבות או אותיות ב שנכתב אומהאותיות
 אפי' דדרשינן ו' הסר אתם שצ"ל אותם תקראו אשר שנמצא כ' ס"ת מבבתשובת
 נטצא ויתיר בחמר בקיאין איננו שלנו דמ"ת משום אהרת להוציא א"צ כו'מזידין
 תומים .והנה מגון בטבמא נרגש אא"כ חסירות משום להוציא א"צ אלו 5כלה"ה

 כשכתב טשא"כ בטבמא שנרגש אהרת להוציא צריך באל"ף "לא כתב שאםכבמנה
 להוציא א"צ להיפך או מגרשיהן בטקום ואם'כתב~גרשיהם נרגש דאינו א"צ ,"בלא
 אין בהמירות.'ויתירות דרוקא שדבליו ומל חולק והה"צ 5"5( נסס )ע'אאחרת
 גרשם נכתב אם יפשימא ומל פסולה י' של קוצו אפילו המר אם אבלבקיאין
 אהרת מ"ת . כאן אין ואפ מעות הוי לכ"ע מל משה בן היומ אבל במ"מולפ"מים בנרן נכתב דלמעמים לוו בן בגרשם ה"ה דלצ"צ ומל ננ"ס( 63"ע )ע' דפמול,גרשן
 עם הסדרה כל ויגטור פלוגתא בטקומ ברכות להרבות דאין ונ"ל קרואים ז'ישלים
 אדרונה ?רכה המךרה כל גטר אחר ויברך קריאתו באמצע המעות שנטצאזה

 טותרלקרות לכתהלה אפי' אהרת r~r, כיון שעות בלא שלם א' חוטש ואםעכ"ל
 : ל'כ חובה שאינה למנחה יוציאנה לא אבל היום חובת הוטשבאותו

 אחרת צריך'להוציא לגטרי האות צורת נשתנה א% לאות אות נדבקת אם)לה(
 ?ו בראשף יטנדבקף בין ביעיהם לגרור דטהני בענין לגטרי נשקעה לא אםאבל

 לבילה הקצוי כל קיי"ל האות בגוף מעשה לעשות שא"ץ כיון במופח אובאמצעיתה
 מכח לגרור שא"א בשבת ואפי' נגרר כבר היה כאילו ודינו בו מעכבת בילהאין

 להוציא עליו.א"צ רביע שבת איסור אלא המפר טחמת שאינו כיון וס"ט שבתאיסור
 כווכחו כו' הרסנ"6 וקיטו קק"ג נסי' הקא ומת"כ 5"נ נסי' סנ"ק נסס )ט"ואהרת

 קי'"osu*~ 617 5 656 הרסנ"6 הו6 7כ67י 5כתו' PJs 15היה 57"
 כרמנ""

 הכסיר 657 נוק
 או אות וניתור לכ"ע( 6תי6 הרס3"6 סכ' (ו סכר6 "נ5 5"נ נסי' כ67ית6 נסוסה656
 דגם א"ר בשם כתבתי ובבא כו' לבילה - הראוי כל בזה גם שייה וים צ"עתיבה
 ולכן רשב"4 דכדאי משום אלא דאינו כיון דמ"ט ומל לבילה הראוי אמרינןבזה
 אות ביתור דהא אות דביתור מל ומ"ט טפמיר יהיה וע' קרואים ז' אלא יקראולא'

 היה מבהול לבילה ראוי שייך דבזה וכיוצא ויאמרר כגון במופה או התעה.כתחלת
 היתה האות מגרר היה שאם ויאאטר כגון תיבה באמצע הוא אם אבל האותגורר

 נסלקת90
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סו קה"ת הלכות לא כלל ארםחיי

 אות על שקוה נטף דאם ומל * לבילה ראוי שייך לא בזה ופסול התיבהנחלקת
 אחרת להוציא וא"צ כשר בע"פ לקרות מותר א' , רתיבה והעיקר כיון תיבהאו

 פ65 ס"5 א" ו6י 5"נ נטי' h"w3 כ67י' כמ4 נתפי5ין "סר4 עם'ת מסע מיס 6'ן)7ע"כ
 נ)ע6כת מנת וצ"כה%' ע5יס וכע פנת וליסור כו' 5ני5ס סר6וי כ5 ס"נ ו6"ככסירן
 נ'(ו סי' נכש-ופק

 הממטרי קורין ואח"כ קריש אומרים וי"ט בשבת הפרשה שנטרו לאחר)לו(

 אומרי' אין הקרואים ממנין הוא ההמפאיר במנחה צבור ותענית שבת במנחהאבל
 הטפטיר אחר דאומרין וי"מ בשבת דבשלמא בהיכל הס"ת שהכניסו לאחר עדקדיש
 שטונה קודם קריש צ"ל  ~DyS  אשיי לי  יאי  י"ה. שלפני הקדיש ו~ךכאשרי
 כאן אין וא"כ הקריאה קודם  אשרי שאוסרים ות"צ בשבת בטנתה אבלעשרה
 רפ"א )סי' טפטיר אחר אומרים לכן הפסק ואינו לקריאה שייך וההפטרההפסק
 ואח"כ תפלתי  ואלי  לציון  ובא  אחר- אוסרים ס"ת  שאין במקום שבת ובטנחה1ך5"נ(

4 לי ן y~wקי'ש%תפללין  טותה קורא שהש"ץ דבזמה"ז הפוסקים כאותן נהגו כבר מ"מ הכתב מן?לא
 מדקדקין אין בזה גם ומ"מ .לקרותו שלא ראוי הארץ עם סומא ומ"מ .לקרותו
 ? נ)1"6, ג' )ק5"):(מעיף הש"ץ עם לקרות יכולדמסתטא
 יקראהו אביו בשם לקרותו הורגל שכבר גדול הוא אם אביו שהמיר מי)לח(
 קור ' ושתוקי אביו ' אבי בשם יקראהו אזי הורגל לא ואם לביישו שלא אביובשם
 ויכולין'לק,ות )סם( אברהם בן שקורין'לגר כמו לקרותו נכון ויותר אמו אביבשם
 שאם ונהגו . הרע עין בשביל אלא טניחין ואין האב אחר והבן זה אהר זה אהי'בי

 ששי או מפטיר יעמוד אומרים אלא בשטו השני קורין אין שניהם לקרותצריכין
 ? )קעי( בווכיוצא

 אותו קורין שאין טיגנו בטוב האותיות להתוך ויודע לחינוך שהגיץ מפן~לט(
 אותו קורין אין קטן 4לא כהן שם אין ואפי' הקרואים מנין שהשלימו לאחראפילו
 פרשיות בר' ואפי' לטפטיר אותו קורין אלא בגדול אלא אינו וקדשתו עשהדמצות
 ן נע"6( ים"נ )סי' שערות ב שיביא. עד יכול אינו טקרא הוא להיותאבל

 טה המפטיר עם וקורא והוזר הפרשה עמהם ולגטור שבעה להרות נוהגים)מ(
 בתורה קורא ואינו וי"א בשבת העולים ממנין הטפטיר שאין ולפי השביעישקרא
 וביטבת לטמטיר השבעה קריאת בין בקדיש מפסיקים 4"כ התורה כבוד ספניאלא
 לא ואם השלישי הוץ המפטיר לפיכך להוסיף דאמור ובחול להומינו טותרובי"א
 קדיש עדיין אסרו לא אמ עלו שכבר מאותמ א' אלא להפמיר ש'וקע מינמצא
 כבר ואם ההפטרה אהר רק אחריו  יריש  יאמש ולא בשניץי שעלה מייפטיר
 וסוף בתחלה ויברך בתורה ולקרות לחזור צריך  לממפיי  יו  זה אזי קדישאמרו
 למפטיר קראו ואם' )יס"נ( 'כבר שעלה מי יפטיר לא להפטיר שיודע מי כשישאבל
 ואטנם )רס"ר(, כן לעשות אמור לכתחילה אבל לאוסרה אחר יכול יודע שאינומי

 ובגלילה קלף על וכתובים נביאים לכתוב שתיקן לאחר בקהילתנו הנהיגהגר"א
 הוא העולה לכתהלה אפי' ולכן . ס"ת כקךיאת הצבור כל מוציא הוא כן ואםכס"ת
 ? ההפטרה קורא הוא בס"ת והקורא וסוף  חחים הפטרה ברכת  ומברך. בתורהמברך

  אחר עוד לקרות א"צ קדיש ואסרו הששי עם הפרשה וסיימו טעו אם)מא(
 שבעה למנין עולה מפטיר דק"ל הששי עם שקרא טה המפטיר עם יקראאלא

 ההוא הטקום ולכבד טקומ לה ליחד וטצוף במ"ת גדול כבוד לנהוג חייב)מב( י)רפ"נ(
  יחזיר ולא רגלו יפשוט ולא ערותו יגלה ולא סלת כנגד ירוק ולא ביותרולזוררו
 שהוא ופחד וביראה ראש בכובד לפניו ישב אלא "ם ממנו גבוה אא"כאחוריו
 רפ"ב( ס" י"7 ומ"ע )ונכנס כחו כפי, ויכבדנו העולם באי כל על הנאמןהעד

 מקומ' עד ללוותה. לפניו שעוברת _מי לכל מצוה הס"ת ומכנימין שטוציא17ובשעה
 ? ללוותה ילכו והגולל הטגביהוכן

בשאר91
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 יהת הלכות לא כלל אדםחיי
 ור%-,ק באך:'ק יאמיט,נהת י,ס'.ר,י'א,' יאגל,מרנ,-

f?y1tnS 

 ק ס5
~DDDn:: גישגי:ן.ך עדגו:ענ:1קעטב,!ז": 
 ראפ" ,;יל ::וי יט'ית'י:אך,ק'7ה2:ה'ק לג:שגיי,, :7 טו40""ין

)סי
 על ארזם להפוך חומר מוניות הלכרז ,אפ" רגש בחבי וורק'ן אק

 ,.ש נכמש שנח.ס ".D"tp 1 הצווך ,לעת ספי'ס נפנ. %סשח:ם:)
 ומ"מ קדושה לתשמיש הדיומ בהם שנשתמש וטעילים מפות "נות :יןועייי)מז(

 א, בדג'ט שי ר זאפ" אהבת ,לקמת לטנין ,צויך ארר נד,ענרייב;"ניאפ.'
 ; ע'ו של טפונת ר1,טף טשע,ה אפ" יעי,ת אסיר ב,ללטים

 ]ונל
 7:"'01"ש'1"::1ווישיס:;:;:1,11' ש :יג יג צ נר, נ, נשמה"שוין"ר ק
 ההאבי כ'ק רפרש "ו יט"י:?י D~-DD שצמו: ,4גאש

מ :ץ ;;י וג, ס'ת י,טצמ)ע"ן(נת,ץשגטהן;יקךקןהץמנבג'
 4ש[סאשע~

 ,.ו"ר.'ש ,נוא :ע:',דישננ':שנת ףיי:1 1ע
 נדיי,ן ן ס"ת לנח"ובת קוימ תויהג'

 שה,שנ'ס,
 דגו:.וה ,2ננק'ב'1יס'ת

r'a~הס, 
 נתינת 'רר:ייה'ושג ;ןן 'טנ'ש קני לנחשי

'; 
~r'a נננ'סטנסע,י,: הסית

 : לומדים
 קכ"ק(ו )סי' ולמנעח ותחנון כפים נשיאת יין * 1כלל

 מן וכהנים- בפכפים
~r'lD" 

 טדא "פיק ים בני כף כה מדכתיב

 יל  גליות .יי'  ויהין.'תי י.י ,! 'כ,,נ"ו'ו.י oh ע.;:ק':ן.%7ך:::גי:ו'
 תוים געייה שבו לרנן nb~p הו'מ הטיכבים מיבו'ס יו שאק בהן ,בל11.ש
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