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מ1 רב הלכות לב כלל ארםחיי

 אבל כהנ" קורא כשהש"ץ או לעלות או לדוכן ידיו לימול לו שאוטמים אא"כענו
 שמותר אע"ג יום באותו פ"א לדוכן עלה כנר אם אבל יום באותו עדיןגב כשלא אלא עובר ואינו להון יימרון נד ות"א להם אמור שנאסר עובר אינובלא'ה
 פני' כנגד ופנים כפים ובנשיאת ובעמידה בלה"ק אלא אינו כהנים ברכת)ב( י בעשה עובר אינו מ"מ בעם פעטימ כמה אפ" א' בצבור אפי' לדוכןלות
 הפסוקים מן ודרשו התורה מן הוא וכ" ביתני אלא קמן ולא גדול לא רםובקול
 נספין סחך 5קסס סקנ"ס וסרוס סר"5 6"י )עיין תברכו כה בתורה שאטרשזהו
 5כס(: הגס הק7ס ע5 ס6תרו כקו 5סע5סכפיפס
 דברים ששה)ג(

 מונעיי
 ופומאת העין והשנים והעבירה והטומין הלשק מכ

 יוער ינזיר כמניס ורכת סרסת שטסך ס5י71ו יין )י6סי' מדרבנן אלא אינו וע"זידים
 ע א, סימי לרתת :ןברלשם %::,צס"":;יהי(ק:: לב "';'י אם'ףמ' וחטא יט;,ת וילס,ת שץ'מ, א. וקם, י 'ווו ש-וט. י" ך' -5 יעיקוזהג"ג"שנ כ"(. נתעכית נס7י6 כ7וית6 6סווכת6 656 יינו א"ע סנרך בהן 6ף נוין 6ם(ר נזירעה

 אפי' באקראי לעיר בא אם אבל וסותר בעירו דש חשוב יום למ"ר שםשהיה
 בשעה בבהכ"נ היה אם בזה רל ומ"מ כנ"ת( 657 6"ר )ס"ק אסור יום לי ,2םשהה

 רוב האם כפיו ישא לא צבועות יריו היו אם וכן יעלה ברצה ועקר כהניםשקוראין

 ע%ם לא דאו המומין בם מותר אח:גי ידיהםומכניסים
 אין

 שרואים כיון דמ"מ אסור מנהגם לשנות עכשיו הכהנים שרוצים אעפ"י כןהטנהג
 ? בהם יסתכלו מנהגםשמשנים
 תשובה עשה שלא כ"ז בשוגג אפי' הנפש את ושהרג כהן . כיצד עבירה)ה(

 ,ב.ש1 אה'נמטחמתסשדויח'ין רי,הרמתמ'ו
 רנ דאבן וטת ת'ו,ק סו אם

 לציה לקינת אם" קו,שה נ, נ,דג'ן ,א.ן נס', 'שא םה? א, ג-,שהשתשא
 טהנשים רבים דעת על הנאה שירוה עד פסול מתה או גרשה ואפילוראשק

 קרובים משבעה יראינו למת נטמא אם וכן D"S) ס"ק ע"6 )עיין בקכשאטור
 שישוב עד כהונה טעלותסכל

 ויץ~
 שיש ומי למקים ~עוד יטמא שיא עליו

 ראשון לפתוח לקדשו מחויבים אין זנתה ג"כ דמטסטא שהמירה "ןהשזנתה
 ורשע פניםעז

 כגרושה ה4 דהיינו ההלל Dfft~1' :שא שטותה עבירו:ק
 t(A"D ס"ק 6 )11' כפיו נושא אינו "לוצהאו

 הביא שלא בוראי שידוע או שנים מי"ג פחות שהוא קמן * כיצד השנים)ו(
 בפמ כפיו נושא אינו ע7רנגן( 636 עכו 7ס6 כע"ע 6571 ש"י )עיי( שערות בןעדיין
 שערות שתי שהביא מי אבל ולהתחנך ללמור נושא גדולים כהנים עם אבלעצמו

 שראוי לשנים שיגיע עד בפ"ע ישא לא יום בכל שנושאין במדינות אבל"קהלי אלא זה ראין בפ"ע אמילו כפיו לישא מותר היו אלא ג"כ שאיןבמדינתנו
 : זקנולטלאות
 או פעטים בנ' שתה כפיו את ישא לא אחת' בבת %ן רביעית שתה כיצר. ,היין)ז(
 ואפילו ט,וג שהוא אעפ"י טרביעית יותר שתה ואם מותר מים מעפ לתוכושנתן
 המשכרי' דברים שאר שסה ואסכ' מליו יינו שיסיר עד אסור פעטים בכסהשתאו
 שוס נ"ט חודם ישתה שלא ראוי ולכן ואחרונים בין פלוגתא דבש ומי י"שכמן
 רבם יסעור לא אם כפיו לישא יוכל ולא לגו יתחלש בכהן ועכאפ המשכרדבר
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 ג"כ הלכהי לב כלל ארםחיי

 דלענין וטר"ש פעמים בב' שישתה או מש לתשו ~?rr ין רביעית 4ל לקדשמותר
 דבש מי על גוונא בכהאי לקדש רמותר וטכ"ש לוגטיו מלא רק לשתות א"צקידוש
 מ"ע: יבפל שלא כדי יי"ש מעט שיפעוםאו

 יריו נטל דאפילו והא אסור ידיו נמל שלא כהן , כיצר ידים טוטאת)ה(
 ולא מטונף במקום נגץ שלא רכל והא ולברך. וליצול להזור צריך אעפ"כשחרית
 נהגו וכן מברך אינו נופל אם ואפילו דשהרית הגמילה YL למסוך מותר דעתוהסיח
 כהן כל ולכן אטה כ"ב מקילוך יותר נט"י שבין הפסק על ג"כ מקפידים לאולכן
 היבור דהיינו הפרק ער ידיו וימול ויחזור דעתו יסיח ולא יגע שלא בעצמויזהר
 ע"ז לסמוך מותר טים לו שאין כגון עכשיו 'דיו ליטול לו א"א ואם לזרועהיד

 כפיו לישא לו אטור מדינא נט"י דצריך מאונף במקום כשנגע אבל כם,וולישא
 ואם המימ יצוק והלוי . ענפ"י מברכיל אין בזה שאף שנהגו אלא ידיו שיטולעד
 ואם בעצטו. ~כהן ימול בכור שם אין ואם לאמ רחם סטר בכור יצוק לוי שםאין
 כתבו וא"ז ע"ת אבל מחלוקת בא שיש הס"א כתב הארץ עם והכהן חכםהיסוי
 'ר'1: על לירוק ר%,' צי'ך דאס'הלהדי

לל
 ואפילו מבהכ"נ רצא אמור ואמו אביו על יב"ח כל או קרובים שצי עלשלשים
 יזהר אונן הוא ואם לעלות חייב מבהכ"נ ישמש לא אם וס"ט הוא אלא כהן שםאין

 באטצע נודע ראם ול'ל לעלות אסור בבהל'נ הוא שאפילו דאפשר לצאתמאוד
 כיון מדרבנן אלא דאינו שינסור עד לו להודיע א"צ אונן ונעשה מת לו שמתג"כ

 כ"כ טיקטין סעהר"ס 56, סוסקיס וסקר נרענ"ס 67וכן ,ס דין נת65 )65 בשמחהשאינו
 אפי' שיצא צריך מת טומאת שם שיש כשנודע אבל ס"7( נס"ק הק"מ ספגווכנר

 סכתו עי סרק סיס נייוס5ע' נהל" )כ67ית6 טומאה דוחה אינו ג"כ שהריבאטצע
 לכנוס דמותרים נ"ל שם גומם יש ואם כ"ט( כ55 5עי5 ועיין ננה"ק 6ני7ס 'גניוננ"ע
 : נ"ע( סי' ני"7 )ע"ןלנ"כ

 בעוד ויקשרנה רצועה לו יפסוק שמא במנעלים לדוכן לעלות לכהנים אסור)י(
 רצועות להם שאין במנעלימ אפילו גרושה בן שהוא ויאסרו מברכיםשאביריו
 הם ואם מגולים יהיו שלא הספסלים תחת שיצניעם ונכון . רבנן פלוג הלאאסור

 : מותר לכ"ע הטכנסיימ עםמהוברים
 בשחרית ודוקא . תפלה ובשעת דעבודה דומיא ביום אלא נ"כ ' אין)יא(
 כמו גדול יום בעור שטתפללין ביוה"כ בטנתה לא אבל ביוה"כ ובנעילהובטוסף
 דשכיחא למכ יאמור ואז השנה כל של מנחה אסו יוה"כ מנחה וגזרו ימיםשאר
 ממוך מתמללים נעילה יו שאין כיון תעניתים שאר של במנחה אבלשכרות
 נ"כ שאין המנהג ובמדינותינו * נ"כ ולכן ימים שאר של למנחה דומה ואינולחשיכה
 שחל ביו"ט אפילו ל;כ שאינם טקומו' ויש בשבת או בהול שחל בין ביו"טאלא
 שמובלין אא"כ נ"כ שאין שהוששין משום ק שנוהגין ואף . טעות והואבשבת
 אף רכ שיהיו וטוטב מ"ע לדהות בזה כדי אין עונתן לבפל רוצין וא.קןלקריין

 לשטש גדול איסור שהוא שהושבין מה וכ"ש ולטבול לחזור יכויין ולאששטשו
 עצמן: על שהחמירו רק כלל איסור בו שאין מעות והוא לחטא עי"זובאין

 עד שם ויעמור מבהכל רצה קודם יצא לדוכן לעלות רוצה שאין כהן כל)יב(
 ער לבהכ"נ לכנום שלא נוהגים וט"מ לכנום. סותר ואז כהנים ההזן שקראאחר

 על כוונתו האין לצאת א"צ חפמולים אבל פגומים שהם יאמרו שלא ומכשיגמרו
 : סק"7( )ע"6 עובר אינו עלה לו אסרו ואפי'הפסולים
 )6"י( רצה לאחר אף !ובדיעבד רצה קודם ידיהם יפלו . הוא כך נ"כ סדר)יג(

 יגעו שלא אפשר אם או מנעליהם יחלצו הנמילה יקודם הזרוא עם היד היבורעד
 רצה הש"ץ כשטתחיל ויכתהלה הנטילה אחר אף לחלוץ מותר אזבטנעלים

 שטסיים קודם עכ"פ ובדיעבד לדוכן לעלות טמקוטו נעקר שבבהכזנ כהןכל
 דמי שפיר )6"י( מודים או רצה הש"ץ שסיים עד שם יבע לא אם ואףהברכה
 סתס וס6 פורתכן 7כיי7 ולסכי עקר ע6 וס6 פיז ע5 7סריך 5"ע קסיטס 75נרי ר6יס)ונ"ע
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מת ג"כ הלכוח לב כלל אדםחיי

 אשלי )6"י( רצה שסייס עד רגליו עקר _לא אם אבל סו7יס( 6ער עד 75וכן סמךקינו
nDnbשריה נמן א.:ם "D1y נטיהן נעשה עונו ,וים 'עלה לא ש,נ נחסלה 

 );"ע'1,י' ש,יס;:~"י"-1'גוי:ה;גיננ:':

 ייצךר 'וימעש,ונתי '~hoh' "שךנהין גגן יל":ז::;%ג ניענ; ::בזי
 הע נעיר שמנ ש"ט השית נס- נשושיעוז

 אלא עק'יה ט'קי' ,לא נ"ר,

  SSDn,1S 1גסכ'נ ,זן סעק'וס 9ס 7:ע'קקי"ס "ון 7%,.7 טעין,נככינ גיתימ

 ברכה שתבא ירטי"א אומרים הצבור Dy דרבנן מודים שאמרו לאחר)יד(
 זו .

 וער טעתה ,עזן טנש,ל ג 'רנו ,ל"א שליטה גן ;שרשל מ את גשצףתמ

 תיכף הברכה שההיה כדי אמו הצבור שיסייטו עד והא ברכתם עלגגם
 מ"ת שם שאין בטקום אפילו וס"ט היכל כלפי פניהם בדוכן עוטרים)פו(

 ניג'ס ינ נק,ל איטר ,או נרג'ם טלא ער א"צ %ש 'אנטי החן ,אומ,ר'ם
 עם,טסים

 ניעת הנה'נ ,רגי'א . אלי נטיעית ;יה;'1 נך נלחש באטיי רך,'ט'נ

 ש מי ". ט ט ג , שיח דנת'נ משד
 שהפסוק אלא סה"ת חייב דאפ"ה ז"א להם מדכתיב מדףבנן אלא אינו דיחידדי"א

 פחות ו",א elartp יו:ם(,,:ךזע"דיין%
 סני

 'ק -נ

 א: וךנדו ש,;א'ם ז אס y1DNS נצרכה 'שיז עטו את לנוו יצ'ינ, ארוןשל

"1" . hy) י4ון= ם, 
 צ ככיסי(( י7י655ת ק"

 ש"י, ט מ'וו :: גמם :נ;:;נגא;י. :: גז:ן:,ן:';נןעם]1::;ד,טך-יוךט%ן'ין:מנג:"י:,;:;ם לטעלה טעפ הימנית יר וטגביהים כתפותהקם כנגד ידיהם מגביהים)יז(
 י י'י

 י"מ
 כנגד ידיהם ואתורי הארץ כנגד כמהם תוך שיהא ג כפיהם ופורשים אוירשיהיה

 4. להם טקרשrtzc, 4 .ואו אמן הצבור 'עונין הברכה שסיטו לאחר)יה(
 בס*

'רר'"
 קינת שאפיל. אל, נטד'נ,ת ונ,הנ.ן 'יראגננטלה. שאחי

 ;הממ' :נם :; 1 :ג:4 ל1ד גגקכ;

 הצבי ים" 1'שטיי

 פ ו: גיממומ(מ גו:דג נדויוימן"
 ניכל פמהס מחזירים הכהנים ואז שלום ,צש הש"ץ מתחיל העחשכ4)כ(
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 ב"כ הלכות לב כלל ארםחיי
 השקיפה שהבמחתנו מה אתה עשה עלינו שגזרת מה עשינו העולסיי רבוןואומרי;
 שיסיי' עד זו בתפלה ומאריכים ישראל את עמך את וברך השמים מן קדשךטמעון
 ויו"כ בר"ת ולכן שניהם על אסן הצבור שיענו כדי שלום שים ברכתהש"ץ

 כו' בטרום אדיר יאמרו כ"כ להאריך יכולים אינם ואם הברכה הש"ץ עםשיסיימו כדי לבסוף עד הרבון לומר יתחילו לא ופיוטים בניגונים ב"כ אחרשמאריכין
 : כא' שיסיימועד

 ואינם שלום שים הש"ץ שיתחיל עד פניהם להחויר רשאים הכהנים אין)כא(
 עד טשם לעקור רשאים ואינם פניהם שיחזירו עד א~בעותיהם לכוףרשאים
 : שלום שים ברכת על אמן לענות הצבורשימיימו
 ופכו שעומד בב ואח' למערב ואה"כ לדרום פניו יחזיר למזרח ופניו עומדטם דהיינו ימין דרך אלא יחזירו לא בסוף ובין בתחלה בין פניהם כשמהזילין)כב(
 : למזרח ואח"כ לצפון פניו יחזירלטערב
 : ידיהם ימלו נגעו ואם במנעליהם יגעו לא הדוכן טן כשירדו)כג(
 הסידור מתוה שמתפללין והאידנא ב"כ אחר אמן לענות רשאי הש"ץ אין)כד(

 מיקרי דלא פסוק כל בסוף דהיינו ב"כ אחר אמן לענות סותר יתבלבל שמאול"ח
 )""י( מהתפלה זה דאין יענה ל4 אקב"ו ברכת אחר אבל תפל' צורך שזהוהמקק
 דגם כ' טס ס"ק ס"אאבל

 אטי
 המקרא יאמר שלא ופשימא תפלה צורך הוא ~ה

 הצבור שאומרים הרבון יאמר לא מ"מ אחר אלא מקרא הש"ץ אין אםאפילו
 : טעות לידי יבאשלא

 ישראל יעמוד כהן וכשההון ישראל הש"ץ שיהיה משתדלין ' לכתהלה1)כה(
 : שלומ שים וטתחיל ושותק עומד והחזן ב"כ לכהנים ויקריא כהנים ויקראאצלו

 יאמרו ולא כמיו את ישא לא אחרים כהנים- שם יש אם כהן הש"ץ אם)כו(
 או לעלותלו

 לים~
 עקר שלא rrE כהנים שקורין מה אבל לעלות צריך דאו ידיו

 אין ואס . בתפלה עוטד שאינו מי על רק הקורא כוונת ראין לעלות אסורברצה
 יוכל שלא יתבלבל שמא ול"ה הסידור מתוך שמתפללין כיון המריא אלא כהןשם
 התפלה קודם הנמילה1שנמל על יסמוך נ;כ יתבטל שלא בדי ולכן שלום שיםלסיים
 ויאמר ברצה מעם רגעיוויעקור

~y.L 
 לו ויקריא לדוכן יעלה ואז להודות נאה ולך

 שלום: שים ומסיים הוזר ואה"כאחר
 הצבור טפי שיכלה עד כהנים לקרות רשאי כהנים שקרא הטקרא אין)כז(
 עד אקב"ו ברכת להתחיל רשאים הכהמם ואין מודים ברכת אחר ~שעוניםאמן

 רשאים הכהנים ואין קדשנו אשר ברכת אהר שעונים הצבור מפי אמןוששיכלה יברכך תיבת להתחיל רשאי המקרא ואין הקורא מפי כהנים קריאת דיבורשיכלה
 שתכלה עד ~מן עונים הציבור ואין הטקרא מן התיבה שתכלה עד בתיבהחיל
 : הכהנים מפיברכה
 וכהן אחרת. פ4ם כפיו לישא יכול אחרת לבהכ"נ והלך כפיו שנשא כהן )כח(,
 מתירא ואם טתפלל* ואח"כ כפיו נושא לנ"כ הגיעו והצבור עדיין התפללשלא
 שיעבור אף לעלות חייב לעלות לו אמרו ואם ויתפלל לחוץ ילך תפלה ,מןשיעבור
 עכ"פ יקרא ק"ש זמן שיעבור מתירא ואם סה"ת ומכ דרבנן דתפלה תפלהזמן
 : ראשוןפסוק

 כמו מתה כלפי עיניהם יהיו אלא דעתם יסיחו ולא יבימו לא נ"מ בשעת4כמ(
 כדי בהם יסתכלו ולא הכהנים פני נגד מניהם ויהיו לברכה יכוונו והעםבתפלה
 טברכים שהיו הטקדש בזמן הדוקא מותר בעלמא ראיה אבל דעתם ימיחושלא
 משא"כ בעלמא ראיה אפי' אסור היה ידיהם על שורה היה והשכינה המפורשבשם
 לא הכהמם וגם כלל בהם רואין ואין לטקדש וכר עכשיו נם נוהנין וס"טבזטהעז
 עיקך וכן לטלית חוץ וידיהם פניהם על המלית לשלשל נהגו ע"כ בידיהםיסתכלו
 ימתכלו שלא הטלית מן בפנים שידיהם שנהגו מקוטות ויש רלנ"(( נמס)""ר

 דהיינו ובצדיהם טלפגיהם אבל הברכה בכלל אינם כהנים שאחורי עםהעם)ן
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םפ ת"א מכ הלכות לב כלל ארםחיי

 כגון שלאסריהם צרדיי אבל מפסקת אינה ברזל של טהיצ' אפ" שלפמוצררק
 לפסו עומדים והכהנים קצת בולפ הקודש והףרון מזרח בכותל הץ)מרייאותם
 ע"פ שיעטדו הפנוי למהום טמקומם שילכו ליזהר צריך ולכן הברכה בכללאינן
 י הברכה בכללי וה" כאנוח הוי ממקוטו לוח א"א ואם הכהמםבצידי

)
 נוהגיו אה לברכה ויכוונו ישתקו אלא פסוק ' שום לומר אין שממרכין בשעה )לא(
 רע הלום לו שחלם למי טוב שהוא הרבון שלום ויחונך וישמרך כשטנגגיןלומר
 'ומה,שנוהגין . תפלתו על גם אסן יענו שהצבור כדי הכהנים עם שימייםויכוץ
 באותו לו שהלם שמי נ"ל יה"ר אוסרים שלום ובתי' הרבון ב"פ שאומריםהץולם
 עולין שאין ובמקום * 6"י( )עיי' הרבון הג' הפעם גם שיאמר מוב יותר עכ"פהללה
 שהש"ץ בשעה יאטר אלא אדם לשום יאטרנו לא דואג שלבו ךלום לו וחלםלדוכן
 יאמר הש"ץ עדיין גטר לא ואם הש"ץ עם וימיים . המל רבון שלום שיםאוטר
 : כו' ,בטרוםאדיר

 מברכין למי לדוכן עולים כולם י' אלא שם אין אם ידגש שכויה בהכ"נ)לב(
 בכלל הם אקל לחור~הו לברכם תשיבי לא וסף נשים אבל שבשדותלאחיינם
 מעשרה היתירים מעשרה יותר יש ואם וטף נשים r~w אחריהם עונה ומיהבךכה
 אפילו סגי ישראלים העונים ראם דאע"ג אקן אחריהם עוני' והץשרה ויברכויעלו

 : מעשרה בפחות חשיבי לא כהנים שהעונים כיון אבל מ"בפחות
 ד"ה ע"נ ט כ' 7ף 3"11 חקו' טייטס אפים לנפילת יה תפלת בין לדבר אטור)לג(

hSשיק SD)'~S 51 תעקור וכי וק' מסוסי עS5h 5עד 9ס57תו מסיתה 656 נספוד סיוס כ 
 PhS~ נ7נווסססטיק

  הכסיות כי תפתו תקו53 65 פכיו ע5 יסוף  bh ofi~' וחז י"9  תפלת
 ימין לצר במהרית ליפוי נהגו וכבר י 9( 5י כיךוע "י ס5  סתיהון גהר סו66סיס
 שנוהגין דאף ונ"ל שמאל על לעולט שהעיקר כתב והגר"א . וסמאל לצדובמנחה
 מ"מ . תתגודדו לא משום לשנות אמור ובבהמ"ד בברג"נ מתפלל אם ולכןכרמ"א
 ונשא , ביחיד כשמתפלל אם" שמאלו על יפול תפילין המניח אפ" נצטנחהמל
 בהצר והיושב . ס"ת שיש בטקום אלא נ"א ואין בעמידה אף א"א ואם מיושבהוא
 וה"ה מ"ת שם יש י כאלו הוי פתוח בהכ"נ ופתח בהכ"נ שלפני בעזרה אובהכ"נ
 בלילה תחנון א"א לבהכ"נ. המטוך בחדר קוא אפי' תחנון אומרים שהצבורבוצעה
 מטוך דוקא הוא דתחנון לאומרו א"צ לבתזו שילך אחר ואפי' האבל בביתולא

 און יחום והוא DNW" ונוהגין בביתו אח"כ יאטר רחום והוא אבל י"אלתפלת
 האבל' בבית דוקא 'וח"ז סקי( נט"( ק5"6 )סינן באבל אפי' בביתו אח"כאוסרים
 אין אחר בבית או בבהמנ טתפלל כשהאבל אבל הדין להנניר שלא תחנוןא"א

 תחנון א"א ובחתן במילה כ"ג( נסס )6"י תחנון ואוסרים אחריו ן נגררהציבור
 מתפללין דאם הכריע ובא"ר )ק5"6( המנהג אחר אזלינן מנחה בתפיתובמילה
 בנכת לאחר אבל תחנון א"א סעודה באמצע או הטעודף קודם התינוק בביתמנחה
 כשמתפללין אבל התינוק אצל כשמתפללין זה רכל ומל . תחנון אומריםהמזון
 1ו5סון )יכ"9 המעודה קודם אפי' תהנון אומרים שם ברית שהבעל אעפ"י אחרבבית
 ות"ס 96ר כסקוס תתפ55ין ומסז' נסקרית ע"מ  תתיש ו56 סתיכוק 556 שכ' ססוסקיס.כ5

 ונתרס הרסיס "נ 6"6 מקרית לנגנת הג', נסס י"p~D 6 נ9"6 נו כיו65 הזיכוקכקס
 במנחה לעולם ~'א ומוהל וסנדק ברית דבעל פשות %ל ומ"מ  מדעתך(6ועריס
 הו14: שלהם דיו"פ ברהמ"ז לאחראפילו

 וחנוכה בר"ח טלבר תחנון שכ"א בימים ואפ" ולטנצח אשרי ומסמרים)לד(
 שאוצרים ביום ואא"א י 6"9( נס"ע )יעיי' למנצח אומרים באב שב"ו אומריםויש באב וח"ו באב ופ' יוה"כ וערב ו7פ ימים בי %כ קמן ופורים ימים שניופורים
 האבל ובבאן . אא"א ג"כ א"א למנצח אוטרים - וכשאין אא"א ,אומרםלמנצח
 חג מה לאבל חגיכם והפכתי הכתיב משום למעם לטנצה אומרים אם טחלוקת"ש

 )יעיין לומר שלא והמנהג אומרים מתוח שמה"ד ולמעם למנצח א"א כו'שבעה
 p"sp~ סיין P"h:ס.י

 : נט.,( סג,.7

 שככה העם אשרי ואומרים עונין וכולן מע4 של פמליא עם עומד והקב"השומים
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 גש הלכות לב כלל ארם חיי.
 ר שם 'שלא ש' 'עלינו ע' לטפרע שמו והתם יריחו שכבש בשעה תיקנו וכבהצעלו

 י אלקינו "הוא ה' כורעים"והנהנו
 עלינוכיאור

 פעמים ר הכפל לבאר שלי טדרושים כאז נעתיק גדול שבח שהואאחר
 דברים ד' נגד שהוא כו' וגורלנו כו' שם שיא כו' שטנו ולא כף עשנושלא

 הם ישראל נשאת מ )6( . הטקובלים כמש"כ העכו"ם מכל מובדליםשישראל
 משא"כ כו' ארם קרוים ואתם אדם נשמת ה' נר כמש"כ הקב"ה של מאורונאצלים
 ולגרת ע"6 ע"י נלווית ויהר )יעיין והיסודית השרים מן שנאצלים העכףםנשמת
 056ן ר"ת כעש ~5nSPי5'ת

 וכ"י
 כי ר"i?Sh Sh1C' 1'pShw 5 65 כי נפסוק ס)ורועו

 אשר ונטוסים הוקידן להם יוד העכו"ם כל כי )3( . ק*5קין( 56* ע56ע"ן ביכוייסר56
 מגיד כמש"כ תורה עפ"י חוקים להם יש לישראל אבל במדינתו מנהיג אהדכל

 משא"כ השרים מטשלת החת נתונים העכו"ם כל )ג( . כו' עשה לא כו'דבריו
 עליהם מושל ובכבודו בעצמו הקנסה - אלא לישראל טול אין שאמרוישראל
 אותם ה' חלק אשר וכתיב נחלתו חבל יעקב עטו ת הלק כי וזהו הקב"השלת תחת ישראל ונפלו השרים D_p גורלות הקל'ה הפיל הפלגה שבדור בפרר"אכטאיכ

 כל כי )7( . ברטב"ן ע"ש עליו שמושל למי עובד ואהד אחד כן כיהעמים
 ישראל ארץ נתן ולישראל השר אותו .לטמשל' הראוי העכו"ם לכל נחלקמ
 קדושו' מיני בכלהמדושה

 ודו-
 יהושע תקנו ולכן עלינו הגדול בשבח אומרים שאנו

 "כגויי "עשנו "שלא שאמר וזהו מובות טחנות 7 כל נשלם לא שעדיין סשהולא
 ואעשך במדרש כדאיי הנפש על הוא עשיה לשון דמצינו (lwc~) געט' ש"ת"ףארצות
 שגיירו ואמרו עשו אשר הנפש ואת וכתיב חישה ברי' אותך שאעשה נרוללגוי
 ואשה ועבד עכו"ם עשני שלא שאומרים וביה"ש הנפש את לי עשה אשר ה'וכתיב

 ר"ל כו' עשנו שלא אטר ולזה בנשטתו נשמתו נתחלף שלא שרל הארניכ'
 חק לו שם שם כמש"כ . ומצות בתורה מצינו שימה לשון כו' שמנו ולא .נשטותינו

 תשים אשר וכן מוצף שם אשר וכן דברי את ושטתם וכן בפיהם שיטה וכןכף
 . ומצות בתורה אלא נמומיות בחוקי שמנו שלא ר"ל שמנו שלא וז"שלפניהם
 בלל שם הוא גויי כי 'כמשפהות תורה ואצל הארצות כגויי הנשטה אצלואטר

 בשוה לכלם נטשה ונשמתם חוטא גוי הוי ע"פ ביקידה כמש"כ פרפ הםומשפחות
 חלק הוא היקיט שם שלא . אחרים הוקימ אומה לכל יש וגימומים חוקיםמשא"כ
 של' שנפלנו'.לגורל הגורל נגד הוא וגורלי5ו קדושה. ארץ לנו שהקלילבעה"ז
 נעים וטה . בא"י חלק ר"ל . חלקנו מוב מה אשרינו ג"כ אומרים שאנו וזהו .הקב"ה
 . יעקף ההילת מורשה שנקרא' התורה זו ירושתנו יפה ומה הקב"ה. זהגורלנו
 לכן טאורו חלק שאנו כיון כי ישראל שמע ואומרים כף משכימים שאתאשרינן
 : נעורך( נק"ל נוס )יה6רככו ,אחד שהוא עליו להעידנוכל

 : AttSQ) )י5"נ מנחה תפלח תיו * לגכלל

 אחר כשר שחיפתו וזמן הערבים בין של תמיך נגד תיקנו המנחה תפלת)א(

 ב 1.ש ליאנה עת או עקו1צמהלינ,ל .מ nlywמיהיימטן
 מחלקין קצר או ארוך היום בין זמניות השעות שחושבין כתבתי וכקרומחנהו
 החמה מהנץ או צה"כ "ד מע"ה מחשבין -אם טחלקת בזה, וגם חלקים ליגבאותו
 כמעפ שהקש, נראה דבעיר גב על דאף לצה"כ מטוך ער להתפלל סותרסדיק בשעת או ובדיעבד . הלילה קודם ורביע שעה .זד לכתהלה זמנה ו*שך שקיעתהעד
 : כלילק נראה הבתים . גובה מחמת רק יום הוא עדן שבשדה ידוע היקרילה

 למנחה סמוך אפי' טרופה שהייה שצריך דבר להקפיל שלא יזקר לכת7לה,)ב(
 יףפ ומעודת ופף"ב וברית חתונה סעודת דהיינו גדולה לסעודה לכנוס כגוןגדולה
 במו"מ לעסוק יתחילו לא סחורה ומכירת בקנינה שפרורים ביריים וכן בווכיוצא
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נ מנחה תפרח הלכוח לג כלל ארםחי

 להפסיק צריך מ"ק זקן וכשיגיע גדולה למנחה למוך אפי' במ"ג להחמיר ו"מהשמש אפ" י11:ן n~lyD 5 ש:קגן:כ'יןננ";"' גט:;,י.רףיינ:%,,זייך אם להפמץ א"צ התחלו אס ומש ולמזלה ומחצה שעות מר מנחה ש1תפלליעי
במקו

ע 2ש ע
? 

 ע עד
 תגבורת חצות דער תחנון יאסרו לא הלילה עד מנחה תפלתשכהו

 ינ"7 )סי' אחר (ום שהוא 'כיון תתקבל אומרים עין ליי2ז עד מנח:נמשיך
 : ק,.,( ס" (r~D הדדן ובן איטי'פ השטש,ת ב.ן אבל .נ".,(

 )61ע"ג חול וקל יי,פלל- בהכ"נ לחוץ ילך' אלא בהכ"נ באותו מנחה יתפלללא
 hSe 'י" :" אלי"ן "ימיימי."ינ",'" י"ר '"י SSDn,1S ניראי "יי,נס;"י, טסי קי5 7תכ5ס 5"5 י"ג י"ג סעיף רק"ג נמי' כ67ית6 סונור 6קר כגרר ת65כה57עכין

 שבת? של שתים ערבית יתפלל אלא "ול של להתפלל יוכל לע עמהם שבתדיבל
 לגמור יוכל שלא אעמ"י שבת הצבור לסבלת סמוד יבהכ"נ בא ואם)ה(
 רמ"ג(: )ם" בהיתר והתחיל הואיל כיום בכד אין ש4ת שיקבלו קודם מנחהתפלת
 דגם ז' בכיל ביארנו כבר)ו(

 לאסל"
 שאינו אע"ג נמ"י צריך ומעריב מנחה

 טז,טמס שרייס % סעידת, גחיך א, טל'ס,ר, ע,טד ,איי' לנל,ך ש"טןדע

 בכל ידיו ינקה אז בצבור להתפלל יוכל שלא או לגמרי תפלה זמן שיעבורמתירא

 :ך; ןנג:ן ג42סת2יירי;.גה::ן נניי .ין (:':ג;%:%:ינ ::ק ::::גר::י:נו:::7טו7( :י"שק,ןייגמ'(יןםךגס עימהם":ו:נקנ:ג
 : ושכת כחול מעריב תפלת יין * לר .יכלל ייי ::בן" ו:י:נ ג"

 עדיין התפלל לא והוא Y-yb להתפלל מתהילין והצבור לבהכ"נ בא אם)א(

י:,י:גן%,יח:עיינןןי7%4ך::,ק~יש!1
PVY9Dt 

 ע, )'תסה ש,.1 שאען נין בנגניתסלד
 :נ נ' piro ק.י ס" חק."

~tpntc צ 
 6ו7ורי' סה35ור 3עו7 5הזס55 לכתנתי כקו ויעסה סכיהן 5קיים 6ססר ס6 ק'עוכרק
 ? ג'( סןק 1 ר5 נסי' כ"כ נענעו h"w~-c וסתיח6 31רכיתיטק"ל

 ק"ש: ,נטן כקרם א"ב-ים ד-רכת ;:1 ח%ערנ,ה ה-ן ,ש לאדיר,,נ'
nYODn':: :::זג:אנ:: ::"'::::יןן:,ק':"4:1 :י 
 דש ק"ש כל לקרות מנרגו אםצנו

 :חמפהע
 האיש ששו' ' ימת סי "' ז'יי לר שי :ם'ה'ג:%צ ם ישנחשנוקושלא

אם99
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נא מעריב חפלת. הלכות לר כלל ארםח%

 כ55 5עי5 )עיין ולהתפלל לחזור שצרן בענין בטעריב שבת בליל פעה)0
 ? י"7( פי'פ"ע

 יו"פ או יו"ט שאחר בשלת ואפילו שבע מעין אחת ברכה אומר הש"ץ1יא(

 :ז':ייג( יגזים ::%':ג י41.1:י,גםנשה
 קבוע מיקרי דלא וי"א ים"י( קי' )טרי קבוע סקרי הירידים על כמו ימים איזהעל 141"

 דל אותו אומרים אין בשבת פסח של ראשק י"מ חל ואם ס"ת שיש בטהוםאלא
 וא6הקדוש מן יתחיליים ,ד אם הקדוש ק%4 אמר ואםקדוש
 עיון לצריך לעיור צריך דאיט כתב ופיה ר"ה(ן היכוה )""י לראש חוזר הברכהמי1ם
 מרק ערבית תפלת ~קודם שבת קבלת אחר שאומרים ) ישראל בכל טנהג)יב( י "יס( ננזפת)וע'
 שבת או בשבת להיות שחל טוב ויום . ע"ע ט" בחריע עיין והמעם מדליקיןבמה
 י אותו אומרים אין הסועד הול בשבת וכן טוב יוםאחר

 ? )י5"ט( מפתו שעל שמע קריאת יין לה. כלל,

 ראשונה פרשה לפחות שסע 'קריאת לקרות צריך לשכב כשהולך בלילה)א(
יל יפה ורוכב כבר ואם עומד או יושב או יקרא ולכתחלה . פרשיות י כל קורקוי?

 לאטל'שן שטא דיש.נן ,לא הטס.ל בינת ענין )נ(
 ו"

 ל'וה..שלא
 : התשט.ש אחי הטפש סיכת "ביך שלע ה של יאשי"פרשה

 ע ק

 ברכת שהוא שנראה, " על ? מי נ14ט%שכה ש עםג
 אפ4 בלילה אב4 יישן יוכל 5א שטא דהיישינן ביומ לברך אפשר אי מ"מענין

 ים א"צ ר ם. ב'.ן.ו נרא'תא י.ש,קנ,,ס ' ראסיה נ.ק ,עיי ,ץ 1-אח גןהשמר
 פלוג לא מ"מ רמ"א מיי בש"ע כדאיתא לישן שצריך למי ואטי' ע" ברכה לקקןשייך
 שאין טה לשינתא דאיברא בלילה דדוקא כף שינה חבלי המפיל לוטר דל"שועוד
 נוג Dyll ,יל ואטר ב,,ס שישן יקיומ השעה. נעענ, שוה D~NW גיגן

 שמאל. צד על לשכב עצמו שירגיל ומוב למעלה ופמו גבו על ששוכב דהיינלפרקדן

 ~YD סאן רהיו, נן;'זאשק בע' מעבגה:ע:עיקיע4;ןנמ:ינןוי
 :י :ג,שנ דיר,7 ראה. .וין הענה אד,.ה"111תגם לגל ןא,: ..שדאל
 ויסתכל טינייהו דייתוב בנין יומא ההוא כל רעבה מה בכל ולמבדק לאסתכלאבעי
 כהנה רבות ועוד כוי תמיר נגרי וחמאתי כד"א מאריי קטיה דייתוב בגין תדירבהו
 דמותא מעמא ופעמין ן דמיכק נשא דבמ בשעתא ת"ח וז"ל ישץ ירשה הקיבזוהר

 ז:1,ן עיי, י;י"נן:א,ם4נננז~נ ין'"%ט:יו:ג:שרוז
 מלקא ממומיה ב"ג דאפיק מלה דהסוא במן טפוסיה דנפיק ומלה טלה כל ועלדב"נ
 לההיא ואחיד מלקא ונשמתא ליליא דאבל עד דלטא באתר וקיימא רקיץ*ןובקעא
 ? וכו' פיך פתחי ועמור חיקך משגבת הה"ד מלכא קטיה לה ואעילמלה

 : קכ"ח כלל אדם חכמת כחיבורי מבואר הממה בתשמיש יתנהג היורין

 : )קנ"ק( כנמ"י חייב דבר איות ורין למעורה נמ"י הלכוח . לוכלל

 ומהרה לגומאה נוהכ שהיה ובזמן דבר בכל ונוגעים הן עסקניות דירים כיון)א(
 שמוזהרת לפי תרומה אכילת ידם ידיהם להגול צריכין היו תרומה אכלווהכהנים

 מלפמא101
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 . לסעורה נטרי הלכות לו כלל ארםחיי

ישנעמ~זזיגי"ם ,ןתי,:ם,(יק%ג:י'נ:ים 12:::בךזג:;( הכקו(בירך,
 המ,צ.א נע(:לש:;;ן

 :ך:שנמ'לה שייא.
 נ17ת

anw9 
 אבלל

5"תזצר'ךול
 מי'1שמ'צ-7
 אן "ש

ש1הייאג ז:מ : 4יוג 0ע1 הניקני
מששמש18

 ; ;פ.' צרן וי ק1ה טפב.שא א"נ, הופ" טרם רכשטל
ן

 קנן עמקם סוי hS דקרו" כיון כ' h"S ענתות נסב ונם' נט"י 57ריך כתג ומט"ואכט'י

יןשש14ף=4:ן;;י'ש__זעןש שם אין דאו קרושה כשהחמאה טיבע*א לא בחטאה שטמגמם מיגון טיני )תי
 מכ"יי:,ב:ג 4ם שש;(' יהי%ט:4:4 1לנתין

 נט, U~W לבשל ט.מ כנק בנף לקנ,ל אלא בו ל.נע דרך שאק מברשק

 ,קס,נין )ט" א"צ המאביל אב4 .ר,, 1 ר:א,מל ,4'ר.ך כרז. לא 1 פ לת,ךהמאגל
ןי, " ."צ'ל,י~:יינ:ייבךוי'ם'-

 ל"ל,י,י
 1DSy ,י.

 ?P?~ .א רי,טנ לדודא דטשט'ן צ"ע פייות נט' ויצירה לקייה א, נו'"
1 ש וגם1
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נכ לסטרח ניל"י הלכות לו לו כלל אדםחיי

 ר"ל -לקדרה א"נ תוס' דמש"כ י"ל או רעוב"א ובחי' ברל ועיין הדחה בעי לצליוגם
 י'(? ס"ק קנ"ע טיען h"p )עיין עצמו של רוטב רק מים בלא ונתבשל קדר צליכמו

 במשקין נוגע אפילו השותה אבל האוכל על רק גזרו לא)י(
 נוהגיי

 שלא
 : ידיויפול

 )קכ"ט(? לנטילה הכשרים כלים דין לז.כלל

 מי למהרת ומהרתם נמיי דין חז"ל מבכו)א(
' 

 שצריך וכשם חמאת
 ונתן ולקח כמש"כ גברא כח וצריך כלי אל ונתן כדכתיב כלי הפאתלמי

 כשרים נים ש בכלי פלא לירים נופלין אין לפיכך במים מלאכה קשה%
 "ו )ק"פעלוסין שקורין לבדין של כובעים אבל משקה לקבל עשויין שיהיוובלבד

 Dr-3 זשהלש ם ,ן')ל
 נני:ג'נעין 'א:י יאם'יב ן:יט"יאםיתומצו'(,ןקבייושעלץ קי11: "1 ,:(י שני.ש%,4י'ןגי::: ,נסם

 :רכי' לעוצרי עכוזיו לרך סטן וכסרט "סרו וס"תרוניס עסק נסעת קת'ר קנ"ט סי')נסיע
nincS:.)נסס  
 לא נקב שום בו יהיה שלא וישתדל . לפחות רביעית להחזיק צריך הכלי)ב(

 אף :ח4 ;קיא דא'מ '.א נוה קצת,יננקנ )דול anwהוקנ

 שלחו/,קוני
 קךנקב ונשאר משקה כמוציא רק הנקב אם אחר כלי לו אין אם ומש .לגמרי
 ולמלא מהנקב נשגר אם משקה ככונם הוא ואם בה ליפוף מותר רביעיתולסמה
 ו%'מ עלי מתורת ' נתבמל לא ולמפה דמהנקב הפוסקים על סטכיק לביעיתמהזיק
 )יעיין הנקב דרך ימול ולכן כלי אינו ודאי מהנקב שלפעלהטה

 ננ""
 "'(: סי'

 לו שתיקן א"נ אלא- מהני לא אחר דבר או בסטרפומין הנקב מתם אפי')ג(
 *ftiujl הברוא דרך לימול מותר ואן תיקונו תחלת נקרא דזה )5"פין( שקוריןברזא

 כע"א(?לל"
 ומקבל לתשמיש יחדו אא"כ כלי דין עליו אין רביעית שמחזיק כלי שבר)ד(
 המשקין ישפכו שלא כדי אותו לסמוך צריכין שאין דהחנו בסמומך שלארביעית
 %ן אפי' ק%ז נקב בו יש דאב ונ"ל ג,( ס"ק (h"w מותר אחר כלי לו אין אםואז

 דבלא'" כיון משקהכמוציא
 )עיי ל,'אחר גין אפילו בו נומלין אין כלי שבר הוא

 ק"3(? ד' פי ונפליס וטח3"י
 )סענטיל, שקורין הצד מן או )הלנופכם( שקורין לסמה ברזא לו שיש כלי)ה(
 בכל השרויף ' או ה1רזא להחזיר שצריך רק כלי מיקרי כך תימונו שתהילתכיון

 ח'. מיטן ל"ת כלל כלקמןשפיכה
 משאר גבוה יותר אי שצר דרגינו קצן( )נים שקורין דד ממנו הייוצא כלי~)0

 מ ה ז("ןזייש
 אלא בו לימול אין משקה כמוציא אלא שאינו אעפ"י א' מצד שנסדק כלי)ז(
 שיבקע שמופו מנקב דגרע וי"ל הנ"ע( 3סס סק"6 קנ"ט נמיען )ט"ו הדחקבשעת

 מו:י241ף :ן יד" מס"רמן,.1.
 וישפוך מים בה יקח לא א' ידו נפל אם וה"ה בחפניו לחבירו מים יתן לא)י(
 שלם %. 6 שאן בש י, 1:47יי %בעב4ימיין"'

 כא6 לז הים למי מהוברים המים היו כאלו %'ן הנקב דרך נופפין דהמיםדהואיל הכלי בתוך היו וממביל מהים בו לולה משקה ככונם שמקב כלי- יקח בוליפול
 מטביל103
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 לסעודה נפץ הלכות לפ לח לו כ% אדםחיי)

 אם 012 2י גאע4וד11884"1"
1~RnaI 11ן41 ,יטתחזך 

 לד סהס
 קנ"ט(: )סיען גברא כח יין לח*כלל

 נא א' הטדוא'מט;, עפל ט.ם הב.ג שס.:גיאדםד'אבל ע.' שמא.רהיש
 שי ';'טה .ייל שהר' ,שן';ה שפעה ם תט'ר ההייוא וטמסןמ
ע

 שטקלהת כ'ו טמע למול סותר צוה על פתוחה הבית רטה ?ס )נ(קאב%

 ש ":גג 5 ג,%,ב,::%עע גי!ו,ננן'ר'אל
ק ן י : ש*או'בון "הוי בכלי שייךלא

 ,הין,ו!( יע"נט' ::(2ן יטבי' 12י;גיגט"י 'DWגש'י~יץ
 אם אבל לג מבילה הר ע:'ם יא': היידם בבלל 1ע'ל היביר היאר;'צ,ץ

 מן ידיו ליטול אמור ולפת . )""י( במים ידיו הכנים אא"כ סיקרי לאדפבילה
(DPSSD)ל' באן ט : 

ל- ל
י יס ן ,טן,.י, יכג

 קע"יטדם -"י ו 4גמ
 : )קוס( לסעורה לנטיי הרא,ש המים ף, למ.כ%

 דדם מין % nanD נשתנו אם 2ל להצן יתחסל רבר סחטת איהפקים

 יעמ, למ'ס רי. D"tp ,'ה ונקא י סוג ,נפלק:ל. אחר בכל.נתננ,1,יל-וזג, מם א, ש,צט;ן נשג עסיכשיימאס ך בתמס :DY" ש או .רקנת רר.הא,

נ4"י*בם
 טן.104
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גג לסעורה נט"י הלכות מ לפ כלל ארםחיי

 נעשו לא שהמים כיון והגיומקאוף הלהם פני לפוח כדי בחפניו מהן ולקה ידיובהן

 מושאי, כד רק ל)טי' זק'ל 'רקנת בתוכם הזיה אם ן כשר'ס טלאנהנ
 דטאים פסולים והזיר כלב אבל כשרים עוף או חיה או בהטה טהם שתתה)ד(
אם

 ט.פק ז אין זה(
 ב.ור טשום בנה תוק טשק.ן ושאי נשגר ץי, ~טול סותר

א
 NWp חט. )1(

 1 ברג לש אין לנתקלת נים מלדת ש-'ר טא,ר דף.ן הס אם
 : בר1 ליםול מותר אתרים לו איןואם

ל ל לל
 בכלים טבילה דאל בקרקע כשהם לולא . יריו בו למבול טותר אבל מיםמתורת
 פסול לאו 'ואם לנט"י 3ם' כשר ללצתות  יכול הכלב אם טיט מחמת עכורים הםואם
 לאחר דר"ל וצ"ל לכלב ראוין דכשטרתיחן לנם"י כשרים הים וסי ידיו לטבולאפי'
ש

 אסוי ות(
ק  תדב אס אבל . ששק חש שנני בגס ששל נטש זץ 

 : לנמילה כשרים במיםידיו
1

1 י מו2 כי לו ?ן אם )מ(
 שאין הדחק בשעת וכן במקוה או בנהר ו

 טהובר כשהוא סאה מ' בהם יש אם הארץ על המונח בשלג ידיו לטבול מותר מיםלו
 רימק אא"כ ידיו בו וייטול בכלי שלג ייתן אמור אבל טבילה כש"כ ידים נטילתעל דמברך דכיון טב"י על לברך וא"צ ענם6י וסברך נמוך שהוא ואעפ"י הארץ עלושוכב
 מרגן י, h"v) 'ODםווין,הנ,י,; 'הטולל אבל ידי' טבילת על מברך לנט"י הפסולים במים ידיו והמטביל . מיםשנעשו

 : ל;.;' ', ז)נ ,מב-ן א'נ':י ל"י

 י 4 ם ש וכן ,זרי.( 7,וזק,),ן)כ.ון
- 
 ס ב, שק ,ה

ס
 הפו טחלוקת כל - ג"ו;ו:1;%שו:פיקות ים: ס1;יום לא א, בטש טלאנה )עשה אפ מסופק כ),ן.שה.א לקילא בזר שק ט )ש

ק
 rrn1 לקולא במ~יקא אזלינן טדרבנן הוא שנט"י כיון בו כיוצא כל וכן .לקולא ן '

 : ק"מ( )סי' הנטילה לאתר ידיו נטמאו אם נסתפקאם

 לסעורה נט"י יין * מכלל
 : קם"נ( )קם""

 ליזהר יצטרך לא דבזה יד לכל מרביעית פחות לא לנגפי 'המים שיעור)א(
 והנוטל הספיקות' כל יוצא ובה בנה בקי אדם כל ואין לייתר שצריך דבריםבתיבה

 נרן סזט.' זע מץ.)( ר.ו.""1ס בשהוי,, %ר.")שמם
 עליים..

 : הקרקעעל ונ.ן כל'

 ,?v~ ;ד ,לפז,],ה'ר
 ק h~ep) )סי' ל"י בטק11:ר.ם אצנע,ה., קשי,

נולי
~Tw 

-S1'DtW 

r'aw נא של :11י:1:סק ש :ונ 
 , : אחתבבת

 שסאה,ן:; :גי::דייע :ילד " :ן מבג:ו:וה מע אחר שאדם או הנטילה קודם בשקיה ונגע ברביעית א"ת ידו נמל)ג(
 Dp~3סי'

 נע""
p~D 'ונ"ע 9'. ומ"ק ז 

 עסק""
 י"ג(: V~D ""ר ועיין

 ידיכם שאו כמ"ש ראשו ננד ויגביהם ביחד ישפשפם ידיו ב' שנמל לאחר)ד(
 צורך הוא הניגוב דגם לעשייתן עובר מקרי דכ" הניגוב קודם ענטזי יברך ואזכו'

 נפצלה 10514
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 לסעורת נפיי הלכות מ כלל ארםחיי

 %א '% "'יג דבש %ישיענששיריי

 ק;':,ו::ן ן:רס ן ל וין יטנ צ.'ך ין'ע.ת ן :ל ע. נתן אפ"טובע
 ס ק; )ס, ::יי11, "ה,;:יעז: ם "הגי:הג '.י',ב.ש-)ה('1'-ךן'
 ם"עהימ:551~%", יזנ:4 ע :צ " יצק איושיך ]'רב%ם
 'הזי יייז ד'י" בגי םהאהוונתי סגייך להניסןעבה7%ם1
 "'מ ,"ם ית :בת "1,בך'ת לדע ::ךס, גס.כ,לז:ו

LP.
 ןי:ג;גי:גי'4,:;ן: ;:דג ::: גוך :, ונגדנו "
 נענין ריא ,אם . "'טט'לא שתנננ ש .טת'ן : בז יפי 'ננס שטעזי
 : )נ"ך( ידיו אתלימול " חוצץ אינוהיד

לדכי
 יא-י.:;:"י".ץ':ג ש'"א ניח נמ'" בוק נ1 אם במ.שוך ץ
 'ק ינ%י ננהייאש

 מ'לשדר'1 ר' טן "תר ברד,ק לפנ.ו ל,טצ"ם
 לימש ש'וא ס:4 במק,' ,ררללן מפה ע" לאגול נ'נ 'נ,ל דרכה ר','ב והנאמ.ל'ן
 11'ל כל'אה.'ו דדמ' פש,מ ,ל'נ ,( קס' (h"w :לפ:, מ ד אם צ"ע בכיה,,ר,,שב

r"~-bDכי' הג' אין סח : 
 ך

 י ן

:;'עי."כ:"
 !ע"י( פ'נניש::ך ,1 ן::ך5; יןל4(,::; ':ג'וץ:;

 ן'ש"לזגיךיי,.:(1ךםק ךן:,ס2
 :" ג~

 בסקי ינק נמל בד,-ק 5(יא
 ת:א,; טדג' לא ,לוה דשכן נר:ת טס-נק שאים יא' דעתם שמצ'וק איד:,שק

ונם

-1DR 

 %, סגי 'ך', שלס להמוצ.א נש' ב,ן סיק
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נר לסעורה נט"י הלכות מא מ כלל ארםחיי

 לאב"כ ענבני תחלל יברך כדין ידיו נטל ואם 4נט"י ויברך כדין ימול ואח"כיצר
 מ"אסי' ה: בכלל לתורא דגביל דומיא הפסק הוי לא דא"י רס"ל הסומקים על ויסמוךא"י

 )ת""
 יטול המוציא לברך שא"צ מעודה באמצע צרכיו כשעדנה אבל מס(

 : קס"ה( )סי' א"י ואה"כ ענמ"י ויברךכדין
 שחכך או באדמ המכוסים ומקומות וירך בשוק סעורה באמצע שנגע מי)יד(
 צרכיו העושה אבל ענט"י. לברך וא"צ ירץ וליטול להזור צריך שהשתין אוראשו
 : ק"ע( הס"7 קה"ת )ם" לברך צריך רגליו במי שנגע או ממש בטינוף שנגעאו

 מהמת מ"ד כלל כדלקמן סעודה באטצע המוציא לברך שצריך מקום בכל)סו(
 דעתו שהסיח או והמליג הלך אא"כ לברך א"צ אבל נט"י ג"כ צריך הדעתהיסח
 : קס"7( )סי' מלאכולבאמת

 נ"ל וכן )""י( דא"צ וי"א )ק""( נט"י דצריך י"א הסעודה בתוך הטתפלל)טו(
 , p"tp) )ם" יברך דלא נ"ל ועכ'פ לפניו טזומנימ מים איןאם

 אפילו יותר ואם נטילה א"צ נישויין מס' פחות מעורה באמצע המתנמנם)יז(
 בשינה נאנס אפי' ומ"מ . נ' כל9 כדליל רעה רוה משומ מעמי' ג' נט"י צריךביום
 : )טס( הנטילה עי לברך א"צ שעה ערך אם*' מהזמן

 סעודה באמצע ואפי' יד אותו אלא ליטוף א"צ מטונף במקום א' ביד נגע)יח(
 ק"ע( ונם,' h"w 7י7יס פ"נ ונתוי"ט כו' כטינופו כ5 7"ה תוס' קט"( נפסקיס "נקע)כן

 : ענשיומברך
 ראשו המחכך אבל נטילה א"צ הראש חיכך נלא ראשו בשערות נגע)יט(
 תוכי )כן נט"ישרז

 רת"" תצנרי ' ת סעיף קס"נ סי'
 : ""ר( וכ"כ

 מן במגילה או ברצועות או בתפילין או בס"ת סעודה באמצע דהנוגע נ"ל)כ(
 ידים מבמאין אלו כל שהרי ידיו ליצול צריך כדין קלף על הנכתביםהמגילות
 יטול בפוסקים זה דין מצאתי שלא כיון אך שם בס"א קמ"ז מיי בש"עכמבואך
 י ככ"א יתנהג איך נטני קודם ילשהות לאכול הרוצה דין . מאכלל י יברך ולאידיו

 עכשיו ומכוין הסעודה בתוה פירוה ג"כ ויאכל פירות כגון הסעודה בתוהעליהם לברך שצריך מדברים הם אם למעורה נט"י קודם ולשתות לאכול הרוצה)א(
 סותר לכן המעודה לצורך הוי וא"ב הסעורה בתוך שיאכל מה למטור זובברכה
 יפטור הטזון' דברכת אהריהמ לברך וא"צ שירצה כמה ולשתות לאכול לכתחלהאף
 : ה(ס( הכלן כ5 ותנין לנ"" )עיין המעודה בתוך שאוכל מה שפוטרת כמוהכל

 ברכה א"צ שבלא"ה דברים שהם או המעודה בתוך פירות יאכל לא ואם)ב(
 כגון הסעודה מהמת לאוכפן שררך אדמה ופרי לפתן טיני כגון המעודהבתוך

 מינים יאכל ולא מיין חוץ טשקין טיני כל או וקטניות עסק( )עי7 שקורין)נו5נעם(
 שאכל טה על ב"א לברך צריך הסעודה בתוך ישתה שלא או המעורה בתוךאלו
 דעתיה עקר כבר הרי הסעודה בתוך וישתה יאכל שלא דכיון נט"י מודם שחףאו

 לסעודה שייכין אין וא"כ הסעודה בתוך לפטור בא ברכתן אין וגם ולשתותמלאכול
 ת"חעיג( ננ"' )ע' הסעודה בתוך לברך צריך נט"י קודם ב"א בירך לא ואפילוכלל
 אבל אלו גם לפטור 'ויכוין' כשיעור יילאה שא, 'כוס על בה4"ז שיברך לאאם
 רא"צ ע'צ אף ב"א דא"צ י"ל וא"כ שישתה או זה לפתן טיני בסעודה גם יאכלאם

 נחשב הכל אלו טמינים דעתיה עקר דלא כיון מ"ט וישתה שיאכל טהלפטור
 י"ל וגם אלו גם יפטור הסעודה בתוך שאוכל מה פוטר שבהט"ז וכשם א'לאכילה
 דברכת דעתיה עקר דלא אע"ג ב"א לברך צריך כלל לסעודה צורך שאינוכיון
 אכל ואם . מכשיעור פחות וישתה שיאכל ליזהר צריך ולכן בנ"ר פוטר אינוהמזון
 שיברך כדי כשיעור יאכל או שישתה המזון ברכת אחר לחזור מחוייב כשיעורושתה
 קעיי7 )סי' זה גם לפטור ויכויןב"א

 '"7(: מ"ק ע""
 לשתות מותר אותה לפטור ומכוין הסעורה בתוך ג"כ וישתה יין שתה)ג(
 מכשיעור פחות לשתות ליזהר צריך הסעודה בתוך יו אין ואם ב"א וא"צכשיעור
 תאות וממשיך גריר מגרר ריין רכיון ב"א יברך לא אפ"ה השיעוד שתהואם

 המאכל101
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 סעורה הלכוח מב מא כלל ארםחיי

 לו שאין עד טאד צטא ה"ה אם וכן ליל'ש דה"ה ונ"ל , מעורה צורך ~הויהמאכל

 רז יגרסתאורר
 ג, ךנ:ן "יןל'גג"י"1 ן;ו:גקיןט,זןלךזז']'ך,י יל :: ה,

 ין;ן%זנ-ם
 ,1 ן:: ינן-י',נ](ן(נן:קלןן,::,;ן

hS: אמ ת'גף לאשל :ךב'"%1י:ק:"רעמ, 4 י:'כ:ן ע,רש""ת'יע 
 ג דבוק הפת 'שטנן טה טגן ,ג ל( h"w p"o יי, )סי שיד "פל-הלה:
 , י : טש, מיג. זאשא'צ

 קמ"ע(: )קמ"י המיציא כרכה יין מב.כלל

 )"( תואש ד ב, קמש א'א'כ יפ נקיא ולא ביהדנו סביך בפת טרם אב.,אס

 ש,-'ה )י( טע'ס שגי נהם: "rs"Drם

 בל"י
 י,ת עג ש'י,ה )ה( עבה

 רד; ש ד'נם;ן'תבאיו
 ק

 ._ד, ט,נ,: ה'נקטך:
 שיאני

 הלק שקנא י-ם ,א:'לק בבך' דג, ננה טט;1
 השיעור זה בו אין יג ברהט"ז ולאחר( המוצי עליו מברד תשיעית אושמינית

טכייע
 7"וריית"

 5עם "ין התתיש ע5 יענין וע"פ הקו5קיס 75עת תיימיכן 5תונורל )1"ע

 היי. ילל יית:י ס.IrD" A"Sn 1 ר"ה  9ה.ת סלע ,עי'נן ,קל" 7,ס',ו ( : ס.ק ר.7 )ס"סהע.,'ב'
rllh 

 1  כי ייי. ,יייי ים יץ" יי יי." תפתלי, ייי,
 בלילתןן ואלי ריק( )סי' נפשות בורא ואחריו במ"מ יברך בכא"ם כזית בו אין ואסהמהיה

 ק
 מכג באילסס אותו אופין ו- [

 ק
 להגב וצריכין

 : ט'( וסי' ס.-1 ;.7 בקן ),ע,ץ כן 'עש,שלא

 נששיפת ב"ש % 4ס דין % כרת בו נשאי הב.ש,ו גיגס
 בבלל ררם  סביאר במשיה שראן א, טנק א, שנשלן טנו'ת פחז; ייןק
ר

 היסור טש,ס "הו שחשים טה על הט,צ'א לבך ט1מ 09
 אפ ולפ'בך מצי

 השלם טן "חי נד,ל היא יזם נק. ,דלסמ ט( )ן, ננוגע )ן::'ן ק'בי פת הש ונםקמן

 יהנ'הא'
 ,אעפ" עען'טה שבא ש'יאה כף דיטלך טן 'פ-.י 'י:לפ :שא-

DSttמן ייפלס מטק,ם ש בפיוח גג( (P~De : 
 ק
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גה מעורה .הלכית מג מב כלל ארםחיי

 'וחי :ך"י'ג~ינ,צםהיט,::ן::'ן::
 ;11 ני'י'. שת'ה, ואם א'נהסל טנ,ען

 * P"pD) )ק"% להסתפק יש גרויה השניה ואם יותר הלבנה על מברך מוו יותרלבנה
 :גגן[ גזז ::: r~at-.נ!ני1 ו:!:יג:,ש.):4ינג%'גג

 גט4 טההשני בק זם'גי:י לג'י% גיתיחס ל ל4 בסוגיה :'ג.2"':מךגין:י.:ננ.י:ןן' קומצמג
 . נק' טענה ,אחר, . שלס ילת ,אחי'1מס';::ג:4ןסג4%:יי:1:

 יןקך גי"]ן:צ( "יד ן:)ש ::%אוני' ::יגן:"ך:-ב;,:וו ל1ע:ג גגגןי:ג,ן %י % 1 ט12ל"ב%ז ,ג, ג2,הג טי אחדלכל י נ"ז בכלל קדימה מדין עוד ועיין . גדול טעלתואחריו

 'מ:ן:'זמ,~
 7"ן

 ע ע לחייטו
 ואם הלן( 55,י'"'מויי גן ללך: "יך )ילכן איבה

 ש'
 נקי

 על,, הנצאש
 רןר.ט,: א.צ סע נלאב

 מלח השלהן על להביא וטרזה . ביכה בשעת 'ר'1 כב' הפת '-ח )'א(י
 tren גסי: גבך :,:(ד:,7 לפנני

 גי' טע! 'היך דב-נה ,ק,ימ ; טקי'ם צי
 ס.:סה עלטניך

nSy~nt 
 ו:: טניך rrw1~3 ביה ב.שעח ניזלה ',,- שחה'ה מ-'

 Nt'C'E ::ן. לחס י.ה , "ך::)ג, :.:ק יוגד ~ךנ::י

 :י(,לי,:וי;:( יי ,יקטע:קן ,ן י 2ן :ויזיח;צ,ניך::ג
 ק ק גג גי מב(אר הפס.קב

 ) ;,ה נילי,,ק ענן אג 1א.א י :-מירך

1יי%עך%עטיי
 : קע"ש( r//sp )סי' הסעודה כתוך דבר לאוכל ביכה יין * מגכ:.ל

עלי
 בש :נין לש:,ע לאגיל -1ע,הק ט"מה הסע,וה ש'אנז-בתוך מ, :לי רי.

 י . .י ,, ש"ג, אם ,אס. קע.1. )ס,' לגן שלב-דלפ:
 ש.נ'א, טה :ל ןל הארס דעת יט לביך שלא הענה; ט.ט הם על גיןיא:'
 א"כ שתיה בלא לאכול דא"א דכיון משקין מיני כל על לברך צריך אין וכןלו

 המשקים109
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 סעורה הלכות מג כלל- ארםחיי

" ע ;ש'א,נל אבל הסת Dy שאמ בוטן :אטפל
-  ש ] אח-1:ה נ-נח אי ל"י טה, קחהשו

 עם תח%:נ,ף דאבל נ',, נ,י טסתפק'ן י'ש ג צי,- פת 1לא באמצעם

 רצרז רל צל,ק ארות"ע';יך.סג,נסונןי:14:נ;יונןז,גענבםאק

 ;"ג (נ:.גג:ןי21: :וג נהיגון:1 לץ "ן%יוין'סבן, :'ק לבין א'צ ופת כלא ם -, ,שטתה'."א:ל
הית

 י%%מהם "ץ(ב'ן %שבט נתיך )יש8
514:

tSV1 

-r~lv ךוהננקיאתצ,:ן n~lyD ן:;ן:ע: 'גן ן.ק קע.י ;1:ז:[ ) 

 ':](כ:זע:.מפןיגטןןןיי,%',1בב:יטין,ן; י גז(:זי::ך,'נןינ:ה'ם 1ס':ףנבצבי:ןי-211; מ:ן
 ד;ירו' יי"ה;יימטיין'ןט ןן%ש:. בילם בנזב1%קי

 נמ' -איו.(י-מ ,בבו

 דא.,א,תלי. יהמ,וש נט'ט. פן האן12ג:רצ-.ךלתענע(וין;,ג,סן,ההונ

 רי,צ.א: ןשעת tuy ה'ה'רן:1 ה,אשלא בסעידה :., "תענן',נט-'ןם יא'נ בטיט אלא קהט.,צ'א ב ,היטזג ד.עם.ן נ,לס על מתננו ששקנב

ימיו110 ישזי,1יש
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נו סעורה הלכוה טה מך מג כלל ארםחיי

 יצא לא ועמפ ( נ65יין )סוי;ין לאלו נתכוין המ"ז דגם ול'ל י"ס( מ"ק )ת"6לברד
 : ברכה מפקמכלל

1
 יי"ש שותה אם ולכן לברך צריך המזון לףכל שותה או שאוכל דבר כל( )יא(
 מיני שאר דדוקא עליהם לברך צריך ולכן לעכל רק שכוונתו ידוע האכילהלאחר
 p~o קע"7 סיען (h"P לעכל אלא באין שאין אלו משא"כ לפת מפל נעשהמשקה
 לעכל: דעתו )ק6יוע( כששותה דה"ה ומל רי"נ( וסיעןי"6

 מת. לאכול כשרוצה דוקא . הכל פותרת המוציא דברכת דאמרינן הא)יב( 1 1
 שיברך יותר מוג "כזית פחות כשאוכל ומכ"ש 6ת ~אכול רוצה אינו אםאבל
 פת כוית לאכול שמחוייב ויו"ט בשבת לא אמ פת יאכל ולא אהרימ דברימעל
 נעשה טצוה שהוא כיון ט"מ פת לאכול ברצונו שאין א,פ"י שאז השוב דברוהוי
 ס"ק Up"7 וסי' 6' מ"ק קער סיטן )ת"6 הכל ופוטר הפת על סעודתו שקובעכסו
 : קע"ק( ורקן'"נ

 : )קעיט( לברד שצריך כסעורה הרעת היסח יין מר*כלל
 להפסיק אסור וגם לשתות או לאכול לו אמור אחרונים במים ידיו טשנטל)א(
 לאכול' רוצה ואם המזון ברכת לברך צריה אחרונים ידים ונפילת דתיכףבדיבור

 דעתו הסיח שכבר וישתה שיאכל מה ע9 ראשונה ברכה לברך צריה לשתותאו
 לכתחילה ומ"מ המזון ברכת לגמילה תיכף שתהיה כדי ידיו ועימול להזורוצריך
אין

 לעש,ת~ן"
5 

 צריך אם טחלוקת יש בזה לאכול רצה ואם ב"ר לברך צריך לשתות רוצהואם
 אק אבל לדבריו הסכיטו והממובין ונברה הב בעה"ב כשאט, ודווקא לא אםלברך
 לאכול לכולם וסותר הדעת היסח הוי לא ונברך הב אמר ב"ב או האורחים מןא'

 : עוד וישתה יאכל שלא בדעתו שגטר מי לא אם עודולשתות
 המזון ברכת לברך הכוס טשנמל ונברך הב אטר לא וגם ידיו נמל לא אם)ג(
 ן ישתה או שיאכל מה על ב"ר לברך וצרן ידיו נמל כאלודינו

 לימול צריך פת לאכול רוצה אם הדעת הימח דהוי דאמרינן מקום בכל)ד(
 מ' קלל כדלעי5 נ'( סמ"ק נק"ל קע"ט )סי' ידים נטילת על לברך א"צ אבלידיו
 : מזוסימן

 טשך שהוא אע"ג עראי שינת במעודה שישן או הסעודה בתוך המתפלל)ף(
 ישן ואם המוציא לברך וא"צ הפסק מיקרי לא בשינה שנאנס כיון שעה לערךזקן
 הפסק: דהוי משסע קבע שינת סטתועל

 : כ"ח צער ודין סעורה הלכוח יין . מהכלל
 עליו שטזונתן וקופות לבהמה מאכל שיתן עד כלום לאכול לאדם אמור)א(
 י"א פי' ה' כלל לעיל ועיין ושבעת ואכלת והדר לבהטתך בשדך עשב ונתתידכתיב
 דכתיב קודם האדם לשתות צריך ואם * "אכילה הטוציא ברכת בין הפסק הויאם

 לאכול לתרנגולים שיתך חסידות וטחת קם"1( )סי' בעירם ואת הףדה אתוהשקית
 בע"ה לצער ואמור בביתו שמגדל התול וכן באשפתות שימצאו טה על יסמוךולא

 וסכל ב"ה צ4ר משום והיינו וגומר תמים הקם גומל אחיך הטור תראה כידכתיב
 חיות אווזות של נוצות למרוא מותר ולכן סותר ב"א לצרכי שצריך דבר כלטקומ
 ס'(: ס'1 )6ה"ע אכזריות דהוא נטנעימ העולםוס"ט

 בידו מהנר ויתלוש א' בידו הטאכל יאחוז ולא רעבתנות דרך יאכל לא)ב(
 שמא הקערה לתוך או להבירו יתגנה או השולחן על ויניחנה ישוה.פרומה ולאהב'
 פרומה אדם יאה ולא לשתות להבירו ויתן טכוס ישתה ולא להבירו מאוםהוא
 ק"ע( )סי' השקטן ע"ג ויניח פירורין ילקט ולא ממנה ויאכל בידוכביצה
 אין כבוד של דבר הוא ואם יעשה בעה"ב לו שיאסר טה כל לבית הנכנס)ן(

 ממרכין אין בזה אפי' גרול הוא הבעה"ב ואם טעם בו שיפציר עד מיד לעשותד"א
 ' : בסע71ס( תוסר 7נרי טרנס עוז וע"ס נסס תיכף יעשה אלאכלל

יזהר"111
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 סעורה הלכות סו מה כלל ארםחיי

בי4-מך%יג1אןםעה%5
 טת י דאז בוגרי נרא'תא טוונהת'ו ס תפלה ,נס תויהשרלא
 קע,(: חל 41ית,ת.בם

 ק ק

 עאנ, שלא םןבטק,ם ישקדן אנוו.מ,אפ..
 שנטאס.' ינ.ם פירות תנץ טותי

ש ט על 1 שאם טרנ- נ,: 1 יי ר,עיהינ.  דיכא 

 ן שטגנ"ק פ.;ב נבל אינלק רנרקרק'ב י מי"ן ק "שהשטשעש
 כטשק.ב ל.ט:ל י נין לו שא.ן .י'ם ;ט.לת ,לארך .לר..נ'י,
 (1 : )מס( אחרונים מיםוה"ה

 'ש'ד:ען ש'דיא,תםאו
 ,העמיק א"י". ,ש'אי נצלב טלונלמן מדל א,יון שרג;י'

 נדאטי'נן rr ' תולעהמ
 ת11: ,דם סננתא דספר'-טקק

ללל

 .ןין ::מש

 % ל'תן דם,-,ת ינית א"1. "
 ינ: י=א טי., " :ג!ם":םעקז:ומ(:::;:,

פתנו נל עי ת:",:ה"הטיג,
 ל,

~sr )2 )י 
 )ק"ס בהמ"ו של .וכום אחרונים מים יין מי*כלל

 קפ""
1%1,4%ן,. : A"Dp) קפ"3

 :"הנ: ך%דרנ':ג"ןתה::::א"י,:ןך'::'ב "שר,י,2,,
א%2ש11115,צס

 סנה פת שוה.ה ,צי.ך . הטפן בונת אדי ועי "י1 %:לעי:ג'ר'י

 שם * ~aiwhtm1*D' סשזממ א:י י%(מ"1נגלי~ףתיי,
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ס ברהמץ הלכות מז בו כלל ארםח%
 צ ק"מ( )סי' להמירו או המזן ברכת בשעת הסכין לכסות ונוהגיו מותר טונז נבראם

 י " ק4" ששותל טרייה הטו שדי טשק.ן עראי 'על 'ב-ך לי אק ואם הטיברר טן טצ,ההין
 )סס('ך פכו עהיו שלא ובלבד מים ע"י ואפילולתום

 שנותנין י משק אר ע :ב
 שלמפה הבסים נשבר אם ואפילו שלם שיהוק צריך עליו שמברכין הכום)ז(
 אם הסר לא אפילו נסדק וכן כעש המר אם ~ומל הכלי בשפת פגיטה ואמי'פסול

 נומ אלן בשתיהם אותו יחזיק ולא ידיו בשתי 144 (או*ר,יה
"'זיכ"ט(ש~' עש טב%'"% גיעגוע 4 יק4 :יזכ % :%ילך'ש4ש

 יש.הו שלא רא,. הטפוב.ן וכן הסבוך נמיה לא לסכרך הכס ט
 ק , ' );ס(: אטן ש'14 כד' עגיךק,דמ

 ב"א לנרך שץ% נר. % ןע'תהה ע . עך'ס יב.;'ת יגבשהא
 ק"5(: )סמי' עמהם אכלה לא אפילו לאשתוומשגרו

 ר %קפלטעית
 נך,;,תאיטנת'

 r~w אס ע.; יג-ים נשאי אגל יךי,ש גר.,

1 זולס42ב'ן D - t S D t 1  'lapק ע חס(זצ 

 :,4חג:ישל"::גיןוהרמי-", מוציא הגדול ואם רשאי לברך לקטן רשות ליתן רצה ואם מברך גדול)יא(
 גונ":.::4ננפ

 שסש'ס 'א"י אי 1DSY1 גצ%::לוהןשניקג:נ(:ך

 : קצי( t"Dp יפ"ו )קס"ס בה  והטועה כהמ"ו יין . מזכלל
 והוא המזון ברכת אחריו לברך חייב הטוציא עליו שמברכין לחם כשאוכל()א(

 שדאל~נ"ה::,ל.ה:יג,. :2" : לן י" ,גון -נ.1 נק אשים גיךט:נני גך 1:21:';נ'י
 רגט,ם התק'נ, לנן לראיריתא anw ב-נות טסיסקי

 י,טס'שת נ,' י14אנני
 ,מני

 שקטביך יד.מטע .ו;ךטק מ חמ'ר ט,נ

 שונת:ל5 טסימהאי

 4 טרכתינ n"hD גיבנת אם סמק הם תשים . ש: דא,רית'א כלןגו.ן " "ינ נ, ששתפק "ק % ::.:'"עך :י ינק'
 an~wש

 aw % 'ז 'צי'י'י 'פ'תא ::ז ל: עתירי
 .ספק ס"5 פ"ע 9"3ין לכתי 7ק7רנכן ו6ף ע67וריית6 פניעס כיי 7כעכין כק'7מלכס

 ורככן115
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 ברהטנו הלכות סו כלל ארםחיי

 . ח7"וריית6 מטורין טח6 ס"ס S"h מניעה כיי ניכרו "נD"D 5. נכ55י מ"ך ועייןילבנן.

 57"7"ינע'*
 : קפת( )סייון מס( הס"ק כלמ"כ מסק נגזר נכנס "ינו נפלט

 צין 5עשביל
1 שעג ;נוצה ן,ע, ד,שב,1תר:א : ני :':גל:ג(ם ד%ען'1-איר ן::11',גא  . :מביתא 1 

)'11 
 טן ק 1:ןניך אב ט?תפק אנ

 ן:גזי:ך:ץי
 לניך ה.'ג אנפת באפלי ך:לנ, ו :, :עלג

 1 קנ.0;1'

 מ י 'ו ן ע ג ד,ק'א ט'י.טב יצי'ךזביך הטו. יב.;ה שיניךעד
 קי.) ס'קן DPCP רנן ךט,המב לברך צו.ך נררן מ ם אבלםךדש

 לזוית לילך מותר שאכל במקום לברה יוכל שלא מניעה איזה לו היה)ה(
 רואה שלגנו במקום אפילו דמותר ור9 . גדול בית הוא ואפילו הדר באותואחרת
 )ב" חק." ס:' יתה ).1 )כן )!,יו"ן( אה,ר' א, הנס אדירי ננק רואשחטק,ט,

 תקוקו כמרו"ס 5ק7ר קק7ר 7"סלו 7כווכתו לסמר תותר עקותו רוורס טסוב"פ!15

 : ס'ת,ינ.ה( ך!כ"."
 אטית ר יגלל

(nSDnS: יי
 אמןש'ש גן nev1 הלךקא זל שקצני ג אפיל שם (ברךטסו
 זה בחדר לברך יוכל שלא ממעהלו

 )ק""
 י קפ"7( סי' ייס

 המוציא ברכת בשעת לזה דעתו והיה לזוטרי אחר לבית לילך רוצה Da)ח(

 רעתי היה לא נ'ט.א,אםבן
 שם לאשל נש'יג'ה אפיל, ל:ךעילצאת טחח',,

 קע"ת )סי' שיצא קודם המזון ברכת לברךוצריך
 : ק'( effo נח""

 פת שם לו ra ואם המזון ברכת שם ויברך -שם וישתה שיאכל מה ט גהטוציא
 טה 1ל וק"מ הטזוק ברכת לברך הראשון לטקומו להזור צריך בטזיד btsS אםכלל

 נונה לביך א"צ וביים טשאר ra1 י"טחהשיאגל

 -אש:נ-

 טטח,,וללזק,טו 1:ן

 צ א ייצמ באג ון אפילו ~קינרך לי ,ש

 : גלללההפכי

 ית.." ו".ו ס,ש)ונו')ע"ן
 קנ.7(: סי.

 קיף י ע

 ל"ג; סי' ג' כstus55 י" ,ג . ,לקין זחלי צר1 דאר.וא דבורג:" ירכיק צואתטצא
'od1 

 י"3(: סי' ס' 3כ55 תבוקר הנרכס 3")ילע סססיק

 טוב נתיב פ'לי4 'מי?גשפ?דהגךג.ישהיו%'ק עמישתר.%
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בת כרהמאו הלכות מן כלל ארםחיי
 לברכא למגנא איתו ולאו בחרטי מבא בעינא ודא יבורך הואעין

 בהדי
 נט"ן סני '"ת';" ":::":.'.'"ן ייןביא"שךותג%ל"נ:4וו:.;יוו, והא

 נ%םק
 1;לא'ן ץקזק ביב"אמד טאגהעיי

 נ',,ס' קר'ש.ןבונן ,בה."1
 ינמיימ',יי

 צ'ע,אסי.חו,ן נטו.ד :שח ייישגי"ייאם י ימיני
 כדלעיל לאזניו ולהשמיע מפיו להוציא וצריך ק"7( ונסי' קפ"ג ס" )נע"6לראש

 לומר שיזהר רק עליהם לממו שיש הקצר הטוון ברכת נוסחאות יש)יד(
 חוזר אטר לא ואם ירושלים בבונה רוד בית וטלכות הארץ לברכת ותורהקרית

 לחווי צי'ך,תורה
 ( ' " " 7!תובי )' ן עיכננ', ):י,

 ובהם רצה בשבת דהינו ירושלים בבונה המאורע מע( להזכיר צריך)מו(
 * קס"ק( )סי' ויבוא יעלה ור"חוחוה"מ

 ולברית לאוץ באהבה ישראל לעטו למנוחה שבתות שנתן העולם מלךאלהינו יי אתה ברוך אומר ירושלים בונה סיים וכבר שבת של הזכיר ולא מעה)מז(

 נני'ו%: גנן % ונ,"לק( :ל%קעני4י:, :ןב4
 שנתן העילט מלן איה.נ, וי אתה נרץ אטר 'ים שי ט r:~1DDס"

 ן יש, וד,זמניםישראל
 אט"ה בא"ץ אוטר ויבוא ןה וגם רצהושכח

 לששון פובים וימים ולברית לאות באהבה ישראל לעמו למנוחה שבתותשנתן
 אמר ואם . והזמנים וישראל השבת מקדש בא"י הזה פלוני חג יום אסולשטחה
 )מס(: ששכח דגרכה אומר השני ושכה ויבוא יעלה אורצה

 אט"ה בא"י רק אמר לא אם אבל ,אל אמ"ה בא"י שאטר עד התחלה מקרידלא
 רם"ע כסיען מס' ניסחיה כו' נתן אשר ימיים והממיב המוב על היה שכוונתואע"ג
 : )סס( וסקטינ( הטונ סתת 536 7גער6 5'סנ6 וע7זק7ק סס hnw3 לסעיף

 יעלה או רצה יאמר בונה שאמר אע"ג ירושלים בונה סיים שלא כ"ז)ימ(
 )י5"ע טהר"ש בשם תוי"פ בשם א"ר כ"כ אמן ירושלים בונה תיבת ומסייםרבא

 6ער ס65 רק ירוס5ים נוכס ג"כ 6ער 6פי5ו 7""כ ועור . 6יסכ6 )וסעע תרס'נ7נטיען

 : )סס( 5"ע( הדין עיקר וגג( כ5ל ברכס מון (ס 67ין וסע5י5כו רנס כוכםנ"אי
 כיון מ"מ להזור א"צ דבתפלה- אע"ג בלילה אפילו בר"ח הזכיר ולא מעה)כ(
 והמפיב הטוב שהתחיל קודם נזכר אם ולכן חילוק אין ברכה תומפת אלאשאינו
 לעטו חדשים ראשי שנתן אט"ה' בא"י אולר י"4 מימן כדלעיל אבינו האלדהיינו
 : לחזור א"צ כו' האל אמר כבר ואם חותם ואינו לזכרוןישראל

 לעמו קדושים ימים נתן אשר שיאמר אלא ביו"מ כמו דינו בחווו"מ)כא(
 בהמוב התחיל כבר דאם כיו"מ אינו זה לענין וגם . י"פ נקרא לא דחוה"מישראל
 יש בשבת יותר או ג' סעודה האוכל וכן . כר"ח ודינו לראש לחזור א"צוהמטיב

 דבכל . לראש לחזור א"צ והממיב מהקוב כבר התחיל דאם כרה זה דין ג"כלו
 אלא אתר בענין מעולה ידי יצא שלא עד דוקא פת לאכול . מחוייב שאזנוטקום
 בשבת ג' מזוודה אבל . מעודות ב' ובי"ס סעודות ב' שבת דהיינו בפתדוקא

 פת דוקא לאכול חוב אין ר"ח או חוה"מ וכן תרגימא בטיס יוצא הדפקשהושעת

 וראה. שרננו ממו"נמ"ושונ
 ברי

 ב שטר ,לעולב "'לוק א'ן שנתן
א115
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 . ברהמ18 הלכות מח טז כלל אדםחיי

 1אפ.' וכיף תילה גנרךא'
 בשנת סעורי כטה אבי

 לעו"
 .הת.טה: גפת'הה סניך

 צ 11 שןגי'
'ם
סת8"

 ? '"ד( ס"ק רע"* סי'

 : ר"6( מ" עד )ק5"נ הזימון כרכת דון כזה.כלל

 היא הסק עינת 1,"א ביצוגי אוטו אןיי11ן(ד:ך":ג':'ן '%שט
 ,ב0ט:נ סב ננו"ג:ן":"וםיינךזי:מיןל:כעוג
 :סו: טכס-ג:י,:(,;אךי:על:גויב;ןעב:טןנ %(:'גג,י(מם

 מ,נייל%: טנ :ו:,%ע%-ג,,ענןך;ע'::ליןס?"כני
 כ-:ת, 5'4ן

 ט:1 ה:
 נ'ןיל,י'(לנ-ןט,ב רן'ט,'ן נונת

 ג טלה 21
 בטסוב'ן

 ובשטים ידבי'וום ינוי;, יינ,שטע1 'אתלה:ל הון ער לבדטומי;רן,בי

 ::1:גיונך.:,ל.: :!)זל, : ג:עיולנז גבןבי:: ך' ,ארג:( "ץ :ע"ד(%ג4"%'ון%י4""י:ת
 :ין :ב.;,ן~י:,ייג,%ט

 להיאטם"
 "ע'י.גג0, :!:'י

 ל~
 ייוקק כ' קעיט 7נסי' )י5"ע שאני מצוה משום א' סי'ט"ד

~sP5 
 רזה ענוה( תפוס

 4 )סי' 1ארע' א%צ שלא כיק עטהס טצמרף ם ג עה,טנ1 קירס4'א
 לא ואפילו טככרו אוכל כ"א אפי' המוציא ברכת וברכו 7'(גכיל 5ס"י"יכעגים

 י;וקצ:מיקגה"ג :מע"צ"ב לן:ט י:ת:י ק"ג 7ם1.'ג,גהג4
 ::("ישועי,'

 ,"'"ןטב(:'1:גי:קי
 .ןונ%ז: גג,י:י:ן",-ע/;'.ךיסאי

' לעניתנשיל
 ; ןסשק'1'

 י ן אגל ל
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נם ברהמ"ו הלכות מח כלל ארםחיי

 טחן אחד והלך יחר שאכלו גי)ף
 חימי

 אין אחרת חבורה עם
 יכוליי

 לצרפו

 ;טה::גל:1:ןןנגי':שיגג11מיימהמגוןקןהע.(ש:םיגיף
 י להקל ויש רשב"א בשם קצ"ג מ"מ בב"י ועייןאחר
 מן א' יכול אחר שלחן על גכלו ושממ אחד שלחן על בילד שאכלו ד' )ה(,
 טן זימון פיה הנשארים הג' זימנו כבר ואמ עמהם ולוטן הס עם להצטרףהר'
 ק,,-(; נם" גונג ,נו ' ייל, ג,יסהבביף

 שש כיון מצטרפין אינן אחראחתקובבית 1 אחד טככר אניםאפיי):ולמז
 ברמ"א אטעם גוע' נכרי בבית לזטן שלא דרכים עוברי נהגו ולכן . יחד מקוםקבעו
 בבית נכרים וכשיש ק5"ג( )מי' נכון אין עצטם קבעי אם מנם ג'[ סעיף קצ"גסי'

 %ק ת-ח ת"י שמטעי ז,ג:: משגענ,יינ"ג ונק'ע;יז
 מצטרסין לכ"ע בספינה אבל לבטלה שם להזכרת לחוש יש בעשרה אבל יזמנובג'
 קסם)סי'

 ת""
 : כזו( ס"ק

 שיצטרפו עצטן קבעו מתהילה אם שלו שולתן על כ"א שאוכלין חבורות ב')ח(
רנש:ש'

 1,נ,ל'ן המתים ל'ש:'
tns~? 

 הס אפ" לא, ,אם טיטיפ'ד " נמת

(h"vטצליפ'ן אדו :1'ת די:ה,.להון'.,מ יעם אפל ")הי במיי שכתבתי, כסו זימון מצות לבטל שלא עליהף לסמוךומל מנ,נן לאה;:ננו א : 
 רוצה אינו שהגי אעפ"י ברהמ"ז לברך רוצים מהם ושנים כאחר שאכלו ג')ט(
 . לו שיפסקו לב' לכוף יכול גין אהד אבל עונה אינו בין עונה בין עליומזמנין
 לא ,אם עג- ש'אנל יעת. דיה אם ר'אשונה נריה "א אה.ג ז'אנ,ל .טיהרדגל
 והפסיק ג' אכלו שמתחלה כגון פעמים כטה להפסיק ילול לשניי שהפסיק זה)י( י )י'( ראשונה ברכה לברך חיב לאכול בדעתוהיה
 הפעם עוד להפסיק זה יכף האחד Dy ואכלן אהרימ ב' לאו ואח"כ אחדלהם

 זמנו שלא שנים עמו שנצטרפו כיון מינייהו זיטון פרה לוטר שייך דלץ אלולשנים
י

 לשנים
 )יעיין:,DS : דפרח מהנשארים שנים עם 'ומן 1??י ע

st~s'מהם לשמם אקד והפסיק שמונה או שבעה היו א6 אבל רסנ""( נסס ד' סי, 
 ג' והפסיקו עשרה היו ואם זולתו ג' נשארו דהא ששה וה"ה ב' פינם להפסיקיקול

 שבעה עם אח"כ אכלו ואם אלהינו ברוך שאמרו עד רק להפסיק א"ץלשבעה
 " בי דאכל ,ימון פרה ל"ש אלהינו ברוך דבאטירת בשם לזטן יכוליםאחרים
 אלהינ, לברכת אהרים ה' עם טצטרפין שהפסיקו ה' יש אם וה"ה שריאשכינתא

 : 3ע""( ר')סי'
 משלו שאכלנו אלהינו נברך ולומר בשם לברך חיבין כ% שאכלו עשרה)יא(

 ואפ" לחלק רשאית עינן ולפיכך לאלהינו( יאטר' )ולא כר אלהינו ברוך עוניםוךם
 י ק5"נ( )סי' בשט לברך דחיייין כיון ג' ג'לברך
 2:נ;ש. י נמ ""י חע'ומ%ג:ןגגו':,ןנ11,ןןיג:ימ

 עןנג:ךגי
 .נ2,: ב. י. התפך גיי::ג

 עשרה ישה צ.רוף ד.ני ושאר ברונן רט.נכוארר,נא
 ק"ש נרגלות במורות מ.מ לולק רשאק אע! הנחר " DnW שבמקש אעפש ין( אס ינק." 4 )ס,. י ,.רקן
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 המוון ברכת הלכות מה כלל אדםחיי
שעכש',ב

רס"ן. הו.ט,ן ברכת 'שא, pe~ נ' %יי טנוכק נול
 הט.א נ' טצ,ה לדבר 14"לן מון כאהד שאגלו עשוה

ליב :טותו"
 שאנ1,נא " )טס

: 
 נשפ על.הס לוטן ע,ל.ס אעס.כ לעצטפ ובוכי נ' ,קדטו

(

 st~s ),ע,( כלל שפ אכל ויא שם שהזה או ברטון דטברכק אצל הננמ "

 אטייהטשאנ ק:נ. קנס ,אס,עד.
 D~ly טש, עיא:לנ, איטי'סובי,7 רוק

 )ס" אסן יעצי ה"נ,-ן "י י11נש1נ 'יד ג% י.ני',
 : 'י( ק,

 7 1טב, ע,

 אבל SP~1 טוטנק אק ,לכן לקביעות נהשנ אנ'לת, ס'ט.לנ'ע-אקטברכקיל,ו.

 שזוהי ,2וה flDyS~ הלה שנחן
 עם ה'שיאל ,:ן ר,2;'ב עם לא4 'ניל א';,

 ;:-' כפת 1;'ין דלה איל הנדן אסאשי
It~nDy 

 טצ".ס'ן אעם ;נ-' פת א.'נל
 אחי להפ לאוכל נילן י,:,ל.ן נ ,אע אחר סנני לאייל 'נולש אין שמהםשהך'

 לאגיל די ,אע'נ כלל טצט-פין 'אין נשי ,ב' קשה נב'נה 'אגל א' גוי

 לאכול יכולים שאינם כיון דמותרעמ"מ נראה מהם מלוכלך אינו אם%להם*

 שיאין אי ין 'שנתהע711ןלד'2אבלי.ןי%11;:ייעגןיל71מננמנ1

 : )סם( כוס בלא%רך
 שאין DyS"' עג, בו.ט1ן ויתאוה ד":וח א:ש,ס ,ם ס, ,אם בידןו'ש,ת

מ'טיף
 ג,ים

% ש  י"',1ן כ,-נח אבל טענה נפשה דגהטצ'ש מנן התם 
 לשנים ש,;'ע נון עיההויי, רסטנ';ן ,או'א.צע"לברן,ןאדי'שעי,ת D'1W%:ע

 א,נ, שהה-ש אען"' לז'טון טצמ-פ'1 וטב.נ'ם טנו,נ'ס אס נם,ו סמה שא'מט'
 י )ק5"ט( עליו טזמנין אין עבירה על ושנדוהו ומי "'( סי' 5' כ55 5ע'5 )וע' הברכהגשומע
 ? הנעונין ברכת של ראשונה בכרכה וכללים שהכל כרכת יין * מםכלל

 ן ' רי'ל הול י _, צל עני,ג להרת אס,י גן ה טעל"ן סיייןוא סירק לאחו נ'אטהקרש
 צוז גן ב, ,מתא לפט" דואיר רוכזת נשבת לברך טדראי אק דיא'בובהו
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