
 וחוה"מ יו"ט הלכות קו קה בלל ארםחיי

 )(ו'1השק(
 בעי רב יא

 ב-שחז הם שרוה סהמ יא רן(,י4,

ק
 ד'ט ישבת נשבת ההומק ברן ליל r~w טיב ביום חהומק ויני שאר ע(
 י ק"ע כלל אדם חכטת בחיבורי מבואר ב"מ טת דין)ד(

 המרעד. חריהלכרת
 ? ככללן חוה"מ מלאכות דין . קוכלל

 ס"ס 7' כתיג יי"ו )עיין במקצתן ומותר טלאכות במקצת אסור המועד חול)א(
 דמ"ל הפופקי' מגדולי והר להתכי לחכמי' נראה שהיה הענין צורך לפי נזם(כ55יס

 ',תר זה כעפש דנדנם החט'ר, D"b1 . סרו2;ן אי דאיה רם,לםז(תק'ם

 1::;ק חלין ן אין שעיט היה נ"י, ש"ש UDYN~ ר1!ו';ר,ת את הטניהענק
 )סי' שצת ב:ר'ךלביש

 1 ;ק ייסות "ק.,ווה

 כוה- פנצ'רה,הטחינה
 ן ,הטת'ן סנתהלה שסותר עין בחרלטי:

 ? h"pD) ת"ג מיען )עיי* בסוערלעשותם

 מלמעשנם נע VIDn~ ג4:4:יצש נךינ4"%
 יביתו לא ואם לר"ת הסמוך ביתו כותל שנמל כגון האבד דברהיה )ד(י

 זףייאנ:ר14 לךי;;ג עיך גן..י ,סי'ב4הנ'ע',ן,
 נשע'ק אקא

 שעול
 ;להקי

 1%',חי שיתקיע,,מנעגעפ"
 אב('

 דה,' הרבהקס,תר 1"קל, 'תקיע, אם
ה

 : r~Spn) )ס" ננר' 'ר' 4 געשה נראה ,ל' סגתי רחבד דני ספק )ה(
 י.4 פים.י (ג: ג:;ו:;ב :(:נין:טמ'"יץנייא0 ;יי :ךן" י:ץ;י יגיעי 4ךצ:( לצורך פירות ללקופ כגון המועד אחר בנמצא יהיה לא אפי' גמורה מלאכה)ו(

 מ'ט קיזםו"גג'ט'גת,כ'4וונהלקגמ,רה2מןוגיסבן1(נ:%:9

 הצ'ייס ננון א,טנ'הם אנחן r'rly~1 היער לצמן שהם הפלאנ,תסיתזו(סבל
 ' י:י'יכפקי" :גן 4:ם ל:דרז,י:;ן:4ם

 2;ק שב :(ג:ש:ן:,:י::,:.יזנל':י:ן:: י::.ן:יך :ןני;' הדיופ במעשה נ6( התירים ב' בזה ויש בחה"מ לעשותם מותר רבים צרכי)ח(
 ,לנן דיני 'הנטל ענשם :עג לא ןאם יתחךגנ בסי': שהם נצ%א

 ינה אן אם" להקש עתו עמגקו'אבנים ביב ש יב.ם של ,לעינתוחיות

 ג עהה לחס צי.ג'ס א'ן ,אם ט,הו זהה להם צו.ניפ רב.ס אם דוקאם
3108prn
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קנו חוה"מ הלכות קח קו קו כלל ארםחיי

 לרשרש רבים של ומרחץ . האדם לגוף צריכים שהם כאלו' רבם צרכיויוקא

 גז:יך[4:ש :יגיעת: : :%:ג. זרי%גג
 'דוד של וגת ,ביי,ת . ס.;שהלאומן לעשות צמו ;תר 'לין צוין אם",טף

 'א
 ק

 ש ,לה'ל'ךז )שט'ם ט. לקנל
 צירך ע ' 7

 : )2י( שכר על'ה ל.ט,ל סגת- וסיער הט,תיתכצם
4ל

 לפתל סלאנ, ל'קן ג%נ 'שרוג'ר, ר:שס בשני אפ" 4ת מיתי ר"נר,דבר
 )י1י."( נערוב בשבול n~vw למיעל הת"י, ד'1 נדנסט,ן ל'אנ,ל טה לן:'[

 t#DSS בדנם אפ" גני. בשנ.ל יעשות מיי " י 4וא לו ש"ש 'ומ, שלא הויא'ם מפס בצנעה 'עשה ,מ.ם (oc) "יי'חש'שתנר
א

 לא ישפי  eDyW~ נמנעי לו לויית גניים פ,על.ס לשניי ראסיר " )'ב(

 : וע"ר( נט"ז ועכס תק5"קג)סי'
 : בחה"מ מהם שהותר מה מלאכות ל"ט פרטי החורש. * קזבבלל
 ' המועד לצורך אינו לעולם חרישה כי בחרישה שהתירו דבר שום מצינו לא)א(

 :גיי:ג47'%:ן ג:"קין%י4ים4 זיז% מ:נ
ל

 twHn והנמס יאפ" שודי יזבל אסוי ,לנן דרויש תילוה שרה המנל )ב(

 14 ?ס.ן 1.א שו'אונ-מ ,בד (י %'ג[טיסי
'~rei' ינ.4 שיסר % 'מסיר 

 י.7(: 8יד );4 בהזם אפ"ננו.
ע

 הלש הטרקר הטוחן הבורר ר"ורה ריש המעמר הקיצר התרע . קחכלל

 הרן ת% ;קי דנם נב %אף
r3p יפסדו ננ,וקאס ג  שרת.יי ענ.נ.ס ,שיי 

 א.;. אס דו;.ך,ע.נג הטועך לצנין 1י.ל 'טירח שייא .'י) ':גילייי.י'

 p~wn IWD וטנשרט טגתש לא בשנו טצוש אלו 4'נש שאק ונטן 1""(9
קצרה311
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 חוה"מ הלכות קט קח כלל ארםחת

צו-

 בה גמ"
 עגהשצי-

 אהד בצד נקם ישלק ;:11 שנר ,שית

 י: גילנייןנגמ ום, "טי11%ששש11%מ"
 לרנ,ת'י,נ,,צאב

 ונוד
 )" oO) אבי מ וכוית לצויך אגל

 ה,, וגן ן

 ק י י ק י (ot)$מיהי

 ה'שש נם '1 שם'ד של פ.ך:ת נם הישיאל 'לקם ל"א יא.םבההל

צ" .53
 אלא רוט,ק בן ל'קף אוה. כצי'נ', -r:a ןות בשוק כעא גילי ואל כה לוא'

 כסו גט,יוו טלאנה דה,' אינ רב,ער לצייך'%ש% הב לה14בוסותי

י
 מ 'רוה שרא ובלבר ידיף הדיש אם נימנר ,רוה עיף הטה רפת הטהפת י גג. גלעי .'ש יקיא הנן אנ'לר

 : )01( יב'ם ס'כ'ס א, הים שההן בקטה שבה ואןקטה

 ,אפלית'ר נדיו,הה ועושה בכנ קצת 'נ.נג עמן שצ.י'ן ונלבד כות,-בדי':כ

 מ אהד טירח ,נומ שאק ,נדגל אסר )ולעק'ן( א, אהד מ ינ.ש"גש,,שהנ.כ

 תק5""(: בסי' הגווו קט*כללללה"פז4%נשצם"

 שעגלי נר חגמ'ס אסרו ט.ט "ט ניו יזף איג' נסתר ה ם%
 ,אפיל, .:היפא ה,..ר שדנה א, איים ין כ"1 הטעם ,מיה ?לה אם ',רו1

נ ש " אא  
ימת%9
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קבו  חוה"מ הלכות קי קט כלל ארםחיי

 נשלא ודוקא הדבר דמפורטם לים מעבי הבא וכן גילח לא בצער שהיהרכיון

 א נל,נ:;בז,:ן::ל1ג%
 51" וסס"עסטור %,זוו1:1"71:וני

 סיס עע7ינה וננ* S17A יום עדיין מסיס *ף עסעע פנקי 15 סיס

 11ע מדמ*נ;4, אזדרח ןאקשס ,'נ:2סיץיגנ'צ.במודגקי
 ההר לא שהרי במועד לגלח מותר הרגל ערב בשבת שלו שביעי שחל אבל)ז(
 חי היה שעדיין בע"ש לגלהיכול

שיגי( ש ז'
ה

 במוע"
 עד שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין שאין ימנהג

 הראש ולסרוק לחוף מותר וכן בפרהסיא אפ" שפה 'ליטול טהתר אדם כל)ט(
 : גילוח משום בזה ואין השער שמשיר אעפ"יבמועד

 והמתיר הקושר כו' והאורג כו' והטווה והצובע והמנפץ המלכן * קיכלל
 : כו' והשוחפ הצרכוי

 'ט.:ז"ס:ים'::, 1 א;,:ביה 117117ס2:יטי:ך::י:1ם:2: טנוול כשהוא לסועד יכנס ולא טעי"פ שיכבס כדי במועד מכבסק אק1)א(
 אהד חלוק אלא יכבסו לא וטיהו א' הלוק אלא לו שאין ומי בי"ס ניחשפרסה
 דהוי אע"ג מותר בנהר מכבם ואם בצנעה יכבס אזי הנהר ע"ג מכבם אינוואם

 : )תק5"7( יפה שם שמתכבס כיוזסרהסיא

 ,ק יהירים ה r'DD~tl קרנה')1ס(ינ-זניהם

 )נ,נ",יי,ער-

 שטח,] נין היפנו
הטטמחת'ך

 כע"ש"
 1 י , ן גסן: אסיי

 ונתנת זנבם לגג-' שנ,תנ'ן נהפשט יסוה לריר ,ים,- איכזר נזי ;ה;, אךהוט'
 טק,לק נוה ט.ט נכרי י.. נם אסיר שאסור טה רכל אע.נ לנצת ט טנבס אם%

)
 הוא אם ולרככן ללבנן כדי הכבום אחר בידים פשתן בנדי למעך מותר )ד(

 )"א.א יטעשל'יאוטן יה לפף א,)אית

 : ייז זי גוי רט יייי = מי" ע""%
 : ייז" ייי י יי %,בירי "7 יי ,ן 05א%,(ן:1 שא' %א מפ,, -1

y"s 

 ג,:7ננ :י'::י:ני::תךג:קןג :י:%נ1גץגרן דאין אמור בהם לצור רשתות לארוג ואפילו אעור הכל ארינה צרכי כל)ח(
 טסי ,:יי1::,"ן':,ך?י4 ש1זינ:עבי

 נפן טצטר ,גי,
יב עשל נרונן לעש"ק אמור דלכ"ע ונ"ל חקעא6( מכ"י נהי )עיין הדיום מעשהדקוי

 : 'טנהיפ,:-טן ין' דכדכם בה ה"ה אס בדג אהה rs'-~DDW מה ח

עה"א:י,ויי"
 יקי( נ., ח"ן א2 "ט 8"ה ש 2
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 חוהשמ החוכא קיא קי כלל ארםחיי

אסור
 . 1ג.עק

-

-- 
 הטועי .ייך י

 נש'נ'שב לסטה ,אחת שה א' יהגותעיה הפייות שיעשה דהינוהרדם

 -' נן)לי ))', ).:.) שן ל'תי סיתי טיעי'"ם'ינ"גו'ה 'י'ור.ניעל.נש, ט'אי

ס
 "-ם')יס( נסי נ". ,יי, ,תקיע, ן ]פץ. שה-,ה,ןגיהן:קין:, מקר' דלא ..תר התתקרעו אעפ"י דקר,וס ,טנעל,1 טלב,ש.ו rGinS אסור )'0

 '.ת. ר: קדטוז :.ל' 'אטי 4הט'ד 'יהעיטה ע ן לטליה נג'סי יגן ש';,לטה
 שבת ב"לכות כדאי' מדאוריי מלאכה בו אין בשבת אוכלין דמליחתכיון

 לצורה שעושה לכל שניכר בפרהסיא לצוד ומותר בחה"מ התירו מעבדבמלאכת

9י
 ס'טי"א:א"ח

 בי יייי בצ)ש: עיש" 4גש ":ג =יל
 הרי; לין,ח טרקו ,1. עס,טויי לטג.אך רל;רטה ' ; % ,ם מין לנגרשא,

 נסעה, 1 'פרד, 'ננשם א, 'טלהס לא,ןאס

 וג-

 רטויש זק
 % b~D1 י" נ"1 היין נשד ננלי"נן2והגסט: יץש

 דברים אשילו עשיית,רפואות כל יכן רמיה למרה דה"ה ומל בסועד מותררמואה
,ק

 : ריהתךע"י" 9ה(
 או היתעד לצורך לא אס טחתך ג%אנת מב=

 נ"5(:. )כןמותר

 תקע"ס(: )סי' הכותב קיא*כלל
 בכתב ורוקא . אסור במפר- א' אות להגיה ואפילו בהה"מ לכתוב אסור)א(
I'1nDe.נ %  טענתן ץ, ט 

 ג4
 ,:ם צ.ז אסי "ם ועש שן' הש יאפיל,

 לנתוב שס.' י.1 נרגנינ"ננלל נןן שטשאנ מצוהזה
 a'~t1D י' לנתהל"

 ל'שטהת ג-'יה ה,צאגתץ r:d ש.הי, עד " .לטוי לוהטו טוה פאנל טהלסופי

nrronהריש 
 א,ט,ק

 י י למם; טותי דורשיה אגל
 אא"כ אטור האבד רבר אינו ואם הטכהם - יכתוב לא ראם האבר -יבר ההשדכץ
 : רו.,ט 9 רדי. שלז, בנהג .גת-ב שרי דאו PIDn", לצנרךהנא

 יש יבלא'ה מון בנה מזם זה כדגי לא לבת,ב שא10י דבר ןל וש וג'ניפמר. לא דטה"ג יאע"ג עקומה עליונה שורה לכתוב קצת לשנות ונמין הדיופ.מעשה

המשת(ג
 ס-

 לא אפ יט,ת, 1ינ"1
 ער'ן ל; נהי

 טאנלן אפו אפ ,כן
ללוה*51
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קנח  חוהשמ הלכות קיב קיא כלל אדםחיי

 :נ" ן"יי ן לי:; ןגיק וןנ ג"ן%נ בגקביי
 %"יגן נ

 יט,עי:שעשע!:,ונו"%1מנקקיים
 שקיי %ייי,1, יע 4'4' :.סיוכתו'

 דט,ער א"ר ער לה% רשה ר"ה ן=ץםךתרי(ו"יךן:טנתשאלה

 לאדי יצאלא
% Qs~rt1 דפ,עיאסית-ץ  רק סה'ט ב;ת.מה אית שיר .בת"ב 

 דרי';, לכדופ דאס,ו ויל אמ טסיי-' שא.;ס יק1ג.:ם
 ג להון-

 : יי.ע( נן..י " '"צולאת'חר שלא ובעבד לסרו'פ טוהראבל
 סחרת, יענק אמת ל, לבתע 1"םלג%%תיעק,%עש4,,ק ל

 : תק5"ט( )סי' וכמכר מקח יין קיב*כלל

 נצנעהקימךאק'טכ 4 זטכור 'וערנל'כ( אבס סרובה ררה נורט"ואם

 "ן יין" ם ינ5
וו 1ל: ,:ית %צ: פלך' יוד יודא רענ,-' אמני נ, ;פ 'יי'ה סא אף טר,דן עיר 2 שם

לצב,ק

". ra~ ,"1 ל.נ,ה הקינה נשנא נטקצה יפת,ההס:יוה
ץ"א:  קינש 

 ' ש2בל

ע
 'קנה לא נאם רושנה גל שתית יצרך הקצ.ר 4 ן ישצר.ש,ת ס' בן ע(

 "א ר (. יק.י" ב,ון.יי בי'ודכלשה,
 =ל%
שצאא

 ילא
 אי טרש הסחר יקאייאי ן א שיקשש ש,י ר
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 קיל.םלכוה,_הוה .קינ קיב כלל. ,ארםחיי

 ט.י(( ס.ו נח." "ק,.ט4
 :וי לו למכו מותר רכ ריקוז יאכלהטג1עא לא הטתקימ דבי שיימס ז2 הנל'ן ,ס,:י' זס,יד לצלך ',יע'וישריאשה, מ'שטמבי יי ה. ק

 לצורד החנות לפתוח . דמותר

 איה, לתב,'; דס,תי ופשיטא לימטט טיחי בו ונ.יצא נסחרה pnrt(l~שפרע
 האבד: ןה.שנעלדנימתר

 ף ע : ' ק ק

ב 'טבטי,רימ ני'בל.א,,,ללא,ת:: לדא'י,ות'יי,;מ'לטיק  
-,. 

 ה: (יי. -,.
 לואה נו%'נ4 עינ" ל'י שיי1

 ליש דצה ש'יצ,: טה שי;טרג'

 י אטור ממבעות חילוף)יא(
 :, "י'"( )מ" ומתירה כניז ריז * קינכרף"

 שנ,.ה צנ' 'ניטהגיסיי: ה'ה מם נדיב, ביה, שנפל י,י ::ן:עש114ש11ן::"

אתך
 א'נא,

 : ,דרךג טע'ין נרד שמנ,במן4ינ'י. דצו !ע,טתל נננ' אשש
 יינ;1ת1

 א"נ צורך שאינו כיון המועד לצורך דהוא ד4ע"ג אומן' ם ולא הדיוטמעשה
א

 לעשות מותר במועד לאפות:בו שאפושר ואלפסין קדרות וכן וכירים )ד(עתנור

 אפשי,ר,טא'ג אם ,אפ" א'; נך ינ' דנ', שע,' נלא אגרה לעש'1'טמר
 _לתקנו: מותר בקור ישב אותו יסתום לא שאם בענין החלון נשבראמ

 ז הרחיים את מנקרים)ו(

 )ס"חק5"ה(: מורח משום שאסור ודברים בחוהףמ הוצאה יין , * קירכלל

1

 "!ג )סי' ט"מ אפ" 'להסיע "ך:זאסוי ש:רני טיח- ניי::1
 1ט'ס,ם מ ,ר,!אוי . בשם נחלד,-ששמדה

 ישאי'
 שריה נזק הזאה

 אס" ט'מ י"מ ד עע ים" מתהך בב" ייך, '"צ" נשב';" Dp' "1ז

שו164נ
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קנט חוה"מ הלכות קיו קמו קטו קיר כלל ארםחיי

 יכוין שלא ובלבד האבד מדבר בזה כיוצא וכל המשרה מן פשתנו שולהיג(
 'יהר נלt1D-D 1 ג, ש.ש דני היא .אם נל'לה וש,ננ'ס נ;.ן 'עשגיץ::עהייט':1

 :'נ;'סמ ".י, 1 יהאנד בדני שי'ז::הנ:,ענל
 (ב'1:

 ,אם
 א,אולעש,ה!

 נ.א

 בשאוג ,שמחק פ'ר,ת ג היי, .בחריט
 ט

 שוא
 ל התקלק,ט,הר לטענך

 בקש
 );ס(: ח'סיןאפ-

 ל ל ל
 ו )ין(: לגפה לדלצ'א ט,הי ניפ;יהצי

 ל ל
 רשש ,"ם י,7 , :וגן טאט';1 א'נ, אם שי..1 לו .,חן וצדן שגל:ה
 : תק5"ד( )סי' בצבעה אלא לבאו שיאם לא אבל אחרת לחצר מפנן יגבבושמא
 : תקע"ג( )סי' פועלים לשכור ורין נכרי ע"י מלאכה יין * סמוכלל

1
 :'שןי'הב": ::וי,4 נגיי'4'ג,:גץן:ן לנכרי ליחן מותר אבל לעשותו לנכרי לומר אמור לעשותו שאטור דבר כל )א(

 נכרי לכובם בגדים ליתן ומותר המועד אחר שיעשנה בהדיא עטו והתנה הואיללו גנ"ייגגגגי
 י )סס( ימנה שלאובלבד
 יהודי' יבואו שבא דחיישינן לתהום חוץ אפי' במועד לעשותו להניחו אמור'מעי"מ

טבן,,י41:-

 (:: :::ז, ג:ךר י,: יני,ןץןםטייי'"נ, ן4 .:י(,:נ שגל ,:בן
 תתש :ט'א;ת . גן; :ן ן:ג,'ם ג:שג.::,ן,4ג;

 שנהי
 'כני.

 ריס ע"6 )ע' במועד לעשותו לנכרי לומר מותר בחה"מ הצריך מצוה לצורך)ג(
ט"

 : (oc) יטמור אח- מלאפו שגעשו "ור'ם DR1" פועלים לשנור מותר )ר(

 : )ת"חתל"0 כתמה צרכי יין * קמזכלל

 'ינללץ בון הט,ט.',לש,ס פינ'ידנ,ץ:גולשל
 נ סג שג,יני.ן וגי

מיזי':גנ שמותר אע"פ כלל לצורה אינו ואם רכיבה צרכי heL. אמו' לה"ל מא"יבמועדאבל
 1'ן,:גי

 ג:י4הגג%נג:( י:;גק'(ו'ד:ין,יגגן:[ך
 1א

 ההעד קלים ג ואם אסו,י'ם לג-ל הניציי ה-ננ,%על ט,ש'כן אין ):י

 טורהונ"ואין
 יכול

 אבל טוהר הרע אותה ז זד, ק מיג' תסריג במרהנש דיש גגצ"יטו אטור ימים גי לאחראבל ל

 : תקק'0 )ס,' בתיה"ס ונשואין אירוסין רן . קזזכלל
 אמור מעורה ואפילו אלמנות ולא בתולות לא במועד נשים נושאים אין)א(

::י":י"לךר'יי
'dFibd~*hdhd 

 ל:: שמג :4 נ:ן ץ1: טטיל,:ג ,מס
1nbl~Rש" אביגג~ך נב" תפלי ינ' מיעזי ים ימייל"' י"ייי טז51לעש"י 

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



 חוחשמ הלכוח קיג כלל ארםחיי

 .סעי::ן ,לעשיה 'י מיי; הי,1יללכגחו 1 :1ן ,ניג,ןען:ם ם ו'שא)עי3 ט,תי ,טד';א ;.:. שטחה טרגש,אק;רא'ן ני'ישת. יך'ואיט"ייט,תי
 : כ.נ שטחה דש.בא ע טש',ינלנרנל(גוע,%

 ( ) ק

 לפקךאדפ
 ט,"

 בג ננ., ;שיא' שטחת עפ עמ 1 "תימה .היפ ,לעשיתיה,פת
א

 ; קע."( vffp (u~Di )כ11 ארס בחנטת טנ,אי בהפרט אנ.יות יק גל )נ(

 חורש ךאשהלכות
 והפטר,ח: הלל וריו לכנה ק'ריש ידו י" יו קיח.כ%

הטי
 )תי'י(: להק למקז אק ולנן הוא

 גן "ן,'יזתע;,ת 1),,ס 'צא צאינף י:' פייות אלא פח אוגל וראיני1ן1.,ו.?

 נסחרה להינית לציהעריק.

 י,-
 טשאר "חי אהד תכ'ש'ל 'עשה בשק ה. ,אס

 לסנדקן הינ י נ'.יהזיון גי גר'
 שקא:פת

,. ילללל"

 ג:נגזלטי :ו נ:לוצ:הגון,
:wSnl :ן:ש:1'1'בריל51יסיו' התרע-נהג לא ג%

 גת."(: )ת..0 שלןולטנפת
 ל יל לל י ל

 ן מ נן': ,וען,לן לן גו תא:ין ןגי:זס ך4ה: ,.נ:2 מי;ע:;ג
 א'נ, :ח ז'בןא' רמפלל ,:נ(יני~.הנדג::.:ן,ג':11ן(,ןבושי

 טן ש נגר אם ט,י'ב ביןן'ד.ישגני(ןיאחרקש. " טונ'י
 ט,ג א'נ. '

שנ2%18או%עצעבעג
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קם חרש ראש הלכות קיח כ% ארםהיי
 שיק אמ"ה בא"י אומר הטוב שהתחיל קודם ונזכר רצה גם שכח ואם חוזראינו

 ג0ע"; נדין 5עי5 )יע' ור"ח וישראל השבת מקדש בא"י לזכרון ור"ח למנוחהשבתות
 ואפילו תחנון שא"א יום בכל וה"ה וקדיש צ'ה וא"א בהספד אסור ר"ה)ז( י ע"ז(כ55
 ואומרה בכ"ל הלכה דבר אותו ששואלין ת"ח' לנו שאין בוטנינו וכ"ש בפניולחכם
 כק"ג סי' ני"7 קסיס 5ענין נו"0"( 7גס 7ת5ינו 6"ר והכ"כ תקע", סם"י 0ק"6)כ"כ
 ת"? 015 ו6"5 קורנתו מתורתו נעי h'Sn 7התס 57"7 נ"5 נסתייע רם"נ סם"יונ?"ע
 7ר"ק רענ"ס 75עת וכיס נ,ע0"1 5נו 6ין ת"? 7נעינן היכל 6נ5 נסוסקיס מסדוק
 קוער היינו עלו 77ורסין הקנוס תס"כ 5סי ו,ף 05ק5 6ין וככן  שחורש ע( תועזלקרי
 יום נכ5 67סור נ"5 ו0סס7יס קינות עניו ס6ותריס נ1ענינו כקו hS 6נ5 תורה7נרי

 0יו 65 7:"כ 0ע"1 5כהנ )וקעס0 נר6ס יכן ת"כ סי' סט"( וכת"ס נמספרס6סורין
 656 67ינו 57"0 וז76 תעות ה7נר ונקעת יסור* לכ"ע 70003 6נ5 נhSh 0"5עסוסקיס
 : חותר( י0י0 וקינות ו0ססייס לסורתונה

 : כ"ח ובכלל נף'א ס" כ"ד כלל תפלה בדיו מבואר במה יעלה הזכרת דיו)ח(
 גם לקרות ונהגו . לישראל נסים שנעשו ביטי6 ההלל לקרות מדרבנן מ'ע)פ(
 ימים ב' דהיינו ההלל גוטרין ואז בבט"ח סימנם חכמים שחייבו שהימים אלאברש

 ובשאר ובר"ח חנוכה של ה' סיכות של פ' שבועות של ב' פסה קולראשונים
 גומרים שאין ב*מימ וט"מ ומוף, תהלה מביכין והם בדילוג הלל קורין פסחימי
 הכי קיי'ג דלא אע"ג מברה אין דיהיד די"א הצבור עם לקרותו היחיד יזהרוההלל
 עם הלל תהלה יקיץ להלל מטוך לבה"כ בא QR ולכן בזה* יזהר לכתחלהמ"מ

 ולא הצבור cy הלל יקרא דזמרא פסוקי באמצע הגג ואם יתפלל ואח"כהצבור
 ביטים אבל ההלל על גם לברכה נחשב וישתבח שאטר דברוך וסוף תהלהיברך

 אם ביהיר וכשקורא .' ההלל על סברך היחיד דלכ"ע כן יעורה לא הללשקמרים
 שאומר משסע הודו שאומר דכיון יענו ההם כו' הודו בפמהם יאמר שמם שםיש

 בק"ש כסו הפסקה לענין 'דינו הלל שגומרים ובימים בו להפסיק ואסורלאחרים.
 שהה אפי' הפסיק ואם ]כי[בכלל

 לגמה-
 לקרותו וצריך 'לראש. להזור א"צ כולה את

 וצריך כסדרו ואיש פסוק מאוהו ולקרות לחזור צריך להר פסוק דילג ואםכסדר
 שקורין פסה מליל החן כעטיניה אינה דמטיכה אמור לממיך ואפילו מעומדלקרות

מ
 כ"כ רוב דאינו בביהו אח"כ לאר מכ וא"צ בר"ה אבל בבית הלל א"א )י(
 נת"6(: ק5"6 )סי' בביתו ואחד אהד כל אומר בחנוכהאבל

 וידבר קורא הנהן ד' בו וקורין מ'א ומוציאין שלם קדיש אומר הלל אחר)יא(
 עולת קורא דשראל ועשירית הכבש את וקורא ואמרת וקורא הבר ולוי ואטרתצו

 )ו0גר"6 נצע( תכ"ג )סי' סוף עד ובר"ח קורא ורביעי חדשיכם ובראשי עדתסיד
  שנת וגיוס ע7 הכנס 6ת קורץ ו50וי קור6'כנ"5 ס0כ0ן מכריע סק'ננני6וריו
 ע"ס(: יןסינז ובר*ןי עד תעיד עעו5ת קורתו0סליסי
 מוסף ומתפללה קדיש וחצי לציון ובא ואשרי קדיש אומר קה"ת אחר)יב(
 לקלוין שיש כתב נח"1( נ' ס"ק כ"ט )ס" א"ת ובפסיג מוסף קודם התפליןוחולצין
 חליצת על מברכין הוי דבמערבא משום )סנונ5"ג( חקיך שנשמור יה"ר קודםהתפלין
 w"p* הקיו 'לשמורתפלין

 נפשי: ברכי ק"7( )ע(עור ראה יום של שיר,
 כשהוא אלא לקדש ואין כו' במאמרו אשר מברך בהדורה לבנה הרואה)יג(
 (מסך יינה שלא וצריך מאורה. להנות וראוי קרקע שג זריחתה שתהא לילהודאי
 להכיר שסכל מטנו נראית שהלבנה זך דבר הוא אא"כ הלבנה לבין בינומבדיל
 נתכמה אם אבל טברך אינו בעבים נתכמה אם וה"ה הלבנה לאור הניכריםדברים
 ~ודם הברכה לגט? שיוכל' סובר שהיה לברך התחיל ואם מברך וקלוש דקבעב

 לגמור יוכל שלא משער אם אבל הברכה גוטר הברכף באטצע ונתכסהשתתכסה
 לא בקל אפשר ואם הברכה יסיים להיעבד דמ"מ ומל . יתפל לא שתתכמהקודם
 מלה לקראת כיוצאין בשדה או בהצר אלא כבוד דרך שאינו ואוהל גג תחתיקדש
 יתפלל נתחלה ט"ו( ס" ג' כ55 נרכות )ונ"יסללית נקי המקום שוהיהוללבד

 מעריב319
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 חדש ראש הלכות קיח כלל ארםהיי
 ב' רק עוד ויש טעוננים חמים אם ומ"מ קודם דתדיר לבנה קידוש כיה"כמעריב
 ננ"3(: Wh"1 )יכ"כ מעריב קודם לקדש יכש ימים ג'או

 בכלים ומלובש מבושם הוא דאז שבת במוצאי לקדש המובהר מן טצוה)יר(
 בהורש י' ליל מ"ש ואם בהול אף יקדש לקדש לעיוכל דעהז לחוש יש ואםנאים
 כ55 קסמיכן 657 ס"P"D7 5 עלוס ססוי בזין P"D 3כ55 עי"כ )ועיין ממתיניםאין

 שיעברו עד יקדש ולא ע"ס( עז כ55 5סעתין 6ין 61"כ כ"ס רם"י סק"6 וכ"כ5ע5וס
 ומשבינן המולד מן תשצ"ג י"ב כ"ט הצי עד אלא לקדש ואין במ"ש מקדשיןם, ז' בתל מ"ש כשהל לא אם ימם ז' עד מטתינים ויש המולד מן שים ג'לפחות
 ודומה העולם הירוש על נתקן זו ברכה כי הלבנה לקדש מותר וסומא .ל
 : המאורותליוצר

 י' עד אבילותו ישלים כשלא אא"כ אבל שהוא וכן מ"ב קודם לקדש אין)סו(
 ומ"מ מקודם שיפעום עד בתענית כשהוא לקדש ואין אבלן בימי יקדש דאובחדש
 ? p"D )'1 3ע"6 נסס לקדש מותר הדחק בשעת ומ"מ . י"פ או שבתבליל מקדשין אק ולכתחלה קודם אף מקדשין בשטחה העולם שאז כיון יה"כבמוצאי
 ויבא יעלה ואוטר y1W מתפלל ומנחה שחרית ערבית בשבת Snw ר"ח)טז(
 ביעלה שבת של טזכיר ואינובעבודה

 ומוציאיי
 שבעה קורין בראשון מפרים שני

 חוץ כסאי השמים וטפפירין ובר"ה השבת וביום מפמיר קורין ובשם היוםבסדר
 תצא בני טפפירין ואז כמאי השמים מפטירין בשבת שהל אלול ר"ה דאפי'רמ"א עפ"י טנהגנו אבל הב"י' סתם כן מוערה ענטז מפטירין בשבת שהל אלולמר"ח
 יש שחל'בשבת אב ר"ח וכן . דנחמתא ד לקרות כדי סוערה עניה וגם עקרהרני

 ראוי טנהג שאין במקום אקל דפורענותא נ' לקרות כדי שמעו שמפטיריןקקומות
 שהל ןר"ה ועעס(, סעעו  ירות מכריע P:pD סגר"6 )ינני6ורי כמאי השמיםלקרות
 מוערה ןניה קורין שבת בא' אלול ר"ה כשחל אבל הודש מחר קורין בשבתבא'
  בא' ר"ה  הל ואם . כסאי השטים מפטירין יטיס בי ר"ה ואם , הדש מחרולא
 תכ"ס(? )סי' ר"ח בשל ולא פרשה בשל מפטירין שבאדר פרשיותמר

 בשבת והפטיר מעה ואם דתיובתא  וג'  רנחמתא  ה' דפורענותא נ' מפמירין)יז(
  אע"ג שמעו וגם ירמיהו דברי  הבאה לשבת יפטיר מדר אותה של הפטרהראוצון
 . ירמיהו דברי דפורענותא. ג' . לזה זה ממוכין הכא לנביא מנביא טדלגיןראין
 . עקרה רני . אנכי . סוערה עניה . ציון ותאמר . נחסו . דנחטתא  ז' . הזון 1שטעו
 שובה מפפירין תשובה ובשבת . נרשו במנחה ובצ"ג . אשיש שוש . אוריקומי

 עעי ינקו 651 עד  תקעו  ליוטל  עה9ילין ולע"כ סוף עד מובס  בקורין כ')ונתסרי"5
 סו6 כן ונקעת כונס נססטרת ססוקיס ט' כ"6 נו סכין עעעת סטעס וכ'5עעס
 מ5יק.ענינ6 ס6 5"ע עסרי"5 טעס *ך כנ"ך עיו56 סססוקיס וגס כונס לקדותסענסג
 לקרות חעיו נוסגיג  וכן  ססוקיס  עכ"ל  nlpD סף לקרוח  עותר ענינך e:sD7וכ5

 ~ס 9ph לקרות  דעופיפין  סטעס נ"ל 6ל6 יש"ע סיכי  ססועיס e1PD  h"1W 6ףספטרס
  לסייס  9סריוי  לכן  נס יכפלו ופוסעים רע נובר 7עסייס  תפוס ככ"ל עיוולספסועיס
 וידבר מפמירין  האזרו שקורין לסוכות י"ה בין שבת יש דאו ג' ב' וכשראה3טונ(.
 מפמירין פרשיות בי וכשקורין . הפרשה טעין מפטירין השנה שבתות ובשאר ,דוד
 כושיים כבני הלא מפפירין מהוברין כשהן קדושים באחרי מלבד אחרונהבשל
 מעות הוא יעקב ויברח וייפלח הפתרת בחומשים שכ' מה . אחרי הפפרתשהיא
 onS~hl  עיו6ל  ססותיס  כך  )ייני הושע  סוף עד וירח מן  מפטירין בויצאאלא
 תלואים ועמי מן מפטירין ובמשלח 3טונ( 5סייס עטעס 5'כ וכיי  ויך0נתנז וכוי6כו5
 וישלה בפי להפטיר נוהגין הגיא ועפיי בלתי אין וממציע עד יעקב ויברח מקצתוגם
 : ותמ"ק( עובדיההזון

חדקם0ט5
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