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קפט פכח הלכות קלא כלל אדםחיי
 תחית עד בא"י . בזטה"ז אפ" אטור העומר הקרבת זמן שהוא בניסן ט"וקים
 ,אפ" 'תירה א'ס,ו' ן to~G : ר'נ, ולרבי'הם נני'ס שז בהניאה ואם.1,,ל
 הפוסקים עען סוטכין ולכן העולם לכל קשה דבר שהוא כיון אך אוטר כליםפליטת

 (ct?(r) :::,ו:.1-יי,י,יו:.ן'ק ןגהןא;זנך,נ,י:""יעןו
 ק

 אבל משקין כשעשאן אפי' טהף לזהר צריכין ולכן . שועל ושבולת שעוריםפסח

 ט'נ' היי :ךדטי %::

-  

 )יני 'אחי ט'ן י בא' ן :%
 ץיך:),"י :ע'

 ממן יזח בליל טחרש מצות לאכול טהדר היה להנר"א ע"ס( ס"( לדק סעריכתקורי
 טצות סחטת היה שנטנע שטה להראות כדי היום עד א*םור שם עליו שהיהכיון

 : תורה איסוריככל הדדי באיםוך מחטיך והיה קרנו( ל" 7"ה י"ג  דף  סברעוח  חוסי כ' ,ק )יכעיןהנורא
 חוק הוא שעכשיו טשום בעצרת אילנות טלהעמיד טנהג ביטל הגר"א)יג(
 r~y )וע' )ס'נגסען( או סווע:טנ( מ"5,ניע שקורין שלהם בחג אילנות להעטידהעטים
 נ י"ר בחלק העטש חוקות בדין בזה וכתבתי מס( נתום' י""דף

 העניתהלכרת
 )תקם"נ(ז קלב*כלל

 על תבא שלא צרה כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק סה"ת עשה מצות)א(
 כגון לכם שיצר דבר כל בהצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר על שנאטרהצבור
 שהצבור וכשם )ית3"ס( והריעו עמהן זעקו בהן וכיוצא וארבעה ודברבצורת
D'lp,-D

"% 
Dn~"Sp tI'~JVrl'a וגת: זי " ס;י: היש:,י:י": :1;י:ל,:ע:ע 

 אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל . טעליהם הצרה להטיף שיגרום הוא וזה .אלה

 שנקוב יחיא אימה צתה הג'-ה ,ח,ס'ף . הימס בטעש'רי להאנק לרש1::יטת

 קי. א,:1 הטה לנן אנס,; קי' alnw ~:וו שהיט,ןאם נר. צוהעליים
 נירפק א.ן "ךקע.קים 1:ע"סב:שן נ:ע'(,ני,"צנד::ז'יי,:תןי:%ה::ם אלו תעניות ובימי השמים טן שירוהטו עד צרה כל על להתענות סופךיםומדברי
 y"D שהוא כין מ'מ בבבל ~'צ דין האין גב על אף צרה בעת בשופרלתקוע
 nuyn מ%;ןן%י י:%::;יי.:ג' : התורהטז

 י',צ:ך:1ל:.י"ו~
 :4: ז:(ך ::'

 עו להתענות התחילו ואם )5נט( באב ט"ו או לאילנות ר"ה שהוא בשבפ בט"ואו המן אן)1 1~1-'ס בקנאה ולא בי'; מתיילה המנוינך:,:ן'ה',,;:י',;4
 הא*רנא אבל מדינא וזהו ומשלימין מתעמן אלו ימים בהם ופגע א' יום אפ"הצרה
 ר"ח שיהיה דעתם על עלה לא אם שנה או שנה חצי ה' ב' בכל בשר לאכולשיא שגזרו וב"ר נוהמן. וכן אחר יום וטשליטין בר"ת ומפסיקין כיחיד דינםצבור
 ימס לאסור נתכוונו לא דמטתמא לא או מותף אם צ"ע זה משך תוך באבופגו

שת"א377
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 תענית הלכוון קלב כלל אלםהיי

 4%4גימי:גלכי:4ג %ו:ן,147ש%
%':י:ן:ן:.ת%ית' וט לע %': שיעהדגן'שוןצן"נפנרוי

 ג-יל%2ץ~
פיא !ה-ייזי:י,:4

 קבן
 !ץ'ן, ז'

 %ה% א'
 ע ב4 רסני ב!לוצט'יטי,פ'םנייא מם י.1מנגnr~a י" (ק.ה'גגןי.ג'יז'ג,(:עימ,"קא'ג
 ג,ק

ד
 אס שנימרת בלילה לאגול מורו רצופק 'מים ב' רדח4מת עלו קיבל אם )ד(

ל
 לקבלם ייצ !עי'ה דסל'היח א ביום א, -ת בעיטית להת'ן;,ג הרנ'ל )-(

 ק י:צ. 1ב . ג .ן ויצגאם
 צבור תעמת ומל'ש העי"ץ בהזכרת דסכי *י"א הצבור יטגוזר'ם תענית וכןלהתענות

דא"
 בשעת הרהר שלא אעפ"י להתענות בלבו שהרהר אלא בפיו הוציא לא קאם )ו(

 ש'1צ'אעד
 טפם.

 לא אם אבל . שכעג נריב 1:ל ובת"ב 'ק-בן הג' א%יתע;'ת

 א.נ: לרי:עטת רמה'ל. 'שלא ב אבו רשיה ,א:ם. גתענ,%ר.ווריול
 ע נק'.,-;ס.;

 "קס'נ, ;:
 1אמ-

 אישנטרש בפ., גדוציא
 "קט.;): 'ג"".'וסס" ,ך::קיג(א:ג:א:ח.: זלם ייך%ן!:גו

 יי"יךי,ייג:נם לממינו"-כ::: גיילינ4"'(:!ן זל DP'1יל.ניג%ש:ך'ז
 לרחימת ה..ב הלילה ער by eJyn'1 ,קובל ,.ש "צ, ייכ"נק"'יגטיגג.
 ע תענית ה-ב שש לשק במנההננירא %,,1 ק.נלנק,ביגע
 XOI)1t:סהענ

 ש'יא,ל עי להתעמת ע שנה אם-נעיב סתפ 'וט
flynn

 המ,.דג שיף י( ח ס1

 אבלתע;,ת'י
 א-צנ(ההענ:"זק אסיים ע.'.ת

 1'הפי, צה.: ק,יס ,יניע%ג;ייגכ"גןןןכ11:ג%,"ן
 תאיה מזד"

 יירוכבמ!:,טן!' ובי
 'ג~
 'א%,זפ,(ן':ג;'ן':ינ(: עי

 מר, אם לעס, טהנ.ס ,בו מ מתפייא[
 י שא סשדיליסקק אסן עי תעמת הצמי
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קצ תענית הלטת קלב כלל אדםחיי

5%,  יתפלל אם צ"ע גדולה טנהה עד .אלא התענה לא וגם מאתטול עליו קיבללס
 גדיה ביצרה כ*, ה' ענינו *אטר אלא תעיתנו ביום תיבת ש.דלג נכון ו""מענינו
 t(oc) טב%ץ קבלו שלא אעפ"י ערנו טהפלל לכ"ע הלום ובתעניה נ"ט(. )יע'כו'

ן
 כיון הלילה עד להתענות ונטלר יוחק או יום הצי עי בעסקיו סיוד אם )יב(
 : ענינו ומתפלל שקות תענ.ת נקרא היום כל אכלשלא

 פלומ דבר אעשה לא אם האומר ולכן ולקיבן לצדקה רופה דתענ"ת כיון).ג(
 דלוי א:רינן לא רשות דב* הוי בו תעניתו שתלה שטה אעפ"י בתעניתאשב

 יציעך אם שאטר או טצוה בדבר תלה אם וב"ש נדרו לקיים צריך אלאאסמכתא
 : )סם( נטור נדר רהוי דרכי יצליח אם או הצרהה'

 אבל לאכול יצטרך שטא בטנתה אלא ענינו אומר אינו שיחיד נוהגיןרד(
 בפאע ברכה אוטר וש"ץ הצבור טן א' יתענה שלא שא"א בשהיית גם אוסקש"ץ
 תפל, שומע אתה לכי וכשטג.ע תפלה בשומע כוללה אלא לעצנו ברכה קובעאין היתי אבל ה' סי' כ"ט כלל תפלה בהלי לעיל נתבאר שכה ואם לרופא גואלכין
 צרה עת בכל ומציל פודה צרה נעת העונה ה' אתה כי ומסיים ענינו אוטרכו'

 שמסייס" עם כהטון ודלא תשלה שוטע בא"י כי עטך תפלה שוסע אתה כיוצוקה
 )תקם.ה(: גדול תעות וזה צרה בעת העונהכא"י

 ה*ה*ד אין אבל בם'דור הנדפם העולטים רבון נצור אלקי אחר לומ4 טוב)שו(
 טיו"ד הות בפ שא"א שבקדושה דבר דהוי ובקשה תסלה דרך סדות י"ג לוטררשאי
 : וטעמים בניגון קר-אה דרך לאוסרה סותראבל

 כך על נענש טתענה שהוא להשתבח לאחרים עצטו ומפרמם הטתענהו)טז(
 2 שטתענה לומר טותר שיאכל סטנו שמבקיטין אלא להתסאר עושה אינו אםאבל

)
 %קוא ע"ה שיעלה L.yL ולשתות לאכול טותר וח"כ מם"ב חוץ תעמת כל )יז(
 החגה אא"כ ולשתות לאכול אטור קבע שינת -שן אם אבל קבע שינתן ישןשלא
 )תקס"7(: השתיה זל להתנות א"צ השונה לאחר לשהות רגיל הואואם

 *נהג לא ה"זצרתם עי הצבור by שמתעני או חלומו על או קרתו על הן בתענית השרוי כלרה(
 עידוניי

 ע גבר חי אדם יתאונן מה כנאסר ואונן דואג אלא שהוק בשום ישהוקשלא ומכ"א לב וטוב שמח יהיה ולא ראשו יקל ילא בעיטו
 רואה אינו בנויו או בסטון ובין בתענית r'a הצבור מן הפורש וכל )תקס"ת(חטאיו
 הצבור לעזור *כול אינו ואם 1 בסוטתן ורואה זוכה עטהמ הטצטער וכלבנחמהן

 :  תקע"ך( )ססי' מכנה בטקום יעטור אל בטטונו ולא בגופולא
 דףל* דכ*ון לבלין או מלח יש אם התבשיל את למעום טותר יחיד בתעמה)ים(
 אכילה הוי לא וטע'טס ושתיה, אכילה אלא עליו קיבל לא טסתטאבקבלתו
 לטעום ומותר ולפנים החיך מן תעבור שלא מיד ולרוקקו רוקא בחיך זווטעיטה
 טפלים אפיי אסור אחת בפקס רביעית אבל ויפל'ם מעט מיגמ ודוקא רביעיתעד
 בתענ'6 ודוקא לרביעית שצירף היום וכל מרביעית יותר אטור מעם טעם ואפ.'ט"ד
 ותעמת בסבת ועשרה וצו"ג תטוו י"ז דהיינו דוקא הכהולים בת"צ אבל'היד
 להחטיף מה15ן בקבלתו תלי דלא )6"י( לפעמים הקהל שגוזרין ת"צ לאפוקיאסתי
 ט%וה טזודת יצורך ביום כשטבשלין ונ"ל אטור טדינא וביה"כ ובטייביתקסם(
 ובלבד ותבלין מלח צריך אם לטעום טותר טט"ב חוץ הכתובים בתענ-ת*םאסי'
 b'pD1ti סריס )7ה6 יביעית ועד טעפ מעט ודוקא כלום יבלע ולא לפטוםש'זהי
'1PP'4 ע5וה( סעו7ק נ65 6סי 

 עותר טרניע'ת הנסקות סע"6 )ועב"ם אסור בת"צ בשחרית במיס פ*1 וליהוא)כ(
 רקי6ס( ס"ס 3ת"5 לסור 7טעיעס 5רע"6 536 נת"צ טעיעה 7נ1תיר נקע הנ", 75עתסייכי
 1ה"ה כלל מתהני לא. דבמי5 מרביעית יוא. אפילו בטים מותר ידיד בתעמתאבל
 דבטקום צ"ל . טדביעית ביותר אטור משקין בשאר אבל לשתיה ראוי שאינובהועץ

 צער319
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ששש1מבעמםעג1
1515ום%נננן
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ששהשששא%וש(י:%ש'נל%,ןל"
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קפא תענית הלכות קלכ כלל ארםחיי
 קבל לא אם חולי מקצת לו שיש סי וה"ה )מס( להתענות וחייב בטנהג תלויאינו

 שהצבור סטה יותר טתענה אם אבל התרה צריך אינו מנהגא דעת על אלאבמנחה
 )קי' התרה צריךטתענ*ן

 מקצב רעד סי' בי"ד כ' הש"ך אבל י"3( ס"ק fttv רקס""

 מיד לאכול סותרים הברית בעלי אבל לאכול אמור הסעודה קודם אבל בביתואפ.' לאנ,ל אה'נ ,החי בלל nuyn אע, %::ייהע":יה,:יג%,בו
 ? )""ר( קל"ו כלל כדלקמן שנדהה מט"ב חוץ )[ם( הוא שלהםדי"פ

 הרבה אפי' ואכל הזיד או ושכה ואסו אביו בו שמת יום או ת"ח או ת"צ)4(
 ימ:י:גר:נמ :י נג:יהנמ~" ועז לןץעוז')יגיצנ יום להתענת צריך אין דמדינא ואע"ג להתענות טיוחד זה דיוס כיון להשליםחייב
 יש מ"מ לאכול וסותר תעניתו דאיבד דינא אע"ג לוגמיו טלא ששתה או כזיתרק

 אכףן1 י הגקי עז 4עכ דטדינא כיון D"D1 התענית. להשלם וחייב זה כיום הני דקבלו דכיוןפומקים
 ק

 פרם אכילת טכדי יותר אחרונה אכילה לפוף ראשונה אכילה תחילת ביןשהפשק
 בעב 4"הענ,ת ורז י:יםינ~לגי 11ג eJYrn ן2 ב:ו איבד לא חרי"נ( ס"ס כ ין נה5' )עיין בס"א לוגטיו מלא שתה לא אםוכן
 מטל בקענ.תו הרנה וטצטער .,הר או א' ',ם להתענות עליו הטקבל :א(א

 נש נ: ה :יושיננא ןם11:ג ן:נ וכיו! לצדקה נחשב דתענית קיבלו דהכ: דאדעתא דעתא דאומרן בממוןלפדותו
 : הצבורכן
 הנוי:עויזס:ד? איידס ניטש להתעמת לי 1'..;- ד"ס ע הח,יייאס שנת ע עמם'בזל

 דהישינן בזה חולק הס"א אבל ארוכים בימם התענות ' לו
 יאמר התיבה לטני שעבר אירע ואם יתפלל לא טתענה שאינו ש"ץ בת"צ)לג(
 'ת( )נס 7תינת ונ"ל . ו' ס"ק תקס"י סי' )ע"6 הא התענית צום ביום ענינונ3ס"ת(
הו6

 נס"] נרכה די"תר מסיוע וקטור יר7 ע5ה 67סי' עסעע כתן ר' 75עת דתע"נ ט'ם'
 קקייס קסק5 ונוות5יח כ"5 כן כיין י6תרכה 86כ כטור נ7.ענ7 דפסק וכיין קרוס, גיאנין
 ונתעכס ס"ינ4 עי 5התס55 יכוץ 5כתת5ה Dh7" ס"5 7הטיר ח"5 )נס"ת( לפכינו הע"בגי'

 "סילו גס 5כתק5ת היינו הקו5קיס זיעת הם?י' 7הר3"י ונהי נס';ע נרכס ענינו51וער
 ס"וקר וכיון 5ני ס"ת נ6"י ג"כ ויפייס נצת י6ערנה 656 נפ"ע נרכס 5קנוע ס65ייענ7
 כרכה קנע 65 וגס קטור ?סגרת עוקר דבינו דעי כסיר תעניתכו 651 ה;ה ~nt)Pftכיוס
~"DS

 וכ' נס"ת יפקר עניכן עצן סלק ד6ס u"te נסי' כסנו6ר י'9 י5"ו הלנור וגס
מס

 הע""
 וה"ה 5כתק5ת( כן יעסה מתענה "ינו oh t~ca~ 5כן י5, 5נ7 נס"ת סייס 67ס

 וברכו. קדיש לשפוע טש*תבטלו מתענה שאינו מי שיתפלל מוסב אחר עפץ איןאם
 צ'ק צנייו),'י ,עצת שיא :'זן נש.ה ה[טי:ה יט.ט .:'דרדסטו:.יא-.דן';מ

 ענינו בש"ת יאסר הצבור עמ ומתפלל טתענה שאינו רחיד . פ""( סי' " 307.נתסו'
 לא השיח . עם כשטתפלל אבל 3"ת( נמס זוט6 )"5י' זה צבור תענית ביוםויאסר
 עמנו יאמר לא יחיד e3Yn המתענה וש"ץ . בנ"ע לברכה הש"ץ עם אפי'יאפר

 אלק*נו לגנחה משליאטרתפלתו.
 מס ענ ?סי בכרמזו' צרכנו ישע

 שחל בין דרשו ומפאירי! ויחל קורין נ"ב חוץ הכתובים צבור בתעניות)לד(
 בשני381
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 תענית הלטת קלס כלל ארםחיי
 תעמת וכן , דרשו מטהרן בע"ש חל אפ" יטט בשאר שחל נין חמתניבשתי
 סל'היה אן-ו :ללן גת,-ד קיאי ,לא ד-אש,;'ס לסננויי אני.י כ',םקנע, ים דם על חנא ש,(א צ-ה כל על נ,זי'ם כשהצננו ,ונל . רכי לכל נת"צד.נו

 לענוב אלא צורך לשום שלא גזרו ואט ודרשו. ,רחל ולמני השבוע פ' דייןאין

 ::ן :ואטיים יין יבי'-רי ין41יזגיי ן(:' ז:ןץ' ז,ג,:,יזינ
טבהב.נ' :נ ונהכ4ה,י7(ס"ז:גע ג:וה ז:תי!ייגזן" ,%ן2מלמי

 (א"
 ס.ען o~Dn SSb htts נה1' !ע.1 נתנקר ),נגר .4ה גר'עבד קיאם,

 י י, ,י ג .יחיט31
 .נסס 'ג אם וט.ט חס'ד ננר. ק

 ליום דנההטב טבע"י מעפ ויטסיק רצופם לילות הב' שים ב' דהי-נו בהפמקותאותם
 ו,::ב,:,,דן,גי ::4כיזג.:':

 :ג:7::,: וג :ע:,:טך
 ק ז י ך סיס"ק( יפהנורו

 או ופורים בחנוכה או בר"ח או בחה"מ או בשבת,.ובי"מ ת"ח המתענה)לו(

 :ז:'"י:;,:ג גיד tDU1 "ג. מס מג בג :ע51
 : )מס( 'צריקים תענית והוי להתענות דמצוה דישלתעניתי
 ראשיה לשנה השליי הקבורה ביום ולא המיתה מיום מתענה סייט( )י"ר)לז(
 שם ',תר ,לא "".'י( ),"י עו האנ'ל,ת ,הרג שלאדיו ביים נקבי,אסן

Inbd' 
 כ'

 געמתשג שלא המהדג תדג,ן נ, שא'א ב'ס'ס 'א.צ ינ,,אסידל אה',כשאי
 מנחה ער .תענה' ירצה ואם הוא שלו די"פ לההענות א"צ ברית בעל הואואם

 ודגוז'וחם טנק גי; ""ן'יבי" מה, 2,"גג.4
naP,א6 א'. רא6 ,נ"ל )ים( בשנ. ב'ן בראשנן בין שטת בחרש טתענה כענר נ 

 : o7h) נןנות ע' ,יי .,י 7;. מזזי בש;' מתענק דל;,.ם א ' שהי' יערהיה

 ל* עלליו חיבא תענית בה6 ואירע רצופים ימים וכך שך לצום הנודר)לס( י ס לם [1ת יין לל . , טט.ג ג%א
 ללשל.ם צי.ן מת או 'מ"א tLPPtD-היי

 ,רוב ה'ת.של.טוי,:ם
 צנ,יני,צ.ס,

 ללץ מהם ה.ה'רסישא,111י'ש א.ן לרושטל,ס
b"v3'כי ה-;נ.ת קגלת שק,יס וסיע ת-צ שטתע;ה ו'ח.י ( , ס"ק ש ס: 

 : )!ס( ל-שיגה סטיך דיא שנבי אא"כ להחמ.ר לצניי יא,. אין ובזהלהשל'ם

 'טש כסא הא4" ובמזצ' כרוקח גמאר 'ר,ע'ס עב'ר,ת % ט' )טב( קי
בוז382
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קצב תענטז הלכוח קלב נלל ארםח"

 ת"ח אם ואעפאס הונק בזה דטצטער , אע"ג להתע~ות חייב לכפרה להתענותצריך
 רק ידועים עונות על אפי' 9"כ. עצטו יסגף לא בזטה"ז אפי' אומנתו ותורקוהוא

 כו רגיל שהיה מטה יותר וילמוד הלב סקירות וינכה שלם בלב ה' לפנישישוב
 ה' לעבודת כה לו שיהיה כדי יחלש שלא תפו מיום כדי רק ויאכל ההענוגימו1' וימעפ וטהר יובא באש באש יבא אשר וכל לאש ונמשל' טהרה מקוה הואהתויה
 ופרטיה דקדוקיה בכל שבת וישטור טריעות לסעודת וכיש מעודה לשוםילך

 חצטז LL_ בה'צ יום בל ץכ"פ או א' יום שבוע בכל עמ'פ שיתענה תפשרואם
 )יע' ללבב יראה וה' לעולם עוד זאת יעשה שלא וגדרים והוידוי הבכיהוהעיקר
 שרואה אלא כלל לו מזיק התענית ואין בריא יס" שהוא מי וס"ט תסינה(.קת5כית
 בריא אינו אם אבל קדוש נקרא בעקבו רש שארם עבירות על לתשובהלהתענות

 וע"י לוטד הוא ואם חוטא נקרא ת"ח שאינו סי אפי' כהו טתיש התענית וע"יוהזק
 גהרים כשהצבור אא"כ בתענית לישב רשאי אינו שמים במלאכת טטעטהתענית
 להתענות דאטורים פשיטא חנוקות ומלמרי הצבור טן לפרוש אסור ראזתענית

 נתקע""(: הבריות את וגוזל שמים מלאכתשטכעט
 ץונותיהם להם שטוהלין טמני חופתם ביום טתענין והכלה שהחתן נוהגין)סג(
 בט"ו ולא ופורים בחנוכה ולא ת"צ שהוא ניסן מר"ח חוץ בר"ח מהעגיםואינם
 לסוכות יה"כ וביז 'שבועות עד סיון ר"ה שבין וביטים בנימן אבל אב ובט"ושבט
 (hnthlt טתעמם אינם שבועות של ובא"ח תקע"נ( )סי' מתענין בעוטרול"ג

 ז י"ק(נקגיגה
 יבואר הצבור על הבאות הצרות שאר ועל ב~'י הגשטים על תעניתים דין)מד(
 - $ )פס( צדיקים תעלת בו . שטתעטם ימים ודיז תה"פ סי' עי תקע"ה מסי'בש"ע

 . ב"כ השעההלכות
 (uffppP): * קלגכלל

 לעורר כדי בהם שארעו הצרות מפני בהם טתענים ישראל שכל יסים יש)א(
 אבותינו ומעשה הרעים לטעשינו זכרון זה ויהיה התשובת דרכי על לפקחהלבבות
 נשוב אלו הדברים שבזכרון הצרות אותן ולנו להם שגרם ער עתה כטעשינוןהיה
 לבו אל לשום איש כל חייב ולכן אבותם. עון ולת עונם את והתודו שנאסרלהיטיב
 באנשי כמש"ק התעמת העיקר אין בי בהן ולשש במעשיו ולפשפש הימיםבאותן
 נאמר לא תעניתם' את שקם את וירא רז"ל ואסרו מעשיהם את ה' ויראלנ.נוה
 ש4שטתעמם, אנשים אותן לכן לתשובה הכנה אלא התענינך ואין טעשיהם אתארץ
 א"ץ לפטור אין ומש העיקר והגיהו הטפל תפשו בטילים ובדברים גטיולהולכים
 כל קבלו וכבר בהם להתענות הנביאים טדברי p"D הם אלו ימים ני לפףבתשובה
 1(: ס" )כ57קמן העולם בכל כן ונהלישראל
 ישראל גחלת ונכבה אחיקם בן גדליה נהרג שבו בתשרי ג' יום הן ואלו)ב(
 ישראל על ~אש אותו ושם בא"י. נבוכדנצר והשאירו בה"מ שחרב לאחרדגשארת

 : לאלפים מהם ונהרנו כולן גלו שנהרגוע"*
 בטצור והביאה ירושלים על הרשע נ"נ בבל סלך סטך שבו בטבת עשרה)ג(
 ההר טן משה כשירד הלוחות נשתברו צרות חטשה בו אירעו בתטוז "'ז)ד( י החורבן נטשך וטוהובטצוק
 הראשון בבית טלהקריג עוד התמיד ובופל בתטוז בי"ז היה וזה בתורהכמפורש
 לחדש בא' הען נבקע; הראשון דבחורבן דאץ"ג שמ בית בחורבן העירוהובקעה
 לגהר וצו ולא עלינו דחמירה שני בית לחורבן קבעו ~ה בחדש הוי ששניהםכיון

בשניהם
~ _ L  

 התורה את הרקיע אפוסטטוס ושרף יראי יותר הצבור על טמיהין
 נ תקק"ט( )סי' וחורבננו גלותינו גרם תה ישראל רשעי ידי על בהיגל צלםוהעטר

 וסיב383
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 טשב הלכות קלנ כ% אדםחת

 אנותינו % גנוי בהם שב, טמצו'ם 'שיאל עיית טףם ל19יענ,ת סיבןהיא

 :4::לב:ג ::י:ה' ן"ג'ז:,,,ה:כין'"י:(ג, י1:, ש'זיךגישעען
 :ץיבהס.ק,:,%י :י ןי :י גה:יג:רכ1

 נ:יר:: ימש
ש :נן::גל:יגןש1:ייי" ,ע1העג"ן ד,שמוק ונתקיים מביביו ואת רי,יכלאת

 )תק"נ(ד%נור
ע הגק עיים

 יט",".ן2ע שן1בעןץע,:11%ך,%1ן::: לא,טשוג בטיב בס, ,:ן 'דט'י נעי:ש שדכא,ט.ןיג:ו:
 ויננכם :מל, יבימ;,ה"ט'י הרכיבן "ית התתיג, "יי' ג.:עש3'"ינן

עי
 לאסי- ינ' ;

 הספ,"
 סך'יבת:ין

 קב'
 ויאי 'א.סיי 'א,נינ בכבים

 נצני

 שם nlsDn~lpe י נג"יסזא.מינ" " ~rs 'יי" יש,קש'4ש-

d "ניסה יי4:ייעו, ":.ן:1י:: גו"איג:ו W t Y 1  

 ע "ברך רז יליבש'שקבגד גוב:ההסי
 נוהמן יש ובשבת חנו

 ואם שדמיינו 4 ן

 %ןפ,4'55 :'י3ן-ביב'שן',ש,יןמ:ם11113
לש"ש

 נכי. ביי' ם לק רא'ת 'שיאל ע,- שסריןוניי ר1 ' י" טשכש
מ'ב)יס(,

 ל ל
 שא';,פייאסהגי:ךה4)ן'א נ:.ן ,אפ"נשג- להט צימק nncw יגלובנין

~1DW 
 עיע (ד ' סו וא"ל דוברנכון

 ולא4 תנאים בנתיבתשנרדי 'לעשות כוהוטשיאבשל
הרקחתאי
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קצג מרב הלכוח קלג כלל אדםהי

 4שמ
 לא

 לעשרת שיוש הסעש,ת
1 

 חרפ" '" h~w phe )(ס אדו:אס,ר

 (;הן4ן:ן;; ג %גני לוכם םןצ ץ'גנ,סי.ל'ךב
 ין'ם נגן ש' מ יעייף יאץ'א'ן'שי'1כ':",ףי.נ.יןנא:ץ
 %ן ט'-וגן DIWD :1 גן ב:ן:3:הם גם מן DaJS יהיית:נ,

:מ! ץתןננינ,ם'::ןל ג::1.. נו מי 1(:"י,ל.,,עי.,ןן;ז~ןן"י
 צם( יונומ.ן:ץ. טעי מניויי,יוכי'לטיהון:, במגת,וך:בלי:נ
הם"

 לבנים וללבוש לכבס מותרת לבנים -ת אשה כגון מצוה )יגך'לצורן

הל'
 רד(

 "4בר.'
 ;'יה"

 'אבא
 1', לבז: כ'1 צב,ע'ס בקם ןנ קלי:ש ,-ע

 נגר קנה אם. אי ביטבת 'טי,וי;1 ד:י~ך אףבשנה
 מקני"

 ס ח-ש בניהם לח"ן ל.הן סי.ךין:ר אבל ג;,ס(זלק,רסיי'חגםןל:::: כ,.ש ,:בי

 י;,ה;'ן דכ:,בים דאע'; לנה דיכה צי.ךאם

 לא'ס,-

 ב נ:-' עין א('%
י

 מי-

 שר. עצב, בם.כ ,אן" ל'שא אפי לי צית- טד':א הא
 וכגן שת' בא שוה זש,ם לאייה לסי-'הה.ט'ן שע שנ:ןג,ת נ'ש'ס )ם,ןלי

ל
 )פו(

 אע.נו
 הכפסקת ,כסעורה 3עט'נ אלא ,ין דבשי א'טע,י דטד'נא

 ג .י ל~נ י י ~,י 'י,,4
 ן שה, 4,עמ%ך

 1;:,ן י."1, יט.ט ע,; בש. .א:. בנ",:,יג;%טענל.זב(נסי,:":מ 1.הל;גמנ ":ך4מ גתשונך:ו:נמ;:ימ-DIWD מ;לניגץ:ול:בן ::נו;4:ק סנזן!:ט;1ק ג":: .י- י
 . ע לה-Sa~r .ייע עראע' ,לת.מל י" ס.ק ht~v קקה ה.ת; קלו., ,ש;,.הוזל-1

ואם38549
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 ט"ב הלכות קלג גלל אדםהיי

 מילה כגון מצוה ובסעודת הבדלה של כום לשהות. בעצטו הוא סותר לאוואם
 א"ר בם' וכ' ויין בשר לאכול ט"ב של בשבוע אפי' סותר טמכתא ומיוםופרה"ב
 בליכודו יטהר ליא וגם לסיום סעודה עושה יכ היה אחר בוטן אם דהאדבסיום
 ההוא. בוטן לטיים לו שיש קבוע ש.עור עפ"י שנזדמן רק ההוא בזטן להשליםכדי

 דבים כעניני הב"מ דורש אם וכן מע"מ הוי שערות בי הביא אם מצוה ברוסעודת
 התיקת סכסכי ל5י5ה יסעי1ה rtts* 6י' כין ק נ (tfftt מעים ג"כהוי

 בץ'"
 סיחן

 בו:( תסופק וכיו"ר 5קק5 ים Jr:p "5, 1"יכו כסד ":י5ז י"5 ו"": כדר ועסיןליק, עם)וע כיר 5עכין 5:תנויר  ים לכן  וסיים סצ'ס יפוי כים  תנובת 3[0 כתג י"ג ק פ -"ו
 משום י' עוד להומוף מהזר מצוה הבערי ומלבד לעדות הפסולים הקיוביםומלבד
 ריעות משום מעמים שאר אוסם להזמין סעודה .אותה בעל שדרך אלו דהיינוריעהת
 הוא לבירה לשתות רק שהולכים אלא פעם בשום אותם מזטין שאין ו א,אב.
 נאכ לסעוהק לזטנן שדרך בטקומ למעודה השיכות ונשים י( " ע' )יני[בידם
 ששולהין ומי . ברו וכן טסכתא במוום אף מותרת הסעודה בע/ יאשת ונ"לטותך
 קודם שיעשנו ובלבד מותר מ"ב בערב אפילו זה וכל * לאכול אסור לביתולו

 : )תקכ""(הצות
 שבו שער כל וכן ראשו אהד ט"ב בו שחל בשבוע אסור טדינא תספוית)*ז(
 טבילה לצורך או' בע"ס*? וכ"ש צפרנים ל'מול כות4 אבל בתמוז מי"ז נוהגיםואוו
 לספר רולין אין דבלא"ה שבת לכבוד אפ.' אסור תספורת אבל , חוון בע"שאפ"
 : )סם( טותר אכילה שמעכב כל ובזק; שבועכל

 הלעו 5" "סי' )י:'5 להגכם כמותם ולכבס לקטנ"ם לפפר לגדולים אסור)יה(
 )ען נפש עגטת טשום5תיניד(

 נע""
 בגדית אבל בתוכו ט"ב שהל בהזבת 5"ק( ס"ק

 בנדי שאר וכן כותר בהם וטשתינין רעי ש:וציא*ן לגמרי "ממם בהםש:לפפק
 כנהמו לפי אפי' לההטיר אין קטנים דלצורך ול'ל בצנעה לכבמם יש הנהרע, טכבסים אין ואם ביהד הרבה יכבסו לא ומ"מ להתיר נוהג.ם שמם וג' ב' בניקטנים
 )[ס( ,1 בשבתאלא

 אפילו טותר לרפואה רה*צה וכל בצונן אפלו מר"ח לרחף שנא נוהרן)יט(
 ואם כדרכה וטובלת רוחצת נדה וכן )""י( פ"ב בו שהל בשבוע ואפי'בהמין
 הופפת ט"ב ולתוצאי י' בליל 'לרהוע א"א אם בעה"ב לרהוא סותרת י' לילכובות
 בעט לרהוץ יכולה לבנים הלובש, וה"ה הפ.פה למביל, סמוך דבע*קןמעט
 נותי ע"ש בכל לטבול הנוהג חזון של ובע"ש לתענוג עושה ואינה הואיללדרכה
 ע"ש בכל בהט.ן הראש בחפיפת שרגיל מי וכן אמור לפעמים שמבטלה וצילטבול
 בחסין ורגליו ידיו פניו ברחיצת דה"ה וליל טאפך שעוש.ן 51ייג( )נ,ייף לא אבלכותר
 1.ולדת ורגליו ידיו פניו לרהוץ הזון בע"ש לכ"ע מותר ובצונן . wt~y בכל שרכלמי
 מת*רין האהרומם בע"ש שהל אב ור"ח 1 בחמין לרהוץ טותרת הו'השו

 )סס(:לרהוץ
 4סר וכן כדרכו טפר לא זו שבת ושל טת של אב44ות שתכפו מי אם")5(
 בתפוז ב'"ה' שלו שםש.ם יום .שחל אבל בטים. אלא ואפר בנתר כסותולכבס
 ט"ב שהל עשבת כה"ג אבל אבלו' תכפיתו הוי מנהג אלא שאינו כיון לספיכותר
 הבש על'ל בתספורת ובין בכבוס בקאסור

 )תקכ""
 דוקא משבע ייט( P~D " נח

 אבל כותר נמי מנהג אלא דאונו מרט אבל טדיניא דאמור ט"ב שחלבשבת
 : בכה"ג אפ.' בחטין ברחיצה אסור דמר"ח בהדיא כהב ובי"א סי'ברוקח

 ואכו הבן ועב* והסנדק שהכוהל נוהגץ פ"ב עד מר"ח שהוא טילה)כא(
 )ק.י,טער( שקו,-ין התינוק המכנים אבל פ"ב בו שחל בשבת ואפ.' שבת בגדילובשין
 . מצותה עיקר שזה שבת בגדי ללבוש נוהגת התינוק המכנסת האשה וט"מאסור

 אפילו טותר וזה לבד הכתונת אלא מחליפין אין הזון בשבת אפ-' . אסורוכלא"ה
 ופשיפא הזיעה כפני א"א לובש שאינו פוזטקאות דהוה ונ"ל כדב שהלבשבת
 לדעת ~Pa שש ופעילים וחפות פרוכת אבל השולהן*י על לבמם להציעשמותר

 הש.586
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קצר ט'כ הלכות קלו ק6, כ% ארםחיי

 עפשי נההב*ן ווידא וגיק )פס( בשבת ט"ב כשחל לא אבל מותר חזוןשבשכת
 4 אהד בגי משנים ויש שנת בגריללגוש

 תקניי(: )"קכ"ב עם"כ דין קלר*כלל
 כין ~הכ5 אפי' תביילי! טיני ב' הטפסקת בסעודה אדם *אכל 5א עטר)א(
 .:ן "נח,אדו

 ,קי.:ין.'1י
 ב' חף הבעה מ11.י.ן

 הנשיל"
 נליכי)ן ואס.

 :איי, אך ץן:ןשלך %:י4:1 ו ענן ):1ם7לגדג ביצם cy ערשש לנשל דרך שאין במדינתנו ולנן אסור חי שהוא כטותשנאכל
~1YD

:1: cppGn~ ;ל( גיגנ ::1 1::נ:ג גגן שילים 
 מימם כטה פירות אוכלים העם והטון . היין כשהן פירות סימם כטהמאפ*'

י'
 .1',,ן נטלה ייגבה מח איא המססקח כסלדה שגל שאסשי?לא מ' )נ(
 : ארם שהוא מה לפי והכל לשתות תרגיל טסהכשת*'
 ,אתו שתישן ער הל א'11 אבל גןי)ץ::סיי:;:ןןס ן::4 מעוהה שהיא ניכר שהרז כדי הטטמקת בסעורה קרקע ע"ג לישב יהביל(
 יתחיבו שוא כדי הטפסיו סעודת יחד 5אכו5 ג' ישכו שלא ליזהר יש)ד(
 לקבוע: רעתן שאין כיון קביעות זהיאק יזפת לא ביהד שאכל אירע אם אפי' ולכן חשובה סעודה תהיה שלא כדיבזיטון
 וכשהוא קבע סעודת אחריה עוד לאנוק דעתו שאק הטפמקת במעודה וכחי,ו(
 קבע סעודת אחריה לאכול ודעתו הצות אהר אפ" או הצות קורם אב5 חצהזאחר
 t~sa 4 לזהרא"צ

 קבע סענרת חצות אהר או הצות קורס האכהן הישר וטנהג)ו(
 וסטי

 להנמיכה

 : תם.ן סב ,?.1: נפן ל'טני; כד' ס)ב')ה דמאה עםפת
 שיתענה ?ו נדרו על ישאל עה"ב בו ואירע השנה שות כל ה' ב' הטתענה)ז(
 :יתל. בןד

 נן11 כ::'%: "י:%ק(ו:%י
 לאכול צרז אם ולכן עליון המפסקת סעוד' דין כל וגם מ"פ יאכול אסורלהשלים

 קבלה הוי להתענות בלבו שקבל אלא כפיו הוציא לא ואפ" היום עוד 5אכ51שלא בס,-,ש ;,1 ה'נל אא.כ ,לאפל לחסי כוהי המפסקת סעירת ש.דראנל אעפ.'ייתי)ה(
 דכותר הסנדל טנז*לת הויז בט"ב שאטור מה כל אן ואטור 6( כנר יני"ידי ט"6)ע'
 אלא בלב אפילו (קיבל לא ים אבל ט"ו( )ע' מזה חוץ בפקיוש הקנה כאלודהוי
 ::) בונן 7)דס ש 1ן"דיכ1', . בינו נהר 1נ:ייךשג . בי ~.ל:  השכשזח בין עד וגוילם נאנ'ל.ה אם.' ביהי התע י.'1 ק'1 של'א ג'ו ,ט(ש'
נ

 ש בעלטא הוטרא והוא בח"ב ללכוד שכותר כדבריםצללכוד שטלין ג'ק באניץ שמחד אעע ת שלאשי מען ר(
מ"בששו
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 ט"ב הלכוח קלח כלל אדםחיי

 תק"ם(: עז )תקכ"7 ט"ב יין . קלה%5
 הסמה ותשטיש הסנדל ונעילת וסיכה ברחיצ' ושתיה באכילה אסור ט"ב)א(
 וכן לדלגן צריך נחסה פסוקי בהם יש ואם . יקבו הרעים בדבתם בירמיהלקרות ומותי הלב משסחין תורה שדברי שבע"פ ובין שבכהב בין בתורה לקרותואמור
 אלו ום' איכה ומדרש איוב ללמוד סותר וכן לדלגן צריך ע"ה על פורעניות שכ'טה

 הרהור ע"י ואפי' בהלכה וליחן לישא אסור אבל ומנודה אבל סדין דטיירימגלהין
 הרקים בדביים אמי' תירוץ או קושי' איזה לעיין דאטור וליש טשמח דעל'פאמור

 לדין ואמור ענשיו הצריך חולה לצורך מ'א הוראה להורות ואמור הלבדמשטח
 ומותר שיקרא קודם המריטה להזור טותר הקורא והזן )ע"6( לו צריכים כרביםדהר דשרי אפשר טהר עד להמתין יכולין הבע"ד אין ואם תורה היינו דדין טטונותדיני

 דברים אפי' התינוקות עם ללטוד ואסור טקוטן איזהו ואפילו היום מדר כללקרות
 הרעים דברים לפניהם לומר טותר אבל להם הוא שמחה רזה שירעו כדירע.ם
 הרבה מצטערות אפילו ולהשלים להתענות צריכין וטניקות עוברות' אפי')ב( י התינוק לב לשברכדי
 מכנה בה שאין כחולה דדינה יום ל' כל והיה לסכנה לחוש שיש ח"ו לאאם

 דעת לאכול כשצריכין סכנה בו שאין חולה שאר וכן כלל חולה אינה אםאפילו
 כדעת ור"ת תענית סיף )י"ן רבנן ל"ג הולי הכטקום להתענות דא"צ הפוסקיםרוב

 בנוען ,65 "סורין וככן תע:'תיס 5ס,ר סוט פ"נ קנה 7נ7נרי עמום כ' וג'קהרס3"ן
 5הק5 ר5ו 65 ונט"נ תעניות ננ' 5הק5 ר5ו סה"כ 656 ט"ב ה"ה נרנו דת5"ס5ו'
 בה7י' וכ"כ כו' יסרתן כ5 ונהגו  תעניות 7' כ5 ע5 סכ' הרתב"ס זעת ססעעוכן
 oh לסה"כ פננתי 65 הט"ו ולנרי נוה סורה ר"ת מגס וכ' ה' דף כניסק רס3"36ק"
 עה וע"כ תיקון 67וריית6 7כעין לסיר ס,נ"ם נתו5ת ה"ה 6"כ קננת ע7נרי הו6ט"נ
 5"כו5 כריך oh ס6נ"ס שובק וע:"פ 51"ע קויה ק5ת סהיoh 65 6 ביו75ת סכ'זה
 שיש גדול צער להם שאין כ"ז להתענות נוהגין וטיהו הפסיי( 65 7העיק5נידת
 סכנה בו שאין חולה והוא חלוש באדם ומכיש המסיד לא והמיקל למכנה ה"ולחוש
 יתעה ומ"מ הגוף קיום כדי אלא ובטשתה בטאכל יתעסקו לא ום"ם להחמירשלא
 התענית לה מזיק ושאין בריא' שהיא בעצטה שטרגשת בחיה לא אם שעותאיזה
 : להתענות לה אמור ימים ג' ותוך להתענות צריכהאז

 מבילת ואפילו בטים אצבעו להושיט אפילו בצונן בין בךטין בין רחיצה)ג(
 שאינו כיון מותר היה דטדינא אע"ג אסור במ"ב טבילתה שחל אשה כגיןטצוה

 פבילה ליכא בזמה"ז ובלא"ה לשמש אסורה תסבול אם דאפי' כיון ט"מ תענוגשי
 י י"ט( סי' ק5דג כ55 ~יל א' מבילה לאבד אלקים בית הוא כדאיבזטנו

)
 וצריך שהרית ידיו אדם נוטל לכן תענק של רחיצה אלא (אסור ששנו ~יק )ד(
 ולאחר עליו שורה רעה שרוה מפני האצב"ות קשרי מוף עד אלא ימול שלאלזהר
 תרע"ג ס" הגר"6 נני16י )יעיין עימו על מעבירם קצת לחות ועדיין ידיושניגב

 עיניו על לנלוך היה ואס ווירוס5תי( ר"יייגו ע"ס כרעיות מנסיר ועיקר סכ'סק'י
 : דמותר נמית כטלוכלך דהוי חושש ואינו כדרכו רוהא במים לרחצםודרכו

 ומיהו הלכלוך להעביר לרהוץ' סותר ובצואה בסיט טל*כלכית ידיו היו אם)ה(
 אם וכן וקינח צרכיו עשה ואם הלכלוך להעביר הצורך לפי אלא ידיו כל יטוללא
 . כטלוכלך דהוי אצבעותיו קשרי סוף עק ורוחץ הניצוצות בידו ישפשף טיםטטיל
 לטנהה וה"ה אצבעותיו קשרי ער ליטול מותר קינח לא אפילו להתפלל ןוצהואס

לרהיטה
קק

 טפה לשרות מותר וכן במים לרחצם טותר מלוכלכות ורגליו הדרך מן הבא)ז(
 ומקנח להמפיח שופת בה שאין עד מתנגבת והש המים מן וטוציאה בעכובבטים
 ? נגובה שהיא כיון לתענונ כן עושה אפילו ורגליו ידיו פסובה

סיכה388
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קצה ט"ב הלכות קלה כלל אר6דדי

 לוך: מוהר חמסין לו שיש סי אבל תענוג של אלא אסורה אינה סיכה)ה(
 בנד של או בעור מהיפה אם עץ של ואפי' עור של דוקא הסנדל נעילת)פ(
 דלא סותר בו וכיוצא' עץ ושל בגד של אבל אסור בעור תפורים ב*(שולטפה
 ומותר הכטים אסרו לא ל עור( של "5א טנעלנקרא

 אסור: בעגלה יושב אם אבל הולץ לעיר וכשיגיע הסנדלבנעילת
 בידם למחות שאין אע"ג מנעלים ללבוש נוהגים הנכרים בין ההולכים)יא(

 הנכרים עלינו שילעיגו בכך דמה מעם לזה אין מ"מ הטתירים גדולים שישכיון
 הנכרים ידעו דאיך אסורים ודאי בהנות היושבים אותן וט"מ עלינו טלעיגיםבלא"ה
 : טנעלים בלא הולכיםאם

 שלא נכון וגם אחת בסמה עטה לישן אמור ולכן . אסור הטפה תשמיש)יב(
 אסור בו וכיוצא תבא צפרא לומר ל ל בלילהן בהליגע
 לשלוח אסור וכן ישנאנו שלא משום רפה בשפה לו משיב בשלומו שואל ע"מיאם

ריק-4נ'ח

 קהוי
 שלנפן שאילת

 אגשש ,אמוןל
 עונם וגדול כו' מתאבל שאינו סי כל נאסר עליהם שהוק ועושין בנהכ'צשיושבים
 :מנשוא

 ואנו פרקמפי' וכן המקוטות במנהג תלוי ביום ובין בלילה בק מלאכה)סו(
 בלילה נין הייופ נעשה אפילו קצת שיהוי 'בה וטיש ~לאכה בכל לאמורנוהגין
 בו וכיוצא וקשירה נרות הדלקת כגון שיהוי בה שאין דבר אבל חצות עדוביום
 כדי היום כל מללכה לעשות שלא עצטו על להה~יר י"ש לכל ראוי וט"מטותר
 ולאחר הצות קודם ומהן משא לאסור נוהגים וכן טהאבילות דעתו יסיחשלא
 טהאבילות דעתו ימיה שלא כדי בעסקיו ימשוך לא וט"מ . להתיר נוהגיןחצות
 העושה וכל בעצמו לחלוב כותר א"א ואם נכרי ע"י לעשות מוב הפרותולחלוב
 נכרי וע"י מוהר האבד דבר ומלאכה ברכה סימן רואה אינו בקביעות בם"בטלאנה
 : טקום בכל בביתו אפי'טותר

(ra)על הטתאב5 %ל ירושלים בשטחת רואה אינו במ"ב ושותה האוכל כל 
 וכו' אסלה כגון בפ"ב מדינא שאסור הדברים כל . בשמחתה ורואה זוכהירושלים

 הוא מנחה קודם שרוהצין שנוהגין ומה הערב עד ביום ובין בלילה בין חילוץאין
 ושעתיד בט"ב טשיח שנולד לבן את להזק כן נוהגין היו ונשים וע"ה בורות שלטנהג

 לאדפ רש יאש, תהה אבן ממגוב י(יי71,2מיע1:א,%יו[:גקי(מג
 : דאסשר טה בכל בט"ב והנאתו בדבורו וימעט אדם שהוא טה לפיהכל

 אלא גדול טלית ולא שחרית בפ"ב ת4ילין להניח שלא הפשופ המנהג)יח(
 : הגרשנהג וכן ותס51ין טלית להניח מותר חצות לאחר וטיהו ברכה ב5א קמן פליתלובשים
 : יטנהה לטהרעד תתקבל בלא קדיש זה ואהר קדוש ואתה אוסרים ואח"כ ביחיד כשהוא ואפי'וקינונן איכה ואוסרים שלם קדש אומרים י"ה ואחר ערבית טתפללים פ"ב בליל)יפ(
 טפסלי6 "5 יווטבין שהרית טבהכ"נ שיצאו שלאחר לוהגים הצות קודם עדבקינות וטאריכין השק על שיושבים ויש הארץ על שיושבים נוהגים ויוטו פ"נ ליל)כ(
 : האבילות טן לבו שמיק שלא כדי הקינותבשעת לחוץ ולצאת ולדבר לספר ואסור האי כולי מהטרינן לא מנהן אלא דאינודכיון

 דאקרי בפ"ב תהנון אוטרימ אין)כא(
 טו~

 קרבנות ומכיש הקמורת פיפום ולא ולטנצח אא"א אומרים ואין . אומרים איןציה אבל לבכי נקבע הוא פיוס רכל הצות לאחר אפי' חכם על הספד לעשותטותר וט"מ כו' מועד עלי קרא כדכתיב
 דלא389
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 ט-ב הלכוח קלו קלה כלל ארםחיי
 : הק'),ת ששרו ,י יס:,ק :4(לונה :4ן'יזנד:יי:מ4שס:: ,42ו::נןיע לגלג וינ,י%י:י;:' ננ.הני? :ה"%ג: בוטן שהרי אומרים לתורה טזטור f_1~_ אומרו ארם כל ופאין הוום)לא.ייטדר

 יייל'ם : :ק'עז עהעיא:טך2,סה)הי,י"מ;];יג
 %ם ע, '

 ק:,]: "ץ;י:4((צ(
 ::ן::ו:לי::: י:י;:':"י :-יב ל:טי:סנש:ע'עג,י, t*,?,rll::, נ: ק: 1:, לזעיה: י,4:זגנז:י

 שם ירה שלא וכ"ש' ביצר לאכול אין ולכן אצוה סעודת מקרי לא מגלונותפעם
 בסעורה בשר ג"כ לאכול אסור י' ביום והמתענה . " ביום חצות אחר עד זכרכלי

י-תיר( *(פעם 4ס~יבב2נקג:ו:ו:ץל,בו%נ*יי
 וביי אבל טללה מקרא על בע"ב ומברכ'ן ובגלילה הקלף Lp כדין הכתובהבמגילה

 ינ'שמגי,;נן:,:ם:גןןין."י":,ליימ,י

 לה-חני
 טד';:,;ם שיר' שאיבל כעס

 % והצה ויבא ט צ"ל שג%ל
 בברכת ואומרו מנהג כאן אין באכילה שא"כ

 לתינוק הכוט ונותנם הקינות שגומרים אחר אותו מלין למול תינוק יש אם)כד(
 לעיל כמבואר מתענה אינה אם היולרת אצל מלין ואם בחינוך דשייך קצתהגדול

 ,כיהו'פתלמ נע4'הבד: ;קיא'פ ,ךנ,די ,יצירי ,אס. דנן ,אב, ריאיהשחה
גיר

 שג(לאה-

 ן : אוחם פ,שס,ן ואו ינ'לה .אחי עו הקצית

 דקברים ל:1 לא וגג כטחיםחשובין
 'אפי"-'

 מתדבקים הרוהות כי ישראל קברי על

 לצורן אבל הצות אחר ע2 לשחום ושוא מאודה צרכי להכין שלא נוהגין)כו(
 למחר אסלה לצורך לשחוט נוהגין מקומות ויש . סותרטצוה

 "ק:"ק סיח )ע""

 י י ק ' u)t1WyS אות,משתטים
 . כשבח בא' שהל ט"ב יין ן קלוכלל

 מ"ב דין DIW כלל לו אין ונדחה ביטבת שהל מ"ב או בשבת שהל ט"ב ערבוא(
 'ט ינ כדו עבייה איל בשום עצת, :הכבע כמיהה .אס" .ן ,שהה נשינגל

~DO

 דא:,-זיאין כיני הש"ץ "אטי שהישד ער רכ,ן4'פ 'הליץ לים,לא
 ק ק קוחקג ס ביןקסבד'ל

 נוהרן וכן שבצנעה דברים דנוהג אבל כסו - המטה בתשמיש דאסור י"א)ג(
 מבילה אין בזמה"ז דקיי"ל דאע"ג ומל 'טתירין , יש בשבת סביל ליל כשחלואטנם
 ייט, עונה' טצות ביטול משומ מ"מבזמנה

 למקודי
 ? ד,נמתירין

 ל
 אין אם ה,ון' בשבת ) חצות,? קודם .ומכיש יטמויה לה"ר ר.קר 'גפךל44לללמוד
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קש מ"ב הלכות קלו קלו כל5 ארםחיי

 לטנפת יעלה בתורה( בנרך שכבר מטי א' אלא כנהוג בטפפיף לקונן שיודעמי
 ולקרות לשור זה צריך קדיש אטרו כבר ואס מפפיר אחר הדיש וטומר *ברךולא

 נ יפ )סי' וסוף תהלה ויברךבתורה
 י"7(: ס"ק ע""

 וףום על טףדילין ואי! האש מאורי סברך הנר כשרואה שית, ביוצאי)ה(
 מילתא הוי לא והתם בת"ב מלה גבי ימו לתינוק לאגו וא"ל לפעטודאסור
 שבת בא' מ"ב הל פעטים דהרנה דקביע מילתא כמו דהוי הבדלה טשא"כדקב*ע
 הןט ולשתות לאגול לקינוק דנותנין ואענג כשיגדיל לשחוז -w~as שהתינוקוגזיי'
 מקד"ל*ן, אבל אסור לתינוק ועיתן בשבילו רבר עשות ג אבל בשבילו שצגיךטה

 1ל לא מברך אינו אבל הכום על טבדיל מ"ב טוצאי ובליל שבת כשארבתפלה
 אלא הנר על מנרכין דא*ן במרץ הנר על בירך לא אפילו הנר על ולאהבשמים
 אלא נאק שאזן כיק משב בליל הבשמם על לבףך אסור וכן שנברא* בימןקט"ש
 יאמרו טלאנה שום שעושים שקודם ביתו לבלי הוסיף 4פ-ב עושץ איןלתענוג
 אגר לבא וא' מאהר,פ עשז. בדל הברלה שכע שהישג יסתפ )י(ה-
 מן יום עד מלדגדיל ימוש ואל לשתות להיטקעק

 שנדחה בשב מילה יש אם)ז(
 מדיני

 הבן אבי וזינו הברית לבעלי מותר
 י5ן "8י )?ין ומהצץ ששת מוי היט גדיה טנהה להתפלל והסנדק הממלשטו
 אבל וחפוץ לאכול מוסרים ות נ:7י"( קי"נ סי' גנז ת6 נרוקח שחת. יגןכן",
 גרס ?ר )ע' wSar~1 לא והנהן דהלב פוי:"ב וה"ה הלילה עד יעזזו לאסעודה
 בזמנו שלא אבל ביום בו שיו ל"א שהל בוטנו  הפדה"ב אם  רוקא ב8ל  ומ"מתי"טג
 נ5,"ס כסטיי להששתי צתיכן ב,טמ שלא הו84 ד*אעפ8כ בשבת ל8ע יום rrnואפילו
 5 תיטעי ע2 הק' ה,"ל וגם עמוס סרת סוי 5ש 13קכו 7סs"o ,5 9 תקם נס"סו8,
 עשעפק גינע hr*. דין סי.די ע 57ק 7נש5 הגוי "כצי מס כי' 7כקי3 עיכס7ס":י

 7ו'"
 ני"5

 באב ישיי דנן עליו יאין וץן בשי לאשל טהור ב' ביום אבל %ג ם" קלםלל לוי כמו בשר לאשף אטר בלילה % ליום ונדחה בשבת שהל מ8ב,)ה, 7קסיי(ש עויה ~.ue'r ינץ י'5 ע"ס 3 5פיס רועה ו"": ענ?' קרנן עתיק היה ס15 טפיו
 )תק:ש9(4 לאזעמז א8צ באב עשוי שא בבל להתעטת הגוש וגןלל

 להורבן: וכר יע'טות יין קלו*כלל
 לחורבן זכר בה קח* שמחק בו ש"ש דבר שבכל חדל תקט בהוצק טשחרב)א(
 לא אמרו ע8כ ט' אעלה לא אם ט' ירושלט אשנחך אם דכתיב אקראואסמכוהו
 בק הפתח כנגד ם*ד בלא אטה על אמה בו מניח אלא בם74 ביתו כף אדםיסור

 כל שמצפלין מה אבל עליו ואאונן החורבן ומכור וננט נשיצא תמידש*ראהו
 להורבן זכר שטתבץ ורף ציור הוא זה דגם מהם לא % אטה ומשחיריןההדר
ל

 התבארלק נל 'תן לא לאיוחץ סהרה לעשית שלי, תהורג w~cn 1:ן )כ(
 התכש.סדן בכל תתקשת לא האשה וכן לסעודהה4אוי

~pta 
 נושא וכשהחתן %

 ניכוין "'ן [:'י )).: תפ'4'ן הנחת במק-ם מבראשו אפ-.וט(ן_הן 1אשה

 שטחה טיני וכל בפה שיר ואפילו שיר כלי שום לשמוע וטלא גזרו וכן)נ(
 ידוע ואם אטור מלאכתן בופלת והטזמרין בקזז שחוק פיו למלאות ואסוראסור
 4 שרי הכל, וכלה חתן לשמחת אבל כו' שיהיו טופב *שמעושלא

 בו שיש במעיל לכסית אמור החופה ,ביום הכלות ראש ש:כטין בשעה)ד(
 : ות כ, עם4ות על שגזרו דוהו הא כי וזהב כסףהופי

 כרן מצוה של nnt~?a ואפילו בעה"ז פיו שהדק שימלא לאדם אמי)ה(
 4 )ט"ו( ופורט .בחתונה

באהבת391
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