
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 לחזרה בלבד ואין לסמוך להלכה מיועד  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 סימן ס"ז 
 

 ספק בק"ש או ברכותיה 
לחומרא   דאורייתא  לקולאספיקא  דרבנן  ספק וספיקא  כשיש  ולכן   ,

אם קרא ק"ש או ברכותיה הדבר תלוי אם הדבר שהוא מסתפק עליו 
את  קיים  שכבר  לתלות  סיבה  שיש  או  דרבנן,  או  דאורייתא  הוא 

 המצוה, וכן צריך לקיים מצות זכירת יציאת מצרים, וכדלהלן. 

ק"ש קרא  אם  המסופק  וקורא  אדם  ספיקא    ,חוזר  דהוי 
וכו'  דאורייתא, בם  "ודברת  ובקומך",  דכתיב  ומברך   ובשכבך 

בק"ש   )וגם  מדרבנן,  הם  שהברכות  ואף  ולאחריה.  לפניה 
הם   ראשונה  פרשה  או  ראשון  פסוק  שרק  י"א  עצמה 

ומברך חוזר  מ"מ  מחויב    ,דאורייתא(,  שאם  היתה  דהתקנה 
שהתירו   במקום  לא  )אם  בברכותיה  כולה  יקראנה  לקרות 

יברך לא  שעות  ג'  עברו  אם  אמנם  הוי    ,בפירוש(.  ליה  דתו 
א  דרבנן,  שעה ספיקא  עד  לברך  חייב  ויציב  אמת  ברכת  מנם 

משום   מצריםרביעית,  יציאת  שעות זכירת  ד'  אחרי  אבל   ,
איזה ספק  מחמת  יאמר  אבל  ברכה,  זה  על  תיקנו  פסוק   לא 

( מצרים,  יציאת  יציאת  של  בה  שמוזכר  הלכה  אמר  ואם 
שיצא,   בגמרא  מבואר  אמר ומצרים  שאם  דכ"ש  המ"א  כתב 

והחת"ס חולק משום דכתיב "למען תזכור   צא,שי   שירת הים
כים  " ולא מספיק להזכיר שעברו את הים, והסיום צאתך את  

עמו רעק"א. ולענין זכירת יציאת מצרים ע"י הרהור עיין באר 
בזה מסתפק  והפמ"ג  שאין  היטב,  מוכיח  אריה  והשאגת   ,

בהרהור מצרים,(.  יוצאים  יציאת  להזכיר  צריך  בלילה   וגם 
מסתפק אי הוי דאורייתא, והשאגת אריה כתב שהוא    והפמ"ג

אם הוא מסופק וכגון  לפי"ז  ו  וכן משמע ברמב"ם,  דאורייתא,
 שקרא בבין השמשות חייב לחזור.

דעת   ואם יודע שאמר אמת ויציב ומסתפק אם קרא ק"ש
 , ועיין בפמ"ג. הא"ר שאינו חוזר )דמסתמא קרא ק"ש(

ן ושחוזר על ק"ש מחמת שלא כיו  ק"ש, או  לעניןואם בירך הברכות ומסתפק  
 בפסוק ראשון, לא יחזור על הברכות. 

או פרשה   אם הוא יודע שכבר קרא פסוק ראשון  ולכאורה
אך בסימן ס"ד משמע שצריך לחזור  אבל  ראשונה א"צ לחזור,  

 .יקראנה בלי הברכות

ויציב ואמת  ציצית  פרשת  אמר  אם  מסופק  הוא    -ואם 
א מילתא היא, וי"א שדי  י"א שיאמר גם אמת ויציב דכולה חד 

וכ"כ   מצרים,  יציאת  בה  שמוזכר  ציצית  פרשת  שיאמר 
אריה   להלכההשאגת  נראה  אמר וכן  אם  בערב  מסתפק  ואם   .

ואמונה ואמת  ציצית  וא"צ    ,פרשת  ואמונה  אמת  על  חוזר 
 לחזור על פרשת ציצית. 

לגבי הברכות כולה ומסתפק  לחזור ואם קרא ק"ש  א"צ   ,
ויציב ולברך, דספיקא דרבנן לקול   א, ואפי' מסתפק על אמת 

ואמונה אמת  על  מצרים    או  יציאת  שהזכיר  כיון  חוזר  אינו 
 בפרשת ציצית.  

לא יברך, כי הברכות דרבנן וספיקא  המחויב במצוה מספק  
אם   שמסתפק  אלא  מחויב  הוא  שאם  וי"א  לקולא.  דרבנן 

יברך,   כבר  או אך  עשאה  שופר  לו  הביאו  ואם  חולקים.  יש 
 לולב בבין השמשות לכו"ע לא יברך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סימן ס"ח 
 

 אמירת פיוטים בברכות ק"ש
יבוא זה  מה  בסימן  הפסק,  הוי  ק"ש  בברכות  פיוטים  אמירת  האם  ר 

אסור לשנות בנוסח הברכות, מה אסור לאדם לשנות ממנהג הציבור, 
   ועוד פרטי דינים.

לאומרם מותר  ודין  אם  הברכה,  מטבע  שיטת    -המשנה 
משום    ,פיוטים בברכות ק"שה  נכון להמנע מאמירתהשו"ע ש

ונוהגים   בדבר,  איסור  שי"א שאין  כתב  והרמ"א  דהוי הפסק. 
שמותר להוסיף באמצע ברכות , וטעם שיטה זו הוא  לאומרם

בנוסח הברכות הארוכות באמצעם או   וכן אם שינה  ארוכות, 
)לבד   יצא  תיבות  כמה  שהם  שחיסר  חכמים  שאמרו  תיבות 

מעכבות, כגון ברית ותורה בברכת המזון, ומשיב הרוח וכיוצא  
והוא    בזה(, ורק בתחילת וסוף הברכה אסור לשנות או לחסר 

,  נחשב משנה ממטבע שטבעו חכמים שחוזר ומברך כמטבע
ש הגר"א  ושיטת  קצרות.  ברכות  להאריך  אסור  לפי  וכן  גם 

ארוכותהרמב"ם   אם    יצא  בברכות  הברכה אף  סיים  לא 
 כתיקונה.  

פיוטים  אומר  מי שלא  יעשה  שהמיקל    -מה  הרמ"א  כתב 
ואינו אומר פיוטים לא הפסיד, אך לא יעסוק בשום דבר ואפי'  
והציבור  הוא  אם  )וכן  פיוטים,  אומר  שהציבור  בזמן  בד"ת 
גמרו, והוא עומד בין פרק לפרק לא יפסיק(, וכ"ש שלא ידבר 

רהור לאו כדיבור, מ"מ גורם  שיחה בטלה, ועיון בספר אף שה
לעיין   בלא  בד"ת  )והרהור  ולהפסיק  לדבר  אחרים  שיבואו 

ן(, ועל יבספר אפשר דיש להקל, אך בקדיש אסור כי צריך לכו
, וכתב כן אין לאדם לפרוש מן הציבור ויאמר הפיוטים עמהם

ופזמונים   פיוטים  אומר  היה  לא  שהאריז"ל  ויטאל  חיים  ר' 
ומ"מ כשר' חיים    מלבד מה שסידרו הראשונים כגון הקלירי, 

הוידויים   כל  את  אומר  היה  הנוראים  בימים  ש"ץ  היה  ויטאל 
, ובשבלי אין לשנות מן המנהגוהפיוטים, וממנו יש ללמוד ש

 הלקט האריך בשם גאונים שמצוה לומר פיוטים. 

הפיוט   לומר  טוב  בניגונים  הרבה  מאריכים  שהחזנים  בפסח 
ך כלל הפיוט אינו מענין לפני שמתחיל ברכת יוצר אור, דבדר

כולה את  לגמור  כשישהה  הפסק  והוי  ולכתחילה  הברכה,   ,
לזה לחוש  את ראוי  גמר  וכבר  הפיוט  את  לומר  שכח  ואם   .

 הברכה, אסור לאומרו.

 לא יאמר שום פיוט באמצע הברכה. המתפלל ביחיד 

ל ויוה"כ  זהרהיש  מנגן    בר"ה  החזן  בתחילת כששומע  פיוט 
 מו ג"כ הברכה.לומר בעצ ,יוצר אורברכת 

כמנהג   ינהג  אחד  כל  התפילה  בשורשי  שנהגו  המנהגים 
ואשכנזי  שבטים(,  לי"ב  בשמים  שערים  י"ב  יש  )כי  מקומו, 
מה   אמנם  יד"ח.  יצאו  להיפך  או  ספרדים  עם  המתפלל 

בפוסקים או  בגמ'  מהגמרא  שמוזכר  לכל,   שלמדו  שוה  הוא 
 ואין לאדם רשות לנהוג בזה כמנהגו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

לו    )ע''פ יבמות סד.(   בפרשת תולדות ויעתר לו ה', וברש''י
בן צדיק לתפילת צדיק   ולא לה שאין דומה תפילת צדיק 

 בן רשע. 

דלכאו'   להבין  שלויש  רשע    זכותו  בן  יותרצדיק   ,גדולה 
לצדקותובאשר   להגיע  בכדי  רב  עמל  ממה   צריך  יותר 

 .שצריך צדיק בן צדיק

זצ''לביאר   דסלר  צדיק  ש  ,הרב  בן  לצדיק  יותר  קל  אמנם 
באשר    להמשיך הנהגת אביו, אולם לא זהו המבוקש ממנו

לא מוטל עליו להיות צדיק מכח ביחס אליו חיצונית היא, א
עליו  עצמו,   מאביו  שקיבל  והמדרגות  המעלות  כל  ועם 

]כשראתה רבקה לראשונה את   לנהוג כפי חלקו בעבודת ה'
אדוני'. 'הוא  אברהם  עבד  לה  אמר  אדון    יצחק  אברהם 

לעצמו.   אדון  ויצחק  מידת לעצמו  חסד,  אברהם  מידת 
    .[יצחק גבורה

זו  בדרך   ומבחינה  לבעוט  רשע  של  לבנו  לו  קל  אדרבא, 
צדיק של  בנו  מאשר  בטוב  ולבחור  היותו    -  הנלוזה  שעם 

תעורר  מסתפק בכך אלא  מכאביו לא  משיך בדרך הישר  מ
 חלקו הוא.  לחדש את

 ת מעל   איך  נפלאים אלו יהיו חסרים אם לא נבין  דבריםאך  
צדיק   בן  רשע    -הצדיק  בן  צדיק  פני  עדיפות -על  מהווה 

כל' הגמ' ורש''י הנ'''ל, ועי' )   קבלת התפילהבפרט ביחס ל
 .(גם מהרש''א שם 

מהתפילה  הנה  ו המתפלל, נובעת  של  חיסרון  תחושת 
קוטב  עצמו.  מכח  להשיג  יכול  שאינו  למה  הוא  שנצרך 

תפילה' מדרגת   'ואני  היא  הנכונה    -  התפילה  התחושה 
יכול   רצון  או  צורך  שום  ואין  כלום,  מגרמיה  ליה  דלית 

משמיא.  סייעתא  לולא  א יהא''כ  התפילה    להתמלאות 
ושאיפה לרצון  לו  ביטוי  שאין  כך  למה  השאיפה  וכעומק   ,

 עומק התפילה.

צדיק  ולאור   בן  צדיק  במעלת  דסלר  הרב  שאינו    -דברי 
ש במתנות  נפשו  מסתפק  מעורר  אלא  מאביו  קיבל 

שאין דומה לתפילתו,   ן מוב  -להתמסר ולחדש את חלקה  
התגברותו התמידית להכיר במעלת החיים החדשים    באשר

 .  יותרעמוקה מביאתו לשאיפה 

מדרגהוהנה   ואם   כל  במתנה  אם  האדם,  בה  זכה  שכבר 
כל מדרגה    .נקודת התחלה למדרגה שמעליהמהווה  בעמל,  

אורהיא  כלי   הבאה  הלקבלת  המדרגה  התנועהו  .של   זו 
בנפש  לשלוט    צריכהש 'מוסיף    של תנועה    -האדם  תדיר 

משאול   סור  למען  למשכיל  למעלה  חיים  אורח  והולך', 
, שאין באדם  בזה  ידוע ביאור הגר''או  .)משלי טו כד(  מטה

הוא  הרי  עולה  אינו  ואם  במדרגתו,  עומד  להיות  אפשרות 
 כרח יורד.   הב

ימי הלל  כ  ידועה  וכה הבאים לקראתינו לשלום ימי חנמהות  
ולהם  והודאה טובנו.  במקור  הכרה  ע''י ,  דוקא  זכינו 

הסתפקותהתנערות   הקיים  מחיי  סמלי בשימור  שימור   ,
שלא חיים סגנון    ,המותיר את הנפש פנויה לרצונות צדדיים

שאיפה להפכם לחיי    ,'סור משאול מטה' צלח למנוע את ה
הכל  מסירותו חייםלמקור  האפלה   ,  את  המאירים 

קיום   לו  שאין  האור  של  כמהותו  תמידית,  בהתחדשות 
 חיות חדשה כל רגע. יבלמ

 

 

 

 

 

 

 
 מחולק חינם 

 לזיכוי  
 הרבים

 משנה ברורה  תמצית
 מוסר   תמצית

 חפץ חיים     תמצית 
   ומבחני לדעת

 גתשפ"'ה  כסלו  | ע"ט סוף סעיף א'סימן  – ס"זסימן  | (94) 10 ן וגלי

ל  להתקשר  ניתן  שבועיים,  תמצית  שיעור                -לשמיעת 
 או להוריד את השיעורים מ'קול הלשון'.  0733-718-246

לקבל   וניתן  שו"ע  יוסף  בית  טור  ההלכה"  "תמצית  ,  מ"בסיכומי 
 .gmail.com@7692282עבור המסלול החדש "קנין הלכה" במייל  

 

 

על  החודשיים  תמצית  סיכומי  גליונות  את  להשיג  ניתן 
היומ ברורההדף  משנה  היומי   ומוסר  י,  הדף  סדר  )לפי 

מבחני   את  וכן  היומי(,  הלימוד  סדר  )לפי  בהלכה(, 
ואהבת  חיים,  חפץ  ברורה,  משנה  היומי,  )דף  "לדעת" 

 חסד(, בנקודות ההפצה. 

  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל 

 .  0799-414144בפקס בטלפון   וכן

  :  בנוסף ניתן לקבל במייל סיכומים לפי סדר הלימוד של
ירושלמי,  חבורת ש"ס, הלכה, תרי    קנין  קנין  הכולל,  דף 

דף, אורייתא, אהבת שלום, וכן סיכומים על כל מסכתות 
 הש"ס ועל כל המשנה ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר. 

 

 סיכומים וביאורים ללומדי הירושלמי  -חדש

יצאו   ירושלמי'  לרגל תחילת המחזור החדש בלימוד ה'תלמוד 
 . ומדי הירושלמילאור בעזרת ד' סיכומים וביאורים לל 

 -ם לקבלת הסיכומים במיילניתן להרש

 B0527692282@gmail.com 
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ב בחינה  לן  מאוד  חביבותה  והרי  נ''חעד  מצות  אור של   ,
הידור   תדיר,  עצמית    -מתחדש  התנדבות  עניינו   -שכל 

אינו  הבית  מבני  אחד  כל  המצוה,  של  גידרה  בעצם  המעוגן 
ור המואר בכללו של בית, אלא מאיר הוא בפנ''ע, מסתפק בא

והולך' מוסיף  ואילך  מכאן  אחת,  מדליק  ראשון  שבת )  ו'יום 
   .(כא:

  איסור   בהלכות  הארות  בפניני  זו  פינה  להאיר  כדרכנו  נמשיך
 שהיה.  מעשה  בעקבות  והפעם  לחבירו.  אדם  בין   שבממון   והיתר

להלו הזוג  הוזקק  הדברים  ומטבע  בנו  את  אירס  אה ראובן 
בגמ''ח  חבר  אתה  הרי  בבקשה:  לשמעון  ראובן  פנה  מיידית. 
מיידית  לקבלת הלואה  תורך  לך שהגיע  והודיעו  נישואין  עזר 
לבנך שהוא כבן עשר, כך שאינך נצרך כעת להלואה זו. הורה 
נא לגמ''ח להלוות לבני, ואני אצטרף כחבר בגמ''ח ע''מ לקבל 

או  בנך  יתארס  וכאשר  עשור,  בעוד  הלואה  לגמ''ח זכות  רה 
 להלוות לבנך.

על  אסרו  ולכן  ריבית,  הערמת  חכמים  שאסרו  אף  על  הנה 
ריבית   אחר    -משלם  לאדם  הלואה  ולקחת-עבור   הלחזור 

ס  קס  סי'  ביו''ד  כנפסק  אסור גם    ומשו''כ  י''ג,מהלווה, 
לו  ש יסדר  עבורו  הריבית  לנתינת  הלואה בתמורה  הלווה 

פעולת סידור שהרי מחזיר לו את הריבית ששילם ע''י  אחרת,  
כסף  ההלואה שוה  מקום  ,  שהיא  אינו מכל  דידן  שנידון  ברור 

דשאני התם שבסופו של דבר נמצא שהלווה   כלול באיסור זה,
כסף   לו,  פעולהאו  הוציא  המלוה  שקיבל  הריבית   מחמת 

וודאי משא''כ בדידן לא ראובן לווה ולא שמעון אלא בניהם,  
ששילם    מותר מה  את  הריבית  לנותן  לשלם  הלווה  לאבי 

 למלוה.

 )סו''פ איזהו נשך( תנן  מד   ,יש לדון לאסורממקום אחר    אולם
למחר, ופרש''י פעמים שזו לא יאמר לו נכש עמי ואעדור עמך  

בשם הראב''ד   יטמ''קבש מבואר  וקשה מזו ויש כאן אגר נטר.  
 יו''ד )''ע  וכן נפסק בשו  ,שמא יהא העידור יקר יותרדחיישינן  
בעוד   עלול להיות שדמי תיווך הלואה כזו  וכן בדידן   .(קס ס''ט

שיעשור   להיות  ועלול  מהיוםשתנה,  יותר  יקר  א"כ ו  יהיה 
 הוי שמעון לאחר זמן  לגמ''ח עבור  ראובן    פעולת האמירה של 

 . [יותר הנוח  תהיהוכ''ש אם ההלואה השניה ] אגר נטר

 דאין מרבין על המכר מפני המתנת המעות  בטעמאהן אמנם  
סה.) המעות'פרש''י    (ב''מ  ליתן  דינו  המקח   עכ''ל  'משמשך 

במאירי וכעי''ז  לשונו,  בהמשך  גם  ליפרע    ]יעוי''ש  'דינו 
ודון מינה נמי לאיסור נכש ואעדור דטעמיה משום   ,[מעכשו'

וממילא אם נותן יותר תמורת הניכוש,  שדינו ליתן מעות עתה  
ליתן תמורה  כלל  דינו  אין  נטר, אולם אם  הוי אגר  זמן  לאחר 

יותר לשלם  קצץ  אם  גם  ואינו חייב אלא מפני הקציצה הרי ש
נטר. אגר  חשיב  לא  זמן  שמעון   פעולתהרי  בדידן  ו  לאחר 

ראובן    להורות את  מחייבת  אינה  ראובן  לבן  להלוות  לגמ''ח 
וא''כ עולה לבן ולא לאב.  שהרי היא פתמורה לולא הקציצה,  

שהתמורה שראובן יתן לשמעון ע''י הוראתו אחר עשור נימא  
אף אם יתייקר ערך להלוות לבן שמעון לא תיחשב אגר נטר  

 . ההלואה

מאודברם   אינו,    יתכן  ממנו שבזה  דעכ''פ  דזה  ביקש  ראובן 
, שמעון הפועל של ראובן נחשב  לפעול את האמירה עבור בנו  

 אם מכח המתנת הזמן נפרע יותר הוי אגר נטר. וממילא

שמעון  להציע    נראהלכן   של  לבנו  יתווך  שראובן  שבמקום 
עכשיו,  בנו  עבור  שמעון  של  לתיווך  בתמורה  עשור  בעוד 
את  ויקבעו  היום.  שלו  התיווך  עבור  לשמעון  ישלם  שראובן 

שחייב ראובן לשלם לשמעון כפי הסכום שיעלה מחיר התיווך  
להצטרף וכ   לשמעון  עשור.  לעוד  בנו  עבור  לגמ"ח  כל שוב 

שהסכום שישלם ראובן בסה"כ אינו עולה על מה שמתווכים 
 לוקחים עבור תיווך הלוואה היום, לא יהיה בזה איסור טרשא. 

הגמ"ח אין  כאשר  זה  כל  מההפקדה    אמנם  חלק  מחזיר 
יש  מענק  או  החזר  יש  אם  אבל  ללוה.  מענק  או  למפקיד 
אופנים שמותר ויש אופנים שזה רבית קצוצה ולכן ככל שיש 

 החזר או מענק יעשה שאלת חכם.  
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 פריסת שמע 
מנהג קדום היה להשלים חלק מהתפילה בציבור עבור אלו שנתאחרו 
ומנהג  וברכו,  וקדושה  מלבוא לבית הכנסת, כדי שיוכלו לענות קדיש 
זה נקרא 'פריסת שמע' והיינו שאומרים רק חלק מברכות ק"ש )וחלק  
ולהלן  התיבה"(.  לפני  "עובר  נקרא  וזה  קדושה,  בשביל  מהתפילה 

 השונים ופרטי הדינים בזה.  יבוארו המנהגים

שמע על  פורסין  השו"ע    -מתי  שמע לשיטת  פריסת 
קדיש   שמעו  ולא  ביחידות  שהתפללו  אדם  לבני  מיועדת 
וקדושה. ושיטת הרדב"ז שאם התפללו ביחידות פרח מינייהו  
לבטלה ברכה  דהוי  ולהתפלל  לחזור  ואין  וקדושה,  ,  קדיש 

אם אחד   גם לרדב"ז  אמנם  וכתב החת"ס שהמנהג כהרדב"ז,
לפרוס על שמע יכול הוא )או אחר מדין ערבות(    ,לא התפלל

 ולירד לפני התיבה, ולא יתפלל מתחילה התפילה בלחש.

יעמוד אחד, ויאמר קצת פסוקים, ואח"כ   -סדר פריסת שמע 
וברכו קדיש  אור,    ,יאמר  יוצר  ברכת  יאמר  והאחרים )ואח"כ 

כבר ובירכו  בקיאים  הם  ואפי'  כעונה.  ושומע  ברכה   שומעים 
כדי שלא יהיו נראים ככופרים שאמר   ,צריך לומר יוצר אור  זו,

כתב שעכשיו לא נוהגים    והרמ"א  (,להם ברכו ואינם מברכים
ודי באמירת ברוך ד' המבורך לעולם ועד, כדי  )  לומר יוצר אור

ואחרי שסיימו יוצר אור אומר אבות   (.שלא יהיה נראה ככופר
  , וזה נקרא "עובר לפני התיבה"  וגבורות וקדושה ואתה קדוש

כיון שהעיקר היה    יכולים ללכת לדרכם  אלו שכבר התפללו)ו
עד סוף תפילת    בלחשואותו הפורס ימשיך    (בשביל הקדושה 

 י"ח, בין אם כבר התפלל ובין אם עדיין לא התפלל. 

נוהגים   עלבזמננו  ואחרי   לפרוס  לחש,  תפילת  אחרי  שמע 
מ אור  לפני    משיכיםיוצר  לעבור  לא  )ויזהרו  הש"ץ,  חזרת 

על  לפרוס  יכול  התפילה  אחרי  שהגיע  מי  ומ"מ  המתפלל(. 
 שמע ולומר גם ג' ברכות ראשונות וקדושה. 

בשביל   מקומות   יש שמע  על  פורס  שהש"ץ  שנוהגים 
  פסוקים קצת  מתחילה  )ויאמרו    ,אחר קדיש בתרא  המאחרים

לומר רוצים  וברכו(  אם  ולמנהגם  קדיש  אם,  שאף    אירע  אף 
ברכואחד   בא אחרי  בכך  לא  מלבד בשבתות אין מדקדקים   ,

ואין לבטל מנהגם בבית הכנסת מפני המחלוקת אבל   , ויו"ט, 
אחד   יש במקום שאין לחוש למחלוקת אין לומר ברכו אא"כ  

וא לתורה(,  מהעולים  )אפילו  יום  באותו  ברכו  שמע  ף שלא 
בשבילושכבר   לומר  מותר  אור  יוצר  שלא    אמר  אף  ברכו 

גם אם כבר שמע ברכו אם הוא עומד  ו,  יסמוך אליה יוצר אור
מותר לפרוס את שמע ולומר ברכו, הוא  קודם ברכת יוצר אור  

, אך אם שמע ברכו ואינו קודם יוצר אור לא או אחר בשבילו
 יאמר ברכו ולא יאמרו עבורו.

  מי שעדיין   -לא יהיו עשרה  מה יעשה אם חושש שאח"כ
אח"כ   לו  יהיה  לא  כסדר  יתפלל  שאם  וחושש  התפלל  לא 

ויעבור  יפרוס על שמע,    לפי הרמ"א  עשרה לפרוס על שמע,
קדושה, לומר  כדי  י"ח  כל  ויתפלל  התיבה  שלא   לפני  אף 

להתפלל   שעדיף  כתב  המ"א  אבל  לתפילה.  גאולה  יסמוך 
ק יאמר  ואח"כ  לתפילה,  גאולה  לסמוך  כדי  אם  כסדר  דושה 

הכנסת.   בבית  עשרה  רק ישארו  ולומר  דזמרה  בפסוקי  לדלג  ויכול 

וישתבח,   אשרי  שאמר  ואם  כדי  ברוך  שמע,  על  רוצים  הציבור  לפרוס  לא 
כלל עדיף   ,להמתין  לכאו'  ואח"כ  וברכו,  קדיש  ואח"כ  פסוקים  קצת  יאמר 

  תחיל יוצר אור. לה , מאשרשיחזור לברוך שאמר

אם אין עשרה אין פורסין על    -שמעכמה צריך לפריסה על  
שמע, משום דהוי דברים שבקדושה. וצריך לחזר שיהיו מתוך  

ואח"כ    העשרה ששה שלא שמעו, ואז יאמרו גם תפילת לחש
חזרת הש"ץ לא מצאויאמרו  ואם  בשביל   ששה  ,  אף  פורסין 

יאמר ג'    אלא   ,בלחשתחילה  אחד שלא שמע, אבל לא יתפלל  
והש רם  בקול  ראשונות  בלחשברכות  בלחש.  אר  התפללו    , ואם 

וכתב  יאמרו חזרת הש"ץ, אבל לרדב"ז שנוהגים כדבריו צ"ע.  לדעת השו"ע 
מספיק  רמ"א למהר"י מינץ שאין חוזרים התפילה אא"כ יש י' שלא התפללו, ו

   .ששה

שמע על  יפרוס  ושמע   -מי  בציבור  התפלל  שכבר  מי  גם 
ל, יכול לפרוס על שמע עבור אחד שלא התפל קדיש וקדושה,

אם שמע  אולם  שלא  בקי  מי  בעצמו  , הוא  שיפרוס    . טוב 
אפילו אם כבר שמע ויש אחר   על שמע  פורסונוהגים שאבל  

שמע מיישב  שלא  והפמ"ג  נכון,  מנהג  שאינו  כתב  והמ"א   ,
פנאי    המנהג שאין  בלחש  מפני  י"ח  שיודע אחר  מי  למצוא 

יש   אם  אמנם  ויש  להתפלל,  ולא  פנאי  להתפלל  שיודע  מי 
 שהוא יפרוס.התפלל ראוי 

שכבר   במקום  או  ק"ש  בברכות  שמע  על  פריסה 
להפסיק  אין    -התפללו בק"ש לש"ץ  או  לתפילה  גאולה  בין 

אבל אם לא התחיל יוצר אור יכול   , עבור המאחרים,וברכותיה

יכולים   שמע  על  לפרוס  במעריב  והנוהגים  ברכו,  על  לחזור 
לתפילה גאולה  בין  ברכת להפסיק  סיום  אחר  דהיינו   ,

יכול  .  השכיבנו אחר  שמע  ואדם  על  כשהש"ץ  גם  לפרוס 
במקום   יעמוד  לא  אבל  התפילה,  אחרי  וכן  ק"ש,  בברכות 

י שלא  שנראה  )מפני  הראשון  הש"ץ  הראשונים  שעמד  צאו 
חובהיד הכנסתי  מבית  יצאו  הראשונים  ואם  שיש ,  או   ,

זה,  אחר  זה  מניינים  כמה  להתפלל  זה  כנסת  בבית   קביעות 
החזן הראשון יכול לפרוס אפילו  מותר לעמוד באותו מקום(, ו

אם אין להם חזן, ואמנם  ולהתפלל שנית  על שמע לאחרונים  
וא" התפלל  כיון שכבר  אור  יוצר  ברכת  יאמר  להוציאם  לא  צ 

יד"ח כיון שהם בקיאים, אלא יאמר קדיש וברכו, והם ימשיכו 
ו ו ברכות ק"ש ותפילת לחש,  יאמר  אח"כ יעמוד לפני התיבה 

 חזרת הש"ץ עם הקדישים שאחר התפילה.  

אם הראשונים כבר קראו בתורה   -חזרה על קריאת התורה
משום שיאמרו שיש פגם בס"ת   ,לחזור ולקרותאין למאחרים  

אם שאינו(    )ואף  יאמרו  אולי  ס"ת  אותו  שיאמרו  או  זה 
אם הראשונים הלכו או    מנם . א לא יצאו ידי חובה  ראשוניםשה

מניינים ב'  בקביעות  קפידאשיש  אין  המנהג,  לענין  זה  וכל   . , 
איסוראבל   שום  אין  הדין  ואין    מן  גוונא  בכל  בתורה  לקרוא 

 בזה משום פגם.  

במעריב שמע  על  ש  -פריסה  במעריב  י"א  על פורגם  סין 
כמו בשחרית, ולא נהגו כך מפני    ,שמע אף אם כולם התפללו

קדיש   לומר  לנוהגים  ואף  ברכו,  קודם  קדיש  אומרים  שלא 
ל ברכו  ומשום  בעלמא,  מנהג  אלא  אינו  ברכו  אין קודם  בד 

יכול לומר   ,. אבל אם יש אחד שלא התפללפורסין על שמע
וצא גם  בקול רם אם יש עוד ט', וי  ת המעריב ערביםברכו וברכ

שמונה   שלפני  הקדיש  את  גם  לומר  שיכול  ואפשר  לשו"ע, 
 עשרה.

אע"פ שלא ראה מאורות מימיו מותר לפרוס על שמע סומא  
שאחרים  ממה  במאורות  שנהנה  )כיון  המאורות  יוצר  ולומר 

 וכן יכול לרדת לפני התיבה לתפילה.  ,מסייעים לו(

יפרוס על שמע,    קטן י"ג  ואםלא  בן  אין מדקדקים אם    הוא 
 .הביא ב' שערות
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 מי חייב ומי פטור מק"ש ושאר התפילה 
, כיון שזה מצות  נשים ועבדים פטורים מק"ש  -נשים ועבדים

מדרבנן, ונכון ללמדם   לואפי אינם חייבים ו עשה שהזמן גרמא, 
שמים מלכות  עול  דהיינושיקבלו  הרמ"א  וכתב   יקראו ש  , 

ש  לפחות )וי"א  ראשון  יקראו  פסוק  הלשו"ע  פרשה כל 
השו"ע.  ראשונה,ה כוונת  מבאר  שהרמ"א  כתב  הלבוש   אבל 

הרבה  אבל  מדינא,  חייבות  ראשון  שבפסוק  הב"ח  ודעת 
   אחרונים חולקים על זה, וכן משמע מהשו"ע(.

שחייבות כתב המ"א ומברכות ק"ש, גם  פטורים  נשים ועבדים
מצרים,   יציאת  בזכירת  שחייבות  מפני  ויציב  אמת  לומר 
חייבות  שהרי  לתפילה,  גאולה  לסמוך  צריכות  וממילא 

וכן   לאחריה  בתפילה,  דכגאולה   במעריב בברכות  השכיבנו,  כולל 

 וי"א שאינן חייבות אלא מדרבנן. אריכתא דמיא.

דזמרה   צ"ע, נשים  בפסוקי  השחר  ברכות  ולענין  חייבות, 
 משמע שמברכות.  והשו"ע ומהלבוש ר הטומו

הוא  וכל חיוב   הנ"ל  שאבל    ,לענין  להמשיך  פשיטא  יכולות 
 חיוב על עצמן ולברך אף ברכות ק"ש.  

  על   מצוה  ק"ש  של  ראשון  פסוק  ומ"מ  מק"ש,  פטורים   קטנים
  ואם   ק"ש.  בזמן  דווקא  לאוו  לדבר,  שיודע  ממתי   ללמדו   אביו

  ק"ש,  מברכות  דפטורים   דה"ה  הגר"ז  )וכתב  פטורים  לרש"י  ,לחינוך  הגיעו

  לחנכם   אביהם  חייב   שבע  או  שש  מגיל  ולר"ת  בדבריו(,  דן  והבה"ל
  מדינאש   ואף   ולאחריה,   לפניה   הברכות  עם  בזמנה   לקרותה 
  לכו"ע   י"ב   שבגיל  הב"ח  וכתב   כר"ת.  לנהוג  ראוי  כרש"י  מסתבר

   לחינוך.  משהגיע  לכו"ע  חייב   ובתפילה   לחנכו.  אביו  חייב 

הראשונים   הבתולהבזמן  את  מק"ש    הכונס  פטור  היה 
עשה  לא  אם  לילות  וד'  ימים  ג'  עד  ומתפילה  וברכותיה 

טרוד שהוא  מפני  שעברו    ,מעשה,  או  מעשה  עשה  אם  אבל 
באלמנה  הימים אדם  או  בני  שאר  שגם  בזמננו  אבל    חייב. 

כראוי, מכוונים  ולהתפלל,   אינם  ברכותיה  עם  לקרותה  חייב 
 ואם אינו קורא מיחזי כיוהרא. 

מעט    -ור שכ שהוא  )בזמננו    ומתפללק"ש  קורא    ורשכמי 
כ"כ( מכוונים  לא  הכי  לפני  שבלאו  לעמוד  יכול  אינו  ואם   ,

 המלך לא יקרא ויתפלל עד שיסיר יינו מעליו. 



ואין מי שיעשה דבר זה אלא הוא, פטור   העוסק בצרכי רבים
משום עוסק במצוה, ואפי' אם הוא עוסק בהצלת ממון, ומ"מ  

שיכול   מה  ובשכמל"ו יעשה  ראשון  פסוק  לפחות    ויקרא 
לבזמנה,   ולחזור  לקרוא  יכול  טורחואם  בלא  הרבים   צרכי 

ואם    . יצא יד"ח  על אף שפטור,  וקרא ק"ש  פסקיפסיק. ואם  
באיסור העסק  להפסיק, התחיל  שצריך  משמע  מהשו"ע   ,

כשגמר לעסוק אם עדיין    והפמ"ג מצדד שאינו צריך להפסיק.
וא אז,  יקרא  ק"ש  זמן  עבר  רביעיתם  לא  בשעה  יאמר    הוא 

יאמר פרשה שמוזכר בה עברה שעה רביעית  אמת ויציב, ואם  
שפטור  חצות  אחרי  הרבים  צרכי  סיים  ואם  מצרים.  יציאת 

מ"מ אסור לאכול קודם שיניח תפילין  אף מן התפילה,  לכו"ע  
ומי שעוסק בצרכי ציבור ועיקר כוונתו להשתכר צ"ע אם  ויתפלל מנחה.  

ואם כוונתו  ן מי שישתדל אלא הוא עדיף טפי, וצ"ע.  ואפשר שאם איפטור,  
 חשיב עוסק במצוה. גם לש"ש וגם להשתכר 

להפך  התחיל  או  למרחץ  שנכנס  או  לאכול  התחיל 
בדין עוסקים  שהיו  או  אח"כ  בעורות  לו  שישאר  ומשער   ,

מפני שלא זמן לקרות ק"ש, להרמב"ם גומר ואח"כ קורא ק"ש,  

ואם מתיירא שאין השערתו   ,מצויגזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר  
מכוונת ופסק וקרא הרי זה משובח. ולהראב"ד יפסיק ויקרא. 

הדבר תלוי    האחרונים שבדינים דאורייתא  כמעט כל   והסכמת
בשאר  או  במלאכה  זה  ולפי  באיסור,  או  בהתר  התחיל  אם 

הנ"ל א"צ    הדברים  השחר  עלות  קודם  בהתר  התחיל  אם 
התפילה זמן  יעבור  ואפי'  התחיל    להפסיק,  אם  אבל  בציבור, 

להפסיק צריך  השחר  עלות  אחרי  )ברכות   ,באיסור  ובדרבנן 
באיסור א"צ להפסיק ותפילה( אפי' התחיל  )וכשיגמור    ק"ש 

, אא"כ רואה שלא יהיה  יקרא שוב ק"ש עם הברכות ויתפלל(
כשהגיע   מיד  להפסיק  צריך  אכילה  ולענין  אח"כ.  שהות  לו 

תחיל בתוך החצי שעה עלות השחר. ולענין ק"ש ערבית אם ה
שלפני צאת הכוכבים יפסיק מיד, ובצאת הכוכבים יקרא ק"ש  
ק"ש  יקרא  וכשיגמור  שהתחיל,  מה  וימשיך  ברכות  בלא 

ובמנחה   ויתפלל.  אם התחיל א"צ  )שהוא מדרבנן(  בברכותיה 
והנה בסידור הגאון מליסא משמע שסתם מלאכה חוץ ממרחץ  להפסיק.  

לפני עלות השחר, כמו אכילה, וברמב"ם ותספורת ובורסקי אסורה חצי שעה  
 ושארי אחרונים לא משמע כך, וצ"ע לדינא. 

 

 

 

 סימן ע"א 
 

 דיני אונן בק"ש ותפילה ושאר מצוות 
דיני    אדם לו  יש  עליהם,  שמתאבלים  הקרובים  מז'  אחד  לו  שמת 

אנינות והוא פטור מכל המצוות עשה. ובסימן זה יבואר האם מותר לו  
ומה הדין כשיש אחרים שמתעסקים בצרכי המת  להחמיר על עצמו, 
הקבורה,  לאחר  לעשות  חייב  הוא  ומה  לקבור,  דרך  שאין  בזמן  או 

 וכדלהלן.   
-)  שהוא חייב להתאבל עליהם   םמי שמת לו מת מז' קרובי

ואשתו( אחות  אח  בת  בן  אם  אפיאב  עליו   ןאי  לו,  מוטל 
אף   הברכות  ומכל  ותפילה,  מק"ש  פטור  בקבורתו,  להתעסק 

מצוות ומכל  הנהנין,  בתורה  עשה  ברכות  מחויב   ,האמורות  אבל 

בדרבנן ואפי'  תעשה,  לא  ידיו    ,במצוות  ליטול  צריך  לאכול  בא  ואם 
 ידים.  ל נטילתאך לא יברך ע

לחבורה   -מסרוהו לחברא קדישא למסור המת  נוהגים  אם 
המת   בצרכי  להתעסק  הקרובים  גמרו  וכבר  לזה,  המיוחדת 
הוציאוהו   לא  אם  אף  המצוות,  בכל  חייבים  להם,  ומסרוהו 
מהבית. ועל כן אחרי שיסיימו לסכם מקום הקבורה )לכבודו 
של המת( ולשלם הוצאות ותכריכים, ואין עוסקים בהספדים,  

רה מיוחדת לזה אף שיש לו מי  צריכים להתפלל. ואם אין חבו
העפר  וישליכו  שיקברוהו  עד  פטור  בקבורה  עבורו  שיתעסק 

 עליו.

ולקרות להחמיר  רוצה  בקבורה   -אם  שיתעסק  מי  אין  אם 
רשאי  ולקרות  אינו  יד"חלהחמיר  יצא  לא  קרא  ואם  וצריך  ,   ,

 . ואם יש לו מי שיתעסק בקבורה לחזור ולקרות אחר הקבורה
רשאי   אם  הפוסקים  מי  נחלקו  ביד  מוחין  אין  אך  לקרות 

בידו, שמוחין  פסקו  והמ"ב  והרמ"א  מותר   שקורא,  בן  ומ"מ 
אביו,  כבוד  משום  קדיש  לומר  הכנסת  לבית  ללכת  לכו"ע 

 וכ"ש בשבת ויו"ט, אבל כשיש אבלים אחרים לא. 

התחילו להשליך עליו  אם    -מה צריך לעשות אחרי האנינות
ו העפר,  עד  כבר  זמן  לו מעט  קנשאר  זמן  עד  סוף  שהוא  "ש 

היום ק"שרביע  זמן  יפסיד  כסדר  יתפלל  ואם  ק"ש  ,  יקרא   ,
וכן ידלג    אח"כ יתפלל כסדר עם ק"ש וברכותיה,בלא ברכות, ו

, אבל לא ידלג  )ד' שעות(  בפסוקי דזמרה בשביל זמן תפילה
ברכות ק"ש בשביל זמן תפילה, וצ"ע. ואם נמשך עד אחרי ד' 

שיש לו פנאי    ר אףברכות השחשלא יאמר    דעת המ"אשעות  
ויש חולקים, וספק ברכות    כיון שבזמן החיוב לא היה מחויב,

  גוי עבד ואשה   להקל, אבל ברכות התורה וברכות שלא עשני
)וזמנם כל היום(, ויתפלל שמונה עשרה   גם להמ"א  לברך  יכול

ולענין ברכות ק"ש בשו"ע  יניח תפילין,   )עד חצות(, אבל לא 
יאמרם    לעיל שלא  ולכו"ע    מותרולמ"ב  משמע  לאומרם. 

אפשר דיכול לומר פסוקי דזמרה. ואם לא הספיק תפילת י"ח  
  , אא"כ בתחילת הזמן בתפילה שלאחריה  בזמנה א"צ להשלים

המזרח פני  והאיר  השחר  שעלה  אונן  והיינו  היה  לא  , עדיין 
התפילה לגמור  שהות  היה  שלא  צריך אע"פ  שבזה  ואפשר   ,

 גם לברך ברכות השחר. 

אכל ועדיין לא עבר שיעור עיכול, חייב בברכת המזון. אם נקבר המת לאחר ש
ואם עשה צרכיו חייב לברך אחר שנקבר המת, אא"כ נצרך לנקביו שאז מברך 

 ברכה אחת על שתיהם. 

אם המקום קרוב הוי אונן, אבל אם המקום אם מוליכים את המת לעיר אחרת  
 קבורתו.רחוק כמו מהלך ב' ימים לא הוי אונן עד שיגיעו לעיר 

בשבת  דברים   אונן  זולת  והמצוות  הברכות  בכל  חייב 
שבצינעא, ומותר ללכת לבית הכנסת. ולעת ערב אם מחשיך 
צריך  אם  וכן  פטור,  קבורה  בצרכי  להתעסק  כדי  התחום  על 

הגבאים עם  המנחה   לשבת  או    לאחר  הקבורה  מקום  לסכם 
שאר צרכי המת פטור, אבל אם אינו מחשיך על התחום חייב 

לעת וברכותיה    גם  ק"ש  יקרא  אם  הפוסקים  ונחלקו  ערב, 
מבעוד יום, וכתב המ"ב שיקרא ק"ש בלא ברכות ולא יתפלל, 
המת   שיקבר  אחר  ויבדיל  הבדלה,  בלי  יאכל  שבת  ובמוצאי 

 יום שלישי. סוף אפי' עד 

לקבור דרך  שאין  בזמן  מניעה    -אונן  יש  אם  אפי'  בחול 
דיוב אונן,  הוי  לקבור   כל  בו  נוהגים  שני  במו  יו"ט  אנינות  ני 

לקוברו  יכול  אינו  אם  אבל  לקוברו,  רוצה  אינו  ואפי'  בחול, 
, אם . ואם מת לו מת ביו"ט לא חלה עליו אנינותמחמת אונס  

אינו רוצה לקוברו בו ביום דינו כשבת, ואם רוצה לקןברו ע"י  
ב  ביו"ט  מת  אם  אמנם  כחול,  דינו  יכול נכרים  ואינו  שחרית 

התפי  אחרי  עד  הגבאים  את  אנינות  לקבץ  עליו  חלה  לא  לה, 
אונן  אינו  שני  יו"ט  ליל  ואפי'  יו"ט  בליל  וכן  להתפלל,  וחייב 
ומותר בכל, חוץ מלימוד תורה  כיון שאין דרך לקבור בלילה, 

 מפני שהוא משמח.

או  התחיל   נחלקו   שמע  לקרותלהתפלל  אונן  ונעשה 
 האחרונים אם יגמור או יפסיק. 

 דיני המתעסקים במת 
אפי' אינו קרובו פטור מק"ש ותפילה וכל   המשמר את המת 

המצוות, מפני שהוא עוסק במצוה לשומרו מן העכברים, וגם  
עצמו,   על  להחמיר  רשאי  ואינו  לעכברים,  חוששים  בספינה 

בד אינו  אמותאפי'  ש  '  שנים  היו  ואם  מת.  זה   ,ומרים של 
 משמר וזה קורא וזה משמר וזה קורא. 

בזמן המנוחה ש   החופר קבר למת  מעט,  נחהוא  פטור אפי' 
ואם יש כמה חופרים    מפני שעי"ז מתחזק כוחו לחזור ולחפור,

שנצרכים נוספים    ביחד  אלו  יש  ואם  פטורים,  לחפירה  כעת 
 ישמטו חלק ויקראו עד שיקראו כולם. 

בתוך  קדושה  שאר דברי  אסור לקרות ק"ש או לומר קדיש או  
מת של  )וכמו    ד"א  הקברות  בבית  וכן  לרש,  לועג  דהוי 

י"א שקנסוהו   ואם קרא  לענין תפילין(.  בסימן מ"ה  שנתבאר 
ולק לחזור  שא"צ  וי"א  ולקרות,  לחזור  ולדינא  שצריך  רות, 

יחזור ויקרא ק"ש, אבל אם בירך או התפלל לא יחזור, ולענין 
 ברכות ק"ש מסתפק הפמ"ג. 

 

 סימן ע"ב 
 

 קריאת שמע בזמן לוית המת וקבורתו 
כבר  ואם  ויתפללו,  ק"ש  שיקראו  אחרי  עד  המת  לוית  את  לעכב  יש 
לנשיאת  שנצרך  מי  כל  ותפילה  מק"ש  פטורים  המת  בלוית  התחילו 

 ו פרטי הדינים בזה.רן יבואהמת. ולהל

יותר    אין מוציאים את המת סמוך לתחילת זמן ק"ש אפילו 

ק"ש זמן  תחילת  לפני  שעה  הקבורה   מחצי  לסיים  שהות  אין  אם 
שיוכלו   עד  ימתינו  ק"ש  זמן  הגיע  כבר  ואם  ק"ש,  זמן  קודם 
והתפללו,  ק"ש  קראו  המיטה  ונושאי  הקהל  שרוב  לשער 

  לו אדם חשוב, ואם התחילו להוציאו אפי  לו אם המת הואאפי
אין מפסיקין, ואמנם אלו שאין המיטה    ,זמן ק"ש  גיעאחר שה

 יש עוד שהות אח"כ.   לוצריכה להם צריכים לקרות מיד אפי

לענין ק"ש ערבית מהשו"ע משמע שדינה כמו בשחרית, אך  
כדי שלא יעבור על "בל תלין", ואף אם   האחרונים כתבו להקל

לקוברו   על  יוכל  יעבור  ולא  תלין"בלילה  מותר"בל  מ"מ   , 
לקוברו כדי    סמוך לתחילת זמן ק"ש של ערבית, ביום  להוציאו 

ו החמה  שקיעת  ביום  קודם  תקברנו  קבור  "כי  מצות  לקיים 
עד   ,ההוא" ימתינו  שחשכה  עד  להוציאו  התחילו  לא  ואם 

 שיתפללו הקהל ערבית. 

פטורים מק"ש, וגם חלופיהן וחלופי חלופיהן    נושאי המיטה
פטורים אע"פ שיכולים לגמור לפני שיגיע זמנם, שמא ימלכו  
יש   אם  המיטה  אחרי  הם  אם  ואפי'  קודם.  להם  ויצטרכו 

אבל למיטה צורך בהם פטורים, והיינו בחבורה המיוחדת לכך,  
למיטה,  הסמוכים  רק  פטורים  לכך  המיוחדת  חבורה  אין   אם 

 . כשיכבד על הנושאים במצוה שדרך לזכותם

שאין למיטה צורך בהם חייבים בק"ש, )שהם    שאר המלווים
בכונה ראשון  פסוק  ולקרות  לעצור  כשהם    ,יכולים  והשאר 

 ( אבל פטורים מתפילה. מהלכים

בהספד העוסקים  נשמטים    העם  לפניהם  מוטל  המת  אם 
ק"ש, וקורין  אחד  זמן    אחד  יעבור  עי"ז  אם  שאפילו  משמע  ולכאורה 

עיון. וצריך  בפר"ח,  ועיין  לחוש,  אין  ג"כ  לשו"ע   ק"ש  תפילה  ולענין 
מ גם  ויםתפללכשנשמטים  ש,  המ"ב  פוסקים  כתב  הרבה 

סוברים שלא יתפללו, וחזן הספדן ודאי יכול להקל בזה. ואם  
מוט המת  ישב אין  והאונן  ויתפללו,  ק"ש  יקראו  לפניהם  ל 

 דומם ולא יענה אחריהם כלום. 

קברו את המת וחזרו   -אחרי הקבורה לפני ניחום האבלים 
הולכים   והעם  תנחומין,  לקבל  למקום    אחריהם האבלים 

הזמןהשורה,   לפני  לקוברו  שיספיקו  מתחילה  יכולים    ,וחשבו  אם 
אפי ולגמור  שיגיע  לולהתחיל  קודם  אחד  לשורה, פסוק  ו 

שיוכלו מה  כל  ויקראו  לקרותו    ,יתחילו  אסור  ראשון  שפסוק  וכיון 

מהלך י"ל דאיירי שיכולים לעמוד זמן זה ולא יאחרו את זמן הגעת האבלים 

לגמור  ,לשורה יכולים  לא  אחד,  ואם  יתחילו,   אפילו פסוק  לא 
ק"ש   יקראו  ק"ש  זמן  עי"ז  יעבור  שלא תחילה  ואם  כיון 

לא יתחילו  התחילו במצות תנחומין, זמן ק"ש  יעבור  , וי"א שאפי' אם 

דאורייתא חסדים  גמילות  בכלל  זה  אבלים  שתנחומי  הפמ"ג   .מפני  )כתב 
שמשמע מהמ"א כאן שהעוסק במצוה דרבנן אין לו להפסיק אפילו למצוה 

 דאורייתא וצ"ע מנין לו דין זה(.

פני   שרואים  הפנימיים  האבל,  את  לנחם  בשורה  העומדים 
 פטורים, והחיצוניים שאינם רואים פני האבל חייבים.האבל 

 

 סימן ע"ג 
 

 דין מי שישן עם אחרים בטלית אחת 
ערות   בך  יראה  ולא  וכו'  מחניך  בקרב  מתהלך  אלוקיך  ד'  "כי  כתיב 
דבר", והיינו שאסור מדאורייתא לומר דברי קדושה כנגד ערוה מגולה,  

קדושה  דברי  לומר  ואסרו  האיסור  את  הרחיבו  ששני   וחכמים  באופן 
בני אדם שוכבים ערומים תחת כסוי אחד, שמא יבוא לידי הרהור, ויש 
חששו  לא  מסוימים  שבאופנים  מכך  )הנובעים  בזה  דינים  חילוקי 
חכמים להרהור( בין אם הנגיעה ממתנים ולמטה או ממתנים ולמעלה,  
זה  אם  ובין  מאחוריו,  נמצא  שהשני  או  פנים  כנגד  פנים  שכיבה  ובין 

 ניו או אדם אחר, ובסימן זה יבוארו פרטי הדינים בזה. אשתו או ב

וחכמים   מגולה,  כשערוותו  קדושה  דברי  לומר  מדאורייתא  אסור  עוד 
אסרו כשליבו רואה את הערוה ואין הפסק ביניהם, ודינים אלו יבוארו  
באשה   נוספים  ודברים  מקומות  שיש  חכמים  אמרו  וכן  ע"ד,  בסימן 

י קדושה, וגם זה מחשש הרהור,  שנחשבים כערוה שאוסרים לומר דבר
 ודינים אלו יבוארו בסימן ע"ה. 

ע"ו   )סימנים  כנגד    –ואח"כ  קדושה  דברי  אמירת  דיני  יבוארו  פ"ז( 
"ויד   הנ"ל  הפסוק  מתחילת  נלמדים  שהם  וכדומה,  רגלים  ומי  צואה 

( ויצאת שמה חוץ  ויתד תהיה לך -תהיה לך מחוץ למחנה  מי רגלים(, 
חפרת בה ושבת וכסית את צאתך )צואה(,  על אזנך והיה בשבתך חוץ ו

 כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך וכו' והיה מחניך קדוש וכו' ".

חבירו עם  אחת,   -ישן  בטלית  ערומים  ישנים  שהיו  שנים 
ק"ש יקראו  לא  בזה,  זה  נוגע  בדברי   ובשרם  ידברו  או  יתפללו  או 

מפסיקה    לואפי  תורה, טלית  ואם  מזה,  זה  פניהם  מחזירים 
אפי מותר  ומטה  ממתניהם  פנים  לוביניהם  כנגד  ש וי  ,פנים 

לחצוץ  אם צריך לחצוץ עד סוף הרגלים משום הרהור, או שמספיק    להסתפק

הערוה ב והישועות   .מקום  והפמ"ג  יצא,  לפר"ח  דיעבד  )ולענין 
נם  יעקב מפקפקים בזה(. ואם שוכבים קרובים זה לזה אך אי

מותר וצריך   רק  נוגעים  מזה.  זה  פניהם  מחזירים    גם   אם 
יהיה  שלא  לטלית  חוץ  ראשו  הערוה,   הוא   להוציא  את  רואה 

צריך   לערוה  וכן  ליבו  בין  להפסיק  ליבו  על  יהיה  לחוץ  שלא 
 ליבו רואה את הערוה.  

רגיל בה,  הוא  א"צ הפסקת טלית מפני שהיא כגופו ו   באשתו
לקר מותר  והוא  פניו,  בחזרת  החזירה ודי  לא  ות אף שאשתו 

לקרות  רוצה  היא  גם  ואם  בערותה.  נוגע  בשרו  אא"כ  פניה, 
זה   נוגע  בשרם  אפי'  מותר  ואז  פניה,  להחזיר  היא  גם  צריכה 
לחוש  ונכון  טלית  הפסקת  צריך  באשתו  שגם  וי"א  בזה. 

ו דבריהםלדבריו,  המיטה    מאד  זהרהל  יש   לפי  שבק"ש שעל 
ואז  בברכת  ו טלית,  תהיה הפסקת  אפיהמפיל  פנים    לו מותר 

 כנגד פנים. 



ע"י חזרת פנים אף בלי הפסקת לכו"ע  מותר    בבניו הקטנים
  "ח מיקל אף בלא חזרת פנים רטלית, כיון שלבו גס בהם, )והפ

ראייתו דחו  ואחרים  ראיה  נוגע והביא  אם  לדבריו  גם  ומ"מ   ,
ערותו בבשרם או להיפך אסור(, ואם רק הוא החזיר פניו צריך 

 שרו נוגע בערותם.ליזהר שלא יהיה ב 

עד י"ב בתינוק ועד י"א בתינוקת נחשבים קטנים אפי' הביאו 
ב' שערות, ובשנת י"ג לתינוק ובשנת י"ב לתינוקת אם הביאו 
ב'  הביאו  בלא  אפי'  אוסרים  )ויש  כגדולים,  דינם  שערות  ב' 

, וגם אוסרים לישן ביחד ערומים בקירוב בשר מגיל זה  שערות
ק"ש בלי  דיאפילו  ואח"כ  ב'  (,  הביאו  לא  אפי'  כגדולים  נם 

שערות, וכשהגיע ליום הלידה כבר נעשה גדול, וא"צ לי"ב או  
)וכן הדין לענין   נולד בסוף היום,  ויום אחד אפי' אם  י"ג שנה 

 בר מצוה, אך שם צריך ב' שערות(. 

וכן בקטנים שאינם בניו,   בבניו הגדולים צריך הפסקת טלית, 
יש  לכאורה  ובתינוק פחות מבן ט' או תינוקת פחותה מבת ג'  

 להקל. 
בד"ת בדברים   הרהור  להרהר  מותר  ולכן  מגולה,  כשערותו  אפי'  מותר 

 .שבקדושה בשעת תשמיש, אף שאסור במבואות המטונפות

 

 סימן ע"ד 
 

 דיני גילוי וראית ערוה
שבקדושה   דבר  לומר  אסור  הקודם  לסימן  בהקדמה  שנתבאר  כפי 
כשהוא רואה ערוה שלו או של חבירו, או כשערותו גלויה או כשליבו  

הערוה, את  אסור    רואה  ומה  מדאורייתא  אסור  מה  יבואר  זה  ובסימן 
 מדרבנן, ופרטי הדינים בזה. 

   -איסור ערוה נחלק לה' חלקים
ערותו כשא'   רואה  מדאורייתא  עינו  דכתיב   אסור  שבקדושה,  דברים  לומר 

ועובר בלאו,   ,)והרהור מותר ושומע כעונה אסור(  "ולא יראה בך ערות דבר",
)ולענין ברכות ק"ש תלוי אם מילתא דאמר   ק"ש,  ובספק צריך לחזור ולקרות

ולא מהני כיסוי מים )וכתונת דקה    ,רחמנא לא תעביד אי עביד מהני או לא(
, ואפי' מחזיר פניו  א שלא מועיל לעצום עיניו"וי  ,שנראית הערוה דינה כמים(

 להחזיר גופו.  צריךכי 

ואם ליבו   לומר דברים שבקדושה,  אסור מדרבנן  ערוהליבו רואה את הכשב'  
חוץ למים או שהערוה בעששית מותר )ואם רואה בעיניו אסור(, ומועיל לזה 

 הפסקה בידיו או באבנט. 

מגולהכשג'   מדאורייתא  ערותו  שבקדושה   אסור  דברים  "לא    ,לומר  דכתיב 
תראה, לא  כתיב  ולא  דבר"  ערות  בך  ועיניו  יראה  מכוסה  ליבו  אינם    ואפי' 

ואם קרא   כנגדו,  ואסור אפי' אין אחר עומד  )והב"ח חולק(,  כך רואות אסור 
 צריך לחזור ולקרות. ומועיל לזה כסוי מים.ק"ש 

חבירוכשד'   ערות  רואה  אסור   עינו  פנויה(,  או  קטנים  או  עכו"ם  )ואפי' 
שבקדושה  מדאורייתא דברים  ודינולומר  הדין  ,  רואה   ומקור  בעינו  כנ"ל 

מהני החזרת פניו עם גופו, ולא מהני להפסיק בידו או באבנט  ערותו, אלא ד
 אלא צריך כסוי בבגד, וכסוי ביד לא מהני. ולא מהני כסוי מים.

 .  לומר דברים שבקדושה דרבנןמאסור  ליבו רואה ערות חבירוכשה' 

 וכל אופן שייך שיהיה לבדו בלי איסור אחר. 

 ע"כ מהקדמת הפמ"ג.

המ"ב  איסור   כתב  לענין  שמוזכר  מה  שכל  ע"ו(  סימן  )ריש 
ק"ש,   שאסור לקרואעד סימן פ"ח,    מסימן ע"ד  ערוה וצואה וכו'

וכל   ותפילה  תורה  כולל  זה  איסור,  לענין  בין  התר  לענין  בין 
 בין בלשון חול. שון הקודשענייני הקדושה, בין בל

טלית, או שישן ב   ומכסה עצמוהישן ערום    -ליבו רואה ערוה
אפי' ראשו מחוץ עם חלוק בלי מכנסים, וליבו רואה את הערוה,  

ליבו   לטלית בין  או  ליבו  על  בחלוק  או  בטלית  לחצוץ  צריך 
בק"ש   מותר  ואז  לערוה,  ליבו  בין  הפסק  שיהיה  כדי  לערוה, 

וכן מהני לכסות ליבו בבגד בפני עצמו אף אם   ,אפי' ליבו מגולה לגמרי

ליב על  מדביקו  חבירו  ו.אינו  ערות  רואה  ליבו  אם  כגון    ,וכן 
אסור   ,ששניהם מכוסים בטלית אחת או ששניהם בתוך המים

ק"ש   על  חוזר  הערוה  את  רואה  כשליבו  קרא  ואם  בק"ש. 
התפילה  וברכותיה ברכותועל  שאר  על  אבל  להסתפק  ,   יש 

להקל,  ויחזור    אם ברכות  שגםספק  לא   וי"א  תפילה  לענין 
 יחזור.

ערוה ערותו שכאף    -גילוי  אם  הערוה,  את  רואה  ליבו  אין 
ש כתבו  אחרונים  והרבה  בק"ש,  אסור  אסור זה  מגולה 

מדאורייתא. ואיסור גילוי ערוה הוא אפי' הוא עצמו אינו יכול  
 שמכוסה בטלית על ראשו ועיניו או  לראות את הערוה, וכגון

לחלון חוץ  ראשו  שאבל    ,שהוציא  ערום  ראשו הישן  הוציא 
הכיל ואין  לכילה  שערותו חוץ  נחשב  לא  טפחים  י'  גבוהה  ה 

שהכילה   מפני  אינו  שבית    משא"כ כסוי,  נחשבת  מגולה, 
 ,עומד בתוך כליהוא  ואם הוציא ראשו ורובו חוץ לכילה אסור, ואם  ככיסוי,  

של   בבית  מסתפק  והירושלמי  בזה(,  מחמיר  )והט"ז  מלבוש  כמו  הוא  הכלי 
   זה לקולא.עצים אם דינו כבית או ככילה, ורבינו ירוחם פוסק ב

שהכניס   או  לחלון,  חוץ  ראשו  והוציא  בבית  צואה  יש  אם 
ראשו לחדר שיש בו צואה, אסור בק"ש. ולרשב"א אסור אם  

 הצואה כנגדו אפי' אם הוא עומד מחוץ לפתח.  

מים בתוך  ש  הנמצא  אף  אף  ערוה  גילוי  משום  בזה  אין 
צלולים ראית    מ"מ  ,שהמים  משום  אסור  במים  ראשו  אם 

ור מצד ליבו רואה את הערוה אפי' ראשו מחוץ  ערוה, וכן אס
לערוה ליבו  בין  בבגד  וצריך להפסיק  ליבו  למים,  , או שיכסה 

כסוי   לענין  )וכן  גוף  גוף מכסה  דאין  כסוי  נחשבת  אינה  והיד 
(, ואם אחרים הראש אין היד כסוי להתיר ברכה ודברי קדושה

שרי בידיהם  ליבו  עצמו,  מכסים  הוא  אם  גופו    וכן  מחבק 
כיון שאין דרך לחבק  ליבו לערוה,  בין  בזרועותיו דהוי הפסק 
מועיל   החלוק  על  כשמחבק  אך  בזה  שמחמירים  )ויש  כך 
את  רואה  ליבו  נחשב  לא  למים  מחוץ  ליבו  גם  ואם  לכו"ע(, 

, אך יזהר שעיניו ג"כ יהיה בחוץ ולא  אפי' במים צלולים הערוה
אב  שאין  עכורים  המים  ואם  בערוה.  בהם יסתכל  נראים  ריו 

בתוכם,   הוא  אם  לקרות  ליבו  מותר  אין  שבזה  מפני  מחלוק  ועדיף 

בחלוק, משא"כ  סמיכתא,  כארעא  דהוו  הערוה  את  שלא   רואה  ובלבד 
המים   ואם  ברגליו,  יעכרם  צלולים  הם  ואם  רע,  ריחם  יהיה 
ברגליו,  שיעכרם  שייך  אין  להמ"א  וטיט  עפר  בו  שאין  בכלי 

 והא"ז כתב ששייך.  

אשה   ערומהדין  או  בחלוק  הלבושה    -הלבושה  אשה 
)כיון    ,בחלוק הערוה  את  רואה  ליבו  משום  בזה  שאין  י"א 

(, וכן הסכימו  ואין לבה רואה את הערוה  שערותה למטה מאד
את   רואה  ליבו  שייך  באשה  שגם  הב"ח  )ודעת  האחרונים, 
הערוה(. ולפי זה יכולה אשה לברך על הטבילה כשהיא בתוך 

בה חוץ למים או שתחבק זרועותיה או  המים, ועדיף שיהיה לי
יש עוד נשים ערומות שם ואם  ברגליה.   ,שתעכור את המים 

אף אי נימא שמקום המקוה    ,מהםוגופה  צריכה להחזיר פניה  
יש בזה איסור גילוי    ,נחשב רשות לעצמו. ואשה שהיא ערומה

לא    ,ערוה )וזה  בקרקע  ומכוסה  דבוקה  הערוה  שתהא  וצריך 
באיש( שתש  ,שייך  נראים  או  העגבות  ואם  דבר.  איזה  על  ב 

 נחלקו האחרונים אם יש בזה משום ערוה.

אברים  שאר  איסור  -דין  אין  הערוה  את  רואים  אבריו   אם 
, וא"צ לכסות ערותו בפני עצמה, אבל לומר דברים שבקדושה

אבראם   וצריך    איזה  אסור.  חבירו  של  או  שלו  בערוה  נוגע 
ש לירכותיו  ערותו  בין  מפסיק  דבר  שוכבת שיהיה  הערוה 

כיס אין  דעליהם, ובדיעבד יצא אם נגע הגיד בירכים, ובנגיעה  
 .משום שיש חולקין להקפיד, והמדקדקים מקפידים גם בזה

ממתניו  החגור הוא    בטליתו  ולמעלה  מערותו,  למטה  עד 
בק"ש   מותר  לכתחלה  ערום,  נכון  אין  )דאל"כ  הדחק  במקום 

בברכה( גופאפי'  כל  שיכסה  צריך  לתפילה  אבל  מפני  ,  ו, 
 שמדבר לפני המלך.

 

 סימן ע"ה 
 

 טפח באשה ערוה
אסור מדאורייתא לומר דברי קדושה כנגד ערוה מגולה, וכנ"ל. וחכמים 

שהם   דברים  עוד  שיש  דבר  אמרו  כנגדם  לומר  שאסור  "ערוה" 
שבקדושה, והיינו טפח מגולה באשה מקום שדרכו להיות מכוסה, או  

 ת קול זמר שלה, וכדלהלן.  עשערה, או בזמן שמי

 דין טפח באשה הוא מגיל ג' ובבתו מגיל י"א. 

מכוסהבאשה  מקום   להיות  טפח  ומגולה  שרגיל   ,ממנו 
או ק"ש  לקרות  משום    לומר  אסור  כנגדו,  שבקדושה  דבר 

)ו אסור  באשתו  ואפי'  כשמניקה(.    זהרהל  צריך הרהור,  בזה 
מותר לפי הרגיל    ברך(-)  ופניה וידיה ופרסות הרגל עד השוק 

זרועותיה ושוקה אסור    כנגד  להיות מגולה באותו מקום, אבל
 .כדרך הפרוצות אף אם רגיל להיות מגולה

ן להסתכל ינחלקו בזה האחרונים, ואם לא נתכו לענין דיעבד  
 באשה אחרת.   לואפי בדיעבד אין להחמיר

אסור עד שיחזיר פניו, ויש מתירים אם נזהר   עיניו  אם עוצם 
 מלראות כלל, ואפשר לסמוך על זה אם א"א בענין אחר.

הוא    -אשה אחרת האיסור  אחרת  באשה  אף  השו"ע  לדעת 
שדווקא באשתו מותר   רק בטפח מגולה, והרמ"א כתב שי"א 

אפי' פחות מטפח )אפי' פנויה(  עד טפח, אבל באשה אחרת  
 מדרבנן,  ואם עוצם עיניו מותר. ולכו"ע היינו רק. אסור

 אם השוק מגולה י"א שגם באשתו ובפחות מטפח אסור.

באשה  הסתכלות  לק"ש    -איסור  אלא  אינו  טפח  שיעור 
מכו לא  אם  אף  פוסקים  להרבה  אבל ידאסור  להסתכל,  ן 

בלאו באצבע קטנה עובר    לו אפי  ,המסתכל באשה כדי להנות
וד לבבכם  אחרי  תתורו  עיניכם""ולא  בידו   ,אחרי  יש  ואפי' 

אינו ניצול מדינה של גיהנום. אבל ראיה    שים טוביםתורה ומע
, אם לא מצד המוסר. ואדם חשוב מותר  לפי תומו בלא הנאה

ל לו  גוונא,  היש  בכל  מכוסה  זהר  להיות  שדרך  ובמקומות 

ובתולות דידן משיגיעו לזמן וסת אפילו ראיה בעלמא אסור.  
 בכלל נדות ועריות הן. 

אחרת לאשה  באשה  גם    -טפח  שלהרא"ש  הרמ"א  שיטת 
באשה )ורק לה  מגולה  לאשה אחרת אסור לקרות מול טפח  

חולק על זה ומתיר    רשב"א. וכתב המ"ב שהעצמה אין איסור(
אחרת,  באשה  לאיש ו  גם  אלא  אסור  הרהור  אינו  , דאיכא 

האחרונים מסכימים עם הרשב"א ודעתם שגם הרא"ש מודה  ו
יושבת  לזה. כשהיא  דווקא  אפי'    ,אמנם  אסור  בעומדת  אבל 

 היא ברשות אחרת, כיון שערותה נראית.

 שער באשה ערוה
ראשה שער  לגלות  נשואה  לאשה  מדאורייתא  שאסור  מה  , מלבד 

)כתובות ע"ב.( "ופרע ראש האשה" מכלל שהיה מכוסה  עוד    ,דכתיב 
לו מגולה של אשה אפי  אסור לומר דברים שבקדושה כנגד שער אשה 

 כשהיא בבית )ברכות כ"ד.(, וכדלהלן. 

נשואה אשה  לכסותו,    שער  כנגדושדרכה  לקרות   אסור 
עיניו( עוצם  באשתו,    )אא"כ  אםאפיוואפי'  דרכה    לו  אין 

  אסור לקרות כנגדו אם נתגלה קצת   ,לכסותו בבית אלא בשוק
אם המנהג באותו מקום ללכת בגילוי הראש   לו גם בבית. ואפי

הפרוצות בגלוי    אסור,  ,כדרך  ללכת  התורה  מן  אסור  )שהרי 
 הראש(.  

לצמתה מחוץ  לצאת  הרגיל  אשה  שמלבד    שער  והיינו 
הכובע יש בגד המצמצם שלא יצא השער לחוץ, ומה שא"א  
באשה   ואפי'  כנגדו  ק"ש  לקרות  מותר  יצא  שלא  לצמצם 

ן להסתכל בזה(. ובזוהר מחמיר מאד  יאחרת, )אבל אסור לכו
האשה שער  שום  ייראה  שלא  הבית,   בזה  בתוך  שזה    ואפי' 

הבית, מתברך  בזה  הנזהרת  ומאידך  וכו',  לעניות  וכתב   גורם 
 המ"א שראוי לנהוג כהזוהר.  

שאין דרך שיצא מחוץ לצמתן למקום שדרך שיצא, אם אין  הבאות ממקום  
ק"ש   ולענין  לגלות,  מותרות  לחזור  שדעתם  לחזור, נראה  דעתן  אפי'  מותר 

ואם הלכו ממקום שדרך לגלות למקום שאין דרך לגלות, אפי' דעתן לחזור 
לא יגלו ואסור לקרות כנגדו. ואם האיש הלך למקום שאין דרך לגלות אסור 

 א, ואם בא למקום שדרך לגלות מותר אם אין דעתו לחזור.בק"ש בכל גוונ

אין   -גילוי שער בחצר אם  בחצר  לגלות שער  כתב המ"א שתוס' מתירים 

מביא   והבה"ל  לנהוג.  ראוי  וכן  בזה,  מחמיר  והזוהר  שם,  מצויים  אנשים 
בבית אפי'  ממש  שער  בגלוי  ללכת  לאסור  פוסקים  ובחדרה מהרבה  וי"א  ה   ,

יהוד דת  משום  בזה  רבים שיש  של  בחצר  או  ובשוק  כתובה.  בלא  ותצא  ית 
 לכו"ע אף במטפחת הוי דת יהודית עד שתכסה ברדיד מלמעלה ככל הנשים. 

טבילה   גמורה ולענין  נדה  נשארה  למים  מחוץ  אחת  שערה  נשארה  אם 

ו מאד,  בזה  ליזהר  ויש  כרת,  על אם  באיסור  תכרוך  מספיק  אור  אין  בשבת 
שיכנס   כדי  חללים  בו  שיש  טול  ולא ראשה  פשוטים,  והדברים  המים,  בהם 

 נכתבו אלא לחומר הענין.

 שדרכם לילך פרועות הראש מותר לקרות כנגדן.  בתולות

כבתולות.  ונכריות בזה  דינם  אם  שאין  צ"ע  המ"א    וכתב 
סתורות בשערות  ללכת  בקלועות   לבתולה  רק  אבל   ,אלא 

בזה מקילים  גבורים  והמגן  השקל  ארוסה  המחצית  ובתולה   .
לילך אם    אסורה  ומ"מ  שנבעלה,  בתולה  וכן  הראש,  בגילוי 

הנשים  זינתה   כדרך  ראשה  על  צעיף  עם  לצאת  רוצה  ואינה 
 א"א לכופה.  

נכרית כנגדו   -פאה  ק"ש  ולקרות  לגלותו  מותר  חתוך    שער 
וי"א שגם בפאה נכרית אסור לגלותו או  אפי' דרכה לכסותו   ,

נוהגים ללכת בפאה  בפמ"ג כתב שבמקומות שלקרות כנגדו, ו
עצמהנכ של  בשער  ואפי'  להקל,  אפשר  מגולה  שחובר    רית 

לראשה נוהגים  אח"כ  אין  ואם  בזה,  מחמיר  גבורים  ובמגן   ,
 ללכת בפאה נכרית אסור משום מראית העין. 

 קול באשה ערוה
היא   ואפי'  ק"ש,  בשעת  אשה  זמר  קול  מלשמוע  ליזהר  יש 

ו קול  בדיעבד  אשתו,  אבל  ברכות.  בלי  וקורא  חוזר  קרא  אם 
לכו אסור  אבל  איש,  באשת  אף  מותר  בו  להנות  ישרגיל  ן 

 , שהרי אפילו בבגדיה אסור להסתכל להנות. מדיבורה

אסור לקרות ק"ש כששומע קול זמר שלה, אבל שלא פנויה  
ן שלא להנות מזה כדי שלא יבוא יבשעת ק"ש מותר, אך יכו

שלנו פנויות  ואמנם  זמן   להרהור.  משהגיע  נדות  בחזקת  הן 

  עריות וסתן, ועל כן אסור לשמוע כלל, וכן באשת איש ושאר  
 אסור. 

נכרית לשמוע    פנויה  ביןאסור  לכהן  אל  בין  מנם  ישראל, 
הנכרים בין  שרוים  שאנו  יכול    בזמננו  ואינו  בדרך  הוא  אם 

ן לקדושה שהוא  ילמחות מותר לקרות ולברך, אך יתאמץ לכו
 ו לקול הזמר.עוסק בה ולא לתת לב 

 ק"ש ודברים שבקדושה כנגד ערוה 
אסור לקרות ק"ש או דבר שבקדושה כנגד ערוה, דכתיב "כי  

 ד' אלוקיך מתהלך וכו' ולא יראה בך ערות דבר". 



או )אפילו נכרי( כנגד פניו כמלוא עיניו,  איסור זה כולל ערות אחרים  
 .  כשהוא ערום וערותו מגולה  ערות עצמו

אסור לכתחילה לקרות כנגדה אך לא יחזור לדעת השו"ע   ערות קטן
עד גיל ט' ובקטנה עד גיל שלש. בקטן    לדעת הרמ"א מותרויקרא, ו

והא"ר  הברכה,  בשעת  הערוה  המוהל  יאחוז  לא  דמ"מ  המ"א  וכתב 
והמחצית השקל מקילים, והפמ"ג כתב שצריך לאחוז בערוה משום 

  כנה, וכן הגר"א אוסר לעשות כהמ"א.חשש ס

מותר   עצמו  וכנגד  לקרות  הקטן  ט',  גיל  עד  ערום  ערות כשהוא 
 אחרים אסור מגיל חינוך. 

בעששית זכוכית,    ערוה  אסור  של  דפנותיה  דרך  אותה  רואה  אם 
אחר,  בבית  היא  ואפי'  כנגדה  "  לקרות  בכלל  זה  יראהדאף  בך   ולא 

ואפי' בדיעבד צריך    ,הערוה אסורוכן בבגד דק שנראית    ערות דבר",
עיניו   עוצם  ואם  באשה(,  האסור  בטפח  הדין  )וכן  ולקרות,  לחזור 

 כיון שהערוה מכוסה.  מותר

לדעת השו"ע אם החזיר פניו או    -איזה עצה מועילה ברואה ערוה
סומא מותר לקרות ק"ש כיון שאינו   שהוא  או  שעצם עיניו או בלילה

ערוה. אבל האחרונים כתבו שאין רואה, ואפי' הוא בתוך ד' אמות ל
כל גופו לצד אחר, אבל בעצם עיניו וכו' לא ו  מותר אלא במחזיר פניו

עצה  שום  מועילה  לא  ערום  עצמו  הוא  אם  וכן  לדעת   מהני,  אפילו 
 שאם הערוה ברשות אחרת מועיל לעצום עיניו, הפמ"ג כתב. והשו"ע

בו,   וכן משמע קצת בדרך החיים, ובמקום אחר בפמ"ג משמע שחזר
ואם יש בינו לערוה חלון זכוכית ועוצם עיניו   וכן בח"א לא משמע כן,
 מלראותו מהני לכו"ע.  

ברכה   הרהור לשמוע  אין  אך  ערום,  כשהוא  או  ערוה  כנגד  מותר 
 בזה שומע כעונה כיון שאינו יכול לענות. א"א לומרמחבירו, ד 

 

 סימן ע"ו 
 

 צואה דברים שבקדושה כנגד 
)סימנים ע"ו   פ"ז(    –לעיל נתבארו דיני אמירת דברי קדושה כנגד ערוה, ולהלן 

נלמדים   וכדומה, שהם  רגלים  ומי  צואה  כנגד  קדושה  דברי  דיני אמירת  יבוארו 
מי רגלים(, ויתד תהיה  -מהפסוק "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ )

אתך )צואה(, כי ד'  לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכסית את צ 
 אלוקיך מתהלך בקרב מחניך וכו' והיה מחניך קדוש וכו' ". 

בין לאיסור   ולקמן ק"ש כנגד ערוה או צואה  כל מקום שנזכר לעיל 
 בין להיתר, ה"ה ד"ת ותפילה וכל ענייני הקדושה, ואפי' בלשון חול. 

מותר לקרות    שהוא שקוף  או בדבר אחר  בעששיתהנמצאת  צואה  
כיון שהיא ים שבקדושה  ולומר דברק"ש   כנגדה אף שרואה אותה, 

בעששית( נוגעת  הצואה  אם  אפי'  )ומהני  שהתורה מכוסה  מפני   ,
"וכסית את צאתך", לו   תלתה את האיסור בכסוי דכתיב  ואם מגיע 

)וי"א דמהני הפסקה ע"י מחיצה, אמנם לקרות ק"ש  ריח רע אסור  ,
הריח, אבל   כלי אינו חשוב הפסקה(, וצריך להרחיק עד מקום שכלה

ובמק  הריח,  שכלה  ממקום  ד"א  להרחיק  מסתפק וא"צ  הפמ"ג  "א 
 בזה. 

מכסה אותה ויכול לקרות ק"ש אם אין מגיע אליו ריח    אצואה בגומ
לבוש בו, ומ"מ בזה צריך שלא שהוא  רע, ויכול לכסותה אפי' בסנדלו 

ק"ש  קרא  ואם  מבחוץ.  נראית  שאינה  אע"פ  בסנדלו  הצואה  תיגע 
ק"ש  ולקרות  לחזור  צריך  מתחתיתו  סנדלו  על  דבוקה  צואה  ומצא 

 בלא ברכות. 

עוברת המים,   -צואה  פני  על  שטה  או  לפניו,  עוברת  צואה  היתה 
עיניו כמלוא  ירחיק  לפניו  היא  שאם  י"א  כנגדה.  לקרות    אסור 

די  מלפניו  שגם  וי"א  הריח,  שכלה  ממקום  ד"א  ירחיק  ומלאחריו 
לכתחילה להחמיר  ויש  הריח,  שכלה  ממקום  בכל   ובדיעבד  ,בד"א 

מחלוקת שיש  יחזור   מקום  ולא  ברכות  בלא  ק"ש  ויקרא  יחזור 
לכו"ע די בד"א ממקום  בצדדים שלפניו  ויתפלל, ואם העבירו הצואה  

לפניו, מ"מ כיון שיש מקילים אף בלפניו  ואף דיש מחמירים בצדדים ששכלה הריח,  

 ממש, א"צ להחמיר בזה. 

, דהוי כגרף של פי חזיר ואפי' הוא עולה מן הנהר דינו כצואה עוברת
 רעי, ואם החלון פתוח והחזיר עובר מותר.

אם הצואה   -אם צריך שיהיו כל אבריו נקיים ומרוחקים מצואה
בבגדיו   מכוסה  והיא  בשרו  הכועל  בשיעור  נ"מ  ידו   ,יסויאין  שהכניס  או 

למחיצה מחוץ  גופו  ושאר  הכסא  בינו   לבית  מחיצה  כשיש  )והיינו 
ד  הכסא,  שלבית  דמיא(י"א  כצואה  הכסא  בית  שאבר מחיצת  או   ,

שמותר   י"א  רע,  ריח  מריח  ואינו  לצואה,  ד"א  בתוך  מגופו  אחד 
וצריך   לקרות  שאין  וי"א  נקיים,  והחוטם  שהפה  כיון  ק"ש  לקרות 

נ  אבריו  כל  כשהצואה שיהיו  דווקא  המתיר  לדברי  שגם  וי"א  קיים. 
מכוסה מאיליה כגון באצילי ידיו אז מהני כסוי בגד, ולא כשמכוסה 

להחמיר ונכון  מלבוש.  ע"י  על   ,רק  לסמוך  יש  הדחק  ובשעת 
לכ מותר  מכוסה  והיא  בגדיו  על  הצואה  ואם  )ומ"מ והמתירים.  "ע 

 .  יזהר שיהיו בגדיו נקיים תמיד ובמיוחד בשעת התפילה(

, אם אין בזה ממשות  ואם היו ידיו מלוכלכות בקינוח בית הכסא
, אפילו בלי כסוי  צואה ולא ריח רע, מותר לאחר לקרות ק"ש כנגדה

 אבל הוא אסור עד שיטול או ינקה את ידיו.

זרע על בשרו כצואה שיש   ואם יש שכבת  דינה  לשיטת הרמ"א 
מכו והיא  בגדו  על  היא  ואם  בשרו,  על  היא  אם  מותר,  להחמיר  סה 

יש  ומכוסה  ובספר חסידים כתב שגם על בגדיו  וי"א דאינו כצואה, 
 וכ"ש אם נכשל בקרי.מפני הטומאה,  לרחצו או לפשטו  

 חמירא משאר מקומות כיון דנפיש זוהמא, ולכו"ע   צואה בפי טבעת
 , אסור לקרות ק"ש אפי' אם היא מכוסה, )ובדיעבד חוזר וקורא ק"ש

ולענין תפילה החיי אדם נשאר בצ"ע והרבה אחרונים כתבו שיחזור  
יושב  כשהוא  אלא  עומד  כשהוא  נראית  אינה  אם  ואפי'  ויתפלל( 
אסור, ועל כן יש ליזהר שיהיה פי הטבעת נקי, וירחץ במים או ברוק  

שם   ישאר  גם משהו  אפילו  שלא  נראית  אינה  אם  אמנם  צואה, 
 כשהוא יושב מותר דלא ניתנה תורה למלאכי השרת. 

לו   שיש  הטחוריםמי  סרוחה  חולי  ליחה  עם  יחד  דם  ממנו  ויוצא   ,
ריח רע, אסור בכל דבר שבקדושה בזמן שהליחה סרוחה   שיש לה 
שותתת ממנו. ואם אין שם ריח רע הדבר תלוי, שאם שותתת תמיד  

הטבעת   מפי  היא  א"כ א"כ  בסירוגין  דחיה  דרך  יוצאת  ואם  ומותר, 
 היא מן המעיים וצריך לרחוץ מקום הזוהמא.

מעט צואה )ואפי' כל שהוא, דצואה אוסרת בכל שהוא( יכול לבטלה 
מיד,  ק"ש  ולקרות  עבה,  רע,   ברוק  ריח  אין  כיון   אם  לא  אח"כ  אבל 

עכורים ומים  בה.  ונבלע  נימוח  נראית מתוכם  שהרוק    שאין הצואה 
ג"כ מועילים, אך מים שאינם עכורים לא מהני )ושאני עששית דהוי 

אסור    ,כיסוי( צואה  עם  קטנים  בגדי  בתוכו  מים שיש  עביט  כן  ועל 
 לקרות כנגדו. 

 א"צ להרחיק ממה שהאדם מקיא, ואפי' הוא מאוס.

אם מסתפק אם יש צואה, בבית מותר אא"כ מצויים    -ספק צואה
דסתם אשפה הדרך לימצא    ים, ובאשפה אסור עד שיבדוק, בו קטנ

ואם מצא צואה ומסתפק אם היא של אדם או של כלבים,    שם צואה, 
אסור, שאם מצוי בבית תינוקות יותר מכלבים    ,הולכים אחר המצוי

ובדק שאין שם עוד צואה מותר. ואם   ואם מצוי באשפה יותר כלבים
 היתה צואה ונסתפק אם פינו אותה אסור.

רגלים ואין   ספק מי  צואה  בדקו שאין שם  מותר אף באשפה אם 
, דשלא )דאם יש ריח רע אסור מצד האשפה עצמה(   ממנה ריח רע

מדרבנן אלא  אסור  אינו  העמוד  גזרו,  כנגד  לא  )ובשותת   ובספק 
. ואם הוא יודע למ"א מדאורייתא מותר והגר"ח צאנזר מפקפק בזה(

הטיל אם  מסתפק  והוא  רגלים  מי  כאן  מים  שהיו  רביעית  לתוכם  ו 
וכדומה, אזלינן לחומרא, אך אם עי"ז יתבטל מק"ש ותפילה אפשר  

ואם מצאו בבית משהו שפוך על הארץ , ואין יודעים אם זה מי רגלים או מים,    להקל.

 יש להקל אפי' אם מצויים קטנים בבית, דמצוי ג"כ שישפכו מים. 

צריך    אם הוא במקום שראוי להסתפק בו,  קרא ואח"כ מצא צואה
בברכותיה ק"ש  ולקרות  זמן   , לחזור  עבר  )ואם  תפילה  לענין  וכן 

תשלומין לה  אין  ברכת  תפילה  לענין  הדין  מה  קפ"ה  בסימן  ועיין   ,
(, וכן הדין אם היה במקום מטונף ולא שמר עצמו  המזון ושאר ברכות

ואינו  בנקיות ומצא אחרי התפילה שהיו בגדיו מטונפים.   ואם הלך משם 

לבדוק מסת יעקב כתב שבאשפה שהיא בחזקת שיש  יכול  והישועות  פק בזה הפמ"ג, 

ומצא. לחזור אא"כ בדק  א"צ  צואה צריך לחזור, אבל במקום המסופק  אבל אם   בה 
ונדבקה בו צואת    בלילה  לא היה המקום ראוי להסתפק בו, או שישב

חתול, א"צ לחזור ולהתפלל. ומי רגלים אפי' אם קרא במקום שראוי  
לחזור א"צ  וקרא להסתפק  ועבר  רגלים  מי  לו שיש  נודע  , אבל אם 

מי שנמצא במקום המטונף ואינו יכול לצאת משם מוטב שלא יתפלל  צריך לחזור.  

   כלל.
 

 סימן ע"ז 
 

 ביטול מי רגלים ע"י רביעית מים

אסור לומר דברים שבקדושה כנגדה עד    יש חילוק בין צואה למי רגלים, דבצואה 
רגלים   דבמי  הקילוח,  כנגד  רק  הוא  מדאורייתא  האיסור  רגלים  ובמי  שיכסנה, 
כתיב "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ", ובצואה כתיב "וכסית את  
כמו   מהם  הרחקה  והצריכו  הקילוח,  אחרי  גם  אסרו  חכמים  אמנם  צאתך". 

ל נתן  שאם  שהקילו  אלא  רע(,  מצואה,  ריח  אין  )אם  מותר  מים  רביעית  תוכם 
   וכדלהלן.

וצריך להרחיק כדין צואה האמור בסימן   ,אסור לקרות כנגד מי רגלים
רגלים   המי  היו  אפי'  מותר  מים  רביעית  לתוכם  הטיל  ואם  ע"ו, 

אסור מסריחים  הם  אם  ואמנם  שיתבטל    מדאורייתא  מרובים,  עד 
 הסרחון.  

ב מים  הרביעית  את  לתת  שצריך  קמא י"א  קמא  דאל"כ  אחת,  בת 
 בטיל.  

ויראה שילכו המים על  בין בקרקע,  בכלי  בין  מועילה  מים  ורביעית 
ואם יש מי רגלים בב'  כל מקום שמי הרגלים שם הם טופח ע"מ להטפיח.  

יש להסתפק אם מועיל להטיל מים רק במקום   מקומות וביניהם יש טופח ע"מ להטפיח,
כשיש   רק  חיבור  נחשב  לא  דאולי  ומ אחד,  השום,  כקליפת  מים  מקום  השלחן  באותו 

 , וצ"ע. פוך מים בב' המקומותש דלא חשיב חיבור וצריך ל משמע שלמה

, וכן אם היו מותרשבכלי  גם אם הטיל מי רגלים לתוך רביעית מים  
 אף שע"י ההטלה נתפשטו יותר.    המים בקרקע מותר

ל, מי רגלים שנמצאים בעביט המיוחד להם אינו מועיל נתינת מים כל
 ואף בלא שיש בו מי רגלים אסור לקרות כנגדו.

וי"א   מים,  רביעית  צריך  אחת  פעם  השתין  אפי' אם  כן  שהדין 
שאם השתין פחות מרביעית די ברוב מים וא"צ בהשתין מעט, וי"א  

וגם   ,וכן הסכימו האחרוניםואפי' מב' פעמים סגי ברוב מים,  רביעית,  

י"ל  ואם השתין    .שאם השתין בכמה מקומות די שיהיה כנגדם מים  לדעה ראשונה 
השו"עפעמים  כמה לדעת  פעם,  ,  לכל  רביעית  כדעת   צריך  וזה 

הרמב"ם ושארי פוסקים, ולא כהרשב"א שמיקל בזה, והמגן גבורים  
אחרי  והשתין  שחזר  מיירי  דהרמב"ם  מחלוקת,  כאן  שאין  מצדד 

ביעית מים, וכן שנתן המים, אבל אם השתין כמה פעמים מספיק ר
   הסכים הגר"א להלכה.

 

 סימן ע"ח 
 

 דין מי רגלים שותתים
הקורא ק"ש או מתפלל או לומד תורה, והתחילו מי    -זמן השתיתה

ואפי'   לשתות,  שיכלו  עד  פוסק  ברכיו,  על  שותתין   עי"זאם  רגלים 
  לו אם ואפי ישהה כדי לגמור כולה ויצטרך לחזור לראש צריך להמתין,  

   .יש להחמיריפסיד זמן תפילה 

כשכלו המים לשתות מותר להמשיך אפי' אם ברכיו   -נבלעו בבגדיו 
המים    לו אםעדיין לחות, ואם נבלעו המים בבגד התחתון מותר אפי
ושאר   לק"ש  טופח ע"מ להטפיח, אבל אם נבלעו בבגד העליון צריך

להחליף את הבגד או לכסותו בבגד אחר, אמנם לענין   דברי קדושה
 .כמו שהוא  להפסיק באמצעה יכול לסיים התפילה  א לוא"שתפילה  

מרחיק מהם לק"ש   ,אם נפלו המי רגלים בארץ  -נפלו המים לארץ 
שיבלעו  עד  להמתין  יכול  וכן  תפילה,  לענין  להחמיר  נכון  וכן  ד"א, 

עי"ז   ישהה  אא"כ  הוא בקרקע,  אם  שבזה  כולה,  לגמור  כדי  שיעור 
, ואם שהה ולא ימתין שיבלע  שירחיק מהםיותר  בברכות ק"ש טוב  

  כדי לגמור כולה אינו חוזר לראש, )אבל בק"ש עצמה א"צ להרחיק 
, ואם שהה אין לחוש שיחזור לראש דהוי כקורא אלא יכול להמתין

 בתורה(.

לראש לחזור  צריך  כדי   -אם  שהה  אפי'  השו"ע  לגמור    לשיטת 
אנוס  שהוא  כיון  הרמ"א  לשיטת  אבל  לראש,  לחזור  א"צ  כולה 

והמתין    להפסיק צריך לחזור לראש. אמנם אם הוא באמצע התפילה
בקרקע הבליעה  על  או  מים  הבאת  לראש   על  לחזור  דא"צ  אפשר 

י"א   להרחיק )שהרי  א"צ  תפילה  באמצע  שעומד  לא שכיון  וא"כ   ,
לגמור    אא"כ בהפסקה עד שיכלו המים  חשיב אנוס כדי  לבד שהה 

 . ועיין בה"ל שמסתפק בזה   , (את כולה

 

 סימן ע"ט 
 

 דברים שבקדושה ליד צואה 
דברים שבקדושה ליד צואה, ולהלן  אסור מדאורייתא לומר  כפי שנתבאר לעיל  

שהוא ליד הצואה, וכן יבואר מה הדין בצואה של  יבואר מהו השיעור שזה נחשב  
 בעלי חיים שזה תלוי אם צואתם מסרחת או לא. 

 -דין צואה נחלק לעשרה דינים  הקדמה:

מן הצדדים  או  אם    -א' מאחריו  ובדיעבד  "והיה מחניך קדוש",  מן התורה משום  אסור 
 . ולקרות   צריך לחזור במקום שראוי להסתפק ואח"כ מצא, קרא ק"ש 

מרחיק מלוא עיניו, להרשב"א יש בצואה גם איסור "ולא יראה בך ערות דבר"   -ב' מלפניו
וממילא אם רואה את הצואה אסור אפי' כשהצואה בחדר    מלבד "והיה מחניך קדוש", 

ולה  רא"ש האיסור הוא  אחר )אפי' שאינה לפניו(, והרהור מותר כשהצואה בחדר אחר. 
רק משום "מחניך קדוש", ואם הוא והצואה בחדר אחד אסור לפניו כמלוא עיניו, וילה"ס  

 אם זה דאורייתא והרהור אסור.  

אחרת  ברשות  נמוך עשרה(  ג'  או  גבוה  וי"א    -)מקום  אסור,  ולהרשב"א  מותר  להרא"ש 
 שאם עוצם עיניו מותר לכו"ע, ויש להקל בשעת הדחק. 

והוא רואה    להרא"ש מותר אע"פ שאין דלת   -תח פתוח וכן לפני הפתחד' בחדר אחר והפ 
 ולהרשב"א משמע מסתימת הפוסקים שאסור.  אותה,

מותר כיון שהיא מכוסה, ואפי' מחיצה מזכוכית מהני. ולענין רוחב    -ה' צואה בעששית
מה שכנגדה.  להתיר  רוחב ארבעה  ובשדה מספיק  לכותל  בעינן מכותל  בבית  המחיצה 

 זכוכית מפסיק בינו לצואה שבחוץ מותר גם לרשב"א שאוסר ברשות אחרת.ואם חלון 

 אינו כסוי ואסור.  -ו' צואה במים

עיקר  לו  שיש  רע  ריח  וצריך    -ז'  ק"ש,  וקורא  חוזר  ובדיעבד  התורה,  מן  כצואה  הוי 
להרחיק לאחריו ד"א ממקום שכלה הריח. ואם העיקר בחדר אחר א"צ אלא שלא יגיע  

מגי ואם  הריח,  פוסקים  אליו  הרבה  שדעת  הבה"ל  וכתב  מדרבנן.  אסור  הריח  אליו  ע 
שצריך ד"א ממקום שכלה הריח, וכן במכוסה נחלקו הפוסקים אם דינה כריח רע שאין  

 לו עיקר או כמו יש לו עיקר.

עוברת צואה  כמלוא    -ח'  י"א  ומלפניו  ד"א,  מאחריו  להרחיק  וצריך  מדאורייתא,  אסור 
 עיניו וי"א ד"א. 

מדאורייתא אסור כנגד העמוד, ומדרבנן אסור בשותת או על הארץ, וצריך    -ט' מי רגלים 
 להרחיק לפניו כמלוא עיניו ולאחריו ד"א. ואם מסריחים אסור מדאורייתא. 

רע שריחם  וכדו'  ונבילה  אשפה  התורה   -י'  מן  דרכו    כצואה,  אסור  ואין  חזק  הריח  אם 
סתם אשפה שאין ידוע  א"צ להרחיק אלא למקום שכלה הריח. ו  אל"כליפסק מהרה, )ד 

 בה ריח רע אינה בכלל זה אם ידוע שאין בה צואה ומי רגלים(. 

 עביט של מי רגלים וגרף של רעי אסור מדאורייתא. 

 צואת בהמה וחיה יבואר בסוף הסימן. דין 

 ריח רע שאין לו עיקר אסור מדרבנן. 

 כמה צריך להתרחק מצואה
צוא  -לאחריו אדםהיתה  ממקום    מאחריו  ת  ד"א  להרחיק  צריך 

  )אפי' אינו מריח מחמת חולי(, וכן ד"א אם אין לה ריח,   שכלה הריח
קדוש מחניך  "והיה  ד' דכתיב  הוא  אדם  של  שמחנה  חז"ל  וקיבלו   "

מד"א .  אמות פחות  הרחיק  הריח   ואם  שכלה  הוי    ממקום  אם  הפוסקים  נחלקו 

 דאורייתא ומעכב בדיעבד או לא.  

וא"צ להרחיק אלא ממנה  מרחיק כמלוא עיניו,  אם הצואה מלפניו    -לפניו 

אם זה מדאורייתא, ומ"מ אינו חייב אלא בידוע    ש להסתפק ולא ממקום שכלה הריח. וי 

ואפי' בלילה או שהוא סומא    ולא בספק, ויש מחמירים במקום שראוי להסתפק.
יכול לראות ובלילה    , צריך להרחיק כמו אם היה  בינוני,  כאדם  ישער  סומא 

ביום,כל  לכאורה   רואה  שהיה  כפי  ישער  )ולרשב"א מותר להרהר מחוץ    אחד 
 . לענין צואה החזרת פנים בלי הגוף לא נחשבת לאחריולד"א ולרא"ש צ"ע(. 

יזהרמדינא סגי בד"א אבל    מן הצדדים שתהיה מאחריו,    לכתחלה 
בצדדים.   גם  סגי  יתירה  בטירחה  רק  א"א  י"א ואם  שלפניו  וצדדים 

ואם רואה בלא הטית הראש   וי"א שדי בד' אמות,  כמו לפניו,  דאסור
 לכו"ע דינו כלפניו.



כי דרך   ,בלילה לא לומר ק"ש לפני הבתים  לואפי  ויש ליזהר
להיות שם צואה, וכן בשעת קידוש לבנה יזהר שלא יהיה דבר  

ממקום    ד"אכמלוא עיניו, וכ"ש שצריך להרחיק    מסריח לפניו
הריח לקדשכלה  שלא  ומוטב  אלו  ,  בהלכות  והנזהר  כלל,  ש 

 זוכה לאריכות ימים.

הכנסת הש"ץ    -בבית  צריך  הכנסת  בבית  צואה  יש  אם 
דא"א    ,שלו  לשתוק עד שיוציאוה משם, אף שאינו בתוך ד"א

יד"ח  אחרים  כשמוציא  ודווקא  ד"א,  בתוך  אחרים  יהיו  שלא 
מה   מספיק  דזמרה  בפסוקי  אבל  אמן,  לענות  כשצריכים  או 

ה"ה בק"ש    ורהולכא  ,ה כפי שצריך להרחיקשהוא רחוק מן הצוא

מהש"ץ  וברכותיה יד"ח  יוצאים  שלא  יש בזמננו  ודאי  רגלים  ובמי  וצ"ע,   ,

לש"ץ.   להודיע  שלא  לצואה  להקל  ד"א  בתוך  אחד  אף  אין  ואם 
לש"ץ בינם  היא  אם  אפי'  להתפלל  להמשיך  דיכולים  מותר   ,

לפניהם יהיה  שלא  פניהם  שבמפסקת אמנם  )  להחזיר  י"א 
ל כולה  בינם  את  לגמור  כדי  שהה  ואם  אמן(.  יענו  לא  ש"ץ 

)מתחילה ועד סוף, לפי הקורא(, אם לא היתה הצואה בד"א  
דזמרה   בפסוקי  שלו  בד"א  היתה  ואם  לחזור,  א"צ  שלו 

 ובברכות ק"ש א"צ לחזור, ובק"ש ובתפילה צריך לחזור. 

מתין עד ואם תינוק השתין מים באמצע חזרת הש"ץ צריך לה
ודלא    או יכסוהו או שכולם ירחיקו ד' אמות,שיטילו בהם מים  

הם   רגלים  המי  אם  אמנם  הציבור,  כבוד  משום  בזה  שהקל  וקציעה  כמור 

לביישו.   לא  כדי  לגלות  שלא  ליזהר  יש  לאונסו  המטפטף  ואם  מחולה 
להקל דיש  אפשר  הש"ץ  של  לד"א  מחוץ    שא"צ   התינוק 

להודיעו, והקהל יתרחקו או יכסו או יטילו בהם מים, דאי לאו 
 הכי לא יוכלו לענות אמן. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תמצית ספר חובות הלבבות

עבירות שבין אדם    -מאיזה עבירות קשה לשוב בתשובה
למקום )כגון כפירה והרהורי עבירה וחובות הלבבות ומעשי 
עליהם   לשוב  אפשר  אדם(,  לבני  נזק  בהם  שאין  איסור 
בתשובה כל זמן שהאדם חי והוא בהכרה, ע"י שיתקן מעשיו 

ולהבא לשם שמ לחבירו, מכאן  אדם  עבירות שבין  אבל  ים. 
יכול לתקן מה שקלקל לחבירו. ודברים  לפעמים אין האדם 
נוספים שקשה לשוב עליהם בתשובה הם עבירות שהאדם  

  דברים שאינו יכול לתקן את מה שעשה, כגון  הורגל בהם, או
רציחה ואפי' בגרמא, או מוסר שגרם לאבד ממון חבירו, או 

ה ממזר, או המרגיל עצמו לשקר הבא על הערוה והוליד ממנ 
או לדבר לשון הרע או להתלוצץ מבני אדם, או מסית ומדיח, 
יפסיד ממון   הנמנע מלהחזיר אחרים בתשובה כדי שלא  או 
בתשובה  עוסק  האדם  אם  אלו,  בעבירות  גם  אמנם  וכדו'. 
ומסייע   לחזור בתשובה,  עליו  מיקל  ככל שביכולתו, הקב"ה 

רת הזרע הפסול, או שיהיה  לו לתקן מה שקלקל, )כגון שיכ
שיוכל   יסבב  והקב"ה  ממנו,  שלקח  למי  להחזיר  ממון  לו 
לבקש מחילה, ואם אינו יודע ממי גזל יביאו הקב"ה להוציא  
וכדו'(,  מזה,  יהנה  אותו  שגזל  מי  וגם  הרבים  לתועלת  ממון 
ונמצא שמי שבאמת רוצה לשוב בתשובה, לא תהיה לו שום 

יראה והקב"ה  זאת,  מלעשות  לכך.   מניעה  הדרך  את  לו 
 )פרקים ט' י'(. 

בתשובה לשוב  בפרקים    -התעוררות  שהתברר  לאחר 
לאדם  ו  למה  הקודמים  שאין  נמצא  תשובה,  עושים  איך 

וממילא על האדם לחשוב  אינו עושה תשובה,  הסבר מדוע 
איך לשוב בתשובה, ולא להתעצל ולא להשתהות מלעשות 

ם לטוב(, זאת )שהרי רק המזרזים עצמם לעבודת הבורא זוכי
וירחם על נפשו )שהיא הדבר החשוב ביותר שניתן לאדם(,  
מאוחר,  שיהיה  לפני  זאת  ויעשה  נשמתו,  את  וירומם 
ויתבייש מבוראו על שנהג כלפיו באופן שלא היה נוהג אפי'  
יום מותו )שהרי בכל  ויזכור שאין אדם יודע  כלפי בני אדם, 

יהיה(,   חודש מתים הרבה בני אדם, ואף אחד לא יודע מי זה
 ויקיים כל מה שהוא מבין בשכלו שהוא חייב בעבודת הבורא 

יגרום שתהיה עליו  יותר שכל,  )דאל"כ נמצא שמה שיש לו 
בדרך  ללכת  אותו  מעורר  שהקב"ה  ויזכור  תביעה(,  יותר 
הישרה ולחזור בתשובה. וגם מי שחטא רוב ימיו יכול לשוב 

ונזכ הרעים.  מעשיו  כל  על  לו  מוחל  והקב"ה  ה  בתשובה, 
 י'(.  להיות בין המזדרזים לשוב בתשובה בלב שלם, אמן. )

 

 שער חשבון הנפש 

באלו דברים יתבונן האדם ויגיע לקיום  
 המצוות ושלימות הנפש 

בכח המחשבה וההתבוננות להשפיע על האדם מבפנים ולשנות את  
שונים  אופנים  ל'  מובאים  זה  ובשער  ומעשיו,  רצונותיו  שאיפותיו 

בחן את עצמו  ין בהם תמיד במחשבה עמוקה, ושעל האדם להתבונ
האם הוא מקיים חובותיו לבוראו, ומחשבות אלו מביאות את האדם 

 לקיום המצוות כראוי ולשלימות הנפש ולמעלות עליונות.  

את  מעורר  והוא  התשובה,  מתנאי  אחד  הוא  הנפש  חשבון 
בעולם   לשלימותה  מגיעה  הנפש  ידם  שעל  לדברים  הנפש 

 הזה ובעולם הבא. 

הכונה   הנפש  עצמו  חשבון  לבין  בינו  וחושב  יושב  שהאדם 
 האם הוא מקיים את חובותיו לבוראו כראוי.

 א'(.חובת חשבון זה מוזכרת בתורה ובנביאים ובכתובים. ) 

ד'  עבודת  שחובת  מפני  אדם,  בכל  שוה  אינו  הנפש  חשבון 
אינה שוה בכל אדם, אלא היא תלויה במידת הכרתו כשרון 

יה במידת הכרתו את טובות כות הבנתו, וכן היא תלושכלו וזַ
חייב  הוא  מה  בבירור  לדקדק מאד  האדם  ועל  עליו,  הבורא 

ש מה  ויעשה  ד',  ביכולתו ב בעבודת  שאין  והמצוות  יכולתו, 
הקב"ה   ואז  לעשותם,  ולרצות  אותם  לדעת  צריך  לעשותם 
ידון אותו לזכות, ולא יזלזל במילוי חובותיו לבוראו פן יהיה  

 ב'(.אבוד ביום הדין הגדול. )פרק 

 שלושים אופנים של חשבון הנפש 
א"א למנות את כל האופנים של חשבון הנפש, ולהלן יבוארו 
ל' אופנים מתוכם, ועל ידם יבין האדם חובותיו, אם יתנם אל 

 ליבו ויקבל על עצמו לחשוב בהם ולזכור אותם תמיד. 

גופו    ד'-א' בריאת  על  לבוראו  האדם  בחובת  התבוננות 
התורה נתינת  ועל  בגודל    -ושכלו  להתבונן  האדם  על 

שבראו בטובו יש מאין ללא שהיתה לו   ,טובות הבורא עליו 
ברא, וברא את גופו בתכלית השלימות, זכות קודמת כדי לה

מבין   שכל  לו  ונתן  לידתו,  ואחרי  לפני  צרכיו  את  לו  וסיפק 
ומידות טובות, ונתן את התורה שהיא מאירה את עיניו כיצד  

על ידי זה לאושר בעולם הזה    לקיים את רצון הבורא ולזכות
ובעולם הבא. ויתבונן כמה היה חייב אילו אדם היה מיטיב לו 
אלו   טובות  לו  היטיב  שהבורא  כ"ש  אלו,  מטובות  מעט 

 בצורה חזקה יותר ממה שאדם היה יכול לעשות.

כראוי  ה' התורה  את  ללמוד  האדם  בחובת    -התבוננות 
כראו  מללמוד  מתעכב  הוא  מדוע  להתבונן  האדם  את  על  י 
ו בה,  הכתובים  הדברים  של  בעומקם  ולעיין  יתבונן התורה 

בקריאת ש משקיע  היה  שהאדם  ממה  יותר  גדולה  זו  חובה 
 מכתב מאת המלך. 

בוראו   ו' רצון  להמרות  שלא  האדם  בחובת    -התבוננות 
הקב"ה,   רצון  כנגד  דבר  לעשות  רצון  מרגיש  האדם  כאשר 

העולם יסודות  כולל  כולו  העולם  להתבונן שכל  ואברי   עליו 
האדם עצמו פועלים באופן שבו בראם הבורא, ואילו לא היו  
פועלים כך לא היה לו קיום, וא"כ איך הוא מהין להשתמש  
באותם כוחות כנגד רצון בוראו, ואינו חושש שגם כוחות אלו  
רצון   להמרות  לו  לסייע  שלא  כדי  כראוי  לפעול  יפסיקו 

 בוראו.

השם  ז' "עבד  להיות  האדם  בחובת  כראוי התבוננות   "-  
חובות  מהם  ה'  פרק  האלוקים  עבודת  בשער  נתבאר  כבר 
ועל האדם להתבונן אם   האדם לבוראו כחובת עבד לאדונו, 
הרבות  לטובות  בהתאם  כראוי  אלו  חובות  מקיים  הוא 
שהקב"ה מיטיב בכל עת לגופו ולשכלו, וד' משגיח עליו בכל 

והנסתרים הגלויים  מעשיו  כל  את  ורואה  הוא    ,עת  האם 
ב  ישראל משתמש  ומעלת  שצווה,  כפי  לו  נתן  שהוא  מה 

זכו   שלא  האומות  משאר  גדולה  הבורא  עבדי  להיות  שזכו 
 לכך.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תמצית ספר שמירת הלשון
התורה לימוד  שלום    -שכר  משים  לשמה  בתורה  העוסק  כל 

של  ופלטרין  מעלה  של  פלטרין  בנה  וכאילו  מעלה,  של  בפמליא 
מטה, ומגן על כל העולם, ומקרב את הגאולה, והתורה גדולה יותר  

ו וזוכה  מהקרבנות  ידה לעולם הבאיותר מהצלת נפשות,  ואין על   ,
זוכה לשכר  אינו עוסק בה לשמה כראוי  )ואפי'  סוף למתן שכרה, 
טוב בעוה"ז ואין דנים אותו לעוה"ב(, והעוסק בתורה כאילו עוסק 

בעוה"ב אותו  ומשיג  אליו  ומתקרב  ידה בקב"ה  על  זוכה  והאדם   ,
 (. פרק ב'שער התורה  )  .לנשמה קדושה ולהיות כמו המלאכים

העוסק בתורה מוחלין לו עוונותיו, ויסורים בדלים ממנו, ולפעמים  
רגיל   )ע"י שמוסיף על מה שהיה  בידי שמים  מצלת אותו ממיתה 
)בהתהלכך   ובעוה"ב  בעוה"ז  הפגעים  מכל  אותו  ומצילה  ללמוד(, 
להתרפות   )שלא  תורה  עול  עצמו  על  והמקבל  וכו'(,  אותך  תנחה 

ע ממנו  מעבירין  אופן(  בשום  ארץ,  ממנה  דרך  ועול  מלכות  ול 
היא  והתורה  ומיום הדין הגדול,  גהינום  והתורה מצילה מדינה של 
לעוה"ב,  קיימת  והקרן  בעוה"ז  פירותיהן  אוכל  שהאדם  מהדברים 
התורה. עסק  של  הענין  גדולת  רואים  זה  ומכל  מצליחים,    ונכסיו 

 )פרק ג'(. 

לתורה עיתים  קביעת  תורה    -חיוב  ללמוד  פנאי  לו  שאין  מי 
אדם בתמ שכל  בשו"ע  ונפסק  לתורה,  עיתים  לקבוע  מחויב  ידות 

בכל מצב מחויב בזה, וענין הקביעות הוא שלא לשנות אותו הזמן 
ללחם   נמשלה  והתורה  הרבה.  להרויח  סבור  ואפי'  אופן,  בשום 
שכמו שלחם אם אינו אוכל הוא נחלש, כך לימוד התורה סועד את 

ולכן צריך להזהר שלא לבטל את הקביעו יום אחד, הנפש,  ת אפי' 
ומלבד אותו יום שהפסיד זה גם סיבה שיפסיד אח"כ עוד ימים, כי 
חסר   בקביעות  אינו  הלימוד  ואם  לקביעותו,  לחזור  אח"כ  לו  קשה 
ונוראה  גדולה  קדושה  בקביעות  לימוד  אבל  הלימוד,  בקדושת 
לתורה,  עיתים  הקובע  בשכר  מפליג  הקדוש  והזוהר  עליו.  שורה 

שהוא מי  ח"ו.  ליבו    והיפוכו  על  אותה  ושם  התורה  בלימוד  זהיר 
 )שם(.  זוכה עי"ז לאהבת ד'.

מן התורה ועונש הפורש  הגנאי  גדול   -גודל  כשם ששכר ת"ת 
מכל המצוות כך עונש ביטולה גדול מכל העבירות, וא"כ מכל מה 
שראינו בגודל השכר נוכל להבין גודל עונשו של הפורש מן התורה.  

י זכות  איזה  להתבונן  האדם  המלך  ועל  של  בתורתו  לעסוק  לו  ש 
הגדול והנורא שהמלאכים וצדיקי מעלה עוסקים בה, וממילא אם 
על  לעונשו  קץ  ואין  לתורה,  גדול  עלבון  הוא  ממנה  מתרפה  הוא 
אשר עזב את המתנה הגדולה שקיבל והלך לעסוק בהבלי העולם,  
כח   בו  ואין  אותו,  ועוכרים  מכוערים  יסורים  עליו  מביא  והקב"ה 

ם צרה, ומכין לעצמו אויבים ללמד עליו קטגוריא, ומגביר  לעמוד ביו
זה,  בעוון  קטנים  מתים  ובניו  לגלות,  וגורם  ישראל  על  הגויים  עול 
ורחוק   נזוף  והוא  ונשמה,  לרוח  זוכה  ואינו  בגיהנום,  נדון  והוא 

 מהקב"ה, וגורם לשריפות בעולם וכל ישראל ערבים זה בזה. 

לימוד התורה, וכאשר יפנה ועל כן חייב אדם להכין מקום בביתו ל
מעסקיו יסור לשם ללמוד, כל אחד לפי ערכו, ונכון שיקנוס עצמו  

 )פרק ד'(.   על כל יום שלא לומד בו.

מכל מה שהארכנו בגודל מעלת התורה    -גודל חיוב החזקת תורה
שהיא עיקר הכל, נוכל להבין גודל החיוב להחזיק את התורה שלא 

שטרודי האנשים  מיבעיא  ולא  כך  תמוט,  שיעשו  העולם  בענייני  ם 

חייבים   התורה  לומדי  אפי'  אלא  תורה,  ביטול  מעונש  להנצל  כדי 
להחזיק תורה, ואם הוא יכול ואינו עושה הרי הוא בכלל "ארור אשר  
ת"ח   ומהנה  תורה  והמחזיק  הזאת",  התורה  דברי  את  יקים  לא 
מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מתדבק בשכינה, וכל מה שהאדם 

מע ומרבה מחסר  עושה  הוא  לטובתו  תורה  לעמלי  לתת  כדי  צמו 
לעצמו עושר בעוה"ז ושכר טוב לעוה"ב, ואינו מתחסר כלום מחמת  
טובים   לבנים  זה  עבור  וזוכה  שמו,  על  נקרא  הלומד  וחבירו  זה, 
וקדושים. וכבר הזהיר הקב"ה על הלווים "השמר לך פן תעזוב את 

ה האנשים  את  שנחזיק  ד'  רצון  זה  וכעין  מענייני  הלוי"  פורשים 
וכו'.   בלבד  לוי  שבט  ולא  הרמב"ם  וכמ"ש  ד',  את  לעבוד  העולם 
ובכלל החזקת ת"ח להשיא לו בתו, אפי' צריך להזיל על זה סך רב  
מנכסיו, ועי"ז יצמחו דורות של יראי השם )ובזמננו באיזה מקומות  
וזה  התורה,  ללומדי  שידוך  למצוא  וקשה  לעפר,  התורה  קרן  ירד 

 לימוד התורה, ואוי לאותה בושה על עלבון התורה(. גורם לרפיון ב
 )פרק ה'(. 

ישיבות עיר  בכל  להעמיד  רבה  גדיים    מצוה  אין  לנערים, שאם 
שבעיר,  החשובים  באנשים  תלוי  הוא  זה  דבר  ועיקר  תיישים,  אין 

לתקן  יתקבלו ,  שבידם  לא  שדבריו  שיחשוב  היא  היצר  עצת  אך 
, ולכן יש להשתדל בזה ()אמנם כאשר יגעו בכבודו לא יחשוב כך...

ישראל דמי  על  ממנו  יתבעו  שלא  תורה  הרי  ש  ,כדי  ביטול  בעוון 
ונוטל   קץ לשכרו,  אין  ואז  ותורתו,  ד'  כבוד  למען  וגם  בנים מתים, 
לפום   כי  וידע  יתעצל,  אל  קל  אינו  שהדבר  ואף  כולם.  כנגד  שכר 
שכרו   עי"ז  כי  וידע  יחוש  לא  זה  מחמת  יתבזה  ואם  אגרא,  צערא 

וטו יותר,  לומדי  גדול  והמחזיק  בצער,  שלא  ממאה  בצער  אחת  ב 
, אפילו אם בעולם הזה תורה בעוה"ז זוכה לעתיד לדעת את התורה

 )פרק ו'(.  היה עם הארץ.







 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 97.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.9700
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20221122115143
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1099
     123
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     1
     0
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Scale by 100.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     2
     1
     1.0000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20221122115236
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Wide
     749
     323
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     1
     0
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



