
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תרכה הלכות סוכה
  

 

1

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א

 

 יד
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

  חיים אורח

  סוכה הלכות

  תרכה סימן
  אלול

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֻסּכֹות. א בוּ  ּבַ ׁשְ ְבַעת ּתֵ י' ְוגו ָיִמים ׁשִ  ּכִ
ֻסּכֹות י ּבַ ְבּתִ ֵני ֶאת הֹוׁשַ ָרֵאל ּבְ  ֵהם ִיׂשְ
בֹוד ַעְנֵני יָפם ּכָ ִהּקִ ֶהם ׁשֶ ם ְלַבל ּבָ  ַיּכֵ
ָרב ֶמשׁ  ׁשָ   :ָוׁשֶ

  תרכו סימן
ַחת ֻסָכה הָהעֹושֶׂ  ַחת אוֹ  ָהִאיָלן ּתַ ג ּתַ , ַהּגַ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ה. א תוֹ  ְוָהעֹוׂשֶ ַחת ֻסּכָ  ֵישׁ , ָהִאיָלן ּתַ
ִאם אֹוְמִרים תוֹ  ָהִאיָלן ׁשֶ ה ִצּלָ  ְמֻרּבֶ
תוֹ  סּוָלה ֵמַחּמָ ָכל ּפְ ה ִאם ַאף, ִעְנָין ּבְ  ַהֻסּכָ
ָתהּ  ה ִצּלָ ָתהּ  ְמֻרּבָ  ִאיָלןהָ  ִאם ֲאָבל. ֵמַחּמָ
תוֹ  ה ַחּמָ תוֹ  ְמֻרּבָ ּלָ ה ִאם, ִמּצִ ָתהּ  ַהֻסּכָ  ִצּלָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ֹלא ֵמַחּמָ ָרה, ִאיָלן ּבְ ׁשֵ  ֲאִפּלוּ , ּכְ

יל ֹלא ּפִ ה ָהֲעָנִפים ִהׁשְ  ִעם ְלָעְרָבם ְלַמּטָ
ה ְסָכךְ  ה ֵאין ִאם ֲאָבל. ַהֻסּכָ ָתהּ  ַהֻסּכָ  ִצּלָ

ה ָתהּ  ְמֻרּבָ א ֵמַחּמָ , ִאיָלןהָ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
יל ָצִריךְ  ּפִ ׁשְ ּיַ  ִעם ִויָעְרֵבם ָהֲעָנִפים ׁשֶ

ִעְנָין ַהְסָכךְ  ּלֹא ּבְ ִרים ִיְהיוּ  ׁשֶ  ִויֵהא ִנּכָ
ה ְסָכךְ  ָלן ֲעֵליֶהם ַרּבֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוְמַבּטְ

ֲאִפּלוּ  ה ִאם ׁשֶ ָתהּ  ַהֻסּכָ ה ִצּלָ ָתהּ  ְמֻרּבָ  ֵמַחּמָ
ֹלא תוֹ  ְוָהִאיָלן, ָהִאיָלן ּבְ ה ַחּמָ  ְמֻרּבָ

תוֹ  ּלָ ִנים ָהִאיָלן ַעְנֵפי ִאם, ִמּצִ ֶנֶגד ְמֻכּוָ  ּכְ
ר ְסָכךְ  ׁשֵ סּוָלה ַהּכָ ין ּפְ ָהִאיָלן ּבֵ  קֹוֵדם ׁשֶ
ין ה ּבֵ ַהֻסּכָ יָון, ָקְדָמה ׁשֶ ַעְנֵפי ּכֵ  ָהִאיָלן ׁשֶ

ִנים ֶנֶגד ְמֻכּוָ ר ְסָכךְ  ּכְ ׁשֵ  ִאם ֲאָבל. ַהּכָ
ֶנֶגד ָהֲעָנִפים בֵּ  ָהֲאִויר ּכְ  ַהְסָכךְ  יןׁשֶ
ר ׁשֵ ָרה, ַהּכָ ׁשֵ ר ְוֵצל הֹוִאיל ּכְ ׁשֵ  הּוא ַהּכָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבֶ ֲאִפּלוּ , ֵמַחּמָ ֵטל ִאם ׁשֶ  ָהִאיָלן ִיּנָ

עּור ֵישׁ  ר ׁשִ ׁשֵ ּכָ יר ּבַ  ֹלא ֶזה ּוְבָכל. ְלַהְכׁשִ
אֵני ין ָלן ׁשָ , ַהְסָכךְ  ְלָקַדם ָהִאיָלן ָקַדם ּבֵ
ין   :ָלֶהם ֶאָחד ּדִ

ירוֹ  ָהִאיָלן ץָקצַ  ִאם. ב  ְוִלְהיֹות ְלַהְכׁשִ
ר, ֵמַהִסּכּוךְ  ַעְצמוֹ  הּוא ׁשֵ  ְוהּוא ּכָ

ַנְעְנעוֹ  ּיְ יהַ , ׁשֶ ְגּבִ ּיַ ל ׁשֶ  ְלַבּדוֹ  ֶאָחד ּכָ
יחוֹ  יהַּ  ְוחֹוֵזר, ּוַמּנִ יחוֹ  ֲחֵברוֹ  ּוַמְגּבִ . ּוַמּנִ

סּוָלה, ָלאו ְוִאם ּום ּפְ ה: ִמׁשּ ֲעׂשֶ  ְוֹלא, ּתַ
  :ֶהָעׂשּוי ִמן

ה. ג ה ָהעֹוׂשֶ ה ֻסּכָ ִית ְלַמּטָ ּבַ ַחת, ּבַ ג ּתַ  ַהּגַ
ֵהִסירוּ  י ַעל ַאף, ָהְרָעִפים ׁשֶ ֲארוּ  ּפִ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ב

 

 טו
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ים ָהֵעִצים ֲעַדִין ּקִ ָהְרָעִפים ַהּדַ ִחים ׁשֶ  ֻמּנָ
ָרה, ֲעֵליֶהם ׁשֵ   :ּכְ

  תרכז סימן
יֵני ן ּדִ ׁשֵ ֻסָכה ַהּיָ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּבַ

ן. א ׁשֵ ַחת ַהּיָ ה ּתַ ּטָ ה ַהּמִ ֻסּכָ  ִהיא ִאם, ּבַ
בֹוָהה   :ָיָצא ֹלא, ְטָפִחים' י ּגְ

ן. ב ׁשֵ ַחת ַהּיָ יָלה ּתַ ה ַהּכִ ֻסּכָ  ֵאיָנהּ  ִאם, ּבַ
בֹוָהה ָרה ּגְ ֵאין אוֹ  ְטָפִחים ֲעׂשָ ג ָלהּ  ׁשֶ  ּגַ
  :ָיָצא, ֶטַפח ָרָחב

ע ַהּיֹוְצִאים ָהֵעִצים. ג י ֵמַאְרּבַ ה ָראׁשֵ ּטָ  ַהּמִ
ן ָסִדין ֲעֵליֶהן ִלְפֹרס סּוראָ  יו ְוִליׁשַ ְחּתָ , ּתַ

בֹוִהים ֵאיָנם ִאם ֲאִפּלוּ  ָרה ּגְ  ֲאָבל. ֲעׂשָ
ֶאְמַצע יֹוֵצא ֶאָחד ִאם ה ּבְ ּטָ הּ  ַהּמִ ֹראׁשָ , ּבְ

ִני ֵ לֹוֶתיהָ  ְוַהׁשּ ַמְרּגְ ֶנְגּדוֹ  ּבְ  ְונֹוְתִנים, ּכְ
לּוְנסֹות ה ּכְ ר, ָלֶזה ִמּזֶ  ָסִדין ִלְפֹרס ֻמּתָ

ן ָליועָ  יו ְוִליׁשַ ְחּתָ ּום, ּתַ ֵאין ִמׁשּ ג ָלהּ  ּדְ  ּגַ
ּלֹא ְוהּוא. ְלַמְעָלה ֶטַפח ָרָחב  ִיְהיוּ  ׁשֶ

בֹוִהים ָרה ּגְ יִרין ְוֵישׁ . ְטָפִחים ֲעׂשָ  ַמְכׁשִ
ְגבֹוִהים ֲאִפּלוּ  ָרה ּבִ   :ְטָפִחים ֲעׂשָ

ַרס. ד ַחת ָסִדין ּפֵ  הּוא ִאם, ְלנֹוי ַהְסָכךְ  ּתַ
תֹוךְ  ָעהַארְ  ּבְ ג ְטָפִחים ּבָ ָרה, ַלּגַ ׁשֵ  ְוִאם. ּכְ
ג ִמן ְטָפִחים' ד ָרחֹוק הּוא סּוָלה, ַהּגַ . ּפְ

י ַעל ַאף, ְלנֹוי ֵאינוֹ  ְוִאם הּוא ּפִ תֹוךְ  ׁשֶ  ּבְ
ָעה סּוָלה, ְטָפִחים ַאְרּבָ   :ּפְ

  תרכח סימן
יֵני ַחת ֻסָכה ּדִ ּתַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֻסָכה ׁשֶ

ה. א תַּ  ֻסּכָ ה ַחתׁשֶ ָרה ַהֶעְליֹוָנה, ֻסּכָ ׁשֵ  ּכְ
ְחּתֹוָנה סּוָלה ְוַהּתַ כֹוָלה ִמיֵלי ְוָהֵני. ּפְ ּיְ  ׁשֶ
ְחּתֹוָנה ל ַהּתַ ִרים ְלַקּבֵ ל ּוְכָסתֹות ּכַ  ׁשֶ
ַחק ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ , ֶעְליֹוָנה  ְוֵישׁ , ַהּדַ
יֵניֶהם ָרה ּבֵ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ְטָפִחים ֲעׂשָ
יֵניֶהם ָרה ּבֵ ּיֵשׁ  אוֹ , ָפִחיםטְ  ֲעׂשָ יֵניֶהם ׁשֶ  ּבֵ
ָרה ל ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ֲאָבל ְטָפִחים ֲעׂשָ  ְלַקּבֵ
ִרים ל ּוְכָסתֹות ּכַ  ַעל ֲאִפּלוּ  ֶעְליֹוָנה ׁשֶ
ַחק ְיֵדי ְחּתֹוָנה, ַהּדַ ָרה ַהּתַ ׁשֵ  ִהיא ִאם ּכְ

ֶכת ִהְלָכָתהּ  ְמֻסּכֶ  ַהֶעְליֹוָנה ִאם ֲאִפּלוּ , ּכְ
ִרים ְלַמְעָלה ֶכת ֵאיָנהּ  ְוִאם. ֵמֶעׂשְ  ְמֻסּכֶ
ִהְלָכָתהּ  ֶרת, ּכְ ֶ ׁשּ  ְסַכךְ  ְיֵדי ַעל ּוִמְתּכַ
ּלֹא ָצִריךְ , ַהֶעְליֹוָנה  ְסַכךְ  ִיְהֶיה ׁשֶ
בֹוהַּ  ַהֶעְליֹוָנה  ְלַמְעָלה ָהֶאֶרץ ִמן ּגָ
ִרים ה ֵמֶעׂשְ   :ַאּמָ

ה. ב תוֹ  ָהעֹוׂשֶ ֹראשׁ  ֻסּכָ  אוֹ  ָהֲעָגָלה ּבְ
ֹראשׁ   ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִאם, ַהְסִפיָנה ּבְ
רּוחַ  ה ְמצּוָיה ּבְ ׁשָ ַיּבָ סּוָלה, ּדְ  ִאם ֲאָבל. ּפְ
רּוחַ  ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ה ְמצּוָיה ּבְ ׁשָ ַיּבָ , ּדְ
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 טז
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

רּוחַ  ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאִפּלוּ   ּבְ
ָים ְמצּוָיה ָרה, ּדְ ׁשֵ   :ּכְ

ָאהּ . ג ֹראשׁ  ֲעׂשָ ָמל ּבְ ֹראשׁ  אוֹ  ַהּגָ , ןָהִאילָ  ּבְ
ָרה ׁשֵ יֹום ָלהּ  עֹוִלין ְוֵאין, ּכְ . טֹוב ּבְ

ָדָבר ּוִמְקָצָתהּ  ָהִאיָלן ַעל ִמְקָצָתהּ  , ַאֵחר ּבְ
ִעְנָין הּוא ִאם ִאם ּבְ ֵטל ׁשֶ ֵאר ָהִאיָלן ִיּנָ ָ ׁשּ  ּתִ
ּפֹול ְוֹלא עֹוֶמֶדת ִהיא יֹום ָלהּ  עֹוִלין, ּתִ  ּבְ
יֹום ָלהּ  עֹוִלין ֵאין, ָלאו ְוִאם. טֹוב  ּבְ
  :בטוֹ 

  תרכט סימן
 ט"י ּובוֹ , ַהְסָכךְ  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ִמַמה

  ְסִעיִפים:

ָבר. א ִכין ּדָ ַסּכְ ּמְ ְהֶיה ָצִריךְ , ּבוֹ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ל ְוֵאינוֹ , ְוָתלּושׁ , ָהֶאֶרץ ִמן צֹוֵמחַ   ְמַקּבֵ
ָבר ֲאָבל. ֻטְמָאה ֵאינוֹ  ּדָ  ִמן צֹוֵמחַ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ָהָאֶרץ ּדּולוֹ  ּפִ ּגִ  ָהָאֶרץ ִמן ׁשֶ
ל ְוֵאינוֹ  גֹון ֻטְמָאה ְמַקּבֵ ל עֹורֹות ּכְ  ׁשֶ
ֵהָמה ּלֹא ּבְ ֵאיָנם, ֶנֶעְבדוּ  ׁשֶ ִלים ׁשֶ  ְמַקּבְ
כֹות ִמיֵני אוֹ , ֻטְמָאה ִכין ֵאין, ַמּתָ  ְמַסּכְ
ֶהם   :ּבָ

ָבר ְוֵכן. ב ל ּדָ ַקּבֵ ּמְ גֹון ֻטְמָאה ׁשֶ ּפּוִדין ּכְ  ׁשִ
ה ַוֲאֻרּכֹות ּטָ ִליםהַ  ְוָכל ַהּמִ ִכין ֵאין, ּכֵ  ְמַסּכְ

ֶהם רוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבָ ּבְ ּלֹא, ִנׁשְ ַאר ׁשֶ  ִנׁשְ
ֶהם עּור ּבָ ַלת ׁשִ   :ֻטְמָאה ַקּבָ

ָכהּ . ג ים ִסּכְ ִחּצִ ֵאין ּבְ ית ָלֶהם ׁשֶ , ִקּבּול ּבֵ
ָרה ׁשֵ שׁ . ּכְ ּיֵ ֶהם ְוׁשֶ ית ּבָ סּוָלה, ִקּבּול ּבֵ   :ּפְ

ָכהּ . ד ן ִסּכְ ּתָ ִפׁשְ ּלֹ ּבְ ק אׁשֶ ץ ְוֹלא ִנּדַ , ִנּפֵ
ָרה ׁשֵ ֵעץ, ּכְ ָעְלָמא ּדְ  ִאם ֲאָבל. הּוא ּבְ
ק ץ ִנּדַ סּוָלה, ְוִנּפֵ   :ּפְ

ֲחָבִלים. ה ל ּבַ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ סּוָלה, ּפִ ל. ּפְ ִמי ׁשֶ  ּגֶ
ל ָרה, ִסיב ְוׁשֶ ׁשֵ   :ּכְ

ַמְחֶצֶלת. ו ל ּבְ ה ְוַקשׁ  ָקִנים ׁשֶ ּפָ , ְוֶגִמי ְוׁשִ
ין ִהיא ּבֵ ִהיא הֲחָלקָ  ׁשֶ ִכיָבה ְראּוָיה ׁשֶ , ִלׁשְ
ין ֵאיָנהּ  ּבֵ ֵאיָנהּ  ֲחָלָקה ׁשֶ  ְראּוָיה ׁשֶ

ִכיָבה ה ִהיא ִאם, ִלׁשְ  עֹוֶמֶדת ְסָתָמא, ְקַטּנָ
ִכיָבה ֶלת ִלׁשְ ִכין ְוֵאין ֻטְמָאה ּוְמַקּבֶ  ְמַסּכְ

הּ  א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ָאהּ  ּכֵ  ְוִאם. ְלִסּכּוךְ  ֲעׂשָ
דֹוָלה ִהיא  ְלִסּכּוךְ  ֶמֶדתעוֹ  ְסָתָמא, ּגְ

ִכין הּ  ּוְמַסּכְ א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ָאהּ  ּכֵ  ֲעׂשָ
ִכיָבה ֵאין ִמיֵלי ְוָהֵני ִלׁשְ ָפה ָלהּ  ׁשֶ , ׂשָ

ָפה ָלהּ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל ִעְנָין ׂשָ ְראּוָיה ּבְ  ׁשֶ
ל ל ִאם ֲאִפּלוּ , ְלַקּבֵ ָפָתהּ  ִנּטַ  ֵאין ׂשְ

ִכין הּ  ְמַסּכְ   :ּבָ

ק ֵישׁ . ז ּפֵ ר ִאם ְלִהְסּתַ יחַ  ֻמּתָ ם ְלַהּנִ  ַעל ֻסּלָ
ג ֵדי ַהּגַ ךְ  ּכְ יו ַעל ְלַסּכֵ ּבָ   :ּגַ
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 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ר. ח ֻלְנָסאֹות ְלַחּבֵ ה ּכְ ַמְסְמרֹות ַהֻסּכָ ל ּבְ  ׁשֶ
ְרֶזל ָרם אוֹ  ּבַ ְבָלאֹות ְלָקׁשְ ֵהם ּבִ  ׁשֶ

ִלים   :ְקֵפיָדא ֵאין, ֻטְמָאה ְמַקּבְ

ל. ט ִלים ֳאָכִלין ִמיֵני ּכָ  ְוֵאין ֻטְמָאה ְמַקּבְ
ִכין ֶהם ְמַסּכְ   :ּבָ

ֵאָנה ַעְנֵפי. י ֵאִנים ּוָבֶהם ּתְ  ּוְזמֹורֹות, ּתְ
ֹסֶלת ִאם, ֲעָנִבים ּוָבֶהם ה ּפְ  ַעל ְמֻרּבָ
ִכין ָהֹאֶכל ֶהם ְמַסּכְ  ֵאין ָלאו ְוִאם. ּבָ

ִכין ֶהם ְמַסּכְ  ֵישׁ , ְלֹאֶכל ְקָצָרם ְוִאם. ּבָ
ַדִים ל ֹאֶכל ּתֹוַרת ַלּיָ  ִריךְ ְוצָ  ֻטְמָאה ְלַקּבֵ
ֵהא ּיְ ֹסֶלת ׁשֶ ֵדי ּפְ ל ּכְ ד ָהֹאֶכל ְלַבּטֵ . ְוַהּיָ
ַדִים ֵאין ָאז, ְלִסּכּוךְ  ְקָצָרם ְוִאם  ּתֹוַרת ַלּיָ
ה ֹאֶכל ַרּבָ ֹסֶלת ִעם ִמְצָטְרִפים ֵהם ְוַאּדְ  ַהּפְ

ל  ְוִנְמַלךְ  ְלֹאֶכל ְקָצָרם ְוִאם. ָהֹאֶכל ְלַבּטֵ
ָבה ֵאין, ְלִסּכּוךְ  ֲעֵליֶהם  ִציָאהמוֹ  ַמְחׁשָ
דֹות ה ַעד ֹאֶכל ִמּתֹוַרת ַהּיָ ֲעׂשֶ ּיַ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ה ר ַמֲעׂשֶ ּכָ ּנִ רֹוֶצה ׁשֶ , ְלִסּכּוךְ  אֹוָתם ׁשֶ
גֹון דּושׁ  ּכְ ּיָ   :אֹוָתם ׁשֶ

ִכין. יא ְקָרא נוגו"בפי ְמַסּכְ ַעְרִבי ַהּנִ  ּבְ
ר ּמָ   :ׁשֻ

ךְ . יב יָרקֹות ִסּכֵ ַמֲהִרין ּבִ ּמְ  ַאף, ִליַבשׁ  ׁשֶ
י ַעל סּוִלים ּפִ ּפְ ֵני ִלְסָכךְ  ׁשֶ ִלים ִמּפְ ַקּבְ ּמְ  ׁשֶ

יָנם ֵאין, ֻטְמָאה ְסָכךְ  ּדִ סּול ּכִ  ִלְפֹסל ּפָ

ָעה ַאְרּבָ א, ְטָפִחים ּבְ ֲאִויר ֶאּלָ יֵבי ּכַ  ֲחׁשִ
ה ִלְפֹסל ֹלׁשָ ׁשְ ם ֵאין ְוִאם. ּבִ ְרּכָ , ִליַבשׁ  ּדַ
יָנם ְסָכךְ  ּדִ סּול ּכִ ד ּופֹוְסִלים ּפָ   :ְטָפִחים' ּבְ

ל. יג ָבר ּכָ ר ּדָ ִכין ֵאין ַהְמֻחּבָ  ּבוֹ  ְמַסּכְ
ִדין ְוִדינוֹ    :ָהִאיָלן ּכְ

ָבִרים ֵישׁ . יד ָאְסרוּ  ּדְ ךְ  ֲחָכִמים ׁשֶ  ְלַסּכֵ
ֶהם ה ּבָ ִחּלָ ִבים ִמיֵני ְוֵהם, ְלַכּתְ  ֲעׂשָ

ֵאיָנם ִלין ְוֵאיָנם ַלֲאִכיָלה ְראּוִים ׁשֶ  ְמַקּבְ
נּ  אוֹ  ַרע ְוֵריָחם, ֻטְמָאה ִריםׁשֶ , ֲעֵליֶהן ֹוׁשְ

יָנן ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ֵריָחן ִמּתֹוךְ  ׁשֶ  אוֹ  ַרע ׁשֶ
ֲעֵליֶהן ִרים ׁשֶ ה ִמן ֵיֵצא נֹוׁשְ   :ַהֻסּכָ

ךְ  ָאסּור ְוֵכן. טו ֲחִביָלה ְלַסּכֵ ֵני, ּבַ  ִמּפְ
ָעִמים ּפְ ָאָדם ׁשֶ יחַ  ׁשֶ ג ַעל ֲחִביָלתוֹ  ַמּנִ  ּגַ

ה הּ  ַהֻסּכָ ׁשָ ךְ  ְוַאַחר ְלַיּבְ  ָעֶליהָ  ָלךְ ִנמְ  ּכָ
ם ה ְלׁשֵ ה ְואֹוָתהּ , ֻסּכָ סּוָלה ֻסּכָ ּום ּפְ  ִמׁשּ

ה ֲעׂשֶ ִפסּול ֶהָעׂשּוי ִמן ְוֹלא ּתַ  ְוָגְזרוּ , ּבְ
ל ַעל ֵני ְוֵכיָון. ֹזאת ָאטוּ  ֲחִביָלה ּכָ ּפְ ּמִ  ׁשֶ
א ֶלֱאֹסר ֻהְצְרכוּ  ֹלא, ֲאָסרּוהוּ  ֶזה  ֶאּלָ

ֲחִביָלה ֶרךְ  ּבַ ּדֶ הּ  ׁשֶ ׁשָ ָפחֹות ֶזה ְוֵאין, ְלַיּבְ  ּבְ
ךְ , ָקִנים ה"ִמכ ל ִהְלּכָ ִהיא ֲחִביָלה ּכָ  ׁשֶ

חּוָתהּ  ר, ָקִנים ה"ִמכ ּפְ ךְ  ֻמּתָ הּ  ְלַסּכֵ . ּבָ
ִאים יֹוֵתר אוֹ  ָקִנים ה"כ ְוִאם ַזע ַהּבָ  ִמּגֶ
ָרם, ֶאָחד ם ּוְקׁשָ ֹראׁשָ ִני ּבְ ֵ  ֵאיָנהּ , ַהׁשּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה

 

 יח
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

יָון ֲחִביָלה ִנְקֵראת ָרן ּכֵ ִעּקָ  ְוִאם. ֶאָחד ׁשֶ
ֶהם ָאַגד ין ְוֵישׁ  ֶאָחד ָקֶנה ִעּמָ ֵניֶהם ּבֵ  ׁשְ
  :ֲחִביָלה ַהְוָיא, ה"כ

ֵאין ֲחִביָלה. טז ִרים ׁשֶ א אֹוָתהּ  קֹוׁשְ  ֶאּלָ
ִמְנָין ְלָמְכָרהּ  ד ּבְ ה ּוִמּיָ ְקֶנּנָ ּיִ ׁשֶ  ַהּקֹוֶנה ּכְ
ה יֶרּנָ   :ֲחִביָלה ֵאיָנהּ , ַיּתִ

ךְ  ִאם. יז ֲחִביָלה ִסּכֵ ירָ , ּבַ ָרה, הּ ְוִהּתִ ׁשֵ  ּכְ
יָון ֵאין ּכֵ א ִאסּוָרהּ  ׁשֶ ּום ֶאּלָ ֵזָרה ִמׁשּ . ּגְ
ֶהֱעָלה ֲחִביָלה ֲאָבל שׁ  ׁשֶ  ָעֶליהָ  ְוִנְמַלךְ  ְלַיּבֵ

סּוָלה, ְלִסּכּוךְ  ּפְ  ֵאיָנהּ , ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ
ֶרת ָרה ִנּתֶ ַהּתָ א ּבְ   :ִנְענּועַ  ְצִריָכה ֶאּלָ

ךְ  ָאְסרוּ  ְוֵכן. יח ְנָסרִ  ְלַסּכֵ ן יםּבִ ָרְחּבָ  ׁשֶ
ָעה ן ַעל ֲהָפָכן ֲאִפּלוּ , ַאְרּבָ ֵאין ִצּדָ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ָעה ן ֵאין ְוִאם. ַאְרּבָ ָרְחּבָ ָעה ּבְ , ַאְרּבָ
ִרים ׁשֵ ים ֵהם ֲאִפּלוּ , ּכְ ּפִ ּדֹוִמים ְמׁשֻ  ׁשֶ
ּלֹא ְוָנֲהגוּ , ְלֵכִלים ךְ  ׁשֶ ֶהם ְלַסּכֵ ָלל ּבָ   :ּכְ

ַרס. יט ֵני ָסִדין ָעֶליהָ  ּפֵ ה ִמּפְ  אוֹ , ַהַחּמָ
יהָ  ְחּתֶ ֵני ּתַ ר ִמּפְ ׁשָ לֹוַמר, ַהּנְ ּלֹא ּכְ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
ִרים ְוִקְסִמין ָעִלין ְלָחנוֹ  ַעל נֹוׁשְ , ׁשֻ

סּוָלה ַרס ֹלא ִאם ֲאָבל. ּפְ א ּפֵ  ֶאּלָ
ָרה, ְלָנאֹוָתהּ  ׁשֵ ֵהא ְוהּוא ּכְ ּיְ תֹוךְ  ׁשֶ ' ד ּבְ
ה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַלְסָכךְ  ֻסּכָ ִהיא ׁשֶ  ׁשֶ

ֶכתמְ  ִהְלָכָתהּ  ֻסּכֶ א ְוָיֵרא ּכְ ּמָ  ִייַבשׁ  ׁשֶ

רוּ  אוֹ  ַהְסָכךְ  ְ ָתהּ  ְוִתְהֶיה ֶהָעִלין ִיׁשּ  ַחּמָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ּלָ ּלֹא ָסִדין ָעֶליהָ  ּוֵפַרס, ִמּצִ  ׁשֶ

שׁ  ְתַיּבֵ יהָ  אוֹ , ּתִ ְחּתֶ ּלֹא ּתַ רוּ  ׁשֶ ְ , ֶהָעִלין ִיׁשּ
יָון ַהָסִדין ּכֵ ַעל ּגֹוֵרם ׁשֶ  ָתהּ ִצלָּ  ָידוֹ  ׁשֶ

ה ָתהּ  ְמֻרּבָ סּוָלה, ֵמַחּמָ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּפְ
ן ּוֵ ְפִריַסת ּכִ א ַהָסִדין ּבִ ֵני ְלָהֵגן ֶאּלָ  ִמּפְ

ה ָרה, ְלָנאֹוָתהּ  אוֹ , ְוֶהָעִלין ַהַחּמָ ׁשֵ  ּכְ
ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ תֹוךְ  ׁשֶ ע ּבְ  ּוִמיהוּ . ַלְסָכךְ  ַאְרּבַ

ה ִחּלָ ה ֹלא ְלַכּתְ א ַיֲעׂשֶ ן ִאם ֶאּלָ  אהוּ  ּכֵ
ר ן ַלּכֹל ִנּכָ ַכּוֵ ּמְ ֵדי ׁשֶ הּוא אוֹ  ְלָהֵגן ּכְ  ׁשֶ
רּוי ַמִים ׁשָ ָאז, ּבְ ר ׁשֶ ֵאינוֹ  ַלּכֹל ִנּכָ  ׁשֶ

ם ׁשֹוְטחוֹ  א ׁשָ   :ִליַבשׁ  ֶאּלָ

  תרל סימן
יֵני ְפנֹות ּדִ   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ַהֻסָכה ּדָ

ל. א ָבִרים ּכָ ִרים ַהּדְ ׁשֵ  ַוֲאִפּלוּ , ִלְדָפנֹות ּכְ
ָתהּ  ה ַחּמָ ָתהּ  ְמֻרּבָ ּלָ ָפנֹות ֵמֲחַמת ִמּצִ , ַהּדְ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ְפנֹות. ב ה ּדָ ִים ָהיוּ  ִאם, ַהֻסּכָ ּתַ  ֵאֶצל זוֹ  ׁשְ
ִמין זוֹ  ה. ם"ג ּכְ שׁ  ּדֶֹפן עֹוׂשֶ ּיֵ ָרְחּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ָפחֹות ּוַמֲעִמידוֹ  ֶטַפח ַעל יֹוֵתר ' ִמג ּבְ
ָפנֹות ְלֶאָחד ֶנֶגד הָקנֶ  ְוַיֲעִמיד, ֵמַהּדְ  ּכְ
ה, ֶטַפח אֹותוֹ  ַתח צּוַרת ָלהּ  ְוַיֲעׂשֶ  ּפֶ

ֲעִמיד ּיַ ַפח ְוַעל ָעָליו ָקֶנה ׁשֶ ָרה, ַהּטֶ  ּוְכׁשֵ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ו

 

 יט
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

י ַעל ַאף ֶנה ּפִ ַהּקָ ַעל ׁשֶ יֶהן ׁשֶ ּבֵ  ֵאינוֹ  ּגַ
ֶהן נֹוֵגעַ    :ּבָ

ֵני ָלהּ  ָהיוּ . ג ָפנֹות ׁשְ ֶנֶגד זוֹ  ּדְ  זוֹ  ּכְ
שׁ  ּוֵביֵניֶהם ה, ְמֻפּלָ שׁ  ּדֶֹפן עֹוׂשֶ ּיֵ ָרְחּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָעה הוּ  ְטָפִחים ַאְרּבָ ֶ ָפחֹות ּוַמֲעִמידוֹ , ּוַמׁשּ  ּבְ
ה ֹלׁשָ ְ י ְלֶאָחד ָסמּוךְ  ִמׁשּ ּתֵ ְ ָפנֹות ִמׁשּ , ַהּדְ
ָרה ֶזה ְוַגם. ּוְכׁשֵ  צּוַרת ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ּבָ
ַתח ן, ּפֶ ּתֵ ּיִ ס ָקֶנה ׁשֶ  ַהּדֶֹפן ַעל ֵמַהּפַ
ֵאין יםאֹוְמרִ  ְוֵישׁ . ָהַאֵחר  ָצִריךְ  ֶזה ׁשֶ
ַתח צּוַרת   :ּפֶ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ה, ֲאמּוִרים ּדְ עֹוׂשֶ תוֹ  ּבְ  ֻסּכָ
ָמקֹום ֵאין ּבְ הּ  ֶאְמָצִעי ּדֶֹפן ׁשֶ ֶנְגּדָ  ֲאָבל. ּכְ
ה תוֹ  ָהעֹוׂשֶ ֶאְמַצע ֻסּכָ  ָרחֹוק, ֶהָחֵצר ּבְ
ְפנֹות י ַעל ַאף, ֶהָחֵצר ִמּדָ ֵאין ּפִ  ָלהּ  ׁשֶ

א י ֶאּלָ ּתֵ ָפנֹות ׁשְ ֶנֶגד זוֹ  ּדְ י, זוֹ  ּכְ  ָלהּ  ּדַ
ִתּקּון יר ּבְ ּתִ י ַהּמַ ּתֵ ׁשְ ָפנֹות ּכִ  ָהֲעׂשּויֹות ּדְ
ִמין ם ּכְ   :ּגַ

ירוּ . ה ִהְכׁשִ ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ׁשְ ָפנֹות ּבִ  ָהֲעׂשּויֹות ּדְ
ִמין ֶטַפח ם"ג ּכְ ַתח ְוצּוַרת ּבְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּפֶ
י ֵישׁ  ּתֵ ׁשְ ָפנֹות ּבִ ָתִחים ַהּדְ ה ּפְ ֵאין ַהְרּבֵ  ׁשֶ

ֶהם ַתח צּוַרת ּבָ ָצֵרף ּפֶ ּתְ ׁשֶ ּכְ ל ׁשֶ רּוץ ּכָ  ַהּפָ
ה ִיְהֶיה ָרה, ָהעֹוֵמד ַעל ְמֻרּבֶ ׁשֵ  ּוִבְלַבד. ּכְ
ּלֹא ֶהם ְיֵהא ׁשֶ ְרָצה ּבָ ' י ַעל ְיֵתָרה ּפִ

הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ַאּמֹות ַתח צּוַרת ּבָ  ֲאִפּלוּ , ּפֶ
יֹוֵתר ר ּבְ  ָלהּ  ֵישׁ  ִפּלוּ אֲ , ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ֵמֶעׂשֶ
ַתח צּוַרת ְרָצה ָלהּ  ֵישׁ  ִאם, ּפֶ  יֹוֵתר ּפִ
ר סּוָלה, ֵמֶעׂשֶ א ּפְ ן ִאם ֶאּלָ ה עֹוֵמד ּכֵ  ְמֻרּבֶ

רּוץ ַעל   :ַהּפָ

ִסין' ד ָנַעץ. ו ין, ֻקְנּדְ ֶאְמַצע ּבֵ ג ּבְ ין ַהּגַ  ּבֵ
ַפת ַעל ג ׂשְ ךְ , ַהּגַ ן ַעל ְוִסּכֵ ּבָ סּוָלה, ּגַ . ּפְ
י ְוֵישׁ  ָנַעץ ִריןַמְכׁשִ ַפת ַעל ּבְ ג ׂשְ , ַהּגַ

ּום ָאְמִריַנן ִמׁשּ ָתא ַאִסיק ּגּוד: ּדְ   :ְמִחּצָ

ךְ . ז י ַעל ִסּכֵ ּבֵ ּיֵשׁ  ָמבֹוי ּגַ  אוֹ , ֶלִחי לוֹ  ׁשֶ
י ַעל ּבִ ֵאר ּגַ שׁ  ּבְ ּיֵ ִסין לוֹ  ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ּפַ
ה ָרה ֻסּכָ ׁשֵ ת ְלאֹותוֹ  ּכְ ּבָ תֹוךְ  ׁשַ ּבְ  ֶהָחג ׁשֶ

ְלַבד ִחי ֹוךְ ִמתּ , ּבִ ּלֶ  ֵאּלוּ  ּוַפִסין ֶזה ׁשֶ
ת ְלִעְנַין ְמִחּצֹות ּבָ  אֹוָתם ַנְחׁשֹב, ׁשַ

ְמִחּצֹות ה ְלִעְנַין ּכִ   :ֻסּכָ

ךְ . ח י ַעל ִסּכֵ ּבֵ שׁ  ַאְכַסְדָרה ּגַ ּיֵ  ָלהּ  ׁשֶ
ִציִמין ין, ּפְ ָהיוּ  ּבֵ ְפִנים ִנְרִאים ׁשֶ  ְוֵאין ִמּבִ
חּוץ ִנְרִאין ין, ִמּבַ ָהיוּ  ּבֵ חּוץ ִאיםִנרְ  ׁשֶ  ִמּבַ
ְפִנים ִנְרִאים ְוֵאין ָרה, ִמּבִ ׁשֵ  ָהיוּ  ֹלא. ּכְ
ִציִמין ָלהּ  סּוָלה, ּפְ ֵני, ּפְ ִהיא ִמּפְ ה ׁשֶ  ֻסּכָ

ָמבֹוי ָהֲעׂשּוָיה ֲהֵרי, ּכְ א ָלהּ  ֵאין ׁשֶ ' ב ֶאּלָ
י  ֵאין ָהַאְכַסְדָרה ְוֶאְמַצע, ָהַאְכַסְדָרה ִצּדֵ
ֶנְגּדוֹ , ּכֶֹתל ּבוֹ  ּכְ   :ִציִמיןפְּ  לוֹ  ֵאין ְוׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז

 

 כ
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ְפנֹוֶתיהָ  ָהיוּ . ט בֹוִהים ּדָ ְבָעה ּגְ הוּ  ׁשִ ֶ  ּוַמׁשּ
ָפחֹות ְוֶהֱעִמיָדם ה ּבְ ֹלׁשָ ְ , ָלָאֶרץ ָסמּוךְ  ִמׁשּ

ָרה ׁשֵ ג ֲאִפּלוּ , ּכְ בֹוהַּ  ַהּגַ ה ּגָ  ּוִבְלַבד ַהְרּבֵ
ֵהא ּיְ ן ׁשֶ ן ִמֻכּוָ ֶנְגּדָ ן ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּכְ  ְמֻכּוָ
שׁ  תֹוךְ  הּואשֶׁ  ַרק, ַמּמָ ה ּבְ ֹלׁשָ ֶנְגּדוֹ  ׁשְ , ּכְ
ָרה ׁשֵ בֹוָהה ֵאיָנהּ  ְוִאם. ּכְ א ּגְ ָרה ֶאּלָ  ֲעׂשָ
ּדֶֹפן ֵאין ֲאִפּלוּ , ְטָפִחים א ּבַ ע ֶאּלָ  ַאְרּבַ
ֵני הּוִיין ּוׁשְ ָרה, ַמׁשְ ׁשֵ ֲעִמיָדהּ , ּכְ ּמַ  ׁשֶ

ֶאְמַצע ה ְלַמְעָלה ָלבּוד ְוַאְמִריָנן ּבָ , ּוִלַמּטָ
ָפנֹות ָהיוּ . ָסתּוםכְּ  ְוָחׁשּוב בֹוהֹות ַהּדְ  ִמן ּגְ
ה ָהָאֶרץ ֹלׁשָ סּוָלה, ְטָפִחים ׁשְ   :ּפְ

ה. י תוֹ  ָהעֹוׂשֶ ין ֻסּכָ  ְוָהִאיָלנֹות, ָהִאיָלנֹות ּבֵ
ָפנֹות ר אוֹ , ֲחָזִקים ָהיוּ  ִאם. ָלהּ  ּדְ ׁשַ ּקָ  ׁשֶ
ק אֹוָתם ּלֹא ַעד אֹוָתם ְוִחּזֵ ֵהא ׁשֶ  ָהרּוחַ  ּתְ
ִמיד אֹוָתם ְמִניָדה ְמצּוָיה א, ּתָ ין ּוִמּלֵ  ּבֵ

ֶתֶבן ָהֲאִמיִרים ֵדי ּוְבַקשׁ  ּבְ ּלֹא ּכְ ִניד ׁשֶ  ּתָ
ר, ָהרּוחַ  אֹוָתם  זוֹ  ֲהֵרי, אֹוָתם ְוָקׁשַ
ָרה ׁשֵ ן ַעל. ּכְ ל ַלֲעׂשֹות ָנכֹון ֵאין ּכֵ  ּכָ

ִחּצֹות ל ִמיִריעֹות ַהּמְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ֹלא ּפִ  ּבְ
י ַעל ַאף, ָקִנים ָרן ּפִ ׁשָ ּקְ טֹוב ׁשֶ  ִזְמִנין, ּבְ

ֵקי ִמְנּתְ יהּ  ְוָלאו ּדְ ְעּתֵ ה ֵליהּ  ְוָהֵוי ַאּדַ  ְמִחּצָ
ֵאיָנהּ  ְפֵני ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ׁשֶ . ְמצּוָיה רּוחַ  ּבִ
ְסִדיִנים ַלֲעׂשֹות ְוָהרֹוֶצה ֱאֹרג טֹוב, ּבִ ּיֶ  ׁשֶ
ִחּצֹות ּמְ ָפחֹות ָקִנים ּבַ ה ּבְ ֹלׁשָ ְ   :ִמׁשּ

ים. יא ה עֹוׂשִ ים ֲעֵליִמבַּ  ְמִחּצָ ְקׁשֹר, ַחּיִ ּיִ  ׁשֶ
ם ֵהָמה ׁשָ   :ַלּדֶֹפן ּבְ

ה ּדֶֹפן ֵמֲחֵברוֹ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול. יב , ַלֻסּכָ
יָרהּ  יֹום ַוֲאִפּלוּ . ְלַהְכׁשִ  ּוִבְלַבד, טֹוב ּבְ

ּלֹא ָהֳעַמד אֹותוֹ  ֵיַדע ׁשֶ ם ׁשֶ ִביל ׁשָ ׁשְ ּבִ  ׁשֶ
ה ם ָהֳעַמד ְמִחּצָ ֹחל ֲאָבל. ׁשָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבַ

יר, יֹוֵדעַ  ּואה ּפִ ִמי ׁשַ   :ּדָ

תוֹ  ַהסֹוֵמךְ . יג ְרֵעי ַעל ֻסּכָ ה ּכַ ּטָ  ַהּמִ
ָרַעִים הּ  ֵישׁ  ִאם, ְמִחּצֹות ֵהם ְוַהּכְ  ּגַֹבהּ  ּבָ

ה ִמן ְטָפִחים' י ּטָ ָרה, ַלְסָכךְ  ַהּמִ ׁשֵ  ְוִאם. ּכְ
סּוָלה, ָלאו  ַעל ַהְסָכךְ  ָסַמךְ  ְוִאם. ּפְ

ָרַעִים ַעּמּוִדים ָפנֹות םהֵ  ְוַהּכְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּדְ
ָרה ּגַֹבהּ  ה ֲעׂשָ ּטָ ָרה, ַהְסָכךְ  ַעד ֵמַהּמִ ׁשֵ , ּכְ
יָון שׁ  ּכֵ ּיֵ   :ַהְסָכךְ  ַעד ֵמָהֶאֶרץ ְטָפִחים' י ׁשֶ

  תרלא סימן
ַחָמָתה ֻסָכה ה ׁשֶ יֵני ְוֶיֶתר ִמִצָלָתה ֵמַרּבָ  ּדִ

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ַהְסָכךְ 

ה. א ָתהּ  ֻסּכָ ַחּמָ ָתהּ  ׁשֶ ִוים ְוִצּלָ ַמְעָלה ׁשָ , ִמּלְ
סּוָלה ה ְלִפי, ּפְ ַהַחּמָ ֶטת ׁשֶ ֶ ׁשּ ִרחּוָקהּ  ִמְתּפַ  ּבְ
ה ְוִיְהֶיה ָתהּ  ְלַמּטָ ה ַחּמָ ָתהּ  ְמֻרּבָ ּלָ  ֲאָבל. ִמּצִ
ָתהּ  ִאם ָתהּ  ַחּמָ ִוים ְוִצּלָ ה ׁשָ ַמּטָ , ִמּלְ

ָרה ׁשֵ   :ּכְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ח

 

 כא
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ֹרב ִאם. ב ה ּבְ ּנָ ָתהּ  ִמּמֶ ה ִצּלָ  ֵנישְׁ  ְמֻרּבָ
הּוִיין ה ּוְבִמעּוט, ַמׁשְ ּנָ ָתהּ  ִמּמֶ ה ַחּמָ  ְמֻרּבָ
הוּ  ֶ ִעְנָין ַמׁשּ ָצֵרף ּבְ ּנְ ׁשֶ ּכְ ה ַיַחד ׁשֶ  ַהַחּמָ
ל ל ְוַהּצֵ ל ׁשֶ ה ּכָ ָתהּ  ִיְהֶיה ַהֻסּכָ ה ִצּלָ  ְמֻרּבָ

ָתהּ  הוּ  ֵמַחּמָ ֶ ָרה, ַמׁשּ ׁשֵ   :ּכְ

ֶרךְ . ג ֵדי, ַקל ִלְהיֹות ַהִסּכּוךְ  ּדֶ רָ  ּכְ ּיֵ  אוּ ׁשֶ
ּנוּ  דֹוִלים ַהּכֹוָכִבים ִמּמֶ ה ָהְיָתה. ַהּגְ  ְמֻעּבָ
ִמין ִית ּכְ י ַעל ַאף, ּבַ ֵאין ּפִ  ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ

ָרה, ִמּתֹוָכהּ  ִנְרִאים ׁשֵ   :ּכְ

סּוי ָהָיה. ד ק ּכִ שׁ  ְמֹאד ּדַ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ֲאִויר ּבָ
ה א, ַהְרּבֵ ֵאין ֶאּלָ ָמקֹום ְטָפִחים' ג ׁשֶ  ּבְ
ָתהּ  ּכֹלהַ  ּוֵבין, ֶאָחד ה ִצּלָ ָתהּ  ְמֻרּבָ , ֵמַחּמָ

ָרה ׁשֵ   :ּכְ

 ַהִסּכּוךְ  ְוהּוא, ְמֻדְבָלל ַהִסּכּוךְ  ָהָיה. ה
ְהֶיה ּיִ ָצתוֹ  ׁשֶ ָצתוֹ  ְלַמְעָלה ִמּקְ ה ּוִמּקְ , ְלַמּטָ
ר ׁשֵ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּכָ ין ִיְהֶיה ׁשֶ  ָהעֹוֶלה ּבֵ

ֹרַחב ָהָיה ְוִאם. ְטָפִחים' ג ְוַהּיֹוֵרד  ֶזה ּבְ
י ַעל ַאף, יֹוֵתר אוֹ  ֶטַפח ָהעֹוֶלה הּוא ּפִ  ׁשֶ
בֹוהַּ  ִאּלוּ  אֹותוֹ  רֹוִאין, ְטָפִחים' ִמג ּגָ  ּכְ
ה ָיַרד ַפת ְוָנַגע ְלַמּטָ ׂשְ  ְוהּוא, ַהּיֹוֵרד ֶזה ּבִ

ְהֶיה ּיִ ן ׁשֶ ֶנֶגד ְמֻכּוָ ַפת ּכְ   :ַהּיֹוֵרד ׂשְ

ה ַלֲאחֹוֵרי ַהּיֹוְצִאים ָקִנים. ו גֹון, ַהֻסּכָ  ּכְ
ֲאחֹוֵרי  ִמן ָקִנים ּבֹוְלִטים ֶאְמָצִעי ּדֶֹפן ׁשֶ

ֶהם ְוֵישׁ  ַהְסָכךְ  ר ּבָ ה ֶהְכׁשֵ ָתהּ , ֻסּכָ  ְוִצּלָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ָפנֹות' ְוג ֵמַחּמָ ָרה, ּדְ ׁשֵ  ַאף, ּכְ

י ַעל ַהּדֶֹפן ּפִ ה ֹלא ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ  ַנֲעׂשָ
ִביָלם ׁשְ א ּבִ ִביל ֶאּלָ ׁשְ ר ּבִ ה ִעּקַ הּוא ַהֻסּכָ  ׁשֶ
ּנוּ  ְלָפִנים   :ִמּמֶ

ִנים ְוֵכן. ז ד ַהְסָכךְ  ִמן ַהּבֹוְלִטים ַהּקָ  ַלּצַ
רּוץ ךְ  ֶאָחד ְוֹדֶפן, ַהּפָ ֶהם ִנְמׁשָ ר, ִעּמָ ׁשֵ  ּכָ

י ַעל ַאף ה ּפִ ָעׂשָ ָדִדין ַעל ּדֶֹפן ׁשֶ  ֶיֶתר ַהּצְ
יַמר ָלן ַוֲהָוה' ז ַעל ה ֲהֵרי ַלּמֵ ּלָ ְעּתוֹ  ּגִ  ּדַ

ל ַלֲעׂשֹות ה ּכָ ְדָפנֹות ַהֻסּכָ  ְוֹדֶפן, ֲאֻרּכֹות ּבִ
ךְ  ַאֵחר ְמׁשָ ּנִ ִנים ִעם ׁשֶ ל ַהּקָ  ֵאינוֹ  ְסָכךְ  ׁשֶ
ה ִמן א ַהֻסּכָ ְפֵני ֶאּלָ , עֹוֵמד ַעְצמוֹ  ּבִ

ֵאין ְוִנְמָצא א לוֹ  ׁשֶ הּוא ֶאָחד ּדֶֹפן ֶאּלָ  ׁשֶ
ךְ  ַהּדֶֹפן ְמׁשָ ָרה ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ַהּנִ ׁשֵ   :ּכְ

ָכהּ . ח ּפּודִ  ִסּכְ ׁשִ ֵהם יןּבְ סּוִלין ׁשֶ ךְ  ּפְ  ְלַסּכֵ
ֶהם ֶהם ְוֵאין, ּבָ ָעה ּבָ  ֵמֶהם ְוֵאין ַאְרּבָ

ָעה ָמקֹום ַאְרּבָ יחַ , ֶאָחד ּבְ ין ְוִהּנִ ּפּוד ּבֵ  ׁשִ
ּפּוד ְמֹלא ְלׁשִ ּפּוד ּכִ ם ְוָנַתן ׁשִ  ְסָכךְ  ׁשָ
ר ׁשֵ סּול, ּכָ ִאי, ּפָ ר ׁשֶ  ְלַצְמֵצם ֶאְפׁשָ

א ַמּלֵ ּיְ ל ׁשֶ ר ָכךְ ִמסְ  ָהֲאִויר ּכָ ׁשֵ  ְוִנְמָצא, ּכָ
סּול ה ַהּפָ יף ִאם ֲאָבל. ְמֻרּבֶ  ְסָכךְ  ֶהְעּדִ
ר ׁשֵ סּול ַעל ְמַעט ַהּכָ  ָהָיה ִאם אוֹ , ַהּפָ
סּול ִתי ָנתּון ַהּפָ ר ְוָנַתן ׁשְ ׁשֵ  אוֹ , ֵעֶרב ַהּכָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ט

 

 כב
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ָכא ר, ִאיּפְ ׁשֵ ָאז, ּכָ א ׁשֶ ל ִמְתַמּלֵ  ָהֲאִויר ּכָ
ר ִמְסָכךְ  ׁשֵ   :ּכָ

ִית. ט ְנָסִרים ֹקֶרהַהמְ  ּבַ ֵאין ּבִ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ירוֹ  ּוָבא ַמֲעִזיָבה ם ְלַהְכׁשִ ה ְלׁשֵ י, ֻסּכָ  ּדַ

ֶזה ִסיר ּבָ ּיָ ל ׁשֶ ְסְמִרים ּכָ ם ַהּמַ ת ְלׁשֵ ּיַ  ֲעׂשִ
ה ּטֹל אוֹ , ֻסּכָ ּיִ ין ׁשֶ ֵני ִמּבֵ  ֶאָחד ְנָסִרים ׁשְ
ן ר ְסָכךְ  ְוִיּתֵ ׁשֵ ְמקֹומוֹ  ּכָ הּ  ּבִ ָרה ְוֻכּלָ ׁשֵ , ּכְ
ָסִרים וּ ֲאִפלּ  ָעה ְרָחִבים ַהּנְ  ִמי ְוֵישׁ , ַאְרּבָ

אֹוֵמר ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ּלֹא ׁשֶ ָסִרים ִיְהיוּ  ׁשֶ  ַהּנְ
ָעה ְרָחִבים   :ַאְרּבָ

ה. י ֵאין ֻסּכָ ג ָלהּ  ׁשֶ גֹון, ּגַ ָהיוּ  ּכְ י ׁשֶ  ָראׁשֵ
ָפנֹות בּוקֹות ַהּדְ זוֹ  זוֹ  ּדְ ִמין ּבְ  אוֹ , ְצִריף ּכְ
ָסַמךְ  ה לשֶׁ  ַהּדֶֹפן ֹראשׁ  ׁשֶ , ַלּכֶֹתל ֻסּכָ
סּוָלה ג ָלהּ  ָהָיה ְוִאם. ּפְ , ֶטַפח ֲאִפּלוּ , ּגַ

יהַּ  אוֹ  ִהְגּבִ  ִמן ַלּכֶֹתל ַהָסמּוךְ  ַהּדֶֹפן ׁשֶ
ְרַקע ָרה זוֹ  ֲהֵרי, ֶטַפח ַהּקַ ׁשֵ   :ּכְ

  תרלב סימן
ָבִרים ְסָכךְ  ַהפֹוְסִלים ּדְ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּבַ

סּול ְסָכךְ . א ֶאְמַצע לּפֹוסֵ , ּפָ ד ּבָ ' ּבְ
חֹות ֲאָבל. ְטָפִחים ָרה', ִמד ּפָ ׁשֵ ר, ּכְ  ּוֻמּתָ
ן יו ִליׁשַ ְחּתָ ד ִמן ּתַ א ּפֹוֵסל ֵאינוֹ  ַהּצַ  ֶאּלָ
ד חֹות ֲאָבל, ַאּמֹות' ּבְ , ַאּמֹות' ִמד ּפָ

ָרה ׁשֵ ָאְמִריָנן ּכְ ה ּדֶֹפן ּדְ ַהְינוּ , ֲעֻקּמָ  ּדְ

ָאנוּ  לֹוַמר ִאּלוּ  רֹוִאים ׁשֶ  ֶנֱעָקם לַהּכֹתֶ  ּכְ
ב סּול ַהְסָכךְ  ֶזה ְוֵיָחׁשֵ , ַהּכֶֹתל ִמּגּוף ַהּפָ
ה ֲהָלָכה ֶזה ְוָדָבר ךְ . ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ  ִהיְלּכָ
ִית ְפַחת ּבַ ּנִ ֶאְמַצע ׁשֶ ךְ  ּבָ ְמקֹום ְוִסּכֵ  ּבִ

ָחת ַאר ַהּפְ ְקָרה ִמן ְוִנׁשְ ין ָסִביב ַהּתִ  ְסָכךְ  ּבֵ
ר ׁשֵ ָתִלים ּכָ חֹות ַלּכְ ע ּפָ , ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ

ָרה ׁשֵ ִנים ֵאין ּוִמיהוּ , ּכְ יו ְיׁשֵ ְחּתָ ל ּתַ  ְזַמן ּכָ
שׁ  ּיֵ ָעה ּבוֹ  ׁשֶ ה. ְטָפִחים ַאְרּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ה, ֲאמּוִרים ֻסּכָ דֹוָלה ּבְ שׁ  ּגְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  יֹוֵתר ּבָ
סּול ַהְסָכךְ  ַעל ' ז ַעל ְטָפִחים' ז ּפָ

ה ֲאָבל. ְטָפִחים ֻסּכָ ה ּבְ ֵאין, ְקַטּנָ הּ  ׁשֶ  ּבָ
א ין', ז ַעל' ז ֶאּלָ ֶאְמַצע ּבֵ ין ּבָ  ִמן ּבֵ
ד ג, ַהּצַ סּוָלה ְטָפִחים' ּבְ ָפחֹות, ּפְ ' ִמג ּבְ

ָרה ׁשֵ ִנים ּכְ יו ִויׁשֵ ְחּתָ ִלים ּוִמְצָטֵרף ּתַ  ְלַהׁשְ
ה עּור ַהֻסּכָ ִ   :ְלַכׁשּ

ין, ֲאִויר. ב ְגדֹוָלה ּבֵ ין ּבִ ה ּבֵ ְקַטּנָ ִוים ּבִ , ׁשָ
ֵבין ֶאְמצַ  ּדְ ין עּבָ ד ִמן ּבֵ ג ַהּצַ  ְטָפִחים' ּבְ

סּוָלה ָפחֹות, ּפְ ָרה' ִמג ּבְ ׁשֵ  ּוִמְצָטֵרף, ּכְ
ִלים ה ְלַהׁשְ ִנים ְוֵאין ַהֻסּכָ יו ְיׁשֵ ְחּתָ   :ּתַ

סּול ְסָכךְ . ג חֹות ּפָ ָעה ּפָ  ַוֲאִויר, ֵמַאְרּבָ
חֹות ֶאְצלוֹ  ה ּפָ ֹלׁשָ ְ  ִמְצָטְרִפים ֵאין, ִמׁשּ
ךְ . ִלְפֹסל ה ֲאִויר ִאם ִהיְלּכָ ֹלׁשָ ָמקֹום ׁשְ  ּבְ
ְסָכךְ  ִמֲעטוֹ  ֲאִפּלוּ , ֶאָחד סּול ּבִ ר, ּפָ ׁשֵ . ּכָ
י ְוָהֵני ה ִמּלֵ ֻסּכָ דֹוָלה ּבְ ה ֲאָבל, ּגְ ְקַטּנָ  ּבִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 י

 

 כג
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ֵאין הּ  ׁשֶ א ּבָ ְבָעה ֶאּלָ ְבָעה ַעל ׁשִ  ִאם, ׁשִ
ין ֵישׁ  ֵניֶהם ּבֵ ה ׁשְ ֹלׁשָ  ִמְצָטְרִפים ְטָפִחים ׁשְ

  :ִלְפֹסל

סּול ְסָכךְ  שׁ יֵ  ִאם. ד  ְועֹוד, ְטָפִחים' ב ּפָ
סּול ְסָכךְ  חֹות ַוֲאִויר, ְטָפִחים' ב ּפָ  ּפָ

ה ֹלׁשָ ְ יֵניֶהם ַמְפִסיק ִמׁשּ ק ֵישׁ , ּבֵ ּפֵ  ְלִהְסּתַ
ֵני ִאם סּוִלים ׁשְ  ִלְפֹסל ִמְצָטְרִפין ַהּפְ

ה   :ַהֻסּכָ

  תרלג סימן
ין ַבה ּדִ   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ַהֻסָכה ּגֹ

הסֻ . א ִהיא ּכָ בֹוָהה ׁשֶ ִרים ְלַמְעָלה ּגְ  ֵמֶעׂשְ
ה סּוָלה, ַאּמָ ין, ּפְ ִהיא ּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ין ּגְ  ּבֵ
ִהיא ה ׁשֶ ין, ְקַטּנָ ִחּצֹות ּבֵ ּמְ יעֹות ׁשֶ  ַמּגִ
ין ַלְסָכךְ  ֵאיָנן ּבֵ יעֹות ׁשֶ ִרים ֲאָבל. ַמּגִ , ֶעׂשְ
ָרה ׁשֵ ל ֲאִפּלוּ  ּכְ  ְלַמְעָלה ְסָכָכהּ  ּכָ

ִרים ֵאין יָוןכֵּ , ֵמֶעׂשְ ֲחָלָלהּ  ׁשֶ א ּבַ  ֶאּלָ
ִרים   :ֶעׂשְ

בֹוָהה ָהְיָתה. ב ִרים יֹוֵתר ּגְ  ְוהּוִצין, ֵמֶעׂשְ
ה יֹוְרִדים ָתן ִאם, ְלַמּטָ ה ִצּלָ ָתן ְמֻרּבָ , ֵמַחּמָ
ָרה ׁשֵ סּוָלה, ָלאו ְוִאם. ּכְ   :ּפְ

ה. ג ֲחָלָלהּ  ֻסּכָ ִרים יֹוֵתר ׁשֶ ה ֵמֶעׂשְ , ַאּמָ
הּ  ְוָתָלה בָ  ּבָ ן ְיֵדי ְוַעל ָנִאים ִריםּדְ  ּכֵ

 ִאם ְוֵכן. ִמעּוט ָהֵוי ֹלא, ֲחָלָלהּ  ִנְתַמֵעט
ָכִרים ִמֲעָטהּ  . ִמעּוט ָהֵוי ֹלא, ּוְכָסתֹות ּבְ
ָלם ַוֲאִפּלוּ  ּטְ   :ּבִ

ֶתֶבן ִמֲעָטהּ . ד . ִמעּוט ֶזה ֲהֵרי, ּוִבְטלוֹ  ּבְ
 ֲאָבל. ּוִבְטלוֹ  ָעָפר לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין
ָעָפר ֲאִפּלוּ , ִמעּוט וֹ ֵאינ ְסָתם  ַעד, ּבְ

ֶלּנוּ  ַבּטְ ּיְ ה ׁשֶ ּפֶ   :ּבַ

בֹוהַּ  ָהְיָתה. ה ִרים ּגָ הּ  ּוָבָנה ֵמֶעׂשְ  ּבָ
א ֶנֶגד ִאְצַטּבָ ֵני ַעל ָהֶאְמָצִעי ּדֶֹפן ּכְ  ּפְ

הּ  ּלָ עּור ּוָבהּ , ּכֻ ה ׁשִ ָרה, ֻסּכָ ׁשֵ ל ּכְ ה ּכָ  ַהֻסּכָ
א ֲאִפּלוּ    :ְוָהְלָאה ֵמָהִאְצַטּבָ

ָנה ִאם. ו א ּבָ ד ִמן ָהִאְצַטּבָ  ֵישׁ  ִאם, ַהּצַ
א ִמן ִני ּכֶֹתל ַעד ָהִאְצַטּבָ ֵ חֹות ַהׁשּ  ּפָ

ע ָרה, ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ ׁשֵ א ַעל ּכְ  ָהִאְצַטּבָ
ְוָקא סּוָלה, ָלאו ְוִאם. ּדַ   :ּפְ

ָנה ִאם. ז א ּבָ ֶאְמַצע ָהִאְצַטּבָ  ֵישׁ  ִאם, ּבָ
ּנוּ  ע חֹותפָּ  ַצד ְלָכל ַלּכֶֹתל ִמּמֶ  ֵמַאְרּבַ
ָרה, ַאּמֹות ׁשֵ א ַעל ּכְ  ִאם ֲאִפּלוּ  ָהִאְצַטּבָ
בֹוהַּ  ָרה יֹוֵתר ּגָ יָנהּ  ֵישׁ  ְוִאם. ֵמֲעׂשָ  ּבֵ
ע ַלּכֶֹתל סּוָלה, ַאּמֹות ַאְרּבַ  ֲאִפּלוּ , ּפְ

א בֹוָהה ָהִאְצַטּבָ ָרה ּגְ   :ֲעׂשָ

ה. ח ֵאיָנהּ  ֻסּכָ בֹוָהה ׁשֶ ָרה ּגְ , ְטָפִחים ֲעׂשָ
סּולָ    :הּפְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יא

 

 כד
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

בֹוָהה ָהְיָתה. ט ָרה ּגְ  יֹוְרִדין ְוהּוִצין, ֵמֲעׂשָ
ָרה ְלתֹוךְ  ָתן ִאם ֲאִפּלוּ , ֲעׂשָ ה ַחּמָ  ְמֻרּבָ

ָתן ּלָ סּוָלה, ִמּצִ  יֹוְרִדין ַהּנֹוִיין ִאם ֲאָבל. ּפְ
ָרה ְלתֹוךְ    :ּפֹוְסִלים ֵאיָנם, ֲעׂשָ

ָרה ְנמּוָכה ָהְיָתה. י הּ  ְוָחַקק, ֵמֲעׂשָ  ּבָ
ָרה ִליָמהּ ְלַהשְׁ  ֶחֶקק ִוֵישׁ  ַלֲעׂשָ עּור ּבַ  ׁשִ
ר ה ֶהְכׁשֵ ין ֵאין ִאם, ֻסּכָ  ַלּכֶֹתל ֶחֶקק ּבֵ
ה ֹלׁשָ ָרה, ְטָפִחים ׁשְ ׁשֵ יֵניֶהם ֵישׁ . ּכְ ' ג ּבֵ
סּוָלה, ְטָפִחים   :ּפְ

  תרלד סימן
לֹא ְהֶיה ׁשֶ ְבעה ִמן ָפחֹות ּתִ ְבעה על ׁשִ , ׁשִ

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ה. א ֵאין ֻסּכָ הּ  ׁשֶ ְבָעה ּבָ ְבָעה ַעל ׁשִ , ׁשִ
סּוָלה עּור ָלהּ  ֵאין, ּגֶֹדל ּוְלִעְנַין. ּפְ  ׁשִ
  :ְלַמְעָלה

ה ִהיא ִאם. ב ֵהא ָצִריךְ , ֲעֻגּלָ ּיְ הּ  ׁשֶ ֵדי ּבָ  ּכְ
עַ  ְבָעה ְלַרּבֵ ְבָעה ַעל ׁשִ   :ׁשִ

הּ  ֵישׁ . ג ְבָעה ּבָ ְבָעה ַעל ׁשִ הּ  ְוָנַתן, ׁשִ  ּבָ
ָגִדים ְבָעה אֹוָתהּ  ּוְמַמֲעִטים ָתהּ ְלָנאוֹ  ּבְ ִ  ִמׁשּ

ְבָעה ַעל סּוָלה, ׁשִ   :ּפְ

ָהָיה ִמי. ד ה ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ֻסּכָ ְלָחנוֹ , ּבַ  ְוׁשֻ
ה חּוץ ִאּלוּ , ְוָאַכל ַלֻסּכָ  ָאַכל ֹלא ּכְ

ה ֻסּכָ ה ִהיא ִאם ֲאִפּלוּ , ּבַ דֹוָלה ֻסּכָ , ּגְ
ֵזָרה א ּגְ ּמָ ךְ  ׁשֶ ׁשֵ ְלָחנ ַאַחר ִיּמָ   :וֹ ׁשֻ

  תרלה סימן
ין   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ש"ורקב ךְ "גנב ֻסַכת ּדִ

ה. א י ַעל ַאף, ֻסּכָ ּלֹא ּפִ ית ׁשֶ ם ַנֲעׂשֵ  ְלׁשֵ
ָרה, ִמְצָוה ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא. ּכְ ּתִ  ֲעׂשּוָיה ׁשֶ
גֹון, ְלֵצל ת ּכְ ים, ּגֹוִיים ֻסּכַ ֵהָמה, ָנׁשִ , ּבְ

ים ִצים, רֹוִעים, ּכּוִתּיִ ְרגָּ , ַקּיָ  ׁשֹוְמֵרי, ִניןּבֻ
דֹות ה ֲאָבל. ׂשָ ית ֻסּכָ ֲעׂשֵ ּנַ , ֵמֵאֶליהָ  ׁשֶ
סּוָלה ּלֹא ְלִפי, ּפְ ית ׁשֶ  ְלִפיָכךְ . ְלֵצל ַנֲעׂשֵ
ָגִדישׁ  ַהחֹוֵטט הוּ  ּבְ ה ְוָעׂשָ ה ֵאיָנהּ , ֻסּכָ , ֻסּכָ
ֲהֵרי ִדישׁ  עֹוֵמד ֹלא ׁשֶ  ְלִפיָכךְ . ְלֵצל ֶזה ּגָ
ה ִאם ה ָעׂשָ ְתִחּלָ תַ  ּבִ ּנָ ׁשֶ ם ןּכְ ִדישׁ  ׁשָ  ַהּגָ
ךְ  ֶטַפח ֲחַלל ֶמׁשֶ ְבָעה ּבְ ם ׁשִ ה ְלׁשֵ , ֻסּכָ
הּ  ְוָחַטט ךְ  ַאַחר ּבָ ִליָמהּ  ּכָ ָרה ְוִהׁשְ , ַלֲעׂשָ
ָרה ׁשֵ ֲהֵרי, ּכְ ית ׁשֶ הּ  ְסָכךְ  ַנֲעׂשֵ ּלָ . ְלֵצל ׁשֶ
ִדישׁ  ְוִאם דֹול ַהּגָ יחַ  ְוֹלא ּגָ א ִהּנִ  ֲחַלל ֶאּלָ
ךְ  ֶטַפח ֶמׁשֶ הּ  קָחקַ  ְוׁשּוב', ז ּבְ ה ּבָ  ַהְרּבֵ
ה הּ  ְוָעׂשָ ה ּבָ דֹוָלה ֻסּכָ ָרה ֵאיָנהּ , ּגְ ׁשֵ  ּכְ
הּ  ּלָ ךְ  ְיֵדי ַעל ּכֻ ְבָעה ֶמׁשֶ יחַ  ׁשִ ִהּנִ  ׁשֶ

ה ִחּלָ ֵני ָחַקק ְוִאם. ּתְ ְ  ַאּמֹות' ד ְצָדִדים ִמׁשּ
ְבָעה ַעל יֹוֵתר ִ ְבָעה ַאף, ַהׁשּ ִ סּוָלה ַהׁשּ , ּפְ
ְסָכךְ  סּול ּדִ ד דַהצַּ  ִמן ּפֹוֵסל ּפָ   :ַאּמֹות' ּבְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יב

 

 כה
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

  תרלו סימן
ין ָנה ֻסָכה ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ְיׁשָ

ה. א ָנה ֻסּכָ ַהְינוּ , ְיׁשָ ָאהּ  ּדְ ֲעׂשָ  ֹקֶדם ׁשֶ
ְנסוּ  ּכָ ּיִ ים ׁשֶ ֹלׁשִ ְפֵני יֹום ׁשְ ּלִ ָרה, ֶהָחג ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
שׁ  ּוִבְלַבד ַחּדֵ ּיְ הּ  ׁשֶ ָבר ּבָ ה ּדָ גּוָפה ַעּתָ  ּבְ
ם ֶטַפח ֲאִפּלוּ וַ , ֶהָחג ְלׁשֵ י ֶטַפח ַעל ּבְ  ַסּגֵ
ָמקֹום הּוא ִאם  ַעל ַהִחּדּושׁ  ְוִאם. ֶאָחד ּבְ
ֵני הּ  ּפְ ּלָ י, ּכֻ ל ֲאִפּלוּ  ַסּגֵ הוּ  ּכָ  ְוִאם. ּדְ

ָאהּ  ם ֲעׂשָ ת ֲאִפּלוּ , ֶהָחג ְלׁשֵ ִחּלַ ָנה ִמּתְ ָ , ַהׁשּ
ָרה ׁשֵ ֹלא ּכְ   :ִחּדּושׁ  ּבְ

ֵלי יֹוֵצר. ב שׁ  ֶחֶרשׂ  ּכְ ּיֵ  זוֹ  ֻסּכֹות' ב לוֹ  ׁשֶ
ה ִמּזוֹ  ְלָפִנים ִניִמית ְקֵדרֹוָתיו ְועֹוׂשֶ ּפְ  ּבַ
ִחיצֹוָנה ּומֹוְכָרם ִניִמית, ּבַ  יֹוֵצא ֵאינוֹ  ַהּפְ

הּ  ה ְיֵדי ּבָ יָון ֻסּכָ ִהיא ּכֵ יָרתוֹ  ׁשֶ ל ּדִ  ּכָ
ָנה ָ ר ֵאינוֹ  ַהׁשּ ר ִנּכָ ּדָ הּ  ׁשֶ ם ּבָ . ִמְצָוה ְלׁשֵ

הּ  יֹוֵצא ְוַהִחיצֹוָנה ר ֵאינוֹ  ֲהֵרישֶׁ , ּבָ הּ  ּדָ  ּבָ
ל ָנה ּכָ ָ   :ַהׁשּ

  תרלז סימן
ין אּוָלה ֻסָכה ּדִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּוְגזּוָלה ׁשְ

ּלֹא ִמי. א ה ׁשֶ ה ָעׂשָ ין, ֻסּכָ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ֵמִזיד ה, ּבְ ה עֹוׂשֶ ֻחּלוֹ  ֻסּכָ ל ּבְ  מֹוֵעד ׁשֶ

סֹוף ֲאִפּלוּ  ִביִעי יֹום ּבְ  לָיכוֹ  ְוֵכן, ׁשְ
ה ָלֵצאת ב זוֹ  ִמֻסּכָ ַאֶחֶרת ְוִליׁשֵ   :ּבְ

ה יֹוְצִאין. ב ֻסּכָ אּוָלה ּבְ  יֹוְצִאין ְוֵכן ׁשְ
ל ׁשֶ פּות ּבְ ּתָ   :ׁשֻ

ה. ג זּוָלה ֻסּכָ ָרה, ּגְ ׁשֵ יַצד. ּכְ ַקף ִאם, ּכֵ  ּתָ
תוֹ  ְוהֹוִציאוֹ  ֲחֵברוֹ  ַעל ב ּוְגָזָלהּ  ִמֻסּכָ  ְוָיׁשַ
הּ  ֵאין, ָיָצא, ּבָ רְ  ׁשֶ  ְוִאם. ִנְגֶזֶלת ַקעַהּקַ
ַזל ה ֵעִצים ּגָ ה ֵמֶהם ְוָעׂשָ י ַעל ַאף, ֻסּכָ  ּפִ
ּלֹא ָרן ׁשֶ ה ְוֹלא ִחּבְ ּנָ ֶהם ׁשִ לּום ּבָ . ָיָצא, ּכְ
ַנת ּקָ ֵאין, ֲחָכִמים ּתַ א ָהֵעִצים ְלַבַעל ׁשֶ  ֶאּלָ
ֵמי ְלַבד ֵעִצים ּדְ ַזל ִאם ֲאָבל. ּבִ ה ּגָ  ֻסּכָ

ֹראשׁ  ָהֲעׂשּוָיה ֹראשׁ  אוֹ  ַהְסִפיָנה ּבְ  ּבְ
ב, ָהֲעָגָלה הּ  ְוָיׁשַ   :ָיָצא ֹלא, ּבָ

  תרלח סימן
ְבעה ָכל ֲאסּוִרין ְונֹוָיה ֻסָכה ' ב ּובוֹ , ׁשִ

  ְסִעיִפים:

ה ֲעֵצי. א ל ֲאסּוִרים ֻסּכָ מֹוַנת ּכָ  ְיֵמי ׁשְ
ין, ֶהָחג ָפנֹות ֲעֵצי ּבֵ ין ּדְ , ְסָכךְ  ֲעֵצי ּבֵ
ל ֵחראַ  ְלָדָבר ֵמֶהן ֵנאֹוִתין ְוֵאין מֹוַנת ּכָ  ׁשְ

ִמים ֵני, ַהּיָ ּיֹום ִמּפְ ּלוֹ ' ַהז ׁשֶ ה ּכֻ  ַהֻסּכָ
ין ַעד ֻמְקֶצה ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ְוֻהְקָצה ְוהֹוִאיל, ַהׁשּ
ָמׁשֹות ְלֵבין ְ ל ַהׁשּ ִביִעי ׁשֶ  ְלָכל ֻהְקָצה ׁשְ
ה ַאַחר ְוִאם. ַהּיֹום ָעׂשָ עּור ׁשֶ ִ ִריךְ  ַהׁשּ  ַהּצָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יג

 

 כו
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ָפנֹות ִמן ַלם ַהּדְ רהֶ  ְוִנׁשְ ה ְכׁשֵ  הֹוִסיף ֻסּכָ
ה ִאם ֲאָבל. ִמיְתְסָרא ֹלא, ּדֶֹפן  ָעׂשָ

ן ְעּתָ ן, ְסָתם ַאְרּבַ ּלָ   :ּוֻמְקצֹות ֲאסּורֹות ּכֻ

ִקים ֳאָכִלים ְוֵכן. ב ּתֹוִלין ּוַמׁשְ ה ׁשֶ ֻסּכָ  ּבַ
ֵדי ק ָאסּור, ְלָנאֹוָתהּ  ּכְ ּפֵ ל ֵמֶהם ְלִהְסּתַ  ּכָ

ֹמָנה  ֲעֵליֶהם ְתָנההִ  ְוִאם ָנְפלוּ  ֲאִפּלוּ , ׁשְ
ַעת ׁשְ ָלָאם ּבִ ּתְ  ֵמֶהן ּבֹוֵדל ֵאיִני: ְוָאַמר ׁשֶ

ל ין ּכָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ק ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ ּפֵ  ֵמֶהם ִמְסּתַ
ָכל ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ ֲהֵרי, ׁשֶ  ִהְקָצה ֹלא ׁשֶ
ת ֲעֵליֶהם ָחָלה ְוֹלא אֹוָתם ַ ה ְקֻדׁשּ  ַהֻסּכָ
בוּ  ְוֹלא מֹוָתהּ  ֶנְחׁשְ מַּ  ְוַדְוָקא. ּכְ ֶזה ְתֶנהׁשֶ  ּבְ

ׁשֹון  ַמְתֶנה ֲאִני: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ַהּלָ
לוּ  ְלָאְכָלם ֲעֵליֶהם ּפְ ּיִ ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ּכְ . ּכְ

 ְלָאְכָלם ֲעֵליֶהם ַמְתֶנה ֲאִני: ָאַמר ְוִאם
ֶאְרֶצה ֵאיָמַתי ם, ְמָהֵני, ׁשֶ ּגַ ין ׁשֶ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ָלל ַהׁשּ ּכְ   :ּבַ

  תרלט סימן
יֵני יבַ  ּדִ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ֻסָכה תְיׁשִ

יַצד. א יָבה ִמְצַות ּכֵ ה ְיׁשִ ֻסּכָ ְהֶיה, ּבַ ּיִ  ׁשֶ
ה ְוָדר ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ֻסּכָ ל ּבַ ְבַעת ּכָ  ׁשִ
ִמים ין, ַהּיָ ּיֹום ּבֵ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ֶדֶרךְ , ּבַ  ּכְ
הּוא ר ׁשֶ ֵביתוֹ  ּדָ ָאר ּבְ ׁשְ ָנה ְימֹות ּבִ ָ . ַהׁשּ
ְבַעת ְוָכל ה יםָימִ  ׁשִ יתוֹ  ֶאת ָאָדם עֹוׂשֶ  ּבֵ

תוֹ  ְוֶאת ֲעַראי יַצד. ֶקַבע ֻסּכָ ִלים, ּכֵ  ּכֵ
ִאים עֹות ַהּנָ אֹות ּוַמּצָ ה, ַהּנָ ֻסּכָ  ּוְכֵלי. ּבַ
ה ִתּיָ גֹון, ׁשְ יׁשֹות ּכְ ה, ְוכֹוסֹות ֲאׁשִ ֻסּכָ . ּבַ
ֵלי ֲאָבל גֹון, ֲאִכיָלה ּכְ , ּוְקָערֹות ְקֵדרֹות ּכְ
ה חּוץ נֹורָ . ַלֻסּכָ ה, הַהּמְ ֻסּכָ  ָהְיָתה ְוִאם. ּבַ
ה ה ֻסּכָ יָחהּ , ְקַטּנָ ה חּוץ ַמּנִ   :ַלֻסּכָ

ִנים ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים. ב ה ִויׁשֵ ֻסּכָ ל ּבַ  ּכָ
ְבָעה ין, ׁשִ ּיֹום ּבֵ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ  ְוֵאין, ּבַ
ִנים ה חּוץ ְיׁשֵ ַנת ֲאִפּלוּ  ַלֻסּכָ . ֲעַראי ׁשְ
ר ֲאָבל  חּוץ ַראיעֲ  ֲאִכיַלת ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
ה ה. ַלֻסּכָ יָצה, ֲעַראי ֲאִכיַלת ְוַכּמָ ּבֵ  ּכַ
ת ר. ִמּפַ ּתֹות ּוֻמּתָ רֹות ְוֶלֱאֹכל ַמִים ִלׁשְ  ּפֵ
ה חּוץ ְחִמיר ּוִמי. ַלֻסּכָ ּיַ  ְוֹלא ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ

ה ּתֶ ה חּוץ ִיׁשְ  ֶזה ֲהֵרי, ַמִים ֲאִפּלוּ  ַלֻסּכָ
ח ּבָ יל. ְמׁשֻ ת ֶהָעׂשּוי ְוַתְבׁשִ , יִניםמִ  ֵמֲחֵמׁשֶ

יב ָעָליו קֹוֵבעַ  ִאם ה ְוָצִריךְ  ֶקַבע ָחׁשִ   :ֻסּכָ

ה ֲאִכיָלה. ג ֻסּכָ ֵליל ּבַ , ָהִראׁשֹון טֹוב יֹום ּבְ
ִית ָאַכל ֲאִפּלוּ . חֹוָבה ּזַ ת ּכַ  ְיֵדי ָיָצא ּפַ
אן. חֹוָבה  ֶלֱאֹכל ָרָצה. ְרׁשּות ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ
ה ה סֹוֵעד, ְסֻעּדָ ֻסּכָ  ֵכלאוֹ  ֵאינוֹ  ָרָצה. ּבַ

ל א' ז ּכָ רֹות ֶאּלָ ה חּוץ ּוְקָליֹות ּפֵ  ַלֻסּכָ
ִדין אֹוֵכל ה ֲאִכיַלת ּכְ ֶפַסח ַמּצָ   :ּבְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יד

 

 כז
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ל. ד ְבַעת ּכָ ִמים ׁשִ תֹוךְ  קֹוֵרא ַהּיָ ה ּבְ , ַהֻסּכָ
ִבין ּמֵ ק ּוְכׁשֶ ַמה ּוְמַדְקּדֵ ְקָרא ּבְ ּיִ ֶ  חּוץ ׁשּ

ה ֵדי ַלֻסּכָ ֵהא ּכְ ּתְ ְעּתוֹ  ׁשֶ ֶבת ּדַ ֶ . וָעָלי ְמֻיׁשּ
ל ּלֵ ְתּפַ ל ָרָצה, ַהּמִ ּלֵ ה ִמְתּפַ ֻסּכָ  חּוץ אוֹ  ּבַ

ה   :ַלֻסּכָ

ִמים ָיְרדוּ . ה ׁשָ  ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ֶזה ֲהֵרי, ּגְ
ִית ר ֵמֵאיָמַתי. ַהּבַ נֹות ֻמּתָ ְרדוּ , ִלּפָ ּיֵ ֶ  ִמׁשּ
ה ְלתֹוךְ  ִאם ִטּפֹות ַהֻסּכָ לוּ  ׁשֶ  ְלתֹוךְ  ִיּפְ

יל ְבׁשִ ֵסל ַהּתַ בְ  ֲאִפּלוּ  ִיּפָ ילּתַ ל ׁשִ   :ּפּול ׁשֶ

ה אֹוֵכל ָהָיה. ו ֻסּכָ ִמים ְוָיְרדוּ  ּבַ ׁשָ  ְוָהַלךְ , ּגְ
ִמים ּוָפְסקוּ  ְלֵביתוֹ  ׁשָ ִבין ֵאין, ַהּגְ  ְמַחּיְ
ה ַלֲחֹזר אֹותוֹ  ְגֹמר ַעד ַלֻסּכָ ּיִ   :ְסעּוָדתוֹ  ׁשֶ

ן ָהָיה. ז ִמים ְוָיְרדוּ  ָיׁשֵ ׁשָ ְיָלה ּגְ ּלַ  ְוִנְכַנס ּבַ
ִמים ּוָפְסקוּ , ִיתַהבַּ  ְלתֹוךְ  ׁשָ  ֵאין, ַהּגְ

ה ַלֲחֹזר אֹותוֹ  ַמְטִריִחין ל ַלֻסּכָ  אֹותוֹ  ּכָ
ְיָלה א, ַהּלַ ן ֶאּלָ ֵביתוֹ  ָיׁשֵ ֲעֶלה ַעד ּבְ ּיַ  ׁשֶ
ַחר ַעּמּוד ַ   :ַהׁשּ

ֵאין ָנֲהגוּ . ח ה ַעל ְמָבְרִכים ׁשֶ א ַהֻסּכָ  ֶאּלָ
ַעת ׁשְ   :ֲאִכיָלה ּבִ

  תרמ סימן
יַבת יםַהְפטּוִר  ֵהם ִמי ' י ּובוֹ , ֻסָכה ִמיׁשִ

  ְסִעיִפים:

ים. א ים, ַוֲעָבִדים, ָנׁשִ טּוִרים ּוְקַטּנִ  ִמן ּפְ
ה רֹוִגינּוס ֻטְמטּום. ַהֻסּכָ ִבים, ְוַאְנּדְ  ַחּיָ
ֶחְציוֹ  ִמי ְוֵכן. ִמָסֵפק ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ  ּבֶ
ב, חֹוִרין   :ַחּיָ

ֵאינוֹ  ָקָטן. ב ֶבן הּואשֶׁ , ְלִאּמוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ  ּכְ
ֶבן, ָחֵמשׁ  שׁ  ּכְ ב, ׁשֵ ה ַחּיָ ֻסּכָ ְבֵרי ּבְ  ִמּדִ

ֵדי, סֹוְפִרים כוֹ  ּכְ ִמְצֹות ְלַחּנְ   :ּבְ

יֶהן חֹוִלים. ג ׁשֵ ּמְ טּוִרים ּוְמׁשַ ה ִמן ּפְ . ַהֻסּכָ
שׁ  חֹוֶלה ְוֹלא ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ א, ַסּכָ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ֹראׁשוֹ  ָחשׁ  ֵעיָניו ָחשׁ , ּבְ  ימִ  ְוֵישׁ . ּבְ

אֹוֵמר ֵאין ׁשֶ ים ׁשֶ ׁשִ ּמְ טּוִרים ַהְמׁשַ א ּפְ  ֶאּלָ
ָעה ׁשָ ַהחֹוֶלה ּבְ   :ָלֶהם ָצִריךְ  ׁשֶ

טּור ִמְצַטֵער. ד ה ִמן ּפָ  ְוֹלא הּוא, ַהֻסּכָ
יו ׁשָ ּמְ ֵאינוֹ  ֶזה, ִמְצַטֵער ֵאיֶזהוּ . ְמׁשַ  ׁשֶ

ן ָיכֹול ה ִליׁשַ ֻסּכָ ֵני ּבַ ֵני אוֹ , ָהרּוחַ  ִמּפְ  ִמּפְ
בּובִ  ים יםַהּזְ ְרעֹוׁשִ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּפַ  אוֹ , ּבָ
ֵני א ְוַדְוָקא. ָהֵריחַ  ִמּפְ ּבָ ַער לוֹ  ׁשֶ  ַהּצַ

ִמְקֶרה ה ַאַחר, ּבְ ָעׂשָ ם ׁשֶ ה ׁשָ  ֲאָבל, ַהֻסּכָ
תוֹ  ַלֲעׂשֹות לוֹ  ֵאין ה ֻסּכָ ִחּלָ ְמקֹום ְלַכּתְ  ּבִ

  :ֲאִני ִמְצַטֵער: ְולֹוַמר ָהרּוחַ  אוֹ  ָהֵריחַ 

בחַ  ָאֵבל. ה ה ּיָ ֻסּכָ   :ּבְ

ִביִנים ָחָתן. ו ֵני ְוָכל ְוׁשֹוׁשְ ה ּבְ  ַהֻחּפָ
טּוִרים ה ִמן ּפְ ל ַהֻסּכָ ה ְיֵמי' ז ּכָ ּתֶ ׁשְ   :ַהּמִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 טו

 

 כח
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

לּוֵחי. ז טּוִרים ִמְצָוה ׁשְ ה ִמן ּפְ ין, ַהֻסּכָ  ּבֵ
ּיֹום ְיָלה ּוֵבין ּבַ ּלַ   :ּבַ

ָרִכים הֹוְלֵכי. ח ּיֹום ּדְ טּוִרים, ּבַ  ִמן ּפְ
הַהסֻ  ּיֹום ּכָ ִבים, ּבַ ְיָלה ְוַחּיָ ּלַ  הֹוְלֵכי. ּבַ

ָרִכים ְיָלה ּדְ ּלַ טּוִרים, ּבַ ְיָלה ּפְ ּלַ ִבים, ּבַ  ְוַחּיָ
ּיֹום   :ּבַ

ּיֹום ָהִעיר ׁשֹוְמֵרי. ט טּוִרים, ּבַ ּיֹום ּפְ  ּבַ
ִבים ְיָלה ְוַחּיָ ּלַ ְיָלה ָהִעיר ׁשֹוְמֵרי. ּבַ ּלַ , ּבַ
טּוִרים ְיָלה ּפְ ּלַ ּיֹום ִביםְוַחיָּ  ּבַ   :ּבַ

ּנֹות ׁשֹוְמֵרי. י ִסים ּגִ טּוִרים, ּוַפְרּדֵ ין ּפְ  ּבֵ
ּיֹום ְיָלה ּוֵבין ּבַ ּלַ ִאם, ּבַ ה ׁשֶ ֹוֵמר ַיֲעׂשֶ  ַהׁשּ
ה ב ֵיַדע ֻסּכָ ּנָ שׁ  ַהּגַ ּיֵ ֹוֵמר ׁשֶ  ָמקֹום ַלׁשּ
קֹום ְוִיְגֹנב ְוָיֹבא ָקבּועַ   ְלִפיָכךְ . ַאֵחר ִמּמָ
ִרי ׁשֹוֵמר ָהָיה ִאם ל ּכֶ בּוָאה ׁשֶ כֹול, ּתְ ּיָ  ׁשֶ

ֹמר הּ  ִלׁשְ ּלָ קֹום ּכֻ ב, ֶאָחד ִמּמָ  ַלֲעׂשֹות ַחּיָ
ה קֹום ֻסּכָ ּמָ ֹוְמרוֹ  ּבַ ׁשּ   :ׁשֶ

  תרמא סימן
ֵאין ֶהֱחָינוּ  ְמָבְרִכין ׁשֶ ת על ׁשֶ ּיַ , ַהֻסָכה עׂשִ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ה. א ה ָהעֹוׂשֶ ין, ֻסּכָ ין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ , ְלַאֵחר ּבֵ
ָתהּ  ַעל ְמָבֵרךְ  ינוֹ אֵ  ּיָ ֶהֱחָינוּ  ֲאָבל ֲעׂשִ  ׁשֶ

ה ְלָבֵרךְ  ָראּוי ָהָיה עֹוׂשֶ ׁשֶ  אֹוָתהּ  ּכְ

א, ְלַעְצמוֹ  ָאנוּ  ֶאּלָ  ְזַמן ַעל סֹוְמִכים ׁשֶ
ָאנוּ  ל ַהּכֹוס ַעל אֹוְמִרים ׁשֶ   :ִקּדּושׁ  ׁשֶ

  תרמב סימן
ל ִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם  ִלְהיֹות ֻסכֹות ׁשֶ

ת ּבָ ׁשַ ְרַכת ְלעְנַין ּבְ ַבע ֵמעין ּבִ  ּובוֹ , ׁשֶ
  ָסִעיף ֶאָחד

ל ִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם. א  ִלְהיֹות ֻסּכֹות ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ַעְרִבית אֹוְמִרים, ּבְ ָרָכה ּבְ  ַאַחת ּבְ
ַבע ֵמֵעין הּ  ְוחֹוֵתם ׁשֶ ת ּבָ ּבָ ׁשַ ְלַבד ּבְ   :ּבִ

  תרמג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהִקּדּושׁ  ֵסֶדר

ּדּושׁ  ֵסֶדר. א ה ִקּדּושׁ , ַיִין: ַהּקִ  ְוַאַחר ְוֻסּכָ
ךְ  ַמן ְלִפי, ְזַמן ּכָ ַהּזְ  ִקּדּושׁ  ַעל חֹוֵזר ׁשֶ

ה ִמְצַות ְוַעל ַהּיֹום   :ֻסּכָ

שׁ , ם"ְלָהַרְמבָּ . ב ד ְמַקּדֵ : ּוְמָבֵרךְ  ְמֻעּמָ
ב ה ִליׁשֵ ֻסּכָ ב, ּבַ ךְ  ְוַאַחר, ְויֹוׁשֵ  ְמָבֵרךְ  ּכָ
  ְזַמן

ָארבִּ . ג ה ַעל ְמָבֵרךְ  ָיִמים ׁשְ  ֹקֶדם ַהֻסּכָ
ת ְרּכַ  ַעל ְלָבֵרךְ  ְונֹוֲהִגים. ַהּמֹוִציא ּבִ
ה ת ַאַחר ַהֻסּכָ ְרּכַ  ֹקֶדם, ַהּמֹוִציא ּבִ

ְטֹעם ּיִ   :ׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 טז

 

 כט
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

  תרמד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ֶהָחג ְיֵמי ָכל ַהֵלל ֵסֶדר

ֲחִרית. א ה ֲחָזַרת ַאַחר, ׁשַ ִפּלָ  ִליןנֹוטְ , ּתְ
, לּוָלב ְנִטיַלת ַעל: ּוְמָבְרִכין ַהּלּוָלב

ֶהֱחָינוּ  ל ְוגֹוְמִרים. ְוׁשֶ ל ְוֵכן. ַהַהּלֵ  ּכָ
מֹוַנת  ֶאת ִלְגֹמר: ּוְמָבְרִכים. ֶהָחג ְיֵמי ׁשְ
ל ין, ַהַהּלֵ ין ִצּבּור ּבֵ  ְוֵאין, ָיִחיד ּבֵ

א ּבוֹ  ַמְפִסיִקין ֶדֶרךְ  ֶאּלָ ָאְמרוּ  ּכְ  ׁשֶ
ְקִריַאת מַ  ּבִ ֶאְמַצע: עׁשְ ֵני ׁשֹוֵאל, ּבָ  ִמּפְ
ְרָאה יב ַהּיִ ֵני ּוֵמׁשִ בֹוד ִמּפְ ין. ַהּכָ  ּבֵ

ָרִקים ֵני ׁשֹוֵאל, ַהּפְ בֹוד ִמּפְ יב ַהּכָ  ּוֵמׁשִ
לֹום ַסק ְוִאם. ָאָדם ְלָכל ׁשָ ֶאְמַצע ּפָ , ּבָ
ָהה ֵדי ֲאִפּלוּ  ְוׁשָ ּלוֹ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ  ֵאינוֹ , ּכֻ
א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ַסק קֹוםַלמָּ  ֶאּלָ ּפָ   :ׁשֶ

ל. ב ַהּלֵ ָרה ֲאִפּלוּ  ּבְ ֶאָחד קֹוִרין ֲעׂשָ   :ּכָ

  לולב הלכות

  תרמה סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , לּוָלב ּדִ

ְפְרדוּ  לּוָלב. א ּנִ  ְוֹלא ֶזה ֵמַעל ֶזה ָעָליו ׁשֶ
לוּ  ְלּדְ ָעֵלי ִנּדַ ר, ַהֲחָריֹות ּכְ ׁשֵ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּכָ
  :ֲאָגדוֹ 

לוּ  ְוהּוא, ָעָליו ִנְפְרצוּ  .ב ְלּדְ ּדַ ּיִ ְדרוֹ  ׁשֶ ִ  ִמׁשּ
ל ֲעֵלי לּוָלב ׁשֶ סּול, ַהֲחָריֹות ּכַ   :ּפָ

ת. ג ִרּיַ ל ָעִלין ּבְ ךְ  לּוָלב ׁשֶ ֵהם: ִהיא ּכָ ׁשֶ  ּכְ
ֵדִלים ֵדִלים, ּגְ ַנִים ּגְ ַנִים ׁשְ  ּוְדבּוִקים ׁשְ
ן ּבָ ל ְוַגב, ִמּגַ ֵני ׁשֶ ְקרָ  הּוא ָעִלין ׁשְ  אַהּנִ
ּיֶֹמת ּיֶֹמת ֶנְחְלָקה. ּתִ סּוָלה, ַהּתִ  ָהיוּ . ּפְ
ת ַאַחת ַאַחת ָעָליו ִחּלַ תוֹ  ִמּתְ ִרּיָ  ְוֹלא ּבְ
ּיֶֹמת ָהָיה ל אוֹ , ּתִ ּכָ פּוִלים ָעָליו ׁשֶ  ּכְ

ּדוֹ  ִני ְוַצד ָהֶאָחד ִמּצִ ֵ ֹלא ָעֹרם ַהׁשּ , ָעִלין ּבְ
סּול   :ּפָ

ב ַעל ֶזה ָעָליו ָהיוּ  ֹלא. ד  ֶדֶרךְ כְּ  ֶזה ּגַ
ל א, ַהּלּוָלִבין ּכָ ַחת ֶזה ֶאּלָ  ִאם, ֶזה ּתַ

יעַ  ֶזה ֹראשׁ  ר ַמּגִ ְלַמְעָלה ָלִעּקָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ְמָצא ַעד ּנִ ל ׁשֶ ְדרוֹ  ּכָ ל ׁשִ  ְמֻכֶסה לּוָלב ׁשֶ

ָעִלין ר, ּבְ ׁשֵ ל ֹראׁשוֹ  ֵאין ְוִאם. ּכָ  ֶזה ׁשֶ
יעַ  ר ְלַצד ַמּגִ ל ִעּקָ ֵאין אוֹ , ֶזה ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ
א ֶזה ַעל ֶזה ָעִלין הַהְרבֵּ  ל ֶאּלָ  ַצד ִמּכָ
ה ֶאָחד יֹוֵצא רוֹ  ָסמּוךְ  ְלַמּטָ  ְועֹוֶלה ְלִעּקָ
סּול, ֹראׁשוֹ  ַעל   :ּפָ

ְבׁשוּ  לּוָלב. ה ּיָ סּול, ָעָליו ֹרב ׁשֶ עּור. ּפָ  ְוׁשִ
ְבׁשּות ְכֶלה ַהּיַ ּיִ ֶ ּבוֹ  ַיְרקּות ַמְרֵאה ִמׁשּ  ׁשֶ
ינוּ  ָניו ְוַיְלּבִ   :ּפָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יז

 

 ל
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 אלול

 גליון

ַהְינוּ , ֹראׁשוֹ  ַטםִנקְ . ו ְקְטמוּ  ּדְ ּנִ  ֹרב ׁשֶ
סּול, ָהֶעְליֹוִנים ֶהָעִלין   :ּפָ

ק. ז ֵני ִנְתַרֲחקוּ  ִאם, ִנְסּדַ  ֶזה ְסָדָקיו ׁשְ
ה ָראוּ  ַעד ִמּזֶ ּיֵ ַנִים ׁשֶ ׁשְ סּול, ּכִ   :ּפָ

ִמין לוֹ  ֵישׁ . ח ְדָרתוֹ  קֹוִצים ּכְ ׁשִ  אוֹ , ּבְ
ְצַמת ּנִ הּוא אוֹ , ְוִנְכַוץ ׁשֶ  ְלָפָניו ָעֹקם ׁשֶ
ֲהֵרי ְדרוֹ  ׁשֶ ַגב ׁשִ ַעל ּכְ סּול, ֲחֹטֶטֶרת ּבַ . ּפָ
ָדָדיו ֵמֶאָחד ֶנֱעַקם ִאם ְוֵכן סּול, ִמּצְ . ּפָ
ר, ַלֲאחֹוָריו ֶנֱעַקם ִאם ֲאָבל ׁשֵ ּזוֹ , ּכָ  ׁשֶ
תוֹ  ִהיא ִרּיָ   :ּבְ

פּוף ִאם. ט ֹראׁשוֹ  ּכָ סּול, ּבְ  ְוַדְוָקא. ּפָ
ְדָרתוֹ  ִ ׁשּ ׁשֶ פּופָ  ּכְ פּוִפים ָעָליו ֲאָבל, הּכְ  ּכְ

ֹראׁשוֹ  מוֹ  ּבְ ֶרךְ  ּכְ ּדֶ ה ִלְהיֹות ׁשֶ  ַהְרּבֵ
ר, לּוָלִבים ׁשֵ   :ּכָ

  תרמו סימן
יֵני   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ֲהַדס ּדִ

ְקַטם ֲהַדס. א ּנִ ר, ֹראׁשוֹ  ׁשֵ ׁשֵ רוּ . ּכָ  ֹרב ָנׁשְ
רוּ  ִאם, ָעָליו ּיְ ּתַ ה ִנׁשְ ֹלׁשָ ֵקן ָעִלין ׁשְ  ּבְ
ר, דֶאחָ  ׁשֵ   :ּכָ

, ְיֻרּקֹות ִאם, ֵמָעָליו ְמֻרּבֹות ֲעָנָביו ָהיוּ . ב
ר ׁשֵ ֹחרֹות אוֹ  ֲאֻדּמֹות ְוִאם. ּכָ סּול, ׁשְ . ּפָ
ר, ִמֲעָטן ְוִאם ׁשֵ  אֹוָתם ְמַמֲעִטים ְוֵאין. ּכָ

יֹום הּוא ְלִפי, טֹוב ּבְ ן ׁשֶ ְמַתּקֵ  ָעַבר. ּכִ
ָטן ָטן אוֹ , ְוִלּקְ ּקְ ּלִ , ֲאִכיָלהלַ  ֶאָחד ֶאָחד ׁשֶ
ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֵ   :ּכָ

ּתֹוָרה ָהָאמּור ָעבֹות ֵעץ ֲעַנף. ג  הּוא, ּבַ
ָעָליו ַהֲהַדס גֹון. ֵעצוֹ  ֶאת חֹוִפין ׁשֶ  ּכְ
ה ֹלׁשָ ִגְבעֹול, יֹוֵתר אוֹ  ָעִלין ׁשְ . ֶאָחד ּבְ
ֵני ָהיוּ  ִאם ֲאָבל ֶוה ֶהָעִלים ׁשְ ׁשָ  ֶזה, ּבְ
ֶנֶגד י ְוֶהָעֶלה, ֶזה ּכְ ִליׁשִ ְ , ֵמֶהם ְלַמְעָלה ַהׁשּ
  :ׁשֹוֶטה ֲהַדס: ִנְקָרא ֲאָבל ָעבֹות ֶזה ֵאין

ה ָיְצאוּ . ד ֵקן ַהְרּבֵ רוּ  ֶאָחד ּבְ  ַעד ֵמֶהם ְוָנׁשְ
ּלֹא ֲארוּ  ׁשֶ א ִנׁשְ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ֵקן ׁשְ , ֶאָחד ּבְ
ר ׁשֵ רוּ  ֲאִפּלוּ , ּכָ ם ָנׁשִ גֹון ֻרּבָ ָהיוּ  ּכְ  ׁשֶ

ְבָעה רוּ  ׁשִ עָ  ֵמֶהם ְוָנׁשְ ֲארוּ  הַאְרּבָ  ְוִנׁשְ
ה ֹלׁשָ   :ׁשְ

ֵעיָנן ְלִמְצָוה. ה ל ּבָ עּור ּכָ  ַהֲהַדס ֹאֶרךְ  ׁשִ
ֵהא ּיְ ֻרּבוֹ  ּוְלִעּכּוָבא, ָעבֹות ׁשֶ   :ּבְ

סּול, ָעָליו ָיְבׁשוּ . ו ְמׁשוּ . ּפָ ר, ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

עּור. ז ְבׁשּות ׁשִ  ִנְפָרךְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּיַ
ִצּפֶֹרן ר, ֵהם יםְיֻרקִּ  ֲעַדִין ִאם, ּבְ ׁשֵ . ּכָ
ים ִנְקָרִאים ְוֵאיָנם א, ְיֵבׁשִ ינוּ  ֶאּלָ ְלּבִ ּיַ ׁשֶ  ּכְ
ֵניֶהם   :ּפְ

ר ָעָליו ֹרב ָיְבׁשוּ . ח ּיֵ ּתַ ֹראשׁ  ְוִנׁשְ ל ּבְ  ּכָ
ד ִדין' ֵמַהג ּבַ  ָעִלין' ג ּובוֹ  ֶאָחד ֵקן ּבַ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יח

 

 א
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ר, ַלִחין ׁשֵ ים ְוֵישׁ . ּכָ ֲאִפּלוּ  ְמָפְרׁשִ  ִאם ׁשֶ
ַחד' ֵמַהג ּבְ א ׁשֶ ַנִים ָיְבׁשוּ  ִקּנָ  ְוֹלא, ׁשְ

ַאר י ִנׁשְ ר, ַלח ֶאָחד ִאם ּכִ ׁשֵ  ְוהּוא, ּכָ
ְהֶיה ּיִ הּוא ֶהָעֶלה ׁשֶ ב ׁשֶ ֵניֶהם ַעל ֻמְרּכָ   :ׁשְ

ּלֹא ָעִלים אֹוָתם ִאם. ט  ֵהם ָיְבׁשוּ  ׁשֶ
ין מּוׁשִ יִרין ְוֵישׁ  ּפֹוְסִלין ֵישׁ , ּכְ   :ַמְכׁשִ

  תשרי

שֵׁ , ֹראׁשוֹ  ִנְקַטם. י  ָעְלָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , רּכָ
ָמָרה ּבוֹ  ין ְוהּוא. ּתְ  ְוֵישׁ , ֹראׁשוֹ  ְלָיַבשׁ  ַהּדִ

ִנְקַטם ּפֹוְסִלין   :ֹראׁשוֹ  ּבְ

א לוֹ  ֵאין ִאם. יא ֲעָנָביו ֲהַדס ֶאּלָ  ׁשֶ
ים יֹום, ֵמָעָליו ְמֻרּבִ  ְוֵאינוֹ  נֹוְטלוֹ , טֹוב ּבְ
  :ָעָליו ְמָבֵרךְ 

  תרמז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ  ,עָרָבה ּדִ

ּתֹוָרה ָהָאמּור ַנַחל ַעְרֵבי. א  ִמין הּוא, ּבַ
ְקָרא ָידּועַ  ן ַהּנִ ּלוֹ  ָעֶלה. ּכֵ  ָמׁשּוךְ  ׁשֶ
ַנַחל ּלוֹ  ְוָקֶנה, ָחָלק ּוִפיו, ּכְ  ְוֹרב. ָאֹדם ׁשֶ
ֵדל ֶזה ִמין ָחִלים ַעל ּגָ  ִנְקְראוּ  ְלָכךְ , ַהּנְ

ר ֵדלגָּ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ַנַחל ַעְרֵבי ְדּבָ ּמִ  אוֹ  ּבַ
ָהִרים ר, ּבֶ ׁשֵ  ּדֹוֶמה ֶאָחד ִמין ְוֵישׁ . ּכָ
א, ָלֲעָרָבה ָעֶלה ֶאּלָ ּלוֹ  ׁשֶ  ּוִפיו ָעֹגל ׁשֶ
ּלוֹ  ְוָקֶנה ְלֶמֶסר ּדֹוֶמה  ְוֶזהוּ , ָאֹדם ֵאינוֹ  ׁשֶ

ְקָרא סּוָלה ְוִהיא, ַצְפָצָפה: ַהּנִ  ִמין ְוֵישׁ . ּפְ
ֵאין ֲעָרָבה י ׁשֶ הּ שֶׁ  ֶהָעֶלה ּפִ  ְוֵאינוֹ  ָחָלק ּלָ
ֶמֶסר א, ּכְ ָלִמים ּבוֹ  ֵישׁ  ֶאּלָ ים ּתְ  ַעד ְקַטּנִ
מוֹ  ְמֹאד י ּכְ ל ּפִ ר ְוֶזה, ָקָטן ַמּגָ ׁשֵ   :ּכָ

ה ֲעָרָבה. ב ְבׁשָ ּיָ רוּ  אוֹ  ׁשֶ ׁשְ ּנָ  ָעֶליהָ  ֹרב ׁשֶ
ְקַטם אוֹ  ּנִ הּ  ׁשֶ סּוָלה, ֹראׁשָ ה ֲאָבל. ּפְ מּוׁשָ  ּכְ
רוּ  אוֹ  ׁשְ ּנָ ָרה, ֶליהָ עָ  ִמְקָצת ׁשֶ ׁשֵ . ּכְ

יר ם"ְוָהַרְמבָּ  ִנְקַטם ַמְכׁשִ הּ  ּבְ   :ֹראׁשָ

  תרמח סימן
ָבִרים ֶאְתרֹוג ַהְפסּוִלים ּדְ  ב"כְּ  ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ֵבשׁ  ֶאְתרֹוג. א סּול, ַהּיָ עּור. ּפָ  ְוׁשִ
ְבׁשּות ֵאינוֹ , ַהּיַ ׁשֶ , ֵלָחה ׁשּום מֹוִציא ּכְ
יַּ  ְיֵדי ַעל ְוִיְבּדֹק  ּובוֹ  ַמַחט ּבוֹ  ֲעֹברׁשֶ
חּוט ִיְרֶאה ֵלָחה ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, חּוט   :ּבָ

ב ֶאְתרֹוג. ב ּקַ ּנִ שׁ  ֶנֶקב ׁשֶ ל ְמֻפּלָ הּוא ּכָ , ׁשֶ
סּול ֵאינוֹ . ּפָ שׁ  ְוׁשֶ ִאיָסר ָהָיה ִאם, ְמֻפּלָ , ּכְ
סּול ל ָחֵסר ְוִאם. ּפָ הּוא ּכָ סּול, ׁשֶ  ְוֵישׁ . ּפָ

ַגם אֹוְמִרים ֶנֶקב ּדְ שׁ מְ  ּבְ ֵעיָנן ֻפּלָ  ִחָסרֹון ּבָ
הוּ  ֶ ֵאינוֹ . ַמׁשּ שׁ  ְוׁשֶ ִחָסרֹון, ְמֻפּלָ ִאיָסר ּבְ   :ּכְ

שׁ . ג ים ֵישׁ , ְמֻפּלָ ְפׁשּוטוֹ  ְמָפְרׁשִ ַהְינוּ , ּכִ  ּדְ
ב ּקַ ּנִ ד ׁשֶ ים ְוֵישׁ . ֶזה ְלַצד ֶזה ִמּצַ  ְמָפְרׁשִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יט

 

 ב
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

יָון ּכֵ ב ׁשֶ ּקַ ּנִ ַרע ַחְדֵרי ַעד ׁשֶ  ַהּזֶ
ְרִעיִנים ַהּגַ תֹוכוֹ  ׁשֶ שׁ  ִמְקֵרי, ּבְ   :ְמֻפּלָ

ּמֹוחַ  ֶאְתרֹוג. ד ּנִ ל ׁשֶ רוֹ  ּכָ ׂשָ ְפִנים ּבְ , ּבִ
תוֹ  ֶמת ַהִחיצֹוָנה ּוְקִלּפָ ַרע ְוַחְדֵרי ַקּיֶ  ַהּזֶ
ִמים ְפִנים ַקּיָ ר, ּבִ ׁשֵ   :ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ . ּכָ

ק. ה ּלוֹ  ִנְסּדַ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלסֹופוֹ  ֵמֹראׁשוֹ  ּכֻ
לוּ  ָחֵסר סּול, םּכְ ַאר ֲאָבל. ּפָ ּיּור ּבוֹ  ִנׁשְ  ׁשִ

ה ְלַמְעָלה ל ֲאִפּלוּ , ּוְלַמּטָ הּוא ּכָ ר, ׁשֶ ׁשֵ . ּכָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַדְוָקא ׁשֶ ה ּדְ ַמּטָ  ֲאָבל, ִמּלְ

חֹוְטמוֹ  ל ֲאִפּלוּ  ּבְ הּוא ּכָ סּול, ׁשֶ   :ּפָ

ה ִנְקַלף. ו ִלּפָ ּלוֹ  ַהִחיצֹוָנה ַהּקְ ֵאינוֹ , ׁשֶ  ׁשֶ
א ְמַחְסרוֹ  ַאר ֶאּלָ מֹות ָיֹרק ִנׁשְ הּוא ּכְ  ׁשֶ
תוֹ  ִרּיָ ּלוֹ  ִנְקַלף ִאם, ּבְ סּול, ּכֻ  ִאם. ּפָ
ַאר ּנוּ  ִנׁשְ ל ִמּמֶ הּוא ּכָ ר, ׁשֶ ׁשֵ  ְוֵישׁ . ּכָ

ִריךְ  אֹוְמִרים ּצָ ר ׁשֶ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֶסַלע ׁשֶ   :ּכְ

ל. ז ּדוֹ  ִנּטַ ָטן ָהֹראשׁ  ְוהּוא, ּדַ  ַהּקָ
ְנּתוֹ  ֹוׁשַ ׁשּ   :סּולפָּ , ּבוֹ  ׁשֶ

ל. ח הּוא, ָהֵעץ ִנּטַ לּוי ׁשֶ ִאיָלן ּבוֹ  ּתָ , ּבָ
ר ַאר, ָהֶאְתרֹוג ֵמִעּקַ , ּגּוָמא ְמקֹומוֹ  ְוִנׁשְ
סּול   :ּפָ

ִזית ָעְלָתה. ט ַנִים ִאם, ָעָליו ַחּזָ ׁשְ  אוֹ  ּבִ
ה ֹלׁשָ ׁשְ סּול, ְמקֹומֹות ּבִ ָמקֹום ְוִאם. ּפָ  ּבְ

סּול, ֻרּבוֹ  ַעל ָעָלה ִאם, ֶאָחד  ַעל ְוִאם. ּפָ

ל ֲאִפּלוּ , חֹוְטמוֹ  הּוא ּכָ סּול, ׁשֶ  ְוחֹוְטמוֹ . ּפָ
קֹום ַהְינוּ  ְתִחיל ִמּמָ ּמַ ר ׁשֶ  ְלִהְתַקּצֵ

ד י ּוְלִהְתַחּדֵ ַלּפֵ   :ֹראׁשוֹ  ּכְ

ָהא אֹוְמִרים ֵישׁ . י ְבב ּדְ  ְמקֹומֹות' ּוְבג' ּדִ
סּול ְוָקא ַהְינוּ , ּפָ ט ּדַ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ּמּור ּכְ  ַהּנִ

י ַעל ַאף ֻרּבוֹ בְּ  ַטח ּפִ ׁשֶ ּבְ  ַהֲחַבְרּבּורֹות ׁשֶ
ִמעּוטוֹ  ֲאָבל. ִמעּוט הּוא גֹון, ּבְ ם ּכְ ּלָ ּכֻ  ׁשֶ
ד ל ֶאָחד ִמּצַ ר, ֶאְתרֹוג ׁשֶ ׁשֵ  ְוֵישׁ . ּכָ

ִמעּוטוֹ  ֲאִפּלוּ  ּפֹוְסִלים ל ּבְ   :ֶאָחד ַצד ׁשֶ

ָמקֹום ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה הּוא ִאם. יא  ּבְ
  :ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ  יִריןַמְכשִׁ  ֵישׁ , ֶאָחד

ַהְינוּ , ָוֵאיָלךְ  ֵמחֹוְטמוֹ . יב קֹום ּדְ  ִמּמָ
ְתִחיל ּמַ עַ  ׁשֶ ּפֵ ְטָמא ַעד ְלׁשַ  ּפֹוֵסל, ַהּפִ

ִזית ּנּוי ְוָכל ַחּזָ ָכל ַמְרֶאה ׁשִ הּוא ּבְ  ְוֵישׁ . ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי הּוא ׁשֶ ין ּדְ ָיֵבשׁ  ַהּדִ ם ּפֹוֵסל ּדְ  ׁשָ

ָכל הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ִזית. יג מוֹ  הּוא ַחּזָ  ּבוֹ  ְוֵישׁ , ֲאַבְעּבּועֹות ּכְ
שׁ  קֹומוֹ  ַמּמָ ּמְ ר ׁשֶ ּושׁ  ִנּכָ ִמׁשּ הּוא ּבְ בֹוהַּ  ׁשֶ  ּגָ

  :ֵמֶאְתרֹוג

ִזית ּבוֹ  ָעְלָתה ִאם. יד ִעְנָין ַחּזָ סּול ּבְ ּפָ , ׁשֶ
הּוא אוֹ  ר ׁשֶ ּקֹוְלפוֹ  ִאם, ְמֻנּמָ ׁשֶ  חֹוֵזר ּכְ

שֵׁ , ָהֶאְתרֹוג ְלַמְרֵאה   רּכָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כ

 

 ג
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ָתלּושׁ , ַמִים ָעָליו ָנַפל. טו  אוֹ  ְוָתַפח, ּבְ
הּוא אוֹ . ָסַרח בּושׁ  ׁשֶ ֹחֶמץ ּכָ ל אוֹ  ּבְ ָ . ְמֻבׁשּ
ר אוֹ  סּול, ְמֻנּמָ   :ּפָ

ֹחר הּוא ִאם. טז ָמקֹום ָלָבן אוֹ  ׁשָ , ֶאָחד ּבְ
ֻרּבוֹ  ּפֹוֵסל ַנִים. ּבְ ׁשְ ה אוֹ  ּבִ ֹלׁשָ ׁשְ  ּבִ

ינוֹ , ְמקֹומֹות ִזי ּדִ ַחּזָ ֵסל תּכְ  ֲאִפּלוּ  ִלּפָ
ִמעּוטוֹ    :ּבְ

ָהֶאְתרֹוִגים ָמקֹום. יז ֶהם ׁשֶ ּלָ ֵעין ׁשֶ  ּכְ
ֹחרֹות ִרים, ְמַעט ׁשְ ׁשֵ ֹחִרים ָהיוּ  ְוִאם. ּכְ  ׁשְ
יֹוֵתר ָאָדם ּבְ י ּכְ סּול ֶזה ֲהֵרי, ּכּוׁשִ ָכל ּפָ  ּבְ
  :ָמקֹום

ַכּדּור ֶהָעֹגל. יח סּול, ּכְ   :ּפָ

לוֹ . יט ּדְ פוּ  ּגִ ּדְ אוֹ  סּבַ ִמין ַוֲעׂשָ ה ּכְ ִרּיָ  ּבְ
סּול, ַאֶחֶרת אוֹ . ּפָ מוֹ  ֲעׂשָ תוֹ  ּכְ ִרּיָ  ַאף, ּבְ

י ַעל אוֹ  ּפִ ֲעׂשָ ין ׁשֶ ּפִ ין ּדַ ּפִ ר, ּדַ ׁשֵ   :ּכָ

ּיֹום. כ ַהְינוּ , ַהּתִ ַדל ּדְ ּגָ ַנִים ׁשֶ בּוִקים ׁשְ  ּדְ
ֶזה ֶזה ר, ּבָ ׁשֵ   :ּכָ

ֹרק. כא ּדֹוֶמה ַהּיָ י ׁשֶ ּבֵ סּול, ֶדהַהשָּׂ  ְלִעׂשְ , ּפָ
א ן ִאם ֶאּלָ  ֶאְתרֹוג ְלַמְרֵאה חֹוֵזר ּכֵ

ִהין ׁשְ ּמַ ׁשֶ   :אֹותוֹ  ּכְ

עּור. כב חֹות ָקָטן, ֶאְתרֹוג ׁשִ יָצה ּפָ ּבֵ , ִמּכַ
סּול יָצה ִאם ֲאָבל. ּפָ ּבֵ  הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ּכַ

ֲעַדִין ּבֶֹסר ְריוֹ  ִנְגַמר ֹלא ׁשֶ ר, ּפִ ׁשֵ  ְוִאם. ּכָ
דֹול ָהָיה הּוא לכָּ  ּגָ ר, ׁשֶ ׁשֵ   :ּכָ

  תרמט סימן
ָבִרים עה ַהפֹוְסִלים ּדְ ַאְרּבָ ' ו ּובוֹ , ִמיִנים ּבְ

  ְסִעיִפים:

ל. א ָעה ּכָ יִנים ַאְרּבָ סּוִלים ַהּמִ ָגזּול ּפְ  ּבְ
ין, ּוְבָגנּוב ין ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ּבֵ  ְלַאַחר ּבֵ
זּול ֲאָבל. ֵיאּושׁ  ֹלא ּוְקָנאוֹ  ּגָ  ִסּיּועַ  ּבְ
צְ  גֹון, ָוהַהּמִ ַזל ּכְ הוּ  לּוָלב ּגָ ּפָ ר, ְוׁשִ ׁשֵ , ּכָ

ָקְנֵיהּ  ּנּוי ּדְ ׁשִ ה ּבְ  ְיָבֵרךְ  ֹלא ּוִמיהוּ  ַמֲעׂשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָעָליו ֹלא ׁשֶ זּול ִנְפַסל ּדְ  ּגָ
א ְוָגנּוב ב ֶאּלָ ּנָ ְזָלן ַלּגַ  ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ְוַלּגַ

ר ַלֲאֵחִרים ׁשֵ ָאר ּכָ ׁשְ ִמים ּבִ  ִמּיֹום חּוץ, ַהּיָ
  :ִראׁשֹון

אּול ְוֵכן. ב יֹום ׁשָ ּום, ִראׁשֹון ּבְ  ִמׁשּ
ָבֵעיָנן   :ָלֶכם ּדְ

ל ְוֵכן. ג ַחת ִעיר ׁשֶ ּדַ ל ַהּנִ ָרה ְוׁשֶ ל ֲאׁשֵ  ׁשֶ
ָרֵאל סּול, ִיׂשְ ל ֲאָבל. ּפָ , ם"ַעּכוּ  ׁשֶ

ִחיָלה  ִמּיֹום ָיָצא ָנַטל ְוִאם ִיּטֹל ֹלא ְלַכּתְ
לֹ , ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ֵעיָנן אּדְ   :ָלֶכם ּבָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כא

 

 ד
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ּנֹות. ד ִעיִרים ּגִ ל ַהּצְ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא י ּבָ ּתֵ יֶהם ִמּבָ ְמׁשֵ ר, ׁשִ  ִלּטֹל ֻמּתָ
ם ָ ָאר אוֹ  לּוָלב ִמׁשּ   :ְלִמְצָוה ִמיִנים ׁשְ

ל. ה ָאַמְרנוּ  ֵאּלוּ  ּכָ ֵהם ׁשֶ סּוִלין ׁשֶ ֵני ּפְ  ִמּפְ
ַאְרנוּ  מּוִמין ּבֵ ֵני אוֹ  ,ׁשֶ ֶזל ִמּפְ , ּוְגֵנָבה ּגֶ
יֹום ְלַבד ָהִראׁשֹון טֹוב ּבְ ָאר ֲאָבל. ּבִ ׁשְ  ּבִ
ר ַהּכֹל, ָיִמים ׁשֵ סּול. ּכָ הּוא ְוַהּפְ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

ֵני אוֹ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת אֹותוֹ  ִמּפְ  ֶאְתרֹוג ׁשֶ
ֲאִכיָלה ָאסּור ֵני אוֹ , ּבַ ֵאיָנם ִמּפְ , ֵמיָנם ׁשֶ
ֵהם אוֹ  עּור יםֲחֵסרִ  ׁשֶ ין, ַהׁשִּ יֹום ּבֵ  טֹוב ּבְ

ין ִראׁשֹון ָאר ּבֵ ׁשְ סּול, ָיִמים ּבִ . ּפָ
ים ֵני ְוָהעֹוׂשִ סּוֵלי, טֹוִבים ָיִמים ׁשְ  ּפְ
ִני נֹוְטִלין ִראׁשֹון ֵ ׁשּ רּוֵכי ֲאָבל, ּבַ  ֹלא ּבָ

  :ְמָבְרִכיָנן

ַעת. ו ׁשְ ַחק ּבִ ֵאין, ַהּדַ ר ִנְמָצא ׁשֶ ׁשֵ ל, ּכָ  ּכָ
סּוִלים   :ְמָבְרִכין ְוֵאין נֹוְטִלין ַהּפְ

  תרנ סימן
עּור   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַועָרָבה ֲהַדס ׁשִ

עּור. א . ְטָפִחים' ג, ַוֲעָרָבה ֲהַדס ׁשִ
ְדרוֹ  ל ְוׁשִ ֵדי, ְטָפִחים' ד לּוָלב ׁשֶ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ְדרוֹ  ל ׁשִ , ֶטַפח ַהֲהַדס ִמן יֹוֵצא לּוָלב ׁשֶ
ה ַאּמָ ת ּבְ ה םְטָפִחי' ה ּבַ  ֵצא', ו אֹוָתהּ  ָעׂשָ
עּור ִנְמָצא, ַלֲהַדס' ג ֵמֶהם  ֲהַדס ׁשִ

ֵהם, ּוֶמֱחָצה ְטָפַחִים ַוֲעָרָבה . ּגּוָדִלים' י ׁשֶ
עּור ְדרוֹ  ְוׁשִ ל ׁשִ  ּגּוָדִלים ג"י לּוָלב ׁשֶ
ִלישׁ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּגּוָדל ּוׁשְ עּור ׁשֶ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ְדרוֹ  ל ׁשִ  ֵישׁ וְ . ּגּוָדִלים ד"י לּוָלב ׁשֶ

עּור אֹוְמִרים ׁשִּ  ב"י ַוֲעָרָבה ֲהַדס ׁשֶ
ְדרוֹ , ּגּוָדִלים ל ְוׁשִ   :ּוָדִליםגּ  ו"י לּוָלב ׁשֶ

עּור ָלֶהם ֵאין. ב  ִמי ְוֵישׁ . ְלַמְעָלה ׁשִ
אֹוֵמר ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֹאֶרךְ  הֹוִסיף ׁשֶ  ַהֲהַדס ּבְ
ה ְוָהֲעָרָבה ּמָ ֵצא ָצִריךְ  ּכַ ּיֵ ְדרוֹ  ׁשֶ ל ׁשִ  ׁשֶ

  :ֶטַפח, ֵמֶהם ְעָלהְלמַ  לּוָלב

  תרנא סימן
יִני  ו"ט ּובוֹ , ּוִבְרָכתוֹ  ַהלּוָלב ְנִטיַלת ּדִ

  ְסִעיִפים:

ּטֹל ִמיִנים' ד ִמְצַות. א ּיִ ל ׁשֶ  לּוָלב ֶאָחד ּכָ
 ּוִמְצָוה. ֲהַדִסים' וג ֲעָרבֹות' ּוב ֶאָחד

ָדם ר ְלַאּגְ ֶקׁשֶ מּור ּבְ ַהְינוּ , ּגָ ִרים' ב ּדְ  ְקׁשָ
ּום, הזֶ  ַעל ֶזה ָדם ְוָיכֹול. נֹוי ִמׁשּ  ְלַאּגְ

ִמין רוּ  ְוִאם, ַאֵחר ּבְ תֹוךְ  ֵמֶהָעִלין ָנׁשְ  ּבְ
ה ִעְנָין ָהֲאֻגּדָ ְפִסיק ּבְ ּמַ  ְוִאם. ָלחּושׁ  ֵאין, ׁשֶ

דוֹ  ֹלא עֹוד ֲאּגָ ר אוֹ , יֹום ִמּבְ ֻהּתַ , ִאּגּודוֹ  ׁשֶ
ר ִאי יֹום ְלָאְגדוֹ  ֶאְפׁשָ ר טֹוב ּבְ ֶקׁשֶ  ּבְ

מּור אאֶ , ּגָ ֲעִניָבה אֹוְגדוֹ  ּלָ   :ּבַ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כב

 

 ה
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ה ִיּטֹל. ב ָידוֹ  ָהֲאֻגּדָ יֶהם, ַהְיָמִנית ּבְ  ָראׁשֵ
ֵריֶהם ְלַמְעָלה ה ְוִעּקָ  ְוָהֶאְתרֹוג, ְלַמּטָ

ָמאִלית ְ ׂשּ   :ּבַ

ר. ג יִמין לּוָלב נֹוֵטל ִאּטֵ ל ּבִ , ָאָדם ּכָ
ֹמאל ְוֶאְתרֹוג ׂשְ ל ּבִ ָבַתר. ָאָדם ּכָ  ָיִמין ּדְ
ֹמאל ַתר ְוֹלא, ַאְזִליָנן ַעְלָמאדְּ  ּוׂשְ  ָיִמין ּבָ
ֹמאל יֵדיהּ  ּוׂשְ   :ּדִ

ֵאין ָאָדם. ד  לּוָלב נֹוֵטל, ָיד לוֹ  ׁשֶ
רֹועַ  ּזְ   :ָהֶאְתרֹוג ְוֵכן. ּבַ

ֶהֱחָינוּ , לּוָלב ְנִטיַלת ַעל ְיָבֵרךְ . ה , ְוׁשֶ
ּטֹל ֹקֶדם ּיִ ֵדי, ָהֶאְתרֹוג ׁשֶ ָבֵרךְ  ּכְ ּיְ  עֹוֵבר ׁשֶ

תוֹ  ּיָ ָבֵרךְ  ַעד ָהֶאְתרֹוג ַיֲהֹפךְ  אוֹ . ַלֲעׂשִ ּיְ   :ׁשֶ

ֶהֱחָינוּ  ְיָבֵרךְ  ֹלא. ו ַעת ׁשֶ ׁשְ ת ּבִ ּיַ , לּוָלב ֲעׂשִ
א ַעת ֶאּלָ ׁשְ   :ְנִטיָלתוֹ  ּבִ

ה ִאם. ז ית ָעׂשָ  ַהּלּוָלב ּבוֹ  ְוָנַתן ָיד ּבֵ
יר, ּוְנָטלוֹ  ּפִ ִמי ׁשַ ְלִקיָחה, ּדָ  ְיֵדי ַעל ּדִ
ָבר ָמהּ  ַאֵחר ּדָ ֵהא ּוִבְלַבד, ִקיָחהלְ  ׁשְ ּיְ  ׁשֶ
ֶרךְ  בֹוד ּדֶ ֶרךְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ּכְ בֹוד ּדֶ , ּכְ
גֹון ַתן ּכְ ּנָ ְכִלי ַהּלּוָלב ׁשֶ  ֹלא, ּוְנָטלוֹ , ּבִ
ַרךְ  ְוִאם. ָיָצא  אוֹ  ּוְנָטלוֹ , סּוָדר ָעָליו ּכָ

ַרךְ  ּכָ ֹלא אֹוְמִרים ֵישׁ , ּוְנָטלוֹ , ָידוֹ  ַעל ׁשֶ  ּדְ
  :ָיָצא

ָעה ַנעְיַנעְ . ח ׁשָ ָבֵרךְ  ּבְ ּמְ  ְיַנְעַנע ְוֵכן. ׁשֶ
הֹודוּ  ַעם', ַלה ּבְ ' ַלה ּוְבהֹודוּ . ַאַחת ּפַ
סֹוף ּבַ ּכֹוְפִלים, ׁשֶ ִליחַ  אֹותוֹ  ׁשֶ  ִצּבּור ׁשְ
ּבּור ֵני ְמַנְעְנִעין, ְוַהּצִ ָעִמים ׁשְ  ְוֵכן. ּפְ
א ָאּנָ יָעה' ה ּבְ ֵני ְמַנְעֵנעַ  ָנא הֹוׁשִ  ׁשְ

ָעִמים   :אֹותוֹ  ּכֹוְפִליםשֶׁ  ְלִפי, ּפְ

ְענּועַ . ט ּמֹוִליךְ  הּוא ַהּנִ ֶנְגדוֹ  ָידוֹ  ׁשֶ  ִמּכְ
ם ִויַנְעַנע ְוָהְלָאה ָעִמים' ג ׁשָ הֹוָלָכה ּפְ  ּבְ

ָעִמים' ְוג הֹוָבָאה ּפְ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ה ּכָ  ָידוֹ  ַמּטֶ
ה ַאֵחר ְלַצד  ַצד ְלָכל ְוֵכן. ֵכן ְועֹוׂשֶ

ע ה ּוַמְעָלה ְצָדִדין ֵמַאְרּבַ   :ּוַמּטָ

יף. י ֶרךְ  ַיּקִ ִנְענּועוֹ  ָיִמין ּדֶ , ִמְזָרח: ּבְ
רֹום   :ָצפֹון, ַמֲעָרב, ּדָ

ר ָצִריךְ . יא ַעת ַלּלּוָלב ָהֶאְתרֹוג ְלַחּבֵ ׁשְ  ּבִ
ֵניֶהם ּוְלַנְעֵנעַ  ִנְענּועוֹ  ׁשְ   ַיַחד ּבִ

לוּ  ִמיִנים' ד. יב ִבין ַהּלָ  ֶזה ֶאת ֶזה ְמַעּכְ
ִאם  ַעל ְיָבֵרךְ  ֹלא ֵמֶהם ָחדאֶ  לוֹ  ָחֵסר ׁשֶ
ָאר ְ ָעְלָמא ְלֵזֶכר נֹוְטָלן ֲאָבל, ַהׁשּ  ְוִאם .ּבְ

ְעָתן ָהיוּ   ֶאָחד ּוְנָטָלם ֶאְצלוֹ  ְמצּוִיים ַאְרּבַ
  :ָיָצא, ֶאָחד

יִנים ֶאָחד לוֹ  ָחֵסר ְוִאם. יג ח ֹלא, ֵמַהּמִ  ִיּקַ
ְמקֹומוֹ  ַאֵחר ִמין   :ּבִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כג

 

 ו
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ַעת לעַ  ַאֵחר ִמין יֹוִסיף ֹלא. יד  ַאְרּבַ
יִנים ּום, ַהּמִ ל ִמׁשּ   :ּתֹוִסיף ּבַ

 ְוֶאְתרֹוג ֶאָחד ִמּלּוָלב יֹוֵתר ִיּטֹל ֹלא. טו
ֲעָרָבה ֲאָבל, ֶאָחד הּ  מֹוִסיף ַוֲהַדס ּבַ ל ּבָ  ּכָ
ְרֶצה ַמה ּיִ ֶ ּפֹוֵסל ִמי ְוֵישׁ . ׁשּ יחַ  ׁשֶ  ֲהַדס ְלַהּנִ

ּלּוָלב ׁשֹוֶטה ה ַעל נֹוָסף, ּבַ ֹלׁשָ ְ יןבַּ  ַהׁשּ  ּדִ
יִרין ְוֵישׁ , ָעבֹות ִקים. ַמּתִ  ֵאיָנם ְוַהְמַדְקּדְ

י ַעל מֹוִסיִפים ּתֵ ה ֲעָרבֹות ׁשְ ֹלׁשָ  ּוׁשְ
  :ָעבֹות ֲהַדִסים

  תרנב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לּוָלב ְנִטיַלת ְזַמן

ּיֹום לּוָלב ִמְצַות. א ְיָלה ְוֹלא ּבַ ּלַ  ְוָכל. ּבַ
ר ַהּיֹום ׁשֵ ִאם, לּוָלב ַלתִלְנִטי ּכָ  ֹלא ׁשֶ
ֲחִרית ָנַטל ֶלּנוּ , ׁשַ ךְ  ַאַחר ִיּטְ ל. ּכָ  ּוִמּכָ
יִמים ְזִריִזים ָמקֹום  ְונֹוְטִלים ְלִמְצֹות ַמְקּדִ
ּבֶֹקר אֹותוֹ  ֵנץ הּוא ּוְזַמּנוֹ . ּבַ ּתָ ֶ ה ִמׁשּ , ַהַחּמָ
ר ַעת ִמְצָותוֹ  ְוִעּקַ ׁשְ ל ּבִ  ָצִריךְ  ְוִאם, ַהַהּלֵ

ים ּכִ ֶרךְ  ָלֵצאת ְלַהׁשְ ָעָלה נֹוְטלוֹ , ַלּדֶ ֶ  ִמׁשּ
ַחר ַעּמּוד ַ   :ַהׁשּ

ֶלּנוּ  ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ָאסּור. ב ּטְ ּיִ ַכח ְוִאם. ׁשֶ  ׁשָ
ר ְוָאַכל ְלָחנוֹ  ַעל ְוִנְזּכַ ּיֹום ׁשֻ , ָהִראׁשֹון ּבַ
הּוא  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ַיְפִסיק, ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ
הּות ּיֹום ׁשְ לוֹ  ּבַ ּיֹאַכל ַאַחר ִלּטְ  ִמּיֹוםוּ . ׁשֶ

הּות ֵישׁ  ִאם, ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ּיֹום ׁשְ  ֹלא ּבַ
  :ַיְפִסיק, ָלאו ְוִאם. ַיְפִסיק

  תרנג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ָאסּור ֲהַדס

ל ֲהַדס. א , ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ָאסּור ִמְצָוה ׁשֶ
ל ֶאְתרֹוג ֲאָבל ר ִמְצָוה ׁשֶ  ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ֻמּתָ
ין ִמן א, ַהּדִ ִפי ֶאּלָ ּלְ ְחְלקוּ  ׁשֶ ּנֶ  ִאם ׁשֶ

 ִלְמֹנעַ  ֵישׁ  ָלאו ִאם ָעָליו ְמָבְרִכים
ָהִריחַ    :ּבוֹ  ִמּלְ

ְעָנא ָעֵבד. ב ֵהה ְוֹלא ְלהֹוׁשַ  ְלֵמיַפק ַאְגּבְ
הּ  ְרָיא, ּבָ ֲהָנָאה ׁשַ   :ּבַ

  תרנד סימן
כֹול ּיָ ַמִים ַהלּוָלב ְלַהֲחִזיר ׁשֶ יֹום ּבְ , טֹוב ּבְ

  ָסִעיף ֶאָחד וֹ ּוב

ֶלת. א ה ְמַקּבֶ ָ ד ַהּלּוָלב ִאׁשּ ָנהּ  ִמּיַ  אוֹ  ּבְ
ד ֲעָלהּ  ִמּיַ ִים ּוַמְחִזיָרתוֹ  ּבַ  ְותֹוִסיף ַלּמַ
ְחִליף ֹלא ֲאָבל, ָצִריךְ  ִאם ַמִים ָעָליו  ּתַ
ִים  ְלַהְחִליָפם ִמְצָוה, ַהּמֹוֵעד ּוְבֹחל. ַהּמַ
ֵדי ֵאר ּכְ ָ ׁשּ ּיִ   :ְוָהדּור ַלח ׁשֶ

  תרנה מןסי
ֵהִביא ּגֹוי   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לּוָלב ׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כד

 

 ז
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ֵהִביא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. א ָרֵאל לּוָלב ׁשֶ  ְלִיׂשְ
חּום ִמחּוץ ר ַלּתְ לוֹ  ֻמּתָ  ִמי ֲאִפּלוּ  ִלּטְ

הּוָבא ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

  תרנו סימן
ָצִריךְ  ת ִמְצָוה ִהּדּור ַאֲחֵרי ַלֲחזֹר ׁשֶ ְקִנּיַ  ּבִ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , גָהֶאְתרוֹ 

ָראּוי ֶאְתרֹוג ָקָנה ִאם. א  ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ
ִצְמצּום גֹון, ּבְ הּוא ּכְ ֵביָצה ׁשֶ , ְמֻצְמֶצֶמת ּכְ

ךְ  ְוַאַחר דֹול ָמָצא ּכָ ּנוּ  ּגָ  ִמְצָוה, ִמּמֶ
ִלישׁ  ַעד ְלהֹוִסיף ְדֵמי ִמְלָגיו ׁשְ  ּבִ
ֵדי, ָהִראׁשֹון יֹוֵתר ְלַהְחִליפוֹ  ּכְ  ְוֵישׁ . הָנאֶ  ּבְ

אֹוֵמר ִמי ִאם ׁשֶ ֵני מֹוֵצא ׁשֶ  ֶאְתרֹוִגים ׁשְ
ח, ֵמֲחֵברוֹ  ָהדּור ְוָהֶאָחד ִלְקנֹות  ֶהָהָדר ִיּקַ

ִרים ֵאין ִאם ִלישׁ  יֹוֵתר אֹותוֹ  ְמַיּקְ ְ  ִמׁשּ
ְדֵמי ִמְלָגיו   :ֲחֵברוֹ  ּבִ

  תרנז סימן
ין ָסִעיף  ּובוֹ , לּוָלב ְלַנִעֵנע ַהּיֹוֵדע ָקָטן ּדִ

  ֶאָחד

ִדינוֹ  לּוָלב ְלַנְעֵנעַ  ַהּיֹוֵדעַ  ָקָטן. א  ָאִביו, ּכְ
ב ֵדי לּוָלב לוֹ  ִלְקנֹות ַחּיָ כוֹ  ּכְ  ְלַחּנְ

ִמְצוֹות   :ּבְ

  תרנח סימן
יֵני יֹום לּוָלב ּדִ ' ט ּובוֹ , ִראׁשֹון טֹוב ּבְ

  ְסִעיִפים:

 חּוץ לּוָלב ִמְצַות ֵאין ַהּתֹוָרה ִמן. א
שׁ  ְקּדָ א ַלּמִ נוּ  ַוֲחָכִמים, ִראׁשֹון יֹום ֶאּלָ ּקְ  ּתִ
ֵהא ּיְ ל ׁשֶ ָכל ִנּטָ ל ָמקֹום ּבְ ְבָעה ּכָ   :ׁשִ

יֹום. ב ת ּבְ ּבָ ל ֵאינוֹ  ׁשַ  הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ִנּטָ
  :ִראׁשֹון יֹום

יֹום חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ָאָדם ֵאין. ג  ּבְ
לּוָלב. ִראׁשֹון ל ּבְ ִאילוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִהׁשְ , ׁשֶ
ָבֵעי ֶכם, ָלֶכם ָנןּדְ ּלָ ֶ : לוֹ  ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ִמׁשּ
ךָ  ְיֵהא ּלְ ֵצא ַעד ׁשֶ ּתֵ ךְ  ְוַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ  ְיֵהא ּכָ
י ּלִ ה ׁשֶ ִחּלָ ַבּתְ ָהֵוי, ָיָצא ֹלא, ּכְ מוֹ  ּדְ  ּכְ

אּול ָנה לוֹ  ְנָתנוֹ  ְוִאם. ׁשָ ַמּתָ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

 ֶזה ֲהֵרי, ְלַהְחִזירוֹ  ְמַנת ַעל לוֹ  ְנָתנוֹ . ד
ָנה, ּוַמְחִזירוֹ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבוֹ  איֹוצֵ  ּתָ ּמַ  ׁשֶ
ָמהּ  ְלַהְחִזיר ְמַנת ַעל ָנה ׁשְ  ֹלא ְוִאם. ַמּתָ

 ֶאת לוֹ  ָנַתן ֲאִפּלוּ  ָיָצא ֹלא, ֶהֱחִזירוֹ 
ָמיו דוֹ  ֶנֱאַנס ַוֲאִפּלוּ , ּדָ  ִאם ְוֵכן. ִמּיָ

  :ָיָצא ֹלא, ִמְצָותוֹ  ְזַמן ְלַאַחר ֶהֱחִזירוֹ 

ִאּלוּ  ָהֵוי, ְסָתם לוֹ  ְנָתנוֹ . ה : לוֹ  ָאַמר ּכְ
ֲחִזיֵרהוּ  ְמַנת ַעל ּתַ ִמְסָתָמא, ִלי ׁשֶ  ַעל ּדְ

ַעת ן ּדַ יָון לוֹ  ְנָתנוֹ  ּכֵ ִריךְ  ּכֵ ּצָ  ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כה

 

 ח
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ֵאין  ֹלא, ֶהֱחִזירוֹ  ֹלא ְוִאם. ַאֵחר לוֹ  ׁשֶ
א ְלָידוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ּוִמיהוּ . ָיָצא  ֶאּלָ

 ַמֲחִזירוֹ  ְוָהַאֲחרֹון, ְלַאֵחר ְוַאֵחר, ְלַאֵחר
ָעִלים   :ָיָצא, ַלּבְ

ֶנּנוּ  ֹלא. ו יֹום ִיּתְ  ֹקֶדם, ְלָקָטן ִראׁשֹון ּבְ
ָצא ּיָ ֵני, ּבוֹ  ׁשֶ ָטן ִמּפְ ַהּקָ  ְוֵאינוֹ  קֹוֶנה ׁשֶ
ִאם ְוִנְמָצא, ַהּתֹוָרה ִמן ַלֲאֵחִרים ַמְקֶנה  ׁשֶ
 אֹוֵמרשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ . ֻמְחָזר ֵאינוֹ  לוֹ  ֶהֱחִזירוֹ 
ִאם יעַ  ׁשֶ עֹוטֹות ְלעֹוַנת ִהּגִ ר, ַהּפָ  ְוִאם. ֻמּתָ
ינֹוק ִעם ּתֹוֵפס יָון, יֹוֵצא ַהּתִ ּלֹא ּכֵ  ָיָצא ׁשֶ
דוֹ  יר ִמּיָ ּפִ ִמי ׁשַ   :ּדָ

ִפים. ז ּתָ נוּ  ׁשֻ ּקָ  ֶאְתרֹוג אוֹ  לּוָלב ׁשֶ
פּות ּתָ ׁשֻ  ְיֵדי ּבוֹ  יֹוֵצא ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין, ּבְ
ּיֹום חֹוָבתוֹ  ן ַעד ִראׁשֹוןהָ  ּבַ ּתֵ ּיִ  ֶחְלקוֹ  לוֹ  ׁשֶ
ָנה ַמּתָ   :ּבְ

נוּ  ָהַאִחים. ח ּקָ ִפיַסת ֶאְתרֹוִגים ׁשֶ  ִמּתְ
ִית , ּבוֹ  ְוָיָצא ֶאְתרֹוג ֵמֶהם ֶאָחד ְוָנַטל ַהּבַ
יִדים ָהַאִחים ְוֵאין ְלָאְכלוֹ  ָיכֹול ִאם  ַמְקּפִ
ָכךְ  יִדים ָהיוּ  ְוִאם. ָיָצא, ּבְ  ָיָצא ֹלא, ַמְקּפִ
נוּ  ַעד ּתְ ּיִ ָנה ֶחְלָקם ׁשֶ ּתָ ּמַ  ֶזה ָקָנה ְוִאם. ּבַ

ִרישׁ  ְוֶזה ֶאְתרֹוג נוּ  אוֹ , ּפָ ּקָ ֶאָחד ׁשֶ  ּכְ
ִפיַסת ּוָפִרישׁ  ִרּמֹון, ֶאְתרֹוג ִית ִמּתְ , ַהּבַ
ֶאְתרֹוג יֹוֵצא ֵאינוֹ  נוּ  ַעד ּבָ ּתְ ּיִ  ֶחְלָקם לוֹ  ׁשֶ

ָנה ַמּתָ י ַעל ְוַאף, ּבְ ִאם ּפִ  ֵאין ֲאָכלוֹ  ׁשֶ
יִדיםַמקְ  ֵני, ָעָליו ּפִ ל ִמּפְ ּכָ ֵאין ׁשֶ ם ׁשֶ  ׁשָ

ין ֵמאֹותוֹ  ְסָתם ְמִחיָלָתם ֵאין ַהּמִ  ּבִ
ּיֵשׁ  ֲאָבל, מֹוֶעֶלת ׁשֶ ם ּכְ ין ֵמאֹותוֹ  ׁשָ  ַהּמִ
ה ָהָיה ֲאִפּלוּ   ְמִחיָלָתן ֵמֲאֵחִרים ְמֻעּלֶ
ְסָתם ֵאיָנם ְלִפי, מֹוֶעֶלת ּבִ יִדים ׁשֶ   :ַמְקּפִ

ּנֹוֲהגִ  ַמה. ט ֶ ָמקֹום יםׁשּ ֵאין ּבְ  ֶאְתרֹוג ׁשֶ
ל ָמצּוי ּכָ ָהל ׁשֶ  ֶאְתרֹוג קֹוִנים ַהּקָ

פּות ּתָ ׁשֻ ַעם, ּבְ ֵני ַהּטַ יָון ִמּפְ ּכֵ ָנאּוהוּ  ׁשֶ ּקְ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ָהֵוי ִמְסָתָמא ּבוֹ  ָלֵצאת ְרׁשוּ  ּכְ ל ּפֵ ּכָ  ׁשֶ
ָהל ּנֹוְטלוֹ  ִמי ְלָכל ֶחְלָקם נֹוְתִנים ַהּקָ  ׁשֶ
ְחִזירּוהוּ  תְמנַ  ַעל ּבוֹ  ָלֵצאת ּיַ   :ָלֶהם ׁשֶ

  תרנט סימן
ֻסכֹות ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר ָסִעיף  ּובוֹ , ּבְ

  ֶאָחד

ֵני מֹוִציִאים. א ֶאָחד. ְסָפִרים ׁשְ : קֹוִרים ּבְ
ב אוֹ  ׁשֹור ׂשֶ ת, ּכֶ ָפָרׁשַ ִני, ֱאֹמר ּבְ ֵ  ּוַבׁשּ
ְפִטיר קֹוֵרא נֹות ַהּמַ  ַהּמּוָסִפין ָקְרּבְ

ה ָ ר ּוַבֲחִמׁשּ ִביִעי ַלֹחֶדשׁ  יֹום ָעׂשָ ְ , ַהׁשּ
ְזַכְרָיה ּוַמְפִטיר ה: ּבִ א יֹום ִהּנֵ   :'ְוכו ּבָ

  תרס סימן
יָמה ֶהֵקף ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהּבִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כו

 

 ט
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

 ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ְלַהֲעלֹות נֹוֲהִגים. א
יָפהּ  ַעם ּוְלַהּקִ ָכל ֶאָחד ּפַ ִביִעי. יֹום ּבְ ְ  ּוַבׁשּ
יִפים ְבָעה ָתהּ אוֹ  ַמּקִ ָעִמים ׁשִ  ֵזֶכר, ּפְ
שׁ  ְקּדָ ָהיוּ . ַלּמִ יִפים ׁשֶ חַ  ֶאת ַמּקִ ְזּבֵ  ַהּמִ

פֹות   :ָיִמין ְלַצד ְוַהַהּקָ

יף נֹוֲהִגים. ב ֵאין ִמי ַאף ְלַהּקִ  לוֹ  ׁשֶ
  :לּוָלב

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ֵאין ׁשֶ ְעָנא אֹוְמִרים ׁשֶ  הֹוׁשַ
ת ּבָ ׁשַ   :ֵכן ָנֲהגוּ  ְוֹלא, ּבְ

  תרסא ןסימ
ֵליל ִני טֹוב יֹום ּבְ ֶהֱחָינוּ  אֹוֵמר ׁשֵ  ִלְפֵני ׁשֶ

ְרַכת ב ּבִ ֻסָכה ִליׁשֵ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבַ

ֵליל. א ִני טֹוב יֹום ּבְ , ִקּדּושׁ  אֹוֵמר ׁשֵ
ד ַאֲחָריו ּוְזַמן ךְ  ְוַאַחר, ִמּיָ ת ּכָ ְרּכַ ה ּבִ   :ֻסּכָ

  תרסב סימן
ִפַלת ֵסֶדר ל' ב יֹום ּתְ ' ג ּובוֹ , ֻסכֹות ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

יֹום. א ִני ּבְ , לּוָלב ְנִטיַלת ַעל ְמָבֵרךְ  ׁשֵ
ָכל ְוֵכן ָאר ּבְ   :ָיִמים ׁשְ

יֹום ְזַמן ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ . ב ִני ּבְ  ַעל ׁשֵ
א, ַהּלּוָלב ן ִאם ֶאּלָ  ִראׁשֹון יֹום ָחל ּכֵ
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֵני מֹוִציִאים. ג  ֶהםבָּ  ְוקֹוִרין ְסָפִרים ׁשְ
ּיֹות ָרׁשִ ְקְראוּ  ּפָ ּנִ  ּוַמְפִטיר, ֶאְתמֹול ׁשֶ
ְמָלִכים ֲהלוּ : ּבִ ּקָ הֹוִציִאי: ַעד, ַוּיִ  אֹוָתם ּבְ
  :ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ

  תרסג סימן
ִפַלת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהמֹועד חֹל ּתְ

ֹחל. א  ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין ַהּמֹוֵעד ּבְ
ָעהַארְ  ּבוֹ  ְוקֹוִרין נֹות ּבָ ָקְרּבְ  ֶהָחג ּבְ

ת ָפָרׁשַ ּבְ ְנָחס ׁשֶ ל ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום. ּפִ  ֹחל ׁשֶ
ִני ּוַבּיֹום: ּכֵֹהן קֹוֵרא ַהּמֹוֵעד ֵ : ְוֵלִוי. ַהׁשּ
י ּוַבּיֹום ִליׁשִ ְ ָרֵאל. ַהׁשּ : ְוקֹוֵרא חֹוֵזר ְוִיׂשְ
י ּוַבּיֹום ִליׁשִ ְ  ְסֵפָקא קֹוֵרא ְוָהְרִביִעי. ַהׁשּ
יֹוָמא ִני ּוַבּיֹום: ּדְ ֵ י ּוַבּיֹום, ַהׁשּ ִליׁשִ ְ , ַהׁשּ
ֶרךְ  ְוַעל ָאר קֹוִרים ֶזה ּדֶ ׁשְ . ָיִמים ּבִ

ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ ֵאין, ִיׂשְ ם ׁשֶ יֹוָמא ְסֵפָקא ׁשָ , ּדְ
ָכל קֹוִרים ֵאין א יֹום ּבְ ן ֶאּלָ  ַהּיֹום ָקְרּבַ

ְלַבד י, ּבִ יֹום ּכִ , מ"לחש' א הּוא', ב ּבְ
ִני ּיֹוםּובַ : ּכֵֹהן קֹוֵרא ֵ  ָהעֹוִלים' ְוַהג. ַהׁשּ
ה אֹוָתהּ  ְוקֹוִרים חֹוְזִרים ַאֲחָריו ָרׁשָ  ּפָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כז

 

 י
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ֶרךְ  ְוַעל, ַעְצָמהּ  ָכל ֶזה ּדֶ ָאר יֹום ּבְ ְ  ִמׁשּ
ִמים   :ַהּיָ

ת. ב ּבָ ל ׁשַ ל ֻחּלוֹ  ׁשֶ  ַעְרִבית, מֹוֵעד ׁשֶ
ֲחִרית ל ּוִמְנָחה ְוׁשַ ּלֵ ל ִמְתּפַ ת ׁשֶ ּבָ  ְואֹוֵמר ׁשַ
ֲעבֹוָדה ָיֹבאוְ  ַיֲעֶלה : אֹוֵמר ּוְבמּוָסף, ּבַ
ה נוּ  ַאּתָ ֵני, ְבַחְרּתָ  יֹום ֶאת, ֲחָטֵאינוּ  ּוִמּפְ

נֹוחַ  ה ַהּמָ ה ַהֻסּכֹות ַחג יֹום ְוֶאת ַהּזֶ , ַהּזֶ
שׁ : ְוחֹוֵתם ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ ים ְוִיׂשְ ַמּנִ   :ְוַהּזְ

ֵני מֹוִציִאין. ג ֶאָחד. ְסָפִרים ׁשְ : קֹוִרין ּבְ
ה ֵאהרְ   קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ֵאַלי אֹוֵמר ַאּתָ

נֹות ְרּבָ ּקָ ל ּבַ יֹוָמא ְסֵפָקא ׁשֶ  ּוַמְפִטיר ּדְ
יֶחְזֵקאל יֹום ְוָהָיה: ּבִ   :גֹוג ּבֹוא ּבְ

  תרסד סימן
עָנא יֹום ֵסֶדר א הֹוׁשַ  א"י ּובוֹ , ַרּבָ

  ְסִעיִפים:

יֹום. א ִביִעי ּבְ הּוא, ׁשְ ְעָנא ׁשֶ א הֹוׁשַ , ַרּבָ
ִמְזמֹוִרים ְלַהְרּבֹות ֲהִגיםנוֹ  מוֹ  ּבְ יֹום ּכְ  ּבְ

ים. טֹוב ֵנרֹות ְקָצת ּוַמְרּבִ מוֹ  ּבְ יֹום ּכְ  ּבְ
ּפּוִרים ָחג ְלִפי. ַהּכִ ּבֶ ִים ַעל ִנּדֹוִנים ׁשֶ . ַהּמַ
יר ְונֹוֲהִגים ל ִאּגּודוֹ  ּבוֹ  ְלַהּתִ , לּוָלב ׁשֶ
יִפים ָעִמים' ז ּוַמּקִ ים, ּפְ ֲחנּוִנים ּוַמְרּבִ  ּתַ

ִים ַעל   :ַהּמַ

יֹום ֲעָרָבה ְונֹוְטִלים. ב ַבד, ֶזה ּבְ  ִמּלְ
ּלּוָלב ֲעָרָבה ּבַ   :ָעֶליהָ  ְמָבְרִכין ְוֵאין, ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ַאף ׁשֶ יֹום ׁשֶ יִפים ֶזה ּבְ  ַמּקִ
ּלּוָלב ֲעָרָבה ְוֹלא ּבַ א, ֵכן ָנֲהגוּ  ְוֹלא. ּבָ  ֶאּלָ
יף ם ּבוֹ  ְלַהּקִ ֲעָרָבה ּגַ   :ּבָ

עּור. ד ַבד ֶאָחד ָעֶלה ֲאִפּלוּ  זוֹ  ֲעָרָבה ׁשִ  ּבְ
עּור. ֶאָחד הּ  ְוׁשִ עּור, ָאְרּכָ ׁשִ  ֲעָרָבה ֹאֶרךְ  ּכְ

ּלּוָלב ּבַ הּ  ְוחֹוֵבט. ׁשֶ ְרַקע ַעל ּבָ  ַעל אוֹ  ַהּקַ
ִלי ֲעַמִים ַהּכְ ֹלשׁ  אוֹ  ּפַ   :ׁשָ

ֶלת ְוֵאיָנהּ . ה א ִנּטֶ ְפֵני ֶאּלָ ּלֹא, ַעְצָמהּ  ּבִ  ׁשֶ
ָבר ֹגדֶיאֱ  הּ  ַאֵחר ּדָ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ִעּמָ

ָידוֹ  ָבר ּבְ   :ָלחּושׁ  ֵאין ַאֵחר ּדָ

ֲעָרָבה חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ָאָדם ֵאין. ו  ּבָ
ּלּוָלב ּבַ יהַּ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ֵני אֹוָתהּ  ִהְגּבִ  ׁשְ
ָעִמים ם ֶאָחד ּפְ ם ְוֶאָחד לּוָלב ְלׁשֵ  ְלׁשֵ
ּיוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲעָרָבה הּ  ֵצאׁשֶ   :ּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ֵאינוֹ  ׁשֶ ָלהּ  ָיכֹול ׁשֶ  ִעם ִלּטְ
ָעה ַהּלּוָלב ׁשָ הּוא ּבְ ה יֹוֵצא ׁשֶ  ְיֵדי ּבָ
ָבֵרךְ  ַאַחר ַעד, חֹוָבתוֹ  ּיְ  ִויַנְעַנע ְוִיּטֹל ׁשֶ
ה ְתִחּלָ ּום עֹוֵבר, ְנָטָלהּ  ְוִאם. ּבִ ל: ִמׁשּ  ּבַ
ְענּועַ  ְוַאַחר. ּתֹוִסיף  הּוא ָיכֹול ןָהִראׁשוֹ  ַהּנִ
ָלהּ  ן ְוָכל, ַהּלּוָלב ִעם ִלּטְ ּכֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ָפה י ַעל ְוַאף, ַהּקָ ה ּפִ ּמַ ַתב ׁשֶ ּכָ ֶ ִאם ׁשּ  ׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כח

 

 יא
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ּום עֹוֵבר ְנָטָלהּ  ל ִמׁשּ  ָטעּות ּתֹוִסיף ּבַ
ֵעיַני הּוא ל, ּבְ  ֶהְפֵסד ֵאין ָמקֹום ִמּכָ

ַגם עֹוד ְוָכַתב. ִלְדָבָריו ָלחּושׁ   ַאַחר ּדְ
 ָהֲעָרָבה ִלְתּפֹס ָצִריךְ  ְוִנְענּועַ  הְנִטילָ 
הּ  יר, ְלַבּדָ ִהיא ְלַהּכִ ַעת. חֹוָבה ׁשֶ  ּוִבׁשְ

ה ַהֲחָבָטה ֶלּנָ ְפֵני ִיּטְ הּ  ְויֹוֵצא ַעְצָמהּ  ּבִ  ּבָ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ְעָנא ׁשֶ הֹוׁשַ ּלּוָלב ׁשֶ ּבַ  ׁשֶ
י ַעל ַאף ְזֶרֶקת ּפִ ּנִ   :ָעֶליהָ  ִלְפֹסעַ  ֵאין ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ט ָאסּור ׁשֶ ֶ  ִמן ֵליָהנֹות ׁשּ
 ִהְתָנה ֹלא ִאם, ְנִטיָלָתהּ  ְלַאַחר ָהֲעָרָבה
ָרא ָעֶליהָ  א ֵמִעּקָ ְלֻכּלָ  ִאְתְקַצאי יֹוָמא ּדִ

  :ְלִמְצָוָתהּ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . י שׁ  ׁשֶ ּיֵ ֵהר ׁשֶ ּלֹא ִלּזָ  ָיֹקץ ׁשֶ
ָרֵאל ֵדהמִ  ְלִמְצָוה ֲעָרָבה ִיׂשְ ְ , ם"ַעּכוּ  ׂשּ
ְרׁשּות ֲאִפּלוּ    :ם"ָהַעּכוּ  ּבִ

ְעָנא יֹום ָחל ִאם. יא ה הֹוׁשַ יֹום ַרּבָ ' א ּבְ
ת ֲעָרָבה ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ְוָקְצצוּ  ּבָ ׁשַ  ּבְ
ָרה, ְוֵהִביאוּ  ׁשֵ   :ּכְ

  תרסה סימן
ִביעי ֶלֱאֹכל ָאסּור ֶאְתרֹוג ְ ׁשּ ' ב ּובוֹ , ּבַ

  ְסִעיִפים:

ִביִעי רֹוגֶאתְ . א ְ ׁשּ ֲהֵרי, ָאסּור ּבַ  ֻהְקָצה ׁשֶ
ְבָעה ְלָכל ה ַאַחר ִנְפַסל ַוֲאִפּלוּ , ׁשִ ָעׂשָ  ׁשֶ
ל ָאסּור ִמְצָוה ּבוֹ  ְבַעת ּכָ . ָיִמים ׁשִ

ִמיִני ר, ֲעֶצֶרת ּוִבׁשְ , ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה. ֻמּתָ
ים עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ל טֹוִבים ָיִמים ׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ , ּגָ

שְּׁ  ַאף ָאסּור ר ִמיִניּבַ יִעי ּוֻמּתָ ׁשִ ּתְ , ּבַ
ֶאָחד ִלְהיֹות ָחל ַוֲאִפּלוּ  ת ּבְ ּבָ ׁשַ  ְוֵישׁ . ּבְ

ָחל אֹוְסִרים ֶאָחד ִלְהיֹות ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ְבָעה ִהְפִרישׁ . ב ְבָעה ֶאְתרֹוִגים ׁשִ  ְלׁשִ
ל, ָיִמים . ְלָמָחר ְואֹוְכלוֹ  ּבוֹ  יֹוֵצא ֶאָחד ּכָ
יֹומוֹ  ֲאָבל  אֹותוֹ  ְלָכל ֻהְקָצהשֶׁ , ָאסּור ּבְ
  :ַהּיֹום

  תרסו סימן
יֵני ּיֹום ֻסָכה ּדִ ִביעי ּבַ ְ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהׁשּ

י ַעל ַאף. א ַמר ּפִ ּגָ ֱאֹכל ׁשֶ ּיֹום ִמּלֶ  ּבַ
ִביִעי ְ ֲחִרית ַהׁשּ תוֹ  ִיְסּתֹר ֹלא, ׁשַ  ֲאָבל ֻסּכָ
ִלים ֶאת הּוא מֹוִציא ה ַהּכֵ ּנָ ְנָחה ִמן ִמּמֶ  ַהּמִ

ן, ְלַמְעָלהוּ  ִית ֶאת ּוְמַתּקֵ  יֹום ִלְכבֹוד ַהּבַ
ָליו ְלַפּנֹות לוֹ  ֵאין ְוִאם. ָהַאֲחרֹון טֹוב  ּכֵ

הּ  ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ִמיִני ּבָ ְ ׁשּ  ִלְפֹחת ָצִריךְ , ּבַ
הּ  ָעה ְמקֹום ּבָ ָעה ַעל ַאְרּבָ  ַלֲעׂשֹות ַאְרּבָ
ר הּוא ֶהּכֵ ב ׁשֶ הּ  יֹוׁשֵ ּלֹא ּבָ ם ׁשֶ  ִמְצַות ְלׁשֵ

הסֻ  ּלֹא, ּכָ מֹוִסיף ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ  ְוִאם. ּכְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 כט

 

 יב
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ָאר ִלְסֹעד ֻהְצַרךְ  ׁשְ  ֶלֱאֹכל ָצִריךְ , ַהּיֹום ּבִ
ה ֻסּכָ ְצָוָתהּ  ּבַ ּמִ ל ׁשֶ ְבָעה ּכָ  ּוְבחּוָצה. ׁשִ
ִריךְ , ָלָאֶרץ ּצָ ב ׁשֶ הּ  ִליׁשֵ ִמיִני ּבָ ְ ׁשּ ַמר, ּבַ  ּגָ

ֱאֹכל ּיֹום ִמּלֶ ִמיִני ּבַ ְ ָליו מֹוִריד ַהׁשּ  ּכֵ
הוּ  ה אֹוָתם ְמַפּנֶ ּנָ  ָמקֹום לוֹ  ֵאין ְוִאם. ִמּמֶ

ָליו ֶאת ְלהֹוִריד הּ  ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ּכֵ  ּבָ
יִעי ׁשִ ּתְ הּ  ִלְפֹחת ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבַ ֵני ּבָ  ִמּפְ
הּוא ה ּוַמה, טֹוב יֹום ׁשֶ ֲעׂשֶ ָרא ּיַ  ִאם, ְלֶהּכֵ
ה ָהְיָתה ָאסּור ְקַטּנָ יחַ  ׁשֶ הּ  ְלַהּנִ ר ּבָ  ַהּנֵ
אָ  ׁשְ ִמים רּבִ ה, ַהּיָ יֶחּנָ הּ  ַיּנִ  ִהיא ְוִאם. ּבָ

דֹוָלה ר, ּגְ ּתָ ּמֻ יחַ  ׁשֶ הּ  ְלַהּנִ ר ּבָ  ַמְכִניס, ַהּנֵ
הּ  ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוְקָערֹות ְקֵדרֹות ּבָ ֵדי, ּבָ  ּכְ

יר ִהיא ְלַהּכִ סּוָלה ׁשֶ ָבר ּפְ ּכְ  ִנְגְמָרה ְוׁשֶ
  :ִמְצָוָתהּ 

  תרסז סימן
ם ֲאסּוִרין ְונֹוָיה ֻסָכה ִמיִני ָכל ּגַ  ּובוֹ , ׁשְ

  ָסִעיף ֶאָחד

ה. א ם ֲאסּוִרים ְונֹוָיהּ  ֻסּכָ ִמיִני ּגַ ְ ׁשּ . ּבַ
ים ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ  ָיִמים ׁשְ
ם ָאסּור, טֹוִבים יִעי ּגַ ׁשִ ּתְ הּוא ּבַ  ְסֵפק ׁשֶ
ִמיִני ת ָחל ְוִאם. ׁשְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ  טֹוב יֹום ּבְ
ל ָהַאֲחרֹון ּלֹא נֹוֲהִגים, ַחג ׁשֶ ק ׁשֶ ּפֵ  ְלִהְסּתַ

ה ִמּנֹוי ת מֹוָצֵאי ַעד ֻסּכָ ּבָ  ְוֵישׁ . ׁשַ
יִרים   :ַמּתִ

  תרסח סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִמיִני ֵליל ּתְ ' ב ּובוֹ , ְויֹומוֹ  ׁשְ

  ְסִעיִפים:

ִמיִני ֵליל. א ה אֹוֵמר ׁשְ ִפּלָ ּתְ ן: ּבַ ּתֶ  ָלנוּ  ַוּתִ
ִמיִני יֹום ֶאת ה ָהֲעֶצֶרת ַחג ׁשְ . ַהּזֶ

ה אֹוְכִלים, ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה ֻסּכָ ְיָלה ּבַ ּלַ  ּבַ
ֵני, ּוַבּיֹום הּוא ִמּפְ ִביִעי ְסֵפק ׁשֶ  ְוֵאין, ׁשְ

יָבָתהּ  ַעל ְמָבְרִכין ין, ְיׁשִ ׁשִ  ְואֹוְמִרים ּוְמַקּדְ
  :ְזַמן

ֲחִרית. ב ה מֹוִציִאין ׁשַ ֹלׁשָ , ְסָפִרים ׁשְ
ֶאָחד ְוקֹוִרין ֹזאת ּבְ  סֹוף ַעד ָרָכהַהבְּ  ִמּוְ
ִני. ַהּתֹוָרה ֵ ית, ּוַבׁשּ ֵראׁשִ ר ַעד ּבְ ָרא ֲאׁשֶ  ּבָ
י. ַלֲעׂשֹות ֱאֹלִהים ִליׁשִ ְ יֹום, ּוַבׁשּ ִמיִני ּבְ ְ  ַהׁשּ
ה מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי: ּוַמְפִטיר, ֲעֶצֶרת . ֹמׁשֶ

ין ּוְבָמקֹום עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ  ֵאין טֹוִבים ָיִמים ׁשְ
ּיֹום מֹוִציִאין א ןָהִראׁשוֹ  ּבַ ֵני ֶאּלָ  ׁשְ
ֶאָחד ְוקֹוִרין, ְסָפִרים ה ּבְ ָ ת ֲחִמׁשּ ָפָרׁשַ  ּבְ
ל ְרֵאה כֹור ִמּכָ ת הּוא ְוִאם, ַהּבְ ּבָ  קֹוִרין ׁשַ

ר: ּוַמְתִחיִלין' ז ֵ ר ַעׂשּ ֵ ַעׂשּ ְפִטיר, ּתְ  ְוַהּמַ
ִני קֹוֵרא ֵ ׁשּ ּיֹום: ּבַ ִמיִני ּבַ ְ , ֲעֶצֶרת ַהׁשּ

ְמָלִכים ּוַמְפִטיר כַ  ִויִהי: ּבִ ֹלֹמה ּלֹותּכְ , ׁשְ
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ã 

 ל

 

 יג
 ולם הבא?האם אתה רוצה להיות בן ע

 

ְלָחן ָערּוךְ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ לֹׁשִ יב" ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ " ְלִלּמּוד - " םיוֹ ם ִלׁשְ לֹׁשִ   תֻסּכוֹ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  יב ְולּולָ ה ֻסכָּ ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ַסח בְּ ּתָ  ל יֹום ִהְלכֹות ּפֶ ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ חָ  ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

 תשרי

 גליון

ישׁ  ְואֹוֵמר ַהְסָפִרים ּוַמְחִזיר : ּוַמְכִריז, ַקּדִ
יב ִ ם ּומֹוִריד ָהרּוחַ  ַמׁשּ ׁשֶ   :ַהּגֶ

  תרסט סימן
ְמַחת יֹום ֵסֶדר   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּתֹוָרה ׂשִ

ָמקֹום. א ין ּבְ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ , טֹוִבים ָיִמים ׁשְ
יִעי ֵליל ׁשִ ים ּתְ ׁשִ  ְזַמן ִריםְואֹומְ  ְמַקּדְ

ֶאָחד ְוקֹוִרין ְסָפִרים' ג מֹוִציִאין ּוְלָמָחר : ּבְ
ָרָכה ְוֹזאת ִני, ַהּתֹוָרה סֹוף ַעד ַהּבְ ֵ : ּוַבׁשּ

ית ֵראׁשִ ר ַעד ּבְ ָרא ֲאׁשֶ , ַלֲעׂשֹות ֱאֹלִהים ּבָ
י ִליׁשִ ְ ְפִטיר קֹוֵרא ּוַבׁשּ מוֹ  ַהּמַ  ֶאְתמֹול ּכְ
ה מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי: ּוַמְפִטיר   :ֹמׁשֶ

  

 


