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קלאאפיסנפילתהלכותשפד

שלאועכשיוח]שיתבארכמון]ורגלימידיםבפישוטשלא,]אבניםרצפתגביעלואפילו
.ןה~כלשיירלאבלבדהפניםוביכויהראשבהמייתאלאממשתפניהםעלליפולנהגו
הקנלהפ"עאך"מעומדןאפילוליפולנהגופסושמכסהאלאממשנופליןשאיןוכיון

ימתיןפכיעות'הגשכלובמקוםלישבאפשראיואם]מיושבןאפיםנפילתלהיותראוי
מיושביויפוללמקומוויחווראמות'דהילוךכדי

גוףוהפניםשהידלפיעליהפניושנופלהידבביכוידיולאבבגדהפניםלבכותונוהגים
.,1א"ש"ןד"ע'כישנתבארכמועצמותאתלככותיכולהגוףואיןהןאחד
מימינושכינהמתפללכשאדםשמצינולפישמאלןצדעללהמותהרבהבמקומותונהגו

פניושמאלועלמומהכשהואנמצא11ן"צ'בכיש"וכמימינךידעלצלך'ה"ןשנאמר

כלפיאחוריולהיותלעבדיתכןולאלהיפךהיהימינועלמומההיהואםשכינהכלפי
שמאלויכווןכנגדוושכינהימינועלמומהשכשהואימינוידעללהמות"תא"ויאדוניות

עלולאימינועלבשחריתלהמותאלובמדינותונהגו]תחבקניתוימינולראשיתחת
תפיליןלוכשאיןבשחריתאפילואוובמנחהשבשמאלוהתפיליןכבודמשוםשמאלו
כלפימעםראשושימהמזבהארוןמימיןהעומדץ"והששמאלותיעלסמהבשמאלו
עלונופליםהארוןלפניהמנורהבצדהיושביםה"וה)ימינותיידעלכשנופלאףהארון
.("תץ"השכמולמזרחפניהם
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~
.י ע,ש.'.בבהכא.'האמ'תבשל"פלישיש .א"מ

.ה,קכאלים'תהלת מעלט
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.'"בבהיבא.י"שבשתשםש.וריך,מזתדשםשוךמא



שפהקלאאפיסנפילתהלכות

:"למנצחאשריקדישחציכרואחר]'כונעשהמהנדעלאואנחנואומריםאנואחר

במלחמתלדברוכימןי)תורהכפרשםשישבמקוםאלאאפיםנופליםשאיןנוהגיםישג
נלאתהינהליסרנוהמןתורהמפרשאיןובמקום")'הארוןלפטפסועלויפולהעי
.ן)פניםביכוי
נוהגיםפתוחהכנכתכשביתבההמתפלליםהכנכתלביתהפתוחההכנכתביתוחצר
וביתןנעולהכנכתכשביתלאאבלעצמוהכנכתבביתכמואפיםבנפילתתחנהלזמר

אפילובתוכהתורהשהכפרהכנכתביתעםה,לעניןאחדכביתהיאנשיםשלהכנכת
כהצרדינההכנמתביתשלפניעזרהאבל""אפיםבנפילת,בלזמרנוהגים,,לפתוח,אינ
.]"הכנכתבית

ליחוללולהכנכתבביתמתפלליןשהציבורבשעהכשמתפללבביתוהמתפלליחידאפילו
אינהברזלשלמחיצהשאפילועמהםעומדכאלוהואשהרינ"נופליםשהםבשעהעמהם
'בכישנתבארכמואחדבמקוםעשרהשישכלשבשמיםלאביהםישראלביןמפכקת

:י"ה"ד

עדהמנחהתפלתנמשכהאםלפיכךליודעיםהידועממעם]"בלילהאפיםנפילתאיןך

איןמ"ומן"יוםמבעודליפולכדימלכנואבינולדלגויש,ןפניועלליפולאיןהלילה
בלילפניהםעלליפולונוהגים"השמשותןבביןלאאבללילהבודאיאלאלזהלחוש

נופלים,ואהיוםנכוןעדבמליחותלהאריךנוהגיםוישן"ליוםקרובוהואהואילאשמורות
:לפניהםעל

שלומזבשיוםמפני]ללחופהכניכתוביום"עהחתןבביתפניהםעלליפולשלאנהגוה
]לעליהםקבלובשמחהמילהשמצותמפנילימילהביוםהכנכתבביתולאלנהוא

',להוקשואבלותימי',שמפניהאבלטבביתולאהכנכחובביתחתןשםכשישולא
רחוםלוהואה"והלאבלחגיכםוהפכתישנאמרת"למלאכהעשייתאיכותלעניןהחגימי

.והין'כב[ים]שאומר
הואשמקומולפי"]תחנוןלומרצ"אלבתיהםובאווהאבלהחתןמביתשיצאולאחרואף
רחומםלוהואה"וה]]לגמרינדחהקביעתוממקוםשנדחהוכיוןח"יתפלתאחרמיד

_ך,שגה .דור'המברמחיכה_שםא",רכ_מורנו

,הק"מ,"מ,ב"מא"רמ.שכד"מרוקחגז גח

,ו,זהושע' מהרכלת"שו.(תמה'עמ)תפלה'הלמהרכל'מנהגגט

,שםא"רמ.עב"סהחדישות ס

.זק"סא"מ,שםא"ירמל-מהרי' .שםל"מהרי.(יבאיתתילשלת'שהר)ם'מנהגהגהותא,ס

_שםא-ת תמעילתב,ס

.יק"מרבהה.אל,א'ק"מד' .חק"סא"מ.שםא-רת.ל"מהריבשםקמה"יאגורסע

.נ"ועכבמעיףסיד פ.רקאנמה,ס

.אביהב'"מהר.ח''עמים.החצרור,קרח'

בק"סא-תפיז לטהגיהיט,ס
.אפיםנפילת'לפנמלכנינו'אבלומרם' .חק"סשץ.י.]סיע

ר"הבמנהגיאין,שםן-ש:אביהב'"מהר.החיםצרורסיט םראה,כן

.55'ער"הב-ם'המנהג' .שםא-ים'רזאנמע

.ד"םע-ישמורעא .שםא-רםעב

,תחחדנהמגילה'כ-מחדאהעג שבלעד

.שמע,ש.ל"פהלקם' ,י-ב,שםהלקםשבלי.א,זלשנתעה

,שם~-ושהלקמ'שבלעו םרקהעז

,מק"סז"מ'ועי.י-ב.שםהלקםשבלי,שמז" ,ב,יומריקעת

,',העמוםעט מרקחפ

ר"בינהק'רבבשםשםהלקמ'שבל.שמז" ,ג'ק"סא"מ.ה"סשרע.ה-הה'

,א"מעא"מל'לעז"עדראהפב .םק-בסשתתבמתוזלאיק-סז-שפג



קלאאפיסנפילתהלכותשפו

ש"כמחובהשאמירתופ"אעהימיםבכלי]אפיםנפילתקודםלזמרשנוהגיםאלובמדינות
בשעתמלאמרונפמרוועכשיוהמנהגמפניאלאאינושחיובוכיוןמ"מ)]די"קל'בכי

אפיםנפילתקודםח"יתפלתאחרמידשהואיוםבכללאמרושנוהגיםבזמןדהיינוחיובו
.(היוםכלנפמרו
הלללומראחדלכליש),האבליבביתהללאומריםשאיןשנוהגיםחודשבראשאבל
ח"יתפלתאחרמידקבועמקומוואיןן]היוםכלהיאהללשמצותלביתוכשבאכךאחר

התפלהאחרל"ואצ"יב"תכ'בכיש"כמלפעמיםלקרותוצריךהתפלהקודםשאפילו
שהריתתפלתאחרמידאותואומריםואיןיןהודשבראשליחידאפילוהיוםכלשזמנה
מלאמרופמוריםשהיורחוםלוהואדומהשאינוועודלמצותןמקדימין1רי1יןמשוםאלא

אלאפמוריםאינםהללמןאבלמ"כיולושהיאאבלשלהאבלותמפניחובתובשעת
כלועגשנראהמפני"יחןיהללוהמתיםלאשםלומררוציםאיןשבביתהאכילותשמפני ]לרשן

והגיעבדרךמהלךכשהואשהמתפללכמוולקרותמשםלצאתצריכיםלפיכך
.(הללולקרותלרשלועגמשוסמשםלהרחיקצריךשהואמידה"יאאר)קנרותצאצל
לקרותנהגוולאמנהגייאלאאינושחיובוחודשראששלבהללאמוריםדבריםבמה
האבלבביתגםקורים,הכמימןמתקנתחובההואשההלל]בחנוכהןאבלהאבלבבית
אינוחודשב"יכלאמוועלאביוועל'לכלשהאבלשנוהגיםאלאבוחייבהאבלשגם
:"ט"ויושבתותכעיןבשמחהאוהקהלכיההללבעתהתיבהלפניעובר

בביתאבלבושהמילההכנכתבביתאלאהמילהביוםפניהםעלמליפולמונעיןאיןן

פניהםעלל,ליפשלאנוהגים"בניתההתינזקשמליןהקירישמן"'נופליןאחרהכנכת
אבלהתינוקאושמליןשחריתבתפלת1הוכלש70מתפללהבריתשבעלהכנכתבבית

."תחנון7אומריםהתינוקאצלשמתפלליןפ"אעבמנחה
לביתבאאםאוהחתןאצלכשמתפלליםהיוםכלתחנוןאומריםשאיןבחתןכ"משא

יוםהכנכתלביתהולכיםהחתניםשאיןנוהגיםמקומותוישלחופהכניכתוביוםהכנכת
אומריםהכנכתלביתנכנכואםאךתחנוןלומרהקהלשיוכלוכדיהחופהקודםיומיםאו

)הכנכסיבביתכשהחתן'1כלתחנוןלומרשלאנוהגיםויש]החופה7מיוםלבדתחנון
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