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עונהשאינופ"אעשבקדושהלדברמצמרףישן'סיאחדאםה"שח"אומרימליישח
"אומרימלוישישנימלןהםאםלצרפםשמיםכבודאין,מאחדייותראבלעמהם

"יע'עלשירהקדישהיאיןממנימכתלקתנשמתישהישןלפילמתפללישןלרמותשאין
מעשהולענין]'ד'בכישנתבארכמוביוםכשישןאפילועליושורההמומאהשרוחואפשר

:"]להקיצושאפשרכיוןלמחלוקתעצמואתלהכניכאין

שיגמורעדקדישמלזמרשימתינונכוןכלעדועשרהשישפ"אעלבדומתפללכשאחדכן

עליולהמתיןצ"אבתפלתוומאריךעמהםמתפללאםאבל]]הואגםשיזכהכדי
:נ]ד"קכ'כיש"כמ

משנתותשיעוררוהועדשימתינונכוןשבקדושהלדברמגיעיןשהצבורבשעהשישןומיי
:להמתיןצ"אלעמודרצהלאואם

לכלומצמרפיםן]כפקחיםהן,מדבריואינושומעאו"שומעיואינוהמדברחרשיא
הםשהרובכל"יותריאו'בהםואפילועמהםעוניןשאיןפ"אעשבקדושהדבר

.ה"סא"רמ.המחכיםמפרבשםמטשורשק-מהרילד ס

,ג"'םגג"םל'כדלעה" .ג"ושקי'"רםוכדלקמן,זק"מא-מסרו

לקמן"יע.ט"ססיףקצט"מלקמןה"יכ,שםא"רמ,.ס ם

_ב"ב.ראהת"מהשהםם'ילדבר,מ"ממסוףקנח" '.םר"היוצדקצמחשיית"יע,ג"ושלט'"רםלעיל,א,קנו
.אאותשנה סיח

'.םלנובידפיםתקכט'.םפראגדמום)ם-מתךת"שי .טאיתתפלהמהלכיתח"נפמייתוניותהגהות,(רב

,י"מע"שי כנמת.חק"מא"במהיבאסי"מח-רלךת"שוסיט

לינקודאה.גק"מזטא~-אלך,י"בת,הגהלה,הגד כרלקמןבהגהאלאא"המפליגדלאג"שבשיהבהערהא".ם

.ח"מ מראהע

'רבר.שםמ"בהגמהריםחשיבת,וצלםמ" נהם

.ט'סיב"חושר'אמרי.ו"מקלרודתהלה,א,סו" .1757'ער"חה"רית').תורהיגדל,י"מתשנאין.צשאלי

.ר"מגי"ם.לקמן"וע ועא

,לב,כבקרא' .רבבי"מהרבשם'"ב.שםמ"בהגמהרםתשובתעב

.ח"מלקמן.ה"יםב"מל.לע"וע,ו"םלביש עעג

רבהה'יאלוק"משםא"ינמב"מקכד"םא"רמ" חיםמחשבת,'"מתשנאין.צ'שאלוראה.הק"משם

,מה'ע ף.מעעד
,280ווט"חלש"לקו.א"מילקמןגםוראה,י ,ריב"מבאמרהיבא.חק"סקנ"מל-מהרית"שועה

.י"מר"שז,רבבי'"מהרבשםי-ך ע

,חק"סא-מ~ ברכותהידה'רביני'בתוםשהיבאהת"רתשובת"נעז מדברכותפץש-וברא,ב,מז

,ה"םל.לעגםוראה.כ" ,נ"אא".םלקמן

.דק"סז-טלח עעט
.ב"מב"מהריד'.םלעיל" .ג"ושטיף'מעק"מהריפ

"וע.י"מחדש'פר.שם"מוראה.,ק"סרבהאליהפא נחתדברי

,א,סו" ,שםתפלהמהלכותח"נפת-חג,שםמ"מהרתשיבתפב

,ז"םע"שו מעפג

"
.ה מא-מפד

בק" .ח"מע"שו.קו"ממיףךתשך.ל-תהריפה

"מלבובידפוםתקכט'סיפראגדפים)'בתשום-תתך~פ ,ה"סע"שו,(רב

,ו"חככ"כאתנות'הלם"רמם.ב,בחגיגהפז מעידההלכותל-מהריפח

,קצם"סמשהרכי].וית" ,י"מקצם"ם.ימן
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והשכינהמצותבנישהםכלמעכבתיהמיעומענייתאיןאמןלענותשיכוליםפקחים
כ"אאלאשניתןהתפלהיחוירלאבלחשכברהתפללצ"הששאםאלאעליהםשורה
הואהרימדברולאשומעשאינומיאבל"רן"קככיש"כמאמןועוניןהשומעים'מיש

:]מקומןבכלחכמיםבושדברוחרשונהווקמןכשומה

קודםאבלאחדרויוםשנהג"יבןשיהיהאחרשערות'בשיביאעדקמןהואלעולם:יב

:יישומאאלאאינושערות'בשהביאפ"אעלכן

ג"יובשנתמרחשווןשל'ליוםשהואככליוחודשראששלראשוןביוםשנולדמייג
מציהנרנעשהאיניכ"אעפ'אייםאלאני.א1*ככחידשיראשהכרמרחשייןחידש

שהואחודשראששל'במיוםמוניןושניםשלחדשיםפ"שאע"ככליוןחודשראשעד
אלמיוםשלימותשניםג"ימלאולאעדייןמ"מ,שלפגיוןחודשמןהוא'אויוםעיקר
:יומימ"ככברשעברואחרשנולדכמוממרחשווןשלמיןיומיןמ"כשיעברועדיום

עליהשנתחייבעבירהשעבראו"יוחרםבנידוישגורוהצבורגוירתעלשעברעבריןיד
פ"אעישראלהמאן'בעכןשנאמרשבקדושהדברלכלעשרהלמניןמצמרףנידוי
נדוחואםאבלישראלמכלליצאולא"עומריהואובקדושתוהואץישראלשחמא
שהבדילוהובתקנתםהועילומהמצמרףשאם]7שבקדושהדברלכלמצמרףאינומאצלם

אלאכלעדועשרהשישכיוןשם7נשהואהכנכתבביתלהתפללמותרמ"וממאגודתם
:בכךעליולהחמירפירשוכ"א

בחדרמקצתםאםאבל7יעמהםצבורשליח.אחדבמקוםהעשרהכלשיהיוצריךכוו

~
אםואפילוביניהםפתוחשהפתחפיעלאףמצמרפיםאינםאחרבחדרומקצתםה
הרובאחרנגרריםאינםהכנכתביתשלפניבעורהוהמיעומהכנכתבביתעומדיםהרוב

דהיינוולחרץהאגףמןהפתחבתוךהאכקופהעלהעומדיםואפילו"עמהם7להצמרף
מבדלתשהדלת,7כלחוץולחוץהדלתעובישלהפנימיתשפהממקוםהדלתכשכוגר

בלבדעוביהמקוםולא)"כלחוץ7מקומההריפתוחהשהיאפיעלואףלחוץ7ןפניםבין

.א"מיילבושע"שו ,זיהישעצט
,א' .ג"ושר"מקפמ"מלקמןגםוראה.א,מרן'מנהדרק

.שםן'מנהדר'"רשקא המנהקנ
שיית,."בבשהובאא-רששטובת]"יע.שםג' א"מיקצם"מלקמןיכה.ב"'םע"שו.שםש"ריב

זעמון.לענ

"
איעבירהמחמתנתנדהביןחיליךשת2לשם מהמת

.חק"סשלד"סד"עבשיךכמביארממיה מש-ניןחשיבתקג

.ב"'םע"שו,שעא" .ג"שע"ושמנר,ב,פהפסקיםקד

יעבושע"שי,ז"חגנתיב[ירוחםנהינו1~.]רי)קה

"דפוהא)ג".םע"זי.שםירוחםרביני,ב,פהפסחיםגעי ר

ט-מהיינוחלונותגביההלינותה"דשםם'פמחי-~ מקזזיאבל.חלינותה"דשם'התוסש-מט'פי~קדשינהו תתילאקשילא

ת-הרתהש-מםמלפניםהוה.7לאטות הל

ק"מא-כס7לא(עצמיאגף.לגב)היאמ"פפסחקרבן' _(א'

.ב"מץ'פם'בפמחשםהטמנה"בפם-רחתקו "חהלכות'חקר'.וע.ע"השלרעתיאק"מא-מקח

י

ט-הוהתש)חק"סא-בםהיבא,מן"מח-רלהשייתפט עלדפליג

יקראטשום(ה"סל'לעראה)א"המי' ,בעבה"אפכ"מרבבותז"כש-מראש-מםדשטיא
.ז"םל'לעגםוראה,ה"סדלעיל'האעה'לר .בק"מקנז"ס,-טצ

(ו"רית')תירהיגריל.א,מו"נחםדברי"וע,ימעיףצא .1757זךד"ח

'הלם"רמב.ב,בגה'חג.ב"מדתרוטותק-פמשנהצב פאישית
'.ם.לקמןגםראה.ח"מע"שי,י"ב,י"הכב" סתקפד'סי,חסרמילקמןראה.'סיקצם

"
אסיד"1.ד, מ

.להק" צג

.מ"מע-ו~ 'הלם"רמם.א,מי.ב,מהנדהוראה,ג"מקסשהזרמיצד

_'"הב"פשות'א .יק"סא-תצה

,ו"םקבי'.םע"אהע"שיצד דשהשמשע"וצצו
ראה.-מ"סע"שבשיוטנורחידש1' זךז"המ,ג"בשיה_311'עא"הנ.ש"לקי.השלחןקונמרם

.11הערה538'עב"חי"תשמהתוועדייות,603 רהמנהיגצח

האורהמפר)י-רשבשםעם"םתפלה'נ' מ'ישרמחזור.קל"מ

,קענ"מש"ריבשיית,(מה"
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כגוןכוינוקשתשהיאמקוםעדהאכקופהעלחופפתשהיאחפיפתהמקוםכלאלא
כנגדעדחוץלצדפניםמצדצירהעלוכגבבתהאכקופהעוביבאמצעקבועהשהדלת
הכלהצירכנגדשהואהנקישהמקוםעדהפנימיתמשפההאכקופהעוביכלהריהציר
:('7כלחוץ

מיאבל"בפנים7ילהעומדיםנראיםאינםבחוץכשהעומדיםאמוריםדבריםבמהמז
ומראההכנכתביתאחוריעומדהואאפילוהכנכתבביתלהעומדיםפניושמראה

עמהםמצמרף'דרחבאינואפילוקומותכמהגבוהאפילושביניהםחלוןדרךפניםלהם
ביתגגעלמלמעלהגביהןעלעומדאשלולהםפסםמראהשאינומיאבל]'7לעשרה
שלהכתליםעוביעלשעומדביןממשהגגעלשעומדבין7ינעמהםמצמרףאינוהכנכת

י'פ7"אעכלפניםנידוןלהיותתוכםאחרנגרריםאינםהכתליםעובישגםהכנכתבית
:,להם7ןפניומראהשאינו

י"מצרפן7הואהפתחתוךהאכקופהגביעלץ"ושבחוץומקצתןבפניםמקצתןאםיז
למקצתנראיםבהנץהעומדיםמקצת,כאילוהתואלוצןאלורואהשהואמפני
:מצמרפיןשהםבפניםהעומדים

לגדולהחיבורהבמקוםקמנהשנפרצהדהיינולגדולהבמילואהשנפרצהקמנהחצריה
מכאןפכין1הכותלמשאריתנשארהובגדולהמפכיקשהיהכותלאותוכלונפל
לחלקמועיליםשהןומכאןשמכאןהפכיןי"עהקמנהמןכמופלגתהגדולההריומכאן

פכבהשהעמידאחתחצרשאפילו(אמותכןמעשריותרביניהםאי1אם)"הרשויותיי

]"דברלכלת,',רש'לשתנתחלקהארכה*כתבאמצעמכאן,משהופכמכאןמשהו
מכאןפכיןלהאיןשהריהגדולהמןמופלגתאינהוהקמנה"]ג7"שכ"בםשיתבארכמו

עמהםמצמרףבקטנה'ואבגדולה'מאםלפיכךהגדולהשלגויותכקרןהיאוהריומכאן
אםאבלבגדולהשהרובכיוןהגדולהבתוךהואכאלווהאהגדולהאחרנגררתשהקמנה

והם]]הקמנה7אחרנגררתהגדולהשאיןעמהםמצמרףאיןבגדולהואחדבקמנה'מ
בגדולה'ה,בקמנה'המחצהעלמחצה1'ה,ואפילהרביםשהמהכיוןאחריונגרריםאינם
:נ]הרוב7אחרהמיעומאלאנגררשאיןמצמרפיןאינן

אגףה"ורכלפניםולפניםהאגףמןה"דשםי-רשקט אלי,וק"מפרפרה,עצמו

.א'ק"סרבה' הרלתפת'חפמקיםיני.הדאנףדמע)י-ברשל-צמןקי

(שה'הנקמקיםערלפטםכשנפתחתהאסקופהעל -שן]ש-מלפי

.ק-וזו(כלחיץ.אגףדבקים)ם-ורחב~ ]-סקצהלסיטןלהדםזטיב'מגקא-ט]ט-נקיא

ת-ונ).הכנסתלביתפיויס)שינינן~]דלאתמלל הדיא]

יאלמןידק-סא-ת'סימגץילקמןו-סםע"בשי .נתג"ם.שםולקמןגק-סקצהסרע"ובשיא"מכסוף
~ ראשיימכניםבחוץשעימדמה'דמגי-]ב]אבורי-תרך

.ג"'םח"פר.צו"מא"חא"הרשבשייתגםוראה,להלון "בבהובא)חייםאחרותקיב

ע"שיגאוןהאירבמ~](' ,מיד

.מידא"רמ.זהלקג.ב'נתירוחםרזינוקיג שנאובריםאין,כלימרקיד

נו'אכאשרגםם'כלפנדון' מראה
,להםפני בהערהו"מטל'יכדלע.ג"'םח"מר,ב'ק"מ.א-מקטי

השגתגםיראה.חלונית.לגב'ותימ."רש"בפג"שבשוה בהלד"הראב

,שםכהינהובכסףט"הי"פרה.הבחבית' ,י"ממשריע.הראשבשםתירעטו
,ג"'םח"פר.ג"משםלקמן,גק"מקצה,סיא-מנרקיז טור.ב-א,צבעירוביןקיח

הלכותם"רמב,ו"מטע"ושי הפיחהפלה

"
.ז"מעם'שלקלןגטוראה, מידשסהסיף'שיקיט

רצנהסימןוי-יו-וביוא"סע"ושי ולאמ-בבהמציצהמבשלת'תייותךזפרצהו-מת

,שסהכסיתןש-בתוערל7ו7בשבת .ראערנקב
בת~ין]חילוקאין,,םסר7עירוביןה-פ~ ה-7א,]צזןן'ריב'ע'תתוסזאר]כתכבריסלשאר

.ק-וזוגפנים ,ח"מלולבא

,חק"מפריצהקנב ע'תוסקנג
ט"בפש-רא,תשעהה"דב"עשםן'ריב' .שםע"ישוטור,ב"מריבין'דע
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אםאבלז]7אחריהםנגררשהואחובתןידימוציאןבגדולהוציבורבקטנהצ"ש"י"יט
:היחידאחרנגררהרובשאיןחובתןידימוציאןאיןבקטנהוציבורבגדולהצ"ש

מכותליטפהיממשםומופלגיםהגדולהלתוךהקטנהאורךכתליכישנכנמימה~וכל):כ
משוםהגדולהפכיי"עהגדולהמןכמופלגתהיאהקטנהגםכ"שאל,]הגדולה7אורך

:(,]כ7"ש"בםשיתבארכמומבפניםושוהבחוץנראה

'דורחבהטפחיםיגבוהשהיאפ"אעבבימהאובתיבהעומדץ"שהשבמקומותכא
ומוציאםעמהםמצטרףיותראוטפחים'יגבוהותמחיצותלהוישיותראו'דעל

לעמןעצמהנפנירשיתשהאפ"יאעהכנטתבית'לגנבטלהשהיאמפניח,חיבתןידי
ביתלגביהיאבטלהמ"מן]ב7"רפ'כיד"בישיתבארכמוח]תורה7כפרבפניעמידה
בתוכההכנכתביתבניורגליהכנכתביתתשמישוהואהואילשמצטרפין1הלעניןהכנכת
:לעילהשנתבארכמומצטרפיןאלואתאלושרואיןכיוןועוד

ואומריםאחדבמקוםעשרההיואםאבל"7יח"ילהוציאאוצירוףלענין1היכל:כב
לגמריאחרבביתהואאפילוקולםהשומעכלעמהםלענותיכולקדושהאוקדיש

ביןמפכקתאינהברלשלמחיצהשאפילומפניביניהםמפכיקיםבתיםכמהואפילו
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