
  עשרה צירוף למנין
  שנה וגמרא פסחים פה, במ

 אי השתא' ידעי לא עצמו ואגף( כלחוץ) י"רש, הנקישה מקום דהיינו( ולחוץ האגף מן, כלפנים ולפנים האגף מן
 וביע( עצמו אגף...  לתפלה וכן רב אמר יהודה רב מרא. גמרא). י"רש, 'לי מפרש ובגמרא כלחוץ אי כלפנים
  .כלפנים...  כלחוץ) י"רש, ולפנים הנקישה מן השער

  שו"ע סי' נה
והעומד בתוך הפתח, מן האגף ולחוץ, דהיינו  העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם.צריך שיהיו כל  יג

  כשסוגר הדלת ממקום שפה פנימית של עובי הדלת ולחוץ כלחוץ.

  שוע"ר סי' נה
בחדר זה ומקצתם בחדר אחר  אבל אם מקצתם ,צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור עמהם טו

ואפילו אם הרוב עומדים בבית הכנסת והמיעוט בעזרה שלפני  ,אף על פי שהפתח פתוח ביניהם ,אינם מצטרפים
ואפילו העומדים על האסקופה בתוך הפתח מן האגף  ,בית הכנסת אינם נגררים אחר הרוב להצטרף עמהם

 ,ובי הדלת ולחוץ כלחוץ שהדלת מבדלת בין פנים לחוץדהיינו כשסוגר הדלת ממקום שפה הפנימית של ע ,ולחוץ
ואף על פי שהיא פתוחה הרי מקומה כלחוץ (ולא מקום עוביה בלבד אלא כל מקום חפיפתה שהיא חופפת על 

כגון שהדלת קבועה באמצע עובי האסקופה וסובבת על צירה מצד פנים  ,האסקופה עד מקום שהיא נוקשת בו
הכל  ,משפה הפנימית עד מקום הנקישה שהוא כנגד הציר ,כל עובי האסקופההרי  ,לצד חוץ עד כנגד הציר

  [ועל הגליון:] כן צ"ל ברש"י,  לפי מ"ש בשו"ע ורמב"ם, ודו"ק. .כלחוץ)
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אבל מי שמראה פניו להעומדים  ,נם נראים להעומדים בפניםבמה דברים אמורים כשהעומדים בחוץ אי טז

מצטרף עמהם  ...בבית הכנסת אפילו הוא עומד אחורי בית הכנסת ומראה להם פנים דרך חלון שביניהם 
  לעשרה.

אם מקצתן מבפנים ומקצתן בחוץ וש"ץ על גבי האסקופה תוך הפתח הוא מצרפן מפני שהוא רואה אלו ואלו  יז
  ו מקצת העומדים בחוץ נראים למקצת העומדים בפנים שהם מצטרפין.כאיל רי זהוה
והקטנה אינה מופלגת מן  ...הרי הגדולה כמופלגת מן הקטנה  ... חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה יח

לו הוא יכא רי זהוה ,לפיכך אם ט' בגדולה וא' בקטנה מצטרף עמהם שהקטנה נגררת אחר הגדולה ...הגדולה 
שאין הגדולה נגררת  ,אבל אם ט' בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרף עמהם ,כיון שהרוב בגדולה בתוך הגדולה

  אחר הקטנה והם אינם נגררים אחריו כיון שהמה הרבים.
 ם לא כןכשנכנסים כתלי אורך הקטנה לתוך הגדולה ומופלגים שם ג' טפחים מכותלי אורך הגדולה שא "ז(וכ כ

  .ע"י פסי הגדולה משום נראה בחוץ ושוה מבפנים כמו שיתבאר בסי' ש"ס) גם הקטנה היא כמופלגת מן הגדולה
ויש לה  ,במקומות שהש"ץ עומד בתיבה או בבימה אע"פ שהיא גבוה י' טפחים ורחבה ד' על ד' או יותר כא

  .מפני שהיא בטלה לגבי בית הכנסת ,מצטרף עמהם ומוציאם ידי חובתן ,מחיצות גבוהות י' טפחים או יותר
זה לענין צירוף או להוציא י"ח אבל אם היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש או קדושה יכול לענות  וכל כב

וכן לענין להוציא י"ח לא אמרו שצריך שיהיה במקום  ...עמהם כל השומע קולם אפילו הוא בבית אחר לגמרי 
  .עמהםף ע"פ שאינו אבל כשהם במקום אחד יכול לצאת כל השומע קול הש"ץ א ,אחד אלא הש"ץ עם הציבור

  שוע"ר סי' צ
  .מותר ...אבל אם הוא מתפלל בבית או בעזרה הסמוכים לבית הכנסת  ח

  רעגשוע"ר סי' 
אם קידש בתוך ביתו ושמע שכנו הקידוש ממנו כשהוא בתוך בית שלו ושלחנו ערוך לפניו לאכול מיד באותו  י

  .שהמקדש הוא במקום אחר אין בכך מקום יוצא בו ידי חובתו שהרי הוא שומע במקום סעודתו ואע"פ


