
  אכילה ותוספת התענית בערב יום כיפורה
  חנוכה ופורים, ויום טובשבת תוספת 

  קפח' ר סי"שוע
  .אין בהם תוספת מחול על הקדש...  בראש חודש חוכה ופורים יז

  רסא' ר סי"שוע
 יש אומרים שמצות עשה מן התורה להוסיף מחול על הקדש באיסור עשיית מלאכה בכיסת שבתות ד
  .תם וביציאמים טוביםוי

  ק ג"סוף סבקונטרס אחרון רסג ' סיר "שוע
  . אסר בכל חומרותיו ...באב שאין בו תוספת' אפילו בט... קיבל עליו עיצומו של יום 

  רסז' ר סי"שוע
 ויש מחמירים שימשיך ...סעודות שחייב לאכול בשבת '  מג' סעודה אח" באכילה זו שמבעוד יום יוצא יג

  .סעודות בשבת עצמה'  כדי שיקיים ג, לפחות אחר צאת הכוכבים שיאכל כזית,וסעודתו בלילה עצמ

  רצג' ר סי"שוע
 יכול להתפלל ערבית ולהבדיל על הכוס בביתו  ... מי שהוא אוס שאי אפשר לו להבדיל על הכוס בלילהב

  . ובלבד שיהא מפלג המחה ולמעלה,מבעוד יום

  תעב' ר סי"שוע
 לכן גם כל הארבע כוסות שתקו חכמים איו ,לא בלילה וכיון שאכילת מצה שהיא מן התורה איו אב

  . ולא במה שהוסיף מחול על הקודש, ממש...אלא בלילה

  תפט' ר סי"שוע
 אבל ,שהעיקר כהאומרים שמפלג המחה איו חשוב כלילה אפילו לרבי יהודה אלא לעין תפלה בלבד יב

  .לא לעין שאר דברים שמצותם בלילה
 שמכל מקום לילה , ערבית אפילו במוצאי שבת שמוסיפין מחול על הקודש מותר לספור קודם תפלתטז
  . ואיו חשב ליום העבר אלא ליום המחרת,הוא

  תצא' סיר "שוע
 חמץ לאכול מותר הכוכבים צאת לאחר עד פסח של האחרון טוב יום במוצאי סעודתו שמשכה מי ג

 לעין אם כי צריך אין הקודש על מחול סיףלהו ... כלל הבדיל ולא ערבית התפלל לא שעדיין אף ,בסעודה
 התלויים דברים שאר לעין אבל ... שבתכם תשבתו שכתוב ממה למד שזה ,ממלאכה טוב יום שביתת
  .הקודש על מחול להוסיף צריך אין ... היום בקדושת

  תרד' ר סי"שוע
 שאמר , והלא אין מתעין אלא בעשירי, וכי בתשעה מתעין.'ועיתם את פשותיכם בתשעה לחודש וגוא 

 אלא עין הכתוב הכיו עצמיכם בתשיעי .' ואמר מערב עד ערב וגו,בעשור לחודש תעו את פשותיכם
  . כדי שתוכלו להתעות בעשירי,לעיוי העשירי שתאכלו ותשתו בתשיעי

  תרח' ר סי"שוע
 שאמר ועיתם את ,ין באיסור מלאכה מצות עשה מן התורה להוסיף מן החול על הקודש בין בעיוי בא

 מכאן שמוסיפים מחול על , הא כיצד מתחיל ומתעה מבעוד יום...פשותיכם בתשעה לחודש בערב 
  . ומצאו להם סמך מן התורה...אלא שמצות חכמים היא להרבות בסעודה בערב יום כיפור  . ..הקודש

  תרלט ' סיר "שוע
 דהייו , צריך להיות דומה לה בכל דבר,ירה שוה מאכילת מצהוכיון שאכילת לילה הראשוה למד בגז כ

  .ש בהלכות פסח" כמו באכילת מצה כמ... בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים ...שלא יאכל 

  תערב' ע סי"שו
  .יש מי שאומר שאם הוא טרוד יכול להדליק מפלג המחה ולמעלה... מדליקין ר חוכה  א

  תרצב' ע סי"שו
  .יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המחה ולמעלה...  מי שהוא אוס קצת ד



  ד"בס
ואחרי .  בערב8בשעה , פ"תש'ז תשרי ה, ביום הראשון, ת"בעזהיל יתקיים "השיעור הבע

  :תוכן השיעור . תפלת ערבית–השיעור 

  מינים'  בדההלכותארבע 
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  :ת סדרת שיעורים בושא"היתתחיל בעז,  בערב8בשעה , כח תשרי, ביום הראשון

  ט מלאכות שבת"ל
  על סדר ההלכות שבמשנה

  .בזמיו למעשהלהלכה ו וגעיםכאשר בכל מלאכה יתבארו הפרטים ה
  


