
2 aמשנה כסףפ־ב תפלה הלכות אהבה. משנה בסף

שמריש השפלל ולא מעה דקי״ל דכיון המעם ונ״ל ליה, יהבו לא בזמנה הפלה שכר ליה :השילו בקושי אלו ואף וי״ה ר״ה של בשנייימ אלא
XS מנחה שפלת זמן ממא לא דאכשי חצוש עד כ״ש שחרי׳ש י״ח ויוצא שמיס מנחה ממפלל לק״ש אביי אמר, ב׳) מ׳ דגרכוש(דף פ״ק שישחילוכו׳. השחלמצושה תפלת א

שפלח משפלל ואח״ה המנחה שפלש מחילה משפלל המנחה זמן• שהניע אחר נזכר אם אבל השם שנן ^ןמה הנץ עם אושה גומרין היו ומיקין יוחנן דא״ר כושיקין
אכשי דהא יושר שעה וחצי חצוש עד לכחוב ורבינו להרי״ף שהו״ל מדקדק יש ומ״מ .שחריש אמר ביום משפלל ונמצא לשפלה גאולה שיסמוך כדי החמה הנן עם אומה גומרין היו זשיקין

 ופירש״י שמש עם ייראוך קרא מאי זירא רבי
 וק החמה הנן עם להשפלל דמצוה קרא מאי

 : ז״ל והלא״ש והרי״ף יונה ה״ר דעש
 פ״ד ריש .וכו׳ רביעיש שעה סוף עד וזמנה

 עד השחר שפלש כ״ו) (דף דברכוש
 ואהיקנא שעוש ארבע עד אומר יהודה ר׳ מצוש
 לבינו וכשב יהודה כרבי הלכה כ׳יו) (שם ׳השה
 בפירוש מ״ש אל לרמוז היום שלישיש שהוא

 ק״ש גבי ששנינו מה אצל דברכוש פ״ק המשנה
 השעוש כל כי דע שעוש ג׳ עד גומרה

 הם הזמניוש השעוש הם המשנה בכל הנזכרוש
 וי״בשעוש ביום שעוש י״ב מהם השעוששיש

 כלוש עד אמר כאילו שעוש ג׳ עד ומ״ש בלילה
 חמוז שקופש יום היום שיהיה בין היום רביע

 ז״ל והרא״ש הרי״ף וכשבו . סבש שקופש או
 היכא חצות עד דאמרי לדרבנן דלישא ואע״ג
יהבו הפלה שכר שעוש ד׳ לאחר וצלי דעעי

יום בכל הרב התמיד שהיה

 להוסיף הוא פשוט מנהג הכפורים וביום השנה בראש
: וכר פחדך תן ובכן בשלישית

שלישי פרק
 הנץ עם להתפלל שיתחיל מצותה »השחר תפלת א

 רביעית שעה םוף עד נא] וזמנה החמה
 אחר והתפלל טעה או עבר ואם .היום שלישית שהיא
 לא אבל .תפלה חובת ידי יצא־ היום חצות‘ עד ארבע

 מן מצוה שתפלה שכשם .בזמנה תפלה חובת ידי יצא
 כמו בזמנה אותה להתפלל מדבריהם מצוה כך התורה
 שתפלת אמרנו בכבר ב : ונביאים חכמים לנו שתקנו
 ולפי זמנה. תקנו הערבים בין של תמיד כנגד המנחה

ומחצה שעות מתשע זמנה תקנו ומחצה שעות בתשע

: רל׳ג ם׳ א״ח ל1ע ג : פ״מ שי׳ ״ח6 מזר י״ע משין סמ״ג א

משנה לחם

 אלא דאה״נ ונ״ל מנחה שפלש זמן מפא לא
 וכיון יושר שעה לחצי חצוש בין דק דלא

 אסמכוה חצוס עד דאמרי רבנן דאשכחו
 עד ה״ה אבל חצוש עד ואמרו למילשייהו

 הרשב״א שמדברי אלא כנ״ל המנחה זמן שיגיע
 ב״י בס׳ וכמ״ש אמרו דוקא חצוש דעד נראה

:פ״ס סימן לא׳׳ח
 שפלש פרק בריישא וכו׳. אמרנו כבר ב

 היא איזו ע״ב) כ״ו (דף השחר
 ואי ולמעלה וממצה שעוש משש גדולה י מנחה

 .ולמעלה ומחצה שעוש מס׳ קסנה מנחה היא זו
 פ״ה כדשנן פעמא דהיינו רבינו ומפרש

 בס׳ וקרב ומחצה בח׳ נשחס שמיד דפסחים
 וקרב ומחצה בז׳ נשחפ פסח בערב ומחצה

 שבס בערב להיוש פסח ערב חל ומחצה בס׳
:אחריו והפסח וממצה בשש נשחפ

וזמן

 קטנה מנחה.הנהראת והיא
ולפי

כשגגה שהיא ־אלא כן מקומושכשב שבכמה ז״ל רבינו ספרי בכל לסעוש אפשר פאי וכשב
: השליפ מלפני היוצאה

ה ל  שפלש משנה כ״ו.) השחר(דף שפלש פרק בריש .מצושהכו׳ השחר תפלת א ג פ
[כ״ז.] בגמרא הלכשא ואיפסיק שעות ד׳ עדי אומר ר״י חצות עד השחר י

 הממה הנן עם מצותה ורמינהי מתניתא על בגמרא והקשו כותיה בבחירתא ותנן יהודה כר׳
 בריה מרי רב והאמר לא ותו מצות עד והקשו וכו׳ לותיקין ההיא שניא כי ותירצו וכו׳

 מנחה מתפלל שחרית שתים שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא פעה וכו׳ ירמיה דרבי
 שכר ואילך מכאן בזמנה שפלה שכר ליה יהבו מצות עד ואזיל מצלי יומא כולי ותירצו שתים
 יהודה דלר׳ הסוגיא מזאת למדנו ע״כ, ליה יהבו לא בזמנה שפלה שכר ליה יהבו שפלה

 ואילך שעות דמד׳ ליה יהבו לא בזמנה מפלה שכר ליה יהבו מפלה שכר ואילך שעות מד׳
 שכר לבד חצות שעד שכתב ז״ל רבינו על תימה יש וא״כ לת״ק ואילך כמחצות יהודה לר׳

̂ה דנפקא עליו סמך אשר האחרון בתירון והעלה עליוהרב״י ממה וכבר ליה יהבו ©פלה  ל
 חצות עד יהודה דלרבי כך כל ורבנן יהודה ר׳ במחלוקת ניפוש דלא משוס הא ז״ל לרבינו
 ז״ל רבינו אמר לכך יהבוליה בזמנה• שפלה שפר ולרבנן ליה יהבו לא שפלה שכר אפילו
 כלל ללמוד אין וכו׳ התפלל ולא פעה מדין אבל . חצות עד ליה יהבו מיהא מפלה דשכר
 דכיון עליו לי וקשה . הוא תפלה דשעש שאני השם ליה יהבו שפלה דשכר אע״ג דהשם

 עדו׳ קרב שמר של שתמיד מפני אלא להו נפקא לא שעות עדו׳ דקאמרי דרבק דפעמא
 זמן למת לו מניין שעות ד׳ עד אלא קרב אינו שמר של דתמיד לן דקיימא אנן א״כ שעות

 דשאני ז״ל הרשב״א וכן ז״ל הוא שמפרש למה בין קשה עוד כלל. יהודה לרבי חצות עד
 מכאן בגמרא וכשמירצו ליה יהבו לא מפלה שכר אפילו מפלה בשעת שלא אבל שפלה שעש

 וכו׳ שפלה שכר ואילך מכאן תירצו למה א״כ תפלה בשעת ר״ל וט׳ שפלה שכר ואילך
 שירצה זמן כל להתפלל יוכל מצות דעד לומר הוא מהני מצות עד דקאמר דמאי גמרא לישני
 •שפלה זמן לאו אי אבל מתפלל ולמעלה שעות משש כגון תפלה זמן אי ואילך ממצות אבל
 לא הכי הוה דאי לומר יש לזה מיהו :מתפלל אינו מצות שלאחר פעה מצי אותה כגון
 חצות דעד משני לכך דוחק וזה לבד שעה לחצי אלא מצות דעד דממניתץ מיעופא אהני

לא: ואינך ממצות אבל אין מצות עד דדוקא גמור מיעוס דמתניתין
 מה מפני ע״ב) (שם השחר מפלת פרק■ ברייתא .וכו׳ המנחה שתפלת אמרנו כבר ב

 מפני חצות עד והולך קרב שמר של תמיד שהרי מצות עד השחר תפלת אמרו
 הערבע״כ עד והולך קרב הערבים בין של תמיד שהרי הערב עד המנחה מפלת אמרו מה
)כ״ז אמרו(דף עוד  יום מבעוד שבש בערב שבש של מצלי מדרב אנן ניחזי חסדא א״ר .
 שמע אורתא עד מצלי הוו לא ורבנן הונא מדרב אדרבא יהודה כר׳ הלכה מינה שמע
 דעבד מאן כמר ולא כמר לא הלכתא איתמר דלא השתא יהודה כרבי הלכה ־דאין מינה
 יהודה כרבי דנהוג דמאן ההלכות בפי׳ יונה ה״ר וכתב ע״כ. עבד כמר ודעבד עבד כמר
 ולא דוקא המנחה פלג עד במנחה כלומר למנחה בין לערבית בין לגמרי כומיה לנהוג צריך
 הלילה עד דמנחה כרבנן לגמרי לנהוג צריך כרבנן דנהוג ומאן ואילך מכאן וערבית יומר

 כלומר דמר וכקולי דמר כקולי לנהוג אין אבל קודם ולא הכוכבים צאת אמר וערבית
 כר״י לנהוג שיכול אלא כן נראה לא רבינו ומדברי .כרבק ומנחה יהודה כרבי ערבית

 להתפלל לו ויש וכו׳ קפנה מנחה וזמן כשב שכן זה של וכקולשו זהי של וכקולמו ורבנן ,
 כדי הוא העש אותו עד קפנה מנחה זמן לזה דקרא דמאי הוא דבריו דפירוש נראה וכו׳

 אותה להתפלל יכול עצמה המנחה לענין אבל יהודה כר׳ ואילך משם ערבית לומר שיוכל
 עד ר״ל הערב דעד מפרש ז״ל ומא הערב עד דאמרי כרבנן דהיינו הממה שקיעת עד

 ואע״פ דשרווייהו כקולי נקסינן לפי!ה״ א״כ המשנה בפירוש שפירש וכמו החמה שקיעת
רשות ערבית דשפלס הכא שאני דשרווייהו קולי למנקס הכי מילי בשאר עבדינן דלא

עוז מגדל
:כ״ז)4השחר(דף מפלס סרק הכל .רגיעית שעה עד הו׳ השמי תפלת פ״ג

 מפרש היה דאם מלשונו לי נראה זה למפה ז״ל הוא שכתב כמו בזמנה לדקדק ואין
 היה אלא וכו׳ להתפלל לו ויש ולומר דבריו לסתום לו היה לא ז״ל יונה רבינו כפירוש

 וא״ש . כדכתיבנא בפי׳ משמע הדין שסתם אחר אבל וכו׳ כך לנהוג רצה אם לומר לו
 דאמרי כרבנן ומוספין תמידין מהלכות בפ״ב דבריו סתם הערבים בין של בתמיד והא

 שעות משש והוא והו׳ אותו שוחפין הערבים בין של תמיד שם שכתב הערב עד דקרב
 עבד כמר דעבד כאן כתב למה וא״ה הערב עד דאמרי כרבנן וזהו היום סוף עד וכו׳

 עבד יהודה כרבי דעבד שם כן גם לכתוב לו היה הכי כתב לא והתם עבד כמר ודעבד
 וי״ל ,יהודה כר׳ או כרבנן הוי כמאן הלכתא לן דמספקא כיון עבד כרבנן ודעבד
 היום סוף עד שם כתב להכי כדכשיבנא דתרוייהו כקולי דנקפינן ליה דאית דכיון

 לנהוג יכול אינו במנחה כזה נהג דאס ז״ל יונה רבינו כפירוש מפרש היה אס דבשלמא
 כיון אבל קשיא ניחא הוה במנחה מנהגם בזה סותרים שהיו מפני בערבית כזה כך אסר

 .היום סוף עד לו ואמר הבתירה לו נתן לכך לעשות יכול שיעשה אופן דבכל הוא דמפרש
 שאס וכו׳ר״ל להתפלל לו ויש דכתב ומאי יונה רבינו כפירוש נאמרדמפרש אפילו נמי אי

 הזכיר לא אמתי קשיא לא מ״מ לגמרי כמותו שינהוג ובלבד לנהוג יכול כרבנן לנהוג רוצה
 ואס וג5ינ יהודה כרבי לנהוג ירצה אם לומר ומוספין תמידין בהלכות יהודה ר׳• דברי
 קרב דשמיד דקאמרי אמאי ארבנן פליג לא יהודה דרבי משום ינהוג כרבנן לנהוג ירצה

 וכיון הקרבה לזמן חייש דלא משום הוא יהודה רבי דקאמר ומאי היום סוף עד והולך
 הדין שמן אע״פ המנחה פלג עד אלא היה לא היום כל מקריבים שהיו הקרבה דזמן
 . דחיישינן הוא לבד הקרבה לזמן אלא להכי חיישינן לא מ"מ הערב עד להקריב יכול
 תמיד נ״ח.) דף תנן(פסחים דהכי ומחצה שעות בס׳ אלא היתה לא ההקרבה תימא וכי

 מקפירין שהיו הקפורש דמ״מ וי״ל וממצה שעות בס׳ וקרב ומחצה (שעות) בשמונה .נשמפ
 ושפלת רביע מסר שעות בי״א כלה שהיה שנמצא לעיסוקו ורביע שעה היה השמיד אחר

 כפי משאת לפניך קפורש שפלשי שכון הכתוב שאמר וכמו תקנוה הקפורת כנגד המנחה
 ז״ל המוספות בדברי מבוארים אלה ודברי המנחה פלג עד זמנה הוי ולכך ערב מנחש

 שפלש הוי זמן אותו דעד וממ̂צ שעות ס׳ עד בשלמא הא מנ״ל המנחה פלג עד שפשפו
 המנסה דתפלת ס״ל יהודה דרבי וי״ל מנ״ל הא אבל קפנה מנחה דהיינו ניחא המנחה

 . ע״כ ערב מנחת כפי משאת לפניך קפורש תפלתי מכון דכמיב תקנוה קפורת כנגד
 והולך קרב שתמיד דאמר יהיב פעמא יהודה רבי דהא מידי ולא מקשו דלא למידק ואיכא

 וכי שעה אותה עד הוי המנחה דזמן ליה אית פעמא הך משוס וא״כ המנחה פלג עד
 יהודה לרבי ניחא נמי הכי הערב עד והולך שקרב פעמייהו דיהבו לרבנן להו דניחא היכי

 תפלתי תכון דתירצו האי מאי ועוד המנחה פלג עד והולך דקרב משוס פעמא דיהיב
 משוס מפורש פעמייהו לרבנן דפשלמא להם דהוקשה כך דבריהם דפירוש ונראה .וגו׳

 ההקרבה זמן מתחיל ערב צללי ינפו מכי הערבים פין נשחפ שמיד בפרק דרשו דאינהו
 ומחצה שעות שש אחר תיכף ולשמוע המצוה להקדים היה ובדין הלילה עד נמשכת והיא
 סוף עד דשיעורו מקרא משמע הדין מן ודאי אבל היחידים קרבנות משוס פעמא אלא
 נתן דלא וכיון ערב צללי ינפו מכי ממחלת ההקרבה זמן אלא קרא קאמר לא דהא היום

 משום הלילה עד רבנן קאמרי ולהכי הלילה עד דהוי משמע ממילא היא היכן עד שיעור
 וממצה שעות בס׳ אלא להקריב נוהגים היו דלא ואע״ג הלילה עד קרב שמיד הדין דק
 לבשר קשה יהודה לרבי אפל אזלינן דינא בתר הלילה עד זמן ליה אית הדין דמן כיון מ״מ
 תחילת אלא אמר לא קרא דהא הלילה עד הוי דינא דינאהא במר אזיל אי אזיל מאן

 היום כל דהוי משמע קאמר לא ההקרבה סוף אפל ערב צללי ינפו מכי הוי ההקרבה
 פשר יהודה רבי אזיל ואי יושר ■ ולא המנחה פלג עד דינו דהוי יהודה לרפי ליה ומנא

זמנה דהוי לומר לו היה ולא ומחצה שעות פ׳3 אלא קרב היה לא א״כ ההקרבה זמן
אלא

מיייכיניות הגהות
ג אמר [א] א ותנן הואיל יהודה בר׳ הלבה בהנא ד קאטר בכלל ועד כוותיוז בנחירת

: כדמרכח



2ך ידמשנה כסףפ־ג תפלה הלכות אהבה.משנה בסןש

 שעות ז׳ עד אומר ר״י היום כל מוספץ ושל כ״ז) (שם משנה .וכו׳ המוספץ תפלת ה ר׳ הערב עד המנחה תפלת כ״ו.) (דף השחר תפלה פרק משנה וכו׳, קפנה מנחה וזמן ד
דמגילה גפ״ב דתנן והא פושע אר״י'ונקרא היום כל מוספין ושל ובגמרא יהודה כרבי הלכה אי כ״ז.) בגמרא(דף לן ואיבעי פלג:המנחה עד אומר יהודה '
 הרמ״ך כתב פושע. נקרא מ״מ אבל שיצא לומר היינו למוספין כשר היום כל ע״ב) כ׳ (דף כמר דעבד דמאן ואסיקנא השחר בתפלת כוותיה דהלכתא היכי כי המנחה בתפלת

 מאחר עליו לתמוה ויש .עכ״ל ז׳ אחר בי׳׳ה להתפלל ומנהגנו פושע הוא למה! ידעתי לא הערב עד דהיינו ורביע שעה היום מן שיפאר עד רבינו ח״ש עבד כמר דעבד ומאן עבד
תמה למה הגמרא דברי הם רבינו שדברי לכתוב שהו״ל רבינו בלשון לדקדק ויש . כת״ק

Yהרמ מוסחת כן היה שלא ואפשר עליו שוחט^ן תיו שבת בערב להיות שחל הפסח שבערב ולפי ״י

כיו) דף (שם וכו׳.משנה הערב תפלת ו שהמתפלל אמרו , ומחצה שעות בשש ד התמ את ל,5ומ דמקדיס דמאן הגאון בשם הרא״ש
ובגמרא קבע לה אין הערב תפלה הגיע זה זמן ומשהגיע .יצא ומחצה שעות שש מאחר ־ ־ ־־

 מצלי בעי דאי לימא אי קבע לה אין מאי אנהן^ן ן; : גדולה מנחה הנקראת היא וזו חיובה זמן

ה אנשים • ״אוזיז ״“P' גיילה להתפלל הרנ ״ י ש ^1 י -1 m 
דאין אימא אם דה״ק ופי׳י:״ריונה רשות. אלא רשות להתפלל ראוי שאין הגאונים מקצת והורו

הלילה כל שזמנה אלא אחר משמעות בו שאינו דבר בנגד שהיא מפני נותן הדין ובן .הגדולה
 יתפלל לא חובה הגדולה התפלל ואם . יום בכל תדיר
 גדולה מנחה שזמן למדת הא ד • רשות אלא קטנה
 מנחה וזמן ומחצה. שעות תשע עד ומחצה שעות משש
 שעה נ? היום מן שישאר עד ומחצה שעות מתשע קטנה
: החמה w שתשקע עד אותה להתפלל לו ויש .ורביע

 עד אלא מנחה לצלויי מצי לא תו ערבית
 יהודה לדרבי איתא דאם כר״י המנחה פלג

 לדר' ליתא לדרבנן איתא ואם לדרבנן ליהא
 הערב עד המנחה תפלת צלי אי־ וכן יהודה

 בפלג הערב לתפלת לאקדומי מצי לא תו
 כרבנן פעם לעשות לו איפשר דאי המנחה
 . כן כתב ז״ל יונה ה״ר וגם כר״י ופעם
 דעבד שאמרו בלשון מוכרח שהוא לי ונראה

 שפירושו ספק ואין עבד כמר ודעבד עבד כמר
 והתופס עבד כמר לעשות שיטתו התופס
 רבינו י כתב ולכן עבד כמר לעשות שיטתו
 ומשם ורביע שעת היום מן שישאר עד זמנה
 כרבי היינו הערב תפלת זמן הוא ואילך
 ירצה אם גם כלומר .וכו׳ לו ויש :יהודה
 שתשקע עד אותה יתפלל ת״ק שימת לתפוס

:החמה

שבע עד השחר תפלת אחר זמנה המוםפין ^תפלת ה

 הכי תני ומדלא הלילה כל הערב תפלת ליתני
 דאתא אחר משמעות נמי דאיכא שמעינן

 קבע לה אין וא״כ רשות שהיא לאשאועינך
 כלהלילה; ושזמנה רשות שהיא דברים ב׳ ר״ל

 רבינו טעם נתבאר .וכו׳ נעילה ותפלת
: בפ״א

 אך פשוט זה זמנה, קודם תפלה המתפלל ז
 שחרית תפלת התפלל ואם מ״ש

השחר תפלת בסוף דאמר ממאי נלמד וכו׳
יף

 ע״פ אף שעות שבע אחר אותה והמתפלל ביום. שעות
ra היום כל שזמנה מפני חובתו ידי יצא שפשע :

 נעילה ותפלת . השחר עמוד שיעלה עד הלילה מתחילת זמנה אותה המתפלל חובה שאינה ע״פ אף הערב תפלת ו
ומתפלל וחוזר חובתו ידי יצא לא זמנה קודם תפלה המתפלל ,ז : החמה לשקיעת םמוך p3 אותה שישלים כדי זמנה

אותה
: שס סמ״ג רפ״ז סי׳ א״ח פזר ג :פי׳ א״ח נפזר עיין א

משנה לחם
 שעות ט׳ עד גדולה מנחה דהיינו וממצה שעות משש כלומר ומחצה שעות ט׳ עד אלא

 יהודה רבי מייש אי היינו וכו׳ שעות ט׳ שאמר.בשלמאעד וזהו קטנה מנחה דהיינו ומחצה
 דלא ליה מנא המנחה פלג עד הא אבל ניחא ומחצה שעות ט׳ עד בשלמא הקרבה לזמן
 הקרבה וזמן אזלינן הקרבה זמן בתר דודאי ותירצו כדפרי' הקרבה זמן ולא דינא לא הוי
 וממצה אחת שעה עיסוקו דהיה יהודה לרבי ס״ל דבקטורת משום המנחה בפלג כלה היה

 שעות מט׳ דהיינו הקטורת הקרבת זמן מתחילת קטנה מנחה זמן דחמילת קאמר ולכך
 ממן אמרינן השחר מפלת פרק דבירושלמי וא״ת . המנחה פלג דהיינו סופו עד ומחצה
 נשמט פסחים ערבי' ומחצה שעות בט׳ וקרב וממצה שעות בשמונה נשמט תמיד תנינן
 מנחה עביד, את בעי ירמיה רבי בשבת בין בחול בין ומחצה בשמונה וקרב ומחצה בשבע

 של הקרבה בתר אזלינן אי פי׳ ומחצה שעות שלש מנחה עביד והכא וממצה שעות שתי
 ואי וממצה שעות שתי אלא הלילה עד משם נשאר לא וממצה שעות בט׳ יום כל

 הלילה עד משם נשאר ומחצה שעות בשמונה דקרב דפסחים הקרבה בשר אזלינן
 במר ירמיה לר׳ ליה ומבעיא ומחצה שעות שלש מנחה הוי וא״כ ומחצה שעות שלש
 הערבים בין של לתמיד המנחה תפלת הוקשה לא יוסי רבי מר6 שם וממרן אזלינן מי

 ואת לעיסוקו אמת צא.שעה וכו׳ לפניך קטורת תפלתי מכון שנאמר לקטורת אלא
 לא פסחים ערבי של תמיד בתר אזלינן אפי׳ כלומר ומחצה שעות שתי מנחה עביד

 שהיה קטורת של הקרבה במר דאזלינף משום וממצה שעות בט׳ אלא מנחה הוי
 הימים דבשאר נמצא וממצה שעות בט׳ •המנחה והוי הקטורת לעשות אמת שעה צריך
 כדי הקטרת הקרבת בתר אזלינן פסחים ובערבי עצמו התמיד הקרבת בשר אזלינן

 הקטורת הקרבת עם דמיון קצת לה יש דהמנמה. הימים שאר עם פסחים ערבי להשוות
 הקטורת הקרבת בתר אזלינן ופעמים התמיד בתר אזלינן ופעמים התמיד עם וקצת
דמ״מ וי״ל לעיסוקו. אמת שעה אלא צריך היה לא דהקטורת מהתם משמע א"כ

 קאמר ולכך ורביע אחת שעה שהוא לעיסוקו יוסר רביע דצריך יהודה לר׳ ס״ל
 רבי שאמר מה זה ולפי .היום סוף עד הוי דמדינא לעולם אבל המנחה פלג עד

 הקטורת הקרבת לומר רצה המנחה פלג עד והולך קרב תמיד שהרי בברייתא יהודה
 הערבים בין של התמיד כבש קריבת אחר דהוי דכיון תמיד קראו איך מתמה ואל

 מהלכות בפ״ד שכתב תמיד לקרותו שראוי ז״ל רבינו מלשון משמע וכן תמיד נקרא
 מן חון וכו׳ אמר פייס לו מפיסים אין הערבים בין של תמיד ומוספין חמידין

 חון מדקאמר התמיד בכלל נכנס היה דהקטורת משמע וכו׳ מפיסים שהם הקטורת
 זה דלפי אמת לדעת מסכימים שהם ז״ל והתוס׳ ז״ל רבינו לדעת פשוט נ״ל זה וכו׳

 הט הוי דמדינא בהא מודה יהודה דר׳ היום סוף עד דקרב רבינו שם פסק שפיר
 כל בשאר אמאי וא״ח .וכו׳ שבח בערב להיות שמל פסח שבערב ולפי : כדפרישית

 קטנה מנחה משם מתמלת ולהט ומחצה שעות בתשע שקרב הקרבה בתר אזלינן הימים
 אמרינןדמשם הכי ומשום ומחצה שעות משש דנשהט השמיטה במר אזלינן פסח ובערב
 היכי כי ומחצה שעות בז׳ דקרב הקרבה בתר למיזל לן והוי גדולה מנחה זמן מתחלש
 בח׳ דנשחט השחיטה בתר למיזל לן הוי קטנה מנחה גבי או קטנה מנחה בתר דאזלינן
 משום פסחים דבערבי שחיטה בסר דאזלינן טעמא דהיינו וי״א גדולה. גבי כמו וממצה

 אבל ולמעלה ומחצה שעות משש אלא נשחט אינו דתמיד קודם השחיטה להיות אפשר דאי
 יכול השמיטה הא ומחצה שעות בח׳ דנשחט שחיטה במר אזלינן היכי קטנה מנחה גבי

המעשה: גמר דהוי הקרבה בתר טסי למיזל ראוי וא״כ קודם להיות
שם משנה .וכו׳ ביום שעות שבע עד השחר תפלת אחר זמנה המוספין תפלת ה

: פושע דנקרא אמרי׳ כ״ח) ובגמ׳(דף היום כל דזמנה כחכמים ופסק כ״ז) (דף
T שחרית תפלת התפלל ואס . וכו׳ חובתו ידי יצא לא זמנה קודם תפלה המתפלל

למיפק בעו הוו כי ולוי דשמואל אבוה . ל׳) (דף שס .וכו׳ הדחק בשעת
באורחא

עוז מגדל
ו׳ להתפלל לו ויש  : למפרע המגלה את הקורא ופרק כ׳) דף (כס השחר תפלת סרק היוה. כל עד נ

ו׳ הערב חפלוו ת :(שה) השחר תפלת סרק השחר. עמוד עד נ ל פ ׳ נעילה ת ו  החמה. עד נ
פלל :נ״!) (דף השחר תפלת דפרק בירושלמי ת מ :ל׳) (דף השחר תפלח ׳פרק יצא. עד נו׳ חפלה ה

מיימוניות הגהות
 עד דאטרי ברבנן [ג] : ע׳ב המנתה פלג עד דאמר יהודה כרבי היום עשירית שהוא [ב]

 במר ודעבד עבד כמר דעבד במר ולא כמר לא תלבתא איתמר דלא השתא בגמרא ומסקינן הערב
תב . עבד אל רבינו כ הגו-כל הננ שיוינ עכ  יושי וכר׳ הערב עד מנחה להתפלל כרבנן ישראל ו

ת הוקשה לא בירושלמי דאטר  תכון שנאמר לקטורת אלא הערבים בין של לתמיד מנחה תפל
 א״ר אבא בר הייא ר׳ דאמר המה דמדומי עם מתפלל שאין בל אבין בר חנינא ורב אכין בר אביי ואוקמה תחנונים תפלתו אין קבע תפלתו העושה רבי דאמר ותו לפניך קטורת תפלתי

ט בטערבא עלה דלייטי ואע׳ג שמש עם ייראוך שנאמר חמה דמדומי עם להתפלל מצוה יוחנן  עם מצלי הוי יוסי ר׳ ירושלמי .דמי שפיר כמעט שמש ביאת קודם אבל טפי דמאחר מאן ה׳
ה תפלת רשעת ואע׳ג יום של טצוא לעת מצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל יאת על שנא׳ חמה דמדומי ח ה מפלג דטצלי מאן הערב עד ולמעלה ומחצה שעות משש מנ ח  טפי ולמעלה קטנה מנ

ה ע׳ .לחול וכן בע׳ש שבת של דצלי כרב דקיי״ל כתב ור׳ת .עכ׳ל השעה ידחה שלא ובלבד עדיף ה  רבינו מורי כתב וכן [ה] : ע׳ש פושע ונקרא יוחנן רבי אמר [ד] : שבהלכה לפניך בהנ
ת יומא בשילהי דאמר כרב ודלא ר׳י בשם ר׳י כתב וכן ביום אלא נעילה תפלת שאין'להתפלל למעשה הלכה והורה והנהיג  עלית דפליג כברייתא אלא ערבית של פוטרת נעילה תפל

א ר׳ א חנינ תב וכף תליא בהא והא דרב להו סכירא לא אבותיו משום שאמר גמליאל בן הנינא לר׳ בין ברייתא דההיא לת״ק דבין כו׳ הכפורים יום של אור דתני  ועוד אלפס, ר׳י כ
ת מירושלמי ראיה מורי הביא  מודה רב דאפילו התם מוכח ועוד יוחנן. כרבי הלכה יוחנן ור׳ ורב ביום אלא נעילה תפלת אין ואמר רב על פליג יוחנן דר• דתענית בתרא ור'פ השחר דתפל
 ביום שזהו היכל שערי בנעילת אמר יוחנן ^ור׳ בלילה פי׳ שטים שערי בנעילת אמר רב יוחנן ור׳ רב איתפלנון אמרין דקיפרין רבנן נעילה היא אימתי דגרםינן ביום אותה להתפלל דיש

 בנעילת במנחה במוסף בשחרית ביום פעטים ארבעה כפיהם נושאים הבהניס פרקים בשלשה יוחנן לר' ליה מסייעא מתניתין ענתותי יורן ר׳ אמר .נרות והדלקת קטרת הקטרת לאחר
כפים נשיאות אף ביום שירות טה בשמו ולברך לשרתו יכתיב לשירות כפים נשיאת איתקש והא בתמיה פי׳ שטים שערי נעילת למיטר לך אית הכפורים ויוט ומעמדות בתעניות שערים

פירוש שערים נעילת דנצלי גולתי לי הב דיקלי בריש שימשא תיחטי כד ליה אמר טליתו שומר היה פירוש רבא צומא ביומא דרב גולתיה הוה צייץ איויא דרב דאימיה אחוה . ביום
 רב דחוה ידי על מתנא רב אמר יום מבעוד להתפלל שרצה פירוש היכל שערי בנעילת אמר וכאן בלילה פירוש שטים שערי בנעילת אימר הוא תמן ררב שיטתיה מחליף ופריך הכון משום

בי כוותיה והלכתא עליה פליג יוחנן דר׳ אלמא הלילה עד נטשיכת תפלתו סוף פירוש שמים שערי בנעילת מגיע היה סגין בצלותיה מאריך דבג' ממתניתין סייעתא ליה דמייתי ועור רב לנ
של אחר שירה שאין,אומרים גדול מבעוד'יום הוה וההיא דערכין ב׳ בפרק לה כדטוקי הקרבן שעל שיר היינו לשירות דאיתקש גדול יום מבעוד משמע דמתניתין ופשטא פרקים ד' מי ת

 אותת להתפלל צריך נופיה לרב ואפי׳ הלילה עד נטשכין שלה כפים ונשיאת התפלה שתהא צריך דאמר מרב ולאפוקי ונרות קטורת בתריה דאיכא הוא גדול יום דאכתי אע׳ג הערבים בין
ט בש׳ר כתוב מצאתי וכן בלילה כפים נשיאות דאין מוכח בבר ועוד ביום א בפרק ר׳י שכתב מצאתי ובן בלילה כפים נשיאות דאין שב׳  בשמו ולברך דלשרתו מהיקשא דתענית בתר
 שכדין סבורים הלילה עד מושכים שהחזנים מחמת אלא בך אבותינו הנהיגו לא דודאי ונראה עד ולי׳ דפרישית טעמי טחני ביום אלא לדוכן, לעלות ולא נעילה להתפלל אין הילכך עד וכו׳

ה. האריך ועוד בתום׳ יומא בשילחיי שכתב רבינו מורי מדברי ליקטתי ע'כ עושין ב ר ת מדאמר בלילה נעילה דתפלת לרב ליה דאית לדקדק דאין ול״נ . ע׳ש ה של נעילה תפל פוכזרת
ערבית
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 ומפרש ומצלי. מקדמי הוו לאורלא למיזל מקדמי נעו הוו כי ולוי דפמואל אבוה ל׳.) (דף
 השחר מפלות מקדימים הם והיו החמה הק עם שהוא מצוהה לעיקר מקדימים רביגו

: ר״ח בשם התוספות וכ״כ
 והיינו־אם ק לעשות לו אפשר כבר כלומר ,וכו׳ ערבית תפלת להתפלל לו רש

ולמעלה המנחה מפלג מנחה יתפלל לא

 הערב תפלת אדם מתפלל זמן באיזה לפרושי אלא נחית. לא, פירקא בהאי שרבינו
: לתפלה גאולה סמיכת דיני לפרושי נחית ולא בה ויוצא

 לתקון .יוכל לא מעוות כ״ו.) השחר(דף תפלת בפרק ברי־תא .וכו׳ עליו שעבר מי כל ח
דוקא דהיינו רבינו וסובר שחרית תפלת או ערבית תפלת שביעל זה

 דוקא ולאו , זה בפרק לעיל שכתבתי וכמו
 שבת מוצאי של או שבס בערב שבת של

 העתיק שרבינו אלא יום בכל דה״ה בשבת
 כ״ז (דף השחר בתפלת דגרסינן הגמרא לשון

 בע״ש שבת של צלי רב אבין בר ר״ח אמר ע״ב)
: בשבת מ״ש של צלי יאשיה ורבי

 או הדחק מפני ודוקא מנוח ה״ר וכתב
 לההיא הרב שסמכה והיינו שעה צורך

 וסובר .עכ״ל הדחק בשעת דמיירי דלעיל
 מתפלל יום שהוא ע"פ שאף שהטעם רבינו
 אין רשות ערבית שתפלת לפי ערבית תפלת

 ראוי אין ז״ל הראב״ד ומ״ש בזמנה. מדקדקין
 צריך והלא שעה לצורך אלא כך לעשות
השגה כאן אין עכ"ל. לתפלה גאולה לסמוך

ה. אותה מנ  הדחק בשעת שחרית תפלת התפלל »ואם בז
: יצא השחר עמוד [י] שעלה אחר
הראב״ד השגת להתפלל לו3 *ויש

כפב .וכו׳ להתפלל 1ל זים * קודם שבת בערב [י] שבת לילי של
LL כן לעשות ראוי אין ז״ל הראכ״ד  צייו והלא שעה לצורן אלא ית^לל וב[ . החמה שתשקע

: לתפלה גאולה לסמו! בשבת שבת שלו.<מוצאי ערבית
 אין רשות ̂^̂^̂^̂ערבית ^^^^ת לפי

 אחר בזמנה 1[״ ק״ש שיקרא ובלבד בזמנה. מדקדקין
 ולא תפלה זמן עליו שעבר מי גכל ח •* הכוכבים צאת

 או בשוגג [״] .משלם ואינו תקנה לו אין במזיד התפלל
 תפלה בזמן תפלה אותה משלם טרוד או אנוס _שהיה

מתפלל ואחריה שבזמנה תפלה ומקדים לה. הסמוכה
 מנחה תפלת ראשונה . שתים מנחה יתפלל היום חצי ועיבר שחרית התפלל ולא טעה כיצד ט ♦* התשלומין את

 ושנייה ערבית ראשונה שתים. ערבית יתפלל החמה ששקעה עד מנחה התפלל ולא טעה ט . שחרית תשלומי והשנייה
חה. תשלומי והשניה :שחרית ראשונה . שתים שחרית מתפלל השחר עמוד שעלה עד ערבית התפלל ולא טעה מנ

תשלומי
: י״ח עשין פמ״ג ק״ח פי׳ א״ח פוי ג :רצ״ו פי' א״ח פור כ״ס עשין פמ׳׳ג כ : שם פמ״ג פ״פ פי' פוי א

 במזיד כשביטל
. וכו׳ שחרית התפלל ולא עעה כיצד ט

 רבי אמר יצחק דר׳ מימרא שם
 דה״ק דוקא לאו היום חצי ועבר ,ומ״ש יוחנן.
 הגיע דכבר יותר שעה וחצי היום חצי ועבר

 לא דעדיין כיון בחצי.היום דאילו המנחה זמן
 תפלת ראשונה קאמר היכי המנחה זמן הגיע

: כדאמרן ודאי אלא המנחה
 . וכו׳ ששקעה עד מנחה התפלל ולא טעה

: דאיפשעא בעיא שם
 מימרא שם .וכו׳ ערבית התפלל ולא טעה

א״ר'יוחנן יצחק דר׳
טעה

למלך משנה
 והשניה מנחה חפלת ראשונה שס*ס מנחה יספלל היום חצי ועבר שחריח התפלל ולא פעה כיצד ט

 שביעל זה לתקון יוכל לא מעוות כ״ג.) (דף השחר תפלת בפרק ברייתא . שחרית תשלומי
 כשביעל• יוחנן ר' לה ומוקי שחרית של תפלה או ערבית של שפלה "או שחרית של וק״ש ערבית של ק״ש

 וכמו המנחה תפלת עס אלא להשלימה לו אין היום חני דעבר דכיון רבינו קאמר דדזקא ויראה . גמזיד
 למרן ראיתי (א״ה ודוק. פשוע וזה היא תפלה ושעת הואיל האחרת התפלה עס דדוקא הראב״ד שכתב
 של ולא בערבית תשלומין לו שאין י״א שחרית של בק״ש עעה כלבו כתב וז״ל שכתב נ״ח ס״ס הב״י

כ. תפלה לענין שוה דק״ש כתב חיים ור' כשחרית ערבית ״  בידינו הוא ערוך לימוד שהרי לי ותמיה ע
האמור: כדבר ק״ש שביעל זה לתקון יוכל לא מעוות

משנח לחם
 כרפ״י ודלא השחר עמוד ̂שעלה אחר דהיינו רבינו וסובר ומצלי מקדמי הוו באורחא

:שבת בערב שבת של צלי רב כז) שס(דף וכו/ להתפלל לו ויש : הדחק בשעת והיינו ז״ל
ומה (שס) וכר. רשות ערבית שתפלת לפי בשבת שנת מוצאי של ערבית יתפלל וכן

לא כ״ז:] [שם דבנמרא אע״ג רשות ערבית שתפלת לפי עעס לתת ז״ל רבינו שהוצרך
 תפלת זמן הוי המנחה פלג דעד יהודה כר' לן דקיימא משוס אלא עעמא דהוי משמע
 אנן ניחזי חסדא רב אמר שס אמרו שכן ערבית תפלת זמן הוי ואילך ומשם המנחה

דקי״לכר' דאע״ג ז״ל, לרבינו לו הוקשה וכו'מ״מ יהודה כרבי הלכה מינה שמע וכו'
 בערבית זמן לקבוע להס היה מ״מ המנחה פלג עד הוי המנחה תפלת דזמן דאמר יהודה

 מאי אלא שס אמרו דק חובה ערבית דתפלת. שם ליה אית שמואל הא וא״ת .רשות ערבית שתפלת מפני הכועס אמר לכך שהרית בתפלת שאמרו כמו הכוכבים צאת מעת
̂ד קבע לה אין  שסת״ש אמרו שכן בשבת שבת מוצאי של להתפלל דמותר ס״ל ואפ״ה חובה אומר ר״ג ערבית תפלת שמואל אמר יהודה רב האמר רשות ערבית תפלת כמ

כדברי הלכה אמר ורבא חובה האומר כדברי הלכה אמר אביי דגריס ז״ל הרי״ף לגירסת גריס דרבימ וי״ל בשבת. שבת מוצאי של אדס מתפלל שמואל אמר יהודה רב דאמר
ר״ג מחלוקת שהזכיר הוא שמואל אמר יהודה דרב למימרא שס שהביאו ומה . כרבא ופסק ורבא אביי מחלוקת אלא התוס' כגירסת ושמואל רב מחלוקת ואינו רשות האומר

 אע״ג דילמא ליה ומנא יהודה כר' הלכה אין ש״מ אורתא עד מצלי הוו לא ורבנן הונא מדרב אדרבה שס אמרו איך רשות ערבית דתפלת משוס הוי פעמא אי וא״ת .יהושע ור'
ארבע ש״מ לימא וכו' תלת ש״מ וכו' וצלי גניבא לבי איקלע רב שס כשאמר קשה ועוד . חובה ערבית דתפלת דס״ל משוס אורתא עד מצלו הוו לא מ"מ יהודה כר' דש״ל
היא ודאי דהא בע״ש שבת של צלי דאמאי לומר רשות ערבית דתפלת להאי צריך לא דרבינו וי״ל .הכי משוס נמי בע״ש ■דשבת דצלי כיעמא דהא רשות ערבית תפלת והוא
ודאי דזה בשבת שבת מוצאי של דמצלי למ״ד הוא זה לסעס שהוצרך מה אלא כר'יהודה ליה אית אי ליה מצלי שפיר חובה ערבית דתפלת דס״ל ואפי'' שבת קבלת משום מצוה

:וכו' רשות ערבית שתפלת לפי אמר לכך הכי למעבד לן הוה ולא חול מקודש כעושה נראה
: שס זה גס .וכו' התפלל ולא טעה ט : במזיד בשביעל ואוקמה לתקון יוכל לא מעוות ברייתא כ״ו) השסר(דף תפלת פרק ריש וכו'. עליו שעבר מי כל ח

' .עעה
עוז מגדל

 ראוי איו ז״ל הראכ״ד וכתב :(שם) השחר הפלת פרק . בזמנה אין.מדקדקין עד כו' להתפלל לו ויש
 שכתב ז״ל ר״ם בלשון וכלול הוא עוב ביאור כי אומר ואני : שעה לצורך אלא כן לעשות

 פעמים כמה כתבנו וכבר משמע נמי הכי כו' צלי דרב הגמרא ולשון הדחק מתוך לו יש כלומר לו ויש
 :ללשון דומה לשון ועולה מקצר רק ולחדש ולחדד לפרש בא ולא בקצרה חבר התורה משנה ז״ל ר״מ כי

:כ״ז) השחר(דף תפלת פרק ערבית. תשלומי עד כו' שיקרא ובלבד

מייימוניות הגהות
בפרכן כדאיתא ואילך המנתה מפלג ביום שזמנה ליה סבירא ערבית תפלת גם שהרי ערבית
מפלג דאמר יהודה כר׳ דס״ל מינה ומדקדק שבת בערב שבת של צלי דרב השחר תפלת

תפלת דומן מהנא לרב' לדקדק נוכל היותר ולבל ע^ש. תפלה. לענין לילה חשיב המנחה
ודלא כדפי׳ החמה שקיעת עד שתמשך בירושלמי כדאיתא׳ והיינו ואילך המנחה מפלג נעילה

 רבותינו גם והנה . דרב מהא בלילה אלא נעילה תפלת שאין שכתבו אשכנז גדולי כמקצת
 השמש יפנה היום שמש יבא מרם נעילה של בקרובץ עשו כן דעתם הקרובץ שיסדו הפייטנים

 חש לא היום עבר בשכבר בלילה כן והאומר רבות וכהנה עבר כי ולא היום פנה בי ויפנה יבא
מכי היכל שערי נעילת דזמן מהתם שמעינן ודל ורבינו טורי דברי כבל שמחה רבינו של בס׳ע שוב מצאתי וכן השכינה לפגי כן שאינם דברים לומר ואטלולא חוכא כי ומיחזי לקימחיה

t עכי״ל כפיהם נושאים וכהגים׳. בלילה נעילה דמצלינן סמכיגן אמאי ידעינן ליהולא מסייעא דמתניתין ועוד יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ רב לן וקיימא דיקלי בריש שימשא חזינא
של צלי רב [ז] ומתפלל: ק״ש קורא כך ובין בך בין דאמר כרשב״י פסק ובדדג פר׳ח וכן קרו ק״ש זמן ממא וכי ומצלי מקדמי הוו באורחא נפקי הוי כי ולוי דשמראל אבוד, [ו]

להתפלל מקדימין היו אז ערב לעת מצור• של מ״רדא לד,ן כשד.יד, אלא בחנם עושים היו שלא ר״י ובתום׳ .ע׳׳ש יוסי בר' אלעזר ור׳ יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ וכן יאשיה רבי וכן בע״ש שבת
אדם שאין מכילתא בריש רש״י דברי מתוך משמע וכן הגאונים רבותינו בשם ר״ח כתב וכן אלפס פר׳י וכן [ח] : בתום׳ ע״ש תם רבינו לדברי ראיה כך בל אינו כן ואם יום מבעוד

וכן חובתו ידי יצא לא הכוכבים יציאת קודם הקורא לדודיא בירושלמי תניא וכן דברייתא כחבמים דאתיא דפ׳׳ק מתגיתין משמע וכן הכוכבים יציאת אחר אלא ערבית של ק״ש ידי יוצא
 הצבור עם אלא נשמעת אדם של תפלתו שאין לפי ערבית תפלת עמד,ן ומתפלל ביום כשמתפללין הצבור עם ק׳׳ש קורא שד,יה ריב׳׳א על ,ששמע יב״ק ב״ר אלעזר רבי הרב כתב

 הכוכבים יציאת לאחר לתפלד, גאולה ולסמוך ברכותיה עם ק״ש להתפלל המצוה עיקר אבל וז״ל כתב גופיד, אלעזר ה״ר אבל מטתו. על בברכותיד, ק׳׳ש וקורא חוזר היה הכוכבים וביציאת
 כדאמריגן לילה תשיב המנחה דטפלג כ״ו) (דף השחר תפלת פרק דאמר יהודר. בר׳ לן דקיימא שמע לקריאת בין לתפלה בין לילד, חשיב ואילך המנחד, שמפלג ר״ת נתב אמנם . עכ׳ל

̂ד״ התם בדאיתא בשבת ומבדיל הכום על קידוש ואומר שבת בערב שבת של דצלו ואמוראים תנאים וכמה דרב בגמרא  בך ואחר ק״ש דאמר יוחנן כרבי _לן קיימא שהרי לק״שvד
 כירושלמי ולא הכי הלנתא' ולית שיעורא חד וכהן עני דאמר כמאן גטי אי אליעזר כרבי איתא מכילתין דריש ומתניתין תקנום באמצע תפלות דאמר כריב״ל ודלא כוותיד• ותניא תפלה

 וכד מיל חלקי ג׳ דידיה השמשות רבץ משום אלא עליר, פליג לא יהודה ורבי הכד,נים טבילת משעת שיעורא דיד,יב כרותיד, קמא דפרק מאיר רבי דקאי הכא יד,ודה ברבי אלא לעיל שד,באתי
 ורביע משעה הלילה עד יותר שיש גדול היום כשעוד המנחה פלג קודם ערבית מתפלל או ה״ש שהקורא שוין אפי כל בהא אמנם .שמחה ורביגו וראבי״ה התום׳ כתבו וכן . ע׳ש
 כתב וכן . המגחד, פלג אחר מיד ולקרות לד,תפלל יכול- וק״ש וערבית המנחד• פלג קודם מנחה שיתפלל צריך ר׳ת כדברי לעשות וד.רוצד• בתפלה ולא בק״ש לא חובתו ידי יצא שלא

 יתפלל לא וערבית שמע קריאת אבל הכוכבים יציאת שהוא החמה שקיעת דר,יינו הערב עד מנחה להתפלל יכול הגאונים כדברי לעשות וד,רוצד, יכולתו בכל לדקדק שצריך ראבי״ה
 יום עושדץ מגהה לעגץ שהרי אד,דדי דסתרי חומרי שתי ליה דר,וד, כלל יתכן לא הכוכבים ליציאת המנחד, פלג בין וערבית מנחד• שתיהן להתפלל אבל הכוכבים יציאת אחר עד ויקרא
 ק״ש חובת ידי יצא לא תם כרבינו וד,עושה ד,קילו בתפלה דשמא התוספות שכתבו ואע״ם יר,ודה כרבי דפסק כר״ת לילד, ערבית ולעגץ דושחר תפלת דפרק כרבנן דפסקי הגאונים כדברי
 על המחמיר אדרבד. ראבי״ד, וכתב ושעמו. כר״ת מגד,גגו ומ״מ התם כדאיתא עבד כרבנן דעבד מאן מודד, הוא שגם חובתו ידי יצא לר״ת גם כדבריד,ם העושר• אבל הגאונים לדברי
 שביסל זה לתקון יוכל לא מעוות [ט] : ע״ב עכ״ל לעשות יכול אז מצות בשאר גם ומדקדק פרוש שהוא לא אם כן מנהגנו שאין כיון כיודורא מיחזי הגאונים בדברי לעשות עצמו
׳ ״ ו! חוזר אינו מוסף התפלל ולא שכח ראם התוספות כתבו וכן הזכיר לא מוסף אבל [י] : ע'כ שם עיין ב״ו.) (כרכות ובו׳ ק״ש

; ע״כ השחר תפלת בריש שם עיין בזמנה אלא
כלל שייכד, לא מוסף דתפלת המוסף זמן שעבר כיון ומתפלל



ו משנה כסץןפ־ד פ־ג תפלה הלכות אהבה.משנה כסף 29 ט

 ושעת הואיל וכו׳ בדעחו ראיסי הראכ״ד וכתב : וכו׳ זו חפלה לא החפלל ולא טעה י
 והוא רביגו כדעת פרובינצא חכמי שדעת כתכ ז״ל יונה וה״ר .עכ״ל היא חפלה

 הרבה תפלות התפלל לא שאפילו ז״ל הראב״ד כדברי שי"מ יונה ה״ר עוד וכתב בעיניו. נכון
 להתפלל ירצה אם מיהו רבינו. כדברי הנכון אלא בזה נוחה ז״ל דעתו ואין חשלומין יש לכולם
 הרשות דבר בהם ושימדש נדבה בתורת אותם

: כן לעשות ונכון בידו
 מיין ברייתא .כו' תפלות שפי לפניו היו יא

 פלוגתא כ״ז.) (דף השחר תפלת
 / כת״ק יוחנן רפי ופסק יהודה ורבי דת״ק

 היינו כאן הנזכרת דמנחה יונה ה״ר והכריח
 מה ז״ל לפוסקים הוקשה וכבר גדולה מנחה
 המנחה זמן שהגיע שאחר ביה״כ נוהגים שהיו

 יונה ה״ר וכתבו . קודם מוסף מתפללים היו
 שפלות שתי לפניו דהיו דהא ז״ל והרא״ש

 כגון שתיהן מיד להתפלל שרוצה דוקא הץנו
 ליכנש לו וא״א גדולה לסעודה ליכנס שרוצה

 תדירה שהיא המנחה תפלת הילכך שיתפלל עד
 צריך. אינו אם אבל קודמת אז זמנה עיקר וגם

 להקדים יכול המנחה תפלח להתפלל עתה
 שמורה מי ויש רבינו ומיש .המוספים' תפלת

 דכיון יה"כ של זו מקושיא להנצל הוא וכו'
 ויבא יטעו שלא כדי כן עושין אין הוא דבצבור

 זמן שתציע קודם אחר ביום מהם יחיד איזה
 תפלת ואמ״כ המנחה תפלת להתפלל המנחה

 בתפילת בפיוטים לקצר והנכון .המוספין
 המוספין תפלס להתפלל להתחיל ולכוין השחר
 אנו וכן גדולה מנסה תפלת זמן שיגיע קודם

: נוהגים
TSJ פרק .וכו׳ כיצד הידים טהרת ב 

דף (ברכות קורא היה

 מ ש%ן מי ואמר ממערבא דאסא מרבק צורנא האי מר חזי לרבא רבינא א״ל ט״ו.)
 אמין 3כתי מי קאמר שפיר א״ל ובקסמיס בצרור או בעפר ידיו מקנח לרי׳יז מים

 צלותא בעידן אמיא דמהדר אמאן חסדא רב לייט דהא דמנקי מידי כל כתיב בנקיון במים,
מיל אפילו לאחוריו אפל לקמיה וה״מ פרסה עד כמה ועד מהדר לתפלה אבל לק״ש וה״מ

הא חוזר דאינו הוא מיל חוזר אינו
 ולא, *טעה י :ערבית תשלומי
 תפלה ולא זו תפלה לא התפלל

 אלא משלם אינו לה הסמוכה
 ולא טעה כיצד , בלבד אחרונה
 מנחה ולא שחרית לא התפלל
 ראשונה שתים ערבית מתפלל
 מנחה. תשלומי והאחרונה ערבית

 שכבר להתשלומין אין שחרית אבל
 : תפלות בשאר וכן pi זמנה עבר
א  של תפלות שתי לפניו היו י

 של מתפלל מוספין ושל מנחה
 של מתפלל כך ואחר מנחה

 שאין שמורה מי ויש ל]1 מוספין.
 שלא כדי 1[״ כן בציבור עושין

■יטעו:

הראכ״ד השגת
 1ז תפלה לא התפלל ולא תעה *)

ב : '1כ ת  ראיתי הראב״ד כ
 אלא תעות משלם שאיכו כדעתו
 שחרית אמר ולפיכך לו ככמוך

 עכר שככר תשלומין לה אין
 מפגי היא.זו יחידית ודעת זמנה

 משחרית כסמוכין הענין שראה
 ומערכית לערכית וממנחה למנחה

 כה להורות לי אין ואני לשחרית
 רצה ואס היתר ולא איסור לא

 אומר אני אכל . ישלים להשלים
 השליה ולא לה כסמוכה נזכר אם

 כמזפלגות להשלים ורוצה תעותו
 שהוא/כיטול מפגי משלים אינו

 אלו שכל לי נראה עוד .כמזיד
 עם אלא אינם שאמרו הסשלומיס

 סמנה שכאה האחרת התפלה
: היא תפלה ושעת הואיל

רביעי פרק

ססומ
 אץ רבינו:וז״ש גירסס היא כך חוזר ממיל

 מיל עד אלא לאחוריו לחזור אותו מחייבין
 מן עבר אם אבל .בכלל טד ולא עד כלומר
 אינו ממיל מפחות יוסר כלומר יומר. המים
 . הפרק עד שרוחן שכתב ומה : לחזור חייב
 פ׳״ז רבינו וכתב .דידים] פ״ב במשנה [עי׳

 מטח היר וכתב ענט״י שמברך ברכות מהלכות
 התפלות שבכל רבינו מדברי ונראה לק״ש וכן

 שום להם יודע שאינו אעפ״י ידיו ליטול צריך
 פת לאכול ידיו ליטול צריך שהוא כשם לכלוך

: ע״פ פ׳ כהר״ן ודלא
. וכו׳ מטהר שאינו אמורים דברים במה ג

 הראב״ד כתב :■וכו׳ שחרית אבל
 מ״ע מדברי ונראה עכ״ל. למה רגליו ידעתי לא

 בפרק דתניא הראב״דהא למרן דאשתמיטסיה
 פניו אדם רוחן נ:) שבת(דף במס׳ טומנין במה
 ה' פעל כל שניומר יום בכל ורגליו ידיו

 דלא נראה ולי .שחרית לתפלת דהיינו למענהו
 אלא ז״ל להראב״ד ברייתא האי אישתמטחיה

 האי איתניא תפלה לענין דלא מפרש ז״ל שהוא
 ורגליו פניו לרחון מותר אם לעניו אלא ברייתא

:וכדפירש״י עצמו את ליפות כדי
 בסוף זה נתבאר כבר .וכו׳ הטמאין כל ד

:ק״ש הלכות
וב״ד ה א ש מ  שהגיע אע״פ התפלה את מעבבין דבלים ח

 וטהרת .הערוד, וכיסוי ידים. טהרת .זמנה
 .יתפלל כך ואחר הפרק עד במים ידיו רוהץ כיצד ידים "טהרת ב • הלב וכוונת .אותו החופזים ודברים תפלה. מקום
 אלפים שמונת שהם מילין ארבעה המים ובין בינו היה אם מים לו היה ולא תפלה זמן והגיע בדרך מד,לך היה
 בעפר או [ר] בצרור ידיו מקנח כן על יותר המים ובין בינו היה י יתפלל כך ואחר ורוחץ [א] המים מקום עד הולך אמה

 לאחוריו לחזור אותו מחייבין אין לאחוריו המים מקום היה אם אבל לפניו אמורים דברים במה ג :ומתפלל בקורד, או
 אמורים דברים במה ומתפלל. ידיו מקנח אלא לחזור חייב י. אינו יותר המים מן עבר אם אבל =. מיל עד אלא

 רוחץ שחרית *אבל שחרית מתפלת חוץ תפלות בשאר בלבד ידיו אלא לתפלה מטד,ר שאינו
 ;יתפלל כך ואחר בלבד ידיו מקנח המים מן רחוק היה ואם יתפלל. כך ואחר ורגליו ידיו פניו

 ולעלות לטבול להם שאפשר אע״פ ומתפללים כטהורין בלבד ידיהן רוחצין w הטמאין יכל ד
בדברי בלבד 1ני קרי בעל יקרא שלא תיקן שעזרא בארנו וכבר מעכבת. הטבילה אין מטומאתן

הראב״ד ר,שגת
:1כ ידיו!רגליו פניו רומז שסדיש &נל *)  ׳
ג ת :ענ״ל למה רגליו ידעסי לא ו״ל הראג״ד כ

כ״מ פי׳ א״מ פור ג : י״יו עשין פמ״ג צ״נ רל״ג פי׳ גטור עיין ב : שם משין פמ״ג צ״ב רל״ג סי׳ א״ח פור א

משנה לחם

תורה

 דסין ז״ל התוספות דעת וכן ז״ל לבינו דעת כן .וכו' זו ספלה לא התפלל ולא טעת
 לא התפלל ולא פעה ז״ל יבינו דכסב והא .לה הסמוכה בהפלה אלא תשלומין

 הסמוכה והתפלל זו תפלה התפלל ולא טעה נקט ולא לה הסמוכה תפלה ולא זו ספלה
 לא וא"כ בשתיהן דפעה דאע״ג רבותא לאשמועינן הכי דנקט י״ל נזכר ובשלישית לה

לה דסמוכה קמ״ל לה סמוכה אפילו יתפלל ולא כמזיד אלא כטעה למידייניה לן הוה
: ישלם מיהא

 .וכו׳ עושין שאין שמורה מי ויש :כז) (דף שם .וכו׳ תפלות שתי לפניו היו יא
אמאי הזמן עבר לא ועדיין שעות שבע עד מוסף דזמן דכיון דיאמרי הטעם

מימונייות הגהות
 התפלל ולא מעה שאם כתב שמחה דבינר ומשום ס״ה וכן רשב״ם בשם התוספות פסקו וכן [צ}

 יומו עבר משום בו שאין דכיון שמשלימה מסתבר ימים עשרה אחר אפילו וגזבר התפלות מן אחת
 יוחנן דבי פסק יר,ודהוד,כי רבי לגבי כרבנן [ל] : ע״כ ימים עשרה לאחר לי ומה למחר לי מה

 וכן מ] | : ע״כ שתיד,ם להתפלל כדי ביום שהות יש אם דאפילו בירושלמי מוכח ובן שם עיין התם
 שעת עד ביוה״ב יוצר בתפלת להאריך שלא ומזהיר נזהר רבינו מורי אמנם הר״י בשם מצאתי
 בתשובת •מצאתי שוב לי הודה ולא ר׳׳י בשם מצאתי כאשר לפסו ונתתי ונשאתי המנחה
 פירש יכן וד,רוטב יבהעור עוברין אלו בפרק ]6J : ע״כ יבינו מורי כדברי הראשונים מן ©ובים
 כדי לילך צריך מילין ארבעה פירש רש׳יי ל א כבעמוד מילין ארבעה לתפלה דאמר הא בערוך

 דאי נטילה משים שפירש הערוך כפירוש ולא כפירש׳׳י לר״י נראד• וכן הכנסת בבית שיתפלל
 בזמן שלא ואי צלותא בעידן אמיא דכהדר אמאן אביי לייט דברכות פ׳׳ב- האמר בעידן'צלותא

 מילין ארבעה דלחפלה ההיא שכתב ספריס ויש ^מי. טובא אפי׳ מילין ארבעה איריא מאי תפלה
 עוברין באלו אם בי להיות יכול ואין הוא ששיבוש לרבינו ונראה דברנות ב׳ בפרק נטי

צרור דקינוח נראה ולדאבי״ה [ב] : דברכות בפירש׳׳י ובן בערוך משמע וכן והרוטב ובד״עור
 לאד,דורי• בעי בתפלה אבל בק״ש טילי והני בטיט ידיו נתלכלכו אך דעתו הסיח בשלא היינו
גדתן בעת ופרישות בעצמן סילסול נהגו והנשים [נ] : ע״כ בדפי׳ בן התוספות דעת ואין

 שמעתי קרי אבעל כדאמר המנהג וכשר שלנו בתוספתא ואינה ברייתא לשון בעגין הגאונים בדברי ראיתי וכן חבירותיהן בפגי עומדות אין כשמתפללות ואף הכנסת לבית נכנסות שאין
 מנהג נקוט מילתא הא ליכא דבגמרא כיון נארן האי רב• כתב וכן [ד] :ראבי״ה עכ״ל אשאר נלמד ומכנה ושנותיו ימיו מאריכין בד, המחמיר וכל בה שמחמירין ושמעתי בה שמקילין

 וכן חלה לה קוצה. נדה דאמר ובדרבינא ומתפללות מברכות ויולדות וזבות נדות נשים נמי הננאל רבינו ופירש שירחצו. עד מתפללין ̂אין מים להם שאץ אע״ם קריין בעלי שכל ישראל כל
 לדברי אלא שפטור אמר לא בתירא בן ו״י ואפילו וכד בתפלה עובד היה וכדתנן יליהם ליתן קבין בתשעד. להחמיר נהגו עלמא כולי להתפלל אבל מברכץ חובתן ידי אחרים להוציא

 רב דברי הוא גם כתב אלפס ורב ראבי״ה .ע^ל ושנים ימים יאריך והמחמיר כתבתי לי שנראה מה בל ואני בתירא בץ יהודה כר׳ האידנא לן קיימא תורה ובדברי לא להתפלל אכל הורה
אין ורע שכבת פלטה שלא ונדה קרי ראה שלא זב הא וכד טבילה צריכין זדע שבבת שפלטה ונדה קרי שראה זב שמתו מי בפרק דתגן ומהא צריכין שאץ כתג טבילה אבל דל ותאי

:ע״ב חבל לדברי מנילה צריכין

בשאר ימעו וא׳י׳ה מוסף קודם מכהה להתפלל שיש ודאי אלא קודם מנחה מפפלליס אנו
: ומחצה שעות שש קודם אפילו מוסף קודס מנחה להתפלל הימים

א ד ״  היה פלק .כו' זמנה שהגיע פי על אף התפלה את מעכבין דברים חמשה פ
 ועד מהדר לתפלה אבל שמע לקריאת מילי והני מ״ו.) (דף קורא

 חוזר מיל *ונראה וכו' מיל אפילו לאחריו אבל לקמיה מילי והני פרסה עד כמה
: חוזר אינו ממיל יותר

 הדברים ונתבארו כ״ב:) (דף שמתו מי פרק בסוגיא מבואר .וכו' הסמאים כל ד
: א׳׳ח בעול בב״י יפה

יק ,
עוז מגדל

ב :זכו' תפלה לא התפלל ולא טעה ת  : עכ״ל היא תפלה ושעת הואיל .וכז' גדעתז ראיתי הראג״ד נ
מדאהיקנא נכוחים ודנריו גדולים הסכמת תפלות שאר וכן עד וכו' התפלל ולא עעה אומר ואני

:וכד״ן ונס״ה רפכ״ס פסק וכן תקנום תמיזים כנגד תפלות לן דקיימא ועוד קרננו בעל זמנו ענר
:צ״א) (דףהתדיר כל פרק הפרק. םזף עד כו' תפלות שתי לפניו היו

ל ״ ה פ ש מ  והגיע בדרך מהלך היה :ע״ו) (דף קורא היה פרק יתפלל. ואח״כ הפרק עד כו' דברים ח
קכ״ב) והרועב(דף העור ופרק מ״ו) עוברין(דף אלו פרק .ומתפלל ב^רה או עד כו'

א: ר' ופירשה ר״ל בשם אבהו ר׳ אמרה כבשרן שעורותיהן דואלו מתגיתין גמרא סוף נ חני ר ב סי  יז
 ידיו פניו מחץ שחרית אבל :ע״ו) (דף קורא היה פרק .שחרית מתפלת הזן עד כו' לפניו בד״א
ב :עומנין במה פרק .ומתפלל עד כז' ורגליו ת  : עכ״ל למה רגליו ידעתי לא ז״ל הראב״ד כ

 הא ט לה הברי במה^עומניןדאסיקנא דפרק בתרייתא גפמעתא בברייתא שנוי אותו מצאתי תלמידו ואני
 וקי״ל כאן עד למענהו ה' פעל כל שנאמר משוס קונהו בשביל יום בכל ורגליו ידיו פניו אדם רוחץ דתניא

:כ״ב) שמחו(דף מי ם' . יפסיק יכול אינו ואס עד כו' מחצין העמאיס כל :וכד״ן הכי


