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 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
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ת בי  בכלל הפלה אף לדיה גזר דעזרא כיון מילתא לי חמיה .וכו׳ אח*כ שעמדו דץ ו
שאחריהם. דב״ד זו גזירה איתא היכא ועוד לתפלה לגזור שאחריו, לב״ד צורך ומה

 בלבד להפלה והעמידוה לד״ה עזרא תקנת בעלו שאחריהם דין בית דה״ק ואפשר
ק  לזה נוחה רבינו לשון אין אבל .שמתו מי בפרק אחת בסברא הרי״ף כתב ו

 לתפלה. אף התקינו אח״כ שעמדו וב״ד שכתב
 אף התקינו כן אחר שעמדו דין ובית .שיטבול עד תורהאבל לד״ת אלא גזר לא דעזרא ואפשר

 מפני ולא .שיטבול עד בלבד קרי בעל יתפלל שלא לתפלה
 תלמידי יהיו שלא כדי אלא בה נגעו וטהרה טומאה
 זה ומפני . כתרנגולים נשותיהן אצל מצויים חכמים

:הטמאין מכלל והוציאוהו לבדו קרי לבעל טבילה תקנו
 שראה זב שאפילו זו תקנה בזמן אומרין היו לפיכך ה

 דם שראתה ומשמשת זרע שככת שפלטה ונדה קרי
 מפני לתפלה וכן שמע לקריאת טבילה צריכין נדה

 שאין נותן הדין וכן .טמאין שהם פי על אף הקרי
 יהיו שלא הגזירה מפני אלא טהרה מפני זו טבילה
 תקנה גם בטלה וכבר ®]1 . תמיד נשותיהן אצל מצויין

 היה ולא ישראל בכל פשטה שלא לפי תפלה של זו
 ובספרד בשנער פשוט מנהג בה לעמוד בציבור כח

 במים בשרו כל שרוחץ עד מתפלל קרי בעל שאין
 דברים במח . ישראל אלהיך לקראת הכון משום

 קרי שראח חולח אבל שבעל בחולה או בבריא אמורים
 שראה זב וכן .מנהג בזה ואין הרחיצה מן פטור לאונסו

 אלא מנהג בהן אין זרע שכבת שפלטה ונדה קרי
 הערוה י־־כיסוי ז 'ומתפללין ידיהן ורוחצין עצמן מקנחין

 לקריאת שמכסין כדרך ערותו שכסה פי על אף כיצד
 לבו כסה לא ואם .לבו את שיכסה עד יתפלל לא שמע

 עדותו וכסה הואיל יכסה במה לו ואין שנאנס או
 מקום בטהרת ח ז יעשה לא ולכתחלה . יצא והתפלל
 במרחץ ולא הטנופת במקום יתפלל לא כיצד התפלה

 בחזקת שאינו במקום ולא באשפה ולא הכסא בבית ולא
 שאין מקום כל דבר של כללו .שיבדקנו עד טהרה
 שמרחיקין וכשם . בו מתפללין אין שמע קריאת בו קורין

 הערוה ומראיית המת ומן רע וריח רגלים וממי מצואה
 ומצא ט.גהמתפלל } לתפלה מרחיקץ כך שמע לקריאת

א מפני וחטא הואיל במקומו צואה ל  שלא עד בדק ש
 שיזרקנה כדי לפניו להלך יכול אם כנגדו צואה ומצא בתפלה עומד היה . טהור במקום ש ומתפלל חוזר התפלל
 שיש בבית מתפללים היו לא החכמים יגדולי יפסיק. יכול אינו ואם לצדדין. יסלקנה לאו ואם יהלך אמות ארבע לאחריו

 אותו החופזים ״דברים י t טהור שהמקום פי על אף רע שריחו מפני עפושו בעת מוריים בו שיש בבית ולא ש שכר בו
 שיעשה אחר ומתפלל וחוזר תועבה m תפלתו והתפלל לנקביו הצריך וכל . יתפלל לא לנקביו צריך היה אם כיצד

יפה יפה עצמו שיבדוק עד יתפלל לא לכתחלה כן פי על ואף .תפלה תפלתו פרסה כדי עצמו להעמיד יכול ואם .צרכיו
ויבדוק

:■שם סמ״ג צ״נ סי׳ סוי ה : שם סמ״ג צ״ח סי׳ סור ד :שם סוד י״ס עשין סמ״ג ג :שם סמ״ג צ׳ סי׳ סוי ב :י״ח עשין ס«״ג צ״א סי׳ יסור א

גזל
 ימצא לא ואולי״ היא דרחמי משוס לתפלה לא

 יודע שאיני אלא .מלהתפלל נמנע ונמצא מיס
 : שאחריהס דין דבית זו גזירה מצינו היכן
א ל  כדי אלא בה נגעו ופהרה פומאה מפני ו

 נשותיהן אצל מצוייס ת״ח יהיו שלא
 'בזמן אומריס היו לפיכך וכו׳ כתרנגוליס

 משנה וכו׳. קלי שלאה זב שאפילו זו הקנה
: כ״ו.) דף (בלכות שממו מי בפלק

ר ה ב כ ס במלה ו  (דף שס .וכו׳ זו מקנה ג
 במלוה אמל זעילי אתא כי כ״ב)

 הלכות בסוף שכתבתי מה פי ועל למבילותא
: קיש

ג ו ה  בחולה או בבליא בד״א הוא פשוס מנ
r שחילק מה .וכו׳ שבעל i בליא 

 דאסיקנא מאי על בזה שסמכו נלאה לחולה
 לבא אמל ע״ב) (כ״ב שמתו מי בפלק

 סאה מ׳ המרגיל וחולה המרגיל בריא הלכתא
 לאונסו מולה אבל קבין מ׳ לאונסו ובריא
 שממשיך היינו דמלגיל ופילש״י . מכלוס סמול
 וכיון ע״כ. מממו שמשמש כלומר עליו הקלי
 שנעל לבני וס״ל למבילותא בטלוה דקי״ל
 לתפלה אבל לד״ת אלא בטלוה דלא וספרד

 מיהא קבין בט׳ לחיצה לטבילה דבטלוה נהי
 לבינו בשס שמתו מי בפרק הלי״ף כמיש בעי
 מרגיל בשאינו בין מרגיל בין בריא כן אס האי

 אחל קבין בט׳ לחיצה צליכין המרגיל וחולה
 לאונסו וחולה התקנה קודס כמבילה התקנה

 : פטור היה נמי התקנה שבזמן מכלוס פטור
כן  בפירוש לבינו וכ״כ .וכו׳ קרי שלאה זב ו

:עליו לטבול נהגו שלא המשנה
V סוי  שממו מי פרק ברייתא .וכו׳ העלוה כי

)כ״ה כ״ד. (דף  של טלית היסה :
 מתניו על לו חגורה שק ושל עול ושל בגד

 וסובל לבו את שיכסה עד ולתפלה ש ק■ קולא
 : יצא בדיעבד אבל לכתחלה דהיינו לבינו

ת ח ר ה  יתפלל לא כיצד התפלה מקוס ט
. כו׳ ק״ש בהלכות נתבאר כבל ו

: לתפלה והיה הללו המקומות בכל ק״ש איסור
ל ט ל פ ת מ ט :)כ״ב (דף שמתו מי פרק דלבא מימרא .וכו׳ צואה ומצא ה מ כ  ו

 שם שיש ולתלות להסתפק יכול שהיה במקוס דדוקא ל״י בשס התוס׳
:ז״ל והלא״ש יונה ה״ל כתב וכן צואה

ה  שס ברייתא .וכו׳ ומצא בתפלה עומד הי
 כנגדו צואה ולאה במפלה עומד היה

 אמות ארבע לאחריו שיזלקנה עד לפניו מהלך
 הא דאפשל הא קשיא לא לצדדין והתניא

סי׳ דאפשל הא יונה ה״ל ופירש . אפשל דלא
 כנגדו צואה ולאה המזרח כנגד מתפלל אס

ד לפניו מהלך המזרח כנגד ללכת ויטל  כ
א אבל לאחריו שיזלקנה א״ ס  כנגד ללכת לו א

 עוברי שיפסיקוהו שמתיירא כגון המזרח
 וכנגד אחרת צואה ילאה שמא או דלכיס

 כנגד ילך פניו לחזור רוצה אינו המערב
 ופילש״י , אמות ד׳ ממנה שיתרחק עד הצדדין
 שתהא עד להלך צריך אין לצדדין והתניא

 עד לפניו ילך לפניו לילך דאפשל . לאחוריו
 לפניו נהל שיש כגון אפשל לא לאחוריו שתהא

:לצדדין מסלק
לי דו  הדר פרק טילובין . וכו׳ החכמים ג

 בביתא מצלי לא שמואל ס״ה.) (דף
 דאית בביתא מצלי לא ל״פ שיכלא ביה •דאית

:הלסנא ביה
ם י רי ב  מי פרק . וכו׳ אומו החופזים ד

כיג.] ברכות שמתו  היה מ״ל [
 תפלתו התפלל ואם יתפלל אל לנקביו צריך

 יהודה לב תימא ואי זביד לב אמר תועבה
 אבל עצמו לשהות יכול שאינו אלא שנו לא
 היא זו מפלה מפלתו עצמו לשהות יכול אס

 ועד מותר דגלים כהלי״ף ודלא לבינו גילסת
 ומדתניא פלסה עד :ששת לב אמר כמה

 ממילא י״ח שיצא לומר תפלה תפלתו בסיפא
 לחזור שצריך היינו תועבה תפלתו מני דכי

אף :ולהתפלל  יתפלל לא לכתחלה כן פי על ו
 יתפלל אל לנקביו הנצרך אידך תניא שס .■וכו׳

 שמול וכתיב ישראל אלהיך לקראת הכון משום
: האלהים בית אל מלך כאשל רגליך

ב ת כ  שאין עב רוק הוא כימו מנוח ה״ל ו
 הוא ניעו . כח ע״י אלא לצאת יכול

 כתבו וכן .ממקומו נע שכבל לצאת המוכן רוק
ק(דף בליש התוספות :וניעו כיחו ד׳׳ה ג׳:) ב״

מי

משנה לחם
 קשה וקצת זיל לבינו כאן הזכיר לא דם וראתה משמשת .וכו׳ קלי שלאה זב וכן ה

 כדאמלו היא טבילה בת דמעיקרא דס ולאמה במשמשת ספי לאשמועינן ליה דהוה
 או בבריא בד״א למעלה להזכירה לו היה מנהג ביה אית ואי בשאר שכן וכל בגמלא
 שפלטה ונדה דם שלאה זב לרבנן שוים דהם דכיון ונ״ל .נדה דם ולאמה משמשת

 שפלטה ונדה קרי שלאה זב וכן :מנהג בה' דאין לאמריתי וה״ה מינייהו תרתי נקט וכו'
 דהאי נלאה וכו׳. ומתפללין ידיהן ולוחצין עצמן מקנחין אלא מנהג בהן אין זרע שכבת

 בטל מנהג הוי לא נהגו אי ודאי אבל בכך נהגו שלא ר״ל וכו׳ מנהג בהם אין דקאמל
 התקנה אחל דאחמור וכיון צריך הוה מעיקרא כוותייהו דקי״ל לרבנן הדין p ■יהא

: בסל מנהג הוי לא
 כך ומפני בטל מנהג הוי ללמון נהגו דאפי' שנלא׳ וכו׳.' קלי שלאה בחולה אבל ר

 מנהג בזה ואין הלחיצה מן פטור לאונסו קרי שראה מולה אבל ז״ל רבינו כתב
 וכו׳ ונדה זב גבי כמ״ש מנהג בזה אין לאונסו קרי שראה חולה אבל לומר די שהיה וכו׳
הדין מן פטור שהוא שכיון לנו להודיע הרחיצה מן פסול קאמל אלא מנהג בזה אין

בטל: מנהג הוא שנהגו ואע״פי מנהג בזה אין התקנה קודם אפי׳
סוי ז  של טלית היתה איתא כ״ה.) כ״ד: (דף שמתו מי פרק .וכו׳ כיצד העלוה כי

 להפלה אבל שמע קריאת למרות מותר מתניו על מגולה שק ושל פול של בגד
 לכתחלה מותר אינו לתפלה אבל דה״ק לרבינו ליה ומשמע וכו׳ לבו אס שיכסה עד

: בתפלה האי כולי מחמלינן דלא יצא בדיעבד אבל לבו את שיכסה עד בק״ש כמו
ת ח ר ה  (דף שמתו מי פרק שאמלו ממה ז״ל לבינו זה הוציא .וכו׳ המפלה מקום ט

:לתפלה וכן שם וכו׳ שנו לא הונא א״ל הצואה מן הרחקה ענין על כ״ו.)
ל ט ל פ ת מ  צואה ומצא מתפלל היה כ״ב:) (דף שמתו מי פרק שם .וכו׳ צואה ומצא ה

 אע״פ וחטא הואיל לבא אמר אלא שם ואמרו וכו׳ רבא אמר וכו׳ במקומו
 להסתפק יכול שהי׳ במקום ודוקא פר״י והא) ד״ה (שם התוס' וכתבו תועבה. תפלתו שהתפלל
 :וכו׳ בדק שלא מפני וחטא הואיל שכתב ז״ל לבינו דעת וכן ע״כ צואה שם שיש ולתלוש
לי :סה) דף (עילובין הדל סלק .וכו׳ החכמים גדו

עוז מגדל
ם : ס״ה) (דף נעימנין הדר פרק עהורה. עד נו׳ החכמים גדולי■  מהר עד ׳0 אזחו החופזים דברי

: כ״ג) (דף שמתו מי פרק הכל לראש.

אל לנקביו הנצרך ברייתא כ״ג) שמתו(דף מי בס׳ וכו׳. אואו החופזים דברים י
יתפלל

מיימוניות הגהות
 אבל תורה לדברי ה״מ מ״ד ואיכא מ״ד :איכא ביעם אלפס ר״י כתב וכן לטבילותא בטלוה |'ה]

 .וטעמא תפלה תפלתו דאמר ברב .'ורלא כן ק כרבא [ז]’V כאן עד טבילה צריך לתפלה׳
שם שיש דעתו על להעלות לו שהיה :^ דוקא דהיינו ופר״י תועבה רשעים זבח משום

 לא;הוה פפא רב שיכרא בה דאית בביתא מצלי הוי לא שמואל [ז] : לחזור צריך ואין תפלה ותפלתו רשעים זבח מתקרי לא בכך ולהסתפק דעתו על לתעלות לו הית שלא במקום אבל צואה
: ע״כ נקביו שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו תורה דברי שאר אפילו להוציא שאכור דדדה שמחה רבינו כתב [מ] :הרסגא בה דאית בביתא מצלי
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 את ראיהי אני חנינאמי יא

מגסי זה הרי בהפלתו
 אמת אלא תפלות שתי לי ולמה כלומר צלי והדר דצלי ינאי רבי את ראיתי אני יוחנן

 א״ל בצבור אלא המוספין תפלת אץ התם ממ״ד ולאפוקי מוספין של ואחת שחרית של
 ליה ומדאמר דעתיה כוין והשתא דעתיה כוין לא מעיקרא ודילמא זירא לרבי ירמיה ר׳

: ז״ל הרא״ש וכ״כ בכוונה ומתפלל מוזר כוונה כלא התפלל שאס רבינו למד הכי
ך כ פי די פ׳ עירובין .וכו׳ הדרך מן הבא ל ה

JT °,״״ ?•’L. y. יאחי הטיייי הדט־ ונל וניעו ניחו ויסיר נקביו ויבדוק
U ׳®“ונתע «]J ופיהק שניהק יא»םי :יתפלל כך  t »נ־מיא ה'תי » יא
 יתפלל לא בדרך שהבא ז״לנכלל בדבריו וגם שיתפלל קודם גופי יאםבדק מגונה. זה הרי לרצונו אם

שהוא מפני דפעמא ׳וס״ל מיצר או מדנקע בתפלתו תק לו נזדמן .כלום בכך אין לאונםו ובא

כי דשמואל אבוה התס מדאמרינן כן ולמדנו מצטעי היה ואם . בבגדו או בטליתו מבליעו
 איתא ואם יומי הלתא מצלי לא אמיבאורחא ונמצא בתפלה יצטער שלא כדי לאחוריו בידו זורקו
 'בתפלה עומד כשהוא מלמטה רוח ממנו יצא . טרוד
: לתפלתו וחוזר הרוח שתכלה עד שוהה לדעתו שלא
 ואינו הרבה ונצטער מלמטה רוח להוציא =בקש יב

 וממתין אמות ארבע לאחריו מהלך עצמו להעמיד יכול
 יצרתנו העולמים כל רבון ואומר . הרוח שתכלה עד

 חרפתנו לפניך וידוע גלוי חלולים חלולים נקבים נקבים
 במיתתנו ורמה תולעה בחיינו וכלמה חרפה וכלמתנו

̂ונטפו• בתפלה עומד גהיה יג י* ומתפלל למקומו וחוזר
 וחוזר המים שיכלו עד ממתין ברכיו על רגליו מי

 התפלה את לגמור כדי שהה ואם [י] .שפסק למקום
 ד הילוך כדי שוהה מים המשתין יוכן יד ’י לראש חוזר

 אחר,תפלתו שוהה ומשהתפלל .יתפלל כך ואחר אמות
 שיפסוק כדי משתין כך ואחר אמות ארבע הילוך כדי

 תפלה כל כיצד הלב טוי־כוונת מפיו: התפלה דברי
 כוונה בלא התפלל ואם . תפלה אינה [כ] בכוונה שאינה

 טרוד ולבו משובשת דעתו מצא .בכוונה ומתפלל חוזר
 אמרו .דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור מיצר או עיף והוא הדרך מן הבא לפיכך .דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור

 מכל לבו את שיפנה הכוונה היא כיצד טז : יתפלל ואח״ב דעתו ותתקרר שינוח עד ימים שלשה ישהה‘ חכמים
 כך ואחר לבו את לבוץ כדי התפלה קודם מעט צריךלישב לפיכך השכינה. לפני עומד הוא כאלו עצמו ויראה המחשבות

התפלה אחר מעט לישב צריך לפיכך לו. והולך ומשליכו משאוי נושא שהיה כמי תפלתו יעשה ולא ובתחנונים בנחת יתפלל
ואחר

: שם סמ״ג צ״ח סי' מזי ה : שם סמ״ג צ״א סי׳ מור ד : שם סמ״ג ע״מ סי' מזר ג ; י״מ משין סמ״ג ק״ג סי׳ מזי ג :״ז5 צ״נ סי׳ א״ח מזי י״מ עשין סמ״ג א

 א״ר (כ׳יד.) שמתו מי פרק . וכו׳ ופיהק שגיהק
 ומפהק המגהק מיתיבי ונתעטש ופיהק שגיהק רבי

: לרצונו כאן לאונסו כאן ל״ק הרוח
ב ת כ  שפותח הקים פה פיהק למעלה גופו ופשט שהקים כלומר הקים גו גיהק מנוח היר ו

 הוא פיהוק פי׳ ורש״י . הרבה פיו
 :הזוללים כמנהג בקול הפה דרך היוצא הרוח

מן ד ב . וכו׳ רוק לו נז  יהודה רב אמר שסעי
 רוק לו ונזדמן בתפלה עומד היה

א הכי במר ואמרינן בטליתו מבליעו  דרטנ
 דאנינא משום לאחוריה ופתקיה רוק לו נזדמן

ב : דעתיה ת כ  מפרש דרבינו מנוח היר ו
 אבל פרסי ח׳ פתקיה כמו ביד זריקה פתקיה

 בירושלמי ומשמע .ראש קלות משום בפיו לא
 ומשמע דמומר הוא האונס מחמת דדוקא

 דמטייל פירוש אסור בו טיילו אם בירושלמי
א :באונס שלא מדעתו צ  וכו׳ רוח ממנו י

 רבינו וסובר שם ברייתא .במיתתנו ורמה עד
 ישאר ולא הראשון למקומו חוזר דמסתמא
 כוונת הימה שזאת ואפשר האחרון במקומו

:ומתפלל למפלתו חוזר שכתב בה׳׳ג
ה יג . המים שיכלו עד וכו׳ במפלה עומד הי

 התם ואפליגו ב׳) כ״ב ברייתא(שם
 בשם ז״ל הרי״ף וכתב חוזר להיכן אמוראי

 שפסק למקום כמ״ד דהלכה ז״ל גאון האי יבינו
 :לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה ואם
T דרב קמיה תנא מני .וכו׳ המשתין וכן 

 העיר בני פרק במגילה יצחק בר נממן
) (כיו  דברי שיפסוק כדי רבינו ומ״ש .ב׳

 ד׳ כל שם שאמרו מה פירוש הוא מפיו התפלה
 מרחשן ורמושי בפיו סדורה מפלתו אמות

:שפוותיה
ו ת ט נ ו .כו׳ התפלל ואס .וכו׳ כיצד הלב ט

איר ל׳:) (דף השחר תסלח ס״פ

 דשמואל דאבוה רבותא מאי אסורים אדם דכל
 הדרך לו מזיק היה דשמואל דאבוה ודאי אלא

 לא אם. אבל יומי תלתא עד מצלי לא ולהכי
 :מיד להתפלל צריך היה מצטער היה

א צ  רב אמר (שם) הדר פרק .וכו׳ דעתו פ
 דעתו שאין כל רב אמר אשי בר חייא

:יתפלל אל עליו מיושבת
ך טז כ פי  כלומר .וכו׳ מעט לישב צריך ל

 אחת שעה לשהות דא״א אעיג
 : מעט לישב צריך מ*מ הראשונים כחסידים

ר ח א . וכו׳ ובתחנונים בנחת יתפלל כך ו
ח:) השחר תפלת פרק משנה כ״  רבי (

 תפלתו אין קבע תפלתו העושה אומר אליעזר
 א״ר קבע מאי ב׳) כ״ט (דף ובגמרא אמנוניס

 שתפלתו כל אושעיא רבי אמר אידי בר יעקב
 אומרה שאינו הל אמרי ורבנן כמשאוי עליו דומה
 בעי דמרווייהו כתב ורבינו . מחנונים בלשון

 עליו מראה ושלא ובתחנונים בנחת שתהיה
 אלא ורבנן הושעיא ר׳ פליגי לא דע*כ כמשאוי

בפירוש

 כשאי! אלא שנו לא שם ואמרו תועבה מפלתו התפלל ואם יתפלל
 תפלתו ז״למדקאמר לרבינו ליה ומשמע תפלה, תפלתו בעצמו לשהות יכול אם אבל בעצמו

: מתפלל אין לכתחילה משמע תפלה
א  עיטוש האי .וכו׳ מגונה זה הרי לרצונו אס בתפלתו ונתעטש ופיהק שגיהק מי '

 בתר מדכתב עיטוש קרי דלהאי מלמעלה עיטוש שהוא נראה ז״ל רבימ שכתב
 רבינו גריס דלא ודאי ונראה מלמטה עיטוש קרי דלא משמע מלמטה רוח ממנו יצא הכי

 מתעטש וכו׳ לאונסו כאן קשיא לא ומפהק מגהק כד:) (דף שמתו מי בפרק בגמרא
 אלא ה״ג שכתב ז״ל רש״י כגירסח מלמטה כאן מלמעלה כאן קשיא לא נמי אמתעטש

 גירסת אבל לאונסו אלא הוי לא לעולם דעיטוש ליה דמשמע •משום וכו׳ אעיטוש עיטוש
 רק אלא לרצונו כאן לאונסו כאן קשיא לא ומתעטש ומפהק מגהק בשלמא היא ז״ל רבינו
 בין לאונסו בין בעיטוש מילק ולהכי מלמעלה בעיטוש ואידי אידי זה ולפי קשיא ארק

 וכי וכו׳ לרצונו אונסו בין במתעטש חילוק אין ז״ל רש״י כגי׳ גורס היה דאס לרצונו
 רבינו כתב ולזה קודם עצמו בדק שלא כיון לרצונו קרי מ״מ לאונסו הוי עיטוש כל תימא

 בדק שלא מפני לרצונו קרי לא ז״ל רש״י אבל וכו׳ שיתפלל קודם גופו בדק ואם ז״ל
 קרי אלא קודם בדיקה שייך לא ועיטוש ופיהוק דבגיהוק ליה דמשמע הבדיקה מפני ולאונסו
 ולכל .לסובלו יכול שאינו ולאונסו לעשותו ושלא לסובלו העת באותה שיוכל מפני לרצונו

 איכא ברק גס ז״ל רש*י דלסירוש קשיא ארק רק אלא בגמ׳ דאמרו מאי קשה הפירושים
 לסבול יכול אינו ואם לרצונו מקרי הרקיקה לסבול שכשיכול ולאונסו לרצונו בין לחלק
 אי ואס אפשר אס לרוק לו ואסור פ״ז פסי׳ בא״ח ז״ל הטור שכתב כמו לאונסו מקרי
 אפשר ללא לרצונו דהיינו אפשר בין ברקיקה לחלק דיש משמע וכו׳ לרוק שלא לו אפשר

 שהיה ולרצונו לאונסו בין לחלק יש ברקיקה דגם קשה ז״ל רבינו לפי׳ וגם לאונסו דהיינו
מיהו .לרוק לו והיה בפיו הרקיקה שהוא הטורדו דבר כל ולהסיר קודם עצמו לבדוק לו

משנה לחם
 מיד תפלה קודם יסיר אם יאסילו ודאי בדיקה מועיל אינו דברקיקה י״ל רבינו לפי׳ לשהות יכול

 שהתחיל קודם בפיו שהיתה הרוק לענין לחלה יש שמ"מ אע״ס אמרח רקיקה לו בא הוא
 לאונסו נקרא אח״כ לו שבא הרוק ולענין הסירו שלא מאמר לרצונו נקרא דאז להתפלל

 שני לא להכי ועיטוש ופיהוק בגיהוק כמו הבא הרוק לענין בדיקה מועיל דאינו כיון מ*מ
 ממשמש וענין . וצ״ע קשה הטור למ״ש. ז״ל רש״י לפי׳ אבל החם ליה כדשני הגמ' ליה

א :ידעתיו ולא רבינו הזכיר לא שם שהזכירו בבגדו צ  אבא ר׳ שם .רוח ממנו י
דאמרי איכא וכו' לתנא אשכחיה ואשמע איזיל אמר וכו׳ יהודה דרב מיניה משתמיט

: וכו׳ עומד היה
ג  שהיז בחפלה כאן שפסק והטעם ב׳) כ״ב (דף שם בברייתא .וכו׳ בתפלה עומד היח. י

 הרייף רבו שיטת אמר הלך חוזר אינו פסק ופק״ש חוזר כולה את לגמור כדי
: ס״ה סי׳ בב״י ועיין ז״ל

T ה המשתין וכן ל מגי ב כו׳. :כו:) (דף העיר בני פ׳ ו
ת טו מעיקרא' ודילמא שם דאמר הכי משמע ל׳:) (דף השחר תפלת בס״ס כיצד. הלב כוונ

 הכוונה וענין .והתפלל חזר ומש״ה כלומר דעתיה כוין ולבסוו דעחיה כוין לא
ף אין פ׳ בסוף משמע מדין(ד  לכוין יכול ואס ־שם אמרו שכן בעי לא דלעיכופא ל״ד:) עו

: ז״ל רבינו הזכירו לא למה ידעתי ולא מהם באמת יכוין וכו׳
א צ ס״ה:) הדר(דף פרק בעירובין נתבאר זה כל .וכו׳ הדרך נזן הבא לפיכך וכו׳ דעתו מ

ך טז כ פי  אליעזר ר׳ כ״ח:) (דף צזשנה השחי■ תפלס פע׳ שם .וכו׳ מעט לישב צריך ל
כ״ט:) (דף בגנז׳ ופירשו כו׳ תסנוניס תפלתו אין קבע תפלתו העושה אומר

 שאינו כל אמרי ורבנו כמשוי עליו שדומה כל אושעיא א״ר אידי בר יעקב א״ר קבע מאי
 ובתחנונים בנחת יתפלל ואח״כ שאומר וזהו כתרווייהו ז״ל רבינו ופסק תחנונים בלשון אומרה
ורב רבה שם אמרו ועוד . אושעיא כר׳ דהיינו כמשוי תפלתו יעשה ולא כרבנן דהיינו

יוסף '
עוז מגדל

טת :כ״ו) העיר(דף גגי סרק .מפיו עד וכו׳ מים המשחין וכן  פרץ . בכוונה עד וכו׳ כיצד הלב נוו
 פרק ונעירונין השחר ספלח פרק .יחפלל ואח״כ עד משובשת דעתו מצא :ל״א) (דף עומדים אין

 יעשה ולא :ל״א) (דף עומדי! אין פרק . ובתחנונים עד וכו׳ הכוונה היא שיצר :ס״ה) (דף הדר
:ל״כ) עומדין(דף אין סרק .משכרותו עד כו׳ לישב צריך לסיכך : השחר תפלת פרק .לו והולן עד וכו׳

מימונייות הגהות
 וממשמש ורק בתפלתו והתעטש ופיהק שגיהק רבי את ראיתי אני חנינא *1 אמר [ם]

 ורבינו גינתו מילי תרי נתעטף ולא שעוקצתו כינה להעביר פרש׳י מתעטף. היה לא אבל כנגדו
 מעל נופל היה אם אבל דא.ע!ו מעל יפיל שלא בגרו שתיקן היא מילתא דחרא פירש חננאל
 חוזר אומר חד המנונא ורב חסרא רב [י] !ע׳כ הפסק תושבו שהיה מתעטף תית לא ראשו
 פר׳ח וכן לראש הוזר כולה את לגמור כרי שהה אם דכ״ע שפסק למקום וה^אומר לראש
רגלים המי מן להרחיק צריך להתפלל וכשחוזר המיקל אחר הלך סופרים דבשל רבותינו דתר

כ: ובתוספתא הממונה להם אמר כפרק כדמשטע עליהם 6הטי נתזו לא אשר בבגדים לכסות צריך לקנחם שא׳א ורגליו ברכיו שעל וניצוצות המים ואותן אמות ארב/נ  התום׳ כתבו [כ] ע׳
כ: בעמוד כדלקמן ליזהר צריך תועבה שתפלתו ר.שנור מיהו בתפלה כך כל הכוונים אנו אין רבלא׳ה הזה בזמן נזהרין אנו אין שמעתתא דלגי דבכל ע׳



3 משנה כסףפ־ד תפלה הלכות אהבה.משנה נסף2

 שלשים ביום דהיינו רבינו וסובל יום לשלשים
: בו שהמפלל ליום

 ״א6ו לבינו דבלי שהביא אחל הסול כתב
 יום משלשים הוא פלקיס של כתב ז״ל

 שמ״ש נלאה ולי .צליך אין ליח זה ולפי ואילך
דהא מוכלח אינו לבינו טס מולק שהלא״ש

 וכתב . מהלך בין מטומד בין קצלה תפלה
 התם מדאמלינן טומד לטמוד יכול ואם לבינו

 קם באולחא אזלי הוו ששת ולב חשדא לב
 ואמל ששת לב נמי וקם מצלי וקא חסדא 'לב

 תפלה צלותא והאי לט תקלא אל טוב מהיות
 נפקא טוב מהיות לאו הביננו דאילו היא קצלה

■ : לטמוד צליך דמדינא
ה ״  בלחם (ע׳ וכו׳ בספינה יושב היה ב פ

־ : משנה)
 והוא מנוח ה״ל כתב .וכו׳ מתפלל חולה

 שלא טוב כן לא שאם לכוין שיכול
 שאינו דזקן טוד והוסיף הליא״ג. וכ"כ יתפלל

 ושממתי ומתפלל במקומו יושב לטמוד יכול
 הכליטות במקום לטמוד יגול שאם מלבותינו

:עכ״ל יטמוד מעומד כולע שיהיה
 פלק בלייתא . וכו׳ הבהמה טל לוכב היה

 ותיק דלבי פלוגתא כ״ח] [שם השחל תפלת
 כלפי הלכה ליב״ל תימא ואי בב״ח לבה ואמל
 לו אין בין חמולו שיאחוז מי לו יש בין דאמל

:טליו מיושבת דטתו שאין לפי ויתפלל במקומו ישב
היה

בעיניך והטוב .צולכיהם לפלש יודעים ואינם כלומל קצלה ודעתם מלופיס עמך צלכי :בעינן תלווייהו דלכחחלה מודו כולהו אבל דאל״א קבע תפלתו עושה בפילוש
טוב תכליתו יהיה לא שאולי בעינינו הטוב לנו תהן לא מנוח ה״ל פי׳ עשה : ל״ב:) (דף עומדין אין פלק פלייתא . ולו׳ הלאשונים חסידים

:■ הגמול הטוב שהוא בעיניך הטוב אלא :ס״ד.) (עילובץ הונא בל דלפה מימלא הדל פלק .וכו׳ יתפלל אל שכור יז
כו׳. בדלך אותה ומתפלל משמע הפי שתוי מיקלי דבלביעית ומ״ש ס״ד.] [שם מימלא .וכו׳ שכול איזהו  לתפלה הביננו פין איכא מאי ל״ה) (דף שם ו

ותלת קמייתא תלת לצלויי בעי הביננו קצלה :פילקא בההוא [ע״ב] התם
ר ססוקוח• הלטה עד וכו׳ עומדין אין וכן יח ח א ד ו ר כ ט פ ם חםיידי־ם . י שוני א למיהדר בעי .לא לביתיה מטי וכי בתלייתא הייך הר

י l (דף עומדין אין פלק ליש פליימות תלת לא לצלויי בעי לא קצלה מפלה .לצלויי .
ת : ל״א.) ח ם א ד ה קו ל פ ה ת ע ש ת ו ח ר א ח א ה ל ל פ אל ת מ לביתיה מטי וכי בתליימא תלת ולא קמייחא '[3 ו

מעומד הביננו והלכמא . לצלויי למיהדל בעי לו שאין מפני יתפלל אל **שכור יץ J שעה בתפלה ל״ה בסוף . וכו׳ הפלקים תפלות יט
 ומתפלל חוזר ■ לפיכך תועבה תפלתו התפלל ואם כוונה לעולם אלעזל אץ ל״ה.) (דף

התם ומפלש יתפלל ואח״כ תפלתו אדם יסדל
התפלל ואם יתפלל אל שתוי משכרותו. * כשיתרוקן י̂ו משלשים שהיא תפלה מקא דהיינו הנמלא

ה. תפלתו  לפני לדבר יכול שאינו זה שכור איזה תפל
. משתבש ואינו המלך בפני לדבר יכול שתוי . המלך

 יתפלל לא יין רביעית ושתה הואיל כן פי על אף
ח מעליו; יינו שיסיר  להתפלל עומדין אין נוכן י
 ולא שיחה מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך

.תורה דברי מתוך אלא כעם מתוך ולא מריבה מתוך ;;א®’ *־א
כדי תורה דברי שהם פי על אף והלכה דין מתוך ולא ;לל״ח מר״ח ״הי

תורה דברי מתוך אלא . בהלכה טרוד לבו יהא שלא אנל ע״פ כשקורא ודוקא ממח ה״ל וכתב
לתפלות יט פסוקות: הלכות כגון עיון בה שאין ונלאה.וצ״עעכ״ל לא לפניו בשכתובה

כדי להסדיר צריך לפניו בשכתובה דאפילו
D p^sri ; כזריזוח כפיו שגולה 6שתה

שלא כדי ומתפלל עומד כך ואחר תפלתו להסדיר צריך תפלת פלק .וכו׳ סכנה במקום מהלך היה
גדודי מקום כגון סכנה במקום מהלך היה . בה יכשל נ״קי® המהלך ת״ל השחל(כ״טב׳).

n יזמן והגיע ולסמים היות h in אתה 'ברכה מתפלל .
א. וזו שהיא שאומרים כאחרים הלכה הונא לב ואמל קצרה ודעתם מרובים ישראל נל] עמך צרכי הי

 כדי ואחד אחד לכל שתתן אלהינו יי׳ מלפניך רצון יהי
 מהלך כשהוא בדרך אותה ומתפלל .תפלה שומע יי׳ אתה ברוך עשה בעיניך והטוב מחסורה די וגויה גויה ולכל פרנסתו
: ברכות עשר תשעה כתקנתה תפלה ומתפלל חוזר דעתו ותתקרר לישוב מגיע וכשהוא עומד לעמוד יכול ואם

חמישי פרק
ה א נ ו מ  אין אותן עשה ולא שעבר או נאנס או דחוק היה ואם . ולעשותן בהן להזהר המתפלל צריך דברים ש

ש. וגוכח . עמידה . הן ואלו .מעכבין ם. ותקון .המלבושים ותקון . הגוף ותקון המקד  והשויית המקו
 יכול אם בעגלה בספיגהאו. יושב היה נא] .מעומד אלא מתפלל אין כיצד יעמידה ב : והשתחויה . והכריעה הקול.
 וכן דעתו. את w לכוין שיכול והוא צדו על שוכב אפילו מתפלל חולה .ויתפלל במקומו ישב לאו ואם .יעמוד לעמוד
 היה .וישתה שיאכל עד יתפלל אל לאו ואם יתפלל דעתו את לכוין יכולת בו יש אם חולים בכלל הן הרי והרעב הצמא
מיושבת דעתו שתהא כדי ויתפלל במקומו ישב אלא ירד לא בהמתו w שיאחז מי לו שיש פי על אף הבהמה על רוכב

עליו
: שם טמ״ג צ״ד סי׳ מוי ד :ק״י סי׳ א״יו מור ׳״מ עשין סמ״ג ג :שס סמ״ג צ״ג סי׳ מוי כ : ״מ5 סי׳ ״ח6 מור י״מ לאוי! סמ״ג א

משגה לחם
: קצרה להפלה הביננו בין איכא מאי שם דאמלו משום הט לבינו פסק ולא וכו׳ לחדש יכול שאינו כל חלווייהו דאמלי יוסף

הוו הנידלמעלה דכל משמע לכאורה וכו׳. לחוק היה ואם וכו׳ דבלים שמנה א n״S : מטלידנא דילמא ומסתפינא מילחא בה לחדושי יכילנא אנא זילא א״ל
גיהוק דהרי וקשה לכחחלה דהוו שמנה למנוח בא והששא לעיכובא לבינו כמ״ש מעט לשהוח צריך ולדידן ל״ב:) עומדין(דף אין פ׳ ליש וכו׳ הראשונים חסידים

לא וא״כ קאמל מגונה זה הלי אלא לעיכובא הוו לא למעלה שהזכיר ועיטוש ופיהוק , :מועט לזמן מהם שנלמוד לנו די אחת שעה שוהים היו שהם דכיון ז״ל
בדיקת מפום ופיהוק דגיהוק וי״ל ,אלו שמנה בכלל אלא למעלה למנוחם לו היה כן אע״פ ומ״ש .ס״ד.) (דף הדל פרק בעילובין מבואר זה .וכו׳ יתפלל אל שכור יז

דתפלתו לנקביו צריך היה אם וכגון לעיכובא עיקלו הגוף ובדיקת הוא הגוף רביעית שתה שמואל אמל יהודה לב אמר שם .וכו׳ יין רביעית ושתה הואיל
דאינו גב על אף הגוף בדיקת דשאל הני גבי ופיהוק גיהוק מנה לכך תועבה של גילסתו שזו ונלאה יתפלל אל שהיא אחרת גילסא בתוספתא והוזכרה יורה אל יין

: לעיכובא : ז״ל לבינו
 בקלון לישב דהשכים ל׳:) (ךף השמל תפלת דפ׳ מסוגיא וכו׳ בספינה יושב היה ב עומדין אין ל״א:) (דף ברייתא ושם עומדין אין סלק ליש משנה וכו׳. עומדין אין וכן יח

ז״ל לבינו כדברי משמע עדיף מעומד חפלה סבל מל שם דאמל ובספינה : פסוקה הלכה מחוך אלא הלכה מתוך ולא דין מתוך לא
 ע״ג רוכב כ"ח:)היה (דף שם במפני: וכו׳. החמור על רוכב היה :לישב צריך דאין להסדיר שצריך לבינו מ״ש וכו׳. חדש לאש מוסף תסלח כגון הפרקים תפלות יט

 את להחזיר יכול אינו ואם פניו את יחזיר לירד יכול אינו ואם ויתפלל ילד בהמה לב שאני ל״ה:) .(דף מכילתין בםוף השנה בראש ממ״ש לו יצא תפלתו
 יטין^בוגנגד באסדא או בספינה מהלך היה הקדשים קדשי בית כנגד לבו יטין פניו :ק״י סימן טא״ח בב״י ועיין דמי. כפלקים מצלי לתלתיןיומין יומין דמסלתין כיון יהודה
 והגיע החמור על רוכב הים לבנן תנו ל׳.) (דף בברייתא ושם . ע״כ הקדשים קדשי בית במקום המהלך לבנן פנו כ״ט:) (דף השחל תפלת בפ׳ וכו׳. סכנה במקום מהלך היה

:כאן עד ויתפלל במקומו ישב כך ובין כך בין אומר לבי־ וכו׳ תפלה זמןל׳) (דף שם .וכו׳ אותה ומתפלל :וכו׳ קצרה תפלה מתפלל ולסטים חיות גדודי
היה

מיימוניות הגהות
: םימן'נ״ט] א׳ח כשונג דחשיב התפלה זמן עבר אם אפילו להתפלל צריך הטור [לשון *

: ע״כ ע׳׳ש בע״א דאמרי יוסי כר׳ ודלא אליעזר כדר׳ ודלא כאחרים הלכה הונא רב אמר [ל]
מהלך אפילו הדרך תפלת ומתפלל דאמר ששת כרב דקיי״ל בתוספות פסק יהודה ד׳ הגה [א]

 טוב מהיות לשמעיה כדאמר להמתין לעמוד לו היה הכי בלאו אלא חסדא כרב עבד לא דאיהו
ה/ וכן חסדא כרב פסק יוסף וה״ר רע תקרי אל כדקא ליצלי פרסא עד ומסגי נפיק כד וז״ל ב

נוהג היה רש׳׳י [ב] : עיכ עושה רבינו מורי ראיתי וכן בס׳׳ה פסק וכן כו׳ י״ר ואומר מיקם
 ואיתימא רב אמר השחר תפלת [ג] :ע״כ קרא בלבד ק״ש אלא חולי בשעת להתפלל שלא

 התוספות פסקו וכן ירד חמורו אוחז לו יש דאטר דברייתא קמא כתנא ודלא כרבי הלכה ריב׳יל
: ע״כ בעשרה שגא ולא ביחיד שגא דלא אבי״ה לרבי ונראה סכנה ימקוש איירי דרבי שפירש יוסף ה׳ר כפירוש ודלא

עוז מגדל
 הלכזת כמן עד '1זכ עומדין אין וכן :ס״ד) (דף הדר פרק .מעציו יינו עד זכו' יתפצצ 36 שתוי

ת :ל״ה) (דף שס עומדין אין . פסוקות :״ה ר סוף .כה יכשל שלא כדי עד זכו׳ הפרקים תפלו
ה :כ״ע) השחר(דף תפלת פרק . הפרק כוף עד מהלך הי

ה £״ ה ( נ מ  :האל בעזרת בהו כדבר ושם לפגעו נפרסה אחד כל . והשתחזיה עד דברים ש
:דברכות ובירושלמי ל״ת) נאמריך(?נף ואלו פ׳ וישתה. שיאכל עד וכו' ד5כי עמידה

:כ״ח) השחר תפלת פרק .ויתפלל השכינה כנגד עד וכו׳ על רוכב היה


