
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



33 יזמשנה כסףפ־ד תפלה הלכות . אהבהמשנה כסף
 ממלות ברגלים הגדולים לפני בעומדים הערב מי כל קי לאפו כלומר ונו׳ המקום אנשי

 העולם שרוב למקומות וה״ה במכוסות בין מגולות ברגלים בין להתפלל יכולים שאותם
 או מגולות ברגלים עומדין אם הגדולים לפני בשעומדין מקפידים ואין רגליהם מכסים

במקום אלא לתפלה קפידא שאין מוכיח רבינו ולשון קפידא. אין נמי תפלה דלענין מכוסות
ברגלים גדולים לפני לעמוד שלא שמקפידים

 קונו לפני עומד שהאדם וכיון אחת כרגל
 אחת שידמו בענין ויסמכם רגליו שיכוין צריך

מלאכי,השרת: כמו

 היה כתוב שלנו שבגירסאות אלא שם ברייתא .ויתפלל עד וכו׳ בח״ל עומד היה ג
 דאי פניו היינו לבו דיכוין רבינו ומפרש ישראל ארן כנגד לבו יכוין בח״ל עומד

 כתוב אין ״לf הרא״ש ובפסקי . הרוחות לכוין יכול שאינו ומי הסומא דין היינו לא
: הנכונה הגירסא והיא א״י כנגד יכוין אלא לבו

יכוין תני דכי מפרש ז״ל יונה שה״ר ודע
לארץ בחוצה עומד היה כיצד המקדש יינכח ג עלייג מגד׳א״י לא א״י «גד _

המקדם בית וכנגד וירושלים א״י כנגד
 בארץ עומד היה ומתפלל. ישראל ארץ נכח פניו מחזיר בירושלים וכשהוא הקדשים קדשי בית

בירושלים עומד היה . ירושלים כנגד פניו את מכוין אלא בתוכה עומד שהרי ירושלים כנגד לטין
מכוין במקדש עומד היה .המקדש כנגד פניו מכוין ל הקדשיס קדשי בית וכנגד בהמ״ק כנגד

יכול שלא ומי סומא . הקדשים קדש בית כנגד פניו תיקיי ד
כנגד לבו את יכוין בספינה והמהלך הרוחות* את לכוץ המתפלל ראב״י משום חנינא בר יוסי א״ר
עומד כשהוא כיצד הגוף ^תקוו ד ז ויתפלל השכינה מל ורגליהם שנאמר רגליו את שימין צייו

יי ®יי״״י’ י״יי'• עיניו ונותן זו בצד ני] זו רגליו לכויןיאת צריך בתפלה י̂י
 פנוי לבו ויהיה לארץ. p[ מביט הוא כאילו למטה

 לבו על ידיו ומניח בשמים עומד הוא כאילו למעלה
ך למפה עיניו ונותן רבו לפני כעבד ועומד השמאלית על הימנית כפותין מצו״ p ביבמות .ו

ה המתפלל אביו בשם יוסי מ א ה ]1 ב א ר ח ולא ופחד ב ו נ ♦ חלצו על נ] ד
תחלה נ״] מלבושיו מתקן כיצד המלבושים גתקון ף, :למעלה ולבו למטה

.קדש בהדרת ליי׳ השתחוו שנאמר ומהדר עצמו ומציין י׳) דשבח(דף פ״ק .וכו׳ כטתין ידיו ומניח
ולא כנולד, בראש ולא בא־ונדתו בתפלר, יעמוד ולא ';jj;™,־י;?

בפני יעמדו שלא המקוק אנשי דרך אם מגולות ברגלים שרי בעלמא צערא איתא כי כהנא לרב
יאחוז לא י מקום ובכל הרגלים. בבתי m אלא הגדולים קמי כעבדא אמר ומצלי ידיה ופכר גלימיה

שלבו מפני ויתפלל בזרועו תורה וספר בידו תפילין י״;|ףי
̂ות כלים יאחוז ולא ♦ בהן טרוד ומסתמא ידיו שחובק היימ ידיה ?פלל מתפלל אבל ♦ דו ב ו̂מ

. היום מצות שהוא מפגי החג בימות בידו ולולב הוא לב מפליג היה ולא השמאלית על הימנית
פחות היה אם תפלה זמן והגיע ראשו על משוי ״היה ימם®' ללביש אלא לשלמא צערא בין גמא

 ארבעה היה .בו ומתפלל לאחוריו מפשילו קבין מארבעה
כל דרך . יתפלל כך ואחר קרקע גבי על מניחו קבין :צדו סנטרו

עטופים; כשהן אלא יתפללו שלא ותלמידיהם החכמים עביד דמה ממאי נלמד .המלבושים תקון ה
פניו ויחזיר נמוך בטקום יעמוד כיצד דמקום יתקון ו

לכותל אנפלאות נותן היה כלומר ומצלי פוזמקי
: P״’ פשין כמ״ג צ״א סי׳ עור ג : שם סמ׳׳ג צ״ה סי׳ טור ב : שם סמ״ג שם טור א אלהיך לקראת הכון אסר ברגליו חשובים
 : שם םמ״ג צ׳ סי׳ טור י שם: סמ״ג צ״ו סי׳ טור ה : שם סמ״ג צ״ו סי׳ טור ד להתפלל שאין אלמא פוזמקי ומדרמי ישראל

דלך אין אם רבינו וכתב .מגולות ברגלים

משנה לחם
: בפסוק *פשוטה שהיא זו דרשה ז״ל הקדשים קדשי בבית עומד היה בברייתא שם ועוד בברייתא שם וכו׳ עומד היה ג

דהשתחו דפכוק מספיל הזה החייוז !’״ ץ,יןעןp.p 5, ,7,3 תפלין יאמוז לא מקום ובכל למה ידעתי ולא ז״ל רבינו בדברי זה הוזכר ולא הפרוכת כנגד לבו את יכוין .
11̂ ת״״,״ אמיו ע״כ) כ״ג שמתו(דף מי בפרק וכו/ : בברייתא שם וכו׳. יכול שאינו ומי סומא :בגמ׳ ז״ל בגירסתו היה לא ואולי

P הדיזייה. ® י® ̂יייי חשלי! אדם יאחוז לא ת״ל כנגד לבו חת יכוין אמרו שבמשנה וחע״ס שהזכרתי(כ״ח.) במפנה .בספינה והמהלך J א 3 , ,ן ,ppp,
משום אך דהכון" יקרא כדוקא הדור משמע לא בהם יישן ולא מים בהם ישתין ולא ויתפלל בפירוש מפרש ז״ל דהוא משום השכינה כנגד רבינו כתב הקדשים. קדשי בית

שלא וכי׳ גלימיה שרי פירש״י וכן עניה סכין שמואל אמר עראי שינת ולא קבע שינת ויראה בתפלתו כוונה לו שהיה לומר רוצה הקדשים קדשי בית כנגד שאמר שמה המשנה
שיג: . ע״כ בהן כיוצא אלו הרי וככר וקערה ומעות לבו את יכוין שאמר מה היינו כן ואם .הקדשים .קדש בית לפני עומד כאילו לו יראהכח

שדואג חפלה לענין בהן כיוצא אלו הרי ז״ל ופירש״י : השכינה כנגד
ע"כ. תטנף והככר יאבדו והמעות תשפך והקערה ותזיקנו הסכין תפול שלא עליהם :י׳) (דף דברכות קמא בפרקא זו. בצד זו רגליו לכוון צריך וכו׳ הגוף תקון ד
מהאי בלולב מתפלל שהיה אשי רב על הקשו ע״ב) מ״א (דף הגזול לולב ובפרק ופכר גלימיה שרי רבא אמרו י׳) (דף השבת יציאות שפרק וכו׳. המלבושים ת^ן ה

 ולא היא מצוה והיא וטריד נינהו מצוה לאו התם ותירצו שמואל דאמר מהא ברייתא איכא כי כהנא לרב ליה חזינא אשי רב אמר מריה קמי כעבדא אמר ידיה
 איכא ד' דבהני משום וכו' סכין נקט דדוקא זיל רש׳׳י מדברי ומשמע .כאן עד שריד ומתעטף ומתכסי לביש שלמא איכא כי וכו׳ ומצלי ידיה ופכר גלימיה שרי בעלמא צערא
 הוא דלולב ההיא על בגמרא שהקשו ומה לא הכלים שאר אבל ז״ל הוא כדכחב טירדא שהובק פשק מלבושיו.וגם דיתקן שלמא בדאיכא זיל רשינו פשק ולכך . ע״כ ומצלי

 רבינו מדברי כן נראה ואין .תיומתו וישבר מידו יפול שמא טירדא איכא נמי דבלולב משוס שחובק כלומר ידיה סכר וגם ר״ל וכו׳ לביש שלמא איכא כי שאמר דמה משום ידיו את
נקט למה קשה ולדבריו איירי כלים מין דבכל משמע וכו׳ כלים יאחוז ולא סתם שכתב משוס הכי הוי דודאי רבינו סובר שלמא גפי הזכירו לא שבגט׳ פי על ואף .ידיו את

שלא עליהם שמס כלים דבכל רבינו דדעת ואולי סתם הכלים כל לימא ד׳ הני שמואל אע״ג .וכו׳ קדש בהדרת לה׳ השתחוו שנאמר משוס ומהדר עצמו ומציין שמים: מורא
 דומיא כלים כלומר ומעות כלים כתב ולכך יאבדו שמא שירא דמעות דומיא הן ישפרו הביא רפינו ישראל אלהיך לקראת דהכון קרא אלא הביאו לא י':) (דף דשבת דבפ״ק
 ק״ה המקפל(דף פ׳ במציעא .וכו׳ ראשו על משוי היה לבאר: לו היה ומ״מ דמעות ל׳ע״ב)אמרו עומדין(דף אין ר״פ דפפרכות משום קדש בהדרת ליי׳ דהשתחוו פסוק

:וכו׳ קבין ד׳ ולתפילין לתפלה ינאי רבי דבי אמרי ע״ב) תקרי אל קדש בהדרת ליי׳ השתחוו מהכא לוי בן יהושע וא״ר מילי הני מנא מחני׳ פל
גבוה במקום אדם יעמוד אל ע״ב) י׳ (דף דפרכות פ״ק וכו׳. כיצד המקום תקון ו הוה יהודה כיהאדרב ממש הדר לעולם דילמא ממאי והקשו וכו׳ חרדת אלא הדרת

 (דף בחגיגה דאמדנן בהגהות וכתפו מגולות
 קמי כרעיה לגלויי ארעא אורח לאו ג:)’י

 באפונדתו בתפלה יעמוד ולא ומ״ש : מאריה
: מגולה בראש ולא

 שמתו מי פרק .וכו׳ יאחוז לא מקום ובכל
 יאחוז לא ת״ר ב׳) כ״ג (דף ברכות

 אמר ויתפלל• בזרועו וס״ח בידו תפילין אדם
 אלו הרי וככר וקערה ומעות סכין שמואל
 מ״א:) _(סוכה הגזול לולב ובסוף בהן כיוצא

 ולולב מצלי אבא אשי לרב אמימר בר מר א״ל
 אדם יאחוז לא דחניא מהא ואוהביה בידו

 הכא וטריד הוא מצוה לאו התם ושני וכו׳ תפילין
 מצוה עושה אינו כלומר פריד ולא הוא מצוה

 ז״ל רש׳י דעת וזהו טריד ולא בידו בתפיסתם
 בהני דדוקא ז״ל הר״ן דעת ג״כ שהוא ונראה
 ויזיק הסכין יפול שמא דטריד משוס אסרינן

 האוכלין יפסדו או ותשבר הקערה ספול ושמא
 והמעות ויטנף יפול שמא והככר שבתוכה

 הפסד בהם שאין דפרים אבל יתפזרו שמא
 לאו אי נמי ולולב׳■ בידו לתופסן מותר

 דילמא דטריד למימר איכא דמצוה חביבותא
 דשוס די״מ ז״ל יונה ה״ר וכתב :ויפסל יפול
 לאו דנקט והני בידו לתפוס לו אין דבר

 :נקטינהו בעלמא■ דמילתא לאורחא אלא דוקא
 פמציעא ברייתא . וכו' ראשו על משוי היה

: הזה בלשון ק״ה:) המקבל(דף סרק
 פ״ק משמע הכי וכו׳. החכמים כל דרך

:י׳) (דף דשבת
 (דף דברכות פ״ק .נמוך במקום־ יעמוד ו

 חנינא בר יוסי א״ר ע״ב) י׳
 גבוה במקום אדם יעמוד אל ראפ״י משום

 ממעמקים שנאמר נמוך במקום אלא ויתפלל
 דאמרינן .למתל פניו ויחזיר :ה׳ קראתיך

 חוצז דבר יהא שלא מנין (שם) דברכות בפ״ק
 פניו חזקיהו ויסב שנאמר הקיר ובין ביט

הקיר: אל
וצריך

 רבינו הביא בגמרא הכי דאמרינן ומשוס וכו׳ נחמן רב אמר אלא מצלי והדר נפשיה מציין

מיימוניות הגהות
 כ' ירושלים כנגד פניו אין אם אף הליכו דרן מתפלל ברגליו הולך היה אם הטור [כתב *

̂חרר בעיניו יקשה ויתפלל יעמוד אם  לעמוד מחמירין ויש לכוין יוכל ולא לבו ויטרד דרכי א
 מצות בפרק [ה] : ע״כ ישרה רגל ורגליהם שנא׳ דורשין אין פרק [ד] :ע'כ] באבוות
 ידיה ופכר גלימיה שרי רבה דשבת פ״ק ]1[ : ע״כ למעלה ולבו למטה עיניו נותן אליצה
 כדמפרש ממתרגם רףו ידבר לשום ונסמך נשען יהא ולא [ז] מריה: קמי כעבדא אמר ומצלי
מ״מ הערות את רואה לבו אין דהשתא מכנס״ם לבוש היה אם ואפילו [ח] ; ע״כ פי׳׳ב לקמן

̂י כמקום אלא ויתפלל כסא גכי על לא סדס יעמוד לא הכי נמי תניא .וכו' נמו
וכו׳

עוז מנדל
) (דף מרכות פ״ק .חלציו עד וכו' כיצד הגוף תקון  ס״ק .יעמוד עד כיצד המלכושיס תקון :י'

 מצות עד וכו׳ מתפלל אבל שמתו: מי פרק בידו. ומעות כלים עד וכו׳ מקום ובכל : דשבת
 המקבל פרק במציעא . ומתפלל קרקע עד וכו' משוי היה :מ״א) הגזול(דף לולב פרק סוף .היום
) (דף דשבת קמא פרק .עעופים עד וכו׳ החכמים כל דרך :ק״ה) (דף  וכו׳ כיצד המקום תקוץ :י'

: י') (דף דברכות פ״ק .הכנסת לבית עד

ע״כ: רביה קמיה כרעיה לגלויי ארעא אורח לאו בחגיגה דאמרינן מנעלים בלא הכנסת לבית לילך אסור וכן [ט] :ע״כ הר״ם הכין משום חגור ויחגור »םיר
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 ומקא יונה ה״ר וכמב המתפללים. פנגד לעבור אמר אריב׳יל לז.) (דף השחר תפלת :ליא.) (דף עומדין אץ פרק אבא בר חייא דר׳ מימרא .וכו׳ חלונות לפתוח וצריך
 ואמרינן .רבינו דעת והוא בעלמא להעברה חיישינן לא בצדם אבל פניהם כנגד מכוץ ליה דמייתי כיון אבל חלונות בו שיש בבית אלא אשכחן לא בגמרא מנוח ה״ר וכתב

 : דחלפי הוא אמות לד׳ חון ומשני חלוף אסי ורבי אמי ר׳ והא איני ההם הו כנסיות שבתי בתשובת רבינו וכתב : ירושלים כנגד להיות שצריך משמע ליה פתיחן
 יעמוד לא המתפלל ב׳) י \דף דברכות פ״ק ברייקא .וכו׳ גטה במקום יעמוד לא ז שיש בבית אלא יתפלל אל ומ״ש חלונות בהם להצריך אין הצבור לתפלת המיוחדים ומקומות

מקום ע״ג ולא ספסל גבי על או כסא עיג כמו בביתו המתפלל ביחיד היינו חלונות ט
 ירושלים כנגד אופההים הלונות לפתוח ו^ריך לכותל.

 כעיליתיה ליה פתיחן וכוין שנאמר ־כנגדן להתפלל כדי
גו׳.  מתפלל ואין תמיד. לתפלתו מקום וקובע וי] ו

 החזיר כן אם אלא הכנםת בית אחורי pi ולא, בחורבה
 בתפלה בצד»העומד לישב ואםור . הכנםת לבית פניו

w אמות ארבע ממנו שירחיק עד לפניו לעבור או :
 גבוה במקום ניעמוד » לא ז

. ויתפלל יותר או טפחים שלשה
 גבי על ולא מטה גבי על ולא

 היה [יי] כסא. גבי על ולא ספסל
 ארבע בו יש אם גבוה בנין

 שהוא אמות ארבע על אמות
 ומותר כעליה הוא הרי הבית שיעור

 רוחותיו מכל מחיצות מוקף היה אם וכן בו. להתפלל
 מותר אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין אע״פ

רשות חלק שהרי‘ ניכר גבהו שאין מפני בו להתפלל

 דניאל עושה שהיה
 דברכות פ״ק .תמיד לתפלתו מקום וקובע

 הונא רב אמר חלבו א״ר ב׳) ו׳ (דף
 יהיה אברהם אלהי לתפלתו מקום הקובע
 למימר בעי דלא ז״ל וכתבהרא״ש : בעזרו
 אם אבל אחת בבה״כ להתפלל רגיל שיהא

 דמי שפיר מקומות משני באחד מתפלל
 לו לייחד צריך השחר תפלח פ׳ בירושלמי דאמרינן

 ז״ל יונה וה״ר . ההגהות וכ״כ בבה״כ מקום
 דכיון ב״ה במקומות הכי איתמר דלא כתב

 יושב אם להקפיד אין הפלה מקום דכולה
 ר״ל אלא זו בזוית ופעמים זו בזוית פעמים
 אינו שלפעמים בביתו לתפלתו מקום שקובע

 מקום מייחד בביתו ומתפלל לבה״כ ללכת יכול
:בירושלמי משמע דהכי וכתב לכך

 מדאמרינן דהיינו נראה . בחורבה מתפלל ואין
 לר״י אליהו דאיל ג׳.) (דף ברכות בריש

 בדרך להתפלל לך היה להתפלל לחורבה שנכנס
 דמשמע ואע״ג לחורבה נכנסין אין דש״מ ואמרינן

 שלא אפילו לחורבה נכנסין דאין י התם
 אמרה תפלה דלגבי כיון מ״מ תפלה בשעת

:תפלה לענין רבינו כתבה אליהו
 (ו׳ע״ב) שם וכו׳. הכנסת בית אחורי ולא

 ב״ה אחורי המתפלל כל הונא רב אמר
 יחהלכון רשעים סביב שנאמר רשע נקרא
 אפיה מהדר דלא אלא אמרן לא אביי אמר

 ופירש׳׳י בה לן ליס לבהיכ אפי׳ מהדר אבל לבה״כ
 בתוספתא תניא והכי במזרח היו בה״כ פתחי כל

 למערב פניהם ומשכן מעין,מקדש דמגלה
 ואינו בה*כ אחורי והמתפלל למזרח ואחוריהם

 במי ככופר נראה הכנסת לביס פניו מחזיר
 ביס ואחורי לפניו,כלומר מתפללין שהצבור
 והסוס׳ פסחים שם שאין הצד קורא הכנסת
 שהפתחים הצד היינו ב״ה שאחורי בהיפך פירט

 שקשה מה ליישב כקב יונה וה״ר בו פתוחים
;מהפירושים אחד לכל

 (דף עומדין אין בפרק .וכו׳ לישב ואסור
 בתוך לישב אסור ריב״ל אמר ב') ל*א

 בשם יונה ה״ר וכתב . חפלה של אמות ד׳
 פסוקים או ק״ש קורא כשאינו דה״מ הגאונים
 צריך אין דבר שום קורא אם אבל אחרים

בפרק וכו׳. לעבור או : ההגהות וכ״כ כלום

הראביד השגת

 ׳0 גמה במקום יעמוד לא *)
 :לעצמו רעות חלק שהד עי

ב ת  ונכלל א״א .ז״ל היאב״ד כ
 ולההסלל למעה לירד יכול אם זה

:ויתפלל למעה ירד

 דהיינו ומ״ש המקום. לפני גבהות שאין גטה
 פחות דכל משום הפעם מפחים שלשה בגבוה
 היה ומ״ש . היא סמיכסא כארעא משלשה

 וכו׳ מחיצות מוקף היה אם וק גבוה בנין
 ובכלל א״א כסב והראב״ד היא. דסברא מילסא

 למפה ירד ולהתפלל למפה לירד יכול אס זה
 זיל הוא שגם מדבריו נראה .עכ״ל ויתפלל

 אפילו וא״יכ גבוה מקום בכלל זה שאין ®בר
: לירד צריך אינו לירד יכול

 סרק .וכו׳ מלאכה עוטס שהיו האוסנין ח
 ס״ר י״ו.) (בברכות קורא היה

 הנדבך ובראש האילן בראש קורץ האומנין
 ושאר התאנה ובראש הזית בראש ומתפללץ

 וכתב .ומספללין למפה יורדץ האילנות כל
 ובראש הזית בראש לי למה ירושלמי ז״ל הרי״ף

 אמרץ תרויהון סימון ורבי אבא רבי התאנה
 זיל יונה ה״ר ופירש , מרובה שפרחסן מפני

 פורח ויש אילנות משאר יותר■ מרובץ שענפיהם
 וימבמלו אילנות מבשאר יוסר וירידסן בעלייתן
 שם .וכו׳ מספללין ק ומר, :בעה״ב ממלאכת

בעה״ב אצל מלאכה עושץ שהיו הפועלים ס״ר
 ולאחריהומספללץ לפניה ומברכין קוריךק״ש האללן בראש מלאכה עושין שהיו גהאומנין ח לעצמי:

L נושאים ואין הסיבה יורדיןלפני אץ אבל י״ח
בעושין כאן ל״ק ■י׳*ח מעין והסניא כפיהם תבלר׳ זמן והגיע הכותל בראש אי הנרבך בראש או

 היו ואם .למלאכתן וחוזרין ומתפללין למטה יורדין
 מפני במקומן מתפללין התאנה בראש או הזית בראש

 עושין היו אם מתפללין הן ומה . מרובה שטרחן
 עשר תשעה של תפלות שלש מתפללין בלבד בסעודתן
ת.  כך ובין הביננו מתפללין בשכרן עושין היו ברכו

 :כפיהן את נושאין ואין התיבה לפני יורדין אין כך ובין
 ולא בתפלתו קולו יגביה לא כיצד הקול יהשוויית ט

 ומשמיע בשפתיו הדברים מחתך אלא בלבו יתפלל
 חולה היה כן אם אלא קולו ישמיע ולא בלחש. pi לאזניו

זה הרי קולו שישמיע עד לבו את לכוין יכול שאינו או
מותר

m ׳ א״ח טור ב : וע״ש ק״ב םי׳ טול  :שם סמ״ג צ״א »
׳ : י״ט פשץ סמ״ג ק״א פ

טול ד : ׳5 סי׳ א״ח טול ג

 בסעודתן בעושין כאן בשכרן
 אץ פרק . וכו׳ כיצד הקול השויית ט

 רב אמר ל״א.) (דף עומדין
 למשמע איכא גברוותא הלכחא כמה המנונא

 מכאן נעות שפתיה רק דחנה קראי מהני
 לא וקולה בשפתיו טחחוך שצריך למתפלל

 ובפרק בתפלתו. קולו להגביה שא®׳ מכאן ישמע
 תקנו מה מפני ב׳) (ל״ב סופה נאמרין ואלו

 עבירה עוברי לבייש' שלא כדי בלחש ספלה
 .שבידם עבירות על בססלחן שמסודים כלומר
 המשמיע תניא (כיד:) ברכות שמתו מי ובסוף

 רב אמר אמנה מקפני זה הרי בתפלתו קולו
 בלחש לט לטין שיכול אלא שנו לא הונא
 מוסר בלחש לבו לטין יכול אינו אם אבל

צטרא. למיפרד אתי בצבור אבל ביחיד וה״מ
 :וכו׳ חולה היה אא״כ שאמר וזהו

כריעה

 חוצן דבר יהא שלא למתפלל מנין לוי בן יהושע א״ר ע״ב) ה׳ (דף שם אמרו ועוד .וכו׳
̂קי® ויסב שנאמר הקיר לבין בינו  כגון דקביעא מלסא אבל התוספות וכתבו .וכו׳ ח
 רמז ואולי ז״ל רבינו בדברי זה דין נתבאר ולא .כאן עד הפסק זה אץ וסיבה ארון

:לכותל בינו חוצן דבר יהא שלא כלומר לכותל פניו יחזיר באומרו לזה
 בבית אלא אדם יתפלל אל לעול׳ אמרו ל״א): (דף עומדין אין ר״ס וכו׳. חלונות לפסוח ויצריך

 ושם P אמרו ג׳:) (דף ס״ק ריש בחורבה. מתסלל ואין :וכו׳ חלונות לו שיש
 בדברי קשה וא"כ דברים שלשה מפני אסור בחורבה כניסה דאפילו הברייתא מן נראה
 דאע״ס נקפיה דלרבוסא לומר ונראה דוקא ספלה דמשמע חפלה כסב למה ז״ל רבינו
 אמינא והוי יוסי דר' עובדא כההיא דרכים עוברי יפסיקו® שמא וירא בדרך שהוא
אני ע״ב) ל״א ®מדין(דף אין בס׳ וכו׳. לישב ואסור :יכנס דלא קמ״ל בחורבה דיכנס

משנה לחם
 דהוא ז״ל רטנו וכתב חפלה של אמות בד׳ לישב שאסור מכאן בזה עמכה הנצבס האשה

כתבו וכן הצדדים מן בין •לאחוריו בין מלפניו בין
r : התוססות

נתבאר: כבר . גבוהוכו׳ במקום יעמוד לא ז
פ׳ בברכות בברייתא מבואר . וט׳ האומנין ח

) (דף קורא היה :א
שאסור מכאן ישמע לא וקולה אמרו ל*א) עומדין(דף אין בפרק וכו׳. הקול השוויית ט

 העזמד גצד נגרסתז פהיה ניאה
ה  כן ואין .יכו׳ לאחוריו או מסל

פזגו : גיי

עוז מגדל
 יעמוד לא כ״ז): (דף השחר חפלת ופרק )6(דףל״ עומדין אין פרק ד״א. עד כו׳ לישג ואסור
ג :י׳) (דף דנרכות פ״ק .לעצמו רשות מלק ;הרי5 עד מ' גבוה במקום ת  אס זה ומלל ז״ל הראכ״ד כ

 פסקנו ברוכב ואפי' דברנות פ״ק מפורשים ז״ל ר״מ דברי אומר ואני : ויתפלל וכו' למעה לירד יכול
 הראב״ד שכתב ומה בס״ה מקוצי ז״ל ר״מ הורה וכן ובמגדל בבימה ש״ץ להתפלל הקהלות בכל נהגו וגם כר'
 ז״ל ר״מ וגם חולה אינו אס משס לירד הוא יכול בודאי כי לו יש מקום ומה לו מאין יודע איני בזה ז״ל

 הצריכו ז״ל ובמפרשים בתלמוד מצינו לא ולחייבו אדם אסרו לא לירד רצה אם אבל בכולן כתב מותר לשון
 ע״ז) (דף קורא היה פרק לירד הצריכו בלבד האילן בראש או הנדבך שבראש ובאומנין ממנו חוץ לכך

 כמה כתבתי כבר פירש לא למה ר״ל ואס רמז״ל על תפיסה אין כן ועל מרובה מרחו שאין דוקא ובאילן
דן :כד״ן בארוכה לבאר בא ולא בקצרה חבר תורה משנה כי פעמים מ או  פרק .כפיהם עד כו' קורין ה

 כו' ישמיע ולא :ל״א) (דף עומדין אין פרק .בלחש עד כו' הקול השווייח :ע״ז) (דף קורא היה
כ״ד)': שמתו(דף מי פ' הכריעה. מן עד

מ״ג) כ״ד שממו(ד׳ מי כס' .וכו' חולה היה ׳'כ6 אלא t וכו' קולו להגביה
לכוין שיכול אלא שנו לא הונא רב אמר אמנה מקמני זה הרי בתפלתו קולו השמיע

:וכו' לבו את
כריעה

מיימוניות הגהות
 ויישכט דכתייב מגלן ואברהם עד כר להתפלל מקום הקובע כל הונא רב אמר חלבו רבי אמר פ״ק [י]

 פעם תפלתו מקוס ישנה לא הכנסת בית באותו ואפילו שם עמד אשר המקום אל בבקר אברהם
ת זו בזוית ופעם זו בזוית  הכנםוו בית אחורי המתפלל כל הוגא רב אמר א״רחלבו [כ] ע״כ: תוספו
 ואחוריי רמגילה בתוספתא כדתנן במזרח היו שלהן כנסיות בתי פתחי שכל פירש״י וכר רשע נקרא

 ופניי מתפללין הצבור ששם מערבי לכותל אחוריו שהופך זהו בהכ״נ אחורי והמתםלל“ למערב
פך אם ועתה העם אחורי שהוא הכנסת •בית במזרח שהוא פירש ור^י הצביר כמו למערב  הו

ת בית כנגד שלא עצמו ר כדו עומד הכנס  ולפירוש שם מתפללין שהציבור לרוח מתפלל שאין ביון נ
שתא לבי אפיה מהדר דכי דאמר הא רש״י  שהצבור לרוח פניו חופך שאין אע״פ בה לן לית כני

 לבית אחורייו יהפוך אפי׳ ר״י ולפירוש הארון כלפי פגיהם הופכים והם שהוא כיון שם הופכים
ה לן לית שם מתפללים שהצבור לרוח שיתפלל כדי בכה״ג עומד אם הכנסת  פרק בתום׳ עיין ב

ה . פסץ עושין ד  וכנגד הכנסת בית בנגד מכוונת פניו כשעומד דדוקא מצאתי האי רב ובשם ה
 חוץ אחורי מצאתי עוד דמי. ושפיר יתפלל ישראל ארץ

[לז : ע״ב כתלנו אחר וכן מכילתא דסוף הגדר אחירי
 כמו נראה וכן לצדדין אפי׳ משמע

רב בשם שמצא שמחה רביגו כתב
שובות נמצא וכן גאון שם הגאונים בת : פסקו וכן כלום להרחיק צריך ואין מותר ושבח שיר דברי שאר או בתפלה עוסק אם אבל בטל כשיושב ה״מ גאון נטרוגאי רב נ נו תי בו ר
תיבה ארון בגון קביעותא דמילתא התום׳ ופירשו הקיר אל פניו חזקיהו ויסב שנאמר הכותל ובין בינו חוצץ דבר יהא שלא למתפלל מנין אומר בנימין אבא פ״ק : ע'כ הפסק הוי לא ו

. כר יוסי לרבי נצרכה לא יצא לאזניו השמיע ולא המתפלל תניא בהדיא גרסינן ובירושלמי לאזניו תפלתו להשמיע לו אין לכתחילה אפילו בהן שיש אומרים ביש ודלא עיקר וכן ]5[
* ע״כ בתוספות שם עייז

האי
[מ]
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 גאבוח בהם שוחה שאדם ברכוח ת״ראלו ל״ד.) אץטומדין(דף פרק .ונו׳ כיצד כריעה י
 שלמד נראה ונו׳ כורט וכשגומר ומ״ש . וסוף חחלה בהודאה וסוף חחלה

 לאביי חזינא הונא דרב בריה חייא ר׳ אמר (נ״ג:) יומא לו הוציאו בפרק מדאמרינן כן
 ונוחן ומ״ע : התפלה בסוף לכרוע שצריך משמע אחת בכריעה פסיעות ג' דפסעי ורבא
 שנותן אמרו שכינה ומשום שם נ״ז וכו'. שלום
 זה יתבאר ועוד לשמאל כך ואחר לימין שלום

 דרבה מימרא .וכו׳ כורע וכשהוא : בסמוך
 דברכות ספ״ק דרב(דרבא) משמיה חיננא בר

 באבות כורע כשהוא ופירש״י י״ב.) (דף
 אין פרק . וכו׳ בהדיוע בד״א : ובהודאה

 משום אריב״ל פזי בן אר״ש ל״ד.) טומדין(דף
 בברייתא כלומר שאמרנו כמו הדיוע קפרא גר

 ברכה כל בסוף נדול כהן בסמיך. שכתבתי
 וסוף וברכה ברכה כל החלת והמלך וברכה

 מיפרשא לדידי נחמני גר אר״י וברכה. ברכה גל
 כ״ג שאמרט כמו הדיוע דריב״ל מיניה לי

 שכרע כיון והמלך וברכה ברכה כל חחלח
נחמני בר כר״י רבינו ופסק זוקף אינו שוב

:נפשיה דמצער והוא רגא אמר צריך אינו שוב בראשו שנענע
 .ארצה פניו על עד וכו׳ מקום בכל האמורה כריעה : וכו' כיצד השתחויה יג

:ב׳) ל״ד (דף עומדין אין פרק ברייתא
עבודה מהלכות ששי בפרק ביארתיו כגר . וכו׳ השתחויה לעשות ואסור יד

דרבי מימרא .וכו׳ חשוב אדם ואין :כוכבים
 עומד(מגילה המגילה אה מןורא פרק אלעזר

 :י״ד) (דף דחענית פ״ק וסוף כ״ב:)
 על יחיד ובלבד בירושלמי א״א הראב״ד כתב

 בצבור יחיד ובלבד דגרסי ואיס הצבור
 בצבור הצבור על תחנה דכשמרגה והעעם עכ״ל.

 שנתב ומכיון .כיסופא ליה הויא נענה ואין
 משמע ממילא כיהושע נענה אא"כ רבינו

 פניו מעה אבל ומ״ש ובציבור. הצבור על דהיינו
 חייא א״ר 6כ (מגילה התם מדאמרינן הוא וכו׳
 אאנפייהו נפלי דכי ורבא לאביי חזינא דר״ה ברי׳
 יראו שלא צדיק על מעין כלומר אצלויי מצלי

 ליפול רשאי חשוב אדם שאין לפי ע״פ כנופלים
 הרי״ף. מדברי נראה וכן פירש״י וכן פניו על

 דרביגו כתבתי פ״ו כוכבים עבודת שבהל׳ ואע״פ
כדי היה אצלויי מצלי ורבא דאביי דהא מפרש

 כל בתהילת או
כל אסוף נחמני

 ובעינן אחא עליה דלאוסופי סמיך פזי בן
 כל ובסוף וברכה ברכה כל במחלת דליכרע

:וברכה ברכה
 לו הוציאו פרק .וכו' שלום נותן ולסה יא

 לאביי חזייה רבא נ״ג;) (יומא
 סברת מי א״ל ברישא לימינא שלמא דיהיב
 ימינו דהוי אמינא קא דידך לשמאל דידך לימין

: הקב״ה של
ב  תפלת בפרק .וכו׳ האלו הכריעות כל י

 תנחום א״ר ב׳) (כ״ח ברכות השחר
 שיתפקקו עד שיכרע צריך המתפלל ריב״ל אמר

כיון אומר חנינא ר׳ שבשדרה חוליות כל

 דעתן תטרף שלא כדי בציבור יהא שלא ובלבד מותר.
 בריעות חמש כורע המתפלל כיצד ייכריעה י :מקולו

.ובסוף בתחלה ראשונה בברכה . ותפלה תפלה בכל
 ופוסע כורע התפלה נוכשגומר .ובסוף בתחלה ובהודיה

 שלוס נותן כורע וכשהוא . לאחוריו פסיעות שלש
 מגביה ואח״ב עצמו מימין כך ואחר עצמו w משמאל

 הכריעות בארבע כורע וכשהוא .הכריעה מן ראשו
 דבריס במה .בשס זוקף זוקף ובשהוא בברוך כורע

 כל בתחילת כורע גדול כהן אבל נק בהדיוט אמוריס
בראשונה ששחה כיון והמלך ברכה. כל ובסוף ברכה , , .

ה אינו ץי א תפלתו: בל שגומר עד ראשו מ ולמה י
 סובר ז״ל שהוא י״ל הרצפה על ישתחוו שלא ימ'ן הוא ששמאלו מפני תחלה לשמאלו שלוס נותן וברכה ברכה כל וסוף וברכה ברכה כל תחלת

 נותן המלך לפני עומד כשהוא כלומר פניו שכנגד בר ר״י דאמר וברכה ברכה ’ י ׳
וקבעו המלך לשמאל בך ואחר המלך לימין שלוב ר״ש דקאמר וברכה ברכה

ב ♦* המלך מלפני שנפטרין כמו התפלה מן שיפטר  נכל י
 חליות כל שיתפקקו עד בהן שיכרע צריך האלו הכריעות

שת. עצמו ויעשה שבשדרה נק  מעט שחה ואס כק
.♦ חושש אינו כהו בכל ככורע ונראה ני] עצמו וציער

 מכריעה ראשו שמגביה אחר כיצד יהשתחויה ע
 בכל ומתחנן ארצה פניו על ונופל לארץ ישב חמישית

 על מקוב בכל האמורה כריעה .שירצה התחנוניס
 ורגליס ידיס פישוט זה השתחויה אפיס. על קידה .ברכיס

 עושה יד,״כשהוא ‘ארצה• פניו על מוטל שנמצא עד
 ויש קידה עושה שהוא מי יש תפלה אחר פניס נפילת

 שבארנו כמו במקדש אלא האבנים על השתחויה לעשות ואסור השתחויה עושה שהוא מי
 בעצמו יודענק] הוא א״כ אלא פניו על ליפול רשאי חשוב אדם *ואין כוכבים עבודת בהל׳

 לאדם ומותר . בקרקע אותן כובש ואינו מעט י]1 פניו מטה אבל כיהושע צדיק שהוא
ו ז אחר במקום פניי על וליפול זה במקום להתפלל  שאין ישראל בכל פשוט מנהג ט

 ובפורים ובחנוכה חדשים בראשי נק ולא השנה בראש ולא ובמועדים בשבתות אפים נפילת
בערבית. פניהם על שנופלים יחידים ויש . יום שבכל בערבית ולא טובים וימים שבתות ערבי של במנחה ולא

וביוה״ב
: שס עזי ה :קי״ג שי׳ עזר ד :קצ״א עי׳ עזר ג :קנ״ג סי׳ עזי ב :י״ג משין סמ״ג קי״ג סי׳ עזר א

משנה לחם
: סוף ולא תחלה והאי תחלה ולא סוף קאגזר דהאי ולומל בהם שוחה שאדם ברכות אלו ת״ר ל״ד.) עומדין(דף אין פ׳ שם וכו׳. כיצד כריעה י

:ע״ב) ג״ג לו(דף הוציאו פ׳ יומא וכו׳. שלום נותן ולמה יא דריב״ל מיניה לי מיפרשא לדידי נחמני בר יצחק רבי אמר וכו׳ וסוף החילה באבות
ע״ב) כ״ב (דף ויושב עומד המגילה את הקורא פרק מגילה .וכו׳ כיצד השתחויה יג כן ואם זוקף אינו שוב שכרע כיון המלך וברכה ברכה כל תחלת גדול כהן שאמרנו כמו הדיונו
: נתבאר ברכה כל וסוף וברכה ברכה כל חחלא גדול דבכהן כתב איך ז״ל רבינו על קשה

 כוכבים עבודת בהלכות ושם אצלויי מצלי ורגא דאביי שם וכו׳. פניו מעה אבל T דמאי מפרש שהוא ואולי . וברכה ברכה כל תחלת אלא בגמרא קאמרי לא הא וברכה
.וכו׳ להתפלל לאדם ומותר :ז״ל רבינו וכוונת האי רבינו פירוש ביארתי כל בסוף כורע גדול שכהן דאמר הראשון על מוסיף וברכה ברכה כל החלת זיקאמר
וליזיל שם והקשו דרב קמיה הוה דרצפה בגמרא שם שאמרו ממה ז״ל רגינו זה הוציא האי כולי במחלוקת לאפושי סברא דאין ברכה כל תחלת אף להוסיף זה ובא ברכה

לגבי
עוז מגדל מיימוניות הגהות

שהוא עצמותי כל געפוק טוג שוהר כמדרש דאמרינן לאחוריו תחילה יפסיע שמאל וגרגל [ם] ע וכ ה. עד זנז׳ נזי ש ה ;י״נ) (זף דגיכזס פ״ק נ מ ם ג עד נז׳ נהדיזע אגזזדס מרי
ח: אחר פסיעות לשלש קודם שמאל רגל עד וכו׳ דוד אמר תאמרנה תפל הזצי^ז סרק .המלך מן עד ׳0 שלזם נזסן ולמה ;ל״ד) (דף עזמדין אין פיק .מפלשז ייא סר׳י [ע] ה
״“ל׳ ׳»לא איי׳י טלטדים ברכה כל בסיף לשחות בא אם עומרין באין. דאמרינן א י־ייני ״ ק ק סזף .שייצה החיזנזניס עד פז׳ האלז הנדעזת כל :נ״ג) (דף לז יי  ;נ״ח) (דף השחי תפלת פי

ה בסוף נ בי ה באמצע אבל ה כ בי שמי לשחות מותר ה בי“ כדמ ה. נז׳ כריעה י־“״׳“׳ ״קיבא י צ אי ד :כ״ג) זיזשג(דף עזמד המגלה אס הקזיא זפיק ל״ד) עזמדין(דף אין פיק ע
הנו לכך חתם כדאיתא הרבה והשתחואות » 1" י^י^י כשאומרים הכפורים ויום בו״ה העם נ ־י «ו ׳ 1יי1יטי »ו־״» י ,4,,( וצד- • ושסז ררורוצ סרר ט״ז »י »

ה לסוף ונשטגיעים ששוחי! פחדך רנ ב ב. זוקפים ח ה וכן ע׳ תב באבי׳ . נהלנזס עד נז אפים נפיצת עזשה כעוהוא דרח^, ביומי אך כ ז ישאי משזנ אדם ואין .(שם) היךיא פיק ע
ה דרוב פ בכפי תפלה' ב :ל״ד) (דף עזמדין אין פיק . כיהזשע עד מ׳ ^,3 ^,3 כי ששת רב [ס] : U הנוראים וימים תעניות בגון ה ת הצנזי על יחיד זנלנד מיזשלמי ז״ל היאנ״ד נ
״ל: נצינזי יחיד זנלנד דניסי ואיס ,קורין בבבל שמצוי קיצים ממיני אחד הוא חיזרא זצ׳ל גאון האי רב בשם בערוך פירש ק נניפזת אמזי הייזשלמי זה כי הזא אמס אומי ואני ענ פי
לשזן כי עמז זהדין אליעזר יני נשם האמזי הננלי לשון על סמך ימז״ל אגל ל״ד) (דף עזמדין אין בשחותו אפילו בברייתו ועומד זקוף וראשו טתניו באמצע שיכרע לא זו וכריעה איחזר אותו

שי כפוף ראשו כאגמון שיהא כדי ראשו שיכוף צריך אלא מחציו ר היה הצינור ועל כצינור יהושע מעשה נו כלול הירושלמי בל שיתפקקו עד אמר וא מ הגמרא לשון מחנר הוא כי זה כמנתי ו
ק סוף עד מעע פניו הוא מעה אבל :כד״ן נקצרה ״ ע״כ החליות שיתפקקו מעוקם צוארו ויהיה שיכיף הוא הזה העיקר על גם שבשדרה חליות פ :עומדין(שם) אין פרק . ה

א) רבא ואמר צריך אינו שוב ראשו שנענע כיון אומר חנינא ורבי [צ] הונ גפשיה דמצער והוא (
 ונראה הוא אלא בתחנונים נופליים הקהל שאין כגון הלוי יואל יבינו פירש על^הציבור יחיד ובלבד בה מסייס דתענית פ״ה בירושלמי [ק] :ע^ב חולה או זקן בגון פר״י דברע כמאן ומיתחזי

 ולעיל־ בתוספות ע״ש שלפניו למה נראהכמשתחוה יהא שלא אצלריי דמצלי פירש האי רב אמנם פר״י אצלדיוכן דמצלי ורבא לאביי להו חזינן [ר] ע״ב: דעי דומיא ציבור עדת על ראבי״ה לבנו
 לפי לחג הבפורים יום שבין ימים וכן ומנחת שחרית חג באסרו וכן הכפררים ויום יו״ט ערב של ובשחרית ר״ח וערבית ופורים חנוכה ערבית של במנחה מנהגנו וכן [ש] ;ע״כ ע״ג מהלכות ספ״ד
 המזבח חנוכת הנשיאים הקריבו שאז לפי הפסח עד ניסן חדש מראש וכן דמגילה קמא בפרק קצת משמע וכן העיבור בשנת ראשון שבאדר וט״ו בי״ד ובן שני בית בנין מלאכת נשלמה שאז

̂מ1יעשאנם-  סופרים במסכת התם איתא וכן ניסן חדש כל שיעבור עד הפסח לאחר גם תחינה לומר שלא שנהגו מקומות ויש סופרים דמסכת בתרא בפרק כדאיתא הקריבו כ^-נאהד :
 נכונים היו שם על הלוי יהודה רבי הנהיג וכן שבועות שלפני ימים בשלשה תחינה לומר שלא נהגו ובן ישמעאל רבי פרק ובמנחות וע״ש מועדא סוף עד אלא משמע לא תענית במגילת אמנם
 יוצר בתפלת אפים נפילת שאין מלכותנו בכל מנהג וכן .העצרת עד סיון חדש מראש תחינה לימר שלא שנהגו מקומות יש אכן שברוקח שמחה רביגו בתשובת נמצא וכן ימים 1 לשלש

: ההוא ביום אירע אם צדקתך אומרים אין בשבת כנגדו אפים נפילת בה שאין מנחה תפלת וכל שם. מתפלל שהחתן במקום הנישואין ביום וכן המילה שביום

 מצלי ורבא דאביי להא בגמרא דמייחי דניון
 אדם אין אלעזר ר׳ דאמל הא בהר אצלויי
 דחניא הא ובתר שניו על לישול רשאי חשוב

 למימר לן איה ורגלים ידים שישוע זו השחחויה
 הוו ני ורבא אביי וה״ק קאי דאשרווייהו

 על משלים היו לא ובצבור הצבור על מצלי
 אלעזר ונדר׳ היו חשובים שאנשים לשי שגיהם

 קמייהו רצשה הוה וני אצלויי מצלי הוו אלא
 הוו גמי הצבור על מחשללין היו שלא אע״ש
 הרצשה על ישחחוו דלא היני בי אצלויי מצלי
 אצלויי אצלו ורבא דאביי דהא ע״ג אף א״ג
 בן עושין היו הדצשה על ישסחוו שלא נדי
בבלל הוי לא נה״ג דנל משמע מקום מנל

מה

הראב״ד השגת

 כן אם אלא פניז על ליפזל רשאי חשוג אדם ואין *)
 גייזשלרני א״א ניהזשע: צדיק שהזא געצמז יזדע

 ימיד זנלנד דגרסי ואית הצינזר על יחיד זנלנד
: עכ״ל נצינוי
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:על&ניו לי(£ול רשאי חשיב אדם אין שאמרו מה
 שיעבור לאדם לו אסור אריב״ל ב') ח' (דף דירצוח צ״ק .ונו' לאדם לו אסור א (|״ו

 דליכא אלא אמרן לא אביי אמר משצללים שהציור בשעה בה"כ אחורי
 <נישסא בי דליכא אלא אמרן ולא בה לן ליח אחרינא פיתחא איכא אבל אמרינא פיחחא

ליס אחרינא מישחא בי איכא אבל אחרינא
 אבל סצילין מצה דלא אלא אמרן ולא בה לן

 הרי״ף היא;ירסס זו .בה לן ליס הפילין מצח
:רביצו גירסת והיא ז״ל

 כן למד . וכו׳ הצבור עם המתפלל ב
 (דף עומדין אין מדסציא.פרק

 כשהיה עקיבא רבי של מצהצו היה כך ל״א.)
 מורח מצצי ועולה מקצר הצבור עם מספצל

 וכו׳ הפלתו אחר לומר בא ואם ומ״ש . צבור
 כסדר אפילו ההפלה אחר בברייהא שם מפורש

 חייא רב אמר צמי איהמר אומר יה"כ של וידוי
 אדם שואל שאמרו אע״פ רב אמר אשי בר

 תפלהו אחר לומר בא אם חפלה בשומע צרכיו
 בפ״ק אריב״ל וכן אומר יה"כ כסדר אפילו

:ח׳.) (דף דע״ז
 דע״ז פ״ק . וכו׳ להוסיף רצה אם וכן

 שמואל אמר יהודה רב אמר (שם)
 אשי בר הייא רב אמר בש״ס צרכיו אדם שואל
 צרכיו אדם שואל שאמרו אע״פ רב אמר

 אומר ביהו בתוך חולה לו יש אם הפלה בשומע
 בברכת אומר לפרצסה צריך ואם חולים בברכת
 דרב מימרא וכו׳ ישאול לא אבל ומ״ש .השצים
 ; ל״ד.) (ברכות עומדין אין בפרק יהודה

. וכו׳ כלום שיסעום לאדם לו ואסור ד
 יוסי א״ר י׳:) (דף דברכות פ״ק

 תאכלו לא, דכהיב מאי ראב״י משום חציצא בר
 דמכם על שתתפללו קודם תאכלו לא הדם על

 כל . ראב״י משום יוהצן ר׳ אמר יצחק א״ר
 אומר הכתוב עליו שיתפלל קודם ושוהה האוכל
 אלא גויך תיקרי אל גויך אחרי השלכת ואותי
 קיבל וצהגאה זה ושתה שאכל לאחר גאיך
 אבי בשם הרא״ש וכתב .שמים מלכות עול עליו

 לשתותן ומוהר גאוה בהו לית דבמים העזרי
 .מלאכה שיעשה או : חפלה קודם בבקר
 לעשות אסור י״ד.) (דף קורא היה בפרק
 ב׳) ה׳ (דף שם זה גם שיתפלל קודם חפציו
 מצפער הייתי ימי כל אומר בצימין אבא הציא

 המוכה שתהא הפלתי על דברים שצי על
 צפון בין צהוצה שתהא ממתי ועל לממהי

 סמוכה שתהא הפלתי על רביגו ומפרש לדרום.
 מלאכה אעשה שלא כלומר מהמנוה לקומי

היה לא לקרות דאפילו כרש״י ביצתיסודלא

 ותפלה תפלה בכל פניהם על נופלים בלבד m וביוה״ב
:ותענית ובקשה תחנה יום שהוא מפני

ששי פרק
 בשעה הכנסת בית אחורי לעבור אלולאדם אסור א

 נושא היה בן אם אלא מתפללין שהציבור
.משאוי  בשני פתחים שני _ הכנסת לבית שהיה ■או .
 . האחר מפתח ויכנס ילך שמא אומר שהרואה רוחות

 שמא הרואה יאמר כנסיות בתי שני בעיר היה אם וכן
ם הרגיל הבנסת לבית ילך א ו  בראשו תפילין לו יש בו.

 שהתפילין אלו מכל אחד שם שאין יאע״פ לעבור לו מותר
 ממבטלי ואינו מצות אחר רודף שהוא עליו מוכיחין

 תפלתו את יאריך לא הציבור עם המתפלל י * תפלה
 בא ואם בידו. הרשות עצמו לבין בינו אבל מדאי יותר
 הכפורים יום וידוי בסדר [א] אפילו תפלתו אחר לומר
 מן וברכה ברבה בכל להוסיף רצה אם וכן . אומר

 חולה לו היה י=ביצד ג •* מוסיף הברכה מעין האמצעיות
 . לשונו צחות כפי חולים בברכת רחמים עליו מבקש

 .השנים בברכת ובקשה תחנה מוסיף לפרנסה צריך היה
 צרכיו כל לשאול רצה ואם . מהן אחת בכל זה דרך ועל

 בשלש לא ישאול לא אבל שואל. תפלה בשומע [־]
 לאדם לו יאסור ד אחרונות.* בשלש ולא w ראשונות
 שיעלה מאחר מלאכה שיעשה או כלום m שיטעום

 ישכים לא וכן .שחרית הפלת שיתפלל עד השחר עמוד
 תפלת שיתפלל קודם בשלומו לשאול חבירו לפתח

pj טועם אבל שיתפלל. קודם בדרך יצא ולא .שחרית 
 . מנחה וקודם מוסף שיתפלל קודם מלאבה ועושה

: למנחה סמוך וי] סועד אינו אבל
כיון

סמ״ג מ״ש סי׳ א״ח סור ג : י״מ משין סמ״ג ק״ה סי׳ א״ח סור ב :צ״ו סי׳ א״מ נווי א
ם: עשין ש

 קורא היה פרק . וכו׳ ישכים לא וכן : שיתפלל עד השחר עמוד שיעלה אחר רוצה
 רב מתי? . במה קקאו כאילו שיתפלל קודם לחבירו שלום הצוחן רב אמר י״ד.) (דף
 דאסר הא כלומר לפתחו במשכים אבא ר׳ תתמה הכבוד מפצי שואל בפרקים ששת

: דוקא לפתחו במשכים רב
 אידי דרב מימרא שם .וכו' לדרך יצא ולא

 ומ״ה מצוח ה״ר וכתב : אבין בר
 להתפלל מוב בשחרית" . לדרך לצאת הרוצה
 כדי תפלה זמן הגיע לא שעדיין ואע״פ בביתו

 בדרך ובעמידה:משיתפלל בכווצה שיתפלל
 דוקא ולאו השחר עמוד שעלה והוא במרוצה
 כיון שתהיה־ תפלה זו אפילו,אי אלא שהרית
 אותה שיתפלל עד ■לצאת לך אין זמצה שהגיע
 השחר- תפלת בפרק .וכו׳ מועם אבל : עכ״ל
 כרב הלכהא דלית אסיקצא ע״ב) כ״ח (דף

 קודם כלום' שיעעום לאדם אסור דאמר הוצא
 דאמר כריב״ל ולא המוספים תפלת שיתפלל

 שינועום לאדם אסור המצחה זמן שהגיע כיון
 שדעת וצראה המצהה. תפלת שיתפלל קודם כלום
 סעודה אבל דשריצן הוא עעימה דדווקא רביצו
. בסמוך שכתב כמו אסורה עראי של אפילו

 אבל טעימה הוי כביצה פירות דאכילת וצ״ל
 עראי אכילת מפת כזית או מכביצה יותר

ז ואסור יעקרי
 דשבת פ״ק משצה .וכו' סועד אינו אבל ה

 הספר לפצי אדם ישב לא ב׳) ט׳ (דף
 למרמז יכצש ולא שיתפלל עד למצחה סמוך

 התחילו ואם לדין ולא לאכול ולא לבורסקי ולא
 בפירושא לישצי תרי איכא ובגמרא מפסיקין אין

 שפוסק ז״ל הרי״ף כדעת רביצו ודעת דמתציתין
 אפילו.להסתפר ישב לא דהאי בתרא כלישצא

 פן בתספורת ■ דוקא תימא ולא דידן בתספורת
 שהיא כ״ג של כתספורת מספר שהיה אלעשא

 לא ואמאי קמא. בליאצא התם וכדאמריצן קשה
 ישבר שמא גזירה דידן תספורת להשתפר ישב

 זוג אחר לחזר צריך ויהא מספרים של הזוג
 לכתהלה בעלמא להזיע אפילו למרחז ולא אחר.
 לעיוצי לבורסקי ולא . יתעלף שמא לא אמאי

 פסידא חזי דילמא לא אמאי לכתחלה בעלמא
 העורות שנתקלקלו יראה שמא פירש״י ומטריד
 ומדברי . יתפלל ולא בצערו טרוד ויהא ויצטער

 שנתקלקלו יראה שמא שהטעם נראה רביצו
 בסעודה לאכול ולא בהיקוצם. ויתעסק העורות

.לאמשוכי אתי דילמא לא אמאי לכתחלה קטנה
 דילמא לא אמאי לכתחלה דין בגמר לדין ונא
בגמרא התם ואסיקצא דיצא וסתר טעמא חזי

דהאי

משנה לחם
 וכו׳ מתפלל כשהיה עקיבא ר׳ של מנהגו פניו על וליפול זה במקום להתפלל אדם דיכול משמע אפיו על וליפול וכו׳ צבורא לגבי

אחר במקום ללכת יכול והיה הרצפה שבה במקום רב התפלל שהרי אחר במקום
:פניו על וליפול

 פרק וכו׳. מתפללין שהצבור בשעה הכנסת בית אחורי לעבור לאדם לו אסור א פ״ו
 הכנסת בית אחורי ולא כוכבים עבודת אחורי אמרו ס״א) (דף הרואה

 פתחא דליכא' אלא אמרן ולא וכו׳ מידי דרי דלא אלא אמרן ולא מחפללין שהצבור בשעה
 לא ז״ל רביצו דבגירסת ונראה .וכו׳ חמרא רכיב דלא אלא אמרן ולא וכו׳ אחריצא

 מ׳ (דו> דברכות ובפ״ק הזכירו לא ולכך וכו׳ חמרא רכיב דלא אלא אמרן ולא היה
 לא זיל ורביצו וכו׳ רהיט ולא מוצא דרי דלא אלא אמרן לא ואמרו זה הביאו ע״ב)

: הזכירו לא ולכך וכו׳ רהיט לא כן גם בגרסתו לו היה
היה כך ל״א) (דף עומדין אין פ׳ .וכו׳ בתפלתו יאריך לא הצבור עם המתפלל ב

עוז מגדל
T'S ר  הצינור עם המחפלל :ס״א) (דף הרואה פ׳ .חפלה ממנעלי עד נו׳ לענור לאדם לו אסו

 פ״ק שואל. עד כו׳ להוסיף רצה אם וכן :ל״ד) (דף עומדין אין פרק .אומר עד נו׳
 לו אסור :י׳) (דף שם דע״ו ופ״ק קורא היה פרק .אחרונות עד מ׳ ישאול לא אבל :ח׳) דע״ז(דף

 היה פ׳ .מצחה עד נו׳ ישכים לא ובן :י׳) (דף דנרכות פ״ק .שחרית עד כו׳ כלום שיעעום לאדם
: ע׳:) (דף דשנת קמא פרק . גדולה עד נו׳ סועד אינו אבל :י׳׳ד) (דף קורא

 איתמר שם .וכו׳ אחר לומר בא ואם
 : וכו׳ לומר יכול וכו׳ שאמרו פי על אף רב אמר אשי בר חייא רב אמר נמי

ח׳): (דף דע״ז קמא וכו׳.פרקא להוסיף רצה אם וכן
 שיתפלל עד השחר עמוד שיעצה מאחר מלאכה שיעשה או כלום שיטעום לאדם לו אסור ד

 סמוך סועד אינו אבל : ע״ב) י׳ (דף דברכוח בפ״ק מבואר זה כל .וכו׳
 למצחה סמוך הסהר לפני אדם ישב דלא מתני׳ על ע״ב) ט׳ דשבת(דף בפ״ק וכו׳. למצחה

 דהך ואע״ג יעקב בר אחא כרב רביצו ופסק גדולה למנחה סמור בגמרא ואןקמוה וכו׳
 כתבו כבר וכו׳ זמן שהגיע כיון במ״ש כותיה הלכחא ולית דריב׳ל אליבא אזתמרא סוגיא

 מתיה לן קיימא וכו׳ התחיל דאם דבהך משמע הכי גמרא סמס דמוסיק כיון התוספות
 אם אפילו קטנה למצחה ודאי־דסמוך וא*כ כותיה קי״ל לא לטעום דאמיאסור בהא ודוקא

:בדבריו יפה נתבאר שלא אע״ס ז״ל רביצו של דעתו וכן מפסיקין התחילו
מי

מיימוניות הגהות
 תנא עומדין אץ ]6[ : ע״ב כלל כיפור ביום אפים נפילת אץ ומנהגנו אבותינו מגהג [ת]
 יהושע רבי אמר דע״ז בפ״ק [ב] : ע״כ עקיבא ר׳ של מנהגו היה כן יהורה רבי אמר

 כד ברכה כל בסוף ׳•לומר בא אם תפלה בשומע צרכיו אדם שואל שאמר אע״ם לוי בן
 צרכי אבל יחיד צרכי דוקא האי ורב חננאל ורבינו וה״ג ^ם רבינו פירוש [ג] : ע׳׳ב

 שלום ושים ועבודה בהודאה מציגו שכן צריכץ שרבים היום וכבוד שבח כגון שואלים רבים
יחיד אצרכי אלא קאי דלא דע׳ג קמא בפרק דמשמע ועוד הם רבים צרכי שכולם ויבא ויעלה

 רב הסכימו וכן ראשונות בג׳ קרובץ אימרים אנו זה ומטעם ביתו בתוך חולה לו היה אם כגון
ר׳ היה ואולי תנא והיה הראייה פי על מקדשין היו ובימיו ספר מקרית היה והוא קרובץ יסד הקליד וכן המובחר מן ומצוה דמותר בידם ועלתה הזקן אליהו ורבינו עלם טוב יוסף

והתירו שהנהיגו רבותינו וכל המחבר רביגו דעת וכן תם רביגו דעת וכן תם רבינו, כפי׳ לסמוך יש ועליו כדפרישית היה תנא ראב׳׳ש אינו אם ואפילו בפסיקתא כדמשמע ב׳׳ש אלעזר
 על אמנם וכו׳ ב' פרק בסוף לעיל עיין וכו׳ שתא בריש. זכרנו לטימר דלא דנהיגו מרבנן איתא מכאן ראשונות בשלש צרכיו אדם ישאול דלא אהא שכתב כה׳ג ורלא כמוך ומי זכרנו לומר

 עמהם מלכיות וכולל השם וקדושת וגבורות אבית אומר ברכות סדר דר״ה בתרא דפרק מהא ראיה שמחה רבינו הביא ועוד עביר שפיר דלאו חננאל רבינר כתב הראשונות שבג' הקרובץ
 דמשכר מידי דוקא לי נראה פ״ק [ד] : ע״כ הוא יחיד דצרכי להו סבירא זכרנו לומר האוסרים ואותם סומכים אנו מה על השם לקדושת כבורות בין מפסיקים שאנו מה ידענו לא אבל וכתב

 משי וקא מקדים הוד• רב קכא פרק דאמרינן השחר תפלת קודם ללמוד דשרי פירש ר׳י [ה] : אבי״ה הדר פרק משמע רכן גיאות שי^ לא ובמים כו' גוך אחרי השלכת מראותי מדדריש
גם המחבוי רבינו ודעת וכו' ממטתי כשעמדתי בתורה רלעסוק מלאכה לעשות שלא נזרורתי ימי כל שפירש כרש׳י ודלא שמע קריאת זמן מטא כי שמע קריאת וקרי פירקין ומתני ובריך ידיד•

: ע״כ כריב״ל ולא הונא כרב לא הלכתא לית [ו] : ע״כ שביעי פרק כדלקמן דשרי כי״י כן


