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לפניהנדוליס נינלים מנוליס
»»דכמיל ופו׳ עד ויאסלל  .כר״מא שס אלא פמילסאוס של» כ»נ 1ץה אגכי הסיןי® יכן׳ כלומר  -p»Mכל »< הפיג געומדיס
ואז
עומדכידל יכוין לכו מגד ארז ישראל ומפרש יביט דיכרן לכו הייגו כגיי דאי פאיהם יכולים לההפלל גי! כרגלים מטליה נין נמכוסום \ה ? למקומוס פמנ העילם
לא הייטדת ה»סא ועישאיט יכיל לכת הרוסוה  .וכפם?’ ייליש ׳'ל אין כמוג מכםים רגליהם ואה סpפ 'rם כשעומדת למי הגדולים אם עומח כרגלים מנוטס או
™ ?IP??, - a .
מכוסות דלעת ספלה נמי אתקשידא .ילשי 1י נ'“
לני אלא ירית כגגד א״י והיא הנייסא מכוגה :
שמספידים שלא לעמוד לפני גדולים כרגלים
ודע שה״יר יוגה זיל מפרש דכי הט יטי1
סנולוס וכסט נהגהוס יאמר גן כמגיגה )דף
י«י א*י ^ י״י׳ **'
עליו  5ג ״נכח הממדש כיצד היה עומד בחוצה לארץ י׳ג (:צאו אויס ארעא לגלויי כרעיה קמי
וכשהוא’* י'”’'’?
’•
“י יי'®'’®
גייישלים א' 5מחזיר פניו נכח ארץ ישראל ומתפלל  .היה עוטר בארץ מאנייה  :ופיש ולא יעמוד באפלה נאשונדסו
ניס קדשי הקדשים
ולא כראש מטלה ;
לטין כנגד ירושלים שהיי פוסד כסוכה אלא מכוין את פניו כננד ירושלים  .היה עומד בירושלים
ובבל מקום לא יאמוז ו ט׳  .פרק סי שפסו
כנגד נהמיק וכגגד כיס קדשי הקדשים  :מכוין פניו כנגד המקדש  .היה עומד במקדש מבוץ
כרטס )דף כ׳ג נ׳( ה׳ר לא יאמוז
ד ת ^ ן הטף ט5ד ו ט׳ ציין לטין אס פניו כנגד בית קדש הקדשים  .םוטא וטי שלא יכול
אום ספילין כידו וסיס כזרוט ויססלל אסר
רגליו וט׳ .פ׳ק ד כיט ס )דף י׳•(
לדי יוט כר סנינא סשום יאגיי המספלל לכוין את הרוחות* והטהלך בספינה יכוין את לבו כנגד שמואל סכין ומשס וקערה וככר היי אלו
יתקון הגוף כיצד כשהוא עומד כיוצא כהן ונטף לולנ הגזול )טכה מ״א(:
ליק■ שיטק אס רגליו פגאעי ורגליהם יגל השכינה ויתפלל:
איל מר נ י אמיפי לרב אשי אנא מצלי ולולב
עיניו
ונותן
זו
בצד
m
זו
רגליו
את
לבוץ
ישרה .וטרשיי ורגליהם יגל ישרה ניאין בתפלה צריך
נידו ואוהכיה פהא דסניא לא יאמוז אום
כרגל אסס וכיון שהאדם טעד לפגי קוט
ליין■ שיכוין רגליו ויסמכם בעגץ שDTו * D1למטה כאילו הוא מביט  p iלארץ  .ויהיה לבו פנוי ספילץ וט׳ ושני הסס לאו מטה הוא ומייד הנא
למעלה כאילו הוא עומד בשמים ומניח ידיו על לבו מצוה הוא ולא פרד כלומר איט טסה מטה
כ» מלאכי השרס:
נמסיסהם נידו ולא פריד וזהו דעס רשיי זיל
ונווזן עיטו ^ופה וכו׳  .נינפוה סרק מלוה
סלילה)דף קיה כ׳( איי ישמעאל כרט בפותין הימנית על השמאלית ועומד כעבד לפני דבו ונראה שהוא ג'כ דעה הנ*ן ז״ל דדוקא כהני
יוסי כשם אניו ה מ ^ ל ליין שיהן עיגיו באימה נס ביראה ופחד ולא יניח Tיו נס על חלציו  :אסיינן משום דעייי שפא יטל הסכץ ויזיק
ה יתקון דסלבושים כיצד מרנקן מלבושיו נ״[ תחלה ושעא הפול הקפיה וסשנר או יפסיו האוכלין
למפה ולכו למעלה :
שנטנה והנני שפא יפול ויפנף והמפות
וטניזו ידיי כטסין וכו׳  .פ״ק דשנס)דף י׳( ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתוזוו ליי׳ בהדר ת קדש .
שמא יספורו אנל-ינרים שאץ נהם השפר
יכא שיי גלימיה ופכר T״! ומללי
אמיכענדא קמי מאריה אמי י נ אשי וזזיגא ולא יעמוד בתפלה באפונדתו ולא בראש נגול ה ולא מוסר לטפסן כידו ולולנ׳י נמי אי לאו
לרג כהגא ט איסא לערא כעלמא שרי ברגלים מגולות אם דרך אנשי הטקוק שלא יעמדו בפני נזניטסא דמטה איכא למימי דפריד דילמא
גליטה ופכר ידיה ומללי אמי כעכדא קמי הגדולים אלא נת בבתי הרגלים  ,ובכל מקום ילא יאחוז ישול ויששל  :ונ תב וליי ענה זיל די ס דשום
מ י אס ט לחסום נ דו והני דנקט לאו
מאריה ו ט איכא שלמא כעלמא לכיש ומסכסו
וססעפף אמי הטן לקראס אלטן■ ישראל  .תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל מפני שלבו דוקא אלא לאורסא דסילסא נפלסא נקסינט :
מתפלל
אבל
.
בידו
וטעות
כלים
יאוזוז
ולא
.
בהן
טרוד
חיר .עשוי על ראשו וכר  .נייימא נסציעא
גסכר ידיה הייגו שסוני ,ידיו וסםסמא היא
פיק המקנל)דף קיה (.כלשון הזה :
טמגיס על השמאליס ולא היה מפליג י נ הוא ולולב ב Tו בימות ד aג מפגי שהוא מצות היום ,
 •p iכל הסנמיס וכו׳  .ה ט פשמע פיק
כהגא כץ לערא לשלמא אלא ללכיש ומכט ״היה טשוי על ראשו והגיע זמן חפלה אם היה פחות
דשנה )דף י׳( :
אכל לטלם עכר ידיה  .ועיש ולא יטס W
על סנמרו כך ט א גייסה היי׳׳ף ו ט׳ העיון מארבעה קבין מפשילולאחוריו ומרנ פללבו.היה ארבעה ו יעסוד במקום■ נמון  .פיק רכיכוס )דף
י׳ ע*נ( איי יוסי נר מנינא
קבין מניחו על גבי קרקע ואחר כך יתפלל  ,דרך בל
סגפרו לדו :
זן תקוץ הסלטשים  .גלמי מסאי זהוה ענ ד החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים  :משום ראכיי אל יעמוד אדם במקום נטה
ויספלל אלא כמקום נמון שנאמר ממעמקים
יכ כהגא כמו שכסנמי כםפוך .
אסריק גמי הסם יכה גר י כ הונא רמי ן יתגךן המקום ריצד יעמוד במקום נמוך ויחזיר פניו קראהין ה׳  :ויוזוייר• פניו למסל  .יאמייק

ד

טזמקי וסללי כלומר היה טסן אגסלאוס
וזשונים כרגליו אמר המן לקיאס אלהיך
ישראל וסדרפי טזמקי אלפא שאץ להסשלל
כמלים מגולוס  .וכהנ יכיט אם אין ז י ן

פסיג שס  :ג פוי סי׳ דא נ»*ג עשץ ייע :
» טי שש פ«־ג שה  :ב פור «׳
י ט ר ט' « » מ שש :ח טי ט׳ ר ו טי ג ש : 0י טי ט׳ ל'סורג סם:

נפיק דניכוס)שם( מטן שלא יהא ד ני סולן
כיט וכין הקיר שנאמר ויסב נזזרןהו פניו
אל הקמי :
וציין

לחם משגה
***®י ’ “* ‘ P
 .י׳ל יי® ’ ״
ג  imשמד ו ט׳ שם כניייסא ו »ד שם כניייסא ט ה » מו ככיי• ?ייי
י®'*‘
'***
®®'P
’יי*®'
®"®י י® ’ יייי י®'®
ליי ® ” י ®®יי®"
'ייז
'יי • ®*י? "י ®"®י)יו י*® ״*®(
” י ”** י
®*יי ’ ®יל'יי•
ואולי לא ט ה ננייססי י ל »>ר  :סיניא
ור.םר.לר כסטנה  .כמשנה שהזניט )נינו . (.ואעיס שבמשנה אמרו יטיו אס לכו כנגד י י י לא ’א״יי אי® ""’ל 0יייי י®"" ״ י ״ •
כיס קדשי הקדשים נסכ יכיט כמד השטנה משום דסא  V1מפרש כפירוש ויספלל ולא תתץ בהם מים ולא ייפן כ®® לא
המשגה שמה שאסר כנגר כית קדשי הקדשים טלה לומר פה״! לו כוונה כסשלש ויראה פינש קכט ולא טנס מראי אמי שמואל » ץ
לו (0ילו שמד לפני ניס קדש הקדשים  .ואם כן היינו סה שאעי יטץ אס לנו ועשס וקערה ונכי היי אלו טולא נ ק ע*כ .
וטרש׳י זיל כיי אלו טולא כהן לענץ ספלה שדואג
כנגד השכינה :
עליהם שלא מטל הסטן וסזיקנו והקערה השפן והמעוס יאנט והכסו ס »ו »רכ .
ד ת »ן הטף ונו׳ לרין לכוון רגליו » כצי זו  .נפרקא קמא דני ט ה )דף י׳( :
סססלל נלולנ עהאי
ה ת טן המלטשים ונר .נפרק יציאות השנס )דף י׳{ אסרו יכא שיי גלימיה ופכר ונסיקלולנ הגזול )דף סיא ע*נ( הקשו על י נ אשי שטה
דיה אפי כענדא קמי מריה אמי רנ אשי מוינא ליה לרב כה:א ט אינא כרייסא סהא דאסר שמואל ו טי ט החם לאו מלוה נ ע ט וסייד וטא מלוה טא ולא
לפרא בעלמא שיי גלימיה ופכר דיה ומללי וכר ט איכא ^מא לכה ומסנט וסמעסף פריד עד כאן  .ומשממ מדניי ישיי רל דדוקא גקע סכץ וכר משום דנהגי ך איכא
סלטשיו  .ונם ספק שטנק טרדא כדכשב כוא זיל אכל שאי הכלים לא ומה שהקשו נגסרא על ההיא ילולנ ס א
ומצליע*כ  .ולכן פשק יכינו זיל נדאיכא שלמא ריסקן
אס ידיו משום דמה באמי כי איכא שלמא לכיש ונו׳ ר״ל ונם סכי ידיה כלומר שחונק מטם דנלולג נסי איכא פיידא שפא יפול שדו וישכר סיומתו  .ואין נראה  pמדנט יכינו
אה דיו  .ואף על ט שמס׳ לא הזטיי נכי שלמא מ ני יכינו דוואי מי הכי מטס פכסנ ססס ולא יאמוז כלים וכר משמע דנכל סין כלים איירי וניכייי קאה למה נסע
שיא ששם  :וסציין פלש ומהדר מטס שנאסר השממו לט נהירח קיש וכר  .אעיג ששאל הני ד לימא כל הכלים ססם ואולי דדעס יכינו ינכל כלים שרט סליהם שלא
 V9 m mוו»>« ^ומי
*
נאשר גלשו! וזויש ומא ו»וו גלשו
ששיטש ולא טש ממש ישכיטס מץס
שומייש .ושנראה  4סשטאדי^יהששונ
משמע שמי מוןא »ןוא דהסן אן משוש
שמה  piשייש׳ישיי גלימיש  01׳ שצא
יואש  » 0נ :

מדרש אלא מרדמ וט׳ והקשו
מציץ נפשה והדי מצלי מ א אשר רב נמען וכר ומטם דאסיינן הכי מסיא הטא יכינו

דגהות סיי מוניו ת

ויספגל ^ א כמגןם נ שן ו ט'  .סניא געי ה ט לא י ע שו אדס לא על גכי כ ס(
ו ט׳

מנדל עוז
הקון כנוף 9צד ונר פד סלציו  .ע׳ץ תו ס ס )י ףי׳(  | pn :כעצסשיס כיצד עד יעמוד  .שן

 » v)0ג ד ' O'Vtmצו
* ]נ מצ  dm *nanוויה הו לן צינליי  VVk t dי pי הליני
dn
נוגיניו Mי nור ירצו יי 8רד לני ול Mיוצל לציי{ ד » סהסירץ לנסור
ייהצלל
m
 ; ranוסנל מקס ונר
 [ 7J :פרק אץ רורצץ
ג אנוז/
ודנליהס רגל יצרה ורב ] 1ה[ « ר ק מ ו ו ו 5יופ  .טף »ץ ^ כג»ל)דף
ידיח
ופכר
נליסיח
»די
רגה
יו«צה
p
״
fc
]י[
:
»*נ
לסעלח
ולצי
לסמח
v
j
»'
נ\«ן
)דף וףפ(  :דין כל פסשסיפ
«ב לי אפד בצבדא קפי פיי ה  (;J tולא יהא ג פ ק וגספך ל»יפ ד בי קיו ס פחינס נרספרווו
עי
לק9ג פי*נ ולב ) :פ( ואפילו א 6היה לבה« סנגסיס  Mnmnאץ לנו דואוו את הברוה
פפ״י יהניו•  * ran ■0פ הנץ חי י פ ורנ ;  | cjו ק פפיד לילו לגיס סננסח נ ל פ פניליופ ופ פיי ק טונ מח לפו

ש 9ציפ  immנידו  .פרק ש ששט  V9M :מעפלל  01׳ עד משו
מ״א(  :היוז עטי ו ס' עד וץ(1ש ופססלל  .נמציעא פוץ מקנל
נ ס' ש עפופיפ » .ון ) ran fcopיף י׳ ( :תקון » wpניצי ונ ר
לנויו פננטז  .פ׳ץ ינרסס )דף י׳{ :
» m rm m 1לגלויי שעיזז קטון רניס י ׳ נ I
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כסף •משנה

אהבה .הלכות תפלה פ־ה

ת די ך לפחוח סלומס ופו׳  .נימיא דר' ס״א נר אנא פיק אק עומדא )דף ל׳א ( :
וכרוב ^ י ממח ננמיא לא אשכחן אלא נניח שיש נו סלונוח אנל כיון דסיימי ליה מנוק
פחיק ליה משסע ש 5י ץ להיוח כגנד ירושלים  :וכתב ינינו נחשונח שנתי כנסיוח
ומקומות המיוסדים לממלא ה 5ניי אץ להציין נהם חלונות ועיש אל יתפלל אלא נניח שיש
ט רלונוה הייני ניי ח המתעלל נניחו נמו
שהיה עושת
דניאל  :ע׳ק דנרנוח לכותל .תוריד לפתוח חלונות או פיןחים בנגד ירושלים
ו ע ב ע מקום לסעלסו תמיד .
)דף ו' נ'( א׳ר סלט אמי י נ הונא כדי להתפלל כנגדן שנאמר וכוי] פתיחן ליה בעיליתיה
הקונע מקום למעלתו אלתי אניהם יהיה ונו׳ 1 .י[ וקובע מקום לתפלתו תמיר  .ואין מתפלל
גמורו  :וכתב היא׳ש ז׳ל דלא נעי למימי בחורבה ולא  piאחורי בית הכנסת אלא אם כן החזיר
שיהא וגיל להתעלל ננה׳ה אחת אנל אס
מתעלל נאמד משני מקומות שטר דמי פניו לבית הכנסת .ואסור לישב בצד ״העומד בתפלה
דאסריק כירושלמי ס' תשלח השחר5ייך לייחד לו נל[ או לעבור לפניו עד שירחיק מטנו ארבע אמות :
מקום ננה׳ר וכיה ההגהות  .וה׳ר יונה דל ז לא • ניעמוד במ^ם נבוה
כסנ דלא איתמר הכי נמקוסוח נ׳ ה דניון
השגת הראביר
דטלה מקום תעלה אין להקפיד אס יושנ שלשה טפחים או יותר ויתפלל .
עממים נזוית זו ועעמיס נזויח זי אלא ר׳ל ולא על גבי מטי׳ ולא על גבי •( לאי־־יי ״T־ נמ־ם׳
שקונע מקום לתפלתו נניחו שלעעמיס אינו ספסל ולא על נבי כסא [»1 .היה פד שהיי חלז ישות לע)מ; 1
יטל ללכת לגהיכ ומתפלל נניחו מייחד מקום
בנין גבוה אם יש בי ארבע ^ ״ א־ ^יל;'ל »־ &
לכך וכתנ דהני משסע נייושלמי :
■יד למפה זיעשלל ;
ו«ק מתפלל נחורנה  .נראה דהיינו מדאמרינן אמות על ארבע אמות שהוא
בריש נרכוח )דף נ׳ (.דאיל אליהו לריי שיעור הבית הריהוא בעליהומותר
שנננס לחורבה להתעלל היה לך להתפלל נדרן להתפלל בו  .ובן אם היה מוקף מתיצות מכל רותותיו
ואמנייק דש׳ס אין נכנסין לחורבה ואע׳ג דמשסע
לחוינה אפילו שלא אע׳פ שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות מותר
ייי® יאץ
בשעת חפנה מ'מ טון דלגני חפלה אסרה להתפלל בו מפני שאין גבהו ניכר י שהרי חלק רשות
אליהו כתבה יבינו לענין חסלה :
לעצמי •־ ח יהאומנין שהיו עושין מלאכה בראש האילן
ולא אמורי בית הכנסת וני׳  .פס לו' ע'נ(
אפר רב טנא כל המתפלל אחורי נ׳ה או בראש הנדבך או בראש הכותל והגיע זמן תפלה
נקיא רשע שנאסר סנינ רשפים יתהלנון יורדין למטה ומתפללין וחוזרין למלאכתן  .ואם היו
אמי אביי לא אמק אלא דלא מהדר אסיה בראש הזית או בראש התאנה מתפללין במקומן מפני
לנה׳כ אבל מהדי אפי' לנהיכ לית לן נה
ושיישיי שטרחן מרובה  .ומה הן מתפללין אם היו עושין
כל פתחי נ ה'נ היו נמזרח והכי תניא נחיפפחא
דפנלה מעץ מקדש ומשכן פניהח למערנ בסעודתן בלבד מתפללין שלש תפלות של תשעה עשר
ואטייהס למזרח והמתפלל אמרי נה*כ ואינו ברכות  .היו עושין בשכרן מתפללין הביננו ובין בך
מחזיר עניו לנית הכנסת נראה ככופר נ ט
ניח ובין כך אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהן :
פה 5טי פמשללין לפניו,כלומר ואמורי
הכנסת קורא הצד שאין שם פחחים והתום׳ ט יהשוויית הקול כיצד לא יגביה קולו בתפלתו ולא
פירשו בטעך שאחורי נ׳ה היינו הצד שהפחחיס יתפלל בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע
סתומים מ והיי יונה כחג ליישב מה שקשה לאזניו 1־[ בלחש  .ולא ישמיע קולו אלא אם כן היה חולה
לכל אחי מהפירושים •
ואסור לישב ונו'  .נפרק אין עומדין )דף או שאינו יכול לכוין את לבו עד שישמיע קולו הרי זה
מותר
ל׳א ב׳( אמי יינ׳ל אסור לישב נתון
ד' אמות של חפלה  .וכחנ היר יונה נשם א טי נד' ין־נ ופ״ש  :ב טי א׳ח »' !־א »ז"נ שע ; ג טי 6־ס ט'  .ד טי
הגאונים דה׳ס כשאינו קייא ק׳ש או פסוקים
ט׳ נ׳א עפיג פשין '־פ :
אמרים אבל אם קורא שוס דני אין צריך
כלום וכ*כ ההגהות  :או לעטר וכר .נפרק

כסף סשנה

מפלח השסי )דף ניז (.אריניל 6םור למנוי מנד המחסלליס .ונסנ ה׳ר  wודיקא
נננד פניהם אנל נ5דם לא ח״שיק להענרה נטלפא והוא ופח יניט  .ואמייק
תו התם איני והא ר' אמי ויני אפי סלון ומשני מיז לד אחוס הוא דמלסי ;
ז  ifhיעמוד נסקום נטה וט׳  .נרייסא ע׳ק דניטת )דף י נ'( המתעלל לא יעמוד
פ*נ כסא או על נני ספסל ולא ע'נ מקום

■ייי!"”.
 K.,י
משלשה כו^יעא ססינסא הי ^ .וס׳ש היה
ננין גנוה וכן אס ט ה מוקף מחיצות ו ט'
עילחא יסניא טא .והראניד כתב א׳א ונ^ל
זה אס יטל לירי למסה ולהתעלל ירד למעה
ויתפלל פכ׳ל  .נראה מדנייו שנס ט א זיל
ט ני שאין ז־ נהלל מקום גטה ואי׳ב אפילו
יכול לירד אינו ציץ לירד ;
ח האוסנין שהיו עושים מלאכה וכו'  .פיק
טה קורא )בניכוח ייו (.ת׳י
האומנת קורץ בראש האילן ובראש הנדמ־
וסתסללין בראש הזית וניאש התאנה ושאר
כל האילמת תריץ למעה ומתסללץ  .וכתב
היייף ז׳ל ירושלמי למה לי ניאש הזית וניאש
התאנה רני אנא ורבי סימון תיויטן אמיץ
מעני שערחחן מיונה  .וטיש ה׳ר יונה זיל
שענפיהם פרונץ יותר משאי אילנות ויש עויח
נפלייחן וייידתן יוסר מנשאי אילמת דסנפלו
ממלאכת בעה׳ב ; ופה  pסחפללץ וכו׳  .שם
מיי הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל נעהיב
קורץ ק״ש ומגרכץ לפניה ולאחריה ומתפללץ
ייח אנל אץ יוידץ לפני הסינה ואין נושאים
כפיהם והתניא מעץ י*ח ל״ק כאן נעושץ
בשכרן כאן נששין נסעודסן ;
ט השרית הקול כיצד וכו'  .פרק אץ
שסדין )דף ל׳א (.אמי רב
הממנא כמה הלכתא ננרווחא איכא למשמע
סהני קראי יחנה י ק שפתיה נעות מכאן
למתפלל שצרץ שיחטך נשפתיו וקולה לא
קמעמכאן שאש׳ להנניה קולו נחפלש .ונפיק
ואלו נאמרץ שסה )ל׳ב נ'( ספר מה סקמ
ספלה נלחש כדי שלא לנייש שניי ענייה
כלומר שמתודים בתפלתן על ענייוס שנתה .
ונשף סי שמתו נימ ת )כ׳ד (.תניא המשמיע
קילו נספלסו הרי זה מקעני אמנה אמי רב
טנא לא שנו אלא פיסל לנח לט נלחש
אנל אס אינו יכול לטץ לט נלחש שסר
וה'מ ביחיד אנל נצנור אש למיתרי צטרא.
וזהו שאמר אא*כ טה חולה ו ס׳ :
כריעה

לחם משנה
וכר  .ו שי אמרו שם )דף ה' ע'נ( א׳ר יהושע נן לוי תנין למחסללשלא יהא דני חוצן
טט לנץ הקיר שנאמר ו.יםנ ת׳קיט ונו'  .ונתנו השסהות אנל מלתא דקניעא ינון
•( נראה שהיה עימזו נצד ממסי
.
איק ושנה אין זה הפסק עד כאן  .ולא נתנאר דץ זה ניגרי יכינו ז׳ל ואולי רמז
נתפל־ א לא™ וס׳  .ואן P
^
,
לזה נאומיו יחזיר י שניו לכותל כלומרשלא ירא דני חוצן נינו לכותל :
נירסתגז .
.
.
•.
_
וצריך לפסוח חלונות ונר .ריס אין שהדין)דף ל׳א( :אמרו לעול׳ אל יתפלל אדם אלא נניח ח האוםנין ו ט׳  .סנואי ננריסא ננינו ס פ'
היה קורא )דף ויו( :
שה לו חלוטס וט׳  :ואץ חתשלל נחורנה .ריש שיק )דף ג׳ (:אמרו  Pושם
נראה  pהניייחא דאפילו כניכה נחוינה אסור מפני שלשה ינריס וא״כ קשה נדניי  Dהשוויית הקול ונר .נפיק אין שמדין)דף ל*א( אמרו וקולה לא ישמע מכאן שאשר
רניט זיל למה כתג תפלה דסשמע חפלה חקא ונראה לומר דלרטתא נקפיה דאע׳ם
להנניה קולו וכו'  :אלא א*נ שה מולה ונו'  .נש׳ מי שפסו)י' כ׳ד ע'נ(
שטא נדרך ושא שמא יפסיקוט שנרי דרכים כההיא עוניא די' יוסי וטי אמינא השמיע קולו בחפלט הרי זה סקעני אמנה אמי רנ טנא לא שט אלא שיטל לטין
אס לט וכו' :
דכנם נשרנה קמיל ילא יכנס  :ואסור לישב וכו׳ .נש׳ אין שמדץ )דף ליא ע'נ( אני
כריעה
וז נ מ ת טיי מ ע ש ת
סגדל עוז
יאשה הנצנת עמנה נזי .מכאן שאשר לישג ני׳ אמות של תעלה וכסנ ינינו זיל יהוא
נין מלפניו נין •לאשייו נין ש הצדדים וט כתט

ו»םיד)יענ  ' 0מי ד׳א  .פמן אין טזמדי) )דן ל־א( 1פיק י«>ת השנזי )ין רז( ; ' k Sעוווד
נננקום נמר ס' פי עהר מלץ ישוח למצסו  .מ־ק דנדטת )דן ׳׳{ נתב םיאנ״זי ז׳ל וננצל ום אם
יכול לינת• לפנוה וס׳ דמסלל  :ואני אופי דנר׳ ד פ דל משותים פ־ץ וגרסת ואשי׳ נחנג ם0ץנו
ט' ונס נרנו גכל הקהלופ לריזפלל ם'ן מימה ונפנדל 1נ) רודה י־מ דל פץ1צ׳ נם־ה  1פר םנענ רראנ־ד
דל נזר איר יזדפ נואין לו ופר פץ1ר יש לו ני נודא■ יכול ר1א לירד סשם אר אינו אולר 1גם י׳ פ ו־ל
לשון פויזר כזונ גנולן אנל אם וצר ליוו לא אסרו אום ולוז״ט )א מצינו נמלפוד ונספרשים ו־ל הצריכו
לכו מון מפנו ונאופנין שנואש הנוע  tנואש האילן נלנו רצריכו ליוו פיץ ריר ץויא )ון פ־ו(
ונאלן דוקא שאן מרש מיונה ונול ק אן תסימ פל תפיל ואה דל למה לא פירש כני כתנת׳ מ ה
שפמים גי משנה מווה חנו נץצרה ולא נא לגאר נאוזכה מ׳ן • האוטנין קורן ס' פו כפיהם פוץ
היה ץיא )וף נ ח(■ וישוייוז הץול כו' פו נלחש  .פוץ אן פומדן )ון ל״א( ■ היא ישמיע נו׳
פד מן הגריפה  .פ' נר שמתו)ון רו ( :

)י[ 8״ק אסר רבי חלט אסר רב ר>נא כל  *aynסקוס לר«פלל ס׳ »ד ואנרחם סגלן דכתיב ו'»גם
אברהס נבקר אל הםקים אער עסד  09וא«ילי כאווע כית הכנסת לא ייאנח  cyoת#לחו 8M
בזוית זו וסעם בזוית 1י תוססות זדב ] :כ[ א״ר חלט אסר רב חונא כל חםח»לל אחורי בית חמסוו
נקרא רסז יכר סירע׳י rנל סחחי  ' haכגם־־וח rל^) חיו בסזרח כדתנ! כחוסשתא רמגילח ואחוריו
לסערב והסחסלל אחורי בהכ״נ זהו מד\סך אחוריו לכותל סברבי  o wהבכור סתסללין ו»גיו
למערב כסו הזכור ור״י  ■n 'tעחוא בסזרח כיח הכנסת  wnrאחירי העם ו»תח אס חוסך
עזסו •לא כנגד בית הכנסח עוסד כדו ג י כיון »אין סתסלל לרוח עהזיביר סתסללח»ם ולסידה■

רערי הא דאסר דכי סהדר אסיח לבי כניעתא לית לן בח אע׳ס • אק חוסך סניו לרוח • חזגו ר
ועסכים »ש כיון שהוא יהס חוסכים סניחם כלסי הארק ולסירו• ר״י אסי׳ יחסוך אחוריו לבית
הכנסת אס עוסד בכה״נ כ ד עיתסלל לרוח יסחזטר סתסלליס • 0ליח לן בח עיק בחוס׳ ארק
עו•'! ססין הנ׳ה ובשס רב האי מזאתי דדוקא כ»עוםד סניו מכוונת כנגד כית הכנסת וכנגד
.״ ------- . . . --------
. -------נראה כסו
 »o r oאסי׳ לזדדץ
אחיד הגרר דסוף מכילתא יכן אתר כחלנו ע״כ ן ]לן כחב רגינו • מח ה • ס ז א  cm3י ב
חאי נא ק ו ק נ מז א ב תעינית חנאונים בעם רב נמיונאי גאון ה״ם כשירעב במל אבל אם עיסק בחסלה או שאר דברי שיר ו ענת מותר ואין זריך לרדחיק כלום וכן מסקו רגותינז :
]»[ ס״ק י ב א בנימין אומר כנין למתסלל שלא יהא רנר  fnnכינו ינ ץ זעוחל שנאמר ויסב חוקידע סניו אל הקיר וסידסו התיס׳ י מילתא קביעגתא בנון ארק ותיבח לא הוי חססק י״כ :
]י[ ו ק עיקר ודלא ביע אומרים שיש נ הן אסי־*ו לכתחילה אץ לו להשמיע תסי^תו לאזג  Tובירושלמי גרסיגן בהדיא תניא י עתסלל ולא השמיע לאוניו יזא לא נזרכח לרג• יוסי כד .
עייו שם בתיססית ע״ב •

כםףטש™  . fp'wהלפת רוצח ישמירת נפש פי״ב יג כם*1םשנה םח5ג1
ומשרשק סשד מס  .sunוש) ורש >  pלא י »ון הפנק מ 1׳ .נמש גם זס משרשים משוס נ״<
ששושם מהם סי? לםנ  rמגיל .ואין הניס לשירוש זה יו סי מום דיא שמים •5א אס גלם :
ו וכן אסור למנוי מסס קיר ומוי  .נש״קד^ס ) <pפ*»( .ומישאולינוסלסורנה.

נש*ק דנינוס )דף נ׳( :
ז רנן אסור ליהודי להסיימד סם הפנרס
ונו׳ פי אל אומי שעירה  .נשיק ל
דפ*ז )דף נ״ה:(.

י א ואסור להסספר מהה .משגה שם ונמגמים ואמדקממרא )דף ^ש( שאם ישראל
רואה נמיאה סוסי להססשי מהם אפי׳ ניי רי משום דפ״י השראה פססזי
נאדה סשוג ומהיירא להורגו :
י ב אסור למטר גל הלי הפלסמה ו ט׳ עד לישראל שהוא לספים .נפרק קמא דפיו
י ד וס׳יש והן ^” ^ ר לי פויו ט׳:

ל *וק לא עעוץ ועכיו בתוך
 Qאסור ליקס רפואה סן העט׳ם )נוי .שם האתרוג או בתוך הצנון שמא יפול
אין אדם על חודה וימות  .ו ט •יאסור
אריי ו ט' ספק ,מי ספק .פס .
^ש*^יי^־ה^י״ > 2־ ־ ״ מ ״ יי! לאדם לעכור תחת קיר ^ או על
נשר רעוע או ליטם לחורבת .וכן כל כיוצא באלו
ט טני לא ^
ואין פסרפאק מהם אטא
שאגי משאר הסכנות אסור *לעטר כמקוק  :ז =ובן אסור
........................למיי שפה ו ט׳ ־
אפיקורטה זמשנא ואסי לממשן גתדיהו.
וגרש ליוצרי להתייחד עם העובד כוכבים מפני שהן חשודים
ומוסר ליקס רטאה מן הסגרם לט^ה ו טי
משגה שם מתרשאין מהם נוגגמ׳ן ואיגא דאמרי על שפיכות דטים  .ולא יתלוה עמק בדרך .פגע עובד
ו ט׳ א׳י יוסק נל סנה של סלל אין מסרפאץ טכבים בדרך ]י[ מחזירו לימינו .היו עומן במעלה או
מהם מאי נינייט אינא נינייהו גג טו וגג יורדים בירידה  soיהיויו ישראל לממדי ועובד טכבים
הרגל דאסר רג אדא נר מסנא אמר רג גג
ומסללץ למעלה אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה שמא
 t oוגג כרגל הרי  pהסנה של סלל
יטל עליו לדיטיחו ואל ישוח לפניו שסא ירוץ אח
______
עליץ אס השנס ^״ .
״
ק רביס גלישגא
לםמטי נסננס משוס וליש דמסיזנר כפמימ גולגולתי ג ח אם שאלו לאו אחה הולד ירחיב לו את
שהמנה מנטן הדרך כד ^ שד%חיב יעקב לעשו שנאמר עד אשר
אפילויי״י'
גלומר י‘®.
ממס ’?י®
ליק"ס® 1יי
אטר “*
אס היסה של סגגה גגק גג היד וגג הרגל אטא אל אדוני שעירה ז ט *אסור ליקח רפואה מן
אסור ליקס ממגו :
העוכר כוכבים אלא אם בן נתייאשו סמנו שיהיה .ואסור
י ו ס׳ ש וטהר לשאול ליושא פנרם ו ט׳ .
זסנר להתרפאות ]י[ מן האפיקורוס ואע׳פ שנתייאשו ממנו
גס זם שם ומשרש ששמא
דמשאיל לי משאיל לאיגיש אסריגא ואשי ההוא שמא ימשכו אחריו  .וטחר ליקה רטאו־ו סן העובד
גנרא לאורופי גפשיה:
טכביס לבהמה או למכה שבנוף מבחוץ עון טלוגטא
ואסור
ורטייה  .ואם היתוז מכה של סכנה אסור ליקרו מטנו  .וכל מכה שמחללין עליה את השבת
אין טתרפאין טו ע :י ומותר לשאול לרופא עובר טכבים ויאמר לו סם פלוני יפת לך וכך
וכך תעשה אבל לא יקח ממנו  :י א ואסור להסתפר מהן ברשות היחיד שמא ידורגנו ..אם היר! אדם ]׳[ חשוב טתר מפני
שמתיירא להרגו  .ואם דימה לעובד כובבים שהוא אדם חשוב כדי שיפחד טמנו ולא יוןרמו הרי זה ט חר לריםתפר מטנו:
י ב יאסור למטר לעובדי בוכבים כל כלי המלחמה ואץ טשוזיזין לוע את תזיין ואין ט ט ץ ל ק לא מנץ ולא קול  pולא
כבאם ]של ברזל[ ולא שלשלאות של טזל הינדואד .ולא דובים ואריות ולא כל ד ט שיש ט נזק לרבים אבל טערין להן
חריסץ שאינן אלא להגן  :יג וכשם שאסרו למטר לעובד טכבים כך ״אסרו למכור לישראל שמוט לעובד טכבים.ו טתר
למכור כלי דין לחיל של טי המדינה מפני שהן טגיגין על ישראל  :יר בל שאסור למכור לעובד טכבים אסור לטבור
לישראל שהוא ליסטים מפני שנמצא מחזיק  tעוברי עבירר• ומכשילו  .וכן כל המכשיל עור ב ר ט והשיאו עצה שאינז־ו
הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפגי חאות לבו טי זה עו ט בלא תעשה שנאטר
ולטי עור לא תתן מכשול הבא ליטל ממך עצה תן לו עצר! הוצננת לי ג טו ואטר לו־זשיא עצה טבדז לעובד טכבים או
לעבד רשע  .ואפילו לרושיאו עצה שיעשה דבר טצוה והוא עומד ט שעו אסור  .ולא נתנבוד! תיאל «לא על שהשיא
עצה לנטכדנצר ליתן צדקה שנאט להן מלכא מלכי ישפר עלך :
ומשנת הראביר

׳וגן לא יגגון וגו'  .א׳א גש
זשמשגשישששוש מדיפפושש
ששןשיקלשגין:

טו ו(01ו ר להשיא פלה פונה לפנרס אי
ו ט׳  .נפרק קפא דנסרא
)י(ף י*( ונשיגויא נהיא דקאפי ואי נפיס
אישא שאגי גיס המקיש דאי לאו פלטסא לא
ססגגי:
&י *ג א מי שאגפ ו ט׳  .וסיש  pשטה
סליה יוסר ממשאה  .נסוף
שרק אלו מליאוס )דף ל*נ( נמשגה רני יו ט
מלילי אומר אם טה פליו יוסר ממשפו איט
זקוק לו ופשפש דרנק מציגי פלים ופסק
טוסייהו :
ב זס״ ש ולא יפרוק ויניסנו ננהל וילו אלא
יקום פסו ו ט'  .שה נגפ׳ ;
 1חיה גהן ו ט׳ .שם משגה .וגרש וק אם
טה זקן שאין ררט לפפון ולפרוק
פד טרק גשופן גנט .נס זה בם:
ה סוית ושפן ומזרם גגשלם ו ט׳ .פשגה שם .
' ופיש נשינן צרין צסדדוס עשו עד
פרסם .שם)דףרג(:
ו ט אי& תי יסגזייג לפרוק ולפעון עפו .
גרייפא שם:
סזווה

פרק שלשה עשר
א טי י-שפנע טבירו ב ט ך ובהמתו רובצת תחת משאה בין שהיה עליה משא הראוי לח בץ שהיה עליה יזזזר
]א[ ממשאה דדי זה טצוה לפרוק מעליה וזו מצות עשה שנאט עזוב תעזוב עטי ז ב ולא יפרוק דניחנו נבתל
וילך אלא יקום ע ט ויחזור וימעון משאו ע^ח שנאט הקם תקים ע ט זו מצות עשה אחרת  .ואם תיחו נבהל ולזז פרק
ולא מען בימל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשו־ו שנאמר לא ט א ה את חטיי ™ ’• Tג היח כ ק ותבדיסח רובצת
בכית הקטות אעו טזטמא לה כשם שאינו מתמסא להשיב אבירה .וכן אם היה זקן שאין יר ט לטעק ולפרוק הואיל
ואינה לפי כ ט ת פטיי  :ף זה הכלל כל שאילו היחה שלו היה טוען ופורק דדי זח חייב לטעון ולפרוק בשל חבידו  .ואם
היה ]נ[ הסיר ועושה לטים משורת הדין אפילו חיה ועשיא תדול וראה בהמיז חבירו רובצת תחת משאה של תבן או קנים
וכיוצא ב ק פורק וטוען עמי •' ה ט ק וטען והזריז ונפלח חייב לטעק ולטוק פעם אחרת אפילו מאה פעטם שנאמר עזוב
תעזוב הקם תקים ע ט  .לפיכך צריך לדדדוח ע ט עד טסה אלא אם כן או ט לו בעל המשא איני צריך לך  :ו מאימתי
יתחייב לטוק ולטעון ע ט טשיראהו ראייה שהיא כפניעה שדדי נ א ט כי חראח ונאמר כי תפגע  .וכמה  ,שיערו חכמים
סשיחיח
סמגלג '' p p sשגג1* :שי( לשסגין :םגשיז׳יגש׳קנג :גשסקזש סז^גלשמןפם; ושמזי« 1׳ ק פ:

הגוזרת סייסוגיות
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סנדל עוז
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יסרוול תוס־»'ג 1ן1ןלש■ »םלח*ימ ל»ם ענגזוז סנגים  p irtnוזזגכוים ׳•  • rAoל*ם
שינ ^ן »י > :ואני)•שי שונ ^ mte tctמ ש שו ש מ שג ש סזזזנן ש םויל ^ ם
גגרלי?■! )וף ל'&  :וק «6ד ^ויי ^״ שו גו* שד
פגגדוז כזבניס ס״׳ס אסר גכה״וז ופיין ע׳ז ם׳ס זי ג  |1] :דיסי יזם  rmמוםדזח ל 9םי ום׳  10לשגזזד '• • p<pn
לרבים סותר ינתנ נמוזיס דלפני!  mpnרוכן סגססין  w it pוי ג יזזגדזז  x mל1ווזוםזוג<ו *גד ^•• ר ששם 9 .נל ש׳ שין מ״זיח )  pל>(  |ch1גש ש׳  : 1V1 tipאשזי לגגסד
סגק וינרא דנוסילחא לא קי־ל הגי אלא נד׳י ר*רי מלוז *סין גי סננח יג׳נ זזשילו לגג
ל*נו סגנים ום' עו ^ני פור ל(םקם 0ול .ש׳קגגוז:
יוזווזן וגא דאסר ריגרא רנוסילתא מירו*  •t o Aפפזקיו לו י»ראל נאוז  Aנאג פל
תתפות ונ! שיים ר׳ם פ'נ ז ״ןוהא-מא נתנו ד.יוור גנל ונו ע י׳ י הספס לם> פזניסירם תיו ודים ודנת י מיי ם ניו ד מזיו •נגדם לפנוי לגת מווז סגל סייוסז ם0שם ימדם ודים
ננזקום אוד ואי לא םונן לפוני גונגים איגא סםירא *יי פנ׳ל אור י׳ ר סי^ ^ א[  [6] 1גלם נויוי ג דאשו תתת םםם1י וד:מ*  Aתלם נרננן] 1גן נואיתא תיוש ו פנריוו
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