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אהבה .הלכות תפלה פ־ה פ־ו

כסך{ משנה

כסף משנה

מה שאמרו אין אדם חשיב רשאי לי)£ול על&ניו :
רוצה אחר שיעלה עמוד השחר עד שיתפלל  :וכן לא ישכים וכו׳  .פרק היה קורא
)|״ו א אסור לו לאדם ונו'  .צ״ק דירצוח )דף ח' ב'( אריב״ל אסור לו לאדם שיעבור )דף י״ד (.אמר רב הצוחן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאילו קקאו במה  .מתי? רב
אחורי בה"כ בשעה שהציור משצללים אמר אביי לא אמרן אלא דליכא ששת בפרקים שואל מפצי הכבוד תתמה ר׳ אבא במשכים לפתחו כלומר הא דאסר
פיחחא אמרינא אבל איכא פיתחא אחרינא ליח לן בה ולא אמרן אלא דליכא בי >נישסא
רב במשכים לפתחו דוקא :
אחרינא אבל איכא בי מישחא אחרינא ליס
ולא יצא לדרך וכו'  .שם מימרא דרב אידי
בר אבין  :וכתב ה״ר מצוח ומ״ה
לן בה ולא אמרן אלא דלא מצה סצילין אבל וביוה״ב  mבלבד נופלים על פניהם בכל תפלה ותפלה
מצח הפילין ליס לן בה  .זו היא;ירסס הרי״ף
הרוצה לצאת לדרך  .בשחרית" מוב להתפלל
מפני שהוא יום תחנה ובקשה ותענית :
ז״ל והיא גירסת רביצו :
בביתו ואע״פ שעדיין לא הגיע זמן תפלה כדי
ב המתפלל עם הצבור וכו׳  .למד כן
שיתפלל בכווצה ובעמידה:משיתפלל בדרך
מדסציא.פרק אין עומדין )דף
במרוצה והוא שעלה עמוד השחר ולאו דוקא
ל״א (.כך היה מצהצו של רבי עקיבא כשהיה
שהרית אלא אפילו,אי זו תפלה שתהיה־ כיון
מספצל עם הצבור מקצר ועולה מצצי מורח
אלולאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהגיע זמצה אין לך ■לצאת עד שיתפלל אותה
צבור  .ומ״ש ואם בא לומר אחר הפלתו וכו׳
עכ״ל  :אבל מועם וכו׳  .בפרק תפלת השחר-
מפורש שם בברייהא אחר ההפלה אפילו כסדר
שהציבור מתפללין אלא אם בן היה נושא )דף כ״ח ע״ב( אסיקצא דלית הלכהא כרב
וידוי של יה"כ אומר איהמר צמי אמר רב חייא משאוי ■ . .או שהיה לבית הכנסת _ שני פתחים בשני הוצא דאמר אסור לאדם שיעעום כלום' קודם
בר אשי אמר רב אע״פ שאמרו שואל אדם רוחות שהרואה אומר שמא ילך ויכנס מפתח האחר  .שיתפלל תפלת המוספים ולא כריב״ל דאמר
צרכיו בשומע חפלה אם בא לומר אחר תפלהו
כיון שהגיע זמן המצחה אסור לאדם שינועום
אפילו כסדר יה"כ אומר וכן אריב״ל בפ״ק וכן אם היה בעיר שני בתי כנסיות יאמר הרואה שמא כלום קודם שיתפלל תפלת המצהה .וצראה שדעת
דע״ז )דף ח׳: (.
ילך לבית הבנסת הרגיל ב ו .ו א ם יש לו תפילין בראשו רביצו דדווקא עעימה הוא דשריצן אבל סעודה
וכן אם רצה להוסיף וכו׳  .פ״ק דע״ז מותר לו לעבור יאע״פ שאין שם אחד מכל אלו שהתפילין אפילו של עראי אסורה כמו שכתב בסמוך .
)שם( אמר רב יהודה אמר שמואל
וצ״ל דאכילת פירות כביצה הוי טעימה אבל
שואל אדם צרכיו בש״ס אמר רב הייא בר אשי מוכיחין עליו שהוא רודף אחר מצות ואינו ממבטלי
יותר מכביצה או כזית מפת אכילת עראי
אמר רב אע״פ שאמרו שואל אדם צרכיו תפלה * י המתפלל עם הציבור לא יאריך את תפלתו
יעקרי ואסור ז
ה אבל אינו סועד וכו'  .משצה פ״ק דשבת
בשומע הפלה אם יש לו חולה בתוך ביהו אומר יותר מדאי אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו .ואם בא
בברכת חולים ואם צריך לפרצסה אומר בברכת
)דף ט׳ ב׳( לא ישב אדם לפצי הספר
השצים  .ומ״ש אבל לא ישאול וכו׳ מימרא דרב לומר אחר תפלתו אפילו ]א[ בסדר וידוי יום הכפורים
סמוך למצחה עד שיתפלל ולא יכצש למרמז
יהודה בפרק אין עומדין )ברכות ל״ד; (.
אומר  .וכן אם רצה להוסיף בכל ברבה וברכה מן ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין ואם התחילו
ד ואסור לו לאדם שיסעום כלום וכו׳ .
האמצעיות מעין הברכה מוסיף•* ג י=ביצד היה לו חולה אין מפסיקין ובגמרא איכא תרי לישצי בפירושא
פ״ק דברכות )דף י׳ (:א״ר יוסי
מבקש עליו רחמים בברכת חולים כפי צחות לשונו  .דמתציתין ודעת רביצו כדעת הרי״ף ז״ל שפוסק
בר חציצא משום ראב״י מאי דכהיב לא ,תאכלו
כלישצא בתרא דהאי לא ישב אפילו.להסתפר
.
השנים
בברכת
ובקשה
תחנה
מוסיף
לפרנסה
צריך
היה
דמכם
על הדם לא תאכלו קודם שתתפללו על
בתספורת דידן ולא תימא דוקא■ בתספורת פן
א״ר יצחק אמר ר׳ יוהצן משום ראב״י  .כל ועל דרך זה בכל אחת מהן  .ואם רצה לשאול כל צרכיו אלעשא שהיה מספר כתספורת של כ״ג שהיא
האוכל ושוהה קודם שיתפלל עליו הכתוב אומר ]־[ בשומע תפלה שואל .אבל לא ישאול לא בשלש קשה וכדאמריצן התם בליאצא קמא .ואמאי לא
ואותי השלכת אחרי גויך אל תיקרי גויך אלא
ישב להשתפר תספורת דידן גזירה שמא ישבר
גאיך לאחר שאכל ושתה זה וצהגאה קיבל
ראשונות  wולא בשלש אחרונות *.ד יאסור לו לאדם הזוג של מספרים ויהא צריך לחזר אחר זוג
עליו עול מלכות שמים  .וכתב הרא״ש בשם אבי שיטעום  mכלום או שיעשה מלאכה מאחר שיעלה אחר .ולא למרחז אפילו להזיע בעלמא לכתהלה
העזרי דבמים לית בהו גאוה ומוהר לשתותן עמוד השחר עד שיתפלל הפלת שחרית  .וכן לא ישכים אמאי לא שמא יתעלף  .ולא לבורסקי לעיוצי
בבקר קודם חפלה  :או שיעשה מלאכה .
בעלמא לכתחלה אמאי לא דילמא חזי פסידא
בפרק היה קורא )דף י״ד (.אסור לעשות לפתח חבירו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפלת
ומטריד פירש״י שמא יראה שנתקלקלו העורות
חפציו קודם שיתפלל גם זה שם )דף ה׳ ב׳(  pjשחרית  .ולא יצא בדרך קודם שיתפלל .אבל טועם ויצטער ויהא טרוד בצערו ולא יתפלל  .ומדברי
הציא אבא בצימין אומר כל ימי הייתי מצפער ועושה מלאבה קודם שיתפלל מוסף וקודם מנחה  .רביצו נראה שהטעם שמא יראה שנתקלקלו
על שצי דברים על הפלתי שתהא המוכה
העורות ויתעסק בהיקוצם .ולא לאכול בסעודה
אבל אינו סועד וי[ סמוך למנחה :
לממהי ועל ממתי שתהא צהוצה בין צפון
קטנה לכתחלה אמאי לא דילמא אתי לאמשוכי .
כיון
לדרום .ומפרש רביגו על הפלתי שתהא סמוכה
ונא לדין בגמר דין לכתחלה אמאי לא דילמא
א נווי א״מ סי׳ צ״ו  :ב סור א״ח סי׳ ק״ה סמ״ג משין י״מ  :ג סור א״ח סי׳ מ״ש סמ״ג
לקומי מהמנוה כלומר שלא אעשה מלאכה
חזי טעמא וסתר דיצא ואסיקצא התם בגמרא
עשין ש ם:
ביצתיסודלא כרש״י דאפילו לקרות לא היה
דהאי

פרק ששי

א אסור

לחם משנה
לגבי צבורא וכו׳ וליפול על אפיו משמע דיכול אדם להתפלל במקום זה וליפול על פניו
במקום אחר שהרי התפלל רב במקום שבה הרצפה והיה יכול ללכת במקום אחר
וליפול על פניו :
פ ״ו א אסור לו לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין וכו׳ .פרק
הרואה )דף ס״א( אמרו אחורי עבודת כוכבים ולא אחורי בית הכנסת
בשעה שהצבור מחפללין ולא אמרן אלא דלא דרי מידי וכו׳ ולא אמרן אלא דליכא' פתחא
אחריצא וכו׳ ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא וכו׳  .ונראה דבגירסת רביצו ז״ל לא
היה ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא וכו׳ ולכך לא הזכירו ובפ״ק דברכות )דו< מ׳
ע״ב( הביאו זה ואמרו לא אמרן אלא דלא דרי מוצא ולא רהיט וכו׳ ורביצו זיל לא
היה לו בגרסתו גם כן לא רהיט וכו׳ ולכך לא הזכירו :
ב המתפלל עם הצבור לא יאריך בתפלתו וכו׳  .פ׳ אין עומדין )דף ל״א( כך היה

מגדל עוז

מנהגו של ר׳ עקיבא כשהיה מתפלל וכו׳
ואם בא לומר אחר וכו׳  .שם איתמר
נמי אמר רב חייא בר אשי אמר רב אף על פי שאמרו וכו׳ יכול לומר וכו׳ :
וכן אם רצה להוסיף וכו׳.פרקא קמא דע״ז )דף ח׳(:
ד אסור לו לאדם שיטעום כלום או שיעשה מלאכה מאחר שיעצה עמוד השחר עד שיתפלל
וכו׳  .כל זה מבואר בפ״ק דברכוח )דף י׳ ע״ב(  :אבל אינו סועד סמוך
למצחה וכו׳ .בפ״ק דשבת)דף ט׳ ע״ב( על מתני׳ דלא ישב אדם לפני הסהר סמוך למצחה
וכו׳ ואןקמוה בגמרא סמור למנחה גדולה ופסק רביצו כרב אחא בר יעקב ואע״ג דהך
סוגיא אזתמרא אליבא דריב׳ל ולית הלכחא כותיה במ״ש כיון שהגיע זמן וכו׳ כבר כתבו
התוספות כיון דמוסיק סמס גמרא הכי משמע דבהך דאם התחיל וכו׳ קיימא לן מתיה
ודוקא בהא דאמיאסור לטעום לא קי״ל כותיה וא*כ ודאי־דסמוך למצחה קטנה אפילו אם
התחילו מפסיקין וכן דעתו של רביצו ז״ל אע״ס שלא נתבאר יפה בדבריו :
מי

הגהות מיימוניות

 T'Sא סו ר לו לאדם לענור נו׳ עד ממנעלי חפלה  .פ׳ הרואה )דף ס״א(  :המחפלל עם הצינור ]ת[ מגהג אבותינו ומנהגנו אץ נפילת אפים ביום כיפור כלל ע״ב  [6] :אץ עומדין תנא
נו׳ עד אומר  .פרק אין עומדין )דף ל״ד(  :וכן אם רצה להוסיף כו׳ עד שואל .פ״ק אמר רבי יהורה כן היה מנהגו של ר׳ עקיבא ע״כ ] :ב[ בפ״ק דע״ז אמר רבי יהושע
דע״ז)דף ח׳(  :אבל לא ישאול מ ׳ עד אחרונות  .פרק היה קורא ופ״ק דע״ו שם )דף י׳(  :אסור לו בן לוי אע״ם שאמר שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם בא ׳•לומר בסוף כל ברכה כד
לאדם שיעעום כלום כו׳ עד שחרית  .פ״ק דנרכות )דף י׳(  :ובן לא ישכים נו׳ עד מצחה  .פ׳ היה ע׳׳ב ] :ג[ פירוש רבינו ^ם וה״ג ורבינו חננאל ורב האי דוקא צרכי יחיד אבל צרכי
רבים שואלים כגון שבח וכבוד היום שרבים צריכץ שכן מציגו בהודאה ועבודה ושים שלום
קורא )דף י׳׳ד(  :א ב ל אינו סועד נו׳ עד גדולה  .פרק קמא דשנת )דף ע׳: (:
ויעלה ויבא שכולם צרכי רבים הם ועוד דמשמע בפרק קמא דע׳ג דלא קאי אלא אצרכי יחיד
כגון אם היה לו חולה בתוך ביתו ומטעם זה אנו אימרים קרובץ בג׳ ראשונות וכן הסכימו רב
הקליד יסד קרובץ והוא היה מקרית ספר ובימיו היו מקדשין על פי הראייהוהיה תנא ואולי היה ר׳
יוסף טוב עלם ורבינו אליהו הזקן ועלתהבידם דמותר ומצוה מן המובחר וכן
אלעזר ב׳׳ש כדמשמע בפסיקתא ואפילו אם אינו ראב׳׳ש תנא היה כדפרישית ועליויש לסמוך כפי׳ רבינו ,תם וכן דעת רביגו תם וכן דעתרביגו המחבר וכל רבותינו שהנהיגווהתירו
לומר זכרנו ומי כמוך ורלא כה׳ג שכתב אהא דלא ישאול אדם צרכיו בשלש ראשונות מכאן איתא מרבנן דנהיגו דלא לטימר זכרנו בריש .שתא וכו׳ עיין לעיל בסוף פרק ב' וכו׳ אמנם על
הקרובץ שבג' הראשונות כתב רבינר חננאל דלאו שפיר עביר ועוד הביא רבינו שמחה ראיה מהא דפרק בתרא דר״ה סדר ברכות אומר אבית וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהם
וכתב אבל לא ידענו מה שאנו מפסיקים בין כבורות לקדושת השם על מה אנו סומכים ואותם האוסרים לומר זכרנו סבירא להו דצרכי יחיד הוא ע״כ ] :ד[ פ״ק נראה לי דוקא מידי דמשכר
מדדריש מראותי השלכת אחרי גוך כו' ובמים לא שי^ גיאות רכן משמע פרק הדר אבי״ה ] :ה[ ר׳י פירש דשרי ללמוד קודם תפלת השחר דאמרינן פרק קכא רב הוד• מקדים וקא משי
ידיד• ובריך ומתני פירקין וקרי קריאת שמע כי מטא זמן קריאת שמע ודלא כרש׳י שפירש כל ימי נזרורתי שלא לעשות מלאכה רלעסוק בתורה כשעמדתיממטתי וכו' ודעתרבינו המחבוי גם
]ו[ לית הלכתא לא כרב הונא ולא כריב״ל ע״כ :
כן כי״י דשרי כדלקמן פרקשביעי ע״כ :
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דהאי סמוך למנחה היינו סמוך למנחה גדולה  :וישלדקדק כדכרי רכינו שכהכ כיון וככר כהכסי שם שהוא ירושלמיגר"פ אין עומדין  :אין הממפלל ונו' .משנהפרק אין
שהגיע זמן מנחה גדלה דמשמע שאינו אסור עד שיניע זמן המנהה וקודם לכן עומדין ברכוה)דף כ״ש (:אפילו המלך שואל כשלומו לא ישיכנו וכגמרא שם )ל"כ כ'( אמר
רב יוסף ל״ש אלא מלכי ישראל אבל מלכי עכו״ם פוסק מיסיבי ראה אנס בא
בסמוך כחב אינו סועד סמוך למנחה  .וצ״ל דלסמוך למנחה קרי כיון שהגיעזמן המנחה :
ואם החחיל ו2ו׳  .היינו דוקא כשיש שהוח ביום אבל אם.אין שהוח ביום יפסיק ולשון כנגדו ראה קרון בא כנגדו לא יפסיק אלא מקצר ועולה ל״ק הא דאפשר^לקצר הא דלא
אפשר כלומר שאם רואה שיכול למהר ולסיים
רבינו דייק הכי שכתב ואמר כך
תפלתו קודם שיגיעו אליו’ יקצר דהיינו שיאמר
מתפלל הפלס המנחה משמע דוקא כשאח״כ
ה אניון שהגיע זמן י מנחה גדולה לא יכנס למרחץ
פתיחת הברכות וחחימתן ואם לאו פוסק :
יתפלל דהיינו בדאיכא שהות אבל אי ליכא שהות
יפסיק וכן נתבאר ,בפרק לולב הגזול דאפילו אפילו להזיע עד שיתפלל שמא יתעלף ויבטל מן וכתבו ההגהות שאם פסק אינו צריך לחזור
לראש אלא חוזר להחלת הברכה שטעה
במצוה דרבנן אי ליכא שהות ביום מפסיק וכמו התפלה  .ולא ש לאכול אפילו אכילת׳ עראי שמא
ימשך באכילה  .ולא לדון אפילו; בגמר דין שמא בה ואם היה בג׳ ראשונות חוזר לראש בג'
שכתבתי בפ״ב מה׳ ק״ש :
אחרונות חוזר לעבודה .וכתב ה״ר יונה שאם
 1מאימתי התחלת תספורת וכו׳  .עד
משיתיר חגורו .לשון הגמרא שם יסתר הדין וימשך ויבטל מן התפלה  .וכן לא ישב יכול להתרחק לצד ויתנצל בזה מלדבר יעשה כן :
לפני הספר לספור אפילו תספורת הדיוט עד שיתפלל וכן אם ראה נחשים וכו׳  .משנה שם )כ״ט;(
כלשון הזה .ופירוש מעפורת סודר :
אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק
ומאימתי התחלת הדין וכו'  .ג״ז שם מאימתי שמא ישבר הזוג  ,ולא ליכנס לבורסקי סמוך למנחה עד
ובגמרא )דף ל״ג (.אמר רב ששת לא שנו
התחלת הדין ר׳ יונה ור׳ ירמיה
חד אמר משיחענופו הדיינים וחד אמר שיתפלל שמא יראה הפסד במלאכתו ויתעסק בה ויתעכב אלא נמש אכל עקרב פוסק  ,.ירושלמי מ״ט
משיהחילו בעלי דינין ול״פ הא דעסיקי ואחו מן ה תפל ה .ואם התחיל באחת מאלו לא יפסיק ]יז[ אלא דמחייא בתר דמחייא ולכך חילק רבינו בין
גומר ואח״ב מתפלל תפלת מנחה  ) :מאימתי התחלת מקומות שדרכן להמית למקומות שאין דרכן
בדינא והא דלא עסיקי ואחו בדינא :
להמית  .ומ״ש אם הגיעו אליו דלא תימא
ז אף ע״פ שהפלת ערבית וכו׳  .ברייתא בריש
תספורת משיניה מעפורת של םפרין על ברכיו  .ומאימתי
כיון שראה אותם אפילו מרחוק פוסק לכך
ברכות )דף ד׳: (.
התחלת מרחץ משיפשוט הבגד הסמוך לב שרו .ומאימתי כתב שאינו פוסק אא״כ הגיעו אליו כלומר
ומותר להסתפר וכו׳  .מילהא דסברא היא
קרוב לו :
משיקשור בגד בין -כתפיו במו
והכי משמע מדלא נקנו במהניסין לא התחלת הבורסקי
י נשיים ועבדים וכו׳  .משנה פרק מי שמתו
ישב לפני הספר אלא בסמוך למנחה :
שהאומנין עושין  ,ומאימתי התחלת אכילה .לבני ארץ
)דף כ׳ : (.ובל איש שפטור וכו׳ .
ח מי שהיה עוסק בת״ת וכו׳  .משנה פ״ק
דשבת )דף ט׳ (:מפסיקין לק״ש ואין ישראל משיטול ידיו ולבני בבל משיתיר הגורו  .ומאימתי רוב הפטורים מק״ש נאמר בהם שפטורים
התחלת הדין משיתעטפו הדיינים וישבו  .ואם היו גם מן התפלה ואף באותן שלא נתפרש
מפסיקין להפלה ואוקמה בעומק בתורה )שם
 .ץ בא;י״;ז זיןתפלףן פטורים מק״ו דק״ש דאיי״ייא פטורים חפלה
ך^  ,י ן
י״א (.אמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא כגון רשב״י יושבין משיתחילו
וחביריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו מפסיקין
ערבית .רשות לא יבא אדם ]ט[ ממלאכתו ויאמר ^'*^ל וכל המלוים אה המת^ו׳" .משנה ר״פ מי
לק״ש ולתפלה והתניא כשם שאין מפסיקין
שמתו)י״ז ״
'•׳
לתפלה כך אין מפסיקין לק״ש כי הניא ההיא מעט ואישן קמעא ואחר כך אתפלל שמא תאנוס אותו
ב׳( הנן נושאי המפה וחילופיהן
בעיבור השנה .וסבר רבינו דטעם עיבור השנה שינה ונמצא ישן כל הלילה אלא מתפלל ערבית ואח״ב וכו׳ ואלו ואלו פטורים מן ההפלה ופירש
רבינו שם ואם לא יהיה מן המזומנים לפאת
הוא לפי'שהוא צרכי רבים .ומה שכתב רבינו
וכל העוסק בצרכי רבים כעוסק בתורה פירושו אוכל ושותה או ישן  .ומותר להסתפר וליכנס למרחץ המטה ולא מן העוזרים אבל בא ללוות בלבד
הרי זה כמו שתורתו אומנתו ועוסק בחורה סמוך לשחרית מפני שלא גזרו אלא סמוך למנחה שהוא הוא חייב בק״ש והכל פטורים מן התפלה
והטעם מפני טרדות הלב עכ״ל :
שהרי כתב בפ״ב מהלכות ק״ש היה עוסק דבר המצוי שרוב העם נכנסין שם ביום אבל בשחר
£״ז א כשיכנס אדם למטתו וכו׳  .פרק
בצרכי רבים לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם
וק״ש דבר שאינו מצוי לא י גזרו בי 5ח גמי שהיה עוסק
הרואה ברכוה )דף ס׳(:
ואחר כך יקרא אם נשאר עת לקרות
חמירא מתפלה לענין הפסקה וכיון דלענין בתלמוד תורה והגיע זמן התפלה פוסק ומתפלל • .ואם הנכנס לישן על מטתו אומר שמע ישראל עד
והיה
ק״ש אינו מפסיק כ״ש שאינו מפסיק למפלה .היתה תורתו אומנותו ואינו עושה מלאכה כלל והיה

עוסק בתורה בשעת תפלתו אינו פוסק שמצות תלמוד
תורה גדולה ממצות תפל ה .יוכל העוסק בצרכי רכים כעוסק בדברי תורה ג טי׳אין המתפלל מפסיק תפלתו אלא מפג
סכנת נפשות בל ב ד .ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו  .אבל פוסק הוא למלך עובד כוכבים שמא יהרגנו  .היה
עומד בתפלה וראה מלך עובדי כוכבים או אנס בא כנגדו יקצר ואם אינו יכול יפסיק .וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו אם
הגיעו אליו והיה דרכן באותן המקומות שהן ממיתין פוסק ש ובורח .ואם לא היה דרכן להמית אינו פוסק  :י ינשים ועבדים
וקטנים חייבים בתפלה  .וכל איש שפטור מקריאת שמע פטור מן התפלה .ופל המלויןאת המת אף על פי שאין למטה צורך
בהן פטורין מן התפלה :

פרק שביעי
א

כ ש ת סנו
׳

חכמים דברי תפלות
למטתו ’לישן בלילה

אלו תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום אלו הי כשיכנס
מברך ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם המפיל חבלי 'שינה על
 ,והמשקיע

אדם
עיני

א מול סי׳ לצ״נסמ״ג עשין שם  :ג טו ר א ״ ח סי׳ ר צ ״ ה  :ג מור סי׳ק״ו ועיין סי' פ״מ :ד עיין גמור סי׳ כ״ז  :ה טור טי׳ ק״ד סמ״ג משין י״מ  :ו מור סי' ק״ו סמ״ג שם  :ז ט 1י א״ח סי׳רל״ט סמ״געשיןכ״ז :

לחם משנה
ח מי שהיה עוסק וכו'  .ת״קדשבת )דף י״א( מפסיקין לקריאת שמע .ואין מנסיקין
לתפלה ופירשו בגמרא כגון ר' שמעון בן יוחאי וחביריו  :וכל העוסק וכו' .
כבר נתבאר למעלה בהלכות ק״ש פ״ב :
ט היה עומד בחפלה וכו׳  .משנה ריש פרק איןעומדין )דף כ״טעיב( אפילו המלך
שואל בשלומו לא ישיבנו ובגמרא שם )ל״ב (:אמר רב יוסף לא שגו אלא למלכי
שראלאבל למלכי עכו״ם פוסק וכו׳  :וכן אם ראה וכו׳  .שם במשנה אפילו נחש כליו

הגהות מיימוניות

על עקבו ובגמרא*( ראה אותם מרתיעין
^!3 ,5,7355

, , jp j
,
ופשוט הוא :

ק
י

י

( לא יש גנוסחתנו ראה אוהם נו׳ וגאים כנגדו
פוסק אכל הוא כירושלמי וכן הגיאו שם
התוספות גד״ה אגל עקרג :

המקומות
נשים ועבדים וכו׳  .ריש פרק מי שמתו
)דף י״ז;(:
פ״ז א כשתקנו וכו׳  .בפרק הרואה )דף ס׳ (:אמרו הנכנס לישן על מפתו אומר
משמע
.

מגדל עוז

]ז[ פרק קטא דשבת כרב אחא בר יעקב ודלא בלישנא קמא עיין שם וכן פסק רביגי משולם
ובן ר״י אלפס אבל ר״ת פסק כליש:א קמא דלא א שי־ אלא משהגיע מנחה קטנה אז אסור
אפילו סעודה קטנה אבל משעת מנחה גדולה אין איסור אלא סעודה גדולה כגון בחברותא
כסעודת נישואין וברית מילה וכיוצא בהש וכן איתא בתשובת הגאונים אבל סעידה קטנה
מיתר אפילו להתחיל עד שעת מנחה קטנה וגם כתפלת השחר פבק דלית הלכתא כדיב׳׳ל כר
כדלעיל בסמוך עיין בספר התרומה ובן כתב בעל הספר המצות ורבינו שמחה ורבינו אבי״ה
אמנם מורי ורבינו נהג בעצמו כרבינו המחבר ורבינו משולם ולעילם אינו מתחיל לאכול בשבת
וידם משעבר חצי היום אש אינו מתפלל מנחה קודם כאשר כתבתי לקמן בסוף הלכות שבת ע״ב ]ח[ ואע״פ שהתחיל באיסור ואע״פ שספר התרומה פסק כלישנא קסא ו־פי׳ מנדזה קטנה כדלעיל
מידה הוא שאם הגיע זמן מנחה קטנה יש להפסיק אם התחיל אחרי כן אבל אם התחיל קודם לכן אין צריך להפסיק כל זמן שיש שחות ביום להתפלי^ מנחה ע״ב ] :ט[ וכן כתבו התוספות
משהגיע זמן פ׳ש דלילה שאין לאכול סעידה עד שיקרא ק״ש ויתפלל ע׳׳ב  | :י[ בירושלמי פסק שאס היה מרתיע נחש ובא כנגדו פוסק לפי שהוא בא בכעס ומתכוין להזיקו ואם פסק לא
^ מציגר שיצטרך לחזור לראש אבל לתחילת ברכה חוזר ואם ’היה עומד בג׳ ראשונות חחר לראש ובשלשה אחרונות חוזר לעבודה וכר כדלקמן תוספות ע״כ :

לא יכנס למרחץ כו׳ עד העוסק בדבד תורה  .ס״ק דשבת)דף  ( ' Pובירושלמי מרכו ת )דף ו׳( גרסינן אמר
רבי ירמיה כל העוסק בצרכי ציבור-כעוסק בדברי תורה והסכימו בו הכל  :אין המתפלל מפסיק כו' עד
יפסיק  .פרק אין עומדין)דף ל״ב(  :וכן אס ראה נחשים כו' עד אינו פוסק  .פרק אין עומדין )שס(
ובירושלמי  :נ שים ועבדים וקעניס כו׳ עד סוף הפרק  .פרק מי שמתו)דף כ״א( ופרק היה קורא) .ד^ ׳י״ז(:
פ ״ ז כ ש ת ק נ ו חכמים כו׳ עד לעולם כולו  .פרק מ' דברכות )דף ס ^ :

