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ברכות  מסכת

ע"א  ב דף
א א

מצותה רמב"ם: בלילה, שמע קריאת זמן זהו אי

ואם  הלילה. חצי עד הכוכבים יציאת משעת

ידי  יצא השחר, עמוד עלה שלא עד וקרא ואיחר עבר

אדם  להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו שלא חובתו,

הפשיעה: h"d)מן `"t y"w)

ערוך: יציאת שלחן משעת בלילה, שמע קריאת זמן

מעונן, יום הוא ואם קטנים. כוכבים שלשה

לכן, קודם קראה ואם מלבו. הספק שיצא עד ימתין

מקדימים  הצבור ואם ברכות. בלא אותה וקורא חוזר

קריאת  עמהם יקרא יום, מבעוד שמע קריאת לקרות

קורא  זמן וכשיגיע עמהם, ויתפלל וברכותיה שמע

ברכות. בלא שמע בלילה קריאת ויתפלל יחזור לא ומיהו הגה:

בשאר  רגיל הוא כן אם אלא הלילה, לפני הרבה מקדימים שהצבור אע"פ

ויתפלל שיחזור מה כיוהרא מתחזי לא דאז וחסידות ריש פרישות (מרדכי

ס"א) הדשן ותרומת תפלה מהלכות פ"ג והגמ"י q"`):ברכות dlx 'iq g"`)

ג ב ב

מצותה רמב"ם: בלילה, שמע קריאת זמן זהו אי

ואם  הלילה. חצי עד הכוכבים יציאת משעת

ידי  יצא השחר, עמוד עלה שלא עד וקרא ואיחר עבר

אדם  להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו שלא חובתו,

הפשיעה: h"d)מן `"t y"w)

ערוך: מיד שלחן שמע קריאת לקרות צריך לכתחלה

ואם  הלילה. חצי עד וזמנה הכוכבים, בצאת

ידי  יצא השחר, עמוד עלה שלא עד וקרא ואיחר עבר

b"q)חובתו: dlx 'iq g"`)

ד ג

על רמב"ם: אותו מעלין ביום, מתיריו שקרבו כל

שנזרק  זבחים כיצד, הלילה. כל המזבח

עמוד  שיעלה עד בלילה אימוריהן מקטירין ביום, דמם

עד  בלילה אותן מקטירין העולות, איברי וכן השחר.

אמרו  הפשיעה, מן להרחיק וכדי השחר. עמוד שיעלה

אלא  העולה ואיברי האימורין מקטירין שאין חכמים

הלילה: חצות a"d)עד c"t zepaxwd dyrn)

ה ד

שהן רמב"ם: תורה דין ולילה, ליום הנאכלין אלו כל

וכדי  השחר, עמוד שיעלה עד נאכלין

אלא  נאכלין שאין חכמים אמרו העבירה מן להרחיק

הלילה: חצות g"d)עד i"t zepaxwd dyrn)

ו ה

ולאחריה,רמב"ם: לפניה מברך שמע קריאת הקורא

לאחריה, ואחת לפניה שתים מברך ביום

לאחריה: ושתים לפניה שתים מברך ובלילה
(d"d `"t y"w)

ערוך: שמע שלחן קריאת לפני שתים מברך בערב

לאחריה: q"`)ושתים elx 'iq g"`)

ז ו

שיעריב רמב"ם: עד בתרומה אוכלין הטמאים אין

שקיעת  אחר כוכבים שלשה ויצאו שמשן

הרקיע  שיטהר עד וטהר, השמש ובא שנאמר החמה,

הקדשים: מן יאכל ואחר האור a"d)מן f"t zenexz)

ע"א  ג דף
א ז

ערוך: יכוין שלחן בוראו, לפני להתחנן המשכים

בשליש  שהן המשמרות שמשתנות לשעות 

הלילה, ולסוף הלילה שלישי שני ולסוף הלילה

ועל  החורבן על השעות באותן שיתפלל שהתפלה

רצויה: a"q)הגלות ` 'iq g"`)

ערוך: ודואג שלחן מיצר שיהא שמים ירא לכל ראוי

המקדש: בית חורבן b"q)על ` 'iq g"`)

ג ט

נמוך רמב"ם: במקום יעמוד כיצד, המקום תקון

חלונות  לפתוח וצריך לכותל. פניו ויחזיר

שנאמר  כנגדן, להתפלל כדי ירושלים כנגד פתחים או

לתפלתו  מקום וקובע וגו'. בעיליתיה ליה פתיחן וכוין

הכנסת  בית אחורי ולא בחורבה, מתפלל ואין תמיד.

בצד  לישב ואסור הכנסת. לבית פניו החזיר כן אם אלא
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ממנו  שירחיק עד לפניו, לעבור או בתפלה העומד

אמות: e"d)ארבע d"t k"pe dltz)

בתוך רמב"ם: או האתרוג בתוך הסכין ינעוץ לא וכן

וכן  וימות. חודה על אדם יפול שמא הצנון,

או  רעוע גשר על או נטוי קיר תחת לעבור לאדם אסור

הסכנות  משאר באלו כיוצא כל וכן לחורבה. להכנס

במקומן: לעמוד הראב "ד :אסור הסכין הסכין הסכין הסכין השגת ינעוץינעוץינעוץינעוץ לא לא לא לא  וכןוכןוכןוכן

אדם אדם אדם אדם .... יפול יפול יפול יפול  שמאשמאשמאשמא הצנון הצנון הצנון הצנון  בתוךבתוךבתוךבתוך או או או או  האתרוג האתרוג האתרוג האתרוג  זה בתוךבתוךבתוךבתוך גם אברהם: אמר

לסכין: תיק מהן שעושה אוכלין ביזוי משום מפרשים
(e"d a"it ytpd zxinye gvex)

ערוך: המפולת שלחן ומפני חשד מפני בחורבה ולא

המזיקים: e"q)ומפני v 'iq g"`)

ע"ב _________ ג _________דף

א י

אלא רמב"ם: האבל, בבית והגדה שמועה אומרין אין

אלא  המת בפני אומרין אין וכן דוין. יושבין

או  בפניו תורה בדברי לעסוק אבל מת, של דברים

אסור: הקברות h"d)בבית b"it la`)

ערוך: של שלחן דברים אלא המת בפני אומרים אין

כל  שאר אבל והספד, קבורתו צרכי כגון מת

דעלמא  במילי אבל תורה, בדברי מילי והני אסור. דבר

בה: לן f"hq)לית cny 'iq c"ei)

ע"ב  ד דף

א יא

אדם רמב"ם: יבא לא רשות, ערבית שתפלת אע"פ

קמעא  ואישן מעט אוכל ויאמר ממלאכתו

ישן  ונמצא שינה אותו תאנוס שמא אתפלל, כך ואחר

ושותה  אוכל כך ואחר ערבית מתפלל אלא הלילה, כל

לשחרית, סמוך למרחץ וליכנס להסתפר ומותר ישן. או

המצוי  דבר שהוא למנחה סמוך אלא גזרו שלא מפני

שאינו  דבר בשחר אבל ביום, שם נכנסין העם שרוב

בו: גזרו לא f"d)מצוי e"t k"pe dltz)

ערוך: סמוך שלחן שעה חצי לאכול להתחיל אסור

התחיל  ואם ערבית. של שמע קריאת לזמן

שמע  קריאת וקורא מפסיק זמנה, שהגיע אחר לאכול

אותה  קורא כך ואחר סעודתו וגומר ברכותיה בלא

ומתפלל. הואיל בברכותיה לתפלה, להפסיק צריך אין אבל הגה:

צריך  ידיו שנוטל אע"פ לאכול, התחיל לא אם אבל לאכול. והתחיל

דשבת)להפסיק פ"ק לתפלה (ר"ן אף מפסיק להתפלל שהות אין ואם .

מהלכ  פ"ג בהגהות ברכות)(הראב"ד a"q):ות dlx 'iq g"`)

ב יב

לדוד רמב"ם: תהלה לקרוא מתחיל המנחה ובתפלת

תפלת  ומתפלל עומד כך ואחר מיושב,

ומגביה  ומתחנן, פניו על נופל וכשמשלים המנחה,

הערב  ובתפלת למעשיו. ויפטר כחו, כפי ויתחנן ראשו

וסומך  ולאחריה, לפניה ומברך שמע קריאת קורא

מעט  ישב וכשישלים מעומד, ומתפלל לתפלה גאולה

משובח. זה הרי ערבית, תפלת אחר והמתחנן ויפטר.

הפסק  אינה ישראל, גאל אחר השכיבנו שמברך ואע"פ

ארוכה: אחת כברכה שתיהן והרי לתפלה, גאולה בין
(g"id f"t k"pe dltz)

ערוך: לתפלה,שלחן דערבית גאולה בין לספר אין

אין  עינינו ויראו פסוקים י"ח לומר הנוהגין ואף

שמכריז  מה ומיהו לתפלה. עינינו יראו בין להפסיק

לא  ערבית, לתפלת קדיש בין חודש ראש צבור שליח

לומר  יכול וכן התפלה. צורך שהוא כיון הפסק הוי

הפסק. הוי ולא שמע שלא מי להוציא (ועיין הגה:ברכו

ס"ט) סימן פסוקים לעיל הי"ח כשאומרים לעמוד נהגו מדקדקים ראיתי

וכו' לעולם ה' ברוך נג)של פט, במקום (תהלים נתקנו כי הוא, יפה ומנהג  .

בתפלה: כמו בהן לעמוד ראוי כן ועל י"ח, a"q)תפלת elx 'iq g"`)

ג יג

לברכה רמב"ם: קודם פותח מהתפלות תפלה בכל

תהלתך. יגיד ופי תפתח שפתי ה' ראשונה

אמרי  לרצון יהיו אומר התפלה בסוף חותם וכשהוא

לאחוריו: צועד כך ואחר וגו', h"d)פי a"t k"pe dltz)

ערוך: יפסיק צריך שלחן ולא לתפלה, גאולה לסמוך

ולא  ישראל, גאל אחר באמן אפילו ביניהם

תפתח שפתי מה' חוץ פסוק יז)בשום נא, ויש .(תהלים הגה:

נוהגין וכן ישראל, גאל על אמן לענות שמותר ויש (טור)אומרים .

טוב, ביום או בחול דוקא היינו לתפלה גאולה לסמוך דצריך הא אומרים,

צריך אין בשבת משום אבל לתפלה, גאולה למסמך דבעינן דטעמא (פירוש,

וגו' פי אמרי לרצון יהיו ליה וסמיך א), כ, (תהלים צרה ביום ה' יענך דכתיב

ביום  כן שאין דמה נראה ולענ"ד צרה. זמן לאו ושבת טו), יט, (תהלים וגואלי

בפסח  השנה דראש קמא פרק ב' במשנה כדתנן הדין ימי שהם משום הוא טוב,

הל' ומהרי"ל שבת הלכות בו וכל דברכות פ"ק אשיר"י (הגהת וכו') התבואה על

לכךיו"ט). שצריך במקום לא אם להחמיר, (טור):וטוב

(`"q `iw 'iq g"`)
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ד יד

לברכה רמב"ם: קודם פותח מהתפלות תפלה בכל

תהלתך. יגיד ופי תפתח שפתי ה' ראשונה

אמרי  לרצון יהיו אומר התפלה בסוף חותם וכשהוא

לאחוריו: צועד כך ואחר וגו', h"d)פי a"t k"pe dltz)

ערוך: יהיו שלחן קודם תחנונים לומר נכון אין

יהיו  יאמר מיד י"ח סיום אחר אלא לרצון ,

אחר  אחרת פעם ולאומרו לחזור בא ואם לרצון.

בידו: הרשות a"q)התחנונים, akw 'iq g"`)

ה טו

מספר רמב"ם: זמירות שקורא למי חכמים ושבחו

סוף  עד לדוד מתהלה ויום יום בכל תהלים

ולאחריהם, לפניהם פסוקים לקרות נהגו וכבר הספר.

וברכה  שאמר, ברוך והיא הזמירות לפני ברכה ותקנו

קריאת  על מברך כך ואחר ישתבח. והוא לאחריהם

שמע: קריאת וקורא a"id)שמע f"t k"pe dltz)

ערוך: ידךשלחן את פותח בפסוק לכוין (תהלים צריך

טז) ולאומרו קמה, לחזור צריך כיוון לא ואם ,

אחרת. יהפעם נברך ואנחנו פסוק ואומרים יח)הגה: קטו, (תהלים

לדוד תהלה בו)אחר וכל יה(טור תהלל הנשמה כל פסוק וכופלין (תהלים .

ו) דזמרהקנ, פסוקי סוף שהוא לפי לעולם (טור), ימלוך ה' פסוק וכן .

לך(אבודרהם)ועד אנחנו מודים אלהינו ה' לואתה כשמגיע הימים . (דברי

יג) כט, ולהשתחות א' לשחות אין תשתחוה, לפניך קומה וכל לפסוק או ,

קי"ג סימן כדלקמן א')שם נתיב ירוחם ור' עומדין אין ס"פ ונהגו (הר"י .

וישתבח: דויד ויברך שאמר ברוך כשאומרים f"q)לעמוד `p 'iq g"`)

ו טז

וישן,רמב"ם: שמע מקריאת ראשונה פרשה וקורא

עמו ישנה אשתו פסוקי ואפילו או ראשון פסוק (קורא

יישן) כך ואחר פסוק רחמים אפילו קורא שינה אנסתו ואם .

יישן: כך ואחר רחמים פסוקי או ראשון
(a"d f"t k"pe dltz)

ערוך: של שלחן ראשונה פרשה מטתו על קורא

ד-ט)שמע ו, על (דברים שינה חבלי המפיל ומברך ,

וכו'. אוכלים עיני ואין למטתו, סמוך שמע קריאת ויקרא הגה:

מיד, יישן אלא מטתו שעל שמע קריאת אחר מדברים ולא ושותים

ב  אמרו סלהשנאמר ודומו משכבכם על ה)לבבכם ד, ורוקח (תהלים בו (כל

ח"ב) נ"ב ירוחם כשהוא ורבינו לקרות מותר אי ס"ג, סימן לעיל ועיין .

כמה  וקורא חוזר אז מיד, לישן יוכל ולא שמע קריאת קרא ואם שוכב.

לשינתו  סמוך קריאתו ושיהיה בשינה שישתקע עד זה אחר זה פעמים

פ"ז) ערבית(הגמ"י של שמע קריאת על מברכין ואין בשם . וב"י פ"ז (הגמ"י

הבשר) כל פ' עליון.תוס' בסתר יושב א-טז)ואומר צא, (תהלים

הישועה לה' עד צרי רבו מה ה' ב-ט)ואומר ג, ,(תהלים

בשכבנו  ה' ברוך בלילה ה' ברוך ביום ה' ברוך ואומר

בך  ה' יגער השטן אל ה' ויאמר בקומנו, ה' ברוך

וכו' ב)השטן ג, עולם (זכריה ועד מעתה וכו' שומרך ה' ,

ה-ח) קכא וכו'(תהלים רוחי אפקיד בידך ו), לא, יברכך (תהלים ,

שלום לך וישם עד וכו' כב-כז)ה' ו, ואומר (במדבר ,

לחתימה: סמוך עד q"`)השכיבנו hlx 'iq g"`)

ע"ב  ה דף

א יז

בין רמב"ם: שיישן או שיפנה לעולם לאדם אסור

קובעין  שאין לומר צריך ואין למערב, מזרח

שההיכל  מפני מקום, בכל למערב מזרח בין הכסא בית

מפני  למזרח ולא למערב יפנה לא לפיכך במערב.

נפנים  לדרום צפון בין אלא המערב, כנגד שהוא

ישב  לא ולפנים הצופים מן מים המטיל וכל וישנים.

יסלק  או לדרום או לצפון אלא הקודש, כלפי ופניו

לצדדין: h"d)הקודש f"t dxigad zia)

ערוך: אם שלחן למערב מזרח בין לישן אסור וכן

אשתו  כשאין אפילו להזהר ונכון עמו. אשתו

e"q)עמו: b 'iq g"`)

ערוך: שתהא שלחן צריך אשתו, עם בה שישן מטה

לדרום: וזה לצפון זה ומרגלותיה ראשה
(f"iq nx 'iq g"`)

ב יח

נמוך רמב"ם: במקום יעמוד כיצד, המקום תקון

חלונות  לפתוח וצריך לכותל. פניו ויחזיר

שנאמר  כנגדן, להתפלל כדי ירושלים כנגד פתחים או

לתפלתו  מקום וקובע וגו'. בעיליתיה ליה פתיחן וכוין

הכנסת  בית אחורי ולא בחורבה, מתפלל ואין תמיד.

בצד  לישב ואסור הכנסת. לבית פניו החזיר כן אם אלא

ממנו  שירחיק עד לפניו, לעבור או בתפלה העומד

אמות: e"d)ארבע d"t k"pe dltz)

ערוך: ובין שלחן בינו חוצץ דבר יהא שלא צריך

אינם  ותיבה ארון כגון קבוע ודבר הקיר,

אבל חוצצים. ד', ורחבו י' שגבהו גדול בדבר רק מחיצה חשיב (ולא

הפסק) חשיב לא קטן הראב"ד)דבר בשם ואורח"ח בעלי (אבודרהם וכן .

חוצץ. אינו אדם אפילו חוצצים, אינם נראה חיים ולי הגה:
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ואפשר  הפוסקים, סברת נראה וכן חוצץ. אינו ואדם חוצצים, חיים דבעלי

בספרים: טעות kq"`)דנפל v 'iq g"`)

ג יט

שיעשה רמב"ם: או כלום שיטעום לאדם לו אסור

עד  השחר עמוד שיעלה מאחר מלאכה

חבירו  לפתח ישכים לא וכן שחרית. תפלת שיתפלל

שית  קודם בשלומו יצא לשאול ולא שחרית. תפלת פלל

קודם  מלאכה ועושה טועם אבל שיתפלל. קודם בדרך

סמוך  סועד אינו אבל מנחה, וקודם מוסף שיתפלל

c"d)למנחה: e"t k"pe dltz)

ערוך: תפלה,שלחן זמן משיגיע אסור ללמוד אפילו

ואינו  מדרשו בבית להתפלל שרגיל מי והיינו

מטריד  דלמא למיחש דאיכא הכנסת, לבית לילך רגיל

מי  אבל ותפלה, שמע קריאת זמן ויעבור בגירסיה

מלמד  הוא ואם מותר. הכנסת לבית לילך שרגיל

מותר, הכנסת לבית לילך רגיל אינו אם אפילו לאחרים

ואם  הוא, גדול דבר הרבים דזכות עוברת שהשעה כיון

ללמוד. יוכלו ולא יתבטלו עכשיו ילמדו לקמן לא (עיין

ק"ו) e"q):סי' ht 'iq g"`)

ד כ

העם רמב"ם: שרוב מפני זה, חכמים תקנו ולמה

ויהיה  שבתות בלילי ערבית להתפלל באין

לבדו  וישאר תפלתו, השלים ולא לבא שנתאחר מי שם

ציבור  שליח חוזר לפיכך סכנה. לידי ויבא הכנסת בבית

המתאחר  שישלים עד העם כל שיתעכבו כדי ומתפלל,

עמהם: id"`)ויצא h"t k"pe dltz)

ערוך: בבית שלחן מתפלל יחידי אדם נשאר אם

הכנסת  בבית אפילו או שבשדות הכנסת

ערבית תפלת היא אם בלילה)שבעיר, חייב (שמתפללים ,

יתבלבל  שלא כדי תפלתו שיסיים עד לו להמתין חבירו

בעיר)בתפלתו. שהם שלנו הכנסת ובבתי ביום אפילו מחמירין (ויש

דברכות) קמא פ' והר"י ר"י בשם ומרדכי בבקשות (הטור מאריך ואם .

לו: להמתין חייב אינו e"hq)ותחנונים, v 'iq g"`)

ע"א  ו דף

א כא

היו רמב"ם: ואפילו תמיד, נשמעת הציבור תפלת

מואס  הוא ברוך הקדוש אין חוטאים בהן

עם  עצמו לשתף אדם צריך לפיכך רבים. של בתפלתן

עם  להתפלל שיכול זמן כל ביחיד יתפלל ולא הציבור,

הכנסת, לבית ויעריב אדם ישכים ולעולם הציבור.

וכל  הכנסת. בבית אלא עת בכל נשמעת תפלתו שאין

עם  בו מתפלל ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי

רע: שכן נקרא d"`)הציבור, g"t k"pe dltz)

ערוך: עם שלחן הכנסת  בבית להתפלל אדם ישתדל

לבית  לבוא יכול שאינו אנוס הוא ואם הציבור.

מתפללים. שהציבור בשעה להתפלל יכוין הכנסת,

יתפללו  מקום מכל מנין, להם ואין בישובים הדרים אדם בני  הדין (והוא

סמ"ג) מתפללים. שהציבור בזמן וערבית ולא שחרית נאנס אם וכן .

ביחיד, מתפלל והוא הציבור שהתפללו בשעה התפלל

הכנסת: בבית יתפלל h"q)אעפ"כ v 'iq g"`)

ע"ב _________ ו _________דף

א כב

נמוך רמב"ם: במקום יעמוד כיצד, המקום תקון

חלונות  לפתוח וצריך לכותל. פניו ויחזיר

שנאמר  כנגדן, להתפלל כדי ירושלים כנגד פתחים או

לתפלתו  מקום וקובע וגו'. בעיליתיה ליה פתיחן וכוין

הכנסת  בית אחורי ולא בחורבה, מתפלל ואין תמיד.

בצד  לישב ואסור הכנסת. לבית פניו החזיר כן אם אלא

ממנו  שירחיק עד לפניו, לעבור או בתפלה העומד

אמות: e"d)ארבע d"t k"pe dltz)

אם ערוך:שלחן ישנהו שלא לתפלתו מקום יקבע

הכנסת  בית לו  שיקבע במה די ואין לצורך. לא

צריך  בה שקבוע הכנסת בבית גם אלא להתפלל,

קבוע: מקום לו h"iq)שיהיה v 'iq g"`)

ג כג ב

ונדעה רמב"ם: שנאמר הכנסת, לבית לרוץ ומצוה

הכנסת  מבית וכשיצא ה'. את לדעת נרדפה 

וכשיכנס  מעט. מעט ילך אלא גסה פסיעה יפסיע אל

יתפלל, כך ואחר פתחים שני שיעור יכנס הכנסת בבית

פתחי: מזוזות לשמור שנאמר מה לקיים
(a"d g"t k"pe dltz)

שירוץ רמב"ם: כגון מצוה, לדבר בשבת לרוץ מותר

ומחשבין  המדרש. לבית או הכנסת לבית

כגון  מצוה, של מדידה ומודדין מצוה של חשבונות

מקבל  אם לידע בגד או כשיעור, בו יש אם לידע מקוה

כנסיות  לבתי והולכין לעניים. צדקה ופוסקין טומאה.

גוים, של וטרקלין לטרטיאות ואפילו מדרשות. ולבתי

התינוקת  על ומשדכין בשבת. רבים עסקי על לפקח
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אומנות. וללמדו ספר ללמדו התינוק ועל ליארס,

את  לבקר והנכנס אבלים. ומנחמים חולין ומבקרין

לבוא. קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומר החולה

עסקי  ועל כלה עסקי על לפקח התחום על ומחשיכין

למקום  לך לו, ואומר ותכריכין, ארון לו להביא המת

מצאת  לא פלוני, ממקום הבא שם מצאת לא פלוני,

מקח, סכום לו יזכור שלא ובלבד במאתים, הבא במנה

חפציך  עשות ונאמר הן, מצוה בהן וכיוצא אלו שכל

מותרין: שמים חפצי אסורין חפצך וכו',
(d"d c"kt zay)

ערוך: וכן שלחן הכנסת לבית כשהולך לרוץ מצוה

לפסוע  שאסור בשבת אפילו מצוה, דבר לכל

לרוץ: אסור הכנסת מבית כשיוצא אבל גסה, פסיעה
(a"iq v 'iq g"`)

ערוך: לדבר שלחן הוא כן אם אלא בשבת לרוץ אין

בו. כיוצא או הכנסת לבית כגון ואסור מצוה הגה:

בפחות לו אפשר אם אחת בפסיעה מאמה יותר פרק לפסוע והג"א (א"ז

שהוציאוהו) q"`):מי `y 'iq g"`)

ד כד

ערוך: כראוי,שלחן המת על להספיד גדולה מצוה

דברים  עליו לומר קולו שירים ומצותו

שבחו. ולהזכיר בכיה להרבות כדי הלב את המשברים

מדות  מזכירין אלא מדאי, יותר בשבחו להפליג ואסור

ואם  יפליג. שלא רק קצת, בהם ומוסיפין שבו טובות

וחכם  עליו. יזכיר לא כלל, טובות מדות בו היו לא

המזכיר  וכל וחסידותם. חכמתם להם מזכירים וחסיד,

יותר  להפליג שמוסיף או כלל, בו היה שלא מי על

ולמת: לעצמו רעה גורם בו, שהיה מה על מדאי
(`"q cny 'iq c"ei)

ה כה

נמוך רמב"ם: במקום יעמוד כיצד, המקום תקון

חלונות  לפתוח וצריך לכותל. פניו ויחזיר

שנאמר  כנגדן, להתפלל כדי ירושלים כנגד פתחים או

לתפלתו  מקום וקובע וגו'. בעיליתיה ליה פתיחן וכוין

הכנסת  בית אחורי ולא בחורבה, מתפלל ואין תמיד.

בצד  לישב ואסור הכנסת. לבית פניו החזיר כן אם אלא

ממנו  שירחיק עד לפניו, לעבור או בתפלה העומד

אמות: e"d)ארבע d"t k"pe dltz)

ערוך: מחזיר שלחן אינו אם הכנסת, בית אחורי ולא

הוא  הכנסת בית ואחורי הכנסת. לבית פניו

אליו  שפונים הצד הפך והוא בו, פתוח שהפתח הצד

לחוש  וראוי בהפך. מפרשים ויש כשמתפללים. הקהל

לבית  חוץ צדדים בשאר כשמתפלל וגם שניהם. לדברי

זה  וכל הכנסת. לבית פניו שיחזיר להחמיר יש הכנסת,

הוא  אם אבל הכנסת, לבית אחוריו שמחזיר כשניכר

ארץ  כנגד פניו הכנסת, לבית הסמוך בבית מתפלל

בית  כותל שהוא ביתו לכותל ואחוריו כראוי ישראל

הכנסת: מבית פניו שמחזיר ניכר שאינו מותר, הכנסת
'iq g"`)(f"q v

ע"א  ז דף
א כז

בשעת רמב"ם: וצווח צועק יהא לא חכם תלמיד

קולו  יגביה ולא וחיות. כבהמות דבורו

וכשידבר  הבריות. כל עם בנחת דבורו אלא ביותר,

הרוח. גסי כדברי שיראה עד יתרחק שלא יזהר בנחת

נוחה  רוחן שתהא כדי האדם, לכל שלום ומקדים

בשבח  מספר זכות. לכף האדם כל את ודן הימנו.

אם  שלום. ורודף שלום אוהב כלל. בגנותו ולא חבירו

לאו  ואם אומר, ונשמעים מועילים שדבריו רואה

ישאל  ולא כעסו, בשעת חבירו ירצה לא כיצד, שותק.

ולא  וינוח, דעתו שתתקרר עד שנדר בשעה נדרו על לו

עד  בהול שהוא מפני לפניו מוטל שמתו בשעה ינחמנו

לחבירו  יראה ולא באלו. כיוצא כל וכן שיקברהו,

ישנה  ולא ממנו. עיניו יעלים אלא קלקלתו, בשעת

שלום  בדברי אלא יגרע, ולא יוסיף ולא בדבורו.

בדברי  אלא מדבר אינו דבר, של כללו בהן. וכיוצא

עם  יספר ולא בהן. וכיוצא חסדים בגמילות או חכמה

בתו: או אחותו או אשתו היא ואפילו בשוק, אשה
(f"d d"t zerc)

ב כח

שיאמר רמב"ם: כגון אומר, שהנביא הפורענות דברי

מלחמה  או רעב פלונית שנה או ימות פלוני

בזה  אין דבריו, עמדו לא אם אלו, בדברים וכיוצא

בא, ולא דבר הנה אומרים ואין לנבואתו, הכחשה

ואפשר  הרעה, על ונחם חסד ורב אפים ארך שהקב"ה

שתלה  או נינוה, כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו

שיהיה  ואמר טובה על הבטיח אם אבל כחזקיה. להם

נביא  שהוא בידוע שאמר, הטובה באה ולא וכך כך

אינו  תנאי על אפילו האל שיגזור טובה דבר שכל שקר,

ראשון  בחרבן אלא טובה בדבר שחזר מצינו ולא חוזר.

וחזר  הרשעים עם ימותו שלא לצדיקים כשהבטיח
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שבדברי  למדת, הא שבת. במסכת מפורש וזה בדבריו,

אמר  שירמיהו הוא הנביא. יבחן בלבד הטובה

לרעה  מתנבא ירמיה כשהיה עזור בן לחנניה בתשובתו

אין  דברי יעמדו לא אם לחנניה לו אמר לטובה, וחנניה

דבריך  יעמדו לא אם אבל שקר, נביא שאני ראיה בזה

הדבר  את נא שמע אך שנאמר שקר, נביא שאתה יודע

שלום ידבר אשר הנביא וגו' הנביא הזה דבר בבוא

באמת: ה' שלחו אשר הנביא c"d)יודע i"t dxezd iceqi)

ע"א  ח דף

א כט

היו רמב"ם: ואפילו תמיד, נשמעת הציבור תפלת

מואס  הוא ברוך הקדוש אין חוטאים בהן

עם  עצמו לשתף אדם צריך לפיכך רבים. של בתפלתן

עם  להתפלל שיכול זמן כל ביחיד יתפלל ולא הציבור,

הכנסת, לבית ויעריב אדם ישכים ולעולם הציבור.

וכל  הכנסת. בבית אלא עת בכל נשמעת תפלתו שאין

עם  בו מתפלל ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי

רע: שכן נקרא d"`)הציבור, g"t k"pe dltz)

ערוך: עם שלחן הכנסת  בבית להתפלל אדם ישתדל

לבית  לבוא יכול שאינו אנוס הוא ואם הציבור.

מתפללים. שהציבור בשעה להתפלל יכוין הכנסת,

יתפללו  מקום מכל מנין, להם ואין בישובים הדרים אדם בני  הדין (והוא

סמ"ג ). מתפללים. שהציבור בזמן וערבית ולא שחרית נאנס אם וכן 

ביחיד, מתפלל והוא הציבור שהתפללו בשעה התפלל

הכנסת: בבית יתפלל h"q)אעפ"כ v 'iq g"`)

ב ל

היו רמב"ם: ואפילו תמיד, נשמעת הציבור תפלת

מואס  הוא ברוך הקדוש אין חוטאים בהן

עם  עצמו לשתף אדם צריך לפיכך רבים. של בתפלתן

עם  להתפלל שיכול זמן כל ביחיד יתפלל ולא הציבור,

הכנסת, לבית ויעריב אדם ישכים ולעולם הציבור.

וכל  הכנסת. בבית אלא עת בכל נשמעת תפלתו שאין

עם  בו מתפלל ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי

רע: שכן נקרא d"`)הציבור, g"t k"pe dltz)

ערוך: ואינו שלחן בעירו הכנסת בית לו שיש מי

גלות  וגורם רע שכן נקרא להתפלל, בו נכנס

ולבניו: iq"`)לו v 'iq g"`)

ג לא

ונדעה רמב"ם: שנאמר הכנסת, לבית לרוץ ומצוה

הכנסת  מבית וכשיצא ה'. את לדעת נרדפה 

וכשיכנס  מעט. מעט ילך אלא גסה פסיעה יפסיע אל

יתפלל, כך ואחר פתחים שני שיעור יכנס הכנסת בבית

פתחי: מזוזות לשמור שנאמר מה לקיים
(a"d g"t k"pe dltz)

ערוך: כך שלחן ואחר פתחים שני שיעור יכנס

פתחים, שני שיעור מפרשים, יש יתפלל.

הפתח  אצל ישב שלא לפנים יכנס טפחים ח' דהיינו

יש  אם זה ולפי הכנסת, בית ישיבת כמשאוי שנראה

ויש  כלום. בכך אין הפתח אצל מיוחד מקום לו

לכוין, יכול ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם מפרשים,

כלום. בכך אין הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי

אלא  כשנכנס, מיד להתפלל ימהר שלא מפרשים, ויש

הפירושים: לכל לחוש ונכון פתחים. שני שיעור ישהא
(k"q v 'iq g"`)

ד לב

וחכמים רמב"ם: הכנסת, מבית גדול המדרש בית

בתי  בעירם להם שהיו פי על אף גדולים

שהיו  במקום אלא מתפללין היו לא הרבה כנסיות

הציבור: תפלת שם שיתפלל והוא בתורה, שם עוסקין
(b"d g"t k"pe dltz)

ערוך: מבית שלחן יותר קדוש קבוע המדרש בית

הכנסת  מבית יותר בו להתפלל ומצוה הכנסת,

בי'. שיתפלל להתפלל והוא עדיף י' בלא דאפילו אומרים ויש הגה:

בלאו  מתבטל ואינו אומנתו שתורתו מי ודוקא לו, הקבוע המדרש בבית

דברכות)הכי פ"ק כן (הרי"י לעשות עצמו ירגיל לא הכי ואפילו ילמדו , שלא

המדרש מבית ויתבטלו ממנו הארץ והטור)עמי ד' כלל הרא"ש .(תשובת

סליחות  אומרים שהציבור בזמן הכנסת בבית בתורה יעסוק שלא שכן וכל

החדשים)ותחינות אלפסי g"iq):(הגהות v 'iq g"`)

ו לג ה

אסור רמב"ם: בתורה, לקרות הקורא שהתחיל כיון

שומעין  הכל אלא הלכה, בדבר אפילו לספר

ואזני  שנאמר קורא, שהוא למה לבם ומשימין ושותקין

הכנסת  מן לצאת ואסור התורה. ספר אל העם כל

לאיש. איש בין לצאת ומותר קורא, שהקורא בשעה

מותר  אומנותו, ותורתו תמיד בתורה עוסק שהוא ומי

בתורה: קורא שהקורא בשעה תורה בתלמוד לעסוק לו
(h"d a"it k"pe dltz)
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ערוך: כשהוא שלחן תורה ספר ולהניח לצאת אסור

דמי: שפיר לגברא גברא בין אבל פתוח,
(`"q enw 'iq g"`)

ח לד

אסור רמב"ם: בתורה, לקרות הקורא שהתחיל כיון

שומעין  הכל אלא הלכה, בדבר אפילו לספר

ואזני  שנאמר קורא, שהוא למה לבם ומשימין ושותקין

הכנסת  מן לצאת ואסור התורה. ספר אל העם כל

לאיש. איש בין לצאת ומותר קורא, שהקורא בשעה

מותר  אומנותו, ותורתו תמיד בתורה עוסק שהוא ומי

בתורה: קורא שהקורא בשעה תורה בתלמוד לעסוק לו
(h"d a"it k"pe dltz)

ערוך: בספר שלחן לקרות הקורא שהתחיל כיון

אפילו  תורה בדברי אפילו לספר אסור תורה,

ויש  הפרשה. הוא השלים אם ואפילו לגברא, גברא בין

לגרוס ללמוד)מתירים שאם (פירוש, אומרים ויש בלחש.

דצייתי י' לבם)יש המשימין מותר (פירוש, תורה, לספר

תורה)לספר מהרי"א)(בדברי בשם למי .(ב"י מתירים ויש

ספר  שנפתח שקודם למי מתירים ויש אומנתו. שתורתו

לשמוע  רוצה שאינו עצמו ומראה פניו מחזיר תורה

שנים  ולקרות לקרות. ומתחיל לקרות אלא תורה ספר

זה  וכל שרי. התורה קריאת בשעת תרגום ואחד מקרא

בעשרה  שהם פרה ופרשת זכור לפרשת ענין אינו

הקורא. מפי ולשומעם לכוין שצריך מדאורייתא,

לכוין  בדבריו למדקדק ראוי הפרשיות שבכל והנכון

הקורא: מפי ולשומעם a"q)דעתו enw 'iq g"`)

ט לה

בכל רמב"ם: כולה התורה כל שומע שאדם אע"פ

שבוע  בכל לעצמו לקרות חייב בצבור, שבת

תרגום. ואחד מקרא שנים שבת אותה של סדר ושבוע

עד  פעמים שלש קוראהו תרגום בו שאין ופסוק

הצבור: עם פרשיותיו d"kd)שישלים b"it k"pe dltz)

ערוך: כולה שלחן התורה כל שומע שאדם אע"פ

בכל  לעצמו לקרות חייב בצבור, שבת כל

תרגום  ואחד מקרא שנים השבוע אותו פרשת שבוע

ודיבן עטרות ג)אפילו לב, q"`):(במדבר dtx 'iq g"`)

ע"ב _________ ח ________דף

א לו

הכנסת רמב"ם: בית אחורי לעבור לאדם לו אסור

היה  כן אם אלא מתפללין, שהציבור בשעה

בשני  פתחים שני הכנסת לבית שהיה או משאוי, נושא

האחר, מפתח ויכנס ילך שמא אומר שהרואה רוחות

בתי  שני בעיר היה אם שמא וכן הרואה יאמר כנסיות

בראשו, תפילין לו יש ואם בו. הרגיל הכנסת לבית ילך

אלו, מכל אחד שם שאין ואע"פ לעבור, לו  מותר

ואינו  מצות אחר רודף שהוא עליו מוכיחין שהתפילין

תפלה: d"`)ממבטלי e"t k"pe dltz)

ערוך: בצד שלחן הכנסת לבית חוץ לעבור אסור

מתפללים, שהציבור בשעה בו פתוח שהפתח

ואם  להתפלל. נכנס שאינו כיון ככופר, שנראה מפני

הכנסת  בית שיש או תפילין, שלבוש או משאוי, נושא

אחר, פתח זה הכנסת לבית שיש או בעיר, (או אחר

הבהמה) על g"q)מותר:,שרוכב v 'iq g"`)

ג לז ב

שיעלה רמב"ם: אחר ערבית של שמע קריאת הקורא

ידי  יצא לא החמה, הנץ קודם השחר עמוד

חולה  או שכור כגון אנוס היה כן אם אלא חובתו,

אומר  אינו זה בעת שקרא ואנוס בהן. וכיוצא

i"d)השכיבנו: `"t y"w)

שחרית רמב"ם: של שמע קריאת וקרא שהקדים מי

שהשלים  אע"פ השחר, עמוד שיעלה אחר

כגון  הדחק ובשעת חובתו. ידי יצא החמה, שתנץ קודם

משעלה  לכתחלה קורא לדרך, לצאת משכים שהיה

השחר: a"id)עמוד `"t y"w)

ערוך: משכים שלחן שהיה כגון אנוס שהוא ומי

שלא  ולסטים חיה גדודי במקום לדרך לצאת

ואפילו  ראשונה פרשה אפילו לכוין ולא לעמוד יוכל

ו)לבבך(על)עד ו, השיירא(דברים שבני או בלע"ז), (קראבאנא

עם  לקרותה יכול כלל, לו ימתינו ולא מהרה הולכים

השחר, עמוד משעלה עמוד ברכותיה שעלה דכיון

ובקומך ביה קרינן שפיר ז)השחר ו, שפיר (דברים וגם ,

חיה  גדודי במקום אינו אם אבל אור. יוצר מקרי

אפילו  כך, כל נחפזים השיירא בני אין וגם וליסטים

עד  קורא אינו השחר, עמוד שעלה אחר לדרך יוצא

זמנה: b"q)שיגיע gp 'iq g"`)

ערוך: אעפ"י שלחן השחר עמוד משעלה קראה אם

בדיעבד. יצא אנוס היה ברכות שלא בלא קראה ואם

ס' סימן לקמן ועיין הברכות. עם בזמנה לקרותה מ"ו)יחזור סי' :(ב"י
(c"q gp 'iq g"`)

ערוך: ערבית שלחן שמע קריאת קרא ולא נאנס אם

הנץ  לא שעדיין כיון השחר, עמוד שעלה עד
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קריאת  חובת ידי בה ויוצא שמע קריאת קורא החמה,

לדרך  לצאת שעה באותה אנוס היה ואם ערבית. שמע

שמע  קריאת אז יקרא לא ולסטים, חיה גדודי מקום

יום, של שמע קריאת חובת ידי בה לצאת שנית פעם

לחזור  אפשר אי לילה שעה לאותה שעשה שמאחר

יום: d"q)ולעשותה gp 'iq g"`)

ערוך: אחר שלחן ערבית של שמע קריאת הקורא

החמה הנץ קודם השחר עמוד (פירוש שעלה

היה  כן אם אלא חובתו, ידי יצא לא הרמונים), הנצו מענין החמה, יציאת

יאמר  לא אז, שקרא ואנוס בהן. וכיוצא חולה או שכור כגון אנוס

שאר  אבל הגה: שכיבה. זמן אינו השחר עמוד שעלה דכיון השכיבנו,

עד  ואמונה אמת וברכת שמע קריאת שלפני שנים דהיינו הברכות

אומר ה')השכיבנו סעיף נ"ח סימן לעיל ועיין והגמ"י ומרדכי :(טור
(c"q dlx 'iq g"`)

ע"א  ט דף

א לח

שיעלה רמב"ם: אחר ערבית של שמע קריאת הקורא

ידי  יצא לא החמה הנץ קודם השחר עמוד

חולה  או שכור כגון אנוס היה כן אם אלא חובתו,

אומר  אינו זה בעת שקרא ואנוס בהן. וכיוצא

i"d)השכיבנו: `"t y"w)

ערוך: אחר שלחן ערבית של שמע קריאת הקורא

החמה הנץ קודם השחר עמוד (פירוש שעלה

היה  כן אם אלא חובתו, ידי יצא לא הרמונים), הנצו מענין החמה, יציאת

יאמר  לא אז, שקרא ואנוס בהן. וכיוצא חולה או שכור כגון אנוס

שאר  אבל הגה: שכיבה. זמן אינו השחר עמוד שעלה דכיון השכיבנו,

עד  ואמונה אמת וברכת שמע קריאת שלפני שנים דהיינו הברכות

אומר ה')השכיבנו סעיף נ"ח סימן לעיל ועיין והגמ"י ומרדכי :(טור
(c"q dlx 'iq g"`)

ב לט

הפסח רמב"ם: שאין מקומות, בכמה ביארנו כבר

מן  להרחיק כדי חצות עד אלא נאכל

עמוד  שיעלה עד הלילה כל שיאכל תורה ודין העבירה,

טעון  שהוא ומצה חמץ בהלכות ביארנו וכבר השחר.

ואוכלין  חוזרין חבורה בני ושאין אכילתו, בשעת הלל

הלילה: בתחילת אפילו בשינה שנרדמו אחר
(e"hd g"t gqt oaxw)

q"h `plie qetcae l"vkc d`xp

ע"ב _________ ט ________דף

ב מ א

שיתחיל רמב"ם: מצותה ביום, זמנה הוא זה ואי

לקרות  שיגמור כדי החמה הנץ קודם לקרות

כמו  זה ושיעור החמה, הנץ עם אחרונה ברכה ולברך

וקרא  איחר ואם השמש. שתעלה קודם שעה [עישור]

חובתו, ידי יצא השמש, שתעלה אחר שמע קריאת

ואיחר: שעבר למי ביום שעות שלש סוף עד שעונתה
(`"id `"t y"w)

שנאמר רמב"ם: בלילה, ולא ביום התפילין הנחת זמן

תפילין. מצות היא זו חוקה ימימה, מימים

שנאמר  תפילין, זמן אינן טובים וימים שבתות וכן

אות. עצמן הן טובים וימים ושבתות לאות, והיה

ארבע  ברחוק חבירו את משיראה הנחתן, זמן ומאימתי

החמה: שתשקע עד ויכירהו, i"d)אמות c"t z"qe n"ez)

ערוך: משיראה שלחן שחרית, של  שמע קריאת זמן

אמות  ד' ברחוק קצת עמו הרגיל חבירו את

רביע  שהוא שעות ג' סוף עד זמנה ונמשך ויכירנו,

כוותיקין לקרותה המובחר מן ומצוה (פירוש,היום.

המצות), ומחבבים ענוים אנשים פירש, ורש"י שהיו תלמידים.

החמה הנץ קודם מעט לקרותה יציאת מכוונים (פירוש

הרמונים) הנצו כמו הנץ החמה, עם וברכותיה שמע קריאת שיסיים כדי ,

כן  לעשות לכוין שיוכל ומי החמה, בהנץ מיד התפלה ויסמוך החמה

אחת  שעה שיעור כמו הוא החמה הנץ שיעור הגה: מאד. מרובה שכרו

הארץ על השמש גוף כל שיעלה פ"א)קודם q"`):(מיימוני gp 'iq g"`)

ערוך: עם שלחן שיתחיל מצוותה השחר תפלת זמן

שמש עם ייראוך כדכתיב החמה עב,הנץ (תהלים

פני ה) והאיר השחר עמוד משעלה התפלל ואם .

שהוא  שעות ד' סוף עד זמנה ונמשך יצא, המזרח,

שעות  ד' אחר והתפלל עבר או טעה ואם היום. שליש

שכר  בזמנה, כתפלה שכר לו שאין אע"פ חצות, עד

איכא. מיהא שחרית תפלה תפלת להתפלל אסור חצות ואחר הגה:

השחר) תפלת פרק הרשב"א בשם לקמן (ב"י ועיין ק"ח:, סימן ריש
(`"q ht 'iq g"`)

ג מא

אדם רמב"ם: משכים בשחר הוא: כך תפלות סדר

ומברך  הזמירות וקורא אלו, ברכות ומברך

לפניה  ומברך שמע כך אחר וקורא ולאחריהם, לפניהם

שלפניה  ראשונה הברכה מן קדושה ומדלג ולאחריה

ישראל  גאל חותם וכשהוא קדושה, אומר היחיד שאין
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ומתפלל  לתפלה, גאולה שיסמוך כדי יעמוד מיד

פניו  על ויפול ישב וכשישלים, שאמרנו. כמו מעומד

בדברי  יושב והוא מעט ומתחנן ראשו ומגביה ומתחנן

לדוד תהלה יקרא כך ואחר ויתחנן (מיושב)תחנונים, ,

למעשיו: ויפטר כחו, f"id)כפי f"t k"pe dltz)

ערוך: יפסיק שלחן ולא לתפלה גאולה לסמוך צריך

אונס  אירעו אם רק ישראל, גאל שאמר לאחר

מניח  לתפלה גאולה בין לו ונזדמנו תפילין הניח שלא

לא  טלית אבל שיתפלל, אחר עד עליהם יברך ולא אז

לו  נזדמנו ישראל גאל אמר שלא עד ואם אז. יניח

אחר  עד עליהם יברך ולא מניחם, ותפילין, טלית

והכי תפלה. התפילין, על יברך ישראל גאל שקודם אומרים ויש הגה:

שמע)נהוג קריאת מהלכות והגמ"י ותוספות g"q):(מרדכי eq 'iq g"`)

ערוך: יפסיק שלחן ולא לתפלה, גאולה לסמוך צריך

ולא  ישראל, גאל אחר באמן אפילו ביניהם

תפתח שפתי מה' חוץ פסוק יז)בשום נא, ויש .(תהלים הגה:

נוהגין וכן ישראל, גאל על אמן לענות שמותר ויש (טור)אומרים .

טוב, ביום או בחול דוקא היינו לתפלה גאולה לסמוך דצריך הא אומרים,

צריך אין בשבת משום אבל לתפלה, גאולה למסמך דבעינן דטעמא (פירוש,

וגו' פי אמרי לרצון יהיו ליה וסמיך א), כ, (תהלים צרה ביום ה' יענך דכתיב

ביום  כן שאין דמה נראה ולענ"ד צרה. זמן לאו ושבת טו), יט, (תהלים וגואלי

בפסח  השנה דראש קמא פרק ב' במשנה כדתנן הדין ימי שהם משום הוא טוב,

הל' ומהרי"ל שבת הלכות בו וכל דברכות פ"ק אשיר"י (הגהת וכו') התבואה על

(טור): לכך שצריך במקום לא אם להחמיר, וטוב q"`)יו"ט). `iw 'iq g"`)

ד מב

בחוצה רמב"ם: או הפרס בבית להטמא לכהן מותר

אלא  דרך שם שאין בזמן מצוה לדבר לארץ

אע"פ  תורה ללמוד או אשה, לישא שהלך כגון היא,

אדם  הכל מן לא ישראל בארץ שילמדנו מי שם שיש

לכבוד  מדבריהם בטומאה מיטמא וכן ללמוד. זוכה

הולכין  הכל הפרס, בבית שהלך אבל כיצד, הבריות.

של  ארונות גבי על מדלגין וכן לנחמו. שם אחריו

כדי  גוים מלכי ואפילו ישראל, מלכי לקראת מתים

כבודן  כשיחזור ישראל מלכי לבין בינם להבחין

של  בטומאה מיטמא וכן בזה. כיוצא כל וכן למקומן.

שהוא  מפני עמהן, ולערער הגוים עם לדון דבריהם

בזה: כיוצא כל וכן מידם. c"id)מציל b"t la`)

ערוך: אפילו שלחן מלכים לראות להשתדל מצוה

העולם: אומות h"q)מלכי ckx 'iq g"`)

ה מג

לדוד רמב"ם: תהלה לקרוא מתחיל המנחה ובתפלת

תפלת  ומתפלל עומד כך ואחר מיושב,

ומגביה  ומתחנן, פניו על נופל וכשמשלים המנחה,

הערב  ובתפלת למעשיו. ויפטר כחו, כפי ויתחנן ראשו

וסומך  ולאחריה, לפניה ומברך שמע קריאת קורא

מעט  ישב וכשישלים מעומד, ומתפלל לתפלה גאולה

משובח. זה הרי ערבית, תפלת אחר והמתחנן ויפטר.

הפסק  אינה ישראל, גאל אחר השכיבנו שמברך ואע"פ

ארוכה: אחת כברכה שתיהן והרי לתפלה, גאולה בין
(g"id f"t k"pe dltz)

ערוך: לתפלה,שלחן דערבית גאולה בין לספר אין

אין  עינינו ויראו פסוקים י"ח לומר הנוהגין ואף

שמכריז  מה ומיהו לתפלה. עינינו יראו בין להפסיק

לא  ערבית, לתפלת קדיש בין חודש ראש צבור שליח

לומר  יכול וכן התפלה. צורך שהוא כיון הפסק הוי

הפסק. הוי ולא שמע שלא מי להוציא (ועיין הגה:ברכו

ס"ט) סימן פסוקים לעיל הי"ח כשאומרים לעמוד נהגו מדקדקים ראיתי

וכו' לעולם ה' ברוך נג)של פט, במקום (תהלים נתקנו כי הוא, יפה ומנהג  .

בתפלה: כמו בהן לעמוד ראוי כן ועל י"ח, a"q)תפלת elx 'iq g"`)

ע"ב  י דף

א מד

או רמב"ם: טפחים שלשה גבוה במקום יעמוד לא

גבי  על ולא מטה גבי על ולא ויתפלל, יותר

בו  יש אם גבוה בנין היה כסא. גבי על ולא ספסל

הרי  הבית, שיעור שהוא אמות ארבע על אמות ארבע

מוקף  היה אם וכן בו. להתפלל ומותר כעליה הוא

על  אמות ארבע בו שאין אע"פ רוחותיו, מכל מחיצות

ניכר  גבהו שאין מפני בו, להתפלל מותר אמות, ארבע

לעצמו: רשות חלק הראב "ד:שהרי יעמוד יעמוד יעמוד יעמוד השגת לא לא לא לא 

לעצמו לעצמו לעצמו לעצמו .... רשותרשותרשותרשות חלק חלק חלק חלק  שהרישהרישהרישהרי עד עד עד עד  כוכוכוכו'''' גבוה גבוה גבוה גבוה  אמר במקוםבמקוםבמקוםבמקום ז"ל: הראב"ד כתב

ויתפלל: למטה ירד ולהתפלל למטה לירד יכול אם זה ובכלל אברהם,
(f"d d"t k"pe dltz)

ערוך: ולא שלחן מטה גבי על יעמוד לא המתפלל

ספסל, גבי על ולא כסא גבי גבוהין על אינן (ואפילו

מהרי"א), בשם ב"י כן ג'. אם אלא גבוה, מקום גבי על ולא

לצבור: להשמיע כוונתו שהיה או חולה, או זקן היה
(`"q v 'iq g"`)



החיים דף י  ברכות  מסכת
______________________________________________________

`"r `i sc
_____________________________________________________

ב מה

צריך רמב"ם: בתפלה עומד כשהוא כיצד, הגוף תקון

למטה  עיניו ונותן זו, בצד זו רגליו את לכוין

כאילו  למעלה פנוי לבו ויהיה לארץ, מביט הוא כאילו

הימנית  כפותין לבו על ידיו ומניח בשמים, עומד הוא

ביראה  באימה רבו לפני כעבד ועומד השמאלית, על

חלציו: על ידיו יניח ולא c"d)ופחד, d"t k"pe dltz)

ערוך: כאלו שלחן בכיון זה אצל זה רגליו יכוין

בהן  דכתיב למלאכים להדמות אחד, אלא אינם

ישרה רגל ז)ורגליהם א, נראים (יחזקאל רגליהם כלומר ,

אחד. פסיעות,כרגל ג' לפניו ילך להתפלל כשעומד אומרים (ויש

לעשות) שצריך לדבר והגשה קרוב q"`):(רוקח)דרך dv 'iq g"`)

ג מו

שיעשה רמב"ם: או כלום שיטעום לאדם לו אסור

עד  השחר עמוד שיעלה מאחר מלאכה,

חבירו  לפתח ישכים לא וכן שחרית. תפלת שיתפלל

יצא  ולא שחרית. תפלת שיתפלל קודם בשלומו לשאול

קודם  מלאכה ועושה טועם אבל שיתפלל. קודם בדרך

סמוך  סועד אינו אבל מנחה, וקודם מוסף שיתפלל

c"d)למנחה: e"t k"pe dltz)

ערוך: לילך שלחן או בצרכיו להתעסק לו אסור

י"ח. תפלת שיתפלל עד לאחר לדרך, מקילין (ויש

בזה) להחמיר וטוב שאמר, ברוך שאמרו קודם ברכות מקצת שאמרו

י"ח) סי' הדשן מים .(תרומת אבל לשתות, ולא לאכול ולא

ויום  בשבת ובין בחול בין תפלה קודם לשתות מותר

מותר: לרפואה ומשקין אוכלים וכן טוב,
(b"q ht 'iq g"`)

ד מז

שיתחיל רמב"ם: מצותה ביום, זמנה הוא זה ואי

לקרות  שיגמור כדי החמה הנץ קודם לקרות

כמו  זה ושיעור החמה, הנץ עם אחרונה ברכה ולברך

וקרא  איחר ואם השמש. שתעלה קודם שעה [עישור]

חובתו, ידי יצא השמש, שתעלה אחר שמע קריאת

ואיחר: שעבר למי ביום שעות שלש סוף עד שעונתה
(`"id `"t y"w)

ערוך: משיראה שלחן שחרית, של  שמע קריאת זמן

אמות  ד' ברחוק קצת עמו הרגיל חבירו את

רביע  שהוא שעות ג' סוף עד זמנה ונמשך ויכירנו,

כוותיקין לקרותה המובחר מן ומצוה (פירוש,היום,

המצות) ומחבבים ענוים אנשים פירש, ורש"י שהיו תלמידים.

החמה הנץ קודם מעט לקרותה יציאת מכוונים (פירוש,

הרמונים) הנצו כמו שמע החמה קריאת שיסיים כדי ,

בהנץ  מיד התפלה ויסמוך החמה הנץ עם וברכותיה

מאד. מרובה שכרו כן לעשות לכוין שיוכל ומי החמה.

כל  שיעלה קודם אחת שעה שיעור כמו הוא החמה, הנץ שיעור הגה:

הארץ על השמש פ"א)גוף q"`):(מיימוני gp 'iq g"`)

ה מח

היה רמב"ם: אפילו ביום, שעות שלש אחר הקורא

שמע  קריאת חובת ידי יצא לא אנוס,

לפניה  ומברך בתורה. כקורא הוא הרי אלא בעונתו,

שלש  אחר וקרא איחר אפילו היום, כל ולאחריה

b"id)שעות: `"t y"w)

ערוך: הג',שלחן השעה סוף  עד נמשך שזמנה אע "פ

אותה  קורא קראה, ולא ג' שעה עברה אם

שכר  לו ואין היום, שליש שהוא ד' שעה כל בברכותיה

קוראה  קראה, ולא ד' שעה עברה ואם בזמנה. כקורא

היום: כל ברכותיה e"q)בלא gp 'iq g"`)

ו מט

בין רמב"ם: עומדין בין כדרכן, קורין אדם כל

גבי  על רוכבין בין שוכבין בין מהלכין

ופניו  מוטל והוא שמע קריאת לקרות ואסור בהמה.

אבל  למעלה, ופניו גבו על מושלך או בקרקע טוחות

בשר  בעל היה ואם צדו. על שוכב והוא הוא קורא

חולה, שהיה או צדו על להתהפך יכול ואינו הרבה

וקורא: לצדו מעט הראב "ד:נוטה לקרות לקרות לקרות לקרות השגת ואסור ואסור ואסור ואסור 

וקוראוקוראוקוראוקורא.... עד עד עד עד  שמעשמעשמעשמע וצריך קריאתקריאתקריאתקריאת ישכב, אם טוב יותר ז"ל, הראב"ד כתב

עכ"ל: יוכל. אם כן a"d)לעשות a"t y"w)

ערוך: שוכב שלחן או עומד או מהלך אותה קורא

לא  אבל יושב, או בהמה גבי על רוכב או

גבו  על מושלך או בקרקע טוחות שפניו דהיינו פרקדן

צדו. על שוכב והוא קורא אבל למעלה, (מאחר הגה:ופניו

לעמוד) טרחא ואיכא שוכב שמתו)שכבר מי פ' בעל .(הר"י היה ואם

שהיה  או צדו על להתהפך יכול ואינו הרבה  בשר

וקורא: לצדו מעט נוטה q"`)חולה, bq 'iq g"`)

ע"א  יא דף

א נ

מקריאת רמב"ם: פטורים וקטנים ועבדים נשים

לקרותה  הקטנים את ומלמדין שמע.


