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ג ס ף טשנה

אהבה .הלכות תפלה

כסף משנה

לעולה פאפלל !נח הפקדש אשי פינדיס נו להשי׳ח ננל פקוס שיהיה הפי,דש ההיא אפיינן ינהעניוח ופעמדוה ויה׳נ אינא חפלה נעילה .ונירישלמי פיי ,נחיא דהעגיוח ו  xפ
גנחו מפפלליס :
חסלה השהי פאי נעילה י נ אפי נעילה שעיי שפיה ושפואל אפי נעילה שערי היכל
ד וכיון פיאה עזרא וניס דיט וני' נפ׳ב דמנילה )דף י׳ז ע'נ( פ!א ק'כ וקגיס ופהס צך היא נייסח הר׳ן ואפוינן ההם נייושלפי דיג היה פההיל לההסלל נשד השפש ניאש
ל'נ(.
דף
)נינוס
שמדי!
אין
ונפיי,
נעה גניאים תי,נו י*ח נינוה על השדי.
האילננה דהיינו ופן נעילה שעיי שכל ואפי י נ פחנא ע׳י דינ פאייך נצלוהיה »י היה
 >896מסס הנדולה סיןגו להס לישיאל נינוה
מניע לנעילה שערי שמיס .יספיש יניני נעילה
העלוה וקדסוה והנדלוה
לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון שערי שמיס סמיך לשקיעה החמה כלומר
ה ובן סקנו שיהא פנץ החפלוח ונו' p x .
הינף שיסיים השקע הממה ונעילה שעי׳ היכל
״שראה
וביון
אחרות.
לשונות
עמה
שיערבו
עד
חקדש
6סלה השחי )שם כ׳ו ע'נ( הפליה
שינו לומר שאחי שיסיים שא יום עדיין
נננד ש הקניה ר׳י ני חנינא אייי ננצד עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנו להם שמנת עשרה ופסי ,כינ דהלנהא סוסיה נאיפייי לגני
אנוה הקנים יילל אפי כננד היידץ הקנים ברכות על נא! הסדר  .שלש ראשונות שבח לה׳ ושלש שמואל ועוד אמיינן נסרי ,נהיא דסעניית
והיא כווהיה ד לי ניה והדא נוותיה ■ייניל אחרונות הודיה  .ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים נחפילח נעילה יצלו לה פמוך לשיויעת
ונ 0נ דגינו הנדס רינ׳ל פשום דכי אפיינן
החמה :
דהניא סוסיה אפריק ניפא חיהר היינחיה שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור
ט תפלות אלי וכי' לפי  pצריך שיחדש.
נפיק מי שמתו)נינוה דף נ׳א(.
ודיי נ*ח ואע׳ג דשני פ'פ פשפע דאחיא כולן .בדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה
האי נדיהא רר*י נ׳ל פש פתאי דאחיא תפלת אלו העלנים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון אמי רני יוחנן הלואי שיתעצל אדם כל היום
אידן־ ניייחא דפסייע לי׳י נ׳ ח ניינ׳ח .והניא
כילו  .כ תג היאנ׳ד אע־ס שלא יחדש ענ׳ל.
ננדיהא דפסייע ליינ׳ל והפני י ה אפרו הצחה .ומפני ענין זה תקנו כל הברכות והתפלות והיי יינה והיאיש זיל כהנו נשם ינינו האי
הפלח הערג אץ לה קנע שי\י אינייס ושדיים מסודרות בפי  bישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך דשינו דיקא על ידי חידוש ינדניי ינינו
שלא נחענלו ינ עי נ קינים ויvלכיס כל בפי העלג  :ה ובן תקנו שיהא מנין התפלות במנין ונניאוי אורח סיים פיק ק׳ז נסנחי שזהי
הלילה ופפני מה אפיו שספץ נל היום שהיי
נם כן יעה היי׳ף אף עיס שהיי יינה
9p׳  pשסף קרנ כל היום ר יהודה אופי הקרבנות  .שתי תפלות ככל יום כננד שני תטידין וכל
חלוק נזה  :ושלש יאשוטת וכו' .
פד ז' ששח שהיי קינן שסף יןינ עד יום שיש קרבן מוסף תקנו בו תפלה שלישית כננד קרבן נפיק אין עומדין שס )דף ל'נ.ץ ויהנאי
נפפינ ;
ששח וייא רשפסו נני ק .נ׳  !>1 , :מוסת  .ותפלה שהיא כננד תמיד של בקר היא הנקראת
 .שנע ^
י אין הצניי מתפלל יכו' עד לסי שאין
־בים
1
הע
בין
ש^
תמיד
שכננד
ותפלה
.
תפל^השחר
^
מסנדנין קינן מופף  .כן כחנ V’w
העלה השחי )ניניה יף כיי עינץ איפליגו היא הנקראת תפלת מנחה ותפלה,שכנגד המוספין היא  p xמי שיחו  .כהנ הראנ״ד מציט קינן
״יאי יא״יא' לי ״עלל :ניני״ יאיל אי נקראת תפלת הטופפין  :ו וכן התקינו שיהא אדם מתפלל נדנה נציטי ונו' והדומה להן ענ״ל  .וכתנ
חינה ינסנ הרי׳ף הדיי 'מי הלנה נ ד ג ״ תפלה אחת בלילה שהרי איברי ^זיד של בין הערבים היי וינוח ואע“ נ דחניא נפפיי הקרינו
האיסי מינה ורנא אמר הצנה נ דני׳ האומר
מלמד שהצנוי מניאין שלה נדנה סינמה
רשיס יה״סא לן הלנה כ :נא וה׳ת היכא דלא מתעכלין והולכין כל הלילה שנאמר היא העולה וגר אמותר לשכה אנל לכחמלה אין מניאין שיוליס
כנר
צלי נל! אנל היכא דיל׳ 'תפלס !.יניי.
בענין שנאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע שתהא כוונתס לעולת נדנה  .ונחנ עוד ולא
שייי* טליה מונה יאי ספי הדי ל״שיה יכהנ קולי  .ואין תפלת ערכית ני! חובה כתפלת שחרית ומנחה .יתפלל אפילו יתיד מופף שתים שאס נשתפק
שד יהאידגא !הנו עלמא לשיויה ניזונה .
אם התפלל מוסף איני חוזי ומחפלל ואפילו
ז ונן הקנו חפלה ארגי חפלה המ:הה וני'  .ואף ע־פ כן נהנו כי‘ ישראל בכל מקומות מושבותיהם
ננדנה :
נפיק נתרא דאעניוח )דף כיי ( להתפלל ערבית וקבלוה עליהם כתפלת ני! חובה :ז וכן
נימי

תקנו תפלה אחר תפלת מנחה סמוך לשקיעת החמה ביום
התענית בלבד כדי להוסיף תהנה ובקשה מפני התענית וזו היא התפלה הנקראת תפלת נעילה כלומר ננעלו שערי שטים
בעד השמש ינסתרה לפי שאין מתפללין אותה אי^א סמוך לשקיעת החמה • ח נמצאו התפלות בכל יום שלש  .ערבית
ושחרית ומנחה .ובשבתות ובמועדים ובראשי חדשים ארבע  .שלש של כל יום
השנת הראגיד
ותפלת הטוספין וביום  .הכיפורים חמש  .ארבע אלו ותפלת נעילה • ט •תפלות אלו
אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהם .אם רצה אדם להתפלל כל היום כולו הרשות *( תפלות אלו וכז׳ כתב הראנ׳י ויל אע׳ש שלא
יחדש עד נאן לשזנו :
בידו.וכל אותן התפלות שיוסיף כמו מקריב נדבות לפיכך צריך שיחדש דבר בכל
ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכות  .ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו כדי
•( אין הלנוו מתפלליו ונתב היאנ׳ו ז׳ל מצינו
קיק ודנה נצנור והיא עולה הגאה מן
להודיע שד,יא נדכה ולא חובה  .ושלש ראשונות ושלש אחרונות לעולם אין ]־( מוסיפין
שהיא ץין למונח אלא שלא הימה מצויה יעה שאמח
בהן ולא פוחתין מהן ואין משנין בהן דבר  :י •אין הציבור מתפללין תפי^ת נדבה שלא יתפלל יחיד חפצת המופסיה נינה ונן מה שאמר
לפי שאין הציבו,־ מביאין קרבן נדבה .ילא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתים אהת חובת הגאון שאהוד להתפלל נדנה נשנפות זיו־ס לסי שאין
מוןניינין נהן נדנוח אלא חונח היום נלנד אני דעח
היום ואחת נרבה לפי שאין מ־.נדנין קרבן מוסף  .ויש מן הגאונים טי שהורה שאסור להתפלל אחרת יש עסי נכל אלה דרגי יוחנן צא אמר בלואי
שיתפלל אדם נל היום אלא ׳' מ שהיא חפלח רחמים
תפלת
 Kסור !!־פ סי' ץ"• 6
ונקשה  w ipניניהן מי שסחחולל דעחו עליז יחנוין
דעה> רחמיםאנל חפלה שיח וי”עשאינואלאהזדאזתלאאמרר׳ ייחגן 1י
^ס יייה ויחזו' ויודה ניכה לנטלה היא ונן נינוח יוצר ונינוח וערנית ונונת המצות ונינה העיוות והדומה להן עכיל :
לחם משנה

כן אפי׳ דנאחר דאנות חקגוס מכל סקום שסיר קאמר מינו דכננל חתידן חקמס :
ד ,ונן הקני שיהא מנין ההפלות ונו' פיר ,תפלח השמי )דף כיו ע״נ( איתמר יני
יופי נר חנינא אמי תפלות אנות תקנים יני יהושע נן לוי אמי תכלית כגנד ו וכן החקיגו שס בכרייתא ומסני מה אמרו תסלח ערניח אץ לה קנע דהרי איכרים
חונה.שס
ערניח
שנתעכלו מכערכ קרגץ והולכץ כל הלילה ואין הסלח
ופדייסליי ישם
תמידי! תי!,וס ותניא נווחיה דו' יופי ני תנינא ותניא כווחיה י י' יהושע נן
יישנו ננס' הניייתא דמפייעא ליני יהושע נן לוי אלינא די' יופי ני חנינא אנל הניייתא כשרק תפלח השחר )דף כ׳ז ע״ב( אמרו על מחני׳ דאין לה קבע וכו׳דהוי כמ״ד רשות
וסליגי רב ושמואל דרג סכר כמאן דאתר רשוח והלכתא כרב כאיסורי :
דמס״עא ליני יוסי נ י חנינא לא יישנו אלינא דרינ׳ל ואם כן נראה ודאי דיש לפסוק
כיני יופי נ י חנינא יאעפיי שנתנ יניני כננד חמידין תקנים לא הוי דלא כי' יוסי נר מ תפלות אלו וכו׳ עני] זה בש' מי שמחו)דף כ״א ( והרב ב״י r״ל ניאר כל הסנרוס
בפירושו בסי׳ ק״ז נסור א״ח וכס נתבאר דעס רבינו ז׳ל .
חנינא דנני שירשו מסרא לדעש דוני יופי ני חנינא דאסמכינהו יננן אקיננות ואם
נימי
הגהות מייסוגיות
םנד Sעוז
]א[ שרק נ׳ דמגילח תגא ק״כ זקגים וסהם בטח נביאים תקס־ י״ח ברכות על ההדר ע״כ t
וביון שגיאה ס׳  ^ .אין עומדין )ל״ג( זפיג דמגילה )דף ’״ . (tונן  pr(1ט׳ עד מגד שני
סשוםרבי
שאסר
^ש 'nר r nדדיך לחוזשלל תעיית סוסף דלית חיייכתא כר׳ יר.ורח
י״שלח6יי*ו
]ל[ וא
חמידן .שרק השלח השמי)דף נ״»( וכל יום שיש נו כז׳ עד ססלת המוסםין ערק
כחברקיר
י׳שלא
עזריה אין תעלת הסיםשין אלא נחבר קיר אלא כיננן דאסרי
אליעוד
תקג1בןתעלה
)דף ל״ח(  .וכן המוףגו פד כחשלח חונה .ש׳־ק דשנה )דף ס׳( ושרק חסלת השחל לש ובן
ם׳ מד צשקיפש החמה .סחשלמי דשרק חשלח השחר )דף ז׳( ורמו(ה גם׳ נשלשה שרקיס ושיק נתרא ויומא וכן שסקו החישעות בשם יבינו חננאל • ]ג[ ברבא דאסר ר.לכתא נסאן דאסר רעית ודלא
כאביי וכן פירע רבינו י־נגאל עיין בהגר'.ה הססוך ןי( יכן כתבי בה־ג אסנם ר״י שסק דבאונם קנק
)דף ש׳־ח( • נמואו  0׳ פד ומנחה .שרק אין עזמדן)דף נ׳ו(  :וב׳יבתות וכמושדיס כז׳ פד נעילה ערק יבול לכסל־ .או םשים סצוד .ד.עונרת או עי א הפיעיר ,ראמרינן ש קפא ושנת דלא םםרחע|
סשלתהשחר * ת»יומ אלו כ 1׳ עד דגר .שרק מי שמחו שם* נחב הראג״ד ז״ל אע״ס שלא יתדש פכ׳ל
ליה ובן נירושלר עלה על סטתו אסרי דבי ר׳ ינאי אץ ססריחין איתו שירד עיי ,שם בתום׳
 ♦smאומר ד כל דגר למד ממקומו מה שכתנ עד הרשוה  tr5שרק
עוסדין )דף ל״א(* וכ Sאוחן וכתב נר״נ רפר שהוא רשיח ה״ם כשאינו רוצה לדתעלל בייל אנל <י.ם פתסלל איתה קבלת
עליו ורינה כחשיית חונה שיים טעה ריזר חוין סר־יח נר^י-ןסן בשיק י׳ ובן ספר המצות מעמו t
יאשומת ט׳ עד דנר
^ ל ז ח כז׳ עד ולא חוגה »־ק מי שמהו נמלי ומשורש ניחשלמי נמפשה
]ר[ קיץ לקמן בחגרדה #רק ר בהייכח ג׳ •
שרק אין עומדיןלדף ל׳׳ג( • אין הלגורמחשללין ס׳ עד סוף כשק .כסכמח הגאוגיס היא ממה שעסקנו
שרק איןעומדין כי החפלוהמגד r 0o׳ jחקנזס זכתג י^אנ  rו״ל מ5ימ קרנן נדנה נצגור  1: 1׳ וכרכת
 nהמשרשים ו״צ הס אין צי להשיג עציהם 1אמינא עיניה כד נהרלו.היא ושדםזי יי״* •
הסיחח והחמה לה! עכ׳ל  .ואגי אימי• מאתר :אין טה השישה על ר־־נז דל כ׳ דיעית

כסף מ שגה

אהבה .הלכות ציציתפיג

כסף מ שנה

נא

101

מזיוי ללמש « ציציס  biiמגי משיסנל מסיף 1הו פשה נזו ק ס ע׳נ .מםדא אסר גפוק גפה מדליקי! )שנה ל ק( דפעמ 6דאסוי למישה
 p'sttefcJד 6ע'ג דלילה ל6ו
אשמוע׳)! דגשגס » חי לצאה גסליה מצוייצה אפילו גלילה דלאו מן ציציה הוא  0KBדציצייס מעוס מגד ני חמנם נדי שלא ׳ סו משה בזחוס עלת נפו גגי דם ואינעיא להר  mלהפהפק
איגהמשאו• אלא מגויי הגני והנשינדוומרש נפי״מ ההלטס שגה,ורגי>ו מ מל פהר׳י ממיי סוגם נל שגפם ואמר דג  <pnאטהון דטלחו דם  :ואסור להטי פליה מצדיצם
אט׳הג דל נהג גגיאויז לא׳ה וו׳יל נהג הרמג׳ם מוהר ללגוש צוציס גלילה פירוש אפילו לפטים ונו' .נפיק סהנלס מנמום )ין פ׳ג(  :נ שיס וענדם וקפים פפורים וטי .מ י
גהגאי בפיק זה מיא פשה פשה שרוק גרמא
שיהיה נו נלאים גמן שטה הגלה דניח דהוהר
סה הפליה נלאיה שי\א מיוחדה ללגימה נל יברך  .ו מאי מ תי יברך על הציצי ת ב שחר  .ס שיכיר ב ץ ו&דס ופגדס פפודס  .וורס שנל קפן שדיה
לההפפך וט' .נדיהא םק< פיק ל 1לנ הנפל
זמן שהוא רוצה ללונשה הוהד ענ״ל .והמהגי
תכלת שבה ללבן שבה  .וכיצד ״מכרך עליד״ ברוך א תה )סונה ירג( :ונרש ונשים ופנדם שיש לההפפף
יי׳ אלהינו מלך העולם אשר קד שנו ב מצו תיו וצונו ההפפפם גלא בינה ו ק שאי פשה עשם
ואפילו ננסוה המיוחדה ליום מיירי נמו שאנחוג לה תעטף בציצי ת  * .וכל ז מן שמתעטף ביו ביום מברך שהגשם פמרום ההן ונו׳ .נ הג ההגהות שהרי
היה אוסר להם לנרך ונדעה ינינו ודלא נ ר ה
נסמוך וא“ נ מיי נהדיא דסליה שישבנה נלאים
אסור להחנסוה נה גלילה נץ אם טא נ » ה עליה קודם שיתעטף  .ו אינו מברך על הציצית ב שעת שנהג שמלים לנין  :כ תב הראנמ וגשם
המיוחדה ליום נץ אם טאנסוה המיוחדה ללילה ע שייתה מפני שסוף ה ט צו ה הו א שיתעטף ב ה  :ומגדים וט׳ א’א דוקא שאץ בה נלאים וט'
< יונזא פנא אינא ענ׳ל .ישלדטה ספד זה
ט גוטותר להכנם בציצית ל בי ת הכסא ול בי ת המרחץ to .
ועוד שהד נהג דנסוה של פשהן אץ מפילץ
דאי הלנה נ י׳ יהודא לא יעניד לס בנינ ה והוה
גה הנלה גדרה שמא יהגםה גה גלילה ומשמע
שהיא
מפני
שפה
בא
זורקו
ת
תכל
או
לבן
טי
חו
לו
נפסקו
הי׳ד דמפי מדיף >ר שאיש משוה ומושה bא
דסהא׳ פעסא נופיה אץ עושץ לעליה של צמר
מוט לגןשל פשחן ונ׳ש הוא יהא אפשר לקייס מצור! שאין בגו פ ה קדו שה .ואסור למכור טלי ת מצוייצת גיג ה ממי שמצפה ומושה נבלגה  .ופ*ש
ט מצוה הגלה נצא גלאים וניון דגפם אסרו לכותי עד שיתיר ציציותיד^ לא מ פני שיש טגופ ח קדו שה גהס^ :דדומא גציציה שאץ בה גלאם .משוע
סא ולא »צין ישט לטהט :
נלאים נציציה משום נירה שמא יהנסה נה
גלילה היאך אפשר לומר שמתיר ללמש גלילה אלא שמא י תע טף ב ה וי תלוה ע טו
וממה הראב׳י
סוסשווס ואנזיוגישס ויינץגטלןפפפק וט'.
»ו פ סוא :
עליהשיש נלאים נציציוטה אלא ודאי ניפדשיח ישראל ויד מ ה שהוא ישראל וידורגנו.
*(>ש<מ זענוימ שרש
)גמנפך י היאך ו מג פצוה הצישה >ט׳ אגל מדים
עימי  :וסאיסתי מגרך על הציציה נשמר * ]־[ נשים ועבדים וקטנים  wפטורין
פיני■! « »פ .ץ  » t hמ: 9
הראיים לששה נל זמן שלא יהנסם
וט' .נראה שלמד נן ממה שנהנו שיעור זה
 pהציצית מן ה תו רה  .ו מדב רי נ תג מר 11דו דצ  ( fnגדנייו
ששןננגנאיסרששחיןץ גסם אום וט׳ .בפיק המגלה )הגינה גרג(
לההחלה ז^ ק״ש שמריח נפ״ק דנינוח )דף
טף
תע
לה
pi
שיודע
p
ק
שכל
סופרים
^ a rm ifiy m iiמר  BJ0י ג נחמן אשמיה לרג אדאניאהנהיפיג שהי
ע׳ו(  :וםברך להמעהף נציציי Jנטפפחא
מרטה פרק גהרא  :וכל זמן שמהעפף נ ה חייב בציצית כ די לחנכו ב מ צו ת .הברכה  cmומני ftסעד צדנרו יקא מנין לפשוה ציציה אפר ליה פאי שש
»” pופדזשץ מדיג יוסן ו«4י שפמגא הכי אהר י נ ציציה אץ צרך גינ ה.
ניום מגרן עליה  .הני אפריע נפיק ה ^ ו
)מגמוה דן< ס״ג( ניני דאמר הפילץ נל ז ק ונ שי סועכדי׳ שרצו לה תעטף בציצית גדש »ו 9פגיג Tcfn pB 6ל■ ופייש•׳ ש שלגלנדאץ^ נינ ה נשפה fixes
שמניק מנרך מליהן ,וניש קודםשיחעפף » .א מתעטפים בלא ברכה  1») .ו כן שאר 9ל 90נ ר' ינווג ד6גר >  tmואמריק נ הי הני דרג הסדא דפי דינ או מ
שנחנאר נסומ הלטה ני ט ה נל המאה מנין מצות ע שה שהנשים פ טו רו ת מ ק משזר גן גגלזוז פרדנ top 6ומי אמי י ג ציציה אץ ציין ברנה והא אסר
ננא צחננן וצא גיקמלו1
גניממ י ג וט׳ ואשקגא דגהא קהיהלגי י ג )הפן
עליהן עונר נפשייחן .ונרש ואינו מניו על הציצית
1א 0אימא זגאן ז » גי מיג צא
נשפה עשייהה מפני שסוך המצור .מא שיהמפף אם רצו לע שות או תן בל א נ» 1ב רבה טי צנדזני א־נ  (f fm o tויג סהדא אלינא דיג דיג מהלא סני ששה
טומטום
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נה .גפיה המנלה )שם מ'נ (:אמדק דלמ*ד
גגיז ואינו נ9רנ 9ק א »י ד »ו סוגה הליה היא הילנן פשייהה הוא נפר הצפהה
הונת גניה »א אינו מגרך עליה נשעה עשייהה ואנדרוגינוס חייבין בכולן מספק לא >1א גונג גא< הגא פנא ויג גהפן סני «ג ה נביא היא ימניפהה »
שא משהה ונפט הידף והיא׳ש והלנה נ י ג
משום דאין עשייהה גמר מצוהה :
אנא ג ל צז
הגסא ולגיה לפיכך אץ מברכץ אלא עו שץ בל א
נהק דאהי טנ ה גגיא היא דהא אק לא
 19ונוורש* צהגנס גציציה לגיה
המרק .נ*נ נימוקי יוסף גשם ברכה  tו יהי אך חיו ב מצו ת ה צי ציי  Jכל אדם שחייב הנרניק לפשיה צישת הילנן הא זאמי שמואל
גאץ והגיא הוא דל ראיה לוני מיאמי נפרק לע שות מצו ת זו אם י תכסה בב מו ת הראוי לציצית י טיל גלי קוהסא רייגיסבששה  Mוהגו נהג גמל
הלטה ואינא פ*ד הלנה בשמואל דאמי הוגה
ההנלה )שם מ*נ( דר*י טה מגרך נל צפרא
שמניסה לה ציצית ואחיב י תבסה ב ה .ואם נתכמד! ברז כל א ציצית
לההעפן< נציציה משום דקסנר נל זמן
טליה הוא ואק נתגיק פאי דסנירא לן ע׳כ :
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בל
א
שר..
ע
ת
מצו
טל
בי
הרי
מגרן עליה והא ולא הוה מניו אלא נצפיא
נו סגן מפיא )שם דף פ׳א( פודה שמואל
נזקן שמשאה ליזניינץ ששמורה צרם
יומא
טליה
משום דלא היי .שרי לנליטה עיניה
ז ק שלא י תכ סה ב הן אדם אלא מקופלים ומונחים
ש*מ שמוחי לעשוהציטו נפלים מצוייצה ואל*> פטורין  pהציצית שאינה וין חוב ת ד ^ י ת א>^ןז חוב ת אשר  nג  xגה אמי רהמגא  <(1mלאו לאיגספי
טה צריך לסלקו כשהיה עושה צרניו ונמצא
מגידא  :וכתוב גגימוקי יוסף ואמ*פ שלוגש
שהיו .מגרן עלמ נמה פעמים טוס :
האי ש שיש לו ט לי ת•’ י א אע״פ שאין • א ד ם מ חוייב אומה לפממים טייו גיון שאץ מיקי משייהן
לאינספי מרויים הוה ליה גגסוהלילה ששפודש
ל קנו ת
נ פ ס ק לו מוט לק או הגלה זורקו לאשפה
וטי .נפרק מי העיר )מגילה נ׳ו 1) (:פזר«'י*פ»רגנש<ןטנ:מפוו 0י' טפ»דגע שין שמ:נפור«'לדהזי /אפילו ניים פנ׳ל ואפילו לדמי שמחייג ^ מ
משין ט■ 1
לנל גהוס שלוגש בתם ואמ*פ שהוא ממהד ללילה
ידר השמישי מצוה נזרקים אלו  pהשמיט הצוה
סונה לולג שיפר ציצייג ופירש הרץ דווקא נשענר מצוק וה*נ נעיפוי וגן הם ונרי ינינו שאני הנאדגייג כהוהך משמה חקא נסיה המיוחדה לאדם וי יצא פשאיגה מיוהדת לנהוה
ולא שרי לערקן לאשפה אלא דוקא ננפסקו ואפילו להשהפש נהם אוסר נשאלהוה שנהג אסור
אגם גי דהוה ליה נאילו אינה נמות נלל יפפור :
לנניישראל למענו שינייט נמיוי ו עניו לסיפק טה ידי מונה מצוה מק מועץ הקנועץ נפלים י א הף מיק שאץ אדם ההוייג לקפה לו פליש ילההמפף וט'  .גפיק ההגלה פלאהא
למיסר נהו מדעם א׳ג משענאילאוייט ניה ואתרוג ומצוה למינליה דלפינן מדם דאמר
אשמיה ליג קגיגא אשי ליס סזיגא גקייהא סיגלא ג«ה1א ■ששה מה ההא
מליה אמי ליה פגשיהו אמשס  Hגומן זאינארהווא מנשיגן:
קיא נמה ששפך ינסה שלא יטו משוה גזויוה פלע דווקא השמיצו מצום נ הי דאהענט נהו
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גגויווז ו גני
גהונזן ניגון
גל
דנו לתחעסף גלג תדע להגאן■ גני ננסות לו»»רת וגניג לגני! נגיי ה נגעת p׳ » » I y
נל[ יגסיינן נסיק המטג תגילי! גגהו ג ל תגה ודהוז «לת לינל ■V1ניוד נה ת»ימ מינל
סו גודל תיתח סנתת חסיל•! יל* גיחו נ ת הנטם ויל* נדסמייק נתעגלמי ינינו ת נסלד
גנוזו גג תי ג ל תגה תוגנת ומינל ט ט  luהנניס 1 .גונ גווסת׳ נג ס נוזל דנל הינג וגיגג
לגיווג לחולין גסויה ונוונוגו הסיאן מגוג סיוה גגו ס יג סי נסגוז גמה וגמ תקיסת גו סי
ני׳ ה יגיגס גנו ה לפ׳ר ננ ל נהינ גתינג נה ■נל וזינג ילינס גינוי סנייח טין «נ ה ולולב
וני טג נ0 1ע*נ י ג «י  pתוזויה מריננן ל« מהיק נה מלמסני'tn p [0] 1׳  imגיסי
להןלניך .גנ לי טנו הס ססקגנגיס יטלות למין סל נל ג ד ת נגוז  p wניגון 1גני 0יגיה
 p wקמס דקייוגץ ג גי י נ תקו  peי ג גי לי י ט מג סגוי  pהמסה עניועוו להו תמג
מנג ליננן ומסוומו■ ■מ לג וי ה לו לני> 1ל )המיוווו טל( תסווות לג היה עוגה י ג ותימה
סתל ט* דחיסך הגמו ■וקלו נ י נ י ג ט! היינות מיגודתעג ולג מחיננן ס׳ס מדו י ג נהומ■
נמיק נ הוג דידז יגין יסית ססימס גוויינ לנל הסטה מיינ ק ניגמימן נזדס טמג ממסי
• א מי הניוז וגרץ■ והס י ג ג ג ה ויג  ippודעי גמדי 9ל הי נטוזתז ומגני קסני• מנה
גומן חוה מייננן גתדג ולמינן י ד יטאם ל ט טג סהויס  tטנ ה גנם הם ת״נץ נמנה
מייננן וסת' יי מן  p'omיינ ק ’nל pי טמס יבול לנין ודיי והות גני ועונה וג סי מנוה
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