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Why the Need to Leave the City?
שמות (פרשת וארא) פרק ט פסוק כט

וַּיֹ֤אמֶר אֵלָיו֙ מֹׁשֶ֔ה ּכְצֵאתִי֙ אֶת־הָעִ֔יר אֶפְֹרׂ֥ש אֶת־ּכַּפַ֖י אֶל־יְֹקוָ֑ק הַּקֹלֹ֣ות יֶחְּדָלּ֗ון וְהַּבָָרד֙ ֹל֣א 
יִֽהְיֶה־עֹ֔וד לְמַ֣עַן ּתֵַד֔ע ּכִ֥י לַיֹקוָ֖ק הָאֶָֽרץ: 

רש"י שמות (פרשת וארא) פרק ט פסוק כט
(כט) כצאתי את העיר - מן העיר, אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שהיתה מלאה 

גלולים:
Why only this Plague?

שפתי חכמים שמות (פרשת וארא) פרק ט פסוק כט
כ (נח"י) אף על פי שגם בזמן מכת הצפרדעים ומכת ערוב היתה ג"כ מלאה גלולים 

וא"כ מסתמא לא היה מתפלל בתוך העיר והל"ל שם כצאתי את העיר י"ל דשם היה 
מתפלל על למחר והיה לו שהות להתפלל ולא היה צריך לגלות לפרעה כצאתי את 
העיר אבל כאן שאמר פרעה ורב מהיות קולות והיה מבקש שהברד לא יתך ארצה 
והיה רוצה שלא להתמהמהות לכן הוצרך לגלות כצאתי את העיר ולא בתוך העיר:

שמות (פרשת וארא) פרק ח פסוק ד - ח
(ד) וַּיְִקָר֨א פְַרעֹ֜ה לְמֹׁשֶ֣ה ּוֽלְאַהֲֹר֗ן וַּיֹ֙אמֶר֙ הַעְּתִ֣ירּו אֶל־ יְֹקוָ֔ק וְיָסֵר֙ הַֽצְפְַרּדְעִ֔ים מִּמֶּ֖נִי ּומֵֽעַּמִ֑י 

וַאֲׁשַּלְחָה֙ אֶת־הָעָ֔ם וְיִזְּבְחּ֖ו לַיֹקוָֽק:
(ה) וַּיֹ֣אמֶר מֹׁשֶ֣ה לְפְַרעֹה֘ הִתְּפָאֵ֣ר עָלַי֒ לְמָתַ֣י׀ אַעְּתִ֣יר לְָ֗ וְלַעֲבֶָד֙יָ֙ ּוֽלְעַּמְָ֔ לְהַכְִרית֙ הַֽצְפְַרּדְעִ֔ים 

מִּמְָ֖ ּומִּבָּתֶ֑יָ ַר֥ק ּבַיְאֹ֖ר ּתִׁשָּאְַֽרנָה:
(ו) וַּיֹ֖אמֶר לְמָחָ֑ר וַּיֹ֙אמֶר֙ ּכְִדבְָ֣רָ֔ לְמַ֣עַן ּתֵַד֔ע ּכִי־אֵ֖ין ּכַיֹקוָ֥ק אֱֹלהֵֽינּו:

Halachic Application? Is it AZ or Focus issue? 
 R. Israel ben Petachyah Isserlein (later known as the "Maharai")was born in
 Regensburg, Germany in 5150 (1390). He served as chief rabbi of Vienna - Neustadt,
 .Austria

תרומת הדשן  מי שהוא בדרך והגיע שעת המנחה והוא קרוב למלון בעיר בלי
יושב יהודי אס טוב שיתפלל בשדה או להמתין עד המלון ;

תרומת הדשן סימן ו
שאלה מי שהוא בדרך, והיום מעריב, שהוא עת לתפלת המנחה, והרי הוא קרוב למלון, 

לעיר שכולה נכרים, שיוכל להגיע שם בעוד היום גדול, שפיר טפי שימתין להתפלל עד כי 
יבא למלון, או יתפלל בשדה ג"כ מעומד, כגון שיוכל להסתלק מן הדרך? 

תשובה: יראה, דאם יוכל להסתלק מן הדרכים כל כך, שקרוב הדבר לגמרי, שלא יבאו עוברי 
דרכים ויפסיקוהו, שפיר טפי, להתפלל בדרך, ממה שיתפלל במלון, בעיר שכלו נכרים: מפני 
שבעיר, הרבה גילולים ובתי טומאה יש בה, וכמעט שאין מלון שהוא בית נכרי, שלא תמצא בה
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 הרבה גילולים, מציורים או חקוקים בכותל, גם לפעמים תועבות ופסילים. ודרשו 
רבותינו מקרא זה /מכילתא, שמות, ט, כט/: כצאתי את העיר, לא רצה להתפלל בתוך כרך 

מצרים, לפי שהיתה מלאה גילולים. ואמרינן נמי בפ' מפנין: /שבת קכז ע"ב/ דר' יהושע, 
כשרצה לילך למטרוניתא, חלץ תפיליו ונתנם לתלמידיו, ואמר להם אח"כ, שעשה בשביל שלא 

יכנסו דברי קדושה למקום טומאה. אמנם, אם אין בירור שלא יפסיקוהו עוברי דרכים 
בשדה, וגם שאפשר לו למצא חדר או קרן זוית במלון, שיוכל להתפלל שם בלב פנוי, ולא 
יבלבלוהו בני הבית, בדרך זה שפיר טפי, להתפלל במלון. כדאמרינן בפ"ק דברכות /דף ג' 

ע"א/: דרבי יוסי נכנס לחורבה להתפלל, ולא רצה להתפלל בדרך שלא יפסיקוהו עוברי דרכים, 
אף על פי דמסיק התם, שאין נכנסין לחורבה. ואף כי האידנא, כל תפלות שלנו הן בעיירות 

המליאות תועבות וגילולים. הנלע"ד כתבתי. 
 
Focus

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צד סעיף ט
ומי שבא בדרך והוא סמוך למלון, אם יכול להסתלק (כח) מן הדרך במקום יב שלא 

יפסיקוהו עוברי דרכים, יסתלק שם יג ולא יתפלל י'} יא] (כט) במלון של עובדי 
כוכבים, (ל) שלא יבלבלוהו בני הבית; ח'> אבל אם א"א לו להסתלק מן הדרך במקום 

שלא יפסיקוהו, יתפלל במלון טז'] יד באיזה קרן יא'} זוית (תרומת הדשן סימן 
ה' /ו'/). 

Sanctity
משנה ברורה סימן צד ס"ק כט

(כט) במלון של עו"ג - [לד] שבודאי יש בו גילולים ותועבות ואין להכניס לשם דבר 
שבקדושה שהרי מרע"ה אמר כצאתי את העיר וגו' ולא רצה להתפלל במצרים לפי 

שהיתה מלאה גילולים:

TBC Focus Issue from a different Perspective
ריב"א שמות (פרשת וארא) פרק ט פסוק כט

(כט) כצאתי את העיר אפרוש כפי. תימא למה נא' כאן כצאתי יותר מן שאר מכות. וי"ל 
שמכה זו היתה בשדה אמר משה כצאתי ואראה את הקלקול שעשתה הברד באילני 

חקלא אז אשים אל לבי ואתפלל אל ה' ולכך נאמר כצאתי יותר מבשאר מכות:
 
 R. Judah b"r Eliezer (Riva; not to be confused with Riva I - R. Isaac b"r Asher haLevi, one of the early
 German Tosafist), a disciple of R. Elyakim b"r Menachem, wrote his book Minchat Yehuda on the Torah in
 1313 (or 1343). It includes commentaries from R. Moses the Darshan, Sefer Hizkuni, Semag, and other
 rabbis from the Tosafot period. Sefer Minchat Yehuda was first published in Leghorn in 1784 in Da'at
 Zekanim, and the Responsa Project has the edition as found in Ba'alei haTosafot al Chamisha Chumshei
 Torah (Warsaw, 1904), and published alongside the Perush Ba'alei haTosafot and the commentary by R.
  .Ovadiah Bertinoro

בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא
וַּיֶעְּתַ֨ר יִצְחָ֤ק לַֽיֹקוָק֙ לְנֹ֣כַח אִׁשְּתֹ֔ו ּכִ֥י עֲָקָר֖ה הִ֑וא וַּיֵעָ֤תֶר לֹו֙ יְֹקוָ֔ק וַּתַ֖הַר ִרבְָק֥ה אִׁשְּתֹֽו: 
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רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא
  לנכח אשתו - זה עומד בזוית זוי ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת: 

Kohanim Facing the Tzibur  (See Sota 40b)
יפה תואר בראשית פרשת תולדות פרשה סג סימן ה

 וזה אומרו שהיה יצחק שטוח כאן וכו'. כי יותר מורה לשון לנכח אשתו על זה, מעל
 שווי התפלה. ולדעת המדרש הזה ניחא טפי מה שהיו זה מול זה, שמאחר שכל אחד

מתפלל על האחר, טוב הדבר
שיהיה לפניו, כדי לעורר הכוונה ולכוין יפה עליו, כי בכמו זה מועיל יפה בתפלה, 

כמו שהכהנים המברכים, פניהם כלפי העם.

Note how applies to an alternative version as well
רד"ק בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא

לנכח אשתו - לעומת אשתו כלומר בעבורה, שלא יצטרך לקחת אשה אחרת להוליד 
ממנה לפיכך התפלל מאד בעבורה שיתן לו האל ממנה בן. או פירש לנוכח אשתו, כי 

בשעת התפלה היה עומד לנכחה כדי שיכוין לבו עליה:

In Back of Sichot Mussar 1973

Bikur Cholim Application


