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 יונה ה׳יר וכתב :כהניס כמו להשמר למודין שאינן לפי נפהרה חוליהן לאוכלי המירו ■ולא
 כן כל נזהרים ואינן כפהרה חוליהם אוכלים שאינן אדם כני לשאר דכ״ש ונראה

 וזאת נגעי דילמא דגזרינן מפה ע״י כמשקה שפיבולו דנר וכל פת לאכול להם שאין
 . בלכדעכיל מיומה לאוכלי אלא מפה הסירו לא וי:לא שכתנ הראנ״ל דעח היסה
 נטהרה שנעשו וחולין דמרומה רנינו דעס אכל

 לגזור היה הדין ומן הדנרים כרוב שוה דינם
 זריזים דכהנים משום אלא נגעי דילמא כשניהם

 שאינן חולין שאר ומ"מ נסרומה גזרו לא הם
 נהו למגזר האי כולי חמירי לא נטהרה נאכלים

 סרומה לאוכלי מפה הסירו הל״ל דאל״כ וסדע
 טהרוס ומדנקט חולין לאוכלי מפה המירו ולא

 הסירו דלא הוא- דוקא טהרוס דלאוכלי משמע
 ענדין וא״ל וכו׳ לרנ אשכחיה דשמואל והא
 ומשום אכיל דהוה הוא נטהרה חולין כדין
 נטהרה חולין אוכל נ שר כדין ענדין א״ל הכי

 חייא ר׳ דשכס ממא פרק כירושלמי *כדאיסא
 שחא כולי למיכל יכיל אס אי לרכ «פקיד
אכיל הוה נטהרה דחולין ומשום אכול נטהרה

 נטילת צריך אינו יםTלא המאכיל ידיו. נטל שלא אע״פ
 לתוך נותן שאחר אע״פ ידים נטילת צריך והאוכל !.5ידי
 שצריך במגריפה לאוכל הדין והוא כמאכל. נוגע ואינו פיו

 ואף ידיו נטל שלא מי להאכיל אסור יט ז ידים נטילת
ידים. כנטילת לזלזל ואסור“ פיו. לתוך נותן שהוא פי על

 אין אפילו הדכר. על והזהירו חכמים צוו הרכה וצוויים
 כך ואחר במקצתן בידיו נוטל שתייה כדי אלא מים לו

 ידיו את לננב אדם צריך כ .*מקצתן ושותה אוכל
 לחם כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל וכל יאכל כך ואחר

ותכף מברך ואחיכ מנגב באחרונה ידיו הנוטל וכל טמא. .^
 בדבר m ביניהם יפסיק לא ד,מזק ברבת ידים לנטילת

ה אסור באחרונה ידיו שנוטל אחר מים לשתות אפילו אחר הוה ולא כדין ענדין שמואל ליה אמר מ
: המזון ברכת שיברך עד  עלי קצרה דעסי לאהדורי איהו צריך

 וכו/ ידים נטילה צריך אינו לאחרים הפאכיל
 והלכסא דגמרא מסקנא נ׳) ק״ו (שם

 מאכיל ידים נטילס צריך מאכיל מחמס אוכל
 והיה ומ״ש :ידים נטילת צריך אינו עצמו

 ה״ר וכ״כ הוא פשוט .וכו׳ נמנריפה לאוכל
דנרים: אלו נפרק ז״ל יונה

 ואע״ס ידיו נטל שלא מי להאכיל אסור ־יט
 נריימא .וכו׳ פיו לסוך נוהן שהוא

פרוסה ליסן אסור ידיו נמל שלא והשמש שם

שביעי פרק

 לסוך נקט דלרנוסא לנינו וסונל פיו למוך
 נידו: לימן שאסול וכ״ש נוגע שאינו אע״ג פיו

 נידו מי אס דעדיוס נפ״ה .וכו׳ לזלזל לאסור
ננטילס שפקפק חנוך נן אלעזר אס

ק ז״ל ופילש״י .נמחוג להו דמחוי פלסאי שאני ליה אמל נהדיה ומשחעי ויחינ חלוצי  נז
 על איש איש לאלז ילגליי מומה השמאלית צדו על נהסינה לאכול היו רגילים מטות שתי שהם
 למעלה לו ושני מטהו על החילה מיסכ כלומר נלאש מיסנ גדול שנים שהם נזמן אחת מסה

לו שני נאמצע מיסנ גדול שלשה שהם ונזמן גדול של מראשותיו לצד השני מסת הימנו
 מרגלותיו לצד ממנו למטה לו שלישי הימנו למעלה

 לאשתעויי נעי וכי גלותא לריש ששת לנ א״ל
 עם לדנר הגדול לצה ואם ויתינ מרוצי מתליז

 לישנ ממסינתו עצמו לזקוף מא צריך לו שני
 עמו לדנל יכול אינו מוטה שהוא זמן דכל זקוף
 ופני הוא גדול של ראשו אחורי לו שהשני לפי

 לו שני שישנ לו ומונ אחר לצד מסונין הגדול
 נמחוג מומה. כשהוא דנליו וישמע ממנו למסה

 .מים נלמיזה ונאצנעוסיהם נידיהם מראים
כלומר: הגדול מן א״ל מסחילין מהיק ראשונים

 מים פרסיים מתחילין מהיכן גר״ג א״ל ששת לנ
 וישמור הגדול ישנ הגדול. מן ליה אמר ראשונים

 מייחו לאלתר ליה אמר כולם שנוטלים עד ידיו
 תכא מייחו לאלתר רש״י ופירש . קמיה הכא

 ולפני ואוכל לפניו מיד מניאים שלו שלחן קמיה
 רנ אמר קטן. שלחן מניאין היו ואחד אחד כל

 סדר כיצד דתניא ידענא מתניתא אנא ששת
 נראש מיסנ גדול מטות שסי שהם נזמן הסינה

 מסוס שלש שהם נזמן ממנו למטה לו שני
 לו שלישי הימנו למעלה שנילו נראש מיסנ גדול

 הגדול מן מתחילין ראשונים מים הימנו למסה
 תכא מעיילי ולאלתר הגדול מן מתחילים ופירש״י

 סתם שכתנ רנינו על לתמוה ויש .עכ״ל קמיה
 היכא נין חילק ולא תחלה ידיו נוטל שהגדול
 מייתו דלא להיכא לאלתר המיה חכא דמייתו

 רנינו שסונר לומר ואפשר לאלתר. קמיה תנא
 ראשונים מים למתניתין ששת רנ דהדר דמאמר

 מתחילים דלעולם לזמר היינו הגדול מן מתחילים
קמיה. לאלתר תכא מייתו לא ואפילו הגדול מן

 עד וישמור גדול ישנ לר״ג אקשי דאיהו ואע״ג
 לפום אנל לר״ג נדיק הוה מנדק כולם שנוטלים
 ליס כולם שנוטלים עד ידיו ישמור כי קושטא

 מן מתחילין סתם קתני דמתנימין והיינו נה לן
 למטה לו שני דסניא ואמאי מפלגא. ולא הגדול
 לא עמו לספר גדול הוצרך שאם פירש״י הימנו

 למעלה לו שני שלשה שהן ונזמן לזקוף צריך יהא
 ■לספר נא ואם השלישי עם מספר לספר נא ואם
את ישפיל ואל שיזקוף הוא טונ לו השני עם

ת א ו ג ה נ  וכולן בסעודה ישראל חכמי נהגו רכות מ
 לסעודה כשנכנסין גהן ואלו ארץ. דרך

 נכנסין ואח״ב . תחלה ידיו את נוטל שבכולן הגדול
 למטה לו ושני כראש מיסב וגדול .מסובין ויושבין

 לו ושני בראש מיסב גדול מטות שלשה היו . הימנו
 הבית בעל ב הימנו: למטה לו ושלישי הימנו למעלה
והאורח . בוצע ואח״ב הברכה ומשלים המוציא מכרך

ת. לבעל שיברך כדי המזון ברכת מברך ממעשה ק למד וכו׳. מים לו אפילו.אין ידים: היו ואם הבי
י שבהן הגדול הבית בעלי בולן ו והוא ע2נ י  ברכת ^

 סלה שיביאו עד n לבצוע דשאי הבוצע אין ג :הטיק «ו־ציא לי ne ־׳ יכי׳ U- 1י6 דם6
לאכול נתכוונו כן אם אלא ואחד אחד כל לפני לפתן או לי אין ואפילו מים למצוא לו שאפשר כל אנל
שהוא מפני קטנה פרוסה לא בוצע ואינו הרבה. פת נלאנטיל^וכלהאיפל יאכל לא שתייק כדי אלא

. ו כ ) ף7( לסומה קמח פרק ו iw ̂׳«עןוף j׳- vmw; wi/ ״ מימי״ ל
וקק למסה הוא שיהא ממנו קטן לפני לו השני גדולה פרוסה ולא עין כצר נראה ין5י53מ ד5יp-jp 3 .ןען׳ ידיס לנטילת ותכף

: ששת כרג רנינו ופסק .ממנו למעלה ממנו . גדולה פרוסה לבצוע לו יש ובשבת L[׳■ .כרעבתן שנראה אשי בר חייא דר׳ מימרא מ״ב) (ברכות
ן ופירש״י ברכה ידים לנפילה מיכף רב אמר נ אי רבי ■מ״ו) (דף שם ג״ז וכו׳. הביס בעל ב ו

,״״,p ״, ״p א״״ ״p ̂ :ק,״״ סי׳ ״ח6 פור m ילא המזיו ברכס אחרונים דמים ידים לנסילס .pא״״ ״ pp ,,p,אבהו ר׳ עבד אתפח וכי חלש זירא ״
לר׳ א״ל למשרא מסא כי רבנן לכולהו סעודסא ומשמע עכ״ל. מזונו על שיברך עד כלום יאכל

דר׳ להא מי לה סבר לא א״ל מר לן לשרי זירא מים בין בדבור דלהפסיק ורש״י רבינו מדברי
מר לה סבר לא א״ל מר לן נבריך א״ל לברוכי מטא כי להו שרא בוצע ב״ה דאמר יוחנן ביניהם יפסיק שלא ברכה ידים לנטילס מכף פי׳ שלא והטעם מוסר לברכה אחרונים

משום יוחנן דא״ר הא כי ס״ל כמאן ואיהו מברך. בוצע דאמר בבל דמן הונא דרב להא הכוס אס משמזגו כלומר ברכה של כוס על מסיחין אין אמרינן דלקמן משוס בדבול אפילו
מברך ואורח יפה בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל מברך ואורח בוצע הביס בעל רשב״י אלא ברכה ידים לנטילת דמכף אסור הכוס אס שמזג קודם אף אימא ואם ־ לדבר אסור
לישני סרי הני ליישב כן שכתב נ״ל וכו׳ בע״ה כולם היו ואם רבינו ומ״ש לבע״ה. שיברך כדי ונראה . שיברך עד וישתה יאכל שלא לענין אלא ברכה ידים לנטילת תכף איתמר לא ודאי
ומסתמא ביס בעלי כשכולן מברך דבוצע לישנא ואידך אורח שם כשיש רשב״י משום דאר״י גרע דלא במחלה ויברך שיחזור ובסנאי ולשסות לאכול מוסר ידינו וניטול הבו אמרו שאם

היינו הברכה ומשלים ומ״ש . ליישבם כתבו כן גם והתוספות שבוצע הוא שבהם גדול :אלו מהלכוס פ׳יד רבינו בדברי כמבואר ולברך לחזור שצריך מלאכול בלבו מגמר
בוצע ואח״כ מברך דאמר כרבה והלכתא (שםל״ט:) מברכין כיצד בפרק מדאסיקנא גלותאלרב ריש ליה אמר מ״ו) שאכלו(ברכות שלשה בפרק וכו׳. רבות מנהגות א פ״ז

: שלם אפס ברכה דכליא הפרוסה מפרים ואח״כ הברכה כל גומר ופירש״י בזמן מינייכו בקיאי סעודה בצורכי פרסאי אמון קשישי דרבנן אע״ג ששת
אין חייא א״ר שמואל בר רבא אמר מ') (שם מברכין כיצד פרק וכו׳. הבוצע אין ג מיסב גדול שלש שהם ובזמן הימנו למעלה לו ושני בראש מיסב גדול מטות שמי שהם

בר רנה ואחד אחד כל לפני ליפסן או מלח שיביאו עד לבצוע רשאי הבוצע מתרק לאשתעויי בעי וכי ליה אמר .הימנו למסה לו שלישי הימנו למעלה לו שני באמצע
שמואל

משנה לחם
כיון צריך הוא האסורין בית לחמור לו אומר היה השומר בו פוגע היה דאם דרנו סכנת המפה שיסיר קשה דבר הוא במפה מעוספוס שידיו כיון אבל יותר ליגע קרוב מאכיל

נמי ג״כ ר״ע חשש לא סכנה שהיה אפילו ומ״מ ששפכן אחר יומר מים לו להביא חוזר שהוא : ויגע מידיו
: מעט וישתה מעט שיטול שתייה כדי אלא לו שאין שמי נלמוד דר״ע מעשה מההוא זה ז״ל לרבינו לו יצא .ונו׳ שתייה כדי אלא מים לו אין אפילו יט

f עד לאכול רצה ולא המים של מקצתן השומר לו ששפך 0נ״א דף (עירובין f i ואחריו השני ואחריו בראש גדול ישב לא למה וא״ה .וכו׳ בראש מיסב וגדול א
לגדול לו דכבוד ראשו.וי״ל יגביה אל עם־מני לדבר יצטרך ואם השלישי כדי אלא מים לו ואין אחד במקום שכשהוא נלמוד מ״מאיך וא״ח ידיו. ליטול מים לו שהביאו
: באמצע לעמוד היה דמ"מ וי״ל מים. לו להביא יכול שהיה התם שאני דילמא מקצת וישתה מקצת שימול שסייה

בטה
עוז מגדל

 ס״ק «׳.גנפ״י hiii ואסור :ק״ז) (דף הנשר כל פיק פיו. למון מסן שהוא עד כו׳ לאחדם המאכל
 עושין פיק .מקלסן שוסה כן ואחל. עד ונו׳ צוו לנים וצודים :ד׳) (דף דסופה ופ׳יק דנרנוס

 (דף דפופה פ״ק . פמא לחם עד כו׳ לנגנ אדם צריך : האסורים נניס דד׳ע נמעשה כ״א) פסים(דף
נ״ד) ג״ג (דף דניכוס דנדס אלו פרק משמע כן .מנרן ואח״כ מ»נ נאחרונה ידיו והנוטל :ד׳)

:ונידשלמי מ״א) מנרטן(דף כיצד פרק הפיק. הוף עד נו׳ לנפ״י והכף : וכמה'מקומוס
ת ז פלה הגו  המוציא מנע הניס בעד :מ״ח) שאכלו(דף שלשה פיק ממנו. למפה עד כו׳ ינוס מנ
:מ״נ) (דף מניטן כיצד פיק גדולה. פרוסה עד ס׳ י

מיימוניות הגהות
ע] ק [ ת פירפוו ו כ בתוספו כ' ם אטים שקאי ?ומחה רבינו ו תגי ה ם הסזון וברכת א  ביררוולטי אמנ

 אין ידים לנטילת ברבר. שתוכף מי כל דקאטר המוציא וכרבת ראשונים אטים דקאי משטע
ת אחרונה אנטילת קאי ואי סעודה כאותה מקטו־נ השטן ברכ ר חטוון ו ב כ  הסעודה עברה ד

ה מאי תב ]6[ ! ע׳כ הוה דהו ת ואם שי׳ רבינו טורי כ ת ואם צריך לא נקייה פ פ  או מתובל ה
טר צריך לא שלנו לחם בעין מלות א ח בשש צריך דין לית רבא כד  בערוך מצאתי וכן עכ׳ל וכפר׳

כ  לרב רבינא ליה אסר שירותא אכולה בצע וירא ר׳ כתבי כל ובפרק טכרכץ כיצד בסרק [כ] ;ע׳
טיחזי לא קעביד והאידנא הכי עביר לא ^טא רכל כיק ליה אמר כרעבתנותא טיחזי והא ;אשי

תנותא : ברעג
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 ביה הדר ליה אמרו להדיא ובצע ריאמא ליה אאיקו גלופא ריש לבי איקלע שמואל

 שבשש הערוך שאירש כמו רבינו שמארש ונראה בשש. צריך דין ליס אמר משמעפיה מר
 מלחא מדליח בשש מסאכיל דלא כמא שמומו מלח מבלי פאל היאכל כי הליאפן שם

 מד להמפין צריך איגי ליאפן עמו לאכול דעפי דאין וכיון ליאפן צריך זה אח אין ואמר
אינו :ליאחן שיביאו כו/ בוצע ו דהיינו נראה ו

של w ממקום אלא בוצע ואינו מציה ד :יפה יפה שנ״נ
 שם היתה אם ני] שלימה. ככר לבצוע המובחר »מן ל״מ:) (שס מברכין כיצד ארק מדאמרק הוא

שלימה מניח חטים של ופרוסה שעורים של שלימה בצע הוה זירא ר׳ קי״ז) ושבח כפבי כל ובארק
 ומשלימה. מחטים שיבצע כדי משתיהן ובוצע פרוסה בתוך י^ייףי' בשנח כלומר שימחא אכולה
. לרנ רבינא א״ל הסעודה לכל לו די שהיה גדולה . , ; . . . . ,A..,.. ...s״ . . .L ..S ב טוב ם מ וב בשבתות ל5ד ,,ן3 !)״ל ח  נוטל ככרות שת על לבצוע ס

 נותן הבוצע ךן * מדין אחת ובוצע נ״] בידו שתיהן מפחזי לא עביד קא והאידנא הכי עביד לא
ך במסכה ושנינו כרעבפנופא. ואי בידו. נוטל והאחר .ואחד אחד כל לפני פרוסה [י] ה״י ״מא איז די

ד נותן הנוצע ע האונל ני צ י נ ד, ו ל. אנ ה הי ן םנ א א ל א
 רשאין המסובין וי] <=ואין . ואוכל תחלה ידיו פושט הוא מלק(סנהדרין ארק וכו׳. יאה שנפבשל ממקום

( נ ״ לטעום רשאי הבוצע ואין .המברך שיטעום עד לטעום :י
!  הבוצע רצה ואם המסובין. רוב מפי אמן שיכלה עד ;ן””י

ב.חכמה ממנו גדול שהוא למי או לרבו כבוד לחלוק הפתיסיס על מברך הונא רכ אמר ושלמים פתיתץ
ם בידו: הרשות לו קודם ידו לפשוט ויניחנו מצוה שלימה אמר יוחנן ור׳ השלמים אח ואומר שני ו

 נמרו ממתינין. אין שלשה בקערה לוה זה יממתינין
 השנים מהן אחד יגמר .עמהן מפסיק השלישי שנים מהן דירא, ואסיקנא שעורים של השלימה אח ואומר
. שנומרין עד והולכין אוכלין. אלא לו מפסיקין אין ניי] הארוסה בפוך שלימה מניח שניהם ידי יצא שמים

ומפני .םכנה לידי יבא שלא כדי בסעודה משיחין ^אין י״י’
^ חלמימ כ א’? ס מ ^ קו ס /1א מברך [ט] ואחד אחד כל המזון בתוך יין להם בא אם זה פ

בשעת אמן העונה ועונה אחד בירך שאם . לעצמו לבצוע המובחר מן מצוה ומדכחב משחיהן ובוצע
כן האוכל בפני מסתכלין ואין . סכנה לידי יבא הבליעה ומדלא דבאיכאאפיפיןמיירי משמע שלימה כ

שעופר ן' לביישו: שלא לפנתו’̂ ולא ש' שמ  לפני ה
לתוך ליתן הוא רחמנות ודרך .עמהן אוכל אינו המסובין דרב שכחבו המארשים וכדברי בשלמים המובחר

קמנים ושלמים גדולים באפיחין ור״י הונא
ת : כר״י והלכה אליגי תו ב ש  וכו׳ ובי״מ ב

 רבי אמר קי״ז:) (שבח כפני כל ובארק שם
 מ״מ ככרוח שתי על לבצוע חייב ובשבח אבא
 לקמו אמר חדא ובצע חרפי דנקיס כהנא לרב ליה חזינא אשי רב אמר כפיב משנה לחם

 לחם לקמו משום דמעמא וכיון משנה כפיב לא בציעה אבל אחיזה דמשמע כלומר כפיב
הרי״ף כחב כן שובים בימים יורד היה לא מן דהא שובים לימים דה״ה ודאי משנה

: ע״א בארק
ע ה צ בו ב רבפי: באיכה . אבל היה א״כ אלא וכו׳ ארוסה נופן ה ת כ  מנוח ה״ר ו

ע : בשבח אבילות שאין כדרכו דבשבפאורס הגאונים בשם צ בו ת  אושש הוא ו
 לחלוק בא ואם חמלה ידו אושש הוא הבוצע מ״ז) שאכלו(ברכוח שלשה א׳ ברייתא וכו׳. ידיו

 שם .וכו׳ לשעום רשאים המסובין ואין : בידו הרשות ממנו שגדול למי או לרבו כבוד
 בר דרבה מימרא שם .וכו׳ הבוצע ואין : דרב משמיה שילח דרב בריה יהודה דרב מימרא

 רוב מאי אמר חסדא רב י.עונין מאי אמן שיכלה עד לבצוע רשאי הבוצע אין חנה בר
 שיכלה עד לשעום רשאי הבוצע אין גורס ז״ל הרי״ף אך בסארים הגירסא כך העונין

ב מאי אמן ם : היא אחח ודא ודא רבינו גירסת והיא וכו׳ המסובין מ א הבוצע רצה ו

 וכן חם בתנור בהדבקו תחלה נתבשל ששם פת של התחתון מצד לבצוע שיש כתב בם״ה [ג]
צרפת נוהגין שכנ׳ז אבל ב של ששם העליון מצד לבצוע נוהגין בא  רבינו מורי והנה תחלה מתב

תך שיחיה ה השלימה אם ואפילו [ד] : כולם ידי לצאת ובוצע הצדדין מב׳ אחד התך חו טנ  ק
 פת והפתיתים הדראמה השלימה אם ואפילו אחד מין של ששניהם ודוקא כר״י גדולים והפתיתים

 חטים של פרוסה אפילו ושעורין חטין כגון הן מיגין ב׳ אם אבל אחד מין שהוא ביון נקייה
 אחד וממין שלימות שניהם ואם כבעמוד המובחר מן מצוה אבל שעורים של לשלימה קודמת

 ופת טמאה נקייה פת הטהורה על מברך טהורה ופת טמאה פת ירושלמי הגדולה. מן מצוד.
 מעל עכרם של לבן פת להסיר צוד. מקוצי וד.שר מהן שירצה איזד. על מברך טד.ורד. קיבר

 לרב חזינא אשי רב אמר [ה] : קיבר של מהורד. על ובירך המוציא ברכת לאחר עד השלחן
תב [ו] : חדא וביצע תרתי דנקיט כתנא  מעט מלחם לחתוך דיש התום׳ מן שיחיד. רבינו מורי כ

 ברכה בין טובא הפסק דד״וי הברכד. אחר שחותבין באותן ילא שיבצע עד בלחם מחובר ולד.ניח
 עמו עולה גדול היד. בקטן אוחז ד.יד. שאם אלא הככר לחתוך דאין שי׳ מורי אמר ועוד לבציעה

תך אם אבל  כדמשמע כפרוסד. הוי אז w עולד. הגדול אין בקטן אוחז היה שאם כדי עד כ״כ ח
 בדמיד. הוכשרו נשחטו עד מ׳ בבהמה המדולדלין וד.בשר האבר דתגן וד.רוטב ,העור בפרק
 ולפיכך במוד.ו אין אומר דר׳׳ש עמו עולד. גדול ואין בקטן כאוחז פלוגת'יד.ו בגמרא אביי ומוקי

 שמעון ור׳ ור״מ עמו עולה גדול ואין בקטן באוחז פלוגתייהו מוקי יוחנן ר׳ וכן וכו׳ הוכשרו לא
ה לן לית ולבצוע לחתוך יש סיף דסוף כיון לכך לחוש דאין כתב ברוך רבינו אמנם כר״ש הלכד.  ב
 שיטעום עד לטעום רשאים המסובין אין דאמר הא משמע בירושלמי [ז] :שלם ככר ביה וקריגן

 אע׳׳ם אוכלין בידו ככרו אחד בל היה אם אבל אחד לככר זקוקים בולם שהיו כגון דוקא המברך
 בע״ם משמע וכן המברך שתד. שלא אע׳ם שותין בידו כוסו אחד כל ואם המברך אבל שלא

של מבוס לשפוך צריך שאין מהתם נטי ומשמע שבירך אשי רב קודם רשתי דגחין סבא דד.ד.וא

ו דקתני כיון חאמר ואם בסמוך פחבתיה ברייחא שם .וכו' נ רשאין€ המסונץ שאץ מי
; יכולין שאינן שכיון פחילה ידו פושש שהבוצע לכפוב צורך מה וכו' לסעום
 דה״ק ונ״ל .בליפתן לסבל חמלה ידו פושש שהוא פשישא הוא שישעוש עד לשעום
פושש הבוצע לאכול כשיפחילו כך אחר המוציא ברפפ המסובין כל שמעמו שאחר

בפוס׳ כפבו וכן פחילה בקערה ידו ומכניס ידו
 לשעום רשאים המסובין אין דה״ק עוד ופירשו

 המברך שבצע הפפ סן ,ולבצוע להקדים היינו
 קפידא אין חלקו אחד לכל שנסן אחר אבל

 רצה דאם זה דין רבינו איחר למה צ״ע ועדיין
ה. ידו פושש להבוצע סמכו ולא הבוצע ל חי פ

 פושש הבוצע בברייחא שאמרו שמה לכךנ״ל
 דרב משמיה יהודה רב מ״ש הוא פחלה ידו
 רבינו דברי ופירוש לשעום רשאים המסובין אין

 ואין המסובין קודם ידו פושש הוא הבוצע
 קפנו וחדא לו קודם לשעום רשאים המסובין

 כפב בכוצע פלויים שהמסובין שהזכיר וכיון
 מפיהם אמן שיכלה במסובין פלוי שהבוצע ג״כ

 פושש שהבוצע הראשון דין והשלים חזר ואמ״כ
:וכו׳ הבוצע רצה ואם וכחב ידיו

ם ו  שם ברייפא וכו׳. לזה זה ממפינים שני
 ממחינין שנים ז״ל יהונחן רבינו ופירש

 אין שלשה הם אם אבל האחד כששופה לזה זה
רו : עדיפי דפרי לו ממפינין מ .וכו' מהם ג

ור׳ דרבא מימרא הפרק בראש ב׳) (מ״ה שם
 ואין לשנים מפסיק אחד שאכלו שלשה זירא
 פפא דרב הפם ואמרינן לאחד מפסיקין שנים

 הדין משורח לפנים בריה מארי לאבא דפסק
 לשנים מפסיק אחד רש״י ופירש דעבד, הוא
 לזמן השנים ורוצים סעודפן השנים גמרו אם

 עד סעודפו מפסיק יהא שהיחיד הוא ארן דרך
 וגומר ומוזר הזן ברכס עד וימפין עליו שיזמנו

 בשביל להפסיק עליהם אין שנים אבל סעודפו
ח שזה ואפשר שיגמרו עד וימפין היחיד ע  ד
 היו אם לענין מפרש ז״ל שרבינו ואפשר רבינו.
 מהם אחד ופסק אחח בקערה אוכלים שלשה

 והולכים אוכלים אלא מפסיקין השנים אין מלאכול
 ארן דרך מלאכול״אינו השנים פסקו אם אבל

 דרב והא יפסיק אלא והולך אוכל האחד שיהא
 מלאכול מרי אבא שפסק וכיון אוכלים שלשה שהיו היינו בריה מרי לאבא פסק פפא
: להחשיבו כדי הדין משורח לפנים כן עשה חייב היה שלא אע״פ ידו אח פפא רב משך
 בפוך יין להם בא מ״ב) (שם מברכין כיצד פרק משנה .וכו׳ בסעודה משיחין אין

 בא אמרו מה מפני זומא בן אח שאלו מ״ג) (דף ובגמרא מברך ואחד אחד כל המזון
 פנוי הבליעה ביח ואין הואיל להם אמר לעצמו מברך ואחד אחד כל המזון בפוך יין להם

 לושע קנה יקדים אולי אמן יענה אם פנוי הבליעה ביח דאין דכיון רביגו ומפרש
אין : ויחנק :וכו׳ במנחו ולא האוכל בפני מסחכלין ו

ש ז ס ש ה  איהי בר אבוה ס״א) דף (כפובוח אע״פ בפרק .וכו׳ המסובים לפני שעומד ו
 משפעי מר מינא מחד ספי וחד ומינא מינא מכל ספי חד איהי בר ומנימין

 מין מכל השמש אח מאכיל ספי חד ופירש״י בהדיה. אליהו משפעי לא ומר בהדיה אליהו
 שיגמור עד משהו המעין ומשאר לשובע הסעודה בחחלח אחד ממין ליה ספי וחד ומין

:המסובים עם אוכל השמש שאין משמע וממילא עכ״ל. סעודפו
אם ו

מיימוניות הגהות
ת של מכוס לשפוך טוב אז פגומץ כולן שד״כוסות ד.יכא ומיד״ו אחד כל של לכוס ברכד.  ברכ
 ששתת מון מעכב שתייתן שאין אע״פ פגום שאיגו מכוס הם גם שישתו כדי אחד כל של לכוס

 חזימון בדכת היכן עד באכילה מפסיק וכשהאחד להפסיק חייבין אין פירוש [ח] : ע״כ המברך
 ורב נברך שיגמרו עד כלומר בכלל ועד עד פירוש נברך עד אמר נחמן רב לד.פםיק לו דיש

 המזון ברכת גומרים וד.ם לפניו אוכל היחיד ואז הזן בדכת שיגמרו עד פירוש הזן עד אמר ששת
 שפסק למקום דרלכתא ופסק סעודתו שגמר לאהר היחיד פירוש חוזר לד.יכן לן מיבעיא ובמסקנא

 הארץ בברכת יתחיל סעודתו שגמר ולאחר הזן ברכת סוף עד דמפסיק ששת כרב לן וקיימא
 טוב ופירושו פר׳׳י וכן עמהם תחילה זימון ידי יצא שכבד לזמן צריך ואין שפסק במקום דד.יינו

 יאמרוה לא ושתים שלש להיות שצריכים הזימון ברכת היכן עד פירש רש״י אבל . מאד וישר
ק ופירושו הזן ברכת לומר לו אין שיחיד פירושו מתוך משמע א״כ ת כתוב והכי דחו  בתוספו

 אבל ובגירסא השמועד. מפי קצת שינה אך פר״י כענין הזימון ברכת היכן עד פירש והאלפסי
 שאכלני הוא ברוך משיבים וד.ן שאכלנו נברך שמברך אותו אחר בעניין פירש חוזר הוא להיכן
 משלו שאכלנו נברך ואומר לראש חוזר אומר דאביי משמיה זביד רב חוזר הוא לד.יכן משלו

 pו חיינו ובטובו משלו .שאכלנו הוא ברוך שאומר שפסק למקום אמרי ורבנן אחרת פעם
 שאם במחזורים כתוב [ט] : ב׳ בד.לכד. בפ״ה בדלעיל המחבר ורבינו אלפס ור׳׳י בה״ג פסקו
 נראה ואין המברך בברכת יוצאים כולן למברך ושומעים לאכול מניחים והם מורי סברי אמר

 כמו נהגו ואעפ״כ לשנות אין לעצמו מברך אחד דכל חכמים דתקנו כיון וז״ל רבינו למורי
 מברך אחד הכל דלדברי י״מ וד.מטיב הטוב וברכת . שי׳ רבינו מורי עכ״ל במחזורים שכתבו

 אומר היה יחיאל ורבינו ממנו שותין שהן לאחריני והמטיב לעצמו הטוב שמשמעותו לפי לכולן
 לו המטיבים בפני שלא אפילו שייך והמטיב דהטוב פנוי הבליעה בית אין בו לומר שייך דלא

שתן לו אמרו כדאמריגן ; וד.מטיב הטוב אמ״ר. בא״י אומר זכר ילדד. א

 סי' טזר ג :כ״ז עשין סמ״ג קס״ז פי׳ טול ב :כ״ז עפץ סמ״ג קס״א סי׳ טור א
ע: : קפ״ט סי׳ טור י :וקע״ד ק״ע סי׳ טור ה : וע״ש ר' פי' א״ח טור ד ק״

עוז מגדל
פמן . מנה עד ׳0 זה וטנוני :שה שאנצז שלשה פיק מנה. עד ׳1כ ממתינין שנים :זניחשלמי המונחר מן טצוה : דנרנזת וניחשלמ׳ ק״נ) חלק(דף סרק . יפה שנסגשל ממקום אלא נזצע ואינו

ת כידו. שתיהן נועל עד וס׳ ער^ יפרק ארץ דרך נה׳ .אכילה עד וכו׳ האוכל נפצי מסיזנליה ואין :מ״ג) מנרכין(דף כיצד אכל. היה א״כ אלא האוכל ניד ניסן ואינו :ל״ם) מברכין(דף כיצד פ
:ל׳) הממונה(דף להס אמי פיק וניומא (דףק״ג) פסחיה הניזקין פיק ואוכל. תחלה ידיו פושע היא הבוצע : בידיה ציון פרשה מדנתינ ליה וסמיו רנחי באבל
מ״ח) שאכלו(דף שלשה וע׳ שה הניזיי פיק כיח. הרשות מד ׳1כ ישאיה המכוני ואי :ס״נ) (דף
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אם ר אדם ימן לא רב אמר זירא ר׳ אמר ב') ק״ז (חולין הבשר כל חרק .וכו׳ יין לו גחנו ו ת מו נו׳ היין אח למשוך ו וכלה חחן לכני בצינורוה יין ממשיכין ת״ר שם זה גס . ו
ו&ירש״י הגשמים. בימוח לא אבל הממה בימוח ואגוזים קליוח לפניהם וזורקין וכוס כוס כל על מברך והשמש ידיו שנמל בו יודע שמ^אלאא״כ של פיו להוך פרוסה

הצינור פי בראש אוחו שמקבלין לפי והפסד בזיון משום כאן ואין נווב סימן משום יין ממשיכין פפא רב אמר ופרוסה פרוסה כל על מברך אמר יוחנן ורבי ופרוסה פרוסה כל על מברך ואינו
בימות לא גלוסקאות לא אבל בברייתא דמסיים ודע בדרכים. «ימ שאין החמה בימות בכלי דאי"איכא כלומר חשוב אדם דליכא הא חשוב אדם דאיכא הא קשיא לא יוחנן ור׳ דרב בשלמא

 מכל לו שיחנו השמש בטוח בסעודה חשוב אדם
 לא אולי יין אבל לאכול פח : עם ותבשיל הבשיל

 וחימה נמלך. לי׳ הוה לו שנוחנין פעם וכל לו יחנו
 לליכא חשוב אדם איכא בין חילק לא שרבינו

 דלאפליגי דקאמר דהא הימא ואפילו חשוב אדם
 בשלמא בדרך אלא ליה קאמר לא יוחנן ור׳ רב

 כיון מקום מכל פליצי מפלג האמח צפי אבל
 היה,לו רב לגבי יוחנן כר׳ דהלכה לן דקיימא
 שכבר לפי ואפשר פרוסה. כל על דמברך לפסוק

 פיו לחוך ליחן הוא רחמנות שדרך בתמוך כתב
 השמש בטוח מסתמא א״כ ותבשיל תבשיל מכל

 צריך אינו ולכך והבשיל הבשיל מכל לו שיחנו
 שמכיון ואפשר . ודוחק הוא נמלך דלאו לברך
 משמע מסתמא וכוס כוס כל על דמברך שכחב
 ופרוסה פרוסה כל על דמברך ממילא הדין דהוא
 פרוסה כל על מברך דאינו בה סיים דלא מאחר

: ופרוסה
א ח צ  להם אמר פרק וכו׳. המסובין מן אחד י

 הלכה ת״ר ל׳) דף (יומא הממונה
 אחת ידו נוטל מיס להשמין יוצא אדם בסעודה

 ידיו שהי נוטל והפליג חבירו עם דיבר ונכנס
 מפני ונכנס מבהוז יסול לא נוטל וכשהוא ונכנס

 ידיו שתי ונוטל במקומו ויושב נכנס אלא חשד
 לא חסדא רב אמר האורחים על הטפיח ומחזיר

 ונכנס מבחון נוטל לאכול אבל לשחות אלא אמרן
 ידו נוטל פירש״י דעחיה. דאנינא ידעי דע דמי

 ידיו שחי נוטל .ניצוצות בה ששפשף אותה אמת
 דעתו הסיח שתים או אחת שעה שהפליג דכיון

 . עסקניות והן ידיו לשמור נזהר ולא מסעודתו
 ממנו שיוצקיס פך האורחים על המפיח ומחזיר

 המסובים האורחים על מחזירו הידים על מים
 הצריך בכם יש ואומר עליהם מחזיר והשמש
 שנכנס זה שנטל להודיע אלא זאת ואין ליטול

 וצריך פירש״י לשהות אלא אמרן לא .ידיו אח
 ידעי מידע .פיו לתוך פרוסה יחן שמא ליטול

 נראה ורבינו . ליה חשדי ולא' דעמיה דאנינא
 נכנס וה״פ לאורחים פניו ומחזיר גורס שהיה
 מחזיר נוטל וכשהוא ידיו שחי ונוטל במקומו ויושב

 ארן דרך שאין ליטול כדי לאורחים אחוריו
 לאורחים פניו מחזיר כך ואחר השלחן על לרחון

ארן  השמיענו השלחן על ירחק שלא זה ודאך'
 יהונתן ורבינו . לאורחים פניו ומחזיר ששגה במה
 לא נוטל וכשהוא דברים אלו פרק בסוף כתב
 ידיו נטל שלא אוחו יחשדו שמא מבמיז ימול
 שמא בזה לו די ואין לפניהם ידיו נושל אלא
 יחשדנו לבו אל וכשיחן יציאתו וראה חזרתו ראה ולא באכילה עסק החבורה מן אחד

: לאורחים פניו שיחזיר כשירחון צריך ולכיכך
 נאמרו דברים ארבעה ת״ר ב׳) נ׳ שאכלו(ברכות שלשה בפרק וכו׳. חי מניחיןבשר אין ט

 מזרקין ואין הפת על מלא כוס מעבירין ואין הפח על חי בשר מניחין אין בפח
 דממאיס משום הפת על חי בשר מניחין אין כלומר בפת. הקערה את סומכין ואין הפס את
 את סומכין ואין וימאס הפח על מהיין ישפך שמא הפת על מלא כוס מעבירין ואין

 תניא דבחדא אהדדי ברייתות התם ואותביה וימאס הפת על המרק ישפך שמא בפח הקערה
 מזרקין שאין אע״פ הניא ובאידך האוכלים את מזרקים אין כך הפת אח מזרקים שאין כשם
 דלא במידי הא דממאיס במידי הא קשיא לא ותירצו האוכלים אח מזרקין אבל הפח את

:ותותים צורכם כל שבישלו תאנים כגון בזריקתו שמתמעך דממאיס מידי ופירש״י . ממאיס

 בימות שאף כלומר הגשמים בימות ולא החמה
 רבינו והשמיטה בזריקתן נמאסין הם החמה
אין : הוא דפשיטא דמילתא משום  נוטלין ו

 ומה שאכלו. שלשה פרק בסוף שם וכו׳. ידיהם
: וכו׳ מפסידין אין וכן 'שכתב

ר י  גידהנשה ברייהאפרק וכו׳. לאורחים אסו
 רשאים האורחים אין צ״ד) דף (חולין

 הבית בעל של ולבתו לבנו שלפניהם ממה ליחן
 באחד ומעשה הבית מבעל רשות נטלו אם אלא

 לו היה ולא בצורות בשני אורחים שלשה שזימן
 בעל של בנו בא ביצים כשלש אלא לפניהם להניח
 שני וכן לו ונפנו מלקו מהן אחד נטל הבית

 אחד שעוזק מצאו תינוק של אביו בא שלישי וכן
 שראתה כיון ומת בקרקע חבטו בידו ושתים בפיו
 עלה הוא אף ומתה ונפלה לגג עלתה אמו
 לו אין שאולי רבינו דברי וביאור ומת. ונפל לגג

 להביא לו שיש ובחשבם לפניהם שהביא מה אלא
 הבית בעל של לבנו שלפניהם מה ימנו עוד

א : מתבייש הבית בעל ונמצא  אדם ישלח ל
 אדם ישגר לא שם ברייתא זה גם .וכו׳ להבירו
ומעשה פיה על צף ושמן יין של חבית לחבירו

 לו נתנו ואם .דעתו ליישב כדי ותבשיל תבשיל מכל ביו
 שאין מפני .לו שנותנין וכוס בום כל על מברך יין

 מן אחד יייצא ח •• ברצונם אלא ברצונו תלויה שתייתו
 עם דיבר .ונכנם אחת ידו ט נוטל מים להשתין המםובין

 מסובין .היו אם ונכנס. ידיו שתי נוטל והפליג חבירו
 מחזיר ואח״ב ידיו ונוטל במקומו ויושב נכנם לשתייה *

 נטל לא יאמרו שמא במקומו נוטל ולמה .לאורחין פניו
 חי בשר מניחין באין ט :אכילה שם שאין מפני ידיו
ת. על פ ת. על מלא בום מעבירין ואין ה פ  ואין ה
w ולא .הפת את זורקין ואין .בפת הקערה את סומכין 

 כגון קליפין. להן שאין האוכלין את ולא החתיכות את
 למשוך ומותר .גמאסין שהן מפני ותאנים וענבים תותים

 קליות [צ] לפניהם וזורקין חתנים בבתי בצינורות היין את
 מפני הגשמים בימות לא אבל החמה בימות ואגוזים

. , . וכן מזוג. בין חי בין ביין ידיהן גוטלין ואין שגמאסין.
על צף ושמן יין של חבית לחבירו ששיגר באחד * ובעיטה בזוי דרך ומשקין אוכלין שאר מפסידין אין

על צף ושמן ופירש״י עצמו. אס וחנק יין של שהיא ̂ ^ שלפג ממה כלום טול ל ם לאורח אסור
 אורחים עליו ומזמן שמן שהכל כסבור פיה הסעודה בעל יתבייש שמא הבית בעל של בתו או בגו

 הקטנים ונמצאו לפניהם שהביא מה אלא לו אין שהרי
 יין חבית לחבירו אדם ישלח לא והולכים. אותם נוטלים

 יין שכולה חבית אדם לו ישלח שמא פיה על צף ושמן
 ויזמן בלבד פניה שעל הוא ושמן שמן שהוא וידמה

 המביאים אלו בדברים כיוצא כל וכן .ויתבייש אורחים
א :אסורין הסעודה לבעל בושה לידי  מלאכול [״] יגמרו י

 בו שאבלו המקום את ומכבדין השולחן את מסלקין
 שיש פירורין שם ישיירו שמא .ידיהם את נוטלין ואח״ב

אבל עליהן. ולרחוץ בהן להלך שאסור כזית בהן
ד מותי כזית בהן שאין פירורין ״ ב א ר ה ת ג ש  ה
ב י ביד לאבדן , , , . ■ להם יהביאו * י

l l J (* כז' מטילה מיס להס 1הגיא
 :זה אחר זה כסוף עד ברכת שמברך כל לנטילה מים

המזון
 : ק״פ סי׳ טור ד : ק״ע סי׳ טור ג :כשמואל ופסק קע״א סי׳ סור ב : ק״ע סי׳ טור א

:כ״ז עשין סמ״ג קפ״א סי׳ א״ח טור ה

משנה
א רו י מ  מן שלם סס להסיר שיש נחדושיו ויי״ל מהר״י כתג .כו׳ השלחן אס מסלקין מלאכול ג

 דליכא אלו דנדס דחה חלק לפרק נחידושיו שנע באר והרג נרהמ״ז כשמנרכין השלחן
זה שיעור נכדי אלא ממש הנף דוקא לאו נרכה לנטילה הכף דאמריגן דהא וש״מ 'לנרכה פרשה הזוהר נספר ושכ״כ שלס פס להניח הוא ואדרנאראוי לא להניח אנל שלס פס להניא אלא קפידא

: ודוק הכיפה נשיעור הסוס׳ נשם קכ״ח סיצ מרן ; יע״ש סרומה

 עצמל אס וחנק לצורכן הרבה שמן לו שיש ובטוח
: מהם ובוש להאכילם מה לו היה שלא

א רו י מ  (דף בברכות משנה .וכו׳ מלאכול ג
 אומרים ב״ש דברים אלו פרק נ״א)

 וב״ה לידים נוטלין כך ואחר הבית את מכבדים
 הבית את מכבדין ואח״כ לידים נוטלין אומרים
 פירורין משום טעמא מאי נ״ב) (דף ובגמרא

 פירורין נוטל הוא ת״ח שמש אם אומרים וב״ה
 כזית בהם שאין פירורין ומניח כזית בהם שיש

 פירורין יוחנן רבי דאמר יוחנן לרבי ליה מסייע
 רבי אמר ביד לאבדן מוהר כזית בהם שאין
 פירקין בכולי הונא רב אמר חנינא בר יוסי

 אושעיא ורבי כב״ש דהלכה מהא בר כב״ה הלכה
 ופירש״י כב״ה הלכה נמי ובהא איפכא מחני
 לב״הודב״ה דב״ש סיפא בהאי מפיך איפכא מתני
ב : כב״ה הלכה נמי בהא וקבע לב״ש ת כ  ה״ר ו
 בביתא נשוורי אמרינן אחרינא בדוכהא מנוח

 שאין פירורין נשוורי ופירוש . בביתא עגיותא
: כזית בהם

או יב בי  כיצד פרק . וכו׳ מים לפניהם ה
 ובגמרא המוגמר על מברך המזון ברכת המברך כלומר והוא חנן מ״ב) (ברכות מברכין

 ליה מסייע באחרונה תחלה ידיו ונטל הואיל ואמאי מיניה עדיף דאיכא מכלל מ״ג) (דף
 וכבר לברכה מזומן הוא באחרונה תחלה ידיו הנוטל רב אמר אשי בר חייא רב דאמר לרב

 שאמרו שמה רבינו וסובר מברך שבהם גדול בית בעלי כולם שאם הפרק בראש לרבינו קדם
 לגדול ראוי ואין מברך שגדול מטעם היינו לברכה מזומן הוא באחרונה תחלה ידיו שהנוטל

) מ״ו שאכלו(שם שלשה בפרק וכדאמרינן שיטלו עד מזוהמות וידיו שישב  ששת רב שאמר ל
 אפילו מברך גדול דמדינא וכיון בתמיהא כולן שגומלין עד מזוהמות וידיו יתיב גלותא לריש

 פרק וכדאיתא קאי גדול דבמקום תחלה ידיו נוטל המברך לברך ממנו לקטן רשות כשנתן
 משי קום לרב רבי ליה אמר דר' קמיה בסעודהא יהבי הוו חייא ורבי רב שאכלו שלשה

דרב ומשמע לך קאמר מזונא בברכת עיין פחתי בר [ר״ח] ליה אמר מרתת דקא חזייה ידך
משא

למלך
 מן מתפילין ה' פהן בזמן אחרונים מים אמרינן שאכלו שלשם. בר״פ כו/ לנמילה מים להם הביאו יב

נמילה בין הפסק ליכא זה דבשיעור הרשב״א בשם קפ״א סימן הב״י מרן וכתב הגדול.
במ״ש ועיין

עוז מגדל
 לאבדן עד וכו' מלאכול גמרו :נ') (דף שאכלו שלשה פרק אסורין. עד '1כ חי בשר מניחין אין

. זה אחר זה בסוף עד וכו' לנעילה מים להם הביאו : נ״ב) (דף דצריס אלו פרק ברכות . ביד
: מו) שאכלו(דף שלשה ופרק מג) (דף מברכין כיצד פרק

מיימוניות הגהות
 שיפשף לא אם אבל וכו׳ לשפשף דמצוה ד^ומא גפ״ג כדאמר בה ששיפשף אותה פירוש [י]

 אידיו דהרה מידי• יברך לא ליטול וצריך שיפשף אם אפילו הילכך כלל ליטול צריך דאין פר׳׳ת
 אשר אפילו מברך היה לא רבינו מורי וכן כשנוטל לברך צריך שאין וצואה בטיט מלוכלכית

 אלא שנו לא גחמן רב אמר בגמרא [וכן * :ע״כ יצר אשר לברך רגיל היה ר׳י אמנם יצר
כ] נטילה בלא אכיל ולא דעתיה דאניגא ידעי מידע בחוץ אפילו נוטל לאכול אבל לשתות ח. וכן בפת צרכיו כל אדם עושה דאמר כשמואל ודלא [כ] : ע׳ ר׳  כשמואל פסקו התוספות אמנם פ

 אבל כך אחר הפת שאוכלין כיון בפת עב מאבל שהוא חביצא או דיישא לאכול שנוהגים ריש דאכור מודה שמואל אפילו בהכי מימאים ואי קערה מסמיכת חוץ מודה שמואל אלה בכל ום״מ
מסכת  בבית הטין וכשזררקין תום׳ [ל] :כשמואל דלא ההיא ושמא אחת בבת אוכלן א״כ אלא באוכלין אוכלין אין כו׳ אומר רשב׳ג עד כו׳ באוכלין בזיון נוהגי} אץ דתניא אוסר סופרים ב
ם ה נקי במקום אלא יזרקם שלא ליזהר’צריך חתני  שלחן אחד לכל שהיה בימיהם דוקא דהיינו שיחיה רבינו מורי כתב [מ] : עליהם ידרכו שלא משם לכבדם מצרה היה שי׳ רבינו מורי והנ

:המזון ברכת אחר עד והלחם המפה לסלק נראה אץ אחד לשלחן סמוכים שכולן עתה אבל המברך מפני ולא הכל מלפני ומסירץ לפניו
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ב :המברך שהיה מאני לבי קודם ידיה משא ת כ א5ד משמע דידן ודגמלא דמתניתין בין ופו' זה מהו יודע אעי הראב״ד ו לברו לשות לתת דרך שאין ועוד עשקינן הסעודה לאחל נ
דמתני' קאיאמתני׳ דלא לפרשו יש שהירושלמי ועוד כירושלמי קי״ל לא ולכך סעודה גמל קודם סדר כיצד ידעגא מתניתא אנא ששת רב אמר שאכלו שלשה דבפרק כלומר . ׳עכ״ל הבין

ולא לכולן מברך שאחד מוגמר במשנה שהזכירו לפי אלא מיירי הסעודה דאמר דבמוגמר פשימא מתהילין מאה שהם ובזמן הגד^ מן מממילין ממשה שהם בזמן. אחרונים מים וכו' הסיבה
בתוך געגמר להם הביאו למימני ה״ל דהכי הסעודה אמר לבא הסעודה בתוך בא בין חילק אחרונים שמים ולמקום הגדול מן ומחחילין וחוזרין חמשה אצל שמגיעים עד הקסן מן

 שהם בזמן ופירש״י . חוזרת ברכה לשם מוזרים
 יוסר ולכל עשרה הדין דהוא דוקא לאו מאה

 הגדול מלפני השלחן שיסלקו הוא שגנאי מחמשה
 כולם שיעלו עד ובמל יושב שם וימתין ידיו כשיעול
 הקטן מן מתחילין מחמשה יותר כשהם לפיכך
 הגדול מלפני השלמן מסלקין ואין בסוף היושב

 וממחילין ומוזרים שאצלו לממשה המים שיגיעו עד
 שמים למקום .מלפניו שונמן ונומלין הגדול מן

 נעל אם לחמשה כשמגיעים חוזרים אחרונים
 הוא לו קודם ליעול צוה ואם מברך הוא הגדול
 שנוטל אותו תחלה באחרונה ידיו הנועל מברך

 באחרונה חמלה קורא אחרונים החמשה בתחלת
 מהניתא כהא לפסוק וסובר הראב״ד דעת וזה

 דמתחילין הא כתב לא למה רבינו על משיג והוא
 וי״ל וכו׳. חמשה אצל מגיע שהוא עד הקטן מן

 בימיהם אימניא מתניתא דההיא רבינו לדעת
 מלפניו השולחן מסלקין מיד ידיו זה שנעל כיון

 מלפני השולחן תסלקין שאין השהא אבל נדפירש״י
 ידיו נועל מאה.גדול הם אפילו ידיו שנעל אוחו

: מזוהמוח וידיו ישב שלא כדי חחלה
אין כו/ זה בדבר מכבדין ו  חנו מ״ז) דף (שם ו

 בגשרים ונא בדרכים לא מכבדין אין רבנן
 הראוי בפחח אלא ומ״ש . מזוהמוח בידים ולא

 ומ״ש :יוחנן דרבי מימרא מ״ז) (שם .למזוזה
 :ביציאה מכבדין אין [בדא״ז] . כניסה ובשעח

 פרק משנה וכו׳. המזון ברכח שבירך טי יג
 לאכול יושבין היו מ״ד) מברכין(דף כיצד

 מברך אהד היסבו לעצמו מברך ואחד אחד כל
 ואחד אמד כל המזון בחוך להם־^ין בא לכולם
 והוא לכולן מברך אחד המזון אחר1לעצמו' מברך
 המוגמר אס מביאין שאין אע״פ המוגמר על אומר
 המזון ברכת לאחר כלומר הסעודה לאחר אלא

 שמברך כיון הכי אפילו סעודה מצורכי שאינו
: זו אח גם מברך המזון ברכח

ב ת כ וכו׳ בירך שלא חע״פ הראב״ד ו
 דס״ל כלומר עכ״ל. בירושלמי כדאיחא

 וכבר הסעודה באמצע שהביאוהו דמיירי ז״ל
 המוגמר על מברך והוא לברך רשוח הגדול ינסן

 דרך שאין כלומר אותו מביאין שאין ואע״פ
 מברך אמד היה ואז הסעודה לאחר אלא להביאו

 שהביאוהו עכשיו זה של מעלתו עברה וכבר
 ועדיין לברך רשות לו שנתנו אותו הסעודה בתוך

 שבא דמיירי דמשמע להראב״ד מסייע הירושלמי ופשע המוגמר. על מברך מעלתו עברה לא
דפשסא משום כירושלמי פוסק אינו רבינו אך ז״ל יונה ה״ר שפירש וכמו הסעודה בתוך

 כדי . תחלה נוטל'ידיו הוא המזון
 מזוהמות וידיו הגדול ישב שלא

 הסועדין ושאר . אחר עדשיטול
ה. אחר זה בסוף ידן נוטלין  ואין ז

 מכבדין שאין זה בדבר מכבדין
 ולא בגשרים ולא מזוהמות בידים

 למזוזה הראוי בפתח אלא בדרכים
ג . כניםה ובשעת  ידיהן ונגבו ידיהן ליטול אגמרו * י

 את והביאו המזון ברכת וברכו
 המזון ברכת שבירך מי .המוגמר

 עונין ובולן המוגמר על מברך הוא
ד 5 אמן  מביאין יין שם היה אם * י
 על יתר או רביעית מחזיק כום

ת. עי בואוחז ומביאין רבי
 הבשמים ואת בימינו היין את

 . המזון ברכת ומברך בשמאלו
 ואח׳כ היין. על מברך כך ואחר

 היו אם ש . הבשמים על מברך
 טחו בו וכיוצא ערב שמן הבשמים

 השמש היה ואם . השמש בראש
 שלא כדי בכותל טחו חכם תלמיד

ו .*לשוק מכושם יצא  ע״פ גאף ט
 .יין [ס] צריכה המזון ברכת שאין

 שאמרנו כמנהג היין על כירך אם
 מבפנים ברכה של כום שידיח צריך

 . מבחוץ אותו [פ] ולשטוף נ«]
 לתוכו נותן ש הארץ לברכת שהגיע וכיון חי. יין וימלאנו

על משיחין ואין .לשתיה ערב שיהא כדי מים m מעט
כום

עמ״ג קס״ג סי׳ עזר ג :רי״ג סי׳ עזר ב :שם עשין סמ״ג סמ״ג קע״ד סי׳ עזי א
: כ״ז

חג  יזדע איני ז״ל הראנ״ד נ
 הגדזלנזהן שהרי מהזזה

 זהעעס לנרך ממנז לקען רשזה
 נעזר המזזן מרפת שיעיין נדי

 זנשהס ידיהם נזעלין שהאחרים
 זלא לעיין כחמשה לז די מאה
 לנעילת סמזך שיהא נדי יזמר
 שנינתים ידים זנעילת כרנה ידים

:ענ״ל תנין נין הפסק אינה

הראב״ד השגת
 עד כז׳ ידיהן ליעזל גמרז *)

 הראנ״ד בתב :אמן עזנין זנזלן
 המזזן נרנת נירך שלא אע״ס ז״ל
 מנרך הגדזל נא סעזדה לאחר אם

 לאחר רשזת הגדזל שנתן זאע״ם
 ענרה כנר המזזן נרכת לננץ

 שלא לגדזל הנרנה זחזרה רשזתז
 המזגמר על אזמר דהזא אמרז
 אלא מיניה דעדיף דאינא אע״ג

 הסעזדה נתזן הנא המזגמר על
:ענ״ל נירזשלמי כדאיתא

 נזם מניאין יין שם היה אס *)
 :זכז׳ רניעיח מחזיק

 אס חמיה אני ז״ל הראנ״ד נתב
 הזא נרכה של נזס על

 הנזשס יאחזז למה נגמרא אזמר
 ערזד שיהיה צזרך זמה נשמאלז
 שיגמזר עד הנזשם נידז לפמזר

 אלא מפרשים אין זאנז הנרנה.
 שהנזשם כמז רשזס של היין על
 החנינ את מקדים מ״מ רשזת של
 שהיין זאמרז, לז החשזנ את אז לז

:ענ״ל החשזנ הזא

 ;שם
עשין

 הסעודה לאחר לעצנזו מברך וא׳ אמד כל הסעודה
 דאפילו אלמא הכי תני ומדלא לכלן מברך אחד

 מוגמר ומשני לכולן מברך אחד הסעודה בתוך בא
 מברך אחד ביחד נהנין שכולם וכיון כולןמריחין

 אמן עניית בלא בשמיעתן האחרים את וסוער
 ואחד אחד כל נהנין כולם שאין כיון ביין אבל

 כפשסא דמתניסין רבינו סובר ולכן לעצמו מברך
: הסעודה בלאמר

ם יד ף .וכו׳ יין שם היה א ד ם, ש  ת״ר מ״ג:) (
 שמאי בית ויין שמן לפניהם הביאו

 בשמאלו היין ואס בימינו השמן אס אוחז אומרים
 ובית היין על ומברך וחוזר השמן על ומברך

 השמן ואח בימינו היין את אוחז אומרים הלל
 השמן על מברך ואח״כ היין על מברך בשמאלו

 הוא חכם תלמיד שמש ואם השמש בראש ומחו
 לשוק, לצאת ׳ח לח הוא שגנאי מפני בכותל סחו

 ברכה של כוס שזהו מפרש ורבינו מבושם כשהוא
 יין שזהו שכתב כרש״י מפרש והראב״ד הוא

 כסב ולכך ברכה של כוס זה ואין המזון שלאחר
 .עכ״ל החשוב הוא שהיין ואמרו וכו׳ חמיה אני

 דבריהם אין הראב״ד כדברי פירש שרש״י ואע״פ
 וכו׳ ערוד שיהיה צורך ומה ומ״ש .מוכרחים

 עוב ריח של דבר לאחוז עירדא דאין טענה אינו
 יין שם היה אם רבינו וכתב .הלב את המשמח

 טעונה אינה המזון דברכס ליה דסבירא משום
 בימינו שמן ופירש׳י . בסמוך שיתבאר כמו כוס
 בורא השמן על מברך תחלה מברך שעליו לפי
 יצא שלא כדי השמש בראש וטחו .ערב שמן

: לס״ח הוא שגנאי לשוק מבושמות בידיו
ו ף ט  כוס טעונה המזון נרכס שאין סי על א

. כי׳  (שם שאכלו’שלשה פרק בסוף ו
 של בכוס נאמרו דברים עשרה תנא נ״א) דף

 ארבעה אלא לנו אין ואנו יוחנן רבי אמר ברכה
 עד חי הרי״ף וכתב ומלא לוי שעיסה הדחה בלבד
 מים לתוכו נותן הארן ובברכת הארן ברכת
 ע״פ בפרק כוס טעונה ברהמ״ז שאין רבינו ומ״ש

 אומר שלישי כוס לו תזגו סנן קי״ז:) (פסחים
 כוס טעונה בלהמ״ז ש״מ ובגמ׳ המזון ברכס עליו
 דרך רבנן חקינו כסי ארבעה אסי רב ליה אמר

מצוה ביה נעביד ומד חד הל ואיכא הואיל חירות

עוז מגדל
 ה5זע עזנם מציצה אזמר ואני : ענ״ל תנין נין זנז׳ זה מהז יזדע איני ז״ל הלאנ״ד בתג

זאלי זאלז שתיהן את סזנל זההלמזד הדיעות נאלז יש הננזת שתי כי למשכיל יש יזפונה
שלשה זפ׳ מנרכין כיצד פרק להדיא השנזיזת הסוניות שתי על סמך ז״ל ר״מ ני חיים אלהים דנרי

 מכלל תלמזדא שייל המזנמר על אזמר דוהוא מתגיתין נמרא מנרטן כיצד דנפרק שאנלז
י תייא רג דאמר לרג מסייע ליה ומהדר מיניה דעדיף דאינא  נאחרזגה ידיו רנמזעל אמר אשי נ
 דרני קמיה נסעזדתא יתני הזז מייא ורני רג עזנדא עלה ומייתי לנרפה מזומן הוא תחלה
 מזזנא נכרכת עיין פחתי נר מייא ר׳ ליה אמר מירתת דקא חזייה ידך משי קזס לרנ רני ליה אמר

ננון מיניה דעדיף דאינא ואע״ג לנרפה זננחר הואיל רנ כגון גדול נקרא המנרן ני למדנו לן קאמר
עצמו והוא הסעודה נני שאר שירחצו עד מזוהמות נידיס המנרך הגדול זה שיעמוד הראוי מן ואינו רני

 אחרונים מים גרסינן נמי שאכלו שלשה ונפ׳ ונסמון כאן ז״ל ר״מ שנתנ ונמו מתני׳ כסתס המוגמר על מנרן
 שאני ליה ומהדרינן פולן שנועלין עד ידיו וישמור יושב וגדול ומתמה הקען מן ליה אמר מתחילים מהיכן
 דתניא ידענא מתנימא אנא ששת רנ ליה אמר לגניה מיא •דמעו 'עד מקמיה תנא מםלקי דלא פרסאי

 ורני רנ עד וכו׳ ידיו הנופל רג אמר אשי נר חייא רנ דאמר לרנ ׳׳ליה ̂ע עד ונוז הסינה סדר כיצד
 דפשיפא מכלל נו׳ יושנ גדול וני תלמודא מתמה ומדקא ע״נ לן קאמר מזונא נכרכת עיין עד נו׳ מייא
 ומ״ה מפי ליה קשיא הזה הקפן מן מתחילין דאמר גופיה ולישנא ומנרן תחלה נופל דגדול לתלמודא ליה
 דתלמודא כסחמא דכ״ע מכלל פרכאי שאני ליה דאמר מודה קא הכי נמי ואיהו פפי עליה מתמה קא
 מאה נין למניינא נחית לא והתם מנרנין כיצד דפרק כסתמא ליה שיינא דרג כוותיה נמתני׳ ששת ורנ

 ז״ל אלפס ר״י וגס כדפיר׳ אחר ממקום נה שנסתייע אלא ז״ל מ’ר׳ עליה סמן לא ולכן לחמשה לעקרה
 כולה שפת דרג הנרייתא זאת •על סמן ז״ל והראנ״ד מנרן. שהגדול נקצרה שכתכ אצא לגמרי השמיעה

אן תנין נין ולהימין להשמאיל שיסמון מה על לו ויש לן דמסייע ידענא מתניתא אנא אותה ומפרש
כיצ] סרק אמן. עונין וכולן עד כו׳ ידיהן ליפול גמרו ;מ״ו) שאכלו(דף שלשה פרק .כניסה ונשעת עד נו׳ זה נדני מננדין ואין :נועה ז״ל ר״מ כדעת דעתי
עלים מניא שהוא אני רואה נתון'הסעודה לפרשה ז״ל הראנ״ד שרצה מניכין כיצד דפרק ההיא אוחו,,ואדרנא רואה אני אין ההכרח זה אומר ואני :עכ״ל כירושלמי כדאיתא כו׳ המזון נינת כירן שלא

 מה. מוגמר נין מה המוגמר על אומר דוהוא פיסקא נהאי דגיסינן לכן פירושו מוכרא אינו והירושלמי היה סעודה לאחי נסמון שהעתקתי כמו ידן משי קום לרנ רני ליה דאמר חייא ויני דינ מעשה
או לשתות שירצה מהם זה אי דמשמע לכולן מנין אחד המזון לאחי ששנינו יין ומ״ש מנרן שהגדול ששנינו מוגמר שנא מאי לה מפרישנא דהני כיחין על פועם שהוא אחד יין מריחין כולן מוגמר יין בין

יכול אין יין אנל כולן את להוציא המזון על לנרן רשות לו שניתן כמו ננרכתו להוציאן לגדול רשות ניתן אלא ואחד אחד כל לנין להם היה הדין ומן מריחין כולן מוגמר ומהדר להשקותו המשקים שר שהקדים
 שס היה אם :ונד״ן ז״ל ר״מ דנרי העמדתי ע״כ הסעודה לאחר אלא המוגמר את מניאין שאין אע״פ נמשנה מפורש רואה אני מכולן וגדולה יודע איני אחר פי׳ לירושלמי לו יש אס אמנם . הפועם אלא לנרן

 היא ישנה מחלוקת זו כי אומר ואני :עכ״ל החשונ הוא שהיין ואמרו כו׳ תמיה אני ז״ל הראנ״ד כתג ;מ״ג) (דף מברכין כיצד פרק . הבושם על מברן כן ואחר עד כו׳ רביעית מחזיק כוס מניאין יין
 עד כו' הבשמים היו אם : מברכין כיצד פרק ברכות ננמוקי חקוק והכל הנדלה של בכוס אותה מפרשים ויש עמו והשמן המזון אחר של ביין וסיפא עמו ובשמים ברכה של בכוס דרישא משמע ז״ל זמפירש״י

: שאכלו שלשה פרק סוף הפרק. סוף עד כו׳ מסיחין ואין דברים: אלו פרק ’. לשתיה ערב עד כו׳ יין [צריכה] המזון ברכת שאין אע״פ מברכין; כיצד פרק לשוק. מבושם

 זה שהביא וכיון הר״ן עליו וכתב הרי״ף וכתבו
 אינה דנרהמ״ז פוסק שהוא נראה בהלכותיו הרי״ף

. משיחין אין : כוס טעונה ׳ ו כ  רב אמר ניא:) דף (ברכות שאכלו שלשה פרק סוף ו
ברכת, המברך שמברך בעוד ידברו שלא רבינו ומפרש ברכה. של כוס על מסיחין אין אסי

המזון
מיימוניות הגהות

ת [נ] ה השטן על מברך דאטרי כב׳ש ודלא אלפס ר׳י פסק וכן ככ׳ ת וע׳ש תחיל  5 כתוספו
ס] ת דכרים אלו פרק אמנם [  היד. וכן כוס טעונה המזון רכרכת משמע ע׳פ וכשרק ככרכו

תכ ר׳י אכל מאיר רכינו נוהג  אלחנן ה־ר פירש וכן מיירי דבזימון לרחויי איכא דכולהו כ
ה להו סכירא כזיטון אכל  .הטחכר כרכינו כתכ כס״ה אמנם כתוס׳ ע׳ש כוס דטעונ
ת מכרכין ואין  עליו לכרך כרבה של כוס הכא אומר אין ע׳פ כפרק אשיכרא המזון כרכ
 אשיכרא, סעודתיה קכע דלא אלא אמרן ולא גרס הספרים וברוב המזון כרכה פיריש היין על אלא
ח כה׳ג וכן כה לן לית עילויה סעודתיה קכע אבל תב רשכ׳ם אכל ור׳ תב ליה גרסינן דלא כ  וכ
ה בעל תבו וכן מחקו למה נורע ולא ס׳ ת, שכן מכל המזון ברכת עליו דמברכין התום׳ כ דל  מהנ

ה כוס טעון רלכ׳ע אפ׳ שהוא כשכר מבדילין ו ת מר כדאמר מדינה המר כ  פשיטא דלא המזון ברכ
ש כוס דטעון ב'כ  המזון כרכה של מכוס שכר לפסול מקום בשום ראיה אין כי למוחקו ואין לב׳

תב וכן עב׳ל. ה כ אני׳ ל וכן אותו גורסים רכוותא רוב וז׳ל ר שבו שהקכיעות נ׳  ואין עליו לכרך מח
ת כנון ככך תמיד שרגילין אלא קביעות נקרא ד בפרק גרסינן ובה׳ג יין מצוי שאין מקומו צ  כי

 טברך עלוהי סעודתיה קבע עד עליה מברבין היכי כובא האי יוסף לרב אכיי ליה אמר מברכין
ר וכו׳ לרב יצחק בר נחמן רב ליה אמר אין נרם פירקין ובריש ברכות ושלש המוציא מ א ק ר ט  ו

ט קובעים שאחרים כל נחמן רב  וכן אדרים אדם בגי ברגילות אלא הקביעות בו תלו דלא ש׳
רך שכר לגבי ב  שיורי• בו שיש יפה הכום שאין כגון דדוקא ר׳י אומר [ע] : עכ׳ל ממזון ברכת ל

ב וכן יפה ברכה של כוס שיהא אלא בעינן דלא הכי בליי.ו דמי שפיר יפה הוא אם אבל כוסות ת  כ
חנן ר׳ אמר וכר ברכה של בכוס נאמרו דברים עשרה שאכלו שלשה בפרק [פ] : ע'כ כס׳ה  יו

 דכום אליעזר לר׳ חכמים מודים חנינא בר יוסי ר׳ אמר כירושלמי [צ] !ארבעה אלא לנו אין אני
 וזהו חי ברבה של בבום ליתנו פרש׳י ובן [ק] :מים לתוכו שיתן עד עליו מברכין אין ברכה של

ת מן אדם מוציאו נטי אי הברכה כבוד כש׳ כדאטרינן מזיג ולא טזיג חי פירש ור״ת הברכה. לשם החבי
בן

אע״פ ז״ל הראב״ד כתב :מ״ה) מ״ד (דף מניכין
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עליו שינרך שאמרו מה לאסוקי אלא מזיק אזוקי ליה דשחי אי אמלו פלא מפים ורנינו :שיכרך עד משאחזו משיחין אין כשש ורש״י המזון
: [שהכל] מנרך הוא נהנה מזיק דאזוקי דאע״ג כיון אכל הען פרי כורא פילוח על ל״ה) (בלכוחדף הפילוח על מנלכין כיצד וכו׳.ל״פ האילן פילוח כל א (£*ח

דומיא ילקוש השני כפה״א אומל הילקוש ועל ל״ח) (דףשם זה גם .וכו׳ ילקוש או סירות ג כפה״ג אומל הוא היין שעל היין p חון הען פלי כולא אומל הוא האילן
 המוציא אומל הוא הפח שעל הפח מן חון האדמה פלי כולא אומל הוא האלן פילוש ועל
 לפי הפח מן מון כחג לא ולכינו האת. מן לחם

 מהלכוש ופ״ד כפ״ג הפש דיני נשנאלו שככל
 אומל הילקוש ועל משנה נאושה ומסיים אלו

 על דשאים מיני כולא אומל יהודה לבי כפה״א
 ובסוף שהכל אומל האלן מן גידולו שאין זבל

 מלי בל לבה אמל מ״ד) דף פילקא(שם ההוא
בפה״א שחחלשו חי הנאכל ילק כל חולקין שאינן - ■ בשחילה המינים משבעש שהוא כל אמלליב״ל

״w P” אחיי בלכה ולבסוף הען ב״ס עליו מבלך ״ . ,..h. שהכל ומבלר לגליעושא ממילשיה אפקיה שלקו 
ל א U לצ״או מים י השוחה החם חו ושנן שלש א !:תחלה עליהן מביבי[ ייפייות^האיל[ כ השוספות ופסקו וכלשי. בחומי לה וקי1< ולקמן בוי

 שתבלה עד שותקים הבל אלא המזון ברבת של בום
ן וישתו היין וברבת המזון ברבת י]1

שמיני פרק

P קת
 אמל האול ידי על שנששנו ילקוש אף האול ידי על' שנששנה פש דפשמה

 שלקום אומלש זאש דאביי משמיה לבנאי
 לב משום חסדא לב דלש בפה״א עליהם מבלכין
 דלבי משמיה ועולא בפה״א עליהם מבלך שלקוח

 כל אומל ואני ביבלו. נהיה שהכל אמל יוחנן
 שהנ״ב ששחלשו, והל שנ״ב שלקו בפה״א ששחלשו

דבריהם ליישב אומר ואני ופילש״י .בפה״א שלקו

 בנ״ל אומל עלפון לבי בדברו נהיה שהכל
 יצחק ל׳ אמל עלפון כלבי הלכשא דליש ואסיקנא

 קיפל מיני ועל הביעא על לבי משום אבדימי גל
 אבל בנ״ל ולבסוף שהכל מברך בשל מיני כלומר
 מיא אבל ילקא אפילו אמל יצחק ולבי לא ילקא

 אנא אשי לב אמל מיא אפילו אמל פפא ולב לא
 לבינו ופסק ככולהו. עבידנא מדכלנא דכי זימנא
 השוס׳ כשבו וכן נינהו דבשלאי אשי ולב פפא כלב
 מיא בשל דמבלכינן אשי כלב נוהגים אנו וכך וז״ל

 לצמאו מים השוחה דשנן ואמאי בנ״ל. ילקא ובשל
 לב אמל מאי לאפוקי מה) דף בגמלא(שם אמלי׳

 וז״ש אומצא דחנקשיה מאן לאפוקי אבין בל אידי
 בלכ׳: עעון אינו צמאו ללווש שלא מיס והשיחה לבי׳

 במשנה מפולש יין דין .וכו׳ פילוח הסוחט ב
 (דף שם השמן ודין בסמוך. שכשבשי

 זיח שמן שמואל אמל יהודה לב אמל :) ליה
ששי דקא אילימא דמי היכי בפהיע עליו מבלכין

 מחמשת חוץ רבות נפשות נא] בורא ולבםוף העץ
 ותאנים ורמונים ענבים והם . בתורה הבתובין המינין
 אחת ברבה בםוף עליהן מברך שהוא ותמרים וזיתים

 עליהן מברבין והירקות הארץ פירות ועל שלש.• מעין
 רבות. נפשות בורא ולבםוף פרי'האדמה ני] בורא בתחלה

 ודגים ונבינה בשר בגון הארץ מן גידולן שאין נדברים
 שהבל מברך בתחלה בהן וביוצא ודבש והלב ומים וביצים
ת. נפשות בורא ולבםוף  לרוות שלא מים ש והשותה רבו

 הםוחט כ * לאחריו ולא לפניו לא ברבה טעון אינו צמאו
 שהבל בתחלה עליהן מברך משקין מהן והוציא פירות

היין שעל והזיתים הענבים מן חוץ לנפשות. בורא ולבםוף

 ודלא לבינו דעש וכן חסדא כלב ז״ל והלא״ש
 מברך ששלקן וכלשי חומי דאפילו שפסק כהלי״ף

עליהסבפה״א:
 שם(דף זה גם .וכו׳ להשלק שדרכן ירקות ד

 מיא לי פשיעא פפא לב אמל ל״ע)
 ומיא כליפשא דליפשא ומיא כסילקא דסילקא
 דשיבשא מיא פפא לב בעי כשלקי שלקי דכולהו

 לעבולי דילמא או עבידא עעמא למשוקי מאי
 עביד עעמא דלמשוקי ופשיענא לה עבדי זוהמא

 דל הלא״ש וכשב פה״א. בולא עליהן ומבלכין
 לסי שהכל אלא מברך דאינו פילוח למי דמי ולא

 בישל שאם ואפשר הפלי עעס לו אין שמשקה
 פלי בולא מברך במים הפלי עעם ונכנס הפלי
הוא וכו׳ ששלקן והוא לבינו שמ״ש ואפשר .הען

 שפוחים ויין שמלים דבש שנא האי כי כמאן
 לבי שלומה של פילוח מי ושאל סחוניוש ומומן

 פועל יהושע ולבי וחומש קלן מחייב אליעזר
 אליעזר לבי לגבי יהושע כלבי והלכה כלומר
 הוא בעלמא דזיעה משום דפעל עעמא והיינו
 ששה שאס וט״ש :עליו חל שלומה שם ואין

 דאזוקי דכיון שימה .שהכל שמברך לבדו השמן
 הלי״ף כסב וכן פילש״י וכן עליו לברך אץ מזיק

 ולא ליה מזיק אזוקי מששא ליה שחי ואי ז״ל
ל״כ בסימן העול עליו שמה וכבל עליה מברך

 אומל ואני וה״ק בששיהן הגאונים על
 אינו האלו קנים המוצן שכן וכיון פלי זה שאין

 שהוא מודים היינו אס ואפילו שהכל אלא מברך
 העז פלי בולא מבלף הקנים אושס והמוצן פלי

 שהכל אלא יברך לא מהן היוצא בסוקאר לפמוס
 כסב והעול וכו׳ הקנים דבש״אלו יהיה שלא לפי

 דומה שאינו דבליו על להשיב ואפשר ל"כ בסימן
 להו ונעעי פלי הס שהסמלים שמלים לדבש

 נששנישבלכשן הילכךכשנששנו לאוכלם אדעשא
 משקין על שמבלכין הפילוח אכל דהוה מידי

 אלו אבל והשמן מהיין מון שהכל מהן היוצאים
הקנים

מעי אחת ברבה ולבםוף הגפן פרי ש בורא מברך הוא
מימלא'דמלב\לבא^.ומ״שאב? ל״ח) העץ. פיי בורא מברך הוא בתחלה השמן ועל שלש.

ועבדינהו שמלי והלכשא שם זה גם וכו׳ שמלים השמן מן ושתה בגרונו הושש שהיה אמורים דברים במה על שייזי דקא אלא ליה מזיק אזוקי מששא ליה
ם ? לי״י’ אגי?יי ייי ת מי ע מו של א ה צ ביו הו ו הרי ב ה ש נ ה תו. נ תיי ש עעמא העןמאי פלי בולא עלייהו מברך עלימא א^^ ב

מפרש ועלימא .כדמעיקלא קיימי במילשייהו ״ < ׳ * ׳ שמן האניגלוו לשוך לשש שצריך כלומר בגרונו
ה אם ודין עפל. ואניגלון עיקל דהוהליהשמן הלבה ת מן M ש ש דו ה ב ה שלא או ל ש ה ש י חו נ רו  הנקרא וזהו והו׳ ביד שמיעכן דהיינו לבינו בג

ך אחד סחיעח הם אפילו פילוח שאל סחיעש ר ב . עליו מ ל ב ה ה לא שהרי ש נ ה ם נ ע ט מן ב ש עשיא״ה: עלב בלשון J ה
חולק שלבינו לי וכו׳.נלאה המחוקים הקנים ה אם חיים להאבל שדרבן ירהות או יפירות ג שהכל אלא עליהם מברך שאינו המינין משבעש
^ו»ר י־שחיהייה״רו היאויים טל דשמלי דדובשא ל*ח) פלק(שסדף באוחו מפולש נפשות. בורא ולבסוף שהבל בתחלה עליהן מברך שלקן ,ך3,5

 אם ולפת ברוב בגון שלוקין להאבל שדרבן וירקות וה
 בורא ולבסוף שהבל בתחלה עליהן מברך חיין אבלן

ן ואם .רבות נפשות ^  בורא עליהן מברך שלקן או ב
 דברים ני] .רבות נפשות בורא ולבסוף האדמה פרי

 מבושלין בין חיין בין אבלן ומבושלין חיין להאבל שדרבן
 פירות היו אם .להן הראויה ברבה בתחלה עליהן מברך

 או האדמה פירות היו ואם העץ פרי בורא מברך עץ
 שדרבן די־ירקות * האדמה פרי בורא מברך ירקות

 במקום בשלקות השלקות שמימי מימיהן לשתות ששלקן *והוא .האדמה פרי בורא שלהן שלק מי על מברך שלקן להשלק
 במו ועשאן שלהן גרעינין והוציא ביד שמעבן תמרים אבל שהבל. m תחלה עליו ימברבין תמרים דבש . לשתותן שדרבן

 מימיהן ומבשלין אותן שסוחטין ׳המתוקים הקנים ה ז שלש מעין אחת ברבה ולבסוף העץ פרי בורא תחלה עליהן מברך עיסה
 אמרו ובן . העץ פרי בורא m אמרו ומקצתם האדמה. פרי בורא עליו שמברבין אומרים הגאונים בל למלח. וידמה שיקפא עד

דבש יהיה שלא .שהבל אלא עליו מברבין ואין פרי זה שאין אומר ואני .האדמה פרי בורא מברך קנים אותם שהמוצץ
אלו

פמ״ג ז : שם פמ״ג ר״נ פי׳ י1פ ו כ״ז: עשין פמ״ג ל״ס פי׳ א״ש פזר ה :נ״ז עשי! פמ״ג ר׳ח פי׳ פזר י ר״נ: פי׳ פזר ג : שם מז״ג rר פי׳ פזר ב :כ״ז עשץ סמ״ג י״ב פי׳ א״ח פזי א
:כ״ז משין

משנה לחם
 ע״י ליה וששי בגרונו חושש בעינן שרשי ולכך אניגרון יT על ליה שחי דקא דקאמר דלעיל שאיזרו דמה ז״ל רבינו וסובר .וכו׳ בגרונו חושש שהיה אמורים דברים במה ב &״ח

הדר דלא משמע בגרונו בחושש אלא בגמרא קאמרו מדלא כן לומר והכריחו אניגרון קאיעלשירוצא בגרונו בחושש עסקינן במאי הכא ל״ו) דף בגמרא(ברכוש
משינויא

מיימוניות ־הגהות
א, וההיא ומורה סורר בן  לגמרי מוזגו הברכה ולאחר לגמרי מוזגו אין לברך כשמתחיל י״ל דהמוצי

 נראה וכן שבור הכום יהא שלא שלם פירוש וחי עצמו בבוס איירי דברים עשרה- הגי דכל וי״מ
תב עשר בערך ובערוך אלחנן לרדר  ודלא וראבי״ה' אלפם ר׳׳י וכן המחבר רביגו דברי כבל כ

 לתוכו נותן הגפן פרי בורא לברך בא וכשהוא הארץ בברכת חי להיות שצריך ר׳׳ת כתב כאשר
 יסיח שלא פר״ש [ר] : ע״כ ע״ם ובפרק שאכלו ימלשה רבפ׳ פירות המוכר פ׳ בתום׳ ועיין עכ״ל מים

א שתבלה עד ולכוין ולשמוע לשתוק צריבין אלא להסיח להן אין שהמסובין וה׳׳ח בערוך פירש וכן לברך לו משנתן המברך שמ  ולברך לחזור וצריכין יצאו לא בדיעבד אפילו סחו אם הברכה,ו
ב וכן מפרי״ש יהודה רבינו כתב ובן לרפואה כגון פירוש [ג] : ע״כ דשאים מיני בורא דאמר יהורה כרבי ודלא כת״ק [ב] : ע״כ בתום׳ ע׳׳ש בערלה מדחייבי גרעינין על וכן ]6[ : ע״ב ת  בם״ח כ

ה אבל צריך אין דוקא ראשונה שברכה גאון פלטוי רב בשם עמרם רב בסדר כתב כאשר ודלא כ  המבושל שהרי למבושל חי בין חילוק ואין [ד] ע׳׳כ; בידיה ורפיא כתב ומורי מברך אחרונה בי
שתנה  רבינז כשערי ודלא ראבי״ה פסק וכן שמשביחו מפני מתיר יהודה ור׳ שממעיטו מפני תרומה של יין מבשלין אין דתנן פ״ב תרומות ממסכת וראיה מר״ת שמע וכן פר״י וכן לעילויא מ
 פי' דמבשלא בהמרא התם דאטרינן בהא ע״ש לעילויא דאישתני נמי משמע מערכין בבל ובריש פירות המוכר פרק בתום' ועיין כדבריו איתא ובירושלמי נהיה שהכל עליו לברך שכתב שמחה
 הנאה ליה דאית דבר כל וכן .מורי לשון ליה מזיק דאזוקי עליו מברך שאין כתב מורי אבל [ה] : ע'כ רביעיות בשלש ששיעורו חי ביין ולא בו לאכול בדי רק קטן שיעורו לפיכך חשוב שהוא
בכל בלא ששלקן כבשין וכן שומין וכן [ז] ; ע׳כ ברוכי ליה'בעי קעביד שלרפואה ואע״ג מיניה שר׳ו  אדם כל אצל דעתו בטלה אדם בני שאר מדרך שינה האיש זה אם אפילו האלו הדברים ב

 בשר בלא שבשלם דוקא הרא״ש [כתב * : וטבושלין חיץ ליאכל שדרכן דברים בכלל ולפתות דקטניות כתב זצ״ל רבינו מורי אבל [ז] : בעמוד כדמפרש זה של דרכו כפי אלא מברך ואין
וכשספרתי דרג בשם שיחי׳ רבינו מורי פסק וכן [ט] : העץ ב״פ שפירש בה׳ג ודלא אלפס ר״י פסק וכן [ח] : ע״כ] שהכל עליו ומברך עיקר השוב שבמרק הבשר טעם הבשר עם בשלם אבל

חבר רבינו דברי רואה ס״ה בעל אמנם לעילויא אישתני דהאי דמי דלא אמר המחבר רביגו דברי לפניו : ע״ב המ

עוז מגדל
 שדינן וירקות :ל״ו) (דן» מנרכין ניצד סרק הנל .רנזס נפשזה נורא עד נז׳ האילן פייזת כל פ״ח

ל״רו) מכרנין(זן> ניצד פרק .האדמה פרי נורא עד נו׳ להן הראויה נרנה עד נז׳ להאנל
מנרנין ניצד פרק הנל .תחלה שהנל עליהם מנין עד נז׳ להשלק שדינן ירקות :סימן נא פיק זמדה

(דףל״ס):


