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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):
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 ב״פ עליו ומכרך פריץ זה ודאי הדכש דעפ על נעיעחן ועיקר לאכילה ראויים שאיגן הקנים
 היה לא העור של בארצות נמצאים הללו קנים היו שאילו אומר ואני לשונו. כאן העןעד

 המים והרי אותם למצו! ולרבבות לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כן עוען
:פירות מי כשאר מהם היוצאים

 כיצד פרק .וכו׳ הדקל ראש והוא הקור י
 יהודה רב קורא ל״ז) דף מברכין(שם

 שהנ״ב אמר ושמואל האדמה פרי בורא אומר
 מעמיה המם ומפרש כשמואל דהלכמא ואסיקנא

 :דקורא אדעתא דיקלא אינשי נעעי דלא משום
 בערבי הנקרא אילן הוא צלףוכו׳. קפרסשל

 ואסיקנא הפרי הוא ואביונות אלקפר
 האביונות את דזריק אשי רב כר כמר והלכתא

 פרי לאו ערלה ומדלגבי הקפריסין את ואכיל
 מברכין ולא הוא פרי לאו נמי ברכות לגבי הוא

 וכן האדמה פרי בורא אלא הען ב"פ עלויה
: והרשב״א הרי״ף פסקו

T פלפלת שם זה גם .וכו׳ והזנגביל הפלפלין 
 ולא אמר ורבא שהכל אמר ששת רב

 פלפלי כס רבא דאמר לעעמיה רבא ואזדא כלום
 ביומא זנגבילא כס פעור דכפוריא ביומא

 הימלהא האי רבא אמר והא ספור יכפוריא
 בפה״א כליה ומברכין הנדואהשריא מבי דאתא

 ופסק ביבשחא הא בתא ברמי הא קשיא לא
 תימה הרמ״ך וכתב :הוא דבתרא כרבא רבינו
 אין למה בערלה וחייב ען מיקרי דפלפלין כיון

 שאע*פ וי״ל עכ״ל הען ב״פ כרעובין מברכין
 לאכלן אינשי ליה נעעי דלא מאחר ען שהוא
 ואח״כ קצת ברכתו לשנות ראוי שהן כמות

:בתשובה שכ״כ להרשב״א מצאתי
 מברך כולן על עד וכו׳ שעיפשה הפת 1ד

 כיצד בפרק שנוי הכל .שהכל תחלה
ובברייתא: במשנה מ') דף מברכין(פס

 כתבתי כבר .וכו׳ שהכל לפניו המכרכין וכל ,
 וכל ומ״ש נפקא. מהיכא זה פרק בראש

נ״א): בא(סי׳ פרק בנדה משנה וכו' ברכה המעון

(בתרא סירוס המוכר פרק דרבה ומימרא ברייתא .וכו׳ מים עליהם שנתן שמרים ט
:צ״ו) דף

 פירות על בירך מ׳) דף מירכין(ברכות כיצד סרק משנה .וכו׳ האילן פירות על בירך '
ובגמרא יצא לא הען פרי בורא האדמה פירות ועל יצא האדמה פרי בורא האילן

 תמרים מדבש ^גדול אור ידי על שנשתנה הקנים אלו
 : שהכל עליו ומברכין האור ידי על נשתנה שלא

 מברך לבן עץ כמו שהוא הדקל ראש והוא הקור [י] ן
 בורא עליו מברך צלף של קפרם .שהכל בתחלה עליו
 צלף של והאביונות .פרי שאינו m מפני האדמה פרי
 עליהן מברך קטנים דקים תמרים כצורות שהן הפרי הן

 שהן בזמן והזנגביל נל] ז»הפלפלין J העץ פרי בורא
 יבשין אבל .האדמה פרי עליהן.בורא מברך רטובין

m שהן מפני לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונין אין 
 לאכילה ראויין שאין אוכלין וכן .אוכל ואינו תבלין

לא ברכה טעונין אינן לשתייה ראויין שאינן ומשהין
 שהקרים והיין שעיפשה ^הפת ח J לאחריהן ולא לפניהן

 והשכר פגין שהן והנובלות צורתו שעברה ותבשיל
 כולן על והפטריות והכמהין והמלח והגובאי והחומץ

 לאחרונה שהכל לפניו המברכין וכל .שהכל תחלה מברך
 טעון לאחריו ברכה הטעון וכל .נפשות בורא w מברך
ה רנ  והוציא שלשה עליהם שנתן שמרים ט ג לפניו ב

 מזוג יין שזה הגפן פרי בורא עליהן מברך ארבעה מהן
 יין טעם בהם שיש אע״פ מארבעה פחות הוציא . הוא

 האילן [ס] פירות יעל בירך י : תחלה שהכל עליהן מברך
 פרי בורא האדמה פירות ועל יצא. האדמה פרי בורא
ואפי׳ יצא. שהכל w בירך אם כולם ועל .יצא לא העץ

א :היין ועל הפת על  והתחיל בידו שכר של כוס ילקה י
 והתחיל הארץ פירות לפניו היו אם וכן .אותו מחזירץ אין הגפן פרי בורא ואמר וטעה שהכל לומר מנת על הברכה
של תבשיל לפניו היה אם וכן .אותו מחזירין אין העץ פרי בורא ואמר וטעה האדמה פרי בורא לומר מנת על הברכה

דגן
״ז: עשין סמ״ג ר״ד סי' סור ב : ר״נ סי׳ סור א :כ״ז עשין סמ״ג ע״ש1 ר״פ סי׳ י1ס ד : שם סמ״ג ר״ו סי׳ סור ג נ

משנה לחם

 רב אמר היא ארעא אילנא דעיקר תנא מאן
 המעיין יבש דחק היא יהודה רבי יצחק בר נחמן
 אומר יהודה רבי קורא ואינו מביא האילן ונקצן
 .דהלכה והרא״ש התוספות וכתבו וקורא מביא
 אבל כוותיה תנא לן דסהס כיון יהודה כרבי
 היא יהודה דרבי בגמרא אמרו דלא סובר רבינוי

 לן קיימא ולא היא יחידאה דמתניתין ללמדנו אלא
 רבינו בדברי נוסחתנו לפי כתבתי זה כוותיה.

 פירות על בירך בה בכתוב נוסחא מצאתי אבל
 דאתיא נכונה והיא יצא האדמה פרי בורא האילן
 ממה זו גירסא לדחות ואין מתניתין. כסתם
 שפסק בכורים מהלכות ד' בפרק לרבינו שמצינו
 קורא ואינו מביא האילן ונקצן המעיין ביבש
 דאע״ג למימר דאיכא יהודה כרבי דלא והיינו

 מוכרח אינו היא יהודה רבי דמתניתין דאמרינן
 מאן ואיכא הכי דאמר מאן איכא בירושלמי דהא

 דאיכא ומאחר היא הכל דברי דמתניתין דאמר
 דהכא מתניתין כסתם נקעינן הכי דאמר מאן

 אם סלן ועל שאמר וסה :דבכוריס קמא וכתנא
 ובגמרא שם משנה .יצא נהיה.בדברו■ שהכל אמר

 בדברו נהיה שהכל אמר אם כולן ועל (שם;)
 היין ומן הפת מן חון אמר הונא רב איתמר יצא

 רבינו ופסק ויין פת אפילו אמר יוחנן ורבי
 וכל רב לגבי כוותיה דהלכה משוס יוחנן כרבי

: רב של תלמידו שהיה הונא רב לגבי שכן
 הברכה והזכיר בידו שכר של מם לקח יא

 בארוכה נתבאר כבר .וט׳ מנת על
: שמע קריאת מהלכות א׳ סרק

 הרפואה לבד כלומר מיניה הנאה ליה דאית כיון קמ״ל בגמרא דקאמר ועוד קמא משינויא
 אלא ליה מזיק אזוקי אדרבא אלא לבדה רפואה אלא הנאה לו אין לבדו שפי קא ואי

:אניגרון ידי על שתי דקא ודאי
א  קמא פרק דבסוף תמוהים לכאורה נראין ז״ל רבינו דברי .בידו שכר של כוס לקח י

 וקאסבר בידיה כסאדחמרא נקיס דקא היכא פשינוא אמר י״ב) ̂(דף דברכות
 ובריך פתח הוא דחמרא סבר וקא בידיה דשכרא כסא דנקיע היכא אלא וכו׳ הוא דשכרא
 איפשיסא לא בעיא והך אזלינן חתימה בחר או אזלינן ברכה עיקר בחר מאי וכו׳ אדעתא
 על אמר הברכה תחלת שר״ל ז״ל רש״י כפירוש לפרש רבינו דדעח ודאי ונראה בגמרא.

 רבינו פסק למה וא"כ שהכל אמר העולם למלך שהגיע וכיון הגפן. פרי בורא לומר מנת
 כדעת לקולא לפסוק דעהו ואס איפשיסא לא דבעיין כיון אזלינן ברכה עיקר דבתר ז״ל

 וסיים דחמרא אדעתא כשפתח לקולא אזלינן נמי התימה דבתר לומר לו היה ז״ל האלפסי
 עיקר דבחר פסק דאיך קשה ועוד .מזה יותר זה בצד לקולא פשט ולמה דיצא בשכרא
 יצא לא ואמאי יצא לא ערבים במעריב וסיים אור ביוצר פתח שחרית אמרו הא אזלינן

 בגמרא שאלו איך תיקשי נמי לדידך תימא וכי הראויה לברכה נתכוון הברכה דעיקר כיון
 כלום אינו זה ,יצא לא וכו׳ פתח בשחרית איירו בברייתא הא לא או אזלינן עיקר בתר אי

תהיה והעיקר החתימה שצריך כלומר אזלינן עיקר דבהר אלא אינו בגמרא ששאלו דמה
לחוד עיקר לומר רוצה אינו אבל אזלינן נמי ברכה עיקר בתר וי״ל הראויה ברכה לשם
 בתר פירושו אלא כן ר״ל אינו התימה בחר או כך אחר דמ״ש דוחק קצת הוא שזה ועוד

נראה זה פירוש מ״מ זה כראי זה ראי ולא ברכה עיקר בחר ולא לחודא אזלינן חתימה
כתב,כאן דאיך להקשות יש ועוד . קשה כן מפרש שאינו ז״ל רבינו לדברי אבל מוכרח
 רבינו כתב ראשון פרק שמע קריאת בהלכות הא הברכה עיקר בחר דאזנינן ז״ל רבינו

שעל ז״ל לרבינו שכתבו לוניל לחכמי קשה ועוד .חתימתן אחד הולכות הברכות שכל ז״ל

עוז מנדל
ם לקח : דנרמח וס״ק מ׳) מגרכין(דף כיצד פרק .היין על עד כו׳ פיסה על בירך  בידו שכר של ס

:י'״ב) (דף דברכוה קמא פרק סוף .אותו מחזירין ואין יצא בסופה שסעה אע״ס עד כו׳

 לומר ונראה . כדכחיבנא לקולא הולך ז״ל הרי״ף אלא כן דאינו ז״ל הרי״ף הולך זה דרך
 ואס יצא טוב הוא העיקר דאם כלומר לחודא אזלינן עיקר בתר בגמרא■ מפרש ז״ל דרבינו

 שהוקשה ומפני כדכתיבנא הכי דבחר חתימה דבתר דומיא כן לפרש והוכרח יצא לא לאו
 לחלק הוצרך יצא לא וכו׳ ביוצר פתח שחרית בברייתא אמרו הא עיקר בהר אזלינן דהיכי לו

 בשכר הכא אבל ערבים מעריב ואומר ביום הוא שהרי שקר הוא דהסיום התם דשאני
 אומר והוא שהכל היא לו הראויה הברכה שהרי לו הראויה הברכה היא זו שאין אע״פ
 רבינו כדכתב איירי דבהך הוא הגפן מן יוצא זה ששכר שקר זה אין מ"מ הגפן פרי בורא

 בורא שאמר האדמה בפירות וכן שעורים בשכר האדם שיטעה סברא דאין בתשובה ז״ל
 מיקרו ען פרי האדמה פירוש שהרי שקר זו אין לו הראויה הפרכה זו שאין אע״פ הען פרי

 ואיצטריך הוא אילן מין מטה יהודה דלרפי מ׳) מפרכין(דף כיצד בפרק אמרינן דהא
 דמין כיון אמינא דס״ד משוס יצא לא הען פרי בורא הארן פרי על דבירך לומר מהניתין

 לצווזא איתא לפרי ליה דשקלא היכא וכו׳ קמ״ל הען פרי בורא עליה לפריך הוא אילן
 הרי כן ואם וכו׳ לפרי ליה שקלת דאי היכא אבל הען] פרי בורא מפרכינן מפיק [והדר

 בתבשיל בחלוקה.האחרת וכן יצא לא הדין דמן אע״ג מיקרי הען דפרי לומר מקום יש ודאי
 אף הני כל וא"כ מיקרי לחם דגן שהרי שקר זה אין הארן מן לחם המוציא שאמר דגן של

 שהוא ואומר ביום דהוא שקר דהוי ערבים מעריב אבל שקר הוי לא כך הדין שמן ע״פ
 משוס הוא חלוקות השלש אלו לומר ז״ל רבינו שהוצרך ומה . יצא לא איפכא או חשך
 כשאומר האדמה בפירות אבל שקר מוציא דאינו ודאי שכר גבי הגפן דבפרי זו אף זו דהוי
 הגפן פרי בורא ואמר האדמה בפרי ומ״מ קמ״ל יצא ולא שקר דהוי אימא הען פרי בורא

 ולא שקר דהוי אמינא הוה, תבשיל והוא לחם המוציא שאמר דגן על אבל שקר כך כל הוי לא
 פסק דרבינו ונאמר ערבים במעריב כן שאין מה הני בכל יצא ולכך שקר דאינו קמ״ל יצא

עיקר בהר או חתימה בתר לקולא כאן דאזלינן ובודאי ז״ל הרי״ף כדברי לקולא בעיא בהך
ורבינו

מיימוניות הגהות
 &רי שהם התמרים לדבש טר,1ד שאינו דבריו על להשיג ואפשר זה לשון על המור [כתב *

 שטברכין חפירות אכל דהוה מידי ברכתו נשתנית כשנשתנו הילכך לאוכלם אדעתא להו ונטעי
 ועיקר לאכילה ראוין שאינם הקנים אלו אבל והשמן מהיין חוץ שהכל מהן היוצאים משקין על

 א״גשי נטעי רלא מידי כל דמילתא מסקנא התוספות וכתבו דשמואל כורתיה הילכתא יהודה לרב שמואל דקלסיה אע״ג [י] : עכ״ל העץ פרי בורא ומברכין פריין זה ודאי הדבש דעת על נטיעתן
 איגשי דנטעי בו ופ<וצא צנין אבל שהכל עליהן מברכין עטהם הגרעינין גם ונאכלץ החיצונים קליפתן שאוכלים הרכים ושקדים גפנים ולולבי דדיקלא קורא כגון דקין כשהן למיכל אדעתא
 הבוסר על וכן שי׳ ומורי התוספות כתבו [כ] ; כלום ולא גדולים העץ פרי בורא מברך קטנים כשהן המרים שקדים ואותם האדמה. ב׳׳ם מברך להקשות שסופו אע״ס רך כשהוא למיכל אדעתא

 מברכץ דאמר אשי כרב ודלא כרבא [מ] : הערוך לפירוש הומלתא היינו איגגב״ר פי׳ [ל] : ע״כ הלבן פול היא גירוע הוא בוסר הוא כדאמר פרי עיקר אינו הוא שגם הלבן מפול פחות שהוא
 ועל העץ ב"פ עליו מברכין מושק״ט אגוז על אבל תערובות בלא לאיכלן דרכן שאין יבשים בשמים מיני וכל וכרכום וגי״רופלא לג״לגלן וה״ה שיחיה ומורי ■התוספות פסקו וכן שהכל עליהן

ש הומלתא דהייני לטוורי׳׳א ועל האדמה ב׳פ כן גם שחוקים בשמים האדמה פרי בורא קרילה שקורין קנה כ האדמה ב״ס לפר׳  ברוך כר שב־א מה כל על וחסרונן בנ״ר אמ״ה בא׳׳י [נ] : ע׳
 שדרא דבר בכל יברך זה בפי [ע] : יוסף לדר בשם התוספות כתבו וכן יהודה כרבי לה מוקי דשמיאל ואע׳ג מתניתין כסתם [ס] : בברוך בה שחותס בירושלמי איתא כן העולמים תי יי׳ אתה

כדיעבדדמי: ביה דמסתפק כיון נטי הא דיעבד דוקא דתנן ואע״ג. לכתחילה ואפילו יוסף וה״ר ר״ח בשם ומורי התוספות כתבו וכן עליו מסופק



ז משני׳ כסףפיח ברכות הלכות אהבה.משנה כסף 133 ס

 שכרכה פ״ד רנינו לאוכו׳.כנרכסנ אםצייךאו נהם אסנסתפקלו הכרכוחהאלו יביכל
 האלו ברכות כל לכתוב רבינו ומיק מספק ומברך מוזר אינו התורה מן שאינה

 בסוף ולא בתחלה לא ומברך חוזר אינו מדרבנן שהן זה בפרק האמורים אלו דוקא דמשמע
 ומשמע .ב׳ פרק בסוף שכתב וכמו ומברך מוזר מדאורייתא שהיא המזון שלאחר ברכה אבל

מן אינה ג׳ מעין ברכה שאפילו סובר שהיא
 בסוף כתב ולפיכך המאיה על ואפילו השורה

 לאמר בירך אם ידע ולא ממנו נפלם דין פ״ב
 חמשת ברכת שכתב קודם ומברך חוזר המזון
 לתוך אוכלץ והכנים שכח :שבפ״ג דגן מיני
 שכח יהודה רב אמר, (שם) וכו/ ברכה בלא פיו

 לצד ברכהמסלקן בלא פיו לתוך אוכלין והכנים
 פולסן חדא ותני בולען חדא תני ומברך אחד
 בולען דתניא הא קשיא לא מסלקן חדא ותני

 ממאיס דלא במידי פולשן דתניא והא גמשקין
 דלא במידי דממאיס במידי מסלקן דתניא והא

 תירגמא ולבריך אחד לצד נמי'לסלקינהו ממאיס
 ימלא שנאמר משום יוחנן דרבי משמיה יצחק רב
 פולטן .ברכה בלא בולען ופירש״י חהלתך. פי

 אפשר שאי בולען משקין .ואוכלן וחוזר ומברך
 לפולסן ולא ולברך מלוגמיו לאחד לסלקן

במשקיו ר״ח פירש כתב והרא״ש .שמפסידן

 ואמר וטעה מזונות מ^ני בורא לומר מנת על דגן!®]ופתח
 והמלכות השם את שהזכיר שבשעה מפני .יצא המוציא

 לאותו הראויה לברכה אלא נתכוון לא הברכה עיקר שהן
 בעיקר היה ולא והואיל .המין

 בסופה שטעה *אע״פ טעות הברכה
 כל יב •* אותי מחזירין ואין יצא

 לו נסתפק אם האלו •ייהברכות
 אינו בירך לא או בירך אם בהם
.בסוף בתחלהולא לא ומברך חוזר
.סופרים מדברי !צ] שהן מפני

 פיו לתוך אוכלין גוהכניס שכח !ק] *
בולען משקין היו אם ברכה. בלא

ר ללי דאידחו משום עליהן מברך וחינו טלען ר ב מ הו ו ן בסרה. צלי ן -2ן1ך ן ף .  שגפמאלא מה כולע שאינו יותר ,
פיו נמלא יש יוסרון ומה פולנו אין הילכך לשתות ראויים דאינם משקין מתורת

̂ך יכול אפילו להקפיד  י ולא יאבדו אם משקין ם וענב ם תות כ^ון מאסו זרקן שאם ̂,1,,ןך,ןק ״,j,̂ל

ד אחי לצי מסלק נע־ץ te י־־לק! י־ול־ה ״לען דמש־מ י־ט מני ו יאחר י ־r, £ נ
 פולים כגון אםיןbנ אינן ואם .בולען

 שיברך עד מפיו פולטן ואפונים
; אוכל כך ואחר פנוי ופיו
 אם הרבה מינין לפניו היו יג

 את ופוטר מהם אחת על מברך שוות ברכותיהן היו
 אחת כל על מברך ^שוות ברכותיהם אין ואם .השאר

 להקדים שירצה מהם זה ואי .לו הראויה ברכה מהן
 ביניהם יש אם מזה יותר בזה רוצה אינו ואם .מקדים

 וכל תחלה. מברך הוא עליו המינים משבעת אחד ני]
 האמורים הן והשבעה .בברכה קודם בפסוק הקודם
 ארץ ורמון ותאנה וגפן ו®] ושעורה חטה ארץ זה בפסוק

והתמרים .תמרים דבש הוא זה ודבש .ודבש שמן זית
קודמין

: שם סמ״ג רי״א פי׳ טזר ג : שם סמ״ב קע״נ פי' פור ג : שם פמ״ג א

 הצריכו ממאיס דלא ובמידי עליהם שיברך אחד
 לו התירו דממאים ובמידי ולברך לפלוט רבנן

 אפשר ■שאי ובמשקין ולברך אחד לצד לסלקו
 דמי ולא לבלוע לו התירו אחד לצד בסילוק

 שאינו סעודתו שגמר עד בירך ולא ושכח לאכל
 בעוד בירך שלא שנזכר הכא שאני מברך

 מה לעשייתו עובר קצת ודומה בפיו המפקין
 לברך יכול היה שלא אלא לבליעה קודם שנזכר
 ומברך בולען משקין שכתב ורבינו . עכ״ל

 שאינו שסובר דבריו לפרש אפשר בסוף עליהם
 חננאל רבינו וכדברי ראשונה ברכה מברך

 שמברך בסוף עליהם שמברך כתב ולפיכך
 לומר נראה ויותר בלבד. אחרונה ברכה עליהם
 לא דאם קאמר םוף1 ראשונה ברכה דמברך

 ברכה אלא מברך ואינו למימר ליה הוי הכי כן
 קאמר אחרונה ברכה דאי ועוד בלבד אחרונה

 מדברי נראה וכן .פשיטא לן קמשמע מאי
והוא בסוף עליהם ומברך עליו שכתב הראב״ד

 שמברך סובר שרצינו מפרש שהוא ומשמע .עכ״ל גמר הו״ל כן לא דאם יוסר לאכול שבדעתו
 והא גמר ליה הוה יותר לשתות דעתו אין שאם סובר והוא הרא׳׳ש כדברי לבסוף ראשונה ברכה
 שהם רצינו דברי לפרש שאפשר שמאחר ונראה . למפרע ומפרך חוזר■ אינו שגמר דכל קי״ל

:רבינו דעת שהוא מנוח ה״ר וכ״כ כן לפרשם עדיף טפי חננאל רבינו כדברי
 ברכותיהן היו אס הרבה מינין לפניו היו יג

 מברכיו(שם כיצד בסרק .וכו׳ שוות
)מ׳ דף  יהודה רצי הרבה מינין לפניו היו תנן :

 עליו מברך שבעה ממין ביניהן יש אם אומר
 שירצה מהם זה אי על מברך אומרים וחכמים
 מחלוקת עולא אמר מ״א) (דף ובגמרא

 דרבי וזית אתרוג כגון פירוש שוות כשברכוהיהן
 מין סברי ורבנן עדיף שפעה מין סבר יהודה
 כגון פירוש שוות ברכותיהן כשאין אבל עדיף חביב

 ומברך וחוזר זה על מברך הכל דברי וזית צנון
 רבי אסליגו דלא מפרש שרצינו ונראה . זה על

 לו חביב מהמינין כשאחד אלא וחכמים יהודה
 ורבי עדיף חביב סברי דרבנן מחצירו יותר

 אחד אין אס אפל עדיף שבעה מין ספר יהודה
 הכל לדברי מחפירו יותר לו חביב מהמינין
 עולא דאמר דהא סובר והוא שפעה מין מקדים

 על מברך הכל דברי שוות ברכותיהן אין אב̂ל
 דין להשמיענו צא לא ׳זה על ומברך וחוזר זה

 חצירו את פוטר האחד שאין אלא כלל הקדמה
רבינו ופוסק בה״ג לדעת הרא״ש שפירש וכמו ®ז'!”

 לפניו היו שכתב מה יהשחא ,כחכמים הלכה
 על מברך שוות ברכותיהן היו אם הרצה מינין
 ברכותיהן אין ואם השאר את וסוטר מהן אחד
 לו הראויה ברכה מהן אחד כל על מצרך שוות'

 דבפרכותיהן לומר הלא קאמר הקדמה לענין לא
 ירצה ולא חבירו אה ויפטור על-אחד יברך שוות

 אין שוות ברכותיהן וכפאץ לצורך שלא בפרכות
 שכתב ומה • יכדעולא חבירו את פוטר אחד
 היינו מקדים להקדים שירצה מהם זה ואי

 בין מחצירו לו חביב אחד מין היה שאם לומר
 ביניהן שיש פין שוות שאינן בין שוות שברכותיהן

 כרבנן החביב מקדים ביניהן שאין בין ז' ממין
 רוצה אינו ואם שכתב ומה .עדיף חביב דאמרי

 המינין שבעת ממין ביניהן יש אם מבזה יוסר בזה
 ברכותיהן דבין ככ״ע אתי תחלה מברך הוא עליו
 מהן אחד מין שאין כיון שוות שאינן בין שוות
 שבעה ממין ביניהם יש אם מחצירו יותר חביב
 זה אי שכתב וממה .קודם שהוא רבנן מודו

שירצה

הראביד השגת
 ואין יצא כסופה שפעה אע״פ *)

ב :אותו מחזירין ת  הראנ״ד ב
 הכל העניניס באלו שכתב מה כל

 אחר אלא הולכין שאין הבל
:עכ״ל בפיו שהוציא הפירוש

 עד כו׳ אוכלין והכניס שכח *)
ב :עליהן ומברך ת  הראב״ד כ

 יותר לאכול שבדעתו והוא ז״ל
 עוד גמר ליה, הוה כן לא דאס

משקין לפניו ישי שאם לי נראה

 יותר לו ן
 התירו שבפיו לאותם דחוק והוא

 כן גם■ ותאבד יאבדו ולא לבלען
 יפלוע שאם גמר שהרי הברכה
 יותר לו שאין תאבד ג"כ אותם

: עכ״ל

לחם
 דודאי כאן המך חסימתן אחר הולכות הברכות שכל שמע קריאת גבי שכתב מאחר ורבינו

 כאן לנו לחדש בא אבל וכו׳ הברכות כל שם כתב שהרי ויצא החתימה אחר הולך כאן גם
 מה מפיו שקר מוציא דאינו משוס לקולא הברכה עיקר בהר נמי אזלינן דהכא אחר חידוש
 וכן .כדכהיבנא לקולא העיקר בחר אזלינן לא דהחם בו וכיוצא ערטס במעריב כן שאץ
 ואף לקולא דבעיין וכתב סתם כן ומפני לקולא דאזלינן שכתב ז״ל אלפסי הרב דעת הוא
 מ״מ לקולא החתימה בחר דאזלינן לומר שרוצה דאפשר בדבריו כך כל מבואר שאינו ע״פ
 חכמי הבינו שכתבתי מה וכל לקולא. חתימה בחר או פתיחה בתר אוי משמע דבריו פשט
שכר דהוי דמשמע סתם שכר רבינו שכתב בעיניהם הוקשה אבל ז״ל רבינו בדברי לוניל

מיימוניות הגהות
 התוספות אמנם לקולא אזלען אחר בענץ אפשר דלא השתא אלפס ר״י פסק וכן [פ]

 : יצא דלא כסתברא כתב ר״ח וכן שם עיון וצריך אחרת פעם ולברך לחזור דצריך יפסקו ’
 דקאי התורה מן שלש מעין אחת שברכה ה׳׳ג מתוך כדמשמע ולא ס״ה לבעל נראה וכן [צ]

 אלא ממש ברכות שלשה עליהם יברכו כן דאם במקרא הנכתבים ורמונים תאנים על אף וברכת
]כה״ג הסכים [והטור : ע״כ הלחם על אלא קאי לא ודאי  מקום דבל התוספות כתבו [ק] :
ך שיש  בא בפרק כדמוכח אחרת לברכה זקוק שיהא כדי לברך דאין אחת בברכה עצמו לפה̂ז

 ס״ת ונייתי בגמרא ופריך וכר מות באחרי וקורא תורה ספר ונוטל דתנן נאמרין ילד:ופיק
 שמעון ה״ר וכן פירש״י וכן [ר] : ע״כ ע״ש צריכה שאינה ברכה משום ר״ל ומשני ביה לנקרי
 האחד אם ואפילו עדיף ד מיני דאמד יהודה ר׳ לגבי כרבנן ראבי^ה וכן גאון האי רב בשם

 להו סבירא דלקמן אמוראי דכל יהודה כרבי לן דקיימא פסקו שי׳ ומורי התוספות אבל הביב,
 פרי לפניו שיביאו מקום כל בה״ג וכתב שמחה רבינו וכן משמם וס״ה בה״ג פסקו וכן כותיה

 לפניו היה [ש] :ע״כ קודם האדמה פרי האדמה ופרי שהכל קודם העץ פרי האדמה ופרי העץ
 דמברך כיון נ״ל ורמון תאנה או וגפן שועל ושבולת שיפון או כוסמין קמח בה שיש תבשיל

 ז׳ ממין לאו שועל ושבולת וכוסמין ז׳ ממין דהני ואע״ג קודמת דברכתו במ׳׳מ התבשיל על
 אע״גדלא קודמת דברכתן המזון וברכת המוציא עליהם ומברך פת מינייהו דעבדי דחשיבי כיון

; שיחי׳ רבינו מורי עכ׳׳ל פת הו דיג ב ע

משנה
 השיב והוא עליו תפסו ולכך ערבים למעריב ודמי מתיו שקר' מוציא ודאי וזה שעורים של

 כדכחיצנא לקולא דסושט כלומר ז״ל אלפסי הרב הולך הדרך זה דעל וכתבו כדכתיצנא להם
 שאמר אלפסי הרב דברי בפירוש והבינו הדרך זה ועל אמרו בפירוש כתבו שלא ומפני
 ישוב לי נראה זה דשכרא אדעחא שר״ל ז״ל ורש״י ז״ל רצינו כפירוש וכו׳ בדשכרא פתח

:ז״ל לוניל וחכמי ז״ל רבינו לדברי נכון
 אבל שאמר ז״ל כפירש״י מפרש ז״ל שרבינו שנאמר אע״פ .וכו׳ הרבה מינין לפניו היו יג

 שפיר אחי החביב על שמברך כלומר וכו׳ זה על מברך וכו׳ שוות ברכותיהן בשאין
בגמרא שאמר מי דברי פירוש זה אין וכו׳ הרבה מינין לפניו היו ז״ל רבינו כאן שאמר דמה

יף , עוז מגדל
ג ת  עד נפיו שהוציא הפירוש אחר אצא הולכין שאין הנל הכל העניניס שכיזג.גאלו מה כל הראנ״ד כ
 עיקר אחר שהולכין לפסוק יפה ודקדק האמה אחרי וימלא עמו אחרת רוח אדרנא אומר ואני :לשינו כאן

 למ״ד מיחא דנרכוח קמא פרק סוף שמעתא נהדין חלמודא מדמקשה ומלכות השם הוכרח שהיא הנרכה
 מאי נרכה אינה מלכוח בה שאין נדכה כל למ״ד אלא שפיר ברכה אינה השם אזכרת בה שאין ברכה דכל

 מכלל בפשיעותא הכי חלמודא מדמקשי אלמא תרתי דבעינן כן גם מלכות בה שאין כלומר למימר איכא
 הראב״ד על אני ותמיה : מאד ומיושבת נכון דעת וזה והאזכרה המלכות הברכה דעיקר לן דקיימא

 פשינו לא דתלמודא קמן והא ברכה חיתום היינו כן דאם בפיו שהוציא הפירוש אחר ללכת פוסק שהוא ז״ל
 בשינד אלא דיינא ולית דינא לית לתלמודא ליה דפשיטא במה איברא . דמיפשטא מנליה ז״ל והוא ליה

 בדשכרא. וסיים בדחמרא פחח הוא דחמרא וקסבר דשכרא כסא דנקים היכא תלמודא דנעי ובמאי הגירסא
 התוססות בעלי ורבותינו אותו מחזירין ואין עבדינן לקולא איפשיטא דלא כיון ז״ל אלפס רב כתב מאי
 בעיני ראיה לו אין לעולם חיתום אחר לפסוק אבל מספיקא היינו מ״מ אותו ומחזירין לחומרא פסקו ז״ל

 אלא כדבריו שהסכימו ז״ל לוני״ל חכמי ראיתי עוד :וכד״ן דבריו העמדתי לכן ראיה לו יש ז״ל ולר״ם
 ומרנא יצא היאך הוא שעורים של שכר ואס רבינו יורנו שאלה :זה בסגנון אחר מצד ממנו לשאול שבאו
יוצאין אינן השכר פירות שהרי יסלנו ולא היבשה להוציא וחקרנו הדרך זה על הולך ז״ל אלפס ר״י ורבנא

 טוב כי האור אח רבינו אחה הראנו יצא דלא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב לפתח ודמי הגפן מן
שובה  שכל שהוא מנת על ויפתח לטעום אדם וכשיצוא יין אם שכר אם בכוס רואה אדם שאין ענבים של שכר ובאותן יזיר ושכר מיין בנזיר כמו הגפן מן היוצא בשכר אלא אמורים הדברים שאין לי יראה ת

מה עסקינן בשופטני אטו יצא הארן מן לחם המוציא וסיים הען ב״פ לברך דעת על ובירך תמרה לקח שיאמר מי יש וכי כלל זה בדבר רבנן איירי לא בו וכיוצא שעורים של בשכר אבל בפה״ג וסיים
ל : למד מחוק ופריו ודרכו דרכו מורה האמת וכמה .עכ״ל אמודם הדברים הן הגפן מן היוצא נשכר אלא זו לשגגה מקום ח :שאכלו שלשה פרק . סופרים מדברי שהן עד כו׳ האלו הברכות ב והכלם שכ

ב :שאכלו שלשה נס״פ .עליהן מברך עד כו׳ אוכלין ת לטבילה דומה זה שהרי להשיב יש לסברא ואס נקבל קבלה אס אומר ואני :עכ״ל גמר ליה הוה כן לא דאם יותר לאכול שבדעתו והוא ז״ל הראב״ד כ
ימלא בעינן וה״נ נקיות ידיו שאין מפני וינגב שיטול עד ענ״י התוספות בעלי רבותינו הסכימו כן וגס הזי לא גברא דאכתי דגמר ואע״ג. טבילה לאחר מברך דקי׳יל שאכלו שלשה דפרק בחרייחא בשמעתץ

 ופירוקי כולה סוגיין מוכחא וכן גמר לא ול״ש גמר שנא לא הילכך בלע שלא עד נזכר הכא אבל שגמר עד נזכר ולא המוציא בירך ולא ששכח היינו דהתם ז״ל הראב״ד שכתב שגמר למי דמי ולא וליכא תהלתך סי
: שאכלו שלשה פרק .אכל זאח״ב עד וכו׳ סירות היו אם ;כד״ן לן חזי לא חלמודא מפליג דלא במאי בינייהו לאפלוגי אבל בעי דלא ובין טסי למיכל דבעי בין אחד בענין דבעינן.לאסוקינהו מחנייתא דתלתא

׳ הרבה מינים לפניו היו :מ׳א) מברכין(דף כיצד פרק לארן. שלישי והענבים עד ס
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 ה״ר כפירוש מפרש שאיוו גראה חמלה החביב אח מקדים במקום מקדים להקדים שירצה
 אוחו היינו דחביב סובר אלא הפעמים ברוב עליו שחביב אוחו היינו דחביב יונהוהרא״ש

 בו רוצה שהוא המין אוחו כלומר להקדים שירצה זה אי שכסב וזהו יוחר עחה בו חפן שהוא
 דאיניש עליה דמביב מינא דמילחא דסחמא להקדימו רוצה הוא ולכן מחבירו יוחר עכשיו

עכשיו חביב שהוא כיון הילכך ליה מקדים
שלישי והענבים לארץ שני שהתמרים .לענבים קודמין

 חמשת של שלש מעין שהיא אאחת ברכה יד י* לארץ דכ\המוקדם וההיא הוא יד1דינ יהודה כרבי
 שעל אלא .הדגן מיני של היא יין ושל פירות של המינין מפרשים חביבים בשניהם לברכה קודם בפסוק

תנובת ועל העץ פרי ועל העץ על אומר הוא הפירות ״״לקה _שכחבמי ובמה עכ״ל, רבוחי לה
 על אומר הוא היין ועל . וכר חמדה ארץ ועל השדה נ״ףש׳ וכ,׳. שלש שממעין אחה כרכה יד

ועל הארץ, על בשתיהן m וחותם הגפן. פרי ועל הגפן כיצדמברכין(ברמחדףמ״ד)א״ל
ת. שלם מעין אחח ברכה ניהו מאי דימי לרב אטי רו הפי  ועל הארץ על חותם ישראל בארץ היה ואם ,
ק אפילי א״ל ק על ד rA1 וט העץ פרי ועל ה
ן המעץ דה׳ , ( , ; , ל ט ו ה. רות פ א]1 ע  קודם שלש שמעין בברכה שמוםיף ש
ברכה מעין שהוא אתה ומטיב טוב אל כי חתימה רבמסדאאמר חחים במאי אפירי המחיה ועל
אלא רביעית ברכה תיקגו שלא שאמר מי ויש רביעית. על אמי if יי ויני ״ הסייי י״ל ״איז, ״ל

להי הא לן הא פליגי ולא פירוחיה ועל האיז
J 5ר כלומר J J Jןp , pןp ואכל ם תמר ואכל ן שתה טו .כלבד המזון בברכת
 אתה ברוך באחרוגה. מברך דגן מיגי חמשת של תבשיל :פירוחיה על אמר מא״י שהיה יוחנן ורבי
ייי וכתב  הגפן ועל הכלכלה ועל המחיה על העולם מלך אלהיגו יי׳ העיה על לי״י ״איו יי״ ̂י
השדה תנובת ועל העץ פרי ועל העץ ועל הגפן פרי ועל «־״
 הארץ על יי׳ אתה ברוך וחותם ובו׳ חמדה ארץ ועל אינה ה״ריונה איחיה.וראייח ורבינו הרי״ף

ז י חפירות ועל המחיה m ועל איי חטבות ויין דפרי למימר דאיכא מכרעת בשר אכל אם אבל ט
בפג זה ועל עצמו בפג זה על בםוף מברך •ן ושתה ברכהרביעיחלאאמממעיןד׳ מעין

וכיוצא ואגםים ותפוחים עגבים או תאנים אכל .עצמו רביט מ״ש ועל :חורה של ג׳ אלא הזכירו
 כוללת והיא שלש מעין אחת ברכה בפות מברך בהן • הפימת ועל הארז על מוחם הוא היין שעל

U פרי ועל האר! על חוחמים אנו הראב״ד כתב t .
; בזה כיוצא כל וכן העץ פירות שכולן מפני הכל כח״ והרא״ש יונה וה״ר עכ״ל הגפן

 רבינו. כדברי כחב ר״י בשם וסמיג כהראב״ד
 אמרינן דבגמרא משום זה ממלוקח וסעס

 וברכח הפירוח ועל הארן על אפירי דחחים
 ברכח דבכלל סבר רבינו ש^ נזכרה לא היין

 ואע״פ הזכירוה לא כך ומפני היא הפירוח
 ועל הגפן על מפחיל אחרונה ברכה שבפחימח

 משמע הברכה בחחימח מקום מכל הגפן פרי
 והראב״ד היא; הפירוח ברכח חחימח דכמו ליה

 דמברכה משוס להזכירה הוצרכו דלא סבר
מזכיר אינו היין על שלעולם שמעינן ראשונה

 היה ואם : בשמים מיני בורא עליו מברכין המוס״ק שעל חסדא דרב מימרא ג״ז וכו׳. הען
 מיני שבורא פשוט זה וכו'. הכל ועל ומ״ש :זושרא דמר מימרא שם ג״ז .וכו׳ פרי

:מזון מיני בכל שהכל כמו בבשמים כוללח ברכה היא בשמים
מאימחי ירמיה בר רבה אמר זירא א״ר (שם) . וכו׳ המוגמר על מברכין אין ב

י'■ חמרחו משחעלה הריח על מברכין

תשיעי פרק
ם א ש  במשקה או במאכל ליהנות לאדם ^שאפור כ

 בריח ליהנות לו אפור כך . ברכה קודם
 היה אם .טוב ריח על מברך וכיצד .ברכה קודם טוב

בשמים. עצי בורא מברך עץ נא] מין או עץ להריח שיש זה
בשמים. עשבי בורא מברך עשב מין או עשב היה ואם

 שהוא המור כגון האדמה מן ולא העץ מן היה לא ואם משמע הילכך'ממילא פרטי בשם אלא טלל בשם
הראוי פרי היה ואם .בשמים מיני בורא מברך החיה מן ״״יי ”^ייי' ”י”®

. ליהטח שאסור פ״טאכשם ט׳  טוב ריח־ שנתן מברך. תפוח או אתרוג כגון לאכילה סלק ו
ת. מ״ג)אמר מברכין(דף כיצד  t יצא בשמים מיני בורא אמר אם הכל ועל בפירו

™ תי. שתעלה עד המוגמד על םנרכין אץ ב «ל סר וניצד ת
 מעץ * ריח שנתן הנשרף זה היה אם .עליו מברכין ק,,״ן,5נה הגוף ואין ממנו נהניח שהנשמה דבי
ט׳. מביך וכיצד הריח: זה אומר הוי  בשמים. עשבי עשב היה ואם בשמים. עצי בורא מברכץ כך ו

מיני בורא עליו מברך בה וכיוצא חיה ממין היה ואם באסהוא טמרא שם שחילקו מה מחוך מתבאר
 בורא עליו מברך בו וכיוצא אפרפמון של שמן ג ז בשמים ^

 שבשמו שמן .בשמים עצי בורא עליו מברך נודף ריחו שחזר עד שטחנו או שכבשו זית שמן אבל .ערב שמן
עליו מברך המשחה שמן כעין

י א : כ״ז משין פמ״ג 1יט״ סי׳ א״יז ייוי ג :כ״ז עשין סמ״ג ר״ח פי׳ א״ח ט

משנה לחם
אם אבל קאמר שפיר העץ פרי ועל העז קאמרעל וני כלומר הען פירוח שכולן מפני ז״ל רש״י כפירוש הם הדברים אוחן דפירוש וכו׳ שווח כשברטחיהן מחלוקח מ״א) (דף

הגפן. פרי זה דאין קאמר שפיר לאו חפוחים אכל והוא הגפן פרי ועל הגפן על קאמר פוטר דהאחד הדין זה אבל החביב על מברך דלעולם כחב ולכך כחכמים פסק ורבינו
ושהה בשר אכל אם אבל דמדכחב איפכא למידק אינא ז״ל דרבינו דלישניה מרישא ומ"מ : הוא דנפשיה טעמא

דאכל רבוחא לאשמועינן לא דאי ההגהוח כדכחבו היין בברכח דנפטר בחפוח משמע יין לדקדק דיש ר״ח בסימן יוסף ביח הרב כחב וכו׳. יין ושחה בשר אכל אם אבל טז
: ז״ל הרא״ש כדכחב טפי רבוחא דהוי יין ושחה חפוחיס פרי שכולם אע״פ יין ושחה חפומים דאכל דהיכא ז״ל כהרא״ש סובר דרבינו

הטאן דבריו בסוף כאן נחב דרבינו משוס וטעמו עצמו בפני אחד כל על מברך מכ״מ הם הען

כיומר
 עליו מברכין וכיצד :הריח לא שעדיין ואע*פ

 דאבא בריה מייא מברכין(שס)א"ר כיצד פרק
 המוגמרות כל רב אמר חסדא רב אמר נחמני בר

 ממוסק חון בשמים עצי בורא עליהם מברכים
 בשמים מיני בורא עליו שמברכין הוא חיה שמן

 על אלא בשמים עצי בורא מברכין אין מיחיבי
 ההדס ועל קיסר ביח ושל רבי ביח של אפרסמון

 עליהם מברכין ופירש״י . חיובחא מקום שבכל
 בעין ואינו שנשרף ע״פ ואף בשמים עצי בורא
 עצי מברכין אין מיחיבי .עולה שההימור אלא

 לפנינו. בא עצמו שהען אפרסמון על אלא בשמים
 מצוי שאינו משום נקט קיסר ושל רבי ביח של

 ההדס ועל גדולה. ובעלי מלכים בביח אלא
 שהען להם הדומיס לכל הדין והוא מקום שבכל
 ודברו שכיח דהדס אלא שריפה בלא מריח עצמו

 כחבו והרא״ש והרי׳׳ף . בכ״מ בהוה חכמים
 גורסין היו שלא ונ״ג חסדא דרב מימרא להאי

 היה וק ליה דדמי וכל הדס הנא אלא חיובחא
 בה״ג שגורס החוספוח שכחנו וכמו יבינו גורס

 חפוחים לאפוקי להריח שעיקרו דדמי כל כלומר
 והא לאכול. אלא להריח עיקרם שאין וחבושים
 מברכין המוגמרוח כל שעל שאמרו שמה פשיטא

 ען מין כשהוא אלא אינו בשמים עצי בורא
 בורא מברך עשב מין הוא שאם נשמע וממילא

: בשמים עשבי
 דרב• מימרא (שם) .וכו׳ אפרסמון של שמן נ

 (שס)אמל זיחוכו׳. שמן אבל יוחנן:
 עילויה מברכין כשרחא האי אהבה בר אדא לב

 ורב לא כבישא משחא אבל בשמים עצי בורא
 משחא אבל כבישא משחא אפילו אמר כהנא

 טחינא משחא אפילו אמרי נהרדעי לא טחינא
 בשם החוספוח וכחבו כנהרדעי הרי״ף ופסק
 וורד שומשמין שכובשין היינו. כבישא דמשחא ל״ח
 השומשמין וקולטין מרובה זמן בשמים ועצי

 בו ויש אוחו וטוחנין וסומשין בשמים של הריח
 לטחינתו קרוב טסינא ומשחא בשמים ריח

 כך כל קולט ואינו בשמים עצי עליהם נוחנים
 שמן עיקרו הערוך בעל כחב וכשרחא .הריח

 שמכשרין בשמים מעצי מינין כמה בו ומערבין
 שמן שכחב ורבינו מפוטם רוקח מעשה אוחו

 גורס שהיה נראה כשרחא דהיינו וכו׳ שבשמו
 וגם במ״ב עליה מברך כשרחא האי בגמרא

 כן הימה רבינו שגירסח שאפשר כחב מנוח ה״ר
 מיני מהרבה ריח בו שיש לפי מסחבר והכי

 נראה כבישא במשחא ר״ח שפירש ומה .בשמים
 כסב שהרי עליו מברכין אין רבינו שלדעח

אינו מוגמרים בבגדים שהמריח הפרק בסוף
מברך

עוז מגדל
 :מ״ד) מנרכין(דף כיצד ס׳ הפימח. ועל האין על בשתיהן חותם עד מ׳ שלש מעין שהיא אחת ברכת
ב ת  לא החתימה ואת אומר ואני : עכ״ל הגפן פרי ועל האין על היין על חותמין אנו ז״ל היאב״ד נ

 בארן היה ואם : מנרהין כיצד פיק ועיקרה נ״ע מינותינו שמענוה ולא וצרפת ספרדי כגייסח ראינוה
: מביכין כיצד פרק .הפיק סוף עד כו׳ ישראל

ט ״ ם פ ש  נדה ובמסכת ובירושלמי מ״ג) מביכין(דף כיצד פרק ברנה. קודס עד כו׳ לאדם שאסור כ
 פרק בשמים. עצי בורא בה וכיוצא עד כו׳ טוב ריח על מברכין וכיצד :סימן בא פיק

:מ״ד) (דף מביני! כיצד '

מיימוניות הגהות
 על היין אחר דחותמין בהן שכתוב כמחוורין ודלא ר׳ת וכן להלק שלא ר׳י כתב וכן [ת]

 :להו והא לן הא פליגי ולא עמרם רב אמר מברכין כיצד בפרק [א] !ע׳כ הגפן פרי ועל הגפן
 מעיו שנתקנה אע'פ שלש מעין אותה וקורין הנוסחאות בכל ישנו ומיהו הטור [כתב *

ש אלא אותה קורין שאין ארבע  כאן ואין פריה וכן [ב'| וליש:] דאורייתא שהם השלש ל
 כיו מושק׳ם אנוז רבינו מורי כתב ] [א פ״ט : וחפירות המחיה מוציאה שתארק לפי בשתים חתימה

:וחבושין אתרוג של כעל ריחו על טברכין הוא העץ דפרי  קנח ריח דעל הר״ם [כתב * '
 כיון כפירות טוב ריח שנתן ברוך כתב והרא׳ש בשמים עצי בורא מברך בהם וכיוצא וקנמון

r: כאתרוג הוי לאכילה שעיקרו


