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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
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 דמשחא מפרש שרבינו נראה ולק עיקר בלא ריח אלא הבושם עיקר שם שאין לפי מגרך
 עד אוהו פוחנין או גושסכובשין שום בלא לבדו זית שהשמן היינו מחינא ומשחא כבישא
 ג״ש והדם שמן לפניו הגיאו ת״ר (מ/:) שם .ופו׳ שמן לפניו הביאו : נודף שרימו

כך השמן את ופוער ההדס על מברך אומרים וב״ה ההדס אה ופוטר השמן על מברך אומרים
 שמן אכריע אני ר״ג אמר הרי״ף גירסת היא

 זכינו לרימו הדם לסיכהו וזכינו לריחו זכינו
 כדברי הלכה יוחנן רבי אמר זכינו לא לסיכחו

 בריה הונא. רב לבי איקלע פפא רב המכריע
 רב שקל והדם שמן לקמייהו אייהו איקא דרש
 אמר אשמן שריך והדר ברישא אהדם גריך פפא
 ליה אמר המכריע כדברי הלכה מר ס״ל לא ליה
 לאשהמוטי היא ולא כב״ה הלכה רבא אמר הכי

ופסק . בנוסחאות כתוב כך דעבד נפשיההוא

מברך והדם שמן לפניו הביאו .בשמים מיג״ בורא עליו
לשתיהן אחת שברכה מפני השמן את ופוטר ההדם על

ובושם עץ שהוא ■בושם לפניו היו ד ז בשמים עצי והוא
אלא חבירו. את פוטרת מהן אחת ברכה אין עשב שהוא
יין לפניו »הביאו .לעצמו זה ועל לעצמו זה על מברך
היין על ומברך בשמאלו ושמן בימינו יין אוחז ושמן

 בראש וטחו בו ומריח השמן על ומברך וחוזר ושותהו היה שלא דמשמע וכתבו'ההוספות הרייףכב״ה.
. לא כספיז שישנו שאע״ס ונ״ל היא ולא בספרו

̂לא כר״כ לפסוק יצה ^̂ . בכותל טחו חכם תלמיד השמש היה ואם השמש. אלא ״ש
 נתכוונו לא היא ולא ומ״ש ב״ש לדברי טעם נותן
 .כן אמר לא שרבא אלא כב״ה הלכה שאין לומר
 לשתיהן אחת שברכה מקני רבינו שכתב ומה
 טעם הוא אגל ההדס על מגרל למה טעם אינו

: השמן את פוטר למה
 : פשוט זה .וכו׳ ען שהוא בושם לפניו היו ד

 לפניו היו שאם יראה וז״ל הטור וכתב
 ובירך בשמים ומיני בשמים ועשבי גשמים עצי
 אבל בשמים מיני שהכל הכל פטר בשמים מיני

 צריך אז לפניו בשמים ועשבי בשמים כשעצי
 הרמב״ם דעת יראה וכן אחד כל על לברך
עשב שהוא ובושם ען שהוא בושם לפניו היו שכתב

 מברך האדמה מן אם העץ מן אם םפק שהוא דבר ה
 ממינין הרוכל שעירבו בושם בשמים. מיני בבורא עליו

 של לחנותו נכנם בשמים. מיני בורא עליו מברך, הרבה
 מיני בורא עליו מברך הרבה מינין בה שיש בושם

 אלא מברך אינו בולו היום כל שם ישב יאם ,.בשמים
:ופעם פעם w כל על מברך ויצא נכנם ויצא נכנם .אחת

 עצי בורא עליהן מברכין המים וחלפי השושנה וג] 1
 שדה ושל יבשמים עצי בורא גינה של נרגים .בשמים

 והמםטכי והלבונה הורד ומי הורד .בשמים עשבי בורא
 טוב ריח מיני ״שלשה ז :בשמים עצי בורא בהן וכיוצא מעי הזכיל ולא לבד ואחד אחד כל על מברך

.בו להריח שאםור טוב ריח הן. ואלו עליהן מברכיו אין שלשה לפניו היו כתב ר״ע אבל עמהם בשמים
f ’f  ̂ ,?ff נעשה שלא טוב וריח .רע ריח להעביר שעשוי טוב וריח

עכרם של בשטים כיצד ח :זה ריח של בעצמו להריח n ” ■’״’-? י“ ״י יי”
 לפי עליהן מברכין אין העריות מן ערוה של ובשמים
 בית של ובשמים מתים של בשמים בהן. להריח שאםור
 מברכין אין הזוהמא את להעביר העשוי ושמן הכםא
 בו שמגמרין מוגמר .רע ריח להעביר שנעשו לפי עליהן

 שלא לפי עליהן מברכין אין הבגדים ואת הבלים את
 בבגדים המריח וכן מוגמר. של בעצמו ®]j להריח נעשה

 בושם עיקר שם שאין לפי מברך אינו שהן'מוגמרים
 שלעכו״ם מםיבה של בשמים ט עיקרו בלא ריח אלא
 היה לעכו״ם. עכו״ם מםיבת שםתם עליהם מברכין אין

 עכו״ם העיר רוב אם טוב. ריח והריח לכרך חוץ מהלך
 ריחשמברכין גתערב מברך. ישראל רוב ואם מברך. אינו
i הרוב אהרי הולכין עליו מברכין שאץ בריח עליו

 דאילו לכתחילה אלא אינן ר״ע שדברי אומר
 בשמים מיני בורא אמר אם כולם על בדיעבד

 נקט דלא פליגי לא ור״ע שרגינו י״ל והשתא יצא.
 עמהם היה אם דה״ה ועשב ען בדוקא רגינו
 מגרך דלכתחילה עשב ולא ען לא שאיינו דגר
 וכדברי לו הראויה ברכה ואחד אחד כל על

 נתבאר כגר .וכו׳ ושמן יין לפניו הביאו :ר״ע
 כאן רבינו ושנאו אלו מהלכות פיז סוף ז־ה

: הריח בדיני עסוק שהוא לפי
 התוספות כתבו כן .וכו׳ ספק שהוא דבר ה

מ״ג) (ברכות מגרכין כיצד בפרק
 .וכו׳ הרוכל שעירבו בושם :מקוצי הר*מ גשם

 ברייתא . בושם של לחנותו נכנם :הוא פשוט
 נמי ואיחא נ״ג) (דף דברים אלו פרק בברכות

 של בחנותו יושג היה הרואה פרק בירושלמי
 אם אגל אמת אלא מברך אינו היום כל בושה
 :ופעם פעם כל על מברך ויוצא נכנם היה

. וכו׳ מברכים המים וחלפי השושנה ר
 כתב שהד ורד אינו שושנה

 כיצד ובפרק שושנה, מהו צ״ע וא*כ הורד בסמוך
)מ״ג מגרכין(שם  הני רב אמר חננאל א״ר ;

 שהוא ופירש״י געיג עליה מברכין דימא חלפי
 יונה ורבינו .אישפי״ג לו וקורץ נרד שגולת

 וכו׳ גנה של נרגיס :רוזמרי״ן שהוא כתב
 חבצלת דהיינו ופירש״י משרשיא דרב שם.מימרא

 לירי״או שהוא שי׳יא כתב יונה ורבינו .השרון
:לבנים עלים ואחד אחד בכל ויש בלעז

שאע״פ יונה רבינו כתב . וכו׳ והלבונה הורד- ומי

עשירי פרק
ת א ו כ ר  בהן שאיין הרבח אחרים ודברים אחרות פ

 דרך חכמים תיקנו חתימה ולא פתיחה
שכבד התפלה ברכות כמו . להקב״ה והודיה שבח

כתבנום
׳ שוי ג :רי״ג פי׳ א״ח שור א  : שם שוי ה :רי״ז סי׳ שור ד :רש״ו פי׳ שור ג :ר״ז פ

מען באים הורד מי שאין

פ״ט
משנה לחם

 הביאו מ״ג:) מברכין(דף כיצד בפרק היא ברייתא וכו׳. ויין שמן ׳.פניו הביאו ד
 בזמן שלא רבינו דמפרש נראה דמכאן וקשה .וכו׳ ויין שמן לפניהם

 על מפרשה שרבינו נראה ושם ׳פ״ז סוף לעיל בהשגות ז״ל הראג״ד וכדפירש הסעודה
 רשות של יין על כאן מפרש שהוא כיון שם שכתב מה לו מנין קשה וא״כ ברכה של מיין

 כדכתג ברכה של לענין מפרש דהוא וכו׳.'ואולי הסעודה בתוך זה שמביאין למד ומאין
 על יברך רשות של יין דהוי כיון דה״א רשות של יין לענין דלמד כאן כתבה ומ׳מ לעיל

לן משמע קא תחלה השמן

 וכן בתוכו הנברא מדבר שנברא כיון בע״ב עליו מברכין בתוכו הנברא מהפרי אלא הורד
 הורד דס״לדעלמי בדבר חלוק שהראב״ד יונה ה״ר וכתב לברכה: זכרונו כתבהרא״ש

: במ״ב אלא מברך אינו והמצטכי והלבונה
אין תנן :) נ״א (דף דברים אלו ס״ס בברכות . וכו׳ טוב ריח מיני שלשה ז

 של הבשמים על ולא הנר על לא מברכים
 מתים של הבשמים על ולא הנר על ולא כותים

 ובגמרא עכו״ם של הבשמים ועל הנר על ולא
עבידי' ריחא לעבורי בשמים מ״ט נ״ג) (דף

 ולא עשויין הם המת סרחון להעביר כלומר
 הכסא בית של בשמים הונא רב אמר . להריח

 מגרכין אין הזוהמא את להעביר העשוי ושמן
 עגידא לריח לאו דמוגמר התם ואמרינן עליו

 אלא עשוי ואינו בו להריח המוגמר עושין אין כלומ׳
 אמר התם תו ואמרינן הכלים. את בו לגמר

 בעיש המהלך יוחנן רבי אמר אבא בר הייא רבי
 מברך אינו ריח והריח בצפורי ובמו״ש בטבריה

 את בו 'לגמר אלא עשוי אינו שחזקתו מפני
 הבגדים ריח על מברכין שאין ומכ״ש הכלים

:עצמן
 בכלים שהמריח רגינו מ״ש על הטור כתב ח

 דבריו הבנתי לא מברך אינו מוגמרים
 משמע שכן להריח עשוי אותו מושב שהוא כיון

 מפני אלא עליו ,מלברך פטר לא שהרי דבריו
 להריח שנעשה אמת הוא וכן עיקר בו שאין
 מברכין אין למה וא"כ הכלים שיתבשמו כדי

 דלא רע לריח לדמותה שרוצה ואפשר עליו,
 לו כשאין תפלה הרחקת לענין ריח ליה חשבינן
 והרי תליאמילתא דבהנאה דומה ואינו עיקר
 צריך בתפלה וגם עליו לברך וראוי נהנה

 וכיוצא .עכ״ל הריח שכלה מקום עד להרחיק
 לתמוה ויש .רבינו דברי על הרמ׳ך כתג בזה
 כגישא ומשחא כשרתא גבי שכתב המור על

 י״א מהבשמים כלום בו ואין השמן סיננו שאס
 ממנו זו עריבות שאין כלל עליו מברכין שאין
 לו שאין כריח הוי אחר מדבר אותו שקולט אלא

 של מגופו שאינו כיון עליו מברכין ואין עיקר
 שם כתב ולא ממש רבינו סברת היא וזו שמן

 משום נראה זו סברא וטעם דבריו מבין שאינו
 לו שאין היון כ״כ הגוף צורך אינו דריח דכיון

:עליו מברך אינו שנהנה אע"פ עיקר
 הרשב״א כתב .העריות מן ערוה של או ומ׳יש

 של ואולי מקום לו ידע שלא בתשובה
 הזוהמא את להעביר שעשויין ומפני ממש ערוה

 יצה״ר ארס להטיל לעבירה עשויים שהם א"נ
 של בשמים כאב אבודרהם דוד וה״ר .עכ״ל
 גצוארה תלויה בשמים של קופה כגון היינו ערוה

 באותם להריח ואסור בפיה או בידה שאוחזת או
 קירוב או נשיקה הרגל לידי יגאו שמא הבשמים

:עכ״ל גשר
 נלמד .וכו׳ עכו״ם מסיבת של בשטים ט

 מהלך היה בסמוך: שבא ממה
 אלו פרק בברכות ברייתא .וכו׳ לכרך חון

 עליו שמברכין ריח נתערב :נ״ג) (דף דברים
: וכו׳

 לשון ביאור .וכו׳ אחרות ברכות א ^״י
 אחרות ברכות הוא כך רבינו

 וכן חכמים תיקנו שכתבנו ההנאה ברכות מלבד
 פתיחה לא בהם שאין אחרים דברים תיקנו

 או לעיר בכניסתו שתיקנו כמו חתימה ולא
האלו והברכות חתימה ולא פתיחה לא בהם שאין דברים מהם וביציאתו דם להקיז או למרחן

והדברים
למלך משנה

 ופסק מנרכין כיצד בפרק וב״ה פלוגחאידב״ש וכו׳. ההדס על מבין והדס שמן לפניו הביאו ג פ״ט
 לריחו זכינו שמן אכריע ר״ג^אני אמר אמרינן ובגמרא . הרי״ף פסק וכן כב״ה

 דלאו משום‘ כר״ג לפסוק רצה מרךשלא וכתב .המכריע כדברי הלכה יוחנן א״ר וכו׳ לפיכתו וזכינו
 היה דר״ג את״ל דאפילו זה לטעס צרין היה דלא המיה ואני .ב״ש לדברי טעם נותן אלא הוא מכריע
 אמ« הן . בברייתא ולא במשנה אס כי נאמר לא זה דכלל משום כמותו הלכה היה לא מ״מ גמור מכריע

 היא הכרעה לאו ר״ג דהכרעת מרן כדברי כתב מברטן כיצד דבפרק ג״כ הרא״ש על היא זו שקושיא
 דהלכה זה דכלל בפירוש כתב ועין דשן עלה דקידושין בפ״ק עצמו והרא״ש ב״ש לדברי טעם שנתן אלא

דר״ג זו הכרעה היחה אס דאף נקטו דמילתא דקושטא ואולי בברייתא. נאמר לא המכריע כדברי
;באורן) ח׳ דין הבחירה בית מהלכות בפ״א המחבר הרב מ״ש עיין (א״ה . ג״ש לדברי טעם לתת אם כי בא שלא לפי הכרעה היתה לא במתני׳

מייטוניות הגהות
תב [ב] ל שיחיה רבינו טורי כ  אסח לא מיד לוזוור דעתו אבל מיד לחזור דעתו שאין דמיירי ד

שמים עשבי מברך שושנים רעל כתב שיהיה מורי אבל [ג] : דעתיה פרק בתוספות וכן [ד] : נ
ה [ה] !דברים אלו , שלא כיון הריה על טכרנין שאין ריח והעלה שאוכלו בו וכיוצא אתרוג וה׳

תב סצוה של אתרוג ובן תוספות. להריח לקחו תב ראבי׳ה אבל עליו מברכין ואין עבידא לריח דלאו שמחה רבינו כ « כ ע מצרפת הר״ף טורי וכ־כ בו המריח עליו שמברכין כ

עוז מגדל
ח מיני שלשה : נ״ג) נ״א (דף דברים אלו פרק הפרק. סוף עד כו' טוב ד

: הרואה פרק עתה. שאירע למה עד כו׳ אחרות בלבות פ״י


