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א ״  מגיכח מממ אלא בה שכחוב ישנה נוסמא מצאתי .וכו׳ כולן הברכות בל א פי
והודאה שבח דרך שהם מאלו ישראל חברי ורואה מורה ספר ברכת מון המצות

בלפדליק במצותיו קדשנו אשר מברך מאי כ״ג) דף (שבת  5ר ומ5 והיכן מנוכה של נר ונ̂ו
 רבינו וכתב לך. ויאמרו זקניך וינדך אביך שאל אמר נחמיה רב מסור מלא אמר אויא קי»7וי.ו mu דלך םק>ס מח» יפג־חג קפלי ולוקק קולק ט«ל לללק קלון קמלות

0 י״ס (דף שממו מי פרק בברכות דחמרינן ועוד יומר נראה שהוא אויא רב של פעמו וחומם בברוך בהן פוחח כולן הברכות כל הלשון וביאור וינציאה. בדפוס כחוב וכן כאן עד
אשר יבינו וכמב .לן קיימא אויא כרב אלמא מסור דלא אלאו אסמכוה דרבנן מילסא כל ענין אלו מינין ששמי ואעיפי לחבירתה הסמוכה וברכה ק״ש של אחרונה מברכה חון בברוך

 הסמוכה דברכה משוס כשמים מנאם להם אחד
 לברכה וה״ה ממש לה סמוכה היינו לחבירתה
 נקמ מינייהו חדא שרבינו אלא הלל של אחרונה
 המצות עשיית וברכת לה והדומה הסירות וברכת

 מהם יש וחותמות סותמות שאין שאמרנו ואלו
 בכל צודק הזה והכלל וכו׳ חותם ואינו פותח

 כגון המצות מברכת במעט אלא הברכות אלו
 שהם ומהברכות וחותם שפותח תורה ספר ברכת

 וה״ה ,ישראל קברי רואה והודאה שבח דרך
 אבל נקט מינייהו חדא אלא והבדלה לקידוש

 הכלל תורה ספר מברכת חון כולן המצות שאר
 : חומס ואינו שפותח בהם צודק הזה

 וכו׳ המדה לו חסרה ומה הראב״ד כתב
 שהוקשה ומה עכ״ל. וחחמוה האריכוה

 דחדא ישבתי כבר והבדלה קידוש והנה לו
 תלוי הדבר שאין אלא שכתב ומה נקט. מינייהו

 שלא רבינו על טענה אינה ארוך במטבע אלא
 כללי להודיענו אלא לדבר טעם ליתן רבינו בא

: הדברים
.וכו׳ למקום אדם שבין עשה מצות וכל ב

 אמר וב׳) ע״א ז׳ (דף דפסחיס פ״ק
 עליהם מברך המצות כל שמואל אמר יהודה רב

 ודקדק עשייתן קודם כלומר לעשייתן עובר
 דבמצות לומר למקום אדם שבין לכתוב רבינו
 וכדומה צדקה עשיית כגון לחבירו אדם שבין

: עליהן מברכין אין
מדליקין במה בפרק .וכו׳ במורה צונו והיכן ג

 יצעק לעולם דבר של כללו כו 5 בדרך ואורב * אויב
 מה על הודיה ויתן רחמים ויבקש לבא העתיד על אדם

 את לדצדות המרבה וכל כהו. כפי וישבח ויודה שעבר
:משובח זה הרי תמיד ולשבחו יי׳

השגתהראביד

 כגון עד ©׳ הנרכוע כל *)
 הראכ״ד כתג ; ״ס0 נרכח

 המדה וו לו מסרה ומה ז׳ל
 מעט אלא ממנה מצא ולא

 שבח שהן והגדלה קידום והנה
 נכרוו וחותה ופוסח והודאה

 אלא תלוי הדנר שאין אלא
 שיש מה לפי איוו גמשנע

 וחתמוה האריכוה להארין כה
: עכ״ל

 וכתוב עשה בלשון שהוא מעשה לך יאמרו
:עצמו בפסוק

 יבינו כתב p .וכו׳ מברכין אין ולמה ד
 בשם דברים אלו פרק בסוף יונה

:כלל עליהם מברכין שאין ר״ע
 אלא עשייתה אחר שמברכין מצוה לך אין ז

 דפסחים ס״ק .וכו׳ בלבד הגר טבילת
 אמר יהודה רב דאמר הא עי ׳:)j (דף

 לעשייתן עובר עליהם מברך המצויד כל שמואל
 דאכתי טעמא מאי הטבילה מן חון עד כו'

 רבנן לה ומפרשי הרי״ף וכתב .חזי לא נברא
 חייבי שאר אבל אמרינן בלבד גר דבטבילת

:טובלין כך ואחר מברכין טבילות
 כלומר .מעיקרו דחוי שהיה מסני שכתב ומה

 אינו נדחה והדר מעיקרו ראוי הוה דאילו
 שלשה פרק בסוף אמרינן דהכי ונראה . חוזר

 חסדא מרב מיניה בעו נ׳׳א) דף שאכלו(ברכות
 ויברך שיחזור מהו בירך ולא ושכח שאכל מי

 ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל מי איל
 רבינא אמר מדף ריחו שיהא כדי אחר שום

 דתניא ויברך יחזור סעודתו נמר אפילו הילכך
 הטבילה על אקביו אומר הוא בעלייתו ועלה טבל
 הכא חזי לא נברא מעיקרא המם היא ולא

 :אידחי ואידחי והואיל חזי נברא מעיקרא
 התכלת בפרק .וכו׳ שעשייתה מצוה כל ח

;מ״ב) (מנחות
כל

עשר אחד פרק
 בהם פותח כולן הברכות כל* א

 בברוך בהם וחותם בברוך
 קריאת של אחרונה מברכה חוץ

 לחבירתה הסמוכה וברכה שמע
 וברכת לה והדומה הפירות וברכת
 הברכות אומאלו . המצות עשיית

 יש והודיה שבח דרך שהן שאמרנו
 חותם ואינו בברוך פותח מהן

 חותם שהוא מהן ויש . בברוך
 אלא .בברוך פותח ואינו בברוך

 ורואה תורה ^!ר w כגון המצות מכרכת מעט
 שאר אבל .והודייה שבח שהן.:דרך מאלו ישראל קברי

: חותם ואינו בברוך פותה:;בהן כולן המצות ברכות
 עד ולרדיף להשתדל חייב שאדם עשה מצות יש ב

 מצוה ויש . לעשות פנים כל על חייב שאדם לפי . חובה הנקראין הן ואלו ושופר ולולב וסוכה תפילין כגון אותה שיעשה
 אם אלא מזוזה שיעשה כדי מזוזה החייב בכית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה כגון לרשות דומין אלא חובה שאינה

 אדם שבין עשה מצות וכל מעקה. לעשות כדי בית לבנות חייב אינו וכן ישב. בספינה או באהל ימיו כל לשכון רצה
 סופרים מדברי שהן המצות ̂כל וכן ג לעשייתה: קודם עליה מברך חובה שהיא מצוה בין חובה שאינה מצוה בין למקום

 כגון חובה שאינן מצות בין . חנוכה נר והדלקת בשבת נר מגילה:והדלקת מקרא כגון מדבריהם חובה מצוהשהיא בין
 אשר בה שכתוב .בתורה צונו והיכן לעשות. וצונו במצותיו קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים ונטילת עירוב
 של נר להדליק שצונו מאלו לשמוע בהן שציוה במצותיו קדשנו אשר• הוא כך והצען הדברים ענין נמצא .תעשה לך יאמרו
 . באחרונה ידים נטילת על מברכין גאין ולמה ד סופרים: שמדברי המצות כל שאר וכן המגילה את לקרות או חנוכה

 שסינן למי דומה זה למה הא עליהם. מכרכין אין סכנה משום שהם ודברים הסכנה מפני אלא זה בדבר חייבד שלא מפני
 מצוה העושה ה •* בזה כיוצא כל וכן המים את לםנן וצונו מברך שאינו עלוקה סכנת מפני בלילה שתה כך ואחר המים את
 בציצית שנתעטף הרי כיצד .מברך אינו הוא שעבר דבר ואם עשייה אחר מברך קיימת עשייתה שעדיין מצוה אם בירך. ולא
 להתעטף וצונו במצותיו קדשנו אשר שנתעטף אחר ומברך חוזר תחלה ■בירך ולא בסוכה שישב או תפילין שלבש או

 ברכה בלא שחט אם אבל ן :באלו כיוצא כל וכן בסוכה לישב שישב ואחר .תפילין להניח שלבש אחר מברך וכן .בציצית
 תרומה הפריש או קרכה בלא הדם כסה אם וכן . השחיטה על וצונו במצותיו קדשנו אשר ומכרך שחיטה אחר חוזר אינו

 עשייתה אחר שמברכין מצוה לך יאין ז :בזה כיוצא כל וכן עשייה אחר ומברך חוזר אינו בירך ולא שטבל או ומעשרות
 . שיטבול עד נצטוה ולא נתקדש לא שעדיין וצונו במצותיו קדשנו אשר לומר יכול שאינו בלבד הגר טבילת נא] אלא

 היא שעשייתה מצוה כל ח לברך: ראוי היה ולא מעיקרו דחוי שהיה מפני הטבילה על מברך שיטבול אחר לפיכך
 .האחרון הצווי שעושה בשעה אלא מברך אינו אחר צווי עשייתה אחר שיש וכלמצוה עשייה. בשעת מברך חיובה גמר

 וצונו במצותיו קדשנו אשר עשייה בשעת מברך, י־אינו מזוזה או תפילין או ציצית או שופר או לולב או סוכה העושה כיצד
 או בסוכה שישב בשעה מברך ואימתי . אחר י צווי עשייתו אחר שיש מפני תפילין לכתוב או לולב או סוכה לעשות

אם אבל . מזוזה קביעת ובשעת תפילין לבישת ובשעת בציצית בשיתעטף או השופר קול כשישמע או ד^ולב כשינענע
עשה

: כ״ז 1עשי סמ״ג תרמ״א סי׳ סור ה שם: סמ״ג רס״ח סי' י״ד סור ד : שם סמ״ג קפ״א סי׳ סור ג :כ״ז עשין סמ״ג ב :ק״י סי׳ א״ח סור א

מייימוניות הגהות
 רבים בלשון לאומרה צריך וכתב תפלה שומע בא״י בה והתם ק׳י בסימן הביאה [הטור *)

 בל אותה אומר לאומרה שבח ואם פרסה להלך לו ייש כן אם אלא לאומרה ואץ ומעיטד
 י׳׳ט סימן עשין הביאה והסמ״ג לעיר הסמוכה פרסה תוך הגיע שלא ובלבד בדרך שהוא עוד
 הרוקח וכן אלפס ר״י וכן הגאון .כשם פר׳ח וכן [א] :ממש] המחבר בלשון כתב פ״ז ובעשין כן

 הדבר לפרספ לנשים להודיע ר״ת וצוד. גאון האי רב בשם שאמר ר״ת בשם מצאתי ̂וכן
 מברכין והדר טובלין ברישא טבילות חייבי כל כתב בד״״ג אבל הטבילה קודם הטבילה על *שיברכו

 בנשים גוערין ואין לר״י נראה וכן לבסוף ברכד. הטבילות בבל תיקנו טבילד. ההיא דמשום פירש׳י ובן
: ע״כ ס״ה בעל כתב ובן טבילה לאחר המברכות

עוז מגדל
ק ר א פ ל י  ד ק״ה) ק״י פסחים(דף עיגי ופיק שאכלו שלשה פיק .ס״ת נרכס כגון עד כו׳ הנרכוס כ

 אומר ואני :עכ״ל וחחמוה הארכוה וכו׳ המדה זו לו חסרה ומה ז״ל הראג״ד כתב
 עיט פרק כדאיתא סופרים מדברי הכוס על והגדלה המורה מן היום קידוש והלא דגדו הממי לא

 כדאסיקנא ̂דמחלה ביציאסה קגעה מסוגין כשהיו גכניסמה אנפשה שגמא דקגעה היט וכי להדיא פסחים
 ק״ס מצות גרכת גין הפרש רואה איני ומעתה שגת מהלכות ומשעה עשרים פיק ז״ל ר״מ וכתגו התה נמי

 מעקה, לעשות עד כו׳ ישראל קגיי ראה :כד״ן זו להשגה מקום אין ולכן והגדלה קידוש מצות לגיכת
כו׳ למקום אדם שגין עשה מצות וכל* ;גו קורא יחן למען העוב גשכלו שחגרה ז״ל ר״מ דגד . . . , oip . עד
:מדליקין במה פרק . סופרים שמדברי עד כו' בהורה ציונו והיכן :ז׳) (דף דפסחים פ״ק . לעשוה וצונו

 . בזה כיוצא כל וכן עד כו׳ ברכה בלא שחס אם אבל :כן כחב ובה״ג הראשונים הסכמה .באלו כיוצא עד מצוה עושה :ק״ז) (דף הבשר כל פרק .בזה כיוצא כל וכן עד .כו׳ באחרונה נסילה על מברכין אין ללמד.
 מוסכם זה כל שופר. קול לשמוע מברך עד .כו׳ נמר שעשייהה מצוה בל :ז׳) (דף דפסחים קמא פרק . לברכה ראוי עד כו׳ מצוה לך אץ :הדם כיסוי פרק ובה״ג הראשונים בהסכמה הרואה פרק זה גס

:בשיסתנו מפורשים והסכמהו קבלהו לפי ואחד אחד כל ז״ל לפירש״י אחרים כללים יש אכל הזה הכלל לפי במקומו ודבר דבר וכל מדליקין במה פרק בסוגיא ורובו ומפורש
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 וקצמן שהחיינו עליהן שמכרכין מצות קצת לבינו שראה לפי .ונו׳ מזמן שהיא מצוה כל ט
 בכל מצוי שאינו או אתי קא לזמן דמזמן מידי דכל בדבר גיעס ליתן בא סברכין שאין

 וסוכה שהחיינו מברך אלו בכל לו קנין שהיא מצוה כל וכן לזמן מזמן הבאה למצוה דדמי פס
 וציצית שהחיינו עליהם שמברכין מ״ו) (סוכה וערבה לולב בפרק בברייתא מפורשים ולולב

ומקרא אחרון פרק דברכות בתוספתא ותפילץ
 עומד המגילה את הקורא בליש מפורש מגילה

 במה פרק מפורש חנוכה ונר כ״א) (מגילה
 סרק יתבאר ומילה כיג) דף (שבס סדליקין

 יליף ומעקה ומזוזה שופר אך מילה מהלכות נ׳
: מהני להו

 אקב״ו וכו׳ לעצמו מצוה העושה אחד י
 אם בין עתה מבחין אינו כלומר לפשות.

 שמברך רבינו כוונת אלא בעל או בלמ״ד מברך
 על אלא שהחיינו מברך אינו אבל העשייה על

 מדתניא כן ולמד לעצמו אותה שעושה מצות
 העושה מיו) (סוכה וערבה לולב סרק בסוף
 משמע שהחיינו מברך לעצמו סוכה או לולב

 שהחיינו דמברך הוא לעצמו בעישה דדוקא
 הרמיך כתב : לאחרים אותה העושה לא אבל
 שעושה המצוה על אלא שהחיינו מברך אינו אבל

 הנשים להוציא אחד בבית שהמקדש מדבריו נראה
 ראוי וכן לברך ומנהגנו .שהחיינו מברך אינו

 אותה לברך לאשה היא דחובה דכיון לעשות
 שמברכת נמי וחשבינן בעבורה אות׳ מברך ברכה

 לעשות ראוי וכן ומ״ש עכיל. כעונה דשומע היא
 כן: יסבור רבינו וגס הוא פשונו דבר וכו׳
m וערבה לולב סרק .וכו׳ הרבה מצות לפניו 

 אקב״ו אומר הרבה מצות לפניו היו תיר
 אחת כל על מברך אומר יהודה ר׳ המצות מל

 יהודה כר' הלכה זירא ר' אמר עצמה בפני
 יום ה׳ ברוך דכתיב משום סעמא התם ומפרש
:ברכותיו מעין לו מן ויום יום בכל יום

 למת בא רבינו .וכו׳ מצוה העושה כל יא
 מברכין אנו מצות קצת למה עעם

 בלמ׳ד עליהן מברכין אנו וקצתן בעל עליהן
 אותה שיעשה בעינן בלמ״ד דלברך דבריו וכלל

 המצוה עשיית קודם הברכה ושתהיה לעצמו
 החמן כביעור עשייתה אמר מברך אס אבל

 וכן המצוה נעשית לבעל בלבו שגאר שאחר
 קמא פרק כמוזכר ביה נפק מדאגבהיה לולב

 של תפילין בין סח אס וכן (דףז׳) דססחים
 שכבר מפני תפילין מצות על מברך ראש לשל יד

 ספירת על וכן יד של תפילין מצות נעשית
 מונים ואנו העומר קרב שכבר .ספני העומר

 על ברכת וכן בעל תקנוה לו מונין ולא ממנו
 אנו שעה ובכל יום שבכל לפי תורה דברי

 ללמוד נצעוו זו שעה קודם וא"כ ללמוד מצווים
 שהם מצות בברכת הוא הכלל וזה בעל. תקנוה
 כנע״י חובה שאינן מצות של בברכת אכל חובה

 ישמוע לא או ידיו יפול ולא ליכול דלא ושחיטה
 והאי חובה שאינה להורות בלמ״ד מברך אינו

 דלא חובה שאינה דמצוה לעירוב נמי סגי תעמא
 שמצא לפי אלא מאומה מביתו יוציא ולא יערב

 ביה שייך לא שעירוב כתבו אמר עעם בו
 אינה וכן ולאחרים לו אלא לבדו לעצמו עשאו

 לומר בעירוב טעם אותו שכתב ואפשר חובה.
ולאחרים לו הרשות דברי דכשעשה דמשום

 לשנות חכמים רצו לא בעל אלא מברך אינו
 שאינן כיון לעצמו אותם שכשעושה אפילו הברכה
 חובה שאינן במצות לחלק חכמים רצו לא לעצמו אומה עושה שנטילה ואפילו חובה של מצוות

 חובה שאינה בין עליו חובה שהיתה בין דבריו בחמלת שכתב קשה אך . לקצתם קצתם בין
 חובה ואינה חובה נינהו גווני דתלחא י״ל לכך לעשות מברך לעצמו אותה עשה אס עליו
 דבר ולא בשר לאכול שלא לו אפשר שהרי הרשות דברי הם ושחיטה ונט׳י הרשות ודבר

 לעשות עליו מצוה חובה שאינו אע״פ עירוב אבל ירקות או פימת אלא ידים נטילת שיצטרך
ולא לימבל לא היא דישות דמילסא הטבילה מעל לרבינו תיקשי ולא ויוציא ישכח שמא עירוב

 לשנות כמיס1רצו: דלא א״נ הוא גמור חיוב לאו ברגל עצמו לטהר אדם דחייב ואע״ג לימהר
 משוס טעמא נתבאר כבר היא דמצוה גר וטבילת ,השנה מבכל בשנה פעמים שלש הברכה
 שהוא הפסח ופשר ומרור מצה ואכילת מגילה ממקרא קשה אך . עשייתה אמר אותה דמברך
הרין הקשה המילה על מברך חפירו פן את מל רבינו שכתב מה וטל בעל. עליהם מברך

למאן אבל הכי איתמר לבער דאמר דמאן דאליפא
נט׳ייי׳יי קדשנו אשר עש״ה בשעת מברך מעקה עשה
ק מעקה. לעשות וצונו ל' tO ♦ בזרי' כיוצא כל ו  למאן וסייעתא לפער למ״ד הם בסמוך שאכתוב מציילי‘כ

P1 ז׳ דף הגמרא(פסחים ולשון ביעור על דאמר ומקרא ולולב וסוכה שופר כגון אמן מזמן שהיא 
ע״אוכ׳) לך ק^יין ומצוד, מצוה כל וכן חנוכה. ונר מגילה

פסא ורב חמן לבער אמר ספי רב מפרך מאי י י י
 דודאי פליגי לא כ״ע בלבער ביעור על אמר

 ספר מר ביעור בעל פליגי כי משמע להבא
 מיתיפי משמע להבא ספר ומר משמע מעיקרא

 סגיא לא למול ניסא היכי המילה על אקב״ו
 הכי אין למימר איכא מאי הבן אפי מהיל איהו דלאו
 היכי נמי התם השחיטה על אקביו מימיפי .נמי

 פסח שחיט איהו דלאו סגיא לא לשחוט נימא
 לולב נשל ה״נמיתיפי אין למימר איכא מאי וקדשים

 דמעידנא התם שאני לולב נטילת על אומר לצאת
.חמן ביעור על והלכתא ביה נפיק דאגפהיה

 פירושו לבער דאמר דמאן שמפרש אפשר ורבינו
 לשון ואין משמע להבא נמי דעל לבער אף

 ביעור על דאמר ומאן העפר על שיורה בברכה
 שכפר משמע על דלשון ביעור על דוקא פירושו
 בלבו שגמר משעה נמי והכא המצוה נעשה
 שיבדוק קודם הביעור מצות נעשית לבטל

 המילה מעל ביעור על דאמר למאן ואוסביה
 בלמ״ד לברך לי כך דאמר״לבער למאן דבשלמא

 אלא משמע להבא נמי דעל בעל לברך כמו
 בשחיטה העבר על מורה דעל דאמר למאן

 עלייהו דליפרוך איכא עפר• מאי ולולב ומילה
 משום טעמא הוי ומילה דבשחיטה ומקני פעל
 בחמיה ושחיט מהיל איהו דלאו סגיא דלא

 האב דהיינו פה המצווה הוא אחר מילה כלומר
 מצווה אינו שזה וכיון עליה מצווה אינו ושחיטה

 תיקנו חובתן ידי אחרים שמוציא אלא עליהן
 לכשמוציא עצמו כשמוציא בין היכרא לעשות בעל

 דהוה פסחו ושוחט בנו את ממל ופריך אחרים
 דאה״נ ומשני בעל נמי דמברכי ליה משמע

 עסקינן במאי דהכא תירן ובלולב מברכי דבלמ״ד
 על והלכתא ואסיקנא עבר. דהוי כבר כשנטלו
 ביעור לעל לבער בין לן דשאני כלומר ביעור

 וכיון לשעבר ביעור ועל להבא הוי דלבער
 שעושה א׳נ לשעבר דהוי היכא דכל למדנו שכן

 עליה מברך להבא שהיא אע׳פי לאחרים אותה
 מברך להבא והיא לעצמו אותה וכשעושה כעל

 הבן את למול מברך בנו את המל ולכן בלמ״ד
 דמעיקרא מפרש דרבינו א״נ .רבינו שכתב וכמו
 לרב אקשי ולהכי פסא כרב לגמרא ס״ל הוה
 נמי בדעמיה והוה ולולב שחיטה ממילה פסי

 תורה מרור מצה סובא מברכות ליה לאקשויי
 גמרא דהרין מכיון אבל וזולתן העומר ספירת
 מטעמא פפי לרב אף בעל מברכי דבלולב

 דמהךסירוצא ודאי הא וכו׳ דאגבהיה דכיון
 דחשב דכיון ללולב דדמו מילי דבכולהו שמעינן

 בעל מברכים שפיר המצוה- נעשית הגביה או
 משום אקשיה הדר לא ולהכי פפי לרב אף

ביעור על והלכתא

 שאינח מצוד. וכן .ומעקה ומזוזה ותפילין ציצית כגון
 למצוד. דומ׳ד. היא שהדי עת בכל מצוייד. ואיגד. תדידה
 מברך הבן ופדיון בנו מילת כגון .לזמן מזמן שהיא
 על בירך לא ואם שהחיינו. עשייתד. w בשעת עליה
 מברך עשייה בשעת שהחיינו בהם וכיוצא ולולב סוכד.
 כל וכן בהן חובתו ידי שיצא בשעה שהחיינו עליהן
 העושה ואחד לעצמו מצוד. העושה אחד יי :בהן כיוצא
 במצותיו קדשנו אשר עשייתה קודם מברך לאתרים אותד.
 מצוד. על אלא שהחיינו מברך אינו אבל .לעשות וצונו

 אינו הרבה מצות לפניו היו לעצמו. אותה שעושד.
 אלא המצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר מברך
א ן עצמה בפני ואהת אחת 1ני כל על מברך  בכל י

 חובה שאינה בין עליו הובר. שד.יתד. בין מצוד. העושר.
 אותה עשה .לעשות מברך לעצמו אותר. p[ עשה אם עליו

ב •* העשייה ש על מברך לאחרים  לבש כיצד י
 מברך בציצית נתעטף . תפילין להניח מברך תפילין

 הוא וכן . בסוכה לישב מברך בסוכה ישב להתעטף.
 אם וכן .הלל את ולגמור שבת של נר לד.דליק מברך

 לגגו מעקה עשה .מזוזה לקבוע מברך לביתו מזוזה קבע
 הפריש .מעקה לעשות וצונו בטצותיו קדשנו אשר מברך

 למול מברך בנו את מל . להפריש מברך לעצמו תרומד.
 אם אבל יג מברךלשחוט: וחגיגתו פסחו שחט הבן. את

 להם עשה .מזוזה קביעת על מברך לאחרים מזוזה קבע
 תרומד. לד.ם הפריש מעקר., עשיית על מברך מעקר.
 על מברך חבירו בן את מל .תרומה הפרשת על מברך

ד : באלי כיוצא כל וכן המילד.  ולאחרים לו המצוד. עשה י
. העשייה על מברך חובה שאינה מצוד. היתד. אם כאחד

 ונתכוון חובה היתד. עירוב. מצות על מברך הוא -לפיכך
 . לעשות מברך אחרים ולהוציא חובר. מידי עצמו להוציא
 קול לשמוע מברך הוא לפיכך
* :שופר ו  מברך הלולב את נטל ט

יצא שהגביהו שכיון לולב נטילת על
ידי

:כ״ז עשין .סמ״ג ב :כ״ז משין סמ״ג תל״כ הי' ר1ה א
:כ״ז עשין המ״ג שצ״ה הי' א״ח טור ג

הראב״ד השגת
 על מכרן עד כו'. הלזלכ את נעל

ג : העשייה ת  הנה ז״ל הראי״ד כ
 או ציצית בעטיפת שכח אס לדבריו
 תחלה בירך ולא תפילין בהנחת

 עטיפת על מברך ויברך כשיזכור
 ואינו תפילין הנחת ועל ניצית

 הוא וכן היום כל ממנו נפטר שהגביהו כיון לולב נטילת אבל לפניו היוס כל מצותו שהרי כן
:ביעורעכ״ל מצות געשית בלבו שמשגמר לאחרים שבדק בין לעצמו שבדק נין חמץ ביעור על מברך

פסלו דט אחרת ברכה
 דטון ממעס הוא פפי לרב מדוש עיקר ומיהו ככ״ע אלא הוא פפא כרכ לא

 דס״ל ללמוד ויש .בעל ס״ל נמי מעמא הוי דלא [היכא] פפא דלרב דאנבהיה
כמו עד וכו׳ חמץ ביעור על מברך הוא וכך זה פרק בסוף מדכחב זו כשיהיה

: במקומו שיתבאר
הראב״ד דעת ,/עכ״ל היום כל ממנו נפער וכו' לדבריו הנה הראב״ד כתב טו

ז״ל

עוז מגדל
 :ל״ט) הגזול(דף לוצב וסרק ק״ה) (דף פהחים ערבי פרק . העשייה על מברך עד מ׳ הלולב את גמל

ולמה אומר ואני : עכ״ל ביעור מצוס נעשית וכו' לדבריו הגה דל הלאב״ד כתג

מידמונייות הגהות
 אגו ואץ שד.תיינר לברך שיש הכהן הפני בן שמואל רב בשערי נמצא המץ בבדיקת ובן [כ]

 וטח בלבד ראשון ביו״ט אלא שהחיינו הלולב על לברך נהגו לא לפיכך [ג] : ע״ב כך נוהגין
ה מידי ירט בשביל היינו שני בליל גם שהחיינו הסוכה על שמברכץ  טובים ימים אשאר דהו

צא אבל • גליות של צרפת במגנ רם גם אלולב זמן לברך גוהגץ וב ת הברכות דכל שני בי ת בראשון הנוהגו פרץ ה״ר וכ׳ב מדליקין במה פרק כדאיתא ביה לזלזלו דלא היני כי בשני נוהגו
אל הרב אומר שהיה ב״ראליד% מו ש וכן המצוה תחילת שני ביים נטילה והרי עשייה בשעת ולא טצוה נטילת שעת לא אינה בו שנטל הנטילה ונמצא חול הדאשון דשטא ר״י בשם מאי׳ברא ר'

מצות ן עוש שהיו י׳ הרואה דפרק בתוספתא יהודה. כרבי הלכה פפא בר חנינא רבי אמר זירא רבי אמר עצמו בפני אחןו מברך אומר יהודה רבי כר ת״ר וערכה לולב בפרק [ד] ; עכ״ל עיקר
מפסיק דדה אחת אלא מברך אינו היום כל אחת מצוה עושה היה ואחת אחת כל על מברך מצות עשר שעושה יחיד לכולן מכרך אחד אחת מציה עושץ כולן היה לעצמו מכרך ואחד אחד כל

ת כל על מכרך ועושה  כדאיתא מצוה גמר עשייתו דאץ משום אדרבנן אפילו דמברכין אע״ג אשד. לקדש וצינו במצותיו קדשנו אשר אשה קידושי על מברכץ אנו שאץ מה [ה] : ע״כ ואחת אח
ק פר ת כדמפורש כללותיד.ם כל על וק״ק אחרות וכללית אחרים חילוקים הילקי וריב״א ר״ת [ו] התכלת,: ,נ  כללי להגי גם והגה המחבר רבינו שיטת לו תפש ס״ה נעל אמנם פ״׳ק. ססחים בתוספו

% מגילה מקרא על מ״ש הבינותי לא ר ^^כילת ו ת ה של נר ולהדליק ההלל לקרות כמו ולאכול לקרות מברכים דלא מ כ : ע'כ שבת ושל חנו
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מברכי הוו לא ליה קרו מגהג משום אי להכיר לו היה לא וכי בידיהם אבותיהם מנהג בלולב דוקא לולב נמילת על מגרך ביה נפק דאגבהיה דכיון משום דלולב בגמרא דכשאמרו ז׳׳ל

והא כנישהא. לבי איקלע רב למימר הוה הכי דאי ההלל קריאת במחלת בא דלא לומר ואין ותפילין ציצית אגל בעל עליו מברך הכי ומשום היום כל ממנו נפער שהגביהו שכיון אמלו
עלעול מנהג אלא הוי דלא דערבה במנהג דוקא היינו מגרכין לא דאמנהג בסוכה דאמרינן דלא רגינו ודעת גלמ״ד מגרך ונתעעף שלבש אחר אפילו היום כל עליו להניחן שמצותן

כנישתא לבי איקלע אמר דלא והא ההלל קריאת גתחלת בא שלא רגינו לדעת וג״ל . בעלמא וכך הראב״ד כתב :אחרים לדברים הראג״ד דעת הפליג וגמ״ע .הכרע בזה ואין שנא
 ולאכול וכו׳ לי קשיא א״א .וכו׳ מברך הוא

 הנני אומר ואני מ״ע בעל וכתב :עכ״ל מרור
 שרבינו דבריו מבין ואיני וכו׳ ראשון על משיב

 מגילה במקרא הזכיר לא לוניל לחכמי נתפובתו
 פשוע דבר וזה דרבנן. שהם אלא חנוכה ונר
 שאפילו ועוד מתשובתו ראיה להביא צורך ומה
 ולהדליק מגילה לקרות נינהו מוגה מדרבנן שהם

 שהוא שדבר רגינו כתב וכבר מנוכה של נר
 מברך לאחרים גם להוציא נתכוון אפילו חובה

 היינו חובה שאינו רבינו שכתב ועירוב גלמ״ד
 והיה שוכח היה שלא לנו ידוע היה שאילו משום
 עירוב אותו מצריכין היינו לא דגר מביתו מוציא
 חנוכה ונר מגילה להשוות מ״ע בעל רצה והיאך

 ומרור שמצה שכתב מ״ע בעל על וע״ק לעירוב.
 דהא וקשה בעל מברך ולפיכך בחבורה מצותן
 חוגה היחה רגינו וכתב נינהו חובה ודאי

 אחרים ולהוציא חוגה מידי עצמו להוציא ונתכוון
 רבינו כתב היאך שואלים ויש :לעשות מברך
 לולב נעילת על תחלה מברך לולב מהלכות בפ״ז
 מברך שיעול קודם בירך שאם כאן, כתב והרי
 עסקינן עדיין נעלו כשלא והחם לולב ליעול
 תחלה מברך בהם לצאת נועלן וכשהוא כתג שכך
 נועל ואח״כ וכו׳ וכולן הואיל לולב נעילת על

 מקפיד אינו ששם וי״ל .וכו׳ הזאת האגודה
 על שמברך לומר כוונתו אלא הברכה נוסח על

 מוכיח ולשונו המינין שאר על מברך ואינו הלולב
 מברך בהן לצאת נועלן וכשהוא כתב שכך כך

 :לו סמוכים וכולם הואיל לולב נעילת על תחלה
.וכו׳ שמנהג עיפ אף מנהג שהוא דבר כל טז

 גרסינן מ״ד) וערבה(סוכה לולב בפרק
 ביר אליעזר דר׳ קמיה קאימנא הוה איבו אמל
 שקיל קמיה ערבה גברא ההוא ואייתי צדוק
 ואמנהגא נביאים מנהג קסגר גריך ולא מגיע

לשאר שכן דכל רבינו וסובר מגרכינן לא
עליהן מגרכין

 לולב ליטול אמברך שיטול קודם בירך אם אבל חובתו. ידי
 שעשה אחר שהמברך למד אתה מכאן בסובה. לישב כמו

 נטילת אבל . העשייה על מברך
 ובדברי הואיל ושחיטה ירים

 לעצמו שחט אפילו הן הרשות
 הדם כסוי ועל השחיטה על מברך

*ידים נטילת ועל,  מברך הוא וכך .
 לעצמו שבדק בין חמץ ביעור על
 שגמר שמשעה לאחרים שבדק בין

 הביעור מצות נעשית לבטל בלבו
 שיתבאר כמו שיבדוק קודם

ן • במקומו  שהוא דבר כל ׳י ט
 הוא נביאים שמנהג פי על אף מנהג
 של בשביעי ערבה *=נטילת כגון

 חכמים מנהג לומר צריך ואין חג
 חדשים בראשי הלל קריאת כגון

 אין פסח של מועד של ובחולו
 שיסתפק דבר כל וכן .עליו מברכין

 עושץ לאו אם ברכה טעון אם לך
 אדם יזהר ולעולם ברכה. בלא אותו

 וירבה צריכה שאינה בברכה
 אמר דוד וכן .הצריכות בברכות

: אברכך יום בכל

הראביד השגת
 חמן כיעור על מכרך הוא וכן *)

ב כו' ת כ  ״לקשה1 הראב״ד :
 כל 'אמר ואס מגילה מקרא על לי

 על אומר מדכריהס שהיא מצוה
 <ר לי קשיא רשות כעין שהיא

 קצנה לה שאין מסכי ואולי חגוכה
 המהדרין וכן מוסיפין שמהדרין

 שזו מפני א״נ יושר. המהדרין מן
 שכמקדש הנרות על הוקכעה הכרכה

 כשל עפאוהו לפיכך תורה של שהן
 לי קשיא כך ובין כך תורה.ובין

 מרור. אכילת ועל מצה אכילת על
 הקשה לא איך תימה שיש ועוד

 ומסתברא לבער למ״ד בגמרא אותם
 הכי ורמיזן בהני אמרינן דלאכול
 האדמה ב״פ מברך דאמר בגמרא

:עכ״ל מרור ולאכול
 הראב״ד כו׳:כתב שהוא דבר כל *)

 על אלא אמרו שלא נ״ל ז״ל
 ר״ח של על אבל בלבד פסת של חולו

 שהוא לפרסמו כדי תקנוהו בברכה
 ואין בכולן לברך מנהגנו ואנו ר״ח.

 בה שאין לפי מערכה ללמוד לנו
 בנפילתה הודאה ולא שבח לא

 קריאת אבל בברכה צורך ומה
 וקרבן המקודשים בימים ההלל
 ההלל בהן הקנו אס בהם מוסף
 עשו יפה לקדושתן היכר משום

:עכ״ל ברכה וצריך

 בבבל שהיה זמן היה שכבר משמע דהוה משום
 אמר לכך כן הדבר ואין הכנסת לבית נכנם ולא

̂לבבל  ומצאן מיד הכנסת לבית ונכנס איקלע
 אי עליו ברכו אי ידע ולא ההלל ̂את קורין

 ברכו ולא מתחלה שם שהיה נאמר ואפילו לאו
 שאם שחשש מפני לאפסוקינהו סבר מ"מ עליו

 כיון לאחריו עליו לברך יגאו שלם יקראוהו
 בו שגומרים ליום דר״ח הלל בין היכר שאין
 מנהג ש״מ אמר דמדלגי דחזנהו וכיון ההלל את

 יודעים הם הרי כלומר בידיהם אבותיהם
 לו עושים הם והרי דקרו הוא מנהג דמשום

 ועוד .עליה לברוכי לממעי אחו ולא היכר
 נסים רבינו וכתבה לדבריו ראיה רית הביא
 משנה מגיד ודברי ודחאה וערבה לולב בפרק

 ז״ל הראב״ד וכתב : מגילה מהלכות בפ״ג בזה
 וכו׳ בלבד פסח של חולו על אלא אמר שלא

 חדש בראש ז״ל דעתו . על׳ל ברכה וצריך
 אבל ר״ח שהוא לפרסם עליו מברכיו ולכן כר״ת
 איןמברכין סעמא האי שייך דלא פסח של בחולו
 שיסתסק דבר כל וכן גמור: מועד שאינו כיון עליו

 הרא׳ש כ״כ וכו׳. לאו אם ברכה טעון אם לך
 דמסתבר וטעמא השאלחות בשם שמתו מי בפרק

 מה ועל . תשא לא על עובר ספק דהוי הוא
 טעון אם לך שיסתפק דבר כל רבינו שכתב
 קשה ברכה בלא אותו עושים לאו אם ברכה
 ספק ק׳ש מהלכות ב׳ פרק רבינו כתב שהרי
 וקורא מוזר קרא לא ספק שמע קריאת קרא

 חוזר הוא מספק והרי ולאחריה לפניה ומברך
 שכשהדבר לומר ויש ומברך. חוז׳ הוא ולמה וקורא
ספק כגון ספק שהוא אעפ״י מחוייבת עשייתו

:כ״ז משין פמ״נ היפ״ד סי׳ א״ח מוי ב : פס כמ״ג חינ״א סי׳ סור ג

 שאין נביאים מנהג שאינן מנהגים
 בתרא בפרק כדאמרינן הוא מנהג דהא ההלל על מגרכין אין גר״ח הכי ומשום

 לאפסוקינהו סבר הלילא קרו דהוו חזנהו גר״ח לגבל איקלע דרב כ״ח:) (דף דתענית
 מולו להשוות רבינו ודעת בידיהם. אבותיהם מנהג ש"מ אמר דמדלגי דמזנהו כיון
 דאיקרו כיון פסח של ואמרדבחולו ביניהם חילק והרמב״ן חדש לראש פסח של מועד של

 כתג ר״ת אבל ביניהם מחלק הראג״ד וגם ולברך בדילוג הלל למיקרי מחייבינן מועד
ש"מ אמר דמדלגי דשמעינהו כיון קאמר מאי מברכין דלא איתא דאם מברכין נמי דגר״ח

 דאורייתא ספיקא לן דקיימא כיון ק״ש קרא
 לפניה מברך הילכך לקרות הוא ומחוייב לחומרא
 הדין כשמן אבל קרא לא ודאי כאילו ולאחריה

 אלא ההיא המצוה ולעשות לחזור חייב היה לא
 אינו הדין שמן דמאי כגון היא חכמים שתקנת

 לעשר לחייבו החמירו שחכמים אלא הם מעשרין הארן עמי דרוב משום לעשר חייב
 אבותיכם במנהג הזהרו מתם דשלחו אלא דירחא גקגיעא דבקיאינן לדידן שני י״ט וכן

 ספק הם א״כ איסור בהם אין דמדינא וכיון ד:) (דף סוב דיום קמא בפרק כדאיתא
 שלא מפני לא אם לברוכי בעי הוה לא שני סוב יום על וכן ,ברוכי בעי ולא דרבנן
 בפ״ג כתבתי בזה עוד לדקדק שיש ומה .כ״ג) (שגת ב״מ בפרק כדאיתא בו יזלזלו

; ז״ל הרשב״א בשם ק״ש מהלכות

עוז מגדל
מני עצמו הסרק נוה לו המפורשים הדנריס והניח ולהשיגו עליו להקשוח מריו דקדק  מעתיקו ו
ר ואס העשייה אחר מגרך קיימת עשייתה שעדיין כירך ולא מצוה העושה .וו״ל לפנין שענר מ

חוור החלה בירך ולא בסוכה שישב או תפילין שלבש או בציצית שנתעטף מי כיצד מברך אינו הוא
 בכוכה לישב שישב ואחר תפילין להניח שלבש אחר מברך וכן בציצית לה.העטף אקב״ו שנתעטף אחר ומברך

 בהקומן שערוך כמו ופסק ומעלדמעל מעל נשמר ז״ל שהוא בעיניך רואה הנך .עכ״ל באלו כיוצא כל וכן
 הראב״ד בכתב וכמו מברך אינו לא ואם מברך ביום שהות איכא אי מקומות ובכמה במנחות רבה
ושחיטה נט״י על אבל :כד״ן בס״ד נקיים וכולנו מכפרו הסופר השמיטו באולי או דא דאישתמיטחיה ז״ל
לולב ופרק פסחים ערבי פרק .במקומו שיתבאר כמו עד כו׳ המן ביעור על מברך הוא וכך עד כו׳

ב :הגזול ת  אחת ראשון ראשון על משיב הנני אומר ואני :עכ״ל מרור ולאכול וכו' לי קשה ו״ל הראנ״ד נ
 והעריך חנוכה לנר חכה והשליך מפה פירש ממנה מגילה ממקרא תחלה שהקשה מה חשבון. למצוא לאחת
 מגילה דהלכוש פ״ג כתב ז״ל ר״מ כי הדחוקים. לאלו צורך לו אין התיקונין מן או המהדרים מן תירוצים לשרן

 לחכמי בתשובתו כן לכתוב הוסיף ועוד סופרים מדברי מצות שתיהן מגילה ומקרא מנוכה נר שהדלקת וחנוכה
 דהלכות פ״ג תשובתו לשון להעתיק עתיד שאני כמו חובה שאינה מצוה שהיא עירוב מצות עמהם וכלל לוני״ל
 מצוה היה אס כאהד ולאחרים לו המצוה עשה וז״ל לו המקובל כללו לפי כאן שכתב מה ומעסה .גע״ה מגילה
 בזמנה שלא בין בזמנה בין בעשרה תקנתה עיקר מגילה שמקרא וידוע .עכ״ל העשייה על מברך חובה שאינה
 מ׳'מ ביחיד בזמנה וחנוכה מגילה דה׳ ראשון פרק שפוסק ז״ל ר״מ לדברי ואפילו ניסא פרסומי משוס
 כאשר המובחר מן מצוה לכתחילה בזמנה ואפילו בי׳ המקדימים הכפרים בני כגון בזמנה שלא ני שם כתב הוא

 מקרא על התקנה היסה זה סדר ועל ולאחרים עצמו להוציא קורא שאחד ידוע וגס בי׳ דהיינו גחקנה
 בני אפילו נמצא בבדיתא להדיא ב״מ פרק ששנויה כמו וביתו איש חנוכה נר אבל לקרות ולא מגילה
 בכללו כאן כתב ז״ל ור״מ .לעצמו כמברך לכולן המברך ומעתה התקנה לעיקר אחד כאיש כולן מאה הטת

 .עכ״ל לעשות מברך לעצמו עשאה אס חובה עליו שאינה בין חובה שהיתה^עליו בין מצוה העושה כל
 נר להדליק ברכתה מקנו ולכך וביתו איש התקנה כעיקר לעצמו אותה ועושה מצ(ה מנוכה שנר הוכחתי וכבר

לאכול המובחר מן מצוה שעיקר ומרור מצה יתבאר ומזה שבת. כנר וברכתה היא והרי על «קנוNזלא ,מנוכה

 לפי איש כדכתיב ובחבורה השובע על ונאכל יאכלוהו ומרורים מצות על כדכתיב ומרורים מצות על הפסח
 בעל מברך אחריס שלהוציא מלשונו כתבתי וכבר פסה. קרבן דה׳ פ״ח ז״ל ר״מ וכ״כ השה על תכוסו אכלו

 שתהיה עד ברבים שמצותה מילתא ופרסומי טעמא לגלויי כן התקינו הס לכך עצמו מוציא הוא שגם ואע״ס
 לבער למ״ד בגמרא מהם הקשה לא למה ז״ל הראב״ד שהקשה ומה אחרים. להוציא עיקרה במברך הברכה
 וטרי שקיל אמאי וא"כ י לן קיש לא דלבער ועוד עצמו של הברכות שאר דרך על נתקנו שלא ניחא השתא

 להודיה מרור באכילת היא בגמרא שנרמז שאמר ומה האי. כולי ליה חייש לא והוא דעתיה על האי כולי
 ללמ״ד מעל לשנות אבל הכל מיושב ובזה הבי לברוכי ליה דמיבעי עצמו ולהוציא חובה ואינה מצוה שהיא
 להתיישב המעיין שצריך אלא ומחוור פשוט וזה ומצה חמן הלכות סוף ביארם שכבר א״א ז״ל ר״מ לדעת

ב ; וערבה לולב סרק . הפרק סוף עד כו׳ מנהג שהוא דבר hב :כד״ן בו ת  נ״ל ז״ל הראב״ד כ
 במסכת דהא אוחו מבין ואיני זה לשון על תמהתי אומר ואני :עכ׳׳ל ברכה וצריך וכו׳ אמרו שלא

 אמר להדיא גרסינן מעמד בו היה לא בטבת ובאחד דמתניתין פסקא גמרא סוף בחרא פרק תענית
 דהוו חזנהו לבבל איקלע רב דמסיק עד וטרי ושקיל דאורייתא לאו חודש דראש הלל אומרת זאת רבא
 אבותיהם מנהג מינה שמע אמר דלוגי מדלגי קא דהוו חזנהו לאפסוקינהו סבר חודש בראש הלל קרו

 בהן גומר שהיחיד ימים בי״ח משא״נ גומר התחיל ואס יתחיל לא יחיד תנא בה ומסיימים בידיהם
 שכתב כמו עליו מברכין אין שלכתחלה ז״ל ר״מ ודעת הוא מנהג דר״ח הלל אלמא לכתחלה ההלל את
 הדין מן עמו הסכימו התוספות בעלי רבותינו ומקצת וחנוכה מגילה דהלכות פ״ג יותר וביארו וחזר כאן

 בריך ולא חביט חביט ומש״ה הוא נביאים מנהג ערבה דאסיקנא וערבה לולב דפרק ומההיא טעמא
 לגמור גמור הלל ועל לקרוא לברך נוהגין ואשכנז ובצרפת בספרד שאנחנו ואע״ס בגמרא טעמא כדמפרש

 מ״מ וערבה לולב פרק בשטתנו מפורשים נכבדים אחרים טעמים לו ויש ז״ל ר״ח כדעת היכרא משוס
 בעלי אצל חקוקה ישנה מחלוקת שהיא ואחר גדולים הסכמת וגס ז״ל ר״מ לדעת וסברא וראיה סמך יש

 מקום ולהראות ז״ל הר״מ בעבור לטעון אלא בו באתי לא אני כי החבור בזה בו להאדך לי אין התום׳
; כד״ן מובאו ולאין מוצאו מאין להעמיק להרוצה

ברכות הלכות סליק


