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אין פרק משנה ונו'. הממפלל אין :עומדין אין ירושלמיגר"פ שהוא שם כהכסי וככר כיון שכהכ רכינו כדכרי לדקדק ויש : גדולה למנחה סמוך היינו למנחה סמוך דהאי
אמר כ') (ל"כ שם וכגמרא ישיכנו לא כשלומו שואל המלך אפילו כ״ש:) ברכוה(דף עומדין לכן וקודם המנהה זמן שיניע עד אסור שאינו דמשמע גדלה מנחה זמן שהגיע
בא אנס ראה מיסיבי פוסק עכו״ם מלכי אבל ישראל מלכי אלא ל״ש יוסף רב : המנחה זמן שהגיע כיון קרי למנחה דלסמוך וצ״ל .למנחה סמוך סועד אינו כחב בסמוך

לקצר הא ל״ק ועולה מקצר אלא יפסיק לא כנגדו בא קרון ראה כנגדו ולשון יפסיק ביום שהוח אם.אין אבל ביום שהוח כשיש דוקא היינו . ו׳2ו החחיל ואם דלא הא דאפש̂ר
 כך ואמר שכתב הכי דייק רבינו

כשאח״כ דוקא משמע המנחה הפלס מתפלל
 שהות ליכא אי אבל שהות בדאיכא דהיינו יתפלל
 דאפילו הגזול לולב בפרק נתבאר, וכן יפסיק
 וכמו מפסיק ביום שהות ליכא אי דרבנן במצוה

: ק״ש מה׳ בפ״ב שכתבתי
 עד . וכו׳ תספורת התחלת מאימתי 1

 שם הגמרא לשון חגורו. משיתיר
 :סודר מעפורת ופירוש הזה. כלשון
 מאימתי שם ג״ז .וכו' הדין התחלת ומאימתי

 ירמיה ור׳ יונה ר׳ הדין התחלת
 אמר וחד הדיינים משיחענופו אמר חד

 ואחו דעסיקי הא ול״פ דינין בעלי משיהחילו
: בדינא ואחו עסיקי דלא והא בדינא

 בריש ברייתא .וכו׳ ערבית שהפלת ע״פ אף ז
: ד׳.) (דף ברכות

 היא דסברא מילהא . וכו׳ להסתפר ומותר
 לא במהניסין נקנו מדלא משמע והכי

: למנחה בסמוך אלא הספר לפני ישב
 פ״ק משנה .וכו׳ בת״ת עוסק שהיה מי ח

 ואין לק״ש מפסיקין ט׳:) (דף דשבת
 (שם בתורה בעומק ואוקמה להפלה מפסיקין

 רשב״י כגון אלא שנו לא יוחנן ר׳ אמר י״א.)
 מפסיקין אנו כגון אבל אומנותן שתורתן וחביריו

 מפסיקין שאין כשם והתניא ולתפלה לק״ש
 ההיא הניא כי לק״ש מפסיקין אין כך לתפלה
 השנה עיבור דטעם רבינו וסבר השנה. בעיבור

 רבינו שכתב ומה רבים. צרכי לפי'שהוא הוא
 פירושו בתורה כעוסק רבים בצרכי העוסק וכל
 בחורה ועוסק אומנתו שתורתו כמו זה הרי

 עוסק היה ק״ש מהלכות בפ״ב כתב שהרי
 עסקיהם יגמור אלא יפסיק לא רבים בצרכי
 וק״ש לקרות עת נשאר אם יקרא כך ואחר

 דלענין וכיון הפסקה לענין מתפלה חמירא
למפלה. מפסיק שאינו כ״ש מפסיק אינו ק״ש

 ולסיים למהר שיכול רואה שאם כלומר אפשר
 שיאמר דהיינו יקצר ’ אליו שיגיעו קודם תפלתו
 : פוסק לאו ואם וחחימתן הברכות פתיחת
 לחזור צריך אינו פסק שאם ההגהות וכתבו

 שטעה הברכה להחלת חוזר אלא לראש
 בג' לראש חוזר ראשונות בג׳ היה ואם בה

 שאם יונה ה״ר וכתב לעבודה. חוזר אחרונות
 :כן יעשה מלדבר בזה ויתנצל לצד להתרחק יכול
(כ״ט;) שם משנה .וכו׳ נחשים ראה אם וכן

 יפסיק לא עקבו על כרוך נחש אפילו
 שנו לא ששת רב אמר ל״ג.) (דף ובגמרא

 מ״ט ירושלמי ., פוסק עקרב אכל נמש אלא
 בין רבינו חילק ולכך דמחייא בתר דמחייא
 דרכן שאין למקומות להמית שדרכן מקומות
 תימא דלא אליו הגיעו אם ומ״ש . להמית

 לכך פוסק מרחוק אפילו אותם שראה כיון
 כלומר אליו הגיעו אא״כ פוסק שאינו כתב

: לו קרוב
 שמתו מי פרק משנה .וכו׳ ועבדים נשיים י

.וכו׳ שפטור איש ובל : כ׳.) (דף
 שפטורים בהם נאמר מק״ש הפטורים רוב
נתפרש שלא באותן ואף התפלה מן גם

 למרחץ יכנס לא גדולה מנחה י זמן שהגיע אניון ה
 מן ויבטל יתעלף שמא שיתפלל עד להזיע אפילו

 שמא עראי אכילת׳ אפילו לאכול ש ולא . התפלה
 שמא דין בגמר אפילו; לדון ולא . באכילה ימשך
 ישב לא וכן . התפלה מן ויבטל וימשך הדין יסתר
 שיתפלל עד הדיוט תספורת אפילו לספור הספר לפני
 עד למנחה סמוך לבורסקי ליכנס ולא ,הזוג ישבר שמא

 ויתעכב בה ויתעסק במלאכתו הפסד יראה שמא שיתפלל
 אלא [יז] יפסיק לא מאלו באחת התחיל ואם התפלה. מן

 התחלת מאימתי ( :מנחה תפלת מתפלל ואח״ב גומר
 ומאימתי .ברכיו על םפרין של מעפורת משיניה תספורת
 ומאימתי לבשרו. הסמוך הבגד משיפשוט מרחץ התחלת
 במו כתפיו בין- בגד משיקשור הבורסקי התחלת

 ארץ לבני אכילה. התחלת ומאימתי ,עושין שהאומנין
 ומאימתי .הגורו משיתיר בבל ולבני ידיו משיטול ישראל

היו ואם .וישבו הדיינים משיתעטפו הדין התחלת
ן משיתחילו יושבין י , חפלה פטורים דאיי״ייא דק״ש מק״ו פטורים זיןתפלףן בא;י״;ז ץ .̂ך

̂ל ויאמר ממלאכתו [ט] אדם יבא לא .רשות ערבית  מי ר״פ משנה המת^ו׳". אה המלוים וכל ̂'*
״ •׳ ' אותו תאנוס שמא אתפלל כך ואחר קמעא ואישן מעט
 ואח״ב ערבית מתפלל אלא הלילה כל ישן ונמצא שינה
 למרחץ וליכנס להסתפר ומותר .ישן או ושותה אוכל
 שהוא למנחה סמוך אלא גזרו שלא מפני לשחרית סמוך
 בשחר אבל ביום שם נכנסין העם שרוב המצוי דבר
 עוסק שהיה גמי ח 5 בי גזרו י לא מצוי שאינו דבר

 ואם •. ומתפלל פוסק התפלה זמן והגיע תורה בתלמוד
 והיה כלל מלאכה עושה ואינו אומנותו תורתו היתה
 תלמוד שמצות פוסק אינו תפלתו בשעת בתורה עוסק

 מפג אלא תפלתו מפסיק המתפלל טי׳אין ג תורה בדברי כעוסק רכים בצרכי העוסק יוכל תפלה. ממצות גדולה תורה
 היה .יהרגנו שמא כוכבים עובד למלך הוא פוסק אבל .ישיבנו לא בשלומו שואל ישראל מלך ואפילו בלבד. נפשות סכנת
 אם כנגדו באים ועקרבים נחשים ראה אם וכן יפסיק. יכול אינו ואם יקצר כנגדו בא אנס או כוכבים עובדי מלך וראה בתפלה עומד
 ועבדים ינשים י : פוסק אינו להמית דרכן היה לא ואם ובורח. ש פוסק ממיתין שהן המקומות באותן דרכן והיה אליו הגיעו

צורך למטה שאין פי על אף המת המלויןאת ופל התפלה. מן פטור שמע מקריאת שפטור איש וכל . בתפלה חייבים וקטנים
:התפלה מן פטורין בהן

שביעי פרק
ו א נ ס ת ש  אדם כשיכנס הי אלו יום בכל אותן לברך אחרות ברכות תקנו אלו תפלות דברי חכמים כ

עיני על 'שינה חבלי המפיל העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך בלילה לישן’ למטתו ׳
והמשקיע ,

:סמ״געשיןכ״ז סי׳רל״ט א״ח י1ט ז : שם סמ״ג ק״ו סי' מור ו :י״מ משין סמ״ג ק״ד טי׳ טור ה :כ״ז סי׳ גמור עיין ד פ״מ: סי' ועיין סי׳ק״ו גמור : גטורא״חסי׳רצ״ה : שם עשין לצ״נסמ״ג סי׳ מול א

משנה לחם
 מרתיעין אותם ראה ובגמרא*) עקבו על מנסיקין .ואין שמע לקריאת מפסיקין י״א) (דף ת״קדשבת . וכו' עוסק שהיה מי ח

. וכו' העוסק וכל : וחביריו יוחאי בן שמעון ר' כגון בגמרא ופירשו לתפלה
: פ״ב ק״ש בהלכות למעלה נתבאר כבר

 המלך אפילו כ״טעיב) (דף איןעומדין פרק ריש משנה .וכו׳ בחפלה עומד היה ט
למלכי אלא שגו לא יוסף רב אמר (ל״ב:) שם ובגמרא ישיבנו לא בשלומו שואל

 וחילופיהן המפה נושאי הנן ב׳) שמתו(י״ז
 ופירש ההפלה מן פטורים ואלו ואלו וכו׳

 לפאת המזומנים מן יהיה לא ואם שם רבינו
 בלבד ללוות בא אבל העוזרים מן ולא המטה

 התפלה מן פטורים והכל בק״ש חייב הוא
: עכ״ל הלב טרדות מפני והטעם

 פרק .וכו׳ למטתו אדם כשיכנס א £״ז
ס׳:) (דף ברכוה הרואה

עד ישראל שמע אומר מטתו על לישן הנכנס
והיה

3,5,7355!̂ j p jק , כנגדו וגאים נו׳ אוהם ראה גנוסחתנו יש לא ) ,
 שם הגיאו וכן כירושלמי הוא אכל פוסק י י ,

: עקרג אגל גד״ה התוספות : הוא ופשוט המקומות
. שמתו מי פרק ריש .וכו׳ ועבדים נשים

י״ז;): (דף
אומר מפתו על לישן הנכנס אמרו ס׳:) (דף הרואה בפרק .וכו׳ כשתקנו א פ״ז כליו נחש אפילו במשנה שם .וכו׳ ראה אם וכן :וכו׳ פוסק עכו״ם למלכי שראלאבל

משמע
עוז מגדל

)P דשבת(דף ס״ק .תורה בדבד העוסק עד כו׳ למרחץ יכנס לא  אמר גרסינן ו׳) (דף מרכות ובירושלמי '
 עד כו' מפסיק המתפלל אין :הכל בו והסכימו תורה בדברי ציבור-כעוסק בצרכי העוסק כל ירמיה רבי
 (שס) עומדין אין פרק . פוסק אינו עד כו' נחשים ראה אס וכן :ל״ב) עומדין(דף אין פרק .יפסיק

 ׳י״ז): (ד^ קורא. היה ופרק כ״א) שמתו(דף מי פרק .הפרק סוף עד כו׳ וקעניס ועבדים נשים : ובירושלמי
ז ״ ו פ נ ק ת ש ^ (דף דברכות מ' פרק .כולו לעולם עד כו׳ חכמים כ : ס

כדלעיל קטנה מנדזה ו־פי׳ קסא כלישנא פסק התרומה שספר ואע״פ באיסור שהתחיל ואע״פ [ח]

מיימוניות הגהות
 משולם רביגי פסק וכן שם עיין קמא בלישנא ודלא יעקב בר אחא כרב דשבת קטא פרק [ז]
שי־ דלא קמא כליש:א פסק ר״ת אבל אלפס ר״י ובן  אסור אז קטנה מנחה משהגיע אלא א

 בחברותא כגון גדולה סעודה אלא איסור אין גדולה מנחה משעת אבל קטנה סעודה אפילו
 קטנה סעידה אבל הגאונים בתשובת איתא וכן בהש וכיוצא מילה וברית נישואין כסעודת

 כר כדיב׳׳ל הלכתא דלית פבק השחר כתפלת וגם קטנה מנחה שעת עד להתחיל אפילו מיתר
 אבי״ה ורבינו שמחה ורבינו המצות הספר בעל כתב ובן התרומה בספר עיין בסמוך כדלעיל
 בשבת לאכול מתחיל אינו ולעילם משולם ורבינו המחבר כרבינו בעצמו נהג ורבינו מורי אמנם
 ע״ב שבת הלכות בסוף לקמן כתבתי כאשר קודם מנחה מתפלל אינו אש היום חצי משעבר וידם

 התוספות כתבו וכן [ט] : ע״ב מנחה להתפל̂י ביום שחות שיש זמן כל להפסיק צריך אין לכן קודם התחיל אם אבל כן אחרי התחיל אם להפסיק יש קטנה מנחה זמן הגיע שאם הוא מידה
 לא פסק ואם להזיקו ומתכוין בכעס בא שהוא לפי פוסק כנגדו ובא נחש מרתיע היה שאס פסק בירושלמי י] | : ע׳׳ב ויתפלל ק״ש שיקרא עד סעידה לאכול שאין דלילה פ׳ש זמן משהגיע

:ע״כ תוספות כדלקמן וכר לעבודה חוזר אחרונות ובשלשה לראש חחר ראשונות בג׳ עומד היה’ ואם חוזר ברכה לתחילת אבל לראש לחזור שיצטרך מציגר ^
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 שינה אנסחו ואם עמו ישנה אשתו לואאילו סמוך יכינו נדכדי והגירסא,הנכונה ק״ש.
 סופרים ופעות דכרים תוספת יש ספרים ונמקצת . רחמים פסוקי או ראשון פסוק קורא

מדאמרינן הוא דרחמים פסוקי ומ״ש

שנונו מה על להקכ״ה החלה לכרך צריך וצונו בהם שאומר המצות נרנת היינו לעשייתן שלימה משתי ותהא ופירש״י ונו׳. עיני על שינה חכלי המפיל כרוך ואומר שמוע אס יהיה
ונברכת . אח״כ לברך יכול אלו כגון שבח ושל הודאה של ברכות אבל לעבודתו וקרבנו מהלכות ג׳ פרק בסוף נתבאר עמו ישנה אשתו ואפילו בורעי.ומ״ש ורשע פיסול יהא שלא

 שא״צ כיון יצר אשר מברך אין מים להטיל שכשנכנס אומרים שיש ההגהות כתבו יצר אשר
: נהגו וכן לקטנים אף יצר אשר לברך רגיל היה ר״י אך שפשף אא״נ ליטול

 הרי״ף כתב .וכו׳ יום בכל אדם וסברך ו
 בפרק גרסינן ברכות בסוף ז״ל

 אדם חייב תניא ב׳) מ״ג דף (מנחות התכלת
 ובור גוי עשני שלא ברכות ג׳ יום בכל לברך
 לבריה שמעיה יעקב בר אחא רב .ואשה

 אלא האי כולי א׳׳ל בור עשני שלא בריך דקא והאירד, ולשלום לחיים ממנה ותעמידני לפניך שלימה
” ”™ S י ’’ נולי לעולם המאיר יי׳ אתה ברוך המות אישן פן עיני

.וכו׳ בה נתחייב שלא מהם ברכה ובל T שמע מקריאת ראשונה [א] פרשה אוקורא ב • בכבודו
 כי ד״ה ס׳:] דף [בברכות התוס׳ אן ראשון פםוק עמו(קורא ישנה אשתו ואפילו וישו ני]

תרנגוצא קול שמע לא דאפילו כתבו שמע -.״s.-' י«.ורזיי» ״.-.■יי*.• !•״ריז ר״מר-.-י- על אלא זו ברכה דאין לשכוי הנותן מברך קויא שינה [ג] אנםתו ואם יישן) כך ואחר רחמים פסוקי

הס
 יצחק בר נחמן רב אמר ה׳.) ד׳: (דף בפ״ק

 ת״ח אף אמר אביי צריך אינו הוא ת״ח אם
 בידך כגון דרחמי פסוקא חד למימר בעי

 (דף בפ״בדשבועוח וגרסינן וכו׳. רוחי אפקיד
 כי עד עליון בסחר יושב מסדר דריב״ל ט״ו:)
 לה׳ עד צרי רבו מה וה׳ מחסי ה׳ אתה

:וגני ־הישועה
 דאע״ג כלומר. שנתו. בסוף שייקז בשעה ג

̂:) דף (ברכות בגמרא דאמרינן ס
 הכוונה אין וכו׳ נשמה אלהי לימא מתער <י
דוקא אלא שתהיה שעה זו באי שייקן זמן גל

 רצון יהי עין. בת לאישון והמאיר תרדמה שינת והמשקיע
 ואל רע ומפגע רע מיצר שתצילני אלהי יי׳ מלפניך
ממתי ותהא רעים הרהורים ולא רעים חלומות יבהלוני

נהנה והוא מבחין פהתרנגול האור הבחנת t יישן כך ואחר [י] רחמים פסוקי או ראשון פסוק אפילו המכין עד מכאן רבינו ומ״ש .שנחו בסוף
אלא מברך אינו ברכות בשאר אבל האורה מן ך,3 מטוקו על והוא מברך שנתו בסוה שייקץ ^בשעה ̂ הרואה בפרק מסודרוח הס כך גבר מצעדי

יב לא מטחו על שכב אם כגון נהנה א״כ s_-,»,s.s .•*-sm's !tcsM ייי ̂׳(ייייל :הזק בלשון (שם)
 יבינו מלשק שנראה ז״ל יונה ה״ר וכתב

 שהם כסדר מטחו על אותם שמברך
 ידיו שאין שמאחר הימה וזה בגמרא כתובים

 בגמרא אותם שסידרו ומה יברך היאך נקיות
 ידיהם ורוחצים קדושים היו שהם מפני כך

 אבל בנקיות הברכות לומר יכולים שהיו בענין
 כ״כ בנקיון ולשבת ליזהר יכולים אנו שאין אנו
 והא . נטילה לאחר עד לאומרם נכון אין

עובר אותם מברך הברכות כל דאמרינן

 ״צרתה ואתה בראתה אתה טהורה בי שנתת נשמה אלהי
 עתיד ואתה בקרבי משמרה ואתה בי נפחתה ואתה

 כל לבא לעתיד בי להחזירה עתיד ואתה ממני ליטלה
 אלהי יי׳ לפניך אני מודה בקרבי תלויה שהנשמה זמן

 לפגרים גשמות המחזיר יי׳ אתה ברוך ד־,מעשים כל רבון
 אתה ברוך מברך התרנגולים קול כששומע ד ̂ מתים

בין לד,בחין בינד, לשבוי הנותן העולם מלך אלהינו יי׳
ו ייח די ז W^דר'wר . ^י^ד^ י ו יי׳ רירייד' יזרו*ד י1י“י

יברך
 הרא״ש וכ״כ בזה כיוצא כל וכן ערומים מלביש

 ערומים מלביש כגון להנאתו שהם ברכות דכל
 נהנה אין אס צרכי כל לי ושעשה ישראל עוטר
 אינו ערום בלתי מטחו על ששכב כגון מהם

 שאם החום' בשם כתבו וההגהות אותם. מברך
 ולא לו לא תרנגול שם שאיין במדבר הוא

 הנותך יברך לא מרש הוא אם או לאחרים
לשכוי

 אתה ברוך מברך בגדיו כשלובש לילה. ובין יום
ישראל עוטר העולם מלך אלהינו יי׳ אתר, ברוך מברך ראשו על סדינו כשמניח ערומים. מלביש העולם מלך אלהינו

 המטר, מן רגליו כשמוריד .אסורים מתיר מברך מטתו על כשישב .עורים פוקח מברך ידיועלעיגיו כשמעביר .בתפארד,
 במצותיו קדשנו אשר מברך ידיו כשנוטל . כפופים זוקף מברך כשעומד .המים על הארץ רוקע מברך קרקע גבי על ומניחם

 מעפעפי ותנומה מעיני שינה חבלי המעביר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך פניו כשרוחץ .ידים נטילת על וצונו
 טוב יצר בי ותשלט ועון עבירד, לדבר תרגילני ואל מצוה לדבר שתרגילני אבותי ואלד,י אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי
 ותגמלני רואי כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד לחן ותתנני בתורתך חלקי ותן במצותיך ותחזקני רע יצר בי ישלוט ואל

 קדושים מכובדים התכבדו שיכנם קודם הכםא.אומר לבית שיכנם זמן יוכל ה ♦• טובים חסדים גומל יי׳ אתה ברוך טובים חסדים
 ברוך מברך שיצא ואחר אדם. בני של דרכן שזה ואצא שאכנס עד לי המתינו שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני עליון משרתי

 לפני וידוע גלוי חלולים חלולים גקבים גקבים בו וברא בחכמה האדם את יצר w יאשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה
 כל רופא יי׳ אתה ברוך אחת שעה אפילו לד,תקיים אפשר מד,םאי אהד יפתח אוייאם מד,ם אחד יסתם שאם כבודך כסא
 כשמד,לך . צרכי כל לי שעשית מברך געליו כשלובש .בגבורה ישראל אוזר מברך חגורו כשחוגר ו :לעשות ומפליא בשר

ר. מצעדי המכין מברך לדרך לצאת ב  ברוך . גוי עשגי שלא העולם מלך אלהיגו יי׳ אתר, ברוך יום בכל אדם ומברך ג
 עשר ישמגה ז •• עבד w עשגי שלא העולם מלך אלד,יגו יי׳ אתה ברוך .אשד, עשני שלא העולם מלך אלהינו יי׳ אתר,

 חגורו שחגר הרי כיצד . בשעיתו בשבילו שדוברכה דבר על מהן אחת כל מברך אלא סדר להם אין אלו ברכות
מהן ברכה וכל . בינה לשבוי הנותן מברך התרנגול קול שמע נס . בגבורה ישראל אוזר מברך מטתו על והוא

שלא
: וע״ש מ״ז סי׳ עא״ח ו : ל׳ דף נדה ה :ז׳ סי׳ א״מ י1ט ד : שם עשין סמ״ג ג׳ סי׳ א״ח סור ג :נ״ז משין סמ״ג מ״ו סי׳ א״ס סור ב :י״גו עשין סמ״ג שם סור א

משנה לחם
אומר מאיר ר׳ היה תניא מ״ג:) (דף התכלת פ׳ מנחות .וכו׳ יום בכל אדם ומברך ו :וכו׳ המפיל ברוך ואומר שמוט אם והיה עד ישראל משמע

גוישלאפשאני עשאני שלא הן ואלו יום בכל ברכות שלש לברך אדם חייב פסוק קורא שינה אנסתו ואס עמו אשתו ואפילו מק״שוישן ראשונה פרשה וקורא ב
[היינו אשה היינו עבד עשאני שלא מברך מאי אלא החם ואסיקו בור עשאני שלא אשה בספרי הנכונה הגרסא היא כך ישן כך ואחר רחמים פסוקי אפילו או ראשון

זיל ל״א האשה. מן יותר העבד מזולזל זיל מ״ד.) (שם ופירש״י טסי זיל ותירצו בד]1י (דףט"ו)ריב"ל דשבועוח בפ״ב ממ״ש רחמים פסוקי שקורא מ״ש לו ויצא רבינוז״ל.
גוי עשאני שלא בראשונה הסדר כתב ורבינו ע"כ. להבלים כדי ובריך הוסיף כלומר טפי קריאת לומר יכול היה שכשלא לומר שרצה ז״ל רבינו וסובר וגני קראי להני להו אמר

עשאני שלא אמר בור עשאני שלא שבמקום בגמרא משמע והרי עבד כך ואח״כ אשה כך ואחר : קראי להני אומר היה שינה שאנסתו שמע
מברך שבחחלה שכתב בב״י ראיתי אבל .חשה אחר בברייתא הוי בור עשאני ושלא עבד בפרק מבוארות הן ז״ל רבינו בספר האמורות הברכות אלו כל .וכו׳ שיקן בשעה נ

היותר מן מחחילין וא"כ בגמרא כדאמרו יותר מזולזל שהעבד מפני אשה כך ואמר עבד מפני בגמרא האמור הסדר על להביאם ז״ל רבינו חש ולא ס׳:) (דף הרואה
עפי מזולזל שהוא עבד ואח״כ מכולם פחות שהוא עכו״ם קאמר ותר,לה קודם פחות כל מברך לקמן שכתב וכמו אותה שעושה בשעה לאומרה צריך ברכה שכל סובר שהוא
עבד שאפילו עבד יברך ואח״כ עכו״ם עשאני שלא יברך שמתחלה בדין וכן אשה ואח״כ צריך הכנסת בבית לאומרם שנוהג ומי .בשעתו בשבילו שהברכה דבר על מהן אחת

כפירוש מפרש שהוא ואולי בזה הקפיד שלא נראה ז״ל ורבינו .עשאו לא ממנו טוב שהוא :בגמרא האמור הסדר על לאומרם
אחר י

מיימוניות הגהות עוז מגדל
הטויקין טפני אלא ק׳׳ט מצות עיקר דאין תם רבינו בשם התוספות פסקו וכן ברכה בלא [א] : ס׳) .(דף הרואה פרק הכל .צרכי כל עד ׳1כ ראשונה פרשה וקורא

 בתוספות עיץ ק׳׳ש עיקר דזה שפירש רש״י כמירוש ודלא צריך אין הוא ת״ח ואם בגמרא כדאיתא
̂יייתא בשימה ג] : ע״ב ע״ש וכו׳ ממתי על לקרותה מצוד, בעיגתה אפי׳ פירוש הכנסת בבית ק״ש שקרא אע׳ים ריב״ל אמר בפ״ק [ב] : ע״כ בפ׳׳ג בהגהה למעלה ועיין בברכות ק  ירושלמי/ [

h זעירא ד׳ n ג׳ פרק [ד] : ע'כ גאון גיסים רביגו הוכיח כך לשינה סמוך לקריאה אחרון יהיה שק״ש משמע ומכאן בשינה משתקע שהיה עד פעמים כמה וקורא <חוזר שמע את קורא
וכן בברוך פותחת אינה ולבך יצר לאשר סמוכה כרכה דהוי דסבר כמאן ודלא .ע׳׳ב. ישן היה ואח׳יב דזליתני צרי,ואיןיממךייבי־ רבו מה חמזמור פגעים של שיר אומר היה דריב״ל דשבועות

 מברכים היו שלא מרבותינו יש מים להשתין רק נכנם אם אבל [ה] עגט״י: לימא ידיה משי וכי גשמה אלהי לימא משנתיה יכייימתלר הךו>ןןז בפרק מדזןאמר ו׳ סימן אהה הטור הסכים
 הטור מדברי [ו] ׳: ע״כ בתשובה רביגו מורי כתב וכן קטנים אחר אף יצר אשר לברך רגיל היה ר״י אמנם ברכות מהלכות ד בסרק כדלקמן אא״כ-שפשף ליטול שא״צ כיון יצר אשר אפילו
 אומר ר״י התכלת בפרק בספרים כדגרס ודלא לומר שאין גאון נטרואי רב בשם ר״ש פסק וכן הזכיר לא ברר עשני שלא אבל וע״ש יצר אשר מברך ממש להטיל דאפ'לו נראה ר' סימן אדח

 הברכה שאין מברך גמי שמע לא כי ואפילו תרנגול קול דשמע אהא כתבו התוססות אמנם [ז] : ע״כ בור עשני שלא1 אשה עשני שלא גוי עשני שלא יום בכל לברך אדם חייב ברכות ג׳
עורים פוקח יברך לא סומא וכן חרש לאפוקי א׳׳ג לו ולא לאחרים לא תרנגול דליכא “מדו ב לן לאפוקי אלא שמע כי אמר ולא האורה מן נהנהו מבחין.והוא שררנגול האורה הנאת על אלא

: ע״כ המחבר כרכינו להדיא ד,תלמוד ולשון בגופו חסר שהדבר ביון



39 כ כסו*פץ תפלה הלכות אהבה,משנה כסף
להקביל נ״ש במים שבר רבו שי דלהקביל וכיון היא וה5מ דחאלה ונמילתידים מרחרח : בגופו מסר שהדבר כיון שרים פוקח יברך לא סומא הוא ואם לשכוי

בה ולהצמנן פניו על להעבירה אלא הידים לנקוח לא נגובה ממפחח ששין שהיו ומה שכינה פני הנקיוח מפני ידיו ירמן שלא מא ומי הראב״ד כתב : כו׳ שאין באב ובחשעה בי״ה _ח
פ״ג בדבריו וכמבואר רוחן דאינו סובר ורבינו .שינה וחבלי לפלוף מעיניו ולהעביר יש ואם ועיניו פניו בהם מקנח מפוחים כלים יש ואם השיבחא מפני או.

דא״א ההם דשאני מכרעח לא רבו פני להקביל דהולך וההיא עשור שביחח דהלכוח רואה אומר ואני .עכ״ל הימים נשאר כדרכו ומברך במים כדרכו רוחצם בעיניו לפלוף
שהוא כיון במים יעבור לא אם פניו להקביל אלא כמנהגו בנח משיג הראב״ד שאין אני

ר mSw שנהג במה מוכרחים דבריו שאין לפי כמסחפק חיי ח - ,t ד< ♦ גדרזת4 תרריד* איייו• רד! ו ,v is* פני להקביל אפשר הכא אבל הנהר מעבר 
:דמנקי מידי בכל ידיו בשיקנח שכינה ’ שככר הנקיוח מפני ידיו ירמץ שלא הוא מי

תו gן״5ו .לנלך יטל ידים דבסחם הרא״ש כחב סו כ ך א ב ר ב מ ו ד נ מ עו ש ב כ ל ם מ רו ע ך ש ל ה י  וכו׳ כן לעשוח ראוי אין וכו׳ העם נדגו ט ^ מ
ך. דשיבחא מעם לו אין השיבמא מפני או ר ב ת מ שי ל לי שע רכי כ ה הכפורי־ם ייביום .צ ע ש ת ב  ו

ב השורה רעה רוח שהוא פירש״י א ה שם שאין ב צ חי ך אינו t״l ר ר ב ת מ ל טי א ידים נ ול
 אינו הכסא לבית נכנם לא אם שינה. חבלי המעביר חחרעה על ר״ל ושמא .לימול צריך אינו בפח

 : אלו ברכות שאר וכן .האדם את יצר אשר מברך ליגע סכנה הוא שמחמחה הידיס על השורה
̂ייי״® י®״ ̂ייייי®• י זו אחר זו אלו ברכות לברך ערינו ברוב העם נהנו ט לי י̂?* י״״® י

איגי יעירו ורגליי ידיו בהם מקנח מפוחים
̂ן ליה נפקא מאי ■יודע בדזן נתחייבו לא בין בהן נתחייבו בין הכנסת כבית ,5, ̂מ

אלא ברכה יברך ולא כן לעשות ראוי ואין הוא וטעות עלכך. מברך אינו ודאי הא יברך מפוחים
 קודם בתורה לקרוא m בהמשכים י :בה נתחייב כן אם עלא • היא ומי שכחב למה גם קשה ומכאן

T״“ r i T בץ שנכתב 1<1 בתורה קרא בץ שמע קריאת שיקרא 
שלש ומברך תחלה ידיו נוטל פה שבעל בתורה קרא נעע!, לפלוף לו יש ואם מ״ש גם .ליחיז

במצותיו קדשנו אשר הן ואלו מ קורא ואח״ב ברכות איכא מאי בעיניו לפלוף לו שאין למי אבל
״י ®̂ל יי!® ־ ל?״י דברי את אלהינו יי׳ נא והערב נל] .תורה דברי על וצונו ®̂י

רי!-.- ,.•-וי* יה״נ5 שכחב מה על אלא רבינו על
ה ונה שראל ת ב כל עמך ות פ ובפ נו בפ תורתך ^03 יש והלא רחיצה שם שאין באב
ועוסקי שמך יודעי עמך וצאצאי וצאצאינו אנחנו בכלים או השיבחא מפני או הנקיוח מפני אם

. ישראל לעמו תורה המלמד יי׳ אתה ברוך תורתך רביני וטעם בעיניו• ישלפלוף אם או מפוחים
מכל בנו בחר אשר העולם מלך אלהינו יי' אתה ברוך f״’״ «»ז י״י

 אחד עושין מעיוח שחי כלומר
 שמברכין ועוד עשייחם זמן אחר אוחם שמברכין

 ראוי ואין נחחייבו לא בין נחחייבו בין אוחם
 וכן עשייחן זמן אחר אוחם לברך כן לעשוח

: בה נחחייב אא״כ ברכה לברך אין
 בספ״ק . וכו׳ בהורה לקרוח המשכים י

 איפליגו ב׳) י״א (דף דברכוח
 ולגמרא למשנה ברכה צריך אם אמוראי
 דהלכהא האי רבינו בשם הרי״ף וכחב ולמדרש

 : לברך צריך נמי למדרש אפילו דאמר כרב
 נחלקו שם וכו׳. הן ואלו ברכוח ג׳ ומברך

 פפא רב אמר ומסקנא מברך מה
 אלושכחב ברכוח שלש והם לכולהו נימרינהו

 כדי הוא מד״ח מעם קורא ואח״כ ומ״ש ,רבינו
 שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא

:עליו
 כחבי כל פרק שבח .וכו׳ חכמים ושבחו יב

 יהא יוסי א״ר ב׳) קי״ח (דף
 דהיינו בגמרא ופריש יום בכל הלל מגומרי חלקי

 לדוד מחהלה דהיינו רבינו ומפרש דזמרה פסוקי
 הרי״ף כחב וכו׳. ברכה ותקנו : הספר סוף עד
 ברכה למימר רבנן וחקנו עומדין אין פרק ז״ל

 ברוך ניהו ומאי מבחרייהו וברכה מקמייהו
שאמר

 נותן נ״) יי׳ אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העמים נראה שאין דיומא בחרא בפרק כחב והר״ן
א :התורה גאנ נחשע® נץ אלא רבינו דברי לו  אלו ברכות שלש לברך ארם חייב יום בכל י

לקרוא העם ונהנו תורה. מדברי מעט קורא כך ואחר ̂י®”י רחיצה דכל ידיו כדרכו מט, ביה״כ בין
 ומן המשנה מן הלכות או פרקים וקורין שתיהן שקורין מקומות ויש ישראל בני את צו שקורין מקומות עיש כהנים. ברכת

 וכבר . הספר נס] סוף עד לדוד מתהלה ויום יום בכל מספרתהלים זמירות m שקורא למי חכמים יושבחו י*ב * הברייתות
 . ישתבח והוא נע] לאחריהם וברכה שאמר ברוך והיא הזמירות לפני ברכה ותקנו ולאחריהם לפניהם פסוקים לקרות נהנו

ג ז שמע קריאת וקורא שמע קריאת על מברך כך ואחר  שמברכין אחר יום בכל לקרות בהן שנהנו מקומות יש י
השירות שתי שקורץ יחידים האזינו,ויש שירת שקורץ מקומות ויש שמע. על מכרכין כך ואחר הים שירת ישתבח

הכל
: ({״א סי/מ״! מא״ח ד :מ״ז מי׳ מא״ח ג :1מ״ מי' מא״ח י״מ עשין ממ״ג a :סרי״ג פ׳ גמא״ח עיין א

משנה לחם
שאמס' כמו המלה ־ אשה גקמ שוים ואשה דעבד כיון כן ואם ז״ל רש״י טל אחר

: בברייחא
 העמים מכל בנו במר אשר .וכו׳ אלהינו ה׳ נא הערב .וש׳ בחורה לקרא הסשכיס י

עם נדפס גכ״מ אנל נמ״ע *)(נדפס נל̂י *) הערב אומר לבינו . וכו'

מיימוגיות הגהות
 ק׳ש קרא אם אבל [ם] :ע׳ב ע׳ש י׳ב בהלכות במקומו כמבואר רכותיגו כל על פלינא ההיא [ס]

 לתורה ק״ש בין הרבה שהה ואפילו התוספות פסקי וק התס כדאיתא באהבה.רבה נפטר בבר
 א״נ לאלתר) ושT(םאתר על ששנה והוא דאסר בירושלמי קי״ל דלא ביניהם אחרים בעסקים ועסק
 הג׳ מברכים שאנו לדידן אבל רבה באהבה לנפטר אלא הירושלמי קאמר לא הירושלמי לדברי אפילו
 ובדרב ומרחץ ששינה כתב שמחה.ועוד רביני כתב וכן אתר על ששנה בעינן דלא מודה ו.״כ ברבות

 שא׳׳א .השינה הדעת היסח שהן לפי הללו ברכות נ׳ מהן אחת כל אחר לברך וצריך מססיקין
 כתב רבינר מורי .אמנם ד״ת בהרהור אפילו שאסררין הכסא ובית ומרחץ ישן כשהוא ללמוד

 חוזר ואינו בברדב קורא כשהוא או לומד כשהוא ראשונה פעם אלא לברך רגיל שאינו כתשובה
 אפילו מללמוד דעתו מסיח שאינו מפני קבע שינת של הפסק לאהד אלא יום באותו ומברך
 •דאמר כר׳׳ה ודלא כר״י [י] : ע״ב לחן אחד דין ומרחץ ובדרב ע׳׳ב הכסא ובית אכילה בהפסק
 :דמברך באבי׳׳ה כתב אמדרש וק לברך א״צ למשנה דאמר אלעזר כר׳ ודלא לברך א״צ לתלמוד

 שרש״י רש״י של תלמידו שמעון ה״ר בפסקי שמצא מלוגיל אשר לה״ר בתשובה ר׳׳י וכתב [ל]
 ומברך חוזר ברבות ואומר הכנסת לבית בא וכשהיה מכרך היה בתורה לקרות משכים כשהיה
 ברבות דהתם להא דמי דלא לר׳י ול״נ ככר שבירכו אע״פ שמברכים כתורה לקוראין ימדמהו

 שנתקנה כהו כלום הפסיק ולא בתורה לעסוק מיד בירך אם ואפילו בתורה לקורא לכך נתקנו
 בוי״ו והערב לקרות שיש כתבו התוספות [ל] : ע״כ וק״ל להפטרה בנביאים בחר אשר ברכת
 אבל ישראל לעמו תורה המלמד שחותם שם פירש רש״י אבל [מ] : היא אחת ברכה דהכל

 : ע״כ דוד שאמר בקשה אלא ברכה זו שאין בידו הוא טעות חוקיך למדני כא״י החותם
כי עד בו׳ מר אמר והא איני יום בכל הלל נומרי עם חלקי יהא יוסי א״ר כתבי כל פרק [נ]

 שמצאו משוס הלשון חקנו ואולי ןי״ו
 לקרות שיש התוססות נשם שכתכו בהגהות

היא:) אחת בנכה והכל בוי״ו והערב

 שהכל שכתכ כר״ה ודלא ברכוס שלש והס וי״ו
 . ברכות ב' והס בוי״ו והערב וגרסי׳ אחת ברכה
אלא וכו' ומסייס בגמרא גורס ׳היה לא ורביגו

: אחת ברכה דהכל משמע מסיים הוה ההלכות ובגירסת הכי אמר ור״י הכי גורס
חייב

עוז מגדל
: ׳)P (דף הרואה פרק . בה גתחייב עד כו׳ רחיצה שם שאין באב ותשעה .הכפוריס ביום.

ב ת כשאר כדרכו ומברך בכ״מ) (עי׳ וכו׳ ידיו ירחזץ שלא הוא ומי ז״ל הראב״ד כ
כדברי אס בברכות הרואה סרק היא ישנה מחלוקת זו אני ואומר : עכ״ל ימים

רבותינו ורובי גאונים והרבה במעות מנהג שהוא שכתב המקומות רוב שנהגו כמו או רמז״ל
שס שאין הכפוריס ויום באב בתשעה לרמז״ל הודו ז״ל ומהם שנהגו המנהג שבחו ז״ל התוס^ בעלי

פרן ה״ר מורינו הסכים במיסוכן קענה אצבעו להושיע שאסור דיומא בתרא פרק מדאמרינן כלל רחיצה
שהיה תענית ובמסכת התם דאמרינן ההיא והעמידו בפניו יגע שמא ידים בנעילת וגזר ז״ל הזקן

ידים בנעילת שנהגו לדברינו ואף ולהקר לנקיות במים שרויה במפה אלעאי ב״ר יהודה ר׳ של מנהגו
 מלוכלכות ידיו היו יומא סוף לדאמרינן דומה שזה האומר עם והסכמנו הכסא מבית יציאה ובשעת בשחר
 מ״מ בלבד להקר לם מוקמינן אלעאי ב״ר יהודה דרבי וההיא חושש ואינו כדרכו רוחן ובצואה בעיע

משוס כי לומר אני וקרוב שרויה במפה די לכלוך ואפי׳ לפלוף שס יש אס הפנים ברחיצת אנו אוסרין
שאמר ומה בעלים סיעתו כל גס בעל -והוא שען בו שאין כיון הכפוריס ביום ריוששין אין שיבתא
 בו נכנס תינוק שכל אוכל שהוא ולמי היא מלך בת משוס לתינוק פת ליתן במים אחת ידה אשה לרהזץ

כדאיחא במצות שיתחייב עד העוב יצר בו נכנס ולא מכז חעאת לפתח מדכתיב אמו מבען הרע יצר
ומבורר לעולם רמוז והוא בדבר סוד לי ויש שמתענה למי ולא מצות לכלל שבא למי לא אבל חלק פרק

 כפי עד כו׳ לקרות המשכים :כד״ן מעשים ובעלי גדולים •רבים לו ויש בזה נתבררו ז״ל ר״מ ודברי
: י״ב) י״א (דף דברכות פ״ק .המנהג

 לבי דעאל מאן גאון משה רב אמר דהכי תפלה בערך בערוך יכתב דזמרה כפסוקי קאמינא
 ומתפלל וממהר בישתבח והרתם ■כר׳ בקדשו אל הללו הללויה ואומר ומדלג וכר לדוד תהלה ואומר בתשבחות ומהולל וחותם שאמר ברוך אומר דזמרה פסוקי ציבורא דגמרו ואשכח כגישתא

 והוא מדלג ואז לו הסמוך רחום והיא עד יכו' לה׳ והלל עד דזמרה פסוקי כל אומר היה שרש׳י מצאתי וכתשובה .ע״כ נתקנו דקודם לא תפלה אהר תמרה פסוקי לומר אבל הצבור עם
 דהיינו רביתינו בשם ראבי׳ה פי׳ וכן בעמוד כ תלמודא דקאמר הלל גמירת דהיינו סוף עד ואילך מתהלה וגומר שב־נתים מה פסוקים ליקוטי אלא שאינה לפי דתהלה רחום והוא עד זה רחום

 ובדבריי לחבירתה הסמוכה ברכה כמו הוי וישתבח שאמר וברוך [ע] : ע״כ דקאמרי׳ דזמרה פסוקי דהיינו אלפס ר׳׳י כתב וכן [ס] : נ׳׳ב) סי' א״ח בטור (ועיין . עב׳׳ל כבעמוד הלל אמירת
 •ולכך המלחמה ממערכי עליה וחוזר בידו היא עבירה אור ליוצר ישתבח בין המספר בירושלמי וגרפי׳ אבי״ה מספר בישתכח שחותם עד שאמר ברוך בין לאישתעויי אשור כתוב גאין
עד שאמר בברוך מתחיל מבי לאשתעויי ליה מיבעי׳ דלא הלכתא כתג באלפס וכן להפסיק אסר רש״י ובן להפסיק נהגו אך בנתיים להפסיק אסור שהרי יוצר כמו מעומד ישתבח לומר נהגו

:ע״כ י״ח ליה מסיים
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עד שאמר נבמך מפחיל מכי לאשפעויי דלא לאעיש לי מיבעי הילכך וישפבח שאמר
: עכ״ל י"פ דמסיים

ד  (דף מנחופ הפכלפ בארר! גרסען ברכוש בסוף הרי״ף כשב .וכו׳ לברך אדם חייב י
 פייא א״ר יום בכל ברכוש מאה לברך אדם חייב אומר ר"מ היה מגיא ב'.) מ״ג

ברכוש גכישי דלא וי״מ בשבפוח איויא בר
 בשמים במיני פירוש ומגדי באספרמקי להו ממלו

 בשם חני ברכוש סוף ובירושלמי . ומגדם
 מאה עושה שאינו מישראל אדם לך אין ר״מ
 לפניה ומפרך שמע קורא יום בכל מצוח

 ולאחריה לפניה ומפרך פחו אוכל ולאחריה
 מצות שאר ועושה וחוזר י״ח ג״פ ומתפלל

: עליהם ומברך
. הראשונה הפרכה מן קדושה ומדלג מ

 אפוהב יצחק ה״ר מורינו כפב
 שכשב ז״ל אפיו על העיד רבינו של שבנו ז״ל

 אלמא לאומרה יכול שהיחיד בחשובה ידו בכפב
 רפינו וכ״כ בא״ח וכ"כ כאן ממ״ש ביה הדר

 ־פו חזר שרבינו בחשובה הרשב״א וכ״כ ירוחם
: לאומרה יכול שיחיד וכפב

 דבר דאין ע״ג דאף ז״ל הפוסקים וכתבו
 דוקא היינו מעשרה פחוס שבקדושה

 נקדישך אומרים שאנו שבשפלה קדושה כגון
 אנו אין יוצר בקדושת אבל המלאכים כמו

 מקדישין איך מספרים אנו אלא מקדישיך
: המלאכים

 גאולה וסומך :וכו׳ הערב ובתפלת יח
ד׳;) (דף ברכוש בריש . לשפלה

 הסומך זה הבא עולם בן איזהו דאמר יוחנן לרבי ליה מסייעא אחת דבריישא אמרו
 לשפלה גאולה למסמך פעי גמי ערבית בשפלת אפילו כלומר ערבית של לשפלה גאולה

עאולה השכיבנו לומר דשקינו כיון ומשני' השכיבנו למימר בעי הא השם ואמרינן
: דמיא אריכשא

n 'S פ״ר וכו׳. נשמעת הצבור תפלת א
 שרב אמרינן מ׳.) ז׳: (דף דפרכוח

 להתפלל הכנסת לביש לבא יכול היה לא נחמן
 בעידנא צבור לשליח דלימא יצחק ר' וא״ל

 כולי מאי א״ל למר ולודעיה לישי צבור דמצלי
 ואני דכפיב רשפ״ימאי משום דאר״י א״ל האי

 בשעה רצון עש אימתי רצון עש ה׳ לך תפלתי
 ק סוברים מובא ואמוראי מתפללים שהצבור
ח׳,] [שם ותניא .אחריני מקראי לה ומיישו

 פשפלשן מואס הקב״ה שאין מנין אומר נשן ר׳
 ומכאן ימאס. לא כביר אל הן שנאמר רבים של

 הכנסת לביש הולך האדם שאין שאפילו למדנו
 הקהל שמשפללין בשעה שיתפלל לשער לו יש

 ומה . וכו׳* יחיד יתפלל ולא רבינו שאמר וזהו
 עם עצמו לשחף אדם צריך לפיכך שכתב
 לעולם ל׳.) (דף השחר הפלש בפרק הצבור

 דהתם ע״ג ואף ציבורא בהדי איניש לשששף
 איתמר רבים בלשון הדרך שפלש שיאמר לענין

: מינה למשמע איכא נמי הא
ולעולם

 ברכינו אמרת מסמא למהד״ק לו היה *[בלי
: בפפרימ] הוא מאשר

ד • המנהג לפי הכל  ברכות מאת לברך אדם אחיייב י
 ברכות כ״ג אלו ברכות מאה הן ומה והלילה היום בין

ה. בפרק שמנינו  של שמע קריאת של ברכות ושבע ז
 בציצית ובשמתעטף . ולאחריה לפניה וערבית שחרית

 קדשנו אשר העולם מלך יי׳.אלהינו אתה ברוך מברך
 תפילין וכשלובש . בציצית להתעטף וצונו במצותיו

 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך
 שבכל תפלות ושלש . תפילין להניח וצונו במצותיו

 ושש שמונים הרי ברכות עשרה שמנה מהן תפלה
 והלילה יום של סעודות שתי; :אוכל וכשהוא .ברכות
 אחת . סעודה בכל שבע .ברכות עשרה ארבע מברך

 ושלש בתחלה אחת המזון ועל .תחלה ידיו כשיטול
 הרי ברכות שבע הרי ולאחריו לפניו היין ועל בסוף
״ בין ברכות מאה ל כ ו ה ה ט הז  ברכת שתקנו בזמן'

 בברכת והמטיב הטוב והוסיפו בתפלה האפיקורוסין
 טובים וימים בשבתות .יתירות ברכות חמש נמצאו המזון

ת. שבע שהתפלה כו ר  בשאר נתחייב לא אם וכן ב
 הלילה כל ישן שלא כגון האלו הברכות בכל הימים

ז :הפירות מן ברכות מאה m להשלים צריך באלו וכיוצא הכסא לבית נכנס ולא חגורו התיר ולא  מעט אוכל כיצד ט
 :יום בכל מאה שמשלים עד הברכות כל ומונה ולאחריו לפניו ומברך זה מפרי מעט ואוכל וחוזר ולאחריו לפניו ומברך ירק

 כך אחר וקורא ולאחריהם. לפניהם ומברך הזמירות וקורא .אלו ברכות ומברך אדם משכים בשחר .הוא כך תפלות סדר יז
 נאל חותם וכשהוא . קדושה אומר היחיד שאין שלפניה ראשונה הברכה מן ש קדושה ^ומדלנ ולאחריה לפניה ומברך שמע

 ומגביה ומתחנן פניו על ויפול ישב וכשישלים . שאמרנו כמו מעומד ומתפלל לתפלה גאולה שיסמוך כדי יעמוד מיד ישראל
₪ יקרא כך .ואחר תחנונים בדברי יושב והוא מעט ומתחנן ראשו  למעשיו: ויפטר כחו כפי ויתחנן (*מיושב) לדוד תהלה

ח  פניו על נופל וכשמשלים המנחה תפלת ומתפלל עומד כך ואחר מיושב לדוד תהלה לקרוא מתחיל המנחה ובתפלת י
 גאולה וםומך ולאחריה לפניה ומברך ק״ש קורא הערב ובתפלת . למעשיו ויפטר כחו כפי ויתחנן ראשו ומגביה ומתחנן

 השכיבנו שמברך ואעיפ .משובח זה הרי ערבית תפלת אחר והמתחנן . ויפטר מעט ישב וכשישלים מעומד ומתפלל לתפלה ני]
: ארוכה אחת ככרכה w שתיהן והרי לתפלה גאולה בין הפסק אינה ישראל גאל אחר

שמעי פרק
לפיכך רבים. של בתפלתן מואס הוא ברוך הקדוש אין חוטאים בהן היו ואפילו תמיד נשמעת יהציבור תפלת א

צריך
׳ א׳יח י11בנ עיי! ג : י״ס נ״ז משין סמ״ג מ״ז סי׳ א״מ סור א ס פ ינזfi 6״p* : P״’ עשי! פ«״ג צ׳ סי' א״גו מוי ג : נ׳

משנה לחם
 היה שניא ע״א) מיג דף (מננזוש השכלה בס׳ ,וכו׳ ברכוה מאה לברך אדם חייב יד

:וכו׳ לברך אדם הייב אומר מאיר רבי
 המזון בברכת והמסיב הסוב והוסיפו בשפלה האסיקורוסין ברכה שהקנו הזה בזמן טו

 עינינו יראו ברכה יש שהרי ברכות שש ז״ל רבינו כשב שלא ומה .וכו׳
 : השפלה כסדר הוא שכתב וכמו העם מקצש אלא אותה אומרים הכל שאין הוא הנועם
 להו וממלי מרש סבא וביומא בשבשא (שס) .וכו׳ הסירות מן ברכוה מאה להשלים צריך

 וחוזר ולאחריו לפניו מברך ירק מעס אוכל כיצד רבינו ומ״ש .ומגדי באספרמקי
 ויברך הפרי מן מעס החלה שיאכל דה״ק דמשמע קשה קצש וכו׳ זה מפרי מעס ואוכל
 דאסור משום דאסור נראה וזה מעס יאכל עצמו הפרי מאותו ואח״כ אחרונה ברכה
 בדעתו היה ולא ירק אכל שאם אלא קאמר לא ודאי דרבינו נראה אלא ̂ בברכות לגרום
 להשלים כדי פרי מאושו ויאכל שיחזור צריך העש אוהו כשיעבור ההיא בעש יושר לאכול
: יושר לאכול בדעחו היה לא לבסוף ובירך בשחלה שכשאכל בברכוס גורם הוי לא והשתא

עוז מגדל
 : מ״ב) (דף Dbro פרק מנאות במסכת הכל למעשיו. עד כו׳ ברכות מאה לברן אדס חייב

ת פל ת ב :ד) (דף דברכות פ״ק .הפרק סוף עד כו׳ מתחיל המנחה ו
ח ״ ת פ ל פ . :ז') (דף דברכופ פ״ק . הציבור תפלת עד כו׳ הציבור ת . . . , , , ועוד .. ל וק בלחש כשאומר המבורך ה׳ את ברכו אומר הוא דלמי אחריהם העם שיענו בדי .י ! / ! 11
רשבסדר אור ביוצר קדושה ■ סופרים במסכת דתניא ראבי״ה כתב וכן כסודר אל-א שאינו אומרה שיחיד מצאתי רש״י בשם אבל [צ] : המברך מן יותר קולו להגביה החזן דהיינו לעוגה דאסור

יוסי א״ר תניא דברנות פ״ק וכו'. ברוך לאל וברוך קדוש ביראה ואומרים עינים ואומרים לדלגה ולא לומר׳ רוצץ שאין ויש רש״י. מורי הורה וכן כסודר שהוא מפני אומר יחיד אפילו קדושה
שקורץ יש כו' ראשו מנענע חקב״ה לעלם מברך רבא שמיה יהא ועונים מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנסים בזמן אלא עוד ולא עד :וכו' לחורבה ונכנסתי בדרך -מהלך הייתי אחת פעם

נמי אי קרושה. בה שיש וכו׳ ישראל חביבין הגשה גיד פרק דריש וברייתא ברכו. בה ש;ש שאכלו דג׳ ומתניתין רבא. שמיה יהא אמן בה שיש בשביל בעשרה מתפללין כשאין זו ־ברייתא
 ; אבי׳׳ה מעשרה בפחות אומרים אץ ונקדישך נעריצך אבל לעיל כדפרישית אומי־ה יחיד אפילו קדושה ישבסדר אור שביוצר קדושה תניא סופרים במסכת ומיהו עזיהו. המלך מות בשנת קדרין

ק [ק]  של לתפלה גאולה הסומך זה הבא העולם בן איזהו יוחנן א״ר [ל] : הבא העולם בן שהוא לו מובסח פעמים שלשה יום בכל לדוד תהלה האומר כל אבינא בר אלעזר רבי אמר פ׳
ולא הכנסת בבית זה את זה שימתינו הסכנה מפני עינינו יראו ותקנו ברכות י׳׳ח כנגד פסוקים י״ח חכמים דתקנו דכיון עינינו ויראו פסוקים י׳׳ח על גם התוספות כתבו וכן [ש] : ע״כ ערבית

: ע׳ב פ׳ב לעיל כדפידשתי תפתח שפתי ביי׳ כדאמרינן אייכהא כגאילה ליה הוה שם יחידי אדם ישאר

 העולם בן איזהו ע״ב) ד׳ בברכוש(דף דאמר יושנן כרבי פפק .וכו׳ הערב ובתפלת יח
 למעלה שהשיגו מה וא"כ .ע"כ ערבית של לתפלה גאולה הסומך זה הבא

 שאין וכו׳ שבס לילי של ערבית שפלת להתפלל לאדם לו ויש מ״ש גבי בפ״ג ז״ל הראב״ד
 לשרן אפשר :אי . לשפלה גאולה סמיכות שצריך מפני שעה לצורך אלא כן לעשות ראוי■
 בהדיא דהא בערבית לתפלה גאולה סמיכות בעינן דלא סובר דרביגו למעלה ששירצתי כמו

 כדי החמה שתשקע קודם ברכותיה וק׳שעם ערבית שמתפלל ר״ל לההכא:.אלא קאמר
 איגם דברכוש הכוכבים צאת אשר ברכות בלא ק״ש יקרא ואח״כ לשפלה גאולה לסמוך

 כן אם ק״ש זמן הוי לא שעדיין ביום ק״ש של ברכוש קורא אי שירא וכי . מעכבות
 מילסא הוו הברכוש ואםכן עלק״ש מברכים אנו דאין וי״ל . לבעלה ברכות הני הוו

 ודאי כן ואם .ערבית■ שפלש בדיני בב״י והובא ז״ל הרשב״א וכדכשב נפשייהו באנפי
: יום מבעוד ברכותיה עם. ק״ש לקרוש שיכול

ח ״ הקב״ה שאין מניין ח׳) (דף דברכוש בפיק .וכו׳ נשמעששמיד הצבור תפלת א פ
מואס

מיימוגיות. הגהות
 וכתב . ופירות בשמים פי׳ ומנדי באספרמקי להו ממלו איויא דרב בריח חייא■ רב [ס]

 לחשבון עולים מפטיר של וה׳ ברכות ב׳ אחד כל בתורה -הקודאין שמברכין הברכות רא׳׳מ
הו» ראוי טעמא האי בלאו וגם רם בקול הברכות לומר בתורה לקוראים נכון לפיכך לשומעיהם


