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 דעירב דומיא בעיסה ניכר החערובופ סעם שיהיה והוא עליו לקבוע אדם בני שדרך שיעור
: עיקר נראה וזה בעיסה ניכר שטעמם חבלין מיני בה

 קיימוה שהפרוסוח אע״פ ובישלו אסאו לאורז טמנו (דףל״ז) ג״זשם .1וכו שבישלו אורז י
 ואסיקנא כלום ולא לבסוף והחניא שלש מעין אחה ברכה ולבסוף במ״מ בהחלה מברך

 ולא עליו מברך אינו ולבסוף קמייפא בהדי חני
כלום ולא ולבסוף דכל וקי״ל הרי״ף וכחב כלום י

 מן חון שכהב ולרבינו המוציא. לפניו א״א ברכוה שלש אחריו אומרים שאין כל המוציא
: הכללוה מן למדין דאץ לדבריו מעם ונהן דידן אגמרא דפליג דסבר י״ל האורז

ב  דאמרינן והא .אלו הלכוה בראש נחבאר .וכו׳ ולמעלה מכזיה בשאכל ד״א במר, י
 דף מברכין(שם כיצד דבריש אע״ג לאחריו ולא לפניו מברך מכשיעור בפחוה

דאמריי מברכה מק״ו לפניו ברכה ילפינן ל״ה)

ב :עכ״ל בנ״ר מברך ת כ  וה״מ הרי״ף עוד ו
 לא הערובוח ע״י אבל בעיניה לאורז בדאיהיה

 דאמרי ל״ז) (שם ושמואל כרב בהא דקי״ל
 עליו מברכין המינין מחמשה בו שיש כל חרוייהו

 עליו וכשב עלייהו דפלע מאן דליכא במ״מ
 דבכה״ג אמר מין כשהרוב דהיינו ז״ל הרא״ש
 מברך אמר ממין רובו אפילו המינין בחמשה

ש : במ״מ עליו מ״  .וכו׳ דוחן פה אבל רבינו ו
 להזכיר הגמרא שדרך לפי ומעמו ז״ל הרי״ף כ״כ
הזכיר לא ברייתא ובהאי הדדי בהדי ודוחן אורז

 אאורז יי : המוציא מברך עליה סעודתו קבע ואם
 עליו מברך בתחלה פת ממנו שעשה או שבישלו ניי]

 שלא ובלבד נפשות בורא ולבסוף מזונות מיני בורא
 פת אבל .לבדו אורז אלא אחר דבר עם מעורב יהא
 שהכל מברך בתהלה קטנית מיני שאר של פת או דוחן

א : רבות נפשות בורא ולבסוף  עליו שמברכין כל י
 המזון ברכת בסוף לאחריו מברכין המוציא בתחלה
ת. ארבע כסדרה בורא בתחלה עליו שמברכין וכל ברכו
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 מעין אחת ברכה לאחריו בסוף מברכין מזונות מיני לא אבל במ״מ מברך אאורז דחקא אלמא דוחן
שם דהניא ואע״ג אדומן שאכל באמורים דברים במה m יב •* האורז מן חוץ שלש הני״י ל״ז) דף התם(

m סן בין מבזי״ פ״ית ״ אבל אבל ילסללה ממית n 
 מן בין מרביעית פחות והשותה אוכלין. משאר בין ברכוה נוסח לענין לאי דברייתא י״ל דוחן לפה

p וסיף שחלה לברך שצריך לענין אלא איתניא i הראויה ברכה בתהלה מברך משקין. משאר בין היין
ברכה היא וזו יג ג כלל מברך אינו ולבסוף המין לאותו .........̂ ...........................

 על העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך שלש. מעין אחת
 ורחבה טובה חמדה ארץ ועל הכלכלה ועל המחיה
 עלינו אלהינו יי׳ רהם אבותינו את ושהנהלת שרצית

 משכן ציון ועל עירך ירושלים ועל עמך ישראל ועל
 עליה ונברכך בבניינה ושמחנו לתוכה והעלנו כבודך

המחיה. ועל הארץ על יי׳ אתה ברוך ובטהרה בקדושה
 מעין בכללה זו בברכה אומר טובים וימים ובשבתות

:המזון בברכת שמזכיר כדרך היום 1נל קדושת

רביעי פרק
ל א  מעין אחת ברכה או המזון ברכת גהמברך כ

 אכל .שאכל במקום נא] אותה לברך צריך שלש
אכל ויברך. שפסק *■ במקום יושב מהלך כשהוא

 וסוף החלה לברך צריך קדרה שמעשה כשם
 דאורז כדאיהא והא כדאיהא הא .ומיהו

 ודוחן ברייתא באידך כמפורש במ"מ בשמלה
 משום טעמא דהיינו כשב יונה וה״ר שהנ״ב.

 ואע״ג הוא דגן מין אורז נורי בן יוחנן דא״ר
 מאן דאיכא דאשכחן כיון מ״מ כוושיה קי״ל דלא

 בדוחן הכי ס״ל ולא הוא דגן מין דאורז דס״ל
 במ"מ מברך באורז ודוקא שוה דינם דאין אלמא

 מדאושבה למדנו ומ"מ עכ״ל. בדוחן לא אבל
 מחמשת שהוא כל דאמרי ושמואל לרב בגמרא
 מברך אין אורז הא דמשמע במ"מ מברך המינין

 אורז פת לפניו דהביאו ברייתא מהך צמ"מ עליו
 האורז ודין אורז פת שדין למדנו דוחן ופה

 מבושלים וקטנית קטנית דפש ומינה שוה המבשל
 ה״ריונה ודעשדעש . רבינו וכמ״ש שוה דינם

 ומברך שוה דינם ודוחן דאורז לומר ז״ל והרא״ש
 יונה רבינו עוד והוסיף ובנ״ר. במ"מ שניהם על
 דמיזן רואים שאנו הדברים לשאר שה״ה ז״ל
 במ״מ עליהם שמברך בלעז פניז״ו כגון זיין

: נפשות ובורא
א . האורז מן חון עד וכו׳ שמברכין כל י

 ממשמעות מברכין כיצד בפרק מתבאר
 ירושלמי הנזכר פרק כתב ז״ל והרא״ש הסוגיות.

לפניו אומר ברכות שלש אחריו שאומר. כל

ברכת לברך שכח ויברך. במקומו יושב pi עומד כשהוא
.המזון

 קפ״ד סי' ר1ס ג : שה עשין סמ״ג ר״י סי' מור ב
: כס ן עשי סמ״ג

:שס עשין סמ״ג ר״ח סי' מור א

 לברך הו״ל לא לבסוף מברך שאינו כיון וא״כ
 ק״ו דלאו אלו הלכות בראש כתבתי כבר בתחלה

 לפניו לברך שצריך הוא מדרבנן אלא הוא גמור
 כ״כ ברכה בלא הזה העולם מן יהנה שלא כדי

 ראו מה לי קשיא ואכתי ז״ל. והרא״ש התוספות
 מדרבק שהיא שלפניו בברכה להחמיר חכמים

 ונ״ל .מדאורייתא שהיא אחרונה מברכה יותר
 שהוא כל על אפילו יברך דבתחלה אמרו שלכך
 צריך שהיה ונמצא כשיעור ויאכל ימלך שמא

 אוקמוה לאחריו אבל לתקן בידו ואין לפניו ברכה
 לא לאו ואם יברך כשיעור אכל שאם אדינא
 ברביעית דמשקין דשיעורא רבינו ומ״ש .יברך
 איסורין אכילת לענין בעלמא מדאשכחן טעמו
 דומיא ברביעית אסורין משקין בשתיית דחייב

: בכזית דאוכלין
ג  מימרא .וכו׳ שלש מעין אחת ברכה היא וזו י

 מברכץ כיצד פרק בסוף דימי דרב
 רבינו כתב וכו׳. ובשבתות ומ״ש מ״ד): דף (שם
 וכ״כ בירושלמי איתא דהכי הנזכר בפרק יונה
 מזכירו היה לא משולם שרבינו וכתב מנוח ה״ר

 רבותינו בימי דדוקא דאפשר מנוח ה״ר וכתב
 קובעין אנו שאין אנו אבל היין על קובעין שהיו

 :הירושלמי דברי לבטל כדאי זה ואין מדכרינן לא
ד ״  ממוך מתבאר . וכו׳ המברך כל א פ

 רבינו ודעת בסמוך. שאכתוב מה
 (פסחים פסחים ערבי בפרק רשב״ם כדעת
 במקומו ברכה טעונה ג׳ מעין דברכה ק״א:)
 הרי״ף אבל לדבריו ראיות בתוספות שם והביאו

ק במקומם ברכה טעונין דגן מיני דדוקא כסב  ו
ל :ז״ל הרא״ש דעת כ  . וכו׳ מהלך כשהוא א

)נ״א ברכות(דף  חצהו א״ר שאכלו שלשה ס״פ :
 מברך ומהלך האוכל תנא במתניתא לה ואמרי

 מיושב מברך מעומד אוכל וכשהוא מעומד
 בכולהו והלכתא ומברך יושב ואוכל מיסב וכשהוא

ח :ומברך יושב ב  סרק סוף משנה. .וכו׳ לברך ש
 יחזור בש״א בירך ולא ושכח שאכל מי דברים אלו

 עד שנזכר במחוס יברך ובה״א ויברך למקומו
 שבמעיו המזון שיתעכל כדי עד מברך הוא אימתי
 ובגמרא עיכול שיעור כמה פ״ב סוף כתבתי וכבר
)נ״ג (שם  אבל בשכח מחלוקת זביד רב אמר :

במזיד

משנה לחם
 : קביעותא בעי לא הכא המוציא לענין לחם הוא אס ואף כזית בהו דלית אע״ג מפוררין

ת י  כמעשה תירצו קדרה כמעשה דמברך אמרו ל״ז) (דף דבגמרא ואע״ג .וכו׳ דוחן פ
 אורז גבי אלא שמואל איתותב דלא משוס הא אמרינן קדרה כמעשה ולא קדרה

: התוספות כדכתבו בלבד
ץ ■יא  כיצד בפרק ומ״ש המזון ברכת לבסוף מברך בכסנין הבאה פת אבל .האורז מן חו

 אלא לאחריו טעון ואין לפניו ברכה שטעון דבר לך שאין ;) מ״א (דף מברכין
: התוספות כדכתבו הסעודה בתוך כשהביאו איירי בכסנין הבאה פת

ל ייג  תחלה. מחיה כדפתח הארץ ועל המחיה על אמר לא אמאי וא״ת המחיה. ועל הארן ע
 חותם ליהוי דלא היכי כי בגמרא כדאמרו מחיה דמפקא הארן על דה״ק וי״ל

ה :תחלה ארן הזכור ולכך בשתים שנ מ ה ו

למלך משנה
 לאחריו מכלכין הקאמ״י שתייה שעל לי גאומריס שמעתי .וכז' מרניעית פחות והשותה יב פ״ג

ת שתיית מכדי מתר השתיה סוף עד השתיה מתחלת שיש זאע״פ עי  יותר אן מי
 אף ומצשרף ככך שתייתו דדרך משוס הכא שאני ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר פרס אכילת מכדי
 ממ״ש וראיה ליתיה זה דחילזק ולי-נראה . אחרונה שתיה ע״ס ראשונה שתיה מתחלת מכשיעור יותר שיש

 הרי כנה את ומניקה לסומאה ראשון שהיא אפה וז״ל העומאה אכות שאר מהלכות כספ״ח ז״ל רכינו
 מכדי יותר סוף ועד מתחלה שיש אפשר רכיעית שינק תאמר שאפילו נוומאה עליו גזרו ולא עהור הבן

 מתחלה יש שאס אמרו ואפ״ה בכך שתייתו שדרך יניקה גבי והרי אחת בבת יונק אינו שהרי פרס אכילת
 סי' חייא ובני כנה״ג שיורי בספר עיין (א״ה . פשוש וזה מצשרף אינו פרס אכילת מכדי יותר סוף ועד
 הרב מברי ומהי? בזה האריך י״ב:) (דף הכפורים יום לפרק בחידושיו חביב ן' מהר״ם והרמ״ז ל״ד

: יע״ש) לברך שלא המחבר
פ״ז

עוז מגדל
 סוף עד כו' אחת ברכה היא וזו :שאכלו שלשה פרק .כלל מברך אינו עד כו' עליו שמברכים כל

.מ״ד) (דף מברכין כיצד פרק .הפרק :
 במקומו יושב עומד כשהוא אכל :נ״ג) (דף דברים אלו סרק .ויברך שפסק עד וכו' המברך כל פ״ד
: דברים אלו פ׳ .חובתו ידי יצא עד וכו' המזון ברכת לברך שכח :מ״ש) שאכלו(דף שלשה פ׳ סוף .ויברך

מיימוניות הגהות
 שהוא פירש ר״ח ובשם . המשתה בבית ושלא המשתה בבית אותה וכוםסין מתובלת

 לדברי וראיה משתאות בבתי אותו ולועסין כעבין במין ושקדין ואגוזין צוקר מלאין כיסין כמו
 ב״פ עליה מברך בתהלה ודוחן אורז [ח] :כיסנין הוה יבש מתרגמינן נקודים־ היה יבש הגאון

 שאינו כלום ולא פירש״י כלום לא תלמודא קאמר ולבסוף במ״מ מברך דבשלו והיכא האדמה
בתחלה עליהן מברך ודוחן שאורז שכתב מה׳ג לאפוקי בר״נ אלא שלש מעין עליה לברך צריך

̂ דרב שב׳ט ורבינו אלפס ר״י וכן בה״ג פסקו וכן ס״ה וכן התוספות מן שיחיה ורבינו מורי עכ״ל שהכל
לאחריר טעון במ׳׳מ לפניו הטעון שכל תמצא המסכתא בבל כשתדקדק הוה דשבוש תיובתא זימני תרי ול״ג איתותבו דלא כתב וראבי״ה איתותבו בם״מ עליהן מברכין אין דאפרו ושמואל

מחא פר׳י וכן בביצה דאמר יהודה כר׳ ודלא כר״מ שלשה־שאכלו פ׳ [ט] ע״כ: וכו׳ ב׳ג ולאחריו ג״ב שהבל לפניו מברכין ואורז בר״נ לבסוף מברך ג״ב שהכל לפניו שמברך וכל שלש מעין אחת ברכה
בתוספות עיין דגן כזית שיאכל עד חובתן ידי הרבים את מוציא אין לעולם בפירקין וכן וסוף תחילה עליו ובירך מליח כדת שאכל יוחנן רבי את ראיתי אני אבא בר חייא א״ר מברכין דניצד ־

פחות שהוא אע׳פ שלימה בריח שהוא כיון דמון ושל ענב של פרידה אכל אפילו בירושלמי פירש שלימה בריה אכל אבל [י] עקב: והיה בפרשת ושאלתות וה״ג פר׳ח וב פרס'הישן
והרוצה פליג לא שמא או כר מלירז זית שאבל יוחנן רבי את ראיתי אני מברבץ דכיצד מההיא הירושלמי על חולק שלגו תלמוד אם נסתפקו והתוספות שלש מעין ברכה לאתייו מברך מכזית

 יהודה רבינו וכ״ב שאכלו שלשה בפרק בתוספות וע׳ש אלפאסי ר״י פי׳ וכן [כ] הישן: בפרק בתוספות וע׳ש שלימה ברית שהוא בדבר אפילו כזית אם בי יאכל לא ספיקא מידי עצמו להוציא
שתייה זו מושבעת לה מדדריש בשתייה יהודה לרבי ר"מ מודה דדילמא בכביצה דוקא א׳׳ג בכזית אפילו לאחריו מברכין אם התום׳ מסופקים משקין ושאר היין ועל יז״ל שי׳ רבינו מורי וכן

אר זוטא שיעור או לשתות ליזהר וטוב דשתייה לשביעה דאכילה שביעה בין חילוק יש שמא או בכביצה זו זו ואי שביעה בה שיש אכילה יהודה רבי כדרריש בכביצה היינו ושביעה
וכן רשב״ם פירש וכן [א] : ע״כ וק״ל צריך לא ופורים דבחנוכה זצ׳ל מורי כתב ובתשובה בירויסלמי משמע רבן משמו מורי פסק וכן [ל] :ע׳כ האלו ספיקות ידי לצאת כדי רבה שיעור

רב בשם מצאתי וכן אלפס פר״י וכן המזון ברכת אחריו לברך שצריך פת אלא ברכה טעין דאין פירש ר׳י אמנם פירש״י וכן במקומו ברכה טעון המיגין מז׳ שהוא ‘דכי שמחה רבינו פסק
עליו מיושבת דעתו שאין לפי לישב צריך אין בדרך אבל בביתו הולך כשהוא ולברך לישב צריך מהלך כשהוא אכל דאטרינן הא ז׳ל הרא׳׳ש בשם קפ״ג סימן [טור * :כאן עד גאון עמרם

: כאן עד ומברך יושב בבולהו הלכתא אשי רב אמר שאכלו שלשה בפרק ] [ב ; כאן] עד דרכו יאחר אם
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מקפ חולה או בזק לדקדק דאץ גראה הרח.וגם ללא חברים מקצס שם הניח TfDב דקנסוה הוא דקנסא הוא וט׳.פשוש בירך ואם ומ״ש ויברך: למקומו יחזור ד״ה במזיד
לא אינן אפילו סגי החברים מקצת שם בהניחו האמת ולפי נקם דברייהא דלישנא :וכו׳ עומד בשהוא בירך אם וכן ומ״ש : יצא בדיעבד אבל שאכל למקומו למזור

י פ מקצש שם הניחו בין יהודה ר׳ מפליג בסמוך שאכתוב דבבריימא והיינו חולה ולא זקן כך התורה. מן שאינה מפני ומברך מוזר אינו וכו׳ בירך אם לו שנסתפק ב
דקתני דברייתא לומר ע״כ הילכך חולה או זקן אדכר ולא הניחו ללא חברים שמוזר רבים בשם קס׳יז בסימן שכתב מהשור לאפוקי הנכונה הגירסא הוא

 המזון ברכת ולענין עליו. ונחלק ומברך
 שחוזר פ״ב בסוף רביש שכתב הוא

 לברך שכח ;התורה ק שהיא לפי ומכרך
 בעו נ״א) דף שאכלו(שס בפ״ג .וכו׳ המוציא
 בירך ולא ושכח שאכל מי חסדא מרב מידה

 וריחו שום שאכל מי א״ל ויברך שיחזור מהו
 ריחו שיהא כדי אחר שום ויאכל יחזור נודף
 סעודתו גמר אפילו הילכך רבינא אמר נודף
 והאי דאידחיאידחי. דפיון ליה ודחי ויברך יחזור
 בברכת דאלו היא המוציא בברכת ע*כ געיא
 : דברים אלו בפרק היא שלימה משנה המזון

 ערבי ריש ברייתא .וכו׳ זה בבית אוכל היה ג
 מקום שינוי :) ק״א (פסחים פסחים

 בדברים בין דמיתניא רבינו ודעת לברך צריך
 שאין בדברים בין במקומם ברכה השעונים

 : בסמוך שאבאר וכמו במקומם ברכה מעונין
 דברכות תוספתא .וכו׳ אוכל שהיה או וס״ש

 שהיה ב״ה הנזכר בפרק התוספות כתבוה
 צריך אין עמו לדבר חבירו קראו ואוכל מיסב
 וכשהוא למפרע ברכה צריך הפליג למפרע לברך
 מפרש שרבינו ונ״ל .לכתחילה ברכה צריך חוזר
 למפרע לברך צריך הפליג שאם דתניא דהא
 סעודתו ממקום והרחיק פירש שאס לומר היינו
 כלומר הפליג לא אס אבל למפרע לברך צריך
 מפינה אלא סעודתו ממקום הרבה הרחיק שלא

 אוכל שהיה או שכתב וזהו לברך צריך אינו לפינה
 וחזר ביתו לפסה לו ויצא עמו לדבר מבירו וקראו
 כלומ׳ וכו׳ למפרע לברך צריך מקומו ושינה הואיל

 דהיינו כהפליג ה״ל ביתו מפתח שיצא דמאחר
 בתוך עמו דבר אם אבל לברך וצריך מקומו שינה
 אינו לפינה מפינה מקומו ששינה אע״ס הבית

 חבירו קראו דברייתא רישא וכדקתני צריך'לברך
 : למפרע לברך צריך אין עמו לדבר

 עקירה שאינה וכו׳ בזה הפליג הראב״ד וכתב
 דכיון לתמוה מקום כאן ואץ עכ״ל. כלל

 : לברך וצריך מקום שישי הוי מביתו שיצא
 בביש אוכל היה רבינו כתב למה לדקדק ויש

 שהיה או אחר לבית והלך סעודתו ופסק זה
דחברים בבא בכלל הרי וכו׳ חבירו וקראו אוכל

 במקום מברך שבמעיו המזון שיתעכל קודם ונזכר המזון
 בירך ואם ומברך. למקומו חוזר מזיר היה ואם שנזכר.
 כשהוא בירך אם וכן .חובתו ידי יצא שנזכר במקום

 ולכתחלה w .חובתו ידי יצא מהלך כשהוא או עומד
 אלא שלש שמעין ברכה ולא המזון ברכת יברך לא

 אם לו שנםתפק יימי ב .*־שאכל ובמקום יושב כשהוא
 ומברך חוזר אינו המוציא בירך לא או המוציא בירך
 נזכר אם המוציא לברך שכח . התורה מן שאינו מפני

 לאחר נזכר ואם ומברך חוזר םעודתו נמר שלא עד
 ; ומברך חוזר אינו שנמר וי]
 ופסק זה בבית אוכל היה * ג

 שהיה או אחר. לבית והלך סעודתו
 עמו לדבר חבירו וקראהו אוכל
 הואיל וחזר ביתו לפתח לו ,ויצא

 לברך צריך מקומו P1 ושינה
 וחוזר שאכל מה על למפרע
תו. ינמור כך ואחר המוציא בתחלה ומברך ד עו  ‘ס

 או חתן לקראת ויצאו לאכול יושבים שהיו בחברים ד
 למקומן חוזרין חולה או זקן שם הניחו אם כלה לקראת
 הניחו לא ואם שנייה לברך צריכין ואינן סעודתן וגומרין

 וכשהן למפרע ברכה צריכין יוצאין כשהן אדם שם
ה לכתחלה ברכה צריכין חוזרין  מסובין היו אם וכן ז

 פסק הרי מקומו המשנה שכל פירות לאכול או בשתיה
 וחוזר ישאכל מה על למפרע מברך ולפיכך אכילתו
 ,לאכול צריך שהוא מה על לכתחלה שנייה ומברך

צריך אינו אחד בבית לפינה מפינה מקומו והמשנה
לחזור

: קע״ע קע״ח סי׳ נעור עיין ג :כ״ז עשי! כמ״ג קע״ח סי׳ א״ח טור ב :קפ״ז סי׳ טור א

הראביד השגת

ס אוכל היה *  עד כו׳ וה נני
ב נמודתו: יגמור ת  ז״ל הראנ״ד כ
 לאו ניסו לפתח דכל נזה הפליג
 רואה אם שכן וכל היא עקירה
:עכ״ל כלל עקירה שאיגה מקומו

 אורמא אלא דוקא לאו חולה או זקן שם הניחו
 דרך אין ובריאים בחורים כולם אם נקע דמילתא
 קצתם ולישאר וכלה חתן לקראת קצתם ליעקר

 ובריאים בחורים שכולם שאע״פ ה״נ אין אבל
 סעוניס אינם קצתם ונשארו קצתם נעקרו אם

 דכיון חוזרין כשהן ולא יוצאין כשהם לא ברכה
:קביעותם נעקר לא שם קצתם דנשארו

 (פסחים שם .וכו׳ יושבים שהיו חברים ד
 וקאמר חסדא רב יתיב :) ק״א

 צריו מקום שינוי דאמרת הא דנפשיה משמיה
 מעונים שאץ בדברים אלא אמרן לא לברך
 המעונים דברים אבל במקומן לאחריהם ברכה
 מאי לברך צריך אין במקומם לאחריהם ברכה
 אחד אמר ששת ורב הדר קמא לקיבעא מעמא

 שהיו חברים מיתיבי .לברך צריך זה ואחד זה
 או חתן לקראת לצאת רגליהם ועקרו מסובים
 ברכה מעונין אין יוצאים כשהם כלה לקראת
 לכתחילה ברכה מעונין אץ חוזרין וכשהן למפרע

 לא אם אבל מולה או זקן שם שהניחו בזמן בד״א
 מעונין יוצאים כשהם חולה או זקן שם הניחו
 ברכה מעונין מוזרים וכשהן למפרע ברכה

 בר נחמן רב אמר חסדא לרב קשיא לכתחילה
 חברים דתניא יהודה רבי עקירות תנא מאן יצחק
 הכנסת לבית לילך רגליהם ועקרו מסובין שהיו

 ברכה מעונין אין יוצאים כשהן המדרש לבית או
 לכתחילה ברכה מעונין אין מוזרים וכשהם למפרע

 מקצת שס שהניחו בזמן בדי׳א יהודה ר׳ אמר
 חברים מקצת שם, הניחו לא אס אבל חברים
 חוזרין וכשהן למפרע רכה5 מעונין יוצאין כשהן

 וקאמרי הרי״ף וכתב לכתחילה. ברכה מעונין
 דשני ואע״ג דת״כ ששח כרב הלכתא רבוותא

 הרא״ש עליו וכתב אשינויא. סמכינן לא נחמן רב
 סמכינן לא הרי״ף כתב למה ידענא ולא ז״ל

 מבורר בגמרא שינויא אין נחמן דרב אשינויא
 רבי דעקירות ברייתא דמצא דכיון מזה יותר

 דפריך קמייתא ברייתא וא״כ ופליגאת״ק יהודה
 פסיק ואמאי היא ימידאה חסדא לרב מינה

בסרק דאשכחן דכיון אומר ואני עכ״ל. כיחידאה
ק׳

 יוצאין כשהם אלא שמעינן לא יושבין] שהיו דחברים דמבבא וי״ל . [הוא יושבים שהיו
מינה משתמע לא חזרו ואח״כ ברכה בלא דיצאו היכא אבל וכו׳ למפרע ברכה מעונים

 ריב״ל דאיפלגו כ״ה) כ״ד (סנהדרין בורר זה
ור׳ חכמים דברי לפרש אלא אינו בדיא יהודה ר׳ שאמר מקום כל דלריב״ל יוחנן ור׳

 כריביל הלכה וריי דריב״ל העיר בני פרק והר״ן התוספות וכתבו למלוק שהוא קאמר יוחנן
נחמן רב דשני אלא ססדא לרב וקשיא ות״ק יהודה ר׳ בין ליכאפלוגתא קושמא לפום שכן וכיון זה בבית אוכל היה שאם כתב ולכן לאו אס למקומם כשיחזרו למפרע לברך צריכין אס

כרבי ברייתא וההיא כת״ק דאמר והוא לחלוק ד״א דבמה דסיל למימר חסדא לרב דאפשר מקומו ושינה הואיל וחזר וכו׳ הכירו וקראו אוכל שהיה או סעודתו ופסק אמר לבית והלך
לא נממן דרב ושינויא ששת כרב הלכה לה קם ממילא לפרש ד״א דבמה דקי״ל ומכיון יהודה לאכול יושבים שהיו דמבריס בבא לכתוב הוצרך זו בבא שכתב ואעס״י למפרע, לברך צריך
לשתות מסובין שהיו חברים חסדא דרב כווסיה תניא גרסינן שלנו שבגממח ודע עלה. סמכינן כשהם לא לברך א״צ חולה או זקן שם הניחו שאס להשמיענו וכו׳ מתן לקראה ויצאו

שכתוב וייס חסדא, דרב דת"כ ועוד וכתב-הראיש לברך צריכים אינן וחזרו רגליהם ועקרו יין בבית אוכל דהיה לישנא ברישא רבינו נקע אמאי לדקדק ואין . חוזרים כשהם ולא יוצאים
זו גירסא לי נהירא ולא גאון נסים דרבינו סתרים במגילת כתוב וכן יוחנן דרבי ס׳כ בהם לאכול יושבים שהיו דחברים לישנא נקמ דסיסא ובבא הבית בבעל דמיירי דמשמע זה

למימר דאיכא להרי״ף ל״ק חסדא דרב ת״כ גרסינן אי דאפילו ונ״ל . הרא״ש עכ״ל דהיה וההיא ע״ס בפרק דברייתא לישנא הוי הכי לאכול יושבים שהיו דההיאדמבריס
ורב היא דיחידאה ברייתא מההיא ליה קשיא דלא אלמא ששת לרב מינה אוהבוה מדלא והפליג חבירו עם דיבר יחיד בלשון דמיחניא דיומא לישנאדברייתא הוי וכו׳ זה בבית אוכל

ולפיכך אושעיא ורבי מייא רבי בי מיתניא דלא לגמרא ליה קיס דהוה א׳נ כתיק ששת או בברייהות השנוי בלשון כתב ורבינו יחיד בלשון הוי נמי דברכוה דתוספחח לישנא וק
אם וכן סיל,וז״ש כהרי״ף ז״ל ורבינו הרי״ף לדעת מינה.כךניל לאותובי כדאי היסה לא לשנות רוצה אס רבים בין יחיד דבין לרבים יחיד בין לן שאני לא דינא ולענין לו קרוב

ופירוס ליין דסעודה מידי בין חילוק דאין כלומר סירוס לאכול או לשתייה מסובין היו כשיצא בירך לא ואם לכתחילה מברך מוזר וכשהוא למפרע יוצא כשהוא מברך מקומו
דלאשמועינן משמע מכן רבינו בלשון לדקדק נשאר אבל לברך. צריך מקום שינוי בכולהו יחיד שהוא בין רבים יוצאים שהיו בין מולה או זקן שם הניחו ואס כשיחזור לברך צריך

ובמידי ולברך לחזור דצריך מודה חסדא רב אפילו בסירוס דהא הוא ואיפכא אתא חידושא בץ לפלוגי ליצפרך דלא היכי כי יחיד לשון נקע דברישא עוד ואפשר .ולברך לחזור צ’א
דסעודה

משנה לחם
ס ל לפינה מפינה והכא וכו׳ ענן רב להו כדאמר מקדש הוא דמפינהלפינה אמר קידוש דגבי מ״ש ק״א:) פסחים(דף ערבי בפרק אמד. בביס לפינה מסינה מקומו והמשנה ה ף פ

למקום ממקום הכא ופירש אותם משוה ז״ל ורבינו לברכה קידוש בין מילק ז״ל והר״ן . לא ופירש לא למקום ממקום אבל לבית מבית אלא שנו לא אמרו
שבס מהלכות כיע בפרק המגיד הרב וכדכתב אמס בדירה לחדר מחדר והסם אחד בבית ז״ל הר״ן כדהקשה לו דהוקשה משוס כן לפרש והוצרך אמד בבית למקום ממקום ז״ל רבינו

אבל

אינו טד ונו׳ לו שגסססק מי :ק״א) (דף
עוז מגדל

פסהיס עיני פרק .שאכל עד ונו׳ בירן אם ונ-ן
מניו חוזי ק .ו ה :שאכלו שלשה פי י ופיק היואה פיק .כעודחו יגמוי עד ונו׳ זה נניה א!כל הי נ  פי

ב : פסמיס ת  נ:ה יש הפלגה מה אומי ואני :ענ״ל נלל עקייה שאינו ונו׳ נזה הפליג ז״ל rהיאב נ
ר דימי א״י דגיכינן שאכלו שלשה דפיק קמייפא נשמעתי! והא נ אמי יוהף נ  אהד ויצא שאנלו שלשה י

 ועונה אנצס רוא בסמוך ז״ל ופייש״י ועני ליה דקרו והוא אניי אמי עליו ומזמנים לו קויאין לשוק מהם
 היאנ״ד יצה ואס עליו מזמנין אין שהד היא הפלגה ועונה אצלם סמון אינו אם אלמא .עכ״ל הוא ברוך

 אלא נשוק עונה היאך לעולם לשם והוה לשוק שיצא הדבייס נפשט הפלגה חקא נשוק כי לפרש ז״ל
דניי י״ל ודאי  זו לשון והסק בירושלמי שגויה ראיתי הלשון שבזה זכורני ולדעתי ז׳׳ל. ויש״י ימז״ל נ

ק היא הפיפקא פי  שמענוהו לא מקומו את מהיואה ז״ל היאנ״ד שהזכיר ימה■ פסחיה. עיני ופיק הרואה נ
 עד וכו' מהונין שהיו הברים כד״ן; לו מאין ידענו ולא לראיה דומה הנדון ואין גוולות לגני יאלא

ע להווי לנ ק . ו :ג״ז) (דף הרואה ופיק ק״א) פההיס(דף עיני סי

מיימוניות הגהות
 כב׳׳ע בהא דקי׳ל פירש ר׳י אמנם למקומו יהיור בשבת אפילו ראמרי כב׳ש ודלא בב׳ה [ג]
 ומברר חוזר אינו שגמר לאחר אם שאכלו שלשה בפרק [ר] :כאן ער עםרם רב וכן
 ראטר ששת כרב [ס] : כאן ער יכרו גמר אפילו דאטר כרכינא קי׳ל דלא פר׳י וכן

 שאינם דברים דוקא דאמר חסדא כרב ודלא ^לברך צריך •ה ואחד זה אחד ע׳פ בפרק
 הדר קא קמא דלקביעותא לברך צריך אין הטעונים דברים אבל כםקומם ברנה סזעונים

 ע׳כ. בתחילה מברך חוזר וכשהוא למפרע לברך צריך והפליג חגירו עם דיבר בר.וםפתא שנינו וכן
 פרק בתוספות ע׳ש חסדא כרב פסקו מצרפת רבותינו וכל רשב׳ם אמנם מיירי. פת ובאכילת

 דמוקי אע'נ בקשיא חסדא לדרב כיקדסלקא ששת כרב הוא גם פפק וריח ובפ׳ה הדם כיסיי
ר כרב עבדינן אלא להקל עליה טמכינן ולא הוי! דחיקא אלאשינויא יהודה כרבי לה ^ ד ל ת ש  ש
 תניא גרם ועוד הלכה וכן לברך צריך מקום שינוי כל וקייל דבריו וגרהו איוזותב יוחנן רבי וכן

בפפרי פר׳י וכן יואל לרבינו סבירא נטי והכי יוחנן רבי ולא תסדא רב לא פרבר ולא וכו׳ חברים
ז רבותיו בשם



115 נח משנה בסףפ־ד ברכות הלכות אהבה.משנה כסף
שהיה ששאלוהו שכתב יל1 הלמב״ה מננינניושל יהושע לרביגו גהשונה מצאשי ואח״ה לומרדאכילה ויש דפליג. הוא במקומם לאחליהם ברכה המעונים דברים דהיינו לסעודה

הנוסחאות הגיהו ולכן מ״ק פמר התבשיל על בירך הנכון והשיב בדבר הנוסחאות חילוף דה״ה לאשמועינן ואחא במקומם לאחריהם ברכה מעונין דאין מידי מפרש הייתי דלעיל
 כמ״ש במקומן לאחריהם ברכה מעונין שהם הסינין שבעת פימת ואכילת יין לשתיית
 מקומו והמשנה ומ״ש :הדר קמא לקבעיה אמרינן ולא ולברך לחזור דצריך זה פרק בראש
וקאמר חסדא רב יתיב א:)’ק (פסחים שם וכו׳.

 עכ״ל כך
ג' בפרק

 צריך מקום שינוי דאמרת הא הונא דרב משמיה
 ממקום אבל מבית מבית אלא אמרן לא לברך

: כוותיה ותניא לא למקום
 כיצד פרק סוף ירושלמי וכו׳. במזרחה אכל ה

 דעתו היה שלא והוא הראב״ד וכתב מברכין:
 לפרש זיל הראב״ד כוונת .עכ״ל לכך מהמילה

 היה בתחלה שבירך כשבעת דהיינו הירושלמי
ואח״כ מאנה של במזרחה סעודתו לגמור דעתו

 של במזרחה * אכל .ולברך לחזור
 צריך במערבה לאכול ובא תאנה
על »בירך ו : ולברך לחזור

שאוכלין הפרפרת את פטר הפת
ופירות התבשיל ממיני הפת בהן

את פטר לא הפרפרת על בירך אם אבל בהן וכיוצא
ף התבשיל את פטר הדירה מזזשה ?ול בירד .הפת ®עייי׳י ל̂יייי ף לומר אפשר היכי שוות ברכותיהן בשאץ ואי זה בי

זיל שהרב ועוד זה את זה דפומרים ■במקצתם י בעל היר כדברי לאכול בדעתו שהיה ממה יותר

 לעיל ,לברך צריך מקום שינוי גבי כאן אלו דינין ענין מה לדקדק ויש :
 שאני דההם וייל . הפפלה את ופומר העיקר על מברך גבי מקומם הוא

 אלא עצמו מחמת כלל פת באכילת חפן שאינו
 הוא חפן הכא אבל מליח הדג היזק להעביר
 אינו הילכך עצמו מחמת מהם אחד כל באכילת

 מקום שינוי גבי כאן שכתבו ומה .לשם ענין
 שינוי בלא אפילו לפעמים לך לומר לברך צריך

 צריך הפרפרת על בירך שאם לברך צריך מקום
 צריך התבשיל על בירך ואם הפת על לברך
 עסקינן במאי וא״ת : קדירה מעשה על לברך

אם זה פוטרים אין אמאי שוות בשברכותיהס אי

הויאג״ד השגת
 צ1לאנ זגא סאנה של במזימה *

ו5 במערבה  : ולביו לחזור ד
ב מ  היה פלא והוא ז״ל היאב״ד ס

:עכ״ל לכן מתחלה לעמו

 מעשה את פטר לא התבשיל על
 מלאכול בלבו בגמר ̂ ז י* קדירה

 לאכול נמלך ואח״כ מלשתות או
 שינה שלא ע*פ אף לשתות או

 גמר לא ואם .ומברך חוזר מקומו
 לאכול לחזור דעתו אלא בלבו

כולו היום כל פםק אפילו ולשתות
אינו

י א :כהראב״ד וע״ש קע״ט סי׳ טור ג :שם עשין פמ״ג וע״ש קע״ו פי׳ פו

 בדעתו היה בתחילה כשבירך אם אבל זיל מ״ע
 לגמרי לאחשובי לן לית במערבה סעודתו לגמור
 העסיק ורבינו ולברך למזור זא״צ לביס כמבית

 לזויתלא ואע״גדמזויס כמנהגו הירושלמי לשון
 הבתים שכתלי הסס שאני מקום שינוי הוי

 אחד כמקום משיב הילכך הזויות לשתי מקיפים
 למערבה ובא סאנה של במזרחה באכל משא׳כ

 זה ולפי הוא מחיצות בה שאין כמקום שהסאנה
 כל מקום שינוי אפילו מחיצות בו שאין במקום

 דמילסא אורמא דנקט דתאנה שינוי הוי דהו
 דבמקום אפשר ומיהו .נקט דוקא ולאו נקנו
לא הראשון מקומו שרואה כל מחיצות בו שאין
ה ומזרח מקום שינוי הוי אנ מקומות שני ה״ל מפסקה דתאנה דכיון שאני ומערבה ת

: •ותר נראה וזה
 את פטר הפת על בירך מ״ב) דף מברכין(ברכות כיצד פרק משנה .וכו׳ הפת על בירך י

 קדרה מעשה לא אף אומרים ב״ש הפס אס פטר לא הפרפרת על הפרפרת
 וכ״ש הפרפרת את פטר הפת על בירך ס״ק דקאמר פליגי ארישא ב״ש להו איבעיא ובגמרא
 להו פטר דלא פרפרת ל״מ למימר ב״ש ואתו ממש למזון לאכול דהיינו כלומר קדרה מעשה

 הפרפרת על בירך דקתני פליגי אסיפא דילמא או פטר לא נמי קדרה מעשה אפילו אלא פת
 לא נמי מ״ק אפילו למימר ב״ש ואמו פטרא מ״ק אבל פטר דלא הוא פת הפת את פטר לא

 בירך קדרה מעשה וכ״ש הפרפרת את פטר הפס על דבירך לפסוק נראה זה ולפי תיקו. פטר
 לא התבשיל על בירך שפסק ורבינו פטר. קדרה מעשה אבל הפס אס פטר לא הפרפרת על

 קמא וכלישנא דפליגי הוא ארישא דב״ש איפשר הא בתיקו דאסיקנא דכיון פעמו מ״ק פטר
 סיפא תנא פס רישא דתנא איידי אלא מ״ק פטר דלא הדין דהוא דוקא לאו פת דנקט וסיפא

 ויש מפרפרת. עדיף דמ״ק משמע דהא הפרפרת את פטר מ״ק על בירך אבל פת נמי
 לא הפרפרת על דבירך כפשטא מתניתין למתפם ה״ל להקל ברכות דספק דכיון לתמוה

 דב״ש אליבא בעי דבגמרא דכיון וי״ל פטר. מ״ק הא פטר דלא הוא פת הפת אח פטר
 בסיפא דנקט דפת אמרינן וא״כ קאי ארישא וה״פ דת״ק פירושא מינה למשמע כדי היינו

 בסיפא דנקט ופח קאי אסיפא או פס נקט דרישא איידי אלא למ״ק הדין דהוא דוקא לאו
 ז״ל הרשב״א דרך שהוא נראה וזה להקל למפסק ליה דהוה קשה דאכסי אלא הוא. דוקא
 דב׳ש אליבא גמרא דבעי דכיון לי נראה לכן .ולהקל דרבנן בברכות ספק דהו״ל שכתב
 פטר לא דפרפרס סברי אסיפא ב״ש דקאי אמרינן וכי כב״ש דהלכה לגמרא דסיל משמע
 את פטר הפת על בירך פסק למה דא״כ קשיא אכסי ומיהו .כן רבינו פסק מ״ק אפילו

 למפסק ה״מ לא דבהא וי״ל מ״ק. אפילו פטר לא פת ארישא ב״ש קיימי אי הא הפרפרת
מאכל. מיני כל פוטרת פס מ׳א:) מברכין(שם כיצד בפרק דאמר חייא כר׳ דקי״ל משום הכי

לחם
: שויס וברכה קידוש אחת בבית לפנה מפנה אבל

 על בירך מ״ב) מברכין(דף כיצד בפרק משנה .וכו׳ הפרפרת אס פטר הפס על בירך י
 לא אף אומרים שמאי ביס הסס את פטר לא הפרפרת על הפרפרת את פטר הפס

 בחיקו. ואסיקנא פליגי אסיפא או פליגי ארישא שמאי ביס להו איבעיא ובגמרא קדרה מעשה
 קדרה מעשה ולא הסת אס סטר לא דפרפרח דאמר שמאי כבית פסק דרבינו נראה ולכאורה

 דבפירוש ותו מסניתין כסתם אלא שמאי כביס למפסק ליה הוה דלא חדא קשה זה ועל
 [דלא] קמא כתנא דפסק ונראה ,שמאי כביס הלכה דאין ז״ל רבינו בהדיא כסב המשנה
 פרפרת פטר לא עלמא דכולי כלל פליגי לא בסיפא אבל פליגי ארישא שמאי דביס ליה סבירא
 וא״כ רישא אגב נקטיה אלא קדרה מעשה נמי הדין הוא הפס את שהזכיר ומה קדרה מעשה
להקל ברכות ספק בתיקו דאסיק כיון תאמר ואם קדירה. מעשם פרפרת לאפטר דכ״ע אליבא

הראב״ד השגת

 מלשתזת או מלאכול גלנו גמר *
ב :ש;ימ לבק־ עד כו׳ ת  הראב״ד כ
 אלא אכילה לענין אמרו לא ז״ל

 לענין אגל .נלכד שחיה לענין
 אלא הפסקה הויא לא אכילה
 או נשינה אז אחרונים נמים

:עכ״ל ננמנום

טורחה ב :בירושלמי ולברך. לחזור לרין במערבה לאכול ובא מאנה של ב ת ז״ל הראנ״ד נ
אני : עכ״ל לכך מתחלה דעתו מיה מימניא השחר ספלת דבפרק בירושלמי אומר ו

דעתו היה לא שאס מפונה לו יש וסברא לדין ואס נקבל קבלה ואס החילוק זה חילק ולא
 למזרח ממזרח אפילו למערבה ממזרחה לי למה כן ואם הוא נמלך כן אס לכן מתחלה

 כו׳ הפח על בירך :כד״ן קמן למימר כדבעינן ולברך לחזור צריך נמלך כל עוי למערב ומנערב
מר ;מ״ב) מ״א (דך מברכין כיצד פרק . קדירה מעפה עד  נמלך ואח׳יכ מלשתות או מלאכול בלבו נ

 : פס מברכי! כיצד פרק שנית. לברן עד כו׳ pומנ חוזר מקומו שינה פלא אע״פ לפתות או לאכול
ב ת  ערבי דר״ס אההיא כמך ז״ל הראנ״ד כי אומר ואני :עכ״ל בנמנום או וכו׳ אמרו לא ז״ל הראב״ד כ

 רבינו וסובר ברכה בלא למישתי לכו ונבריךאיתסר הב דאמריתו כיון דאסיקנא דרבברונא עובדא גני פסחים
ושתיה אכילה אלא ז״ל התוספות בעלי רבותינו מפי קבלנו כן לא ואנחנו אכילה ולא כחיה דוקא ז״ל

מסוגיין כהדדי להו ומפוי בשישתו ז״ל ממי״ן אליעזר רבי הרב כתב וכן הדעת היסח לגבי היא אחת

 דאין וכיון וסירות תכשיל היינו דפרפרס כתג
 פוטרות דאין פשיטא שוה הפס וכרכס ברכתן

 בפהיא דכרכת לומר אפשר הוה דהיאך הפת אס
 אפשר היאך וכן הפס ברכת יפטור הען או

 תכשיל ברכת יפטור במ*מ שהיא מ״ק דכרכת
 אם הכל דתקעל דכיון וי׳ל איפכא או וסירוס

 שאם לומר אפשר וה״נ נ״כייצא שהכל אמר
 דהא יצא האדמה פרי בורא הפס על בירך
 בורא בירך דאפילו ואפשר הוא האדמה פרי
 אדם ממנו שאכל ען וכמ״ד יצא הען פרי

 פוטר במ*מ דברכת י*ל וכן היה. חטה הראשון
 על כשבירך ה״מ מיהו וסירוס תבשיל ברכס

 אם אבל יצא נ׳׳ב שהכל עצמו הפס על שבירך כגון לו מיוחדת שאינה ברכה עצמו הדבר
 הדרך על ברכות בשאר תקיש זה וע״פ הפס את פטר לא שהנ״ב הפרפרת על בירך

 בפס שמצינו כמו זה אס זה שיפטרו אפשר שוות ברכותיהן שאין שאע״ב ועי״ל . שכתבתי
 לא הפת ברכת מאכל מיני השאר על מברך היה שאילו אע״פ מאכל מיני כל פוטר שהוא

 מ״ק לגבי פרפרת או פרפרת לגבי קדרה מעשה בברכת אמרינן הכי בכך נפטרים היו
 מסה בהפך פסק למה הבנתי לא .וכו' התבשיל אס פטר מ״ק על בירך הרמ״ך כתב

 אבל מ*ק פטר הוא שפירש כמו התבשיל דהיינו פרפרת ת״ק לדעת כי בהלכה שמפורש
 פרפרת ולא פרפרת פוטר קדרה מעשה אין כב״ש פסק ואם פרפרת שיפטור חזינן לא מ״ק

 הא הוא כן כדבריו ואס וסירות תבשיל פרפרת פירש שהוא תימה ועוד . קדרה מעשה
רבינו: דעס ישבתי וכבר עכ״ל. בכסנין הבאה פת שהוא ופרפרת מ״ק עם שוות ברכותיהן אין

 דייק והכי דוקא לפניו כלומר לעצמו ברכה שקובע שאמרו נמלך זהו .וכו׳ בלבו גסר ז
ק״ג;) (פסחים ע״פ ובפרק למפר̂ע מברך כתב ולא ומכרך חוזר שכתב רבינו לשון

 (חולין הבשר כל ובפרק ,אנא נמלך דאמר משוס וכסא כסא אכל בריך דאמימר אמרינן
 מברך ואינו נמלך הוא שבכל,כוס לפי וכוס כוס כל על מברך השמש א״ר זירא א״ר ק״ז:)

 דלא פפא רב ואמר ופרוסה פרוסה כל על מברך אמר יוחנן ור׳ ופרוסה פרוסה כל על
 שבטוח חשוב אדם איכא אי ופירכ״י חשוב אדם דליכא הא חשוב אדם דאיכא הא פליגי
 נמלך שהוא כל לשתיה אכילה בין חילוק שאין מכאן למדנו הצורך כל לחם לו שיחנו השמש

 ז״ל דעתו עכ״ל. בנמנום וכו' אכילה לענין אמרו לא ז״ל הראב״ד וכתב :לפניו ברכה בעי
בס' מדאמרינן לדבריו ראיה ויש באכילה לא אבל בשתייה אלא דנמלך טעמא אמרינן דלא
 אסור נמר מר ס״ל לא פפא לרב נתן בר הונא רב ליה דאמר מ״ב:) מברכין(ברכות כיצד

 סו ואמרינן השלחן מעל האוכל שיסלקו עד לאכול מותר כלומר איתמר סילק א׳ל מלאכול
 דיסהנא להו שדרו מקמייהו חכא דסליקו לבתר ר״ג לבי איקלעו ורבה זירא דרבי בגמרא

אסור סילק מר ס״ל לא לרבה זירא רבי א״ל אהל לא זירא רבי אכל רבה ר״ג מבי
לאכול

משנה
 ואין כוותייהו והלכה קדרה מעשה פטר דפרפרס סברי ורבנן אסיפא פליגי שמאי בית ודילמא

 ארישא אי דספק ספקא ספק כעין דהוי וי״ל הפרפרת. על שבירך אחר קדרה מעשה על לברך
 איכא הא אסיפא לומר תמצא ואס אסיפא. או קדירה מעשה פרפרת דלאסטר וכ״עמודו פליג
 למפסק לן ליה הסתם דעל אע״ג כיוהייהו הלכה ודילמא פטר דלא להו דסבירא ב״ש

 דהכא ואמרינן דהכא להך בעלמא דאמרי׳ להקל ברכות ספק בין לחלק הא לן אהני כותייהו
אכל: לא דאסילו עמהם פס שיאכל צריך דוקא לאו . הפת בהן שאוכלים : ספקא לספק דמי
 מה אלא לקמן כדכתב מברכה פטורים הסעודה בשוך הבאים דברים שהם כיון עמהם פת

מהו: פרפרת ענין להודיענו זה וכתב עמהס פת לאכול שרגילים כלומר פת בהם שאוכלין שכתב
דאמרינן■ מאי ז״ל רבינו על דקשה נראה לכאורה .וכו׳ מלשתות או מלאכול בלבו גמר ז

וכו דאמר הא כי אלא שמעתתא הני ככל הילכתא ולית מ״ב) כיצד(דף בפרק
דמשמע

עוז מגדל
 דגרםנן מכרכי! כיצד מפיק ראיה לי ויש המלך יגאי עם שטח נ! דשמעו! כמעשה שאכלו שלשה דפרק שלא והוא

 גלוחא ריש מכי דיסתנא להו שדרו מקמייהו תכא דכליקו כתר נלותא ריש לכי איקלעו זייא ורכי רכה
 דדש אתכא אג! ליה אמר מלאכול אסור סילק מר ליה סכי לא ליה אמר אכל לא זירא רני אכל רנה

 ואמר ז״ל התוספות נעל הזקן ר״י הסכים וכן תליא הדעת דהיסח נגמר נמי אכילה אלמא פמכינן גלותא
 נעל שאמי וכיו! סומכי! אנו ועליו אצלם גלותא ריש כמו אצלינו ר<כונ הוא הכית כעל הזה כזמן ני

 וגם הסכימו כן אתריו הנאיס ז״ל התוספות נעלי רנותינו וכל כרכה כלא לאכול אסור וננריך הנ הכית
הינ חננאל יכינו מדאסיקנא ז״ל הראנ״ד כדנרי הככיס ז״ל אלפס ר״י אמנס ז״ל. מקוצי’ משה דנינו ו

ף נ אמי אשי כר חייא רכ דאמר הא כי אלא שמעתתא הני ככל הלכתא ולית שמעתין ס  תכיפות שלש י
 ואגמר אכילק אפילו לה ומהדר כרכה ידיה לנטילת תיכף תשלה לגאולה תינף שחיטה לסמיכה תיכף הן

bh ז״ל התוס' נעלי דס־תינו כשיטת עמד ז״ל יהודה ויכינו אחרונים. מיס נטילת דאיכא עד היסח הוי 
דרי מילתא נאמרה זאת ועל נידיס מעככ שמן סיכת דאין לאשמועינן לה מסיק דקא כירושלמי וקינל
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וננדיל טאו אמרו אם אבל ונבדיל טאו אמרו בשלא היעו להבדלה קובעח אינה אמרינן דכי סמכינן דידיה דאדעחא סילוק סילוקנו ואין כלומר סמכינן דר״ג אתכא אנן א״ל לאכול
שבה אמרי׳ דכי רביגו ודעה ונגייך. לן הכ כמו משחייה הדעה היסח דהוי להראב״ד ס״ל הא כי אלא שמעחתא הני ככל הלכתא וליה ואסיקנא מעכבו. שמן בשמן הרגיל רב אמר

להבדלה קובעה אינה אמרינן דכי וממילא ונקדש טאו כשאמרו היינו לקידוש קובעת לא חלוי הסעודה קיום אין וסירש״י ברכה לנפ״י תיכף רב אמר אשי בר חייא רב דאמר
סורס ע"פ בריש אסיקנא והא כן לסרש אפשר והיאך ואיה .ונבדיל טאו אמרו אפילו היינו ומשנפל לאכול מוהר אחרונים מים נפל שלא זמן שכל אחרונים במים אלא בסילוק ולא בגמר
 דלהססק בהדיא ■הא וא*כ הרי״ף וכ׳׳כ אסור

 רבי דאמר אמרוניס׳והא מיס בעינן אכילה
 שמש י״ל ופרוסה פרוסה כל על דמברך יוחנן
 לאכול שיושב מי אבל קביעות לו שאין שאני
לחזור צריך אינו מלאכול בלבו שגמר אע״פ

 היו * ח t שנית לברך צריך אינו
 ברכת ונברך בואו ואמרו יישותין

היום קידוש ונקדש בואו או המזו.־
שיברכו עד לשתות עליהם נאסר יו ״ל״י נראה וט׳. בשינה או ומ״ש ולברך

׳ ̂ מקצתם ישנו כ) ק (דף פסחים דסוף ממתני׳
נתנמנמו אומר יוסי רבי יאכלו לא כולם יאכלו
 דרבינו י״ל זה וליישב יאכלו. לא נרדמו יאכלו

 אלא שמעתתא הגי ככל הלכתא ולית גרים לא
 חייא רב דאמר הא כי אלא הלכתא ולית ה״ג
 בשמן הרגיל אשי רב דאמר אמאי וקאי וכו׳
 ואסיקנא ברכה מלומר כלומר מעכבו שמן
 שמעכבת היא נפ״י אלא מעכבו שמן דאין

 וכיון ברכה ידים לנפילת תיכף חייא רב כדאמר
 אתכא אנן אמרינן איתמר סילק דאמרינן דאהא
 בגמר תלוי הדבר שאין שמעינן סמכינן דר״ג

 אלא מלפניו השלחן בסילק אפילו או סעודתו
 שלא בלבו גמר שאם הדעת בגמר מלוי הכל

 שלא וכל לפניו שיברך עד כלומר אסור לאכול
 ויש כנ״ל. והולך אוכל לאכול שלא בדעתו גמר

 הא והולך אוכל ידיו שיפול עד אסיקנא היכי והרי״ף לרש״י דאילו זו לגירסא הכרח
 ע*פ בפרק כדאמרינן למשתי להו איחסר ונבריך לן הב שאמרו כיון ידיו נפל לא אפילו

: לשתייה אכילה- בין ליפלגו והרי״ף דרש״י אשכחן ולא
 יתבי הוו דרב תלמידי חננאל ורב ברונא רב ק״ג) (דף בפרקע״פ שותיםוכו׳. היו ח

 לסוף ונבריך לן הב ליה אמרו סבא ייבא רב עלייהו קאי בסעודהא
 לן הב דאמריתו כיון רב אמר הכי ליה אמרו ונשחי לן הב ליה אמרו

 רב ק״ד) דף (פס התם מו וגרסיק לדעתייכו. דאסחיפו מ*פ למישתי לכו איתסר ונכייך
 אמרו סבא המנונא רב עלוייהו וקאי בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא בר חנניא

 כשם רב דאמר נפשה קבעה שבחא צריכיתו לא ו3ל אמר יומא הדיש אי מזי זיל ליה
 כך לקידוש דקבעה היכי כי מינה סבור לקידוש קובעת כך למעשר קובעה שהשבח
 להבדלה ולא קובעת לקידוש רב אמר הכי עמרם רב ו לה אמר להבדלה קובעת

 ברכה בלא למישתי ואסור וכו׳ כאן יש דברים ערבובי ז״ל הראב״ד וכהב : הגמרא עכיל
וממילא ונקדש בואו שיאמרו בלא היינו לקידוש קובעה שבת אמרינן דכי ז״ל דעתו .עכ׳ל

הראביד השגת
 ם6 אנל עד וכו׳ שושין היו *

 צריכין אינן וננדיל מאו אמרו
ב :ולברן למזור ח  הראנ״ד ב

 כאן יש דברים עירבובי ז״ל
 שלא ע״ס אף הקידוד שהפסקת

 שקדש כיון ונקדש בואו אמרו
 כן שאין מה להפסיק מייב היום

 איני שחשיכה שאע״פ בהבדלה
 בואו אמר אס מ״מ מפסיק
 משתיה נפשיה סליק הא ונבדיל
: ברכה בלא למישהי ואסור

 ולשתות לחזור רצו ואם יקדשו. או
 ע״פ אף יקדשו או שיברבו קודם

 ולברך לחזור צריכים רשאים שאינם
 .ישתו הנפןואחיב פרי בורא תחלה

 אין ונבדיל בואו אמרו אם אבל
 היו [י] ט י* ולברך לחזור צריכין
 שותין שהיו כגון אחר יין מין להן ובא יין לשתות מםובין

 לברך צריכין אינן חדש והביאו ישן או שחור והביאו אדום
'יי׳ אתה נברוד מברכין אבל שנייה פעם היין ברכת

אלהינו
סי׳ ב שם: סזריסמ״ג א ר, :כ״ז עשין סמ״ג קע׳׳ה סו

 שבת מהלכות פכ״ס רבינו וכתבו ומקדש מפה
 לשחות נאסר ונקדש בואו אמר לא אפילו וא״כ

 החשיך לא אכהי והכא כבר כשהחשיך י״לדהחם
 דמכיון לקידוש עצמה קובעת דשבח להו ואמר

 אע״ג למישתל להו איחסר ונקדש הב שאמרו
 עצמה שקובעת כשם היום קדש לא דאכתי
 הרי״ף בדברי מבואר וכן חשכה מספק למעשר
 קובעת ששבת כשם דאמרינן דהא ז״ל והר׳ץ

 היא חשיכה בספק לקידוש קובעת כך למעשר
 למימרא היינו קובעת דלהבדלה דסבור והא

 ונבדיל לן הב שאמרו כיון עוד לשחות שאסור
 והא דקידוש. דומיא מבע״י שיבדיל לענין לא אבל

 הדם כיסוי בפרק פירש״י לשתות להם דנאסר
 והרא״ש הרי״ף פסקו וכן שיברכו עד דהיינו

 אפילו לשחות להם שאסור רביגו דעת אבל ז״ל
 רשאים שאינן אע״פ לשחות רוצים ואם בברכה
 לשתות נאסר שכתב דרבינו ונ״ל ברכה. צריכין

 שהמתיק הוא הגמרא לשון אלא דוקא לאו
 דלא לשתות נקע ולרבוחא לאכול דאסור וה״ה

אפילו אלא דאסור קבע שהוא לאכול מיבעיא
 לסעוז־ה דמצפרף ונימא קבע כ״כ שאינו לשסות

 או מלאכול בלבו גמר גבי בסמוך שלעיל ואע״פ קמ״ל, דעתיה אסח לא דעראי דממילתא
 ובלבד לשחות או לאכול הוא שרשאי דמשמע ומברך חוזר כתב נמלך ואח״כ מלשתות
 שבפרק ודע : לברך התחילו כבר כאילו דהוי פפי חמיר ונבריך לן הב אמרו כי שיברך

 דאמריתו כיון דאמר דרב כתלמידי הלכחא דלית אמר אשי ק״ג:)אמרינןדרב (שם ע״פ
 דרב כתלמידי והפוסקים הרי״ף פסקו הוא בחרא אשי דרב ואע״ג וכו׳ ונבריך לן הב

 הכי הילכך דרב כתלמידי התם נמי ס״ל הוא דבחרא זופרא ומר עליה פליגי דרבים משוס
: רבינו דעת וכן נקפינן

 שינוי נ״ס:) (ברכות הרואה ופרק ק״א) דף (שם ע״פ ריש ברייתא וכו'. מסובין היו ט
 א״צ יין שימי שאמרו אע״פ רב אמר אבא בר יוסף רב ואמר לברך צריך אין יין

 דשסו חבורה בני בדאיהא הרואה בפרק לה ואוקימנא והמשיב המוב מברך אבל לברך
 והמשיב הסוב מברך היה לא לבדו היה שאילו והמפיב הפוב מברך הכי ומשוס בהדיה
 מסובין היו גבי זה דין רבינו כתב ולכן לאחריני והמשיב לי הפוב היינו והמשיב דהמוב משום
יין דשינוי מפרש ורבינו והמשיב. הפוב מברך אינו יחיד דאילו כלומר רבים לשון שהוא

היינו
משנה לחם

 קושיא לאו והא דוקא ידיו נפל כן אס אלא ומברך חוזר אינו לאכול גמר דאפילו דמשמע
 הב כמו דהוי לומר רוצה לאכול אסור לאכול גמר דאמר דמאי ז״למסרש דרביש כלל היא

 המזון ברכת בירך כן אם אלא לסניו ברכה שיברך אפילו לשתות אסור דאמרינן ונבכיך לן
 המזון ברכת בירך אם־כן אלא לאכול אסור לפניו ברכה שיברך אעפיי גמר נמי הכי תחילה
 ליה ואתי בה"מ שיברך עד לאכול שאסור ונבריך לן הב גבי ז״ל רבינו שכתב וכמו תחילה
 התוספות כדהקשו לפניו ברכה לבריך אכל לא ואמאי אכל לא זירא דרבי ז״ל לרבינו שסיר

 זה לפי ודייק תחילה המזון ברכת שיברך עד אסור שלפניו בברכה דאפילו ודאי אלא ז״ל
 ונבריך הבלן גבי שאמר כמו לפניו שיברך אפילו משמע אסור דלשון לאכול דאסור לישנא
 דהשמש מההיא ז״ל רבינו לפירוש הכרח ויש .לפניו שיברך אפילו לומר דרוצה למשתי אסור
 התוספות אותם שדמו וכמו דהכא להך דדמי ק״ז:) דף (חולין ופרוסה פרוסה כל על מברך

 שלפניו בברכה לאכול מותר דבגמר ומשמע משתא) בד׳יה פ״ז (דף הדס כיסוי בפרק ז״ל
 דהוי כיון פרוסה כל לאכול מותר אמאי השמש כן לא דאס הלכתא וליס דאמרי המסקנא לפי

 בברכה שגמר אפילו לאכול מותר המסקנא לפי דאפילו ודאי אלא לפניו ברכה מבלי גמלך
 ברכת לברך דצריך כלומר לאכול אסור דאמרו דמאי לומר רוצה הלכתא ולית ומ״ש .שלפניו
דנפל היכא זה דין הוי דלא הלכתא דלית קאמר ועלדא לןונבריך הב כמו חמלה המזון

עוז מנדל
 נלכד. מצה לעצין אלא אכילה נענין להה שמענו ולא ראינו לא ונמנוה הרדמה אמנם אחרוניס מיס מי
 ולפירוש המזון ברכת בלא כלומר ברכה בלא למשתי לכו איחסר זו שיעה ובעלי רש״י לפירוש בין ותו

 מהנין ברכת שהיא ראשונה ברכה כלומר ברכה בלא כאן נפרש ז״ל ור״מ התוספות בעלי ורבותינו רשב״ס
 בקצרה הרבה וכולל צת ז״ל ר״מ לשון ולדעתי בס״ד. לה ברירנא ובסמוך המזון ברכת דפסהים זבההיא

 שרוצה מסילוק ויותר סעודתו גמר שר״ל מגמר יומר אמיתי הדעת היסח הוא הלב וגמר בלבו גמר שכתב
 אחרונה נטילה כמו והוא בו שרגיל למי אפילו לידים השמן ממשיחת ויותר שלפניו השולחן סילק לומר

שכתב ומברן דחוזר לשון וכן גלותא וריש הבית דבעל ונברין הב וכמו לברכה תכף שהוא בה לנוהגים
^ • אינם וכו׳ שותין היו :וכד״ן 'ז״ל רבותינו של שיעתן כבעלי הנהנין של ראשונה ברכה משמע בכאן

 לאחת אחת אותן מבאר והנני כאן ומנה שנה ופסוקות קבועות הלכות אומר ואני : ברכה בלא למישתי ואסור וכו׳ כאן יש דברים עירבובי ז״ל הראב״ד כוזב :ק״ו) (דף פסחים ערבי פרק ולברן. לחזור צריכין
 לחזור רצו ואס שאמר ומה .במכילתין התם לה וכדמסיק בסמוך שכתבתי כמו הדעת היסח ומשוס פסחים ערבי וריש הדס כיסוי פרק ברונא דרב כמעשה זהו יקדשו עד כו׳ היו אם תחלה שאמר מה : בס״יד

 הפסקה דהויא משוס ז״ל קמאי רגוואתא לה ופירשו למישתי לכו איתסר ונברין הב דאמריתו כיון סבא ייבא רב להו אמר וגישתי לן הב ליה אמרו הדר עובדא בההוא כדאמרינן זהו ישתו כן ואחר עד כו׳ ולשתות
 הביא וכן הנהנין ברכת בחחלה עליה לברן צריך עביד שפיר דלאו אע״ג דבריך מקמי או כמזון ברכת דבריך בתר למישתי בעי אי ומיהו איפשר לא כהדדי וברוכי דמשתייא משוס הדס כיסוי פרק וכדאסיקנא

 חנניא רב דגרסינן שמעתא ההיא סוף דלקמן מעובדא זכו ולברן לחזור צריכין אינן ונבדיל בואו אמרו שאס שאמר ומה יין. של כוסות מארבע לו יפחתו דלא מתניתין גמרא פסחים ערבי פרק אלפס,ז״ל ר״י דבריהם
 כשם רב אמר הכי אנפשה דקנעה היא שבתא צריכיתו לא לכו אמר לשבתא ונקבעיה נפסוק יומא קדיש אי חזי זיל ליה אמרו כבא המנונא רב עילוייהו קאי והוה בכעודתא יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא נר

 לא אתחולי אבל מעיקרא ואתו וקאכלי דקנעי מילי והני קובעת אינה להבדלה רב אמר הכי עמרם רב להו אמר להבדלה קובעת כן ליןדוש שקובעת כשם מינה סבור לקידוש קובעת כן למעשר קובעת שהשבת
 וחשיבא הוא ננרוכי נמו שבת קידוש לקדושי אמור דכי מינה וגמיינן חשיבותו מתון למעשר קובע וגס חשוב שהשבת מפני בכניסתה קובעת השנת כי שאמרנו אלו כגון מעיקרח דקבעו דהיכא למדנו ע״נ. מתחלינן
 סוגיא דהדא דפירושא ואע״ג מידי ולא חשיבא לא דחול ומילתא הוא מול של דני דהא למישהי דליתסר והפסקה הדעת היסח למיכוי חשיב לא הבדלה דהיינו שבת ביציאת אבל למישתי ואסור הדעת והיסח הפסקה
 שבס. מהלכות נ״ע פרק ז״ל ר״מ כתבו כנר כו׳ ^ורו שלא אע״פ ז״ל־ הראנ״ד שכתב ומה וסוגיותיה. כפירושיה תדקדק אס בעיניך תראה אתה וגם ספק בלא זה ממנה למדנו פירשוה אחרים גענינים

ד אמנם בהלנה פנים̂  יש בהבדלה עלמ שחלק זמה צמזול מד כו׳ מסוגין היו : הם מיום אלהים דברי ואלו אלו כי ואף וכד״ן נס״ד בראיות שם שכתבתי נמו טוב כל אלא עירבוב בהם אין ז״ל ר״מ דנ
>ק״א) (דף ססחיס ערבי וריש נ״ט) (דף הרואה פרק . ולבע :

 והראב״ד ז״ל. רנינו לדעת ונכון פשוס לי נראה זה ,ונכדיך לן הב דאמר היכא או דוקא ידיו
 מוהררי״ק הגדול והרב לאכילה. שתיה בין לחלק הוצרך ולכך ז״ל רש״י כפירוש מפרש ז״ל
ולהפוך הגירסא לשנות שהוצרך עד קע״ט סימן א׳ח בעור ז״ל רבינו לדעת חירן ז׳ל

:הסוגיא פירוש
 כדכתב הגפן פרי בורא לברך אין הקידוש אמר אם דאפילו אע״ג .כו' ואמרו שותין היו ח

 שבתוך היין אוחו שפער מפני הירושלמי בשם שבת מהלכות כ״ע בפרק הרטהמגיד
 פער כשקדם דבשלמא פרי.הגפן ־בורא לברך צריך הקידוש קודם ששה אם גם הסעודה

 קודם מלשתות דעתו הסיח שהרי פער לא הכא אבל קודם היין על שברך בברכה נפשיה
 הסעודה שבתוך יין הא לקידום הסעודה שבתוך היין פער למה לי קשה שעדיין אלא הקידוש

 המזון אחר של פער לא המזון שבתוך דיין היכי וכי לשתות הוי [לא] והקידוש לשחות הוי
 הסעודה שבתוך היין לפעור לו היה לא נמי הכי לקמן ז״ל כדכתב'׳רבינו עעמא מהך

 ועיין לשחות מיקרי הסעודה בתוך דבא כיון וי״ל .לשחות הוי לא הקידוש דבודאי לקידוש
: רצ״ע סימן בב״י עיין ונבדיל. בואו :רע״א סימן בב״י

 חגית כל על מברך היה רבי אח'כ שם ומ״ש ירושלמי. זה דין חדש. והביאו ישן או ט
:שונים ממינים רבינו שיבאר נראה פוחח שהיה וחבית

דברים
מיימוניות הגהות

 טהא פר׳וז וכן והמטיב הטוב מברך הראשון מן גרוע השני היין אפילו משמע [ו]
 רבוי שעל מברך היה פותח שהיה וחבית חבית כל על מברכין כיצד דפרק .דירושלמי

 משובח השני כשהיין אלא מברך שאין שפירשו ורשב׳ם כה׳ג ורלא ס׳ה וכן מברך הוא יינות
 רב בר אבא רבי מברכין כיצד בסוף בירושלמי וגרטינן הרואה. פרק בתוספות ע״ש הראשון מן

 הטוב אלא בפ׳ה לברך צריך ייןראין הגפן'שינוי ב׳פ לברך צריך חדש ויין ישן יין אמר הונא
 ולברך לטיהדר ליה איבעיא ישן ויין חרש יין דאיכא היכא נ׳ל ראיי׳ה כתב מכאן והמטיב

 חדשים ששניהם כגון לברך צריך אין יין שינוי חכמים שאמרו שטה והמטיב הטוב ולא בפ׳ה
: ע׳כ ישנים שניהם או
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 בירושלמי ואמרינן והמשיב. המוב מברך אינו אחד ממין כששניהם אבל מין שינוי היינו
 חחלה חדש דוקא דלאו לרבינו ומשמע לברך. צריך וישן חדש יין מברנין כיצד ארק סוף

 רש״י מדברי אבל הגהוח ונשבו .מינים שני כשיהיו אלא שלוי הדבר שאין ישן זאח״כ
 נשב שנן השוסאוש ונשבו רשב״ם. אירש וכן מהראשון משובח כשהשני דוקא משמע

 טוב שהישן דלאי בירושלמי משמע וכן ה/ בעל
 הכי דבשר עובדא' מיהו לברך צריך החדש •מן

 הטוב מברך וחביש חביש כל על דקאמר אליג
 ;לבישא מטבא אאילו ענין בכל משמע והמטיב

 היה שלא לאי מברך שהיה לדחוח יש ומיהו
 ונראה לא. גרוע שהשני ידוע אם אבל מכירו

 מברך יינוש רבוי דעל מברך גרוע השני דאאילו
 שאין מדאי יושר גרוע האחרון יהא שלא ובלבד
 : ר״ש דעש וק מדוחק אלא לששושו יכולים

 מדאמרינן דהיינו נראה ונו׳. מברנין אין י
 דנסיב אהן מברכין כיצד ארק בירושלמי

 עליה לברוכי צריך בידיה אשיא לא והוא עגולא
 עגולא ששואס מי והוא כלומר שניינוש זמן

 הוא צריך לידו שבא קודם עליו בירך וכבר
 עד ונו׳ אוכל נטל : ולברך לחזור עכשיו
 כיצד ארק ירושלמי משחלה. נשכוין שלכך מאני

 ונשבו והטור והרא״ש יונה ה״ר וכשבוהו מברכין
 לאחר י״א בשכמל״ו לומר שצריך דקאמר דהא

 אמר לא אם אבל העולם מלך אלהינו שאמר
 כדי חוקיך למדני ויאמר יסיים בלבד בא״י אלא

 :לבטלה ש״ש מזכיר יהא ולא אסוק כקורא שיהא
 ברכה מעונין עד וכו׳ הבאים דכריס יא

 כיצד ארק . ולאחריהם לאניהם
 הלכשא אפא רב אמר מ״א:) מברכין(ברכוש

 הסעודה בשוך הסעודה מחמש הבאים דברים
 לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה מעונין אין

 מעונין הסעודה בשוך הסעודה מחמש ושלא
 לאחריהם ברכה מעונין ואין לפניהם ברנה
 בין לפניהם בין ברנה טעונין הסעודה לאחר

 הסעודה מחמש הבאי׳ דברים ואירש״י לאחריהם.
 כיון פירוש בין מזון בין האש אש בהם ללאש

 ולא לאניו לא מברך אינו ללאשן שהביאוהו
 הסעודה בשוך הסעודה מחמש שלא לאחריו.

 אושם הביאו שלא ושרדין כרוב וכן דייסא כגון
 באני אושם ואוכל האש אש בהן ללאש ממחלה

 האש עם מצטראין שאינן לאניהם מברך עצמן
 שאכל מה עם שמצטראין לאחריהם מברך ואינו

הביאן אפילו אירוח כגון הסעודה לאחר לבא הרגילים דברים הכל. אח פוטרש המזון וברכש

 על מברכין אין י* :והמטיב הטוב העולם מלך אלהינו
 המשקין כל מן משקה על ולא האובלין כל מן אוכל

 צריך לפניו הביאו ואח״ב בירך ואם לפניו אשיבא עד
 מידו ונפל ש עליו ובירך אוכל נטל .ולברך לחזור
 אף עליו ומברך וחוזר אחר נוטל נהר שטפו או ונשרף

 שם ברוך לומר וצריך המין מאותו * שהוא פי, על
 כדי ראשונה ברכה על m ועד לעולם מלכותו כבוד
 אמת על אדם עומד לבטלה. שמים שם * להוציא שלא

 בשעת לפניו שהיו שהמים אע״פ ושותה ומברך המים
 תחלה; נתכוון שלכך מפני ששתה המים אינם הברכה

א  מחמת והן בהסעודה בתוך הבאים דברים m י
 אלא לאחריהם ולא לפניהם ברכה צריכין אינן הסעודה

 פוטרת שבסוף המזון וברכת שבתחלה המוציא ברכת
 מחמת שאינן [י] ודברים לסעודה. טפלה שהכל הכל

 ולא לפניהם ברכה טעונין הסעודה בתוך שבאו הסעודה
 מחמת בין הסעודה לאחר הבאים ודברים לאחריהם.

 ברכה w טעונין הסעודה מחמת שלא בין הסעודה
ב ז ולאחריהם לפניהן  ובסעודת טובים ובימים גבשבתות י
 שאדם בהן וכיוצא המרהץ מן שיצא ובשעה הדם הקזת
 המזון שלפני היין על בירך אם היין. 1נל על סעודתו קובע
 ברכת שיברך קודם המזון לאחר ששתה היין את פטר

 בתחלה ולברך לחזור צריך הימים בשאר אבל . המזון
 כל המזון בתוך יין להן בא המזון. אחר של היין על

פנוי הבליעה בית שאין * לעצמו •מברך .ואחד אחד
שיענו

׳ י1ט ב ;1כ״ עשי! סמ״נ קע׳׳ז סי׳ מוי א : שם משין סמ״ג ר״ז סי׳ מזר ג  קע״ד פ
שס משין סמ״ג

 לאחריהם ובין נינהו טפלה דלאו לפניהם בין ברנה טעונין ליאחן מחמש שלא הסעודה בשוך
 הסעודה מחמש הבאים דברים פירשו והשוספוש נינהו. מזוני דלאו אומרשן המזון ברכש דאין
 קדרה מיני וכל ודגים בשר כגון האש עם לאוכלן הרגילים דברים כלומר הסעודה בשוך

בפני הסעודה בשוך אכלן אפילו ולאחריהם לאגיהם ברנה מעונין אין הסעודה בשוך והביאן
 האס באין הן אש דמשום דכיון אש בלא עצמן

בשוך לבא דרכן שאין דברים אבל  דרכן שאין דברים אבל אוטרשן
 פירוש כל ושאר ורמונים שמרים כגון הסעודה

 ברנה מעונין האש אש בהן ללאש רגילים שאין
 האש אין אשו ליאשן משום דלאו דכיון לפניהם
 ול״ג לא ושו גרסינן סעודה לאחר אוטרש̂ן
 דברים הביאו אם וה״א בסיפא הבאים דברים

 שמשכו לאחל* פירוש הסעודה אחר שהזכרנו
 כמו והוי אוטרשן האש אין שוב האש מן ידיהם
 הרגילים דברים ובין סעודה שום בלא. שאכלן

 רגילים שאין דברים ובין הסעודה מחמש לבא
 לפניהם ברכה מעונין הסעודה מחמש לבא

 אין ועכשיו קאי דלעיל דברים דאכל ולאחריהם
 עד האש מן ידינו מושכין אנו דאין זה דין לנו

 לכאורה נראה ורבינו .עכ״ל המזון ברכש לאחר
הבאים. דברים בסיפא שנשב ליה סבירא דכרש״י ,

 ודברים ס״ל דכשוסאוש אפשר שכבר לדחוש ויש
 ולכן הבאים דברים כל היינו דקשני הבאים

:הכרע רבינו בדברי שאין אומר אני
 שם משנה וכו'. טובים ובימים בשבתות יב

 היץ על בירך מ״ב) ,(ברכוש
 המזון שלאחר היין אש אמר המזון שלאני

 שנו לא אריב״ל מרי בר רבה אמר ובגמרא
 יוצא שאדם ובשעה טובים ובימים בשבשוש אלא

 ואדם הואיל הדם הקזש ובשעש המרחן מביש
 השגה ימוש בשאר אבל היין על סעודשו קובע
 היין אש אטר לא המזון שלפני היין על ברך

 והיא הרי״ף גירסש היא כך המזון שלאחר
 בספרו נשוב היה לא והרא״ש יונה רבינו גירסח

 ימוש בשאר אבל וי״ט בשבחוש אלא ל״ש אלא
 במקצש הונה הגאונים שע״א וכשבו וכו' השנה

 המרחן מביש שיוצא ושעה הקזה שעש סארים
 קובעים היו כן נם שאז משמע דבנדרים משוס

 שם .משנה וכו'. יין להם בא :היין על סעודשן
 מברך ואחד אחד כל המזון בשוך יין להם בא

 לאי טעמא יהבינן מ״ג) (שם ובגמרא לעצמו
 המסובין לב אין פירוש אנוי הבליעה ביש שאין

:ויסשכן לושט קנה יקדים שמא דטעמא אמרינן ובירושלמי .לבלוע
ומ״ש

משנה
 סעודשו לקבוע היה,רגיל דלא משום וכוס כוס כל על מברך היה דביו׳׳ט שם אמר אביי
 שצריך שבש מהלמש פלשים בפרק ז״ל רבינו מ״ש על ה״ה מ״ש על לי קשה זה ועל היין על

 רגילוש אלא אמרו לא הכא דהא מהנא שנלמד טובים וימים בשבשוש היין על סעודה לקבוע
הפרפרת על בירך במשנה אמרו וכו׳.עוד פטר המזון שלפני היין על בירך אם : לקבוע דהא בכך רגילין רגילו'ש'קאמר'שהיו אלא היין על הסעודה לקבוע חייב

שלפני

אלא

לחם
 ד׳ה :מ״א (דף זיל התוספות כפירוש נראין זיל רבינו דברי .וכו׳ הבאים דברים יא

:הלכשא)
דאינו מהשם ומשמע מ״ב:) מברכין(דף כיצד בפרק היין. סעודשועל קובע שאדם יב

הגהות
ב אהן ירושלמי [ז] סי רו תורמופא מ ג מ ד• דנפיל והוא עליה ו רן מי̂ג ב  לפניוז מ
או ונשפך הכוס על בירך שאם מצאתי תם רבינו ובשם כו׳ תגייגות זמן  אחר כוס לר והגי

 מה ושתי סבא ההוא וגחין רבה בקידושא דאגיד אשי ברב כדאשכחן ראשונה בברכה לו דדי .
 שהיה ואע״פ ואמר ביאור שם הוסיף [הטור * ; עדיף הוא לכתחלה אבל אחר לי מה הוא לי

 ברכה המברך כל על בירושלמי איתא וכן [ח] ; הראשון] על כשבירך יותר לפניו הטין מאותו
ב * : לבטלה שנפל אלהינו אמר ולא לבד בא׳׳י אמר אם שם [כתו  חוקיך למדני יסיים מידו כ
 בהן שמלפתים דברים פירש״י [ט] : ע״כ] לבטלה ש״ש מוציא כאן ואין פסוק כקורא שנראה

ת את  עלה מדפריך ועוד כו׳ טפילה ועמו עיקר שהוא כל היא דמתני׳ חדא לר״י נהירא ולא הפ
מי יין ת ניפטריה נ  מאי פת ניפטריה פריך פתו בו ששרה איין דאי איירי טפילה בלא אלמא פ

 מחמת הסעודה בתוך הבאים דברים לר״י ונראה כה״ג. פת פטריה דלא אמרינן היכא ליה קשיא
 אע׳׳ם הסעודה בתוך הפת עם לאכול שרגילים מליח דבר וכל וירק ודגים בשר כגון הסעודה

ת בלא שאכלו  וכן לפניהם ברכה שטעוגין שפירש כרש״י ודלא דבר ערך כערוך פירש רכן פ
 מחמת הסעודה בתוך שבאים הטשקין כל וכן להיות רגילין סעודה שבעיקר ביון וורמזיל״ש דייסא

 ברכה וגורם הואיל דדין מן חוץ לאחריהס ולא לפניהם לא ברכה מעונין ואין השיבי הסעודה
 דרב דתלמידי כעובדא בע״פ כדמוכח לאחריו לא אבל במתני׳ כדתנן לפניו ברכה טעון לעצמו

ר מ ד  ועל הגפן על הסעודה שבתוך כסי בתרי בריך לא אלמא דברכתא ואכסא קמא אבסא בריך ,
 במחזורים כתב הסעודה שבתוך המים ועל המזון. ברכת בלא הפסק הוי א״כ בריך דאי הגפן פדי *

 דלא מים אבל היין מן חוץ דזייני מיני בל סוטרת פת דדוקא דיבץ פירש והטעם לכרך, שיש
 דשאר פירש יוסף והר״ר פטר. לא להכי ומלח במים מותר המזון מן הגודר כדתנן לא זייני

 ולהכי ידו על לאכול אדם ומתארה דגריר היין מן חוץ הסעודה מחמת באין השיבי לא משקין
 ור״י תם רביגו אבל הסעודה. באמצע לברך יש משקה כל דעל ופירש פת ניפטריה נטי יין פריך

שקה שום על לברך נוהגין היו לא  יש המים על שמברך ומי בצרפת נוהגין וכן היין מן חוץ מ
 פעם כל על לברך שצריך עמרם רב בסדר כתב וכן ע'כ נמלך דחשיב ופעם פעם כל על לברך לו

 צריך דלא כתב ובה״ג מברך הכי לאו הא אומצא דחנקתיה היכא למעוטי מדאמר וכתב ופעם
 שיחי׳ רבינו מורי הגה בדדג. דבר עמא וכן שמחה רבינו וכתב קמייתא זימנא חדא אלא לברך
 ברכת קודם המים על מברך הוא אז משקין שאר ולפטור עליו לברך כדי יין לו כשאין דניל

 בלעז ניל״ש שקורין דקות שהן ולחמניות המזין. אחר עד לשתות דעת על ידים ונטילת תמוציא
בכסנין הבאה מפת טסי הסעודה מחמת השיבי דלא שלפניה מברכה פת להו פטרה דלא יאה1י

מיימוניות
ת אוכל אדם אם להסתפק ויש לאחריהם. ולא לפניהם ברכה שמעונין הסעודה בתוך תחל  הסעודה ב

 כדאמרי׳ עליהם יברך שלא הוא סברא כי לאו אם עליהם יברך אם סעודתו עיקר והן ופירות פת
 לבתר שבקן רבך על את פליג אשי בר חייא ליה אמר פתא עם תמרים אבל הונא רב בירושלמי

 דבאמצע והיכא אכילתי עיקר פי׳ מגיסתי עיקר אינון ליה אמר וסוף תחלה מברך ואת מזונך
 ברכת מעונין הפת את בהן ללפת דרך דאין כיון למיתלי איכא הפת עם פירות אוכל סעודה

 וצ״ע. ליה קאמר דלבסוף משום מזונות לאמצע ולא מזונתא לבתר שבקן ליה דאמר והא לפניהם
 יאכלם ואח״כ עליהן ומברך תחלה פת בלא קצת מהן יאבל בסעודה פירות האוכל שמים וירא

ת בהן ללפת רגילין שאין פירות כגון ר׳׳י פירש [י] : ע״כ פת בלא בין בפת בין  באין ואין הפ
 המזו^ ברבת קודם הפת מן ידיהם שמשכו לאחר פירוש [כ] : ע״כ המאכל לעכל אלא להשביע

ת מן ידינו מושכין אנו אין כי הזה בזמן נוהג אינו זה ודין ך הבל והוי המזון ברבת עד הפ  תו
 לקבוע רגילין אין הזה בזמן אבל שי׳ מורי לשון [ל] ; ע״כ המזון ברכת שיברכו עד הסעודה

 לחזור צריכין האכילה מן ידיהם שמשכו ואחר המזון ברכת קודם אכילה אחר בקבע לשתות עצמן
שנה ימות בשאר כמו ולברך  דל יוסף רבינו פסק השלחן על שמבדילים אדם בני ואותן לדידהו. ה

 במקום שלא להיות יכולה דהבדלה אע״ג הסעודה בתוך הגפן פרי בורא ולברך לחזור צריכין שאין
שתא כיון סעודה  על בירך תגן דהא ולברך לחזור צריך אין הבדיל סעודה במקום מיהא דה

 דדעתו כיון הכא וה׳׳ה לשתות דדעתו היכא המזון שלאחר היין את סוטר המזון שלפני היין
ך לשתות  שבתוך היין על שבירך אלא מברכין כיצד פרק מיבעיא קא לא דע'כ ועוד הסעודה. תו

 אבל דלשתות ומפיק לשרות אתי דלא לשתות וזה לשרות דזה המזון שלאחר פטר אם המזון
שרות פטר דעדיף דלשתות דפטר פשיטא איפכא [סבר] יוחנן דרבי משמע ע׳פ דבפרק ועוד דל

 בורא ברכת ידי קידוש ביין שיצא יצאו יין ידי אף ליה אית ואפ״ה סעודה במקום שלא קידוש יש
 דיצא פשיטא עצמו מקום באותו אבל מקום בשינוי ה״מ איתותב יוחנן דר׳ ואע״ג הגפן פרי

 ע״ב: סעודה במקום אלא קידוש אין דקי״ל לדידן דיצא קידוש דביין וכ״ש כדפרישית להבדלה ורדה
תב  דעתו שלעולם לחול וי׳׳ט שבת בין חילוק אין מצוי שהיין דבמקומות הראב״ד בשם הטור [כ

 שאין משום טעמא דפירש ברש״י דלא הטור הסכים [וכן * : וע״ש] ע״ב המזון שלאחר על גם
 לבוץ יכולין שאוכלין אע"פ דהא ומשמיע שומע דעת ובעינן לבלוע אלא המברך אל המסובין לב

 כעוגת שומע אם ואפילו אמן לענות יכולין שאין דירושלמי טעמא אלא בשמיעה ויוצאין לשמוע
ה ואיבא אמן יענה שמא חיישיגן : ע״ב] סכנ

עוז מגדל
מ״א) (ין> מגיכין כיצד פיק הפיק. הוף עד ׳0 הסעודה גסון הגאיה דברים :מגרכין כיצד דפ^ ביחשלמי למחלה. יתגוון עד כו׳ וגייןי אוכל נטל
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 כמ״ד הרי״ף ונ!סק בצשיתותא אמוראי ואפליגו נעיא שם(מ״ב:) ונו׳. פוטר ואינו ומ״ש
 אמר נחמן רב פוטר אינו אמר כהנא רב פוטר אמר רב נחב והרא״ש פוטר דאינו
 פוטר אינו אמרי דרב חלמידי וכולהו יהודה ורב הונא רב פוטר אינו אמר ששח רב פוטר

 עליו נחלקו חלמידיו שכל כיון משחמא באיסורי כרב הלכה דקי״ל אע״ג הלנה וכן
 ששח ורב נחמן רב וקי״ל בו שחזר מרב שמעו
 שאינו והטעם עכ״ל. באיסורי ששח כרב הלכה
 לשרוח הוא המזון שבחוך דיין משום פוטר

 עדיף ולשחוח לשחוח הוא המק ושלאחר המאכל
 או הסעודה לאחר וכל פוטרחק דלשרוח יין ואין

 המוזכר המזון לאחר או הסעודה גמר לאחר
 ועדיין סעודחן שגמרו אחר עניינו זה בפרק

 המזון ברנח אחר דאילו המזון ברכח ברנו לא
 ולאחריו לפניו ברנה צריך שאינו דבר לך אין

 נחב וכן שלפניו המזון עם מצטרף אינו שהרי
: הוא ופשוט הרי״ף

ה ״ משנה .וכו׳ וקטנים ועבדים נשים א פ

:המזון שלאחר היץ את פוטר ואינו אמן שיענו

חמישי־ פרק

:אלו מהלכוח בפ״א וכמ״ש כמברך שכר שיטלו
 עשיהואחד אחד לאלהינו נברך אומר בעשרה (מ״ט;) שם משנה ג״ז .האוכליןוכו׳ היו ד

 ישראל אלהי אלהינו לה׳ נברך אומר באלף אלהינו לה׳ נברך אומר הוא בק׳ רבוא עשרה
גופא הא ובגמרא הכרובי̂ם יושב צבאוח אלהי ישראל אלהי אלהינו לה׳ נברך אומר ביבוא

אחד אמרח קשיא

ם א שיי  יש וספק .המזון בברכת חייבין ייועבדים נ
 שאין לפי התורה מן חייבין הן אם בדבר

 אין לפיכך התורה. מן חייבין אינם או זמן לה קבוע
 חייבין הקטנים אבל .חובתן ידי הגדולים את מוציאין
.* במצות לחנכן כדי סופרים מדברי המזון בברכת

 הזימון ברכת לברך חייבין כאחד פת שאכלו השלשה ב
 היו אם הזימון ברכת היא זו ואי . המזון ברכת קודם

 ואומר מהם אחד מברך עשרה עד משלשה האובלים
 משלו שאבלנו ברוך עונין והכל משלו שאכלנו נברך

 משלו שאכלנו ברוך ומברך{א! הוזר והוא חיינו. ובטובו
 אלהינו יי׳ אתה ברוך אומר כך ואחר ג : חיינו ובטובו

 ארבע שגומר עד בטובו כולו העולם את הזן העולם מלך
 היו ד וברכה: ברכה כל אחר אמן עונין והן כרכות

 המכרך כיצד . בשם מזמנין ולמעלה מעשרה האוכלין
 ברוך עונין והן משלו. שאכלנו לאלהינו נברך אומר

 ואומר חוזר והוא .חיינו ובטובו משלו שאכלנו אלהינו
 ומתחיל חיינו. ובטובו משלו שאכלנו אלהינו ברוך

 משיתחילו חתנים בבית p1 גהסועד ה המזון: ברכת
 שלשים עד ולהכינה נישואין םעודת בצרכי להתעםק

 במעונו W שהשמחה נברך מברך הנישואין אחר יום
 במעונו שהשמחה ברוך עונים והם .משלו שאכלנו
 לאלהינו נברך מברך עשרה היו ואם וכי. משלו שאכלנו

 ברוך עונין והם .משלו שאכלנו במעונו שהשמחה
 אחר אותה שעושין סעודה וכן וכו׳. שהשמחה אלהינו

 מברך חדש עשר שנים עד הנישואין מחמת הנישואין
(במעונו שהשמחה  כדרך הזימון בברכת יחייבין הכל :

 קדשי שאבלו כהנים אפילו המזון. בברכת שחייבין
 כאחד שאכלו וישראלים כהנים וכן בעזרה. הקדשים

 בזימון חייבין חולין וישראל תרומה הכהנים 1ני ואכלו
נשים של חבורה תהא ולא לעצמן. מזמנין אבל עליהן מזמנין אין וקטנים נשיםי־ועבדים ז המזון: בברבת כחיובן

ועבדים
: fs עשין המ״ג קצ״ט הי׳ א״ח עור ה :כ״ז עשי! המיג קצ״ט הי׳ א״ח טור ד : שם המ״געשין ה״נ הי' א״ח הור ג שם: עשין המ״ג קג״ב הי׳ הוי ג :עשין-כ״ד המ״ג קכ״ו סימן הור א

כ':): (ברכות שמתו מי פרק
 ולא בעיא שס זה גס וס׳. יש וספק ומ׳׳ש

 מדין הוא .וכו׳ הקטגיס אבל ומ״ש אפשיטא.
 לשון וכוונת הגזול לולב בסוף המוזכר חינוך
 היא אם לן מספקא בנשים היא כך רבינו

 היא ודאי הקטנים אבל דרבנן או מדאורייתא
 ושבעת ואכלת דכתיב דאורייתא ופירש״י דרבנן
 דכתיב דרבנן או גרמא הזמן שאין מ״ע וה״ל

 נתנה לא והיא לך נתן אשר הטובה הארן על
 חלק צלפחד בנות משום ואי להתחלק לנקבות

: מצרים מיוצאי שהיה דנטלו הוא אביהם
 שאכלו שלשה ר״ס משנה וכו׳. שאכלו שלשה ב

 ברכת היא ואיזו :מ״ה) דף (שם
 מזמנין כיצד (מ״ט:) שם משנה ג״ז וכו׳. הזימון
 ברכו אומר והוא בשלשה נברך אומר בשלשה

 עצמו אדם יוציא אל לעולם שמואל אמר ובגמרא
 ברכו אומר והוא בשלשה דתנן והא הכלל מן

 והוא ומ״ש עדיף: נברך ומ״מ ברכו אף ה״ק
 רב מוזר הוא להיכן (מ״ו:) שם ומברך. מוזר
 אמרי ורבנן לראש חוזר אמר דאביי משמיה זביד

 ופירשו שפסק למקום והלכתא שפסק למקום
 אומר המברך דאמרינן אהא דקאי המוספות

 שאכלנו ברוך עונין והמסובין משלו שאכלנו נברך
 המברך חוזר הוא להיכן חיינו ובטובו משלו
 שהמברך לראש חוזר המסובין שיענו לאחר
 חיינו ובטובו משלו שאכלנו נברך ואומר חוזר
 שאכלנו ברוך שאומר שפסק למקום אמרי ורבנן
 שכתב ומה .רבינו דעת וזה הלכתא וכן משלו

 כל שמעו שאם למימרא לאו אמן. עונין והן
 שלא אמן ענו ולא סוף ועד מתחלה הברכות

כדי אמן לענות עליהם שמצוה לומר אלא יצאו

 רבוא עשרה ואחד עשרה
 אומר במאה קהני והדך נינהו הדדי הי אלמא
 לא יוסף רב אמר אומר ברבוא אומר באלף
 רבא אמר ר״ע הא הגלילי יוסי רבי הא קשיא
 ואחד עשרה אחד דאמר עקיבא כר׳ הלכה

: רבוא עשרה
 דכמלגות פ׳ק .וכו' חתנים בבית הסועד ה

 רב לבי איקלע אשי רב ח׳) (דף
 אי ואילך מכאן כולהו בריך קמא יומא כהנא
 אפושי לא ואי כולהו בריך חדשות פנים איכא

 ואשר במעונו שהשמחה מברך הוא בעלמא שמחה
 לקרואים כלומר להו אמר בין תלתין ועד מז׳ ברא

 להו אמר לא בין אתכם קראתי הלולא מחמת
 מכאן במעונו שהשמחה מברך הלולא מחמת
 וכו׳ שהשמחה מברך הלולא מחמת איל ואילך

 עד הלולא מחמת להו אמר וכי לא לא ואי
 י״ב עד דרבא משמיה פפי רב אמר אימת
 מעיקרא כלומר מאימת ומעיקרא שמא ירחי

 שערי רמו מכי החופה שמחת התחלת מאימת
 שעורים לשרות משהתחילו כלומר באסינמא
 ורמו חופז^ לצורכי שכר להטיל מיס בעריבת

 אחר ענין דה״ה דוקא לאו באסינמא שערי
 משיתחילו רבינו וז״ש החופה סעודת מצרכי

:נישואין סעודת בצרכי להתעסק
 בריש .וכו׳ הזימון בברכת חייבין הכל ו

 ן חייב הכל תניא ג׳:) (דף ערכץ
 פשיסא ופריך וישראלים לויס כהנים בזימון

 אותם ואכלו סד״א קדשים דאכלי צריכא לא
 הוא כפרה והא רחמנא אמר בהם כופר אשר

 איתנהו והא רחמנא אמר ושבעת ואכלת קמ״ל
 וישראלים לוים כהנים לזימון מצסרפין הכל

 או תרומה כהניס דאכלי צריכא לא פשיטא
 בעי ואי הואיל סד״א חולין אכיל וזר קדשים

 ליצטרף לא אכיל מצי לא כהן בהדי למיכל זר
 : מצטרף זר בהדי אכיל מצי דכהן דכיון קמ״ל

 מ״ה) דף (ברכות משנה וכו׳. ועבדים בשיט ז
עליה׳. מזמנין אין וקטנים ועבדים נשים

 בראש שם ברייתא וכו׳. לעצמן מזמנין אבל ומ״ש
 מזמנים ועבדים לעצמן מזמנות נשים הפרק
 ומפרש מזמנין אין וקטנים ועבדים נשים לעצמן
 בנשים דעבדיס פריצותא משום טעמא בגמרא

 וקטנים הברייתא הזכיר שלא והטעם בקטנים או
מזמנין

לחם
 :היין בדין במ״ש דסמך ז״ל רבינו הזכירו ולא המזון שלאחר הפרפרת את פסר המזון שלפני
ה ״  דמזכיר דהיכא משוס בלמ״ד לאלהינו ז״ל רבינו כאן מ״ש .לאלהינו נברך ד פ

 בריך קודשא דעל מילתא דמוכחא למ״ד שיאמר לן איכפת לא שס
 ניסיס שעשה למי נבי בגמרא אמר דכן הבית לבעל דחמר למימר מצינו ולא קאמר הוא
למ״ד לומר לן איכפת לא מילתא דמוכחא דהיכא משמע מילתא. דמוכחא בעשרה גבי וכן וכו׳

משנה
 הרב שכתב מה על פליג אמנם .ניסיס שעשה דלמי לברכה לדמויי פפיעדיפא ואדרבא

 מכועם דהוא לאלהינו נברך לומר דאין ז״ל הטור שכתב מה על קצ״ב בסימן יוסף בית
 דיכול שם דמזכיר היכא דשאני כדכתיבנא נראה דעתי ולעניות .שאכלנו למי לומר שאין
שאכלנו למי למימר מצי מעמא דמהאי לי ונראה .למטה כתב בעצמו הוא וכן למ״ד לומר

: עשרה כשהס

עוז מנדל
TYSi □שה :כ״א) שמחו(דף מי פרק .כמצות לחנכן עד .כו׳ ועכדים ־ נשי  עד מ' פת שאכלו של

כו' ולמעלה מעפרה האוכלין היו :מ״.ה) שאכלו(דף שלשה פרק וכרכה. כרכה כל אחר
עד :כ״ג) (דף ויושכ עומד ופרק שאכלו שלשה פרק . המזון ככרכת עד  עד כו׳ מתנים ככית הסו

ל :ח׳) (דף דכתוכות קמא פרק . כמעונו שהשמחה  .המזון ככרכת עד כו׳ הזימון ככרכת חייכין הכ
שים : ערכין מהכת ריש שלשה פ׳ הכל ליחלק. להם יש עד כו׳ עליהם מזמנין אין וקענים ועכדיס נ

: מ״ה) שאכלו(דף

מיימוניות הנחות
 Kop פרק [ב] : בהגה״ה ר בהלכה ר ס׳ לקמן ועיין יוסף וה״ר וה״ג אלפס ר״י רבן ]6[

 בלתו אפי׳ מחופתו חתן יצא שאם משמע מכאן בחופה אלא שמחה אין הישן ובפרק דכתובות
 ראיה אין אבל חתנים. ברכת ולא במעונו שהשמחה מברבין אין אחר בבית ל לאני והולכין עמו

 לאפוקי הכי אמר חתניס"דדילמא בבית חתנים ברכת מברכין דאמרינן דכתובות דפיק מההיא
 שברכו מקום דהיינו לפרש ואין חופה מאי לדקדק וצריך אותה. מברכין אירוסין בבית אף ממ׳ד
 אלא לבית מליכנם עם רוב כשיש העיר ברחוב אפילו מברכין דלפעמים נישואין ברכת תחלה
 ברכת מברכין ושם בעלמא לאקראי העשוי מקום ולא חופה קרוי חתן ישיבת עיקר מקום

 וברכת במעונו שהשמחה לברך מנהיג היה זצ׳׳ל רבינו מורי והנה תוספות. ע״כ ר בל חתנים
 רבן והכלה החתן בבית אלא הנישואין בסעודת שאכלו במקום אוכלין שאין אע״ם והכלה החתן אצל משתה כשעושין הנישואין אחר של א׳ יום שבת מוצאי בליל ברא אשר דהיינו התנים

 בר־ שמואל רבינו פסק אירוסין ובסעודת ס׳׳ה. כלל המשתה ימי אחר מברכין ואין שמחה בל ערבה הזה ובזמן [נ] : ע״ב הלילה בסעידת אצלו כשסעדתי לעשות וצרה לי הורה וכן בעצמו מעשה עשה
 לנישואיך מוכן היה הכל נמי דרבינא והך הכין.לנישואין כבר מפרשרש״י ליה טייחא דהוי פפא רב ושאני שב״ט רבינו של דעתו וכן במעינו שהשמחה מברכין אין אירוסין ברכת ברבו אם שאפילו הפני

 כריכ׳׳ק ודלא לראבי׳׳ה נראה וכן יצחק בר אפרים ורגיני שמריה רביני וכן מאימת מעיקרא התלמוד שואל היה לא אירוסין משעת לברך לן פשימא דאי ותר עלה פרכינן לא הילכך
 בפ׳ מדאמרינן ותו כא^רוסץ בהו הדרי דלא ופי׳ ממש אירוסין ולא הוד. שידוכין בשעת ורכינא דר״פ ועיבדא דינוקא צערא משום לאו אי מברכין דהיו הבן משבוע גרע דלא דאמר משפיר״א

 והך מברכין דינוקא צערא משום לאי אי הילכך אמרתך על אנכי שש ביד. כתיב הבן דשבוע לדהות ויש לד.ו. דמקשי אלמא אירוסין סעודת ולאכול הבן את למול הולך שהיד. הרי עוברין אלו
 שמואי̂ל רבינו בשם ש*חי׳ רבינו מורי כתב ומכאן דמי שפיר זר בהדי אכיל מצי דכהן כיון [ד] : כדבריהם המחבר רביגו דעת וכן מאביאסף ע״כ להו מקיש מציד. לענץ להו דמקיש נמי
 גר דאם דמשמע כתב עוד ע״כ לזימון מצטרף הנזהר עם לאכול יכול נזהר שאין שאותו כיון ענו״ם פת ואוכל נזהר אינו ואחד עכו׳׳ם של מפת נזהר אחד זימון בחבורת אדם בני ב׳ אם

5ע״ב מצטרפין לא עכו׳׳ם של נזד.רמפת וד.כד.ן עכו״ם של פת אוכל וור חלה זוכ_ל^ כהו אחדכ שאוכלים וזר בד.ן וכן לזימון מצטרפץ לא מזה זה הנאד. מודדים אדם בני


