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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
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כסב למה רצינו בלשון לדקדק ויש דגן. כזית שיאכל עד מוציא אינו י*ח הלכים את ולהוציא וכיון לחנכן מוסל אכיק על אלא מצוה נשום חיינים אינן שהקטנים לפי לעצמן מזמנין
צריך כג' אכל כסוף שכתנ מאחר ולמעלה סת כזית שיאכל מי על אלא מזמנין אין נתחלה דכר כל מדאמרינן כשם יזמנו שלא ונלכד ומ״ש נזימון. מצווים אינם קמנים מכרת שהיא

כיאר ואח״כ פת כזית שאכל מי על אלא מזמנין דאין כתמלהכתנ דה״פ וכו/וצ״ל שיאכלו : תפלה מהלכות בס׳ח שנתנאר כמו חורין וכני גדולים מעשרה נפחות יהא לא שכקדושה
על אלא מזממן דאין נאמר ולא פת אכלו שלא שלשה על אפילו לזמן אפשר כעשרה דלזמן עצמו כפני כריה פ׳) דף הערל(יכמות נס"פ דאמר יוסי כד וכר. למינו מזמן אנדרוגינוס

 עם לא מצטרף אינו שכן וכיון הוא
 ;מהם גרוע שהוא כיון נשים עם ולא אנשים

 דטומטום כלומר .כלל י מזמן אינו והטורטום
 זכר ונמצא נקרע הוא לפעמים

 המנרכים ואם נקנה ונמצא נקרע ולפעמים
 ואס אשה הוא שמא עמהם מצטרף אינו אנשים

 ימצא דשמא עמהס יצטרף לא כן גס נשים הם
 דשמא עמהס יצנירף לא טומטומיס הם ואם זכר

 או נקנה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו
 פרק .וכו׳ מנרכין למי היודע קטן :אפכא
 וטרינן שקלינן מ״ח) מ״ז (נרכוש שאכלו שלשה
 הלכתא ולית ואסיקנא דקסן צירוף כדין טוכא
 נחמן רנ דאמר הא כי אלא שמעתתא הני ככל
 וכתנ .עליו מזמנין מנרכין למי היודע קטן

 עשר כן אפילו קטן ליה דקרי דכיון הרי״ף
 מזמנין מנרכין יודע'למי כשהוא תשע וכן
 עליו מזמנין סתם ומדאמר רכינו דעת וזה עליו

 לעשרה: נין לשלשה נין דנכלעניןמצטרף משמע
 מ״ה): (דף שם משנה עליו. מזמנין אין והעכו״ם

 משנה .וכו׳ שאכל מי על אלא מזמנין אין ח
 מזמנין אין מכזיח פחות שאכל דמי שם

 (דף שם וכו׳. פת שאכלו שנעה ומ״ש .. עליו
 נר שמואל דג־כ כריה יהודה רנ אמר מיח)
 אכל ואחד דגן שאכלו מ׳ דרנ משמיה שילת
 מרב מיניה כעאי זירא רני אמר מצטרפין ירק

 ודאי ששה ל״ש לי אמר מהו ז׳ מהו ח׳ יהודה׳
 ענדתדלא שפיר ירמיה רני א״ל לי מינעיא לא

 רונא דאיכא משום מאי טעמא התם לך אינעי
 דמינכר רונא כעינן סנר ואיהו רונא איכא ה"נ

 שלא על ומתחרט קונל שהיה זירא ר׳ ופירש״י
 שפיר דמינכר רוכא דילמא סבר הששה על שאל

 לא ששה מיניה בעאי ואי דגן דליכול בעינן
 הכי ליה מספקא זירא דלרבי וכיון מתיר היה

 הרי״ף עוד וכתב .הרי״ף פסק וכן נקטינן
 אבל עשרה לני לאצמרופי דוקא רבנן־ וקאמרי

 . דגן כזית שיאכל עד מצטרף אינו סלתא לבי
 יהודה בר חנא רב אמר בגמרא תו וגרסי׳
 בציר אלא עמהם טנל לא אפילו דרבא משמיה

מצטרף אמת גמגרס אלא עמהם אפל ולא

 מזמנות נשים אבל .הפריצות מפני וקטנים ועבדים
 .בשם יזמנו שלא ובלבד לעצמן עבדים או לעצמן ניי]

 לאנשים ולא לנשים לא מזמן ואינו למינו מזמן אנדרוגינוס
 קטן ש בלל. מזמן אינו והטומטום ספק. שהוא מפני

 שבע בבן ואע״פ.שהוא עליו מזמנין מברבין למי היודע•
 למנין בין שלשה למנין בין ומצטרף שמונת. כבן או

 מזמנין אין ח .* עליו מזמנין אין ם’עליו.,והעכו לזמן עשרה
 פת שאכלו שבעה ולמעלה. פת כזית שאכל מי על אלא

 מצטרפין בהן וכיוצא ציר או ירק עמהן אכלו ושלשה
 אבל הפת. ^מאוכלי המברך שיהיה והוא בשם. לזמן

 שיהיו עד מצטרפין אין ירק וארבעה פת שאכלו ששה
 5בעשרה: אמורים דברים במה . הניכר רוב הפת אוכלי

 כזית מהן ואחד אחד כל שיאכלו צריך בשלשה אבל ש
 ובא מלאכול וגמרו שאכלו שנים ט י* מזמנין ואח׳יב פת

 ואפילו שהוא כל עמו לאכול. יכולין אם ואכל. שלישי
 בשבמסובין גדול וחכם w עמהן. מצטרף אוכלין משאר 1!״

 ; באהרונה אלא בא שלא אע*פ לכולן שמברך הוא
 ארבעה ובן . ליחלק רשאין אינן באחד שאבלו שלשה י

 מעשרה . עשרה עד ליחלק י להם יש וששה . חמשה ובן
 שיחלקו זמן שכל עשרים.. עד ליחלק רשאים אינם ולמעלה

 חלק לכל הזומון ברכת ותהיה
 ; ליחלק להס יש הכל בזימון וחלק

א  שבאו אדם. בני שלשה י
 שלשה שלשה של חבורות משלש

אסכבר ליחלק. ירשאין אינן  זימן ו
 שלו בחבורה מהן ואחד אחד כל

 בזימון חייבין ואינן . ליחלק רשאין
שכבר

׳ א״ח י1ט ג :קצ״ו סי' מוי א :קנ״ג סי׳ טזר ג :<״ז עשין כמ״ג ר״א פ

משנה לחם

הראב״ד השגת
 שמל עד '1כ אדס כני שלשה *)

ב )ימגזעליהט: ת  הראנ״ד נ
 אפילו אלא ממש זימן לא ז״ל.

 נדחו על חגורה בני עלע זימנו
 אכלו ואפילו מינייהו • זימון סרח

 שאלו לפי מכאן־ אחר שלכחן
 מחלה יחד. נועדו לא השלשה

: עכ״ל

 :שלשה של בזימון אלא פת כזית שאכל מי
 רב מ״ז) (דף שם .וכו׳ שאכלו שנים ט

 רב אתא בסעודה יתבי הוו ושמואל
 ממהר כלומר ואכיל ססרהב הוה חייא בד שימי

 רב א״ל עליו ויזמנו לזימון להצטרף כדי לאכול
 לןא״ל אכלינן אנן בהדן לאצטרופי דעתיך מאי

 לאבא וגוזליא ארדיליא לי■ אייתי אילו שמואל
 עליו חביבין שמואל ופרש״י .אכלינן לא מי

 ופטריות כמהין והם סעודה בקינוח ארדיליא
 לרב קורא היה. ושמואל גוזלות חביבין היו ולרב
 רב דהא הלכה דכן ומשמע לכבדו. כדי אבא
 להו מייתו דאי היכא כל וא״צ פליג לא נמי

 ומ"מ .בהדייהו מצטרף מיניה למיכל מצו מידי
 שהסיחו ונבריך לן הב אמר שאם התוספות כתבו

 : עמהם מצטרף השלישי אין מלאכול דעתם:
 גדול והלכתא שם זה גס . וכו׳ גדול וחכם

. לבסוף דאתא גב על ואף מברך
 לקמן רשות ליתן יכול שהגדול התוספות וכתבו

: ידך■ משי לרב רבי כדא״ל
.נ') (דף שם משנה .וכו׳ שאכלו שלשה י

 רשאים אינן כאחד■ שאכלו שלשה
 עד נחלקים ששה חמשה וק ארבעה וכן ליחלק
 :עשרים שיהיו עד נחלקין אינן ועשרה עשרה

 הונא רב אמר שם וכו׳. אדם בני שלשה יא
 חבורות מג׳ שבאו אדם בני ג׳

 שבאו והוא חסדא רב■ אמר ליחלק רשאין ,אינן
 אמר אדם בני שלשה שלשה של חבורות משלש
 ואזמון הנך אקדימו דלא אלא אמרן ולא רבא.

 בדוכתייהו עלייהו אזמון אבל עלייהו.בדוכתייהו
 לא ז״ל הראב״ד וכתב :מינייהו זימון פרח
 . עכ״ל תחלה יחד, נועדו לא וכו׳ ממש זימן

 שמפרש משמע וזימן שכתב רבינו שמלשון כלומר
 זימנו בשלא אלא ליחלק רשאין שאינן אמרן לא

 אבל מינייהו זימון פקע חבורתםדלא עם.בני
 מעייהו זימון פקע בחבורסם זימנו כבר אם

 סשיטא ודאי דהא הראב״ד ומקשה ואינן,מזמנין
 כשרצה־ פירושו הכי אלא לאשמועינן לרבא ולמה

לא שהוא ע"כ עליו וזימנו לצאת מאלו אחד כל
היה

לומר לו דהיה קשה .וכו׳ לחלק רשאין וכו׳ חבורות משלש־ שבאו אדם בני שלשה יא שהיי להזכירו רבינו הוצרך ולא טבל ולא מל שאפילו מ״ז:) (דף בגמרא אמרו והעכו״ם. ז
 בגמרא . פת כזית : טבל דלא היכא כל כעכו״ס דהוי הגרים בדין שם כתב

 אבל דאורייתא ברכה ביה דאיפא פת דדוקא זיל רבינו וסובר דגן כזית אמרו מ״ח) (דף
 מצגירף ולהיא״ש מצסרף לא מדרבנן דהוי שלש מעין ברכה אלא דליכא קדרה במעשה

:דאורייתא דהוי דס*ל

 משמע חייבין ואין רשאי ומדקאמר ־זימון למעבד מצו ולא לחלק דמצוה
 לומר אלא מינייהו זימון פרח נ׳:) (דף אמרו דלא ז״ל רבינו סובר ואולי בידם דהרשות

 בהשגות ז״ל הראב״ד ודעת לזמן. יכולים לזמן ירצו אם מקום מכל אבל חייבים דאינן
האחרים.זימנו אלא הוא זימן שלא, שאפילו. שאומר■ יהודה רבינו כפירוש שהוא לי נראה

ולא
הגהות.מיימוניות,

ת יוצאות אמנם [ס] כ ר ג ת אע״פשאין שלנו המזון נ רכתו דיסנא אביר דהוד• מידי מבינו  סופר של בנ
ת בהלכות עיין למדחי איכא הראיות אמנם במגילה אשורית ששמע הלועז וכן  שי׳ רבינו מורי של גרכו

 היודע קטן נהמן דא״ר הא כי אל̂> שמעתתא הגי ככל הילכתא לית שאכלו׳ שלשה בפ׳ ]1[ : ע״כ
 פרח■ בערך הערוך ובעל האי. רב דהוא הגאון בשם אלפס פר׳י וכן עליו מזמנין מברכין למי
שהתחיל פירוש מזמנים.עליו פורח קטן יוחנן רבי דאמר הא כי פסקו ור״ח דרג אבל א כ  ב' להבי

ת כגון לעיקרן ראשן לכוף כדי לא אבל לו וצמאו שערות שנ  וכן שמחה רביגו פסק וכן י״ג ב
תב תם ורבלנו שב^ט ורבינו שלום ורב גאון נטרונאי. דרב, נשאלתות־  המוטל קטן דאפילו. כ

 לא שמעתתא הני ככל הילכתא לית דאמרינן והא לוי בן יהושע כרבי לי׳ מצטרף בעריסה
 קטן דאמר האי אדרב פליג דר״ח הא וכתב אחריתי בטילי למילתיה דאפסנקיה אריב״ל קאי

 לבטלה שמים שם להוציא שלא לחומרא תופס דבריו שכל אלא הלכה מכח לא י׳ למנין עולה
 שכתב ומה .דפליג מאן וליכא כוותיה רקי״ל■ אדיב״ל פליג לא בסניף אבל פליגי בזימון ודוקא
 יודע או פורח או קאמר או דאו ־בעיניו נראה ליי מצטרף מכרכץ למי ויודע פורח דקטן בה״ג
 גמירי דכי שריא שכעתא עשרה כי ואכל בעריסה המוטל. קטן אפילו דבריהם על מוסיף ואני

שתם קדושה  לא מחד דבמפי גדולים ט׳ שיהיו ובלבד קמנים שגא ולא גדולים שגא לא מוגקד
בינו דברי ע״כ וכר עבד גבי כדאמרינן  העולם שמנהג תם רבינו כתב שלשה של ולזימון תם. י

א עם אכלי זיפני כמה יוסי רבי דאטר דירושלמי הא כי  קיסי בר אבינא רבי ועם אבא . חלפת
 אלו ככל דלא פר״י למעשה הלכה אמנם שערות ב׳ שהבאתי עד עלי זימנו ולא חביבי

ש לג׳ לזימון אפילו מצטרף קטן שאין אלא זצ״ל הגאונים מך מג׳ י׳ ליה דחמיר לי׳ וכ׳  כדלק
 לעיל כדפירש׳ שי׳ מורי נוהג וכן וס״ה יהודה רנינו פסק וכן שערות ב׳ שיביא עד י״ב בהלכה

ה יתבי הוו .ורבא דאכיי כעובדא ולא דירושלמי בעובדא  עלייהו לזמני לאו דהתם בר דרבה קטי
ם להודיע אלא ת ה. מהלכות ח׳ בפרק ועיין היתירה בינ ל פ חלקו דהואיל כתב ראבי״ה יכן ת  ונ

שעת אך להחמיר וטוב ראוי עולם גאוני בו םדקדקיןןבקטן אין דתניא בההואי נעשה־ הדחק ב

ת אבל [ז] : עכ׳ל פתרון הזה בענין שאין ואע׳׳פ  ־ירק ואחד דגן שאכלו ב׳ ה״ה פסקו. התוספו
ב וכן לרשב״ג מזמנץ ירק ואחד פת שנים תני בירושלמי דאמרינן. דמזמנין ת  וכן יהודה■ רבינו׳ כ
 בי אומר ואני . ודל ס״ה בעל וכן רא׳׳ם וכן המחבר כרבינו, פסק אלפס י’ר אמנם ־ ראבי״ה

הג וכן עכ״ל עליו חלוקין שרבנן בכלל דמזמנין כרשב׳׳ג תני וכן לאלפסי מסייע הירושלמי  נו
עו מרדו ת אמנם כזית פת שאכל מי אלא מזמנין שאץ שר רב  דאית משמע שלו ברכות בהלכו
 כדברי ־ליה דסבירא נראה מכאן לקטן נפרש ולשונו התום׳ כדברי מצטרף בשתייה אפילו ליה

 שהוא במדי ליה דסבירא לומר נוכל ום״מ כדלעיל מזמנין ירק ואחד דגן אכלו שנים דאם־ התום׳
 יעך ליה כדאית ולמר ליד• כדאית למר ר׳׳ל ושתייה אכילה שהזכיר ומה והמחבר כאלפסי נוהג

שאכלו מורי ודל מיגייהו כחד לפסיק רצה לא כי  אתא' ואי ^ימרןאחר שיחזור הוא מצוה שנים,
ל. פרק: בריש משמע• וכן לדמון שיצטרפו כדי לאכול׳ או .לשתות לו שיתנו מצור! גברא עלייהו  כ
 איקלע בוזי כר דמא ורב רבינא .שאכלו שלשה פ׳ כדאמרונן אחריהם לחזור מציה י׳ יכןלענין הבשר

 הלכה רבה האמר לא..צריכת רביגא. א״ל מאה אבי מהדר ‘וקא חמא רב קם* גלותא ריש לבי
אבר עקיבא כרבי ה שמעינן ומ״מ. לי׳ ק׳ בין חילוק* אין ד צו מ ד ם ת ה  מורי עכ״ל י׳ אהר •לחזר מ
 לאדם נותן היה שלא עטו וא.חר הוא אוכל כשהיד• נזהר שהיה משמו כתוב מצאתי , שוב שי׳.

ט ה אלי א. ב  שהית או דגן כזית ־עמהם ולאכול ידיו ליטול להזקיקו יכול שהיה לא אם לשתות ה
שית לאפוקי דגן •כנית עמדט אוכל שהיה אחר־ מוצא• שתות לאדם שנתן אירע ואס מפלוגתא נפ  ל

 מזמן והוד• התום׳ דברי על סומך היד• אן אחר מצא ‘לא וגם .דגן כזית עמו רצד•,לאכול ולא
ב שמואל ליה כדאמר [ח] : השותד. על ר  לא מי לאבא גוזלייא או ארזילייא לי מייתי׳ איל; ל

 יתן בעי אי ׳מיהו [ט] : אחרונים מים נטלו לא רגם וגבריך לך הב אמר דלא א ודוק וכו׳ אכיל
שבחן לאחד־ים רשות גדול  לרב חייא א^לרבי עד בסעודתא יתבי הוו ורב י חייא י ורבי שרבי כדא

קאמר בברכת ■עיין פחתי בר א, ך; מזוג ל

עוז• מגדל
ה ש ^ ׳ אדם נני ע ק עליהם. וימנו שכבר עד ס ב :שאכלו(דף־נ׳) שלשה פי ת הי לא ו״ל rהראב׳ כ הלו ״ל1 ר״מ■ ני מל1ל ואם־יצה אופניו על דנור דבר לפנינו כסב ופאר,החילוקים כאן בלשונו מ הי

אני :עכ״ל סחלה יחד נועדו לא כו׳ זימן ולכך ההלמוד׳ מאורן יוקלרן כבדרן ־ הדברים חיבר ז״ל י״מ כי ושלש פעמים לן כסבהי כבר כן לפרש איג;־ ואני הס זנכוחיס נכונים דבריו אומר ו
מדפכי מה להם מנין א־ל ^ הוא ערוד מלמוד זה ג :כד׳׳ן הסדר לשנוס רצה שלא משנה.חורה קרא.וו״ל ור״מ עצמו. בפני ודבי שאכלו-כל.מר שלפה ס
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דטון משוס מארה לו מנא דאמרו ומעמא ל״ח) דף (סוכה הגזול לולב פרק נרייחא שזימנו פי על אף סד״א יחד אלו ונצמיפושלשה עוד לאכול רוצה שהיה להפסיק רוצה היה
ליז אוקימינא כ׳) (כרכוח שמפו מי ובפ׳ הוא. שלא.למד מפני לו מנרכין ובניו דאשחו היא זו דאכילה דכיון קמ״ל ולזמן לחזור צריכין יחד לאכול שחזרו כיו! חבורסס בני עליהם

 : [דרבנן] ומפיק דרבנן אתי הילכך דרבנן שיעורא אלא אביו אכל שלא כגון רבינו ודעת ולזמן. לחזור צריכין אינם מתחלה יחד נועדו לא הג׳ ואלו ראשונה סעודה גמר
 סובר ז״ל שהוא י מעמו .עכ״ל בירושלמי ואיתא וכו׳ כתקנן הדברים אין הראב״ד וכתב הוא אבל לפסוק שרצו לזימון עמהס שנצמרף עניינו וזימן ומ״ש הראב״ד כפירוש שהוא נראה

משוס שמתו דמי אוקימתא כההיא לן קיימא דלא יי' ייי''״יי ייי״י ̂״״יי׳ יייי׳י
 אע״פ פת לאכול שישבו שלשה עליהן. זימנו שכבר

: ליחלק רשאין ט אינן משלו אוכל ואחד אחד, שכל
ב ד. בבית אוכלין שהיו חבורות »שתי י ח  בזמן א

 ואם .אחד לזימון מצטרפין אלו את אלו רואין שמקצתן
 יש ואם .לעצמן מזמנין ואלו לעצמן מזמנין אלו לאו

 זו מחבורה ומשמש הולך שהוא ביניהם אחד שמש
 מקצת שאין אע״פ * י אחד לזימון מצטרפין זו לחבורה

דברי כל שתיהן שישמעו והוא •אלו. את רואין אלו

 דגי לפרש לן אית וע״כ לפסוק דעתו היה לא
 ז.״ל הראב״ד וכדברי יחד סעודתן גמרו אלו

 רשאים אינן בהו למימר שייך היאך כן לא שאם
 ברכה במקום אלא זימון אין ודאי הא ליחלק
 ולברך שאכל למקום לחזור צריך שכ׳א וכיון
 ואין ליחלק רשאין אינן בהו למימר שייך היכי
 רואות כשחבורות עסקינן במאי דהכא לומר

 ופפיעא אחת כחבורה כולהו ה״ל כן ואס זו אס זו
 ליחלק רשאים שאין עלייהו אזמון לא דאי
 אבא דר' מימרא שם וכו׳. שישבו שלשה :כנ״ל

שמואל: אמר
ב  משגה .וכו' אוכלין שהיו חבורות שתי י

שם וכו׳ שמש יש ואם ומ״ש שם.
ר לו לשוקיקוראץ ™״־יא אומרים שהו מה לשמוע שיכוין נ

ולכשיחזור .חובתו ידי ויוצא בשוק וחוא עליו ומזמנין א״, נ׳) פילקא(לף בההיא קמדאמרי' שלמדו
■עשרה אבל [כ] לעצמו המזון ברכת ויברך יחזור לביתו מירכין גלותא ריש בי ריפתא אכלינן כי רבא

שאכלו שלשה יג י* בביאור המברך מהן אחד ויצא ̂י

 לדידן אבל עוירא לרב הוא אוקימתא דההיא
 תניא כי דאורייתא וכביצה דכזית לן דקיימא

 לאכל כזית אכל בין לן ל״ש לאביו מברך בן
 וכביצה כזית לן דקיימא ראיה והביא שבעו כדי

 כלומר י״ח הרבים את מוציאין שהרי דאורייתא
 ולהוציא מ״ה) שאכלו(ברכות שלשה בס' מדאמרי׳

 ומשמע דגן כזית שיאכל עד י״ח הרבים אה
 אפילו הרבים את מוציא דגן כזית אכל שאם ליה

 הרבים את להוציא קשני סתמא דהא שבעו
 עפי יאכל שלא דבעינן רבינו שכתב מאי וא"כ

 ברייתא א״כ ליה דקשיא ומשוס ליסא מכזית
 אפי׳ הא מיתוקמא היכי לאביו מברך בן דקתני

 והיכי מדאורייתא מיחייב כזית אלא אכל לא
 ,דמיחייב אב ומפיק מדרבנן דמיחייב בן אתי

 כלומר וכו' דקתני וברייתא כתב לכך מדאורייתא
הן אלא בברכתם יוצא כשהוא מיתוקמא לא

 בברכת ויוצא אחריהם עונה והוא אותו מקרין שיחזור עד עליי מזמנין אין לשוק מהן אחד ויצא שאכלו
דחשה הנג נגב דהחס דמתנ דומח ענמו ^.ך .למקומו י־ ' ״  היה ולא רבים מסובין שם שהיו כלומר :מעי

 זה דין רבינו וכתב בביאור. נשמע מברך קול
 דמילחא אורחא הוא דאז מבורות שתי כשהם
 אחת לחבורה ה״ה אבל נשמע המברך קול שאין

 מצסרפין אין נשמע המברך קול שאין היכא כל
 אף זימון בברכת נשמע מברך קול שאס ונ״ל

 ומ״ש . מצערפין המזון בברכת נשמע לא כי
 המברך דברי כל שתיהן שישמעו והוא רבינו

 דאלו המברך דברי קאי זימון דאברכש צ״ל
 :ש״ד לעצמו לברך א' כל רצה אם המזון ברכת

 שם .וכו' מהן אחד ויצא שאכלו שלשה יג
 יוסף בר דימי רב אמר (מ״ה:)

 מהם אחד ויצא כאחד שאכלו שלשה רב אמר
 והוא אביי אמר עליו ומזמנין לו קוראין לשוק
 אלא אמרן ולא זומרא מר אמר ועני ליה דקרי

 דכיון בגמרא ומסיק דניתי עד בעשרה אבל בג'
 אורח לאו מעשרה בציר ש״ש לאדכורי דבעי
 אם ירק אוכל דגבי רבינו לדעת וא״ש . ארעא

 הכא אמאי מבעשרה בג' מפי מחמרינן מצערף
 שאני הכא י״ל מבשלשה עפי בעשרה מחמרינן

 עמהם שישב צריך ש״ש לאדכורי דבעי דכיון
 שהם בג' הצפרפות לענין אבל בעשרה ו דליהו

 בפשרה אבל דגן יאכלו דכולס בעינן מועפיס
 כאילו ליה הוה דגן אכלו דמינכר דרובא כיון

:אכלו כולם
T מהם אחד וקדם כאחד שאכלו שלשה

 מימרא נ') שם(דף זה גס .וכו'
:כ״ז עשי! סמ״ג קפ״י סי׳ סור ד . pj״

 ליחלק מצוה כאחד שאכלו שנים (מ״ה:) שם ברייתא .וכו׳ •כאחד שאכלו שנים טר
.יוצא ובור מברך סופר בור ואחד סופר אחד אבל סופרים בששניהס בד״א

 עונה ואינו ושומע עצמו כמברך חשוב אמן דכשעונה משוס אמן עונה והשני רבינו וכתב
.לו מברכין עד וכו' לאביו מברך ובן : אלו מה' בפ*א כמיש עצמו כמברך חשוב לא

 ידי השנים ויצאו עליו מזמנין נל] לעצמו ובירך מהן אחד
 :למפרע זימון שאין זה בזימון יצא לא והוא זימון חובת

 .לעצמו מברך ואחד אחד כל כאחד שאכלו נשנים טל
 שיודע זה יודע אינו ואחד יודע מהן אחד היה ואם

 אמן עונה והשני רם בקול מברך
 ידי ויוצא וברכה ברכה כל אחר

 ועבד .לאביו מברך ובן * חובתו.
 לבעלה. מברכת לרבו.ואשה מברך

 אמרו אבל .חובתן ידי ויוצאין
 שאשתו למי מארה תבא חכמים

ז מברכץ ובניו ט י י  דברים יבמה ל
 בזמן חובתן ידי שיצאו אמורים
 חייבים שהן שבעו ולא שאכלו
 ולפיכך סופרים מדברי לברך

 אשה או עבד או קטן אותן מוציאין
 ושבע אכל אם אבל * חובתן מידי

 מן המזון בברכת חייב שהוא
שכל אותן מוציאין עבדאין או קטן בין אשה בין התורה.

החייב
: קצ״ג סי' ר1ס ג :כ״ו עשין המ״ג קצ״ד סי' סור ב :כ״ז עשין סמ״ג קצ״ד סי' א״ח סור א

הראב״ד השגת
 אלא עד נו' לאגיו מניך זג! *)

 התורה מן דגר נאותו החייג
 אין !״ל הראנ״ד כתב :כמותו

 מסכימין ואין כתקנן הדנריס
 וכביצה כ!ית אכילה דקי״ל להלכה

 מוציאי! שהרי היא דאורייתא
 ולא שנען כדי שאכלו אחרים
 לרג אלא הללו דנריס נאמרו
 מדקדוק דגן כזית דאמר עוייא

 עד עצמן על ישראל שדקדקו
 , דקתני וברייתא הוא וכביצה כזית

 ועבד אשה וכן לאביו מברך בן
 מה אמריהם ועונה אותו במקרי!

 בירושלמי ואיתא אומרים שהן
: עכ״ל

 מה אחריהם עונה והוא אותו מקרין וקפן עבד
 : ברייתא הך עלה ואיתניא אומרים שהם

 שמתו מי דפרק כאוקימסא ״קי״ל רבינו ודעת
 דפליג מאן אשכחן לא דהא עוירא וכרב

 אינו התורה דמן אלו הלנות בראש וכ"כ עליה
 וההיא שבעו כדי אכל א״כ אלא לברך חייב

 ידי הרבים אס ולהוציא שאכלו שלשה בפ׳ דאמרי
 את להוציא ה״פ דגן כזית שיאכל עד חובתם
 מי אפילו אוכלים בשאר מוציא אינו הרבים
 דאז דגן כזית אכל אא"כ דרבנן שיעורא שאכל

 וההוא דרבנן שיעורא שאכל למי לאפוקי מצי
 מיתנייא דמתניתין כגוונא לאו וכו׳ מברך דבן
 אמן אחריהם עונה והוא מברכין כשהן אלא
 ומתוך ז״ל והר״ן והתוספות רש״י דעת וכן

 ששאלוהו לוניל לחכמי רבינו תשוב' נתבארה דברי
 שלהוציא היא רווחת הלכה והלא מורנו יורנו

 דגן כזית שיאכל עד מוציא אין י״ח הרבים את
 כדי שאכלו וחבריו ינאי מוציא דאורייתא ואיהו
 שהוציא שטח בן שמעון דעבד הוא ולגרמיה שבען
 גדול תימה תשובה עכ״ל: [מינים] הז׳ מן באחד

 מי בס' הוא בפירוש זה דבר והלא בדבריכם יש
 בברכת חייבות נשים לרבא רבינא א״ל שמתו
 בו אין וזה וכו׳ דרבנן או דאורייתא המזון
 מי לאפוקי כזית שיאכל עד דאמר והך ספק
 זה אס הוא אחר ענין וזה אוכלין שאר שאכל
 או שובעו כל שאכל מי מוציא דגן כזית שאכל

כמו מדרבנן שנתחייב מי אלא מוציא אינו אם

לחם
 כמו ז״ל הרא״ש בדברי יהודה רבינו שהקשה דסשימא הקושיא מתורן ובהכי שם; היה ולא

 מכח ולא ליה אמר מסברא וכו׳ שלשתן אכלו ואפילו ז״ל הראב״ד שאמר ומה .שהוזכר
 דהוא כיון הכי בלאו קושיא הך מיסרצא דלדידיה ז״ל הרא״ש דאמר דפשיטא הקושיא

: יהודה רבינו כפירוש מפרש
 ז״ל רבינו מפרש לו קוראין מ״ה:) (דף בגמרא שאמרו מה .שימין כדי לו קודאין יג

 סמוך שיהא שמיעה כוונת דצריך לשמוע לבו שיכוין כדי לו ואומרים לו קוראין
:וכו׳ שאכלנו ברוך שיענה כדי

לוניל לחכמי שהשיב כמו ז״ל רבינו דעת וכו׳. חובתן ידי שיצאו אמורים דברים במה טז

עוז מגדל
 ידי יצא עד נו׳ שאכלו שנים :שאכלו שלשה פרק הכל . למפרע זימון שאין עד נו׳ שישנו שלשה

 עד כו׳ חובתן ידי שיצאו בד״א עד נו׳ לאביו מברך וכן :מ״ה) שאכלו(דף שלשה פיק .חובתו
 :ל״ח) (דף הגזול לולב ופיק כ׳) שמתו(דף מי פרק .כמותו התורה מן דבי באותו החייב אלא

 לתסיסה מקום מה אומר ואני :עכ״ל ניחשלמי ואיתא וכו׳ כתקנן הדברים אין ז״ל הראב״ד נתב
 דנן שנייה ופיסקא הבשר כל ופרק שאכלו שלשה דפיק ראשונה פיסקא הוא עיוך תלמוד הכל והלא זאת

והירושלמי היא הלכה נאמת וכל אמרו באמת בה דגיסינן הגזול לולב בפרק וגם שמתו מי פרק לאביו מברן

 ברורים הדברים אותן שמתו מי בפרק שנתבאר
 איך כלומר בדבריכם יש גדול סימה דבריו ביאוד :עכ״ל הברכות עקרי על ובנויים

 דבר והלא דרבנן שיעורא שאכל למי אלא מפקי לא ועבד ואשה דברידבן אתסמכחישין
 דבר מפני מחלוקת בלא מפורש דבר לדמות ואין כלומר וכו׳ שמתו מי בפרק הוא בפירוש זה

שהבאתם דגן כזית שיאכל עד אחרים להוציא שאמר זה כי מחלוקת בלא להתפרש שיכול אחר
ראיה

משנה
 אכל אם הוא דמשמע דגן כזית שיאכל עד מ״ח) (דף בגמרא שאמרו פי על שאף
 דהא שנעו בל אכל שינאי אע״פ לינאי שטח בן שמעון רבי מוציא והיה מוציא דגן כזית

 דמ״ש ז״ל הוא סובל מ״מ כזית אכל שלא משום אלא דעבד הוא לגרמיה אמרו לא בגמרא
 ולא דגן קאמל והכי אוכלין שאר למעט דהכונה כזית נקט בדוקא לאו דגן כזית בגמרא

 בשסייח להם ופטר דגן אכל שלא דעבד הוא לגרמיה קאמר הכי ומשום אוכלין שאר
 בהני איירו לא שמתו מי בפרק האמורים הדברים אבל מינין השבעה מן שהוא מפני יין

 דההיא להו סבירא לוני״ל וחכמי .ברורים דברים והם חשובה באותו שכתב וכמו כללי
אבל כוותיה הלכסא דלית ז״ל הראב״ד כדכתב עוירא דרב אליבא הוי שמחו מי דפרק

לדידן
מיימוניות דוגהות

 היו שלא החופה בגי הרא׳ש בתב * : בירושלמי משמע כן כאחת ישבו שלא ואע׳פ [י]
 אוכל שהחתן למקום פתוחין אינן אפילו בתים בב' ואכלו החתן עם אחד בבית לאכול מספיקין

 : ע'כ] כ׳ה לברך כאחד חשובין כולן יחד החופה בני כל שהתחילו כיון מצרפן שמש אין ואפילו
 שכתבו כתום' ודלא רבינו למורי וכ׳ג הכי דאטר זוטרא כמר הילכתא תלמודא פסק דהא [כ]

 ברכו ב׳ אם אבל פר׳י וכן [ל] : עליו וטומנים לו שקורין לשוק מהן אחד שיצא לי׳ דה׳ה
: טעטא מהאי הזימון בטלו לעצמן

 כביצה ועד כזית עד עצמם על החמירו שהם הוא הכל ודברי שמתו מי פרק בתלמודנו היא רווחת והלכה בידינו היא קבלה עוירא מדרב ונשמר מדמוציאין עליו שהקשה דברו וחילוק אותו מפרשים אנו הבנלי כפירוש
 נכזן על להם והשיב יפה בסגנון מרמז״ל זה דבר שאלו ז״ל וחביריו הגדול הכהן יונתן ר׳ הרב לוני״ל וחכמי :כד״ן כופרים מדברי אלא הללו השיעורים שאין עוירא בדרב מודים והכל יהודה ורבי דר״מ בפלוגתא

: נכוחים דברים משיב ישק שפתים קורא אני זה ועל .עכ״ל הברכות עיקד על וננויים ברודם הדברים שאותן בכ״מ) והתשובה השאלה לשון (עיין וכו׳ הלכה והלא רגינו יורנו השאלה וז״ל בחייו
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 פאר לאפוקי אלא שובעו כל שאכל למי מפיק מצי דגן דבסיח למימרא לאי ממני ראיה

 שמעון אתא ריפתא כריכו ומלכתא מלכא ינאי שאכלו שלשה בפרק איחא דהכי איתמר אוכלין
 שתייה משלו וחניריו ינאי שאכל ברוך אבריך היכי אמר לברוכי כסא ליה יהבו שטח בן

 יעבד הוא לגרמיה שמח בן שמעון יוחנן ר׳ אמר ובריך אחרינא כסא ליה יהבו כסא לההוא
 שיאכל עד י״ח הרבים את מוציא אינו דלעולס

 אדם אץ דעבד הוא לגרמיה ופירש״י דגן כזית
 שלא מפני דהתס ברור והדבר .עכ״ל לו מודה
 יין כוס, בשתיית אחרים להוציא ובא דגן אכל
 השתא נחת ולא דעבד הוא לגרמיה שאמרו הוא

 כדי שיאכל שצריך הדבר שיעור כמה ללמדנו
 כזית שהזכירו ומה .י״ח הרבים את להוציא

 שיוציא אפשר דגן כזית שאכל שמי לומר היינו
 מי אבל שבען כדי אכלו לח אם י״ח אחרים

 א״א אוכלין שאר שאכל אע״פ דגן אכל שלא
 שבעם כדי אכלו לא שהם אע״פ אחרים להוציא

 מענין ואינו כלומר הוא אחר ענין וזה וז״ש
 השיעור לענין דאילו שמתו מי דפרק ההוא
 אם י״ח אחרים להוציא שיוכל כדי שיאכל שצריך

 או שובעו כדי שאכל מי מוציא כזית באכילתו
 מדרבנן אלא נתחייב שלא מי אלא מוציא אינו אם
 שאמרו שמתו מי בפרק אלא נתבאר לא זה

 שאמר ומה מדרבנן. אלא בכזיח חייב שאינו
 הברכו׳ עקרי על ובנויים ברורים הדברים אותם
 כזית הזכירו למה לדברי תקשה אם כלומר

 י״ח הרבים את להוציא ולומר לסתום ה״ל
 ברורים דברים שאותם אשיבך דגן שיאכל עד

 בפרק שנתבארו הברכות עיקרי על בנויים שהם
 מלהזכיר ליזהר חשש לא ולפיכך שמתו מי

 שלשה בפרק והתוספות רש״י שכתבו ודע :כזית
 דבריו ודחו רבינו כדעת בה״ג שדעת שאכלו
 ואפקינהו שבען כדי אכלו וחבריו ינאי דהא משום
 דעבד הוא דלגרמיה ואע״ג שסח בן כמעון
 כזית אכל הא כזית אכל דלא משום פעמא

 זו בתשובה רבינו שכתב ובמה .עכ״ל ה״נ
 רבינו בלשון לדקדק ויש :זו דחייה נתיישבה

 ואם וכר אחד כל שאכלו שנים בתחלה ככתב
 דבכל משמע י״ח ויוצא וכר יודע מהם אחד היה

 שיבעו כדי אכל שלא מי דאפילו י״ח יוצא גיונא
 לה• מדסתים שובעו כדי שאכל מי את מוציא
 ולפיכך וכר י״ח שיצאו בד״א כתב ואח״כ סתומי

 המזון בברכת חייב שהוא ושבע אכל אם אבל י״ח אשה או עבד או קטן אותן מוציאין
 כדי אכל בין חילוק כתב שלא דמשמע אותם מוציאין אין קטן בין אשה בין מ■.התורה

 כדי אכל לא אפילו גדול בישראל אבל וקטן אשה בעבד אלא שובעו כדי אכל ללא שויעו
 בחילוק וקטן אשה עבד להזכיר לו למה דאל״כ שבען כדי שאכלו י״ח אחרים מוציא שובעו

 לומר ואין מהא. הא דמ״ש לתמוה ויש כזית אלא שבען כדי אכלו ללא שבען כדי אכלו בין
 עצמו כמברך וה״ל ברכה כל אחר אמן דענה משום הוא י״ח יוצא סתם תחלה שאמר דמה

 אמן שענה מאחר שבעו כדי אכל פלא זה של בברכתו יוצא שובעו כדי אכל אפילו והלכך
 וע״ק בדידה וליתני לפלוג דא"כ אמן ענה כפלא וכר לאביו מברך דבן ההיא אבל

 לא שאפילו והרא״ש והתוספות רש״י כדעת שדעתו לומר אפשר והיה וליתנינהו, דלערבינהו
 כלל אכל לא שאפילו היה הדין דמן משום שבעו כדי שאכל מי מוציא שבעו כדי אכל

 ברכת יברך שלא הצריכוהו שחכמים אלא לזה זה ערבים ישראל דכל שאכלו אחרים יפכיור
 למי אלא מוציאין אינן ולפיכך ערבות בכלל אינם ואשה ועבד קטן אבל נהנה א״כ אלא הנהנין
 איש כמותו התורה מן דבר באותו החייב אלא מי״ח אוחו מוציאין אין ומ״ש דרבנן. שחיובו

 בחשובה במדבדו אלא דאמרן מטעמא מיקרי כמותו בדבר חייב אכל שלא אע״פ גדול
 כדי שאכלו אחרים מוציא אינו גדול איש דאפילו אלא הכי משמע לא בסמוך שכתבתי

ואשה קטן עבד בין ליה שאני דלא עכצ׳׳ל הילכך שבעו כדי הוא גס אכל א״כ אלא שבען

 ■אין התורה מן בדבר שחייב כל דכייל אכלל וסמך לגדול וה״ה נהגי ונקטה גדול לאיש
 דלעולם היא פסיקתא דמלתא דמשום הכי ונקט כמותו בדבר החייב אלא מי״ח אוחו מוציא

:שבען כדי הם אכלו אפילו שבעו כדי אכל שלא למי אלא מוציאין אין
כשהם ומצאן בא מ״ה) שאכלו(ברכות שלשה פרק ראש . וכר אמרים אצל הנכנס ייז

ברוך אמר זביד רב אחריהם אומר מהו מברכין
 אלא חינ״ז מידי איתן מו־ייאץ אץ התירה מן בדבר הה״ב
 אצל אהנכנם יז י* כמותי התורה מן דבר באותו החייב
 המברך מצא אם .הזימון בברכת מברכין ומצאן אחרים
ך. נ״] הוא ברוך עונה הוא נברך אומר ר בו מ  ואם ו
 עונה הוא משלו שאכלנו ברוך עונין האוכלים מצא

i אמן אחריהן

W פרק
ל א  צריך המוציא עליו שמברכין הפת ^האוכל כ

 פת שהיא ואע״פ .וםוף תחלה ידים נא] נטילת
 טומאה להן יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין יאע״פ חילין

 שטיבולו דבר כל וכן .ידיו שתי שיטול עד לאי^אכל
 ידיו הנוטל כל ב .* תחילה ידים נטילת צריך במשקין

 מכרך לתפלה w בין שמע לקריאת בין לאכילה בין
 שזו . ידים נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר תחלה
 הראב״ד השגת התורה מן שנצטוינו חכמים מצות

 התורה פי על שנאמר מהן לשמוע
*יורוך אשר  אין נאחרונים ומים .

 מפני אלא שאינם עליהן מברכין ש
 להזהר אדם חייב ולפיכך .הסכנה

 בין ידים יינטילת ל :ביותר בהן
תבשיל

 עשין המ״ג קנ״ח סי' א״ח מור ב :״ח5ק סי׳ מור א
 א״ח מור ד ;כ״ז עשין סמ״ג קפ״א כץ' מור ג :כ״ז

:קע״ו סי'

 מגרכין אין אחרונים ומים *)
ו' עליהן  : ביותר עד נ

תב  שמעתי אני ז״ל הראב״ד כ
 הקדמונים הגאונים בשימושי

 ברכה האחרונים המיס על שכתבו
 דברים ראשי וחיי ידים רחיצת על

 דרשו חכמים שהרי הם נכונים
 והתקדשתם אחד מפסוק שתיהן את

 ידים אמרו וכן קדושים והייתם
 לברכה פסולות מזוהמות שהן

שיש דבר אכל אס ובברור ובאמת
 רחיצתן על לברך צריך זוהמא בו

:עכ״ל ועיקר בחיבורי חברתי וכן רפואה משוס אלא שאינן ברכה מעון אין יבשים דברים אכל ואס

ומבורך. ברוך אומר נברך לקאמרי אשכחינהו
:אמן עונה ברוך דקאמרו אשכחינהו

 דורשין אץ פ׳ משנה ונו׳. האוכל כל א פ״ך
 לחולין ידים נוטלין י״ח) י.(חגיגה

 נ״י בעו מי ומעשר חולץ ובגמרא ולמעשר.
 ידים נטילת מעונין והבכורים התרומה ורמינהי
 קשיא לא ואסיקנא במולץ וכ״ש במעשר משא״כ

 וסובר דפירי. באכילה כאן באטלהדנהמא כאן
 שמברכין לפת דוקא נהמא דהזכירו דכיון רבינו
 כל ■אבל ידים נטילת דבעינן הוא המוציא עליו
 נטילת צריך אין במ״מ עליהם שמברכץ דגן מיני
 שכתב ומה . במשקה טיבולן אין אם ידים

 כל בפרק פשוט בסוף. כן גם ידים נטילת שצריך
 ידיו שאין פי על אף :ק״ה) דף הכשר(חולין

 מחניתין מייחי ב׳) י״ג דשבת(דף פ״ק .וכו׳
 התרומה את פוסלין אלו זבים בסוף דתנן

 והידים ופירש״י והידיס וכו׳ ראשון אוכל האוכל
 פ״ז במשנה מבואר וכן נטילתן קודם סתמן

ק : דטהרות  וכו׳. במשקה שטיבולו דבר כל ו
 אלעזר דרבי מימרא קט״ו) (פסחיס ע״פ פרק
 עניינו במשקה שטיבולו ופי׳ אושעיא ר׳ אמר
 והיין המים שהם משקין מז׳ בא׳ בלול שהוא

 ופירש״י ודם וטל דבורים ודבש זית ושמן והחלב
 מגסי זה הרי לפירות ידיו הנוטל דקי״ל אע״ג
 אס הפוסל כל וקי״ל משקין דאיכא כיון הרוח

 הנך ה״ל תחלה להיות משקין מטמא התרומה
 בנהמא. כמו ליטול וצריך נהמא כמו משקין

 קדושה משוס לאו נטילה דהך כתבו והתוספות
 משקין יטמא שלא משוס אלא בנהמא כמו ונקיות
 גופו ולפסול לשתותן אסור ויהא תחלה להיות

י :דחולין בפ״ב כדמשמע
 הבשר כל בפרק .וכו׳ ידיו הנוטל כל ב

 בר אידי רב אמר ק״ו)דף (חולין
 פרך מפני לחולין ידים נטילת' יצחק ר' אמר אבין

 מצוה אמר לבא חכמים דברי לשמוע מצוה אביי אמר מצוה מאי מצוה משום ועוד תרומה
ר׳ אמר במים שטף לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל דכתיב ערך בן אלעזר ר׳ דברי לשמוע
 מאי נחמן לרב רבא ליה אמר התורה מן ידים לנטילת חכמים סמכו מכאן ערך בן אלעזר
 מפני ופירש״י . טמא שסף שלא ואחר ה״ק בעי טבילה הא שטף לא וידיו דכתיב משמע

 חכמים דברי לשמוע מצוה .בחולין הונהגה ידיו ליטול תרומה אוכלי פירגילו תרומה סרך
 דפליגי היכא דכל ואע״ג .עכ״ל ערך בן אלעזר כר׳ מצוה היא דאורייתא אמר רבא שהקמה

 שכתבו כמו ז״ל דס״ל משום וכו׳ חכמים מצות שזו לבינו כתב מ״מ כרבא נקטינן ולבא אביי
 היא גמורה דרשה דלאו קרא ליה דאסמיך פי׳ ערך בן אלעזר ר׳ דבלי לשמוע מצוה התוספות

 לשמוע דמצוה משוס טעמא ליבא נין לאביי בין וא"פ היא בעלמא דאסמכתא כתב רש״י ונם
 כך .עליהם מברכין אין אחרונים ומים : לתפלה בין לק״ש בין שאמר ומה :חכמים דברי
 אני הראב׳׳ד כתב :גאון עמרם ולב צרפת רבני בשם דברים אלו בפרק יונה ה״ר כתב

 שבהיג כתבו כיוהבשר בפרק התוספות והנה :עכ״ל ועיקר בחסרי חברתי וכן וכו׳ שמעתי
 עליהם מברכין שאין כתב עמרם ורב ק^ה ודברי הס ה״ג דברי ברכה מעונין שאינן סובר

 ומה . נר״ש בשמתא לדבר סימן ונסן שטיפה בלשון ולא רחיצה בלשון ולא נטילה בלשון לא
 צריך ולפיכך שכחב ומה בסמוך. כמ״ש עיניו יסמא שמא היינו הסכנה מפני אלא שאינן שכתב
הבשר כל פרק ברייתא .וכו׳ ידים נטילת ג מאיסורא: סכנתא חמירא כדאמרינן להזהר

■ שם
משנה לחם

 מ״כו:) (דף שאכלו שלשה דפרק דברייתא דאורייתא הוי כניצה או כזית קי״ל לדידן
ההיא מיתרצא וכהכי התוספות כדכתבו אסמכתא הוי לא יהודה ורבי מאיר רבי דפליגי

: שמח בן דשמעון

מייימוניות הגהות
שיה בי הוו ואי ועד לעולם תט'ד שמו ]מ1  משלו שאכלנו אלהינו נברך דקאמר ואשכחיה ע

תב וכן וכו' שמו ומבורך אלהינו הוא ברוך אומר  עיקר ]6[ : ה׳ג בשם וצ״ל רבינו מורי כ
ק בש״ח ם יד־ נטילת שר: כל פי  שיחיה רבינו מירי פסק רכן העמוד כלשון בס״ה פסק וכן [ב] הב

 ודלא ראבי״ה פירש וכן [ג] :יצר באשר סגי תורה לדברי אבל לתפלה דוקא וכתב בתשובה
י ד  דוהייתם מקרא דברים אלו בסוף להו דילפינן אע״ג התוספות פסקו יכן צדק מלכי בן כ

 דוק^ בשמן הרגיל ואפ״ה מהתם נמי דילפינן רשמן דומיא בעלמא אסמכתא אלא אינו קדושים
 פסולות מזוהמות ידים הכא דאמרינן הא ר״י ואומר מברכין כיצד פרק כדאיתא מעכב שמן

ח רגילים שהיו בימיהם דוקא היינו לברכה ל מ  בסוף כדאיתא העינים את שמסמא סדומית נ
 ידיו שאין מי אחרונים מיס צריכין אנו אין אנו אבל הצלמים כל ופרק דעירובין קמא פרק

סעודתו אחר ליטול ורגיל איסטניס אדם מיהו המזון. ,ברכת קודם ליטול צריך שיהא מזוהמות

 ואמר פשרה עשה בהשגות ז״ל הראב״ד .עליהן מברכין אין אחרונים ומים ב פ״ן
 מזוהמות שהידיס משני יברך הידיס את מזה& שהוא ודבר תבשיל כשיאכל

שאז סת כגון יבש כשיאכל.דבר אבל קדושים דוהייסס מקרא לן וכדנפקא לברכה פסולות
אין .
עוז מגדל

ה : מ״ה) שאכלו(דף שלשה סרק . הפיק סוף עד ׳0 אחרים אצל הנבנ
ף. תחלה עד כו׳ הפח האוכל כל פ״ל סו פ י״ח): ף1( דורשץ אין פרק בחגיגה ו ע׳  סה שהיא א

: י״ד) דשגח(דף ופ״ק ק״ו). (דף הנשי כל פיק בחולין .ידיו בתי שיעול עד כו׳ חולין
 והואיל חבשילין דשני פסקא בגמרא קע״ו) (דף פסחים פיק־ערני .יורוו עד כו׳ בטיבולו דבר כל ובן

ס דמסבח דברים אלו פוף דוהחקדשחם באסמכחא מצוה והיא  סמך וה ועל לברן ציין נ״ו) (דף נרנו
 עליהן מנרכין אין אחרונים מים ;הבית בחורסי הקדושה בבית ז״ל הישב״א מורי וכ״כ הפסק ה1ב ז״ל
ב :ק״ו) הבשר(דף כל פרק .ביותר עד כו׳ ת  בחיבורי חברתי וכן וכו׳ שמעפי אני ו״ל הראב״ד כ

ע שלא הסכימו מקוצי והר״ט ז״ל התובעות נעלי רבותינו כי אומי ואני :עכ״ל ועיקר  כר״מ כלום לב
מי כל כלומר ני״ש בשמתא נבימניו אומי והיה מדותיו על והפרי! הסכים כן ו״ל יונה רני והרב ז״ל

שחא דרגילינן אגן מנרבין כיצד פרק כדאםרינן הרזון ברבת קודם ליטול צריך שחא במ  וברכו קדש ידיכם שאו דכתיב המקרא מן הדבר סמכתי ואני שטיפה או יתיצה או נטילה עליהם שבייך מעכב ס
א דילפינן אע׳ג ליפול צריך אין כה״ג בלאו אבל לן דאמיינן ראשונה נטילה דהיינו תברכו שעה נאותה רחיצה היא שזו קדש ידיכם כשחשאו כלומר ה׳ את כדפירש' רשמן דומיא מקי

״ן קמן למימר כדנעינן משסילן באחרונה שנושאן,אבל קמא'דסוטה פירקא ת :מ טיל שר כל פרק בסוף. נין עד כו׳ לתבשיל תבשיל בין ידים נ :ק״ה) (דף מ


