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ח גדול גנאי ביוחר להזהר צריך ההפלה ובשעת ומ״ש ת״ ל א ס: אינן והם שיפפללו מ פי מו אץ ציצית בה שייעשה כדי בה ולהתעטף טלית ניי] לו לקנות ע
 לעילם אלא זי. מםציה עעמי שי־טיי ״סיד לאים יאיי

 שיקיים כדי בציצית [ע] המחוייבת בכסות עטוף להיות ישתדל
ם עטופים: אינם והם הכמיםשיתפללו לתלמידי הוא גדול גנאי ביותר להזהר צריך התפלה ובשעת זו. מצורז ל עו בל  י

:יי׳ מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן המצות כל כה ותלה שקלה הכתוב שהרי ציצית במצות זהיר אדם יהא

עוז מגדל
 חפם להלמיד הוא גנא' :י׳) דשכת*(דף ופ״ק הנון ומשוס לחסידי נעובדי עומדין אין ר״פ התפלה, ובשעת

 וראיתם עד כו' •ציצית כמצות זהיר אדם יהא לעולם : התכלת פרק עעוף. אינו והוא שיתפלל
:ל״ב) (דף ד׳ פרק כנדרים . הפרק פוף עד אותו

מיימוניות הגהות
 מענישים מעלה של דין שגית משמע כר קטינא לרב אשכהיה דמלאכא עובדא וההיא [ם]

 כנפות ארבע במלבושים רגילים שהיו בימיהם דוקא דהיינו פר״י ,ענשינא ריתחא בעידן כדא׳׳ל
; למצוה אדם ילבש אא״ב בכך ׳י רגילין אנו אין אבל ליענש ראויץ היו ולפיכך מצוה בלא אף
 הספינה את המוכר ופ׳ שמתו מי ופרק בתוספות שם תמצא מתים של לתבריכין ציצית ודין [מ]

 שאני זמן כל הלב כנגד הציצית משים אני בחזה עד מצוה בהם ומקיים איברי בכל אשבחך אני הקב״ה לפני דוד אמר תאמרנה עצמותי כל טוב שוחר במדרש [ם] 1 שעה כל ופרק
בידו הציצית לאחוז שהטצוה הרי ק״ש בזמן ציצית אוחז אני ובה יד של תפילין קושר אני בה שמאלית יד על לבבך. על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו שנאמר ק״ש קורא

ג ע׳־כ ק״ש בזמן לבו כנגד השמאלית

ציצית הלכות סליק

ברכות הלכות
אלו בפרקים זו מצוה וביאור אכילה. אחר והקדוש הגדול השם את לכרך והיא אחת. עשה מצות

משנד כסףראשון פרקמשגה כסף
א ״ ת א פ צו ברכה בלא כלום הזה העולם מן ליהנוח שאסור ברכה בעי פחילה כזית דליכא היכא אבל מן המזון ברכת לשוןהתוספחא רבינובסה״מ כחב וכו׳. החורה מן עשה מ

כ ברכה בעי לא ולבסוף מי פרק .וכו׳ הפורה מן פייב וא.יגו ושבעח: שנאמר,ואכלת הפורה כ״ ל.ו כ״ מ״ה) (ברכוח שאכלו שלשה ובפרק והרא״ש. החום׳ ע
דר״מ למימרא מ״ט;) (שם ובגמרא כביצה. עד אומר יהודה ר׳ כזיח עד מזמנין כמה עד הנן להם שכחבסי לישראל פנים אשא לא וכי הקב״ה אמר עוירא רב דרש כ׳:) דף שמתו(ברכות

לעולם אמר אביי השימה מופלפס יופנן א״ר להו שמעינן איפכא והא כביצה ור״י כזיח ליה תשיב רבינו ופסק כביצה. ועד כזית עד עצמם על מדקדקים והם וברכח ושבעת ואכלת בתורה
בסברא התם וכו׳ פליגי בקראי הכא תיפוך לא :בסמוך בזה עוד ואכתוב מתני׳ כסתם

רי כ ב ד מ ףי ו /fj ס’ס, ת א ! ו צ ה מ ש ע ן » ה מ ר י ת ד ה י ב ר ל ח ת א ל י כ ן א ץן מה דלפי בכזית ,וקי״ל התוספות וכתבו פליגי. מ

אלהיך. יי' את וכרכת ושכעת ואכלת שנאמר מברך שבע כשהוא ומה מק״ו לה דילפינן אמרו
ואכלת שנאמר שכע כן אם אלא התורה מן חייכ ואינו ק״ו דלאו התוספות וכתבו כ״ש, לא רעב כשהוא

 יומנן ר׳ ליה קם דהא ובכזית מברך כזית אפילו אכל סופרים ומדכרי וכרכת. ישכעת בזה ואכתוב דרבנן דלפניוהויא ברכה אלא הוא
אפ/ו ומ״ש בפ״ג. , כ שתות או לאכול נתכוין ו .l ., l _ הרבי את מוציא דאינו מ״פ) (דף 'l״

 ור"מ בכזית יהודה ר׳ קאמר יוחנן ר׳ שמחליף
 מחליף לאביידלא וגם יהודה כרבי הלכה ור״י

א דהלכה נראה בכזית ליה איש ור״מ כר"מ הנ
 לעיל בשיטתו

 שיאכל עד הרבים
 פסק וכן מליח זית אכל גבי וכן'לעיל■ כזית
בפ׳ עוד כתבו וכן עכ״ל. ושאלתות ור״ח בה״ג
 כגון בריה הוא שאם אמרו ובירושלמי הישן

 כזית בו שאין אע״כ רמון של או ענב של פרידה
 הזכירוהו שלא ומאחר וסוף תחלה עליו מברך
 דידן אגמרא דכליג דס״ל משמע ורבינו הרי״ף
 דלא בענין מיישבים יונה וה״ר שההוסכוס אעכ״י

ת :פליג מ ע ט מ  פרק ברייתא וכו׳. ברכה א״צ ו
 אינה מטעמת י״ד) דף (ברכות קורא היה

 בכך ואין פולט בתענית והשרוי ברכה טעונה
 רביעתא שיעור עד טעמו אסי ור׳ אמי ר׳ כלום
 בעי דרביעיח ממילא שוין וברכה דתעניח וכיון

 לפניו ל״ש ברכה בעי דלא אמרו כי וכן ברכה
 וכולטו שפוזר כגון דהיינו ר״ח וכתב מלאחריו.

 הרא״ש וכתב . דחעניות בכ״א הרי״ף כחב וכן
 הנאה חשובה שכולטו אע״כ מרביעית דטכי שם

 בעינן דהא ברכה לענין לא אבל תעניח לענין
 רבינו דעת שהוא נראה וכן מעיו בתוך שיהנה

 תעניש מהלכות ראשון בפרק כתב תענית דגבי
 ברכה ולגבי ופולט טועם אלא יבלע שלא והוא
 אינה גמי בולע שאפילו נראה דבריו סחה כאן

 דטעמא לדבר סמך לסת ואפשר ברכה צריכה
 כוונת לו שיהא וברכת ואכלת דכסיב משוס

 מטעמת שהיא אע״פ ורביעית משמע אכילה
 מיירי אחרונה ברכה לענין קרא דהאי ע״ג ואף מנוח. ה״ר פירש וכן לה יש אכילה כוונת

: ראשונה ברכה זה למקרא לסמוך יש מ״מ
ם ג ש כ : בס״ד הבאים בפרקים אלו ברכוש מיני יתבארו עוד וכו׳. שמברכין ו

ח ה ס נו כל : כ״א שמע קריאת בהלכות נתבאר .וכו׳ הברכות כל ו פרק, .וכו׳ המשנה ו
 שבראה המקום ברוך זו פת נאה כמה ואמר נאה פת ראה מ׳:) מברכין(שה כיצד

 יוסי רבי מאיר רבי דברי יצא שבראה המקום ברוך זו תאנה כמה,נאה ואמר נאה תאנה ראה
 וכתב הלשון רבינו שינה למה וק״ל י״ח. יצא לא כברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל אומר

הן שינוי גווני דסרי ונ״ל וכו׳ לשנותם ראוי ואין כתב למה לדקדק יש וכן טועה אלא אינו וסוף תחלה ברכה בעי כזית דאיכא היכא דכל ש״מ הרי״ף וכתב בכזייז. ואכילה כתיבא אכילה
האחד

ל ד ז מג ת עו ו ה ג ת ה ו י נ ו מ י מי
א ת פ׳ ו צ כתב וכן ובולע טועם אפילו משמע לכאורה רביעית ער לברך א״צ טטעטת ומיהו הטור [לשון * גרכת ההזספתא ולשון כ״א) שמחו(דף מי פרק .איוריו מברך עד כו' התורה מן עשה מ

ן5( מפריס ומדברי :ע"כ ונרכח ושנעת ואכלת שנאמר עד התורה מן המזון אפי׳ בולע הוא אם אנל ופולט בטועם דוקא פירש ר״ה אבל ברכה צריכה איגה מטעמת רל הרטב׳ם ען י
5 _ רני^וק עד כו׳ ומטעמת ;ל״ח) (דף מכרכין כיצד פרק .כ!יח שיאכל , :הסט׳ג כתב וכן .ע'כ לברך. צריך שהוא בכל . ק״א 5
:מ״ג) מ״נ (דף מנרכין כיצד פרק .יצא חול בלשון עד כו׳ הברכות כל ונופח :נ״ו) (דף הרואה פרק .ממנו ולירא עד כו׳ רבות וברכות :ז׳) (דף דפסחים קמא פרק .אותה יעשה עד כו׳ שמביכיס וכשם

 והתוס׳ רש״י כתב כן יהנה. ואת״כ מברך שהוא
 כיצד בפרק והרא״ש והרשב״א הישן בפרק

 בלא מהעה״ז ליהנות דאסור משום מברכין
 כיצד בפרק וכו׳. הריח אם וכן ומ״ש : ברכה

וכו׳. הנהנה וכל ומ״ש .מ״ג) מברכין(ברכות
: ל״ה) (שס מברכין כיצד ר״פ ברייתא

 בראש וכו'. שיאכל מה כל אתר לברך מד״ס וכן
 ברכה דילכינן ■ אמרינן מברכין כיצד פרק

 וכירש״י המינין. משבעת הדברים בכל לאחריו
 ואכלת בתריה וכתיב וכו׳ ושעורה הטה דכתיב
 זו ראיה בגמרא החס ודתי וברכת ושבעת

 שיהנה לאדם אסור הוא סברא אלא ואסיקנא
 שרבינו למידק ואיכא ברכה. בלא הזה העולם מן

 מזון אכ^ס אחר לברך ההורה מן מ״ע כתב
 המלח ומן המים מן חון מזון בכלל הדברים וכל

 קאמר היכי וא"כ מערבין בכל בר״פ כדהנן
 שיאכל. כלמה אמר לברך דמד״ס הכי בחר
 כחיב וברכת ושבעח דואכלח דקרא' דכיון וי״ל
 למימר לן איה וכו׳ ושעורה חטה דארן קרא בתר
 המינין שבעת על אלא לברך חורה חייבה דלא

 ה״^ בשם סמ״ג וכמ״ש פשוק באותו הכתובים
 אחר לברך ההורה דמן רבינו מ״ש זה ולכי

 דזייני וצ״ל קאמר מינים שבעת אמר מזון אכילת
 הו״ל דא"כ קשה ומיהו .אמרים מדברים מכי

 דייק דרבינו נ״ל ולכן וברכת. ושבעת ואכלת וכו' ושעורה הטה אלן שנאמר לומר לרבינו
ת לישנא  ומשמע ושבעת ואכלת שנאמר ההורה מן מזון ברכה דקתני מ״ח:) דתוסכהא(ברכו

 דגן: מיגי ה׳ אלא שמשביע דבר לך ואין ושבעת מדנקט קאמר דוקא דגן מיני דאהמשס ליה
 חייא א״ר ל״ט) ל״ה (שם מברכין כיצד בפרק כזית. שיאכל והוא רביעית שישתדל והוא ומ״ש

 לר׳ ירמיה ר׳ א״ל וסוף תחלה עליו ובירך מליח זית שאכל יוחנן ר' אס ראיתי אני אבא בר
 כזית סברת מי א״ל שיעורא ליה בצר לגרעינסא דשקליה כיון מלית זית על כליך היכי ל״י זירא
הארץ פילות בלכת וגבי שיעורא ליה בצר ופירש״י איכא. והא בעינן בינוני כזית בעינן גדול

 תחלה מאכל כל על לברך סופרים ומדברי ב אחריי:
 בכל לשתות או לאכול נתכוין ואפילו .ממנו יחנה ואח״כ
 מברך טוב ריח הריח אם וכן .יחנה ואח״ב מברך שהוא
 וכן מעל. ברכה בלא הנהנה וכל ממנו. יהנה ואח״כ
 מה וכל שיאכל מה כל אחר לברך סופרים מדברי

 . כזית שיאכל והוא רביעית שישתה והוא .שישתה
 לאחריה ולא לפניה לא ברכה צריכה אינה ומטעמת *

 מברכין כך ההנייה שמברכיןיעל וכשם ג :רביעית עד
ה. יעשה ואח״ב ומצוה מצוה כל על ת  רבות וברכות או

 לזכור כדי בקשה ודרך והודיה שבח דרך חכמים תקנו
 הנייה. ברכות מינים. שלשה כולן הברכות כל נמצאו ד : מצוה עשה ולא נהנה שלא אע״פ תמיד הבורא את

 והודיה שבח דרך שהן הודאה וברכות מצות. וברכות
 :ממנו וליראה תמיד הבורא את לזכור כדי ובקשה

 ראוי ואין . תקנום דינו ובית עזרא הברכות כל ונוסח ה
 .ממנה לגרוע ולא מהם אחת על להוסיף ולא לשנותם

אלא אינו בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה נוכל
טועה

:קצ״ב סי' ורp ג :כ״ז עפין סמ״ג ר״י סי' פזר ג כ״ז: עפין סמ״ג קפ״י סי' א״ח פזר א
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לברך א"צ לפחן הבא מלח הבא אפילו אמר [5יומ ור׳ לברך צריך לפתן הבא מלח הבא לברד פהוא או ממנה גורע או בה מוסיף שהוא אלא חכמים פשקנו הברכה נוסח אומר שהוא האחד
יהודה רב דאמר לברך א״צ נמי לחורי גביל אפילו אמר שפת' ורב לברך צריך לחורי גביל לנוסח רומזוח הם זמ״מ אחרות במלות אותה אומר הוא אבל חכמים שתקנו נוסח כעין אומר

כר״י מלח בהבא רבינו ופסק לבהמתו. מאכל שיחן קודם שיאכל לאדם אסור רב אמר כן. לעשות ראוי אין אבל מעות כאן אין חז״ל שתקנו למה עולה דבריו שכוונת וכיון הו״ל שהקנו
ששת ק־ב פסק־ לחורי ובגביל כווהיה קאי ששת דרב ועוד רב לגבי כוותיה דהלכה וחז״ל כוללת ברכה שהיא שבראה המקום ברוך כגון הברכה כוונת שמשנה, הוא השני השינוי
 לחם המוציא בפרטות דבר כל על לברך תיקנו

איז מן  שאינו כתב זה ועל וכיוצא בפה״ע ה
 יצא לא הוא דטועה וכיק כלומר טועה אלא
 דר״מ דפלוגתא ועי״ל יוסי. וכדרבי חובתו ידי
 מפני אלא היא שבראה משום לאו יהודה' ור'

 שם מזכיר היה שאילו ומלכות שם הזכיר שלא
 יצא לכ״ע שבראה אמ״ה בא״י ואומר ומלטת

 ואומר ומלכות שם שמזכיר אע״פ ומ״מ י״ח
 לשנות בצע דמה הוא טועה בשינוי הברכות ענין

 המשנה וכל מ״ש זה ולפי . י״ח יוצא ועכ״ז
 ואין שכתב קאי אדלעיל טועה אלא אינו וכו׳
 קמא לפירושא דאילו עיקר וזה לשנותה ראוי

 דהאי מאריה רחמנא מבריך גרע מי תיקשי
ל : פיהא כ  אמר שם .וכו׳ בה שאין ברכה ו

 ברכה אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל רב
 כלומר מלכות בה שאין ברכה כל אמר יוחנן ור׳
 דאמרהתם ואע״ג ברכה אינה השם הזכרת עם

 כר״י רבינו פסק דרב כוותיה אביידמסתברא
 והרא״ש הרי״ף; פסק וכן דוכחי בכל כדקי״ל

 ואמר מי כדברי הלכה מסופק היה שר״י כתב
 צריך כר״י שפוסק למי שמים מלכות דילג שאם

 אפילו זו שלדעת התוספות וכתבו ולברך^ למזור
 דמלך ולברך לחזור צריך העולם תיבת דילג
 דילמא ליה דמספקא ולמאן מלכות אינה לבד
 ז׳ מעץ אחת ברכה וא״ת . לבטלה ברכה הוי
 כמוהו שאין הקדוש דהאל וי״ל מלכות בה אין

 כמו הויא אברהם דאלהי וי״א מלכות חשוב
 העולם עליהם המליכוהו לא שעדיין לפי מלכות

 כ"כ בעולם מלכותו והודיע הוא שבא עד
 שאין נשמה אלהי ברכת לי ניחא ובהכי התוספות

 יצר לאשר סמוכה אינה וגס מלכות בה
 כדאיתא התקינוה לבדה מעיקרא דהא
ס׳:] הרואה פרק  לימא משנתיה מתער כי [
 אלהי דקאמר ביון ודאי אלא וכו׳ נשמה אלהי
 אלא רבינו שכתב ומה . מלכות כמו חשיב

 ממה הוא לחבירתה סמוכה היתה כן אם
 לחבירתה סמוכה שברכה י״א פרק שיתבאר

 מלכות בה אין וממילא בברוך פותחת אינה
 וכיון איתקן ראשונה להזכרה סמוך דמלכות
 ראשונה בהזכרה לחבירתה סמוכה זו שברכה

ק ובהדיא במלכות ה״ה מר  שאכלו שלשה בפרק א
 דסמוכה משום מלכות בה לית מ״ט הארן ברכת

 אפילו מהני לחבירתה דסמוכה אלמא לחבירתה
: למלכות

כל 1 ) שם זה גם וכו׳. טלן הברכות ו מ׳: ) 
 בריך ואמר ריפתא כרך רעיא מנימין

ידי יצא רבא אמר פיהא דהאי מאריה רחמנא

 : ז״ל והריו״שי־ הרי״ף פסק וכן הוא דבחרא
ל ט  בסוף וכו׳. לטמא מותר וכו׳ הברכות כ

 שראה זב חנן כ״ו) שמחו(שם מי פרק
 טבילה צריכין זרע שכבת שפלטה ונדה .קרי
 מקמי דמתניתין יונה ה״ר כתב .פוטר ור״י

 ; לד״ה דבטלוה .השהא אבל לסבילוחא דבטלוה
 בפירוש רבינו וכ"כ כלל טבילה צריכין אינם

ר : המשנה פו א  מי פרק ברייתא וכו׳. למברך ו
 חלה לה וקוצה יושבח האשה כ״ד) שמתו(שם

 אבל בקרקע פניה לכסות שיכולה מפני ערומה
 שהיו כגון יצחק בר נחמן רב ותרגמא האיש לא

 . מטה של פניה כלומר בקרקע טוהוס פניה
 ומותרת בקרקע ומכוסות דבוקות ופירש״יטוחות

 מהעגבות גם טוחות מטה של שכשפניה לפי
 שהביצים מפני האיש לא אבל דבר נראה אינו

:ונראים בולטים והגיד
ל י  אוכל ■ שאינו אע״פ עד וכו׳ הברכות כ

 דין בית ראוהו פרק סוף עמהם. ושוהה
 כל זירא דר׳ בריה אהבה חני כ״ט) דף (ר״ה

 מברכת חון מוציא שיצא אע״פ כולן הברכות
אינו :יצא ואם מוציא יצא לא שאם והיין הלחם

 ומלכות m השם הזכרת בה שאיין ברכה וכל .טועה
.* לחבירתה סמיכה היתה כן אם אלא ברכה ייאינה

 שיאמר והוא לשון בכל נאמרין כולן וכל׳בהברכות (
 הואיל ]5[ המטבע את שינה ואם .חכמים שתקנו כעין

 חול בלשון אפילו הברכה וענין ומלכות אזכרה והזכיר
 שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות בל ז י* יצא

 בשפתיו שהוציא בין יצא w לאזנו השמיע לא ואם אומר
 בין יפסיק לא כולן הברכות בל ח בלבי: שבירך בין

 ואם אחרים בדברים עליו שמברכין הדבר ובין הברכה
 בדברים הפסיק ואם .שנייה ולברך לחזור צריך הפםיק

 לכרך צריך גאינו עליו שמברכין דברים, מענין שהן
 אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך כגון כיצד שנייה.
 מאכל תנו לאכול לפלוני תנו תבשיל הביאו מלח הביאו

כל וכן שנית. לברך צריך אינו באלו וכיוצא לבהמה
ה. כיוצא ___________________ לברך לטמא מותר כולם הברכות כל ט בז
 דברכת מצה של הלחם ברכת רחבה בעיי מוציא ממנה. לעלות יכול שהוא טומאה טמא שהיה בין אותן.

דסנילת דכיון ופשטינן מהו היום קידוש של היין ̂ בו ממנה לעלות יכול שאינו טומאה בין .ביום בו

שיבםהערותו. עד ערום כשהוא לברך למברך ואםור
ופניה יושבת באשה אבל יבאיש אמורים דברים במה

ע״פ אף כולן הברכות כל” י ומברכת: בקרקע טוחות
שלא לאחרים לברך לו מותר חובתו ידי ויצא שבירך

שאין החנייה מברכת חוץ להוציאן. כדי חובתן ידי יצאו
.עמהן נהנה כן אם אלא לאחרים מברך שאינו מצוה בה

מצה אכילת כגון מצוה בה שיש ההנייה ברבת אבל
לאחרים מברך זה הרי היום וקידוש הפםחים בלילי

א ’.עמהן אוכל שאינו פי על אך ושותים ואוכלין  ששמע כיון א״כ כעונה דשומע אסיקנא ל״ח) כל י
ל ל ל ל ל ל ל ל ל . . - , * ל. - ,- ,- - , י - , . . ,-זלל.,- ל.ל-. ,.,.-1^ ., . . ״. ל חנה בר בר רבה אמר מ״ה:) שאכלו(ברכות שלשה סופה ועד מתחלתה הברכות מן ברכה השומע פרק ובראש י״ח סוף.יוצא ועד מהחלה הברכה !י

 יוכל אמן. ענה שלא וא;י״פ יצא חובתו יידי בה לצאת
 שיהיה והוא כמברך זה הרי המברך אחר אמן העונה

 מדברי חייב המברך היה .ברכה באותה חייב המברך
 עד חובתו ידי יצא לא התורה מן חייב והעונה םופרים
התורה מן בה חייב שהוא ממי שישמע עד או שיענה

כמוהו

 בלא א״א והנאה הנאה בלא וקידוש,א״א מצה
 ומפיק הנאה בברכת תלויה המצוה נמצאת ברכה
 דאילו עסהם ושותה אוכל אינו ואפילו כלומר

 :להו מיבעיא קא ומאי דמפיק פשיטא ושוהה אוכל
א  אלו פרק סוף . וכו׳ ברכה השומע כל י

)נ״א (ברכות דברים  אמן עונין הנן ;
 כותי אמר אמן עונין ואין המברך ישראל אחר

 נ״ג:) ודף ובגמרא הברכה כל שישמע עד המברך
 ברכה כולה שמע דלא אע״ג דישראל למימרא

 רב בר מייא אמר נפיק היכי שמע לא וכי עונה
(סוכה הגזול לולב ובפרק עמהם אכל כשלא

 עשין פ»״נ קס״ז הי׳ הוי ג כ״ז: משין סמ״ג קפ״ה סי׳ הוי ב כ״ז: עפין פמ״ג רי״י סי׳ הזר א
׳ ד :שם סי ר י :כ״ז פמ״גמשין קפ״ו הי׳ הוד ה ;שם משין סמ״ג ר״ז הז ו ה :קצ״ח סי׳ ו

 יוצא אהד כאהד שאכלו שנים יוהנן ר׳ אמר
 ענה ולא שמע הנינא קמ״ל מאי חבירו בברכת

 כל שישמע שמצריך רבינו שדברי ואע״פ . יצא
 יוצא אצל אמורים סופה ועד מההלהה הברכה

 דאפילועונה ה״ה אמן עניית בלא לבד בשמיעה
 הברכה כל שמע אם אלא יוצא אינו אמן

 בגמרא דמשמע מאי שהרי סופה ועד מההלתה
 בעונה הברכה כל בשמיעת אלא יוצא שאינו

 אלו בס״פ .וכו׳ אמן העונה וכ-ל : היא אמן
)נ״ג דברים(שם העונה גדול אומר יוסי ר׳ :

 העונה ואהד המברך אמד דהניא ההם עליה דפליג תנא ואיכא המברך מן יותר אמן פרשת לשון בכל נאמרים ואלו הנינא חול בלשון דאמרה אע״ג קמ״ל מאי ראשונה ברכה
 לימן לברך שממהרים ופירש״י אמן העונה מן יותר למברך שממהרין אלא במשמע אמן רבנן דתקינו היכי כי מול בלשון דאמרה היכא ה״מ סד״א איצטהיך המזון וברכת סוטה
 הונא רב א״ל וכן בריה לחייא רב דא״ל התם מדאמרינן יוסי כרבי דלא רבינו ופסק .שכר אלא כלומר הקדש בלשון רבנן דהקינו היכי כי חול בלשון אמרה לא אבל הקדש בלשון

אמוראי אשכחן ולא אמן מעונה המברך סוב שיותר לפי כלומר ובריך חטוף לרבהבריה בלשון אפילו רבינווכפל שחזר וזהו קמ״ל, יצא לא אימא דמנימין הא כי אחר בנוסח
קמ״ל מאי וא״כ עסקינן לצאת בנתכוון ע״כ וא״ת כוותיה. הלכתא לית אלמא כר״י דס״ל אפילו חול בלשון והיא חכמים כתקנת הברכה שאין תרתי דאיכא דאע״ג לו־מר יצא מול
אמן ולא.ענה דכשנתכוון וי״ל . דיצא רבינו אשמועינן אמן ענה לא אפילו. הא אמן בעונה דבהלכוח תימה הרמ״ך כתב וכו׳ יצא המטבע את שינה ואם רבינו מ״ש על יצא: הכי
אמן דענה דאע״ג לאשמועינן דאתא א״נ כמברך, יצא אמן ענה כי אבל כמברך ולא יצא מיירי ק״ש הלכות דבריש תמיהתו על לתמוה ויש .עכ״ל וצ״ע וכו׳ יצא לא כתב ק״ש

א :ברכה באומה חייב המברך שיהא צריך ששינה או לפתוח שלא או לחמום שלא שהתקינו במקום פתח או בברוך שחתם ששינה הו . המברך שיהיה ו כו'  •,פרק בסוף משנה ו
ט) (ר״ה דין בית ראוהו ששינה מיירי והכא לפתוח או לחתום שהתקינו במקום בברוך פחח לא או חתם ולא  : י״ח הרבים את מוציא אינו בדבר חייב שאינו כל דףכ״

ה שינה ולא אחר בנוסח הברכה ענין שאמר אלא ממש לשון אוחו אמר ולא הברכה בנוסח נשים כ׳) דף (ברכות שמתו מי פרק לן מדבעיא כן למד .וכו׳ חייב המברך הי
אמרת אי י״ח אחרים לאפוקי מינה נפקא למאי דרבנן או דאורייתא המזון בברכת :רבינו בדברי מטאר וזה בחתימה ולא בפתיחה לא

וכל בדבר מהוייב שאינו הוי דרבנן אמרח ואי דאורייתא מפיק דאורייתא אתי דאורייתא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא חנן ט״ו) (דף קורא היה פרק וכו׳. הברכות כל ז
את מוציא אינו אד״ס שהמחוייב בהדיא הא י״ח הרבים את מוציא אינו מחוייבבדבר שאינו שמע דכמיב בק״ש מחלוקת יוסף רב אמר ובגמרא יצא לא אומר יוסי ר׳ יצא

רה. מן המחוייב לא התס נמי ותניא הברכות .בכל המצות בכל ופירש״י יצא ד״ה מצות בשאר אבל ישראל  וכדפתח עסקינן בעונה דהא קשה שיענה עד י״ה יצא לא ומ״ש התו
 מפי שישמע דקאמרעד גריר אסיפא דעד' וי״ל ההורה. מן חייב והעונה וכו׳ המברך היה ומלשון לאזניו השמיע שלא בלט ופירש״י יצא. בירך ואם בלבו המזון ברכת אדם יברך
צא: בשפתיו הוציא דאע״פשלא משמע בלב שבירך בין בשפתיו שהוציא בין שכתב רצינו  אמן עניית ידי על לצאת שרוצה בין קאמר והכי כמוהו ההורה מן בו חייב שהוא מי י

H כמוהו התורה מן בה חייב המברך שיהיה ’צריך בלבד שמיעה ע״י לצאת שרוצה בין צריך אינו ברוך מול רב אמר מצרכין כיצד פרק .וכו׳ יפסיק לא כולן הברכות בל :

מיי־מוגיות הגהות
ת פסקו וכן יוחנן כרבי [א] ברן יחזור מלכות דילג, ואם הא' רב ב^ןם ומורי התוספו  ודלא וי

תב [ב] :מסתברא דרב כיותיה ראמר כאביי  אמר ראם מאיר כרבי דקיימא'לן נ״ע מירי כ
ת זנל  הזכיר לא אפילו מאיר נרבי פוסק .אם יצ״ע בירושלמי פוסק וכן יצא שביאה ברוך הפ
ת תחלה כן אמר ואם פ  :הזן ברכת חיבת ירי יצא אכילה אחר כן אמר ואס המוציא ברכות ידי יצא ב

: יצא הכל דברי מצות בשאר אבל בק״ש מחלוקת פ״ב [ג]

ם אלו ד ל״ח) הגזול(דך לולב זפרק נ״ג) (דך דכרכוש מ

עוז מגדל
ל ל :ט״ז) ס״ז (דף קזרא היה פיק .בליז מד כז׳ שישמיע ציץ כיל! הנרגזת כ ת כ  לא כזלן מרכז

כל :מ״א) (דף מכרכי! כיצד פרק .נזה כיזצא כל עד מ׳ יפסיק  עד כז׳ לטמא מזתר כזלן הנרכזת .
 פרק .זמנרנת כקרקע עד ׳1כ למכרן ואסור :מנרכין כיצד ופרק נ״ב) (דף שמתו מי פרק .כיום בז

 פכחים ערני פרק עמהן. ושותה ע>׳ כו׳ אע״פ כולן הנרכות כל שמתו: מי ופרק חלה דמסכת רביעי
ף ק״ה) (דף ס ל :כ״ט) (דף דין נית ראוהו פרק ו פרק .כמוהו התורה מן עד כו׳ כרנה השומע כ
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ב ם י כל יץ צהם בא מיחיבי הכי בהר דאיתא לישגי הרי בהני רבעו שירוש כשי הסוגיא ליישב כל לאכול יושבים היו מ״ב) דף מכרכין(שם כיצד שרק משנה .וכו׳ שנפועדו רבי
לכולן מברך אחד לעצמו בירך אחד שכל אע״ש יין להם בא והסבו עלו לעצמו מברך אחד הסיבש בלא יושבים היו ושירש״י לכולן מברך אחד הסבו לעצמו מברך ואחד אחד

שנו לא רב דאמר להיאךלישנא סעודה במקום שאינו כיון שומרהו ראשונה ברכה דאין כלומר הסיבה בלא סעודה קבע דאין לעצמו מברך א׳ כל בהסיבה ולשסוח לאכול היה שמנהגם ממות
למעקר דדעסייהו אורחים שאני רישא קשיא הסיבה בעי לא יין אבל הסיבה דבעיא שת אלא מברך ואחד הסבו כאילו הוא הרי שלן בדוך נהמא וניכול ניזיל אמרו דכי כגמרא זאמרינן

 פו וגרסינן שנתועדו. רבים רבינו וז״ש לכולן
 פת אלא שנו לא רב אמר מ״ג) (דף בגמרא

 ור׳ הסיבה בעי לא יין אבל הסיבה דבעי
 א״ד הסיבה בעי נמי יין אשילו אמר יוחנן
 הסיבה ליה דמהניא שת אלא שנו לא רב אמר
 אפילו אמר ור״י הסיבה ליה מהניא לא יין אבל

 והרמב״ן הרי״ף ופסק הסיבה, ביה מהני נמי יין
 דהיינו ז״ל הרא״ש וכתב דר״י קמא כלישנא ז״ל

 המיקל אחר הלך דרבנן דברכות דכיון טעמא
 בלא דברים דבשאר הוא מיקל קמא ולישנא
 מתיישבים ה1וב לכולן. מברך אחד נמי הסיבה

 הראב״ד השגת מעליו ונסתלקה רבינו דברי
 וכו' דאמרי איכא הניח למה אני המיה שכחב
 אחת חשובה ומצאתי . עכ״ל חומרא והוא

 יורנו השאלה וז״ל לוניל לחכמי זה טל רבינו שהשיב
 לר' דמשמע דאמרי איכא נניח למה ורבינו מורנו
 שאר אבל הסיבה להו דמהניא הוא ויין שת יוחנן

 ולא לנששיה מברך וחד חד וכל מהניא לא דברים
ה : חיובא הוי ב שו  השח כי ידוע הדבר ת

 ומכל המשקין מכל חשוב היין וכן הכל מן משוב
 אנו עליו שמברכין הדבר חשיבות ולשי השירות
 הפירוש זה ולשי עצמו בשני ואחד אחד לכל מברכין

דעתכם על שעלה

הראב״ד השגת
ם *) ׳ שנתועח יני  להסב עד ס

ב :נאחד ת  ז״ל הראנ״ד כ
ח למה אני חמיה  דאמרי איכא מי

חנן דמשמע א ויין פח לד'יו  ממי
 לא מילי שאר אנל הסינה לה

ו חד וכל הסינה להו ממיא י  מנ
:עכ״ל חומיא והוא לנפשיה

 נמצאו לישני תרי בהנהו
 או נחוועדו אם לכולן מברך אחד והיין השח שהרי והיין מהפת חשובים והמשקין השירות שאר

 לעצמו יברך אחד כל אלא לכולן אחד יברך לא הסבו או שנתוועדו אפילו הסירות הסבו-ובשאר
 לישני התרי אלא לישני תרי הני שירוש הוא הכין ולאו שמיא בשמי וגיורא בארעא יציבא גדול הפך

מא ע  בגמרא מקומות ויש בלבד המימרא בשינוי בעניןאלא חילוק לשם ואין להו אית חדע
ה  הפירוש וזהו בענין השרש ביניהם שאין אע״ש היתה היאך המימרא נוסח על שמקפיד נז
 אבל לא הסבו לא אבל לכולן אחד יברך ואח״כ שירוש הסיבה דבעיא שת אלא שנו לא א״ר
 יין אפילו אמר יוחנן ור׳ הסבו שלא אע״ש לכולן מברך אחד אלא הסיבה בעו לא דברים שאר
 מברך אחד שיהא ליה דמהניא שת אלא שנו לא רב אמר דאמרי איכא הסיבה בעי נמי

 בהם אין דברים שאר 'אבל בלבד בשח זה ודין לעצמו מברך אחד כל הסבו לא הא לכולן
 יין אפילו אמר ור״י הוא כן נמי הסיבה בלא אלא הסיבה להו מהניא שנאמר כדי זה דין
איני :עכ״ל הסיבה ביה דמהניא מברך אחד הסבו ואם לעצמו מברך אמד כל נמי יודע ו

 אשנתועדו רבים * יב י במוד׳י
 ובירך יין לשתות או פת לאכול

 אלו הרי אמן כולם וענו מהן אחד
 אם אבל .ולשתות לאכול מותרין

 זה אלא כאחד לאכול נתכוונו לא
 אע״פ מעצמו כא וזה מעצמו כא

 כל אחד מככר אוכלין שהן
 ויין בפת אמורים דברים במה .לעצמו מברך ואחד אחד

 הםיבה צריכין אינן ומשקין אוכלים שאר אבל בלבד
 אוכלים אלו הרי אמן כולן וענו מהן אחד בירך אם אלא

 יכל יג י כאחד להסב נתכוונו שלא ע״פ ואף .ושותין
 כולן הברכות מכל ברכה מברך מישראל אחד השומע

 סופה * ועד מתחלתה כולה הברכה שמע שלא אע״פ
 ואם אמן. לענות חייב ברכה באותה חייב שאינו ואע״פ

תינוק או כותי או אפיקורוס או) עכו״ם (* המברך היה
המתלמד :שם עשי! סמ״ג יס״( סי' עזי ב :שם עשין פמ״ג קע״ד סי' עור א

 ליה דמהניא שת אלא שנו לא רב דאמר לישנא ולהך
 מהניא דקא דמגו הסס שאני סיפא קשיא הסיבה

 בשלסא והשתא הגמרא.■ עכ״ל ליין מהניא הסיב'לשת
 שנו לא בתרא בלישנא רב דברי שירוש אם

 שאר וכל יין אבל הסיבה לה דמהניא שת אלא
 שהסבו דאע״ש הסיבה להו מהניא לא הדברים

 ליה דשריך היינו לעצמו מברך ואחד אחד כל
 מברך אחד יין להם בא דקתני דברייפא מסיפא

 בחרא ללישנא רב דברי פירוש אס אבל לכולן
 שת אלא שנו לא דה״א בתשובה רבינו כמ״ש

 הא לכולן מברך אמד שיהא הסיבה ליה דמהני
 בשת זה ודין לעצמו מברך אחד כל הסבו לא

 כדי זה דין בהם אין הדברים שאר אבל בלבד
 הסיבה בלא אלא הסיבה להו מהניא שנאמר

 סיפא אדרבא מסיפא לרב שריך מאי הוא כן נמי
 ורישא לכולן מברך אחד דקפני ששיר ליה אתיא
 כלומר לעצמו מברך אחד כל דקחני ליה דקשיא הוא
 בתשוב' רבינו דברי דלפי ועוד לא. לכולן אחד אבל
 שייך לא הדין לענין הלשונות שסי בין חילוק שאין

 קשיא לישנא ולהאיך רישא קשיא להיאךלישנא למימר
 קשיא אי קאמרי דינא חד דתרווייהו כיון סיפא
 לסרוייהו סיפא קשיא ואי קשיא לתרווייהו רישא

לרבינו שהיסה וצ״ל

משנה לחם

 אחרת גירסא לרבינו שהיסה וצ״ל . קשיא
 דלפי מ״ש על עוד עליו והשיג זו השגה עליו השיג שהרמ״ה כחוב מצאתי אח״כ .בגמ'

 משיבות לשי אדרבא עצמו בפני ואחד אחד לכל ברכה מצריכים אנו שמברכים הדבר משיבות
 דברירבינו זו תשובה ואלולי י״ח. הרבים את בה להוציא השובה ברכתו עליו שמברכין הדבר

 להרמ״ך מצאתי בזה וכיוצא דרבנן. במידי לקולא קמא כלישנא שפסק לעיל כמ״ש מיושבים שה
 בר שנתן ל״ח) (ברכות דשרגיוח מההיא דבריו נראים קמא כלישנא שפסק אע״ש וז״ל שכתב
 לברך לר״ע ר"ג,רשות שנתן ל״ו) (שם דכותבות ומההיא לברך מהן לאחד רשות קשרא

בי דלכל נמצא מלך הדרת עם ברוב משום לכולן מברך אחד דאמרינן ומההיא  בו שיש ד
 הבשר כל דשרק וההיא אלפס רב דעת וכן כולם בעבור אמד כשמברן־ עדיף טשי עם רוב

: עכ״ל בשנים דוקא ליה משרשינן לנששיה חד כל דבריך
ג ל י . מישראל אמד השומע כ כו' אמןאחר (שם דברים אלו שרק סוף משנה ו  נ"א:)עונין,

דבישראל משמע הברכה כל שישמע עד המברך כותי אחר אמן עונין ואין המברך ישראל
אע״ש

ב ם י  הספק ידוע כבר ז״ל הרמב״ם של התשובה על .וכו' לאכול שנתועדו רבי
 לדמוקי'נפשיה לרבינו ליה דלמה להקשות לי יש ועוד ז״ל. ב״י שספק

 הסיבה בעי לא לישני ולכולהו ומהפת מהיין פחותין הם הדברים שאר כל דודאי לימא בהאי
 דר״ל הסיבה בעי לא יין אבל קאמר קמא דלישנא לכולן מברך אחד נמי הסיבה בלא אלא

 ולישגא מודה הדברים בשאר אבל ביין פליגאלא לא יוחנן רבי ואפילו הדברים שאר וכ׳יש
 כדקאמר בפת אלא מתניחין מוקי לא ולהכי בפס אלא הסיבה דצריך קאמר לא נמי בחרא

 דברים דבשאר משמע הדברים בשאר מתני' מוקי ולא הסיבה דמהניא בפת אלא שנו לא
 הדברים ובשאר הסיבה בו דמועיל ואמר ביין ופליג יוחנן ר' ואחא כלל הסיבה צריך אין
 מהניא הגמרא ודברי לישני ככולהו ז״ל רבינו אתי זה ולפי .צריך דאינו אלא פליג לא

 לוני״ל לחכמי קשה ועוד .כפשטן וטריא בקלא בהאי לע״ד נראה זה הוו, מהניא ולא הסיבה
 שאר דלעולם ז״ל הרא״ש כדכתב דס״ל משמע קמא כלישנא דפסק ז״ל רבינו על דהקשו

 בעי דמשוב מידי קמא ללישנא ליפני תרי פליגי בהא אבל הפת מן פחותים הם הדברים
 לברך הוא דהחשיבות לכולן מברך אחד לעולם אלא הסיבה בעי לא חשוב דלא מידי הסיבה

 לעולם אלא הסיבה בעו לא הדברים שאר ולהכי ז״ל יבינו וכסברת לעצמו ואחד אחד כל
 וללישנא מודה הדברים בשאר אבל ביין אלא פליג לא נמי יוחנן ורבי לכולן מברך אחד

 אלא הסיבה ביה חשובלאמהניא דלא מידי אבל הסיבה מהניא איפכאדמידידמשוב בתראהוי
 וכסברת מלך הדרת עם דברוב לכולן אחד לברך הוא דהחשיבות לכולן מברך אחד לעולם

 נראה כך לעצמו. מברך אחד כל פחותים שהם הדברים שאך ולהכי הב״י שהזכיר ז״ל הרמ״ה
 הניח דלמה ז״ל רבינו על הקשו ולהכי ז״ל הרא״ש פירש וכן הגמרא בדברי לוני״ל מחכמי
 כדי הגמרא בדברי הא להו מנא לאתמוהי איכא והשתא קמא כלישנא ופסק בסרא לישנא

 לעצמו מברך אחד כל הוא דהחשיבות סברי לישני דכולהו לימא זיל רבינו דברי על להקשות
 הסיבה צריכים לא דברים שאר ולכולהו שפיר כדכתיבנא הלשונות ויפורשו ז״ל רבינו וכדברי

 יוסר מרווח הוא שכתבתי הפירוש נראה דלכאורה ז״ל רבינו על השגה כאן יהיה ולא
 מכל חשובים הם והיין דהפת היכי דכי סבר דרבינו לתרן ונראה בגמרא. פירשו שהם מהפירוש

בי שהתחיל לישנא וכדדייק היין מן חשוב ג"כ הפת כן הדברים שאר שו  הפס כי ידוע הדבר בח
 בין כלומר הכל מן קאמר דבפת הפירות ומכל המשקים שאר מכל חשוב היין וכן מהכל חשובה

 אמרי׳ דלא היכי כי וא"כ לבד והפירות המשקים מן חשוב שהוא הזכיר וביין במשקים בין באוכלין
 גופיה טעמא מהך שמיא בשמי וגיורא בארעא יציבא משום והיין הפת מן חשובים דברים ששאר

היין יהיה בסרא ללישנא ע״כ שפירשתי כמו הלשונות יפורשו אם וא*כ מהפת חשוב דהיין נימא לא

 דלפי רש’שס מה ז״ל רבינו פירש לכך הסיבה מהני לא וביין הסיבה מהניא דבפת מהפס חשוב
 דהיין נאמר שלא כדי טעמא מהך שפירשו מה לפרש הוכרחו ג״כ לוניי״ל וחכמי ניחא פירושו

 לא דחשוב מידי הסיבה בעי חשוב דלא מידי בהכי לישני דפליגי פירשו ולכך מהפת משוב
 והשתא .כדכתיבנא לכולן מברך אחד או לעצמו אמד כל לברך הלא והמשיבות הסיבה בעי
 נראה לא ז״ל ורבינו מהפת. פחות והיין היין מן פחותים דברים שאר לישני שפירדלכולהו אתי

 לכולן אחד לברך הוא דהחשיבות בתרא ללישנא הדעת על להעלות דאין דס״ל משום כן לפרש לו
 פירושו ליישב אך שפירש. מה פירש ולפיכך לעצמו אחד כל לברך לחשיבות לישני לכולהו לעולם אלא
 :שם לו היתה אחרת שגירסא שנאמר לא הסוגיאאם ליישב ידעתי לא בגמרא אשר הגירסא כפי
ל ע . מישראל אחד השומע כ כו׳  חייב אם מיבעיא לא קאמר דהכי משמע לכאורה ו

 לצאת וצריך דבחייב וקשה יענה חייב שאינו דאפילו אלא אמן דיענה לצאת וצריך
אמן שיענה אפילו סופה ועד מסחלתה הברכה כל שמע לא אס אמן בעניית יוצא אינו

מתמלתה הברכה כל שמע דלא היכא קאי ורבינו לעיל רבינו וכדכתב בגמרא כדמשמע
הוי אע״פ דהך וי״ל .וכו' חייב שאינו ואע״פ וכו׳ שמע שלא אע״ג כתב שכן סופה ועד
לו היה לא כן ואס לצאת צריך ואין חייב שאינו אע״ג וה״ק מיבעיא לא לו שאין אע״ג כמו

 סובר רבינו .אמן לענות חייב ברכה באותה חייב שאינו ואעפ״י :יענה הכי אפילו לענות
ם(דף אלו בפרק במתניתין שמ״ש  מיובא דהוי המברך ישראל אמר אמן ועונים :) נ״א דברי
 עונה. לענות רצה אס רשות אלא חיובא הוי דלא כתב רט״ו בסימן הסוד אבל אמן לענות

 בגמרא הקשו מה ז״ל רבינו לדברי וא״ת לענות. רשאי שאינו המברך בעכו״ם כן שאין מה
)נ״ג (דף  נסיק היכי שמע לא וכי עוגה הברכה כל שמע דלא אע״ג דישראל למימרא :
 שאינו אעפ״י לענות דחייב אלא קאמרה דלא דיוצא קאמרה דמסניתין המקשה ראה מאין
 הוא מיובא דמתניתין דעונים סבור היה דהמקשה לומר יש ז״ל הטור לדברי בשלמא יוצא
 על ולכך ז״ל הטור וכסברת לצאת רוצה כשאינו אמן בעניית חיובא ליכא דודאי קאמר ולכך

 לו תירן לצאת חיובא דהוי עונים קאמר ולכך לצאת ברוצה מתניתין ליה משמע כרחין
ק אכל בשלא ואיירי רשות אלא הוא חיובא לאו דמתניתין המתרץ מ  כשאכל הדין והוא ע

 דמתניתין דמקשה אדעתי׳ תיסק מהיכא ז״ל לרבינו אבל הך דהיינו לצאת רוצה ואינו עמהן
 דודאי ז״ל הטור כסברת בהמקשה סבור דהוא י״ל ז״ל רבינו לדעא דגם וי״ל דנפיק. קאמר

 דאסילו המהרץ לו וחידש לצאת בשרוצה דמיירי ודאי ולכך חיובא ליכא לצאת רוצה בשאינו
ק אכל כשלא שאמר וזהו חיובא איכא לצאת רוצה .בשאינו מ  רוצה ואינו כשאכל הדין והוא ע

ם :ז״ל רבינו לדעת נכון והוא *לצאת א תינוק או כותי או אפיקורוס או) המברך(עכו״ס היה ו
מתלר.ד ה

טיימוניות הגהות עוז מגדל
ד. להסג עד ׳1כ שנהוועדו רבים ח א ב :מ״ג) מניכין(דף כיצד פרק’נ ת  כל שמע ואם הברכת כל לשמוע צדיך בברכת ונתחייב אכל שאם קאטר רט׳ו סימן טור *) למה אני סמיה ״ל1 הראנ״ד נ
אני :ע?״ל חומרא והוא וכו׳ דאמרי איכא הניח ת כל שמע לא אפילו אחריו עונין ועכו׳ם עינח ח1 הרי כותי טפי הברכה ם1א השאלה, זאח ז״ל לזני״ל חכמי שאלו כבי אומר ו ב די  ;ע'כ טעמא וע־ש ת
שובה להם; והשיב נאות  ואין הה נכונים ודברים באות. אות החשובה לשון ע״כ הסינה ביה דמהניא לכולן מברך אחד הסבו ואם התשובה) לשון בכ״מ (עיין וכו׳ הכל מן חשובה הפת כי ידוע הדבר ת
ת וחמיה עליהן, לפקפק מקום  אני הייתי הראשון הפירוש וחשבנוה שראיתיה מקודם ואף מכינה ואת תשונה ראו לא אשי במקומות נעתקה באולי אומר שאני אלא אח״כ ההשגות מן וו קושיא נמחקה לא אין א
יותר לני נתיישב נוה אבל ו״ל ר״ת הסכיהי וכן קבלה דברי שדבריו ז״ל חננאל יבינו כדברי לו עפל והשני עיקר הראשון בתלמוד לשונות שתי מוצאים שאנו דבכ״מ ז״ל המונפות בעלי רבותינו שאמרו מה מחרן

:נ״א) דברים(דף אלו פרק .אמן עד השומע כל :נ״ע הזמן חכמי ורבוחי רבותינו עת כש מוסכמת שישה שהיא לפי
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ה מייב דאילו בה חייב בשאינו והיינו אתן אחריו עונה הברכה כל שמע שלא אע״א  צריך ג
ה. ב&רק וכחבחיו ובגמרא כאן שנתבאר כמו הברכה כל שישמע  שאמרו ז״ל הרא״ש וכתב ז

 את כשמזכיר לעבודתו לכוין עכו״ם דרך שאין לאי אמן אחריו עונץ שבירך עכו״ס בירושלמי
 ברכיה א״ר בירושלמי דאיתא כתב ז״ל יונה רבינו וגם מכוין. הוא עולם לבורא אלא כלום השם
 ברוך משום המברכין כל אחר אמן עונה אני

 בעי דברים אלו ובפרק .העמים מכל תהיה
 של תינוקות אמר אמן לענות מהו מרב שמואל

 מהתינוקות מוז אמן עונין הכל אחר א״ל רבן בית
 ויש . עשוין הם ולהתלמד הואיל רבן בית של

 אתר אמן עונין דאץ שכתב רבינו על לתמוה
ם דלצדדין ולומר לדחוק ואפשר עכו״ם א מני  ק

 אם יענה לא כותי או אפיקורוס או עכו״ם היה
 הברכה כל כששמע אבל הברכה כל שמע לא

 כל ששמע אע״פ המתלמד ובתינוק אמן עונה
 לרבינך דס״ל לומר נראה ויותר יענה. לא הברכה

 כותי הזכירו אמן עניית לעניין דבממני׳ דכיון
 דעונה הוא כותי אחר דדוקא משמע עכו״ם ולא
 אפילו עכו״ם אמר אבל הברכה כל שמע כי

 דבירושלמי ואע״ג יענה לא הברכה כל שמע
 דבגמרא כיון עונה נמי עכו״ם דאחר אמרו
 עונין דאין מוכח דמתני׳ ופשטא הוזכר לא דידן
 לעכו״ם כותי בין דמפלגינן והא .נקטינן הכי

 כשעשאוס כן אחר אבל המשנה חכמי בימי היינו
 פ״ק כדאיתא דבריהם לכל גמורים כעכו״ם

 שום ואחר לעכו״ם כותי בין חילוק אין דחולין
 הברכה כל שמע אפילו אמן עונין אין מהם אחד

 מהתא בחדא דרבינו והיינו סוף ועד מראש
 בא״ח והטור . ותינוק וכותי לעכו״ם מחתינהו

 עכו״ם והשמיט רבינו לשון העתיק רט״ו סימן
 רבינו בספרי נוסחתו היהה כך ואם רבינו מלשון

 או שכתב בלשונו דקדק ורבינו נכונה. גירסא היא
p דהא כלומר המתלמד תינוק b אחר אמן עונין 

 אבל ממלמד שהוא בשעה דוקא היינו התינוק
 שאמרו למה לרמוז אמריו עונין עצמו לפטור כשאומר
 :וכו׳ ושינה גדול שהיה או ומ״ש עונין: מפטרייהו בעידן אבל מפטרייהו עידן בדלא וה"מ בגמרא

ל יד  ולא חטופה אמן לא עונין אין ת״ר מ״ז) דף שאכלו(ברכות שלשה בפ' וכו׳. אמן העונה כ
 במטף'ולא האל״ף את שקורא חטופה ופירש״י יתומה. אמן ולא קטופה אמן

 שתהא בפה מוציאה שאינו הנו״ן קריאת שמחסר קטופה . M ואומר '9*5 צ״ל והוא בפח״ח
הוא חטופה כתב יונה ורבינו .אמן שעונין ששמט אלא הברכה שמע שלא יתומה . נכרת

ויהיה קצרה וי״ג האותיות כל ■ מזכיר שאינו הוא קטופה במהירות. ואומר המלה שחוטף
 האל״ף. מזכיר שאין וקצרה הנו״ן מזכיר שאינו ר״ל שהקטופה לקטופה קצרה שבין ההפרש
 קצרה תהיה שלא למד הכא לה גרים לא אס ואפילו קצרה ולא שגורם אפשר ורבינו

 דרבה מימרא ארוכה ולא ומ״ש ושנותיו. ימיו לו מאריכין באמן המאריך כל. שם מדאמרינן
א : טועה אלא אינו מדאי יותר אמן העונה כל אומר שאני שם בב״ח ל .וכו׳ קולו יגביה ו
כל :אבא בר מנן דרב מימרא פירקא בריש מ״ה) (שם כתבתי כבר וכו׳. שמע שלא מי ו
 בה שנתחייב בברכה דוקא דהיינו רבינו וכתב בירושלמי פירש וכן יתומה לאמן רש״י פי׳ שכך
א:) מדאמרינן וראיה יתומה אמן לענות יכול בה נתחייב לא אם אבל ל(סוכהדףנ׳׳  בהחלי

 ענו וקא שמעי לא אלמא אמן לענות עת כשהגיע בסודרין מניפין היו מצרים של שבאלכסנדריא
הץ ש״ז שמברך בברכות מחוייבין היו ולא ואחד אחד כל התפללו שכבר לפי טעמא היינו אל׳ז

משנה להם
 דבמשנה אע״ג .אמן אחריהן עונין אין הברכה ממטבע ושינה גדול שהיה או המתלמד

דוקא דהיינו ז״ל לרבינו ס׳׳ל יענה סופה ועד ממחלתה הברכה כל שמע אם דבכותי אמר

: בע״א תייז ז״לורש״י יונה ה״ר דעת וכן הברכה שמעו שלא אע״פ אמן לענות יכולים
ת : ל״ג:) (ברכות עומדין אין בפרק וכו׳. המברך כל 1ט קו נו תי  אומן מלמדים ה

 אמן לענות מהו מרב שמואל מיניה בעא נ״ג:) (שם דברים אלו ס״פ . וכו׳
ק בית של מתינוקות היז אמן עונין הכל אחר ליה אמר רבן בית של התינוקות אחר ר

מהכא משמע .טשויין הם ולהתלמד הואיל

ל שהיה או המתלמד ת Kאין הברכה ממטבע ושינה נ
f .שנץ אץ לא יעני׳ לא אמן העונה ״כל יד :אם! אחריהן עונץ m 1־6 ירפו־ה «! 1סי< ׳1נ1  1א
 עצמן לפטור שמברכץ אלא לימודם בשעת שלא ארוכה ולא קצרה אמן ולא קטופה אמן ולא חטופה אמן
מברך, p יותר קולו יגביה ולא בינונית. אמן אלא שכלשאינו לפי י״ח יצא לא אמן אחריהם העונה ה

P־,״ ״ ״־י ™י־ בה'לא חייב שהוא הברכה את שמע שלא ^י m וכל
ו :העונים נכלל אמן ־]1 יענה • ■ י • ־■ ברכה המבוץ■ ־כל ט

 הוא והרי לשוא שמים שם נושא זה הרי צריכה שאינה
מן. אחריו לענות ואסור לשוא כנשבע  נהתינוקות’א
 מברכין שהן פי על ואף כתיקונן הברכות אותן מלמדין
 אחריהן עונין ואין מותר זה הרי לימוד בשעת לבטלה

ז .*חובתו ידי יצא לא אמן אחריהן והעונה אמן.  יכל מ
 אחר והעונה מנונה. זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה
 משובח. ני] זה הרי אחרונות ברכות סוף שהיא ברכה

 ברכה ואחר המזון בברכת ירושלים ש כונה אחר כגון
 כל בסוף וכן ערבית. של ״]1 שמע קריאת של אחרונה

 אחר אמן בה עונה אחרונות ברכות סוף שהיא ברכה
 והרי ירושלים כונה אחר אמן יענה יזי־ולמה עצמי♦
 חכמי בימי זו שברכה מפני והמטיב. הטוב בלכת אחריה
ספת. היא וכאלו תקנוה משנה עיקר סוף אבל תו

הברכות
 :שם ד :רט״ו פי' ר1ט ג : נ״ט סי' שם טור ב :שם משין כמ״ג קנ״ד סי' טור א

' טור ה : שם עשין פמ״ג קס״יו פ

 שאכלו שלשה ר״פ . וכו׳ אמן העונה כל טז
 אחר אמן העונה חדא תני מ״ב:) (ברכות

 מגונה ה״ז אידך ותניא משובח זה הרי ברכותיו
 והא וברכה ברכה כל אמר אמן דעני הא ל״ק

 אמן דאמירת והטעם ירושלים בבונה אמן דעני
 יותר לומר לו ואין ברכותיו גמר מורה.שכבר

 מגונה ה״ז וברכה ברכה כל אחר וכשעונה
 ומברך. מוזר ואח״כ שמסיים פעם בכל שמראה

 אמן עונה ברכות כל סיום שאחר רש״י וכתב
 הוי ולא וערבית דשחרית ישראל גאל אחר ואפילו

 :לאומרו שצריך כיון לתפלה גאולה בין הפסקה
ב ת כ  עוד כתבו ז״ל שהגאונים ז״ל יונה ה״ר ו

 ומ״ש לברך צריך פירות אכילת שאחר
 ועונה הפירות ואמר המצות אחר בתוספתא

 בברכה אלא אמרו לא בורות דרך ה״ז אמן בסוף
 יענה המצות עשיית על משברך שאס שלפניו

 בברכת וכן כמפשיק נראה העשייה קודם אמן
 נקראת ברכה סוף אחרונה בברכה אבל הנהנין

 שאין אלא רבינו דעת כן ואין אמן. לענות וצריך
 האחד תנאים. בשני אלא ברכותיו אחר אמן לענות
שבהם אחרונה אמר שעונה ההם הברכות שיהיו
 בתוספתא שמעטו וזהו בחמלתו לא הענין בסוף אמן

 יותר או ברכות שחי שיהיו השני והתנאי בסוף. ולא בתהילה ברכה בהם יש שרובן המצות ברכת
 לבד אחת ברכה היהה אם אבל ההם הברכות כל סוף שהיא הברכה אמר אמן יענה ואז סמוכות

 קתני וסתמא הפירות ברכת’ בתוספתא שמיעטו וזהו אמן אמריה יענה לא אחרונה שהיא אע״פ
 סוף שהיא ברכה אחר והעונה במ״ש רבינו כן ולמדנו שבסוף ברכה ול״ש שבחחלה ברכה ל״ש

 ובאומרו יותר או ברכות שחי שיהיו שצריך משמע ברכות סוף שבאומרו .אחרונות ברכות
 ראשונות בברכות לא אבל אמן עניית שייך אחרונות בברכות דדוקא למדנו אחרונות

 שהוא ערבית של דדוקא לומר נתכוון ערבית של ק״ש של אחרונה ברכה ובאומרו.ואחר
 ברכה אלא שם שאין שחרית של ק״ש של אחרונה ברכה אחר אבל ברכות שתי אחריה מברך
 גאל אחר אמן לענות שלא רבינו דעת שזה יונה ה״ר וכ"כ אמן אמריה עונה אינו אחת

 וכו׳ הוא כך הציבור הפלות סדר ספלה מה׳ פ״ט רבינו בספרי ומ״ש .דשמריח ישראל
 לגמור שימהר אלא ברכותיו אמר אמן שיענס לא דהחם י״ל אמן ישראל גאל שמברך עד

 שם הכתוב שאמן לומר נראה ויותר .ציבור שליח אחר ויענה ציבור שליח קודם גאל:ישראל
: מדוייק בספר מצאתי וכן ליהיה מנוח ה״ר ובגירסת למוחקו וצריך הוא ט״ם

ש יז ט״  לתנאי טעם ליחן בא . וכו׳ עולם אהבת אמר אמן יענה לא ולמה רבינו ו
: ראשונות שהם ברכות בסוף אמן עונין שאין הראשון

י״*® למלך משנה
ל טו פ״א ה המנרך כ  מ״ח סי' היינ״ש מדנרי ומוכח עומדין אין נפרק . ׳1כ רי?ה5 שאינה נרנ

; יע״ש לאומרו אכור אלהינו נמי דה״ה ד׳ נן פס נמזכיי חקא דלאו

 כוסי או מין או עכו״ס ז״ל רבינו בדברי הנוסחא ועיקר כירושלמי ודלא אחריו אמן יענה דלא ס״ל ובעכו״ם כעכו״ם הוו השתא אבל המשנה בפירוש וכדכתב הכותים על שגזרו קודם
 דאפילו שיענה סופה ועד מתמלתה הברכה כל שמע שאס כתב לא למה כותי א״כ כירושלמי אמן דיענה מודה דבעכו״ס דמשמע הסורים בעל כנוסחת עכו״ס ולא כותי הנוסחא דאי

 הבינותי נא ע״כ ,המשנה בפירוש ז״ל רבינו מדברי נראה וכן הברכה כל שמע אפילו יענה ולא כעכו״ם הכותי והשתא כירושלמי דלא יענה לא עכו״ס ודאי אלא יענה כעכו״ס ליה דדיינין
ד : כדכחיבנא ליישבו ידעתי לא נכונה היא עכו״ס הוזכר שלא הטורים בעל כדברי ז״ל רבינו בדברי הנוסמא דאם בספרו זיל מוהררי״ק שכתב מה כל י  שהוא הברכה את שמע שלא מי ו

 וצריך בה חייב שהוא בברכה דהיינו ז״ל נסים רבינו וכדחילק מצרים של מאלכסנדריא קושיא ההיא לתיז כדי הוא חייב שהוא לומר שהוצרך דמה משמע העונים. בכלל אמן יענה לא בה חייב
 חייב שאין במי אפילו למעלה דהא יענה לא לצאת צריך שאינו מי אפילו כלל הברכה שמע דלא אי דבמאיעסקינן וקשה .הענייה באותה יוצא דאינו אמן יענה לא לצאת דצריך כיון ולכך לצאת

 אבל . מצוה סופה ישמע שלא אפילו למצוה אבל דוקא לחיובא הוא למעלה רבינו דמ״ש י״ל לזה מיהו לשמוע, בעי מיהא דסופה משמע וכו' שמע שלא אע"פ כתב שכן הברכה שישמע הצריך
 שמעה שלא במי ז״ל רבינו איירי ואי .כלל שמעה דלא היכא שכן וכל חובתו ידי יצא לא כולה שמעה לא אס בסופה הברכה ששמע דאפילו יותר השמיענו למעלה הא כאן השמיענו מה קשה
 במי איירי דרבינו יי״ל למעלה. זה ז״להדין אמררבינו דכבר קשה מקום מכל יענה לצאת רוצה שאינו מי אצל יענה לא לצאת ורוצה שחייב מי. דדוקא קאמר ולהכי סופה אלא כולה
א כן ואס יתומה אמן עונין אינן שהם ובודאי העונים רבים יהיו דאפילו להשמיענו ובא סופה אלא כולה. הברכה שמע שלא האמינ  בכלל יענהלאמן דלא קמ״ל עמהן לענות דיכול הו

: יתומה להמ( חוששין אין כתיקנה הברכה שמעו א״כ אלא אמן עונים שאין וחזקתן אמן שעונים מישראל רבים ששמע שמי קכ״ד סימן בא״ח ב״י הרב שכתב האי כרבינו ודלא העונים
■ נל

עוז מגדל . מייימוגיות הגהות
אין פיק . חמן עד כו׳ המגיו כל : מ״ז) (דף שאכלו שלשה פרק העמין. נכלל עד ׳1כ אמן העוגה בל באותה חייב שהוא מי על אלא קאי דלא יצ׳ל גסיס רב בשם אמן ערך בערוך כתב וכן [ד]

עד נו' אמן העוגה כל :דגריס אלו פרק סוף נכרכות .חונתו עד כו׳ התינוקות : ל״ג) (דף עומדין אבל חובתן ידי רבים מוציא שש־ק דבר התפלה ביכת בגון חובתו ידי יצא אמן ובענייתו ברכה
. שלא אע״פ אמן עונ-ה ס״ת בקריאת כגון למציה אלא אגזן עונה אינו בהן חייב שאין ברכית • V ׳- ̂ .ן .. jy הברכה שמע

 הממונה היה וברכה ברכה כל ועל בהירה לקרות אהד עומד עליה עומד הכנסת וחזן כה״ב באמצע עץ‘של בימה דס*כהדאמר בירושלמי משמע יכן הברכה שמעו שלא אעפ״י אמן ועונין בסודרים
 . חובה ש*הן בהן וכיוצא דתפלת בכרכרת ואפ'לו ענה הוא מה ידע ולא למבדכא דחייב אהן הן אמר הונא רב יתומה אמן היא איזו דברים אלו פרק ירושלמי וברכות אגץ. עינין והן בסודרים מניף
ק ההיא איירי והבי שמע שלא אע״פ אמן עונה סיים ברכה איזו דכשיודע התוכפית פירשו פ״א ועוד  בטור [ועיין * ע״כי. עונין ברכה איזה על ויודעים הברכות סדר היו יודעים שהרי החליל ד̂פ
 בונה אחר דוקא פר־כי׳׳ידלאו וכן פר״ה וכן גה״ג וכ״כ שיהיה רביגו ומורי התוספות וכתבו [ז| : ע״כ עומדין אין דפרק בירושלמי מחלק כן [ז] ; יתומה אמן עונין אין [ה) :זה] בדין קכ״ד סימן א״ח

 אמן שעונד. נחשין רב בתב כאשר ודלא בתלמוד שמפורש המזון דברכת ירושלים בונה אהד אלא אכן לענות נהנו דלא רבר עמא מאי חזי יפ:ק ברמת סיום שד.וא ברבה כל דר.״ד. ירושלים
 איברים כמנין תיבות בק״ש שיש בילמדנו שאומר מה רז״ל בד.ן מאיר בה״ר משה ה״ר כתב |ס] :ישיאל עמי באוהב ונערבית באהבה ישי־אל בעמו בך.כוחר בשחרית עצמו ברכות אחר
: ע׳׳ב בספרד נוד.נים ובן ־.8ל בעצמו אבל בעצמו בירך שלא ש״צ אחר בעונה ודוקא בן במקים קאי אמן בו' עונין אלא לאומרו דאין משה ה׳׳ר אומר נאמן מלך אל דאמר, עד להו משכחת ולא

: ס״א] סימן בא׳ח בזה האריך [והטור
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ואיני .עכ״ל ניאון הוא שברכחו אלא לכרך שחייב אלמא ה׳ נאן ברך ובוצע נאמר זה ועל שהוא השני לתנאי מעם ליחן בא ובו/ האירוח ברכת אחר אמן יענה לא ולמה ום״ש יה
מצה חני ירושלמי דחלה ובא״ק שעה כל בפרק חניא דהא בכך רבינו דברי דחה למה יודע כ״ג וברכות המלך וברכות אחרונה שהיא ע״פ אף אחת ברכה אחר אמן עונין שאין

בסוף אבל בתחלה דאמרה הדא '0 נאן ברך ובוצע ע״ש אושעיא א״ר עליה לברך אסור גזולה פרק ביומא עוד שנויות כ״ג וברכות מ״א) מ׳ דף (סומה נאמרים ואלו פרק במשנה מפורשות
כמצוחןהרי עשייתן אם המצות אילאאלה א״ר מצוה עבירה אין אומר ר״י לו חייב הוא דמים : אמן עונה ובסופן ברכות שמונה מברך היה ההורה קריאת שאחר ס״ח) לו(דף גא

 ואין וכו׳ זה מהו ידעתי לא הראב״ד וכתב
 כי דבריו ביאור עכ״ל. לדבריו חוששים

 אמן יענה לא ולמה■ רבינו במ״ש נסתפק ז״ל הוא
 ברכה על כן אמר אם הפירות ברכת אחר

 אם אמר ולכך אחרונה ברכה ■על או ראשונה
 ברכת בכלל מעמא ראשונה ברכה על אמר

 הברכה בין באמן יפסיק שלא כדי דהיינו המצות
 אחר למעם צורך ומה עליו שבירך הדבר ובין
 אחר אמן יענה לא למה מעם ליתן גא ואם

 דאילו כלומר המינין שבעת של אחרונה ברכה
 נפשות בורא היא אחרונה ברכה בשאר.המינין
 בברוך חותמת אינה דידן גמרא רבותולפום

 ולכך אחריה אמן עונה דאינו להראב״ד ס״ל
 יענה לא למה מעם ליתן רבינו כוונת שאם אמר
 של הפירות ברכת של אחרונה ברכה אחר אמן

 לדבריו חוששין ואין כו׳ הגל זה גם המינים שבעת
 לראשונה מצמרפת אחרונה ברכה אלא כלומר
 הגאונים כדעת אחריהם אמן ועונה שתים והו״ל
 פי׳ מפרש הוא שהרי לרבינו השגה זו ואין ז״ל.
 לשבח מעם ונתן שכתבתי כמו בתוספתא יפה

:בלשונו כמבואר לדבריו
 : וכו׳ האסור דבר האוכל כל יט

 וכו׳ גדולה מעות בזה מעה הראג״ד כתב
 מעמו .עכ״ל ונהנו הואיל יברכו לא למה

 חייגין כאחד שאכלו שלשה מ״ה) מדחנן(ברכות
 תרומתו נטלה שלא ראשון ומעשר טבל אכל לזמן

 עליהם מזמנים אין נפדו שלא והקדש שני ומעשר
 מזמנין שאין אלא אמרו דלא ז׳׳ל ליה ומשמע
 שנראה הרא״ש וכתב .מברכי ברוכי אגל עליהם

 דסנהדרין בפ״ק מדתניא ז״ל הראב״ד כדברי לו
 אומר ראב״י צ״ד) הגוזל(ב״ק ובפרק ו׳;) (דף
 והפריש ואפאה לשה ממנה חיטין סאה שגזל הרי

מגאן אלא מברך זה אין מגרך כיצד מלה ממנה

 ולומר לדחוס ואין מצות, אינן לאו ואם מצות הם
 היא מצוה דמצח דטעמא ראיה משם דאדרבה

 למימ׳ איכא דהא עליה, מברך שפיר הכי לאו הא
 ואכלת דכתיב היא מצוה נמי המזון דברכת
 כחו להודיעך מצה דנקמ וי.א וברכת ושבעת

מגרך מצה מצות נמי דאיכא דאע״ג אושעיא דר׳

 ולמה .ירושלים w בונה היא המזון ברבת של הברבות
 ברכות סוף שהיא מפני עולם אהבת אחר אמן יענה לא

מברכות בה ביוצא בל ובן שמע קריאת של ראשונות
■ ״ ׳ I . לפני שמכרכין כרכות כגון לדבר תחלה אותן שמברכין

 נאם! יפסיק לא לסען חניס^. ני נילהייהדלקת1 קייאת
 שבירך הדבר וכין כרכה כין

 אמן יענה אלא ולמה * קח עליו:
 . בה וביוצא הפירות ברכת. אחר
 עונץ ואין אחת כרכה שהיא מפני
 אחרונה ברכה * אחר אלא אמן

 או אחרת כרבה אותה שקדמה
 וברכות המלך כרכות כגון כרכות

 להודיע כהן וכיוצא גדול כהן
 ולפיכך ברכותיו בל השלים שככר
ט' אמן.* עונה  בהאוכל כל * י
 כשגגה כין כזדון כין האסור דכר
 ולא כתחלה לא עליו מכרך אינו

 של טכל שאבל הרי כיצד כסוף.
 ראשון מעשר שאכל או דבריהם

 מעשר או תרומותיו נטלו שלא
 כהלכתן נפדו שלא והקדש שני
אם לומר צריך ואין .מכרך אינו

אכל
:כהראנ״ד נתנ והיא״ש ב״ז. עשין סמ״ג 1קצ״ סי׳ סור ב :שם משין כמ״ג יס׳ו סי׳ ר1ס א

 דמתמה דמשמע מצאן אלא מגרך זה אין מברך
 אינו מגרך היה אם והלא שיברך אפשר כיצד
 הרא״ש נוסחת לפי וגם יברך לא הילכך מנאן אלא
 אלא מגרך זה אין לברך בא אם דה״ק י״ל

 תניא דגהדיא ועוד יברך לא הילכך מנאן
 ישראל יושיט לא פ״ג דמאי דמסכח בתוספתא

 שאין לנזיר יין כוס ולא נח לבני החי מן אבר
 כולן ועל לו אסור שהוא דבר לאדם מאכילין

 עונץ ואין עליהן מזמנין ואין עליהן מגרכין אין
 קמייתא משנה גפי׳ רש״י מדברי וגם אמן אחריהן

 דגר על מגרכין דאין דס״ל משמע שאכלו שלש׳ דפ׳
 הרשב״א וגם יונה ה״ר דעת שהוא נראה וכן איסור
 במה בפרק מדסניא ראיה והביא כן סוכר

 ומזמנין עליו מברכין הדמאי כ״ג) מדליקין(שבת
 אין סבל הא עליו דמברכין הוא דמאי עליואלמא

נס^ כדי דמברכין לומר הוא ודוחק עליו מברכין
 שמה רבינו וסובר ע״כ. דמזמנין גררא ואגב

 לומר אלא דוקא לאו עליה לברך אסור שאמרו
 מברך דאינו רבינו וכתב עליה לברך צריך שאינו

 דאבל מעמא דההוא משום בסוף ולא בתחלה לא
 בגזל אלא שייך לא לו חייב הוא דמים בסוף

 שלשה ומעתהמתניחיןדהנןפ׳ בשאראיסורין ולא
 ניטלה שלא ראשון ומעשר טבל אכל שאכלו

 מזמנין אין נפדו שלא והקדש שני ומעשר תרומתו
עליהן

משנה לחם
 רבינו לדעת לתרן ול*נ ניאון. דברכסו.הוי אלא דמברך משמע מנאן אלא מברך זה אין חלה
 בשאין אבל ניאון נקרא שאמר אלא מברך ולכך ואפאה דטחנה בשינוי דקנאה החס דשאני ז״ל
 דהיכא ומצה חמן מהלכות ו׳ בפרק המגיד הרב ממ״ש לזה וראיה .לברך אסור שינוי שם

 דלענין אמרת ואי בשינוי שקנאו בפסח חובתו ידי דיוצא פת ועשאו קמח או חיטים דגזל
 הא יוצא מצה דלענין קאמר היכי א״כ דאסור ז״ל יבינו סובר בשינוי שקנאו אפילו ,ברכה

 משמע וכו׳ עליו שמברכין כל הכלל זה שם כתב שכן והמצה הברכה ז״ל רבינו השוה שם
אחי וא״כ לברך שחייב זיל רבינו סובר בשינוי דקנאו דהיכא ודאי אלא שוים ומצה דברכה

ד הראב׳ השגת
 אהר אמן יענה לא ולמה *

ולפיכך עד כו׳ הפירוס כרכת
ב : אמן עונה ת  ז״ל הראצ״ד כ

ר זה מהו ידעתי לא מ  אמרו ו
 בין ומה המצות לברכת הנועה
 ואם המצות לברכת הפירות ברכת
 שבעת בל אחרונה ברכה על אמר

 על בודאי כי הבל זה גם המינים
 אחריה אמן עונין ברכה אותה

:עכ״ל לדבריו חוששין ואין

 כו׳ האסור דבר האוכל כל *
עד בכוף ולא בתחלה לא עד

ב : הפרק סוך ת  ז״ל הראב״ד כ
 אמרו שלא גדולה סעות בזה סעה
 מזמנין שאין אלא מברכי[ שאין

 משיבות להם שאין לומר עליהם .
 האסור דבר ואוכלי! הואיל קביעות

 שאי! פירות אכילת כעי! והוא
 תחלה ברכה אבל לזימי! קבע להם

 ונהגו הואיל יברכו לא למה וסוף
: עכ״ל

ט  שאכלו שלשה בר״פ במסניתין שאמרו מה סובר רגינו וכו׳. איסור דבר האוכל בל '
 הקושיא לזה דהכריחו ונראה . עליהם מברכים דאין ר״ל מזמנין דאין מ״ה) (דף

 מצטרפין חולין וישראל תרומה אכיל דכהן דאע״ג דערכין מההיא המס ׳המוספות שהקשו
 נמי ה״ה א״כ חולין בישראל לאכול יכול מדכהן מרומה לאכול יכול הישראל דאין דאע״ג
 ז״ל רבינו דעת ולפי משלהם אוכל הוא משלו לאכול יכולים אחרים דאין אע״ג טבל באוכל
 איך וא״כ לברכה ראוי דאין בטבל הכא דשאני הקושיא מתורן מגרכין אין דבטגל דסוגר
רגינוז״ל סוגר ולהכי לברכה ראוי אין הוא הא וכו׳ שאכלנו נברך שאומרים בזימון יצטרך
קונה אינו דשינוי דסגר היא אליעזר ר׳ סגרת ההיא וא*מ בשינוי. דאיירי דגזל ההיא שפיר ערוה של דגשמיס תשיעי בסרק לקמן כתב טעמא ומהך מברכין אין איסור של דבר דגכל

 וכל מברכין דאין לאשמעינן למתנימין הו״ל לדעתו וא״ת לטעמיה דאזיל עליהם מברכין אין
 וכיש זימון דאפילו להודיענו מזמנין רישא דנקט דאיידי ז*ל הרב״י מירן מזמנין דאין שכן

 לקמן ז״ל רבינו הודיענו לא אמאי דא״כ זה על לי קשה אבל מזמנין. אין סיפא נקט ברכה
 כחגס לא ולמה זימון גגי טפי חידוש דהוי כיון עליהן דמזמנין הנהו הזימון דין גבי בפ״ה
 בהשגות ז״ל והראגיד .מזמנין אין דבזימון ולומר לאטעויי דאיכא ברכה לענין אלא

דאיןמזמנין וסעמא מברכין ברכה אבל מזמנין דאין זימון מתניתין נקט דדוקא סובר

 התם ושאני קונה שינוי דסגר דילמא דאמר החם לאגיי רבא דחי דהא י״ל שם כדאמרו
 אמרו דרגא בעיני קשה מקום מכל אבל לן. קיימא וכוותיה בעבירה הגאה מצוה דהוי משום

 לא רבא שם דקאמר דילמא דגשאר לדבר וראיה כוומיה למפסק וליכא דילמא בדרך שם
 דשינוי סבר אליעזר דרבי ודאי נראה לכך שם כמבואר גזילה בהלכות ז״ל רגינו כן פסק
 דהוא אלא דמברך המם קאמר דהא רבינו לדעת לדוכתא קושיא הדרא וא'כ קונה אינו

דליכא היכא קונה דשינוי דקי״ל לדידן נשמע ומניה קונה אינו דבשינוי כבר והוא ניאון
 בסוף ולא בתחלה לא : ע״ש קצ״ו סימן בא״ח ב*י הרב כתימן לחרן צריך ע״כ .לא שינוי דאפילו סבר שהוא פי על ואף לסברתו הסכים ז׳׳ל והרא״ש פירות כאכילת דהוי משום

 ברכת עליו שמברכים כל הכלל זה ששי פרק חמן בהלכות ז״ל רבינו כסב למה וא״ת .וכו׳ בסימן ז״ל הטור כדכתב פימת והאחד דגן אכלו כשהשנים מזמנין פימת באכילת
ברכת דנקט י״ל כלל. מברך דאינו כאן סבר איהו דהא סתם עליו שמגרכין כל הל״ל המזון הראב״ד סברת וחיזק לדעתו פירות מאכילת איסור אכילת הוא גרוע מקום מכל קצ״ז
:התורה מן חייג דהוא למצוה לדמותו מדאורייתא דהוי המזוןממנה והפריש ואפאה מחנה חיטים שגזל הרי צ״ו) דף הגוזל(ב״ק בפרק דאמר מההוא ז״ל

הפועלים
מיימוניות הגהות עוז מגדל

hdSi מ״ז) שאכלו(דף שלשה פ' .אמן עוגה ולפיכך עד כו' הפירות גרכת אחר אמן יעגה לא: 
ב ת  מה וזכור וראה בא אומר ואני :עכ״ל לדבריו הוששין ואין וכו' זה מהו ידעתי לא ז״ל הראב״ד כ

 ואיפת צדק ואבגי צדק במאזני דבריו לשקול מועלת כמה ותבחין כוללת בהתחלה זה בחיבור לך שהקדמתי
 דמגלה בתוספתא הוא ערוך תלמוד אלא כתבו מדעתו לא ז״ל ר״מ שכתב מה כי ותתבונן צדק והין צדק

 אמן עונין דאין אחד . דברים שגי מפני מצות ובברכת פירות בברכת עצמו ברכת אחר אמן עונין דאין
 לה קדמה אפילו ברכותיו.ועוד כל שסיים להודיע אחרות ברכות לה שקדמו חשובה ברכה אחר אלא
 בין הפסק חשוב היה שזה מפני אמן יענה לא חנוכה ונר מגילה קריאת שלפני אחרונה ברכה כגון

 חשש עוד כאן ואין אכילתו כל סיים שכבר ירושלים לבונה דמי ולא עליו שמברכין דבר ובין הברכה
 המירן בשבעת דברים לדחוק צריך ואין מעתה ביותר מפורש ז״ל ר״מ ופירוש ז״ל מקוצי הר״מ וכתב הפסק.

ב :מ״ה) שאכלו(דף שלשה פ' .הפרק סוף עד בסוף ולא בתחלה לא עד כו' האסור דבר האוכל כל ;כד״ן הזה היום עד מעודו עומד העולם פיו הבל ועל כהלכה שאמר ממנו נשמע כן ועל ת  ז״ל הראב״ד כ
 וגס בעבירה הבאה ברכה דהויא משוס הפעם וכתב ז״ל ר״מ כדברי שאכלו שלשה דר״פ המשנה בפירוש כן פירש ז״ל רש״י כי אומר ואני :עכ״ל ונהנו הואיל יברכו לא למה וכו' גדולה מעות בזה טעה

 משקין ושתה לאכילה ראויין שאינן אוכלין ואכל אוכל שלא שבועה תניין שבועות פרק מדתגן התוספות ללשון , הלשונות לשתי ראיה לי ויש אכילה חשיבא דלא משוס כן הסכימו ז״ל התוספות בעלי רבותינו
 מינייהו מקשה דשמעתין בגמרא דהא לן תיקשי לא דלקמן בבי ומהנך אכילה שמה לא אלמא שמעון כר' וק״ל פוטר ור״ש חייב ורמשים שקצים טר־׳פות נבילות ואכל שלא.אוכל שבועה פטור לשתיה רחויין שאינן

ה, ומתרץ  ובוצע נאמר זה ועל מנאץ אלא מברך זה אין מברך כיצד חלה ממנה והפריש ואפאה לשה טחנה חיטין סאה שגזל הרי אומר יעקב בן ר״א דסנהדרין פ״ק מדתנן ראיה לי יש ז״ל רש״י וללשון ל
 וכ״כ בתלמודא טובא כדאשכחן הוא דוקא דילמא בלשון תלמודא לה דאמר ואע״ג בעבירה הבאה ברכה לה דהויא משום ברכה לענין טעמא ואסיקנא קמא הגוזל פרק ריש בהדיא לה ומייתי ה׳ נאץ ברך

 נמי ומסברא עמדס. על ז״ל ר״מ דברי עמדו ובזה נאמרה האכילה ברכת לענין אלמא בניו את והאכיל חלה ממנה והפריש שמוסיף הירושלמי שמסכים מצאתי וג״כ דסנהדרין בפ״ק ז״ל התוספות• בעלי רבותינו
לן דסתם וכיון הויא לא נמי ברכות לענין הויא לא לזימון ואי לזימון אכילה הויא לא אמאי ובסוף בתסלה עליה לברך הויא אכילה אי לברכה זימון בין שמחלק ז״ל היאב״ד הסכמת על לתמוה לי יש

וכד״ן: ז״ל ר״מ כדעת ברכות שאר לענין מינה נידוק זימון לענין מתניתין

מי [ט]  ויעמדי דאורייתא לאו והמטיב דהטרב פועלים דלישמעו היכי בי רם בקול לה עני א
שה ליה עני אשי רב למלאכה  מורי נוהג וכן ומטיב בהטוב בהו ליזלזלו דלא היכי כי בלהי

 שוכר דהכי דאדעתא לדידן שייך אין דאביי דטעמא לעשות לנו ראוי וכן ,אשי כרב שיחיה
 וכן בתראה הוא אשי דרב ועוד .אדם כל כשאר וקורין ומברכים שמתפללים פועלים השוכר

t סימן הטור שכתב מה [ראה ♦ :ע״כ בדדג פסק w שאחר האי ורב יהודאי רב כתב 
 [לענות] (לברך) צריך אכילתו אחר לברך שצריך דבר בהן וכיוצא פירות אכילת ברכת

 והרמ״ה ירושלים. בונה אחר כמו לענות צריך הענין סוף שהוא כיון האחרונה ברכתו אחר אמן
תב ת ב׳ כשאומר אלא אמן לענות שאין כ  לענות אין אחת ברכה אבל זו אחר זו יותר או ברכו

:דל] כהרמב׳ם נוהג היה ז״ל הרא״ש וא״א בסוף אפילו אחריה ־אמן



107 נד משנה כסףפ־א ברכות הלכות אהבה.משנה כסף

גב על אף האיץ בביהמ ומוחם המוספות וכתבו המורה. מן שאיגה לפי לפגיה מברכין ראשון ומעשר דמאי אכל רישא דתנא איידי אלא עליהן מברכין אין דה״ה זימון דוקא עליהן,לאו
בעל במלאכת ופרודיס הואיל ההורה מן דבר לעקור חכמים ביד כת יש הם דמדאוריימא אלא עליהן דמברכין מיבעיא דלא דאשמועי׳ עליהם מזמגץ שנפדו והקדש ומע״ש שנעלה'תרומתו

ז״ל הרמב׳׳ן מדברי כנראה התורה מן המזון שאחר הברכות מנין שאין לזה צורן ואין הבי̂ה בשגגה בין רבינו וט׳׳ש :עליהן מברכין דאץ ה״ה אבל מזמנין אץ סיפא נמי תנא נמי מזמנין
האכילה אחר לברכו שצונו י״מ והמצוה שלו המצות בספר כתב רבינו גם בסמוך שכתבתי שהוא יודע אינו שהרי מברך אינו בשגגה למימר שייך לא לשנחחילה דאילו שבסוף לברכה היינו

 לאצריכא פשיעא סבל בגמרא ואמרו איסור. של
 מעשר נקוב. באינו בעצין ה״ד דרבנן בסבל
 צריכא לא פשימא תרומתו נמלה שלא ראשון

 ונעשה שנתמרח שאחר כלומר בכרי שהקדימו
 שנטל קודם ראשץ מעשר ונמל לוי קדם כרי
 של גדולה תרומה נמצאת גדולה תרומה כהן
 כאילו דינו שיהא וסד״א הזה המעשר בתוך כהן

 מעשר קמ״ל. בסמוך שיתבאר בשבלים הקדימו
 כהלכתן שלא שנפדו צדכא לא פשימא והקדש שני

 בעינן ואנן צורה בכסף שלא שפדאו שני מעשר
 ע״ג שחללו הקדש הכסף וצרת דכתיב צורה כסף

 ואשמועי׳ לו וקם הכסף ונתן בעינן ואנן קרקע
 דקמני ובהנך מזמנין. אין הני דבכל מתניתץ

 משום דדמאי דסעמא אמרינן עליהם דמזמנים
 דתק ליה וחזי מני והוי נכסיה מפקר בעי דאי

 ראשון ומעשר דמאי העניים אח מאכילים
 בשבלים שבעודו כגון היינו תרומתו שניטלה

 כהן שנטל קודם ראשון מעשר ונטל לוי קדם
 בתוך גדולה תרומה נמצאת גדולה תרומה
 שהקדימו שכיץ מחני׳ ואשמועינן הזה המעשר
 גדולה מתרומה אידגןפטור לא דאכתי בשבלים

 ומ״ש עליו מזמנין מעשר הרומס שיפריש וכיון
 אס נתן ולא הקק את שנתן כגון שנפדו והקדש
 ראשון מעשר שאכל או רבינו ומ״ש . החומש

 אמת ניטלה אפילו היינו תרומותיו נפלו שלא
 :עליו מזמנין אין חבירתה ניטלה ולא הואיל מהן

ב ״ .והמטיב עד וכו׳ המזון ברכס סדר א פ
 שאכלו(ברכות שלשה פרק ברייתא

 רב אמר (שם) וכו׳. ראשונה ברכה :ב׳) מ״ח
 שירד בשעה הזן ברכת ליבראל תיקן משה נחמן
 כיון הארץ ברכס להם תיקן יהושע . המן להם

 ירושלים בונה תיקנו ושלמה דוד לארן. שנכנסו
 עירך ירושליס עמךועל ישראל על תיקן דוד

 הטוב והקדוש. הגדול הבית על תיקן ושלמה
 ביתר הרוגי שנתנו ביום תקנוה ביבנה והמטיב
 שנחנו והמטיב הסריחו שלא הטוב לקבורה
 שאין בהשגות ז״ל הרמבין וכתב .לקבורה

 נצטוינו אבל התורה מן המזון לברכת מטבע
 כפי אחד כל אכילתנו אחר לכרך התורה מן

 רחמנא בריך רעיא מנימין ברכס כענין דעתו
 לנו ותיקנו הנביאים ובאו פמא דהאי מאריה

 אנחנו בו ושנינו המליצה וצח הלשון מתוקן נוסח
 במהרה משיחך דוד ביס ומלכות בגלות עוד

 תיקין הענין כי ירושלים וסבנה למקומה תחזירנה
יאמר הזמנים ׳כפי והלשון דינו ובית שלמה

:שאכלו שלפה בפרק ז*ל והרשב״א הרא״ש כתבו בזה וכיוצא
אין ופירש״י ס״ז) דף (ברכות קורא היה פ׳ ברייתא .וכו׳ עושין שהיו הפועלים ב

לחם
 בסוס׳ הקשו טיז) (דף קורא היה בפרק וכו׳. מלאכה עושים שהיו הפועלים ב פייר
נפקא דכולהו כיון התורה מן שהיא ירושלים בונה עוקרים דלמה **

 דכולל אמרו ומש״ה כלומר הורה דבר לעקור חכמים ביד כח דיש ותירצו מקראי בגמרא לן
ירושלים שבונה אע*פ הברכות כל שאומרים כלומר פעם עם לעקור דרצו ירושלים בונה

 קראי הנך ז״ל ולדעתם הברכות מנין הזכיר ולא
 וברכה ברכה כל על ללמד בגמרא דמייסי

 כולל ז״ל רשיי וכתב .נינהו בעלמא אסמכתא
 ירושלים ובנין האיז שברכת כאחת ברכות ב׳

ירושלי© בבונה וכולל מנוח ה״ר וכתב . דומות
 סובה ממדה ארץ לאבותינו שהנחלת שאומר
 במהרה אותה שתבנה עירך וירושלים ורחבה
 לעכב יכול ב״ה ברכות ד׳ לברך רצו ואם בימינו

 בשעת לברך שאסור וש״מ מלאכתו ביטול מפני
 א״רמונא בירושלמי איסא והכי מלאכה עשיית

 בשעה מלאכה(עד) לעשות שאסור אומרת זאת
 גבי בפ״א כתבו מיימון והגהות .עכ״ל שיברך

 היכי כי רם בקול ליה עני אביי דאמרי׳ הא
 לדיק שייך לא טעמא דהאי פועלים דליבמעו

 קורץ שיהיו שעלים משכירים דהכי אדעתא כי
: אדם כל כשאר ומתפללים

 שאכלו(ברמת שלשה וכו׳.פרק האח ברכת ג
 הודאה בה שיאמר צריך אומר אבא ר׳ מ״ס)

ה' נודך וסוף במחלה יש׳׳י ופירש וסוף ממלה
 ומ״ש לך: מודם אנו אלהינו ה׳ כולם ועל אלהינו
למיד' מקשה שאכל> שלשה בפרק וכו׳. בה וחומם

 ועל האח על מדמברכיק בשתים חותמים דאין
 דהיק היא חסימה חדא דכולה ומשני המזון

וכו׳. אמר שלא וכל :מזון דעבדא ארן
 שלא כל אומר אליעזר ר׳ תניא ב׳) מ״ח (שם
 הארץ בברכת ורחבה סובה חמדה ארץ אמר

 י״ח יצא לא ירושלים בטנה דוד ביס ומלכות
ר׳ בריס בה שיזהיר צריך אומר הזקן נחום
 אומר פלימו מורה בה שיזכיר צריך אומר יוסי
 בשלש ניתנה שזו לתורה ברית שיקדים צריך

 בי״ג ופרש״י בריתות. בי״ג ניתנה וזו בריתות
 הם לאברהם שניתנה מילה בפרשת בריתות
 דבעי דמאי ז״ל יונה ■ ה״ר וכתב ; כתובים
 ישראל שארן לפי ורחבה סובה ארץ למימרא
 משום ברית להזכיר דבעי והא הלשון בזה נשתבחה
 כדכסיב התורה בזכות והן הארץ ירשו שבזכותו

 להם וימן וכתיב וירשתם ובאסם תמיון למען
:חקיו ישמרו בעבור וגו׳ גוים ארצות

 רב אמר למ״ט) שם .וכו׳ שלישית ברכה ד
 חותם ישראל על ברחם פתח 'ששת

 חומם ירושלים על ברחם פסח ישראל במושיע
 פתה אפילו אמר נחמן ורב ירושלים בבונה
 כלומר ירושלים בבונה חותם ישראל על ברחם
 הוי ושפיר ירושלים בנין היינו ישראל דרחמי
 והרא״שז״ל הרי״ף ופסקו פסיחה מעין התימה

 בברייתא ב) (מ״ח שם שאמרו ממה הוא .וט׳ נחמנו או רבינו שכתב ומה :נחמן כרב
וכו׳ נחמנו שאומר בנהמה מתחיל הרי״ף וכתב בנחמה ומסיים בנחמה מתחיל בשבת

וחוסם
משנה

; צ״ע אבל מדרבנן שהיא כיון ומברך מוזר דאינו
 למה־ קשה .חובתו ידי יצא לא הארץ בברכת ורחבה טובה חמדה ארץ אמר שלא וכל ג

 יצא לא אמר שלא מי כל ז״ל רבינו כסב משיחך דוד ביס ובמלכות חמדה בארץ
בגמרא(דף והא לבד ותורה ברית להזכיר צריך אלא כן אמר לא ותורה ובברית חובתו ידי

 ו בו וכיוצא נסך יין שתה או וטרפות נבלות אכל
 לעניים אלא ראוי שאינו אע״פ דמאי אכל אם אבל כ
 ממנו ניטל שלא אע״פ תרומתו שנטלה ראשון מעשר או

 מעשר או בשבלין שהקדימו והוא גדולה תרומה חשבון
 זה הרי החומש. את נתן שלא אע״פ שנפדו והקדש שני

:בהן כיוצא כל וכן וסוף תחלה מברך

פרק
ר א ד .הזן ברכת ראשונה היא. כך המזון ברכת“ ס

ירושלים. בונה שלישית הארץ. ברכת שנייה
 רבינו משה ראשונה והמטיב.כרכה הטוב רביעית

 ושלמה דוד תיקן שלישית . יהושע תיקן שנייה .תקנה
 שהיו הפועלים ב י תקנוה משנה חכמי רביעית .בנו

 מברכין אין פתן ואכלו הבית בעל אצל מלאכה עושין
 כדי בלבד ברכות שתי * סעודתן לאחר ומברכין לפניה.

 כתיקונה ראשונה ברכה הבית. בעל מלאכת יבטלו שלא
 ירושלים בונה בה וכולל הארץ בברכת פותח שנייה
 או בלבד בסעודתן עושין היו ואם הארץ. בברכת וחותם
 כתיקונן ברכות ד׳ מברכין עמהן מיסב הבית בעל שהיה
 הודייה לומר צריך הארץ ברכת ג * אדם כל כשאר

 וכל .המזון ועל הארץ על בה וחותם ובסופה בתחלתה
 לא הארץ בברכת ורחבה טובה חמדה ארץ אמר שלא
 ולהקדים ותורה ברית בה להזכיר וצריך חובתו. ידי יצא

 הארץ בברכת שאומרים הזאת שהברית .לתורה ברית
 בריתות עשרה שלש עליה שנכרתו מילה ברית היא

 אלה שנאמר בריתות שלש עליה נכרתו כולה והתורה
 בחרב אתם כרת אשר הברית מלבד וגר׳ הברית דברי
 בברכה ף . בברין; ' לעברך וגו׳ נצבים אתם

 עמך ישראל ועל עלינו אלהינו יי׳ רחם בה פותח שלישית
יי׳ נחמנו או .כבודך משכן ציון ועל עירך ירושלים ועל

אלהינו
:שם עפין במ״ג (ן}״ת סי׳ סור ב :שם עשץ סמ״ג קפ״ז סי׳ א״ח סור א

ותורה בריח אמר לא שם אמר דרב ואע״ג י״מ יצא לא הזכירן לא ואם אמר בפולהו מ״ס) עקירה היסה שזו כן לומר רצו לא כלל אותה יאמר שלא אבל בה לן ליס בכללות נאמרה
 כדכתב האח לברכת דדמיא משום מהאחרות ירושלים בונה יוסר ש^לו ומה סע^ בלי

 התורה מן המזון שאחר הברכות מנין דאין לזה צורך דאין תירץ יוסף ביס והרב ז״ל. רש״י
 במנץ ז״ל רבינו מדברי משמע שכן וכתב בעלמא אסמכתא היא אקראי בנס׳ להו דנפקא ומאי

 על לי וקשה . הברכות מנין הזכיר ולא אכילה אמר לברכו י״ט המצוה שכתב המצות
 המוציא כברכת והוו מדרבנן הוו השאר דכל כיון די לחודיה הזן בברכת כן דאם דבריו
 המזון ברכס בירך אם ידע ולא כשנעלם קשה ועוד .מדרבנן שהיא אותה אומרים דאין

לברך לו היה לא הכל ומברך חוזר למה זה פרק בסוף ז״ל רבינו כדכסב ומברך שחוזר

 מאחת, יפחות לא והפוחס בברייתא שם עוד .שם כדמשמע כווסיה הלכתא ליס יצא ומלכות
 הרי מאחת הפוחת וכל סוף או תחלה או מאחת יפחות דלא וסוף תחלה הודאה גבי כלומר

 שלש נכרתו..עליה כולה והתורה :למה ידעתי ולא ז״ל רבינו הזכירו ולא מגונה. זה
 מילה שבפרשת מפני בריסוס י״ג נכרתו במילה למה תאמר ואם .וכו׳ שנאמר בריתות
 וגו׳ הזאת הבריח אס ושמרתם ברית כתיב בסורה פעמים כמה והלא בריתות י״ג הוזכרו
 ובהר מועד באהל ז״ל רש״י כדכתב התורה נתנה פעמים דבשלש וי״ל .כמוהו ורבים
כשנתנה המילה אבל אחת בריא אלא הוזכר לא שנתנה מקום ובכל מואב ובערבות גריזים

 כיון קפידא אין בסורה שהוזכרו הבריתות שאר כל אבל בריתות עשרה שלש בה הוזכרה להם דיש דכיון ז״ל לדעתו לתרץ יש ואולי מדאורייתא, דהיא לחודיה הזן ברכת אלא
 הם הברכות כל מדאי התוספות כדברי ל״נ אבל קצת. בהם להחמיר רצו בקרא אםי.כסא

 המצות במנץ ז״ל רבינו הזכיר שלא ומה התורה מן הוי לא שלהם המטבע אבל ־התורה מן
 ארבע או אחת ברכה שתהיה ובין מצות אלא למנוס דעתו שאין מפני הוא הברכות מנין

 בברכת ולהכי זה בנוסח ותקנוה ושלמה דוד ויהושע משה ואתו היא אחת מצוה ברכות
לכאורה לי נראה והמטיב הטוב ברכס ומ*מ . התורה מן הוו דהכל ומברך חוזר המזון

מיימוניות חגהות
קורא היה ם׳פ האשר׳י וכן ברכות ב׳ ולאחריה לפניה מגרכץ כתב ושם קג״א סי׳ [פור *)

:«'«*ז

 בריס שכורת. אינו ברית אח"כ התורה שקרא דמה די״ל התורה נתינת בשעת הוזהרו שלא
 היו נתינתה בשעת המילה אבל אותה כשנתן אתם שכרת מה ברית קורא אלא מחדש עסה

:בריתות בי״ג נתנה וזו בריתות בפלש נתנה זו שאמר וזהו י״ג
 בשבת מ״ה:) שאכלו(דף שלשה בפרק בברייתא שאמרו מה .וכו׳ אלהינו ה׳ נחמנו זי.ו ד

ולא ז״ל רבינו לה מפרש ז״ל רש״י כפירוש לא בנחמה ומסיים״ בנהמה מתחיל
כסברה

עוז מגדל
ב ״  נשאר עד מ׳ עושין שהיו הפועאים. מ״ח): שאכלו(דף שלשה פ׳ הקגוה. עד ונו׳ המוון ברנש סרר פ

ת ס״!:) קורא(דף היה פרק אדם. נ< : שס שאכלו שלנה פ׳ שלישית. כרכה עד נו׳ האדן ברכ


