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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
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 מושיע חוחמין שאין בגמרא דאמרינן ואע״ג ירושלים. בבנין ישראל עמו מגהס ומוחם
 עמו מנחם אומר היה שאילו ל״ק בשתים חוחמין שאין לסי ירושלים ובונה ישראל
 כבנין ישראל עמו מנחם שאומר כיון אבל בשתיס מוחם ה״ל ירושלים ובונה ישראל

ב :הבנין ידי על שינחמנו הוא אהד דבר ירושלים ת כ  ושה״ר כן מתרצים שיש הרא״ש ו
 כמו לששים חשוב זה שגם אומר היה יונה

 עירך בבנין צדיקי׳ם וישמחו בהביננו שמצינו
 ולירושלים הצדיקים על ברכות שתי מעין שהוא
 הוי לא ירושלים בבנין ציון מנחם החותם אבל

א וציון דירושלים בששים כמותם. הו א לי חד  .ו
 דחשיבא לומר דהביננו מההיא קשיא דלא נראה

 ברכות לשתי שירמוז שאפשר שאע״ס כשתים
 ברכה כעין אלא הויא לא דמילתא סשעא מ״מ
 בית מלכות אמר שלא מי וכל ומ״ש . אמת
ז דוד ״ ג . כו׳  בסמוך כשבתיה בברייתא שם ו

 מובה חמדה ארן אמר שלא כל אומר אליעזר ר׳
 בבונה דוד בית ומלכות הארן בברכת ורחבה

:חובתו ידי יצא לא ירושלים
ת ה תו ב ש  ובשבת שם ברייתא .וכו׳ וי״ס ב

 קדושת ואומר בנחמה מתחיל
 בסמוך. כמ״ש ז״ל הרי״ף ופירש באמצע היום
 שבי״ע מ״ש וכן וכו׳ והחליצנו רצה שאומר ומ״ש
 .וכו׳ ובמש״מ בריח וכן . ויבא יעלה אומר
 להו איבעיא כ״ד) (שנש מדליקין במה סרק
 אמר המזון בברכת חנוכה של להזכיר מהו
 אינו הוגא רב אמר סחורה רב אמר רבא

 רב בהודאה מזכיר להזכיר בא ואס מזכיר
 לאדכורי סבר רבא לבי איקלע יהודה בר הונא

 בהודאה ספלה מה כתפלה איל ירושלים בבונה
 מהו להו איבעיא בהודאה המזון ברכת אף

 לא דרבנן חנוכה את״ל בבהמ״ז ר״ח של להזכיר
 דלא כיון דילמא או צריך דאורייתא ר״ח צריך
 אמר רב מדכרינן לא מלאכה בעשיית אסור

 רבי אמר מזכיר אינו אמר חנינא ור׳ מזכיר
 ימים אושעיא ר׳ דסני בידך דרב נקוע זירא
 יש מוה"מ1 ר״ח כגון מוסף קרבן בהם שיש

 בהם שאין וימים המזון בברכת הזכרה בהם
 ושל העניות של וחמישי שני כגון מוסף קרבן

 כלומר המזון בברכת הזכרה בהם איך מעמדות
 כליל וכ״ש התעניות כניסת ליל י של בערבית

 דאמרינן ע״ג ואף . היום עבר שכבר יציאתו
 חנוכה את״ל שאמר ועוד מזכיר אינו דמנוכה

 מדאשכחן שמזכיר רבינו כתב מזכיר אינו דרבנן
 חולקים היו ולא מזכירין שהיו אמוראי הנך
 דינן ופורים וחנוכה יזכיר מקום זה באי אלא
 . הקדש מכתבי שהוא פורים נמי ועדיף שוה

 דאין לפשוע אושעיא ר׳ דחני ברייתא הגמרא הביא שלא הוא וסימא כתב ז״ל והרא״ש
דס״ל נ״ל הילכך מוסף קרבן בהם שאין כיון בתעניות כמו בבהמ״ז חנוכה מזכיר

 דרש״י בדבריו. רואה אני שלישי פימש אנא קפ״ח בסימן המור שהביא ז״ל הרי״ף כסברת
 נחמה לשון שמזכיר הענין אין בנחמה ומסיים בנחמה מהחיל דקאמר דמאי מפרש זיל

 אבל באמצע אלא שבת של וסוף בתחלה להזכיר צריך דאין לומר הברייתא כוונת אלא
 בונה שהוא נחמה בענין ומסיים וכו׳ ה׳ רחם הברכה ענין שהוא נחמה בענין מתחיל

 לשוךנחמה לומר רוצה דקאמר דנחמה מפרש שהוא ז״ל רבינו דעת כן נראה ואין ירושלים,
 דדוקא ז״למפרש והרי״ף .ירושלים בבנין ישראל עמו מנחם ומסיים נחס דמסחיל משמע
 לשנות מצריך אינו שהוא ז״ל רבינו דעת כן ואין וסוף בתחלה נחמה לשון מזכיר בשבת
 דכוונת וקאמר נחמה לשון לדייק רצה והוא ז״ל כפירש״י מפרש שהוא אלא לחול משבח

 בנחמה מתחיל ומ״ש כדפרש״י וסוף בסחלה שבת של להזכיר צריך שאין לומר הברייתא
 לבסוף בין בחחלה בין עמו ומנחם בסחלה נחם לומר רצה דאם להודיענו בנחמה ומסיים
 מתחיל מפרש לא אמאי תימא וכי .לשבת מול בין בכך לחלק סברא אין אבל בידו הרשות
 מהו אמר אחרת דבברייסא דמשום י״ל אחר בענין ולא דוקא בנחמה ומסיים בנחמה

 פליני דהברייתות לומר הסברא ואין סגי לחוד ירושלים דבונה משמע ירושלים בבנין חוסם
והא ירושלים בונה לשון והאחרת נהמה לשון נקט אחת וברייתא יעשה שירצה צד בכל אלא

: איסא והא
ס ה ח  בשתים חתימה ליה דהוה ז״ל אפרים רבינו הקפה .ירושלים בבנין ישראל עמו טנ

 ובונה עמו מנחם אומר היה דאס בפסקיו הרא״ש וחירן בשתים. חוחמין ואין ,
ידי על עמו שינחם היא חדא ירושלים בבנין עמו מנחם אבל בשתים חוסם הוי ירושלים

עוי מגדל
 תפלת פרק זנייושלמי כ״ד) (דף מדליקין גמה גפרק . כנחמה ויגא ויעלה עד כו׳ ופורים כחנוכה

 כוי׳. הרחמן עד כו׳ רניעיח ברכה : העיר גני פרק ונמגילה החדיר כל סרק גוגחיס משמע וכן השחר
:מ״ע) שאכלו(דף שלשה פרק

 ע"פ אף ופורים דחנוכה מכלל ותעניות מעמדות כגון התנא שפירש מאמר הגמרא לבעל
בו : גיסא פרסומי משוס להזכיר צריך מוסף קרבן בהם שאין ה כ  הנסים דעל התופסות ו

 ירושלים בבונה ויבא ויעלה חסלה ולא היא הודאה הנסים דעל משום בהודאה מזכיר
בעבודה תקנוה ובי״ח תפלה שהיא ירושלים בבונה תיקנוה היא תפלה ויבא דיעלה משום

;לירושליס ישראל להשיב ספלה שהיא
 [פשוט וכו׳. טבת ר״ח וכן וכו׳ ר״ח או וי״ט

 משום תחלה רצה דמזכיר והא הוא
;קודם] דחדיר

ה ז כ ר  שאכלו(ברכות שלשה בפ׳ וכו׳. רביעית ב
 הטוב חנה בר בר רבה אמר מ״ט)

 לומר דהיינו ואסיקנא מלכות צריכה והמטיב
 אמ״ה בא״י שפותח חדא מלכיות ג׳ שצריכה

 והמשיב הטוב המלך וכו׳ מלכנו אבינו תרתי ועוד
 מלכות בה להזכיר שלא היה הדין שמן כלומר

 כדאשכחן ראשונה לברכה דסמוכה כיון כלל
 שהזכיר שלפי אלא לחבירתה הסמוכה ברכה בכל

 P גם צריך דוד בית מלכות ירושלים בבונה
 עצמה בברכה תקנוה ולא שמים מלכות להזכיר

 מלכותא עם דארעא מלכותא להשוות שלא
 וכיון והמטיב בהטוב תקנוה אלא דרקיעא

 כן גם תקנו ירושלים דבונה מלכות בה שתקנו
ב : הארן ברכת כנגד מלכות ת כ  יונה ה״ר ו

 אין ארוך ממבע שהוא פי על שאף שהטעם ז״ל
 שמות האלו השמות שכל לפי בברוך בה חותמין
 ומטיב מלך שהוא אומרים שאנו הם התאר
 התאר משמות הבורא אצל שאומר מה וכל וגומל
 יגמלנו הוא שאומר סי על ואף הוא אחד ענין
 אומרים שאנו הוא תאר זה שגם אחד ענין הוא

 לסרן נוכל עוד . יום בכל עלינו גומל שהוא
 בה תקנו לא והמשיב הטוב כשחקנו שמתחלה

 ואח״כ בלבד והמטיב הטוב אלא הנוסח זה כל
 שבשעת ומפני . הדברים אלו כל בה הוסיפו
 תקנו לא לפיכך ארוך מטבע היה לא התקנה

 היה התוספת אחר גאולות ג׳ ומ״ש חתימת בה
 והרא״שאבל התוספות כתבו זה ותירון .עכ״ל

 בה לחתום ראו שלא אחר טעם נתן הרשב״א
ממנה: שלמעלה תורה של ברכות משאר ולעשותה

ך ר ב מ ש ב מ״ו) (ברכות שם וכו׳. האורח ו
 רשלי משוס יוחנן דר׳ מימרא

 ויצלח דברים בה מוסיף וריי בגמרא ואמרינן
וכו׳ מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו בכל מאד
וכו׳ להוסיף רשות לו ויש רבינו שכתב וזהו

 ולהאריך להוסיף שירצו מה לפי שהכל כלומר
:הוא ופשוט

ן ח בי ר ב מ ש ב  רב שם .וכו׳ האבל בבית ו
כו׳ אמש אל והמטיב הטוב ובריך פתח מילסא ביה איתרע אשי רב בי איקלע זוטרא ו

וסובר .בישראל הזאת הפרצה יגדור הוא בישראל פרצות גודר בגמרא בה ומסיים
רבינו

משנה לחם

 או ירושלים בונה בה וחותם עירך בירושלים אלהינו
 ברכה נקראת ולפיכך ירושלים. בבנין ישראל עמו מנחם

 זו בברכה דוד בית מלכות אמר שלא מי וכל . נחמה זו
 נחמה שאין הברכה ענין שהיא מפני חובתו ידי יצא לא

 בשבתות ה דוד*.* בית מלכות בחזרת אלא גמורה
 ואומר בנחמה ומסיים בנחמה מתחיל טובים ובימים
 אלהינו יי׳ נחמנו מתחיל כיצד .באמצע היום קדושת

 ועל עמך ישראל על אלהינו יי׳ רחם [א] או עירך בציון
 ירושלים כבנין ישראל עמו מנחם ומסיים עירך ירושלים

 ואלהי אלהינו בשבת באמצע ואומר . ירושלים בונה או
 ובמצות במצותיך אלהיני יי׳ והחליצנו רצה אבותינו

 וקדוש גדול זה יום כי הזה והקדוש הגדול השביעי יום
 רצונך כמצות באהבה בו וננוח בו נשבות מלפניך הוא

 ורעה צרה עלינו תהא ואל אלהינו יי׳ לנו הנח ברצונך
 יעלה אומר טובים ובימים m מנוחתנו. ביום ואנחה ויגון

 באמצע מוסיף מועד של ובחולו חדשים בראשי וכן ויבא.
 מוסיף ובפורים בחנוכה ו :ויבא יעלה שלישית ברכה

 בתפלה. שמוסיף כדרך הנסים על הארץ ברכת באמצע
 רצה מזכיר בשבת להיות שחל חדש ראש או טוב ויום

ן ויבא יעלה ואה״ב תחילה והחליצנו כ ו  חדש ראש .
 הארץ בברכת הנסים על מזכיר בשבת להיות שחל טבת
 רביעית ברכה ז בנחמה.* ויבא ויעלה והחליצנו ורצה
 אצל האורח וכשמברך מלכיות. שלש * בה להזכיר צריך
ה »מוסיף הבית בעל  אומר כיצד .הבית לבעל ברכה ב
 יכלם ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון יהי

 בעל בברכת להוסיף רשות לו ויש .וכו׳ הבא לעולם
 אומר האבל בבית בוכשמברכין ח •* בה ולהאריך הבית

אמת אל והמטיב הטוב החי המלך w רביעית בברכה
דיין

: שם סמ״ג קפ״ש סי' סור ב : ר״א סי' סור א.

 הא המושיע האל צריהם מכל להס הנפרע האל דמותם במגילה מאמר ואם . ירושלים בנין
 דהנישתיס חיים אורחות בשם מרצ״ב סימן בא״ח ז״ל מהררי״ק ותירץ בשמים. חתימה הוי

 גדולה והאחרת מאויבינו לנו שנפרע אחת בשתיהן אלא שלמה תשועה ואין אהדדי שייכי
 כאן לומר ליה למה כן אם שאמר ואס ע"כ. איש ממנו נפקד ולא מידם שהושיענו מזו.

חתימה■ הוי [לא] ירושלים ובונה עמו מנחם שיאמר אפילו ירושלים בבנין ישראל עמו מנחם
 דשניהם השם דשאני לומר ויש החם. דאמרינן היכי כי בשתיהן אלא הישועה דאין בשתים
 מהס׳איש נפקד שלא ואחת מצריהם שנפרע אחת דברים שני שהם אלא ישראל ישועת בענין

 בבטן דקאמר לאו אי לי ימי חרי והוו ירושלים בבנין וחד ישראל בישועת חד הכא אבל
: הרא״ש כדקאמר מילשא חדא דהוי ירושלים ל י ז

ה ר כ חנו  במה בפרק הא שאמר ואס . הנסים על הארץ ברכת באמצע מוסיף ופורים ב
 דהרשות משמע מזכיר להזכיר בא אם אלא אמרו לא כ״ד) (דף מדליקין

 חוזר דחיובא הנסים על הזכיר דכשלא אמרו דבירושלמי י״ל . חיובא רבינו כתב ואיך בידו
דלגמ׳ כיון כירושלמי לפסוק רצה לא חוזר לענין ורבינו לקמן]. [מיימוני ההגהות שכתב וכמו
 ועבדינן דידן גמרא • שבקינן ולא לבטלה ברכה הוי החזרה כן אם ההזכרה רשות הוי דידן

 כאן אין דידן לגמרא דאפילו משוס כירושלמי פסק ההזכרה חיוב לענין אבל כירושלמי
:נכון טעם והוא כירושלמי להחמיר ראוי כן ואם רשות דהוי קאמר דהרי איסור

ת ח י נ  נחמן רב מ״ו:)אמר (דף שאכלו שלשה בפרק .וכו׳ רביעית בברכה אומר האבל ב
האבל בביש אותה עוקרין שהרי דאורייתא לאו והמטיב דהסוב תדע יצחק בר

כדתניא
מיימוגיות הגהות

 רוענו מלכנו נינו א לומר אין לכן אחרת מלכות שם בה להזכיר ואין הטור [לשון *)
 ברבי ר׳י בתשובת כתב וכן [א] : עבדך דוד בית מלכות 1א̂ל מלכותך לומר אץ בשבת וכן

 ופת מזו גדולה נחמה שאין וס׳׳ה ראבי׳׳ה פ׳ וכן פר׳׳י וכן לשונות ב* רש׳׳י פירש וכן יהודה
 ירושליש בנחמת כבחול בשבת שחותם לאשמעינן בנחמה ומסיים בנחמה מתחיל בספר שאומר

 הוא פשוט ודבר המזון בברכת המאורע מעין אומר הכפורים ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה [פ] : קפ״ז] סימן יטור זה בדין קפ״ח סימן א׳׳ח בטור [ועיין : כאן עד השבת מקדש ולא
̂!ים טוב יום כשאר הכיפורים יום לדידיה דהוי קעביר מצוה ואדרבא קאכיל דבהיתרא  יס בלניות ג׳ בה להזכיר צריך לכך דל קפ״ט מימן [טור * כאן: עד זלרדה ברוך ברבי מאיר ו*

:]קפ״ט סימן בטור וכן עשרה צריך דאין נראה הכמ״ג [מדברי : ע״כ שמחות בהלכות ועיין דבתובות פ״ק בעשרה אלא אבלים ביכת מברכץ ואין [ג] :] שם עיין הטבות וג׳ גמולות
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ט בי  שירצה מה לפי והכל האבל על רחמים בקשת אלא הברכה איגומענין ליפנא דהא י
ח עליו רחמים לבקש צחו  לוקחגפשות בצדק שופע גרסינן ודעדבגמרא לשונו. הכלכפי

 אמרינן דלא כחב ובה״ג כחבו לא שהרי״ף •לפי במשפט נפשות לוקח כסב לא ורבינו במשפט
 נאמר היאך חטא בלא מיתה יש ב׳) נ״ה בהמה(שבס במה בפרק דאמרינן דכיון משוס ליה

כתבו ז״ל והרא״ש יונה וה״ר בצדת. נפשות לוקח

 [נראה קטנים ולא עבדים לא זו ברכה מברכין ואין מ״ש אך יוחנן ר׳ אמר יצחק דר׳
 .(מ״ז) ברכות כדאיתא עשרה הצריך בדבר וקטן עבד מצרפינן לא צרופי אפילו דהא פשוט

יברכו] לא שהם כ״ש ,

ר וה ק.7?5
 כל חטא בלא מיתה דיש דאע״פ למוחקו שאין

: משפט דרכיו
ת ט בי ת(דף פ״ק וכו׳. מתנים ב בו  ז' דכתו

(  בבית מתנים ברכת מברטן ס״ר ח'
 שבאו והוא יהודה רב אמר ז׳ כל בעשרה חתנים

 יומא כהנא רב לבי איקלע אשי רב חדשות פנים
 ואילך מכאן ברכות ז׳ כל כלומר כולהו בריך קמא

 אפופי לא ואי כולהו בריך חדשות פניס איכא אי
 ואשר במעונו שהשמחה מברך הוא בעלמא שממה

ש : ברא מ״  וכו'. זו ברכה מברכין כמה עד ו
 מברכין נמי ותניא ז׳) (דף שם דרבהונא מימרות
 בגמרא ואוקמוה אחד יום ולאלמנה שבעה לבתולה

 וליכא מז׳ דבצרה בתולה ליכא קאמר דהכי
מר מיום דבצרה אלמנה כלו  שנשאת דאלמנה א'
 ' ומפרש ז׳. מברכין בתולה שנשא ואלמון לבחור
'סעודה בשעת היינו מברכין הנך דכל רבינו . 
 שם עמדו שלא: אדם בני היינו חדשות ופנים

 ולפיכך הברכות' שמעו ולא הנישואין בברכת
 אבל ברכות ז׳ ראשונה בסעודה בשבילם מברכין

 ברכות ז׳ ושמעו נישואין בשעת שם עמדו אס
 ראשונה. בסעודה ואפי׳ ברכות ז׳ מברכין אין

 חתנים ברכות ההלכה סוגיית לפי כתב והרמ״ך
 שיפניור נכון אין שכן וכיון נתקנו בסעודה

 לברך ומנהגנו סעודה. ברכות נשואין ברכות
 כל שהיה אע"פ הסעודה בתוך חתנים ברכת
 עכ״ל. חתנים ברכת ושמעו נישואין בשעת הקהל
 איקלע אשי רב דאמרינן אהא הרא״ש וכ״כ
ד׳ י"מ כולהו בריך קמא יומא כהנא רב לבי  סעו

 מברכין הלילה עד אכל לא אס ומיהו קמייתא
 אכלו לא דאכתי כיון חדשות מפנים גרע דלא
 המנהג: פשט וכן הטור וכ"כ עכ״ל החופה בני

ש מ״ מימרא ח׳) (דף שם המנין. מן וחתנים ו

א אלו ' הס כך כו׳. ברכות ז׳ הס ו

 כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק שופט * אמת דיין
 לו להודות חייבין אנחנו ובכל .ו.עבדיו עמו שאנחנו
 שירצה מה כפי לנחמו האבל על רחמים ומבקש ולברבו.

י הרחמן ונומר  ברכת מברבין חתנים בבית ט • כ
 וםעודה סעודה בכל אלו ברבות ארבע אחר »חתנים

 ולא עבדים לא זו ברכה מברבין ואין .שם שאוכלים
 שנשא אלמון היה אם זו ברכה מברבין כמה עד . קטנים

 בחור ואם .בלבד ראשון זניום אותה מברכין אלמנה
 אותה מברכין בתולה שנשא אלמון או אלמנה שנשא

 בבית שמוסיפין זו ברכה י :המשתה ימי שבעת כל 1וי
נישואין. של ברכות משבע אחרונה ברכה היא חתנים

 בברכת שעמדו הם האוכלין כשהיו אמורים דברים במה
 אחרים האוכלין היו אם אבל הברכות ושמעו נישואין

̂] שלא  מברכין נישואין בשעת נישואין ברכת * שמעו ו
 שמברכין כדרך ברכות שבע מזון ברכת אחר בשבילם

:המנין מן וחתנים עשרה שיהיו והוא נישואין. בשעת
 מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ברכות. שבע הן יא^ואלו

 העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך האדם. יוצר העולם
 אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך לכבודו. ברא שהכל

 לו והתקין תבניתו דמות בצלם בצלמו האדם את יצר
 שוש האדם. יוצר יי׳ אתה ברוך עד עדי בנין ממנו

 ברוך בשמחה לתוכה בניה בקיבוץ עקרה ותגל תשיש
 ואהובים רעים תשמח שמח .בבניה ציון משמח יי׳

 משמח יי׳ אתה ברוך מקדם עדן בגן יצירך , כשמחך
 ברא אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך .וכלה חתן

 ובחוצות יהודה בערי ישמע אלהינו יי׳ מהרה וריעות שלום אחוה אהבה דיצה'וחדוה ורנה גילה וכלה חתן ושמחה ששון
עם חתן משמח יי׳ אתה ברוך מנגינתם ונערים [מחופתם] חתנים מצהלות קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים

ב ג הכלה  קדושת טוב ביום או בשבת יהזכיר ולא שכח * י
אומר בשבת רביעית בברכה שיתחיל קורם נזכר אם היום. בלכה גייעא לצא מה טעה ז״ל הראנ״ד גתב :לוחי איט עד «׳ ני״ט או נשבח הזכיל !לא פכח י)

קדש ולברית לאות ישראל לעמו מנוחה נתן אשר יי׳ ברוך
ברוך

: שם עשין סמ״ג קס״ח סי', א״ח טול ג :כ״ז עשין סמ״ג ש״ב סי׳ אה״ע טול ב : שם עשין םמ״ג ם״ג סי׳ אה״ע טור א

 ז״ל והר״ן ורש״י ח׳) (ז׳ שם בגמרא סדורות
 להאריך: שלא לכותבן ראיתי ולא בפירושן האריכו

ח יב כ  שאכלו שלשה פרק וכו׳. הזכיר ולא ש
 אחורי זירא רבי יתיב מ״ט) (ברכות

 ויתיב הוצא דרב קמיה גידל רב ויתיב גידל דרב
 ברוך אומר שבת של הזכיר ולא טעה וקאמר

 י״ט של הזכיר ולא טעה וכו׳ שבתוק שנתן
 הזכיר ולא טעה וכו׳ י״ט שנתן ״ ברוך אומר

 ישראל לעמי ר״ח שנתן ברוך אומר ר״ס של
 לא אי שמחה בה אמר אי ידענא ולא לזכרון

 בה חתים לא אי בה חסים אי שמחה בה אמר
 מדכרינן לא ליה דמספקא דכיון רבינו וסובר

 . הרי״ף דעח וזה בה. חסמינן ולא שמחה בה
 בשם בהם חותם דבאינך רבינו מדברי ונראה

 משמע וכן המפרשים. רוב דעת וכן ומלכות
 פשיטא דבאינך אלמא בר״ח ליה מדמספקא

 בר מנשיא רב אמר הכי ובתר . דחתיס ליה
 והמטיב בהטוב פסח שלא אלא שנו לא סחליפא

 רב אמר לראש מוזר והמטיב בהטוב פסח אבל
 אמר נחמן רב אמר עמכם רב אמר אבין בר אידי

 מחזירין בספלה ר״ח & הזכיר ולא פעה שמואל
 ומפרש אוהו מחזירין אין המזון בברכת אוחו

 :המזון ברכת לתחלת לראש חוזר רבינו
ב ת כ  להחלת וחוזר וכו׳ בזה טעה הראב״ד ו

 כרבינו כתב ורש״י .עכ״ל ירושלים בונה
 עקר כדאמרינן המזון ברכס לתחלח דחוזר
 עקירה דאיכא הוא התם לראש חוזר רגליו

 עקירת הוא ברכה סיום הכא אבל רגלים
 וכו׳ ברכה סיום הכא אבל ומ״ש עכ׳׳ל. הרגלים
 ברכת גמר היינו והמטיב הטוב דהסחלת כלומר
 תפלה גמר הוא רגלים שעקירת כמו המזון

 עיקר אינה והמטיב הטוב דברכת והטעם
הרא״ש וכתב תקנוה. ביבנה דהא המזון ברכת

ז״ל

 שסיים סע״ס נעמדה י״ח של הזטר וצא טעה שאם חפצסו אחר סחנונים לומר שרגיל ממי רניעיס
;עכ״ל ירושלים גונה לתחללז והוור טופק נמי הכא- הלנן לראש חוזר ואינו לעמדה חוזר שלום שים

משנה לחם
 האמת דיין אומר עקיבא ר׳ והמטיב הטוב ברוך האבל בבית אומרים הם מה כדתניא

 ספרינו גירסת היא כך והמטיב הטוב אף אימא אלא לא האמת דיין אין והמטיב הטוב
 וה״ג בהיפך הוא קפ״ט מסי׳ הנראה כפי הטור וגירסת קמא כתנא• ז״ל רבינו פסק זה ולפי
 זו גירסא לפי תאמר ואם האמת. דיין אף אימא אלא לא והמטיב הטוב אין האמה דיין

הטון: הא מרבנן אי נחמן רב ראיה מייס׳ ממאן  ואי עקירה כאן ואין דוקא והמטיב אמר'
 אלא עקירה מיקרי ולא האמת והמטיב((דיין הטוב חרוייהו אמר איהו הא עקיבא מרבי

 כיון עקירה מיקרי מקום דמכל וי״ל והמטיב. הטוב אומר ואין לבד האמת דיין כשאומרים
 נחמן דרב לפרש יש נמי אי .עקירה מיקרי וההוספה לבדו והמטיב: הטוב אומרים שאין

 וקאמר דחי ובגמרא והוי'עקירה, קאמר דוקא האמת דיין עקיבא כרבי סבר ראיה דמייתי
לראיה וליתא עקירה הוי ולא האמת דיין אף אלא לא והמטיב הטוב אין האמת דיין

: נחמן דרב
א ח י מ ש אין דהא קשה והוא הדפוס בספרי כתוב כך .ירושלים ובונה ישראל עמו מ

 ובונה ישראל עמו מנחם אומר היה דאם כתב ז״ל הרא״ש דהרי בשתים חותמין
 דרבינו ולומר זה לקיים בדעתי עלה וכבר בשתים/ דחתימה משמע דהוה ירושלים

 ישראל ממקדש התם כשהקשו שאכלו שלשה בפרק ז״ל רש״י דדחאה בה״ג כגירסת גרים ז״ל
 רבי ומודה נינהו קדושי חרתי הני שנא ומאי שם גרים דבה״ג [מזו] מון ותירצו .והזמנים
 דהוו הכא ולכך ענייני תרי דהוו היכא בשתים דחותמין רבי דמודה כלומר בהו דחחמינן

 ועלה וכו׳ תשמח שמח דקאמר הברכה ענין בה דאיירי וכלה חתן שממת חד ענייני תרי
 תרי הוו ירושלים ובונה קאמר דעלה ירושלים בנין ענין והב׳ ישראל עמו משמח קאמר
 בספרים נפל שטעות לי נראה פנים כל ועל בזה. נוחה דעתי אין אבל בהן וחותמין ענייני
אישות בהלכות רבינו הביאה וכן בגמרא כתובה היא וכך וכלה חסן משמח לומר וצריך

; במקומו
ב ח י כ  אע״ס ומלכות שם ברכה בהך דצריך נראה ז״ל רבינו מדברי ,וכו׳ הזכיר ולא ש

מלכות בלא דשם בעי נמי מלכות דמסתמא ודאי שם אלא בה הזכיר לא שהוא
לא

עוז מגדל
 הזכיר ולא שכח :ח׳) ז׳ (דף דכתונוח קמא פרק .כו׳ המנין מן וחתנים עד נו׳ חתנים ברכת

 (דף ויושג עומד ופרק מ״ט) (דף שאכלו שלפה פרק חוזר. אינו עד נו׳ טוב ויום נשגת
 ירושלים גונה צתחלת וחוזר וכו׳ בזה טעה ז״ל הראג״ד כתב : כ״ד) (דף מדליקין במה ופרק כ׳־ג)
 וממולא מפולא ורם ורב גדול נגד כזה בלשון מדבר קדוש פה על אני המיה אומר ואני :עכ״ל
גולה עיני האיר והוא חמודות המדות יחגרו ולא יסופרו לא מעלות נמה ולו חכמות מכל

כגדולים

מיי־מוניות הגהות
 כלא מיתה דשבתיש בפ׳ב דאיתא משום כמשפט נפשות ולוקח לומר שאין כתכו והרי׳ף [כה׳ג *

 היזם כטעוגוכדאיתא שהשמחה מכרך ונם ד] | :] דכר עמא וכן למוחקו כתכשאץ והרא׳ש חטא
 כס׳ה כתכ וכן שמחה כל שערבה הזה בזמן לברך כלל נהגו לא המשתה ימי ה אחר אבל
 ליום שיר מוטור במדרש דאמר חדשות פנים חשיב דשבת ר׳י אומר ה] | : בפ׳ה לקמן ועיין

 חדשות פנים דדוקא ר׳י אומר ועוד שירה אמרו לכאן באו חדשות 'פנים הקב׳ה אמר השבת
 בשביל ולילה יום שמברכין ר׳ת ומפרש לא. אדם כני שאר אבל בהן מתכבד שהחתן אורחים

 מברבין עמו ולילו דיום מברכין מאתמול שבאו אותם רק אחרים באו שלא אע'פ חדשות פנים
שבאו חדשות הפנים אם כלומר חדשות פנים אי,איבד. פירשו נרבונא ורבני חדשות פנים בשביל
מצריך היה לא. משולם רבינו והנה .התום׳ עכ״ל לא הלכו אבל החופה לכבוד שבאו מאותן אדם הלך שלא ובלבד ימים הז׳ כל ואפילו כולהו מבדך מהן אחד הלך שלא שם עודם לחופה

דטברכין כוסות ב׳ מצריך ר׳ת אבל הסעודה. לאחר וויה סעודה קודם דחתסזה נינהו טילי תרי המזון וברכת, קדוש ע'פ בפרק דאמריק . לר!א דמי ולא הברכות וז׳ המזון לברכת כוסות כ׳
אישות בהלכות ועיין בפה׳ג עליו ומברך המזון ברכת עליו שאמר ראשון בום ונוטל חוזר ואח׳ב ברכות ד זה על ואומר אחר בום ונוטל זה בום יניח בפה׳ג לברכת וכשמגיע אחד בבום בהט״ז

הישן כפרק דאמרינן שם אומרים אין עמו וכלתו חתן אפילו אחר לבית הלכו אם אבל וכלה חתן ישיבת מקום עיקר דהיינו במעונו ושהשמחה חתנים ברכת מברכין חתנים בנית ודוקא .םפ'.ג
 בשם העם רוב לפי העיר ברחוב זה עושין דלפעמים תלוי אינו נשואין ברכת שברכו במקום וגם בעלמא לאקראי העשוי מקום ולא ישיבתו מקום עיקר דהיינו בחופה אלא שמחה אין

 הטור [לשון * : ע׳ב ס׳ה המברך את לשמוע יכולות החבורות ב׳ •שאין אע׳פ שמש צירוף; ע׳י שם חתנים שכילת לבית הפתותים בבתים נשואין ברכת לברך הורה וריצכ׳א ,הגביר
]#״כ בשבילם טרנים אא'כ חדשות פנים נקרא ואינו ברכה בישעת היו אפילו בחופה אכלו שלא חדשות פנים שים שיהא ור.וא אכילה אחד ז׳ כל אותה וטברכין פי׳פ׳ב א׳ה :



משנה כסהפ־ב ברכות הלכות .אהבהמשנה כסף110

 אחח כברכה משובות אמרונות ברכות דשלש התם דשאני הראב״ד דעת ליה מסתבר דלא ז״ל
 למזור וצריך אמת כברכה כולן משובות המזון ברכת וכן לרצה מוזר סייסממצוגים שלא וכל

 יש המזון ברכת לראש חוזר כתב ולא הזן ברכת שהוא לראש מוזר רבינו ומדכתב לראש
 שוה מש״מ שדין כלומר במפ״מ וכן ומ״ש המור. שכתב וכמו ולזמן למזור צריכין שאינם לדקדק

 מוסף קרבן בהם שיש ימים דשניהם ר״מלדין
ש : י״מ ואינן ט״  ולא שכח ובפורים ובחנוכה ו

 כלומר .מוזר אינו המזון בברכת הענין הזכיר
 אינו שלישית ברכה שיתחיל קודם נזכר אפילו
 בגמרא אמרו שהרי והפעם . דבר שום אומר
 המזון בברכת מזכיר אינו חנוכה גבי (כ״ד) שבת
 שאנו ואע*פ בהודאה מזכיר להזכיר בא ואם

: עלה לוסיף דלא הבו מזכירין
T בברכות משנה .וכי׳ ושכח שאכל מי 

 מברך הוא אימתי פד דברים אלו ס״פ
)נ״ג שבמעיו(שם מזון שיתעכל כדי עד  וכמה :

 רעב שאינו זמן כל יוחנן א״ר עיכול שיעור
ב :אכילה אותה מחמת ת כ  ז״ל יונה ה״ר ו

 גמר שלא אע״ס רעב להיות שמתחיל שמשעה
 וכתב . ליה דיינינן לגמרי שנתעכל כמו להתעכל

מת ואכילת יין שתיית לענין וכן הרא״ש  אם פי
ת לאותם ותאב רעב או צמא אינו מ יברך פי

 אומר טוב ביום ני] . השבת מקדש יי׳ אתה ברוך
 לששון ישראל לעמו טובים ימים נתן אשר ברוך

 ומתחיל והזמנים. ישראל מקדש יי׳ אתה ברוך ולשמחה
 בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם וגומר. רביעית בברכה
ג :הזן ברכת שהוא לראש וחוזר פוסק רביעית  בראשי י
 שיתחיל קודם נזכר אם ויבא יעלה אמר ולא שכח חדשים
 לעמו חדשים ראשי נתן אשר ברוך אומר רביעית ברכה

 בברכה ומתחיל בה חותם ש ואינו לזכרון ישראל
 רביעית בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם וגומר. רביעית

 ובחנוכה [ח! מועד של בחולו וכן .חוזר ואינו אותה גומר
 אינו המזון בברכת הענין הזכיר ולא שכח ובפורים

מי t חוזר « ד  קודם נזכר אם בירך ולא ושכח שאכל י
 המזון נתעכל m ומברך חוזר שבמעיו המאכל שיתעכל

t שבמעיו המזון נתעכל שלא והוא ומברך חוזר בירך לא או בירך אם ידע ולא ממנו נעלם אם וכן ומברך. חוזר אינו שבמעיו

שלישי פרק
ה א ש מ  ממין ושיפון שועל ושבולת החיטין ממין הכוסמין ושיפון. שועל ושבולת והכוסמין והשעורין החיטין הן מינין ח

וכשטוחנין דגן. נקראין אותן וזורין שדשין ואחר מקום. בכל תבואה נקראים שבלים כשהן האלו מינין וחמשה השעורים.

פ שהוא ונתעכלו פירות אכל אם מילתא לי ותימה .עכ״ל י ע א ^  פירות לאותן מתחוה שאינו ק
 ואתא דאורייתא המזון דברכת ומברך.משום מוזר וכו׳ ממנו נעלם אם וכן :יברך לא למה

 : ומברך חוזר אינו שבמעיו המזון כל נתעכל אם כן פי על שאף למימר רבינו
X Q ה א ש מ אלו ל״ה) (פסחים שעה כל פרק משנה . וכו׳ הן מינין ח

 בפסח חובתו ידי בהם יוצא רסbG דברים
 ושיפן שועל ושבולת וכוסמין ושעורין בחטים

 שועל שבולת חיטין מין כוסמין תנא ובגמרא
ש : שעורים מין ושיפון מ״  האלו מינין וחמשה ו

ם הוא .וכו׳ דרי חנן(נ  הנודר פרק נ״ה) מד
 המצרי בפול אסור התבואה מן הנודר הירק מן
 אסור אינו אומרים וחכמים ר׳ימ דברי יבש
 שמיה היא כך לא [משנתנו בלבד מינין בה׳ אלא

. שדשין ואחר ומ״ש :יצ״ע] כו׳  כל בפרק ו
ם  שאכלו(ברכות שלשה ובפ׳ ל״ה:) שעה(פסחי

 לכשהקדימו בשבלים מ׳ישכשהקדימו אמרינן מ״ז)
 כלומר אידגן לא והאי אידגן האי ואמרו בכרי
 דנדריס משנה ובסוף בכריאידגן. הקדימו דכי

ה) (דף בסמוך שכתבתי  הנודר אומר ר׳*מ חנן ני
 הנודר אבל מינין בה׳ אלא אסור אינו הדגן מן
 האילן בפירוס ומותר בכל אסור התבואה סן

ובירק

:ס״ז משין סמ״ג קס״ד פ׳ שם עור א
למלך משנה

ב ״ ̂ד פ י י  שתיית לענין זכן הרא״ש וכהב .זכרים אלו ס״פ משגה . וכו/ כירן ולא ושכח שאכל מ
 מרן זה על ומ״ש .ינרך פירות לאוהס ותאג רעג או צמא איגו אס פירות ואכילת יין

 לא למה פירות לאותם מתאוה שאינו אע״ס רעג שהוא ונתעכלו פירות אכל אס מילתא לי וחמיה זז״ל
אפשר ואי לאכילה שתיה דמשוה עמס גמוקס הרא״ש וזכרי מוכגיס אינם אלו זכרים .ע״כ יכרך
או זאו הרא״ש כזכרי זהכין מרן וכונס יכרך למה וצ״ל (*א״ה וזו״ק. כט״ס אס כי מרן זכרי ליישכ
מאי ז,רעכ זהיכא ליה תמיהא ואהא יכרך זחאכ אע״ג רעכ אס וכן זרעכ אע״ג תאכ אינו זאס קחני

תאכ לאפוקי יכרך תאכ אינו וגס רעב אינו אס זה״ק לפרושי איכא אכל . תאכ אינו אס לן איפכת
 לכרן זיש פ״כ סימן הריכ״ש ראיה הכיא זמכאן וזע וק״ל. יכרך זלא איפכא או רעכ זאינו אע״ג
סוף הממכר הרכ מ״ש ועיין עליה ארוכה זשס כיון קוזם כירך לא אס הקיזושין אחר אירוסין ברכת

:אישות) מהלכות פ״ג

אותן
משנה לחם

 שאינה לפי ומלכות שם בהם לומר דאין ז״ל הראב״ד בשם כסב והטור .מידי מהני לא
. מלכות ולא שם לא בה אין התורה מן שהיא שאע*פ המזון לברכת ודומה קבועה ברכה

 מזכירין שאנו להזכרה ממורה באה היא הזכרה דהך הכא דשאני ז״ל רבינו לדעס לתרן ויש
 דהייט שם בהזכרה היה שלא דאע״פ הביי שם הביאו הרשב׳׳א כסב וכבר . הברכה בתוך
 בפתיחתה מלכות בה שיש בברכה נכללות הן הרי הסמוכה בברכה מזכיר שהוא דכל משוס

 ברכה בתוך שהיא כיון ומלכות שם הזכרה באותה היה כאילו הוא הרי שכן וכיון וחתימתה
: ומלכות שם יזכיר בזו שגם צריך תמורתה באה זו דהזכרה וכיון ומלכות שם בה שיש
ם יג  לאכילה חפלה השוו דבגמרא קשה .וכו׳ בשבת רביעית ברכה שיתחיל קודם נזכר א

 רגליו שעקר קודם הזכיר ולא כששכח בחפלה למה וא״כ טובים וימים בשבתות
 בברכה יזכירנו אלא למזור צריך אין והמטיב הטוב בברכת התחיל לא אם וכאן לרצה חוזר

מיקרי לא לאומרה שצריך והמטיב הטוב ברכת לו יש שעדיין הכא אבל למזור צריו הברכות כל סיימו דכבר כיון הסם דשאני וי״ל .כן לעשות להם היה בתפלה גם עצמה בפני
ברכה גריעא דלא אלא בהשגות כתב לא ז״ל הראב״ד הא לראש לחזור שנריך תפלתו אחר תחנונים לומר מרגיל והמטיב הטוב ברכת עדיפא היכי תימא וכי הסס כמו כך כל סייס

 הפחות לכל כן אמר נמי אי’ .עדיפא התחלה קודם אבל הברכה המחיל שכבר מפני [הוא] כן כתב ז״ל הראב״ד ואס עדיפא דודאי וי״ל . לא עדיפא שתהא אבל שרגיל ממי רביעית
 בפני בברכה שיזכירו ובמפרשים בגמרא ראיתי לא המועד בחול בברכה הזכיר ולא שטעה היכא .וכו׳ מועד של בחולו וכן : לאגריעא לפחות חשיבא דלא עלי שתחלוק אפילו כלומר

 :עיון וצריך כן דהדין המועד לחול הדין דהוא ואולי חודש מראש המועד חול שנא מאי ידעתי ולא חודש וראש ושבח טוב ביום כמו והמטיב הטוב קודם .^עצמה
ה כ חנו ב בתפלה אבל בגמרא כדאמרו אכיל לא בעי ואי אכיל בעי דאי משוס הוא חיובא דלאו המזון ברכת תינח הא מאמר ואס : חוזר אינו המזון בברכת הזכיר ולא שכח ופורים ו

דהוי ושבת חדש בראש דהיינו וי״ל אוחו. מחזירין מיובא דהוי דהיכא בגמרא משמע הא אוהו מחזירין דאין י״ד פרק הפלה בהלכות למעלה רבינו כתב למה מיובא דהוי
: דרבנן דהוי בחנוכה אבל חיובא דהוי בתפלה אוחו מחזירין אז דאורייתא א ל

ל  נעלם אם וכן :משתמע דממילא לבארו זיל רבינו הוצרך ולא קייל וכותיה רעב שאינו זמן כל יוחנן רבי ואמר עיכול שיעור כמה פליגי ניג:) בגמרא(דף .וכו׳ המזון נתעכל י
כו׳ ומברך מוזר בירך לא או בירך אס ידע ולא ממנו המורה מן דהוי משוס המזון בברכת כאן זה דין כתב דרבינו ז״ל מוהררי״ק כתב ר״ט ובסימן קפ״ד בסימן .ו

מברך. מוזר אינו לא או בירך אס שנסחפקו הברכות שאר כל אבל דוקא אמר שכן דאורייתא הוי המינים דז׳ החס דמשמע ליה) (דף מברכין כיצד דריש הסוגיא ליישב וציע ו
 שוס דליכא מדאורייתא הוי המינים שבעת דודאי ביה הדר לא דמהא דמשמע ובו׳ הוא סברא אלא במסקנא שם דאמר ואע״ג וכו׳ המינים לז׳ מה המינים מז׳ דיליף אלא שם

ודאי סבור ולכך שלש מעין ברכה ולא ממש ברכות ג׳ דבעינן למימר לן הוה התורה מן הוא אס דודאי ריט בסימן הרב״י כדכמב טעמא דאיכא ואפשר מהא. למיהדר טעמא
משמע רבעי נטע דאמר דלמאן לי קשה מקום מכל .כן אינו האמת לפי אבל מדאורייתא הוי המינים דשבעס דתאמר אפילו לומר רוצה המינים משבעת אלא בגמרא דכשאמר

 שני מעשר בהלכות שפסק ז״ל רבינו על קשה כן ואס הדר לא דמהא משמע הוא סברא אלא אמרו דבגמרא ואע״ג ברכה דטעון נטיעה דבר לכל הלול חד דאייחר בגמרא הסס
, : וצ״ע התורה מן דהוי משמע דנטיעה ברכה בכל הא מדרבנן הוו הברכות דכל כתב איך רבעי נטע כמ״ד רבעי ונטע

J ’S ה א ש מ חלה במסכת שאמר מההייא בתוספות והקשו .שעורין מין ושיפון שועל שבולס חיטים מין כוסמין אמרו ליה) (דף שעה כל פרק בפסחים .וכו׳ הס מינין ח
וכיש חיטים מין אף ריל חיטיס מין בגמרא דמ״ש ותירצו הס שעורים מין דכוסמין משמע הכוסמין עס דמצסרפין כיון א״כ החיטץ מן חון הכל עס מצטרפין דהשעורין

מין
עוז מגדל

 שלפה פיק מחציה מריו והלא .חייה אגו ומפיו נאמניה מימיו נחן לחמו כקטנים כגדולים
 דרנ קמיה ימיב הוה מניומי גר דגידל מעשה דמפיק עד וטרי שקיל הזכיר ולא דטעה נשמעסין שאכלו
 שילא רני אמר דהכי ליה אמר הכי מר ענד טעמא מאי ליה אמר לרישא הדר נממן רג טעה נממן
 ניה אמר נממן רנ דלבון חזי הא והשתא והמטינ נכטוג נשעתח ואוקימנא לראש מוזר טעה יג אמי

 על ההלמוד נכל מצאנוהו לא זה ולשון שילא רני שאמר לראש למוזר אוחו והשוה לרישא הדר הלמודא
 ההמלת כי ז״ל פייש״י וכן ז׳׳ל ר״מ כדניי הזן דנינה לרישא הדי ודאי אלא נה שטעה הנרכה ראש

 שהיא הנינה כל לראש מוזר גמי וכן החפלה לראש שמוזר דמיא דחסלה רגלים כעקירח הטונ נינה
 ירושלים נונה אמי אמן עונה ולכן ניננההקנזה והמטינ הטוש אמרו שכנר עמו והדין הזן נינת

 ננינח שמענו לא שזה הוא הימה המנונים לומר לרגיל לה ודמדמי הנינה אס ה׳ צוה שם כי להודיע
 נדי הוא כי ואף הס כניא דנרי דנריו כן ואס כנה על יאה ומה הן לשונות שתי נחפלה ואף המזון

 גיאח נן יצחק וינינו הגאונים מימי מוכנס ופירוש עחן וסלמוד■ קנלה דניי נניח לא ענייניו נכל
 יש״י פירוש עם לנו ומוכנס תלמידו וי״מ תלמידו מיגאש הלוי יוכף ורנינו סל^ו אלפס יצחק וינינו

 P ועל חדשה סניא נענור ז״ל וינותינו ז״ל מקוצי והר״מ גדולות הלנות ונעל התום׳ נעלי וינותינו
; דניים אלו פיק . הפרק סוף עד נו׳ ושכח שאכל מי :וכד״ן ז״ל י״מ דנד ניאו

ה ש מ :לה) (דף שעה כל פרק נפכהים .לווי נלא עד כו׳ הן מינין ח

מיימוניות הגהות
 וי׳ט ולברית לאות י׳שראל לעטו שבתות נתן אם'ה»'.שר בא׳י ואיטי שניהם כולל וי״ט שבת ואם [ו]

 חותם שאץ אד ור׳ח שנת וכן וראבי׳ה. ס׳ה והומנים וישראל השנת טקדש בא׳י ולשמחה לששון
 פמוני חג יום >י.ת ולשמחה לששון צ״ל הראב׳ר נשם הטור [כתב • ;בסמוך כדלקמן ר׳ח בשל

 כתבו והר׳י ישעיה וה״ר קבועה ברכה שאינה לפי ומלכות שם בהן לומר שאין בשמו עוד וכתב
 הסכים ר בברכה התחיל אם ובענין המצות. בספר ועיין הטור הסכים וכן ומלכות שם שצריכה
 דמספקא כיון ראכי״ה פירש וכן [ז] ע״כז] המזון ברכת לראש שחוזר כהרמב׳צז ז׳ל הרא׳ש

; ירושלמי כתומוד ור׳ח ישראל מקדש בא׳י לחתום שפסקו כה־נ ודלא דידן בגמרא לן
 צריך ראץ ופשיט המזון בברכת חנוכה של להזכיר מהו להו איבעיא כדליקין במה בפרק [מ]
 כיוןדנהונ פסק ראבי׳ה אבל ‘כדתניאבתוספ בס׳ה פסק וכן הוא דרשות מזכיר להזכיר בא ואם

 תפלת גבי בה׳ג פסקו בזה וכיוצא כחובה עליה שוייה להזכיר דעת על בירך וגם להזכיר עלמא
 W הזכיר ולא. טעה ואם כחובה עליה שוייה להתפלל שההחיל כיון רשות שהיא אע'פ ערבית

 בברכת ר׳ה של הזכיר ילא. טעה שאכלו שלשה פ׳ בירושלמי מדגרסינן ראיה ד1וע וכו׳ חוזר ר׳ח
 בלא לו אפשר שאי ופורים בחנוכה וי׳ם בשבתות אבל כר׳ח בד׳א אותו טחזירין אין המזון

 ערכית ר׳ח של הזכיר ולא דמעה בהא כה׳ג קי׳ל ולא ראבי׳ה. ע'כ כר ומזכיר חוור אכילה
 וכוותיה רעב שאינו כ׳ז אמר יו,הנן רבי עיכול שיעור וכמה [ט] :כאן עד תפלת בהלכות כדטפרש

:זה דין שנוהג פירות ואכילת יין שתיית לענין דה׳ה ר״י ואומר לקיש ריש לגבי קי׳ל


