
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



m נומשנה כסףפ־ג ברכות הלכות אהבה.משנה כסף
העיקר המעורצסעם המצלה היא כיצד מ״ד):ומ״ש שם(דף משגה כללנכרכוסוכו/ וזה ה הפבואה מן במדד אלא עליה סלעי ולא המן מן בנודר ליה מודו דרבנן ומשמע זגירק

דסילקא חבשילא לן אמר כהנא רב בי הוינא כי אשי רב אמר (דףל״מ) שם וכו׳. בחמשת אלא אסור אינו המן מן הנודר אומרים וחכמים דחלה בפ״ק חנן ובהדיא
והאי בפה״א ואידי אידי אמר והדר במ"מ מסי קימחא דמסשו דליסתא בסה״א קיממא מסשו דלא :וכו׳ מהם הנעשה והפס המינים

הרי בחערובוח טעם ליחן כדי עירב אם אבל ומ״ש : עבדי בעלמא לדבוקי קימחא ביה דשדו אומר הוא הפח שעל ל*ח) ל*ה מברכין(ברכוח כיצד פרק פשוט כך .וכו׳ סח האוכל ב
מידי משילין(לח:) בס' מדאמרינן הוא עיקר. הוא מוציא אומר אי איסליגו ובגמרא המוציא

ל :המוציא ואסיקנאוהלכתא המוציא או תן 1” אי שין או ת ול חן א מ דבש מיני לפיכך וט״ש :בטיל לא לטעמא דעביד אןן;ן ק
י את הטסס ל״ז) שם(דף ברייתא .שלוק ה ט מ l ה L ■ .החלב נותנין היו לא שאם רבינו מדברי נראה וכו׳

pp5 5,Vjj p5jĵ׳/ p7״p*) ,j/, ד ה א הן □ ת א ה מ א ר ק נ ת ה ל פ כ חיטה החלב לאכול כדי אלא לדבק כדי חיטה * מקוב! ב לכל ה״ה זה ולפי במ״מ מברך היה בדבש אלהינו יי׳ אתה ברוך לפניה לברך הייב פת **האוכל ב
כד שמרקחיםאותם בדבש המרוקחים הדברים ארבןן ולאהריה הארץ. מן לחם המוציא העולם מלך

א לפניו מברך שהוא כמו שלוק דגן אכל ברכות.  הטור על החולקים וכדברי טפלה והדבש עיקר בוי
י ■ ־ קמח אכל .1̂1 רבות נפשות בורא ולאחריו האדמה. פרי

: רבות נפשות בורא ולאחריו שהכל לפניו ש מברך
 במים וערבו ששלקוהו המינין מחמשת אחד של קמח ג

 ראוי שיהיה כדי עבה היה אם משקים בשאר או .
מיני W בורא בתחלה עליו מברך וללועםו לאכילה אכלקמחוכו׳.(שםל״ו)קימחא האורז: אס

רד היה ואם הכלכלה. ועל המחיה על ולבסוף. מזונות
 שהכל בתחלה עליו מברך לשתייה ראוי שיהיה כדי חו וגרסיק קימחא. לספויי א»י רגילי דלא

מחמשת אחד של קמח ף * רבות נפשות בורא ולבםות ש«יאל אמי מסיא רב אמר זירא א״ר ממרא
ןברים עם שעירבו בין לבדו בין בקדרה שבשלו המינין

 קליפתן הוסרה שלא שלימים שהם כיון בשלם
 כלומר שלוק דגן אכל וז״ש אותו חלקו ולא
רי דלא  ולא קליפתו הוסרה שלא כיון מבושל מ̂י

 שמביאין כמו כלומר שהוא כמו ואמר חולק
 שמברכין וכיון .יונה ה״ר וכ׳׳כ מהגורן אותו

 דקפני ואע״ג .בנ״ר לאחריו מברכין בסהיא
 דהיינו ומשמע בפה״א מברך האורז את הכוסס

 שלם לבשלו שדרכו התם שאני חי אכלו דוקא
כוסס דין רבינו כסב לא למה עיון צריך ומ״מ

 שאם כתב שהרי למידק ואיכא .ר״ד בסימן
 עיקר הוא הרי בתערובות טעם ליתן כדי עירב

 הוא בתערובות טעם ליחן בא שהוא כיון והדבש
 שהדברים שכיון ואפשר לברך. יש ועליו עיקר

 אינם הדבש לתוך נתנים' הם המתרקמים
 לבד לדבק באו שלא כל דידיה לגבי מתבטלים

 המרוקח לדבר תשמיש דבש דס״ד בהם וכיוצא
 לאכילה נכשרים שהם במים ששלקום לסירות ודמי

 הראויה ברכתן עליהם ומברכין המים ידי על
:דכוופה ה"נ המים ברכת ולא להם

 . וכו׳ מעורבת שאינה הטפלה היא כיצד ז
לפניו הביאו מ״ד) דף (שם משנה

 סמידא במ"מ אמר כהנא רב עיקר דובשא
 מסתברא כהנא דרב כווהיה יוסף רב אמד עיקר
 מחמשת בו שיש מרווייהוכל דאמרי ושמואל דרב

 וכן הרי״ף וכתב במ"מ. עליהן מברך המינין
 דף (שם ברייתא וכו׳. הדגן וכן ומ״ש הלכתא.

 סלח מרגיס חילקא קדרה מעשה הן אלו ל״ז)
 חילקי להו מפרש במ״ק ופירש״י וערסן זריז
 חד טרגיס לתרי חד באסיחא דמתברי חיטי

 : לחמש חד ערסן לארבע חד זריז לתלת
 מתבאר קמח. בו עירב אם וכו׳ תבשיל כל וכן

 בסמוך שכתבתי כהנא דרב מימרא מחוך
אתהפת: בו לעירב הדין שהוא ומשמע

:לו טפילה שהפס מפני הפח אח
 הוקשה זה לשון .וכו׳ אופה שפסח הפת ח

 דקשיא דמשמע זמננו חכמי לרוב
 לטיבוהא דבחד כתב שבחחלה אדידיה דידיה רצינו

 שנשתנה אע״ס כזית ישבהה^ דהיינו בהו דליהוי
 בהם שאין אע״פ צורתה נשתנה לא 'או צורתה

לריעותא דבחדא קתני והדד המוציא מפרך כזית

 שושן ן׳ מהרר״י והרב במ״מ. מברך כזית בהם
 הם אם במרק לשן או פתיתין בישל וז״ל כתב
 הם אם המוציא הפת צורח נשתנה אפילו כזית

 יברך בזה גם בהם פת וצורת מכזיח פחות
 הפת צורת ונשתנה כזית בהם אין אם המוציא;

 צורת עברה אבל כזית בהם אין אם במ״מ; יברך
מברך הנזכר מנשתנה יותר איבוד שזהו הפת

ופוטר המליח על מברך עמו ופס בסחלה מליח איי שחלקו הדגן וכן . בהן וכיוצא לביבות בנון אחרים :וט׳ נ״ב שהכל לפניו מברך מינק מה׳ קמח
’............................ וכיוצא הכרמל וגרש הריפות כגון בקדרה ובשלו כתשו ג״] .וכי׳ המעין מחמשת אחד של קמח ג

״ <־»אצ ,‘־ תבשיל בל ובן .קדרה מעשה הנקרא הוא זה ובל בהן Sf ״״™א”*
בתחלה .פת בין קמח בין המינין מחמשת בו שערב :ברכה הא בעבה הא

אמורים דברים במה ה מזוגות: מיגי בורא עליו מברך יט׳• שבישלו המינין מחמשת שלאחד קמח ד
? S י־.־יי\א־י° ״ יליי אצלי השוב הזה המין בשהיה ‘י ................................. אם אביי טםלי'• ה

שלא אע״ס כזית בהם אין דהיינו בהו דליהוי אלא מברך אינו טפלה שעירב המינין מדזמשת אחד היה מלעי ני דבמ״מ פליגי לא כ״ע גרידא בדייסא
שיש אע״פ צורתה שנשתנה או צורתה נשתנה כל בברכות כלל וזה הטפלה. את ופוטר העיקר על. שהכל אמר יהודה רב קדרה חבין כעין בדייסא

 את ופוטר העיקר על מברך טפלה ועמו עיקר שהוא
 בין העיקר עם מעורבת הטפלה שהיתה בין הטפלה

 המעורבת הטפלה היא כיצד ו מעורבת: היתה שלא
 אחד של קמח בו ועירב שבשלו כרוב או לפת כגון

מיני בורא עליו מברך אינו, לדבקו כדי המינין מחמשת
 בבישול הרביעית בחלוקה רבינו ואמר במ״מ. דבר שכל .[י] טפלה וקמחו העיקר הוא שהלפת מזונות

ק אותו שמערנין די או ריח ליתן נדי אי לרי לצניע נ
יבינו בלשון קצת מתיישב הוא כי וגם הריב״ש לית! כיי עירב אם אבל טפלה. זו הרי התבשיל את

לא דבש מיני w בלפיכך . עיקר הוא הרי בתערובות טעם
 ועושין לדבק כדי חטה חלב בהן ונותנין אותן שמבשלין

קר: הוא שהדבש מפני מזונות מיני בורא עליו מברך אינו מתיקה מיני מהן  שאינה הטפלה היא כיצד ז העי
רבת.  על מברך זה הרי ולשונו גרונו המלח יזיק שלא כדי עמו הפת ואכל מליח דג לאכול שצריך הרי מעו

ובשלה פתים אותה שפתת יחפת ח ♦* בזה כיוצא כל וכן לו טפלה שהפת מפגי הפת את ופוטר המליח
ר ג : שם עשין סמ״ג ל״ח סי׳ סור א ה שם: עשי; כמ״ג ע״ש1 קפ״מ סי׳ סור ג : שם טשין סמ״ג רי״ב סי׳ ט ר ד ק ב

. משנה לחם
 האדמה פרי בורא ממש שערי הא שהכל דשערי קמחא דדוקא לאשמועינן דאיצטריך אימא שמסרן ונראה לפרש לו היה כן שאם p מפרש שהוא אפשר אי ז״ל אבלרבינו שעורים. מין

קמחא נקט למה שהכל שערי דאפילו דכיון שפיר אמי לכלבו בשלמא ,הכלבו כדברי ודלא יומר הס אבל השעורין עם מצטרפין ולכך שעורים מין קצת הם דכוסמין כך הקושיא
אימא אבודרהם דוד לה״ר וכן קשה ז״ל רבינו לפירוש אבל דחיסי קמחא למעוטי אלא : חיטים מין טסמין קאמר ולכך חיטים מין

 דאשמעינן משני מינה דעדיף וי״ל עיקר כל מברך אינו שערי הא לומר קמחא דנקט ל״ז) דבגמרא(ברכות דאע״ג ז״ל יבינו מדברי נראה .וכו׳ שהוא כמו שלוק דגן אכל ב
: לדיוקא דאתא ולא ממש דשערי בקמחא חידושא פרי בורא דמברך לשעורה הדין דהוא ז״ל הוא סובר החטה את הכוסס אמרו

חש לא ורבינו לרפואה מטין שהוא שאע״ס אמרו ל״ח) בגמרא(דף .וכו' רך היה ואם ג שהכל דמברך ר״ח סי׳ ז״ל הב״י הביאו רבינו בשם שכתב ז״ל הכלבו כדברי ודלא האדמה
הסתם: על שסמך מפני להזכירו שאינו שכתב ז״ל אבודרהם דוד כה״ר ודלא לאוכלו דרך ואין קשה מאכל שהוא לפי

בגמרא כדאמר גינוסר פירות שהם מחוקים פירוח שאכל כלומר לאכול. שצריך הרי T ל״ו) מברכין(דף בכיצד בגמרא כשהקשו בהמה.וא״ת מאכל שהוא לפי עיקר כל מברך
: המתיקות להסיר מליח לאכול עתה וצריך מ״ד) (דף הא משמע שהכל מברך דשערי קמחא דאמר מההיא שהכל מברך דחימי קמחא למ״ד

מגהררי״ק הרב אל זה בלשון אשר הקושיא נודע כבר .וכו׳ פימין אותה שפסת הפת ח ז״ל רבינו לדעת קושיא ומאי דחיטי אפילו לאשמעינן דאל״כ האדמה פרי בורא מברך חיטי7

מיימוניות חגחות
/ פסקו וכן נחמן כרב ]6[ ב] : בהג״ד• ועיין וראבי״ד! ור״ח ה עו מורי לשון [  קימחא שמחה רב

מברך החמה את הכוסס וכן בנ״ר ר״י פסק כך ולאחר בפרדא רב אמר יהודה רב הקמח פי׳ דחיטי

עוז מגדיל
אוכל ד כו' חייכ פת ה : ל״ו) (דף מכרכין כיצד פרק הכל . מ״ל ולכסוף ע

ז״ל

ה שתקנו מקים בשום מצינו בני״ר׳שלא לאחריו כ ר ב ה ועל הע^ן פרי ועל העץ על אלא שלש מעין ב תב כך קאמר לא האדמה פרי ועל האדמה על אבל הכלכלה ועל המחי  כייל מדקא נסתפק ר״י אבל בדדג כ
אדמה על כתוב היה ר״ת של במחזור אבל בהדיא דמדכר מינין דז׳ דומיא חי אבלו אפילו משמע ג׳ מעין אחת ברכה אומרים וחכמים עד וכר פת עשאו ולא דגן מין שהוא כל אדמה פרי ועל ה  ה

ה נתמעכו שלא שלוקין חיטין או קליות לאכול יכול אין אחרונה בברכה דרבוותא פליגתא דאיכא וכיון בנ״ר. אחרת מכתיבה הגיהו מבחוץ אבל החטה את בכוסם פ  שבברכת הסעודה בתוך אלא י
 הביאו דאטר כדלקמן ששת כרב ס״ל דילמא הסעודה בתוך אותה אכל שלא ומה אחרונה בברכה שנסתפק לפי מימיו סולת אכל לא ירמיה ר׳ בירושלמי יש וכן אחרונה מברכה אותה פוטר המזון
 מה בברכה נסתפק אדם אם מיהו שלבסוף. מברכה פוטרו המזון ברכת קודם הסעודה שבתוך דבר כל לדידן מיהו דמי לחנך נמי והא ולאחריהם לפניהם מברך הסעודה בתוך וענבים תאנים לפניו

דהוו טרוקנין כמין דהוי גיל׳׳ש אותם על וצ״ע [ג] עכ״ל: כדפרישית השלחן על כ״א יאכל לא בה מסתפק הוא אם א.הרת בברכת אבל עד כר בע״א או בדברו נהיה שה:ל u היא
אותן לאכול ואין ניל״ש בעיסה כ״כ רך שאין לפי טעמא היינו ברכות וג׳ המוציא עלייהו ומברך עלייהו סעודתיה דקבע זוטרא למר ואפילו במ״ם עלייהו דמברכין דאמרינן בעלמא גובלא כמין

ה לא מפרי״ש יחיאל שמה״ר שמעתי וכן ר״י עושה היה יכן הסעודה בתוך :אלא־ עכ״ל דנהמא תוריתא להן יש אם לו ברור היה שלא הסעודה בתוך אלא ורמוזלי״ש פרטר״ש אפילו לאכול רגיל הי
: ע״כ ר״ה בשם רבותינו פסקו וכן [ד] :ע׳׳כ בחלה חייבין וכן מתחילתן קשה ובלילתן הואיל המוציא עלייהו לברך דשרי ר״ת בשם בתשובה כתב ואובליא״ש צינטיי׳׳ש אבל זצ״ל. רביגו ;;מורי

תב בדבש מטוגנים ואגוזים [ה] ע רביגו מורי ע״כ עיקר אגוז אדרבה אלא עיקר דדובשא משום שהכל האומר כדברי ודלא לעלויא דאישתני העץ ב״פ ויטר״י במחזור כ ; ד
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במרק דלשה בבא רבעו ולמד במ״יו. מברך כויח בו שיש אע״גי בבישול ה&ת צורח שעברה או בסוף אומרו כסב רבעו של בניו מבני יהושע וה׳׳ר שיסמוך. מה על בגמרא לו מצאחי לא
בעל נסן ורב האי וכרב וכו׳ לזביצא האי יוסף רב אמר ל״ז) (ברכות בסמוך ממ״ש וה״ק בחמלה שאמר למה יסכים זה ועם ■האח צורת עברה אם פירושו הפת צורת שעברה או

ק שפירשו הערוך או אם במקום או בכתוב ומצינו במ״מ, מברך הפס צורת עברה אם כזית בפרורין אין אם פירורין אפי׳ ששח רב ואמר בישול בלי במרק הפירורין שלש היינו דחנ
ב׳) דגרסינן(שם צהלכה מסכים וזה תמאסו אליו נודע או הוא נגח שור כי נודע דנהמא תוריתא עליה בדאיכא דהיינו דבריו רבא ופירש המוציא מברך כזית בהם שאין אמר ל״ז

 מברך כזית ביה איח אי חביצא האי- יוסף רב
 אפינו אמר ששת רב במ"מ לא ואי המוציא
 דאיכא והוא רבא אמר כזית בהם שאין פרוסות
תי :עכ״ל דנהמא חוריתא עלייהו א צ מ  שכסב ו

 ספרד שגדולי ז״ל פאסי מהרר״י המובהק הרב
 בסוף בספרים שנפל הוא שמעות אומרים היו

 ועברה כזית בהם אין ואם הל״ל והכי לשונו
 ליישב ז״ל לו הנראה ומ״מ בבישול; הפת צורת
 ששינוי להעברה שינוי בין לחלק שיש הוא הלשון

 הצורה כל העברת העברה אבל מה שינוי הוא
 ברישא בלשונו שדקדק נראה וזהו הוא; וכל מכל
 פת שהם שניכר או כזית בפתיתין יש אם כתב
 כזית בפחיתין יש שאם שר״ל צורתה נשתנה ולא

 אלא כזית בהם שאין או מה שינוי שיש אע״פ
 כפל ולזה פת שהם וניכר כלל שינוי בהם שאין

ר״ל צורתה נשתנה ולא פת שהם שניכר לשונו

מרק. לשה או בקדרה י]1  או כזית בפתיתץ יש אם ב
 בתחלה עליה מברך צורתה נשתנה ולא פת שהן שניכר

 הפת צורת שעברה * או כזית בהן אין ואם המוציא.
 עיסה ט מזונות״ מיני בורא עליהבתחלה מברך בבישול
 אופים המדברות שוכני שהערביים כמו בקרקע שנאפת

 בורא בתחלה עליה מברך פת צורת עליה ואין הואיל
 .המוציא מברך עליה מזונו קבע ואם * .מזונות מיני
 שעירב או בהלב או בשמן או בדבש שלשה עיסה וכן
 הבאה פת הנקראת והיא ואפאה תבלין מיני בה

מזונות. מיני בורא עליה מברך פת שהוא אע״פ m בכסנין
ואם

 הרי ורבא ששת כרב והנכתא הרי״ף ופסק
 עליה דאיכא טון כזית בהם שאץ שאע״פ

 כזית בהו ובאית המוציא מברך דנהמא חוריחא
 עליהם דמברך יוסף ארב ששת רב פליג לא

 דנהמא חוריתא עלייהו דלית אע״ג המוציא
 לגרועי ולא אתא יוסף אדרב לאוסופי דהא

 אלא קאי לא רבא דקאמר דנהמא וסוריהא
 רבינו למדה שנייה ובבא כזית. בפירורין אאין

 מברך החמה את ■הכוסס ל״ז) התם(שם מדחניא
 שהפרוסות בזמן ובישלה אפאה מחנה בפה״א עלי׳

 אין ואם ברכות ושלש המוציא מברך קיימות
 מעין אחת וברכה במ״מ מברך קיימות הפרוסות

 דפרוסות בירושלמי דמפרש יונה וכסברבינו שלש.
 הפרוסות ואין כזית בהם שיש היינו קיימות
 דאף רבינו וסובר כזית בהם אין היינו קיימות

בהר דליהוי נמי בעינן כזית בהם דיש ע״ג
כזית בהו דאית אע״ג מבושלות כשהן עדיפי דלא המוציא עליהם לברך דנהמא תוריתא מכל עברה !)6ש אע״פ כזית בהם אין אם אבל המוציא מברך כלל נשתנה ולא היסב שניכר

שבחלוקת ר״ל בבישול וכל מכל עברה אס כזית בהם שיש אע״פ או שנשתנה אלא וכל
לבד שינוי שייך בבישול אמנם שינוי אם כי שייך לא במרק שבלישה העברה שייך הבישול

 בפחיתין שיהיה אפילו ואז וכל מכל הצורה העברת שייך חזק כשהוא אמנם חלש מהבישול
 בצד למרק בישול הרמב״ם שהשוה זה דרך לפי ונמצא המוציא ולא במ״מ מברך כזית

 ולא בבישול הנמצאת בהעברה וחלקם ביניהם המשותף בשינוי השוה מצד ביניהם וחילק
התוספות עליו שהקשו מה מכל להמלס להרמב״ם מקום יש המיצוע ובזה במרק גלישה
להם אחד דבר והרמב״ם רש״י ששניהם ז״ל רש״י על שהקשו ממה ר״ל המפרשים ושאר

 רבתי בפומבי נשאל זה שלשון ז״ל והעיד עכ״ל. אותו יפרש רש״י שגם אפשר הזה והקילוק
 בישיבת לומד בהיותו ז״ל אברבנאל מהרר״י הגדול הנשר ובכללם סופרים ושל חכמים של

ויכשר זה יישוב לפניהם הגיד ז״ל פאסי מהרר״י ושהרב ז״ל אבוהב מהרר״י הגדול הרב

 תוריתא בעינן דהתס וכיון כזית בהו דלית אע״ג מבושלות ואינם הניז עשויות מכשהם
ה :כנ״ל כזית בהדי דנהמא חוריתא בעינן ה״נ דנהמא ס  (דף ש<ם . וכו׳ שנאפת עי

 הוא נהמא סברת מי א״ל עלויה מברכין מאי דארעא כובא האי יוסף לרב אביי איל ל״ח)
ה סעודתיה קבע מרזוסרא בוראמ״מ עליה ומברכין הוא בעלמא גובלא לוי  עליה ובריך '

 עיסה וכן : בקרקע שנאפת עיסה היינו דארעא דכובא רבינו ומפרש• ברכות וג׳ המוציא
ף .וכו׳ שלשה ם(ד  אייתי חיננא בר יהודה רב בי לבריה עסיק הוה יהודה רב מ״ב) ש

 דקא ציצי מאי א״ל המוציא מברכי דקא שמעינהו׳ אתא כי בכסנין הבאה לקמייהופת
 פת יהודה ר׳ משוס אומר מונא ר׳ דחניא אין א״ל מברכיתו קא המוציא דילמא שמענא
 איתמר הלכה אין א״ל מונא כר׳ הלכה שמואל ואמר המוציא עליה מברך בכסנין הבאה

לא שזה שאע״פ בגמרא שם ומפרש המוציא מברך עילויה סעודתיה קבע דאי ואסיקנא
ה מורי דעת זה וגס ז״ל שושן ן׳ יהודה מהר״ר דרך הוא והוא שם הוגד מכל.אשר בעיניהם דתי המזון. ברכת מעון בכך אכילתן קובעים שאחרים שיעור שאכל כיון עליו קבעסעו

 דפרוסות כירושלמי דמשמע הקשו בתוספות וז״ל שכתב ז״ל רב ני מהר״י הגדול הרב
 חלוקות ג׳ ועשה והירושלמי דידן שבגמרא הסוגיות אלו ליישב והרבה וכו׳ בכזית הם קיימות
 שהוא ניכר ואס המוציא מברך שינוי זה אי בו שיהיה אע״פ כזית בפתיחין יש אס האחד

 שינוי זה אי בו יש אם אבל המוציא סכזית פחות שהיה אע׳׳פ כלל שינוי בו ואין פת
 במ״מ מברך לגמרי הפת צורח מהם עברה אם כזית בהם יהיה אפילו או כזית בהם ואין

צורתם עברה אס אבל המוציא מברך כזית בפהיתין יש אם שינוי קצת בו בשיש דדוקא

 תבלין מיני שעירב או וכו' בדבש שלשה עיסה היינו בכסנין הבאה דפת רבינו ומפרש
 הרפה מים נתן אם אפל מעס אלא מים נתן בשלא דוקא דהיינו לומר נראה והיה .וכו׳

 עיסה לאותה ויש מים לגבי הס בסלים נינהו דמיעוטא כיון משקין שאר ג״כ שנתן אע״פ
 שנתן עיסה הל״ל כן לא דאם בדבש שלשה שכתב לישניה דייק והכי דבר לכל גמור פת דין

 תערובת דהא איפכא למידק איכא תבלין מיני בה שעירב או דמדכחב אלא וכו׳ דבש לתוכה
שנילושה עיסה דהא ותדע המוציא לענין לחם מתורת מוציאו ואפ״ה הוא מועט דבר תבלין

לי :עכ״ל פמ*מ מברך כזית בו יהיה אפילו לגמרי מת במי שפתת הפת פירושו דהכי לומר נראה ו הילכך עליה קבע שלא כל המוציא עליה מברך אינו ואפ״ה בחלה דחייבח חנן פי
 וכתב לשה אם דהיינו מיניה דסליק למאי לפרש והתחיל לשה או ובשלה פיחין אותה

 או הפת צורת שנשתנה אע״פ כזית בפתיחין שיהא דהיינו ביה דליהוי לטיבוחא שבחדא
 דהיינו ביה דפתח מאי מפרש והדר המוציא מברך כזית בהם אע״פשאין פת שהן שניכר

פת שהוא שניכר אע״פ כזית בו אין דהיינו בה דליהוי לריעוחא דבחדא וכתב בישלה אם

לחם
 דאין עליו הקשה והוא ז״ל פאסי מוהרר״י עליו שתירן והתירון קכ״ח סי׳ בא״ח ז״ל

(דף ברייתא ההיא ז״ל לרבינו שהוקשה הוא דשרשו ונראה בגמרא שרש האלו לדברים

 ושלש המוציא לברך חכמים קבעו לא אלא מילתא חליא לחם דמיקרי במידי דלאו ע״כ
 במים שנילושה עיסה דהיינו עליו לקבוע אדם בני שדרך בלחם אלא בכזית אפי׳ ברכות

 שאין כיון ממבלין או פירוח ממי תערובות שוס בה שיש כל אבל תערובות שום בלי לבד
אכל אא״כ ברכות ושלש המוציא לברך חייבוהו לא עליו סעודתן לתבוע אדס בני דרך

שיעור
משנה
 צורת שניכר או למעלה ז״ל כתברבינו כן ומפני מזונות. מיני בורא עליו ומברך תפשיל

 דדוקא לומר לבד נשתנה לא אלא בישול מחמת נשתנה לא כתב ולא צורתו נשתנה ולא הפת
השינוי בא דלא משום מברכים דוקא כזית איכא אי נשתנה אס הא נשתנה דלא משום עליה מברך בתחלה קיימות שהפרוסות בזמן ובשלה אפאה טחנה כו׳ החמה את דכוסס ל״ז)

שעברה אך עצמו מחמת ונשתנה כלומר כזית בהם אין ואם כתב ולמטה הבישול מחמת כלומר קיימות הפרוסות דכשאין סתם דהיכי וכו׳ קיימות הפרוסות אין אס וכו׳ המוציא
בבישול צורתו דעברה משוס המוציא מברכים אין כזית דאיכא אפילו בבישול הפת צורת דאיכא דהיכא ולומר לחלק הברייתא לבעל לו היה מזונות מיני בורא מברך כזית בו שאין

תיסק דהיכי לומר דוחק דהוי אלא מדוקדק הוא לשונו וכל בבישול למסה שכתב רבינו ודייק זו קושיא ז״ל יונה לה״ר שהוקשה וכמו כזית דליכא אע״ג המוציא מברך דצהמא חוריתא
לו דיצא ואפשר נתעפש. שלא בטעמו עומד ועדיין עליו נברך דלא יושנו דמשום אדעתין בזמן הכי פירושה ששת דרב אליבא דברייתא זלה״ה פאסו מוהרר״י דרך כפי תירן ורבינו

 כזית דאיכא בין המוציא מברך אז לגמרי הפת צורח עברה דלא כלומר קיימות שהפרוטות
 בין לגמרי הפת צורת דעברה כלומר קיימות הפרוסות שאין בזמן אבל כזית דליכא בין

 הברייתא בעל חלק לא ולהכי צורתו דעברה משום מברכין אין כזית דליכא פין כזית דאיכא
 לגמרי צורתו דעברה דהיכא ז״ל לרבינו לו יצא ומכאן כזית דליכא בין כזית דאיכא בין

 דמשמע מאי כפי הוה דאי הברייתא ליישב כדי כזית דאיכא אפילו מזונות מיני בורא מברך
 הברייתא ליישב א״א המוציא מברך דנשחנה אפילו כזית דאיכא דהיכא הגמרא מפשט
 קיימות הפרוסות דאין היכא תיקשי דא״כ נשתנו דלא ר״ל קיימות שהפרוסות דבזמן ולומר

 כזית דאיכא דהיכא לומר לו היה המוציא מביך דאינו סתם דרך אמר ממאי דנשמנו
 אליבא היינו כזית דאיכא שר״ל קיימות שהפרוסות בזמן בירושלמי שאמר מה ולפ״ז מגרך.

 דלדעת מתחוור ז״ל פאסי מוהרר״י הרב של זה ודרך ששת. דרב אליבא ולא יוסף דרג
 לא דא״כ לחודא לישה אלא מפרש ואינו ולישה בבישול פתח היכי חדא קשה ז״ל אוהררי״ק

 קיימות שהפרוסוח דבזמן. ז״ל לרבינו לו מנין ועוד . לחודא בלישה אלא למפתח ליה הוה
 מברך ענין דבכל משמע חלקה לא מדברייהא אדרבא דנהמא תוריתא דאיכא איירי דגרייתא

 להיכא בישול מחמת דהשינוי היכא בין ולחלק אחר דרך לומר נ״ל בעניי ואני .המוציא
 . פת למדרגת שהגיע לא מצורתו נשתנה יושנו מפני שהפת כלומר עצמו מחמת הוא דהשינוי
 צורתו נשתנה אלא בפ״ח לקמן כמבואר שהכל אלא עליו מברכיו אין אז דודאי שעפשה
 פת דהוא דכיון כזית ביה דאיכא היכא המוציא עליו מברכים ודאי דאז יושנו מחמת

 מהודר שאינו פת גבי ז״ל יונה רבינו שכתב וכמו פת מתורת לעולם יוצא אינו עצמו בפני
כמו ליה הוה הפת צורת לשנות שהגיע כ״כ היה שהבישול כיון בישול מחמת כשנשתנה אבל

הגהות
ה/ ודלא התוספית ^סקו ובן [ז]  עליה מברך לא ראשון בכלי שבישלה דפת שפסקו כ

שאחרים שיעור אכל ואם עליו לקבוע מילין שאחרים שיעור לאכול צריך שם (הטור ע״ב הטוציא

 שהקשיתי וכמו וכו׳ קיימות הפרוסות מן שהבאתי הברייתא לתרן זה חילוקנו ז״ל לרבינו
 שלא קיימות שהפרוסות בזמן קאמר ולכך בבישול איירי ברייתא דהתס שפיר אתי הא ובכי

 שהפרוסות בזמן המוציא מפרך כזית דליכא בין כזית דאיכא פין הבישול מחמת צורתם נשתנו
 ומאי גמ״מ עליה מברכים כזית דאיכא אפילו אז הבישול מחמת שנשתנו כלומר קיימות

 כזית דאיכא דנהמא חוריחא דליכא דהיכא דמשמע דנהמא תוריתא דאיכא והוא דאמר
כנלע״ד; עצמו מחמת הפת בנשחנה איירי מברכין

ה ט ס . בקרקע שנאפת עי כו׳  קבע זוסרא מר אמרו ל״ח) מפרכין(דף כיצד בפרק ו
 בהן יוצא ואדם אשי רב פר מר אמר פרכות] [וג׳ המוציא וכריך עלויה סעודתיה

 אדלעיל' אשיפליג דרב ז״ל הטורים דבעל אליבא אומר קס״ח סי׳ והב״י בפסח חובתו ידי
 אע״ג עליו מברכין גווני ובכל המוציא לענין הדין הוא פסח לענין לחם דהוי דכיון וסבר
 בפסח חובתו ידי דיוצא שם פסק דהוא כן דעתו אין ז״ל רבינו אבל עליה סעודה קבע דלא

 המוציא דין ללמוד דאין א"כ וא״ת לא. קבע דלא היכא אבל דקבע היכא דוקא פסק והכא
)ל״ז (דף שם הקשה מה פסח מדין  דבי לתנא מעסה אלא חביצא גבי יוסף לרב אביי :

 ידי יוצא אדם היא מצה ואם וכו' כזית מכולן לקט והחניא ה"נ וכ״ת וכו׳ ישמעאל ר׳
 נימא יא1קון ומאי המוציא מברכין פסח לענין לחם דמדהוי ליה דמקשי מ״ש בפסח חופתו
הוי דאע״ג ת ס פ ענין ל  ולא דסרוקגין דומיא אזלינן קביעותא בתר המוציא לענין לחם ד
 סעודתיה קבע דלא היכא דהיינו בכזית מברכין דאין דקאמר מידי יוסף לרב תיקשי

 אדם בני דרך דאין כיון מ"מ מצה לענין לחם דהוי אע״ג בטרוקנין דבשלמא וי״ל עלוייהו.
שיהיו כך לאכול אדם בני דרך דודאי הכא אפל המוציא לענין קפיעותא פעו כך לאוכלו

מפוררץ
מיימוניות

 בערוך ['ז] : ע״כ) ברכות וג׳ המוציא מברך אינו עליו קובע שהוא אע״ם עליו קובעין אין
א'נת בין מתובלת' בין יבשים כעבין אותה שעושין פת שהוא גאץ האיי רב בשם פ*רש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

א : רבות נפשות בורא ולבסוף  עליו שמברכין כל י
 המזון ברכת בסוף לאחריו מברכין המוציא בתחלה
ת. ארבע כסדרה בורא בתחלה עליו שמברכין וכל ברכו

I  t  ) d n .f ■ !.׳*> >tJ0 ייי ז׳ .י ^ י * ־• ^ /. ׳

 מעין אחת ברכה לאחריו בסוף מברכין מזונות מיני לא אבל במ״מ מברך אאורז דחקא אלמא דוחן
שם דהניא ואע״ג אדומן שאכל באמורים דברים במה m יב •* האורז מן חוץ שלש הני״י ל״ז) דף התם(

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

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

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

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

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

:המזון בברכת שמזכיר כדרך היום 1נל קדושת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לפניו אומר ברכות שלש אחריו שאומר. כל

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

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

:שס עשין סמ״ג ר״ח סי' מור א

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

במזיד

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

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

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

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

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

ה :תחלה ארן הזכור ולכך בשתים שנ מ ה ו

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

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

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

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

: יע״ש) לברך שלא המחבר
פ״ז

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: כאן עד ומברך יושב בבולהו הלכתא אשי רב אמר שאכלו שלשה בפרק ] [ב ; כאן] עד דרכו יאחר אם


