
 המוון ברכת הלכות מה כלל אדםחיי
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רס"ן. הו.ט,ן ברכת 'שא, pe~ נ' %יי טנוכק נול
 הט.א נ' טצ,ה לדבר 14"לן מון כאהד שאגלו עשוה

ליב :טותו"
 שאנ1,נא " )טס

: 
 נשפ על.הס לוטן ע,ל.ס אעס.כ לעצטפ ובוכי נ' ,קדטו

(

 st~s ),ע,( כלל שפ אכל ויא שם שהזה או ברטון דטברכק אצל הננמ "

 אטייהטשאנ ק:נ. קנס ,אס,עד.
 D~ly טש, עיא:לנ, איטי'סובי,7 רוק

 )ס" אסן יעצי ה"נ,-ן "י י11נש1נ 'יד ג% י.ני',
 : 'י( ק,

 7 1טב, ע,

 אבל SP~1 טוטנק אק ,לכן לקביעות נהשנ אנ'לת, ס'ט.לנ'ע-אקטברכקיל,ו.

 שזוהי ,2וה flDyS~ הלה שנחן
 עם ה'שיאל ,:ן ר,2;'ב עם לא4 'ניל א';,

 ;:-' כפת 1;'ין דלה איל הנדן אסאשי
It~nDy 

 טצ".ס'ן אעם ;נ-' פת א.'נל
 אחי להפ לאוכל נילן י,:,ל.ן נ ,אע אחר סנני לאייל 'נולש אין שמהםשהך'

 לאגיל די ,אע'נ כלל טצט-פין 'אין נשי ,ב' קשה נב'נה 'אגל א' גוי

 לאכול יכולים שאינם כיון דמותרעמ"מ נראה מהם מלוכלך אינו אם%להם*

 שיאין אי ין 'שנתהע711ןלד'2אבלי.ןי%11;:ייעגןיל71מננמנ1

 : )סם( כוס בלא%רך
 שאין DyS"' עג, בו.ט1ן ויתאוה ד":וח א:ש,ס ,ם ס, ,אם בידןו'ש,ת

מ'טיף
 ג,ים

% ש  י"',1ן כ,-נח אבל טענה נפשה דגהטצ'ש מנן התם 
 לשנים ש,;'ע נון עיההויי, רסטנ';ן ,או'א.צע"לברן,ןאדי'שעי,ת D'1W%:ע

 א,נ, שהה-ש אען"' לז'טון טצמ-פ'1 וטב.נ'ם טנו,נ'ס אס נם,ו סמה שא'מט'
 י )ק5"ט( עליו טזמנין אין עבירה על ושנדוהו ומי "'( סי' 5' כ55 5ע'5 )וע' הברכהגשומע
 ? הנעונין ברכת של ראשונה בכרכה וכללים שהכל כרכת יין * מםכלל

 ן ' רי'ל הול י _, צל עני,ג להרת אס,י גן ה טעל"ן סיייןוא סירק לאחו נ'אטהקרש
 צוז גן ב, ,מתא לפט" דואיר רוכזת נשבת לברך טדראי אק דיא'בובהו
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ם ברהשנ הלכות מט כלל ארםחיי

 יפה'נ; . בט'מ . י",צ'א . והמנשקהמ
11pnrll 

 נ"ר"י
 נ ,ן .

 לשח שדכא רירי תחת קטץ ון הנינו( 'כל הס ,גן נ';ומ לשח שהואפס(

 . ק ק ק י r~s י"צ

 ליח י, מג,-,וןג
שאהול

 דנו ';ליונל פתלי'אלא
 ם

 'צאי
 ,ש.ש אמדו:14ס רני גל % בסן לב-ך ש',רעונב.י,ייא'ך עד מעזריולרגזה
Wnll~Dהוק'ם ב.ן a'R1 יתנייע 'DO) ' על נאטי אם כ' מל 1-שעם מ י'נ 

 f1~Dr ג:"גיץ לזנ,:

 1ונ מן :~ק ש"ע(נייוגן:ש
 בנעי'1 :שנ,על טנינ'ן דלגן 1;'ל "0( ;ך"נ"ן גה גן (1opnh "ח )"ק -ננ'

 גבב"א
 בש- ט;:ל Sy1 %ה שגיא, דש רקמם טן ה1ב דגש וגן ר"שרח ילמ פיות סיט ,אפ", טשק'ןטע.

 7 טת,ק ,עישיי'ס

 שדגיייט,י'4-ן
 שוקך )י'מ(

 שנ ו% ה'ט'וקל שנן לא ד,ט'ן
 :טהן ש;א לא

 יאנ 4'ם י,ית ~rE,eln ט.נ'ם כ,ר: שייא אף תבשיל או פה נצן~יקצת
 לשת: 1 יאר מא

 ש,,עטל'ך שזן טי'ית ,מ נסק, ,על . יו'ק (ים טן א'נ,

ם"טש,  "י( נסש,ת גייא שרגז ן 
 ywn~ םנן:י:ל" "":142ע"י.,ב אבלעאם שן לחשו ב ~Dyl ימי ימה ולע מם )נרכהסמללשידךא"צ

 ')ג(י " יג ;ה:ן:ה נו נ"גגן::ז י; ןי
 tO~u ב 'ג:ך:ן:

 י יא 1',(ק ע1)ס,' חנוך טעט ףנלע :גימנלהיצו
 שק לה יז : )מס( נרך חייבמטנו

 סקהיאי(י,ת.
1:" 

 נ נרן א'סיר רבו היא נהם" טי'ס,א'צ.אלבר,' הס
ואם119
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 ברהשנ .הלכות נ מפ כלל ארם תיי_
 אם הפאקס בק טדלוקת סטנו מנה רהדז אע') לאגול אליהו הום)ה(

 )ע"ן בש'נ1' קנאן =ר ינשאכלם . מ' ל א י קהמים. הסק ת ך י בינק:ג ראס"ביך ואמאן;ה[

 : )יש( קא'צ
 ק

 אותו יפלומ אם שאץ דבר הוא אם ברכה בלא לפיו אוכלין והכנים לכח)י(

DNO3Wשניך י לצר נלן 

-12 
 ע:::נזוע,ועו:ן %וי י' ג:י::",1,;[מז אז4 שוא r'r~o הוא ,אס אעל,ן לאגד

 ,עמת הונות נ' ס"מ ולא1
 ןו

 D'~DID %ר3, ,ק נ לזו
 ק'רנ(: 'oh" )ע אייו..ה בשה נם 'גיך יב'ע'ת ,שתה ראוייתא היאשלו

 אלא גן לע.ש,ת אס,י לכהה.לה טיט יצא נר'עבד הארסה פ-. בויא העפי' עלי שנ.ין אי ,צ,נל נהל ןל 3.-ך אס דנד.עבד נ אע שהגל או ובסמאבפדיע

 יעשה לא לכתחילה מ"מ יצא יהענבים לפמור נתכוון דאם אע"ג' ענבים ואכלבפה"ע

' י : ;' גלל 'בדין באסייני ,בקואשונה
 לפסוי טנוק י'ה לא,אפי

 השזב שא';1 ,, על ב'יך אם אגל בסתם אלא אות,

 ייד::.יע; sy לשי ,:; 'יג%,ל:יזנ. ::יי:גו:נמ,
p"oנני ::: 4ש:ו:ן""::זילז: :בי:ג(ונן':קי :ן "' 
 ן .%-בבי,ןן :מץ י:ג כן 'זאבתן ן : ' עין:יןמי

 .%י'יהנלי
 ע . ' :ת , בלקט:

 ,.'(צאביהאמלן ק ס ן יי,יס'ע,יק ::,.%וין,זידיד;:ע
 שאק ס3וי

 דט,ציאלמךוי
 אעפןבין,'ת,

 הטין הסבטע,תבדגינת

~ ה  

 ).עי,ינינ,י
 ק':

 כ:: ןו: עג""4נוזל:(ת 53h~wcw יהי:' h~nhש
 14 גה::ב

 ונשגמנגן:מ:-

 מן
 ע"י.ן;:ססי
 1t'SU 'נל ב;

 : י"ח מימן ה' כלי לעיל טבואר תבירו מוציא אחד אם דיןי)%ו(
 י"י(: י"י נם" אחרונה כברכה כללים יין * ניכלל

 ט'ע ש1 יכ'ין טונים ז ש נס פיסיים היבר ולרעת ליות'בלנ'עןאכול"

 המק בינת ודן נפשות. ומרא ל. טען 1ברכה.אהת בירג!". םג')אדרווה

בוכה.אג
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מא ברה"נ הלכוח נ כ% אדםחיי

 רון א בדבה ננד רר"ת שגביי, נגנית י טע'ן ארת גנינה גיללהשיא

 ץ'יישלגו
 ש 'ר,'שג ,:;ה ;אן

 ברכות ד' מעין זו בברכה שיש ואעפ"י ומסיב מוב ה' אתה כי ל'כ אומריםהמזון

 ?%מדרבנן
 והמפיב והפובתקי קע

 חמה. ארץ עקב בפ' הכתובים המינים על מברכים ט טעין וו ברכה)נ(
 ד.': rN1t?tIn ,א'; ג%3,נ-:נח,' (:[1":ןגע12:ן:מ:ג

י"
 ליק-'3 שידן ישןך:נ:5צ[.נר,דןאיותשטעץ'נ, ו;%::ש םי::,:יך: " גג:י:תין1מם

 "לעל נוהט'ן טבד3.ן להם על
 :,"%:נל"%:(,ן ן'נלגיגץנןן::;)ן:ם' "" "ך:י:רג"יג ;:ךק יד גין:בני%:ן:'":"'ט מה" כשעשה דוקא היינן הקיא ושעורה והמה * לברך 'חייב מדרבנן ועכ"6לחם

 ןךנך,'ןילל114םנ.קגסק 4 י 1 עקעמן()ףל:י
 ורמונים תאממ או קטמם בין גדולים בין )י"דכקעם( שקורין צמוקים והםיבשים

 יק ר"ל :;:,ל ,לי:":%י:ון :%:ינחגם
 הזכי ולא ףנפן פו. ועל הנסן ;טןן:י:ןס',:י:."גי :טמיאי%סיבי;בזי

 ען נ.ין אם גנן :נ ע;נ.ס על חיך אם וה'ה 'צא בימבי "ry סי. סדייץ
 ? בנ"א ועיין * יצא הגסן פרי ועל הגפן על אחרונה ברכהענבים

 הגפן פרי ועל המחיה על ויאסר לחם מהן שעושין ממין שהוא הטחיה עלויקרים
 הגפן פרי ועל הנכירלא

 ע
 ו . דיצא כתבנו

 רק המחיה. על גם הזכירז ף ע

 :ג:וג.,נן':1:: :ו,י;:! :; :'ן.::לי:%:י:?:י;י:;ן!,נ:':
 כת5" ס5" 51'ע . רעננם סכ.כ וכ' נ""ע וכ"כ מ"ג. וכ"כ עכ"פעקצי

 כרנונ"ס 5, (ס

"51
 סין וכל .  מסירות וע5 התעיה ע5 סתותס וונו"ר ומק"ג נרתנ"ס וקצרנה נסתייג

 ר'ט'ו(; שן ט'תת ,ל ונין -ן סל וי. ל.ל ו,הז נ, נכלטום

 בממילה שכשיושבין ונכון וראוי דאץרייתא ספקי שביעה כדיגכשאכל י מי נ נד.בש.;נתז י3'ע'תקיד שישחה א, כ','ת עוד ש חרר "ןט

 ן(בשגה ל:גנ:יעוק, גנ::,.:ש מטיליג::"
 * לברך יודעין שאינן בושה מחמת או יברכו שלאאנשים

 שיאמר א' על מצוה.
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 ברה'נ הלכות נ כלל ארםחיי

 : שירצה מי לכל להוציא ויכוין רם בקול יברך ואז להוציא שינצה מישינוונו
 הנזכרים. מינים מז' חוץ טשקה או "אכל ד"ר כל על טברכין במר ברנת)9
 נהי" מנסיו נספר )כ"4 שברג טה כל על אלא שלקאת טה כל על יאמרולא
 7' סק5"ו7פום

 כ""
 נני"1ריו וסגר"6 . הנרקת 0'06' כ' עקנ פ' סוף  ונלפת נסיונו ע"נ

 סער לריך גס נסס לסייס מעיקר מכריע וגס 0נר6 נוקר ססעיקר כ' pD"7 ר"סי'
 : רגו( )סי' נ5ירי סעו5עיסקי

 אין ברהמ'ז ואפילו להימוך וכן ג' מעין א' ברכה פוטר במר בלכת אין')ה(
 העץ על שסברך כיון פה"ע טשאר ג"כ ואכל מינים ~ז' העץ מפרי אכל אבלטופר
 שאינן ספני רק העץ פרי שאר גם כולל וזה הפירות ועל הארץ על מסיים וגםכו'

 pug)1 )סי' פומר זו ברכה בלא"ה מברך ועכשיו זו ברכה עליהם קבעו לא כ"כהשובים

 צריך הגפן פרי ועל הארץ על סיים אם מינים משאר פירות ואכל יין שתה)מ(
 'וצריך יצא דלא טבואר בס"א הפירות ועל הארץ ~ל מיים אם לכ"ע בנ"רלברך
 הפיהו ועל הארץ על שהתף לק הגפן על או העץ על ובירך הארמהן פריבאויל וה"ה , ברכות מ' דהוי ול"נ , הגפן פרי הזכיר ברכה דבהתהלת כיון בנ"ר ג"כלברן
 : ה' ד' מ" מה בכלל לקטן יתבאו' משקין ושאר יין שתה ואם ברכה ס'הוי

 פומר ג' מעין השתא ק"ו דיל ואע"ג ג' טעין א' ברכה פותר אין ברהט"ז)ס
 תוס' כ' ,ס )יכעין כן הכטים תקנו למה .יוד"ים אנו האין שלימות ברכות ג'כ"ש

 ולא יצא לא בברכה חתם אם בברכה לחתום שלא שדינה ברכה שהרינמסתיס(
 לבטלה. הוא שסיים דמה ונאמר חכמים תקנת כפי אמר עכ"פ שהרי דיצאאטרינן
 בתוך שלא ודוקא , אמר לא כאלו כהוגן שאמר מה שאפי' הכמים תימנו כךאלא

 : )סם( הכל פומר ברהמ"ז דאל"כהמעודה
 שקורין דיסא או טקטח שנעשים 7ברים אכל אבל פירות בשאר ודוקא)יא(
 רק הלב ומועדים זייני 1ם אלו דברים שכל יצא בהמ"ז וב?ך וטעהסיין או תמרים שאכל או 1שיפון שועל ושיבךלת משעורים או מחיטים בין)ק"סע(

 לבד הזן ברכת ךק אמר לא ואפןי יצא ובדיעבד בהמ'ז לתקן רצו לאה
 וימיים כו' לאבותינו שהנחלת ועל יההיל הזן ברכת חתם שלא עד נזכר ואםיצא
  תניס כנר 7יים6 סוטר עינו 7נסע"ו כ' "יי סעיף ר"ע סי' סנס"ע )61ף שלש מעיןברכה
 3"" גני כפטעיס  ר"ן וברי נעלני  !הכולס ,ותר 'וקני ורסיי. סבס"גע5י1

 כוסות 7' 50
 מה' שנעשה תבשיל כל וה"ה ונ"ל . hD"7S) סוטר 7נסע"1 סגפנים 3סס 5ס7י6סכ'
 : דפומר בזה וכיוצא קוכין( יס560ז ק1כין )סוטער וכיש דגןמיני

 שאכל בין ב"א אבל קמן דבר ~ל אפילו _L1 צריך ראשונה דברכה אע"ג)יב(
 משקין ועל בזית אכל אא"כ לברך א"צ מאכל רבר כל או דגן מיני מה' א' אופת
 אפנה במעם אפי' אדם של דעתו שטיישב שרף יין ואפי' משקך שאר בין ייןבין
 ג"כ משקין רעל די"א כיון אך * ךביעית שתה אאץ אחרונה ברכה מברכלאין

 רביעית או מבזית פחות או שישתה ליזהר ראוי לכן , אוכלין כמו כזית עלמברכין
 ךאוריי' הוא שלו דשא דאפשר בלןוטיפש

 )ע""
 הוא רביעית וככיעור , ר"י( סי'

 בשם ושמעתי ומחצה ביצה שיעור והוא תרנגולת טביצת קליפות ב' טלאכמעת
 ס" יע"* לנ"ט )סי' ווילנר מקווארמ חמשה יהי' רביעית שיעור שהנהיגוהגדולם

 : רביעית כשליש כזית שיעור נטצא תס"1( )מל ביצה הצי הוא כזית ושיעורל"י(
 מוץ עד הראשונה האכילה טתחילת אין אם ואכל והזר ושהק מעם אכל)יג(
 לאו ואם וסברך טצטרף ביצים ג' שיעור שהוא פרם אכילת בכדי אחרונהאכילה
 : נס""( ריי )מי' טצמרףאינו

 טצמרף: דאין ל'ל מעמ ושתה והזר ושהה מעמ שתה)יד(
)

 דא"צ נ"ל שתייתן דרך שכן אעיט וקטוע( )טיי כמו המין טשקין שתה)פו(
 ן אחריולברך

 פחות וכן . בנ"ר מברך מינים משאר זית וחצי מינים טה' זית חצי אכל)מז(
 האוכלים וכל סם( )ע"% הפחות לטין יבשייך הברכה מברך אחר ודבר פתמכזית

 : לכויתמצטרפים
אכל122
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סב ברה"נ הלכות נא נ כלל ארםחיי
 טצפרפין איז טרביעית פחות שתה אפילו או זית חצי ושתה זית חצי אכל)יז(
h"w))המאכל טבל אם אפי' ונ"ל . לרביעית מצטרפים המשקים וכל מס 

 יי "יי" "ימ"יגן6י ט ב:ג::בגג ה:ן2ע במשק"
 אם צ"ע הפרי על כמו הרוטב על שמברכין נ"ב בכלל שנכתוב דברים)יח(
 ר"י(: סי' h"D )עיין מהרוטב זית וחצי מהאוכל זית הצימצמרפין
 אי ואגוז א' קטנית דהיינו כברייתו שהוא רבר יאכל שלא ליזהר יש)יט(

 שא'טרמ'
]! : 

 נת2 1ג1ונגר שלם נשאו ער'ג יש"'"(.'"ןם

 ע מו%זישגכךכזית ין לו ואק ב"א בירך אם ונס"פק יץ גהוכן

 יגולוגה:ה,:ג 1ג!לו:4, ק4:ווילגגג"י:ןג
 מרוי גיחגלט'מ

 עול לתק, הסק באותו 14 ,אין טסופק ,ההן שתה א, אגלו

 "ם4 ץ:ה:ך:.ן:ן2 טרי סי, יי ג:ג ניל ס. :'דגלל
 הטחיה על ,טברכ,ן בנה שיעיק י"מ 'א והיים =יפ 1"ך ש'%ניען'"ג

 :שאנל דוקא ,יךה,4 )נ,))עס( עם :גנ%לק,4 )~גין: ט.ן.קהקטניעךאנל

 ,ב פ'תת ם תאב שא'מ כ.ו פיוח 4 ט ועב ש'א'נ, כ'1האלה
מ,

 "רסק,
 ,שתי גה נס :פסי :ו ב"א דברן אחר שנו ש'אנל מ,'
 יטה :אשונה נ-גה%ן ע'נ,ל שיעני שרי : נקי',(1'שתהל)ס"

 שמא אחרונה ברכה שיברך עד ממקומו לצאת לאדם אטור לכתחלה)כד(

בי:-'סייברן.'ן
 אךל:;ו~צן:'11י"
 'ז :ה :ןך:: 1 :ג

 'ןנט:יןיי
 %ס ש מהניי:% " ך4: :ןגנש,%ןיג :ס ך],ג יג 2זם ,ן(ם ן , ':ן! ג

 כ.נ: חטן ה' כלל ליל A"Dp): )ס.'ט, בקי החטיי שיג יג,%ירר%א ,ג סגק4:עסי 4נמוג
 : י"ה( י"ג )טי' זכפהיא בפה"ע כרכת יין נא*כלל

 על ים האוטה פיסן נעל בפה.ע טברכק באולן המשחט פ.רות עלש
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 כרררנ הלכות נא כלל אדםחיי

 'תבא- ts~a וטינ' כפה.א D'1Wy1 r'o~1D 1.רק,ה ל.פה,טע'
'rE~s "ואץ . נו י 

 ז ,)ןעיייקו rrt "4ך הער: גג-,]%ך,ל
 ב (:ז:ן :סל:4ו:ז'יג :ימילגי'בך::וז:ינמל

 אי זגיען:;חנ[נע:"לע,
 שתזתו:וט גבס

 שאע, עי ג.נ רמי. אם אכל רוי. סתתמקצת
 רנ-

 סר': ח.ש.כ א.נ, היא טה ללל

 טוב" אעפ"קשהן ח"ןנין
 שיל רטב-נץ רן הדחק ע'. שלא אף קא(

 "מעך בך114,:ן;.ולוע:יע:,:י'ןו;4 ין::. ,ק,; "ך "שרבגמעי,
rs~"* מכ מובים שהם ץ ישן( 'מק וצנון ובצלימ ותעיין( )י'3ין לפת ומיני 

 ג ע"ס( ננ'5וריו 5  תגר  ו-נולש תרתע )יכן בדבש או במיםזמבשל אם רטהין יב( ג,, .ךך נוע %ץ נ"י :ו, , :ל י'" )ס. היאד' נתתןמןש~שש21מ~פם

 אנוו'סס ב'שדה'טג'ינט,א,
 נטו נינעם ט'נש ,מ:';שש :סא,'טקעש

 לאחר אפי'מ
 שבשעלסע

 ק י" )סי'
, igy'ך כיסס(:

(
 'טק,,..ן עשב :ו מובגלאנול הס אפ'ל, [י,עה בלא הנר'ל.ם עשנן )ר(

 על נביך אם שניקב;הת Dy )י,לטי,ו( א,יל חש,נין,אם :גך'צ,%עומךי
 שנייע כ, ,ניצא מועלששי'יאלאטען . ישבי קם לסטיי 'תנגן טקרם 'טעלל'1

 כפה'אטנרנק
 ל :(:למס(נ בג ב;" )ע"י

 ש.ט'[פ: שקניין ל11]ירוטנין'ט'ס :.ק :"ןנ:י., 'רע ":' מלנין
 כפח"ע לביך הנייע נש,ע טיילה טת..ש ס ניע'ני: )ת קי ז ' ",י נגק: נאיןאלא'יבינ,ת[:" ידא'נן ר'ד.ע 4.מין

 ש,ד.ק אגל נען מ-' 1'נקןא יטרף ט'י:א': פ-' ;ז,יא טתד!המתם

 אם מ טנק רא[,ק' בלל על'הס 'סג-;'ן אין מ-'ס הם ן;ייך,ך הסטמרני

84שמטש4 ש ס ט י נשיק ייקך4
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סג כרה"נ הלכות נא כלל ארםחיי

 טתקן יאס . גלל על.1 טנונ'ןאן

 ב.א,-

 wa גל ,לנן . שהבל סגין Pl*e ע" א,

 אש מ1 , י 1~ש"
 מ1רכ.ן שרשראות נרם שיאה קרם חחב'ן סו:'מ ש4ךקדק,ש

ג
 הט.א 4 רזל.פה ןהק רנייוף טחן שט,צצ.ן משש .אגריש ט'נ. )ה(
 אלו כש גלל ראי האוכל שאק שהכל ר.ביך רל אותן וטוצצ.ן באיןהוד.ל'ם

 הע:ף נ% %ה ף%אס ש נ:נע,ל יק יק יהו'א ג ישןע:ףז
 "ל11י'ש . :% קיאןע'ן הא' 1 ."ו' ש;1 מןיסטה

 :'יע:"
רגר'י

 :'קינן 4א ך פל; נקיא אס טה,ל;.ם דגיסק.ס ך ;ל נשה
 ;ל ש"נ-ך עי '.ת- נוקל "בן ניןם' נן,וך[ג" השי'ט טן יצא ציה ך:נן,.'ן אל, נננש'ן גה,-ף יקאילן

"ff~ 
 ט, טסך, טנ' סטת שהנהן :ןגדדמךץק"4,דנג:ז: אי R~nta ש:-בת,

 ךש'ב. 1 %סי( ייו 1הני,ץןן,"יען,,ןן,;די,סין.ןןןךי!:""י

1 וועווי ..סר,איט  .בסריע שטנרנק ס' אק 'ש"נ נ=א'ש)ש קש" ש צ (1פס

-סק:';י:א'ני
 :'נרמיסהנ

 לאזרן דרך?.ית יינ ,אס נשרגל בב-נין ריק

 ".י( ;ס ש"םק שהוין' נשט: "':,:עיוי1;מי ק "מן( שיק:חיע,י
 נ,'" ו-'1 פולקע י 14 )ישן( טע' ,גן ש ע1

 "טין
שהני
 ,ן ש

 אנןקבי
 4 ערו שג ג.נ ק,יקע שלקע ק

7צ " י , י "י טשג ,ם'ה שרגך ה הטי ךטת
,נךמ,שינ"

שנ
 ""1ן1 ךנ[

 :עז:("טשע,שממ'ע רען איימב:י:ק שד:ומ,ידע: ? )י"י(הסעורה
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 ברה"נ הלכות נב נא כלל ארםחיי

 1Cp,1C ב.,ג (Dh"P" בג'1:'ג"יג'?11:::ד:ו:"יג"

 נס %::: יריי ג:י%""י" זממי גגב:'::הגיד.:יו:ן:1:1ן1
hS1Wh 'ב, ,ניצא בפלא עם נפסיע נמן שין עעסי:ב"ין מ: :גוז 

Sy14,עו.ן.ן( ,גן .בש וו;נ,,,ף סלפו :קלוי,נל :ב'ם.שיב,י'סה'א ,,מ,ו'טל ע(( 

'"2'י.1%ג,ש%1.:"ץ,
 : בפריא רטברנין ).ל צוקר ק). בטצץ אבלשרגל

 לל ל

~'uD

 י.נ )ס" כשטן ריס )).קיני( או בפוצע שרנת, ססו7.1(:קאט 7'נינן',

 בם עלפל'וך
 1SJbt S~h3 ל ' ננ על,2חנג'", סבין ט ,ם ': יד

 ::ם ב סן:ע:,ז:וי שהש נ4שורי(
 ט'ד' "ם בפיע 1'סז:ים'"::ק :ן:גגגת :714; ::צ,"ג

 : י"ג( שי' וירקיח פירות של ייטב דין . נבכלל

 ש לוש 'ך. ימש.,לאנכ.ש,ל
 דסו' ?Dy %'ן "ל אי

 קןדמ'צ, הדו ש:,:ו:מרן אלא שב ן.ישתק
 אם ה.1ינ מ12סנ'ן,

 ( - ,' ז SHa ט יזהר ן נ? לדמםיש'רהן:גינמ"ן

 , ,ע
 ונע :%נגלד:,:ב

 ::ומ,
%  : ;ףי:;:ג:.'ו:גי!':( הן 

 רק טנשון לאטש ש הושת %4 סי, או שק שייך יקות)0
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סר ברהשנ הלכוח נג נב כ% ארםחף
 מבשלין לפעטים וגם )סנוריקעמ( לצורך )נוייקעם( שכובש זו במרעה כסוהרומב
 דא'ן אע'; הטשקה 'ש;',,י'ן'ו',',לצויל נטן אפשו א, לאגיל ךיק,ת ידנ:טונ"נ

 דהא בפה"א לברך אה ת י * - ה ז גן יכן ג בו ם כדימבשלין

 יי: סמק פ'ו,ת טשא'כ רש, ל' או יי, "" ,ישהל
 )י(..1 ן7:ן,;וט גלנ,'נשג

 1(: גייג,ע לת,
 ,ניק ,וגן(%ג-,ל:( :ג ע יג :ך2ה:ימ,-ן (::ידי"יגנגן י :ך:-:גןיאפ:י:ג. ;ג"ע",::צ
 'נ:והיט."ו גיי. 7סנןן אם גלישל"י:י:עע :י:י";
 יברך בתח5א לכן שהכף או בפה"ע סברך אם הפומקימ נחלקו הרומב עםפירות
 המעודה בתוך א5א ישתה א שמים ירא ולכן אחרונה בברכה מפק יש "ךשהכל

 י"נ(%רי )סי' בנ"ר ולבסוף שהגלשיברך
 מיםה ע' ה ך 5ב

 כ"ז מיהו)ה(
 כשבישי

 א"כ אחרים דברים או בשר בישך אם אני 5בד בטים
 ך: : ו:: מ:ן,י: : ,?" :ג rtlatlu מס%י

 ;?השיסיק ;,קי:% טנפך :ע%":ק.ת ה ::שה:'ןנךייג(יע
יייגינגי:ויגיז',יב:4,:ןיקק : הטעם(  סכתבחי כפי nwh ספין wttP הנכה לו "ין r1.1hw ססק' סענריו '"ךר"מ
 ישתנק -א 4 יאי uthp) יי",י עיגבת

 ים % כ 4 )!נר,,ס,ן(

 י"חו י"ז מ" ט"ו טיי נ"ך כ55 לקמן מבואר ולביבות )גרויסין( של רופב דין)ז(

 ר"ס(: י"ג )י"ג גימאכמץ איין שקורין מרקחת כרכת יין נג*כלל

 ג :דע:ג :גך' rl'wןינגי':ןימייןעגג,ךןגג"ה.ןה ראוים על'פ שיהיו כ"כ גדולים הם אם בדבר שמפגם, פירות טיני כ5)א(
 א5אמבוך

 כלל לעיל )עיין שהכי
 כ""

 : )ר"כ( סג(( ונכ-ש ו' עמי'

 ךקיך"א נו;"נ',:ז (ט:עיט :4י:,יו:יג;יש:ק"
א'מ)

 נס'טן אסא :יש:עי,הנמ' שטרקה'ן 'יף יל=:י'א%ל תוש
 : _שהכף מברך פוטן ראן ב"א שקורין אותן וכןר"ג

 1 ד' מ" נ"א כ55 5עי5 -ע דדברא'ועיין עשב דהוי ועוד שורש אלא דאינושהכל

ןן
- :ן"; 1:ון1"מי(:'ך1ם"ג':צ ןק~ןנ"12 יי'י נ;נ 7"(ע:,,)

127 
עלי
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 כרה"נ הלכות נר ננ כלל ארםחיי
 '54ת ינ,,)0

 שיא"
 ל' ניאה יבי בפ"'ע נ' "ימ'א בפרא ג' יא,י הטין

%, ק1 יי י י קק רקש:מל
 זזן:גהג,ג ןני'י;,ףן:נ-ש,'וי'4"נשה:ש%

נט'%(
 מ ס 'אדעתא

 אי.;ע'יי
 ט'
 ;גזן לא לסי'1 רקח, ואס" '

 גג יטמא מ-יישלג %י ג ש גזתנו:,ינס17מ'
 י- נמ"זיק ג,ומיואךעשמג

 ,6;י"( יי"ימ~ע

 ו ,ר-ק( קם., )סי' כמ.ס רין נד.כ%

 )העטים שייר'ן שיעל :בג',ן שדיןג 1"7,ינין','ןסיירן.

 D'Wnll אס' ש "ינ(קישקן נערי" "1 מש "א,א"-"

 וע4 טצ'מ לא ראיב פי' ,על יירטה 4 'צטי4'אגפה'א
 ש י"ס( )ט"ןנפשות

 הריבץ( "נוין ):גירם ;.1:ו ניט';. ,1נן י'ג. .דד ,;דבק,,נתטענו

 רן'ש:ל י' 'חד חרב,, אפ'ילא כת.,!ה 1ש14

 ,בןי
 ,שין ש טאנ4 ט'מ

 מ בסל r'8w להן( י,ינ,ן )ן,יש'ון :מ, ים'נ'ם ישין שה,הש'סי ריעב"
 ף:ג0'קן

1ף
ו

1 

ם לא י;םלבד לש אס"או,ט'לא'ב ס  שהם וק 
 ,א';11 ?נים;(צגנץ,י,ןק,'7;ןנ'%'7בה

 1 בלל בדלע'ל נטיב
מיל

 מהו"
 i(P"Dp )ם" נמרי וא"צ המחיה על ולאחריו במ"מ מברך ונהריס( ערב סעודתו

מב1128שננ81נש2"
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מה ברה"נ הלכות נר כלל ארםחיי

 י) נ קנש שן שנרעש י ניגקי אדיש אבלו מולו טט)וושבע
 רננן ,ביכת יט,צ'א: תטל(ף(שינשינ'ן:ן:-ן טעם בני אן אם מומן ,נפטו ,הטיצ'אש,רן

 2.ט טעט אלא לאכיל עתה ברעתו אק אפ ,גב('
זג

 ג,
 ך),ם גנג נטג)ט'לא שלש ש ט% נלא בעש גט' ג."העשרן

  ,-,'רן'ילוט
 א'),יך'נוק

 rn)r נסין. ר:'י'ן ,'שיל' נט,ד1 ל,ומ,
 לגל :י. מסק

ן א" י "'7( 'ז"יח(4" ידי% ך ןי , י .ג , 'עצטוש על להדט'ייוצד  4: לכ' היייי ננ' עשה שמיי 
 אעפ' טגנה א. 4ה י י יתיל בה'נ"י

 בין 'זנ'"ייס"ןי"ל ,ןנ

אזשצממ
 ו,,שב.)היטהו.בי"ן'ברט,ל

 להם על נ.,צ,א יבורר
ם. שעין :ד' בוק יי. נע

 פתיית יטבט, ..ל ם מצי ליס'יק וערוה האסיה ע,. דאייבד, בט,הז'1.",,1"

 ש":ע:ם "י11ןי'גוג"-יקע,ןקגגיו~נוזד
 יאי, ייג:'סי;1'ןבגג"םשיייגע(יהיין.'."-טראדשם,מש,יווי"%;

ב
 .' ש ה' משן בטשקה%,ניןובג'טנממימ'נ ר? ייהד אן ר(
על

 'נטי' שנהנית שיול'= ב"" י' י'4ש " כ'נ =פ, י' סט ש א(ע דרגו'ן l~pR )"ינעם( Dy )ו)").ן.ן( ,לנע;( ))יי.פ,ס ן )ט('
 טנימ'

,.1,,,,1ץ,.
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 כרה'נ הלכות נד כלל ארםחיי

 ג-'סגשימ
 אה,א'

 שא',-'ן ,ל טעסיגניי-','"ס",ש'ת 'תנ,' שרנ';א',ית
Dye 

 -ח ע'רב ט2יגי;מרן ,גזיס4 קאי י'7",::וחלכ:ןגן4מ;גן2(ג,יטםונ"נ:(ש

אמ111:4141ש
 נש14יויש,יש.ןאי"שהי"

 : ונס( הנוציא ינ,ביה,:ציייבט(לוומ

 ת,ןלן יייוי'ןוצם
 ,פישל"

 ם יקוה שהיו 'אע'נ 'אותן טטננ.ן א,
 הם כן טנו.ת פהק 4עש,; 1 .ש בט.ם גןלריט.,%%ק'(ן,ן

יעלשצגשןה!(ו,ש,ז"
 :יי"41י%ן5קה%ששהי
 ייגןאילנ1(%ןשןםאן

1נעאחשו%"ימם על 'ברך ד"א אה, ,אס נקר ,נם הם"" ,% שערך בר' נשעבר "חח אום
 :ןן

 מלץי
 מ.' :וןוח ין4 :י:ןיי י4)י'זיוש

 91"י"
5ל ן'(; ס'ק
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סו כררונ הלטת מ נר* כלל ארםחיי

 ? וקעת( י"ג )סי' משקין שאר פומר ואם היין כרכת רין * נחכלל

 דבש לתוכו שנתנו דהינו קונרימין או מבושל או הי שהוא בין היין על)א(
 'נ 'י לענין מהרי נ"נ )ס" סר שהוא 11"ן( )י1עיע'ט שקורין מה דחה ונ"לובשמי'

 הטרא יין טעם לו שיש כיון כחומץ מריח אם ואפיקו נ5'5( שם 5כ"7 כחןדינו
 חמיצותו ספני לשתות נמנעין ב"א שיש כבר נתחטץ אם אבל בפה"ג וסברההוא

 1 אין ומ"מ שהכל עליוטברכין
 יברך אז מאוד חמוץ אינו אם ולכן בזה בקיאין אנו

 : )מ"י( היין כברכת וסוף תהלה לברך שיוכל כדי תהלה גמור ייןעל
 ג' בו נתן חזקיאמ יינם שהיה שבזמניהם אע"ג מים עליהם שנתן יין שמרי)ב(
 וטברכין מזוג כיין והוי יין בשמר" עדיין שהיה מילתא קוכח מדות ד' וטצאמדות
 עצרו אם וה"ה . שהכל מברכין לעולם הזק~מ שאינן שלנו יינות אבלבפה"ג

 נדרכו לא אם אבל כשסרים דינו טים עליהם נתנו . ואה"כ הבד בביתהחרצנים
 טבחך אפ"ה בפחו' אפי' או שנתן סטה יותר טים טצא לא אם אפילו ברגלאלא
 : )י"י( יין הרבה בו יש שיצאו ובמה בזגים נבלעים וחטים הוא דייןבמהל
 דק"'ל דאע"ג בטל ודאי במים מששה א' אסא בו אין אם במים שנתערב י-ן)ג(
 דרך אם יותר יין בו יש ואם במה"ג לברך פעם השיב לא מ"מ דאורייתאטכ"ע
 בשאר נתערב אם וכן דעתו בטלה וא"ל בפה"ג מברך כ"כ .אותו למזוג מקומואנשי
 שאינו תאנים ובשכר שהכל טברך היין טעם שגמגם ער כ"כ נתערב אממשקין
 : )י:'נ( הרוב אחר אזלינן כ"במפטיר
 לשתות עצמו הקובע כן מאכל מיני כל פומר עליו קבע אמ שפת כשם)ד(
 ברכה ולא ראשונה ברכה לא עליהם לברך א"צ משקין שער גם ששותה אעמ"ייין

 שהיה עכ"פ או הייו על שבירך בשעה לפניו עוטדין הטשקין שהיו ודוקא .,אחרונה
 ריק וסיחן נ' סעיף קע"IW'D) 7 ננ""( )עיין ברכ' ספק הוי א"כ לייןוהקביעות הזה דבזמן די"א כיון יין לשתות עצטו קבע אפי' בלא"ה אבל משקין לשתוףבדעתו

)
 וגם ביין ~צמו למשוך כלל בדעתו ואין ב' או א' כום ארעי בדרך יין שתה )ה(
 שאר על לברך צריך משקין שאר לשתות היין על שבירך בשעה בדעתו היהלא

 משמע כ"ד פ"ק ר"ח דבסימן להפתפק יש אחרונה ברכה לענין אמנםהמשקין
 שאכתוב מה ולפי בס"א ע"ש בשץ"ה להדיא משמע וכן פומר א' כוס שותהשאפי'
 : זה בדין ממופק אניבנ"א
1

 ואעפ"כ המשקין לפטור' שלא שיכוין הנכון ולכן לברך דצריך נראה ולי המשקיןעל לברך דא"צ כ' w"on , )ק~יוע( או ש יי לשתות ורעתו ז ה על המקי? )ו(
 : המשקין גם לפמור ויכוין )15קי( מעט על שהפליברך
 סברי יאמר בברכתו אחרימ להוציא הסעודה בתוך הןין על כשטבחךמ(
 טאכילתן שיפסקו כדי באכילה שטרודין כיון ולצאת לשמוע דעתכם רשו ריירקותי
 שלפעטים משום היין על דוקא וי"א סברי לעולם אוסרים ללוג לא טשוםולכן
 ולא לברכה הוא זה שיין סובר שאני ר"ל סברי אומר ולכן לעולם יללהקביא
 ובברהט"ז ובבהכ"נלקללה

 הולכיי
 קידוש על ברשות אומרים אין אבל הטנהג אחר

 קסם(: מיען לי'וננ"' קע"י נסיין )יעיין הטוציא בדין לעיל ועיין שבחובה דבר שהוא כיוןוהבדלה

 : יי"נ( )סי' ותפל עיקר רי1 נו,כלל
 דבר איזה לאחריו או עטו ואוכל לכשיו אכילתו עיקר שהוא דבר כל)א(
 ובחפשת העיקר הוא והרוב הרוב אחר הולכין שאז מעורבים הם אמ וב"שלמפל
 וא"צ המפל את ופומר העיקר על טברך נ"ר כלל .כדלעיל העיקר הם רגןמיני
 עליו דעתו שיהיה )"( תנאים ד' עפ"י ודוקא לאחריו ולא לפניו לא עליולברך
 בנתיי' הלה אס לאפוקי מעמר באותו ףמפל שאוכל )3( בכך שרגיל או ברכהקשעת
 העיקר בשביף אלא אוכלו ואינו המפל לאכילת כלל כוונתו שאין )ג( אחרלחדר'
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.י.
 כרה'צ הלכות נו נו כלל ארם חיי.

 אחריו ואוכל יי"ש השותה וכן אתר דבר או פת מעם גם אוכל החריפת מעםלבטל וכדי ובצל צנון או מליח דג ואוכל לבו הלש אם ולכן תחלה העיקר שאוכל)י(
 תחיה העיקר ואוכל בכך שרגיל רק בפירוש בדעתו היה _שלאשאפילו בשקת זה על דעתו שהיה ודוקא הטפל על לברך וא"צ עליהעיקר מברך פתטעט

 על יברך א"צ ט"מ אח"כ לו והביאו ברכה בשעת הטפל היהלא
 שאכל או בפירוש בדעתו היה לא וגם בכך רגיל אינואס

~een 
 דם קו

 ייקח אחר לחדר הברכה אחר שהלך אלא רעתם שהיה אפילו או העיקרשאנן
 הטפל על גם לברך צריך. ב'ט כלל כרלקמן מקום שינוי דהוי בעניןהמפל

(
 המרירות להפג רק אותו אוכל ואינו המפל לאכול כוונתו כשאין זה ש )ב(
 ששות" כגל הטפל בשביל ג"כ כוונתו אםאבל

 מרקחת או )5עקיך( ג"כ ואוכל יי"ש
 זה אין וא"כ שניהם לאכילת שכוונתו כיון מפל והשני עיקר שאקד דנראהאע"ג
 : )טס( נ"ז ~9ל כדלקמן עללו חביב שקיי"ש אף היי"שעל מברך ואח"נ חשובי' שהם תהלה המרקחח או )50עקיך( על לברך וצריך לזהטפל

 כביצה ואס נמ"י א"צ מכביצה פחות אוכל רגם נ"ל פת הוא הטפל אמ)ג(
 05כריע נ"5 וחן נטיי פריך ס"ן י"O~hS3 6 )יכני05 )י3טקא ענט"י יברך ולא ידיויטול

 שלא כא' תפלה ,א.נל "ן "(עזת י,מ )חבי
1 

 ה"ה טופ ו.קנא אליבא ,שתה
 תחלה הטפל שאוכל כיון אך מפל ממעם האוכל נפטר היה תחלה היין זנלסברך
 רק שטבעך וי"א דבר לאותו הראוי' ברכתו עליו שמברך וי"א עליו לברךצריך
 כגון שיכל הוא העימר ברכת ואם לו הראויי ברכתו הפסיד מפל שהוא כיוןשהכל
 מברך תהלה מפל שאוכל כיון לכ"ע אחרת ברכה היא הטפל וברכת יי"שששותה
 : )יי"נ( העיקר על עוד לברך וא"צ העיקר כברכת שהכלעליו

 אע"ג השתיה למתק דבר איזה עטהמ ואוכל הסעודה באטצע כששותה)ה(
 העשב על ולכן לברך וא"צ לשתיה סמל עכשיו לברך צריך היה השתיהדלולי.
 )כחס לסעודה והטשקה למשקה מפל נעשה רהוא לברך א"צ )ס56יטרון(שקורין
 ר"ג(: נסס ט' ס"ק 7ff~p סיעןק"ל

 )י"6(: נמברנתון קריכם" רין * בי23קהל
 האנדב על או מכבותו מפמ עתר המאב על לנרך להקדש לעולם מצוה)א(
 עלת חשב להת' רמל שהוא דמה כהדיוטים קיל אוטכמ בם ואמ חביבותומפמ
 עקרי יקנינ S~D 0רתנ"ס (Ssh זה לענין חביב נקרא הב' בטין חפץ עתה אםאפי'
 א"י בשבה הנזכרים סינים ז' )"( אופנים טג' א' על הוא זה לענין חשוב)ב( י סעס(  63ותו עליו סעניבקם
 או יבישיי או לחים ענביט בין כולל והוא גפן ושעורה חמה ארץ כדכתיב עקבבמ'
 יותר חשובי' הם א"י בהן שנשתבח וכיון תמרים. הוא ודבש זית. ורמון. תאנה.יין.

 עתר שבח הוא שבזה פרטי טין ע9 יותר טבוררת שברכתו דבר )נ( טיניממשאר
 למת לק מיוחד שהוא המוציא ברכת כגון במרטית השגחתו בזה שטראהלהקיצה
 שהוא שהכל מברכת יותר מבוררים שהם ובפה"א בפה"ע. וכן בפה"ג אוט'במ"ם
 שמוקדם .מה שכל טהבירו חשוב א' ג"כ יש הנזכרים טינים בז' )ג( הטיניי כלל

 עיין להמתין א"צ לפניו אינו החשוב שמין או משמהם לאכול רוצה אינוק' טשמהם לאכול ורוצה לפניו כששניהם דוקא קוקדקנו גיבפיות(:
 ותפוחים ענבים כגון שוין קרכותיהם אם ךוקא לחבירו מוקדם דא'הא

 חשיבות בזה יש תבירו את ולפטור טהם א' על לברך דצריך הכיון בזהוכיהוא
 ע'כ שצריך ובפה"א בפה"ע שברכותיהם וזית צנמ כגון שוין ברכוכיהן ra אמחבל
 ז' ממין השני אפיי שירצה אינק על וסברך כל9 חששות כאן אין באוש עללברך
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 , כרה5נ הלכות נו כלל ארםחי4
סו

 תיש וןייטך:טמי%"ג,יןאןנ ן יני שלגגעג"'ב:ש

 ו טין ינייה( יי':1פי'
' 

 הינתק

 ,ניב,ת'רמקש,"
 ב.ן ,איג

- 

 גם ו'

825משששאש
"משהופי1שאי

 ( שמרם ג לנון שערך %ומ'נןמ" נמ' 'אנן אקדט'הוהנתוב

ם נ(0כ~ןמט%ה;סה,', מ  5 ש4":יונ-עפאעש4ן;9'ו%?' 41 ו.1 'ג"ה::%ץקלזיבא,"ן 
 :מז~1%ן,ב :צ י.,וי,יקק %,%כ%,:יט%
ך5ש%,55  שש111א%נצ

 נדטשמע גרו הוח'נ ישלש טע'ן א' ברנה 1 טבון ל ןלנאנ'.רטע'נמב,אי
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 ברה"נ הלכות נם נח נו כ% ארםחיי
(w?הפרי ננטר שלא כ'? אבל פריו נגמר כשכבר דוקא ,' למין מעלה ריש הא 

 שג:מ;י:;:י ים ;"י" נין;"נ,'ק"מן
 יש

 "" בישתי יא" ש4 " מת 'מ" יז " יי ג:ניגש
 בברכות: מעות יין נח.כלל

 " ש,ןב' ג ג"'יסק ג, טור טה'שאשה
 :"::ח

 על בירך אם אבל כלל להם אינו שהרי שקר שזה תבשיל על תוקא,)ב(
'RYSbwc)1 

? 
מיגלע ך ק

 חוץ מזון נקרא הכל תורה דבלשון יצא דבר כל על. בס"ט בירך ראם מל)ג(
ט

 )ד(

 גדי"
 ארסה לפר. ש"כ,ת דא'ן 'צא לא ולה'פ? 'צא בפה"א סה', יל

 בא'וה טס,פק אם .לנן .צא. :ן':א:קהא::י::ללי,)1;יז:

 ק ק :.ש י'נ ח.' שה1 ש. 'ביך היא..'נינת.
(

 7,ןן, ה5
 א"צ ננועה טחת דטשש ילנין לדעך א"1 ש"נ. ,םינ ט'ם שהיא (זנין(7':

 כדאיתא יצא שהכל סיים אם אפ" שהרי בפה"ג אפילו'לכתהלה טסיים ונוכלמשהכל
 1%:;,יס"

~ 
 רנ.ר ג"2נר עקןם:%4"כי מ מגי גע

 )מס,: רבי עליך שלוםשהויו

סין
- 

 פ: קח ;י:%ןתייי"י%פאת,ת, 3דן שיי
 ןי: ,ניע ירין 'נ;%ס':"בשי', נ"י:ו:ג ז :!,%גייג גד%י
 סנט סיכות יקען ועיין ו5נרך 95(1ר 67"5 כ55 ספק 67ין נ"5 3כ"6 ועע ט' 9' ז'ס"
 : גסס( '"ו( מ" ו'ב55

 ?. קל"( )סי' מקום שינוי יין * נפוכלל

 אחרונה ברכה שיברך ערן לצאת אסוך לכתהלה כשיעור ושותה האוכל כל)א(

 נשים יעסיק ולא נ'א הנף ש'גין סעי באיתו עזי ולשחת לאנ.ל :לא:ש
 נרכ.'ס 1ך71א שזוכו נטק.ס ב'א טנרך ם רא':ק ש א'צואחו

 ן ' : מזמי

קrb~pי'י114
תענף
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סח כרה"נ הלכות נט כלל ארםחיי

ש8ש
 הם; אניית, על רב ל,תעלה

 י ל
1 ם שגננד,ק נ ;דאטר'וה אפ"אתו ~  אמא ע 

 ורף ה, רי'א !'_' ות-תטק"דש'ן'1:(
 ל י:'בקון דעת,מ'עשעה

% 1 8 8
 שמ-ו'יץ"'1?אאא
 "נתץ:עייייניי: נ"ם,"שוי"ןי"":::י 151419441%2:4

 עא אכש ג א :הןאןגדא.צילהדל%ממו %נ)ו(

אצמ%מ%1א
 גיירם" גנם ש יביך יתד 'ה טטעם שהי' יקע "יעת דנם"הםתטךעטך4עתקן

7 מ  שב'וך בשי: לנן ךעת, שייה לא י, יתן הו'דוי2
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 ברה'נ הלכות ם נם כלל ארםחיי

י5"ש28":
811ש011

 ימ1טי,',י, ממניינך %גו, זינ,עג ע1 ךמו?שץ;ם
טה

 ע,'נ(נ('ה

 ואנני
 צין [ן:11 '54י ש11ףא':וה'צ,גאהנסע%ו

 אנכל ננ."ו 1ג
 גני

 זה

 )ע"ן דעתו טהמ ,לא לנ.ת כטב.ת חף אדר " ,הי

 מס14גן7%11111511
 טותן 'א'ם', נא'והולעדן

 : ט.ו מלל שנא' נהט.', .בין טק,ם .בא'וה 'אח" לטקס ל'לך1

ם

 ן :גצז סי
 ן

 רי
 ונ.רך י.רע: בררך סירנת אנכל הר)א(

 על'רי
 אס עור לו ודגלו, טרם תוכל

 דעתולטתה5 דויטטישנא
 לפן וערי, 'אפייי לאמ;;,ד ,נטלך ג;גלן

8"*,"1-י(צש9
שום"שששש
 שמ115ש1%11םש44%צשמ11מ

h~w1'ל(: 6.ק קע'ק סי 
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ספ כרה"נ הלכות מא ס כלל ארםחיי
 אטרים rlsiw על אוכל אם אבל משלו שאוכל בארם אלא סיירי לא נ"נ)ה(
 עור לויניו היה לא אפילו עוד לו שיביאו מה כל סומר א' מין על שבירךכיון

 ;"' מ' ;י "ייי ;"יה 9" י' י" ::גן:גי:גןגצ'::נ"נן6:גג צ"" יע" ביי ען מהש:ךויז"נ ןה "יצוין י5:".,
 יריי אס %:י 4ךי ,נו:,7%1לויז גן ק%טי1'צ,

 האיי "",
צ'יפסס

 י'"י(-: יט"י )ם" הריח כרכת יין סא*כלל
 יטמת בי, של גי ש"י"אב1ן11%ל:%שןן:ק,ים

 תערובו' ע"י אלא לאכילה ראוי שאינו אע"ג לאכילה שראוי פרי הוא אם)ב(

 :,גןו:,ב :ג%':גזוןן זשנ ןץ:יה: :ו'ציןץל"::4!ג
 :יילעס רויד:נ:ון:נש 4 ד:צעע ךג :ך(%

- ב"זיטד,דישזאיקזה ת  
 ~יירטי אע

 תראה הסט'ג הג' יש.

 : 6"י( ג' ) בשמים מיני בורא וי"א נתן אשר טנונק י"א )5יתרי:ד( על)נ(

 ויןיאוהאנ14)נלל
 איני

 יא,ה ז 1:י'אה וס, ),'י חי-,בית ע" אם" אותן

 יי,י, ךשך,אנשטי
 שרלא"יאר )"

 ך י י אף:שי"ינ'%קאולק

 מנב ר"ה הנתן לברן ש'.ן ילא מקהויה ט עוטרה,קי.:ע,
 ו

 )קב"ן בס'י,ת
 דאק איטר,ס רתעי בדם לרפה אין חע,,.ל הלדלק נע:1*( ייעל 'ייי-4':,-י12כ'

 ז,יז :נ,.י,ץ(ה
 ןי:ן:י;ןן;"ץ:גי:,,):,,"%,קי

 :ק
 ק . , ו ין לעילם שהינעי. ן ה), רן),', הס ))'. לישנהטשנה

"9
 ענן 6.;י,)ן( ,)וי;ק,1.ן ;ילת ים נן;.' ע'; דק,

W1'SYt' 
 ס' 9ף*ן(

 טזנבי:י:::,:::ש :"ך;%זסזבן ::'יגס::::ו:% עצי בורא טברכין בשמים מעצי שהם ידוע אם הטייחים מים מיני על)0
""ן137
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 ברה"נ הלכות סב מא כלל ארםחיי

 להריה שלא ראוי הבשטים והוציא שמיננן כגון הריח רק וקלטו row או במיםאותן

 ::י::::ו:גנ:ע י:ך ,::;:ן;:)נן:ו1ן ::.:ב'נגבד0::י
 ( ים p~Sl י) ק 1 1 כ4: טויה 3לישא'נהאק'טנרג'ן

 עצי בורא ואח"כ בפירות טוב ריח נותן ברכת יקדים הרבה מינים לפניו היו)ח(
 :הו'בב.:מ:ב; מ:;ןהניי;(ן;::::'ם ןג::::ו::ב'זל:וקןי%

 יצא בשמים מיני בייא בייד אם ן:,זבנגןשסגגמויגן:מי
 כילעלק ק ליעת אלז ק"שיח, אבל להיפך וכן לחזור וצריך יצא לא בשמים עשבי בשמים עצי על בירך)מ(
 שארנו החג ימי כל אתרוג אבל להריח שעומד דבר על אלא טברכין אין)י(

 ע ראוין וומ"מ הגר"6(גכיע!
 זשנומו4צאת מצוג של בטוג להריה שלא ר

 או הכסא יבית בהמ שנכנס בשטים על טברכין r'R וכן לברך שצריך די"אבו

1 שטמנתן אעם. לסחורה נהרי שמונה'מ כשטים זנן . :.ם י'הל.תן ט י 
 דבחנות במ"ב מברך להריח ונתכוין)לסטייק( ש להנות סי(עהנכנמ

 . מידו שיקנו כדי אדמ בני שיריחו ההנות לבעל ליה דניחא להריחעוטדין
 כן, ')ע' 'לברך צי'ך אחר גנית שננגס אי :ובר, זין ,שהה ש.צאאו

ם ))'" ,'"
 ,אק הייה הכל' וקלס בכל' טוניה גשמ'מ שולו כאן וע.קר שץ'ן ר"ה )'נ(

 ),ע; לן א"צ טטשגו
 ל.' ו י'.0 סי' ש, ף, סי' 'ק."

 :בצוארה
 4ן י::ן וש ל4 גת גייקןנ:'%דןי::ך2ן"'ן

 1:ט;.;ק'ן ס י1י%ישעג::::,(איי,,םיןן::ן":,::מ:::!
 : כלל עליו טברכין אין המרהוןלבטל

 : והממיב המוכ וברכת כ"ה( כ"י יכ"ג )יכ"נ שהחיינו כרכת יין סבכלל

 ם מתה ואס והסט.ב המזב ז ונר %אשת, אם יסרך מטירתהטוב
 ו )יכ"נ( שההי)ו. מברךבלדתה

מ ער ל, קנה,אס ~  3'ה נזה אי קנה ,צם שהחיה סבוך אהה גל : עתי 
'vDaהים ו6"כ ותו וגני סו6 ג"כ  פייתיפ )"ע"ג שהחיינו סברך בו כיוצא לו 4ש 
 1ncbi ניח ייתן "עויינ נהו, הכ6 דס6נ' 5י כרקה כ54עי5 וכעטיי הטינ כנרךר6וי

 s)C1)psl)Vhnמעי

 רח' ל, ;,יל בק ר1מ:י ת ש ר'
 השגת על בקנייתו ששטח עני כגון בקנייתו שמח שאם האדם בשמחת 'תלויוהכל

 % או. גנשת, רק שטח חו'ט עשר כנח סם"םנקניתו ם ואס ר4"גטש.נ
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ע והמטיב והטוב שהחיינו ברכת הלכות סב כלל ארםחיי
 ערומים טיביש מברך כשלובשו טלבוש הוא ואם . המנא כמש"כ שנגמרבשעת
 שסברך במה מ"ע הברכה לפטור יכול בשחרית לובש ואם שהחיינו מברך כןואחר
 ציצית בו שעושה בשעה שההיינו מברך בו שמתעטף טלית קנה ואם מ"עבבה"ש
 וקנה וחזר חפץ מכר ואם ראשון עיטוף בשעת מברך עשייה בשעת בירך לאואם

 איש שהגא בה לפ' ,הבל Dntiy 4% עסנ:"בך:%א";%;יןנ
 : )מס( מברך בזה ושמח עני הואשאם

 מברך ואינו והממיב החוב מברך במתנה לו שחשוב בגד לו שניתן עני)ד(
 הגלון ספקנה )1קה צדקה ליתן ה' שזכהו ששמח לנותן גם טובה שהואשהחיינו
 סוף 5"ע 6ה 1tT'S. חטי הנ"ט 67ין שיון 5י נרבה ינרך הנותן גס כן 067התמיד
 בנרך לכסן היה י5ס"ז 5'7יה הנלה 7קעטי צנרך כהן קתתר הנן ס7י1ן גניספקים
 ל6 6713י  דהתס וכרלה סנרך. הנן ס6ני ס"ת סהקייכו )71)ינרכ'1 וע"כ וסקטיםהט31
 ומסיר חגרך 5ק5וה ע5 רק כהונה עתקות בכ5 תכינו ל65 סכתנה ע5 סהתיינושנרכין
 : )מס( 5יה(6ינעי

 ברכת וביטמ נתת להבת לאו דמצות לברך דא"צ כ' הס"א טפרים קסם)ה(
 שלא יום ל' הוא אם בראייתו ושמח הרבה עליו שחביב תבירו את הרואה)ו( י )מס( התשטיש על ולא השמחה על רק זוברכה שהרי דמברך בקמיתו תצמח המפר זה אחר מהדר היה דאם ת"ל רברך ררס"מ
 הרבה אנשים שיש או בראייתו שמח הוא נם אם ואפי' שהחיינו מברך אותוראה
 לאחר אותו ראה ואם שמחה אלא .סובה זה ראין והמטיב המוב לברך שייךאין
 שחלק סברך גדול חכם כן גם הוא ואמ שהחיינו ולא המתים מהיה מברך חודשנ"ב

 וכיס(: )סי' ח' סי' ט"ג כלל כדלקמן לירץיוטחכמתו
 איגרת לו שכתב ע"י אותו שמכיר אעפ"י אדם אותו מעולם מכיר היה לץ אם)ז(
 עד לברה שלא ונוהגין שהחיינו מברך לשנה משבה המתחדשים פירות על)ח( י (oc) ראייתו על מברךאינו
 לא ואם נת"צ( ז' ס"ק רכ"ס סי' P~h )סמ"ק קשה( זה ניכה 6"כ 6וכ5 חייכו,ף צנרך רצוי 37ר6יס 6כי5ה כרכת כך ועקר סהקיינו תקעה יתכרך )יכר6ה אכילהשעת
 שינטור "ד מברכין ואין י37"י( )ק"6 עור טברך אינו ראשונה אכילה בשעתבירך
 על טנרכין 11'קס5( )קעהס'ן או ושחורות לבנות תאנים כגון בטראה שהלוקיןאק בפעמן שחלוקין אלא תפוחים מיני כגון בשמן א' פדי מין ואפי' למאכל וטובהפרי
 5"ע(: זה 77ע U"D ס"5 נו'נורי )וע' ומין מיןכל

 לאדם ואין טצויי6 לפתן וטיני שהירמות נראה ויותר רשות הוא שהחיינושברכת מפני בו שהסילו ונ"ל ת5ס( ,ה )יטעם לישן חדש בין ניכר ואינו בבורותאותם ~טמין שררכן לפתות מיני וכן ירקות על שהחיינו מברכין שאין נוהגין)ט(
 להקל: נהגו לכן בהם כ"כשמחה
 שיש או כרגלים זטן לו שקבוע בדבר אלא מצוה על שהחיינו טברכין אין)י(
 אין זו מצוה מעולם עקשה לא אפילו מצות שאר עשיית על אבל כפה"בשמחה
 בחיבורי ועט וס"ק( נס"ך כ' סי' ני"7 ע' ננרכה ספק 7הוי ה6קרוניס )הסכתתמברכין
 וא"ל והמטיב הטוב מברך אחים לו יש אן ליורשו ממון והניח אביו מת)יא( י שם שכתבתי מה כ' מי' י"א מרק צרקשערי
 החמת: דיין ברכת מלבד שההיינוטברך

 הטוב יין ריבוי על לברך חכמים תקנו לקבורה ביתר הרוגי כשניתנו)יב(
 מברכין ואין . ברמיהם בדמיהם שבצרו ויזכור היין אחר אדם ימשוך שלאוהטטיב
 מברכין ואין לאהרינא והמטיב לו הטוב משמע דה"י שותים כששנים אא"כ זוברכה
 שאינו DPN~ אחר ממין יין להם והביאו א' מין תחלה ששתו כגון יין שינוי עלאלא
 היו ואם מברך אין גריע שהוא יודע אם אבל הראשון מן משובה הוא אםיודע
 שתה קסם הטל הב' עץ יברך במה"ג הגרוע על ובירך שעבר וה"ה הטוב השניעל מברך טוב מהן איזה מסופק הוא אס אבל המוב הבי על אז מברד ואינוהנייקר שהוא בפה"ג עליו יברך הטוב הוא ץיזה ויודע בפה"ג שבירה בשעה לפניושניהם

תחלה139
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 ברכות הלכוח סב םכ כלל ארםחיי
 ,נו ;' בוגדתם בריא יותר ושהלבן טברכין גרוע שהוא אע"פ לבן יין להם והביננו אדום ייןתחלה

 גרסי
 %יי ל::;: מג %

 ):4'ע%: :גבב:,ניש:גן ד':ילץ"גו שגג:ט,
 ** ומברכין ביין קושותפות היהסמעה"במתעיכבלו

 שחייב כיק יבביי אשתו
 וחל וסרק( 71"ק )נ"י שתיה אחר לברך יכולין שתיה קודם ברכו לא 'אם)יד(

 נ,למ אח ,ט,צ'א טנין א' סחיה ךנ,ע,ת בלא לשתית ק,'וטמ'ב'ן אםינ'פ)טו(
 ? אסן כשיענו לוושם קנה יקדים שטא לעצטו סברך כ"א במעודה טסובין היו אםאבל

 ? השמיעה ועל הראיה על שמכרכין כרכית שאר דין . סגכלל
 אמ"ה בא"י אומר עכו"ם אפי' נאות טובות ובריות טובות אילנות הרואה)א(

 ץ )תנה ,נין גיא:ךי!,ע,ן CU11kt יאים,',נ:,תה DYD י"א לנשי ':י"

 נן'ע, נהגית,ע,'1
 ; )נ' ב(ס'י71נ" :ן.ע נח! ונ,ה),י.!ו ם"

pch" ,ג'ין 'הן'ו 
 נדע(! ס.ני. ל;, נאויין נעץ 1sA1 ומי הג'ון נמלם o~o ,ננרוענרהעליי"וקה

 ם ם ,] ::י::,%י:(י"נגיונ4;ןהוג%סג:ל:ינלגך:: ה'חי שלא אט'ה בא" %ע גיי:גןאני,בסגגןלגןי(גןש:
 נגרם נג::לטהטת "ריסק יםםץ%יי,יא-STJI %י3יי

: 
 מברן

 במאסרו וקיימ בבריתו ונאמן הברית זוכר גמ"ה גיצו n~pDנא"י)%:ו%קיק
 סיס 5ענירו 5סגי7 ס"ין ערכי כעוס מנוו 6' נספר )וח65תי ביותר לו להסתכלואמור

 בתח.לת או מכן הזקופת שוה לאה מב.ה והואק(")%:ח=ננתקטתה
 בראשית מעשה עושה אמ"ה בא"י אומר בבקר ד' ביום אותו כשרואה אז ד'ליל

 אותה לברך יוכנו ה' תר"א שנת אי"ה ותהי' תקע"ג שנת והיתה W"UD)נסס )""י הצות עד הדחק ובשעת ביום שעות כ עד ובדיעבד בבקר לכתחלהומצותה
ב

 מג ע,:ס:::י:;ף"1 :::..:2ךל4 לני:,'ה,יס"",ן:"ינד:: נגיר* )עסעכ ודם לבשר טכבודו שנתן אמ"ה בא"י מברך אגה מלכי הרואה לס
 :ט'ה :א" א, ני'אש'ה yD~" ;י'שה אלא נא" שלהם " בניך יד %שי'י נ~ה ל ה" אע! י!: נשי טצייז ~rr8 נרגלות nl~yD רם %ייצמת )0: מ ששם ט מר ט טל'ט,ר,. הטי:י"נתבטייסתר,"י%,ת

 עושה לברך העולם נוהגין מתחלה הברק ראה ואם עולם מלא וגבורתושכחו
מע

 עליו מברכין ואין בגמ' הנזכרים ברקים זה שאין שסעתי הות מחמת רק;כלל בלא שרם ( )תנ5'5ק ש O"h )ע' עליו ט% ראין לי נראה הברק נר נ"ד
 : הפעם עוד טברך העבים ואם.נתפזרו א' בברכה לו די העבים נתפזרו שלא זמןוכל
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עא הררך ותפלת ברכות הלכות סר סג כלל ארםחיו

 ליראיו מחכמתו שחלק אמ"ה בא"י סברך טישראל בתורה גדול חכם הרואה)ח(
 )צע"ג לב"ו מנוכסתו שנתן אט"ה בא"י טברך העולם בחכמת גדול חכםהרואה

 הנרך נתורה קיס5ג תהי6 קי ה,ה נותן 6ף זה 5עכין  צ"ע  ת"ק 7ין 5כ1 6'ן ה(ה37זשז
1'SDסר16י )ו' 5כו 67ין הר(י' חכם נרכת ע5 מכ' נטור וזוכת וכן (ו נרכח tnrs הנס 
 סכתנו(: תס"ע וכ"ח הוה twr3 6ף נ"ך תתכנתו סת5ק נרכת 536תוכת

 ן יברך טה דעל כלל מבר' אינו הרעם או הברק מראיי' כיר תוך בירה לא אם)מ(
 של ביתו או בבל או ע"ז שנעקרה מקום או ע"ז שאר או מרקו~ימ הרואה)י(

 לאבותינו נסים בו שנעשו מקום והריאה רכ"ד( )נסי' בש"ע כמבואר מברכיןנבוכדנצר
 וכיוצא לום של ואשתו ארנון נחלי ומעברות הירדן ומעברות הים טעברותכנון
 בישובן בכל'ם והרואה . רכ"7( ונסי' יי"ק )סי' בש"ע הברכה נוסח מבוארבאיו
 ועל . כו' בדין אתכם יצר אשר אט"ה בא"י מברך ישראל קברי הרואה)יא( י מ"י[ רכ"ד ]סי' בש"ע מבואר בישובן ע"זובתי
 אוףה על כשמצטער וד"א האמת דיין ברוך מברך רעות שטועות על 3יב(ו ן : וגו' אטכס בושה אומר עכו"םקברי

 ומלכו' בשם ולברך ולבכו' להצמער וראוי שמת ת"ח אדם ץל לברך וראוישמועה
 התובה על שמברך כדרך חפצה ובנפש שלימה בדעת הרעה על לברך אדקוחייב
 השם עליו שגזר טה מאהבה שטקבל שכיון שטחתם היא השם לעובדי הרעהכי

 ? יכ"נ( )סי' לו שמחה שהואו השם עובד הוא זו קעה שבקבלתנמצא
 מטנו רעה לו תבוא שמא שירא פי על את והטמיב הטוב המובה על מברך)יג(
 הךעה ע9 טברך וכן לו אשר כל ויקח המלך ישמע שטא וירא מממון שמצאכגון
 פי על אף שדהו נהר ששטף כגון ממנה מוכה לו שתבוא פי ?9 אף האטתדיין

 ואת הפיל ואת טשונים שהם אדם בני שאר או ננס או הכושי את הרואה)יד( ( )סם(: שדהו את שהשקה לטובה לו הוא כךשאחר
 : הבריות טשנה אמ"ה בא"י טברךהקוף

 ומצמער טומא שנעשה או ידיו שנקמעו או חיגר ונעשה שנשתנה אדם הרואה)סו(
 : האטת דיין אותו שראה ראשון בפעם עליו מברךעליו

 טברך אינו יום ל' בתוך אותם רואה אם הראיה על שמברכין הדברים כל)מז(
 מ~ולתמ וה"ה עכו"ם של קניגאות לראות לך השטר האשכול מ' בשם הב"ח כ')יז( י טברך יום ל' בתוך אפילו אחר מלך רואה אם אבל מלך אותו כשרואהוכן
 על והצמער האנח ושטחים מה5גין עכו"ם קול תשמע ואם שמהתם דבר שוםאו

 גיל אל ישראל תשטח אל נאסר וע"ז עליהם להקיצה ותתפלל ירושליםחורבן
 במס' חז"ל ואמרו ישראל של הוע ואפ" לצים מושב זה בכל שיש טלבדכעמימ
 ההולך זה רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי פזי בן ר"ש דרש ע"ב י"הצ'ן

 וללצון לשהוק נאמפי' כשהן דבריהם וכל מלמין פרושו ולקרמסיאו'למרמיאות.
 וכל ~בים ע"י חיף צידת פרושו בקנגיון עמד שלא, זה עמד לא חטאיםובדרך

 כמו דר"ל נ"ל בתחבולות ישב שלא ישב לא לצים ובמושג ושטחה שהוקמעשיהם
 ע"י שעושים טועמים שאר וכן החבל על מרקד שהוא בלאנזירער שקוריןשעוביין
 והיתול שחוק קבתי ההולכין האנשים שעושין האיסור גודל נשמע זה סכלתחבולות
 ובעדה ליצנוף של האיטור גודל בגא DW יעיין וראדוטעש קאמעדיעששקשין
 לאדם לו ואין ליצנות דברי וטדברים מזה נזהרים אינם הלומדי' אפי' דורינואנש:
 אדם יאמר שטא שם שאסרו כסו חיו שהוא וסתן משא או תורה בדקרי לדבררק

 יהגה ובתורתו ת"ל בשינה ואתגרה אלך ולקרקסיאות למחמיאות הלכתי ולאהואיל
 י ולילהיומם

 ? ק"'( )ס" הררך תפלת פיז . מדמלל

 לאחר אטה ע' דהיינו עיר של מעיבורה ככר שיצא לאחר לדרך ףיוצא~א(
 רבים בלשון הכל ייאטר ידוע והנוטת תפה"ד טתפלל הבתים כל?כק

 תפלה: שוסע בא"י ומטיים יחיד בלשון שאומר ולהמד לחן ותתגני חוץ וכדומהלשלום שתוליכני
 ראוי)ב(

 שיסמי
 ויברך דבר אתה ישתה או שיאכל כגון ברכה לאתה אותה

 ב"א141
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 וכרכות הררך חפלת הלכות מה סר כלל ארםחיי
 בעטירה יאטרנה אפשר ואם תה"ד אלי' ויסטוה יצר אשר ויברך טים שימאל אוב"א
 אם אךדמי

 כמהלך דרוכב. עוטרת העגלה ה שתה י ' ה נבן :ותר ע

יו(4ט::א::י
 :ו!"מינ:ולי:ינג

 ע יק א,"" ג,ןעוזטן:יךג,י47ג;ס4דםי'ם גגךש:צ
 :ת:ז: :ף:יט:,גן1:;ק%ץ 'גי' זן:::ו:;י:ך:ס:: עלילות ומחפשין רעים טושלים שם שמצוים גדול בכרך בדרך פגע אם)ד(

דן ב,טלומסר ב3 ל קש י זב נדה'
%נה:(ו"אמ'ה'נ'

 שהג,,:%י
 'י"ייפ'% יוש%:גישז, 151ן גרביי:עב" יזקו: ני'י: י:,:גגנ'שימ':. ]ד'מ:בג, ק:::;::כ:י:ך' גג:::ילי' ::י ס4 4י :זן4יש:י,%שי;ןאמןיי:בג:יי" מ: נן:ס ש :יצ

א
 ומפנה בדרך הטהלך כאסרם הדרך על חורה ילמוד ס לדבה דוירא כל )ה(

 פת דשכ,ה ובטק,ם ייוי,ב נטו ה% א'פ.; הסנש.ריהיית היתטותו.
 נ מטצוה ויתגמל אי יפסל שטא גנדרך גג 4י ס4ך גבזכייג כגכי

 ימ נתואר ישני' %ש ןגן4יסןל
 י כו' חלקי ששמתלפניך
 גשמי': וכרכוח והגימל נם לי שעשה וכרכות פרמיות ברכות יין * מהנבלל

 'תיש 4,ב,יא fly' ג דפן לו יבר ע"ה שיהקשב ג י " i)Dy,r 4 דבר אפה עטתה, א, ש'1 י ינן אתהחנם

 ו"
 'שים ו, תפלה ע'.

 : ינה.נ( )ט'1 ה41פירפא

 ,:שהתה.ל הוה נ.',ת של :ןה ,קיקי(יני,:; לךי(:ן

 י ק מי!(:צשא
 נוטו( 1:.ה הויינ' ענ'' טנ,' נ[0 קהי:!קוני]( )י.נ זה של טע:אשרפטונ'

 ננענע hS~ h5p1 ניכה 177ק6 ;יקה ס'7 ס" נה(,גה רו;'1 הניקה מיי נעטו; גן;קנ, ;ל ני.קל"ט וי י:,"י:יו" hSn ע!עקן פק' :ע"ה כ' ינ7.ק :י נהו. וכן,;אג'
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עכ ברכות הלכוח סח כלל ארםחיי

שנק%גת4קע4"י"

NYW111141111 
 151ש*1"ש ן"ץ14
 עי על'וה לאנת, י;ט לא אס בב,ת דר ,ייא 'הנס:נעל'ה 6ל1חל'ישנעשה

% - יניי4 ייהש(1:מ 41141(%ינ,:ו,נ  

~מנ4עע(ע41:זשקג מנסע ':: :קי:,:וע.,.ץיי'א'ן(,מי-ךי :נ ע:ג:יג:ע:פז לו:ם:י:ך ו:4 ::ב:'"ו:ו:%וטגהנךי:ו
 : שמ"ג( )כא"ח הקטן חינוך דין . סיכלל

 לא ,אם הגיס ה';,ך טשל'ע נס' יטא,ד'ה,י'רננטה רריי עפ.'דן,ך',נעך

 עש וק1( ,ג,'י דאדפ הסאת 1'עשו אשה או אישיינת'ב
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