
 האורה.מפר
 באשה ]אדם[ יסתכל שלא י'[, כ"ג ]דברים רע דבר טנל ונשמרת רבנן תנו"(

 אשה צבע כבנדי ולא 3( מכוערת, היא ואפילו איש באשת פנויה, היא אמילונאה,
 אחר דנר : זה עם זה שנזקק,ן בשעה דבר בשום ולא בחמורתה, ולא בהמורה ולאנ(
 מכאן ס( בלקה, טומאה 4רי ויבוא ביום ארם יהיהר שלא רע, דבי מכל ונטמרתד(
 ]זריזוה[ );ה.רות( ]זריזות[, )נקיות( לידי מניאה והירות יאיר בן פנחס ר'אמר
 דכתיב טהרה, לירי נקיות כ'[, ט'ז ן1'קיא מכמר וכלה דכתיב נקיות, לידימביאה
 ]שם וקדשו וטהרו דכתיב קדושה, ליד. טה-ה כ'[י הד ]ויקרא וטהר הכהן עליווכפר
 שטו וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר כה כי דכתיב ענוה, לירי קדושה י"ט[,טיז,
 חטא, ייאת לידי ענוה ט'ו[, ג'ז ]ישעי' רוה ושפל דכא ואת אשנון וקרושמרום
 אז דכתיב הקודש, רוה לידי הטא יראת ד[, נ"ב ]משלי הי יראת ענוה עקבדכתיב
 דכתיב חסידות, לידי הקורש רוח ה'[, ב' ]משלי תמצא קדושים ודעת ה' יראתתבין
 ונתתי דכתיב הסתים, תהיית פיר השרות כ'[, פיט ותהלים לחסידיך בחזון דברתאז
 אליהו, ידי[ ]על )לירי( מניאה המתים תה.'ת י'ד[, 4ז ]יחזקאל וחייתם בכםרוחי
 בנים על אבות לב להשיב וגומר הנביא אליהו את לכם שילה אנכי הנהדכתיב
 : כ'ד[ ג' ]מלאכיונומר

 כולהו יכלו לא ובתריה רב, בהון נהוג דהוה רחסידותא מילי עשרה ומצינוו(
 ערותה

 שלאחריו. במאמר רק שם ל'תא ,.ת.ריי ומלת סע.א כי ע"1 גמרא בו,. יסתכל שלא וגו' ונשמרת ת.ר4
 האורה ,בכי גי, כ.י אכזרו אשר 564, קובץ אקספארד בכ"י האורה טפר מבהיל .כן ע.ב. שםשם
 אקספאררכ-י

 קובי
 כסו ההתחלה, הסר חבר.מי ישו'אל כל חברת אצל הומצא פארי ובכ"י 563,

 בגמרא וע"ש טעות והוא אשה. צבע1נ'ן כבנר. 41א נ, בכ.' אשה. צבע כבנדי ולא ג( במבוא.שהבאתי
 שם בנמרא בחמורתה. ולא בהמורה ולא ג( ברש"'. ע"ש צבעו:ין בבגרי ולא צבע בבגרי ולארקת:י
 ובכאן ע-ב, כ' שם זמרא 'הרהר. שלא אשמרת ר( ג'. בכ"י ל!כון הובא וכן בחמורה. ולא בחמורלא

 לירי מסאה והירות יאיר בן מחם רי אמר מכאן ה( א,. הערה לעיל עיין השמרת, ת"רה:ופחא
 פ"א' שבת ירושלמי ועיין טשנה. ה:וסחא שם בנמרא ועיין ג', בכ"י לנכון שהוא כמו תשתיזריזות.
 שהובא כמו מהכתובים ראיות הובא ושם בשינוימי ע"נ( ס"1 )רף ה"ר פ"נ שקלים ע.נ(. נ' )רףח-ה
 שפ והקייות' פפ.ו. משל' 1מררש ט.. אות פ"א ריש שה"ש במדרש נשנה וכן האורה. בס,לפנינו
 כתוב נוסחאות וביש גסים, ברברו וע"ש הירושלמי. רבר' הביא מע"ז פ"א סוף שהרי"ף פ"נבהערה
 כ' דף געה הוא ברייתא אלא במשנה, דליתא האריך תוסט בעל והרב מסה, כגף במשנה זהמאטר
 אשר מקרא הנהו לכל מפרש אשר משה"ש, המדרש כלשון הביא משלי הטררש מן והמסדרע"ב,
 י"ו בהגרי ע"ש ב.רושלמי, נס כן נמצא רק סופה, סוף במשגה ולא ע,ו, בנמרא מזה וכר נטצאלא

 בשו"ת :מצא  וה רב. בה, נהינ דהוה דתם'דותא מילי עשרה ומצינו ו( כנוטתא. הש'נויימ עלשהעירותי
 בספרי אותם מצא ז"ל ירש"י להלן אביא כאשר שינויים באיזה קע"ת ס" תשובה שעריהגאונים
 )תרל"11 בווילנא 1:רפפ חק":( )ליוואר:י יעקב עין על עינים פתח בספרו ז.ל חיד"א 1הנא11הנאוגים,

~fiv1
 כאזרך וה ענין מצאהי ואל כ"ח ס" פ'.ג במנחות הביא יעקב, העין עם

-~vQ 

 שהיה קדושות
 כתב האורה בספר הוא וכן ג.כ שם והביא הלשון. כל שם והעתיק יד. כתב הפררם במפר רבנוהג
 יר כתב ג-כ לטיו והיה 1.ל. חירש ביר שה" האורה מב, בכ"י שלשינו המאטר והוא מרש"',ר
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 האורהספר4
 מסני הוה דלא חרא 1( מנהון. בחדא אחזוק מנהון חד וכל בהון, לאחזוקישאיה
 ארבע מסגיא הוה דלא שנייה אחריק, יהודה רב ]ונהג ח( זקופה. בקומה אמותארבע
 סעורות  w~w מקיים דהוה שלחצית אחריו, הונא רב ונהג פ( הראש, בגלויאמות
 דאפילו חמישית לצדדין. מביס הוה דלא רביעית י6( אחריו, נחמן רב ונהנ י(בשבת,
 ונהגו ינ( קליה, דשמיע עד ליה, ידע היה לא לנגדו ראתי דמאן מביפ, היה לאלפניו

הערות.
 הנדפם בפררם אבל 124. ס" 6' אות הנרולים בשם שהביא כסו טיסנים, שכ"ו מכילטהפדדם
 דחסידותא טילי עשרה הביא ר' אות ריש ק,ב( דף קראקא )רפוס היוחסין בעל הרב גם זה.ליתא
 ובעל האורה. ובטפר תשובה בשערי מובאים הם טאשר לשוף ששינוי בקצרה רק ברב, נמצאאשר
 קראקא. רפוס ביוחסין שהוא כמו הבש ע-ב( ד' דף ווארשוי )רפוס ארוכה אבח בערך הדוריתסדר

 לצדרי!י ולא פניו לארץ פתה שהיה מהם אהד רק הובא 180( צר למודאן )דפוס השלםוביוחסין
 עכ.ל. בערוך חסיד ערך בארוכה בא שזה כסו האחרים(, מהעשרה )ר-ל מהשאר, אחד בכל וכןוסיים
 היא בשנת שחי גאון, פלפוי כן צמח רב של לערוך שכוון ספק שין בערוך. טזה זכר איןאולם
 נאון פלפוי בן צמח מרב הערוך את הביא והיוחסין שנים(, ושלשים אלף היום עד )ועברותרקיב
 דחסידותא, סילי עשרה אדות מאטר כהבתי תרע-א( )שנת להסגיר ברצופה והנה t~1D1pDבהרבה
 אסות די מסני הוה דלא הדא ו( בקצרה. אעיר ופה שם, רייפמאן טהר"י החכם לדברי הערותוהם

 הפרדס מספר at)~p פתח בספרו חיד-א הרב הביא וכן תשובה, בשערי הובא וכן וקופה.בקוטה
 אצל לא אבל אדם, כל אצל אם כי אסות ד' שיעור נוכר לא ע"א ל"א קידושין ובגטראוהשרה.
 למרת זה הגאונים חשבו ואיך וקופח, nolp1 אמות ארבע שיהלך לארם אסור ואמרו חכס,ם,תלמידי
 שהביא כמו אמות, פר' לעילא רואה היה שלא כתוב סי' ואולי חז"לי לרעת אטור שהוא טהחסידות,
 בימיו. גדול חכם הוה חייא בן שימי כ' עד ימים האריך רב שי-ן, אות ביוהם'ן נם ועייןהיוחסין,

 והטעתיקים אסות. מר, לעילא רואה היה שלא ופירש"י ע"א ק-י רף מנחות םוף את, שיטי ליהאמר
 ר טטנ' הוה דלא מובא השנית שבסרה ועל וקופה, בקומה אטות ר, סטה הוה רלא זח תחתהציגו
 אסור אריב"ל סובא שלפניו כמאטר בגטרא ושם ע-א, ל"א קידושין בנברא והוא הראשי בנלויאטות
 כן אחריו. יהורה רב ונהנ ח( הנאווים. ברברי כן חינו לבן  וקופחי בקומה אסות ד' שיהלךלארם

 יחזקאל ב"ר יהודה  רב ערך היוחסין נחשון ולוה נ' בכ"י גפ לנכון והובא הי-ל במקומות וכיההוספתי
 םדה.ד בעל הביא וכן כבורו. הארץ כל מלא משוס זקופה בקומה אטות די הלך ולא עליושבתה
 טטגי הוה רלא לפנינו שהני, סוכרת הוה מהסיום רק היוחסין, דברי את ע"א( צ, )רף 'הודה רבערך
 יהודה רב ונהנ בפעות ג' בכ"י אחריו. הונא רנ תחג ע( הנכונה. הני הוא וקיפה בקומה אמותר'

 הראש. בגילוי ארבעאטות מסגי לא יהושע ררם בריה הונא רב ע-א ל"א קידושין ובגמראאחריו.
 הראש. בגילוי אמות ר' מגינא דלא לי שיתי יהושע דרב בריה ws~n רב ע"ב ק'.ח שבתובגמרא

 בשבת. סעורות נ' רקיימא לי תיתי נחסן רב אמר שם שבת בגטרא אחריו. נחמן רב להוג'(
 חירש הנאון נם הביא כן סביפ. הוה לא לפניו ראפילו חמישית לצרדין. מכיפ הוה דלא רביעיתי6(
 לפניו ואפילו לצדדי! מביפ היה שלא וחמישית רביעית הגי' תשובה ובשער' והאורה. הפירסבשם
 ע.א ק,י מנחות למאסרם והכונה כוי. שימי ראטר המלות תשובה בשערי נוסף לדעתי כ~' ש'מ'דאמר
 שלא ברב מ היתה צניעות שסרת שסעתי ואני את, שיתי ר"ה פירש.' ע.א כיד בנדה וכןצניעות. מש" שעה כל כובשן אלא עיניו ווקף היה לא רב אוסרים ויש ופירש"י בו,. את שימי ליהאמר
 העשרה לפגיו או עור היה לא רש.י לפני כי ונראה ע"כ. טכירו היה לא הלכך  לפעלה, עינ': זוקףהיה
 המאמר הביא היוחפין בעל "רב שמעתה "ואני כתב לכן ובהאורה, בפירם שהב.א רחם.רותאסילי
 ולא פניו לארק פונה שהיה מהם ,ואחד שהביא הראשונה המרה על לראיה שים.ראטר

 לצדדיי
 שלא

 קליה- דשסע עד ליה ידע הוה לא לנגרו ראתי "דטאן האורה בם' וחסיום עבירה* שוםלראות
 כחוב

 בסדה"ר כן הובא ואחריו קראקא רמש ביוחסין אולט ידע". לא קליה דשמע ער .אלטא תשובהבשערי
 הוא לתפלה לכו מכוון שהיה הסקור ואולי לצררין-. הטיפ לא חמישית בתפלה. לכו מכוון"רביעית
 יוסף ורב ששת רב ונהינו 'ג( יתפלל. אל עליו מיושבת דעתו שאין כל רב אסר ע"א ס"הבעירובין
 נהור, סגי הוה תייא בר יוסף רב וכן )הור. סג' הי' ששה רב עיניהם. ומטו בה לעמור יכלו ,לאאחריו

 רסמי באנדה כראמרינן הוה. ונטתטא פקח יוסף ררב וסל הביא ל-א רף קידושין בהידוש'והרטבם
 היתה הזאת והאגרה קכ"ל. רידיה אטות מד, כר לאסתכולי דלא בנפשיה קאי סצ' הלא מששנפשיה
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5 האורהספר

 עייל הוה כד ש,צ.ת יג( עיניהם. וממו בה לעמור יכ6 ולא אחריו, יוסף ורב ששתרב
 נרם., כד רכנן קמיה ועייל פסע הוה ולא )ופסע( [rst~t )מפסיק( הוה מדרשאלבי
 אכיל הוה ילא שביע.ת סו( אחריו. ואביי וירא רב. ונהגו יז( ציבורא, מטיח הוהולא

 איהו אזיל עליה דקפיד דכל שמינית הנשה. וניד ודם חלב משום הרצות,במעודת
 ונהנ יז( טבחא, האי לנבי אויל רב הכפורים יום בפרק כדנרס.נן סו( ליה, ומפייסלנביה
 רב ונהג יט( בתפילין רגיל שהיה ]תש,ע.ת יח( אהריו, נחמן דרב בריה זופיאט-

 התיבה, לפני לירד רגע והיה ערב, קולו שהיה עשירית כ( אהר'ו[,ששת

 ערותה
 ששית ינ( ורש"י. הנאוצים לדברי באגרה כדאמרינן כיון או תשובה. שערי הגאונים לתשובת מקור מפקבלי
 הוה ולא גרסי כד רבנן קמיה וע"ל פסע הוה ולא ופסע, מפסיק הוה מררשא לגי עייל הוהכר

 שם אולם מקיף. הוה לנכון כתיב נ' ובכ.' מהקת.. .ופכע" ומלת מקיף הוה תקנתי ציבורא.מטרח
 רבנן, קטיה ועייל פסע הוה ולא )ופס;( מק.ף הוה מדרשא לכ' ע'.ל הוה כד ששית משובשהלשנן

 מפרח דלא גרמי כר לזמר צריך כרנרכינן במקום ציבורא. מפרח לא רבכף:רמי:ן
 רג' מקיף אב" ע"א ל.ג בקיר1ש'ן אהרס. ואבי' וירא רבי 1:ה:1 'ר(ציבורא.
 רמ"ד. ט" 'ו"ר בשר וע.ין הצבור. לפני לעבור שלא אחרת ררך מסבבופירש"י מקיף.פרא
 הארה מא' נ' בכ.' נם ושה ה:שה. וגר ודם חלב משום הרשות, בסעודת אכיל הוהלא שביעיתסו(
 רק הבא וביוחם'ן והאורה. הפרדם בשם עינים בפהח חיד"א סהנאון הובא וכןתשובה. בשער'וכ.ה
 1.ש כלל. שחר להם אין הנשה" וגיד ורם הלב .משום והמלות 'ותר ולא הרשית. בסעירת אכללא

 כי פנימה, מחוץ ובאה המקור לצרן מעת.ק מאיזה הוספ" והוא תשה, ניד פרק חולין מש"סלתקן
 הרשות. ססע,דת סתהנ' לא ורב הוא, הרשות סעורת שפ, כשב ע"ב צ.ה רף הנשה ניר כפרקבחולין
 שם הבאתי ועיר ויקרה. נפלאה הוא זאת הערה כ' שם והבאתי שם, בהמדד רייפמאן הח' התעוררוכן
 שוה שולם שמואל אמר וצל שלו בהנחה בייהמין השר שולם שמואל מה1ר"ר הרופא החבםכי

 בכלל למרתו ככה על ראה וטה שיחיי, ת"ח כל על מנפל הרשות( מכעורת אכל שלא )ר"להחמירת
 כל שאכל אחר שרב שני בחצץ ויגרם בפסוק נ'[ ]פרשה איכה במדרש 1מצאהי חם'רות. דבריעשרה

 ועייל שפה אפיק לם'מן אמרתי שגי. בחצץ 1.:רם שנאמר מה לקיים אפר, אוכל היה שבעולםמטעמים
 שמובא שמה השב כי ברואה שנה נם שהבאת'. חולין נסרא ממז שגעלם וברץ עכ"ל. בחרא"שפ"

 תשעה ערב במעורת כן שעשה שם מפורש ולאטת השנה, בכל םע1רותיו אמר היה רב על שםבמדרש
 ויהיכ פסת'ה[, חד ]צ"ל פחות פת חד :סיב מאכלו כל אכיל דהיה מן רב : שם קמררש ופלבאבי
 והמאסר ע"כ. באפר הכפישני שני בהצץ וינרם שניאמר מה לק"מ פ.בי כעירת היא ו: ואמר קסם,על'.
 הנה.ה, בעל דברי על התעורר סה.ד בעל שנם וראית' ה"1. כ1ף פ.ד תעדת ב'ר:שלט' גם נשנההוה
 בערב לא אכילתו כל אחר הש:ה בכל רב עשה דוה דהב'1 נראה היה ריהסא לפום ושה ופלוכהב
 תקנ"ב סי' או"ח אברהם במנן אבל חסידות. למאת לט'חשב בכדי חוה לא -אל,כ לב-, באבתשעה
 ]הי וכהנ'יט האים. תרת כספר הרסב"ן כשת הביא הנ"ל טיי והכ,' כאב. כהשעח עשה שוהכהב
 ו1ייל שכתב ש". סי' ברוקח ראית. אכן רב. לא א.לא' בר י"' עשה שוה פ.ן אות ה"ה פ"חתענית
  ושובלה  פרוסה נופל היה באב תשעה מעורת אוכל כשהיה רב' איכהבמרחש

-tpa 

 רב וכן כוי,
 ביר1שלם' מפרש הוא כן הלא הם:"א מדבר. ל"מ ממרחק שהביא בעינ' ולפלא עכ"ל.בירושלמ'
 אומר אם ל' 'סלח רב, לא אילאי בר ר"י עשה rie הביא מ'ימ1ני בהגרית ימ"ש איכה. ובמרפששחבאת'

 בבבל' מבוארת אילא' בר ריי של :פרדת, יש..ת שת. שה: יראה שם מ.'מ.:' בהנהות המע.'ןכי
 שלי בהערות שם איכה במדרש ועיין ובמדרש. בירישלמ' מבוארת רב של .1. ע"שי ע.א ל'תענית
 בתשובות ל.תא 1וה נ'. בכ"' 1כ"ה סברא, ל:ב' ארל רב הכפורים יום בפרק כר:רכי:ן ru) ס"ה.הערה
 ההנא בהר' מלתא ליה הוה רב ע"א פ"נ 'ומא למאמרם והכרה arn: 'ncDin תשובח, שער'הגאונים
 אולי אחרר. נחמן ררת בריה ז1טרא מר 1:הנ יי( ל.ה, לפרסי אנא איויל )רב( איהי אמרפבחא,
 הביא 1' אות ובי1הסין דצערן. מאן לכל ליה שר' אמר ויטרא רמר ע"א כ"ח מנילה למאמרםהכונה
 ו:הנ בתפילין ר:.ל שהיה "תשיעית יה( ליה. רטצער למאן 'ום בכל מיחל היה נחמן בר זופראסר
 1ביוהמין תשובה. בשער' וכיה נ, בכ"' ל:כ1ן כמצא המעתיק. בשונת נשמפ כי הוספת. אחר.1". ששתרב

 רב אמר ע"ב קי.ח שבת למאמרם כ11ן אחריו. ששת רכ ינהג 'ט( ותפילין. בצ.צית רגיל שהי'הביא
 שהיה עשירית כ( ת6.לין. בלא אמות רי הלך שלא ופירש"י תפילין, מצות דקיימית לי חיתיששת
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 האורהמפר6
 ה' את כבד שנאמר מה לקיים שצריך, מי ולכל לרבו מתורנמןולהיות

 : פ'[ ט ]טשליטהונך
 באמה. אוחז דין]א[

 לעולם, מבול מביא כאיו ומשתין, באמת האוחז כל אומר אליעזר רני רצניא6(
 אחת שעה יעשה ואל תחוח, בעפי ישתין או וישתין גבוה נמקום יעמוד אלאנ(

 יהא לרעת עצמו המקשה ד( מלמפה. בבצים יסייע או נ( המקום. לפי רשעאחת
 :בנדוי

 קרי. בעל דין]ב[
 ביום בין ביהיצה, אבל קנין בתשעה קרי בבעל עלמא נהנו רהאת34א6(
 תורה לדברי אבל קב.ן, בתשעה רחיצה דצריך לתפילה, מילי והני בחול, ביןהכפורים

 על לברוכי צריך ולא בת*רא. בן יהורא כרבי עלמא כנהוג נ( רחיצה, צריךלא
 ]מברך לא נמי רחיצה ועל פבילה, דא.קיי אשכחן לא קנין תשעה דרחיצההטבילה,
 ]דהא[ הזה, בזמן מצוה דאינה עליה, מביך לא הילבך הוה, בזמן רחיצה אשכחןדלא[
 יהא לא קרי בעל שהוא ונזכר בתפלה עומד היה ג( סובא. משאות שאר לןאית

 : ועולה מקצר אלאמפסיק,
הערות

 הנמצא המיימ חסר האורה טם' נ' בכ"י נם פח מהונך. ר' כבד שנאסר טה לקיים כר, ערבקולו

 קפרא רבר אחתיה בר אדא בר חייא רב רקאטרינן אחריו, אדא בר חייא רב .ונהינ שם, תשובהבשערי
 אחתיה( לבר אמר קפרא בר )ר"ל אמר התיבה לפגי ויורר שמע על כשפורם ערב קולו והיההוה,

 עד טהינך טן המעתיק והשטיפ סהונך', ה' כבר דכתיב הוא הדא ראהנייךי סטה לבוראךאהנייה
 "רקא שחכיאו כמה כותו והגאוניםמהונך.

 אמרינן-
 תעשך  עשר פסקא כהנא ררב הפפיסתא למאמר

 טהונךי ה' כבר ד-א הפסיקתא וטל הפסיקתא, בשם תתצ"ב רמו ראה בילקוט וסובא t(w~p צ,ו)דף
 היה קפרא רבר אחתיה בר ארא בר חייא התיבה. לפני ועבור שמע על פרום ערב קולך היהשאם
 מהונך ה, את כבר שם על .התיבה, לפני ועבור שמע על פרום בנ' לו אוטר קפרא כר והיה ערבקולו
 תשובה בשערי הזאת התשובה על כ-ח הערה להפסיקתא של' כהערות והעירותי ע.כ. שחננךמסה

 בשבלי הובא הפסיקתא רכרי כי הבאתי וכן רר"כ, הפםיקתא אל בנה שכוונו דחסירותא, מיל'מעשרה

 בשם דג מי, או"ח ב"' בטרן וסובא בתניא. הובא וכן ו', מי, תפלה ענין לאור( )שהוצאתי השלםהלק"

 קולו והיה קפרא רבר אחזתה בר אביי בר חייא ר' וז"ל הביא ח' אות ביוחסין וראית' הלקפ.שבלי
 ובאמת ה.וחסין, בשם זה הביא הדורות סדר ובעל ארא. בר וצ"ל שהבאתי, להפמיקתא כיון ע"כ.ערב

 ד"ה ע-א ל.א קידושין כשספת וראיתי כ"ח. בהערה שהעירותי מח וע"ש בפם'קתא. הוא המאסרסקור
 : בפסיקתא רק בירושלטי ~כר מזה אין אולם מחונך. כמו מהונך דורש בירושלטי הביאוכבר,

 שוה. בטקס 'עמור אלא ג( ל. סי' אצה פור ועיין ע"א. ,"ג נדה כו'. אוסר אליעזר רבי תניא 6(]א[
 רע-ב. י"ג שם גמרא לדעת. עצמו המקשה ד( שם. נסרא מלמפה. בבצים יםייע או ג( שם.נטרא

 : המודות ובדברי שם להרא"ש בחוסי שםועיין
 רף בערלת )רפום ופרח בכפתור כרחיצה. אבל קבין בתשעה קרי בבעל עלסא נהגו והאירנא 6(1בב[

 ותפלה קרי כעל פבילת כענין פעם בלא קצת שהניחום דברים שיש תמצא וכן וכל הביאע"א(

 נתחלף ואול' עכ.ל. והיתר איסור בספר ז"ל ורש-י הא' ורבינו אלפם' הרב עליהשהסכימו
 וטה והיחר, איכזר טספר בכ"' נמצא לא כי והיתר. האיםור בטפר האורה פפרלו

 פב'לה ולאו פבילה צריך לתפלה שהבי פ-נ ברכות ברי-ף הוא ורה-ג הרי-ף בשםשהביא

 מנהג נקופ מלתא בהא ליבא דנטרא כיון 1.ל נאון האי רבינו וכחב קבין, כתשעה רחיצה אלאדוקא

 אין קריין בעלי שכל ישראלכל
 מתפלליי

 רא'תא בת'רא. בן יהורה כרב' עלסא ינהיג ג( שירחצו. ער

 וגי'ו תורה. בדברי מותר קרי בעל ום,ל פימאה טקבלין תורה דברי אין ע"א כ"ט ברכותבגמרא

 : במשנה ע"ב ב"ב ברכות בתפלה. עומר היה ג( פ"ת. םי. או"ח ובפור כ"א סי' שםבהרא-ש
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1 האורהטפר

 ותפילות. ברכות הלכותננ[
 וכר: בתרומה לאכול נכנשן ומהכהנים משע" בעיביז שמע את ~זיז מאימתי6(

 שלום. נתינת דין3ד[
 שלום שיאלף להבריה שלטא למיתן אסור 5( צלותא קם. אינש משכיםרככ41

 פנ רמרי ליה מהרר ]והוא )ובריך( סב דמרי צפרא לו אומר שלום, דרכי מפני אבל ג(עליך,
 בכל שלום לז נותן "ננסת, נניח או בדרך, פוגעו אבל לפתחו, במ'2ניס ודוקא[ג(

 אדם לכל שלום ומשיב הכבור מפני שואל במסקים כדתנן ו( כלום, בכך ואיןלשון,
 התפלל: לאועדי.ן

 קרבנות. דיןגה[
 lfs]) זי ]ויקרא ולמנחה לעולה ההורה זאת דכתיב מאי לקיש יה[ אמר5(

 רבי אמר חטאת, ולא אשם לא טנהה, ולא עולה לא צריך אינו בתורה העוסק שכל3(
 מעלה הפאת, בתורת העוסק כל "ה[. ו' ]ויקיא החטאת תורת זאת רכת'ב מא'יצחק
 כאילו הכתוב עליו מעלה אשם, בתורת העוסק וכל חטאת, הקריב כא.לו הכתובעליו
 : אשםהקריב

 תפילה. קודם לשהות דין13[
 שיתפלל אחר אחת ושעה אחת, שעה שיתפלל קורם שישהה צייד המתפלל6(
 מלכי אבל ישראל, מלך ורוקא יפסיק, לא בשלומו שואל המלך ואצלו 3(תמילתו,
 יקצר, לקצר ליה איפשר אבל לקצר, ליה איפשר בדלא ג( פוסק, העולםאומות

 בשעת ראשו את ש.כמה וצריך ה( למעלה, ולבו למטה עיניו שיתן צריך המתפללד(
 שיהלוך אסור כדאמרינן נמי, יומא כולו אמילו אלא להוד, תפילה בשעת ולאתפילה,
 : זקופהבקומה

 ת 1 ר עה

 וב-ה יתפלש, ברטות הלכות זה בס" רשום פה ושה במשנה, ע"א בי ברכות קור.ן. מא'מת' 5(]ב[
 ותפלות, ברכות דיני הם שלאחריהם שהרצים הכרה רק הר':ימ, הזה בסי' :מצא לא אבל נ',בכ"י

 : יתפלות ברכות מל'קו ל"ו מיי בסוף סייםלכן

 שיתפלל קודם לחבירו שלום הנותן כל רב אמר ע"א '.ר ברכות להבריה. שלום למיתן אכיר 5(]ן4[
 nff1w בפור ב"' בסרן עיין פב. דסרי צמרא לו אומר שלום דרכ' מפני אבל ג( במה. עשאוכאל,

 DW. גמרא לפתחו. בטשכיט ודוקא נ( פרובו:ציא. רב:' בשם יונה ה.ר מתלמור' שהביא מה פ,פס"
 : כמשווה ע-א י.ג ברכות כדתנן. ר( שואל. בררך פגע אבל כתב שםורש"י

 בכ.י חנא וכן עולה. לא צריך איו בתורה הע,טק שכל ג( ע"א. ק,י מזחות לקיש. ריש אמר 6(]ה[
 : שם בגמרא עיין שורה חכר ופהגי

 וברברי שם בהרי'ש יעיין ע"ב, ל"ב ברכות אחת. שעה שיתפלל קודה שישהה צריך המתפלל "(]ן[
 הידים במסורת ב:סרא עיין לקשר. ליה אפשר בדלא ג( שם. שם כו'. המלך ואם'לו נ(חמורית.

 הלכות בטור ועיין ע"ב ק"ה 'בסה בזמרא הנא למטה, עפיו שיתן צריך המתפלל ר( אלפס. רבבשם
 וצריך ס(  9'ש. עוטד'ן אין כמרק והרא.ש הרי"ף וכתכופנו שהביא ב" במרן וע"ש צ"ה. כי'תפלה
 ע"א. ל"א כקידושין הוא זקופה, בקוטה שעלך אמור כראמרי:ן כוי. תפלה בשעת ראשו אתשיכטה
 מטני לא יהושע דרבי בריה ההא יב וצ"ל הסר פה רק ראשו, את שיכסה שצריך ראיה מנה איןאבל
 לאדם אטור המאמר אחר שש כנסרא והוא מיאש', למילה שכינה אמר הראש, בגיליי אמותארבע
 כראמרי:ן הביא ~ה ועל קומה, בכפיפת וילך אקיט זה אחר חסר או וקופה. בקומה אמות ר'שיהלך

 . ח,ר'א מ3',י לפ:.:ו כמי ה;וכהא נ' ,בכ.י וקיפה. כקומה שיהלי.אנזר
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 האורהמפר8
 השכמה. דיןמ[

 שימנה כדי בנישתא, בבי ולאקדומי למיקם לאיזדהורי אינישיצריך
 ושנותיו: ימיו לו מאריכין עושה ואם ]ראשונה[,מעשרה

 לצרה. תפלה להקדים רון0ח[
 תפלה אביט אברדם הקדים לא שאלמלא לצרה, תפלה אדם יקיים לעולם6(
 ופלש, שריר ישראל של משונאיהם נשתיירו לא העי, ובין אל בית ביןלצרה
 ]שם הטונה מקום אל בתריה וכתיב , נ'[ "ג ]בראשית מנגב למסעיו וילךשנאמר
 יאמר )זבחיכם רוב לי למה שנאמר ]כולן[, הקרבנות סכל תפלה וגדולה 3( דו.שם
 ו פ'1[ שם ]שם שומע אינני תפלה תרבו כי ם בתריה וכתיב ג( י"א[, א' ]ישעי'ה'

 באמן. המאריך דיןעם
 לדרך ויוצא המתפלל וכל 3( ושנותיו, ימיו לו מאריכין באמן המאריך כל6(
 ייקם, חוזרת אינו כתפילתו המאריך וכל נ( חפיציו, לו עושה הוא ברוךהקדוש

 ההוא בפעם נם אלי ה' וישמע וכתיב י'ח[, פ' ודברים ה' לפני ואתנפל שנאמר7(
 : י[ "נקברים

 לדרך. לצאת השכים דיןני[
 שאר כולהו מברך הגבר, קריאת ומן הניע לא ועדיין לררך, לצאת השכיםאכ!

 ומברך התרננול, קול שישמע עד מכרך הלא בינה, לשכוי הנותן מברכת ברברנות
 צבור שליח שמניע זטן עד רבעי, טאי ונרים קרבנות, וקורא ברכות, תשיסרי הניכל

 שמים שם מוציא בדהוי לברכן, צריך אינו כבר שברכן, וכיון הכנסת, בניתלברך
 : המברכין אחר אמן יענה אלאלבטלה[,

 התורה. ברכת דיןפא[
 שכבר ]תורה[, תלמוד על לברך צריך שאין דאמרינן הואיל תאמר אם.6(

 האי תו'יץ בציבור, התורה קייאת לעל 3( טכרכינן פעמא מאי רכה, באהבהנסמר
 מצוה ליה רהוה משום ואלא המעם, מזה עלה מנרכין[ רלא להא, רמ"א לאווראי
 דאי מצות, שאר או ציצית או תפילין כמצות ליה והוה עזרא, כדתיקן עצמה,בפני
 * לברוכי בעיא ליהעביה

הערות
 חי רף שם ועור בז', לביהכ': אדם ישכים לעולם ע"ב ס-ו ברכות בגמרא כוי. אינש ופריר 6(]ן[

 1 חיי רשרכו חיכי כי כ:יטתא לבי ועיילו וחשיכן קיימוע"א
 גמלה ג( שם, ליתא הכשב מן והראיה ע"ב, מיד מהדרין לצרה, תפלה אים יקדים לעולם 6(]ךק

 הנחבטת. מן יוהב הפלה :דולה הגירסא ושט .ע-ב, ל"צ ברכות כולן. הקנטטת סכלתפלה
 בפירש"י, ע"ש כפיכם שפרישסם הפסוק התהלת הובא שם בגמרא תפלה. הרבו כי נם בהריה וכתיםג(

 : ולזבוח ואח"ם להשחחות רכתיכ הקרבנות מן גרולה . התפלה ו' פ" פ"א שמואלטסדרש
 כל ג( ע-א, י-ר ברפות לררך, ויוצא חמתפלל וכל ג( Rtp, ס-1 ברכות באסף המאריך כל 6(מצ[

 שם ובגמרא , נ' בב-י וכיה , ה' לפגי ואושפל שנאמר ד( ע"ב, ל-ב כרכות בתפילתו,המאריך
 ; שיו[ פ, ]רוטרים ה' אל ואתפלל הכיטבחטא

 הלקפ בשבלי באריכות עיין כו" תורה תלסור על לברך צריך שאין ואמרינן שאיל תאסר "ס 6(ניש
השלם

 מן המעתיק והשסיפ ג' כ,י עפ"י השפתי טו'. התורה קריאת על ג( 1 ה' טיי תפלח עגיי
 : עלה סלת עד עלסלת
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9 האורהמפר

 פה, ע? בתורה לקרות דיןמב[
 אחיינן דהא 6( פה, על שהיית תמיד פ-שת לקרות מצינן ה'כי תאמראם
 רבנן חקינו לכך דמ'לתא, ותירוצא טה, על לאומרם רשאי אתה אי שבכתבדברים
 לא ולכך להו, חיט?נן קיטן ובמקום הקרבן, צויך שהוא פה, על פ-ש.ות הנילמקרי
 בהפלת קורין שאנו נמו הקרבן, צורך שהוא לפי פה, על אותם יקיא אםחיישינן
 על התויה שקריאת שמציט ועוד בתורתיך, כנתוב פונים ובימים ובשבתותמוסף
 כתענית, כריאמרען 3( הקרבנות, צויך שהוא המועדות, צורך ספני הכמים התירו]פה[
 שמע, את כקור.ן ג( פה על אותם יפני יהודבמנחה

 לקרותו בתורה ממורשת דמצותי
 על אותן קורין שאנו פ' על אף תהלה, מברכין שאנו כרכות השלש אבל פה,על
 דהוה מברכנן, הילנך פה, על שמצותו מקומן איזה משנת שונין אנו הר'פה,

 : שמע קריאת שקרא קודם לשנותבמשנים
נינ[
 כרכות. סאה ריי

 יום, בכל מצות מאה עושה שאינו בישראל אדם אין אוטר מאיי רבי תניא6(
 פעמים שלשה ומתפלל ולאחריה, לפניה ומברך וערנית[ ]שהרית שמע קריאתקורא
 ובכל ולאהרהם, לפיהם וסברך ובערב, בבוקר ]פתו[ ואוכל יום, בכל עשרהשמונה
 הצפרא סרי ותמנ. ותפילין ציצית ופרכת ומביך, מצוה ועושה מברך, ששותהפעם
 : וישתבח שאמרוברוך

 אחרונות. בשלש ולא ראשונות בשלש להאריך שלא דיןניח
 בשלש לא צרניו אדם 'שאל לא יהודה רב ואמר "( הואיל תאמראם
 וכתוב ובהודאה, במנן, לחיים זכינו למ.מר מצינו היני אחרונות, בשלש ולאראיטונות,
 רב אטר בי נ( דמ'לתא תירוצא איטן, תחנוני מילי דהני היים, נספר שלום ובשיםלהיים,
 פ-נסה או חולה כנון לו, הצורך דבי לבקש לו שאין ביהיר, אלא אמר לאיהודה
 צבוי צרכי אבל שואלין, אין קאמר ולא ישאל, לא קאמר ודוקא יאשונות,בשיש
 : מותר לכך צריכה שעה שואלין לה, צריכין ישראל שכל לחיים וכתוב זכינו,כנון

 עשרה, בשמונה טעה דין181[
 דאמר כמאן דהלכתא לן קיימא "( ]באמצעות[ עשרה בשמונה דמעהוהיכי
 וכשלש ראשונות כשלש למהוי סרר להם אין פייושא והכי סדר, להם איןאמצעות
 אפילו מינייהו בחרא דמעה היכי אהרונות ושלש ראשונות שלש דאלואחרונות,

 ערותה
 כדאטרינן נ( ע"ב. מ"ר תמורה פה, על לאוטרט רשאים אתה אי שבכהב דברים אמרינן יהא "י]יבם

 דמצותו שמע את ,מקורין 0 רע"א. כ"ח בתענית הוא פה על אזהם קורא יתיר בטיוחהכתענית,
 פה; על ער פה על טן הטעתיק שהשסיפ ג, בכ"י נשטפ ןה פה". על לקרותו בתורהמפורשת

 ובטל והסיום ברכות, טוף הירושלמי כלשון הוא . כו' מישראל ארם אין איטר מאיר רב' תניא "(]יג[
 ובמחוור רשיי במדור ועת י ה' סי, בפררם ועיין רש"י, הוספת 1DID, ער סברך, ששותהפעם
 האורה, כטפר רש-י לשון כעין הירושלטי הובא בהתחלתו השלם הלקט ובשבלי בהתחלתו,וויפרי

 : ברחבה הואושם
 אטר כי נ( ע.א. 'ל"ד ברכוך ס.', ראשיות בשלש לא צרכיו ארם 'שאל לא יהורא רב ואמר "(]ין4[

 ישאל אל ר"ה שם חום' ועיין ביחיד. אלא אטרי:ן כ' הניגמא :' בכ"י ביחידי אלא אטר לא יהורהרב
 עיין וכן שם, וגב"' קי-ב ס" או-ח ובפור כ"א, טיי שם בהרא-ש ועיין , ור,ה[ נשל ורבי, ר"חבשם

 : חננאל ורבינו בח"ג דברי שם שהביא כ"ח פי' תפלה הי השלם הלקםבשבל'
 בפירש,י וע,ש ע,א, ל"ד ברכות סרר. להם א.1 אמצעית ראמר כסאן רהלכתא לן קייטא "(נכף[
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 האדחהמפר10
 את שעבר לאחר ונזכר בברכה רפעה היכי באמצעות אבל לראש, חוזר 3(בשלישית
 1 שפעה ברכה לתחילת אלא חונן, לאתה חוור אינומקומה,

 שחרית, התפלל ולא שטעה דיןשז[
 מנחה, התפלל ולא פעה שתים, מנחה מתפלל שחרית, התפלל ולא טעה5(
 דתפילת 3( שתים, שחרית מתפלל ערבית, התפלל ולא טעה שתים, ערביתמתפלל
 1 חובהערבית

 שהתפלל. ונזכר המתפלל דיןניז[
 ספק אבל ברכה, באמצע ואפילו פוסק שהתפלל, ונוכר בתפילה עומד היה*(
 ו מספק מתפלל התם~, לא ספקהתפלל,

 נדבה. תפילת דין]יח[
 ומפרשי 3( כולו, היום כל אדם שיתפלל ולואי דאמר יוחנן כיבי לן ם5(

 אדעתא נין וצבור אסור, יחובה אדעתא אבל דרשות, ואדעתא ביחיד, מילי הנירבנן
 ונשם תקנום, תמידין כנגר תפילות לן הקיימא אסור, דרשות אדעתא ביןרחובה
 מתפלל היחיד אבל נדבה, תפילת מתפללין אין כך נדבה עולת מניאין הצבוישאין
 המילת מתפלל אין ]הילנך[ )אבל( נרבה, עולת מביא היחיד שכן נדבה,תפילת
 פוסק דאמרינן והא ג( מוסף, בקרבן מתנדב אינו שכן נרבה, תפילתמוספין
 ועומד שהתפלל, ושכח רחובה אדעתא כשמתפלל מילי הנ' ברכה, באמצעאפילו
 יוחנן רבי אפילו ובהא באמצע, אם,לו פוסק שהתפלל, ונזנר דחובה, אדעתאומתפלל
 נדבה, תפילת אלא כולו, היום. כל אדם שיתפלל ולואי יוחנן רבי אמר דלאמודה,
 : אמר לא חובה תפילת אבל בהם, וכיוצא תחנוניםכגון

 שבת. תפילת שכח דין]יפ[
 ברכות שלש לאחר והתחיל שבת, כשהוא ושכה בתפילה עמד אם6(
 דבשבת שבת, של ומתפלל הברנה גומר שבת, שהוא ונזכר חול של ברכהראשונות

 : מתפללין אין צבור טורח משום אלא עשרה, שמונה להתפלל ארס חייבנמי
הערות

 לראש, חוור ג( כי. ס" שם ובהרא,ש פרר, להם אין אמצעות ר"ה וכתום, סרר, להן איןר"ה
 כפירוש כמפרש רש"י משם דכתבו רטגילה פ*ב אשרי בהגהות והביא ו' סי' קי-פ סי' יוסף כרכיעי',

 אין פי הש"י מ"ש הפך רש"י ברעת שכתבו אשרי הגהות על רקרקת' ברכה בשיורי וכתבהרשב"מ
 הנהות  כטיש שכחב טץ בסיסן ראיתי ושם ג.י  לרש.י האורה ספר לידי בא  וין שחר , מ'עוטיין

 רש"י פכרת מייתי אשרי ~הגהות הש"ס בפירוש רכתב ממשמעתיה רבצו דהדר מראה בשמו,אשרי
 : עכ"לבתרייתא

 שם ברכות ערן חובו,. ערביה דתפילת 0 ע.א. כ"ו כרכות שחרית. התפלל ולא טעה 6(]נטי[
 י ע"בכ-ו

 טתפלל התפלל לא ספק התפלל פפק נ( ע"א. כ.א ברכות שהתפלל, .:זכר בתפלה עוטר היה 6(~ן[
 ע"ימספק.

 : שם טוב יום וכמערגי מ"1 סי' בהר.,"ש ועיין שם. בגס-א

 רכ:ן וספרש' נ, ע.א. כ"א ברכות כולו. היום כל ארם שיתפלל ,לואי ראמר 'והנ, כיב' ק".ל "]יח[
 רבן. ~טמרשי כן. שהביא ת"ג כרכות הרי.ף לשון הוא כן וכוי. ררותיה וארעו:א ביהיר מ.ל'הגי

 שם. כרכות ראמריגן. והא ג( שם. ב.י ובמרן ק"ו סי' או.ח ובפר גהרא.שועין
 אפי ומור ב' סי' פ"א ברכות הרא,ש עיין שבח. כשבוא ושכח התפלה 1r.u אם ",;יט,

 : יע.ב סי'
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 ולקידוש. לקדיש להפסיק דיין]כ[
 וכן מביך רבא שמיה ליהא יפסיק לא 5( עשרה שמונה מפסיקלענין
 כעונהו רשומע יצא, להכי ושמע בהדי.הו יענו ולא ישתוק ומיהו ]לקדושה[,)לקיהיש(

 יכרדד. קדוש דין]כא[
 ובקדודיה וניוד, קדוש אלא שמע של בביכות אומיים ראין טעמא היינו5(

 של שבברכות לפי דמילתא מעמא וימלוך, וביוך קדוש אימר עשרה שמונהשל
 שאופנים ענין ומנידים מסם-ים קדושים בבורא שמעקריאת

 מקלסיי
 קדוש והוא בו,

 לאוסרו צריכין אנו אין ישראל, של קלוסן שהוא ימלוך אבל יאמ-1, ברוךלעומתם
 : עשיה שמונה בתפילת ישראל של בקלוסן כן יא אלא הענין,בזה

 עקיבד. או הערוה את רואה לבו דין]כב[
 מותר, הערוה את רואה עקיבו אסור, הערוה את רואה לבו הלכתא5(

 : אסורנוגע
 כשרגו על יבואה דין]בג[

 שמע, קריאת ויקיות מותי הכסא בבית ידו על או 3( בשרו, על צואה6(
 שלא לקרות, מותר נראית לא שמע, קריאת לקרות אסור נראית טבעת, בפי צואהג(

 : מותר נראית ואינה עומר ונראית יושב ואפילו השרת, למלאכי תורהניתנה
 רע. רוח דין]כר[

 וריחה שמכוסה בל בהן, וכיוצא אדם צואת כנון עיקר, לו שיש רע ריח6(
 : שמע קריאת לקרות מותרנידף

 עוברת. צואה דין]כה[
 : כנגדה שמע קריאת לקרות אסור עוברת צואה5(

 ת 1 ר עה
 בסוכה רש.' וו.ל קצת. DAQ1IQ הלשון כו'. ושתיק וטיהו לקידוש. וכן רבא סמיה ל'הא יפם'ק י" 6(]כ[

 וישסעו מתפילתן ישתקו רבא שסיה יהא אן קדושה אומר ציבור ושליח בצביר המתפללין ע"בל"ת
 11'ל רש"י דברי הביאו ע"ב כ"א כרכות D1nal' ה':, בעל גאון יהוראי רב יסד וכן כעונין, הן והריבכוונה
 עם ולענות להפםיק יכול אינו קרושה או קדיש החון מפ' ושמע הטתפלל דארם במוכה רש"יוכתב
 והביא הש"י, דברי הכ"א י-ח ס" שם ברכות הרא"ש ~נם כעתה. דשוטע מעט אמתין ישתוק אלאהצבור

 ארח הפור הביא וכן כעתה, והוי אומרים שהצבור למה ויכוון שישתוק ח:נאל רבינו מי, כשם כןנם
 : קידסי'

 סיפור רק שניהם לציון ובא וקדושת זו דקדושה :"פ טי' או.ח ב"י עיין גו'. פעמא היינו 6(]כלא[
 ועד, לעולם ימלוך ה' ג"כ אומרים לציון ובא בקדושת טרוע קשה ומריין ולפ-ו הטלאכיסיקילוס

 : 'וצר בקדושתולא
 רואה לבו והרי רה בתום' ועיי,ש ע,בי כ-ה ברכות כו'. אסיר הערוה את רואה לבו הלכתא 6(]כ:ב:[

 : הערוהאת
 מותר אמר הונא רב איתא ושם 9א, ב"ה ברבות ק.ש. לקרות מותר ובו, בשרו על צואה 6(]כג[

 כהב אלפם ורב דאטור, חסדא כרב פסק ר"ח ק"שי לקרות אסור אמר חיסדא ורב ק"ש,לקרות
 שם בגמרא פירש,' הכסא. כבית ידו על או ג( האורה. בספר כ, פסק רשזי ונם הונא. כרב לןרקייטא
 ע"א, ל' יוסא כוי. טבעת בפי צואה ג( הטחיצה. מן לפזים 'ח ופשפ הכסא בית לבין בינו ישטחיצה

 : י,ח רף פ-נ ברכות ברי.ףועיין
 וע"ש ע"פ -" או"ח שסור ס,1 סי' בהרא-ש וע-ש. ע-א, כיה גרכוח עיקר. לו שיש רע ריח 6(]גמוא[

 :בב"י
 כרבא והלכתא ורבא, האביי פלוגתא ע"א כ-ה כברכות כנגדה, ק"ש לקרות אטור עוברת צואת 6(]כוה[

 1 כנגדה לקרות אמור לפניו צ1א" הקייאו ע"נ ס" או"ח בשר וכןדאסור,

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהמפר12
 רגלים. ומי הזיר פי דיןננו[

 : אטיי ניכר ורשומן שמטפיחק ro1 כל רגל.ם ומי דמ', עוברת כצואה הזיר סי ("
 כחרם. עשה צואה דיןנכז[

 : ונפרכת זורקה או ונס-כת, נופלה שיהא עד אסור, כחרס צואה5(
 ערום. דיןנכה[

 את רואה לבו דא'ן עכורים ובמים 3( ערום, שמע קריאת לקרוא לאדם אסור5(
 : מותרהערוה

 שמתפללין. צבור מצא דין]כס[
 5( ערבית, תפילת לצלויי צבורא וקמו מנחה וצלי כנישתא לבי ראתיהיני

 שמע קריאת קרי דלא יא על ואף ערבית, תפילת נהדי,הו ומצלי ואחא אינישוקאים
 דערבית קריאת קרי ציבורא בהרי דמצלי ובתר ולאחריה, לפניה בירך ולאדאויתא,
 : כהלכתו לאהייה ושתים לפניהבשתים

 עת. בכל מפר שאלת דיןגל(
 כל מאי דחנניה הא ליה דמבירא דמאן לן חזי 5, עת, בכל מטי שאלתעלן

 דמצריך היבא אפילו בתקופה, שש.ם עד היא קצוב דזמן כיון הנלוח, כלהגולה
 שואלין אלא השנים, בברכת ומטי טל ותן שואלין אין הזמן, זה קודם למטראעלמא
 בתקופת ]ואפילו[ תפילה, בשוסע צרכיו אדם שועל כדאמרינן ג( ]תטלה[,בשומע
 : תפילה ובשומע דמיא כיחיר(ם מצרכי איתמוז

 הגון. צבור שליח על לחזור דין]לא[
 במקום אבל מינוקא, עדיף פסי מעליא גברא דאיפשי כמה דציבורא שליחא5(

 שפ.ר באחרינא אפשר לא כי אחר, ויום שנה עשרה שלש בן אפילו איפשר,רלא
 :דמי

הערות
 כ.ה כרכות כו'. שמטפחין ומן כל רגלים מי נ( ע.א. ע"ה ברכות רמי. עוברת כצואה חזיר פ' "י]כן[

 : שם ובב.' ק"ו ס" או"ח פור וע"ןע"א,
 דמי והיכא אסורה. כחרם צואה רב אטר ע.א כ"ח ברכות בנטרא כו'. אסור נמי כהרס צואה 6(זגבז[

 :פרכת, ואינה שגוללה זמן כל ואש נפרכת, ,ארה שזורקה ומן כל יושן ר. אמר כחרם,צואה
 : פ.ב סי' בטורועיין

 : שם ברכות עכורים. יבמים נ( ע"ב. ס"ה ברכות עריס. ק"ש לקרוא לאדם אסור 5(]לדץ[
[ws])" נראה ר"ה רל.ו מס" אצח ב"י ועיין למצלי. ואתא ארש יקאים! : 
 עד ,תולה אומר הגניה תניא ע"א י' תענית בגמרא כו', רחנניא הא ליה רסבירא דמאן לן חוו "(]ל[

 צריכין וא.ן נמוך מקום שהוא לפ. בתקופה ששים עד שואל.ן אין בנולה פירש'" בתקופה,ששים
 מפר שאילת זמן לקבוע ראו מה וששאלתם ע"נ( 1.ה )רף בלקוטים לרש.י בפררם !קי'ן כך, כלממר

 חמה של תשרי טתחלת הורע 'מ' נ,הנים איתם ויאה לנלה 'רד ותניה כ,' בנזלה בתקיפהבשש.ט
 מכיר בר נתן לר, רש"' כתשובת מממנים החיפש הובא זה וכל יום. ששים ע- וכלין תקופה 'וםשהוא
 זצ"ל 'הורה בר יצחק רביני את שאלו הב.א כ.א סי. תפלה ענ.ן השלם הלקפ ובשבלי ב'.השנבה

 אמסט' )דפוס הפרדם כלקוטי הנבא שהכ.א ,כלשון כו', בתקופה לששים שאלת ומן לקבוע ראומה

 בשומע צרכיו ארם שואל כראמרינן ג( בתקופה. ששים עד ובנולה וששאלתם המחה'ל ע"נ( ה'רף
 ובתוס' תפלה, ובשומע ד"ה ברש"י ,ע"ש ע"ב '.ר תענ.ת ועיין ע.א, ה' ע"ז כ~,, תמו בתקופתתפלה

 : תטלה בשומע נמי ית'רים סצטרכ. ,אי במעות ג' ,בב.ישם.
 D-Op רב מן נבע זה כו'. מ.נוקא עדף טפי מעליא נברא ראיפשר כסה רצבורא שליחא 5(]לא[

 מצוה כך והשיב כ,', נאון נטרי:אי רב מקמיה שאילו ותן ע.א( י"א )דף בסררו כן שהביא:און
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13 האורהטפר

 המאחר. חזן דין]לב[
 והוא בלחש, שהתפללו צ,בוי ומצא הננסת לבית הנכנס ציבור יטייח"(

 לציבור רם בקול ומתפלל התיבה לפני 'ורר לאלתר, התיבה לפא לעבור עת"צריך
 ואיו שכן, בל לא לעצמן מוציא, לאה-ים בלחש ולהתפלל (חזור צ-'ך אינווהוא
 הוא הדחק ידי רעל כיון אמנה[ מקמני זה ]הרי בתפילתו קולו המשמיע 3( עומרבנה

 : אמנה קטני משום בזה אין ציבור[ צורך ]וספניעושה
 שנתאחרו. ציבור ריןנלנ[

 ולירד בלחש, להתפלל ביום שהות ואין התפללו, ולא שנתאחרו ציבור"(
 לירי הציבור יוצא.ן הכי ואפ.לי כך, לירי לבוא שאסור ם על אף התיבה,לפני
 ביטעה אח-יו לעמוד הציבור צריכין הוכחן, הוא וזה ציבור, שליך בתפילתחובתן
 ואין מפסיקין, ואין לעצמו מתפלל שהוא כאדם סופה ועד התפלה מראש יורדשהוא
 : קדושה ועוניןמשיהין,

 שכור. דיןנלך[
 שאינו כל שכור, ואיזהו תועבה, תפילתו התפלל ואם להתפלל אסור שכור"(

 לכתחילה, יתפלל לא המלך, לפנ' לדבר שיכול שתוי אנץ הסלך, לפני לדבריכול
 דמרורא איניש ואם.לו יתפלל, לא רביעית אפילו ושתו' תפילה, תפילתו התפללואם

 דעתיה: דצלילא עד לצלויי ליה מיבעי לאדעתיה
 מברך, ישראל אחר אמן עונין דין]לה[

 אמן עונין דאכיי[ היכא המברך, אחר אמן עונין ]אין אכיל דלא היבא"(
 ם. על אף חובתו יר' ש.צא אוכל בכרנה מחיוב שאינו דשון המברך, 'שיאלאהד
 ענו א. הוא דסביך דידעו כיון בלחש, ברכותיו שאומי מי כגון בברכה, שוסעדא.נו

 כדי קולו, 'טינכיה בצבויא דמברך מאן המובחר מן מצוה אבל דמי, שפיראבתריה
 , אמן ועינין כולןשייטמעו

 חצירו. על ומומך כרכר ונחויב ר-ןנלו[
 את וינוון שישמע הוא צריך אחר, על וסומך ברכה בדבי מהחב הוא אם"(

 אם אבל הובתו, ירי 'וצא ובהכי ההת.מה, אחר אמן ויענה מביך, שהוא במהלבו
 ערותה

 אחד ויום שנה '"ג בן אפילו בז' ינוקא טן עדיף פסי מעליא נברא לחו, ראיפשר נכמה המובררמן
 הובא וכן גאון, הא" רב בשם כ-ה ט" תשובה בשער' זה והובא צבור, שליח נעשה איפסרבלא

 תשובות בשם י' ס" תפלה ערן השלם הלקם כשגל' והובא פ.ד, סי' ליק( ,רפים היאוייםבחשוכת
 : '*ר סי' ח-א האשתל ובספר 23(, )צר ל"מ סי' וויפר' ובמחוזר , ס' ט" בפרדם הובא וגןהגאונים,
 דברי הוא הוה המימן כל כו'. בלחש שהתמללו צבור ומצא לביהכ*: הנכם ציבור שליח "(ולב[

 הרי בתפילתו קולו המשמיע ג( ק"ג. פ" תשובה שערי הנאזנים בתשובות והובא נאון, הא"רב
 : ע.ב ב"ר ברכות אמנה. מקשיזה

 בשם כ"ז בסימן בו הכל העתיק הקדזמ ל"ג ם.י עם זה סמן התפללו. ולא שנתאחרו שבזר "(]לג[
 מתשובה הם הנראה וכד' קכ"ד, ס" אחה ב.' ועיי, שלפנינו, הארה לספר וכוון הר"ש""וכתב
 : רוקח מעשה מפר בריש הנדפם הרמב"ם בן אברהם רבי:ז בחיי עי'1 נאון, האילרב

 יתפלל לא המלך לפני לאבר ויכיל שתוי אגל ג( ע-א. ס.ר עירוכין להתפלל. אטור שכור "(]לד'[
 : פ-ד תפילה הלכות הרמב"ם בשם שהביא מה שם בש' ועיין tD~S פ" או"ח פור עייןלכחהילה.

 : :י בכ"י סהוא גסו תמתי המברך. אחי אסן עטין אין אביל רלא הכי "(]לה[
OS])" דברי עפ.י נתפרש המאטר 'תומה. אמן שוהו כוי אחר על ופגמך ברכה בדבר מחויב הוא אם 

 מפרשי לא[ ס.1 ]ברכוה 'הוטה אמן עסין אין בי אמן ערך בערוך דבריו הובא ז"ל נסיםרבינו
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 האורהספר14
 מעט, אלא ברכותיו שומע אינו שמומך אותו ועל אחר על וסומך בברכה מחויבהוא
 ! יתומה אמן שזהו יתומים בניו יהיו ראמיינן הני כגון בכך, עצמו ופוטר אמן, אחריוועונה

 רעני ער להמתין צריך שמתפלליזי ציבור ומצא הכנסת לבית הנכנסי( ]ימתין[. שמתפללין ציבור במצא דין]לז[
 איניש עייל דכר דרבנן ומנהנא נ( דהודאה נמי וכן הקדוש, דהאל אמן ועניקדושה
 שליח שיניע קודם ולנמור להתחיל יכול ואינו בלחש ציבורא מצלי וקא כנישתאלבי
 ה' יחתיל הוא מחתיל דציבורא, שליהא פותח וכד דמסיימין, עד ימתין לקדיש,צבור
 קרושה ואומר בלחשא, מילתא מילתא דציבורא שליחא בהרי ואומר תפתח,שפת.
 דכי הפסקה, ]בה[ דלית הכי למיעבד דמי ושפיר צלותא, ונמר ]צבורא[,בהרי
 דציבורא, שליהא דאתחיל מקמי דאתחיל היבא ולנמור, להתחיל יכול אם רבנןאמור
 : שפיר רציבורא שליהא ]בהדי[ ~תחיל כדאבל

 : ותפילות ברנותסליקו
 והזימון. והמוציא ירים נטילת דריכות 6(]לזי[

 ליקכע כך ואחר ידיו, את ליטול צריך ארשתא, למניך נ( אינש בעיכד
 ולמעשר, לחולין לידים נוטלין התניא ג( ידם, נסיעת צריכין חולין ואפילוסעורת,ה,

 אהד וזה ו( הוא, נדוי ובר ס( העולם, מן נעקר ידים בנטילת המזלזל וכלד(
 לננבינהו צריך ידיה משי וכד :( עניות. לירי הארם את המביאים דבריםמשלשה
 : ידים נטילת על מברך יריו וכשיטולשפיר,

הערות
 לברכה רמחייב ההוא אטר הונא רב יחוסה, אמן אייהן ל"מ[ הלכה ר"ח ברכות ]ירושלטי מערביבני
 חובתו ידי יצא אמן ובעניתו קאמר ברכה באותה שחייב ס' שעל היינו עני, מה ירע ולא עניוהוא
 וע"ש פ"נ ברכות גרי-ף הובא הירושלמי ודברי וכו', אסן 'ענה כך ואחר הברכה שישמעוצרן
 בל ולשמוע לשתוק הצבור חייבין שאסר צדק כהן רב בשם שם בערוך הובא ועור הגבורים,בשלפי
 ע-ש, יתומה אטן הוא הברכה שמע ולא אמן העונה כי אסן, יענה כך ואחר החון, מפי ,ברכהברכה

 : וכיון ר"ה ע"א נ"ב סוכה בתום' סובאים הערוךורבר'
 צבור שליח יניע שלא עד ד-ה בתום' וע"ש ע-ב כ-א ברבות עיין , וכו' הכנסת לבית הנכוים 6(]לה

 קדיש החזן מפי ומטע המתפלל רארם a~u ל"ה מוכה רש"י בשט שם שהביאו וטהלמורים,
 טה וע"ש כעונה, דשוטע סעפ ויטת'ן ישתוק אלא הצבור עם ולענות להפסיק יכול אינו קרושהאו

 כו'. בלחש צבורא מצל' וקא כנישתא לבי אינש עייל רכר דרבנן וסנהנא נ( הירושלמי. בשםשהביאו
 בספר נם ומצאתי בשטו, פ"נ ברכות באלפסי והובא ז"ל נאון האי' רב.נו דברי הוא הטימן סוףער

 : האיי רביני בשם ט"ב ם"הפררם
 ומכאן י לז ציינת' לכן סימן, להציג הטרשים שכח בכ"' נפ"י, הלכות 6( .[]לז

 שנ' מי טתחיי
 כסו ריטתא, לסכרך צ"ל אריפתא. למברך נ( ב'. כ.' אכנה הוה והב", 563 קובץמאקכפרר

 וטפרש ריפתא כריך בהם שכתוב מאטרים הרבה הובא השלם ובערוך , נ' ובכ"י ב' בכ"' לנכוןשהוא
 26( )צר ס"א סי' וניטרי במחוור הובא וכן לחם, לאכל ארם משמבקש הכוונה וכאן ביחד, לחםאכלו

 פ' ובשאלתות חולין, שיאכל ע"פ אף מעורתו יקבע ואחר ידיו לנפול צריך יחם לאכולוכשמבקש

 חולין. דאבל ע"נ ואף ניבול. והרר ברישא יריה למיסשא צריך לחטא למיכל רגע' מאן צ, סי'טצורע
 בבה.נ וכן 65( צר הילרעסהיימער עזריאל ר. הג' מהרב הערות עם בערלין )רפוס בבה"נ מצאת'וכן

 שם, בבה.נ והובא ע-ב, י"ח הגיגה ולטעשר, לחולין לירים נופל'ן רתניא נ( ע.ד(. דף 11'נציאורפוס
 ר' סוטה  העולם. מן נעקר ירים  ב1סילת  המזלול וכל ר, %'ריס. נופלין רבנן דתנו הגיי וג' כ'וככ..
 מסירןר נובע ~המאמר 26(, )צר טיח ס" ווטו" ובמחויר ע"א, י"מ ברכות ע"ן הוא. נרוי ונר ה(לב.
 לקטוע כך וארר קורם יריו ל'סול צריך להם לאכול וכשמבקש לשונו וזה ע"א( פ"ו )רף נאין עמרםרב

 סוף בוס" המלול וכל , כו' הוא נדוי בר ידים בנטילת הטולול וכל חולין, שאוכל פי על אףסעודתן
 ,שבת שם, םו"ה עניש. לירי האדם את המביאים דברים משלשה אחר וזה ו( כו'. עניות ליריבא
 יג לשון הוא שפיר, לנ,בינה, צריך יריה 1wo וגד  1( שם. קמרם רג בשריר נ.ג והובא ע.ב,ס"א

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



5י האווזהספר
 ואמצעים. ואחרונים ראשונים טים דין]לח[

 יטעמיס קרקע, גבי על בין בכלי בין ונומלין 3( חובה, ראשונים מ'ם6(
 נכלי, אלא נוטרן ואין 7( ברכה, פעונין ואיו חובה, אחרונים טים ג(ביכה.

 : חובה לנבינה תבש.ל בין אגל לתנשיל תנעיל בין רשות אמצעםס(
 ידיו. להבכיה דין]לט[

 למטה, ירו שישפיל צוייך אחרונים למעלה, ידיו להגביה צריך ראשונים מים"(
 אבל 3( בצונן, אלא ניסלין אזן אחרונים בצונן, ובין בחטין בין ניטלין ראשונים3(

 חוצץ ם שחוצנן דבר וכל י( ש-, פושרין אסור, בהן סוערת שהידבחמין
 : לחולין ואפילו ירים,בנטילת

 נוטליי. ממי דין]מ[
 לא לירים נופלים ואין נברא, מכח ראת. מדבר אלא לידים נשעין אין5(
 ]לחמרו[ יתן ולא ד( חבית, במגופת ולא ג( מחץ בשולי ולא 3( הכלים,בדופני
 ואפילו לידם, מים ליתן כשירים והבל ו( בכלי, אלא לידים נומלין דאין ס(בחמני,
 צדה על ונוטה ביביו, בין חבית טמא ו( אחר, עמו אין ואם וקטן. שוטההרש
 בהדיה, מנא וליכא נהרא ניף על דממני וה.כי ל( ל'ריס, מים נותן והקיף ח(ונוטל
 ]ירא[, לאידך ולמשיה ידה בחרא מיא לישקול לא ידיה לממשא מ.אלמשקל

 : רחיצה להו דהוה ינ( בט.א י6( לתרווייהו לשנשונהו אלאי(
 המינים. ולשבעת לנהמא ידים גמילת דין]טא[

 במשיכלא, או באננא דרמא מיאוטשכח נהמא למיכל רבעי מאן6(
הערות

 פ' רף וויניציא )יפופ פ"1 ברכות בבה"נ הנא ובז ספיר, לכוכי ליה מבעיא יר.ה טשי וכד שם,עטרם
 וג' ב' ובכ"י פמא, לחם אוכל כאלו ירים ניגוב בלא פת האוכל כל ע"ב ר' פותה ובגמראע-ב(,
 ת"י ~י[ י-א וממדבר יבשה נפשנו יבישות, ענין גנב והוראת ל:נבינהו, וצ-ל שפיר לניובינהובפעות

 : ודום'הם מנובא,נפשנו
 רמשיי פה כפי והובא מצוה, ראשונים טים ולפנינו ע"א, ק"ה חולין חובה. ראשונים טים 6(]לדל

 אחרונים מים נ( שם. שם כו'. בכלי בין ו:ופלין ג( לה. קרי חובה רשות לגבי טצוה שםהסטרא
 שפ כו'. לתבשיל תבשיל בין רשות אטצעיים ס( שם. שם בכלי. אלא נופלין ואין ר( שם. שםהזבה.

 : ע"בק"ה
[wsl1 בין בחטין בין נופלין ראשונים כ( ק"ב. די סופה למעלה. יריו להנביה צריך ראשונים מים 

 שחוצץ רבר וכל ד( שם. שם אסור. בהן מולדת שהיד בחמין אבל ג( ע"א. ק"ה חוליןבצונן.
 : עוב ק"י שם בנפ.י. חוצץבפבילה

 בלי סחץ פי' מחץ. בשולי ולא נ( ס.ב. פ"א יריט . בו, הבליס ברופ:' לא לירים :ופלין אין 6(3מ[
 כלי מחץ פ.רש ע-ב ע"ד בעט ורש-י המחץ, שולי יקרא אשר .הוא קערורית בתוכו ועלוהשוקע

 ועיין שם. יפים חבית. שסנפת ולא 0 מחץ. ערך השלם בערוך ועיין לחבית, הבר מן בושרולין
 ליריי שאלין ראין מז שם. ירית בחשיו. לחבית יתן ולא ח חביה. מגאת ר"ה בתש' ע.א ק-וחולין
 יהקוף. ח( שם. כרכיו. בין חבית מניח ו( ס"ה. פ-א ידים כשירין. והכל 1( שם. ירים בכלי.אלא
 )רפופ פיו ברכות בה-ג טן לשח הוא וכו'. בהריא פנא וליכא נברא כף על דפםגי והיפי יזשם.

 לישבי:הו, צ"ל לשכשמהו. אלא י( צ'. ס" מצורע פ' נאון אחאי דרבי וששאלתות שבז, ט' רףוויניציא
 במיא. '6( לשכשכינהו. ג, ובכ-' לשכשו:הו, ב' ובב-י לפשכינהו, הנירפא ובשאילתות בכה"ג, שהואכמו

 עתה הפבלה. ליה דהוה ובשאילתות בבה,נ רחיצה. להו דהוה 'כ( בנהרא. הנ" ובשאילתותבבה"
 : לתרווייהו לשפפי:הו אלא ארס 27( לצד גי ס'י וויפרי במחזור גם הזה המאטר נמצא כיראית'
 יף ווי:יציא )דפוס פ-ו ברכות הסה"נ לשון הוא רמי. שפיר עד כו' נחטא למיכל דגשי טא! 6(]מא[

 וכן שם, פשובש והליון צריך, ברט ר"ה צ' ס" מצורע פרשת בהאלהות ועיין OYP רישפ'

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האורהמפר16
 הני ואומוני, ידים נטילת צריך אמרינן וכי ג( דמי. ושפיר ידיה בנווייהו משכשך3(
 הטה כנון המינים. משכעת פ.רי למיכל בעי אי אבל נהמא, למיכל רבעי היכאמילי

 מהמשת נמי ואי תמרים, רכש שהוא ודבש, אטמן וזית ורימון ותאינה וגפןושעורה
 אף קדירה, כמעשה ענ'רי כר וכוסמ,ן, ושיפון שועל ושיבולת ושעורה הטההמינים,
 מאכל מהמת אוכל והילכתא ידים, גמילת בעי לא לאחריהם, ברנה דפעונין גבעל
 : ירים נטילת צייך לא גופה מאכיל ידים, נטילתצריך

 המוציא. דיןנסב[
 ברכת וכן לכולהו, המוציא שרי הד דנברי ימשי איכא אי ידיה רמשי בתר"(

 שבתוך יין אבל ]ונפקיע, )ונכנס( אמן בת-יה כולהו ועני לכולהו, מברך חדהיין
 בעי דבצע ומיקמי 3( פנוי, הבקיעה בית שאין ממני לנפש'ה, שרי חד כלהמזון
 ליה אסור לבצע דיטרי ובתר ג( ואהד, אהד בל למני ליפתן או מלהלמיתן

 ולברך, להזור צוייך רנ'כול מקמיה אשתעי ואי פיוסה, אותה דפעים ערלא.שתעויי
 וכן העונין, רוב העונים, מם' אמן שיכלו עד כלום למעום רשאין המסובין ואיןד(
 אי ומיטתייא דמינלא ברכתא ובכולהו ואנדלתא ובקרושא פירות של בברכהנמי

 הוא מ'כלא לצורך פסיק רקא סם'קותא האי אבל ולברך, לחזור צריך להון,איפסוק
 המסקה, הוה דלא דם. והיכא הוא, הפשקה דכאו ולברוכי, למוהדר הוא צריךלא
 ננול לתורי נבול ואפילו ליפתן והבא מלה והבא וברך פול וברך פול רב אמרס(

 לבהמתך בשדך עשב ונתתי דכת.ב נינהו, אכילה דצורך הפסקה, הוה לאלתורי
 לזה זה ממתינים שנים ו( בריעבר, וכולהו וברכת, ושנעת ואכלת והדר ט'1[, י.א]דברים
 בא ואם תהלה, ידיו פושה הוא והבוצע ו( בקערה, לזה זה ממתינים אין שלשהבקערה,
 ולא דאכלי תרי איניש דמטכה והיכא בידו, הרשות ממנו, שגדול למי כנודלחלוק
 היכא כל אימא לזימון, עמהם להצפרף עמהם לאכול מצוה סעורתייהג כלנמירי
 : בהדייהו מצטרף מידי ליה מטתי אי לם.כלדמצ.

 חתנים. וכרכת וקידוש היין ברכת דיןנמנ[
 חתנים וברכת ואבדלתא וקידרטא טובים בימים ברכות רבנן חקינו טעמאמאי

 צורך הוה ומכריע דמקדש עד ולהבדיל לקדוש דצריך רביון הנפן, פרי בוראאחר
 שם ה.ושבים ועל עליו הן חובה דחתן, וברכות הפסקה, הויא לא הבי ומ'טוםאכילה,
 אבל הפסקה, הוי לא הני D1t'C1 אכילה, מ;.ן הוא ביוך קודשא קמיה לברוכ.שרי

 ערותה
 כ' ככ"י אכל , ג' ככ.י וכ"ח בגוייה:. סשכשד ג( צ"ו. באש שלום שאילות בעל הגאל הרבהעיר

 טשכשכן מלשון מיושרת. הוא משכשר והגי, בנ~וייהו יריה ש.יד הגי' וככהת בגיוייהו, ידיה שיירהגירסא
 וכי ג( טים. והתראת ביר קרוח פי' המוספי שם וכתב שכשדי ערך ערוך ע"ן ע"ב(י ל"ג וע"זבמים
 בשם 38( )צר ה"א בהאשכ~ל והובא ע"א ס' דף ט"ו ברכות בבה"ג הוא כו'. ירים נטילת צריךאמריגן
 במחוור הוא כו' מאכ.ל מחטת אכל והלכתא :הם'ום 27(, )צד ג' ם" וויטרי במהז~ר הובא וכןכה"ג,

 ו רברכות פ"ו בסוף שם בכה"ג הוא הוה והסיום 28( )צד נ"א סי' שםוויפרי
 ומק:' ג( 28(. )צר נ.ב מי' :ויסרי במחור :מצא הטאמר התחלת כ~'. יריה רמשי בתר "ינמב[

 למיתי בע'רכצע
 לא'שתעו'י ליה אבור ובצע דשר' ובתר ג( ע.א. פ' ברכזת ל.פתן. או מלח

 בגמרא כלום, למעום רששן המסובין ואץ ד( ע"ש. קשב מ" השלם הלקם בשבל' הובא וכן .כו'
 וע"ש ע"א ס' ברכות כו'. וברך טול רב אטר ס( ap~' לבצוע רשאי הבוצע אין ע"א מ.וברכות

 תחילה. ירו פישט הוא ~הבוצע ין ע"א. ס.ו ברכית בקערה. לוה זה ממתי:יט .שזים ו(בפירש"י.
 : שםברכות
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 ליבצע לא המוציא שרי וכר "( ולברך, לחזור צרף בה אפסיק אפ.לו מילי שארכל
 ניכה שתכלה וצ-ך 3( בוצע, כך ואחר תה.לה מביך אלא יאכל, נך ואחרויברך
 , הפת בציעתעם

 בקערה, הצנומה פת יין]מד[
 פירורין בה אית אי ג( אחריתי, שלימא ליכא גי 3( נקערה צנומה ופת"(

 עלה, רותחין דשדי דכ.ון בקערה, צנומה מת ודוקא ד( המוציא, עליה מברךכז.ת,
 וכיון ראשון, כלי להג הוה בקדירה פת רמא אבל מבשל, ואינו שני כלי ליההוה

 מיני בורא עליה ומברך לחם, מתורת ליה נם.ק יהג דא.תיה נב על אףדמבשלה
 החלה, מן פטורין אילפם מעשה אבל בתנור, האפו' אלא לחם קוף ואין ה(מזונות,
 דפפקא ולחמא ו( בפסה, חובתו ירי בהן יוצא אדם ]ואין המוציא עליה מנרכיןואין
 עליה ומברך דמ'א כתנור הכל דביי הדביק ולבסוף הרתיח ני אילפס מעשהוכל

 יוחנן, כרבי ליה דסבירא כהוום ח( לטפקא, אילפם מעשה מרמי דקא והיינו ז(המוציא[,
 בוכיא האי בפירוש אמרינן ד"א ט)( מעולם, אדם נחלק לא דבטפקא לן הזיואנן

 מצה בה לסיפא שי' ומדקא דמי, שפיר בגומרי מלייה ואי ואסור הוא מנחוץהיסיקו
 ודאי הדביק ולבסוף דהיתיח דהיכא בדבר מחלוקות ואין דמ' דכתנור מכללבפסח
 שפיר, דבשיל היבא בישוליה דנם- מהיכא ליה בצע והטוציא י( תנור, כמומותר
 הרר אידכי הכי ובתר המוציא, שיי ולא ואישתלי נהמא ואכיל דאיקרי וה,כאי"(
 למיכל יכול ולא סעודתיה נמיי אי אבל סעודתיה, נמר דלא ודוקא ואמל, המוציאשרי
 אירהי ונמ.ר דאכיל וניון המוציא, לביוכי ליה חזי הוה דמעיקרא ליבויך לאטפי

 ערותה
 נצריך כ( והלכתא. ד"ה ע"ב ל"מ ברכות תנסי עיין בו,. ויברך ליבצע לא המוציא שר' וכר "י]כול[

 : צנוטה פת דגה בתום' שם ועיין ע"א, ל"פ שם ברכות ע"ן הפת. בציעת עם ברגהשתכלה
 טיני בורא מברך עד אחריהי שלימה ליכא כי ג( ע"א. ל"פ ברכות בקערה. צנומה יפת ה(]כמר[

 בהאשכול בה"נ דברי והובא ע"א(, סוף וי רף זויניציא )דפים פ"י ברכות הבה.ג לשון הואמוצות

 על מברך שלטה[, ]ריפתא איבא וא' המוציא, עליה סברך שליסה רפתא ליכא כ' הג'. ושם 38,צי
 אית אי ג( מקוצר. הלשון ולפ:.נו בבה"נ ~נם בהאשכול ע"ה הפת על ברכה שתכלה וצריךשלימה,

בה
 פירוריי

 אשכול בנחל וע"ן צנוטה, פת ד"ה ע.א ל"פ ברכות בתום' וע"ן בבה.נ ליתא זה כזית,
 האפוי אלא לחם קרוי ואין ה( שב. בבה"נ הוא בקערה, צנומה פת ודוקא ד( ט"ו. סי' שםבהאשכ,ל
 הוספתי אילפם, מעשה וכל רפפקא ולחטא 1( עלמא. דכול' ד"ה גתוס' וע-ש a~p ל"ו פמחיםבתנור.
 בה.ג מן נובע והמאמר המוציא. עד המ'ציא מן המעתיק והשמיפ ג' וכ"י ב, בכ"י לנכן שהואכמז

 ע"ז[ מ" צו בפ' ]הוא השאלתות בשם שם שהביא פ"ב פמחים כרי"ף ועיין ע"ב( ז' )דף פ"1ברכות
 לא לפ:ינז בסה"נ אבל כרשב,ל שפסק צדק רכהן משם'ה שאטר הלכות בעל את ג"כ שםוהביא
 פפקא ~nrv בעושין ע.א קב"ה שבה ובגמרא הנשרפים, נרולים רעפים פפקא סלת והוראת:מצא.

 אלפם מעשה מרמ' דקא וה":1 1( רע.נ. סי. תשבה שערי הגאונים בתשובות ועיין רעפים,ופירש"י
 אמר יוחנן רבי ע"ב. ל"ו פסחים יומן. כרב. ליה רטבירא משש ח( האורה. בעל דברי היאלעסקא.
nmpDגר'"ף ועיין חייביןי אילפס Qv מבחוק. הסיקו בוכיא האי בפרוש אקריין ההא ט( פ.ב. פסחים 
 ליה בצע והמוציא י( בכו. בן ומפרין ואופין מרעפים שהוא כלי בוכיא ופירש-י ע"ב, ל'פסחים
 המוציא, למישרא בעית מהיכא ע"ב ק"ב פנהדרין בנטרא שפיר. אבשיל דיכא בישוליה הנמרמהיורא
 שנקרמין ממקום פירש"' כשולא, דקרים מהיכא הטוציא. לבצוע צייר אתה בפת מקום טא'והפירש,.
 אפוי שהלחם מטקום גשולא ד1מר מהיבא אחר ישון והביא כו', טלסעלה דהיינו בבגיר פת שלפניה
 דנמר טהיכא המוציא, למשרי ומהיכא הביא 41 צד האשכול ובעל בהאורה, שמיבא כמו והואיפה,

 שפיר, דבשיל טהיכא למבצע ליה מיבע' וכרמבצע הביא פ.ו ברצוח והרי"ף ספי, תאפהב'שולא
 :המא ואשל ראיקרי ,היכא . י"( יפה. שבישל ממקום אלא נוצע ואמו כתב פ.ו ברכית ה,והרסב"ם
 וחיכי יג( צד.'28. .יויפרי במחזור והובא ע"ב י. דף פ"נ ברכות בבה"נ הוא המוציא, שרי ולאואישתלי
 ועיין קצת, אחר בסניון היא שלשיו במאמר שם בבה,ג בריך, ולא פיו לתוך אורחין והכניםדשכח
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 אוכלין והכנים דשכח והיכא י3( ונראה, חוזר אינו ]שוב[ ונדחה הנראה ונלליה,
 הוא דמאיס מירי ואי ומברך, מולפן הוא מאים דלא מ.די אי בריך ולא פיולתוך
 מיכלא דקמי בברכות אמרינן כולהו והני בולען, מיצקין ואי ומברך, לצרריןמסלקן
 רנמיר כיון דאמ-ינן דפרי וברכות ושהכל, הנפן פרי ובורא המוציא כנוןומשתיא,
 עד שנוכר במקום יברך מיכלא דבתר כרנות אבל ונראה, חוזר ואינו ליהאידהי

 אכילה, אותה מחמת רעב שאינו זמן כל ע.כול, שיעור וכמה שבמעיו, המזוןשיתעכל
 אכל המינין משבעת א' בריך, לא ם בריך אי ליה ומספקא דאניל והיכאיג(

 ]דברכה[ דחיובא מאכל מיני משאר ואי מברך, הרר מסמיקא מדאורייתא ברכהדמחייב
 את מוציא אדם ה'יב שהאדם המצות כל יד( ומברך, הדר לא מספיקא נינהוסררבנן
 מי 1[, ]דביים וברכת ושבעת ואכלת דכתיב המזון, מביכת חוץ חובתן, יריהרבים
 במימן, לאחריהן שפעונין בדברים בין לבויך, צריך שינוי יו( סביך, הואשאכל
 צריך ויין פירות כגון כמקומן, לאחריהן טעונין שא.נן נדברים ונין רנן, מיניכנון

 ואויל לאפנויי וצריך נהמא ראכיל והיכא יח( ששת, כיב דהלכתא ויו( סולברך,
 רונא ליה דצלי גב על אף חמלה ולנבי אכיל, והדר ברישא המוציא שרי אחאוהדר

 על לו שותתין ומים בתפלה עומד היה כדתנן יע( רישא, מן מצלי הדרדצלוהא
 ורב חטרא רב חוזר, להיכן ומהפלל, וחוזר המים שיכלו עד וממתין פוסקברכיו
 דהלנתא האיי רבינו ופסק לראש, חוור אם- ]והד כ( שפסק, למקום אמר חדהמטנא
 ובתר כtUtN-S )6] חוזי כולה את לגמור כדי ]שהא ואם שפסק[, למקום דאמרכמאן
 בעי ואי ממיצת'יא, נפשייהו עקרי דהא למשתי אסור ונברך הב דאטרו בתרדאכלו
 לא תו קמא אבטא דבריך וכיון הגפן, פרי ]בורא כ3( לברוכי צריך ומשתימיהדר
 : וכסא כסא כל על לברוכי בעי נמלך אי אבל דמזונא, דברכתא כסא עד לביך[צריך
 וימים בשבתות כרן( המזון, שלאחר היין את פטר המזון, שלפנ! היין על בירךכג(

 היין על בירך השגה, ימות בשאר אבל היין, על סעודתו קובע ואדם הואילפובים,
 סעורה לאחר ש'צותין יין פירוש כס( המזון, שלאחר היין את פפר לא המזון,שלפני

הערות
 וחיטי יג( לפנינו. וחסר בבה,ג כן שהי' ספק ואין שלפנינו, האורה כלשון שהביא 41 צרבחאשכול
 צר בהאשכיל גם והובא ע.ב, יי רף פ-ו ברכות סה"נ כו'. בריך לא אי בריך אי ליה וסספקאדאכיל
 כל ,ו( פ.ו. סי' פ-ג ברכות חרא"ש הבש וב, 28(, )צד ג.נ מי, וויפרי בטחוור וכן בה-ג, בשם41

 ע"ב(, " )רף ה"נ פ"נ ברכות בירושלטי הש כוי. חובתן ירי ריבים את מוציא אים תחב שהאיםמצות

 פסחים לברך. צריך שיע' סו( חובתן. ירי הרכים את מוציא ארם פפור שהארם מצות כל א'תאושם
 פה ין( לברך. צריך זה ואחר זה אחר שם בסטרא ראטר ששדו כרב רהלכתא טו( רע-ב. ק"אדף

 חסר א', כ"י אכנהו אשר בפאריו, חברים ישראל כל אצל הנמצא מי הארה בם כ' להעירהמקום
 ורףבהתחלתו.

 הראשיי
 שלאחריו דף טן להעתיק שלי הטעתיק מחל הקרשה וקשה וטנוקב טפושפש

 י' )רף פיו ברכות בה.ג מן לקוח הוא לאפנויי. וצריך נחטא ראכיל וחיבא ים( דנן. מעי כנו!התתחיל
 הנה והסיום סע,ב, כיב ברכות בתפלה. עשר היה כדתנן יט( 42. צד בהאשכול נם והובאע-ב(,
 אטר חד איתא ושם ג"כ, חמר ב' ובט"י ונ' א' בשי לנצון ושה הוספתי כו,, אטר וחד כ( בבה.נ.ליתא
 ואם שפסק לטקום ראטר בטאן דהלכחא האיי רבינו ופטק וחסר לראש, חוזר אטר וחד שפסקלטקום
 עד לראש חוור מן המעתיק והשמיפ דאכלו. ובתר ומתחיל לראש. חוור כולה את לנמור כדישהה
 שפסק. לטקום ער שפסק לטקום טן השמיה ז.ל טחיד"א כ.י שהש ד, כ"י שלפנינו ובב-י לראש.,הוגר
 wp" ט"ב ברכות ועיין לפנינוי בבה,נ זה טמאתי לא ונברך. הב דאטרו בתר דאכלו ובתרכ5(

 שם ובתום,
 לנכון שהוא כסו הוספתי הגפן, פרי בורא גב( שם. ובב-י קע-פ ס" אי"ה בפור ועיין וירא, רביד"ה
 הסות שלפני  היין על כירך כנ( לכרך. צריך ער לברוכי צריך מן הפאר והשמיפ , ומ בי איככ"י
 ע-ב, מ"ב שם גמרא פובים. ויטיס בשבתות כת ע"א. ט"ב ברכות טשנה  הטין.  שלאחר היין אחפיר

 כו'. סעורה לאחר ששופין יין פירוש נס( שג טשנה ובכסף היתי פ"ר ברכות ה' בהרמב-םועחן
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19 האורהספר

 המזון, ברכת ברכו אבל המזון, לפני יין שנקרא הוא המזון, ברכת ברכו לאועדיין
 שלפני היין על שבירך בברכה נפפר ואינו ביכה, וצריך המזון, אחר של ייןהוא
 וק.ימא בו( לברך, צריך יין שינוי כן( : פובים וימים בשבתות בין בהול ביןהמזון,
 כיון נמי מ"א דשתי ומאן כח( 1 והמטיב הטוב מביך סבא להמרא בישא מחמיאלן

 חמיא ליה ולית אמיא מיכלא קבע דאי לברוכ', צריך לא תו קמייתא זימנאדבירך
 לא תו קמ"תא, זימניא דבירך וכיון עליהו, אמשת.א סעודתיה וקבע אמ,רודעתיה
 בורנו ראשון כום על ובירך ושתי המרא ליה דאית אמיא, ~YS לא ואי י"אצריך
 הנפן, פרי בנורא טפסר ולא שהכל לברוכי צריך מיא למשתי הוא וצריך הגפן,פרי

 הוא נמלך מ.א ושתי המרא ליה דאית דכיון שהכל, על.ה לברוכי צריךוהילנך
 חודש, וראש פוב יום אבל ס בנחמה, ומסיים בנחמה מתחיל ובשבת נט( :אמיא
 שאכלו שלשה )"( באמצע, היום קדושת אומר אבל ובחתימתה, בפתיחתה משנהאין
 )3( ועני, ליה דקרי והוא עליו ומזמנין לו קורין לשוק, ויצא מהם אחד ביקשאס
 בעשרה, אכל בשלשה, מילי והני )נ( בחובה, להו איקנעי כחרא המוציא דשרידכיון
 ראתי, עד עליה מומני לא לאלהינו נברך כגון שמים, שם לאדכורי רבעי כיון)ד(

 ביקש אם כאהד, שאכלו שלשה )ס( כ"ז[, סיח ]תהלים אלהים ברכו במקהלותדכתיב
 לעצמו מברך הוא אלא עמו, לזמן כדי סעודתן טפסיקין השנים אין לצאת, מהםאחד
 אינן כאחד שאכלו שלשה אמרינן דכי ש( מעורתן, נומרין והם ויוצא, זימוןבלא
 אם אבל לצאה, צריך מהם אחד ואין אחת, בבת סעודתן דגמרי היני לחלק,שבאין
 אהר ירצה אם יוצאם וכששנים עמהם, ומומן סעודתו היהיר מפסיק לצאת השניםרצו
 מברכין למי היודע וקטן )ו( הטוציא! ומברך טתחיל סעודתו את ולנמור לחוורמהס

 ערותה
 הובא שכן הביא לא אבל כן, מפרש הרא,ש ונם ע"א, ל-ר רף פ-ו ברכות באלפסי הובא הוההפירוש
 בכ"י לנכון וכיה ק*ב, ג"פ ברכות בגמרא שהוא כמו תקנתי כן לברך. צריך אין יין שינוי כו(ברי.ף.
 הפוב מברך הכא לחטרא בישא טחמרא וקיי-ל ג!( לברך. צריך בפעות נ'כ ונ' בי גכ,י אבלא'.

 ופירש"י והמפיג, הפוב אומר אכל לברך צריך אין יין שינוי שאסרו פי על אף שם בגמראוהמטיב.
 וכן הנפן. פרי בורא לברך צריך אין I1mw~n מן פוט אחר 'ין לו והביאו בסעודה יין שתה ייןשינוי

 בתוס' ועיין והמפיב, הפוב מברך הראשון ס! מש"ח אם יין שינו' אחר, ר.ה ע"א קיא פסחיםההשב-ם
 שבלי ועיין והמטיב, הפוב ר"ה שם ברב" בתש' ועיין ~fitns בן נ'ג שהביאו יין שינוי ר"השם

 ועיי! לפנינו, בכה"ג ~ה מצאתי לא כוי. מיא רשתי ומאן כח( קמ.ד. סי' ברכות ה, השלםהלקט
 ובתום, בפירש-י ע.ש ע-ב, מ-ח ברכות בנחסה. מתחיל עשבת כט( מנה. קצת שהביא 43 צדההאשכול

 וגן שם, פוב יום בסעדני ועיין בעי פי' פיו ברמה בהרא,ש השא ברי*ף ועיין מתחיו ר-השט
 נשף הוא שחתימתה. בפתיחתה משנה אין ור"ח יו.פ אבל ), bg. עג-י קפ'ח ס" או.ח בפורהובא

 אומר מטוגנה בנחמה, טתחיל ובשבת על מוםיף ~ה באטצע, היום קדושת אוסר אבל והסיוםמהטחבר,
 מ.ה ברכות לשוק. ויצא מהם אהר ביקש אם שאכלו שלשה )י( "חליצנו. רצה באמצע היוםקרושת
 להן איקכעו כחרא המוציא דשרי רביון )0 לשוק. מהם אחר ויצא כאחת שאכלו שלשה ולפנינוע-ב,

 המוציא כרשארי דמן עליו ומזמניו לו קוראין ע.ר פ' רף פ"נ ברכות הבה-נ מן לקוח זהבחובה.
 בשלשה אלא אמרן ולא חפרא מר אטר שם, ברכות בעשרה. אבל בשלשה וה-פ )ג( בחובה. להואקבקו
 דאת'. עד מומנו לא לאלהינו נברך כנון שמים שם לארכורי רבעי כיון )ו( דנייתי. עד בעשרהאבל
 אלהינו נברך לטימר רבעי עשרה ב' אכל שם, לאפוקי צריכי רלא בתלתא אלא שם בבה-ג הוא והנם
 מ-פ זופרא כמר והלכתא שם ברכות ובגמרא לנבייהו. כאתי ער btb('1 לא ועני ליה דקארי נב עלאף
 ביקש אם כאחר שאכלו שלשה )ס( ארעא. אורח לאו מעשרה בציר שסים שם לארכותי דבעיכיון
 אחד כאחת שאכלו שלשה רק איתא לב ס"ה ברכות בגמרא מפם'קין. השנים אין לצאת מהםאחד

 רואין אין כאחר שאכלו שלשה אמרינן דכי )ו( בפירש.י. וע-ש לאחי מפפיקין שנים ואין לשניםספם'ק
 והוא רבוותא ואמרו הלכה וכן עליו סזמנין סגרכין לטי היודע וקפן )!( ע"א. מיה ערכותהיחלק.
 רף )פ"נ ברכות הרי.ף לשון הוא זה כל 1,ל, נאון האיי לרבינו חדנא והסי , כוי עשרה לשלששזקנם
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 האורהמפר20
 דלא נב על אף עשיה לשלש שנכנס והוא רכוותא ואמין הלכה, וכן עליו,מזמנין
 דכיון הכי, לן טכירא לא ואק עליו, מזמנין אין עשרה לשלש הניע לא אבלפרח,
 עליו, מזמנין מבימן למי יורע כשהוא עשיה, וכן תשע בן אפילו קטן ליהדקרו
 מצמיםין ירק אכל ואהד דנן שאכלו שנים )י( , ז"ל נאון האי לרבינו חזינא והני)ח(
 אבלו שנעה ואפילו מצטיף, אחר כום עמהם שתה או נציר, עמהן פובל ואפילוונ(
 יבלו דמינניא רובא לא ששה אבל אלה.נו, לנברך מצפרפין ירק אכלו ושלשהדגן
 לא תלתא לס אבל לאלהינו. נברך לענין לעשרה לאצמרופי דוקא רבנן אמרווקא

 חובתן, ידי אח-'ם את מפיק דנן כזית אכיל ונד מי( ; דגן כזית ראכיל עדמצטרף
 שביעה כדי אינהו אכלו אבל כביצה, או כזית או כוותיה ]דרבנן[ שיעור דאכלו]מאן[
 אלא ולמעלה מכביצה שהוא וננ( דאורייתא, שיעורא כזית[ מפיק ]לא כזית אכילואיהו
 ברוך אומך הוא נברך, אמר. מביכין כשהן ומצאן בא ננג( : ושבע דאכיל מאןמברך

 קדוש של ה"ן זברבת מצה של ]הלחם[ וברנת חד( אמן: אומר ברוך אמרוומבורך,
 מ.ם לתוכו נתן שלא פי על אף היין על ומברכין יגח( : ]מוציא[ שיצא פי על אףהיום,
 מים לתוכו שיתן עד עליו מנרכין אין ברכה של כוס אבל מו( הגפן, פריבורא
 ועיטוף עיטור ומלא חי ושמיפה הדהה ]פעון[ ברכה של בנוס נאמרו דברים עשרהינו(
 ושטיפה טבמנים הדחה ומלא[, ח. שמיפה הדחה ]איכעה אלא לנו אין ואנווכו',

 מים, לתוכו נותן הארץ ובברכת האיץ, ברכת עם מים שום בלא וחי ונח(מנחוץ,.
 יוחנן יני ראמי ומלא ג( מ.ם. לתוכו נותן ברכה של בכום כראמרינןונט(
 ונם ננ( מצר.ם, בלי נהלה לו נותנין  ג5( ברכה של כום על  המברךכל

 ברכה, ,טל נוס לעטר כד. כוסות, בידיהם  נומלין האתיים שאף  למידבר נהגיעימור

 ערותה
 וכן ברכה בשיורי שם הביא קצ"ט סי' יוסף ,בברכי קנסי ס" השלם הלקפ שבל' ועיין ע.א(.ל.פ

 והב. , כו' עשר לשלש שנכנם דהוא רבוותא ואמרו שכתב מ.ד סי' כ"י לרש"י האורה בספרמצאתי
 האיי לרבצו חנינא והכ' )ח( ז"ל. הרי.ף לשון הוא כי התיר שלא והתימה ז"ל, נאון s'wn לרבינוחזינן
 :לקה המאסר ב' בכ"י וראית' ז"ל נאון האיי לרבצו וכוונתו לנאון, חזינא והכין שם באלפסי ז"ל.נאון

 הוא ונ, א' בכ"י אבל תמניא", בר אפילו על.1 מזטנין מברכין למי היורע *וקפן שם איתא וכךבחסר
 יציל ונ', וב' א' בכ"י נם כ-ה 'רק. אכל ואחד רגן שאכלו שנים )ט( ד'(, )כ"י חיר,א בכ"' לפנינוכמו

 כום עסהם שתה או בציר עמהם פובל ואם" מ( ע-א. סיח ברכות לנכון סהוא כסו רנן, שאכלותשעה
 לאיצטריפו דוקא רבנן אמר. וקא וכן ע.א, ל.מ רף פ.ו ברכות הרחף לשון הוא זה בל מצטרף.אחר

 1ה הביא כ.א פי' פ"1 ברכות הרא.ש כי וראיתי הרי-ף, לשון הוא רנן, כוית ראכיל ער כו'לעשרה
 ירי אחרש את מפיק רגן כוית אכיל וכד  16% ע"ש. הא להג מנא ידענא לא וכתב אלפס. רבבשם
 כתב נ"ל הביא ~Nff ס" פ"נ ברכות בחרא-ש וראיתי ע"ר, פוף י' יף פ-ו ברכות סבה"נ מגע בו,חובתן
 כו'. ול'תא כתב זה ועל דרבנן, שיעורא שאכלו אותם אלא מוצת אינו ינן כזית שאכל דמיבה,ג
 בבה"נ הוא  זה גס סברכין, כשהן ומצאן בא מג( כסה"נ. ליתא האלה המלות ולמעלה", טכביצה .שהואמג(
 מע"א כ.ט ר"ה בגמרא והוא ,', ב' א' בכ"' שך.א כמו תקנתי . ביי סצה של הלחם  וברכת  %טסט.
 אין ע.א נ, ברכות במשנה סים. לתוכו נתן שלא פי על אף הייו על ומברכין ונס( בפירש.י.וע.ש

 בורא עליו שמכרכין הביא והטחכר מברכין, 1חכ"א חיא, דברי סים לתזכז שיתן עד היין עלסברכין

 כו, ברכה של כוס אבל כ1( כחכמים. הנפןפרי
 של בכום לר,א חכמים מורים ע.כ נ' שם בנסרא '

 ע"א. נ.א ברכות בכם. נאסרו דברים עשרה rfi) סים. לתוכו שיתן עד על.1 מברכין שאיןברכה
 רף פ"1 ברכות הרי"ף רברי הוא מים. לתוכו נותן הסזון ובברכת הארץ ברכת עם מים DIV כלא וחימ"(
 בב.י. וע"ש חיי כוונת שמפרש הרי.ף רברי הביא קפ"נ סי' או"ח והטור יונה, רבינו כפי' ושש ע-בס"א
 לר"א חכמים טורים כרתנן הכ"א והר..ף ע.ב נ' ברכות מים. לחיכו נותן ברכה של בכום כדאמרינןנוט(

 בהרי,ף הובא וכן ע"א, נ"א ברכות הסברך, כל 'וחנן ר' ראמר וטלא ג( ,Og' הנברא לשון והוא ,וכוי
 נ6( ומלא.על

 נותניי
 ירש", ודרום ים ה' ברכת ומלא הכתוב הובא בנטרא מצרים, פל' נחלה לו

 ל'" מעפר המרא רב עימור רק א.תא שם כנטמא מרכה. של מים לעפר כרי כו' עשור ונםגג(
 בנפל',
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21 האורהמפר

 על בירך %א טוח ואכיל ומאזי ובתי פרי ואכיל מיא או הטרא דקותי מאן נמי תןגנ,
 : ולברך להזור צריך שהכל אוהזפ(

 : והזכיון והמוציא ידים נמילות הלנותסליקו

 מזונוונ ומעי פירות הלכותשה[
 שעל החן, מן חו'ן העץ, פרי בורא אומר האילן פיצית על מברכין כיצד5(

 חו'ן האדסרנ פרי בורא אומר  ]הוא[  האיץ פירות ועל הנפן, פרי בורא אומר הואהיין
 פ-י בורא עליו מברבין דת שמן 3( דודאים, יתם אומר יהודה רבי האדמה, פ-יבויא אומי ]הוא[ הירקות ועל הארין, מן לתם המוציא אומר הוא הסת שעל הפת,מן

 אבל עיק-, שמן ליה דהוה לרפואה, אננרון ידי על ליה דשתי היכא ודוקא נ(העץ,
 ועמו עיקר שהוא כל הכלל זה עיקר. פת ליה הויא פת, ידי על ליה דאכילהיכא

 ברברו, נהיה שהכל רחוטי קימחי ס( : המפילה את ופוטר העיקר על מברך ר(טפילה,
 בורא קפרס ז( שהכל, הדקלים בראש ושהוא ( שהכל, הייא וקרא דשערי ק*מ"אוכן
 ]וכן י( כלום, ולא ויבשתא כ( האדמה, פרי בורא רמיבתא פלפלא מ( האדמה,פרי

 וכן י3( קדירה תביץ י5( כלום[. ולא יבריא הארמה, פרי בורא רפיבתאזננמלא
 שהוא כל מענות, מיני בורא דובשא, ]בה[ דאיכא כנון קדירה, הבפן דכעיןדייסא

 ש אף בשלו, או אפאו טחנו ודוחן, מאורו חו'ן יג( מזונות, מיני בורא המיניןמחמשת
הערות

 סאן נמי וכן ננ( בהן. להדרו מביביו יפים מסות מניח שהיו 1"ם דגוש הפור בכוטושפירש-י
 :  עור מצאתי לא אבל הבה-נ לשק הוא כי :ראה הטימן סוף עד , ט' פרי ואכיל מש או חמראדשתי
 ג( ע"א. ל.ה ברכות טשנה בו,. מברכין כיצר 6(]בזה[

 ושקא 0 ע-א. ול.1 ע"ב ל-ה ברכות זית שסי
 פץ. ריש ברכות הר"ף כלשון הביא המחכר ;.ב, 4ד שם שנחן, ע-י ל" דשתיה'כא

 כל פוטרת פת אפח הכי יעור ג' וב-י מ בב-י נמצא :ה אחר הפפילןג את ותופר העיקר על מברךד(
 שחטר כסו ליהא, א' ובב-י בסעורה., :מי דשתי משקין סי:' כל פופרת ויין בהדי דאכיל סאכלמיג.
 וכל עיא, ל"ו ברכות נחפן רב כדעת הוא ברבה. :היה שהכל דחסי קסהי ס( לפנסו. היד-אבכ-י

 והכין קטחא לטפף אמשי רנילי רלא נחסן כרב ומסתברא הביא והר"ף פ-ו. ברבות מר''ף :ובעהמאמר
 הדקלים, בראש שהוא קורא צ-ל שהכל. הדקלים בראש .שהוא 1( יונה. רבינו ברברי !ע-ש רבוותא,פסקו
 רש"י ופי' ברברו. נהיה שהבל אסר שמואל קורא ע.א ל-י ברכות ובנטרף נ', ב' א' בכ-י ל:כו!וכ-ה
 לבשנה רך 11 בשנה ה:.טף האילנית כל כדרך וטה שזה בכל נרליס כשענפיו דקל של רךקורא
 רך דבר קור ופירש.י קורא במקים קור איתא ע-ב כ-ח עירובין ובברא rv. ונעשה טהקשהשנייה
 לטאכל ופוב קור ליה קרי עץ ויעשה ויתקשה תשמים ימות שיפעו וקידם שגה ככל הדקל עלה:ומף
 קפרם ו( קורא. על מהטחבר פירש שא הדקלים. בראש .שהיא האורה במפר לפ:י:ו לב! ע"כ,הוא
 כ-ה ההדסה, פרי בורא רפיבתא מלפלא ח( ה:ב.ריס. בנזלפי וע-ש הרי"ף פסק וכ! האדמה, פריבורא

 רפ'כתא פלפלא כתב ז.ל אלפם רב הביא ו' ט" ברכותפ"ו והרא-ש ע"ב. ל-ו שם בזמרא ועיןבר'-ף,
 שם. בהרי-ף יצה רבינו ובפי' שם, סט י:ב .כמעד:. רב. פ" אץח ברי שייו , כ!. נהירא ולאבבה-א

 לנכון ונמצא הוספי. שנביל", וכ, 'ן הוא. אמלא דלא: שיים הר"ף לשון כ-ה כלים. ולא ייבשתאט(
 שם. בהרי-ף לנכון ונטצא ייתר. ולא זגבילא יכן רק ונאמר טקיפע. וג' ב' בכ-י אבל א'בג-י
 חוץ 'נ( שם. שם קרירה. הביץ רכעין דייפא וכן יג, שם. ברי,ף .הובא ע-ב. ל.ו ברכות קרירה. הב.ץי5,

 !בשלו אפאו טחנו האדמה פר' בורא עליו סברך האורז את הבימם ע-א ל'1 ברכות עיין ורוחן.מא:-ו
 אחת ברבה עליו מברך ולבסוף סטיות מא' בורא עליו מברך בתחלה קיימת סהפרימות פי עלאף
 הביא שם והרי-ף נפשות, בורא הס אחת שהברכה פ, סי' פ-ו ברכית בהרא'ש וערן שלש,מע';

 סברך בתחילה רוחן ופח הבש כך אחר אבל רבות, :פשות בורא ולבסוף מוסות, ב-ם סברךבהחילה
 לשון איה שוה הרי-ף רברי על ו-ל ימה רבתו שם שכתב טה ועיין רמת, :פשות בורא ולבסוףשהכל

 ודעת בזה, שהאריך ע-ש מזרא מס' בורא סברך הדוחן על שאפילו אסר אהד שנאק והביאהתלמוד.
 ועיין מושח, סיני בורא בשחילה סגרך שניהם ועל טוה רינן והרוחן שהאורז נ*כ הוא האורהבעל
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 האורהמפר22
 וכל יד( רבות, נפשות בורא ולבסוף מזונות, מיני בירא ]בתחלה[ קיימית שהפרוסותפי

 כינין דשאר גב על אף דאשכה, במאי בקדירה וענדוה המינין מחמשתשהוא
 אכיל דקא והיכא סו( האדמה, פרי בורא סיכם להו ביים ואי טזונות, סיני נוראנברי
 נמי וכן דחפי או דשערי קמחא נהריה דערביה דרוחן, קמחא כגון תערובות, פתאינש
 וערבינהו דפחנן היכא ]אינון, סו( המוין מחמשת רלאו סיני מהני אחד או גלבונים,]פת[
 ברכות שלש ואחריה המוציא, עליו מברך פיתא ועבדוה המינין טחמשת חדבחדא
 ערבעהו בי הני אפילו שווטת, נורא עלייתו מביניק לא יהם שאר דהם נב עלואף
 דשאר דקמחא קדירה מעשה בל או בקדירה ובש5ינהו המינין[ מחמשת חדבהדא
 מיני בויא עליו מברנין המינין דחמשת או דשערי, או דחיפי קמחא נהו דערבמינין
 המינין דהמשת קמחא בהדי מינין השאר קמחא אינש דעריב היכא נמי הני הםמזונות
 קמחא דעריב נטי והיכא לבסוף, ברכות ושלש המוציא עלייהו סביך פתא,ועבדיה
 וערבין להון פוהנין הדחק ראנב אינשי ררני5ו דומיהם, וכ5 אלונים כגון העץ,דפרי
 מיני בורא עליה למברך י(( קדירא מעשה עבדינהו אי המינין חמשת בהדילהון
 אזלי המינץ חמשת בתר מיני דבל המוציא, עליה מברך פיתא[ עבדינהו ואימזונות
 ושבולת ושעורה חפה המינין חמשת כנון מבושלין דנן מיני כל דמלתא כללאגיירי,
 מזונות, מיני בורא סברך בתחלה בקרירה, טבוא1לים שהם וכוסמון ושיפוןשועל
 מברך מיכס, להו וכייס בשלינהו לא ואם הכלנלה ועל יי( המח.ה על ולבסוף0(

 לכל וכן ג5( רבות[, נפשות בורא ]ולבסוף כ( האדמה פרי בוראבתחלה
 ביה מפשי דלא בין קמחא, מה ימפשי בין ורהיפא כ3( קיימא, בעינייהו פעטא מאיהמינין,
 הביצא בג( שלש, מעין אחת ברכה ולבסוף מזונות, מיני בורא עליו מברךקימחא,

 ערותה
 אע-נ דאשכח בטאי בקרירה ועבייה המינין מחמשת שהוא וכל יר( קנ-פ. פי' השלם הלקבשבל'
 ,במאי הנ" שם ונם א' בכיי גם כיה בפה-א. טיכס להו כיים וא' מטות סינ' בורא גברי מיניןרשאר

 נובע זה כי שצאת' דסשבח, במאי ג' ב' בב-י לנטן a2DS וכן דטשבח, במאי לתקן יש אבלדאשכח',
 הטינק מחמשת שיש כל שם איתא וכך אחר, בסנטן הוא שם רק ע.ר, ו' דף פ-1 ברכותמבה,ג
 ליה דמיחין בישולא או. חביצא כנון ליה, דסשבח במיני דעברוה מיל' והני סוונות, ב"מ עליהסברכין
 ד"א והיכא טו( הארמה. פרי בורא עליה מברך המינין חמשת טחני מיכם כייס קא ודאי אבלבקמחא,
 או.ח הב.י נם הביאו ברכות ה' חיים בארחות ועיין הסקור. מצאת' לא ט,. תערובות פת אינישאכיל
 שהוא כמו הוספתי המאמר כל כף. דפשז היכא אינון rg) האשכול. בעל בשם זה כל העתיק ר-חסי'
 fili11D מט עליה מברך יט המינץ. סחסשת עד המינין מחמשת מן המעתיק והשטיפ , נ' ב' א.בכ-'

 N*Dp מיי הלקפ בשבלי ועי'1 הכלכלה. ועל המחיה על ולבסוף 'ח( ג,. ב' א' בכי שהוא כסוטוטפתי

 זה אחר נמצא ב' יי בכתב הכלכלה. ועל 'ט( ע,פ. סי' בפררם והוא הפרדסי ספר בשם שהביאמה
 ארץ ועל השרה nalan  ועל הכלגלה ועל הטחיה על  העולם סלך אלהינו ry' אתה ברוך הוא14כך
 ועל עמך ישראל כל ועל עלינו אלהינו ה' רחם אבותינו את והנחלת שנתת  ורחבה פוגהחמרה

 כי ובפהרה בקדודיה עליה חברך ספובה ונשבע טפריה ונאכל כשרך tnCb ציון ועל עירךירושלים
 שם. ובב-י ר"ח ס" או.ח בפור עיין המחיה.. ועל הארץ על ה, אתה ברוך אתה שפיב פובאל
 ב, וכ"' א, בכ-י הטינין. לכל וכן כ6( מ. בי אי במי שמא כסו הוספתי רבות. נפשות בורא ולגסוףס

 אולם שלאחריו, במאסר שהוא רטפשי, בין ורהיפא מתחיל נפשות בורא ולבםוף הפיום ואחרחמר,
 כלל הברינהו ולא בעיניהו חיפי ליה רשליק עהיכי נטצא נפשות בורא ולבסוף הסיום אחר נ,בכ"י

 האדמה- פר' בוראמברכין
 בין קיסחא רטפשי בין ורהיפא ככ( קי"א. בעינית מ"פ הסינים לכל וכן

 פירש רהפא ערך והערוך קרירה, תביץ הוא ריהפא פירש רש-י מזוווגה מיני בורא מברך מפשירלא
 וריהפא ודל הביא פ-1 ברכות וברי-ף כפר, אנשי רחקלה ופי' וקטח ודבש משסן בקרירה שעושיןמאכל
 ורמחתא סזתות, סעי בורא עליו מברך קימחא ביה מפשי רלא ובין קמחא ביה רמפשי ביןרסחוזא

 שם, ברי-ף והשא עם, גרסות פטריי. גה אית א' כביצא גג( כרך. בגי*ירש-י
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 האורהמפר
 מכהת, פחותים שהם פי על אף כס( לחם חואי להם wtw כד( פירורין בה אית]אי[

 נורא מנרך בתחלה לחם, תואר להם אין ואם ברנות, ושלש המוציא עלייהוטברכין
 דוועה שהכל דתמרי דובשא כו( ברכות, wsw1 המוציא עלוהי סעורתיה קבעוא. מזונות מיני בורא דאיעא טריתא כו( : שלש מעין אחת ברכה ולבסוף מזונות,טיני

 העץ על ולבסוף קיימא, רבמילתייהו העין פרי בורא טרומא עברינהו ואי הוא,בעלמא
 רנה טזונות, מיני בורא עבדו דלאכילה עבה ]שתיתא[ )יצשובא( כח( : העץ פריועל

 מתובלת בין פת הוא פירוש )( בכיסנין, הבאה פת כס( : שהכל לה עבדודלרפואה
 ברנדלהש אותן וקורין יבושין, ]כענין[ )כענין( אותן שעושין )4( מתובלת אינהבין

 בתורת לחו אכיל ואי לאחריה, מברך ואין לפגיה מנרך המשתה, בבית אותןוכוססין
 על )נ( ; ברכות שלש ויבטוף המוציא, מברך בתהלה עילוייהו, סעודתיה וקבעכוסנין,
 קיימא, רבמילתייהו )י( האדמה, פרי בורא שליקות )ג( האדמה, פרי נוראהירקות
 הארמה, פרי בורא להו שליק וכד שהכל, וכרבא ומלקא הייא קרא וכרתי[ ]חומי)ס(
 שהכל עליו מכרך נחיותיהו למיכלינהו דאינשי אורחייהו דלאו מידי כל נמי ]וכן)ו(
 בחיותייהו למיכלינהו דאורה,יהו מירי כל אבל )ו( האדמה[, בורא להו שליקואי

 דאישתני ושלקות )ח( : קיימא דבמילתייהו האדמה, פרי בורא עלייהומברך
 מבשלי לא האדמה, פרי בורא מבשלי נד ברבא וסלקא[ נקרי כנוןלעילויא
 זוטרי, בין רביבי בין דליפתא נגרגלידי[ לגיגלילה( )ע( שהכל,מברך
 דאיניש דרכיה דלאו שהכל, בח'ותייהו האדמה, פרי נורא טבשליכר

 פת על דאמילו דאמר[ יוחנן ]כרבי לן וקיימא ט( בח'ותייהו,למיבליה
 אבל כהלכתו, ומין מין כל על לברך צריך בתהלה ט.הו יצא, שהכל אמר אםויין
 טינא, דההוא ביכתא ידע דלא כגון נמי אי יצא, שהכל אכולהו ובריך אישתליאי

 ויצא, שהכל אומר מינא, דההוא ברכה מיניה דנמיר מאן חטן דלית באתראואיתיה
 מאן אבל מינא, ההוא דנרא או מ'נא דההוא מריה מלבא רחמנא בריך הכי גימאאו

 פרי או א'נון[ אילן ]טיני בו( כיוצא )שהכל אי ידע ולא מנדים, מיני קמיהראתי
 ערותה

 הלחם. מראית תואר פירש"י רנהמא, תוריתא עליה האיצא והוא רב אטר שם בגמרא הוא לחם. תמר להם שישכי(
 כוית פירורין ביה דלית אע"ג חביצא הא' יאמר ששת רב כדברי הוא טכנית. פחותים שהם פי על אףכס(

 עילוהו טעורתיה קבע וא' מזונות מינ' בורא רארעא פריתא כ!( הארץ. טן לחם הטוציא עליומברך

 מגרכינ, דארעא בריתא והא הרי.ף כלשון הביא והמחבר ע"א, ל"ח ברכות ערן ברכות. ושלשהטוצ"
 דתטרי רובשא גו( ברכות. ושלש w~u1tn עקה מברך עילוה טעודתיה קבע ואם מזוזות ב"סעלה

 כרכות לה, עבדו דלאכילה עבה שתיתא כח( הרי.ף. כלשון הביא יהטחבר ע"א. ל"ת ברכותשהבל,
 בין פת הוא פ.רוש )( ע"א. וס"ס ע"ב ס"א ברכות בכוס:ין. הכאה פת כס( שם. ורי"ף ע"אליח

 בש.ע גט והובא כפן, ערך בעמך בשמו והובא גאון, הא' רב פירוש הוא הזה הפירוש כו'.מתובלת
 רבינו דברי הביא נקד בשרש הרר"ק ונם twtv קס"ח סי' או"ח במר בב"י שבא וכן קם"ח. מיי.או"ח
 ל:כון וכ"ח בערוך שסובא כמו כעכיןי ותמתי , ונ' ב' כב.. וכ.ה כעין. אותן שעושין )"( נ"ל.האיי
 ברי.ף מובא בפה"א, שלקות )נ( ע.א. ל.ה ברכות משנה האדמה. פרי בורא הירקות על )כ( א,.בכ.'
 תומי )ס( ק"מא. בסילתייהו השלקות מידה יוס' רבי אפ" הביא שם הרפף קיימא. רבמ'לתייהו )י(שם.
 אי בכ"י שהוא כמו הוספת' כו'. סיר. כל נמי וכן )ו( שם. ברי.ף הובא , בו, וסלקא חיי קראופרת'
 למיכלי:הו דאורחייהו מירי כל אבל )(( הטאמר. :ובע משם אשר ברי"ף ל:כון הוא מם ף,בי

 פ"1. סי' פיו כרכות ברשש עיין לעילויא, דאישת:י ושלקות )ה( ברי,ף. לפניו ליתא זהבחיותייהו.
 הני ע-א ל"ת ברכות בנטרא הוא וכן , נ' ב' א' בכ"י לנמן שהוא כסו נרגליד', תק:ת' גרג'לילה.)ע(

 נרנלר. ערך השלח ערוך ועיין לפתות, ראשי רלפתא נרגלירי פירש ורמי כו, דליפתאגרנלירי
 ע.ב מ' ברכות בזמרא הוא 'ושן רב' ודברי אי, בכ"י שהוא כסן תקנתי דאמר, 'ומן כרי לן וקייטאמ(

 אטר אם ויין פת אפי' דאמרינן לן וקיימא הגירסא גי יבכ"י בת~ס'. ~ע"ש ויין פת אפי' אטר יןה:ןורב'
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 האורהמפר14
 כדתנן יני( ]בהו[, ונפיק האדמה פ"י בורא אלא אודגל, עיייהו לבריך לאהאדמה,
 לא העין פרי בורא הארץ פירות על יצא, האדמה פרי בורא האילן פירות עלבירך
 בעי כזית דאיכא היכא 'כל דמילתא וכללא ת3( יצא, וכהכל אמך אם כולם ועליצא,
 מן ל.הנות דאסור ינג( עליה, מברך בתהלה כזית דליכא היכא וכל וסוף, תחלהברכה
 ]ולי~תא[ דסילקא תבשילא טד( ו ברכה בעי לא ולבסוף ברכה, בלא ]הזה[העולם
 מה דיהבי הוא בעלמא דלדבוקי האדמה, מיי בורא קימחא, מה דמפשי נב עלאף

 האדמה, פ"י נורא סלקי ודכולהו עו( טרשבתא[, )ורבשתא( דסלקא ומיא םקימחא?
 האיץ מן גידולו שאין דבי כל ויו( : גופייהו כשלקי "י דכולהו רמיא לןדקיימא
 כמהין הזמית ועל המלח על לח( שהכ", מברך ודנים ובצים ונכינה וחלב בשרכנון

 וחסרונן יבוו? נפשות בורא ואח-יו שהכל, השכר ועל המים על חי( שהכל:ופטריות
 צקיך לא א' אבל לצמאו, להו שתי אי מילי והני העולטים, ח. שבראת מה כלעל
 בורא ה"ן על לברוכ' צייך לא א.מצא, דחנקת,ה מאן כנון ג( להז ושת' למשתילבו
 בהו שיש פי על א. שוות 'צברכותיהן בזמן היכה מינין לפניו היו ג6( הגפן,פרי
 והביב זה על ומברך וחוזר זה על מביך שוות ברכותיהן איז עדיף, חביב שבעה,ממין
 ]אבל גג( ורמונים. ותאינים ענבים כנון לברכה, קודם בפסוק המוקדם וכל גג(עדיף,
 ותאינים לענב.ם קודמים ' ותמר.ם ותמרים זתים כנון לברכה קורמים לארץ הסכוךכל

 מיכיהו הד בדלית מילי הני לימונים, דקדומ. נמי וענבים המנונא, כררב גד(ורמונים[,
 רב אם- קודם, חביב מענבים ותאינים רמונים עלייהו דחביבי אינשי דאיכא כגיןחביב,
 וכוויי בישרא כנון גו( הסעודה[, נבתוך הסעודה מחמת הבאים דברים הלכתאפפא
 לא ביכה טעונין אין ונוציני, וירקי רפתא בהו למיכל דדרכייהו במסולא מיניוכל

 הבאים ]דברים גו( בתריה, דאכל מאכל מיני כל פותרת דפת לאחריהם, ולאלפניהם
 ערותה

 מתה.ל בחי~תייהו למ.כלינהו דא.:יש דרכיהו דלאו הםיומ אחר שלם מאסר חטר ב' ובם" 'צא.שהכל
 הסר. שבנת'ימ מה וכל שלאחריו המאמר הוא ברכה, בע' כוית האיבא חיכי כל רטילתאוכללא
 היבא כל דמילתא וכללא הב( w~v. י, ברכות משנה יצא. האדמה ב"פ האילן פירות על בירך כדשנןמ6(

 ראיתי א:' אבא בר חייא א"ר פיו ברכות הרי.ף לשון הוא כו', וסוף תחילה ברכה בעי כזיתדאיכא
 ברכה בע' כוית ראיכא היכא דבל מינה שמעינן וסוף תחלה עליו ובירך מלוח זית שאכל יוחנן רביאת

 כלום הזה העולם מן ליהנות לאדם שאסר ברכה, בעי תחלה כוית, דליכא היכא אבל וסוף,תחלה
 בלא הוה העולם מן ליה:ות דאסור מג( יונה. ברברו וע"ש ע"ג, ברכה בעי לא ולבסוף ברכה,בלא

 רמילקא ומיא מת( שם. ןר"ף ע.א, ל.פ ברכות ודליפתא. דסילקא תבשילא מר( wtp. ל"ה ברכותברכה.
 בגמרא ופירש"י י נ' ב' א' בכ"' לשון וכ"ה שם וברי,ף בגמרא שהוא כמו ורשבתא תקנת'ורבשתא.
 רמ"א דקי-'ל .בפה-א סלקי ורכולהי הו( לאכל.. ולא בעלמא למתק בקרירה סער שנוחג'ן ירקדשיבתא
 שט. ורי,ף ע.ב ס' כרכות כוי. גידולו שאין רבר כל מ,( נ'. בכ"י חמרות שרשמתי המלית שלק'",רכולהו

 ע"ן לצמאו. שתי אי יה-ס :פשות בורא ואחריו שהכל המים על ניט( : שם שם כ~'. המלח עלחח(
 צריך לא אימצא רח:קתיה מאן כזוז נ( המחבר. כלשון ר"ד סי' או"ח הטור הביא וכן ע"אי מ"רברכות
 ~ע"ש נפשות, בורא ולכפוף שהכל בתהלה לברך נהנו וכבר בפירש"י וע"ש ע-א, ס"ה שם גמראלברושי
 שם וגמרא ע"ג. מ. ברכות בטש:ה ע.ין הרבה. מיפן לפיו היו נ"( פ.ו. טוף ברכות ובחרא-שבתוס'
 קורם.ן לארץ הסמוך כל אבל נג, שם. ברי"ף הוא וכן שם, גסרא tp1Qal הטוקדם כל גג( ע"א.ס"א

 תא'נ'ם ער ורימונים הא':'ם סין המעתיק והשמיפ ג' ב' א' בש' לנכון שהוא כסו הוספתי בו,,לברכה
 ע"ב. מ"א ברכות הלכתר. פפא רב אמר גה( ע"ש. ע"ב ס"א ברכות הטנונא. כררם נד(וריטונים.

 הפת את בהן ללפת הסעורה מחמת הבאים דברים פירס שם ירש"' בנסרא, ליתא זה כו,. בישרא כחן11(
 למיכל דדרכ'.הו ב.שולא מרי וכל וכו.ר' בשרא .כפן המחבר שהביא והלשון הלמחא. ר"ה בתוס'זע'ש
 קעת. ס. אן.ח ב"' ~עיין ע"ב, ז' רף פ.ו ברכות בה"נ טן לקוח הוא וגוצ.:'. וירקי ריפתאבהו
 וסטר ובזו"נ, בגמרא הוא וכן ~ב'. א' בב". לבון שהוא כס, rct~n' הסערה. טהרת שלא הבאים דבריםנו(
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25 האורהמפר

 ברכה טעונין ואין לפיהם, ברכה פעונין ודייסא חביצא כנון נח( הסעודה מהמתשלא
 תמרי כנון ק( הסעודה, לאחר ונאכלין הסעודה לאחר הבאים דברים נס(לאחריהן,[
 ברכה כלעונין bp) הסעודה בתוך להון ואכיל ואייתינון מנדי ]מיני[ ושאיורמתי
 ברכה צריך לא טעמא[ מאי הסעודה בתוך להון דאכיל וחביצה ולאחריהם,לפניהם
 ושאר ורמוני תמרי אבל המזון, בברכת סיפרר הוא רנן דמין דכיון קג(נלאחריו[,

 בהו אכיל לא אי המזון, בברכת מיסטי לא הוא, דנן מין דלאמנדי
  לאחייו מזועת, מיס בורא שלפניו כל דבררת דבר של כללופת,
 ודוהן אורו כנון מ.נים, נשאר אנל המינין, בחמשת מילי והני המחיה,על

 היבא האורז, את דהכוסס ]כמתמתין[ )כחנינא( דהלכתא סנ( דאמר דמאןאליבא
 בורא אלא מברך לא לאחריו הכי אפילו מזונות, מיני בורא דמברך ובשלודאפאו
 כוסם כנון רבות[, נפשות בורא לאחריו הארמה, פרי בורא שלפניו ]וכל רנות,נפשות
 פרי בורא לקמייהו דמבינין וייקא, דארעא פירי דאכיל מאן או המינין, מחמשהחד

 ירקי כנון שהכל, קמיה דמברכי מאי ]וגל )סד( רבות, נפשות נורא ולאחריוהאדמה,
 ושכ"א מיא רשתי מאן או הכי, כלינהו למי דרנו דלאו לעיל, המפורשין טובאומנדי
 שלפניו וכל רבתן[, נפשות בורא לאחריו אוהכל, קמייהו מברך משתאותושאר
 זחים ורמון ותאינה נפן ראינון המינין, דחמשת פירות כנון העץ, פך'בורא

 טחמשת דלא אילן ]פירות[ שאר כל אבל העץ, פרי ועל העץ על לאחריהםותמרכם
 נפשות בורא ולאח-יהם העץ, פרי בורא לפניהם מברך בפסוק האמורים הללוהטימן
 מאן ועיילי נווזיה ופיישין בסיתוא טיפיה דנתרי אילן כל הוא כללא מס(רבות,
 העץ, פרי בורא פירותיה על ומברנין היא אילן טוזיההו, מני טרפיה ומהנפיקבנרה

 ערותה
 שם בגטרא רש"' וגם שם, הבה-נ לשון והוא בגמרא, לירא זה ירייסאי חביצא כגון גח( שם, נ' במינם

 הלבתא. ד-ה בתומי וע-ש ולשובע למנון ובאין לפתן שאינן והקרין כרוב וכן דייסא כגוןהביא
 להון ואכול ואיית':ון סגרי מיני ושאר ורימוני תמרי כגון ש שם. שם הסעורה, לאחר הבאים דבריםנט(
 בתוך להון דאכיל וחביצה ולאחריהן לפניהם ברכת .פעמין bp) שם. הכה"ג לשון הוא הסעורה,בתוך

 דק דמין דכיון סג( ג'. ב' א' בכ"' לנכון, ונמצא שם, הבח"ג לשון והוא הוספתי פעמא.. מאיהסעודה

 מין רלאו כו' הוא מזק דמין הנירמא שם בבה.נ אבל נ', ב' א' בב-י כ-ה הוא. רנן מין רלאו כו'הס
 ע"א ל"ו ברכות בגמרא והוא . גי בי אי בב". שהוא כסו כמתניתיןי הקנחי כחנניה. דהלכתא סג( הוא.סזון

 כפו הוספתי כן,. שהכל קמיה דמברכי מא' וכל קד( הארמה. פרי בורא עליו מברך האורן אתהכוםם

 הוא כללא סס( רבות. נפשות בורא עד רבית, נפשות בורא מן המעתיק והשמיפ נ', ב' א' בכ"ישהא

 איתא ושם ע-ב, זי דף פ-1 ברכות הבה.ג לשון הוא מו'. נווניה וריישין בםיתוא פרפיה דנתרי אילןכל

 ומברכין סקרי אילן מגואזיה פרפיה מפיק והרר נואויה ופיישין בפיתוא מרפיה רנהרין אילן וכל :כך

 כו' מווי כנון דיליה משרשין פארי והדר ועציו פרפיה לגמרי דבאלו אילן וכל העץי פרי בוראאפיוני

 אלפפ 'צחק רבינו כתב : וז"ל הביא קע"ב סי' סוף סעודה הלכות ורוע באור וראיתי האדמה. פריבורא

 ועיילא גווניה ופיישי פרפיה זהרי דבפיתוא אילן כל רבותיהם משום שאמרו הגאונים לרבותינוראיה
 נווזיה וכלו בסיתזא דיבוש מאן אבל העץ, פרי בורא עליו ממכין סנווו'ה פרפי ומפיק בגוויהמוחא

 סי' פ-ו והטררכי לפנים. בהרי"ף מזה וכר ואין בפה"א. עליו מברכיו מטרשיו פרי והרר לגמרי"רפי
 בב"יי W~p1 הגאונים תשתות בשם ג"כ הבש ר"ג ט', או.ח הפור וגם b~slwln, תשתות בשם זה הביאקל"א
5vstיעיילי ברקום  האורה בספר ולפגינו  הבח"ג כלשון  והש רבואתא בשם זה הביא 67 צד האשכול  
 מוחא ועיילו הגי' שם ובאו-ו זה, חסר ובכה"ג בגווויה. מיא ועיילי ג' בי אי בכ"י כתוב בנויהמאן

 איתא נוווייהו, טני פרפיה וממפיק לפנ'גו ובמקום בגווואיה, טיא ועיילון הובא שם ובהאשכולבנווויהי
 פרפיה ומהנפיק ג' ב' א' ובכ"י מגוויה, פרפיה שפיק באו"ו וכן מנואויהי פרפיה מפיק והירבבה*ג
 מלא(, א' )עם לנטרי דבאלי בבה.ג לגמרי, ובלו לפנינו וכן גווזייהו, מן לפנינו לתקן יש לכןמנוויה,

 קור ויש ובלו, ונ' בי ובכ"י לגמו'י, וכלו א' ובב-י וכאלוי ומהאשכול לנטריי ופרפי גווןיה וכלוובאו.ז
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 האורהמפר%
 דיריה, טשרשין פארי והדר ופרפיה נווזיה לנמרי ובלי במיתוא דיכו-צ אילןוכל
 בתוספתא תניא אחרינא כלפא סו( האדמה, פרי בורא פירותיה על ומברכין הואקיצב
 וכל האדמה, פרי בורא פירותיו על ומביכין הוא עשב טעיקרה עלין שמוצטנהכל

 הוא, ריחא בר ואי סו( העץ, פרי בורא עליו ומגרעין הוא עץ מעצו, עליןהמוציא
 סט( האדמה, פרי בורא דמוכר וקניא סוכר סח( בשטכם, עצי ]מברך[ להדםדרמיא
 על אף פרי, שאינו וכל העץ, פרי בורא עליו מברכין פרי שהוא כל דמילתאכללא
 האדמה, פרי בורא אלא מברנין לא עצים, קליפי דאכיל סאן יש נפקי, קא דמעץנב

 ברכה פירותיו על שמברך אילן מצינו לא ואביונות וקפרס צלף בעניןוכדמפורש
 ובישלא ]ומנין[ בוסר כגון ננמרו 'חלא פירות אלא הענן, פרי סבורא חוץאחרת
 כנון כ( שמוציאין מסה שהאוכל סרק אילני נמי אי שהכל, עליהן שמברכיןכומרא
 ולא ]לחו[, חשבינן פירות, לאו פירות, כמו והוין דבשילן גב על אף אסא,בנות
 המוגמר, על מנרכין מאימתי hu) : בהן כיוצא כל זנן שהגל, אלא עלייהומברכין
 המונמרות כל ועל סג( ארח, לא דעדיין גב על ואף אוריחי, דבעי כ3( תמרתו,משתעלה
 חיה, מן שנטל ואיזבד כס( ממושך חוץ עד( בשמים, עצי בורא עלייהל מברךכולן
 ערב שמן בורא מברך דאפיסמא משתא עי( בשמים מיני בורא עליוטברכין

 ערותה
 כ,', בפה"א עלוייהו מברכתן ]מווי[ טזווי הלין עילווייהו מברכינן מאי מ11י[ כצ"ל טווי הלין קמיהמן שאילי הובא מיה מי' ליק רפוס הגאונים בתשובות בפה"א, ה:' כוי סחי כגון בבה"נ שהובא מהלהעיר
 בתוספתא ת:יא אהרינא שללא קו( vp. של ענף ופירש"י ע"א פוף מ' דף ברכות בגמרא איתא גווואומלת
 שלאחריו במאסר בבה"נ נ"ב והתא פ"נ, כלאים בתוספתא הוא , כוי הוא עשב מעיקרו עלין שטוציאהכל

 תחילת הוא, ירק עלין מוציא ברייתו שתחלת כל כלאים נבי נמ' ות:.א ותל ע-ר, טוף חי רף פיוברכות
 את הביא מ.ה סי, ליק הגאונים בשו-ת מתיבתא ריש גאון 'הוראי רב ונם הוא. איל! עץ wtulnברייהו

 קע"ב פי' מעורה ה' זרוע האור כ' העירותי תמכיה( )ליק הנארים לתשובות שלי ובהערותהתוספתא,
 עליו שמוציא בל : כך התוםפתא לשון את הביא 1"ל( ר"ת של אחותו )בן שטואל בר יצחק שרבינוהביא

 הוא אילן ממפיו( )פי' מעצו עלא שמוציא כל בפה"א עליו וטברכין הוא עשב השרש( מן )פי'מעיקרו
 מצאתי, ולא ברכות של הוספתות בשתי חפשתי ורוע אור בעל הנאון כהב 1ה ועל בפה"ע, עליוומברכין

 פפא בר חיטא ר. תנ' ע"א( ל. )דף פ"ה סוף כלאים ובירושלמי עכ"ל. פ"נ דכלא.ם בתוספתאאך
 ובהרא,ש 67 צד באשכול הובא התוספתא ודברי ירק, מין משרשיו אילן, מין טנועו עולה שהואאת

 התומפתא שהביא אחר 67 צר שם בהאשכול להרס. דרמיא הוא ריחא בר ואי סני כ"ג סי'ברכות
 שם בהאשכול רסוכר. וק:יא סוכר סח( לפניו. שהיו הגאונים בספרי כן הי' כי ונראה האורה,בספי. שהוא כמו והוא להרם. דרסי בשמים עצי מברך הוא ריחא בר ואי נ"ב הובא מעיקרוי עליןהמיציא
 ואית הני ושם flp(, ריש ו' דף פיו ברכות הבה"נ לשון והוא בפה"א, דיליה ושיא שוכר ראמריאית
 שם, בהאשכול :"כ הוא פרי. שהוא כל רמילתא כללא סע( כ.ה"א. רשמה וקניא שכר דאמר'רבון
 דב:ת ארעתא אמא אדשי שעי דלא שהבל אסא בזת ע"ב חי דף 1fie ברכות בבה"נ אמא. גנות כנוןט(

 תטרחו, משתעלה הריח על מב.כין האימתי ע"א מ-ג ברכות המוגטר. על מברכין מאימת. ט6(אמא.

 עיין אוריה., רבעי עג( וווילה, שמתחר העש! קיפוח תמרתו פירוש וכן מונטר, של הריח עלופירש"
 גמרא בשמים. tSP בורא מברך כולן המוגמרות כל ועל טג( להריח. פ" לארוחי רעתיה שםממרא
 מ מ א, בכ"י ונם הוא חיה שמן ממושק חוץ ev כגמרא חיה. מן שנפל ואובד ממושך חוץ סו(שם.
 מושך ס"א וכתב ממושק, חוץ בגמרא הגי, הביא משך ערך והערוך נכונה, 11 נ" ונם בכ,ף ממשךה;"

 חיה שמין ממושך חוץ מגמרא שם הביא והערוך מוטקום(, ביואח )והוא המלה פי' בטוספ' :םועי'"ש
 מן היוצא נושם והוא בנסרא, לפנינו שהוא כמו הוא, חיה שמן וצ"ל והרא"ש. הרי"ף הביא וכןהוא,
 הבא ולכןהחזה

 לזכוי
 ג' ובכ"' ואובר, וע' א' בש' ואיובר. עת( חיו,. מן שגמל לפנית האורה במ'

 רק ממושק. חוץ רק ונאמר שם, ברכות בגמרא נמצאת לא יהמלה בפעות, הנוסחאות ,כלואזכרי,
 שמברכין בא שמחיה ממושק חוץ בשמים עצי מבימינן המבמרין כל על שהביא 68 צר בהאשכולמצאת'
 המלה הביא האורה שבעל ספק אין לכן עכ"ל. ובאר דה1א[ ]צ"ל רה"ה האיי רב וכתב בשמים.מטי
 ראפרממא. משחא טו( ואוברי. צ"ל ואזכרי במקום גי ובכ"י ואובר, זצ"ל גאון האיי רב שהעיףהזאת
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ור האורהמפר

 שעייפיו פ( כנישא ]ומשתא[ )דמשחא( כע( ג5יא שהוא עת( ]וכשיתא[ )ועשרתא(כז(
 כולהו טח*נא, ומשחא פ"( אותו שמכשכרין בשמים מעצי מינין כטה בו ומשיניןשמן
 : בשמים עצי בורא עלייהומברך

 : מזנות ומיני פירות הלכות להוסליקו

 ציצית. הלכות1מ1[
)"n~wY ,וחד חד וכל לתמניא, אותן וכופלין חיטין ארבע מייתינין ציצית 
 ולא הטלית, קצה באורך אצבעות שלש בתוך להו ומכוינן זרת עד הויטתמניא
 משלש יותר ליהוי ולא אגודל קשר ממלא ]פחות[ השלית קצה באורך השיעורלפחות
 ור,צלשה בטלית, יקנען צריך אגודל יהח מלא ]ועד[ אצבעות כהחלש אלאאצבעות,
 ההמצין, שמתקנין ובשעה כגודל, פעמים שני בהיקף עליהן עודף והרביעי שויןהפין
 הוי הרבה פתוהין וכשהן קמיצה ועד מנודף אצבעותיו ארבע פותה להון, טתקןהכי
 וחהר קמיצה, עד ההוטין מתח כך ואח- בגדלו החופ פעמים שני וכורך ומתחילזרת
 ונמצאו הנודל על העומד במקום באמצע הותכין כך ואחר נודק, עד פעמים ארבעאותן
 ותולה הנודל על פעמים שני כריכת כשיעור עליהם, עודף והרביעי שוין, החומיןשלש
 יותרת ובאותו השבעה, על עודף השמיני חום ונמצא ההיפין ראשי ומשוה בטליתאותן
 ואחר חוליא, הנקרא ]והוא נ( ומשלש, הצוגה השבעה על קושר השמיני ההופהעודף
 כן ואחר למפה פעמים שני קושר כך ואחר החוט באותו הזרת שליש ער כורךכן

 תהו ענף,  זרת שלישי שני שם ונותרו  השבעת עם שוה השמיני[ החופ אותוושאר
 : ענף שלישי  ושני נרול שליש  רבותינו  שאמרו תכלתנוי

 : ציצית הלכות להוסליקו

הערות
 אבל ע', א' בכ"י ינכו שהוא כמו וכשהתא, תקנתי ועשרתא. עז( יוחנן. רני כרכרי שם ברכותגמרא

 קושפ. כשרתא פירש ורש"י שם, בנמרס לנכון הוא וכן וכשרומא, צ"ל וכרשתא בפעות נ'בכ"י
 ראיתי רק שטי ב:סרא נמצא לא וזה אגליא, שהיא ג' ובשי נלוא שינא ב' א' בכ"י גליא. שהואכח(

 דטשחא צע( שם. שהביא נאון האיי מרביה נובע ג"כ והוא נאליא, הוא כשרתא שהביא 8" צרבהאשכול
 טשחא שם ברכות בנמרא רש"י ופירוש ג' ב' א, בכ-י לנכון ששא כסו כביוצא. ומשחא תקנתיכבישא.

 טשחא הביא כשר כערך והערוך שבתום, הבושם מן מריח והשמן הקושפ פמון שבו שמןכביש*

 בשמים של הריח השומשין וקולט הרבה ומן בשמים ועצי שוססמין שכובשין רבותינו פירשוכבישאי
 משתא. ד"ה שט ברכות בתומי והובא הר"ח, מפי' נובע והוא בשמים, של ריב בו .יש אותוופוחנין

 אבל נ, ב' א' בכ"' נם ב"ה אותו. שמכשירין בשמים מעצי מינים כמה בו וסערבין שמן ששקרוס(
 שם! ועקרו גאליא הוא כשרתא 68 צד שם בהאשכ~ל לנכון וע"ה וכשרתא, על ושייך טטק~מו נשספזה
 ומערבין שמן עיקרו פי' כשרתא כשר ערן בהערוך הוא וכן ז"ל, נאון האיי מרבינו נ"ב לק.ח והואבו..
 טחינא. ומשחא ס4( כשר. מלשון :נור כשרתא ולפ.1 אוחו. שסבשירין בשמים מעצי מיין כמהבו

 : ע"ש פחיה ומשחא שם שפ" כשר בערך בערוך ועיין כשרתא, בו שפחנו שם בגטראפירש"י

 הובא ע"א קצ"א עד ע.ב קפ"ט יף השלם "יקפ ובשבי' זי"' ל"י ס" בפרים ציציה עשיית "(יכוו[
 של ציצית הלכות םליקו ט'.ם ובם.ף ציצית של וטרורו זצ"ל שלמה רבינו של ציצ.ההלכות

 רש-י בם'רור ונם האורה, בפפר לפנינו טאשר סשו:ה הוא שם. הפרדם בפפר הכתוב והוא ז"לרש"י
 צד וויפרי כמחוור נם ועף שלפנינו, מטה אחר בטננון ונ"ב הציציתי עשיית דין נמצא לפיפיקרוב
 הגאונים רבר' שהביא ל"מ מי, רעים תמים בספר וע"ן אחר, באופן רש"י בשם שהובא 638 ער632
 כמו הוםפת' כו'. חוליא הנקרא והוא כ( מגאונים. נובעים דיוורה ספר שרבר' פתק ואין ציציה,בענין

 ; עייא ל,ט בזחיח רנה.נוי שאמרו גז ג', 4' א' במישהוא
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 האתוהמפר28

 בהטה. כלי הלכותנמי[
 לא למלאכה, וכן סוסיא על וחמרא חמרא, על םוסיא כלאים, להרביע אסור5(

 ליחדה ואפילו סוסיא, קמי חמרא למינקפ ואסור ענף, שנא ולא וחיה, בהמהשנא
 כלאים לארבועי לנוי ליה למיסר נמי ואסור ג( אסור, בביתא סוסיא קמי לחמראנמי
 ולמשוך ולדוש לחרוש אסורים בפרות מיני שני כל והלכתא הכלאים, על נצטוו הםשאף
 תחסום טלא פפור לגורן והכניסן לגוי בהמות שנתן וישראל וחמור, פרה ואפילוולנהונ
 שבת לענין וברישה בחרישה ישראל  בהרי רמשתתף ונוי וכחמור, בשור תחרושומלא
 פי חסימת לענין אבל וחמורו, שורו ובהטתו הוא  שביתה רחמנא  ם אסור,וראי
 "צראל עביר לא בהתה ליתא והוא עביר קא רנוי כיון ובחמור, בשור וחרישהפרה

 חרישה רחמנא אסר פעמא מאי רבנן דאטור ובהמור, בשור רישה  לענין  ופתוראמורא
 דחמור רעתא לחלישת רחמנא וחס פשר, לא  וחמור פשר דיבור משום ונחטורבשור
 :ואטור

 הכרם. כלא' הלכות]מח[
 בזמן לארץ גהוצה לכתחלה בנרם ירקות או תבואה לזרוע מותר והלכתא6(

 במפולת וחרצן ושעורה חטה שיזרע עד תחב אינו דאמי יאשיה, כרבי דהלכתא 3(הזה,
 שנתונים ארוכים ענבים להם ויש נסיעות שלש או נפן ש" הפיעה לו שיש ומי נ(יד,
 ]כדי הגפנים טן להרחיק צריך ואין ]ירקות[, תחתיהם לזרוע מותר קנים נביעל

 וירק ירק הנטוע כרם כדתנן ה( לארץ, כחוצה ירקות מאותן לאכול ומו"מ- י(עבודם[,
 שאינו כיון הלכך ביר, ילקוט שלא ובלבד ולוקח יורד לארץ בחוץ לה חוצהנמכר
 מותר והלכתא לארץ, בחוצה פותר בכרם נסוע ירק אלא אחה בבת מינין ]ני[זורע

 שם לה ]שיש פ' על ואף בדקות, וגסות בלבנות שחורות במינו מין אילנותלהרכב
  יה, עם זה להרכיבן אסור פירות נושא שאינו כטין פירות שנושא אילן אבללווי,
 1 מינו כשאינו מין  שבןוכל

 שעטנז. הלכות]מפ[
 מ"ב[ "ר ]ויקרא הבית את ופח תינום שוע 3( מוז, טווי שוע שעטנז עיקר6(
 דבר הוא נוז ז( שועין, שהן מפני אסורין הלבדין ולפיכך ג( ניפוץ, והואוישוע,

הערות
 ואסור נ( רצ-ו. סי' או-ח בפוק ועיין ע-* פץ רף כלאים הל' בה-נ כלאים. להרביע אטור *]מז[

 פרגי געל הרב שם. בה-נ הכלאים. על וצתו הם שאף כלאים לארבועי לנוי ליה למיסרנמי
 טיי כ"י האורה בספר רשיי ישראל של לאורן  וראיתי  הבש  ע-ג( ע.ו לרף ר' סי' רצ-1 סי' יו"ריוסף
 בעיני ולפלא עב"ל, הכלאים על נצפנו הם שאף כלאים לארדעי לעכו"ם ליה לטימר ואסור שבחגמ-!

 : הבת"נ לשון שהא הסקר טסטשנעלם
 !.ל נאון נפרונאי רב לשון הא לכתחילה. בכרם ירקות או תבואה לזרוע סותר 1"לכתא "]ב1ח[

 להראב"י רעים תמים בטפרוהובא
 לו שיש מי עי והוא !צ-לי נאון שרואי רב בסס קל.ג סי,

 חפה שיורע עי ראסר יאשיה כרי דקי'.ל ע-א ל,פ קידושין 'אשיה. כרבי רהלכתא נ( גפן. שלנביעה
 רם-1 ס" יו"ד פור עיין נטיעות. שלש או גפ! של נפיעה לו שיט ומי ג( יר. בטפולת וחרצןושעורה

 מותר הגש רצ.1 סי' פוף יו"ד יוסף בברכי לארץ. בחוצה ירקות מאותן לאכול שותר ח שם.ובב-י
 חוצה נמכר וירק ירק שפוע ברם ברתנן ס( כ"י. האורה בספר רש"י פפק וכן ובו, ירק *תולאכיל

 ! ע"ב ליח וקידושין מ.פ פ"נ ערלהלה.

 6(]כ101[

-p'p 

 תצא בטפרי וכן וגי!, תויי שהוא יבר שעפנו סיח פ-פ גמלאים ונם. טפי שוע שעפנו
 בהשגבות השא כן וישוע. הבית את ופח ההנום שוע 0 ונוו. פווי שוע שעפנו רל"ב()פיטקא

 אסורי! הלבדי! שניט ובמשנתנו ופח תרגום שוע נאון האי רב בשם ט"נ ס" תשובה שערידעאוניט
 שועין. שהם מפני אםורין הלברי! ולפיכך ג( כן. ג"כ שהביא שע ערך בערוך וקיין שועיטי שהםמפנ'
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 והלכתא ט( והעבותוה, הנדולים fl"Wy1 והארוגה התפירה כנון אחר, בדבר ותלוישמחובר
 כדי גהצי בחיפי ואפילו צמי, של ואחת פשתן, של אחת בגרים, שני לתפוראבצר
nw~Sניאצין ז( בתפירה, בזה זה ]שדוהל )שאחדן( כען ו( ללבוים, אחת בנר 
 ובנד י( נווז, או פוו או שוע או ]מדרבנן[ )כרבנן( לן וקיימא "( וכנותין,כשועין
 עושה אבל י6( להמור, מרדעת יערגו ולא י( לנוים, ימכרנו לא כלאט בושאבד
 ליה דאית מאן האי יג( ומותר. צובעו כלאים בו שאבד וננד ינ( למת, תכריכיןאטען
 דמי, שפיר נתיק לא או נתיק אי ידוע ולא מתקיה דעמרא יומא דכותנארומא
 לתופרן אפילו התורה מן שאסורין כיון כסות, הצל מלבוש של בגדים והלכתאיו(

 פשתן[ בחופי תפרן אם טדרבנן שאיסורן וכסתות כרים אבל ]אסורין עו( פשתןבחיפי
 לתפור אסור הילכך יז( וכסתות, ככרים הוא הרי חמור של ומרדעת ט,( כלום, בכךאין

 ]דנר שום להבר ולא צמר בחופי פשתן וצל ובנד פשתן, בחופי צמר של בנדנשוט
 ולתקן יח( בכוצי, או כקנבוס טחביו כן אם אלא בסינו, אלא עצת בצמר צמרשל[
 דנרש ]נמרא[ נמפא האי ים( דשנו, אסור ואלמפרא אהרש כגון בפשתים צמרנגדי

הערות
 ז.ל. שון האי לרבינו תשובה ס-ב סי' תשעה שערי הגאונים בתשובות שם ועיין מעי *פכלאים

 שהביא ומה חננאל רבינו בשם שם בתשובה עיין כר. אחר בדבר ותלוי שטחובר דבר הוא נווד(
 לו ראינו לא ונוו האיי רבינו בשם הובא ס.ג ובם" פ"י, הוא רבה, רויקראבאנדה

~p'p 
 בלשון אלא

 לתפור אם,ר והלכתא ת( פריפה. מייד אפסיק א' כראמרינן בה ומחמר בדבר שתלוי דבר והואארמי
 שהוא שם ונראה מא מיי תשובה שערי הנאתים בתשובות השא גאון האי רבינו לשון הוא בנרים.שנ'

 ויל נאון שרירא רב בשם זה כל שהכש קל.ד סי' רעים תפים בטפר וראיתי ז"ל, מון האילרבינו
 בשערי וכן נ'/ ב' א' י בב שהוא כסו שדוחק תשתי בזה. זה שאחרן כיון 1( בו. שאבר וכגדער

 וכנוטין ופוו"ן רשועין גי ובמ' ע' א' במי ומה ומתוין. כשועין נעשין ו( שם. רעים Qto~llתשעה
 ונאסרי, כשוורים נעשים רעים ובתמים תאמרים. כשועין נעשים הנירפא הנאונים בתשומת אבלדמיין.
 בשערי גם ועיין רעים. ובחטים תשובה בשערי שהוא כסו מדרבנן, תקנתי כרבנן. וקיי,ל ה( כשועין.צ-ל

 1%sn נוו, או פווי או שוע או דילסא או תוז פווי שוע שיהא ער בעינן ושאלחם מג, סי'תשובה

 גפני חרא בכל נורו ורבנן תלתיהן דאיכא עד דמראורייהא בגמרא סיפרשא סילהא האי  1.ל האירבינו
 לחסור. מרדעת m~pt ולא '( ע"ג. ס-א נדה לנוים. יטכרנו לא כלאים בו שאבד ובנר ע( ט'.עצמה
 צובש כלאים בו שאבר ובנד ינ( ס-ד. פ-פ כלאים למח. תכריכין אותן עושה אבל י6( שם.נדה

 ושם tbD נדה כו'. מתקיה דעטריא בגלימיה דביחגא חיפא ליה דאית מאן האי ע( שם. נרה1פוחר.
 דל נאון האף רב לשון הוא כו'. מלבוש של כגדים והלכתא יי( דכותנא. חיפא דרס' סאן האיהגירסא
 שם, תשחה ובשערי נ' ב' א' בכ"י שהוא כסו הוספתי כו'. אסורין סו( מ.ב. מיי תשובהבשערי
 בשערי כן גם הוא בו,. חמור של וסררעת ח( פשתן. בחופי ער פשתן גחופ' מן המעתיקוהשסיפ
 האורה. בעל השסיפ ושטאל, ימין לך ינידו אשר עד בו, רבמינו ואסח שם והמאמר שט,תשובה

 בפשתן צמר בנדי ולתקן ימ( העתים. בעל בשם שם תשובה בשערי ג"כ הוא לחפור, אמור הלכךיז(
 חיבור "ו' הביפות רשתי הגירסא וג' מ' א' ובב"י ששובש הלשון  רשוו. אסר ואלניפרא אהרשכנון

 בכלאים וכדחפן כך הגירסא ושם שם. הנאונים מתשובות נובע א גם והנה תפיחת(, בגשת ב'לבכיי
 לעשות ולא בצמר פשתים של סלבוש שום להבר נמ' וג-ש ופשתים צפר אלא כלאים טשום אפורפיז

 לש רהוויין תכיפות כשת' ליה והיה כפשי להפרן שפילו אפרש. הקרוי חול* מון לוהעררילים
 הגאונים תשתות בשם ע-א פ'1 גיצה וברשיי עדלר ערך ערוך עיין תרגולים סלת ובהוראת כוי,חיבור
 אתעש כנון וצ-ל נשתבש שלאלניפרה אחר כנון בי ובכ"י מלטפטף אפרש כעז הג'רמא א, בכייוהנח

 הקרוי השובה שערי הנמנים בתשתית שם חוכא מאשר לכן ואלעפרא אפרש כען ג' ובב-'ואלגיפרא
 ספרדית סלה היא אפרש ומלת ואלגיפר* צ-ל נם אפרי כען חיר-א במי לארעו לתקן ישאפרש,

 שנוהגים עור של לולאות הם שהטונה שם תשובה בשערי היפ באיי שהם כסו Atricesesאפריניסים
 בתוכם, הרגלים ולהניח השם אל ולריש בהם לעלות כדי נחושת של אי ברזל של הרגלים בתיבהם

 במי לנכון והוא תקנתי כן מרש. גגפדא[ נמחא השר ים( הוראתה. לי נודע לא אלגיפרא פלחאבל
 ביצה נטרא ל19ן וה" דורשי גמרי 4פפא nwea רב מ ובכיי דנרש גפרא המתא בתשת ב, ובכייאי,
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 פרבר ולא להצעה עשוי שהוא אדם, של תחתיו שהוא דבנד מיהא ושמעת כ(שריא,
 ]אחת[ נימא תכרך שמא מטעם אקא נלאים, משום בהם אין וכסתות כרים נמי וכןאחר,
 והילבך נ"( לנמרי, מותרין נימא לכריכת לחוש ואין קשים שהם ובזמן בשרו,על
 בה לן לית הם דקשים נימא לכריכת לחוש אין בכלאים תפורין שהן וכסתותכרים
 בכלאים, לתפרן שלא דירן וכסתות הניכרים לשמור לכתחילח נמי ראוי מקוםומכל
 צררי הני ננ( בהן. ומתכסה צמין או תבנן מהן ומוציא מנענען שאדם שפעמיםמפני
 מפני הכלאים, ועל שעפנו על תורה נזיה מה ומפני כג( כלאים, ם בהן איןרזוזי
 מנחת יתעיבו שלא הוא בגוך הקדוש ונזר צמר, הביא והבל פשתן זרע הביאשקין
 : זכאי ומנחתחוטא

 חלה, הלכות]נ[
 כדי כ'ן, ט'1 ]במדבר תרומה[ תרימו ]חלה עריסותיכם ראשית רבנן תנו"(
 עשירית והעומר ]דכתיב[ מדבר, עיסת וכמה מדבר, עיסת כרי עיסתכם וכמהעיסותיכם,
 בחלה, ]חייבת( ועוד קמח רבעים שנעה אמרו מכאן ליו[, טיז ]שמות הואהאיפה

 אפילו העיסה מן חלה הפרשת ולענין נ( בעיסות וארבע טעשרים אחר הלה ושיעורנ(
 ערותה

 ושמעת כ( ע"ר. סוף י"ר דף כלאים הלכות בכה"ג והובא בפירש"י ולש ע-א, ס-פ ויוסא ע.א,פיו
 בעל הביא זה כו'. בכלאים תפורין שהן וכסתות כרים והלכך כ6( סיגה. ושטעינן א' בכ.'מיהא.
 למפר וכוון כו', ובסתות כרים הלכך כתב דל והר-ש 223( )צר כלאיט הלכות ח.ב חייםאורחות
 ק.ב רף וויניציא )רפוס כלאים ה' בכלבו וראית' שלפנינו,האורה

 ע."
 כספר הר.ש וכתב מפורש כתוב

 ארחות טפר הוא הוא הכלבו כי האורה", "בספר המלות חיים באורחות נשטפ ואול' בו,, הלכךהאורה
 בפירש-י, לש כלאים משום בהם א'1 רפשופי צררי הני ולפנינו ע"א מ-ו ביצה רוווי. צררי הני גג(חיים.
  דוווי וצררי  גורס פ-א ביצה  הרי-ף וכן ורפשיפי,  דווני צררי הני Wp מוף י"ר רף כלאיש ה'עבה"ג

 נובע כו'. פשתן זרע הביא שקין מפי הכלאים ועל שעשנן קל תורה נורה מה ומפני כג(ורפשופי.
 נאפר לפיכך וסחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא והבל * אות בראשית מכבר הנדפסמתנחומא

 הוכא', מנחת עם החופא שיתערב דין ארו הקב"ה ואמר ונומר, שעפנו תלבש לא שנאסר ופשתימיצמר
 יתערבו אל הקב-ה אטר אוסר קרחה בן יהושע רב' הובא פכ-א ובפדר-א ופשתן, צמר נאמרלפיכך
 מרוכבת הוא אפילו וגי, שעפנו תלבש לא שנאסר בנד, בארג יתערבו ח"ו שמא לעולם, והבל קיןמנחת
 הבל ומנחת קין סנחת 'תערב לא 1נ1רס הפרר'א את הביא כלאים בערך והערוך עליך, יעלהלא

 )שהוצאתי אגרה במארש ועיין עליך, יעלה לא שעפנו כלאים ובנד שנאסר בנד בארנ אפילולעולם
 שאומרת אנדה מדרש יש הארמה מפרי הביא עה-ת רש"י ונם של', ובהערות ה' ר' .בראשיתלאור(
 פעם כחב ז"ל והר-ש כלאש, הי כפוף שהניא 225 צר ח"ב חיים באורחות וראיתי היה. פשתןורע
 בכלבו כן הובא וכן פוי, הביא שקין ספני כלאים ועל שעפנו על תורה גורה סח ספני מפיאחר
 נכו, ולא שלפנינו, האורה לספר וכוונו הר-ש בשם נ-כ ע"ר( מוף ק"ב רף ווי:יציא )דפוס כלאיםה

 1 חרא-ש שצ.ל הסו.ל הרבהניה
 טשנה בעיסה. ממר אחד חלה ושיעור כ( מע"א. מ"ג עירובין כן,. עריט1תיכם ראשית רסן תזו "(]3[

 סולת סאה לש אפילו העיסה מן חלה הפרשת ולענין ג( ק.י. פימקא שלח וספרי ט"נ, פ.בחלה
 מ'1, סי, תשובה שערי הגאונים בתשובות התשובה ונמצאת האיי, רבינו לשון הוא ס', אחתבעריכה

 הוא קטת ביצה וחומש ער כו' לש אפילו העימה טן חלה הפרשת לענין נ"ל הא" לרבצווהתחלתה
 נשאי  1.ל והגאונים שם שנא כך ואחר שם. השבהכשערי

 הוא מרוקרק, שיעור אינה זה כרבה
 יו"ד בפור שהב"' העירותי הגלים לתשובות שלי בהערות ושם צ"ה, סי, ליק רפום הגאוניםבשו.ת

 פרק הרי-ף החשבון הוציא כן ניצה, וחומש ביצים מ"ג הטור מלשכתב ר"ל כהב שכ"ד ,ס" חלהה'
 פ-ו דף חלה הי בבה"נ נם כ' וראיתי בכורים. מהלכות ת"ו .והרטב-ם חלה ה' 1הרא.ש פסחיםערב'
 למצה וכן ביצה וחומש ביצים מ"ג שהן האיפה עשירית שהוא עומר חלה שיעזר לשבו וזה הביאע"נ

 ביצים ט"ג י.ב, אות קרח סכבר הנדפם וכתנחומא כ"א, אות. פ."ה קרח בסיר במדרש וגםעכ.ל.
 בגיטיריא חלה טנין חלה לרבר וטיסן שם וסיים אגדה, במדרש סובא וכן החלה, שיעור ביטחוח1טש
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 כדכתיב אחת, הלה אלא להפריש עליו אין אחת, בבת אחת בעריבה סולת סאהלש
 וארבעה מעשרים אחר חכמים ששבו וזה תיומה[, הרימו ]הלה עריסותיכםראשית
 1 קמח ביצה וחומש בצים מג' שיעורה וכמה עיסה, של חיובהמתחילת

 קמח רבעים שבעה הכמים שאמרו ס( עיסה, הלת ש.עור נמי ובפסקאר(
 זה שיעור הליט לפיכך קמח, ביצה וחומש ביצים מ'נ הואי בהלה, ח'יביןועוד,

 להם-יש הי'ב עריכות במאה ש'עורין מאה לש אפילו בהלה, חייב אחתבעריבה
 בהן, מודדין היאך הביצים ולענין עומר, דהוא מדבר מעיסת דילם'נן ואחת, אחתמכל

 זה שיעור ולאו הקמח, מודרין המים וכמדידת לתוכו הביצים ונותנין מים כלימטלא.ן
 י,ר זוז "ג משקל בינונית ביצה שיעור ו( שהוא הכמים ש.ערו כך אלא עליו,לעמוד
 להלה מדבר לעיסת שיעיו הזה[ נוכמשמט נזה( בגרר של כסף במשקלניראות
 ]טוב[ ביום להמרישה מותר לכהן שנותנין נדולה הלה נוהגים אנו וכך ו(ולפסח,
 אינו קרא שאם שם[, לה לקרות יכול אין בפסח אבל ]ולאפותה, שם להולקרות
 אותה אפה ואם פוב[, ביום קדשים שורפין אין לן ]רקיימא טוב, ביום לשרפהיכ41

 אלא לעיטות ואסור טונ, ביום לאכול שאסור מה אפה הרי שם עליה שקראלאחי
 יעשה, ]כיצד[ כ!( ראם אלא הימוץ, לידי אתיא בלישה כמיהה ואם בלבד, נפשאוכל
 ומוציא ט( אליעזר, כרבי ח( בסל, הלחם כל מצטרף אפייתו ואחר העיסה כלאופה
 ושורפה, מועד של חולו עד ומניחה שם לה וקורא ככרות ]מכ'ד[ הסל מן אחדככר

 ואין לאור אחת חלות, שתי לאפרושי בנולה, דוכתא בכל מנהגא והכא הלכה,וכן
 משום הכי דעבדינן טעמא והיינו כרמפישינן, שיעור, לה ויש לכהן ואחת שיעור,לה
 הלה, תורת תשתכח שלא כרי לבטלה איפשר ואי בטומאה, למיכלה איפשרדלא

 ומברך י( לישה מעט הגייסה מראשית מתהילה מפריש מנהנא והכי הכי, עכדינןהילכך
 במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך שישרפנה[ ]קודםעליה
 האור חלת והוא שיעור ]בלא העיסה מן ]מעט[ נוטל כך ואחר תרומה, להפרישוצונו
 חלה זו הרי ואומר ברכה, בלא אחת[ הלה מפריש כך ואחר ושורפה שיעור להואין

 ערותה
 וחימש מ"ג שיעור הביא ק"ל מיי בפרמט יראיתי במ"כ, ע"ש חלה למנין שם הטדרש כוונת .זהמ'נ,
 שיעור נסי וכפטקא ד( ע-ב. סי' צו פ' בשאלתות ועיין בגמפרשי שלה וכך חלה שיעור הואביצה
 בפטקא הביא אלברגלונ' לריי העתים בעל נם כי ונמצא atptee. בהלכות הכיונה כו'. עיטהחלת

 116. בהערה נ" rlnla-אהרכבי הנסלא להחוקר ח"א לראשונים שרון עיין פסוקות להלכותוכוונתו
 כסף במשקל לראות ור, ווו "נ משקל בינונית ביצה שיעור ו( ע'ו. פ"נ r'at~tv חכטים. שאטטוס(
 טמתיבתא בתבן טצאתי הנאינים ובחשובו" וסל הביא רי"ב סי' השלם הלקפ בשבלי . בגררשל

  המאטי והוא כו', גנראר של  כטף כמשקל נירא"  וארבעה זז, עשר ששה טשקל ביצה שיעורהקששה
 לתקן יש לכן עשר, שלשה ונ' ב' א' בכ"י היא וכן 111, "נ fla' לפניה רק  האורה בעלשהב*

 . בנלתאה ערך השלם ערוך עיין בנראה העיר ואורות עשר, ששה במקש עשר שלשה הלקפבשבלי
 גאון שרירא רב בשם קם-א טי' תשעה שער' הגאונים בתשובות זה כל עיין . טו' טהנים אנו עךו(

 כרבי ח( רי"ב. טי' הלקפ ובשבלי 265, צר וויפרי ובמחוור קל"א, ט" בפרדם ועתן שינויים.בקצת
 . לחלה טצרפן הטל למל ונותן הרודה ראמר ע"א ח, נרה ע-ב, מ-ח הטחים מ.ר, פ-ב חלה .אליעזר

 נאון שרירא רב לשון הוא . הלכה וכן שם לה וקורא ככרות מב-ר הטל טן אחי עטר ומוציאט(

 להפריש הרוצה קל"א סי' בפררם וכן . תרוסס להפריש עליה "ברך '( . קטיף ס" סוף תשובהבשערי

 השלם הלקפ בשבלי הובא ורן 264(, )צ"ד 4ה מ" בטה.11 וכיה תרומה להפריש אטר מעיטהחלה

 הרב בהערות ועיין חלהי לוופריש לברך הי-א פיה בכורים ה' הרמב"ם רעת אך רשיי, בשם רי'בסי'
 שם שלום ובשאילת צ-ב, טי' מז בשאילת" ועיין בזה, שהאריך ה הערה שם בטחוץרש-ה

 ( 9פאית

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 האגאהמפר32

 וכמה האור חלת מפריש פוב וביום כהן, ואוכלה פריון לה ואיןלכהן,
 פוב, ביום קורצים שורפין שאין פוב, יום בתר לה ושריף פוב יום למוצאילה
 פוב וביום ביום, בו ואפילו ואוכלה לכהן ונותנה ואופה פוב ביום מפרישה כהןוחלת
 ימים בשאר בחוק עושה שהוא כדרך להפרישה יכול שאינו ראמרינן הא פסהשל

 חסל דאמר אליעזר, כרבי אפייה, לאחר אלא האור חלת מפרישין אין והלכךפובים,
 מן להפרישה לו שיש פי ע5 אף הסל, טן מפרישה נמי כהן חלת ואף לחלהמצרפן
 האור הלת כהלכתו הכי למיעבד מצוה הכי אפילו עריסותינם, ראשית כדכתיבהעיסה,
 ואי אליעזר, כרבי דהלכתא הסל, מן שניהם ולהפרישן כהן חלת כך ואחרתחילה
 ? קפן לכהן ליה יהיב tWP כהןאיכא

 שבתות. ערבי הלכותעא[
 כומן נ( לשכת, קודם ימים משלשה פחות נספינה מפלינין אין רננן תם"(
 לרכר מילי ניהני בה נגעו תחומין נזירת משום פפחים מעשרה למפה גוששתשהספינה
 דשכח והיכא ג( שבתות, בערבי אפילו הנדול בים ]להפלינ[ נהגו ולפיכךהרשות[,

 צאו לאחר.ם ואומי מעירות, שלש מתן הימנו מצילין היום עליו וקדשי בתנור,פת
 הפת דרד:ית נב על ואף בסכין, אלא במרדה ירדה לא רודה וכשהוא עמי,והצילו
 אדם וחייב ד( כהצנינין, לשנויי דאיפשר כמה הכי אפ.לו מלאכה, ואינה היאחכמה
 שכר קצץ אם שבת מערב כתבים למשלחים ס( חשיכה. עם שבת ערב בבגרולמשמש
 ערב כתנים משלחת ומלענין ו( ממען, ואם כיד אין נין ניר, שם יש כין השלים, עםהמשלה

הערות
 מהר"ף מצע . גוששת שהטפיפה בוטן נ( . ע-א י.פ שבת . בפפינה ספליגין אין יבנז תם "(נבא[

 פחות בספינה ספליגין אין יתנש הא שאומר מי יש כו', כספינה מפליגיו אין ת.ר ""א,שבת
 גורו תחומים גוירת ומשוס פפחים עשרה במים ואין גוששת שהספינה בומן . השבת שרם ימיםטג'
 דברי הא והווראי הגדול. בים להפליג העם נהי הכי ששום גזרו, לא פפח.ם טיי למעלה אבלבה,
 הריעף בלשון כן הבש ל.ח סי' פ-א שבת המא"ש וגם שאוטר, מי יש בטחם הבש והרי.ף אחד,גאון
 תשובה הובא 2 צר ושם גרדם'ם, מקיצי חברת ע"י העתים ספר לאור יצא שעת משם, שאבאשר
 ה" פ" לבינה עתים בעל הגאון הרב בדבר' וע"ש ש"ז, ס'י הרי-ף לשו.ת וכוונתו יצחק, רבילגאון
 ומפופ הביא הוא וגם ז"ל, חננאל רכינו בשם זה כל את שהביא קי-א סי' השלם הלקפ כשבליוראיתי
 סי' דעיס בתמים וראיתי . בה' גורו הבש וברי"ף האורה, בספר שהוא כמו בה, נגעו תהומיםגזירת
 שלא ולפלא האורהי בספר לפניו אשר הלשון כל והביא ז-ל צרפת דרבני שבת ענין שם שהביאע'

 ברי*ף ג"כ הוא . היום עליו v~p1 בתנור פת דשכ" !היבא נ( . לפניו היה אשר הארה מספרהביאו
 בתנור פת דרריית גב על אף קושיא רהאי בפירוקא לן ממהברא הכי אזן אבל במאמר מא ריששבת
 עיא "ב שבת חשיכה עם שבת ערב בבגרו למשמש ארם וחייב ר( . כו' מלאכה ואינה היאתכטה
 מצוה 11"ל הכע רנ-ב מיי או-ח והפור יוציאנו, פן דבר בשום כרוך יהא שלא בבגדו למשטשופירש"י

 בשבת, בו לצאת שאסור יבר בה! 'הא שלא להשיכה מטוך שבת בערב בנדיו שימשמש אדם כלעל
 וסימן הסס! טוף הרבה וחסר ומקופק משובש המאסר כי הסגרתי מניע. ואם ער כחבים משלהטה(

 האותיות היו נם שלם דף וגשמפ בחפר נלקה אשר ב-י הטופר לפ:. והיה . הפסנה עניןשלאחריו
 צ-ל p'Jb ואם במקום נם ביר, כמקוט רואר' .בי צ.ל ביד אין בין ביד שם שיש בין במקוימפושפשות

 משלחת ולענין ו( . י"ג ב' אי כ"י עפ.' המפר, לפנים הוספתי אשר מאמר בזה שתראה כס! מניע,כין
 וכתב פ"א שבת וברי-ף ע"א י"מ שבת בנסרא עיין . לשליח שכר קצץ המשלה ואם שבת מערבכתבת
 שנשתלחה למי אגרת כל וטשלח משכיר והוא יובל אליו כתב שכל ידוע איש דואר פי' הרי,ףשם
 דואר בערך והערוך איגרות, לשלוח ר:'לין ולו העיר שלטון דואר כתב שם שכח המרא !י-ש.יאלי,.
 כל ומשלח המשכיר והוא יובל אל': כתב שכל ידוע איש אחר פ" האגרותי אלי ששלח שיסרפי'

 ברמב"ם וכ"ח הרי"ף, כלשון ה!א ש:י ופירוש רש"'. כפי' הוא הראשן שרוש לו, שנשתלחה לס.אגרות
 מדינה לכל שתם ושולה האינשת מקבץ שתא קבוע ארם נטדי:ה .ש LH כ, הלכה מ.1 שכהה,
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