
38 רש"ןי

 לפני לירד רגיל בו שאין מקום גאון נטרונאי רב מקמיה )א(שאילוזנב[
 עשרה לשמונה שהגיעו נערים ויש בטלאכתו, פרור שהוא ופעמים אחר, אלאהתיבה
 ירי רבים ויוציאו צבור שליח שיעשו מהו זקנם, נתמלא ולא עשרה ]ולשבע[)ול'טש(
 עובר אינו חכמים שאמרו שזה )ב( ]ראינו[ כך והשיבן טתפילה, יתבטלו ואלחובתן
 וכמה המובחר, מן מצוה כך ~קנו, שיתמלא עד כפיו את נושא ואינו התינה,לפני

 קדושה טבפל שהוא במקום אבל טינוקא, עדיף פפי טליא גברא למיהוידאפשר
 לא כי אחד ויום י"ג ב, אפילו אלא י"ז, ובן י"ח בן מיבעיא לא ויטלוך,וברכו
 אינו בדבר מחוייב שאינו כל הכלל זה דקאמרינן )ג( ציבורא, שליח נעשהאפשר
 חובתן, ירי רבים מתיא שאינו מצות לכלל הגיע דלא מעמא חובתן, ירי אחריםמוציא
 דמי: שפיר אפשר לא כי אחר ויום י"ג בןאבל

  הרחק בשעת לוי בן יהושע ר' על  לסמוך  מהו )נ( ששאלתם וטע )א(]נד[
 ועור כמותו, עושין אנו rtw1 לוי בן יהושע בר' הלכה אין יעבר, תשעהמצפרפין
 דחק )ג( דרבנן, בזימון עליו מזמנין אין טבל ולא שמל ]משוחרר[ עבדהשתא
 ומשפינן מזמנק, ראין פשיטא ואמריק )ד( עליהם, טזמנין אין וקטנים ועבדיםנשים

 אמר אבא בר חייא דר' ]הא[ כי וקמ"ל )ה( טבל, ולא שמל לעבד מחניתןדאיצטריך
 ובתפלה[, תשעה עם לצרמו יכול( )ואק ויטבול, שימול עד גר אינו לעולם יוחנןר'

 ועוד )ו( מיבעיא, עבד מעשרה בסחות יהא לא שבקדושה דבר תוך מתוךדאטרינן
 תשעה כנק )ז( כאחת, שאכלו שלשה של שמועות שאלו טרבותינו בפירוששמעינן
 אי, טברנין, למי היודע וקמן )מ( מוחת. וקטן )ח( זשבת, שמם וארק, [nYor]ועבד,
 כמותו: [nWPD] עושין ואיןהלכה

 הגאונים תשובת עיא, י"א רף ר"ג סרור גאון. גטרחאי רב טקמיח שאייי 6(]ננ[
 בשערי נתוכח שחתשובח תרכ"ח( )ליק חגאונים לתשובת שלי בהערות וחעירותי פ"ר סי'ליק

 תובא וכן נטרחאי לרב היא ובאסת גאון האי רב בשם חיא ושם כ"ח סי'תשובח
 סקופ לפנינו שחוא כמי תלשון לתקן יש ושם ס' סי' הפרדס ובספר 28( )צדנטח"1
 חשלם תלקט בשבלי וגם במלאכתו. טרוד שחוא ופעמים אחד אלא צכור שליחשאין
 זצ"ל נטרונאי רב לפני שאלו מצאתי ז"ל חגאעים ובחשובת הביא י' ט' תפלחענין
 חאשכול בם' הובא וכן כו'. אחר אלא חתיגח לפני לעבור שרגיל סי לחם שאיןעדת
 נטרונאי לר' חשיב עמרם וחר' חרטב"ן בשם ע"ח סי' חפלה ח' חיים ארחות מס' י*ד סי'ח"א
 ע"ב. ב"ר חולין חכטיס. שאסרו שזח ג( ז"ל. גאון נטרונאי רי חשיב לתקן ויש וילגאון
 ע"א. כיש ר"ח רקאטרינן.ג(

 שם רע*ג בסרור ג"כ וחוכא גאון נטרחאי לרב ג"כ חיא ששאלתם. יתו 6(]נד[
 תטרח ועיין  נפרוגאי ר3 נשם תובא נ"ב סי' או"ח ובטור 28 צר ל*ט סי'נבטחנו
 ברכות רתען. ג( ע"ב. מ"ז ברשת ריב"ל. על יסמוך ממו  נ( קב'ר. סי'גנוות
 לעבר מחייתן ראיצטריך ופשפינן  מזמוזן ראין פשיטא ואסרינן ז( בטשנה. ע"אמ"ח
 לשון על איחא ע"ב מ"ז דף גרכוח  לפנינו  ובגמרא שם. רעים בסדור וס"ת טבל. ולאשמל

 בגר עסקינן בטאי חכא פשיטא בגטרא אמש זח ועל tgp' מזמנין אין והנכרי שלפגיוהמוזנח
 דר' תא כי וקט"ל ס( בגמרא. כלל נמצא לא וקטנים ועבדים נשים על אכל טבל, ולאשמל
 רר' הובא רע*ג בסדור וגם יוחנן א"ר זירא רבי דאטר בגמרא יוחנן. ר' אטר אנא ברחייא
 כו'. ועבד תשעת כגון 1( ע"א. מ"ח ברכות מרבותינו. בפירוש שמעינן ועור 0 אנא. ברחייא
 והובא פורח קטן יוחנן א"ר שם בגמרא שחש כטו פורח צ"5 פוחת. וקטן ס( ע"ב. ט.זשם
 שגראח זח חננאל רבינו פי' והביא גרכות סגטרא חטאפר תביא פרח ערך ובערוך בסרע"גלנכון
 ,gp' י( ע"ש. ר"ה פי' ג"כ שתביאו קטן ד"ח שם גחה' ועיין כו'. פורח נקרא שיער צטחעליו
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 רשימדור84
 הכנסת לבית הנכנס זצ"ל גאון נטרונאי הרב מקמיה שאלו )א(1ת1ן3הן

 בעסק הצבור עם שיעסוק מהו הזמרא, פסוקי קרא לא ועדיין שמתפללין, צבורומצא
 יחזור תם.לתו שיסיים ולאחר שמע, פריסת עסק נתחילת שמצאם כנק[]שמצאם
 תחילה, דזמרא מסוקי לוטר תקנו חכמים כשתיקנו כך, והשיב דזמרא, פסוקיויאמר
 ואח"כ הקב"ה של שבחו אדם יסדר לעולם שמלאי ר' ]דדרש )ב( יתפלל,ואח"כ
 מלך שסברך גאון טה"ר שמענו כך )ד( מעכנין ואין שסתפללין ראה ואם )ג(יתפלל[,
 )תהלים לדוד תהילה שהיא תילים, של ראשונה מרשה ואומר )ה( בתושבחות,מהולל
 וחותם תפארתך, לשם עד נקדשו אל הללו הללויה ואומר ומדלג א'(,קט"ה

 עם כמו נשמעת אדם של תפילתו שאי! )ו( הציבור, עם ומתפלל וטטהרבישתבח
 וכיטתיקנום זה, בדבר גנאי שיש לימרינהו, לא צלותא נתר ]דזמרא[ פסוקי אבלהציבור,
 לא: תפילה לאחר אבל תפילה, קורם אלא תיקנום לאחכמים

 לא )ב( חסירא סלא דרב ]אחוה[ )בריה( יהורה לרב אליהו ליה אמר )א(]נו[
 וצא, בקונך הימלך לררך יוצא וכשאתה תיחטי. הלא תירוי ולא )ג( תיחתי רלאתרתח
 צריך לדרך היוצא ]כל חסדא רב אמר יעקב ר' אמר )ד( וצא, בקונך הימלךטאי

 לשלום, ותחזיריני ותסמכיני שתוליכני אבותי ואלהי אלהי ה' ]מלפניך[ רצון יהילהתפלל[
 רואיי כל ובעיני בעיניך ולרחמים לחסד לחן ותתגני בדרך ואורב אויב מכףותציליני
 הדרך, תפילת ]להתפלל[ צריך פרסה עד למנויי נפיק ואפילו תפילה. שומעבא"י
 ומצלי: קם נדרך משהחזיק יעקב בר אחא א"ר לה, מצלי אימת)ה(

 כי אלא שטעתתא חגי ככל חלכתא ולית לפנינו ובגמרא שם, בסרע*ג כ"ת טברכין. למיחיורע
 ערך בערוך ושיו ולית ד"ח בהוס' שם עיין עליו, מזטנין טברכין לסי היודע קטן נהטן דא"רתא
 ז"ל. גאון האי רב בשם שתביא טתפרח

 וחמדת ע"ב ת"ד דף ר9'ג סדור זצ"ל. גאון גטרונאי ררב טקטית שאלו ותו 6(]נה[
 ברכות וגרא"ש בנ"י וע"ש גאון גטרונאי רב בשם נ"ב סי' אוית בפור תביא וכן נ"ז סי'גטזח
 שמלאי. ר' דדרש נ( 28(. )צד מ' סי' גמח"1 גם והובא עמרם. רב בשם זה תביא ו' סי'פיח

 ברכות בגמרא והוא נ"א פי, או"ח בטור וחוכא ובטח"1 שם גסר9יג לנכון שנטצא כמוחטפתי
 גם כזה טעכגין. ואין שמתפללין ראה ואם ג( יתפלל. ער יתפלל טן תשמש וחטעתיק לא4ב

 שטענו כך י( מתעכבין. וחם מתפללין צבור ראת ואם כתש שם ר9יג בסחר אבלבטחיו
 ובסרור בסה"1, שהוא כסו טרטתיו ששמע גאון משח סרב שמעט כך לתקן יש גאון.מחזר
 גאון סשה רב ודברי וטרבותינו. ז"ל גאון טשח רב סמר[ ]צ"ל סר בי שטעם כך שםרוך'ג
 דקרו צבורא ואשכח לכנישתא דעייל סאן אוטר גאון טשה ורב וז"ל תפל ערך בערוך תובאווזל
 ומדלג ארומטך, לדור תהלת משר בתשבחות, מהולל וחותם שאטר ברוך אוטר דזטרא*שקי
 פסד"ז לזמר אבל תצבור, עם ומתפלל וממחר בישתבח וחוחם בקדשו אל חלקו חל15יהחימר
 לדוד. תהילה שהיא תילים של ראשונת פרשה ואומר ס( עכ"ל. נתקנו דימדם לא תפלהאחר

 לפרשיות ראשונת שנאסרה פרשה כלומר תילים, של ראשונה פרשה ושמר בתונ שםבסח"1
 ע"א. ח' ברכות כו'. נשסעת ארם של חפייתו שאין ה לרור. תהלת שהש מתיליםשנאסרות

 רף רע"ג בסדור חוכא חסידא. סלא דרב בריה יהודת לרג אליהו ליה אמי 6(]נו[
 תרתה לא ג( בסרע"ג. הובא וכן סלא דרב אחוה ותקנתי סחב, כ"ת גגרכות וחש 9יבנ"נ
 תיחטי. רלא תישי ולא ג( חטא. לירי בא אתת הכעס חומתוך תכעוס לא פירארי תיחטי.רלא

 לח טצל' אימת ס( שם. גמרא חסדא, רב אסר יעקב ר' אמר י( סיין. תשתבר לאפירש"'
 בררך שמהלך טשעה חסדא רג אטר יעקג איר מצלי איטת שם בגמרא יעקב. בר אחאא"ר
 מצלי אימת היא כך הנוסחא ובסרע"ג שם, וגתוס' ברש"י ועי' *רמח, עד יעקב א"ר כסהעד
 פרסת, עד כסה ועד ותסגי, נפיק מכי בדרך, שתחזיק ם חסדא רב אטר יעקג א"רלח,
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 יש[ ]אם )אפילו( תפילה, זמן והגיע החסור על רוכב היה רננן תנו )א(4י[
 בי! אומר ורבי ויתפלל, לטפה ירד אל לאו ואם ויתפלל, למטה ירד חמורו שיאחזמי
 ר' ואיתימא רבא אמר ]עליך, טיושבת דעתו שאין לפי ויתפלל, כמקוטו ישב כך ובקכך

 כרבי: הלכה לוי בןיהושע
 ולא וחיה, ליספים גדוד עליו ובאו בדרך המהלך רננן תנו )א(]3ח[

 קצרה, תפילה היא איזו קצרה, תפלה או הביננו מתפלל ברכות, י"מ לצלוייאיפשר
 שתתן אלהינו ה' מלפניך רצון יהי קצרה, ודעתם מרובים עמך צרכי אומריםאחרים
 אמר תפילה. שומע בא"י מחסורה די ונוייה גוייה ולכל פרנסתו, כדי ואחד אחדלכל
 להו ומצלי אחרונות, ושלש ראשונות שלש לטימר בעי ולא כאחרים: הלכה הונארב

 לצלויי צריך הביננו קצרה, לתפילה הניננו בין איכא וטאי )ב( מהלך, ואפילומעמד,
 ותפילת לצלויי, בעי לא ])ג( לביתיה וכדטפא לאחריה, ושלש לפסה לרכותשלש
 הבינה לצלויי, צריך לביתיה( מפי וכד לאחריה וג' לטניה ג' לצלויי בעי לאקצרה
 אומר עשרה, שמונה מעין שבע הן ואילו מהלך: אפילו קצרה תפילה מצלי,מעוטד
 סלה בתשובתינו רצה אלהינו[ ]ה' הביננו אומר כך ואחר )ד( ראשונות, ברכותשלש
 ]אומר[ גשמים ]ימותן היו אם חגי רי ואמר שנותינו, וברך תליינו רפא גואלינולנו

 מקבץ, אתה מפוזרים כי ברכה, בטללי ]אומר[ טללים היו ואם ]ברכה[, )נדבה(בגשמי
 בבנין בך חוסי כל וישטחו ידך, ]תניף[ )תשת( הרשעים ועל לשפופ, עליךוטועים
 ואם יקראו פרם והיה כאמור תענה, אתה נקרא פרם כי מקדשך, בית ובחידושעירך,
 ושומע צרה בעת העונה באייי כי'ד(, ס"ה )ישעי' אשסע ואני סרברים הם עוראענה
 אחרונות: שלש אומר ואח"כתפילה,

 תפילה סדר וכל וברכו קדושה כולם ושמעו שהתפללו עשרה נעל )א(]נפ[
 שעושין כמו התפלל, שלא אחד בשביל אחר לטפין להיטנות עהכולין רביאמר
 כבר שהתפללו עשרה טאותו אחד ואפילו הכנסת, לבית השכים שלא למי אולחתן,

 אסר חסדא רב לח, מצלי והיפי הדרך, תפלת לשוי צריך פרסת בחר לאורחא נפקדאפילי

 טהלך. אפילו אמר ששת ורבטעוסר
 ע"א, ל' ברכות ההמור. ש רוכב היה תיר 6(]נו[

 בטקט הטחיך הגי' בגמרא ולפנינו ע"ב כ"ט ברטה בררך. המחלך ת"ר "(]נדן[

 וליסטים, חיהגשרי
 מתפלי

 ל' ברכות קצרה, לתפלה הגיננו בין איכא וטאי 3( קצרה. תפלח
 לביתיה טן המעתיק והשמיט שם בגמרא לנכון שהוא כסו הוספתי כו'. לצלויי בעי לא נוע"א.
 ברכות גמרא עיין כו'. הביננו אומר ואח"כ ד( עיא. ניד דף בסרע"ג גם והובא לביתיח.עד
 וברי"ף יזג סי' פ"ד ברכות וברא"ש ע"א נ"ד דף רע"ג בסחר ועחן הסינט נוסחת ע"אכ"ט

 שינויים ותמצא ק"י או*זיסי' ונטור צ' סי, תפלת ה' ה"מ זריע ובאור פ"ד ובבהזנ פ"ר~רכות
 ע"ג(. מ"ח )דף ה"ב מ"ב תענית מירושלמי נובעת 24 צד בסחת וכן שלפנינו והנשחהבנשחא,

 שם. בירושלמי הוא חגי ר' ואסר שתביא מחגם
 חתום' חכמי כוונו ולזח 26( )צר כמח"ו גם חוכא וכו'. שהתפללו עשרת ועל 6(ננט[

 שסע שלא אחר בשביל דאפילו משמו פירשו הש"י ותלטירי שכתבו ואין ד"ה ע"ב כ"גטגילה
 שאנו כסו שטעו שלא אותן להוציא יכול כבר ששסע אותו ואפילו yop על לפרוס חםישלים

 אע"פ רם בקול 1טתפ5ל תחר ניתש ברכות י"ה כבר שהתפלל שאע"פ ציבור שליחרואים
 הפור וגם נתנאל, בקרבן וע"ש ז' סי' פ"נ טגילה בהרא"ש גם הובא וזה ענשיו. בק'איןשכולנו

 שכן ק'"פ סי' חאפר את שם וחבש בנשי וע"ש רש"י, הלמירי בשם זה חטא ס"ת סי'אג"ת
 שם. בסחיו ודל חרש"ח וכהערת גם ושין והטרי בסהזורחוא
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 רוצימדורט5
 הציבור מן פטם ומראה רני וסומך החייב, את ולהוציא ]ולהתפללן לחווריכול

שמתפלליי
 הקדושה, נשביל צבור[ ]השליח וכופלו וחוזר ברכות, י"ח לעצמו אחד כל

 עולא( דאמר )הוא מאן נענה )ב( לבדה, הקדושה על לטניין נמנק שהטתפלליןנמצא
 נמצאו נסנין, הן לעצמו אחד כל אמרו שלא הקדושה בשביל אולי[ ואטר]דהוא
 חביבה אלא קדוחיה חיוב התלטוד בכל מצינו לא רבי והשיב ברבר, מחוייביןעדיק
 טעשרה: פחות ואינה לנוהיא

 וטן דסידרא, מקידושא ולאתמנועי למיבטל לאינש ליה מיבעי ילא )א(]ס[
 דתנן )ב( רבותא, ומא. הוא, בריך דקורשא קמיה רבתי דטילתא מברך רבא שמיהיהא
 אין המקדש בית שחרנ מיום אומר הסגן יהושע ר' משום )ג( גטליאל בן שמעקרבן
 קללתו ויום יום בכל רבא ואמר )ד( לברכה, מל ירדה ולא קללה, בו שאין יוםלך

 בקר יתן סי תאמר ובערב ערב יתן מי תאמר בבקר דכתיב הבירו, משלסרובה
 ]נימא[ דחליף, אלא הוי, טאי ידע מי דלמחר בקר ]גימא[ )נטי( אי ס"ז( כ"ח)דברים
 ארץ שנאמר דאגדתא, רבא שמיה ואיהא דסידרא אקידושא מקיים, אמאיעלטא
 דסידרא: קידושא סדרים מאי )ה( כ"כ(, י' )איוב סדרים ולא צלמות אומל כמועפתה

 היא בישיבה יעקב גאון ישיבת ראש צמח רב מקמי,ה( ושאילו )א(]סאן
 כן, והשיב טעמא, מא. קורא אינו אם )ב( דסידרא קידושא שיאמר מהו0ומנדיתא,

 מלאכי של כתות שלש כגון הנשה, דגיד בשמעתתא )נ( יעסוק הוא חכם תלמידאם
 תלמיר אינו ואם הקב"ה, של קדושה דברי בה שיש יום, בכל שירה אומריםהשרת
 )ישעי' לו ממעל עוטרים שרפים כגון קדושה, בהן שיש בפסוקים במקרא יעסוקחכם
 נביאים זה וסדר זו, תמילה כלומר כן, וקורא שאומר חכם דתלמיד מעמא ומאי ב'(,ו'

 הקהל, גבול ישיג לא ויחיד בקהל, לומר תיקנו הקדמונים וזקנים תיקנום,הראשונים
 כמו תלמוד או מקרא יאמר הילכך מעשרה, פחות אינו שבקדושה דבר שכללפי

 שה! כיק שאומרים חכמים ]ויש[ )חידוש( ממילא ]אוטר[ אתה ונמצאתשפירשנו,

 שלי ואטר רהוא מאן נענה יתקנתי משעש הלשון עולא. דאסר חם IWD נענה3(
 "שמא". הביא *אולי" בטקס ושם במח"1 שהוא כסו הקדוואח,גשניל

 נקיצור ונתעה ע"ב י"ר דף רע"ג סדור כוי. לסינטל לאיגש ליה טינש 1ל8 "(]ם[
 מ"ו סי' במח"1 גם והשא פ"ה סי' ליק הגאונים ותשעת כ"ז סי' תשובה שערי הגאוניםבשףת
 רשביג גמשנח לפנינו חסנן. 'תושע ר' סשה ג( במשגח. ע"א ס"ה סוטה דתכן. ג( 26(.)צר
 לקמן וכ"ח יחושע רני טשום איתא שבטשגיות בפינה הרי"ג: שם והעיר יהושע ר' העיראוטר

 סדרים מאי ס( ע"א. ט"ט שם גמרא רבא. ואמר י( ליתא. "חסגן" סלת אבל עכ"לבפיסקא
 שנא' הביא רע*ג ובסדור מאופל, תופיע סדרים יש הא סיים שם בגטרא רסידרא.קידושא
 סדרים יש תא סדרים ראין פעמא אפל, כמו ותופע סדרים ולא צלטות אאר כמי עיפתהארץ
 ז"ל. הרעיג לשין הוא מררים ומאי תזח והסיום דסידרא. קשישא סדרים וטאי טאפלותופע

 פומבריתא. היא בישיבה יעקב גאון ישיבת ראש צמח רג טקמי)ח( ישאילו 6(נקא[
 קל"ב סי' או"ח גטיר גאון צמח רב גשם והונא 26 צר כמח"ו יחוגא שיב י"ד דף רע"גסדור
 חפררס בלקוטי רק לפנינו הפרדס בספר נמצא לא אגל הפררם. בספר כ"כ הב"י שםוכתב
 וסלת צסח רב סקם' יציל יעקג גאון ישיגה ראש צסח יצחק רב טקסי שם ובטעות ע"א()ט'
 לשםרות קפ"ג אלף בשנת ומלך גאון פלטו' רב של גנו חוא נאון צמח ורג לטחוק. 'ש.צחק
 שיאפר סחו ובסח"ו בסרע"ג ס"ה טעסא. מא' קורא אינו אם ג( ליצירת. תרל"ג ר"אהוא

 אוטר. אינו או דסיררא קידושא שיאמר טאי שם הפרדם ובלקוטי קורא אם רסירראקידושא

 הגשתז ,דגיר הסקת חסריפ שם חפ~רס ובלקותי ע"ג פ"א ושלין חנשח. רגיר גשטעתתא"
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 קורא שיהא דסידרא קידושא האומר יחיר נהגו הילכך בכך, ומה אומרןטקראות
 רבן: לפס קורין שהתינוקות כדרךהפסוקים

 לקרות יש מה רוח, ותשאני ואמר, זה אל זה יקיא וששאלתם )א(]סב[
 מקום הראשונים, מנהג כך ,ה דבר קדושה, בסדר חכמים קכעום מעם ומהולתרגם
 לאחר ומקדשין, פניהם, על נומלים והיו מתפללין כשהיו חכמים תלמידי שםשיש

 הן יתיר הן פמוקים, כטה בו וקורין נביא מביאין היו מברך, רבא שמא יהאשעונין
 ומתרגמין, רוח ותשאני ואומרים קדוש, קרוש קדוש קורין ואחריהן ומתרנמיןחסר,
 עוסק, בטשנה רצה ואם בתורה, ועוסקין טקרשין ואח"כ הקב"ה, של בשבחו לסייםכדי

 אדם ישלש לעולם חכמים שאמרו טה לקיים כדי )כ( למה, כך וכל עוסק,בתלמוד
 ודלות, עניות שרבתה כיין אבל בתלטוד, שליש בטשנה, שליש במקרא, שליששנותיו
 נכל ולשלש תמ.ר נתורה להתעסק יכולין היו לא יקיהם, למעשה חכמיםוהוצרכו

 אל הולכים הנחלים כל חכמים שאמרו כמו )ג( לבדו, התלמוד על רבותינו וסטכויום,
 לקרות ועקרו בו. וטדרש וטשנה שמקרא תלמוד זה ז'(, א' )קהלת מלא איננו והיםהים
 לא הללו פסוקים שנים בנביאים, לקרות שעקרו ואע"פ תפילה, אחר יום בכלבנביא
 לא מה וממני ועומדין, קבועין הם ועדיין ותשאני, ואמר, זה אל ,ה וקרא כלומרעקרו,
 התפלה את גמרו בתפלה. פעמים ג' ישלשהו ק' ק' ק' הוא משולש שקדושעקרום,
 לשלום: ]לבתיהם[ העם ]נפפרים[ ואח"כ קריש, החקאומר

 אעפ"י סעודתו יקבע ואה"כ ידיו ליפול צריך לאכול וכשמבקש )א(]סב[
 ר' אמר דתנן )כ( הוא, נידוי בר זה הרי ירים בנפילת המזלול וכל חולין,שאוכל

 שבישראל ארם כל על ננעלת עזרה שאין נתנדה מהללאל בן שעקביא ושלום חםיהורה
 בן אלעזר ר' את )ג( נידו, מי את אלא מהללאל, בן כעקביא חפא וביראתבחכמה
 שכל ללמדך ארוע, על אבן והניחו דק בית שלחו וכשמת ירים, בנפילת שפקפקהנך

 דין בית בנירו]יו[ ומתהמתנרה
 סוקליי

 לידי בא ידים בנפילת המזלזל וכל )ר( ארונו, את
 לידי הארם את מביאין דברים ג' תנא בטתניתא לה ואמרי אמי, ר' דאמר )ה(עניות,
 ירים, כנפילת והמזלזל בפניו, מקללתו שאשתו ומי ערום, מיפתו בפני המשתיןעניות,

 אפיה  מהרר אבל קרקע, גבי ועל מפה, כלפי מילי הם ערום, מיטתו בפניוהטשתין
 וזימגין משי, רזיטנין אלא  אמרן לא ירים בנטילת והמזלזל בה. לן לית  ובמנאטמירה
 כל אלעזר ר' )ו(אטר וריקא ר' ואמר )ו( כה. לן לית משי  ולא משי אבל משי,לא

 וחוכא ל*ני13, בטרעיג נמצא לא זח ואטר. ות אל זח וקרא וששאלתם "]סב[
 לקיים ג( גאון. יסח לרב ג"כ חיא 1ח1לי אחר, לגאון תיעבת היא וכנראת ט"ו, סי'בסת"1
 שאסרו כמו ג( מח"ו. את שתביאו לא ד"ח בתוש וע"ש שיא ל' קידושין חכטים. שאמרומח

 זח סלא איננו וחים הולנים חגח5ים כ5 י' טשלי טדרש חים. אל חולכים חנתלים גלחכטים
 חרבת. חכמות ט שישחתלסוד

 צ' סי' ושאילתות ע"א פ"1 דף רע*ג סרור יריו. ליט51 צריך לאשל וכשמבקש 6(]סגן
 ג"כ והובא שלפניו. סיטן לסוף שייך תתפלה את גמרו שם והחתלתו פ"ח סי' בטח"1 הואוכן
 את נ( ע"א. "ט נרכש פיח,  nlf~v דתנן. 3( 1'ב(. נר )רף פיו ברכות בכה"ג הטאמרכ4
 חגר. בן כתוב ובשאילתות שם ובכת"ג ובטת"1 ובמעריג חנוך בן וסטרא חנך. גן אליעזרר'

 בסרע"ג שם, בכה"ג ב"ח אטי. ר' דאטר ס( ש"ב. סיב שבת ט'. ידים בנפילת המזלול וכלר(
 ע*ב. ר' סופה זריקא. ר' ואטר 0 אכוח. רי אטר ולפנינו בריזף וכ"חונמה"1
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 רודיטדחא58
 יצחק רי אמר אבין בר אידי רב אמר )ז( העולם. מן נעקר ידים בנפילתהמזלזל
 ראשונים סים ]רשות[, ואטצעיים חובה, ואחרונים טצוה, ראשונים מים אשיאן]בר[
 ]אחרונים[ לה ואטרי בכלי, אלא נוטלין אין אחרונים קרקע, ע"ג בין בכלי ביןנוטלין
 הביא ואם עליהם, שורה שהיא רעה רוח ממני קרקע נכי על אלא נוטליןאין

 בינייהו ואיבא )ח( דמי, שפיר הימנה למעלה יריו ורחץ דקל, של חריותקינסא
 נוטלין אין אחרונים מים בצונן, בין בחמין בין נוטלין ראשונים מים )ט(קינסא,
 ריצות, ואמצעיים )יא( הזוהמא. את מפעפ1ע[ין )י( שחמין מפני בצונן,אלא
 חובה, לגבינה תבשיל בין אבל לתבשיל, תבשיל בין אלא שנו לא כחטן רבאמר
 אחרונים דטים ואע"ג נחמן, דרב משטעתיה גבינה בטי בתר רבק דשרו והאי)יב(
 : ברכה טעונין איןחובה

l?D]יך ק ~עד ר חכמת י ר ב ר ע מו לש צוה מ ר אם 4(רב 
 אלעזר זכר "'א(, פ'ץ )ויקרא במים עאשף לא וידיו הזב בו יגע אטר וכל,טנאטר

 נחסן לרב רבא ליה אמר )נ( התורה, מן ידים נטילת רבותינו סמכו מיכאן ערךבן
 ידיו שטף כי בזב בנוגע ליה אטר דכתיב, הוא בזב בנוגע קרא רהאי טשמע,מאי
 שסף שלא ואחר קאמר הכי אלא בעי, וטבילה בגרים ביום בו מטהר קא כי )יב(במים
 הכלים בבל כדחק )ד( מנא, מן אלא [P'ffD] )משניק( ולא )ג( סמא, בטיםידיו

 לידים נוטלי, ואין ארסה, בכלי אבנים ובכלי גללים בכלי ואפילו לידיםנוטלין
 חרם כלי פי' ]המחץ[ )המחמ'( בשולי ולא הכלים בדפנות[ ]לא לדפנות()אלא
 אדם יתן ולא החבית, במגופתן ]ולא במגרפת( )ובין קיבול בית נו ונשארהנשבר
 נמי אי חטאת, מי על רבנן ]אסמכינון[ )אטעממן( טעטא מאי )ה( בחפניו,לחבירו
 סי מזין ואין מקדשין ואין ממלאין אין רקחני דמקרש, ורגלים ידים קידושעל

 : בכלי אלאחשאת

 בטח"ו גם כ"ח קינסא. הינייחו ואיבא ס( ע"א. ק"ח חולין אבין. גר אירי ר' אמרו(
 "קינסא בפנים שחטא מה ולרעתי בפירש"י וע"ש קיגסא בינייתו איבא בינייהו טאי שםובגמרא
 שם. גמרא סי. ראשונים מים ע( קנס. ערך בערוך ועיין קינסא על הפי' הוא רקל* שלחריות
 שמח"ו חחחמא אח מעבירין ואין הידים את טפעפשן שחמין בגטרא חטהמא. את ספעפעיןק

 ע"ב. ק"ת חולין נחמן. רב אמר רשות, ואמצעיים י"( אותה. מעכירין מין הזוהמא אתמפעפעין
 כמח"ו אגל twtv ט' )דף פ"ו ברכות הבח"ג כלשון הוא גבינא. גשר בתר רבנן רשש והאי'ג(
 שכהידושי תעיר ש' הערת שם בסה"נ ז"ל רש"ת וחרה"ג בשר גבינא נתר הונא 27צד

 לשון חבים להרשב"א בתוה"ב אך כבח"ג לפנינו שתש כמו הבח"ג הביא שם חוליןחרשביא
 חר"ע הרה"ג לאור שהוציא בכה"ג שגתי ועתה גשר, ואב"כ נגינה רבנן דשרו ותאהנהיג

 סי' אשח נטור וגם נשר. בתר נגינה רגנן דשרו והאי נ"נ נחוג 66( )צדהילרעסהייסער
 אביו בשם והביא סיד גג'נח אחריו לאכול טותר בשר שהאוכל בח"ג כתב שהביא ראיתיקעיג

 q'V בשר חוא ואפילו הבשר אחר גנינה לאכול שלא נוהגין אלא כן, העולם נהגו ולאחרא"ש
 ה'. ס" פ"ח חולין בחרא"ש ועיין בב"י וע"ש כוץ המנהג לשגותואין

 וצ"ל ע"א ק.1 חולין ערך. בן אלעזר ר' חכמים דברי לשמוע סצ1ה אסר רב 6(]םך[
 והסאטר ערך. כן אלעזר ר' דברי לשמוע טצוה אמר רבא חכמים דברי לשמוע טצוה אגייאסר
 גירסא ולפגינו שם בגמרא עיין כו'. נהמן לרב רגא איל ג( נ'. סי' בסחת חטאהזח

 ולא ג( בעי. וטבילה בגדים כיבום מסחר קא מי צ"ל תו'. ביש ט מטהר קא כי *3,אחרת.

 שם. בכה"ג הסיטן סוף עד וחטא מ"ב. פ"א ידים כרתן. ד( פ"1. ברכות שם בח"גמשיגן.
 בח"ג. בשם זח הביא הביאשהרשב"א בהתחלתו b")p סי' או"ח הב"י כו'. רבנן אססכעון מ"פס(
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ע3םדוויריט"

 אארעא בתראי טיא משו דלא האי אטינא הוה מריש י י נ א )א(אמר1סה[
 אנא אשי רב אטר )ב( עלייהו. רעה רוח רשריא משום מר לי אמר זוהמאמשום
 : דטיבותא חמנאי מלא לי ויהבו חפנאי מלאטשאי

 למשקל כהדיה טנא וליכא הנהר גבי על טםגי דקא והיכא )א(]מון
 לימשכינהו אלא יריה, לאידך ולימשי יריה בחרא מיא לישקל לא יריה, לממשאמיא

 ידיה לננובי ליה מיבעי יריה וכרמשי )ב( הטבלה: ליה דהויא בנהראלתרוייהו
 מטא, לחם אוכל כאילו ידים ניגוב בלא פת האוכל כל אבהו ר' דאמר )ג(שפיר,
 )הדיחס( אשר בגוים ]טטא[ לחמם ]את[ ישראל בני יאגלו ]ככה[ )כזה( שנאמר)ד(

 : י"ג( ד' )יחזקאל שם]אדיחמן
 נעי דקא היכא מילי הני ידים, נטילת ך י ר צ י ר מ א ק דכו )א(]סו[

 וכו' ותאינה גפן המינין משבעת פירי למיכל געי דקא היכא אבל לחטא,למיכל
 מעשה רעבדי וכוסטין ושעורה חיטה המינין מחמשת נמי אי ח'(, ח')דברים
 טזטינן לא דאכיל ובתר ידים, נטילת בעי לא לאחריהן ברכה דטעונין אע"גקדירה,
 ואייתו אסי ודר' אמי דרב קמיה קאימנא הוה חנה בר בר רבה דאמר )ב(בתלתא,
 חד וכריכו ליה, ספו נלא )נ( ידייהו, טשו ולא ]אכלון )אכול( דפירי כלכלהקמיהו
 זימון אי! וש"מ לפירות, ידים נטילת אק סיניה שמע תלת, ש"מ לחודיה,חד

 מטנפן ואי )ד( : בהדייהו ]ליה[ ספו מרפא לחלק, מצוה שאכלו שנים וש"מלפירות,
 אמר יהודה רב דאמר )ה( ברכה, משום ידיה למיטשא צריך לפירות אפילוידיה
 ראשונים[ מים אילו מיד( י"א )ויקרא ]והתקדשתם תנא, במתניתא לה ואמרירב,

 ברכה, זו )ה'( אני שמן, זה קדוש כי אחרונים, מים אילו )שם( קדושיםוהייתם
 הקב"ה להם אמר ב"ו(, כ' )ויקרא ה' אני קרוש[ ]כי קדושים ]לי[והייתם
 אתם כך טהור שאני כשם קדושים, תהיו אתם כך קרוש, שאני כשםלישראל
 : מהוריםתהיו

 בני, דקא ]כריה[ לשמואל אשכחיה רשמואל אבוה )א(]סחן
 דאמר מהייך, אמא. ליה אמר רבה, דטחיין ליה אטר בכית, אטאי ליהאמר

- -
 טשאי אנא אשי ר3 אטר נ( שפ. במת"ו והעא ע"ב ק*ה חולין אביי. אמר 6(]מה[[

 חגי' עטח"ו שם בבח"נ וכן עיב מ"ב שבת בגמרא והוא חסדא רב אמר צ"ל חפנאי.טלא
 חסדא. רבאמר

 1' סי' ובשאילתות שם בכה"ג ג"כ הוא הנהר. גסי על טסני דקא יחינא 6(]סד[

 ראסר ג( שלפניו. במאסר שם בה'ג שפיר. יריה לנגובי ליח טיכעי ידיה וכרטשי ג( שם.וכמח"ו
 חסית אחר בפגים יתקנתי בשיבושים תובא הכתוב בכת. שנאמר ר( ע"ב. ר' ס"ה אבוה.ר'

 טטא לחסם ראטרי ואית ירים, ניגוב בלא גגימטריא טמא לחמם הוספה בטחת הובאמהכתוב
 הביא קלש סי' חשלם הלקט שבל' ובעל ניגוב. בלי בעלמא גהרחא כלשר שם, אדיהםאשר

 סי' סוף או"ח חסור וגם ידים ניגוב בלא בגימטריא בגוים טמא לחמם גימטריאות בספרטצאתי
 שם. בכ"י ועוין ידים. ניגוב בלא נגיטטריא טמא לחטםקנ"ח

 וכן ע"א ט' דף דברכות פ"נ בכה"ג הונא ירים. נטילת צריך קאמרי וכי 6']סז[
 בגמרא ליח. ספו ולא ג( . ע*א ק"ו חולין חנה. בר בר רבה דאמר ג( נ'. סי' במחיוהובא
 לי. ספ. ולא שם כנה"ג הונא וכן בפירש"י ע"ש לי ספו ולא צ"ל ולפנינו מידי ל' יהבוולא
 . סע*ב נ"נ ברכות רב. אמר 'הודה רב ראטר ס( שם. בה"נ ידיה. מטנפן ואיז(

 אכוה "(]ס"ק[
 דשמואי

 ברכית ג מכה לקוח הוא נו.. גב' דקא לריטואל אשכהיה

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



 ריארש
 אכיל הוא ליה אמר טעמת, לא ואמאי לשקא, ופפית ירז מערת לא אמאילי

 אלא :סירת, רלא ממתייך לא לרביה דשמואל אכוה להק אסר טאויפ,ואנא
 עפיה מאכיל ירים נפילת בעי באכל טחמת אוכל והילכתא )נ( מחית, נטיסימחא
 : ידים נפילת בעילא

 למיטשא צריך ]שקא[ לינוקא רמאכילין גברא ד א א ת ת י א כל )א]סם[
 דקא IRe1 ליה, ומעייל לפומיה, ידיה ושרי אומצא ליה עיילא דלא דזיטניןיריה,
 : ידים נפילת בעי לא להושכיל

 דאיכא והיכא הארץ, טן לחם הטוציא או]מר[ ת פ וכבמבוצע )א(וע[
 טיתבעי ולא )ב( לכולהו, היין ברכת סברך וחד לכולות, המוציא שרי חדקביעותא

 צריך דלא לחטא איכא ואי ליפתן, או סלת להו דמייוזו עד הסוציא לטישראלהו
 דאטר )ג( ליפתן, או מלח )או( רמייתי ער לעכובי צריך ולא לאלתר שריליפתן
 או מלח שיתנו ער לבצוע רשאי הבוצע אין חייא ר' משום שטואל בררבא
 לבי איקלע שמואל בר רב)ה(]א[ )ה לישתעי, דלא ואחר אחד כל בפניליפתן
 אמר טשסעתיה, סר הדר ליה אמיו לאלתר, ושרא ריפתא ליה קריבו גלותאריוח
 : בשש צריך דין לית )ה(להו

 המוציא, שרא ולא ואישתלי לחמא, ואניל י י ק י א י 1היכא )א(]עא[
 הדר דכי סעודתיה גטיר דלא ודווקא ואכיל, המוציא שרי הרר מידכר, הכיובחר
 ואי אחר, שום ויאכל יחוור נורף, וריחו שום שאנל מי להו אמר ויברך,ערחזור טדי בירך ולא ואכיל ששכח סי חטרא סרב סימה דבעו )ב( ואכיל, הסרניאשרי
 גטיר ואפילו הילכך רבינא ראטר )ג( ליברך, לא למיכל יכיל ולא סעודתיהנמר

 כיון הטוציא, לכרוכי חוי הוה דמעיקרא כוותיה, הילכתא ולאו י(סעורתיה,
 : ונראה חוזר אי5 שוב ונדחה הנראה וכל אידתי, וגמרן נראכל ואכל()רגסר

 חוא 28 צר ובסח"ו *ם ובבח*ג בלו18ן עף5יים יש רשם ע"ג קא חולין בגמרא וחש יעשף
 שם. בח"ג וחלכתא. נ( בסחר. לפנייכפו

[WD])6 דברטת. פיו שף בח"ג גברא. ש איחבא כל 
 חמוש?א טברך א,תא ישם נ"ב סי' בסח"1 חוכא חטוציא. אוטר פח יכשביצע 6(]ע[

 חוא כי וגראז' בטח19 ג"כ חטא כר. חסושץא שכשריח לחו סהבקץ ולא נ( חארץ. מןלחם
 איקלע. שסמול בר רבא י( ע-א. ט' ברכות שמואל. בר רבא דאטר 4( גאון. אעחלשף
 בערש כחב שם בגטקס רעדי בשש, צריך וין לית ס( קפדים. בשינואם ולפניה שם,גמרא
 תוספת נסמא נ.כ סי, ובפחי! לפחן, צריכה אין % היא נקית פת כלוטת רכבו, בושש כמועכוב
 ולי בעריך, ראיתי גן גשש סדלא מתרגם 1'( !' )איום טלה טבלי תפל היאכל טלה, ]שי'[בשש
 וירין ע"ש פירושים ג. חביא בשש ערך ערוך עיין ע"כ, סשה בשש כי כסו איוסר לשוןנהרה
 תפל היאכל חביא העריך גי 'פח כיון לא בערוך, ראותו כן וכתב בשש טדלא סתרגסnbo טבלי תפל חיאנל סלח ש" בשש בסח"1 שחוכא ומח בזח, שהשר טה שס תשלםגעיתך
 כן טחרגם תפל על כי הכאח פילחא. בלא בשש סירי טתאטל שיא כטח תרגם סלחתבלי
 דרבנן ובלישנא nwo בלושן לפתן שטו בעועי ח8ת op אבאש דבר גל פי' אייםתערוך
 גושששטו

wp])שיניח דבש נ( ע"ב(. " )דף 8"1 ברטת בחיג לחסא. ואכל ואיקרי יח*כא י 
 ולש " שם. גטרא רבינא. דאטר נ( שם. גגחיג ותובא ע-א נ"א פרטת חסדא.טרם

 שם. חבח"ג לשק הנא ט'. בואיחחלגתא
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41 רשייור

[SP])המינין משבעת אי בריך לא אי בריך אי ומספקא ל נ א י דהיכא )א 
 ח'(, ח' )דברים ורמון ותאנה וגם! ויסעורה חטה ארץ דאורייתא, ברכה דטחייבינןאנל

 משאר ואי )ב( סיבריך, הדר טספקא י'(, )שם וברכת ושבעת ואכלתוכתיב
 דאורייתא הא מעמא מאי )ג( ומברך, הדר לא מסמקא הוא רבנן דסמכא אכלהמינין
 : דרבנןהא

 דמימעם עד לאישתעויי אסיר ובצע, א י צ י מ ה י ר ש י והיוצא )א(]עג[
 הדר לא ואי מברך, הדר פרוסה, אותה ]ד[ליטעם טקסיה טישתעי ואי פרוסה,טאותה
 ברכה: בלא מרוטה אכיל וקא לבטלה, שמים שם הטוציא ליה הוה ואכיל,ומברך

 אין דרם משמיה שילת בר שמואל דרג בריה ה ד ו ה י ב י אמר )א(]עד[
 תחילה ידיו פושפ הוא הנוצע תנא )ב( הבוצע, שיפעום עד למיטעם רשאי!המסובין
 בר רבה )ג( : בירו הרשות טמנו, נרול שהוא למי או לרבו, כבור לחלוק באואם
 וקא קרים קטינא רב בר ]שטואל[ )דניאל( רב בי לנריה ליה עסיק הוה חנאבר
 ר' אמר )ר( העונין, ממי אמן שיכלה עד לבצוע ]רשאין הנוצע אין לבריה ליהמתני

 כדי נוצע הנית בעל סברך, ואורח נוצע הבית בעל יוהי ב! שטעו! ר' משוםיוחנן
 : הבית לבעל שיברך כדי מברך ואורח )ה( יפה, בעיןשיבצע

 לברך צריך )ב( הרבה, פעמים אפילו סעודתו ך ו ת ב ם י ט דהשותה )א(]עה[
 אומר לצמאו מים השותה שנינו שכך )ג( לפניו, שהן ואע"פ ופעם, פעם כלעל

 למעופי )ה( אבין בר אידי רב אמר מאי, לסעופי ואמרינן )ד( נוברו, נהיהשהכל
 מרבק ואית )ו( כנמלך, ליה הוה סנרך הכי לאו הא מברך, דלא אומצאדחנקתיה

 הטינין משאר אי ק שם. בחיג בריר. לא אי בריך אי וסםפקא ראכל יתירא 6(]עב[
 מראינן. רלחת כברכת רחיובא כל על סיין סטאר וחי וכמח"ו שם, כבת"ג רבנן. רסמכאאכל
 בטח"1. גם 31טצא בבת"ג ליתא זה דרבנן. הא דאורייתא הא מ"טנ(

 גם וחוכא לפגינו בכה"ג נטצא לא זח טי. ובצע חטוציא דשרי והיכא 6(]עט
 כ"ג. ס"בטח"1

 הס הבוצע הנא 3( י"א. ט"ז ברכות שטואל. דרב בריה יחודה רב אסר 6(]עך[
 יוחנן א"ר ד( שם. גטרא חנה. 3ר בר רבה ג( ליתא. "חנא* ומלת שם גטרא כו'.פושט
 סיים נ"ג סד בטח"1 חבית. לבעל שיברך כדי מברר טורח ס( ע"א. מ"1 ברכות רשם"*.משום
 ע"ב(. כ"ס )פסחים שעה בכל כדאמר לרבות ראתין הבית, בעל לרבות את אלחיר, את וברכתדכתיב

 במחזו חוא וכן ע"א טף ט"ו דף רע"ג סדור מטרתו. בתוך טים יחשותה 6(]עה[
 סי' או"ח והטור ובמח"ו שם הע"ג בסחר כ"ח ופעם. פעם כל על לברך צריך 3( נ"ר.סי'

 שיש י.א כתב ז"ל חרמש ש"א שבסעודה חטים על לברך שיש כהב וכח"ג חביאקע"ד
 אלא טים שותת אדם שאין חוי דנמלך ופעם פעם כל על הסעמח שנחנך הסים עללנרך
 פרטת כבח"ג לפניה כה"ג בשם והטור חראיש שהגיא סח כון. כלל לי מסתבר ולאלצטאו
 לפנינו שהצו סטה אחר ובסגנון וזמנא. זםנא קל על לברוכי צריך לא חטא עוב( י' )רףפ"ז
 בטחצר "ורלא שבהט אזח ד"ה ע"ב מ"א ברבות תוס' ועיין ע"ש עיד סי' בפרדםחוטא
 ורירי כנטלך". דתה  הסעודת בתוך מפיל ופעם ve~ 3כל 3רכח לטים שטגרגין שכתבעטרי
 שם ואמרינן. ד( בטשנה. ע"א טפר ברשת שנינו. ש3ך ג( בסיורו. ע"ג סערי נובעיםמח"ו
 הכי יאי הא סברך ילא וחסיוס שם גגמרא כ"ח אומצא. יחגקת" למשפי ס( עיט.שם

 דחנקתיח ד"ת ע"א ס"ה ברכות והתוס' בטח"ו נם הוא וכן בסדורו טרש,ג סיס חוטטחך,
 רע"ג לסדור 1כ11נ1 חייב לאחריו אבל ברוכי בקץ לא לפניו דחקא שפי' עטרם רב בשםהביא

 אחר שם ובמח"ט בטחנו. הוא וכן ז"ל רע"ג לשון ג"כ הוא כוי. מרבנן ואית 1(שחבאתי.
 לכרוכי צריך לא דכלל מרבנן ואית חמתחיל אחד מאמר עוד נמצא אחריתי ויטנאחסיום
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 ר11ימדור42
 כל ]על לברוכי צריך לא ותו קטא זימנא טבריך בסעודתא טים קמיה דאיכא כיקדאטרי
 וימנא עליה לסברוכי צריך לא קטא זימנא בריך דכי אחמרא דהוה מיריזימנא[,
 נהיה ומהכל העולם סלך אלהינו בא"י לפניהם מברך שותה וכשהוא :אחריתי
 רבות נפשות בורא 1העולם[ טלך אלהינו ה' אתה כרוך ולאחריהם )0ברברו,
 : העולמים חי ח אתה ברוך חי כל נפש בהם להחיות שברא טה כל עלוחסרונם

 )ב(הדר ]שהכל[, לברוכי צריך לא דקאטריק אוטצא יחנקתיה יה1כא )א(1עח
 נהיה שהכל לברוכי צריך לא דלישתי מיקמי מתיבתא, ריש אביי בר פלטוי רבשדר
 אמרינן ודקא רבות, נפשות בורא מברך דלישתי בתר הוא, דאנום משום )ג(בדברו
 ליהנות לאדם לו אסור )ד( אסור, משום בה ולית לברוכי צריך לא קמייתאברכתא
 שכל ]אסם השותה( שהכל )אנום )ה( רהוה מידי ברכה, בלא הוה העולםמן

 לא ביכה צריך יאין לרפואה, טיכוין ולא )ה לרפואה, דבר כל או סם[השותה
 שתה שתייתך כל ואחר מלח, אכול אכילתך כל אחר וכן )ז( לאחריו, ולאלמניו
 רנק דאטור דכיון ולאחריו, לפניו כרכה צריך ואין לעולם, ניזוק אתה ואיןמים.
 מפנ' ידאג ביום מים, אשתה ולא משקה כל שתה סלח, אכל ולא טאכל כלאכל
 הו' סכנה הוי שתי ולא אכיל לא דאי אסכרא, ספני ידאג ובלילה הפה,ריח
 חייב סעודה ולאחר : לאחריו ולא לפניו לא ברכה צריך אין הילכך רמואה,ליה
 אשיאן בן יצחק ר' אמר אבין בר אירי רב דאמר )ח( לברף צריך ואין ידיו,ליחול
 והיכא ברכה, ~t'sw ואין )ם( חובה ואחרונים ברכה, וטעונין טצוה ראשוניםמים
 : לכפלה שמים שם טוציא נמצאדבריך

 שיגביה צריך ראשונים מים רב אטר אשי בר א י י ח נ י אמר )א(]עז[
 לפרק חוץ מים יצאו שמא למטה, ידיו שישפיל צריך ואהרומם למעלה,ידיו

 טאכ5. טיני כ5 הופר פת ע"ב( טנא )רף כיצד פ' בברכות סדגרסינן סעודתו בהוךאטים
 ברכח רקגע יין דרוקא טכ5ל ~ttosp ברכת דקבע יין שאני ומשגי 5יפטר, נטי ייןופריך
 שטרתן חפת לעכסו ברכח קבע דלא מים תא פוטרתו חפת אין חסמן ברכת כלוטרלעצמו
 אי ד"ח ע"ב טנא בתוס' גם ועיין שט*ר סי' חישר נספר ר"ת דברי והוא )תוספת( ה1'וסיים
 בורא 51בסוף ע"א 5א ברכות בגטרא כוי. בא"י ולאחריהם 1( ר"ת. בשט שחבשו סחחכי

 חעולסים, חי בחך ומסיים תביאו בורא ד"ח שם ובתוש שברא. מת כל על וחסרתן רכתנפשות
 שבראת, סה כל על חנטת ינד רף עירובין ובגמרא הטקסים חי ח' אתת ברוךובירושלמי
 והשואל חע51מים חי גא"י כח שחתם סי שסע ולא ראת שלא כתב קט"ט בתשובתוהרשנ'יא

 נ"1( סי' ב"ב )רף חרי"ב לחגאון שלום שאילות וקנין 5חת", צרפת רגני נחגו שכן לוכהב
 בזח.שתאריך

 רעיא ט"ח ברכות לגרובי. צריך לא דקאמרינן שטצא דחנקתיה והיכא 6(]ען[
 חסררים בה' גם כ"ח מתיבתא. ריש אביי בר פלטוי רב שרר הדר " ג"ד. סי' בטחתוחוכא
 מזת חמקור מסני ונעלם קג"א. סי' פ"1 נרכנת נטותני וקנין שדר. חכי כתוב בסה"1אבל
 בורא סברך רלישתי "בתר הסל1ת חסרים שם בסח"1 חוא. דאנש משום ג( רש"י. שאבאשר
 לאדם. לו אסור י( בסחר. לפנינו סטו חח* הסדרים בספר וגם אמרינן* ודקא רבותנפשות
 השותה שכל אסם דהוה ותקנחי סשוכש הלשון השכח. שהכל ~D1a פ( ש"א. 5"חברכות
 בטח"1. וליתא הסדרים בס' גם כזה לרפהוח. מכין ולא 1( ובטחיו. הסדרים בסי לנטן וכ"חסם,
 ומ'א. ק'ה חולין אידי. רב דאסר " ע"א. מ' ברכות טלח. אכול אכילתך כל אחר וגןו(
 ואיןע(

~t1We 
 ~תא. חסרונים גס' וגם וציונו, לטימר דליכא סיים בטחה גרכח.

 ע"ב. ר' סופת אשא. בר הייא רג אמר 6(]עז[
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 אי! אחרונים קרקע, נבי על בין בכלי, בי! ראשונים ומים )ב( הירים, ויסמאוויחזרו
 רב דאמר המזק, ברכת מנרך הוא תחילה באהרתה ידיו והנוטל )ג( נכלי, אלאניפלין
 לברכה: מזוטן הוא תחילה באחרונה ידיו הנוטל רב אמר אשי ברחייא

 אחרונים מים להו ומשו וסליקותכא סעודתייהו ונטרו 1 ל כ א ד 1היכא )א(]ולדץ[
 רב אמר אשי בר חייא רב דאמר )ב( המזון, ברכת דמברכין ער מידי למיפעםאסור
 שנאמר ברכה, ידים לנפילת תיכף עד )נ( לעיל כדאמרינן וכו', הן תכיפותשלש
 : ב'( קלייד )תהלים ה' את וברכו קודש יריכםשאו

 חייא רב דאמר )ב( לברוכי, שיחייב כוית דאניל עמאן )א(]עט[
 וסוף, תחילה עליו ונרך ]מליח[ נוית שאכל יוחק ר' את ראיתי אני אבאבר
 : כזית עד ראמר ליה מבירא מאיר בר' אלמא)נ(

 אחת, גרוגרת אלא עמהם אבל לא אפילו י פ 1 ר מ צ א ולענין )א(]פ[
 ידי רבים לאפוקי אבל מצטרף, יין של אחד כום אלא עמים שתה לאואמילו
 ואסיק רשתה שמעון דר' עובדא ראיכא ואע"ג )ב( דגן, כזית דאכל ער לא,חובתן
 דענר שטח בן שמעון )ר'( אבא בר הייא דר' בריה אבא ר' דאמר )ג( קאמרינןהא

 ער מוציא אינו לעולם יוחק ר' אמר אבא בר חייא ר' אטר דהכי רענר, הואלגרמיה
 חובת, ידי רבים להוציא ומסקיק וטסייעיק ומשנינן ומותניק דק, כויתשיאכל
 : רנן נזית שיאכל עד טוציא אינו)ר(

 כביצה, ער אומר יהודה ר' כזית, עד מזמנין נמה ד ע 4(ותנןבפא[
 יהורה ור' בכוית, ואכילה שתיה, זו ושבעת אכילה, זו ואכלת סבר ]מאיר[ דר')ב(
 כביצה, שביעה בה שיש אכילה ובעינן היא, מילתא חרא ושבעת ואכלתסבר
 יוחנן ר' דקאים כר"מ, הלכה הכא יהורה, כר' הלכה יהודה ור' ]מאיר[ דר'ואע"ג
 ובירך מליח כוית שאכל יוחק ר' את ראית' אני אנא בר חייא ה דאטר )ג(כוותיה,

 ע"א. ט"נ ברכות ידיו. 1חנופל ג( ע"א. ק"ה חולין ראשנים. וטים3(
 ע"ב( י' )רף רברכות פ"ג כה"ג תנא. וסליקו סעורתייהו וגטרו ראכלו והיכא 6(]עדן[

 רב ראטר נ( שלחן. תכא ופי' תבא טית חסרה נ"1 סי' ובטח"1 הכא. יחליקו איתא שםוגם
 תיכף olton1 שם בנח"ג הובא וכן ע"א מ"ב ברכות הן. תכיפות שלש רב אטר אשי נרחייא

 רק בגטרא ליתא הכתוב מן הראי' ה'. את וברכו קודש יריכם שאו שנ' בדכה ידיםלנטילת
 הערה וע"ש ד' אות קל"ר מוטור שנ"ט ועיין ע"ד( סוף נ' )דף ה"א פ"א ברכות ביחשלטיכ"ת
 לאכול אשר סעודה לאחר באחרונת ידיו שנפל כיון הלכך כתש תגף ד"ה שפ ברכות ובתוס'ז',
 כ"א. סי' 17 עמוד לעיל. כדאמרינן גן אאברך.ער

 רב ואש ג( ע"ב. ט"ו דף רע"ג סדור לברוכי. מחייב כזית דאכל ומאן 6(]עמ[
 ס"ט שכות כזית. עד דאסר ליח מנירא מאיר כר, אלסא ג( ע"נ. לפח נרמה אנא. נרהי"א
 רבי. ד"ח בתום' ענשע"ב

 רר' שברא דאיכא ואע"ג נ( ע"ב. ט-1 דף רע*ג סדור אצטחפי ולענין 6(],1[
 ראינא אע"ג חג" ובסרע"ג הסדרים. גס' גם הגי' כיח קאמרינן. הא שפיק דשתהשטען
 דשמעון שברא דאיכא ואשג הגי' ובטח"1 הכי. רעביר הוא לגרמיה שטח בן דשטעהעובדא

 אבא. בר חייא דר' בריה אבא רי דאמר נ( כוותיה. הילגתא לית ליה ואפיק בשתה שטחבן
 הוספת נ*ז סי' בסח"1 נטצא זה אחר דגן. כזית שיאכל ער מוציא אינו י( שיא. מ"חברכות
 ר"ח ע"א מ"ח בגטרא רש-, לשון הוא שהביא המאסר כל כו'. נפיק מיהא רגן .כדת אכילוסכי
 ז"ל. לרשיי בזה ב11ן שאכלי בג' בגרטה חסורה פסק כך סיים שם ומח"ו דגן. כזית שיאכלעד

 ראסר ג( ע"ב. מ"ט שם סבר. מאיר דר' ג( ע"א. ט"ח ברכות טשנח וחגן. 6(]מ!א[
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 רשיסדור44
 אטר וזימנין אמי, דר' משמיה ליה אמר זימנין עמרם רב דדרש )ד( וטוף, תחזלהעליו
 כתכת עולם של רבונו הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו יוסי ררב משמיה )ה(ליה

 ה' ישא דכת.כ פנים משא ואתה י"ז(, י' )דכריס פנים ישא לא אשרבתורתך

 בתורתי כתבתי שאני לישראל פגים אשא לא להם אמר כ"ו(, ו' )במדבר אליךמניו
 כזית: ועל כמצה על מברכין וה! )ו( י'( ה' )דברים ]וברכתן ושבעתואכלת

 התמילין, וטן שמע טקרית פמורי! ם י נ ט ק 1 ם י ד ב ע ו דנעוים )א(]פב[
 מבמנין, לא אנשים נהרי לאגמוני בעו ואי )נ( llrbn' וברכת שותה בתפילהוהייבין
 נשים עם נשים לאזמוני בעו ואי עליהם, מזמנין אין וקטנים ועבדים נש.ם רתנן)נ(

 פריצהזא, משום )ד( משנין, לא לאזמוני וקפנים ועברים נשים בעו ואימשנין,
 רצו אם וענדים נשים לעצטן, מזטנין ועבדים לעצמן, מ,טנין נשים רננן דתנו)ה(
 : טזטנע איןלוטן

 תניא לחלק, מצוה ]כאחת[ שאכלו שנים ]נקיפיק[ י י נ א חמר )א(]פנ[
 אחד אם אבל סופרים[ כששניהם ]בד"א לחלק, מצוה ןכאחת[ שאכלו שנים הכינמי
 יוצא, ובור סנרך סופר וכדאטריק )ב( יוצא, ובור מברך סופר בור, ואחר סופרמהם
 לבור ליה ומיתבעי )ג( חכם, טפי ברכה ושסע בור ההוא דעתיה דטכויןדווקא
 ולאפוקי נפשיה לאפוקי ]רעתיה[ סופר רליכוין מברך קא לא ראיהו לסופרלאורועי

 שוסע, נתכוין ולא משמיע נתכוין טשמיע, נתכוין ולא שומע נתכוין דחק )ר(בור,
 צריכין אין מצוות דאטר לסאן אפילו )ה( ומשמיע, שוטע שיתכוין ער יצאלא

 בתורה קורא היה שסע קרית גבי ]דקתם[ )וקתני( כוונה צריכות ולשמוע לצאתכוונה,
 ולמאן תיובתא ומותבינן )ו( יצא, לא לאו ואם יצא, לבו כיון אם הטקרא, זמןוהגיע
 לקרוא לבו כיון מאי ואטרינן כוונה, מצריך קא הכא כוונה, צריכין אין טצמתדאמר
 : להגיה בקורא )ז( קרי, קאהא

 כ' ברכות עטש. רב שרוו ז( סיב. ליח שטת יוחנן. ר' את ראיתי אני אבא בר חייאר'
 והן 1( אסי. ורב טשסיח שם בגמרא ישי. דרם טשמיה ס( עוירא. ר' דרש הגי' ושםע"ב

 וייש כביצת ועד כזית עד עצטם ש טדקדקים וחם שם בגטרא כזית. ועל כניצח שסברכין
 ר' כזית עד אוסר ר"מ טזטנין כטח ער דחסן יהודח לר' כביצה עד לעם כזית ערעירער"
 הזח. הדרש פח חטא ולכן כביצח. ער אוטריחורח

 בטח"1 וכן חסררים בם' חתפילין. וטן טקקש שורין נקטנים ועבדים תשיט 6(]פב[
 ושויה נשים דהרן המחן, בברכת סחויבין ועבייס.וקפנים ושש שם, אימא בך מחוקרתחגי'

 ותא תטחן. וכברכת 1טחזח בתפילת והייבין ]התפילין[ )התפילה( ומן טק"ש פפוריןוקטנים
 ט' )רף דברכות פ-ז בח"ג אנשים. נהני לאזסוני בעו וא' נ( בטשנה. W"p כ' ברנותבגטרא
 המררים בס' וגם שם בגח.ג כ"ח ליחם. מזטנין אין וקטנים ועברים נשים רתגן נ(ע"ג(.
 דת*ר. מן ע"ב. מ"ח גטרא פריצותא. משום ד( ע"א. טיח ברחת בטשנה וחוט במה"דוליתא
 שם. בפה"ג ג"כ וחיבא שם.שם

 וכדאטרינן ג( עיד(. )ט' שם כבחיג וחוגא ע"ב מ"ט ברכות אביי. אסר 6(]פנ[
 שם. כה"ג בו,. לבור ליה וטיתבע' ג( ובטח"ו. בנח"ג וליתא בסדרים גם כ"ח ט'. תוקאט'
 ע"ב, י-ג ברכות כו'. דאטר למאן אפילו ס( שם. בבה"ג וחטא ע"ב ג-ח ר"ה רהגן.ד(

 )צד בטח"1 לחגית. בקורא 1( שם. יחיג לשון כוי. תיובתא וטותבינן 1( שם. כבח"גוחובי
 בחסירות שיח בטמורת אלא גקר,אתח התיבת קורא שאינו פי' לחניה נקורא חס4ת אחרי נמצא81(

 י"ג מרכות בחוס' ועיין בחגחרע ובהפך חיותה טהחסר לעשות יפעת שלא היא כסותההרות
 לחגיח. בקורא ד"חע"א
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 ריפתא דכרכק תלתא בי לוט! היינין ת ח א נ 1 ל נ א ש ושלשה יא(]פד[
 יומי ר' אמר )נ( תלתא, דהוי ער מנין rltDn ברכת ליברוכי מיחייבי הדדיבהדי
 דבעי טינה ונטרונן ד'(, ל"ד )תהלים יחדיו שמו ונרומה אתי לה' גדלו קראראמר

 ואנא תרין אתי לה' גדלו בתריה אינון ומיענא ברישא ]גדול[ )גדלו(לסיפתח
 יחדיו: שמו ונרוממה אתי דכתיב תלתא, הא ןבהדייכו[)בתרייהו(

 )אמימר( בר יהודה )א( ליהלק, רשאין אין ת ה א כ 1 ל אב ש ופלישה]פזר[
 לא הדדי בהדי ריפתא כריכו מדיפתי אחא ]ורב[ )דרב( אשי רב בר ומר]טריטר[

 הני לוטן חינין כאחת שאכלו שלשה תנן אסרי טחבריה, דפליכ מאן בהוהוה
 להודיה, חד חד ]כלן כריכו עדיףי ברכות חילוק הכא אבל גדול, דאיכא היכאמילי
 יצאתם, לא ריטון ידי יצאתם, ברכה ירי להו אמי ]דטרימר[ )דאמימר( לקמיהאחו

 : למפרע ריטון אין לזינוק,וליהדר
 דאע"נ ובריך, מינייהו חד וקרם הדרי נהדי דאנלי תלתא )א(ןאילו]פט

 ירי נפקין ואינון עמהם, והוא אינון טזטנק טעיקרא ב,יטון וקבעו הואיל אינון,רתרין
 ביכה והרר זימון פעטא מאי זיטון, ידי נפיק לא ובריך דקרים ואיהו ברכה, ויריזימון
 סעורתייהו דקבעו בתלת הני הוםפאה רבה דאמר )נ( הוי, לא וימק והרר ברכההוי,
 איהו עילויה, וטזטנין דיליה בזיטון נפקין אינון ובריך מעייהו חר וקדים הרדיבהרי
 לטפרע: זיטון ראין דילהון נזיטון נפיקלא

 עליה וטזטנק סעודתינהו פסקי סינייהו חד לטיקם בעי דקא וריכא ~4(]פז[
 ומנרכין, סעודתן ונומרין ואוכלן, הם וחוזרין ונפיק כוליה ברכה איהו ונטר הזן,ער
 טנהון דתרין סעורתיה גטיר אי אבל ליה, עבדינן הדין משורת לפנים טילתאוהא
 רב, אטר מילתא הני רבא דאמר )ב( לתרין, חד פסיק דקא הוא דינא לטיקם,הירכין
 לאחד, ממסיקין שנים ואין לשנים, מפסיק אהד וירא ררב משמיה במערבאואיתמר
 לאחשובי )ר( פסא, דרב בריה מר לרבה ואחד להו איפסק פפא רב והא )ג(איני,
 : דענד הוא היין משורת ולפגום דנעא,הוא

 לשוק מינייהו חד נפק דליברכו ומיקמי בתלתא ראכלו והיכא )אמ]פח[
 שלשה רב אטר יוסף בר דיטי רב ראטר )ב( עליו, וטזטנין ופלוני פלוני ליהקרי

 יוסי. א"ר כ( דברנות. פ"ז ריש חבה*ג לשון ט'. כאחת שאכלו שלשת 6(]פד[
 אסי. א"ר גח"ג חטא וגן ע"א טיח ברטה אס:, א"רצ"ל

 שינהים. אשח וע"ש ש"ב מ"ח ברטה מריטת. בר יחודח 6(]פה[
 חוספאח. רבת כאמר ג( רס"ב(. )י' לצרבות פץ בחרג לחו!! גף. תלתא אילו 6(]פו[

 ע-א. נ' בלטת טגמרא ותא שם גח"גתובא
 רבא דאטר נ( ע"ד(. ט' )דף בה"ג כו'. טנייהו חד לסיקם בש דקא וחיכא 6(]פן[

 !איתאטרח אנא אטריתא שלתא תא רבא אמר ע"ב ס"ה ברכות בגמרא רב. אסר מילתאחני
 בסערבא ואיתמר אסרי' מילתא הא רבה דאסר שם וכבח"ג כוותי. זירא דרבימשסיה
 איפסק פפא רג ותא נ( הבת-ג. שתביא כמו הונא ע"ב מ' ובמנחות כוותי זירא דרבימשסיה
 צ"ל גם !אחר, חוא ליה אפסיק ושיל שם בכה"ג כ"ח פפא. דרב בריה סר לרבה ואחדלהו
 לית אפסיק פפא רב והא שם ברכות עגסרא שם בגה"ג שחיא גטי פפא דרב בריח סרלאבא
 רבעא. הוא לבריח לאחשובי שם כבח"ג כ"ח דבעי, הוא לאחשובי ד( ותר. איהו גריח סרלאבא
 לאחשוביח. חרין אשורת לפנים רשני פי' רעבר ח"א הרין משורת ולפנים רק גגמרא ליתאחח

 רג. אטר י!סף בר ריסי רג דאסר נ( שם. בה*ג בתלתא. ראכלי נחיכא 6(]פח[
 ייב. ט"חברכות
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 רש"מתר46
 איקבעו המהניא שרו רמדקא )נ( עליו, ומזטנין לו קורין לשוק מהם אהד ויצאשאבלו
 ועני ליה דקרי והוא עליו, ומזמנין לו קורין רקאמרינן הא אביי אמר )ד( בחובה.להו

 דלא תלתא בי אלא אמרן לא זוטרא מר אטר )ה( בהדייהו, טצטרפין קליהושטעין
 דקרו אע"ג אלהינו, ]נברך[ )ברוך( למיסר רבעי עשרה בי אבל שם, לאפסוקיצריכי
 איפכא אדריה אביי לה מתקיף )ו( לגבייהו. דאתי עד עליו מזטנין אין ועניליה

 : מלך הדרת עם ברב משום זוטרא, כמר והילכתא )ז(מסתברא
 מקצתן חזו אי בתי, בתרין דוכתא בחרא דיתבי חבורות ושתי )א(]פס[

 שמש ואי לחודה, חבורה כל וטברכי מצטרפי, לא לא אי לחדא, מצטרפיןלהדרי
 מזמנין אלא לאיסלוגי, רשותא להו ולית )ב( הדרי, מיצטרפי והני הני דמשמשבינייהו
 רואין שמקצתן בזטן אחד בבית אוכלין שהיו חבורות שתי דחק )ג( כחרא,תרוייהו
 ואם ותנא )ד( ]לעצמון, מזמנין ואילו אילו לאו ואם ~rTD't' טצפרפין אילו אתאילו
 להשתמש מותר דאמריק שטאי, כבית )ה(והילכתא מצטרפין, שטש ביניהםיש

 : הארץ עםבשמש
 נברך המברך אומר תשעה עד משלשה המי!' ברכת טנרכין והאנך )א(מ[
 שאכלנו המברך ועונה חיינו, ונמובו משלו שאכלנו הוא ברוך עונין, והן טשלו,שאכלנו
 נברך אומר בשלשה [r'sDtt] כיצר )ב(דתק הוא, דהכי וטנלן חיינו, ובטובומשלו
 אומר בעשרה וקתני מישתטיט, קא בעשרה אלא מישתמיט ולא משלושאכלנו
 בעשרה הוו דכי שטואל דרב בריה ניסים רמר משטיה אמרו והכי )ג( אלהינו,נברך

 בח"ג אביי. אמר ד( שם. הבח"ג לשון הוא בחובה. לחו איקבט הטוציא שרו דטדקא1(
 גטרא חפרא. סר אטר ס( שם. כבח"ג הוא קליה" "ושמעין וחטלות שם, בגמרא והיאשם
 חגי' עגטרא גבה"ג כ"ח אביי. לת טתקיף ו( הבח"ג. לשון הוא לפנינו הוא כאשר אגלשם

 חדרת עם ברוב משום ותסיום שם בגמרא כיה זוטרא. כמר חהלכתא ו( אשי. רב להטתקיף
 שם. בגמרא ועיין הכה"ג לשון הואסלך

 י' )רף רברכות פ"ז בח"ג בתי בירין דוכתא בחרא דיתבי חבורות ושתי 6(]פמ1[
 כחרא". תרוייחו שמנין אלא ~tAISDta) רשותא להו "ולות 3( בתי בתרין או חגיי oftע"ג(
 ותנא י( ע"א. נ' ברכות משנה דתנן ג( 82. צד כמח"ו גם ונמצא בבח"ג לפנינו חסרזה
 ע"ב. נ"ב ברכות שמא' כבית והלכתא ס( ע"ב שם שם בניחם. בטש ישואם

 תסררים, בס' גם כ"ה כו' תשעה ועד משלשה המיון ברכת טברכ'ן וחיאך 6(](ב[
 כשקה בדוך מעיבים משביע ברוך באחד חפזון ברכת סברכין וחיאך כך חוכא ס"א ס"ובמח"1
 כמו תשעה רעד טשלשה הובא ואח"כ לשנים. וכן בטובו, כולו העולם את הזן אמ"הבא"
 ברכת מברך כשהוא רש"י סדר אשר הפרדם בספר טצאתי חג'א ברכות סק" והטררכ'לפנינו
 לפנינו חפררס בס' מזח זכר ואין כו'. רעגים טשביע ברוך מתחיל איני יחיד לעצמוהסזון
 משקת ברוך לרעבים ט,חביע ברוך ואוסרים שטוסיפין ויש כתב קפ"ז סי' ריש או"חוהטור
 חיים ארחות ס' את גם ותביא הפרדם, בשם גן שהניא הטררכי את תביא שם וחב"ילצמאים
 הטרדכי שתניא טה ואולי י"א. סי' הטזון גרכת ה' חיים בארחות וחש אמש. לעצטושהמברך
 שם. במחט חרש"ה בהערות גם ועיין טיותרת. "אינו" ומלת מתחיל, ניל מתחיל""אינו
 אבל הסדרים. בס' גם כ"ה כו'. משתמיט ולא טשלו שאבלנו נברך אוסר כשלשח כיצר רתנןנ(

 שכ"ל ז"ל הרשיית והגיה שאכלנו אלהינו נכרך אוסר כשלשה מזטנין כיצר דתנן השאבטה"1
 דרב בריח גיסים דסר משמיח אסרו והכי ג( ע"m~o .3 ברכות במשגה והוא אומרבעשרה
 נריה ניסי רב דטר טשמיח אטרינן חכי הגי' ושם ציג סי' בפרדס גם הובא כן כו'.שמואל
 דסר משסיח בטעות VD") לוי הפרדם ובלקוטי ניסי, רב הגי' הסדרים בס' וכן שמואל.רחב
 חטא שזה 106( )צד חאורח לסי במביא והעירותי ניסי רב זצ"ל שמואל רחב נריה יוסירב
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47 רשיימדור

 מאי לאלהינו, נביך למ'מר מיבעי ולא משלו, 'מאכלנו אלהיו נברך לסיביךצי'ך

 'שרי דכת'בהעמא
 ונב. ד בלס י"בן ט' ,תהלים לה' :מרו כ"א( ט"ו )'כמוה לה'

 ו י כ"ט ,דה"א ה' את דוד ויברך א,ן קלייד ,'2ם ה' את ברבו דכתיב אישה,כמה
 : הלכה וכן )דן בלס"ד, אשכחן ן11לא,נרכהן

 עשרה, עד נחלקין ששה רב בי אמרי אהבה בר א)י(די רב אמר )א(,צא[
 וכד)ב(

 מזמניי
 מ; מ,2ני זאי חיינו, ונמובו משלו שאכלנו נברך אומר גדול תלתא בי

 מכלל לנפשיה דאפקיה ניחא ולא שאכלנו ברוך אלא )ג( נינהו, )ר(נורים לישנאהדין
 וטברכותיו )ה( הכלל, מן עצמו את אדם יוציא אל לעולם שמואל ואמר )ד(ממוכין,
 ובטובו אומר רבי דתניא )ו( הוא. הארץ עם ואם הוא, חכם תלמיד אם ניכר, אדםשל
 ןתניא )תני( בור, זה הרי ומטונו אמר ואם )ז( חכם, תלמיר זה הריחיינו

 רביי
 אומר

 נמיר דלא ומאן )ח( בור, זה הרי חיים אמר ואם חכם, תלמיד זה הרי חיינו אמראם
 נאמרין ואלו התנן )ט( חובתיה, ידי ונפיק לשון בכל מברך הקודש בלשון המזוןברכת
 המנק: וברכת ותפילה שמע קרית מעשר וידוי סוטה פרשת ~riwכבל

 מינעי מברכין, וקא ריפתא יכרוך אינשי ואשכח דעייל )א(דמאן]צב[
 זביר רב אהריהס, עונה מה מברכין כשהן ומצאן רבא כדאטר )ב( בתרייהו, למעניליה
 אשכחינהו מליני לא ואמרינן )נ( אסן, אמר מפא רב ועד, לעולם המבורך ה' ברוךאמר

 אינש על מילתא להא טפרשיק ותו )ד( אמן. איהו אומר ברוך אמ' אינהודקאמרי
 ]חד[ פחות עד ]אינון[ )איש( בתלתא אי המזון ברכת טברכין דקא גבידמעלמא
 שאכלנו ברוך אינהו כדאמרו שאכלנו נברך וקאמר דמברך למאן אשכחיהטעשרה,
 ואשכחינהו עייף ואי ועד, לעולם המבורך ה' ברוך בהריי לסיעני ליה איבעימשלו
 וכל  )ה( אמן. אחריהן עתה  הטבורך אלהינו  ברוך  הסברך מן שמע לא כנר ענודקא

 רב נסדר מפורש וכן התוס' שם שכתבו ומה שמו. הזכרת בלי נברר ד"ה ע"ג ס"ט פרטתגתוס'
 ס"א סי' נסחיו וראיתי החוסי, הכמי לפני כן וחיה לפנינו רע"ג נסרור טזה זכר איןעטרם,
 ניסי. ררג שצ"ל ספק אין שמואל, דרג גריה ביבי דרב משסיה אסרו וחכי הביא 82()צר
 לה', אתם ברוכים דכתיב בלם*ד איבחן ברבה והא שם בפרדס נטצא זח אחר חלבה. וכןד(
 ליצא, חסדרים בסי וגם הפררם. גלקוטי חוא וכן אחר. בענין למימי טיי לא דחתם תיקשילא
 ליטא. בטח"1וגם

 כה"ג תלתא. 3י סזמנין וכד 3( רנ"א. נ' ברכות אהבה. גר א)י(רי יב ,מי 6(]צש
 הלשון בפה"ג לממשיח. דאפקיה ניחא ולא וואכ14 ברוך אלא ג( ע"א(. י' )רף רברכותפיז

 ס"ט גרבות שמואל. ואסר ד( טכלל. לגפשיה דאפקיח ליסא לא שאכלנו גרש אבלטתוקן
 ומטובו אטר ואם ו( שם. שם רתניא. 1( ע"א. גי שם ניכר. אדם של ומגררותיו ס(מע"ג.
 דתכן. 9( ים. בה"ג כו'. נסיר דלא ומאן ס( שלפניו. בסאטר שם בגמרא הוא בור. זהחרי
 שם. גבח*ג וחוכא ע"א, ליבסופח

 גאון עטרם רב לשון הוא כו'. ריפתא רכרוך אינשי 1אוכת דנהיל ומאן 6(]צב[
 כסו ומצאן גא כדאסריגן צ"ל סברגין. כשחן וטצאן רבא כדאטר 3( ע"ב. פ"1 דףבסדורו
 בברכות הוא וכן סיב סי' ובטח"1 ובסרע"ג סעיד( י' )רף דברכות פ"ז בגה"ג לנכוןשתוא
 נברך אסרי דקא אשבחינחו וכצול חסר פה  אשבחינהו. פליגי לא ואטרינן ג( ע"ב.מ"ח
 1ת1 ד( אסן. איהו אטר גחך, עגי דקא אשכחינהו וער, לעולם חסבורך ה' ברוך איהואסר

 יעבץ אברהם ה"ר גחערות 68 ע' בח"ב עיי"ש שם, רע"ג לשון הוא כו'. מילתא להאמפרשינן
 חיא רק גסרוך'ג ליתא זה 3ו'. תבירו מן דשטע סאן וכל ס( רע*ג. דגרי אתשטנאר
 רע*א(. )י"א דברכות ת"זכבח"ג
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 רשיסדור48
 הטוציא, ברכת ובין ופירות היין ביכת בין ברכה כל מברך רקא תבירו טן השמעמאן
 : טצוה חך עכ.ר קא ולא אכל דלא ואע"נ אמן, למיסר הוא מיחייב מצוות, ברכתובין

 עד כדתנן )ב( ומברך, טעכב כמה ש.עור עד סעודודה, נמי ואי )א()צב[
 יוחנן ר' עיכול, ]שיעור[ הוי וכטה )ג( שבמיעיו, המזון שיתעכל כדי עד סברך הואסקי
 אותה מתוך טים צטא שהוא זמן כל אמר לקיש וריש רעב, שאינו זמן כלאמר

 וסברך, יושב מהלך כשהוא אבל )ה( תנא בסתניתא לה ואמרו אבהו א"ר )ד(אבילה.
 והילכתא וטברך, יושב המיפה גבי על מיסב וסברך, ].ושב[ עומר )יושב( כשהואאכל
 : וטברךיושב

 בית )כ( לשוקא, או לאורחא ונפק בירך ולא ושכה ]שאכל[ מי )א(ןצדן
 והילכתא )נ( שמכר, במקום יכרך אוסרים הילל ובית ויברך, לטקומו יחזור אומריםשמאי
 לטקוטו יחזור בטזיר אבל בשכח, אלא פליגי לא הילל בית ואפילו שמאי,כבית
 שמאי. כנית דהילכתא משום ביכה עליו תבא בשוגג שמאי כבית דעניר והאיויברך,
 הני)י(

 ת-

 במזיר עביד ותר ארנקא, ואשכח שמאי כבית בשוגג עביר חד תלטידי
 ריפתא כרך ביטרייתא אויל הוה חנה בר בר רבה )ה( אריה. ואכליה היללכבית

 בריך לדוכתא הרר דרהבא, יונה דאינשאי לי עניבו להן אטר נירך, ולאאישתלי
 : דרהבא 'זנהואשכח

 שירר בשעה הזן ברנת לישראל להם ת.קן סשה נחמן ינ אמר )א(]צה[
 ושלטה דוד לארץ, שכיבשו בשעת הארץ ברכת לייטראל להם תיקן יהושע המן,להם
 ושלמה ירושלים, ועל עמך ישראל על יחם להם ת.קן דור .רושלים, בונה להםתיק,
 ביתר. הרוגי כנגד תיקנוה ביבנה והמפיב והטוב והקדוש, הגדול הבית על להםתיקן
 והמפיב, הפוב תיקנו לקבורה, ביתיר הרוגי שניתנו היום באותו מתנא רב דאמר)ב(

 : לקבורה שניתנו והמפיב הסריחו, שלאהטוב
 ברכה הזן, ברכת ראשונה ה.א[ כך המזון ברכת ]סרר רבנן תנו )א(]צו[

 ובשבת )ב( והטפיב, האוב רביעית ירושלים, בונה שלישית ברכה הארץ, ברכתשנייה
 הרוצה אומר אליעזר רבי באמצע. היום קדושת ואוטר בנחמה, ומסיים בנחמהטתחיל
 ]אומרה[, ביבנה הכמים שתיקה בברכה אוסרה[ הארץ ]בברכת אוסרה, בנחמהלאומרו

ואומריי
 : כחכמים והלכה בלבד, בנהמה אלא אומרה אין הכמים

--
 1'ד. י' רף דעוכות פ"1 בח"ג מעכב. גמה שישי עו סעודתית נטר "י 6(]צט

 א"ר ד( ע"ב. ג"ג שם גמא Stltp. שיעור חוי וכטח ג( 3ey~ נ"א ברכות פשנה כדגנן.ג(
 מיטב וכשתא מיושב מברך משמד אוגל וכשחוב שעונד מגרך ומהלך תאוכל חגי' גגמראכו'. מח* כשהחש אכל ס( שם. בגח"ג תובא לא חת עוב(. נ"א )דף שלפניו p.e בסוף חואאבחו.
 וטברך. יושבאהל

 נ"א גרכות משנח אוסרים. ג"ש ג( שם. גהייג כוי. גירך ולא ושכח שאכל סי 6(](בד[
 וחוגא 1'ב נ"נ הרגות תלסידי. תרי הני 1( שם. הבח"ג לשון גב"ש. וחלכתא ג(עוב.

 שינויים. בקצת שם ברכות ובגברא חגה*ג כלשון חטא ט'. חנה בר בר רבת ס( שם.נבח*ג
 עלא(. ללש לדף שם ננהים ושגא ע"ב ט*ה נרכנת נחסן. רב אסר 6(]צה[

 שם. שם מתנא. רג מסרנ(
 1יא. " דף בגורג יחוטא שם. אע כו'. היא כך תחחן ברמח סדר ת"ר 6(]צו[

 בנהמת סתחיל רוח וגתוס' שם בגמא גרשיי עיין בנחסח. וציים גנחמח מתחיל ובשנתנ(
 חאלפסי. בשם שחגיא פח כ"ג סי' פ"ז סיטת גראפיושיז
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 ושבעת ואכלת שנאמר התורה, מן המזון לבונת סני, ובנן תנו )"]צו[
 ברכת  ך האיץ על היטק[ נרכה וו אלהיך ה' ]את frn ברכת וו י'(, ח' )דבריםוברכת
 ג' )שם והלבנון הזה הטוב ההר ]אומר[ הוא וכן ירושלים, בונה זו הטובההארץ,

 טניין, לפניו לאחריו, אלא לי אין והמטיב, הטוב זו י'(, ח' )שם לך נתן אשרב"ה(,
 אינו אומר רבי )ב( rlw. כל לא רעב כשהוא מכרך, שנע כשהיא וחומר קלאמרת
 הזימון ברכת אבל הזן, ברכת זו אלהיך, ה' את וברכת ושבעת ואכלת אומר הוא הריצריך,
 המוכה הארץ, ברכת זו הארין על ד'(. ל"ד )תהלים אתי לה' מנדלו ליה נמקלרבי
 הטוב זו לך נתן אשר )ג( והלבנון, הוה הטוב ההר אומר הוא וכן ירושלים, בונהזו

 חייב לד שנתן משעה לך, נתן אשר ת"ל מניין, לפניו לאחריו, אלא לי אי,והמטיב,
 רב )ה( והמטיב, הטוב המלך מלכינו בה למיסר צריך והממיב והמוב )ד( לברכו.אתה
 מד.דיה: חוץ מלכיות שתי צריכות אמרמפא

 אליעזר ר' דתגיא הארץ, בברכת ותורה ברית לאדכורי ליה ומיצעי )א(]צח[
 בברכת ומזת חיים ותויה ברית )נ( ורחבה טובה חמרה ארץ אמר שלא כלאומר
 אומר הזקן נחום )ג( חובתו. ירי יצא לא ירושלים, בבונה דוד בית ומלכותהארץ,
 צריך אומר פלימו תורה, בה שיזכיר צריך אומר יוסי רי ברית, בה שיזכירצריך

 אבא רי )ר( עשרה. בשלש נתנה תו בריתות, בשלש נתנה שוו לתורה, בריתשיקדים
 הפיתח וכל מאחת, יפחות לא והפוחת וסוף, תהילה הודאה בה שיאמר צריךאומר
 ירושלים את ומושיע האיץ, בברכת ארצות טנחיל החותם וכל מנונה, זה הריטאחת
 הארץ בברכת ותורה ברית אומר שאינו וכל בור. זה ]הרי )ה( ירושליםבבונה
 יצא: לא ירושלים[ בנונה דוד ביתוטלכות

 אבל נפשיה, בתר אמן למיענא מיבעי לא קמייתא ברכות ובשתי )א(]צט[
 זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה רבק דתנו )כ( בלחישה, עני ירושליםנכונה
 ירושלימי נבונה והא ברכות, בשאר הא קשיא לא מגונה, זה הרי אירך ותנימשובח,

 אשי רב דאורייתא. לאו דהמפיב פועלים דידעו היכ. כי בקלא, אמן עני אביי)ג(
 : בה ליולזלו דלא היכי כי בלחישה, להעגי

 לולב ]כגון[ טצוות על דמברך או המוציא, דשרי מאן ודאי )א(]ק[
 עביר קא נמשיה, בתר אסן ועגי אכילה דקמי ברכה פירות על דמברך אוושופר,
 הרי עצמו אחר אמן ועונה המצוות ועל הסירות על המברך רבנן דתנו )ב(בורות,

 י"א. י"א דף כבחיג ותובא שם, ברכות התורת. מן המזון לברכת סמן ת"י 6(]צז[
 והטטיב הטוב בגטרא לפנינו והמטיב. הטע זו לך נחן אשר ג( שם. שט אוסר. רבי3(

 שס. אסר. פרא רב ס( שס. גבח"ג יהובא ע*א, ס"ט ברכות כו'. וחמטיב וחטוב ד( תקנוה.ביבנח
 אוטר. אליעזר ר' רתניא תטחן בברכת ותורה גרית לאדכורי ליה ומיבש 16](בדץ[

 נגטרא חגוסח חי' כן וסזון. חיים יתורה ברית ג( ע"א. יי חגח"ג לשון וחש מע"ב, מ"חברכות
 שס. אוטר. הזקן נחש ג( כו'. ומען וחיים ותורת ברית להעיר א"צ כתבו שם חתוס'וחכמי

 וחשסיפ נגסרא שתוא כמו תוספתי כו'. בור זח חרי ס( רנ"א. ט"מ שם אומר. אבא ר'ז(
 ירושלים. ער ירושלים טןחטעתיק

 ברכותיו. אחר אסן חעונח דת"ר נ( wy~. י, גה'ג קמיתא. ברנות ונשתי 6(](3ם[
 שם. בגח"ג והונא שם גטר' גקלא, אסן עני אביי ג( ע"ב. nfQ ברכות בגמרא וחוא שםבח"ג

 חפירות על חטברך דת"ר 3( ע"א. י' דף כה"ג כו'. חמוציא דשרי סאן ודאי 6(]ק[
 חיא ובחאשכול שם מב"י רט*1 סי' אי"ה ובטור י' סי' פ"ז גרנות ברא'ש עיין אסן. ועונהוט'
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 רש*מדה*60
 אמר ירושלים, בונה הרי גאו! יהודאי רב למר ליה אקשו )ג( בורות. דרךזה
 רעני לאביי תיגח הא למלאכתן דליקרטו עברינן דקא רפועלים הכירא התםלהם
 אכילה מבתר אכילה סקסי שנא טאי בלחישה ליה דעני אשי לרב בקלא,ליה
 )דליה( כיון אכילה דקמי בה, לן לית עבידתיה ליה רגמרא כיון אכילהרבתר
 נדקא רמי אמן עני וכדקא דפעים, עד לאישתעויי ליה מיתבעי לא ליה[]דבריך
 : מעסין והדר מישתעין קא רבורין בורות, דרך דקתני והיינומישתעי,

 עשרה תנא, במתניתא לה ואמרי אבהו, ר' אמר וירא רי אמר )א(וקא(
 תפלי! ועיפוף, עיפור ומלא חי ושמיפה הדחה מעון ברכה, של בכום נאמרודברים
 אף אומרים ויש בו, עיניו ונותן הקרקע, מ! פפח ומגביהו כימין ונותה ידיו,בשתי
 ]בלבדן, ארבעה אלא לנו אין אנו יוחנן ר' אמר )ב( במתנה. ביתו לאנשימשגרו
 יוחנן ר' אמר )ג( טבחוץ. ושמיפה בפנים הדחה ותניא ומלא, חי ושפיפהדוחה
 ים ה' ברכת וטלא שנאמר מצרים, בלא נחלה לו נותנין טלא כוס על המברךכל

 עולמים, שני ונומל זוכה אמר חנינא בר יוסי ור' כ"נ(, פ"נ )דברים ירשהודרום
 מעפר חמרא רב בתלמידים, טעפריהו יהורה רב עיפור הבא, והעולם הזההעולם
 הארץ. ובברכת ששת רב אמר ובחי, חנן רב אמר י( ]בנפלכן. )בנפילה(ליה
 רישיה, על סודרא פריס אשי רב ומברך, ויחיב מעטף פפא רב עיפוף,)ה(

 ה' את וברכו קודש ידיכם שאו קרא אמר פפא בר חינגא ר' אטר )ו( ידיו,בשתי נופליי
 שאלו ראשונים יוחק ]א"ר אנא בר חייא ר' אטר לימין ומתנו ב'( קל"ד)תהלים
 להו, איפשופ לא וראשונים הואיל אשי רב אמר )!( ליטין[ שתסייע מהושמאל
 חיננא בר אחא בר( )חיננא רב אמר מפח, הקרקע מן טגביה לחומרא. נעבידאנו

 רב אמר )ח( י'נ( קפ"ז )תהלים אקרא ה' ובשם אשא ישועות כוס קראדאמר
 ששי)אשיאן(

 אי"
 ברכה. של כוס על משיהין

ap])א( רבינו מפי הוסד וזה [ntSw] החיים, בצרור נפשו תנוח )~ נפילת 

 אקשו נ( שם. טשגח שכסף הת"ז פ"א בחטת ה' ברטב"ם ועיין שם. בכה"ג וכ"ח 46יד
 שם. ברא"ש ועיין שם. בבה"ג כיח גאון. יחודאי רב למרליח

wp])6 דברכות פ"ז בבחשג ותובא ע-א נ"א ברכות אבהו. ר' אטר זירא רי אטר 
 חנן רב אטר ז( שם. שם חטברך. כל יוחנן א"ר ג( שם. שם יוחנן. רי א"ר '3( ש"ב.י"א
 בחגהת בגמרא ונמין בבח'ג, הובא וכן בגמרא לפגינו ב"ה הארץ. ובברכת ששת רב אמרובחי,
 מעטר ברכה באיזח כלומר ובהי דגרסי נאית שם ותוסיף ג"כ חטא 86 צד ובסח"והרוגב.
 נ"נ וחובא שם גמרא טעטף. פפא רב עיטוף ס( באחרונה. ולא חארץ בברכת לח ומשניליח

 רב אטר !( פפא. בר חנינא ר' אטר ובכה"ג בגמרא פפא. בר חיננא רי אטר "בבה"ג.
 תקנתי בגנח. של טס על טאטאן אשיאן רב אטר ס( אי. רג ובגטרא בנח"ג גם ב"האאא.
 ניסה דלא חיכי בי ט יניו מותן ומיל שלם טאטר חסר וסח סשיחין. אין אשי רבאטר
 אין אשי רב אטר דביתחו דתתברך חיכי כי בטחנה ביום לאנשי ומשגרו מיניהדעתית
 חסר הסדרים ובס' שם. כבח"ג תוא וכן שם בגטרא שהא כמו ברכת. של טס עלפסיחין
 ברכה. של ou ש סשיחין אין אשי רב אסר אימא ושםג"כ

ap]ובס' מא פ1' בסה"1 חוכא הן חחיים. בצרור נפשו תשח רביע ספי חוסר יזח ק 
 אנפל. אבנטו כלי שם על ידים נפילת 3( ערן. מחה תחא רבי טפי חוסר זח התאחסדרים

 בלשון אומר שחנא סח ודל ההא ע"ב( 1' רף נטילת )ענין ח*ררם ובלפופי ספי סי' בברדסש
 3ך *שסו חיסה שנופל חכלן שם על הוא זה רבי שסר נשיאח בלשון אומר *יטנפילת
 ושי* תורח, של רביעת חיא אנפל אשג אנפק 3דאסר רביעית תפחות לבל טחיקוודא
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 כדאמרינן )ר( ]לוג, רביעית מחזיק והוא )נ( אנטל, ששמו כלי שם עלירים
 מרביעית )ו( רבותינו ושנו )ה( תורה, של רביעית[ מחזיק אנפל אנננאנפק
 אלאן ]אינה שאמרו ונטילה לשנים ואפילו )ז( לאחד לידים .הימתנוטלין
 ]של )שלם( בטקוה או )ם( במעיין, או בנהר, יריו הטביל אם נמי ואי )ח(בנלי,
 או לידיו, הימנו ליטוף קמן כלי עמו נוטל לדרך הולך וכשישראל סני. סאהןמ'
 בו להטביל מעיין או נהר ימצא לא שטא כולו, היום לכל ומתנה בביתו שהריתשטל
 פעם ליטול צריך אם סיד, לאבילה והוצרך ידיו, ותטל הנפנה רבי ל ושאלנו )י(ידיו.
 ואמר יקר בר יעקב רבינו את וכאלתי אני אף לנו והיטיב לא, או לאכילהאחרת
 לדבר וראיה ולכאן, לכאן עולה נטילה רבי וכדברי ולימול, להזור צריך איןלי

 כל עליהם ומתנה שחרית ידיו אדם גומל הבשר כל בם' רב דאטר )יא( דרב,סיהא
 אתון כגון דערבות ןפקתאן )פחתא( לבני )יג( אבינא ר' להו אמר )יב( כולו,היום
 והילכתא )יד( יומא, לכולי עלי.הו ואתנו טצמרא ירייכי משו מיא לכו שכיחידלא
 שצריך שם על )טז( בתשובותיו היי רב פירוש ידים נטילת ועוד )סו( באיסורי.כרב

 ט'(: מ"ג )ישעי' וינשאם וינטלם כמו רחיצתן, לאחר לטעלה ידיו אתלהנביה

 ידיו, שנוטל ופעם פעם כל על ידים נטילת על לברך אדם וחייב]קג[
 לברך, אדם חייב ביומא, כדאמרינן )ב( מצוצות משום לרחוץ דמצזה דכיון)א(

 שלפנינו הסדור מן זה לקח הפררפ מסדר כי ונראה לשנים. ואפילו לאחר לידים ניטליןרבותינו
 והשטים הוספתי רביעית* מחזיק אנטל אגבג אנפק נדאמרינן "לוג רביעית מחזיק והוא נ( ישון.בשינוי
 ניח ב"ב כראמרינן. ד( ובמח"1. הסדרים גם' לנכון תמצא רביעית עד רביעית פןחטעתיק

 צ"ל סרביעיח. ו( ע"א. ק"ז חולין רבותיני. ושנו ס( שם. ובתוס' הרשב"ם בסי' וע"ש9'ב
 אם נסי מי ס( קאתו. רביעית ומשירי הואיל סיים בטח"ו לשנים. ואפילו ו( רגיעית.סי

 לרש"י וחיתר באיסור גם הובא זח 1כ5 דלא. ד"ח שם חולין בתוס' עיין בנהר. 'דיותטביל
 שלם הטלה מ' של מן עשת והמעתיק סאה ס' של תקנתי שלם. בטקוה או ע( קם"ח.סי'

 של במקוח בטעות והיתר ובאיסור ובטחת, הסדרים בס' גם לנכון ונטצא סאה מלתוהשמיט
 והיתר באיסור וגם בסח"ו חוכא 'דיו. והטל חנפנה לרבי ושאלנו '( מאין. ס' של וד"למים
 ונוטל חגפנת שלטה לרבינו תלטירים שאלו ישון. בשינוי קצת המא ס"ד סי' חפרדס עמ'שם
 רבינו את שאלתי נך אג' אף להם אטר לאו, או לאבילה אחרת פעם ידיו ליטול צריךידיו
 שנייח 1ע5 תאדם את 'צר אשר הראשונה על ולברך החזור ליפוף צריך ואמר יקר גר'יעקב
 ענ"ל ררב מחא לרגר וראי' ולכאן לכאן עולה אחת נטילת ל' מבירא אגל ידים מילתש

 את תביא קרח סי' או"ח הטור וגם וע"ש. חפרדס כלשון חבש ק5"ה סי' חלקט שבליוגעל
 בפ' רב יאסר י6( הפרדס. מס' שכ"כ העיר וחיא פעמים ב' ליטול צריך אם לרשיי שאלוזח
 דחולין. בגם' זח לטאטר וכיון דרב סהא לדגר ורא" רק טיים 31פררס ע"ב ק"ו רף תבשר.גל
 אבינא. ר' stwt חגינו להו ואמר בטעות ונסח"1 שם. חולין אשונא. ר לתו אמרינ(
 רחוקה צית ארץ פ" הביא פקתא בערך 1חערוך בפירש*,, ע"ש פקתא תקנתי פחתא. לבניינ(
 דרבינא מעשת "ועוד זה אחר סיים ובמתעו באיסורי. כרב והלכתא ע( הישוב.טן

 במקום רגינא הגי' לפניו הי' ואול' חולין מגטרא שההא אבינא דרי מעשה כוושטכרב"

 ריש בפרדס גס הובא זה נוי. בתשובותיו חיי רב פירוש ידים נטילת ועוד עז( אבינא.ר'
 לאחר למעיח יריו את לחגביה שצריך שם על פו( ע.ב. 1' דף הפרדס ובלקוטי ס"וסי'

 את להגכיח צריך הראשונים סים רג אטר אשי גר חייא דא"ר סיים שם בפרדםרחיצתן.
 ע"ב. ר סוטה בגטרא והוא כו' למעלהידיו

 סי' כמח"ז אבל הסדרים בם' גם כיה ניצוצות. טשש יהוא דטצוח יכיון "(]קנ[
 ע"א. ל' דף ביוסא. כדאסרינן נ( ניצוצות. al~o לרחוץ רמצוח סמאן חגי'ס"ו
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 רש*סדיו*52

 ומצוות, ברכות ולשאר בהורה לקרות ראוי שיהא עצמו אח לנקות זודנטילה
 עליו שמע קרית וקורא תפילין ומניה ןיריון ונוטל הנפנה כל בברכות דאמרינן)גו

 נקביס אברכת אבל 1'(, ב"ו )תהלים וכסין )כמות( בנקיק ארחץ אומרהכתוב
 נסנה שאדם שעה כל )ד, כולו. היום כל לברך צריך זרנו מנחרית שבירךלאחר
 עמה מברך הוא אם רבי את ושאלתי לקטנים, אפילו יצר אשר לברך צריךביום
 לילך או (לאלתר[ בתורה עוסק אני אם והשיבני ומעם, פעם בכל ידים נטילתעל
 ואשר ידים גמילת על סברך אם אז קדושה, דבר בפי להוציא או הננסת,לבית
 אשר אלא ירים, נטילת על לברך הושש איני כפל יושב שאני בשעה אבליצר,
 סעמ.ם, שתי יריו נוטל אינו לאלתר לאכול בא ואם הנקכים. צורך לפי לברה,יצר

 נמילת על אחת פעם אלא האכילה, על ואחת הפנייה על אחת אנשים[]כשאר
 ברוך פול המוציא ברכת שבירך אחר לחבירו אדם אמר ואם ואוכל, ויושבירים
 רבי( הורה ]וכן )ה( דיבר, אכילה שמעין מאחר ולברך, לחזור צריך ואין הפסק, זהאין

 לברך, צריך אין ברוך מול רב כדאמר )1( הברכה, מן דעתו הסיח שלא דבריוונראין
 תנו אמר ואפילו לברך, צריך אין ליפתן  הביאו מלח[ הביאו אמר ]אפילו אמר 'Pmור'

 שיאכל, קורם בהמתו את להאכיל אדם דחהב כ~, הפסקה זו אין לבהטתומאכל
 רב דאמר לברך, צריך אין ]לתורי[ גביל לתירי נביל אמר אם ששת רב דאמר)ז(

 שנאסר משום לבהמתו, מאכל שיתן קודם שיאכל לאדם לו אסור רב אמריהודה
 : ושבעת ואכלת והדר ט"ו(, י"א )דברים לבהמתך בשדך עשבונתתי

 בתוך סעודה מחמת הבאין דברים ]הלכתאן פפא רב אמר )א(]קד[
 הרנילים דברים כלוטר )ב( לאחריהם, ולא לפניהם לא ברכה טעונין איןהסעודה,
 בתוך והביאן ותבשיל ודגים בשר בטן הפת, את בו ללפת ליפתן מחמתלבא

 המוציא, ברכת בשעת השלחן[ ]על היו שלא אע"פ הפת, על שבירך לאהרהסעודה
 ולא למניהם )לא אדעתא בריך דכי ולאחריהם, לפניהם לא ברכה מעוניןאינן

 שלא הטפילה: את ופוטר עיקר פת ליה והוה טברך הוא ליפתן דליתולאחריהם(
 שאינו סעודה מחמת לבא ררכן שאין דברים כלומר הסעודה, בתוך סעודהמחמת
 לאהר הסעודה בתוך ובאו וטרגוס, דיסא כגק בסעורה, לשביעה אותו ואונליןליפתן,
 ליתנהו, וליפתן ומפילה הפת לפני באו ולא הואיל לפניהם, מברך המת, עלשבירך
 שוות איק וברכותיהן בנהמא, נהמא דאכלי מיפשאי בנלאי הני וירא כררב)ג(

 אבל המזון, בברכת ומיפפרי נינהו r~tb מין דהא לאחריהן, מברך אינו הכיאפילו
 פוטר הפת על בירך כדתנן )ד( סופרתן, פת הסעודה קורם אחרש( )דברים באואם
 בקינוח לאוכלן שרגילי! הסעודה, לאחר הבאים דברים : המזק וטלפני הפרפרתאת

 אשר לברך צריך ביום נפנה שאדם שעה כל ד( ע"א. היו דף בברכות. ראמרינןג(
 ופעם פעם כל על לגרך שצריך אומר הש הגי' 86( )צר במח"1 אבל חסררים גס' גם כ"חיצר.

 רב. כדאטר 1( בסח"1. שהוא כסו חטפתי רבי. הורה וכן ס( קטנים. לנקנים אשלושנפנה
 שם. ששת. רג דאטר ו( רע"א. ס'גררות

 וע"ב ע"א עי, סי' בפררם גם והנבא ע"ב, ט*א ברכות הלבתא. מפא רב אסר 6(]קד[
 בגמרא ברש"י עיין ליפתן. טחמת לבא הרגילים רבתים כלומר נ( שלפנינו. הסרור טןישבע
'DSh11משנח כדתכן. ד( ע"א. ט"ז ביצה זירא. כדרה ג( כ"1. סי' *"1 ברכות וברא"ש שם 
 ע"א. מ"בברכות
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 לפניהם ברכה פעונין מנדים, ומיני מירות מיני כגון המזון, ברכת לפניסעודה
 ולא דעתו, כפלה ליפתן rN~V ואפילו זייני, ולא הוא ליפתן דלאולאחריהם
 : פומרתן פת הסעודה לפני הביאום[ ]אם מיהו בפת,אימפרי

 כך )ב( לעצמו, מברך אהד כל הסעודה בתוך rts להם בא )א(]קה[
 ואית ברכה, אחר אמן לענות פנוי הבליעה בית שאין לפי נברכות, מעמאמפרש
 : מר הלכה. וכן )ד( תבירו. נברכת יוצא אינו )ג( לסיבך לה,מתנוין

 באתי אחת מעם )א( שומע, ודעת משמיע דעת צריך הברכות כל]קו[
 אמר היין, ]בברכת )בבית( נתכוונתי ולא הכנסת, בית בהבדלת הבדלה ידילצאת

 : דייך הבדלה )היין( בברכת ונתכוונת הואיל י נ רלי
 ומעם, פעם כל על מברך פעמים מאה אפילו בסעודה מים השותה )א(]קו[

 ופעם, פעם כל על כנמלך שהוא לפי המים, על סעודתו וקובע יין לו שאיןאע"פ

 : מר )ב( דעתו. ולהסיח עצמו להעמיד שיכול פחזת אם כי מים שותה אדם לךשאין
 שהכל, עליו ומברך הסעודה, נתוך עליו סברך רבי בדבש אגוי )א(]קח[

 שהיה: מנמות האגוז שנשתנהלפי
 המה ישראל, ארץ שבח על הנתובים )א( המה המינין שבעת]קם[

 אילן מי! תמרים דבש היינו ]ודבש[ ורכש, שמן זית וריסק ותאנה גפןושעורה
 כוסמת שעורה ]הטה[ המיני!, המשת הן ואילו דבורים[. דבש ]נלא )ב( מריומין

 כגון הטינין שבשבעת אילן מין כל )נ( תבואה. מין כולן ושיפון, שועלושיבולת
 ברכה נלאהריו העץ, פרי בורא לפניהם מברך ותמרים זיתים ורימונים תאניםענבים
 המזת דברכת ברכות לשלש ודומה דונמא שהיא היא אחת כלומר w~w מעיןאחת
 י'( ח' )דברים אלהיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת כדאמריק )ד( דאורייתא,שהיא
 ואשביעך אאכילתך כלומר ]דלעיל[, )דלעולם( ושבעת אאכלת דקאי הזן, ברכתזו

 ירושלים, בונה זו )שם(, לך נתן אשר הארץ, ברכת זג )שם(, המוכה הארץ עלברכיהן,

- - - -
 הסדרים בס' גם ס"ה לעצמו. שברך אחר כל חסטרה בתוך יין לחם בא 6(]קה[

 חסעודה לפני הביאם אם מיחו aai וכש"ל שליסח שורת תסרח ע"ב סי' בפרדס אבלובמחט.
 בברכות. טעסא מפרש כך נ( לעצמו. טברך אחד[ כל הסעודה בתוך יין לחם בא פוטרתן.]פת

 ויצא. אסן יענה נתכוין ואם סיים בפררם חבירו. בברכת יוצא אית ג( ע.א. ט"ג דףהחש
 ס"ט סי' נסה"1 וכן סר ג"כ סיים ק"ז בסיי להלן וכן פרש המונח סר סלת סר. חלכח וכן1(

 משסיע דעת בעינן חנרכות כל טרי הלכה וכן חוכא עיב סי' ובפרדס סר'. חלכח: וכןכתוב
 מתחיל מח"כ הטאמף סוף הוא מר סלת בי בטעות וזח שומע.ורעת

~owe 
 הברכות. כל חדש

 אחרת גי' בטה"1 אבל חסדרים. ובה' ע"ג סי' בפרדס גם כ"ה ט'. אחת פעם 6(]קן[
 הייןי בברכת נתנוונת' שלא כיון הכנסת בית בהבדלת יוצא אני אם לרבי שאלתי אחתופעם
 רייד. הבדלה לגרכת ונתכוצת חציל ליאמר

 ועיין ס"ט בסי' ב0ח*1 וחסר ע"ד סי' בפררם חיבא כן בסעודת. סים חשותה 6ן]קן[
 די. הערה nv~p סי' לעיל עין טר. 3( ע"ה. סי'לעיל

 ובן עןז, סי' בפרדס גם הונא כן כו'. הסעודה נתוך עליו סנרך רני נדבש אגוז "]קח[
 שם. שחעירותי מה קכ"ב בסי' להלן ועוין סים. סי' בסח"1הובא

[Dp])6 רבוריס. ובש ולא ג( ח'. ח' דברים הנתובים א"י. שבח על חותמים המה 

 ע"ז. סי' בפררם תובא כו'. הסיין שכשגעת אילן סין כל ג( בטח14. שחנא כמוחוסמתי

 ע"ב. מ"ח ברכות כראמרינן.י(
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 רכתיב כתיבי, אלחם תלתא והני )ה( המנין, מן ואינה תיקנוה ביבנה והמפינהפוב
 ןלהכין )לחם( ט'(, שם )שם לחם בה תאכל במסכנות לא אשר ארץ מיניהלעיל
 ישראל ארץ כשבח דחשיבי פירות[ אמיני ]אבל שלימות ברכות שלש עליהמברכין
 : להו מניא שלש )כ(מעין אבל שלימות בעינןלא

 על העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך שלש מעין הברכה היא וזו )א(ןקי[
 מפרייה לאכול לאכותיע שהנחלת ורחבה טובה הסדה ארץ ועל העץ, פרי ועלהעץ

 היכלך ועל נחלתך ועל עירך ועל עמך ישראל על אלהינו ה' רחם מפובה,ולשבוע)ה(
 הארץ על בא"י לכל, ומסיב טוב אתה כי בה, ושמחינו בתוכה והעלינו מזבחךועל
 ומשביעו, כריסו שמילא דבר אותו על שמברכין הזן ברכת טעין והוא העץ, פריועל
 ומטיב פוב ירושלים, בונה מעין עירך על ורחם הארץ, ברכת מעין חמדה ארץעל
 : הארץ על בא"י ביבנה, שתיקנוה והמטיב הטוב כננר )ב(לכל,

 בין אחתימה הארץ ברכות שבח להזכיר צריך מקום בכל )א(יקיא[
 מעין העץ פרי על חותם סוף וסוף אמבושל, בין חי ארנן בין אחמרא, ביןאפירי

 : באה היא לכך ברכתו שעיקרפתיחתה,
 שתי[ ]אי )אישתני( אבל ורימונים, כתאינים בעינייהו ענבים )א(]קים[

 לייחודי )ב( ]אישתנין ולמלכות לנדולה ~rs שנעשה לעילוייא רא"צתני מגוחמרא
 הגפן על ס"ה אלהינו בא"י בסוף וכן הנפן, פרי בורא ומברך נפשיה, באפישמא
 בשבח )ג( הגפן פרי ועל הארץ על וחותם חמרה, ארץ ועל הגפן פריועל
 פירות וכל וגרגרניות וחבושים אגוזים ועל אתפוחים אבל פתיחה, וכטעיןהארץ
 דלא האי כולי דנריעי כיון שלש, מעין אחת ברכה לברך זקוק אין שבעולם,האילן
 ולבסוף העץ, פרי בורא מ"ה אלהינו כא"י מברך בתחילה אלא הארץ, בשבחכתיבי
 פרפון רי אלא )ר( בה, לית חובה ואפילו המים, על כסו וחסרונם, רבות נפשותבורא
 בשבח כתיבי דלא מיני אכולי נוהגין ]וכן[ וכו'. רבות נפשות נורא אמיא דמברךהוא
 משום לאו בהלנה ליה דמדכר מאן וכל ושביעתן חנייתן על ולהורות לשבחהארץ
 : שבתא לטפויי אלא חובה ליהדקבע

"fsnt כתיבי. אלהים תלתא והני בטעות בפרדס כתיגי. אלחם תלתא 
 עי. סי' מטת"1 ע"ז סי' שם בפרדס ג"כ חוכא שלש. מעין חברנה היא 171 6(]קס

 והטטיב חטוב כנגד 3( בת". תשגח ואל לתאוה ייערסנת שסף חברכח חיא 171 אחרובפררם
 ומעין חיא ד' ומעין נוטף שם בטח"1 אבל הסדרים, ובסי בפרדס גם כ"ח ביבנח.שתקשה
 הארץ. על ה' אתה ברוך סימר קבעי דאורייתא ג' מעין תלסודא לח דקרישלש

 ע'. סי' במחט יכו שיי סי' סוף בפרדס מכ חטא ט'. מקם בכל 6(]קיא[
 ובטחץ ע"ח. סי' בפררם גס הובא כן וריסונים. כתאינים בעינייחו ענגים 6(]קיב:[

 ובפררם חטרא שתי אבל טן ומתחיל וריטונים" כתאנים געינייהו *ענבים חם15ת נשטמושם
 שטא לייחירי 3( שתי. אי ג"כ כתוב תסדרים ובם' שתי אי אגל צ"ל חמרא מישתיאבל
 שנרתח שאשהני סגו רק הובא הסדרים הס' נפשית באש שטא לסיקרי אישתני עסה"1עשיה נאפי שמא ליחריה אישתני צ"ל באנפי לחוריה אישתני ובפרדס יין לטקרא ר"ל גפשיח.באפי
 שורה נשמט בסחת פתיחה. וכמעין הארץ נשבח ג( לברכה. אישתני ומלכות לגרו5ח'ין

 פירות[ וכ5 וגדגדניות וחגושים אגוזים ועל אתשחים אגל פתיחה, וכטעין ]הארץ בשבחוכצ"ל
 ברכות אםיא. רסברך חוא טרפון ר' אלא ד( שם. וכפרדס חסררים גס' גם לנכון בסיאהאילן
 בטשגח. ע"אט"ד
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 וכל בקרא, דכתיבי ושעורה חיטה המינין מהמשת שהוא רכל )א(]קימ
 לעילוייא דזרשתני כיון פת, ואסאו מחנו ושימון שועל ושיבולת נוסמין כט!מינייהו
 שלימות שלש ולבסוף לחם המוציא בתחילה מיוחדת, לברכה אישתני לחם,שנעשה
 ואכיל וקראילש, מרייש )נ(כנק קדירה, בטעשה להו אכיל ואי המנון, ברכתדהיינו
 אחת ברכה ולבסוף מנונות, מיני בורא בתחילה המוציא דליברך מקמי פת בלאלהו

 לחם דלאו ברוכי, בעי לא שלימות ומיהו נינהו, דמוון מידי דחשיבי )נ( שלש,מעין
 ארץ ועל הכלנלה ועל המהיה על העולם סלך אלהינו ה' אתה ברוך ופותחנינהו,
 הגוף את ומשביע ק כלכלה בהן, חי שאדם כלומר מחיה וכו'. ורחבה טונהחמדה
 ועל הארץ על ]וחותם[ )רחתים( ובשלן הואיל )ה( הוא[ מזון ]דמיני )דמינהו()ד(

 : פתיחה וכמעי, )1( הארץ בשבחהמחיה
 , המינין חטשת של קליות נגון בעינייהו, להו אכיל דאי )א(]קיד[

 ועל המחיה על בהו שייך ]לא[ דהשתא חיין, שהן כמו סיכם להו רכם נמי אי)ב(
 השדה תנובת ועל השדה על בהו מתה מזון, כעין עבידי לא דהא )ג(הכלכלה,

 בכוסס אלא )ד( קדירה, במעשה ולא האילן בפירות לא שייכא לא 11 רפתיההוכו',
 הארץ על וחותם מברייתם אישתני דלא בעינייהו השדה תנובת שהן בלבד,ניסנין
 כולל להיות שצריך הפירות ועל הארץ פריועל

 נאי
 כחתימה ביחד הטקרא לתפירות כל

 מצי לא קדירה טעשה אבל הארץ, שבח כל על לקונו וטשבח מודה ויהאוו,
 אפירות לסיחתם עלמא נהוג וכך )ה( פרי, מתורת ונפקו אישתנו דהא הני,חתים
 פרי ועל הגפן על ואחטרא )0 הארץ, פרי ועל הארץ על המינין רשבעתהאילן
 רלא ]בעיניהו[ תבואה אפירות אלא הפירות ועל הארץ על חותמין ואיןהנפן.

 נוסף ובהתחלתו עיט סי' הפרדס בס' ג"כ חטא המינין. סחסשת שחוא יכל 6(]ק'נ[
 חסררים ובס' וורטשיילש טרייש כגון בסח"ו וקראייש. פרייש כמן נ( תשכחנח". לא אלח"גם
 שלש. וטרי ודייסא טרייש כגון ע"ד ל"ו דף קאנשט' ברפוס גם ונפרדם ורמילש. טר"שכגון
 הטלה צרפת מלשון והם אחת. סלח ורטישלש זצ"ל נפרדה שלש ומרי נוסף 14ר"סא"מלת
 דחשיבי ג( דייסא. ערך חשים ערוך עיין בטכתשת כתושים חטים treze חמלה היאטרייש
 ברכה ולבסוף שם צ"ל וכך שזרח גשטטה הסדרים ובס' ע"א. סי' במחא וכ"ח נינהו. דטזוןמידי
 מפרדס נינהו. להם דלח נריכי[ בעי לא שליטזת ומיהו ניגחו רסאן סידי ]דחשיבי שלשמעין
 ריזייני מלת ניגחו. רמצן דמירי וחבושי ריזייני שלש טעין אחת גרכח ולבסוף משובשהלשון
 דסינהו. ז( נינחו. דטזון מידי וחשאי חאותיות בתיפוך צ"ל וחבושי ממקום דזייני וצ"למיותרת

 שלים וכי הואיל בפרדם ובשין. האיל ס( ובסח"י. בפרדס שחיא כסו חוא. סזון דמיניתקנתי
 החיסתה. וכפעין גבעות בפררם פתיחה. וכטופז ו( ונישלם.ציל

 ובשגלי שם. ובמה"1 עיט סי' בפרדם ג"כ המא בעינייחו. ליח אכיל ואי 6(]קיד[
 תלשון גל וחביא שחיבר בפררם כתב זצ"ל שלמח ורבינו תביא קם*א סי' חשלםתלקט
 ובפרדם המררים, בסי וכ"ח טינם. לחו דכם נטי אי נ( זצ"ל. שלטח רצינו דברי כאן ערוסיים
 וחיינו )קויען( לעיסה ופי' מיכס להו רכס צ"ל חיים שהן כטות טחם דבשילהו נמי איבטעות
 כייס טיכס נטי אי חפרדם בשם חביא שם חלקט ובשבלי בישול בלי שחוא כסו דברלאגול
 כעין עבירי רהא בטעות בפרדס מזון. כעין עבידי לא רהא " ישרת. יותר גי' וחיאלחו
 נכוסס אלא ד( עבירי. לא דתא חפררס בשם לנכון חביא וכשבח"ל עגידי. לא רחא צ"לטחן

 לסיחתם. על0א נחוג וכך ס( כמנין. בטסם צ"ל ובכסמין בכוסס, אלא בטעות בטח"1כיסנין.
 נחוג כך הפרדס בשם חביא שם וגשבה"ל העולם ופי' עלמא צ"ל בעלמא מחג כך בטועתבפרדס
 חסרא ועל איתא בפררס אסנפ נסחת וס"ה הגפן. פרי ועל הגפן על ואחמרא 1(עלסא.
 הגפן. פרי ועל הארץעל
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 דקאטריק )ז( משום בחתימתו, פירי כולהו וחתים וכייל העץ, כפרי ליחודינהותשיבי
 משום פירותיה ועל הארץ על אמר יוחנן ר' חתים, מאי בפירי טברכין, כיצרבפרק
 דהוה הפירות ועל הארץ על אטר חסדא ]רב לפירותיה ואכיל ישראל מארץדהוה
 התם כדמוקמן )ה( מתם, הפירות על התמי להכי פירותיה[ אכלי לא בבל ובנימבכל
 לחודייהו האדמה אפירות חתים, מאי אפירי עלטא מפרשי וקא להו, והא לןהא

 הפירות ועל הארץ על ואוקמין )פ( ושעורה, חיטה כגון בעי קא בקראדכתיבי
 אבל האדמה, פרי ועל הארץ על ופוטר לנפשינהו ליחורינהו תשיבי הלאמשום
 מאי אמירי בברכות, קבלתי אני אבל )י( העץ. פרי על מיחרינהו החשיביאילנות
 חמי! כגק האדמה, אפירות בין האילן אפירות נין בעי קא הקרא פרי אכולהוחתים

 עלייהו, חתים מאי פירי, איקרו בשלנהו דלא כמה הכל )יא( וכרמל בקליושעורין
 אתאיני )יכ( העץ, פרי ועל הארץ על כגון פתיחה, מעין חותם ]מאי[ )מי(נלומר
 אמעשה רחתים היכי כי ושעורה החיטה ועל השדה, תנובת ועל הארץ עלורימוני
 חסדא רב וטוקים )יג( פתיחה, מעין דהיינו המחיה, ועל הארץ על ואוקימנאקדירה,
 המקרא )ה(פירות כולל שיהא כולן ועל הפירות, ועל הארץ על אנו, כגון בבל,לבני

 ובעי מזון הנעשה קרירה ממעשה בר ארצינו שבח כל על טשבח ויהאבחתימה
 מיני בורא בתחילה קדירה, ]טעשה[ להו עביר אי ודוחן אורז אבל המחיה, עללמיתתם
 אחת ברכה בעי[ לא ]לבסוף אבל ]דייסות[ )פירות( כשאר הזייני חזיזן ההאמזונות,
 את הכוסם וכן ti1D'WI ככוסמין נינהו דגן מין ולא בקרא, כתיבי לא דהא שלש,מעין
 ואיתיה הואיל האדמה פרי בורא בתחלה להו[ ]ואכיל האכילה( )את בקליות אוהאורז,
 בעלמא כמיא )יד( רבות 'נפשות בורא ליטא בעי ]ואי[ ודאי( כלום, לא ולבסוףבעיניה,
 : דאורייתא קבועה ברכה בה וליתהואיל

 אכיל אי )ב( ורגים, ועוף חיה בשר, מיני ל וכ וניצים חלב )א(]קדד[
 גדולי רלא משום רבות, נפשות בורא ולבסוף שהכל, מברך בתחלה פת בלאלהו
 : נינהוקרקע

 ע"ש שם. שם התם. כרטוקמן מ( ע"א. ט"ד דף טברכין. כיצד בפרק דקאטרינןו(
 חפירות. וע5 חארץ על ואוקסין ס( חפירות. על חבטי וחתם ישראל טארץ יוחנן ריבפירש"י
 ליחורינהו תשיבי ]דלא משש הפיחת וע5 הארץ ע5 ומוקמי וכב"ל שליטה שורת גשמנהבסח"1

 פרי על סיחדינן החשיבי טשום[ אילנות אבל האדסח פרי ועל הארץ על כלומרלנפשינחו
 בס' גם כ"ח בברכות. קבלתי אני אבל י( הסדרים. וגס' בפררם נם לנכף ונמצאחעץ,

 ברחת. בלומדי טרפותי קבלתי אני אגל הפסחא בפרדס אבל 88. צד בסת"1 וכןהסדרים
 ג"כ הונא שם תלקט בשבלי שגם וראיתי אצלם. בלפת טרגותיו כן שקיבל רה"י דבריותא
 בטליגהו דלא נטשת כטת"1 כשלנחו. ילא כטה דגל י6( ברכות. טס' כלטרי קבלתי אניאבל
 גרבות חסדא. ר3 ומזקים יג( פ'. סי' גפרלס חוגא כוי. ורימוני אתאיני יג( כשלינהו.ציל
 בעלמא. באמירה הגיי ובמחא הסדרים בס' ע"ח גשסא. כטיא יי( ע"א.סיד

 פת בלא לחו אכיל אי ג( פ"א. סי' בפררס ג"כ הובא ט'. ובצים חלב 6(נקיקי[
 אכף אי 1כצ"ל שליטה שורה חטעתיק מן נשטה 88( )צר שם גטח'1 שהכל. טלרדגתחלח

 נינהו. קרקע גדולי דלאו משום רבות נפשות בורא ולבסוף שהכל סברך ]בתחלה פת בלאלהו
 כזרא פת נלא כתום גי בראותו שם וחרש"ה הארסה. פרי בורא בתתלח[ קטניות טיניוכל
 יבאנו. חסר כי ירע ולא בדגרו נהיח שהכל תיקן חאדסחפרי
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 טבושלין, בין חיי, בין האדמה, פרי בורא בתחילה קטניות, מיני יכל )א(קטז[
 בליפתן להו אכיל ואי רבות, נפשות בורא ולכסוף טכושל, בק חי כין אכילת! דרךשכן
 היא וזו לאחריהם. ולא לפניהם לא ברכה[ צריך ]ואק בריך( )ולא פוטרתן פת הפת,על

 מה כל על וחסרונם רבות נפשות בורא העולם מלך אלהינו בא"י לאחריהם,הברכה
 הוה המקרא על פירוש : העולמים חי אל בא"י )ב( הי כל נפש בהן להחיותשברא

 ג'( ח' )דברים האדם יחיה ה' פ. מוצא כל על כי האדם יחיה לברו הלחם על לאכי
 בהן להחיות שברא הטאכלים בל על הרנה ואנשים רבות נפשות ברא הקנייהכלומר
 : הארם יחיה לברו הלחם על לא כי המאכלים, על לא אם חיין שאינן חי כלנפש

[epJ)אק )אה ובצלם נויסק שוטק חורת כגון רקדת, י מיני וכן )א[ 
 פרג בלא אפילו להו אכיל ואי מבווטלק, בק חיק בין כלום כולא פיתא בהןסלפת
 מעשה אבל רבות, נפשות בורא למיסר איבעי ולבסוף האדטה, פרי בורא תחילה)ב(

 פיתא בהדי להו אכיל אפילו ורמישלש, מריילא כגון )ג( מזונא, מיני שלקדירה
 דלפניהם, ברכה לאפקועי כמיניה כל ולאו הוא, דמילפת מידי דלאו דעתיה,במלה
 על דלאחריהם בברכה ומיהו פת, בלא בין אפח נין לעצטו, סזון תשיבי מקוםדבכל
 קאי המזק ברכת הסעודה בתוך דאניל דביק להו, מיפמרו הכלכלה ועלהטחיה
 בהדי להו אכל אי האילן פירות לכל הדין והוא פוטרתן, והיא דסעורה סידיאנל
 אנו כגוןפיתא,

 שמלפתיי
 האדם, כל אצל דעתינו בטלה ותפוחים, באגחים לחמינו

 דברכת דלפניהם, טברכה לסופרן היטנו כל ולא עיקר, כל ליפתן תורת להםשאין
 שום משנחת ואי סילפתי, לא הני וכל דמילפת, מירי אלא פטרה לאהטוציא
 באו אם ומיהו לו, שוטעק ואין הוא טשנה אמרינן בהו, דטילפת בעלמאאיניש
 טעשה ולא פירות לא לפניהם ברכה תו בעי לא המוציא, ברכת קודם השלחןעל

 מה אכל דעתיה המוציא סברך כי המוציא ברכת בשעת לפניו דקיימו דכיוןקדירה,
 עם הבאים מעשים כל הפרפרת, את פתר הפת gy בירך דתנן )ד( בהדיה,רמילפת
 כל הכלל זה )ה( הפת, את פטר לא המרפרת על בירך אבל פרפרת, קריהפת
 משנה )ו(ומתוך המפילה, את ופוטר העיקר על מברך פפילה ועמו עיקרשהוא
 לאכול יכול השלחן שעל משקיהו וכל אדם sw יימ כל י ב ר לע אמר]זו[
 ולא הגפן, פרי בורא לנרך חייב ואין שופש, שקורין המת, שריית ידי על)ז(

 ומשקה עיקר פת ליה הוה בחתיכות הפת את בהם ששורה דכיון הם, מים אםשהכל
 הפפילה: את וממר המוציא הפת על בירך דכברטפל,

ן
 חי אל ח' אתה ברור נ( פ"ב. סי' בפרדם נט היא קטניות. מיני וכל 6( ]קטז[

 31ירושלסי חעולסים הי כרוך ומסיים איתא נפשות טרא ד"ה Nfp ל"ז ארכות כתוס'העולכיס.
 ע"ב(. י' )רף פ*1 ברכות בירושלמי חוא העולמים. חי ה' אתהכרוך

 הארסת. פרי בורא תחלה 3( ת"ג. סי' ג"כבפרדס הלא כוי. ירקות מיני וכן 6(]קון[
 מיני ירא אמ"ה בא"י מברך בתחילח חוכא שם בפררם אבל תסררי ובס' במח"1 גםכ"ח

 ווירטישיילש. צ"ל שלש ויודסי טרייש כגין בטעות בפררם ורטישלש. ברייתא כגון ג(ירקות.
 טרייש כגון לנכון היא במח"1 אבל בטעות כלו משל. לאויר תריד הללא כגון חסדריםובספר

 זה ס( ע"א. ט"ב ברגי הפק. על נרך דתגן ד( נ'. חערח ק'.ג סי' לעיי ועייןו1ירס,ויילש.
 כי'. ארם של יינו כל רבי לנו אמר ]זו[ משנת ומתוך ו( במשגח. ע"א מ"ד שםתכלל.
 13'. אדם של יינו כל זצ"ל שלסח רבינו ברברי מצאתי וכן הביא קט"ג סי' חלקתבשבלי

 חפת. שריית זצ"ל חפת חתינות ירי על בטעות 89 צד במחט חפת. שראת ע"יו(
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 שישתה עד ושהכל הנפן פרי בורא לנרך ב י . ח 1 נ י א לעולם )א(]קיה[

 וכל בעיניה.טשקה
 שנותניי

 להפניל  כרי שלשא, שקורין וב( המלח עם  בקערה היין
 ובשר פפל, והוא ]עיקר[ הבשר שהרי יין, אותו על לברך צריך אין הבשר,את
 ירי על בשר אכיל ואי הוא, רמילפת סירי רהא המוציא בברכת מיפפרכנר
 טברכה יין של טיבולו ופטר שהכל, הבשר על ליברך lnSwn' על שלאטיבול
 : טפלדהוא

 סעודה, לקינוח הבאות מירות וכן המעודה, ך ו ת ב א ב ה וק )א(]קיט[
 שהרי לאחריהם, ברכה נטי צריכי לפניהם, ברכה רבעי היכי כי רבי בעינינראה
 ומיני ומאכלים תבשילים כנון ודליפתן, 'דמזונא מידי אלא מטרה לא המזוןברכת
 ודוטין  באים, הם לעצמן הללו אבל פיתן, בהם ללפת ללחם שצריכים ודגיםבשר
 הבאים רברים מברכין בכיצד )ב( הילכתא מוקמינן והכי שלחן, בלא שבאוכמו
 טעונים ומגדים פירות כגון הפה, לקינוח )ג( הטוו! ברכת קורם כלוטר מעודה,לאחר
 ואין באים, הן לעצמן אלא נינהו טפילה דלא למניהם ולאחריהם, לפניהםברכה
 ואינן נינהו, טוון מיני דלאו ולאחריה! פוטרתן, שתהא לברכתן שוה המתברכת
 הסעורה שנתוך היין לאחר המברך כל רבי אוטר כך מתוך )ד( המזון, ברכתבכלל
  איש הטין  לאחר  הבא שהיין משובח,  זה הרי אחרונים במים ידיו יטול שלאער

 שהרי  המעורה,  בתוך הבא לייןפומרו
 הפסי

 כדאמרינן )ה( הוא, דעתא ואסוחי  בנתיים
 ולאו דעתא אסוחי לאו דאי למישתי אסור ניברך, הבו דאמר כיון פסחיםבערבי
 ליפטר הגפן פרי בורא המזון הסעודה שלאחר היין על בריך אמאי הואנמלך
  זה על טברכין לכך אדלעיל, כלל קאי לא זה דיין למדת הא סעודה שלביין
  המזק דברכת דיין כיון לאחריו מיפטר במאי דסעודתא יין כן ואם ולאחריו,לפניו
  עעיך  הרי אמינא, אלא  ואמשקהן קאי לא גופיה המזון וברכת ליה, פטרלא

 וכבר שיטול, קודם שתייותא בסוף לאחריו דסעודתא איין לברך שצריךרואות
 דסעודתא  יין  איתו אחר  לעצינו  לברך עליו  יחזרגו רבינו, שלחן על עמדנו סקרםימים
 אבל לדורות, הלכה לקבוע לפנינו כתר ליפול רצה ולא למעשה, הלכהונראה
 : ראשו על ברכות ימחו כן העוזבה כל בפומיהמרגלא

 שהוא ופעם פעם על לברך חייב ה ד 1 ע ס ב ם י ם והשותה )א(]קם[
 ועל לצמאו אלא שותה אדם ~r'w הוא נמלך ושעתא שעתא דכל שהכל,שותה

 בשם קט"ג סי' בשבח*ל ואובא פ"נ סי' בפרדס גם הובא חייב. אינו לעלם 6(]קיח[
 שלמוסרא שקורין 89 צי וגמח"1 בפררם חסר זח שלשא. שקורין נ( וד"ל. שלסארבינו

 שלש. שקורין חסדרים מס'  סלסא שקוריןושדנהיל
 ע"ב. ס" בטח"1 וכן פ"ר סי' בפרדם הובא  חסעודת.  בחוך חבא ויין  6(]לזיקו[

 חסצא הפת לקינוח נציל בפררם וכ"ח חפה. לקימת נ( ע"ב. ס"א גרכות טברכין. בכיצדנ(
 לאחר תם3רך כל רב' אוטר כך טתוך י( והפת. סשרח לקימא ובטח"1 חסדרים. בסילנכון
 והטרי ובטחזור וז"ל אביא פסחים( טערבי )תשפות וחטרדכי וגמח"1 בפריס וכ"ח כו'.היין
 ע"ב. ק"ג דף פסחים. בערבי כדאטרינן ס( כו'. לאחריו לברך צריך הסעודת שבתוך יין ועלפירש

 כ' גפררס נמצא לא סטו עד חזה וכסימן כל כו'. במשרה מים והשותת 6(]קכ[
 לפנינו קכ*א סי' ושא פיה סי' מתחיל ראשו על ברכות לו יגופו פ"ד סי' מן הסיום'אחר

 בסי' ולעיל ג"כ. חסר ע"ג( ל"ו )דף קושטאנטינא בדפם וכן הי. לאבול שררט כלתסתחיל
 ופעם. פעם כל ש לברך צריך הרבה מעסים אפילו סעורות בתור טים חשותה ג"כ נמצאע"ה
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 יין אבל ראשונה, [DPD1] שתייותיו כל לפפור למים קבע אין ]לפיכך[ הרחק,ידי
 קבע יש אמרו התם צמא, בלא אפילו ולהברותו ולהשמעהו לתאוותו שותהשאדם
 מעמר באותו ברנה בלא כוסות תאה אפילו ושתה קטא אכסא דבריך וכיוןליין,
 קמיה מיא אפילו בתשובותיו הגדול משולם רבינו פסק וכבר )ב( בה. לןלית
 זימנא, אכל בריך הכי אפילו עילויה, דעתיה שעתא כל למיסר דאיכא השלחןעל

 דוחקו, הצמא אם אלא מרצתו, מים ושותה חתר אדם ראין למים, קבע איןדלעולם
 : רבי ראהכך

 מברך פירות, כגון מנושל, ואכלו י ח ל ו כ א ל ו כ ר ד ש כל )א(]קכא[
 לאכל וררכו חי וכשהוא גרועה, לברכה אישתני והלכתו טדרכו ראישתנישהכל,
 לאכל שדרכו וכל האדמה, פרי או העץ, פרי או לו, הראויה כרכה ליברךבהני

 בהכי, ליה וסגי כדרכו שלא ליה אכיל דהא שהכל, מברך חי ואכלומבושל
 ובגמרא )ב( בשול, דרך ליאכל נברא לכך שעיקרו האדמה, פרי בורא סברךובמבושל
 כפלה חי שהאכלו בלע"ז, פורשי כרישין )ג( כרתי, דהיינו מפרשין טברכיןדכיצד
 הוא משונה חי והאוכלו מבושל, לאכול דרכן נמי ולפתות בצלים אני ואומרדעתו,
 כגון חיין, אלא כשלקות דרכו שאי! בנמרא מוכחינ! ירקות אבל שהכל,ולימא
 להן בשיל ואי כלע"ז כרישין שיחליים t"pS1, צרפוייל אפייא )ד( ועולשיןחזרת
 המבשלן בישול, לצורך אלא נבראו לא ערמונים מגרעת, ודעתי מידי, ולא כרץלא
 וקרוב "י,.:ל ומנרך בעיני הוא טשונה חיין והאוכלן העץ, פרי בורא מברךנמים
 : שמעתיה לא כי בידי זו ותלויה בחבושין, ]כן[ )בין( לוטראני

 אגוזים )ב( השולחן על לפניו שהביאו רבי את ראיתי )א(פעטים]קכב[

 ועיין ב'. בהערה גם וע"ש ע"א ט"ו דף רע"ג מסדור מבע שהמאטר א' בהערה שםוהשרותי
 בגל ברכה למים דמגרכין שכתב וניטרי כמהזור ודלא שכתבו אי ד"ח ע"ב מ"א ברכותבתוס'
 קלונימוס, בר' משולם ר' חיא בתשובותיו. הגדול טשולם רבינו פסק וכבר נ( כי. ופעםפעם
 40. ע' שם בסח"ו ג"כוחטא

 שגמרא נ( 40. צד ובסה"נ פ"ח סי' בפרדס הובא הי. לאכול שדרכו כל 6(]קכאם
 רש"י וכן כלע"ז. פורשי כרישין נ( פשכחת. ר"ה בתש' וע"ש ע"ב ל"ח דף סברכין.בכיצד
 במחה וראיתי povies הישנת צרפת לשון וחוא פורייש שקורין כרתי במשגח ע"ב ם'ברכות
 צדפוייל אפייא ו( בלועז. nl~oa ב' אות תציג והמעתיק כלע"ז פורש לתקן מש ב'. פירש הניאשם

 ס" ~btp ברכש. אגחים השלחן עst)e~ 5 שהביאו רבי את ראית' פעטים 6(יכב[ חזרות. המלות השאו לא ובפרדס צדפלא. אביא הסדרים ובסי צרפוייל, אפיא בטח"1בלע"1.
 עליו ומברך חסע,דה בתוך עליו סברך רבי בדבש "אתז כך: השא ע"ז ס" ובפרדסקנח
 יאחד רש"י שכחן נראה לפניה חוכא וכאשר שחיה". מבטות האגוז שנשתית לפישחבל
 הוי רש"י ובעיני ר"ל עיקר" דבש הף שבעיני סיים ורש"י העץ פרי בורא טמרך שחיימרבותיו
 רבינו בשם טצאתי נדבש ואגס הביא קס"ג סי' תלקט שבלי ובעל שתכל. ומברך עיקררכש
 וחובא כ"ז עשין והסמ"ג שהיה. מכטות חאגוז שנשתנה ישי שחכל קליו שסברכין וגרילשלסח

 שתאנת שלמה רבינו לפני זקנייו שטחה רי חרב כתב ביבש טטוגן אטד חביא בטח"1בחרש"ה
 בדגש טט%ן 11Aa וכן הביא קס"ח סי' ח"א האגיז וכן חעץ פרי חרא וסברך שקרחיא
 שכתב כמו ולא זצ"ל שלטה רבינו לפני שנסדר והפרי בטחחר כתב וכן חעץ פרי בוראסברך
 ע"ח ברכות חתוס' חכמי %ם עיקר. האגש רופאי שהכל הברך ועקר שתדבש אחר בעניןשם
 ובהגהות עיקר, ראגוז העץ פרי טרא שיי מברך בדבש טט%ן ואגח תביש טשכחת ד"הש"ב

 חעץ ב"פ סגרך גטח*ו כתב גרבש ספגנים אגוזים ג"כ חביא חי פ' ע"ג ברשתסאסומא
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 עיקר אעז אומר היה כי העץ, פרי בורא עלייהו ומברך יורבעם, שקורין )0בדבש,
 בירזול, זה ואין טהוייתו, פרי נשתנה לא בדבש שמפושת אע"פ פפילה,ודבש
 : עליו לסמוך ורני[ הוא כרי אלא עיקר, דבש הויובעיני

 יהודה ר' בה פליגי )ב( השולחן על ת 1 ר י פ 1 י נ פ ל הביאו )א(]קכנ[
 השאר, את ופופר תחילה מברך הוא עליו הטינין, משבעת אהד ביניהם יש אםורננן,
 ורבנן עריף, חשוב יהודה ר' וקסבר לכולן, פופרת אחת ברכה לפניו רכולםכיון
 מברך הוא עליו המינין משאר וטהבבו אוהבו הארם שלב טה עדיף, חביבסברי
 כרבים: והלכה השאר, אתופותר

 בשר השלחן על לפניו שהניאו רבי את ראיתי אחת ופעם )א(]קכד[
 ום3רך נופל נדבש, מפוגגות ביצים או [WtD~] מכוסה( )א' בשר או חידוש,של

 הפת, מן יותר בעיני חביב זה רק לי ואמר המוציא, ברכת שיבצע[ קודםמלהכל
 : אהכ אני באשר קוני את לשבח ברכתי ליחן ליומח

 הראשון, על שנירך לאחר אחר פרי מין ה י ל ין א י נ ם ואלו )א(]קכה[
 דפפר מאן ]ליבא[ הראשון ברכת בשעת לפגיו היה שלא כיון עליו, ומברךחוזר
 : להאיליה

 שאת כגון עליה' סעודתיה דקכע היבא ש ל י מ ש נ ק אובלירש )א(]קכו[
 דכיון המזון, ברכת ולאחריהם )ב( המוציאי עליה' מברכין מילה לברת בלילעושין

 ממש, לחם כי כרכה ]כעי[ )כגק( עלייהו סעודתא עיקר ]לאקבועי[ פיתאדאחשבינהו
 ואי )ה( ברכות, שלש סעודת עלייהו קבע זומרא דר' )ד( מרוקנין, גבי כדאמרינן)ג(
 מזונות, מיני בורא עלייהו מברך להו אכיל בעלמא לתענוג אלא סעורתיה קבעלא

 על למיסר מצי לא לאחריהם אבל נינהו[, המינין ]מחמשת נמי( )המיניהואיל
 על אלא ליבא, סעיד ולא נינהו, טחיה ומין סזון מין דלא )ו( הכלכלה, ועלהמחיה

- -
 רגינו טורי ע"כ עיקר אגח אדרגא אקא עיקר, דדמשא משם שתגל חאומר כדבריודלא
 עכ"ל.נ"ע

 כי חעץ ב"פ עלייתו ]1טנרך כדבש אגזים וכצי.ל שירח חסר בפררם נדבש. אגזיםצ(
 והשטיח מחוויתו. פרי נשתנה לא בדבש[ שטטבנת אע"פ טפילת ודביר עיקר אגרז אומרחי'

 אדבעסל שקירין שנדרים גסי יורבעס. שקורין ג( בדבש. עד בדבש טן הטדפיס א!חטעתיק
 בשפרי. אב לו וקוריןובטח"1

 שם. וטחת פ'1 ט" בפרדס גס הובא השלחן. על פירות לפניו תביאו 6(נקכט
 עזב. מ' ברטת ורבנן. ריי בא פסיגינ(

 ושמח"ו. פ"ו סי' שם בפררה חטא רבי. את ראיתי אחת פעם 6(]קכד[
 שם. מטח"! בפרדס הובא טביאין. אי* 6(]קכה[
 אוכלירו8 כגון רקין חלת רקיקין אכל ואם מתחיל נפררס קגשטילש. אובלירש 6(]קכו[

 לפגים כסו מתחיל חסדרים ובפ' וקגפייל, אסלייש חמינין לחטטת התתיל !אטח"1קנישפלש
 ולאחריתן בטעות בפרדס חטאן. ברכת ו5אתריחט 3( וקנישפי*ש. אעלייש חגיא רקבסחר
 תמאן. ברכת צ"ל ובאמת טובן בלתי כן לחורות שכב סימן חטרל והציג חטחמאגרבת
 בר"ת. שלש סעודת שייח! קבע זוטרא דר' ו( ע"ב. לא ברטה "רוקנין. גגי כדאטרינןג(
 שם וברך סעודתיח עלייהו קגע אטרא סר וצ"5 שיא ל"ת שם בגטראחוא

~utw 
 הפלש

 סיני טרש על"ח! טמרך להו אכיל בעלטא לתעמג אלא סעודתיח, קבע לא "ואי 5(ברכות.
 פחיה ומין מזק טין דלא 1( חסדרים. !בס' בטחת גם לגטן 8טצא בפררס גשטט זחטזומת"
 גט' 68 חן. סאן ופין גינתו, טחית טין דלא ובטחת חם סחיח מין דלא! בפרדסניגחו.
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61 רשה1

 מירי )ו( בעלמא, וירוקא טיא כסו רנונם נפשות בבורא וסני להו, אכילהשובע
 כלום: ולא ולבסוף האדמה פרי בורא לפמו התם ראם-גן האורז, את אכוססדהוה

 יפה, כום מאי יפה, )ב( נוס מזיגת י ד כ ן[ י ]י המוציא )א(]קכז[
 כום )"

 עיפור בברכות כדאמרינן )ה( ליפותו חכמים שהצריכו המזון ברכת )ד( ברכה,של
 שיהא צריך ברכה של כום נחמן רב אטר )ו( : ומלא חי ושפיפה הדחהועיפוף
 יין ואחר מים חלקי שלוטה כמים שימוננו כרי הלונ רביעית של רשע חי ייןבו
 רובע רביעית, רובע לומר זו, בשמועה פועים ויש הלוג. רביעית על שיעמודכדי
 בידם, הוא ופעות הקב, רביע שהוא לוג, רביעית על ויעמוד שימזגע[ ]כדיה"נ

 סומקאתא, חמש הן רביעיות עשר נזיר, ממסכת )1( לדבר וראייה כן, אסרו לאורבותינו
 שנת דהוצאת לתאי ותשיב משקין, בשאר שנאמרו חיורתא חמש ובדם, בייןכלומר
 תשיב דקא נינהו, הלוג ברביעית כולהו הני כורחך ועל l~WD' דשאר חיווראתאנבי

 במנחות כדאמרינן השדה, שם! של שיעורא חצי רהוא לניר, יין רביעיתבהרייהו
 : במנחות לה וילפיק )ח( לתויה, שטן לונוהצי

 המנחה. תפילת סדר וזונקבה[
 אין ואם לברך, צריך ואינו )ב( יריו נופל המנחה תפילת עה וכשהנע)א(

 למקום שיניע עד ימתין מילין ר עד לפניו מים שיש יורע אם ידיו עימול מיםלו
 יתפלל מילין מדי יותר אבל תפילה, זמן שעובר אעגם ויתפלל, יריו ויפולמים
 ואע"פ )ג( הוא, שאנום מפני ידיו נפל שלא ואע"פ התפילה, טן יבטל ואלסיר

 כל ואמר ממערבא ראתי מרבנן ]צורבא[ האי מר חזי לרבא רבינא אמרשאסרו
 קאמרתי שפיר ליה ואמר ]ובקסמית[ נצרור ]כעפר[ ידיו יקנח ליחול טים לושאין
 נמי וצרורות ועפר דטנקי, מידי כל ]כתיב[ )כפיי( בנקיון ]במים[ ארחץ כתיבמי

 מילי הני צלותא, בעידן אמיא דמהדר אמאן לייפ חסדא רב אמרינן ותו )ר(מינקו.
 דבעי אימת כל הוא דרחמי לתפילה אבל בעידנא, למיקרי רבעי י( שמע,לקרית
 לאחריו אבל לפניו, טילי והני טילין, ד' עד כטה וער )ו( אמיא, להדורי בעיטצלי
 : חוור איט מיל אבל חוור, ממילפחות

 חשרז. את אכוסס רהוח סירי ו( נינהו. טהיח אין גינתו טחן מיני רלמא ג"כ הובאחסדרים
 האורז טלת עד הספר ומהתחלת רשיי מסרור בי כף* טתחיל האורז סלת וטן ע"א. ל"זברכות
 ג'. בכ"י חחסר שם במצא מפארמא חכ"י שהשגתי אלהים וברוך חגליוטתנאבדו

 בפרדם. חוכא לא תת במשנה, ע"ב ט"ו שגת טס. מזיגת כדי יין חסושיא 6(נקכנז[
 חסזון ברכת י( שם, גטרא ברנת. של בוס 1( יפח. טס מזיגת כדי שם בגמרא יפה.נ(

 גנרטת. כלשרינן ס( שם. נגמרא רש" לש11 הא ט'. כדאטלינן *טחו הכטיםשחצריט
 ובכאן שם, שבת גמרא נהמן. רב אמר " עץא. נ"אדף

~DU 
 רשוי דברי חגסרא ישן ש

 ע"א. וע"פ ע-א פיח דף במנחות. לת מלפינן ס( עיף. ע"ח רף בזיר. סטם' "שם.
 מסדור נובע לברך. צויד חשים ידיו טפל חטנחח תסלת עת וכשתגיע 6(נקולח[

 סו, בטחת וצבא וגן שם. בהי מטרן ועאן רע'ג בשם רליג סי' בפור 1פ1כא ערג יעז דףרקץג

 בטשת בסתא אבל חסדריס. ובסי ב' בכיי ורן שם בפראג וכיח לברך. צריך ואיט ש(שיח.
 אנא. ט*1 ברטה ט'. שאחת אוץ* 2( לברך. צרוך ואן ארז"ל חרא8"ח לגהק ותוקן לברךצריך

 דרחס* וכר גקףדגא לסיקרי יצעי ס( שם. בסרקץג חטא זה חם שס גסיא אטיות. הש"
 מל"ג. סי' nea בפיר קמין טי. כסת ווו " רקץג. ממשאן היא ס*4. דבוק דרוסתושא
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 רשימוזר02
 קמנה טחה ולמעלה, ומחצה שעות תשש ה ל ו ד ג מנחה )א(]קכט[

 רביעית. חסר שעות עשרה אחת המנחה פלג )כ( ולמעלה, ומחצה שעותמתשע
 מתפלל מוספין ושל המנחה, סלג עד אוטר יהודה ר' הערב, עד המנחה תפילת)ג(
 אסוה דאמר הונא כרב הילכתא ולית )ה( פושע, נקרא יוחנן רי אמר )ד( היום.כל

 יהושע בר' הילכתא ולית ]מוספין, תפילת שיתפלל קודם )ו( כלום שיטעוםלאדם
 שיתפלל קודם כלום שימעום לאדם לו אסור תפלה נטן שהניע כיון דאמר לויבן

 המנחה, תפילת רמטא זמן עד דמוסף צלי ולא דפשע והיכא )ז( המנחה.תפילת[
 אחת תפילות שתי לפניו היו רבנן דתנו )ח( דמוסף. כן ובתר דמנחה מרישאמצלי
 יהורה רי טוספין, של כך ואחר מנחה של מתפלל מוסם.ן, של ואחת מנחהשל
 שאינה טצוה 1,1 עוברת, טצוה שזו טנחה, של כך ואחר מוספין, של טתפללאוטר
 טעמא טאי טוספין, של כך ואחר מנחה של מתפלל הלכה יוחגן ר' ואסרעוברת.
 ולא שכח )י( דטי. תרוייהו דשכיחין נמאן )ם( הטנחה תפילת זטן ליה דטמאכיון

 במנחה מתפלל שחרית, ]התפלל[ ולא שכח שתים, שחרית טתפלל ערבית,התפלל
 בעיתה המנחה תפילת מתפלל בתחילה מנחה, ושל שהרית ושל ערבית שלשלשה,
 )בשנת( מתפלל שבת, בערב טנחה התפלל ולא טעה רבנן תנו )יא( דמופפין.ואחיב
 מתפלל בשבת, טנחה[ התפלל ולא ]מעה )בטנחה( שבת, של שתים שבת[]בליל
 הבריל ואם בשנייה, מבדיל ואינו בראשונה וטבדיל חול[, ]של שתים שבתבמוצאי
 : לו עלתה לא ראשונה לו, עלתה שנייה בראשונה, הכדיל ולאבשנייה

 ערבית. תפילת מדר וזה]קל[
 דא1יל סימא אי קבע[, לה אין ]מאי קבע, לה אין ב ר ע ה תפלת)א(

 קבע, לה אין טאי אלא )ב( הלילה, כל הערב תפילת ליתגי לילא, כוליונצלי
 וכי )נ( רשות, האומר כדברי והלכה רשות ערבית תפילת דאטר כמא! קבע,אינה

 כלל, לצלויי בעי קא רלא היכא מילי הני חובה, או רשות ערבית תפלתקאמרינן
 הכי חיטא לא דאי ומצלי, הדר בה טעי ואי כחובה, עליה קבלה )אי( צלי איאכל
 מחררין אין בערבית, חרש ראש של הכיר ולא פעה ]רקאטרינן[ חורשבראש

 בגמרא ברשיי 2מי1 כו'. חטנחח *לג ג( ש"ב. כ"1 ברכות גדולח. סגתם 6(]קכמ[
 שס *ושע. נקרא יוחגן א"ר ד( ע"א. כ"ג גרסת טשגח הערב. עד חסגתח תפלת "שם.
 פזר ברמת בבה'ג והובא ע"ב. כ"ח שם כו'. דאטר ההא כרב חלגתא ולית ס( שיא.כ"ח
 לנכון וכ"ח שם גגטרא שהוא כסו הוסרתי כו'. סוספין תפילת שיתפלל קודם 0 ע"ב(. ד')דף
 והיכא 1( תפילת. 9ד תפילת טן חסעתיק והשמש שם מגהייג ובטח"1 חסדרים ובס' ב'בכ"י
 כ"ח ברחת תפיחת.  שתי לפניו חיו רת"ר ס( שם. גה"ג לשון ח1א רטהף, שי ולאד*שע
 דמי, תפוייחו דשכחן כסו ב' בכא דמי. תרתיחו דשכיחין כמאן ס( שם. גבה"ג וחטאע"א,
 ובטחת רמי. תרותחו דשפיחן נטאן שם וכבח"ג דטיי, תרוחיחו דשוחטין כסאן חסדריםובס'

 חתאלל ולא npm תזר "6( שם. כבת"ג כ"ח ערבית. התתלל ולא שכח " חטלח.נשטיח
 ע"ר. ג' דף יבוטח **ר ריש בבחיר ונסבא ע"ב כ'1 בחטת בערש.בסנחח

 דברנות ת"ד בבחזג וחוכא בטשנח שיא כ"י גרטת p)p' לת אין תערב תפלת 6(]קל[
 הבתיג כלשון תחש לאירו והלשון ע"ב כ'1 שם גמרא קבע. לח אין טאי אלא 5( %. ר)רף
 שס מבח"ג הא הסימן סוף ער תלשון כל גוע קאסרינן וכי נ( ע"1. יותר באריכות ותאושם
 בנח. שתאריך יי חערח 42 צד בסחה ועיין חיג ע5 שתקשת מח גי סי' פקר בראיישושיו
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68 רענימדוש

 ליה תיפוק חדש ראש אירמה מאי ביום. אלא החרש את מקרשין שאיןאותו,
 היא, רשות ערבית תפילת דהא אותו, טחזירין אין נמי ובשבתות פוביםדנימים
 בעי קא דלא היכא טילי הני רשות, ערבית תפילת קאמרי' כי מינה שסעאלא
 פוג וביום בשבת פעי ואי כחובה, עליו שוויה לצלויי[ רקבעי היכא ]אבללצלויי
 תפילת דאסר למאן בכלאי חברין ירעין זעירי ר' אמר קאמרינן ועוד )ד( ליה,סהדרינן
 דועיר דלא כמה רכל מכלל ליה, מפריחנן לא חגורו דהתיר כיון )ה( רשות,ערבית
 קבעי[ ]דלא קבע( )ולא דעתיה נלי דמצלי כיון נמי והכא ליה, טפריחנןחמרו

 : מצלי הדר פעי ואי נפשיה,למשפר
 נכנמין זצדגהנש משעה בערביי, ע ם ש ת א ן י י 1 ק מאימתי )א(]קלא[

 עד אומרים וחכמים אליעזר, ר' דברי הראשונה האשטורה סוף עד בתרומתן,לאכול
 חיזוק עשו הכמים רבנן תנו )ב( השחר. עמוד שיעלה עד אומר גמליאל רבןחצות,

 קימעא ואוכל לביתי, אכנם ויאמר בערב השדה טן בא ארם יהא שלאלדבריהם,
 כל ישן ונמצא ואתפלל, שטע קרית אקרא כך ואחר קטעא ואישן קמעא[,]ואשתה
 רגיל ואם הטררש, לבית או הכנסת, לבית נכנס השרה, טן בא אדם אלאהלילה,
 ואוכל מתפלל, כך ואחר שמע, קרית וקורא שונה, לשנות רגיל ואם קורא,לקרות
 : טיחה חייב חכמים דברי על העובר וכל ומכרך,פיתו

 בבית שמע קרית אדם שקרא אע"פ י 1 ל ן ב ע ש ו ה י י' אמר )א(]קלע[
 אמרו תחפאו ואל רגזו קרא מאי יוסי ח אמר מיטתו. על לקרותה מצוההכנסת
 תלמיד אם נחמן רב אמר )ב( ה'(. ד' )תהלים טלה[ ]ודומו משכבכם עלכלנבכם
 )כי( קרא האי למיסר צריך חכם תלמיד אף אבין ר' אמר )ג( צריך. אינו הואחכם
 שמע קרית הקורא כל אלעזר ר' אטר )ר( ו'(. ל"א )שם וגו' רוחי אפקידבידך
 זופרא מר אמר )ה( טשמע מאי בידו, פימיות שתי של חרב אוחז כאילו מיפתו,על
 משכבותם על ירננו בכבוד הסידים יעלזו כתיב דעינינא טרישא אשי רב תימאואי
 ו'([. )שם בירם פיפיות וחרב בגרונם אל רוטטות בתריה ]וכתיב ה, קמ"פ)שם
 תנן )ח( דימטא. עטודא עד מ( קרי באורתא שמע קרית קרי ולא אישתלי ואי)0

 אסר קאטרען ושר שם כבח"ג בבלאי. חברין ירעין ועירי ר' אמר קאטרינן ושד1(
 ב' כ"י ובמדור בבלאי. חברין חני אביי אטר סטיב ט' שבת ובגם' בב5*. חברין חגיזקורי
 רב אמר קאמרינן וקיד חסדרים ובס' 3ב5חי, חברין ידשן זעירי אטר קאטרינן ועוד ז1האטר
 חטרו. דחתיר כיון ש( חאוטר. שם ב5י בבלאי חורין חני ובמה"1 כבנלא חברין ידועןירא

 חטרו. חטא בבח"ג אב5 חטייניח ליה רשרא כיון שםבגמרא
 בבח"ג וחוכא בסשנח ע-א בי ברשת 3ערבין. שסע את קורין סחיפתי 6(]קלש

WDוחוכא רקב די צגטרא שם לרבריחם. חיאק עשו חטטים ת"ר " בחתח5תו. דברכוג 
 חבת"ג. כלשון חיבא וכאן שםבכה"ג

 ב' כא בסרור וכן שם בבח"ג ג"כ וחוכא סאב די שם גמרא אריבשל. 6(נקלקל
 אבין. אזר ג( יצחק. בר נחטן אזר חוכא ויברוג שם שם נחסן. רב אטר צ( חסדרים.ובסי

 ~wat ע-א ח' ברכות אלעזר. א"ר " אבין. אזר בי בשי וגם אביי. אטר ובבחנםבגמרא
 הסדרים ובי ב' בכ"י וכן אלעזר. א"ר גזם חגי' וחרמ"ש וחרי"ף בבח"ג אב5 ידחק א"רחג"
 ואי 6 שם. גמרא דענינא. מרישא אשי רג טימא ואי צפרא סר אטר ס( אקרור. א"רהג"

 עסורא דס5יק ער שם בגה"ג ריססא. כמודא עד ז( שם. בארג באורחא. קרש קרי 51אאישתלי
 נגחתם שהוא נטו התבן צ*5 חנן. מןדצפרא.
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 שמואל אמר[ יהודה ]רב ואמר )ט( השחר. עטור שיעלה עד אומר גמליאלרנן
 : גמליאל כרב!הלכה

 קרית קורא שארם פעמים אומר יוחאי[ ]בן שמעון י' תניא )א(]מלג[
 שיעלה לאחר ]ואחת השחר עמוד שיעלה קורם אחת בלילה, פעמימן קשתישמע
 חייא ר' ואמר )נ( יום. של ואחת לילה של אחת חובתו, ידי בה! ויוצא השחרןעמור
 אהא לה רמתני ואיכא יוח.. בן שטעון כר' הלכה לוי בן יהושע ר' אמר חנינאבר
 פעמים שתי שמע קרית קורא שאדם פעמים עקיבא ר' משום אומר יוחי בן שמעוןר'

 של אחת חובתו, ידי בה ויוצא החטה, הנץ לאחר ואחת החמה, הנץ קורם אחתביום,
 דגנו אינשי דאיכא כיון הוא, יטטא החמה הנץ דקורם ואע"ג יום, של ואחתלילה
 בן יהושע ר' אמר חנינא בר אחא רב אטר דליליא. חובתו ידי נפיק שעתאבההיא
 ובלבד וירא ר' אמר )ג( עקיבא. ר' משום שאמר יוחאי[ ]בן שמעון כר' הלכהלוי
 ]ואכילת )ה( פסחים בלילי והלל וערבית, שמע קרית )ד( השכיבנו: יאסרשלא

 : השחר עמוד שיעלה עד מצוותןפסחים[

 ן. י מ 1 ק יל
 קודם סעודתו אחר אפיקומ! מצת אכל ולא רבי שכח אחת פעם )א(]קלך[

 אחריה לברך צריך שהיה לפי הימנו, לאכול רצה ולא הוזכר, כך ולאחר המנון,ברכת
 הלל, של לכוס טנק של כוס בין לשתות איפשר ואי ברכה, של טכוסולשתות

 לא לרביעי שלישי בק ישתה, לשתות רצה אם הללו הכוסות בין רבק ואמור)ב(
 עליה, שלישי כוס ]חכמים[ שתיקנו לפי יין, בלא המת ברכת לברךעליה רצה ולאישתה
 המצה לאכול רצה )ו(לא הלל של רביעי כום לאחר ואפילו כוס, צריכה שהיאונראה
 לא חמישי כוס אבל בלבד, כוסות ד' אלא תיקנו לא שהם מפני המזון, ברכתולברך
 שאין זה בדבר המעם והחזיק הסזון, ברכת אחר טצה טלאכול נטנע כך וספניהתקינו,
 בהם ויש חכטים, כתיקון עשויות שלנו מצות שסתם לפי מצה, ולאכול לחזורצריך
 ונעשה הואיל טצה, לשם לו עולה סעודתו בגמר שאוכל ומצה מצה, לשוםשיטור
 : כבוד מנוחתו רבינו נהג וכן )ג( מצה, לשם חכמים כתיקון שיטורבהם

 ח' ברכות שמואל. אסר יחודה רב ואמר תקנתי גטליאל. כרבן כלכה שטואל ואסרס(
 המררים. ובם' ב' בכ"י בכה"ג, לנטן והובאש"ב

 א' )רף כבח"ג וחוכא ע"ב, חי ברכות אוטר. יוחאי[ ]בן שטעון ר' תניא 6(]מלנ[
 ובס' ב' בכ"י וכן חנינא ב"ר אחא א"ר ובכה"ג בגטרא חנינא. בר חייא רי ואמר 5רס"ב(.
 ק"ש ו( שם. בבה*ג והובא ע"א פ' ברכות וירא. א"ר " אחא. א"ר לנכון הובאהסדרים
 וגח'יג בגטרא שחוא כסו הוספתי מסתים. ואטלת פ( שם. ~כה"ג ותובא שם גטראדערגית.

 ג"כ. ליתא חסדרים ובס' ב'ובכ"י
 )דף קל"ב סי' בפררם תובא אפיקוטן, טסת אכל ולא רבי *כה אחת פעם 6(]קלך[

 פסח בחלבות זצ"ל שלמה רבינו כתב ע"ב( ק' )רף רו"ח סי' חלקפ ובשבלי רטב(כ"ז
 בם' 1"ףי1 286, צד בטחת חיא וכן כו', אפיקומן מצת אכל ולא רבי שכח אחת פעםשסידר
 רביה נחג וכן ג( ע"ב. קי"ז פסחים רבנן. דאטור " פ"ז. ובחערח 164( )צד צ' סי'ח*ירח
 שצ*ל נכון מותר מ"כ. שלמה רבית נחג וכן הגי' במה"ו אגל כפרדס גם כ"ח כבוד.טירחתו
 וכן ליתא חסדרים בם' רשני. יפל טובותיו לאחר שוגתו ט*כ, רבינו נהג וכן ובפרדם לפנינוכסו
 סרג.. רבינו נחג וכן ג"כ כתוב בי בכ"י אבל רבית,נהג
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 לאכ.לתמצה ואחת המוציא, לניכת אחת מצותמנרך ךהשלש )א(]קלה[
 לשם כאו ושלשתן הואיל אביו מטום יעקב ר' לנו אמי וכן האחת,, ולכורכהולבצוע
 ולא שלימה, השלישית טניחין אדם בני שאר אכל בשלשתן, מצוה תיעשהמצוה
 כן. לעיטותנבק

 בתוך מכולם אכל ולא טוב ביום תבשילין כמה המבשל )א(]קלו[
 טנל לאכול צריך אינו ועכש.ו מתחילה נתנשלו טוב יום ולצורך הואילהסעודה
 : לחול טוב מ.ום כסכין הוי ולא כלום בכך אין ואחדאחד

 בשעה מאיר דרב משמיה תניא ראשו, בפרק זרה עבודה סממי )א(]קלח
 יוסף רב אמר )ב( כועס: מיד לחמה ומשתחוים בראשיהם כתריהם מניחיםשהטלכים

 כיק )ג( ביחיד, דשתא דרישא קטא שומא קמייתא שעי בתלת בטוספין איניש ליצלילא
 א4 יחיד, אם המוספין תפילת אדם יתמלל אל כלומר פי' )ד( מרחי, דינאדמפקיד
 השנה, ראש ביום המקום מאת צרכיו ולשאול תפילתו, לתקן וכא בשדה, אובבית
 למות, מי ואת לחיים מי את עולמו, את דן והקב"ה כולה, השנה לכל התחלהשהוא
 הכעם שעת שהן שעות, שלש כאותן יה.ד זה יכנס אל לפיכך פרנסתם, אתוקוצב
 כלייה ונתחייבו הפא, דבר שום מנריותיו נאחד הקב"ה ראה ושמא הדין, שעתוגם

 אזנו יטה אל עון, נו נם וימצא הכעם, שעת שעה באותה נכנס תה עליהם,לכעוס
 האי משום )ו( נמי, ציבור אפילו הכי אי )ה( : רצון שעת ואינה הואיל חסר,כלפי
 נפישי ]דציבור[ וטתרץ יתפללו, אל הציבור גם רצון של אינן שעות שאותןטעטא
 ונתקבצו עצמו, על רחמים מבקש ואחד אחד כל רחמיהם, מרובים כלומר )ז(רחטי,
 אל הן שנאמר להם, מניח הכעס בשעת אפילו עולמו את מאבד הקב"ה איןכולם,
 הצריכים אחרים עמו ואיו הואיל סיוע, לו אי, יח.ד אבל ה'(, ל"ו )איוב יטאס לאכביר

 אחרים זכות עטו ואין יחיד אותו כלומר )ט( נטי, דצפרא ]דיחיר[ הכי אי )ח(רחמים,
 שהוא יום באותו להתפלל לו שיש תפילה בכל לו טועלת השעה אק סרובים,שהם
 ראיכא כיון ]לא[ ומתרץ המוסף, תפילת בין הבקר, תפילת בין השנה, לכלראשון
 ושעה יוצר, תפילת זמן הן שעות שלש שאותן )י( מדחי, לא טצלי רקאצ.בורא
 איבא הכא, ליכא אי מקום, בשום שעה באותה שטתפללין ציבור יש היא,עוברת

 טהסיחר בי בכ'" תובא כוץ חמוציא לברכת אחת מגרר מטת יפשפש 6(]קלה[
 מצות וחסלט : יותר מתוקן הלשון 271 צר ובמחט פסחים הלכות בסוף הלדרים בס'וכן
 ואחת לאפיקוטן, ובציעת מצח, אכילת על ובאחת חמוציא, באחת שטברך אוטררבי

 אביו טשום חזקן יקר בר' יעקב ר' רני[ לי אסר וכן ]צ"ל רבו לו אמר וכן כהילל,לכריכת
 חשלישית מניחין אדם בני שאר אבל בשלשתן, טצוח תיעשה טצוח לשום באו ושלשתןחואיל
 גר יעקג ר' טורו שתביא בגטרא ברש"י גם חרבה ונמצא ע"כ. כן לעשות נכון ולאשלימה,
 הזקן.יקר

 בסחת חובא חח חליקשין, טן ג"כ חוט כו'. גיורא תגשילין נמה חמבשל 6(]כ,ל1[
 ע"ז. סי' 287 צד שרובגדין

 טון ג( שם. שם 'וסף. רנ אסר ג( יינ. ד' דף הוא פ"א. ע"ז גטס' 6(]קלז[
 רצון. שעת ואינה עד כו' כלשר פ" י( אחרת. בגי' שם בגמרא עיין מדחי. ד'צארטפקיר

 האי טשום ו( שם. גטרא נמי. ציבור אפיץ חכי אי ס( שם. גגמרא גפירש"י נשיאלא
 חכי. אי מ( מהפירוש. ג"כ חוא רחטיהם. סרוגים גלוטר ו( זה. על חפי' הואטעטא.
 טח*יחש. ג"כ חוא ששת. שלש שאיתן " חפירוש. טן חיא 'היד. אותו כלוטר ס( שם.גטרא
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 תפילת אבל לזה, גם יניח לרבים, הכעם שעה טניח שהקב"ה ומתוך אחריתי,ברוכתא
 ציבור שום עם יצטרף לא ושטא שמאחרין, ויש שמקדיטין יש קבע, לה אקהמוספין

 שיהיה עד יאחר לפיכך בעולם, הכא ליכא או מקום, נשום שעה באותהשמתמללים
 בה סתסללים שהרבים שבשעה טיכאן להכין ויש ביחיד, נם יזכה ואם רצק,שעת
 : כוונה צריך לפיכך ביחד, עמהם אינו אפילו ליחידטועלת

 : יומא כל סידראסליק

 . השנה דראש מדרוזה
 שבין ימים עשרת אילו )ב( ו'(, נ"ה )ישעי' בהמצאו ה' דרשו )א(]קלט[

 יום בכל וטשכימק בהן, ומתענין תשובה, בהן ועושין הכפורים, ליום השנהראש
 לפני שבת במוצאי לעמוד ומנהג רחמים, ומבקשים השחר עמוד לפני הכנסתלבית
 ועונים וגו', ביתך יושבי אשרי בתהילה צינור שליח פותח וכדטתחיל השנה,ראש
 אם קדיש ואומר התיבה לפני ציבור שליח ועוטד וגו', פי ידבר ה' תהילת עראחריו
 כך ואחר הסדר, על שהן כסו רחמים, של פסוקים ואומר וטתחיל עשרה, שםיש

 הכפורים יום ועד השנה טראש תשובה ימי עשרת כל חול, של ותפילת וידוי,סליחות
 הקדוש האל במקום ואוטר כמוך, סי המתים טחייה ובסוף וכו', זכרנו מגן בסוףאומר
 ובסוף לחיים, וכתוב רחמיך זכור הודאה בסוף ואומר המשפפ, המלך הקרוש,המלך
 אומר עשרה שמונה לאחר ובטנחה ובשחרית ושלום, ברכה חיים בספר שלוםשים
 ובחמישי בשני קורי! אין לפיכך ציבור, כתענית אינן ימים ואותן וכו', מלכנואבינו
 אבינו אומרים אין ובשבת השגה, ימות שאר כמנהג השבת כמרר אם כי ויחלשלהן
 : כטנחה ולא בשחרית ולא בערנית לאמלכנו,

 4.'י:י:מ? uSntnw ":ןל"יי(. ומן ןשק"":גי א;. ים"משמז
 את לשנות שלא אך הקרוש, המלך וגם המשפש הטלך בגירסתן להרנילשענים
 יהושע, בספר הזה, כלשק שדיברו מקראות כמה על לסמוך לנו יש הראשוניםמנהג
 ואין יד( ג' )יהושע הגרית[ ]הארן ברית(, )ארק טשאי וגו' מאהליהם העם בנסועויהי
 מקומות בכמה שקראוהו כמו ברית, שבו הלוחות אלא ברית, עצמו שהארון לומרלנו
 המסגרות את אחז[ ]המלך )אחר( ויקצץ מלכים ובספר העדות, ארק ברית,ארון

 846(. )צד שיג סי' כטחת גס נטצא חסיסן כל בחטמיו. ח' דישו 6(]קלמ(
 ע-tbr י"ח ר"ח כר. ימים עשקת אלונ(

 בלקוטים ב*רדט וכן שם בטחי ג"כ הובא בת. שתוקשח חטשפפ וחסלך 6(]קמ
בסוף

 חסלי
 מניר בר נחן לגי רש"י גתשובת ט*מונש בחופש חוב ובן סע*ד(, ג"ח )רף

 רק ב' בכ"י וכ"ח בגירסתן. לחרגיל שערים טרוצתם לפי שחגרסנים לי ונראח 8( י.תשמח
 לפי שחגרפנים לבי ואומר מיושות יותר תגי' ובטח"1 שהגרמנים וצלל מוכים שחגר בטעותשם

 שהגרמנים[ ]צ"ל שחגאונש 5בן ]צ"5 לחי לי ואוטר בטעות ובפררם בגירסתם טשיטרוצחט
 חמלך צ"ל חטש*ט הטלך וגם תגדול חסלך שם בטעות גם בגרסתם, uv] ]צ"ל שט מרוצתםלפי

 וגםחטש*ט
 חט*

 סל כטו המשפה חמל שכתב עוב חב ברטט גרש*י תראה וכן חקדוש.
 טסגרות כמו שתא חטטנות, חטסגרות וכן חברית, אחן כסו חבאת תארון נחצבי כטוחמשתם
 עכ"ל. חפגרים עמק 1oa חפגרים תעמק וכןחטטנות
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