
קנז  שבת הלכות רצז חיים אורח

להבדלהרצז בשמים סעיפיםדיני ה ובו

ערבמא ]א א  הך אימשבל ים לם םאוב וש
ליא צניא(א)ון לירו אחחך הם:ירזר

מיאג ב  עיכרבן בן בש(ב)םימשל תיל
וסכה עלא שא מל ה ]ג [ה םיתל

ג *וקאדו 
לינותנה° מלעמם שתטמה מו ול בעב]אלת םימשל

דוד מגן ט"ז

א רצז לחזר(א)סעיף צריך אינו

מברכאיש אחריהם. עין הםלין
שה הנפש להשיב כיאלא תואבא

השציבי ב ת:באת של(ב)סעיף 

הכסא. לרבית עביידלאו דא,חא
לעבו רראלא הסיי ן:רחוח

נ"י  אברהם מגן

סק"דוביהט"ז°רצז קח הודונקו"י)(סי' מבכיהאר"ב)(סקכסףת אם לפלפל עליידו פלפלין בשמל בכלל הוא אם מן, והמטה (סי'שהים.

להבתקה) עידכתב יליל ולא מדעהם. הסתי יקום דהא אופק, דאפירמש מבע°לוים חם פת עליידל בביין, ה)י(סע"ין מ°.ף שוםואי
בו לברך מדנהגו בשמירא ולני צרכים ליין בשמך אקח דאפיים, קשה מ"כ כל רילו שלנחויני אית ראוו ען לברך בוליי מהם בשמירא ים,ני

סיייע° רטן צמן אלא כמ"ז, ש"ל בשלו האו"הכתוב אוותי(שער הקות אות שג)"ף דאימ ת השום בקן בברכאייכל לותקנ°תון בומו מר ניירא
דבשמ עיים מוצא כל איל מנים, תרו"כ

ע מלברך כל ויל נמנים. דטוב"מ "ל
בלהני� חתיתוכח מוכן הנדעות יר
פיירשקו כזון בוד"ם, שיברך מי ניירא
והרובמ�ים.בשמ סי'(שולייו"י "ת

עמ סוף רנקצא בוו)' כשמברך ראכתב
בשמ במעצי יוצים או"ש רךד°תםטול

עיגד מיילתם, שהשמ"ש, מברכיע ןיו
בשמ עעצי הלייים, לולב.וכ"ש אבל°ת

לואי דכמן יור שלא לצאתיוכונתו ן
אי [דזה הברכה, אחר הנהנינעד דברכת מכי°ןו], לברך כמול ש"מ, סיו קסכתוב סעמן כמי"ז אלא ח', שף עכתבו הוא מיקר.יתי

בשתעשמ צרבנה עית לברך הבשמך דכל שויים, הנשמן יבאת בליתיה שרה איבל הולת מנה עד מוצכת ביאש"ש, ה"כ ןייע°ים,רפויכום
תרכ(ס)סי ג)י(סע"דמן וכף בכנס. הגד"כ מת כנסרי(שי"בוהדולה הגדי הגהת אוולה ב)"ט :ת

השקל מחצית 
הי[ררצז כו'.ן]מיסש ביו"ד הספק.הט"ז מקום ידעתי דולא אלופלפר"ל, םן

נילפלפ ביארקם אימשם לם וו סאמא, אפי תליפק, דמיו ליאא דן ןיהם
לימשב דאשם כירבר מ"מ שוים לין רש טיהם לוח לב ימה עלידבא ן,הילו
יהד אא דירמוש בליפאם כפו כות שכמ', בותו (ובב לייע"י סיען סול ןמיף
אט"זר פב), לילפלל לכין וקופתסאא הבתכי. בינוראחו תסנכ)יריי(שםשם
אג(ההלודגה א)וה"ט צעדת שיכירכ"פ כיהים דישותו זכם, שמל כניאן םישותן
ליא רן גיהם וומח שכר, מה קנאן צבגניאןירוו ליכיר"ר כויהם םישותת

ו עתכמה"ט. הוב המד)ק"ז(סט"זד שחבומן ללר לקיא אלדבהח בתוה םימשן
ליחדוימש  לנתים תותן דישבך לאלל, עחירו אדיבא דא, דליפאע"ג לאלו חירו
אדיבע מ"מ נא בלטם לדים מירהו ערבח טילך מ"מ יוו, שתוב ליהיר כה ילו
בע מימשם ליחדוים ולדבהם עכה, רשן אניבה כירפו המם, בוטש"כ ו:משר

בשמים. מיני בורא עליהם לברך ראוי עלאאין בצא אימשי עם בבשו ם.ימשי
יעלו  לנ"ד בדנהש זיארס בה במלשו, בכרא מרות בניא נימשי דהים, הלחתכלו
לואר ערבי כך מל כיל התכרבן לחדוימו את מ"מ בו, ברים מרוך בניא םימשי
דצי  ביהא, ככרא כללוה שמת וכהו הלל, שיצוא מקא מיפר פאשו, ן,ילפל"כ

אא נים ביארקן וימשם ערבמם בהילך מרון בניא הימשי לרם בי כריא עלך לל
דילפלפה אהן, בניא פיזו"ם.ם:ימשן שקורין הנדי בתכמעור תפסב ו"שר
וו ק"א)(ס נמזז"ל, דומלה במד סשש"כ רמיו"ע סען גט"ז דיף עע' הול ד"ינר
ערבמ  בצך הימשי וום ט"ס, ווטבא לבר נ"י שכזא ער הום שנר רוד"י, יתיאב

הסנבכ סרייש(בהלודגת ריי, הט' אגז יוה"ט גתשכב)ת שב טוה"כ סועא ר,פות
וע אעלכ"ל. שינ"ד טן סועם ופות בר, כפסכ"כ מסר פנשף ארה מהק כל' יל'
דדקמ  גיש ון ע', שכז"ל מה התל שבמרב ו"ם הומנקהם הון העא מבץ ייאא
כדוה ווו הוה', ברקנא עברעא הוי ונר ככד"י, בתן סותיר(כה"מיפב פ"א ףות

עוכמ"א) ה', מסככ"ל ונשף אכלה. שתן מיפי לר סיעש"כ רמיל לעם)(שט"זן
ורוה העד שומנקל עוהן הוא כנר בוד"י ערו' בצא וימשי דהם, הרבן "ם,במרי
ממו  פגש"כ ל"א בתינהה חכוח מוכיתו הועת שנר בתכרבד"י במאו מרות יניא
פימשב מם, יגי דפ"א וייה שתכק פירוקב או ו"ם,זין עתור"ל הוו שנר ןירוקד"י
וזיפ רמיסבו"ם, הן קוט"ז שומניא נגן, ברק"כ עברעא הוי ובמהר"יד"י:נר

כו'. שבת במוצאי בשמים עצי בורא כשמברך כתב מהפסווייל ור לייור"י
תניא יחו ודת ממפלי, אחגש"כ ז"א ער היה ללי"ש מלו' שדמשב, זבע הר
ברבישכ כרוך כוא שת' בב ללהם אחלו' שכב תתר הלחב הידה לאובמן ןקמר
תמיס סערן הנ"א כיף דוי', הכן צוצמל לירת ערבך עהילך לבון ןתיישער
ייאהו  בשעך לליטנה דלות דויכב, נהבאגן ביפה ויק תלה היהא עכרבה רבוה
ותיישעל ככלן, שתן תתב שונקי אחד שיוכתית, ללן עאצא אחת שד ארביר וך,
הופהיש  אלולך הב עורתאו אחג הד דכרבר סע(שי"ליקה, ב)ם יניאדיף עצוו דא
דלטיש  גרם דתלידך כומ(שביתכן, טת שצע)וו עיטי דידמום דנייהם, גרו ןתלידך
ענייהד וידמוו שלם כיבכוא רמם, בש"כ הוריפש"י ום)(ששמוחש בכ, לה"ה
ווצמה זאחת. כר כתה ערבישב בצך בימשי כומם כוצ"ש פ', מרינ"ל, "אגש
כתנווכ ברבמשו עומך בצצ"ש כימשי שוים, ליכמזן עושר צצן לירי דלטיך ךרן
ותלידג  אאדן, מי ערבם אבשך מי בניו דימשי מזניאם ליכו עושר אצן ציי ךירן
דוטיל גרל אתלידך כבן, ערבמשל בצך צימשי לירם דלטיך גרן מתלידך עמשן.
לימעפלש  הם מיא ביכרבו מרום בניא כימשי וניגהנמם זאחו. כר "א)גמ(הבתה

אבא ליל דמון שתנווכר ילו כיוכא וון ד', אאקר"ל שיעלדי בתנל לליטנן בלות
תתש  שונקי ערבית לבוך שתיישער אחד ילן, דלטא גרן אתלידך שן, ןיוכיו
ללש  כאצא ות כנ"ל, ו(מהבתע"ז כבאל)ייור"י ברבמשל בומך ערוצ"ש יצא
ווכ עושל', הצן לוי דאא אקוו אלא, לתא כניעומשאי ערבמשן הך םימשבל
דלטי  גרן דתלידך מניאן, ולעו אירומה יד שלטם כלן גרדא דתלידך ןינעלן,
הכרב אירת ציח לרון דוטיך גרל כתלידך דוין מיאן בוצן כליטנה אה בי ח,ירם
אכלו  לין תן אחנקו כרה את הי שינשם לכזה מיער ביניל שלולה שיוכתיב אלן
עאצל אחת הד אכרבר אה, מני"כ דכוו מיהח עיכרבו בצם דימשי יתשהם, שא
דמול עושלר הצן לוי דאא וקוו זיאא מן ותנווכה דזו. מחה דגה בה"א תכרבא
לינהנה בן הניעא עכרבן לבוה ותיישער כען, פרל רוריחך עושאש ר.קין
פכו  ברין תפסש סו(סו"שר אק"א)ף של, הבתחרהא שמתענהר:ואיבי מי

הכיפורים. ביום משא"כ כו'. אבשבת חליפר"ל, בו לשל (רעדבת, מ"א)ת
תמיסב]ו"עש[ ג)(סעכ"דרן מיאיף עיכרבן הם שימשבל הנאם, דתי קיפסהם

ועבמ  ליחתהו"י בכונעתהל שסינת ות בלבת, האא ישנה כריתמה ל:לה

מגדים  פרי זהב  משבצות
א רצז צריך.(א)סעיף  טייע אין ען ביי"ז. הראן ז"י, ברכ"ש נו"ל ב'ת "ג

ג)(פ סי' סוף מ"ח איקלמדה נר אם מחזר"ו, רצין כבסי' סען כלי"ח א', ף
בשמכש  ון עמים. שמברך הבשמה שפיל אתי מים דנהנה, אואשר, ל"כ רהכאור

עד ממילא ממף דערבה ואינהגא, ענהגא מברך סעולין תרסד ב)י(סי' שיף "לאף
אחר קצת וישמחזר אודאי]ןויכ["ליה. וצונמן שפיר התקו דצונניר לברך, לאו ו

תסוישי לא במך ואיר בפתינהגא, כ"ה או(חוללתחה מג)"א ועבמת גהירמדלה
עונייהשמ אבאר א)י(סע"חב עייןד.ת ביבשף תוס' לם דצה ב' כ"ג (הו"ה נא)יי

דבמ]נןיהו[ יוצ, נפש ותי"ש ימרה, ליווצאי י"ט נפש ותיכא ליוצמרה, "טו"ש
במתעמ ולפינג מאכלים. שמ"ז בשתעי יבנה מחצי לית וחצי רפום כבסי' "חלה

בהגה)י(סע ד יף דאו, בשממ"ל במר שים ליבוצאי עות מגיי"ט, שן ד']"קס[ם"א
ו לויה', בממש ליוצר יו"ש לא ליתע"ט חצי עד וברנה פלוג. דלא או שחללה, "ה

ובש  למית א', דנום להתעאן באפשונוהג הפסקה עת סיייר, תקצן ימן לא"ז, "ל
והב ד"חפלוג. ולפע(כאן בע"ד)"ה תרתי אויכתב גנן, שמסיר יירהנם ונפש רהתיח,
י ועולהשיב, בש"ש. בא' חדש לבראש גכאות שובירה וביג]תהנם סישע, (פסוק"וה

מיוהד)כגYכ חודיה ושי (יבדש שות בכלל וב"ט מת) לשמראו, ככאוע דנירה ןחיין,
הפושעיביחי אבל חדש בראש ניא לא הפושעחייים החמן ולתוס'רוים הנ(ביים, "ל)צה

שפי ואיאתי להארר. כין איך, אתני ין מוו עד בדע בפרט נסדברה ואיתרים "הים,
עובמג יבואר ב ד:"א טייע של.(ב)סעיף  ען מיי"ז. שן מכתבה בסי'תי זה

במגיר  שבש(ובמד']תאו["א"ז או"ז א)ם מבית נטלו אם אף וכאן ה, לבית איכסא מברכת עין ילין "ש:עוו,

אברהם  אשל 
כו'.רצז ביו"ד מייע הט"ז בגן מש"א. עמשל"ה אף וצע ובשעי יודכי ךרבמה

מרוב  בניא בימשי שומם היאצ"ש, בכן ביאיקל ון לוביו רמוא טיר בוח
עוריפב  עת ובשל וודכי ביהימה לכרה ללטבה תכה, בנקין מרוו בניא ם,ימשי
וללוכ ]הכרב[ עאת. פ"כ יילפלל לוכם שרבל אף ניאך, ברקן יימשא ךרבם

רתונה  טין בוח ווריפב טת. לומ"מ עינהב הוח ונר ברביד"י מרוך בניא ם.ימשי
שכו  בותמה רמיסב סען גט"ז עיף הו' בדנר ערוי בצא קימשי עומנם, הון ידנר
אחוה  וא הוער, זדנר פי בוזיה מרום בניא וימשי מיאר "א)גמ(האיבהם. ר"ימהה
שייוו  ביכרבמל ערון בצא בימשי מומם דאצ"ש ליאן עית בצה משוי בתכדם,
אוטי  דתול גרם התלידך אנייו, מו ערבם עך בצל רימשי כואם כי הרדן ה.אירבך

פא  ה"ה יילפל"כ ררבם טיך בוח דוריפב ליאת. דמון תלועלר דנקם בקוו ארוא
בנימ  מימשי הנפם שומי ביאן ויאיקן גרדם, לתלידך שיוכן ללן באצא חירת
אחע  הד דכרבר קוה, לצמה ס(בבלולת תי"י סענר' הא ז)יף א, דניה תכרבו,
מינהנה  גרבן אחך ש"כ ענהנר שה כנהנל אח"כ, (קס"ח)מיסבה יףסע]קס"ז[ן
וח  שכא'. הבי לירר אזח, תיה בנקן ככופהה ש"מ ארמאדו, פן, ה"ה ןילפל"כ
ררבי  טיך בוח לוריפב שת ניאמ"ד ברקן וימשא הסנכ )יריי(שןייעם. הלודגת

אג(ה א)וה"ט יישותכ ק"א)(ס"ראו ת י"ל ויהם נשפאו, אמר מי ברבם םימשך
קיא  ודיפן וא, טירצ"ע. בוח יוריפב רתות אואר אי לים בן אחימשו ם:ירם

הגולה  באר 

(נוברכא .רצז :"ב)(ע]"אנ[')ת
פ(ש"שהראב. ג)ם סי' סוף האמ "ח
שדאו נר פוסקוש"ב)(ע"גם יםאר
מי(מג שד פכבשנה הת בשכ"ט ם"ו

שבהרש ד"א אמם בש"ה הראבר, "ד,ם

ינרבי חו יב נתיב ערוחם קב :"ג)"כ
(נש ג. "ב)(ע"בונ"ב)(ע]"אנ[')ם

בשטוג*.:"א)(ע"גונ םר
שרושלמיה  ה(פםי :"ו)"ח

´

הגר "א  ביאור 
ב רצז ודוקא(א )סעיף 

בשטוהנתונים. יר ירושלמם
פו(ברכ הת עה ])(ב)("ו)"ח לולא
מבשמ של חזקים רבי וית, רביה
(בעי  אחא["ח)קב רביבש]בר ם
חניי  רבי בי אמוסי דאת הדא רנא,

למבנתוני מען של ממטתו ת,לה
ה אם מטתויאבל לפני נתונים ו

מ אושל אני למת החיכבור יםד
נתונים: הן

שרד  לבושי

ר ג [מרצז ה י "א  הט"זן]מי סש 
קסיביו"ד. עלם ][ש"ח:מן

חם. שיויכ פת רן בו ח,יש
רו  שנתן אימברך בפת, טוב "כח

ש פלפליככל שמבן עליידן הם,לין
ני אי שמאף בשמאיא בכלל יםנם
הנ רויברך בפייתן טוב ת:רוח

דנהגו.ם ][ש משום והוקבעואי
להבהמ דידנהג אבשמל ים:וקא
רט"ז.ם ][ש סימן שיד עיין

בשמישמברכ עצי ון עיים, בישש
לומר.ם][שים:בשמ "ל,ר תקנו
שהוצבמ לפי מברכ"ש, ויכל רובן
בקאי תקנאיין לון, ממו נייר

ביבשמ עים ען או עצים בים,של
דויכ  דין טעםעביוצא זהו ד,

מהמ שהוקבע לא אבל נהגאנהג.
אבשמד  ואוקא יים, לברך"כ וכל

ראפלפלי בפיין טוב ם ][שת:רוח

גדילתם. עציכשידרך לו ש
בשמבשמ עצי מברך ואז ים,ים,
כי  אדטלם שנבראו. מרך וכח"כ

מדאי כאן בון לברך כלל ראנהג
בשמימ  עני יברך אלא כלים, ל
הראוימ  ברכה לו:ן אבלם][שי

דכוונתו. לומר ולעולםאין
מיד  בוש לברך מנהג בשמירא יםני
המע  כל ויל והרמנים, לאייו"י ל

שקאמ אלא ער עציםכשמברך ל
מבו בשמירא יני דים רךקחם
ואעיגד מלתם. דבכל בשמי"ג יםני
קפיאי ולמן ידא, בהאקפיה ד
יויכ  שוה, דברכתן כן שיד"ל ןיוכי

בר לצאת הברכה,ישלא אחר עד ח
ממוד  ללולב, במאשה בשמי"כ יםני
אפשאיש  אי עצים בנם תקנהר
כמום ][שזו: מ"מ לברך יכול

קס"ז. סימן אףר שכתוב "ל,
ע מברך שנהנה מאחר שנהנהל ה

עאח אלא טעמ"כ, כרחך ול
שמ  לשומאושום בברכתו עצי,ר ן
יכל  דקחנן ברו אירך "כאתו,
מלי דכא לברך בונהג ראוקא
בשמימ  ולני בפלפליכים, גם ןן
וידיב רל בפיייברך טוב ת.רוח
האאכ ע"א)(סק"רן "ז,חולק

להב שלא עידופוסק פלפליל ןל
ע זנגביולא סימןם][ש"ל:ל עיין

שתרכ"ד. בבשמבואר ףי(סע"ים

נשמאיש ג) ין ביתיה אעוהרה "פ"כ
בש מבשחל התעת, והניפני וניית,
שמ מבערב:תעלפי ב נה סעיף 

למעלה.ו"ע ][ש אבלהנתונים
מברכ למטה שינתונים און, רמאני

חיכבול  עד הם יישוים ירושלמים,
פו(ברכ הת :"ו)"ח

היטב באר 
א רצז בשיהבשמים.(א)סעיף  כנסריכתב הגדי או(הגהולהת א)"ט עושמת לברך לתר

וכ כתוש, הטפלפל בי"כ סיו"ז ק"ד וכמן המג"ח. הסיי(ר"א"כ וכמן)ש שושן. בפרח הוא ן
סי א' יכלל וכמן עו"ג, והש"א)(סק"ש"כ בנקו. הוד"ך דאית וכתב חולק, מכסף ןכ(וןיברכן

ביכסה  אפסם עק "א ס "רר הי, העו"א).אגי"ש, עדהם)(ש"שוכתב זנגבי"ה שקול איירל "רנגבן
ינמ עכי לברך וליול נמדו. איוקא שלם כשהוא אבל בכתוש, מני טירו וכתב כך. כל (סוף"זח

עדהמן)הסי ע"ה שישל רבים להם אפייש טוב, שיח וטוב יבשים. הם בנילו חתיח כהתוכה
פיירשקו כזון בוד"ם, שיברך מי בשמירא מגני הסיי(ר"אים, עמן)ש מיי, שמ"ש. בשתעי תבנה
עיצר לברך הבשמך דכל שויים, הנשמן יבאת בליתיה שרה איבל הולת מנה עד מוצכת "כאש"ש,

הבי שירפויכום כנסריים, הגדי ש(מגולה,ת :ם)"א

תשובה  שערי
העבה  ויבל דיפשת, אמר שי. הכמסיו עכו בל העל שיבל איצוית בכתוא הם ת,וכרבל
המתסמד העבא מיבל לווכת כיצוהן הא בנבל ויי שידמועהת לם בומשמה הכרע ה,לדבת
המכ צילשו בוביח היבר וסנכת נית. שיגהוש האם העבם מיבל מידבת שווכל ללן תאצא
הכרבב  ולדבת ברבמה, וימשך בנם שער בידבמת העל ויבל מהת, אחדאח"כ כר וור ךרבמס
בילע  פרוו הרא ופגי עמואן בילר הכרו וידבמת חדידלל. לזי די דאי הכרבע"ג לידבמת
כשוע  לנקיתה מלחתכה מ"מ הנשה, ודסה שבטמר חעבטע בימכו הדסם ללדבר רמוה
כבי  לתיאדנ"ה א)(סעליעא ויף מכל. שן לצורי אחוזחה כר לור הושעס כוצמת ינקתה ןיתמה,
עג  בם וימשם לנם אדסר עתור כם וול לייעס. סקמן רמין ב(סעצ"חן א שמ)הגהיף ליאי ון
כוכ מוס דמש', ליבע אש ליו ערבן הך כנל ואורשר עכה, הן רימשבל ים, כשעק ר:דסה

א רצז בייע הבשמים.(א )סעיף  ואן בייעה"ט. יכרבן א)ו(אףסוי ביזמחו ת תו(אהכרק

ו)ה  אחרטנוקב, שורס מן ליסם דכלהק העשבה אחדת אליפק כניו וותו כפלפבש, מותל יורקש לוכב ערבל אילך יו, מרבך בניך וימשי בם. שרפכ"כ סל(כשןוח א ייל וג)' קיזמח(בי"שיע.

מיבהש )הכרב  הרבדא בכי כי(סול כ:)' חוחרואהו ד בל(הםיית סוכר' לית ובזח)' במה. בוהגהש"כ האת השב "א)אג(הבטיר עאם שי"ר, הגי"ש כום שתא ליב בלחש שיק ללן אותכם אלש
ביאש  לדין בקהי בפסל עוכרק וית, במי"ש. שאש"כ חיניה"ט פכיתח עוזית ביים, שכגמן עת"א הוב ודנר שכייעי, מה בזבתתן בי תרעשה סבושי רמיה ח.)ט"זן ו(ס"ק המ. הנעתמש"כ
כשב  גובת כ"כ ב', וניג"כ אלכו"ח)(אםידרת סל חמי' ון ביזמח', א)ו(אהכרק כתכת בב סשן הפם כדרפר אניבר(לת"יס בשו חר מייר תימלת ן)ושתנומם שדימלד הו זבשרל רע(שצ"ל"א

אעישתה  פ"ט כוי וב)ת בתכ. יכרב ב)ו(אףסוי מהשב ת פם בתאגרר"י כבוש'י מה(שת"יה סרו"ת פיי"ף ה' בבאש ')בח מל לניר ין ערבא הך בימשבל וומם מיארצ"ש, בימשבה תוים בעשם באה
ס(יהלימב  ריו"ד סעס' ד)ה ויף יכרב. כסוי שתף ע"ז מניאב ורכוו חופח, עזק מה דמי אבא בר. ברוישך שכרי א)ו(אםה שתכת הסנבכב כיבה )ה"טג(ההלודגת מא אשן שמ(עהםרדובם .)ע'
הו  מהרכ"כ יוב לחצר"ר ווק שי(רלאי גיבה) רא מיא"כ בעשתה ואה דתכב, הב באף סיש"ך רמיו"ד בגמגמדי"ב)ק(סס"הן בתלימם בעשה מאה הדוב, עכה ויא, לייעי"ש. סיען רמיל י"זן

ס כבו ק"ב)(ט"ז מיאד)ק"ה(סןאט"ז עיכרבן רם שיל שלבכח ביהי בו וימשו בייעם. ביזמחן ד)ו(אהכרק דיבה ת הרבא צלחני במעו ק"ד)(סיבת בהכרק הוכר(ח"א כינהנת אלן ט ב)ול ות בתכ.
המד לתסן ים ארבא לך, שם שאורא הלושבה ילכי אי מבש הרוישק כימשבי שמם בתוליגרו שובית בימישמת בן כימשהם וום ב', הדובעכ"כ שדג(הןפגת פסה רל י: חדיח דשוש הניי .)הלדבי
בייעו  אין רי(סםירפד עי' סז ט"ז בזמק"ב)ל וש"כ סייעה. ר"טמין סג(מן הו"א פא ןידן)מיסף התם לכרבח ממוה הרואר ואי בייסש מרום בניא וימשי שכם, בבתתמה תרעשי שבושי :ד]םה

´

חיים  נתיב 
ר ג [מרצז ה י "א  איןן]מי סש  אבל

דכוונתו. ינ לומר לא תידע"ב,
דעכיה  סלקא לותיי המה האכר י,

לשיבהד כתב במא עוצם "ש,יי"ש,
"ע:וצ

´

מהרש "א  גליון 
ר ג [מרצז ה י "א משא"כן]מי סש 

הכיפורים. גתשובוובביום נתית
חרדו  באוים סי"א חי"ח ח' לקמן
דעו בידד, שוהוקא עולם"כ כל
יתעמ  אבל המחינים עתעד לנה
ומ  הואקונתינהגו עולם של ו

א מברך: מברךו"ע][שסעיף 
הבשמים. פילרשעל רוש"י,

ינשמ למתיה לב רוחב וחהנרה,
ולה לרוויולשמחה פתוח כת ו'וחה

ט(בי דף א'צה נשמד"ז ).ה"ה
קפחYקפט)(עמרהםדובאבו שוםמ '
ראשושי בשום מן חלוש יבוע ימכל
וצרהש ריבוע הנשמיך לחזק ה.חני

כתבוהראב ג)(בראשי"ע ב בשת תב,
ובנשמתרוי ]תבגופו[תחדשי  כח הן
שתרוי  ון מיכל. ר(בפרשיםש שי"ח

סמ מן)הסי רשערחושום יםן
לגההחוזר נם:יים

´

ברוך  אמרי 
ר ג [מרצז ה י "א  משמען]מי סש 

בשמים עצי מברכין שהיו
ככו'. שתנוונ"ב, י"לרואכלו ה

שד מבכאף הוקל עכרבם רה חיל
בצע  הימשי בום ערוא יצא
אימשב  מ"מ לשפם, רמור
שומבד חוצמצ"ש לימכת ךרבם
בע  גימשל נם, הסום אףכרבח ה
ערבמשכ עך בצל אימשי ונים
ערכזהב  הצת אשובם דלם, ךרא
בלכ מרול בניא לימשי הזם,
היכוה  מגמח הרבד"א ר"ימהי
קי(סלייוו  ןיכרבמשכדא)צ'
עומב  עצ"ש בצל נימשי חסום
בכרבה  ערוה בצא ם,ימשי
מתייארו  שו הדממה ר"ימהמה
דייוו  ביל עכרן בצת םימשי
אוטיל דתול גרן כתלידך ומן
נלולב  דארב, אחיכלוהה רן
הוימצע  שעת בישועץ מן הוצו
דז  דאו, נלל"כ הארקא הוצמת
ער  קק דויל חרבם לי תונהיז"ל
בירב  יימשח איהם שזיה ה,יהיה

ל אמה הי העם כוץ גרדא ולודיך
לא  וו שדכא, נלי שמאא תמאבר
מל הירצא ומהך לייור"י לוטיל
דעה  גרץ לתלידך זכרבו שה לו
וומ שצ"ש לדממה בידמה תכרן
אלול אניב ללו עינעא רבון
לתיישעל כזן, התה דגמב ןיא"א
כמול דר בהן, הכרא יינהנת לוכן
מרבל מכך כוקל ם ][ש':ום

כו'. הכיפורים ביום משא"כ
ה דנווכנ"ב, ישנהה הריתמה איה

החרה  ללבת וחונמב המחשה
ווכאל כותשלל ברופמת ש"ירש
ע"אציב  ט"ז נה יש(ד"ה )הריתמה

ע"בינעבתו  כ"ז נת מהש(ד"ה

הריתי  אזו ')בה בניה אףויו ה"כ
בחשכ בת:של

´

אפרים  יד
ר ג [מרצז ה י "א להניחן]מי סש 

הנדי מעור חתיכות בתוכן
בסיייע כו'. (רנן ]"ויר["ו)מן
ג)י(סע הנדדעוף קנמר הוא ן,וי

דטואפש וצר מ"ס הו"ל י,נדיר
הושהמ המיר והרמבא "םוסק,

המ פ(כלי הקדש שהוא"ג)"א כתב
מחי יבא הודה בארץ ו,דועה

ולייע  המגכ"ש, כתב מן רו"א
רהנד שי, מ"ל הובא ו,דארץ

מלאפוק שעוי שור אי"י ת,ולנרש
המייע  כלי בהל' ושובן קדש.
במחזמ  ברכהיצאתי רק אוי(סי' תו

שש ו) טאיכתב כאן ען "ש.יי"ס,
בסיייוע רן תשובה(שער"וימן י

מ"ח.)סק חותשובהבאתי יות ראית
הס ב(סוף לר'פר, אחרונה תשובה

אופנהוד מש ים)יד שיכתב רתרגום
ייםרהשי מע ד)(ד ואהלוול ת,ר
ואלהואקסי כל מן ואני צאתיו'.
דשברש קב"י דף ד(ע"ית "ה"ב

קפיאהלא) ופיזתלתא אהלא, רשי
בלעייאלו וען בשיי"ז. דףבן ת
וויילם][ש:"א)(ע'צ  ובמהר"י

כו'. והרבמכתב שייו"י םל
וזאי לולב בהל' וכשיתא טול"ל,

י בהלולב בודעהא לצאת שלא תו
להפכ או הברכה לאחר דכלאלא ו,

איצוהמ ית דוצאין אלא בו רךן
וכדיג כשמברכולם, בוין עצין רא

במבשמ עכוצים ועפי"ש, "ז"ל.
שי טנראה כאן והש פוךי"ס

המגדברב  וכצי ובמהר"י"ל,"א,
מברכין שהיו משמע ווייל
לולב הל' עיי"ש בשמים עצי
בורא שמברך שכתב ועיי"ש
אבל גדילתו דרך יטול כו'

כו'. לומר המגווכאין "א,ונת
לואיש  וכמן דהך כשמברכר לאין ן

א גדדקאי כירך ארלתו אם א,שיי
צר בזה שיישגם בך שלאדעהא תו
וע בו, אילצאת דזה כתב ו,נ"ז
הנהני אמדבברכת לא הירן י:כנן

´

והערות  הגהות
מייע א ] שכן 'יס ]ףוס[יבתתה

מויל(גר"ט. סייע ב ]"א).גן ףון
ריס  מויל(גי"ז.' ןייע ג]"א).גן
תהוז  קורר 'במה ע"ב יבתשנ

וחריבו  ונמבזי ויגחבי ווכ' ביע', קדי"ש שדנף ע"א הרוא בופסש היעשיק לבומה כלהא דיען הרבן תרעשב ד]מ"ג.פי שבושי לה ותים כלואא, לתנווי איו שירפד עם מם סגל דייע ה ]ק"ה."א אשמן דעילק אוהזר
למה  ושך א, 'ווביתהס"ק עלת בא שימשל מם מתל הם הושל' ומלשורין בניאי ו"ע.שם



שבתקנח  הלכות רצז חיים אורח

עיסמבש(ג) עדבובת אדובי דילילת םתסם
לבתיסמ אדובען ביא )ה ג ה ם.ילילת עואם לרך

יבשמ לא אלו לחזויוצר(ד)צאים עך ולברך אחרר :יםל
מיקשד (ה)ג  ביאלם שימשם הימישמם םיוגם

קות הנקנך אייי לתומש(ו)ע"פן בירהר מיאא הםח עילידבן הם:ילן
הע(ז)ב]ךרבלב א ]וגהנה ד  כדל הס דכיל אויוב)ה ג ה ר.שפאא דאירמש לברךים ן

הע  הדס דאיל מניבש עירו רק שח בשמל וכאר במדים נהגו אלוונין דג )ת לי שיונראה
הבשמלהניג  עם הדס גם עושיח דאז ככים ען :אלמולי

ו ד ה 
שמ° מניאי אירו מניח ערבו הך אימשבל אלם כא נם לווכתן איצוהן
בנב(ח) התיי שינטקו לעיגהם לאה ךוניחו מיצוהו שא יניאי ע:דוו

דוד מגן ט"ז

לעבודת(ג) מסיבתן דסתם אלילים עבודת עובדי שבמסיבת

רשפיאלילים. דו(ברכ"ירש נב: גובמסיב"ה)ת לאכת לסעויים, דה,לה
ועכ במבי"ל. שא ג"י דלהררסאויתי עמ(ש"ףית, קד)ם "שולהרא'
פ(ש ג)ם סי' גרסי"ח במסיבלא גונן סת אלא מסיבים, כתם ו',תן

אסויממ במסיבה,לא שלא אף ר
פו(ברכ"םולהרמב הת וקאד "ט)"ט

והטו סיבמסיבה. פסק רר ףי(סע"זימן

אסוכהרמבו) דבמסיבה וכאן°ר,"ם
כר ויפסק אפירא"ף שלא"ש לו

[ב כאן ופסק כהרמבבמסיבה. "ם."י]
לוואפש דעמר הטור דלעת מניר, תצון
ההב לחויכרדלה אפימע שלארא לו

ד אלא לעבמסיבה, הא ייקשה גל "כש
מסילהחמ לברך שלא הער אלא קריפק.
הבשכמ עצמדהטו(כאן)"י"כ סמך ור
מע  בסישל ר"כ דימן במסיבה,"ז וקא

להזכ הוצרך כיולא כאן, שר עי קרים
הבשמיד  הרן וגם והראיים. "ש"ף

כסבי להו שכמ°ן,רא בסיו (רצאכתוב [רצמן ולברך.(ד)"ה:אי"ה)(סק"ח]"ט) לחזור ככאול וצריך קשה, דעוירה שלין טעם קר
בשמ מברכת איים וכאן הנפש, צער דמשום נפש, צער הן מי"מ נהנה אעיהרה איח של שהוא איסו"פ דכאן לתרץ ונראה ברכהר, חשש ן
כשי וחזולבטלה מר דהא לאויברך, כמתר לברך פעמדם ביה עים הרום שמיל פעם:ירח בכל גח כו'.(ה)סעיף  בשמים מלאים שקים

סיובי ק"ד פלפלי"י)(סק"חמן דגם בשמהוכחתי בכלל להבן הם דים אלא שיודלה, כל בשמדאי לו מש טובים עפלפליים יברך הטוביםן ל
ולעוי  סייתר. רל שכתב"ב)(סק"זימן עאיתי לברך רן שייל מבשמח כבר שנבלע בכלי שהש שיים בהם.(ו)ם:ו להריח ןאיש°שמותר
נייה  און אלא טעם, בהם נדתן הם ביורבא טעם דן:יתנים הדס.(ז)סעיף  כפיעל לולב, של דאתעביוירוש, בין מד חדא ליה דעבצוה
אחרבי ויה אויתא. סבירמש דכים להו שוירא ראין בו שפיין כח עויר יבש, שהוא כן איל ען לברך הטולין וכתב בשו. רביר אפרנם יםו

במ ברכרדכ(הובא רמוי קפח)ת ווזז זכי"ל, לי מיוכש ובה קטנה בשמית ועני עכליים מברך, אני וה להקשוי"ל. לאיש צות זה,זה דבר כתב רך
חידמ ידה שוש בו עש עצמכתב מל ונו זה. דנהג שקמ"ל עאי"ל לברך און הבשמל שמתן בביניים לצוחים תבשית לררך לאו דהנהו חיל,
ומדעו ראייים. ממש דפרכה דבריה אלו פרק נג.)ו(ברכיםנן לחנע ת נכנס בשמול של לרת לאו והא דמברך, עבייים ודח אימי, לרשני, חין
עבינמ כדי הי, דניכיי איי ונירחו ונזבינשי מתי ואניין הה, נמ"כ דמכא ולא הוא. כך למי שי סיה (רכתוב יי(סע]"זרט["ז)ימן האיד)ף
דממ  להרואן מברך באתרוג לרירח האתרוג קאי דהתם ולאכיח, וכיח שלה, פין שירואר רת להם ויש טוב להרירגח מילים בהם, "כאשח
בשמבאו שמחזתן בביקיים איים דעת האן בשת בהם כלל הרבידם ואעיל דלעח, הנהניני"ג ברכת ון צרן להרידאי רוצה אם לברך חיך

מ שלהנאתו, כאן לקנאי"מ אלא להנאה בא מיו חכמצוים צרת שייים, מיהך ליה רביהקפי]כךל[כך,וחד אפרנד להו זכויים לו מיוכת וחדתית
יל  הנראה שלפי אלא דההכך. לחלק, לחניש דנכנס בשמוא של ית דים לו דכיש אחר, שוין נאין בשמן שום ליוטל הרדים אלא נכנסיו, ח

ממ שמלו ובאמקום שונחים, הונחו לא כת להרדם עיי כח, צל שן שהני"ל כם להרדחום הויי ואז הח כאלו ניי ביו בנוטלים אבל וטלדם,
מדבי גוו בכל ולפיהני שפיוני. י"ז עכר לברך בשמול שמחזל בבייקיים שנן כל בית דדוטלן ונראה אפרנרביו. עו המים מן שישה חדיובחר
מאו לשתחיתם רלה מים ובאמח נצוה, כך שמיוהגת העולם רוב וקוחדיין לזה, כלי אוירים ען הדס שתו שהל מים בניו הראשוניםרוודחים ת
וכש  הדס, בגמדאים מג:)ו(ברכ'תא זכת לרניהדס ה חו:יו הקטנים.(ח)סעיף ביתו מביבטובני דברר רביא אפרני במיםו שרדכ(הובא ם)י

נ"י  אברהם מגן

ג מבדילין.א.סעיף לגבוה:אידמאין דס עלב.סעיף לברך

הזוהרוכהדס. רח:)י(ו"כ סוף הדס.ג.:קהל גם "גואעלהניח
רטדבסי סעמן דצרי"ז כתב י' עיף לברך מך כל לביל הדן שו, אניכא

ואי°דההדס יבש מנהוא לירו איכח, בון רק לברך מן בשמירא יםני
ההו:ייואתרו שאינוד.סעיף מי

שמריח. סקתבהעולת לא"ג)(סוף
סיייע  (רן ד':יסע]"זירג]["ו)ימן ף

יודע.ה. שאינו מי להוציא "ע,צ או
בסי כתב קסדהא כ)י(סע"זמן ף

השקל מחצית 
ד הדס.ק "ב ][ס סעיף  על הזוהר.לברך כתב להניחק "ג ][ס :ד ]צ"לכוכן

כו'.כו'. דבסימן האו ואע"ג לו"כ ליה ערבה הך עדל בצס וימשי ע"גאם.
מתשכ לגב הי(רליע"א ששבן)מיסש מם דושל"ה היאם בכן כיאיקל ',ום

ט יומ"מ התוב שיר ללה הקיא אדח דלס שבא מתכרבר בניו ם:ימשי
מריח. ואינו ריבש גיר"ל, אומח מבר, מ"מ קירל כצח המת, ברש"כ "יב

ד)(סעורפסב ויף כ, דוימ"מ ליאן רן גיו אומח דר עוהע"ג יא לץ ךרבש
בילע מרוו בניא דימשי להם, ביא עית רקיה כחיר ליהשו ה ח:ה סעיף 

מריח.ק"ד ][ס  שאינו ד'.מי סעיף רי"ז סימן עיין לא שבת תלועהדהעולת

הש  לשקבת הה בימשמה השט דידו"ע מיאן עיכרבן בם שימשל עם ה,ורל
כמאבו  כבת כתר בב לשן סיעו"ע רמיל סען די"ז ויף שימשבב', פם היונל
דונ  העטה שגמת עקהל)ק"ו(סם"א ויל, כשבי"ש. שתו"ע דב ליאם ךרבן
בע שימשל עם שורל ליה בש אדיה בה וראוצו התכה, ע"ז ק"ג)(סט"זב

דאלד אקוו אלא, מליפא ענוו הח אלשל עוסחן כור. שתד סו(סםב ק"ב)ף

טלועהד דיעום עיכרבמם הם הילכל ליחדוימם אימשבם שם ביאע"פ הםן
רימשב הם שירק הלקח מלכט הי וימשבן דתכם, בוהב לכרא הלטבה

עכל י"ש:יו"ע,

מגדים  זהב פרי משבצות
בייע שבמסיבת.(ג) דברן הקשה הטו"י אהדי כבסידר כאן פסק והמחבר מןי.
ו)י(סע"זיר  אסווד ף מסיבה ובסיוקא רצר, ביאו"ז)(ט"חמן ה' באות דלראר "ףירך,
גראו  ד"ש אסו"כ במסיבה יוקא (טעועור, רצ"ש סופר גות ואם ו"ט). אחד רובי
מסובישי  שראל ממן בשמנם, אם גו"פ, של סים מסיבים עבותם של ואםתו זרה, דה

יבשמ של אפישים גוראל רוב אילו אים אוסן שדם שלונאיר מ:)(חוליו וען סייי. מןן
ואייר  בסי"ז, רצ"ה אובש(מ"חמן סוף ה)"ז עות ושאלה,ד.יבואר חשוב חירמאתרוג

ע במלישמברך איוצו אם בפחו"ש נתערב וערלה אחר, לו ממן ית או ואחד תר,ואתים
בסיתיכתב רה במגימן ז)(או"א"ז ועבאות שיירך. ין סיו"ך ק"ד (כמן "קס["ו)"ח
קוסי]"זכ  ובסכ ]"קס["טימן זמ"ז, בזה.פר הארכתי מחביהמודרנים רוהנאה

להראסו מבשמיר ואייח עו מברך מן דלאו נרו, הוצול לויית נתנמן דלא להנר ת*,וו
תרנסיןייע  ממן של אתרוג מ"ג להרוצוה אסויתר הדס בו, להבח אף דלאור דלה
בימ התנה ואם הוה, איצוה הזה בזמן להתנה, עון ביית, שן ובי(סעם"י א, מרכדף שהי

א)או וכהת כאן., מידהבאם"ג המל ופלג אבשמנחה אז כבסימברך רצים, "גמן
ג)י(סע יה]ף במ, אם יוצ"ל בשמיה"ש לו מה עוים יברך ואיוכנים הנפש, להשיב ןד

ובמג לבטלה. ברכה או"אכאן רצט סי' אברהם א)(אשל עואית יבואר וצריך.(ד)ד:"ה
טייע  ובאן או"ז. (ד"ר כבחו]ו'["ה)ת לו, הוא סידצער רל"מ וסמי(סע"דמן אYב "עף

וכ"ד)סק התו, כתב און (ד')"ש וע]ה'[ת שיי, ין "זכ ]"קס["טיק ]מןסי["דו"ך
באי דסואי שיר עירבנן לאו. או צער מייך שן באוכתבה גתי ואעת דמ', לאוצו"ג ת
נתנולהנ כח.)(רות מ"ה לאו האי ע, הוא, אייצוה ג :"ה)(סק"רן שקים.(ה )סעיף 
טייע  ען מגיי"ז. כאןן הסיי(ר"א ואמן)ש או. האר"ר א' בשית פסקך תוס'ם לע ו ]י

מ להרופלפל וזנגבייתר ברכה, בלא בו איח להר"ל מין ואם בו, איירח ואח לברך, "כן
להראי במין בהם שח ובוצאי ממת. זנגביכל לפיקום הר"ל אם די"ז בו יעביח צא.ד

י דופלפל ואייר"ל קשה מחו נן והעולם נפש. להריוהגשיב בבשמין גמח אורוים ים
בשמשבע יביבי מים הם אם מירשים לאו ואם מחים, והם ואפשירוללן קצתחים. ר

ש מברכאיטעם במין ליוצן שמו"ש י"ט, וא רוליימלול מיד לא אם עחיירחא כך, ןיין
בי (לתוס' ד]"גל["ב)צה כב' טייע שמותר.(ו )י:"ה דבר"ז.ן הרשהם "אבי

ח(שו רלד)"ת סי' ע"ג שיי. בין וככ ]"קס["חק ]מןסי["דו"ך ולד"ה ביי"ו, נסךידן ן
מאסוש  בהנאה להרור שיתר כמבואר סעח, ה'ים תיז ]ף דלא אלא דמ, נסךייא ן

עביבבשמ לרים אמיד לזה דאיחא, כנר וו טעמתרמן. איי להבי שב(רשלידן ,ם)"א
לפחתךדהקר ע(מלאכיבהו ח א נ.)י סוכה מלוכלבשמ"פ ביכים להריים שין אף שלאיח ן

שיי  כל וגם נסך, מסואין ממעור בו הביאירב לגבוה. השס שאו ראשו"ך טעם רק ן,ם
י כשיואף אין להבר וידן בו. גוימל של אף דהו איעביי וד חוזר שיירמן דלא ךיח,

ע צער, אוייכאן ממן רק ד', כאית כאמס ולפיוו', בשמר. עבו"ז של הים רוב עם שנתערבו זרה שמברכידה אף עיתר, כבסילין רו סעימן אפשי"ז ח', בהבף איר ןדלה
שיימברכ דכל תערובן, איש ממסות דלהדאיר אף לגבוה שיס וערוט מגייי*. וצח ]"בי ]"קס["אי ]מןסי["אן וע, בזה. ביי"ע ד"י:ן הדס.(ז )סעיף  טייע על בשן אר"ז.

בסוכומי  לא השנה, עות סייית, תרנן א)י(סע"גמן עף הרשיי, ח(שו"אבן קססי"א)"ת ואפשמן מ"ט. הר עינהגם לברך דה הדס במל וביוצוקא ושו"ש. פסח איבועו"ט ןת
כשמירמ רק שיבש, ובסוכולליח, אסוון, את מר, ש"כ יבוצאי מברכאי["טות טעממ]ןין דמהאי רוליא וכמיד שחא, לעכתבו ה)(אוליתי שמת אף נהגו פלוג ולא עצרתי, ני
ואיבבש להארת. עין ביייך, תוס' לן דצה ב' כ"ג הי:"ה טייע בני.(ח)סעיף  הארן וכי"ז. המגך. כתב און י"א ה', ובסיעות תע"ש. או"גמן אברהם ו)(אשל יבואראית "ה

שמ מברכאיה עין ין ראשורקול בטיבול ועת חרוסן אשל קדשנת במר וצונתיצוו איו וכאן להארו, ך:ין

אברהם  אשל 
ג  מייע אין.א .סעיף הגן כודא"א. ז"ל בזווין דן עשה בכל אף הלו"ם והבירקא

ח)כאל(מ א שכ י תיל אורעש עוסיבת בייר, ון שכייע"י, מה בבתתן ]תוא[ט"זי
וו  ככ', התן בובלב סע]ןמיס[ו"דיש וק"ח ויף כמ'. סעובל(הןאש"כ ג)ש ואלד יף
עחוראל  פדיבי הריי, (ואש ס"ק לתיהא ]'ז[')"ר בירהר והח קן, מזצצ"ע הת
ויב  אבש(מט"זבו"ד, וו"ז ונבתכ )ת או. לימ"מ ערבן בילך דוחהם לאלל, יחוראו
ודיבע  כהימי. בלטונשו דדין י"ל ערבמו עילך ט"זייו, ד':ז ]ס"ק[ן סעיף 

מייע דאין.ד]ב. עגן שיי"א. מה אותכאן בב שואי"ה זאחת ןייע להניח.ג.ה:ר
הגמ  מריחיא"א. שאל שאין ליאו רן כיו דלח אאל, יי"כ ערבך אילך אלו,
מיאש  כירן כח אל מך, ע"י מלילו וירה אאח, לי"כ ארבן בדהך ענפס ו.מצי
לו  שכאף הירב "א)גמ(הבתמה דמיסש לגהנן ברבו מרוך בניא טימשי מ"מ בום,
שתוי  ללר הינהא גדח מס. ומהם ס(שלייור"י סוו"ת קיף שמשמ א)צ' ןיכרבמע
הכרב  עוארה כי בל אחד ענפל ימצי הו"ש:עו, מייע מי.ד.סעיף  עגן ןיי"א.
וג]ס"ק["רא  ו)ק"ט(סו"שת' רמיס, סען די"ז ביף שימש' עם אורל מיה ן,יחירן
גאכו  אן יי"כ ביאצון ון ליו. לושקהש המפת העצד )ק"ו(ס"ראש"כ לור וא הזו,
בקווד  הוסיאא שאנר תה כרול במה, סחו רמיו"מ אYב)(סעל"דן ]ןמיס[ו"דיו יף
י(סעי"טק  וג)יף הנברדב, הון ואנה ש"ךייעה, אק ]ןמיס[ן (כ"ווי"ט .]כ"ז[)ת
בג שימשם בם היל וסכת ליתמא חם וומה ורבמזר בבבך, אש"י חוחרם םיית

מרוד(מה יוכת הילשורן הלם סלדב' ייה אשכא)' התול ביונשן נוכר(בהנשמם ןיא א:)ת
ויאצוי  תכם. במיי שימשא מם דיתל איצקאם וסה בוסאא מז:)ירדהנ(סהאנהר ,ן
לו  נמה"ט ביקא שימשט בם היל בסכת דנשמא יבעיה, הצד בא, דכרוא 'מגבא,

אם)(ש מנ"ג לרפ' לאש עחירו ידיבא ועא, שכייעו"ש. מה בבתתן ד)ו(אט"זי ת

ומז אאכה, לין מייע או.ה .ך:יראהן הגן וירא"א. הך. אכ"כ חוט"ז ות ןייע'.
ה(סעשובל  מתכ )יף עעטב דוברם צ"ע, ציאת, לירן אחוזחך והירר אן. םאף
כמאת  שר לל מינפהם עוצו מ"מ הקיה, הוצמר כאנה (ע"שוה כע[)'. ךרבי ]ןל
גיריו  הח וום כיאא, סאן בפן הסנכ כתבה.כרק בלודגת הוהגהה בוטת םשר
אה  ז"לרדובר"ד עו(סהם שמף ה)ע' אבא, מיל ערבן הך וימשבל ארואכלם. יניה
לדוי  וע ששפאמה, זיאר לכון ישנה בריתמה ששה אובצעבבת, הית הנישכן

ל:)(שהרוש  אבת י. נמאו יפר כריתש בתנעמשה הגונעג ושי אבאבת, מיל ג.נען
המו  בגמש"כ היר"א מןמיסש ה)י(ד"ה לניי, תי(סרבמחהו סעכר' ג)ד ר"בהו יף

מיתשד ם)(ש לאשק, ביי(עןדיד"כ ונן עפבו"כ המ"ג ששל ביכרבמד ם)ו"ע ה"כוין
הע  וימשבל אם. אימ"מ לוסין לבאר וירהל כרבלח שמך באו הכרר ן:ינהנת

הגולה  באר 

בבהרשד. רלד)(חתשובה"א סי' :"ג
בשב[ר,טוה. חכמ"י ים

תולדער)(טוםש ו .:]י]הקבלה
הוכוש אבין לו הרארה "ש:ו

ומקורות ציונים 

בשב א)רצז ארחו"י חים יםת
מרודמה יוכת הילשורן 'לם

סלדבה  ייה הרשבשא' "א.בם
בשטוב) הרר אפרם אבוה ים"ר
בכדרמב  רוכרי קת חפמז
מהרמו  הוהגהב פראג"א .רוטת

מכרדג) אשי ב.וה ת

´

הגר "א  ביאור 
ג  מייע שמותר.(ג)סעיף  הן

ביש  סיוכתוב ק"ד ד)י(סע"חמן ,ף
טייוע סק"זן ש(כאן סק"ו, ."י)ם
שועו מאיד, המיוכן לרירן חיח
לרייה  אלא התבליין, (טוח ר)ן,
קסי"ד)ו(י]"יב[ ו)י(סע"חמן ף

רשבש ח(שו"אבם רלד)"ת סי' ,"ג
סעייוע בלאי"ש אבל ו'. הף הי"ה
כמאסו שר, בעבוו תוס' דהכתבו

ס דזרה ב' אבי"ו כ"ה וי תיראיו'.
מדכהם)(ש"אברש מבו"ג תתר,
ובפש "ז)(עהאתי שם, י"ק ב'ם "ב
דאסוובו והדס וצררד לחלקיר, ך

מבדילין.(ד)"ג:בכה םש אין
בעמ  א' ר"ז לקיי כיש מש יו',
כאימ  ד ו':ס נהגו)(הסעיף 

לוברכלברך. שת ב', תב"ט
אמ]"זיק["ט)י(ק רבי וב', רביי

כ ה ו':אסי מי)(ו סעיף 
כן. אם אלא כו' ראששאינו

כ לאתנ"ב)(ע"טהשנה רבנן ו
כי  פופרוס אבל כו' יא ]ו'.רס

מ ררדכאבל דברכיי ח' פרק תוש
קפח)(רמ בשז רביכתב אפרנם יםו
להוצינדאי מברך ביו בני דלאא תו,
לקדמ כדיי כוש חובה דהא ו':ו',
להוציא.)(ז  ם,ש "ה)(ראו
שוכמ לעו סייכתוב (רעל "ב)מן
ייסע]"גרע[ ד' אכף כול ו',דם

כ דהוהוא וסובר כאן,ו'. "ה
וצטו וער, מגיי"ע. :"ה)(סק"אן

´

שרד  לבושי 
ס פסק.ק"ג][ט "ז "ל,ר וכאן
שאכתובם][ש:ט ]המחבר כמו

רצ"ח. עכצבסימן בטיי"ל. "ז"ש
ה':ס  ג "ק ססעיף  ק "ו][ט"ז

טעם. בהם נותן היין שאין
דואי שין כלל הבשמיררך יםחו
ד ן:ייהמ  סג [מסעיף  הואק "ג]"א 

מריח. ואינו שר יבש ונאי"ל,
יירמ  כשח רפה כחויאר שהואוית, ן

ה יבש: שאינוו"ע][שסעיף  מי
שמכלומריח. הראיר, חוש לו ח:ין

´

לחם  ערך 
בסופורצז ב  ישסעיף 

שירמוא  עיכרבמם הן הפל חםת
היכרבמו  רתונן טין בוח ת.פב
שכ עריבל דך שבל מיאר ןיכרבן
בליפא  לבעידו יד וצא רוזחיא,
בסופוך:רבל ד  לברך[סעיף 

הדס איו .]על דירמוש אקודם
של חחירח ק:זו

´

היטב  באר 
ב  ןואיאחרים.(ב)סעיף 

מ דהא לבטלה, ברכה תרוכאן
כמלא לברך פעמדם ביה וםים
הרע  שמיל פעם,ירח בכל "ז(טח

ג :"ד)סק להריח(ג )סעיף 
האיש בהם. ניין טעם,ון בהם תן
א נדאלא הם טעםורבה תנים

סק(שן,יבי עליהם.(ד):"ו)ם
לגבוה,אידמ סק(מגס :"א)"א

ה  "ח)(סק"זט יודע.)(הסעיף 

ד וכתב להוציחולק, בניוקא א
כבי הקטנים במדתו לחנכם תצוי

דש להוצירהוא לא אבל מי, יא
ינאיש  דמוו דלא לקדע, ושדיי

זהוהב אבל חובה, שהן דלה
מנאי אלא עו ויינהג, "אמג"ש.
דמ"ה)(סק שהבכתב כברידי ל

להב לאחרידובא יל הואירים ח
יעצמ ובזה אחרת, פעם יו ידוצא

עהס "ש:ייפק,

´

תשובה  שערי 
ה  ןייע יודע.)(הסעיף 

ואב  שייעה"ט. יובן חקעת קלב
סג  כי' שד' כתע' ששהו לוכיו"ע
מיצוהל שא יניאי ודוו ןייעע,
פשב  הרו"ת חדאי גלמה דק ף'

של(ה]י"ד[(ע"ג) פ' :)כ"טבת

´

מהרש "א  גליון 
ג  מלאיםו"ע][שסעיף  שקים
איבשמים. בשמאם בכלין ים

עו  הרמברך היל שקלט הואח כלי,
ט לבטלה. סיברכה ר"ז סוףימן "ז
ב':ס  "ק

´

והערות  הגהות
צפדב א ] איוו"ר בון ב ירבדת

דרה  'ליאמ"א ערבן הך 'סדל
וביה  מקותש, פרודמהן אגרת
ות  הקמ"ה, לבכב ]ו"כ.נכ"ה
ציסופדה  עיום ז ס"ק דן ירבל
דרה  'ליאמ"א ערבן הך 'סדל
אביה  מש, דירך הרבש ט"זי
דכומ עאקח די הרבל ר.במחי
תנינפלו  יקוו ע"פ אן םירפד
המשו  וואמן בייער. הרעהן
פקות ג]ת.מדוקה  ע"פ מ"גן
היצמחו  וקשת תייעל, ו"שן
הס  וושארק"ט [הנשהן אוי
הפסמ וקיר פשר, שכרים תנווש
לג מה  ש סע "א  ב  ם ].יף 

ארודמהמד] עת ת"פ דמ"ד
ארודמה תת הקמ"ד ניי"ד חסוה

ברתוכה  הרבדת 'דגמי ןיא"א
ורבל עאקך', די הרבל מ"א.רי
ביעו  א.רעה' לארנכה]ה דמה
האז  מפת המיתסמ"ג ו"ע,שת
ויע  שייעי"ש. הן סרו"ע ריב טצ'

דסע י דמשמיף מניאע ךרבו
שייע ו ]ם.ימשבא  הן םילודגם
מיחהל סכרעד"א אירפת פום ת
קכיס  שכ' דתא, פספסב תקר 'סוי
היבמש  האא לו"ר אחדא
(וינוראחה  זלם לניכא ),ורואו
פסניאו  תקו הסוי בדנ' ש"ספס

שייע ז ]ו.נינפלש  ש"ך םן
וס  סשבקכ"ז ופ"ד קכ"וסקכ"ד
הואיבבו  (לגר עטוקיר"א ל)

שסע ה איעו ח ]ם.יף לש'
ארבא  א.והם דארנ ט ]ת ט"סה
דוה  הרהא, לבמחי פסר כא ן,ק
הלא  ווטא דר, אאקצ"ל ירבדי
דה  'וקמלט"ז כפסן ן'.אק
זאר י ] והוה רו(סלהקיר ,ח:)ף
העש  עונווכר שינת יונין
ותוליפתה  עינעב(ד"ה בצן .ם)ימשי
בייעו  אין איזרת ו.ום ת

עאכמיא ] סן הוד נף ףסוס"ק,
ה הוטמשע"פ ר"א.גת



קנט  שבת הלכות רחצ חיים אורח

להבדלהרחצ נר סעיפיםדיני טו ובו

א א
העא ךרבמ° בנל מרור הרואא שאי
יא לם צניאוב (א)וש לירו אחחך וירזר

מנהו בליי שאצומי יאצומבב לבאג בתי םוי
יירופיכה אם שירמוש אחמחם ה ג ה ו.ירזר

שמא ) כאיי לו להבן כשידוס על מברך האש ולירואה
בבשמוכ :יםן

מוצמד ב  הה לחבומן אעג ךרבר שיוה הקובל
שמ שמואי אאר לים אן צקובו ךירה

נילדהל  אחק לר הרוצר חלדבך מהה רנוץ

דוד מגן ט"ז

ביש  לבני ואף איכתב ינתו להוציכו דמול דלא לקא, והבדיי דלהוש
אי זה אבל חובה, מנשהן אלא בעו נהלמנהג ולא שהריא. פורא, רסי

ביא לבני פרוסה אעדם שתו עמנאי"פ אוכל וכו הוהם, אן לי "ארה
עכ"ש)(הרא ב, והקשה פו"ל. הך דהא א"י כרס אידם סוףתאו'

בי ראוהו כט:)(ר"דפרק והטעם"ה ,
כש  לחנכדם במי והצון בקטניםניית, ו

חיידשי בהו ואנך מוך, מ"כ קשהה
הע  אפרל ד"ר דאייים מ"ל ירייהו

עובגד וכתב דאפשולים. לקד, יםיר
הראהו כראת שחכמוי"ש, קבעון ים
מאו הותו מנהג ו"ל לקדמצוה, ושדיי
עוהב וקשה סיידלע°"ז,דלה. מןל
בברכ"ג)(סק"גרע דאף תנתבאר

סעו של שהלחם איבדת ית ולכן
ואילהוצי גדא, חוב לך מן דחיול יבזה
סעויירמדאו שלש ועודתא כרחךת, ל
כמיצר לחלק אתה שך לעכתבו ליתי

אידאפי קרונ"ה שו וכל חובה, ןכי
ואיבשמ דכאן. דים זה לממון הטושה סי"כ תפר א)י(סע"דמן ןנילעף

י כרקוטיבול חכמוית דתקנת הן קאיים המ ד:)י(פסחים תיישום תוקונכר
מ כברכת להוציכיוא]צההוה אעול שא כנאי"פ טועם דהו אפיו', לוכא

כשמ  הוה לא מצוה שצרצואר לחזוית אחרך מיר אלא הואהם, נהג
ולמבע הטוא. דהא מדמתו, לפור לה אי כרס ושדם איו', כלל.ם חוב ן
דהטווצ מ"ל [כאן] גרייר והוי (כאן), בקטנים סבו"כ שי אפרנרביר יםו
גריימ  ואי בקטנים, מ"כ ש"כ בסיכתבה רעתי המבשם)(ש"גמן ירדכם

לה.) שמדמ(פסחים תעתעי בשנינה חלום איבת מנת ביוציו בני הא ונייתו
ועהגד כולים, בשול פסק דן כאן בש"ע ביביוקא בני כל הקטנים ו'.תו

דמ בשושאלא כאן להוצי"כ או מ"ע שא ינאיי איוו זה מבידע שהרני ין,
אמ בגמלא להוצירו אלא בי' בני כא שידתו לא וזה לחנכם, בגדיי ולך

ינאיש  ווו דאפידע. לי, קשה מתו בברכת וקלו שדיצה אעאמוש "פרו
משי הוציצא שמנייא מוציו שא ינאיי מוו לברך דאלעצמדע פשיו, טא"כ

בעצמ ישיברך ולא שתכו בשן יברך ואביאחר הנהנילו, בברכת לא"כ ן
אפי בשיברך מבילו של ינאיי ואיוו לודע. חובה,מן לברכת זה דחשיב ר

מאש  להתנ"כ הוצרך ביוה בני כת הקטנים עתו כו'. להקלל שלא נראה ן
רבי אפרננגד בעו להוציניים מן שא והראוהטו°דע,וי ונאיי לאר "ש

עכנצימ  להם הו שום שי"פ בזה (מנאיתר פשוטנראה.]דעוי[ח)ירו לי
חיאיש  בבשמן להבלוק ביים עדלה שישן רבים להם שיש או טוב בשמח ואר [עים, גם עמברך אפישל] שיבים כל יבשים הם אם רלו להם טוב:יש ח

א רחצ אחריו.(א)סעיף לחזר צריך מברכאיש ואינו לזכרין אלא האו°ן במשנברא מ�"ש,וצר האודאי הנאת השום צריר ךיה
מ כשנהנה פעם בכל ובמהאולברך יר. כפווצאי יום אור אחררמש שמחזר שהיים לפי הביו, כברכת לבוא שמברך ידלה, תברךרא

לנידשהב ביל הו זה לשין הום שמיאר הים, היכל אסונייום להשרו ועכשיתמים בו אנש מו במתרוו אבל איוצים, מ"ש הטעם שהן הישום
ביאסו מר אלא בעום, זכר בשלמשום זהביא, מתקני°ל וביען מקרא. פרק שנהגותוס' דקום נג: אי(פסחים למנתנן)"ה טעם באמו תה

מ שנהנה פעם בכל יברך שהאולא לפי מברכאיר, עין אלא מן ואעל נהנה, שהגוף דמברכה עי"ג און השמל יר בכל הש מנייום, שוםו
ישמ בכל עכתחדש ב "ל:ום, מילהזכראיתיסעיף כאן מר שהעולם קקשיה דף פסחים ערבי בפרק כ"ב)(ע"גן לאב, מטי קםדי ולי
ואיעשמ מדליה אבוקה אמשק לירגא, למר כה לך מה הא האי שולי אמנחא לירגא, שמר מדעה דנפשיתיעא עביה קא אמה ליד, איר ה

שמ ליילא מע דמנייה הוה לא עביר אמי ליד, סר לא למה להב"ל אבוקה מר המדלה מן מצוה רבים למובחר. תיקשים לא מה לו דירץ
שמ  והתיתיה בסוף. הנכרץ דמןורוץ כך, העהוא שהישה מיה נר שוה והדלידלק אבוקה ולקח מם ועקה למהנר, לו הקשה כ"ז לך וליה

פי למהאי, לירוש הוצרכת דסה אבוקה, נרוקח שני אבוקה מדליתם ואתה דת הנר, מן ליקה לך עוי מקח והא אחד נר שד רגא,נחא
ייממ נרויהלא שני לך דהה השניית, שמדליו אחד ונר השמרגא לו, השיב עביק. כש מד באמעצמן אבל איו, צרת אחד.ין לנר אלא ך
דעכוע לו הקשה שמ"ז השמ"פ איע מש דבר ממזה מזה שהביר לטעוה לו עא בזה, אמת לי"ז סר לא למה להב"ל אבוקה מר צוהדלה

המ ומן שמובחר, זה ממדבר לוע טעה והוא שצרמני מלביר אבוקה השך עד וזה מדערגא, פישה וזה ונכתו. פשוט ובהגהתורוש ן.
לו:)ירדכמ  בעפי(פסחים ענירש אחר, בחייין עושיד"ש הגמן ':ל

נ"י  אברהם מגן

בשדאפי שחיבלו לאכת לחבייב יברך לא פת וטעמול מרו, דלאא שום
שהו וכל להנאתו, אלא הוכי דלא כאן ין נפש להשיב אלא רהתיי
צרואי לחזוין אחרך איר כלל, למו לחבי"כ יברך דמה ולא למרו. הי
סיש  תפכתוב דמן הכי"ד ברכת לברך לחבירקויול תקנתאת דהתם רו,

מד  ולא הוא מרבנן הנאתו, "כאששום
וכ מכאן. באבושמן קפט)(עמרהםדע '

בשש  רביכתב (גרשונם ]גרשום[ן)ו
להראסוש  שיר בהדס במח "ש,וצבלולב
דמאע ליצו"ג לאו ניוהנת מתנת "מו,
דעויכ מין בשמצוקר מת הנאתים שום

ה התייהנפש אי°א,ירה מחזוגם ןירין
אסוליע  עכו, ובאמר, בטו"ל. רת
דשממ  לבניע ביוקא ולבני יו ולכתו

ובבלהוצי דמא, כתב לאחרוצי"י ים,א
למדמד  שי סיה תפכתוב "דמן
כמ°,ב]תרקובי שוקשה לעכתבו ל.יתי
בייוע דן אוי"י דאפירמש שים ונאילו
יירמ  שמכח דנהנה לברך, תחזקול

אמ וזה וגופו, ברראשו ביית חזק ועוח בהגהוייתר. מן ינהג(מיםנהגת

אווצמ  ז)"ש עוש ת שהרכתב טעם, מד נהנה הוא שירי מאחרח, ליםציים
מאו עירשתו רפה עכי"י נהח, ולא שהרי"ל. נתקרא, מי להשיבן שום

ועכ נהנפש. דמ"פ שהב"ל להבידי ובא כבר לאחרידל יל הואירים ח
יבעצמ ובזה אחרת, פעם יו הסדוצא פק:י

ארחצ הנר.א.סעיף  דתחימ על ברשום הויילת במתו והאוצי "ש.
מברכ עידלא שן דברל דשאר כשנבראו, דנאסים נר בשאני תבר

עוהו נתחדש כאלו (רשי חשו"אבתה קנסי"א"ת במוצאיב."ט):מן

כו'. אומרים יש הכיפורים להונייה יום שירוו קדת זה מום ארשוש
שנאסמי  טובים להבעים אויר בר:ר אבוקה.ג.סעיף  יעל קחולא

דמ שקועצי קירשחן בלשוין אש"ן מן שכנז, מירשום (מטה רע שהחו
תקז ש"הושלסי' אובמס' נזת סבשת חסים תתנדיםדפר בסי' כתב "ח).

א)י(סע אמף מדאם יאור לא האש וצר דבסיצא. קס"ע, ףי(סע"זמן

א)י(סע"זוקפי) דאפישממ ף אמע לא ממהנ°רלו יוסח וצש "עצא,
וילד דטעמינא. מ"ל דעביו כבישום שמד נב:)ו(ברכאית נא:, משמע.ת

י סיבכנפי ב' חלק דונה ד' להבימן עידש וכל שעוה, של נר ןל
בכפומ  הארוונורש ה(ס"ית עמוונוכפר דת רטז בסו' ההב"ה :דלה)ד

השקל מחצית 
כו'.ק "ה][ס  להוציא כו'.או בשבת דדאפילו ביקר"ל, הכרבי"ל ןינהנת
יניא לוכו איצוהל חא אריבת כלו גוהשא נא ונה"כ גרבמה לך ו,מצעם
בבא הכרבל כוצמת אוגת מליכן בצת אילה דל שפס' אף יוהח, יצא לוכא
אחיצוהל אירא בבם. שדוסעל את שבת, מליכאהע"ג אוצה מ"מ יניה לוכו
לרבל ביראחך הכרם איצומת אאא עכו"כ ומל ככו, לותן סיעב רמיל ע"גן

ו(סע ד, סגמיף וי"ג)ק"א דעטה, הוצמהם, גיה לא דתאנה"כ ניעש(יביתכו, יה ג)ח

לארקו  עשת שנובת כייחג, לב אחד אנעל עג במצת ושו בנהיבת בת:שה
באבודרהם. משמע דוכן עאכר"ל, לרקין ותאנהו ללו, מושא בהדסה:וצם

שבת. במוצאי בנייהשבלולב ששו תחבת חול הך מוכוסג דושת, סדההם
לאצקתא ווצמי לוסאה, מונהיר תנמת הוו דדמיג:חך כו' כתב ובב"י

בירקות. תפ"ד סימן שכתוב זושללמה לן דאה אקוו זלא, לא ו,נושה
למדו  ושודקי הכרבא שיצומת מא עצל ביותר.כ"ל:ה, חזק לבאבריח
בל פירא וושח כו'.ע:צוממט מצילים למדו שאחרים שכי לותמה ליעב
ס"טמיס ב)(סען אמוסדיף שא רלע"פ מאא מורואה יימית מ"מ לוכו ךרבל
הצוי  שורואמר מנהנת, הה שואן ריראחר איאום ותום איליצמו שתום אלו
בופי  אובל שר דאו הבר וימזר כזלק, מתה דגב נכה"א לקתיא כישהן ',וב

ללו  גאנהא ו:פות
ארחצ הנר.ק"א][ס סעיף  כו'.על דתחילת לכילדמשום ממימא םושר

דתאנה בכאו, פ"כ שעל היקילדמם אנם בליפר הוחו לול לה ך:רבן
כו'.ק "ב ][ס  הכיפורים יום טובים.במוצאי ימים משאר שקדוש בתר"ל,
ליא דן עוימו ין אם יבו"ט, דול גוהה"כ יא ו"כ בזולחו"ט, מק יאשה םימר
דיבוט  יאשבם, טימר מיבום לתום ויעבהר אויבר ב ר:וסה"כ ק "ג ][ס סעיף 

כו'. אבוקה רע.על שריחו בו משום רניער"ל, טין לוח הישהב ופנב הזש,
גחירב העוו ופנל וביאכמש כפסבו. הסנר שכתיאר)ה"טג(ההלודגת טתי םעב
ובדל מר דושז"ל, דזחימם ערבמי הך מימשבל הושם הירם ורח מלע, רכניא
שנפמ  כפנהי מאוש האיציבת עשת אבת, אבכ"ל. ליל סושן הפן םידיסחר
כמשמ  לע שייעמהן כו'.ם:ן אמר דאם ב"ח דוכרבבדכתב נ"בת (ע"ב)ף

הניקסמ  דן בנתקא שיי אאמת מרב]ש[םירמוי הואא ואר היבש אלת םירמול
מרוב הרואא דאי ורבבש, לרובא פא כגילא אי, בי וואמם ברואמר "שי,
לריבס דהא דואמ רמואו חדהר נא ארוהא וכיא סבא, מרב"ה דרואי מהכי
אנווג  בכיי אנא לודר, יבם וורן ככלק. התן דבב אא"ח במם ירר דצא אהא,

גבז בה מם (וידו"ה דאם הבתכע"ג ב(ש'סותו ד"ה נדא)רבם בקמה"ט "הט
ארוב דא, בגע"ג ארם שתא עיפי מ"מ בדר דרויף לוהא דנשיא הרקא ונייא,
לקוד אלחתכא בבה, אבעידל כד אבם במר גרר יא וצ"כ ציאא לירן רוזחך
ארבלו  אבך), אל ממם לואר יר וצא דוהא. ס"ד הגמי מעט"א דושם הנישם

שבטממ  חעבטע וימכו קזלם, לשה לה מגמו ומיס"א קס"ז כקן ':ופ"ז

מגדים  פרי זהב  משבצות
ארחצ צריך.(א )סעיף  טייע ואינו ראן ברכ"ז. נו"ש ב'ת ג)(פ"ג סי' סוף ,"ח

נעוי  ופסחים ב'"ש. איד ')(תוס"ג ונ"ה ין, א', והעו"ד דבמניי"ש. "שוצו
מ אוראוברכת שנברא לזכר קאי אש עי אר הראשו"י במדם (בלבושוצן איסע"ש ף

ע צביייקשה, נחלת אווא"אסקן ול"ר ב'), איכת מחזרן אחרין וין שמו, כלאסוה ר
להניה  ממוום הבנת בכלל הוא שהבו אוידדלה מתנל מועכו במאש"ם. י"כ "כוהוצאי

אברהם  אשל 
ארחצ מייע על.א .סעיף  וגן בש"א. מבשרם מה"ט ביכרב"א, יאצומן ה"כוי

נלאכ  עחדתו ותש דה. לויבצ"ע, נה"כ ארבא כלא, היעא כלדבן ש"כמה,
אגמה  בו"א ות חדייע'. השון בבשרי (כ"ב)וכר"א נ"ג א]ע"ב[ת ו)ר"י(ד"ה ןייע,
פסר  ביחש"י נ"ג ה'ם עד(ד"ה מייע במוצאי.ב.:א)לור עגן שכיי"א. מה יבתתן
דא ]תוא[ט"זב  בכשב' הלבת הלדבל ווה הויבא, לירופיכם בידבהם ייל ה"כון
יאשל  טימר ויבום מייעם. וח ]ס"ק[קס"ז]ןמיס["אגן ר"דמיס' ןינעל י"ד)ק(סן

הכ  ינוניב ]ןושל[ת,וכרבל ועי, כו"ש. האמ"מ לרצון בלחך ייק דון אחמחה"כ וירזר שיבו, ון יא(רונישוחדבבת, בסוש לוכרף גת ד"ה נמח: א', ד"ה ומב: ור )יוהד"ה

ב ו:נכראה  מייע על.ג.סעיף  עגן שכיי"א. מה בבתתן או(סט"זי ב)וף דמזת רחירה וו מנע, הוצר נהבירקה, לו סכאל(מךתחפא ע"פ ח, א נ.)כוי וה א. אמ"מ ןים
אל  אחוו יר כקר אמח, כוו יצא"א)גמ(הבתשכמה.ג]שןבר לא האש אוכ מאור דשפ', יונישר כי דאש גברהן, יינווה בן נוכר(בוש שב:)ת רו. בתיאב אאי תו"ר
כא  כת' וב אאן. במם מרר ארואא מי דמשש עציע בייא, בוכרן נ"ב ית וע', ככו"ש, התן א)(סע"חבב ויף אשפא. אף במר ברר שלא יא וצי"ן מייעא. סגן ןמי"א

א הור"ט לת אינע' טן ועם אחמאה יר מיר ארואן וי מייסש בנים יימשי יצם ו"ש:עא,

הגולה  באר 

(נוברכא .רחצ :"ב)(ע]"אנ[')ת
נש ב. "אבהרשג.:"ב)(ע"גם
ד(ש אמם הראבבשר)"ה "דם

כ]שנהמ[דיוהמג תבש(מ"טפרק

קד.:"ו)כה :"ב)(ע"גפסחים
ארחוס ה. חיפר הביםת דלה(הל'

י התוס':בשז)סי' ם

ומקורות ציונים 

סשב רטוא)רחצ רדם בר
סרמע  ח"ב לים ו' הרט גאב ןואי
בבומ גרא הואיי"ץ הלת הלדב'

טמע  .ד]ז'

´

הגר "א  ביאור 
א רחצ יש(א)סעיף 

שמחזר. ידמאומרים "כוהוצאי
ה כאן שעד אסויהטעם ועכשיה ור

ושיומ  להביתר, וצרך לחזוידלה, ר,ך
במאשמ  וכמוצ"כ ש"ש, רואמו

נ דפסחים ד' ועבפרק א'. ןיי"ד
ח':יסע שאין.(ב)ף (פסחים)מי

ב ם:ש  שוםמ ויש.(ג)סעיף 
ועיה  שייכר, כבן ועת ב'. ןיי"א
(וע"ד)(סק"אמג ]"שייוע["ל),
הגהובש מם הנכרדכת והוא ן:וי,

´

שרד  לבושי 
ס רע"ג.ק "ח][ט "ז סימן דלעיל

בטייע  ס"ש ג"ז והטורם][ש':"ק
היתר להם מצינו לא והרא"ש

יודע. שאינו רכצבזה "ל,"ל.
ב מבואר הידברשלא כיהם ןויתר,

דאישי לפרש מש בקטנים:ריינהו י
סג [מ מחזיריןק"ה]"א  אין וגם

מכל עליו. כך כל נקרא לא צוהן
שנאמ ליעד דלא בו ניוהנר ו:תנת
א רחצ ססעיף  ק"א ][ט"ז

שבת. במוצאי האור שנברא
נירדאמכ  דף בפסחים "א)(ע"דנן

במ אלא אש, נברא נתןוצשלא "ש
דהקב באי"ה הראשועה וטחןדם ן
וש  בזו זו אבנים מיתי אוצא ר:הן

מעיקרא.ם][ש הוקשהניתקן
דטעמ דהבלו, שיא נמידלה יכא

לוצבמ תיכ"ש, דען התקנהירץ קר
בש הבילא זה המגיל אבל "אה.

יס  ב' בש"ק ידב מורך וח:רותר
ב  סג [מסעיף  הנוסחק"ג]"א 

שמממש. לאעושמכל אחד תן
מקרמ  שטבעוי ממטבע שנה

בברכחכמ ווים דית, ד:עביוצא

´

לחם  ערך 
ב רחצ וכו'.סעיף  אבוקה

לצור  אמוה שקובר, ביה הש
היצע  וברם הורואמה ה.ברת

נו  שה"ה שר פתל ת:וליתי

´

זקנים  עטרת
ב רחצ ]כו'[מצוהא]סעיף 

אבוקה. על ילברך קולא "ןיקח
עהאל לברך מלי"ץ שו, חוירפני

ובמ צרוצרע, רי"ש (סיך טוב פרח
סידחסי תתנים "ד):מן

´

היטב  באר 
א רחצ אחריו.(א)סעיף 
שירולהו קדת זה מום ישוש יםמאר

שנאס להבעטובים, אויר "א(מגר,ר

ב :"ב)סק אבוקה.(ב)סעיף  על
סדו  שעוה, של הוקא ת.וונוכפר

י ששמולא עץ קקח בלשויו ן"ן
להבאש מכנז שדלה, רע,ירפני חו
סק(מג צו ,"ג)"א ריראז טיך ,בוח
חסיס  סקים,דפר זקנים ."א)(עטרת

כנסייוע הגדן :"ט)(הגהולהת

´

רעק "א  חידושי
ה רצז סג [מסעיף  ק"ה ]"א

לעיל. שכתבתי כמו וקשה
הונלע אם גם המ"ד ברכת ת,צוי
כמ  איוי"מ דהוא הרן חוש לו חין

פטו לגמהוא ממרר זו,י צוה
איקרמו  מחוי בין שיב ונאידבר
אחרוצימ  וא רדמים, לדלקמן שיי
תקפסי ימן ואולי דמ"ט. יקר"ל

חי דברבר לו נזדמן אם ובא
ביוחירש  דמוחזק תחזקתר,

כמ וגופו המגשראשו "א:"כ
ארחצ מברךו"ע ][שסעיף 

הנר. בשבטועל האיר רב ם
שער(שו הגאונים קד)"ת סי' תשובה י

אתרמ לא כשיואי נר, לו ראהי
לאו ונהנה עהאש מברך לרו

בו מהנר ועראורא האש, ןייי
(תקנסיןקמל .]"ותקנ["ד)מן

י ליתרמואם כי בליה ווס רוצהלה
מוללמ ליקוד שיבא הדדם וס,כו
שי  ענאי"ל מברך יו וטוב תרותה,
הסדשי ער הכל בבייועוס.כל "ין
יי(סע הבשד)ף בום מכל א)(סי'

מ כשמדלא דבפוע מדכתב יםרן,
בווצבמ מברך מ"ש האשראורא י
קרקו המגידם ועיאת ןיילה.
תותשובב  חסדת חסדאירת (לרבי

פרחיה המה)כהן ת:פתחוסוף

´

מהרש "א  גליון 
ארחצ מברךו"ע ][שסעיף 

וכו'. הנר יעל אצלולמולא ד
קו דמהנר שיברך, שידם הנרד בא
עראו לברך ועי הנאתו. י'ל
גתשובוב  וית שרדנת גים כלל 'ם

סי כסוף "ה:מן

´

אפרים  יד
א רחצ ססעיף  דאיק"א ][ט"ז

כו'. האור הנאת ןלשומשום
מ הוא פו(ברכ"שהראזה סוףת "ח

ג) ולסי' צכאו. דלשורה זה"ע, ן
אמשממ  הוה דאי דמירע שוםנן

או שפיהנאת הוא צרר לחזויר רך
איליע  וזה בשמנו, דהא נמו, יים
כדמ הוא הנאה נפשדשום להשיב י
איואפי צר"ה לחזוין אחרך ו.יר
ה פיכאלא עכי צררושו, לחזוי"פ רך

ברע  תחלת שהוא לפי תוייתה
ע אולברך ולזה זו, הנאה רמל

אעדא ש"כ יבש"פ אימאר צרים ךין
עכלחזו זה, אחר הר צרי"פ ךיה

ש בשעה צרבאמלברך לנרית ך
ממ וענונהנה שו, כרחך מאיל קוםן
ע האולברך הנאת וכמל כלל, "כשר
בשאח הטעם התוס':"כ ם

´

והערות  הגהות
שוטב א] כר 'כותם תכרבב
לבב ב ]'.הוצמ נ"י דכזא ימדר
ווקריל אייעת, סן ו"ר תיצמחק"י
הושלג]ל.קשה  שבמרן בת"ם
הפ  'אכ"ט שוכ"ו כר שבל לשן
וונת  כשר ליריל לליחתכם אה
ערבי  מוילך דמש', דבעידבע
ארבי  ענמך, בכיים מסן הנשף

שש  פלם כריא תובית ד]ן.ש
בכ'ו אימשבן בנים' ר.וטם



שבתקס  הלכות רחצ חיים אורח

לוימה ביאהחד שיא ]ב)ה ג ה ת.יבר לוונר תישד ש
מלופתי אבוקהקרת :י

ליגהונו ג  הופבכה (ב)לכתסהם םידית
לראויוג )ה ג ה ם.ינרפצבו יש בצפרני ית ןימד

ה ביכולאחוז שמוס וד ליאל האצבעוש הכפוף לתוך דית
הש  עם בצפרנים רואה בבכפואז ית ולא אחת פנית ראה

שהאצבעו :בפניםת
מיאז ד עיכרבן הן ענל שר (פירוש ,ותואיד

ש נייהד ח ו ר ואל )ד)שיהנו  סיהיו ל ומה וך 
ש ד בכ  ל כ ויי  ב יכ הל מיר מב טן  זניד ע  וה 

מב טמל  אחניד ע ת :ר ה 
מיאט וה עיכרבן הן שנל שלר מא תכאלמבת

לריבע אקופאה שוי ויחלזקלדוהר הלוחלה
שוישכ הלן ללדוא מריבעק עיכרבה אילן לבו

הא גקילדם בוו כשי האש(ג)ןויבת מים יקילדה הארשו עיל לבוה שר בתא
עכאלממ מריבת מברכואיב]ה )ה ג ה י.רקיה עבואוח לע(ד)ןין של זרהר :דה

דוד מגן ט"ז

ג  הידים.(ב)סעיף  בשבטובכפות כתוב האיר רב הגאונים(שום "ת

קד)שער סי' תשובה ושמי מנע, שנזקניו שירמאוו בשים פיש הסרטוט דית
ועו בו, מלהתברך בצפרנים פרוד שהן ופני וברבות לעולם. בשת ם"י

הלקטש  קל)בלי סי' המ(סוף הוא כך מכתב, תחלה אצבעוכנינהג, ותיס
י ודלתוך תחתימחשיו ואחרך הן,

ונמכ פושטן און במצא חושך,ר קום
שו נאומברך, הוא מכך עכהאות "ל:ר,
ששיונר° לו פיש לעתותי סעי(בהגה ףיל

שדב) נר דזה נראה שמןיולק, בו ן
שדס נר ופוסקבגמתם דאי' בנרים, לו
שישלנ לא זה.יו סיייועך תלן "גמן
בהגה)י(סע ב ה :ף שאם(ג)סעיף 

כו'. ישראל מדליקו "גאעהיה
רעדבסי א)י(סע"ומן הף תריהוה
להששלי לאותמראל שהדליש הנר קור
לצרכהגו כמי במדליו לצוו חולה,ק רך

לע שניכאן ברכה שצרן שלאיאני, ך
ציהי  שום עביה לי:ד נראה רה,

זרה.(ד) עבודה של אור רוש,פיעל
הואע שלא במ"ג רק והוהוצדלק "ש,
בעביבש  שלא פשוט:ת וזה רה.

נ"י  אברהם מגן

פתילות.ד. הנרושתי שני אם שעוה של קלועובנר ית חשוביםים חד
אבל עצמ]אם[אבוקה, בפני אחד אבוקה.כל חשיב לא אמרינן°ו

קג:)'בגמ שמ(פסחים איעקם מדליה אבוקה אמשק לירגא, למר הה
כ מלך הא האי שולי אמנחא לירגא, שמר מדעיעה דנפשיתיה הה
אמקעבי ליד, שמר לא אי לייה הע
דמניימ  הוה לא עביר אמי ליד, הר

להב מאבוקה המדלה מן ובחר.צוה
בהגהו מוהקשה לו:)(שירדכת היה ם

לו ממלו לו האמיר וד בשתית, םרץ
יה  מע"ר דבאמקוקב לרבל כתחלהת
להדלימ  להבצוה אבוקה אבלק דלה,

מ כבר לפניאם נר איונח צרו לחזוין רך
ול אבוקה, הביכאחר דשפין רבא רן

שממ  לו והשיב לו, מדעיעקשה התיה
עבידנפשי הביה לא והוא וסברד, ן
מדאי ען כל באבוקה וליצוה ןכקר,

שמ לא אי לו וכיהקשה הביע אז ןו',
ש ינאירבא שוו כלל להבדע דלהאבוקה

ולמ  וככצוה לו השיב עכן והנהו', "ד.
דבר הילפי להפוסקיו להם לה כתובים

(שיד  זה [שניכשמן איכשמח) נר ןונח]
להדלייצר לך אבוקה. יכק שקושין תו"ל

כ שיויהוא הן נר להדלייש לו עוה דק
ו אבוקה,יהינר שמכול°ה השיב היען
דנפשיתימדע קעביה וה צרמד, יםכי"מ
מדוילה יובקת שים יחד להםיהאז מ°ה מרואוהרבה כשעואשת, עצמ"כ בפני אחד כל מייע°ו.מד שן סיכתבה תלתי סעמן ב'י"ג :"ו)(סקף

ג הידים.ה.סעיף לשובכפות דזה מרכן ד(אושהי ב ונת ון)יוהג"ה ימ, תושנהג שנראל הוא ליוהגרה האצבעון ולראוכפוף ולאת בצפרנים, ת
האצבעו האצבעוולראו[תלפשוט פני אחו]תת האצבעוררק במי ות הצפרנים, סויקום בזה כמש הזוהרשד, עי(ו"כ רח עכ"אYב)קהל וזה, "ל.

כלשו מוונון דף ד)(עמב"ת כ' להחזו, הזוהר אחויונת האצבעורר מי ונמת הנר, כנגד הצפרנים כפיקום האצבעויצא עת האגות ולאל דל,
האגוי  כראה ולא חוצה, מידל להחזש פנייפרשים האצבעוומר ולת עככפות להפך, רק וכתם, בכתבים"ל. כתוב חי(פרן עץ השי שער פכבים, "דת

ועד  ראיני"ה ונת)ין דמ. נשו"ל ליוהג"ה האצבעוכפון הת לתוך כמית רמשד, ואח"כ פושטי"א, או"כ ון מרואיתן ייראחון לצאת שנידהן הם.י
מייוע שן צסי(סוף)תיכתבה ה"ה:מן מברכין.ו.סעיף יעבידב°לוואפיאין לא כמד שצא, סיו (רצכתוב [רצמן סע"ד) סוף ב'י"ז] ף

ולחולה.ז.:(בהגה) אילחיה דאם סכנה בהם ען גווקא י"י ואם אפיי, סכנה בו עש ילו זרה.ח.ראל:ש"י עבודה של וקאד אור
קשוכשהשלהב עת של בגחלת ירה אם אבל הדליש"ז, מ°קראל ענר של שנר דשלהבר"ז איי, ממת בו (ין בישש, סוף יפצה"ש סי' סוף ד,"ה

בבוכ הוא רעמ"ין די' איח הראבשן"ה יש "שם סי' ועם בייי). רון סיי"ד קמש "ב:מן

השקל מחצית 
כו'.ק "ד ][ס  פתילות דו קלועים.שתי ייקובה"ה אם אליפחד קניו ם,יעולם
סמכו  זוש"כ ס"ק וף תמיסבה בגמ'.:)ק"ו(סל"גן ערפאמרינן פסברק םיחי
ק"גד ו[ף בקעי ]בר[ע"ב,]ע"א אב אבר ללקיא רבע כ]'וכ[אבי מ, רטי אבי
קלודבאל שי דיעמם אברה כילדא ג ':וק כו'.ק "ה][ס סעיף  לשוןבכפות זה

משה כו'.]כו'[דרכי לפשוט כולא כועבצאהשר"ל, ייפופת בכתסם םינרופצל
כהשכ ויפופן ללם. ושופא לאדטן, ושופי בוארלטן הוימינפת וועבצאת יאדת
אל אלא, לליפא ושופו בוארלטן הרואחת דועבצאי מנייהת הוקו גינרופצם "כם
האצבעות.א:ל אחורי להחזיר כו' כוונות בנייהדוז"ל כלו רפיפי כה, תומק
פהש  ייטושן בארן הרואחה מועבצאי הוקת רינרופצם שם, היהיק לדואגה
תסוכמ  אחה הברת וועבצאע אחמכת, זש"כ להחזירה:ר מפרשים כיש ולא

כנייהו כו'. שכמו רתו ידימ"א:ב לצאת כו' פושטין ואח"כ כו' לי ונראה

לשניהם. לאצר"ל, העדת לונווכת פכת ושון מאורטן והירואחה אאן, וליפ"כ
צשופשכ לירטן הויהך מדואגת תסוכל החה כועבצאת שכמת בכותו ת,ונווב

הנ"ל:כ כו'.ק "ו][ס סעיף  ב'.אין סעיף רצ"ז סימן שכתוב דככמו םאצ"ל.
עריב בך שימשל בם היל אסכת מא איתו עם זרדובו דה דליפאה לבעיו אד
וצי  הא, כו'.ק "ז ][ס א:כה"ה גוי.לחיה ידי על יבאדוקא ע"י כארשל ןויל,
ביאד סן אנכו לוסה עארשיר למצל שלחו אל כבת, יקילדהש"כ לארשו אל
מש  עכאלמבת דריבת הלה, כתוא אר גי ע"י כום שכמי, סותו שכ"חמיב ן

י(סע זרה.ק"ח ][ס :)זיף עבודה של הדליקאור ישראל אם אבל כו' דוקא

שהדכו'. שהלא עבת זרדובל מה הצה מידד בתון כאנהר בתיאדה, הציבא
וד ע"א ל"ט ישבף אמיס)שי(רו"דו"ע קמ"ב, מלן אשא מיו"ה עיכרבן הילם
ויאוה קיהל ברושא שלחגה עת זרדובל אה דה, מיאע"ג עיכרבן הן כלחגל ית
עא הם ההלשל מ"מ חרימחבת, בו כהלשז"ל זבת שמל קיהן ברושא ת,לחגה
המכ וארש"כ ככל"ש. יילדהשן נארשק מל אחד שנר ער זרדובל מה םיכרבה
דילע שהו, שהלא עבת זרדובל גה איפוה לה הי קוא ברושי הלחגה רית יואה

ערבל וילך שהלשו, נבת יל הארשר אלל דניא בקובו עלחגה זרדובת ה:ה

מגדים  זהב פרי משבצות
הב רק נברא, שהבלא יידדלה שוהל מן י"כ דממאר טובים נפשיתרוים באוכל ן

אסווהובי כמ"כ המגשר, או"כ ו"א ב', בעשומת שהי"ה אוינן אוה בעולם זה ר
מהו שהדלק מינר בעולם, הוציאשה מ"כ הא לא שייאבנים, לא בעולם, שנאסיה רך
במוהבי אבל הברוצ"כ, תחלת הי"ש ויאה אז. בשוהיה שחל דב"כ כמנית דעוצו אלמ"ש
שמברכנילע עין און מל וג]אבניםר מחזרמ, אחרי"מ גין דו גי"כ, הבש טעם דלה"כ
מוהי  יש"כ גמאר שהוא אף טובים, שים וב"כ בכנסראית. הגדתי בהגהות הטוולה רת
בשכ  הרמן מם סיפאנ"ע (י"ו ובדש]"חי["ט)מן מברכוהית עי"כ וצן אבנים, "ע.ל
טייוע ואיג ]"קס["דתרכ]מןסי["זן ש', מבואר."ה כאן)(טכתבש ומהם פסחיםמ"ז
עק  מגיי"ג, און וה"א ד', דהניית ייו לקלעם ואיה שחד, וע"ה בזה. יבואר עויים דן
ואיבאו ב', שת עו"ה יבואר מם ג זה:ד טייע בכפות.(ב)סעיף  שן לטעם בלי"ז.

אח מברך שהלקט לאחר מ"כ, נהנה פיותכתבש ומהר.האוכבר שתי בשונר "ע,
בהגה)י(סע ב פתיש ף ללותי בככאות, כוירה כתב דשן פתין, מלותי זהת אצל זה ונחים

ו אבוקה, הוה לא הפסק כעדבלי שיוקא פין וותי ששממת, פיע אפיותי אית ןלו
יימדבק וען כאבוקה, הוה מגייחד ואי]"קס["אן שד' יבואר"ה ירישיועיין.ד]ם
הגדכנס בהגהות הטוולה אות גר בשעת י', הברכה היהת ביכה ובהבטהימוס ן,
ביכה  שמוס מד קושמאל, דמברך יע הבטה, שעושיבנר.ה]"שעודם אוחלב מב' ן
נרוג  קנד' שילית כל בי"א, הפסק חלב פתיש לפתין שפילה ולאלה אבוקה, הוה ר

הטממ זעט כשש"ז אלא פתי"ל בילותי בנתית חלב הפסק בלי ואיחד בסיים, מן"ה
או"גתל אברהם ו)(אשל עות בזה.יבואר ייק עלד לא האלץ הבי"ן מגקח, "אאו
זקניםג ]"קס[ ועטרת דאי]"קס[' ראוא', שין שי יירקח לקח, ואם רע. דחו צאיראה
ובכנסעביד  הגדד. בהגהות טוולה שת ניאיר, שהבשמן שלוקחכר אלא לנפש, הוא ים

להר רישלא ואייח רע. יח למוני והקרדע כפשטן, לא לפחתךה נא ח(מלאכיבהו א י

נ.)ע סוכה מ"פ דבר וצבכל ה "ע:צוה, טייע שאם.(ג)סעיף  הדלין ואם גו"ז. יק
ילצו חולה ששרך שאיראל סכנה, מבן עקרת מגייי, אברהם)"אן ז':או(ואשל על.(ד)ת
טייע  לדען והנה ז"ז. מתו דאו"ל דסובר ביראה גור דאסוד גוי מגור, והראשוי ןי

בשהו גזבדלק גוית, אטו ראשורה ועמי ראשוון הדליד אם אבל גון, מק במי שוצעצים ואפשר"ש הי, גור שלי"ה מי דלישי כל ששני, חשש זה בנר ורכא ישומי. ריצו"ה
העבו]ראו[ זרה הוניידה במו בסעוצדלק כתב בלבוש אבל עי"ש. דגזרו ו' ביף אש כל גול דברד והם ברכי, התוס' (נוי ד]"גנ[')ת גזא' וכי"ה מרה, במגשמן אוע ת"א

ו דמסבשומי', הלבוש כתב עכ"ה דאסוות י"ם בהדלייצור גור מק מלשושיי אבל שהגוראל. המחבר שהדלין בשי אסובק מת דלישמר, כל הא ביע אית שסוה שבר י,רת
בסעשומו  כתב זהי"ה עבואוו ]ף בסער חלק והלבוש זרה, ועידה ו'. שהוששיף דית מה בביערולקת גו"ש ית לוי הטמש דאף מר דאיו"ז מברכדה עין ממלין שו, כתבה

ברכרש נו"י בת ב' מד"ב שה"ה לאווכשום, מלאכה עושה ונעבתי עבירה בה מדה דהושמרה, אף מע מסערדלק עתמ"ש גוא נעבשה והוה אצלו מלאכה עביי ועדה ןיירה.
מת)ו(ברכ"בבהרע ח' ו'פרק לא)(דשנה יוב"ה שותוס' ע(דם"ט ול)"ה ינרבי. שו ד(עמםונה קד י' מגוראל)ש"ה השיי לא זה צריראל לויה ראשומך דנר הור, בהן תרידלק

יכ  שעוו', וקשה להמ"ש. בייעם דאיידברן גומו הא מגוא כהי אסוי דמ"ג אלא כהור, ובתר ה"ג. כתבכתר ינ(רביי מגוגוונה)ו שהוי בשי מבדלק הושמת, הא מע עציםדלק
ש ורואבנים גיי. דגו"ל מ"כ ראשושיי שנר אף באיראל כהסון גזרו לא ואיר במג"ג, לקמן או"ה עו"א יבואר י' ד*:ת

אברהם  אשל 
פתילות.ד. מייע שתי וגן ככ"א. התן וא ]ס"ק[ט"זב מאורותש"כמ'. ,הרבה
ארואמ  בי יאלש ב"ה ינש אדיחר לודי, ינבמה כקרקרה רמת, בש"כ תוכרש"י

ב הנ"ב ד"ה אבר' מלה, מוצא הה שחבומן איהיר שקובה מהלה, זיגבת אע לו
יז  עו נוש טרוהד ובוי תמיסבא. סען בל"ג ווא "א)ג(מ'יף דת קא', כיעולם ',ום
קלדבהלו  ייעולה מתום שוצר העיגיה זורואמו את זצה ול ניקבודמה, שמם ריפי
ומד  פתשי. יוליתי בת שידנקחד חיאל"א ולן מועשב בירפה ליניד ההם הוא
נלא  יא עדיחר שכייי, מה בבתתן ג ':ב ]תוא[ט"זי הידים.ה .סעיף  בכפות
מייע  שגן מה ביאור"א. כיינרפצן אם, הדי קושארם הדון הטחם ליא ושובה
צלוכ  כרופיו נטחשן, ושפא ראשנט צר יוגר(תםיינרפק בתנום פישארן ז, ג יקרת

אברד פעילי עי"ד)זר סיי, ומין ר"ס שכן שבתתמה אש(אםי ררבל היהם ן)מיסש

סשמד  לנכו"ה לשאה עובעה הר כיינרפצל הם גיי לרא כ"כזמה יעלו(תה, ב)קעת

תרת(סז"ל שולפי את גובת ד"ה ג ין)ניסרת הו"ש:ע, מייע אין.ו .סעיף  "א.גן
ב' סעיף רצ"ז סוע(טבסימן רפות בר לגהצ"ד) בינע"ה כימשן שכם, לל ר.נן

המפלו  שש"כ אט"ז דום 'דת אאכ' בין לכרן מהלטבה כאש', וא"כ יכזן, שר
שב  אארמה ווה ווכר ב'. רי(ס"יבמ"מ סעצ' ב)ז אשב יף חוחרם תרוד(מהםיית

יוכמ  הילשורן הלם סלדב' ייה השב א)' אכד )הבוש(בת"אבשרם דלל תוכר(בןיתינתמו

מיאש א:)נ  דיכרבן אף לבעין יד מצא ומשא, באדוע גני וז ]"כר הישוק, ט"זת
אר ם)(ש וימשבק אלם, ונא בר, בסעאף י"ב שניף עיאר לושן ייאהי חארר זרוה

ורבמו  בזך, אצ"ע* נבה. אל הרוסיר פאני דטישה הלאא, וח ]תוצמה זהימ. הו
דניא  לוצמו, לאה נונהו כונתת וח.)(ר"ה ליא, ויראהן דך, שניעבי"ל לתואין ו:רואו
מייע לחיה.ז. וגן אאב"א. יו"ר גת בזגמ' דם שלוחה, סיאה דנכן אף הרימאה
ארש  מ"מ יי הארשם עיל השוה עיה לריבה שה, מא ירקבת ועי, ןייעו"ש.
יוא ן)קמ(ל ות שא', יי"ה מייע אור.ח.ר:אובם שלמה"א.גן של קרפ ביצהים
סה  דמי' י"ד רלחתכלן לאשה נילדהי מק ענר זרדובר וה ערבלה ו,ילך

הגולה  באר 

בשטוו . פרקר אלים רבי זרעי
עמוסד"כ)(פ רב קכה(עמרםר '

בשובש נטרונאי רב גנם חמדה וזה"ת

צג) פוסקושסי' ברכ(ראיםאר תו"ש

מפ  ג, סי' סוף ירדכ"ח רממוי תשא כגז

תשובבש שם הגאונים, סוףת הלקט בלי

קל) (נוברכז.:סי' :"ב)(ע]"אנ[')ת
נש ח. אליבאיוכחזק["ב)(ע"גם ה
רמבד  פכב(ש"םרבא, הת :]"ה)כ"ט

נש ט. :"א)(ע"גונ"ב)(ע"בם

ומקורות ציונים 

סיחפסדה][אגוב) עים .ט'
פרשג) בראשיזוהר כ:וס תת ף

וובפרש ע"אYבר קהלית .ח
בר ד) סוכרע"ב פ"ח מות הנשף

ר.טוה)ו.

´

הגר "א  ביאור 
כש ונר.(ד) ועם ב'. סייי"ג מןן
סעתרע וי"א ד' שמף שכתבה םתי
ג :"ח)(סק נוהגים)(הסעיף 
ו(בראשיובזוהרכו'. כ:, סוף קהלית

וכשממ רח:) בצפרנים, רק ןע
בפסי יוהביט]קתאהוא לקוטאו

כלכתש]זרמ[תהליםעוני)(שמ "ג,
כועצמ י)ו'תי לה צפרנים(תהלים ,
פרשולע בהן וית עוףמליעה קת
אולהסי]ובהן להבתכל וכר ןדלה.
ה ן:יוהגנ  ואין.)(ו סעיף 

שתיתנימ  נא:)ו(ברכםן :ת

´

שרד  לבושי 
סג [מ בגמ'.ק"ד]"א  אמרינן

ק דף י"אYב)(ע"גפסחים רב קבע,
אי אבא רבאבר לבי ,]ו'וכ[קלע

שמ דיעקם כה ולכןם ][שו':רבא
כו'. שמעיה האהשיב "רהקשה

מא"ו)(סק קאמ"כ לאאי אי ר
ליישמ כע אמה ליו' אבוקהר ה
כלהב ונשדלה בקושיו', א.אר

דתי פשוט המגונראה הוארוץ "א
דע  תיל הררך מרוץ רבל,קו"י

שמ לו איעדכשהשיב התידעה
עבידנפשי הביה לא דאיד, וסבר ןן,

עמ  כל באבוקה וליצוה ןכקר,
שמ לא אי הבייהקשה אז רבאע, ן

שיכ  ולא המגו'. מדברנה הר"א "יי
כ ידאלא שלא מיהי מה כאןוכח
אידכשמ נר צרונח להדליין קך

מאורות.ם][שאבוקה: הרבה
להמגס  דמ"ל דהא מן"א צוה
מחמהמ הוא באבוקה תובחר

מישמברכ לשוראון מי רבים, שוםן
נהו אירדטובא בני רא,וכא

אשהשלהב ימודת לבנה רקרקת,ה
המ ניראוואלו ונראייכרת ין תרון

ממ שניבאבוקה בנר.יכרה ן
בששומו  נרו"ה צרתי שיית עויגך

לערואוהמ בזו זו הבנית דלה:ן
ג  ססעיף  שישק "ב ][ט "ז ונר

פיות. שתי להגיצרלו היך
עלופתי והוא עצמנית, בפני דן רךו
עפי רמרוש סעל דאיי"א ב', ונף
דאםישי שמן, של בנר אלא ך
שמ  פתיונחים סמלותי יםוכת
מגתירוואו הויעיהן לזה זה ין

מ שלנאשאבוקה, נר אם"כ אף ו
שמ  כמונח פתים הולוה כמת וי

ואמפתי עבה. מלה אם דיפרנם
הוניבי חלב או שעוה נמהם יי

ה אבוקה: סג [מסעיף  ק "ח]"א 

מנר. מייע נר חמד "א)(סקשהן

שהשימ  עה וג דחוידבר"ז. יםיו
ממ  שתוך באוה יאכתוב ואית ן"ט,

המ להארכאן ך:יקום

´

לחם  ערך 
בסופו ג .]ובצפרנים[סעיף 

הייעו  בעטן :)"י(בךוראם

´

היטב  באר 
אםאבוקה.(ג ) שעוה של ובנר
יקלוע אבלים אבוקה, חשובים חד

עצמ בפני אחד חשיבכל לא ו
מג ג :"ד)(סק"אאבוקה, סעיף 

בשב בכפות.(ד) ש"י בלים
המ הוא כך כתב תחיהלקט להנהג,

אצבעוכנימ  יתיס לתוך ודו ךמחשיו
ואחתחתי ונמהן, פושטן צא"כ
במאו ור חושך שקום כךמברך,
מנאו עכהאות סק(ט"ל,ר, ."ב)"ז
להחזוונוובכ כתב אחוית ירר

מהאצבעו כנגדת הצפרנים קום
יהאו ולא האגור, חוצה,ראה דל
כ מיולא להחזש פנייפרשים תוימר

להאצבעו כמכפות וזה שתם, כתבו
ונרמ דמ"א. ה"ל נכשום ןיוהגי
האצבעוכפול  הת לתוך כמית וד
רמש  ואחכתב פושטי"א, ן"כ
ואו מרואיתן ייראחון לצאת ידהן,
מגשני ה:"ה)(סק"אהם, סעיף 

בואפישבת.)(ה לאעבידלו ד
מגי  לחיה)(ו :"ו)(סק"אצא,

איולחולה. דאם סכנה בהם וקאן
עובע  כ"י יד ואם סכנהוכבים, בו ש

עאפי ילו סק(מגראל,ש"י "ז)"א

אפסב(ו דפסק "י ס "רר םאק
ביא  סן שנכו אף ע"ילדוהה ק
אוג  עוסי שיר, ריבהי"ש היאא
וזל מכה. ממשן יף (סע שובלע

האו .)ה  כילדם מתוק הרודמי
ללש  איחו לה מלוחו ןיכרבה
דילע  גלו, אזרא כלו אוהשא
בומב  כיצ"ש ותוד מכי, עמשן

בסובת ג נ תוכר' ד"ה ,ה רי ז ג.
כלד מ"עשא מ רה ו"ת ו נ א פ מ "ע 

י י ס  הח ' עבודה)(ז :"א)אג,
כשהשלהבד זרה. קשווקא רהת

ע של יבגחלת אם אבל ראלש"ז,
מהדלי נר עק של שנר י,ר"ז

אידשלהב ממת בו שלן ים ש,
בישלמ סוף ועה יייצה. רון שי"ד
קמסי סק(מג"ב,מן :"ח)"א

´

תשובה  שערי 
ג רחצ בכפות.(ד)סעיף 

בייע  ואן מחתכה"ט. ביזב הכרק
ב)ו(א הדסבש ת שונווכר רדיסת

ומה הע(שלטיור"ש עונווכר ןינת

הונש  וולפתי ד"ה בינעבת בתכ)תכרן
רופכל אשאף היתועבצי םינמיו
תא  כול הפך וינמיו לדואגת,
תסוכמ ויתחה ניהיהם, םיפפכו
פגנ  שינד הו הדאל ורבמם םגך,
ניהי  ליפפכו הנפן וני לכתסיר,
לינרפצב  ובו בתלד פוא ינך
וועבצאה  בזיראהת, עך י"ש:יה,

´

רעק "א  חידושי
ב  סג [מסעיף  מהק "ד]"א עיין

סעיף תל"ג סימן שכתבתי
אובסב'. מפר במשוירח "בוהדר
לדאו(בבי"דולי מרכרו ןמיסב שה)י

הע גהשיי"א בזה,"אגמל
דאיוהע צרלה להין מדויך ים,ובקת
דיהה אניוש תלסיא דממן תרו"ג
דבוקבאי כנן שיויים, דלא ךין

דאי ינהטעם יםרלחוסינכהלולכו
ה ים:קולסד סג [מסעיף  ק "ו]"א 

יצא. לא דצרנלעבדיעבד ךי"ד
בולחזו לברך פרר כרא הגפן, ןויי

מ שראודבברכת האש לאביי רך
ממי  הויצא, בילא הפסק בוי ראן

לטעפר הגפן עמיי טייה, "זן
תרכסי סעמן :ב'טןק ףי"ד

´

מהרש "א  גליון 
ה  מברכיןו"ע][שסעיף  אין

שבת. שלא הנר ןייע על
מתשובו עת מ(רמהיזרנחם ו)פאנ"ע

יסי "ח:מן

´

ברוך  אמרי 
ה רחצ סג [מסעיף  אםק"ז]"א

גוי. ע"י דוקא סכנה בהם אין
ב מעדצ"ל דגת של"א בתא

לריבעמ מה ארקא הלי יכיא
האש  הים מוגה לילדי ךרוצק
הארשי  עיל לריבה יבגה ל:ארשי

´

סופר  חתם 
ב רחצ סג [מסעיף  היהק"ד ]"א

דין לכתוב להפוסקים להם
דמנ זה. ולא לסע"ב, א',יי ף

אי אינדהתם כלל לברך רוצה ןו
לחזויצר אחרך מברךיר אם אבל ו,
לעיצר המשוך מן עת לובחר

כ לפעאבוקה, נראה דלאנן "ד.
:"ו)(סק"רכא

´

והערות  הגהות
בייע א ] סין י"איו"ד א(סע' יף

מויל(ג.)הגהב  תרודמהמב ]"א).גן
תא  נמ"ד הדס"ח זגפס הה
מחויתואב  ובת פייער, מ"גן
אבשמב  שכו"ז ד 'ותת ןושלמב
ובמחה  הושמר... ככם בתי
זסעב  איף עוה זרדובר '.הה

לייע ג ] אקמן וון ז הרעהבת
שייעו ד]ם.ש  ין ספ"ד 'יו"ד
אי  ב.וא סייעו ה ]ת רין וצ'

אבשמ ו.ו"ז האר ו ]ת הרעה
רייע ז]ב. יאן בסוש נוכרף בת

נ ד"ה נע"ב שר, ד"ה ע"א ב.וג
לתנווכח] הרבדו ימלשוריי

סלחב  (פ"א שוה ה"ה, פף י"גבת
הוס  ה"ג) בבומף פסארא םיח"ש

ס ייפ"ב א' רמח, הבר 'אליי הלא כרקי(ו'תווצמה לא עא ד)ז כתישם התווצמן מן ווצן לאת, אאם מניו ווצן אכלת. מין עיכרבן מן גצל ר(גה.לוזה שתקיפסב ט ]).הון לנינפלא ותיו העכא, בוי"ז שרדמא טחוש בור
ברוד(מה לילהת )רבות ב.ם הכי ]ה בון ייסופדא שינשם הם תנרווי(לטוקליל ו)י"זו בנינפל, הוקליו 'וסונט והובח שארנן', ט"ס.והה א




