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מגרך לפי שאין שם עיקר הבושם אלא ריח בלא עיקר ולק נראה שרבינו מפרש דמשחא הורד אלא מהפרי הנברא בתוכו מברכין עליו בע״ב כיון שנברא מדבר הנברא בתוכו וכן
כבישא ומשחא מחינא היינו שהשמן זית לבדו בלא שום גושסכובשין או פוחנין אוהו עד כתבהרא״ש זכרונו לברכה :וכתב ה״ר יונה שהראב״ד חלוק בדבר דס״לדעלמי הורד
והלבונה והמצטכי אינו מברך אלא במ״ב :
שרימו נודף  :הביאו לפניו שמן ופו׳  .שם )מ (:/ת״ר הגיאו לפניו שמן והדם ג״ש
אומרים מברך על השמן ופוטר אה ההדס וב״ה אומרים מברך על ההדס ופוער את השמן כך ז שלשה מיני ריח טוב וכו׳  .בברכות ס״ס אלו דברים )דף נ״א  (:תנן אין
מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של
היא גירסת הרי״ף אמר ר״ג אני אכריע שמן
כותים ולא על הנר ולא על הבשמים של מתים
זכינו לריחו וזכינו לסיכהו הדם לרימו זכינו
לסיכחו לא זכינו אמר רבי יוחנן הלכה כדברי עליו בורא מיג״ בשמים  .הביאו לפניו שמן והדם מברך ולא על הנר ועל הבשמים של עכו״ם ובגמרא
המכריע רב פפא איקלע לבי רב הונא .בריה על ההדם ופוטר את השמן מפני שברכה אחת לשתיהן )דף נ״ג( מ״ט בשמים לעבורי ריחא עבידי'
דרש איקא אייהו לקמייהו שמן והדם שקל רב והוא עצי בשמים ז ד היו לפניו ■בושם שהוא עץ ובושם כלומר להעביר סרחון המת הם עשויין ולא
להריח  .אמר רב הונא בשמים של בית הכסא
פפא גריך אהדם ברישא והדר שריך אשמן אמר שהוא עשב אין ברכה אחת מהן פוטרת את חבירו .אלא
ושמן העשוי להעביר את הזוהמא אין מגרכין
ליה לא ס״ל מר הלכה כדברי המכריע אמר ליה
הכי אמר רבא הלכה כב״ה ולא היא לאשהמוטי מברך על זה לעצמו ועל זה לעצמו « .הביאו לפניו יין עליו ואמרינן התם דמוגמר לאו לריח עגידא
נפשיההוא דעבד כך כתוב בנוסחאות  .ופסק ושמן אוחז יין בימינו ושמן בשמאלו ומברך על היין כלומ׳ אין עושין המוגמר להריח בו ואינו עשוי אלא
הרייףכב״ה .וכתבו'ההוספות דמשמע שלא היה ושותהו וחוזר ומברך על השמן ומריח בו וטחו בראש לגמר בו את הכלים .ואמרינן תו התם אמר
 .רבי הייא בר אבא אמר רבי יוחנן המהלך בעיש
בספרו ולא היא ונ״ל שאע״ס שישנו כספיז לא
יצה לפסוק כר״כ ״ש^^^לא
אלא השמש .ואם היה השמש תלמיד חכם טחו בכותל  .בטבריה ובמו״ש בצפורי והריח ריח אינו מברך
ה דבר שהוא םפק אם מן העץ אם מן האדמה מברך מפני שחזקתו אינו עשוי אלא 'לגמר בו את
נותן טעם לדברי ב״ש ומ״ש ולא היא לא נתכוונו
לומר שאין הלכה כב״ה אלא שרבא לא אמר כן  .עליו בבורא מיני בשמים .בושם שעירבו הרוכל ממינין הכלים ומכ״ש שאין מברכין על ריח הבגדים
עצמן :
ומה שכתב רבינו מקני שברכה אחת
לשתיהן הרבה מברך ,עליו בורא מיני בשמים .נכנם לחנותו של
ח כתב הטור על מ״ש רגינו שהמריח בכלים
אינו טעם למה מגרל על ההדס אגל הוא טעם
מוגמרים אינו מברך לא הבנתי דבריו
בושם שיש בה מינין הרבה מברך עליו בורא מיני
למה פוטר את השמן :
ד היו לפניו בושם שהוא ען וכו׳  .זה פשוט  :בשמים  .,יאם ישב שם כל היום בולו אינו מברך אלא כיון שהוא מושב אותו עשוי להריח שכן משמע
דבריו שהרי לא פטר מלברך ,עליו אלא מפני
וכתב הטור וז״ל יראה שאם היו לפניו
עצי גשמים ועשבי בשמים ומיני בשמים ובירך אחת  .נכנם ויצא נכנם ויצא מברך על כל  wפעם ופעם  :שאין בו עיקר וכן הוא אמת שנעשה להריח
מיני בשמים פטר הכל שהכל מיני בשמים אבל  1וג[ השושנה וחלפי המים מברכין עליהן בורא עצי כדי שיתבשמו הכלים וא"כ למה אין מברכין
כשעצי בשמים ועשבי בשמים לפניו אז צריך בשמים  .נרגים של גינה בורא עצי יבשמים ושל שדה עליו ,ואפשר שרוצה לדמותה לריח רע דלא
חשבינן ליה ריח לענין הרחקת תפלה כשאין לו
לברך על כל אחד וכן יראה דעת הרמב״ם
שכתב היו לפניו בושם שהוא ען ובושם שהוא עשב בורא עשבי בשמים  .הורד ומי הורד והלבונה והמםטכי עיקר ואינו דומה דבהנאה תליאמילתא והרי
מברך על כל אחד ואחד לבד ולא הזכיל מעי וכיוצא בהן בורא עצי בשמים  :ז ״שלשה מיני ריח טוב נהנה וראוי לברך עליו וגם בתפלה צריך
בשמים עמהם אבל ר״ע כתב היו לפניו שלשה אין מברכיו עליהן ואלו הן .ריח טוב שאםור להריח בו  .להרחיק עד מקום שכלה הריח עכ״ל  .וכיוצא
בזה כתג הרמ׳ך על דברי רבינו  .ויש לתמוה
 ,?ffוריח טוב שעשוי להעביר ריח רע  .וריח טוב שלא נעשה
^ f ’f
על המור שכתב גבי כשרתא ומשחא כגישא
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שאס סיננו השמן ואין בו כלום מהבשמים י״א
אינןי אלא לכתחילה דאילו
אומר
בדיעבד על כולם אם אמר בורא מיני בשמים ובשמים של ערוה מן העריות אין מברכין עליהן לפי שאין מברכין עליו כלל שאין עריבות זו ממנו
אלא שקולט אותו מדבר אחר הוי כריח שאין לו
יצא .והשתא י״ל שרגינו ור״ע לא פליגי דלא נקט
רגינו בדוקא ען ועשב דה״ה אם היה עמהם שאםור להריח ב הן .בשמים של מתים ובשמים של בית עיקר ואין מברכין עליו כיון שאינו מגופו של
דגר שאיינו לא ען ולא עשב דלכתחילה מגרך הכםא ושמן העשוי להעביר את הזוהמא אין מברכין שמן וזו היא סברת רבינו ממש ולא כתב שם
על כל אחד ואחד ברכה הראויה לו וכדברי עליהן לפי שנעשו להעביר ריח רע  .מוגמר שמגמרין בו שאינו מבין דבריו וטעם סברא זו נראה משום
דכיון דריח אינו צורך הגוף כ״כ היון שאין לו
ר״ע  :הביאו לפניו יין ושמן וכו׳  .כגר נתבאר את הבלים ואת הבגדים אין מברכין עליהן לפי שלא
עיקר אע"פ שנהנה אינו מברך עליו :
ז־ה סוף פיז מהלכות אלו ושנאו רבינו כאן
נעשה להריח  [®jבעצמו של מוגמר .וכן המריח בבגדים ומ׳יש או של ערוה מן העריות  .כתב הרשב״א
לפי שהוא עסוק בדיני הריח :
בתשובה שלא ידע לו מקום ואולי של
ה דבר שהוא ספק וכו׳  .כן כתבו התוספות שהן'מוגמרים אינו מברך לפי שאין שם עיקר בושם
ערוה ממש ומפני שעשויין להעביר את הזוהמא
בפרק כיצד מגרכין )ברכות מ״ג( אלא ריח בלא עיקרו ט בשמים של מםיבה שלעכו״ם
א"נ שהם עשויים לעבירה להטיל ארס יצה״ר
גשם הר*מ מקוצי  :בושם שעירבו הרוכל וכו׳ .
פשוט הוא  :נכנם לחנותו של בושם  .ברייתא אין מברכין עליהם שםתם מםיבת עכו״ם לעכו״ם .היה עכ״ל  .וה״ר דוד אבודרהם כאב בשמים של
בברכות פרק אלו דברים )דף נ״ג( ואיחא נמי מהלך חוץ לכרך והריח ריח טוב .אם רוב העיר עכו״ם ערוה היינו כגון קופה של בשמים תלויה גצוארה
או שאוחזת בידה או בפיה ואסור להריח באותם
בירושלמי פרק הרואה היה יושג בחנותו של אינו מברך .ואם רוב ישראל מברך .גתערב ריחשמברכין
הבשמים שמא יגאו לידי הרגל נשיקה או קירוב
בושה כל היום אינו מברך אלא אמת אגל
ופעםאם :עליו בריח שאץ מברכין עליו הולכין אהרי הרוב i
גשר עכ״ל :
היה נכנם ויוצא מברך על כל פעם
ט בשטים של מסיבת עכו״ם וכו׳  .נלמד
ר השושנה וחלפי המים מברכים וכו׳ .
ממה שבא בסמוך :היה מהלך
שושנה אינו ורד שהד כתב
חון לכרך וכו׳  .ברייתא בברכות פרק אלו
בסמוך הורד וא*כ צ״ע מהו שושנה ,ובפרק כיצד
דברים )דף נ״ג(  :נתערב ריח שמברכין עליו
מגרכין)שם מ״ג ; ( א״ר חננאל אמר רב הני
בהן
שאיין
הרבח
אחרים
ודברים
אחרות
ת
ו
כ
ר
פ
א
וכו׳ :
חלפי דימא מברכין עליה געיג ופירש״י שהוא
פתיחה ולא חתימה תיקנו חכמים דרך ^״י א ברכות אחרות וכו׳  .ביאור לשון
שגולת נרד וקורץ לו אישפי״ג  .ורבינו יונה
רבינו כך הוא ברכות אחרות
שבח והודיה להקב״ה  .כמו ברכות התפלה שכבד
כתב שהוא רוזמרי״ן  :נרגיס של גנה וכו׳
מלבד ברכות ההנאה שכתבנו תיקנו חכמים וכן
שם.מימרא דרב משרשיא ופירש״י דהיינו חבצלת
כתבנום
השרון  .ורבינו יונה כתב שי׳יא שהוא לירי״או א שור א״ח פי׳ רי״ג  :ג שוי פ ׳ ר״ז  :ג שור פי׳ רש״ו  :ד שור סי׳ רי״ז  :ה שוי שם  :תיקנו דברים אחרים שאין בהם לא פתיחה
ולא חתימה כמו שתיקנו בכניסתו לעיר או
בלעז ויש בכל אחד ואחד עלים לבנים :
ומי הורד -והלבונה וכו׳  .כתב רבינו יונה שאע״פ שאין מי הורד באים מען למרחן או להקיז דם וביציאתו מהם דברים שאין בהם לא פתיחה ולא חתימה והברכות האלו
והדברים

פרק עשירי

לחם משנה
פ״ט ד הביאו ׳.פניו שמן ויין וכו׳ .ברייתא היא בפרק כיצד מברכין)דף מ״ג (:הביאו
לפניהם שמן ויין וכו׳  .וקשה דמכאן נראה דמפרש רבינו שלא בזמן
הסעודה וכדפירש הראג״ד ז״ל בהשגות לעיל סוף ׳פ״ז ושם נראה שרבינו מפרשה על
מיין של ברכה וא״כ קשה מנין לו מה שכתב שם כיון שהוא מפרש כאן על יין של רשות
ומאין למד שמביאין זה בתוך הסעודה וכו׳'.ואולי דהוא מפרש לענין של ברכה כדכתג
לעיל ומ׳מ כתבה כאן דלמד לענין יין של רשות דה״א כיון דהוי יין של רשות יברך על
השמן תחלה קא משמע לן

משנה למלך
פ״ט ג הביאו לפניו שמן והדס מבין על ההדס וכו׳ .פלוגחאידב״ש וב״ה בפרק כיצד מנרכין ופסק
כב״ה וכן פסק הרי״ף  .ובגמרא אמרינן אמר ר״ג^אני אכריע שמן זכינו לריחו
וזכינו לפיכתו וכו׳ א״ר יוחנן הלכה כדברי המכריע  .וכתב מרךשלא רצה לפסוק כר״ג ‘משום דלאו
מכריע הוא אלא נותן טעם לדברי ב״ש  .ואני המיה דלא היה צרין לטעס זה דאפילו את״ל דר״ג היה
מכריע גמור מ״מ לא היה הלכה כמותו משום דכלל זה לא נאמר כי אס במשנה ולא בברייתא  .הן אמ»
שקושיא זו היא על הרא״ש ג״כ דבפרק כיצד מברטן כתב כדברי מרן דהכרעת ר״ג לאו הכרעה היא
אלא שנתן טעם לדברי ב״ש והרא״ש עצמו בפ״ק דקידושין עלה דשן ועין כתב בפירוש דכלל זה דהלכה
כדברי המכריע לא נאמר בברייתא .ואולי דקושטא דמילתא נקטו דאף אס היחה הכרעה זו דר״ג

במתני׳ לא היתה הכרעה לפי שלא בא כי אם לתת טעם לדברי ג״ש ) .א״ה עיין מ״ש הרב המחבר בפ״א מהלכות בית הבחירה דין ח׳ באורן( ;

מגדל עוז

הגהות מייטוניות

של ש ה מיני ד ח טוב כו' עד סוף הפרק .פרק אלו דברים )דף נ״א נ״ג( :
]ב[ כ ת ב טורי ר בינו שיחיה ד ל דמיירי שאין דעתו לחזור מיד אבל דעתו לוזוור מיד לא אסח
אחרות כו׳ עד למה שאירע עתה .פרק הרואה :
דעתיה ] :ג[ אבל מורי שיהיה כ תב רעל שושנים מברך עשבי נ ש מי ם ] :ד[ וכן בתוספות פרק
,
אלו דברים ! ]ה[ וה׳ ה אתרוג וכיוצא בו שאוכלו והעלה ריח שאין טכרנין על הריה כיון שלא
לקחו להריח תוספות .ובן אתרוג של ס צו ה כ ת ב רבינו ש מח ה דלאו לריח עבידא ואין מברכין עליו אבל ר אבי׳ ה כ ת ב שמברכין עליו ה מריח בו וכ־כ טורי הר״ף מצרפת ע כ »

פ״י בלבות
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והדברים האלו אע״פ שאינו נהגה כשעה שהוא מברך כדי שיצטרך לברך תיקני אוחם חכמים דבר על שלו חומר ברוך שהחיינו על שלו ושל חבירו מברך הטוב והמטיב  :וכתב הרי״ף
דרך שבח והודאה להקב״ה כמו ברכות האפלה שאע״פ שאינו נהנה באותה שעה צריך להתפלל כלומר הא דחק על הגשמים מברך שהחיינו בדלית ליה שותף בארעיה אבל חי אית
וזה כאילו אמר שהברכות והדברים האלו ה] נכנסות תחת סוג התפלה לא תחת תוג ברכות ליה שותף בארעיה מברך הטוב והמטיב כי הא דתניא שלו ושל אחרים אומר הטוב
ההנאה  :ואלו הן הבונה בית חדש וכו׳  .משנה פרק הרואה )ברכות נ״ד( בנה בית חדש והמטיב והיינו בדאית ליה ארעא אבל אי ליש ליה ארעא אינו מברך לא הטוב והמטיב
וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו ואפליגו
ולא שהחיינו אלא כדאמר ר׳ אבהו מודים אנו
בה אמוראי בגמרא )דף ג״ט ס׳( וכתבו הרי״ף כ תבנו ם .ואלו הן ^הבונה * בית חדש והקונה בלים לך וכו׳ וזה דעת רבינו  .אבל הרא״ש כתב
והרא״ש ז״ל וקי״ל כר' יוחנן וכלישנא בתרא
ולא נהירא מה שכתב שצריך שיהיה לו עמו
דאמר בין קנה כיוצא בהן בין לא קנה כיוצא חדשים בין יש לו ביוצא בהן בין אין לו ]א[ מברך ברוך שותף בקרקע דהא כיון שיש לו קרקע כל
בהם בין שיש לו כיוצא בהם בין שאין לו אתה יי׳ אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו •והגיענו שכניו משוספין עמו הילכך נראה כגירסת הספרי'
כיוצא בהן צריך לברך  .ומדברי רבינו שכתב לזמן הזה •’ ב ובן בהרואח את חבירו לאחר שלשים יום אידי ואידי דאית ליה לדידיה ול״ק הא דאית
בין שיש לו כיוצא בהן בין אין לו כיוצא בהם
להו לאחריני בהדי׳ הא דלית להו לאחריני בהדיה
ולא כתב כין יקנה כיוצא בהן בין לא קנה מברך ]> vשהחיינו  .ואם ראהו לאחר שנים עשר חדש פירוש בית חדש וכלים חדשים דלית להו לאחריני
כיוצא בהם נראה שהיא פוסק כלישנא קמא מברך ברוך אתח יי׳ מחיה המתים .הרואה פדי המתחדש בהדיה שותפות מברך שהחיינו אפל 'גקמים
דר׳ יוחנן וכבר תמה עליו הרמ״ך  ,וטעמא משנה לשנה בתחלת ראייתו 1^1מברך שהחיינו* ג שמע דאית אחריני בהדיה שטובת גשמים היא לכל
דמילתא נ״ל לדעת רבינו שהוא משום דבגמרא
פעלי שדות מפרך הטוב והמטיב והיכא דלית
’ שמועה טובה מברך ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם
אותביה לר׳ יוחנן ללישנא בחרא ואע״ג דשני
ליה ארעא מברך מודים וכו׳ עכ״ל :
שינויא דחיקא הוא דקא משני כמא דהיתרא עדיף הטוב והמטיב  .שמע שמועה רעה מברך ברוך דיין ו פי׳ משיצא חתן לקראת כלה הוא מ״ש
משירבו המים על הארץ ־ ויעלו
ליה כלומר שאין צריך לברך לישנא דהיהרא .ה א מ ת .וחייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש כדרך
לא שייך שפיר באין צריך לברך ולישנא קמא
אבעבועות וכו׳  :ובתבצ הר״ן פיק דתעניות
יי׳
את
ואהבת
שנאמר
בשמחה
הטובה
על
שמברך
דלא איחותב עדיף טפי כנ״ל ;
בשם הרמב״ן דרבי ,יוחנן הוה מסיים; רוב
ב וכן הרואה את חבירו וכו׳ עד מחיה אלהיך וגו׳ ובכל מאדך .ובכלל אהבה היתירה שנצטוינו ההודאות ומשמע ליה לשון רפוי כדכתיב ברוב
המתים  .שם )נ״ח (:מימרא דריב״ל  .בה שאפילו בעת שייצר לו יודה וישבח בשמחה  :עם הדרת מלך וברוב גאונך ואקשינן דהא
וכתבו ההוספות אומר שהחיינו אור״י דוקא
משמע נמי רוב ההודאות ולא מלס כדכתיב
אע״פ
טובה
שמועה
ששמע
או
טובה
אליו
הגיעה
ד
חבירו החביב עליו אבל בענין אחר לא:
ורצוי לרוב אחיו ולפום הכי תיק רפא אימא
הרואה פרי וכו׳  .בסוף פרק בכל מערכין שהדברים מראין שטובה זו תגרום לו רעה מברך הטוב אל ההודאות ואתא רב פפא ואמר אל ההודאות
)עירובין מ׳ (:אמר רב יהודה אנא והמטיב  .וכן אם נגעה אליו רעה או שמע שמועה רעה ורוב ההודאות דכיון דאמר אל ההודאות הרי
אקרא חדתאאמינא זמן  .ופירש״י כשאני רואה
פירש שאין רוב זה אלא לשון סגיאות ורפוי
מברך
טובה
לו
גורמת
זו
שרעה
מראים
שהדברים
אע״פ
ואמרינן
דלעת חדש משנה לשנה אמינא זמן
ומפני שכל טפה וטפה צריכה שבח והודאה
החס בגמרא דהאי זמן רשות הוא ולא חובה  :דיין האמת .שאין מברכין על העתיד להיות אלא על מה צריך בחתימה לשון רבוי מעין פסיחה .ובמקצת
ג שמע שמועה טובה וכו׳ עד דיין האמת  .שאירע עתה :ה ירדו יגשמים רבים .אם יש לו * שדה הנוסחאות ,כתב ברוך רוב ההודאות והוא לשון
משנה פרק הרואה )ברכות נ״ד( :
הספרים כולם שאמרו ברוך רוב ההודאות ולדברי
מברך שהחיינו .ואם היתה שלו ושל אחרים מברך הטוב
חייב אדם לברך וכו׳  .ג״ז משנה שס:
הכל צריך תיקון לומר כן ברוך אל רוב ההודאות
ד הגיעה אליו טובה וכו׳  .ג״ז מפנה שם וה מ טיב .ואם אין לו שדה מברך מודים אנחנו לך יי׳ או מלך רוב ההודאות ואל ההודאות ושמא
מברך על הרעה מעין הטובה ועל אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו ואילו פינו מלא עשו רוב זה תואר כמו רב וכן מרוב אונים
הטובה מעין הרעה ובגמרא )דף ס׳( על הרעה
ואמין כח הוא תואר על משקל ועוז פניו ישונה
מעין הטובה ה״ד כגון דשקלבדקא בארעיה בו׳ עד הן הם יודו וישבחו ויברכו את שמך מלכנו ברוך
מעוז לתום דרך ה׳ וכן רבים עד כאן לשונו :
אע״ג דטבא הוא לדידיה דמהקא ארעא שרטון אתה יי׳ אל רוב ההודאות ו ה ת שב חו ת ) :מאימתי ז אמרו לו מת אביו וכו׳  .ברייתא שם)ברכות
נ״ט( מת אפיו והוא יורשו בתחלה אומר
ושבחא השתא מיהא רעה היא ועל הטובה מעין מברכין על הגשמים משירבה המים על הארץ ויעלו
הרפה ה״ד כגון דאשכח מציאה אע״ג דרעה אבעבועות מן המטר על פני המים וילכו האבעבועות ברוך דיין האמת ולפסוף הוא אומר הטוב
היא לדידיה דאי שמע בי מלכא שקיל לה מיניה
והמטיב ואוקמה בגמרא פדאיכא אחי דקא
השתא מיהא טובה היא .ופרש״י דמסקא ארעא ]י[ זה לקראת זה  :ז •אמרו לו מת אביו וירשהו .אם יש ירתי בהדיה אבל אי ליכא אחי בהדיה מפרך
שרטון מחמת המיס וה״ל לזבל השתא מיהא עמו אחין מברך י׳בתחלה דיין האמת ואחר כך הטוב שהחיינו  :ומ״ש קצרו של דבר וכו׳ כפר כתבתיו
רעה היא שמחבלת תבואה ומברך דיין האמת :
בסמוך :
ה ירדו גשמים רבים וכו׳  ,גס זה שס )נ״ד( והמטיב  .ואם אץ עמו אחים מברך שהחיינו  .קצרו של
ח ארבעה צריטן להודות וכו׳  .שם בריש
משנה על הגשמיס ועל בשורות טובות דבר כל דבר טובה שהיא לו ולאחרים מברך הטוב
סירקא )נ״ד (:אמר רב יהודה
אומר ברוך הטוב והמטיב ובגמרא )דף נ״ט (:ו ה מ טי ב .וטובה שהיא לו לבדו מברך ש ה חיינו :ארבעה צריכין להודות יורדי הים הולכי מדברות
ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך והאמר רבי
ח ארבעה * יצריכין להודות  m .חולה שנתרפא  .וחבוש ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית
אבהו ואמרי לה במתניתא תנא מאימתי מברכין
האסורים ויצא מאי מברך אמר רב יהודה ברוך
על הגשמים משיצא התן לקראה כלה מאי מברכין שיצא מבית האםורים  .ויורדי הים כשעלו  .והולכי הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב אביי
אמר רב יהודה מודים אנו לך על כל טפה דרכים כשיגיעו לי שוב .וצריכין להודות בפני עשרה אמר וצריך לאודויי קמי עשרה דכתיב וירוממוהו
וטסה שהורדת לנו ור׳ יוחנן מסיים בה הכי ואילו ושנים מהם חכמים שנאמר וירוממוהו בקהל עם ובמושב בקהל עם מר זוטרא אמר וסרין מינייהו רבנן
פינו מלא פירה כים וכו' עד חשההוה בא״י רוב
שנאמר ובמושב זקנים יהללוהו מתקיף ליה
ההודאות רוב ההודאות ולא כל ההודאות אמר זקג  cהללוהו  .וב צד מודד! וב צד מברך » )לומד כ נ ח] רב אפי ואימר כולהו רבנן מי כתיב בקהל
ומברך
רבא אימא האל ההודאות אמר רב פפא הילכך
זקנים בקהל עם כתיב ואימר בי עשרה שאר
נימרינהו לתרויייהו רוב ההודאות ואל ההודאות א מור א״ח סי׳ רכ״ג ממ״ג משין כ״ז  :ב מור סי' רכ״ה  :ג מזר סי׳ רכ״ג סמ״ג עשין כ״ז ; עמא ותרי רבנן קשיא  .ואע״ג דאסיקנא פקשיא
ואלא קשיא ל״ק הא דאתא פורתא הא דאתא
ד סור סי׳ רכ״א סמ״ג שס  :ה מור סי' רנ״ג  :ו מור סי׳ רי״מ-המ״ג משין כ״ז :
פסקו הפוסקים כמר זוטרא דמילחא דרבנן היא
טובא
מובא ואי בעית אימא הא והא דאתא
ולקולא .וכתב רבינו וכיצד מודה וכיצד מברך
ולא קשיא הא דאית ליה ארעא הא דלית ליה ארעא כלומר דכי לית ליה ארעא מברך ונראה שהוא לשון מיותר וי״ל שכיצד מודה עניינו בפני,.כמה אנשים מודה ואם יהיה
מודים אנו לך וכו׳ ופסק רבינו כתירוצא בתרא ואקשינן אית ליה הטוב והמטיב מברך עומד או יושב וכיצד מפרך עניינו מה יהיה נוסח הפרכה  :ומ״ש עומד ביניהם .
והתנן בנה בית חדש וקנה כלים חדשים מברך שהחיינו שלו ושל אמרים אומר צ״ע מנא ליה ומה שכתב היא גירסת רבינו והרי״ף והרא״שודלא ככתוב בגמרות שלנו
הטוב והמטיב ל״ק הא דאית ליה שותפות הא דליה ליה שותפות והתניא קצרו של
מאי מברך הגומל חסדים טובות :
הרואה

הגהות מיימוגיות
* ] כ ת ב הרא׳ ש שב שעת קנץ יש לו לברך אע״  6שעדיין לא נ ש ת מ ש בחן שאץ הגרכד■
אלא על ש מ ח ת הלב שהוא שטח בשעת קנייתן ע כ׳ ל .וב ס מ׳ ק אם קנ ה לו ולביתו
מב רך גם ה טוב והמטיב ע"כ[  [ 6 ] :וכן פר״י ואפילו קנ ה וחזר ו קנ ה בר״י לגבי ר ב
הוגא וע׳׳ש  .ואומר ר״י דדוקא בגדים וכלים ח שובי ם דומיא דבי ת חד ש אבל בדבר
קטן שאין ח שוב ב״כ כגון מנעלים ואנפליאית והלוק של פשתן וכיוצא בהן לא היה גראה
לברך שה חיינו .ירושלמי א׳ר חיי א לא סוף דברים חד שים אלא אפילו שחקים כאילו הס חד שים
וכ תב ר בינו י הוד ה ד דוק א שחקים שהן חשובים ק צ ת כעין חדשים ] :וכ תב הרא״ש בענץ זה
יראה לי שהכל לפי מ ה שהוא אדם יש עני ש שמח בחלוק יותר מעשיר בכלים חשובים עכ׳׳ל[ :
]ב[ אומר ר״י דדוקא חבירו ה חביב ושמח בר או תו ע״כ ] :ג[ וכן פירש״י בסוף בבל מערבין
גבי ה א דא מר אנא אקרא ח ד ת א קאמינא כ״כ ב״ה .אמנם התוספו ת כ תבו שמברך כשאוכלו
וב מנ חו ת כ ת ב רבינו שמשון בשם רב שרירא גאון שאין מברכין שהחיינו אלא בדבר הב א׳ מז מן

,

לזמן ו כ'כ בם״ד• ולשונו אמנ ם ב תוספו ת ברכו ת מצ אתי דא&ילו שהדזייגו אין מברביין כד^ג אלא
ה טור
אקרא חד תי וכן על כל פרי hרש כשאוכלו כדאיתא פרק בבל מערבין ע״כ ] * :לשון
אם אין לו שיתף ב שדהו מג ר ך שהחיינו כך כ ת ב הרי״ף והרמב״ם ז״ל וא״א  V tלא כ ת ב כן
מ ב ר ך הטוב והמטיבאיןלו שדה אומר מודים אנ חנו
אלא אם יש לו שדד .אפילו אץ בו שותף
לך ע״כ[ ] :ד[ משיצא חתן ל קר א ת בלה וכן פירש בערוך וכן ס״ד .אבל רש״י פירש כ שתפול
ה טפ ה יד.יו גש,םים קופצים ובולטים למעלה עוד פירש בערוך פ׳׳א שד.שווקים נ מל או מים
ושופכין משוק זה לשוק זה ופוגעין זה לזה ] * :וסי׳ ובל החיים יודוך סל ה חולה יסורין ים
מדבר[ ] :ה[ פירש רבינו יוסף דדוקא חולד ..שנפל למ שכב אבל חש .בראשו או במעיו ולא
נפל למ שכב אין צריך לברך אמנ ם בערוך בערך ארבעד .פירוש בשם רב האי גאון שאפילו חושש
בראשו או בג רוני נ הגו לברך א חר שקראו ב תורה ע״כ :

מגדל עוז
ירדו גשמים כו׳ עד זה לקראת זה .פ' הרואה )ד qנ״ע( ופ״ק דתענית )דף ו׳(  :א מרו לו מת אניו כו׳ עד גרון* משגה את מ ריו ת .פרק הרואה )דף נ״מ( :

אהבה .הלכות ברכות פ־י

כסף משנה

כםן? משנה
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ט ררואה מקום שנעשו כו נסים וכו׳ .כרכות כריש פרק הרואה )דף נ״ד( רצה אומר ואין נכך כלום ורשב״א מצריך שיאמר ק ואם לא יאמר טכיד דלא כרשכ״א
,מקום שנעשו כו נסים לישראל אומר כרוך שעשה נסים לאכותינו הילכך למימר עדיף דלא פליג אשום תנא .ועוד דמשמע כירושלמי דר׳ יומנן סכר כרשכ׳א
דדרש כל־ זמן שאדם חי יש לו הקוה :
אניסא דיחיד הוא
במקום הזהואסיקנא כגמרא דאניסא דרכים כ״ע צריכי לכרוכי
וכריה וברכריהצריכי לברוכי וכיעלא צריכי■ לברוכי כך גריסהרייף והיא גירסת ' הרואה כתי ישראל וכו׳ עד דיץ האמת  .ברייתא שם )נ״חב׳( ופשפא דברייהא
משמע דבבתי גדולי ועשירי ישראל קאמר
רבינו  :וכתב רבינו יונה הוא מברך שעשה לי
גס וכריה ובר כריה מביכין .שעשה לא=״י •
וכתב עוד שכל נס שאינו לכל ישראל או לרובן
נקרא של יחיד ואין מברך עלץ אלא הם
ובניהם ובני בניהם לבד .ודע דאיתא בגמרא
דמר בריה דרבינא אתיחיש ליה ניסא בפקתא
דערבות ותו אתרמיש ליה ניסא דאישתזיב
בריסתקא דמחוזא מגמלא פריצא כי ממא
לערבות אמר ברוך שעשה לי נם בערבות ובגמל
כי ממא לריסחקא דמחוזא אמר ברוך שעשה
לי נס בגמל ובערבות .ולמד מכאן הרא״ש שיחיד
שנעשו לו נסים בהגיעו אל אחד מהמקומות
שנעשה לו נס יכלול כל שאר הנסים עם זה
ורבינו לא כתב כן משום דמשמע ליה שאינו
מן החיוב אלא להזכיר נס הנעשה לו במקום
ההוא לבד ומר בריה דרבינא לפנים משורת
הדין הוא דעבד וגם הרי״ף ז׳ל לא כסב ההוא
עובדא דמר בריה דרבינא  :ומה שכתב רבינו
כגון ים סוף ומעברות הירדן  .שם בברייתא
הרואה מערבות הים מקום שעברו ישראל ים
סוף ומערבות הירדן בימי יהושע ומני סובא
התם במיייתא ורבינו נקט מי תרי לדוגמא :
הרואה גוב האריות  .שם )נ״ז ב׳( דרשא
דרב המנונא  :הרואה מקום שעובדים
וכו'  .שם בדרשא דרב המנונא ראה מרקוליס
אומר ברוך שנתן ארך אפיס לעוברי רצונו וסובר
רבינו דה״ה לכל עכו״ס ובירושלמי נעקרה
ממקום אחד ונקבעה במקום אחר מקום שניתנה
בו אומר ברוך שנתן ארך אפיס ובכל עכו״ם
מיירי  :מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים
ומזלות וכו׳ .שם ת״ר הרואה מקום שנעקרה
ממנו עכו״ס אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים
ומזלות מארצנו וכשם שנעקרה ממקום זה וכו׳
ובחוצה לארן א"צ לומר והשב לב עובדיהם
לעבדך מפני שרובם גויס .רשב״א אומר אף
בחוצה לארן צריך לומר כן מפני שעתידים
להתגייר שנאמר כי אז אהפוך על עמים וכו׳ :
כתב הטור אורח חיים וז״ל כתב הרמב״ם
ואומר בשתיהס כשם שעקרת אותה
מהמקום הזה כך תעקור אותה מכל המקומות
והשב.לב עובדיהם לעבדך ואיני יודע למה
פוסק כדברי יחיד דרשב״א הוא דאמר הכי
אבל לתנא קמא אין צריך לומר כן אלא בארץ
ישראל שרובם ישראל אבל לא בח״ל עד כאן
לשונו  .ואין דבריו מכוונים דהא לדברי ה^
צריך לומר כשם שעקרת וכו' ולא הוי דברי
יחיד אלא מה שאומר בשתיהן והשב לב עובדיהם
לעבדך  .ולעני! מה פחמה למה פסק כיחיד יש
לומר דמשום דמסחבר טעמיה  .ועוד דח״ק
לא קאמר אלא שאינו צריך לומר כן אבל אס

ומברך  .ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העילם הגימל לחייב״®
טובות שגמלני בל טיב  .יכל השימעין אומרים שגמלך
טוב הוא יגמלך סלה *  tDהריאה־ מקים שנעשו נסים
לישראל בנון ים םוף ומעבדות הי ר ק אוסר נ י י ד
אתה יי' אלהיני מלך העילם שעשה נסים לאבית נו ויודע מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם .
במקום הזה .י ק ב ל מקים שנעשו בי נסים לרבים .אבל וכך היא גירסת הרי״ף והרא״ש ז״ל ורבינו
?^דא^מע^^^תחא^^י רב ’ח?א בר ^הילא?
דהוה .מריב  .אבל מצאתי בהרי״ף הרואהיבת•
בנסיות ישראל וכתב ה״ר מנוח דוקא בא״י:

״ “ >;"'י ™י יז״ין י “יייי !“ 1 -יא

מברך ברוך אתה יי׳ אלהיני מלך העילם שעשה לי נם
במקום הזה או שעשה נס לאביתי במקום הז ה .הריאה
גוב אריות וכבשו האש שהושלך בו חנניה מישאל ועזריה♦
מברך בריך אתה יי׳ אלהיני מלך העילם שעשה נם
לצדיקים במקום ה>ה  .ייהריאה מקים שעובדין בי עכי״ם
מברך ברוך אתה יי׳ אלהינו םלך העולם שנתו ארך
אפים לעוברי רצונו .מקים שנעקרה ממני עבי ם אם
בארץ ישראל הוא ש מברך שעקר עברם מארצנו .יאם
נ״ ב ח ח לאי׳י

י'״* “=יר

«

הרואה אוכלוסי ישראל
רב המנונא
אומר ברוך חכם החים אוכלוסי עכרםאומר

ה״ר מנוח שלמד מ מדאיחא ממרא בן זומא
ראהאודלוסא בהר הבית אמר ברוך מכם הרזים
ראיה כלל דמעשה שהיה כך היה  t oהדין
בח״ל.ואפשר שמעם רבינו מדאמר עולא אין

״ ע קי ׳גני ם “ °קיט יייי׳ :

מדאיתא ננסרא כפרק הגל לרכ חגינא כריה
ואומר בשתיהן כשם שעקרת ממקום זה כך תעpת
מקומית יתשיב לב עובדיהם לעבדך :י הריאה בתי דרב איקא בריך ארב פפא ורב הונא בריה
ישראל ביישובו מ בי ד ביי ד אתה יי׳ אלהיני מלך העילם דרב יהושע ברוך חכם הרזים משום דהוו
משיבי עליה כששים רבוא אע״ג דבבבל הוו,
י\.
* ואפשר דסבר רבינו דההיא פלינא אדעולא ופסק
1י
מצ ב נביל ]יי[ אלמנה  .בחרבנן אימר
הריאה קברי ישראל מברך בריך אתה יי׳ אלהיני מלך כעולאדמקל בברכות הוא :הרואח מחכמי
העולם אשר יצר אתכם בדין ידו אתכם בדץ יכלכל וכו׳ עד מכבודו לב״ו  .ברייתא שם ]אלא

אתכם בד ן יהט ת את^ם בד ] יהיא עת ד להק ם אתכם
בדין לחיי העולם
העילם הבא ברוך אתה יי׳ מחיה המתים t
י א הרואה תיר אלף אדם באחד .אם עכו״ם הם אומר
בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנוז א י׳ י ״ ביים
מדבר ציה וערבה  .ואם ישראל הם ובארץ ישראל אומי ופרקינן ליק הא ממעי אמו הא בתר דאסיליד
ובוהקנין עניינו לינטיל״יושוכעדשים :
ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם הכם הרזים .הרואה

ברוך שנתן מחכמתו ליראיו ואצל מלכי ישראל
ברוך שהלק מכבודו ליראיו[ :
יב הרוא.ה את הכושיוכו׳ עד דיין האמת.
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אי°י״ ייעייים *‘ י  °י י י י ו ™י' ’ י
העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם .חכמי ישראל מ בי ך
שנתן מחכמתו ליראיו  .מלכי ישראל אומר שנתן מכבודו יג
ס )־ ,־» (rt
פ
ל
ע
ומנבורתו ליראיו .מלכי אומו״ ״עולם מ כ רי ש™] יד
על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים
מכבודו לבשר ודם Jי ^ הרואה ^את הכושי ואת המשוג j
בצורת פניהן או באיבריהם מברך ברוך אתה יי׳ אלהינו ועל הרוחות •אומר ברוך שכחו מלא עולם על
s y t y :
איקיטע
מלך העולם משנה את ה ב י ־ ״ • ^ייאי-
" רבי יהודה אומר הרואה אס הים הגדול אומר
ומוכה שחין ובוהקנין וכיוצא בהן מברך בר וך
במך
אלהינו מלך העולם * דיין האמת  .ואם נולדו כן ממעי
אמן מברך משנה את הבריות  .הרואה את הפיל ואת
הקוף ואת הקיפוף אומר ברוך משנה את הבריות ז י ג הרואה בריות נאות ומתוקנות ביותר ואילנות טובות מברך שכבד,
לו בעולמו .יהיוצא לשדות  mאו לגנות ביומי ניסן וראה אילנות פורחות וניצנים עולים מברך ברוך אתה יי׳ אלהינו
מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות  1נאות כדי ליהנות כהן בני אדם :
.
על יהרוחות שנשבו בזעף ]י[ ועל הברקים ועל הרעמים
ועל קול ההברה שתשמע בארץ כמו ריחיים גדולים ועל האור
ויש לו לסתות ולחיים כאדם:
היוצא בשדות וכו׳  .פרק כיצדמברכץ

יד*

*( על ה״״,ש שנשב ,ע ד ,א ס רצה מ נ ע ע ״ ס ^ביאשיש :

־ ״נ

סראב״, ,״צ בגמרא יש

מנ ע

למקום
א סזר סי׳ מ״ד

מגדל עוז

סמ״ג •עשין שס:

ג ס 1ל סי׳ רכ״ה  :ג מזר סי' רכ״ו  :ד pזר סי׳ לכ״ז :

הגהות מיימוניות

וי״מ לפי גרסתן
* ]כן גורם הרי״ף אגיסא דיהיד איהר דבריה -ובר בריח וכן גורם ר ג האי
הרו א ה נ דו ת טונות כו׳ עד שככה לו געולמו  .פרק הרואה ופרק לפגי אידיהן )דף כ׳(  :היוצא לשדות
דלאו דוקא בן בנו אלא ד״״ה כל יוצאי יריכו סברכין שעשה נם לאבותינו וכ ר[ ] :ו[ פר״י
כו' עד ליהנות נהן אדם .פ' הרואה  :על הרוחות שנשכו כו' עד אס רצה מכרך עושה כראשית פ' .הרואה :
מ ה שאין אנו רגילץ לברך ברכה זו לפי שאגו שתיין ביניהם ורואין בכל יום עכר ם שנעקרו
כ ת ב הראכ״ד ז״ל כגמרא יש מכרך תרתי עכ״ל  :ואני אומר כדקתי ככל הנוסחאות של ספרד וצרפת וה״ג
ואין כאן משלשים לשלשים באשר פירש לקמן בהלכה ט׳ו ע״כ ] :ז[ כרשג״א דא מר אף
אי כעי מכיך עושה כראשית וכן כתכ ר״יאלפס ז״ל וגירסת הראכ״ד אינה אצלינו ולא ראינו ולא שמענו :
צריך לברך אלא
בח״ל צ״ל כך ולא בת״ק רכן ס״ה ולשונו ע״כ ; ]ח[ כל אלו הברכות אין
אינו מברךוכו׳ ע׳׳ ש[:
הטור בשם ר אב׳ד דוקא על מי שמצטער עליו דומיא דבריות נאות שיש הנ א ה לרואה אבל על עובד עכו״ם
משלשים לשלשים ירם כמפורש לקמן בהלכה מ״י ע״כ * :ב ]כת,
]ט[ פרק כיצד מברכין וכתב מורי רבעו שיחיה דרוקא פעם ראשינה כ שרואה וכ תב רבינו יוסף שאם לא יראה עד בי בבר ג ד לו פי רו ת האילנות נראה שצריך לכרך בר ע״כ ] :י[ בירושלמי
בשטרודין פעם אחת כל היום במרפסקין מברך על כל פעם ופעם .פר״י דטרודים קרי שלא נתפזרו העבים בינתים מופסקים שנתפזרו .ועוד מסי ק התם היה יושב בבי ת הכסא אם יכיל לצאך!
ולברך
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כסף משנה

כסף משנה

ברוך שעשה אה הים הגדול אימהי כזמן שרואה אוהו לפרקים וזיקיסמפרש רנינו אור שבאויר כלומר דנמר הכי לא שייך לומר מחדש החדשים שהרי כגר נושנה היא  :וכתב ה״ר מגוח
כאילו הס כוכבים וכו׳ וזועוה היינו קול ההגרה וכו׳ ובגמרא על ההרים וכו׳ אפו כל הני פד פ״ז ולא פ״ז בכלל שהרי אחר שעברו מ״ו יום נתמלא פגימתה והולכת הלוך ומשור
דהא קי״ל אין מדשה של לבנה פחות מכ״ע יום ומצי ותשצ״ג מלקים :
דאמרן עד השתא לאו מעשה בראשית נינהו והא כתיב ברקים למפר עשה אמר אביי כרוך
ומני כלומר לכולהו בחד בבא ועל כולם שתי ברכות הללו רבא אמר התם מברך תרמי שכסו יח הרואה אס הממה וכו׳  .פרק הרואה )ברכות נ״מ ב׳( ס״ר הרואה ממה
מלא עולם ומעשה בראשית הכא עושה מעשה
בתמופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילומס
בראשית איכא שכחו מלא עולם ליכא .ופירש״י למהום או כמו כוכבים שיש להם  piזנג על כל אחד ומזלות כסדרן אומר ברוך עושה מעשה בראשית
על ההרים לא מצי לברוכי מלא עולם שאינן
ואימתי הוי אמר אביי כל כ״ח שנין והדר
במקום אמד אלא כל אמד ואחד במקומו :מאלו מברך כרוך שכחו וגבורתו מלא עולם  .ואם מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורמא
וכתבו הרייף והרא״ש ז״ל מברך תרתי כלומר רצה מברך עושה בראשית  :טו על ״ההרים ועל ,דתלסא נגהי ארבעא ע״כ בגמרא ושאר
הי מינייהו דגעי מצי אמר וכך הם הגבעות על הימים ועל המדברות ועל הנהרות אם הברייתא פירשה רבינו ע״ד זו דלגנה בגבורתה
דברי רגינו ולאפוקי מהראב״ד שכתב בגמרא
היינו כשתחזור הלבנה למחלת מזל סלה וכו/
יש מגרך תרתי עכ״ל שהוא סובר דתרמי צריך ראה אהת מהן  [>1משלשים יום לשלשים יום מברך וככבים במסילומם היינו וכן כשיחזרו כל כוכב
לברך  .ופסק רבינו כר׳ יהודה וממה עליו  .עושה בראשית  .הרואה את הים הגדול משלשים יום וכו׳ ומזלות כסדרן היינו וכן בכל עת שיראה
הרמ״ך וי״ל שפעם רגינו מדאמרינן בגמרא
מזל פלה עולה וכו׳ :
ר׳ לשלשים יום או יותר מברך ברוך אתה יי׳ אלהינו
לפרקים עד כמה אמר רמי בר אבא אמר
הרואה בסי עכו״ם וכו׳  .ברייתא
יצחק עד ל׳ יום וכיון ששאלו והשיבו אליביה מלך העולם שעשה את הים הגדול :טז הרואה בקשת
שם )נ״ח ג׳( ומשמע לי מדברי
אלמא הלכמא כוותיה .ועוד ייל שלא למלוק בענן מברך נ»[ ברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם זוכר רבינו שהוא מפרש במי עמים במי גדולי עכו״ס
בא אלא לפרש כאילו אמר אימתי הוא אומר הברית ונאמן  P1בבריתו וקיים במאמרו  pi ,הרואה לבנה ועשיריהס דאי בתי עבודת כוכבים קאמר ברכה
על הימים מעשה בראשית כשאינו ים הגדול אבל
הוא דבעי ברוכי כמ״ש רבינו לעיל הרואה
על הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול בחמשה מברך נברוך אתה יי׳ אלהינו מלך העולם אשר מקום שעובדים בו עכו״ס וכו׳ ואפשר לפרש
וק כתב הרא״ש בתשובה וכתב דים הגדול הוא במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן ולומר לדעת רביגו שהוא מפרש במי מפלת
העכו׳ם בלא עכו״ס :
ים אוקינוס והוא הים שעוברים לאיז ישראל להם שלא ישנו את תפסידם ששים ושמחים לעשות רצון
ולמצרים .וכתב רבינו גם בהרים וכו׳דדוקא
ראה קברי עכו״ם וכו׳  .ברייתא שם :
משלשים לשלשיס יום בעי ברוכי דומיא דיס קוניהם פועלי אמת ופעולתם צדק וללבנה אמר שתתחדש כא הנכנס וכו׳ עד רופא הולים  .בריימוס
הגדול והכי משמע בירושלמי אבל נזיקין חועות עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש
ומימרי דאמוראי שם )דף ס׳( :
וכו׳ אמרי׳ התם שאם הם מופסקים מברך על כמותה ולפאר ליוצרם על ככור מלכותו ועל כל מה שברא כב ההולך למוד גורנו וכו׳ .פרק קמא
כל פעם ופעם :
דסענית ופרק המפקיד )מציעא
הויואה את הקשת וכו׳  .שם )דף ג״פ( ברוך אתה יי׳ מחדש החדשים :יז וצריך לברך ברכה מ׳ב(  .וכתב הריפב״א פי׳ ברכה שלימה
מאי מגרך ברוך זוכר הברית זו מעומד  .שכל המברך על החדש בזמנו כאילו הקביל בשם ומלכות ודעת הרמב׳ן שלא חייגו ברכה
נמתניתא תנא נאמן בבריתו וקיים במאמרו פני השכינה .אם לא בירך עליה בליל הראשון מברך זו אלא בהולך להפריש תרומה ומעשרות שהבפיח
אמר רב פפא הילכך נימרינהו לתרווייהו
הקדוש ברוך הוא בברכתו עליהם שנאמר
ברוך :עליה עד ששה עשר יום כחדש עד שתמלא פגימתה :
אכר הברית ונאמן בבריתו וקייס במאמרו
והביאו את המעשר וגו׳ והריקותי לכם ברכה
הרואה לבנה בחדושה וכו׳ .נוסח הברכה י ח הרואה את  mהחמה ביום תקופת ניסן של תחלת עד בלי די ועל כן תקנו בו ברכה זו לומר
בסנהדרין פרק היו בודקין )דף מ״ב( המחזור של שמונה ועשרים שנה שהתקופה בתחלת ליל שהבפחתו של הקב״ה קיימת ואין זו ברכה
מימרא דרב
לגמלה עכ׳ל  :וכל הצועק לשעבר וכו׳ .משנה
יהודה :זו מעומד  .שם רביעי כשרואה אותה ביום רביעי בבקר מברך ברוך
יז וס״ש וצריך לברך ברכה
סוף פרק הרואה )ברכות נ״ד( :
מימרא דאביי  :ומ״ש שכל המברך עושה בראשית  .וכן כשתחזור הלבנה לתחלת מזל טלה כג כד הנכנס לבית המדרש וכו׳ עד לבאר
שחת ,משנה וברייתא פרק
על החדש בזמנו וכו׳ .שם מימרא דרב אחא בר בתחלת החדש ולא תהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום .
מנינא :אם לא בירך עליה וכו׳ .שם
תפלת השחר )שם כ״ח ג׳( :
)מ״א( וכן כשיחזור כל כוכב וכוכב מחמשת הכוכבים הנשארים
אמר ר׳ יומנן עד מתי מברכין על החדש עד
כה הנכנס לכרך וכו׳ עד שוף הפרק  .משנה
שמתמלא פגימתה וכמה א״ר יעקב בר אידי לתהלת מזל טלה ולא -יהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום ,
וברייתא פרק הרואה )שם נ״ד( :
א׳ר יהודה עד ז׳ נהרדעי אמרי עד א■ ופסק וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה מקצה המזרח על
כל
רבינו כנהרדעי דרבים נינהו וכן פסק הרא״ש

יט

טז

כל אחד מאלו מברך עושה בראשית  :י ט הרואה יבתי
עכרם בישובן אומר בית גאים יסח יי׳  .בחורבנן אומר אל נקמות יי׳ אל נקמות הופיע  .ראה ,קברי עכרם אומר בושה
אמכם מאדונו׳ :כ הנכנס י־למרחץ אומר יהי רצון מלפניך יי׳ אלהי שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ותצילני מזה
ומכיוצא בזה לעתיד לבא  ,וכשיצא מן המרחץ אומר מודה אני לפניך יי׳ אלהי שהצלתני מן האור וכו׳  :כ א הנכנס להקיז דם
אומר יהי רצון מלפניך יי׳ אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה כי רופא חנם אתה .וכשיצא אומר ברוך אתה יי׳ רופא חולים י
כ ב ההולך למוד גורנו אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהי שתשלח ברכה במעשה ידי .התחיל למוד אומר ברוך השולח
ברכה בכרי זה  .מדד ואחר כך ביקש רחמים _הרי זו תפלת שוא ,וכל הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא  :כ ג הנכנס
ילמת המדרש אומר יהי רצון מלפניך יי׳ אלהי שלא אכשל בדבר הלכה שלא אומר על טהור טמא ועל טמא טהור ולא
על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבירי ואל יכשלו חבירי ואשמח בהם :כ ד וביציאתו
מבית המדרש אומר מודה אני לפניך יי׳ אלהי ששמת הלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות שאני
משכים והם משכימים אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אני עמל והפעמלין אני עמל לדברי תורה ומקבל
שכר והם עמלין ואין מקבלין שכר אני רץ והם רצים אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחתג כ ה הנכנס לכרך אומר
יהי רצון מלפניך יי׳ אלהי שתכניסני לכרך זה לשלום  .ואם נכנם בשלום אומר מודה אני לפניך יי׳ אלהי שהכנסתני לשלום .
■ יוכשיבקש לצאת אומר יהי רצון מלפניך יי׳ אלהי שהוציאני מכרך זה לשלום .ואם יצא בשלום אומר מודה אני לפניך יי׳ אלהי
.
שהוצאתני מכרך זה לשלגם־וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום ותצילני מכף
אויב ׳
א שזר שי' רכ״ח  :ב הור הי' מ״ ש המ״ג עשין כ׳׳ז :

מגדל עוז

ג שור הי' הכ׳׳ו  :ד שור הי׳ רכ״ד המ״ג עשין כ״ו  :ה שיר הי׳ ר״ל  :ו שור הי' ק״י המ״ג עשין כ״ז  :ז סמ״ג עשין כ״ז :

הגהות מיימוניות

על ההרים כו׳ עד וקייס גמאמיו  .פ׳ הרואה)דף נ״ע(  :הרואה למה נחיחשה כז׳ עד שחהמלא ולברך בתוך כרי רבור יצא ואם לאו לא יצא בעי רבי ירמיה היה יושג כמגדול ערום מהו
פגימהה  .פרק הרואה ובסנהדרין פרק היו_מדקין )דף מ״כ(  :הרואה אמ הממה נו׳ עד הרי  nשיעשה כמו מלבוש ויוציא ראשי חוץ לחלון ויברך ואומר ר״י דמספקא ליה אם לבו רואה את
מפלח שוא  .פרק הרואה  :הנכנס לגיח המדרש גו׳ עד סוף הפרק  .פרק ספלת השחר )דף כ״מ(  :הערוד• מותר או אסור ע״כ ] :כ[ כן פירש רב האי גאון דשכיט מלשון שבט כדכתיב דרך
כוכב מיעקב וקס שבט מישראל וכן בערוך משמו בערך כוכב ] :צ[ וכן פר׳׳י שאין צריך לברך
על כל אלה אלא אם כן ראה אותם אחר שלשיס יום וראיה מחרואד• את חבית וכר וכן הרואה את הים הגדול דאטריגן בזמן שהוא רואד• אותו לפרקים ומפרש בגמרא דדויינו אחת
לשלשים יום וכן בירושלמי שמעון קמטריא שאל לרבי חייא בר אבא כגון אנא שאני חמר ואנא סליק לירושלים בבל שלשים יום מהו אקרע א׳ל תוך שלשים יום אי אתר• קורע ] :מ[ וכן
פותח בכולן בברוך בשם ומלכות כאשר כתב רביגו המחבר ע״ב ] :נ[ ר״י פירש שצ׳׳ל נאמן בבריתו וקיים במאמרו וזוכר הברית ובערוך כתב בא״י אמ״ה זוכר הברית .נאמן בבריתו וקיים בשבועתו ור׳׳י
אלפס כתב כבעמוד^ ע׳כ ] :ס[ סנהדרין פרק היובודקץ ואומר במסכת סופריס שמצור .לברך על הירח במוצאי שכת שריוא מבושם ובבלים נאים וכן נהג מורי רביגו שיחיד• כשהוא מקדים לברך
בחול כדי שלא יעבור זמן הכרכר• שהוא י״ו בחדש אז לבש סרבל מכובד אשר לו .עוד שם במסכת סופרים ומרקד שלשד .רקידות ואומר הוא סימן טוב וכד עד ונותן שלום לחבית שלש
פעמים ע״ב ] :ע[ פרק הרואה ת׳״ר התאר .חמד .בתקופתד .ולבנה בגבורתד• וכוכבים ומזלות כסדרן אומר כריך עושה כו' וכן פי׳ כערוך וכתב עוד פ״א חמד .בתקופתד• כוכבים ומזלות
כסדרן בימות הנשמים שהיו שלשד .ימים מעוננים ולא נראד .חמה וכוכבים באותו ד.עת שיתראו צריך לברך וזולתי זו העת לא ע׳ב :

כסף משנה

אהבה .הל טת D־  n oפ־י פי־א בם!־ משנה
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פי ״ א א בל הברכות כולן וכו׳  .מצאתי נוסמא ישנה שכחוב בה אלא מממ מגיכח )שבת דף כ״ג( מאי מברך אשר קדשנו במצותיו ונו^בלפדליק נר של מנוכה והיכן 5ומ ר5
והודאה אויא אמר מלא מסור רב נחמיה אמר שאל אביך וינדך זקניך ויאמרו לך .וכתב רבינו
שבח וי.ו7קי«
דרך mu
שהם דלך
מאלו םק<ס
ישראל מח«
חברי יפג־חג
ורואה קפלי
מורה ולוקק
ספר קולק
ברכת ט»ל
מון לללק
המצות קלון
קמלות
עד כאן וכן כחוב בדפוס וינציאה .וביאור הלשון כל הברכות כולן פוחח בהן בברוך וחומם פעמו של רב אויא שהוא נראה יומר ועוד דחמרינן בברכות פרק מי שממו )דף י״ס 0
בברוך חון מברכה אחרונה של ק״ש וברכה הסמוכה לחבירתה ואעיפי ששמי מינין אלו ענין כל מילסא דרבנן אסמכוה אלאו דלא מסור אלמא כרב אויא קיימא לן  .וכמב יבינו אשר
יאמרו לך מעשה שהוא בלשון עשה וכתוב
אחד להם מנאם כשמים משוס דברכה הסמוכה
בפסוק עצמו :
לחבירתה היינו סמוכה לה ממש וה״ה לברכה
נקמ אויב * ואורב בדרך 5כו כללו של דבר לעולם יצעק
ד ולמה אין מברכין וכו׳  p .כתב יבינו
אחרונה של הלל אלא שרבינו חדא מינייהו
וברכת הסירות והדומה לה וברכת עשיית המצות אדם על העתיד לבא ויבקש רחמים ויתן הודיה על מה
יונה בסוף פרק אלו דברים בשם
ר״ע שאין מברכין עליהם כלל :
ואלו שאמרנו שאין סותמות וחותמות יש מהם שעבר ויודה וישבח כפי כהו .וכל המרבה לדצדות את
ז אין לך מצוה שמברכין אחר עשייתה אלא
פותח ואינו חותם וכו׳ והכלל הזה צודק בכל
יי׳ ולשבחו תמיד הרי זה משובח :
טבילת הגר בלבד וכו׳  .ס״ק דפסחים
אלו הברכות אלא במעט מברכת המצות כגון
)דף j׳ (:עי הא דאמר רב יהודה אמר
ברכת ספר תורה שפותח וחותם ומהברכות שהם
שמואל כל המצויד מברך עליהם עובר לעשייתן
דרך שבח והודאה רואה קברי ישראל  ,וה״ה
כו' עד חון מן הטבילה מאי טעמא דאכתי
לקידוש והבדלה אלא חדא מינייהו נקט אבל
נברא לא חזי  .וכתב הרי״ף ומפרשי לה רבנן
שאר המצות כולן חון מברכת ספר תורה הכלל
בהם
פותח
כולן
הברכות
השגתהראביד
דבטבילת גר בלבד אמרינן אבל שאר חייבי
הזה צודק בהם שפותח ואינו חומס :
בברוך וחותם בהם בברוך
טבילות מברכין ואחר כך טובלין :
כתב הראב״ד ומה חסרה לו המדה וכו׳
*( כל הנרכוע ©׳ עד כגון
האריכוה וחחמוה עכ״ל .ומה שהוקשה חוץ מברכה אחרונה של קריאת
הראכ״ד ומה שכתב מסני שהיה דחוי מעיקרו  .כלומר
נרכח 0״ס ; כתג
דאילו הוה ראוי מעיקרו והדר נדחה אינו
לו והנה קידוש והבדלה כבר ישבתי דחדא שמע וברכה הסמוכה לחבירתה ז׳ל ומה מסרה לו וו המדה
ולא מצא ממנה אלא מעט חוזר  .ונראה דהכי אמרינן בסוף פרק שלשה
מינייהו נקט .ומה שכתב אלא שאין הדבר תלוי
אלא במטבע ארוך אינה טענה על רבינו שלא וברכת הפירות והדומה לה וברכת והנה קידום והגדלה שהן שבח שאכלו)ברכות דף נ׳׳א( בעו מיניה מרב חסדא
בא רבינו ליתן טעם לדבר אלא להודיענו כללי עשיית המצות  .אומאלו הברכות והודאה ופוסח וחותה נכרוו מי שאכל ושכח ולא בירך מהו שיחזור ויברך
שאמרנו שהן דרך שבח והודיה יש אלא שאין הדנר תלוי אלא איל מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל
הדברים :
גמשנע איוו לפי מה שיש שום אחר כדי שיהא ריחו מדף אמר רבינא
.
וכו׳
למקום
אדם
ב וכל מצות עשה שבין
פ״ק דפסחיס )דף ז׳ ע״א וב׳( אמר מהן פותח בברוך ואינו חותם כה להארין האריכוה וחתמוה הילכך אפילו נמר סעודתו יחזור ויברך דתניא
עכ״ל :
רב יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהם בברוך  .ויש מהן שהוא חותם
טבל ועלה בעלייתו הוא אומר אקביו על הטבילה
ולא היא המם מעיקרא נברא לא חזי הכא
עובר לעשייתן כלומר קודם עשייתן ודקדק בברוך ואינו פותח בברוך  .אלא
מעיקרא נברא חזי והואיל ואידחי אידחי :
רבינו לכתוב שבין אדם למקום לומר דבמצות
!^ wר תורה ורואה
וכדומה מעט מכרכת המצות כגון
ח כל מצוה שעשייתה וכו׳  .בפרק התכלת
שבין אדם לחבירו כגון עשיית צדקה
קברי ישראל מאלו שהן:.דרך שבח והודייה  .אבל שאר
)מנחות מ״ב( ;
אין מברכין עליהן :
כל
ג והיכן צונו במורה וכו׳  .בפרק במה מדליקין ברכות המצות כולן פותה;:בהן בברוך ואינו חותם :

פרק אחד עשר

א כל*

ב יש מצות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדיף עד
שיעשה אותה כגון תפילין וסוכה ולולב ושופר ואלו הן הנקראין חובה  .לפי שאדם חייב על כל פנים לעשות  .ויש מצוה
שאינה חובה אלא דומין לרשות כגון מזוזה ומעקה שאין אדם חייב לשכון בכית החייב מזוזה כדי שיעשה מזוזה אלא אם
רצה לשכון כל ימיו באהל או בספינה ישב .וכן אינו חייב לבנות בית כדי לעשות מעקה .וכל מצות עשה שבין אדם
למקום בין מצוה שאינה חובה בין מצוה שהיא חובה מברך עליה קודם לעשייתה :ג וכן ^כל המצות שהן מדברי סופרים
בין מצוהשהיא חובה מדבריהם כגון מקרא מגילה:והדלקת נר בשבת והדלקת נר חנוכה  .בין מצות שאינן חובה כגון
עירוב ונטילת ידים מברך על הכל קודם לעשייתן אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות .והיכן צונו בתורה  .שכתוב בה אשר
יאמרו לך תעשה  .נמצא ענין הדברים והצען כך הוא אשר• קדשנו במצותיו שציוה בהן לשמוע מאלו שצונו להדליק נר של
חנוכה או לקרות את המגילה וכן שאר כל המצות שמדברי סופרים :ד ולמה גאין מברכין על נטילת ידים באחרונה .
מפני שלא חייבד בדבר זה אלא מפני הסכנה ודברים שהם משום סכנה אין מכרכין עליהם .הא למה זה דומה למי שסינן
את המים ואחר כך שתה בלילה מפני סכנת עלוקה שאינו מברך וצונו לםנן את המים וכן כל כיוצא בזה•* ה העושה מצוה
ולא בירך .אם מצוה שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר עשייה ואם דבר שעבר הוא אינו מברך  .כיצד הרי שנתעטף בציצית
או שלבש תפילין או שישב בסוכה ולא ■בירך תחלה חוזר ומברך אחר שנתעטף אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף
בציצית  .וכן מברך אחר שלבש להניח תפילין  .ואחר שישב לישב בסוכה וכן כל כיוצא באלו  :ן אבל אם שחט בלא ברכה
אינו חוזר אחר שחיטה ומכרך אשר קדשנו במצותיו וצונו על השחיטה  .וכן אם כסה הדם בלא קרכה או הפריש תרומה
ומעשרות או שטבל ולא בירך אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן כל כיוצא בזה  :ז יאין לך מצוה שמברכין אחר עשייתה
אלא נא[ טבילת הגר בלבד שאינו יכול לומר אשר קדשנו במצותיו וצונו שעדיין לא נתקדש ולא נצטוה עד שיטבול .
לפיכך אחר שיטבול מברך על הטבילה מפני שהיה דחוי מעיקרו ולא היה ראוי לברך :ח כל מצוה שעשייתה היא
גמר חיובה מברך בשעת עשייה .וכלמצוה שיש אחר עשייתה צווי אחר אינו מברך אלא בשעה שעושה הצווי האחרון .
כיצד העושה סוכה או לולב או שופר או ציצית או תפילין או מזוזה י־אינו מברך ,בשעת עשייה אשר קדשנו במצותיו וצונו
לעשות סוכה או לולב או לכתוב תפילין מפני שיש אחר עשייתו צוויי אחר  .ואימתי מברך בשעה שישב בסוכה או
כשינענע ד^ולב או כשישמע קול השופר או בשיתעטף בציצית ובשעת לבישת תפילין ובשעת קביעת מזוזה  .אבל אם
עשה
א סור א״ח סי׳ ק״י  :ב סמ״ג עשין כ״ז  :ג סור סי׳ קפ״א סמ״ג שם  :ד סור י״ד סי' רס״ח סמ״ג שם :ה סור סי׳ תרמ״א סמ״ג עשי 1כ״ז :

הגהות מייימוניות

מגדל עוז

*( ]הטור הביאה בסימן ק׳י והתם בה בא״י שומע תפלה וכתב צריך לאומרה בלשון רבים
פ ר ק י א כ ל הנרכוס כו׳ עד כגון נרכס ס״ת  .פיק שלשה שאכלו ופיק עיגי פסחים)דף ק״י ק״ה( ד
ומעיטד ואץ לאומרה אלא אם כן ייש לו להלך פרסה ואם שבח לאומרה אומר אותה בל
כתב הראג״ד ז״ל ומה חסרה לו זו המדה וכו׳ הארכוה וחחמוה עכ״ל  :ואני אומר
עוד שהוא בדרך ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר והסמ״ג הביאה עשין סימן י׳׳ט לא הממי דגדו והלא קידוש היום מן המורה והגדלה על הכוס מדברי סופרים כדאיתא פרק עיט
כן ובעשין פ״ז כתב בלשון המחבר ממש[ ] :א[ וכן פר׳ח .כשם הגאון וכן ר״י אלפס וכן הרוקח
^וכן מצאתי בשם ר״ת שאמר בשם רב האי גאון וצוד .ר״ת להודיע לנשים לפרספ הדבר פסחים להדיא וכי היט דקגעה שגמא אנפשה גכניסמה כשהיו מסוגין קגעה ביציאסה ^דמחלה כדאסיקנא
*שיברכו על הטבילה קודם הטבילה אבל בד״״ג כתב כל חייבי טבילות ברישא טובלין והדר מברכין נמי התה וכתגו ר״מ ז״ל פיק עשרים ומשעה מהלכות שגת ומעתה איני רואה הפרש גין גרכת מצות ק״ס
לגיכת מצות קידוש והגדלה ולכן אין מקום להשגה זו כד״ן  :ראה קגיי ישראל כו׳ עד לעשות מעקה,
ובן פירש׳י דמשום ההיא טבילד .תיקנו בבל הטבילות ברכד .לבסוף וכן נראה לר״י ואין גוערין בנשים
שגין אדם למקום
יחן .קורא גו ; וכל* מצות עשה
המברכות לאחר טבילה ובן כתב בעל ס״ה ע״כ :
 oipכו׳  .עד
,
דגד ר״מ ז״ל שחגרה גשכלו העוב למען . .
וצונו לעשוה  .פ״ק דפסחים )דף ז׳(  :והיכן ציונו בהורה כו' עד שמדברי סופרים  .פרק במה מדליקין :
ללמד .אין מברכין על נסילה באחרונה כו׳  .עד וכן כל כיוצא בזה  .פרק כל הבשר )דף ק״ז(  :עושה מצוה עד כיוצא באלו  .הסכמה הראשונים ובה״ג כחב כן  :אבל אם שחס בלא ברכה כו׳ עד וכן כל כיוצא בזה .
גס זה פרק הרואה בהסכמה הראשונים ובה״ג פרק כיסוי הדם  :אץ לך מצוה כו׳ עד ראוי לברכה  .פרק קמא דפסחים )דף ז׳(  :בל מצוה שעשייהה נמר כו׳  .עד מברך לשמוע קול שופר .כל זה מוסכם
ומפורש ורובו בסוגיא פרק במה מדליקין וכל דבר ודבר במקומו לפי הכלל הזה אכל יש כללים אחרים לפירש״י ז״ל כל אחד ואחד לפי קבלהו והסכמהו מפורשים בשיסתנו :

