
תקטקפג-קפבהמזוןבדכתהלכות

מתבמליםהמיםשאין"לפגוםשאינוייןבהםלמזוגאפילופסוליםפגומיםהםהמיםואם
מנוגףלשאינובמעמושוהאינומזוגשייןבייןנרגשהמיםוטעםהואיל]ברוניביין

ליכללכיםנלאמלברךפגוםכוםעללברךמומנמיםולאייןלאלושאיןהדחקובשעת
:]ללושאיןאומדינהחמראינםמשקיםששארבמקומות

:סעיפיםו"טובוהסזוןברנתשלבנוסיתנהגהאירהטבררקסוג
ועיטוףעימורומלאחיושמיפההדחהמעוןברכהשלבכוםנאמרודבריםעשרהא

משגרואףאומריםויש"בועיניוונותןמפחומגניהולימינוונותהיריוניטהי.מקנל
להניחכדיעמהםנאכלהלאואפילו]אשתו11ביתולאנשיוחשיבותדורוןדרךבמתנה
:לביתויברכה

מביתיפהברכהשלכוםשיהאכדי]מבחוץושמיפהמבפניםהדחהושמיפהדחה"ב
בוששרהיןשיורידהיינו,כוסותשיוריבוואיןומבחוץמביתנקיהואואםומחוץ

:"ומבחוץמביתיפהשהואכיוןדיובמפהיפהשקנחואופתי

מיםלתוכויתןהארץלברכתוכשמגיעהכוםלתוךחימהייןשיתןאומרימןישחיג
הארץבברכתולמהערבשיהאכדי'וג~משיהאהמובחרמןמצוהברכהשלכוםשכל
מאחרלארץבחוץשהמברךפ"ואע"ימזיגהוצריכיםחוקיםשיינותיההארץשבחלהודיע
מ"מ]'להראותבאהואישראלארץששבחהדברמוכחהארץברכתעדמוזגשאינו
להוגנוהגיןמקומותובקצתנ'כלללמוזגוצ"אמזיגהבלאערבשהואחזקהיןאיןאם
:7'הקנלהפיעלייןכל

ובמדינותלברכהממוךמידמהחביתשיוציאנוש"פריאשכנזבלשוןחי,ןמפרשיםוישך

ולאלברכהממוךייןבויקין~שמחמהקנקןלשפכואלאצ"אהרבהייןלנושאיןאלו
."מהחביתחישיהיהלברכהממוךישלחאזילקנותלחנונישולחכ"אאלאמהחביתה

פיהןהלחייתארחותבצת,עידוכתבה"די-1עא םהעם

.ג"ם.ע"שי.גאין.הילאירבבשם,כב" ,הקידם"כבמע,כשרן.יבריבמתבטלפכםין.שכפיעב

דמטעםוהחנו.(חק"סא"א)מגדים.הפרקושיתשב.ליעג זה

ק"סצח"םד'ר.שיךראה)מיםכשאינומין'הי ,רק"ס-לדהתהלהוראה.(י

ד.דקפה"דשם'תום,קפדה"דא,קימ,פמחמ-תשבעל שםובברכות

"ם.שיבץ'בתבורג)מרוטת-ומך,בשמי .ז"םע"ושוטור.שםם'היבארחותהובא,שע

ראה,.מ"סשםלחנק.גםדאה,,הק-בדצו'גיא-סעה סיהשלחןברי

,'ק"סמי'

קפגסיימן מלקמןוראהגם,טור,א,נאכרמותא

"יםח"'םרעא" .והבדלהדוש'קן'לענ-ב"מרצי

מ"בגםיראה)'לאנשה"רבמתנהה"דשם'"ירש%גב טור,(א,,פ

עימציהה"םנך"םלקמןוראה,ד"םע"ושי ,מעמי'הממוביםשכלהמובחרמן

.ב"עשם'הגמממשמעיתחק"מא-טג ד

.ונשגריה"דשםינה'רבני .א"מע"רטוטור,א"עשם.1רייתאה

.שםיונהרבנווהרב,מבחיץשטיפהה"דשם'תוס1 רמזשם'מרדכ

,שםע"ושיסיר.קפי ק"סא"מז

"מרש"

.'שיורה"דב,כאביצה.

,ב"מתעם"םלקמןגםיראה.שם.א-מח רט

.ב"מע"שו,י"המפיזמ-]רם.(א,לח)ברמיתן- ,דוש'קן'לעני"מערב"מלקמןגםיראה,בגברכותי

.כומות'רלעניןז"מיתעב'סי חה"רב,לז)שםיוםרננוהרביא

.שםע"ושיושוך,(' ,יאהאה"די-ךיב

"סלקמן.שםס-הרססת,טשסעה-זב,א"ורמר,שיג םתעב

ך.צרן.יאחזקיםאיןשלתינותומתם"'כץ' ,'"םרר"מלקמןוראה."%כגה'מז

זוהר)ריחורעלםמדיןפ"ע,רבניש"ומה"די-1יד נתוראה.בק"מא"בסהובא,(ב,כסב"חהדש

בית' היבא,('מדףח".פהעבידה.ב'נת)מפראגל"למהרעולם

,בק"סרבהה.באל הבפירושסו

המתרגםראה)'חה"דא,נאברכיתי-ברש' א"ורמטור,(ד,קמח)ז"חטזב'נתריחם'רבני.(שם

.ה"סקפב'סיל.לעגם-יראה,גק"סא"מ,ב"מ .שםא-רחטז

.שםא-חיז



קפגהמזוןברכתהלכותתקי

בסיכנשבראפילו."מיתתןהיא11הכליםששבירתשלםהכוכשיהאחי"'מפרשיםויש
]]כשאפשר"]הפירושיםלכללחושוסיב]הדחקבשעתכ"אאלאפכולסמהשל

ישפוךהרנהמלאיהאשאםחוששאםמ"ומנ]גרוהיוכלעלמלאשיהאכמשמעומלא
:,]עליומלאשםשעדייןלחושאיןלמעלהריקןקצתומניחז]ויתב1ה

בשעתכביבותיותלמידיומושיבשהיהבתלמידיםמעמרהושהיהמיישעשירה
לחררוכביביויפיםבוכותמניחשהיהן]בכוכותמעמרהושהיהמיויש,]הברכה

:עימורהלנואיןואנוח]בהמ

איןואנו"ןראשועלכודרופורכשהיהמיוישבמליתוןמתעמףשהיהמיישעימיףן

וישראשותעלהכובעישיםרקבמצנפתיברךלאשמיםיראכלמ"ומ]עימוףןלנו
אלאעימוףשאיןהקבלהפיעלאומריםוישייהעליוןבבגדלהתעמףכ"גנוהגיןמדקדקין
:]1השכינהכבודמפניישראלבארץ

וכשיתחיל"כחובכללקבלוחושקשהואהכוכחביבותלהראות,ןידיובשתימקבלוז
היאוהימיןעליוכמשאוינראהיהאשלאכדי"1ידיובבולאלבדובימינוגומלולברך
שאיןימינובהלכמוךאפילוכשמאלתכלליכייעולאהכוכהלכבודיותרחשובה
לאאםלהחמירוישבשמאלהימיןלתמוךתימתיריםויש"תכללבכוסנוגעתהשמאל

תנגדולשהכוככגוןלצורך

.תיאצלוחשובהשהיאאדםכלשמאלשהואשלובימיןהכוכאוחואימרהמברךואם
.]תקודםיכירםרקידיםבבתיהכוכלימולואין
תהינההאצבעות.הכףעלהכוכלהעמידישהקבלהפישעל,שאומרתמיויש

ב,עייבישיבת,ם'מידה"רבגשם'בתים'הגרחם.פיח .כדה"ד
בשםעדה"רבצגבתאכבא,שינועי שםש"רא.כןעלה"דשםיונהרכנוהרב,נרבינאגדולי

.ג"מע"שו.טפשיתישבשתוטור,מליתפץ ,א,נדקמאבבאיט

,הק"סא-ת.מעורההלל-תהרינ .ב"מילבושטוךנא

.הק"מרבהה.אלנב םלקמןגםיראה.שםא"ורממור,שםגמאבג

רצו" ,ד"מכתעב"מ,ה"ס

.הברלהלעניןה"סרצי"םלקמן"ענד מז"מיראה,דק"סדברךאליה.רק"ססיףז-טבה
קפב" "מלקמןיראה,ד"םקצב'סיל'לעגם-וראה.גק"מ

אףף'-עהיא-מלאשאיניין.כיםלויששאםמ"מרצו ,מלאמרינההמרכוםעל

.מור.מעמרה1ה"דוברשןשםיהזזהדך13 "וברש,שםחסזארן3ז

.'בנטלה"ר' ה"דשםץ"הסמברהמ'פ.מפרשיםיישבשםתיר3ח

,המרארבה"דשם.מקובצתטה.ש.'בנטל יהתיםה"די"בראה)'התוסבשםמור3ט

מ~~.ורא.(' 'יוחנז'וכד,מליהץ'פ

.טור.מעטףה"ד."וברששם.פפארךל ,מור,שםאשירןלא

.שםש-זרא,'התוםבשםתירלב .הק"מא-מ,.אשרבה"דח-1לג

,שםלד ד)שכרהםמפרבשםזקניםנטרתלה

.(דאיתז"בהמ'נ'

.ם'המקיבלבשםשםא"מ ,ד"םע"ישומור,שםש"הראלגידמתשםגמראלו

,בק"סז-טלי ,שםע"ושיתירלח

ב"מהדולעילוראה.ה"םלבושוראה,שםז"מלט

,התורהבכל.חשובהא'השהשין,ד"םב"םק"ימהדי בשיןלאחוזך'צרעליון.שמברכדברשכלמץקמו'.םלעיל

רצי'.ם.קירוש.לעניןח"'םרעא"םלקמן,הברכהבשעת ,הברלהן.לענממץ

.ב"ערישת~גמראמ יכפ,טוךמא
.וק"סא"ימ,גק"ס.מץ" א-רם.אנןש"ימה"די"הב"לפ,קנו"םהלקםשבלימב

.שםלבוש.שם .שםא-זחז-טמג

ע.,ש.שם'.בבהכא.(נ1'שלפנ)שםהלקם'שבלמד םל.לענםניאה.מק.פא"מ.ה.פ

ן.לענמ.םמ" .לולבלשיןר.'פתינא"פלקמן.תפילין
.1ק.פא,ת.ננ"פפוףם.מהיביכרתמה שיהמז

א.במהובא.1הכ1פה.רקאות1ת'הא1תשעי 'פויאה.ר1ש'קן.נ;לה.פייקא"פלקמןה.:י.שם

,מכה,הדכףל;הכזפן.א1הז:22'עהביר-ם.המניג יושל.1.ביהמבזנהפוףר;,זק1פ1ת1האצנע1ת
1ח1,אמןם' ,השלהןל;ר1.מעמ

שםניאה.נ.בפהלביבת1נ1מל11ה11י 'ע

מעמ,לשמאלו1מ1פי1ן.בשל1קה1:(קדושן.נ"ל)2"

ד1.

כפופהא'כשהת'השנר1'כףל;מ.מלמעלמהזירהדיך כע,קצת

מושכב1יג1רלמבנבהרת1'אצנע1ת'ר,ב1ל'ק'כלן' .הצרמן



תקיאקפגהמזוןברכתהלכות

:ממשהאצבעותעללהעמידאומריםתיוישבאצבעותיולאחויולאהכוככביבקופות

מגביהובשולחןמיסבהואואםקרקעגביעליושבהואאם%מפחהקרקעמןמגביהוח
:)נוויסתכלוהממוניילכלנראהשיהאכרימכהתןהשולהמעל

שקורין)צרשפיוכוסשפוכלמיישכןועל"ממנודעתויכיחשלאכדיבועיניוינותןמן

שלאנכון1הואין]שבתוכובייןעיניוליחןיכולשאינומפניעליולברך(1"גלאג"קלו
עללברךישלכתחלהמ"ומי)ממנודעתויסיחשלאנ)בכוכאלאבייןעיניוליתןהצריכו

לעשותאפשרשאימה]צ"קבכיש"כמכאחתרביעיתלשתותשיוכלכדי)אחרכוכ
חשש,נאין,ה~עליברךנקלותאחרכוםשםאקאםאבל(צר,שפיכ,בכבקלכן

:"כללפכול

משום"תיבות'וג'בקלהשיחהאפי"המברךישיחלאלברךבירוהכוכמשיאחוי
הכוכהמברךמשנמל"ןלהכיחלהםאיןהמכוביןשגםאומרימןויש"הדעתהיכה

.]"לכתחלהלדבריהםלחושומזבלברךבידו
מברךשהואבשעהל"אצהמכוביןגםישיחולאלברךהמברךמשהתחילהכלולדברי
להםאיןלברכהברכהביןאפילואלאהמברךשאומרמהולהביןלשמועצריכיםשהם

ביןושחועברוואםנ"בעצמוכמברךשהשומעלהשיחרשאיהמברךשאיןכמולהשיח
]"יצאבעצמוהמברךשחאםואפילוי"יצאומעםשותקשהמברךבשעהלברכהברכה
.יצאוילאמברךשהואבשעהשחואםאבל

ומדבריםלושומעיןאיןמברךבזימוןשהמברךשבשעהההמוןביןמצויה11ושערוריה
כלללברךשלאהיהמאדומובנפשבשאמתורהשלעשהעלועובריםאחריםדברים
בברכתשיוצאיםלזמרשמועיםעכשיוכ"משאלעצמומברךאחדכלהיהשאובזימון
במלהמלהבלחששיאמרנכוןאדםלכלוגםאומרןהואמהשומעיןאינםוהםהמברך

כללשמועלבויןיכולאדםכלשאיןלפיהחתימותואפילווברכהברכהכלהמברךעם
לאן"המעכבתתיבהאיזוישמעולאלבבויפנהבאמצעואם"המברךןמפיותיבהתיבה

.שלט,שםהרפףעל'"רש.'"רשבשםשם'תיםנט רגביר

,זאותקפנרבהברכות'המרדכעלם' ,לח)שםיונהרגנוהרב.ן'אה"רשם'התוסמשמעותסי

שם'אנש'חרישראה)צרפת.רבנבשם(ן'אה"דא אות

ואותשםח"הביהגהות~
"פשםש-יאוראה,( נל

.(ד,קמה)"חטזב'נתריחם'רבנו.ה" מא

ל"ש~

.להשיח: .יק"סא"מסיב

.נ"ועא".םח'סיל'כדלעסיג תוסקפד

.שםע-,ש,שור,שםיונהרבנווהרבראש,' ס

ובנסמןה"סקפה,יםא"'םלקמןוראה,ו"םא-רםה" .הברכהבאמצעבשחאףדהינושם

_שםא"וכנ_שם'תיםפיו .וק"סז-טפיז

אית"בהםהלכותהחםאורהית,קט"םהלקםשבלימח בל,יא

ץ"יב'ת.הגהות)פרץר"הבשם,כה'.םרת2בי -שו,(שי"ם

זאתילמדו.הק"מקצג"יבםשםטץ,מץ~ גםוראה,נ'חן,ש"קברכיתלעניןר"מנט"םל'דלעמהא

,א"מירפר"ם.ר"מקפה"םלקמן תמעולתראהט,ס

הןומה.ד'ק"סרבהה.אל,הק"סד' ,ד"ם.,קפ"םלקמןראה,המעכבית.תיבית

יראה.הק"סטב'הבבארהיבא,צי%עותצוהנגידמז פר.המציתשער

,זק"סרבהה.אל,קו%עעקב' .שםגמראמח

.ה"הץ'פברכיתרושלמי'.הקרקעמןה"דשםי"רשמט -וצושוך

28זךחבא-ם'המנהג'םוראה,ד"ם~ .45"'עמ.'הש.,לק.(השלהןנ.;ממפאםמל'למכי)
.ה"סלגוש.טורנ .ד"תונייעתיר,ב"עשם'גבגא

'רשהביאקדקים-מהנטבטעם,"הםסוףמשה'דרכגב _שםא-דם_בדגהזתוזמפראגאברהם

בסבשם,מזגט.ש'כדה"דב,עישבת'תוסראהגג ,רבינא

.ין.בולאבכוםהיים'רברעשרההנידכי .זק"סא-מ,דק"סז-שנד

בוב'המשוםגמותגמיעותלגמיעשמצוה,יף'מעגה לקמןגםיראה.מציה

איןשלכתחילהכ"מ.תעב"י בבתת'רביעלשתותכיל.שלאמפטצרי.שפכוםקה.ל

.ושם,אחת _שם,-שנו

ע"ישוסיר.חין'מםן'אה"ר'"ירששםאסי'דךתיתשגז "ם

_י .י"מקפא"מל'לעגםיראה,דק"מקמה'.םא"מנח



קפגהמזוןבדכתהלכותתקיב

אחריולאמןלענותשיוכלכדיהמברךשימייםקודםלסייםימהרובחתימותחובתוידייצא
.]ונעל"אל"נ'בסישנתבארכמו
שאהדדהייתאחתבבתהמוןברכתכולםלברךכיטמצמרפיןאלאמנין~משאיןפ"שע

מ"מ)גל"קצ'בסיש"כמכללזימוןכאןשאיןלעצמומברךאחדכשכלולאלכולםמברך
המזוןברכתהמברךעםבמלהמלהיחדכולםאומריםהחתימהעדהמזוןברכתשכלכיון
כמואחריואמןועוניםהמברךמפיושומעיםחוזריםהםהחתימותוגםאחתכאמירה1"ה

דוקאהמברךמפילשמועצריכיםהזימוןשברכתפ"ואעממשלילכולםמברךכשאחד
."כןללנהוגישכוונההכרוןמהמתהשוןבברכתמ"משםשיתבארכמו
שומעיםוהםלכולםמברךאחדכ"אאלאמזמניםשאיןואומריםזהעל,חולקיןלויש
הזןברכתומסיוםעיקרפוכןהזןלןברכתמיוםעדולשמועלשתוקצריכיםהפחותולכל
הזןברכתמיוםעדאבללןכוונהחסרוןדוחקמחמתהראשונהכסבראלנהוגישואילך

'בסיש"כמלבדשאכלנוברוךבענייתכללזימוןידייוצאיםשאיןהדמוןמעכבתהשמיעה
:גי"קצ

דינההכבודמפניאוהיראהמפניהמזוןבברכתלשאולשלענין"ישאומרמיישיא
וברכותיהשמעכקריאתולא]]סכנהחששמפניאלאבהמפסיקיןשאיןכתפלה

ודרשובםודברתנאמרהשמעשבקריאתלפי))]והכבודהיראהמפניבהןשהקלו

אחתבתכיפהכולהלקרותהצ"ואאחרדברבםלדבררשותלךשישמכאן"]חכמים
להחמירראוולאוהכבודהיראהמפנילהקלאמרווהםמופריםמדבריאלאהתורהמן

המוןברכתאבלעצמהשמעמבקריאתיתר'סיפרים'מדברשעיקרןשמעקריאתבברכת
אתוברכתהפסוקמשמעותהואשכן1התורהמןאחתבתכיפהלכתחלהלהיותצריך

אחתבברכהי]וירושליםוהמזוןהארץעללברךלךנתןאשרהטובההארץעלאלהיך'ה
יהיוןהמזוןבברכתנאמרולאהואילן]בדיעבדמעכבזהאיןאלא"בינתייםיהפסקבלא

:("דן"סבסימןש"כמלמפרעקראהלעניןשמעבקריאתשנאמרכמויהיובהויתן

.נ.ום1.פ'.ופל';כרלפג רברפד

.1,1ם' ב.פשםש.בראהנבא.א.הפוףב.פברכות'ר1שלמ'פה
.א.פפו"פלנגש.ה.פ פתשהתראהפו

השלהן'בר.ב,קים"פהמנדה.שררם' תרהל'נר'.א,ה'ה.ההלכת'הקר.ב'ק.פמר'.פ

.רצנ';היל(.'.נ) .רפכדלקמןפז
.קפו' 1.ברהמשלברכותשל,מ.פקפה"פלקמןראהפח

שי11יטעותשטעהכללכך,איתכביבהש1ב1ת'ה -

.ליאשהמי הנרגלהכנפת'1י'ש.קעאות1.פביכרתהמרנת'רביפט

,לכחילהלהפפןשלשןשאף1הינ1.1אות"הנב כתפלהרנה1.בהמ

ריעברהפפסילשןמ.מ,ש.נק1המ1י ר.פ'ק'.פלאלויאה)ותר.הואקלר.בנזהאפוירבוי
קפה"פלקמןנםויאה.(ש.קבביכ1תעבר.רק.הפפן.לענ לשנםושם.ה.פ

.בא1נפכולהאתלנמני.כרשההאםן' .(א,נ.ביכרת)הו'בהזיתן1.1ה:ה.הנש.בק1הע

,בברכותפריש.1.בביהמדנםאף.צא.רלא,אפלץעא .יפכרלקמן
מעכברת1.בהמביכרת'נאםן.1לענ.קפו' .1-הק.פלר1רתהלהראה.נ.פקצר"פלקמןיאה,1.1א

,ז"תא-רתע ,גמעיףעא

,דמעיףעב .םמיוםעג
ק"משםא"מ'יעי,ני'-ליע'הגלאר"בשועזה' מלקמןגםיראה.ר

,ח"מקצו" ,ב'ק"סא-ת"עעד

,שםז-שעה עשהשכן,ומיהוה"דקצג'.יבםלאש"ומה"דח.]עו

.(שםחיםאורחותראה)מרימנבירגמהרם .שםנווכלים.דרחזת,א.שםן-תשבהגהותעז

_שםא"מעת םלקמןוראה,שםא-תעט

שכילםי.עבש:ח"מקצו" 'בסי'נתשכבראלא...המזמןעםבלחשם.מברכ

סייםערלפחותהמומןמפידמעו"אלאלנהינכןן'שאקפג ,הזןברכת

שםא"מוראה,נו.לדהגזעלאר"בשועזה'.םמיוםפ .יבם
יהיה.ג"ושא"סר"םלקמןיראה,דק"סקצב' אפ

.ג"מר"םכדלקמן,בשמיעהלזוה"'וצא'נו'א" 'עמ)אבודרהם,עאותז"בהמ'הלם'חיאירחיתפא

.ה"םקפה"םלקמןגםיראה,ח"מן-שו,(שכה ,קד."רםכדלעילפב



תקיגקפד-קפגהמזוןברכתהלכות

אומעומדשאכלוביןכשאכלבביתומהלךהיהאםביןשמבררבשעהיישבנריריב
שהואמיכביהאולאיותרהלבויןשיוכלכדי]לישנןצריךלברךכשמגיע(מיכב)
ראשבקלותישבולאהמכוביןכלאלאבלבדהמברךולאייבאימהישבאלאגאוהדרך
.,ןיצאבדיעבדמהלךבירךאפילוכןעשולאאםאך]באימהיאלא
וכל

~
דעתושאיןלפיולברךלישבצ"אהילוכודרךואוכלבדרךהמהלךאבלבביתוה
:יפהקלכויןיוכלולאדרכואיחורבעיניושיקשהמפניישבאםעליומיושבת

ן'אומריםויש"'התורהמןוהיאהואילהמנוןבברכתאלאמיושבלברךהחמירויאיג
של'גמעזןישאהיאזל,ם'כיפר'מדנרשתאפ"אע'גמעיןאחתלברכהה"שח
:""לדבריהםלחושוישתורה

נ"ומקרהעראיבדרךכמברךשנראהמפני]"מברךבעודומלאכהלעשותאכזריך
בדבריעכוקשלאל"ואצז"מלכויןמונעושאינופ"אעלעשותאכורקלתשמישאפילו

מכונותלבבופונהשנמצאהתורהעכקכגוןמצוהדברהיאואפילואליולבולשוםשצריך
לכתחילהכונהצריכיםשכולםשכיון,"ברכותבשארגםלכתחלהנכוןאינווגה]"הברכה

מנעולאבידיםמלאכהכ"משא""ואילךשנימפרקאפילושמעבקריאתוכןהכלןלדברי
:ן"שמעקריאתשל'אבפרקאלא
הכדוגומלבצעשונאשהוא"י"עיןלמוםאלאלברךי"ברכהשלכוכנותניםאיןפן

:יז"יברךאלאיבורךתקראאליבורךהואעיןסיבינ"שנאמר]י"בממונו

ששבחומילברךינולנמהועדסעודהבמקוםברנהלקבועקפד
:מעיפים'גובובירךולא

אחריולברךמעוןבמקומולאחריוברכההמעוןדברשכל"ח"קע"בםנתבארכברא
.לכתחילהממקומושיעקורקודם

אלאולברךלמקומולחוורחכמיםהמריחוהולאשיברךקודםממקומוועקרשכחואם
לחזורצריךבמזידממקומועקראםאבלמשובחיה~הריחורואם]שנוכרבמקוםמברך

.נ.1שב.פקפה"פלקמןואהקו שהרקח

'.רפל';כרל,הפרקיםנבללכרןשלכתהלה' .נ.1שפא
,לכרןשעגלאף,'רא;'רחכקוראשנראה,שמעםקט פנרלעל

.אק"פקצא"פלרירההלהיראה.י"פפג" "פ,מ"מהשלהן'ברראהקי

מ.כני

רא"לסם'1נ'הנמ.

.ה.פ קיא
רא"פלקמןנראה.1.פא.רמ.ב,יקסה,סי.].י .לקלסהמןברכתלבקןקרסט
.נ'ק.פא.נמהנבא.למגבה.רשת..ישקיב משלקיג

.מ,כב' .מ.פתעם"פלקמןנםניאה.שם%נקיד
קפדסימן

ר.פביכרת'הלם.ימב.ב,א)ת,]ן]בתשההללביתב יבנוהדב.א.ה

'מה.ר"ריאה)מלעניןרצהשם1נה' .א.פ;.בשו'הארעה.(שאכל
.עברהרה.רשם1נה'יבינו.ב.1)'1ת]שתג

.ט"שע"השוטור,ב,נארמות]צב -וזושוך.ודו

.ג"ממג"םלעיל"וע,שם~ .שםע-וזוטורעד

_שםא-יחצה מרדכ,היאר"פברכיתהלת-]דתעז

,קפדרמזברכות' .שםא-רח

גםז"ערוראה,א"'םע"ושוטור.י"מלפיזשםש-ראעז מלעל

.תפלהן'לענה"סצר" ה"דשםגה,',רבנהרבוראה,הלבתא,ה"דשם'הסצת

.איכל יצרה"די-בבהיבאו,שםימרדכים-נתןעט

.'"םע"שו.ך' םי"בראהק

ע"שי,כתבה"דרם"וםאכלה"רקפד" ,ג"ושאק"מא"קוקמה"מלעילוראה.סיגרט"ם

,שםל-שוראהקא וםב"'םע"שו.ה"הב"פברכותירושלחיקב

.ג"מקצא" ,קצא'.םו"טקג

קצא"יםב'ק"מ]הישבאך.בק"סקצא"םא"מקד ,בק"ס

,קפה'"רםלקמןיראה.שםו"טקה

.קצא"מלדורתהלהיראה,שםז"מראהקי




