
תקמא

הפירדתברכתוכדת
:מעיפיםד"נובוהאילןפירותדינירב
היאשלהםראשונהברכה]מיניםמשארביןהמינים'~מבין"האלןפירותכלעלא

מןשגידולםפ"אעהארץפירותמכללהוציאום)חשיבותםשמפני(א)העץפריבורא
פרישהםחשיבותםופורמתשמבררתומבוררתיפרמיתמיוחדתברכהלהםוקבעוהארץ
פירותשבראבפרסותשבחובהזכרתהמקוםבכנורלהרגותכדינאדמהגדליםלא.העץ

:]העץכפריחשובים

פריבוראעליולברךחשיבותבואיןהפריעיקרואינוהעץעלשגדלדברכללפיכךב
.,האדמהפריבוראעליוומברכיןהעץ

שעליןצלףהנקראקמןאילןמיןכגוןדבראותוגםלאכולדעתעלהאילןשנוסעיםוהוא
לאכילהראוייןהןוגם"ערבה'בעלכמובולמותתמרותבעליויש.לאכילהיראוייןשלו

גםלאכולדעתעלהצלףונומעיןהואילהאדמהפריבוראהתמרותועלהעליןעלמברך
.'בכךהאילןאתממעמיןשאין"והתמרותהעליןמן

אינו)'לאכילהוראוירךוהוא]'שנהבכלשניתומףדקלשלהראששהוא"'הקוראבל
עלהדקלאתנומעיןשאיןלפיבדברונהיהשהכלאלאהאדמהפריבוראעליומברך
:~גפנימןללולביה"וה,הדקלןענפיממעתשהאוכלוהקורייאתלאכולכןדעת

נהיהשהכלעליהםמברכיםהחיצונהבקליפתםואוכלםרכיםשהםקמניםשקדיםוכןג
.~'הקליפהבתוךפריויעשושיגדלודעתעלאלאאותםנוסעיםשאיןבדברו

נומעיםואיןקליפתםהיאקמניםכשהםאכילתםשעיקרבשקדיםאמוריםדבריםבמה
כשאוכליםשגםהפירותכלשאראבלכשיגדלושבתוכםהפרילאכולדעתעלאלאאותם

אחרוןקונמרם
ע"לבפהה"והבדברונהיהשהכלנגדא"בפהגבי)"'ט"לדףי"רשנרחשיבותם'שמפג(א)

ש"בטבדברונהיהשהכלנגדא"כבפהכ"כהשיבאדלאאלאטפיהשיבאע"דלכא"בפהנגד
טעמאוהיינויותראותופורטיןטפידחשיבדבלייןגבי[ה"ל](ה"מ)דף,ובגמש"ען'ש"הרא

:(]דפה

בלוחה"יכ.א"מע"ושימור,א,ה[ל]ברכיתתשנהא .ב"הא"פנ"ברהומדרנ"ברה

.שור3 .אחדזןסדס]בקו'סיג

י"פברכיתש"רא.חבצה"דא,לסברכות'תימראהד מ

,כה" .ג''עא'חוב(י"רית')ב"ומשויראה,ב"מלבישה

ם'ירין.לענז"מילקמןגםיראה.רק"סא"ימשור1 "פנ"ברהמדר.ו"הממ"פנ"ברהלוה,נ"ישילינדרים

י ,ד".ה

.ו"םע"ושומיד,א,לוךרייתאז .סוק"סא"מ.תמרותה"דשםברכות."רשח

שבון'יהקפריםהאביונות1'ילש,ידק"סא"מ,שםגמראט ,מ"מלקמןראה

.'נמעצלףה"דשם'"רשי

,ג"מרד"םלקמןגםראהיא "רשיב

,קיראה"דשם.' .קיראה"רשםברכותיונהרדינוהרךיג

שם,לקםגסראה,.א"סרד"מע"ומנמור.שםגמראיד .ג"מ

,דקלאה"דשם'"רשסו דשם.ברכות'תוסטז

"מו"בברכיתש"רא,'נמעלאה" מיר,ג
.ג"משםלקמןגםיראה,שםע"ושי יראה.ה"ם.לקמןכ"משא,םשישוץמוריראיה'תיםיז

.ג"מרר"מלקמןגם עית
.ומלגלגה"דא" מו"פברכותיט

,1"ש,.הץנ"פנ"ברהלוחגםיראה,כה" ,ז"ה'"פברהבמדר
קמו"מל'לעגםוראה.כיצדה"דא,להברכית'"רש3 .ג"ושא"מ



רבהפירותברכתהלכותתקמב

גםהעץפריבוראעליהםמברךכ"אחשיגדלהפרימגוףאוכליםקמניםכשהםאותם
שניטעהפריגוףואכלהואילכךבשבילהאלןגימעשלאפיעלאף"]קמניםכשהם
]]בשבילוהאלן פריבוראאלאהעץפריבוראעליהםמברךאינוהלבןמכפולקמניםענביםעלמ"מ.

עליהםלברךחשיבותבהםאיןולפיכךכללעליהםפרישםאיןשעדייןלפי)]האדמה
דעתעלהאילןשניטעפ"אעצלףשלותמרותבעליןחשיבותשאיןכמוהעץפריבורא

ז]כ"גלאכלם

עלהאדמה'פרניראמנרךהיאלעילםלפיכךלנינידעלאשבימיהםהלבןפילושיעיר
בוראהיאאםמפקשברכתודברשכל,]ביותרגדוליםשיהיועדכומרשהםהענבים

,]האדמהפריבוראמברךהעץפריבוראאוהאדמהפרי
מפקשהואכיוןהמעורהבתוךאלאאחרונהברכהשחייבכשיעורמהםלאכולאיןמ"ומ
רבותהנפשותבוראאו'גמעיןיברךאם שיגדלקודםוגתיםחרוביםשלשרשראותכמיןבהםשיראהקודםקמנים(ב)חרוביםכן.
:ח]האדמהפריבוראעליהםומברךעליהםפרישםאיןמביבםהנץ

ומברךעליופרישםמאדןקמןשהואפ"אעפריתמשיוציאהאילןכלשאראבלך

לאכילהראוישאינועדביותר"1עפוץאומריהאשלאובלבדהעץפריבוראעליו
.]1כללעליומברכיןאיןשאןהדחקי"עאפילו
פריבוראאוהעץפריבוראעליומברכיןאיןאחרדבראוהאורי"עמתקואםואפילו
שםאיןמיתוקבלא%כלאכילהראוישאינושכיון)יבדברונהיהשהכלאלאהאדמה

:הואבעלמאכעץאלאייהארמהכפריאפילוחשובואינוכללעליופרי

אחרוןקונמרם
למלוניל-מגכ-דאליןע-בשש-וכמ]יכלללברךשלאל-רהביתובברץ)נרחרובשובן(ב)

:(יזמבבוסריותרבחרוביםלשביעיתברכהבין

,נ"אד"םכדלקמןנא מא"ח1תשו1הא-רשהבב

'סיא-ות.תרפב"וםתכה" ,וק"מ71

,ה"סי"פברכיתש"רא,שיעורוה"דב,לוברכות,חוסבג נ"ברהיבמדרהיאמ"פנ"ברהובליח.ב"מושיזיעסיר

'חילוקבהםשישוחרוביםיענכםם'נהתחוץ:א"חפיו ר
יראה.העתקנוםלאמ'נת'במרם'גדלנם'שא'ולפם'נ' ם'ר'מם'ש'כ,נ-אאיתנותבו'.םח"האיצרקצמהשיית

.רדוקלמקום.כם'ל,לה'כדם'ר,שנגב'לפנעץ,ד,נמגנטם כולע3ד

.ד''עא'חוב.ין"רות')ומגוביראה,ב"מל' ,ט"סשב"םלקמןגםיראה.שםע-ישוש"רא3ה

.ג"ושא"סרי"מכדלקמן13 ,העתראבן3ז

ב"'םרהטלקמןגםיראה.אסג"סא-מ"~י נרכ"'הה"פנ"ברהמדר.כ-הרחא"פנ"ברהליח,ג"וש

.ושה ורמשורנח

,אחרון1קונשרם"ע.ב"מא" 'ר'תוסנט
א"הכב.כימרהוא.ה"רב,לוברכיתהידה' טור.ה"ייופיוברכיתראש.'אשרבואמרה"דשם

פיונ"ברהמדר,א"חט"פנ"ברהבלוחה"וכ.ב"מע"ישו מ.לקמןגםוראה.א"ה

,ג"מרד"

,שםא"ורשבהודה''ר'תוםל :שםנ"ברהובלוח.זויערכלומר:שםנ"ברהבמדרלא

.ש'גאלן'שקירם'העפצכטעםשטעמם -שולב

,שם~ אותה"מפיח.ברכות(המידות'דבר)חפוזותלחםלג

בליחוכב,מ.מעיףלקמןגםיראהל.הק"סא-מ.מ .שםברהטיבררברהט

ר"ומי(זק"מא"בסהובא.גרעינין'לגב)ה"סלנוםלד רךאגחלגבי)

גסוראה.(לאק"סומא,שממגניםמר~ ן.שא'לפ:י"הטפיונ"ברהיבמדר,ג"ושימיךח"מלקמן נוטע

לכהודם,ולא.הפרבגמרלאכלוד"עאלאהאגוזם' מהאירי'ילהםדו'להפםשלא

"
יראה,גדולושעמירקידם רל.לעגם

,ג"מש' ,לאכילהראייןן'ואהםמריםששרשריאחרשאפילולה

.עית.שבמרין'פרגמרן'דבזהללמודן'יא מעלו

כ"משא,לאכילה'ראוכשאינילנות'האבשאר,בף' .ם.בפנש"וכמ,א"בפהשמברךידה'לה'לאכ'כשראו
'תום)ת'משביעברכהלענין'פרגמין'דם'שלובוילז .ם.בפנלעילוכמבוארשיעורוגה"דב,לוברכית



תקמגרבהפירותברכתהלכות

לאכילהראוייםשאינםגדוליםכשהםכלוםעליהםמברכיןאיןהמריםשקדיםיכןה
עיקרכי"1העץפריבוראעליהםמברכיםרכיםשהםקמניםאבלהדחקי"עאפלו
אכלתםעיקרהגדוליםאבליןאותןנוסעיםכןדעתועלמרהואינההקליפההיאאכילתם

.מרוהואשבפניםמה
גמורפריהםכיהעץפריבוראעליהםמברכיםאחרדבראוהאורי"עמיתקןואם

:כןתדעתעלאותםונוסעים

העץפריבוראבישולםנגמרשלאקמניםפירותעלשמברכין(נ)אמוריםדבריםבמהן

""הנובלותאבלעלזונגמריםמתנשלים1.הנתלשולאואםהאילןמןשנתלשובפירות
תמריםמיןוכןתישנתבשלוקידםתנהאילןמן.ונפלונבלו]תמהחוםשנשרפו[ירות)פשהם
או,ומתבשליןתבארץכומראותםועושיםאותןתולשיןאלאהאילןת7עלמתבשליןשאין

מתבשליןשאין"ענבימתסופיוכן"שיתבשלועדלהתחמםלמחצלאותאותםנותנים
לקלקולונשתנושהואילבדברונהיהשהכלעליהםמברכין)המתיושהגיעמפניתןלעולם

אחרוןקונמרם
שינויביהמהנידלארבעילעניןהיינוכךלחלץ,שדוח")ך"השש"ומנדשמברניןא.בד(ג)

ש"מאבל.])ליתחייבונפלוולאנשרפושלאפגיםכ"אבשינויתלויהיהאםוגם.בברכהכמו
גביכאןכ"וכי)המלותפירושבכלכלשונווהןל"הלכ"דאאינוזהנ)בברכהגםם"הרמבבשם
דנובלותודאיאלא7)י"בהביאומדלאלשביעיתדמדמו"ופותים,הגםעלפליגדלאועוד.7)7ור

דזי7אתמריולא,פגיןשהןכאן'פיז"וע,דערלה7"כפהמשנהבפירושש"וכמשנופליםל"ר

שנבלוי"עיפלואלא,מגיןבעודןולאהרוהי"עלשולדרכןואן,ך"השש"כמבישולןשנגמר
גםשאם.נובלהוופלנקראשנובליןמחמתשנופליןולפי,")יתרובפרשתי"כפרשכמישהלשון

ביןלחלץך"השכ"ומש.,גמ'עיממעשרוליפטרידזי7אתמריהיינורוחי"עהואכמריבושלי
כדאיתאהואטפללאו7פרכדהאע"צכ"גן'הב'ותי.ן)יוכיחודגרעיניםאינוזהלערלהברכה
שנראהמהאםאלאלמדיןשאיןנ"שכוונתול"יש"ולפמ.]"ש"הראש"לפמגרעיניםוגם,"",בגמ

:לערלהברכהדמילאעצמופריגםבנשתנהאבלנשתנהשלאוהואלאואםפריהואטפל

ב,ליברכותוגה'ברביניהיבא,גזולותהלמותל~ךלת מדברכותו"פש"יבראואימריםה"ד

.ע"ישוסיר.ג" ,ה"ס

.ב"הפיונ"ברהמדר.ב"הט"שנ"ברהבליחה"~ ,ג"מרת2לעילכ"משאלט "בראה)שםש-יראיונהרבינוהרךמ

ם'שקדה"ד' טור,(ש"הראבדעת

.כןגםכןר"ע:'"יבכת.שםע"ושי ,ב,חברכותתשנהמא

.כמראבושליה"די"ירששםגמראמב א'ק"סזוטאבאליההיבא.(הפירותברכת)11מלמג

,ג'ק"דרבהיבאליה אפדדוינומפרש,גק"מרדמייו-טמד

ידוינולאל1' זגשזכריואף]מההום

ה'באלשהקשה'כפ'הא" .גק"ם.א"קוגםוראה,,וצן4גשםרבה

.רק"סשםהפריתה"פ.לפחי"םשוךמה ק"פוערלה.מבלותה"דא.משנהזזתאיק-פש-רסו

.ר-ב,א'צדקצמח"חיראה,חמשנה פמז

,שםזערלהק-פש-הגארוש' .ט"מע-שו.בטורהיבא,ם-מרךברכיתמת

ברכית.מפוגעתיחימץה"רא,לחברכותי"רשמט אירמהרם
.שםע"ושי דא,ענדרים."רשראהנ

ב,קבהילין.המתיפיתמןא" .תוינעת'םה"ד

,הק"סרצד'סיויד'נא שפמ1רשם;.נמוששבוארנב

לקמןוראה.'מרנעם' .הק.פא.ק1

ם.הרמבלרעתהעץ'פרבגראהפניםל;ם.מברכן.אנו מהלה.פ

.ביןשהן1הנ1בל1ת:שכתבה.הברכות' .(היה'רמו'1בת1מתו'באהבא)ה.רריט'פנםראה

.קצבכללוההוראהם'הפ1פק'כללראהנד .',כ1ה1אהקור:1.השםלשלגה
.1ר1;'שה.רשם'1ת1פב,לוברכיתנו ,בבפלץגז

'פרבירא'שמבךת';'משבביפרן'רשלמרי .,דוו
.יה,יהשמיתגת גךשלשריםנט

כרוקמן,העץ'פרבזראשברכתרלה;ן' .נ.יטה.פ
לעניןאלא'לפרמערלהלמררשלא,שםך.שביטס קפר

.נ.יטמ.פכרלקמן,ן'פ' .ב,לוברכזתמא

מפלרלאכרן'לפרמעילהשלשר,ר"פ1.פברכזתב,2

ך.הששלשכ11נת1ל.'בפנהכאןשנתבארמה'לפו,2 בת

.שם'הב"



רבהפירותברכתהלכותתקמד

מאלויותרהברכהחשיבותלעניןממעלתםוירדונגרעואחרדבראוחוםאוקירמחמת
פ"עכהאדמהפריבוראעליהםמברכיןשהיוקמנותםמפניפרילכללמגיעיםהיולא

שנשתנוותבשילפתכברכתעליהםמברכיןונשתנופרילכללוהגיעושגדלוועכשיו
:"דן"ר'בכיש"כמבדברותנהיהשהכלשהיאלקלקול

שהיוצאעצמןהענביםעלכמו,שהכלימברכיןענביםמכופישעושיןהחומץעלוכןז
:סישיתבארכמדכמדתןהענביםמן

עליהןומברך"ןעליהןפרישםלאכילהוראויים(י)מתוקיםהםאםהפירותגרעיניח
אוהאור'"עמיתקןאםיאףכללעליהםמברךאינימריםהםיאםהעץ'פרבירא

פרישםאיןהמריםשגרעיניםבדברורנהיהשהכלאלאעליהםמברךאינואחרדבר
:הםבעלמאוכעץכלליעליהם

שהיאוהקפריכין"להעץפריבוראעליהםמברכיןהפריעיקרשהםצלףשלהאביונותפו
א"י]לדקיםאגודםכביבותהגדילהקליפהכעיןהאביונותשכביבותגדולהקליפה

ומברכיןפריחשוביםשאינםא"וי)להעץפריבוראעליהםומברכיםפריחשוביםהםשגם
רמוניםשלכגוןפירותשארשלחיצונותקליפותעלוכןליהאדמהפריבוראעליהם
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דבריםבמה"עיקריתהםשהמיםשהכלאלאהמיםאותםעלמברךאינובמים
מיבישול7תןי"עאכלתםשדרך,ירקות7תמיניאבלחיןלאכלןשדרכןבפירותאמורים
~פת7עםאועמהםמימיהםגםלאכול[אותם7תנוסעיםכןדעתשעלכמותםבישולם

לשתותןבאאםאףהירקותברכתעליהםמברכיןולפיכך)לגמרי7אוכלמתורתיצאוולא

להאכלדרכםאיןואונתחבשואםאףחזםאכילתםשדרךפירותאבל")עצמן7בפני

ומבנאר)שםש.בראהלרדש'לצב,מבוכנתמשנהקלך באנשמןכמונ1.שךשם

המעורבשמןרהינ1,נד1ן' .נק.פרר"פא.מ.(ל';רלן"משקבשאר
שהנאר;נמים,טיבואם.שלקנת'במ,בנידב,הייליה רא1

.נ.וטב.פב1ף-ה"פלקמןראהלשתנת' .נ.יטר1',רפכדלקמןקיר
.נ.וטו.פב'ו"פנדלקמןקלו פיברלקמן.הק.פא,ת.ר.פתמןולת;קיח

א.פב'י" .ש.י'לנבנ.גושם.מליהרנ'לנב
.שם;'ושאמור.שםש.1יאף.'יקיט פנםניאה.אפרףקם

"פהשלהן'בר.נ-א.פב'תי" .'ק.פנ
ן'ה1לכקי';ששניהםשבתחיבת,ב'י'.יפכרוקמןקמא

היצבהואהשמןשאם,נ.פכלקמן"ק.היצבאחי .דלעילהשקתבל'תל1
.נ"פ1.פש,ךא,.כיןה.רא,לו'מסקמב
רקשה'י;רשקמחה'לנב)א,לו[שתךא)קמי נהלת.ב.הפוףה.פמשנהכפףויאה.('אנ'לק1ק

,מידצבי ,ג"ושמיידקטך

בסיר'האדיעה,דבשה"רא,לחברכותא.רשךתמה "םע"ישו
."פנ"ברהבלוח.ה"וח.כבק"מא"מ,' ,ב".הפץנ"ברהמדר,ב".ה

לקמןגםיראה,ב"מרה'סיע"ושיטור.א,לטגמאחמד ס

,ה"הרה" .שםא"הכבקמו

,כבק"מא"מקמח רבקמט

ברכיתמרדה,ישאה"דא,לטברכותענהנו' םא"מ,קבהרנה

.יק"מרה" .שםוגה'רביניקנ

מ"עכשבנמליוקא.השלפנטישהמחליקתהייטקנא לאכלן

כ"משא,ברעשתותן,ובא(פתעםאו)חד' ו.עללברך.צ"יאל.לתבשהמזקנטללכרעמחדכשאיכולן
כשגםדוקארהינימביארב"מיילקמן,ג"מיכדלקמן) נתבשל

ע"בפלשתותןמ"עיכשבה2ליביהדכןלאכלםמ"ע
,(נ"ישב"מ.כדלקמן)שהכלברכתןע"לכי



רבהפירותברכתהלכותתקמח

])שהכלימימיהםעלומברךכןדעתעלגמיעתםעיקראיןמ"מבישולי"עאלאחיים

.שריתםמיעלש"ובעצמןבפנילשתותםבאאם
פריניראעליהםומברךכמותםי)שריתמ7אובישולםמיהפירותיטבלנ)אומרימ7ויש
כיוןלפיכךהפירותבשבילהמיםבישולשעיקרשכיוןעצמןבפנילשתותםבאאםהעץ

מהפירותהיוצאיםלמשקיןדומיםואינן")7המעםאחרהולכיםבהםמעםהפירותשנתנו
כמוהפרימעםליאיןשהמשקהלפיהיאבעלמאשזיעהוכחימהכתישהי"עאומעצמם
."הפריימעםלמרקשיש

לכתחלהאבללברך,לחדרצ"א,",צא'העץ'פרבזראבירךאם,להקלברכזתכפק,

באכ"ואחהעץפריבוראובירךהפריתחלהאכלואם")הכלילדבריויוצאשהכליברך
פריבוראבברכתכברנפמרשמאכיבדברונהיהשהכלעליויברךלאהמרקלשתות
:שהכלבןעליולברךתחלהאחרדברשישתהמזבלכןהעץ

מיכגוןאחרונהבברכהכפקישאםאבלראשונהברכהכפקידילצאתה,יכליב
שלהםאחרונהשברכההמיניםשבעתשלפירותשאראותאניםבישולאות"שר

בזראאו'גמעיןמברךאםלהכתפקישלבדוהמרקוכששותה'גמעיןאחתברכההיא
'מזפרייאכלאוהכעודהבתוךאלאכשיעורישתהלאשמיםיראכללכןרבותנפשות
.רבותינפשותבוראוגם'גמעיןאחתברכהלברךשיצמרךכדימיםישתהוגםמינים
תורתשאז"מימיהם7ןעםלאכלןדעתעלשראןאםכןיעשהצמוקיםשריתבמיאפילו
לשתותאלאכלללאכלןדעתעלשלאשראןאםאבלייןתורתולאמימיהםעלמרק

ומברךהצמוקיםמןעדייןאותומשךשלאפיעלאף]"עליהם7יןתורתלבדמימיהם
.ז"ב7"ערבכיסןשיתבארדרךעלנ"הגפן7פריבוראעליו
אלאעליהםמרקשםאיןלבדמימיהםלשתותבשלםאושראםאםפירותבשארוכן
ולכן"רבותהנפשותובוראבדברונהיהשהכלעליהםמברךהכלולדברימשקהשם

מבושליםמיםעלוכן,זןהעץפריבוראולאבדברונהיהשהכלתמריםשכרעלמברכיו
שהכלאלאזהממעםהאדמהפריבוראעליהםמברכיןאין(א"מיי)שקוריןעליםעם

.בדברורינהיה

ה.כ.מ1ק.פרבהה'אל.כבק.פא,ת.א..פיכשקנב הראה,.שםנ.ברהנפרדבלזה

ר,הצדקצמה" א.מוראה.ך'1פמב;אוקלשרנש1לאםביןב1השמהלק
,מק.פדר"פ פ1.פברכזתש,ךאקנו

;.1ש1שבמזר'רנרקה.ה'" .שםנ.ברהנפררבלזהה.1כ.'.פ
.טק.ס1.ט.שטע.שו.נתבוהיארעה.ד"נקנד פרכללהיאיששעתקנה

שהבישולנמה'רפנ,מ1" צ.1א)הפייותבשבע(הימקהנםשתהיהצ.1א)
,להלכהמ.נפקכמהתא'שמנה.(משיהןבשבילנם"שיה פכדלקמן

.ר-ב.' "הוראה.כנק.פא.מ.שםלנגש.שםברכותש'ראקנו

.ב,קצה.נ,קצו.ר-א,הצדקצמה .פלביטקנז
', נלוהה'1כ.כרק.פא.מ.שםלביט.א.'פע.,שקנח

.שםנ.ברהובפרר הקרוראה.שםא,תקנט

.ב,לוה.ההלכות' נ.ברהבלוהה.1כ.שק.פוה"פ1.מ.א.'פע.,שקט

,ג".הפץנ"ברהמדר,ג".הי"פ כדלע,ע"בפלשתיתןבאיעתהתשא

באיריראה.א"'םל' .'פרה"דא"'םהלכה

מדר.היד'פינ"ברהבלוהוכיה,בזק"מא"מתסרב .ד"חז"פנ"ברה

.שםא-מקק"מז-שולסיג דדץ,,סלףקופד

לראיןכ"משא,לחלוחיתבהםכטיטנז' כדלקמן,שהכלשריתן'מברכת,לחליחיתבהם

,שםהמעץבהמשך רבקמיה

ברכיתמידה,ישאה"דא,לסברכותענהנו' ובמדרבליחה"יכ.יק"סרהמרא-ת,קבהרמז

ישכיםם'ת'ז.ושאג,ב"מרר"םלקמן.גםיראות.שםנ"ברה ללנושש

כמותןמהןן'העצארמשקיןמהתורהמור' ה)'פרינודאים
.(ב,הק-צצמח" .נ"הטר"מרר"םכרלקמןקסיו

עקב'שבותשיית.מ'.םא"חאהרןמסהפרהת"שו,קט םב"ח

נ"ברהובליחב'ק"מהשבבבארהובאי,ה" שקורין)וונפוחיםם'תותת'שרי.מעלאו:שםנ"ברהובמדר
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שאינםרק"ן"שלימיםשהגרעיניםבין)המיניןמחמשתקדרהמעשהכלשלמרקיכן
שנחלקוביןשונותמיניבוראוברכתםשנתמעכועדכךכלשנתבשלובעינםעומדים

נחשבהמרקאין(המיניםחמשתשלמקמחתבשילביןויותרלשלשהאולשניםבמכתשת

בשלוכ"אאלאן""עצמובפנילשתותובאאםמנונותמיניבוראעליולברךכתבשיל
בשבילהבישולעיקראםאבלהתבשילהלגביבמלהואשאוהתבשיללאכולבשביל
עושיםמקמחוכן"ל"לרפואההמרקלשתותלחולהשעוריםשמבשליםכמולבדוהמרק

ת"שתעלהכוונהועיקרהמרק.לתךקמחמעמכ"גומשימיםלביבותמעםלפעמים
התבשיללגביבמלשאינובדברונהיהשהכלעליומברכיןהלביבותאכילתעלולאהמרק
בוראולאבדברונהיהשהכלשעוריםשכרעלמברכין1הוממעם]ל"עליומשקהושם

.לו"ד"רבמימןשיתבארכמולנ"מ1ונותמיני
שאיננוהתבשילבברכתנפמרהמרקאין"המרקהעםהתבשילכ"גאוכלאםואפילו
היותרצדעללעשותכדימקוםומכל,ל"המרקבשבילהבישולשעיקרכיוןכללאליומפל
כ"ואהמעמעצמובפניממנוולשתותהמרקעלתהלהבדברונהיהשהכללנרךראויטוב

פ"אעהמרקאלמפלנעשהאינוהתבשילשגםמנונותמיניבוראהתבשיליםעלמברך
כלברכתולהפסידמפלנעשהואינוחשובהואדגןשמיןלפיבשבילוהבישולשעיקר
.לן"ח"ר'בסיש"כמ"ל"בקדירהמעםליחןשבא

הרי"]"האדמהפריבוראשברכתובעינםעומדיםשהגרעינים]"דגןממיןתבשילאבל)
מברכיןאיןהפירותאכילתבשבילהבישולעיקרשאפילופירותשארשלכמרקהמרק

עלכן)ברביינהיהשהכל(קייאפפ'ר'אנ'איקייאפל"עפ .הקא11שתית
ר.;1פא.יע,הצדק,צמה"ה";1.(,ה?ןק' ,דלקמןהטבתלרןזהביןל1ק'ההמעם-ב,1ר.פ?1ב

.שהכלונהנו.א.ה?בוהקשההתהשבוכתהפכתם1רק1ת בואם
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.ה.הא.? .שתא,תקמט
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.א.פ-ה"פ;.וטומור.מ1'פרכללש.הראת.ש1קעא .?נ.ביהבלזהה.נ
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.צע'אי'ן'שךוי'ךלודך .תקענ

.שת" .רישא'האה.רא,לההרה'ד'ת1פ.ב,צוב.בקעי .שםש.היאת.ש1
.שם;'ושאמ1י .יף.;פקער

שקושיןכמו:ושם,שםנ.ביהובפרובליהה.1כקעה ט'תב

ץ..נרשקנייןשקלשבזלתאום'1י;משל' אתולנמק1?לש1ייק'יא1שאיןהיבהם.מם.1נ1תנ

.(?.11שקניין),המיק 1אקעו

לימניקי';ם'נהשברנן'ינשהןהלביבותן' המ

'פלקמןתבאי'שממם,הר'שאובלםק"

.נ.1שנ.
.שםכדלקמן,הר'לאכלם'ברנתבשלואםכ.משא

פ?ןשנר,סעו",ס"ך'סיא,ת'פי:ל.'מריהגהתקעו 1פ?רבכמה

,המםל;כ.1אהתהלההלביבותל;:ם' ]]]ת]קא,]]את,

יתש,עצתעת]שתךא,"די" המרקרהינ1,אצלההביבאתם"ק'ןש]סעוא,ך'.ס] שב
'.עי...ו.]",שתז.ס"תעש.]י,,נתבשלל1'טב' ],עצךכסא]ך,],ס]

ן,.]ש-ת]תדו"ת]ך]ת,]ו"י שסוי

;נתב.קרץא,"]]אי],,י.]ש]שני.]"

.1

כתבם-אמשמעראפא.נמ:קמו"פצרקצמהת.בש1 -לה

ש.כמב1ת'הלבל;כ.1אהתהלהם'המל;רמברךא' ש"שכמולהשךא.נמהננפה"האהד'נ?1ל.נ1'רב

.נעצמו'לאמרכן.לרה1ק'ה1צךזלכן,ם'1פ?רבנקצת ב.שנברכתקרשתל;מעםתן.לשכיןמהבאמתאמנם
שיךנ1'אזה,מברקב'רהבאק.פ1.המ'.עפהמיקל; ק1רממ.נמכ.1כש;.ופהא,פה;.רלכ,כללר.לנ

ן' שםא.,דגש.כמ,עלטכמבשהנךשןאםאשלו,לטהרך

ה.1כ,,כ1פבישלנלנא,;לסא'המפייטתונמיא.נק.פ
אכן.ב.פקש.י;,כ.נ,.הסרעתה.נ.1.ה'.פבפרזי יא'בירלאמשנםהואשהבללקרשתמעםתן'לש"שמה

'רמ'א1ל'כ,ם'המאתמ.נמביכתפמר''א1לכ.כ"ל למ

מכללצאתשהכלתהלהלביךמ1בזלכן.שלקנת' .ק1ת'הפפ
.שםנ.ביהובפריבלנהה.נקעח פקעט

נ'1ר"ביתפרי"ק,ני'לגהנהןלאי.בשקזה" .ב.ה
.1.המ1.פנ.ביהפרי.ז.המ'.פנ.ביהבלזהה.1כקפ קפא

.ה.הא.פנ.ביהפרי.1.הא.פנ.ביהבלנהכמבנאי
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י"עאכילתםדרךואיןהואיל)]הראשונה7לכברא]]בדברו7נהיהשהכלאלאהמרקעל
בעינםועומדיםשלמיםכשהםבישולי"עאכילתםדרךאיןדגןמיניחמשתואףבישול
עליהםמברכיןאיןזהשמפנינמחנואושנכתשולאחרתבשילאופתמהםלעשותאלא
י]7ח"ר'בכיש"כמאכילתםדרךשהואנמחנואושנכתשולאחראלאמזונותמיניבורא
."]חשיבותם7מפני
מברכיםבעינםועומדיםשלמיםבעודםגםבישולי"עאכילתםשדרךקמניותמיניאבל
.,]חיים7כ"גלאכלםשדרךפיעלאףהכללדבריהאדמהפריבוראהמרקעל

ניןהמרקניטרולהנפשילעיקראםאבללבדיהמרקבשבילהבישילעיקרשאיןוהיא

המרקואיןעמוהתבשילכ"גאוכלאםאףשהכלעליומברכיןדגןבמיניביןקמניותבמיני
עלתחלהלברךראוימזבהיותרצדעללעשותאלאבברכתונפמרואינוכללאליומפל

אבלן]דגן7מיןהואאםהתבשילעליברךכ"ואחעצמובפנימעםממנוולשתותהמרק
כיוןבברכתונפמר.המרקאלמפלשהואמפניכללעליויברךלאקמניותממיניהואאם

."]"המרקלצירךבישולםשעיקרבפירותוכןבשבילוהבישולשעיקר
ברכתעליהםמברךלרפואהלשתותםכגוןהמרקלצורךנתבשלואםאףירקותמיניאבל

נשתניתלאתבשיללגביבמלהמרקואזלאכילהאותםמבשליםהעולםשכלכיוןהירקות
.ן]7מימיהםלצורךשבשלםזהבשבילהמרקברכת

שאיןלחולהשמבשליםשעוריםשללמרקדומהואינואדםכלאצלדעתובמלהכי)
התבשיללגביבמלוהמרקלאכילהשמבשליםאדםכלאצלדעתובמלהכךכלבהםלזמר
איןוהרבהכללטמרקבלאשהיאמשעוריםדייכאעושיםאדםבניהרבהשהרי

דייכאכעיןמהםעושיםהרבהקמניותמיניוכןפתממנועושיםאלאכללאותומבשלים
שדרכםפירותוכן]חיים7ןאוכליםוהרבה"פתהמהםעושיםוהרבהכללרומבבלא
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רה" ברכיתממשמעותב".מם.זקנעטרת.שםלבוש.גק"מ

רה'סירבהאליה.(בסירשהובא)ערמוניםה"דמהרים נ"ברהמדר.שםנ"ברהליח.א"משםלקמןוכיה,אק"מ

.בק"סרה'.םין.הצבשערברירהמשנהוראה,ב".הפיו נתמעכוואפילונתבישילושאפילו,מיץוכדלקמןרבת

ן.איאפילו(לגמרינתמעביכשלאדוקאאחתעה.לד) נשתנלאבכךאסלתןדרך

נ"ברהנלוחה'ול.ברכתםת' .פתח.חק"ס-לדהתהלהיראה,'"הו"בנ"ברהמדר,שם
.73הזךט"פהלכה לרנט

.טק"סלדורתהלהיראה.ב"מרד"מלקמן' מיץרל

שאם'כשםנ"ברהובמדר,א"סרה"בםמ~ המדהרתברכהמברך1נשתבה1ברברשננםה1ר

.נ.1פב.פרה"פ.ה.'פלקמןנםנראה.להם פשן-התרשתהיא

נלהה.נ.ק.סח]'.סא,ךת.כס" מון:נטם.נ.הכ1'פנ'ברהפרר.נ.הכ'.פנ.ברה

לאאפילוה.נ.א.רל'פא11שקוריןממיננים1ת'נרנרנ שאינםר;בבתרוכתשםאונמרנורקנש1ה1ולאנתבשלו

.1אנ11ן'שששש'גבכדלקמן,1תאר1במה1ת1ניכר



רבהסידותבדכתהלכותתקער

מיעךאם[אבל]יעימאדדקיםשהןמנוקבכלידרךיתנשנתמעכו]יתמבושליםקמניותיכן
ועוד"ותארןיתמהותןוניכרקיםשממשןכיוןהאדמהפריבוראעליהםמברךבכףאותם
.,יתבכךאכילתםשדרך
נשתניתלאאכילתםדרךהואאםעליהםתארםשאיןעדביותרשנכתשופירותוכן

לאבדבשמרוקדיםאו(ר"צוק)עםומעורביםשדוקיםבשמיםאו(ל"1נגבי)כגוןברכתם
.י1שדיקהי"עהיאהבשמיםאכילתשדרךמפנייתןברכתםנשתנית

עליהםמברכיםולרקדםלדתכםהואאכילתםשדרךמפירותבהםוכיוצאיתןורדיםוכן
דרךה~גם'כ")כלליעליהםניכרתארםשאין)כייתריכתישיםהםאפיליברכתם
בדבשהמרוקדאגוזאבל])יריקודבלאשלמיםכשהםלהאכלדרכםשאיןמאדראכילתם

הואאכילתוודרךהואילבדברונהיהשהכלעליומברכיםותארובמהותוניכרשאינועד
בוראהיאהורדיםוברכת)נ)דיימיהנאכליםמפירותבוכיוצאכלוכןושלםדיבעודו

.(")יהפריעיקראינוהלונדריכוכןי)יהמהפרדיםכיהפריעיקרשאינןלפיהאדמהפרי
אוכללהפריתוארעליהםואיןבבישוללגמרישגימודופירותשאפילו"יאומריםויש

דרךשאיןפ"אע"יברכתםנשתניתלאכללניכרותארןמהותןשאיןעדביותרשנכתשו
.בכךאכילתם

ממנושעושיןאדרעלוילויששהקמרלפידקדקנמרןשלאדמיםלקמרדומיםואינן
לא.פרימכללויצאשנשתנהכיוןלפיכךאותםזורעיםכןדעתשעלפריועיקר11הפת
כ"משא")יבדברונהיהשהכלעליולברךהאדמהפריממעלתוירדנגרעפריולעיקרבא

.ברכתםלשנותלגמריפרימתורתמוציאםשינוייםאיןפתמהםעושיןשאיןבפירות
פריםמתורתמוציאםשינוייםהריפתמהםלעשותאדםבנישדרךקמניותמיניאבל

שאםל"ואצפתמהםלעשותדרךאיןשאובישולםאדרנשתנואפילוהכליןלדברי
ועושיןן"גרופישקוריןקצתאותםשמודניןי"מימארקקמניותמיניכגוןדייםבעודןנשתנו
.יןשהכלעליומברכיןדייכאכעיןמקמרןתבשיל

ה.1כ.בפרףל'1כרלע.שםא.מ.(נ,כ)כר"פבוכלרצד ה1.פנ.ברהפרר.1.הממ.פנ.ברהבלוה

נראה.ר.' ם"1הביןהעקש'הריהברכתשלעניןר.הא.'פשם

.באילןם'יגרלם.ל1רר;נקלקם'הנרל הפרקר.;ררנה

ה.של.שבוהשהורית1ת'יגרנרנהן' א.מ.באות1כללנ.ברה'נ'ר,קאות1ת'הא1תשער
.שםם.הרמבברעתשכתשןתנהיםה.רה.ר..ברנו.שם

על)ר"העאבן.דק.פ,.ט.,.פא.ברמ'האדקה פא.המ

פרר.ר.הכ'.פנ.ברהבלנהה.1כ.(הק.פרה" .ר-נ,1צדקצמה"הויאה.ר.הכ1.פנ.ברה
נשתנולאאםמביעליםביןהיןבין:שםנ'ברהבפרררוז לנר

.1תא;' נםוראה.ליהאיתהכאה.ר'.הם.א,לוברכותרוח

..יגנ.ברהבפררה.נ.מג"פק.'מהרת.ש1 לנמרכ1.כשנתנורפט

דלקמןבריפאכ.משא.ל'כרלע' העיבנראה.'הבלפברארקשהכלן'מברכבפמ1ך

.24';תישפא רבינו,ר2

ברכותמ.1''מערנ.והפתה.רב,"ברכות1נה' .שםא.מ.א.ק.פוה"פ1.מ.;אותה"פ1.פ

.רה"פמור.ה"פ1.פברכותש.רארמב .ה.פשםא.רמ.שם..ברמו
ובפרר.הפרףבפוףלקמןנראה.נ'ק.פשםא.מרמד .נמורכקמהרקרקנתהנושלאפ.;א:שםנ.ברה

איןך.'יעמעלולכן:שםנ.ברהבלנה.שםא.מרמה .א.בפהמברטן[צייןןמרקהתץ.נשאכ
אכילתםררךאין,כנקב'כל'רק1:כישנמעכ.משארמו מ.בנך

.שםא" נדללדמו

-

.נ.ושה.פונ"פ ת.1ש1הרשןתימתרמח
.שםא.שק.'מהי .ימןשקניין:שםנ.ביהבלנהרמס

.א.'פרר"פ;.1ש1מוררב .הנבשםיגר1להכנפת.שיררבא
.בק.פ' .ננק.פשםא"מ.הם'1לרברונמישה.ררר'פי..ברוב

הם'ל;שאר.שנמבנארוכאןנ.ישה.'פלקמןנםוראה כתיבשהםאףברכתם

שנשארמבנארשםכלקמן,ם" .,בתצרכתשהםאףברכתםהם'ל;

איןק.פא'נ'מל;מביכיםזלכן:שםנ.ברהבליהרנו .שהכל[פירזתןמיקהתץ.נשאכ



תקעהרבהטירותברכתהלכות

'שהר"יןהאדמה'פרבוראעליומברכיןהראשונהלמבראאבל)
~

ואדרבאאכילתודרךהו

בשמןש"כמבדברונהיהשהכלעליומברכין'שהראכילתודרךאינומקמניותפתעשיית
.]יןח"ר

שאיןפיעלאףיינבדברונהיהשהכלקטניותפתעלשמברכיםמההאחרונהולסברא
אחרעילוילה

~
פירותאוקמחמשינויותר''לגמר'פרמתורתויצאנשתנהשהפתמפניהו

.(י"יביותרוהנכתשיםהנסחניםאוהנימוחים
בכלהלכהולענין

~
בדברונהיהשהכליברךלכתחילהאבלבדיעבדלהקלברכהכפקה

:""יהכל'לדברלצאת

לגריעותאמעמוונשתנההמיגוןקודםבמיםבישלואפילוע"ברבשהממוגןאגוןיה
שהיאלברכתוחוורהמיגון'"עונתקןכשחוורכ"אעפבדברונהיהשהכלאןוברכתו

שתיקוןואףהעץ'פרבורא
~

הואהאגוןמ"משהכלהיאהדבשוברכתהדבש'"עהואה

בין"מרוקחימיןפירותמיניבכלוכןי"ולהכשירוילתקנואליומפלוהדבשעיקרחשוב
מיגוןבלאכלללאכילהראוייםשאינןפירותואפילוייןהארץפירותביןהאילןפירות
אלאבאאינו'שהרמפלאלאעיקרחשובהדבשאיןבהםוכיוצאליורדיםכגוןבדבש

'והר"יללאכילה'הפרלהכשיר
~

עליושמברכיןמבושלאלאחילאכלודרכושאין'כפרה

:ילללאכילהוהכשירוהובהםשנתבשלהמיםברכתולא]ברכתולי

אפילולאכילהראוייםשאינםפירותאבלבישולםשנגמרבפירותאמוריםדבריםבמהיכו
הואהדבשדבש'"עוהכשירםבישולםנגמרשלאמפניחייםכשהםהדחק'"ע

שנתבארממעםבדברונהיהשהכלעליהםמברךדבשבלאממגנןאםואפילועיקרליי
שהכלעליהםמברכיםורכיםירוקיםבעודםבדבששמבשליםאגוזיםלפיכך]לילמעלה
:,ילדבשבלאכלללאכילהראויםואינםמריםהם'שהרבדברונהיה

מהותןימכרם'קיוממשן'לגמרנתמעכוכשלארפא פינ"ברהבליחה"וכ,ל.כדלעותארן

"אפ:ה"הכ' .קע"גרן.שקיר)קטניות'מינכגוןהיםבעודםקצתנשתנו

כוסמת]

"
ממנון.יעישס"פ.גרושקורק)קצתאיתושטיחתן עלן.מברכהראשונהלמבראאבל,,,רימא

'שהרא"בפהי' נשתנה.ילאאכילתיררךזהי

במדרה"יכ.יתארומהותי נתכתשתשה'כתאינה,טחקצתי"עיאפילו:שםנ"נרה

רימאמהןשעושיןקטפותממשב"וכיובדיהןבנהיג אפשרהראשונהלמבראאבל(ן"מנדופיקאשען.שקור)

לברךיישברכתםנשתתתלאמועמתטחינהאושה'שבכת דעל

.האדמה.פרבוראזומא" שםיונהנו.רבראה,,לידינוהגיעלאר"במעה,"מדאוב

א"מ.שםו"ט.ח"משםתמירעילת,('הבריץ'בת) הבבטעם)שם

גםוראה.ה"הכ'"פ.נ"ברהבליחה"וכ,(' "הא"פנ"ברהמדר

', ר
נ"פם"רמב,מיהי"פ.שםש"רא.(בלג)ברכיתף".רג" ,ח"מרה"םע"ושוטור.הייברכית'מהל

.'האריץ.בתשםינה.רביניראהרצד פינ"ברהבלוחה"וכ.ז"םא"רמ,שםהרשןתרומתרסנה

' ,םפיזברהטמדר.הכה

נו.יאשבמריקהמגץיכדלוףל,מהיתובניכרהינורמיו .שםהראשינהלמבראשהכלברכתומהיתוניכר

ב,לחברכית'תוס.י"רשבשםעג"ם.טר.ומהזוררסיז

ש"רא.ושלשהה"רשםענהרמנו,משכחתה"דסוף "פברכית

ק"מרה"מא"מ,ג"מילבושק"וחיסיר.סו"מי ,הרדי"פנ"ברהמדר.ו"הטט"פנ"ברהבליחה"יכ,ה

נ"ברהמדר.'"ה'פינ"ברהלוה,ב"מרה"םלקמןגםוראה

אימהיתוכר'בנימ'יה.א"מרד"םע"ושותיררסיס "עלאחלן-בדק

ה"דבלא,"'מוכלרעיל,שחיקה' ,(בבק"מ.שםא"מ)שהכלברכתםשםהראשינהלמברא

ק"משם,"כסדלא)הק"סרה"םא"ממשמעיתמסט ,(ג

י"ממלעילגםיראה.בגק"משםא"מ,שםע"ושימירער וס

,סיברה'שו"מטרד"מ,ה"סרג'סילקנה,,"' .ן'רוזשקורין:שםנ"ברהובמדרנ"ברהבליה

,לפרקיםמעטמעטמבשהלאכוללקעםכשעשייהרעא םכדלקמן

,ז".מרד" ערב

כןד"שע'לפ:שםנ"ברהבמדר,ג"ושממץדלעיל~ .אותיניטעים .מ."ברעג
רה"יבםשםא"מ,ילדבריהםש"ינמה"ררד' ,הק"ס

,ד".מלבוש.המטוגןאגחה"ד'"בעדר ,ג"ושדמעיףערה

במדריכה.ר"מא"רמ.ב"חמזב.נתריחם.רמנורעו ,ו"הטפיונ"ברה



רבהפירותברכתהלכותתקעו

שקורין)למלחוירמושנקפאותעדמימיהםומבשליםאותןשמוחמיןהמתוקיםקניםכ
מישארכעלבדברויפנהיהשהכלשמברךאומריםישאותןילןהמוצץוכן(ר"צוק
לאכילהראוייםהקניםואיןהואילפירותמילשארדומיןשאינןייאומריםוישייןפירות
ומפקהעץפריבוראעליהםומברכיםפרים1הומימיהםבשבילאלאאותםנומעיןואין

:]ייהכללדברילצאתשהכליברךלכתחילהאבל"ייבדיעבדלהקלברכות

פריבוראעליהםשמברךיניאומריםישלאכילהראוייםשהםרמוביםבעודןפלפליןכא
האדמהפריבוראעליהםשמברכיםאומרימיניוישבאילןגדליםשהםכיוןהעץ

נאכליןואינןתכלין[כ]שהוקיםרוכסכאכלושיהחבשורעתעלהואנטיעתםועיקרהואיל

יברךלכתחלהאבלבדיעבדלהקלברכותומפק"לפעמימיימיעומםאלאעצמםבפני
:,הכליילדברילצאתהאדמהפריבורא

באלוכיוצאוכל"ין(ך"נעגלישקורין)הצפורןוכןינייבשוזנגביליבשיםפלפליןאבל:כב
בפניכשאוכלםכלוםעליהםמברכיןאיןתערובתי"עאלאביובשנאכליםשאין

שקירין)קנמיןשלעץאבל"הנהנקייברכתעליהלברךהנאהשלאכילה11שאיןעצמם
הארץעלגדלהואכיהאדמהפריבוראעליוומברכיןביובשלאוכלורגילין(ד"צמרינ
:יןקניםכמו

פריבוראעליוומברכיוביובשלאכלוכ"גרגיליןם"נומ"מושקשקוריןאגוזוכןבג
צמאאינואםשיעצורכדיהשכרלתוךמ"המושקונותןשלשוללושישומי"יןהעץ

הואואםהעץפריבוראומברךמפלוהשכרעיקרמ"המושקלרפואהאלאשותהואינו
השכרלרפיאהמ"המישקלחיכישניתןפ"אערפיאהבלאגםהשכרלשתותתאבאוצמא
שכרי"עהואמ"המושקובליעתהואיל)]'מי"המושקאתופומרשהכלומברךעיקר

תערובתבלא%כלאכילהראוישאינושמןשאפילוא"שיואף(בולעויינהיהלאובלעדיו
שהואמועםהשמןכ"אאלאעיקרנחשבהמשקהאיןמשקהבאיזהעירבואםכ"ואעפ
אלאב1ה1הנבלליםאינןוהשכרמ"שהמושקוכאןי'ילמעלהש"כמברובבתוכובמל

בימתבשלהיהכ"אאלאשכרריבאחרלילךאין(ו)השכרבתוךבעינועומרם"המושק

,מ"הי"פנ"ברהמדר,ד-ג"מדג"םלקמןגםראהרעו הפכלנמושןה"שכ

רית'מינכברכתשברכתן,רית' ,כק"מרבהאליה.ו"מטע"שו.שלהם

,ה"הפיהברכות'הלם"רמברעה "פנ"ברהבמדרפ"יכרעט

הביאילא,טית.בפשהמץי רך.ביאם:כ"חפיטנ"ברהיבלוה.החולקיםדעת

יראה,צא'ע"בפה(ם'המתיקמקהםן.שעושציקרט'הועל) ועדגהאגצדקצמדפמגד

.א"מ' "פברכותג"בחרפ

ברכות'הלטינעת'מבהגהיתהיבא,י .הגאוניםמקצתבשםשםם"רמב,יבסורמאותפיה

.שםמימיןיתבהגהיתהובאמרימנבורגמ"מהר ק"מתמדעילתרפא

בדעתמזק"מעמאה'אל,ג'
_הלנהי ,ג'ק"מו"ט.י"מטלבושרפב

י"פברכיתש"רא.ב,לוברכיתד"וראבבשםא"רשברפג .ם
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