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בשעתשלאאפילובהםלהריחהוארגילותוצפורןלנקנמוןכןשאיןמהכלללריחעומדים
חולקיןוישנודףהתבשילריחלהיותגםמתכוניםבתבשילאותםכשמשימיםוגםאכילה

ריחלוישאםדםבלחםלהריחשלאוכן."לבהםלהריחשלאלמנוענכוןולכן.ליבזה
:,לברכהמכפקלהנצלמזב

שםשנחישלאמקוםנאחהמונחיםהםאםבהםלהריחהעימודםביטמים,אפיל,(י)

ומריחלשםהנכנכהריולשמרםלהצניעםבחדרשהונחוכגוןשםבהםלהריחכדי
צריךשםשנמכריםבחנותכשמונחיםאבל.ליבהםלהריחכדינכנכואפילומברךאינו
גםהמוכרמחכויןשםשבהנחתםלפי"למהריחונהנהלשםהנכנככלריחםעללברך

שנכנכ"יהראשונהבפעםמברךיהמוכרוכןלןקוניםעליהםויקפצומזבריחמהםשיעלה
.מהריחונהנה
חוטמואללהקריבםממקומםוהגביהםבידונמלואםשםלהצניעםבחדרהמונחיםואפלו
שמונדיםזהשבמקוםרקלהריחעומדיםבעצמןשהםמאחרלברךצריךבהםלהריח
להריחכדיידולתוךמקומםשינההריבידושהגביהםוכיוןלריחמונחיםאינםעתה

חוטמואלבידוהפריומגביהנמלךכךואחרבלבדלאכלובידופריהגומלזהוממעם)
הפרישםשהיההראשוןמקומוששינהלפילעילהשנתבארכמולברךצריךבולהריח
:(,ידשהואלריחשלא

ריחםעלמברכיןשאיןנ]אומריםישהמוגמריםבגדיםכגוןעיקרלושאיןמוברה(יא)
הריחונקלסבשמיםבתוכושהיוכליאבלי]בהםמלהריחולמנועלחושומזב

אלהריחשיקלומכדיהבשמיםבוהונחושלאלפיעליולברךאיןהכללדברילתוכו

:"תוכי

ונהנהיבשנהפעמיםשניאפילואולשנהמשנהשמתחדשחדשפריהרואה(:יב)
נהנהאינוואםהאילןעלאוהבירובידרואהואפילושהחיינומברךבראייתו

אכילהשעתעדעניןבכללברךשלאנהגווהעולםאכלהשעתעדמברךאינובראייתו

.א.פתרת"פ;.וטומוו.שםפנהסח ;:.ברהפררבארראהסט
'1"3. פע

.נ1'ד'להטעלאבשואיה,"פאנץ.תוננ" ולת;.המויבהנהותיצו..רפהנרגלהכנפת.שייעא

.אק.פשםיבהה'אל.אק.פיצו"פר'תמ פר.1.1'מעב

נקורת.כתש'מצאתטם'ב'ק"פקח" לקן-ה.הבטם'בשיאל'אויטם'בשםהכפף

י.שקנםויאה.ל'1ננבן'לענאף-שםיבהה'אל.ן'פלפל פ

.ר.פ"י" .נ.ושנ.הל'רלעעג
"פה.1בא1שם1'מ.'.מהיאבשםחקה"פמשה,ממהעד

.ן'פלפללענין-שםהרמלהכנפת'שיי.הק.פ"י .ונבללקניןאף-שםתמירולת;
.דלקמןכפתשרינהאק.פ"י"פא.מיאהעה

.ד"לח"ר"םא"רמ"ע םא"סעז

,אק"אז.ר" ,אק"סשםרבהאליה.הנכנסה"דשםליחעח

.א"מריומיע"ישוטור,אגגברכותעט להרן'נתכושלאאףשמברךל"הנח"הבלששתפ
ראה.ח' .אמיקשםו"ט

,(שםע"ושיסיר)לחזירכעתעלצא'בכ"משאפא .גהלכהפב

,ג"משםע"שי,ה"הט"פברכית'הלם"רמבפג צרשםרלהטירפד

,בק"משםו"טוראה.ברכהך' _שםז"תפה

.ו"חשםא"רמ,איהואםני'רבש"ימה"דרכה"מ'"בפו ,(היה.ה"ר.ב,לזברכית)'התוםבשםיגק"משםא"מ

,ג"וש,"לזמןמזמן"ב"הא"פב"בדהובליח



יב-יאהנהניןברכתמדרתשכו

ואחרשהחיינויןתחלהויברך.נהנהשלאלמיבראייתושנהנהמיביןלחלקשלאכדי
נהנהאםהפסידלאראיהבשעתוהמברךהאדמהפריבוראאוהעץפריבוראכך

:"]בראייתו

הפירותמשהוציאובירךאםמקוםומכלהפריגידולתשלוםשנגמרעדלברךאין(יג)
ולברךלחוורצריךאיןון"בפשנתבארדרךעלשהיאן]לברכהראוייםשהם

."יגידולםתשלוםאחרשהחיינו
עלאוהשניההראיהעללברךישהראשונהבאכילהאוראשונהבראיהבירךלאואם

:תצנ,מלכ,שםבלאהשניההאכילה

שקורין)אגסיםמינישניכגוןומיןמיןכלעלמברךהרבהמיניםבושישפרי(יד)
ות'גורגרנאו(היערשבעציותפוחשבשרותתפוחכגון)תפוחיםאו(ן"'ובארן""גראויל

:ושחורותייאדומותכגוןאחדמעםלהםישואפילו(ן"וקארשיל"ויינקשישקוריןכגון)

בוכיוצאעתהואיןחדששהואהיסבהניכרדברעלאלאשהחיינומברכיןאין(מך)
לשנהמשנהלהתקיםיכוליןשאינןפירותעלאלאמברכיןאיןלפיכךהישןמן
תחבולותידיעלאותםמקיימיןשישואףהישןמןבוכיוצאבעולםאיןהחדששכשמגיע

ומתקימיםבבורותאותםשמממיניםירקותמיניאבללהםחוששיןואיןמוערמעםהם
הואילבחדושםעליהםמברכיןאין(כ"בוריקעאוך"רעמאשקורין)השנהימותכלשם
רביםאחריםהריהשנהימותכלמהםאכללאהואאםואףבהםכיוצארביםישניםויש

.מהםאכלו
שעושיןחריפותכגוןשהחיינועליומברכיןבמראיתווגםבמעמוהיטבניכרהחדשואם
:לשבחיישהואובמעמםהעיןבמראיתחדשיםשהםהימבשניכריםחדשמדגן

מאכלפריעלכמושהחיינועליולברך"יאומריםישלשנהמשנההמתחדשריח(מז)
:ומלכותהשםבלאלברךישלכן,חולקיןןויש

יבפורק
שותףעמואיןואםעליהלבררחייב"הוהעולםממודתלאדםהבאהלבבשמחתכל

:והממיבהמזבמברךבמודהשותףעמוישואםשהחיינומברךבסובה

כיוצאובגדיםביתלוישאפילוחדשיםבגדיםקנהאו,קנהאוחדשביתבנהכיצד(:ב)
עלולאפעםכלעללברךצריךוקנהוחזרקנהאםוכןשהחיינולברךצריךבהם

ב"'פלקנקגםראה,.,ק"סאברהםאשלם'מגד'פר,פ יהממהמובברכתן.לענהרג

לעניןכב"משוער.ב' .נ"וע,ת.צעבלבישתשהחינו

.נ"יששםנ"בסהבלוחה"יכפח .העץ.פרבוראלנרכתאאוים:נ"השםנ"ברהבליחפט

.מנחם..תירת.זק"ממג"םהשלחן.יראונבד ,אהלכהצ

.נ"ועשםנ"ברהבלוהח"וכצא .נ"יששםנ"ברהבליחה"יכצב

,נ"ישד"השםנ"ברהנלוח.ה"יכצג .נ"ישה"השםנ"בסהבלוחה"יכצד

רכה"סהגדולהננסת.רשה'סיא"ח"רדבת"שוצח .ב'ק"םשםא"מ,המורבהגהית

הגדולהכנמת.שייר,קבאיתפיוברכיתחמורית.רבהצו ם

אליה,אק"מרמז"מא"מ.באותהמורושהיתרמז" .ן'דימ"מהרבשםבק"משםרבה

ק-צצמהת"שויראה,נ"ות."םמי'.םר"שועגםראהצו מח"או

שההרגנובברכתגםאםןד"וממאיתג" ,להקלברכיתמפקם.אימר

יבפרוץ לפוק:ושם,נ"ישא"הא"פינ"ברהבלוהח"וכא

ם' .מחימים




