
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



תשכזיבהנהניןבדכתמדד
היואםאבלמעולםשלוהיושלאלודדשיםשהםכלישניםאפילואלאבלבדדדשים
.עליהמימברךאינווקנאםודורומכרםשלו
עמויישהיאילוהממינהמוםמנרךניתזנסופעםהואפעםבולהתכמותבגדקנהואם

:נבמוכהשותף

מזבהשהואוהממיבהמזבשהדיינובמקוםשמברךאומריםישבמתנהלוניתןיאם(כ)
ואם.צדקהלעשותה"הקביכהו~שלנותןמזבההואעניהמקבלשאם)ולנותןלו
ולברךלדבריהםלדושויש"דולקיםוישי(מתנתוממנושמקבלהנותןשמדעשירהמקבל
:ןהכל'לדנרלנמלהיאינהיצריכההראינהברכהשהיאשהחיינו

בשעתמידמברךדדשיםבגדיםעלוהממיבהמובאושהדיינושמברךמקוםוכל(41)

בגדשקנהוהואבקנייתםןשמדשהואהלבשמדתעלאלאהברכהשאיןהקנין
אדראלאהקניןבשעתלברךשלא"אומריםישלתפרוצריךאםאבלומתוקןתפור

שלאדעתעלפשמואםאבלפשמושלאמן~כללברךיכולבירךלאואםמידןשלבשו
לאדראלאלאלתרוללבשולדוור

~
:'שנייהבלבישהיברךלאמן

וכל(וו)
~

כגוןכךכלדשובשאינודברעלאבלבושמדאדםשלשלבודשובבבגדה
ועשיריברךבהםושמדעניהואואםעליהםלברךאיןואנפילאותמנעליםאודלוק

יברךלאאצלונדשביםשאינםמפניבהםשמדשאינודשוביםבגדיםשקנהגדול
."יבהםוכיוצאומנעליםדלוקעלמברךאינוענישאפילונוהגיןאלוובמדינות

לא.בקניתםלאכלללברךנוהגיןאיןוזהבכסףכליאפילואדםתשמישיכלישארעל
:ג,במפריםוכןעיקרוכןינברנשמישמ

בירךשכברפיעלאףי'ערומיםמלביששמברךאומריםישדרשבגדהלובש(ן)
לפוטרוהשדרברכתקודםללבשוומזבומלכותשםבלאלברךונכון,בשדרן

השדרברכתלאדרעדדגרלאואםדרשהבדגורהוכןשבשדרהערומיםמלבישבברכת
:~'בתפארהישראלעומרברוךבכובעוכןומלכותשםבליבגבורהישראלאוזרלברךמזב

שמדשלבוכלידידמובתשהיאביןרביםמוכתשהיאביןמוכותשמועותעל(ז)
לוהמובוהממיבהמובמברךכנפשואשררעואורבואואביושהואכגוןבמובתו

."'בעיניוהמוברואהאםלזמרצריךואיןהמוכהלושנעשיתלמיוהממיבלבבוששימד

.נ.1ש1.המא.'פנ.בוהבלנהה.1כב רלעחרטביתבנהכ.משאג

ת1'ב'בנשנם'פל;אף,ל' 'ברנראה,נ.1ש1.'השםנ.ברהבלזהכמבזאר,בוררים

.ד7.פפד"פהשלדן .נ.1ש1.המשםנ.ברהבלנהה.1כד
פרהת.ש1.והנן''1רבה.רב,נמברכזתא.1המב'ת1פה פאכללשרשן

.ם'פ1פקכמהבשםב'" .מ1ק.פרכב"פהטבבבארהנבא.שםשושןפרה1
א.ה1ב.'רי1למ'הממשמשתמ"פמ.פברכותש,ראז פ;.1ש1מור.בנהה.רב,1מברכות

ה.1כ.ר.פרכ" לנרךכתבמ.'הא.'פנ.ברה1בל1ה.כב"פר.;בש1

.נ.ים,,כשנביט .1ק.פשםרנהאליה.1ק.פשםא.מח

נ.1שכב"פר.;1ש1הצטיתהמלתבעת-כציציתט
"

.
.נ.ושמ.'הא.'פנ.ברהבלנהה.1כי

.נ.1שכ.השםנ.ברהבלנהה.1כיא ת1פנראה.הק.פשםא.מיב

הענשהה.רא,מ1פנה' פהיאא.הה1בת.ש1.נאנןרא'שררבבשם

.רמה" 'פלשאיביןס'ננדמן.שםנ.ביהנלויש.כמרלא

.נ.1ש,.טמש1'ת .שםא.מיאהיג
בבאיהכא.המויבהנהותשםאהיןר' א.הכשםנ.ביהבלוהש.כמ1רלא.'ק.פשםמב'ה

..השיביםהרשיםם'פפיל;שההינדמביכים.
.נ.וששםנ.ביהלוהנםיאהיד .1ק.פשםיבהאליהסו

.שםיבהאליהטז פא.הקמרתהלכנתיז

ק"פשםהטבבבאיהנבא.ה"

.נ.1שנ.הכא.'פנ.ביהבלנהה.1כיח



יבהנהניןברכתמדרתשכח

והואוהממיבהמזבמברךבהשותףלוישואםשהחינומבררעצמומוכתבשרוהויאה
שותףלואיןאםשהחיינומברךלושהגיעהמזבהמעצמויודעאובעיניורואהאםהדין
:בהין

צריךואיןהאמתן"דהעולםמלךאלהינו"אתה.ברץאומררעותשמועותעל(ח)
]בעיניורואהאםלזמר

אדםאיזהממיתתכששומעיםומלכותשםבלאהאמתדייןברוךלומרהעולםומנהג
שמתחשובבאדםשכןוכללואהבתומפניבמיתתוצערלושישבמיאבלמישראל

"]1מלכ1תבישםלזמר.צרץ
ואחרהאמתדייןהעולםמלךאלהינוייאתהברוךבתחלהמברךשיורשואביומתואם
אחדכלמברךאצלואחיושאיןפיעלאףעמושיורשאחעודלוישואםשהחיינוכך

]]שראוביןממיתתוששמעוביןשהחיינובמקוםוהממיבהמוב

אתשראהנאמןאדםמפישמעכןאםאלארעהביןמוכהביןשמועהעלמברכיןואין
:ומלכותהשםבלייברךבעיניונאמןהמגידאיןואםהדבר

נתחייבשהריישראללענייוהממיבלוהמובוהממיבהמובמברךמציאההמיצא(כן)
שכתובכמו)1העלוממשכניןוכופיןידוהשגתכפיליחןחייבאדםשכלבצדקה

גםשהריישראללעניימובה11איןאביואתשירשבאחדכןשאיןמה(צדקהבהלכות
לשארלהוציאהואיכולהבןשיפרישוהמעשרלעניים1המממוןצדקהליתןנתחייבאביו
:ז]מצות

והוא,]גדולריוחהרויחאםוכן,]בירושהכמושהחיינולברךצריךנדןגומלכל(י)

מברךעליותלהצמעראדםבנידרךאםבממונולושבאגדולהפסדכללהיפךהדין
האמתיחדיין

:המובהקעלשמברךכדרךהפיצהובנפששלימהבדעתהרעהעללברךאדםוחייב

(יא)

ה~ראשלאאםת1"נראונהנהושמחהרנהעלסנ'החנר1,חנאתשאה"
ברוךלברךצריךחודשעשרשנים1הראהולאואםשהחינוברך'יוםשלשים

.יהמתיםמחיההעולםמלךאלהינו"אתה
הנאהעלהואהברכהעיקרכיפהבעלאובכתבבינתייםידיעהממנולוהיתהואפילו
כששמחותחברותיהןראייתעלכןמברכותהנשיםוגם"ןפניובראייתהלבושמחת בראייתןן

:ואחותוייבתואואמוכגוןאשההעלהאישוכן]

,נ"אשםנ"בדהנלוחכיה,יט ברהבליחה"וכ3

,נ"ישד"הכשםנ" ,ג"וששםנ"ברהבלוחה"וכ3א

,ג"וששםנ"ברהבלוחוכיה3ב ,ג"וששםנ"ברהבליחה"יכ3ג

,נ"ישה"הכשםנ"ברהבליחה"וכ3ד שמברךנ"הרלעילמתנההמקנליבמו,חימ"הדלעיל3ה

י"המשםנ"ברהבלוחש"כמנלא,שהחיטממפק ,ב.ורגומהטובמברכיםינדןמתנהשהמקבלמ"יהכ
.2הערה394ו,נ"ברהמדרבאור"ענו ,ג"וש,שנשחטית.ברלשיןב".הפרגכרלקמןגז

שעלאף:וטסדשא"הבשםנ"ברהבלוחוכיהנח ש

,ומןלאחרממנהמיכהלובוא' ,ג"ושו"הבשםנ"ברה.בלוחה"יכנט

ריןשםנתבארועוד.,נ"ישהכיבשםנ"ברהבליח.ה"וכל בריראה,.וערמעילםראהנלא

,זק"ממי"םהשלחן' .מנחםתורת

רכה'סיאהרןבןהובא.רב"םא"ח.קמניתהלכותלא ן.לענ)המירבהגהות
,(ריקאשהחיכי עמרת.א"סשםלבוש.א"הרשבתשיעיתבשםי"בלב

_שםוקנים .גק"סשםרבהאליהלג

,ריג"מא"חקטטתהלכיתלד



תשכםיבהנהניןבדכתמדד
גםלהשנודלאשתווהממיבלוהמובוהממיטהמוםלברררחבהראשתוילדה(יב)

הואאםואפילוכןלברךדייגתכןגםוהיאלושנולדובןבןכלעלוכןמכרכן
אשתךילדהלוואמרוובאואדרתבעיר

~
."והממיבןהמובמברךכר

."שהדיינואלאוהממיבהמובלברךשלאנכוןבלידתהאשתומתהואם
ולברךלדיורצריךאינוששמעמיוםיום'לתוךרואינואםהנולדההבןורואהוכשדוור
אפילולברךצריךיום'לאדראםאבלוהממיבהמובעליובירךשכברמאדרשהדיינו

שלשיםכללברךצריךבתעלואפילוונהנהשמדלבואםיוםשלשיםלפניכברראהואם
שאינהכליםמנרךני.אהשמיעהשעלאלא"שנתבארתכמיבראייתהישמחכשנהנהיים

:מוברשמועה

שוניםמכליםאויןשוניםממיניםלשתותממנולהביאכשמרביםדהינוחןשינויעי(יכ)
יןכמיןנדשבהראשוןן"ממיןהואשאפילואדרתתמדכיתהואשהשנידהינו

העולםמלךאלהינו"אתהברוך"ממנותשימעוםקודםהשניעללברךצריך"אדרת

בניכגוןהגפןתיפריבוראעליולברךצריךשאיןבעניןשהואפיעלאףוהממינתנהמוג
"תהביתבעללהםשיביאמהכלעלמתדלגיודעתםהביתבעלאצלהמסוביןדבורה
~ברכהתעודעליודכמיםתקנו,ואנשימתאלהיםמשמדשהואהייןדשיבותשמפני

.שניייןעודלשתותממנולהביאבשמדהכשמרבים
."תבמתםאלאהראשוןמןמשופדשהשניידועאיןואפילו
תדלהיברךבנמלךתןכגוןהשניעלהגפןפריבוראולברךלדוורשצריךבעניןהואואם

.הגפן1פריבוראכךואדרוהממיבהמום
גרועאינואפילווהממיבהמובעליולברךאיןהראשוןמןגרועשהשנילוידועאםאבל
יותרלגוףבריאהואשהלבןכיוןלבןושניאדוםייןהואהראשוןכןאםאלאמעםאלא
שאינוכלבמעםמעמממנוגרועשהואפיעלאףוהממיבהמובעליולברךישהאדוםמן

:"הדדק1ידיעלאלאלשתותוראוישאינועדהרבהגרוע

עליומברךבמעםיותרמשובדשהאדוםידועאםהאדוםכךואדרלבןשתהואם(יך)
שתהשאםלזמרצריךואיןלגוףיותרבריאשהלבןכיוןמברךאינובמתםאבל

.נ.1של.השםנ.בוהבלהה.ניה .נ.ש,שםנ.ברהבלנהה.1כיו
בהנהותרב"פאהרןר'.רא"פא.הקמנ1תהלכת,ל .ב

.נק.פא.ארכה"פם'שר'ר?.' .א'בהלכהית

.ט'צפרדבונות'הלם.ונניט ?נ,ביהבלנהה.1כמ

.נ.ום1.הא.' .1.המכדלקמןמא
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משופדשהואידועכןאםאלאבכתםעליומברךשאינודרשכךואדרישןיןתדלה
:]הישןכמובמעמו

הרינכתםהשניעלשמנרךמקוםוכל(ו[כ)
~

השלהןעלהניאיהיאפלועליומנרךה

לשתותדעתעלהגפןפריבוראעליוובירךתדלהששתההראשוןעםאדחבבת
בשתיהשנישהואכיוןהשנימןכששותהוהממיטהמוםמברךכןפיעלאףהשניגם

יברךלאה~אדרבזהאפילושניהםלוהביאווכברמדבירוגרועשהואיודעאםאבל
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לוהמובהברכהמשמעותשכןידידהשותהלאאבלעמושותיןבניואואשתו

.שעמורלדבירווהממיב
איןידידיובשותההשמדהרבוימשוםאלאהברכהתקנולאכימברךאינושהדיינווגם

.כךןכלשמדהרבוי
:""מצמרףאינואדרבדדרה~מייןשותהדברואםגםולכן
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המקוםפיעלידועהנםאםמקוםבאותונםלושנעשהאדםאותושליריבויוצאיוכל
המקוםכשרואיםלברךהדורותכלסוףעדובניהםהםחייביםכותלעליושנפלכגון
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בנםשותפים
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