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דיני   –סימן  רב  ,  המשך  הלכות  ברכת  הפירות

 ברכת פירות האילן



   





 
)צלף  מין  אילן  שעלין  שלו פירוש  

. ראויים  לאכילה  ויש  בעליו  כמין  תמרים

אביונות  הוא  הפרי  מהצלף  וקפריסין  הן 
)  קליפה  שסביב  הפרי  כקליפות  האגוזים




 






ולפי  זה  הוא  הדין  בלטווערן  הנקרא :  הגה

א  מברכין  עליהם  בורא  פרי  העץ "ווידלפא
תרומת  הדשן (ויש  אומרים  לברך  עליהם  שהכל  

  וטוב  לחוש )ט  ובית  יוסף  בשם  הטור"סימן  כ
לכתחלה  לברך  שהכל  אבל  אם  בירך  בורא 

 :פרי העץ יצא כי כן נראה עיקר



 


    

 






 



















 
  

     


    

 
    

)ט"רוצה  לומר  נויאי  (
 


וכן :  הגה

אותם אגוזים שמבשלים בדבש בעודם ירוקים 
 'ז  חלק  ב"רבינו  ירוחם  נתיב  ט(מברכים  שהכל  

 :)ובית יוסף


 


)ך"רוצה  לומר  נעגלי  (


 


)ד"רוצה  לומר  צימרינ  (

 


כל  הפירות  שיודע  בהם :  הגה
שהם  עיקר  הפרי  מברך  עליהם  בורא  פרי  העץ 

מה  ואם ושאינן  עיקר  הפרי  בורא  פרי  האד
הוא  מסופק  בו  אם  הוא  עיקר  הפרי  או  לא 

ואם  אינו  יודע  מה  הוא .  בורא  פרי  האדמה
 :)טור(מברך שהכל 

–
 

     
 


דלא  מקרי  עץ  אלא  שמוציא :  הגה

ל  מה  שמוציא  עליו  משרשיו עליו  מעצו  אב
לא  מקרי  עץ  והני  כיון  דכלה  עציו  לגמרי 

בחורף  והדר  פרח  משרשיו מברכין עליו בורא 
 :)טור ומרדכי בשם תשובת הגאונים(פרי האדמה 

 
 


 






 
    


 

 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

–
 









שהוא :  הגה

הרך  הנתוסף  באילן  בכל  שנה  שקורין 

.  )טור(ו  "פלמיט



     



)ס"רוצה  לומר  אני  (

)דלטעמא  עבידי  ולא  לאכילה  (


 


 
)חומץפירוש    (

 



)אלא שהכל:( 













ובלבד  שלא  יהא :  הגה

היין  אחד  מששה  במים  כי  אז  ודאי  בטל 
 :)אגור(









זגים : הגה

היין  אף  על  פי שנתנו  עליהם  תאנים  לחזק  כח  
שהזגין  הרוב  מכל  מקום  כל  כח  התאנים 

בית  יוסף (במשקה  ואין  לברך  בורא  פרי  הגפן  

 :)ץ"בשם התשב
    


    
     

 
    




אם  אנסוהו  לאכול  או  לשתות  אף  על  גב :  הגה
דהחיך  נהנה  ממנו  אינו  מברך  עליו  הואיל 

בית  יוסף  בשם  אהל  מועד (ונאנס  על  כך  

 :)ש"והרא


 


 









    וכל :  הגה

מרקחת  שאין  בריאים  רגילין  בו  אלא  לרפואה 
 :)ש"בית יוסף בשם הרא(מברכין עליו שהכל 







     




ונראה  דהא  דאם  עירב :  הגה

כדי  לתת  טעם  בתערובות  שהוא  עיקר  היינו 
דוקא  שיש  שם  ממשות  מן  הדבר  הנותן  טעם 

תוך ודבר  חשוב  אבל  בשמים  שנותנין  ל
המרקחת  אף  על  פי  שהם  לנתינת  טעם  אין 

מברכין  עליהם  דבטלין  במיעוטן  אף  על  פי 
שנותנין  טעם  לכן  נוהגין  שלא  לברך  רק  על 

 :המרקחת ולא על הבשמים שבהן


 
– 







 


)פירוש 
) ז"ט  בלע"  פורפירוש()  שומים


דמחשבי  נשתנו  לגריעותא :  הגה

ואפילו  בשלם  עם  בשר  ונשתבחו  אין  השבח 
י "הר(מצד  עצמן  אלא  מחמת  הבשר  שבהם  

 :)פרק כיצד מברכין






 


 


 




 
–

 







 



 


בית (יותר  מכדי  דבור  :  הגה

.  )יוסף  בשם  שיבולי  לקט 
     






)ד "ועיין  לעיל  סימן  ע

).  'סעיף  ד


 


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


     





וטוב  ליזהר  לכתחלה  להיות :  הגה

בית  יוסף  טור  יורה (דעתו  על  כל  מה  שיביאו  לו  

 :)ט"ימן ידעה ס





רק  שלא  היה :  הגה

  וכל  בו 'הגהות  מיימוני  פרק  ד(דעתו  עליו  לאכלו  

.  )ב"ל  סימן  צ"ואבודרהם  ותשובת  מהרי







   

     

ט "  ועיין  לקמן  סימן  ר:הגה
 : אם בירך בטעות מה דינו'סעיף א

–
 






     


 

–


 
    


 










 




     



 



הגה :

רא  פרי  האדמה  היינו והא  דמברך  לפניו  בו

באוכל  חטין  וכיוצא  בהן  דראויין  לאכול  כך 
אבל  האוכל  שעורים  שלמים  אפילו  קלוין 

באש  אינן  ראוין  לאכול  רק  על  ידי  הדחק  ואין 
כל  בו  וכן  משמע (מברך  לפניהם  רק  שהכל  

א  שמה  שהשוה  חטין  לשעורין  לברכה "מדברי  רשב

והתוספות .  )אחרונה  משמע  ולא  לראשונה

יברך  לאחריו  ברכה  מעין  שלש נסתפקו  אם  
ולכך  כתבו  שנכון  שלא  לאכלו  אלא  בתוך 

 :הסעודה ויפטרנו ברכת המזון




      

 


)    בשלו  הרבהשפירו(


)לטחון  אותו פירוש  
)  בפה




 
)האוכל,  פירוש  (


בית (עד  שנתמעך  :  הגה

  )י"ש  והר"יוסף  בשם  הרא







 


    
העושה  תבשיל  משאר  מיני :  הגה

קטניות  אם  נשארו  שלמים  וטובים  מבושלים 
כמו  חיין  מברך  בורא  פרי  האדמה  ואם 

 נתמעכו  לגמרי  או  שאינן  טובים  מבושלין

וכן  פירש  הבית  יוסף  דברי (כחיין  מברך  שהכל  

 :)הטור












     


 
     

     



 



 


     








 





    





     

 





 


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               



 

 


     










 



) פירוש  כגון  ששתה  משקה  שספק

  או  בורא  נפשות 'אם  ברכתו  על  הגפן  וכו
  לא  יאכל  דבר  שברכתו  בורא 'רבות  וכו

נפשות  רבות  ודבר  שברכתו  על  העץ  ויכלול 
)   מספק'עמו  גם  כן  על  הגפן  ועל  פרי  הגפן  כו

תרומת  הדשן  וכן  משמע  במרדכי  פרק  כיצד (

 ):ז"ין לעיל סעיף טועי() מברכין
–

 




     









וכל :  הגה

שכן  אם  היה  בידו  יין  וסבור  שהוא  מים  ופתח 
אדעתא  לומר  שהכל  ונזכר  ובירך  בורא  פרי 

  שיוצא  שהרי  אף  אם  סיים  שהכל  יצא הגפן
 :)טור(







הגה :

ותים  גם  כן  ויין  לפניהם ואם  היו  אחרים  ש

ודעתו  גם  כן  על  יין  שהיה  סבור  שבכוסו  יין 
ובירך  בורא  פרי  הגפן ונמצא אחר כך שבכוסו 

מים  או  שכר  כשחוזר  ושותה  אחר  כך  יין  אין 

צריך  לחזור  ולברך  ויוצא  בברכה  שבירך  על 
כוסו  אף  על  פי  שהיתה  בטעות  דהא  דעתו 

היה  לשתות  גם כן שאר יין גם הוציא האחרים 
ל "תשובת מהרי(שותין  שם  ולכן ברכתו ברכה ש

 :)ו"בית יוסף סוף סימן ר, ב"סימן צ



 

–
 






    




לא מקרי ו: הגה

בריה  אלא  אם  אכלו  כמות  שהוא  אבל  אם 
י  פרק "הר(לקח  הגרעין  ממנו  לא  מקרי  בריה  

.  )א"כיצד  מברכין  ובית  יוסף  בשם  רשב



)אלא  (
 


     




וספק ברכות להקל: הגה: 

–
 

     






     




 









 



    


    




 




    


ודוקא  שאוכל  ענבים :  הגה
כמות  שהן  אבל  אם  עשה  מהם  יין  שקובע 

ברכה  לעצמו  בורא  פרי  הגפן  חשובה  והיא 
ברך  עליו  תחלה  אבל  מעשה  קדירה קודמת  ל

מחמשת  מיני  דגן  היא  חשובה  יותר  מברכת 
כל  הנאמר  סמוך  לארץ  קמא  קודם  למה .  היין

שנאמר  סמוך  לארץ  בתרא  לאחר  ששוה  לו 
 :)טור(בסמיכה לארץ 

    



הגה :

ברכת  המוציא קודם לברכת בורא מיני מזונות 
  ואף  על  פי )אגור(וכל  שכן  לשאר  ברכות  

וכן  יש (שהדבר  השני  חשוב  או  חביב  עליו  

ק "  ומסמ'לדקדק  מדברי  הגהות  מיימוני  פרק  ט

וכל .  )ם"שהביא  הטור  וכל  בו  ובית  יוסף  בשם  רמב
הא  דאמרינן  דאחד  קודם  לחבירו  היינו 

ה  לאכול  משניהם  לכן  יש  להקדים שרוצ
החביב  או  החשוב  אבל  אם  אינו  רוצה  לאכול 

משניהם  אינו  מברך  רק  על  זה  שרוצה  לאכול 
תרומת  הדשן (אף  על  פי  שגם  השני  מונח  לפניו  

וכל  זה  דצריך  להקדים  היינו  דוקא .  )ב"סימן  ל
לכתחלה  אבל  אם  עבר  ובירך  על  השני  אם 

ולברך הברכות  שוות  יוצא  ואין  צריך  לחזור  
על  זה  שהיה  לו  להקדים  ובלבד  שיהא  דעתו 

ו  ובזה "בית  יוסף  סימן  ר(גם  כן  עליו  בברכתו  

 :)א"הסימן בשם רשב










 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    


 

–
 

)דבר פירוש  
)  בלתי  נחשב










ויש אומרים אם הטפל חביב עליו מברך : הגה

  בשם  אור אגור(עליו  ואחר  כך  מברך  על  העיקר  

הא  דמברכין  על  העיקר  ופוטר  את .  )זרוע

הטפילה  היינו  שאוכלן  ביחד  או  שאוכל 
העיקר  תחלה  אבל  אם  אוכל  הטפל  תחלה 

כגון  שרוצה  לשתות  ורוצה  לאכול  תחלה  כדי 
שלא  ישתה  אליבא  ריקנא  או  שאוכל  גרעיני 

גודגדניות  למתק  השתיה  מברך  על  האוכל 
 תחלה  אף  על  פי  שהוא  טפל  לשתיה  ואינו

מברך  עליו  רק  שהכל  הואיל  והוא  טפל  לדבר 
 :)ה"תרומת הדשן סימן ל(אחר 




 

–
 




     

     



    


    




ויש  אומרים  דבכל :  הגה

הדברים  חוץ  מפת  ויין  לא  מהני  הסיבה  והוא 
שם ד  ב"בית  יוסף  סימן  קע(הדין  ישיבה  לדידן  

  ולכן  נהגו  עכשיו  בפירות  שכל  אחד )ד"הראב
 :מברך לעצמו


    


 






 

–
 






 

–
 





ויש  אומרים  שאין  עונין  אמן :  הגה

רק  אחר  ברכת  בונה  ירושלים  בברכת  המזון 
וכן  המנהג  פשוט  במדינות  אלו  ואין  לשנות 

ק "כי  ריש  פרק  שלשה  שאכלו  ומהריתוספות  ומרד(

ובמקומות  שנהגו  לענות  אמן  אחר .  )ב"שורש  ע

יהללוך  וישתבח  יענה  גם  כן  אחר  ברכת  שומר 
 :)א"בית יוסף סימן נ(עמו ישראל לעד 










ועונין  אמן  אחר  עובד  כוכבים  אם  שמע :  הגה

 :)י פרק אלו דברים"הר(כל הברכה מפיו 








    

 



 

 
–

 



 



















 




 


 


 












 



    





 

 






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 




ואם  בירך  על  כולם  מיני :  הגה

ואם  צריך .  )טור  ריש  הסימן(בשמים  יצא  
להקדים  של  עץ  לשל  עשבי  בשמים  עיין  לעיל 

 :א"סימן רי





 
   )ים   בשמפירוש

) שמשימים על הגחלים להריח בהם


 


     


 



יש  אומרים  דהמריח  בפת :  הגה

אבודרהם (חם  יש  לו  לברך  שנתן  ריח  טוב  בפת  

  ויש )ו  בשם  אורחות  חיים"ובית  יוסף  סימן  רצ
  לכך  אין )בית  יוסף(אומרים  דאין  לברך  עליו  

 :להריח בו
–

 







 



    






 
     







 






 


 


    
 




 


 

 
–

 


    



    



    

 



 




 





 


     


 


יש  אומרים :  הגה

דהוא  הדין  אם  רואה  האדם  שנעשה  לו  הנס 
מברך  עליו  כמו  שמברך  על  המקום  שנעשה 

 :)אבודרהם(בו הנס 








 





 







 

 
–

 
    






 





 







     

     
 

 




ואין  זה ברכה לבטלה מן המברך אף על :  הגה
פי  שלא  נתחייב  בברכה  זו  הואיל  ואינו  מברך 

ששמח רק  דרך  שבח  והודאה  על  טובת  חבירו 
 :)טור(בה 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




) כיון

שהמברך  גם  כן  חייב  יצא  האחר  בלא  עניית 
 :)טור() אמן


 








 





)מעלות  שעושין פירוש  
)  דיינים  לשבת  כשדנין


ויש  אומרים  דאינו :  הגה

מברך  רק  על  חולי  שיש  בו  סכנה  כגון  מכה 
  נוהגין ר  יוסף  וכן"ד  והר"טור  בשם  הראב(של  חלל  

 :)באשכנז










 
–

 


)שאוהבים פירוש 
)  אותו

 


ועיין .  ודוקא  בו  ביום  ואפילו  בשבת:  הגה
 :ה"לקמן סימן רפ

–
 

 



     )עליהם (



ומה  שאין  אנו  נוהגים  בזמן  הזה :  הגה

בברכת  הגשמים  משום  דמדינות  אלו  תדירים 
ג  ואגור  וכל "סמ(בגשמים  ואינן  נעצרין  כל  כך  

 :)בו











ויש :  הגה
אומרים  דהשומע  שירדו  גשמים  מברך  הטוב 

 :)א"הרשב(והמטיב 
–

 



 


 



     



 









 

–

 


ואם  מתה :  הגה

אשתו  בלידתה  מברך  שהחיינו  דהא  ליכא 
  אם  מת  האב  קודם הטבה  לאחריני  וכן

כן  נראה  לי (שילדתו  היא  מברכת  שהחיינו  

ויש  שכתבו  שנהגו .  )ה"א  סימן  רמ"ליישב  הרשב

להקל  בברכה  זו  שאינה  חובה  אלא  רשות 
 :ומזה נתפשט שרבים מקילים באלו הברכות




     

שאין :  הגה

מברכין  הטוב  והמטיב  אלא  אם  כן  יש  לו 
 :)טור(שותפות באותה טובה 









 




   

 





 


  )מנעלים פירוש  
)  קטנים  שחופין  רוב  הרגל

ויש :  הגה
אומרים  דאפילו  עני  אינו  מברך  על  חלוק 

ות טור  בשם  תוספ(ומנעלים  וכדומה  וכן  נוהגין  

המנהג  לומר  למי .  )ו"ותרומת  הדשן  סימן  ל

ויש  מי .  שלובש  בגד  חדש  תבלה  ותתחדש
שכתב  שאין  לומר  כן  על  מנעלים  או  בגדים 

הנעשים  מעורות  של  בהמה  דאם  כן  היו 
צריכים  להמית  בהמה  אחרת  תחלה  שיחדש 

ממנה  בגד  אחר  וכתיב  ורחמיו  על  כל  מעשיו 
נו והנה  הטעם  חלוש  מאד  ואי.  )ו  בפסקיו"מהרי(

נראה  מכל  מקום  רבים  מקפידים  על  זה  שלא 
 :לאומרו

 
–

 




     

נא  אין  מברכים  זאת והאיד:  הגה
שהרי  אנו  מגודלים  ביניהם  ורואים ,  הברכה

 :אותו תמיד
    








 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    
    




ואם  נעקרה  עבודת  כוכבים :  הגה

ממקום  אחד  ונתנוה  במקום  אחר  מברך  על 
מקום  שנעקרה  שעקר  עבודת  כוכבים  ועל 

בית  יוסף (מקום  שנתנוה  לשם  שנתן  ארך  אפים  

 :)בשם תוספות וירושלמי


    


    



)ח סעיף ז"ועיין לעיל סימן רי':( 

     



    

)י "שקוב,  פירוש  מכבדות  הבית

)  ז"בלע
 





 )יבירמיה  (    


 


    

 




    
 

)בזמן  הבית  (



 


 




    
 




 





 


 
–

 





 




יש  אומרים :  הגה

 'מי  שנעשה  בנו  בר  מצוה  יברך  ברוך  אתה  ה
אלהינו  מלך  העולם  שפטרני  מעונשו  של  זה 

ל  בשם  מרדכי  ובראשית  רבה  פרשת "מהרי(

דברי (וטוב  לברך  בלא  שם  ומלכות  .  )תולדות

 :)עצמו





ומי  שבירך  בשעת  ראיה  לא :  הגה

ואין  לברך  עד  שנגמר  תשלום .  )טור(הפסיד  
. )ן  וכל  בו"א  סימן  ר"תשובת  רשב(גידול  הפרי  

ואם  לא  בירך  בראיה  ראשונה  יכול  לברך 
 :)אגור(בראיה שניה 


ההג :

ל "והם  כשני  מיני  גודגדניות  כגון  וויינקשי
 :ן וכל כיוצא בזה"וקירש


 




פרי  שמתחדש  שתי :  הגה
בית (פעמים  בשנה  מברכין  עליו  שהחיינו  

אבל  שאין  לו  זמן  קבוע  לגידולו  אין ,  )יוסף
לכן ,  )ר  מנוח"בית  יוסף  בשם  הר(מברכין  עליו  

אין  מברכין  שהחיינו  על  ירק  חדש  דעומד  כל 
 :)ו"מהרי(השנה בקרקע 

 

  
 

 
 

 
 

–– 


