
בס״ד

יהודה דגל קהילת של נעימ״ה מדרש בית
מונטגיו סיימון בהנחיית

ויברכו יודו הם הן
ותפילות ברכות על

שהחיינו
ג ט ברכות משנה

שהחיינו ברוך אומר חדשים כלים וקנה חדש בית בנה

ב נח ברכות בבלי
הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך אומר יום שלשים לאחר חבירו את הרואה לוי בן יהושע ר׳ אמר

המתים מחיה ברוך אומר ֹחדש עשר שנים לאחר

ב מ עירובין בבלי
וביום השנה בראש זמן לומר מהו לנו) (נשאלה לן איבעיא הונא רב אצל) היינו (כאשר בי הוינא כי רבה ואמר
איקרו דלא כיון דילמא או לזמן?) מזמן בא שהוא כיון שהחיינו (נברך אמרינן? אתי לזמן דמזמן כיון הכפורים?

בידו). היה (לא בידיה הוה לא רגלים?) נקראים לא שהם כיון נברך לא (או אמרינן לא רגלים
דלעת על גם שהחיינו מברך (אני זמן אמינא נמי חדתא אקרא אנא אמר יהודה רב אצל) הייתי (כאשר בי אתאי כי
עם מה שאלתי — שאלתי לא רשות (על מאי חובה לי מיבעיא קא כי לי מיבעיא קא לא רשות לו אמרתי חדשה).

רגלים… בשלש אלא זמן אומר אין אומרים) (שניהם תרווייהו דאמרי ושמואל רב לי אמר חובה).
רב לפני סבא יימר רב את חכמים (שלחו שתא דריש יומא במעלי חסדא דרב קמיה סבא יימר לרב רבנן שדרוה
ספר (בוא לן אימא תא מעשה) עושה הוא כיצד ראה עובדא(לך עביד היכי חזי זיל ליה אמרו ראשהשנה) בערב חסדא
מתכוון רטובה קורה שמרים ׳מי אמר אותו, ראה (כאשר בדוכתיה ליה רפסא לרטיבה דלויה ליה אמר חזייה כי לנו).
במשהו׳]), לך שאעזור רוצה שאתה סימן כמוני, אחד אצל באת ׳אם היא כוונתו שכנראה [פתגם שלה׳ במקום שימוש לעשות

שהחיינו). ובירך (קידש זמן ואמר קדיש יין) כוס לו (הביאו דחמרא כסא ליה אייתו
הכיפורים וביום השנה בראש זמן ש)אומר היא (וההלכה והלכתא

ג רכה חיים אורח ערוך שולחן
שלא ונהגו האילן על או חבירו ביד רואהו אפילו שהחיינו מברך לשנה משנה מתחדש חדש פרי הרואה

אכילה שעת עד לברך

א מו סוכה בבלי
מברך אומר יהודה רבי המצות; על וצונו במצותיו קדשנו אשר ברוך אומר הרבה מצות לפניו היו רבנן תנו
יהודה כרבי הלכתא פפא בר חנינא רבי אומרים) (יש ואיתימא זירא רבי אמר עצמה; בפני ואחת אחת כל על
סח) (תהילים דכתיב יהודה? דרבי הסיבה) (מה טעמה מאי פפא בר חנינא רבי ואיתימא זירא רבי ואמר
מעין לו תן ויום יום בכל לך לומר בא אלא אותו? מברכין אין ובלילה אותו מברכין ביום וכי יֹום יֹום ה' רּוְך ּבָ

ברכותיו מעין לו תן ודבר דבר בכל נמי הכא ברכותיו,


