
בס״ד

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

ויברכו יודו הם הן
ותפילות ברכות על

האוכל ואחרי לפני לברך החובה
ב מח ברכות בבלי

ּוֵבַרְכּתָ ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ שנאמר התורה? מן המזון לברכת מנין רבנן תנו
ברכת זו – ָהָאֶרץ ַעל הזמון; ברכת זו – ֱאלֶֹהיָך ה׳ ֶאת הזן; ברכת זו –
ָבנֹון) ְוַהּלְ ה ַהּזֶ ַהּטֹוב ָהָהר אומר הוא (וכן ירושלים בונה זו – ַהּטָֹבה הארץ;
אמרת מנין? לפניו לאחריו, אלא לי אין והמטיב. הטוב זו – ָלְך ָנַתן ר ֲאׁשֶ

שכן? כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא וחומר: קל
לּו ּדְ מּגַ הזמון ברכת אבל הזן, ברכת זו – ּוֵבַרְכּתָ ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ אומר רבי
הארץ; ברכת זו – ָהָאֶרץ ַעל (יוצא); נפקא ו] ַיְחּדָ מֹו ׁשְ [ּוְנרֹוְמָמה י ִאּתִ ַלה׳
הטוב ָבנֹון); ְוַהּלְ ה ַהּזֶ ַהּטֹוב ָהָהר אומר הוא (וכן ירושלים בונה זו – ַהּטָֹבה
לומר תלמוד מנין? לפניו לאחריו, אלא לי אין תקנוה. ביבנה והמטיב

לך. משנתן – ָלְך ָנַתן ר ֲאׁשֶ
אל ֵמיֶמיָך ְוֶאת ַלְחְמָך ֶאת ּוֵבַרְך אומר הוא הרי צריך אינו אומר יצחק רבי

שיאכלנו. קודם לחם? קרוי ואימתי ּוָבֵרְך אלא ּוֵבַרְך תקרי

א לה ברכות בבלי
משנה

הפירות? על מברכין כיצד
העץ פרי בורא אומר הוא האילן פירות על

הגפן פרי בורא אומר הוא היין שעל היין מן חוץ
האדמה פרי בורא אומר הוא הארץ פירות ועל

הארץ מן לחם המוציא אומר הוא הפת שעל הפת מן חוץ
האדמה פרי בורא אומר הוא הירקות ועל

דשאים: מיני בורא אומר יהודה רבי
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כד–כה כג שמות א
ָהֵרס ͏ִּכי ͏ְּכַמ͏ֲע͏ֵׂשיֶהם ַת͏ֲע͏ֶׂשה ְולֹא ָת͏ָעְבֵדם ְולֹא ֵלאֹלֵהיֶהם ִת͏ְׁש͏ַּתֲחֶוה לֹא
͏ּוֵבַרְך ֱאֹלֵהיֶכם ה׳ ֵאת ַו͏ֲעַבְד͏ֶּתם ַמ͏ֵּצבֵֹתיֶהם׃ ͏ְּת͏ַׁש͏ֵּבר ְו͏ַׁש͏ֵּבר ͏ְּתָהְרֵסם

ִמ͏ִּקְר͏ֶּבָך׃ ַמֲחָלה ַוֲהִסרִֹתי ֵמיֶמיָך ְוֶאת ַלְחְמָך ֶאת

כג–כה יט ויקרא ב
ֶאת־͏ִּפְרי͏ֹו ͏ָעְרָלת͏ֹו ַו͏ֲעַרְל͏ֶּתם ַמֲאָכל ͏ָּכל־͏ֵעץ ͏ּוְנַט͏ְע͏ֶּתם ֶאל־ָהָאֶרץ כי־ָתבֹא͏ּו
͏ָּכל־ ִיְהֶיה ָהְרִבי͏ִעת ͏ּוַב͏ָּׁשָנה ֵיָאֵכל׃ לֹא ͏ֲעֵרִלים ָלֶכם ִיְהֶיה ͏ָׁשִנים ͏ָׁשֹל͏ׁש
ְלה͏ֹוִסיף ֶאת־͏ִּפְרי͏ֹו ͏ּתֹאְכל͏ּו ַהֲחִמי͏ִׁשת ͏ּוַב͏ָּׁשָנה ַלה׳׃ ִה͏ּל͏ּוִלים קֶֹד͏ׁש ͏ִּפְרי͏ֹו

ֱאֹלֵהיֶכם׃ ה׳ ֲאִני ͏ְּתב͏ּוָאת͏ֹו ָלֶכם

ז–י ח דברים ג
͏ּוְתהֹֹמת ͏ֲעָיֹנת ָמִים ַנֲחֵלי ֶאֶרץ ט͏ֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל ְמִביֲאָך ֱאֹלֶהיָך ה׳ ͏ִּכי
ֵזית ֶאֶרץ ְוִר͏ּמ͏ֹון ͏ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ͏ּו͏ְׂשעָֹרה ִח͏ָּטה ֶאֶרץ ͏ּוָבָהר׃ ͏ַּב͏ִּבְק͏ָעה יְֹצִאים
͏ּכֹל ֶתְחַסר לֹא ֶלֶחם ͏ָּב͏ּה ͏ּתֹאַכל ְבִמְס͏ֵּכֻנת לֹא ֲא͏ֶׁשר ֶאֶרץ ͏ּוְדָב͏ׁש׃ ͏ֶׁשֶמן
ְו͏ָׂשָב͏ְע͏ָּת ְוָאַכְל͏ָּת ְנחֹ͏ֶׁשת׃ ͏ַּתְחצֹב ͏ּוֵמֲהָרֶריָה ַבְרֶזל ֲאָבֶניָה ֲא͏ֶׁשר ֶאֶרץ ͏ָּב͏ּה

ָלְך׃ ָנַתן ֲא͏ֶׁשר ַה͏ּטָֹבה ָהָאֶרץ ͏ַעל ֱאֹלֶהיָך ה׳ ֶאת ͏ּוֵבַרְכ͏ָּת

ט כב דברים ד
͏ִּתְזָרע ֲא͏ֶׁשר ַה͏ֶּזַרע ַהְמֵלָאה ͏ֶּפן־͏ִּתְק͏ַּד͏ׁש ͏ִּכְלָאִים ͏ַּכְרְמָך לֹא־ִתְזַרע

ַה͏ָּכֶרם׃ ͏ּוְתב͏ּוַאת

יותם) משל (מתוך יב–יג ט שופטים ה
ַה͏ֶּגֶפן ָלֶהם ַו͏ּתֹאֶמר ͏ָעֵלינ͏ּו׃ ָמְלִכי ְלִכי־ַא͏ְּת ַל͏ָּגֶפן ָה͏ֵעִצים ַו͏ּיֹאְמר͏ּו
͏ַעל־ ָלנ͏ּוַע ְוָהַלְכ͏ִּתי ַוֲאָנ͏ִׁשים ֱאֹלִהים ַהְמ͏ַׂש͏ֵּמַח ֶאת־͏ִּתיר͏ֹו͏ִׁשי ֶהֳחַדְל͏ִּתי

ָה͏ֵעִצים׃

ד–ה טו שופטים ו
ֶאל ָזָנב ַו͏ֶּיֶפן ַל͏ִּפִדים ַו͏ִּי͏ַּקח ͏ׁש͏ּו͏ָעִלים ֵמא͏ֹות ͏ְׁשֹל͏ׁש ַו͏ִּיְל͏ּכֹד ͏ִׁשְמ͏ׁש͏ֹון ַו͏ֵּיֶלְך
͏ַּב͏ַּל͏ִּפיִדים ֵא͏ׁש ַו͏ַּיְב͏ֶער ͏ַּב͏ָּתֶוְך׃ ַה͏ְּזָנב͏ֹות ͏ְׁשֵני ͏ֵּבין ֶאָחד ַל͏ִּפיד ַו͏ָּי͏ֶׂשם ָזָנב

ָזִית׃ ͏ֶּכֶרם ְו͏ַעד ָקָמה ְו͏ַעד ִמ͏ָּגִדי͏ׁש ַו͏ַּיְב͏ֵער ͏ְּפִל͏ְׁש͏ִּתים ͏ְּבָקמ͏ֹות ַוְי͏ַׁש͏ַּלח
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גמרא

לברך החיוב א: חלק
האלה)? הדברים (מניין מילי? הני מנא ראשון נסיון

חובת ללמוד
מפסוק ברכות

ולאחריהם לפניהם ברכה שטעונים מלמד לה׳ הלולים קדש רבנן: דתנו
שיברך קודם כלום שיטעום לאדם אסור עקיבא רבי אמר מכאן

היליולים' 'קדש שהמילים מה זה (האם דאתא הוא להכי הלולים קדש והאי התנגדות:
הזה הפסוק
נושא מלמד

אחר

ללמדנו)? באים
אחרים): דברים [ללמד אותם (צריך ליה מיבעי האי

חלל לנו אומר שהקב״ה ראשון (דבר אכליה והדר אחליה רחמנא דאמר חד
אותו), אכול כך ואחר אותו [פדה]

טעון ושאינו חלול טעון שירה הטעון דבר ש:) ללמדנו שני (ודבר ואידך
חלול טעון אין שירה

יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל וכדרבי

יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי דאמר
היין? על אלא שירה אומרים שאין מנין

ֶפן ַהּגֶ ָלֶהם ַוּתֹאֶמר שנאמר
ים ַוֲאָנׁשִ ֱאלִֹהים ַח ּמֵ ַהְמׂשַ י ירֹוׁשִ ֶאת־ּתִ י ֶהֳחַדְלּתִ

משמח? במה אלהים משמח, אנשים אם
היין על אלא שירה אומרים שאין מכאן

איכא מאי רבעי כרם דתני למאן אלא רבעי נטע דתני למאן הניחא
נטיעות על חלה רביעית שנה פירות קידוש שמצוות ששונה למי טוב יוצא (זה למימר
ענבים, דווקאעל רביעיתחלה ששונהשמצוותקידושפירותשנה למי אבל כללי, באופן

לומר)? יש מה

וחד רבעי כרם שונה) (אחד תני חד ברבי שמעון ורבי חייא רבי דאתמר
רבעי נטע תני

רבעי: כרם דתני ולמאן

שוה גזרה יליף אי הניחא לומדים אם
מגזרה כרם
אפשר שווה
ברכה ללמוד

מהילולים

אומר רבי דתניא
בּוָאתֹו ּתְ ָלֶכם ְלהֹוִסיף כאן נאמר

ֶרם ַהּכָ ּוְתבּוַאת להלן ונאמר
כרם כאן אף כרם להלן מה

לברכה הלול חד ליה אייתר
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ליה? מנא ברכה שוה גזרה יליף לא ואי
מנין? לפניו לאחריו אשכחן שוה גזרה יליף נמי ואי

ברכה
ראשונה

בקל לומדים
מברכה וחומר

אחרונה

וחומר: בקל דאתיא קשיא לא הא
שכן כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא

אחרים למינים החיוב הרחבת ב: חלק

מנין? מינין שאר כרם (מצאנו) אשכחן
דבר כל אף ברכה וטעון שנהנה דבר כרם מה מכרם: (שילמד) דיליף ללמוד נסיון

כלל
מהמקרים
הבודדים...

ברכה טעון שנהנה

בעוללות חייב שכן לכרם מה האנלוגיה])! [את להפריך (יש למפרך איכא

תוכיח קמה
בחלה חייבת שכן לקמה מה

הדין: וחזר יוכיח כרם
זה כראי זה ראי ולא זה כראי זה ראי לא

טעון שנהנה דבר כל אף ברכה וטעון שנהנה דבר שבהן: השוה הצד מקבוצת ...או
ברכהמקרים...

מזבח צד בו יש שכן שבהן השוה להצד מה

מזבח צד ביה דאית זית נמי ואתי
(בא)? אתי מזבח מצד וזית

כרם במפורש) בו כתוב (הרי ביה כתיב בהדיא והא
ָזִית ֶרם ּכֶ ְוַעד ָקָמה ְוַעד ִדיׁש ִמּגָ ְבֵער ַוּיַ דכתיב

אקרי לא סתמא כרם אקרי זית כרם פפא רב אמר

מזבח צד בהן יש שכן שבהן השוה להצד מה קשיא מקום מכל

המינין: משבעת לה דיליף אלא ממקרה ...או
אחר טעוןבודד שנהנה דבר כל אף ברכה וטעון שנהנה דבר המינין שבעת מה

ברכה

בבכורים? חייבין שכן המינין לשבעת מה
מנין? לפניו לאחריו, התינח ועוד:
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ברכה
ראשונה

בקל לומדים
מברכה וחומר

אחרונה

וחומר: בקל דאתיא קשיא לא הא
שכן כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא

(כגון נטיעה בר דלאו נטיעה, דבר כל תינח הא רבעי: נטע דתני ולמאן רבעי נטע
לו)? (מניין ליה מנא ודגים) ביצים בשר

ברכה. בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור הוא: סברא אלא לא כאן גם
מצליחים
להסיק

מאנלוגיה

הנהנה וכל ברכה בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור רבנן תנו של מאמרים
תנאים

ואמוראים
את המחזקים

העיקרון
שלמדנו

חכם אצל ילך תקנתו)? (מה תקנתיה מאי מעל ברכה בלא הזה העולם מן

איסורא ליה עביד הא לו)? יעשה (מה ליה עביד מאי חכם? אצל ילך
אסור)! דבר עשה הוא (הרי

כדי ברכות וילמדנו (מראש) מעיקרא חכם אצל ילך רבא: אמר אלא
מעילה לידי יבא שלא

כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל שמואל אמר יהודה רב אמר
ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ לה׳ שנאמר שמים מקדשי נהנה

ַמִים ׁשָ ַמִים ָ ַהׁשּ וכתיב ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ לה׳ כתיב סתירה) (העלה רמי לוי רבי
ָאָדם ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ ַלה׳

ברכה לאחר כאן ברכה קודם כאן קשיא לא

גוזל כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל פפא בר חנינא רבי אמר
ע ׁשַ ּפָ ֵאין ְוֹאֵמר ְוִאּמֹו ָאִביו ּגֹוֵזל שנאמר ישראל וכנסת הוא להקדושברוך

ִחית ַמׁשְ ְלִאיׁש הּוא ָחֵבר
ֶנָך ּקָ ָאִביָך הּוא ֲהלֹוא שנאמר הוא ברוך הקדוש אלא אביו ואין

ּטֹׁש ּתִ ְוַאל ָאִביָך מּוַסר ִני ּבְ ַמע ׁשְ שנאמר ישראל כנסת אלא אמו ואין
ָך ִאּמֶ ּתֹוַרת

משחית? לאיש הוא חבר מאי
ישראל את שהשחית נבט בן לירבעם הוא חבר פפא בר חנינא רבי אמר

שבשמים: לאביהם
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ראשונה ברכה ✓□ ⇐ הילול עקיבא ר׳
אחרונה ברכה ✓□ ⇐ הילול

אכליה והדר אחליה ⇐ הילול רבעי נטע דתני מאן
אחרונה ברכה ✓□ ⇐ הילול

כרם ⇐ תבואה רבעי כרם דתני מאן
אכליה והדר אחליה ⇐ הילול שוה גזירה יליף אי

אחרונה ברכה ✓□ הילול
ראשונה ברכה ✓□ וחומר קל

כרם ⇐ הילול רבעי כרם דתני מאן
אכליה והדר אחליה ⇐ הילול שוה גזירה יליף לא אי

ראשונה ברכה □
אחרונה ברכה □


