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1.6.1 35a ( 'משנה א ) � 35b (ושבעו �ואכלו בשערי)  

�ְריוֹ  ָ�ל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת �ַבָ�ָנה .1ִ �  כד, יט ויקרא :'הלַ  ִה!�ִלי ִה!�ִלי ִה!�ִלי ִה!�ִלי     ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד

  יג, ט שופטי  :ָהֵעִצי  ַעל ָלנ�עַ  ְוָהַלְכִ&י ַוֲאָנִ�י  ֱא/ִהי ֱא/ִהי ֱא/ִהי ֱא/ִהי     ַהְמַ.ֵ-חַ ַהְמַ.ֵ-חַ ַהְמַ.ֵ-חַ ַהְמַ.ֵ-חַ  ִ&ירֹוִ�י ֶאת ֶהֳחַדְלִ&י ַהֶ(ֶפ' ָלֶה  ַוֹ&אֶמר .2

  כה, יט ויקרא :ֱא/ֵהיֶכ  'ה ֲאִני ְ&ב�7תוֹ ְ&ב�7תוֹ ְ&ב�7תוֹ ְ&ב�7תוֹ     ָלֶכ ָלֶכ ָלֶכ ָלֶכ     ְלהֹוִסי5ְלהֹוִסי5ְלהֹוִסי5ְלהֹוִסי5 ִ�ְריוֹ  ֶאת ֹ&אְכל� ַהֲחִמיִ�ת �ַבָ�ָנה .3

�' ִ�ְל7ִי  ַ�ְרְמ: ִתְזַרע /א .4ֶ �  ט, כב דברי  :ַהָ�ֶר ַהָ�ֶר ַהָ�ֶר ַהָ�ֶר     �ְתב�=ת�ְתב�=ת�ְתב�=ת�ְתב�=ת ִ&ְזָרע ֲאֶ�ר ַהֶ>ַרע ַהְמֵל7ה ִ&ְקַ;

  ה, טו שופטי  :ָזִיתָזִיתָזִיתָזִית    ֶ�ֶר ֶ�ֶר ֶ�ֶר ֶ�ֶר  ְוַעד ָקָמה ְוַעד ִמָ(ִדי� ַוַ?ְבֵער ְ�ִלְ�ִ&י  ְ@ָקמֹות ַוְיַ�ַ!ח ַ@ַ!ִ�יִדי  ֵא� ַוַ?ְבֶער .5

  א, כד תהלי  :ָבC ְוֹיְ�ֵבי ֵ&ֵבל �ְמלֹוָא�Cְמלֹוָא�Cְמלֹוָא�CְמלֹוָאC    ָה7ֶרBָה7ֶרBָה7ֶרBָה7ֶרB    ''''ההההלַ לַ לַ לַ  ִמְזמֹור ְלָדִוד .6

  טז, קטו תהלי  :7ָד 7ָד 7ָד 7ָד     ִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵני    ָנַת'ָנַת'ָנַת'ָנַת'    ְוָה7ֶרBְוָה7ֶרBְוָה7ֶרBְוָה7ֶרB 'הלַ  ָ�ַמִי  ַהָ�ַמִי  .7

�ע ֵאי' ְוֹאֵמר ְוִא-וֹ  7ִביו (ֹוֵזל .8ַ�  כד, כח משלי :ַמְ�ִחית ְלִאי� ה�א ָחֵבר ָ

  ו, לב דברי  :ַוְיֹכְנֶנ: ָעְ.: ה�א Gֶָנ:Gֶָנ:Gֶָנ:Gֶָנ:    7ִבי:7ִבי:7ִבי:7ִבי:    ה�אה�אה�אה�א    ֲהלֹואֲהלֹואֲהלֹואֲהלֹוא ָחָכ  ְו/א ָנָבל ַע  ֹזאת ִ&ְגְמל� 'הלַ  הֲ  .9

� ְו=ל 7ִבי: מ�ַסר ְ@ִני ְ�ַמע .10Iֹ&ִ ח, א משלי :ִאֶ-:ִאֶ-:ִאֶ-:ִאֶ-:    &ֹוַרת&ֹוַרת&ֹוַרת&ֹוַרת  

  יא, ב הושע :ֶעְרָוָתC ֶאת ְלַכKֹות �ִפְ�ִ&י ַצְמִרי ְוִהJְַלִ&י ְ@מֹוֲעדוֹ  ְוִתירֹוִ�י ְ@ִע&וֹ ְ@ִע&וֹ ְ@ִע&וֹ ְ@ִע&וֹ     ְדָגִניְדָגִניְדָגִניְדָגִני    ְוָלַקְחִ&יְוָלַקְחִ&יְוָלַקְחִ&יְוָלַקְחִ&י ָא��ב ָלֵכ' .11

  יד, יא דברי  :ְוִיְצָהֶר: ְוִתיֹרְ�: ְדָגֶנ:ְדָגֶנ:ְדָגֶנ:ְדָגֶנ:    ְו7ַסְפ&ָ ְו7ַסְפ&ָ ְו7ַסְפ&ָ ְו7ַסְפ&ָ  �ַמְלקֹו� יֹוֶרה ְ@ִע&וֹ  =ְרְצֶכ  ְמַטר ְוָנַתִ&י .12

  ח, א יהושע :ַ&ְ.ִ�יל ְו7ז ְ;ָרֶכ: ֶאת ַ&ְצִליחַ  7ז ִ�י @וֹ  ַהָ�ת�ב ְ�ָכל ַלֲע.ֹות ִ&ְ�ֹמר ְלַמַע' ָוַלְיָלהָוַלְיָלהָוַלְיָלהָוַלְיָלה    יֹוָמ יֹוָמ יֹוָמ יֹוָמ     @וֹ @וֹ @וֹ @וֹ     ְוָהִגיתָ ְוָהִגיתָ ְוָהִגיתָ ְוָהִגיתָ     ִמִ�י:ִמִ�י:ִמִ�י:ִמִ�י:    ַהֶ>הַהֶ>הַהֶ>הַהֶ>ה    ַה&ֹוָרהַה&ֹוָרהַה&ֹוָרהַה&ֹוָרה    ֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפר    ָימ��ָימ��ָימ��ָימ��    /א/א/א/א .13

  ה, סא ישעיהו :ְוֹכְרֵמיֶכ  ִאָ�ֵריֶכ  ֵנָכר �ְבֵני ֹצאְנֶכ ֹצאְנֶכ ֹצאְנֶכ ֹצאְנֶכ     ְוָרע�ְוָרע�ְוָרע�ְוָרע�    ָזִרי ָזִרי ָזִרי ָזִרי     ְוָעְמד�ְוָעְמד�ְוָעְמד�ְוָעְמד� .14

  מח, כח דברי  :ֹאָתM ִהְ�ִמידוֹ  ַעד ַצָ�אֶר: ַעל ַ@ְרֶזל ֹעל ְוָנַת' ֹ�ל �ְבֹחֶסר �ְבֵעיֹר  �ְבָצָמא ְ@ָרָעב ָ@M ְיֹקָוק ְיַ�ְ!ֶח�L ֲאֶ�ר ֹאְיֶבי:ֹאְיֶבי:ֹאְיֶבי:ֹאְיֶבי:    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָעַבְד&ָ ְוָעַבְד&ָ ְוָעַבְד&ָ ְוָעַבְד&ָ  .15

  יג, כו דברי  :ָ�ָכְחִ&י ְו/א ִמִ-ְצֹוֶתי: ָעַבְרִ&י /א ִצִ�יָתִני ֲאֶ�ר ִמְצָוְת: ְ�ָכל ְוָל=ְלָמָנה ַלָ?תֹו  ְוַלֵ(ר ַלֵ!ִוי ְנַתִ&יו ְוַג  ַהַ@ִיתַהַ@ִיתַהַ@ִיתַהַ@ִית    ִמ'ִמ'ִמ'ִמ'    ַהGֶֹד�ַהGֶֹד�ַהGֶֹד�ַהGֶֹד�    ִ@ַעְרִ&יִ@ַעְרִ&יִ@ַעְרִ&יִ@ַעְרִ&י ... .16

   יב, כו דברי  :ְוָ.ֵבע�ְוָ.ֵבע�ְוָ.ֵבע�ְוָ.ֵבע�    ִבְ�ָעֶרי:ִבְ�ָעֶרי:ִבְ�ָעֶרי:ִבְ�ָעֶרי:    ְו7ְכל�ְו7ְכל�ְו7ְכל�ְו7ְכל� ָמָנהְוָל=לְ  ַלָ?תֹו  ַלֵ(ר ַלֵ!ִוי ְוָנַתָ&ה ַהַ-ֲעֵ.ר ְ�ַנת ַהְ�ִליִ�ת ַ@ָ�ָנה ְ&ב�7ְת: ַמְעַ.ר ָ�ל ֶאת ַלְעֵ.ר ְתַכֶ!ה ִ�י .17

I משנה א'   ברכות הנהני' :

a Fruit of trees:  ע"בפה  (exception – wine: ג"בפה ) 

b Fruit of ground:  א"בפה  (exception: bread-המוציא)  

i Vegetables: א"בפה  

ii Dissent: יהודה' ר  (who has far more specified ברכות) –  דשאי בורא מיני  

II Sources for 'ברכות הנהני ( "ברכה לפניה" )  

a ברייתא: v. 1 (in re: כר  רבעי/נטע  ברכה =הלולי  – (

i Challenge: that word is needed for two implications: 

 must redeem it before eating :אחליה והדר אכליה 1

 חילול requires :(as per v2) דבר הטעו' שירה 2

ii Possibility: according to opinion that נטע רבעי is taught (i.e. applies to all fruits) – ok 

1 And: even according to opinion that כר  רבעי is taught 

(a) If: he accepts רבי’s ש"גז  ( תבואה:תבואה , vv. 3-4)  - one הילול remains for ברכה 

(b) Block: even if he accepts ש"גז  – we only know ברכה לאחריה – how do we know 'ברכת הנהני?  

(i) Answer: we could infer that via ו"ק  – if you bless when full, ו"ק  when hungry 

(c) But: we can only apply this to grapes – how do we expand it to all foods?  

(i) Suggestion: בני' אב – just as  כר is a source of הנאה, so all sources of הנאה 

1. Block:  כר is unique as it has חיוב עוללות (one of  מתנות עניי)  

(ii) Suggestion: learn it from grains stalks (where ברכה is alluded – דברי  ח)  

1. Block: grain is unique – חיוב חלה 

(iii) Resolution: can use צד השווה – to expand to all foods 

1. Block:  כר and קמה share a unique characteristic – both used on מזבח 

a. (and: that would also include olives) 

i. Block: olives are included anyway via v. 5 

ii. Rejection ( פ"ר ): an olive grove is a כר  זית, not a “ כר” 

(iv) Suggestion: learn from 7  מיני (associated with דברי  ח – ברכה)  

1. Block: they are all liable for  ביכורי, unlike other foods 

b Final answer: it is a סברא – prohibited to get benefit from this world without a ברכה first 

c Related ברייתא: prohibition of benefiting from this world without a מעילה � ברכה (vv. 6-7) 

i חנינא בר פפא' ר : it is as if he stole from ה"הקב  (father) and י"כנס  (mother) as per vv. 8-10 

ii חנינא בר פפא' ר : resolves contradiction between vv. 11-12 – if י"בנ  are fulfilling ה' ’s will, others do their work 

) מנהג דר� ארv. 13 requires a balance of B :ברייתא 1 ישמעאל' שיטת ר );  

(a) Counter: י"רשב  – no way to master study if working – v. 14 will happen if we do ה' ’s will, else – v. 12 

(i) Worse: could be v. 15 (where we work for others)  

(ii) Support: for ישמעאל' שיטת ר  (from רבא ,אביי’s words to his students, יוחנ'' ר  ascribed it to 

downspiraling of generations) 

1. Example: earlier generations would go out of their way to generate חיוב מעשרות, now they try 

to find ways to exempt it (vv. 16-17) 


