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1.6.9 

43a ( הריח על מברכי� מאימתי: ירמיה בר רבא אמר זירא רבי אמר ) � 45a (סיו� הפרק)  

כֹות ָהֵע%ָהֵע%ָהֵע%ָהֵע%    ְ$ִפְ#ֵ"יְ$ִפְ#ֵ"יְ$ִפְ#ֵ"יְ$ִפְ#ֵ"י ַוִ"ְטְמֵנ� ַהָ�ָגה ֶהֱעָלַת� ְוִהיא .1  ו פסוק ב פרק יהושע: ַהָ�ג ַעל ָל( ָהֲער'

 ו פסוק קנ פרק תהלי�: ָי( ַהְלל/ ָי( ְ"ַהֵ.ל ַהְ-ָ#ָמה ֹ,ל .2

 ז פסוק יד פרק הושע: ַ,ְ.ָבנֹו� לוֹ  ְוֵריחַ  הֹודוֹ  ַכ1ִַית ִויִהי ֹיְנקֹוָתיו ֵיְלכ/ .3

 יא:ג קהלת: סֹו9 ְוַעד ֵמֹרא# ָהֱא5ִהי� ָע4ָה ֲאֶ#ר ַה8ֲַע4ֶה ֶאת ָה7ָד� ִיְמָצא 5א ֲאֶ#ר ִמְ$ִלי ְ$ִלָ$� ָנַת� ָהֹעָל� ֶאת ַ�� ְבִע"וֹ ְבִע"וֹ ְבִע"וֹ ְבִע"וֹ     ָיֶפהָיֶפהָיֶפהָיֶפה    ָע4ָהָע4ָהָע4ָהָע4ָה    ַהֹ,לַהֹ,לַהֹ,לַהֹ,ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת .4

 כה פסוק לח פרק בראשית ... ָהָרה 7ֹנִכי .וֹ  ֵאֶ.ה ֲאֶ#ר ְלִאי# ֵלאֹמר ָחִמיהָ  ֶאל ָ#ְלָחה ְוִהיא מ/ֵצאתמ/ֵצאתמ/ֵצאתמ/ֵצאת    ִהואִהואִהואִהוא .5

 ג פסוק ו פרק ישעיהו: ְ,בֹודוֹ ְ,בֹודוֹ ְ,בֹודוֹ ְ,בֹודוֹ     ָה7ֶר%ָה7ֶר%ָה7ֶר%ָה7ֶר%    ָכלָכלָכלָכל    ְמ5אְמ5אְמ5אְמ5א ְצָבאֹות 'ה ָקדֹו# ָקדֹו# ָקדֹו# ְו7ַמר ֶזה ֶאל ֶזה ְוָקָרא .6

 ח פסוק ח פרק דברי�: /ְדָב# ֶ#ֶמ� ֵזית ֶאֶר% ְוִר8ֹו� /ְתֵאָנה ְוֶגֶפ� /4ְֹעָרה ִחָ<ה ֶאֶר% .7

 ט פסוק ח פרק דברי�: ְנֹחֶ#ת ַ"ְחֹצב /ֵמֲהָרֶריהָ  ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאֶ#ר ֶאֶר% ָ$( ֹ,ל ֶתְחַסר 5א ֶלֶח� ָ$( ֹ"אַכל ְבִמְסֵ,נ'ת 5א ֲאֶ#ר ֶאֶר% .8

 י פסוק ח פרק דברי�: ָלB ָנַת� ֲאֶ#ר ַהֹ<ָבה ָה7ֶר% ַעל ֱא5ֶהיA 'ה ֶאת /ֵבַרְכ"ָ  ְו4ָָבְע"ָ  ְו7ַכְל"ָ  .9

  

 

I ברכת הריח – at what point is the ברכה made and the various formulations (v. 1)  

a Source for ברכת הריח: v. 2 

b Tangent: ברכת האילנות 

c Aggadic tangents: vv. 3-4 

i Tangents from בית מדרשו של רב: value of a torch or the moon (against �מזיקי); care not to embarrass (v. 5)  

d Related ברייתות: precedence between various ברכות הריח; between �ויי �שמ  

i Tangent: proper deportment for ח"ת  (v. 6) 

II  זמשנה'  עיקר וטפל :

a If: they brought a salty fish and brought out bread with it, say שהכל on fish and that exempts the bread 

i Rule: make the ברכה on the עיקר and that exempts the טפל (גמרא identifies the scenario)  

III משנה ח'  ברכה אחרונה :

a Over 5 species (grapes, figs, pomegranates, dates, olives) –  

i ג"ר ברכות' ג :  as per vv. 7-9 -  (ברכת המזו�) 

'מעי� ג' ברכה א :חכמי� 1  – in spite of vv. 7,9, v. 8 interrupts and guides it to bread 

(a) Response: interruption of לח� guides “chewing wheat” (for full ברכות, need real bread)  

ii  ע"ר : even if boiled vegetables constitute his meal (e.g. boiled cabbage), recite ב�רכת המזו  

iii Final ruling: over anything with 5 grains; מ"במ  before, על המחיה after;  

1 And: over any of the 5 fruits – ע"בפה  before, %על הע% ועל פרי הע after  

(a) Formulation: presented; חתימה is על האר% ועל פירותיה (in י"א ) על האר% ועל הפירות ;( ל"חו )  

b ברכה ראשונה on water drunk for thirst (as opposed to drinking water to clear a choking hazard)  

i שהכל :חכמי� 

ii ט"ר  בורא נפשות רבות וחסרונ� :

iii Final ruling: follows custom of the people – (שהכל)  

1 Various opinions regarding which foods require ברכה ראשונה ואחרונה:  

(a) Challenge: to opinion that all do – ברייתא ruling that some things require לפניה ולא לאחריה 

(b) Answer: refers to ברכת המצוות 

(i) However: in י"א , they sometimes say ברכות at the end of קיו� המצוות (e.g. �תפילי)  

(ii) Answer: ברכת הריח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


