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פתח תקוה תשנ"ו

שערד:ברכותהנהניןוהמצוות
א.נין ברכותהנהנין לברכות המצוות
בברכותהנהניןאין אדםיכוללהוציא אתתבירו בברכה אלא
אםכןגםהוא נהנהט ,אבלבברכותהמצוותיכול אדםלהוציא
יחובתוי (ערוה"ש סלריגסעיא).
אתחבירוגם אם הוא כבדיצאיד

הטעם :משום הכלל שכל ישראלערבין זה בזהיא ,לכןיכול
אדםלהוציאחבירו בברכת המצוות גם אם הוא כבריצא
י
ד
י
חובה,מפני שכלעודחבירו טרםיצא מוטלת גםעליו מקצת
מן החובה,מדיןערב ,לאכן בברכתהנהנין שאם הוא לאנהנה
ללהוציא אחרים (שם).
עתהאינויכו
ב .ברכה אחרונהלריח
ח טוב (או"חסי' רכזסעיא).
אין מברכים ברכה אחרונה עלרי
הטעם :משום שההנאה נפסקתמיד עםסיום ההרחה ,ודומה
ו ברכת המזוןיב (כ"ז
הדבר לאוכל שנתעכל,שאין מברכיםעלי
שם סק"א)יג.

ט מצדהדין אםשנים אוכליםפירותיכול אחד לברךולהוציא אתחבירו ,אבלנוהגים

י
יא

יב
יג

שכל אחד מברך לעצמו (מ"בסי'ריו ס"קיב).

כגון להוציא אחרבתקיעת שופר (או"ח רמ"אסי' תקפה סע'ב),וכן בקריאתהמגילה (ס"
תרצב סע'.

שבועות לט.
או"חסי' קפד סע' ה.
הט"זמסתייע מרש"י נדה נב(.ילא כב שנדפס בטעות) הכותב:ואיןטעון ברכה ,דהנאה
מועטת היא ,והט"ז מפרשדבריו משום שדומה לאוכל שנתעכל.
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קיט

שער ד :ברכותהנהנין והמצוות

ג .ברכתשהחיינו

נחלקו האחרונים כאשר אוכליםפרי חדש ,אם ברכת הפרי
קודמת לברכתשהחיינואו ברכתשהחיינו קודמת.
הטעם לדעת הסוברים שברכת הפריקודמת ,משום שיש
להשוותה לברכת המצוות ,הקודמת לברכת שהחיינו כמו

בנטילתלולב,קריאתהמגילה והדלקתנרחנוכה
ס"רלו)יד.

(שו"ת הלקש ח"א

הכללשתדירושאינותדיר  -תדירקודפטי(עיוה"ש

ועוד,
.3י
שך
סי' רנה3
וי
סע
ה)
הטעם ןל הסוברים שיש להקדים ברכת שהחיינו :משום
שמצדהדין חלה חובת ברכתשהחיינו משעתראיית הפרי,
אלאשנהגו לאחרה לשעתהאכילה,ומכיוןשהיא קודמתבזמן
ש להקדימה (פרמ"ג א"אסי' רכהסק"ז).
החיובי
ילאכילתו(עריה"ששם)טז.
ועוד,שאיןראוילהפסיקביןברכתהפר

ד.שהחיינועלבשמים

איןמברכים ברכתשהחיינועלריח שלבשמיםחדשים.
הטעם :משוםשהריח הוא הנאת הנשמהיי,שהיאנצחית,לכן
י וטעה"מסי'
לאשי
בשםיכךרםלשבלרמהך)'"חש.החיינו",שהריהיאחיהלעולם.מנר
ריח

ה .ברכת שככהלובעולמו
נוהגיםשאיןמברכים את הברכה שככהלובעולמועלראיית
..

י
ד ובן דעת דה"חסי' רכב,שיורי ברכהסי' רכג סק"א.
סו זבחיםפ"י מ"א.
טז וכ"כ ח"א בלל סב סע' ח ,קיצוש"עסי' נט סע'יד ,שער הציוןסי' רכה אותיב,
יוסף אומץסי' תכב,מנהגי חתם סופרסי'ז סע' ט עמ' לח.
יז ראה תוס'ביצה לג :ד"הכי.
יח עיין באה"טסי' רטז אות ב.
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מדורג:וחסידיךיברכוכה

קכ

אילנות טוביםובריותטובים ,המובאת בשו"ע או"חסי' רכה
סעי
י (מ"ב שם ס"ק לב)*
הטעם :לפי הגמרא (ברנות נח):יש לברך ברכה זו על בריות
טובות ואילנות טובים ,ולדעת הרמב"ם (נרנות פ"י הי"ג) הכוונה
לבריות"טובות ומתוקנותביותר" ,וקשה מאד לדקדקבזה (שער
הציון או"חסי' רכה ס"קלג).

ועוד,נישומן שברכהזךונברכים אותה רק פעם אחתכשרואים
בפעם הראשונה,ומי שראה ולא ברךשובאינו מברך,לכןאין
מברכים שמא כבר ראה פעם (ח"א גלל סג סעיא).

ו .צדקה ללא ברכה
נוהגים לא לברךעל
רישהייא)יט.

מצות צדקה (ספרחודיםבפירושלירושלמי ברכות פ"ו

הטעם :משום שמברכים רקעל מצוותשבין אדם למקום ולא
ן אדםלחבירו (ימב"ם ברכותפי"א ת"ב וכ"מ שם).
על מצוותשבי
ועוד ,משוםשאין מברכים על מצוה שאינה תלויה כולהביד
העושה מפני שאפשר שתבירו לאיסכים לה ,אף כאן אפשר
שהענייתחרט ולאיסכים לקבל הצדקה והברכהתהיה לבטלה
(שו"ת הרשבייא ח"אסי'יח).

ועוד ,משום שכל מצוה שגםבני נחמצוויםעליהאיןמברכים
י נחמצווימכ(נלי חמדה פר'וירא מובא בשו"ת הרצבי
עליה וצדקה אףבנ
מילי דברכותסי'ב).

יט מצאתי לרבינו אליהו שהיה מברך כשהיה נותן צדקה או מלוה לעני וכן בכל
המצוות ,ולא נהגו כן העולם (שם).
כ ועייןחידושי הר"ןסנהדריןנו.:
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