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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד ב. 1

על הגשמים כו'. ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך? והאמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: מאימתי 

משיצא חתן לקראת כלה. מאי מברכין? אמר רב יהודה: מודים אנחנו לך על כל טפה  -מברכין על הגשמים 

ו מספיקין להודות לך ה' וטפה שהורדת לנו, ורבי יוחנן מסיים בה הכי: אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנ

אמר רבא: אימא האל  -אלהינו... עד תשתחוה, ברוך אתה ה' רוב ההודאות. רוב ההודאות ולא כל ההודאות? 

לא קשיא, הא  -ההודאות. אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו רוב ההודאות והאל ההודאות, ואלא קשיא! 

נו בשורות טובות, ותנן: על בשורות טובות אומר ברוך היי -דחזא מחזי. דשמע משמע  -דשמע משמע, הא  -

דאתא טובא. ואיבעית  -דאתא פורתא, הא  -אלא: אידי ואידי דחזי מחזי, ולא קשיא, הא  -הטוב והמטיב! 

אית ליה ארעא הטוב  -דלית ליה ארעא.  -דאית ליה ארעא, הא  -אימא: הא והא דאתא טובא, ולא קשיא, הא 

ן( +מסורת הש"ס: ]תניא[+: בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והמטיב מברך? והא )תנ

דלית  -דאית ליה שותפות, הא  -לא קשיא, הא  -אומר הטוב והמטיב!  -והגיענו לזמן הזה, שלו ושל אחרים 

אומר  -ליה שותפות, והתניא: קצרו של דבר על שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, על שלו ועל של חבירו 

 ברוך הטוב והמטיב. 

והתניא, אמרו ליה: ילדה אשתו זכר, אומר ברוך  -וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב? 

התם נמי, דאיכא אשתו בהדיה, דניחא לה בזכר. תא שמע: מת אביו והוא יורשו, בתחלה  -הטוב והמטיב! 

התם נמי, דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה. תא  -והמטיב!  אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב

שמע: שינוי יין אינו צריך לברך, שינוי מקום צריך לברך. ואמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן: אף על פי 

 התם נמי, דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה.  -שאמרו שינוי יין אינו צריך לברך, אבל אומר ברוך הטוב והמטיב! 

 כת ברכות דף נט עמוד בתוספות מס. 2

וה"ה אם אשתו ובניו עמו אבל יחיד לא ואפילו שהחיינו אין מברך יחיד  -התם דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה 

על שינוי יין דלא אשכחן יחיד שמברך שהחיינו רק אחדתא וכן כל פרי חדש כשאכלו מברך שהחיינו כדאמרינן 

 בסוף בכל מערבין )עירובין דף מ:(.

 רי"ף מסכת פסחים דף כ עמוד אהר"ן על ה. 3

אבל מברך הטוב והמטיב. מוכח בפ' הרואה )דף נט ב( דה"מ בדאיכא אחרינא בהדיה אבל ליכא אחריני 

 בהדיה מברך שהחיינו

 בית יוסף אורח חיים סימן קעה. 4

 ומוכח שם בגמרא דיחיד נהי דהטוב והמטיב אינו מברך שהחיינו מברך וכן כתב הר"ן בפרק ערבי פסחים )כ.

ד"ה אבל מברך( אבל התוספות כתבו בפרק הרואה )שם( דאינו מברך שהחיינו דלא אשכחן יחיד שמברך 

 שהחיינו רק אחדתא ע"כ וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שהשמיטוהו:

 אהבת חסד חלק ב פרק ב. 5

, צריך לאנשים שישמחו עמו ]וזהו ולפעמים צריך שחברו יעשה חסד עמו בגופו, כגון בעת שהוא בשמחה

 יוכל להיות בשמחה.דכשאדם מתבודד, לא שמחת חתן וכלה[, 

 ספורנו ויקרא פרק ז פסוק יא. 6

יש חלוק  )יא( ואמר וזאת תורת זבח השלמים, והודיע שאף על פי שכל השלמים קדשים קלים, מכל מקום

ביניהם שאם הם על אודות הודאה, יהיה עמהם לתת בתוכו מין חמץ. כי אמנם סבת הסכנה אשר עליה 



ההודאה הוא שאור שבעיסה, מכל מקום מיני המצות רבות עליו, וברבות הלחם יתפרסם הנס לאוכלים רבים, 

לתודה, זמנן לשני ימים  וכלם נאכלים בזמן קדשי קדשים שהם ליום ולילה. אבל כשהם שלמים פשוטים שלא

ולילה אחד ועם היות כלם קדשים קלים, נאסרה הטומאה באוכלים ובנאכלים, וחיוב הכרת הוא בטמא שאכל 

 את הטהור, הקרב לאכול מהקדש הטהור וטמאתו עליו, שהוא מחלל את הקדש:

 העמק דבר ויקרא פרק ז פסוק יג. 7

ה' שגמל עליו)א(, ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם והענין דתכלית תודה שבא על הנס הוא כדי לספר חסדי 

ומיעט בזמן אכילת תודה מכל שלמים, היינו כדי שיהי' מרבה ריעים לסעודה אחת ביום הקרבה ויהי' ספור הנס 

 לפני רוב אנשים

 תוספות מסכת ברכות דף נט עמוד ב. 8

איין דאית ביה תרתי דסעיד אבל אשינוי לחם ואשינוי בשר אין מברכין הטוב והמטיב דדווקא  -הטוב והמטיב 

 ומשמח מברכין הטוב והמטיב אבל בשר ולחם לא
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