
  

 ה': בעזרת נלמד היום

 מב דף ברכות

 ראשונה  ברכה  טעונים  לא  הסעודה  מחמת  הסעודה  בתוך  הבאים  שמאכלים  למדנו

 יין  אבל  פוטרתן,  והפת  לפת  טפלים  שהם  מפני  הוא  שהטעם  מסביר  זומא  בן  ואחרונה.

 עליו  מברכים  שלפעמים  (=  לעצמו"  ברכה  "גורם  שהוא  משום  הפת  בברכת  נפטר  לא

 והבדלה). בקידוש כגון חיוב, היה לא אם אותו לשתות רוצים היו כשלא גם

 מעט.  ממנה  שאוכלים  כיון  אחרונה  ברכה  מברכים  לא  בכיסנין'  הבאה  'פת  שעל  למדנו

 לברך  חייב  סעודה,  כך  על  קובעים  אדם  שבני  כזו  בכמות  הרבה  ממנה  אכל  אם  אבל

 מאכילתו. שבע לא אם גם המזון ברכת

 מהו  יהודה  רבי  שאל  בכיסנין'.  הבאה  'פת  לאורחים  הגישו  יהודה  רב  של  בנו  בחתונת

 מזונות! ברכתה והרי המוציא? מברכים אתם האם שומע? שאני ')ציא'המו (= ה"ציצי"

 מברך  סעודה  עליהם  כשקבע  בכיסנין)  הבאה  לפת  הדומה  מאפה  (=  לחמניות  על

 המוציא.

 המזון,  ברכת  שיברך  לאחר  עד  ולאכול  לחזור  לו  אסור  סעודתו  את  מסיים  כשאדם

 מהסעודה  דעתו  את  הסיח  שכבר  שכיון  -  הדבר  טעם  המאכל.  על  ויברך  יחזור  ואח"כ

 לסיום  נחשב  מה  דנה  הגמרא  המאכלים.  כל  את  הפוטרת  הראשונה  הברכה  נסתלקה

 מהשולחן. והאוכל הלחם את כשסילק רק או לאכול, כשגמר האם הסעודה:

 לא  עדיין  בשמן  ידיו  משח  לא  עוד  כל  האכילה,  לאחר  בשמן  ידיו  את  למשוח  הרגיל

 ברכה. בלא ואוכל חוזר מהשולחן האוכל את סילק אם וגם סעודתו, הסתיימה

 אחרונים  מים  נטל  לא  עוד  שכל  אחרונים,  במים  תלוי  הסעודה  סיום  הגמרא  למסקנת

 תכף  הן,  תכיפות  שלוש  רב:  שאמר  כפי  אסור.  שנטל  ולאחר  ולאכול,  לחזור  מותר

 לגאולה  תכף  עליו).  הסמיכה  לאחר  מיד  הקרבן  את  לשחוט  צריך  (=  שחיטה  לסמיכה

 (=  ברכה  לנטילה  תכף  עשרה).  לשמונה  ישראל'  'גאל  ברכת  את  להצמיד  (=  תפילה

 אחרונים). מים נטית לאחר מיד ברהמ"ז לברך צריך
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 בשלב  שלבים:  לשלושה  הסעודה  את  לחלק  נוהגים  היו  המשנה  בזמן  8  :משנה

 כדי  הסעודה  לפני  ודגים)  פרגיות  (כגון  פרפראות  ולאכול  יין  לשתות  נוהגים  היו  ראשון

 שלפני  ו"פרפרת  המזון"  שלפני  "יין  המשנה  בלשון  נקרא  וזה  התאבון,  את  לפתוח

 שבתוך  "יין  הגמרא  בלשון  נקרא  וזה  יין,  בה  ושתו  הסעודה  את  אכלו  אח"כ  המזון".

 הבאה  פת  (כגון  פרפראות  אוכלים  היו  שוב  המזון  ברכת  קודם  הסעודה  ולאחר  המזון".

 שלאחר  ו"פרפרת  המזון"  שלאחר  "יין  המשנה  בלשון  נקרא  וזה  יין,  ושתו  בכיסנין)

 המזון".

 הדין  ואז  מיטה),  על  שמאל  צד  על  מוטים  (=  בהסבה  סעודה  לקבוע  היה  מנהגם  וכן

 הוא  והדין  סעודה  קביעות  זו  היתה  לא  כסא  על  יושבים  וכשהיו  לכולם.  מברך  שאחד

 לעצמו. מברך אחד שכל

 המזון,  שלאחר  היין  את  פוטרת  המזון  שלפני  היין  שברכת  במשנה  שלמדנו  מה  גמרא:

 שבדעתו  דהיינו  היין',  על  סעודתו  קובע  ש'אדם  טובים  וימים  בשבתות  רק  הוא  זה  דין

 ימות  בשאר  אבל  המזון).  לפני  היין  על  ברך  זה  דעת  (ועל  הסעודה  לאחר  יין  לשתות

 לשתות  יותר  רצה  לא  כאילו  (=  כ"ִנְמַל."  נחשב  שהוא  משום  וכוס,  כוס  על  מברך  השנה

 לברך). שוב וצריך לשתות, כן דעתו את שינה ואח"כ

 האם  המזון),  לפני  יין  להם  היה  (ולא  המזון  בתוך  יין  להם  כשבא  הדין  מה  דנה  הגמרא

 (=  לשרות  כדי  בא  המזון  שבתוך  שהיין  כיון  שמא  או  המזון?  שלאחר  היין  את  פוטר  הוא

 (והוא  לשתות  כדי  שבא  המזון  שלאחר  היין  את  יפטור  לא  הוא  במעיים),  האכילה  את

  חשוב). יותר

 את  פטר  לא  הפרפרת  על  ברך  הפרפרת,  את  פטר  הפת  על  ברך  לעיל:  במשנה  למדנו

 ב"ש  כוונת  האם  מסתפקת  הגמרא  קדרה.  מעשה  לא  אף  אומרים  שמאי  בית  הפת.

 שהיא  שכן  וכל  הפרפרת  את  פוטרת  הפת  שברכת  ברישא  שאמר  ת"ק  דעת  על  לחלוק

 את  פוטרת  לא  שהפת  חולקים  וב"ש  מהסעודה),  חלק  (שהיא  קדרה  מעשה  פוטרת

 בסיפא  שאמר  ת"ק  דעת  על  לחלוק  שכוונתם  או  קדרה.  מעשה  לא  וגם  הפרפרת
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 חולקים  וב"ש  קדרה,  מעשה  פוטרת  אבל  הפת  את  פוטרת  לא  הפרפרת  על  שברכה

 בתיקו. נשארת הגמרא קדרה. מעשה פוטרת לא שפרפרת

 דין  לעצמו,  מברך  אחד  כל  הסבה)  ללא  (=  בישיבה  שכשאוכלים  לעיל  במשנה  למדנו

 בדוך  לחמא  וניכול  "ניזיל  אמרו  כאשר  אבל  אחד,  במקום  מאליהם  כשישבו  דוקא  הוא  זה

 ללא  כשיושבים  גם  לקביעות  נחשב  הדבר  פלוני)  במקום  לחם  ונאכל  נלך  (=  פלן"

  לכולם. מברך ואחד הסבה,
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 את  להעביר  כדי  הסעודה  לאחר  בשמן  הידים  את  לסוך  היה  מנהגם  בשמן:  הרגיל

 ידיו,  את  שיסוך  לפני  המזון  ברכת  לברך  לו  אסור  בזה  שרגיל  ומי  מהידים.  הזוהמה

 נוהגים  היו  האכילה  לאחר  מוגמר:  סעודתו.  שסיים  נחשב  זה  אין  סך  לא  עוד  כל  ולכן

 טוב. לריח בשמים עצי של אבקה בתוכה שמים והיו אש של מחתה להביא

 מושגים בדף

 )↑↑↑↑(המשך מדף קודם 


