
 

Matzah Bre i ,  Kneidlech  and French 
Toast  

ל דף  ת  רכו  :ז"ב

  ב עמוד לז דף ברכות מסכת א"הרשב חידושי

 שהפרוסות בזמן בההיא תניא דהא כזית דהוי פרורין ביה דלית גב על אף הכא אסיקנא היכי כן דאם קשיא מיהו ואלא

 ורבי ששת דרב לומר לי היה ואפשר, מזונות מיני בורא מברך בתחלה קיימות הפרוסות אין ברכות' וג המוציא מברך קיימות

 להו בדלית קיימות פרוסות ואין דנהמא תוריתא דאיכא היכא כל מכזית פחות פירורין אפילו קיימות פרוסות קרו אבא

' ולר ששת לרב להו לית כזיתים פירורין בדאיכא קיימות פרוסות דמי היכי בירושלמי עלה דפרישו גב על ואף דנהמא תוריתא

 .ל"ז י"רש דברי לפי ל"כנ דנהמא תוריתא דאיכא היכא כל אלא הכין אבא

  י סימן ו פרק ברכות מסכת ש"רא

 דמחזי גב על אף כזית בהן אין ואם ברכות ושלש המוציא עליהם מברך כזית בהן יש אם שנתבשלו היכא בהן יש חילוקים' וג

 מבושל אינו ואם לחם תואר חשוב אינו מבושל שהוא דכיון מ"מ בורא אלא עליו מברך אין דנהמא תוריתא עלייהו דאיכא

 אין ואם לחם תואר בו שאין פי על אף המוציא עליו מברך כזית בפרוסות יש אם מרק או דבש י"ע מחובר שהוא אלא

 לא שאינו והיכא מ"מ בורא עליו מברך לחם תואר בו אין ואם המוציא עליו מברך לחם תואר בו יש אם כזית בפרוסות

 ברכות ושלש המוציא עליו מברך לחם תואר בהן ואין כזית בהן שאין פי על אף דק דק מפורר שהוא אלא מחובר ולא מבושל

 חננאל רבינו כדברי ולא ההלכה מתוך נראה וכן ל"ז יונה' הר בשם פת מתורת לעולם יוצא אינו עצמו בפני פת שהוא דכיון

 אנו שאין] דנהמא תוריתא עליה בדאיכא דאיירי המוציא עליה מברך בקערה הצנומה פת( לט דף) דאמרינן דהא שאמר ל"ז

 .המוציא יועל ומברכין לחם מתורת יוצא אינו עמו מעורב אחר דבר דאין כיון[ אלא לזה צריכין

  ב עמוד לז דף ברכות מסכת ש"הרא תוספות

 מברך לסולתן דמחזירן ישמעאל' ר דבי לתנא דאפילו למימר דבעי לאביי תימה. ישמעאל' ר דבי לתנא מעתה אלא אביי ל"א

 למנחה נתבשלו דמדמה סברתו לפי יוסף לרב הקשה דאביי ל"וי, קיימות פרוסות אין לעיל קרי מאי כ"א המוציא עליהם

 .שנתבשלו לפרוסות בשמן שנטגנה מנחה לדמות לך אין כרחין על אלא שנטגנה

  ח הלכה ג פרק ברכות הלכות ם"רמב

 מברך צורתה נשתנה ולא פת שהן שניכר או כזית בפתיתין יש אם, במרק לשה או בקדרה ובשלה פתים אותה שפתת הפת

 .מזונות מיני בורא בתחלה עליה מברך בבישול הפת צורת שעברה או כזית בהן אין ואם, המוציא בתחלה עליה


