
 

Pancakes ,  Pasta  and Doughnuts  

ל דף  ת  רכו ל - :ז"ב  .ח"דף 

 קסח סימן המזון וברכת, סעודה, הפת בציעת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 יג סעיף

 תוריתא עליה שיש אפילו, המוציא עליה מברך אין טגנה או בשלה אם, עבה( במים הקמח לישת פירוש) שבלילתו דבר אפילו

 העיסה שתחילת דכל ואומרים חולקין ויש; אפייה שעת אחר אלא הולך אינו המוציא דברכת, בחלה נתחייבה ואפילו דנהמא

 מברך, בשמן טגנה או במים ובשלה( ספוג כמין ועשאוה שלשוה עיסה פירוש) סופגין ועשאה במים כ"אח ריככה אפילו, עבה

 לא זה וכל: הגה. תחלה אחר לחם על שיברך י"ע אלא יאכל ולא, שניהם ידי יצא שמים וירא, (להקל ונהגו) המוציא עליהם

 שקורין ן"לאקשי כגון לחם תואר ביה לית אי אבל, (והפוסקים הטור לשון) לחם תואר אפיה לאחר' בי בדאית אלא מיירי

 לחם תואר מקרי ך"וקרעפלי א"פשטיד אבל; לחם מיקרי דלא, ברכות' ג ולא המוציא עליהם מברכין אין ע"לכ, ך"ורומזלי

 ודבש שמן בה שאין בעיסה אלא מיירי לא זה וכל. תחלה הפת שאר על בירך כן אם אלא לאכלם ואין( שעה כל פרק מרדכי)

 . בכיסנין הבאה פת אצל דינו נתבאר כבר בהן נילוש אם אבל, בהן שמטוגן אלא, בו וכיוצא

 יד סעיף

 דבר וכן: הגה. המוציא עליו ומברך הוא גמור פת, בתנור אפאו כ"שאח( ברותחין אותו חולטין פת כמין פירוש) חלוט

 משקה בלא באלפס אפאו אם וכן; ברכות ושלש המוציא עליו ומברך כפת דינו, משקה בלא בתנור שאפאו רכה שבלילתו

 ישרוף שלא האלפס בו שמושחין משקה ומעט, (וטור ושאלתות חלה' מהל ו"פ ם"ורמב שעה כל פרק ן"והר ש"והרא' תוס)

 לחם לאו עלמא לכולי, במשקה וטגנו רכה שבלילתו דבר אבל; (ברכות' מהל ג"פ מיימוני הגהות) משקה מיקרי לא העיסה

 (. מברכין כיצד פרק י"ור ן"והר ש"והרא תוספות) הוא

 טו סעיף

 וברכה מזונות מיני בורא עליו מברך, שם ונאפה בה מעורבין ומים קמח בה ונותנים בכירה גומא שעושין דהיינו טרוקנין

 אותה ומערבים ומים קמח שלוקחין דהיינו, טריתא אבל; ז"ובהמ המוציא מברך, עליו סעודתו קבע ואם; שלש מעין אחת

 אחת וברכה מזונות מיני בורא אלא עליו מברכים ואין כלל לחם תורת עליו אין, ונאפה מתפשט והוא הכירה על ושופכים

 . עליו סעודתו קבע' ואפי, שלש מעין

 טז סעיף

 אותו אופין שאין לכותח העשוי לחם וכן, ביצים במי או בשמן אותו ומושחין בשפוד שאופין לחם והוא, דהנדקא נהמא

 . מזונות מיני בורא עליו מברך, בחמה אלא בתנור

 יז סעיף

, משקה בלא בתנור שאפאו ודוקא: הגה. מ"ובה המוציא עליה מברך, בגבינה או בדגים או בבשר בתנור הנאפית א"פשטיד

 (.עצמו דעת) שנתבאר כמו, הסעודה תוך רק לאכול ואין עליו לברך אין, במשקה במחבת אפאו אם אבל


