
  ערבב שמע קריאת זמן תחילת  :סוגית
  

  )היום שקדש (משקיעה י"ר; ביום 10:45, יהודה כרבי המנחה מפלג, ת"ר: 'תוס
  צאת אחר לקרוא לכתחילה, יום מבעוד שנהגו אפילו: ש"רא הכוכבים מצאת: ד"ראב ם"רמב ף"רי י"רש

 עיקרן כי שוב יברך לא שקיעה לפני אפילו ש"ק ברכות בירך אם בדעבד אך, צאת לפני יצא לא) 1 :ה"רל ברורה משנה
  כן לפני ומלאכה בסעודה אסור רק וטור ש"לרא. הזמן בתחילת מיד לקרא לזרז יש) 2 ש"לק דוקא לא נתקנו

  
  בלילה שמע קריאת של זמן סוף :סוגית

  :)ח שמואל(" גמליאל כרבן הלכה"
  הפקיעו לא אך תקנו גמליאל ולרבן המצוה הפקיעו לרבנן: יונה רבינו
  לכתחילה מותר גמליאל ולרבן חצות אחר להמתין אסור חילהלכת לחכמים: א"ריטב ה"רא ש"רא
  חצות אחר לכתחילה אפילו מותר: וטור ש"רא

  )זריזים מטעם או בדעבד רק התיר והוא ג"כר שפסקו או (חצות אחר ובדעבד חצות לפני לקרוא לכתחילה: ע"ושו ם"רמב
 תורה שמלמד במקום לאחרה שיכול אפשר) פוסקים רוב דעת לפי (חצות אחר לאחרה אסור): ז"כ ק"ס (ברורה משנה

  וכדומה לאחרים
  .)ט: ח ל"ריב("  י"כרשב הלכה"
  השחר עלות אחר יצא במזיד אפילו: ה"רז
  אנוס כשהיה רק יצא :ע"שו
  

  :המטה על שמע קריאת  :סוגית
  קורא על מטתו פרשה ראשונה:  רלטע"שו

ש וגם "ע של ק"רות כל הפרשיות ויכוין לצאת בהן המאם התפלל ערבית מבעוד יום צריך לק : משנה ברורה סימן רלט
  ח תיבות"ש שהיא רמ"וטוב לומר תמיד כל ק. המצוה של זכירת יציאת מצרים

  
  :ש"אכילה ולימוד לפני ק  :סוגית

  :)ד (..."חכמים עשו סייג לדבריהם"
ר שהגיע זמנה מפסיק וקורא ש של ערבית ואם התחיל לאכול אח" אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן ק:ה"ע רל"שו
  כ קורא אותה בברכותיה ומתפלל"ש בלא ברכותיה וגומר סעודתו ואח"ק
  )ה סמוך"ד: י ה"עיין רש( אפילו ללמוד במקום שאין מנין קבוע :ב"א רל"מג

  במנין קבוע או שומר מותר: אגרות משה
  

  :קודם תפילה :סוגית
  " תפילתי סמוך למטתי-אבא בנימין"

  וד תורה מותרלימ: ש"ורא' תוס
 א"וטיי. סוכר בלא ודוקא גאוה בהו שייך דלא - מותר ומים אסור בעלמא טעימה ואפילו לאכול לא: פט סימן ברורה משנה
 הדעת מתיישב ואין בהם שרגילין בהמקומות ובפרט ולהתפלל דעתו לכוין שיוכל כדי תפלה קודם לשתותו מותר ע"וקאפ
 ז"הרדב וכן האחרונים דכוונת ואפשר צוקער עם לשתות להקל נוהגין והעולם] יםאחרונ [חלב ובלא צוקער בלא ז"וכ בלתם
 קודם אסור דזהו למתקו א"הטיי בתוך הצוקער נותן אם רק התפלה קודם מזו גדולה גאוה לך אין צוקער דעם שכתב
 מדברינו היוצא. גאוה בכלל זה אין א"הטיי לשתות יכול אין זה ובלתי השתייה בעת בפיו ר"צוק מעט לוקח אם אבל התפלה
 אליבא ע"וקאפ א"הטיי לשתות שלא כדי השתייה בעת תרגימא מיני מעט לאכול או א"הטיי בתוך ר"הצוקע דבנתינת
 שיאמר טוב מ"ומ. לרפואה זה צריך והוא הלב חלישת לו שיש מי לא אם התפלה קודם בזה להקל צד שום אין ריקנא

  . ישראל שמע פרשת פ"עכ מתחילה
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  הצבור בזמן, כנסת בבית, בצבור תפילה :סוגית

  " אין תפלתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת"
  עם הצבור דוקא: טור

  , )גאונים(ברוב עם : ענינים
ה יכוין להתפלל בשעה "ה עם הצבור ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לב"ישתדל אדם להתפלל בב) ט(: ע  סימן צ"שו

  :נ"כ יתפלל בבהכ"פלל בשעה שהתפללו הצבור והוא מתפלל ביחיד אעפשהצבור מתפללים וכן אם נאנס ולא הת
  המתפלל שחרית בזמן שהציבור מתפלל מוסף אינו נחשב כתפילה בצבור: ו"א רל"מג

  בבית הכנסת עדיין נחשב כתפילה בצבור משום ברוב עם: משנה ברורה
  בשעה שהצבור היינו כשנעמדים לתפילת שמונה עשרה: 'ח צ"פר

  
  .)ח(ים המצויינים בהלכה שער: סוגית
  בצבור מתפילה עדיף כי ביחידות מתפללים היו: יונה רבינו
  בצבור שם שיתפלל והוא :ם"רמב
  ה"ע ממנו ילמדו שלא בכך יתרגל לא: 'צ א"רמ

  
  
  תרגום ואחד מקרא שנים :סוגית

  
שבוע פרשת אותו השבוע פ שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור חייב לקרות לעצמו בכל "אע: ה"ע סימן רפ"שו

י חשוב כמו תרגום וירא שמים יקרא תרגום "שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבן ואם למד הפרשה בפירוש רש
  :י"וגם פירוש רש

מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור ומצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת ואם לא השלים קודם אכילה 
יכול ) דהיינו בשמחת תורה שאז משלימים הצבור(ע "א עד שמ"א עד רביעי בשבת וי"המנחה ויישלים אחר אכילה עד 
  ת בשעת קריאת התורה"לקרות הפרשה שמו

 ויש אחרונים ץ"א במה ששמע מהש"בדיעבד יוצא פבשם לחם חמודות ד' ח שכ"א סק"במ' וע: משנה ברורה סימן רפה
  . דיעבד' שמחמירין אפי

כ התרגום "פ ואח"א שיקרא כל פרשה ב"פ ותרגום עליו וי"א שיקרא כל פסוק ב"י' ת בזה בין אחרוניובענין הקריאה יש דעו
ת מצדדים כדעה ראשונה ובספר מעשה רב "א ובשע"כ התרגום ובמ"פ ואח"היינו שיקרא כל פרשה פתוחה או סתומה ב

אה יותר הפסק ענין ודעביד כמר א נהג לומר התרגום אחר כל פרשה פתוחה או סתומה או אחר מקום שנר"איתא שהגר
  .עביד ודעביד כמר עביד

פ ויש מחמירין דבעטרות ודיבן שיש בו תרגום "ב צריך לקרותו ג"ה ראובן ושמעון וכי"פ שאין בו תרגום וה"ל אע" ר- ודיבן 
ה אם קרא שהוא מפרש את המקרא כמו שמפרש התרגום ויותר ממנו אבל -י "רש: ירושלמי צריך לקרות שם התרגום

במקום תרגום לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין ח "בשאר לעז שהוא מפרש רק את המלות לחוד לא יצא י
  :מתוך המקרא

י יקרא "י ואותן פסוקים שאין עליהם פירש"כ יוצא במה שקורא שני פעמים מקרא ואחד פירוש רש" וע- חשוב כמו תרגום
 ראוי לקרות בפירוש התורה שיש בלשון אשכנז בזמנינו כגון ספר צאינה י"מי שאינו בר הכי שיבין את פירש. פ"אותן ג

  :ל הבנוים על יסוד התלמוד"י ושאר חכמינו ז"פ פירש"וראינה וכיוצא בו המבארים את הפרשה ע
י יש לו מעלה שהוא מפרש " כי התרגום יש לו מעלה שניתן בסיני וגם הוא מפרש כל מלה ומלה ופירש-י " תרגום וגם פירש

י לבד "ל יותר מהתרגום ובאמת כן ראוי לנהוג לכל אדם שילמוד בכל שבוע הסדרה עם פירש"פ מדרשי חז"ת הענין עא
  התרגום 

כ " לקרות פרשת שבוע הבא נחשב שוב הקורא כקורא עם הציבור ואמתחילין במנחתא דשבתא כיון ש- מיום ראשון ואילך
  :מה שכתב המחבר מיום ראשון ואילך לאו דוקא הוא

  
א שהיה נוהג תיכף אחר התפלה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה שנים מקרא ואחד " כתב בהנהגת הגרספר מעשה רב

  ש"תרגום ומסיים בע
 וכן ץ"הש מפי הקריאה לשמוע צריכין הכל אלא בזה שמחמיר ה"השל בשם הביא ה"סק א"במ ו"קמ ובסימן - ת"קה בשעת
 ומשמע כלל להקורא יסייע ולא בחומש ולראות ותיבה תיבה כל ועלשמ דצריך רב מעשה בספר שהובא א"הגר דעת הוא

 מ"ומ. מותר לגברא גברא בין דרק שם י"ובב מיימוני בהגהות שהובא מ"והר רבו בשם לקט השבלי כדעת העיקר שתפסו
  ...ץ"הש מפי תיבה כל לשמוע גם אז שמכוין כיון בזה להחמיר אין ץ"הש עם במלה מלה בלחש דלקרוא נראה
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  בשחרית שמע קריאת:  תסוגי

  
  כאחרים הלכה: ט" ויכירנו אמות' ד בריחוק חבירו משיראה אומרים אחרים"  

  ש"מעה קורא פעמים י"ורשב
  
  :ע סימן נח "שו

שעות ' אמות ויכירנו ונמשך זמנה עד סוף ג' זמן קריאת שמע של שחרית משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק ד) א(
  כדי שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה... ן המובחר לקרותה כוותיקיןשהוא רביע היום ומצוה מ

  אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל) ב(
י שלא היה "אם קראה משעלה עמוד השחר אעפ... יכול לקרותה עם ברכותיה משעלה עמוד השחר... ומי שהוא אנוס) ג(

  דאנוס יצא בדיעב
  מנין להם אין אם ביחידי ולהתפלל לקרות מותר כוותיקין לקרות הזהירים  ומצוה ה"ד נח סימן הלכה ביאור

  הזמן שהוא המתפלל דעת על שמתקבל מה לפי : איש ובחזון ה"רנ ם"הרמב תשובת
  בדעבד היינו ואיחר עבר אם רק שעות שלש :א"וריטב ם"רמב

  
  :שעות שלש עדאם לא קרא 

שהוא ' ולא קראה קורא אותה בברכותיה כל שעה ד' אם עברה שעה ג' מנה נמשך עד סוף השעה הגפ שז"אע: ע"שו 
  ולא קראה קוראה בלא ברכותיה כל היום' שליש היום ואין לו שכר כקורא בזמנה ואם עברה שעה ד

   חצות עד: א"י
  היום כל: ם"רמב
  )אסור המזרח עדות אך( חצות עד לסמוך יש נאנס אם אלא שעות' ד אחר לבטלה ברכה :ב"משנ
  השחר מעלות שעות שלש :אברהם מגן
  )ש"א צ"חב (השחר מעלות המזרח לעדות אבל) רבים נוהגים וכן (החמה מהנץ  :ז"וגר א"גר
  שקיעה עד מהנץ או צאת עד מעלות אם מחלוקת "שעה"
  

  לתפילה גבוה מקום :סוגית
  )מ"אג (כן המנהג אין אך) א"מג (ממעמקים לקיים" התיבה לפני" לירד "מנהג, טפחים' ג שיעורו
  מותר מחיצות מוקף לעצמו רשות

  
  הדם על תאכלו לא
  תפילה בלא אוכל ש"עומ הפורק זה תשכח פן לך בהשמר כלול דאורייתא איסור שהוא )ם"הרמב גם א"וי (ח"מנ
  

  עולם אהבת או רבה אהבה:  סוגית
  המזרח עדות מנהג וכך עולם אהבת: ע"שו ם"רמב ח"ר ף"רי

  אשכנז מנהג, רבה אהבה :א"רמ ניםהגאו
  

  ב"י... וסיים אור ביוצר פתח:  סוגיית
  בחתימה תלוי הכל: א"גר א"רשב ן"רמב
  החתימה כעין אמצע או פתיחה או צריך :ע"שו

  להקל ברכות וספק נתפשט לא ברכות שאר לגבי
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  קורא היה: שני פרק
  כונה: סוגיית

  
  כוונה צריכות מצוות :ע"שו
  לחלק אין :א"גר  דאורייתא המצו דוקא :א"מ    
  הפרשות בכל ע"לכו קריאה בכלל שאינו יתכן בעלמא מתעסק    

    יצא התפילה בסדר שמע קרא כגון מההקשר ברורה כשכונתו : אדם חיי
  מאיר כרבי הלכה רבא אמר ראשון פסוק אומר מ"ר  
  לבבך על עד: א"רשב תשובת ראשון פסוק: ע"שו  
  ראשון בפסוק בעמידה :ף"רי  
  
  לשון בכל: גייתסו
 כגון פירושן יודעים שאין מילים שיש טענו אחרונים (ק"בלשה כמו בהם לדייק צריך :ם"רמב לשון בכל כחכמם הלכה: ף"רי  

  )טוטפות
  לשון בכל יוצא אך ק"בלשה המובחר מן מצוה :ב"משנ  
  

  הפסקה: סוגיית
  נהסכ בחשש מלבד להשיב או לשאול נוהגים אין כיום אך יהודה כרבי הלכה  
  גרע לא וקדושה קדיש : ש"רא ת"ר  
  )אחרונים" (לך אנחנו מודים "ותיבות, ברכו עונים :ע"שו  
  ממון הפסד מטעם מותר; ממש פסוק באמצע לא: ב"משנ  
  

  ובמגילה בהלל
  כלל להפסיק נוהגים אין עכשיו  
  

  טעימה :סוגיית
  בפולט דוקא :ש"רא ח"ר  
  בולע אפילו  :ם"רמב ף"רי  

   ולברך להנות לכוון בוטו הוא ספק להלכה
  

  התפילה לפני :סוגיית
  לתפילה הכנה מטעם והתעמלות גילוח מתירים יש) פ"רמ (מותרת רחיצה  

  עמין בכל להשיב ומותר מותר ברכות מקצת אמר אם"  טוב בוקר "אפילו לפתחו ובמשכים אסורה המילה שלום
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  בעצמו שקר כעדות תפילין בלא ש"ק :סוגיית
  מתפיליו אחת להניח ומותר, בגללו ש"ק זמן לאחר אסור אבל במזיד דוקא  
  תפילין בלי הצבור עם מאשר תפילין עם ביחידות להתפלל מוטב :ב"משנ  
  

  ש"בק חתן :סוגיית
    לקרוא ויכול ליוהרא חוששין אין :ם"ורמב ף"רי  
  מכוון תמיד הוא כאילו שמראה ליוהרא חיישינן קורא אינו ואם קורא חתן עכשיו: ח"ר
  

  ואומנים פועלים :ייתסוג
  מפסיק ראשונה פרשה: ע"שו  
  לו לענות רוצים אינם אם למזומן ימתין לא אבל, ז"ברהמ ברכות 4 כל ומברך להקפיד דרך אין הזה בזמן :ב"משנ  
  

  אנינות :סוגיית
  דחתןדומיאוהויא ,  במחשבת קבורתוטרוד לפי שהוא -פטור מלקרות קריאת שמע ' מי שמתו כו : ם"רמבב / יזי"רש  

  דפטור משום טירדא דמצוה
  אסור בכל איסורים לכן יטול ידיו לפת אבל לא יברך: ב"משנ  
  למען תזכור כל ימי חייך ולא ימים שאתה עוסק במתים:  בשם ירושלמיה פטור"ד' תוס? ולמה שאר מצוות  
  ? ואם רצה להחמיר על עצמו  
   מטעם כבוד המת ואינו רשאי:א"ן רשב"ה ואינו רמב"ד, תוס  
במקום שאין : א"חזו) משמע שאינו משום טרדה( מת באמצע הקריאה יגמור שהפטור מדרבנן :ד שמא"פתחי תשובה יו  

  מתעסקין הפטור דאורייתא 
  אלאׂפטור, ברור שאינו מטעם טרדא או משום עוסק במצוה,  קרא קודם קבורה לא יצא:ק"רע  
    
  המת בכבוד פוגם הדעת חהס: א"ריטב ה"רא; אונן דין לו אין' תוס -לכתפים מסרו  

  בידו מוחין אין במצוות עצמו על מחמיר אם שמטפל אחר יש אם: ע"שו
  עצמו על להחמיר אין: ב"משנ  
  

  לרש לועג :סוגיית
  ועושה המצווה גדול, בציצית המת שמעטפים אף: למחר ה"ד' תוס  
  ציצית מטילין שאין מכאן :א"רשב  
  
  
  
  
  

  )ג"כ( הכסא בבית וספרים תפילין: סוגיית
  להשתין

  בהם יפיח שמא אסור :ם"רמב  
  יפנה שמא חשש אין ארעי כ"בב :'תוס  
  הצורך בעת לא אם ם"הרמב לדעת לחשוש :ג"מ ע"שו  
  מגולה שהיא ראש השל לחלוץ נוהגים: ב"משנ  

  :תפילין לבוש
  סתם אסור אבל אדם של חייו שזה להימנע א"שא להשתין דוקא רבינא התר: ט:מג א"מ  

  סתם בכניסה איסור שאין משמע" בהם יפנה שמא...להשתין "מלשון: יונה בינור, א"רשב, ש"רא
  כ"בה עדיין שאינו דהיינו" צנוע ה"לב "וגרסו, אסור:  ד"ראב, גאון האי  
  להחמיר טוב :א"רמ  

  :בידו תפילין
  אסור בבית :א"מג  
  )להקל יש ודאי שלנו ס"שבב ל"נ עליו שחולקים ואף (מותר כלי בתוך כלי :ב"משנ  

  :ספרים
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  כ"לב בו נכנס ואני) כיס(ב מצוות ג"תרי רמזח עם קטן ספר לי יש :ז"רדב  
  מכוסה הוא אם ך"תנ להכניס מותר): ז"שנ ג"ח ם"מהרש תשובת  

  :לישון
  אחד ככלי נחשב הכר וכיסוי, תמיד כלי בתוך כלי צריך: ם"רמב

  עמו שאשתו רק כלי בתוך כלי :פוסקים
  

  .)ז"ל( דגן מיני' ה: סוגיית
    

  .)ז"ל( אורז: סוגיית
  ר"בנ ואחריו מזונות אורז על לברך  כחכמים הלכה: פוסקים  
  ר"ובנ שהכל מברכים דוחן פת אבל ושמואל דרב תיובתא אורז לגבי שרק, ף"וכרי' כתוס :ח-ח"ר ע"שו  
, כאורז זנים שהם שרואים  מין לכל ה"שה א"י וכן שוה ודוחן אורז שדין א"ריטב ד"ראב ש"רא כשיטת שרוצה מי: ל"באה  

  בידו מוחים אין
  האורז סוג

  )שהכל ז"לגר או (ה"בפ  מברכים בשלמותו נשאר אם: ב"משנ  
  קדירה כמעשה שלא כתישה בלי מזונות בבישול נתמעך רק שלם אפילו :יונה רבינו  
  כלל נתמעך לא אפילו מזונות ברכתו קליפתו הוסר :א"חזו, ה"בא  
  ז"וט ח"ב כדברי סעודה באמצע רק לאכלו להחמיר צורך יןוא ז"רי הוא שאורז ברור כיום: ש"ערה  
  האורז דינם אורז פריכיות :מ"אג  
  

  :)ז"ל( חביצא: סוגיית
  ...חביצא האי

  דוקא כזית של בפרוסה יוסף ולרב מ"וברכה המוציא מברכים קיימות פרוסות ואם נתבשלו :י"רש  
   בישול ללא חלב או מרק ידי על שנדבקו פירורים הוא וחביצא" לחם "משם בטל במים שנתלבן כל: וערוך האי רב' תוס  
 ב"ביס ראשון בכלי שנתבשל מכזית פחות; בבישול לחם שם מאבד אינו) א"חזו-אכילה בשעת (בכזית :ופוסקים ע"שו  

  . לחם שהוא ניכר אם אפילו להלכה" לחם "תואר לו אין) לחם על לברך מוטב ולכן בטיגון ספק(
  הוא שלחם ההכר אבד כבר הסתם מן מהלחם המים נתלבן אם
  דמי כבישול עמוק בכלי בשמן טיגון

  לחם שם בטל כלחם ניכרים שאינם עד במים שנתותרו רק בישול ללא גם: ד"נ אדם חיי  
  לחם שם לו אין כמנטלן חתיכות חתיכות שנופלים עד נתרככו אם: ט"מעדיו

    
  דנהמא צורתא

  מזונות ברכתן כלחם נראה אינו וגם מכזית בפחות, דבש או בחלב שנדבקו בחביצא :ח"קס ע"שו
French toast definitely Hamotzee larger than kizayit and fried shallow 

Matza brei made of small peices but fried are safek unless soaked in water then mezonot 
Kneidlach even if larger than kezayit is mezonot since made from smaller pieces w/o recognizable bread 

Kneaded with water and baked is full fledged hamotzee because it is new dough baked  
  

  :)ז"ל( לחם הגדרת: סוגיית
  המוציא מברך...מנחות מקריב עומד היה   בישול או טיגון
 טיגון בין לחלק סברה ואין מזונות מברכין עבה בלילתן אם תומרחש מחבת מנחת כמו טיגון או בבישול שגם מכאן :ת"ר

  לבישול
  סעודה בקביעות דוקא התכוין ת"ר גם: ז"וגר ז"ט

  "מזונות "מברכין מחבת אבל תנור מאפה מנחת רק כאן: א"ריטב ם"רמב
  תחילה לחם על שיברך י"ע אלא יאכל ולא שניהם די יצא שמים וירא :ה"קס ע"שו
  דאורייתא ספק שהיא ז"בברה בחיי אכל אם: ב"משנ  

  רכה בלילה
 בתנור נאפה. המוציא מברך אינו סעודה קבע אם ואפילו פת אינה מבושלת או מטוגנת רכה בלילה :ח"קס א"רמ
  לחם דין   לו יש
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 אבל, )ישרף שלא שמן מעט משח אם אפילו (המוציא ברכתו משקה ללא אלפס או בתנור שאפאו רכה בלילתו  :ם"רמב  
  פת צורת עליו אין עדאר כובא

  מזונות דארעא כובא כגון מאד רכה בלילה: א"מג  
  עבה בלילה

  מזונות ברכתו סעודה קבע ואפילו פת אינו נאפה לא אם :ש"רא  
  לחם אינו ודאי pasta variants דנהמא צורתא לא אין אם כ"א אלא, המוציא ברכתו תמיד :א"רמ  
  לחם על ברכה ךלבר טוב אך ש"כרא מזונות לברך :היום המנהג  

  
  וריסוק טרימא: סוגיית

 עליו מברכין תמרים דבש) ד (ח פרק ברכות הלכות - החזקה יד ם"רמב    *העץ פרי בורא: ב"ר סימן ע"שו ם"רמב  
 ולבסוף העץ פרי בורא תחלה עליהן מברך עיסה כמו ועשאן שלהן גרעינין והוציא ביד שמעכן תמרים אבל שהכל תחלה
  :שלש מעין אחת ברכה
  שהכל ברכתו לנוזל הפרי הפך אם ם"רמב לפי גם :ודרישה ש"עוה  
  י"רש כמשמעות שהכל לברך לגמרי מרוסק אם :א"ברמ מובא ד"תרוה  
  העץ שברכתו סיננו ולא נתרסק הפרי כל אם ד"תוה לפי אפילוש א"י: ב"משנ  

 בנתרסק רק אבל דעותה לכל לצאת שהכל מברכים" העץ "ברכתו ועיקר ם"כרמב הדעות שרוב אף: ולמעשה א"רמ
  הברכה השתנתה לא הפרי ניכר ולא מאד קטנות אפילו חתיכות ניכר אם אבל לגמרי

Examples: mashed potatoes and peanut butter are too thick to be included in ריסוק and are האדמה. Strained 
apple sauce is שהכל 

 צורתן שעברה עד כ"כ נתרסק דאם כ"ג שכתב ף"הרי על ידושיובח ה"להרא ומצאתי תמרים ה"ד  :הלכה ביאור  
 כן סובר ה"דהרא בפשיטות דמסתברא והגם] ש"ע ט"סק ה"ר בסימן א"במ המובא מאבודרהם מוכח וכן [שהכל מברך
  : יצא ע"פה בורא בירך דאם לעיקר לו דנראה שהחליט א"הרמ מדברי לזוז אין מ"מ הדין מעיקר
    
 נחמן ולרב שלישית דעה הוי ף"הרי ולפי נחלקו שלא אומר' ותוס י"רש לפי" אומר ואני "חסדא בר) ח"ל (שלקות: סוגיית
  תנאים נחלקו

   "האדמה "אז גם שברכתה ף"הרי ופסק לגריעותא שנשתנו גם נחמן לרב: ף"רי  
  האדמה מברכים משתבח אם רק: 'בתוס יהודה רבינו  
  ברכתו נשתנית לא םכמקוד בישול אחר טוב אם :'בתוס י"ור א"רשב ש"רא  

 האדמה פרי בורא שלהן שלק מי על מברך שלקן להשלק שדרכן ירקות) ד (ח פרק ברכות הלכות - החזקה יד ם"רמב 
  לשתותן שדרכן במקום כשלקות השלקות שמימי מימיהן לשתות ששלקן והוא

  זמן ואותו מקום באותו אכילתן בדרך תלוי :למעשה  
" האדמה "אמבושל מברכים חי להאכל כשדרכן אפילו- שהכל מברכים) תמרה או בננה כגון (לגריעותא נשתנה רק

  לגריעותא נשתנו לא אם" העץ "או
  המינים' מז אפילו" שהכל "חי ברכתו חי להאכל דרכו אין אם    

  
  בכיסנין הבא פת: סוגיית

  ופריך דק מ"וי; ביצים ומי בדבש שנילוש א"י; פירות במיני ממולא: א"י  
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  סעודתו עליו שקבע בכיסנין הבא פת: סוגיית
  )ביצים 6 או 8 של עירוב מחצית. א.ז (תחומים לעירוב סעודה כשיעור: ועוד תמרים כפות  
   לגולגולת עומר )ביצים ג"מ חצי. א.ז (המן לפי סעודה: ח"קס ז"גר  
 ומילויו יוחלק כל כולל וזמן מקום אותו לפי מ"אג, קבועה בסעודה לאכול שרגיל מה: משה אגרות, א"גר, ב"משנ  

  )פאי כגון (מאליו עומד המילוי כ"אא
  נפח במדת האויר גם וכוללים פוסקים של רובם רוב עליו חולקים אך משקל לפי :החיים כף  
 בפת אוכל שהיה מה אז בסעודה מלפתים עם בעוגה כמו שלא אז וכדומה פתית כשאוכל: ש"עוה ב"משנ, א"מ  

  וחייב בכיסנין הבא בפת אוכל
  

  הסעודה מחמת הבאים דברים
  משקים מיני כל פוטר יין: סוגיית

  לוגמיו כמלא ששתה דוקא א"וי, שטעם דוקא" קידוש"ב  
  חובתו ידי חבירו ומוציא הסבה

  )שבח שהוא האור על דוקא א"וי (כן לעשות מצוה הוי לכולם מברך כשאחד :ב"משנ, א"גר, ך"רמ  
  לעצמו מברך א"כש במקום בדעבד אפילו חבירו בשל יוצא אינו: ז"גר, א"מג  
  יוצא, ולצאץ להוציא בפירוש כיון אם: א"גר, ע"שו  

  
  ריח ברכת: סוגיית

  כימית מהפרדה או מלאכותי בושם על מברכים אין בזמנינו :א"רשז  
  ממנה להריח לא ונכון ערב שמן הוא אם ספק השמן את סיננו :ע"שו  
  ההמון בלבול םמשו בשמים מיני בורא :אשכנז ומנהג ב"ומשנ א"במג מובא, ה"של  
  בפרי רצונו כל שזה שהכוונה א"וי בו להריח מנת על נטלו אם דוקא פירות על: ופוסקים' תוס  

  :ורדים
  בשמים עצי בורא: ע"ושו ם"רמב  
  במרקחת שנאכל מפני בפירות טוב ריח נתן אשר: ד"ראב  

  אילן
  אילנות שני דוקא: א"חיד  
  בשנה פעם ורק, סרק אילני על לא: ב"משנ  

  
  לצמאו שלא מים: תסוגיי


