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 ע"בתמוז תש' ח, ד"בס

 

  פת הבאה בכיסנין

  תוספתא ותלמודים. א

 .ב"ה הי"תוספתא ברכות פ .1

 ).24-10' שו 53' עמ(ה "ו ה"ירושלמי ברכות פ .2

ה "י ובתד"וברש, "אלא פת הבאה בכיסנין בלבד... איתמר הביאו לפניהם", :בבלי ברכות מא .3

 ".דקבע עליהן מעיקרא... רב הונא אכל. "מב, שם; אלא

  ראשוניםגאונים ו .ב

 .קפז-סימנים קפד 60-59' עמ, חלק הפירושים; סימן רס 94' חלק התשובות עמ, הגאוניםאוצר  .1

ה "ד, ה שאין לך"ד. י כט"ובתר, "ואוקימנא בדקע עלייהו... רב הונא אכיל", ברב אלפס: ף כט"רי .2

 .ל"אה "ד.  ל; ה תריסר"ד: כט; אומרים רבני צרפת

 :ה"רא .3

 ). קכו' עמ(על הסוגיה   )א

 ".ושוייה פיתיה... לקמן בפת הבאה בכיסנין' יוהא דאמר", קטו' עמ  )ב

 ".ליה אית דפתןדינא ... עשאה רבינו", קי שורה אחרונה' עמ  )ג

 .ה והא מר הוא"ד. א מב"רשב .4

 .ש סימן ל"רא .5

 .ובכסף משנה, ק ו"הגהות מיימוניות ס, ט"ג ה"ם הלכות ברכות פ"רמב .6

  

  .ע"י סימן קסח ומשם לשו"לעבור לעיון בטור וב, מי שסיים
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  ברכות מא עמוד ב כתב יד אוקספורד

  ' איתמ

   הסעודהבתוך  וענבים תאנים לפניהם הביאו

   לאחריהם מברך ואינו לפניהם מברך הונא רב' אמ

   לאחריהם מברך ואין מברך לפניהם נחמן רב' אמ וכן

 ברכה טעון ואין לפניו ברכה שטעון לך דבר שאין מברך לאחריהם בין לפניהם בין' אמ ששת ורב

  בלבד בכסנין הבאה פת אלא לאחריו

...  

   ולא בריך לקבא תלתא תלתא מן ריפתי תליסר אכל הונא רב

   הוא כפין עדיין נחמן רב ל'א

   לברך צריך סעודה עליו קובעים שאחרים כל נחמן רב' אמ הדר

  

  ]א)[ה(חביב בר יהודה' ר בי לבריה ליה איעסיק יהודה רב

   הארץ מן לחם המוציא בריך בכסנין הבאה פת לקמיהו אייתין

   מברכיתו קא הארץ מן לחם המוציא דילמא דקא שמענא ציצי מאי ל'א

 הלכה שמואל' ואמ המוציא עליו מברך באכסנין הבאה פת יהודה' ר משום 'אומ מונא' ר' דתני אין ל'א

  מונא' כר

  ' איתמ הלכה אין להם' אמ

   המוציא עליהם בהן ומברכין מערבין לחמניות דשמואל משמיה' דאמ הוא מר והא

   מעיקרא עליהן דקבע התם

  

 

 


