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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד א. 1

פטר את  -פטר את היין שלאחר המזון, ברך על הפרפרת שלפני המזון  -משנה. ברך על היין שלפני המזון 

לא פטר את הפת; בית שמאי  -פטר את הפרפרת, על הפרפרת  -הפרפרת שלאחר המזון, ברך על הפת 

 קדרה.אומרים: אף לא מעשה 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד ב

לא פטר את הפת; בית שמאי אומרים: אף לא מעשה קדרה.  -פטר את הפרפרת, על הפרפרת  -ברך על הפת 

איבעיא להו: בית שמאי ארישא פליגי, או דילמא אסיפא פליגי? דקאמר תנא קמא: ברך על הפת פטר את 

דלא פטרה להו פת, אלא אפילו  -אי למימר: לא מיבעיא פרפרת הפרפרת וכל שכן מעשה קדרה, ואתי בית שמ

נמי לא פטרה; או דילמא אסיפא פליגי, דקתני: ברך על הפרפרת לא פטר את הפת, פת הוא  -מעשה קדרה 

 תיקו. -פטר. ואתו בית שמאי למימר: ואפילו מעשה קדרה נמי לא פטר  -דלא פטר, אבל מעשה קדרה 

 רש"י מסכת ברכות דף מב עמוד ב

 אף על פי שאין צורך סעודה למלוי הכרס, אלא למגמר אכילה. -פטר את הפרפרת 

 שהוא לאכול, לזון ממש. -וכל שכן מעשה קדרה 

 ד הלכה ו כסף משנה הלכות ברכות פרק. 2

ורבינו שפסק בירך על התבשיל לא פטר מ"ק טעמו דכיון דאסיקנא בתיקו הא איפשר דב"ש ארישא הוא דפליגי 

וכלישנא קמא וסיפא דנקט פת לאו דוקא דהוא הדין דלא פטר מ"ק אלא איידי דתנא רישא פת תנא סיפא נמי 

 לגמרא דהלכה כב"ש לכן נראה לי דכיון דבעי גמרא אליבא דב"ש משמע דס"ל.        פת

 וא"ת במאי עסקינן אי בשברכותיהם שוות אמאי אין פוטרים זה את זה

 לבוש אורח חיים סימן קעו. 3

ופרפרת ומעשה קדירה כגון דייסא וכיוצא בו)ב( ברכתם שוה,ב לפיכך אם בירך על אחד מהם פוטר את 

 האחר)ג(:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב עמוד ב. 4

איבעיא להו: בא להם יין בתוך המזון, מהו שיפטור את היין שלאחר המזון? אם תימצי לומר ברך על היין 

 משום דזה לשתות וזה לשתות, אבל הכא דזה לשתות וזה לשרות -שלפני המזון פוטר את היין שלאחר המזון 

 לא; או דילמא לא שנא? -

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד ב. 5

משנה. ועל דבר שאין גדולו מן הארץ אומר: שהכל נהיה בדברו. על החומץ ועל הנובלות ועל הגובאי אומר: 

 ר: כל שהוא מין קללה אין מברכין עליושהכל נהיה בדברו; רבי יהודה אומ
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