
  גברכות מ
 .מברך אחד -  הסבו

 הסבה בעי נמי יין אפילו: אמר יוחנן ורבי  , הסבה דבעי פת אלא שנו לא: רב אמר
 .הסבה בעי לא יין אבל

  )אפילו בלי הסבהאחד מברך לכולם (
 

 הסבה ליה מהניא נמי יין אפילו: אמר יוחנן ורבי   פת אלא שנו לא: רב אמר, דאמרי איכא
  הסבה ליה דמהניא

  .הסבה ליה מהניא לא - יין אבל
 )אפילו עם הסבה אחד לא מברך לכולם(
 

  ? הסבה סדר כיצד: מיתיבי
  תירוץ  -קשה ל    

 ועל ספסלין גבי על ויושבין  נכנסין אורחין
 שיכנסו עד קתדראות גבי
  כולם

    

 ידו נוטל ואחד אחד כל    מים להם הביאו
  יין להם בא אחת

    

 –קריאה ראשונה של רב  לעצמו מברך ואחד אחד כל  יין להם בא
  לא בעי הסבהיין 

אורחים מטבעם לא נשארים 
  הרבה זמן

 ואחד אחד שכל פי על אף  מים להם ובא והסבו עלו
 ונוטל חוזר - אחת ידו נטל
  ידיו שתי

    

 ואחד אחד שכל פי על אף  יין להם בא
 מברך אחד - לעצמו ברך

  לכולם

יין  –קריאה שנייה של רב 
  לא מהניא לה הסבה

מתוך שכבר קבעו סעודתם 
יכלו לקבוע , ביחד על ידי פת

  גם על יין
  

, לעצמו מברך ואחד אחד כל - המזון בתוך יין להם בא אמרו מה מפני: זומא בן את שאלו :שאלה
   –? לכולם מברך אחד -  המזון לאחר
 . פנוי הבליעה בית ואין הואיל: להם אמר :תשובה
  ה הואיל ואין בית הבליעה פנוי"ד תוספות

 אבל...פטורים שיהיו אמן ולענות הברכה לשמוע כדי לאכול מניחין והם מורי סברי כשאומר מ"וי
 אחרי ומהבדלה מיין זה את זה פוטרין אנו היאך ועומדים מבדילין שאנו מהבדלה קצת עיון צריך
 נמי קבעי הבדלה ידי לצאת כדי עצמן שקובעין מתוך ל"י ושמא מסובין ולא יושבים לא אנו שאין
 כקבע נראה יהיה שאז הבדלה בשעת שישבו לשומעים וגם למבדיל וטוב נאה ולכך מילתא אכולה
  .אותם ופוטר

 
 מיני בורא עליו שמברכין, הוא חיה שמן ממושק חוץ, בשמים עצי בורא עליהן מברכין המוגמרות כל

  . בשמים
 בית של אפרסמון ועל, רבי בית של אפרסמון על אלא בשמים עצי בורא מברכין אין: מיתיבי :קושי
   !מקום שבכל ההדס ועל, קיסר

  . תיובתא
  ישראל ארץ ליה דחביבא ארצנו שמן בורא: יהודה רב  דאפרסמון משחא

  ערב שמן בורא: יוחנן רבי
  
 עצי בורא עלויה מברכין כשרתא  אהבה בר אדא רב

  בשמים
  לא - כבישא משחא אבל

  לא - טחינא משחא אבל  כבישא משחא אפילו  אמר כהנא רב
    טחינא משחא אפילו  נהרדע

  
  בשמים עצי בורא  סמלק
  בשמים עצי בורא  דימא חלפי
  בשמים עצי בורא  דגינוניתא נרקום
  בשמים עשבי בורא  דדברא
  בשמים עשבי בורא  סיגלי
  בפירות טוב ריח שנתן ברוך  בחבושא או באתרוגא דמורח
 בריות בו וברא כלום בעולמו חיסר שלא ברוך  מלבלבי דקא אילני וחזי ניסן ביומי

  אדם בני בהן להתנאות טובות ואילנות טובות



  


