
 מו ברכות
  , אבהו רבי לגביה על, חלש זירא רבי
  ! מר לן לישרי: זירא לרבי ליה אמר) אבהו' ר(, למשרי מטא כי

  . להו שרא? בוצע הבית בעל: דאמר יוחנן דרבי להא מר לה סבר לא: ליה אמר) זירא' ר(
  ! מר לן נבריך: ליה אמר) אבהו' ר(, לברוכי מטא כי

  ? מברך בוצע: דאמר בבל דמן הונא דרב להא מר לה סבר לא: ליה אמר) זירא' ר(
 בוצע הבית בעל: יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר הא כי -? ליה סבירא כמאן) אבהו' ר( ואיהו
 . הבית בעל שיברך כדי -  מברך ואורח, יפה בעין שיבצע כדי - בוצע הבית בעל, מברך ואורח

 
  ?הזמון ברכת היכן עד

  
  . הזן עד: אמר ששת רב          ; נברך עד: אמר נחמן רב

  
  ושלשה שנים המזון ברכת                            וארבעה שלשהברכת המזון ; כתנאי נימא

 כשאין זימון      הזן .1      כשאין זימון    נברך .1
 ברכת הארץ. 1    ברכת הארץ. 2        הזן. 1    הזן .2
 'בונה ירוש. 2    בונה ירושלים. 3      ברכת הארץ. 2  ברכת הארץ .3
    בונה ירושלים. 3  בונה ירולשים .4
  ; היא דאורייתא לאו והמטיב הטוב עלמא דכולי, סברוה

  
   רבעהשלושה וא, לפי רב ששת        :שתים ושלושה, לפי רב נחמן  :דחייה

 כשאין זימון      הזן. 1          :ברכת הפועלים
  ברכת הארץ. 1    ברכת הארץ. 2      שאין זימוןכ    נברך .1
 'בונה ירוש. 2    'בונה ירוש. 3        הזן. 1     הזן .2
 יבהטוב והמיט. 3  הטוב והמיטיב. 4    'ובונה ירוש הארץ. 2  'ירושהארץ ובונה  .3

  סובר שהטוב והמיטיב דאורייתא              
  
  הוכחות שהטוב והמיטיב לא מדאורייתא 
  . אותה עוקרים פועלים שהרי: יוסף רב אמר .1
. בברוך בה חותם ואין בברוך בה פותח שהרי: דרב משמיה מרתא בר שמואל בר יצחק רב אמר .2

, המצוות וברכת, הפירות מברכת חוץ בברוך בהן וחותם בברוך בהן פותח כולן הברכות כל: כדתניא
 חותם ואין בברוך בהן שפותח מהן יש; שמע שבקריאת אחרונה וברכה, לחברתה הסמוכה וברכה
  . בברוך פותח ואין בברוך בהן שחותם מהן ויש,בברוך
  . היא עצמה בפני דברכה מכלל, בברוך חותם ואין בברוך פותח והמטיב והטוב

 רבי; והמטיב הטוב ברוך? האבל בבית אומרים הם מה: כדתניא. האבל בבית אותה עוקרין שהרי .3
 . האמת דיין ברוך: אומר עקיבא
  ? לא אמת דיין, אין והמטיב הטוב :קושי
  . והמטיב הטוב אף: אימא אלא :תימא

  
לזימון האחד מספיק סעודתו .  אם שלושה אכלו כאחד ושניים סיימו ואחד לא חוזר הוא להיכן

  ? וכשמסיים ומברך מאיזה ברכה מתחיל
  , לראש חוזר: אמר דאביי משמיה זביד רב

 .שפסק למקום: והלכתא        . שפסק למקום: אמרי ורבנן
  יהודים  פרסיים  המצב
 למעלה לו ושני בראש מסב גדול  מטות שתי

  הימנו
  הימנו למטה לו ושני בראש מסב גדול

 למעלה לו שני, באמצע מסב גדול  מיטות שלש
  הימנו למטה לו שלישי, הימנו

 לו שלישי, הימנו למעלה לו שני, בראש מסב גדול
  הימנו למטה

 ראשונים מים
  מתחילין מהיכן

  הגדול מן מתחילין הראשונים מים  קמיה תכא מייתו לאלתר - הגדול מן

 אחרונים מים
  מתחילין מהיכן

 לאוהגדול  – הקטן מן: ליה אמר
 מיא דנמטי עד מקמיה תכא מסלקי
  לגביה

 ובזמן, הגדול מן מתחילין - חמשה שהם בזמן
 אצל שמגיעים עד הקטן מן מתחילין - מאה שהם
 ולמקום; הגדול מן ומתחילין וחוזרין, חמשי
  חוזרת ברכה לשם -  חוזרין אחרונים שמים


