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בהזדמנויות רבות סועדים אנשים כשהם חולקים
ביניהם שולחן. מה מבדיל בין מצב בו משפחה או
חברים יושבים סביב שולחן ונוצרת "חבורה" אחת,
–לבין ישיבתם כל איש לעצמו, אוכל את שלו, חי בעו

למו? 
כל לומד תורה מכיר את ה"חבורה" - מושג יסוד
בהלכות קרבן פסח. חבורה זו הנמנית על קרבן הפסח
–אי אפשר לטעות בה: היא מתהווה מתוך הסכמה והז

מנה מוקדמת להתחבר לשם המצווה. 
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–הפסקה "שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן", הפו
תחת את הפרק השישי במסכתנו, מעוררת את השאלה
שהצגנו. כאשר אין התחברות חגיגית ליעד משותף,
דוגמת חבורת הפסח, מה יוצר את ה"יחד"? ועוד
שאלה טמונה כאן: האם הזימון הינו בעיקרו
–חובת-היחיד, המוטלת על שלושה יחידים, או שהזי

מון הוא חובת החבורה שנתוועדה לסעוד?
המשנה בדף מב מבחינה בין "יושבין — כל אחד
מברך לעצמו" לבין "הסבו - אחד מברך לכולן". יש
כאן קריאת כיוון עקרונית: על פי המשנה, מציאות
ה"יחד" נוצרת — בניגוד לחבורת הפסח - על ידי
–גינוני סעודה מוגדרים, גינונים שמקורם רחוק מעניי

ני מצווה ורוח: הסבה, יין (ואולי רק כזה הבא בסוף
הסעודה), ריח ה"מוגמר". 

כיוון דברים זה מפתיע ומחייב תשומת לב. אנו
–לומדים מכאן, שאף שלכאורה הצד הגשמי של הסעו

דה מכוון כל אחד ואחד לחווית גרונו הוא וסיפוק
בטנו שלו, המציאות המענגת של האכילה עשויה גם
להשפיע על הדעת ועל ההתכוונות עד שהמתענגים

הופכים להיות חבורה של ברכה.
עניין זה, של המשמעות הרוחנית של האכילה,

יעסיק אותנו במדור זה גם בשבוע הבא.
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מעניין לציין כי חלק מהראשונים שדנו בשאלה זו
הסיטו את נקודת הכובד מהתקשרות הבאה מחמת
הסעודה, התקשרות החול, לכיוונה של התקשרות
הנוצרת ממעשה-המצווה עצמו, כלומר מעצם הזימון.
הסטה זו, הבנויה במידה רבה על ריקון מרחב החול
ממשמעות עצמאית, מאפיינת במידה רבה את תולדות
ההלכה בכלל. כך, למשל, ברא"ש: "הסבו מקצתן
בתחילה ובא השלישי והסב עמהם אחר שהתחילו
הראשונים לאכול — ולדידן אפילו בישיבה — כיון

שהם קבועים יחד בגמר אכילה חייבים לזמן".
ומכאן להבחנה נוספת, באשר למעשה הזימון

עצמו, הנתונה למחלוקת רב אסי ורבי אבהו. 
הפסוק "גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו", מקור
הזימון לדברי רב אסי, מדגיש במפורש במלים "אתי"
"ויחדיו" יצירתה של חבורה מלוכדת. מאידך, הפסוק
"כי שם השם אקרא הבו גודל לאלוקינו", שהוא מקור
הזימון לשיטת רבי אבהו, יוצר שני מוקדים שונים
בתוך השלישיה המזכירה את שם ה': "כי שם השם
אקרא" עם הדגש על המדבר, גוף ראשון, ולעומתו,
הקריאה "הבו גודל לאלוקינו" — קריאה אל שניים
האחרים שיצטרפו ויברכו גם הם. ובענייתם אין הם

נעשים ליחידה אחת — לא מוזכר כאן "אתי".
ההבחנה הברורה שבין שתי השיטות מביאה באופן
הגיוני לבירור הגמרא האם שניים שאכלו כאחד
רשאים לזמן. התפיסה של רב אסי היא שב"יחד" של

הזימון נוצר מעין ציבור בזעיר אנפין — על כן שניים
לא יכולים לזמן. לעומת זאת לפי רבי אבהו ה"יחד"
שנוצר בסעודה אינו אחדות אמיתית — והתפילה
המיוחדת של הזימון נשארת ברכה של יחיד על אף
שחויית ההתקשרות בסעודה מביאה לקריאה "הבו

גודל לאלוקינו".
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התלמוד הירושלמי מקשר בין הדיון אם שניים
שאכלו רשאים לזמן לבין מחלוקת "אם שניים שדנו
דיניהם דין". הקשר הזה מלמד שאכן עומדים בפנינו
שתי תפיסות יסוד בגילוי האלוקות בעולם: האם רק
דרך יחידה חברתית פורמלית המסוגלת לייצג את
כלל הציבור, כבית דין של שלושה, או שישנו כוח
בעצם הקשר האנושי — "טובים השניים מן האחד" —

לכונן מציאות של נוכחות תורה אלוקית.
המשנה במסכת אבות (ג, ו) מונה את דרגות

השראת השכינה לפי עוצמות היחד:
רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר:

עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שורה
ביניהם... ומנין אפילו חמישה... ומנין אפילו

שלושה... ומנין אפילו שניים... ומנין אפילו אחד.
לפי הפסוקים המובאים שם מצטיירת הירארכיה
של גילוי שכינה —"עדת-אל" (10), "אגודה"(5), בית
דין (שלושה), דיבור של חברותא (2) עד אשר "בכל

מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך".
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ירושלים

 ̇ Â„‰È
ÁÒÙ‰ ‚Á „Â·ÎÏ ÔÂÈÚ ÌÂÈ¨π∫∞∞≠±¥∫∞∞

·¯‰ ¨‡¯ÈÙ˘ ÚË ¨‚¯·ÒÂÏ˘ ÏÚÈ ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó
ßÁ¯ ¨Ô˙Ó ¨„ÏÂ‰ Ï‡È¯‡ ·¯‰ ¨ÔÈÈË˘Ù‡ Ï‡È„

¶ ≥µ ∫˙ÂÏÚ ¨≥∞ ‚¢·˘¯
¨¯Â‡ÈÏ‡ ÏÁ¯ ßÙÂ¯Ù˙ÂÈÂÓÒÂ ˙ÂÈÂÏ‚ ˙ÂÈÂ˘¯Ù

ÒÂ˙ÈÓ·Â ˜ÂÁ· ˙Ú¯ˆ‰ ˙˘¯Ù·˙¯‚ÒÓ· ¨
È˜ÒÈËÂ·ßÊ ¨¯ÈÏ ÔÂ ÔÂÎÓ ¨¢ÚÂ·˘ ÌÈÁ˙ÂÙ¢ ‰¯„Ò‰

  ‡ ÌÂÈ ±∏∫≥∞ ¨¥≥
¨ÔÂÏ‡ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù˙ÒÎ‰ ˙È· ¨

†≤∞∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨ÔÂ¯Â˘È
¨®‰ÁÓ© ‚¯·ÊÂ¯ ÌÂÏ˘ ßÙÂ¯Ù˙Â·¯˙ ¨˙Â„‰È

Ú„ÓÂÊÎ¯Ó ¨ÁÂ¯Â Ú„Ó È˘‡ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ ≠
¶ ±µ ¨≤∞∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘

ÆËÙ˘ÓÂ ‰È„Ó ¨‰ÎÏ‰ ∫‡˘Â· ÔÂÈÚ ·¯Ú
·Â˘È ¯‡˘ ·¯‰ ¨¯‡ÓÚ ßÓ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó

¨‰„Â‚ÈÂ Ï‡ÎÈÓ ¯¢„ ¨ÔÓËÁÂ˘ ·‡ÈÏ‡ ßÙÂ¯Ù ¨Ô‰Î
∞±π∫∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨µ ‰‚ÒÙ‰ ßÁ¯ ¨Ï‡È¯‡ ÔÂÎÓ

¨Â‡Ï È· ·¯‰ÚÂ·˘ ˙˘¯Ù¨ßÔÂ¯Â˘Èß ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨
≤∞∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ

¨ÔÂ¯Â„ ‰˘Ó Ê¯‡ÔÓÁ È·¯ È¯ÂÙÈÒ Ù¢Ú — ˘Ù‰
·ÏÒ¯·Ó¨≤∞∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘ ÊÎ¯Ó

¶±µ
¨®ıÏÊÈÈË˘© Ï‡¯˘È Ô·‡ ÔÈ„Ú ·¯‰— ˙Â„ÈÒÁ

¨„¢·Á¨ß‰ ÌÂÈ ¨˙Â‡ÏÁ ˙ÂÎ˘ ¨ıÏÊÈÈË˘ ÊÎ¯Ó
 ≤∞∫∞∞

¨È˜Ò·ËÒ Ï‡È„ ·¯‰˙ÂÈ‚ÂÊ· ÌÈ˜¯Ù — È‡Â ˙‡¨
¶±µ ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘ ÊÎ¯Ó

˙Â‚‰Â ̇ Â¯ÙÒ
ßÙÂ¯Ù ˙‡Ó ¨‰ÈÁ‰ ‰„‚‡‰Â ÏÂÎ˘ ¯ÙÒ‰ ˙˜˘‰

Æ‚¯·ËÂ¯ ÈÎ„¯Ó¯‰ ÒÂÙÓ˜ — ˙È¯·Ú‰ ßÂ‡
¨±µ∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨Û¯Â„Ò„¯È‡Ó ˙È· ¨ÌÈÙÂˆ‰

  ∞≤≠µ∏∏±¥∑∑ ∫‰ÒÈÎ È¯Â„ÈÒÏ
¨Ï‚Ò È¯ËÈÓÈ„ ßÙÂ¯ÙÂ˙˘Ó — ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â

È˜Ò·ÈÈÂËÒÂ„ Ï˘¨ß· ÌÂÈ ¨±∂ ¯ÊÂ‡Ï˜ ¨ÔÂ‚Ú ˙È· ¨
¶ ≥∞ ¨±π∫≥∞

≠ ßÁÂ¯‰ ·È˘Óß Ï˘ ¯Â‡Ï Â˙‡ˆÂ‰ Ï‚¯Ï ÚÂ¯È‡
Æ˙Â˜˙˙‰‰ ÏÚ Ê¢Ë ÔÂÈÏ‚È·‡ ßÙÂ¯Ù ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó

ÂÙ˙˙˘È ÔÎ Æ‡‰Î ÍÂ¯· ¨ÔÂ Ô· Ï‡ÂÈ ·¯‰ ¨È˜ˆÈ·¯
ÔÂÎ ßÁ¯ ¨ÔÈ‚· ˙˘¯ÂÓ ÊÎ¯Ó ÆÁÂ¯‰ ·È˘Ó È¯¯Â˘Ó
‡ Æ¶ ≤∞ ¨≤∞∫≥∞ ‰Ú˘ ¨ß‚ ÌÂÈ Æ®˜ËÓÈÒ‰ ÏÂÓ© ∂

∞≤≠∂¥µ≤∂µ± ∫ÔÂÙÏË· Ì˘¯È‰Ï
ÔÂ‚Ú ÌÚ È˘È˘ ÌÂÈÆÔÂ‚Ú ˙Â·˜Ú· ¯ÂÈÒ — π∫∞∞ Æ

Æ¯ÈÙÒ˜È˘ ‰Ù˜ „ÈÏ ± ¯¢˙È· ·ÂÁ¯· ÌÈ˘‚Ù
¶∏∞ ∫˙ÂÏÚ Æ¢ÌÂÓ ÏÚ· ‰È„·ÂÚ¢ ‰‚ˆ‰‰ ≠ ±≤∫∞∞

∫ÔÂÙÏË ¨˘‡¯Ó ˙ÂÓÂ˜Ó ÔÈÓÊ‰Ï ıÏÓÂÓ
 ∞≤≠∂∑∏≥≥∑∏

„ÂÚ
‰Ù˜ ˙È· — ÏÈÏÎÁ· Á¯‡˙Ó ‰¯¯Ù Ô¯‰‡

ÌÈ¯ÈÚˆÏÌÈ¯ÂÙÈÒ ¨ÌÈ¯È˘ — ˙ÈÓÏ˘Â¯È‰ ¯ˆÁ‰ ¨
ÂÙÈ ¨‚¢ˆ‡ ˙È· ÆÂ·‰‡˘ ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ ˙ÂËÂ„˜‡Â

 Á¢˘ ≥∞ ¨≤±∫¥µ ¨˘¢ˆÂÓ ¨≥¥
ÆÌÈÙÂˆ‰ ¯‰ ÒÂÙÓ˜· ÈËÂ·‰ Ô‚· ¯ÂÈÒÌÂ˜Ó

∫ÌÈË¯ÙÏ ¨±µ∫≥∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨¥ ˘È·Î ¯Ú˘ ∫˘‚ÙÓ
∞≤≠µ∏∏≤∏±±

¢ ¨ÔÓËÈÂ¯ ÂÙÏÂ„‡ ¯¢„ÒÂ˙ÈÓ øÔ‡¯ÓÂ˜· ÌÈÈÒÈ‡‰
¢˙Â‡ÈˆÓ ÏÂÓß„ ÌÂÈ ¨‡¯˜Ó‰ ˙Âˆ¯‡ ÔÂ‡ÈÊÂÓ ¨

±π∫≥∞

דן גוש 

 ̇ Â„‰È
¨ÔÂÒÊ· ˜ÁˆÈ ·¯‰·ÏÒ¯· ˙Â„ÈÒÁ¯È˘¢ ˙˘¯„Ó ¨

¶ ±µ ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨‡¢˙ ∏∂ ·Â¯ÂÊÂÏ¯‡ ¨¢˘„Á
¨Ï‡È¯‡ ·˜ÚÈ ·¯‰‰ÎÏ‰· ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈ‚ÂÒ¨

¨±∏∫∞∞ ¨ß· ÌÂÈ ¨˙Â·Ï ‰˘¯„Ó‰ — ÔÏÈ‡ ¯· ßÂ‡
„·Ï· ÌÈ˘

Ú„ÓÂ ‰¯Â˙ ‡˘Â· ÌÈ¯ÈÚˆÏ ÔÂÈÚ ÌÂÈÆ
¨ÔÊÂ¯ Ï‡¯˘È ·¯‰ ¨ÔÂÏ‡ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ ∫ÌÈÙ˙˙˘Ó
Ô˙ ßÙÂ¯Ù ¨Í·ˆ¯Ó ÈÏÚ ßÙÂ¯Ù ¨Ô¯Ù˘ Ï‡‚È ·¯‰

∞π∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨ıÈÓ ÌÏÂ‡ ¨ÔÏÈ‡ ¯· ßÂ‡ ¨¯ÊÚÈ·‡
¨¯È‡Ó È˘È„ÂÒ‰ ˙¯Â˙ ¯Â‡Ï ˙È˘‡¯· È¯ÂÙÈÒ¨

˙È‚© ±∂ ‰Î‡ÏÓ‰ ÈÏÚ· ÊÎ¯Ó — ÈÓ˙ ˙È·
¶±∞ ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨®ÔÈ˜È˘

¨¯Î· ‰˘Ó˙Â˘¯„ ¨ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ — ÊÚÂÏ ÌÚÓ
¨ÁÒÙ ÈÈ„ — ·¯‰¨±∞≥ ¯„Á ¨·ÂÂ ÔÈÈ· ¨‡¢˙ ßÂ‡

±∏∫∞∞ ¨ß„ ÌÂÈ
¨˘Â¯‡ ÌÂÏ˘ ·¯‰·ÏÒ¯· ≠  ˙Â„ÈÒÁ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨

‰„ÂˆÓ‰ ˙ÈÙ ÌÈÏÈÙÚÓ‰ ßÁ¯ ¨Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁ Ì˘ ÏÚ
≤≤∫≥∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨ÔÂÏÂÁ

˙Â‚‰Â ̇ Â¯ÙÒ
 ¨‚ÏÙ ˙ÚÙÈÏÈÏ ˙‡ ˘‚Ù ÈÂÂÈ‰ ‰˙˘Ó‰˘Î

„Ò‰ ±π∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨·È·‡ ˙Ó¯ ¨È¢‡ ÔÂ‡ÈÊÂÓ ¨¯
 Æ‰¯ÈÚˆ ‰¯È˘ Ï˘ È˙Â¯ÙÒ Ë¯·˜∫ÌÈÙ˙˙˘Ó‰

¨ÈÙ˘≠¯‰ ¯˘È·‡ ¨Ô˙Â„ È˘ ¨È¯ÂÈ‚ „„ÂÚ ¨¯ÈÓ‡ ‰„
ÈÎ„¯Ó ¯Á˘ ¨¯ÂÓ „ÈÂ„ ¨È¯È‡Ó „ÚÏ‚ ¨¯„ÈÊ Ï‡È¯‡

¨ß„ ÌÂÈ ¨∂ ÔÏÙ˜ ßÁ¯ ¨¯ÙÂÒ‰ ˙È· Æ¯È ÔÁÏ‡Â
¶≤∞  ¨≤∞∫∞∞
¨Ú˘Â‰È ·¢‡‰ÈÂÓÒ‰ ˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ‰ÏÈÏÚ‰

˙ÓÓÂ„‰ ‰ˆÈ·‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈËÓ¯„‰ ‰È˙ÂÚ¯Î‰Â
ÔÂ‚ÚÏ ËÂ˘Ù ¯ÂÙÈÒ Ï˘ÔÓÏÈ‚ ÔÈ· ¨‡¢˙ ßÂ‡ ¨

ÌÂÏ˘˙· ‰ÒÈÎ‰ ¨±≤∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨±¥¥ ÌÏÂ‡

ן השרו

 ̇ Â„‰È
 ¨ÔÓÏ¯Ù ¯Ó˙È‡‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨

ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨ÈÂÓÎÁ˙ ßÎ˘ ¨¢˙ÂÈ˘Ó ˙¯·Á¢
„·Ï· ÌÈ¯·‚ ¨≤≤∫∞∞  ¨ß‡

 ¨¯ÎÈÈË ÔÂÚÓ˘ ·¯‰·ÏÒ¯· ≠ ˙Â„ÈÒÁ≠ Ô„Ú ¨
¨ß‚ ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨≤π ·È„‰ Í¯„ ¨Ë·˘Ï ÌÂ˜Ó

≤∞∫∞∞
 ¨„Â¯‚ÈÂ È¯Â‡‰ÓÈÓÈ ˙¯Â˙¨Ë·˘Ï ÌÂ˜Ó ≠ Ô„Ú ¨

±π∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨≤π ·È„‰ Í¯„

ÚÂ·˘‰ ̇ Â‡ˆ¯‰

פותחים�שולחן
יחד�של�קודש�ושל�חול�כבסיס�לזימון

∑

שבתדעת ערב�שבת�פרשת�תזריע,�כ"ט�באדר�ב'�תשס"ה,�8.4.2005

ליצירה�והתחדשות�בתורהבית�אב�בשיתוף�בית�המדרש

שבת�קדש,�ברכות�דף�לג
"אין הערוד ממית אלא החטא ממית". מימרא
נודעת זו של רבי חנינא בן דוסא משלימה דיון קצר
בבעלי חיים מסוכנים, אגב דברי המשנה "אפילו נחש

כרוך על עקבו לא יפסיק [תפילתו]".  
המשנה הבאה עוסקת בהזכרת גבורות גשמים,
שאלת גשמים והבדלה בתפילה. הגמרא מנמקת
מדוע יש להבדיל גם בתפילה וגם על הכוס ומלמדת
את דיני ההבדלה כאשר יום טוב חל במוצאי שבת.

המשנה האחרונה בדף זה אוסרת שינוי מטבע
התפילה באופנים המתפרשים כמינות. 

יום�ראשון,�ברכות�דף�לד
ענייני תפילה מעסיקים אותנו בדף זה עד לסוף
הפרק: המשנה מבררת את דינו של "העובר לפני
התיבה" וטעה, ודינו בנשיאת כפיים כאשר הוא כהן,
והגמרא מרחיבה. עוד מתברר בגמרא ייחודן של
ברכות ראשונות ואחרונות שבעמידה, הלגיטימיות
–של הארכה בתפילה כמו של קיצור בה, ופרטי הקי

דות וההשתחואות בתפילה. המשנה הבאה עוסקת
במשמעות הרוחנית של טעות בתפילה, והגמרא
מפליגה בדברי אגדה על השכר הצפון לצדיקים
לעתיד לבא (שלא כשמואל שאמר "אין בין העולם
הזה לעולם הבא אלא שעבוד מלכיות בלבד"). הפרק
מסתיים בסיפורי תפילותיו של רבי חנינא בן דוסא. 

יום�שני,�ברכות�דף�לה
אנו פותחים את פרק שישי, ועמו את העיסוק
בברכות הנהנין. הדיון הראשון בגמרא תר אחר מקור
לחובת הברכה. המקור איננו, "אלא סברא הוא -

אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה".
בעמוד ב' נפרשת המחלוקת המפורסמת של רבי
ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי בשאלת מקומו של
עמל הפרנסה החקלאי — האם כך ראוי לכתחילה
בבחינת "הנהג בהם דרך ארץ" או שבמציאות
אידיאלית "מלאכתם נעשית על ידי אחרים". עוד
–מוזכר שדורות הראשונים "עשו תורתם קבע ומלא

כתם עראי".

הגמרא נכנסת לדיון על פרטי ברכות, בבירור
ברכת שמן הזית בהקשרים שונים. 

יום�שלישי,�ברכות�דף�לו
כיצד מברכים על מאכלים יוצאי דופן - על קמח

חיטה או שעורה ועל פירות שלא נגמר בישולם? 
אגב אחת הדוגמאות - הצלף, שניצניו נאכלים —
נמשכת הגמרא לדיון בדיניו (לעניין ערלה, כלאיים
ומעשרות) של צמח מיוחד זה, שחלקים שונים בו
משמשים בדרכים שונות. כמו הצלף, גם הפלפלים
המשמשים כתבלין הם מקרה מיוחד, ונבחנת שאלת
הברכה עליהם כשאוכלם לעצמם ודינם לענין

עורלה.

יום�רביעי,�ברכות�דף�לז

רב ושמואל קבעו כי "כל שהוא מחמשת המינים"
— או לדעות אחרות "כל שיש בו מחמשת המינים" -
מברכים עליו "בורא מיני מזונות". הדיון על מימרות
אלה מוביל לדיון על ברכות האורז ומעשה קדירה.
בהמשך מובאת מחלוקת על הברכה הראויה לאחר
אכילת פירות משבעת המינים: ברכה מעין שלוש,
כדעת חכמים, או ברכת המזון — לדעת רבן גמליאל.
מכאן ואילך דנה הגמרא בברכות על מאכלים
–מיוחדים: ריהטא דחקלאי, חביצא, כובא דארעא, דו

בשא דתמרי, טרימא ושתיתא — חלקם בדף לח ע"א.

יום�חמישי,�ברכות�דף�לח
דיוקם של חכמינו בלשון מביאם לדיון בשאלת
הנוסח הנכון: "מוציא לחם מן הארץ" או "המוציא"
–(להלכה "המוציא"). מה מברכים על ירקות שנתבש

לו? — מסקנת הגמרא היא שהברכה עומדת ביחס
הפוך לברכה על הירק החי: "כל שתחילתו בורא פרי
האדמה, שלקו - שהכל נהיה בדברו. וכל שתחילתו

שהכל נהיה בדברו, שלקו - בורא פרי האדמה".

יום�שישי,�ברכות�דף�לט
"זית שאמרו", קובעת הגמרא בעניין שיעור
"כזית" לברכה, "לא קטן ולא גדול אלא בינוני וזהו
אגורי". לאחר מכן מביאה הגמרא סיפור על תלמיד
שהביאו לפניו כרוב מבושל ופרגיות ודנה בסדר
הברכות הראוי: האם הברכה החשובה — בורא פרי

האדמה — קודמת, או העדפתו האישית ("חביב").
–שוב חוזרת הגמרא לדון בברכות הראויות למא

כלים מיוחדים: גרגרידי דליפתא, תבשיא דסילקא
ומיא דסילקא.

בסיום פותחת הגמרא בסוגיית בציעת הפת: האם
קודמת ברכה לבציעה או להיפך; דינו של מי שהביאו
לפניו גם שלמים וגם פתיתים (בוצע על השלם, ואם
החצי גדול יותר — "מניח פרוסה בתוך השלמה

ובוצע").
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