מראה מקומות
סי' ר"י א'

שיעור ברכה אחרונה

גמ' ברכות ל"ח:
רי"ף כ"ז ,.רמב"ם ג' י"ב ,רא"ש ו' ט"ז ,ז' כ"ד
טור ,ב"י ,שו"ע ונו"כ
שו"ע הרב סדר ברכות הנהנין פרק ח' ,חיי אדם נ' י"ב-י"ט ,ערה"ש כאן וסי' ר"ב ,משנה ברורה
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מהו השיעור בכמות לברכה אחרונה על אוכלים? על משקים?
מהו שיעורו של כזית? רביעית? על מה נחלקו החז"א וגר"ח נאה? צל"ח פסחים קט"ז ,:שו"ת חת"ס או"ח
קכ"ז ,בן איש חי שנה א' פר' צו אות י"ט ,פר' שמיני אות י"א ,ערה"ש קס"ח י"ג ,יו"ד שכ"ד ה' ,ביאור הלכה
רע"א י"ג ד"ה של רביעית ,משנה ברורה תפ"ו ס"ק א' ,חז"א או"ח ל"ט ,אג"מ יו"ד ג' ס"ו ,או"ח א' קל"ו,
שבט הלוי ו' ס' ,יחוה דעת ד' נ"ה
האם משערים ע"פ משקל או ע"פ נפח? משנה כלים י"ז ו' ,רמב"ם פי' משניות עדיות א' ב' ,חלה ב' ו' ,כף
החיים קס"ח מ"ו ,תנ"ו י' ,יו"ד צ"ח ה' ,חז"א ל"ט ח'
האם מצטרף אויר להשיעור או צריכים למעך החללים? משנה עוקצין ב' ח' ,מחזיק ברכה ר"י ג' ,כף החיים
ר"י י"ג ,ערה"ש ר"ב ט' ,יו"ד פ"ה י"ז ,משנה ברורה תפ"ו ג' ,חז"א עוקצין ג' ה' וז'
מהו השיעור זמן לאוכלים? למשקים? משנה כריתות י"ב ,:משנה ברורה תרי"ח כ"א ,ערה"ש ר"ב ח' ,כף
החיים ר"י ח' ,חז"א ל"ט י"ח ,אג"מ או"ח ד' מ"א ,שש"כ מ"ח י' ,אור לציון ב' י"ד י"ז-י"ח ,יחוה דעת א' י"ז
השותה משקה חם ושהה יותר מכדי שתיית רביעית—או אפ' כא"פ—האם מברך אחריו? רמב"ם שביתת
עשור ב' ד' ,תרומות י' ג' ,משנה למלך ברכות ג' י"ב ,שו"ע תרי"ב י' ,גר"ז סדר ברכות הנהנין ח' ו' ,חיי
אדם נ' י"ד-ט"ו ונשמת אדם שם ,שו"ת חתם סופר ו' כ"ג ,מנחת חינוך שי"ג ,משנה ברורה תע"ב ל"ד,
ערה"ש ר"ב ז'-ח' ,תרי"ב ט'
האם מברכים אחר בריה שהיא פחותה מכזית? מהו בריה? ירושלמי ו' א' ,תוס' ל"ט ,.רשב"א ל"ט ,.ר'
יונה כ"ז ,:הר צבי או"ח א' ק"י ,מנחת שלמה צ"א ה' ,אור לציון ב' י"ד כ"ח

