
  ברכת בורא פרי הגפן בקידוש
  ב, משנה ברכות י

 ובית הלל אומרים .ובשכבך ובקומך   שאמר, ובבקר יעמוד,בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטה ויקרא
ובשכבך ובקומך בשעה שבי אדם    אם כן למה אמר. שאמר ובלכתך בדרך,כל אדם קורא כדרכו

 ,בית שמאיי הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ר טרפון א" א.שוכבים ובשעה שבי אדם עומדים
  .בית הלל אמרו לו כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ,וסכתי בעצמי מפי הלסטים

   א,  קיד פסחיםמשנה
 אומרים מברך על היין ית הללמברך על היום ואחר כך מברך על היין וב  אומריםית שמאיב, תיןמתי

  .ואחר כך מברך על היום

 מברך ר כך אומרים מברך על היום ואחבית שמאי בסעודה בית הללו  בית שמאיר דברים שבין "ת, גמרא
 אומרים מברך על היין בית הלל ו. וכבר קידש היום ועדיין יין לא בא, מפי שהיום גורם ליין שיבא,על היין
ה וברכת היום  דבר אחר ברכת היין תדיר, מפי שהיין גורם לקידוש שתאמר,היום   מברך עלר כךואח

 איבעית . פשיטא דהא פיק בת קול.ית הללוהלכה כדברי ב. איה תדירה תדיר ושאיו תדיר תדיר קודם
  . ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול. ואי בעית אימא לאחר בת קול.אימא קודם בת קול

  סג' י סר "שוע
כיון ...   עבריין שעובר על דברי חכמיםמי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד קרא ב

  ). וחייב מיתה, הרי ראה שאיו חושש לדבריהם ולפירושם בכתוב...שלפי דבריהם אין מעלה כלל 

  קצ' ר סי"שוע
 לפי שברכת המזון  ... אחר שסיים ברכת המזון צריך לברך בורא פרי הגפן על הכוס של ברכת המזוןא

ומפי זה שתה ברכת  . וגם אי אפשר לשתות ולאכול בעודו מברך,היא סילוק והיסח הדעת למה שלפיה
 שבכולם ברכת היין קודמת ,קידוש והבדלה ברכת חתים ומילההמזון מכל דברים הטעוים כוס כגון 

  .וכאן מברך בורא פרי הגפן אחר ברכת המזון ולא לפיה

  רעא' סיר "שוע
  .חוזר ומברך בורא פרי הגפן ואיו צריך לחזור ולקדש, וקודם שטעם הפסיק בדבור,  קידש על הכוסכו 

  תעג' ר סי"שוע
ואם שיה הסדר שהקדים המאוחר ואיחר המוקדם יצא ( ז" סדר הברכות יקה... אם חל במוצאי שבת ו

 לפי שעשה ,ברכת הקידוש חוץ מאם הקדים הקידוש לברכת היין שצריך לחזור ולברך ,ולא יחזור ויברך
  .) וכל העושה כדברי בית שמאי לא יצא ידי חובתו,כדברי בית שמאי כגד דברי בית הלל

  תעט' ר סי"שוע
   . יש לעשות מצוה בכל אחד ואחד,כוסות בלילה זה' הואיל ותקו חכמים לשתות ד א

  תפג' ר סי"שוע
 לפי שהברכה זו לא תקה ,תימת ישתבחלא יאמר הברכה שבחתימת יהללוך או שבח] מי שאין לו יין [ג

 לפי שתקה כגד ברכת ,כ ברכת אשר גאלו שמברך אותה אף בלא כוס" משא.בליל פסח אלא על הכוס
  . שמברכין על כל הסים בלא כוס,שעשה סים לאבותיו

  פ" הגש–פסקי הסדור 
ומברך . סיום ברכת אשר גאלוואוחזו בידו עד , ]'לפי אמירת לפיכך כו[יכסה את הפת ויגביה את הכוס 

  .ושותה בהסיבה

אלא מיד אחר כך יברך , ובין ברכת הכוס] ישתבח[אין להפסיק בהם בין ברכה זו , הוהגין לומר פזמוים
  .ושותה בהסיבה: בורא פרי הגפן' ברוך כו: 'על כוס ד

  סב' ז סי" אהעבית שמואל
... ג "כ בפה"ז מברכים ששה ברכות ואח"המ וכשמברכים ב.כ ששה ברכות"ג ואח"ומקדימין ברכת בפה ב
  .ג"ברכות לכן מאחרין בפה'  ולא משום ז,ז"ג לצורך בהמ" שאל יהיה ראה דמברכים בפה, הטעםל"י


