ברכות לז
קושי על רב ושמואל :גופא ,רב ושמואל דאמרי תרוייהו :כל שיש בו מחמשת המי ין מברכין עליו
בורא מי י מזו ות; ואיתמר מי ,רב ושמואל דאמרי תרוייהו :כל שהוא מחמשת המי ין מברכין עליו
בורא מי י מזו ות.
תירוץ :וצריכא :דאי אשמעי ן כל שהוא – היי ו חושבים רק כשהוא בעין אבל על ידי תערובות  -לא
ואי אשמעי ן כל שיש בו ,הוה אמי א כל תערובת של חמשת המי ים -אין ,אבל תערובת של אורז ודוחן
–לא אבל אורז ודוחן בעין ,כן מברכים בורא מי י מזו ות – ולכן באו ש י המימרות ללמד שרק מחמשת
המי ים אומרים בורא מי י מזו ות ולא אורז ודוחן ומברכים בורא מי י מזו ות גם על תערובת של ה'
המי ים.
מסק ה :רב ושמואל סוברים שעל אורז לא מברכים בורא מי י מזו ות
קושי :ואורז ודוחן לא מברכי ן בורא מי י מזו ות?
והת יא :הביאו לפ יו פת אורז ופת דוחן  -מברך עליו תחלה וסוף כמעשה קדרה;
וגבי מעשה קדרה ת יא :בתחלה מברך עליו בורא מי י מזו ות ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש!
תירוץ :דומה ואי ו דומה למעשה קדרה – דומה בכך שחייבים לברך תחילה וסוף ,לא דומה
באיזה ברכה מברכים כי על אורז מברכים שהכל ובורא פשות
קושי :ואורז לאו מעשה קדרה הוא )ומברכים עליו בורא מי י מזו ות(? והת יא ,אלו הן

מעשה קדרה :חילקא ,טרגיס ,סולת ,זריז ,וערסן ,ואורז!
תירוץ :הא מ י  -רבי יוח ן בן ורי היא; דת יא ,רבי יוח ן בן ורי אומר :אורז מין דגן
הוא ,וחייבין על חמוצו כרת ,ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח; אבל רב ן לא.
קושי :ורב ן לא )חושבים שמברכים על אורז מזו ות(? והת יא... :הכוסס את האורז מברך עליו בורא
פרי האדמה; טח ו אפאו ובשלו ,אף על פי שהפרוסות קיימות  -בתחלה מברך עליו בורא מי י מזו ות,
ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש .מ י? אילימא רבי יוח ן בן ורי היא ,דאמר אורז מין דגן
הוא  -המוציא לחם מן הארץ ושלש ברכות בעי ברוכי! אלא לאו  -רב ן היא
ותיובתא דרב ושמואל תיובתא – שארים עם קושי.

סתירה :אמר מר :הכוסס את החטה מברך עליה בורא פרי האדמה.
תירוץ :לא קשיא :הא רבי יהודה,

והת יא :בורא מי י זרעים!
והא רב ן;

דת ן ,ועל ירקות אומר :בורא פרי האדמה; רבי יהודה אומר :בורא מי י דשאים.
סתירה:
הסתירה

הפתרון

הכוסס את האורז  -מברך עליו בורא פרי האדמה ,טח ו
אפאו ובשלו ,אף על פי שהפרוסות קיימות  -בתחלה
מברך עליו בורא מי י מזו ות ,ולבסוף ברכה אחת מעין
שלש

לבסוף ולא כלום

הא רבן גמליאל

הא רב ן

זה הכלל ... :כל שאי ו לא משבעת המי ין ולא מין דגן,
כגון פת אורז ודוחן  -רבן גמליאל אומר :ברכה אחת
מעין שלש

וחכמים אומרים :ולא כלום

קושי :אי אפשר להקים את הברייתא של הכוסס לפי ר' גמליאל כי כתוב ברישא:

הכוסס את החטה ...טח ה אפאה ובשלה ...אם אין הפרוסות קיימות  -בתחלה מברך עליה בורא מי י
מזו ות ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין שלש; אי רבן גמליאל  -השתא אכותבות ואדייסא אמר
רבן גמליאל שלש ברכות ,אם אין הפרוסות קיימות מיבעיא?
מסק ה :הברייתא לפי רב ן
תירוץ :אלא ,לעולם רב ן ,ות י גבי אורז :ולבסוף אי ו מברך עליו ולא כלום.
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ריהטא לפי רבא 1
הסוג
דחקלאי האי דמפשי ביה
קמחא
דמחוזא דלא מפשי ביה קמחא

הברכה
בורא מי י מזו ות

הסיבה
דסמידא עיקר

שהכל היה בדברו

דובשא עיקר

ריהטא לפי רבא  -2לאחר ששי ה דעתו
הברכה
הסוג
בורא מי י מזו ות
דחקלאי
דמחוזא
אמר רב יוסף :האי חביצא – פירורי לחם ש תבשלו
דאית ביה פרורין כזית
דלית ביה פרורין כזית

הסיבה
דרב ושמואל דאמרי תרוייהו:
כל שיש בו מחמשת המי ים
מברכין עליו בורא מי י מזו ות

בתחלה מברך עליו המוציא לחם מן הארץ
ולבסוף מברך עליו שלש ברכות
בתחלה מברך עליו בורא מי י מזו ות ,ולבסוף
ברכה אחת מעין שלש

חיזוק :אמר רב יוסף :מ א אמי א לה  -דת יא :היה עומד ומקריב מ חות בירושלים ,אומר :ברוך שהחיי ו
וקימ ו והגיע ו לזמן הזה; טלן לאכלן  -מברך המוציא לחם מן הארץ ,ות י עלה :וכולן פותתן כזית.
קושי :אמר ליה אביי :אלא מעתה,
 .1לת א דבי רבי ישמעאל דאמר ,פורכן עד שמחזירן לסלתן – משמע פחות מכזית ועדיין לחם ,הכי
מי דלא בעי ברוכי המוציא לחם מן הארץ?
 .2וכי תימא הכי מי ,והת יא :לקט מכולן כזית ואכלן ,אם חמץ הוא  -ע וש כרת ,ואם מצה הוא  -אדם
יוצא בו ידי חובתו בפסח! – ז"א שקוראים לזה לחם – ולכן מברכים המוציא אפילו בפחות מכזית
תירוץ :הכא במאי עסקי ן – בשערסן – כשהחזיר את כל הפתיתים ועשה מהם עיסה וחזר ואפה
אותם
קושי :אי הכי ,אימא סיפא :והוא שאכלן בכדי אכילת פרס ,ואי בשערסן  -האי שאכלן?
שאכלו מיבעי ליה!
תירוץ :הכא במאי עסקי ן  -בבא מלחם גדול שלא פרס כולו ולכן הם עדיין חשבים
כחלק מהלחם וד ים בו כאילו יש בהם כזית
מהי ההלכה? אמר רב ששת :האי חביצא ,אף על גב דלית ביה פרורין כזית  -מברך עליו המוציא לחם
מן הארץ .אמר רבא :והוא דאיכא עליה תוריתא ד המא – עדיין יש בזה מראה של לחם.
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