
 

Five  Grains  –  Main  Ingredient?  

דף  ת  רכו ל - :ו"לב  .ז"דף 

  ז סימן ו פרק ברכות מסכת ש"רא

 אבל שלש מעין אחת ברכה ולבסוף מזונות מיני בורא עליו מברכין אחר ממין רובו' אפי המינין מחמשת שעיקרו כל הלכך

 .'וכו לקמן כדאמרינן עיקר חשיב לא ולדבקו המאכל להקפות קמח שם שנותנין תבשיל

  א עמוד לז דף ברכות מסכת א"חידושי הריטב

 דלעולם עיקר התערובות שאר היו ואפילו עליו מברכין המינים מחמשת בו שיש דכל דאמרינן הוא בתערובות דוקא ומיהו

 בהביאו לקמן כדאיתא כלל עליו מברכין ואין פת ואפילו טפילה שהיא פעמים בתערובות כשאינם אבל. עיקר המינים חמשת

 ואף שם הוא תבשיל לעיקר מקום מכל מועט אפילו בתערובת דכשהוא דמילתא וטעמא. גינוסר בפירות נמי אי ופת מליח לו

 עם ובא בעין כשהוא אבל חשיב הוא התבשיל מעיקר דהוא כיון מקום מכל לגביה עיקר והוו מינים בשאר שמרבה פי על

 שאינו זמן כל בתערובות אפילו אלא עוד ולא. פיו את להכשיר אלא בא ולא כלל עיקר אינו גינוסר פירות עם או המליח

 על דאף קמחא ביה דיהבי דלפתא בתבשילא לקמן וכדאמרינן חשיב לא כלל אכילתו לכוונת בא שאינו כלל התבשיל מעיקר

 לדבוקי אלא כלל אכילתו לכונת אתי לא תבשילא בההוא דקמחא משום שהכל אלא מברכינן לא קמחא ביה דמפשי גב

 :בעלמא

 ברכות דף לו עמוד במסכת א "חידושי הרשב

מ כיון דסולתו "ומ, להטעימו ולהכשירוואי נמי עיקרו מחמת דובשו וסלתו , רובו דבש ומיעוטו סולת' פי. דובשא עיקר

ג דמפשי בה קמחא "ולא דמי לתבשילא דליפתא דאע. מברכין על הסולת כדאסיקנא מהא דרב ושמואל מעורב בו להכשירו

, אלא לדבוקי בעלמא 'טעמא מערבין בי' להכשירו ולמיהב בידהתם הוא משום דקימחא לאו , אלא שהכל' לא מברכין עלי

 .  מברכין' איהו עיקר ועלי דלאכשורי תבשילאאבל הכא 

  ו הלכה ג פרק ברכות הלכות ם"רמב

 עליו מברך אינו לדבקו כדי המינין מחמשת אחד של קמח בו ועירב שבשלו כרוב או לפת כגון המעורבת הטפלה היא כיצד

 את לצבוע כדי או ריח ליתן כדי או לדבק אותו שמערבין דבר שכל, טפלה וקמחו העיקר הוא שהלפת מזונות מיני בורא

  .'וכו עיקר הוא הרי בתערובות טעם ליתן כדי עירב אם אבל, טפלה זו הרי התבשיל

  א עמוד לז דף ברכות מסכת למאירי הבחירה בית

 שהכניס פי על אף ותבלין ושמן דבש כגון אחרים דברים בו עירב אם מזונות מיני בורא בדין שהם הנזכרים מאלו תבשיל כל

 שרובו פי על אף המינים מחמשת מין אותו שם על קרוי התבשיל ושעיקר המינים מחמשת בו ויש הואיל הרבה מהן בו

 הטעם את למתק הרבה קמח בו ומכניס אחרים מדברים התבשיל עיקר אם אבל ... המין אותו אחר הולכים אחרים מדברים

 .'וכו אחריו הולכין ואין עיקר הקמח אין גריסין של בתבשיל שעושים כדרך התבשיל לעבות או


