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ת  רכו לב  .ז"דף 

  א עמוד כו דף ברכות מסכת ף"הרי על יונה רבינו

 כך כל פת לעשות דרך שאין שהכל אלא עליו מברכין שאין נראה בו וכיוצא פולין של פת כגון מקטניות שעושין והפת

 שמברך כמו האדמה פ"ב קטניות של הפת על יברך לא ולמה ת"וא מזונות להו דיינינן ולא והדוחן מהאורז כמו מהקטניות

 מפני דהכא ו"נר הרב מורי ואומר פת והכא קטניות דמעיקרא אישתנה למעליותא שנשתנה מפני תאמר ואם הקטניות על

 אלא כ"ג לומר יכולין אנו אין הפת וברכת א"בפה עליו לומר יכולין אנו אין פרי מתורת ויצא שנשתנה דכיון ירד מעלתו

 נמצא יצא שהכל אמר אם כולם ועל( א מ דף) כדתנן הפת' ואפי הכל שכוללת הברכה עליו מברכין אנו כן על המינין בחמשת

 והנאתו אכילתו שדרך שמפני לומר ואפשר גרועה שהיא פי על אף הפת שכוללת שהכל ברכת עליו חל פת לשם שהגיע שמפני

 או קטניות של בפת הלכך שלו מהברכה גרע לפיכך בכך הנאתו דרך ואין פרי מתורת יצא ועכשיו פרי כשהיא היא השנה כל

 מברך בהן וכיוצא ודוחן אורז ובפת נפשות בורא ולבסוף שהכל תחלה מברך מאכל ממנו ועושין אותו שמבשלין שלהם בקמח

 .נפשות בורא ולבסוף מזונות מיני בורא

 אבל שלם כשהוא' ואפי מזונות מיני בורא עליו מברך האורז שעל והדוחן האורז בין הפרש שיש ו"נר הרב למורי נראה מיהו

 שלם אפילו לאכלו דרכו האורז אבל טחינה או כתישה ידי על אלא דרכו שאין חדא שלם כשהוא עליו מברך אינו הדוחן על

 חילקא קדרה מעשה הן ואלו תניא והא הוא קדרה מעשה לאו ואורז( א לז דף) התם דגרסינן בגמרא בהדיא משמע דהכי ועוד

 חילקא אמר המינין שבחמשת הנה לשלשה שנחלק וטרגיס לשנים הגרעין שנחלק חילקא' ופי וערסין זריד ואורז טרגיס

 ליה דיינינן לא דאורז איתא ואם קדרה מעשה בכלל הוא שלם כשהוא' דאפי דמשמע בסתם אותה הזכיר ואורז וטרגיס

 הכי אמר ומדלא אורז ושל המינין חמשת של טרגיס חילקא קדרה מעשה הן ואלו למימר ל"ה שלם כשהוא קדרה כמעשה

 מהדוחן באורז שיש המעלה זו שמפני ונראה בדוחן כן שאין מה מזונות מיני בורא עליו מברכין שלם כשהוא שאפילו שמעינן

 .עליה מברכין לא ואורז והקשו יותר האורז' בגמ הזכירו

  א עמוד כה דף ברכות מסכת ף"הרי על יונה רבינו

 הקמח על נ"הה האדמה פ"ב מברך החטה את דכוסס היכי דכי י"לר ל"דס' וכו האדמה פ"ב אמר יהודה רב דחיטי קמחא

 :שלו מהברכה ירד ולא אישתני לעילויא דאישתני ג"דאע

  ח סימן ו פרק ברכות מסכת ש"רא

 .'וכו מזונות מיני בורא תחלה עליו מברכין דייסא כעין ועשאו שבשלו או פת ממנו ועשה אפאו אם אורז על הלכך


