
  ברכות לט
  

  ?אדמה או שהכל –) ירקות מבושלים(מה מברכים על שלקות מחלוקת אמוראים 
  

 הביאו, קפרא דבר קמיה יתבי דהוו תלמידי תרי דהנהו :זה מחלוקת תנאים –הצעה 
 לגלג, הפרגיות על וברך קפץ, לברך מהן לאחד רשות קפרא בר נתן, ופרגיות ודורמסקין כרוב לפניו
 חבירך אם; כועס אני המלגלג על אלא כועס אני המברך על לא: אמר, קפרא בר כעס. חבירו עליו
 אני המלגלג על לא: ואמר חזר? עליו לגלגת מה על אתה - מעולם בשר טעם טעם שלא כמי דומה
 הוציאו לא ושניהם: תנא? כאן אין זקנה, כאן אין חכמה אם: ואמר. כועס אני המברך על אלא כועס
   .שנתן

  : הסבר ההצעה
  עדיף חביבשלקות ופרגיות שהכל ו  מברך
  שלקות בורא פרי האדמה ופרגיות שהכל ופירא עדיף  מלגלג

  
  בדברו נהיה שהכל ופרגיות שלקות עלמא דכולי -דחיית ההצעה 

  עדיף חביב  מברך
  )מזין( דזיין, עדיף כרוב  מלגלג

  
  דלפתא גרגלידי

  
  חתך לחתיכות קטנות        חתך לחתיכות גדולות

  
  רב יהודה בורא פרי האדמה    שהכל –רב הונא       בורא פרי האדמה

  
  ממתיק -שינוי לטובה     כי זה שינוי לרעה          
          

  1 כהנא רב
  ברכה  כמות של קמח  סוג התבשיל

  בורא פרי האדמה  מעט  תבשיל דסלקא
  בורא מיני מזונות  הרבה  תבשיל דליפתא

  
  1 כהנא רב

  ברכה  כמות של קמח  סוג התבשיל
כי , האדמה פרי בורא  מעט  תבשיל דסלקא

  הרבה  תבשיל דליפתא  הקמח רק כדי להדביק
  

  בורא פרי האדמה –מי ירקות  -רב פפא 
  ?למתוקי        

  אבל מים עם שמיר
  ?להעביר זוהמא        

  
 טומאת מטמאה ואינה תרומה משום בה אין -  בקדירה טעם משנתנה, השבת: שמע תא

 . מינה שמע, לה עבדי טעמא למתוקי: מינה שמע. אוכלים
 
  



  בקערה צנומה פת
  

  . המוציא עליה מברכין: אשי בר חייא רב אמר
  

  . הפת עם ברכה שתכלה צריך: חייא רבי דאמר :חייא רביחולק על 
  

 ברכה כליא דכי משום - דלא צנומה שנא מאי: )חייא' קושי על ר( רבא לה מתקיף
  !גמרה אפרוסה -  גמרה קא כי, נמי הפת על; כליא קא אפרוסה

  
  . בוצע כך ואחר מברך: רבא אמר אלא

 . בוצע כך ואחר מברך: דאמר, כרבא והלכתא
 

  ושלמין פתיתין לפניהם הביאו
  
  המובחר מן מצוה שלמה: יוחנן רבי       הפתיתין על מברך: הונא רב

     השלמין את ופוטר                
  

   השעורין מן ושלמה חטין של פרוסה אבל
  שעורין של השלמה את ופוטר חטין של הפרוסה על מברך הכל דברי

  
  : זה מחלוקת תנאים :אבא בר ירמיה רבי הצעת
  . גדול בצל חצי אלא, כי לא: אומר יהודה רבי. גדול בצל חצי לא אבל שלם קטן בצל תורמין

  
  ! עדיף שלם סבר ומר, עדיף חשוב: סבר דמר, קמיפלגי בהא לאו מאי :הסבר

  
. כהן דליכא -  פליגי כי, עדיף דחשוב פליגי לא עלמא כולי - כהן דאיכא היכא :דחייה
 יהודה רבי, המתקיים מן תורם -  כהן שאין מקום וכל, היפה מן תורם - כהן שיש מקום כל: דתנן
   .היפה מן אלא תורם אין: אומר

  
 בריה דמר. דרבינא בריה מר? ומנו, שניהן ידי יוצא שמים וירא: יצחק בר נחמן רב אמר

  . ובוצע השלמה בתוך פרוסה מניח דרבינא
 
  


