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  שינוי יין

   ב, נט ברכות בבלי

, זכר אשתו ילדה: ליה אמרו, והתניא -? והמטיב הטוב מברך לא בהדיה לאחרינא דלית היכא וכל
  . בזכר לה דניחא, בהדיה אשתו דאיכא, נמי התם -! והמטיב הטוב ברוך אומר

! והמטיב הטוב ברוך אומר הוא ולבסוף האמת דיין ברוך אומר בתחלה, יורשו והוא אביו מת: שמע תא 5 

  . בהדיה ירתי דקא אחי דאיכא, נמי התם -
: יוחנן רבי אמר אבא בר יוסף רבי ואמר. לברך צריך מקום שינוי, לברך צריך אינו יין שינוי: שמע תא
 בני דאיכא, נמי התם -! והמטיב הטוב ברוך אומר אבל, לברך צריך אינו יין שינוי שאמרו פי על אף

  .בהדיה דשתו חבורה

 10  ירושלמי ו, ח

  .  לברך צריך במערבה לאכול ובא שלתאינה במזרחה אכל יהושע:' ר בשם תדאי' ר סימון' ר
  . לברך צריך! חדש! יין! ישן! יין' אמ חונא רב בר אבא
  . לברך צריך אין יין שינוי
  . לברך צריך מקום שינוי
 15  .  מקום שינוי שהוא כמי דעתו הסיע

  . עליה מברך היה פותח שהיה וחבית חבית כל על' ר
  .  והמטיב הטוב ברוך 'ר בשם רובה יצחק' ר'. או היה ומה

'. ואו עליה מברך היה פותח שהיה וחבית חבית כל על. בנו לשמעון משתה שעשה עקיבה' בר מעשה
  .ולתלמידיהון רבנן לחיי טבא חמרא

 20   ב עמוד נט דף ברכות י מסכת"רש

  .הגפן פרי בורא לברך צריך אין - הראשון מן טוב אחר יין לו והביאו בסעודה יין שתה - יין שינוי

   א עמוד קא דף פסחים מסכת ם"רשב

 לברך צריך אין משובח או גרוע או משונה טעם לו ויש אחרת מחבית יין לו שהביאו. יין שינוי אחד

 נט דף ברכות( בהרואה' כדאמרי הראשון מן משובח אם מברך מיהת והמטיב הטוב אבל. היין על שנית
 25 והמטיב הטוב אומר אבל לברך צריך אין יין שינוי שאמרו פי על אף יוחנן רבי אמר יוסף רב אמר) ב

 שהיה וחבית חבית כל על] ח"ה[ כיצד בפרק ירושלמי בברכות כדאמרינן אחרת מחבית היינו יין ושינוי
  :והמטיב הטוב ברוך אומר רבי בשם יצחק רבי ואמר מברך היה ומה עליה מברך היה פותח

   ב עמוד נט דף ברכות מסכת תוספות

 ביה דאית איין דדווקא והמטיב הטוב מברכין אין בשר ואשינוי לחם אשינוי אבל - והמטיב הטוב
) ושם. קא דף( פסחים בערבי ם"ופרשב לא ולחם בשר אבל והמטיב הטוב מברכין ומשמח דסעיד תרתי 30 

 מברכין דכיצד בירושלמי אך לא בו בכיוצא אבל והמטיב הטוב מברכים משובח כשהאחרון דדוקא
 היסח לברך צריך מקום שינוי לברך צ"א יין שינוי וישן חדש יין על לברך צריך הונא רב בר אבא ר"א

 רק חשיב האחרון אין' דאפי' פי ת"ור טפי דעדיף ישן כשהאחרון דוקא משמע מקום כשינוי הדעת
 הטוב מברך היה פותח שהיה וחבית חבית כל על רבי בה ומסיים מדאי יותר לגריעותא ישתנה שלא

 35 דרבי נימא מ"מ בסוף אידכר דישן גב על אף לאו אם משובח האחרון אם קפיד דלא ומשמע והמטיב

 אחד כל על מברך היה ומספק טוב האחרון אם במסופק דרבי להך יעמידנה ם"ולפרשב עליה פליג
 בברכת מיירי וישן דחדש דההוא מ"וי' כדפי לחלק בא דרבי דעובדא מפרש ת"ר אך הוא משובח שמא

  .שלנו בגמרא כן מצינו לא אבל הכי דבתר מקום דשינוי דומיא הגפן פרי בורא
 אין שהחיינו ואפילו לא יחיד אבל עמו ובניו אשתו אם ה"וה -  בהדיה דשתו חבורה בני דאיכא התם

 40 מברך כשאכלו חדש פרי כל וכן אחדתא רק שהחיינו שמברך יחיד אשכחן דלא יין שינוי על יחיד מברך

  :).מ דף עירובין( מערבין בכל בסוף כדאמרינן שהחיינו

   א עמוד קא דף פסחים מסכת תוספות

 ם"רשב' ופי:) נט דף שם( בהרואה כדאמרינן לברך צריך והמטיב הטוב מיהו - לברך צ"א יין שינוי
 דקאמר מברכין כיצד דסוף בירושלמי משמע וכן גדולות בהלכות וכן הראשון מן דמשובח היכא דווקא

 45 היסח לברך צריך מקום שינוי לברך צריך אין יין שינוי לברך צריך וישן חדש יין אמר הונא רב בר אבא

 החדש מן טוב שהישן לפי לברך צריך וישן חדש דיין לומר שרוצה משמע מקום שינוי שהוא כמו הדעת
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 עליה פליג הכי דבתר עובדא מיהו משובח שהשני ידוע שאין כיון לברך צריך אין סתם יין שינוי אבל
 משמע והמטיב הטוב ברוך רבי בשם יצחק רבי ואמר מברך היה מה מברך וחבית חבית כל דעל דקאמר

 שהשני ידוע אם אבל מכירו היה שלא לפי מברך שהיה לדחות יש מיהו לבישא מטבא אפילו ענין בכל
 50 יותר רע האחרון יהיה שלא ובלבד מברך הוא יינות ריבוי דעל מברך גרוע השני דאפילו ונראה לא גרוע

 בשעת שלא בין סעודה בשעת בין והמטיב הטוב לברך וצריך מדוחק אלא לשתותו יכולין שאין מדאי
 לפי מברכין ביין ודוקא) שם( בהרואה כדמוכח בהדיה אחרינא ליכא אי לברך צריך אין ויחיד סעודה

 תוספות ועיין[ לקבורה שניתנו והמטיב הסריחו שלא והטוב ישראל של בדמיהן כרמיהן שזיבלו
  ].הטוב ה"ד: נט ברכות

 55   ב עמוד נט דף ברכות מסכת מקובצת שיטה

 מברך הראשון מן טוב משקה כל ועל הראשונה מן יפה לפת הדין דהוא כיצד בפרק ל"ז ד"הראב וכתב

 דבפת בפירוש כתבו בתוספות אבל. אחרים משקין לו ובאו היין על בבירך דעתו וכן .והמטיב הטוב
  :והמטיב הטוב ליכא

   טו סימן ט פרק ברכות מסכת ש"רא

 60   מברכין אין לחם שינוי ועל והמטיב הטוב יין שינוי על מברכין למה ל"ז הלוי יצחק' לר ושאלו

   משמח ואינו סועד פת אבל וסועד משמח דיין משום והשיב
  ) לה דף( מברכין כיצד בפרק לעיל' כדאמרי היין על אלא שירה אשכחן דלא ועוד
   והמטיב הטוב עליו לברך ראוי לעצמו ברכה שקובע חשוב דיין כיון נמי ועוד

 לפי) ב מח דף לעיל( לקבורה שנתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב תיקנוה ביבנה והמטיב הטוב נמי אי
 65 כמו שהוא היין על לומר תיקנו) א נז דף גיטין( מהרוגיהם כרמיהם והקיפו שנים שבע כרמיהם שבצרו

  . הדם
 ם"רשב פירש וכן הראשון מן יותר משובח כשהשני דוקא היין על והמטיב הטוב דמברכין הא י"פירש

 יין אמר הונא רב בר אבין התם דגרסינן מברכין כיצד בסוף בירושלמי כך משמע וקצת פסחים בערבי
 מקום שינוי כמו הדעת היסח לברך צריך מקום שינוי] לברך צ"א יין שינוי[ לברך צריך ישן ויין חדש
 70 לברך צ"א סתם יין שינוי אבל לברך צריך החדש מן משובח שהישן ישן ויין חדש יין דוקא משמע הוא

 מברך היה מה עליה מברך פותח שהיה וחבית חבית כל על רבי הכי בתר דמייתי מעובדא קשה מיהו
 שלפניו מאותו טוב יותר פעם בכל היה לא מסתמא והמטיב הטוב ברוך רב בשם רובה יצחק רבי עליה

 לא גרוע שהשני ידוע אם אבל לברך יש גרוע או טוב יותר שהוא ידוע אין אם דבסתמא לדחות יש ומיהו
 ישן ויין חדש יין' פי והכי הדעת והיסח מקום דשינוי דומיא הגפן פרי בברכת איירי דהירושלמי מ"וי

 75 שתה אם אבל ג"בפה לברך צ"א ישנים ששניהם או חדשים ששניהם יין שינוי אבל ג"בפה לברך צריך

 דחשוב החדש על שבירך ג"בבפה מיפטר ולא הישן על ג"בפה לברך צריך ישן יין כ"ואח תחלה חדש יין
 חבית כל על רבי הכי בתר דמייתי הא ניחא והשתא לעילויא טפי דאישתני לפי חדש לגבי אחר כמין

 לברך צ"דא נהי לו והשיב לברך צ"א יין דשינוי אמרינן הא מברך היה מה וקמתמה מברך היה וחבית
 כיון לומר שרוצים ויש לברך צריך והמטיב הטוב מ"מ ישנים ששניהם או חדשים כששניהם הגפן פ"ב

 80 מברך' א כל הסעודה בתוך דיין) ד"ל' סי ו"פ לעיל( ל"דקי גב על אף ביחיד מברך אינו והמטיב דהטוב

 נהירא ולא יחיד וחד חד כל ליה הוה לעצמו מברך' א כל היה דאם לכולן מברך' א והמטיב הטוב לעצמו
 נמי טעמא האי פנוי הבליעה בית דאין משום לעצמו מברך חד דכל ג"בבפה דאמרינן טעמא דמהאי

 הוא גם ונהנה שותה דחבירו כיון לעצמו מברך ואחד אחד דכל גב על ואף והמטיב הטוב בברכת שייך
 הטוב דמברך זכר ילדה אשתך לו אאמרו דהוה מידי לאחריני והמטיב לדידיה הטוב ביה קרינן זה מיין

 85  :ששמע בשעה אחרת בעיר בעלה דהיה עסקינן לא ומי לאשתו גם טוב דאיכא משום והמטיב

  ד, ט ברכות ם"רמב

 חדש והביאו ישן או שחור והביאו אדום שותין שהיו כגון אחר יין מין להן ובא יין לשתות מסובין היו 
  .והמטיב הטוב העולם מלך אלהינו' יי אתה ברוך מברכין אבל שנייה פעם היין ברכת לברך צריכין אינן

   קעה סימן חיים אורח יוסף בית

 90 על אף אחד ממין שניהם אם אבל והמטיב הטוב מברך הוא אחר ממין כשהשני שדוקא מדבריו נראה

 הראשון מן גרוע והוא אחר ממין שהשני והיכא והמטיב הטוב מברך אינו הראשון מן משובח שהשני פי
  בת וכתוב: דמברך מדבריו דמשמע) ו אות מיימוניות( הגהות כתבו

   קנב סימן ותשובות שאלות - א חלק ה"ראבי

 נמי טעמא ומהאי. גרידא סעיד ולחמא ומשמח סעיד תרתי ביה אית חמרא מסקינן מברכין כיצד בפרק
 95 סולת לחם הוא' ואפי לחם שינוי על לא אבל יין שינוי על והמטיב הטוב אחמרא דמברכין לפרש יש
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 פרוסה דמניח שעורים של ושלימה חטים של מפרוסה ראיה להביא דאמרי ואית. דבר עמא וכן, חטים
 והמטיב הטוב חטים של ואפרוסה המוציא שעורים אשל לברך איתא ואם, ובוצע השלימה בתוך

 שוות ברכותיהן דכשאין הרבה מינים לפניו היו הלכה מברכין כיצד בפרק כדאמרינן, בברכות להרבות
 ברכותיהן] והוי[ לחם המוציא שייך אתרווייהו] דהכא, דמי ולא. [זה על ומברך וחוזר זה על מברך
 100 היכא וכל, שוות ברכותיהן אין ולעולם מינים שני הם וזית צנון אבל, נינהו מינא] חד[ דתרווייהו, שוות

 הלכך], פרגיות[ גבי התם כדאמרינן, והחביב העיקר על שמברך פירקא בכוליה מוכח שוות שברכותיהן

 ויין רע יין לו הביאו שאם שמעינן ומהכא. שעורים של השלימה את ופוטר חטין של הפרוסה על מברך
 בורא הרע על יברך ולא, הרע את ופוטר הגפן פרי בורא הטוב היין על מיד לברך לו שיש כאחת טוב
 הכא דאמרינן והא. בברכות להרבות כדי והמטיב הטוב ממנו ומובחר טוב היין על ושוב הגפן פרי

 105 שאני דהכא, לדחות שיש פי על ואף. ביחד לו הביאו שלא כגון היינו, והמטיב הטוב מברך יין שינוי

 אבא אומר היה וכן, בברכות להרבות מוטב דברים בשאר כן שאין מה, והמטיב הטוב שייך שאין כיון
  :י"העזר י"אב. ת]י[כדפריש אלא, לי נראה ואין. מורי

   תקי סימן פסחים מסכת - ב חלק ה"ראבי

 הטוב ולא, הגפן פרי בורא ולברוכי למיהדר ליה מבעי ישן ויין חדש יין דשתה היכא לי ונראה
 110 דגרסינן. ישנים שניהם או חדשים ששניהם כגון לברך צריך אין יין שינוי חכמים שאמרו שמה, והמטיב

 לאכול ובא תאנה של במזרחה אכל אושעיא רבי בשם פדיי רבי סימן רבי בירושלמי מברכין כיצד בפרק
, לברך צריך ישן ויין חדש יין אמר הונא רב בר אבא, לתאנה מתאנה שכן וכל, לברך צריך במערבה

, לברך צריך מקום שינוי, והמטיב הטוב אלא הגפן פרי בורא, לברך צריך אין יין שינוי, הגפן פרי בורא
 חביות כל על רבי>, הגפן פרי בורא לברך צריך, מקום שינוי< שהוא כמו דעתו הסיח, הגפן פרי בורא

 115 ברבי מעשה. והמטיב הטוב ברוך רבי בשם< יצחק רבי עליו מברך היה מה עליו מברך היה שותה שהיה

 דרבנן לחייהון טבא חמרא אומר> פותח שהיה וחבית חבית כל על בנו לשמעון משתה שעשה עקיבא
  :ותלמידיהון

   קמו סימן ברכות מסכת - א חלק ה"ראבי

 מברך לא ואי והמטיב הטוב מברך בחביות שותף לו יש אם או בהדיה איניש שתי אי יין בשינוי וכן
 120  .שהחיינו

   קנה סימן סעודה הלכות -  א חלק זרוע אור ספר

 עליהם וגזר ביתר מהרוגי גדר והקיפו קיסר לאדרינוס' הי כרם דתענית' בירוש' דאמרי לדבר וטעם
 שנתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב ומטיב הטוב וקבעו שיקברו וגזר אחר מלך שעמד עד יקברו שלא

 הטוב לברך תקנו הברכה לזאת כשתקנוה בכרם היו סנהדרין וגם בכרם מונחים שהיו ובשביל לקבורה
 125 ידי על יבוא שעה שכל טובה שמועה כמו וזהו ומטיב הטוב מברך טובות שמועות דעל היין על ומטיב

 היין על שמברכין טעמא דהיינו מפרשים ויש. טוב כרם י"ע ביתר להרוגי שנעשה נס אותו לזכור יין
 תהא שלא לעולם א"א חביות בארבעה או בשלשה אחד שבכרם היין שכשתשים לפי והמטיב הטוב

 תנורים ארבעה או שלשה כשתאפה ושעורים חטים אבל. מחבירתה בטעם משונה וחבית חבית כל
  .אחד ובטעם במראה שוים כולם אחד משדה

 130   ב עמוד קלא דף ומרור מצה הלכות -  הדיברות עשרת העיטור ספר

 אם והמטיב הטוב מברך אבל לברך צ"א יין שינוי שאמרו פי על אף רב אמר אבא בר יוסף רב ואמר
 כי דאטו חשיבות משום ולא והמטיב הטוב מברך לו שבא היין רוב על ומסתברא. לחשיבות נשתנה

 הטוב דלבריך האמת דיין מברך חסרה כי אטו לבנה גבי בסנהדרין כדאקשינן האמת דיין מברך גרוע
 מברך פותח שהיה וחביות חביות כל על רבי בירושלמי' דגרסי ותו היא ריבוי דעל מ"ש אלא והמטיב

 135 אכל' וגרסי' חשיבותי ידע והיכי מברך דלישתי מקמי ותו היה משובח אחרון אחרון וכי והמטיב הטוב

 קאמר ומטיב בהטוב לאו לברך צריך חדש ויין ישן ויין לברך צריך מערבה לאכול ובא תאנה של מזרחה
 מקום בשינוי כדאמרינן לברך צריך קאמר הגפן פרי ובורא העץ פ"ב מברכת אלא חשיבות ומשום

' כדאמרי לא יחיד אבל' ג שהן בהדי אחרינא איכא דווקא ומטיב בהטוב' אמרי וכן לברך דצריך
  .בהרואה

 140   קמד סימן ברכות סדר הלקט שבולי ספר

 יין שינוי על דמברך דאמרינן והא יום שלשים ממנו שתה שלא כל יין שינוי' פי ל"ז חננאל ורבינו

 בהדיה דשתו אחריני ליכא אי אבל ובניו אשתו' ואפי בהדיה דשתו אחריני דאיכא דוקא והמטיב הטוב
 על שמברכין כמו הפת שינוי על והמטיב הטוב מברכין אין למה ל"ז לגאונים מצאתי. מברך אינו

 שמברכין מה כתב ו"נר בנימין' ר ואחי. שמים בידי גמרו והיין אדם בידי גמרו שהפת לפי. היין שינוי



  ג"תשע, תמיד מדרש בית
  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  7 מספר דף, והבדלה קידוש

 

 145 מהן ויש אדום מהם יש ובמראיהן בטעמן משונין שהיינות לפי פת שינוי על מברכין ואין יין שינוי על

 אלהים המשמח כדכתיב שמחה של דבר הוא שהיין ועוד. בפת כן שאין מה גוונין מכמה מהן ויש לבן
 פעם כל על לברך שצריך חדשים כלים וקנה חדש בית אבונה דהוה מידי בו נוחה האדם ודעת ואנשים
 רבינו' פי ישר נראה כן ועל הפת שינוי על מברך טעם איזה על פת אבל בהן כיוצא לו יש' ואפי שקונה
 חבית כל על' ר כן מוכיח הירושלמי ולשון. יום שלשים ממנו שתה שלא כל יין שינוי' שפי ל"זצ חננאל

 150 אם אבל חדשים כלים דקנה דומיא והוי דווקא החבית פתיחת בשעת משמע מברך היה פותח' שהי

 נעשה שהנס לפי ל"זצ יהודה ר"ב שמואל רבינו בשם אחי כתב עוד: לברך צריך אינו תמיד ממנו שותה
 המזון בברכת והמטיב הטוב כשתקנו ואז לכרמים גדר כשנעשו הסריחו שלא ביתר הרוגי של בכרמים

 לאדם בא שאם ל"זצ הלוי יואל' בר אליעזר' ר בשם מצאתי. היין שינוי על והמטיב הטוב לברך תיקנו
 ל"ז הדברות בעל כתב וכן בתוספתא משמע וכן הגפן פרי בורא אלא לברך צריך שאין חדש ויין ישן יין
 155 פרי בורא מברכת אלא חשיבותיה ומשום קאמר בהטוב לא לברך צריך ישן ויין חדש יין דאמרינן הא

  :הגפן פרי בורא לברך שצריך מקום בשינוי' כדאמרי לברך דצריך קאמר הגפן פרי ובורא העץ

   קעה סימן המזון וברכת, סעודה, הפת בציעת הלכות חיים אורח טור

 לו היה אם ה"ה אלא מחדש עתה להם הביאו דוקא ולאו והמטיב הטוב מברכין אחר יין להם הביאו
  והמטיב הטוב' הב על מברך יינות מיני' ב תחלה

 160   קעה סימן חיים אורח יוסף בית

 במצותיו קדשנו אשר שאומר ברכות שאר כמו בא ואינו הואיל והמטיב דהטוב נראה כתוב מצאתי
 וכן והמטיב הטוב מברך שתייתו אחר ואפילו לעשייתו עובר לברך צריך אין בעלמא לשבח אלא וצונו

 הם זה בענין ההנאה ברכות כל שהרי מכוונים דבריו ואין כ"ע הזקן קלונימוס רבינו בשם מצאתי
 בסימן שנתבאר וכמו סעודתו שגמר אחר ולא מהם שנהנה קודם אלא עליהם מברך אינו הכי ואפילו

 165  : ז"קס

  ס"ק ב קעה סימן ברורה משנה

 לידי מביא הלא ויין העולם בתענוגי למעט צריך שהאדם ידוע כי זה לנוסח טעם הספרים כתבו ועוד[ 
 והמטיב הטוב שברכת שידוע והמטיב הטוב של זה נוסח סידרו לכך ראש קלות לידי לבוא ויכול שמחה

  ].הרבה היין אחר ימשך ולא המיתה יום יזכור ז"ועי לקבורה שנתנו ביתר הרוגי על תקנו ז"שבבהמ

 170   שונים עניינים הלוי בית

  ]סעודה באמצע והמטיב הטוב ברכת בענין[
, הספק מקום אמרו ולא והמטיב הטוב לברך צריך אם הסעודה באמצע יין בשינוי) י( נסתפקת ואשר

 והמטיב הטוב של ברכה של חיוב עליו יש כבר ה"דבלא אחר בזה להסתפק מקום יש דלכאורה באמת
 לאומרו התקנה וביין המזון בברכות המזון אחר לאומרו התקנה היה דבפת דנהי. שאכל הפת משום
 175 אפשר הסעודה אחר בודאי אותה ויאמר זו בברכה מחוייב דכבר כיון ג"בכה מ"מ השתיה קודם

 ה"ד' בתוס) א"ק דף( בפסחים עיין אמנם, כ"אח שיאמרו על ויסמוך היין קודם לאומרו צ"א ג"דבכה
 באריכות' התוס וכוונת. סעודה בשעת שלא ובין הסעודה בתוך בין לברך דצריך שכתבו יין שינוי

 קלונימוס רבינו בשם שהביא ה"קס' סי י"בב ועיין. ש"יעו ל"הנ סברא מהך להוציא הוא שם דבריהם
. השתיה קודם דוקא להיות צ"וא השתיה אחר גם והמטיב הטוב לברך יכול יין דעל שכתב הזקן

 180 גם ועולה ז"בבהמ כ"אח דמברך מה מהני דשפיר היין על לברך צ"א המזון שבתוך נראה ודאי ולדידיה

 :ליין


