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  שינוי מקום

  ז ח, ברכות משנה

 שנזכר במקום יברך אומרים ה"וב ויברך למקומו יחזור אומרים שמאי בית ברך ולא ושכח שאכל מי
  : שבמעיו המזון שיתעכל כדי עד מברך הוא אימתי עד

 5   ב, נג ברכות בבלי

 יחזור הכל דברי -  במזיד אבל, בשכח מחלוקת: אבא בר דימי רב ואיתימא זביד רב אמר'. וכו שאכל מי
 - ושכח דקתני והאי, במזיד אפילו הדין הוא: דתימא מהו -! תנן ושכח, פשיטא. ויברך למקומו
 שאכל מי, לדבריכם: שמאי לבית הלל בית להם אמרו, תניא. לן קמשמע, שמאי דבית כחן להודיעך

: הלל לבית שמאי בית להן אמרו -? ויברך הבירה לראש יחזור, ברך ולא וירד ושכח הבירה בראש
 10 לא שמים לכבוד -  עולה הוא עצמו לכבוד? ויטלנה יעלה לא, הבירה בראש ארנקי ששכח מי, לדבריכם

 במזיד עביד וחד, דדהבא ארנקא ואשכח - שמאי כבית בשוגג עביד חד, תלמידי תרי הנהו? שכן כל
 היכי: אמר; בריך ולא ואשתלי אכל, בשיירתא קאזל הוה חנה בר בר רבה. אריא ואכליה - הלל כבית

 מוטב. מברכת לרחמנא דמברכת היכא כל, בריך: לי אמרו -  לברך אנשאי להו אמינא אי? אעביד
 יונה ואשכח, ובריך אזיל. דדהבא יונה דאנשאי, לי אנטרו: להו אמר. דדהבא יונה אנשאי להו דאמינא
 15 בכסף נחפה יונה כנפי+ ח"ס תהלים: +דכתיב, ליונה ישראל כנסת דמתילי - יונה שנא ומאי, דדהבא

  .במצות אלא ניצולין אינן ישראל אף, בכנפיה אלא ניצולת אינה יונה מה, חרוץ בירקרק ואברותיה

   ד ברכות תוספתא

  יט הלכה
 אין חוזרין וכשהן למפרע לברך צריכין אין חולה' אפי זקן' אפי שם הניחו הכלה את להביא עקרו

 20 לברך צריכין חוזרין וכשהן למפרע לברך צריכין חולה או זקן שם הניחו לא כתחילה לברך צריכין

   כתחילה
  כ הלכה

 צריך אין חוזר וכשהוא למפרע לברך צריך אין עמו לדבר חברו קראו ואוכל מסב שהיה הבית בעל
   כתחילה לברך צריך חוזר וכשהוא למפרע לברך צריך הפליג כתחלה לברך
 25  כא הלכה

 ומפסיקין ואוכלין שמפסיקין פי על אף בזתים ומוסקין בתמרים וגודרין בתאנים עודרין שהיו פועלין
 למפרע לברך צריכין הפליגו כתחילה לברך צריכין אין חוזרין וכשהן למפרע לברך צריכין אין ואוכלין

  כתחילה לברך צריכין חוזרין וכשהן

   ב עמוד קא דף פסחים מסכת י"רש

 30  .לעליה מבית - למקום ממקום

 עצמן בפני חשובה ברכה טעונים שאין, פירות או מים כגון - לאחריהם ברכה טעונים שאין בדברים
 סעודה והך, סעודתו גמר היא זו עמידתו אחר למקום והלך דעמד כיון דודאי המינים שבעת כגון

  .בתחלה לברך וצריך היא אחריתי

, המינין שבעת כגון עצמן בפני חשובה ברכה כלומר - במקומן לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל
 35 ברכה אחריהם לברך, הלך הראשון קביעות על לסעוד אחר למקום לילך ועמד אחריהן בירך ולא הואיל

  .ולברך לחזור צריך אין נמי ולפניהם שתיהן על אחת

   ב עמוד קא דף פסחים מסכת ם"רשב

 אתא' מתני' גרסי ולא דנפשיה משמיה וקאמר חסדא רב יתיב ותו כוותיך הינק רב דבי' במתני ג"ה
 בברייתא המפורש דבר האמורא להשמיענו הגמרא שיטת הוא שכן הוא גמור ושיבוש '.לאשמועי

 40 דמייתי עד ברייתא לההיא לה ידע דלא זימנין עצמו האמורא וגם בברייתא בקיאין הכל שאין דזימנין

 ממה בו שחזר מכלל לומר וטעו דנפשיה משמיה וקאמר חסדא רב דיתיב שראו ולפי'. מיני סייעתא ליה
 חסדא רב אמר דברים שני אלא ואינה זו קושיא בספרים והגיהו הונא דרב משמיה למעלה שאמר

  :דנפשיה משמיה וחדא הונא דרב משמיה חדא ברייתא בההיא
 בפני חשובה ברכה טעונין שאינן פירות או מים כגון. במקומן לאחריהן ברכה טעונין שאינן בדברים

 45  רבות נפשות בורא אלא עצמם
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 מינה ושמעינן' כו אומרים ש"ב בירך ולא ושכח שאכל מי) ב נא דף ברכות( דתנן דהא שמעינן מהכא
 אריכתא ברכה המזון ברכת כעין דאיכא מיירי המינין בשבעת במקומו לברך צריך דלכתחלה

  :שלש מעין וחשיבותא
 בשאינן חסדא כרב ברייתא לתרוצי איכא הא תיובתא ברייתא מהך יוחנן לרבי אותיבניה אמאי ת"וא

 50 הכי לתרוצי ליכא לברך צריך אין והלכך בשטעונין יוחנן דרבי ומילתיה במקומן לאחריהן ברכה טעונין

 שהאמורא פירש מדלא קאמר הנאכל דבר בכל לברך צריך אינו מקום שינוי קאמר סתמא יוחנן דרבי

 יוחנן לרבי ברייתא מההיא שהשיבו האמוראין היו יודעין ועוד הברייתא מן יותר דבריו לפרש לו יש
 להם יש הרבה להם שקדמה הברייתא אבל לברך צריך אינו מקום שינוי יוחנן רבי קאמר מקום דבכל
  :וכן כן לפרש

 55   ב עמוד קא דף פסחים מסכת תוספות

 צריכין שאין ופירות מים כגון ם"רשב פירש - במקומן לאחריהם ברכה טעונין שאין בדברים אלא
 והך סעודתו גמר היא זו עמידתו הלכך במקומן לברך צ"א ט"ומה שלש מעין חשובה ברכה אחריהם

' ז וכל יין כגון במקומן לאחריהם ברכה הטעונין דברים אבל בתחלה לברך וצריך היא אחריתי סעודה
 לברך צריך לכתחלה בירך ולא ושכח שאכל מי.) נא דף( ברכות דתנן והא הדר קמא לקיבעא מינין

 60 דאיירי' הגמ מדמדקדק יין לשתות גרסינן לא בסמוך דמייתי וברייתא מיירי מינים' ז בכל במקומו

 אבל מינין' מז שהוא יין מדקתני דייק ולא עקרו מדקתני במקומן לאחריהם ברכה הטעונים בדברים
   יין' גרסי חסדא דרב כוותיה דתניא בברייתא

 יוחנן' ר איתותב אמאי כ"א במקומן לאחריהן ברכה הטעונין דברים בכלל יין הוה דאי קשה ומיהו
 לטעמיה יוחנן' ר ואזדא קאמר יצאו נמי יין ידי אף יוחנן' ר דקאמר דאמאי ביין איירי יוחנן דרבי לעיל

 65   במקומן לאחריהם ברכה טעונים שאין בדברים איירי וברייתא לברך צ"א מקום שינוי דאמר

 אלא פליג דלא משמע ולכאורה יצאו לא יין ידי לעיל דאמרי ושמואל ארב חסדא רב פליג כ"דא ועוד
   ששת רב עם
 לברך צריך במערבה לו ובא תאנה של במזרחה אוכל היה מברכין כיצד פ"ס בירושלמי דאמר קשה עוד

   כמותו הלכה שאין ששת כרב דאתיא לומר ודוחק לברך צריך מקום שינוי נמי מינין' בז אלמא
 70 מיני וכל פת אלא במקומן לאחריהם ברכה הטעונין דברים בכלל הוו לא מינין' ז וכל דיין נראה לכך

 הטעונין דברים בכלל הוו מינין' מה בהם שיש מזונות מיני כל שמא או המוציא עליו שמברכין פת
 כוותיה בדתניא ולא יין לשתות דבסמוך בברייתא גרסינן לא נמי' פי ולהאי במקומן לאחריהן ברכה

 שהם מזונות ומיני מפת חוץ דבר בכל הלכה וכן עקרו מדקתני מיירי מינין' בה או דבפת חסדא דרב
 בחד' אפי היינו מקום ושינוי בהם לברך צריך מקום ושינוי במקומן אחריהם ברכה צ"א מינין מחמשת

 75 סעודה באמצע הלך אם הפירושים ולכל לא לפינה מפינה אבל לבית מחדר או לארעא מאיגרא כמו בית

  .הדר קמא לקיבעיה הסעודה בתוך שהוא דכיון ברכה בלא מים או יין לשתות יכול אחר למקום
 המוציא ברכת שיברך סגי לא הדעת היסח דאיכא היכא משמע -' כו למפרע ברכה טעונין יוצאין כשהן
 לכו איתסר וניבריך הב דאמר כיון:) קג דף( לקמן דאמר הא כ"וא המזון ברכת שיברך צריך אלא

 הוו זירא ורבי רבה דקאמר) מב דף ברכות( מברכין בכיצד משמע וכן ז"ברהמ שיברך עד היינו למישתי
 80 סילק מר לה סבר לא ל"א אכל לא זירא ורבי אכל רבה ריסתנא להו אייתי מקמייהו תכא סליקו אכלי

 לא למה ז"בהמ לברך צריך היה לא אם והשתא סמיכנא גלותא דריש אתכא אנא ל"א מלאכול אסור
 דקאמר והא המוציא ולברך ידיו ליטול טורח לו והיה לחם בו מעורב היה מאכל דאותו לדחות ויש אכל
 ז"ברהמ לברך יוכלו לא ואז שירעבו עד מלחזור ישהו שמא משום היינו למפרע ברכה טעונין הכא

 ברכת רק יברכו לא כשיחזרו למפרע בירכו ולא יצאו אם ומיהו:) נא דף שם( דברים באלו כדאמר

 85 ברכה דמברכין חוזרין כשהן לאשמעינן איצטריך אמאי למפרע ברכה טעונין לעולם דאם ותדע המוציא

 לפניו היינו לברך צריך מקום שינוי בשמעתין דאמר והא למפרע מברכין דלעולם כיון פשיטא לכתחלה
 פי על ואף ג"בפה דברכיתו עד למישתי לכו איתסר:) קג' ד( לקמן ח"ור ם"רשב פירש וכן למפרע ולא

 עיקר נראה וכן ברכה בלא ישתו שלא להם מורה היה מ"מ ברכה בלא לשתות רוצים אם יודע היה שלא
 ולא דעתו שמסיח לפי ופרוסה פרוסה כל על מברך השמש אמר:) קז דף חולין( הבשר כל' בפ דהא

 90 דברכתא ואכסא קמא אכסא בריך חד גבי דלקמן ועוד המזון ברכת לברך פעם בכל שיצטרך משמע

 אסור אי אבל שפיר מייתי ג"בפה ואי שיברך עד למישתי דאסור וניבריך מהב ראיה ומייתי ג"בפה
 לדחות שיש פי על אף ג"בפה לברך יצטרך המזון ברכת דאחר ליה מנא ז"ברהמ שיברך עד למישתי

 למישתי אתסר אמאי וניבריך בהב הפסק הוי דלא ג"בפה מברך אין ז"ברהמ אחר דאי שפיר דמוכח
 הוי וניבריך דהב כיון הוא וסברא ג"ובפה המזון ברכת דברכיתו עד' פי מדלא הכי משמע לא אבל

 95 הבית בעל דברכות בתוספתא דתניא והא ז"ברהמ אחר כמו ג"בפה בברכת סגי בירכו כבר כאילו הפסק

 חוזר וכשהוא למפרע ברכה צריך הפליג' כו לברך צריך אין עמו לדבר חבירו קראו ואוכל מיסב שהיה
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 ומברך להפליג שקראו ומיירי לצאת כשרוצה אלא למפרע ברכה טעון כשחזר לאו לכתחלה ברכה צריך
 ומשמע ידים נטילת טעון והפליג חבירו עם דיבר.) ל' ד( דיומא ג"בפ דאמר ותדע' כדפרי ישהה שמא

 כאותן הלכה ואין שיפליג מתחלה ידע שלא ומיירי דצריך קאמר לא ז"ברהמ אבל המוציא ברכת ה"דה
 100 והנהו הדר קמא' לקיבעי דאמר חסדא כרב ל"דקי צריך לא לכתחלה ברכה אפילו אלא ברייתות

  .יהודה כרבי אתו דתוספתא וההיא ברייתות
 צ"שא והתפלל' סעוד באמצע ונזכר להתפלל שכח שאם משמע מכאן -' כו נ"לבהכ לילך רגליהם ועקרו

 מישתא דאמר.) פז' ד חולין( הדם כיסוי מפרק ראיה טוב יום ר"ה שהביא ומה' לכתחל' אפי ברכה
 אמרינן ז"ברהמ גבי דדוקא ראיה אינה ידיו וליטול ז"ברהמ לברך שצריך אפשר לא הדדי בהדי וברוכי

 105  .כלום בכך אין אפשר לא הדדי בהדי וצלויי דמיכל גב על אף תפלה אבל סעודה וגמר הפסק דהוי הכי

   ב עמוד קא דף פסחים מסכת חננאל רבינו

 לפנה מפנה אבל לבית מבית אלא אמרו לא לברך צריך מקום שנוי דאמר הא הונא דרב משמיה אמרי
 לאשמעינן אתא מתניתא הונא רב וכי' ומתמהי הינק בר דבי במתניתא לה תנינא הכי ואסיקנא לא

 טעונין שאין בדברים אלא אמרן לא אחרת ברכה לברך צריך מקום שנוי דאמר חסדא דרב הא כי אלא
] במקומן לאחריהן ברכה הטעונים דברים אבל[ במקומן לאחריהן הזימון ברכת והיא ראשונה ברכה 110 

' א אמר ששת ורב הדר לקבעיה טעמא מאי לברך שם צריך אין עראי שם וטעם אחר למקום הלך אם
 דתניא מהא חסדא רב על' ואותבי שם יטעום כך ואחר שהלך במקום ברכה לברך צריך זה ואחד זה

 וכשחוזרין שאכלו מה על למפרע ברכה] טעונין[ אין כשיוצאין וכלה חתן לקראת לצאת רגליהם עקרו
 אם אבל אליהם לחזור ודעתן חולה או זקן שם שהניחו בזמן א"בד לכתחלה הפת על ברכה טעונין אין
 115 המוציא ברכת טעונין וכשחוזרין למפרע המזון ברכת טעונין כשיוצאין כלל אדם שם הניחו לא

 עסקינן במקומן לאחריהן ברכה שטעונין דגן מין שהן דבדברים מכלל עקרו מדקתני' ודייקי לכתחלה
 שאכל למקום שחזרתו בדרך שהחזיק מי אלא אמרו לא שנזכר מקום באיזה מברך דאמרו ה"ב דאפילו

 אלא מברך דאינו מודו ה"ב' שאפי בדרך עומד שאינו מי ש"וכ בדרך החזיק לא אם אבל סכנה היא
  ...שאכל' במקו
 120 אלא עלה סמכינן ולא הוא שנויא יהודה' כר לה דמוקמי גב על אף בקשיא חסדא לדרב דסלקא וכיון

 צריך מקום שנוי דכל לן וקיימא נדחו דאיתותב כיון יוחנן' ר וכן עדיף וטפי דמחמיר ששת כרב עבדינן
  :הלכה וכן לברך

   א עמוד כ דף פסחים מסכת ף"רי

 שנוי דאמרן הא הונא דרב משמיה וקאמר חסדא רב ויתיב חסדא דרב קמיה אבין בר אידי רב יתיב
 125 הכי אבין בר אידי רב ליה אמר לא לפינה מפינה אבל לבית מבית אלא אמרן לא לברך צריך מקום

 וקאמר חסדא רב יתיב ותו כוותך הינק בר דבי במתניתא לה ואמרי הינק דבר במתניתא לה תנינא
 ברכה טעונין שאינן בדברים אלא אמרן לא לברך צריך מקום שנוי דאמרת הא דנפשיה משמיה

 אין דגן ומיני פת כגון במקומן לאחריהן ברכה שטעונין בדברים אבל ויין פירות כגון במקומן לאחריהן
 מיתיבי לברך צריך זה ואחד זה אחד אמר ששת ורב הדר קמא לקבעיה ט"מ המוציא צריך לברך

 130 ברכה טעונין אין יוצאין כשהן כלה לקראת או חתן לקראת לצאת רגליהם ועקרו מסובין שהיו חברים

 הניחו לא אבל חולה או זקן שם שהניחו בזמן א"בד לכתחלה ברכה טעונין אין חוזרין וכשהן למפרע
 עקרו מדקתני לכתחלה ברכה טעונין חוזרין וכשהן למפרע ברכה טעונין יוצאין כשהן חולה או זקן שם

 לא אבל חולה או זקן שם דהניחו וטעמא עסקינן במקומן לאחריהן ברכה שטעונין דבדברים מכלל
 וקשיא לכתחלה ברכה טעונין חוזרין וכשהן למפרע ברכה טעונין יוצאין כשהן חולה או זקן שם הניחו

 135 רבואתא וקאמרי' וכו היא יהודה' ר עקירות תנא מאן] א"ע ב"ק דף[ יצחק בר נחמן רב אמר חסדא לרב

  :אשינויא סמכינן לא יצחק בר נחמן רב דשני גב על ואף כוותיה דתניא ששת כרב הלכתא

  רא"ה ברכות מב, ב
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   ב עמוד קא דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 140 המזון ברכת דצריכין פת מהם שעשה המינין חמשת הן במקומן לאחריהן ברכה הצריכים ודברים 

 ומיני פת כגון במקומן לאחריהן ברכה צ"שא דדברים ל"זצוק מפאס יצחק' רבי גם פירש כך במקומן
  ]נ"מהדות: [אביו משם ל"זצוק אלחנן' רבי גם פירש וכך דגן

 נ"לביהכ לילך רגליהם עקרו אם דוקא אביו משם ל"זצוק אלחנן' רבי' כ כ"בביה לילך רגליהם ועקרו
 הויא לא לסעודתן וחזרו שם והתפללו להתפלל הסעודה מתוך קמו אם אבל לברך דצריכין הוא

 145  ]נ"מהדות: [דקדק שיפה ל"ונ לברך צריכין ואין הפסקה

  קב. תניא כוותיה

   א עמוד קב דף פסחים מסכת י"רש

 דאמר חסדא כרב והיינו -' כו יין לשתות מסובין שהיו חברים חסדא דרב כוותיה תניא: גרסינן הכי
 אבל, יין מדקתני חסדא לרב מסייעא בהדיא והא לברך צריך אין לאחריהן ברכה שטעונין דברים
 150  .בהדיא יין תנא לא דלעיל בההיא

   ב עמוד יט דף פסחים מסכת הקטן המאור

 כדברי המוציא מברך היה ואילו הדר לקבעיה דהא ל"ז ף"הרי ש"כמ המוציא למישרא צריך ולא
 המוציא של ברכות לשתי אחת ז"בהמ מצינו שלא ראשונה לסעודה המזון ברכת טעון היה ף"הרי

 ברכה טעונין יוצאין כשהן תניא חולה או זקן שם הניחו ולא רגליהם ועקרו מסובין שהיו ובחברים
 155 היה ואם שעבר מה על למפרע ברכה וצריך שעתיד מה על לכתחלה ברכה טעונין חוזרין וכשהן למפרע

  י"כר גמורה הפסקה היתה ראשונה לסעודה ז"בהמ מברך
 שמקשין ויש ויין פירות כגון ל"ז ף"הרי פירש במקומן לאחריהן ברכה טעונין שאין דברים] ב"ע קא דף[

' בגמ ואמרינן לברך צריכין אין וחזרו רגליהן ועקרו יין לשתות שנכנסו חברים דתניא מההיא דבריו על
 ברכה טעון נמי יין אלמא עסקינן במקומן לאחריהן ברכה שטעונין דבדברים מכלל עקרו מדקתני
 160 דרב כותיה תניא שגורסין יש יוחנן דרבי כותיה תניא בהא גרסינן הספרים וברוב במקומו לאחריו

 מההיא בתיובתא' בגמ אסיקנא היכי יוחנן דרבי כותיה דתניא איתא אם להו דקשיא משום חסדא
 לנו ואין תנא האי כי דאמרי אנא יוחנן' ר לך אמר ולמימר לשנויי לן הוה לברך צריך מקום שנוי דתניא
 לאחריו ברכה טעון שהיין אומרים הזו הסברא ובעלי כ"ות דפלוני תיובתא התלמוד בכל בזה כיוצא

  .הללו הדברים עליהם שקשין מפני לגמרי הספר מן זו ברייתא שמוחקין ויש במקומו

 165 בברייתא דקתני גב על ואף במקומו לאחריו ברכה טעון היין אין דאמר ף"הרי לדברי נוטה דעתי ואני

 עסקינן במקומן לאחריהן ברכה הטעונין דבדברים מכלל עקרו תאני מדקא הא בגמרא ודאמרינן עקרו
 חתן לקראת לצאת עקרו מדקתני כלומר היא קצרה לשון אלא כך מלמדת עקירות שלשון למימרא לאו

 היה לא הרשות לדבר אבל מצוה לדבר דעקרו טעמא המדרש לבית או נ"לבהכ ללכת או כלה ולקראת
 בדוכתיה לברוכי הדר ולא ממשיך דילמא דחיישינן חולה או זקן שם שהניחו פי על אף לעקור להם

 170 ועקרו יין לשתות שנכנסו חברים דתניא והא עסקינן במקומן לאחריהן ברכה שטעונים בדברים אלמא

 ף"הרי כדברי ומסתברא יוחנן כרבי ואתיא מצוה לדבר עקירה שם אין לברך צריך אין וחזרו רגליהן
 דאמר לטעמיה יוחנן' ר ואזדא יצאו נמי יין ידי יוחנן' ר מדאמר במקומו לאחריו ברכה טעון אין שהיין

 צריך מקום שנוי דתניא מברייתא ואותביניה לברך צריך אין מקום שנוי ואחד יין שינוי אחד יוחנן' ר
 לאחריהן ברכה טעונין שאינן בדברים לההיא ואוקמה חסדא רב ואתא בתיובתא ליה וסלקא לברך

 175 הללו דברים להעמיד בפירושו טרח שמואל ר"וה במקומו לאחריו ברכה טעון אין יין אלמא במקומן

 יוחנן דרבי כותיה תניא ואנן בדבריו דעתי נתיישבה ולא במקומו לאחריו ברכה טעון שהיין ולומר
 דפלוני תיובתא התלמוד בכל בזה כיוצא לנו שאין בודאי דבמסקנא בתרייתא ברייתא בהא גרסינן
 התלמוד סתימת מאחרי סבוראי רבנן ליד שהגיעה היתה חיצונה שמא לומר יש אלא כוותיה ותניא

 ושמואל כרב ל"וקי להא חיישינן לא בתיובתא יוחנן' דר ההיא לראשונים דעלתה וכיון' בגמ וקבעוה
 180 ברכה שטעונין בדברים' ואפי לברך צריך מקום שינוי דתניא ובההיא יצאו לא יין ידי תרווייהו דאמרי

   דרבוואתא משמיה ף"הרי וכדפסק ששת כרב במקומן לאחריהן
 שלא זמן כל למקומן חזרו ש"ול חזרו לא ש"ל אחר למקום להם והלכו רגליהם שעקרו כל יודע והוי

 רגליהם לעקור לכתחלה להם אין חולה או זקן שם הניחו' ואפי מקום שנוי הוה חולה או זקן שם הניחו
   וכדפרישית שיברכו עד במקומן לאחריהן ברכה שטעונים בדברים מצוה לדבר אלא

 185   א עמוד כ דף פסחים מסכת ד"לראב שם כתוב

  )ב קא דף פסחים( תשעא' סי ף"לרי. דעתי ואני ה"ד. כ דף במאור
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 יין אלמא, ובמקומן לאחריהם ברכה טעונין שאין בדברים לההיא ואוקמא חסדא רב ואתא: שם כתוב
  .במקומו לאחריו ברכה טעון אין

 קאמר כי ליה לישני בתיובתא סליק אמאי לומר לו היה, דבריו את בירר לא זה כל עם: אברהם אמר
 190 שמע אלא, בפירות לברך צריך מקום שנוי דאמר מתניתין אבל במקומו ברכה שטעון ביין יוחנן רבי

' ממתני ליה שמעינן נמי מדוכתיה ועוד. מינה שמע במקומו לאחריו ברכה טעון אין נמי דיין מינה
  .קתני לא שתה, קתני אכל, בירך ולא ושכח שאכל מי דקתני] ב נא דף[ דברכות

  .שם במאור
  '.וכו להא חיישינן לא בתיובתא] יוחנן' דר ההיא לראשונים[ שעלתה וכיון: שם כתוב
 195 התלמוד דברי ומעמיד מוחק זה גם']. ה' ד קהלת[ בשרו את ואוכל ידיו את חובק הכסיל: אברהם אמר

 כדקתני ודוקא. איתא יוחנן' דרי כוותיה תניא ולעולם. הכל את אעמיד ואני. בטלים ודברים בהבאי
 .לברך צריך אחריתי בדוכתא למשתי ובעי הדר לא אי אבל, לדוכתיה והדר הואיל למקומן כשחזרו לה

 ברכה טעונים אין שהרי בצאתם למפרע לברך הוצרכו ולא הואיל עוד לשתות היה ודעתן כשחזרו מיהו
 רשאים שאין כיון במקומן ברכה שטעונים דברים אבל. בתחלה לברך צריכים אין חזרו ועכשו במקומן

 200 שהרי בתחלה ברכה טעונים נמי חזרו אם מלחזור ישכחו שמא שיברכו עד למצוה אפילו לצאת

 מתניתא הא כי כן גם יוחנן כרבי והלכה. ל"ז הרב כדפסק ששת כרב והלכה. גמור הפסק] הפסיקו[
  .כשחזרו וכדפרישנא

   ב עמוד יט דף פסחים מסכת' ה מלחמת

 מברך היה ואילו הדר לקבעיה דהא ל"ז ף"הרי שכתב כמו המוציא למשרא צריך ולא שכתב ומה
 205 של ברכות לשתי אחת המזון ברכת מצינו שלא ראשונה לסעודה המזון ברכת טעון היה המוציא

 שאמרו כמו המוציא בברכת בין היין בברכת בין ודבר דבר כל על בתחלה מברך נמלך והרי המוציא

 מברך שאינו ודאי בסוף ואילו ופרוסה פרוסה כל ועל וכוס כוס כל על מברך השמש הבשר כל בפרק
 ונבריך הבו דאמריתו כיון דאמרי דרב דתלמידי בעובדא וכן בסוף אחת פעם אלא שלש מעין ולא שלש

 שלש מעין ולא שלש לברך צריכין שיהו ולא היין ברכת שיברכו עד ראשונים פירשו למישתי לכו איתסר
 210 לענין אלא המזון ברכת לקביעות רב תלמידי של דבריהם שאין בגמרא מוכיח ודאי וכן ראשון כוס על

 בין שבתחלה ברכות לשתי בסוף אחת ברכה מצינו הא הדם כסוי בפרק מוכח נ"וה היין ברכת הפסק
 שהוא מפני המקום בשנוי כן שאין פי על אף זו כגון הפסקה בכל הדין וכן שלש במעין בין משלש
 אחריהן בירך שלא ונמצא יחזור לא שמא) לא( למפרע ברכה צריך יוצא שכשהוא גמורה עקירה

 כלום לאכול מעתה עליו ואסר היום שקדש שכיון הדברים נראין ל"ז רבינו כדברי ולהכריע במקומן
 215 וכל מזה גדול הפסק לך אין אחרת בסעודה ויתחיל היום בקדוש והפסיק מפה בפריסת סילק כ"אא

 ג"ה בעל כגון לראשונים וראינו הזה כטעם בתשובותיו אברהם' ר ב"הר כ"וכ בזה יודה האמת על מודה
 בהלכות כתוב וכן עלה ראשונים עמדו וכבר היא ישנה מחלוקת וזו ל"ז רבינו כדברי שכתבו ופסוקות

 עד דייק ולא מאכילה דעתו עקר שלא הפסק הואי לא דקדוש שסובר מי שיש ל"ז גיאות בן יצחק רב
  :כאן
 220 מכלל עקרו מדקתני הא בגמרא ודאמרינן' וכו היין אין דאמר ל"ז ף"הרי לדברי נוטה דעתי ואני ועוד

 לשון אלא כך מלמדת עקירות שלשון למימרא לאו' עסקי במקומם לאחריהם ברכה הטעונים דבדברים
  ':וכו מצוה לדבר דעקרו טעמא' וכו חתן לקראת לצאת עקרו מדקתני כלומר היא קצרה

 הם במקומן אלמא למפרע ברכה טעונין יוצאין כשהן לצאת עקרו מדקתני מזה טוב הכותב אמר
 לכתחלה ברכה טעונין חזרו למפרע ברכה טעונין חתן לקראת ויצאו למתני ליה הוה לא דאי מברכין

 225 אלא אחר במקום שאכל בין למקומו שחזר בין לאחריו ברכה מטעינו מקום שנוי שאין אומר אני ועוד

 ממשיך דילמא ל"ז עצמו המאור בעל שהזכיר הטעם מפני במקומן לאחריהן ברכה שטעונין בדברים
 אין חוזר כשהוא בירך ולא ויצא במקומן ברכה טעונין שאין בדברים הא בדוכתיה לברוכי הדר ולא

 לאחריהן ברכה הטעונין דבדברים מכלל למפרע ברכה טעונין עקרו מדקתני הילכך למפרע ברכה טעון
   וברור נכון' פי וזה' עסקי במקומן

 230 קמייתא במימרא דאותבוה הוא ברור דבר יוחנן דרבי כותיה ותניא תיובתא בגמרא שאמור מה ולענין

 במקום ושתה מקום שינה אפילו דאלמא יצאו יין ידי דאמר במאי אותבוה במקצת בברייתא וסייעוה
 דאמר במימרא במקצת ואסתייע לברך צריך מקום שנוי מיהת קתני וברייתא לברך צריך אין אחר
 צריכין אין וחזרו כדקתני לברך צריך אין וחוזר מקום בשנוי קתני דברייתא לברך צריך אין מקום שנוי
 לברך צריך נמי למקומן בחוזרין ששת ורב חסדא לרב דאילו בהא יוחנן כרבי והיינו היין ברכת לברך

 235 גבוה שהוא מבוי לך דמסייע תניא לרבה פפא רב ליה אמר דעירובין ק"בפ במקצת סיוע בזה וכיוצא

 וזה זה דאמר ממאן ולאפוקי כשר למבוי במקצת סיוע וזה ימעט היכל של מפתחו יתר אמה מעשרים
 סייעו כאן אף פסולה בסוכה כשר כדרבה במבוי לומר יש ועדיין כשרה לסוכה מסייע אינו אבל לפסול



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

  8 מספר דף, והבדלה קידוש

 

 להם סמכו ל"ז והגאונים ורבינו ששת ורב חסדא מדרב ולאפוקי וחוזר מקום בשנוי במקצת יוחנן' לר
 אלו וכל דיקא כותייהו נמי ובתרייתא כותייהו דעקירות קמייתא דמתניתא ששת ורב חסדא אדרב

 240 בו אני חוכך הוא שינויא חסדא רב דפריק ג"דאע ששת כרב שאמרו הפסק אבל מחוורים דברים

 שיפסוק או אלא קיום ששת לדרב לה ולית היא יהודה' ר כרחין על קמייתא מתניתא דהא כנגדם
 בעלמא וסוגיין חכמים דברי לפרש אלא בא שלא שיאמר או רבים במקום יחיד יהודה' כר הלכה

 כדאיתא לחלוק הכל בברייתא אבל במשנתנו אלא כן אמרו שלא ועוד לחלוק ובמה לפרש אימתי

 א"בד סתם דקתני קמייתא ברייתא שמצינו דמאחר לומר ל"ז הראשונים סברו ושמא בדוכתא
 245 רואין והן לפרש אלא יהודה' ר של זה במה שאין חברתה על מוכחת היא חולה או זקן שם בשהניחו

  :והצעתן פשטן שזה

  תוספות רי"ד קב, א

 תניא גריס המורה לברך צ"א וחזרו ויצאו יין לשתות מסובין שהיו חברים יוחנן' דר כוותיה תניא שם
 מצאתי ובספרים במקומן לאחריהן ברכה הטעונין מדברים הוי דיין לטעמיה ואזיל חסדא דרב כוותיה

 250 והכא לעיל יוחנן' ר דאיתותב גב על ואף יפה בעיני נראית הגירסא וזו יוחנן' דר כוותיה תניא כתוב

 יוחנן' לר דלוקמוה הברייתא לזו הישיבה בני ידעו לא ברייתא מההיא' אותבי דכי ל"נ ליה' מסייעי
  ]נ"מהדות: [וכתבה מיכן לבתר דאשכחה היא ותלמודא כוותיה

 


