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  עתשינוי מקום והסח הד

  א הלכה ד פרק ברכות הלכות) חעלמא( המשנה מרכבת

 הזכיר מדלא ף"כהרי ל"דס משמע אדרבה ף"הרי על יחלוק שרבנו הכרח ואין. מ"כ עיין. המברך כל] א[
  .במקומו לברך צריך שיהיה. דפירות' ג מעין ברכה גבי ח"בפ

 5   ב עמוד קא דף פסחים מסכת י"רש

, המינין שבעת כגון עצמן בפני חשובה ברכה כלומר - במקומן לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל
 אחריהם לברך, הלך הראשון קביעות על לסעוד אחר למקום לילך ועמד אחריהן בירך ולא הואיל
  .ולברך לחזור צריך אין נמי ולפניהם שתיהן על אחת ברכה

  .סעודתו לסיים, עכשיו אוכל הוא הראשונה סעודה דעת על: כלומר - הדר קמא לקיבעיה

 10   ו סימן י פרק פסחים מסכת ש"רא

 הוא כאילו הוי ולברך למקומו לחזור צריך היה כאן אוכל היה לא שאם כיון כלומר. הדר לקבעיה ט"מ 
  .ז"בהמ כאן ומברך כאן סעודתו וגומר במקומו עדיין

   ב עמוד ק דף פסחים מסכת ם"רשב

 של הכוס בברכת פטורין שאינן ג"בפה לברך חייבין לשתות בביתם יין להם יש שאם. יצאו לא יין ידי
 15  הדעת היסח ל"דה ממקומן שעקרו מאחר נ"בבהכ ששתו יין שתיית

   ב עמוד קא דף פסחים מסכת ם"רשב

 לברך צ"א אחר במקום ואוכל וחוזר זה במקום ממנו אכל אם הנאכל דבר לכל. מקום שינוי ואחד
  :בינתים הדעת היסח לו היה שלא וכגון שניה

   א עמוד קב דף פסחים מסכת ם"רשב

 20 דרבנן כחן להודיעך במקומן לאחריהן ברכה צריכין שאין דברים לישמעינן אדרבה לאקשויי וליכא

 כחן דאין כך לומר אין עדיף היתרא דכח ומשום לברך צריכין אין'] עליה) [הם' (שאפי כך כל דמקילין
 יחזור למה בינתים הדעת היסח היה שלא דכיון הוא דסברא לברך מצריכין אין אם וחשיבות כח

  ויברך

   א עמוד קב דף פסחים מסכת תוספות

' כו לברך צריך אין עמו לדבר חבירו קראו ואוכל מיסב שהיה הבית בעל דברכות בתוספתא דתניא והא 25 

 אלא למפרע ברכה טעון כשחזר לאו לכתחלה ברכה צריך חוזר וכשהוא למפרע ברכה צריך הפליג
 דיבר.) ל' ד( דיומא ג"בפ דאמר ותדע' כדפרי ישהה שמא ומברך להפליג שקראו ומיירי לצאת כשרוצה

 ומיירי דצריך קאמר לא ז"ברהמ אבל המוציא ברכת ה"דה ומשמע ידים נטילת טעון והפליג חבירו עם
 כרב ל"דקי צריך לא לכתחלה ברכה אפילו אלא ברייתות כאותן הלכה ואין שיפליג מתחלה ידע שלא

 30  .יהודה כרבי אתו דתוספתא וההיא ברייתות והנהו הדר קמא' לקיבעי דאמר חסדא

   ו סימן י פרק פסחים מסכת ש"רא

 צריך אין למפרע אחרונה ברכה אבל. להבא ראשונה ברכה היינו לברך צריך מקום שינוי דאמרינן והא
 השמש הדעת היסח גבי) ב קז דף( הבשר כל בפרק ואמרינן. הדעת כהיסח הוה מקום דשינוי לברך
 זה ודבר לברך צריך הלכך יותר לו יתנו אם יודע ואינו דעתו שהסיח לפי ופרוסה פרוסה כל על מברך

 35  '):ה סימן( הדם כיסוי בפרק יפה ביארתי

   ב עמוד קא דף פסחים מסכת למאירי הבחירה בית

 ברכה טעונים שאין בדברים דוקא חסדא רב שלדעת ששת ורב חסדא רב זה בענין נחלקו מ"ומ
 סלק ודאי בירך ולא והלך ממקומו כשנעתק במקומם ברכה טעונים שאין ומאחר במקומם לאחריהם

 תחלת לשתות או לאכול למקומו כשחזר שכן ואחר לו שיזדמן במקום לברך בדעתו ועלה משם דעתו
 40 במקומם לאחריהם ברכה שטעונים בדברים אבל אחר במקום אוכל אם ש"וכ לברך וצריך הוא הנאה

 למקומו וכשחוזר אכילה מאותה מהם דעתו סלק לא ודאי בירך ולא לשם אחריהם לברך לו' שהי כיון
 נראה ואין אחר במקום לו אוכל אם הדין שכן א"וי חוזר הוא שלקביעותו ולברך לחזור צריך אין ואוכל

  :הדר' לקיבעי אומרין ואין לברך צריך זה ואחד זה אחד ששת רב ולדעת כן
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   ב עמוד קא דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 45 דצריכין דכיון משמע מהכא לכתחלה ברכה טעונין חוזרין וכשהן למפרע ברכה טעונין יוצאין כשהן שם

 ויאכלו לכתחלה יברכו למימר מצינו ולא למפרע ברכה נמי צריכין רגליהן עקירת משום לכתחלה ברכה
 ברכה דמיחייב היכא כל אלא שעשו האכילות שתי ויפטרו ז"בהמ יברכו כ"ואח סעודתן שיגמרו עד

 על ג"בפה לברך שצריך שכיון פסח של כוסות' בד להוכיח יש ומיכן שאכל מה על לברך מיחייב לפניו
 של כוס לאחר יברך אמרינן ולא סעודתו בתוך ששתה היין על הגפן על נמי לברך צריך ברכה של כוס

 50 ששתה היין על הגפן על לברך צריך אלא סעודתו בתוך ששתה ומה ברכה של כוס ויפטור הגפן על ברכה

 היין על הגפן על לברך דצריך שלו בפרדס המורה כ"וכ לבד ז"בהמ של כוס ועל לבד הסעודה בתוך
  ]נ"מהדות: [ז"בהמ של כוס על הגפן על יברך ועוד ז"בהמ שיברך קודם סעודתו שבתוך

   א עמוד קב דף פסחים מסכת ם"רשב

 מקום שינוי. והמטיב הטוב מברך אבל היין ברכת לברך צריך אין יין שינוי משמעתין שמעינן מיהו
 55 אחר בבית ואכל וחזר זה בבית אוכל כגון שלש מעין במקומן לאחריהן ברכה שטעונין המינין בשבעת

 צריך אין אלו בכל אחר בבית סעודתו וגמר וחזר לשוק והלך זה בבית שאכל או אחריהן שבירך קודם
 שאינן ומשקין פירות שאר אבל. ח"דר כוותיה תניא דהא הדר קמא דלקיבעיה תחלה ולברך לחזור

 לברך צריך אחר בבית ואכל וחזר זה בבית ואכל במקומן לאחריהן ברכה צריכין שאינן המינין משבעת
  ]. שם[ הינק רב דבי במתניתא כדתניא לברך צריך אין אחד בבית לפינה מפינה אבל תחילה

 60   א עמוד קב דף פסחים מסכת תוספות

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

 65 לברך דצריך מקום דשינוי דטעמא חסדא לרב ראיה מייתי דחזרו גב על ואף - חסדא דרב כוותיה תניא

  .חזרו נמי ה"וה אכילתו גמר היא ממקומו שעמידתו משום

   א עמוד קב דף פסחים מסכת א"הריטב חידושי

 אין חולה או זקן הניחו דאם הכא משמע ל"ז ש"הרא כתב'. כו הכנסת לבית להלך רגליהן ועקרו
 ר"ה אומר' שהי למה קשה מכאן, בינתים שהתפללו פי על אף לכתחילה ולא למפרע לא לברך צריכין

 70 צריך חוזר כשהוא להתפלל ועמד התפלל שלא סעודתו בתוך אדם נזכר שאם יהודה ר"ה בן טוב יום

 גבי כדאמרינן אפשר לא הדדי בהדי וצלויי דמיכל משום, ובוצע ידיו ונוטל וחוזר המזון ברכת לברך
 ברכת דוקא דהיינו כלל להתם דמי ולא, אפשר לא הדדי בהדי וברוכי משתא') א ז"פ חולין( הדם כיסוי

, השחיטה מעשה גמר דהוי הדם כיסוי גבי וכן, ושתה שאכל מה על הדעת והיסח הפסק שהוא המזון
 חשוב שיהא הזועות ועל הזיקין על הסעודה באמצע מברך אם דאטו והפסק גמר חשוב לא תפלה אבל

 75  .ל"ז ש"הרא כ"ע, אפשר לא הדדי בהדי וברוכי דמיכל משום המוציא לברך צריך ויהא הפסק

   א עמוד קב דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

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

 80   ד ברכות ם"רמב

  ג הלכה

 לו ויצא עמו לדבר חבירו וקראהו אוכל שהיה או, אחר לבית והלך סעודתו ופסק זה בבית אוכל היה
 המוציא בתחלה ומברך וחוזר שאכל מה על למפרע לברך צריך מקומו ושינה הואיל וחזר ביתו לפתח
 ד"הראב כתב. סעודתו יגמור עד' כו זה בבית אוכל היה/ ד"הראב השגת. +/סעודתו יגמור כך ואחר

 85 כלל עקירה שאינה מקומו רואה אם שכן וכל היא עקירה לאו ביתו לפתח דכל בזה הפליג/ א"א/ ל"ז

  .+ ל"עכ
  ד הלכה

 חוזרין חולה או זקן שם הניחו אם כלה לקראת או חתן לקראת ויצאו לאכול יושבים שהיו חברים
 ברכה צריכין יוצאין כשהן אדם שם הניחו לא ואם שנייה לברך צריכין ואינן סעודתן וגומרין למקומן
 90  . לכתחלה ברכה צריכין חוזרין וכשהן למפרע

  ה הלכה
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 מברך ולפיכך אכילתו פסק הרי מקומו המשנה שכל פירות לאכול או בשתיה מסובין היו אם וכן
 מפינה מקומו והמשנה, לאכול צריך שהוא מה על לכתחלה שנייה ומברך וחוזר שאכל מה על למפרע
 לחזור צריך במערבה לאכול ובא תאנה של במזרחה אכל, ולברך לחזור צריך אינו אחד בבית לפינה
 95 ד"הראב כתב. ולברך לחזור צריך במערבה לאכול ובא תאנה של במזרחה/ ד"הראב השגת. +/ולברך

  .+ ל"עכ לכך מתחלה דעתו היה שלא והוא/ א"א/ ל"ז
  ז הלכה

, ומברך חוזר מקומו שינה שלא פ"ע אף לשתות או לאכול נמלך כ"ואח מלשתות או מלאכול בלבו גמר
. שנית לברך צריך אינו כולו היום כל פסק אפילו ולשתות לאכול לחזור דעתו אלא בלבו גמר לא ואם

 100 לא/ א"א/ ל"ז ד"הראב כתב. שנית לברך עד' כו מלשתות או מלאכול בלבו גמר/ ד"הראב השגת+/

 או אחרונים במים אלא הפסקה הויא לא אכילה לענין אבל, בלבד שתיה לענין אלא אכילה לענין אמרו
  .+ ל"עכ בנמנום או בשינה
  ח הלכה

 שיברכו עד לשתות עליהם נאסר היום קידוש ונקדש בואו או המזון ברכת ונברך בואו ואמרו שותין היו
 105 לחזור צריכים רשאים שאינם פ"ע אף יקדשו או שיברכו קודם ולשתות לחזור רצו ואם, יקדשו או

. ולברך לחזור צריכין אין ונבדיל בואו אמרו אם אבל, ישתו כ"ואח הגפן פרי בורא תחלה ולברך
 כתב. ולברך לחזור צריכין אינן ונבדיל בואו אמרו אם אבל עד' וכו שותין היו/ ד"הראב השגת+/

 כיון ונקדש בואו אמרו שלא פ"ע אף הקידוש שהפסקת כאן יש דברים עירבובי/ א"א/ ל"ז ד"הראב
 בואו אמר אם מ"מ מפסיק אינו שחשיכה פ"שאע בהבדלה כן שאין מה להפסיק חייב היום שקדש
 110  .+ברכה בלא למישתי ואסור משתיה נפשיה סליק הא ונבדיל

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

 ברכה טעונין שאין דברים על היסבו אם מ"לבה או ה"לב ממסיבתן ויצאו מסובים שהיו חבורה בני
 ראשונה ברכה לברך צריכין שם לאכול רוצין אם לחדר מחדר מקומן כששינו מיד במקומן לאחריהם

 כמו חשוב מקום דשינוי שאכלו מה על אחרונה ברכה לברך צריכין אינן אבל לאכול שרוצים מה על
 115 כבר שאכל מה על למפרע אבל לאכול שרוצה מה על ראשונה ברכה מזקיק הדעת והיסח הדעת היסח

 דבר על מסיבתן היתה ואם לברך צריכין אין אחרת לזוית זו מזוית אחד בחדר מקומן שינו אם אבל לא
 מאיר בר שמואל לרבינו דגן מין דוקא י"ולר המינין' ז ם"לרשב דהיינו במקומו לאחריו ברכה שצריך

 ש"הרא א"וא החבירים מקצת שם הניחו כ"אא לברך צריכין י"ולר מקומם כששינו לברך צריכין אין
 ומיני פת דוקא י"כר כתב במקומן לאחריהם ברכה הטעונין דברים ולענין ם"רשב לדעת הסכים ל"ז

 120 צריך חוזר כשהוא והתפלל ועמד התפלל שלא הסעודה בתוך שנזכר אדם יהודה' בר ט"י ר"ה כתב: דגן

 הדם כיסוי' בפ כדאיתא אפשר לא הדדי בהדי ומיכל וצלויי הואיל המוציא ברכת ולברך ידיו ליטול
 שהוא מ"ברה גבי אלא הכי אמרינן דלא צ"שא אומר י"והר אפשר לא הדדי בהדי וברוכי משתיא

  :ושתה שאכל מה על הדעת והיסח סילוק

   קעח סימן חיים אורח יוסף בית

 125 לחזור צריך במערבה לאכול ובא תאנה של במזרחה אכל) ח"ה( מברכין כיצד פרק בירושלמי גרסינן

 שכתלי התם שאני מקום שינוי הוי לא לזוית דמזוית גב על ואף) ה"ה( ד"בפ ם"הרמב וכתבו ולברך
 ובא תאנה של במזרחה באכל כן שאין מה אחד כמקום חשיבי הילכך הזויות לשתי מקיפים הבית
 מקום שינוי אפילו מחיצות בו שאין במקום זה ולפי היא מחיצות בה שאין במקום שהתאנה בהלמער

 בו שאין דבמקום אפשר ומיהו דוקא ולאו נקט דמילתא אורחא דנקט דתאנה שינוי הוי דהו כל
 130 דתאנה דכיון שאני ומערבה תאנה ומזרח מקום שינוי הוי לא הראשון מקומו שרואה כל מחיצות

 אוכל היה בדין ם"הרמב דברי על ד"הראב וכתב. יותר נראה וזה מקומות שני ולה הוו מפסקת
 נסים רבינו כדעת ד"הראב שדעת לי ונראה לכך מתחלה דעתו היה שלא והוא' וכו תאנה של במזרחה

 בגן או בפרדס שהיה מי) יח אות ברכות' הל( חיים ארחות ל"וז: קידוש לענין ג"רע בסימן רבינו שכתב
 ליה דהוי האחרים על לברך צריך אינו אחד אילן על שבירך כיון ואילן אילן כל מפירות לאכול ורוצה

 135 לשני לילך דעתו היה אם ואפילו לזה זה סמוכים היו אפילו צריך ודאי לגן מגן אבל לפינה כמפינה

 במזרחה אוכל היה ם"הרמב שכתב והיינו מברך באחד אלא דעתו היה לא מתחלה אם אחד בגן ואפילו
  :ל"עכ לכך מתחלה דעתו היה שלא והוא ד"הראב והגיה' וכו אנהת של

   קעח חיים אורח ע"שו

  א סעיף
 140 לו ויצא עמו לדבר חבירו וקראו אוכל שהיה או, אחר לבית והלך סעודתו ופסק זה בבית אוכל היה 

, המוציא בתחלה ומברך וחוזר; שאכל מה על למפרע לברך צריך מקומו ושינה הואיל, וחזר ביתו לפתח
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. לברך צ"א, לפנה מפנה מקומו ששינה פי על אף, הבית בתוך עמו דבר אם אבל; סעודתו יגמור כ"ואח
 שני שיהיו והוא, מקום שנוי מיקרי לא אחר במקום לאכול דעתו היה אם ג"רע סימן לקמן ועיין: ( הגה

  ). ד"קפ סימן ל"וע' א בבית המקומות
 145  ב סעיף

 חוזרים מקצתן שם הניחו אם, כלה לקראת או חתן לקראת ויצאו לאכול יושבים שהיו חברים
 צריכים יוצאים כשהם, אדם שם הניחו לא ואם; שנייה לברך  צריכין ואינם סעודתן וגומרין למקומם

, פירות לאכול או לשתות מסובין היו אם וכן;  לכתחלה ברכה צריכים חוזרים וכשהם, למפרע ברכה
 מה על שנית ומברך וחוזר, שאכל מה על למפרע מברך ולפיכך אכילתו פסק הרי מקומו המשנה שכל

 150 של במזרחה אכל; ולברך לחזור צריך אינו', א בבית לפנה מפנה מקומו והמשנה. לאכול צריך שהוא

 סוברים רק, זה' בסי שכתוב מה בכל חולקים ויש: הגה. לברך צריך, במערבה לאכול ובא זו תאנה
 מה לפני אלא לברך צ"א אחר למקום מקומו שינה אם ולכן, הדעת כהיסח אלא אינו מקום ששנוי

 שלא ודוקא) וטור פ"ע פרק ומרדכי ש"והרא ם"ורשב' תוס; (אכל שכבר מה על לא אבל, לאכול שרוצה
 חברים מקצת הניח אם אבל, במקומם ברכה צריכין שאינן מדברים ואכל בסעודה חברים מקצת הניח

 155 לברך צ"א כך אחר לאכול שרוצה מה' אפי, במקומם ברכה שצריכין דברים ואכל הניח לא אפילו או

' אפי עמו לדבר חברו וקראו אוכל שהיה או, אחר לבית והלך סעודתו שפסק מי ולכן); ז"וא ק"סמ(
 לכולי במקומו ברכה צריך פת דהא, כלל לברך צ"א לסעודה כשחוזר, אחר למקום או ביתו לפתח
 ואין). א"ורשב י"ב( כ"אח לאכול שרוצה מה על לברך צריך ודאי, כשחוזר דעתו הסיח אם מיהו; עלמא
 נוהגין וכן). ן"ור ד"פ ם"רמב( אחר במקום סעודתו סיים ובין כבר שאכל למקום חזר בין חילוק

 160 ולאכול מלחזור ישכח שמא דחיישינן,  ברכה בלא ממקומו יעקר לא לכתחלה מ"מ, אלו במדינות

' סי ועיין) פסח' הל בו כל( מותר, תפלה זמן שהגיע כגון, עוברת מצוה לצורך מיהו); ן"ור מנוח ר"הר(
  . ד"קפ

  ג סעיף
 לברך צ"א אחד אילן על שברך כיון, ואילן אילן כל מפירות לאכול ורוצה בגן היה שאם שאומר מי יש
 165 אפילו לברך צריך, לגן מגן אבל; האחרים מאותם לאכול דעתו היה שברך שבשעה והוא, האחרים על

  . הכל על דעתו היה תחלה כשבירך אם ואפילו, סמוכים הם אם
  ד סעיף

 שנהגו כמו, השני במקום אלא מ"בה מברך אינו, אחר במקום ואכל וחזר אחד במקום פת אכל אם
  . אכילתם סיום במקום ומברכין ויושבים הילוכם דרך שאוכלים דרכים הולכי
 170  ה סעיף

 פת דוקא א"וי: הגה. דגן מיני דדוקא א"וי, במקומם לאחריהם ברכה טעונים המינים ששבעת א"י 
  ). ד"פ מיימוני הגהות( לבד

  ו סעיף
, ולהתפלל סעודתו לגמור שהות אין אם' אפי, והתפלל ועמד התפלל שלא הסעודה בתוך שנזכר מי

 175  . הפסק הוי לא זה כל עם, שיתפלל עד לאכול לו אפשר ואי להפסיק שחייב

  ז סעיף
 כגון, רשות דברי בשאר הפסיק אם וכן: הגה. הפסק הוי לא, עראי שינת סעודתו בתוך שישן אדם

  .בזה וכיוצא לנקביו שהוצרך

   קעח סימן ברורה משנה

 180 כסעודה כ"אח שאוכל ומה לגמרי סעודתו כנפסקה חשיב ממקומו היציאה י"דע -' וכו לברך צריך) ו(

  :להבא על והמוציא למפרע ז"בהמ מברך ולכן דמיא אחרת

   ד ק"ס קעח סימן הציון שער

 על אבל, היא אחת סעודה מקום מכל דהתם, לכתחלה ברכה רק מצריך דאינו הדעת מהיסח וגרע) ד(
  ]:לבוש[ לגמרי אחרת כסעודה חשיב מקום שינוי ידי

 185   קעח סימן הלכה ביאור

 בבית אף לחדר דמחדר אחרונים ושארי א"המ כ"כ אחד בחדר דהיינו ברורה במשנה עיין - אחד בבית* 
 דאם אלא] בפשיטות כן שסוברים י"וב בטור ש"עי[ כאן א"ובס ג"רע בסימן מ"וכ מקום שינוי הוי אחד

 אם ז"ולפ א"בס למעלה ש"כמ בזה להקל יש ברכה בשעת בזה דעתו שהיה או הראשון מקומו רואה

 הראשון מקומו רואה שאין אחר לחדר באמצע ונכנס במקומן ברכה טעונין שאין ומשקין פירות אכל
 190 בחזר ואף] מודי ומשקין בפירות לקמיה ה"ההג לדעת דאף[ ע"לכו ברכה בלא שם לאכול לו אסור

 בזה להזהר מאד קשה אחרונים בכמה כתוב שהוא אף ז"ד והנה. לכתחלה ברכה טעון יהא למקומו
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 בפסחים דהמעיין מבואר זה דין שאין ומצאתי הדין במקורי וחפשתי כן נוהגין העולם שאין וכמדומה
 ממקום אבל קידוש גבי בגמרא דגרסי גירסתם לפי רק דזהו יראה שם ש"וברא אבל ה"בתוד א"ק

 לא לפנה מפנה אבל נגרוס אם אבל] שוין מקום ושינוי סעודה במקום קידוש דין ולדידהו' [וכו למקום
 195 ואם אחד גג תחת שהם אחרי שוים לחדר ומחדר לפינה דמפינה הגמרא דסובר לומר מוכרחים נהיה

 ענן מרב ראיה הגמרא מייתי מאי ה"דאל[ לפינה במפינה להחמיר דצריך ה"ה לחדר במחדר נחמיר
 זה בענין נכלל מקום שינוי לענין לפינה במפינה כ"אח מקילינן כד כ"וא] לארעא מאיגרא הוי דהתם

 אלא ש"ל שם' דגמ וכלישנא מקום שינוי לענין שינוי מקרי לבית במבית דדוקא לחדר במחדר גם
 ש"וכמ סעודה במקום קידוש לדין מקום שינוי דין בין לחלק דצריך כ"ע זו גירסא לפי דהא לבית מבית

 200 ומקום ממש סעודה מקום בעינן קידוש דלענין] א"הרשב תלמיד' שהי[ ה"חלאו ם"מהר בחידושי

 מילתא תליא גמורה בעקירה מקום שינוי לענין אבל אסור לפינה מפינה אפילו לכך גרים פיתא
 בכמה מצאתי לא לפינה מפינה אבל' וכו מינה סבור זו גירסא והנה. ש"ע עקירה הוי לא לפינה ומפינה

 לדחות שירצה מי אף והנה[ ה"חלאו ם"מהר בחידושי וכן ף"וברי ג"ובבה ח"ר בפירוש והוא ראשונים
 וכמו לפינה במפינה אלא מקום שינוי לענין בגמרא בהדיא היתר מצינו לא פ"דעכ ויאמר זו ראיה

 205 דייק דלישנא מסיפא דאדדייקת מצינו לא איסור גם לו אשיב לא לפינה מפינה אבל הגמרא שמסיים

 דעת והנה] זה בכלל הוי לא לחדר ומחדר לבית במבית אלא שנו לא הגמרא דקאמר המימרא מראש
 שוה דינם מקום ושינוי סעודה במקום דקידוש ש"והרא' כהתוס כ"ג סובר דהוא י"בב כתב ם"הרמב

 אלא מקילינן ולא מקום שינוי לענין דמחמרינן ה"ה קידוש לענין לחדר במחדר דמחמרינן היכי וכי
 ם"הרמב דדעת דסובר בהדיא מוכח שבת מהלכות ט"בפכ מ"מהרה אבל חדר באותו לזוית מזוית
 210 לחדר מחדר אף מקום ובשינוי בסעודה מקום שינוי ובין סעודה במקום קידוש בין דמחלקינן להיפך

' וכו לא לפנה מפנה אבל' וכו מינה סבור קידוש לגבי בגמרא שם גורס הוא דגם מקום שינוי הוי לא
 שבבית אחד מפנה היינו לפנה דמפנה לחדר מחדר על קאי זה דדבר שם ומפרש] ל"הנ הגאונים וכגרסת[

 הגאונים מדברי זה פירוש והוכיח[ הרבה חדרים מתחלקים שבאמצע אף הבית שבסוף השני לפנה
 דגם לפנה מפנה על לארעא מאגרא דמיירי ענן מרב ראיה דמייתי הגמרא שפיר מתיישב ובזה ש"עי

 215 ומתפרש כן ל"ס לפנה מפנה דגרסי ל"הנ הגאונים כל דגם ואפשר ש"עי לחדר מחדר הכונה לפנה מפנה

 ס"שבש לפנה מפנה בכלל אינו דזהו לזוית מזוית קידוש גבי ם"הרמב היקל ולפיכך] בפשיטות הסוגיא
 מחדר על נמי קאי כ"ע מותר לפנה מפנה אבל לבית מבית דדוקא בגמרא דקאמר מקום שינוי גבי כ"וא

 מקום שינוי הוי לבית מבית רק דקאמר ס"הש לשון ומיושב[ ל"וכנ לפנה מפנה נקרא דזה לחדר
' הגמ כלשון מקום שינוי גבי בעניננו נמי שהעתיק ם"והרמב] שינוי הוי לא הבית שבתוך דכל דמשמע
 220 מותר אחד בבית שהוא דכיון לחדר מחדר על אף כ"ג כונתו כ"בע ז"לפ מותר אחד בבית לפנה דמפנה

 קידוש דלגבי לשונו ם"הרמב ששינה מה מאד ומדויק[ לבית מבית אלא לאסור בתחלה הזכיר ולא
 לא לחדר דמחדר ם"הרמב דעת מ"דלהרה מדברינו היוצא]. לפנה מפנה כתב וכאן לזוית מזוית קאמר

 בהדיא שסובר י"לרש מצינו וגם כן נראה גירסתם פ"ע ף"ורי ח"ור ג"בה מדעת וגם מקום שינוי הוי
 אבל בשניהם גורס דהוא לחדר מחדר ה"וה מקום שינוי הוי לא לעליה דמבית מקום שינוי לענין

 225 דבריו העתיק זרוע באור וכן] בסעודה מקום לשינוי קידוש בין דמחלקינן כ"וע[ לא למקום ממקום

 לחדר מחדר אפילו ליכנס שלא האחרונים לדעת לכתחלה לחוש ונכון דראוי אף כ"וע ש"עי לדינא
 בשעת מתחלה לזה דעתו שהיה לא אם במקומן אחריהן ברכה טעונין שאין בדברים אכילתו באמצע

 אין בודאי בדיעבד פ"ועכ ל"וכנ לסמוך מי על לו דיש בידו למחות אין בזה להקל הנוהג מ"מ ברכה
 בודאי הראשון מקומו לראות וביכול להקל ברכות וספק נפקא לא ספיקא דמידי בהן ברכה להצריך

 230  :ב"במ א"בסס ל"כנו לכתחלה אף להקל יש

   מח סימן ו חלק יצחק מנחת ת"שו

   פ"ער בו שחל בשבת הסעודה באמצע לחדר מחדר לעבור בענין
 שנתבשלו הסעודה כל ולאכול' א בחדר שחרית סעודת להתחיל בשבת שחל פ"בער, נכונה עצתו הנה

 החיים כף' בס שכתב מה דכל אף, שם ולברך' א בחדר פת כזית לאכול ולחזור' ב בחדר פסח של בכלים
 235 שכתב ישכח שמא שייך כ"דאל', הב במקום שם שיברך רק הכוונה, ת"כ שציין) ג"כ דף ח"קע' סי(

 עוברת מצוה דלצורך שם א"ברמ מבואר הרי מ"מ, פת כזית אכילת צריך' הב במקום ולברך, א"הרמ
, שרי עוברת שאינה מצוה לדבר דאפילו פ"וש המאור מדברי להוכיח כתב שם הלכה ובביאור, שרי

 ועוד, מצוה לדבר הוי ברשותו חמץ שישאר לחשש לבוא שלא יותר להם עדיף ג"שבכה אנשים ולאותן
 שממהרים זאת ש"ל בבוקר פסח בערב, ולברך למקומו לחזור וישכח ישהה שמא החשש דכל כיון ל"י

 240 לענין) ברכה בלא ה"ד( הלכה בביאור שם ג"כה ש"וכמ. ישהה לשמא ח"ול, האיסור זמן קודם לגמור

 ולחזור' הב בחדר ולאכול הסעודה באמצע לעקור בתחילה מכוון אם ושרי, שם עיין זקן או חולה הניח
  . ד"כנלענ שם ולברך' הא בחדר ולגמור


