
 

 

 

 

 

 דיני שינוי מקום

 1.)שנית(שינוי מקום צריך לברך  תניא:)ק"א ב'( 

: הא דאמרת שינוי מקום יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חסדא, ויתיב רב חסדא וקאמר משמיה דרב הונא
 . )ואין צריך לחזור ולברך(לא הוי שינוי  )באותו בית(נו אלא מבית לבית. אבל ממקום למקום צריך לברך, לא ש

ותו יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה: הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך, לא אמרן אלא בדברים  (1)
. מאי ך לברךאבל דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן, אין צרי 2שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן.

 3לקיבעא קמא הדר. ?טעמא

 .)צריך לחזור ולברך אם שינה מקומו(ורב ששת אמר: אחד זה ואחד זה צריך לברך  (2)

אין  ,חתן או לקראת כלה, כשהן יוצאין : בני חבורה שהיו מסובין לשתות, ועקרו רגליהן לצאת לקראתמיתיבי
שהניחו שם זקן או חולה.  ?כתחלה. במה דברים אמוריםברכה ל אין טעונין ,כשהן חוזרין .טעונין ברכה למפרע

 טעונין ברכה לכתחלה.  ,כשהן חוזרין .מפרעטעונין ברכה ל ,ם לא זקן ולא חולה, כשהן יוצאיןאבל לא הניחו ש

וטעמא דהניחו שם זקן או מכלל דבדברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן,  ',עקרו רגליהן'מדקתני 
ה. אבל לא הניחו שם יוצאין אין טעונין ברכה למפרע, וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלהוא דכשהן  חולה

 טעונין ברכה לכתחלה. קשיא לרב חסדא!  ,עונין ברכה למפרע, וכשהן חוזריןכשהן יוצאין ט ,זקן או חולה

 מאן תנא עקירות? רבי יהודה. אמר רב נחמן בר יצחק: )ק"ב א'(

  -לילך לבית הכנסת או לבית המדרש  ועקרו רגליהםין, חברים שהיו מסוב תניא:ד

, וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה (, הואיל ועתידים לחזור)ברכה אחרונהכשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע  (1)
 .(4ים)ברכה ראשונה. ואפילו אם לא הניחו שם חברלכתחילה 

אבל לא הניחו שם מקצת חברים  .ם מקצת חבריםורים? בזמן שהניחו שאמר רבי יהודה: במה דברים אמ( 2)
  5, כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע, וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה.)אלא נעקרו כולם(

 חברים שהיו מסובין לשתות יין, ועקרו רגליהן וחזרו, אין צריכין לברך. :כוותיה דרב חסדאתניא 

                                                
, נחלקו האמוראים אם שינוי מקום באמצע אכילה נחשב היסח הדעת, ולרב ושמואל הוי היסח הדעת פי המבואר בסוגיא קודמתכ . 1

 ומצריך ברכה. ודעת רבי יוחנן שאינו נחשב, ואיתותב רבי יוחנן.
ו היא כגון מים או פירות, שאין טעונים ברכה חשובה בפני עצמן כגון שבעת המינים דודאי כיון דעמד והלך למקום אחר עמידתו ז . 2

 . רש"י.גמר סעודתו, והך סעודה אחריתי היא וצריך לברך בתחלה
 רש"י. על דעת סעודה הראשונה הוא אוכל עכשיו, לסיים סעודתו. ,כלומר . 3
ודווקא בדברים הטעונים ברכה במקומם. אבל דברים שאינם טעונים ברכה במקומם, אפילו לרבנן כשהן יוצאים טעונים ברכה  . 4

 ם טעונים ברכה לכתחילה. למפרע וכשחוזרי
 רב חסדא אמר כרבנן.ו . 5

 ת”בעזהשי

 "אפתשי"ט אדר 
 ק"ב| דף:  י| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

  6פירשו, דשינוי מקום הוי כהיסח הדעת. רשב"ם ורא"ש: הטעם ששינוי מקום מצריך ברכה

 ,, שהלכה כרב חסדאורא"שהעיטור,  תוספות, רשב"ם,: דעת שינוי מקום בדברים הטעונים ברכה לאחריהן במקומן

פסק  8והשו"ע 7שהלכה כרב ששת., ורי"ד רי"ף, רמב"ם,. ודעת לקיבעא קמא הדר, דאין צריך לברךמו דכשיצא ממקו
 .כרא"שפסק  ב"ם. והרמ"אכרי"ף ורמ

 ,כן דצריך לברךכל ש ,בל אם נעתק ממקום למקוםאכשחזר למקומו. דוקא , מהר"ם חלאווהכתב : הדרקמא לקיבעא 

 9.הרמ"א . וכ"כמקום אחר אין צריך לחזור ולברךשגם הלך לפירשו,  ם, וראבי"הרשב"י, ורש"גמורה.  רהדהרי יש כאן עקי

אבל  ;ברכה ראשונה להבארק ברך משינוי מקום מחמת ד הרא"שתוספות ו: דעת לענין ברכה אחרונה שינוי מקום

ששינוי מקום מצריך ברכה למפרע  הרמב"םודעת  10.דשינוי מקום כהיסח דעת ,אין צריך לברך ונה למפרעברכה אחר

 .כתוספות ורא"שפסק  . והרמ"אכרמב"םפסק  12השו"עו 11השניה נחשבת אכילה חדשה.על אכילה ראשונה, והאכילה 

ממקום  ,י"רש ופירש 'לא הוי שינוי. ,נו אלא מבית לבית. אבל ממקום למקוםלא ש', י"רשגירסת : גדר שינוי מקום

מחדר ד ,תוספותתבו כו 13, 'אבל מפינה לפינה, לא'.ש"וראם, "רמבף, "ירבינו חננאל, רגירסת וה. ילמקום, מבית לעלי

 ן וכ שאם היה רואה מקומו, אינה עקירה כלל. ד"הראבוכתב  14.ע"השופסק כן ו ה הוי שינוי מקום.יילומבית לע לחדר

                                                
 מקורות: רשב"ם )ק' ב', ד"ה ידי יין(. רא"ש )סי' ו(. . 6
 א. לא סמכינן אשינוי ,ב נחמן בר יצחקואף על גב דשני ר .דתניא כוותיה . 7
וכן כתב  .לו היסח דעת בנתיים דוקאאלא בשלא היה , דרב חסדא נמי לא קאמרר פשוט הוא ודבוכתב ב"י )קעח,ה( ב. -או"ח קעח,א . 8

. וכן פסק הרמ"א וקא כשלא היה לו היסח דעת בנתייםהיינו ד ,דרבי יוחנן דאמר שינוי מקום אין צריך לברך ,א ריש ע"ב("רשב"ם )ק
)הל' ברכות ד,ד(.  ו(. רמב"םרי"ף )כ ב בדפימקורות:  אמנם ראה רשב"א )חולין פ"ו ב', ד"ה אמר להו(, וסמ"ג )עשין כז(. )קעח,ב(.

  העיטור )עשרת הדיברות, הלכות מצה ומרור(. רי"ד )פסקיו, ק"ב א'(.
 מקורות: ראבי"ה )ח"ב, פסחים, סי' תקיא(.או"ח קעח,ב.  . 9

השמש מברך על כל פרוסה ופרוסה לפי שהסיח דעתו ואינו יודע אם יתנו לו ( גבי היסח דעת "ז ב'ואמרינן בפרק כל הבשר )חולין ק . 10
לפי  ,ובפרק כיסוי הדם )חולין פ"ו סי' ה( כתב דהיסח דעת זוקקו לברכה ראשונה אם רוצה לאכול או לשתות .יותר הילכך צריך לברך

ושתה קודם  קיקו לברך על מה שאכלאבל אין היסח הדעת מז .שכבר נסתלקה ברכה ראשונה כשהסיח דעתו מלאכול או לשתות
דלא מצינו שיש חשש הפסק  .דמאי נפקא מינה אם יאכל פעם אחרת ויברך ברכת המזון על ב' סעודות, שיאכל וישתה פעם אחרת
 רא"ש. עיי"ש. .בין מעשה לברכה אחרונה

 ,וגרע מהיסח הדעת. (ק ו"ס)ב "משנ. כסעודה אחרת דמיא ,כסעודתו לגמרי ומה שאוכל אח" חשיב כנפסקה דע"י היציאה ממקומו . 11
 לבוש. אחרת לגמריחשיב כסעודה  ,אבל על ידי שינוי מקום .לה, דהתם מכל מקום סעודה אחת היאדאינו מצריך רק ברכה לכתח

 .(ק ד"צ ס"ד בשעה"וה)
ראה ו .ה(-רמב"ם )הל' ברכות ד,ג ; חולין פ"ו ב', ד"ה אסור(.ק"א ב', ד"ה כשהן יוצאין)פסחים תוספות  מקורות:. ב-קעח,אאו"ח  . 12

 .(אמר להוה "ו ב', ד"חולין פ)א "רשב
טעמא משום  היינו ,(םנחשב שינוי מקו) מסקינן דאפילו מפינה לפינה 'דוש אלא במקום סעודהיאין ק'דלעיל גבי  ג"עואן, "הרוכתב  . 13

גבי שתיית  (כאן)אבל  .שאין דרך בני אדם לקבוע מקום סעודה בתוך כל הבית .דקביעות סעודה לא הוי אלא במקום סעודה ממש
  .(ק ו"א, סקעח,)א "הגראור ביוראה  ה.ם חלאוו"מהר גם וראה דבריו.ש בסיום "ייעו .אין אדם מייחד מקום מיוחד בבית לשתייתו ,היין

אף דראוי ד, ומסקנתו, (י"וברים כרשראשונים ס דעודלהוכיח ) האריך במחלוקת הראשונים (חדה בבית א"ד)ל "הובבי .ח קעח,א"או . 14
 ,שלא ליכנס אפילו מחדר לחדר באמצע אכילתו בדברים שאין טעונין ברכה אחריהן במקומן ,ונכון לחוש לכתחלה לדעת האחרונים

 ,ועכ"פ בדיעבד. דיש לו על מי לסמוך ,הנוהג להקל בזה אין למחות בידוכל מקום , מאם לא שהיה דעתו לזה מתחלה בשעת ברכה
בודאי יש להקל אף , הראשון וביכול לראות מקומו .וספק ברכות להקל ,דמידי ספיקא לא נפקא ,בודאי אין להצריך ברכה בהן

ב', א "ק)תוספות . (ו-הסי' )ש "אר .(ה-הל' ברכות ד,ג)ד "ם וראב"רמב. (ינהמפ אבל ה"סבור; וד ה"ף, ד"כ א ברי)ן "ר :קורותמ .לכתחלה

 ת”בעזהשי

 "אפתשי"ט אדר 
 ק"ב| דף:  י| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 15.א"הרמפסק וכן ת ברכה היתה דעתו לאכול בחדר אחר. אם בשע

דשינוי מקום דאמרינן צריך לברך היינו אפילו הלך למקום אחר  הר"ןכתב : האם נחשב שינוי מקום כשחוזר למקומו

  17להלכה. הרמ"א. והביאם םהרמב"וכן כתב  16וחזר למקומו.

רז"ה, רי"ף, , דהיינו שבעת המינים. דעת ורשב"ם ,, העיטוררמב"םדעת : ברכה לאחריהם במקומם דברים הטעוניםמה הם 

, דרק פת טעון ברכה 18רשב"א והגהות מיימוניותדהיינו פת ומיני דגן. ודעת  ,, ומהר"ם חלאווהר"ןרי"ד, , , רא"שר"י

 .כרשב"אמרים כתב בשם יש או והרמ"א. ראשונות דעותהביא שתי  19והשו"עלאחריו במקומו. 

אדם שנזכר בתוך הסעודה שלא התפלל ועמד ש ה"ר יום טוב ברבי יהודה דעת: המתפלל בתוך סעודתו האם טעון ברכה

ודעת . 20ל בהדי הדדי לא אפשרהואיל וצלויי ומיכ ,כשהוא חוזר צריך ליטול ידיו ולברך ברכת המוציא ,והתפלל

ין לו שהות לגמור סעודתו וא ,דאפילו אם הגיע זמן בתוך הסעודה הרא"שוכתב  .21, דלא הוי הפסקתוספות ורא"ש

 .23השו"ע. וכן פסק 22ואי אפשר לו לאכול עד שיתפלל עם כל זה לא הוי הפסק ,שחייב להפסיק, ולהתפלל

                                                                                                                                                                         
 . (ה אלא"ד

וי מקום, ינלא מקרי ש ,במקום אחר כולתו לאאם דעא ש"רמכ ה", על משק יב"ס)ב "שנהמוכתב  .(ק יב"ס)ב "ומשנ (ק ב"ס)א "ומגח קעח,א. "או . 15

אם רואה  דיןהוהוא  .ואף שאין רואה מקומו ,ואפילו מחדר לחדר או מבית לעליה .תחת גג אחדהיינו , (ית אחדשני המקומות בבכש
תחלה. ודוקא מחדר לחדר באותו אף שלא היה דעתו מ ,נמי מועיל ,ואפילו מקצת מקומו ,אפילו דרך חלון ,מקומו הראשון שאכל שם

  ת מקום. יירא ל ידיקים האחרונים דאפשר דאין להקל עמסתפ ,כין זה לזהאף שסמו ,אבל מבית לבית; בית
אבל לא הניחו שם וכו' וכשהן  ,כלומר שכיון שנשאר שם לא נעקר הקביעות או חולה, טעמא דהניחו שם זקןוהוכיח כן מדאמרינן,  . 16

 . נוי מקום מיקרייש, ןמשמע דאפילו חזר למקומו הראשו. חוזרין טעונין ברכה לכתחלה
 . רמב"ם )הל' ברכות ד,ג(.(; כ ב ד"ה וטעמאד"ה אבל מפינה א ברי"ף, ר"ן )כמקורות: או"ח קעח,ב.  . 17
 ,שכן כתב הרי"ףמיימוניות בהגהות  שהרי כתב ,לאו דוקא דהוא הדין למיני דגן )ההגהות מיימוניות( דפת דנקטאמנם הב"י כתב,  . 18

 .תב בהדיא דמיני דגן דינם שוה לפתבפרק ערבי פסחים כ והוא
ין וכן לענין שינוי מקום א. לברך במקומן אפילו בז' מיניםדלכתחלה יחמיר או"ח קעח,ה. וכתב המשנ"ב )ס"ק מה( בשם האחרונים,  . 19

ת היא ודעת הגר"א בביאורו דדעה האמצעי )לפי פסיקת הרמ"א(.אם שינה מקומו  ,כמו על הפת ,על כל השבעה מיניםלברך  צריך
)הל'  רמב"םלי עלמא. מקורות: קום לכודשייך בהו שינוי מ ,פירות של שבעת המינים דומים לסתם פירות . ולפי זה,העיקר לדינא

ר"י )תוספות ד"ה י"ף )כ א בדפיו(. רק"א ב', ד"ה אבל דברים(. רשב"ם ). העיטור )עשרת הדיברות, הלכות מצה ומרור( .ברכות ד,א(
(. גם ברכות נ"ג ב', ד"ה מחלוקת)רשב"א . ר"ן )ערבי פסחים, כ א ברי"ף, ד"ה לא שנו()פסקיו, ק"א ב'(.  רי"ד .אלא(, רא"ש )סי' ו(

הגהות מיימוניות )הל' ברכות פ"ד אות א( נקט פת, אבל הב"י ביאר שכוונתו גם למיני דגן )שכן כתב הגמו"י שזו גם דעת הרי"ף, 
 והרי"ף להדיא כתב גם מיני דגן(.

 .משתיא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר כדאיתא בפ' כיסוי הדם . 20
 שהוא סילוק והיסח, אלא דוקא גבי ברכת המזון ,דלא אמרינן דמשום דמישתיא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר צריך לחזור ולברך . 21

   .והביאו ראיה לדבר .לא ,אבל תפילה .דעת על מה שאכל ושתה
. סיק ואפילו הכי לא הויא הפסקהכדאמרינן גבי עקרו רגליהם לילך לבית הכנסת דמיירי בכל ענין אפילו אין שהות ביום דחייב להפ . 22

 רא"ש.
שהרי אין  ,קום כיון דלא נהוג עלמא בההיא כהרי"ףמכל מאו"ח קעח,ו. וביאר הב"י, דאע"ג דמדברי הרי"ף נראה שחולק על הרא"ש,  . 23

תוספות  . מקורות:א נקטינן כוותיה אלא כדברי הרא"שממילא דבמתפלל בתוך סעודתו ל ,אנו מברכין בורא פרי הגפן על כוס ההגדה
, פרק ערבי פסחים; סי' ו פרק כיסוי הדם. רא"ש )ד"ה משתא( "ז א',ולין פ, חפרק כיסוי הדם; ד"ה ועקרו, ק"ב א', פרק ערבי פסחים)

 . סי' כד(

 ת”בעזהשי

 "אפתשי"ט אדר 
 ק"ב| דף:  י| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 קעח(או"ח, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, )

ר ִעּמֹו וְּ   .א ַדּבֵ ָראֹו ֲחֵברֹו לְּ ָהָיה אֹוֵכל ּוקְּ ֶ ַבִית ַאֵחר, אֹו ש  ָהַלךְּ לְּ עּוָדתֹו וְּ ַבִית ֶזה ּוָפַסק סְּ יתוֹ ָהָיה אֹוֵכל ּבְּ ֶפַתח ּבֵ ָחַזר,  ָיָצא לֹו לְּ וְּ
נָּ  ִ ש  ָבֵרךְּ הֹוִאיל וְּ קֹומֹו ָצִריךְּ לְּ עּוָדתֹו; ֲאָבל  ה מְּ מֹר סְּ ךְּ ִיגְּ ַאַחר ּכָ ה ַהּמֹוִציא, וְּ ִחּלָ תְּ ָבֵרךְּ ּבִ חֹוֵזר ּומְּ ָאַכל; וְּ ֶ ּ ֵרַע ַעל ַמה ש  ַמפְּ לְּ

ִפנָּ  ה לְּ ּנָ קֹומֹו ִמּפִ ה מְּ ּנָ ִ ּ ש  ֶ י ש  ִית, ַאף ַעל ּפִ תֹוךְּ ַהּבַ ר ִעּמֹו ּבְּ ּבֵ . ִאם ּדִ ָבֵרךְּ ּתֹו הגה: ה, ֵאינֹו ָצִריךְּ לְּ עְּ ן ִסיָמן רע''ג ִאם ָהָיה ּדַ ַקּמָ ן לְּ ַעּיֵ וְּ

ע''ל ִסיָמן קפ''ד. ַבִית א' וְּ קֹומֹות ּבְּ ֵני ַהּמְּ ְּ יּו ש  הְּ ּיִ ֶ הּוא ש  ּנּוי ָמקֹום, וְּ ִ ֵרי ש  ָמקֹום ַאֵחר לֹא ִמקְּ   ֶלֱאכֹל ּבְּ
יָ   .ב ִבים ֶלֱאכֹל וְּ ְּ ָהיּו יֹוש  ֶ ָצָתןֲחֵבִרים ש  ם ִמּקְּ ָ יחּו ש  ה, ִאם ִהּנִ ּלָ ַראת ּכַ ַראת ָחָתן אֹו ִלקְּ אּו ִלקְּ ִרין  ,צְּ גֹומְּ קֹוָמם וְּ ִרים ִלמְּ חֹוזְּ

מַ  ָרָכה לְּ ִריִכים ּבְּ ִאים צְּ ֵהם יֹוצְּ ֶ ש  ם ָאָדם, ּכְּ ָ יחּו ש  ִאם לֹא ִהּנִ ה; וְּ ִנּיָ ְּ ָבֵרךְּ ש  ִריִכין לְּ ֵאיָנם צְּ עּוָדָתן וְּ ֵהם חֹוזְּ סְּ ֶ ש  ֵרַע, ּוכְּ ִרים פְּ
קֹומֹו ֲהֵר  ה מְּ ּנֶ ַ ש  ל ַהמְּ ּכָ ֶ רֹות, ש  ּתֹות אֹו ֶלֱאכֹל ּפֵ ְּ ין ִלש  ֻסּבִ ֵכן ִאם ָהיּו מְּ ה; וְּ ִחּלָ ַכּתְּ ָרָכה לְּ ִריִכים ּבְּ ִפיָכךְּ צְּ ַסק ֲאִכיָלתֹו ּולְּ י ּפָ

הּוא ָצִריךְּ לֶ  ֶ ּ ִנית ַעל ַמה ש  ֵ ָבֵרךְּ ש  חֹוֵזר ּומְּ ָאַכל, וְּ ֶ ּ ֵרַע ַעל ַמה ש  ַמפְּ ָבֵרךְּ לְּ ַבִית ֶאָחד, מְּ ה ּבְּ ִפּנָ ה לְּ ּנָ קֹומֹו ִמּפִ ה מְּ ּנֶ ַ ש  ַהמְּ ֱאכֹל. וְּ
 . ָבֵרךְּ ַמֲעָרָבּה, ָצִריךְּ לְּ ֵאָנה זֹו ּוָבא ֶלֱאכֹל ּבְּ ל ּתְּ ֶ ָרָחּה ש  ִמזְּ ; ָאַכל ּבְּ ָבֵרךְּ  ֵאינֹו ָצִריךְּ ַלֲחזֹר ּולְּ

ִרים הגה: סי' ֶזה, ַרק סֹובְּ תּוב ּבְּ ּכָ ֶ ּ ָכל ַמה ש  ִקים ּבְּ ֵיש  חֹולְּ ָמקֹום ַאֵחר ֵאינֹו  וְּ קֹומֹו לְּ ה מְּ ּנָ ִ ָלֵכן ִאם ש  ַעת, וְּ ח ַהּדַ ֶהּסַ א ּכְּ ּנּוי ָמקֹום ֵאינֹו ֶאּלָ ִ ּ ש  ֶ ש 
רֹוֶצה ֶלֱאכֹל, ֲאָבל לֹא ַע  ֶ ּ ֵני ַמה ש  א ִלפְּ ָבֵרךְּ ֶאּלָ ָהרֹא''ש  וּ  ל ַמהָצִריךְּ לְּ ''ם וְּ ּבָ ְּ ַרש  ָבר ָאַכל; )תוס' וְּ ּכְּ ֶ ּ ֶרק ע''פ וְּ ש  ַכי ּפֶ ּדְּ  . טּור(ָמרְּ

קֹוָמם, ֲאָבל  מְּ ָרָכה ּבִ ִריִכין ּבְּ ֵאיָנן צְּ ֶ ָבִרים ש  ָאַכל ִמּדְּ ה וְּ ֻעּדָ ּסְּ ָצת ֲחֵבִרים ּבַ יַח ִמקְּ ּלֹא ִהּנִ ֶ ָקא ש  ַדוְּ יַח וְּ ָצת ֲחֵבִרים אֹו ֲאִפּלּו לֹא ִהּנִ יַח ִמקְּ ִאם ִהּנִ
קֹוָמם, ֲאִפּלּו ַמה מְּ ָרָכה ּבִ ִריִכין ּבְּ ּצְּ ֶ ָבִרים ש  ָאַכל ּדְּ ךְּ  וְּ רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ַאַחר ּכָ ֶ ּ אֹור ָזרּוַע(;  ש  ָבֵרךְּ )סמ''ק וְּ  ֵאינֹו ָצִריךְּ לְּ

ָלֵכן ִמי  ָהַלךְּ וְּ עּוָדתֹו וְּ ַסק סְּ ּפָ ֶ חֹוזֵ  ש  ֶ ש  ָמקֹום ַאֵחר, ּכְּ יתֹו אֹו לְּ ֶפַתח ּבֵ ר ִעּמֹו ֲאִפּלּו לְּ ַדּבֵ ָראֹו ֲחֵברֹו לְּ ָהָיה אֹוֵכל ּוקְּ ֶ ַבִית ַאֵחר, אֹו ש  ֻע לְּ ה ֵאינֹו ר ַלּסְּ ּדָ
ּתוֹ  עְּ יַח ּדַ ָמא; ִמיהּו ִאם ִהּסִ י ָעלְּ ֻכּלֵ קֹומֹו לְּ מְּ ָרָכה ּבִ ת ָצִריךְּ ּבְּ ָהא ּפַ ָלל, ּדְּ ָבֵרךְּ ּכְּ אי ָצִריךְּ , ָצִריךְּ לְּ חֹוֵזר, ַוּדַ ֶ ש  בָ  ּכְּ רֹוֶצה ֶלֱאכֹללְּ ֶ ּ ַאַחר  ֵרךְּ ַעל ַמה ש 

''ם(.  ּבָ ְּ ַרש  ית יֹוֵסף וְּ ךְּ )ּבֵ  ּכָ
י ֵאין ִחּלּוק ּבֵ דִ וְּ מְּ ֵכן נֹוֲהִגין ּבִ ַר''ן(. וְּ ''ם פ''ד וְּ ּבַ ָמקֹום ַאֵחר )ַרמְּ עּוָדתֹו ּבְּ ם סְּ ַבר ּוֵבין ִסּיֵ ָאַכל ּכְּ ֶ קֹום ש  ה ן ָחַזר ַלּמָ ִחּלָ ַכּתְּ ל ָמקֹום לְּ ינֹות ֵאּלּו, ִמּכָ

ָרָכה,לֹא ַיֲעקֹ  לֹא ּבְּ קֹומֹו ּבְּ לֶ  ר ִמּמְּ ֲחזֹר וְּ ח ִמּלַ ּכַ ְּ א ִיש  ּמָ ֶ יָנן ש  ִ יש  ַחיְּ ה, ּדְּ ִפּלָ ַמן ּתְּ יַע זְּ ִהּגִ ֶ גֹון ש  ָוה עֹוֶבֶרת, ּכְּ צֶֹרךְּ ִמצְּ ַר''ן(; ִמיהּו לְּ ֱאכֹל )הר''ר ָמנֹוַח וְּ
ן סי' תפ''ד. ַעּיֵ ַסח( וְּ ל ּבֹו הל' ּפֶ ר )ּכָ   ֻמּתָ

ָגן ה.  ָקא ִמיֵני ּדָ ַדוְּ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ קֹוָמם, וְּ מְּ ַאֲחֵריֶהם ּבִ ָרָכה לְּ עּוִנים ּבְּ יִנים טְּ ַעת ַהּמִ בְּ ִ ּ ש  ֶ ִרים ש  ָקא  הגה: .ֵיש  אֹומְּ וְּ ִרים ּדַ ֵיש  אֹומְּ וְּ

ַבד  ת לְּ מֹוִני פ''ד(.ּפַ הֹות ַמיְּ ם רשב''א ַהּגָ ֵ ש    )ב''י סי' קפ''ד ּבְּ
עּוָדתֹו  . ו מֹר סְּ הּות ִלגְּ ְּ ל, ֲאִפּלּו ִאם ֵאין ש  ּלֵ ּפַ ִהתְּ ָעַמד וְּ ל וְּ ּלֵ ּפַ ּלֹא ִהתְּ ֶ ה ש  ֻעּדָ תֹוךְּ ַהסְּ ר ּבְּ ּכַ זְּ ּנִ ֶ ִסיק ִמי ש  ַהפְּ ב לְּ ַחּיָ ֶ ל, ש  ּלֵ ּפַ ִהתְּ ּולְּ

ֵסק.  ל ֶזה ָלא ָהֵוי ֶהפְּ ל, ִעם ּכָ ּלֵ ּפַ תְּ ּיִ ֶ ר לֹו ֶלֱאכֹל ַעד ש  ָ ש  ִאי ֶאפְּ  וְּ

  בני חבורה שהיו מסובים וקדש עליהם היום

  - , וָקדש עליהן היוםבת()בערב שבני חבורה שהיו מסובין  תנו רבנן: )ק"ב א'(

שני אומר עליו ברכת המזון. )כוס(, ו)קידוש(כוס של יין, ואומר עליו קדושת היום  )לאחד מן המסובים(מביאין לו ( 1)
 דברי רבי יהודה. 

, )סעודתם, מביאים שני כוסות יין(גמרו  24אוכל והולך עד שתחשך. )אינו צריך להפסיק הסעודה, אלא(רבי יוסי אומר: ( 2)
 ון, והשני אומר עליו קדושת היום.כוס ראשון מברך עליו ברכת המז

                                                
 ביאלא משום דר ,יוסי אפילו משתחשך בידשרי ר וא הדיןוה .יוסי לטעמיה דאמר אין מפסיקין ביר', )כ ב ברי"ף, ד"ה ר' יוסי(כתב הר"ן  . 24

יוסי  בינקט ר ,(ב' ב'ת, כדמוכח בפ"ק דברכו ,י קדוש היוםדבין השמשות מיקר)ם והיינו קודם צאת הכוכבי ,יהודה מצריך להפסיק משקדש היום
)כדפסק שמואל  מודה רבי יוסי דכל שכן דשפיר טפי ,ומיהו אם פרס מפה וקידש' וכתב רשב"ם '.לאחר מכן וא הדיןוה .עד שתחשך

 .' וראה להלן. לעיל, ק' א'(
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  !ונימרינהו לתרוייהו אחדא כסא ?!אמאי )ומקשה( )ק"ב ב'(

על כוס אחד. מאי טעמא? לפי שאין עושין  )שתי מצוות(אמר רב הונא אמר רב ששת: אין אומרים שתי קדושות 
 מצוות חבילות חבילות. 

נכנס לביתו במוצאי שבת, מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים, ואח"כ אומר ה והתניא:ולא?!  )ומקשה(
לאחר המזון,  )עד(, מניחו )ואם יבדיל עליו, לא יישאר לו לברכת המזון(הבדלה על הכוס. ואם אין לו אלא כוס אחד 

 !(25)מסדר כל הברכות אחר ברכת המזוןומשלשלן כולן לאחריו 

 אין לו שאני. )ומתרץ(

 והא יום טוב שחל להיות אחר השבת, דאית ליה, ואמר רב: יקנ"ה! )ומקשה( 

 תרי מילי נינהו.  ,ברכת המזון וקידוש 26.א מילתא היאחד ,אלא הבדלה וקידוש)ומסיק( 
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דודאי לרבי יוסי דאמר הרא"ש הביא דברי ה"ר ישעיה דטרני )וכהשגה על דברי הרי"ף שלמד מדברי רבי יוסי, לעניין הלכה( שכתב,  . 29
לדידיה מברכין ברכת המזון קודם קידוש. אבל לשמואל דמצריך להפסיק  ,תות קודם קידושומתיר לאכול ולש ,גומר סעודתו
וכתב שדברים של טעם  .אם כן היאך ישתה כוס של ברכת המזון קודם קידוש ,ואוסר לאכול ולשתות קודם שיקדש ,בפריסת מפה

 הם.
 שבת כט,יג(.  או"ח רעא,ו. מקורות: רי"ף )כ ב בדפיו(. רא"ש )סי' ז(. רמב"ם )הל' . 30
מכל , ומזכיר של שבת בברכת המזוןהמזון כוס ראשון מברך עליו ברכת  ,אף על גב דקתני בתוספתא )ברכות פ"ד( בדברי רבי יוסי . 31

לא. או דלמא כיון  ,אבל הכא שגמר סעודתו מבעוד יום ;הלכך דין שיזכיר של שבת ,מקום איכא למימר שאני התם שאכל משתחשך
 .נחה מתפלל שתים של שבתמידי דהוה אמי שלא התפלל בערב שבת מ ,לברך ברכת המזון של שבת שקידש היום צריך

 או"ח רעא,ו. מקורות: רא"ש )סי' ז(. ארחות חיים )ח"א, הלכות קידוש היום, אות כ(. . 32
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 .כארחות חייםפסק  כרא"ש. והרמ"אפסק 

עּוָדתֹו , "הרמב"םלגבי הבדלה כתב : אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד תֹוךְּ סְּ הּוא ּבְּ ת וְּ ּבָ ַ ּ ָיָצא ַהש  ת, וְּ ּבָ ַ ּ ש  ָהָיה אֹוֵכל ּבַ
עּוָדתוֹ  - יל ָעָליו.ּגֹוֵמר סְּ ּדִ ךְּ ַמבְּ ַאַחר ּכָ זֹון ַעל ַהּכֹוס, וְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ נֹוֵטל ָיָדיו, ּומְּ ָהָיה אֹוֵכל, לגבי קידוש כתב, "ואילו  ", וְּ

ת  ּבָ ַ ָנַסת ש  ָגַמר ֲאִכיָלתֹו ִעם ַהכְּ ִני -וְּ ֵ ש  ַעל ּכֹוס ש  ַקּדֵ ךְּ מְּ ַאַחר ּכָ ה, וְּ ִחּלָ זֹון ּתְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ ש  ַעל ּכֹוס ֶאָחד, מְּ ָבֵרךְּ ִויַקּדֵ לֹא יְּ . וְּ
זֹון  ת ַהּמָ ּכַ רְּ ַות ּבִ ַות ִקּדּוש  ּוִמצְּ צְּ ּמִ ֶ כֹוס ֶאָחד; ש  וֹות ּבְּ י ִמצְּ ּתֵ ְּ ין ש  ֵאין עֹוש ִ ֶ ּתֹוָרה ֵהן. -ש  ּלַ ֶ וֹות ש  י ִמצְּ ּתֵ ְּ שגם  ,הראב"דוהשיגו " ש 

  34.ע"השופסק וכן  33לגבי הבדלה דווקא כשאין לו אלא אותו כוס.

 שולחן ערוך

 רעא(או"ח, הלכות שבת, סימן )

ֹון  .ו זֹון ַעל ּכֹוס ִראש  ת ַהּמָ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ זֹון, מְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ַרךְּ ּבִ ּבֵ ֶ ש  ַהּיֹום קֶֹדם ש  ִקּדֵ עּוָדתֹו וְּ ַמר סְּ ַאחַ  ִאם ּגָ ךְּ אֹוֵמר ִקּדּוש  ַהּיֹום וְּ ר ּכָ
 . ָבֵרךְּ קֶֹדם ִקּדּוש  ּמְּ ֶ י ש  זֹון, ַאף ַעל ּפִ ת ַהּמָ ּכַ ִברְּ ת ּבְּ ּבָ ַ ל ש  ֶ יר ש  ּכִ ַהזְּ ָצִריךְּ לְּ ִני, וְּ ֵ ל  הגה:ַעל ּכֹוס ש  ֶ יר ש  ּכִ ֵאינֹו ַמזְּ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ וְּ

ֵכן  ה, וְּ ֻעּדָ ת ַהּסְּ ִחּלַ ַתר ּתְּ ִליַנן ּבָ ָאזְּ ת, ּדְּ ּבָ ַ ֵעיל סֹוף ִסיָמן קפש  ֵאר לְּ ּבָ תְּ ּנִ ֶ מֹו ש  ר ּכְּ זֹון קֶֹדם "ִעּקָ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ל ּבִ ֶ עֹם ִמּכֹוס ש  ֵיש  ַמֲחלֶֹקת ִאם ִיטְּ ח. וְּ

ה.  ֻעּדָ קֹום סְּ מְּ ּדּוש  ּבִ ֵהא ַהּקִ ּיְּ ֶ ֵדי ש  ּדּוש  ּכְּ ַעט ַאַחר ַהּקִ ם ִאם ָצִריךְּ ֶלֱאכֹל מְּ , ּגַ ש  ַקּדֵ ּיְּ ֶ ַא ש  ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ ָבֵרךְּ וְּ עּוָדתֹו ֵאינֹו מְּ ַמר סְּ גְּ ף ּבִ
ָבֵרךְּ  , ּומְּ ש  ַקּדֵ ה ּומְּ א ּפֹוֵרס ַמּפָ ה, ֶאּלָ ִחּלָ זֹון ּתְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ זֹון.  ּבִ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ ךְּ מְּ ַאַחר ּכָ ַעט, וְּ אֹוֵכל מְּ ָהֵכי ָנהּוג  הגה:ַהּמֹוִציא וְּ וְּ

ָבָרא ִר  ַתת סְּ לּוגְּ יּה ִמּפְּ ֵ ש  הֹוִציא ֶאת ַנפְּ ֹוָנה.לְּ  אש 
 (צטראו"ח, הלכות שבת, סימן )

זֹון ד.  ת ַהּמָ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ עּוָדתֹו ּומְּ ִסיק, ּגֹוֵמר סְּ ַהפְּ ֵאינֹו ָצִריךְּ לְּ ֶ נּו ש  ָאַמרְּ ֶ ָכה, ש  ְּ ָחש  ָהָיה אֹוֵכל וְּ ֶ ש  יל  ּכְּ ּדִ ךְּ ַמבְּ ַאַחר ּכָ ַעל ַהּכֹוס וְּ
ִאם יל ַעל ַאֵחר.  ָעָליו, וְּ ּדִ זֹון ַעל ֶאָחד ּוַמבְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ ֵני ּכֹוסֹות, מְּ ְּ  ֵיש  לֹו ש 

 

 

                                                
אבל ברכת המזון  .ביש לו מותרואף  ,ומפני שהבדלה אינה אלא מדברי סופרים ,)כוס אחר( ויש מתירין בה אף ביש לו, 'כתב יוהמאיר . 33

וכן דעת  .)אלא מברך על הכוס, ומקדש על הפת( אין מברכין אותם על כוס אחד אף באין לו ,וקידוש שהם שתי ברכות של תורה
מפני שברכת המזון אמורה על  ,ניםימפני שברכת המזון וקידוש הוא שהם שני עני ,הטעם )=הרמב"ם(. ויש מפרשים גדולי המחברים

הרי אף הבדלה נעשית  ,אבל ברכת המזון והבדלה .ונמצא זה למפרע וזה להבא, והקידוש על היום שעתיד לבוא ,שנעשה כברמעשה 
 יג(.-.' וכעין זה ביאר המגיד משנה. מקורות: רמב"ם וראב"ד )הל' שבת כט,יבנתקנות על מה שעבר ונמצאו שתיהן ,על היום שעבר

 מאירי )ק"ב ב', ד"ה למדת(.
אף שהוא  ,לשתות מהכוסומותר , (ק יד"ס)ב ", כתב המשנמברך בהמ"ז על אחד ומבדיל על אחרע, "ועל מה שכתב השורצט,ד.  ח"או . 34

לפי  ,אבל למי שמברך לפעמים בלא כוס .למי שנזהר תמיד לברך על כוס ל זהדכוס של בהמ"ז שייך לסעודה. וכ ,קודם הבדלה
 יי אדם,וכתב הח. העתה מהכוס של בהמ"ז קודם הבדל אסור לו לשתות ,דאין בהמ"ז טעונה כוס בירא להושסומך על הפוסקים שס

מי שאינו נזהר תמיד נראה דיכול לשתות מכוס של בהמ"ז אף  ,אבל אם הוא ספק חשיכה .הדוקא אם הוא כבר ודאי חשיכ דזה
 מאירי )ק"ב ב', ד"ה למדת(. יג(.-מקורות: רמב"ם וראב"ד )הל' שבת כט,יב .לברך על הכוס
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