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  .קא ד� פסחי�
  ].מתירי�ה "דות[? הא� אפשר להתיר ציצית מבגד לבגד

  
  ד חובת טלית"אליבא דמ  ד חובת גברא"אליבא דמ  
  אי� מתירי�  אי� מתירי�  לרב 

   מתירי�:כשרוצה ללבוש דוקא טלית זו  מתירי�  לשמואל 
   אי� מתירי�:בשאר אופני�

  
  ].ה שינוי"תוד[? הא� מבר� על שינוי יי� הטוב והמטיב

  
  כשהשני גרוע מהראשו�   דענו יוכשאי  השני משובח מהראשו�שכ  
  אינו מבר!  אינו מבר!  מבר!  �"לרשב

  אינו מבר!  מבר!  מבר!  'למיהו יש לדחות בתוס
   רק שלא גרוע מאד#מבר!   מבר!  מבר!  ' בתוס לנראה

  

  :פסחי� ד� קא
  ?באיזה אופני� צרי� לשוב ולבר� ברכה ראשונה בשינוי מקו�

  
  � שאי� טעוני� דברי  

�  1ברכה אחריה� במקומ
  דברי� הטעוני� 

�  2ברכה אחריה� במקומ
  3אי� צרי! לבר!  צרי! לבר!  ורבנ� לרב חסדא 
  4 צרי! לבר!:בלא הניחו זק� או חולה  צרי! לבר!  יהודה' לרב ששת ור

     אי� צרי! לבר!:בהניחו זק� או חולה

                                                           
ה "ה' ולתוס ( עצמ� אלא בורא נפשות רבותי� טעוני� ברכה חשובה בפניאכגו� מי� ופירות ש 1

 , דוקאה חשובה אי� צרי! לבר! אותה במקו� אכילהוכיו� שאינה ברכ, )כדלהל�, שבעת המיני�
דהא אי� הוא עוד קשור למקומו הראשו� ,  הרי שסיי� את סעודתו#אי! שהוא הול! למקו� אחר ו

אכול במקו� החדש צרי! לחזור ולכ� א� רוצה שוב ל, דיכול לבר! ברכה אחרונה במקו� החדש
 .ולבר! תחילה

 דא� ביי� לא ,)ה אלא"ד(' תוסהוהקשו . ה בשבעת המיני� ויי�"� מפרש דה"ורשב, כגו� בפת 2
. יוחנ� דיבר ביי�' הא ר, יוחנ� מברייתא' כ אמאי איתותב ר"א, צרי! לחזור ולבר! בשינוי מקו�
ולכ� חלקו . ל שבשינוי יי� כ� צרי! לבר!"ליג על רב ושמואל דסועוד קשה דנמצא דרב חסדא פ

ומה . ל שביי� ובשבעת מיני� חשיבי דברי� שאי� צריכי� ברכה במקומ�"וס, על פירושו' התוס
וצידדו , מיני� שמבר! עליה� מזונות מה הדי�' לגבי ה' והסתפקו תוס, דמיירי כא� הוא לגבי פת

 .ה במקומ�לומר שחשיבי כדברי� שטעוני� ברכ
ולכ! א� . דיוצא ממקומו לא חשוב גמר סעודתו כיו� שצרי! עדיי� לחזור לש� בשביל הברכה 3

אלא יכול להמשי! ולאכול , רוצה עתה לאכול במקו� אחר אי� צרי! לחזור ולבר! ברכה ראשונה
נחשב המקו�  #ואחרי שאוכל במקו� השני , ולא חשוב שהסיח דעתועל סמ! האכילה הראשונה 

  . ומבר! ש� ברכה אחרונה על שני האכילות,י מקו� האכילההשנ
שא� יצאו ) ה כשה�"בד(' אכ� כתבו התוס. על מה שכבר אכלולמפרע ברכת המזו� וקוד� יברכו  4

 .כשיחזרו יברכו שוב רק המוציא, ולא בירכו


