
 

 בס"ד

 מקורות עד:

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב. 1

מסלקן לצד אחד ומברך. תניא חדא: בולען; ותניא  -אמר רב יהודה: שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה 

במידי דלא  -במשקין, והא דתניא פולטן  -לא קשיא: הא דתניא בולען  -אידך: פולטן; ותניא אידך: מסלקן! 

 במידי דממאיס. -והא דתניא מסלקן ממאיס, 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נא עמוד א

תרגמא רב יצחק קסקסאה קמיה דרבי יוסי בר אבין  -במידי דלא ממאיס נמי, לסלקינהו לצד אחד וליברך! 

 משמיה דרבי יוחנן; משום שנאמר ימלא פי תהלתך. 

אמר להו: מי שאכל שום וריחו נודף,  -ר ויברך? מהו שיחזו -בעו מיניה מרב חסדא: מי שאכל ושתה ולא ברך 

יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף? אמר רבינא: הלכך, אפילו גמר סעודתו יחזור ויברך, דתניא: טבל 

מעיקרא גברא לא חזי,  -ועלה, אומר בעלייתו: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה. ולא היא, התם 

 זי, והואיל ואידחי אידחי.מעיקרא גברא ח -הכא 

 רש"י מסכת ברכות דף נ עמוד ב

 בלא ברכה. -בולען 

 ומברך, וחוזר ואוכלן. -פולטן 

 בולען, שאי אפשר לסלקן לאחד מלוגמיו ולברך, ולא לפולטם שמפסידן. -משקין 

 במה שנתנו בפיו ויכול לחזור ולאוכלו. -פולטן במידי דלא ממאיס 

דרוב טבילות משום קרי הם, ובעלי קריין אסורים בברכות, שהם דברי תורה כדאמרינן  -התם מעיקרא לא חזי 

אבל האי מעיקרא איחזי, וכיון בפרק מי שמתו, )דף כ' ב'( ודחוי מעיקרא לאו דחוי הוא, ולכי מתקן הדר מברך, 

 אידחי. -דגמר אידחי, והואיל ואידחי 

 רא"ש מסכת ברכות פרק ז סימן לג. 2

אמר רב יהודה שכח והכניס אוכלין לתוך פיו מסלקן לצדדין ומברך תני חדא בולען ותניא אידך פולטן ותניא . לג

א דתני מסלקן לצדדין במידי אידך מסלקן הא דתנא בולען במשקין והא דתנא פולטן במידי דלא מאיס וה

פר"ח ז"ל במשקין בולען ואין מברך עליהן משום דאידחו להן מתורת משקין דאינן ראוין לשתות לכל  .דמאיס

אדם הלכך אין להקפיד על ברכתו אפי' יכול לברך ע"י הדחק ולא משמע הכי דמשמע בולען ופולטן ומסלקן הכל 

צריכו רבנן לפלוט ולברך ובמידי דממאיס התירו לו לסלקן לצד בענין אחד שיברך עליהן ובמידי דלא ממאיס ה

אחד ולברך ובמשקין שאי אפשר בסילוק לצד אחד התירו לו לבלוע ולברך ולא דמי לאכל ושכח ולא בירך עד 

שגמר סעודתו שאינו מברך דשאני הכא דנזכר שלא בירך בעוד המשקין בפיו ודומה קצת עובר לעשייתו מה 

 .וכן פי' הראב"ד ז"ל אלא שלא היה יכול לברך השנזכר קודם לבליע

 לבוש אורח חיים סימן קסז סעיף ח. 3

שכח ואכל ולא בירך המוציא לפניו, אם נזכר בתוך הסעודה מברך על מה שיאכל עוד, ומה שאכל בלא ברכה 

נזכר עד שגמר סעודתוטו והוא משום כך בלהבא, אבל אם לא , ואינו נפטר אכליד ו ]מעוות[ לא יוכל לתקון הוא

 אינו צריך לברך ולאכול עוד כזית אחריו על השובע, שאין הברכה חובה אלא כשרוצה לאכול שבע,

 מעדני יום טוב ברכות פרק ז סימן לג. 4



על מה שאכל ודלא ]ט[ ומסיק שחוזר ומברך. כל זמן שלא גמר סעודתו ומועיל לו לתקן את אשר עיות ולא בירך 

כמ"ש רמ"י ז"ל דזה אינו יכול לתקן ואין הברכה הזאת אינו אלא על להבא ואם כדבריו פשיטא דעל להבא 

מחויב לברך ואף על פי שיש לומר דה"ק שאם הוא בתוך הסעודה מחויב לאכול ולברך משא"כ כשגמר סעודתו 

קאמר הלכך אפי' גמר סעודתו יחזור ויברך  והוא שבע וכן נראה מלשונו אפילו הכי אינו כדבריו דהא רבינא

דתניא טבל ועלה וכו' ופירש"י הלכך כיון דאם נזכר באמצע יכול לברך אפילו גמר סעודתו נמי יכול לברך ע"כ 

ואי איתא דבאמצע נמי כשמברך אינו מברך אלא על להבא היכי קאמר רבינא דאפילו גמר כו' הא גמר כו' ואינו 

חויב לחזור ולאכול וקאמר רבינא שכן נמי בגמר א"כ מה ראיה מביא מטבל ועלה אוכל עוד וכ"ת דבאמצע מ

דודאי דהתם אינו מחויב לחזור ולטבול דשתי טבילות למה לי וקתני נמי בהדיא אומר בעלייתו ברוך כו' וכן נמי 

י אין הגמרא דדחי לדרבינא ומחלק דבטבל מעיקרא גברא לא חזי הכא מעיקרא גברא חזי והואיל ואדחי אדח

סברא לומר שיהא נדחה לענין זה שלא יתחייב לאכול ולברך על מה שיאכל אח"כ אלא הפי' שהוא נדחה על 

מה שעבר כיון שגמר סעודתו ומינה שאפילו נזכר בתוך הסעודה שאינו נדחה על מה שעבר והטעם נראה בעיני 

נפטר גם על העבר כיון שעדיין  משום שכל שהוא עודו מתעסק בדבר מיקרי שפיר עובר וקודם לעשייתו ומש"ה

 לא נגמר ובד"ח סעיף צ"ט תמצא עוד מה שהשגתי על יתר דברי רמ"י ז"ל בזה:

 ג'מלבושי יו"ט אורח חיים סימן קסז סעיף 

ומה שאכל בלא ברכה אכל ולא יכול לתקן הוא. במחילה מכבודו תורותו הוא אינו יכול לתקן מה שעוות עלינו 

 הטעם,

 


