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 ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה  בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר
 
 
 
  .צ לברך"אבל יש לו כיוצא בהן א ,לא שנו אלא שאין לו כיוצא בהן :ר הונא"א

 .אפילו יש לו כיוצא בהן צריך לברך :ור' יוחנן אמר

 .דברי הכל אין צריך לברך -מכלל דכי קנה וחזר וקנה 

 

 קנה וחזר וקנה )מירושה( יש לו כיוצא בהן כיוצא בהן לו אין לישנא קמא

 לא מברך ברךמלא  צריך לברך הונארב 

 לא מברך ברךצריך ל צריך לברך רבי יוחנן

 
 

  .אבל קנה וחזר וקנה אין צריך לברך ,לא שנו אלא שלא קנה וחזר וקנה :אמר רב הונא - וא''ד

  .ברךאפילו קנה וחזר וקנה צריך ל :אמרור' יוחנן 

 .דברי הכל צריך לברך -מכלל דכי יש לו וקנה 

 

 אין לו כיוצא בהן בתראלישנא 

 ר וקנה()=לא קנה וחז

 )מירושה( יש לו כיוצא בהן

 יש לו וקנה(=)

 קנה וחזר וקנה

 לא מברך צריך לברך צריך לברך הונארב 

 צריך לברך ברךצריך ל צריך לברך רבי יוחנן

 
 

 -יש לו כיוצא בהם  ,צריך לברך -חדשים ואין לו כיוצא בהם  ו כיוצא בו קנה כליםבנה בית חדש ואין ל :מיתיבי

  .בין כך ובין כך צריך לברך :ר' יהודה אומר ,מ"דברי ר ,אין צריך לברך

 ,מ ורבי יוחנן כרבי יהודה"רב הונא כר :שנא קמאבשלמא ללי

 !מ ולא כרבי יהודה"אלא רבי יוחנן דאמר כמאן לא כר ,בשלמא רב הונא כרבי יהודה :אלא ללישנא בתרא

 

 קנה וחזר וקנה )מירושה( יש לו כיוצא בהן אין לו כיוצא בהן מיתיבי

 לא מברך ברךמלא  צריך לברך י מאיררב

 לא מברך ברךצריך ל צריך לברך יהודהרבי 

 
 

והא דקא מיפלגי ביש לו וקנה  ,ברךנמי צריך ל -הוא הדין דלרבי יהודה קנה וחזר וקנה  :אמר לך רבי יוחנן

  .נה ויש לו אין צריך לברך וכל שכן קנה וחזר וקנה דאין צריך לברךמ דאפי' ק"להודיעך כחו דר

 .כח דהתירא עדיף ליה -  !וליפלגו בקנה וחזר וקנה דאין צריך לברך להודיעך כחו דר' יהודה

 

 קנה וחזר וקנה ירושה()מ יש לו כיוצא בהן אין לו כיוצא בהן אמר לך רבי יוחנן

 לא מברך ברךמלא  צריך לברך י מאיררב

 ברךצריך ל ברךצריך ל צריך לברך יהודהרבי 
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