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  והבדלה על הפת או להבדיל שדין טעם האם יכול לקד

  א. טעם

   ב עמוד כא דף פסחים מסכת הקטן המאור

 ידיו שנטל זה ואף מקדש אינו טעם דאמר לטעמיה רב' פי יקדש לא ידיו נטל רב אמר ברונא רב אמר
 5 מקדשים אחרים אבל הוא יקדש ולא טעם כאילו ל"וה היום בקידוש וזלזל לאכילה שחפץ בדעתו גילה

  לו

  מהר"ם חלאווה פסחים קו:

  

  סידור רס"ג עמ' קכו

 10 

  ב. הבדלה על הפת

   א הלכה ח פרק ברכות ירושלמי תלמוד

 אמר זעירא' דר זעירא' דר דעתיה היא ביין אלא מקדשין ואין יין בלא מבדילין שניהן מדברי' זעיר ר"א
 שליח יין שאין במקום תמן נהיגין' בר יוסי ר"א קדושה משום לאתר אתר מן ואזלין השכר על מבדילין

 15  השבת יום ואת ישראל במקדש וחותם שבע מעין אחת ברכה ואומר התיבה לפני עובר ציבור

   ב עמוד קו דף פסחים מסכת ם"רשב

 הכוס על קבעוה העשירו) א לג דף שם( כדאמרינן יין של הכוס על אלא אינה הבדלה אבל קידוש ודוקא
 רב בסידור תפלה בהבדלת לו ודי הפת על יבדיל אל יין לשתות שרגילין במקום יין כוס לו שאין ומי

  עמרם

 20   ב עמוד קו דף פסחים מסכת תוספות

 דאין שכן כל כ"וא טוות בת מדאמימר הפת על מבדילין דאין לקמן משמע דהא ם"לרשב להקשות ואין
 ולקמן להבדלה ולא לקידוש דקובעת.) קה דף( לעיל כדאמרינן מהבדלה חמור דקידוש הפת על מקדשין
 דכיון טעמא דאיכא קשיא דאינה מבדלינן אבדולי הא מקדשינן דלא הוא קידושי מינה סבור אמרינן
 היין על דוקא אלא פת אצל ענינה אין הבדלה אבל הפת על קידוש שייך שבת סעודת לסעוד שמצוה
 25  ושירה הודאה דבר בכל דשייך

   הבדלה הלכות גיאת ץ"רי הלכות

 ואי כלל מבדילין אין השכר ועל הפת על אבל. הכוס על הבדלה תקנו שכך היין על אלא מבדילין אין
 אשי לרב חסדא רב בני קשישא ומר ינוקא מר] א"ע ז"ק פסחים[ ליה אמרו. מבדילין הוא מדינה חמר

 למחר טוות ובת אבדיל ולא שכרא ליה ואייתינא חמרא לן הוה ולא לאתרין אמימר איקלע חדא זמנא
 30 מ"וש הכוס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל מ"ש תלת מ"ש. מידי וטעים ואבדיל חמרא ליה אייתינן

 מ"וש כולו היום כל והולך מבדיל שבת במוצאי הבדיל שלא מי מ"וש שיבדיל עד כלום לטעום אסור
 חזא שכרא ליה ואייתינן חמרא לן הוה ולא לאתרין אמימר איקלע תו. וליכול הפת על מבדילין אין נמי

 מבדילין אין עמרם רב מר ואמר. מדינה חמר על מבדילין מ"ש. מידי וטעים ואבדיל הוא מדינה דחמר
 דקא לסעוד שלא לו אפשר אי שקדוש מפני לקדוש הבדלה דומה שאין טעם מה עיקר כל הפת על

 35 לסעוד שלא לו אפשר ואי קבוע וסעודתו קבוע ששלחנו וכיון סעודה במקום אלא קדוש אין אמרינן

 הילכך עליה ומבדיל לפת שנוטל לפניו מתוקנת ופת קבוע שולחנו כלום שבת במוצאי. הפת על מקדש
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 והפת קבוע שולחן נמי שבת שבמוצאי סוברים ואנו. ישיבות בשתי מנהג וכך הפת על מבדילין אין
 פי על אף שבת במוצאי שולחנו] יט עמוד[ אדם יסדר לעולם] ב"ע ט"קי שבת[ חכמים אמרו שכך מצויה
 הגדולה כנסת אנשי תקנו כך אלא כולה השבוע כל מתוקנת סעודתו שתהא כדי לכזית אלא צריך שאינו

 40 המבדיל אמרו והן הכוס על קבעוה והעשירו חזרו בתפלה קבעוה בתחלה דאמרינן הכוס על הבדלה

  . בהלכות כתוב נמי והכי הכוס על שיבדיל צריך בתפלה
 על מבדיל תחלה וקדוש הפת על ומקדש הואיל יין לו] ואין[ והבדלה קדוש שיש ט"ליו שבת ובמוצאי

   .והולך הפת

...  
 45 ואף כלל טעם דלא והוא כולו היום כל והולך מבדיל שבת במוצאי הבדיל שלא מי בהלכות כתוב והכי

 טעים לא אי למחר מבדיל איכא אבל מאורתא מבדיל דקא היכי מילי הני מבדיל טעם מר דאמר גב על
  .נטרונאי רב ומר סעדיה רב מר אמר וכן. תלת מ"ש מדאמר מבדיל לא מידי טעים ואי מבדיל מידי

   א עמוד קלב דף ומרור מצה הלכות -  הדיברות עשרת העיטור ספר

 כגון קמאי אבל בתראי דרבוותאי סברא והכי הכוס על אלא אינו הבדלה אבל קידושא דווקא וצרפתי
 50 ל"ס והכי הפת על הבדלה ל"ס מחסיא מתא גאון צדוק רב מר בר אבא רב מר רב גאון יוסף רב מר

 חמור קידוש מ"ש יין בלא מקדשין ואין יין בלא מבדילין נלמוד שניהם מדברי בירושלמי' דגרסי
 ועובדא סלתא' ואפכי לחול קודש בין המבדיל אמרו מדברא אריסי אתי הוה כי נמי' וגרסי מהבדלה
 שלחנו על להסדיר צריך היה לא טוות ובת לאבדולי חמרא ל"הו ולא אשי רב לבי דאיקלע דאמימר

 ל"הו כ"דא הפת על מבדיל' הי צריך היה אם אבל היין על לחזור רצה היין על שמצוותו ולפי ש"במו
 55 אבל מקדשין דלא היא קידושא שכר גבי קאמרו וכי הפת על מבדילין ואין שכר על מבדילין אין למימר

 אבדולי אבל מדקאמר ועוד כדפרישית דאמימר טעמא מ"ש אלא דאמימר' לי לית מבדילין אבדולי
 בין ט"ליו ש"מו בין הפת על והבדלה קידוש אין יעקב' ר ובשם מהבדלה קידוש דחמור מ"ש מבדילין

 מקדש אין ד"ומ מבדיל טעם אמר מקדש טעם ד"דמ ונינה כחדא והבדלה וקידושא השנה ימות בשאר
  : מבדיל אין אמר

 60   קל סימן שבת ענין הלקט שבולי ספר

 שכתוב פי על ואף המים על ולא הפת על ולא היין על אלא מבדילין אין ל"זצ שלמה רבינו בשם מצאתי

 ואומר הנר לאור ידיו ומקרב יין של כוס מביא מבדיל אדם כיצד אומר מונא רב אליעזר' דר' בפרקי
 יין לו אין ואם לחול קודש בין המבדיל ברכת אומר האש מן ידיו שמרחיק וכיון האש מאורי בורא

 נר לו אין ואם האש מאורי בורא ואומר הגוף מן לבנות שהן בצפרנים ומסתכל הנר לאור ידיו פושט
 65 ואומר הארץ מן דבר תולש הכוכבים רואה ואינו בעבים שמים נתקדרו ואם הכוכבים לאור ידיו פושט

 מבדילין אין בפת' ואפי היין על אלא לאבדולי לן סבירא לא כ"אעפ' וכו לחול קודש בין המבדיל י"בא
 הפת על מבדילין אין הלכך ... עיקר כל בפת מבדילין אין ל"זצ גאון ששנא בר עמרם לרב מצאתי וכן
 הפת על מבדיל יין לו אין אם והבדלה קידוש שיש טוב ליום שבת מוצאי אבל ישיבות בשתי מנהג וכן

 גאון צדוק רב ומר אבא רב ומר גאון יוסף רב מר כגון קמאי אבל בתראי דרבנן סברא וכן ... דמי ושפיר
. ל"זצ חננאל ורבינו הדברות בעל פסק וכן. הפת על נמי דהבדלה להו סבירא] מחסיא דמתא[ ל"ז 70 

 לענין יעשה מה חודש ב"י עד יין ישתה שלא שנשבע מי ששאלתם מצאתי ל"זצ גאון האיי רב ובשם

 ביין היום קידוש על סיני מהר עליו מושבע וכי סיני מהר עליו מושבע שהוא היום וקידוש הבדלה
 המבדיל ל"רז אמרו שהרי ודיו בתפלה כ"ג להבדיל יכול כן וכמו בפת לקדש לו אפשר הלא בלבד

 להבדיל המובחר מן מצוה ובודאי בחדא ליה דסגי מכלל ראשו על ברכות לו ינוחו הכוס ועל בתפלה
 75 חייב והוא להתיר יכולין אנו אין שוא שבועת זו הרי זה על הנשבע כל שנאמר עד אבל היין על ולקדש

  שבועתו על לעמוד

  59מירסקי עמ' פסחים, מה' ף "על ריפירוש ריבב"ן 

 


