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 ה': בעזרת נלמד היום

 קב דף פסחים

 שעקר  מי  בדין  העוסקת  הברייתא  את  שאמר  התנא  הוא  מי  וכו':  עקירות  תנא  מאן

 יצאו  אם  שאף  וסוברים  עליו  חולקים  וחכמים  יהודה!  רבי  אחרונה?  ברכה  לפני  ממקומו

 לא  וא"כ  כשחוזרים,  ולברך  לחזור  צריכים  אינם  חברים,  מקצת  שם  השאירו  ולא  כולם

 כחכמים. סובר שהוא לפי חסדא, רב על קשה

 קא. בדף לעיל ביארנו וכו': במקומן לאחריהן ברכה הטעונין דברים

 אינם  וחזרו,  רגליהם  ועקרו  יין  לשתות  מסובים  שהיו  חברים  חסדא:  דרב  כוותיה  תניא

 'יין',  שתו  שהם  במפורש  כתוב  הזאת  ובברייתא  ראשונה.  ברכה  שוב  לברך  צריכים

 אחרונה  ברכה  להם  שיש  לפי  במקומם  לאחריהם  ברכה  הטעונים  מהדברים  שהוא

 אין במקומם לאחריהם ברכה הטעונים שדברים שאמר חסדא לרב הוכחה וזה חשובה,

 ולברך. לחזור צריך

 רבי  לדעת  היום,  עליהם  וקדש  יו"ט  או  שבת  בערב  מסובים  שהיו  חבורה  בני  רבנן:  תנו

 שיש  ק.  בדף  לעיל  ר"י  (כדברי  המזון  ברכת  ולברך  לאכול  להפסיק  צריכים  יהודה

 לקדש  עליהם  הקידוש  זמן  שהגיע  כיון  אבל  ,שבת)  לסעודת  חול  סעודת  בין  להפסיק

 עליו  ומברך  שני  כוס  לו  נותנים  ואח"כ  לקדש  יין  של  כוס  למקדש  נותנים  ולכן  תחילה,

 שבת. סעודת אוכלים ואח"כ המזון, ברכת

 שתחשך.  עד  ואפילו  סעודתן  שתיגמר  עד  ולאכול  להמשיך  יכולים  הם  יוסי  רבי  ולדעת

 עושה  השני  הכוס  ועל  המזון  ברכת  מברך  הראשון  הכוס  על  סעודתן  את  שגמרו  לאחר

 שוב). לאכול צריך ואינו שבת לסעודת לו עולה שאכל (והסעודה קידוש

 כיון  כוסות,  שני  צריך  למה  מובן  יהודה  (לרבי  כוסות?  שני  צריך  יוסי  לרבי  מדוע  :קושיא

 אין  :תירוץ  השבת).  סעודת  על  הוא  והקידוש  החול  סעודת  על  היא  המזון  שברכת

 המצוות  את  עושים  שאין  לפי  אחת,  כוס  על  מצוות)  שתי  (=  קדושות  שתי  אומרים

 כמשא  נראה  הדבר  כחבילות  יחד  המצוות  את  שכשאוגד  כלומר  חבילות,  חבילות

 ממנו. להיפטר שרוצה
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 דף� מבט

 ואח"כ  הבשמים  ועל  הנר  על  היין  על  מברך  שבמוצ"ש  בברייתא  למדנו  והרי  :קושיא

 הברכות)  כל  את  מחבר  (=  כולם  משלשלן  אחת,  יין  כוס  רק  לו  יש  ואם  הבדלה,  אומר

 ברכות  כל  את  ואח"כ  הכוס  על  המזון  ברכת  שאומר  כלומר  המזון,  ברכת  לאחר

 :תירוץ  אחת.  כוס  על  קדושות  שתי  אומרים  שכן  מוכח  הכוס.  את  ושותה  ההבדלה

 מותר. אחת כוס אלא לו כשאין

 לו  שיש  הסדר)  בליל  שמדובר  סוברת  הגמרא  (=  במוצ"ש  שחל  ביו"ט  והרי  :קושיא

 שסדר  כלומר  יקנ"ה,  אומר  הוא  רב  לדעת  בהם),  מחוייב  עני  אפילו  (שהרי  כוסות  ארבע

 כוסות  שני  לו  כשיש  שגם  מוכח  א"כ  בדלה,ה  .4  רנ  .3  ידושק  .2  יןי  .1  הוא  הברכות

 גם  לומר  צריך  שהוא  אמר  לא  שרב  מכך  :תירוץ  אחת.  כוס  על  קדושות  שתי  אומרים

 ומדובר  שהחיינו,  מברכים  לא  שאז  פסח  של  בשביעי  שמדובר  מוכח  שהחיינו)  (=  'זמן'

 כוסות. שני כעת לו שאין

 יקזנ"ה  הוא  הברכות  שסדר  אביי  ואמר  כוסות,  ארבע  לו  שיש  הסדר  בליל  והרי  :קושיא

 א"כ  זמן),  -  הבדלה  -  נר  -  קידוש  -  (יין  יקנה"ז  ולרבא  הבדלה)  -  נר  -  זמן  - קידוש - יין  (=

 באמת  אלא  :תירוץ  אחת.  כוס  על  קדושות  שתי  אומרים כוסות שני לו כשיש שגם  מוכח

 דבר  שהם  כיון  אחת  כוס  על  והבדלה  קידוש  לומר  לו  מותר  כוסות  שני  לו  כשיש  אף

 קדושת  מזכיר  הוא  בהבדלה  ואף  טובים  ימים  קדושת  משום  באים  שניהם  שהרי  אחד,

 דברים  שני  הם  וקידוש  המזון  ברכת  אבל  קדושות,  לשני  נחשבים  לא  הם  ולכן  יו"ט,

 חבילות. חבילות מצוות עושים שאין לפי אחת, כוס על שניהם את לומר ואסור שונים

 |2 | 


