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 קד דף פסחים

 הברכה. תחילת פתיחה: הברכה. סוף חתימה: 8

 לומר שצריך כלומר לחתימה, סמוך החתימה מעין לומר צריך בהבדלה יהודה רב לדעת

 בין  'המבדיל  =  הברכה  לסיום  סמוך  המעשה'  ימי  לששת  השביעי  יום  בין  'המבדיל...

 ובאמת  לחתימה.  סמוך  הפתיחה  מעין  לומר  צריך  פומבדיתאי  ולדעת  לחול'.  קודש

 ברוב  וכן  לחול',  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  אומרים  בחתימה  וגם  בפתיחה  גם  בהבדלה

 הוא  לפומבדיתאי  יהודה  רב  בין  וההבדל  אחד,  מעניין  הם  והחתימה  הפתיחה  הברכות

 צריך  יהודה  רב  שלדעת  לקודש',  קודש  בין  'המבדיל  שחותמים  במוצ"ש  שחל  ביו"ט  רק

 יו"ט  לקדושת  שבת  קדושת  'בין  לחתימה  סמוך  מוסיפים  ולכן  החתימה  מעין  לחתום

 שאומר  די  פומבדיתאי  לדעת  אבל  לקודש'),  קודש  ביון  'המבדיל  מעין  שזה  (=  הבדלת

 לחול'. קודש בין 'המבדיל = הפתיחה מעין שזה המעשה' ימי לששת השביעי יום 'בין

 שזה לפי שבת, בכניסת שחל יו"ט במוצאי לא אבל וכו' שבתות במוצאי הבדלות אומר

 האפרכוס  את  מלווים שלא לעיר, נכנס המלך זמן ובאותו מהעיר יוצאש   לאפרכוס  דומה

 השבת) (= המלך פני את מקבלים כולם אלא יו"ט) (=

 כגון  'הבדלה',  לשון  בהם  אמרה  שהתורה  מקומות  בתורה:  האמורות  הבדלות  מעין

 להלן. מביאה שהגמרא המקומות

 בפירות  מלא  סל  לעולא  שיביא  בנו  יצחק  לרב  יהודה  רב  אמר  בפומבדיתא,  היה  עולא

 ואביי  אביי,  את  שלח  אלא  בעצמו  הלך  לא  יצחק  רב  מבדיל.  עולא  כיצד  יראה  כך  וע"י

 רב  על  כעס  יהודה  רב  יותר.  ולא  לחול'  קודש  בין  המבדיל  'ברוך  רק  אמר  שעולא  ראה

 לא  זו  שהלכה  לו  גרמה  בשררה  והנהגתו  שגאוותו  לו  ואמר  בעצמו,  הלך  שלא  בנו  יצחק

 אביי. של בשמו אלא בשמו תאמר
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 המצוות  וברכת  הפירות,  מברכת  חוץ  בברוך.  וחותם בברוך פותח הברכות בכל  מיתיבי:

 כגון  (=  לחברתה  הסמוכה  וברכה  ולולב),  ציצית  כגון  מצווה  קיום  לפני  הנאמרות  (=

 /  ויציב  אמת  (=  שמע  שבקריאת  אחרונה  וברכה  עשרה'),  'שמונה  שבתפילת  הברכות

 הפירות  בברכת  כגון  בברוך  חותם  ולא  בברוך  שפותח  מהם  שיש  ואמונה),  אמת

 לחברתה.  הסמוכה  בברכה  כגון  בברוך  פותח  ולא  בברוך  שחותם  מהם  ויש  והמצוות,

 לחברתה,  סמוכה  שהיא  למרות  בברוך  פותחת  המזון  שבברכת  והמיטיב'  'הטוב  וברכת

 לקבורה,  ושניתנו  הסריחו  שלא  ביתר  הרוגי  על  שנתקנה  עצמה  בפני  ברכה  שהיא  לפי

 בברוך.  בהם  חותמים  שלא  הפירות  כברכת  ברכה  שהיא  לפי  בברוך  בה  חותם  לא  אבל

 בהבדלה. חתם שלא לעולא קשה ומכאן
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