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  הבדלה

  פרק ח ברכותמשנה 

    ה
  . והבדלה ובשמים ומזון נר. אומרין שמי בית

 5  .והבדלה ומזון ובשמים נר'. אומ הלל בית]ו[

  . האש מאור שברא'. אומ שמי בית
  . האש מאורי בורא'. אומ הילל ובית

   ו
 הנר על ולא. שלמתים הבשמים על ולא הנר על ולא. שלגוים הבשמים על ולא הנר על לא מברכין אין
 10  .  לאורו שיאותו עד הנר על מברכין אין)ו. (זרה-עבודה שלפני הבשמים על ולא

  ב ה, ברכות משנה

' ר הדעת בחונן והבדלה השנים בברכת הגשמים ושואלין המתים בתחיית גשמים גבורות מזכירין
  :בהודאה אומר אליעזר רבי עצמה בפני רביעית ברכה אומרה אומר עקיבא

  הפרק  ברכות תוספתא

 15  כט הלכה

 ובית השמן על מברך כך ואחר היין על מברך בשמאלו ערב ושמן בימינו יין כוס אוחז' או שמאי בית
 שמש היה אם השמש בראש וטחו השמן על מברך בשמאלו יין וכוס בימינו ערב שמן אוחז' או הלל

   מבוסם שיצא חכם תלמיד שבח שאין לפי בכותל טחו) פירורין מלקט( חכם' תלמי
   הלכה ל

 20 על בסוף שהיא הבדלה ועל בתחלה שהיא המזון ברכת על הלל ובית שמיי בית נחלקו לא יהודה' ר' אמ

   הבשמים ועל המאור על נחלקו מה
   מאור כך ואחר בשמים' או הלל ובית בשמים כך ואחר מאור אומר שמיי שבית

 אלא לו אין ואם הבדלה' ואו הבשמים ועל המאור ועל היין על מברך שבת במוצאי ביתו לתוך הנכנס
   אחריו כולן ומשלשלן המזון לאחר מניחו אחד כוס

 25 ובמוצאי טוב ליום שבת ובמוצאי הכפורים יום ובמוצאי טוב יום ובמוצאי שבת במוצאי הבדלה' או

   מועד של לחולו טוב יום
   שתים או אחת או' אומ רגיל ושאינו הרבה הבדלות' או הרגיל
  לעצמו מברך ואחד אחד כל' או הלל ובית לכולן מברך אחד' או שמיי בית המדרש בבית

  ט ג, ברכות תוספתא

 30 אמר לא אותו מחזירין השנים בברכת הגשמים את שאל ולא המתים בתחיית גשמים גבורות הזכיר לא

 הזכיר שלא מי אף אומר יוסי' ר[ אותו מחזירין אמר לא אם הכוס על אומרה הדעת בחונן הבדלה
  ]אותו מחזירין הארץ בברכת ברית

   א, נב ברכות בבלי

  ? עדיפא היום דברכת שמאי בית וסברי
, הבדלה אומר כך ואחר הבשמים ועל המאור ועל היין על מברך - שבת במוצאי לביתו הנכנס: והתניא 35 

   –! לאחריו כולן ומשלשלן המזון לאחר מניחו - אחד כוס אלא לו אין ואם
   –? היא הלל בית דלמא, היא שמאי דבית ממאי, והא

; שמאי בית -  סברא האי ליה דאית ליה שמעת ומאן, בשמים כך ואחר מאור דקתני, דעתך סלקא לא

, בסוף שהיא הבדלה ועל שבתחלה המזון על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא: יהודה רבי אמר, דתניא
 40 הלל ובית, בשמים כך ואחר מאור: אומרים שמאי בית - הבשמים ועל המאור על? נחלקו מה על

  –. מאור כך ואחר בשמים: אומרים
   –? מאיר דרבי ואליבא, היא הלל בית דילמא, יהודה דרבי ואליבא היא שמאי דבית וממאי

 הלל ובית, והבדלה בשמים ומזון נר, אומרים שמאי בית: במתניתין הכא דקתני, דעתך סלקא לא
 לאחר מניחו - אחד כוס אלא לו אין אם: קתני בברייתא והתם; והבדלה מזון ובשמים נר: אומרים

 45  . יהודה דרבי ואליבא היא שמאי דבית מינה שמע, לאחריו כולן ומשלשלן המזון

  ! קשיא מקום ומכל
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 אפוקי, עדיף ליה דמקדמינן כמה - יומא עיולי ,יומא מאפוקי יומא עיולי שאני: שמאי בית סברי קא
  .כמשוי עלן להוי דלא היכי כי, עדיף ליה דמאחרינן כמה - יומא

   ב, נב ברכות בבלי

 50  '. וכו ומזון נר, אומרים שמאי בית

  . ברישא אבשמים דבריך לרבא חזייה, רבא לבי איקלע יהודה בר הונא רב
 בשמים ומזון נר: אומרים שמאי בית, דתניא; פליגי לא אמאור הלל ובית שמאי בית מכדי: ליה אמר

   –! והבדלה מזון ובשמים נר: אומרים הלל ובית. והבדלה
 המזון על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא: אומר יהודה רבי אבל, מאיר רבי דברי זו: בתריה רבא עני

: אומרים שמאי שבית, הבשמים ועל המאור על - נחלקו מה על. בסוף שהיא הבדלה ועל בתחלה שהוא 55 

  . מאור כך ואחר בשמים אומרים הלל ובית, בשמים כך ואחר המאור על
   .יהודה דרבי אליבא הלל כבית העם נהגו: יוחנן רבי ואמר

  '. כו מברכין אין
   –? לא טעם מה בשמים אלא, שבת דלא משום - נר בשלמא

 60  . היא זרה לעבודה נכרים מסבת שסתם מפני, עסקינן נכרים במסבת הכא: רב אמר יהודה רב אמר

 בעבודה לאו דרישא מכלל, זרה עבודה של הבשמים על ולא הנר על לא מברכין אין: סיפא מדקתני הא
   –! עסקינן זרה

 - נכרים של הבשמים על ולא הנר על לא מברכין אין טעם מה, קאמר טעם מה: מסורא חנינא רבי אמר
  . זרה לעבודה נכרים מסבת שסתם מפני

  65 

   א), שבת (נג לא ומאי שבת מאי. עליו מברכין אין -  שבת ושלא, עליו מברכין ששבת אור: רבנן תנו

 מברכין חולה ושל חיה של אור: והתניא - דהתירא ממלאכה אפילו מלאכה מחמת שבת לא, נימא אי
   –! עליו
  . עבירה מלאכת מחמת ששבת - שבת מאי: יצחק בר נחמן רב אמר
 70  . עליה מברכין שבת למוצאי - כולו היום כל והולכת דולקת שהיתה עששית: הכי נמי תניא

  
 מברכין אין - מנכרי נכרי, עליו מברכין - מנכרי שהדליק וישראל מישראל שהדליק נכרי: רבנן תנו

, תימא וכי -! שבת לא הא, נמי מנכרי ישראל הכי אי, שבת דלא משום - דלא מנכרי נכרי שנא מה. עליו
 שלהבת המוציא: דתניא הא אלא - מתילדא קא דישראל ובידא הוא אחרינא והא ליה אזל איסורא הך

 75 נמי דאיסורא לעולם: אלא! עקר לא שהניח ומה הניח לא שעקר מה? חייב אמאי, חייב הרבים לרשות

 גזרה, נמי הכי אין -! נמי מנכרי נכרי, הכי אי. מברך קא דהתירא אתוספתא - מברך קא וכי, איתיה

  . ראשון ועמוד ראשון נכרי משום
  

 הא. מברך - ישראל רוב אם, מברך אינו - נכרים רוב אם, אור וראה לכרך חוץ מהלך היה: רבנן תנו
 80 רוב אם: תני והדר; מברך - מחצה על מחצה הא, מברך אינו - נכרים רוב אם: אמרת! קשיא גופא

, מברך נמי מחצה על מחצה דאפילו הוא בדין -! מברך אינו - מחצה על מחצה הא, מברך -  ישראל
 היה: רבנן תנו. ישראל רוב סיפא תנא - נכרים רוב רישא]+ דתנא: [ס"הש מסורת') +דתנ( ואיידי
 אינו - הוא נכרי אם, מברך - הוא ישראל אם, אחריו בודק, בידו ואבוקה תינוק וראה לכרך חוץ מהלך
 החמה לשקיעת בסמוך הכא: רב אמר יהודה רב אמר -! נמי גדול אפילו, תינוק איריא מאי. מברך

 85  . ונקיט אקרי הוא ישראל אימר - תינוק, הוא נכרי דודאי מילתא מוכחא - גדול, עסקינן

  
 מברך אינו - לאו ואם, עליו מברך - הכבשן כפי עבה אם, אור וראה לכרך חוץ מהלך היה: רבנן תנו

, בתחלה - הא; קשיא לא -! עליו מברכין אין: אידך ותניא, עליו מברכין כבשן של אור: חדא תני. עליו
 לא -! עליו מברכין אין: אידך ותניא, עליו מברכין כירים ושל תנור של אור: חדא תני. לבסוף - הא

 90 ותניא, עליו מברכין המדרש בית ושל הכנסת בית של אור: חדא תני. לבסוף הא, בתחלה הא: קשיא

 בעית ואי. חשוב אדם דליכא - הא, חשוב אדם דאיכא - הא: קשיא לא -! עליו מברכין אין: אידך
: אימא בעית ואי, חזנא דליכא הא, חזנא דאיכא הא: קשיא ולא, חשוב אדם דאיכא והא הא: אימא

  . סהרא דליכא והא, סהרא דאיכא הא: קשיא ולא, חזנא דאיכא והא הא

   ב, נג ברכות בבלי

 95  . שיאותו עד הנר על מברכין ואין
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 ואפילו, לאורה ומשתמש בקרוב עומד שאילו כל: אלא, ממש יאותו יאותו לא: רב אמר יהודה רב אמר
  . שנינו מקום ברחוק: אשי רב אמר וכן. מקום ברחוק
 לאורה נשתמש או, לאורה נשתמש ולא שלהבת שראה או, בפנס או בחיקו טמונה נר לו היתה: מיתיבי

 ראה ולא לאורה משתמש בשלמא; לאורה וישתמש שלהבת שיראה עד מברך אינו - שלהבת ראה ולא
 100 לאו, לה משכחת היכי לאורה נשתמש ולא שלהבת ראה אלא, זוית בקרן דקיימא לה משכחת - שלהבת

 מברכין אין - אוממות, עליהן מברכין - לוחשות גחלים: רבנן תנו. ואזלא דעמיא כגון, לא -? דמרחקא

 איבעיא. מאיליה ודולקת קיסם לתוכן מכניס שאילו כל: חסדא רב אמר -? לוחשות דמי היכי. עליהן
 לא ארזים+ א"ל יחזקאל: +אבדימי בר חסדא רב דאמר, שמע תא -? עוממות או אוממות: להו

 חזקיה; לפונדיון איסר בין שיכיר כדי: עולא אמר? וכמה. ממש יאותו: אמר ורבא. אלהים בגן עממהו
 105 רבא. דיילא אדא אדבי מברך יהודה רב. צפורי של למלוזמא טבריא של מלוזמא בין שיכיר כדי: אמר

 האור על מחזרין אין: רב אמר יהודה רב אמר. אבוה בר אדבי מברך אביי. חמא בר גוריא אדבי מברך
 אמר יהודה דרב להא דשמענא כיון, מהדרנא הוה מריש: זירא רבי אמר. המצות על שמחזרים כדרך

  .מבריכנא - ממילא לי מקלע אי אלא, מהדרנא לא נמי אנא - רב

   ב, נג פסחים בבלי

 110  . הוא ברייתו ותחלת הואיל, שבת במוצאי אלא האור על מברכין אין: שמואל אמר יהודה רב אמר

  . יוחנן רבי אמר וכן, ישר: חנה בר בר רבה ואיתימא, סבא ההוא ליה אמר
  . משמאליה חנה בר בר ורבה, מימיניה אבא רבי ואזיל שקיל והוה, ואזיל חמרא רכיב הוה עולא
, שבת במוצאי אלא האור על מברכין אין יוחנן דרבי משמיה דאמריתו ודאי: לעולא אבא רבי ליה אמר

  ? הוא ברייתו ותחלת הואיל
 115   –. בישות חנה בר בר ברבה ביה חזא עולא הדר

 אלעזר בן שמעון רבי, יוחנן דרבי קמיה תנא דתני. אמרי אהא אלא, אמרי אהא לאו אנא: ליה אמר
. השבת כבוד מפני, מדליקין - להדליק שלא שאמרו במקום אף, בשבת להיות שחל הכפורים יום: אומר

   –. אוסרים וחכמים: בתריה יוחנן רבי ועני
  . תהא עדא: ליה אמר
 120 בלב עצה עמקים מים. ידלנה תבונה ואיש איש בלב עצה עמקים מים+ כ משלי+ יוסף רב עליה קרי

  . חנה בר בר רבה זה - ידלנה תבונה ואיש, עולא זה - איש
 במוצאי בין, האור על מברכין: יוחנן רבי אמר, יפת בר בנימין רבי דאמר הא כי -? סברוה כמאן ואינהו

  . דבר עמא וכן .הכפורים יום במוצאי בין שבת
  . הוא ברייתו ותחילת הואיל, שבת במוצאי אלא האור על מברכין אין: מיתיבי

 125  . מיד מברך - שרואה וכיון

  . הכוס על סודרן: אומר יהודה רבי
   –! יהודה כרבי הלכה: יוחנן רבי ואמר

  . האבנים ומן העצים מן היוצא באור - כאן, ששבת באור - כאן; קשיא לא
   –. עליו מברכין אין: חדא ותני. עליו מברכין - האבנים ומן העצים מן היוצא אור: חדא תני
 130  . הכפורים יום במוצאי - כאן, שבת במוצאי - כאן; קשיא לא

  . מכנסן חייא רבי, מפזרן רבי
  .ביתו ובני בניו להוציא כדי, הכוס על וסודרן חוזר - מפזרן שרבי פי על אף: אבדימי בר יצחק רבי אמר

  ברכות ח א ירושלמי תלמוד

  ' כו בסעודה הלל ובית שמאי בית שבין דברים אילו/ א"ה/
 135 בא שלא עד היום בקדושת נתחייב וכבר שיבוא ליין גרמה היום' שהקדוש שמאי? דבית טעמהון מה

   היין
   תדירה אינה וקדושה תדיר היין אחר דבר שתאמר היום לקדושת גורם שהיין הלל? דבית טעמהון מה

   קודם היין והבדלה יין שניהן מדברי יוסה רבי אמר
 ליין גרמה אבדלה ולא הואיל וכאן שיבוא ליין גרמה היום שקדושת אלא שמאי דבית טעמהון כלום

 140   קודם היין שיבוא

 אינה ואבדלה תדיר והיין הואיל וכן תדירה אינה וקדושה תדיר שהיין אלא הלל דבית טעמהון כלום
   קודם היין תדירה

   קודמת אבדלה ואבדלה יין שניהן מדברי מנא רבי אמר
 ונתחייב הואיל וכאן היין בא שלא עד היום בקדושת נתחייב שכבר אלא שמאי דבית טעמהון כלום

 145   קודמת אבדלה היין בא שלא עד בהבדלה
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 לאבדלה גורם היין ואין הואיל וכאן שתאמר היום לקדושת גורם שהיין אלא הלל דבית טעמהון כלום
   קודמת אבדלה שתאמר

 דרבי זעירא דרבי דעתיה היא ביין אלא מקדשין ואין יין בלא מבדילין שניהן מדברי זעירא רבי' אמ
   קדושה משום לאתר אתר מן ואזלין השכר על מבדילין' אמ זעירא

 150 מעין אחת ברכה ואומר התיבה לפני עובר ציבור שליח יין שאין במקום תמן נהיגין' בר יוסי רבי אמר

   השבת יום ואת ישראל במקדש וחותם שבע

 שם ואין שבת לילי וחשכה שבת בערב ואוכל יושב היה עבידה היך שבת בלילי שמאי דבית על וקשיא
 קודם המזון היום על יברך נפשך מה עליו כולם ומשלשל המזון לאחר מניחו אמר את הכוס אותו אלא
 שם ואין המזון אחר יין להן בא הדא מן נשמעינה קודם היום היין על יברך קודם היין המזון על יברך
 155 שהוא מכיון הכא ברם וישתה ישכח שמא קטנה ברכה שהוא ידי על בא רבי אמר הכוס אותו אלא

 מברך כך ואחר תחילה המזון על יברך שמאי בית דברי על יעשו כיצד שכח אינו הכוס ידי על משלשה
   היין על כך ואחר היום על

 שם' ואי שבת מוצאי וחשכה בשבת ואוכל יושב היה עבידה היך שבת במוצאי הלל בית דברי על וקשיא
 קודם המזון היין יברך על נפשך מה עליו כולן ומשלשל המזון לאחר מניחו אמר את הכוס אותו אלא
 160 נחלקו לא יהודה רבי אמר הדא מן נשמעינה קודמת אבדלה הנר על יברך קודם הנר המזון על יברך

 הנר על נחלקו מה על בסוף שהוא הבדלה על ולא בתחילה שהיא המזון ברכת על הלל ובית שמאי בית

 רבא בשמים כך ואחר מאור' אומרי הלל ובית נר כך ואחר בשמים' אומרי שמאי שבית הבשמים ועל
 המזון על יברך הלל בית דברי על יעשה' כיצ נר כך ואחר בשמים אומר שהוא כמי הלכה יהודה ורב

   הנר על כך ואחר היין על יברך כך ואחר תחילה
 165 רב בשם אמר בא בר חנין הבדלה נר קידוש יין ה"יקנ אמר יוחנן רבי שבת במוצאי להיות שחל טוב יום

 חנינא דרבי כהדא אמר לא שמואל/ ק"ינה/ ק"ינהי אמר חנינא רבי וזמן סוכה הבדלה נר קידוש יין
 את מכניסין כ"ואח המלך את מלוין נכנס ושלטון יוצא מלך לוי בן יהושע רבי בשם אחא רבי דאמר

 היך יוסי רבי קומי בעא זעירא רבי אמר שניהם מעין אמר דלוי מסתברא ק"ינה אמר לוי השלטון
 אזיל הוה כד אבהו רבי יוחנן וכרבי כרב עובדא נפק וכן יוחנן וכרבי כרב ליה אמר עובדא עבדין

 170 באתריה נש בר על מפלג דלא יוחנן כרבי עבד הוה לטיבריא נחית הוה וכד חנינא' כר עבד הוה לדרומה

   ניחא חנינא דרבי דעתיה על
 שלא הנר על מברך וכא יכבה שלא הנר על מברך אינו השנה ימות בשאר אילו יוחנן' דר על יוחנן וקשיא

 זמן לעקור שלא בסוף הנר על ויברך כובה נרו אין יין לו שיש מכיון יוחנן רבי ליה עבד מה יכבה
   הבאות השבתות

 175  ירושלמי ברכות ח, ה

  ' כו אומר שמאי בית הלכה/ ה"ה/
 ועל בסוף שהיא הבדלה ועל בתחילה שהוא המזון על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא יהודה' ר אמר תני
   ובשמים מאור' אומרי הלל ובית ומאור' בשמי' אומרי שמאי שבית הבשמים ועל המאור על נחלקו מה
   מאור כך ואחר בשמים שאומר מי כדברי הלכה רב בשם יהודה ורב בא רבי

...  180 

 בראשית ימי מששת במחשבה עלו אבל בראשית ימי מששת נבראו שלא פי על אף' והכלאי האש
 סימון בן יהודה רבי יימים מהו במדבר הימים את מצא אשר ענה הוא וענה איה צבעון ובני הכלאים

 שאזניו כל יהודה רבי אמר הסימנין הן ואילו חמור וחציו סוס חציו היימים אמרין ורבנן המיונם אומר
 בעיתון אין דנשיאה לאילין מפקד מנא רבי סוס ואביו חמורה אמו גדולות חמור ואביו סוס אמו קטנות

 185 זימן וענה צבעון עשה מה חמור ואביו סוסה שאמו' דקיקי דאודניהון אילין זבנין תהון מוליון מיזבון

 דבר לעולם הבאתם אתם להם הוא ברוך הקדוש אמר פרדה מהן ויצא זכר סוס עליה והעלה חמורה
' חכינ זימן הוא ברוך הקדוש עשה מה מזיקו שהוא דבר האיש אותו על מביא אני אף מזיקן שהוא

 שוטה כלב נשכו וחיה חברבר שעקצו אדם לך יאמר לא מימיו חברבר ממנה ויצא חרדון עליה והעלה
   לבנה פרדה ובלבד וחיה פרדה שבעטתו וחיה
 190 שתים הראשון ביום שנבראת האורה אותה שימשה שעות ושש שלשים נזירה רבי בשם לוי רבי האש

 מסוף בו מביט הראשון אדם והיה' בשב עשרה' ושתי שבת בלילי עשרה ושתים שבת בערב עשרה
 ישרהו השמים כל תחת שנאמר משורר כולו העולם כל התחיל האורה פסקה שלא כיון סופו ועד העולם

 הוא אלו ואמר אדם ונתיירא ובא החושך משמש התחיל שבת שיצת כיון הארץ כנפות על שאורו למי
 לוי רבי אמר ישופני חושך אך ואמר לנשכני בא שמא עקב תשופנו ואתה ראש ישופך הוא בו שכתב

 195 דכתיב הוא הדא האור מהן ויצא לזה זה והקישן רעפין שני הוא ברוך הקדוש לו זמן השעה באותה

   האש מאורי בורא עליה ובירך בעדני אור ולילה
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   ברייתה תחילת שהיא' שבתו במוצאי האש על מברכין לפיכך אמר שמואל
 כל האור שבת שכבר עליה מברך' הכיפורי יום במוצאי אף יוחנן רבי בשם אבהו רבי בשם הונא רב

   היום אותו
 200 במעשיו קיומונה פליג מהו גוים של הבשמים על מברכין ירמיה רבי קומי יעקב רבי תנא הלכה/ ו"ה/

 ספקלריא בתוך או פנס בתוך או חיקו בתוך נר עליה מברכין כבת שלא פי על אף עששית חנותו לפני
 מברכין אין לעולם השלהבת את רואה ואינו לאורה משתמש לאורה משתמש ואינו השלהבת את רואה

   לאורה ומשתמש השלהבת את רואה שיהא עד עליה
 ולא נהנין לא והשלהבת בה מועלין הקדש של גחלת בשלהבת וחמשה בגחלת נאמרו דברים חמשה
' ומות בגחלתו אסור מחבירו הנאה המודר מותרת ושלהבת' אסור זרה עבודה של גחלת מועלין 205 

 על מברכין ואין השלהבת על' מברכי פטור והשלהבת חייב' הרבי' לרשו הגחלת את המוציא בשלהבתו
 בר נחום רבי בשם דקרציון יוחנן רבי מברכין לוחשות הגחלים היו אם רב בשם אשי בר חייא' ר הגחלת
   הנקטפת בלבד סימאי

 אשכח מגוי גוי' אפי מעתה מישראל שהדליק גוי ניחא מגוי שהדליק וישראל מישראל שהדליק גוי תני
 210 משם ויצא בתוכו דר אחד' ויש גוים שכולו מבוי יוחנן רבי בשם אבהו רבי מברכין אין מגוי גוי תני

   ששם ישראל אותו בשביל עליה מברכין האור
 של הבשמים על ולא בטבריא שבת לילי של הבשמים על לא מברכין אין יוחנן רבי בשם אבהו רבי

 אלא עשויין שאינן בציפורין שבת ערב אור של הבשמים על ולא הנר על ולא בציפורין שבתות מוצאי
 חנינא רבי בי יוסי רבי בשם אחא בר יעקב' ור חזקיה' ר מתים של והבשמים הנר על ולא אחר לדבר
 215 אני מברכין מת של מיטתו לפני נתונין היו אם אבל מת של ממיטתו למעלה' בנתוני אמר דאת הדא

 של היא גוים של היא ולא זרה עבודה של הבשמים על ולא הנר על ולא עשויין הן החיים לכבוד אומר
   ישראל של זרה בעבודה תיפתר זרה עבודה

   לאורו שיאותו עד הנר על מברכין אין
 ובין האור בין אלקים ויבדל כך ואחר טוב כי האור את אלקים וירא אבהו דרבי בריה זעירא רבי דרש

 220   החושך

 ודאי אבדלה אלקים ויבדל לקיש בן שמעון ורבי יוחנן רבי עולם גדולי שני דרשו כך ברכיה רבי אמר

 למה משל משלו לבוא לעתיד לצדיקים הבדילו אמרין ורבנין לו הבדילו אמר סימון' ר בי יהודה רבי
 קרא ביום משמש אני' או וזה ביום משמש אני' אומ זה איסטרטיגין שני לו שהיו למלך דומה הדבר

' דכתי הוא הדא תחומך יהא הלילה ל"פ לו ואמר לשני קרא תחומך יהא היום ל"פ לו ואמר לראשון
 225   תחומך יהא הלילה לו אמר ולחשך תחומך תהא היום לו אמר לאור' וגו יום לאור אלקים ויקרא

 מקומו זה אי ידעת מקומו השחר ידעת בוקר צוית המימיך לאיוב' הק לו שאמר הוא יוחנן רבי אמר
 עושה חשך ובורא אור יוצר טעמא אמרית אנא תנחומא רבי אמר נגנז איכן בראשית ימי ששת אור של

   ביניהן שלום עושה משיצא שלום
   לאורו שיאותו עד הנר על מברכין אין
' לעו לדעת יעותו דמר מאן לכם נאותו בזאת אך יאותו דמר מאן יעותו אמר ושמואל יאותו אמר רב 230 

   דבר יעף את

 מוסיפין מאברין דאמר מאן מעברין אמר ושמואל מאברין אמר רב הערים את מעברין כיצד תנינן תמן
   עוברה כאשה מעברין דאמר מאן אבר לה

 יום קרוב כי אידיהן דמר מאן אידיהן אמר ושמואל עידיהן אמר רב גוים של אידיהן לפני תנינן תמן
 235 דרב טעמיה שמואל מקיים מאן יבושו למען ידעו ובל יראו בל המה ועידיהם עידיהן דמר ומאן אידם

   הדין ליום עובדיהן את לביש עתידין שהן המה ועידיהם
   לאורו שיאותו עד הנר על מברכין אין
   לאורו טוות נשים שיהו כדי שמואל בשם יהודה רב

   בקערה ומה בכוס מה רואה עינו שתהא כדי יוחנן רבי אמר
 240   למטבע מטבע בין להבחין יודע שיהא כדי חיננא רב אמר

   מברכין עשר על עשר טריקלין אפילו אושעיא רבי תני

 אפילו אושעיא רבי והתני עלינו מחמיר את מה רבי תלמידיו ליה אמרין בוצינא קומיה מקריב זעירא' ר
  מברכין עשר על עשר טרקלין

   ב עמוד נא דף ברכות מסכת ן"הרמב חידושי

 245  דברים אלו

 בהנאות ברכה תקנו שלא, בה מחייב ושעתא שעתא כל כ"דא, הנהנין ברכת אינה האור דברכת ל"נ
 נוגע שאינו באור ש"וכ, ונהנה הרוח נשבה וכגון, וחמין קרים מים רחיצת כגון ,לגוף נכנסות שאינן
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 דבר נמי וריח, ושתיה אכילה כגון מהן נהנה והגוף לגוף הנכנסין בדברים אלא אמרו לא, כלל בגוף
 ושתיהן המאורות יוצר של כברכת האור ברכת אבל, דמי ושתיה וכאכילה הוא וסועד לגוף הנכנס
 250 משתמש אינו שהעולם ולפי, בראשית עושה ברוך') א ד"נ( הרואה' שבפ הללו כברכות ,הן השבח ברכת

, אורה לו מתחדשת בקר וכל, ובא ממשמש והחשך האורה אותה לה הלכה ובלילה, יום של באורה אלא
 שאורה וכשם. בראשית מעשה תמיד יום בכל המחדש בה שסדרו כמו המאורות ברכות שחר בכל תקנו

 שתשמיש כיון אלא, לילה בכל שיברך הוא ובדין, האש במאור לילה של אורה כך במאורות יום של

 כענין ,לילה בכל עליו לברך ראו לא, תדיר בלילה ובין ביום בין בו ומשתמשין לו צריכין ואורו אש של
 255 וכן, אחת אלא מברך אינו כלו היום כל יושב' אפי ריח והריח בשם של לחנותו הנכנס') א ג"נ( שאמרו

 כיון כפורים] יום[ ובמוצאי שבת ובמוצאי. לפרקים שרואהו בזמן אימתי') א ד"נ( השבח בברכות שנו
 פי על אף, ממש בו משתמשין אנו שאין, נר] של) [כל( ואורו תשמישו עלינו אסרה שהשבת

 וכשחזרנו, אור של ותשמישו הנאתו עיקר ממנו נפסקה כבר מ"מ שבת מערב הדלוק בנר שמשתמשין
 פעם כל על שמברך בשם של לחנותו ויוצא כנכנס ליה דהוה עליו ברכנו שבת במוצאי אורו להנאת

 260 על מחזרין שאין כשם אלא, המצות על שמחזרין כדרך האור על מחזרין אין') ב ג"נ( שאמרו וזהו. ופעם

  .האור על מחזרין אנו אין כך עליהן לברך כדי וההרים הגדול הים לראות השבח ברכת
 עליו מברכין שבת דבמוצאי האבנים ומן העצים מן היוצא שאור') א ד"נ( בפסחים שאמר זו לי וקשה

 שלא המתחדש האור שהוא לפי יותר לברך ראוי היה והלא, עליו מברכין אין הכפורים יום ובמוצאי

 תמיד בראשית במעשה שנברא במה אלא השבח ברכת מברכין אנו שאין ל"וי, מעולם בו נשתמשו
 265 ממעשה לאו העצים מן היוצא אור אבל, עליו מברכין אנו לנו ומתחדש וחוזר ממנו דכשמתעלם, בעולם

 מהן ויצא אבנים שתי שהקיש, כך היה בו תשמישו בריית שתחלת שבת דבמוצאי אלא, הוא בראשית
 בתקופתה חמה כרואה ליה והוה, ראשונה ליצירה זכר עליו לברך לו הניחו, היה שבת ובמוצאי אור

 שאינו הכפורים ביום כן שאין מה, מברך הוייתן כתחלת דהיינו כסדרן ומזלות במסילותם וככוכבים
 יום במוצאי בין שבת במוצאי ובין. לו וחזר בעולם ההווה אור כלומר בראשית מעשה של אור על מברך

 270 אצלנו חדושו משום עליו מברכין שאנו לפי, עבודה ממלאכת ששבת אור על אלא מברכין אין הכפורים

 תדירותו מפני עליו מברכין שאין הלילות בשאר אש של כמאורו ליה והוה, מהם תשמישו פסק לא וזה
  .זו בברכה הטעם השגתי כ"ע. שפירשתי כמו

 אתוספתא מברך קא דכי משום עלה דמברכין מגוי שהדליק בישראל') א ג"נ' (בגמ דאמרינן וכיון
 דידיה ותוספת, הוא דאיסורא דעיקריה הכפורים ביום עליו מברכין שאין לי נראה, מברך קא דהתירא

, האבנים ומן העצים מן שיצא אור ליה והוי, איסור בו נעשה שלא אלא, שבת ולא עכשיו שנברא אור 275 

 בסברא לי יש וסעד. עליו מברכין כאן ששנו הוא שבת ובמוצאי, עליו מברכין אין הכפורים ביום הילכך
 הכנסת בית של מעששית נר ואחד אחד כל להדליק הכפורים יום במוצאי שנהגו, מקומותינו במנהג זו

 בביתם להם מצוי לישראל נר שאין לפי בידו לביתו הנר אחד כל ומוליך, יום מבעוד אותן שהדליקו
  .עליו מברכין ואין מגוים שמדליקים אלא

 280   ג סימן ח פרק ברכות מסכת ש"רא

 אלא אינה זו שברכה לפי המצות כל על שמחזרין כדרך האור על מחזרין אין רב אמר יהודה רב אמר
 ופעם פעם בכל לברך צריך היה מברך האור הנאת משום דאי ש"במו האור שנברא בעלמא לזכר

  :נפשו להשבת אלא דאינה הבשמים על ש"מכ האור מן כשנהנין

   א, ז חולין משנה

 285 שבת בערב להיות שחל טוב יום תקיעה אין הבדלה שיש מקום וכל הבדלה אין תקיעה שיש מקום כל

 רבי לקדש קדש בין המבדיל מבדילין כיצד תוקעין ולא מבדילין שבת במוצאי מבדילין ולא תוקעין
  :הקל לקדש חמור קדש בין אומר דוסא

   ה פרק שבת הלכות ם"רמב

  יח הלכה
 290 להשמיע כדי תוקעין היו גבוה ובמקום, ש"בע תקיעות שש בהן תוקעין ישראל של ועיירות מדינות כל

  . שלה המגרש אנשי וכל המדינה אנשי כל
    כ הלכה

 אחר שבת במוצאי תוקעין וכן, החמה לשקיעת קרוב והשלישית, במנחה אותה תוקע ראשונה תקיעה
 . למעשיהן העם להתיר הכוכבים צאת


