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  נר הבדלה

   א, ח פסחים בבלי

 עזו חביון ושם לו מידו קרנים תהיה כאור ונגה+ ג חבקוק+ דכתיב מאי: רבא והאמר? לא ואבוקה
! המובחר מן מצוה - להבדלה אבוקה: רבא ואמר. האבוקה בפני כנר - שכינה בפני דומין צדיקים למה

. ולסדקין לחורין להכניסו יכול אינו - וזה, ולסדקין לחורין להכניסו יכול זה: יצחק בר נחמן רב אמר - 5 

 רבינא. בעית לא - והאי, בעית - האי: אמר פפא רב. לאחריו אורו - וזה, לפניו אורו - זה: אמר זביד רב
  .איקטופי מיקטף - והאי, נהורא משך - האי: אמר

   ב, יג חולין בבלי

  : כשרה שחיטתו - ששחט הסומא וכן, בלילה השוחט'. מתני
 10 הגג בראש בין, בלילה ובין ביום בין, שוחטין לעולם: ורמינהי, לא לכתחלה, אין דיעבד - השוחט'. גמ

 והכא דיום דומיא התם דקתני, נמי דיקא: אשי רב אמר. כנגדו בשאבוקה: פ"אר! הספינה בראש בין
  :מ"ש, דסומא דומיא

   כז פרק זוטא ספרי

 כלום חסרה לא אבוקה של אורה אבל נרות כמה ממנה ודלקו דולקת שהיא לאבוקה דומה משה למה
 15  כלום חסרה משה של חכמתו היתה לא כן

   ב, עה יומא בבלי

 -  סעודתא ליה דאית מאן האי: אביי והאמר. בלילה אלא בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורה למדה
  .אמרינן קא יממא כעין -! ביממא אלא לאכליה לא

   ב עמוד עה דף יומא מסכת י"רש

 20  .האבוקה באור - יממא כעין

   יב פרק בא פרשת שמות) בובר( טוב שכל

  .נהורה דנפיש משום, המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה רבא ואמר

   ב סעיף רצח סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה

  רב שאורה - אבוקה על) ה(

 25  משנה ברכות ח

  .האש מאורי בורא: אומרים הלל ובית, האש מאור שברא: אומרים שמאי בית

   ב, נב ברכות בבלי

, בבורא פליגי כי, משמע דברא פליגי לא עלמא כולי בברא: רבא אמר'. כו שברא, אומרים שמאי בית
: יוסף רב מתיב. משמע דברא נמי בורא: סברי הלל ובית; למברא דעתיד - בורא: סברי שמאי בית

 30 השמים בורא+ ב"מ ישעיהו, +רוח ובורא הרים יוצר+ ד עמוס, +חשך ובורא אור יוצר+ מה ישעיהו+

 במאור - פליגי כי, משמע דברא פליגי לא עלמא כולי ובורא בברא: יוסף רב אמר אלא! ונוטיהם
 תניא. בנורא איכא נהורי טובא: סברי הלל ובית, בנורא איכא נהורא חדא: סברי שמאי דבית; ומאורי

  .באור יש מאורות הרבה: שמאי לבית הלל בית להם אמרו, הכי נמי

   א, יט עירובין בבלי

 35 ישעיהו+ שנאמר, בתשובה חוזרין אינם גיהנם של פתחו על אפילו רשעים: לקיש בן שמעון רבי האמר

 והולכין שפושעים - הפשעים אלא, נאמר לא שפשעו' וגו בי הפשעים האנשים בפגרי וראו ויצאו+ ו"ס
 המוציא דכתיב מעתה אלא, ואזלי דפשעי הפשעים דאמרת השתא: כהנא רב לה מתקיף ...! לעולם

  . הוא דפשעי: נמי הכי, ואפיק דאסיק אלא? הוא ודמפיק דמסיק והמעלה

   א, לח ברכות בבלי

: אומר נחמיה רבי, הארץ מן לחם המוציא? אומר הוא מה: רבנן תנו'. וכו המוציא אומר הוא הפת שעל 40 

+: ג"כ במדבר+ דכתיב, משמע דאפיק פליגי לא עלמא כולי במוציא: רבא אמר. הארץ מן לחם מוציא
'+ ח דברים: +דכתיב, משמע דאפיק - המוציא: סברי רבנן; בהמוציא - פליגי כי, ממצרים מוציאם אל
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'+ ו שמות: +שנאמר, משמע דמפיק - המוציא: סבר נחמיה ורבי; החלמיש מצור מים לך המוציא
 כד: לישראל הוא בריך קודשא להו קאמר הכי, ההוא -? ורבנן. מצרים סבלות מתחת אתכם המוציא
 45 שמות+ דכתיב, ממצרים יתכון דאפיקית הוא דאנא דידעיתו היכי כי מלתא לכו עבידנא לכו מפיקנא

  .המוציא אלהיכם' ה אני כי וידעתם'+: ו

   ב, קיז פסחים בבלי

 -  טעמא מאי. ישראל גואל - דצלותא, ישראל גאל - והלל שמע קריאת: רבא אמר. בגאולה וחותם
  .נינהו דרחמי

 50   ב עמוד ז דף פסחים מסכת א"הריטב חידושי

 בין משעוה בין אבוקה קרי גדולה ושלהבתו גדול שאורו כל. האבוקה לאור בודקין שאין דאמרינן והא
 נראין וכולן, באור יש מאורות הרבה') ב ב"נ ברכות( שאמרו לפי, המובחר מן מצוה ולהבדלה, מעצים

 הוא הרי נהוריה דזוטר כל אבל, בגמרא שאמרו הטעם מן לבדיקה] ומיעטוה) [ומטעה, (באבוקה יפה
'), ב' כ שבת( יטה שמא למיחש דאית לשבת אלא אסרום לא, שעוה של נרות כגון בו ובודקין נר בכלל

 55  .ל"ז ן"הרמב של משמו העידו וכן, בהן לבדוק) שאסור( הדור גדולי נהגו וכן

   א עמוד כא דף פסחים מסכת ף"הרי על ן"ר

 רבוי בלשון האש מאורי בורא דמברכינן משום. המובחר מן מצוה להבדלה דאבוקה מר לה סבר לא
  :בה שניכרין מפני אבוקה דעדיפא והיינו) ב נב דף( בברכות כדאיתא באור יש מאורות שהרבה לפי

   צד סימן שבת מוצאי הלכות - ב חלק זרוע אור ספר

' ופי האמת לו אומר היה לא למה דבר של טעמו לו איחר למה מקורביל הקדוש יעקב ר"לה ליה וקשה 60 

 האבוקה אחר לחזר לו אין שרגא דמנחה שמאחר עביד דנפשיה מדעתא' דשמע השיב אמת דבר שודאי

 אין רב אמר יהודה רב אמר דברים אילו' פ בברכות' כדאמ עליה מחזרין אין אור של מצות כל שהרי
 ר"א י"דאר להא דשמענא כיון מהדרנא הוה מריש ז"אר המצות על שמחזרין כדרך האור על מחזרין

 עושה היה לא יותר באבוקה מצוה שיש ממך ליה דשמיע לאו אי השיב אבא בר יעקב' ור מהדרנא לא
 65 המובחר מן שמצוה ושרגא אבוקה מזומנות שתיהן היו שאם ממני שמע זה לוודאי השיב ורבא כך

 סבור שהיה משרגא יותר לאבוקה אדלקה הכי ומשום' וכו מר לה סבר ולא דאמר והיינו באבוקה
  :אמרתי לא וזה האבוקה על לחזר מצוה היה כן שכמו

  ] תריא רמז[ פסחים מערבי תוספת פסחים מסכת מרדכי

 השיב לא אמאי ת"וא המובחר מן מצוה לאבדלה אבוקה) רבה דאמר הא( מר לה סבר ולא ל"א] שם[
 70 טעה דהמשיב ל"מקורבויי יעקב ר"ה ואומר' וכו מר לה סבר ולא לבסוף שהשיב כמו האמת מתחלה לו

 מנחא הא האי כולי למר לו למה לו ששואל סבור היה דרבא המשיב בדברי טעה והשואל השואל בדברי
] דולק' [*א נר כבר דאיכא כיון אאבוקה לאהדורי לן לית מ"מ מצוה להבדלה דאבוקה גב על ואף שרגא
 אדעתא שמעא לו השיב ולכך מתחלה כלל אבוקה לי למה] שאל[ אלא כך לו שואל היה שלא טעה ורבא

 אדעתא ושמעא אאבוקה לאהדורי לן לית אחד נר כבר דאיכא כיון ודאי כלומר עביד קא דנפשיה
 75 אבוקה צריכה אינה נמי דבתחילה לו משיב שהיה סבור שהיה רבא בדברי טעה והשואל קעביד דנפשיה

 שיהא אחת פעם דמר מיניה דשמע לאו אי ל"א ולכך לו ששאל שאלתו רבא שהבין סבור שהיה לפי כלל
 שמצוה ממני שמע ודאי ליה ואמר ליה בעי מאי בדבריו רבא הבין ועכשיו עביד הוה לא באבוקה מצוה

 אבל] [*אחד) [אחר( נר שהיה היכא אף האבוקה על] חזר) [חוזר( ולכך שרגא מנחא דלא היכא באבוקה
 שהיה] דכיון) [וכיון( דנפשיה אדעתא עביד והאי כבר דולק נר דהכא עביד דנפשיה אדעתיה עתה השמש

 80  :אאבוקה לאהדורי צריך לא כבר דולק] אחד נר

   פא סימן קטן ץ"תשב ספר

 כדאיתא נר לו שיש פי על אף בידו אבוקה ונוטל מעומד מבדיל שלחנו על מבדיל כשאינו ל"ז ם"מהר
 ההדס נוטל בשמים עצי בורא מברך וכשהוא המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה) קג דף( פסחים בערבי
  :בימינו ליטלו לו יש עליו לברך לו שיש דדבר) נג דף( דברים אלו פרק בברכות משמע וכן. בימינו

 85   ב עמוד קג דף פסחים מסכת ם"רשב

  :בשרגא אבוקה אדליק דרבא. שמעיה קם
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   ב סעיף רצח סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על אברהם מגן

 כיון הוא שקושיתו ל"י לכן אבוקה להדליק צ"א נר שכשמניח זה דין לכתוב להפוסקים ל"ה ד"לפ והנה
 צריכים מ"ומ קעביד דנפשיה מדעתיה' שמעי השיב ולכן אבוקה ויהא נר עוד להדליק ל"ה נר שיש

 90 ג"תל סימן ש"עמ ע"בפ' א כל כשעומד כ"משא מאורות הרבה להם יהיה שאז יחד מדובקים להיות

  :ב"ס

   ב עמוד קג דף פסחים מסכת ח"צל

 לדקדק נראה ד"ולענ. בזה האריכו' ד ק"ס א"ובמג' א ק"ס ז"בט ח"רצ' סי עיין'. וכו לאבדולי מטא כי

 כ"וא, המצות כל על שמחזירין כדרך האור על מחזירין דאין ב"ע ג"נ דף בברכות אמרינן דהרי, עוד
, המובחר מן מצוה דאבוקה בזה לי הנראה ולכן. הנר גוף מעל יותר אבוקה על לחזור צריך יהיה למה 95 

 דרבא שמעיה שמע וזה, האבוקה על לברך מצוה דולקים ושניהם ואבוקה נר לפנינו כאן יש אם היינו
 מדעתיה רבא קאמר שפיר ולכן, הבדלה לצורך אבוקה להדליק עביד מנפשיה שוב ואיהו, מרבא

 קא דנפשיה מדעתיה דשמעיה הך כלל הביאו לא ש"והרא ף"שהרי שראיתי כיון אבל. קעביד דנפשיה
 מרדכי הגהות סברת ולא א"והמג ז"הט שכתבו סברות הני ל"ס לא מדעתם הנראה לפי כ"וא, עביד

 100 עליו לחזר צ"א כלל דולק נר אין שאם היינו הנר על מחזירין דאין דהא לומר וצריך, א"המג שהביא

. המובחר על לברך אבוקה ולהדליק לחזר מצוה אז עליו לברך וצריך דולק נר אם אבל, כלל מברך ואינו
 להאיר המיוחד מהנר חוץ להבדלה אחר נר להדליק שצריך' ב סעיף שם ע"הש שפסק מה מיושב ובזה
  .שם עיין, בבית

   ב עמוד נג דף ברכות מסכת ח"צל

, המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה] א"ע' ח[ בפסחים רבא שאמר שמה אומר הייתי דמסתפינא ולולא 105 

 יהיה ולמה, מיקלע אי רק לגמרי הנר על לחזור מצוה אינו דהרי, זה אמר שבת דמוצאי הבדלה על לא
 בשמעיה ב"ע ג"ק דף בפסחים ניחא היה ובזה. כן אמר כ"יוה מוצאי על אבל, אבוקה על לחזור מצוה

 לא אי יעקב' ר ושאלו, עביד דנפשיה מדעתיה דשמעיה שם רבא דאמר משרגא אבוקה דאדליק דרבא
 תלו וכבר. המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה מר סבר לא רבא והשיב', וכו דמר מיניה ליה שמיע

' סי ז"בט ועיין, קעביד מנפשיה דשמעיה תחלה רבא לו אמר דלמה, בזה הגבורים שלטי כל זיינייהו 110 

 כ"יוה במוצאי מרבא שמע דרבא דשמעיה, ניחא שכתבתי מה ולפי'. ד ק"ס א"ובמג' א ק"ס ח"רצ
 וההוא, שבת במוצאי' אפי הבדלות בכל רבא שכוונת סבור והיה, המובחר מן מצוה הוא שאבוקה

 שכוונת יעקב' ר סבור והיה, קעביד דמדעתיה רבא השיב ולכן, שבת במוצאי היה בפסחים שם עובדא
 והשיבו', וכו דמר מיניה ליה דשמיע לאו אי לו שאל ולכן, המובחר מן מצוה בזה אין פעם שבשום רבא
 115 שבמוצאי דבר לחדש מסתפינא ואמנם. כ"יוה במוצאי והיינו, המובחר מן מצוה' וכו מר סבר לא רבא

 ה"ד[ עליו עיין, בפסחים שם בחידושיי שכתבתי כמו ומחוורתא, המובחר מן מצוה כאן אין שבת
  ].והאמר

   רצח סימן חיים אורח ז"ט

 אבוקה ואדליק שמעיה קם לאבדולי מטי כי ג"דק פ"ע' בפ מקשין שהעולם מה כאן להזכיר ראיתי
 120 אמר עביד קא דנפשיה מדעתיה' שמעי ליה אמר שרגא מנחא הא האי כולי לך למה ליה אמר משרגא

 מן מצוה להבדלה אבוקה למר ליה סבירא לא ליה אמר עביד הוי לא דמר מיניה ליה שמיע לא אי ליה
 היה דמעשה כך הוא הנכון והתירוץ בסוף שתירץ מה מיד לו תירץ לא למה מקשים רבים. המובחר

 הוצרכת למה' פי האי כולי לך למה לו הקשה ז"וע מהנר והדליק אבוקה ולקח שם מודלק נר שהיה
 שרגא מנחא והא' א נר עוד ליקח לך די הנר מן מדליקה ואתה נרות' ב אבוקה דסתם אבוקה ליקח

 125 באמת אבל מעצמו כן עביד השמש לו השיב שמדליק אחד ונר השרגא דהיינו נרות' ב לך יהיה ממילא

 לו שהביא מה ממר מזה דבר איזה השמש שמע פנים כל דעל לו הקשה ז"וע' א לנר אלא צריך אין
 והוא ממני שמע זה ודבר המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה למר ל"ס לא ליה אמר זה על בזה לטעות

 בענין' פי מרדכי ובהגהת ונכון פשוט' פי וזה מדעתו עשה וזה השרגא מלבד אבוקה שצריך לומר טעה
  :הגמרא על בקידושין ש"ע אחר

 130   א עמוד ח דף פסחים מסכת סופר חתם

 עבודתו בין האדם שיבדיל מהראוי כ"ג ירמוז אמת דין הדין כי אם. המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה
 יוצרו עבודת כ"משא בעלמא בהעברה רק שתהיה ז"העה בהנהגת עצמו את לעבודתו ש"ית בוראו את

 בידיהם אבותיהם שמעשי כאותן ואנינו הוא' ה עובד כי יבחן ובזה כולם ידי יצא ש"וי ט"עצהי' תהי



  ג"תשע, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  13 מספר דף, והבדלה קידוש

 

 

 שיוכר לחול קודש בין גמור הבדל להבדיל כשירצה' פי להבדלה אבוקה וזהו מלומדה אנשים מצות
 135  :קדושתו ויוכר יובדל ובזה המובחר מן מצוה יעשה אזי באבוקה כמאיר ממש ההוא ההבדל

   ב עמוד כו דף חולין מסכת סופר חתם

 ויחבק ויאבק ן"רמב ש"כמ וחביקה דביקות אבוקה' פי המובחר מן מצוה להבדלה אבוקה ל"ואחז
 ואבדיל האומות מן להבדלה המובחר מן מצוה וחבוקה אבוקה היינו לזה זה ישראל והדביקות ש"ע

 ]ק"מהדו: [לי להיות העמים מן אתכם


