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  נוסח הבדלה

  ה, ל ברכות תוספתא

 ובמוצאי טוב ליום שבת ובמוצאי הכפורים יום ובמוצאי טוב יום ובמוצאי שבת במוצאי הבדלה' או
   מועד של לחולו טוב יום

 5   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

   ב"ה/ ב טור ט דף ה פרק ברכות מסכת) ונציה( ירושלמי תלמוד

   בעצמה רביעית ברכה אומרה' או עקיבה' ר' חכמ ירדב הדעת בחונן ואבדלה
   רביעית ברכה אומר שמואל בשם אחא בר יעקב רבי

 10 הדעת חונן ביטלו היאך תמיהני אמר' דר כרבי ותייא מבדיל כך ואחר ברכה מטבע' או יודן רבי אמר

   מניין הבדלה דיעה אין אם וכה מניין תפילה דיעה אין אם בשבת
   ברכה מטבע אומר כך ואחר מבדיל אלעזר בר יצחק רבי אמר
   אבדלות משלש יפחות שלא ובלבד הושעיה ר"ב אלעזר רבי

   אבדלות משבעה יותר יוסיף לא והמוסיף משלש יפחות לא הפוחת אמרו יוחנן רבי אמר
 15   בתורה האמורות מאבדלות ובלבד אמר לוי

   אחת אבדלה ואפילו אבוי בשם ומר נפק סימאי' ביר נחום

   בהבדלה לחתום וצריך אבהו רבי ואמר
   לחול קודש בין במבדיל וחותם וחוזר לחול קודש בין במבדיל פתח אפילו מעתה בעי מנא רבי

   הן בברוך וחותמין בברוך בהן שפותחין מברכות ולא בון' ר בי יוסי' ר אמר
 20 כמה שיבדיל עד מלאכה לעשות שאסור אומרת זאת ינאי' ביר אלעזר רבי בשם אנטיגנס בן אלעזר רבי

  שיבדיל עד צרכיו לתבוע לאדם לו אסור ודכותה שיבדיל עד מלאכה לעשות אסור אמר' דאמ
 מבדיל שבת במוצאי הבדיל לא אם' בר יודה' ר בשם ינאי' ר בשם' בר אנטיגנוס בר אלעזר' ר זעירא' ר

   מיד אומרה האש מאורי בורא אבל לחול קודש בין במבדיל אמר דאת הדא בשבת בחמישי אפילו
 אומר שבת באמצע להיות שחל טוב יום אפילו ירמיה בר אבא בשם אבא' ר יהודה רבי בשם זעירא' ר

 25   המעשה ימי לששת השביעי יום בין

   לפניו המעשה ימי ששת וכי יהודה לרבי זעירא ר"א
  לפניו וטהרה טומאה יש וכי ל"א
 הבאים המעשה ימי ששת הימים את עלינו החל לומר צריך אשי בר חייא רבי בשם זעירא' ר ירמיה' ר

   לשלום לקראתינו
 30   ושמחה ששון בהן והשמיענו מוסיף אבא' ר

  ולמדינו הביננו ירמיה' ר בשם חזקיה' ר

   ב, קנ שבת בבלי

  . מחשיכין אבל
 לאדם לו אסור: יעקב בן אליעזר רבי משום אנטיגנוס בן אלעזר רבי והאמר? אבדיל דלא גב על ואף

 35  ! שיבדיל קודם חפציו שיעשה

  . הכוס על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל: שמואל אמר יהודה רב והאמר, בתפלה דאבדיל - תימא וכי
  ? איכא מי בשדה כוס, הכוס על דאבדיל - תימא וכי

  . שנו הגיתות בין: דרבא קמיה אמי בר נתן רבי תרגמא
  . צורכין ועבדינן, לחול קודש בין המבדיל: הכי אמרינן במערבא: אשי לרב אבא רבי ליה אמר
 40  .סילתי ומסלתינן לחול קודש בין המבדיל אמר הוה כהנא רב בי הוינא כי: אשי רב אמר

   ב, כו חולין בבלי

  '.מתני
 -  ש"בע להיות שחל טוב יום. תקיעה אין הבדלה שיש מקום וכל, הבדלה אין תקיעה שיש מקום כל

 דוסא' ר; לקודש קודש בין המבדיל? מבדילין כיצד. תוקעין ולא מבדילין - ש"במ, מבדילין ולא תוקעין
 45  : הקל לקודש חמור קודש בין: אומר

 ששת ורב. בחתימתה: נ"ר אמר וכן. בחתימתה: יהודה ר"א? לה אמר היכא': כו שבת ובמוצאי'. גמ
  . כוותיה הלכתא ולית. בפתיחתה אף: אמר אידי דרב בריה
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  . כוותיה הלכתא ולית: הקל לקדש חמור קדש בין: אומר דוסא רבי
 ובין לחשך אור ובין לחול קדש בין המבדיל: אומר, שבת באמצע להיות שחל טוב יום: זירא ר"א

 50  מונה הוא הבדלות סדר? ט"מ, המעשה ימי לששת השביעי יום ובין לעמים ישראל

   סז סימן) התשובות חלק( הישר ספר

 באור,,, נעליך פעמי יפו ומה,,, ומשכנותיך אוהליך טובו מה. יעקב מרבינו אפרים' ר הרב שאל זאת עוד
 צמאתי,,, עיפתה בארץ הימים ארכו ולי,,, השחת יראו ולא,,, פניך רואי לנצח עוד יחיו,,, יהלכון פניך

,,, בינה ספר במגילת אמרי,,, עדיך] לערוך[ לצדק חשבתי וזאת,,, חיים מקור עמך כי,,, צנוריך לקול
 55  . עיני שתי יאורו אז דברו יבא וכי,,, נדיבותיך רוח ששוני לו והשיבה

  
 הבדלה סדר, להבחין ועליך חולק אני המדינות מנהג ועל). ט"בי להיות שחל ש"במ הבדלה בענין. (ד

 ואת הבדלת ט"י לקדושת שבת קדושת בין: להבדיל המקומות אלו בכל נוהגין ש"במ להיות שחל ט"בי

 בין המבדיל י"בא בקדושתיך ישראל עמך את וקדשת הבדלת קדשת המעשה ימי מששת השביעי יום
 60 סמוך חתימה מעין ולא לחתימה סמוך פתיחה מעין לא זה דאין זה על מאוד ונפלאתי. לקודש קודש

 מעין דבעי דמאן אליבא היינו הבדלת ט"י לקדושת שבת קדושת בין לומר שהוזקקנו ומה לפתיחה
 בין המבדיל י"בא הבדלת ט"י לקדושת שבת קדושת בין לומר מסתברא, הלכך, לפתיחה סמוך חתימה

  . ל"נ שוטים ואריכות המעשה ימי מששת השביעי יום את ולכפול להוסיף צריך ומה. לקודש קודש

   סח סימן) התשובות חלק( הישר ספר

 65 נשאר לא,,, הוצן עלי ובאו,,, חצן כנער,,, הנעירוני כארבה,,, צררוני רבת. ל"זצ יעקב רבינו השיבו וזה

 מתמיה אני ועליהם תמיהותיך על לך אשיב זאת גם ואף אתי אין הם גם עיני ואור,,, וגויתי ספרי בלתי
  .שאילתך חמצת לא מדוע עליך

 השביעי יום את לומר שלא רבותינו מנהג לשנות שבאת ועל). ט"בי להיות שחל ש"במ הבדלה בענין. (ד
 מששת השביעי יום את למעלה שאמר דמה, תורה מנהג לסתור לך ישמע מי. קדשת המעשה ימי מששת

 70 שהזכיר באחרונה אבל, לחול קודש בין אלא ט"בי למעלה דבר ולא מונה הוא הבדלות סדר המעשה ימי

 אית ט"י דקדושת פירשו היינו דבתריה המעשה מששת השביעי יום ואת ט"י לקדושת שבת קדושת בין
 ודבר נפש אוכל מלאכת דסיפא ומעשה עבודה מלאכת לעיל חול דגבי ומעשה, נפש אוכל מעשה ביה

 נראה ועוד. אבות מנהג שתשנה קודם לפרש יש כך. איתא ט"י דקדושת ופירוש, המועד דחול האבד
 לששת השביעי יום, לעמים ישראל, לחושך אור, לחול קודש: כאן תיקנו הבדלות שבע להזכיר לפרש

] קדשת המעשה ימי מששת השביעי יום ואת[ הבדלת ט"י לקדושת שבת קדושת בין, המעשה ימי 75 

 ישראל עמך את וקדשת הבדלת, ט"הי שאחר המועד בחול האבד ודבר] ט"בי[ נפש באוכל פירוש
 שבע תקנו היום חבת ומשום'. ז הרי ט"י ובקדושת ולוים כהנים ישראל בקדושת פירוש בקדושתיך

 אחר עליך ונפלאתי הוי חתימה ומעין שבע על יוסיף לא והמוסיף כדאמרינן מפלוגתא ולאפוקי
  . קדמונים מנהג לסתור ובאת תורה בחדרי בקי שאתה בך אני שמוחזק

 80  א עמוד קד דף פסחים מסכת ד"רי תוספות

 והשתא טוב יום לקדושת שבת קדושת בין למימר בעי לא לחתימתן סמוך פתיחתן מעין דאמר ומאן
 בכל לי וקשיא טוב יום לקדושת שבת קדושת בין ואמרינן חתימתן מעין דאמר כשמואל עלמא נהוג
 ויום' דאמרי מאי ותו הפתיחה מעין דהוא צריך דלא המעשה ימי לששת השביעי יום בין דאמרינן מאי

 למימר לן דלית בעיני והנכון בקדושתך ישראל עמך את והקדשת הבדלת המעשה ימי מששת השביעי
 85 קדושת בין והוי לקודש קודש בין המבדיל י"בא טוב יום לקדושת שבת קדושת בין המבדיל הכי אלא

  ]נ"מהדות: [השנה ימות דעל המעשה ימי לששת השביעי יום בין במקום טוב יום לקדושת שבת

   התפילה ברכות נוסח תפילות סדר ם"רמב

 אתה: זה בנוסח רביעית ברכה מברך טובים ימים ובמוצאי הכפורים יום ובמוצאי שבת מוצאי בליל
 בין לעמים ישראל בין לחשך אור בין לחול קדש בין הבדלת אתה בינה לאנוש ומלמד דעת לאדם חונן
 90 ומכל משחית מיני מכל והצילנו פדנו כן לחול קדש בין שהבדלת כשם המעשה ימי לששת השביעי יום

  '.וכו מאתך וחננו הכל מן ושמרנו בעולם לבא המתרגשות פורעניות מיני

  ג הלכה כט שבת ם"רמב

 ובין לחשך אור ובין לחול קדש בין המבדיל העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך: ההבדלה נוסח הוא וזה
 .לחול קדש בין המבדיל' ה אתה ברוך המעשה ימי לששת השביעי יום ובין לגוים ישראל


