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  .קד ד� פסחי�
  ?ט שחל במוצאי שבת"מ גבי יו"ומה נפ, סמו� לחתימתוהמבדיל כיצד צרי� לומר 

  
  ?מ"מה נפ   ?כיצד צרי� לומר  

  1"ט הבדלת"בי  קדושת שבת לקדושת יו"בעי למימר   מעי  החתימה  ש"לרב יהודה א
  2לא צרי& לומר זאת  מעי  הפתיחה  לפומבדיתאי

  
  ?רו בתורהוהיכ� נזכ, מה ה� שבעה ההבדלות
  

  ?מה מקור� בתורה  ?מה ה� ההבדלות  
  )י:ויקרא י" (+ֲלַהְב1ִיל ֵ/י  ַה.ֶֹד, +ֵבי  ַהחֹל"  "בי  קודש לחול"  .א
  )ד:בראשית א" (ַוַ:ְב1ֵל ֱאלִֹהי� ֵ/י  ָהא7ר +ֵבי  ַהחֶ,ְ&"  "בי  אור לחוש&"  .ב
  )כו:ויקרא כ" (י�ָו=ְב1ִל ֶאְתֶכ� ִמ  ָהַעִ;"  "בי  ישראל לעמי�"  .ג
  )י:ויקרא י" (+ֵבי  ַהָ<ֵמא +ֵבי  ַהָ<ה7ר"  "בי  טמא לטהור"  .ד
  ַוַ:ְב1ֵל ֵ/י  ַהַ;ִי� ֲאֶ,ר ִמַ?ַחת ָלָרִקיַע "  "בי  מי� עליוני� למי� התחתוני�"  .ה

  )ז:בראשית א" (+ֵבי  ַהַ;ִי� ֲאֶ,ר ֵמַעל ָלָרִקיַע
  )ח:דברי� י" (ֶאת ֵ,ֶבט ַהAִֵוי' הֵעת ַהִהוא ִהְב1ִיל ָ/"  בי  לוי� לישראלי�   .ו
  "ַוִ:ָ/ֵדל =ֲהרֹ  ְלַהְק1ִי,7 קֶֹד, ָקָדִ,י�"  בי  כהני� ללוי�  .ז

  )יג:כג', דברי הימי� א (
  

  ?שאי� לה� מקור בתורה, מה ה� שני ההבדלות המוזכרות בברייתא
  

  ?מה דינ�  ?מה ה� ההבדלות  
  3אומר אותה משו� שצרי& לומר מעי  חתימה  יעי לששת ימי המעשהבי  יו� השב  .א
  באמת נמחקת הבדלה זו ולא אומרי� אותה  בי  הי� לחרבה  .ב

  
  ?וכיצד ה� קשורי� לחתימת הבדלה, מה ה� סוגי החתימות שנזכרו בסוגיא
  

  ?כיצד קשור לחתימת הבדלה  ?כיצד חות�  
  "ברו& סודר בראשית"  לתנא קמא
  "ברו& יוצר בראשית"  לאחרי�

 ה "ש התחיל הקב"במוצ
  לסדר למעשה בראשית

  דקידשנו ונת  לנו את השבת  "ברו& מקדש ישראל"  י ולרב"יוסי בר' לר
  זה עיקר עני  ההבדלה  "ברו& המבדיל בי  קודש לחול"  לשמואל

    מקדש ישראל והמבדיל בי  קודש לחול: חות� בשתי�  ח"יהושע ב' לר
                                                           

 .כ צרי� לומר לשו� זו שהיא מעי� החתימה סמו� לחתימה"א �" המבדיל בי� קודש לקודש "תבברכדכיו� שחות�  1
 סגי במה שמסיי� מעי� � " המבדיל בי� קודש לחול"הרי אמר דכיו� שרק צרי� לומר מעי� הפתיחה ובפתיחה  2

 .'וכו"  קדושת שבתבי�"ולא צרי� להוסי� " בי� יו� השביעי לששת ימי המעשה"הפתיחה לפני החתימה ואומר 
 הוא מעי� � " ברו� סודר בראשית"� שמה שאמר התנא שחות� בסדר בראשית דהיינו שאומר "וביאר הרשב 3

' ומה שנקט לה בברייתא אחר ג. כיו� שהבדלה זו בי� יו� השביעי לששת ימי המעשה היא מסדרי בראשית, חתימה
 . הבדלות הרי היא סמו� לחתימה' אומר אלא ג� משו� שכשאינו "פירש רשב, ל מקומה בסו�"ולהנ, הבדלות


