
 

 

 

 

 

 הבדלהה נוסח

המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת  )ברוך...(פתח ואמר  '(ג ב)ק"
 ימי המעשה. 

זו היא הבדלתו של רבי  ,ה אמר רב: המבדיל בין קודש לחולה לך כולי האי? והאמר רב יהודאמר ליה: למ
 יהודה הנשיא. 

לא  ש, והמוסיףולא יפחות משל בי אלעזר אמר רבי אושעיא: הפוחתאמר ליה: אנא כהא סבירא לי, דאמר ר
 יוסיף על שבע. 

 מר, לא תלתא אמר ולא שבע אמר! אמר ליה: והא '(ד א)ק"

אמר רב יהודה אמר שמואל: המבדיל ומעין חתימה היא,  בין יום השביעי לששת ימי המעשה ליה: איברא,אמר 
 .)וכן בכל הברכות הארוכות(צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתו 

 מעין פתיחתן סמוך לחתימתן. )יש לסיים הברכה(דיתאי אמרי: בפומ

 דחתמינן בין קודש לקודש.  השבת,מאי בינייהו? איכא בינייהו יו"ט שחל להיות אחר 

בין קדושת שבת לקדושת יו"ט  )סמוך לחתימה(מעין פתיחתן סמוך לחתימתן, לא בעי למימר  מאן דאמר
 . )אלא בין השביעי לששת ימי המעשה, מעין הפתיחה המבדיל בין קודש לחול(הבדלת 

)מעין החתימה ושת יו"ט הבדלת מעין חתימתן סמוך לחתימתן, בעי למימר בין קדושת שבת לקד ומאן דאמר

 . שהיא "המבדיל בין קודש לקודש"(

)המבדיל אומר אחת  )כינוי של תנא(דאמר רבי יוחנן: בנן של קדושים  )כמה "הבדלות" צריך לומר(תנאי היא )ומסיק( 

 לומר שלוש.  )תנאים שהיו בימיו(, ונהגו העם בין קודש לחול(

  ?)בכל הבדלה(מיחתם מאי חתים 

 מקדש ישראל. )ברוך...(אמר:  רב (1)

 המבדיל בין קודש לחול.  )ברוך...(ושמואל אמר:  (2)

 ה אביי ואיתימא רב יוסף אהא דרב.לייט על

מאריכין לו ימיו  ,והמבדיל בין קודש לחול ,משמיה דרבי יהושע בן חנניא: כל החותם מקדש ישראל תנא
 ושנותיו. 
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 שיטות הראשונים

'בין קדושת שבת  כמאן דאמר מעין חתימה,, , ורא"שרי"ףרבינו חננאל, : פסקו ן הפתיחהחתימה מעין החתימה או מעי
 1.הטורוכן פסק  וחותם בהבדלה המבדיל בין קודש לקודש. לקדושת יום טוב הבדלת'

למה נהגו העולם להוסיף ולומר  רבינו תםאת  רבינו אפריםשאל , שהראשוניםכתבו : נוסח הבדלה משבת ליום טוב
דאין זה לא מעין פתיחה  ',ם השביעי מששת ימי המעשה קידשת הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתךואת יו'

 הרשב"אכתב בשם  ארחות חייםובספר  .הטורוכן פסק  2להצדיק המנהג. רבינו תם, ומה שהשיב לו ולא מעין חתימה
 השמיט הנוסח. 3והשו"ע שאין אומרים אותו.

 

                                                
מקורות:  .להלכה , אמנם בב"י הביא דברי הראשונים הנ"לוהרמב"ם השמיט נוסח הברכה. והשו"ע השמיט גם החתימהאו"ח תעג,א.  . 1

 רי"ף )כא א בדפיו(. רא"ש )סי' יא(. רמב"ם )הל' שבת כט,כב(. 
בין קודש לחול אחת וכו' הבדלת וקידשת  ,כדי לומר פעם אחת מעין שבע הבדלות ,והשיב לו רבינו תם משום חיבת היום האריכו  .2

 עיי"ש בהרחבה.. מעין חתימה דבין קודש לקודשוהוי  ,את עמך ישראל בקדושתך שתי הבדלות בין כהנים לוים וישראלים הרי שבעה
מקורות: תוספות דברי הראשונים בשם רבינו תם, וכתב שאין לחוש למה שכתוב בספר ארחות חיים.  או"ח תעג,א. אמנם בב"י הביא . 3

סי' סח תשובות, סי' סז אות ד, חלק ה. רבינו תם )ספר הישר, (תוספת מערבי פסחים, ד"ה איבראסי' יא( מרדכי )רא"ש ))ד"ה בעי(. 
 סחים כא א ברי"ף, ד"ה בין(.ר"ן )פוראה בהרחבה  . ארחות חיים )ח"א, הלכות הבדלה, אות כו(.אות ד(
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