ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.10.3
102a (  )תנו רבנ104a ()יו טוב הבדלת
Note: our  סוגיאdiscusses the various  ברכותof  הבדלהand  קידושand how they are sequenced; the acronyms are יי=י, ;קידוש=ק
זמ=ז ;הבדלה=ה ;נר=נ
I. ברייתא: eating until  שבתor מוצ"ש
a. ר' יהודה: bring wine at dusk and say  קידושand then ברכת המזו
b. ר' יוסי: continue eating until dark then bring 2 cups; one for ברכת המזו, the other for קידוש
i. Challenge: why not say both on one cup?
ii. Answer: אי עושי מצוות חבילות חבילות
1. Challenge:ruling re:  – מוצ"שif only 1 cup, say all ( הבדלה וברהמ"ז,  בשמי, מאור, )ייon it
a) Answer: in that he case, he has only 1 cup
2. Challenge: when  יו"טfalls on מוצ"ש, he recites  יקנ"הon 1 cup
a) Answer: must be ( שביעי של פסחas evidenced by the omission of  – )זמonly 1 cup of wine left
3. Challenge: 1st day of  יו"טfalls on מוצ"ש, he recites ( יקנה"זincluding  )זמ- we presume plenty of wine
a) Answer:  הבדלה וקידושare 1 theme; unlike ברכת המזו>< קידוש
II. Order of הבדלה+ קידושon  יו"טwhich falls on מוצ"ש
a. רב: יקנ"ה
b. שמואל: ינה"ק
c. רבה: יהנ"ק
d. לוי: קני"ה
e. רבנ: קינ"ה
f. מר בריה דרבינא: נקי"ה
g. ()ר' יהושע: ניה"ק
h. רבי: ( נהי"קescort king out before welcoming duke)
i. אביי: יקזנ"ה
j. רבא: יקנה"ז
III.  רבאand the order of ( הבדלהstory of ’רב הונא בר יהודהs visit to ’רבאs house)
a. רבא: said  בשמיand then מאור
i. Challenge: ה( ב"ש וב"ה: )ברכות חonly disagree about  מזוv.  ;הבדלהagree that בשמי  מאור
ii. Answer: that’s ’ר"מs version; ’ר' יהודהs version is that  ב"הhold (contra בשמי )ב"ש,
 בשמיthen מאור,
 מאורthen הבדלה
IV. ’רבאs behavior re  ברכות הגפand ( הבדלהstory of ’רב יעקב בר אבאs visit to ’רבאs house)
a. ברכת הגפ:  רבאmade a  ברכהon 1st cup then another on ( כוס של ברכהof )ברכת המזו
i. Challenge ()ריב"א: why not rely on first ?ברכה
ii. Answer: per behavior of תלמידי דרב, who quoted  – רבonce he says הב ל ונברי, he has  היסח הדעתfrom 1st ברכה
1. Parenthetic story: 3  חכמיwere at meal; 1 made  ברכהon each  ;כוס1 on 1st and  כוס של ברכהand  – ר"אonly on 1st
a) ( אמימרon each): was  נמלafter each כוס
b) ( מר זוטרא1st and )כוס של ברכה: per ’רבs students (above)
c)( ר' אשיonly on 1st): rejected report of תלמידי דרב, as  רבruled ( יקנה1  ברכהfor  קידושand )הבדלה
i. Rejection: in that case, he didn’t turn away from drinking, unlike the case of ברכת המזו
b. הבדלה: his servant (based on instructions of  )רבאlit a torch from a candle (ideal for  מוצ"שis a torch)
i. Reason (after claiming that servant was acting on his own): ideal flame for  הבדלהis a torch
c. ברכה: he listed 4 distinctions (חול/קדש, light/darkness, עמי/ישראל, Sabbat/workweek)
i. Challenge:  רבreported that ’רביs  הבדלהwas 1 line – המבדיל בי קדש לחול
1. Answer:  ר' אושעיאgave a range of distinctions (as few as 3; as many as 7; assumed either 3 or 7)
2. Challenge:  רבאsaid 4 (neither 3 nor 7)
3. Answer: final one functioned as a מעי החתימה סמו לחתימה
a) שמואל: have to echo theme of  חתימהjust before חתימה
b) פומבדיתאי: have to echo theme of  פתיחהjust before חתימה
c)Practical difference: when making  הבדלהfrom  שבתto יו"ט
i. פומבדיתאי: no need to say  בי קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלתbefore חתימה
ii. שמואל: must say  בי קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלתbefore חתימה
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