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 דיני הבדלה בתפלה –ימן רצד  סהמשך



 

–
 

ואומרים  ויהי  נועם  וסדר  קדושה  באריכות :  הגה

כדי  לאחר  סדר  קדושה  שאז  חוזרים  רשעים 

  ובזמן  שאין  אומרים  ויהי  נועם  כגון )טור(לגיהנם  
שחל  יום  טוב  בשבוע  אין  אומרים  סדר  קדושה 

 :)כל בו(אבל אומרים ויתן לך 


ונהגו  לומר  ולהזכיר  אליהו  הנביא :  הגה

במוצאי  שבת  להתפלל  שיבא  ויבשרנו  הגאולה 

 :)טור(

–
 



ונהגו  לומר  קודם  הבדלה  שעושים  בבית :  הגה

 '  כוס  ישועות  אשא  וגו'נה  אל  ישועתי  וגוה
  לסימן  טוב  ובשעת 'ליהודים  היתה  אורה  וגו

הבדלה  יתנו  עיניהם  בכוס  ובנר  ונוהגין  לשפוך 

מכוס  של  יין  על  הארץ  קודם  שסיים  בורא  פרי 
הגפן  כדי  שלא  יהיה  הכוס  פגום  וטעם  השפיכה 

דאמרינן  כל  בית  שלא  נשפך  בו  יין  כמים  אין  בו 

ין  כן  לסימן  טוב  בתחלת  השבוע סימן  ברכה  ועוש
גם  שופכין  מן  הכוס  לאחר  הבדלה  ומכבין  בו  הנר 

 :ורוחצים בו עיניו משום חיבוב המצוה

      


וטוב  יותר :  הגה
 )אבודרהם(להבדיל  על  כוס  פגום  של  יין  מעל  שכר  

ונהגו  להבדיל  במוצאי  פסח  על  שכר  ולא  על  יין 

.  משום  דחביב  עליו




)הגה :
 ):והסברא ראשונה עיקר















     

    
 

     
    

 


 
ויש  אומרים  מעומד :  הגה

  )אגודה  וכל  בו  ואגור(



 




 
    

על  כן  לא :  הגה

 : הבדלה מן האנשיםיבדילו לעצמן רק ישמעו

–
 


 


   )ודוקא  ( 


    

ואם  בירך  על  בשמים  אלו  לא  יצא :  הגה

בית  יוסף  בשם (וצריך  לחזור  ולברך  על  אחרים  

 :)אורחות חיים



 

הגה :

ס  היבש  דאינו  מריח ויש  אומרים  דאין  לברך  על  הד

א "ר  אפרים  והר"טור  בשם  הר(רק  על  שאר  בשמים  

ונראה  לי  דיש .    וכן  נהגו  במדינות  אלו)מפראג

להניח  גם  הדס  עם  הבשמים  דאז  עושין  ככולי 

 :עלמא



 

– 





מי  שאין  לו  כוס  להבדיל :  הגה

 :)טור(כשרואה האש מברך עליו וכן הבשמים 



     

ונר  שיש  לו  שתי  פתילות :  הגה

 :)אגודה(מיקרי אבוקה 


ויש  לראות  בצפרני  יד  ימין  ולאחוז  הכוס :  הגה
ך  היד  שאז ביד  שמאל  ויש  לכפוף  האצבעות  לתו

רואה  בצפרנים  עם  הכפות  בבת  אחת  ולא  יראה 

זוהר  פרשת  בראשית  ובפרשת (פני  האצבעות  שבפנים  

 :)ויקהל
  


 


