הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

הפסקה בברכות של הבדלה
 .1תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נד עמוד א
רבי מפזרן ,רבי חייא מכנסן .אמר רבי יצחק בר אבדימי :אף על פי שרבי מפזרן  -חוזר וסודרן על הכוס ,כדי להוציא
בניו ובני ביתו.
 .2רש"י מסכת פסחים דף נד עמוד א
רבי מפזרן  -רבי כשראה אור  -מברך עליו מיד ,וכשמביאין לו בשמים לסוף שעה  -מברך עליהן.
מכנסן  -על הכוס ,כמו שאנו עושין.
 .3תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קה עמוד ב
ושמע מינה :המברך צריך שיטעום ,ושמע מינה :טעמו פגמו. . . .
 .4תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קג עמוד ב
אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה ,וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא .אמימר בריך על כל כסא וכסא ,ומר
זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא ,רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך .אמר להו רב אחא בר רבא :אנן כמאן
נעביד? אמימר אמר :נמלך אנא ,מר זוטרא אמר :אנא דעבדי כתלמידי דרב .ורב אשי אמר :לית הילכתא כתלמידי דרב,
דהא יום טוב שחל להיות אחר השבת ,ואמר רב :יקנ"ה - .ולא היא ,התם  -עקר דעתיה ממשתיא ,הכא  -לא עקר דעתיה
ממשתיא.
 .5תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד א
אמר רב :טול ברוך ,טול ברוך  -אינו צריך לברך ,הבא מלח ,הבא לפתן  -צריך לברך; ורבי יוחנן אמר :אפילו הביאו
מלח ,הביאו לפתן  -נמי אינו צריך לברך; גביל לתורי גביל לתורי  -צריך לברך; ורב ששת אמר :אפילו גביל לתורי נמי
אינו צריך לברך ,דאמר רב יהודה אמר רב :אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו ,שנאמר :ונתתי עשב בשדך
לבהמתך והדר ואכלת ושבעת.
 .6רש"י מסכת ברכות דף מ עמוד א
טול ברוך  -הבוצע קודם שטעם מן הפרוסה בצע ממנה והושיט למי שאצלו ,ואמר לו :טול מפרוסת הברכה ,אף על פי
שסח בינתים  -אין צריך לחזור לברך ,ואף על גב דשיחה הויא הפסקה כדאמרינן במנחות (פרק ג' דף ל"ו א') :סח בין
תפילין לתפילין צריך לברך ,וכן בכסוי הדם ,הך שיחה צורך ברכה ,ולא מפסקא.

