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וכדברי ב"ה בקידוש

יין

תדיר קודם
וכדברי ב"ה בקידוש
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קידוש

שבת נראה כמשוי אם יבדיל
קודם א"נ קדושת היום עדיפא
מהבדלה

זמן

זמן צמוד לקידוש כבכל יו"ט כי
זה קשור לקידוש ולא
להבדלה

יין

תדיר קודם
וכדברי ב"ה בקידוש

יין

תדיר קודם
כסדר הבדלה

יין

תדיר קודם

קידוש

שבת נראה כמשוי אם
יבדיל קודם
וכדברי רב

קידוש

שבת נראה כמשוי אם
יבדיל קודם
וכדברי רב

נר

שלא יהיה הפסק בין
היין להבדלה
שנהנה בו תחילה לפני
קידוש והבדלה

נר

שנהנה בו בתחילה לפני
קידוש והבדלה
וגם עצמאי מכוס
הבדלה

נר

שלא יהיה הפסק בין
היין להבדלה
שנהנה בו תחילה לפני
קידוש והבדלה

קידוש

שבת נראה כמשוי אם
יבדיל קודם לקידוש
א"נ קדושת היום עדיפא
מהבדלה

נר

כסדר הבדלה
שנהנה בו תחילה

הבדלה

מלוה המלך קודם
וכדברי שמואל דהבדלה
קודם לקידוש

נר

שאם יברך על הנר בין
היין להבדלה נראה
שהיין שייך לקידוש ולא
להבדלה ולפיכך
מקדימין
האור ליין

יין

להיות קרוב להבדלה
ולהפסיק בין קידוש
להבדלה א"נ כסדרו
בשאר מוצ"ש

קידוש

שבת נראה כמשוי אם
יבדיל קודם
וכדברי רב

הבדלה

מלוה המלך קודם
וכדברי שמואל דהבדלה
קודם לקידוש

יין

לסמוך היין להבדלה
ולפני הבדלה כשאר
מוצ"ש

כסדר הבדלה
שנהנה בו תחילה
ולהפסיק בין הבדלה
לקידוש

נר

כסדר הבדלה
שנהנה בו תחילה
ולהפסיק בין הבדלה
לקידוש

נר

כסדר הבדלה
שנהנה בו תחילה
ולהפסיק בין הבדלה
לקידוש

הבדלה

מלוה המלך היוצא
)שבת( לפני שכונסין
את האפרכוס )יו"ט(
וכהמשל של ר' יהושע
בן חנניא ור' חנינא

נר

להפסיק בין הבדלה
לקידוש כרב
שאחד ממעט קדושה
ואחד מרבה קדושה

יין

עיקר הבדלה על היין
)רשב"ם אבל מקדשין
אף על הפת(
לפיכך סומכין היין
להבדלה והיין צריך
להיות שייך גם לקידוש
וגם להבדלה

נר

כסדרו בשאר מוצ"ש
א"נ להפסיק בין קידוש
להבדלה

יין

לסמוך היין להבדלה
)וגם לקידוש(
וכסדרו בשאר מוצ"ש

יין

לסמוך היין
גם להבדלה
וגם לקידוש

הבדלה

מלוה המלך קודם
וכדברי שמואל דהבדלה
קודם לקידוש

אחרי קידוש ולבסוף כמו
בהבדלה בשאר מוצ"ש

הבדלה

אחרי קידוש ולבסוף כמו
בהבדלה בשאר מוצ"ש

הבדלה

אחרי קידוש ולבסוף כמו
בהבדלה בשאר מוצ"ש

זמן

לבסוף ככל יו"ט ומפני
שעצמאי מקידוש שיכול
לאומרו בשוק

קידוש

אחרי ברכת הבדלה
כסדרו בכל מוצ"ש

קידוש

אחרי שלווה את המלך
מכניס האפרכוס
כדברי שמואל

הבדלה

אחרי קידוש ולבסוף
כשאר מוצ"ש

הבדלה

אחרי קידוש ולבסוף
כשאר מוצ"ש

הבדלה

אחרי קידוש ולבסוף
כשאר מוצ"ש

קידוש

אחרי שלווה את המלך
מכניס האפרכוס
כדברי שמואל

קידוש

אחרי שלווה את המלך
מכניס האפרכוס
כדברי שמואל

רשב"ם מסכת פסחים דף קב עמוד ב ...ומה שאין נותנין האמוראין סימן לבשמים לפי שאין מברכין על הבשמים ביו"ט שהרי גם ביו"ט יש לנו נשמה יתירה כשבת
תוספות מסכת פסחים דף קב עמוד ב רב אמר יקנ"ה  -ומה שאין מזכיר בשמים פירש רשב"ם דטעם בשמים משום איבוד נשמה יתירה וביום טוב נמי איכא נשמה
יתירה וקשה דאם כן במוצאי יום טוב אמאי לא תקינו בשמים לכך נראה דביום טוב ליכא נשמה יתירה והכא אין מזכיר בשמים משום דשמחת יום טוב ואכילה
ושתיה מועיל כמו בשמים ויש טעמים לא נכונים וזה הטעם נכון ועיקר.
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