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פתח תקוה תשנ"ו

שערד :מנתה
א .הש"ץבטלית
יש מנהגחסידים שבתפילת מנחה של שבת הש"ץ מתעטף
ב'טליתאחריחציקדיש שלאשרי ובאלציון(זיו השבת עמ'רלי
ס

בשם

הכוונות)*

הטעם :משום שאחריחצי קדיש אומרים:ואני תפלתי לך ה'

עת רצון וכו' (תהלים ס"טיד) ,לכן מתעטף הש"ץ בטלית בשעה
שמזכירים את ה"עת רצון" (דיה שם).
הנאמר (תה'
ועוד ,בשעה שהש"ץיאמר"ואניתפלתי"יקיים
ייעטוף,ויתעטףבטלית (ז"ה שם נשםבנייששכר).
ק"ג א)ונפלהלעניכ
א~

ב .ובאלציון

בשבת(ויו"ט)אומרים ובאלציון במנחה ולא בשחריתכבימי

חול (רמ"אסי' וצבסעיא).

הטעם :הפסוקים ובאלציוןוכו'ואני זאתבריתי'וכו'
נ ונא) נתקנו בשחרית בחול במקום למודיומיבנביא בכליום,
"שרבתההעניותוהיוצריכים למעשהידיהם ולאיכלו לעסוק
('שעיה נ"ט

בתורה כ"כ,לפיכך בשבתויו"ט שקוראים בתורה ובנביאאין
אומרים ובאלציון שכברקראובנביא ,ואע"פכןאומריםאותו

במנחה שלא ישתכחבימות
יעוד,אין אומרים בשבת בשחרית"מפני טורח הציבור שלא
יכבד על הזקנים והעוברות והמניקות אם יאחרו כ"כ בבית
הכנסת,ויצומו עדאחרי אמרם כל הסדר" (נלבוסי
'מ).
ועוד ,משום שהיו דורשיםלפני תפילת מנחה ובסוף הדרשה
הדרשןהיה מדברמעניני גאולה וקדושה,לכן אומרים אחריה
ן גואלוכו' קדוש קדוש (אבודרהם עמ'קכב).
ובאלציו
החול" (שבלי הלקטסי' מד בשם רשני).
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מדור ד :שבת בשבתו

קנך

ועוד,לפישהיו דורשים ברבים בכל שבתויו"טלפני המנחה,
היואומרים אחר הדרשה סדר קדושה ובאלציון ,משוםדכתיב
ייתנובגויים עתה אקבצם,שבזכות התורה שהם
(הושעח'י)גם
כ
'
ו
שוננים עתה אקבצם מן הגלות",יתנו" כמו (סוים  ),ושננתם
 -תרגומו ותתנינון ,לכן קבעו במנחה לומר סדר קדושה

בשבתותובימיםטובים

(סידוררבינו שלמהמגרמייזא עמ' קפא).

ג.ואניתפילתי

בשבת בתפילת מנחה לפני קריאת התורה אומרים פסוק
יתפילתיוכו' (רמ"אסי' רעב סעיא).
בתהלים (ס"טיד)ואנ
הטעם :משום "דכתיב למעלה הימנו (תהלים ס"ט יג)ישיחובי
יושבי שער ונגינות שותי שכר ,כך אמר דוד לפני הקב"ה:
רבוש"ע אומות העולםביום שמחתםוביוםאידם הם שותים
ומשתכרים ומרננים בבית משתאותיהם כל היום ,ואין
מזכירים שמך ,אבל אנו לא כן משהגדלת השמחה לישראל
ובאיום מנוחתי ושמחתי ,לאחר שאני שבע ומעונג ומפונק
אינני שוכחך ,וכשמגיע זמן תפילה אני פוסק מבית משתיי
ותענוגיי וקופץ לתפילתי לעת רצון ושעה קבועה ,ונותן
הודאה על חלקי ,לכך נהגו לומר כך במנחה בשבת .ומה
נשתנה מנחת שבת ממנחתיו"ט לומר פסוק זה?מפני שתיקן
עזרא שיהוקורין בתורה במנחה בשבת מפנייושבי קרנות,
לכךאנומודיםעל חלקנו שלאשמנו כמשפחות האדמה לשבת
בקרנות ,אלא לעת רצוןותפילו אנותדירים להתפלל ,אבל
ביו"ט לא תיקן עזרא כן" ,ושעת קריאת התורה היא שעת
רצוןא (סדור רש"יסי'תקיג ,ב"חסי' רצב ד"הסדר).

ון,13ש לפי שתפילת מנחה של שבתנהגו להתפלל אחר שאכלו
ושתו הרבה ,ואמרו בפרק הדר עם הנכרי (עירובין סד).שתוייין
א טעםזה מובא בטור(סי'יצב) בשם המדרש ,אבודרהםמביא אתדברי הטורומוסיף:
ולא מצאנו המדרש.ועיין כלבוסי' מ וכתריו"טסי' תצט.
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קנה

שער ד :מנחה

אליתפלל ,ואם התפלל תפלתו תפלה,לפיכךמבקשיםשתהיה
תפילהזו בעת רצון ,אבלביו"ט מתפללים מנחה סמוך לערב
כשארימות החול (אבודרהם עמ'קעז).
ועוד",לפי שאליהו נענה במנחה (מל"א י"ח לו) והך4ןעי
ף רצון"
(המנהיגסי'ס).
שעת רצון
ועוד ,שעת מנחה של שבת היא ,לפי
י
ה
ל
ב
ק
ה
ם
~
ר
מ
ו
א
ז
א
מיוחדת שבה מתקבלות התפילות ולכן
ואני
י לך עת רצון (זהרחייג דף קכטעייא ,אדרא זוטא דף רפתע"ב).
תפילת

ד.ישמחו במלכותך
לפי נוסח ספרד אומרים ישמחו במלכותך בשמונה עשרה של
מעריב לשבת ,שחרית ומוסף ,אבל לא במנחה.
הטעם :משום שבשעת מנחה של שבתהיא עת ~טירתם של
 ,משה ודודב (יעב"ץ בסדורב"י דףקפז).
יוסף

ה.וינוחו בם

ישנוהגים לזמרבתפילתמעריב"וינוחובה",בתפילתשחרית
ומוסף"וינוחובו",ובתפילת מנחה"וינוחו בם"(להנחילנווכו'
ו בם כלישראל) (מגייאמיי רמח סק"ג)ג.
שבתותקדשיךוינוח
הטעם :בלילה השבת משולה לכלה בבית אביה ,בשחרית
ומוסף לכלהבבית חמיה ,שעיקר השמחהבבית החתן ובמנחה

לכלהבבית בעלה שהשמחה אצלשניהם
ועוד ,במנחה נכון לומר והנחילנו וכו' שבתות קדשיך בלשון
רבים ולא שבת קדשיך"כי כבר פנהיום שבת זה ולאשיין
(שיווי ננה"גסי' וסח סק"ב).

ב ראה באה"ט או"חסי' רבב סקייג .אפשר שמטעם זה נוהגים לומר הקדיש שלפני

שמו"ע ושלש ברכות ראשונות בחזרת הש"ץבניגון של חול (ספר הקבל של קהלת אהגח
תורה בחיפה עמ' .)63

ג סדורים תהלת ה' ,שער יששכר ,תכלאל השלם ואחרים.
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מדור ד :שבת בשבתו

קנו

להתפלל על המנוחה בו ,ומתפללים על השבתות הרבות
ו בם" (תו"ת שמות ל"א אות כט)ד.
הבאותולכןמדויק הלשוןוינוח

ך.ביז(3וךקי"א
ישנוהגים לנמר מזמורקי"א (אודה ה' בכל לבב) במנחה של
שבתאחרי

קריאת התורה (סדורב"י ליעב"ץ ,שער השמים לשל"ה)ה.

הטעם wtty :המובא ברש"י (שבת נ"י ).נשם תשונת הגאונים
"שהיורגילים לקרותבנביא בשבתות במנחה עשרה פסוקים",
ולפי המבואר בתוספות (שם ד"ה שאלמלאומגילה כא .ד"ה הקורא)הוכוונה
לקריאה בכתובים ,ואכן במזמור זה קי"א עשרה פסוקים,

וכנראה שבוהיומפטירים

ז .שלשהפסוקים

בשבת במנחה(לקיטי מהרי"ח ת"ב דףעד)ו.

צדקתך

נוהגים לומר במנחה של שבת שלשה פסוקים מתהלים
ט  -קי"ט קמב (או"ח
שמתחילים ב"צדקתך":ל"וז  -ע"אי
סי' רצב סע'ב).

הטעם :פטורים אלה הם של צידוקהדין" ,משום כבודו של
משהרבינו ז"ל שנפטר באותה שעה
בשם שר שלום גאון)א.

בשבת" (סדרר' עמרםגאון דף ל

ד וראה שו"ת יחווה דעת ח"ה סי' ל.

ה וישמוסיפים אףקי"ב (סדור שער יששכרוישירי חברון).

 1ומאחר שגם במזמור קי"ב עשרה פסוקים אפשר שלכן היו שהוסיפו אותו .שני
י אל"ף בי"ת ,וראה אנצ' תלמ' ערך הפטרה הערה .85
המזמורים ערוכים עלפ
בנוסח הספרדים מזמור קי"א הוא "מזמור קדיש יתום" ,ונאמר אחרי שהש"ץ
מסיים תפילת העמידה וקדיש תתקבל (סדורים תפילת החודש ,תפילת ,שדים ,תכלאל ,כתר
ש"ט סי' תקש) ,הטעם :בהתאם לפסוקי "צדקתך" שנאמרו לפני קדיש תתקבל
אומרים במזמור זה אחרי הקדיש "וצדקתו עומדת לעד".
א ועיין תוס' מנחות ל .ד"ה מכאן וזהר פר' תרומה (דף ק(ו).פיקוק ועשית שלחן ד"ה
פתוז ר'חייא ,וב"ח או"חסי' רצב ,ספר חסידים אות תתרים ,ובשבלי הלקטסי'
קכו "שמסורתבידינו מאבותינו שמשה רבינו ע"ה נפטר בשבת במנחה".
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שער ד :מנחה

קנז

ועוד ,שלושת הפסוקים של צידוק הדין לשלשה שנפטרו
ף משה ודוד (באה"בסי' וצב ס"קג ,זהר תרומה עמ'רעת).
בשבת:יוס
ועוד" ,להצדיקהדין על הרשעים שמחזירים לגיהנם במוצאי
שבת" (שנלי הלקטסי'קכו).
ועוד,כנגד שלושתעיקרי האמונה:מציאות השם(א-להיםמי
כמוך) ,תורה מן השמים (ותורתך אמת) ,שכרועונש(משפטיך
תהום רבה) (ענףיוסף-אוצרהתפילות דף שצא בשם בעלהעיקרים)ב.
וינוד",לפי שאחר המנחה אוכלים סעודה שלישית ,ואמרינן
במס' שבת (קיט ).שכלהמקייםג' סעודותניצול4ג'פורעניות:
מחבלימשיח ,ממלחמתגוגומגוגומדינה שלגיהנם ,ואלוהג'
הפסוקיםנהגו לאמרם ע"שאלו השלש צדקותשיעשהעמנו"
(אבודרהם עמ'.(Dp

ועוד ,כנגד תחנון שלימי החולשאין אומרים בשבת,לפיכך
בכל שבת אשר אם היה באותו היוםיום של חול לאהיו
ןאומרים צדקתך בשבת (לבוש
אומריםבו במנחהתחנון ,גםאי
סי' רצב סע'ב).

ח .סדרהפסוקים

לפינוסח אשכנזסדר שלושתפסוקי צדקתךשאומדים במנחה
של שבת הוא :צדקתך צדק ,וצדקתךא-להים ,צדקתךכהררי
א"ל (סדווי עמרםאוזי מחזוררומא)ג.

לפי נוסח ספרד הסדר הוא :צדקתך כהררי א-ל ,וצדקתך
י עמ' )179
א-להים ,צדקתך צדק (מחזורויסר
הטעם :בנוסח אשננז "הולכין ומוסיפין בהפלגת שבח של
צדקות השי"ת" (פגישה טוו או"חסי' רצב ס"קו ,לבוש,(awהיינו :בפסוק
ב ותורהניתנה בשבת (שבתפו".
ג בנוסח סדר רע"ג שמביא האבודרהם סדר הפסוקים הואלפי נוסח ספרד .וראה
הערת ש.הורוביץויטרי עמ'  179אות ס' ,בסדורר'סעדיהגאוןהוצ.דוידזון הסדר
ן שם עמ' קכב
הוא :וצדקתךא-להים ,צדקתךכהררי א-ל ,צדקתך צדק לעולם,ועיי
בהערות.
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדור-ד :שבת בשבתו

קנה

הראשוןאיןבו שם השם,בשני נאמרא-להים,ובשלישי שם

הויה

(נתיבבינה ח"ב עמ' )288

ונניד,
תפה).

י שיאמרו הקדיש סמוך לה' (מט"מסי'
לסויימ בשםהי,כד

הטעם שלנוסת ספרד :שכךסדורםבתהלים  -פסוק ראשון
י בפרקקיט סי'רצב).
בפרקלו,שני בפרק עאושליש
תוי
ועוד ,סדר הפסוקיםלפי הסדר בפסוק (יתמיה לי) וה' אלהים
אמת ,פסוק ראשון נאמרבו שם ה',בשני:א-להיםובשלישי:
אמת (בלבוסי'מ).
ועוד
",שצריכים לחתום אמת" (שבלי הלקטסי'קכו).
ועוד ,משום שבל פסוק בסדרזהישבו מעלה מפסוקשלפניו,
פסוק ראשון מתאר את צדקות ה' "כהררי אל" ,פסוקשני
מוסיף"עדמרום" ,בפסוקשלישי נאמר"צדקתך צדק לעולם"
שהיא מעלה גדולה משניהם (שם).

ט.בעמידה

נוהגיםלותרפסוקי צדקתךבמנחה של שבתבעמידה
סי'קכו).

(שבלי הלקט

הטעם:פצועיםהללונאמרים כצדוקהדיןעל מות משה,וי"א
גםעל מותיוסףודוד ,שמתו בשבת בשעת מנחה ,וצדוקהדין
נעשהבעמידה"כאדם שעומדלפניהדיין ומקבלעליו אתהדין

ואומריפה

דנת" (שם).

ועוד ,יש בפסוקי צדקתך משום אמירת עדות על אמיתות
התורה " -ותורתך אמת" ,ומתן עדות הוא בעמידהד (שם).

ראה דבריםי"סי
זורש"י שם.
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ן

שער ד :מנחה

קנט

י
 .צדקתךותחנון
איןאומדים צדקתךבתפילת המנחה בשבת ,אםהיהאותויום
שלחול לאהי
ואומריםבותחנון (או"חסי' רבבסעיב).
הטעם :הואיל ופסוקי צדקתך נאמר-ם משום צדוק הדין
(לפטירת משהרבינו,וי"א אףיוסףודוד
,שנפטרל בשבת בשעה

זו),לכןאיןאומרים אותםבימים
סי'מ)ה.

של קצת שמחהאו הלל (נלבו

ועוד ,הפסוקים נאמרים במקום תחנון לפיכךבימים שאין
ן אומרים צדקתך בשבת (לבושסי'
אומרים תחנון בחול אףאי
רצב"

יא,.בשבת שובה
נוהגיםשאיןאומרים צדקתך במנחה של שבת שובה(ילקט

יי

מנהגים עמ'.1)19

הטעם :משום שבפסוקי צדקתך אומרים "משפטיך תהום
רבה",ובימים אלהשבין ר"הליוה"כאנומבקיים :אל תבוא
במשפט עמנו ,ומתפללים שיעשו עמנו לפנים משורת הדין

,

(מהרי"ל עמ' דש ,מובא בד"מסי'תרב).

יב.בין מנחהלמעריב

יונהגו שלא לקבוע מדרש (בשבת)בין מנחהלמעריב"
רצב סע' ב)*

(ש"אסי'

הטעם :משום שבשבתיגונות ערב היא
משהרבינו',וכן שליוסףודודת,ושנינו(מי"קנב):רוכם שמתבית
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שעת פטירתו של
.....

.

ה לדעת הרמ"א גם צדוקהדיןאין אומריםבימים אלה ראה או"חסי' תכ סע'ב.
ו ויש נוהגים שאומרים (מס"מסי' תתלג ,שכנה"גסי' תקצח בהגהותב"י אות א ,לוחא"י).
ז סרע"ג דףל' בשם שר שלוםגאון ,תוס' מנהותל .ד"ה מכאן.
ח זהר פרשה תרומה עמ' רעת ,באה"טסי' רצב אותג.
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שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדורד :שבת בשבתו

קס

מדרשו בטל ,אבבי"ד שמת כלבתי מדרשות',שבעירובטילין
" (מהמ"שסי'רצבסק"ה)ט.
וכו',נשיא שמתבתימדרשותכולןבטיל-ן

יג.ברכינפשי

נוהגים שבחדשי החורף בשבתותשבין שבת בראשית לשבת
הגדול אומתם אחה מנחהמזמור ק"דשבתהלים(ברכינפשי)
וכןט"ומזמורישי
רהמעלות (ק"מ  -קליד) (לבושאו"חסי' תרסס)*
הטעם :נושאמזמורק"דהוא מעשהבראשיתובריאתהעולם,
לכןנהגולאומרו בשבת שהואזכרלמעשהבראשיתולהתחיל
לומר בשבתבראשית,וכןט"ומזמורישירהמעלותנאמרולפי
ההגתמהרואם (סוגה נג).ע"י דוד בבקשתו לקיום העולם ,כאשרמי
עמדו לשוטפו ,בשעה שחפר יסודות לבית המקדש
(לבוש שם וראהחדושי אגדות מהרש"א סוכהשם).

יד .השם

אבות

חמשת הפרקים של משניות בסדרנזיקין ,שאינם .עוסקים
בענייני הלכה אלא דברי מוסר ,דרך ארץ ומידות נקראים
מסכת אבות מ"ק ל*).
הטעם :משוםשיש בהםדברים שנאמרוע"י אבותהראשונים
שקיבלו התורה איש מפי איש ,משה יהושע הזקנים אנשי
כנסת הגדולה הלל ושמאי רבןיוחנןבןזכאיותלמידי
ו (הש"י
בסיום פרושולאבות)א.

ועוד ,התנאים הנזכרים במסכת אבות נקראים אבות העולם
ן עליהם" (המאירי בפתיחה לאבות)ב.
מהעמודים אשרבית התורהנכו
ט בא"ר איתא בשם מלבושי יו"ט שראה לרבו מהר"ל פראג כמה פעמים שדרשבין
מנחה למעריב ,וע"כ נראה דבזמנינואין למנוע זה (לקבוע מדרש) מ"ב שם

tpffU(.

א וכ"ה במחז"ו עמ' .461

ב וכןמצינובירושלמי (יגמא פ"א ה"א) ר'טרפוןאביהן של כלישראל.
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