
 בשבתו שבת ד:מדורקפ

 קוגללג.
 של עגולה פשטידה ביום שבת בסעודת לאכול הנוהגיםיש

 תקע(ח. סי' אומץ יוסף 39ון עמי מנהגים )ייקיט בלעז קוגל הנקראתאיטריות,

 ופירש גד, כזרע והמן ז( י"א )במדבר נאמר  נועליו  למוט  וכרהטעם:
 שהוא מאכל אוכלים לפיכך כגידא, עגולרש"י:

 לו(. ס"ק עא סי' כמ"י )אוצרעגול=בקוגלבבכעגול

 עדשיםלד.
 אומרים שבהם בימים עדשים תבשיל לאכול שלא נוהגיםיש
 ממנהגי 39י עמי )ילק"מ תחנון אומרים אין שבהם בימים לא ואףהלל,
 אשכנז(י.יהדות

 מובהקיא, אבלים מאכל הוא עדשים שתבשיל משוםהטעם:
 )שם(. יו"ט במקצת שהם בימים לאוכלו איןלכן

 שלישיתסעודה
 שלישית סעודהלה.
 ~קיטי סעודות שלש בשבת: השלישית לסעודה שקוראיםיש

 עה(א* דף ח"במהריייח

 אכילת מצות מקיימים זו סעודה שבאנילת משוםהטעם:
 הראשונות הסעודות ושתי מאחר בשבתב, סעודותשלש

 שנוהגין כדרך בפרור מבשלין או אותו שמטגנין שומן בחתיכות הנילוש "עיגולח
 לך"י וורמיישא מנהגי וראה תקיח( סי או"ח וקציעה )מ1י בשבתי להטמין הללובארצות
 14. הערה Vy סי'שמש

 א(. סע' רעד סי' או"ח קיז: )שבת הוא למן זכר בשבת משנה לחםגםט

 ובמועדים פורים בלילי עדשים יאכל אשר "ארור לפורים בפיוט מצינווכןי
 בראש ועדשים ביצים אוכלים שאין בבל יהודי אצל המנהג 583(. עמ' )מח"וובחדשים"

 בבל(. יהדות ממנהגי 101, עמ' )ילק"מחודש

 יט. סג פרשה ב"רראהיא
 342(. עמי )ילק"מ "קיום" או יעקב" "סעודת נקראת היא תימן יהודיבפיא

 קיז:. שבתראהב
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קפא סעודות ה:שער

 מה נאכלות, הן מצוה שלשם בהן ניכר אין כשרעבים,אוכלים
 ובאכילתה כששבעימג, בד"כ הנאכלת שלישית סעודה כןשאין
 בשם )שם היו מצוה לשם הראשונות שגם דעת גלוי משוםיש
 אמת(.דברי

 קידרשלך*
 הקידוש: ניסח שלישית, בסעודה גם היין על לקדש נוהגיםיש

 היום, אכלוהו משה ייאמן גה( ש"ז )שמות פסוקים שלשהאמידת
 ביום העם וישבתו ל( )שם וכו', השבת לכם נתן ה' כי ראו נ"ט()שם

 הנובר, שלמה )קהלת הגפן וברכת סברי וכו', בדך כן על וכו',השביעי
 קסא(ד. דף תשכט ליוורנו, החדש תפילת 113, עמיתרכח

 י(ה. סע' רצא סי' )עיוה"ש הקבלה דרך  עלהטעם:

 יום יום ה' ברוךלז.
 חלקים; לשני יופי, יום ה' בשך הזמר את שמחלקים נוהגיםיש
 מאדום "ב"ואו המתחיל שני וחלק שחרית לסעודתאחד

 י"ת )מנהג שלישית לסעודה חסדו" צור "יצוה או בגדים"מחמוץ
 שמט(ז.עמי

 וימות השלישי הבית כנגד היא השלישית הסעודההטעם:
 שמדובר הזמר של השני החלק את בה אומרים לכןהמשיחם,

 DW). י"ת )מנהג העתידה מהגאולהבו

 א. סעי רצא סי' או"ח ראהג
 עמ' )ילק"מ החלה מן וטעימה המוציא ברכת אחרי שלישית בסעודה שמקדשיםישד

 לקדש שיש הרמב"ם מן משמע וכן רע"ג, בסדר נזכר שלישית בסעודההקידוש
 ה"ט(. פ"ל שבת )הל' בשבת פעמיםשלש
 החרוזים. בראשי יצחין בר שמעון שמו וחתום ממגנצא הגדול שמעון רבינוהיברו

 המחבר של אביו שם קפי. דף ליעב"ץ ב"י בסדור נרמזת לשנים הזמר שלהחלוקה
 ושלום חיים דרכי וראה לקבץ. קהלותיו חסדו צור יצוה תיבות: בראשי נרמזיצחק
 קנ.עמ'
 תפז. סי' מט"מראה
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 בשבתו שבת ד:מדורקפב

 - שלם ככרלח.
 משנה לחם על בוצעים אין השלישית שבסעודה נוהגיםיש
 ד(ט. סע' רבא סי' )רמ"א שלם אחד ככד עלאלא

 שירדו-לבני המן, עומרי משני נלמד משנה לחם דיןהטעם:
 הרי ככרות שתי עשו עומר "ומכל במדברי, שבת בערבישראל
 שבת בליל ואחד שבת בערב אחד אכל עומרים, לשניארבע
 )טור שלישית" לסעודה שלם אחד לו נשאר הרי בבוקר,ואחד

 רצא(.סי'

 פת ללאלט*
 קלה טעימה רק בשבת שלישית בסעודה לאכול נוהגיםיש
 ה(* סע' רצא סי' )או"ח פתוללא

 במסכת נלמדת בשבת סעודות שלש אכילת חובתהטעם:
 כי היום אכלוהו משה ויאמר גה( ט"ו )שמות הפסוק מן )קיז.(שבת
 תיבת פעמים שלש בשדה, תמצאוהו לא היום לה', היוםשבת
 שהסעודה איפוא יוצא סעודות, שלש כנגד בפסוק"היום"

 פת אכילת לאי רמז מכאן לא", "היום מן נלמדתהשלישית
 ה(. סע' רצא ס" )לבוש זובסעודה

 לבואיא, שלעתיד שבת כנגד היא בשבת שלישית כועודה1)13ד,
 שתיה ולא אכילה לא בו אין הבא ויולכו יז.( )ברכות נאמרשעליה
 רצט(. עמ' קנד, סי' ח"א ומנהג הלכה)שערי

 קפא( עמ' )אבודרהפ משנה לחם על לבצוע יש שלישית בסעודה שאף הסובריםוישט

 רצא סי' )או"ח פירות או דגים בעוגה, הסעודה חובת ידי לצאת אפשר אחריםולדעת
 ה(.סע'

 קיז:. שבתראהי
 כנגד שלישית תורה, מתן שבת כנגד שניה בראשית, שבת כנגד ראשונה סעודהיא

 רצא(. סל )ב"ח לבוא שלעתידשבת
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קפג סעודות ה:שער

 מזמוריםמ.
 בסעודה שבתקלים )וקי"ב( קי"א מזמור לומר נוהגיםיש

 לשל"ה(. שמים ושערי יששכר שער )סדור שבת שלשלישית

 והוא ליראיו" נתן "טרף קי"א במזמור שנאמר משוםהטעם:
 לקיימה נזהרים ה' שיראי שבת של השלישית לסעודהרמז

 19(. הערה קיא תהל' מקרא )דעתכהלכתה

,.
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