
 בשבתו שבת ד:מדורקצך

 תקלד סי' רש"י )מידוי בזמירות המלכה שבת צאת את מלווים אנוכך
 עלם(. טוב יוסף ר'בשם

 מלכהמלוה
 מלכה מלוהכה.
 מלכה מלוה סעודת הנקראת במוצ"ש סעודה לערוך נוהגיםיש
 א(א. סע' ש סי')או"ח

 שלחנו אדם יכודר לעולמו קיט:( )שבת  שאמרו wttpהטעם:
 מכונה והשבת לכזית, אלא צריך שאינו פי על אףבמוצ"ש
 דמעלי אפניא וקאי מיעטף חנינא ר' )שם( כמסופר"מלכה"
 המלכה, שבת לקראת ונצא בואו אמר: שבת( )וכבערבשבתא
 בכניסתו" אותו שמלוין כשם ביציאתו המלך את שמלוין"משל
 קל(. סי')שבהייל

 , דוד סעודתכן.

 דוד סעודת נקראת במוצ"שב שאוכלים מלכה מלוהסעודת
 רדוד סעודתא היא "דא האוכל בשעת שאומרים וישהמלך,
 תלת(. עמי התפילות )אוצרמלכא"

 הודיעני הקב"ה לפני דוד אמר ל.(: שבת ) המסופר wttpהטעם:
 שבת, באיזו דוד ידע ולא תמות. בשבת א"ל: ה( ל"ט )תהלים קציה'

 מת שלא הודיה סעודת עושה דוד היה שבת מוצאיובכל
 )טעמי שמו על נקראת מוצ"ש של הסעודה לפיכך שבת,באותה
 תכה(. סי'המנהגים

 שלחנו יייסדר כותב )שם( והטייז מלכהי מלוה בסעודת פת לאכול יש הגרייאלפיא
 השלחייי. על מפהבפריסת

 א. סע' ש סי'או"חב
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קצה שבת מוצאי ו:שער

 חמיןכז.
 הל' )א"ת שבת במוצאי חמין לשתות או לאכול המקפידיםיש

 139(. עמ' החסידים ממנהגי - מנהגים ילקוט סח, דף ח"א כח סי'הבדלה

 מלוגמא שבת במוצאי רומין קיט:( )שבת שאמרו משוםהטעם:
 שהחמין יצחק דברי ס' בשם ומובא רש"י(, -)וברפואה
 לעצבותם" "ומחבש לדבר וסימן לעצבות, רפואהבמוצ"ש

 שבת, בתוצאי חמין מלוגמא ר"ת: "ככובש" ג( קמ'יז)תהלים
 עמ' תורה ישראל מנהג פזי דף ח"ב מהרי"ח )לקוטי לעצבות רפואהלעצבותם,

שנח(.

 נרותכח.
 בלל )י,א שבת בערב כמו במוצ"ש נרות שמדליקים נוהגיםיש
 ג(. ס"ק ש סי מ"ב לה, סי'חי

 שבת לערב אחת זהות, מימרות שתי קיט:( )שבת מצינוהטעם:
 לעולם שבת, בערב שלחנו אדם יסדר לעולם למוצ"ש:ואחת
 של השלחן" "סדור משווים לכן במוצ"ש, שלחנו אדםיסדר
 ש(. סי' )מחצהגש נרות והדלקת מפה בפריסת לער"שמוצ"ש

 לבנהקדוש
 קידוש למהנט.

 עם חודש תחילת בכל הנאמרת הלבנה, לברכת לקרואנוהגים
 לבנה"א. "קידוש הלבנה, של מחדשהופעתה
 היה בי"ד קיים היה המקדש שבית שבזמן משוםהטעם:
 "קידוש", השם נשתרבב ומכאן בתחילתו, החודש אתמקדש
 סי' )מי"ת בי"ד ע"י החודש לקידוש זכר גם היא והברכההואיל

 מהרש"ג(. שו"ת בשםתכו

 אבל תנו(י )ס" הלבנהיי "ברכת לברכה קורא המחבר וברמביים, בתלמוד אינו זהשםא
 בסידורים. נקראת היא וכן לבנה"י "קידוש קוראה בד"מ וכן בהגהותהרמ"א
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