שמואל פנחס גלברד אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

שערו:מוצאי שבת
עובית למוצ"ש
א.מזמוריםלפנימעריב

לפני מעריב של מוצ"ש נוהגים לומר מזמורים קמ"ר וס"ז
שבתהלים (מ"ב וצג ס"קא)א.

הטעם :עפ תחילת השבוע"מציידים אותנו מזמורים אלה
י לקרב,
באומץ מחודשובבטחון מלא(ברוךה'צורי המלמד
ד
י
ימגיניובו
אצבעותי למלחמה,חסדיומצודתימשגביומפלטיל
)
אם
חסיתי ,ארץ נתנה יבולה יברכנו א-לעה'ים א-להינו בחיי
י הכלל" (עולם התפילה ח"ב סא).
הפרט ואםבחי
ועוד ,לתחילת ששתימי המעשה מזכירים לאדם שתהיה
מלאכתו ועסקו באמונה וביושר ,שכן "אדם להבל דמה,ימיו
כצל עובר" (תהלים קמע ד) ו13:2ז13וךכי"ז ארבעים ותשע תיבות
כמספר שבתות השנהב (אוצרכמ"יסי' עא ס"קמו בשם ספר תקנותותפילות).

ב .והוא רחרם וברכו

נוהגים לזמר והוא רחוםוברכו (במוצ"ש)באריכות נועם
ס" רצג סע'ג)ג.

(רמ"א

א פרמ"גסי'רצג ,רמ"אסי' תקנט סע'ב ,באוצרהתפילות(דף תכ) מובא המנהג בשם
השל"ת.
ב שתים או שלש תיבות המחוברות במקף נחשבות לאחת.
ג באשכנז היתה נעימה מיוחדת ארוכה ל"והוא רחום" (ילק"מ עמי  ,)53ויש נוהגים
להאריך ב"והוא רחום" רק במוצ"ש שלמחרתואין אומרים תחנון,ובימי סליחות
מאריכים ביותר (ספר היובל של קהלת אהבת תורה בחיפה עמ'  ,)64בברכניסי' רצג סק"ב
מובא בשם רבינו האי גאון "סגולה להצלחה להאריך באמירת ברוך ה' המבורך
במוצ"ש" ,וכ"כ בת"ג סוף הל'ציצית וא"א דף סו ע"ב.
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קפה

הטעם:ברילהוסיף
ועוד ,מפני כבודה של שבתיש להתמהמה בעזיבתה ,כשם
ה (או"ז ח"בסי'
שמלווים מלךאיןנפרדים ממנו במהירותובח"ז
מחול לקודש (שם בשםאו"ז).

פט).

ג.
ינועם  -יושב בסתר
ה
י
ו
נוהגים לותר במוצ"שאחרי תפילת שמו"ע פסוק אחרון של
ע בסתר) (או"ח
מזמורצ'בתהלים(ויהינועם)ומזמור צ"א(יוש
סי' רצהסעי א ומ"ב שםסק"א).
הטעם :לפי המסורה הפסוק"ויהי נועם"שייך לפרק הבא
אחריו"יושב בסתר"ד ,והוא מזמור שבובירך משה אתבני
ישראל בשעהשסיימו את מלאכת המשכןה,לכן קבעוהו לומר

בתחילתימי

המעשה(סיר או"חסי'רצה).

ועוד ,מזמור"יושב בסתר" נקראבפי חז"לשיר של פגעים,
לומר אותו
היינו תפילה לשמירה מפני פגעימי ,לכן
יפגעים רעים
נמ
בתחילת השבוע כדי להינצל כל השבותעיק
המתרגשים לבוא לעולם (תיקוןתפילה אוצר התפילות דת"כע"ב).

ד.כופלים פסוק אחרון

נוהגים לכפול את הפסוק האחרון של פרק צ"א(יושב בסתר)
(סדר רע"ג עמ' לא ,מחזורויסרי עמ'.)180

י נועם (סוף
הפרטקעםצ ):מספרהתיבות בפרקזה כולל הפסוקויה
שאומריםלפניו הוא  ,124וכשכופלים אותו ,המספר
 248המתקבל הוא כמניןאיבריו של אדם  -המ"חז .ומפני
ד ראה שבועות סו :ורפ"י שם ד"ה ושיר שלפגעים ,ודעת מקרא תהלים עמ' קע"ה.
ה במ"ר פר'יב פיס' ט ,וראה רש"י במדבר ל"ט מב.
 1ומאן דאמר פגעים דכתיב (תהלים צ"א ז)יפול מצדך אלף (שבועותסו.):
ז ראה מכות גג:
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קפו

טולח הציבור נהגו לכפול רק הפסוק האחרון ולא כל הפרק
(אבודרהם עמ'קפד)ח.

ועוד" ,כדי להפרישבין קריאת המזמור לקדושא דסידרה"
(ואתה קדוש) (תניארבתיס"נאי אוצרהתפילות דף תכע"ב).

ועוד,יש בפרקזהי"זפסוקים,כולל פסוקויהינועםשלפניו,
ולכןכופלים פסוק אחרוןכנגדי"
ח ברכות שבתפילה (אוצרכמ"י
בשםמהרי"ל).

ועוד,מניןהפסוקים בפרק"יושב בסתר" הואט"זועםכפילות
ן טו"ב (ערוה"שסי'יצה  p"Dא)ט.
הפסוק האחרון הםכמני

ה.לפנייו"ט

נוהגיםשאיןאומרים"ויהי נועם" (תהלים צ-צא) במוצ"ש אם חל
ט באמצע אותו שבוע (י,%אסי' רצה סע' א ולבוש.(DW
יו"
הטעם:מפני שבמזמורזה נאמר "ומעשהידינו" שתי פעמים
בפסוק אחד ,ולכןאין אומרים אותו כאשר בשבוע זהאין
חולי (אבודרהם עמ' קפז בשם תשובתהגאונים ,סדר רע"גדףלא).
ששהימי

ו .קדושהדסידרא

במוצ"שמדלגיםעלשניהפסוקיםהראשונים של"ובאלציון"
ם בפסוק "ואתה קדוש" (,%בסי' רצה
(קדושה דסידרא)ומתחילי
ס"קב).

הטעם :לפי שאין גאולה בלילה'א ,לכןאין אומרים הפסוק
הראשון "ובאלציון גואל וכו" ,ומכיון ששני הפסוקים "ובא
ח לפי אבודדהם נוהגים אף לכפול פסוק ראשון.
ט
י המעשה "תרעבו"י עמי
י וסימן לטעם :הו"ו של"ויהי נועם" מצביעה על ששתימ
ן בהערות על הסידור לר"אברלינר (כתבים (בתרים ח"א עמ'.)57
ועיי

יא

.)304

במצריםעיקר הגאולההיהביום (שמותי"ב מא)תהי בעצםהיום הזהיצאווכו' וראה
ברכותט.
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קפז

לציון""ואני זאתבריתי"סמוכים(ישעיהנ"טנ-נא)איןאומריםגם
אתהשני tסי' רצה ס"קא)
)
u
f
f.
ועוד ,את הפסוקהשני"ואני זאתבריתי"איןאומרים במוצ"ש
משום שבתשעה באב שחלבמוצ"שאיןאומריםאותויב,לפיכך
ן א4מרים אותו בכל מוצ"ש (ב"חסי'רצה).
אי

ז.קיפולהטלית
ישנוהגים לקפלהטליתמידאחויתפילתערבית של מוצ"ש
(ילקיימעמי 4139

י התול"
הטעם :משום "שיש להתעסק במצוה בהתחלתימ
(מהרי"ל עמ' רכך מובא במג"אסי'שב)יג.

ח.אליהוהנביא

במוצאי שבת נוהגים לומד פיוטים וזמידות שמוזכר בהם

אליהוהנביא (אוצר התפילות דף תכת ע"ב בשםרבינויוסףטובעלם)יד.

הטעם :מצינו במסכתעירובין (מג ):כבר מובטח להם לישראל
שאיןאליהו בא לאבערב שבת ולאבערבייו"טמפני הטורח,
ובוודאי שלאיבוא בשבת",ויבואלנו המבשרבמוצאי שבתות,
ןגואל" (המנהיגהל' שבתסי'עא).
שבזכות השבת הצוריואלובאלציו
ועוד ,ע"ש שאמרו אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות
כהלכתןמיד נגאלים (שבתקיט",):ועלכן אנו אומר~ם להקב"ה
הרי שמרנו,את השבת כמושציויתני ,מעתה שלח לנו את
אלןהוהנביא" (מט"מסי'תקב).
יב
יג

יד

המפני שנראה כמקייםברית על הקינות ,ועוד דאסורבדברי תורה ולאשייך לומר
ולאימושומפיך" (מ"בסי' תקנט מק"ו בשם הטור).
יששנמנעים מלקפל הטלית בשבת משום חששתיקוןכלי ,ראה או"חסי' שב סע'
ג ושו"תיחווה דעת ח"בסי'מ.
וכ"כ החיד"א במחב"ר בקונטרס אחרוןסי' רצט סק"א.
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מדור ד :שבת בשבתו

קפח

ט .אמרר'יוחנן
ישהמוסיפים לתפילת"ויתןלד" במוצאי שבת קטע ממסכת

מגילה (לא :).אמרר'יוחנן בכל מקום שאתה מוצאגדולתו של
הקב"ה ,שם אתה מוצא ענותנותו וכו' עשה משפט יתום
וגו'
ויסרי עמ' ,182סדוריםב"י דףר ,שער השמים דףריט)טי*
ואלמנה (מהזוי
הטעם:כרילחזקבתחילת השבוע את תוחלתנובה'",כי חפץ
א משאלתם" (עבו"י עמ'
הוא בתפילת שפל רוח ולב נדכא וימל
.)309

ועוד",כדי שנתעורר עלנכון במשא ומתןבימי המעשה ולא
ן אלמנות עושה
נטה מדרךהישר,כי הקב"האבייתומיםידיי
משפט העשוקים" (שם).

הבדלה

 .כוס מלאה
י

נאשרמוזגים הכוס להבדלהנוהגים למלאה מעלגדותיה

סי' רצו ס"קא).

(כ"ז

הטעם:סימן לשפע וברכה לשבוע החדש (מטעמם עמ'ס"א.

יא.בעמידה אובישיבה
יש שנוהגים לשבת בשעת אמירת ההבדלה כדעת המחבר

ייש

שעומדים כדעת הרמ"א (שם).

בשו"ע
הטעם לדעת המחבר שיש לשבת :לפי שהישיבה קביעות
לעומת העמידה,לכן כאשרמוציאים אחרים בברכת ההבדלה
(סי' וצו סע'ו)

סו בסדורעבו"י נאמר בראש הקטע:בפוליןמוסיפים גם את זה ובאשכנז לא אמרוהו.
א א"רתנין בר פפא כלשאיןיין
 לאהגיע לסוף ברכה גמורה,ואפילו הואעשירבדברים אחרים (רש"י  .(DWאוצרכמ"י (ע"א,י"ג)מביא בשם הב"ר כלבית דלא אשתפיךביהיינא במוצ"שכמיאלית
נשפך בתוךביתו כמיםאינו בכלל ברכה(עייעיז מה).

ביהסימןברכה .לאמצאתיו בב"ר.
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