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פתח תקוה תשנ"ו

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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פתח תקוה תשנ"ו

שערו:מוצאי שבת

קפט

י
יש לשבת ,המברךוהשומעים ,שבכךנראים שקבעו לצאתיד
(תוס' מג .הואיל)ב ,לדעת הרמ"אמקישים
ברכות ד"ה
זובל
העומר ,בהבדלה נאמר "לכם" (ייקרא נ' גה)

חובתהבדלה
וכן
הבדלה לספירת
בספירת העומר (שם נ"ג סו) ,מה ספירת העומר בעמידהג אף
ברכת ההבדלהבעמידה (הגהות סמ"קסי' קמה)ד.
ועוד ,ההבדלההיאמעיןלווי לשבת המלכהודרךלוויהלהיות

בעמידהובהליכה

(אנח הל' הבדלהסי'כג שו"ע הרבסי'רצוסעיסו).

יב .הנהא-לישועתי

לפני ברכת ההבדלה ,שמברכים בבית ,נוהגים,לנמר מספד
פסוקיםמעניניישועה ושמתההלסימן טוב לשבוע המתחיל:
"הנה אשלישועתי וכוס ,אבלכשמבדילים בבית הכנסתאין
למתחיל בברכת הגפן (רמ"א או"ח
אומרים פסוקים אלה והמבדי
סי' רצוסע'א).

הטעם :ברי להראות לציבור שאין פסוקים אלה מנוסח
ההבדלה שקבעו חז"ל(עייה"שסי' רצוסק"ח).
ועוד Dlwn ,שכבר אמרו פסוקים הרבהלסימן טוב בתפילת
ןלך" (שם).
"וית

 .סדר הברכות
יג

ן בשמים נר הבדלה וסימנך
סדר הברכות בהבדלה הוא:יי
יבנ"ה (או"חסי' רצוסעיא).
ן משום שחוש הטעם הוא
הטעם :תחילה מברכים עלהיי
הגשמי והפחותמעודן שבחושים,ואיןהחיךמרגיע בטעם עד
ב
ג
ד
ה

עיין מ"בסי' קסז נר'ק סה.
או"חסי' תפס סע' א וראה באה"ט שם.
וראה שו"ת מהרי"וסי' קצב ,שו"ת מהרי"לסי' קכד ,ברכ"יסי' ח ושו"ת יחווה
דעת ח"דסי'כו.
הרמ"א מזכיר שלשה פסוקים ,הראשון :הנה א-לישועתי.לפי נ'וסח אשכנז (סדור
עבו"י) אומרים ששה פסוקים,ולפי נוסח ספרד (אוצר התפילות) שמונה פסוקים.
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מדור ד :שבת בשבתו

קצ

שיבוא האוכללפיו.אחריומברכיםעלהבשמים ,משום שחוש
הריחמעודן ממנווחשיםבריחגם ממרחק.אחריומברכיםעל
הנר,יען חוש הראיה יותר מפותח ורגיש ממנו ומגיע עד
לכוכבי השמים ,בסוף מברכים על ההבדלה ,שהיא חלק
מהתבונה האנושית להבדיל דבר מדברי ,והעולה על כל

החושים

(ישנ"ץ ,הב"ד תוספתא כפשוטה סדרזרעים עמ'  ,96כתר ש"טסי' תקכב)ז.

יד.בשמים

תיקנולברךעלהבשמיםבמוצאי שבת עם ברכת ההבדלה

-סי' רצז סע'א)ח.

(או"ח

הטעם :מפני שהנפש דואבת עליציאת השבת  -משמחים

אותהבריח
ועוד ,להפיג צערו של אדם ודאגת הפרנסה שעליו" ,ולא
י המעשה" (ספר הפרדסלרש"יעמיכו).
יתעצב אללבובזוכרו ששתימ
ועוד ,בשבתניתנה לאדם נשמהיתירההניטלתממנובמוצ"ש,
ילהפיג את צערנטילתהמריחים בשמים (תוס'ביצהלג:דייהכי,
וכד
מט"מסי' תקה).
טוב (רמב"ם שבת פכ"ט הכ"ט).

טך*
י
כ
ד
ה
לברכת הבשמים במוצ"ש נוהגים לקחת את ההדס ולהריח
(או"חסי'רצז סע'ד).

הטעם wtty :הנאמר (ישעיה נ"היג) "ורצרןת הצורפך יעלה הדס"

ובסמוך (שם נ"ונ)

שומר שבת מחללו(טוי

או"חסי'רצז)ט.

ועוד ,בברכותהנהניןיש לברךלפני שנהנים,לכן מברכים על
 1אםאין דעה -
הבשמים
ל
ע
ר
נ
ה
ז רמז לדבר שיש לברך
וההבדלה
לפני
י ברכות פ"ה ה"ב).
הבדלהמנין(ייישלמ

(אבודרהם עמ' קפח).

(שמות ל' כג) בשמים

ראש

ח המקור בברכות נא.:
ם
י
ט ובעלי הקבלה אומר
ד
ו
ס
ה
שעל
ש
י
ך
ר
ד
ל
ע
לברך ההדס במוצ"ש (ב"י שם,ועיין
של"ה מס' שבת דףקב).
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פתח תקוה תשנ"ו

שערו :מוצאי שבת

קצא

ההדס,כי ריחו נודף אלאע"י חיכוךבידים ,ומברכיםעליו
ם (נוהג בחנמהדנ"ג).
ואח"כמריחי
טז .אבוקה
האש)על אבוקה" (או"ח
"מצוה
מןב)'.המובחר ~רך(בוראמאורי
סי' רחצסעי
הטעם :משום שאורומזהיר (לבושסי' רחצסע'ב).

ועוד ,מפני שטופס הברכה "מאורי האש" רומץ על מאורות
הרבה (המאירי פסחיםקג.):

יז .מסתכליםעלהצפרנים

נוהגיםלכופף אתהאצבעות ולהסתכלבכפותהידיםובצפרנים
כשמברכיםעלנר ההבדלה (או"חסי' רצחסעיג ורמ"א שם ,סדררעייג דף לא
ע"ב).

הטעםwttp :ששנינו (ברכות נא):איןמברכיןעל הנרעדשיאותו
לאורו(רש"י:שיהונהנים ממנו) ,וכשמסתכלים על הצפרנים
מבחינים בצבעם השונה מצבע הבשר ונהנים מאור הנר,
וכאשר מכופפים האצבעות לתוך כף היד ומחשיך תחתיהן
ואח"כ פושטים אותן ,רואים את ההבדלבין"אור לחושך
(פדר"א פרג ספר הפרדסלרש"יעמיכז)יא.

ועוד ,פשיטתהידוסגירתה מסמלת שעד עתהוזיינו אסורים
במלאכה ועתה ,לאחר ההבדלה ,מותרים (אוצר כמ"יסי' נד ס"קד)יב.

1עוז18וישומן שהצפרנים גדלים ,והגידול הוא סימן טוב ,לכן
מסתכלים עליהם בכניסת השבועלסימן טוב (רבינויונה על הרי"ף
ברכותדלייטע"א).

י

אמר רבא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר (פסחים ח .ושם קג.):

יא עולא מפרש "עד שיאותו לאורו"  -כדישיכירבין איסר לפונדיון ,וחזקיה:בין
מלוזמא (משקל או מטבע) של טבריה למלוזמא של צפורי ,והמבדילבין הצפורן
ן מטבע למטבע (רא"ש ברכות פ"ח פיס'ג).
לבשריכירויבדילבי
ן זהר פר' ויקהל פס' לא תבערו אש (שמות נ"בג).
יב ועיי
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מדור ד :שבת בשבתו

קצב

יח .אבלובשמים
ישנוהגים שאבלתוך שבעהאינו מברךעל הבשמים בהבדלה
(ברנ"יסי' וצז סע'ב ,ש"ת שם אותא).

הטעם :בגלל שהאבל שרוי בעצבות,אין לו נשמה יתירה,
והבשמים הם לצורך הנשמההיתירהיג (ממ"ג א"א שם אותה).

יט .שותה הכל

נוהגיםשהמבדיל שותה אתכוסההבדלהכולוואינונותן ממנו

יביתו (מג"אסי' רצו ס"קד).
לבנ

הטעם:כרישיוכל לברך ברכה אחרונה ,שאם ישתה רק מלוא
ך לברך ברכה אחרונהיד (מ"ב שם ס"קו).
לוגמיו ספק אםצרי

כ.בישיבה

נוהגים שהמבדילעל הכוס שותה אותובישיבה
ו).

הטעם :משום דרך ארץאין
כא .האנשים

(מ"בסי' רצו ס"ק

לשתות מעומד (הרוקחמיי שנט)טו.

נוהגיםשאיןנשים שותותמיין

ההבדלה (מג'יאסי' רצו סק'יד).

הטעם :משום שיש מאן דאמר שעץ הדעת  -גפן היהטי,
ואמדו בב"ר (9רי"ס ח)על חוה "סחטהענבים ונתנהלו",לפיכך
ן הבדלה (שליה חייא דף קבע"ב).
אינה שותהמיי
יג
יד

טו
טז

ראה תוספותביצה לג:דייהכי.
ראה או"חסי'רי סע' א.
וראהגטיןע .וע"ע א"רסי' קע ,שו"ת רב פעלים ח"בסי' מה.
אילן שאכל ממנו אדם הראשון  -ר'מאיר אומרגפןהיה (ברכותמ).וכצפעונייפריש
(משלי כ"ג לב)כ,ה צפעונו זה מפרושבין מיתהלחיים ,כך הפרישהייןבין אדם לחוה
(ויק"ר פר'יב פיס' א).
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קצג

שערו :מוצאי שבת

ועוד ,משוםשי"אשנשיםפטורות מהבדלה",לכןעניית"אמן"
שלהן על ברכות האור ,הבשמים וההבדלה מהווה הפסקבין
ה (שו"ת הרצבי או"ח ח"א
ברכתפריהגפן ששמעומפי הבעללשתיי
סי' קנד בשם הגרא"זמלצר).

כב.כבוי הנרביין

ן מההבדלה
נוהגים שמכבים אתנר ההבדלהבשייריהיי
סי' רצו סע'א).

(רמ"א

הטעם":כרייירא נראה לכל שלא הודלקנרזה אלא למצוה,
" (לבוששם).
לנר של הבדלה לברךעליו

כג.מעביריםעלהעינים

ישנוהגיםלהעבירעלהעיניםמשיירייין
סעיא)יח.

ההבדלה (או"חסי' רצו

הטעם :משום חבובמצוה שם).לכן הוא בפרדר"א":ר'אליעזר
אומר :לאחר ששותה אדם כוס של הבדלה ,מצוהלהטיל מעט

מים בכוס של הבדלה ושותה כדי לחבב את המצות ,ומה
שישאר בכוס מן המים מעבירו עלגביעיניו ,משום שאמרו
ן את הפורענות"יט (פדרייאפייכ).
חכמיםשיורי מצותמעכבי

כד.זמירות

נו
ה)ג.ים לזמרפיוטיםוזמירות במוצאי
סק"ג

שבת (תניאסי' נא ,מ"בסי' ש

הטעם :כשם שמלווים מלךהיוצא מןהעיר בשמחהושירים
ז או"חסי' רצו סע' ח.
י
יח יש נוהגים להריח מעשן שעולה מן הנר הכבויביין ,וכן רוחציםביין את המצח
(סגולה לזכרון) ,ובשעה ששמים עלהעינים (שלש פעמים) אומרים "מצות ה' ברה
מאירתעינים (תהלים י"מ ט),וכן שמים על הדופק (סגולה להצלחה בעבודתידיים),
ויש שמכניסים אףטיפה לכיסים (סגולה להצלחה בעסקים) (ילק"מ עמ' .)15
יט עיין סוכה לח .ומרדכי רישיומא.
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כךאנומלווים את צאת
בשם ר'יוסף טובעלם).

שבת המלכהבזמירות(מידוי

רש"יסי' תקלד

מלוה מלכה
כה .מלוה מלכה

ישנוהגיםלערוךסעודה במוצ"ש הנקראתסעודת מלוה מלכה
(או"חסי' ש סע'א)א.

הטעם wttp :שאמרו (שבת קיט ):לעולמו יכודר אדם שלחנו
במוצ"ש אף עלפי שאינו צריך אלא לכזית ,והשבת מכונה
"מלכה" כמסופר (שם) ר' חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי
שבתא (וכבערב שבת) אמר :בואו ונצא לקראת שבת המלכה,
"משלשמלוין את המלךביציאתו כשםשמלויןאותובכניסתו"
(שבהיילסי'קל).

כן .סעודתדוד

,

סעודת מלוה מלכה שאוכלים במוצ"שב נקראת סעודת דוד
המלך,ויש שאומרים בשעת האוכל "דאהיא סעודתא רדוד
מלכא" (אוצר התפילות עמיתלת).

הטעם wttp :המה)סופר ( שבתל :).אמר דודלפני הקב"ההודיעני
ה'קצי (תהלים ל"ט א"ל :בשבת תמות.ולאידעדודבאיזו שבת,
ובכל מוצאי שבת היה דוד עושה סעודת הודיה שלא מת
באותה שבת,לפיכך הסעודה של מוצ"ש נקראתעל שמו (טעמי
המנהגיםסי'תכה).

א לפי הגרייא יש לאכול פת בסעודת מלוה מלכהי והטייז (שם) כותביייסדר שלחנו
בפריסת מפה עלהשלחייי.
ב או"חסי' ש סע' א.
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