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פתח תקוה תשנ"ו

שערו :מוצאי שבת

קצה

כז.חמין
י שבת (א"ת הל'
יש המקפידים לאכול או לשתותחמין במוצא
עמ'
הבדלהסי' כח ח"א דף סח,ילקוטמנהגים  -ממנהגיהחסידים

.)139

הטעם :משום שאמרו (שבת קיט):רומין במוצאי שבת מלוגמא
(וברפואה  -רש"י) ,ומובא בשם ס' דברי יצחק שהחמין
במוצ"ש רפואה לעצבות ,וסימן לדבר "ומחבש לעצבותם"
(תהלים קמ'יז ג) "ככובש" ר"ת :מלוגמא חמין בתוצאי שבת,
לעצבותם ,רפואה לעצבות (לקוטימהרי"ח ח"ב דף מנהגישראל תורה עמ'
פזי
שנח).

כח.נרות

ישנוהגים שמדליקים
חיסי' לה ,מ"בסי ש ס"קג).

נרות במוצ"ש כמו בערב שבת (י,א בלל

הטעם :מצינו (שבת קיט):שתי מימרות זהות ,אחת לערב שבת
ואחת למוצ"ש :לעולםיסדר אדם שלחנו בערב שבת ,לעולם
יסדר אדם שלחנו במוצ"ש ,לכן משווים "סדור השלחן" של
מוצ"ש לער"שבפריסת מפה והדלקת נרות (מחצהגשסי'ש).

נט .למהקידוש

קדושלבנה

נוהגים לקרוא לברכת הלבנה ,הנאמרת בכל תחילת חודש עם
הופעתה מחדש של הלבנה",קידוש לבנה"א.
הטעם :משום שבזמן שבית המקדש היה קיים בי"ד היה
מקדש את החודש בתחילתו ,ומכאן נשתרבב השם"קידוש",
יבי"ד (מי"תסי'
הואיל והברכההיא גם זכרלקידוש החודשע"
תכו בשם שו"ת מהרש"ג).

א שם זהאינו בתלמוד וברמביים ,המחבר קורא לברכה "ברכת הלבנהיי (ס"תנו)י אבל
הרמ"א בהגהות וכן בד"מ קוראה "קידוש לבנה"י וכןהיא נקראתבסידורים.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ד :שבת בשבתו

קצו

ל.במוצאי שבת

"אין מברכין על הידח אלא במוצאי שבת ,כשהוא מבושם
ובגדיונאים" (או"חסי' תנוסעי ב)ובחיי אדם (גללקיר סעייד)יינוצוה
מן המובחר לקדש (הלבנה)במוצאי שבת"ב.
הטעם wtty :שאמרו (סנהדרין מב").כל המברך על החודש בזמנו
כאילו מקבל פני שכינה" ,לכן ראוי לקדש הלבנה בבגדים
נאים ,ובמוצ"ש כולם לבושים כך (ח"א שם).
ועוד ,משום שבמוצ"ש נחרב בית המקדשג "והלכה השכינה
בגלות,לכן אנואומריםשעתידין להתחדש כמותה,הריביום
ןחידושישראל והשכינה" (נה"חסי' תנו אות נא
שנחרבאנומבשרי
בשם ר'חייםויטאל).

לא .תחתכיפת השמים

"איןמקדשין הלבנה תחת הגג" (רמ"אסי' תנו סע'ד).

הטעם 1D"p :שאמרוד שדומה קידוש הלבנה לקבלת פני
השכינה,לכן"יוצאין מתחת הגג לתוך הרחוב כדרךשיוצאין
ן לקראתו" (ב"חסי' תנו ד"התנא).
לקבלפני המלךשיוצאי
לב.במוצאייו"כ
יש נוהגים לא לקדש הלבנה בחודש תשוילפני מוצאייום
כפור (רמ"אסי' תרב סע'א).

הטעם:הואיל וקדושלבנהצריךלהיות בשמחהה,ועלמוצאי
ב המקור במסי סופרים (פ"נ ה"א)רואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא
מבושם ובכלים נאים" ,אבליששאין גורסים "במוצאי שבת" (ב"יסי' תנו).
ג ראה תענית כס.
ד תנאדבי ר' ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקבילפני אביהן שבשמים כל
חודש וחודשדיים (סנהדרין מב).אילו לא זכו למצוה אחרת אלא לזו שמקבליןפני
שכינה (רש"י .(DW

ה ראה רמ"אסי' תכו סע'ב.
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שערו :מוצאי שבת

פתח תקוה תשנ"ו

,

קצז

יו"כ אמרובמדרשי :בת קוליוצאת ואומרתלךאכול בשמחה
לחמך' ,וכך נפסק להלכהח "ואוכלים ושמחים במוצאי יו"כ
דהוי קצתיו"ט",לפיכךישלהמתין לקדשהלבנהבמוצאייו"כ
(באור הגרעסי' תדב ד"הואיןמקדשין)ט.

לג.במוצאי תשעה באב
נוהגיםשאין מקדשים את הלבנה בחדש אבלפני תשעה באב
(רמ"אסי' תכו סע'ב).
הטעם :משום ששרויים באבלות וקדוש הלבנה יש לעשות
בשמחה'

(מפא לום ס"קד).

ועוד,כדי לקדשה במוצאי תשעה באב'אכיאן הזמן שנולד
משיחבןדוד"ומבשרים ללבנהולישראלשעתידים להתחדש"
(באהייטסי' תקנא ס"ק בה בשםהאריז"ל).

לד .הללו את ה'
נוהגים לזמר בשעת קדוש הלבנה ששה פסוקים ראשונים של
מזמור קמ"ח שבתהלים :הללו את ה' מן השמים עד חק נתן

ולאיעבור.

הטעם wtty :הנאמר שם :הללוהו שמשוירחוכק' חקנתן ולא
ן נתן להם
יעבור,מעין מה שנאמר בברכת הלבנה :חקוימ
שלאישנו את תפקידם (לקוטי מהרי"ח ח"בדה.(us
1

קה"ר פרשה ט פסקה ז.

ז קהלת ט'ז.
ח רמ"אסי' תכר סע' ה.
ט ומוסיף הגר"א :והעיקרכי"א שטוב לקדש הלבנה קודםיו"ככדי שמצוהזותכריע
כף זכות ,וראה מ"בסי' תרב ס"קי.
י ראה רמ"א שם בסוףהסעיף .וה"ה אבל בשבעתימי אבלו (מג"אסי' תנו ס"ק ד).ויש
שמקדשיםלפני ת"ב ראה ערוה"שסי' תקנא סע'כב.
' באב וראה מ"ב סי' תכו ס"ק ח.
יא דעת המג"א (שם) שיש להמתין עדי
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ד :שבת בשבתו

קצת

לה.הללוא-ל בקדשו
נוהגיםלומראחרי ברכת הלבנה מזמור ק"גבתהלים"הללויה
הללו א-ל בקדשו" (אוצרהתפילות דף תכז בשם השלק).

הטעם :משום שבמזמור זהי"ב פעם "הללו" כנגדי"ב חדשי
השנה (ענףיוסף.(aw

לו.דודמלךישראלחיוקים

נוהגיםלזמראחריברכתהלהנהדודמלךישראלחיוקים
סי' תנוסע'ב).

(רמ"א

הטעם":שמלכותו נמשלהללבנהיב,ועתידה להתחדשכמותה"
(שם).

ועוד ,כשם שהלבנה הולכת ומתמעטת אחרי ט"ו יום ,כך
נתמעטה מלכות בית דודבימי צדקיהו ,אחרי שמלכו ט"ו
מלכים ,וכשם שהלבנה מתחדשתכך תתחדש מלכותביתדוד
(ח"א מהרש"אסנהדריןלח).

ועוד ,דוד מלך
יכשו)ריגא.לחי
יוסף-אוצר התפילות דףת

וקים בגימטריה "ראש חדש" נענף

לז.שליםגיליכם

נהוג לומר איש לרעהו אחרי ברכת הלבנה שלום עליכם ג'

פעמים (לבושסי' תנוסעיא).

הטעם :משום שיש בכך הבעת שמחה ובטחון אחרי שקיבלו
ש .(DW
פניהשכינהיייבו
יב ראה תהלים פ"ט לח.
יג י"א שלכך התכווןרבי כששלח את ר'חייא כמסופר בר"ה (כה ).א"לרבי לר'חייא
י סימנא דוד מלך ישראלחי וקים (עיון תפילה
זיללעין סב וקדשיה לירחא ,ושלחל
שם).
יד כמאמרו של תנאדבי ר' ישמעאל אלמלי לא זכו ישראל אלא להקבילפני אביהם

שבשמים פעם אחת בחודש וכו' הנאמר בסוף ברכת הלבנה.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

שערו:מוצאי שבת

קצט

ועוד ,ע"ש שאמרו קדמונים (מובא בפירוש עץחייםבסידוריהתימניםלפני

ברכת הלבנה) שכלמי שקידש הלבנה לאידאגבאותו חודשמפני
הפורענות,מכאןהמנהגלברךאיש אתרעתוב"ילוםעליכם",

כלומר מאחר וקידשת הלבנה שלום לך 1י11תפילה אוצר התפילות דף
תכז).

לח.עלינו לשבח
ו לשבת (אוצרהתפילות,
אחריקדושלבנהנוהגיםלזמרתפילתעלינ
סדוררישבתי בשם מנהגירושלים).
הטעם :משום שיש מאומות העולם העובדים את גרמי
י הארצות (לקיטי מהרי"ח
השמי
ם.לכן אנומודים שלא עשנוכגוי
ח"ב דףק)

ועוד ,תפילת"עלינו" חוברהע"ייהושעבןנון בשעה שכבש
אתיריחוטי,ומצינו שהמשילו אתיהושע ללבנה (ב"ב עה").פני
משהכפני חמהפנייהושעכפנילבנה",לפיכךאומרים"עלינו"
בשעת קדוש לבנה (מנהגיביתיעקבסי'רג)טז.

לט.ציורית

ישנוהגיםלהוציאהציצית בשעת
ח"אס"יב)*

קדוש לבנה *"1ת הרצבי או"ח

הטעם :משום שבברכת הלבנה אומרים"ויהי אור הלבנה

כאור החמה" ,וכאשריתקיים הדבריהיוחייבים בציצית גם

בלילה (שם).

מ .בשבתויו"ט

ש ואף לא
נוהגים שאין מקדשים הלבנה בליל שבתויק
במוצ"ש שחלבויו"ט (רמ"אסי' תנו סע'ב ,מ"ב שם ס"קינ).
סו תשב"ץסי'רנג ,כלבוסי'טז .ושמו"הושע" רמוז בסדרהפוךבראשיהתיבות:עלינו
שלא ואנחנו הוא.
טז וראה באה"לסי' תכו ד"ה ומברך מעומד.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ד :שבת בשבתו

ר

הטעם:הואילויש לקדש הלבנה בשמחה"ואיןמערבין שמחה
בשמחה (שו"ת רמ"ע מפאנוסי'עת).
ועוד ,חוששים שמאיוציא סדור לקרוא בו הברכה במקום
ל שבת (נתריו"טס" תקלט)'ת.
שאיןערוב,ובליליו"טגזרו משוםלי

יז

יח

"עושין שמחותורקודין בקידוש החודש דוגמת שמחת נשואין" (רמ"אסי' תנו סלב).
ועיין שו"ת שבותיעקב ח"אסי'יב ,ב"ח (ישנות)סי'פ ,רדב"ז ח"דסי' קלג ,רשב"א

ח"דסי' מח ,ושו"ת שואל ומשיב ח"ג שאלה קנא.
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