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 הלכות תפילות שבת
 

  דיני התפילה בערב שבת.רסז
 )סעיפי�' ובו ג( 

 
 .בתפילת המנחה בערב שבת אי� נופלי� על פניה�. א
 
ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל . מקדימי� להתפלל ערבית יותר מבימות החול .ב

 )ג כיצד משערי� שיעור פלג המנחה"ועיי� לעיל סימ� רל(. שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד
 
ובצל "�אלא כיוו� שהגיע ל, "ישראלשומר עמו "אינו חות� בה " השכיבנו"בברכת  .ג

' ברו� אתה ה. ופרוס סוכת שלו� עלינו ועל ירושלי� עיר�:"אומר " כנפי� תסתירנו
 ".  הפורס סוכת שלו� עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלי�

 
 באור 

 . נפילת אפי�, תחנו� אי� אומרי� � אי� נופלי�. א
 

 הרחבה והעמקה
ואפילו א� מתפללי� מנחה גדולה אי� נופלי� על פניה� משו� דתוספת קדושת שבת "� אי� נופלי� .א

שער 'לפי ' כ� החיי�'( "מ� היו�) שעה זמנית(מתחיל להתגלות בערב שבת תיכ� אחר שעה חמישית 

 ) י הקדוש"של האר. ד� סב' הכונות
ימ� לפי מסכת על הס' טור'( ". שומר�בשבת אי� צריכי� שמירה שהשבת "כי " שומר עמו"אי�  אומרי�  .ג

 )   ולפי המדרש. ב.שבת קיח
 

 הלכות תפילות שבת. רסז
 מקורות

 
  בבלי  וירושלמי�תלמוד 

" מאימתי"תוספות בקטע  "   עד סו� האשמורת הראשונה"י בקטע "רש.  א.בבלי  ב:  ברכות.ב
 . ב.כז" דרב"תוספות בקטע . א.בבלי כז) משנה.(א.ירושלמי ד)  משנה. (א. בבלי כו.  א.ירושלמי א
עיולי  "� בקטע  "י ורשב"רש. ב.פסחי� קה"  ממכניסי שבת בטבריא"י בקטע "רש. ב.שבת קיח

 ".יומא
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .ז.ג. ב
 



  הלכות תפילות שבת
 

 די� הטועה בתפילת השבת. רסח
 )ג סעיפי�"ובו י(

 
 .בתפילת ערבית" ויכלו"אומר . א
 
ותה ברכה שנזכר בה שטעה ומתחיל של  גומר א�א� טעה והתחיל תפילת החול  .ב

, לא שנא נזכר בברכה אחת משאר הברכות, "אתה חונ�"לא שנא נזכר בברכת . שבת
ויש אומרי� דבמוס� פוסק אפילו באמצע . מוס� ומנחה, בי� בשחרית, בי� בערבית

 .ברכה
 
, נזכר" אתה" ומיד כשאמר תיבת �א� היה סבור שהוא חול והתחיל אדעתא דחול . ג

אבל א� היה . וגומר אותה ברכה, הוה ליה התחיל בשל חול, "חונ�"קוד� שאמר 
 אפילו א� הוא בתפילת �" אתה" ושלא בכוונה התחיל תיבת �יודע שהוא שבת

דחשבינ� ליה כטעה , "אתה חונ�"אינו גומר ברכת " אתה"�שחרית שאינה פותחת ב
 .   בתפילת שבת בי� זו לזו

 
dbd: 

 xnel leki ixdc"cw dz`zy " e`"cg` dz`." 
 
וא� הזכיר של .  לא יצא�מי שהתפלל תפילה של חול בשבת ולא הזכיר של שבת  .ד

 .יצא� א� על פי שלא קבע ברכה לשבת �שבת בתו� שמונה עשרה
 

dbd: 
 sqenae- wx xn` `l elit`'sqen oaxwae mei icinza epizeaeg z` jiptl dyrpe '-`vi. 

 
.  א� עקר רגליו חוזר לראש�ולא הזכיר של שבת , טעה והתפלל של חול בשבת .ה

 .אינו חוזר אלא לשל שבת,  א� על פי שסיי� תפילתו�וא�  לא עקר רגליו 
 

zixgya zay ly gkyy xeaiv gilye-kw oniq oirl oiir "e. 
 
ויש אומרי� שא� החלי� של .  אינו חוזר�הטועה בתפילת שבת והחלי� של זו בזו .ו

 . חוזר� בשל מוס� מוס� באחרת או אחרת
 
 

 באורי�
 . הכונה לתפילת עמידה תפילה שנכתב כל מקו�� כלל

 .  אי� זה משנה
 לא שנא.ב 
 .   נחשב לו�דחשבינ� ליה   .הרי זה
הוה ליה.    היה בדעתו לומר עמידה של חול� אדעתא דחול.ג
וזה נאמר " רצה במנוחתינו"היא ") מקדש השבת("שעיקר ברכה רבעית 
 הטועה בתפילת שבת .ו

  ". פוסק�אבל א� נזכר באמצע ברכה  ,ודוקא כשסיי� הברכה . בכל הברכות של שבת
 )  'כ� החיי	 '�משנה ברורה ו'(

 
 
 



 
 תפילות שבת הלכות .רסח

 
שאי� אומרי� אותו , משו� יו� טוב שחל להיות בשבת" ויכלו"חוזרי� לומר  .ז

 .תו בקול ר� ומעומדואומרי� או. וג� להוציא מי שאינו יודע, בתפילה
 

 .ואי� היחיד אומר אותה. 'מעי� שבע'ואומר שליח ציבור ברכה אחת . ח
 

dbd: 
envr lr xingdl dvex cigid m` edin ,dnizg `lae dgizt `la dxn`l leki . oke

dnizge dgizt `la xeaiv gily mr dxn`l xeaivd oibdep. 
 
 .'מעי� שבע'יו� טוב שחל להיות בשבת אינו מזכיר של יו� טוב בברכה  .ט
 
דליכא טעמא דמאחרי� לבוא , בבית חתני� ואבלי�' מעי� שבע'אי� אומרי� ברכה  .י

 .שיהיו נזוקי�
 

 '.מעי� שבע'א� בשבת שאחר יו� טוב אומרי� ברכה  .יא
 

מעי� 'ולא בשעה שאומר שליח ציבור ברכה ' ויכלו'אי� לדבר בשעה שאומרי�  .יב
 .'שבע

 
או שלא התפלל כלל ושמע משליח ,  חול ולא הזכיר של שבתא� התפלל של .יג

 . יצא�מראש ועד סו� ' מעי� שבע'ציבור ברכה 
 

 באורי�
. שהוא עדות לקדוש ברו� הוא על מעשה בראשית  "�בקול ר� ומעומד) 'ויכולו' ( ואומרי� אותו.ז

' כ� החיי	'(". אלו העדי� שצריכי� להעיד ביחד ומעומד� ודרשינ� )יז.דברי	 יט("ועמדו שני האנשי�"וכתוב 

   .)א.לפי מסכת שבועות ל'  משנה ברורה'�ו
 אנו � הנכללי� בעמידת ליל שבת קודש � .) ג�א. בראשית ב(" ויכלו השמי� והאר�"באמירת פסוקי 

כאשר יו� טוב חל בשבת אומרי� . מצהירי� על אמונתנו בבריאת העול� על ידי הקדוש ברו� הוא

בכל שבתות . ולכ� התקינו לאמר� לאחר העמידה בשבת זו,  נכללי� פסוקי� אלובה לא, עמידה של חג

 .השנה נאמרי� פסוקי� אלו בגלל תקנה זו וג� כדי להוציא ידי חובה את מי שאינו יודע  לקרוא
הקטע שתחילתו . בעמידה של שבת יש שבע ברכות במקו� תשעה עשר שבחול� מעי� שבע. ח

אמירתו הותקנה בתקופה שבתי הכנסת היו מצויי� . מכיל תמצית תוכ� ברכות אלו" מג� אבות" במלי� 

תפילת  המאחרי� לבוא לבית הכנסת נמשכה לאחר . מחו� לעיר ומסוכ� היה ליחידי� לחזור לבית� לבד

 ".           מג� אבות"אמרו , כדי לחזור בקבוצה, סיו� תפילת הציבור ובזמ� שהציבור המתי� לה�
 . אבל
מיהו

 . בית חתני� ואבלי� אינו מחו� לעיר ואי� סיכו�. אי� סיבה 
 טעמא דליכא.י

 



 הלכות תפילות שבת. רסח
 

 הרחבה והעמקה
 :'ויכולו'כל המתפלל בערב שבת ואומר "
ויכלו. א
 ".מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות� להקדוש ברו� הוא במעשה בראשית"�
" וסר עונ� וחטאת� תכפר:"שני מלאכי השרת המלוי� לו לאד� מניחי� ידיה� על ראשו ואומרי� לו"�
  .)ישעיהו ו(

וכשבא לביתו . אחד לטוב ואחד רע, שני מלאכי השרת מלוי� לו לאד� בערב שבת מבית הכנסת לביתו

ומלא� . יהי רצו� שתהא לשבת אחרת כ�: מלא� טוב אומר, ומצא נר דלוק ושלח� ערו� ומטתו מוצעת

ומלא� טוב עונה , יהי רצו� שתהא לשבת אחרת כ�: מלא� רע אומר, וא� לאו. רע עונה אמ� בעל כרחו

 .)ב. מסכת שבת קיט(".   אמ� בעל כרחו

 
 הלכות תפילות שבת. רסח

 מקורות
 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 .ב. שבת קיט.א
 " פתח ואמר"תוספות בקטע " פתח בדשכרא"י בקטע  "רש. א.בבלי ברכות יב: ברכות.ה.ד.ג.ב

"    שמונה עשרה ברכות במוס� של חול "�" עד“תוספות בקטע "  מהו שיגמרו"י בקטע "רש. א.כא
 .ו.ד. ד.ירושלמי ד

 .א.ראש השנה לה . א. שבת כד.ו
 .ב. לפי שבועות ל�" מעומד" "זוכרהו"תוספות בקטע . א.פסחי� קו. ז
 "משו� סכנת" "שליח ציבור היורד ערבית"י בקטעי� "רש.  ב.שבת כד. יא.י.ט.ח
"  כ� מוציא את הבקי"תוספות בקטע . ב.ראש השנה לד"  טעה"תוספות בקטע . ב.כות כטבר. יג
 "פוטר היה"י בקטע "רש. א.לה

       
  הלכות תפילה��"רמב

 .ז.י. ו.ה.ד.ג.ב



 תפילות שבת הלכות
 

 די� הקידוש בבית הכנסת.רסט
 )ובו סעי� אחד  (

 
, ואי� למקדש לטעו� מיי� הקידוש אלא מטעימו לקט�. נוהגי� לקדש בבית הכנסת. א

ומעיקרא לא ניתק� אלא בשביל ) ג"ועיי� לקמ� סימ� רע(. דאי� קידוש אלא במקו� סעודה
 א� על גב דלא �ועכשיו. להוציא� ידי חובת�� דאכלי ושתי בבי כנישתא �אורחי�

זהו טע� המקומות שנהגו לקדש .  לא בטלה התקנה�אכלי אורחי� בבי כנישתא 
 .וכ� מנהג אר� ישראל, יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסתאבל .בבית הכנסת

 
dbd: 

zqpkd ziaa oiycwny drya cenrl ebdpe   . 
 

 באורי�
 . מעיקרו של דבר� ומעיקרא

 .  האוכלי� ושותי� בבית הכנסת�דאכלי ושתי בבי כנישתא
 

 הרחבה והעמקה
פע� קידשו בבית הכנסת " אי� קידוש אלא במקו� סעודה... דהא, ואני תמה האי� נתפשט זה המנהג"

מאז שאי� אורחי� אוכלי� בבית . כדי להוציא את האורחי� ידי חובת קידוש כי ש� אכלו סעודת שבת

 )  בסימ�' טור'( ".קרוב הדבר להיות ברכה לבטלה"הכנסת 
נהג לקדש בבית הכנסת כדי שיצאו ידי קידוש מ� , כיו� שיש בני אד� שאי� יודעי� לקדש "
א� 

 .)א. לפי מסכת פסחי	 קא(  )על הסימ�' בית יוס�'(". ורההת
 



 הלכות תפילות שבת. רסט
 מקורות

 
 �"תנ

 .)ח.שמות כ(. ) 1(זכור את יו� השבת לקדשו 
 .)יג.ישעיה  נח( ) 2(וקראת לשבת ענג 

 

 �  "פרשנות על התנ
  .)א.פסחי� קו( .זוכרהו על היי�.1
מכילתא בקטע . ב. מסכת נדרי� ירושלמי ג(".  בדיבור אחד נאמרו.)יב.דברי� ה(' שמור '�ו' זכור'" 

 .     .)פרק ז" בחודש"
 )י על הפסוק"רש(". תנו לב לזכור תמיד את יו� השבת"

 )   � על הפסוק"רשב(". להיות שובת ממלאכה,כדי לקדשו' זכור'" 
שהוא חייב , שיזכור בכל יו� חשבו� ימי השבוע עד שלא ישכח איזה יו� השביעי"

 )אב� עזרא על הפסוק(". דשולק
 .)עמוד ב. מסכת שבועות כ(". נשי� חייבות בקידוש היו�"
 .)ב� איש חי שנה שניה בראשית אות י(". וצרי� לזכרו בכניסתו בקידוש וביציאתו בהבדלה"
 
וראשי , ודגי� גדולי�, בתבשיל של תרדי�...?במה מענגו. זה עונג שבת."2

 .)ב.מסכת שבת קיח(". הרי זה עונג�אפילו דבר מועט ולכבוד שבת עשאו ...שומי�

 
מתענגי� בו בעסקי  ' כי המשכילי�  ויראי ה. כלומר  עונג  הנפש...קראו הנביא עונג 

חשק הצמא , ונפש� השכלית תתעד� עדו� שכלי וחשקה בהשגת הש� יתבר�, הנפש
 .)ח.ו בחיי על שמות כרבנ.)  (ג. תהלי� מב (. "'צמאה נפשי לאלהי� לאל חי': כעני� שכתוב, למי�

 
 

  בבלי�תלמוד 
א� "י בקטעי�  "רש. א.פסחי� קא  "ליתביה לינוקא"י בקטע "רש. ב.עירובי� מ .א.ברכות נב. א

ושמע מינה צרי� "י בקטע "רש. ב.קה"   אי� קידוש אלא במקו� סעודה"  "ידי קידוש לא יצאו
 .א.קו"  ושמע מיניה המבר� צרי� שיטעו�"� בקטע "רשב"  המבר� שיטעו�

 
  הלכות שבת��"רמב

 .ח.כט



  הלכות תפילות שבת
 

 'במה מדליקי�'לומר משנת .רע
 )סעיפי�' ובו ב(

 
. והספרדי� אומרי� אותו קוד� תפילת ערבית. 'במה מדליקי�'נוהגי� לומר פרק . א

 .והוא הנכו�
 
 ויש שאי� אומרי� אותו. יש שאי� אומרי� אותו ביו� טוב שחל להיות בערב שבת. ב

 .בשבת של חנוכה
 

dbd: 
dkepga ok oibdep oi`e .eze` mixne` oi` crend leg ly zayae . lgy aeh meia oke

eze` mixne` oi` zaya zeidl. 
 

 הרחבה והעמקה
 . אומרי� כל שבעת המשניות בפרק ב של מסכת שבת שעיקרו הדלקת נר שבת 
' במה מדליקי�'
 

 ..)מסכת שבת כה ב.) (יז.מגילת איכה ג("ותזנח משלו� נפשי:"חיוב הדלקת נר שבת  נלמד מדברי הנביא ירמיה

פתילות ומיכלי� שאינ� תקיני� לנרות שבת ושמני� שהינ� , שמני�: נושאי� נוספי�  הנלמדי� בפרק ב

שאינ� : שלוש עבירות שבגינ� נשי� מתות בלידת�. די� עשית מלאכה בשבת שאי� צור� בה. תקיני�

שלשה דברי� צרי� אד� לומר בתו� ביתו ערב . "הפרשת חלה ובהדלקת נר שבתב,זהירות בהלכות נידה

 .)    משנה ז(! ". הדליקו את הנר? ערבת�? עשרת�: שבת ע� חשכה
 
אבל אחר . ויזהיר עליה�,שעל ידי קריאת פרק זה יזכור השלושה דברי� שצרי� לומר בתו� ביתו "

 ) על הסימ�' בית יוס�'(" ?תפילת ערבית מה תועלת יש לו שיזכור הרי אי� בידו לתק� מעתה

 
כגונא "אומרי� קטע מהזוהר שתחילתו ' במה מדליקי�'ויש מקהילות אשכנזי� שבמקו� � 'כגונא'

והרי : להל� תרגו� מעט משפטי� מהקטע.  הד� בסוד קדושת השבת)א"ה ע"ב קל"פרשת תרומה ח (" דאינו�

, שישרה עליה הסוד של אחד,בסוד אחדהשבת שנתיחדה . אחד ושמו אחד' העמדנו הסוד של ה

כשנכנסת השבת היא מתיחדת . וניתק� שישרה עליה המל� הקדוש העליו�... התפילה של כניסת השבת 

כול� בורחי� ועוברי� ...וכל ממשלות הרוגז ...והיא נשארת ביחוד האור הקדוש... ונפרשת מסטרא אחרא

וכול� . ופניה מאירי� באור העליו� ומתעטרת למטה בע� הקדוש. ואי� שלטו� אחר בכל העולמות,ממנה

 .לבר� אותה בחדוה במאור פני�... מתעטרי� בנשמות חדשות



 הלכות תפילות שבת
 

 "ול� אנחנו מודי�"�שלא יכרע ב . רפא
 )ובו סעי� אחד(

 
שאי� לשחות אלא במקומות שאמרו , "ול� לבד� אנחנו מודי�"�אי� לשחות ב . א

 .חכמי�
dbd       : 
depelegan zqpkd zial `eal xzei oixg`n zayay mib ,c meyn'cinza ' zeni ly

 xn`p legd"xwaa)"gk xacna .c (. xn`p zay lv`e"zayd meiae) "gk xacna.h (.
rnync-xegi`  .zay ly zexinfa zeaxdl oibdepe ,ebdpn itl mewn lk .xac lkae- 

eze` oixifgn oi` exn` `l m` , xn` `l m` caln"zay xy` l`l "eke ' oixifgn
eze` .zexinfa mirpdle jix`dl yie . dgendy it lr s` mda jix`na zegnl oi`e

dxez lehia meyn oeekn .icn xzei jix`i `l aeh meie zaya mewn lkne , elk`iy ick
ziyiy dry mcew ,tx oniq onwlck"g.  

 
 באורי�
 .  להשתחות
לשחות 

 .ראה לעיל סימ� רלג.שעה זמנית הכוונה ל�שעה ששית

 
 הרחבה והעמקה

מהקטע , לקוח מפסוקי דזימרה של שבת ויו� טוב" ול� לבד� אנחנו מודי�"המשפט 

 תהילות 
ענינו . 'ברכת השיר'הנקרא " אלהינו' נשמת כל חי תבר� את שמ� ה"שתחילתו 

 ". כל המשת� ש� שמי� ודבר אחר נעקר מ� העול�"ה כי "רק לקב
 .)א. סנהדרי� סג. ב.סוכה מה.  א. פסחי	 קיח: מסכתות(

 . יכוו� לקבל תוספת הנפש' נשמת'הורו חכמי הסוד שבזמ� אמירת 
 ) הוא מסודות עומק מחשבות הקבלה�נשמה , רוח,  נפש�� "המושג נר(
 

 כל המוסי� גורע
 תלויי� במעמדו 
ל ואי� לשנות� "י חז"שנקבעו ע
מספר הכריעות וההשתחויות בתפילה 

 . רתי של המתפללהחב
תחילה ' הודאה'ב, תחילה וסו�' אבות'ב:  בה�)משתחוה(שוחה ) כל מתפלל(אלו ברכות שאד� "


 וא� בא לשוח בסו� כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה )ארבע פעמי	 בלבד(.וסו� 

 תחילת כל ברכה 
והמל� ,  בסו� כל ברכה וברכה
כה� גדול ... מלמדי� אותו שלא ישחה

 .)ה.ירושלמי א. ב �. א. בבלי לד: מסכת ברכות(". וברכה וסו� כל ברכה וברכה
כה� גדול "בקטע . ב. י לד"רש(". צרי� להכניע ולהשפיל עצמו, כל מה שהוא גדול ביותר: "מסקנה

 ")  בסו� כל ברכה
 
 



 הלכות תפילות שבת. רפא
 מקורות

 �"תנ
 .)א.תהילי� קו(". כי טוב כי לעול� חסדו' הודו לה"
 
 �"רשנות על התנפ
 .  בעיקר בתהילי�, �"מופיע פעמי� מספר בתנ' וכ"' הודו לה"מטבע הלשו� "
 . )  כא.כ. ב.  לד. טז. דברי הימי� א.    א.קלו.  כט.קיח. א.קיח.  א.קז. א.תהילי� קו.   יא. ירמיהו לג( 
 

 .  אמירת תודה�ה "המסר היחידי של ישראל לקב
". ה אלא הודיה בלבד על כל הטובה שהוא עושה עמה�"אי� לישראל שיאמרו לקב"
 .) מדרש שוחר טוב על תהילי� קיח(
 
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
.ה.ירושלמי א"   מלמדי�"תוספות בקטע . א.בבלי לד: ברכות.א



 
 הלכות תפילות שבת

 
 קריאת התורה והמפטיר בשבת.רפב

 )סעיפי�' ובו ז(
 

 . מוסי�� רצה להוסי� וא�.  מוציאי� ספר תורה וקורי� בו שבעה.א
 

dbd: 
 aeh meia oicd `ede-mi`exwd oipn lr siqedl xzen  . oi` aeh meiac mixne` yie

siqedl .el` zepicna ebdp oke ,daxd oitiqeny dxez zgnya caln . mei lka mb
mi`exwd oipnn oixihtnd oi` aeh ,onwlck. 

 
וחוזר ומבר�  אי� . א� על פי שקרא זה מה שקרא זה,  מותר לקרות עולי� הרבה.ב

 .בכ� כלו�
dbd: 

oixqe` yie .el` zepicna ebdp oke .mi`exwa zeaxdl ebdpy dxez zgnyan ueg .
dpey`xd `xaqk ebdpe. 

 
: אבל אמרו חכמי�. אפילו אשה וקט� שיודע למי מברכי�,  הכל עולי� למני� שבעה.ג

 .אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור
 

dbd: 
 `wec el`e'mitxhvn 'mi`exwd oipnl .miphw e` miyp mlek eidiy `l la` . oice

dy` oick iprpk car .zelrl xzen l`xyin en` m` la` . y`xa zexwl xeq`e
dlebn .cakp ux`d mr zexwl xeqi` oi`e ,mkg cinlz iptl xecd lecbe xiyr . ik

milecb miyp`a zcakzny dxezl ceak wx mkg cinlzl oeifa df oi` . xzen xfnne
dxez xtql zelrl .lw oniq lirl oiire"mi`exwd xcqn e . 

 
וחוזר וקורא ע� . ואומר קדיש.  נוהגי� לקרות שבעה ולגמור עמה� הפרשה.ד

 . המפטיר מה שקרא השביעי
 

dbd: 
aeh meia mibdep oke,mi`exwd oipnn xihtn oi`y .lega la`- lr siqedl xeq`y 

ipnmi`exwd o-xihtn `ed iyilyd  .dyely e` mixtq ipy oi`iveny meiae ,
dpexg`a `xew xihtnd . zeiyxt rax`a e` oitqend zyxta zexwl leki ohwe

xc`a oitiqeny .mibdep oke ,miwleg yiy it lr s` . dlery mcew yicw mixne`e
xihtnd .`l e` mi`exwd oipn lr etiqed oia dfa welig oi`e , dxez xtq oi`iven oiae

dyely e` cg`. 

 
 באורי�

 .נכתב במזרח אירופה 
במדינות אלו. א
    

 
 



 הלכות תפילות שבת.רפב
 
 וכבר � א� לא נמצא מי שיודע להפטיר אלא אחד מאות� שעלו לקרות בתורה .ה

 זה שרוצה להפטיר צרי� לחזור �אמר שליח ציבור קדיש אחר קריאת הפרשה
 .   � על קריאתו תחילה וסו�ויבר. ולקרות

 
dbd: 

yicw xn` `l m` la`, iriayl dlry in xihti-rcei m` . mixg` yi m`e
xihtdl mirceiy-xak dlry in xihti `l .  

 
אי� צרי� עוד לקרות ,  א� טעה שליח ציבור וסיי� הפרשה ע� השישי ואמר קדיש.ו

  מפטיר עולה למני��דקיימא ל� . אלא יקרא ע� המפטיר מה שקרא השישי, אחר
 . שבעה

 
 חוזר וקורא הוא ושניי� � קרא הפרשה בתפילת שחרית בשבת ודילג פסוק אחד .ז

 . חוזר וקורא�ואפילו הפטיר והתפלל מוס� . עמו
 

 באורי�
 .מקובל 
 דקיימא ל� .ו
יש לקרוא פסוק זה , א� בקריאת התורה לאחר שחרית של שבת דילגו על פסוק אחד	דילג פסוק .ו

ויבר� לפניה ולאחריה על השלושה .  "אפילו א� כבר סיימו תפילת מוס�, תוספת שני פסוקי�ב

 . ג.ראה לעיל סימ� קלז) .     על הסימ�' משנה ברורה'" (פסוקי�
 

 הלכות תפילות שבת. רפב
 מקורות

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 .ו.סופרי� י)  משנה. (ג. ירושלמי ד)  משנה. (א.בבלי כא:מגילה.א
 .טו.סופרי� יד.    ב�. א. יבמות מה. א.מגילה כג. ב.ברכות ירושלמי ז.ג
 .ג. ירושלמי ד"   כיו�" "חד אמר"תוספות בקטעי� .  א.בבלי כג:מגילה.ה.ד
 .ו.יא. ד.סופרי� יא. ז.ו
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .טז.יב.א
 .יז.יב. ה.ד.ג

 הלכות תפילות שבת
 

 תלמה אי� מוציאי� שני ספרי תורה בשב.רפג
 )ובו סעי� אחד(

 
 מפני שאי� בה אלא � מה שאי� מוציאי� בשבת ספר שני לקרות פרשת המוספי� .א

 .שני פסוקי�
 

  בבלי�תלמוד 
 "כיו�"תוספות בקטע  .  א.מגילה כג.א



 הלכות תפילות שבת
 

 דיני הפטרה וברכותיה.רפד
 )סעיפי�' ובו ז(

 
אלא א� , ואי� פוחתי� מעשרי� ואחד פסוקי�. מפטירי� בנביא מענינה של פרשה. א

 .).  כא .ז ירמיהו ("עלותיכ� ספו על זבחיכ�: "כגו�, כ� סליק ענינא בבציר מהכא
 

dbd: 
cg`e mixyr opira zaya `wece miweqt ,mi`exwd on cg` lkl miweqt dyely . la`

aeh meia,dying oixewy,miweqt xyr dyinga ibq . wx dxhtdd dpwzp `le
xeaiva,y xg`dxeza e`xw, diptly zekxad mr zexwl xeq` ikd e`la la`

dixg`le.ixy dkxa `la la`.  
 

ויש .  אי� המפטיר מזכיר של ראש חודש בכלל� א� חל ראש חודש בשבת .ב
מזכירי� אותו בתו� , שא� על פי שאינו מזכיר בחתימה של ראש חודש: אומרי�
והמנהג כסברא ." את יו� המנוח הזה ואת יו� ראש החודש הזה: "שאומר, הברכה

 . הראשונה
 
. ויענה אחריה� אמ�.  צרי� לכוי� לברכות הקוראי� בתורה ולברכות המפטיר.ג

 .  שחיסר מנינ� בשבת ויעלו לו להשלי� מני� מאה ברכות
 
 . קט� יכול להפטיר.ד

 
dbd: 

dxhtdd xnel rcei epi`y in xihtnl e`xw m`e ,dxn`l xg` leki . dligzkl la`
q`ok zeyrl xe. 

 
 הבא לסיימה לא יתחיל ממקו� שפסק �א� נשתתק המפטיר באמצע ההפטרה. ה

 .כמו בספר תורה, אלא צרי� לחזור להתחיל  ממקו� שהתחיל הראשו�, הראשו�
 

dbd: 
zg` mrta dxhtdd exn`i `l miipye,irnzyn `l ilw ixzc. 

 
 באורי�

 .הנושא נגמר בפחות  פסוקי� מכ� 
סליק ענינא בבציר מהכא.א
 .).כא. ירמיהו ז".(עלותיכ� ספו על זבחיכ�"

 .    הוסיפו�ספו.  .)ג. ויקרא פרקי� א(  קרבנות עולה וזבחי� � זבחיכ�, עולותיכ�: פשט
  )ק על הפסוק"רד(." עולות וזבחי� ג� כ� לא יהיו רצויי�, א� אי� מעשיכ� רצויי� לפני: "פרשנות
 .מותר 
רי     ש.מספיק
סגי.     צרי� 
בעינ� 

בשבת יש .  ג. עיי� לעיל סעי� מו. חייב אד� לבר� בכל יו� מאה ברכות לפחות 
מני� מאה ברכות.ג

 .פחות ברכות כי בעמידה כלולות שבע ברכות ולא תשעה עשר ברכות כביו� חול
 . כי שני קולות אינ� משתמעי�
דתרי קלי לא משתמעי

 
 



 הלכות תפילות שבת .רפד
 

 .  אי� המפטיר מפטיר עד שיגמור הגולל לגלול הספר תורה.ו
 
 . מפטירי� בהפטרת פרשה שניה�בשבת שהפרשיות מחוברות. ז
 

dbd: 
kz oniq onwl oiire"g . miwqerd jxale miznd zenyp dxezd z`ixw xg` xikfdl ebdpe

xeaiv ikxva .ebdpn itl mewn lk . xnel oibdepe"owxet mewi " xeqi` meyn dfa oi`e
dpigzzaya  . xnel mibdep ok mbe"mingxd a` ." ea mixne` oi`y mei lkae" jzwcv
wcv"-eze` mixne` oi` .dlin e` dpezg yiyk oke . eze` mixne` oi`y zenewn yie

ycegd oikxanyk ,dxitqd inia caln .bdpnd xg` df lka miklede. 
 
 באורי�

 .  שני קולות אינ� נשמעי� 
דתרי קלי לא משתמעי: הגה. ה
 .ספירת העומר בי� פסח לשבועות 
בימי הספירה: הגה.ז
 

 הרחבה והעמקה
כתגובה על גזירה שלא לעסוק בתורה התקינו חכמי� לקרוא בנביאי� באופ� זהה ? הפטרה למה.א

ס� , ברכה לפני ואחרי הקריאה ולא פחות משבעה פסוקי� לכל קרוא, שבעה קרואי��לקריאה בתורה 

 ).'משנה ברורה'לפי .    (לאחר ביטול הגזירה לא בוטל המנהג.  אחד פסוקי�הכל לפחות עשרי� ו

 
 הלכות תפילות שבת .רפד

 מקורות
 . א.סופרי� יד. ג.תענית ירושלמי ד.    ג�ב .ירושלמי ד.   א.כג. א.בבלי כא: מגילה.א
 "ולית הלכתא"תוספות בקטע " בכל הני"י בקטע "רש. ב.כד. א.שבת כד.ב
 .י�. ט. סופרי� יג. ב.נזיר סז. ב.ברכות נג.ג
 )   משנה. (ו.ירושלמי ד)  משנה.(א.בבלי כד:  מגילה.ד
 .ג. ברכות ירושלמי ה.ה
 "ת"עד שתגלל ס"י בקטע "רש. ב.סוטה לט. ו
 "כיו�"תוספות בקטע .  א.מגילה כג .ז
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .יג.יב.ו.א
 .טו. יב. ב
  סו� סדר התפילות.ז
 



 
 הלכות תפילות שבת

 
 לקרוא הפרשה שני� מקרא ואחד תרגו�.רפה

 )סעיפי�' ובו ז(
 
חייב לקרות לעצמו בכל ,  א� על פי שאד� שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור.א

 ".  עטרות ודיבו�"אפילו ,  שני� מקרא ואחד תרגו��שבוע פרשת אותו שבוע 
 
וירא שמי� יקרא תרגו� וג� .  חשוב כמו תרגו��י" א� למד הפרשה בפירוש רש.ב

 . י"פרוש רש
 
 . מיו� ראשו� ואיל� חשוב ע� הציבור.ג
 
וא� לא השלי� קוד� .  מצוה מ� המובחר שישלי� אותה קוד� שיאכל בשבת.ד

ויש אומרי� . ויש אומרי� עד רביעי בשבת. אכילה ישלי� אחר אכילה עד המנחה
 .dxez zgnya epiidc,xeaivd minilyn f`y .    עד שמיני עצרת

 
 .בשעת קריאת התורה, יכול לקרות הפרשה שני� מקרא ואחד תרגו�. ה

 ).ו"ועיי� לעיל סימ� קמ(     
 
 .מלמדי תינוקות אי� צריכי� לחזור ולקרות הפרשה בשבת. ו
 
 .אי� צרי� לקרות פרשת יו� טוב. ז

  
dbd: 

zexhtdd zexwl jixv oi` oke .dxhtdd `exwl ebdp mewn lkne . dpezg ly zayae
`le zay ly dxhtdd `xwi-"yiy` yey." 

 
 באורי�

.          על ידי אונקלוס הגר� שהיתה השפה המדוברת בפי הע� �הכונה לתרגו� התורה לארמית  
 תרגו�.א

משו� דמה תועלת ,  לא נהגו לתרג�)עכשיו(האידנא ... בימי חכמי הגמרא נהגו לתרג� כדי שיבינו הע� "

 .ה" על נושא התרגו� עיי� לעיל סימ� קמ"   ?שאי� מביני� אותו , בתרגו�
 

שני� מבי� הישובי� בעבר הירד� המזרחי שניתנו על ידי משה רבנו לבני שבט גד   
עטרות ודיבו� 

 .   בעני� תרגו� השמות ראה להל� במקורות.).    לד. ג. במדבר לב(
 
 לומר אחר הפטרת השבוע שני� או שלושה � בשבת שיש בו חת� �נוהגי� : "נפסק 
 שוש אשיש.ז

 .)ב.לעיל סימ� קמד.) (י. ישעיה סא(". שוש אשיש"פסוקי� מהפטרת 
 

 הרחבה והעמקה
 .)ב.מסכת ברכות ח(". כל המשלי� פרשיותיו ע� הציבור מאריכי� לו ימיו ושנותיו" .א
 
 
 



 הלכות תפילות שבת.רפה
 מקורות

 �"תנ
 .)   ג.במדבר לב( . עטרות ודיב� ויעזר ונמרה וחשבו� ואלעלה ושב� ונבו ובע�

 
 �"פרשנות על התנ

 לפסוק  ' אונקלוס'נוסח תרגו� 
ויש חומשי� בה� לא , יש חומשי� בה� כתרגו� מנויי� שמות הישובי� כמפורט בתורה

. 'יונת� ב� עוזיאל'הסבר הזהה לשל תרגו� , מנויי� שמות הישובי� אלא הסבר לשמות

 ',ירושלמי'א� לה�  היה תרגו� , ג� לא לבעלי התוספות. י לא היה תרגו� לפסוק"לרש
     ") ואפילו עטרות ודיבו�"י ותוספות בקטע "רש. ב.ברכות ח(.  השונה א� במעט משל תרגו� יונת� ב� עוזיאל

  התרגו�
מכלילתא ומלבשתא וכומרי� ובית נמרי� ובית חושבנא ובעלי דבבא וסימא ובית קבורתא "

 ".דמשה ובעו�
 הסבר

 מושב 
 כומרי�.  לבוש 
מלבשתא. היינו כתר,  של עטרת התרגו� הארמי
מכלילתא

 .בליעל 
בעו� . הר נבוא מקו� קבורת משה
נבו .  האויבי� 
ובעלי דבבא .הכמרי�
 

  בבלי�תלמוד 
 "ואפילו עטרות ודיבו�"י ותוספות בקטע "רש. ב.ח" ישלי� פרשיותיו"י "רש. א. ברכות ח.א
 .א.פסחי� קו"   ישלי�"תוספות בקטע . ב. ברכות ח.ד
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .כה. יג. א
 



 הלכות תפילות שבת
 

  דיני תפילת מוס� בשבת.רפו
 )סעיפי�' ובו ה(

 
ואי� לאחרה יותר מעד סו� שבע . זמ� תפילת מוס� מיד אחר תפילת שחרית .א

וא� על פי כ� יצא ידי . וא� התפלל אותה אחר שבע שעות נקרא פושע. שעות
 אי� לה �וא� שכח ולא התפלל עד שעבר כל זמנה . ל היו�מפני שזמנה כ, חובתו

 . ויש בה נשיאות כפי�. תשלומי�
 

dbd: 
`vi zixgy zlitz mcew dze` lltzd m`e. 

 
 .בי� א� יש ציבור בעיר או לא, כל יחיד חייב להתפלל תפילת המוספי� .ב
 

dbd: 
zelitz x`ya enk dlitzd xeaivd gilyd xfeg jk xg`e. 

 
, דהיינו אכילת פירות או אפילו פת מועט, מותר לטעו� קוד� חפילת המוספי� .ג

 .אבל סעודה אסור, אפילו טעימה שיש בה כדי לסעוד הלב
 
כגו� שאיחר ,  אחת של מנחה ואחת של מוספי��היו לפניו שתי תפילות  .ד

 צרי� �שהוא זמ� תפילת מנחה, )dvgne(מלהתפלל תפילת מוס� עד שש שעות 
 .חה תחילה ואחר כ� של מוס�להתפלל של מנ

 
dbd: 

 sqen ly micwd m` edine-`vi. 
 

 כגו� שרוצה לאכול ואסור �דהיינו דוקא שצרי� עתה להתפלל שתיה� : ויש אומרי�
 אבל א� אינו צרי� עתה להתפלל מנחה יכול להקדי� �לו לאכול עד שיתפלל מנחה 

 .של מוס�
 

dbd: 
dligz dgpn lltzi dphw dgpn ribd m` edine. 

 
להקדי� תפילת מנחה לתפילת מוס� כדי �ויש מי שהורה שאי� עושי� כ� בציבור 

 .שלא יטעו
 
 ).ג"ועיי� לעיל סימ� קל(.  אחר קדיש בתרא" ברכו"בשבת ויו� טוב אי� אומרי�  .ה
   

 באורי� 
 .ראה לעיל סימ� רלג.  שעה זמנית� שעות.א
 . אבל
ומיהו. ד
  ". שליח ציבור אחר שגומר התפילהכל קדיש שאומר"  
 קדיש בתרא.ה
 ).נוסח הקדיש , הלכות תפילה, �"רמב(

 
 



  הלכות תפילות שבת.רפו
 

 
 הרחבה והעמקה

 'תכנת שבת'
בוד כעול� לענגיה מ. סכיהנדורי ס� ערושיה פוית צ. רבנותיהקצית ר. בתשכנת ת

 .ז מסיני נצטוו פעליה כראויא. חרובדולה גבריה דאוהבי� הג� ו. כוזיי� חועמיה ט. נחלוי
 

סדר , תחילת� באלפא ביתא בסדר הפו�, הכלול בעמידת מוס�, המלי� הראשונות בקטע

 .ק"תשרהמכונה 
 :רומזי רמיזות קשרו


 : בי� סדר זה לבי� פסוק המנבא גאולה
 .)ח.זכריה י(.  לה� ואקבצ� כי פדיתי� ורבו כמו רבואשרקה

  

 לבי� מספר המלי� 
 ג� בקרבנות הד�
בי� עשרי� ואחד המלי� הראשונות שבקטע 

 .  בפסוקי קרבנות השבת שהוקרבו בבית המקדש הנאמרי� בעמידת מוס�
וביו� השבת שני כבשי� בני שנה תמימ� ושני עשרני� סלת מנחה בלולה בשמ� 

 .)  י�. ט. במדבר כח(. עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה. ונסכו
   )   'שער הכוונות'י ב"ציטט רמיזות נוספות בש� האר' כ� החיי� '�ו' טור': על הסימ�(
 
 

  הלכות תפילות שבת.רפו
 מקורות

 
  מקרא ופרשנות��"תנ

 
 תכנת שבת

 .)ג.שמואל א ב( . עללותנתכנוולו ' כי אל דעות ה
 פרשנות

 .נמנה ונשקל, נכו�:ענינו. 'תכ�'השורש  �נתכנו
 . מעשי�� )עלילות(עללות 

 . לאחר לידת בנה שמואל הנביא,  הנביאההפסוק לקוח משירת התהילה של חנה
  ) ק על הפסוק"לפי רד (.לא יבוצעו מעשי האד� א� לא יחפו� האל: ענינו

  )י על הפסוק"רש( ."כל מעשי האד� נמני� לפניו:         והרי
, י הבורא יתבר� ובה נחתמה בריאת העול�"נערכה וכוננה ע,  השבת סודרה�'תכנת'

' על כ� בר� ה:"ככתוב,ללמדנו שסיו� מעשה בריאת העול� ביצירת מימד הקדושה
  .)יא.שמות כ(". את יו� השבת ויקדשהו



  הלכות תפילות שבת.רפו
 מקורות

 
 מענגיה לעול� כבוד ינחלו

'  לקדוש הוקראת לשבת ענגא� תשיב משבת רגל� עשות חפצי� ביו� קדשי 

 'תתענג על הז א. וכבדתו מעשות דרכי� ממצוא חפצ� ודבר דבר. ) מכובד(מכבד 
 .) יד�.יג. ישעיה נח(. דבר' והרכבתי� על במותי אר� והאכלתי� נחלת יעקב אבי� כי פי ה

 פרשנות
) ה"הקב( שאני �ביו� קדשי .  מלכת בשבת חו� לתחו��תשיב משבת רגל�: פשט

מצות עשה לענג  � לשבת ענג. והקדוש ברו� הוא הבדילו משאר הימי�, קדשתי
שמתו� שישנהו משאר ימי� לטוב יזכור מעשה ... הגו� ביו� השבת במאכלי� ערבי�

שלא יהא ... שלא יהא מנהגו של שבת כמנהגו של חול, מנהגי� �דרכי�. בראשית
 .וכ� שלא יהא הלוכ� של שבת כהלוכ� של חול, מלבוש� של שבת כמלבוש� של חול

שלא ידבר בשבת בחפציו וה� הדברי� שצרי� לעשות� ,  בדברי��ממצוא חפצ�
ההרי� הגבוהי� � במותי. שלא יהיה דבור� של שבת כדבור� של חול... חול ב

 )ק על הפסוקי�"לפי רד(.שבאר� ישראל
 

בתבשיל של ...? במה מענגו... כל המענג את השבת נותני� לו משאלות לבו:"דרש
 הרי זה �ולכבוד שבת עשאו , אפילו דבר מועט... וראשי שומי�, ודגי� גדולי�, תרדי�

 .)ב. מסכת שבת קיח(". עונג
 

 מסיני נצטוו עליה
 .)ח. שמות כ(.  את יו� השבת לקדשוזכור

 .)  יא.דברי� ה(. אלהי�'   את יו� השבת לקדשו כאשר צו� השמור
 פרשנות

 בדיבור )'שמור'ו' זכור'(שניה� . 'זכור' הוא אומר )בעשרת הדברות שבספר שמות(ובראשונות "
י על הפסוקי� בשמות ובדברי� "רש(". ה אחת נשמעו אחת נאמרו ובשמיע)מלה(אחד ובתיבה 

 .)      ומכילתא פרשת יתרו פרק ז. א.מסכת ראש השנה כז: לפי
 

 שתעלנו בשמחה לארצנו
' אלהי� את שבות� ורחמ� ושב וקבצ� מכל העמי� אשר הפיצ� ה' ושב ה: "ככתוב

. אלהי� ומש� יקח�' א� יהיה נדח� בקצה השמי� מש� יקבצ� ה. אלהי� שמה
  ."אלהי� אל האר� אשר ירשו אבתי� וירשתה והיטב� והרב� מאבתי�' והביא� ה

 .)  ה�. ג. דברי� ל(
 פרשנות

 ".אלהיכ� אתכ� לש�' עליכ� וישוב ויכנס אתכ� מכל העמי� שפיזר ה וירח�"
  )יונת� ב� עוזיאל על הפסוק(
נגאלי� וכש, שרויה ע� ישראל בצרת גלות� כביכול שהשכינהרבותינו למדו מכא� "

 גדול יו� קבו� גלויות.... שהוא ישוב עמה�, )יתבר� נגאל' כביכול ה(הכתיב גאולה לעצמו 
". איש איש ממקומו,  צרי� להיות אוחז בידיו ממש)יתבר�' ה(כאלו הוא עצמו , ובקושי

 .)א.י על הפסוק לפי מסכת מגילה כט"רש(
 

 



  הלכות תפילות שבת.רפו
 מקורות

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
ושל "תוספות בקטע  . א.כח. א.כז" תפילת השחר"תוספות בקטע ) משנה. (א.בבלי כו: ברכות.א

משנה . (ו.ירושלמי ב)  משנה וגמרא. (ב.בבלי כ: מגילה)    משנה. (א.ירושלמי ד"   מוספי� כל היו�
 .ב.עבודה זרה ד)   וגמרא

)  משנה וגמרא. (ו.ירושלמי ד"   יחיד שלא בחבר עיר"י בקטע "רש) משנה. (א.בבלי ל:ברכות. ב
 .ב.ברכות ל

 "לא על"י בקטע "רש. ב.ברכות כח. ג
 .א.ירושלמי ד"   הלכה"תוספות בקטע . א.בבלי כח:ברכות.ד
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .ה.ג.א
 .יא. ג. ד



 הלכות תפילות שבת
 

  די� תפילת מנחה בשבת.רצב
 )סעיפי�' ובו ב(

 
מוציאי� ספר תורה וקורי� . )'mixne`'ixy`', 'oeivl `ae' ,'izlitz ip`e 'ebe (במנחה  .א

 �ואפילו חל יו� טוב להיות בשבת .  עשרה פסוקי� מפרשה הבאה�שלושה אנשי� 
 .  קורי� בפרשה הבאה ולא בשל יו� טוב

 
וא� חל בו יו� שאילו היה חול לא היו אומרי� בו במנחה . 'צדקת�'אומרי�  .ב

 .'צדקת�' אי� אומרי� �נפילת אפי�
 

dbd: 
aixrnl dgpn oia yxcn reawl `ly ebdpe .e uiwa zea` iwxt mixne` la`-' xiy

zelrnd 'sxega .ebdpn itl mewn lke.  
 
 באורי�

  .)קמב. קיט. יט.עא.  ו. תהלי� לו(". צדקת� כההרי אל" �צדקת� . ב
 .) קלד�. תהלי� פרקי� קכ (".שיר המעלות" חמישה עשר פרקי :הגה.ב
 
 

 הרחבה והעמקה
 במנחה .) עיי� סימ� קלב. 'קדושה דסדרא'שהיא ( 'ובא לציו�'בשבת ובחג נאמרי פסוקי .א

 )'כ� החיי�'לפי (. כי מאריכי בתפילות שחרית ומוס�, כבכל יו, במקו בשחרית
 
שנפטר משה רבינו באותה ... בשבת במנחה")צדקת�("מה שנוהגי� לומר צידוק הדי� .ב

 חכ שמת כל בתי מדרשות )שאומרי�(:  בתורה משו דאמרינ�לפיכ� נמנעו מלעסוק,שעה

 ") מכא� ואיל�"תוספות בקטע . א.מסכת מנחות ל(". שבעיר בטילי�
לזאת . העת ההיא זמ� תענוגות בני אד"כי , אמירת בקי� לאחר הצהרי �פרקי אבות

 )'כ� החיי�'(".  להשית לב האד לעבודת הבורא' תיקנו דברי מוסר ויראת ה
 



 הלכות תפילות שבת. רצב
 מקורות

 �"תנ
 . עת רצו�' ואני תפלתי ל� ה. ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר

)1 (.אלהי� ברב חסד� ענני באמת ישע�
 .)יד. יג. תהילי� סט(  

 .הושיעני אלהי� כי באו מי� עד נפש: הפסוקי� מתחינת דוד מל� ישראל שתחילתה
 

)2.1(.'אד� ובהמה תושיע ה.  כהררי אל משפט� תהו� רבהצדקת�
 .)ז.תהילי� לו (

)2.2(!  אלהי� עד מרו� אשר עשית גדלות אלהי� מי כמו�וצדקת�
 .)יט.תהילי� עא (

) 2.3 (. צדק לעול� ותורת� אמתצדקת�
 .)קמב.תהילי� קיט(

 
 �"פרשנות על התנ

 )     י על הפסוק"רש(". יהי עת תפילתי עת רצו�."1
 )אב� עזרא על הפסוק(". אולי אמצא עת רצו�, ואני מתפלל"
ואני אי� לי אלא ... כשיאספו לשבת בשער או לשתות בי היא שיחת� ללעג ולקלו�"

אולי יהיה באחת מהעתות עת ,  תפילתי ל� תמיד�אני ...תפילתי ל� שתושיעני מיד�
 )ק על הפסוק"רד(". רצו� לי שתקבל את תפילתי

 
מי שאתה רוצה ...כהררי אל ... יהו מי שאתה רוצה לעשות צדקה עמו אתה מגב"2.1

 )  י על הפסוק"רש(". אתה מורידו עד תהו� רבה, לדו� אותו וליקח נקמת� ממנו
ולא בגמול עשית מה ,  אשר עשית עמדי גברה למעלה עד מרו�הצדקה2.2

 )על הפסוק' מצודת דוד'(? מי כמו� למחות ביד�, אתה בעל היכולת...שעשית
הלוא תורת� היא ... שאתה העושה לזוכרי פקודי� המה קיימי� לעול�הצדקה"2.3

 )על הפסוק' מצודת דוד'(". ?אמת מצד עצמה ואי� אשכחה
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 ) משנה וגמרא.(א. ד. א.ירושלמי א.    ב.לא) משנה.(א.לא.  ב.כא) משנה.(א.בבלי כא:  מגילה.א

 .א.בבא קמא פב
 "מכא�"תוספות בקטע . א. מנחות ל.ב
 

  הלכות תפילה��"רמב
 .א. יב.א



 
 הלכות תפילות שבת

 
  דיני ערבית במוצאי שבת.רצג

 )סעיפי�' ובו ג(
 
 . מאחרי� תפילת ערבית כדי להוסי� מחול על הקודש .א
 
ולא יהיו מפוזרי� . צרי� ליזהר מלעשות מלאכה עד שיראו שלושה כוכבי� קטני� .ב

 .    ימתי� עד שיצא הספק מלבו�וא� הוא יו� המעונ�. אלא רצופי�
 
 יכול להתפלל של � כגו� שצרי� להחשי� על התחו� לדבר מצוה �מי שהוא אנוס  .ג

וכ� אסור . אבל לא יבר� על הנר. מוצאי שבת מפלג המנחה ולמעלה ולהבדיל מיד
 .   בעשית מלאכה עד צאת הכוכבי�

 
dbd: 

 xnel mibdepe"megx `ede " e-"ekxa "n siqedl ick mrep zekix`aycewd lr leg.  
 

 באורי�
, )להיות ש� עד החשכה(לקרב עצמו בשבת עד סו
 התחו� ולהחשי� ש� "להחשי� על התחו  .ג

י "רש. א.מסכת שבת קנ (".או לפרדס להביא פירות) לשכור אות� לעבודה(שיהא קרוב למקו� הפועלי� 

 ) מטר1,152אשכנז . ( מטר960 � אמה מחו� לעיר2000 � תחו� שבת")אי� מחשיכי�"בקטע 
 .ג" ראה סימ� רל�פלג המנחה
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 .)יא. תהילי� קלט(.  ואמר א� חש� ישופני ולילה אור בעדני

 
 �"פרשנות על התנ

לשו� ' ישופני'. א� אמרתי אהיה נסתר במחש� והחש� יחשי� עלי ולא תראני:"פשט
 )י על הפסוק"רש(   )חוש�=נש�(". נש�

 )ק על הפסוק"רד(". ותראני בלילה כמו ביו�.... אותי ומעשי ומחשבותישלא תראה"

 
שתי� . שלשי� ושש שעות שימשה אותה האורה שנבראת ביו� הראשו�:"דרש

והיה  אד� . עשרה בערב שבת ושתי� עשרה בליל שבת ושתי� עשרה בשבת
כיו� שלא פסק האור התחיל כל העול� . הראשו� מביט בו מסו� העול� ועד סופו

אלו : כיו� שיצאת שבת התחיל משמש החוש� ובא ונתירא אד� ואמר...כולו משורר
באותו ... ?שמא בא לנשכני" הוא ישופ� ראש ואתה תשופנו עקב"הוא  שכתב בו 
וביר� עליה בורא ... ה שני רעפי� והקיש� זה לזה ויצא מה� האור "שעה זימ� הקב

 ". ת שהיא תחילת ברייתהלפיכ� מברכי� על האש במוצאי שבתו...מאורי האש
 .)    ה. מסכת ברכות ירושלמי ח(
 



 
 הלכות תפילות שבת.רצג

 מקורות
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
 ".ממכניסי שבת בטבריא"י בקטע "רש. ב.שבת קיח.א
תוספות בקטעי� "  אלא לאכילה"י בקטע "רש. ב.לה.  א.לה. ב.שבת לד   .א.ברכות ירושלמי א.ב
 "הקשה "�ו" אלא לעני� אכילה"
.  א.קה. א.פסחי� נד.    ה.ירושלמי ח"   צלי של מוצאי שבת"תוספות בקטע . ב.בבלי כז: ברכות.ג

 .א.קז. א.קו
 

 � הלכות"רמב
 .ז. הלכות תפילהג.ג

 .יא.    הלכות שבת  כט
 



 הלכות תפילות שבת
 

 דיני הבדלה בתפילה. רצד
 )סעיפי�' ובו ה(

 
 משלי� תפילתו ואינו �וא� טעה ולא הבדיל . 'חונ� הדעת'�ב' הבדלה' אומרי� .א

 צרי� לחזור �וא� טע� קוד� שהבדיל על הכוס . מפני שצרי� להבדיל על הכוס, חוזר
 .     ולהבדיל בתפילה

  
 � וסובר שא� למחר לא יהיה לו� ואי� לו כוס בלילה � טעה ולא הבדיל בתפילה.ב

 .    צרי� לחזור ולהתפלל
 
 אינו צרי� לחזור � טעה ולא הבדיל בתפילה� תשעה באב שחל להיות באחד בשבת.ג

 . כיו� שמבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב, ולהתפל
 
א� על ,  מיד כשסיי� הברכה אי� לו לחזור� במקו� שאמרו שאינו חוזר להתפלל.ד

 .פי שלא פתח בברכה שלאחריה
 
 תפילתו א� סיי��א� רצה להחמיר על עצמו  לחזור� במקו� שאמרו שאינו חוזר .ה

 .אינו רשאי לחזור, אבל א� עדיי� לא סיי� תפילתו. רשאי
 

 באורי�
 .  'שמונה עשרה, 'הכונה לתפילת עמידה תפילה שנכתב כל מקו�� כלל
את קטע ' חונ� הדעת' במוצאי שבת קודש מכלילי בברכת �'חונ� הדעת'�ב' הבדלה'.א

קבעוה ,  חכמה)ההבדלה(מתו� שהיא " �הקשר ".  אתה חוננתנו"ההבדלה שתחילתו 

 .) א.מסכת ברכות לג (".בברכת חכמה
     )י על האימרה"רש(". החכ יודע להבדיל בי� קודש לחול ובי� טמא לטהור"
 . ע� יי��כוס 
 



 הלכות תפילות שבת.רצד
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 �"תנ
 'אתה חוננתנו'

, למדע תורת�:אשכנז...(מדע והשכל: " שבנו מאפשר לנוצל� אלהי�
בי� יו� ... בי� אור לחוש�, להבדיל בי� קודש לחול) �לעשות חוקי רצונ

 ".  השביעי לששת ימי המעשה
 

 ויברא אלהי� את האד� בצלמו ... כדמותנואד	 בצלמנוויאמר אלהי� נעשה 
) 1 (. ברא אתובצל	 אלהי	

 .)כז.כו. בראשית א(   
) 2 (.לדעת טוב ורע היה כאחד ממנו האד	אלהי� ה� ' ויאמר ה

 .)כב.בראשית ג (
) 3 (.ולו נתכנו עללות) ולא(' ה דעות אלכי 

 .)ג. שמואל א ב (
) 4(. היא אוצרו'  יראת החכמת ודעת עתי� חס� ישועת אמונתוהיה 

 .)ו. ישעיה לג(
 .)י. תהלי� קיא(. 'חכמה יראת הראשית 

 
 �"פרשנות על התנ
 צל� אלהי�

 .)י על פסוק כו"רש(" להבי� ולהשכיל "�כדמותנו.1
 שכלי ועפרי כדי שישתמש בכל אחד כפי כפי הראוי )את האד�( אותו והאלהי� עשה"

לא למותרות ,  כדי חיותו לבד�בעפר . ישתמש בשכל כדי חיותו ובעפר כדי חיותו. לו
 .) ק על פסוק כו"רד(".   כדי חיותו לעול� הבא�ובשכל  ... 

 
השכל הזה אשר שפע עלינו מאתו יתעלה הוא המגע אשר בינינו "

וא� ,  עשה�א� תרצה לחזק את המגע הזה ולעבותו , והבחירה ביד�.לבינו
ואי� המגע הזה מתחזק אלא . עשה�תרצה להחלישו לאט לאט עד שתפסיקהו 

כי א� א� היית החכ� בבני אד� , ודע...בהפעלתו באהבתו וההליכה בכו� זה
ומתעסק בכל ' הרי בשעה שאתה מרוק� את מחשבת� מה, באמתת המדע האלהי

' הנ� מפסיק אותו מגע אשר בינ� ובי� ה, ילה הכרחית או בעסק הכרחיישות� באכ
 .)   פרק נא. מורה נבוכי� חלק ג,� "רמב( ..".    וכ� אי� הוא עמ�,ואינ� עמו אז ,
 
 צל� הניכר בכל אד� ואפילו בבני אד� הריקי� �הראשו�, ברא האד� בשני צלמי�"

 ה� בחינת �'והב...'בצלמו' ועליה� אמר � אשר לא מבני ישראל המה �מהקדושה 
כי יש  ... 'בצל� אלהי�' כנגד אלו אמר  � ע� ישראל נחלת שדי �המאושרי� 

 .) אור החיי� על פסוק כז(".  צל� הניכר וצל� אלהי� רוחני נעל�, בנבראי� שני צלמי�
 
ומה היא ,  כמו שאני יחיד בעליוני�)בעול� הזה( יחיד בתחתוני� )האד�(הרי הוא . "2

  )     י על הפסוק"רש(. ומה שאי� כ� בבהמה ובחיה, לדעת טוב ורע )המיוחד שבאד�(?ויחידת
 
 ". כל מעשי האד� נמני� לפניו).נספרו( מני� �נתכנו. "'לה� לו�" ולו נתכנו עללות. "3
 )י על הפסוק"רש(  
 ".   גדולה דעה שניתנה בי� שתי אותיות... גדולה דעה שניתנה בתחלת ברכה של חול"
 .)ד.ירושלמי ד. א. בבלי  לג: מסכת ברכות(

 ".חונ� הדעת"�הראשונה מבי� שלוש עשרה הבקשות בעמידה של חול היא 
 ).   'ה, אל(נזכר ש� הש� ' דעות'לפני ואחרי המלה 
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 אמונה וששה סדרי משנה

 זה � ישועות, נשי� זה סדר �חס� ,  זה סדר מועד� עתי�,  זה סדר זרעי�� אמונת."4
) ג� אז(ואפילו הכי .  זה סדר טהרות� ודעת,  זה סדר קדשי�� חכמת, סדר נזיקי�

בשעה שמכניסי� אד�  ... )יראת שמי� היא אוצרו של המאמי�(. 'היא אוצרו' יראת ה'
עסקת ? קבעת עתי� לתורה? נשאת ונתת באמונה:  אומרי� לו)בעול� הבא(לדי� 

 ואפילו הכי? הבנת דבר מתו� דבר? פלפלת בחכמה? צפית לישועה? בפריה ורביה

, )היינו יצא זכאי בדי�, כ�( אי� � היא אוצרו' יראת ה )א� (אי: )ג� א� התשובות חיוביות(
 .)אינו זכאי,בהעדר יראת שמי�(".  לא�אי לא 

 .)מסכת שבת לא(    )י"רש(".  הוא עיקר החשוב�'היא אוצרו' יראת ה'" 
 

 שלמי בבלי וירו�תלמוד 
" קבעוה על הכוס" "מתו� שהיא חכמה"י בקטעי� "רש) משנה וגמרא. (א. בבלי לג: ברכות. א

 .   א. קז" שמע מינה המבדיל בתפילה"� בקטע "י ורשב"רש. ב.פסחי� קה.  ב.שבת קנ. ב.ירושלמי ה
 .א.כט" מבדיל בראשונה"י בקטע "רש. ב.בבלי כו:  ברכות.ב
 

  הלכות תפילה�	"רמב
 .טו. יד.י.ב.א



 הלכות תפילות שבת
 

  הבדלה שעושה שליח ציבור.רצה
 )ובו סעי� אחד (

dbd : 
 mixne`e'mrep idie ' zekix`a dyecw xcqe-dyecw xcq xg`l ick- mixfeg f`y

mepdibl miryx. mixne` oi`y onfae'mrep idie '- reaya aeh mei lgy oebk - oi` 
dyecw xcq mixne` . mixne` la`'jl ozie'. 

  
 . מבדיל שליח ציבור כדי להוציא מי שאי� לו יי�.  א           

 
dbd: 

zay i`vena `iapd edil` xikfdle xnel ebdpe,dle`bd epxyaie `eaiy lltzdl. 
 

  הרחבה והעמקה
במוצאי שבת כדי להמשי� תוספת קדושת שבת לכל ימי ' ויהי נוע�'נוהגי� לומר "

 ) י"של האר' שער הכונות'לפי ' כ� החיי�'(". השבוע הבאה עד שבת האחרת
ראה (" ובא לציו� גואל"שתחילתה בפסוק ' קדושה דסידרא'אומרי� חלק מ 	סדר קדושה

לפי שאי� גאולה " ובא לציו� גואל"ואי� אומרי� ' ואתה קדוש'�מתחילי�  מ" א� ).סימ� קלב

  ).'משנה ברורה' (".אי� אומרי�' ואני זאת בריתי'ולכ� ג� . בלילה
 הרכב )ראה להל�(. 'וית� ל�': שתחילתו�' פסוקי ברכה' המכוני� �לקט פסוקי�  	'וית� ל�'

 . הפסוקי� ומספר� אינו זהה בנוסחי התפילה השוני�
 
 

 הלכות תפילות שבת.רצה
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 �"תנ
  )1(. אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהוויהי נע	

 .)יז.תהילי� צ(
 .)כח. בראשית כז(  )2 (. האלהי� מטל השמי� ומשמני האר� ורב דג� ותירשוית� ל�

 
 �"פרשנות על התנ

ונדרש על העבר ונדרש על . כמצוי� בראש הפרק,הפסוק מתפילת משה רבנו.1
 .העתיד

שתשרה "  על מלאכת  המשכ� �אחד ' , ומעשה ידינו כוננה'פעמיי�  : עלהעבר
  )י על הפסוק"לפי רש(". תהא ברכה במעשה ידיה�ש "�ואחד, "שכינה במעשה ידיה�

 )ק על הפסוק"רד(". בימי הישועה יהיה מעשה ידינו נכו�: "על העתיד
 )י על הפסוק"רש(". ית� ויחזור וית�.    "הפסוק מברכת יצחק אבינו ליעקב אבינו.2
     )על הפסוק' אור החיי�'( ".  שברכו ברכות רוחניות וגשמיות"
 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
העושה מלאכה במוצאי " תוספות בקטע "  במוצאי שבתות"י בקטע "רש. ב.בבלי נ:  פסחי�.א

 .א.ירושלמי ד"    שבתות
 
 


