
יום השבת: תפילות וסעודות
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ָמה / ּגְָדלֹו ְוטוּבֹו ָמלֵא עֹולָם / ִפי ָכל ַהּנְׁשָ רוְּך וְּמבָֹרְך ּבְ ים / ּבָ ֲעשִׂ ֵאל ָאדֹון ַעל ּכָל ַהּמַ

ְרּכָָבה / ָכבֹוד ַעל ַהּמֶ ר ּבְ ְתּגֶָאה ַעל ַחיֹּות ַהּקֶֹדׁש / ְונְֶהּדָ ַעת וְּתבוּנָה סֹוְבִבים הֹודֹו / ַהּמִ ּדַ

ָראם ֱאלֵֹקינוּ / ּבְ ְזכוּת וִּמיׁשֹור ִלְפנֵי ִכְסאֹו / ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמלֵא ְכבֹודֹו / טֹוִבים ְמאֹורֹות ׁשֶ

ֵבל / ֶקֶרב ּתֵ ִלים ּבְ ֶהם / ִלְהיֹות מֹוׁשְ ּכֵל / ּכַֹח וְּגבוָּרה נַָתן ּבָ ִבינָה וְּבַהשְׂ ַדַעת ּבְ ְיָצָרם ּבְ

בֹוָאם / ים ּבְ שִׂ ֵצאָתם שָׂ ֵמִחים ּבְ ָכל ָהעֹולָם / שְׂ ְמלִֵאים ִזיו וְּמִפיִקים נֹגַּה / נֶָאה ִזיָום ּבְ

מֹו / ָצֳהלָה ְוִרּנָה ְלֵזֶכר ַמְלכוּתֹו / ֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלׁשְ ֵאיָמה ְרצֹון קֹונֵיֶהם / ּפְ ים ּבְ עֹושִׂ

ַבח נֹוְתִנים לֹו ּכָל ְצָבא ָמרֹום / ְזַרח אֹור / ָרָאה ְוִהְתִקין צוַּרת ַהּלְָבנָה / ׁשֶ ֶמׁש ַויִּ ֶ ָקָרא לַּשׁ

ָרִפים ְוַחיֹּות ְואֹוַפנֵּי ַהּקֶֹדׁש ְפֶאֶרת וְּגֻדּלָה – שְׂ ּתִ

ה. ָעה. ֵהִכין וָּפַעל ָזֳהֵרי ַחּמָ דול ּדֵ רוְּך ּגְ ֵאל ּבָ

מו. ְמאורות נַָתן ְסִביבות ֻעּזו. טוב יַָצר ּכָבוד ִלׁשְ

תו. ָ בוד ֵאל וְּקֻדּשׁ ִרים ּכְ ִמיד ְמַסּפְ י. ּתָ ּדַ ים. רוְמֵמי ׁשַ ּנות ְצָבָאיו ְקדוׁשִ ּפִ

 

 המוסף לשבת
יום המנוחה

חיים באר, חננאל מאק ויהלה לחמיש
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 ישמח משה  במתנת חלקו / כי עבד נאמן קראת לו  / כליל תפארת בראשו נתת לו / בעמדו 
לפניך על הר סיני / )ו( שני לוחות אבנים הוריד בידו /  וכתוב בהם שמירת שבת 
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ָרֵאל / גוי אחד בארץ.   תפארת גדולה ועטרת ישועה /   ךָ ִישְׂ ַעּמְ ְמךָ ֶאָחד / וִּמי ּכְ ה ֶאָחד ְוׁשִ ַאּתָ
יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו... 
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מתברכים  ממנו  יום,  שאותו  לפי  השביעי...  ביום  תלויים  ושלמטה,  שלמעלה  הברכות,  כל 
כל ששת הימים העליונים, וכל אחד ואחד מקבל מזונו למטה, כל אחד ביומו, מאותה ברכה 
שמתברך ביום השביעי. לפיכך מי שהוא בדרגה של האמונה צריך לסדר השלחן ולתקן סעודה 
בליל שבת בכדי שיתברך שלחנו כל ששת הימים, שהרי באותו זמן מזדמנת ברכה שיתברכו 

ממנה כל ששת ימי השבוע.             

תרגום על פי זוהר, יתרו
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תניא, אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהמה נאה אומר: זו 
לשבת. מצא אחרת נאה הימנה - מניח את השניה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן מדה 

אחרת היתה לו, שכל מעשיו לשם שמים. שנאמר ברוך ה' יום יום.                  

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף טז עמוד א
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..   ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות. מאי טעמא? "לחם משנה" כתיב. 

 .7

מי שנוהג על דרך הקבלה לעשות שבת י"ב לחמים, אם חל יום טוב בשבת יש לו לעשות גם כן.   
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יזהר לסדר את השולחן בכל סעודה י"ב חלות. 
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מנהג לעשות חלה אחת גדולה מחוברת משנים עשר חלקים יחד...
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והלחם משנה בשבת, מנהג בישראל שיעשה חלה יפה וארוכה ולא עיגול כמו בחול... 
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ֶשֶבר אשר   ... יש שאין פורסים על לחם בסכין  בליל שבת... כי יום ששי הוא כנגד יוסף ... "ּבָ
הם שוברים"... 
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 מצווה להביא על כל שולחן מלח קודם שיבצע כי השולחן דומה למזבח והאכילה הקרבן... 
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צריכין ישראל... לטעום בשבת מכל המאכלים הטובים...

 .14

ויאכל עשר מיני מאכל כדי לקשר ולהריק ברכות לתוכה מכל עשר הספירות...

 .16

לאחר הקידוש אוכלים דג ומברכים עליו

 .17

}המהרש"ל{ לא אכל דג בליל שבת כי הדג היה חביב עליו... חביבות היום מהלילה

 .18

ישראל אוכלין ושותין ]בשבת[ ומתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות            

בבלי מגילה יב ע"ב  
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צריכין לעורר אליה ]אל השבת[ שירה  וחדווה בשולחן...                       

 .20

א. א. ַאְתִקינוּ ְסעוָּדָתא ְדַמְלָכּ א ַקִדיָשׁ לֵָמָתא, ֶחְדְוָתא ְדַמְלָכּ ַאְתִקינוּ ְסעוָּדָתא ִדְמֵהיְמנוָּתא ְשׁ

ֲהָדּה.  א ַאְתיָן ְלַסֲעָדא ַבּ יָשׁ יָקא ַקִדּ ין ְוַעִתּ ין, וְּזֵעיר ַאְנִפּ יִשׁ ּפוִּחין ַקִדּ א ִהיא ְסעוָּדָתא ַדֲחַקל ַתּ ָדּ
אזמר בשבחין.

ֲהֵדיּה.  ין ַאְתיָן ְלַסֲעָדא ַבּ יִשׁ ּפוִּחין ַקִדּ ין ַוֲחַקל ַתּ א, וְּזֵעיר ַאְנִפּ יָשׁ יָקא ַקִדּ א ִהיא ְסעוָּדָתא ְדַעִתּ ָדּ
אסדר לסעודתא.

ֲהֵדיּה.  ין ַאְתיָן ְלַסֲעָדא ַבּ יִשׁ ּפוִּחין ַקִדּ א ַוֲחַקל ַתּ יָשׁ יָקא ַקִדּ ין, ְוַעִתּ א ִהיא ְסעוָּדָתא ִדְזֵעיר ַאְנִפּ ָדּ
בני היכלא

א ִהיא ְסעוָּדָתא דדוד מלכא משיחא. דוד מלך ישראל חי וקיים. ָדּ
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 יָּה ִרּבֹון ָעלַם ְוַעְלַמיָּא

ַאְנּתְ הוּא ַמְלּכָא ֶמלְֶך ַמְלַכיָּא

ְך ְוִתְמַהיָּא עֹוָבֵדי ְגבוְּרּתָ

ַפר ֳקָדַמי ְלַהֲחַויָּא ׁשְ

א ר ַצְפָרא ְוַרְמׁשָ ָבִחין ֲאַסּדֵ ׁשְ

א ָרא ָכל נְַפׁשָ א ּבְ יׁשָ לְָך ֱאלָָהא ַקּדִ

א ין וְּבנֵי ֱאנָׁשָ יׁשִ ִעיִרין ַקּדִ

ַמיָּא ָרא ְועֹוף ׁשְ ֵחיַות ּבָ

יִפין ַרְבְרִבין עֹוָבָדְך ְוַתּקִ

ִפיִפין יף ּכְ יְך ָרַמיָּא ַזּקִ ַמּכִ

ִנין ַאְלִפין לוּ ְיִחי ְגַבר ׁשְ

ָּא נַי ּבְ חוּׁשְ ְך ּבְ בוְּרּתָ לָא יֵעוּל ּגְ

י לֵיּה ְיָקר וְּרבוָּתא ֱאלָָהא ּדִ

ם ַאְריָָוָתא רֹוק יַת ָענְָך ִמּפֻ ּפְ

ְך ִמּגֹו ּגָלוָּתא יק יַת ַעּמָ ְוַאּפֵ

יָּא י ְבַחְרּתְ ִמּכָל ֻאּמַ ְך ּדִ ַעּמָ

ין ְך ּתוּב וְּלקֶֹדׁש ֻקְדׁשִ ׁשָ ְלִמְקּדָ

ין י ֵביּה יֱֶחדוּן רוִּחין ְונְַפׁשִ ֲאַתר ּדִ

ין יִרין ְוֲרֲחׁשִ רוּן לְָך ׁשִ ִויַזּמְ

ְפַריָּא א ְדׁשֻ לֵם ַקְרּתָ ירוּׁשְ ּבִ


