
מלווה מלכה
 .1

לפיכך  הוא...  עליון  גדול  יום  שהרי  להתעכב  שלמטה  ישראל  חייבים  שבת  יוצאת  כאשר 
חייבים להתעכב, שאין דוחקים באורח הקדוש.                                          

 .2

נהגו העולם שלא לעשות כל מלאכה בכל ליל מוצאי שבת.

 .3

הנפש היתרה אינה הולכת לגמרי עד אחר סעודת מוצאי שבת... אסור להתעסק במלאכה 
ואפילו בדברי תורה עד אחר סעודת מוצאי שבת                                                      

 .4

יש שהקפידו שלא לפשוט בגדי שבת עד לאחר סעודת מלווה מלכה.

  .5

במוצאי שבת קודם חצות ללילה אסור לבכות ולהתאבל על החורבן. 

 

 המוסף לשבת
מלווה מלכה

חיים באר, חננאל מאק ויהלה לחמיש



ה כ ל ה מ ו ו ל ת            מ ב ש ל ף  ס ו מ ה

 .6

במוצאי שבת צריך כל אדם להתעורר ביראת ה' ולידע שאז נפתחים ז' מדורי גיהנום לה חזיר 
נשמות הרשעים כל אחד למקומו...

 .7

על ידי לימוד התורה במוצאי שבת יזכה לקנות שלמות מקדושת השבת על כל השבוע...

 .8

ואומרים "ויהי נועם" בנעימה ובאריכות...

  .9

אין לברך על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובכלים נאים. 

10 . הבדלה בנוסח ספרד: 

ב  י ֵאׁשֵ י, ּכִ י ַקְמּתִ י נַָפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי אֹויְַבּתִ שְׂ ן. ַאל ּתִ ר ֶאּתֵ לִַים ְמַבּשֵׂ ִראׁשֹון ְלִציֹּון ִהּנֵה ִהּנָם, ְוִלירוּׁשָ
יל ַוה’  ּכִ ָרָכיו ַמשְׂ שֹׂן ִויָקר. ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ ְמָחה, ְושָׂ ְך ה’ אֹור ִלי. לַיּהוִּדים ָהְיָתה אֹוָרה ְושִׂ חֹוׁשֶ ּבַ
י ָבא אֹוֵרךְ,  ֵעינֵי ֱאלִֹהים ְוָאָדם. קוִּמי אֹוִרי ּכִ ֶכל טֹוב ּבְ ן ִנְמָצא ֵחן ְושֵׂ ֵעינֵי ה’ ּכֵ ִעּמוֹ. ְונַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ
ָעלִַיְך  וְּכבֹודֹו  ִיְזַרח ה’  ְוָעלִַיְך  ים,  ְלֻאּמִ ַוֲעָרֶפל  ֶאֶרץ  ְיַכּסֶה  ְך  ַהחֹׁשֶ ִהּנֵה  י  ּכִ ָזַרח.  ָעלִַיְך  וְּכבֹוד ה’ 

יֵָרֶאה.

ם ה’ ֶאְקָרא. א, וְּבׁשֵ ּכֹוס יׁשוּעֹות ֶאּשָׂ

יָעה נָּא )שתי פעמים( ָאנָּא ה’ ַהְצִליָחה נָא )שתי פעמים( ָאנָּא ה’ הֹוׁשִ

ִדְכִתיב  ה יֵָדינוּ, ּכְ ָכל ַמֲעשֵׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצלָָחה ּבְ לַח ּבְ ַהְצִליֵחנוּ, ַהְצלַח ּדָרֵכינוּ, ַהְצלַח ִלּמוֵּדינוּ, וּׁשְ
שֹׂן ִויָקר. וְּכִתיב  ְמָחה, ְושָׂ עוֹ. לַיּהוִּדים ָהְיָתה אֹוָרה ְושִׂ א ְבָרָכה ֵמֵאת ה’ וְּצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִיּשָׂ

נוּ ָתִמיד. ן ִיְהיֶה ִעּמָ יל, ַוה’ ִעּמוֹ. ּכֵ ּכִ ָרָכיו ַמשְׂ ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ

ַסְבֵרי ָמָרנָן.

ִרי ַהּגֶֶפן ה ה’, ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ּבֹוֵרא ּפְ רוְּך ַאּתָ ּבָ

ִמים י( )ִמינֵי( ְבשָׂ ּבֵ ה ה’, ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ּבֹוֵרא ֲעֵצי )ִעשְׂ רוְּך ַאּתָ ּבָ

ה ה’, ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש רוְּך ַאּתָ ּבָ

ים  ָרֵאל לַָעּמִ ְך וֵּבין ִישְׂ ין קֶֹדׁש ְלחֹול וֵּבין אֹור ְלחֹׁשֶ יל ּבֵ ְבּדִ ה ה’, ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהּמַ רוְּך ַאּתָ ּבָ
ין קֶֹדׁש ְלחֹול יל ּבֵ ְבּדִ ה ה’, ַהּמַ רוְּך ַאּתָ ה. ּבָ ֲעשֶׂ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ וֵּבין יֹום ַהּשׁ
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הבדלה נוסח אשכנז

ׁשֹון  שָׂ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ י ְוִזְמָרת יָּה ה’ ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָּעה. וּׁשְ י ָעּזִ ִהּנֵה ֵאל ְיׁשוָּעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד. ּכִ
ּגָב לָנוּ ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  נוּ ִמשְׂ לָה. ה’ ְצָבאֹות ִעּמָ ּסֶ ךָ ִבְרָכֶתךָ  ַעְינֵי ַהְיׁשוָּעה. לַה’ ַהְיׁשוָּעה ַעל ַעּמְ ִמּמַ
ָהְיָתה  ְּהוִּדים  לַי ָקְרֵאנוּ.  יֹום  ּבְ יֲַענֵנוּ  לְֶך  ַהּמֶ יָעה  ךְ. ה’ הֹוׁשִ ּבָ ּבֵֹטַח  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ְצָבאֹות  ֶסלָה. ה’ 

ם ה’ ֶאְקָרא. א. וְּבׁשֵ ְהיֶה לָנוּ: ּכֹוס ְיׁשוּעֹות ֶאּשָׂ ן ּתִ ׁשֹון ִויָקר. ּכֵ ְמָחה ְושָׂ אֹוָרה ְושִׂ

נָן ְוַרּבֹוַתי ַסְבִרי ָמָרנָן ְוַרּבָ

ִרי ַהּגֶָפן ה ה’ ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם. ּבֹוֵרא ּפְ רוְּך ַאּתָ ּבָ

ִמים ה ה’ ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם. ּבֹוֵרא ִמינֵי ְבשָׂ רוְּך ַאּתָ  ּבָ

ה ה’ ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם. ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש רוְּך ַאּתָ ּבָ

ים.  ָרֵאל לַָעּמִ ין ִישְׂ ךְ. ּבֵ ין אֹור ְלחׁשֶ ין קֶֹדׁש ְלחֹול. ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ה’ ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם. ַהּמַ רוְּך ַאּתָ ּבָ
ין קֶֹדׁש ְלחֹול. יל ּבֵ ה ה’. ַהַמְבּדִ רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ֲעשֶׂ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ּבֵ

 .11

ומנהג נכון הוא שכשם שמדליקין נרות בכניסתו כך יש לעשות ביציאתו.

.12

נפשו  ובכן תתישב  עצי הדס... שהוא מקום הנשמה אשר פרחה ממנו  על  לברך  ונהגו   ...  
ותנוח מעצבה על מה שאבדה....

 .13

 ... הדס יש בו כח מצד הסגולה ההווה בו להוסיף ברכה...

  .14

וזה שמשוררים בכל גבול ישראל מאליהו הנביא לפי שהוא המבשר שיבוא לנו במהרה לפני 
המשיח... ויבוא לנו המבשר במוצאי שבת

  .15

יש נוהגין לומר בכל מוצאי שבת כל הפסוקים שמוזכר בהם אליהו

  .16

אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי – במהרה יבוא אליו עם משיח בן דוד...
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י יֲַעקֹב  יָרא ַעְבּדִ 17.  ָאַמר ה' ְליֲַעקֹב ַאל ּתִ

ֵרׁש יֲַעקֹב    ְויְֵרּדְ  ִאים יַׁשְ ַרְך ּכֹוָכב ִמיֲַּעקֹב        ַהּבָ יֲַעקֹב         ּגַָאל ה' ֶאת יֲַעקֹב         ּדָ ַחר ה' ּבְ ּבָ
יֲַעקֹב      יֹורוּ  ִמיֲַּעקֹב       ְזכֹר ֵאּלֶה ]זֹאת[ ְליֲַעקֹב        ֶחְדַות ְיׁשוּעֹות יֲַעקֹב    טֹובוּ אֹוָהלֶיךָ 
ע  ּבַ יֲַעקֹב    ִמי ָמנָה ֲעַפר יֲַעקֹב        ִנׁשְ יט ָאֶון ּבְ יֲַעקֹב      לֹא ִהּבִ י לֹא נַַחׁש ּבְ ֶטיךָ ְליֲַעקֹב       ּכִ ּפָ ִמׁשְ
בוּת יֲַעקֹב     ּפָָדה ה' ֶאת יֲַעקֹב     ַצוֵּה ְיׁשוּעֹות  ב ׁשְ ה ָהׁשֵ ה' ְליֲַעקֹב      ְסלַח נָא לֲַעֹון יֲַעקֹב       ַעּתָ

ן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ּתֵ בוּת יֲַעקֹב     ּתִ ב ה' ֶאת ׁשְ ְמִחי ְליֲַעקֹב     ׁשָ יֲַעקֹב      קֹול קֹול יֲַעקֹב    ָרִני ְושִׂ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ִסיָמן טֹוב וְּבַמּזָל טֹוב ָהֵחל ָעלֵינוּ ֶאת ׁשֵ ִליחֹות, ּבְ 18. ִרּבֹון ָהעֹולִָמים ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ
ע,  ָמה ָוֶרׁשַ ים ִמּכָל ָעֹון ְוַאׁשְ ע וְּמֻנּקִ לֹום, ֲחׁשוִּכים ִמּכָל ֵחְטא ָוֶפׁשַ ִאים ִלְקָראֵתנוּ ְלׁשָ ה ַהּבָ ֲעשֶׂ ַהּמַ
ָבֶהם  ִמיֵענוּ  ְוַתׁשְ ךָ,  ּכֵל ֵמִאּתְ ְוַהשְׂ ינָה  ּבִ ֵדָעה  ְוָחנֵּנוּ  ים טֹוִבים.  ַתְלמוּד ּתֹוָרה וְּבַמֲעשִׂ ּבְ ִקים  וְּמֻדּבָ

נוּ....  ֲעלֶה ַעל ִלּבֵ ְמָחה, ְולֹא ַתֲעלֶה ִקְנָאֵתנוּ ַעל לֵב ָאָדם ְולֹא ִקְנַאת ָאָדם ּתַ שֹׂון ְושִׂ שָׂ

ֵעָצה  ָרֵאל  ִישְׂ ית  ּבֵ ךָ  ַעּמְ ְוַעל  ָעלֵינוּ  ַהיֹּוֵעץ  ְוָכל  יֵָדינוּ.  ה  ַמֲעשֵׂ ָכל  ּבְ ְוַהְצלָָחה  וְּרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ים  שִׂ
ן ְלךָ ִכְלָבֶבךָ ְוָכל  נֱֶּאַמר, ִיּתֶ ָבר ׁשֶ ּדָ מוֹ, ַקיֵּם ֲעָצתוֹ. ּכַ לֹו ְוַקיְּ צֹו וָּבְרכוֹ, ּגַּדְ ָבה טֹוָבה, ַאּמְ טֹוָבה וַּמֲחׁשָ
ךָ  ָרֶכיךָ נָגַּה אֹור. ְוָכל ַהיֹּוֵעץ ָעלֵינוּ ְוַעל ּכָל ַעּמְ ֲעָצְתךָ ְיַמּלֵא; ְונֱֶאַמר, ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְויָָקם לָךְ, ְוַעל ּדְ
נֱֶּאַמר, ְיהָֹוה ֵהִפיר  ָבר ׁשֶ ּדָ ֵאינָּה טֹוָבה, ּתוַּפר ֲעָצתוֹ. ּכַ ָבה ׁשֶ ֵאינָּה טֹוָבה וַּמֲחׁשָ ָרֵאל ֵעָצה ׁשֶ ית ִישְׂ ּבֵ
ֵאל.  נוּ  ִעּמָ י  ּכִ יָקוּם  ְולֹא  ָבר  ּדָ רוּ  ּבְ ּדַ ְוֻתָפר  ֵעָצה  ֻעצוּ  ְונֱֶאַמר,  ים;  ַעּמִ בֹות  ַמְחׁשְ ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ֲעֵרי  ֲעֵרי אֹוָרה, ׁשַ בוַּע ׁשַ בוַּע וְּבָכל ׁשָ ָ ֶזה ַהּשׁ ִליחֹות, ּבָ וְּפַתח לָנוּ ה' ֱאלֵֹהינוּ ַאב ָהַרֲחִמים, ֲאדֹון ַהּסְ
ֲעֵרי ְגדוּלָה,  ׁשַ ִגילָה,  ֲעֵרי  ׁשַ ֲעֵרי ִבינָה,  ׁשַ ֲעֵרי ְבָרָכה,  ׁשַ ִים,  ַאּפַ ֲעֵרי ֲאִריַכת  ׁשַ ִנים,  ְוׁשָ אֶֹרְך יִָמים 
ַרְגלֵי  ֶהָהִרים  ַעל  נָּאווּ  ּכָתוּב, ַמה  ׁשֶ ִמְקָרא  ֱאלֵֹהינוּ  לָנו ה'  ְוַקיֶּם  ְגבוָּרה...  ֲעֵרי  ׁשַ ְגאוּלָה,  ֲעֵרי  ׁשַ
ִמיַע ְיׁשוָּעה אֹוֵמר ְלִציֹּון ָמלְַך ֱאלָהִיךְ. ִראׁשֹון ְלִציֹּון ִהּנֵה  ר טֹוב ַמׁשְ לֹום ְמַבּשֵׂ ִמיַע ׁשָ ר ַמׁשְ ְמַבּשֵׂ

ן. ָאֵמן ֶסּלָה. ר ֶאּתֵ לִַים ְמַבּשֵׂ ִהּנָם ְוִלירוּׁשָ

ייֶזען  עִהיט ַדיין ִליּב ָפאְלק ִיְשָׂרֵאל פוּן ַאלֶעם ֵבּ גָאט פוּן ַאְבָרָהם אוּן פוּן ִיְצָחק אוּן פוּן יֲַעקֹב ֶבּ
צוּ  קוֶּמען  צוּא  אוְּנז  ָזאל  וואְך  ִדי  ַאז  אוואק,  קֶֹדׁש  ת  ָבּ ַשׁ ער  ִליֶבּ ֶדער  ַאז  לֹויּב,  ַדיינֶעם  ִאין 
רוְּך הוּא, ַמֲאִמין צוּ  ֵבקוּת ַהּבֹוֵרא ָבּ לֵָמה, צוּ ֱאמוּנַת ֲחָכִמים, צוּ ַאֲהַבת ֲחֵבִרים, צוּ ְדּ ֱאמוּנָה ְשׁ
ִתים, וִּבְנבוַּאת  ַהֵמּ ְביֵָמינוּ, וִּבְתִחיַּת  ְמֵהָרה  ִבּ ְגאוּלָה ְקרֹוָבה  לָּךְ, וִבּ ֶשׁ ִרים  ִעָקּ לֹׁש ֶעְשֵׂרה  ְשׁ ִבּ ַזיין 
ע  ע ִאיִדיֶשׁ ַח, ִגיּב ַדיינֶע ִליֶבּ ֹּ יְזט ָדאְך ַהּנֹוֵתן לַיֵָּעף כ ל עֹולָם ּדוּ ִבּ לֹום. ִרּבֹונֹו ֶשׁ נוּ ָעלָיו ַהָשּׁ ה ַרֵבּ מֶֹשׁ
ִדי וואְך ָזאל אוְּנז קוֶּמען צוּ  ִדינֶען, ַאז  ִדיְך צוּ  ען אוּן נָאר  לֹויֶבּ יר צוּ  ִדּ ַח  ֹּ כ ִקיְנֶדעְרִליְך אֹויְך 
נֵי ַחיֵּי ֲאִריֵכי וְּמזֹונֵי לָנוּ וְּלָכל  ָרָכה ְוַהְצלָָחה אוּן צוּ ֶחֶסד אוּן צוּ ָבּ ל אוּן צוּ ְבּ גֶעזוְּנד אוּן צוּ ַמָזּ

ִיְשָׂרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן:

19. השבת אבן השתיה של כל היהדות / ח.נ. ביאליק )דברים בהנחת אבן הפינה לאוהל שם, תל 
אביב, אייר תרפ'ח(

אנו באים לא"י לחדש את חיינו: אנו רוצים ליצור לנו כאן חיים עצמיים, שיש להם קלסתר 
פנים משלהם ואופי מיוחד, ומיסדי "ענג שבת" חשבו, כי לשם יצירת צורות חיים מקוריות 
ואמתיות בעלות פרצוף ופנים לאומיים, הכרח להם לקחת את החומר ליצירותיהם מאבני 
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היסוד של צורות החיים הקדמוניות. ואם צריכים לחצוב "מן השתין" הרי יש לקחת את "אבן 
השתיה", את היסוד היותר חזק, ולא מצאו צורה יותר עליונה ויותר עמוקה להתחיל לטוות 
ממנה את צורות החיים המקוריות מיצירת השבת, שהיא כידוע קדמה למתן תורה ועוד. 
במצרים שמרו בני ישראל את השבת. ואמנם השבת היא אבן השתיה של כל היהדות ולא 
לחנם היא נקראת "אות ברית" בין אלהים ובין בני ישראל. בשבת מקופלים כמה רעיונות 
גלומות  כל התורה הרי בשבת אולי  ב'עשרת הדברות' מקופלת  ואם  וסוציאליים  לאומיים 
ומקופלות כל עשרת הדברות. מטרה אמתית – היא זו הנתונה במרכז וכל ההיקף יונק ממנה 
במדה שוה. מה עשו בני ישראל? הם לקחו את השבת וקבעו אותה במרכז. לעם ישראל יש 
שליטה על הזמן. היהודים קובעים את זמן חגיהם ומגבוה מסכימים להם – "השבת  מסור 

בידכם ואין אתם מסורים לשבת".  

20. מתוך 'זמר מן הבית' / אצ'ג )רחובות הנהר, הוצאת שוקן, 1951(

י יֲַעקב -- זמר למוצאי שבת מיוסד ע"פ א"ב. בביתנו היתה  יָרא ַעְבִדּ ָאַמר ֲאדֹנָי ְליֲַעקֹב ַאל ִתּ
אמא מכנסת ילדיה במוצאי שבת ומזמרת בלוית קולותינו את הזמר הנ"ל בנסח משלה - בזה 

י יֲַעקב - ניין פָאטער ניין... יָרא ֶעְבִדּ ם ְליֲַעקב - יא טַאטע יא. ַאל ִתּ הסדר: 'ָאַמר ֲאדֹוֵשׁ

במלים היהודיות היה משום אישור ומתן תוקף למה שמבוטא בעברית בשם ה' שהוא אבינו 
המלים 'טאטע ו'פָאטער' פירושן בעברית אחד הוא: ָאב: אולם בזמר הנ"ל מבוטא ב'טאטע' 
- הקרוב, האינטימי ביותר: כפי מדת הרחמים, וב'פָאטער' יש משום בכי האדנות, השליט - 

כפי מדת הדין.

ל לֵיל ְוִנְקָבה רֹון ָהָאֶפל ִמָכּ ָקּ אוּלַי ַבּ

ּה ֵבל-ְוִרְגּבָ ֵמי-לֵיל, היק-ּתֵ ִלי ֶרגֶׁש-יֵׁשוּת-ׁשְ ּבְ

ְקָוה י ֶזה ֶפָרא־גֹוִי־ֲהוי־ִחיל ְוָאְפָסה ָכל ִתּ ִכּ

ה – ן ִלְפעֹוָרה וְּכמֹוָשׁ נֵנוּ ָקְרָבּ ֵבל לֹא ִתְתּ ֵתּ ֶשׁ

ה חְֹרָשׁ ֲעֵצי ְסָתו ַבּ רֹון ָהָאֵפל, ַכּ ָקּ אוּלַי ַבּ

ה. דֹוָשׁ י ַהָקּ ם ִאִמּ ָהיוּ ָצפוִּפים ַהְיהוִּדים, ָבּ

 

אֶֹפל-ָהָעב ְלִפְתאֹום לַַהב ְסנֶה ֶרא ּבְ ַוּתֵ

לְַמלֵם ָזֶמר ָזה לָּה ַוְתּ ר ֶאת ַהָזֶמר ֶשׁ ֹּ ְזכ ַוִתּ
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ְכִמיַרת ַרֲחִמים ְוִכּסוּף וְּרָעָדה ּבִ

ֵאין עֹוד ִמְלַבְדה ַבנֶֶּפׁש ֶשׁ וְּכִאיָבה-ֶשׁ

ִכים ְוֵהֵחּלוּ ִפיֹּות ַהְיהוִּדים ַהֲחֵשׁ

ְצרוִּדי ֲחִליִלים י ִכּ ר ִעם ִאִמּ ְלַזֵמּ

ְכֵאִבי ְרנִָנים ְלּתֹו ִבּ ְכֵאב ֵאין ִבּ ִבּ

ן ּגְֶרָמִנים: ַמּסָע ַהּלֵיִלי ְלִכְבׁשָ ּבְ

- ָאַמר ֲאדֹנָי ְליֲַעקֹב, יא טַאטע יא!

י יֲַעקֹב, ניין פָאטער ניין! יָרא ַעְבִדּ ַאל ִתּ

 


