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דין  תענית  ודין  תענית   –המשך  סימן  רפח  

 חלום בשבת






וכן  מותר  לברך  החולה  המסוכן בו ביום :  הגה

 'ן  פרק  ג"ובית  יוסף  בשם  הרן  "י  ברי"ליקוטי  מהר(

 :)דתענית

–
 





) ועיין

)  ה"ב  בהג"א  סעיף  י"לעיל  סימן  רע







ועיין  לעיל  כל  דיני :  הגה
 :ג"ב רע"א ער"קידוש סימן רע


     


 
–

 


ואם  רגיל :  הגה

בשינת  צהרים  אל  יבטלנו  כי  עונג  הוא  לו 
 :)טור(

    


הגה :
ופועלים  ובעלי  בתים  שאינן  עוסקים  בתורה 

כל  ימי  השבוע  יעסקו  יותר  בתורה  בשבת 
מתלמידי  חכמים  העוסקים  בתורה  כל  ימי 

השבוע  והתלמידי  חכמים  ימשיכו  יותר  בעונג 
דהרי  הם  מתענגים אכילה  ושתיה  קצת  

ח "בית  יוסף  סימן  רפ(בלימודם  כל  ימי  השבוע  

 :)בשם ירושלמי

–
 







הגה :

ומי  שלא  אכל  בליל  שבת  יאכל  שלש  סעודות 
 :)ש פרק ערבי פסחים"הרא(ביום השבת 





יש  אומרים  דאסור  לשתות  מים  בין :  הגה

נחה  למעריב  בשבת  דאז  חוזרות  הנשמות מ
לגיהנם  ועל  כן אין לאכול סעודה שלישית בין 

מנחה  למעריב  אלא  יאכל  אותה  קודם  מנחה 
  ויש )ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים"תוספות  והרא(

אומרים  דיותר  טוב  להתפלל  מנחה  תחלה 
 'ם  וטור  והגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני  פרק  ל"רמב(

לה  בכל  מדינות  אלו וכן  נוהגים  לכתח)  ואגור
ומכל  מקום  אין  לשתות  מים  מן  הנהרות  אבל 

הגהות (בבית  שרי  וכל  שכן  שאר  משקין  דשרי  

  ויש  אומרים  דאין  אסור  אלא )'מיימוני  פרק  ל

אגודה  ומרדכי (ב  חודש  על  אביו  ואמו  "תוך  י

  ויש  אומרים  דאיסור  זה  של )פרק  ערבי  פסחים

תוספות (שתיית  מים  אינו  רק  בערב  שבת  

 :) משולם והגהות מיימוני'ש ומרדכי בשם ר"והרא


    





אבל  מי  שיודע :  הגה
שאפשר  לאכול  אחר  שיתפלל  מנחה  עם 

הצבור  לא  יעשה  סעודה  שלישית  קודם  מנחה 
 :מיהו אם עשאה יצא


ואם :  הגה

סועד  הרבה  פעמים  בשבת  צריך  לכל  סעודה 
  ולפחות  לא  יהיה )אבודרהם  ומיימוני(  ככרות  'ב

ישית  פחות  מככר  אחד  שלם לו  בסעודה  של
  ומזה  פשט  המנהג )טור  ומרדכי  פרק  כל  כתבי(

להקל  לבצוע  בסעודה  שלישית  רק  בככר  אחד 
 :שלם אבל יש להחמיר ליקח שנים


    



     



הגה :

או  במקום  שאי  אפשר  לו  לאכול  פת  כגון 
בערב  פסח  שחל  להיות  בשבת  שאסור  לו 

לאכול  פת  לאחר  מנחה כדלקמן בהלכות פסח 
 :)ל הלכות פסח"מהרי(

 
–

 
 ) אומרים  אשרי  ובא  לציון  ואני

  )טור(  'תפלתי  וגו  
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הגה :

ונהגו  שלא  לקבוע  מדרש  בין  מנחה  למעריב 
  אבל  אומרים  פרקי  אבות  בקיץ  ושיר )טור(

 :המעלות בחורף וכל מקום לפי מנהגו

–
 


 





 



    




ונוהגים  לומר  והוא  רחום  וברכו :  הגה
באריכות  נועם  כדי  להוסיף  מחול  על  הקודש 

 :)אור זרוע(

–
 







 



 





 




 





 
–

 
  ויהי  נועם  וסדר  קדושה ואומרים:  הגה

באריכות  כדי  לאחר  סדר  קדושה  שאז  חוזרים 

  ובזמן שאין אומרים ויהי )טור(רשעים  לגיהנם  
נועם  כגון  שחל  יום  טוב  בשבוע  אין  אומרים 

 :)כל בו(סדר קדושה אבל אומרים ויתן לך 


ונהגו  לומר  ולהזכיר :  הגה
יא  במוצאי  שבת  להתפלל  שיבא אליהו  הנב

 :)טור(ויבשרנו הגאולה 

–
 

     

ונהגו  לומר  קודם  הבדלה :  הגה

  כוס 'שעושים  בבית  הנה  אל  ישועתי  וגו
 '  אורה  וגו  ליהודים  היתה'ישועות  אשא  וגו

לסימן  טוב  ובשעת  הבדלה  יתנו  עיניהם  בכוס 
ובנר  ונוהגין  לשפוך  מכוס  של  יין  על  הארץ 

קודם  שסיים  בורא  פרי  הגפן  כדי  שלא  יהיה 
הכוס  פגום  וטעם  השפיכה  דאמרינן  כל  בית 

שלא  נשפך  בו  יין  כמים  אין  בו  סימן  ברכה 
ועושין  כן  לסימן  טוב  בתחלת  השבוע  גם 

  הבדלה  ומכבין  בו שופכין  מן  הכוס  לאחר
 :הנר ורוחצים בו עיניו משום חיבוב המצוה




וטוב :  הגה
יותר  להבדיל  על  כוס  פגום  של  יין  מעל  שכר 

  ונהגו  להבדיל  במוצאי  פסח  על )אבודרהם(
.  יב  עליושכר  ולא  על  יין  משום  דחב





    

)והסברא :  הגה
 ):ראשונה עיקר










    









 



 


 

ויש  אומרים :  הגה
  )אגודה  וכל  בו  ואגור(מעומד  





 




 


על  כן  לא :  הגה
יבדילו  לעצמן  רק  ישמעו  הבדלה  מן 

 :האנשים
 








 

 


