
 יא  

תוכן עניינים 

 יז........................................................ דברים אחדים 
 

 מעלת השבת 

 יט ....................................................... סגולת השבת 
והברכה  -  השבת ומלכה  •  מקור הקדושה  כלה  נקראת    •  השבת 

 רוחנית או גשמית  -  נשמה יתירה  •  המרכז והמשפיע לכל  -  השבת

 כט  ........................................................כינויי השבת 
 שבת מנוחה   •  חמדת ימים - שבת

 לא  .................................................... הנהגות השבת 
מה   -  לעשות את יום השבת  •  הנהגת היום בשבת כעבודת המקדש

 הציווי
 

 ערב שבת

 לה  ...................................... מצוות הכנה לשבת קודש 
האם החיוב   •   להכין ולטרוח או שיהא מוכן   -  מצות הכנה לשבת

באילו דברים יש עדיפות   •  לטרוח ולהכין לשבת הוי מצוה שבגופו 

האם מפסיקין תלמוד תורה כדי להכין   •  וחשיבות לטרוח לשבת

 לומר בעת ההכנות 'לכבוד שבת קודש'  • ולטרוח לצרכי שבת

 מג  ....................................... ווה בו יותר מבשלוחו מצ
 אם נאמר האי כללא בכל המצוות, או רק בשבת ובקידושין 

 מו ....................................................... הוצאות שבת 
לאדם קצובים  שבת  מותרות   -  מזונות  גם  או  בסיסים,    •   צרכים 

 כשמפקיעים שערים, האם חשיב בכלל 'הוצאות השבת' 

 מט  ....................................................... קניות לשבת 
 האם פליגי - מאכלים לשבת הנהגת שמאי והלל בשמירת

 נ ......................................... לצאת מהעיר בערב שבת 
בשל היגיעה מהדרך, או שלא    -  איסור ההליכה בדרכים בער"ש

 יהיה לו צורכי שבת

 נב  ................................................... משמר ליל שישי 
 הכנה לשבת, תיקון או תוספת נשמה  - משמר ליל שישי

 נג ................................................. תענית בערב שבת 
 שיאכל בשבת לתיאבון, או תהליך תשובה   - תענית בערב שבת

 נה  ............................................... תשובה בערב שבת
 זמן תשובה, או הכנה לשבת שיכנס לשבת בטהרה - ערב שבת

 נז.................................................... טועמיה חיים זכו 
 לבדוק את התבשיל ולהכשירו, או מעלה בפני עצמה - טועמיה

 נח  ................................................ כיבוס לפני השבת 
 או תקנת יום הכיבוס דאגה לבגדי שבת, - לכבס ביום חמישי

 ס......................................... אפיית חלות בערב שבת 
כבוד שבת, תיקון חטא אדם הראשון,   -  אפיית חלות בערב שבת

 שיהיה לעניים, שלא יאכלו בשבת פת פלטר, דומיא דלחם הפנים 

 סב ...................................... רחיצה וטבילה לפני שבת 
 טבילה בערב שבת  • נקיות, או הכנה לשבת - לרחוץ לכבוד שבת

 הבדלות מהחול, דרך תשובה, או כבוד השבת וקבלת קדושה -

 סה  ................................................. נטילת ציפורניים 
 זמן וטעם נטילת ציפורניים

 סו  ............................................................ בגדי שבת 
להבדיל מיום חול, להתייקר בהם, כבוד   -  יחודיות בגדי השבת

 מדאורייתא, או דברי קבלה  - שינוי בגדים  • היום או עונג היום

 עב ...................................... שנים מקרא ואחד תרגום
לימוד, או   -  שנים מקרא  •   מעלת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום

לשבת כהכנה  או  לקריאה,  שתים    •  להתכונן  קריאת  זמן  אימתי 

 מקרא ואחד תרגום 

 עח ............................................ רץ בערב שבת והזיק
רץ ברשות, או מכבוד   -  יסוד הפטור מנזיקין כשרץ בערב שבת

 השבת

 גדר היום

 פב  ........................................................... חיובי היום 
זמירות   •  שמחה בשבת  •  חיובא דאוריתא או דרבנן  -  עונג שבת

זכור את יום   •  מחיובי היום, או ביטוי הנפש בעת עילויה  -  שבת

 כל יום - השבת

 צג  ............................................... מאה ברכות בשבת
 כיצד ניתן להשלים מאה ברכות 

 צה .................................... אמירת אבינו מלכנו בשבת 
 אם אומרים אבינו מלכנו בשבת

 צז  ............ גדר העובר על סייג דרבנן ונכשל בדאורייתא 
 עבר על דרבנן, או על דאורייתא  - קרא והיטה יביא חטאת שמנה



עונג  דורשי 
 

  תוכן עניינים 

 יב 

 הדלקת נר שבת
 

 קא ................................................... דין הדלקת הנר 
טעמי הדלקת נר   •  דאורייתא, דברי קבלה או דרבנן  - הדלקת הנר

 נר אישי - נר שבת •   חיוב להדליק נר, או שיהא נר דלוק • שבת

 קיא .......................... האישה מדליקה את נרות השבת 
תיקון לכך שהחשיכה אור העולם, או    -  ההדלקה מסורה לאישה

 עיקרו של בית 
 

 קיג .......................................... כמה נרות יש להדליק 
 מספר הנרות שיש להדליק 

 

 קטז ................................................. הבהוב הפתילות 
 על מי מוטל להבהב הפתילות 

 

 קיז ...................................................... ברכה על הנר 
 אם יש לברך על נר שבת

 

 קיח  ........................................... מקום הדלקת הנרות
 במקום שאוכלים או במקום שישנים  - יש להדליק נר שבת

 

 קיט .......... לשאול על הפתחים ולמכור כסות לנר שבת 
 טעם הדין שיש לשאול על הפתחים ולמכור כסותו עבור נר שבת

 קבלת שבת
 

 קכב .............................................. מעמד קבלת שבת 
שבת השכינה  -  קבלת  יו"ט[  הכנסת  ]לעומת  בשבת    •  בקרבנו 

לצאת לשדה ולאומרה, לצאת לחצר בית הכנסת, או   -  קבלת שבת

 מתי מקבלים שבת •  לאומרה במקומו
 

 קכט ........................................................ מזמור שיר 
כתשובה,   -  אמירת 'מזמור שיר'  •  מקור מנהג אמירת 'מזמור שיר'

 עדות על ההשגחה, כיסופי הגאולה 
 

 קלא  ................................................... מזמורי השבת 
הטעם   •  מזמור לדוד הבו לה' בני אלים  •  מזמור ה' מלך  •  לכו נרננה

פנייה לצד מערב בעת   • שהשליח ציבור עומד בבימת בית הכנסת

 אמירת 'בואי בשלום' 
 

 קלד  ............................................ פרק 'במה מדליקין'
להזכיר לזרז בני ביתו או לימוד דיני   -  אמירת פרק 'במה מדליקין'

 שבת
 

 קלו ........................... קריאת שיר השירים בערב שבת 
השירים שיר  או   -  קריאת  ושבח,  דביקות  או  הכנה,  או  תשובה, 

 יחוד העולמות 
 

 קלח  ........................... אין אומרים 'והוא רחום' בשבת 
שאין כפרה ודין בשבת, או משום   -  מניעת אמירת 'והוא רחום'

 שאין בקשת צרכים בשבת

 קמ ........................................................... אשת חיל
 טעמי אמירת פרק 'אשת חיל'

 קמא ..................................................... ברכת הבנים 
 סגולת השעה, או עיתוי מועדף  - ברכת הבנים בליל שבת

 קידוש

 קמד ...................................................... גדר הקידוש 
ליום שיבוא גורם  הזכרת    -  קידוש  •  הקידוש  או  היום,  הקדשת 

 מעלתו 

 קמו ................................... קידוש תיכף בכניסת היום 
 מדיני הקידוש, או מדין זריזין במצוות  -  קידוש בכניסת היום

 קנא  .................................................. הלכות הקידוש 
בלב  -  זכירה או  הנרות  •  בפה,  לאור  לקדש  חיוב  ישנו   •  אם 

 שתיית מים קודם הקידוש • מאימתי חלה חובת קידוש

 קנו  ................................................... קידוש על הכוס 
בתפילתו, או על   -  מדאורייתא יוצא יד"ח קידוש  •  קידוש על יין

 טעם אמירת 'סברי מרנן' • הכוס

 קסב  ........................................ קידוש במקום סעודה 
  -  מפינה לפינה  •  דין בקידוש או בסעודה  -  קידוש במקום סעודה

מה  • הגדרת סעודה לעניין החשבת הקידוש  • אי הוי שינוי מקום

יין, פירות, תמרים,   -  סעודה'  מחשיב סעודה לדין 'קידוש במקום

 מזונות 

 קסט ........................................... קידוש בבית הכנסת
 ייעוד הקידוש בבית הכנסת

 קעג ............................................. חיוב נשים בקידוש 
מקור חיוב,   -  חיוב נשים מדין 'כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה'

 או לימוד שאין פטור 

 קעד ............................................... חיוב קטן בקידוש 
שתיית   •  או שכל שבשמירה ישנו בזכירה  מדין חינוך,  -  חיוב קטן

 קטן מקידוש שלא במקום סעודה

 'ויכולו'

 קעז .............................................. ביאור תיבת 'ויכל' 
 או השלמה ותכלית  כיליון וציפייה,לשון כילוי וגמר, או  - 'ויכל'

 קעח ........................................ מעלת אמירת 'ויכולו' 
 אמירת פסוקי 'ויכולו' כעדות על הבריאה והשגחת הבורא 

 קפא  ....................................... אמירת ויכולו על הכוס 
 אמירת ויכולו על הכוס - מחשש שיכחה, או חיוב לאומרו שוב 

 קפב  .......................... להתחיל הקידוש מ'יום השישי' 
הכיצד מתחיל   •  מ'יום השישי'  טעם המנהג להתחיל את הקידוש

 את נוסח הקידוש מאמצע פסוק 



עונג  דורשי 
 

  תוכן עניינים 

 יג

 זכר ליציאת מצרים

 קפד  ................................ מהות הזכרת יציאת מצרים
קדושת היום, איסורי המלאכה או   -  מה נקבע כזכר ליציאת מצרים

הזכרת   •  טעמי השבת, והזכרת יציאת מצרים בקידוש  •  המנוחה 

מצרים מצרים  -  יציאת  ביציאת  דין  או  הקידוש,  לא   •  מדיני 

 מציינים בקידוש 'אשר בחר בנו'

 קידושא רבה 

 קצד ................................. ביאור השם 'קידושא רבה' 
 מלשון גדולה ומעלה, או כלשון סגי נהור  - קידושא 'רבה'

 קצה ......................................................... גדר חיובו 
או דרבנן  -  קידושא רבה ביום הוי    -  קידושא רבה  •  דאורייתא, 

 קידוש היום אם הוי כברכת הנהנין  • קידוש, או ברכת היין

 רא.............................................. נוסח הקידושא רבה
 מה נוסח קידושא רבה

 רב  ........................................... תשלומי הקידוש ביום 
 מקדש פעמיים, או פעם אחת  - לא קידש בלילה, משלים למחרת

 לחם משנה 

 רג ........................................................... כיסוי הפת 
 טעמי כיסוי הפת 

 רו  .................................................. חיוב בלחם משנה 
 לבצוע על שתי כיכרות, או על כיכר אחד

 רח ........................................................... גדר חיובו 
דין בסעודה   -  לחם משנה  •  מהתורה או מדרבנן  -  חיוב לחם משנה

 שנעשה עימו מצווה אחריתי  - לחם משנה • או בברכה

 ריא ......................................................... חיוב נשים 
 חיוב נשים בלחם משנה 

 סעודת השבת 

 ריג ........................................................... עונג שבת 
או רוחני   -  עונג שבת 'הכל מודים בשבת   •  במאי מענגו, גשמי 

לכם' נמי  בשבת  -  דבעינן  העונג  בהנהגת   •  חיוב  פוסקים  כמי 

 הזמן שיקדיש לעונג השבת  • השבת

 רכ ............................................. איסור תענית בשבת
איזו תענית   •  תענית חלום בשבת  •  מקור איסור התענית בשבת

 נאסרה בשבת

 רכה ........................... אימתי מביאין ומסדרין השולחן 
 או הבאתו לאחר הקידוש סידור ועריכת השולחן לאחר הקידוש,

 רכו ...................................................... חיוב הסעודה 
חיוב אכילת פת   •  כבוד השבת או תקנת סעודה  -  סעודת השבת

אי חשיבא    סעודת שבת בבית הכנסת,  •  אכילת פת ביו"ט  •  בשבת

 סעודת מצוה 

 רלא  ..................................................... גדרי הסעודה 
הנרות במקום  שבת  סעודת  בשבת  •   אכילת  דגים  אכילת   •  דין 

 סעודה חלבית בשבת ויו"ט 

 רלה  ....................................................... זמן הסעודה 
 האם צריך לאכול בערב ובלילה דווקא  -  סעודת שבת מבעוד יום

סעודה שבת קודם חצות    •  האם ניתן לאכול ג' סעודות רק ביום  •

 היום 

 תפילות השבת 

 רמא ........................................ מאחרים את התפילה 
 עונג שבת בשינה, או מדיני התפילה  -  מאחרים את התפילה בשבת

 רמב .............................. סמיכת גאולה לתפילה בשבת 
 חיוב לסמוך גאולה לתפילה בשבת 

 רמז .................................... חיוב נשים בתפילת מוסף 
 האם נשים חייבות במוסף

 קריאת התורה

 רמט ...................................................חובת הקריאה 
 -  פרשות המועדות  •  חובה אישית, או ציבורית  -  קריאת התורה

 או תיקנו לקרוא פרשות אלו  חובת קריאה בתורה,

 הפטרה 

 רנד  ........................................ תקנת קריאת ההפטרה
או תחליף   תיקנו לקרוא פסוקים בנביא,  •  פירוש השם  -  'הפטרה'

כהמשכה או  התורה  הפטרות   •  לקריאת  לקרוא  תיקנו  האם 

 או לקרוא בנביא מסויימות,

 רנח  .......................................... הפטרת שמיני עצרת
 ויעמוד שלמה, או אחרי מות משה  - הפטרת שמיני עצרת

 מנחה 

 רסב  ................................................... אמירת צדקתך 
במנחה צדקתך  אמירת  בהאי   -  טעם  לנפטרים  על  הדין  צידוק 

 •  או להציל מפורענות  או משום הנשמות ששבות לגיהנם,  שעתא,

 סדר אמירת פסוקי צדקתך

 רסו  .................................. אימתי אין אומרים צדקתך 
 כשאין תחנון, או ביו"ט - אין אומרים צדקתך



עונג  דורשי 
 

  תוכן עניינים 

 יד

 סעודה שלישית 

 רסח  ....................................... חיוב בסעודה שלישית 
טעם הקולא   •  חובת אכילת פת, או בכל מילי  -  סעודה שלישית

 שתיית הכוס בסעודה שלישית  • בסעודה שלישית

 רעב  .................................... סעודה שלישית ביום טוב 
 אם ישנה חובת סעודה שלישית ביום טוב

 ה בשבתלימוד תור

 רעו  .............................................. דעה חכמה לנפשך 
 -  מה יש ללמוד בשבת  •  לימוד התורה והתקדשות - ייעוד השבת

ואגדה מדרש  או  הקשה,  העיוני  בעיון   •  לימודו  הלימוד  מעלת 

בשבת חידושים  השבוע  •  ולחדש  במשך  שבת  דיני  כדי   לימוד 

 שיזהר בשמירת שבת

 עשות חפציך ביום קדשי

 רפה  ................................................... אמירה לנוכרי 
לנוכרי האיסור  -  אמירה  לנוכרי  •  מקור  אמירה  מדיני   -  איסור 

 -  איסור אמירה לנוכרי  •  איסור בדיבור או גזירת חכמים  שליחות,

גדר   •  איסור של היהודי המצווה, או משום המלאכה של הנוכרי

 איסור 'שבות'

 רצא ................................................... ממצוא חפציך
מדוע נצרך לאסור   •  איסור דאורייתא, או דרבנן  -  ממצוא חפציך

 מעבר לאיסור ממצוא חפציך אמירה לנוכרי,

 רצד ............................................. קח וממכר בשבתמ
 חלות מקח שנעשה בשבת • טעם איסור מקח וממכר בשבת

 רצח ......................................................... ודבר דבר 
 גדר שיחה בטילה

 הבדלה 

 שד  ........................................... מקור החיוב בהבדלה 
 מדאורייתא או מדרבנן, ועניינה - חיוב בהבדלה

 שז ..................................... איסור אכילה לפני הבדלה 
אין   •   מבין השמשות או משיחשך  מתי נאסרה אכילה במוצש"ק,

ולהבדיל סעודתו  להפסיק  מדיני   -  חיוב  או  שבת,  כבוד  משום 

 ההבדלה

 שח  .............................................. אכל טרם שהבדיל
ומתפלל חוזר  שהבדיל,  בטרם  או מקנסא  -  אכל  חיוב   •   מדינא 

 לחזור להתפלל אם אכל בלא הבדלה 

 שי  ....................... איסור עשיית מלאכה לפני ההבדלה 
הבדלה קודם  מלאכה  עשיית  דין   -  איסור  או  השבת,  מדיני 

 בהבדלה

 שיג ........................................... גדר זמן תוספת היום
 האם קדושת היום תלויה בהבדלה

 שטז ..................................................... זמן ההבדלה 
 -   הבדלה עד יום ד'  •  הוי זמנו, או תשלומין   -  הבדלה ביום ראשון

 תשלומין להבדלה לשוכח ולמזיד  • מדינא, או מדין תשלומין

 שכ .................................................. הבדלה בתפילה 
אמירת   •  או בתפילה שאחר השבת  במוצש"ק,  -  הבדלה בתפילה

 הבדלה   •  מדיני הזכרת מעין המאורע, או מדין הבדלה  -  המבדיל

 מהיום, או מאכילת חול  -

 שכג ................................................... הבדלה על היין
 חיוב שתיית כוס ההבדלה  •  אם ההבדלה נאמרת על היין בדווקא

 בשוגג בכוונה או  - שפיכת יין מכוס ההבדלה •

 שכו  ................................. הבדלה בישיבה או בעמידה 
 בישיבה או בעמידה - אופן אמירת ההבדלה

 שכז ............................................ חיוב נשים בהבדלה
מדינא, או   -  נשים אינן שותות מכוס ההבדלה  •  נשים בהבדלה

 מנהג 

 שכט ................................................... נוסח ההבדלה 
ההבדלה מבדילין  -  נוסח  ישועתי'  •  ממה  'אל  מדיני   -  פסוקי 

  או הנהגה במוצאי שבת ההבדלה,

 של ............................................................ ויהי נועם 
משום ברכה, שמירה או להשהות   -  אומרים 'ויהי נועם' במוצש"ק

 החזרה לגיהנום 

 שלב  ............................... איסור מלאכה במוצאי שבת 
 כל הלילה, או בזמן תוספת שבת  - איסור מלאכה במוצאי שבת

 שלג  .......................................... הבדלה בתשעה באב
 הבדלה של חולה שאין בו סכנה, בתשעה באב

 בשמים

 שלה  ..............................................טעם דין הבשמים 
שבת במוצאי  להפיג   -  בשמים  שיצאה,  יתירה  נשמה  משום 

 אחיזת הבשמים בעת ההבדלה • חולשה, מכבוד השבת

 שלט  ..................................................... מוציא - יצא
 האם בברכת בשמים - יצא, מוציא אחרים 

 מש ............................................................ דין תתרן
 חשיב אינו מחוייב, או שאנוס מלקיים, או ששפיר מקיימה   -  תתרן

 מאורי האש

 שמב  ..................................... טעם ברכת מאורי האש 
 או שהותר השימוש באש  אז נברא האור, - מברכים במוצאי שבת 



עונג  דורשי 
 

  תוכן עניינים 

 טו

 שמב  ...................................... גדר ברכת מאורי האש 
 - ברכת מאורי האש  •  ברכת הנהנין, או ברכת השבח   -  ברכת הנר

 ברכה על הנר, או על האור 

 שמח  ............................................................ אבוקה 
 מדיני הברכה, או מדיני ההבדלה - דין אבוקה

 שמט ......................................... להסתכל בציפורניים
בצפורניים משום   -  להסתכל  או  מהאש,  שיהנה  הברכה  מדיני 

 סגולתן 

 מלווה מלכה 

 שנא  .................................. חובת סעודת מלווה מלכה 
 - מלווה מלכה • מצוה מן המובחרחיוב גמור, או  - מלווה מלכה

או   חובת אכילה,  -  מלווה מלכה  •  בסעודה, או בעריכת שולחן

מיד בצאת שבת או   -  זמן סעודת מלווה מלכה  •  סעודה מיוחדת

 מלווה מלכה ביום טוב • כל הלילה

 שס  ........................................................... עצם הלוז 
 עצם לוז מתקיימת מסעודת מלווה מלכה 

 שסא  ........................................... זריזין לעומת הידור
 מלווה מלכה מיד בצאת שבת אף ששבע, או להתאחר 

 שסד  ................................... חיוב נשים במלווה מלכה 
 חיוב נשים - ככל מצוות עשה שפטורות, או חיוב מיוחד

 שסה  ............................................... הנהגות הסעודה 
 הנהגות סעודת 'מלווה מלכה' - ליווי וקושי להפרד מהשבת

 שסו  ............................................. פיוטי מוצאי שבת 
כליווי השבת פיוטים  ואליהו    •  אמירת  דוד המלך  הזכרת  טעמי 

במוצאי שבת

 


