
  חתימה סמוך לחתימהפתיחה ומעין 
  נוסח ברכת קידוש לשבת

 ושבת קדשך באהבה... ושבת קדשו באהבה וברצון החילו , אשר קדשו במצותיו ורצה בו' ברוך כו
  י מקדש השבת"בא, וברצון החלתו

  נוסח ברכת קידוש ליום טוב
ומועדי קדשך בשמחה ובששון ) ושבת( ...ומועדים לשמחה )שבתות למנוחה ו(א באהבה "ותתן לו ה' ברוך כו
  ישראל והזמים)השבת ו(י מקדש "בא, החלתו

  נוסח התפלה ביום טוב
בשמחה ובששון ) באהבה וברצון(א "ו הוהחילֵ ... מועדים לשמחה )שבתות למנוחה ו(א באהבה "ותתן לו ה

  שראל והזמיםי)השבת ו(י מקדש "בא, וישמחו בך כל ישראל מקדשי שמך, מועדי קדשך)שבת ו(

  נוסח ברכת הבדלת שבת
, מעשהבין יום השביעי לששת ימי ה, בין ישראל לעמים, בין אור לחשך, המבדיל בין קודש לחול' ברוך כו

  י המבדיל בין קודש לחול"בא

  נוסח הבדלה משבת ליום טוב 
, ששת ימי המעשהבין יום השביעי ל, בין ישראל לעמים, בין אור לחשך, המבדיל בין קודש לחול' ברוך כו

הבדלת וקדשת , ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת
  י המבדיל בין קדש לקדש"בא, דושתךאת עמך ישראל בק

  נוסח הברכות שלאחר ההפטרה
  י האל האמן בכל דבריו"בא,  אתה)ורחמן(כי אל מלך אמן ... האל האמן ' ברוך כו

  י משמח ציון בביה"בא,  תושיע ותשמח במהרה בימיו...ון  על צירחם

  א"רע, קד - ב "סע, קגפסחים 
 .לא תלתא אמר ולא שבע אמר,  והא מר,אמר ליה. והמוסיף לא יוסיף על שבע, הפוחת לא יפחות משלש

רב יהודה אמר שמואל ואמר ,  מעין חתימה היא,בין יום השביעי לששת ימי המעשה, אמר ליה איברא
  ).י"רש, ולא ממיא הוא(בדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתו המ

  )א, כא(ף שם "גירסת הרי
 אחר השבת  להיות הלכך יום טוב שחל...ר מעין חתימתן סמוך לחתימתן שיאמכל הברכות כולן צריך 

  . קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלתחתימתה ביןסמוך לבעי למימר 

  נט' ר סי"שוע
  . שצריך לומר מעין פתיחה וחתימה סמוך לחתימהו

  קיד' ר סי"שוע
 ואמרה בלשון משוה מתיקון ,ואמר קודם החתימה איזו בקשה כעין ברכה זו(כל שחתם כהוגן  ח

   . איו קרא משה ממטבע שטבעו חכמים בברכות,)חכמים

  תעג' ר סי"שוע
ולפי שצריך לומר מעין  . קודש לקודשבהבדלה שבמוצאי שבת ליום טוב צריך לחתום המבדיל בין ט

מצא וסח  .לפיכך הוסיפו לומר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, חתימה סמוך לחתימה
 המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין קדושת שבת ,הבדלה מעיקר הדין הוא
  ... המבדיל בין קודש לקודשי"אלקדושת יום טוב הבדלת ב

 ואת יום ,בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת' הגו לומר בין יום השביעי כובדורות האחרוים ו
והטעם  .' המבדיל כוי"א הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך ב,השביעי מששת ימי המעשה קדשת

בת היום ]י[מחמת ח, ולפיכך במוצאי שבת ליום טוב.  .. יכול להוסיף עד שבעה...לפי שאמרו חכמים , הוא
הן שתי הבדלות בין '  הבדלת וקדשת כו ...כדי לומר פעם אחת שבעה הבדלות, הגו להוסיף בהבדלות

  .ושתי הבדלות אלו הן מעין חתימה שהיא בין קודש לקודש, כהים ללוים בין לוים לישראל



  תפז'  סיר"שוע
חלת הברכה ובסופה סמוך יזכור עין קדושת היום בת... בכל ימים טובים ערבית שחרית ומחה  א

  . ויחתום מקדש ישראל והזמים, כדי שיהיה מעין חתימה סמוך לחתימה,לחתימה

 וסמוך לחתימה צריך לומר שבת ...אם חל יום טוב בשבת צריך להזכיר גם קדושת שבת בתחלת הברכה  ג
  .'ומועדי כו

  ברכת ההפטרה, פסקי הסדור
ם בסדר התפלה "וכן הוא ברמב. ה סמוך לחתימהמטעם שצריך שיאמר מעין חתימ, כן צריך לומר
  .ם כתוב וסח אחר בזאת הברכה"וברמב .ל" הוסח תושיע ותשמח הוא מטעם ה כןוכמו. ובאבודרהם

  לקוטי טעמים ומנהגים
  ).א, ד"פסחים ק( החתימה סמוך לחתימה  מעין,קדשך ומועדי

  

  


