
  
  

  
  

  

  
  
  

. דהיינו בית אביו, עד ביתו, ומַלווים כל הקהל את החתן סביב דרך כבוד, יוצאים מבית־הכנסת *
 ים לומר אז שירים ותושבחותויש מקומות שנוהג. דהיינו ליווי, בי בשם ַזפהּ והוא נקרא בלשון ער

, ן בסיום התפילהאחרי שעטף הרב את החת, ומתחילים לשיר כבר בבית־הכנסת עצמו, כל הדרך
כמלך , בראשםהחתן מהלך בתוכם ו.  סביב צוארו ועל כתיפותיוטפחת משי נאה על גבי טליתובמ

ֵפַמְלָיתוֹ  הקהל עונים , ורר אומרוכל פיסקא שהמש. או בין הקהל, והמשורר לשמאלו, הרב לימינו. ּבְ
עוד , ואסמכתא לדבר ממה שקבעו בנוסח הברכה. ווכן נתפשט המנהג כיום ברוב קהילותינ. אחריו

צות פירושו וחו', קול חתן וכו, קול ששון וקול שמחה, ירושלם" ומחוצות"ישמע מערי יהודה 
זולת במקומות שאינם נקיים . כי הוא קדום בישראל, נהג זהואין ראוי לבטל מ. בשווקים וברחובות

  )ה"ז סעיף כ" רע המקוצר סימן"מתוך ספר ש( :קדושהשאסור לומר שם דברי , מטינוף
  

  אלשבזי משתא' סי  

סאֲ   א ָגלּות ּתִ   ְמֵכִניֶיֶלת ֵחן ּבְ
י   תֹוְך ֵחיָקּה ְמלֹוִניּוַבּלַ   :ָלה ּבְ
ןִמיד ְמזֻ כֹוס ֵייָנּה ֲאִני תָ לְ   ב   ּמָ
ֵייִניְוִנת     :ָעַרב ֲחַמד ֵייָנּה ּבְ
כתּו דֹוִדים ְלעֻ שְׁ   ג ִתי ְוׁשִ   רוּ ּמָ
ֶכל ַרֲעיֹוִני     :ְוָהִעירּו ְלׂשֵ
בֻ בְּ   ד ת ְמָלִכים ַהּכְ   הדָּ ֵהיַכל ּבַ
ן ַלֲהמֹוִניָחָנּה ְמזֻ לְושֻׁ      :ּמָ
  ִריד ְלָכל ֵרִעים ְודֹוִדיםָמן ִהפזְ   ה
אַ    ֵרִניָבה ִיזהֲאָבל ּדֹוִדי ּבְ   :ּכְ
ֶבֶרתיְ   ו ר ֵחן ְוֶחֶסד ַעל ּגְ ֵ   ַקׁשּ

ַמע   ל ֵחן ְוֶחֶסד ִימּבְ ֵכִניּגַ   :ׁשְ
ָחִקיםַפרמְ   ז ֲעַנן ָעֵבי ׁשְ ז ּבַ   ׁשֵ
  :ִפיק ְרצֹוִניָיִתי ְוִהיא תָּ ְלַרע  
ים ֵהם ְקבּוִעיםשְׁ   ח ִ   ָעֶריָה ֲחִמׁשּ
ִביָנה תִּ      :ֲעֵדִניסְזכּות ֵלָאה ּבְ
  עֹוֵרר ַאֲהַבת ָרֵחל ְלָבִניםתְּ   ט
סֹוד ַמל   ֲעֵלִניּבְ יִרית ּתַ   :כּות ֲעׂשִ
ָך ְיׁשּוָעההִ לֹ אֱ   י   ים ִחיׁש ְלַעּמֶ

ַצח   ֵעת ָרצֹון ּתְ רֹוִניּבְ   :ֵצַח ּגְ
רֹוב שָׁ   יא לּוֵמי ֵלב ּבְ סֹוֵבבׁשְ   לֹום ּתְ
ם ְסגֻ    ֵני ִאיׁש ּתָ   :ת ַאב ֲהמֹוִנילַּ ּבְ
  .א.א.א  

למי  או העירוב  שאין עירוב או כשנתקלקלםבמקו ברחובבטלטול בשבת  דף זה אסור *
מקומות ישוב  .וכן כשיוצא חוץ לעירוב, על עצמו שלא לסמוך על העירוב שמחמיר

   :לכל הדעותרשאים לטלטל שם  'קרית ספר וכדו, דרים כגון ביתרהמגו )שומרי שבת(
  )ה"ע, ד" סניםע המקוצר סימ"שספר עיין עוד ב(

  
  
  


