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הסדר המדויק בליל שבת הוא:

ברכת הבנים ,שלום עליכם ,כי מלאכיו ,אשת חיל ,נטילת ידים ,קידוש ,המוציא.
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והגים לברך את הילדים בשבתות ובימים טובים ובימים וראים אחר התפלה ,בליל שבת ,שבת בבוקר

ובמוצאי שבת ,טרם יציאה מבית הכסת או בכיסה לבית ,וגם הבים הגדולים מקבלים ברכה מאבותיהם.
והמברכים מיחים ב' ידיהם על המתברך:

שּׁה ׀ לבות יְ ִשׂ ֵמ ךְך ֱאל ִֹהים ְכּ ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה
לבים בראשית מח:כ יְ ִ ֽשׂ ְמ ךָ֣ך ֱאל ִֹ֔הים ְכּ ֶא ְפ ַ ֖ריִ ם וְ ִכ ְמנַ ֶ ֑
ָר ֵחל וְ ֵל ָאה:
במדבר ו:כד-כו יְ ָ ֽב ֶר ְכ ךָ֥ך יְ ָ ֖י וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֽר ךָך :יָ ֵ ֨אר יְ ָ ֧י ׀ ָפּ ָנ֛יו ֵא ֶ ֖ל ךָ
יח ֶ ֽנּ ָךּ:
יך ִ ֽו ֻ
יִ ֨ ָשּׂא יְ ָ ֤י ׀ ָפּנָ י ֙ו ֵא ֶ֔ל ךָ
שׂם ְל ֖ךָך ָשׁ ֽלוֹם:
יך וְ יָ ֵ ֥
וכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשוו.
ובליל שבת הגו שהרב מברך בבית הכסת את כל הערים שלא הגיעו עדיין למצוות,
בתית שתי ידיו על ראש הילד בוסח' :ישימך אלדים כאפרים וכמנשה' ,ותו לא.

שלום עליכם
 is about four hundred and fiftyפיוט  is to sing each stanza three times. Thisמהג Today the common
!)בית הקברות  but rather in theשבת years old, and originally it was written to be sung once, (and not on
, (but much shorter than the way it is done today), is byמלאכים  toשלום עליכם The first mention of
 said in a cemetery. Thatתחיה  in the year 5317, as the end of aסביוטיה , printed inמחזור מעגלי צדק
 some reciteרבון כל העולמים  we recite today and to theשלום עליכם later was made into the longer
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 considers the wearing of a hat special synagogue attire, therefore upon returning fromמהג אשכז
, however,קידוש synagogue, one leaves one’s hat on and does not to remove it for
one is not
.ברכת המזון required to put it on again for
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, andערבית ליל שבת  ,שבת מוסף , was done afterמהג הראשוים  according to theברכת הבנים
') with which we greet others.גוט וואך' ' orברכה )'גוט שבת . It is an extension of theמוצאי שבת
. One does not do soיברכך ד' וישמרך , orישימך אלקים כאפרים וכמנשה For our children we add,
),משה ברורה )הל' תשעה באב , when people typically remain in synagogue. Theשבת מחה after
.תשעה באב שחל במוצאי שבת  is only omittedברכת הבנים mentions that

 since he considered it hubris toשלום עליכם  did not reciteחתם סופר  is mentioned. Theשבת today, since
ִ'ה ְתכַבְּ דוּ'  rules we no longer reciteשלחן ערוך assume that one is accompanied home by angels, just as the
before entering a bathroom.

יוֹתיָך ,וּבְ רוּכִ ים
ית וַאֲ שֶׁ ר ַא ָתּה עָ ִתיד ַלעֲשׂוֹת ,עִ ִמי וְ עִ ם כָּל בְּ ִר ֶ
בָּ רוְּך ַא ָתּה אֲ דוֹן הַ שָׁ לוֹם ,עַ ל כָּל אֲ שֶׁ ר עָ ִ ֽשׂ ָ
מַ ל ְָאכֶיָך שֶׁ ִ
עוֹשׂים ְרצוֹ ְָך בְּ ֵלבָ ב שָׁ לֵם ,אֲ דוֹן הַ שָׁ לוֹםְ ,תּבָ ְר ֵכִי וְ ִתפְ ְקדֵ ִי לְחַ יִּים טוֹבִ ים וּלְשָׁ לוֹםְ ,תּ ַז ֵכִּי וְ ֶאת
ֹאתי.
רוֹאי ,וְ ַתעֲבִ יר עֲוַֹי פְּ שָׁ עַ י וְ חַ ט ַ
ַז ְרעִ י וְ ֶאת ֶז ַרע ַז ְרעִ י ,ל ְִמצ ֹא חֵ ן ו ֶ ָֽחסֶ ד וְ שֵׂ כֶל טוֹב ,בְּ עֵ יֶיָך וּבְ עֵ יֵי כָּל ַ
וּמכָּל בְּ ֵי
וּמתּוְֹך ִמעוּט עֲוֹוֹת .וְ ַתעֲבִ יר ִממֶ ִיִ ,
וּמתּוְֹך עֹשֶׁ ר וְ ָכבוֹדִ ,
ְתּ ַז ֵכִי ל ְַקבֵּ ל שַׁ בָּ תוֹתִ ,מתּוְֹך רֹב ִשׂ ְמחָ הִ ,
יתיִ ,
בֵ ִ
ילוּ יֵצֶ ר
וּמכָּל עַ ְמָך י ְִשׂ ָר ֵאל ,כָּל ִמיֵי חֲ ל ִָאים ָרעִ ים ,וְ כָּל ִמיֵי מַ ְדוֶה ,וְ כָּל ִמיֵי דַ לוֹת ַו ֲעִיוּת .וְ ַתְִּ ח ֵ ֽ
טוֹב ,וְ חַ יֵי הָ עוֹלָם הַ בָּ א ,וְ רֹב עֹשֶׁ ר וְ ָכבוֹד ,לְעָ בְ דוֹ בְּ ִי ְר ָאה וּבְּ ַאהֲ בָ ה .בָּ רוְּך ַא ָתּה הַ ֶ ֽמ ֶלְך הַ ָכּבוֹד .שָׁ לוֹם ָלכֶם
מַ לְאֲ כֵי הַ שָׁ לוֹם ,שָׁ לוֹם ָלכֶם מַ לְאֲ כֵי ַרחֲ ִמים ,בּוֹאֲ כֶם לְשָׁ לוֹם ,מַ לְאֲ כֵי הַ שָׁ לוֹם ,מַ לְאֲ כֵי הָ ַרחֲ ִמים ,מַ לְאֲ כֵי
הַ שָׁ ֵרת ,בָּ רוְּך בּוֹאֲ כֶם לְשָׁ לוֹם.
מתוך תפילת רמח"ל לערב יום כפורים:
מוֹדים אֲ ְֽ ַחוּ ְלפָֽ ֶיָך ְי ָי אֱ ִ
ִרבּוֹן כָּל הָ עוֹל ִָמים ִ
ֹלהיוּ
ֹלהים אֱ ֹלהֵ י י ְִשׂ ָר ֵאלָ ,אבִ יוּ מַ ְל ֵ ֽכּוּ ,שֶׁ ַא ָתּה הוּא ְי ָי אֱ ֵ ֽ
וֵ ֽאֹלהֵ י אֲ ֵ ֽ
בוֹתיוּ לְעוֹלָם וָעֶ ד .הָ ֵאל ֶ ֽמ ֶלְך צוּר י ְִשׂ ָר ֵאל ,הַ ְמ ַק ְד ֵ ֽשׁוּ בִּ ְקדוּשַׁ ת ְשׁמוֹ וּמַ ְחֵ וּ בִּ ְד ָרכָיו ל ֶ ָֽלכֶת בְּ כָל
מוֹתיוּ בְּ כָל שָׁ ָה וְ שָׁ ָה.
וֹתיו ,וּבְ טַ הֲ ָרתוֹ ְמטַ הֲ ֵ ֽרוּ .הַ מוֹחֶ ה כָעָ ב פְּ שָׁ ֵעֽיוּ וּמַ עֲבִ יר ַא ְשׁ ֵ ֽ
ִמצְ ָ

הַ גּוֹעֵ ר בְּ כָל

סוֹתם פִּ יוֹת כָּל מַ זְ כִּ ֵ
מַ ְס ִטיֽ ֵוּ וְ ֵ
יעֽוּ
וּמוֹשׁ ֵ
ִ
ירי עֲוֹוֹת עַ מוֹ בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל .כִּ י ֶ ֽמ ֶלְך מָ לֵא ַרחֲ ִמים הוּא ,גוֹאֲ ֵ ֽלוּ
ְלדוֹר ָודוֹר וּ ְלֵצַ ח ְצָ ִחים.
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יכם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן
ָשׁלוֹם ֲע ֵל ֶ

4

ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך

הוּא:
יכם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
ָשׁלוֹם ֲע ֵל ֶ
רוּך הוּא:
יכם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁ ֵרת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא:
ָשׁלוֹם ֲע ֵל ֶ
בּוֹא ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
ֲ
הוּא:
בּוֹא ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
ֲ
הוּא:
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, all malesבי אשכז , which became accepted among someמהג האריז"ל According to
.שלום עליכם assembled join hands and dance around the table seven times while singing
4
,מ ֶל ךְך The reading
,מ ֶ ֽמ ֶל ךְך ֽ ֶ instead of
 and others.ר' יעקב עמדין ִ is preferred by

בּוֹא ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
ֲ
הוּא:
ָבּ ְר ֽכוּנִ י ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
הוּא:
ָבּ ְר ֽכוּנִ י ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
הוּא:
ָבּ ְר ֽכוּנִ י ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
הוּא:
את ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
צֵ ְ
הוּא:
את ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
צֵ ְ
הוּא:
את ֶכם ְל ָשׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשּׁלוֹם ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך
צֵ ְ
הוּא:
ל־דּ ָר ֶ ֽכ ךָ
יך:
ה־לּ ךְך ֝ ִל ְשׁ ָמ ְר ֗ךָך ְבּ ָכ ְ
תהלים צא:יא ֣ ִ 5כּי ַ֭מ ְל ָא ָכיו יְ צַ וֶּ ָ ֑
ה־לּ ךְך ֝ ִל ְשׁ ָמ ְר ֗ךָך
ידין בּוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר֣ ִ ' :כּי ַ֭מ ְל ָא ָכיו יְ צַ ֶוּ ָ ֑
יקא ָאמַ רְ ,שֵׁי מַ לְאֲ ֵכי הַ שָּׁ ֵרת הַ ְמ ַלוִּ ין אוֹתוֹ ,הֵ ן ְמעִ ִ
ְרבִ י זְ ִר ָ
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ל־דּ ָר ֶ ֽכ ךָ
יך) ':גמ' חגיגה טז(.
ְבּ ָכ ְ

יָ֭

קכא:ח

ד־עוֹלם:
ָֽ
וּבוֹא ךָך ֝ ֵ ֽמ ַע ָ֗תּה וְ ַע
ֶ֑
את ךָ֥ך
ר־צ ְ
ְ ֽי ָ֗י יִ ְשׁ ָמ ֵ ֽ
אשת חיל

)משלי לא:י-לא(

ת־חיִ ל ִ ֣מי יִ ְמ ָצ֑א
א ֶשׁ ַ֭
ֵֽ

ְו ָר ֖ ֹחק ִמ ְפּנִ ינִ ֣ים ִמ ְכ ָ ֽרהּ:

ָ ֣בּ ַטח ָ֭בּהּ ֵ ֥לב ַבּ ְע ָ ֑להּ

֝ ְו ָשׁ ָ֗לל ֣ל ֹא יֶ ְח ָסר:

ֹא־רע
גְּ ָמ ַ ֣ל ְתהוּ ֣טוֹב ְול ָ ֑

יה:
֝ ֗ ֹכּל יְ ֵ ֣מי ַח ֶ ֽיּ ָ

וּפ ְשׁ ִ ֑תּים
֭ ָ ֽדּ ְר ָשׁה ֶצ ֶ֣מר ִ

יה:
֝ ַו ַ֗תּ ַעשׂ ְבּ ֵ ֣ח ֶפץ ַכּ ֶ ֽפּ ָ

סוֹחר
היְ ָתה ָ ֽכּ ֳאנִ יּ֣ וֹת ֵ ֑
ָֽ֭

֝ ִמ ֶמּ ְר ָ֗חק ָ֘תּ ִ ֥ביא ַל ְח ָ ֽמהּ:

יה:
יתהּ ֝ ְו ֹ֗חק ְל ַנ ֲֽער ֶ ֹֽת ָ
וַ ָ ֤תּ ָקם ְבּ ֬עוֹד ַ֗ליְ ָלה ַו ִתּ ֵ ֣תּן ֶ ֣ט ֶרף ְל ֵב ָ ֑
ָ ֽז ֲמ ָ ֣מה ָ֭שׂ ֶדה ַו ִתּ ָקּ ֵ ֑חהוּ

יה ָנ ְ֣ט ָע ָ ֽכּ ֶרם:
ִמ ְפּ ִ ֥רי ֝ ַכ ֗ ֶפּ ָ

֑יה
ָ ֽחגְ ָ ֣רה ְב ֣עוֹז ָמ ְת ֶנ ָ

יה:
֝ ַו ְתּ ַא ֗ ֵמּץ זְ ֽרוֹע ֶ ֹֽת ָ

י־טוֹב ַס ְח ָ ֑רהּ
ָ֭ט ֲע ָמה ִכּ ֣

ֽל ֹא־יִ ְכ ֶ ֖בּה ַב ַ ֣לּיְ ָל ֵ ֽנ ָרהּ:

ישׁוֹר
יה ִשׁ ְלּ ָ ֣חה ַב ִכּ ֑
ֶד ָ

יה ָ ֣תּ ְמכוּ ָ ֽפ ֶל ךְך:
֝ ְו ַכ ֗ ֶפּ ָ

שׂה ֶ ֽל ָע ִנ֑י
ַ֭כּ ָפּהּ ָ ֽפּ ְר ָ ֣

יה ִשׁ ְלּ ָ ֥חה ָ ֽל ֶא ְביֽ וֹן:
֝ ְויָ ֶ ֗ד ָ

שּׁ ֶלג
יתהּ ִמ ָ ֑
ירא ְל ֵב ָ ֣
א־ת ָ ֣
ֽל ֹ ִ

יתהּ ָל ֻ ֥בשׁ ָשׁ ִנֽים:
ל־בּ ָ֗
ִ ֥כּי ָכ ֝ ֵ

ה־לּהּ
ַמ ְר ַֿב ִ ֥דּים ָ ֽע ְשׂ ָת ָ ֑
וֹדע ַבּ ְשּׁ ָע ִ ֣רים ַבּ ְע ָ ֑להּ
נ ָ֣
ָס ִ ֣דין ֭ ָ ֽע ְשׂ ָתה ַו ִתּ ְמ ֹ֑כּר
בוּשׁהּ
עז־וְ ָה ָ ֥דר ְל ָ ֑
ֹ
יה ָ ֽפּ ְת ָ ֣חה ְב ָח ְכ ָ ֑מה
ִ֭ 6פּ ָ
יתהּ
יכוֹת ֵבּ ָ ֑
וֹפיָּ ה ֲה ִל ֣
֭צֽ ִ
וּה
יה וַ יְ ַא ְשּׁ ֑ר ָ
ָ ֣קמוּ ָ֭בנֶ ָ
ַר ֣בּוֹת ָ֭בּנוֹת ָ ֣עשׂוּ ָ ֑חיִ ל

בוּשׁהּ:
שׁשׁ ְו ַא ְרגָּ ָ ֣מן ְל ָ ֽ
ֵ֖
י־א ֶרץ:
֝ ְבּ ִשׁ ְב ֗תּוֹ ִעם־זִ ְקנֵ ָ ֽ
ַֽ֝ו ֲחג֗ וֹר ָנ ְֽת ָנ֥ה ַ ֽל ְכּ ַנ ֲֽע ִנֽי:
֝ ַו ִתּ ְשׂ ַ֗חק ְלי֣ וֹם ַ ֽא ֲח ֽרוֹן:
שׁוֹנֽהּ:
ל־ל ָ
ת־ח ֶסד ַע ְ
וְ ֥ת ַוֹר ֝ ֶ֗
ֹאכל:
וְ ֶ ֥ל ֶחם ֝ ַעצְ ֗לוּת ֣ל ֹא ת ֵ ֽ
֝ ַבּ ְע ָ֗לּהּ ַ ֽו יְ ַ ֽהלֲ ָ ֽלהּ:
ל־כּ ָ ֽלּנָ ה:
֝ ְו ַ ֗א ְתּ ָע ִ ֥לית ַע ֻ

תּוֹרה שֶׁ ל חֶ סֶ ד
שׁוֹנֽהּ ':וְ כִ י יֵשׁ ָ
ל־ל ָ
ת־ח ֶסד ַע ְ
וְ ֥ת ַוֹר ֝ ֶ֗
יה ָ ֽפּ ְת ָ ֣חה ְב ָח ְכ ָ ֑מה
ָאמַ ר ְרבִ י ֶאלְ עָ זָר "מַ אי ִדּכְ ִתיב? ' ִ֭פּ ָ
6
תּוֹרה שֶׁ ֵאיָהּ שֶׁ ל חֶ סֶ ד.
תּוֹרה שֶׁ ל חֶ סֶ ד ,שֶׁ לּ ֹא ִל ְשׁמָ הּ זוֹ ִהיא ָ
תּוֹרה ִל ְשׁמָ הּ זוֹ ִהיא ָ
תּוֹרה שֶׁ ֵאיָהּ שֶׁ ל חֶ סֶ ד? ֶאלָּא ָ
וְ יֵשׁ ָ
תּוֹרה שֶׁ ֵאיָהּ שֶׁ ל חֶ סֶ ד) .גמ' סוכה מט(:
תּוֹרה שֶׁ ל חֶ סֶ ד ,שֶׁ לּ ֹא ְלל ְַמּדָ הּ זוֹ ִהיא ָ
לַמּדָ הּ זוֹ ִהיא ָ
תּוֹרה ְל ְ
ִאיכָּא ְדּ ָא ְמ ֵריָ ,

שׁ ֶקר ַ֭ 7ה ֵחן ְו ֶ ֣ה ֶבל ַה ֑ ֹיּ ִפי
ֶ֣

שּׁה
ִא ָ ֥

יִ ְר ַאת־יְ֝ ָ֗י

ִ ֣היא

ִת ְת ַה ָ ֽלּל:
יה
נוּ־להּ ִמ ְפּ ִ ֣רי יָ ֶ ֑ד ָ
ְתּ ָ֭
8

9

)בלחש בראשית א:לא
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יה:
וּה ַב ְשּׁ ָע ִ ֣רים ַ ֽמ ֲע ֶ ֽשׂ ָ
יהלֲ ֖ל ָ
ִ ֽו ַ ֽ

קידוש ליל שבת ושבת חול המועד

י־ע ֶרב ַ ֽו יְ ִהי־ ֹ֖ב ֶקר(
ַ ֽו יְ ִה ֶ ֥

י֥ וֹם ַה ִשּׁ ִ ֽשּׁי :ב:א-ג וַ יְ ֻכ ֛לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֥מיִ ם ְו ָה ָ ֖א ֶרץ

ת ַבּיּ֣ וֹם
שׂה ַויִּ ְשׁ ֹבּ ֙
שׁר ָע ָ ֑
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֣
יעי ְמ ַל ְ
ם ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
ְו ָכל־צְ ָב ָ ֽאם :וַ יְ ַ ֤כל ֱאל ִֹהי ֙
יעי וַ יְ ַק ֵ ֖דּשׁ
ם ֶאת־י֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
שׁר ָע ָ ֽשׂהַ :ויְ ָ ֤ב ֶר ךְך ֱאל ִֹהי ֙
אכ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֥
ל־מ ַל ְ
יעי ִמ ָכּ ְ
ַה ְשּׁ ִב ֔ ִ
ר־בּ ָ ֥רא ֱאל ִ ֹ֖הים ׀ ַ ֽל ֲע ֽשׂוֹת:
אכ ֔תּוֹ ֲא ֶשׁ ָ
ל־מ ַל ְ
ת ִמ ָכּ ְ
א ֹ֑תוֹ ִ ֣כּי ֤בוֹ ָשׁ ַב ֙
ראשי תיבות ַ֭ה ֵחן הדלקת רות ,הפרשת חלה ,דה )טהרת המשפחה(.
7
8
 to be said as close as possible to theקידוש  is in order forקידוש The reason we wash before
 one should first drink the wine,בית הלל ) mentions that according toגמ' ברכות א( . The Talmudסעודה
 maintain that it is not as importantמהג and only afterward wash one’s hands. Those who follow this
to wash immediately before eating. (In addition, since our hands may not be clean, it is better to
( wash them, even before drinking the wine). One should pour the wine before washing one’s hands.
)שרשי מחג אשכז
)או"ח ס' רעא סי' יב( אחר שקידש על כוס ,נוטל ידיו ומברך ענט"י .הגה וי"א דלכתחלה יש ליטול ידיו קודם
הקידוש ולקדש על היין) ,הרא"ש ,ומרדכי פרק ע"פ )ורשב"א( והגה"מ פכ"ט והטור( וכן המנהג ]ומ"מ ימלא
הכוס לפני נט"י .וכ"ש לבני אשכנז שלכל אחד כוסו ,ובדיעבד לכ"ע לא הוי הפסק ,ב"ח) .מקור חיים([ פשוט
במדינות אלו ואין לשנות.
) while sitting. [Onאשר קדשנו במצותיו )ברכות ) while standing andויכלו )פסוקים  is to reciteמהג 9 The
].קידוש  are recited, one sits for the entireפסוקים , since noיום טוב
יו

' (because the first letters ofיום הששי'  withקידוש  was to beginמהג 10 Originally the

 hasמהג  spell out the Divine Name). However, for many generations, theם הששי :ויכלו השמים
ויהי  in the middle, andפסוק  (since we don't want to begin aויהי ערב ויהי בקר been to begin with
),א ְתְַ ח ָ ֑תּא  is at anערב
ֶ but to recite it in an undertone.

בּוֹתי:
ַס ְב ֵרי ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָבּנָ ן ְו ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ךְ
וֹתיו וְ ָ ֽרצָ ה ָ ֽבנוּ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
אשׁיתִ :כּי הוּא יוֹם
ילנוּ זִ ָכּרוֹן ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
וּב ָרצוֹן ִהנְ ִח ָ ֽ
ְו ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
אוֹתנוּ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ
י־בנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ וְ ָ ֽ
יאת ִמצְ ָ ֽריִ םִ :כּ ָ ֽ
ְתּ ִח ָלּה ְל ִמ ְק ָר ֵאי ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
וּב ָרצוֹן ִהנְ ַח ְל ָ ֽתּנוָּ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ
ִמ ָכּל־ ָה ַע ִמּים :וְ ַשׁ ַבּת ָק ְד ְשׁ ךָך ְבּ ַא ֲה ָבה ְ
ַה ַשּׁ ָבּת:
קידוש לשלוש רגלים
בּוֹתי:
ַס ְב ֵרי ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָבּנָ ן ְו ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ךְ
רוֹמ ָ ֽמנוּ
ל־עם ְו ֲ
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה
וֹתיוַ :ו ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ל־לשׁוֹן ְו ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
ִמ ָכּ ָ

]בשבת

ַשׁ ָבּתוֹת

ִל ְמ ָ
מוֹע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחה ַחגִּ ים וּזְ ַמנִּ ים ְל ָשׂשׂוֹןֶ :את־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּ ה
נוּחה וּ[ ֲ
וְ ֶאת־יוֹם[

ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה זְ ַמן
רוּתנוּ
ֵח ֵ ֽ
לילי שבועות

ַחג ַה ָשׁבוּעוֹת ַהזֶּ ה
תּוֹר ֵ ֽתנוּ
זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
לילי סכות

ַחג ַה ֻסּכּוֹת ַהזֶּ ה זְ ַמן
ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ
לילי שמיי עצרת ושמחת תורה

ְשׁ ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶ ֽצ ֶרת
ַהזֶּ ה
זְ ַמן ִשׂ ְמ ָח ֵ ֽתנוּ

 11גם ליל ראשון ושי של פסח
)בבית עושים קידוש גם בליל
הסדר(.

]בשבת

ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹק ֶדשׁ

ל־ה ַע ִמּים
ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּ ָ

אוֹתנוּ
י־בנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ ְו ָ ֽ
יאת ִמצְ ָ ֽריִ םִ :כּ ָ ֽ
ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
וּמוֹע ֵדי ָק ְד ְשׁ ךָך
ֲ
שׁ ַבּת[
וְ ַ

]בשבת

וּב ָשׂשׂוֹן ִהנְ ַח ְל ָ ֽתּנוָּ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַק ֵדּשׁ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ

]בשבת
]בשבת

ְבּ ַא ֲה ָבה

וּב ָרצוֹן[
ְ

ַה ַשּׁ ָבּת וְ [ יִ ְשׂ ָר ֵאל

ְו ַהזְּ ַמנִּ ים
קידוש לראש השנה
בּוֹתי:
ַס ְב ֵרי ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָבּנָ ן ְו ַר ַ

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ָבּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
רוֹמ ָ ֽמנוּ ִמ ָכּל־
ל־עם וְ ֲ
ר־בּנוּ ִמ ָכּ ָ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ ֽבּ ַח ָ ֽ
ן־לנוּ יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ֶאת־יוֹם ]בשבת ַה ַשּׁ ָבּת
וֹתיו :וַ ִ ֽתּ ֶתּ ָ ֽ
ָלשׁוֹן וְ ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
ַהזֶּ ה ְו ֶאת־יוֹם[ ַהזִ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה

רוּעה
יוֹם ְתּ ָ
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]בשבת

רוּעה ְבּ ַא ֲה ָבה[
זִ ְכרוֹן ְתּ ָ

ל־ה ַע ִמּים
אוֹתנוּ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּ ָ
י־בנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ וְ ָ ֽ
יאת ִמצְ ָ ֽריִ םִ :כּ ָ ֽ
ִמ ְק ָרא־ ֽ ֹק ֶדשׁ ֵז ֶֽכר ִליצִ ַ
ְוּד ָב ְר ךָך ַמ ְל ֵ ֽכּנוּ ֱא ֶמת ְו ַקיָּ ם ָל ַעדָ :בּ ךְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵדּשׁ
ל־כּ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֶ ֽמ ֶל ךְך ַע ָ

]בשבת

ַה ַשּׁ ָבּת ְו[ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹם ַהזִּ ָכּרוֹן:
במוצאי שבת מוסיפים ר והבדלה:

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְמ ֽא ֵוֹרי ָה ֵאשׁ:
עוֹלם ֵ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
)גמ' חולין כו(:

ָבּ ךְ
עוֹלם ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְלחֹל ֵבּין אוֹר
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ

ק ֶדש .כ"ה בס"י וסח פולין כשחל ר"ה בשבת ,אבל במהגים ליתא וכן גם בס"י וסח
]12בשבת ְבּ ַא ֲה ָבה[ ִמ ְק ָרא ֽ ֹ
אשכז המערבי )אע"פ שבג' רגלים איתא( והסביר בלבוש )סי' תקפ"ב( דלשון תרועה מורה על דין לכך לא רצו
לסמוך אחריה מילה באהבה ,אבל רוב סידורי פולין שאחריו גרסו כוסח הישן) .סידור אזור אליהו(

יעי ְל ֵ ֽשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֵ :בּין ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת
ְל ֽ ֹח ֶשׁ ךְך ֵבּין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִמּים ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ִמ ֵ ֽשּׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ
ִל ְק ֻד ַשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַ ֽדּ ְל ָתּ וְ ֶאת־יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ת־ע ְמּ ךָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽת ךָךָ :בּ ךְ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין־ ֽ ֹק ֶדשׂ ְל ֽ ֹק ֶדשׁ:
וְ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ֶא ַ
--------------------------

המהג באשכז )דלא כדעת השו"ע והרמ"א סי' תרס"א( ,להקדים לישב בסוכה לשהחיינו בלילי ראשון ושני של
סכות) .והרבה אחרוים סבירא להו דגם בליל ב' לישב סוכה ואחר כך שהחיינו (.כון לברך ברכת לישב בסוכה
מעומד אע"פ שכתב מהרי"ל שיוהרא הוא כמבואר בזוהר ,ושכך עשה הרב המפרש ]רב המוא[ סבא וכ"כ הת"י ,גם
"ל זולת מ"ש משום עובר לעשייתו הוי משום דכל ברכת המצוות ראוים להיות מעומד ,עי' ב"י ,רמ"י וב"ח ר"ס ח'
ובמג"א) .מקור חיים(

לסכותָ :בּ ךְ
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
וֹתיו וְ צִ ָ ֽוּנוּ ֵל ֵ
עוֹלם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
--------------------------

בכל לילי יום טוב מברכים 'שהחיינו' ,חוץ מלילי ז' ואחרון של פסח.

ָבּ ךְ
יענוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּ ה:
עוֹלם ֶשׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ וְ ִקיְּ ָ ֽמנוּ וְ ִהגִּ ָ ֽ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
וישתה מיושב כמלוא לוגמיו ,ויתן גם לכל המסובין מכוס של ברכה.
, was called Barches or Berches in most of Germany andחלה What today is commonly known as
Hungary, and Tascher in certain areas of Southern Germany. This was because of
(  inפסוק the
,שבת  states refers toתלמוד ירושלמי ', which theי:כב משלי ( 'ברכת ה' היא תעשיר
and since there
 writes when he wasר' יוסף אומץ . Asהפרשת חלה  forברכה  said in public including theברכות were many
young, the only ingredients were flour and water. Eventually spices
were added, which he rules is
 on them,שומן. Some would smearלכבוד שבת good to do
or they were baked together with
meat. In order that they would not later be eaten with milk during the week, they bore a special design.
 they made a few cuts in it with a knife, in order that they look different.ר' יוסף אומץ At the time of the
”, whereas Polishו“ In regarding their shape, some German Jews formed them to look like the letter
Jews braided them.
ואח"כ יברך על לחם משה.

ָבּ ךְ
ן־ה ָ ֽא ֶרץ:
עוֹלם ַה ֽמּוֹצִ יא תהלים קד:יד ֝ ֶ֗ל ֶחם ִמ ָ
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
ויבצע הפת בליל שבת בוצעין על לחם התחתון אבל ביום שבת ובליל ביום טוב בוצעין על העליון .וטוב להיח התחתון
קרוב אליו יותר מהעליון מצא שאיו מעביר על המצות .ויתן גם למסובין פרוסה לכל אחד ואחד ,ומצוה לבצוע
יאמר מזמור שיר
פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה .ואחר הסעודה ואחר שלמד דברי תורה על שולחו
המעלות בשוב ד' את שיבת ציון וגו' )ווהגים לשיר אותו ביגון השייך לאותו יום או מועד( ,ומברך על היין בורא
פרי הגפן ואחריו ברכה מעין שלש כמשפט.
--------------בלילי ראש השה

בליל א' של ראש השנה ,אחרי 'המוציא' המסובין מברכים זה את זה:

)תּ ָכּ ֵתב ִ /תּ ָכּ ֵ ֽת ִבי ִ /תּ ָכּ ַ ֽת ְבנָ ה(
טוֹבה ִתּ ָכּ ֵ ֽתבוִּ :
ְל ָשׁנָ ה ָ
), who mentions it as aתרומת הדשן )מהג אושטרייך The first source for bread with honey seems to be the
 andמהרי"ל , theטור . Theמגן אברהם . This is discussed as well by theמהג ראש השה
מהגי the
 explains,שבות יעקב to dip an apple into honey. (Theמהג  cite theווירמייזא
so there should
 on the apple or the honey).ברכהbe no doubt whether to make the
In earlier generations
 to dip the head of the lamb in honey.מהג there was a
 have been said in the home,המוציא  andקידוש After
it is customary to take an apple dipped in honey and to recite:

ָבּ ךְ
בּוֹרא ְפּ ִרי ָה ֵעץ:
ֵ
עוֹלם
רוּך ַא ָתּה יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֶ ֽמ ֶל ךְך ָה ָ
After partaking of the apple and honey, recite:

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
תוּקה:
וּמ ָ
טוֹבה ְ
בוֹתינוּ ְשׁ ְתּ ַח ֵדּשׁ ָע ֵ ֽלינוּ ָשׁנָ ה ָ
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ
--------------זמירות
יגוי הזמירות של בי אשכז מתאפייים בדרך כלל בכבוד והדר ,ומעוררים את שמחת הלב.
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אין בהם כמעט חזרות מילים ,ובויים במקצבים עדיים ומכובדים שאים מביאים
בשבת.
 of singing them only betweenמהג , it seems most places had theזמירות Regarding the singing of
.הרב יוסף אומץ . This is mentioned as well byשבת הגדול  andשבת בראשית
והג כצאן יוסף ס' כו
בספר חסידים סימן תתשמ"ז ז"ל כל מה שאמר איוב בקללה יש לומר בהפוך גבי שבת לברכה .באיוב כתיב
ל־תּ ֖ב ֹא ְרנָ ָנ֣ה ֽבוֹ .":מכאן שיש לו לאדם לרנן בשבת בשירות ותשבחות .ואפשר מזה סמכו לומר זמירות
"א ָ
ַ
בשבת בכל סעודה .ולא ידעתי מהיכן נתפשט המנהג שאין מזמרין אותם משבת הגדול עד שבת בראשית.
ובאמת ראיתי אדוני מ"ו חמי נרו' נוהג שמזמר אותן בכל שבתות השנה הן בימות החמה הן בימות הגשמים.
ואדוני א"מ נרו' נוהג לזמר זמירות גם בסעודה שלישית היינו "האדרת והאמונה"" ,אדיר הוא ולא ינום בחור
הוא ולא יישן"" ,הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" ,וכן כל הא"כ בפסקא ראשונה אומר ולא ינום .בשני'
וכן נהג מהור"ר יודא חסיד סג"ל ז"ל שנסע
ולא יישן ומסיים הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.
עם חברא קדישא דיליה לירושלים תוב"ב.
זמירות ליל שבת  which have been passed down, for theיגוים In fact, we have many more
then
 and forסעודה שניה  for theזמירות . There were those who would singיום שבת we do for
סעודה
 as well.שלישית

לְאבַּ יְ ,תַּן )משה גמ' ביצה לו" ,(:ל ֹא ְמסַ פְּ ִקין וְ ל ֹא ְמטַ פְּ ִחין וְ ל ֹא ְמ ַר ְקּ ִדין בְּ יוֹם טוֹב!" וְ ָקא
ָ 13אמַ ר לֵ יהּ ָרבָ א בַּ ר ַרב חָ ָן ַ
סָ בוּר
ידין!
ידי? ֶ . . .אלָּא הַ נַּח ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ,מוּטָ ב שֶׁ ְיּהוּ שׁוֹגְ גִ ין וְ ַאל ְיהוּ ְמזִ ִ
חָ זֵ יַן ְדּעָ בְ ִדין ,וְ ל ֹא ַא ְמ ִריָן ְלהוּ וְ לָא ִמ ִ
ייתא! ְדּהָ א תּוֹסֶ פֶת ְדּיוֹם
אוֹר ָ
ייתא ל ֹא ,וְ ל ֹא ִהיא ,ל ֹא ְשָׁא בִּ ְד ַרבָּ ָן וְ ל ֹא ְשָׁא בִּ ְד ַ
אוֹר ָ
ִמיָהּ הָ ֵי ִמי ֵלי ,בִּ ְד ַרבָּ ָן ,אֲ בָ ל בִּ ְד ַ
ידי! )גמ' שבת קמה(:
ייתא ִהיא ,וְ ָקא חָ ֵזיַן ְלהוּ ְדּ ָק ָאכְ ִלי וְ שָׁ תוּ עַ ד שֶׁ ֶתּ ְחשַׁ ְך ,וְ ל ֹא ַא ְמ ִריָן לְ הוּ וְ לָא ִמ ִ
אוֹר ָ
פּוּרים ְדּ ַ
הַ כִּ ִ

