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 הסדר המדויק בליל שבת הוא: 

. המוציא , קידוש , נטילת ידים, אשת חיל , כי מלאכיו , שלום עליכם,ברכת הבנים 

2
 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: 

ְמךךָ֣  בראשית מח:כ לבים  ים  ְיִׂשֽ ִים  ֱאלִֹה֔ ה  ְּכֶאְפַר֖ ִרְבָקה   ְּכָׂשָרה  ֱאלִֹהים ְיִׂשֵמךךְ  לבות  ׀  ְוִכְמַנֶּׁש֑

ְוֵלָאה:  ָרֵחל

 ָּך:  במדבר ו:כד-כו  יֻחֶּנֽ יךךָ ִוֽ יו ֵאֶל֖ ר ְיָי֧ ׀ ָּפָנ֛ : ָיֵא֨ ךךָ ֥ ְיָי֖ ְוִיְׁשְמֶרֽ ֶרְכךךָ ְיָבֽ

ם ְלךךָ֖ ָׁשֽלֹום: יךךָ ְוָיֵׂש֥ א ְיָי֤ ׀ ָּפָני֙ו ֵאֶל֔ ִיָּׂש֨

וכל אחד יכול להוסיף ברכה משלו כפי צחות לשוו.
ובליל שבת הגו שהרב מברך בבית הכסת את כל הערים שלא הגיעו עדיין למצוות, 

', ותו לא. ישימך אלדים כאפרים וכמנשה בתית שתי ידיו על ראש הילד בוסח: ' 

שלום עליכם 

Today the common  הגמ is to sing each stanza three times. This is about four hundred and fifty פיוט  

years old, and originally it was written to be sung once, (and not on שבת but rather in the בית הקברות)!

The first mention of to שלום עליכם   is by ,(but much shorter than the way it is done today) ,מלאכים 

said in a cemetery. That תחיה in the year 5317, as the end of a סביוטיה  printed in ,מחזור מעגלי צדק 

later was made into the longer we recite today and to the שלום עליכם   some recite רבון כל העולמים  

1
considers the wearing of a hat special synagogue attire, therefore upon returning from מהג אשכז
synagogue, one leaves one’s hat on and does not to remove it for  קידוש, however,       one is not
required to put it on again for  ברכת המזון.

2 שבת מוסף , ערבית ליל  שבת  was done after ,מהג הראשוים  according to the ברכת הבנים  , and
שבת .מוצאי   It  is  an extension of  the שבת  (ברכה  'גוט  ' or וואך '  ('גוט   with  which we greet  others.
For our children we add, וכמנשה  ישימך אלקים כאפרים   , or One does not do so .יברכך ד' וישמרך 
after מחה  ,שבת   when  people  typically  remain  in  synagogue.  The באב  תשעה  (הל'  ברורה  ,(משה 
mentions that  ברכת הבנים is only omitted תשעה באב שחל במוצאי שבת.



today, since  שבת is mentioned. The חתם סופר did not recite  שלום עליכם since he considered it hubris to

assume that one is accompanied home by angels, just as the שלחן ערוך rules we no longer recite 'ִהְתַכְּבדּו'

before entering a bathroom. 

ַוֲאֶׁשר ַאָּתה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ִעִמי ְוִעם ָּכל ְּבִריֹוֶתיָך, ּוְברּוִכים יָת  ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדֹון ַהָׁשלֹום, ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשֽ
ַמְלָאֶכיָך ֶׁשעֹוִׂשים ְרצֹוְָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ֲאדֹון ַהָׁשלֹום, ְּתָבְרֵכִי ְוִתְפְקֵדִי ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, ְּתַזֵּכִי ְוֶאת
ּוְבֵעיֵי ָּכל רֹוַאי, ְוַתֲעִביר ֲעֹוַי ְּפָׁשַעי ְוַחטֹאַתי. ֶסד ְוֵׂשֶכל טֹוב, ְּבֵעיֶיָך  ַזְרִעי ְוֶאת ֶזַרע ַזְרִעי, ִלְמצֹא ֵחן ָוֶחֽ
ְּתַזֵכִי ְלַקֵּבל ַׁשָּבתֹות, ִמּתֹוְך ֹרב ִׂשְמָחה, ּוִמּתֹוְך ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד, ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעֹוֹות. ְוַתֲעִביר ִמֶמִי, ּוִמָּכל ְּבֵי
ּו ֵיֶצר ֵביִתי, ּוִמָּכל ַעְמָך ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ִמיֵי ֲחָלִאים ָרִעים, ְוָּכל ִמיֵי ַמְדֶוה, ְוָּכל ִמיֵי ַדלֹות ַוֲעִיּות. ְוַּתְִחיֵלֽ

ֶלְך ַהָּכבֹוד.   ָׁשלֹום ָלֶכםטֹוב, ְוַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוֹרב ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד, ְלָעְבדֹו ְּבִיְרָאה ּוְּבַאֲהָבה. ָּברּוְך ַאָּתה ַהֶמֽ
ַמְלֲאֵכי ַהָׁשלֹום, ָׁשלֹום ָלֶכם ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים, ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום, ַמְלֲאֵכי ַהָׁשלֹום, ַמְלֲאֵכי ָהַרֲחִמים, ַמְלֲאֵכי 

ַהָׁשֵרת, ָּברּוְך ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום.
מתוך תפילת רמח"ל לערב יום כפורים:

יּו ֱאֹלֵהֽ ּו, ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי  ַמְלֵּכֽ ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ָאִביּו  ְיָי  ְלָפֶֽיָך  ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים מֹוִדים ֲאְַֽחּו 

ֶכת ְּבָכל ּו ִּבְקדּוַׁשת ְׁשמֹו ּוַמְֵחּו ִּבְדָרָכיו ָלֶלֽ ֶלְך צּור ִיְׂשָרֵאל, ַהְמַקְדֵׁשֽ יּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהֵאל ֶמֽ אֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֵוֽ

יּו ְּבָכל ָׁשָה ְוָׁשָה.           ַהּגֹוֵער ְּבָכל  יּו ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ ּו. ַהמֹוֶחה ָכָעב ְּפָׁשֵעֽ ִמְצֹוָתיו, ּוְבַטֲהָרתֹו ְמַטֲהֵרֽ

ּו ּומֹוִׁשיֵעֽ ּו  ָמֵלא ַרֲחִמים הּוא, גֹוֲאֵלֽ ֶלְך  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ִּכי ֶמֽ ְוסֹוֵתם ִּפיֹות ָּכל ַמְזִּכיֵרי ֲעֹוֹות ַעמֹו  ַמְסִטיֵּֽו 

ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵַצח ְָצִחים. 

ֶלךךְ ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ 4 ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון   3  ֶמֽ

הּוא:

ֶלךךְ ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא: ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

ֶלךךְ ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא: ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא:

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא:

3 According  to האריז"ל  ,מהג   which  became  accepted  among  some אשכז   ,בי   all  males
assembled join hands and dance around the table seven times while singing שלום עליכם.

4 The reading  ְֶלךך ֶלךךְ  instead of ,ֶמֽ .and others ר' יעקב עמדין is preferred by ,ִמֶמֽ



ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ָּבְרֽכּוִני ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ָּבְרֽכּוִני ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ָּבְרֽכּוִני ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

ָּברּוךךְ  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ֶלךךְ  ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ֶמֽ

הּוא: 

: 5 תהלים צא:יא  יךךָ ְׁשָמְרךךָ֗ ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ ךךְ ִל֝ ְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּל֑ י ַמ֭  ִּכ֣

ְׁשָמְרךךָ֗ ְרִבי ְזִריָקא ָאַמר, ְׁשֵי ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַהְמַלִּוין אֹותֹו, ֵהן ְמִעיִדין ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: '5 ךךְ ִל֝ ְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּל֑ י ַמ֭ ִּכ֣

: יךךָ (גמ' חגיגה טז.) ' ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ



ם:קכא:ח ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ךךָ ֵמֽ֝ ֥ ּובֹוֶא֑ אְתךךָ  ָי֗ ִיְׁשָמר־ֵצֽ  ְיֽ

(משלי לא:י-לא)אשת חיל 

א ֵאֽ  י ִיְמָצ֑ ִיל ִמ֣ ּה: ֶׁשת־ַח֭ ק ִמְּפִניִנ֣ים ִמְכָרֽ ְוָרֹח֖

ּה  ָּב֣  ב ַּבְעָל֑ ּה ֵל֥ א ֶיְחָסר: ַטח ָּב֭ ֹ֣ ל ל ָׁשָל֗ ְו֝

ע ּגְ  ְתהּו ֣טֹוב ְולֹא־ָר֑ יָה: ָמַל֣ י ַחֶּיֽ ל ְיֵמ֣ ֗ ֹּכ֝

ים ָּדֽ֭  ֶמר ּוִפְׁשִּת֑ יָה: ְרָׁשה ֶצ֣ ֶפץ ַּכֶּפֽ ַעׂש ְּבֵח֣ ַּת֗ ַו֝

ר ָהֽ֭  ֳאִנּ֣יֹות סֹוֵח֑ ּה: ְיָתה ָּכֽ יא ַלְחָמֽ ִב֥ ק ָּת֘ ֶּמְרָח֗ ִמ֝

ּה  וַ  ֶרף ְלֵביָת֑ ן ֶט֣ ְיָלה ַוִּתֵּת֣ ָקם ְּב֬עֹוד ַל֗ יָה: ָּת֤ ֲעֹרֶתֽ ק ְלַנֽ ֹח֗ ְו֝

הּו  זָֽ  ֶדה ַוִּתָּקֵח֑ ה ָׂש֭ ֶרם: ֲמָמ֣ יָה ָנְ֣טָע ָּכֽ ֶּפ֗ י ַכ֝ ִמְּפִר֥

יָה  ָחֽ  ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑ יָה: ְגָר֣ ץ ְזֽרֹוֹעֶתֽ ְּתַאֵּמ֗ ַו֝

ּה ָט֭   ָרּה: ֲעָמה ִּכי־֣טֹוב ַסְחָר֑ ְיָל ֵנֽ ה ַבַּל֣ א־ִיְכֶּב֖ ֹֽ ל

ה ַבִּכיׁ֑שֹור יָ֭  : ֶדיָה ִׁשְּלָח֣ ֶלךךְ ְמכּו ָפֽ יָה ָּת֣ ַכֶּפ֗ ְו֝



י  ַּכ֭  ָעִנ֑ ה ֶלֽ ְרָׂש֣ ֶאְבֽיֹון: ָּפּה ָּפֽ ה ָלֽ יָה ִׁשְּלָח֥ ָיֶד֗ ְו֝

 ֹֽ ֶלג ל ּה ִמָּׁש֑ א ְלֵביָת֣ ים: א־ִתיָר֣ ׁש ָׁשִנֽ ּה ָלֻב֥ יָת֗ י ָכל־ֵּב֝ ִּכ֥

ּה  מַ  ְׂשָתה־ָּל֑ ים ָעֽ ִּד֥ ּה: ְרֿבַ ן ְלבּוָׁשֽ ׁש ְוַאְרָּגָמ֣ ֵׁש֖

ּה  נ  ים ַּבְעָל֑ ע ַּבְּׁשָעִר֣ ֶרץ:  ֹוָד֣ ִׁשְבּ֗תֹו ִעם־ִזְקֵני־ָאֽ ְּב֝

ר סָ  ְׂשָתה ַוִּתְמֹּכ֑ ין ָעֽ֭ י: ִד֣ ֲעִנֽ ְּכַנֽ ְתָנ֥ה ַלֽ ֲח֗גֹור ָנֽ ַוֽ֝

ּה עֹ  ר ְלבּוָׁש֑ ֲחֽרֹון: ז־ְוָהָד֥ ק ְל֣יֹום ַאֽ ִּתְׂשַח֗ ַו֝

ה ִּפ֭ 6       ה ְבָחְכָמ֑ ְתָח֣ ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה: יָה ָּפֽ ֗ ְו֥תֹוַרת־ֶח֝

ּה  ֽצ֭  ל: ֹוִפָּיה ֲהִלי֣כֹות ֵּביָת֑ א תֹאֵכֽ ֹ֣ ְצ֗לּות ל ֶחם ַע֝ ְוֶל֥

ֶניָה ַוְיַאְּׁש֑רּוָה ָק֣  ּה: מּו ָב֭ ֲלָלֽ  ְיַהֽ ּה ַוֽ ְעָּל֗ ַּב֝

ִיל ַר  ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ָנה: ּ֣בֹות ָּב֭ ית ַעל־ֻּכָּלֽ ְּת ָעִל֥ ַא֗ ְו֝

ה  ָאַמר ְרִבי ֶאְלָעָזר "ַמאי ִּדְכִתיב? ' 6 ה ְבָחְכָמ֑ ְתָח֣ יָה ָּפֽ ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה: ִּפ֭ ֗ ' ְוִכי ֵיׁש ּתֹוָרה ֶׁשל ֶחֶסדְו֥תֹוַרת־ֶח֝
ֶׁשל ֶחֶסד.  ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשֵאיָּה  זֹו  ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשל ֶחֶסד, ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה  זֹו  ֶׁשל ֶחֶסד? ֶאָּלא ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה  ּתֹוָרה  ֶׁשֵאיָּה  ְוֵיׁש 

(גמ' סוכה מט:)ִאיָּכא ְּדָאְמֵרי, ּתֹוָרה ְלַלְּמָדּה זֹו ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשל ֶחֶסד, ֶׁשּלֹא ְלַלְּמָדּה זֹו ִהיא ּתֹוָרה ֶׁשֵאיָּה ֶׁשל ֶחֶסד.  



ִפי 7ֶקר ֶׁש֣  ֶבל ַהֹּי֑ ֵחן ְוֶה֣ יא ַה֭ ִה֣ ָי֗  ִיְרַאת־ְי֝ ה  ִאָּׁש֥

ל: ִתְתַהָּלֽ

יָה  ְּת  י ָיֶד֑ ּה ִמְּפִר֣ יָה: נּו־ָל֭ ֲעֶׂשֽ ים ַמֽ ֲל֖לּוָה ַבְּׁשָעִר֣ יַהֽ ִוֽ

 קידוש ליל שבת ושבת חול המועד8

9
ֶקר)  10בראשית א:לא   בלחש(   ְיִהי־ֹב֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ י: ַוֽ ֶרץ ב:א-ג  ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ִים ְוָהָא֖ ַהָּׁשַמ֥ ַוְיֻכּ֛לּו 

ַּבּ֣יֹום  ה ַוִּיְׁשֹּב֙ת  ר ָעָׂש֑ ֲאֶׁש֣ י ְמַלאְכּ֖תֹו  ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ל ֱאלִֹהי֙ם  ם: ַוְיַכ֤ ְוָכל־ְצָבָאֽ

ׁש י ַוְיַקֵּד֖ ֶרךךְ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ה: ַוְיָב֤ ר ָעָׂשֽ י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ַהְּׁשִביִע֔

ֲעֽׂשֹות:  ים ׀ ַלֽ א ֱאלִֹה֖ י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ֹא֑תֹו ִּכ֣

ֵחן  ראשי תיבות 7 דה (טהרת המשפחה). לה, חדלקת רות, הפרשת  הַה֭

8 The reason we wash before  קידוש is in order for  קידוש to be said as close as possible to the
,one should first drink the wine בית הלל  mentions that according to (גמ' ברכות א) The Talmud .סעודה 
and only afterward wash one’s hands. Those who follow this  הגמ maintain that it is not as important
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 

הגה וי"א דלכתחלה יש ליטול ידיו קודםאחר שקידש על כוס, נוטל ידיו ומברך ענט"י.  (או"ח ס' רעא סי' יב)  
[ומ"מ ימלא הקידוש ולקדש על היין, (הרא"ש, ומרדכי פרק ע"פ (ורשב"א) והגה"מ פכ"ט והטור) וכן המנהג  

 פשוט הכוס לפני נט"י. וכ"ש לבני אשכנז שלכל אחד כוסו, ובדיעבד לכ"ע לא הוי הפסק, ב"ח. (מקור חיים)] 
במדינות אלו ואין לשנות.  

9 The  הגמ is to recite  פסוקים  (ויכלו ) while standing and ברכות (אשר קדשנו במצותיו ) while sitting. [On
 [.קידוש  are recited, one sits for the entire פסוקים  since no ,יום טוב 

10  Originally the  הגמ was to begin  קידוש with ' יום הששי' (because the first letters of                           ו י
שמים ה יכלו  וששי: ה ם    spell out the Divine Name). However, for many generations, the has מהג  

been to begin with ויהי ערב ויהי בקר (since we don't want to begin a  פסוק in the middle, and  ויהי
א  is at an ערב .but to recite it in an undertone ,(ֶאְתְַחָּת֑



ַסְבֵרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: 

ֶפן: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו ָצה ָבֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוָרֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו  ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ִּכי הּוא יֹום  ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלֽ

ְׁשָּת  נּו ִקַּדֽ ְרָּת  ְואֹוָתֽ נּו ָבַחֽ ִים: ִּכי־ָבֽ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ֶדׁש  ֵזֽ ְּתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי ֹקֽ

נּו: ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש ִמָּכל־ ָהַעִּמים: ְוַׁשַּבת ָקְדְׁשךךָ ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָּתֽ

ַהַּׁשָּבת: 

קידוש לשלוש רגלים

ַסְבֵרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: 

ֶפן: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

נּו נּו ִמָּכל־ָעם  ְורֹוֲמָמֽ ַחר־ָּבֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְּבַאֲהָבה  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ֶּתן־ָלֽ ְּבִמְצֹוָתיו: ַוִּתֽ נּו  ַׁשָּבתֹות[בשבת  ִמָּכל־ָלׁשֹון  ְוִקְּדָׁשֽ

ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה בשבת[ מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה  ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון: ֶאת־יֹום ]ִלְמנּוָחה ּו

 ]ְוֶאת־יֹום 



ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה   ְזַמן 

נּו  ֵחרּוֵתֽ

 לילי שבועות 

ַהֶּזה  ַהָׁשבּועֹות  ַחג

נּו ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתֽ

 לילי סכות

ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה  ְזַמן 

נּו ִׂשְמָחֵתֽ

 לילי שמיי עצרת ושמחת תורה

ֶרת ְׁשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֽ

ַהֶּזה  

נּו ְזַמן ִׂשְמָחֵתֽ

פסח11 של  ושי  ראשון  ליל  גם   
בליל גם  קידוש  עושים  (בבית 

הסדר).



נּו ]ְּבַאֲהָבה [בשבת ְואֹוָתֽ ְרָּת  ָבַחֽ נּו  ִּכי־ָבֽ ִים:  ִמְצָרֽ ִליִציַאת  ֶכר  ֵזֽ ֶדׁש   ֹקֽ ִמְקָרא 

ִמָּכל־ָהַעִּמים ְׁשָּת  ָקְדְׁשךךָ  ]ְוַׁשַּבת [בשבת  ִקַּדֽ ּוְבָרצֹון  [בשבת ּומֹוֲעֵדי  ]ְּבַאֲהָבה 

ְמַקֵּדׁש ַאָּתה ְיָי  נּו: ָּברּוךךְ  ִיְׂשָרֵאל ]ַהַּׁשָּבת וְ  [בשבת  ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתֽ

ְוַהְּזַמִּנים

קידוש לראש השנה

ַסְבֵרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: 

ֶפן: ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ נּו  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַחר־ָּבֽ נּו  ִמָּכל־ָעם ֲאֶׁשר ָּבֽ ִמָּכל־ ְורֹוֲמָמֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת־יֹום נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶּתן־ָלֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו: ַוִּתֽ ַהַּׁשָּבת[בשבת  ָלׁשֹון  ְוִקְּדָׁשֽ

ְוֶאת־יֹום  ְּתרּוָעה  ]ַהֶּזה  יֹום  ַהֶּזה   ]ְּבַאֲהָבה ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון בשבת [ 12ַהִזָּכרֹון 

נּו ִים: ִּכי־ָבֽ ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ֶדׁש  ֵזֽ ְרָּת  ִמְקָרא־ֹקֽ נּו ָבַחֽ ְׁשָּת  ְואֹוָתֽ ִמָּכל־ָהַעִּמים ִקַּדֽ

נּו ֱאֶמת ֶלךךְ  ְייָ  ַאָּתה  ָּברּוךךְ  ְוַקָּים ָלַעד:  ּוְדָבְרךךָ ַמְלֵּכֽ ֶרץ  ֶמֽ בשבת[ ְמַקֵּדׁש ַעל־ָּכל־ָהָאֽ

ַהִּזָּכרֹון: ְויֹום ִיְׂשָרֵאל  ]ַהַּׁשָּבת וְ 

במוצאי שבת מוסיפים ר והבדלה:

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמֽאֹוֵרי ָהֵאׁש:  ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ְלֹחל  ֵּבין אֹור )גמ' חולין כו:( ֶדׂש  ָהעֹוָלם  ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ֶלךךְ  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 

ֶדש ִמְקָרא ְּבַאֲהָבה]  בשבת[12 וסח בס"י גם  וכן ליתא  במהגים אבל בשבת,  כ"ה בס"י וסח פולין כשחל ר"ה.ֹקֽ

לא רצו  על דין לכך  מורה  תרועה  (אע"פ שבג' רגלים איתא) והסביר בלבוש (סי' תקפ"ב) דלשון  המערבי  אשכז 

לסמוך אחריה מילה באהבה, אבל רוב סידורי פולין שאחריו גרסו כוסח הישן. (סידור אזור אליהו)



ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה: ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת  ֶׁשךךְ  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים  ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ ְלֹחֽ

ְלָּת  ְׁשָּת  ִהְבַּדֽ ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדֽ ְלָּת  ְוֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֽ ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדֽ

ֶדׁש:  ֶדׂש ְלֹקֽ : ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין־ֹקֽ ךךָ ְׁשָּת ֶאת־ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ְוִקַּדֽ
--------------------------

ללישב בסוכההמהג באשכז (דלא כדעת השו"ע והרמ"א סי' תרס"א), להקדים  ב שהחיינו   לילי ראשון ושני של 
ואחר כך  לישב סוכה ליל ב'. (והרבה אחרוים סבירא להו דגם בסכות לישב בסוכה .) כון לברך ברכת  שהחיינו  

מעומד אע"פ שכתב מהרי"ל שיוהרא הוא כמבואר בזוהר, ושכך עשה הרב המפרש [רב המוא] סבא וכ"כ הת"י, גם 
משום  זולת מ"ש  לעשייתו  "ל  ח' ר"ס  וב"ח רמ"י  ב"י, עי'  מעומד, להיות  ראוים המצוות ברכת  דכל  משום  הוי  עובר 

(מקור חיים) ובמג"א. 

נּו ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה:  לסכות: נּו ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּוֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

--------------------------

.אחרון של פסח ו ז'   לילי', חוץ משהחיינו  מברכים 'לילי יום טוב בכל 

נּו ִלְזַמן ַהֶּזה: נּו ְוִהִּגיָעֽ נּו ְוִקְּיָמֽ ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ֶׁשֶהֱחָיֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ

וישתה מיושב כמלוא לוגמיו, ויתן גם לכל המסובין מכוס של ברכה. 
What today is commonly known as was called Barches or Berches in most of Germany   and ,חלה 
Hungary, and Tascher in certain areas of Southern Germany. This was because of              the פסוק in (

ברכת ה' היא תעשיר ') משלי  י:כב  ', which the תלמוד ירושלמי states refers to שבת,             and since there
were many ברכות said in public including the  ברכה for הפרשת חלה. As ר' יוסף אומץ writes when he was
young, the only ingredients were flour and water. Eventually spices        were added, which he rules is
good to do לכבוד שבת. Some would smear שומן  on them,                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.
At the time of the ר' יוסף אומץ they made a few cuts in it with a knife, in order that they look different.
In regarding their shape, some German Jews formed them to look like the letter “ ו”, whereas Polish
Jews braided them.

ואח"כ יברך על לחם משה.

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ַהּֽמֹוִציא  ינּו ֶמֽ ֶרץ: תהלים קד:יד ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶחם ִמן־ָהָאֽ ֗ ֶל֝

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

שירפרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. ואחר הסעודה ואחר שלמד דברי תורה על שולחו        יאמר מזמור 
בורא וגו' (ווהגים לשיר אותו ביגון השייך לאותו יום או מועד),    ומברך על היין המעלות בשוב ד' את שיבת ציון

 כמשפט.ברכה מעין שלש  ואחריו  פרי הגפן
---------------

בלילי ראש השה 



' המסובין מברכים זה את זה:המוציא , אחרי ' ליל א' של ראש השנהב

ְבָנה)  ִבי / ִּתָּכַתֽ בּו: (ִּתָּכֵתב / ִּתָּכֵתֽ ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתֽ

The first source for bread with honey seems to be the הג אושטרייך תרומת הדשןמ) ), who mentions it as a
מהגי and          the מהרי"ל the ,טור The .מגן אברהם  This is discussed as well by the .מהג ראש השה
explains,                     so there should  שבות יעקב to dip an apple into honey. (The מהג  cite the ווירמייזא 
be no doubt whether to make theברכה  on the apple or the honey).                       In earlier generations
there was a  הגמ to dip the head of the lamb in honey.

After קידוש and  המוציא have been said in the home, 
it is customary to take an apple dipped in honey and to recite:

ֶלךךְ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ: ינּו ֶמֽ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי  ֱאלֵֹהֽ
After partaking of the apple and honey, recite:

ינּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה: ינּו  ְׁשְּתַחֵּדׁש ָעֵלֽ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ
---------------

זמירות 
יגוי הזמירות של בי אשכז מתאפייים בדרך כלל בכבוד והדר, ומעוררים את שמחת הלב. 

אין בהם כמעט חזרות מילים, ובויים במקצבים עדיים ומכובדים שאים מביאים 
13

האסור  לתיפוף או  לריקוד 

בשבת.

Regarding the singing of it seems most places had the ,זמירות  of singing them only    between מהג  
.הרב יוסף אומץ  This is mentioned as well by .שבת הגדול  and שבת 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 
א ְרָנָנ֣ה ֽבֹו:". מכאן שיש לו לאדם לרנן בשבת בשירות ותשבחות. ואפשר מזה סמכו לומר זמירות ֹ֖ "ַאל־ָּתב
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'
ולא יישן ומסיים הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.             וכן נהג מהור"ר יודא חסיד סג"ל ז"ל שנסע 

עם חברא קדישא דיליה לירושלים תוב"ב.
In fact, we have many more יםיגו which have been passed down, for the זמירות ליל שבת          then
we do for  יום שבת. There were those who would sing זמירות for the  סעודה שניה and for       סעודה
.as well שלישית 

ָאַמר ֵליּה ָרָבא ַּבר ַרב ָחָן ְלַאַּבי, ְּתַן (משה גמ' ביצה לו:), "לֹא ְמַסְּפִקין ְולֹא ְמַטְּפִחין ְולֹא ְמַרְּקִדין ְּביֹום טֹוב!"    ְוָקא 13
ְמִזיִדין!        ָסבּור ׁשֹוְגִגין ְוַאל ְיהּו  ְוָלא ִמיִדי? . . . ֶאָּלא ַהַּנח ְלִיְׂשָרֵאל, מּוָטב ֶׁשְּיהּו  ָחֵזיַן ְּדָעְבִדין, ְולֹא ַאְמִריָן ְלהּו 
ָהֵי ִמיֵלי, ִּבְדַרָּבָן, ֲאָבל ִּבְדאֹוַרייָתא לֹא, ְולֹא ִהיא, לֹא ְׁשָא ִּבְדַרָּבָן ְולֹא ְׁשָא ִּבְדאֹוַרייָתא! ְּדָהא ּתֹוֶסֶפת ְּדיֹום ִמיָּה 

קמה:)  שבת (גמ' ִמיִדי! ְוָלא ְלהּו ַאְמִריָן ְולֹא ֶׁשֶּתְחַׁשְך,  ַעד ְוָׁשתּו ְּדָקָאְכִלי ְלהּו ָחֵזיַן ְוָקא  ִהיא, ְּדאֹוַרייָתא  ַהִּכּפּוִרים 


