
סדר קידוש רבה

אמירת  
1

' בעת ההיא היתה איפוא מהג בי פרוביצא ומקצת בי איטליה ולא היתה מהג ידוע ושמרו  '

' רק לגבי מי שלא קידש בליל שבת ומקדש ראשוה בבוקר.ושמרובקרב בי אשכז וספרד. המהרי"ל הזכיר אמירת '

ית טז-יז: שמות לא:בשבת:  ם ְּבִר֥ ֹרָת֖ ת ְלֹדֽ ֲעׂ֧שֹות ֶאת־ַהַּׁשָּב֛ ת ַלֽ ל ֶאת־ַהַּׁשָּב֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ ְמ֥רּו ְבֵנֽ ְוָׁשֽ

ִים  ה ְיָי֙ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ים ָעָׂש֤ ֶׁשת ָיִמ֗ ם ִּכי־ֵׁש֣ וא ְלֹעָל֑ ל ֥אֹות ִה֖ י ּוֵבי֙ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ם: ֵּביִנ֗ עֹוָלֽ

ׁש: ת ַוִּיָּנַפֽ י ָׁשַב֖ ֶרץ ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔ ְוֶאת־ָהָא֔

כ:ח-יאבשבת:   ד֮  שמות  ֲעֹב֔ ַּתֽ י֙ם  ָיִמ֣ ת  ֶׁש֣ ֵׁש֤ ֹו:  ְלַקְּדֽׁש֗ ת  ַהַּׁשָּב֖֜ ֹום  ֶאת־֥י֨ ָז֛כֹו֩ר 

ָכל־ ה  ֲעֶׂש֣֨ א־ַתֽ ֣ ֹֽ ל יךךָ  ֱאלֶֹה֑֗ יָי֣  ַלֽ ׀  ֣ת  ַׁשָּב֖ י  ֜ ַהְּׁשִביִע֔ ְו֨יֹו֙ם   : ֒ ךךָ ל־ְמַלאְכֶּתֽ ָּכֿ ֣יָת  ְוָעִׂש֖

 : יךךָ ֣ר ִּבְׁשָעֶרֽ֔ ֨ ֲאֶׁש֥  ְרךךָ֖ ךךָ ְוֵגֽ ֗ ֙֜ ּוְבֶהְמֶּת֔ ְתךךָ ֤֨ ַוֲאָמֽ ךךָ ַעְבְּדךךָ ־ּ֠וִבֶּת֗ ֽ ה ׀ ּוִבְנךךָ֣ ֡ה    ַאָּת֣ ְמָלאָכ֜

ֶרץ ֶאת־ַהָּי֙ם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ ִים ְוֶאת־ָהָא֗ ה ְיָי֜ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ֶׁשת־ָיִמי֩ם ָעָׂש֨ י ֵׁשֽ ִּכ֣

הּו:   ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ ךךְ ְיָי֛ ֶאת־֥יֹום ַהַּׁשָּב֖ ן ֵּבַר֧ י      ַעל־ֵּכ֗ ַנח ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֑ ם ַוָּי֖ ָּב֔

ל: 2 ויקרא כג:מד בשלש רגלים:  י ְיָי֑ ֶאל־ְּבֵנ֖י ִיְׂשָרֵאֽ ֲעֵד֖ ה ֶאת־ֹמֽ ר ֹמֶׁש֔ ַוְיַדֵּב֣

נּו:  3 תהלים פא:ד בראש השה:   ֶסה ְל֣יֹום ַחֵּגֽ ֵּכ֗ ר ַּב֝ ֶדׁש ׁשֹוָפ֑ ִּתְק֣עּו ַבֹח֣

1
The  פסוקים of  ושמרוand זכור את יום השבת are said while standing, however the ברכה of  בורא פרי
.or not (על פי קבלה ) cup either in one’s palm קידוש is recited seated. One can hold the הגפן 

(משנה מגילה דף לא)ִמְצָוָתן ֶׁשִּיְהיּו קֹוִרין אֹוָתן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְזַמּנֹו. 2
.  .  . ִעָּמֶהן?  ַׁשָּבת  ְוָהְכִתיב   .  .  . ִעָּמֶהן  ְּבֵראִׁשית  ַׁשָּבת  ֶֶאְמָרה  ְולֹא  ֶֶאְמרּו,  מֹוֲעֵדי  אֹוֵמר,  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ְרִבי  ַּתְָיא, 

 (גמ' נדרים עח., בבא בתרא קכא.)מֹוֲעֵדי ד' ְצִריִכין ִקיּדּוׁש ֵּבית ִּדין, ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית ֵאין ְצִריָכה ִקידּוׁש ֵּבית ִּדין. 

ָּתֵי ַרב ַּתְחִליָפא ֲאחּוַּה ְּדַרְבִָאי חֹוָזָאה, ָּכל ְמזֹוֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו, ֵמרֹאׁש ַהָשָה ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים . . .3
נּו: ָאַמר ְרִבי ַאָּבהּו, ַמאי ְקָרָאּה? '  ֶסה ְל֣יֹום ַחֵּגֽ ֵּכ֗ ֶדׁש ַּב֝ ר ַבֹח֣ ' ֵאיֶזהּו ַחג ֶׁשַהֹחֶדׁש ִמְתַּכֶּסה ּבֹו, ֶהֵוי אֹוֵמר ֶזה ִּתְק֣עּו ׁשֹוָפ֑

 ' ּוְכִתיב  ַהָׁשָה.  ב: רֹאׁש  ֲעֹקֽ ַיֽ י  ֵד֥ ֵלאלֹ֘ ט  ְׁשָּפ֗ ִמ֝ ֑הּוא  ל  ְלִיְׂשָרֵא֣ ק  ֹח֣ י  הּוא?ִּכ֤ ִּדְמזֹוֵי  ִליְּׁשָא  ֹחק  ְּדַהאי  ַמְׁשַמע  ַמאי   '

ה ִּדְכִתיב: ' ן ָלֶה֙ם ַּפְרֹע֔ ר ָנַת֤ ְכ֤לּו ֶאת־ֻחָּק֙ם ֲאֶׁש֨ (גמ' ביצה עז.)' (בראשית מז:כב).  ְוָאֽ



ב: ֲעֹקֽ י ַיֽ אלֵֹה֥ ט ֵלֽ ְׁשָּפ֗ ל ֑הּוא ִמ֝ ק ְלִיְׂשָרֵא֣ י ֹח֣ ִּכ֤

ילדים וחולים האוכלים ביום כפור: 

רּו: ויקרא טז:ל ם ִלְפֵנ֥י ְיָי֖ ִּתְטָהֽ אֵתיֶכ֔ ֹ֣ ם ִמֹּכל֙ ַחּט ר ֶאְתֶכ֑ ם ְלַטֵה֣ ר ֲעֵליֶכ֖ י־ַבּ֥יֹום ַהֶּז֛ה ְיַכֵּפ֥ ִּכֽ

':כהנים' לא מזכירים 'מורה מורינו הרבאם יש '

ינּו ָהַרב   ֹּכֲהִנים] ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: או ַסְבֵרי [ִּבְרׁשּות מֹוֶרה מֹוֵרֽ

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי   ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ינּו ֶמֽ ֶפן 4ֱאלֵֹהֽ : ַהָגֽ

ושותה מיושב וותן גם למסובין לשתות מכוס של ברכה ואחר כך מברך על לחם משה.

ֶלךךְ ָהעֹוָלם ַהּֽמֹוִציא  ינּו ֶמֽ ֶרץ:תהלים קד:יד  ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶחם ִמן־ָהָאֽ ֗ ֶל֝
ובוצע על לחם העליון ויאכל ויתן למסובין פרוסה לכל אחד ואחד.

כשמבקרין החולה אומרים לו (לה):

ַׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹוק 

ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹא ְוִׁשְבתּו ַּבָּׁשלֹום: 
אצל האבל אומרים: 

ַׁשָּבת ִהיא ִמְּלַנֵחם 

ְוֶנָחָמה ְקרֹוָבה ָלבֹא ְוִׁשְבתּו ַּבָּׁשלֹום: 

4 Until 300 years ago both ֶפן ֶפן  and ַהָּגֽ ֶפן  were used, in the past ַהֶּגֽ ֶפן  was used more than ַהֶּגֽ ,ַהָּגֽ
however, the printers of more recent סידורים stuck to  ֶפן .(ברכה since it is the end of the) ַהָּגֽ


