
  נוסח אתקינו בסדור רבינו הזקן
  סדור רבינו הזקן

חדותא דמלכא , אתקיו סעודתא דמהימותא שלימתא. דא היא סעודתא דחקל תפוחין קדישין :שבתליל וסח 
 אתין וזעיר אפין ועתיקא קדישא, דא היא סעודתא דחקל תפוחין קדישין, אתקיו סעודתא דמלכא, קדישא

  .לסעדא בהדה
  .דא היא סעודתא דקודשא בריך הוא ושכיתיה,  אתקיו סעודתא דמלכא עילאה :ט"ליל יווסח 
דא היא סעודתא דקודשא בריך הוא , מתא חדותא דמלכא קדישאיאתקיו סעודתא דמלכא של :יום טובוסח 

  .ושכיתיה

  א, ב פח"זח
 . דכל קדישין קדישאעתיקאחדא לקבל סעודתא  דא ,'אז תתעג על ה... בעי בר ש לאתעגא תלת זמין אלין 

 דא הוא , והאכלתיך חלת יעקב אביך. קדישיןחקלא דתפוחין דא סעודתא תייא לקבל ,והרכבתיך על במתי ארץ
ובעי לאתעגא בכלהו סעודתי ולמחדי בכל חד וחד מייהו משום דאיהו ...  פיןבזעיר אשלימו דאשתלים 
ולא אשתכח הכי  משום דכלא ביה אשתכח ,ין וחגיןובגין כך שבתא אתיקר מכל שאר זמ .מהימותא שלימתא

 אתקיו ,רבי שמעון כד הוה אתי לסעודתא הוה אמר הכי אתקיו סעודתא דמהימותא עלאה  ...בכלהו זמי וחגי
אמר ליה ליליא דשבתא , אמר רבי אלעזר לאבוי אלין סעודתי היך מתתקין .והוה יתיב וחדי, סעודתא דמלכא

 ומתברכא פתוריה דבר ש חקל תפוחין מתברכא מטרויתא וכלהו בליליא ביה ,תי ארץכתיב והרכבתיך על במ
 .ובעי בר ש למחדי בחדוותא ולמיכל סעודתא דמטרויתא, ושמתא אתוספת וההוא ליליא חדוה דמטרויתא הוי

עתיקא גליא ודאי דההיא שעתא את' על יי', אז תתעג על יי) ישעיה ח(בסעודתא תייא כתיב , ביומא דשבתא
 בסעודתא תליתאה . וכלהו עלמין בחדוותא ושלימו וחדוותא דעתיקא עבדין וסעודתא דיליה הוא ודאי,קדישא

 וכלהו שיתא יומין , דהוי בשלימותאדזעיר אפיןדא היא סעודתא , דשבתא כתיב והאכלתיך חלת יעקב אביך
  .מההוא שלימו מתברכן

  ב, ג רפח"זח
  .דעתיקא קדישא וחד סעודתא דמלכא קדישאעודתא  וחד סדמטרויתאחד סעודתא 

 רעא' ר סי"שוע
 , שכבוד יום קודם לכבוד לילה,ולצרכי סעודה שלכבוד הלילה) לקידוש היום(צרכי סעודה שלכבוד היום קודמין 

  . שכבוד היום קודם, ולא יאכלם בלילה,וכן מי שיש לו מעט מיי מגדים ייחם עד היום

  צז'א' ב ע"ב ח"המשך תער
. עיר אפין וז,תיקא קדישא וע,כותמל' ל בחי"סעודות הן בסדר ה'  דהג,ח"ח שער השבת פי"וכן הוא בפע

  .ב משמע שהן כסדר המדרגות מלמטה למעלה"ח ע"ז דרפ"ובאדר

  ו אגרת השפו"אגרות קודש חט
) ב, ב פח"זח(י "הסדר הוא כדברי רשב . שמצאו בזה לכאורה סתירות במאמרי הזהר–ק "ש בהסעודות דש"במ

): א, פח(ב "כ בזח"ומש. עיר אפין זתיקא קדישאע, פוחין קדישיןחקל ת: וכמו שאומרים באתקיו סעודתא
ס הכתוב " באור החמה שם שמפרש ערש כבר פי–' ק כו"סעודתא תיא לקבל חת' ק כו"סעודתא חדא לקבל ע

, ב פח" לזחר החמהכ באו" כמוש–ות  מעלת המדל סדר הוא ע–ב "ח סע"רפ, ג"כ בזח"כן מש. ס הסעודות"ולא ע
 .פ חסידות" העין עבאר לרבו הזקן בדרושי סעודות שבת תדורובסי. ב

  ז"תשיהוצאת מחזור וספה ללקוטי מנהגים שבסוף הה
אבל מצאות הן ,  אין לתיבות אלו–סידורי וסח ספרד שראיתי ועוד , ש מרשקוב" בסידור הר–  קדישין–דא היא 

שהרי אומרים זה תיכף עוד הפעם בוסח אתקיו , ואיו מובן הכפל. ד שראיתי"סח חבבכל הסידורים דו
 כהמשך –ואפשר גם .  שמפי אריכות הדברים כפל העין–' י סעודה שיושא. אין כפל זה' ובסעודה ג. לסעודתא

  .ה ביומא דשבתא"וכדאיתא בזהר ותבאר בסידור ד, שלפי זה' וביאור להכתוב אז תתעג גו

  לקוטי טעמים ומנהגים
  .ח א ושם"ב פ"וראה זח. ר שבתי רשקובר" הדורסי: סעודתא אתקיו

  קהלת משה
 ביום דעחיקא קדישא, דחקל תפוחין קדישין בליל שבת, קדושה אחרת מרים בכל סעודהבסעודת שבת או

  .'יה ושכית"סעודה דקוב יוט טוב אומרים בכל  ובסעודת.ין קדישיןאפ עירזובסעודה שלישית ד

  ט ניסן"היום יום לי
  .בלחשאומרים   ...דא היא סעודתא, מזמור לדוד, אשת חיל, שלום עליהם] יום טוב שחל בשבת[


