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 בחול המועד סוכות -הקידוש לליל שבת  

 
 

י שִּׁ ם,  יום ַהשִּׁ אָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ם ְוהָּׁ ַמיִּׁ ַוְיַכל  .  ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ

שה י ְמַלאְכּתו ֲאֶשר עָּׁ יעִּׁ ים ַבּיום ַהְשבִּׁ ְשבת  .  ֱאלהִּׁ ַוּיִּׁ

שה עָּׁ ֲאֶשר  ְמַלאְכּתו  ל  כָּׁ מִּׁ י  יעִּׁ ַהְשבִּׁ ֶרְך  .  ַבּיום  ַוְיבָּׁ

ים  ַבת    ֱאלהִּׁ י בו שָּׁ ש אותו כִּׁ י ַוְיַקדֵּ יעִּׁ ֶאת יום ַהְשבִּׁ

ים ַלֲעשות א ֱאלהִּׁ רָּׁ ל ְמַלאְכּתו ֲאֶשר בָּׁ כָּׁ  . מִּׁ

 לחיים והקהל עונה  :ַסְבִרי ָמָרָנן

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ֶפן  'בָּׁ י ַהגָּׁ א ְפרִּׁ ם בורֵּ עולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ  :ֱאלהֵּ

 

עולָּׁם הָּׁ ֶמֶלְך  ינּו  ֱאלהֵּ ה'  ה  ַאּתָּׁ רּוְך  נּו    ,בָּׁ ְדשָּׁ קִּׁ ֲאֶשר 

נּו בָּׁ ה  צָּׁ ְורָּׁ יו  ְצותָּׁ צון    ,ְבמִּׁ ּוְברָּׁ ה  ְבַאֲהבָּׁ ְדשו  ְוַשַבת קָּׁ

נּו ילָּׁ ְנחִּׁ ה  , הִּׁ רון ְלַמֲעשֵּ כָּׁ י    זִּׁ אֵּ ְקרָּׁ ה ְלמִּׁ ּלָּׁ ית. ְּתחִּׁ אשִּׁ ְברֵּ

ה   ְבַאֲהבָּׁ ְדְשָך  ְוַשַבת קָּׁ ם.  יִּׁ ְצרָּׁ יַאת מִּׁ יצִּׁ לִּׁ ֶכר  זֵּ קֶדש 

נּו ְנַחְלּתָּׁ צון הִּׁ רּוְך אַ  .ּוְברָּׁ תבָּׁ ש ַהַשבָּׁ ה ה' ְמַקדֵּ  . ּתָּׁ

 אין לשתות מן היין עד שיברך "לישב בסוכה" 

נּו   ְדשָּׁ קִּׁ ֲאֶשר  ם  עולָּׁ הָּׁ ֶמֶלְך  ינּו  ֱאלהֵּ ה'  ה  ַאּתָּׁ רּוְך  בָּׁ

ה ב ַבֻסכָּׁ ישֵּ נּו לֵּ ּוָּׁ יו ְוצִּׁ ְצותָּׁ  .ְבמִּׁ

 יילך ליטול ידיו ויברך   ישתה מן היין,

ה   ְיֺהוָּׁ ה  ַאּתָּׁ רּוְך  נּו בָּׁ ֵֽ ְדשָּׁ קִּׁ ֲאֶשר  ם  עֹולָּׁ ֶלְך הָּׁ ֶמֵֽ ינּו  ֵֽ ֱאֹלהֵּ

ם יִּׁ ֵֽ יַלת יָּׁדָּׁ נּו ַעל ְנטִּׁ ֵֽ ּוָּׁ יו ְוצִּׁ ְצֹותָּׁ  ְבמִּׁ

 ולאחר מכן יברך המוציא,  

יא   ַהּמֹוצִּׁ ם  עולָּׁ הָּׁ ֶמֶלְך  ינּו  ֱאלהֵּ  , הֵּ וָּׁ יהֵּ ה  ַאּתָּׁ רּוְך  בָּׁ

ֶרץ  אָּׁ ן הָּׁ  ֶלֶחם מִּׁ

 יבצע מן הפת ויטעם ולאחר מכן יחלק לכל המסובין.

 

 

 בחול המועד סוכות -הקידוש ליום שבת  

 

ֶאְחָסר לא  רִעי  ה'  ְלָדִוד.  ֶדֶשא    :ִמְזמור  ְנאות  בִּׁ

י נִּׁ י ְמנֻחות ְיַנֲהלֵּ י. ַעל מֵּ נִּׁ יצֵּ י    :ַיְרבִּׁ נִּׁ ב. ַיְנחֵּ י ְישובֵּ ַנְפשִּׁ

י ֶצֶדק ְלַמַען ְשמו ֶות    :ְבַמְעְגלֵּ יא ַצְלמָּׁ ְך ְבגֵּ לֵּ י אֵּ ַגם כִּׁ

י   ע כִּׁ א רָּׁ ירָּׁ ה  לא אִּׁ ּמָּׁ ְשַעְנֶּתָך הֵּ ְבְטָך ּומִּׁ י. שִּׁ דִּׁ ּמָּׁ ה עִּׁ ַאּתָּׁ

י ַשְנּתָּׁ ַבֶשֶמן  :ְיַנֲחֻמנִּׁ י. דִּׁ ן ֶנֶגד צוְררָּׁ ַני ֻשְלחָּׁ ַּתֲערְך ְלפָּׁ

יָּׁה י ְרוָּׁ י כוסִּׁ י    :ראשִּׁ ל ְימֵּ י כָּׁ ְרְדפּונִּׁ ֶחֶסד יִּׁ וָּׁ ַאְך טוב 

ים ית ה' ְלאֶרְך יָּׁמִּׁ י ְבבֵּ י. ְוַשְבּתִּׁ  :ַחּיָּׁ

י.  , ָבת ַרְגֶלָךִאם ָתִשיב ִמשַ  ְדשִּׁ ֶצָך ְביום קָּׁ ֲעשות ֲחפָּׁ

ַבְדּתו  ְוכִּׁ ד.  ְמֻכבָּׁ ה'  ְקדוש  לִּׁ עֶנג  ת  ַלַשבָּׁ אתָּׁ  רָּׁ ְוקָּׁ

ר בָּׁ דָּׁ ר  ְוַדבֵּ ֶחְפְצָך  ְּמצוא  מִּׁ ֶכיָך,  ְדרָּׁ ֲעשות  ז    :מֵּ אָּׁ

ֶרץ.  אָּׁ י  ֳמתֵּ בָּׁ ַעל  יָך  ְרַכְבּתִּׁ ְוהִּׁ ה'  ַעל  ְתַעַנג    ּתִּׁ

ר בֵּ י ה' דִּׁ י פִּׁ יָך כִּׁ בִּׁ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקב אָּׁ  :ְוַהֲאַכְלּתִּׁ

ת  . ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשות ֶאת ַהַשבָּׁ

ם עולָּׁ ית  ְברִּׁ ם  אות    :ְלדרתָּׁ ל  אֵּ ְשרָּׁ יִּׁ י  ְבנֵּ ין  ּובֵּ י  ינִּׁ בֵּ

ם   ַמיִּׁ ַהשָּׁ ֶאת  ה'  ה  שָּׁ עָּׁ ים  יָּׁמִּׁ ֶשת  שֵּ י  כִּׁ ם.  ְלעלָּׁ יא  הִּׁ

ֶרץְוֶאת הָּׁ  ַרְך   ,אָּׁ ן בֵּ ַפש. ַעל כֵּ נָּׁ ַבת ַוּיִּׁ י שָּׁ יעִּׁ ּוַבּיום ַהְשבִּׁ

הּו ת ַוְיַקְדשֵּ  :ה' ֶאת יום ַהַשבָּׁ

 לחיים והקהל עונה  :ַסְבִרי ָמָרָנן

י   ְפרִּׁ א  בורֵּ ם,  עולָּׁ הָּׁ ֶמֶלְך  ינּו  ֱאלהֵּ ה',  ה  ַאּתָּׁ רּוְך  בָּׁ
 :ַהֶגֶפן

 ליטול ידיו ויברך   יילך ישתה מן היין,

נּו  ֵֽ ְדשָּׁ קִּׁ ֲאֶשר  ם  עֹולָּׁ ֶלְך הָּׁ ֶמֵֽ ינּו  ֵֽ ה ֱאֹלהֵּ ְיֺהוָּׁ ה  ַאּתָּׁ רּוְך  בָּׁ
ם יִּׁ ֵֽ יַלת יָּׁדָּׁ נּו ַעל ְנטִּׁ ֵֽ ּוָּׁ יו ְוצִּׁ ְצֹותָּׁ  ְבמִּׁ

 ולאחר מכן יברך המוציא,  

יא   ַהּמֹוצִּׁ ם  עולָּׁ הָּׁ ֶמֶלְך  ינּו  ֱאלהֵּ  , הֵּ וָּׁ יהֵּ ה  ַאּתָּׁ רּוְך  בָּׁ
ֶרץ  אָּׁ ן הָּׁ  ֶלֶחם מִּׁ

 יבצע מן הפת ויטעם ולאחר מכן יחלק לכל המסובין.

 


