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 :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶקר - בלחשאומרים 
 

ם,  יום ַהִשִשי אָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ַמִים ְוהָּׁ ַוְיַכל  .  ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ

שה ַוִּיְשבת  .  ֱאלִהים ַבּיום ַהְשִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאֶשר עָּׁ

ל   ִמכָּׁ ַהְשִביִעי  שהַבּיום  עָּׁ ֲאֶשר  ֶרְך  .  ְמַלאְכּתו  ַוְיבָּׁ

ַבת   ש אותו ִכי בו שָּׁ ֱאלִהים ֶאת יום ַהְשִביִעי ַוְיַקדֵּ

א ֱאלִהים ַלֲעשות רָּׁ ל ְמַלאְכּתו ֲאֶשר בָּׁ  . ִמכָּׁ

 לחייםוהקהל עונה  :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבוַתי 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ א    'בָּׁ ם בורֵּ עולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ֶפןֱאלהֵּ  :ְפִרי ַהגָּׁ

 

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

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

נּו ה  ,ִהְנִחילָּׁ ְלַמֲעשֵּ רון  יום(    ִזכָּׁ הּוא  )ִכי  אִשית.  ְברֵּ

נּו   ִים. ִכי בָּׁ ֶכר ִליִציַאת ִמְצרָּׁ י קֶדש זֵּ אֵּ ה ְלִמְקרָּׁ ְּתִחּלָּׁ

ְדְשָך  קָּׁ ְוַשַבת  ַעִמים  הָּׁ ל  ִמכָּׁ ִקַדְשּתָּׁ  נּו  ְואותָּׁ ַחְרּתָּׁ  בָּׁ

נּו  ִהְנַחְלּתָּׁ צון  ּוְברָּׁ ה  ש    .ְבַאֲהבָּׁ ְמַקדֵּ ה'  ה  ַאּתָּׁ רּוְך  בָּׁ

ת  . ַהַשבָּׁ

 ין עד שיברך "לישב בסוכה" אין לשתות מן הי 

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

ה ב ַבֻסכָּׁ ישֵּ נּו לֵּ יו ְוִצּוָּׁ  .ְבִמְצותָּׁ

 יטול ידיו ויברך  יילך ל  ישתה מן היין,

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

ִים ֵֽ נּו ַעל ְנִטיַלת יָּׁדָּׁ ֵֽ יו ְוִצּוָּׁ  ְבִמְצֹותָּׁ

 ,  ולאחר מכן יברך המוציא

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

ֶרץ  אָּׁ  ֶלֶחם ִמן הָּׁ

 יבצע מן הפת ויטעם ולאחר מכן יחלק לכל המסובין.

 בחול המועד סוכות -שבת   יוםהקידוש ל 
 

ְדִשי. ִאם ָתִשיב ִמַשָבת ַרְגֶלך  ֶצָך ְביום קָּׁ ָּׁ ֲעשות ֲחפָּׁ

ְוִכַבְדּתו  ד.  ְמֻכבָּׁ ה'  ִלְקדוש  עֶנג  ת  ַלַשבָּׁ אתָּׁ  רָּׁ ְוקָּׁ

ֶחְפְצָך   ִמְמצוא  ֶכיָך  ְדרָּׁ ֲעשות  רמֵּ בָּׁ דָּׁ ר  ז   :ְוַדבֵּ אָּׁ

ֶרץ.  אָּׁ י  ֳמתֵּ בָּׁ ַעל  ְוִהְרַכְבִּתיָך  ה'  ַעל    ִּתְתַעַנג 

ר ִביָך. ִכי ִפי ה' ִדבֵּ  :ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת ַיֲעקב אָּׁ

ת  ,  ְוָשְמרּו ְבֵני ִישָרֵאל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשות ֶאת ַהַשבָּׁ

ִישרָּׁ  י  ְבנֵּ ין  ּובֵּ יִני  בֵּ ם:  עולָּׁ ְבִרית  ם  אות  ְלדרתָּׁ ל  אֵּ

ַמִים   ַהשָּׁ ֶאת  ה'  שה  עָּׁ יִָּׁמים  ֶשת  שֵּ ִכי  ם  ְלעולָּׁ ִהיא 

ַפש ַבת ַוִּינָּׁ ֶרץ. ּוַבּיום ַהְשִביִעי שָּׁ אָּׁ  :ְוֶאת הָּׁ

ְלַקְדשו ַהַשָבת  יום  ֶאת  ַּתֲעבוד  . ָזכור  יִָּׁמים  ֶשת  שֵּ

ַלה'   ת  ַשבָּׁ ַהְשִביִעי  ְויום  ְמַלאְכֶּתָך.  ל  כָּׁ שיתָּׁ  ְועָּׁ

לא ּוִבֶּתָך    ֱאלֶהיָך  ּוִבְנָך  ה  ַאּתָּׁ ה  אכָּׁ ְמלָּׁ ל  כָּׁ ַתֲעשה 

ִכי   ֶריָך  ִבְשעָּׁ ֲאֶשר  ְרָך  ְוגֵּ ּוְבֶהְמֶּתָך  ְתָך  ַוֲאמָּׁ ַעְבְדָך 

ֶרץ ֶאת   אָּׁ ְוֶאת הָּׁ ַמִים  שה ה' ֶאת ַהשָּׁ עָּׁ יִָּׁמים  ֶשת  שֵּ

ַהְשִביִעי ַבּיום  ַנח  ַוּיָּׁ ם  בָּׁ ֲאֶשר  ל  כָּׁ ְוֶאת   :ַהּיָּׁם 

ן  הּוַעל כֵּ ת ַוְיַקְדשֵּ ַרְך ה' ֶאת יום ַהַשבָּׁ  :בֵּ

 לחייםוהקהל עונה  :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבוַתי 

ה  רּוְך ַאּתָּׁ ִרי ַהָגֶפן   בָּׁ  ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ּבוֵרא פְּ

 אין לשתות מן היין עד שיברך "לישב בסוכה" 

ינּו ֱאלהֵּ ה'  ה  ַאּתָּׁ רּוְך  נּו  בָּׁ ִקְדשָּׁ ֲאֶשר  ם  עולָּׁ הָּׁ ֶמֶלְך   
ה ב ַבֻסכָּׁ ישֵּ נּו לֵּ יו ְוִצּוָּׁ  .ְבִמְצותָּׁ

 יילך ליטול ידיו ויברך   ישתה מן היין,

ינּו ֵֽ ה ֱאֹלהֵּ ְיֺהוָּׁ ה  ַאּתָּׁ רּוְך  נּו בָּׁ ֵֽ ִקְדשָּׁ ֲאֶשר  ם  עֹולָּׁ ֶלְך הָּׁ ֶמֵֽ  
ִים ֵֽ נּו ַעל ְנִטיַלת יָּׁדָּׁ ֵֽ יו ְוִצּוָּׁ  ְבִמְצֹותָּׁ

 ולאחר מכן יברך המוציא,  

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

ֶרץ  אָּׁ  ֶלֶחם ִמן הָּׁ

 יבצע מן הפת ויטעם ולאחר מכן יחלק לכל המסובין.


