קידוש לליל שבת ויום השבת  -שבתוך חול המועד סוכות
לפי מנהג הספרדים

הקידוש לליל שבת -בחול המועד סוכות

הקידוש ליום שבת -בחול המועד סוכות

יום הַ ִּׁש ִּׁשיַ ,ו ְיכֻּלּו הַ שָּׁ מַ יִּׁם וְ הָּׁ ָּׁא ֶרץ וְ כָּׁל צְ בָּׁ ָּׁאםַ .ו ְיכַל
להים בַ ּיום הַ ְשבִּׁ יעִּׁ י ְמלַאכְ ּתו אֲ שֶ ר עָּׁ שהַ .וּי ְִּׁשבת
אֱ ִּׁ
בַ ּיום הַ ְשבִּׁ יעִּׁ י ִּׁמכָּׁל ְמלַאכְ ּתו אֲ שֶ ר עָּׁ שהַ .ויְבָּׁ ֶרְך
להים ֶאת יום הַ ְשבִּׁ יעִּׁ י ַוי ְַקדֵּ ש אותו כִּׁ י בו שָּׁ בַ ת
אֱ ִּׁ
להים ַלעֲשות.
ִּׁמכָּׁל ְמלַאכְ ּתו אֲ שֶ ר בָּׁ ָּׁרא אֱ ִּׁ

ִמזְ מור לְדָ וִ ד .ה' רעִ י לא ֶא ְחסָ ר :בִּׁ נְאות דֶ שֶ א
י ְַרבִּׁ יצֵּ נִּׁי .עַ ל מֵּ י ְמנֻחות ְינַהֲ ֵּלנִּׁי :נַפְ ִּׁשי יְשובֵּ בַ .ינְחֵּ נִּׁי
בְ מַ עְ גְ לֵּי צֶ דֶ ק לְמַ עַ ן ְשמו :גַם כִּׁ י ֵּאלְֵּך בְ גֵּיא צַ לְמָּׁ וֶת
ּומ ְשעַ נ ְֶּתָך הֵּ ּמָּׁ ה
ירא ָּׁרע כִּׁ י ַא ָּּׁתה עִּׁ ּמָּׁ ִּׁדיִּׁ .שבְ ְטָך ִּׁ
לא ִּׁא ָּׁ
צור ָּׁריִּׁ .דשַ נ ְָּּׁת בַ שֶ מֶ ן
ְינַחֲ מֻ נִּׁיַּ :תעֲרְך ְל ָּׁפנַי שֻ לְחָּׁ ן ֶנגֶד ְ
כוסי ְר ָּׁויָּׁהַ :אְך טוב וָּׁחֶ סֶ ד י ְִּׁר ְדפּונִּׁי כָּׁל יְמֵּ י
ראשי ִּׁ
ִּׁ
ְארְך י ִָּּׁׁמים:
חַ ּיָּׁי .וְ שַ בְ ִּּׁתי בְ בֵּ ית ה' ל ֶ

בורא פְ ִּׁרי הַ ָּׁגפֶן:
בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ה' אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עולָּׁם ֵּ

ִאם ָת ִשיב ִמשַ בָ ת ַרגְ לֶָך ,עֲשות חֲ פָּׁצֶ ָך בְ יום ָּׁק ְד ִּׁשי.
את לַשַ בָּׁ ת ענֶג ל ְִּׁקדוש ה' ְמכֻבָּׁ ד .וְ כִּׁ בַ ְדּתו
וְ ָּׁק ָּׁר ָּׁ
מֵּ עֲשות ְד ָּׁרכֶיָךִּׁ ,מ ְּמצוא חֶ פְ צְ ָך וְ דַ בֵּ ר דָּׁ בָּׁ רָּׁ :אז
ִּּׁת ְתעַ נַג עַ ל ה' וְ ִּׁה ְרכַבְ ִּּׁתיָך עַ ל בָּׁ מֳ ֵּתי ָּׁא ֶרץ.
וְ הַ אֲ ַכל ְִּּׁתיָך נַחֲ לַת ַיעֲקב ָּׁאבִּׁ יָך כִּׁ י פִּׁ י ה' ִּׁדבֵּ ר:

סַ בְ ִרי מָ ָרנָן :והקהל עונה לחיים

בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ה' אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עולָּׁם ,אֲ שֶ ר ִּׁק ְדשָּׁ נּו
ותיו וְ ָּׁרצָּׁ ה בָּׁ נּו ,וְ שַ בַ ת ָּׁק ְדשו בְ ַאהֲ בָּׁ ה ּובְ ָּׁרצון
בְ ִּׁמצְ ָּׁ
אשיתְּ .ת ִּׁחּלָּׁה ל ְִּׁמ ְק ָּׁר ֵּאי
ִּׁהנ ְִּׁחילָּׁנּו ,זִּׁ כָּׁרון לְמַ עֲשֵּ ה בְ ֵּר ִּׁ
יאת ִּׁמצְ ָּׁריִּׁם .וְ שַ בַ ת ָּׁק ְד ְשָך בְ ַאהֲ בָּׁ ה
קדֶ ש ֵּזכֶר לִּׁיצִּׁ ַ
ּובְ ָּׁרצון ִּׁהנְחַ ל ְָּּׁתנּו .בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ה' ְמ ַקדֵּ ש הַ שַ בָּׁ ת.
אין לשתות מן היין עד שיברך "לישב בסוכה"

בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ה' אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עולָּׁם אֲ שֶ ר ִּׁק ְדשָּׁ נּו
ותיו וְ צִּׁ ּוָּׁנּו לֵּישֵּ ב בַ סֻ כָּׁה.
בְ ִּׁמצְ ָּׁ

ִש ָר ֵאל ֶאת הַ שַ בָ ת ַ .לעֲשות ֶאת הַ שַ בָּׁ ת
וְ שָ ְמרּו בְ נֵי י ְ
ְדרתם בְ ִּׁרית עולָּׁם :בֵּ ינִּׁי ּובֵּ ין בְ נֵּי י ְִּׁש ָּׁר ֵּאל אות
ל ָּׁ
ִּׁהיא לְעלָּׁם .כִּׁ י שֵּ שֶ ת י ִָּּׁׁמים עָּׁ שָּׁ ה ה' ֶאת הַ שָּׁ מַ יִּׁם
וְ ֶאת הָּׁ ָּׁא ֶרץּ ,ובַ ּיום הַ ְשבִּׁ יעִּׁ י שָּׁ בַ ת ַו ִּּׁי ָּׁנפַש .עַ ל כֵּן בֵּ ַרְך
ה' ֶאת יום הַ שַ בָּׁ ת ַוי ְַק ְדשֵּ הּו:

ישתה מן היין ,יילך ליטול ידיו ויברך

סַ בְ ִרי מָ ָרנָן :והקהל עונה לחיים

ֹלהינּו ֶ ֵֽמלְֶך הָּׁ עֹולָּׁם אֲ שֶ ר ִּׁק ְד ָּׁ ֵֽשנּו
ה ָּׁוה אֱ ֵּ ֵֽ
בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ְי ֺ
ֹותיו וְ צִּׁ ּוָּׁ ֵֽנּו עַ ל נ ְִּׁטילַת י ָּׁ ֵָּֽׁדיִּׁם
בְ ִּׁמצְ ָּׁ

בורא פְ ִּׁרי
בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ה' ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עולָּׁםֵּ ,
הַ ֶגפֶן:

ולאחר מכן יברך המוציא,

בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה יהֵּ וָּׁהֵּ  ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עולָּׁם הַ ּמֹוצִּׁ יא
לֶחֶ ם ִּׁמן הָּׁ ָּׁא ֶרץ
יבצע מן הפת ויטעם ולאחר מכן יחלק לכל המסובין.

ישתה מן היין ,יילך ליטול ידיו ויברך

ֹלהינּו ֶ ֵֽמלְֶך הָּׁ עֹולָּׁם אֲ שֶ ר ִּׁק ְד ָּׁ ֵֽשנּו
ה ָּׁוה אֱ ֵּ ֵֽ
בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ְי ֺ
ֹותיו וְ צִּׁ ּוָּׁ ֵֽנּו עַ ל נ ְִּׁטילַת י ָּׁ ֵָּֽׁדיִּׁם
בְ ִּׁמצְ ָּׁ
ולאחר מכן יברך המוציא,

בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה יהֵּ וָּׁהֵּ  ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עולָּׁם הַ ּמֹוצִּׁ יא
לֶחֶ ם ִּׁמן הָּׁ ָּׁא ֶרץ
יבצע מן הפת ויטעם ולאחר מכן יחלק לכל המסובין.
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