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 ^] Friday Night Kiddushקדוש ליל שבת

וַיְהִי ֶערֶב וַיְהִי בֹקֶר
שי .וַיְכֻּלּו ַה ׁ ָש ַמי ִם ו ְ ָה ָארֶץ וְכָל ְצ ָבאָם .וַיְכַל
יֹום ַה ׁ ִּש ׁ ִּ
ַשבִיעִי ְמלַאכְּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂה ,וַי ִּׁשְ בֹּת ַבּיֹום
ֱאלֹהִים ַבּיֹום ה ׁ ְּ
ַשבִיעִי ִמ ָכּל ְמלַאכְּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂה .וַי ְ ָב ֶר ְך ֱאלֹהִים אֶת יֹום
ה ׁ ְּ
ַשבִיעִי ,וַי ְ ַק ֵדּׁש אֹותֹוִ ,כּי בֹו ׁ ָשבַת ִמ ָכּל ְמלַאכְּתֹו ֲא ׁ ֶשר
ה ׁ ְּ
ָּברָא ֱאלֹהִים ַלעֲׂשֹות.
ַס ְברִי ָמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי
בּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ְּפרִי ַהגָּפֶן.
ָ
בּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנּו ְּב ִמצְֹותָיו
ָ
ו ְ ָרצָה בָנּו ו ְׁ ַש ַבּת ָקדְׁשֹו ְּב ַא ֲהבָה ּו ְברָצֹון ִהנְחִילָנּו ז ִ ָכּרֹון
ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְברֵא ׁ ִשיתִ ,כּי הּוא יֹום ְּת ִח ָלּה ְל ִמ ְק ָראֵי קֹדֶׁש ,זֵכֶר
לִיצִיאַת ִמ ְצ ָרי ִםִ .כּי בָנּו ָב ַח ְר ָּת ו ְאֹותָנּו ִק ַד ּׁשְ ָּת ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים,
ו ְׁ ַש ַבּת ָקד ְׁשְ ךָ ְּב ַא ֲהבָה ּו ְברָצֹון ִהנ ְ ַח ְל ָתּנּוָ .בּרּו ְך ַא ָתּה יְי ָ
ְמ ַק ֵדּׁש ַה ׁ ַּש ָבּת.
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]^ קידושא רבא

שמְרּו ְבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל אֶת ַה ׁ ַּש ָבּתַ ,לעֲׂשֹות אֶת ַה ׁ ַּש ָבּת
ו ְׁ ָ
ְלדֹרֹתָם ְּברִית עֹולָםֵ .בּינ ִי ּובֵין ְּבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל אֹות הִוא ְלעֹלָם,
ִכּי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָמִים ָע ָשׂה יְי ָ אֶת ַה ׁ ָּש ַמי ִם וְאֶת ָה ָארֶץּ ,ובַּיֹום
ַשבִיעִי ׁ ָשבַת וַיִּנָּפַׁש.
ה ׁ ְּ
ז ָכֹור אֶת יֹום ַה ׁ ַּש ָבּת ְל ַק ְדּׁשֹוֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָמִים ַּת ֲעב ֹד ו ְ ָע ִשׂי ָת
ַשבִיעִי ׁ ַש ָבּת ַליְי ָ ֱאלֹהֶיךָ ,ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה
ָכּל ְמלַא ְכ ֶּתךָ .ו ְיֹום ה ׁ ְּ
כָל ְמלָאכָהַ ,א ָתּה ּו ִבנ ְ ָך ּו ִב ֶּתךַָ ,ע ְב ְּד ָך ו ַ ֲא ָמ ְת ָך ּו ְב ֶה ְמ ֶּתךָ ,וְגֵ ְר ָך
ֲא ׁ ֶשר ִב ּׁשְ ָערֶיךִָ .כּי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָמִים ָע ָשׂה יְי ָ אֶת ַה ׁ ָּש ַמי ִם וְאֶת
ַשבִיעִי,
ָה ָארֶץ ,אֶת ַהי ָּם וְאֶת ָכּל ֲא ׁ ֶשר ָבּם ,וַיָּנ ַח ַבּּיֹום ה ׁ ְּ

עַל

כּן ֵּב ַר ְך יְי ָ אֶת יֹום ַה ׁ ַּש ָבּת וַי ְ ַק ְּד ׁ ֵשהּו.
ֵ
ברִי ָמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי
ַס ְ

בּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ְּפרִי ַהגָּפֶן.
ָ
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זה הקטן ,גדול יהיה!
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