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The Children’s Bencher

The Children’s
Kiddush Book
the complete standard Shabbat Kiddush

קידוש של שבת
לילדים
ברכון לילדים

The Children’s Bencher

ברכות לשמחה!

Shalom Aleichem

שָ לֹום

עֲ ֵ
ליכֶם מַ לְאֲ כֵי הַ שָ ּ ֵׁרת מַ לְאֲ כֵי עֶ לְיֹון

מִ מֶ ּלְֶך מַ ְלכֵי הַ מְ ּ ָלכִים הַ קָ ּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא
ּבֹואֲ כֶם לְשָ ׁלֹום מַ לְאֲ כֵי הַ שָ ּׁלֹום מַ לְאֲ כֵי עֶ לְיֹון
מִ מֶ ּלְֶך מַ ְלכֵי הַ מְ ּ ָלכִים הַ קָ ּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא

Friday Night Kiddush

וַי ְִהי עֶ רֶ ב וַי ְִהי ב ֹקֶ ר
ׁשׁי .וַיְכֻּלּו הַ שָ ׁמַ י ִם ו ְהָ ָארֶ ץ וְכָל ְצבָָאם .וַיְכַל
ש ִּ
יֹום ַה ִ ּ

אֱ ֹלהִ ים ַבּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִי מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ׁר עָ שָ ׂה ,וַיִּשְ ׁב ֹּת ַבּיֹום
הַ שְ ּׁבִיעִי מִ ָכּל מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ׁר עָ שָ ׂה .וַיְבָרֶ ְך אֱ ֹלהִ ים אֶ ת
יֹום הַ שְ ּׁבִיעִי ,וַי ְקַ דֵ ּׁש אֹותֹוִ ,כּי בֹו שָ ׁבַת מִ ָכּל מְ לַאכְּתֹו
אֲ שֶ ׁר ָבּרָ א אֱ ֹלהִ ים ַלעֲׂשֹות.
סַ בְרִ י מָ רָ נָן ו ְרַ ָ ּבנָן ו ְרַ ּבֹותַ י

ּב ְָרכּונִי לְשָ לֹום מַ לְאֲ כֵי הַ שָ ּׁלֹום מַ לְאֲ כֵי עֶ לְיֹון

ָ
בּרּוךְ ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ּבֹורֵ א ְפּרִ י הַ ָּגפֶן.

מִ מֶ ּלְֶך מַ ְלכֵי הַ מְ ּ ָלכִים הַ קָ ּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא

ָ
בּרּוךְ ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ׁר קִ דְ ּשָ ׁנּו
ְבּמִ צְֹותָ יו ו ְרָ צָה בָנּו ו ְשַ ׁ ַבּת קָ דְ ׁשֹו ְבַּאהֲ בָה ּובְרָ צֹון
הִ נְחִ ילָנּו ִז ָכּרֹון לְמַ ֲעשֵ ׂה בְרֵ אשִ ׁיתִ ,כּי הּוא יֹום תְ ּחִ ָלּה
לְמִ קְ רָ אֵ י ק ֹדֶ ׁשֵ ,זכֶר לִיצִיַאת מִ צְרָ י ִםִ .כּי בָנּו בָחַ רְ תָ ּ
ו ְאֹותָ נּו קִ דַ ּשְ ׁתָ ּ מִ ָכּל הָ עַ מִ ּים ,ו ְשַ ׁ ַבּת קָ דְ שְ ׁךָ ְבַּאהֲ בָה
ּובְרָ צֹון הִ נְחַ לְתָ ּנּוָ .בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ מְ קַ דֵ ּׁש הַ שַ ּׁ ָבּת.

ֵ
צאתְ כֶם לְשָ לֹום מַ לְאֲ כֵי הַ שָ ּׁלֹום מַ לְאֲ כֵי עֶ לְיֹון
מִ מֶ ּלְֶך מַ ְלכֵי הַ מְ ּ ָלכִים הַ קָ ּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא
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ברכון לילדים

ברכות לשמחה!

ברכון לילדים

Daytime Kiddush

ו ְשָ ׁמְ רּו ְבנֵי י ִשְ ׂרָ אֵ ל אֶ ת הַ שַ ּׁ ָבּתַ ,לעֲׂשֹות אֶ ת הַ שַ ּׁ ָבּת
לְד ֹר ֹתָ ם ְבּרִ ית עֹולָםֵ .בּינִי ּובֵין ְ ּבנֵי י ִשְ ׂרָ אֵ ל אֹות הִ וא
לְעֹלָםִ ,כּי שֵ ׁשֶ ׁת י ָמִ ים עָ שָ ׂה יְי ָ אֶ ת הַ שָ ּׁמַ י ִם ו ְאֶ ת הָ ָארֶ ץ,
ּובַּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִי שָ ׁבַת וַיּ ִ ּנָפַׁש.
זָכֹור אֶ ת יֹום הַ שַ ּׁ ָבּת לְקַ דְ ּׁשֹו .שֵ ׁשֶ ׁת י ָמִ ים תַ ּעֲב ֹד
ו ְעָ שִ ׂיתָ ָכּל מְ לַאכְתֶ ּךָ .ו ְיֹום הַ שְ ּׁבִיעִי שַ ׁ ָבּת ַליְי ָ אֱ ֹלהֶ יָךֹ ,לא
תַ ֲעשֶ ׂה כָל מְ לָאכָהַ ,אתָ ּה ּו ִבנְָך ּו ִבתֶ ָּך ,עַ בְדְ ָּך ו ַאֲ מָ תְ ָך
ּובְהֶ מְ תֶ ָּך ,וְגֵרְ ָך אֲ שֶ ׁר ִבּשְ ׁעָ רֶ יָךִ .כּי שֵ ׁשֶ ׁת י ָמִ ים עָ שָ ׂה יְי ָ
אֶ ת הַ שָ ּׁמַ י ִם ו ְאֶ ת הָ ָארֶ ץ ,אֶ ת הַ יָּם ו ְאֶ ת ָכּל אֲ שֶ ׁר ָבּם,
ו ַ ּי ָנַח ַבּּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִי,

ַ
סב ְִרי מָ רָ נָן ו ְרַ ָ ּבנָן ו ְרַ ּבֹותַ י

ָ
בּרּוךְ ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ּבֹורֵ א ְפּרִ י הַ ָּגפֶן.
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ַעל

ֵ
כּן ֵבּרַ ְך יְי ָ אֶ ת יֹום הַ שַ ּׁ ָבּת וַי ְקַ דְ ּשֵ ׁהּו.
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