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דף זה , ושכרו כפליים למפיצו בבתי הכנסת השונים בארץ, וניתן לצלמו ולהפיצו בישראל, דף זה מחולק לזיכוי הרבים
 .להחזירו לאחר סדר הקידוש" ישכח"מחזור ו" ישאיל"יגרום שאף מתפלל לא ה "בע

 
 א בן מרגלית "שליט( יוסף)הרב יעקב חי ' לרפואת כלל ישראל ובפרט לכב
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  ד"בס

  קידוש ליל שבועות
אחר כך , על הגפן ויש לברך תחילה, קודש חל במוצאי שבת חג השבועותליל  (ב"עהתש) השנה

ראשי תיבות , ואחר כך המבדיל בין קודש לקודש ולבסוף שהחיינו, ואחר כך נר הבדלה, קידוש
 .זמן, הבדלה, נר, קידוש, יין -ז "יקנה

 
 

ה מוֲעֵדי  מוֲעָדםִמְקָרֵאי קֶדׁש אֲ  י'יֵאֻלֶ ְקְראֻו אָתם ֻבְ ר ֻתִ   ׁשֶ
ה ֶאת מוֲעֵדי  ר מׁשֶ ֵני ִישָרֵאל י'יַוְיַדֻבֵ  :ֶאל ֻבְ

 

ה : ַסְבִרי ָמָרָנן רֻוְך ַאֻתָ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֻבֹוֵרא לֵֹהינֻו 'ָי א  'יְ ֻבָ
ִרי ַהגָֻ   :ֶפןֻפְ

 
ה  רֻוְך ַאֻתָ ל ָעם, לֵֹהינֻו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם'א  , יָ 'יְ ֻבָ נֻו ִמֻכָ ַחר ֻבָ ר ֻבָ , ֲאׁשֶ

ל ָלׁשֹון ִמְצֹוָתיו, ְורֹוְמָמנֻו ִמֻכָ נֻו ֻבְ ׁשָ ן ָלנֻו יְ . ְוִקֻדְ ֻתֵ לֵֹהינֻו 'ָי א  'ַוֻתִ
ַאֲהָבה ֶאת יֹום  בֻועות ַהזֶֻהֻבְ ָ . זֶֻהֶאת יום טוב ִמְקָרא קֶדׁש הַ . ַחג ַהׁשֻ

ן  י ָבנֻו ָבַחְרֻתָ . ִמְקָרא קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים ֻתוָרֵתנוֻ ְזַמן ַמֻתַ ֻכִ
ים ל ָהַעֻמִ ֻתָ ִמֻכָ ׁשְ ָך . ְואוָתנֻו ִקֻדַ ש ִ ֻומוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ן וֹ ש  ְמָחה ֻוְבש ָ ֻבְ

נוֻ  ה  ִהְנַחְלֻתָ רֻוְך ַאֻתָ ָרֵאל , יָ 'יְ ֻבָ ׁש ִיש ְ יםְמַקֻדֵ ַמֻנִ  .ְוַהזְֻ
 

ה  רֻוְך ַאֻתָ  :ֻבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאשׁ . ֶמֶלְך ָהעֹוָלם לֵֹהינוֻ 'א   יָ 'יְ ֻבָ
 

ה  רֻוְך ַאֻתָ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. ֶמֶלְך ָהעֹוָלם לֵֹהינוֻ 'א   יָ 'יְ ֻבָ יל ֻבֵ ְבֻדִ ין . ַהֻמַ ֻבֵ
ךְ  ים. אֹור ְלחֹׁשֶ ָרֵאל ָלַעֻמִ ין ִיש ְ ת ְיֵמי . ֻבֵ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהׁשֻ ֻבֵ

ה ֶ ֲעש  ת . ַהֻמַ ֻבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֺדׁשֻ ְלתָֻ ֻבֵ ת יֹום טֹוב ִהְבֻדַ ַ ְוֶאת יֹום . ִלְקֺדׁשֻ
תָֻ  ׁשְ ה ִקֻדַ ֶ ֲעש  ת ְיֵמי ַהֻמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמׁשֻ ְ ָך . ַהׁשֻ ֻתָ ֶאת ַעֻמְ ׁשְ ְלֻתָ ְוִקֻדַ ִהְבֻדַ

ֶתךָ  ָ ְקֺדׁשֻ ָרֵאל ֻבִ ה : ִיש ְ רֻוְך ַאֻתָ ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדשׁ  יָ 'יְ ֻבָ יל ֻבֵ ְבֻדִ  :ַהֻמַ
 

ה  ַמן  ינוֻ לֹהֵ 'א   יָ 'יְ ברֻוְך ַאֻתָ יָענֻו ַלזְֻ ָמנֻו ְוִהֻגִ ָינֻו ְוִקֻיְ ֶהח  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ
 :ַהזֶֻה

 
 .ישב וישתה רביעית ויתן לכל המסובים לטעום


