קדש
ְּב ַׁש ָּבת ַמ ְת ִחילִ ין

ֹיום

וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר:

ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי .וַ יְ ֻכלּ ּו ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ַָאם .וַ יְ ַכל ֱאל ִֹהים ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִביעִ י ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר עָ ָ ׂשה .וַ יְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים
ֲא ׁ ֶשר עָ ָ ׂשה וַ ִ ּי ׁ ְש ּבֹת ַ ּביוֹ ם ַה ּׁ ְש ִביעִ י ִמ ָּכל ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים לַ עֲ שׂ וֹ ת.
ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִביעִ י וַ יְ ַקדֵּ ׁש אֹתוֹ ִּכי בוֹ ׁ ָש ַבת ִמ ָּכל ְמלַ ְ
ַּבחֹול ַמ ְת ִחילִ ין:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָ ּבנָ ן וְ ַר ּבוֹ ַתי:

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָ ֶפן.

בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל עָ ם וְ רוֹ ְמ ָמנ ּו ִמ ָּכל
ָּ
לָ ׁשוֹ ן וְ ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ָֹתיו .וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבה (בשבת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת
לִ ְמנו ָּחה וּ) מוֹ עֲ ִדים לְ ִ ׂש ְמ ָחהַ ,ח ִ ּגים ּוז ְַמ ִ ּנים לְ ָ ׂ
ששׂ וֹ ןֶ ,את יוֹ ם (בשבתַ :ה ׁ ַש ָ ּבת ַהזֶה
וְ ֶאת יוֹ ם) ַחג ַה ַמצוֹ ת ַהזֶה ,ז ְַמן ֵחר ּו ֵתנ ּו (בשבתְּ :ב ַא ֲה ָבהִ ),מ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ,ז ֵֶכר
יאת ִמ ְצ ָריִ םִּ .כי ָבנ ּו ָב ַח ְר ָּת וְ אוֹ ָתנ ּו ִקדַּ ׁ ְש ָּת ִמ ָּכל ָהעַ ִּמים( ,בשבת :וְ ׁ ַש ָ ּבת)
יצ ַ
לִ ִ
וּמוֹ עֲ ֵדי ָק ְד ׁ ֶש ָך (בשבתְּ :ב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ןּ ְ ),ב ִ ׂש ְמ ָחה ּו ְב ָ ׂששׂ וֹ ן ִהנְ ַחלְ ָּתנ ּוּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה
יְ יָ ְ ,מ ַקדֵּ ׁש (בשבתַ :ה ׁ ַש ָּבת וְ ) יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ַה ּז ְַמ ִ ּנים:
מֹוס ִיפין:
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ִ
ְּב ָ
ְ
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי ָה ֵא ׁש.
חש ְךּ ֵ ,בין יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ַה ַמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש לְ ח ֹלּ ֵ ,בין אוֹ ר לְ ׁ ֶ
לָ עַ ִּמיםּ ֵ ,בין יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִביעִ י לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמעֲ ֶ ׂשהּ ֵ .בין ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת לִ ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב
ִה ְבדַּ לְ ָּת ,וְ ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִביעִ י ִמ ּׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמעֲ ֶ ׂשה ִקדַּ ׁ ְש ָּתִ .ה ְבדַּ לְ ָּת וְ ִקדַּ ׁ ְש ָּת ֶאת עַ ְּמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָש ֶת ָךּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ַה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש לְ ק ֶֹד ׁש.

ָ ּבר ּו ְך

עו ָלםֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּגיעָ נ ּו
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָה ֹ
ַל ְ ּז ַמן ַהזֶ ה.
ּבה ָס ָבה
ׁשֹותה רֹב ּכֹוס ַהיַ יִ ן ֲ
ֶ
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ׁשֹואל:
ֵמ ִסיר ַה ְּק ָע ָרה ֵמ ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן ,מֹוזְ גִ ין ּכֹוס ֵׁשנִ י וְ כָ אן ַה ֵּבן אֹו ֶא ָחד ִמן ַה ְמ ֻס ִּבים ֵ

ילות?
ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַ ּליְ ָלה ַה ֶ ּזה ִמ ָּכל ַה ֵ ּל ֹ
ילות ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין ָח ֵמץ ּו ַמ ָ ּצהַ ,ה ַּליְ לָ ה ַה ּזֶה
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
ּכוּלוֹ ַמ ָ ּצה.
ילות ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין ׁ ְש ָאר יְ ָרקוֹ ת ַה ַּליְ לָ ה ַה ּזֶה
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
ָמרוֹ ר.
ילות ֵאין ָאנ ּו ַמ ְט ִ ּבילִ ין ֲא ִפלּ ּו ּ ַפעַ ם ֶא ָחת
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
ַה ַּליְ לָ ה ַה ּזֶה ׁ ְש ֵּתי ּ ְפעָ ִמים.
ילות ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין ֵ ּבין יוֹ ׁ ְש ִבין ּו ֵבין ְמ ֻס ִ ּבין
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּל ֹ
ַה ַּליְ לָ ה ַה ּזֶה ֻּכלָ נו ְמ ֻס ִ ּבין.
ֵמנִ ַיח ֶאת ַה ְק ָע ָרה ַעל ַה ֻׁשלְ ָחןַ .ה ַמצֹות ִּת ְהיֵ ינָ ה ְמגֻ לֹות ִּב ְׁש ַעת ֲא ִמ ַירת ַה ַהּגָ ָדה.

יאנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו
ֲע ָב ִדים ָהיִ ינ ּו לְ ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ּיוֹ ִצ ֵ
ִמ ּׁ ָשם ְ ּביָ ד ֲחז ָָקה ּו ִבזְרוֹ עַ נְ ט ּויָ ה .וְ ִאלּ ּו ל ֹא
הוֹ ִציא ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ֶאת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֲ ,ה ֵרי
ָאנ ּו ּו ָבנֵ ינ ּו ּו ְבנֵ י ָבנֵ ינ ּו ְמ ׁ ֻשעְ ָ ּב ִדים ָהיִ ינ ּו לְ ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם.
וַ ֲא ִפיל ּו ֻּכלָ נ ּו ֲח ָכ ִמיםֻּ ,כלָ נ ּו נְ בוֹ נִ יםֻּ ,כלָ נ ּו ז ְֵקנִ יםֻּ ,כלָ נ ּו
יוֹ ְדעִ ים ֶאת ַה ּתוֹ ָרהִ ,מ ְצוָ ה
יאת ִמ ְצ ַריִ ם.
יצ ַ
עָ לֵ ינ ּו לְ ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
7

