
 

 ת"בעזהשי

 *אמירה לפני קידוש
 )ט"שלחה, א"חיד, אור השנים, ה"של, ל"והאריז, ע"י שו"עפ(

מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵיים ִמְצַות ִקידּוׁש ַעל ַהַיִין 

 ְׁשמֹו ֶׁשִציָונּו ְלַקֵיים ִמְצַות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך

ְלַהְזִּכיר ְּבֶּפה ְקדּוַׁשת יֹום ַהַׁשָּבת ֶׁשָנַתן ָלנּו ַהָקדֹוׁש 

ֶׁשֶנֱאַמר ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת , ַעל ַהַיִין, ָּברּוך הּוא

. ּוְּכמֹו ֶשֵּפיְרׁשּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְלַקְּדׁשֹו

ְוַגם ְלַהְזִּכיר ּבֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּכמֹו ֶׁשָדְרשּו ַרבֹוֵתינּו 

ְוַגם לֹוַמר ַּפְרַׁשת ַוְיֻכּלּו ְלהִעיד ֶעל . ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ּוְּבִּבְרַכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן . ְּבִריַאת ׁשַמִים ָוָאֶרץ

ָלֵצאת ַגם ַעל ַיִין ּוְשַאר ַהַמְׁשִקין ֶׁשֶאְׁשֶּתה ִלְפֵני 

ּוְלַקֵיים ִמְצַות ִקידּוׁש . ך ַהְסעּוָדהַהְסעּוָדה ּוְּבּתֹו

 .ְסעּוָדה ַדְוָקא ְּבָמקֹום

ְמַכִוין ְלהֹוִציא ַגם ֶאת ְּבֵני ֵּביִתי ְוָכל 

ְוַּכָווָנִתי ְלַקֵיים . ְּבָכל ֶזה, ָהרֹוִצין ָלֵצאת

ָּכל ִמְצֹות ַהְּתלּוִיים ָּבֶהם ּוְלַתֵקן ׁשְֺרָׁשּה ִּבְמקֹום 

וְלהִעיד ַעל ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרך ְׁשמֹו ָלַעד , ֶעְליֹון

ֲאֶׁשר ֶהֱאִציל ָּבָרא ָיַצר ְוָעָׂשה ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְוֵאין ֵשִני 

 לֹו ּוָּבַחר ְּביֹום

 .ַׁשָּבת ָקְדשֹו ְלַקְדשֹו ִמָּכל ַהָיִמים 

לּו ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיה ִּבְדִחי

ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַחֵּבר ַאְרַּבע אֹוִתיֹות 

ֵה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלֵמיקּום "ֵה ְּבָו"ִי

ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא ּוְלַיֵחד ַהדֹוִדים ְולֲעׂשֹות ִעְטִרין 

ְוִקשּוִטין ִלְׁשִכיָנה ַהְקדֹוָׁשה ּוְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ָאָדם ָהֶעְליֹון 

ְוִאיָלן ָהֶעְליֹון ְוַאל ְיַעֵּכב ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע ֶאת 

ִמְצָוה זֺאת ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ּוְלַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵסא 

ּוְּברֹוב ַרֲחֶמיָך ַתֲעֶלה ָעֵלינּו ְּכִאילּו ִּכַוונִּתי ְּבָכל . ְכבֹוֶדָך

ִוְיֵהא ָחשּוב ִלְפֵני , לּוִיים ָּבֶהםַהַּכָוונֹות ְוַהסֹודֹות ַהְּת

ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְּכִאילּו ִקַייְמִּתיָה ְּבָכל ְּפָרֶטיָה 

ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך . ג ִמְצֹות ַהְּתלּוִיים ָּבּה"ְוִדקדּוֶקיָה ְוַתְרַי

, ִקידּוׁש ֶזה ִעם ִקידּוֵׁשי ָּבֶניָך ַהיֹודִעים ּוְמַכְוִנים ְּכהֹוֶגן

ְוִיָמֵשך ֶשַפע ּוְּבָרָכה ַרָּבה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוִמָׁשם ִיְׁשַּפע 

ַעל ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ְלָעְבְדָך ֶּבֱאֶמת ְוִלְׁשמֹור ָּכל ַׁשָּבתֹות 

ָקְדֶׁשָך ָּכל ְיֵמי ַחֵיינּו ְּבַמְחָשָבה ִדּבּור ּוַמֲעֶשה ְּבִיְרָאה 

לֵֺהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ִויִהי נַֺעם ְיָי ֱא. ְוַאֲהָבה ְוִשְמָחה

 ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו

 :ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו 

 

ַוְיַכל ֱאלִֺהים ַּבּיֹום : ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַהִּׁשִּׁשי

ַוִּיְׁשּבֹות ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל , ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה

, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֺהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֺתֹו: ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה

 ִּכי

 :ֲאֶׁשר ָּבָרא ֲאלִֺהים ַלֲעׂשֹות, בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 

 :ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי

 :ם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפןֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאל

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוָרָצה , ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַאָּתה ְיָי

ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה , ְוַּׁשָּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו, ָבנּו

 , ְוַׁשָּבת ָקְדְׁשָך. ְּתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי קֶֺדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ְבֵראִׁשית

 :ְמַּקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת, ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי: ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָּתנּו 
 

 :תועלת אמירתה* 
 ).'ה' ב סי"מ', א כלל ה"ח, ו"ח מ"ס' עי(שלא תהא אמירת קידוש כמצות אנשים מלומדה  •

 .ז ועוד"בהמ, סוכה, וכן המנהג בתפילין. וה בפהטוב לומר כוונת המצ, לדעת בעל באר מים חיים •

ש ובריאת "מועיל כעין הכנה להלהיב הלב לקראת המצוה הגדולה לקדש יום השבת ולהעיד על יחודו ית •
 .שמים וארץ

" מחשבה"מ לא מקיים חלקי "מ, ג דביש הוכחה יוצא"דאע, תועלת גדול שלא ישכח לכוין כוונת המצוה •
 ).ק בהקדמה"דפ' עי(שבהמצוה 

 .מביא התעוררות לכל השומעים לקראת האמירה •
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 ת"בעזהשי

 *אמירה לפני אכילת סעודת שבת קודש
 )אומרה לפני הסעודה(

 )ט"שלחה, א"חיד, אור השנים, ה"של, ל"והאריז, ע"י שו"עפ(

מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵיים ִמְצַות ְנִטיַלת 
ָּבת ָיַדִים ִלְסעּוָדה ְוַאִכיַלת ַּפת ְּבַׁש

 :ואם מוציא אחרים יוסיף(, ְוִלְבצֹוע ַעל ֶלֶחם ִמְשֶנה
ּוְלהֹוִציא ְּבֵני ֵּביִתי ְוָכל ָהרֹוִצין ָלֵצאת 

, ּוְלַבְלֵּבל ַהַּפת ְּבֶמַלח) ְּבִמְצַות ֶלֶחם ִמְשֶנה
ּוְלַקֵיים ְסעּוָדה ָהִראשֹוָנה ֶשל ַשָּבת קֹוֶדׁש 

 ֶׁשהּוא ְסעּוָדָתא ְדִיְצָחק :בסעודת ליל שבת יוסיף(
ַהִנְקַראת ְסעּוָדָתא , ָאִבינּו ָעָליו ַהָׁשלֹום
 :בסעודת שחרית יוסיף. ַדֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִדיִׁשין

ֶׁשהּוא ְסעּוָדָתא ְדַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו 
. ַהִנְקַראת ְסעּוָדָתא ְדַעִּתיָקא ַקִדיָשא, ַהָׁשלֹום

ַיֲעקֺב  ֶׁשהּוא ְסעּוָדָתא ְד:בסעודה שלישית יוסיף
ַהִנְקַראת ְסעּוָדָתא , ָאִבינּו ָעָליו ַהָׁשלֹום
ְוַאְסְמכּוָה ַאְקָרא ) ִדְזֵעיר ַאְנִּפין ַקִדיִׁשין

ְוַגם ֶלֱאכֹול . ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלְיָי
ַמֲאָכִלים שֹוִנים ְלִהְתַעֵנג ְּבַׁשָּבת קֶֺדׁש 

ְוִהְנִני ְמַכִוין . ֶׁש ְוָקָראָת ַלַׁשָּבת עֹוֶנג"ְּכמֺ
ִלְפטֹור ְּבִּבְרַכת ַהמֹוִציא ָּכל ַמה ֶׁשָיִביאּו 
ֶלֱאכֺל ַעד ַאַחר ְנִטיַלת ַמִים ַאֲחרֹוִנים ְוַגם 

 ִמיֵני ִּכיְסִנין
 ַגם ְהְנִני ְמַכִוין ִּבְלִביַׁשת ְּכסּות ְנִקָיה. ּוְמזֹונֹות 

ֵרא ַלֲעשֹות ּוְלַהְׁשִלים ְרצֹון ַהבֹו
ֶׁשִציָונּו , ָּברּוך הּוא ּוָברּוך ְׁשמֹו

ּוְלַתֵקן שֶֺרׁש ְסעּוָדה זֺאת , ְּבָכל ֵאֶלה
ִּבְמקֹום ֶעְליֹון ּוְלַהְׁשִלים ָאָדם ָהֶעְליֹון ְוִאיָלן 

 ָהֶעְליֹון
 .ְוַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח ְלַהבֹוֵרא ִיְתָּבֵרך ְׁשמֹו 

ַמֲאִמין ֶׁשְּבָכל ַמֲאָלל ּוַמְׁשֶקה ּוְּבָכל 
ְטִעיָמה ֶׁשל ַׁשָּבת קֶֺדׁש ְּתלּוִיים 

סֹודֹות ֶעְליֹונֹות ְועֹוָלמֹות ּוְנָׁשמֹות ְואֹורֹות 
ִויִהי ָרצֹון ִמִלְפֵני . ְקדֹוׁשֹות ְּבִלי ִׁשיעּור ְוֵחֶקר

ֶׁשִּבְזכּות ִקיּום ְסעּוַדת ַׁשָּבת , ָאִבינּו ֶׁשַּבָׁשַמִים
ְלַתֵקן ָּכל ֶמה ֶׁשָּפַגְמִּתי ֶאְזֶּכה , ְועֶֺנג ַׁשָּבת

ְּבִגְלגּול ֶזה ּוְּבִגלגּוִלים ַהקֹוְדִמים ִּבְסעּודֹות 
, ְוַּתֲענּוֵגי ְרשּות ּוַמֲאָכלֹות ְיֵתירֹות ַוֲאסּורֹות

 :בסעודת לילה יאמר(ְוַהִציֵלִני ְּברֹוב ַרֲחֶמיָך 
 ִמִדיָנּה ֶׁשל :בסעודת שחרית יאמר. ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח

 בסעודה. ֵגיִהנֺם

 . ִמִמְלֶחֶמת גֹוג ּוָמגֹוג:שלישית יאמר 

ּוִּבְזכּות ְקֻדַׁשת ְסעּוָדה זּו יּוְמָשך ָלנּו ֶשַפע ּוְּבָרָכה ְלָכל 

, ָהַאִכלֹות ְוַהְׁשִּתיֹות ֶׁשנֺאַכל ְוִנְׁשֶתה ָּכל ְיֵמי ַחֵיינּו

ֵעֶדן ְוִיְמשֹוך ָעֵלינּו ֶׁשַפע ְקֻדָׁשה ְוַטֲהָרה ִמנַֺעם ְועֹוֶנג ְו

ְלַנְפשֵֺתינּו רּוֵחינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ְלִהְתַעֵדן , ָהֶעְליֺן

, ַּבֲעבֹוָדְתָך ְוִיְרָאְתָך ּוְלָעְבְדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ּוְּבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה

 ְּכֵדי ֶׁשִיְתַגֵדל ְוִיְתַקֵדׁש ִׁשְמָך

 .ִי ָאֵמן"ְי ָּכ"ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ַעל ָיֵדינּו ְוַע 

ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיה ִּבְדִחילּו 

ֵה -ֵה ְּבָו-ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֵחד ֵׁשם ִי

 ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל

 .ִיְׂשָרֵאל 

ַרֲחֶמיָך ַּתֲעֶלה ָעֵלינּו ְּכִאילּו ִּכַוונִּתי ָּכל 

ְוַיֲעֶלה , לּוִיים ָּבֶהםַהַּכָוונֹות ְוסֹודֹות ַהְּת

. ְלָפֶניָך ִמְצֹות ֵאלּו ִעם ָּבֶניָך ַהיֹוְדִעין ּוְמַכְווִנין ְּכהֹוֶגן

ּוְתֵהא ֲחשּוָבה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְּכִאילּו 

ג ִמְצֹות "ִקַייְמִּתים ְּבָכל ְּפָרֵטיֶהם ְוִדְקדּוֵקיֶהם ְוַּתְרַי

ִויִהי נַֺעם ְיָי ֱאלֵֺהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה . ַהְּתלּוִיים ָּבֶהם

 ָיֵדינּו

 :ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו 
 

 

 .ש אצל אמירה לפני קידוש"עמ, תועלת האמירה* 
 

ֲהֵריִני

ְוַּכָוָנִתי

ַוֲאִני

ְלֵׁשם

ּוְּברֹוב




