בעזהשי"ת

אמירה לפני קידוש*

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

ֻמּן ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת ִקידוּשׁ ַעל ַהַייִן
וּמז ָ
מוּכן ְ
ֲה ֵרינִ י ָ
ַך ְשׁמוֹ ֶשׁ ִציוָנוּ
ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת ַהבּוֹרֵא י ְִת ָבּר ְ
ָתן ָלנוּ ַה ָקדוֹשׁ
דוּשׁת יוֹם ַה ַשׁ ָבּת ֶשׁנ ַ
ְל ַהזְ ִכּיר ְבּ ֶפּה ְק ַ
ֱמר זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ָבּרוּך הוּאַ ,על ַהַייִןֶ ,שׁ ֶנא ַ
ָכה.
ַבוֹתינוּ זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
וּכּמוֹ ֶש ֵפּ ְירשׁוּ ר ֵ
ְל ַק ְדּשׁוְֹ ,
ַבוֹתינוּ
וְ גַם ְל ַהזְ ִכּיר בּוֹ י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם ְכּמוֹ ֶשׁ ָד ְרשוּ ר ֵ
העיד ֶעל
לוֹמר ַפּ ְר ַשׁת ַו ְיכֻלּוּ ְל ִ
ָכה .וְ גַם ַ
זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ָפן
וּבּ ִבּ ְר ַכת בּוֹרֵא ְפּ ִרי ַהגּ ֶ
שׁמיִם וָאָרֶץְ .
ְבּ ִריאַת ַ
וּשאַר ַה ַמ ְשׁ ִקין ֶשׁ ֶא ְשׁ ֶתּה ִל ְפנֵי
ָל ֵצאת גַם ַעל ַייִן ְ
וּל ַקיֵים ִמ ְצוַת ִקידוּשׁ
עוּדהְ .
וּבּתּוֹך ַה ְס ָ
עוּדה ְ
ַה ְס ָ
עוּדה ַדוְ ָקא.
ְבּ ָמקוֹם ְס ָ
יתי וְ ָכל
הוֹציא גַם ֶאת ְבּנֵי ֵבּ ִ
ַה ֵרינִ י ְמ ַכוִין ְל ִ
וֲ
ָתי ְל ַקיֵים
רוֹצין ָל ֵצאתְ ,בּ ָכל זֶה .וְ ַכּוָונ ִ
ָה ִ
שֺׁר ָשׁהּ ִבּ ְמקוֹם
ְ
וּל ַת ֵקן
ָכּל ִמ ְצוֹת ַה ְתּלוּיִים ָבּ ֶהם ְ
אַחדוּתוֹ י ְִת ָבּרֵך ְשׁמוֹ ָל ַעד
העיד ַעל יִחוּדוֹ וְ ְ
ול ִ
ֶע ְליוֹןְ ,
עוֹלמוֹת וְ ֵאין ֵשנִי
ָצר וְ ָע ָשׂה ָכּל ָה ָ
ֱציל ָבּרָא י ַ
ֲשׁר ֶהא ִ
אֶ
וּבּ ַחר ְבּיוֹם
לוֹ ָ

וּשׁ ִכי ְנ ֵתּיה ִבּ ְד ִחילוּ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּא ְ
שׁם יִחוּד ְ
ְל ֵ
אוֹתיוֹת
אַר ַבּע ִ
וּד ִחילוּ ְל ַח ֵבּר ְ
וּר ִחימוּ ְ
וּר ִחימוּ ְ
ְ
ָאל ְל ֵמיקוּם
ִחוּדא ְשׁ ִלים ְבּ ֵשׁם ָכּל י ְִשׂר ֵ
ִי" ֵה ְבּ ָו" ֵה ְבּי ָ
דוֹדים וְלעֲשׂוֹת ִע ְט ִרין
ַחד ַה ִ
וּלי ֵ
ְשׁ ִכי ְנ ָתּא ֵמ ַע ְפרָא ְ
אָדם ָה ֶע ְליוֹן
וּכּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִלים ָ
דוֹשׁה ְ
שוּטין ִל ְשׁ ִכינָה ַה ְק ָ
ו ְִק ִ
ילן ָה ֶע ְליוֹן ְואַל י ְַע ֵכּב שׁוּם ֵח ְטא ו ְָעוֹן ְו ִה ְרהוּר רַע ֶאת
ְו ִא ָ
רוּח ִל ְפנֵי ִכ ֵסא
ַחת ַ
וּלנ ַ
ֲלה ְלרָצוֹן ְ
ִמ ְצוָה זֺאת ְו ַתע ֶ
ַונתּי ְבּ ָכל
ֲלה ָע ֵלינוּ ְכּ ִאילוּ ִכּו ִ
יך ַתע ֶ
ֲמ ָ
וּבּרוֹב ַרח ֶ
בוֹד ָךְ .
ְכ ֶ
ְהא ָחשוּב ִל ְפנֵי
ַה ַכּוָונוֹת ְו ַהסוֹדוֹת ַה ְתּלוּיִים ָבּ ֶהםִ ,וי ֵ
יה
ָט ָ
יה ְבּ ָכל ְפּר ֶ
ַימ ִתּ ָ
ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוּך הוּא ְכּ ִאילוּ ִקי ְ
ֶיך
ֲלה ְל ָפנ ָ
יה ְו ַת ְרַי"ג ִמ ְצוֹת ַה ְתּלוּיִים ָבּהְּ .וַיע ֶ
קדוּק ָ
ְו ִד ֶ
וּמ ַכ ְונִים ְכּהוֹגֶן,
יוֹדעים ְ
ֶיך ַה ִ
ידוּשׁי ָבּנ ָ
ִקידוּשׁ זֶה ִעם ִק ֵ
וּמ ָשׁם י ְִשׁ ַפּע
עוֹלמוֹת ִ
ַבּה ְבּ ָכל ָה ָ
ָכה ר ָ
וּבּר ָ
ִמ ֵשך ֶש ַפע ְ
ְוי ָ
ֱמת ו ְִל ְשׁמוֹר ָכּל ַשׁ ָבּתוֹת
ְשׁ ָמה ְל ָע ְב ְד ָך ֶבּא ֶ
רוּח וּנ ָ
ֶפשׁ ַ
ַעל נ ֶ
ֲשה ְבּי ְִראָה
וּמע ֶ
ְמי ַחיֵינוּ ְבּ ַמ ְח ָש ָבה ִדבּוּר ַ
ָק ְד ֶשׁ ָך ָכּל י ֵ
ֲשׂה
וּמע ֵ
לֺהינוּ ָע ֵלינוּ ַ
נֺעם ְיָי ֱא ֵ
ִיהי ַ
ְש ְמ ָחה .ו ִ
ֲבה ו ִ
ְואַה ָ
ָדינוּ כּוֹ ְננָה ָע ֵלינוּ
יֵ
ָדינוּ כּוֹ ְננֵהוּ:
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ַ

ָמים.
ַשׁ ָבּת ָק ְדשוֹ ְל ַק ְדשוֹ ִמ ָכּל ַהי ִ

ֱלֺהים ַבּיּוֹם
וְכל ְצ ָבאָםַ :וי ְַכל א ִ
יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁיַ :ו ְיכֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ָהאָרֶץ ָ
יעי ִמ ָכּל
ֲשׁר ָע ָשׂהַ ,ויּ ְִשׁבּוֹת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ א ֶ
יעי ְמ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ַוי ְַק ֵדּשׁ אֺתוֹ,
ֱלֺהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶך א ִ
ֲשׁר ָע ָשׂהַ :וי ְָבר ְ
אכתּוֹ א ֶ
ְמ ַל ְ
ִכּי
ֲלֺהים ַלעֲשׂוֹת:
ֲשׁר ָבּרָא א ִ
אכתּוֹ ,א ֶ
בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
בּוֹתי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן וְ ַר ָבּנָן וְ ַר ַ

ָפן:
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהג ֶ
עוֹלם ֵ
אַתּה ְי ָי ֱאל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ

ָצה
וֹתיו וְ ר ָ
ֲשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
עוֹלם ,א ֶ
ֱלֺהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
אַתּה ְיָי ,א ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֲשׂה
זִכּרוֹן ְל ַמע ֵ
ילנוָּ ,
נְח ָ
וּברָצוֹן ִה ִ
ֲבה ְ
וְשּׁ ָבּת ָק ְדשׁוֹ ְבּאַה ָ
ָבנוַּ ,
וְשׁ ָבּת ָק ְד ְשׁ ָך,
יציאַת ִמ ְצ ָריִםַ .
ֵכר ִל ִ
קֺדשׁ ז ֶ
ָאי ֶ
ֵאשׁיתְ .תּ ִח ָלּה ְל ִמ ְקר ֵ
ְבר ִ
אַתּה ְיָיְ ,מ ַקּ ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
רוּך ָ
נְח ְל ָתּנוָּ :בּ ְ
וּברָצוֹן ִה ַ
ֲבה ְ
ְבּאַה ָ
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בעזהשי"ת

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

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

ילת
ֻמּן ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת נ ְִט ַ
וּמז ָ
מוּכן ְ
יני ָ
ֲה ֵר ִ
ילת ַפּת ְבּ ַשׁ ָבּת
ְאַכ ַ
עוּדה ו ִ
ָדיִם ִל ְס ָ
יַ
ו ְִל ְבצוֹע ַעל ֶל ֶ
חם ִמ ְשנֶה) ,ואם מוציא אחרים יוסיף:
רוֹצין ָל ֵצאת
יתי ו ְָכל ָה ִ
הוֹציא ְבּנֵי ֵבּ ִ
וּל ִ
ְ
וּל ַב ְל ֵבּל ַה ַפּת ְבּ ֶמ ַלח,
ְבּ ִמ ְצוַת ֶל ֶחם ִמ ְשנֶה( ְ
קוֹדשׁ
עוּדה ָה ִראשוֹנָה ֶשל ַש ָבּת ֶ
וּל ַקיֵים ְס ָ
ְ
עוּד ָתא ְדי ְִצ ָחק
)בסעודת ליל שבת יוסיףֶ :שׁהוּא ְס ָ
עוּד ָתא
אָבינוּ ָע ָליו ַה ָשׁלוֹםַ ,הנ ְִקרַאת ְס ָ
ִ
פּוּחין ַק ִד ִ
ֲקל ַתּ ִ
ַדח ַ
ישׁין .בסעודת שחרית יוסיף:
אָבינוּ ָע ָליו
ָהם ִ
אַבר ָ
עוּד ָתא ְד ְ
ֶשׁהוּא ְס ָ
ישא.
יקא ַק ִד ָ
עוּד ָתא ְד ַע ִתּ ָ
ַה ָשׁלוֹםַ ,הנ ְִקרַאת ְס ָ
עוּד ָתא ְדַיעֲקֺב
בסעודה שלישית יוסיףֶ :שׁהוּא ְס ָ
עוּד ָתא
אָבינוּ ָע ָליו ַה ָשׁלוֹםַ ,הנ ְִקרַאת ְס ָ
ִ
אַקרָא
כוּה ְ
ְאַס ְמ ָ
ישׁין( ו ְ
ִדז ְֵעיר אַנ ְִפּין ַק ִד ִ
ִא ְכלֻהוּ ַהיּוֹם ִכּי ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם ַל ְיָיְ .וגַם ֶלאֱכוֹל
קֺדשׁ
ֶ
ֲכ ִלים שוֹנִים ְל ִה ְת ַענֵג ְבּ ַשׁ ָבּת
ַמא ָ
ָאת ַל ַשׁ ָבּת עוֹנֶג .ו ְִה ְננִי ְמ ַכוִין
ְכּמֺ" ֶשׁ ו ְָקר ָ
מוֹציא ָכּל ַמה ֶשׁי ִָביאוּ
ִל ְפטוֹר ְבּ ִבּ ְר ַכת ַה ִ
ילת ַמיִם אַחֲרוֹנִים ְוגַם
אַחר נ ְִט ַ
ֶלאֱכֺל ַעד ַ
יסנִין
ִמינֵי ִכּ ְ
ישׁת ְכּסוּת נ ְִקיָה
וּמזוֹנוֹת .גַם ְה ְננִי ְמ ַכוִין ִבּ ְל ִב ַ
ְ
וּל ַה ְשׁ ִלים ְרצוֹן ַהבוֹרֵא
ָתי ַלעֲשוֹת ְ
וְ ַכּ ָונ ִ
וּברוּך ְשׁמוֶֹ ,שׁ ִציוָנוּ
ָבּרוּך הוּא ָ
עוּדה זֺאת
וּל ַת ֵקן שֺרֶשׁ ְס ָ
ְבּ ָכל ֵא ֶלהְ ,
ילן
אָדם ָה ֶע ְליוֹן ו ְִא ָ
וּל ַה ְשׁ ִלים ָ
ִבּ ְמקוֹם ֶע ְליוֹן ְ
ָה ֶע ְליוֹן
רוּח ְל ַהבוֹרֵא י ְִת ָבּרֵך ְשׁמוֹ.
ַחת ַ
ו ְַלעֲשוֹת נ ַ
וּבּ ָכל
וּמ ְשׁ ֶקה ְ
ֲלל ַ
ֲמין ֶשׁ ְבּ ָכל ַמא ָ
ַא ִני ַמא ִ
וֲ
קֺדשׁ ְתּלוּיִים
ֶ
ימה ֶשׁל ַשׁ ָבּת
ְט ִע ָ

ְשׁמוֹת וְאוֹרוֹת
ְעוֹלמוֹת וּנ ָ
סוֹדוֹת ֶע ְליוֹנוֹת ו ָ
ִיהי רָצוֹן ִמ ִל ְפנֵי
ְח ֶקר .ו ִ
ְקדוֹשׁוֹת ְבּ ִלי ִשׁיעוּר ו ֵ
עוּדת ַשׁ ָבּת
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשׁ ַמיִםֶ ,שׁ ִבּזְכוּת ִקיוּם ְס ַ
ִ
ַמ ִתּי
וְעֺנֶג ַשׁ ָבּתֶ ,אז ְֶכּה ְל ַת ֵקן ָכּל ֶמה ֶשׁ ָפּג ְ
קוֹד ִמים ִבּ ְסעוּדוֹת
לגוּלים ַה ְ
וּבּ ִג ִ
ְבּ ִג ְלגוּל זֶה ְ
ֲכלוֹת י ְֵתירוֹת ַואֲסוּרוֹת,
וּמא ָ
ְתּעֲנוּגֵי ְרשוּת ַ
וַ
ֲמ ָ
ילנִי ְבּרוֹב ַרח ֶ
ְה ִצ ֵ
וַ
יך )בסעודת לילה יאמר:
ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
יח .בסעודת שחרית יאמרִ :מ ִדינָהּ ֶשׁל
ג ִ
ֵיהנֺם .בסעודה
וּמגוֹג.
שלישית יאמרִ :מ ִמ ְל ֶח ֶמת גוֹג ָ
ָכה ְל ָכל
וּבּר ָ
יוּמ ָשך ָלנוּ ֶש ַפע ְ
עוּדה זוּ ְ
ֻשׁת ְס ָ
וּבּ ְזכוּת ְקד ַ
ִ
ְמי ַחיֵינוּ,
ִשׁ ֶתה ָכּל י ֵ
נֺאכל ְונ ְ
אַכלוֹת ְו ַה ְשׁ ִתּיוֹת ֶשׁ ַ
ָה ִ
נֺעם וְעוֹנֶג ְו ֵע ֶדן
ְט ֲהרָה ִמ ַ
ֻשׁה ו ַ
ְוי ְִמשוֹך ָע ֵלינוּ ֶשׁ ַפע ְקד ָ
מוֹתינוּ ְל ִה ְת ַע ֵדן
ִשׁ ֵ
רוּחינוּ ְונ ְ
שֺתינוּ ֵ
ָה ֶע ְליֺןְ ,לנ ְַפ ֵ
ֲפ ָצה,
ֶפשׁ ח ֵ
וּבּנ ֶ
וּל ָע ְב ְד ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ְ
אָת ָך ְ
ֲבוֹד ְת ָך ְוי ְִר ְ
ַבּע ָ
ַדל ְוי ְִת ַק ֵדשׁ ִשׁ ְמ ָך
ְכּ ֵדי ֶשׁי ְִתג ֵ
אָמן.
ָדינוּ ו ְַע" ְי ָכּ" ִי ֵ
ַהגָדוֹל ְו ַה ָקדוֹשׁ ַעל י ֵ
וּשׁ ִכי ְנ ֵתּיה ִבּ ְד ִחילוּ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְיך הוּא ְ
ְל ֵשׁם יִחוּד ְ
ַחד ֵשׁם ִיֵ -ה ְבּ ָוֵ -ה
וּד ִחילוּ ְלי ֵ
וּר ִחימוּ ְ
וּר ִחימוּ ְ
ְ
ִחוּדא ְשׁ ִלים ְבּ ֵשׁם ָכּל
ְבּי ָ
ָאל.
י ְִשׂר ֵ
ַונתּי ָכּל
ֲלה ָע ֵלינוּ ְכּ ִאילוּ ִכּו ִ
יך ַתּע ֶ
ֲמ ָ
וּבּרוֹב ַרח ֶ
ְ
ֲלה
ַה ַכּוָונוֹת וְסוֹדוֹת ַה ְתּלוּיִים ָבּ ֶהםְ ,וַיע ֶ
וּמ ַכ ְוונִין ְכּהוֹגֶן.
יוֹד ִעין ְ
ֶיך ַה ְ
ֶיך ִמ ְצוֹת ֵאלוּ ִעם ָבּנ ָ
ְל ָפנ ָ
ֲשוּבה ִל ְפנֵי ַה ָקדוֹשׁ ָבּרוּך הוּא ְכּ ִאילוּ
וּת ֵהא ח ָ
ְ
יהם ְו ַתּ ְרַי"ג ִמ ְצוֹת
דוּק ֶ
יהם ו ְִד ְק ֵ
ָט ֶ
ַימ ִתּים ְבּ ָכל ְפּר ֵ
ִקי ְ
ֲשׂה
וּמע ֵ
ֱלֺהינוּ ָע ֵלינוּ ַ
נֺעם ְיָי א ֵ
ִיהי ַ
ַה ְתּלוּיִים ָבּ ֶהם .ו ִ
ָדינוּ
יֵ
ָדינוּ כּוֹ ְננֵהוּ:
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
כּוֹ ְננָה ָע ֵלינוּ ַ

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

