READING EXERCISES
Kiddush

 (1בָּ ר וּ � בָּ ר וּ� בָּ רוּ� בָּ רוּ�
 (2אַ תָ א אַתָ א אַתָ א
 (3יְ ָי
 (4אֱ לוׂ הֵ י נוּ אֱ לוׂ הֵ ינוּ אֱ לוׂהֵ ינוּ אֱ לוׂהֵ ינוּ
 (5מֶ ֶל � מֶ לֶ� מֶ לֶ� מֶ לֶ�
 (6הָ עוׂ ָל ם הָ עוׂ לָם הָ עוׂלָם הָ עוׂלָם
 (7בְּ וׂ ֵרא בְּ וׂ ֵרא בְּ ו ֵׂרא בְּ ו ֵׂרא
 (8פְּ ִרי פְּ ִרי פְּ ִרי
 (9הָ ָג פֶ ן הָ ָג פֶ ן הָ גָפֶ ן הָ גָפֶ ן
 (10בָּ רוּ� אַתָ א יְ ָי אֱ לוׂהֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוׂלָם,
בְּ ו ֵׂרא פְּ ִרי הָ גָפֶ ן.
(11בָּ ר וּ � בָּ ר וּ� בָּ רוּ� בָּ רוּ�
 (12אַ תָ א אַתָ א אַתָ א
 (13יְ ָי
 (14אֱ לוׂ הֵ י נוּ אֱ לוׂ הֵ ינוּ אֱ לוׂהֵ ינוּ אֱ לוׂהֵ ינוּ

 (15מֶ ֶל � מֶ לֶ� מֶ לֶ� מֶ לֶ�
 (16הָ עוׂ ָל ם הָ עוׂ לָם הָ עוׂלָם הָ עוׂלָם
 (17אֲ ֶשׁ ר אֲ ֶשׁר אֲ ֶשׁר אֲ ֶשׁר
ִ (18ק ְד ָשׁ נ וּ ִק ְד ָשׁ נוּ ִק ְד ָשׁנוּ ִק ְד ָשׁנוּ
 (19בְּ ִמ ְצ ווׂ תָ יו בְּ ִמ ְצ ווׂ תָ יו בְּ ִמ ְצ ווׂתָ יו
בְּ ִמ ְצווׂתָ יו בְּ ִמ ְצווׂתָ יו
 (20וְ ָר צָ ה וְ ָרצָ ה וְ ָרצָ ה וְ ָרצָ ה
 (21בָ נ וּ בָ נוּ בָ נוּ בָ נוּ
 (22וְ ַשׁ בַּ ת וְ ַשׁ בַּ ת וְ ַשׁבַּ ת
ָ (23ק ְד שׁ וׂ ָק ְד שׁוׂ ָק ְדשׁוׂ ָק ְדשׁוׂ
 (24בְּ אַ הֲ בָ ה בְּ אַ הֲ בָ ה בְּ אַהֲ בָ ה בְּ אַהֲ בָ ה
בְּ אַהֲ בָ ה
 (25וּ בְ ָר צ וׂ ן וּבְ ָר צוׂ ן וּבְ ָר צוׂן וּבְ ָרצוׂן
וּבְ ָרצוׂן
ִ (26ה נְ ִחי ָל נ וּ ִהנְ ִחי ָל נוּ ִהנְ ִחי לָנוּ
ִהנְ ִחילָנוּ ִהנְ ִחילָנוּ

 (27זִ כָּ ר וׂ ן זִ כָּ רוׂ ן זִ כָּ רוׂן זִ כָּ רוׂן זִ כָּ רוׂן
זִ כָּ רוׂן
 (28לְ מַ ֲע ֵשׂה לְ מַ ע ֲֵשׂה לְ מַ ע ֲֵשׂה לְ מַ ע ֲֵשׂה
לְ מַ ע ֲֵשׂה
אשׁית
 (29בְ ֵרא ִשׁי ת בְ ֵרא ִשׁית בְ ֵרא ִשׁית בְ ֵר ִ
אשׁית
בְ ֵר ִ
 (30בָּ רוּך אַתָ ה יְ ָי אֱ לוׂהֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוׂלָם,
אֲ ֶשׁר ִק ְד ָשׁנוּ בְּ ִמ ְצווׂתָ יו וְ ָרצָ ה בָ נוּ,
וְ ַשׁבַּ ת ָק ְדשׁוׂ בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצוׂן ִהנְ ִחילָנוּ,
אשׁית.
זִ כָּ רוׂן לְ מַ ע ֲֵשׂה בְ ֵר ִ
 (31כִּ י
 (32הוּא
 (33יוׂ ם יוׂם יוׂם
ְ (34תּ ִחי לָה ְתּ ִחילָה ְתּ ִחילָה ְתּ ִחילָה
 (35לְ ִמ ְק ָר אֵ י לְ ִמ ְק ָר אֵ י לְ ִמ ְק ָראֵ י
לְ ִמ ְק ָראֵ י לְ ִמ ְק ָראֵ י
 (36קׂ ֶד שׁ קׂ ֶדשׁ ק ֶׂדשׁ ק ֶׂדשׁ
 (37זֵ כֶ ר זֵ כֶ ר זֵ כֶ ר זֵ כֶ ר

יציאַת
 (38לִ י ִצי אַ ת לִ י ִצי אַת לִ י ִציאַת לִ ִ
יציאַת
לִ ִ
ִ (39מ ְצ ָר יִ ם ִמ ְצ ָר יִ ם ִמ ְצ ָריִ ם ִמ ְצ ָריִ ם
ִמ ְצ ָריִ ם
 (40כִּ י הוּא יוׂם ְתּ ִחילָה לְ ִמ ְק ָראֵ י ק ֶׂדשׁ,
יציאַת ִמ ְצ ָריִ ם.
זֵ כֶ ר לִ ִ
 (41כִּ י
 (42אֵ לֵי נ וּ אֵ לֵי נוּ אֵ לֵינוּ אֵ לֵינוּ אֵ לֵינוּ
ָ (43ק ָרא תָ ָק ָראתָ ָק ָראתָ ָק ָראתָ
 (44וְ אוׂ תָ נ וּ וְ אוׂ תָ נוּ וְ אוׂ תָ נוּ וְ אוׂתָ נוּ
וְ אוׂתָ נוּ
ִ (45ק ַד ְשׁ ָתּ ִק ַד ְשׁ ָתּ ִק ַד ְשׁ ָתּ ִק ַד ְשׁ ָתּ ִק ַד ְשׁ ָתּ
ַ (46ל ֲע בוׂ ָד תֶ � ַל ֲע בוׂ ָד תֶ � ַל ֲע בוׂ ָדתֶ �
ַלעֲבו ָׂדתֶ � ַלעֲבו ָׂדתֶ �
 (47וְ ַשׁ בַּ ת וְ ַשׁ בַּ ת וְ ַשׁבַּ ת וְ ַשׁבַּ ת וְ ַשׁבַּ ת
ָ (48ק ְד ְשׁ � ָק ְד ְשׁ � ָק ְד ְשׁ� ָק ְד ְשׁ� ָק ְד ְשׁ�
 (49בְּ אַ הֲ בָ ה בְּ אַהֲ בָ ה בְּ אַהֲ בָ ה בְּ אַהֲ בָ ה

 (50וּ בְ ָר צ וׂ ן וּבְ ָר צוׂן וּבְ ָרצוׂן וּבְ ָרצוׂן
וּבְ ָרצוׂן
ִ (51ה נְ חַ לְ ָתּ נ וּ ִה ְנ חַ לְ ָתּ נוּ ִה ְנ חַ לְ ָתּנוּ
ִהנְ חַ לְ ָתּנוּ ִהנְ חַ לְ ָתּנוּ
 (52כִּ י אֵ לֵינוּ ָק ָראתָ וְ אוׂתָ נוּ ִק ַד ְשׁ ָתּ ַלעֲבו ָׂדתֶ �,
וְ ַשׁבַּ ת ָק ְד ְשׁ� בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצוׂן ִהנְ חַ לְ ָתּנוּ.
(53בָּ ר וּ � בָּ ר וּ� בָּ רוּ� בָּ רוּ�
 (54אַ תָ א אַתָ א אַתָ א
 (55יְ ָי
ְ (56מ ַק ֶד שׁ ְמ ַק ֶדשׁ ְמ ַק ֶדשׁ ְמ ַק ֶדשׁ ְמ ַק ֶדשׁ
 (57הַ ַשׁ בָּ ת הַ ַשׁ בָּ ת הַ ַשׁבָּ ת הַ ַשׁבָּ ת הַ ַשׁבָּ ת
 (58בָּ רוּך אַתָ ה יְ ָי ְמ ַק ֶדשׁ הַ ַשׁבָּ ת.
 (59בָּ רוּך אַתָ ה יְ ָי אֱ לוׂהֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוׂלָם,
בְּ ו ֵׂרא פְּ ִרי הָ גָפֶ ן.
בָּ רוּך אַתָ ה יְ ָי אֱ לוׂהֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוׂלָם,
אֲ ֶשׁר ִק ְד ָשׁנוּ בְּ ִמ ְצווׂתָ יו וְ ָרצָ ה בָ נוּ,
וְ ַשׁבַּ ת ָק ְדשׁוׂ בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצוׂן ִהנְ ִחילָנוּ,

אשׁית.
זִ כָּ רוׂן לְ מַ ע ֲֵשׂה בְ ֵר ִ
כִּ י הוּא יוׂם ְתּ ִחילָה לְ ִמ ְק ָראֵ י ק ֶׂדשׁ,
יציאַת ִמ ְצ ָריִ ם.
זֵ כֶ ר לִ ִ
כִּ י אֵ לֵינוּ ָק ָראתָ וְ אוׂתָ נוּ ִק ַד ְשׁ ָתּ ַלעֲבו ָׂדתֶ �,
וְ ַשׁבַּ ת ָק ְד ְשׁ� בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצוׂן ִהנְ חַ לְ ָתּנוּ.
בָּ רוּך אַתָ ה יְ ָי ְמ ַק ֶדשׁ הַ ַשׁבָּ ת.

