בס''ד

The Succot & Shemini Atzeret Kiddush Guide
If Yom Tov falls on F
 riday Night Shabbat begin here:
ַשׁ ָבּת מקודש :יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי .וַיְֻכלּוּ ַה ָשׁ ַמיִם וְ ָהאָ ֶרץ וְָכל ְצ ָבאָם.
וַיְכַל ֱא-לִֹהים בַּיוֹם ַה ְשּׁבִי ִעי ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
ִשׁבֹּת בַּיוֹם ַה ְשּׁבִי ִעי ִמ ָכּל ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
וַיּ ְ
וַיְָב ֶר ְך ֱא-לִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁבִי ִעי וַיְ ַק ֵדּשׁ אוֹתוֹ
כִּי בוֹ ָשׁבַת ִמ ָכּל ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא-לִֹהים ַל ֲעשׂוֹת.

On all other nights begin here:
ִשׂ ָר ֵאל
ֵשׁבוּ ַבּ ֻסּכֹּתְ .ל ַמ ַען יְֵדעוּ דֹרֵֹתי ֶכם כִּי ַב ֻסּכּוֹת ַ
הוֹשׁ ְב ִתּי ֶאת ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
)סוכּוֹתַ :בּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת יָמִים ָכּל ָה ֶאזְ ָרח ְבּי ְ
ְבּהוֹצִי ִאי אוֹ ָתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ֲאנִי ה' ֱא-לֹהי ֶכם(:

שׁר ִתּ ְק ְראוּּ א ָתם ְבּמו ֲע ָדם:
ֵא ֶלּה מו ֲע ֵדי ה' ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶדשֲׁ ,א ֶ

ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן:
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלם ,בּו ֵרא ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן:
ָבּ ְ
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ ,א ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ָעם .וְרו ְמ ָמנוּ ִמ ָכּל ָלשׁון .וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו .וַ ִתּ ֵתּן ָלנוּ ה' ֱא-ל ֵהינוּ ְבּאַ ֲה ָבה.
ָבּ ְ
)שׁ ָבּתות ִל ְמנוּ ָחה וּ(מו ֲע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחהַ .חגִּים וּזְ ַמנִּים ְל ָשׂשׂוןֶ ) .את יום ַה ַשׁ ָבּת ַהזֶה( ֶאת יוֹם
ַ
On Shemini Atzeret and Simhat Torah say
ִק ָרא ק ֶדשׁ ַהזֶּה .זְמַן
ְ
שׁמִינִי ַחג ֲע ֶצ ֶרת ַהזֶּהֶ .את יום טוב מ ְ
ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ

On Succot say:
ִק ָרא ק ֶדשׁ ַהזֶּה.
 ַחג ַה ֻסּכּות ַהזֶּהֶ .את יום טוב מ ְ
זְמַן ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ

ִק ָרא ק ֶדשׁ .זֵֶכר ִליצִיאַת ִמ ְצ ָריִם
ְבּאַ ֲה ָבה מ ְ
כִּי ָבנוּ ָבּ ַח ְר ָתּ וְאו ָתנוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַעמִּים) .וְ ַשׁ ָבּתות וּ( מו ֲע ֵדי ָק ְד ְשׁ ָך ) ְבּאַ ֲה ָבה וּ ְב ָרצון( ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וּ ְב ָשׂשׂון ִהנְ ַח ְל ָתּנוּ
ִשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְּ ַמנִּים:
רוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַק ֵדּשׁ ) ַה ַשׁ ָבּת וְ( י ְ
ָבּ ְ
On M
 otzaé Shabbat add:

רוּך אַ ָתּה יְהֹוָהֱ ,א-לֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ,בּוֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי ָה ֵאשׁ:
ָבּ ְ
חשׁ ְך .בֵּין יִש ָר ֵאל ָל ַעמִּים .בֵּין יום ַה ְשּׁבִי ִעי ְל ֵשׁ ֶשׁת יְמֵי ַה ַמּ ֲעשה .בֵּין
רוּך אַ ָתּה ה' ֱא-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםַ .ה ַמּ ְב ִדּיל בֵּין ק ֶדשׁ ְלחול .וּבֵּין אור ְל ֶ
ָבּ ְ
ִק ֻד ָשּׁ ָת ְך:
ְק ֻד ַשּׁת ַשׁ ָבּת ִל ְק ֻד ַשּׁת יום טוב ִה ְב ַדּ ְל ָתּ .וְ ֶאת יום ַה ְשּׁבִי ִעי מ ֵ
ִשּׁ ֶשׁת יְמֵי ַה ַמּ ֲעשה ִה ְק ַדּ ְשׁ ָתּ .וְ ִה ְב ַדּ ְל ָתּ וְ ִה ְק ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת ַע ְמּ ָך יִש ָר ֵאל בּ ְ
רוּך אַ ָתּה ה'ַ .ה ַמּ ְב ִדּיל בֵּין ק ֶדשׁ ְלק ֶדשׁ:
ָבּ ְ

On the 2nd night of Succot:
רוּך אַ ָתּה ה' ֱא-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלם ֶשׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּי ָענוּ
ָבּ ְ
ַלזְּמַן ַהזֶּה:
רוּך אַ ָתּה ה' ֱא-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו.
ָבּ ְ
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
וְ ִצוָּנוּ ִל ֵ

On the 1st night of Succot:
רוּך אַ ָתּה ה' ֱא-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו.
ָבּ ְ
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
וְ ִצוָּנוּ ִל ֵ
רוּך אַ ָתּה ה' ֱא-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלם ֶשׁ ֶה ֱחיָנוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּי ָענוּ
ָבּ ְ
ַלזְּמַן ַהזֶּה:

On Shemini Atzeret and Simhat Torah:
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֶ ,שׁ ֶה ֱחיָינוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּי ָענוּ ַלזְּמַן ַהזֶּה:
ָבּ ְ
1

לעילוי נשמת דוד בן זוהרא קדוש ז"ל & מנשה בן ג'ימול בן-זקן ז"ל

בס''ד
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Yom Tov D
 ay Kiddush begin here:

שׁר ִתּ ְק ְראוּּ א ָתם ְבּמו ֲע ָדם:
ֵא ֶלּה מו ֲע ֵדי ה' ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶדשֲׁ ,א ֶ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן:
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלם ,בּו ֵרא ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן:
ָבּ ְ
On Succot, add this blessing (if bread is present on the table):
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו וְ ִצוָּנוּ ִל ֵ
ָבּ ְ

Friday Night Shabbat H
 ol HaMoed Succot Kiddush

שבת מקודש :יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי .וַיְֻכלּוּ ַה ָשׁ ַמיִם וְ ָהאָ ֶרץ וְָכל ְצ ָבאָם.

וַיְכַל ֱא-לִֹהים בַּיוֹם ַה ְשּׁבִי ִעי ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
ִשׁבֹּת בַּיוֹם ַה ְשּׁבִי ִעי ִמ ָכּל ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
וַיּ ְ
ֹ
וַיְָב ֶר ְך ֱא-ל ִהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁבִי ִעי וַיְ ַק ֵדּשׁ אוֹתוֹ
כִּי בוֹ ָשׁבַת ִמ ָכּל ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא-לִֹהים ַל ֲעשׂוֹת.
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן:
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלם ,בּו ֵרא ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן:
ָבּ ְ
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו וְ ָר ָצה ָבנוּ ,וְ ַשׁבַּת ָק ְדשׁו ְבּאַ ֲה ָבה וּ ְב ָרצון ִהנְ ִחי ָלנוּ ,זִָכּרון ְל ַמ ֲע ֵשׂה
ָבּ ְ
ִק ָר ֵאי ק ֶדשׁ ,זֵֶכר ִליצִיאַת ִמ ְצ ַריִם .וְ ַשׁבַּת ָק ְד ְשׁ ָך ְבּאַ ֲה ָבה וּ ְב ָרצון ִהנְ ַח ְל ָתּנוּ
ְב ֵר ִ
אשׁיתְ ,תּ ִח ָלּה ְלמ ְ
רוּך אַ ָתּה ה'ְ ,מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
ָבּ ְ
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו וְ ִצוָּנוּ ִל ֵ
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
ָבּ ְ

Shabbat Day Hol HaMoed Succot Kiddush

יךִ ,מ ְמּצוא ֶח ְפ ְצ ָך וְַדבֵּר
ִאם ָתּ ִשׁיב מ ַ
ִשּׁ ָבּת ַרגְ ֶל ָךֲ ,עשׂות ֲח ָפ ֶצ ָך ְבּיום ָק ְד ִשׁי .וְ ָק ָרא ָת ַל ַשּׁ ָבּת ענֶג ִל ְקדושׁ ה' ְמ ֻכ ָבּד .וְִכ ַבּ ְדתּו ֵמ ֲעשׂות ְדּ ָר ֶכ ָ
ִיך כִּי פִּי ה' ִדּבֵּר:
יך נֲַח ַלת יֲַעקב אָב ָ
יך ַעל ָבּ ֳמ ֵתי אָ ֶרץ .וְ ַה ֲא ַכ ְל ִתּ ָ
ָדּ ָבר .אָז ִתּ ְת ַענַּג ַעל ה' וְ ִה ְר ַכּ ְב ִתּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתַ .ל ֲעשׂות ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְלדר ָתם ְבּ ִרית עו ָלם
וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל אות ִהיא ְלע ָלם .כִּי ֵשׁ ֶשׁת יָמִים ָע ָשׂה ה' ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ֶאת ָהאָ ֶרץ וּבַיּום ַה ְשּׁבִי ִעי ָשׁבַת וַיִּנָּפַשַׁ .על כֵּן ֵבּ ַר ְך ה' ֶאת
בֵּינִי וּבֵין ְבּנֵי י ְ
יום ַה ַשּׁ ָבּת וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן:
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלם ,בּו ֵרא ְפּ ִרי ַהגֶּ ֶפן:
ָבּ ְ
Add this blessing (if bread is present on the table):
רוּך אַ ָתּה ה'ֱ ,א-ל ֵהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָלםֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָתיו וְ ִצוָּנוּ ִל ֵ
ישׁב ַבּ ֻסּ ָכּה:
ָבּ ְ
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