ִקדּוּשׁ
מתוך סידור התפילה
וַ ְי ִהי עֶ ֶרב וַ ְי ִהי בֹ ֶקר י ֹום הַ ֶשּׁ ִשּׁי .וַ ִי ֻכלּוּ הַ ָשּׁ ַמיִם וְ הָ אָ ֶרץ וְ ָכל ְצבָ אָם .וַ ְי ַכל אֱ ִהים
יעי ְמ ַלאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה .וַ ִיּ ְשׁ ֹבּת בַּ יּ ֹום הַ ְשּׁבִ יעִ י ִמ ָכּל ְמ ַלאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר
בַּ יּ ֹום הַ ְשּׁבִ ִ
יעי וַ ְי ַקדֵּ שׁ אֹ ת ֹו כִּ י בּ ֹו ָשׁבַ ת ִמ ָכּל ְמ ַלאכְ ת ֹו
עָ ָשׂה וַ ְיבָ ֵר אֱ ִהים אֶ ת י ֹום הַ ְשּׁבִ ִ
אֲ ֶשׁר בָּ ָרא אֱ ִהים ַלעֲ שׂ ֹות.
)בראשית,ב' ,א'-ג'(
סַ בְ ִרי מָ ָר ָ ן .וְ עוֹ ִים :לְ ַחיִּים!
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֶ הֵ י וּ מֶ ֶל הָ ע ֹו ָלם בּ ֹו ֵרא פְּ ִרי הַ ֶגּפֶ ן:
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֶ הֵ י וּ מֶ ֶל הָ ע ֹולָם אֲ ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁ וּ בְּ ִמ ְצ ֹו ָתיו וְ ָרצָ ה בָּ וּ וְ ַשׁבַּ ת
אשׁיתְ ,תּ ִח ָלּה לְ ִמ ְק ָראֵ י קֹ דֶ שׁ,
ָק ְדשׁ ֹו בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצ ֹון ִה ְ ִחי ָל וּ זִ ָכּר ֹון לְ מַ עֲ ֵשׂה בְ ֵר ִ
יציאַת ִמ ְצ ָר ִים .וְ ַשׁבַּ ת ָק ְד ְשׁ בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצ ֹון ִה ְ חַ לְ ָתּ וּ .בָּ רוּ אַ ָתּה ה'.
ֵז ֶכר לִ ִ
ִמ ְקדֵּ שׁ הַ ָשּׁבָּ ת.

משימות
 .1מה מתואר בשיר?
 .2מה ההבדל בין קידוש לבין הדלקת רות?
מה עושים במהלך הקידוש?
 .3א.
אילו אירועים מוזכרים בברכה זו?
ב.
מהי התפילה של הילדה?
 .4מהי התפילה של האם?
 .5את רות השבת הוג להדליק כל שבוע .מהן התפילות והבקשות
שמבקשים לדעתכם?
 .6בבתים רבים שאי ם שומרי מצוות מדליקים רות ומקדשים על היין.
יש הטוע ים שזהו חלק מהמסורת .הסבירו את ההבדל בין קיום מצוות
לבין שמירה על מסורת.
 .7מה מייחד את ארוחת הערב בליל שבת מיתר ימות השבוע?
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