
Kiddush                                                                             קידוש
Si riempie il bicchiere di vino e vi si recita il Kiddush. 

Di venerdì sera (Shabbath) si recitano le parti tra parentesi e si comincia da qui:

יֹום הַּׁשִּׁשִי וַיְכֻּלּו הַּׁשָמַיִם וְהָאֶָרץ וְכָל צְבָאָם: וַיְכַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי 
 ְ מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה: וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום הַּׁשְבִיעִי מִּכָל מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה: וַיְבֶָר

אֱֹלהִים אֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי וַיְַקּדֵׁש אֹותֹו כִי בֹו ׁשָבַת מִּכָל מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר ּבָָרא 
אֱֹלהִים לַעֲׂשֹות:

Negli altri giorni si comincia da qui.

אֵלֶּה מֹועֲֵדי יְיָ מְִקָראֵי ֹקֶדֹש אֲֹשֶר ּתְִקְראּו אֹתָם ּבְמֹועֲָדם:
סָבְִרי מָָרנָן: לְחַּיִים

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן:
ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר ּבָחַר ּבָנּו מִּכָל עַם וְרֹומְמָנּו מִּכָל 
לָׁשֹון וְִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְוֹותָיו וַּתִּתֶן לָנּו יְיָ אֱֹלהֵינּו ּבְאַהֲבָה (ׁשַּבָתֹות לִמְנּוחָה ּו) 
מֹועֲִדים לְׂשִמְחָה חַּגִים ּוזְמַּנִים לְׂשָׂשֹון אֶת יֹום (הַּׁשַּבָת הַּזֶה וְאֶת יֹום) חַג 

הַסֻּכֹות הַּזֶה זְמַן ׂשִמְחָתֵנּו [ּבְאַהֲבָה] מְִקָרא ֹקֶדׁש זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְָריִם ּכִי בָנּו 
בָּחְַרּתָ וְאֹותָנּו ִקּדַׁשְּתָ מִּכָל הָעַּמִים (וְׁשַּבָתֹות) ּומֹועֲֵדי ָקְדׁשֶָ (ּבְאַהֲבָה 

) יִׂשְָראֵל  ּובְָרצֹון) ּבְׂשִמְחָה ּובְׂשָׂשֹון הִנְחַלְּתָנּו. ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ מְַקּדֵׁש (הַּׁשַּבָת וְ
וְהַּזְמַּנִים:

Di sabato sera (Motzé Shabbath) si aggiunge quanto segue. La prima delle due berachot si dice su un 
lume con stoppini doppi intrecciati:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּבֹוֵרא מְאֹוֵרי הָאֵׁש:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם. הַּמַבְּדִיל ּבֵין ֹקֶדׁש לְחֹול. ּובֵין אֹור לְחֹׁשְֶ. 
ּובֵין יִׂשְָראֵל לָעַּמִים. ּובֵין יֹום הַּׁשְבִיעִי לְׁשֵׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה. ּבֵין ְקֻדּׁשַת ׁשַּבָת 

לְִקֻדּׁשַת יֹום טֹוב הִבְּדַלְּתָ. וְאֶת יֹום הַּׁשְבִיעִי מִּׁשֵׁשֶת יְמֵי הַּמַעֲׂשֶה הְִקּדַׁשְּתָ 
וְהִבְּדַלְּתָ וְהְִקּדַׁשְּתָ אֶת עַּמְָ יִׂשְָראֵל ּבְִקדּוּׁשָתְָ: ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ הַּמַבְּדִיל ּבֵין 

ֹקֶדׁש לְֹקֶדׁש:
Tutti gli altri giorni si prosegue qui:

ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ׁשֶהֶחֱיָנּו וְִקּיְמָנּו וְהִּגִיעָנּו לַּזְמַן הַּזֶה:
Si beve il bicchiere di vino.

Se si mangia in Sukkà, si dice:

 ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו לֵיׁשֵב ּבַּסֻּכָה.
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