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ַק ד ֵּ ׁש
 � Most follow the custom of the leader wearing a sargenes (kitel) and a 
white head covering.

 � Kidush is recited after tzeys hakouḥovim.

 � Kidush is recited aloud together over the first cup of wine.

 � Everyone should pour each other’s first cup of wine. 

 � Red wine (or grape juice if unable to have wine) is preferred for all four 
cups at the seder.

 � Some have the custom of also filling a quarter of Eliyohu’s cup with each 
cup of wine. Alternatively, it is filled entirely at this point.

 � Some have the custom of leaving Eliyohu’s cup on the table after seder 
for kidush the next morning.

FIRST CUP OF WINE

 � Everyone raises their cup of wine in the right hand.

ON SHABOS

SHOLOUM ALEYḤEM

 � Some sing Shaloum Aleyḥem. (Generally, those who say Kabolas 
Shabos on Yountif will also say Shaloum Aleyḥem.)

ְלֵכי  מש ֶלְך  ֶמֽ ֶעְליֹון  ְלֲאֵכי  מש ֵרת  ָ ַדק הש ְלֲאֵכי  מש ֲעֵליֶכם  לֹום  ָ ַק

לֹום  ָ ַדק ְלֲאֵכי הש לֹום מש ָ ַק ֹוֲאֶכם ְל א. בד ְך הוד רוד ַק בדָ ֹּו ׁדָ ָלִכים הש מדְ הש

ִני  ְרֽכוד א. בדָ ְך הוד רוד ַק בדָ ֹּו ׁדָ ָלִכים הש מדְ ְלֵכי הש ֶלְך מש ְלֲאֵכי ֶעְליֹון ֶמֽ מש

ָלִכים  מדְ הש ְלֵכי  מש ֶלְך  ֶמֽ ֶעְליֹון  ְלֲאֵכי  מש לֹום  ָ ַדק הש ְלֲאֵכי  מש לֹום  ָ ַק ְל

ְלֲאֵכי  לֹום מש ָ ַדק ְלֲאֵכי הש לֹום מש ָ ַק א. ֵצאְתֶכם ְל ְך הוד רוד ַק בדָ ֹּו ׁדָ הש

א.  ְך הוד רוד ַק בדָ ֹּו ׁדָ ָלִכים הש מדְ ְלֵכי הש ֶלְך מש ֶעְליֹון ֶמֽ

KIDUSH FOR SHABOS

י  ִביִע֔ ְ ּ֣יֹום ַהּשׁ ם:: ַוְיַכ֤ל ֱאלִֹהי֙ם ּבַ ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ָ ּו ַהּשׁ בראשית ב:א-גַוְיֻכּל֛

ֹו  ל־ְמַלאְכּת֖ ִמּכָ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ּ֣יֹום  ּבַ ּבֹ֙ת  ַוִּיׁשְ ה  ֑ ָעׂשָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֹו  ְמַלאְכּת֖

י ֤בֹו  ֣ ׁש אֹ֑תֹו ּכִ ֖ י ַוְיַקּדֵ ִביִע֔ ְ ֶרְך ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהּשׁ ה:: ַוְיָב֤ ֽ ר ָעׂשָ ֥ ֲאׁשֶ

ֹות:: ֲעׂשֽ ים ׀ ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ָר֥ ר־ּבָ ֹו ֲאׁשֶ ל־ְמַלאְכּת֔ ַב֙ת ִמּכָ ׁשָ

IF SAYING KIDUSH FOR OTHERS

י. ֹותש בד ָנן ְורש בדָ ְבֵרי ָמָרָנן ְורש סש

ֶֽפן.  גדָ ִרי הש ְ ֹוֵרא פד ֶלְך ָהעֹוָלם בד ינוד ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ תדָ ְך אש רוד בדָ
 � On Shabos insert shaded text.

ל־ָעם  ִמכדָ נוד  בדָ ר  חש בדָ ר  ֶ ַק ֲא ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵהינוד  ְיָי  ה  תדָ אש ְך  רוד בדָ

ֱאלֵֹהינוד  ְיָי  ָלנוד  ן  תדֶ תדִ וש ִמְצוָֹתיו.  בדְ נוד  ָ ַק ּדְ ִׁ ְו ֹון  ַק ל־ָל ִמכדָ ְורֹוְמָמנוד 

ים  נדִ ְזמש וד ים  גדִ חש ְמָחה,  ִַׂ ְל ים  ִּ מֹוֲע וד ָחה  ִלְמנוד תֹות  בדָ ש ַק ֲהָבה  אש בדְ

 , ֵתנוד ן ֵחרוד ֶּזה ְזמש ֹות הש צד מדש ג הש ֶּזה ְוֶאת יֹום חש ת הש בדָ שד ַק ַֹון ֶאת יֹום הש ַָׂ ְל

ְרתדָ ְואֹוָתנוד  י ָבנוד ָבחש ת ִמְצָרִים. כדִ ַק ֵזֶכר ִליִציאש ֶּ ָרא ֹׁ ְׁ ֲהָבה ִמ אש בדְ

ודְבָרצֹון  ֲהָבה  אש בדְ ָך  ֶ ַק ְּ ָׁ י  ֵּ מֹוֲע וד ת  בדָ ש ַק ְו ים  מדִ ָהעש ל  ִמכדָ תדָ  ְ ַק ּדש ִׁ

. נוד ְלתדָ ַֹון ִהְנחש ַָׂ ְמָחה ודְב ִַׂ בדְ

ים. נדִ ְּזמש ָרֵאל ְוהש ְַׂ ת ְוִי בדָ ש ַק ַק הש ּדֵ ׁש ה ְיָי ְמ תדָ ְך אש רוד בדָ

ON MOUTZEY SHABOS

 � On moutzey Shabos the following havdolo is said.

 . ַק ֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵא ה ְיָי ֱאלֵֹהינוד ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בד תדָ ְך אש רוד בדָ

ין  ַק ְלחֹל, ֵבד ֶּ ֹ יןׁ  יל בדֵ ִּ ְב משד ה ְיָי ֱאלֵֹהינוד ֶמֶלְך ָהעֹוָלם הש תדָ ְך אש רוד בדָ

ת ְיֵמי  ֶ ַק ֵ ַק ִביִעי ְל ְ ַדק ין יֹום הש ים, בדֵ מדִ ָרֵאל ָלעש ְַׂ ין ִי ְך, בדֵ ֶ ַק אֹור ְלח

ְוֶאת־  , ְלתדָ ּדש ִהְב יֹום טֹוב  ת  ש ַדק ֻּ ְׁ ִל ת  בדָ ש ַק ת  ש ַדק ֻּ ְׁ ין  בדֵ ה.  ֶַׂ ֲע ש מד הש

תדָ  ְ ַק ּדש ִׁ ְו ְלתדָ  ּדש ִהְב  . תדָ ְ ַק ּדש ִׁ ה  ֶַׂ ֲע ש מד הש ְיֵמי  ת  ֶ ַק ֵ ַדק ִמ ִביִעי  ְ ַדק הש יֹום 

ֶתָך. ָ ַדק ֻּ ְׁ ָרֵאל בדִ ְַׂ ָך ִי ְ מד ֶאת־עש


