
  ד "בס

  הבדלה
   : ויאמר יקח בידו כוס מלאה יין. לאחר תפילת ערבית אומרים את ההבדלה במוצאי שבת

        

 �ְ�%ְבֶ$# .ִלי��ָעה ִלי ַוְיִהי 'ה  � יָ  ְוִזְמָרת ָעִ�י ִ�י ֶאְפָחד ְולֹא ֶאְבַטח ְי��ָעִתי ֵאל ִהֵ�ה
 ִעָ+נ� ְצָבא'ת 'ה .ֶ.ָלה ִבְרָכֶת,ָ  ַעְ+,ָ  ַעל ַהְי��ָעה 'הלַ  ַהְי��ָעה ִמַ+ַעְיֵני ְ(ָ))'& ַמִי#
 ַיֲעֵננ� ַהֶ+ֶלְ,  ה'ִ�יָעה 'ה ָ(ְ,  (ֵֹטחַ  4ָד# %ְ�ֵרי ְצָבא'ת 'ה .ֶ.ָלה ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ָלנ� ִמְ)0ָב
  .ָקְרֵאנ� ְבי'#

  .ָלנ� ִ$ְהֶיה ֵ�& ִויָקר, ְוָ))ֹ&, ָהְיָתה א'ָרה ְוִ)ְמָחה, ַל5ְה�ִדי#

  .ֶאְקָרא' �ְבֵ�# ה ְי��ע'ת ֶא7ָא �'ס

  .ַסְבִרי ָמָרָנ& ְוַרָ(ָנ& ְוַר(וַתי

    – ברכת היין

  

  .ָהעוָל# (וֵרא 8ְִרי ַה0ֶָפ& ינ� ֶמֶלְ, קֵ ֱאל' ָ(ר�ְ, %ָ$ה ה
  .שאין לו יין ומבדיל על משקה אחר יברך שהכלמי 

  – בשמיםברכת 

  

  .ְבָ)ִמי# ִמיֵני ('ֵרא. ָהע'ָל# ֶמֶלְ,  ינ�קֵ ֱאלֹ 'ה %ָ$ה ָ(ר�ְ, 
  .ויריח יטול הבשמים בידו ויברך 

  .ָהֵא� ְמא'ֵרי ('ֵרא. ָהע'ָל# ֶמֶלְ,  ינ�קֵ ֱאלֹ 'ה %ָ$ה ָ(ר�ְ,      - הנר על
  .יסתכל בקצות אצבעותיו לאור הנר

    

  :יטול הכוס בידו ויברך

 ֵ(י&  ְלחֶ�,ְ  א'ר ֵ(י&. ְלחֹל קֶֹד� ֵ(י& ַהַ+ְב9ִיל. ָהע'ָל# ֶמֶלְ,  ינ�קֵ ֱאלֹ 'ה %ָ$ה ָ(ר�ְ, 
  .ַהַ+ֲעֶ)ה ְיֵמי ְלֵ�ֶ�ת ַהְ:ִביִעי י'# ֵ(י&. ָלַעִ+י# ִיְ)ָרֵאל

  .ְלחֹל קֶֹד� ֵ(י& ַהַמְב9ִיל 'ה %ָ$ה ָ(ר�ְ, 

  .ישתה רוב הכוס שבידו ואם שתה כרביעית יברך ברכה אחרונה מעין שלש

  
  :ַ(ָ>ְיָלה ְוַכ�'ָכִבי#. ַ�ח'ל ַיְרֶ(ה ְוַכְס8ֵנ� ַזְרֵענ�. ִיְמח'ל ה�א ַח;ֹאֵתינ�. ְלח'ל קֶֹד� ֵ(י& ַהַ+ְבִדיל

  :ָלְיָלה ְוַג# בֶֹקר 4ָתא. �'ֵמר 4ַמר. 0'ֵמר ָעַלי ל�ָלֵא  ֶאְקָרא. $'ֶמר ְ�ֵצל 8ָָנה י'#
  :ַבָ>ְיָלה ְו%ְ�מ�ָרה. ַיֲעב'ר ִ�י ֶאְתמ'ל ְ�י'#. 'רַ$ֲעב ַעב'ר ֲחָט%י ַעל. ָ$ב'ר ְ�ַהר ִצְדָקְת,ָ 
  :ַלְיָלה ְ(ָכל %ְ)ֶחה. ְב%ְנָחִתי ָיַגְעִ$י. ְמנ�ָחִתי ִיֵ$& ִמי. ִמְנָחִתי ע'ַנת ָחְלָפה
  :ָלְיָלה ְרִסיֵסי ְקו?@'ַתי. ָטל ִנְמָלא ֶ�רֹאִ�י. ַהְ+נ?ָ;ל ַ�ַער ִלי 8ְַתח. י?ְנָטל ַ(ל ק'ִלי
  :ָלְיָלה ְ(ִאי�'&. י'# ְ(ֶעֶרב ְ(ֶנA�ֶ. ִפְדי'# ְ$ָנה ֲאַ�ֵ�עַ . ְו4י'# נ'ָרא ֵהָעֵתר

  :ָלְיָלה ְוַעד ִמ5'#. ְ$ַבְצֵעִני ִמ9ַל�ת. $'ִדיֵעִני ַח5ִי# אַֹרח. ה'ִ�יֵעִני ָי  ְקָראִתי,ָ 
  :ַ(ָ>ְיָלה ְזִמיר'ת ַהנ'ֵת&. עָֹ)י ֱאל' ַ  ָנא %ֵיה. ַמְכִעַסי �יֹאְמר 8ֶ&. ַמֲעַ)י ִטנ�A ַטֵהר
  :ְלַלְיָלה ְוַלְיָלה. אֶֹמר ַיִ(יעַ  ְלי'# י'#. ָוח'ֶמר ַקל ַעל ָנא ְסַלח. ַ�ח'ֶמר ְבָיְד,ָ  ַנְחנ�

  :ַ(ָ>ְיָלה ְוַכ�'ָכִבי#. ַ�ח'ל ַיְרֶ(ה ְוַכְס8ֵנ� ַזְרֵענ�. ִיְמח'ל ה�א ַח;ֹאֵתינ�. ְלח'ל קֶֹד� ֵ(י& ַהַ+ְבִדיל
  :9ִָוד ֶ(& ָמִ�יחַ  ִע# ֵאֵלינ� ָיבֹא ִ(ְמֵהָרה. ַה0ְִלָעִדי ֵאִל5ָה�. ַהִ$ְ�ִ(י ֵאִל5ָה�. ַהָ�ִביא ֵאִל5ָה�
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