
קבלת-שבת

ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה: 
ַמָּתָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְּבֵבית ְּגָנַזי, 

ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה, 
ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִליְּתָנּה ְלִיְׂשָרֵאל. 

ֵלְך ְוהֹוִדיֵעם.

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף י' עמוד ב'



קבלת-שבת

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים. 
ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו. 

ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע. 
ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח. 
ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים. 

ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך 

יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. 

ֵעת ּדֹוִדים, ַּכָּלה - ּבֹוִאי ְלַגִּני
ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן - ֵהֵנּצּו ָהִרּמֹוִנים

ְנַרֵּנָנה, ְנַזֵּמָרה 
ֵעת ִׂשְמָחה ְוֵעת ַאֲהָבה - ּבֹוִאי ְלַגִּני.  )על-פי שיר השירים(

שיר העמק 
נתן אלתרמן / דניאל סמבורסקי

ָּבָאה ְמנּוָחה ַלָּיֵגַע
ּוַמְרגֹוַע ְלָעֵמל

ַלְיָלה ִחֵּור ִמְׂשָּתֵרַע
ַעל ְׂשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל
ַטל ִמְּלַמָּטה ּוְלָבָנה ֵמַעל
ִמֵּבית-ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל

ַמה ַמה ַּלְיָלה ִמֵּליל
ְּדָמָמה ְּבִיְזְרֶעאל

נּוָמה ֵעֶמק ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת
ָאנּו ְלָך ִמְׁשֶמֶרת

ַים ַהָּדָגן ִמְתנֹוֵעַע
ִׁשיר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל

זֹוִהי ַאְרִצי ּוְׂשדֹוֶתיָה
ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ְּתבַֹרְך ַאְרִצי ּוְתֻהַּלל
ִמֵּבית-ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל

ַמה ַמה ַּלְיָלה ִמֵּליל
ְּדָמָמה ְּבִיְזְרֶעאל

נּוָמה ֵעֶמק ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת
ָאנּו ְלָך ִמְׁשֶמֶרת
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ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן. ְמׁשֹוְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנָך. 
ָירּוץ ַעְבְּדָך ְּכמֹו ַאָּיל. ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך. 

ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶתיָך ִמּנֹוֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם:

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם. ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך. 
ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה. ְּבַהְראֹות ָלּה נֹוַעם ִזיֶוָך. 

ָאז ִּתְתַחֵזק ְוִתְתַרֵּפא. ְוָהְיָתה ָלּה ִׂשְמַחת עֹוָלם:

ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך. ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶבָך. 
ִּכי ֶזה ַּכָּמה ִנְכסֹוף ִנְכַסְפִּתי ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך. 

ֵאֶּלה ָחְמָדה ִלִּבי. ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם:

ִהָּגֶלה ָנא ּוְפרֹוס ֲחִביִבי ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך. 
ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוֶדָך. ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך. 

ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד ְוָחֵננּו ִּכיֵמי עֹוָלם:
)מתוך תפילת מנחה לערב שבת(

שבת המלכה
חיים נחמן ביאליק / פנחס מינקובסקי

ַהַחָמה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסַתְלָקה - 
ּבֹאּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַמְלָּכה. 

ִהֵנה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהְקדֹוָׁשה, ַהְּברּוָכה,
ְוִעָמה ַמְלָאִכים ְצָבא ָׁשלֹום ּוְמנּוָחה.

ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהַמְלָּכה!
ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהַמְלָּכה! - 

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהָׁשלֹום!

ִקַּבְלנּו ְּפֵני ַׁשָּבת ִּבְרָנָנה ְוְתִפָּלה,
ַהַּבְיָתה ָנׁשּוָבה, ְּבֵלב ָמֵלא ִגיָלה.
ָׁשם ֲערּוְך ַהֻׁשְלָחן, ַהֵנרֹות ָיִאירּו,

ָּכל-ִּפנֹות ַהַּבִית ִיְזָרחּו, ַיְזִהירּו.
ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!
ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ּבֲֹאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָׁשלֹום!
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נרות הדלקת 
מדליקים נרות ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת.

ההורים מניחים את ידיהם על ראש הילדים, ומברכים אותם:

לבת:

ְיִׂשֵמְך ֱאֹלִהים 
ְּכָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה.

"ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה" 
)בראשית כד, ס(.

ֲהִיי ֲאֶׁשר ִּתְהִיי 
ַוֲהִיי ְּברּוָכה ַּבֲאֶׁשר ִּתְהִיי. 

לבן:

"ְיִׂשְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה" 
)בראשית מח, כ(. "ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם 

הּוַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ֵּבַרְכָך 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם" )תהלים מה, ג(.

ֱהֵיה ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה 
ֶוֱהֵיה ָּברּוְך ַּבֲאֶׁשר ִּתְהֶיה. 

ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיְׁשְמֶרָך: ָיֵאר יהוה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך: 
ִיָּׂשא יהוה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום: )במדבר ו, כד-כו(

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך. ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא:
ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ּכֹל. ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא:

ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל. ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא:
ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה. ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה:
ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני. ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה:
ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית. ְולֹו ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרה:
ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה:
ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי. ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא:

ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי. ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה:
ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי. יהוה ִלי ְוֹלא ִאיָרא:

ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד )תהלים קלג, א(.
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ום י שיר של 
מזמורי תהילים כנגד ששת ימי המעשה

ראשון בשבת )תהלים צה(

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהוה ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:
ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:

ִּכי ֵאל ָּגדֹול יהוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים:
ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹת ָהִרים לֹו:

ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו:
ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עֵֹׂשנּו:

ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו:
ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר:

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי:
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם 

ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ְדָרָכי:
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוָחִתי:

שני בשבת )תהלים צו(

ִׁשירּו ַליהוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו ַליהוה ָּכל ָהָאֶרץ:
רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: ִׁשירּו ַליהוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבּשְֹ

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו:
ִּכי ָגדֹול יהוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים:

ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויהוה ָׁשַמִים ָעָׂשה:
הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו:

ָהבּו ַליהוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהוה ָּכבֹוד ָועֹז:
ָהבּו ַליהוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו:

ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ:
ִאְמרּו ַבּגֹוִים יהוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:

ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו:
ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער:

ִלְפֵני יהוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ 
ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו:
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שלישי בשבת )תהלים צז(

יהוה ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים:
ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו:

ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:
ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ:

ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני יהוה ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ:
ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו:

ֵיבֹׁשּו ָּכל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהים:
ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך יהוה:
ִּכי ַאָּתה יהוה ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמאֹד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱאֹלִהים:
אֲֹהֵבי יהוה ִׂשְנאּו ָרע ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם:

אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו:  

רביעי בשבת )תהלים צח(

ִמְזמֹור ִׁשירּו ַליהוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו:

הֹוִדיַע יהוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו:
ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֶאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 

ֱאֹלֵהינּו:
ָהִריעּו ַליהוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו:

ַזְּמרּו ַליהוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה:
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך יהוה:

ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָּבּה:
ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו:

ִלְפֵני יהוה ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 
ְּבֵמיָׁשִרים:
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חמישי בשבת )תהלים צט(

יהוה ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ:
יהוה ְּבִצּיֹון ָּגדֹול ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים:

יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא:
ְועֹז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים 

ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעקֹב ַאָּתה ָעִׂשיָת:
רֹוְממּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא:

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו קִֹראים ֶאל יהוה ְוהּוא 
ַיֲעֵנם:

ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו:
יהוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם ֵאל נֵֹׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם:
רֹוְממּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש יהוה ֱאֹלֵהינּו:

שישי בשבת )תהלים כט(

ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהוה ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַליהוה ָּכבֹוד ָועֹז:
ָהבּו ַליהוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוה ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש:

קֹול יהוה ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יהוה ַעל ַמִים ַרִּבים:
קֹול יהוה ַּבּכַֹח קֹול יהוה ֶּבָהָדר:

קֹול יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר יהוה ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון:
ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים:

קֹול יהוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש:
קֹול יהוה ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל יהוה ִמְדַּבר ָקֵדׁש:

קֹול יהוה ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכבֹוד:
יהוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב יהוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם:

יהוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:
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הללויה )תהלים קנ(

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו:
ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו:

ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור:
ַהְללּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב:

ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:
ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

ָאָּנא ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה:
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:

ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם:
ָּבְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם:

ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך:
ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך:

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ערב מול הגלעד
לאה גולדברג /  מיקי גבריאלוב

ָהִאיָלנֹות ָּכל ָּכְך ְּכֵבִדים,
ּכֹוֵפף ַהְּפִרי ֶאת ַהַּבִּדים,

זֹו ַהָּׁשָעה ַהַּמְרִּגיָעה,
ָּבּה ִנְרָּדִמים ַהְּיָלִדים.

ֶאל ַהִּבְקָעה ִמן ַהִּגְלָעד 
ָטֶלה ָׁשחֹר ְוַרְך ָיַרד,

ִּכְבָׂשה ּפֹוָעה ּבֹוָכה ַּבִּדיר -
ֶזה ְּבָנּה ַהָּקט ֲאֶׁשר ָאַבד.

ָיׁשּוב ָטֶלה ֶאל ֵחיק ָהֵאם,
ִיְׁשַּכב ַּבִּדיר ְוֵיָרֵדם

ְוַהִּכְבָׂשה ִּתַּׁשק אֹותֹו
ְוִהיא ִּתְקָרא אֹותֹו ְּבֵׁשם.

ִנְסָּתר ַהֵּליל ֵּבין ַהַּבִּדים
ְוַהָּנִביא ַהִּגְלָעִדי

יֹוֵרד ּדּוָמם ֶאל ַהִּבְקָעה
ַלְחזֹות ִּבְׁשַנת ַהְּיָלִדים.

ָיׁשּוב ָטֶלה...
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לכניסת השבת ות  נ ו והתכו פרידה מהשבוע החולף 

ירדה השבת
יהושע רבינוב / דוד זהבי

ָיְרָדה ַהַׁשָּבת ֶאל ִּבְקַעת ִּגּנֹוָסר
ְוִניחֹוַח ַעִתיק ְּבׁשּוֶליָה.

ַוַיַעְמדּו ִמָסִביב ֲהָרִרים ׁשֹוְׁשִביִנים
ָלֵׂשאת ַאַדְרָתה ַהּזֹוֶהֶבת,

ַתֲעֶליָנה יֹוִנים ִמִּכֶנֶרת ַהָים
ַקֵּבל ֶאת רּוָחה ַהּלֹוֶהֶבת.

ָנְׁשָקה ַהַׁשָּבת ְלרֹאׁשֹו ֶׁשל ַהְּברֹוׁש,
ָלֵאזֹוב ֶׁשַּבֶסַלע ָנָׁשָקה,

ַוְיִהי ַהַדְרַדר ְלַׁשְרִביט ֶׁשל ַמְלכּות
ַעל ָרמֹות-ְדָמָמה ְמרֹוֶנֶנת

ִיְמׁשְֹך ָאז ַהתֹור ְּבקֹולֹו ַהָמתֹוק
ֶחְמַדת ִּכּסּוִפין ְמַעֶדֶנת.

ִהְרִטיָטה ַׁשָּבת ְּבִחָנה ַהָגנּוז.
ֵעיֵני ַחלֹונֹות ִמָּכל ֵעֶבר.

ַוֵתֵצאָנה ָּבנֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזֵמר
ְזִמירֹות ְּבֶעְרָגה ְמַצְלֶצֶלת.

ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְּבִבְקַעת ִּגּנֹוָסר
ְלִנְׁשַמת ִעְבִריּות ֶנֱאֶצֶלת.

* דרשה על פסוקים מפרשת השבוע
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די דו לכה 

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה. 
ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד. 
ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְמֻיָחד. 

יהוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד. 
ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה. 

ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה. 
ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה. 
ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה. 

סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה.

ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה. 
קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה. 

ַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא. 
ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה. 

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי. 
ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי. 
ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי. 

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה. 

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי. 
ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי. 

עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי. 
ְּכבֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה. 

ֹלא ֵתבֹוִׁשי ְוֹלא ִתָּכְלִמי. 
ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי. 

ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי. 
ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה. 

ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאָסִיְך. 
ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִיְך. 
ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאֹלָהִיְך. 

ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה. 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפרֹוִצי. 
ְוֶאת יהוה ַּתֲעִריִצי. 

ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי. 
ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה. 

ּבֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה. 
ַּגם ְּבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה. 
ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה. 
ּבֹוִאי ַכָּלה. ּבֹוִאי ַכָּלה. 

ּבֹוִאי ַכָּלה ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא:

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה. 
ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:
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ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת:
טֹוב ְלהֹדֹות ַליהוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון:
ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות:
ַעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור:

ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני יהוה ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן:
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך יהוה ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיָך:

ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת:
ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד:

ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעָֹלם יהוה:
ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יהוה ִּכי ִהֵּנה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון:

ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן:
ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני:

ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה:
ְׁשתּוִלים ְּבֵבית יהוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו:

עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו:
ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר יהוה צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו:

)תהילים פרק צב(

יהוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט:
ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתה:

ָנְׂשאּו ְנָהרֹות יהוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים:
ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום יהוה:
ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש יהוה ְלאֶֹרְך ָיִמים:

)תהילים פרק צג( 
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סדר ערבית לשבת
מעריב

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים. 
ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים. ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים. 

ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע ִּכְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה. 
ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶׁשְך ְוחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור. ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה. 

ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. יהוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו:
ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:   )מתוך תפילת ערבית לשבת(

מעריב ערבים
ּכֹוָכִבים ִּבְמִסּלֹוָתם

ּוְמִסּלֹות ַהֵּלב ִנְפָּתחֹות ְלַרְּכבֹות ַהַּלְיָלה
ַהּיֹוְצאֹות ְלַמָּסָען ֵּבין ֶנֶפׁש ָהעֹוָלם ַהְּׁשֵקָטה

ְלַנְפִׁשי ַהֶּנְחֶרֶדת ִמְּקרֹונֹות ַהַּמָּסע ֶׁשל ַהּיֹום.
ָּברּוְך ֱאֹלֵהי ָהְרָגִעים ַהְּׁשֵלִוים

ָּברּוְך ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים
ָיֵרַח ְמַטֵּיל ִּבְׁשִביל ֶהָחָלב ָהָרקּוַע

נֹוֵׂשא ַּכִּדים ּוְמַחֵּלק ַקְנַקִּנים ֶׁשל אֹור
ַעל ִמְפָּתָניו ַהְּמַהְבֲהִבים ֶׁשל ַהַּגְעּגּוַע.

ָּברּוְך ַהַּמְדִליק ִניצֹוצֹות ֶׁשל חֶֹׁשְך ֵּבין ַהְּׁשַלִּבים
ָּברּוְך ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים.

ַלְיָלה ְמֻכָּנף ׁשֹוֵקַע ֶאל ַרֲעֵׁשי ָהְרחֹוב
נֹוֵׁשק ַּבחֶֹׁשְך ָלֶעֶרב ְנִׁשיַקת ַלְיָלה טֹוב.

ָּברּוְך ַהּנֹוֵתן ֶׁשֶקט ַּבְּדָבִרים ַהּטֹוִבים
ָּברּוְך ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים

ַנְפִׁשי ֵּבין ַּפֵּסי ְמִסָּלָתּה ְמַבֶּקֶׁשת ִניצֹוצֹות ִלְתִפָּלָתּה.
ָּברּוְך ַהּנֹוֵתן ַמְׁשָמעּות ַלְּנֻקּדֹות ֶׁשֵּבין ַהַּקִּוים

ָּברּוְך ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים.
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ַאֲהַבת עֹוָלם
ְּתבְֹרִכי ַהַּׁשָּבת ַהְּמִביָאה ַאֲהַבת עֹוָלם

ְלָכל ַהִּנְבָרא, ַהַחי ְוַהַּקָּים.
ָּבְרִכינּו ַּכָּלה ְלַבל ָּתסּור ְּכַנף ָהַאֲהָבה
ִמִּלֵּבנּו ְוגּוֵפנּו, ָּבְרִכינּו ְלַבל ֶּתְחַסר זֹו

ִלְבֵני ֵּביֵתנּו ּוִבְקִהָּלֵתנּו. 
ּבֹוִאי ַׁשַּבת ַהַּמְלָּכה ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום, ְוַאֲהַבת עֹוָלם

ֵּבין ִאיׁש ְלִאָּׁשה, ֵּבין ּדֹוד ְוַכָּלה ְוִנְפרֹׁש ְלֻכָּלם
ֻסַּכת ָׁשלֹום, ֶחְמָלה, ֶצֶדק ְוַאֲהָבה, ֶלָעֵיף, ַלַּדל ְוַלֶּנֱחָׁשל, ַלֻּמָּכר ְוַלָּזר.

ְנַבֵּקׁש ּוְנַיֵחל ֵּבין ְּפִעיַמת ַהֵּלב ְוַהְּזַמן ֶׁשָּיבֹואּו
ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל  יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל.

ָּבְרִכינּו ַהַּׁשָּבת ִויֻמְּלאּו ָּבנּו ַהֵּלב ְוַהּכַֹח ֶלֱאהֹב ֶאת ְיִפי ַהְּבִריָאה,
ָלזּון ְוִלְׂשּבַֹע, ְלַהִּגיד ְוִלְׁשמַֹע.

ָּבְרִכינּו ַּכָּלה ֶלֱאהֹב ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה,
ֶאת ַהִּלּמּוד ְוֶאת ָהֲעבֹוָדה, ֶאת ַהֻחִּלין ְוֶאת ַהְּקֻדָּׁשה.

ִנְתַעֵּטף ַהַּׁשָּבת ִּבְכסּוֵתְך ּוְכָנַפִיְך ְוִיָּנֵתן ָלנּו ַהּכַֹח
ַלֲעמֹל ְוַלְחמֹל, ִלְזּכֹר ְוִלְׁשמֹר, ִלְׁשּכַֹח ְוִלְנצֹר, ְלַחֵּדׁש ְוִליצֹר.

ִּכי ָּבַאֲהָבה ֵניִטיב ָיֵמינּו ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַהּזֹו
ְּבקּוֵמנּו ּוְבָׁשְכֵבנּו, ְּבבֹוֵאנּו ּוְבֶלְכֵתנּו. 

משה יצחקי
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ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהוה ֱאֹלֵהינּו יהוה ֶאָחד:
בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

ְוָאַהְבָּת ֵאת יהוה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך:
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך:

ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם 
ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך:

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך:
ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך: 

)דברים ו, ד-ט( 

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם:

ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה יהוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:
)שמות לא, טו-יז(

* ברכה לשלום יקירים

ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך. 
)מתוך סדר קידוש ליום ראש השנה(
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תפילת הדרך לחיילים
ְּתִפָּלה ֵיׁש ָּבנּו

ֶׁשֵּתְלכּו ְלָׁשלֹום ְוָתבֹואּו ְּבִבְטָחה 
ֶאל ָּכל ְמחֹוזֹות ֶחְפְצֶכם

ְוֶׁשֶקט ִּתְמְצאּו ְּבָכל ֶׁשֵּתֵלְך ַנְפְׁשֶכם
ְוֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים.

ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ָלֶכם ָּכל ֻּפְרָעֻנּיֹות
ֶׁשִּמְתַרְּגׁשֹות ּוָבאֹות ְּבַדְרְּכֶכם.

ִיְהיּו ַמֲעֵׂשיֶכם טֹוִבים - ְנִתיְבֶכם ֱאֶמת ּוָפֳעְלֶכם ָּתִמים.
ּכַֹח ִמְצאּו ַלֲעבֹר ֶאת ִמְבֲחֵני ָהֵאׁש

ּוִבְטָחה ְלַהֵּלְך ַלָּיִמים ַהָּבִאים.

ּוְכֶׁשָּתׁשּובּו ְלָכאן, ֲעֵיִפים, ַּבֶּדֶרְך ָהעֹוָלה
ְנַחֵּבק ֶאְתֶכם ְׁשֵקִטים ְואֹוֲהִבים, ַחְסֵרי ִמָּלה

ִנְרֶאה ְּבֵעיֵניֶכם, ֵּבין ַהֶּלָהבֹות ַהּדֹוֲעכֹות
ֶאת ִניצֹוצֹות ִנְׁשָמָתּה ֶׁשל ַהֶחְמָלה

ְוֶאת ְיִפי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשֹּלא ָחְדָלה

ָּברּוְך ַהּׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. 
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קדיש יתום
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן:

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 
ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. 

ְלֵעָּלא )בעשרת ימי תשובה: ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל( ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא 
ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום )בעשרת ימי תשובה: ַהָּׁשלֹום( ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו 

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות 
ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי:

ֶעְזִרי ֵמִעם יהוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך:

ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל:
יהוה ׁשְֹמֶרָך יהוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך:
יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה:

יהוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך:
יהוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

)תהילים פרק קכא(

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 
ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך יהוה:

ֲאדָֹני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי 
ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות 

ְלקֹול ַּתֲחנּוָני:
)תהילים קל, א-ב(

ברכת הגומל
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

ַהּגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות, ֶׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹוב:
ועונין אחריו: ָאֵמן. ִמי ֶׁשְּגָמְלָך ָּכל טֹוב, הּוא ִיְגָמְלָך ָּכל טֹוב ֶסָלה:
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עמידה

ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

א. אבות ואמהות
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו וִאמֹוֵתינּו 

ֱאֹלֵהי ָׂשָרה  ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם 
ֱאֹלֵהי ִרְבָקה ֱאֹלֵהי ִיְצָחק 

ֵואֹלֵהי ֵלָאה. ֱאֹלֵהי ָרֵחל  ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב  
ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה 

ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו 
ְּבַאֲהָבה. )בשבת תשובה: ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים. ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים. ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים 

ַחִּיים( 

ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ּופֹוֵקד ָׂשָרה.

שרים:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו. ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים. 
ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו:

ב. גבורות
ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ַהּכֹל, ַרב ְלהֹוִׁשיַע.
בחורף - ַמִׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם. בקיץ - מֹוִריד ַהָּטל.

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ָּכל ָחי ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים 
ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך 

ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה )בשבת 
תשובה: ִמי ָכמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים( ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ָּכל 

ָחי. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ְמַחֶּיה ַהּכֹל.
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תפילה לגשם

ַהּנֹוֵתן ָּבֵעֶמק ֶּגֶׁשם ְויֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְּבִעּתֹו -
ְזכֹר ִקיׁשֹון ׁשֹוֵטף ּוִמְלֲחמֹות ָּבָרק ּוְדבֹוָרה ַעל ַהִּמְׁשָּפט ַהָּנכֹון ֶׁשָּיבֹור לֹו 

ָאָדם,
ָנִביא ַּבַּכְרֶמל, ִמְזְּבחֹות ֵאׁש ְקדּומֹות ְוָעב ְקַטָּנה ְּכַכף ִאיׁש ָהעֹוָלה ִמן 

ַהָּים;

ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם -
ְזכֹר ַמֲעֵׂשה ָאבֹות ֶׁשָּבאּו ֵאֶליָך ְּבֵלב ָמֵלא ּוְבָיַדִים ֵריקֹות ְוָחְצבּו ֶסַלע 

ַלַּבִית, ִּפְּלסּו ֶּדֶרְך ַלֲעבֹר ָּבּה ְוָחְפרּו ַמַעְינֹות ְיׁשּוָעה קֹוְלִחים;
ְזכֹר ַמֲעֵׂשה ִאָּמהֹות ֶׁשָּבאּו ֵאֶליָך ֲעָקרֹות ִמַּמַעׂש ְוָיְלדּו עֹוָלם ָחָדׁש 

ּוָבְראּו ֶאֶרץ ְוִהְצִמיחּו ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ּוִפְרֵחי ַחִּיים;

ַהַּמִּסיַע רּוחֹות ָצפֹון ְמחֹוְללֹות ֶּגֶׁשם -
ְזכֹר ַרק ְׁשִביל ֶׁשָּכְבׁשּו ַרְגֵלינּו, ֵעץ ֶׁשָּנְטעּו ָיֵדינּו 

ּוְטַרְקטֹור ִראׁשֹון ַּבָּׂשֶדה ּוְתָלִמים,
ְזַהב ִׁשּבֶֹלת ַּבָּׂשֶדה ּכֹוְרַעה ָּברּוַח ְועֶֹמס ַּגְרִעיִנים ְוֶלֶחם ֶחֶסד ְוַרֲחִמים;

ׁשֹוֵמר ָהרּוַח, זֹוֵרַע ָעִבים ְוקֹוֵצר ָמָטר -
ְזכֹר ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ָהְראּוִיים ַּבָּיִמים, ּוַבַּלְיָלה ֶאת ִׁשיֵרי ַהֶּנֶפׁש ַהְּיֵחָפה 

ְוֶאת ִנּגּון ַהֵּלב ַהָּתִמים;

ְזכֹר ֵזר ַּכָּלִנּיֹות ֲאֻדּמֹות ָּבֵעֶמק, ֶּכֶתר ַנְרִקיֵסי ִניחֹוַח, ְוַרָּקפֹות, ְוַרָּקפֹות... 
ַעד ֵקץ ַהָּיִמים;

ְזכֹר ָלנּו -
ְוָהִיינּו ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפְלֵגי ַמִים עֹוֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, 

ְּכֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ַמְצִמיַח ֶזַרע ּוְכֶפַרח ְמַעט ְּבַקְרַקע ְּבתּוָלה ...

ָּברּוְך ַהּׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה.
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ג. קדושת השם
ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ָהֵאל )בשבת תשובה: ַהֶּמֶלְך( ַהָּקדֹוש.

שרים:

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך.  )תהלים קיח, כח(

הליכה לקיסריה
חנה סנש / דוד זהבי

ֵאִלי, ֵאִלי, ֶׁשֹלא ִיָּגֵמר ְלעֹוָלם
ַהחֹול ְוַהָים,

ִרְׁשרּוׁש ֶׁשל ַהַּמִים,
ְּבַרק ַהָׁשַמִים,

ְּתִפַּלת ָהָאָדם.

ד. קדושת היום
ַאָּתה ִקַּדְׁשָּת ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִלְׁשֶמָך. ַּתְכִלית ַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

ּוֵבַרְכּתֹו ִמָּכל ַהָּיִמים. ְוִקַּדְׁשּתֹו ִמָּכל ַהְּזַמִּנים. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך.
ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו. ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל 

ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. 
ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקֹוְרֵאי עֶֹנג. ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי. ֻּכָּלם 

ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבָך. ּוַבְּׁשִביִעי ָרִציָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו 
ָקָראָת. ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו. ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך 
ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך. ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַׂשְּמֵחנו ִּביׁשּוָעֶתָך. ְוַטֵהר ִלֵּבנּו 

ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשָך. 
ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך:

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:
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ה. עבודה
ִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל  ְרֵצה יהוה ֱאֹלֵהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוַלַהב תְּ

ְּבָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

בראש חודש ובחול המועד אומרים:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו. ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגיַע. ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע. ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר 
ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמוֵׂתינּו ְוִזְכרֹון ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. 

ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים טֹוִבים 
ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום.

בראש חדש - רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה. בחול המועד פסח - ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. בחול המועד סוכות - ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה.

ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה 
ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו. ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.

שרים:

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב יהוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים:
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה 

ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה:
ִהְגִּדיל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים:
ׁשּוָבה יהוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב:

ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו:
ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: )תהלים קכו(

שרים:

ֶּבן ָאָדם,
ֲעֵלה ְלַמְעָלה, ֲעֵלה 

ֲעֵלה ְלַמְעָלה, ֲעֵלה, ֶּבן ָאָדם.
ֲעֵלה ְלַמְעָלה, ֲעֵלה.

ִּכי ּכֹוַח ַעז ְלָך.
ֵיׁש ְלָך ַּכְנֵפי רּוַח,

ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ַאִּביִרים.
ַאל ְּתַכֵחׁש ָּבם.
ֶּפן ְיַכֲחׁשּו ְּבָך.

ְּדרֹׁש אֹוָתם, ְּדרֹׁש, ֶּבן ָאָדם
ְוִיָּמְצאּו ִמָּיד. 

ע”פ הרב קוק / לחן:  אביגיל עוזיאל
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ו. הודאה
מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָׁשַאָּתה הּוא יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּור ַחֵּיינּו. ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְּלָך 
ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך. ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך. 
ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו. ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב 

ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ִּכי ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. 
ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך.

בחנוכה ובפורים דמוקפים אומרים: ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִנְפָלאֹות 

ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה.

בחנוכה מוסיפים: ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו. ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל 

ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם 
ְּבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. 

ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. 
ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך. ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום 

ַהֶּזה: ְוַאַחר ַּכְך ָּבאּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵּביֶתָך. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 
ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך. ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול:

בפורים מוסיפים: ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה. ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע. ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד 

ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד. ִּבְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש  
ְׁשֵנים ָעָׂשר. הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר. ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָּת 

ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו. ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו ְברֹאׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ: 

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: )בשבת תשובה: 
ּוְכתֹב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך( ְוכֹל ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלה. ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך 

ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

שרים:

יהי הכל
ברטולד ברכט )תרגום: נתן זך( / שלמה גרוניך

ְיִהי ַהּכֹל ַׁשָּיְך ְלכֹל ֶׁשּיּוַכל ְלֵהיִטיב ִעּמֹו 
ַהֶּיֶלד ָלִאָּׁשה ָהִאָּמִהית - ְלַמַען ִיְגַּדל; 

ָהֲעָגָלה ָלֶעְגלֹון ַהּטֹוב - ְלַמַען ִיְנַהג ָּבּה ֵהיֵטב; 
ְוָהֲאָדָמה ַלַּמְׁשִקים אֹוָתּה ַמִים - ְלַמַען ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְּבִעּתֹו. 
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ז. שלום
ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׁשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל 

ַהָּׁשלֹום ְוטֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל 
ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך. ְּברֹב עֹז ְוָׁשלֹום: )בשבת תשובה: ְּבֵסֶפר ַחִּיים. ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום. 

ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.( 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום.

ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך. )מתוך ברכת "השכיבנו" בתפילת שחרית(

שרים:

ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב:
ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה:

סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו: )תהלים לד, יג-טו(

שרים:

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו 
הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

ְוִאְמרּו ָאֵמן
ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום, ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

שרים:

עֹוד ָיבֹוא ָׁשלֹום ָעֵלינּו 
ְוַעל ֻּכָּלם

ַסאַלאם ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ָהעֹוָלם
ַסאַלאם ָׁשלֹום.
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לליל שבת דוש  קי

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון 
ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 
ָּבְרכּוִני ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

על היין:

בלחש - ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר:

יֹום ַהִּׁשִּׁשי. ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום 
ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו. ִּכי בֹו ָׁשַבת 
ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי: 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוָרָצה 
ָבנּו. ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו. ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. 
ִּכי הּוא יֹום ְּתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת 
ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים ְוַׁשַּבת ָקְדְׁשָך ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָּתנּו:

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:

על הפת: 

ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו. ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו:
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:
נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ:

שבת שלום!
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ָּכָכה ְּכמֹו ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ֲאִני רֹוֶצה ְלַקֵּבל ְּפֵני ַׁשָּבת ַהַמְלָּכה.
ְלגּוִפי ְּבָגִדים ֶׁשל יֹום יֹום ְוגּוִפי, ִאם ִּבְכָלל, ֵאיֶננּו ָחָזק ִּבְכָלל

ְוַגם ַהֶנֶפׁש ֹלא.
ָּכָכה ְּכמֹו ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ִאם ֲאַקֵּבל ְּפֵני ַׁשָּבת ַהַמְלָּכה

ְוָהיּו ַהְּבָגִדים ְלגּוִפי ֶׁשל יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶאְפָׁשר ַחָלׁש יֹוֵתר ֵמִרְגָׁשה
ֲאָבל ַהֶנֶפׁש ֹלא.

ָּכָכה ְּכמֹו ֶׁשֲאִני עֹוֶדִני הֹוֵלְך ִאם ְתַקֵּבל ַׁשָּבת ַהַמְלָּכה ֶאת ָּפַני
ִיְלַּבׁש גּוִפי ַׁשָּבת יֹום יֹום ְוגּוִפי ֶיְחַזק ְוַהַׁשָּבת ַּבֶנֶפׁש ְתִהי.

ְלִכי ַנְפִׁשי ְצִאי ַּכָלה יֹום יֹום ְלַקֵּבל ְּפֵני ַׁשָּבת ַהַמְלָּכה.

אמיר גלבע

הופק על-ידי המדרשה באורנים


