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 ִהֵםה ַמה חֹוב וַמה ָםִעים 
  (א, תהלים קלג)ֶשֶבת ַאִחים ַגם ָיַחד 

 

 

 ְמשְֹך ַעְבָדְך ֶאל ְרצֹוָנְך  ְיִדיד ֶנֶפש ָאב ָהַרֲחָמן
 ִיְשַתֲחֶוה מול ֲהָדָרְך  ָירוץ ַעְבָדְך ְךמֹו ַאָטל

 
 
 

 לכניסת השבתוהתכוונות  החולף מהשבועפרידה 

 
 

 דה השבתיר
 דוד זהבי, יהושע רבינוב

 
 ָסרַעת ִגםֹוָיְרָדה ַהַשָבת ַאל ִבקְ 

 .ְוִניחֹוַח ַעִתיק ְבשוֶליהָ 
 וַַיַעְמדו ִמָסִביב ֲהָרִרים

 שֹוְשִביִנים
 ,תָלֵשאת ַאַדְרָתה ַהזֹוֶהבֶ 
 ַהָים ַתֲעֶליָנה יֹוִנים ִמִךֶנֶרת

 .תַקֵבל ֶאת רוָחה ַהכֹוֶהבֶ 
 

ל ה ַהַשָבת ְלרֹאשֹו שֶ ָנְשקָ 
 ,ַהְברֹוש

 ,הָלֵאזֹוב ֶשַבֶסַלע ָנָשקָ 
ֶשל  ַוְיִהי ַהַדְרַדר ְלַשְרִביט

 ַמְלכות
 ְדָמָמה ְמרֹוֶנֶנת-ַעל ָרמֹות

ֹו ִיְמשְֹך ָאז ַהתֹור ְבקֹול
 ַהָמתֹוק

 .ֶחְמַדת ִךמוִפין ְמַעֶדֶנת

 .ַהָגנוז ִהְרִטיָטה ַשָבת ְבִחָנה
 .יֵני ַחלֹונֹות ִמָךל ֵעֶברעֵ 

 ב ַזֵמרַוֵתֵצאָנה ָבנֹות ֶאל ָהֶערֶ 
 .ֶלתְזִמירֹות ְבֶעְרָגה ְמַצְלצֶ 
 רת ִגםֹוסָ ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְבִבְקעַ 
 .ֶלתְלִנְשַמת ִעְבִריות ֶנֱאצֶ 

 

 

 
 :ָאָםא ְבכַֹח ְגֺדַכת ְיִמיְנָך ַתִתיר ְצרוָרה

 :ַשְגֵבנו ַטֲהֵרנו נֹוָראַקֵבל ִרַםת ַעְלָך 
 :ָנא ִגבֹור דֹוְרֵשי ִיחוְדָך ְךָבַבת ָשְמֵרם

 :ִצְדָקְתָך ָתִמיד ָגְמֵלם, ַרֲחֵמם, ַטֲהֵרם, ָבְרֵכם
 :ֲחִסין ָקדֹוש ְברֹוב טוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתךָ 

 :ָיִחיד ֵגֶאה ְלַעְלָך ְפֵנה זֹוְכֵרי ְקֺדָשֶתךָ 
 :ל וְשַמע ַצֲעָקֵתנו יֹוֵדַע ַתֲעלומֹותַשְוָעֵתנו ַקבֵ 
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 הדלקת נרות

 
 תבורך לנו נר של שבת 

 . על כי בשורת מנוחה הבאת לנו
  על כי לובן אורךָ 

 הביא את האור למעוננו
 . בטוהר בשמחה, בזוך

 קודש  תלוונו שלהבתךָ 
 בימי העמל הקשים

 . עד כי תשוב ותדלוק עמנו בשבת הבאה
 

 של שבתלהדליק נר  מוזמנים  ם ילדיהםעההורים 
 
 

 ומברכים אותם, ההורים מניחים את ידיהם על ראש הילדים

 

 :לבת

ָרֵחל , ִרְבָקה, ְיִשֵמְך ֱאלִֹהים ְךָשָרה
 .ְוֵלָאה

יִי ֲהיִי ֲאֶשר ִתְהיִי ַוהֲ ( שם הבת) 
 . ְברוָכה ַבֲאֶשר ִתְהיִי

 

 :לבן

" ם ְוִכְמַנֶשהְיִשְמָך ֱאלִֹהים ְךֶאְפַריִ "
 (. כ, בראשית מח)
רוְך ֱהֵיה ֲאֶשר ִתְהֶיה ֶוֱהֵיה בָ ( שם הבן)

 . ַבֲאֶשר ִתְהֶיה
 

 :ְיָבֶרְכָך יהוה וְִיְשְמֶרךָ 
 :ָיֵאר יהוה ָפָניו ֵאֶליָך וִיֺחֶםיָ 

 :ִיָשא יהוה ָפָניו ֵאֶליָך וְָיֵשם ְלָך ָשלֹום
 כו-כד, במדבר ו

 
 

 שבת המלכה 
 פנחס מינקובסקי/ חיים נחמן ביאליק  

 
  -ָקה ַהַחָמה ֵמרֹאש ָהִאיָלנֹות ִנְסַתלְ 

 . ְלָךהבֹאו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַשָבת ַהמַ 
 ,ַהְברוָכה, ִהֵנה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהְקדֹוָשה

 .נוָחהְוִעָמה ַמְלָאִכים ְצָבא ָשלֹום ומְ 
 !ַהַמְלָךה, בִֹאי, בִֹאי
  -! ַהַמְלָךה, יבֹאִ , בִֹאי

 ,ִפָכהִקַבְלנו ְפֵני ַשָבת ִבְרָנָנה ְותְ 
 .ְבֵלב ָמֵלא ִגיָלה, ַהַבְיָתה ָנשוָבה

 ,ַהֵנרֹות ָיִאירו, ָשם ֲערוְך ַהֺשְלָחן
 .ַיְזִהירו, ִפנֹות ַהַבִית ִיְזָרחו-ָךל

 !ְמבָֹרךְ ַשַבת ָשלֹום ו
 !ַשַבת ָשלֹום וְמבָֹרךְ 
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 !םבֲֹאֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשלֹו !ַמְלֲאֵכי ַהָשלֹום, ָשלֹום ֲעֵליֶכם
 הקראה

 ַאֲהַבת עֹוָלם
 משה יצחקי

 

 ְתבְֹרִכי ַהַשָבת ַהְלִביָאה ַאֲהַבת עֹוָלם
 .ַהַחי ְוַהַקָטם, ְלָכל ַהִםְבָרא

 ָבְרִכינו ַךָכה ְלַבל ָתסור ְךַנף ָהַאֲהָבה
 ָבְרִכינו ְלַבל ֶתְחַסר זֹו, נו ְוגוֵפנוִמִכבֵ 

 . ִלְבֵני ֵביֵתנו וִבְקִהָכֵתנו
 ְוַאֲהַבת עֹוָלם, בֹוִאי ַשַבת ַהַלְלָךה ְלַהְשִךין ָשלֹום

 ֵבין דֹוד ְוַכָכה ְוִנְפרֹש ְלֺכָכם, ֵבין ִאיש ְלִאָשה
, לַלַדל ְוַלֶםֱחשָ , ֶלָעֵיף, הֶצֶדק ְוַאֲהבָ , ֶחְמָלה, ֺסַךת ָשלֹום
 .ַלֺלָךר ְוַלָזר

 ְנַבֵקש וְנַיֵחל ֵבין ְפִעיַמת ַהֵכב ְוַהְזַמן ֶשָטבֹואו
 .ַאֲהָבה ְוָשלֹום ַעל ָךל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ָךל  יֹוְשֵבי ֵתֵבל

 ,ֱאהֹב ֶאת ְיִפי ַהְבִריָאהָבְרִכינו ַהַשָבת וִיֺמְכאו ָבנו ַהֵכב ְוַהךַֹח לֶ 
 .ְלַהִגיד ְוִלְשמֹעַ , ָלזון ְוִלְשבֹעַ 

 ,ָבְרִכינו ַךָכה ֶלֱאהֹב ְבגוף ְוֶנֶפש ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהַלֲעֶשה
 .ֶאת ַהֺחִכין ְוֶאת ַהְקֺדָשה, ֶאת ַהִכלוד ְוֶאת ָהֲעבֹוָדה

 ִבְכסוֵתְך וְכָנַפִיְך וְִיָםֵתן ָלנו ַהךֹחַ ִנְתַעֵחף ַהַשָבת 
 .ְלַחֵדש ְוִליצֹר, ִלְשךַֹח ְוִלְנצֹר, ִלְזךֹר ְוִלְשמֹר, ַלֲעמלֹ ְוַלְחמֹל

 ִךי ָבַאֲהָבה ֵניִטיב ָיֵמינו ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ַהזֹו
 . ְבבֹוֵאנו וְבֶלְכֵתנו, ְבקוֵמנו וְבָשְכֵבנו

 

 
 

 
 

 לכה דודי
 

 . ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַכָלה
 . ְפֵני ַשָבת ְנַקְבָלה

 
 . ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבור ֶאָחד

 . ִהְשִמיָענו ֵאל ַהְמֺיָחד
 . יהוה ֶאָחד וְשמֹו ֶאָחד
 . ָכהיְלֵשם וְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתהִ 

 

 . בֹוִאי ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלה
 . ה וְבָצֳהָלהַגם ְבִשְמחָ 

 . תֹוְך ֱאמוֵני ַעם ְסֺגָכה
 . בֹוִאי ַכָכה. בֹוִאי ַכָכה

 .ֹוִאי ַכָכה ַשָבת ַמְלְךָתאב
 . ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַךָכה

 .ְפֵני ַשָבת ְנַקְבָלה
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 פרשת השבוע

 

 קידוש לליל שבת על היין

 
  :ְצָבָאםוְַיֺככו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל 

 . וְַיַכל ֱאלִֹהים ַבטֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה
 :ַוִטְשבֹת ַבטֹום ַהְשִביִעי ִמָךל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה

 . וְַיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי וְַיַקֵדש אֹתֹו
 :ֱאלִֹהים ַלֲעשֹות ִךי בֹו ָשַבת ִמָךל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָבָרא

 
 נברך על הגפן ועל פרי הגפן      
 ועל חמדה טובה ורחבה שהונחלה לאבותינו ולנו                                           
 !לחיים. לאכול מפריה ולשבוע מטובה     

 
 

 ָשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון 
 . ְלָלִכים ַהָקדֹוש ָברוְך הואִמֶלֶלְך ַמְלֵכי הַ 

 בֹוֲאֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון 
 .ִמֶלֶלְך ַמְלֵכי ַהְלָלִכים ַהָקדֹוש ָברוְך הוא

 ָבְרכוִני ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון 
 . ש ָברוְך הואִמֶלֶלְך ַמְלֵכי ַהְלָלִכים ַהָקדֹו

 ֵצאְתֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון 
 . ִמֶלֶלְך ַמְלֵכי ַהְלָלִכים ַהָקדֹוש ָברוְך הוא

 
 

 ברכה על החלה   

 
 :ְוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתֹו. ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַשֵברו

 :ַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןו. פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ 
 :ַהלֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. ָברוְך ַאָתה יהוה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 

 

                              ; ָשַמע-ַהְללוָיה ְבִצְלְצֵלי

                              .ְבִצְלְצֵלי ְתרוָעה ַהְללוָיה

     ;ַהְםָשָמה ְתַהֵכל ָיה ךֹל              

 (תהילים קנ)  .ַהְללוָיה     
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 ברכה לשלום יקירים

 

 תפילת הדרך לחיילים
 ביני תלמי

 
 ְתִפָכה ֵיש ָבנו ֶשֵתְלכו ְוָתבֹואו ְבָשלֹום

 .וְבִבְטָחה ֶאל ָךל ְמחֹוזֹות ֶחְפְצֶכם
 ֶכםְוֶשֶקט ִתְמְצאו ְבָכל ֶשֵתֵלְך ַנְפשְ 

 .ְוֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים
 ֶשכֹא יוְכלו ָלֶכם ָךל ֺפְרָעֺנטֹות
 .ֶשִלְתַרְגשֹות וָבאֹות ְבַדְרְךֶכם

 .ְנִתיְבֶכם ֱאֶמת וָפֳעְלֶכם ָתִמים -ִיְהיו ַמֲעֵשיֶכם טֹוִבים 
 ךַֹח ִמְצאו ַלֲעבֹר ֶאת ִמְבֲחֵני ָהֵאש

 .ם ַהָבִאיםוִבְטָחה ְלַהֵכְך ַלָטִמי
 

 ַבֶדֶרְך ָהעֹוָלה, ֲעֵיִפים, וְכֶשָתשובו ְלָכאן
 ַחְסֵרי ִמָכה, ְנַחֵבק ֶאְתֶכם ְשֵקִטים ְואֹוֲהִבים

 ֵבין ַהֶכָהבֹות ַהדֹוֲעכֹות, ִנְרֶאה ְבֵעיֵניֶכם
 ֶאת ִניצֹוצֹות ִנְשָמָתה ֶשל ַהֶחְמָלה

 הְוֶאת ְיִפי ַהֶםֶפש ֶשכֹא ָחְדלָ 
 

 . ָברוְך ַהשֹוֵמַע ְתִפָכה
 
 

 .נוסיף את תפילת לבנו לשובו של גלעד שליט הביתה במהרה

 
 

 ָמיו עֹוֶשה ָשלֹום ִבְמרֹו
 ֵלינו הוא ַיֲעֶשה ָשלֹום עָ 

 ְוַעל ָךל ִיְשָרֵאל 
 ְוִאְמרו ָאֵמן

 

  ֵלינוַיֲעֶשה ָשלֹום עָ 
 לְוַעל ָךל ִיְשָראֵ 

 

 

 
   ָיבֹוא ָשלֹום ָעֵלינו  עֹוד

 ְוַעל ֺךָכם
   ַסאַלאם ָעֵלינו ְוַעל ָךל ָהעֹוָלם

 .ַסאַלאם ָשלֹום                                   


