
קבלת-שבת

ָאַמר לוֹ ַהקָּדוֹׁש בָּרוְּך הוּא ְלמֹשֶׁה: 
ַמתָּנָה טוָֹבה יֵׁש ִלי בְֵּבית גְּנָזַי, 

וְשַׁבָּת שְָׁמּה, 
וֲַאנִי ְמַבקֵּׁש ִליתְּנָּה ְליִשְָׂרֵאל. 

ֵלְך וְהוִֹדיֵעם.

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף י' עמוד ב'

כָָּכה כְּמוֹ שֲֶׁאנִי הוֵֹלְך ֲאנִי רוֶֹצה ְלַקבֵּל פְּנֵי שַׁבָּת ַהַמְלכָּה.
ְלגוִּפי בְּגִָדים שֶׁל יוֹם יוֹם וְגוִּפי, ִאם בְִּכָלל, ֵאינֶנוּ ָחזָק בְִּכָלל

וְגַם ַהנֶֶפׁש לֹא.
כָָּכה כְּמוֹ שֲֶׁאנִי הוֵֹלְך ִאם ֲאַקבֵּל פְּנֵי שַׁבָּת ַהַמְלכָּה

וְָהיוּ ַהבְּגִָדים ְלגוִּפי שֶׁל יוֹם יוֹם וְגוִּפי ֶאְפשָׁר ַחָלׁש יוֵֹתר ֵמִרְגשָׁה
ֲאָבל ַהנֶֶפׁש לֹא.

כָָּכה כְּמוֹ שֲֶׁאנִי עוֶֹדנִי הוֵֹלְך ִאם ְתַקבֵּל שַׁבָּת ַהַמְלכָּה ֶאת פָּנַי
יְִלבַּׁש גוִּפי שַׁבָּת יוֹם יוֹם וְגוִּפי יְֶחזַק וְַהשַׁבָּת בַּנֶֶפׁש ְתִהי.

ְלִכי נְַפשִׁי ְצִאי כַָּלה יוֹם יוֹם ְלַקבֵּל פְּנֵי שַׁבָּת ַהַמְלכָּה.

אמיר גלבוע

         

הופק על-ידי המדרשה באורנים



קבלת-שבת

ִאּלוּ ִפינוּ ָמֵלא שִׁיָרה כַּיָּם. 
וְּלׁשוֹנֵנוּ ִרנָּה כֲַּהמוֹן גַּלָּיו. 

וְשְִׂפתוֵֹתינוּ שֶַׁבח כְֶּמְרֲחֵבי ָרִקיַע. 
וְֵעינֵינוּ ְמִאירוֹת כַּשֶֶּׁמׁש וְַכיֵָּרַח. 
וְיֵָדינוּ ְפרוּשׂוֹת כְּנִשְֵׁרי שָָׁמיִם. 

וְַרגְֵלינוּ ַקּלוֹת כַָּאיָּלוֹת. 
ֵאין ֲאנְַחנוּ ַמְספִּיִקים ְלהוֹדוֹת ְלָך 

יהוה ֱאלֵֹהינוּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ. 

ֵעת דּוִֹדים, כַּלָּה - ּבוִֹאי ְלגַנִּי
פְָּרָחה ַהגֶֶּפן - ֵהנֵּצוּ ָהִרּמוֹנִים

נְַרנֵּנָה, נְזַמֵָּרה 
ֵעת שְִׂמָחה וְֵעת ַאֲהָבה - ּבוִֹאי ְלגַנִּי.  )על-פי שיר השירים(

שיר העמק 
נתן אלתרמן / דניאל סמבורסקי

בָָּאה ְמנוָּחה ַליָּגֵַע
וַּמְרגוַֹע ְלָעֵמל

ַליְָלה ִחוֵּר ִמשְׂתֵָּרַע
ַעל שְׂדוֹת ֵעֶמק יִזְְרֶעאל
ַטל ִמלְַּמטָּה וְּלָבנָה ֵמַעל
ִמבֵּית-ַאְלָפא ַעד נֲַהָלל

ַמה ַמה לַּיְָלה ִמלֵּיל
דְָּמָמה בְּיִזְְרֶעאל

נוָּמה ֵעֶמק ֶאֶרץ תְִּפֶאֶרת
ָאנוּ ְלָך ִמשְֶׁמֶרת

יַם ַהדָּגָן ִמְתנוֵֹעַע
שִׁיר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל

זוִֹהי ַאְרִצי וּשְׂדוֶֹתיָה
זֶהוּ ֵעֶמק יִזְְרֶעאל

תְּבַֹרְך ַאְרִצי וְּתֻהלַּל
ִמבֵּית-ַאְלָפא ַעד נֲַהָלל

ַמה ַמה לַּיְָלה ִמלֵּיל
דְָּמָמה בְּיִזְְרֶעאל

נוָּמה ֵעֶמק ֶאֶרץ תְִּפֶאֶרת
ָאנוּ ְלָך ִמשְֶׁמֶרת

יְִדיד נֶֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן. ְמׁשוְֹך ַעְבְדָך ֶאל ְרצוֹנֶָך. 
יָרוּץ ַעְבדְָּך כְּמוֹ ַאיָּל. יִשְׁתֲַּחוֶה ֶאל מוּל ֲהָדֶרָך. 

יֱֶעַרב לוֹ יְִדידוֶֹתיָך ִמנּוֶֹפת צוּף וְָכל ָטַעם:

ָהדוּר נֶָאה זִיו ָהעוָֹלם. נְַפשִׁי חוַֹלת ַאֲהָבֶתָך. 
ָאנָא ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּה. בְַּהְראוֹת ָלּה נוַֹעם זִיוֶָך. 

ָאז תְִּתַחזֵק וְִתְתַרפֵּא. וְָהיְָתה ָלּה שְִׂמַחת עוָֹלם:

וִָתיק יֱֶהמוּ נָא ַרֲחֶמיָך. וְחוָּסה נָא ַעל בֵּן ֲאהוֶּבָך. 
כִּי זֶה כַּמָּה נְִכסוֹף נְִכַסְפתִּי ִלְראוֹת בְִּתְפֶאֶרת ֻעזֶָך. 

ֵאלֶּה ָחְמָדה ִלבִּי. וְחוָּסה נָא וְַאל תְִּתַעלָּם:

ִהגֶָּלה נָא וְּפרוֹס ֲחִביִבי ָעַלי ֶאת ֻסכַּת שְׁלוֶֹמָך. 
תִָּאיר ֶאֶרץ ִמכְּבוֶֹדָך. נָגִיָלה וְנִשְְׂמָחה בָּךְ. 

ַמֵהר ָאהוּב כִּי ָבא מוֵֹעד וְָחנֵנוּ כִּיֵמי עוָֹלם:
)מתוך תפילת מנחה לערב שבת(

שבת המלכה
חיים נחמן ביאליק / פנחס מינקובסקי

ַהַחָמה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנוֹת נְִסַתְלָקה - 
ּבֹאוּ וְנֵֵצא ִלְקַראת שַׁבָּת ַהַמְלכָּה. 

ִהנֵה ִהיא יוֶֹרֶדת ַהְקדוֹשָׁה, ַהבְּרוָּכה,
וְִעָמה ַמְלָאִכים ְצָבא שָׁלוֹם וְּמנוָּחה.

ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהַמְלכָּה!
ּבִֹאי, ּבִֹאי, ַהַמְלכָּה! - 

שָׁלוֹם ֲעֵליֶכם, ַמְלֲאֵכי ַהשָׁלוֹם!

ִקבְַּלנוּ פְּנֵי שַׁבָּת בְִּרנָנָה וְְתִפלָּה,
ַהבַּיְָתה נָׁשוָּבה, בְֵּלב ָמֵלא גִיָלה.
ְלָחן, ַהנֵרוֹת יִָאירוּ, שָׁם ֲערוְּך ַהשֻׁ

כָּל-פִּנוֹת ַהבַּיִת יִזְָרחוּ, יַזְִהירוּ.
שַׁבַּת שָׁלוֹם וְּמבָֹרְך!
שַׁבַּת שָׁלוֹם וְּמבָֹרְך!

ּבֲֹאֶכם ְלשָׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ַהשָׁלוֹם!
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נרות הדלקת 

מדליקים נרות ומברכים:

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, 
ֲאשֶׁר ִקדְּשָׁנוּ בְִּמְצוָֹתיו וְִצוָּנוּ ְלַהְדִליק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.

ההורים מניחים את ידיהם על ראש הילדים, ומברכים אותם:

לבת:

יְשִֵׂמְך ֱאלִֹהים 
כְּשָָׂרה, ִרְבָקה, ָרֵחל וְֵלָאה.

"ֲאחֵֹתנוּ ַאתְּ ֲהיִי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה" 
)בראשית כד, ס(.

ֲהיִי ֲאשֶׁר תְִּהיִי 
וֲַהיִי בְּרוָּכה בֲַּאשֶׁר תְִּהיִי. 

לבן:

"יְשְִׂמָך ֱאלִֹהים כְֶּאְפַריִם וְִכְמנַשֶּׁה" 
)בראשית מח, כ(. "יְָפיִָפיָת ִמבְּנֵי ָאָדם הוַּצק 

ֵחן בְּשְִׂפתוֶֹתיָך ַעל כֵּן בֵַּרְכָך ֱאלִֹהים 
ְלעוָֹלם" )תהלים מה, ג(.
ֱהיֵה ֲאשֶׁר תְִּהיֶה 

וֱֶהיֵה בָּרוְּך בֲַּאשֶׁר תְִּהיֶה. 

יְָבֶרְכָך יהוה וְיִשְְׁמֶרָך: יֵָאר יהוה פָּנָיו ֵאֶליָך וִיֻחנֶּךָּ: יִשָּׂא יהוה 
פָּנָיו ֵאֶליָך וְיָשֵׂם ְלָך שָׁלוֹם: )במדבר ו, כד-כו(

ֲאדוֹן עוָֹלם ֲאשֶׁר ָמַלךְ. בְֶּטֶרם כָּל יְִציר נְִבָרא:
ְלֵעת נֲַעשָׂה ְבֶחְפצוֹ ּכֹל. ֲאזַי ֶמֶלְך שְׁמוֹ נְִקָרא:

וְַאֲחֵרי כְִּכלוֹת ַהּכֹל. ְלַבדּוֹ יְִמלְֹך נוָֹרא:
וְהוּא ָהיָה וְהוּא הֹוֶה. וְהוּא יְִהיֶה בְִּתְפָאָרה:

וְהוּא ֶאָחד וְֵאין שֵׁנִי. ְלַהְמשִׁיל לוֹ ְלַהְחבִּיָרה:
בְִּלי ֵראשִׁית בְִּלי ַתְכִלית. וְלוֹ ָהעֹז וְַהמִּשְָׂרה:
וְהוּא ֵאִלי וְַחי גוֲֹאִלי. וְצוּר ֶחְבִלי בְֵּעת ָצָרה:
וְהוּא נִסִּי וָּמנוֹס ִלי. ְמנָת ּכוִֹסי בְּיוֹם ֶאְקָרא:

בְּיָדוֹ ַאְפִקיד רוִּחי. בְֵּעת ִאישָׁן וְָאִעיָרה:
וְִעם רוִּחי גְּוִיִָּתי. יהוה ִלי וְלֹא ִאיָרא:

ִהנֵּה ַמה ּטוֹב וַּמה נִָּעים שֶֶׁבת ַאִחים גַּם יַָחד )תהלים קלג, א(.

ום י שיר של 
מזמורי תהילים כנגד ששת ימי המעשה

ראשון בשבת )תהלים צה(

ְלכוּ נְַרנְּנָה ַליהוה נִָריָעה ְלצוּר יִשְֵׁענוּ:
נְַקדְָּמה ָפנָיו בְּתוָֹדה בִּזְִמרוֹת נִָריַע לוֹ:

כִּי ֵאל גָּדוֹל יהוה וֶּמֶלְך גָּדוֹל ַעל כָּל ֱאלִֹהים:
ֲאשֶׁר בְּיָדוֹ ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ וְתוֲֹעפֹת ָהִרים לוֹ:

ֲאשֶׁר לוֹ ַהיָּם וְהוּא ָעשָׂהוּ וְיַבֶּשֶׁת יָָדיו יָָצרוּ:
ּבֹאוּ נִשְׁתֲַּחוֶה וְנְִכָרָעה נְִבְרָכה ִלְפנֵי יהוה עֹשֵׂנוּ:

כִּי הוּא ֱאלֵֹהינוּ וֲַאנְַחנוּ ַעם ַמְרִעיתוֹ וְצֹאן יָדוֹ ַהיּוֹם ִאם בְּקֹלוֹ ִתשְָׁמעוּ:
ַאל תְַּקׁשוּ ְלַבְבֶכם כְִּמִריָבה כְּיוֹם ַמסָּה בַּמְִּדבָּר:

ֲאשֶׁר נִּסוּנִי ֲאבוֵֹתיֶכם בְָּחנוּנִי גַּם ָראוּ ָפֳעִלי:
ַאְרבִָּעים שָׁנָה ָאקוּט בְּדוֹר וָאַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם וְֵהם לֹא יְָדעוּ ְדָרָכי:

ֲאשֶׁר נִשְׁבְַּעתִּי ְבַאפִּי ִאם יְבֹאוּן ֶאל ְמנוָּחִתי:

שני בשבת )תהלים צו(

שִׁירוּ ַליהוה שִׁיר ָחָדׁש שִׁירוּ ַליהוה כָּל ָהָאֶרץ:
שִׁירוּ ַליהוה בְָּרכוּ שְׁמוֹ בַּשְֹּרוּ ִמיּוֹם ְליוֹם יְׁשוָּעתוֹ:

ַספְּרוּ ַבגּוֹיִם כְּבוֹדוֹ בְָּכל ָהַעמִּים נְִפְלאוָֹתיו:
כִּי גָדוֹל יהוה וְּמֻהלָּל ְמאֹד נוָֹרא הוּא ַעל כָּל ֱאלִֹהים:

כִּי כָּל ֱאלֵֹהי ָהַעמִּים ֱאִליִלים וַיהוה שַָׁמיִם ָעשָׂה:
הוֹד וְָהָדר ְלָפנָיו עֹז וְִתְפֶאֶרת בְִּמְקדָּׁשוֹ:

ָהבוּ ַליהוה ִמשְׁפְּחוֹת ַעמִּים ָהבוּ ַליהוה כָּבוֹד וָעֹז:
ָהבוּ ַליהוה כְּבוֹד שְׁמוֹ שְׂאוּ ִמנְָחה וּבֹאוּ ְלַחְצרוָֹתיו:

ִהשְׁתֲַּחווּ ַליהוה בְַּהְדַרת קֶֹדׁש ִחילוּ ִמפָּנָיו כָּל ָהָאֶרץ:
ִאְמרוּ ַבגּוֹיִם יהוה ָמָלְך ַאף תִּּכוֹן תֵֵּבל בַּל תִּּמוֹט יִָדין ַעמִּים בְֵּמישִָׁרים:

ַמיִם וְָתגֵל ָהָאֶרץ יְִרַעם ַהיָּם וְּמלֹאוֹ: יִשְְׂמחוּ ַהשָּׁ
יֲַעלֹז שַָׂדי וְָכל ֲאשֶׁר ּבוֹ ָאז יְַרנְּנוּ כָּל ֲעֵצי יַָער:

ִלְפנֵי יהוה כִּי ָבא כִּי ָבא ִלשְּׁפֹט ָהָאֶרץ 
יִשְּׁפֹט תֵֵּבל בְֶּצֶדק וְַעמִּים בֱֶּאמוּנָתוֹ:
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שלישי בשבת )תהלים צז(

יהוה ָמָלְך תָּגֵל ָהָאֶרץ יִשְְׂמחוּ ִאיִּים ַרבִּים:
ָענָן וֲַעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק וִּמשְׁפָּט ְמכוֹן כְִּסאוֹ:

ֵאׁש ְלָפנָיו תֵֵּלְך וְּתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:
ֵהִאירוּ ְבָרָקיו תֵֵּבל ָרֲאָתה וַתֵָּחל ָהָאֶרץ:

ָהִרים כַּדּוֹנַג נַָמּסוּ ִמלְִּפנֵי יהוה ִמלְִּפנֵי ֲאדוֹן כָּל ָהָאֶרץ:
ַמיִם ִצְדקוֹ וְָראוּ ָכל ָהַעמִּים כְּבוֹדוֹ: ִהגִּידוּ ַהשָּׁ

יֵבֹׁשוּ כָּל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהמְִּתַהְלִלים בֱָּאִליִלים ִהשְׁתֲַּחווּ לוֹ כָּל ֱאלִֹהים:
שְָׁמָעה וַתִּשְַׂמח ִציּוֹן וַתָּגְֵלנָה בְּנוֹת יְהוָּדה ְלַמַען ִמשְׁפֶָּטיָך יהוה:
כִּי ַאתָּה יהוה ֶעְליוֹן ַעל כָּל ָהָאֶרץ ְמאֹד נֲַעֵליָת ַעל כָּל ֱאלִֹהים:
אֲֹהֵבי יהוה שִׂנְאוּ ָרע ׁשֵֹמר נְַפׁשוֹת ֲחִסיָדיו ִמיַּד ְרשִָׁעים יַצִּיֵלם:

אוֹר זָֻרַע ַלצַּדִּיק וְּליִשְֵׁרי ֵלב שְִׂמָחה:
שְִׂמחוּ ַצדִּיִקים בַּיהוה וְהוֹדוּ ְלזֵֶכר ָקְדׁשוֹ:  

רביעי בשבת )תהלים צח(

ִמזְמוֹר שִׁירוּ ַליהוה שִׁיר ָחָדׁש כִּי נְִפָלאוֹת ָעשָׂה 
הוֹשִׁיָעה ּלוֹ יְִמינוֹ וּזְרוַֹע ָקְדׁשוֹ:

הוִֹדיַע יהוה יְׁשוָּעתוֹ ְלֵעינֵי ַהגּוֹיִם גִּלָּה ִצְדָקתוֹ:
זַָכר ַחְסדּוֹ וֶֶאמוּנָתוֹ ְלֵבית יִשְָׂרֵאל ָראוּ ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת יְׁשוַּעת ֱאלֵֹהינוּ:

ָהִריעוּ ַליהוה כָּל ָהָאֶרץ פְִּצחוּ וְַרנְּנוּ וְזַמֵּרוּ:
זַמְּרוּ ַליהוה בְִּכנּוֹר בְִּכנּוֹר וְקוֹל זְִמָרה:

בֲַּחצְֹצרוֹת וְקוֹל ׁשוָֹפר ָהִריעוּ ִלְפנֵי ַהמֶֶּלְך יהוה:
יְִרַעם ַהיָּם וְּמלֹאוֹ תֵֵּבל וְיֹשְֵׁבי בָּּה:
נְָהרוֹת יְִמֲחאוּ ָכף יַַחד ָהִרים יְַרנֵּנוּ:

ִלְפנֵי יהוה כִּי ָבא ִלשְּׁפֹט ָהָאֶרץ יִשְּׁפֹט תֵֵּבל בְֶּצֶדק וְַעמִּים בְֵּמישִָׁרים:

חמישי בשבת )תהלים צט(

יהוה ָמָלְך יְִרגְּזוּ ַעמִּים יֹשֵׁב כְּרוִּבים תָּנוּט ָהָאֶרץ:
יהוה בְִּציּוֹן גָּדוֹל וְָרם הוּא ַעל כָּל ָהַעמִּים:

יוֹדוּ שְִׁמָך גָּדוֹל וְנוָֹרא ָקדוֹׁש הוּא:
וְעֹז ֶמֶלְך ִמשְׁפָּט ָאֵהב ַאתָּה ּכוֹנַנְתָּ ֵמישִָׁרים 

ִמשְׁפָּט וְּצָדָקה בְּיֲַעקֹב ַאתָּה ָעשִׂיָת:
רוְֹממוּ יהוה ֱאלֵֹהינוּ וְִהשְׁתֲַּחווּ ַלֲהדֹם ַרגְָליו ָקדוֹׁש הוּא:

מֹשֶׁה וְַאֲהרֹן בְּכֲֹהנָיו וּשְׁמוֵּאל בְּקְֹרֵאי שְׁמוֹ קִֹראים ֶאל יהוה וְהוּא יֲַענֵם:
בְַּעּמוּד ָענָן יְַדבֵּר ֲאֵליֶהם שְָׁמרוּ ֵעדָֹתיו וְחֹק נַָתן ָלמוֹ:

יהוה ֱאלֵֹהינוּ ַאתָּה ֲענִיָתם ֵאל נֹשֵׂא ָהיִיָת ָלֶהם וְנֵֹקם ַעל ֲעִלילוָֹתם:
רוְֹממוּ יהוה ֱאלֵֹהינוּ וְִהשְׁתֲַּחווּ ְלַהר ָקְדׁשוֹ כִּי ָקדוֹׁש יהוה ֱאלֵֹהינוּ:

שישי בשבת )תהלים כט(

ִמזְמוֹר ְלָדוִד ָהבוּ ַליהוה בְּנֵי ֵאִלים ָהבוּ ַליהוה כָּבוֹד וָעֹז:
ָהבוּ ַליהוה כְּבוֹד שְׁמוֹ ִהשְׁתֲַּחווּ ַליהוה בְַּהְדַרת קֶֹדׁש:

קוֹל יהוה ַעל ַהמָּיִם ֵאל ַהכָּבוֹד ִהְרִעים יהוה ַעל ַמיִם ַרבִּים:
קוֹל יהוה בַּּכַֹח קוֹל יהוה בֶָּהָדר:

קוֹל יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים וַיְשַׁבֵּר יהוה ֶאת ַאְרזֵי ַהלְָּבנוֹן:
וַיְַּרִקיֵדם כְּמוֹ ֵעגֶל ְלָבנוֹן וְשְִׂריוֹן כְּמוֹ ֶבן ְרֵאִמים:

קוֹל יהוה חֵֹצב ַלֲהבוֹת ֵאׁש:
קוֹל יהוה יִָחיל ִמְדבָּר יִָחיל יהוה ִמְדבַּר ָקֵדׁש:

קוֹל יהוה יְחוֵֹלל ַאיָּלוֹת וַיֱֶּחשׂף יְָערוֹת וְּבֵהיָכלוֹ כֻּּלוֹ אֵֹמר כָּבוֹד:
יהוה ַלמַּּבוּל יָשָׁב וַיֵּשֶׁב יהוה ֶמֶלְך ְלעוָֹלם:

יהוה עֹז ְלַעּמוֹ יִתֵּן יהוה יְָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁלוֹם:
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הללויה )תהלים קנ(

ַהְללוּיָּה ַהְללוּ ֵאל בְָּקְדׁשוֹ ַהְללוּהוּ בְִּרִקיַע ֻעזּוֹ:
ַהְללוּהוּ ִבגְבוּרָֹתיו ַהְללוּהוּ כְּרֹב גְֻּדלוֹ:

ַהְללוּהוּ בְֵּתַקע ׁשוָֹפר ַהְללוּהוּ בְּנֵֶבל וְִכנּוֹר:
ַהְללוּהוּ בְּתֹף וָּמחוֹל ַהְללוּהוּ בְִּמנִּים וְֻעגָב:

ַהְללוּהוּ ְבִצְלְצֵלי שַָׁמע ַהְללוּהוּ בְִּצְלְצֵלי ְתרוָּעה:
ּכֹל ַהנְּשָָׁמה תְַּהלֵּל יָּה ַהְללוּיָּה:

ָאנָּא בְּכַֹח גְֻּדלַּת יְִמינְָך תַּתִּיר ְצרוָּרה:
ַקבֵּל ִרנַּת ַעמְָּך שַׂגְֵּבנוּ ַטֲהֵרנוּ נוָֹרא:

נָא גִּבוֹר דּוְֹרשֵׁי יִחוְּדָך כְָּבַבת שְָׁמֵרם:
בְָּרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך תִָּמיד גְָּמֵלם:

ֲחִסין ָקדוֹׁש בְּרוֹב טוְּבָך נֵַהל ֲעָדֶתָך:
ֶתָך: יִָחיד גֵֶּאה ְלַעמְָּך פְּנֵה זוְֹכֵרי ְקֻדשָּׁ

שַׁוְָעֵתנוּ ַקבֵּל וּשְַׁמע ַצֲעָקֵתנוּ יוֵֹדַע תֲַּעלוּמוֹת:

בָּרוְּך שֵׁם כְּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם וֶָעד:

לכניסת השבת ות  נ ו והתכו פרידה מהשבוע החולף 

ירדה השבת
יהושע רבינוב, דוד זהבי

יְָרָדה ַהשַׁבָּת ַאל בְִּקַעת גִּנּוָֹסר
וְנִיחוַֹח ַעִתיק בְּׁשוֶּליָה.

וַיַַעְמדוּ ִמָסִביב ֲהָרִרים ׁשוֹשְִׁבינִים
ָלשֵׂאת ַאַדְרָתה ַהזּוֶֹהֶבת,

ַתֲעֶלינָה יוֹנִים ִמכִּנֶֶרת ַהיָם
ַקבֵּל ֶאת רוָּחה ַהּלוֶֹהֶבת.

נָשְָׁקה ַהשַׁבָּת ְלרֹאׁשוֹ שֶׁל ַהבְּרוֹׁש,
ָלֵאזוֹב שֶׁבֶַּסַלע נָשָָׁקה,

וַיְִהי ַהַדְרַדר ְלשְַׁרִביט שֶׁל ַמְלכוּת
ַעל ָרמוֹת-ְדָמָמה ְמרוֹנֶנֶת

יְִמׁשְֹך ָאז ַהתוֹר בְּקוֹלוֹ ַהָמתוֹק
ֶחְמַדת כִּּסוִּפין ְמַעֶדנֶת.

ִהְרִטיָטה שַׁבָּת בְִּחנָה ַהגָנוּז.
ֵעינֵי ַחלוֹנוֹת ִמכָּל ֵעֶבר.

וֵַתֵצאנָה בָּנוֹת ֶאל ָהֶעֶרב זֵַמר
זְִמירוֹת בְֶּעְרגָה ְמַצְלֶצֶלת.

וְָהיְָתה ָהֶעְדנָה בְִּבְקַעת גִּנּוָֹסר
ְלנִשְַׁמת ִעְבִריוּת נֱֶאֶצֶלת.

* דרשה על פסוקים מפרשת השבוע
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די דו לכה 

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת כַּלָּה. 
פְּנֵי שַׁבָּת נְַקבְָּלה:

שָׁמוֹר וְזָכוֹר בְִּדּבוּר ֶאָחד. 
ִהשְִׁמיָענוּ ֵאל ַהְמיָֻחד. 
יהוה ֶאָחד וּשְׁמוֹ ֶאָחד. 

ְלשֵׁם וְּלִתְפֶאֶרת וְִלְתִהלָּה. 

ִלְקַראת שַׁבָּת ְלכוּ וְנְֵלָכה. 
כִּי ִהיא ְמקוֹר ַהבְָּרָכה. 
ֵמרֹאׁש ִמקֶֶּדם נְסוָּכה. 

סוֹף ַמֲעשֶׂה בְַּמֲחשָָׁבה תְִּחלָּה.

ִמְקדַּׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלוָּכה. 
קוִּמי ְצִאי ִמּתוְֹך ַהֲהֵפָכה. 

ַרב ָלְך שֶֶׁבת בְֵּעֶמק ַהבָָּכא. 
וְהוּא יֲַחמוֹל ָעַליְִך ֶחְמָלה. 

ִהְתנֲַעִרי ֵמָעָפר קוִּמי. 
ִלְבשִׁי בִּגְֵדי ִתְפַאְרתְֵּך ַעמִּי. 
ַעל יַד בֶּן יִשַׁי בֵּית ַהלְַּחִמי. 

ָקְרָבה ֶאל נְַפשִׁי גְָאָלּה. 

ִהְתעוְֹרִרי ִהְתעוְֹרִרי. 
כִּי ָבא אוֵֹרְך קוִּמי אוִֹרי. 

עוִּרי עוִּרי שִׁיר דַּבִֵּרי. 
כְּבוֹד יהוה ָעַליְִך נִגְָלה. 

לֹא ֵתבוֹשִׁי וְלֹא ִתכְָּלִמי. 
ַמה תִּשְּׁתוֲֹחִחי וַּמה תֱֶּהִמי. 

בְָּך יֱֶחסוּ ֲענִיֵּי ַעמִּי. 
וְנְִבנְָתה ִעיר ַעל תִּלָּּה. 

וְָהיוּ ִלְמשִׁסָּה ׁשֹאָסיִךְ. 
וְָרֲחקוּ כָּל ְמַבלְָּעיִךְ. 
יָשִׂישׂ ָעַליְִך ֱאלָֹהיִךְ. 

כְִּמשׂוֹשׂ ָחָתן ַעל כַּלָּה. 

יִָמין וּשְׂמֹאל תְִּפרוִֹצי. 
וְֶאת יהוה תֲַּעִריִצי. 

ַעל יַד ִאיׁש בֶּן פְַּרִצי. 
וְנִשְְׂמָחה וְנָגִיָלה. 

ּבוִֹאי ְבשָׁלוֹם ֲעֶטֶרת בְַּעָלּה. 
גַּם בְּשְִׂמָחה וְּבָצֳהָלה. 
ּתוְֹך ֱאמוּנֵי ַעם ְסגֻלָּה. 
ּבוִֹאי ַכלָּה. ּבוִֹאי ַכלָּה. 

ּבוִֹאי ַכלָּה שַׁבָּת ַמְלכְָּתא:

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת כַּלָּה. 
פְּנֵי שַׁבָּת נְַקבְָּלה:

ִמזְמוֹר שִׁיר ְליוֹם ַהשַּׁבָּת:
טוֹב ְלהֹדוֹת ַליהוה וְּלזַמֵּר ְלשְִׁמָך ֶעְליוֹן:
ְלַהגִּיד בַּּבֶֹקר ַחְסדֶָּך וֱֶאמוּנְָתָך בַּלֵּילוֹת:
ַעֵלי ָעשׂוֹר וֲַעֵלי נֶָבל ֲעֵלי ִהגָּיוֹן בְִּכנּוֹר:

כִּי שִׂמְַּחתַּנִי יהוה בְָּפֳעֶלָך בְַּמֲעשֵׂי יֶָדיָך ֲאַרנֵּן:
ַמה גְָּדלוּ ַמֲעשֶׂיָך יהוה ְמאֹד ָעְמקוּ ַמְחשְׁבֶֹתיָך:

ִאיׁש בַַּער לֹא יֵָדע וְּכִסיל לֹא יִָבין ֶאת זֹאת:
בְִּפרַֹח ְרשִָׁעים כְּמוֹ ֵעשֶׂב וַיִָּציצוּ כָּל ּפֲֹעֵלי ָאוֶן ְלִהשְָּׁמָדם ֲעֵדי ַעד:

וְַאתָּה ָמרוֹם ְלעָֹלם יהוה:
כִּי ִהנֵּה אֹיְֶביָך יהוה כִּי ִהנֵּה אֹיְֶביָך יֹאֵבדוּ יְִתפְָּרדוּ כָּל ּפֲֹעֵלי ָאוֶן:

וַתֶָּרם כְִּרֵאים ַקְרנִי בַּּלִֹתי בְּשֶֶׁמן ַרֲענָן:
וַתַּבֵּט ֵעינִי בְּׁשוָּרי בַּקִָּמים ָעַלי ְמֵרִעים תִּשְַׁמְענָה ָאזְנָי:

ַצדִּיק כַּתָָּמר יְִפָרח כְֶּאֶרז בַּלְָּבנוֹן יִשְׂגֶּה:
שְׁתוִּלים בְֵּבית יהוה בְַּחְצרוֹת ֱאלֵֹהינוּ יְַפִריחוּ:

עוֹד יְנוּבוּן בְּשֵׂיָבה דְּשֵׁנִים וְַרֲענַנִּים יְִהיוּ:
ְלַהגִּיד כִּי יָשָׁר יהוה צוִּרי וְלֹא ַעוְָלָתה ּבוֹ:

)תהילים פרק צב(

יהוה ָמָלְך גֵּאוּת ָלֵבׁש ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהְתַאזָּר ַאף תִּּכוֹן תֵֵּבל בַּל תִּּמוֹט:
נָכוֹן כְִּסֲאָך ֵמָאז ֵמעוָֹלם ָאתָּה:

נָשְׂאוּ נְָהרוֹת יהוה נָשְׂאוּ נְָהרוֹת קוָֹלם יִשְׂאוּ נְָהרוֹת דְָּכיָם:
ִמּקֹלוֹת ַמיִם ַרבִּים ַאדִּיִרים ִמשְׁבְֵּרי יָם ַאדִּיר בַּמָּרוֹם יהוה:
ֵעדֶֹתיָך נֶֶאְמנוּ ְמאֹד ְלֵביְתָך נֲַאוָה קֶֹדׁש יהוה ְלאֶֹרְך יִָמים:

)תהילים פרק צג( 
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סדר ערבית לשבת

מעריב

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. ֲאשֶׁר בְִּדָברוֹ ַמֲעִריב ֲעָרִבים. 
בְָּחְכָמה ּפוֵֹתַח שְָׁעִרים. וִּבְתבוּנָה ְמשַׁנֶּה ִעתִּים וַּמֲחִליף ֶאת ַהזְַּמנִּים. 

וְּמַסדֵּר ֶאת ַהּכוָֹכִבים בְִּמשְְׁמרוֵֹתיֶהם בָָּרִקיַע כְִּרצוֹנוֹ. ּבוֵֹרא יוֹם וָָליְָלה. 
גּוֵֹלל אוֹר ִמפְּנֵי חשְֶׁך וְחשְֶׁך ִמפְּנֵי אוֹר. וַּמֲעִביר יוֹם וֵּמִביא ָליְָלה. 

וַּמְבדִּיל בֵּין יוֹם וֵּבין ָליְָלה. יהוה ְצָבאוֹת שְׁמוֹ:
ֵאל ַחי וְַקיָּם תִָּמיד יְִמלוְֹך ָעֵלינוּ ְלעוָֹלם וֶָעד:

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה, ַהמֲַּעִריב ֲעָרִבים:   )מתוך תפילת ערבית לשבת(

מעריב ערבים

ּכוָֹכִבים בְִּמִסּלוָֹתם
וְּמִסּלוֹת ַהלֵּב נְִפתָּחוֹת ְלַרכְּבוֹת ַהלַּיְָלה

ַהיּוְֹצאוֹת ְלַמסָָּען בֵּין נֶֶפׁש ָהעוָֹלם ַהשְֵּׁקָטה
ְלנְַפשִׁי ַהנְֶּחֶרֶדת ִמקְּרוֹנוֹת ַהמַּסָּע שֶׁל ַהיּוֹם.

בָּרוְּך ֱאלֵֹהי ָהְרגִָעים ַהשְֵּׁלוִים
בָּרוְּך ַהמֲַּעִריב ֲעָרִבים

יֵָרַח ְמַטיֵּל בִּשְִׁביל ֶהָחָלב ָהָרקוַּע
נוֹשֵׂא כַּדִּים וְּמַחלֵּק ַקנְַקנִּים שֶׁל אוֹר

ַעל ִמְפתָּנָיו ַהמְַּהְבֲהִבים שֶׁל ַהגְַּעגּוַּע.
בָּרוְּך ַהמְַּדִליק נִיצוֹצוֹת שֶׁל חֹשְֶׁך בֵּין ַהשְַּׁלבִּים

בָּרוְּך ַהמֲַּעִריב ֲעָרִבים.
ַליְָלה ְמֻכנָּף ׁשוֵֹקַע ֶאל ַרֲעשֵׁי ָהְרחוֹב

נוֹשֵׁק בַּחֹשְֶׁך ָלֶעֶרב נְשִׁיַקת ַליְָלה טוֹב.
בָּרוְּך ַהנּוֵֹתן שֶֶׁקט בַּדְָּבִרים ַהּטוִֹבים

בָּרוְּך ַהמֲַּעִריב ֲעָרִבים
נְַפשִׁי בֵּין פַּסֵּי ְמִסלָָּתּה ְמַבקֶּשֶׁת נִיצוֹצוֹת ִלְתִפלָָּתּה.

בָּרוְּך ַהנּוֵֹתן ַמשְָׁמעוּת ַלנְֻּקדּוֹת שֶׁבֵּין ַהקַּוִּים
בָּרוְּך ַהמֲַּעִריב ֲעָרִבים.

ַאֲהַבת עוָֹלם

תְּבְֹרִכי ַהשַּׁבָּת ַהמְִּביָאה ַאֲהַבת עוָֹלם
ְלָכל ַהנְִּבָרא, ַהַחי וְַהקַּיָּם.

בְָּרִכינוּ כַּלָּה ְלַבל תָּסוּר כְּנַף ָהַאֲהָבה
ִמלִּבֵּנוּ וְגוֵּפנוּ, בְָּרִכינוּ ְלַבל תְֶּחַסר זֹו

ִלְבנֵי בֵּיֵתנוּ וִּבְקִהלֵָּתנוּ. 
ּבוִֹאי שַׁבַּת ַהמְַּלכָּה ְלַהשְׁכִּין שָׁלוֹם, וְַאֲהַבת עוָֹלם

בֵּין ִאיׁש ְלִאשָּׁה, בֵּין דּוֹד וְַכלָּה וְנְִפרֹׁש ְלֻכלָּם
ֻסכַּת שָׁלוֹם, ֶחְמָלה, ֶצֶדק וְַאֲהָבה, ֶלָעיֵף, ַלדַּל וְַלנֱֶּחשָׁל, ַלמֻּכָּר וְַלזָּר.

נְַבקֵּׁש וּנְיֵַחל בֵּין פְִּעיַמת ַהלֵּב וְַהזְַּמן שֶׁיָּבוֹאּו
ַאֲהָבה וְשָׁלוֹם ַעל כָּל בֵּית יִשְָׂרֵאל וְַעל כָּל  יוֹשְֵׁבי תֵֵּבל.

בְָּרִכינוּ ַהשַּׁבָּת וִיֻמלְּאוּ בָּנוּ ַהלֵּב וְַהּכַֹח ֶלֱאהֹב ֶאת יְִפי ַהבְִּריָאה,
ָלזוּן וְִלשְּׂבַֹע, ְלַהגִּיד וְִלשְׁמַֹע.

בְָּרִכינוּ כַּלָּה ֶלֱאהֹב בְּגוּף וְנֶֶפׁש ֶאת ַהָחְכָמה וְֶאת ַהמֲַּעשֶׂה,
ֶאת ַהלִּּמוּד וְֶאת ָהֲעבוָֹדה, ֶאת ַהֻחלִּין וְֶאת ַהקְֻּדשָּׁה.

נְִתַעטֵּף ַהשַּׁבָּת בְִּכסוֵּתְך וְּכנַָפיְִך וְיִנֵָּתן ָלנוּ ַהּכַֹח
ַלֲעמלֹ וְַלְחמֹל, ִלזְּכֹר וְִלשְׁמֹר, ִלשְּׁכַֹח וְִלנְצֹר, ְלַחדֵּׁש וְִליצֹר.

כִּי בַָּאֲהָבה נֵיִטיב יֵָמינוּ ַעל פְּנֵי ָהֲאָדָמה ַהזֹּו
בְּקוֵּמנוּ וְּבשְָׁכֵבנוּ, בְּבוֵֹאנוּ וְּבֶלְכֵתנוּ. 

משה יצחקי
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שְַׁמע יִשְָׂרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינוּ יהוה ֶאָחד:
בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

וְָאַהְבתָּ ֵאת יהוה ֱאלֶֹהיָך בְָּכל ְלָבְבָך וְּבָכל נְַפשְָׁך וְּבָכל ְמאֶֹדָך:
וְָהיוּ ַהדְָּבִרים ָהֵאלֶּה ֲאשֶׁר ָאנִֹכי ְמַצוְָּך ַהיּוֹם ַעל ְלָבֶבָך:

וְשִׁנַּנְתָּם ְלָבנֶיָך וְִדבְַּרתָּ בָּם 
בְּשְִׁבתְָּך בְֵּביֶתָך וְּבֶלְכתְָּך ַבדֶֶּרְך וְּבשְָׁכבְָּך וְּבקוֶּמָך:
וְּקשְַׁרתָּם ְלאוֹת ַעל יֶָדָך וְָהיוּ ְלטָֹטפֹת בֵּין ֵעינֶיָך:

וְּכַתְבתָּם ַעל ְמזֻזוֹת בֵּיֶתָך וִּבשְָׁעֶריָך: 
)דברים ו, ד-ט( 

וְשְָׁמרוּ ְבנֵי יִשְָׂרֵאל ֶאת ַהשַּׁבָּת 
ַלֲעשׂוֹת ֶאת ַהשַּׁבָּת ְלדֹרָֹתם בְִּרית עוָֹלם:

בֵּינִי וֵּבין בְּנֵי יִשְָׂרֵאל אוֹת ִהוא ְלעָֹלם 
ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ  כִּי שֵׁשֶׁת יִָמים ָעשָׂה יהוה ֶאת ַהשָּׁ

וַּביּוֹם ַהשְִּׁביִעי שַָׁבת וַיִּנַָּפׁש:
)שמות לא, טו-יז(

* ברכה לשלום יקירים

תפילת הדרך לחיילים

תְִּפלָּה יֵׁש בָּנוּ שֶׁתְֵּלכוּ וְָתבוֹאוּ בְּשָׁלוֹם
וְּבִבְטָחה ֶאל כָּל ְמחוֹזוֹת ֶחְפְצֶכם.
וְשֶֶׁקט תְִּמְצאוּ בְָּכל שֶׁתֵֵּלְך נְַפשְֶׁכם

וְֵחן וְֶחֶסד וְַרֲחִמים.
שֶּׁלֹא יוְּכלוּ ָלֶכם כָּל פְֻּרָענֻיּוֹת
שֶׁמְִּתַרגְּׁשוֹת וָּבאוֹת בְַּדְרכְֶּכם.

יְִהיוּ ַמֲעשֵׂיֶכם טוִֹבים - נְִתיְבֶכם ֱאֶמת וָּפֳעְלֶכם תִָּמים.
ּכַֹח ִמְצאוּ ַלֲעבֹר ֶאת ִמְבֲחנֵי ָהֵאׁש

וִּבְטָחה ְלַהלְֵּך ַליִָּמים ַהבִָּאים.

וְּכשֶׁתָּׁשוּבוּ ְלָכאן, ֲעיִֵפים, בַּדֶֶּרְך ָהעוָֹלה
נְַחבֵּק ֶאְתֶכם שְֵׁקִטים וְאוֲֹהִבים, ַחְסֵרי ִמלָּה

נְִרֶאה בְֵּעינֵיֶכם, בֵּין ַהלֶָּהבוֹת ַהדּוֲֹעכוֹת
ֶאת נִיצוֹצוֹת נִשְָׁמָתּה שֶׁל ַהֶחְמָלה

וְֶאת יְִפי ַהנֶֶּפׁש שֶּׁלֹא ָחְדָלה

בָּרוְּך ַהשּׁוֵֹמַע תְִּפלָּה. 
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קדיש יתום

יְִתגַּדַּל וְיְִתַקדַּׁש שְֵׁמּה ַרבָּא. אמן:
בְָּעְלָמא דִּי ְבָרא ִכְרעוֵּתּה וְיְַמִליְך ַמְלכוֵּתּה 

בְַּחיֵּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחיֵּי ְדָכל בֵּית יִשְָׂרֵאל בֲַּעגָָלא וִּבזְַמן ָקִריב, 
וְִאְמרוּ ָאֵמן:

יְֵהא שְֵׁמּה ַרבָּא ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא:
יְִתבַָּרְך וְיִשְׁתַּבַּח וְיְִתפַָּאר וְיְִתרוַֹמם וְיְִתנַשֵּׂא וְיְִתַהדָּר וְיְִתַעלֶּה וְיְִתַהלָּל 

שְֵׁמּה דְֻּקְדשָׁא בְִּריְך הוּא. 
ְלֵעלָּא )בעשרת ימי תשובה: ְלֵעלָּא ְלֵעלָּא ִמכָּל( ִמן כָּל בְִּרָכָתא וְשִׁיָרָתא תֻּשְׁבְָּחָתא 

וְנֱֶחָמָתא דֲַּאִמיָרן בְָּעְלָמא. וְִאְמרוּ ָאֵמן:
יְֵהא שְָׁלָמא ַרבָּא ִמן שְַׁמיָּא וְַחיִּים ָעֵלינוּ וְַעל כָּל יִשְָׂרֵאל. וְִאְמרוּ ָאֵמן:

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם )בעשרת ימי תשובה: ַהשָּׁלוֹם( בְִּמרוָֹמיו הוּא יֲַעשֶׂה שָׁלוֹם ָעֵלינוּ 
וְַעל כָּל יִשְָׂרֵאל וְִאְמרוּ ָאֵמן:

שִׁיר ַלמֲַּעלוֹת ֶאשָּׂא ֵעינַי ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרי:
ֶעזְִרי ֵמִעם יהוה עֹשֵׂה שַָׁמיִם וָָאֶרץ:
ַאל יִתֵּן ַלּמוֹט ַרגְֶלָך ַאל יָנוּם ׁשְֹמֶרָך:

ִהנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן ׁשוֵֹמר יִשְָׂרֵאל:
יהוה ׁשְֹמֶרָך יהוה ִצלְָּך ַעל יַד יְִמינֶָך:
יוָֹמם ַהשֶֶּׁמׁש לֹא יַכֶּכָּה וְיֵָרַח בַּלָּיְָלה:

יהוה יִשְָׁמְרָך ִמכָּל ָרע יִשְׁמֹר ֶאת נְַפשֶָׁך:
יהוה יִשְָׁמר ֵצאְתָך וּבוֶֹאָך ֵמַעתָּה וְַעד עוָֹלם:

)תהילים פרק קכא(

ברכת הגומל

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, 
ַהגּוֵֹמל ְלַחיִָּבים טוֹבוֹת, שֶׁגְָּמַלנִי כָּל טוֹב:

ועונין אחריו: ָאֵמן. ִמי שֶׁגְָּמְלָך כָּל טוֹב, הוּא יִגְָמְלָך כָּל טוֹב ֶסָלה:

עמידה

ֲאדֹנָי שְָׂפַתי תְִּפתָּח וִּפי יַגִּיד תְִּהלֶָּתָך:

א. אבות ואמהות

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ וִאמוֵֹתינוּ 
ֱאלֵֹהי שָָׂרה  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם 
ֱאלֵֹהי ִרְבָקה ֱאלֵֹהי יְִצָחק 

וֵאלֵֹהי ֵלָאה. ֱאלֵֹהי ָרֵחל  ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  
ָהֵאל ַהגָּדוֹל ַהגִּּבוֹר וְַהנּוָֹרא, ֵאל ֶעְליוֹן גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים, וְקוֹנֵה ַהּכֹל, 

וְזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת וְִאמָּהוֹת, וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען שְׁמוֹ בְַּאֲהָבה. 
)בשבת תשובה: זְָכֵרנוּ ְלַחיִּים. ֶמֶלְך ָחֵפץ בַַּחיִּים. וְָכְתֵבנוּ בְֵּסֶפר ַהַחיִּים. ְלַמַענְָך ֱאלִֹהים ַחיִּים( 

ֶמֶלְך עוֹזֵר וּמוֹשִׁיַע וָּמגֵן. 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה, ָמגֵן ַאְבָרָהם וּפוֵֹקד שָָׂרה.

שרים:

ָאִבינוּ ַמְלכֵּנוּ. ָחנֵּנוּ וֲַענֵנוּ. כִּי ֵאין בָּנוּ ַמֲעשִׂים. 
ֲעשֵׂה ִעמָּנוּ ְצָדָקה וֶָחֶסד וְהוֹשִׁיֵענוּ:

גבורות ב. 

ַאתָּה גִּבוֹר ְלעוָֹלם ֲאדֹנָי ְמַחיֶּה ַהּכֹל, ַרב ְלהוֹשִׁיַע.
בחורף - ַמשִׁיב ָהרוַּח וּמוִֹריד ַהגֶּשֶׁם. בקיץ - מוִֹריד ַהטָּל.

ְמַכְלכֵּל ַחיִּים בְֶּחֶסד. ְמַחיֶּה כָּל ָחי בְַּרֲחִמים ַרבִּים. סוֵֹמְך נוְֹפִלים וְרוֵֹפא 
חוִֹלים וַּמתִּיר ֲאסוִּרים. וְּמַקיֵּם ֱאמוּנָתוֹ ִלישֵׁנֵי ָעָפר. ִמי ָכמוָֹך בַַּעל גְּבוּרוֹת 

וִּמי דוֶֹמה ָלךְ. ֶמֶלְך ֵמִמית וְּמַחיֶּה וַּמְצִמיַח יְׁשוָּעה )בשבת תשובה: ִמי ָכמוָֹך ַאב 
ָהַרֲחִמים זוֵֹכר יְצוָּריו ְלַחיִּים בְַּרֲחִמים( וְנֱֶאָמן ַאתָּה ְלַהֲחיוֹת כָּל ָחי. 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ְמַחיֶּה ַהּכֹל.
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תפילה לגשם

ַהנּוֵֹתן בֵָּעֶמק גֶּשֶׁם וְיוֶֹרה וַּמְלקוֹׁש בְִּעּתוֹ -
זְכֹר ִקיׁשוֹן ׁשוֵֹטף וִּמְלֲחמוֹת בָָּרק וְּדבוָֹרה ַעל ַהמִּשְׁפָּט ַהנָּכוֹן שֶׁיָּבוֹר לוֹ ָאָדם,
נִָביא בַּכְַּרֶמל, ִמזְבְּחוֹת ֵאׁש ְקדוּמוֹת וְָעב ְקַטנָּה כְַּכף ִאיׁש ָהעוָֹלה ִמן ַהיָּם;

ַמשִּׁיב ָהרוַּח וּמוִֹריד ַהגֶּשֶׁם -
ְזכֹר ַמֲעשֵׂה ָאבוֹת שֶׁבָּאוּ ֵאֶליָך בְֵּלב ָמֵלא וְּביַָדיִם ֵריקוֹת וְָחְצבוּ ֶסַלע ַלבַּיִת, 

פִּלְּסוּ דֶֶּרְך ַלֲעבֹר בָּּה וְָחְפרוּ ַמַעיְנוֹת יְׁשוָּעה קוְֹלִחים;
זְכֹר ַמֲעשֵׂה ִאמָּהוֹת שֶׁבָּאוּ ֵאֶליָך ֲעָקרוֹת ִממַַּעשׂ וְיְָלדוּ עוָֹלם ָחָדׁש 

וָּבְראוּ ֶאֶרץ וְִהְצִמיחוּ דֶּשֶׁא ֵעשֶׂב וִּפְרֵחי ַחיִּים;

ַהמַּסִּיַע רוּחוֹת ָצפוֹן ְמחוְֹללוֹת גֶּשֶׁם -
זְכֹר ַרק שְִׁביל שֶׁכְָּבׁשוּ ַרגְֵלינוּ, ֵעץ שֶׁנְָּטעוּ יֵָדינוּ 

וְּטַרְקטוֹר ִראׁשוֹן בַּשֶָּׂדה וְּתָלִמים,
זְַהב שִּׁבֶֹלת בַּשֶָּׂדה ּכוְֹרַעה בָּרוַּח וְעֶֹמס גְַּרִעינִים וְֶלֶחם ֶחֶסד וְַרֲחִמים;

ׁשוֵֹמר ָהרוַּח, זוֵֹרַע ָעִבים וְקוֵֹצר ָמָטר -
זְכֹר ַמֲעשֵׂה יֵָדינוּ ָהְראוּיִים בַּיִָּמים, וַּבלַּיְָלה ֶאת שִׁיֵרי ַהנֶֶּפׁש ַהיְֵּחָפה 

וְֶאת נִגּוּן ַהלֵּב ַהתִָּמים;
זְכֹר זֵר כַּלָּנִיּוֹת ֲאֻדּמוֹת בֵָּעֶמק, כֶֶּתר נְַרִקיֵסי נִיחוַֹח, וְַרקָּפוֹת, וְַרקָּפוֹת... 

ַעד ֵקץ ַהיִָּמים;

זְכֹר ָלנוּ -
וְָהיִינוּ כְֵּעץ שָׁתוּל ַעל פְַּלגֵי ַמיִם עוֹשֶׂה פְִּרי ְלִמינוֹ, 

כְֵּעשֶׂב ַהשֶָּׂדה ַמְצִמיַח זֶַרע וְּכֶפַרח ְמַעט בְַּקְרַקע בְּתוָּלה ...

בָּרוְּך ַהשּׁוֵֹמַע תְִּפלָּה.

. קדושת השם ג

ַאתָּה ָקדוֹׁש וְשְִׁמָך ָקדוֹׁש. וְּקדוֹשִׁים בְָּכל יוֹם יְַהְללוָּך סֶָּלה.

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ָהֵאל )בשבת תשובה: ַהמֶֶּלְך( ַהקָּדוֹש.

שרים:

ֵאִלי ַאתָּה וְאוֶֹדךָּ ֱאלַֹהי ֲארוְֹמֶמךָּ.  )תהלים קיח, כח(

הליכה לקיסריה
חנה סנש / דוד זהבי

ֵאִלי, ֵאִלי, שֶׁלֹא יִגֵָּמר ְלעוָֹלם
ַהחוֹל וְַהיָם,

ִרשְׁרוּׁש שֶׁל ַהמַּיִם,
בְַּרק ַהשַָׁמיִם,
תְִּפלַּת ָהָאָדם.

ד. קדושת היום

ַאתָּה ִקדַּשְׁתָּ ֶאת יוֹם ַהשְִּׁביִעי ִלשְֶׁמָך. תְַּכִלית ַמֲעשֵׂה שַָׁמיִם וָָאֶרץ. 
וֵּבַרְכּתוֹ ִמכָּל ַהיִָּמים. וְִקדַּשְּׁתוֹ ִמכָּל ַהזְַּמנִּים. וְֵכן כָּתוּב בְּתוָֹרֶתָך.

ַמיִם וְָהָאֶרץ וְָכל ְצָבָאם. וַיְַכל ֱאלִֹהים בַּיּוֹם ַהשְִּׁביִעי ְמַלאְכּתוֹ  וַיְֻכּלוּ ַהשָּׁ
ֲאשֶׁר ָעשָׂה. וַיִּשְּׁבֹת בַּיּוֹם ַהשְִּׁביִעי ִמכָּל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁר ָעשָׂה. וַיְָבֶרְך 

ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהשְִּׁביִעי וַיְַקדֵּׁש אֹתוֹ. כִּי בוֹ שַָׁבת ִמכָּל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁר 
בָָּרא ֱאלִֹהים ַלֲעשׂוֹת. 

יִשְְׂמחוּ ְבַמְלכוְּתָך ׁשוְֹמֵרי שַׁבָּת וְקוְֹרֵאי עֹנֶג. ַעם ְמַקדְּשֵׁי שְִׁביִעי. כֻּלָּם 
יִשְׂבְּעוּ וְיְִתַענְּגוּ ִמּטוֶּבָך. וַּבשְִּׁביִעי ָרִציָת ּבוֹ וְִקדַּשְּׁתוֹ ֶחְמדַּת יִָמים אוֹתוֹ 

ָקָראָת. זֵֶכר ְלַמֲעשֵׂה ְבֵראשִׁית:
ֱאלֵֹהינוּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ וְִאמוֵֹתינוּ, ְרֵצה ִבְמנוָּחֵתנוּ. ַקדְּשֵׁנוּ בְִּמְצוֶֹתיָך וְֵתן 

ֶחְלֵקנוּ בְּתוָֹרֶתָך. שַׂבְֵּענוּ ִמּטוֶּבָך וְשַׂמְֵּחנו בִּיׁשוָּעֶתָך. וְַטֵהר ִלבֵּנוּ ְלָעְבדְָּך 
בֱֶּאֶמת. וְַהנְִחיֵלנוּ יהוה ֱאלֵֹהינוּ בְַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן שַׁבַּת ָקְדשֶָׁך. וְיָנוּחוּ ָבּה 

כָּל יִשְָׂרֵאל ְמַקדְּשֵׁי שְֶׁמָך:

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה. ְמַקדֵּׁש ַהשַּׁבָּת:

18 17



ה. עבודה

ְרֵצה יהוה ֱאלֵֹהינוּ בְַּעמְָּך יִשְָׂרֵאל וְַלַהב תְִּפלָָּתם בְַּאֲהָבה ְתַקבֵּל בְָּרצוֹן. 
וְּתִהי ְלָרצוֹן תִָּמיד ֲעבוַֹדת יִשְָׂרֵאל ַעמֶָּך:

בראש חודש ובחול המועד אומרים:

ֱאלֵֹהינוּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ וְִאמוֵֹתינוּ. יֲַעֶלה וְיָבוֹא וְיַגִּיַע. וְיֵָרֶאה וְיֵָרֶצה וְיִשַָּׁמע. וְיִפֵָּקד וְיִזֵָּכר זְִכרוֹנֵנוּ 
וִּפְקדוֹנֵנוּ וְזְִכרוֹן ֲאבוֵֹתינוּ וְִאמוֵׂתינוּ וְזְִכרוֹן יְמוֹת ַהמָּשִׁיַח וְזְִכרוֹן יְרוּשַָׁליִם ִעיר ָקְדשֶָׁך. וְזְִכרוֹן כָּל ַעמְָּך 

בֵּית יִשְָׂרֵאל ְלָפנֶיָך ִלְפֵליָטה ְלטוָֹבה ְלֵחן וְּלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ְלַחיִּים טוִֹבים וְּלשָׁלוֹם בְּיוֹם.
בראש חדש - רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה.

בחול המועד פסח - ַחג ַהמַּּצוֹת ַהזֶּה.

בחול המועד סוכות - ַחג ַהסֻּּכוֹת ַהזֶּה.

זְָכֵרנוּ יהוה ֱאלֵֹהינוּ ּבוֹ ְלטוָֹבה. וָּפְקֵדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה. וְהוֹשִׁיֵענוּ בוֹ ְלַחיִּים טוִֹבים. וִּבְדַבר יְׁשוָּעה וְַרֲחִמים 
חוּס וְָחנֵּנוּ וְַרֵחם ָעֵלינוּ וְהוֹשִׁיֵענוּ. כִּי ֵאֶליָך ֵעינֵינוּ. כִּי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּוּן וְַרחוּם ָאתָּה.

וְֶתֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ בְּׁשוְּבָך ְלִציּוֹן בְַּרֲחִמים. 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה, ַהמֲַּחזִיר שְִׁכינָתוֹ ְלִציּוֹן.

שרים:

שִׁיר ַהמֲַּעלוֹת בְּׁשוּב יהוה ֶאת שִׁיַבת ִציּוֹן ָהיִינוּ כְּחְֹלִמים:
ָאז יִמֵָּלא שְׂחוֹק פִּינוּ וְּלׁשוֹנֵנוּ ִרנָּה 

ָאז יֹאְמרוּ ַבגּוֹיִם ִהגְדִּיל יהוה ַלֲעשׂוֹת ִעם ֵאלֶּה:
ִהגְדִּיל יהוה ַלֲעשׂוֹת ִעמָּנוּ ָהיִינוּ שְֵׂמִחים:
ׁשוָּבה יהוה ֶאת שְִׁביֵתנוּ כֲַּאִפיִקים בַּנֶּגֶב:

ַהזְֹּרִעים בְִּדְמָעה בְִּרנָּה יְִקצֹרוּ:
ָהלוְֹך יֵֵלְך וָּבכֹה נֹשֵׂא ֶמשְֶׁך ַהזַָּרע ּבֹא יָבֹא ְבִרנָּה נֹשֵׂא ֲאֻלּמָֹתיו:

)תהלים קכו(

. הודאה ו

מוִֹדים ֲאנְַחנוּ ָלךְ. שַָׁאתָּה הוּא יהוה ֱאלֵֹהינוּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ וְִאמוֵֹתינוּ 
ְלעוָֹלם וֶָעד. צוּר ַחיֵּינוּ. ָמגֵן יִשְֵׁענוּ ַאתָּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר. נוֶֹדה לְָּך וּנְַספֵּר 

תְִּהלֶָּתָך ַעל ַחיֵּינוּ ַהמְּסוִּרים בְּיֶָדָך. וְַעל נִשְׁמוֵֹתינוּ ַהפְּקוּדוֹת ָלךְ. וְַעל נִסֶּיָך 
שֶׁבְָּכל יוֹם ִעמָּנוּ. וְַעל נְִפְלאוֶֹתיָך וְטוֹבוֶֹתיָך שֶׁבְָּכל ֵעת. ֶעֶרב וָבֶֹקר וְָצֳהָריִם. 

ַהּטוֹב כִּי לֹא ָכלוּ ַרֲחֶמיָך. וְַהְמַרֵחם כִּי לֹא ַתּמוּ ֲחָסֶדיָך. ֵמעוָֹלם ִקוִּינוּ ָלךְ.

בחנוכה ובפורים דמוקפים אומרים: וְַעל ַהנִּסִּים וְַעל ַהפְֻּרָקן וְַעל ַהגְּבוּרוֹת וְַעל ַהתְּׁשוּעוֹת וְַעל ַהנְִפָלאוֹת וְַעל 

ַהנֶָּחמוֹת וְַעל ַהמְִּלָחמוֹת שֶָׁעשִׂיָת ַלֲאבוֵֹתינוּ בַּיִָּמים ָהֵהם בִּזְַּמן ַהזֶּה.

בחנוכה מוסיפים: בִּיֵמי ַמתְִּתיָהוּ בֶּן יוָֹחנָן ּכֵֹהן גָּדוֹל ַחשְׁמוֹנִָאי וָּבנָיו. כְּשֶָׁעְמָדה ַמְלכוּת יָוָן ָהְרשָָׁעה ַעל ַעמְָּך 

יִשְָׂרֵאל ְלַהשְׁכִּיָחם ּתוָֹרֶתָך וְּלַהֲעִביָרם ֵמֻחקֵּי ְרצוֹנֶָך: וְַאתָּה בְַּרֲחֶמיָך ָהַרבִּים ָעַמְדתָּ ָלֶהם בְֵּעת ָצָרָתם. 
ַרְבתָּ ֶאת ִריָבם. ַדנְתָּ ֶאת דִּינָם. נַָקְמתָּ ֶאת נְִקָמָתם. ָמַסְרתָּ גִּבוִֹרים בְּיַד ַחלָּשִׁים. וְַרבִּים בְּיַד ְמַעטִּים. 
וְּטֵמִאים בְּיַד ְטהוִֹרים. וְּרשִָׁעים בְּיַד ַצדִּיִקים. וְזִֵדים בְּיַד עוְֹסֵקי תוָֹרֶתָך. וְּלָך ָעשִׂיָת שֵׁם גָּדוֹל וְָקדוֹׁש 

בְּעוָֹלֶמָך. וְּלַעמְָּך יִשְָׂרֵאל ָעשִׂיָת תְּׁשוָּעה גְדוָֹלה וֻּפְרָקן כְַּהיּוֹם ַהזֶּה: וְַאַחר כְַּך בָּאוּ ָבנֶיָך ִלְדִביר בֵּיֶתָך. 
וִּפנּוּ ֶאת ֵהיָכֶלָך. וְִטֲהרוּ ֶאת ִמְקדָּשֶָׁך. וְִהְדִליקוּ נֵרוֹת בְַּחְצרוֹת ָקְדשֶָׁך. וְָקְבעוּ שְׁמוֹנַת יְֵמי ֲחנֻכָּה ֵאּלוּ. 

ְלהוֹדוֹת וְּלַהלֵּל ְלשְִׁמָך ַהגָּדוֹל:

בפורים מוסיפים: בִּיֵמי ָמְרדְַּכי וְֶאְסתֵּר בְּׁשוּשַׁן ַהבִּיָרה. כְּשֶָׁעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרשָׁע. בִּקֵּׁש ְלַהשְִׁמיד ַלֲהרוֹג 

וְּלַאבֵּד ֶאת כָּל ַהיְּהוִּדים ִמנַַּער וְַעד זֵָקן ַטף וְנָשִׁים בְּיוֹם ֶאָחד. בִּשְׁלשָׁה ָעשָׂר ְלחֶֹדׁש  שְׁנֵים ָעשָׂר. הוּא 
חֶֹדׁש ֲאָדר. וּשְָׁלָלם ָלבוֹז: וְַאתָּה בְַּרֲחֶמיָך ָהַרבִּים. ֵהַפְרתָּ ֶאת ֲעָצתוֹ. וְִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחשְַׁבּתוֹ. וֲַהשֵׁבוָֹת ּלוֹ 

גְּמוּלוֹ ְברֹאׁשוֹ. וְָתלוּ אוֹתוֹ וְֶאת בָּנָיו ַעל ָהֵעץ: 

וְַעל כֻּלָּם יְִתבַָּרְך וְיְִתרוַֹמם שְִׁמָך ַמְלכֵּנוּ תִָּמיד ְלעוָֹלם וֶָעד: )בשבת תשובה: וְּכתֹב 
ְלַחיִּים טוִֹבים כָּל בְּנֵי ְבִריֶתָך( וְכֹל ַהַחיִּים יוֹדוָּך סֶָּלה. וִיַהְללוּ ֶאת שְִׁמָך בֱֶּאֶמת 

ָהֵאל יְׁשוָּעֵתנוּ וְֶעזְָרֵתנוּ ֶסָלה. 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה. ַהּטוֹב שְִׁמָך וְּלָך נֶָאה ְלהוֹדוֹת:

שרים:

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

יְִהי ַהּכֹל שַׁיְָּך ְלכֹל שֶׁיּוַּכל ְלֵהיִטיב ִעּמוֹ 
ַהיֶֶּלד ָלִאשָּׁה ָהִאמִָּהית - ְלַמַען יִגְדַּל; 

ָהֲעגָָלה ָלֶעגְלוֹן ַהּטוֹב - ְלַמַען יִנְַהג בָּּה ֵהיֵטב; 
וְָהֲאָדָמה ַלמַּשְִׁקים אוָֹתּה ַמיִם - ְלַמַען תִּתֵּן פְִּריָּה בְִּעּתוֹ. 
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. שלום ז

שָׁלוֹם ָרב ַעל יִשְָׂרֵאל ַעמְָּך תָּשִׁים ְלעוָֹלם כִּי ַאתָּה הוּא ֶמֶלְך ָאדוֹן ְלָכל 
ַהשָּׁלוֹם וְטוֹב יְִהיֶה בְֵּעינֶיָך ְלָבְרֵכנוּ וְּלָבֵרְך ֶאת כָּל ַעמְָּך יִשְָׂרֵאל בְָּכל ֵעת 

וְּבָכל שָָׁעה בִּשְׁלוֶֹמָך. בְּרֹב עֹז וְשָׁלוֹם: )בשבת תשובה: בְֵּסֶפר ַחיִּים. בְָּרָכה וְשָׁלוֹם. וַּפְרנָָסה 
טוָֹבה. נִזֵָּכר וְנִכֵָּתב ְלָפנֶיָך. ֲאנְַחנוּ וְָכל ַעמְָּך בֵּית יִשְָׂרֵאל. ְלַחיִּים טוִֹבים וְּלשָׁלוֹם.( 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ יִשְָׂרֵאל בַּשָּׁלוֹם.

וְּפרוֹשׂ ָעֵלינוּ ֻסכַּת שְׁלוֶֹמָך. )מתוך ברכת "השכיבנו" בתפילת שחרית(

שרים:

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בְִּמרוָֹמיו 
הוּא יֲַעשֶׂה שָׁלוֹם ָעֵלינוּ וְַעל כָּל יִשְָׂרֵאל 

וְִאְמרוּ ָאֵמן
יֲַעשֶׂה שָׁלוֹם, שָׁלוֹם ָעֵלינוּ וְַעל כָּל יִשְָׂרֵאל.

שרים:

עוֹד יָבוֹא שָׁלוֹם ָעֵלינוּ 
וְַעל כֻּלָּם

ַסאַלאם ָעֵלינוּ וְַעל כָּל ָהעוָֹלם
ַסאַלאם שָׁלוֹם.

לליל שבת דוש  קי

שָׁלוֹם ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהשֵָּׁרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן 
ִממֶֶּלְך ַמְלֵכי ַהמְָּלִכים ַהקָּדוֹׁש בָּרוְּך הוּא. 

ּבוֲֹאֶכם ְלשָׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן ִממֶֶּלְך ַמְלֵכי ַהמְָּלִכים ַהקָּדוֹׁש בָּרוְּך הוּא. 
בְָּרכוּנִי ְלשָׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן ִממֶֶּלְך ַמְלֵכי ַהמְָּלִכים ַהקָּדוֹׁש בָּרוְּך הוּא.
ֵצאְתֶכם ְלשָׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁלוֹם ַמְלֲאֵכי ֶעְליוֹן ִממֶֶּלְך ַמְלֵכי ַהמְָּלִכים ַהקָּדוֹׁש בָּרוְּך הוּא.

על היין:

בלחש - וַיְִהי ֶעֶרב וַיְִהי בֶֹקר:

ַמיִם וְָהָאֶרץ וְָכל ְצָבָאם: וַיְַכל ֱאלִֹהים בַּיּוֹם ַהשְִּׁביִעי  יוֹם ַהשִּׁשִּׁי. וַיְֻכּלוּ ַהשָּׁ
ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁר ָעשָׂה. וַיִּשְּׁבֹת בַּיּוֹם ַהשְִּׁביִעי ִמכָּל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁר ָעשָׂה: 
וַיְָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהשְִּׁביִעי וַיְַקדֵּׁש אֹתוֹ. כִּי בוֹ שַָׁבת ִמכָּל ְמַלאְכּתוֹ 

ֲאשֶׁר בָָּרא ֱאלִֹהים ַלֲעשׂוֹת:
ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרבָּנָן וְַרּבוַֹתי: 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְִּרי ַהגֶָּפן:

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. ֲאשֶׁר ִקדְּשָׁנוּ בְִּמְצוָֹתיו וְָרָצה ָבנוּ. 
וְשַׁבַּת ָקְדׁשוֹ בְַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִהנְִחיָלנוּ. זִכָּרוֹן ְלַמֲעשֵׂה ְבֵראשִׁית. כִּי הוּא 

יוֹם תְִּחלָּה ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש זֵֶכר ִליִציַאת ִמְצָריִם. כִּי ָבנוּ ָבַחְרתָּ וְאוָֹתנוּ 
ִקדַּשְׁתָּ ִמכָּל ָהַעמִּים וְשַׁבַּת ָקְדשְָׁך בְַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִהנְַחְלתָּנוּ:

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה, ְמַקדֵּׁש ַהשַּׁבָּת:

על הפת: 

ֵעינֵי כֹל ֵאֶליָך יְשַׂבֵּרוּ. וְַאתָּה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם בְִּעּתוֹ:
ּפוֵֹתַח ֶאת יֶָדָך. וַּמשְׂבִּיַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן:
נוֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּשָׂר כִּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ. 

בָּרוְּך ַאתָּה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַהּמוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:

שבת שלום!
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