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  עי� השופט, שבתקבלת 
 
 

  הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחד •
 

 ְתר�ָעה ְ�ִצְלְצֵלי ַהְלל�ה� ָ�ַמע ְבִצְלְצֵלי ַהְלל�ה� •
  )תהילי� קנ(    ָי% ַהְלל� ָי% ְ$ַהֵ#ל ַהְ"ָ�ָמה !ֹל            

  
  הרחמ� אב נפש ידיד                   הרחמ� אב נפש ידיד •

  רצונ) אל עבד) משֹ)                   רצונ) אל עבד) משֹ)
  

  ידיד-ֶתי)ָ  לו יערב                     +ָיל כמו עבד) ירו(
  .טע� וכל צו0 מנֹפת                    ֲהָ.ֶר)ָ  מול ישתחווה

  
 שבת מנוחה, מחר שבת, היו� יו� שישי •

  שבת מנוחה, מחר שבת, היו� כול� עובדי�            
  

�ת ַהַמְלָ!ה  3נ-ת ִנְסַתְלָקה ַהַחָמה ֵמרֹא� ָהִאילָ  •ָ��ֹא� ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַ . 
  .ְוִעָמה ַמְל4ִכי� ְצָבא ָ�ל-� �ְמנ�ָחה, ַהְ�ר�ָכה, ִהֵנה ִהיא י-ֶרֶדת ַהְקד-ָ�ה

   3! ַהַמְלָ!ה, �ִֹאי, �ִֹאי! ַהַמְלָ!ה, �ִֹאי, �ִֹאי
  !ַמְלֲאֵכי ַהָ�ל-�, ָ�ל-� ֲעֵליֶכ�

 )ביאליקנ "ח(

�ת +ל ִ�ְקַעת 7ִ"-ָסר •ָ�  ָיְרָדה ַהַ
��ֶליהָ � .ְוִניח-ַח ַעִתיק ְ

�ִביִני�ְ-� ַוַיַעְמד� ִמָסִביב ֲהָרִרי� 
 ,ָל9ֵאת +ַדְרָתה ַה8-ֶהֶבת

 ַתֲעֶליָנה י-ִני� ִמִ!ֶנֶרת ַהָי�
 .ַקֵ�ל ֶאת ר�ָחה ַה#-ֶהֶבת

��ת ְלרֹאָ��ל ַהְ�ר-�ָנְ�ָקה ַהֶַ -, 
�ֶסַלע ָנָ�ָקהַ� ,ָלֵאז-ב ֶ

 ַוְיִהי ַהַדְרַדר ְלַ�ְרִביט ֶ�ל ַמְלכ�ת
 ְדָמָמה ְמר-ֶנֶנת3 ַעל ָרמ-ת

 ִיְמ�ְֹ) 4ז ַהת-ר ְ�ק-ל- ַהָמת-ק
 .ֶחְמַדת ִ!;�ִפי� ְמַעֶדֶנת

�ת ְ�ִחָנה ַהָגנ�זָ� .ִהְרִטיָטה ַ
 .ל ֵעֶברֵעיֵני ַחל-נ-ת ִמ!ָ 

 ַוֵתֵצאָנה ָ�נ-ת ֶאל ָהֶעֶרב ַזֵמר
 .ְזִמיר-ת ְ�ֶעְרָגה ְמַצְלֶצֶלת

 ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְ�ִבְקַעת 7ִ"-ָסר
 .ְלִנְ�ַמת ִעְבִרי�ת ֶנֱאֶצֶלת

  )דוד זהבי/ יהושע רבינוב (        
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  פתיחה  .א

 
�# �ֹת ָע9ָה ֲאֶ�ר ְמַלאְכ$- ַהְ?ִביִעי ַ�A-� י�ֱאלִֹה  ַוְיַכל:ְצָב�4 ְוָכל ְוָה4ֶר( ַהָ?ַמִי� ַוְיכ<�ְAִַו 

�-A� ב- ִ!י אֹת- ַוְיַקֵ.� ַהְ?ִביִעי י-� ֶאת ֱאלִֹהי� ַוְיָבֶר)ְ  :ָע9ָה ֲאֶ�ר ְמַלאְכ$- ִמָ!ל ַהְ?ִביִעי ַ
 �  ַלֲע9-ת ֱאלִֹהי� ָ�ָרא ֲאֶ�ר ְמַלאְכ$- ִמָ!ל ַבתָ

  )ג3א ב פרק תבראשי( 
  
  

  בוא) ברו), ברו) בוא) שבת
  את השלוה, הביאי נא עימ) את המרגוע

  .שלאחר שבוע רב פני� של המולת עמל
  , שבתוכו אפשר לרקו� אינסו0 של חלומות, את החלל

  .ביחד ולבד
  שבה נוכל לשמוע, את שעת המחילות

  .את פעימות ליבו של הזולת
  ברו) נר), ברו) בורא), ברו) בוא), שבת

  ")מעיי� הברכות: "מתו), ברכת קיבו( משמרות(        
  
  
  

ַ#ת ְיִמיְנָ) ַ$ִ$יר ְצר�ָרה, 4ָ"א �כַֹח ְג.<ְ : 

 ָ(Bְל ִרַ"ת ַע�  : נ-ָרא, ַטֲהֵרנ�, ַש7ְֵבנ�, ַקֵ

 : ד-ְרֵ�י ִיח�ְדָ) ְ!ָבַבת ָ�ְמֵר�, ָנא ִג�-ר

  : יד ָגְמֵל�ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָ) ָ$ִמ , ַטֲהֵר�, ָ�ְרֵכ�

��ר-ב ט�ְבָ) ַנֵהל ֲעָדְת)ָ , ֲחִסי� ָקד-ְ :  

ָשְת)ָ , ְלַעCְ (ְBְֵנה, ָיִחיד 47ֵה   : ז-ְכֵרי ְקד<

מ-ת, ְוָעֵתנ� ַקֵ�ל �ְשַמע ַצֲעָקֵתנ�ַש    י-ֵדַע ַתֲעל<
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   הדלקת נרות. ב
                  מצוותיו אשר קידשנו ב, אלוהינו מל) העול�' ברו) אתה ה: הברכה המסורתית 

  .הדליק נר של שבתלוציוונו                                
  

  ברכת המשפחה
 :ִזְמָרה ְוק-ל ְ�ִכ"-ר ְ�ִכ"-ר 'הלַ  Bְר�זַ  •

  :'ה ַהBֶֶל)ְ  ִלְפֵני ָהִריע� �-ָפר ְוק-ל ַ�ֲחצְֹצר-ת
  :ָב% ְויְֹ�ֵבי ֵ$ֵבל �ְמלֹא- ַה�Aָ ִיְרַע�

  :ְיַרֵ"נ� ָהִרי� ַיַחד ָכ0 ִיְמֲחא� ְנָהר-ת
  )צח תהלי�מתו) (

  
  מלאכי אל עליו�השרת מלאכי שלו� עליכ�  •

   ממל) מלכי המלכי� הקדוש ברו) הוא
   בואכ� לשלו� מלאכי השלו� מלאכי אל עליו�

   ממל) מלכי המלכי� הקדוש ברו) הוא
   ברכוני לשלו� מלאכי השלו� מלאכי אל עליו�

   מלכי� הקדוש ברו) הואממל) מלכי ה
   צאתכ� לשלו� מלאכי השלו� מלאכי אל עליו�

  ממל) מלכי המלכי� הקדוש ברו) הוא
  

  
  

  

  הדלקת נר שבת אישי –ברכת בני הבית זה לזה . ג
 

   יהולהל •
  

 ):תפילה לשלו� יקירי�(שיר למעלות  •
  :ֶעְזִרי ָיבֹא ֵמ+ִי� ֶהָהִרי� ֶאל ֵעיַני ֶאEָא ַלBֲַעל-ת ִ�יר

   :ָו4ֶר( ָ�ַמִי� ע9ֵֹה‘ ה ֵמִע� ְזִריעֶ 
�ְֹמֶר)ָ  ָינ�� +ל ַרְגֶל)ָ  ַלB-ט ִיֵ$� +ל:  

   :ִי9ְָרֵאל �-ֵמר ִייָ�� ְולֹא ָינ�� לֹא ִהֵ"ה
  :ְיִמיֶנ)ָ  ַיד ַעל ִצְ#)ָ ‘ ה �ְֹמֶר)ָ ‘ ה

�ָ#ְיָלה ְוָיֵרחַ  ַיֶ!ָ!ה לֹא ַהֶ?ֶמ� י-ָמ�ַ:   
  :ַנְפֶ�)ָ  ֶאת ִיְ�מֹר ָרע ָ!לִמ  ִיְ�ָמְר)ָ ‘ ה

  :ע�ָל� ְוַעד ֵמַעָ�ה �ב�ֶא�ָ  ֵצאְת�ָ  ִיְ�ָמר ‘ה      
  )תהילי� קכא(                                                                        
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 )10 מאה, ספרד( בגדד(פאס(ונש ב# לברט ד/  דרור יקרא •

  ִיְקָרא ְלֵבן ּוְלַבת ְּדרֹור
  ְוִיְנָצְרֶכם ְּכמֹו ָבַבת

  ִׁשְמֶכם ְולֹא ֻיְׁשַּבת ְנִעים
  נּוחּו ְּביֹום ַׁשָּבת ְׁשבּו

  
  ָנִוי ְואּוָלִמי ְּדרֹׁש
  ֶיַׁשע ֲעֵׂשה ִעִּמי ְואֹות
  ׂשֹוֵרק ְּבתֹוְך ַּכְרִמי ְנַטע
  ַׁשְוַעת ְּבֵני ַעִּמי ְׁשֵעה

 

  ּפּוָרה ְּבתֹוְך ָּבְצָרה ְּדרֹךְ 
  ֱאדֹום ֲאֶׁשר ָּגְבָרה ְוַגם

 ָצַרי ְּב-ף ֶעְבָרה ְנתֹץ
  ם ֶאְקָראקֹוִלי ְּביֹו ְׁשַמע

 
  ֵּתן ַּבִּמְדָּבר ַהר ֱאלִֹהים

  ִׁשָּטה ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ֲהַדס

  ְוַלַּמְזִהיר ְוַלִּנְזָהר

  ֵּתן ְּכֵמי ָנָהר ְשלֹוִמים

 

  ָקַמי ַחי ֵאל ַקָּנא ֲהדֹוךְ 

  ֵלָבב ּוִבְמִגָּנה ְּבמֹוג

  ְוַנְרִחיב ֶּפה ּוְנַמֶּלאָנה

  ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרָּנה

 
  ָחְכָמה ְלַנְפֶׁשךָ  ְדֶעה

  ֶכֶתר ְלרֹאֶׁשךָ  ְוִהיא

  ִמְצַות ֱאלֶֹהיךָ  ְנצֹר

  .ַׁשַּבת ְקדֶֹׁשךָ  ְׁשמֹר

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 דבר תורה לשבת . ד
  
  
  
  
  

 "לחיים"ברכת  –קידוש . ה
  :נוסח מסורתי

 ָ�  :ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ) ָהע-ָל� �-ֵרא Cְִרי ַה7ֶָפ�. ר�ְ) +ָ$ה ְיהָֹוה
�+ֲהָבה �ְברָ . ֲאֶ�ר ִקְ.ָ�נ� ְ�ִמְצ-ָתיו ְוָרָצה ָבנ�. ָוה ֱאלֵֹהינ� ֶמֶלְ) ָהע-ָל�ָ�ר�ְ) +ָ$ה ְיהְֹ -��ת ָקְדַ�צ-� ְוַ

ָ$ ִ!י ָבנ� ָבַחרְ . ְ$ִחָ#ה ְלִמְקָרֵאי קֶֹד� ֵזֶכר ִליִצי+ת ִמְצָרִי� ִ!י ה�א י-�. ִזָ!ר-� ְלַמֲע9ֵה ְבֵראִ�ית. ִהְנִחיָלנ�
�+ֲהָבה �ְבָרצ-� ִהְנַחְלָ$נ�ְ (ָ��ת ָקְדְַ�  .ְמַקֵ.� ַהַ?ָ�ת. ָ�ר�ְ) +ָ$ה ְיהָֹוה: ְוא-ָתנ� ִקַ.ְ�ָ$ ִמָ!ל ָהַעBִי� ְוַ

  )אמ�(
  !לחיי�

  
  
  
  
  

  ...עם בציעת חלה לדרך ופרידהברכה על החלה  .ו
  

  נבר) על החלה
  מתנת אד� ואדמה

  .וליכולתנו לחלוק בו ע� אהובי ליבנו ואחינו, עמלעדות ַלֶיש הנרק� ב
  ִיְקצֹר� ְ�ִרָ"ה ְ�ִדְמָעה ַה8ְֹרִעי� 3  ִרָ"ה �ְל�-ֵננ� Cִינ� 9ְח-ק ִיBֵָלא 4ז
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 . ְ�ֵני ַ�ָ�ת ְנַקְ�ָלה. ְלָכה ד�ִדי ִלְקַראת ַ�ָ�ה •
  . ְמי4ָחדִהְ�ִמיָענ� ֵאל הַ . ָ�מ�ר ְוָזכ�ר 0ְִד�0ר ֶאָחד
  :לכה דודי . ְלֵ�� �ְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִה6ָה. ְיהָֹוה ֶאָחד �ְ�מ� ֶאָחד

  . 7ִי ִהיא ְמק�ר ַה0ְָרָכה. ִלְקַראת ַ�0ָת ְלכ� ְוֵנְלָכה
  :לכה דודי  .ס�; ַמֲעֶ:ה 0ְַמֲחָ�ָבה ְ�ִח6ָה. ֵמרֹא� ִמ8ֶֶד� ְנס�ָכה
  . ק�ִמי ְצִאי ִמ��ְ� ַהֲהֵפָכה. הִמְקַ>� ֶמֶלְ� ִעיר ְמל�כָ 

  :לכה דודי  . ְוה�א ַיֲחמ�ל ָעַלִיְ� ֶחְמָלה. ַרב ָלְ� ֶ�ֶבת 0ְֵעֶמק ַה0ָָכא
  . ִלְבִ�י 0ְִגֵדי ִתְפ<ְרֵ�ְ� ַעִ=י. ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר ק�ִמי

  :לכה דודי  . ָקְרָבה ֶאל ַנְפִ�י ְג@ָל?. ַעל ַיד #0ֶ ִיַ�י 0ֵית ַה6ְַחִמי
  . 7ִי ָבא א�ֵרְ� ק�ִמי א�ִרי. ִהְתע�ְרִרי ִהְתע�ְרִרי
  :לכה דודי  . 7ְב�ד ְיהָֹוה ָעַלִיְ� ִנְגָלה. ע�ִרי ע�ִרי ִ�יר ַ>0ִֵרי

  . ַמה ִ�ְ���ֲחִחי �ַמה ֶ�ֱהִמי. לֹא ֵתב�ִ�י ְולֹא ִת7ְָלִמי
  :לכה דודי  . ה ִעיר ַעל 6ָ�ִ?ְוִנְבְנָת . 0ְָ� ֶיֱחס� ֲעִנBֵי ַעִ=י

  . ְוָרֲחק� 7ָל ְמַב6ְָעִיְ� . ְוָהי� ִלְמִ�Cָה �ֹאָסִיְ� 
  :לכה דודי  . 7ְִמ:�: ָחָת# ַעל 6ָ7ַה. ָיִ:י: ָעַלִיְ� ֱאלָֹהִיְ� 

  . ְוֶאת ְיהָֹוה ַ�ֲעִריִצי. ָיִמי# �ְ:מֹאל ִ�ְפר�ִצי
  :לכה דודי  . ִנְ:ְמָחה ְוָנִגיָלהוְ . ַעל ַיד ִאי� Dַ #0ְֶרִצי

� 0ְִ:ְמָחה �ְבָצֳהָלה. �0ִאי ְבָ�ל�� ֲעֶטֶרת 0ְַעָל?Fַ .  
  . �0ִאי ַכ6ָה. �0ִאי ַכ6ָה. ��ְ� ֱאמ�ֵני ַע� ְסג6ָ4ה

  :�0ִאי ַכ6ָה ַ�0ָת ַמְל7ְָתא
  :הDְֵני ַ�0ָת ְנַק0ְלָ . ְלָכה ד�ִדי ִלְקַראת 6ָ7ַה

                                                                        )Gשלמה הלוי אלקב(  
  
 
  

 )תהילי� צב(  ִי7ֶ9ְה ַ�ְ#ָבנ-� ְ!ֶאֶרז ,ִיְפָרח ַ!ָ$ָמר ַצִ.יק •
 

 שה שלו� במרומיו הוא יעשה שלו� עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמ�וע  •
  
 )תהילי� צב(  )ָ ַמְחְ�בֶֹתי ָעְמק� ְמאֹד 'ה 9ֶי)ָ ַמעֲ  7ְָדל� ַמה •
  
 ט-ב ִלְרא-ת ָיִמי� אֵֹהב ַחAִי� ֶהָחֵפ( ָהִאי� ִמי •

  ִמְרָמה ִמַ.ֵ�ר �9ְָפֶתי)ָ  ֵמָרע ְל�-ְנ)ָ  ְנצֹר            
� ט-ב ַוֲע9ֵה ֵמָרע ס�ר           Gֵ�  ְוָרְדֵפה� ָ�ל-� ַ

  )דלתהילי� (
  .ָהֵאר ֵעיֵנינ� ְ�תוָרֶת)ָ וְ  •

  .ְוַדֵ�ק ִלֵ�נ� ְ�ִמְצ-ֶתי)ָ  
  .ְוַיֵחד ְלָבֵבנ� ְל+ֲהָבה �ְלִיְר4ה ֶאת ְ�ֶמ)ָ 

       ְולֹא ֵנבו� ְולֹא ִנָ!ֵל� ְולֹא ִנָ!ֵ�ל ְלעוָל� ָוֶעד
  )מתו) ברכת אהבה רבה(        

 

�ט�ב �ְרֵאה ִמAHִ-�' ה ְיָבֶרְכ)ָ  •ְ  �  :ַחAֶי)ָ  ְיֵמי !ֹל �יִ לָ ְיר�ָ
   ִי9ְָרֵאל ַעל ָ�ל-� ְלָבֶני)ָ  ָבִני� �ְרֵאה

  )ו3ה קכח פרק תהלי�(


