ְּפנֵ י
ַש ָּׁבת

נְ ַק ְּב ָלה
קבלת שבת
בגבעת חיים איחוד

ניגונים

יְ

דִ יד נֶ ֶפׁש ָאב ָהרַ ֲח ָמן
ְמׁשֹוְך ַעבְ דְ ָך ֶאל רְ צֹונֶ ָך.
יָ רּוץ ַעבְ ְּדָך ְּכמֹו ַא ָּיל
יִ ְש ַּׁת ֲחוֶ ה ֶאל מּול ֲהדָ רֶ ָך.
מתוך תפילת מנחה לערב שבת

ִמ

י ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַח ִּיים,
אֹוהב יָ ִמים לִ רְ אֹות טֹוב.
ֵ
נְ צֹור לְ ׁשֹונְ ָך ֵמרָ ע ְּוש ָׂפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמרְ ָמה.
סּור ֵמרָ ע וַ ֲע ֵש ׂה טֹובַּ ,ב ֵּקׁש ָשׁלֹום וְ רָ דְ ֵפהּו.
תהילים לד ,יג-טו

ַה

ַח ָמה ֵמרֹאׁש ָה ִאילָ נֹות נִ ְס ַתלְ ָקה -
ּבֹואּו וְ נֵ ֵצא לִ ְקרַ את ַש ָּׁבת ַה ַמלְ ָּכה.
דֹושׁהַ ,ה ְּברּוכָ ה,
ִהנֵ ה ִהיא יֹורֶ דֶ ת ַה ְק ָ
נּוחה.
וְ ִע ָמה ַמלְ ָאכִ ים ְצבָ א ָשׁלֹום ְּומ ָ
ּבֹואיַ ,ה ַמלְ ָּכה!
ּבֹואיִ ,
ִ
ּבֹואיַ ,ה ַמלְ ָּכה!
ּבֹואיִ ,
ִ
ָשׁלֹום ֲעלֵ יכֶ םַ ,מלְ ֲאכֵ י ַה ָשׁלֹום!

ִק

ַּבלְ נּו ְּפנֵ י ַש ָּׁבת ִּברְ נָ נָ ה וְ ְת ִפ ָּלה,
ַה ַּביְ ָתה נָ ׁשּובָ הְּ ,בלֵ ב ָמלֵ א גִ ילָ ה.
ָשׁם ֲערּוְך ַה ֻשׁלְ ָחןַ ,הנֵ רֹות יָ ִאירּו,
ל-פנֹות ַה ַּביִ ת יִ זְ רָ חּו ,יַ זְ ִהירּו.
ָּכ ִּ
ַש ַּׁבת ָשׁלֹום ְּומבֹורָ ְך!
ַש ַּׁבת ָשׁלֹום ְּומבֹורָ ְך!
ּבֹואכֶ ם לְ ָשׁלֹום ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָשׁלֹום!
ֲ
(חיים נחמן ביאליק)

הדלקת נרות

ּבָ

ברכת הנרות:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,א ֵ
ֲא ֶשׁר ִק ְּד ָשׁנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו
וְ צִ ָּונּו לְ ַהדְ לִ יק נֵ ר ֶשׁל ַש ָּׁבת.

ברכת הילדים
ההורים מניחים את ידיהם על ראש הילדים ,ומברכים אותם:
לבן:

ֱה
ֲהיִ י ֲא ֶשׁר ִּת ְהיִי ,וַ ֲהיִ י ְּברּוכָ ה ַּב ֲא ֶשׁר ִּת ְהיִ י.

יֵ ה ֲא ֶשׁר ִּת ְהיֶ ה ,וֶ ֱהיֵ ה ָּברּוְך ַּב ֲא ֶשׁר ִּת ְהיֶ ה.
לבת:

ַה

שירה בצוותא:

ּיֹום יֹום ִש ִׂיש ׂיַ ,הּיֹום יֹום ִש ִׂיש ׂי,
נּוחה.
ָמ ָחר ַש ָּׁבתָ ,מ ָחר ַׁש ָּבתַ ,ש ָּׁבת ְמ ָ

שיר של יום
מזמורי תהילים כנגד ששת ימי המעשה

זַ

ְּמרּו לַ יהֹוָ ה ְּבכִ ּנֹור ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמרָ ה:
ׁשֹופר ָהרִ יעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך יְ הֹוָ ה:
צֹוצרֹות וְ קֹול ָ
ַּב ֲח ְ
יֹושׁבֵ י ָּבּה:
יִ רְ ַעם ַה ָּים ְּומלֹואֹו ֵּתבֵ ל וְ ְ
נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף יַ ַחד ָהרִ ים יְ רַ ֵּננּו:
לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ִּכי בָ א לִ ְ ׁש ּפֹט ָה ָארֶ ץ יִ ְ ׁש ּפֹט ֵּתבֵ ל ְּב ֶצדֶ ק
וְ ַע ִּמים ְּב ֵמ ָישׁרִ ים:
תהילים פרק צח

ַה

לְ לּויָ ּהַ ,הלְ לּויָּה ,בְ ִצלְ ְצלֵ י ָש ַׁמע,
רּועה,
ַהלְ לּויָ ּהַ ,הלְ לּויָּהְּ ,ב ִצלְ ְצלֵ י ְת ָ

ֹּכל ַה ְּנ ָש ָׁמה ְּת ַה ֵּלל יָ ּהַ ,הלְ לּויָ ה.
תהילים פרק קנ

פרידה מהשבוע החולף
והתכוונות לכניסת השבת

שירה בצוותא:

יָ

ּנֹוסר
רְ דָ ה ַה ַש ָּׁבת ַאל ִּב ְק ַעת ִּג ָ
יחֹוח ַע ִתיק ְּבׁשּולֶ ָיה.
וְ נִ ַ
ׁשֹושׁבִ ינִ ים
וַ יַ ַע ְמדּו ִמ ָסבִ יב ֲהרָ רִ ים ְ
ּזֹוהבֶ ת,
לָ ֵש ׂאת ַאדַ רְ ָתה ַה ֶ
ַת ֲעלֶ ינָ ה יֹונִ ים ִמ ִּכנֶ רֶ ת ַהיָ ם
ּלֹוהבֶ ת.
רּוחה ַה ֶ
ַק ֵּבל ֶאת ָ

ִה

רְ ִט ָיטה ַש ָּׁבת ְּב ִחנָ ה ַהגָ נּוז.
ֵעינֵ י ַחלֹונֹות ִמ ָּכל ֵעבֶ ר.
וַ ֵת ֵצאנָ ה ָּבנֹות ֶאל ָה ֶערֶ ב זַ ֵמר
זְ ִמירֹות ְּב ֶערְ גָ ה ְמ ַצלְ ֶצלֶ ת.
ּנֹוסר
וְ ָהיְ ָתה ָה ֶעדְ נָ ה ְּבבִ ְק ַעת ִּג ָ
לְ נִ ְש ַׁמת ִעבְ רִ יּות נֶ ֱא ֶצלֶ ת.
(יהושע רבינוב ,דוד זהבי)

פרשת השבוע
אחד מבני המשפחה המדליקה אומר דרשה על פרשת השבוע

שירה:

לְ כָ ה דֹודִ י לִ ְקרַ את ַּכ ָּלהְּ ,פנֵ י ַש ָּׁבת נְ ַק ְּבלָ ה.

ָ ׁש

מֹור וְ זָ כֹור ְּבדִ ּבּור ֶא ָחד
ִה ְש ִׁמ ָיענּו ֵאל ַה ְמי ָֻחד.
יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְּושׁמֹו ֶא ָחד
לְ ֵשׁם ּולְ ִת ְפ ֶארֶ ת וְ לִ ְת ִה ָּלה .לכה דודי:

לִ

ְקרַ את ַש ָּׁבת לְ כּו וְ נֵ לְ כָ ה
ִּכי ִהיא ְמקֹור ַה ְּברָ כָ ה.
ֵמרֹאׁש ִמ ֶּקדֶ ם נְ סּוכָ ה
סֹוף ַמ ֲע ֶש ׂה ְּב ַמ ֲח ָשׁבָ ה ְּת ִח ָּלה.

לכה דודי:

ִמ

ְק ַּדׁש ֶמלֶ ְך ִעיר ְמלּוכָ ה.
קּומי ְצ ִאי ִמּתֹוְך ַה ֲה ֵפכָ ה.
ִ
רַ ב לָ ְך ֶשׁבֶ ת ְּב ֵע ֶמק ַה ָּבכָ א.
וְ הּוא יַ ֲחמֹול ָעלַ יִ ְך ֶח ְמלָ ה .לכה דודי:

ִה

קּומי.
ְתנַ ֲערִ י ֵמ ָע ָפר ִ
לִ בְ ִשׁי ִּבגְ דֵ י ִת ְפ ַארְ ֵּתְך ַע ִּמי.
ַעל יַ ד ֶּבן יִ ַשׁי ֵּבית ַה ַּל ְח ִמי.
ָקרְ בָ ה ֶאל נַ ְפ ִשׁי גְ ָאלָ ּה .לכה דודי:

ִה

ְתעֹורְ רִ י ִה ְתעֹורְ רִ י.
קּומי אֹורִ י.
ִּכי בָ א אֹורֵ ְך ִ
עּורִ י עּורִ י ִשׁיר ַּד ֵּברִ י.
ְּכבֹוד יְ הֹוָ ה ָעלַ יִ ְך נִ גְ לָ ה .לכה דודי:

ֹל

בֹושׁי וְ ֹלא ִת ָּכלְ ִמי.
א ֵת ִ
ּׁתֹוח ִחי ַּומה ֶּת ֱה ִמי.
ַמה ִּת ְש ֲ
ָּבְך יֶ ֱחסּו ֲענִ ֵּיי ַע ִּמי.
וְ נִ בְ נְ ָתה ִעיר ַעל ִּת ָּלּה .לכה דודי:

וְ

ׁאסיִ ְך.
ָהיּו לִ ְמ ִש ָּׁסה שֹ ָ
וְ רָ ֲחקּו ָּכל ְמבַ ְּל ָעיִ ְך.
ֹלהיִ ְך.
יָ ִש ׂיׂש ָעלַ יִ ְך ֱא ָ
ִּכ ְמׂשֹוׂש ָח ָתן ַעל ַּכ ָּלה .לכה דודי:

יָ

רֹוצי.
ִמין ְּושׂמֹאל ִּת ְפ ִ
וְ ֶאת יְ הֹוָ ה ַּת ֲערִ ִיצי.
ַעל יַ ד ִאיׁש ֶּבן ַּפרְ ִצי.
וְ נִ ְש ְׂמ ָחה וְ נָ גִ ילָ ה .לכה דודי:

ּב

ִֹואי בְ ָשׁלֹום ֲע ֶטרֶ ת ַּב ְעלָ ּה.
ַּגם ְּב ִש ְׂמ ָחה ּובְ ָצ ֳהלָ ה.
ּתֹוְך ֱאמּונֵ י ַעם ְסג ָֻּלה.
ּבֹואי כַ ָּלה.
ּבֹואי כַ ָּלהִ .
ִ

לְ כָ ה דֹודִ י לִ ְקרַ את ַּכ ָּלהְּ .פנֵ י ַש ָּׁבת נְ ַק ְּבלָ ה:
( רבי שלמה אלקבץ ,צפת מאה )16

ָּכ

קריאה:

כָ ה ְּכמֹו ֶש ֲׁאנִ י הֹולֵ ְך
רֹוצה לְ ַק ֵּבל ְּפנֵ י ַש ָּׁבת ַה ַמלְ ָּכה.
ֲאנִ י ֶ
גּופי ְּבגָ דִ ים ֶשׁל יֹום יֹום
לְ ִ
גּופיִ ,אם ִּבכְ לָ לֵ ,אינֶ נּו ָחזָ ק ִּבכְ לָ ל
וְ ִ
וְ גַ ם ַהנֶ ֶפׁש ֹלא.

ָּכ

כָ ה ְּכמֹו ֶש ֲׁאנִ י הֹולֵ ְך
ִאם ֲא ַק ֵּבל ְּפנֵ י ַש ָּׁבת ַה ַמלְ ָּכה
גּופי ֶשׁל יֹום יֹום
וְ ָהיּו ַה ְּבגָ דִ ים לְ ִ
יֹותר ֵמרִ גְ ָשׁה
גּופי ֶא ְפ ָשׁר ַחלָ ׁש ֵ
וְ ִ
ֲאבָ ל ַהנֶ ֶפׁש ֹלא.

ָּכ

כָ ה ְּכמֹו ֶש ֲׁאנִ י עֹודֶ נִ י הֹולֵ ְך
ִאם ְת ַק ֵּבל ַש ָּׁבת ַה ַמלְ ָּכה ֶאת ָּפנַ י
גּופי ַש ָּׁבת יֹום יֹום
יִ לְ ַּבׁש ִ
גּופי יֶ ְחזַ ק וְ ַה ַש ָּׁבת ַּבנֶ ֶפׁש ְת ִהי.
וְ ִ

לְ

כִ י נַ ְפ ִשׁי ְצ ִאי ַּכלָ ה יֹום יֹום
לְ ַק ֵּבל ְּפנֵ י ַש ָּׁבת ַה ַמלְ ָּכה.
(אמיר גלבוע)

מעריב
מנחה:

ָּב

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ .א ֶשׁר ִּבדְ בָ רֹו
רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּפֹות ַח ְש ָׁערִ יםּ .ובִ ְתבּונָ ה
ַמ ֲערִ יב ֲערָ בִ יםְּ .ב ָחכְ ָמה ֵ
ְמ ַש ֶּׁנה ִע ִּתים ַּומ ֲחלִ יף ֶאת ַה ְּז ַמ ִּניםְּ .ומ ַס ֵּדר ֶאת
רֹות ֶיהם ָּברָ ִק ַיע ִּכרְ צֹונֹוּ .בֹורֵ א יֹום
ַהּכֹוכָ בִ ים ְּב ִמ ְש ְׁמ ֵ
חשְׁך ִמ ְּפנֵ י אֹורַּ .ומ ֲעבִ יר
חשְׁך וְ ֶ
וָ לָ יְ לָ הּ .גֹולֵ ל אֹור ִמ ְּפנֵ י ֶ
יֹום ֵּומבִ יא לָ יְ לָ הַּ .ומבְ ִּדיל ֵּבין יֹום ּובֵ ין לָ יְ לָ ה .יְ הֹוָ ה
ְצבָ אֹות ְשׁמֹוֵ :אל ַחי וְ ַק ָּים ָּת ִמיד יִ ְמלֹוְך ָעלֵ ינּו לְ עֹולָ ם
וָ ֶעדָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ .ה ַּמ ֲערִ יב ֲערָ בִ ים:
(מתוך תפילת ערבית לשבת)

ֲא

שירה בצוותא:

דֹון עֹולָ ם ֲא ֶשׁר ָמלַ ְך.
ְּב ֶטרֶ ם ָּכל יְ צִ יר נִ בְ רָ א:
לְ ֵעת נַ ֲע ָש ׂה בְ ֶחפְ צֹו ֹּכל.
ֲאזַ י ֶמלֶ ְך ְשׁמֹו נִ ְקרָ א:
וְ ַא ֲחרֵ י ִּככְ לֹות ַה ֹּכל.
לְ בַ ּדֹו יִ ְמלֹוְך נֹורָ א:
וְ הּוא ָהיָ ה וְ הּוא הֹווֶ ה.
וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ְּב ִתפְ ָארָ ה:

קריאה:

ְּתבֹורְ כִ י ַה ַּש ָּׁבת ַה ְּמבִ ָיאה ַא ֲהבַ ת עֹולָ ם
לְ כָ ל ַה ִּנבְ רָ אַ ,ה ַחי וְ ַה ַּק ָּים.
ָּברְ כִ ינּו ַּכ ָּלה לְ בַ ל ָּתסּור ְּכנַ ף ָה ַא ֲהבָ ה
גּופנּוָּ ,ברְ כִ ינּו לְ בַ ל ֶּת ְח ַסר זֹו
ִמ ִּל ֵּבנּו וְ ֵ
לִ בְ נֵ י ֵּב ֵיתנּו ּובִ ְק ִה ָּל ֵתנּו.
ּבֹואי ַש ַּׁבת ַה ַּמלְ ָּכה לְ ַה ְש ִּׁכין ָשׁלֹום,
ִ
וְ ַא ֲהבַ ת עֹולָ ם ֵּבין ִאיׁש לְ ִא ָּשׁהֵּ ,בין ּדֹוד וְ כַ ָּלה
וְ נִ ְפרֹוׁש לְ כֻ ָּלם סֻ ַּכת ָשׁלֹוםֶ ,ח ְמלָ הֶ ,צדֶ ק וְ ַא ֲהבָ ה,
לֶ ָעיֵ ף ,לַ ַּדל וְ לַ ֶּנ ֱח ָשׁל ,לַ ּ ֻמ ָּכר וְ לַ ָּזר.
נְ בַ ֵּקׁש ּונְ יַ ֵחל ֵּבין ְּפ ִע ַימת ַה ֵּלב וְ ַה ְּז ַמן ֶש ָּׁיבֹואּו
יֹושׁבֵ י ֵּתבֵ ל.
ַא ֲהבָ ה וְ ָשׁלֹום ַעל ָּכל ֵּבית יִ ְש ׂרָ ֵאל וְ ַעל ָּכל ְ
ָּברְ כִ ינּו ַה ַּש ָּׁבת וִ ימֻ ְּלאּו ָּבנּו ַה ֵּלב וְ ַה ֹּכ ַח
לֶ ֱאהֹוב ֶאת יְ ִפי ַה ְּברִ ָיאה,
לָ זּון וְ לִ ְש ׂ ֹּב ַע ,לְ ַה ִּגיד וְ לִ ְ ׁשמ ַֹע.
ָּברְ כִ ינּו ַּכ ָּלה לֶ ֱאהֹוב ְּבגּוף וְ נֶ ֶפׁש
ֶאת ַה ָחכְ ָמה וְ ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶש ׂה,
ֶאת ַה ִּלּמּוד וְ ֶאת ָה ֲעבֹודָ הֶ ,את ַהחֻ ִּלין וְ ֶאת ַה ְּקדֻ ָּשׁה.
סּותְך ּוכְ נָ ַפיִ ְך
נִ ְת ַע ֵּטף ַה ַּש ָּׁבת ִּבכְ ֵ
וְ יִ ָּנ ֵתן לָ נּו ַה ֹּכ ַח לַ ֲעמֹול וְ לַ ְחמֹול,
ּׁכֹוח וְ לִ נְ צֹור ,לְ ַח ֵּדׁש וְ לִ יצֹור.
לִ זְ ּכֹור וְ לִ ְשׁמֹור ,לִ ְש ַ
ִּכי ָּב ַא ֲהבָ ה נֵ ִיטיב יָ ֵמינּו ַעל ְּפנֵ י ָה ֲאדָ ָמה ַהּזֹו
בֹואנּו ּובְ לֶ כְ ֵתנּו.
קּומנּו ּובְ ָשׁכְ בֵ נּוְּ ,ב ֵ
ְּב ֵ
(משה יצחקי)

שירה בצוותא:

ָשׁלֹום ֲעלֵ יכֶ ם
ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁרֵ ת ַמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יֹון
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ּבֹואכֶ ם לְ ָשׁלֹום
ֲ
ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁלֹום ַמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יֹון
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ָּברְ כּונִ י לְ ָשׁלֹום
ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁלֹום ַמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יֹון
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

אתכֶ ם לְ ָשׁלֹום
צֵ ְ
ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁלֹום ַמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יֹון
ִמ ֶּמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ברכה לשלום יקירים
מנחה :מזמין את הקהל להקדיש רגע של התכוונות ,ולחשוב על
מישהו שרוצים לחזק/לתת כוח/לנחם/לעודד

קריאה:

ְּת ִפ ָּלה יֵ ׁש ָּבנּו ֶש ֵּׁתלְ כּו וְ ָתבֹואּו ְּב ָשׁלֹום ּובְ בִ ְט ָחה
ֶאל ָּכל ְמחֹוזֹות ֶח ְפ ְצכֶ ם.
וְ ֶש ֶׁקט ִּת ְמ ְצאּו ְּבכָ ל ֶש ֵּׁתלֵ ְך נַ ְפ ְשׁכֶ ם
וְ ֵחן וְ ֶח ֶסד וְ רַ ֲח ִמים.
ֶשֹׁלּ א יּוכְ לּו לָ כֶ ם ָּכל ּפּורְ ָענֻּיֹות
ֶש ִּׁמ ְתרַ ְּגׁשֹות ּובָ אֹות ְּבדַ רְ ְּככֶ ם.
יִ ְהיּו ַמ ֲע ֵש ׂיכֶ ם טֹובִ ים -
נְ ִתיבְ כֶ ם ֱא ֶמת ָּופ ֳעלְ כֶ ם ָּת ִמים.
ֹּכ ַח ִמ ְצאּו לַ ֲעבֹר ֶאת ִמבְ ֲחנֵ י ָה ֵאׁש
ּובִ ְט ָחה לְ ַה ֵּלְך לַ ָּי ִמים ַה ָּב ִאים.
ּוכְ ֶש ָּׁתׁשּובּו לְ כָ אןֲ ,עיֵ ִפיםַּ ,ב ֶּדרֶ ְך ָהעֹולָ ה
אֹוהבִ יםַ ,ח ְסרֵ י ִמ ָּלה
נְ ַח ֵּבק ֶא ְתכֶ ם ְש ֵׁק ִטים וְ ֲ
ּדֹועכֹות
נִ רְ ֶאה ְּב ֵעינֵ יכֶ םֵּ ,בין ַה ֶּל ָהבֹות ַה ֲ
ֶאת נִ יצֹוצֹות נִ ְש ָׁמ ָתּה ֶשׁל ַה ֶח ְמלָ ה
וְ ֶאת יְ ִפי ַה ֶּנ ֶפׁש ֶשֹׁלּ א ָחדְ לָ ה
ֹׁומ ַע ְּת ִפ ָּלה.
ָּברּוְך ַהּש ֵ
(ביני תלמי)

שירה בצוותא:

ִ ׁש

יר לַ ַּמ ֲעלֹות
ֶא ָּש ׂא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָהרִ ים
ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ רִ י:
ֶעזְ רִ י ֵמ ִעם יְ הֹוָ ה ע ֵֹש ׂה ָש ַׁמיִ ם וָ ָארֶ ץ:
ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט רַ גְ לֶ ָך ַאל יָ נּום שֹ ְׁמרֶ ָך:
ׁשֹומר יִ ְש ׂרָ ֵאל:
ישׁן ֵ
ִה ֵּנה ֹלא יָ נּום וְ ֹלא יִ ָ
יְ הֹוָ ה שֹ ְׁמרֶ ָך יְ הֹוָ ה צִ ְּלָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך:
יֹומם ַה ֶּש ֶׁמׁש ֹלא יַ ֶּכ ָּכה וְ יָ רֵ ַח ַּב ָּליְ לָ ה:
ָ
יְ הֹוָ ה יִ ְש ָׁמרְ ָך ִמ ָּכל רָ ע יִ ְ ׁשמֹר ֶאת נַ פְ ֶשָׁך:
ּובֹואָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם:
אתָך ֶ
יְ הֹוָ ה יִ ְש ָׁמר צֵ ְ
(תהלים פרק קכא)

ָּכ

ל ָהעֹולָ ם ּ ֻכּלֹו ֶּג ֶשׁר ַצר ְמאֹד
וְ ָה ִע ָּקר ֹלא לְ ַפ ֵחד ְּכלָ ל.
(רבי נחמן מברסלב)

ערבית
מנחה:

ִמזְ מֹור ִשׁיר לְ יֹום ַה ַּש ָּׁבת:
טֹוב לְ הֹודֹות לַ יהֹוָ ה ּולְ זַ ֵּמר לְ ִש ְׁמָך ֶעלְ יֹון:
ּבֹוקר ַח ְס ֶּדָך .וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּב ֵּלילֹות:
לְ ַה ִּגיד ַּב ֶ
שירה בצוותא:

ָאבִ ינּו ַמלְ ֵּכנּוָ .ח ֵּננּו וַ ֲענֵ נּו
ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמ ֲע ִש ׂים.
ׁיענּו:
הֹוש ֵ
ֲע ֵש ׂה ִע ָּמנּו ְצדָ ָקה וָ ֶח ֶסד וְ ִ
שירה בצוותא:

ִאּלּו ִפינּו ָמלֵ א ִשׁירָ ה כַ ָּים,
ּולְ ׁשֹונֵ נּו רִ ָּנה ַּכ ֲהמֹון ַּג ָּליו,
תֹותינּו ֶשׁבַ ח ְּכ ֶמרְ ֲחבֵ י רָ ִק ַיע,
וְ ִש ְׂפ ֵ
וְ ֵעינֵ ינּו ְמ ִאירֹות ַּכ ֶּש ֶׁמׁש וְ כַ ָּירֵ ַח,
וְ יָ דֵ ינּו ְפרּוׂשֹות ְּכנִ ְשׁרֵ י ָש ָׁמיִ ם,
וְ רַ גְ לֵ ינּו ַקּלֹות ָּכ ַא ָיּלֹות -
ֵאין ֲאנַ ְחנּו ַמ ְס ִּפ ִיקין לְ הֹודֹות לְ ָך,
בֹותינּו.
אלֹוהי ֲא ֵ
לֹוהינּו וֵ ֵ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
(מתוך שחרית לשבת ,שלמה גרוניך)

קריאה:

ָשׁלֹום רָ ב ַעל יִ ְש ׂרָ ֵאל ַע ְּמָך ָּת ִשׁים לְ עֹולָ ם
ִּכי ַא ָּתה הּוא ֶמלֶ ְך ָאדֹון לְ כָ ל ַה ָּשׁלֹום
וְ טֹוב יִ ְהיֶ ה ְּב ֵעינֶ יָך לְ בָ רְ כֵ נּו
ּולְ בָ רֵ ְך ֶאת ָּכל ַע ְּמָך יִ ְש ׂרָ ֵאל
ׁלֹומָך ְּברֹב עֹז וְ ָשׁלֹום:
ְּבכָ ל ֵעת ּובְ כָ ל ָש ָׁעה ִּב ְש ֶ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ ,ה ְמבָ רֵ ְך ֶאת ַעּמֹו יִ ְש ׂרָ ֵאל ַּב ָּשׁלֹום.

שירה בצוותא:

רֹומיו
עֹוש ׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
הּוא יַ ֲע ֶש ׂה ָשׁלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ָּכל יִ ְש ׂרָ ֵאל
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.

שבת שלום!

קידוש ליל שבת
ל-צבָ ָאם.
יום השישי .וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּש ַׁמיִ ם וְ ָה ָארֶ ץ וְ כָ ְ
להים ַּבּיֹום ַה ְּשׁבִ ִיעי ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר ָע ָש ׂה;
וַ יְ כַ ל ֱא ִ
ל-מלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר ָע ָש ׂה.
וַ ִּי ְ ׁש ֹּבת ַּבּיֹום ַה ְּשׁבִ ִיעי ִמ ָּכ ְ
וַ יְ בָ רֶ ְך ֱאֹלהים ֶאת-יֹום ַה ְּשׁבִ ִיעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹוִּ :כי בֹו
ׁר-ברָ א ֱאֹלהים לַ ֲעׂשֹות.
ל-מלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶש ָּ
ָשׁבַ ת ִמ ָּכ ְ
ּבותי
ַסבְ רִ י ָמרָ נָ ן וְ רַ ָּבנָ ן וְ רַ ַ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּבורֵ א ְּפרִ י ַה ָּג ֶפן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶשׁר
רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ִק ְּד ָשׁנּו ְּב ִמ ְצ ָותיו וְ רָ ָצה בָ נּו ,וְ ַש ַּׁבת ָקדְ ׁשו ְּב ַא ֲהבָ ה
אשׁיתִּ .כי הּוא
ּובְ רָ צון ִהנְ ִחילָ נּו ,זִ ָּכרון לְ ַמ ֲעשה בְ רֵ ִ
יֹום ְּת ִח ָּלה לְ ִמ ְקרָ ֵאי קדֶ ׁש זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצרָ יִ ם.
אותנּו ִק ַּד ְש ָּׁת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים וְ ַש ַּׁבת
ִּכי בָ נּו בָ ַחרְ ָּת וְ ָ
ָקדְ ְשָׁך ְּב ַא ֲהבָ ה ּובְ רָ צֹון ִהנְ ַחלְ ָּתנּו:
רּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הְ ,מ ַק ֵּדׁש ַה ַּש ָּׁבת.

ָּב

ָּב

ָּב

ָּב

ברכת החלה

להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם
רּוְך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ּמוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָארֶ ץ:
ַה ִ

מזמורים
וניגונים
ניגונים
ְש ַׁתלְ ֶּתם נִ ּגּונִ ים ִּבי ִא ִּמי וְ ָאבִ י
ׁכּוחים
נִ ּגּונִ ים ִמזְ מֹורִ ים ְש ִ
ַּגרְ ִעינִ ים ַּגרְ ִעינִ ים נְ ָש ָׂאם לְ בָ בִ י
צֹומ ִחים
ַע ָּתה ֵהם עֹולִ ים וְ ְ
ַע ָּתה ֵהם ׁשֹולְ ִחים ּפֹארֹות ְּבדָ ִמי
ׁיהם ְּבעֹורְ ָקי ְשׁלּובִ ים
ָשׁרְ ֵש ֶ
נִ ּגּונֶ יָך ָאבִ י וְ ִשׁירַ יִ ְך ִא ִּמי
ְּבדָ ְפ ִקי נֵ עֹורִ ים וְ ָשׁבִ ים
ִה ֵּנה ַא ֲאזִ ין ִשׁיר ַערְ ִש ׂי ָהרָ חֹוק
ִה ִּב ַיע ִּפי ֵאם ֱאלֵ י ַּבת
ִה ֵּנה לִ י ַתזְ ֵהרְ נָ ה ְּבדֶ ַמע ְּוצחֹוק
ֵאיכָ ה ּוזְ ִמירֹות ֶשׁל ַש ָּׁבת
ָּכל ֶהגֶ ה יִ ַּתם וְ כָ ל ְצלִ יל יֵ ָאלֵ ם
ִּבי קֹולְ כֶ ם ָהרָ חֹוק ִּכי יֵ הֹום
ֵעינַ י ֶא ֱעצֹם וַ ֲהרֵ ינִ י ִא ְּתכֶ ם
ֵמ ַעל לְ ֶח ְשׁכַ ת ַה ְּתהֹום
פניה ברגנשטיין ,דוד זהבי

סלאם
עֹוד יָ בֹוא ָשׁלֹום ָעלֵ ינּו,
כּולם.
וְ ַעל ָּ
ָסלָ אם ָעלֵ ינּו וְ ַעל ָּכל ָהעֹולָ ם,
ָסלָ אםָ ,סלָ אם.
מוש בן ארי

ערב שבת
עֹוד ְמ ַעט יֵ רֵ ד ֵאלֵ ינּו יֹום ַש ָּׁבת ַהּטֹוב
לִ כְ בֹודֹו ָּתכִ ין ִא ֵּמנּו ַמ ְט ַע ִּמים לָ רֹוב
נּוחה!
ּבֹואי ַה ְּברּוכָ ה ,יֹום ַש ָּׁבת ,יֹום ְמ ָ
ּבֹואי ִ
ִ
ּבֹואי נָ אַ ,ה ַּמלְ ָּכה!
ּבֹואי נָ אִ ,
ִ
שמואל בס ,יואל ולבה

שבת שלום
ֶאת ָה ָאבָ ק ִמ ָּכל ִּפ ָּנה נָ ִסיר לִ כְ בֹוד ַש ָּׁבת.
ַעל ַה ִּקיר ְּתמּונָ ה יָ ָפה נִ ְתלֶ ה לִ כְ בֹוד ַש ָּׁבת.
ּבּובה ִש ְׂמלָ ה נְ ִק ָּיה נַ לְ ִּביׁש לִ כְ בֹוד ַש ָּׁבת
לַ ָּ
ַש ָּׁבת ָשׁלֹום ַש ָּׁבת ָשׁלֹום
נּוחה וְ ִש ְׂמ ָחה ַהּיֹום.
ְמ ָ
מינה חפץ ,יצחק אדל

בעולם הזה
ָּבעֹולָ ם ַה ֶּזהָּ ,בעֹולָ ם ַה ֶּזה
נּוחה.
ָּבעֹולָ ם ַה ֶּזה ַש ָּׁבת ְּומ ָ
ׁיח
ׁיחֶ ,חבְ לֵ י ָמ ִש ַ
ֶחבְ לֵ י ָמ ִש ַ
ׁיח ִה ֵּנה זֶ ה ָּבא.
ֶחבְ לֵ י ָמ ִש ַ
חסידי-מסורתי

וביום השבת
ּובְ יֹום ַה ַּש ָּׁבת ְשׁנֵ י כְ בָ ִש ׂים ְּבנֵ י ָשׁנָ ה ְּת ִמ ִימים
ְּושׁנֵ י ֶע ְש ׂרֹונִ ים סֹולֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה בַ ֶּש ֶׁמן וְ נִ ְסּכֹו.
במדבר כח ,ט

והאר עינינו
וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּבתֹורָ ֶתָך ,וְ דַ ֵּבק לִ ֵּבנּו ְּב ִמ ְצ ֶֹותיָך.
וְ יַ ֵחד לְ בָ בֵ נּו לְ ַא ֲהבָ ה ּולְ יִ רְ ָאה ֶאת ְש ֶׁמָך.
ֶשֹׁלא נֵ בֹוׁש וְ ֹלא נִ ָּכלֵ ם וְ ֹלא נִ ָּכ ֵשׁל לְ עֹולָ ם וָ ֶעד.
מן התפילה ,שלמה קרליבך

וטהר ליבנו
וְ ָט ֵהר לִ ֵּבנּו לְ ַעבְ ֶּדָך ֶּב ֱא ֶמת.
עממי

ִשׁיר ַה ַּמ ֲעלֹות

ְּבׁשּוב יְ הֹוָ ה ֶאת ִשׁיבַ ת צִ ּיֹון ָהיִ ינּו ְּכחֹולְ ִמים
ָאז יִ ָּמלֵ א ְש ׂחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו רִ ָּנה
ֹאמרּו בַ ּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל יְ הֹוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִעם ֵא ֶּלה
ָאז י ְ
ִהגְ ִּדיל יְ הֹוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְש ֵׂמ ִחים
ׁשּובָ ה יְ הֹוָ ה ֶאת ְשׁבִ ֵיתנּו ַּכ ֲאפִ ִיקים ַּב ֶּנגֶ ב
ַהּזֹורְ ִעים ְּבדִ ְמ ָעה ְּברִ ָּנה יִ ְקצֹורּו:
ָהלֹוְך יֵ לֵ ְך ּובָ כֹה נ ֵֹש ׂא ֶמ ֶשְׁך ַה ָּזרַ ע
ּמֹותיו.
נֹוש ׂא ֲאלֻ ָ
ֹּבא יָ בֹוא בְ רִ ָּנה ֵ
תהילים קכו

יברכך

יְ בָ רֶ כְ ָך יְ הֹוָ ה ִמ ִּצּיֹון
רּוש ִָׁלם ֹּכל יְ ֵמי ַח ֶּייָך
ּורְ ֵאה ְּבטּוב יְ ָ
ּורְ ֵאה בָ נִ ים לְ בָ נֶ יָך ָשׁלֹום ַעל יִ ְש ׂרָ ֵאל
תהילים קכח ,ה-ו

יה ריבון

יָ ה רִ ּבֹון עֹולָ ם וְ ָעלְ ַמ ָּיא ,וְ ָעלְ ַמ ָּיא
ַאנְ ְּת הּוא ַמלְ ָּכא ֶמלֶ ְך ַמלְ כַ ָּיא
ֶמלֶ ְך ַמלְ כַ ָּיא
רבי ישראל נג'ארה ,עממי

בוא בשלום
ִצּפֹורֵ י ַה ָּצפֹון ְּכבָ ר ִה ִּגיעּו
ִמ ְּת ַערְ ֵּבל ָה ָאבָ ק ַּב ְּגבָ עֹות
רּוח ָעבְ רָ ה ַּב ְּדרָ כִ ים
חֹותנּו ָה ַ
ֲא ֵ
וַ ֲאנַ ְחנּו ְצ ֵמ ִאים לְ אֹות.
ּבֹוא ְּב ָשׁלֹום ַהחֻ רְ ָשׁה ַּמזְ ִּכירָ ה
ְּב ֶטרֶ ם ֶחלְ ָקה ַא ֲחרֹונָ ה ִת ָּזרַ ע
ּובְ ֶטרֶ ם יּוגַ ף ַחּלֹון
ָא ָּנא ׁשּוב ֵאלֵ ינּו ְּב ָשׁלֹום.
ּבֹוא ְּב ָשׁלֹום נִ ְפ ָּתחֹות ֲח ֵצרֹות
ָערַ כְ נּו ֻשׁלְ ָחן וְ ִה ְּדלַ ְקנּו נֵ רֹות
יּושׁר ִמזְ מֹור
ּובְ ֶטרֶ ם ַ
נְ ַח ֶּכה לְ ָך ֶש ַּׁת ֲחזֹור.
ִמ ְתרַ ֵּפק ָה ֵאזֹוב ַעל ָה ֶאבֶ ן
ְּכ ִתינֹוק ַעל ִאּמֹו ַה ְּי ִחידָ ה
רּוח ָעבְ רָ ה ַּב ָּש ׂדֹות
חֹותנּו ָה ַ
ֲא ֵ
וְ ַה ֶּג ֶשׁם ְּבכַ ף יָ דָ ּה.
ּבֹוא ְּב ָשׁלֹום ַהחֻ רְ ָשׁה ַּמזְ ִּכירָ ה...
אֹופק
ּכֹוכָ בִ ים יְ ַש ְּׁבצּו ֶאת ָה ֶ
ַה ָּירֵ ַח יַ ְשׁלִ ים ַמ ְחסֹורֹו
חֹותנּו ִּת ְפּגֹוׁש ַּב ָטלֶ ה ָהאֹובֵ ד
ֲא ֵ
ְּב ֶערְ ָּגה ְתלַ ֵטף ַצ ְמרֹו
(רחל שפירא ,נורית הירש)

צור משלו
צּור ִמ ֶּשּׁלֹו ָאכַ לְ נּוָּ ,ברְ כּו ֱאמּונַ י,
הֹותרְ נּו ִּכדְ בַ ר ה':
ָש ׂבַ ְענּו וְ ַ
רֹוענּו ָאבִ ינּו,
ַה ָּזן ֶאת עֹולָ מֹוֵ ,
ָאכַ לְ נּו ִמ ַּל ְחמֹוִּ ,ומ ֵּיינֹו ָש ִׁתינּו.
ַעל ֵּכן נֹודֶ ה לִ ְשׁמֹוּ ,ונְ ַה ְּללֹו ְּב ִפינּו,
ָא ַמרְ נּו וְ ֲענִ ינּוֵ ,אין ָקדֹוׁש כה':
עממי

יברכך
יְ בָ רֶ כְ ָך ה' ִמ ִּצּיֹון
רּושׁלַ יִ ם
ּורְ ֵאה ְּבטּוב יְ ָ
יְ בָ רֶ כְ ָך ה' ִמ ִּצּיֹון
ָּכל יְ ֵמי יְ ֵמי ַח ֶּייָך.
ּורְ ֵאה בָ נִ ים לְ בָ נֶ יָך
ָשׁלֹום ַעל יִ ְש ׂרָ ֵאל.
דוד ויינקרץ

