
ִסּדּור ַׁשָּבת ֶׁשל ַמְלכּות



ַׁשּבָת ָׁשלֹום, יֶלֶד יָָקר!

ּבְִׂשְמָחה ּובְִהְתַרּגְׁשּות ַאָּתה ַמֲחזִיק ּבִַּסּדּור ַׁשּבָת ֶׁשל 
ּכְמֹו  ַאּבָא,  ּכְמֹו  ִמְתּפַּלֵל!  ַאָּתה  ּגַם  נִפְלָא,  ּכַָּמה  ַמלְכּות. 
ָהַאִחים ַהּגְדֹולִים, ַאָּתה זֹוכֶה לְִהְׁשַּתֵּתף ּבְַּתפִּלָה. ְמַדפְּדֵף 
יַַחד  ּוִמְתּפַּלֵל  ּבְַּתמּונֹות  ַמּבִיט  ָהָאהּוב,  ַהִּסּדּור  ּדַּפֵי  ּבֵין 
ִמּתֹוְך  ַמּכִיר.  ֶׁשַאָּתה  ַהְּתפִּלֹות  ֶאת  ַהֵּסֶדר  לְפִי  ּכֻּלָם  ִעם 
ַהִּסּדּור ַׁשּבָת ֶׁשל ַמלְכּות ּתּוכַל לִלְֹמד ָאלֶ"ף ּבֵי"ת ּוִמּלִים 
ֲאֵחרֹות  ְּתפִּלֹות  וְגַם  ֻמּכָרֹות  ְּתפִּלֹות  לְִמֹצא  ֲחׁשּובֹות, 

ֶׁשֵהן ֲחדָׁשֹות לְָך, וְַרק ַעכְָׁשו ִהּנְָך לֹוֵמד לֹוַמר אֹוָתן.

ּבְוַּדַאי יֹוֵדַע ַאָּתה, יֶלֶד יָָקר, ֶׁשְּתפִּלַת ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ּבֵית 
ַרּבָן ְמֻקּבֶלֶת לִפְנֵי ַהֵּׁשם יֹוֵתר ִמּכָל ַהְּתפִּלֹות. ּבִזְכּות ֶהבֶל 

ּפִיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ּבֵית ַרּבָן – עֹוֵמד ָהעֹולָם ּכֻּלֹו.

ָאנּו ְמַאֲחלִים לְָך, ֶׁשּכָל ְּתפִּלֹוֶתיָך ִּתְתַקּבֵלְנָה לְָרצֹון 
וְלִבְָרכָה לִפְנֵי ֲאדֹון ֹּכל.

ַא ּגּוט ַׁשּבָת!
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לִכְבֹוד ַׁשּבָת קֹוֶדׁש
ָהאֹוַרַחת  ַהַּמלְּכָה,  ַׁשּבָת  לְִקַראת  ַהֲהכָנֹות 
ִמּיֹום  ּכְבָר  ּוְמצַּפִים.  ִמְתּכֹונְנִים  ָאנּו  ַהֲחׁשּובָה, 
ְרבִיִעי אֹו ֲחִמיִׁשי ַמְתִחילִים ּבֲַהכָנֹות: ְמבְַּׁשלִים 
וְאֹופִים, ְמנִַּקים וְעֹוְרכִים ְקנִּיֹות. ּבְִעָּקר ְׂשֵמִחים 
וְִאָּמא  ֶׁשַאּבָא  ּובַַּמְמַּתִּקים  ּבַַּמְטַעִּמים  ַהיְלִָדים 
קֹונִים ּכְֵדי לְכַּבֵד ֶאת ַהַּׁשּבָת ּולְַעּנְגָּה. ּבְיֹום ִׁשִּׁשי 
ִמְתּפֵַּׁשט ּבַּבַיִת ֵריַח ַהַחּלֹות אֹו ָהעּוגֹות ַהּנֱֶאפֹות 
ּוִמְתָעֵרב ּבְנִיחֹוַח ַהַּתבְִׁשילִים. ַהּנִָּקיֹון ּבֹוֵהק ִמּכָל 

ְמצְַחצְִחים  ַהּנַעֲלַיִם  ֶאת  ּפִּנָה, 
לִכְבֹוד  ְמַעט  יְֵׁשנִים  וְגַם 

ַׁשּבָת ֶׁשִהּנֵה‑ִהּנֵה ּכְבָר 
ִמְתָקֶרבֶת. 

י

יי



 ֵּבית‑ַהְּכֶנֶסת הּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש

 ַהְיָלִדים יֹוְׁשִבים ָיֶפה

 ֹלא ַמְרִעיִׁשים 

 ְוֹלא ַמְפִריִעים

 ְוֵיׁש ַּגם ְיָלִדים

ֶׁשַּלְּתִפָּלה ִמְצָטְרִפים

ָלה:  ֵבי ֵביֶתָך, עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ
ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ּלֹו,  ָכה  ּכָ ׁשֶ ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד,  ה  ִהּלָ ּתְ ֱאלָֹקיו:  ד’  ׁשֶ
ְלעֹוָלם  ְמָך  ׁשִ ַוֲאָבְרָכה  ֶלְך,  ַהּמֶ ֱאלֹוַקי 
ְמָך  ׁשִ ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכּךָ  יֹום  ָכל  ּבְ ָוֶעד: 
ְמאֹד,  ל  ּוְמֻהּלָ ד’  דֹול  ּגָ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ח  ּבַ ְיׁשַ ְלדֹור  ּדֹור  ֵחֶקר:  ֵאין  תֹו  ְוִלְגֻדּלָ
בֹוד  ּכְ ֲהַדר  ידּו:  ַיּגִ ּוְגבּורֶֹתיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ
ֶוֱעזּוז  יָחה:  ָאׂשִ ִנְפְלאֶֹתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך 
ה:  ֶרּנָ ֲאַסּפְ ְתָך  ּוְגֻדּלָ יֹאֵמרּו  נֹוְראֹוֶתיָך 
נּו: ַחּנּון  יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב  ְוַרחּום ד’, ֶאֶרְך ַאּפַ
יו: יֹודּוָך  ל ַמֲעׂשָ ּכָ ְוַרֲחָמיו ַעל  ַלּכֹל,  ד’ 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך,  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ד’ 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו,  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ
בּורָֹתיו,  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  רּו:  ְיַדּבֵ
ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות 
ָכל ּדֹור ָודֹר:  ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ּכָ
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהּנְֹפִלים,  ְלָכל  ד’  סֹוֵמְך 
ה  רּו, ְוַאּתָ ּבֵ פּוִפים: ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ ַהּכְ
ִעּתֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת  נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ
ד’  יק  ַצּדִ ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך, 
יו: ָקרֹוב  ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ ּבְ
ִיְקָרֻאהּו  ר  ֲאׁשֶ ְלכֹל  קְֹרָאיו,  ְלָכל  ד’ 
ְוֶאת  ה,  ַיֲעׂשֶ ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶבֱאֶמת: 
יֵעם: ׁשֹוֵמר ד’ ֶאת  ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ׁשַ
ִמיד:  ַיׁשְ ִעים  ל ָהְרׁשָ ּכָ ל אֲֹהָביו, ְוֵאת  ּכָ
ם  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ד’ ְיַדּבֶ ִהּלַ ּתְ
ְנָבֵרְך ָי‑ּה,  ַוֲאַנְחנּו  ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָי‑ּה: ֵמַעּתָ

מטיים ירינן
ֱאלֵֹקינּו  ד'  ה הּוא  ַאּתָ ׁשָ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
יֹוְצֵרנּו,  ר,  ׂשָ ּבָ ָכל  ֱאלֵֹקי  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹקי 
ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ית,  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ ַעל  דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ
ֻלּיֹוֵתינּו  ּגָ ְוֶתֱאסֹף  ֵמנּו,  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ ן  ּכֵ
ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחּקֶ מֹור  ִלׁשְ ָך,  ָקְדׁשֶ ְלַחְצרֹות 
ָאנּו  ׁשֶ ַעל  ֵלם,  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ּוְלָעְבְדָך  ְרצֹוֶנָך, 

רּוְך ֵקל ַההֹוָדאֹות: מֹוִדים ָלְך, ּבָ

ּבֵין ִמנְָחה לְַמעֲִריב
ּבְִתפִּלָה  ּכֻּלָם  עֹוְסִקים  לְַמעֲִריב  ִמנְָחה  ּבֵין 
יְֶׁשנָם ִמְתּפַּלְלִים ֶׁשאֹוְמִרים ּבְָׁשָעה זֹו  ּובְלִּמּוד. 
ֹקֶדׁש  ּבְִספְֵרי  ְמַעּיְנִים  ֲאֵחִרים  ְּתִהּלִים,  ִמזְמֹוֵרי 
ִמְתּכֹונְנִים  וְכְָך  ַהָּׁשבּוַע,  ּפָָרַׁשת  ַעל  ּובְפֵרּוִׁשים 
נֱֶהנִים  ַהיְלִָדים  ַהַּׁשּבָת.  ַקּבָלַת  לְִקַראת  ּכֻּלָם 
ָחבִיב,  ִמּדֹוד  ְמתּוָקה  ֻסּכְָרּיָה  זֹו  ּבְָׁשָעה  לְַקּבֵל 
ַׁשּבָת,  לִכְבֹוד  ַהְּקַטּנִים  ֶאת  לְַׂשֵּמַח  ֶׁשאֹוֵהב 
לְִׁשֹמַע ּבְִרּכַת “ֶׁשַהֹּכל” ִמּפִיֶהם וְלַעֲנֹות “ָאֵמן”.

תפלת מנחה

יי

וי



תפילת מעריב

ברכו את ה<
מעריב ערבים

ה  ִרּנָ ם ּבְ ְעָלּה, ּגַ לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ ּבֹוִאי ְבׁשָ
ה,  ה, ּבֹוִאי ַכּלָ ּוְבָצֳהָלה, ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגּלָ
ָתא: ת ַמְלּכְ ּבָ ה ׁשַ ה, ּבֹוִאי ַכּלָ ּבֹוִאי ַכּלָ

ָלה: ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ה, ּפְ ּלָ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ַלד'  ְלהֹדֹות  טֹוב  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור 
ָך ֶוֱאמּוָנְתָך  ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ְמָך ֶעְליֹון: ְלַהּגִ ר ְלׁשִ ּוְלַזּמֵ
ִכּנֹור:  ּבְ יֹון  ִהּגָ ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי  ילֹות:  ּלֵ ּבַ
ַמה  ן:  ֲאַרּנֵ ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָפֳעֶלָך  ּבְ ד'  ִני  ְחּתַ ּמַ ׂשִ י  ּכִ
ִאיׁש  בֶֹתיָך:  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמאֹד  ד'  יָך  ַמֲעׂשֶ ְדלּו  ּגָ
ְפרַֹח  ּבִ זֹאת:  ֶאת  ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַער  ּבַ
ְמָדם  ָ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהּשׁ ִציצּו ּכָ ב ַוּיָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְרׁשָ
אְֹיֶביָך  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ד':  ְלעָֹלם  ָמרֹום  ה  ְוַאּתָ ַעד:  ֲעֵדי 
ָאֶון:  ּפֲֹעֵלי  ל  ּכָ ְרדּו  ִיְתּפָ יֹאֵבדּו  אְֹיֶביָך  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ד' 
ט ֵעיִני  ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן: ַוּתַ ׁשֶ ּלִֹתי ּבְ ְרֵאים ַקְרִני ּבַ ֶרם ּכִ ַוּתָ
יק  ַמְעָנה ָאְזָני: ַצּדִ ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים ּתִ ּקָ ׁשּוָרי ּבַ ּבְ
ֵבית  תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ ּכַ
יָבה  ׂשֵ ּבְ ְינּובּון  עֹוד  ַיְפִריחּו:  ֱאלֵֹקינּו  ַחְצרֹות  ּבְ ד' 
ר ד' צּוִרי ְולֹא  י ָיׁשָ יד ּכִ ים ִיְהיּו: ְלַהּגִ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ ּדְ

ַעְוָלָתה ּבֹו:

ֵבל  ּכֹון ּתֵ ר, ַאף ּתִ אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש ד' עֹז ִהְתַאּזָ ד' ָמָלְך ּגֵ
אּו ְנָהרֹות  ה: ָנׂשְ ְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ ּמֹוט: ָנכֹון ּכִ ל ּתִ ּבַ
ְכָים: ִמּקֹלֹות ַמִים  אּו ְנָהרֹות ּדָ אּו ְנָהרֹות קֹוָלם, ִיׂשְ ד' ָנׂשְ
ֵעדֹוֶתיָך  ד':  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ָים  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ ים  ַרּבִ

ֶנֶאְמנּו ְמאֹד, ְלֵביְתָך ָנֲאָוה קֶֹדׁש, ד' ְלאֶֹרְך ָיִמים:

ּו  א ֹו ּב
ְוֵנֵצא... 
ִלְקַראת 
ת  ּבָ ׁשַ
ָתא ַמְלּכְ

אי

אי




