
 ערב
שבת

קבלו את השבת כמו אורחת בבית. תנו לה לחבק 
אתכם בחיבוק של שלווה ורוגע.

פירושים מאת הרב הראשי לדרום אפריקה 
ומייסד השבת העולמית, הרב וורן גולדשטיין.

ׁלֹום ֲעֵליֶכם,  ָש  
ֵׁרת  ,  ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,   
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ּדֹוׁש  ָּלִכים, ַהָק ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ָב

May peace come to you,  
angels of service,  
angels of [G-d] on high,  
who come from the King  
of all kings, the Holy One, 
blessed is He.

ׁלֹום,  ּבֹוֲאֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,
ֶּלְך ַמְלֵכי   ִמֶמ

ָּלִכים,    ַהְמ
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Come in peace,  
angels of peace,  
angels of [G-d] on high,  
who come from the King  
of all kings,  
the Holy One, blessed is He.

ׁלֹום, ְּרכּוִני ְלָש ָב  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים,  ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Bless me with peace,  
angels of peace,  
angels of [G-d] on high,  
who come from the King 
of all kings,   
the Holy One, blessed is He. 

ׁלֹום, ֵצאְתֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים, ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Go in peace,  
angels of peace,  
angels of [G-d] on high,  
who come from the King 
of all kings,   
the Holy One, blessed is He.

ÔÔ

מבעד לעיני מלאכים   אנחנו כל כך עמוסים בניסיון להגיע להישגים חדשים,  שאנחנו 
שוכחים להעריך את הטוב שכבר יש לנו בחיים. שלום עליכם נותן לנו את ההזדמנות לקחת 

צעד אחורה ולהסתכל על עצמנו והחיים שלנו מבעד לעיני מלאכים.

במזמור הזה, אנו מברכים את מלאכי השבת, אשר לפי התלמוד מצטרפים אלינו בכל שבת 
ושבת. מה הם רואים? אור נרות נוגה, שולחן ערוך לשבת, סעודה חגיגית ממתינה לאכילה 

והכי חשוב, משפחה וחברים מתכנסים יחדיו. קחו את הרגע היקר הזה, ואצרו אותו בליבכם.

  לבסוף, אנו  
  מברכים את  

  המלאכים 
  לשלום, 

  ומתכוננים 
  לחוויית 

 השבת שלנו. 

לפי הסדר:  
↙ 

עומדים וחוזרים 
על כל משפט 3 

פעמים

1. שלום עליכם 2. אשת חיל

ÔÔ

Who can find a great woman, 
whose value is far beyond 
pearls?

Her husband feels secure 
relying on her, and he will not 
lack for good.

She does good for him, and not 
bad, all the days of her life.

She searches for wool  
and linen, and her hands  
work eagerly.

She is like a trader’s ship;  
she brings her food  
from far.

She gets up while it is still night, 
and gives food to her household, 
and a portion to her helpers.

She assesses a field, and she 
buys it; from the profits of her 
work, she plants a vineyard.

She envelops herself with 
boldness and strengthens  
her arms.

She senses that her business is 
good; her lamp does not go out 
at night.

She stretches out her hand to 
the spinning wheel, and her 
palms hold the spindle.

She opens her palm to the poor, 
and her hands reach out  
to the destitute.

She is not afraid of the snow 
for her household because 
everyone is clothed in [warm] 
scarlet wool. 

She makes her own blankets; 
her clothing is made of fine 
linen and purple wool. 

Her husband is well known in 
the councils, as he sits among 
the elders of the land.

She makes a cloak and sells it; 
and gives a belt to the trader.

She is clothed in strength  
and glory, and she is joyful to 
the last day. 

She speaks with wisdom, and 
the lesson of kindness is on her 
tongue. 

She watches over the ways of 
her family, and does not eat the 
bread of laziness.

Her children are awakened and 
praise her, and her husband 
applauds her:

"Many women have achieved 
great things, but you have 
surpassed them all!"

Charm is false and beauty is 
empty; but a woman who is 
in awe of G-d – she deserves 
praise. 

Give her the fruit of her hands; 
and let her be praised at the 
gates by her deeds.

ׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא,  ֵאֶש  
ִּניִנים ְוָרחֹק ִמְפ  

ִמְכָרּה.

ּּה  ַּטח ָב ָב  
ְּעָלּה,  ֵלב ַב  

ָׁלל ֹלא ֶיְחָסר. ְוָש

ָּמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ְג  
ּל ְיֵמי ַחֶייָה. ָרע, כֹ

ׁה ֶצֶמר ְּרָש ָד  
ַּעׂש ּים, ַוַת ִׁת ּוִפְש  

ּיָה. ֶּפ ֵּחֶפץ ַכ ְב

ֳּאִניֹות  ָהְיָתה ָכ  
ְּרָחק  סֹוֵחר, ִמֶמ  

ִּביא ַלְחָמּה. ָת

ּעֹוד ַלְיָלה, ָּקם ְב ַוָת  
ּן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ֵּת ַוִת  

ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה.

ָזְמָמה ָשֶׂדה   
ָּקֵחהּו, ִמְפִרי ַכֶּפיָה ַוִת  

ֶּרם.  ָנְטָעה ָכ

ּעֹוז ָמְתֶניָה, ָחְגָרה ְב  
ּץ  ַּאֵמ ַוְת  

ְזרֹועֶֹתיָה.

ּי טֹוב ָטֲעָמה ִכ  
ּה ַסְחָרּה, ֹלא ִיְכֶב  

ְּיָלה ֵנָרּה. ַּל ַב

ָּחה  ְׁל ָיֶדיָה ִש  
ּיׁשֹור, ְוַכֶּפיָה  ַבִכ  

ְּמכּו ָפֶלְך. ָת

ָּּפּה ָּפְרָשׂה ֶלָעִני, ַכ  
ָּחה  ְׁל ְוָיֶדיָה ִש  

ָלֶאְביֹון

ֹלא ִתיָרא   
ֶׁלג,  ְלֵביָתּה ִמָש  

ּיָתּה  ּי ָכל ֵב ִכ  
ִׁנים. ָלֻבׁש ָש

ַמְרַבִדים ָעְשָׂתה ָלּה,   
ׁׁש ְוַאְרָגָמן  ֵש  

ּׁה.  ְלבּוָש

ָׁעִרים ּ ְּש נֹוָדע ַב  
ְׁבּתֹו ִעם ִּש ְּעָלּה, ְב ַב  

ִזְקֵני ָאֶרץ.

ּר, ְּמכֹ ָסִדין ָעְשָׂתה ַוִת  
ַּנֲעִני. ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכ

ּׁה, עֹוז ְוָהָדר ְלבּוָש  
ְּשַׂחק ְליֹום  ַוִת  

ַאֲחרֹון.

ּ ְתָחה ְבָחְכָמה, ּיָה ָפ ִפ  
ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  

ְלׁשֹוָנּה.

ּה ֲהִליכֹות צֹוִפָי  
ּיָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֵב  

 ֹלא תֹאֵכל.

ָקמּו ָבֶניָה   
ְּעָלּה ׁרּוָה, ַב ּ ַוְיַאְש  

 ַוְיַהְלָלּה.

ּנֹות ָעׂשּו ַרּבֹות ָב  
ּ ָעִלית ַעל ָחִיל, ְוַאְת  

ָּנה. ָּל ֻכ

ֶׁקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ֶש  
ׁה  ּ ִּפי, ִאָש ַהיֹ  

ִיְרַאת י-ה-ו-ה, ִהיא  
ּל. ִתְתַהָל

ִּרי ָיֶדיָה, ּנּו ָלּה ִמְפ ְת  
ָׁעִרים ּ ִויַהְללּוָה ַבְש  

ַמֲעֶשׂיָה.

תמונה משפחתית   כחלק מספר משלי, אשת חיל הוא מזמור מחווה 
למנהיגות נשית אשר מביאה לבית רוח של נתינה, הערכה, מסירות, יזמות, 
יושרה, חריצות ומוסריות. אנו מזמרים פסוקים אלו בסמוך לתחילת השבת, 

מעט לפני שאנו מתחילים בסעודה.  

אנו עוצרים להביע תודה והערכה למאמצים המושקעים בניהול משק בית באופן 
כללי, והתכוננות לשבת בפרט. הכנת שבת היא מצווה שכולם צריכים לקחת 
בה חלק. התלמוד מסביר באריכות כיצד היו מתכוננים אז לשבת, החל מרב 

ספרא שצלה בשר וכלה ברב הונא שהכין את הפתילות להדלקת הנר.  

אשת חיל מזכיר לנו שמאחורי הקלעים של כל תמונה משפחתית מוצלחת יש 
מסירות והשקעה בלתי נדלים שלעולם אל לנו לקבל כמובנים מאליהם.

בעוד שאנחנו מכירים תודה לקשרים שטווינו בחיי המשפחה והקהילה שלנו, 
ברגע המיוחד הזה נתמקד דווקא בהערכה ספציפית לנשים שבחיינו.

לפי הסדר:  
↙ 

שירו יחד!

3. ברכת הילדים



ברכת הבן
 ְיִשְׂמָך ֱאֹל-ִהים

ה. ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ
 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה

ְמֶרָך.  ְוִיְשׁ
ָניו  ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ

ָּך.   ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ
ָניו ׂא י-ה-ו-ה ָפּ  ִיָשּ

 ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך
לֹום.  ָשׁ

May G-d make you  
like Ephraim and Menashe.  
May G-d bless you  
and protect you.  
May G-d shine His light  
on you and be gracious to you. 
May G-d show you favour  
and grant you 
peace.

ברכת הבת

 ְיִשֵׂמְך ֱאֹל-ִהים
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל  ְכּ

 ְוֵלָאה. 
 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה 

ְמֶרָך.   ְוִיְשׁ
 ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ ָניו

ָּך.   ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ
ָניו  ׂא י-ה-ו-ה ָפּ ִיָשּ

 ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך 
לֹום. ָשׁ

 May G-d make you  
like Sarah, Rebecca, Rachel,  
and Leah.   
May G-d bless you  
and protect you.  
May G-d shine His light  
on you and be gracious to you.  
May G-d show you  
favour and grant you  
peace.

Ô Ô

Ô Ô

רגעים יקרים   ברכות לא ניתנות רק בבית הכנסת, או רק בידי רבנים או כהנים. למעשה, לכולנו 
 היכולת להעניק ברכות, ונהוג בשבת שהורים יברכו את ילדיהם.

השבת היא אירוע משפחתי, וברכת הילדים, אותה נהוג לומר לפני תחילת סעודת השבת, מזכירה לנו 
 זאת. הורים מקדישים זמן של תשומת לב ייחודית לכל ילד וילד, ללא הסחות דעת כלל.

אלו הרגעים שנותנים למשפחה חוסן ומלכדים את אלו שבתוכה.  

3. ברכת הילדים

5. נטלו ידיים

 לפי הסדר:
↙ 

 .1 
הניחו את ידיכם על 

ראש ילדיכם או הביאו 
 את ילדיכם לחיקכם.

 .2 
אמרו את הברכה 

 המתאימה לבן או לבת.
 .3 

אם תרצו, הוסיפו כמה 
מילות ברכה משלכם.

  אלו הרגעים 
  שנותנים 

  למשפחה חוסן 
  ומלכדים את 

  אלו 
 שבתוכה. 

חוויה רוחנית   אנחנו לא סתם אוכלים. אנחנו מחפשים להתנקות נפשית 
לפני הסעודה. שטיפת הידיים לפני הסעודה מזכירה לנו שאנחנו לא עומדים 

בפני חוויה גסטרונומית בלבד, אלא גם חוויה רוחנית במקביל.

 לפי הסדר:
↙ 

.1 
הפרידו את כל מה שחוצץ 

ביניכם לבין המים, כולל 
טבעות

.2 
 החזיקו את הנטלה ביד 
ימין, מלאו אותה במים 

קרים ולא משומשים

.3 
העבירו את הנטלה ליד 

שמאל ושטפו פעמיים את 
יד ימין )יש כאלו שנוהגים 

שלוש פעמים(

.4 
החזירו את הנטלה ליד 

ימין ורחצו את יד שמאל 
פעמיים )או שלוש(

.5 
 אמרו את הברכה

.6 
 ייבשו את הידיים

.7 
אל תדברו עד שאמרתם או 
שמעתם המוציא ואכלתם 

פיסת חלה." 

 מה צריכים:
 ← כוס גדולה או נטלה

← מים קרים

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Blessed are you, Lord our G-d,  
King of the Universe, who has made  
us holy with His commandments and  
commanded us on the washing 
of hands.

Ô Ô

  שטיפת הידיים 
  לפני הסעודה 

  מזכירה 
  לנו שאנחנו 
  לא עומדים 
  בפני חוויה 

  גסטרונומית 
  בלבד, אלא גם 
  חוויה רוחנית 

 במקביל. 

 ַוְיִהי ֶעֶרב 

 ַוְיִה י בֶֹקר 

י. ִשּׁ  יֹום ַהִשּׁ

ַמִים  ְיֻכּלּו ַהָשּׁ  ַוַ

 ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם׃

יֹום  ַוְיַכל ֱאֹל-ִהים ַבּ

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ַהְשּׁ

ת בֹּ ר ָעָשׂה, ַוִיְשׁ   ֲאֶשׁ

ל  ִביִע י ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ  ַבּ

 ְמַלאְכּתֹו 

ר ָעָשׂה.  ֲאֶשׁ

 ַוְיָבֶרְך ֱאֹל-ִהים ֶאת

ׁש ִביִעי ַוְיַקֵדּ  יֹום ַהְשּׁ

ַבת י בֹו ָֹשׁ  אֹתֹו, ִכּ

ל ְמַלאְכּתֹו  ִמָכּ

ָרא ֱאֹל-ִהים ר ָבּ  ֲאֶשׁ

 ַלֲעׂשֹות׃

ָנן   ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ

 ְוַרּבֹוַתי

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ֶפן. ִרי ַהָגּ  ּבֹוֵרא ְפּ

 ]ָאֵמן[

ה י-ה-ו-ה  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, 

נּו ָשׁ ר ִקְדּ  ֲאֶשׁ

ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה  ְבּ

ת ָקְדׁשֹו  ַבּ  ָבנּו, ְוַשׁ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון   ְבּ

רֹון   ִהְנִחיָלנּו, ִזָכּ

ית.  ְלַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁ

ה ִחָלּ י הּוא יֹום ְתּ  ִכּ

 ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֵזֶכר 

י  ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ

 ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו 

ים. ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ  ִקַדּ

ָך ת ָקְדְשׁ ַבּ  ְוַשׁ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ְבּ

נּו.  ִהְנַחְלָתּ

ה רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 י-ה-ו-ה, 

ת. ָבּ ׁש ַהַשׁ  ְמַקֵדּ

]ָאֵמן[

(Said quietly) And it was evening 

and it was morning,  

(aloud) the sixth day. 

And the heaven and the earth, and everything 

in them, were completed:  

And on the seventh day G-d 

finished His work which He 

had done; and He rested  

on the seventh day from all  

His work 

which He had done.  

And G-d blessed  

the seventh day, and He made it holy, 

because on it He rested from  

all His work  

which He had created  

to do: 

With the permission of my masters,  

rabbis and teachers 

Blessed are You, Lord our G-d, 

King of the Universe, who 

creates the fruit of the vine. 

[Amen] 

Blessed are You, Lord our G-d,  

King of the Universe, who has 

made us holy through His 

commandments and wanted [good for] us,  

and [therefore] He gave us His holy Shabbat,  

in love and desire, as a heritage, a 

reminder of the work of creation.  

Because it is the first of the holy 

days, a reminder of the exodus 

from Egypt. Because You 

have chosen us and made us 

holy from all the nations, and 

You have given us  

Your holy Shabbat,  

with love and desire, 

as a heritage.  

Blessed are You, G-d,  

who makes the Shabbat 

holy. 

[Amen]
Ô Ô

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Blessed are You, Lord our 
G-d, King of the Universe,  
who brings forth bread  
from the earth. 

[Amen]

Ô Ô

4. קדשו את השבת

 לפי הסדר:
↙ 

.1 
וודאו ששתי חלות 

מונחות ומכוסות על 
 השולחן

 .2 
מזגו יין או תירוש לכוס 

 הקידוש
.3 

  החזיקו את הכוס
.4 

 מי שמברך צריך לזכור 
שהוא מקדש עבור כל 

 באי הסעודה כולם
 .5 

 אמרו את הברכה
 .6 

הסובבים עונים ״אמן״ 
 במקומות הנכונים

 .7 
 יושבים ושותים

 .8 
או מכוס הקידוש או 

מוזגים ממנה מעט 
לכוס שלכם

ברכת הלחם   לפני שאנחנו מתחילים לאכול, אנו משבחים את ה׳ שברא 
לנו את כל צרכינו, אפילו אם מדובר ביצירת כפיו של אדם. אנו עושים זאת 

כיון שאנחנו מאמינים שה׳ הוא המקור לכל דבר. הוא מעניק את הזרעים, 
האדמה, התבונה והיכולת לעבור את כל תהליך יצירת הלחם.

מתן עדות במעמד הקידוש   מטרת הקידוש היא להצהיר עבורנו 
ועבור בני משפחתנו, שהשבת היא המיוחדת והייחודית מכל ימות השבוע. 

אנו מכריזים בשבת על ההכרה שלנו בסיפור הלאומי שלנו - על הבחירה 
המיוחדת בעם שלנו, ההוצאה ממצרים והמעבר מעבדות לחירות, ועל 

הקשר המיוחד בין עם ישראל לאלוהיו. כשאנחנו מקדשים, אנו מעידים על 
האמיתות הללו כמשפחה אחת, ביחד. 

 לפי הסדר:
↙ 

.1 
מי שמברך צריך לזכור 

שהוא מברך עבור כל באי 
 הסעודה כולם.

.2 
  מחזיקים את שתי החלות

.3 
  אומרים את הברכה

.4 
 מי שמסביב לשולחן עונה 

 ״אמן״
.5 

 חותכים את החלה 
 לחתיכות או בוצעים אותה

.6 
 בוזקים על החתיכות מעט 

 מלח
.7 

  המברך יאכל ראשון
.8 

מעבירים מסביב לשולחן 
בכדי לאפשר לכולם להנות

↙ 

השתמשו בברכון עבור 
ברכת המזון

 מה צריכים:
 ← שתי חלות

 ← כיסוי לחלה
← משטח לשים עליו 

 את החלות
 ← מלח
← סכין

 מה צריכים:
 ← כוס לקידוש

 ← כוס קטן לכל אורח
← יין או מיץ ענבים

6. המוציא


