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ה' רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר: ִמזְמֹור ְלָדִוד.. 1  
ִּבנְאֹות ֶּדֶׁשא יְַרִּביֵצנִי. ַעל ֵמי ְמנּוחֹות יְנֲַהֵלנִי:  
נְַפִׁשי יְׁשֹוֵבב. יַנְֵחנִי ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו:  

ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבגֵיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע. ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי. ִׁשְבְטָך 
ּוִמְׁשַענְֶּתָך ֵהָּמה יְנֲַחֻמּנִי:  

ֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָויָה: ַּתֲערְֹך ְלָפנַי ֻׁשְלָחן נֶגֶד צְֹרָרי. ִּדַׁשנְָּת ַבּׁשֶ 
 ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד יְִרְּדפּונִי ָּכל יְֵמי ַחּיָי. ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ְלאֶֹרְך יִָמים:

תהלים כג  
 

ן. ְמׁשֹוְך ַעְבָדְך ֶאל ְרצֹונְָך. ָאב ָהַרֲחמָ  יְִדיד נֶֶפׁש. 2  
יָרּוץ ַעְבָּדְך ְּכמֹו ַאּיָל. יְִׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדָרְך.   

יֱֶעַרב לֹו יְִדידֹוָתְך ִמּנֹוֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם:  
 

ָהדּור נֶָאה זִיו ָהעֹוָלם. נְַפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך.   
ָלּה נֹוַעם זִיָוְך.  ָאנָא ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלּה. ְּבַהְראֹות  

ָאז ִּתְתַחזֵק ְוִתְתַרֵּפא. ְוָהיְָתה ָלּה ִׁשְפַחת עֹוָלם:  
 

ָוִתיק יֱֶהמּו ַרֲחֶמיָך. ְוחּוס נָא ַעל ֵּבן ֲאֹוֲהָבְך.   
ִּכי זֶה ַּכָּמה נְִכסֹוף נְִכַסף ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעזְָך.   

ִּתְתַעָּלם:ָאּנָא ֵאִלי ַמְחַמד ִלִּבי. חּוָׁשה נָא ְוַאל   
 

ִהָּגֶלה נָא ּוְפרֹוס ָחִביב ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמְך.   
ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָדְך. נָגִיָלה ְונְִׂשְמָחה ָּבְך.   

:יֵמי עֹוָלםי ָבא מֹוֵעד ְוָחנֵנִי ּכִ ָאהּוב ּכִ  ַמֵהר  
 

ֶהָחֵפץ ַחּיִים. אֵֹהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב:  נְצֹור ִמי ָהִאיׁש . 3
סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב. ַּבֵּקׁש  ׁשֹונְָך ֵמָרע. ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה:לְ 

תהלים לד:יג ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו: טו-  
 

ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל. ַהּנְתּונִים ַּבָצָרה ּוַבִׁשְביָה. ָהעֹוְמִדים ַאֵחינּו . 4
ם ֲעֵליֶהם ְויֹוִציֵאם ִמָּצָרה ֵּבין ַּבּיָם ּוֵבין ַּבּיַָּבָׁשה. ַהָּמקֹום יְַרחֵ 

ִלְרָוָחה. ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלגְֻאָּלה. ַהְׁשָּתא ַּבֲעגָָלא 
שחרית לחול ּוִבזְַמן ָקִריב.  

 

ֵמֵאת ה'. אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש. ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל יְֵמי  ַאַחת ָׁשַאְלִּתי. 5
תהלים כז:ד ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלו:ַחּיַי. ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה'   

 
ֹוֵתינּו ְוָלנּו ׁשֹלא ֶאַחד ִּבְלַבד ַעָמד ֲעֵלינּו ַלאב ְוִהיא ְׁשָעְמָדה. 6

הגדת פסח .ְלַכלֹוֵתינּו. ְוַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמיָָדם  
 

ְּדֵׁשי ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקֹוְרֵאי עֹנֶג. ַעם ְמקַ  יְִׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך. 7
ְׁשִביִעי. ֻּכָּלם יְִׂשְּבעּו ְויְִתַעּנְגּו ִמּטּוֶבָך. ְוַהְּׁשִביִעי ָרִציָת ּבֹו 

  ְוִקַּדְׁשּתֹו ֶחְמַּדת יִָמים אֹותֹו ָקָראָת. זֵֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:
מוסף לשבת  

 

ֲאֶׁשר ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב. ְוִתְׁשּכֹן ְּבתֹוָכּה ּכַ  ְוִלירּוָׁשַליִם ִעיְרָך. 8
ִּדַּבְרָּת. ּוְבנֵה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּביֵָמינּו ִּבנְיַן עֹוָלם. ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה 

תפילת חול  ְלתֹוָכּה ָּתִכין:  
 

ב:ד ישעיה:ְוֹלא יְִלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמהֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ֹלא יִָּׂשא גֹוי.9  
 

ְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך אלקים:  ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם ֵּכן נַ  ְּכַאּיָל ַּתֲערֹג. 10
  :ָצְמָאה נְַפִׁשי ֵלאלקים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפנֵי אלקים

תהילים מב  
 

ַלה'. ּוְלזֵַּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: טֹוב ְלהֹודֹות .11  
תהלים צב ְלַהִּגיד ַּבּבֹוֶקר ַחְסֶּדָך. ֶוֱאמּונְָתָך ַּבֵּלילֹות:  

 
ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפנֶיָך.ָעה ַהּזֹאת ְּתֵהא ַהּׁשָ . 12  

 
, ִּתְׁשַּכח יְִמינִי: ִּתְדַּבק ְלׁשֹונִי ְלִחִּכי ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך יְרּוָׁשָֹלִם. 13

   ִאם ֹלא ֶאזְְּכֵרִכי, ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת יְרּוָׁשַֹלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.
תהלים קלז:ה ו-  

 
אִֹתי ִמָּכל ָרע. יְָבֵרְך ֶאת ַהּנְָעִרים. ְויִָּקֵרא ָאְך ַהּגֵֹאל ַהַּמלְ . 14

 ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְויְִצָחק. ְויְִדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:
בראשית מח:טז  

 
ֶּבֱאמּונָה ְׁשֵלָמה. ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח. ְוַאף ַעל ִּפי  ֲאנִי ַמֲאִמין. 15

רמב״ם ְהֵמַּה. ִעם ָּכל זֶה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשּיָבֹוא:ֶׁשּיְִתמַ   
 

ְּבָרא ִלי אלקים, ְורּוַח נָכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי:  ַאל ֵלב ָטהֹור . 16
תהלים נא:יב ַּתְׁשִליֵכנִי ִמְּלָפנֶיָך, ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנִי:  

 
ִמינְָך. ַּתִּתיר ְצרּוָרה:ְּגֻדַּלת יְ ְּבכַֹח  ָאּנָא. 17  

ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמָך. ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא: זוהר  
תהלים קכב:ט .יְךיִ . יְִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹותַ 18  

 
ֲאַדְּבָרה ּנָא ָׁשלֹום ָּבְך:ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי . 19  

תהלים קכב:ח :ָלְךְלַמַען ֵּבית ה' אלקינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב   
 

ים ִּבְלָבִבי . 20 ִֹ ִמְשָּכן ֶאְבנֶה ְלָהָדר ְּכבֹודֹו ּוְבִמשָּכן ִמזְֵּבַח ָאש
ּוְלנֵר ָּתִמיד ֶאַקח ִלי ֵאת ֵאש ָהֲעֵקָדה, ּוְלָקְרַּבן  ְלַקְרנֵי הֹודֹו.

ספר חרדים .הידָ חִ יְ ַאְקִריב לֹו ֵאת נְָפִשי, ֵאת נְָפִשי הַ   
 

  ַעְבֶּדָך ַאנִי ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: ִּכי ֲאנִי ָאּנָה ה'. 21
תהלים קטז:טז  

 
ה' אלקינּו יִָּׁשַמע ְּבָעֵרי יְהּוָדה ּוְבחּוצֹות יְרּוָׁשָליִם.  ְמֵהָרה. 22

קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה. קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה. קֹול ִמְצֲהלֹות 
  שבע ברכות ָעִרים ִמִּמְׁשֵּתה נְגִינָָתם.ֲחָתנִים ֵמֻחָּפָתם ּונְ 
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נְִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה  קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמע. 23

ֵמֲאנָה ְלִהּנֵָחם ַעל ָּבנֶיָה ִּכי ֵאינֶנּו:  ּכֹה ָאַמר ה' ִמנְִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי 
ְוֵעינַיְִך ִמִּדְמָעה ִּכי יֵׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך נְֻאם ה' ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹויֵב:  

ירמיה לא:יד ְך נְֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבנִים ִלגְבּוָלם:ְויֵׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריתֵ  טז-  
 

ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי  ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי. 24
עֹוֹלֵתיֶהם ְוזְִבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמזְְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה יִָּקֵרא 

ישעיה נו:ז ְלָכל ָהַעִּמים:  
 

. ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹונָּה:ְתָחה ְבָחְכָמהִּפיָה ּפָ . 25  
צֹוִפּיָה ֲהִליכֹות ֵּביָתּה. ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא תֹאֵכל:  

ָקמּו ָבנֶיָה ַוּיְַאְּׁשרּוָה. ַּבְעָלּה ַויְַהְלָלּה:  
משלי לא:כו~כט ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשּו ָחיִל. ְוַאְּת ָעִלית ַעל ֻּכָּלנָה:  

 
ֶאְפַריִם ִאם יֶֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו  ר ִליֲהֵבן יִַּקי. 26

  זָכֹר ֶאזְְּכֶרּנּו עֹוד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו נְֻאם ה':
ירמיהו לא:יט  

 
ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל. ִמיִמינִי ִמיָכֵאל. ּוִמְּׂשמֹאִלי ַּגְבִריֵאל.  ְּבֵׁשם ה'. 27

ק"ש  ּוִריֵאל. ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל. ְוַעל רֹאִׁשי ְׁשִכינַת ֵאל.ּוִמְּלָפנַי א
שעל המטה   

 
ה' ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדֹנָי ֶאְתַחּנָן:  ֵאֶליָך .28  

תהלים ל:ט, יא ְׁשַמע ה' ְוָחּנֵנִי ה' ֶהיֵה עֹזֵר ִלי:  
 

ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהאלקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו:  ַאָּתה ָהְרֵאָת  .29
ברים ד:להד  

 
ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעיִָתי ֲאנִי יְֵׁשנָה . 30

שיר השירים ה:ב יֹונִָתי ַתָּמִתי ֶׁשרֹאִׁשי נְִמָלא ָטל ְקֻּוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָליְָלה  
 

ְמַבֶּקׁש גַם זַָקנְִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק נֱֶעזָב ְוזְַרעֹו  נַַער ָהיִיִתי. 31
תהילים לז:כה ָלֶחם:ה' עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן ה' יְָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:  

 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאיִן יָבֹא ֶעזְִרי:  ֶעזְִרי ֶאָּׂשא ֵעינַי . ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות 32

ֵמִעם ה' עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ:  
ַאל יִֵּתן ַלּמֹוט ַרגְֶלָך ַאל יָנּום ׁשְֹמֶרָך:  

ּנֵה ֹלא יָנּום ְוֹלא יִיָׁשן ׁשֹוֵמר יְִׂשָרֵאל:הִ   
ה' ׁשְֹמֶרָך ה' ִצְּלָך ַעל יַד יְִמינֶָך:  

יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא יֶַּכָּכה ְויֵָרַח ַּבָּליְָלה:  
ה' יְִׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע יְִׁשמֹר ֶאת נְַפֶׁשָך:  

קכא תהילים ה' יְִׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:  
 

משלי לא:כה ְלבּוָׁשּה ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון:עֹוז ְוָהָדר . 33  
 

תהלים ק:ב ְּבִׂשְמָחה. ּבֹאּו ְלָפנָיו ִּבְרנָנָה: ה׳ִעְבדּו ֶאת  .34  
 

תהילים צד:יח ָמָטה ַרגְִלי ַחְסְּדָך ה' יְִסָעֵדני:ִאם ָאַמְרִּתי . 35  
 

ָך. ְויֵַחד ְלָבֵבנּו ִמצוֹוּתֶ ינּו ּבְ ק ִלּבֵ ָך ְוַדּבֵ ֹוַרתֶ ּתּבְ  ְוַהֵאר ֵעינֵינּו. 36
מילים מן הסידור ְלַאַהָבה ּוְליְִרָאה ֶאת ְשֶמָך ְולא נֵבֹוש ְלעֹוָלם ַוֵעד:  

 
ֹ ה נֵהִ  .37 ֹ  שֹוֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִליָהּו ַהנִָביא ִכיָאנ א יֹום ה' ִלְפנֵי ּב

 נִים ַעל ֲאבֹוָתם:נִים ְוֵלב ּבָ ַהגָדֹול ְוַהנֹוָרא. ְוֵהִשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ 
 מלאכי ד:ה

 
ְויַגִיַע ְויֵָרֶאה ְויֵָרֶצה ְויִָשַמע ְויִָפֵקד ְויִזֵָכר יַַעֶלה ְויָבֹוא . 38

זְִכרֹונֵנּו ּוִפְקדֹונֵנּו ְוזְִכרֹון ָאבֹוֵתינּו.  
ְוזְִכרֹון ן ָדִוד ַעְבְדָך ְוזְִכרֹון יְרּוַשַליִם ִעיר ָקְדְשְך ְוזְִכרֹון ַמִשיַח ּבֵ 

ברכת המזון ית יְִשַרֵאל ְלַפנֶיָך ִלְפֵליֵטה ְלטֹוָבה:ל ַעְמָך ּבֵ ּכָ   
 

רּו ַעל ֵלב יְרּוַשֵלם ַדּב .ַעִמי יאַמר ֱאלֹוֵקיֶכםנֲַחמּו נֲַחמּו . 39
י ָלְקָחה ִמיַד ה' י נְִרָצה ֲעֹונָה ּכִ ּכִ  י ָמְלָאה ְצָבָאּהּכִ  ְוִקְראּו ֵאֶליהָ 

נּו ֶדֶרְך ה', יַׁשרּו ר, ּפַ ִמְדּבָ קֹול קֹוֵרא ּבַ טאֶתיָה. ָכל חַ ְפַליִם ּבְ ּכִ 
ישעיהו מ:א ֲעָרָבה ְמִסיָלה ֵלאלֹוֵקינּו:ּבָ   

 
ה׳ ִדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפנִים, ְוֶחְרַּפת ַעמֹו יִָסיר ֵמַעל ָּכל  ּוָמָחה. 40

לֹו, ַהָאֶרץ, ְוָאָמר ַּביֹום ַההּוא ִהנֵה ֶאלֹוֵקינּו זֶה, זֶה ה׳ ִקִוינּו 
נָגִיָלה ְונְִסְמָכה ִּבישּוַעתֹו. עֹוֶשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוַמיו הּוא יֳָעֶׂשה 

ספר איוב ָׁשלֹום ֲעֵלינּו, ְוַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  
 

ּוְלקֶֹדׁש ֻקְדִׁשין ֲאַתר ִּדי ֵבּה יֱֶחדּון רּוִחין ּתּוב  ְלִמְקָדֵׁשְך. 41
 ִׁשיִרין ְוַרֲחִׁשין, ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ְדׁשּוְפַרּיָא. ְונְַפִׁשין, ִויזְַמרּון ָלְך

יה רבון  
 

צו:יא תהילים ַלָצִדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה עַ אֹור זָרֻ  .42  
 

ְלגֵָדל ָּבנִים ּוְבנֵי ָבנים ֳחָכִמים ּונְבֹונִים אֹוַהֵבי ה׳ ְוזֵָקינִי . 43
ֹוֶדׁש ַּבה׳ ְדֵבִקים. ּוֵמִאיִרים ֶאת ֲאנְֵׁשי ֶאֶמת זֶַרע ק יְִרֵאי ֶאלֹוִקים

 ַהעֹוַלם ַּבּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ּוְבָכל ְמֶלֶכת ַעבֹוָדת ֵהּבֹוֵרא.
כוונות לאחר הדלקת נרות שבת  

 
ַוֲאַרּנֵן ַלּבֶֹקר ַחְסֶדָך ִּכי ָהיִיָת ִמְׂשגָב ִלי ַוֲאנִי ָאִׁשיר ֻעזֶָך, . 44

, יחתהלים נט:יזי ֵאֶליָך ֲאזֵַּמָרה. ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי. ֻעזִ   
 

שמות טו:ב ְוזְִמָרת יָּה. ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ָעּזִי. 45  
 


