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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  
  

  תֲעוֹונֹוי ִּתּקּונֵ ת ֲחִׁשיבּו
  בִמְּבֶרְסלַ ן נְַחמָ י ַרּבִ י ּפִ ל עַ 

  
  
  
  
  

ִרי'ן ִאְרּגוּ ת הֹוָצאַ    'םעֹולָ ת ּבְ
0795688192  

  , הִראׁשֹונָ ה ַמֲהדּורָ 
  א"התשפ, באָ  חֶֹדשׁ 
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  ָאֶרץי הָ ְּבַרֲחבֵ ' םעֹולָ ת ְּבִרי' ירֵ פְ ֲהָפַצת ּסִ ת נְקּודֹו
  

  :תַאְרִציה ֲהָפצָ 
 0528683559 ,0527661162 ,0533102912  

  
 :תל אביב 0583272070 0544868812, 0526062609 :אשדוד

, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073, 0527661162
 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662 כפר שלם

 :בני ברק 0543052028 0523235040 :רמת גן 0548451505 דיזינגוף
 0527609576 :ירושלים 0533100643 0527698522, 0504119180
, 0533147431 ,0527119090 :חולון 0527631455 0527130050
 0526736537 0538267213, 0508510663 :נתניה 0533104927

 0528760777: אזור חדרה 0548488644, 0526501123 :חדרה
 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125 :םיגבעתי

 0524594899 :ערד 0506311559: חיפה והקריות 0526764048
 0525933847 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון

 0543454026 :ת שלוםיקר 0548432037 0522997740 :ראשון לציון
: קרית מלאכי 0527130674: קרית ספר 0504124998: קרית אתא

: בת ים 0528624262: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 0584885053
בית שאן , בקעת הירדן 0504264451, 0583274164, 0583229308

אור  0524424708: עפולה 0509036663, 0533343548: והסביבה
: כפר סבא 0527108794 0527132451: אשקלון 0539740727: עקיבא

: טבריה 0502047486: צפת 0527132183: יפו 0548463014
: בית שמש 0534124457 ,0525837978: באר שבע 0534167708
: בית דגן, 0508552643: הרצליה 0556772201, 0548444288
0528728045  
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   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in: Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, New-york: 
+19174458900, +19179351230  
Spanish: 00-972-523145665 

  
 0523145665: שאלות בנוגע לענייני תיקוני עוונות ניתן לפנות ל ,

0527661162  
  
  0524701719, 0527661162: לפעילויות הארגוןתרומה 
  התיקוניםלקבלת ספרי:britolam100@gmail.com  
 י “או ע\ו בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים

שלחו ' ברית עולם'עולמית של ארגון טלגרם \קבוצת וואטסאפהצטרפות ל
 0508743073: הודעה

 לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת ברית קודש קו טלפון יחודי ועולמי ,
, תורת הסוד, א"עורי הרב יוסף שני שליטשי, אמונה, הלכות, צניעות, עינים
, רייקי, קטורת בכור, שדים, האיסור בתקשור(יהדות או מיסטיקה , מוסר

מצוה גדולה לזכות יהודים ולהעביר את . 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד
אם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני . המספר לכמה שיותר אנשים

 . תקשורת
 להיות , נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם בהצלחה, ץ והדרכה בטלפוןליעו

 להזמנה לשיעורים, באזור מגוריך לקיום תיקון, באזורך מפיצה \מפיץ 
תקשור , סיאנסים, איסור כישופים, כוונות קריאת שמע, בנושא תיקוני עוונות

  0527661162: ועוד
 

   For correction's guidance in English call: 
 00-972-50345777 
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  Для инструкций по теме исправления грехов на русском 
языке   

0523777290 ,0526501123   
  Consejería Para ayudaen español 0523145665 

 
 לצורך  לאאך , חלקים מכל הספרים לזיכוי הרבים ולצורך פרטי מותר לצלם

מצוה להעבירו , בו בסיום השימוש מצוה להעביר את הספר הלאה. מסחרי
 .לזיכוי הרבים' וואטסאפ וכו, מייל, בכל אמצעי מדיה

  כולל תעתיק (ניתן להוריד בחינם את כל התיקונים בעברית ובתרגום לאנגלית
א "וספרים נוספים של ארגון ברית עולם והרב יוסף שני שליט) עברי אנגלי

 :באתר, רוסית וספרדית, אנגלית, בעברית
 

https://britolam100.wixsite.com/website  
 )גלגלו למטה בכדי להגיע לתיקוני באנגלית וליתר הספרים(           
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  ~ה  ּתֹורָ י ִׁשעּורֵ ל ׁשֶ י יִחּודִ ן ֶטֶלפֹוו קַ ~ 
  הַהְפָסקָ א ְל

  ִאְרּגּון
  'םעֹולָ ת ְּבִרי'

  
  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות

  
0795688192  

  
 שו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשתהקי. 
  שלוחה הקישו מספרּה -אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  תדיר רשימת נקודות ההפצה הארצית מתעדכנת -שער התיקונים  :1שלוחה . 
  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
 ל בנושאים שונים"מדרשי חזו שער הלכה :4וחה של  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  תפילת השחר , סיפורי ותורת הבעל שם טוב, מּוַסר, אמונההשער  :6שלוחה

  קריאת שמע שעל המטה ותהילים לילדים בניגון
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  
  שיעורים בספר הזוהר הקדוש –שער הסוד  :9שלוחה  
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  ל"זַצַ ן נְַחמָ  ַרִּבין ֶׁשִּתּקֵ י ַהְּכָללִ ן ַהִּתּקּון ְּבִענְיַ  
  ןנְַחמָ  ָרֵבינּו ַעל ִּפית ֲעוֹונֹוי ִּתּקּונֵת ַוֲחִׁשיבּו

  
  
  
נקודה  וחוזר להדגיש, נחמן מגדיר ומחלק את עניין פגם הברית לשני חלקים' ר

  . זו פעמים רבות מאוד בתורותיו בספריו הנפלאים
  

 מקרה בלתי טהור: הנקרא גם בשם, למקרה לילההוא תיקון  1 - התיקון ה 
וזהו גם נוסח הגמרא ליציאות טיפות מהברית בשוגג אשר בדורנו מכונה בשם (

). מלשון מקרה שקרה בלילה בעת השינה מבלי להוציא טיפות זרע במזיד, קרי
) מזמורי(ון לכך שמועיל מאוד הוא לקרוא את אלו העשרה קפיטל התיק

  ). פדיון(ולתת צדקה , להתוודות על החטא ולשוב בתשובה, תהילים
  

הוא תיקון לכל יתר הוצאות זרע לבטלה במזיד הנקראים פגמי  2 - התיקון ה 
הרהורים וכן יתר פגמי הברית החל מחטא עם , בהם נכללים הניאוף, הברית

וכן כל , איש שהיה עם אשה נשואה וכדומה, חבר וחברה, משכב זכר, דהנ, גויה
  . הדברים האלו חלים גם על אשה שפגמה בכל אלו ועוד

  
הוא לא מזכיר , מקרה בלתי טהור \מקרה לילה היכן שרבינו כותב ומדבר על 
פרקי  10אלא מזכיר רק את קריאת . תעניות \את פגמי הברית או צומות 

ם "י בתקופת השובבי"י האר"עפ. דקה וחזרה בתשובה על קריפדיון צ, תהילים
יום  40ולצום , יש לחזור בתשובה על עון הקרי כמבואר בשער רוח הקודש

  .וכפי שהבאנו בתחילת הספר בכותרת שאלות ותשובות, ש"רצופים כמובא עיי
  

התיקון  הוא כותב שיש לעשות את פגמי הבריתהיכן שרבי נחמן מציין את 
תענית , תשובה, וידוי :שהוא כולל בתוכוומציין  תיקון הבריתא שהו הכללי
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  ).פדיון(וצדקה 
  

הדבר בודאי יסייע לו להתחזק , אדם שפגם במזיד ויקרא את התיקון הכללי
רבינו אומר במפורש שזה לא יפעל ולא   - אבל לגבי תיקון , ולקום מהנפילה

ר תיקון פגמי הברית אלא מדגיש רבינו שעליו לעשות את סד, יסייע לתקן אותו
  ).הפדיון(והם התענית הוידוי וצדקה  -הנקרא תיקון הכללי 

   
דושה 'ולפעמים תעניות של שבוע שלם והתקדש ב, ורבינו בעצמו היה צם הרבה

  .גדולה מאוד כמובא בספריו על ידי תלמידו רבי נתן
  

ן את כוחן ונחיצות נחמן מגלה לנורבינו . באופן כללי לגבי עניין התעניות
את , מבטלת את החומריות –רבינו מגלה לנו  –התענית  .התעניות של

ומגבירה את ; את השכחה ואת הבהמיות, את החושך הרוחני, הטיפשות
, מחזירה את ניצוצות הקדושה .הזיכרון והאנושיות, הרוחניות, השכל

וזאת . מוחקת את החטאים, מוחקת את העוונות, מחזירה את המוחין לאדם
תורות רבות נאמרו על . ובצירוף צדקה, ף תשובה וחרטה אליהכמובן בצירו

ובכל אחת מהן אנו מגלים עוד ועוד את חשיבותן ונחיצותן של התעניות , כך
  . לזיכוך הגוף ולהשגת התכלית

  
הרב מטשערין  –ואחריו , ת פרק שלם"הקדיש לכך מוהרנ" ליקוטי עצות"ב

  .תן וסודן של התעניותכדי לבאר את מעל, "אוצר היראה"פרק שלם בספרו 
  

במישור , כןש. העיסוק סביב נושא התעניות נשאר תיאורטי, אך לפעמים
על אף , מה לעשות בנושא התעניות נחמןרבינו תנו המעשי לא הדריך או

ולעתים תכופות היה גם צם משבת , רבה בתעניותריו השהוא עצמו בנעו
  .לשבת
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ענות בימים מסוימים או היו מאנשיו שהורה להם רבינו להת, באופן פרטי
והכוונה כידוע ביום שלפני ראש חודש ולא בראש חודש ( בערב ראש חודש

ולפעמים אף ציווה לאחד להתענות שבוע שלם משבת לשבת , )ו"עצמו ח
  ).קפה, ן"שיחות הר(
  

וכשהבחין בכך חברו ; ת מתענה"היה מוהרנ) שלאחרי החגים(ב "תענית בה
ענה לו , "לא הדריכנו בדרך התעניותהרי רבינו : "רבי נפתלי ושאלו

… "ושם כתוב שצריך לצום, רבינו שיבח את הסידור העבה: "ת"מוהרנ
  .)תשג, ק ב"שיש(
  

המעוניין יראה הדברים (ונביא את מקורות דבריו הקדושים בקצרה 
  ):במקורם

  
  פגם הברית
=======  

  תשובה, פדיון, הכולל צום' ברית עולם'והוא התיקון המובא בספר 
  

ובהמשך מציין רבינו ', כל הפוגם בבריתו וכו - ' ן תורה נ"ליקוטי מוהר ~
  עליו להתענות, שאפילו תלמיד חכם היודע שחטא

  ' חטא וכו, תענית, צדקה –לח , ן תורה לז"ליקוטי מוהר~ 
ושלום , להבאת שלום, עניין התענית, צדה –ט "ן תורה קע"ליקוטי מוהר~ 

  ותיקון הברית , הוא היסוד
להעלות הטוב , ניאוף, לשון הקודש, דיבורים - ט "ן תורה י"וטי מוהרליק~ 

   על ידי תקון השגגות, תרגוםמן ה
  שמירת הברית , ניאוף, גאוה - א"ן תורה י"ליקוטי מוהר~ 
  ט "ן תורה כ"ליקוטי מוהר~ 
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  ד"ן תנינא תורה קי"ליקוטי מוהר~ 
  ותהתעני ן שלמעלתן וסוד "אהאוצר היר" ספר –הרב מטשערין ~ 
  ת פרק שלם"ש לכך מוהרנהקדי -  ליקוטי עצות~ 
  קפה, ן"שיחות הר~ 
  'נ' א סי"לק~ 
  'ו' ז אות ג"ל' א סי"לק~ 
  ז"מ' א סי"לק~ 
  'ז אות ו"נ' א סי"לק~ 
  'ו' ב אות ה"ס' א סי"לק~ 
  ט"קע' א סי"לק~ 
  'אות י' ה' סי ורהתיקוטי ל~ 
  דיבור: ערך –ליקוטי עצות ~ 
  

  קרה לילה למהמועיל מאוד תיקון 
  )אדם שהיה לו קרי בזמן שינה(

===================  
  

  . ותשובה, נתינת צדקה בתור פדיון, והוא קריאת עשרה פרקי תהילים
  

! ולא במזיד ! חשוב להזכיר שתיקון זה הוא לאדם שחטא בקרי בשוגג בלבד 
, לכן חשוב מאוד שאדם יקבל על עצמו בנוסף לעשות תענית לזרע לבטלה

שהם ימים מאוד , י"עוון הקרי בימי השובבים כפי שכותב הארולתיקון 
כיוון ורחוקים הם , ואם אינו יכול לחכות עד אז. מסוגלים ביותר לתיקון זה

, יעשה כמה שיותר מוקדם את התיקון) בתקופת החורף(ימי השובבים 
ולא , תענית פדיון ותשובה כפי המופיע בספרי התיקונים של ברית עולם

  . ואם יספיק לתקן, יודע מה יהיה מחר כי מי, יחכה
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  ה"סימן ר' חלק אן "ליקוטי מוהר~ 
    ב "תורה צ' ן חלק ב"ליקוטי מוהר~ 
  
  

  הַליְלָ ה ִמְקרֶ  לֹוה ֶׁשָהיָ ם ְלָאדָ  יַהְּכָללִ ן ִּתּקּו                
                      ===========================  

  
' ר, ַהֶּמֶלד ָדוִ ט לְ ּוִבְפרָ ם ַהַּצִּדיִקיל ּכָ ם עִ  ָעְצמּור ִויְַקשֶ , הָדקָ ִלצְ ת ְּפרּוטֹוה ַּכּמָ ן יִּתֶ ~ 

  :הַליְלָ ה ִמְקרֶ ן ִּתּקּול ׁשֶ ם ַהְּתִהִּליי ִמזְמֹורֵ י ִלְפנֵ  ֵאּלּום ְּפסּוִקיר ְויֹאמַ , ןנָתַ ' רו, ןנְַחמָ 
   

ִּכי . יו ְּבתֹוָדה ִּבזְִמירֹות נָריַע לֹונְַקְדָמה ָפנָ . נָריעה ְלצּור יִָׁשֲענּו, ְלכּו נְרננה ַלֲאדֹנָי
ִהים   .ֵאל ָּגדֹול ֲאדֹנָי ּוֶמלך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא

 ְּבִרי אְלֵׁשם יִחּוד קּוְדׁשָ . ְרִאיּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹו ְלהֹודֹות ֲהֵרינִי ְמזֵַּמן ֶאת ִּפי
  .ְּבֵּׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל, ַעל יְֵדי ַההּוא ָטִמיר ְונֶֶעָלם, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, הּוא וׁשִכינְֵּתיה

   
  

  פרק טז~ 
  

  :ָחִסיִתי ָב- ָׁשְמֵרנִי ֵאל ִּכי ָדִודא ִמְכָּתם לְ 
  :ָעֶלי- ַליהָֹוה ֲאדֹנָי ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל ב ָאַמְרּתְ 

  :ָבם-ֶחְפִצי- ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל-ג ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר
- ְׁשמֹוָתם ַעל-ֶאָּׂשא ֶאת- ַאִּסי נְִסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל- ד יְִרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל

  :ְׂשָפָתי
  :כֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמי ּגֹוָרִליה יְהָֹוה ְמנָת ֶחְלִקי וְ 

  :נֲַחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי- ִלי ַּבּנְִעִמים ַאף- ו ֲחָבִלים נְָפלּו
  :ֵלילֹות יְִּסרּונִי ִכְליֹוָתי- יְהָֹוה ֲאֶׁשר יְָעָצנִי ַאף- ז ֲאָבֵר ֶאת

https://www.tehillim-center.co.il/article/2848
https://www.tehillim-center.co.il/article/1223
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  :ֶאּמֹוט- ח ִׁשִּויִתי יְהָֹוה ְלנֶגְִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמינִי ַּבל
  :ְּבָׂשִרי יְִׁשּכֹן ָלֶבַטח- ח ִלִּבי ַוּיָגֶל ְּכבֹוִדי ַאףט ָלֵכן ָׂשמַ 

א א- י ִּכי    :ִתֵּתן ֲחִסיְד ִלְראֹות ָׁשַחת- ַתֲעזֹב נְַפִׁשי ִלְׁשאֹול 
  :ָּפנֶי נְִעמֹות ִּביִמינְ נֶַצח-יא ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת

  

  פרק לב~ 
  

  :ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה- ַאְׁשֵרי נְׂשּויא ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל 
א יְַחׁשֹב יְהָֹוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמּיָה   :ב ַאְׁשֵרי ָאָדם 

  :ַהּיֹום-ג ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאגִָתי ָּכל
  :ִּתְכַּבד ָעַלי יֶָד נְֶהַּפ ְלַׁשִּדי ְּבַחְרבֹנֵי ַקיִץ ֶסָלה ַליְָלהוָ  ד ִּכי יֹוָמם

א ִכִּסיִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָֹוה ְוַאָּתה נָָׂשאָת ֲעֹון - ה ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע ַוֲעֹונִי 
  :ָלהַחָּטאִתי סֶ 

א יִַּגיעּו- זֹאת יְִתַּפֵּלל ָּכל- ו ַעל   :ָחִסיד ֵאֶלי ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמיִם ַרִּבים ֵאָליו 
  :ִמַּצר ִּתְּצֵרנִי ָרּנֵי ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה) כאן מפסיקים מעט(ז ַאָּתה ֵסֶתר ִלי 

  :ָעֶלי ֵעינִיזּו ֵתֵל ִאיֲעָצה - ח ַאְׂשִּכיְל ְואֹוְר ְּבֶדֶר
  :ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹוב ֵאֶלי-ט ַאל

  :י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָֹוה ֶחֶסד יְסֹוְבֶבּנּו
  :ֵלב- ייְִׁשרֵ - יא ִׂשְמחּו ַביהָֹוה ְוגִילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרנִינּו ָּכל

  
  פרק מא~ 

  

  :א ַלְמנֵַּצַח ִמזְמֹור ְלָדִוד
  :ָּדל ְּביֹום ָרָעה יְַמְּלֵטהּו יְהָֹוה- ב ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל

  :ִּתְּתנֵהּו ְּבנֶֶפׁש אֹיְָביו- ג יְהָֹוה יְִׁשְמֵרהּו ִויַחּיֵהּו ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ ְוַאל
  :ְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹומִ - ֶעֶרׂש ְּדָוי ָּכל- ד יְהָוה יְִסָעֶדּנּו ַעל

  :ָחָטאִתי ָל- ָאַמְרִּתי יְהָֹוה ָחּנֵנִי ְרָפָאה נְַפִׁשי ִּכי- ה ֲאנִי
  :יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי יָמּות ְוָאַבד ְׁשמֹו אֹויְַבי ו

  :ָאֶון לֹו יֵֵצא ַלחּוץ יְַדֵּבר- ר ִלּבֹו יְִקָּבץָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא יְַדּבֵ - ז ְוִאם

https://www.tehillim-center.co.il/
https://www.tehillim-center.co.il/article/720
https://www.tehillim-center.co.il/sgula/184
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  :ׂשֹנְָאי ָעַלי יְַחְׁשבּו ָרָעה ִלי-ח יַַחד ָעַלי יְִתַלֲחׁשּו ָּכל
אְּבִלּיַַעל - ט ְּדַבר   :יֹוִסיף ָלקּום- יָצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב 

  :ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהגְִּדיל ָעַלי ָעֵקב-ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר- י ַּגם ִאיׁש
  :יא ְוַאָּתה יְהָֹוה ָחּנֵנִי ַוֲהִקיֵמנִי ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם

א- יב ְּבזֹאת יַָדְעִּתי ִּכי ֹ - ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי    :יְִבי ָעָלייִָריַע א
  :יג ַוֲאנִי ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבנִי ְלָפנֶי ְלעֹוָלם

ֵהי יְִׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן   :יד ָּברּו יְהָֹוה ֱא
  

  פרק מב~ 
  

  :קַֹרח- ִּכיל ִלְבנֵיא ַלְמנֵַּצַח ַמׂשְ 
ִהים- ֲאִפיֵקי- ב ְּכַאּיָל ַּתֲערֹג ַעל   :ָמיִם ֵּכן נְַפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶלי ֱא

ִהים ִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפנֵי ֱא   :ג ָצְמָאה נְַפִׁשי ֵלא
ֶהיַהּיֹו-ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָליְָלה ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל- ד ָהיְָתה   :ם ַאּיֵה ֱא

ִהים ְּבקֹול-ה ֵאֶּלה ֶאזְְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי נְַפִׁשי ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבָּס ֶאַּדֵּדם ַעד ִרּנָה - ֵּבית ֱא
  :ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוגֵג

ִהים ִּכי- ו ַמה   :ת ָּפנָיועֹוד אֹוֶדּנּו יְׁשּועֹו- ִּתְׁשּתֹוֲחִחי נְַפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא
ַהי ָעַלי נְַפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל   :ֵּכן ֶאזְָּכְר ֵמֶאֶרץ יְַרֵּדן ְוֶחְרמֹונִים ֵמַהר ִמְצָער- ז ֱא

  :ִמְׁשָּבֶרי ְוגֶַּלי ָעַלי ָעָברּו- ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶרי ָּכל- ֶאל- ח ְּתהֹום
  :ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחּיָי ט יֹוָמם יְַצֶּוה יְהָֹוה ַחְסּדֹו ּוַבַּליְָלה

  :קֵֹדר ֵאֵל ְּבַלַחץ אֹויֵב- י אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתנִי ָלָּמה
ֶהי-יא ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּונִי צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל   :ַהּיֹום ַאּיֵה ֱא

ִהים ִּכיּתֶ - ִּתְׁשּתֹוֲחִחי נְַפִׁשי ּוַמה-יב ַמה עֹוד אֹוֶדּנּו יְׁשּועֹת ָּפנַי - ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא
ָהי   :ֵוא

  
  פרק נט~ 

  

ַח ָׁשאּול ַוּיְִׁשְמרּו ֶאת-א ַלְמנֵַּצַח ַאל   :ַהַּביִת ַלֲהִמיתֹו- ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ִּבְׁש
ָהי ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבנִי   :ב ַהִּציֵלנִי ֵמאֹיְַבי ֱא

https://www.tehillim-center.co.il/article/2769
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  :ג ַהִּציֵלנִי ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוֵמַאנְֵׁשי ָדִמים הֹוִׁשיֵענִי
א א- ד ִּכי ִהּנֵה ָאְרבּו ְלנְַפִׁשי יָגּורּו ָעַלי ַעּזִים    :ַחָּטאִתי יְהָֹוה- ִפְׁשִעי ְו

  :ָעֹון יְֻרצּון ְויִּכֹונָנּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה- ה ְּבִלי
ִהים צְ  ֵהי יְִׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָּכלו ְוַאָּתה יְהָֹוה ֱא - ָּתחֹן ָּכל- ַהּגֹויִם ַאל- ָבאֹות ֱא

  :ָאֶון ֶסָלה ּבֹגְֵדי
  :ז יָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר

  :ח ִהּנֵה יִַּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי ִמי ׁשֵֹמעַ 
  :ּגֹויִם- מֹו ִּתְלַעג ְלָכללָ - ט ְוַאָּתה יְהָֹוה ִּתְׂשַחק

ִהים ִמְׂשַּגִּבי   :י ֻעּזֹו ֵאֶלי ֶאְׁשמָֹרה ִּכי ֱא
ִהים יְַרֵאנִי ְבׁשְֹרָרי ֵהי ַחְסִּדי יְַקְּדֵמנִי ֱא   :יא ֱא

  :יְִׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהנִיֵעמֹו ְבֵחיְל ְוהֹוִריֵדמֹו ָמגִּנֵנּו ֲאדֹנָי- ַּתַהְרגֵם ֶּפן- יב ַאל
  :ְׂשָפֵתימֹו ְויִָּלְכדּו ִבגְאֹונָם ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש יְַסֵּפרּו- ִּפימֹו ְּדַבר יג ַחַּטאת

ִהים מֵֹׁשל ְּביֲַעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה- יד ַּכֵּלה ְבֵחָמה ַּכֵּלה ְוֵאינֵמֹו ְויְֵדעּו ִּכי   :ֱא
  :ִויסֹוְבבּו ִעיר ַכָּכֶלב טו ְויָׁשּובּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו

  :א יְִׂשְּבעּו ַוּיִָלינּו- טז ֵהָּמה יְנִיעּון ֶלֱאכֹל ִאם
  :ִלי-ָהיִיָת ִמְׂשַּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר- יז ַוֲאנִי ָאִׁשיר ֻעּזֶ ַוֲאַרּנֵן ַלּבֶֹקר ַחְסֶּד ִּכי

ִהי- יח ֻעּזִי ֵאֶלי ֲאזֵַּמָרה ִּכי ֵהי ַחְסִּדיֱא   :ם ִמְׂשַּגִּבי ֱא
  

  פרק עז~ 
  

  :יְדּותּון ְלָאָסף ִמזְמֹור- א ַלְמנֵַּצַח ַעל
ִהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל-ב קֹוִלי ֶאל ִהים ְוַהֲאזִין ֵאָלי- ֱא   :ֱא

א ָתפּוג ֵמֲאנָה ִהּנֵָחם נַ    :ְפִׁשיג ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדֹנָי ָּדָרְׁשִּתי יִָדי ַליְָלה נְִּגָרה ְו
ִהים ְוֶאֱהָמיָה ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה   :ד ֶאזְְּכָרה ֱא

א ֲאַדֵּבר   :ה ָאַחזְָּת ְׁשֻמרֹות ֵעינָי נְִפַעְמִּתי ְו
  :ו ִחַּׁשְבִּתי יִָמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמים

  :רּוִחי ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַויְַחֵּפׂש-ז ֶאזְְּכָרה נְגִינִָתי ַּבָּליְָלה ִעם
א   :יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד- ח ַהְלעֹוָלִמים יִזְנַח ֲאדֹנָי ְו

https://www.tehillim-center.co.il/
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  :ט ֶהָאֵפס ָלנֶַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר אֹוֶמר ְלדֹר ָודֹר
  :ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה- י ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם

  :יא ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות יְִמין ֶעְליֹון
  :ֶאזְְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא- ִּכי יָּה- יב ֶאזְּכֹור ַמַעְלֵלי

  :ָּפֳעֶל ּוַבֲעִלילֹוֶתי ָאִׂשיָחה- יג ְוָהגִיִתי ְבָכל
ִהים ַּבּקֶֹדׁש ַּדְרֶּכ ִמי ִהים-יד ֱא   :ֵאל ָּגדֹול ֵּכא

  :ְעָּת ָבַעִּמים ֻעּזֶהֹודַ  ֶפֶלא  טו ַאָּתה ָהֵאל עֵֹׂשה
  :יֲַעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה- טז ָּגַאְלָּת ִּבזְרֹוַע ַעֶּמ ְּבנֵי

ִהים ָראּו ַּמיִם יִָחילּו ַאף יְִרְּגזּו ְתהֹמֹות   :יז ָראּו ַּמיִם ֱא
  :ֲחָצֶצי יְִתַהָּלכּו- יח זְֹרמּו ַמיִם ָעבֹות קֹול נְָתנּו ְׁשָחִקים ַאף

  :ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרגְזָה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ יט קֹול ַרַעְמ
א נֹוָדעּו   :כ ַּבּיָם ַּדְרֶּכ ּוְׁשִביְל ְּבַמיִם ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתי 

  :מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן- כא נִָחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ ְּביַד
  

  פרק צ~ 
  

ִהים ֲאדֹנָי ָמעֹון ַאָּתה ָהיִיָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר- ִאיׁש מֶֹׁשהא ְּתִפָּלה לְ    :ָהֱא
  :עֹוָלם ַאָּתה ֵאל- ב ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד

  :ָאָדם- ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבנֵי- ג ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד
  :ִּכי ֶאֶלף ָׁשנִים ְּבֵעינֶי ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי יֲַעבֹר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּליְָלה ד

ף   :ה זְַרְמָּתם ֵׁשנָה יְִהיּו ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר יֲַח
  :ו ַּבּבֶֹקר יִָציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב יְמֹוֵלל ְויֵָבׁש

  :ָכִלינּו ְבַאֶּפ ּוַבֲחָמְת נְִבָהְלנּו- ז ִּכי
  :ָּתה ֲעֹונֵֹתינּו ְלנֶגְֶּד ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפנֶיח ׁשַ 

  :ֶהגֶה- יֵָמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת ִּכִּלינּו ָׁשנֵינּו ְכמֹו-ט ִּכי ָכל
י יְֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשנָה ְוִאם ִּבגְבּורֹת ְׁשמֹונִים ָׁשנָה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי 

  :ּנָֻעָפהגָז ִחיׁש וַ 
  :יֹוֵדַע עֹז ַאֶּפ ּוְכיְִרָאְת ֶעְבָרֶת- יא ִמי

https://www.tehillim-center.co.il/article/3032
https://www.tehillim-center.co.il/article/1211
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  :יב ִלְמנֹות יֵָמינּו ֵּכן הֹוַדע ְונִָבא ְלַבב ָחְכָמה
  :ֲעָבֶדי- ָמָתי ְוִהּנֵָחם ַעל-יג ׁשּוָבה יְהָֹוה ַעד

  :יֵָמינּו- יד ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּד ּונְַרּנְנָה ְונְִׂשְמָחה ְּבָכל
  :ְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִיָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעהטו ׂשַ 

  :ְּבנֵיֶהם-ֲעָבֶדי ָּפֳעֶל ַוֲהָדְר ַעל- טז יֵָרֶאה ֶאל
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו   :יז ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  
  פרק קה~ 

  

  :הָֹוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיוא הֹודּו ַלי
  :נְִפְלאָֹתיו- לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל-ב ִׁשירּו לֹו זְַּמרּו

  :ג ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו יְִׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי יְהָֹוה
  :ד ִּדְרׁשּו יְהָֹוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפנָיו ָּתִמיד

  :ִפיו- ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ה זְִכרּו נְִפְלאֹוָתיו
  :ו זֶַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבנֵי יֲַעקֹב ְּבִחיָריו

ֵהינּו ְּבָכל   :ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו- ז הּוא יְהָֹוה ֱא
  :ח זַָכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור

  :ּוְׁשבּוָעתֹו ְליְִׂשָחק ַאְבָרָהם-ט ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת
  :י ַוּיֲַעִמיֶדָה ְליֲַעקֹב ְלחֹק ְליְִׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם

  :ֶאֶרץ ְּכנַָען ֶחֶבל נֲַחַלְתֶכם- יא ֵלאמֹר ְל ֶאֵּתן ֶאת
  :יב ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוגִָרים ָּבּה

  :ַעם ַאֵחר-ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל- ְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאליג ַוּיִ 
א   :ִהּנִיַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים- יד 
  :ָּתֵרעּו- ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלנְִביַאי ַאל- טו ַאל

  :ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה- ָהָאֶרץ ָּכל-טז ַוּיְִקָרא ָרָעב ַעל
  :יׁש ְלֶעֶבד נְִמַּכר יֹוֵסףיז ָׁשַלח ִלְפנֵיֶהם אִ 

  :יח ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרגְלֹו ַּבְרזֶל ָּבָאה נְַפׁשֹו
  :ְדָברֹו ִאְמַרת יְהָֹוה ְצָרָפְתהּו-ֵעת ּבֹא- יט ַעד

https://www.tehillim-center.co.il/article/1044
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  :ֶמֶל ַויִַּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַויְַפְּתֵחהּו- כ ָׁשַלח
  :ִקנְיָנֹו- כא ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל ְּבָכל

  :סֹר ָׂשָריו ְּבנְַפׁשֹו ּוזְֵקנָיו יְַחֵּכםכב ֶלאְ 
  :ָחם- כג ַוּיָבֹא יְִׂשָרֵאל ִמְצָריִם ְויֲַעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ

  :ַעּמֹו ְמאֹד ַוּיֲַעִצֵמהּו ִמָּצָריו-כד ַוּיֶֶפר ֶאת
  :כה ָהַפ ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו ְלִהְתנֵַּכל ַּבֲעָבָדיו

  :ּבֹו- ֲאֶׁשר ָּבַחרכו ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן 
  :ָבם ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם- כז ָׂשמּו

א   :ְּדָברֹו - ָמרּו ֶאת- כח ָׁשַלח חֶֹׁש ַוּיֲַחִׁש ְו
  :ְּדגָָתם- ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוּיֶָמת ֶאת-כט ָהַפ ֶאת

  :ל ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם
  :ְּגבּוָלם- בֹא ָערֹב ִּכּנִים ְּבָכללא ָאַמר ַוּיָ 

  :לב נַָתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם
  :לג ַוּיַ ַּגְפנָם ּוְתֵאנָָתם ַויְַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם

  :לד ָאַמר ַוּיָבֹא ַאְרֶּבה ְויֶֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר
  :ַאְדָמָתם ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ַוּיֹאַכל ְּפִרי- לה ַוּיֹאַכל ָּכל

  :אֹונָם- ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל- לו ַוּיַ ָּכל
  :לז ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוזָָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל

  :נַָפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם- לח ָׂשַמח ִמְצַריִם ְּבֵצאָתם ִּכי
  :לט ָּפַרׂש ָענָן ְלָמָס ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָליְָלה

  :ּיֵָבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמיִם יְַׂשִּביֵעםמ ָׁשַאל וַ 
  :מא ָּפַתח צּור ַוּיָזּובּו ָמיִם ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות נָָהר

  :ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֵאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו- מב ִּכי זַָכר ֶאת
  :ְּבִחיָריו- מג ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרּנָה ֶאת

  :ַוֲעַמל ְלֻאִּמים יִיָרׁשּומד ַוּיִֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹויִם 
  :מה ַּבֲעבּור יְִׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו יִנְצֹרּו ַהְללּויָּה
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  פרק קלז~ 
  

  :ִצּיֹון- ָּבִכינּו ְּבזְָכֵרנּו ֶאת- ָׁשם יַָׁשְבנּו ַּגם נֲַהרֹות ָּבֶבל-א ַעל
  :ָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּועֲ -ב ַעל

  :ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון- ג ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי
  :ִׁשיר יְהָֹוה ַעל ַאְדַמת נֵָכר-ד ֵאי נִָׁשיר ֶאת

  :ֶאְׁשָּכֵח יְרּוָׁשָלם ִּתְׁשַּכח יְִמינִי- ה ִאם
  :יְרּוָׁשַלם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי-א ַאֲעֶלה ֶאת- א ֶאזְְּכֵרִכי ִאם- ו ִּתְדַּבק ְלׁשֹונִי ְלִחִּכי ִאם

  :ז זְכֹר יְהָֹוה ִלְבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום יְרּוָׁשָלם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהיְסֹוד ָּבּה
  :ְּגמּוֵל ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו-תָל אֶ - ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשיְַׁשֶּלם- ח ַּבת

  :ַהָּסַלע-עָֹלַליִ ֶאל- ט ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְונִֵּפץ ֶאת
  

  פרק קנ~ 
  

  :ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו- א ַהְללּויָּה ַהְללּו
  :ב ַהְללּוהּו ִּבגְבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו

  :ָפר ַהְללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹורג ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹו
  :ד ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמּנִים ְוֻעגָב

  :ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה-ה ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי
  :ַהְללּויָּה ְּתַהֵּלל יָּה ּנְָׁשָמהו ּכֹל הַ 

  
, ִמי יִֵּתן ִמִּצּיֹון יְׁשּוַעת יְִׂשָרֵאל :לאחר אמירת תהלים אומרים שלשת הפסוקים~ 

ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמֲאדֹנָי ָמעּוּזָם . יְִׂשַמח יְִׂשָרֵאל, יָגֵל יֲַעקֹב –ְּבּׁשּוב ֲאדֹנָי ְׁשבּות ַעּמֹו 
  .יְַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו ּבֹו, ֵטםַוּיְַעזְֵרם ֲאדֹנָי ַויְַפּלְ . ְּבֵעת ָצָרה

  
  
  

  הכללי למקרה לילה  תיקוןה אחר אמירתתפילה קצרה ל
  

ְוֵלית , ְלֵעָּלא ִמן ּכָֹּלא ,ַאנְְּת ְלֵעָּלא, ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ּוְמרֹוָמם ַעל ָּכל ; ּדּוִמּיָה ְתִהָּלה –ּוְל . ְדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב ְּכָלל, ְלֵעָּלא ִמּנָ

https://www.tehillim-center.co.il/article/929
https://www.tehillim-center.co.il/article/1231
https://www.tehillim-center.co.il/article/2029
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, ֶׁשַּתְחּתֹר ֲחִתיָרה ֶּדֶר ְּכבּוָׁשה ֵמִאְּת, אֹוְת ֲאַבֵּקׁש, אֹוְת ֶאְדרֹׁש. ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה
, ְּכִפי ֲאֶׁשר נִגְֶלה ְל, ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאנִי עֹוֵמד, ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַעד ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשִּלי ֶּדֶר

ְלַהֲחזִיֵרנִי ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה , ּוַבֶּדֶר ְונִָתיב ַהּזֶה ָּתִאיר ָעַלי אֹוְר. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות
ִלְבִלי ַלְחׁשֹב : ְּכִפי ְרצֹון ִמְבַחר ַהְּברּוִאים; ֱאֶמתְּכִפי ְרצֹונְ ּבֶ , ְלָפנֶי ֶּבֱאֶמת

ַרק ְלַדֵּבק . ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶּׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא נֶגֶד ְרצֹונֶ
ַהט ִלִּבי . ְבתֹוָרֶתְּבַהָּׂשגְָת ּו, ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתך ֶּבֱאֶמת, ְּבַמֲחָׁשבֹות זַּכֹות

ּוִמְּמצּולֹות . ְוַתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת) ֹוֶתיוֵעדְ : קֹוְרִאים ְּכמֹו(ֶאל ֵעְדֹוֶתיך 
ֵלאֹור ְּבאֹור , ְּתׁשּוַעת ֲאדֹנָי ְּכֶהֶרף ַעיִן, יָם ּתֹוִציֵאנִי ְלאֹור ָּגדֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה

ַהּיִָמים ֶׁשָעְברּו ַּבחֶֹׁש , ְוֶאזְֶּכה ְלַחֵּדש נְעּוָרי; יֹוִתי ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמהָּכל יְֵמי הֱ , ַהַחּיִים
א ֵחְטא: ְוִתְהיֶה יְִציָאִתי ִמן ָהעֹוָלם ְּכִביָאִתי. ְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ְוֶאזְֶּכה ַלֲחזֹות . ְּב

  .ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד. ר ָּכבֹודֻּכּלֹו אֹומֵ , ְּבנַֹעם ֲאדֹנָי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו

  


	 
	 
	~ פרק טז
	א מִכְתָּם לְדָוִד שָׁמְרֵנִי אֵל כִּי-חָסִיתִי בָךְ:�ב אָמַרְתְּ לַיהֹוָה אֲדֹנָי אָתָּה טוֹבָתִי בַּל-עָלֶיךָ:�ג לִקְדוֹשִׁים אֲשֶׁר-בָּאָרֶץ הֵמָּה וְאַדִּירֵי כָּל-חֶפְצִי-בָם:�ד יִרְבּוּ עַצְּבוֹתָם אַחֵר מָהָרוּ בַּל-אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם וּבַל-אֶשָּׂא אֶת-שְׁמוֹתָם עַל-שְׂפָתָי:�ה יְהֹוָה מְנָת חֶלְקִי וְכוֹסִי אַתָּה תּוֹמִיךְ גּוֹרָלִי:�ו חֲבָלִים נָפְלוּ-לִי בַּנְּעִמִים אַף-נַחֲלָת שָׁפְרָה עָלָי:�ז אֲבָרֵךְ אֶת-יְהֹוָה אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף-לֵילוֹת יִסְּרוּנִי כִלְיוֹתָי:�ח שִׁוִּיתִי יְהֹוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד כִּי מִימִינִי בַּל-אֶמּוֹט:�ט לָכֵן שָׂמַח לִבִּי וַיָּגֶל כְּבוֹדִי אַף-בְּשָׂרִי יִשְׁכֹּן לָבֶטַח:�י כִּי לֹא-תַעֲזֹב נַפְשִׁי לִשְׁאוֹל לֹא-תִתֵּן חֲסִידְךָ לִרְאוֹת שָׁחַת:�יא תּוֹדִיעֵנִי אֹרַח חַיִּים שׂבַע שְׂמָחוֹת אֶת-פָּנֶיךָ נְעִמוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח:

	~ פרק לב
	~ פרק מא
	~ פרק מב
	~ פרק נט
	~ פרק עז
	~ פרק צ
	~ פרק קה
	~ פרק קלז
	~ פרק קנ
	~ לאחר אמירת תהלים אומרים שלשת הפסוקים: מִי יִתֵּן מִצִּיּוֹן יְשׁוּעַת יִשְׂרָאֵל, בְּשּׁוּב אֲדֹנָי שְׁבוּת עַמּוֹ – יָגֵל יַעֲקֹב, יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל. וּתְשׁוּעַת צַדִּיקִים מֵאֲדֹנָי מָעוּזָּם בְּעֵת צָרָה. וַיַּעְזְרֵם אֲדֹנָי וַיְפַלְּטֵם, יְפַלְּטֵם מֵרְשָׁעִים וְיוֹשִׁיעֵם כִּי חָסוּ בּוֹ.
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