תיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב
 10פרקי תהילים  -שרבי נחמן מברסלב המליץ לומר
להצלחה ולתיקון.

פרק טז
ירי ָּכל
ׁשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה וְ ַא ִּד ֵ
ֹשים ֲא ֶ
יךִ :ל ְקדוִׁ
יתי ָב ְךָ :א ַמ ְר ְּת ַליהֹוָה ֲאדֹנָי ָא ָּתה טו ָֹב ִתי ַּבל ָע ֶל ָ
ׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ִּכי ָח ִס ִ
ִמ ְכ ָּתם ְל ָדוִ ד ָ
ׂפ ָתיְ :יהֹוָה ְמנָת ֶח ְל ִקי וְ כו ִֹסי ַא ָּתה
ׂא ֶאת ְׁשמו ָֹתם ַעל ְש ָ
יהם ִמ ָּדם וּ ַבל ֶא ָּש
יך נִ ְס ֵּכ ֶ
ֶח ְפ ִצי ָבם :י ְִר ּבוּ ַע ְּצבו ָֹתם ַא ֵחר ָמ ָהרוּ ַּבל ַא ִּס ְ
יתי
ְע ָצנִ י ַאף ֵלילוֹת י ְִּסרוּ נִ י ִכ ְליו ָֹתיִׁ :ש ִּו ִ
ׁשר י ָ
ׁש ְפ ָרה ָע ָליֲ :א ָב ֵר ְך ֶאת ְיהֹוָה ֲא ֶ
ַח ָלת ָ
ָפלוּ ִלי ַּב ְּנ ִע ִמים ַאף נ ֲ
יך ּגו ָֹר ִליֲ :ח ָב ִלים נ ְ
ּתו ִֹמ ְ
ַפִׁשי ִלְׁשאוֹל לֹא ִת ֵּתן
ִש ּכֹן ָל ֶב ַטחִּ :כי לֹא ַת ֲעזֹב נ ְ
ׂרי יְׁ
ׂמח ִל ִּבי ַו ָּיגֶל ְּכבו ִֹדי ַאף ְּב ָש ִ
ימינִ י ַּבל ֶא ּמוֹטָ :ל ֵכן ָש ַ
ְיהֹוָה ְלנ ְֶג ִּדי ָת ִמיד ִּכי ִמ ִ
ֶצח:
ימינְ ָך נ ַ
ֶיך נְ ִעמוֹת ִּב ִ
ׂמחוֹת ֶאת ָּפנ ָ
ׂבע ְש ָ
יענִ י א ַֹרח ַח ִיּים ש ַ
ת:תו ִֹד ֵ
ׁש ַח ּ
יד ָך ִל ְראוֹת ָ
ֲח ִס ְ

פרק לב
ַחׁשֹב ְיהֹוָה לוֹ ָעוֹן וְ ֵאין ְּברוּ חוֹ ְר ִמ ָיּהִּ :כי ֶה ֱח ַרְׁש ִּתי ָּבלוּ ֲע ָצ ָמי
ׁשע ְּכסוּ י ֲח ָט ָאהַ :אְׁש ֵרי ָא ָדם לֹא י ְ
ׂוּ י ֶּפ ַ
ׂכיל ַאְׁש ֵרי נְ ש
ְל ָדוִ ד ַמ ְש ִּ
יתי ָא ַמ ְר ִּתי
ַעוֹנִ י לֹא ִכ ִּס ִ
יע ָך ו ֲ
אתי או ִֹד ֲ
ׁש ִּדי ְּב ַח ְרבֹנֵי ַקיִץ ֶס ָלהַ :ח ָּט ִ
ֶה ַּפ ְך ְל ַ
ָד ָך נ ְ
ָלי ְָלה ִּת ְכ ַּבד ָע ַלי י ֶ
ָתי ָּכל ַה ּיוֹםִּ :כי יו ָֹמם ו ַ
ׁש ֲאג ִ
ְּב ַ
ׁש ֶטף ַמיִם ַר ִּבים ֵא ָליו
יך ְל ֵעת ְמצֹא ַרק ְל ֵ
אתי ֶס ָלהַ :על זֹאת י ְִת ַּפ ֵּלל ָּכל ָח ִסיד ֵא ֶל ָ
ׂאת ֲעוֹן ַח ָּט ִ
ָש ָ
ׁש ַעי ַליהֹוָה וְ ַא ָּתה נ ָ
או ֶֹדה ֲע ֵלי ְפ ָ
יך ֵעינִ יַ :אל ִּת ְהיוּ ְּכסוּ ס
יע ָצה ָע ֶל ָ
יל ָך וְ או ְֹר ָך ְּב ֶד ֶר ְך זוּ ֵת ֵל ְך ִא ֲ
ׂכ ְ
לֹא י ִַּגיעוּ ַ :א ָּתה ֵס ֶתר ִלי ִמ ַּצר ִּת ְּצ ֵרנִ י ָר ֵּני ַפ ֵּלט ְּתסו ְֹב ֵבנִ י ֶס ָלהַ :א ְש ִּ
ׂמחוּ ַביהֹוָה
ׁשע וְ ַה ּבו ֵֹט ַח ַּביהֹוָה ֶח ֶסד יְסו ְֹב ֶבנּ וּ ִ :ש ְ
יךַ :ר ִּבים ַמ ְכאו ִֹבים ָל ָר ָ
ָר ֶסן ֶע ְדיוֹ ִל ְבלוֹם ַּבל ְקרֹב ֵא ֶל ָ
ְּכ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין ְּב ֶמ ֶתג ו ֶ
ִש ֵרי ֵלב:
יקים וְ ַה ְרנִ ינוּ ָּכל יְׁ
וְ ִגילוּ ַצ ִּד ִ

פרק מא
ׁשר} ָּב ָא ֶרץ וְ ַאל ִּת ְּתנֵהוּ
יח ֵיּהוּ יאשר {וְ ֻא ַּ
ִש ְמ ֵרהוּ וִ ַ
ְמ ְּל ֵטהוּ ְיהֹוָהְ :יהֹוָה יְׁ
ׂכיל ֶאל ָּדל ְּביוֹם ָר ָעה י ַ
ַצ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דַ :אְׁש ֵרי ַמ ְש ִּ
ַל ְמנ ֵּ
אתי ָל ְך :אוֹי ְַבי
ַפִׁשי ִּכי ָח ָט ִ
ׂ ְּדוָי ָּכל ִמְׁש ָּכבוֹ ָה ַפ ְכ ָּת ְב ָח ְליוַֹ :אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְיהֹוָה ָח ֵּננִ י ְר ָפ ָאה נ ְ
ֶפׁש אֹי ְָביוְ :יהֹוָה י ְִס ָע ֶדנּ וּ ַעל ֶע ֶרש
ְּבנ ֶ
ׂנְ ָאי
ַחד ָע ַלי י ְִת ַל ֲחׁשוּ ָּכל ש
ְד ֵּבר :י ַ
ֵצא ַלחוּ ץ י ַ
ְד ֵּבר ִל ּבוֹ י ְִק ָּבץ ָאוֶן לוֹ י ֵ
ׁשוְ א י ַ
ֹאמרוּ ַרע ִלי ָמ ַתי יָמוּ ת וְ ָא ַבד ְׁשמוֹ :וְ ִאם ָּבא ִל ְראוֹת ָ
י ְ
ׁשר ָּב ַט ְח ִּתי בוֹ או ֵֹכל ַל ְח ִמי ִה ְג ִּדיל ָע ַלי
יש ְׁשלו ִֹמי ֲא ֶ
ׁש ַכב לֹא יו ִֹסיף ָלקוּ םַּ :גם ִא ׁ
ׁשר ָ
ַא ֶ
ּעל יָצוּ ק ּבוֹ ו ֲ
ַחְׁשבוּ ָר ָעה ִליְּ :ד ַבר ְּב ִל ַי ַ
ָע ַלי י ְ
יבנִ י
ַת ִּצ ֵ
ַאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמ ְכ ָּת ִּבי ו ַּ
יע אֹי ְִבי ָע ָלי :ו ֲ
ָד ְע ִּתי ִּכי ָח ַפ ְצ ָּת ִּבי ִּכי לֹא י ִָר ַ
ׁש ְּל ָמה ָל ֶהםְּ :בזֹאת י ַ
ַא ַ
ימנִ י ו ֲ
ַה ִק ֵ
ָע ֵקב :וְ ַא ָּתה ְיהֹוָה ָח ֵּננִ י ו ֲ
ׂר ֵאל ֵמ ָהעו ָֹלם וְ ַעד ָהעו ָֹלם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
ִש ָ
ֶיך ְלעו ָֹלםָּ :ברוּ ְך ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי י ְ
ְל ָפנ ָ

פרק מב
ַפִׁשי ֵלאל ִֹהים ְל ֵאל ָחי ָמ ַתי
יך ֱאל ִֹהיםָ :צ ְמ ָאה נ ְ
ַפִׁשי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָ
יקי ָמיִם ֵּכן נ ְ
ׂכיל ִל ְבנֵי ק ַֹרחְּ :כ ַא ָיּל ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ
ַצ ַח ַמ ְש ִּ
ַל ְמנ ֵּ
ַפִׁשי
יךֵ :א ֶּלה ֶאזְ ְּכ ָרה וְ ֶאְׁש ְּפ ָכה ָע ַלי נ ְ
ָלי ְָלה ֶּב ֱאמֹר ֵא ַלי ָּכל ַה ּיוֹם ַא ֵיּה ֱאל ֶֹה ָ
ְתה ִּלי ִד ְמ ָע ִתי ֶל ֶחם יו ָֹמם ו ָ
ָאבוֹא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵי ֱאל ִֹהיםָ :הי ָ
ֱמי ָע ָלי הו ִֹח ִלי ֵלאל ִֹהים ִּכי עוֹד
ַתה ִ
ַפִׁשי ו ֶּ
ִּכי ֶא ֱעבֹר ַּב ָּס ְך ֶא ַּד ֵּדם ַעד ֵּבית ֱאל ִֹהים ְּבקוֹל ִר ָּנה וְ תו ָֹדה ָהמוֹן חוֹגֵגַ :מה ִּתְׁש ּתו ֲֹח ִחי נ ְ
ַפִׁשי ִתְׁש ּתו ָֹחח ַעל ֵּכן ֶאזְ ָּכ ְר ָך ֵמ ֶא ֶרץ י ְַר ֵּדן וְ ֶח ְרמוֹנִ ים ֵמ ַהר ִמ ְצ ָערְּ :תהוֹם ֶאל ְּתהוֹם קו ֵֹרא ְלקוֹל
ְשוּ עוֹת ָּפנָיוֶ :אל ַֹהי ָע ַלי נ ְ
או ֶֹדנּ וּ יׁ
ְצ ֶּוה ְיהֹוָה ַח ְס ּדוֹ וּ ַב ַּלי ְָלה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפ ָּלה ְל ֵאל ַח ָיּי :או ְֹמ ָרה ְל ֵאל ַס ְל ִעי ָל ָמה
יך ָע ַלי ָע ָברוּ  :יו ָֹמם י ַ
ַל ָ
יך וְ ג ֶּ
יך ָּכל ִמְׁש ָּב ֶר ָ
ִצנּ ו ֶֹר ָ
ַפִׁשי
יךַ :מה ִּתְׁש ּתו ֲֹח ִחי נ ְ
ְׁש ַכ ְח ָּתנִ י ָל ָּמה ק ֵֹדר ֵא ֵל ְך ְּב ַל ַחץ אוֹיֵבְּ :ב ֶר ַצח ְּב ַע ְצמו ַֹתי ֵח ְרפוּ נִ י צו ְֹר ָרי ְּב ָא ְמ ָרם ֵא ַלי ָּכל ַה ּיוֹם ַא ֵיּה ֱאל ֶֹה ָ
ְשוּ עֹת ָּפנַי וֵאל ָֹהי:
ילי ֵלאל ִֹהים ִּכי עוֹד או ֶֹדנּ וּ יׁ
וּ ַמה ֶּת ֱה ִמי ָע ָלי הו ִֹח ִ

פרק נט
ילנִ י
ׂג ֵבנִ יַ :ה ִּצ ֵ
ילנִ י ֵמאֹי ְַבי ֱאל ָֹהי ִמ ִּמ ְתקו ְֹמ ַמי ְּת ַש ְּ
ּש ְמרוּ ֶאת ַה ַּביִת ַל ֲה ִמיתוַֹ :ה ִּצ ֵ
ׁשאוּ ל ַו ִיְׁ
ַצ ַח ַאל ַּתְׁש ֵחת ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָּתם ִּבְׁשל ַֹח ָ
ַל ְמנ ֵּ
אתי ְיהֹוָהְּ :ב ִלי ָעוֹן ְירֻצוּ ן וְ י ִּכוֹנָנוּ
ַפִׁשי יָגוּ רוּ ָע ַלי ַע ִּזים לֹא ִפְׁש ִעי וְ לֹא ַח ָּט ִ
יענִ יִּ :כי ִה ֵּנה ָא ְרבוּ ְלנ ְ
ֹש ֵ
ׁשי ָד ִמים הוִׁ
ִמ ּפֹ ֲע ֵלי ָאוֶן וּ ֵמ ַאנְ ֵ
ָשוּ בוּ
יצה ִל ְפקֹד ָּכל ַה ּגוֹיִם ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבֹ ְג ֵדי ָאוֶן ֶס ָלה :יׁ
ׂר ֵאל ָה ִק ָ
ִש ָ
אתי וּ ְר ֵאה :וְ ַא ָּתה ְיהֹוָה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי י ְ
עוּ ָרה ִל ְק ָר ִ
ׂחק ָלמוֹ ִּת ְל ַעג ְל ָכל ּגוֹיִם:
יהם ִּכי ִמי ׁשֹ ֵמ ַע :וְ ַא ָּתה ְיהֹוָה ִּת ְש ַ
ׂפתו ֵֹת ֶ
יהם ֲח ָרבוֹת ְּב ִש ְ
ַביעוּ ן ְּב ִפ ֶ
ֶהמוּ ַכ ָּכ ֶלב וִ יסו ְֹבבוּ ִעירִ :ה ֵּנה י ִּ
ָל ֶע ֶרב י ֱ
יעמוֹ
ִש ְּכחוּ ַע ִּמי ֲהנִ ֵ
ְק ְּד ֵמנִ י ֱאל ִֹהים י ְַר ֵאנִ י ְבׁשֹ ְר ָריַ :אל ַּת ַה ְרגֵם ֶּפן יְׁ
{ח ְס ִּדי} י ַ
ׂ ַּג ִּביֱ :אל ֵֹהי חסדו ַ
יך ֶאְׁשמ ָֹרה ִּכי ֱאל ִֹהים ִמ ְש
ֻעזּ וֹ ֵא ֶל ָ
ְס ֵּפרוּ ַּ :כ ֵּלה ְב ֵח ָמה ַּכ ֵּלה וְ ֵאינֵמוֹ וְ י ְֵדעוּ
ׂפ ֵתימוֹ וְ י ִָּל ְכדוּ ִב ְגאוֹנָם וּ ֵמ ָא ָלה וּ ִמ ַּכ ַחׁש י ַ
ידמוֹ ָמ ִג ֵּננוּ ֲאדֹנָיַ :ח ַּטאת ִּפימוֹ ְּד ַבר ְש ָ
יל ָך וְ הו ִֹר ֵ
ְב ֵח ְ
ׂבעוּ
ִש ְּ
ָשבוּ ָל ֶע ֶרב יֶהֱמוּ ַכ ָּכ ֶלב וִ יסו ְֹבבוּ ִעירֵ :ה ָּמה ינועון {יְנִ יעוּ ן} ֶל ֱאכֹל ִאם לֹא י ְ
ׁ
ַעקֹב ְל ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶרץ ֶס ָלה :וְ י ֻ
ֹשל ְּבי ֲ
ׁ
ִּכי ֱאל ִֹהים מ ֵ
ׂ ַּג ִּבי ֱאל ֵֹהי ַח ְס ִּדי:
ַמ ָרה ִּכי ֱאל ִֹהים ִמ ְש
יך ֲאז ֵּ
ֻזי ֵא ֶל ָ
וּמנוֹס ְּביוֹם ַצר ִלי :ע ִּ
ׂ ָּגב ִלי ָ
ִית ִמ ְש
ַא ַר ֵּנן ַל ּבֹ ֶקר ַח ְס ֶּד ָך ִּכי ָהי ָ
ַאנִ י ָאִׁשיר ֻע ֶּז ָך ו ֲ
ַוָי ִּלינוּ  :ו ֲ

פרק עז
ַצ ַח ַעל יְדוּ תוּ ן ְל ָא ָסף ִמזְ מוֹר :קו ִֹלי ֶאל ֱאל ִֹהים וְ ֶא ְצ ָע ָקה קו ִֹלי ֶאל ֱאל ִֹהים וְ ַה ֲאזִ ין ֵא ָליְּ :ביוֹם ָצ ָר ִתי ֲאדֹנָי ָּד ָרְׁש ִּתי י ִָדי ַלי ְָלה
ַל ְמנ ֵּ
ׂיחה וְ ִת ְת ַע ֵּטף רוּ ִחי ֶס ָלהָ :א ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרוֹת ֵעינָי נִ ְפ ַע ְמ ִּתי וְ לֹא
ֱמיָה ָא ִש ָ
ַפִׁשיֶ :אזְ ְּכ ָרה ֱאל ִֹהים וְ ֶאה ָ
נִ ְּג ָרה וְ לֹא ָתפוּ ג ֵמ ֲאנָה ִה ָּנ ֵחם נ ְ
ׂ רוּ ִחיַ :ה ְלעו ָֹל ִמים יִזְ נַח ֲאדֹנָי וְ לֹא
ְח ֵּפש
ׂיחה ַוי ַ
ָתי ַּב ָּלי ְָלה ִעם ְל ָב ִבי ָא ִש ָ
ָמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנוֹת עו ָֹל ִמיםֶ :אזְ ְּכ ָרה נְ ִגינ ִ
ׁש ְב ִּתי י ִ
ֲא ַד ֵּברִ :ח ַּ
ׁש ַכח ַחנּ וֹת ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו ֶס ָלהָ :וא ַֹמר ַח ּלו ִֹתי ִהיא ְׁשנוֹת
ֶצח ַח ְס ּדוֹ ָּג ַמר א ֶֹמר ְלדֹר ָודֹרֲ :ה ָ
י ִֹסיף ִל ְרצוֹת עוֹדֶ :ה ָא ֵפס ָלנ ַ
ׂיחהֱ :אל ִֹהים ַּב ּקֹ ֶדׁש ַּד ְר ֶּכ ָך
יך ָא ִש ָ
יתי ְב ָכל ָּפ ֳע ֶל ָך וּ ַב ֲע ִלילו ֶֹת ָ
ָה ִּכי ֶאזְ ְּכ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ִּפ ְל ֶא ָך :וְ ָה ִג ִ
{אזְ ּכוֹר} ַמ ַע ְל ֵלי י ּ
י ְִמין ֶע ְליוֹן :אזכיר ֶ
ַעקֹב וְ יו ֵֹסף ֶס ָלהָ :ראוּ ָך ַּמיִם ֶאל ִֹהים
ׂה ֶפ ֶלא הו ַֹד ְע ָּת ָב ַע ִּמים ֻע ֶּז ָךָּ :ג ַא ְל ָּת ִּבזְ רו ַֹע ַע ֶּמ ָך ְּבנֵי י ֲ
ִמי ֵאל ָּגדוֹל ֵּכאל ִֹהיםַ :א ָּתה ָה ֵאל ע ֵֹש
יך י ְִת ַה ָּלכוּ  :קוֹל ַר ַע ְמ ָך ַּב ַּג ְל ַּגל ֵה ִאירוּ ְב ָר ִקים
ָתנוּ ְׁש ָח ִקים ַאף ֲח ָצ ֶצ ָ
ָחילוּ ַאף י ְִר ְּגזוּ ְתהֹמוֹת :ז ְֹרמוּ ַמיִם ָעבוֹת קוֹל נ ְ
ָראוּ ָך ַּמיִם י ִ
ֹשה וְ ַא ֲהרֹן:
ׁ
ית ַכ ּצֹאן ַע ֶּמ ָך ְּביַד מ ֶ
ָח ָ
יך לֹא נ ָֹדעוּ  :נ ִ
יל ָך} ְּב ַמיִם ַר ִּבים וְ ִע ְּקבו ֶֹת ָ
ַת ְר ַעׁש ָה ָא ֶרץַּ :ב ָיּם ַּד ְר ֶּכ ָך ושביליך {וְּׁש ִב ְ
ֵּת ֵבל ָר ְגזָה ו ִּ

פרק צ
ַתחו ֵֹלל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל וּ ֵמעו ָֹלם ַעד עו ָֹלם
ֻלדוּ ו ְּ
ִית ָּלנוּ ְּבדֹר ָודֹרְּ :ב ֶט ֶרם ָה ִרים י ָּ
יש ָה ֱאל ִֹהים ַאדֹנָי ָמעוֹן ַא ָּתה ָהי ָ
ֹשה ִא ׁ
ׁ
ְּת ִפ ָּלה ְלמ ֶ
ַעבֹר וְ ַאְׁשמוּ ָרה ַב ָּלי ְָלה :זְ ַר ְמ ָּתם
ֶיך ְּכיוֹם ֶא ְתמוֹל ִּכי י ֲ
ׁשנִ ים ְּב ֵעינ ָ
אמר ׁשוּ בוּ ְבנֵי ָא ָדםִּ :כי ֶא ֶלף ָ
ֹש ַעד ַּד ָּכא ַו ּתֹ ֶ
ׁשב ֱאנוׁ
ַא ָּתה ֵאלָּ :ת ֵ
ׁש ָּת ֲעוֹנ ֵֹתינוּ ְלנ ְֶג ֶּד ָך
ָבׁשִּ :כי ָכ ִלינוּ ְב ַא ֶּפ ָך וּ ַב ֲח ָמ ְת ָך נִ ְב ָה ְלנוּ ַ :
ָציץ וְ ָח ָלף ָל ֶע ֶרב יְמו ֵֹלל וְ י ֵ
ַחלֹףַּ :ב ּבֹ ֶקר י ִ
ׁשנָה י ְִהיוּ ַּב ּבֹ ֶקר ֶּכ ָח ִציר י ֲ
ֵ
ֶיך:
ֻמנוּ ִל ְמאוֹר ָּפנ ָ
ֲעל ֵ
ָאוֶן
ׁשנָה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל ו ָ
ׁשנָה וְ ִאם ִּב ְגבוּ רֹת ְׁשמוֹנִ ים ָ
ְמי ְׁשנו ֵֹתינוּ ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָ
ׁשנֵינוּ ְכמוֹ ֶהגֶה :י ֵ
ָמינוּ ָּפנוּ ְב ֶע ְב ָר ֶת ָך ִּכ ִּלינוּ ָ
ִּכי ָכל י ֵ
ָביא ְל ַבב ָח ְכ ָמהׁ :שוּ ָבה ְיהֹוָה ַעד ָמ ָתי וְ ִה ָּנ ֵחם ַעל
ָמינוּ ֵּכן הו ַֹדע וְ נ ִ
יש ַו ָּנ ֻע ָפהִ :מי יו ֵֹד ַע עֹז ַא ֶּפ ָך וּ ְכי ְִר ָא ְת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָךִ :ל ְמנוֹת י ֵ
ִּכי גָז ִח ׁ
יך ָפ ֳע ֶל ָך
ֵר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶד ָ
יתנוּ ְׁשנוֹת ָר ִאינוּ ָר ָעה :י ָ
ׂמ ֵחנוּ ִּכימוֹת ִע ִּנ ָ
ָמינוּ ַ :ש ְּ
ׂמ ָחה ְּב ָכל י ֵ
ׂב ֵענוּ ַב ּבֹ ֶקר ַח ְס ֶּד ָך וּ נְ ַר ְּננָה וְ נִ ְש ְ
יךַ :ש ְּ
ֲע ָב ֶד ָ
ֵיהם:
ַה ָד ְר ָך ַעל ְּבנ ֶ
וֲ
ָדינוּ ּכוֹנְ נֵהוּ :
ׂה י ֵ
ָדינוּ ּכוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ וּ ַמ ֲע ֵש
ׂה י ֵ
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ וּ ַמ ֲע ֵש
וִ ִ

פרק קה
ׂמח ֵלב
ִש ַ
ׁשם ָק ְדׁשוֹ י ְ
ׂיחוּ ְּב ָכל נִ ְפ ְלאו ָֹתיוִ :ה ְת ַה ְללוּ ְּב ֵ
ַמרוּ לוֹ ִש
הוֹדוּ ַליהֹוָה ִק ְראוּ ִבְׁשמוֹ הו ִֹדיעוּ ָב ַע ִּמים ֲע ִלילו ָֹתיוִׁ :שירוּ לוֹ ז ְּ
ַעקֹב
ֶרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְב ּדוֹ ְּבנֵי י ֲ
ׂה מ ְֹפ ָתיו וּ ִמְׁש ְּפ ֵטי ִפיו :ז ַ
ׁשר ָע ָש
ׁשי ְיהֹוָהִּ :ד ְרׁשוּ ְיהֹוָה וְ ֻעזּ וֹ ַּב ְּקׁשוּ ָפנָיו ָּת ִמיד :זִ ְכרוּ נִ ְפ ְלאו ָֹתיו ֲא ֶ
ְמ ַב ְק ֵ
ׁשר ָּכ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם וְּׁשבוּ ָעתוֹ
ָכר ְלעו ָֹלם ְּב ִריתוֹ ָּד ָבר ִצ ָּוה ְל ֶא ֶלף ּדוֹרֲ :א ֶ
יריו :הוּ א ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ִמְׁש ָּפ ָטיו :ז ַ
ְּב ִח ָ
ַח ַל ְת ֶכםִּ :ב ְהיו ָֹתם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ִּכ ְמ ַעט
ָען ֶח ֶבל נ ֲ
ׂר ֵאל ְּב ִרית עו ָֹלםֵ :לאמֹר ְל ָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
ִש ָ
ַעקֹב ְלחֹק ְלי ְ
יד ָה ְלי ֲ
ּע ִמ ֶ
ׂחקַ :ו ַי ֲ
ִש ָ
ְלי ְ
יחי
יהם ְמ ָל ִכיםַ :אל ִּת ְּגעוּ ִב ְמִׁש ָ
יח ָא ָדם ְל ָעְׁש ָקם ַו ּיו ַֹכח ֲע ֵל ֶ
ָרים ָּב ּהַ :ו ִי ְּת ַה ְּלכוּ ִמ ּגוֹי ֶאל ּגוֹי ִמ ַּמ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם ַא ֵחר :לֹא ִה ִּנ ַ
וְ ג ִ
יש ְל ֶע ֶבד נִ ְמ ַּכר יו ֵֹסףִ :ענּ וּ ַב ֶּכ ֶבל רגליו ַּב ְרזֶל
ֵיהם ִא ׁ
ׁש ַלח ִל ְפנ ֶ
ׁש ָברָ :
יאי ַאל ָּת ֵרעוּ ַ :ו ִי ְּק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ָא ֶרץ ָּכל ַמ ֵּטה ֶל ֶחם ָ
וְ ִלנְ ִב ַ
ֹשל ְּב ָכל
ׁ
ׂמוֹ ָאדוֹן ְל ֵביתוֹ וּ מ ֵ
ְפ ְּת ֵחהוּ ָ :ש
ֹשל ַע ִּמים ַוי ַ
ׁ
ירהוּ מ ֵ
ׁש ַלח ֶמ ֶל ְך ַו ַי ִּּת ֵ
ַפׁשוַֹ :עד ֵעת ּבֹא ְד ָברוֹ ִא ְמ ַרת ְיהֹוָה ְצ ָר ָפ ְתהוּ ָ :
ָּב ָאה נ ְ
ּע ִצ ֵמהוּ ִמ ָּצ ָריוָ :ה ַפ ְך
ּפר ֶאת ַע ּמוֹ ְמאֹד ַו ַי ֲ
ַעקֹב ָּגר ְּב ֶא ֶרץ ָחםַ :ו ֶי ֶ
ׂר ֵאל ִמ ְצ ָריִם וְ י ֲ
ִש ָ
ְח ֵּכםַ :ו ָּיבֹא י ְ
ַפׁשוֹ וּ זְ ֵקנָיו י ַ
ׂריו ְּבנ ְ
ִקנְ יָנוֶֹ :ל ְאסֹר ָש ָ
ֹש ְך
ׁ
ם:ש ַלח ח ֶ
ׁ
ׂמוּ ָבם ִּד ְב ֵרי אֹתו ָֹתיו וּ מ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָח ָ
ֹ:ש
ׁשר ָּב ַחר ּבו ָ
ֹשה ַע ְב ּדוֹ ַא ֲהרֹן ֲא ֶ
ׁ
יו:ש ַלח מ ֶ
ׁ
ַכל ַּב ֲע ָב ָד ָ
ׂנֹא ַע ּמוֹ ְל ִה ְתנ ֵּ
ִל ָּבם ִל ְש
ם:א ַמר ַו ָּיבֹא ָערֹב ִּכ ִּנים
יה ָ
ם:ש ַרץ ַא ְר ָצם ְצ ַפ ְר ְּד ִעים ְּב ַח ְד ֵרי ַמ ְל ֵכ ֶ
ׁ
ָת ָ
ּמת ֶאת ְּדג ָ
יהם ְל ָדם ַו ָי ֶ
ימ ֶ
ֹ:ה ַפ ְך ֶאת ֵמ ֵ
ַו ַי ְּחִׁש ְך וְ לֹא ָמרוּ ֶאת ְּד ָברו ָ
ֶלק וְ ֵאין
ם:א ַמר ַו ָּיבֹא ַא ְר ֶּבה וְ י ֶ
ְש ֵּבר ֵעץ ְּגבוּ ָל ָ
ׁ
ָתם ַוי ַ
יהם ָּב ָרד ֵאׁש ֶל ָהבוֹת ְּב ַא ְר ָצםַ :ו ַי ְּך ַּג ְפנָם וּ ְת ֵאנ ָ
ָתן ִּגְׁש ֵמ ֶ
ְּב ָכל ְּגבוּ ָלם:נ ַ
ָהב וְ ֵאין ִּבְׁש ָב ָטיו
יאם ְּב ֶכ ֶסף וְ ז ָ
אשית ְל ָכל אוֹנָםַ :ו ּיו ִֹצ ֵ
ּאכל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתםַ :ו ַי ְּך ָּכל ְּבכוֹר ְּב ַא ְר ָצם ֵר ִׁ
ׂב ְּב ַא ְר ָצם ַויֹ ַ
ּאכל ָּכל ֵע ֶש
ִמ ְס ָּפרַ :ויֹ ַ
ׁש ַמיִם
ׂלו וְ ֶל ֶחם ָ
ה:ש ַאל ַו ָי ֵּבא ְש ָ
ׁ
ׂ ָענָן ְל ָמ ָס ְך וְ ֵאׁש ְל ָה ִאיר ָלי ְָל ָ
ם:פ ַרש
יה ָּ
ָפל ַּפ ְח ָּדם ֲע ֵל ֶ
אתם ִּכי נ ַ
ׂמח ִמ ְצ ַריִם ְּב ֵצ ָ
ל:ש ַ
ֹש ָ
ׁ
ּכו ֵ
ׂוֹן ְּב ִר ָּנה ֶאת
ׂש
ָכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשוֹ ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַע ְב ּדוַֹ :ו ּיו ִֹצא ַע ּמוֹ ְב ָש
ר:כי ז ַ
ָה ִּ
ם:פ ַתח צוּ ר ַו ָיּזוּ בוּ ָמיִם ָה ְלכוּ ַּב ִּצ ּיוֹת נ ָ
יע ָּ
ׂב ֵ
ַש ִּ
יְ
ָה:
ִש ְמרוּ ֻח ָּקיו וְ תוֹר ָֹתיו יִנְ צֹרוּ ַה ְללוּ י ּ
:ב ֲעבוּ ר יְׁ
ִירׁשוּ ַּ
ַע ַמל ְל ֻא ִּמים י ָ
ּתן ָל ֶהם ַא ְרצוֹת ּגוֹיִם ו ֲ
יריוַ :ו ִי ֵּ
ְּב ִח ָ

פרק קלז
ׁשם ְׁש ֵאלוּ נוּ ׁשו ֵֹבינוּ ִּד ְב ֵרי ִׁשיר
ָכ ֵרנוּ ֶאת ִצ ּיוֹןַ :על ֲע ָר ִבים ְּבתו ָֹכ ּה ָּת ִלינוּ ִּכ ּנֹרו ֵֹתינוּ ִּ :כי ָ
ָש ְבנוּ ַּגם ָּב ִכינוּ ְּבז ְ
ׁ
ׁשם י ַ
ַהרוֹת ָּב ֶבל ָ
ַעל נ ֲ
ׁש ָל ִם ִּתְׁש ַּכח י ְִמינִ יִּ :ת ְד ַּבק
ֵכרִ :אם ֶאְׁש ָּכ ֵח ְך יְרוּ ָ
ָשיר ֶאת ִׁשיר ְיהֹוָה ַעל ַא ְד ַמת נ ָ
יך נִׁ
ׂמ ָחה ִׁשירוּ ָלנוּ ִמִּׁשיר ִצ ּיוֹןֵ :א ְ
וְ תו ָֹל ֵלינוּ ִש ְ
ׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים ָערוּ
ׂמ ָח ִתי :זְ כֹר ְיהֹוָה ִל ְבנֵי ֱאדוֹם ֵאת יוֹם יְרוּ ָ
ֹאש ִש ְ
ׁש ִַלם ַעל ר ׁ
ְלׁשוֹנִ י ְל ִח ִּכי ִאם לֹא ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי ִאם לֹא ַא ֲע ֶלה ֶאת יְרוּ ָ
ּאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת ע ָֹל ַלי ְִך ֶאל ַה ָּס ַלע:
ׁשיֹ ֵ
ׁש ָּג ַמ ְל ָּת ָלנוּ ַ :אְׁש ֵרי ֶ
ְש ֶּלם ָל ְך ֶאת ְּגמוּ ֵל ְך ֶ
ׁ
ׁשי ַ
ָערוּ ַעד ַהיְסוֹד ָּב ּהַּ :בת ָּב ֶבל ַהְּׁשדוּ ָדה ַאְׁש ֵרי ֶ

פרק קנ
ֵבל
יע ֻעזּ וַֹ :ה ְללוּ הוּ ִב ְגבוּ ר ָֹתיו ַה ְללוּ הוּ ְּכרֹב ֻּג ְדלוַֹ :ה ְללוּ הוּ ְּב ֵת ַקע ׁשו ָֹפר ַה ְללוּ הוּ ְּבנ ֶ
ָה ַה ְללוּ ֵאל ְּב ָק ְדׁשוֹ ַה ְללוּ הוּ ִּב ְר ִק ַ
ַה ְללוּ י ּ
ָה:
ָה ַה ְללוּ י ּ
ׁש ָמה ְּת ַה ֵּלל י ּ
רוּעהּ :כֹל ַה ְּנ ָ
ׁש ַמע ַה ְללוּהוּ ְּב ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
וְעגָבַ :ה ְללוּהוּ ְב ִצ ְל ְצ ֵלי ָ
וּמחוֹל ַה ְללוּהוּ ְּב ִמ ִּנים ֻ
וְכנּ וֹרַ :ה ְללוּהוּ ְּבתֹף ָ
ִ
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