סדר תיקון הכללי
הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו לכל
הצדיקים האמיתיים שבדורנו ,ולכל הצדיקים
האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ,ובפרט
לרבינו הקדוש ,צדיק יסוד עולם ,נחל נובע מקור חכמה,
רבינו נחמן בן פֵיגֶא ,זכותו יגן עלינו ,שגילה תיקון זה.
ִשעֵ נּו .נ ְַק ְדמָ ה ָפנָיו בְ תֹודָ ה
לְכּו נ ְַר ְננָה ַל ְי ָי נ ִָריעָ ה לְצּור י ְ
ֹלהים.
בִ זְ ִמרֹות נ ִָריעַ לֹו .כִ י ֵאל גָדֹול ְי ָי ּומֶ לְֶך גָדֹול עַ ל ָכל אֱ ִ
בֹור ִאי.
הֲ ֵרי ִני ְמזַמֵ ן ֶאת פִ י לְהֹודֹות ּולְהַ לֵל ּולְשַ בֵ חַ ֶאת ְ
לְשֵ ם ִיחּוד קּו ְדשָ א-בְ ִריְך-הּוא ושכִ ינ ְֵתיה ,בִ ְד ִחילּו
ִש ָר ֵאל.
ְּור ִחימּו ,עַ ל יְדֵ י הַ הּוא טָ ִמיר וְ נֶעֶ לָם ,בְ שֵ ם כָל י ְ

פרק טז
יתי בָּ ְך :ב ָּאמַ ְר ְת לַיהוָּה
א ִמכְ ָּתם לְדָּ וִ ד שָּ ְמ ֵרנִי ֵאל כִ י חָּ ִס ִ
דֹושים אֲ שֶ ר בָּ ָּא ֶרץ הֵ ָּמה
אֲ ֹדנָּי ָּא ָּתה טֹובָּ ִתי בַ ל עָּ לֶיָך :ג ל ְִק ִ
בֹותם ַאחֵ ר מָּ הָּ רּו בַ ל ַא ִסיְך
ירי כָּל חֶ פְ צִ י בָּ ם :ד י ְִרבּו עַ צְ ָּ
וְ ַא ִד ֵ
מֹותם עַ ל ְשפ ָָּּתי :ה יְהוָּה
נ ְִסכֵיהֶ ם ִמדָּ ם ּובַ ל ֶאשָּ א ֶאת ְש ָּ
ּגֹורלִי :ו חֲ בָּ לִים נָּפְ לּו לִי
תֹומיְך ָּ
ִ
כֹוסי ַא ָּתה
ְמנָּת חֶ ל ְִקי וְ ִ
בַ נְעִ ִמים ַאף נַחֲ לָּת שָּ פְ ָּרה עָּ לָּי :ז אֲ בָּ ֵרְך ֶאת יְהוָּה אֲ שֶ ר
יתי יְהוָּה ְלנֶגְ ִדי
ְיֹותי :ח ִשּוִ ִ
יְעָּ צָּ נִי ַאף לֵילֹות י ְִסרּונִי כִ ל ָּ
בֹודי
ימינִי בַ ל ֶאמֹוט :ט ָּל ֵכן שָּ מַ ח לִבִ י ַו ָּיגֶל כְ ִ
ָּת ִמיד כִ י ִמ ִ
ַאף בְ שָּ ִרי י ְִשכֹן לָּבֶ טַ ח :י כִ י ל ֹא ַת ֲעזֹב נַפְ ִשי ל ְִשאֹול ל ֹא ִת ֵתן
תֹודיעֵ נִי א ַֹרח חַ יִים שֹבַ ע ְשמָּ חֹות
ידָך ל ְִראֹות שָּ חַ ת :יא ִ
חֲ ִס ְ
ימינְָך נֶצַ ח:
ֶאת ָּפנֶיָך נְעִ מֹות בִ ִ

פרק לב
א לְדָּ וִ ד ַמ ְשכִ יל ַא ְש ֵרי נְשּוי פֶשַ ע כְ סּוי חֲ ָּט ָּאה :ב ַא ְש ֵרי
שב יְהוָּה לֹו עָּ ֹון וְ ֵאין בְ רּוחֹו ְר ִמיָּה :ג כִ י
ָּאדָּ ם ל ֹא י ְַח ֹ
הֶ חֱ ַר ְש ִתי בָּ לּו עֲצָּ מָּ י ְבשַ אֲ ג ִָּתי כָּל הַ יֹום :ד כִ י יֹומָּ ם ָּו ַל ְילָּה
אתי
ִתכְ בַ ד עָּ לַי יָּדֶ ָך נ ְֶהפְַך לְשַ ִדי בְ חַ ְר ֹבנֵי ַקיִץ סֶ לָּה :ה חַ טָּ ִ
יתי ָּאמַ ְר ִתי אֹודֶ ה ֲעלֵי פְ ָּשעַ י לַיהוָּה
אֹודיעֲָך ַועֲֹונִי ל ֹא כִ ִס ִ
ִ
אתי סֶ לָּ ה :ו עַ ל ז ֹאת ִי ְת ַפלֵל ָּכל חָּ ִסיד
את עֲֹון חַ טָּ ִ
וְ ַא ָּתה נָּשָּ ָּ
ֵא ֶליָך לְעֵ ת ְמצ ֹא ַרק ְל ֵשטֶ ף מַ יִם ַרבִ ים ֵאלָּיו ל ֹא יַּגִ יעּו :ז
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִי* ִמצַ ר ִתצְ ֵרנִי ָּרנֵי ַפלֵט ְתסֹובְ בֵ נִי סֶ לָּה :ח
אֹורָך בְ דֶ ֶרְך זּו ֵתלְֵך ִאיעֲצָּ ה עָּ לֶיָך עֵ ינִי :ט ַאל
ַא ְשכִ ילְָך וְ ְ
ִת ְהיּו כְ סּוס כְ פ ֶֶרד ֵאין הָּ בִ ין בְ מֶ ֶתג ו ֶָּרסֶ ן עֶ ְדיֹו לִבְ לֹום בַ ל
ְקרֹב ֵאלֶיָך :י ַרבִ ים מַ כְ אֹובִ ים ל ָָּּרשָּ ע וְ הַ בֹוטֵ חַ בַ יהוָּה חֶ סֶ ד
יקים וְ הַ ְרנִינּו כָּל י ְִש ֵרי
יְסֹובְ בֶ נּו :יא ִש ְמחּו בַ יהוָּה וְ גִ ילּו צַ ִד ִ
לֵב:
*(יש להפסיק מעט בין "אתה סתר לי" ,ל"מצר תצרני")

פרק מא
א לַ ְמנַצֵ חַ ִמזְ מֹור לְדָּ וִ ד :ב ַא ְש ֵרי ַמ ְשכִ יל ֶאל דָּ ל בְ יֹום ָּרעָּ ה
יְמַ לְטֵ הּו יְהוָּה :ג יְהוָּה י ְִש ְמ ֵרהּו וִ יחַ יֵהּו וְ אֻ שַ ר בָּ ָּא ֶרץ וְ ַאל
איְבָּ יו :ד יְהוָּה י ְִסעָּ דֶ נּו עַ ל עֶ ֶרש ְדוָּי כָּל ִמ ְשכָּבֹו
ִת ְתנֵהּו בְ ֶנפֶש ֹ
הָּ פַכְ ָּת בְ חָּ לְיֹו :ה אֲ נִי ָּאמַ ְר ִתי יְהוָּה חָּ ֵננִי ְרפ ָָּּאה נַפְ ִשי כִ י
ֹאמרּו ַרע לִי מָּ ַתי יָּמּות וְ ָּאבַ ד ְשמֹו :ז
אתי ָּלְך :ו אֹויְבַ י י ְ
חָּ טָּ ִ
וְ ִאם בָּ א ִל ְראֹות שָּ וְ א יְדַ בֵ ר לִבֹו י ְִקבָּ ץ ָּאוֶן לֹו יֵצֵ א לַחּוץ
שנ ְָּאי עָּ לַי י ְַח ְשבּו ָּרעָּ ה לִי :ט
יְדַ בֵ ר :ח יַחַ ד עָּ לַי י ְִתלַחֲ שּו כָּל ֹ
יֹוסיף לָּקּום :י ּגַם ִאיש
ְדבַ ר בְ ִליַעַ ל יָּצּוק בֹו וַאֲ שֶ ר שָּ כַב ל ֹא ִ
לֹומי אֲ שֶ ר בָּ טַ ְח ִתי בֹו אֹוכֵ ל ל ְַח ִמי ִהגְ ִדיל עָּ לַי עָּ ֵקב :יא
ְש ִ
וְ ַא ָּתה ְיהוָּה חָּ ֵננִי וַהֲ ִקימֵ נִי וַאֲ שַ לְמָּ ה לָּהֶ ם :יב בְ ז ֹאת יָּדַ עְ ִתי

איְבִ י עָּ לָּי :יג וַאֲ נִי בְ תֻ ִמי ָּתמַ כְ ָּת בִ י
כִ י חָּ פַצְ ָּת בִ י כִ י ל ֹא י ִָּריעַ ֹ
ו ַַתצִ יבֵ נִי ְל ָּפנֶיָך לְעֹולָּם :יד בָּ רּוְך יְהוָּה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָּר ֵאל
מֵ הָּ עֹולָּם וְ עַ ד הָּ עֹולָּם ָּאמֵ ן וְ ָּאמֵ ן:

פרק מב
יקי מָּ ִים
א ל ְַמנַצֵ חַ מַ ְשכִ יל לִבְ נֵי ק ַֹרח :ב כְ ַאיָּל ַת ֲערֹג עַ ל אֲ פִ ֵ
ֵאֹלהים ְל ֵאל
ֹלהים :ג צָּ ְמ ָּאה נַפְ ִשי ל ִ
כֵן נַפְ ִשי ַת ֲערֹג ֵאלֶיָך אֱ ִ
ֹלהים :ד הָּ י ְָּתה לִי ִד ְמעָּ ִתי ֶל ֶחם
חָּ י מָּ ַתי ָּאבֹוא וְ ֵא ָּר ֶאה פְ נֵי אֱ ִ
יֹומָּ ם ָּו ָּל ְילָּה בֶ אֱ מֹר ֵאלַי כָּל הַ יֹום ַאיֵה אֱ ֹלהֶ יָך :ה ֵאלֶה
ֶאזְ כְ ָּרה וְ ֶא ְשפְ כָּה עָּ לַי נַפְ ִשי כִ י ֶא ֱעבֹר בַ סָּ ְך ֶאדַ ֵדם עַ ד בֵ ית
ֹלהים בְ קֹול ִרנָּה וְ תֹודָּ ה הָּ מֹון חֹוגֵג :ו מַ ה ִת ְשתֹוחֲ ִחי נַפְ ִשי
אֱ ִ
ֵאֹלהים כִ י עֹוד אֹודֶ נּו יְשּועֹות ָּפנָּיו :ז
הֹוחילִי ל ִ
ו ֶַתהֱ ִמי עָּ לָּי ִ
אֱ ֹלהַ י עָּ לַי נַפְ ִשי ִת ְשתֹוחָּ ח עַ ל כֵן ֶאזְ כ ְָּרָך ֵמ ֶא ֶרץ י ְַרדֵ ן
קֹורא ְלקֹול
וְ חֶ ְרמֹונִים מֵ הַ ר ִמצְ עָּ ר :ח ְתהֹום ֶאל ְתהֹום ֵ
נֹוריָך כָּל ִמ ְשבָּ ֶריָך וְ ַגלֶיָך עָּ לַי עָּ בָּ רּו :ט יֹומָּ ם יְצַ ֶּוה יְהוָּה
צִ ֶ
אֹומ ָּרה לְ ֵאל
ְ
חַ ְסדֹו ּובַ ַל ְילָּה ִשירֹו עִ ִמי ְתפִ לָּה ל ְֵאל חַ יָּי :י
סַ לְעִ י לָּמָּ ה ְשכ ְַח ָּתנִי לָּמָּ ה ק ֵֹדר ֵאלְֵך בְ ַלחַ ץ אֹויֵב :יא בְ ֶרצַ ח
צֹור ָּרי בְ ָּא ְמ ָּרם ֵאלַי ָּכל הַ יֹום ַאיֵה
ְ
מֹותי חֵ ְרפּונִי
בְ עַ צְ ַ
הֹוחילִי
ִ
אֱ ֹלהֶ יָך :יב מַ ה ִת ְשתֹוחֲ ִחי נַפְ ִשי ּומַ ה ֶתהֱ ִמי עָּ לָּי
ֵאֹלהים כִ י עֹוד אֹודֶ נּו יְשּועֹת ָּפנַי וֵאֹלהָּ י:
ל ִ

פרק נט
א ל ְַמנַצֵ חַ ַאל ַת ְשחֵ ת לְדָּ וִ ד ִמכְ ָּתם בִ ְשֹלחַ ָּשאּול ַוי ְִש ְמרּו ֶאת
קֹומ ַמי
איְבַ י אֱ ֹלהָּ י ִמ ִמ ְת ְ
הַ בַ יִת לַהֲ ִמיתֹו :ב הַ צִ י ֵלנִי מֵ ֹ
הֹושיעֵ נִי :ד
ְתשַ ּגְ בֵ נִי :ג הַ צִ י ֵלנִי ִמ ֹפ ֲעלֵי ָּאוֶן ּומֵ ַאנְשֵ י דָּ ִמים ִ
אתי
כִ י ִהנֵה ָּא ְרבּו ְלנַפְ ִשי יָּגּורּו עָּ לַי עַ זִ ים ל ֹא פִ ְשעִ י וְ ל ֹא חַ טָּ ִ
אתי ְּור ֵאה :ו
עּורה ל ְִק ָּר ִ
יְהוָּה :ה בְ לִי עָּ ֹון יְרּוצּון וְ יִכֹונָּנּו ָּ
ֹלהים צְ בָּ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָּר ֵאל הָּ ִקיצָּ ה לִפְ קֹד
וְ ַא ָּתה יְהוָּה אֱ ִ
כָּל הַ ּגֹויִם ַאל ָּתחֹן כָּל בֹגְ דֵ י ָּאוֶן סֶ לָּה :ז יָּשּובּו לָּעֶ ֶרב יֶהֱ מּו
ַכ ָּכלֶב וִ יסֹובְ בּו עִ יר :ח ִהנֵה יַבִ יעּון בְ פִ יהֶ ם חֲ ָּרבֹות
תֹותיהֶ ם כִ י ִמי שֹמֵ עַ  :ט וְ ַא ָּתה יְה ָּוה ִת ְשחַ ק לָּמֹו ִת ְלעַ ג
בְ ִשפְ ֵ
ֹלהים ִמ ְשּגַבִ י :יא
ְלכָּל ּגֹויִם :י עֻּזֹו ֵאלֶיָך ֶא ְשמ ָֹּרה כִ י אֱ ִ
ֹלהים י ְַר ֵאנִי בְ ש ְֹר ָּרי :יב ַאל ַתהַ ְרגֵם
אֱ ֹלהֵ י חַ ְס ִדי י ְַק ְדמֵ נִי אֱ ִ
הֹורידֵ מֹו מָּ גִ נֵנּו אֲ ֹדנָּי :יג
פֶן י ְִשכְ חּו עַ ִמי הֲ נִיעֵ מֹו בְ חֵ ילְָך וְ ִ
ּומכַחַ ש
חַ טַ את פִ ימֹו ְדבַ ר ְשפָּ ֵתימֹו וְ ִילָּכְ דּו בִ גְ אֹונָּם ּומֵ ָּא ָּלה ִ
ֹלהים מֹשֵ ל
יְסַ פֵרּו :יד ַכלֵה בְ חֵ מָּ ה ַכלֵה וְ ֵאינֵמֹו וְ י ְֵדעּו כִ י אֱ ִ
בְ ַי ֲעקֹב ל ְַאפְ סֵ י הָּ ָּא ֶרץ סֶ לָּה :טו וְ יָּשּובּו לָּעֶ ֶרב יֶהֱ מּו ַכ ָּכלֶב
וִ יסֹובְ בּו עִ יר :טז הֵ מָּ ה ְינִיעּון לֶאֱ כֹל ִאם ל ֹא י ְִשבְ עּו ַו ָּילִינּו:
ִית ִמ ְשּגָּב לִי
יז וַאֲ נִי ָּא ִשיר ֻעּזֶָך וַאֲ ַרנֵן ַלב ֶֹקר חַ ְסדֶ ָך כִ י הָּ י ָּ
ֹלהים ִמ ְשּגַבִ י
ּומָּ נֹוס בְ יֹום צַ ר לִי :יח עֻּזִ י ֵאלֶיָך אֲ זַמֵ ָּרה כִ י אֱ ִ
אֱ ֹלהֵ י חַ ְס ִדי:

פרק עז
ֹלהים
א ל ְַמנַצֵ חַ עַ ל יְדּותּון ְל ָּאסָּ ף ִמזְ מֹור :ב קֹולִי ֶאל אֱ ִ
ֹלהים וְ ַהאֲ זִ ין ֵא ָּלי :ג בְ יֹום צָּ ָּר ִתי אֲ ֹדנָּי
וְ ֶאצְ עָּ ָּקה קֹולִי ֶאל אֱ ִ
דָּ ָּר ְש ִתי י ִָּדי ַל ְילָּה ִנּגְ ָּרה וְ ל ֹא ָּתפּוג ֵמאֲ נָּה ִהנָּחֵ ם נַפְ ִשי :ד
רּוחי סֶ לָּה :ה
ֹלהים וְ ֶאהֱ מָּ יָּה ָּא ִשיחָּ ה וְ ִת ְתעַ טֵ ף ִ
ֶאזְ כְ ָּרה אֱ ִ
ָּאחַ זְ ָּת ְשמֻ רֹות עֵ ינָּי נִפְ עַ ְמ ִתי וְ ל ֹא אֲ דַ בֵ ר :ו ִחשַ ְב ִתי י ִָּמים
ִמ ֶקדֶ ם ְשנֹות עֹולָּ ִמים :ז ֶאזְ כְ ָּרה נְגִ ינ ִָּתי בַ ָּל ְי ָּלה עִ ם לְבָּ בִ י
רּוחי :ח הַ לְעֹול ִָּמים יִזְ נַח אֲ ֹדנָּי וְ ל ֹא י ִֹסיף
ָּא ִשיחָּ ה ַויְחַ פֵש ִ
ל ְִרצֹות עֹוד :ט ֶה ָּא ֵפס ָּלנֶצַ ח חַ ְסדֹו ּגָּמַ ר אֹמֶ ר ְלדֹר ָּודֹר :י
הֲ שָּ כַח חַ נֹות ֵאל ִאם ָּקפַץ בְ ַאף ַרחֲ מָּ יו סֶ ָּלה :יא ָּוא ַֹמר
לֹותי ִהיא ְשנֹות י ְִמין עֶ לְיֹון :יב ֶאזְ כֹור מַ עַ ְללֵי יָּּה כִ י
חַ ִ

ִילֹותיָך
יתי בְ כָּל ָּפ ֳעלֶָך ּובַ ֲעל ֶ
ֶאזְ כְ ָּרה ִמ ֶקדֶ ם פִ לְ ֶאָך :יג וְ הָּ גִ ִ
ֵאֹלהים :טו
ֹלהים בַ ק ֶֹדש ַד ְרכֶָך ִמי ֵאל ּגָּדֹול כ ִ
ָּא ִשיחָּ ה :יד אֱ ִ
ַא ָּתה הָּ ֵאל עֹשֵ ה ֶפלֶא הֹודַ עְ ָּת בָּ עַ ִמים ֻע ֶּזָך :טז ּג ַָּאלְ ָּת בִ זְ רֹועַ
ֹלהים ָּראּוָך
עַ מֶ ָך בְ נֵי ַי ֲעקֹב וְ יֹוסֵ ף סֶ לָּה :יז ָּראּוָך מַ יִם אֱ ִ
מַ יִם י ִָּחילּו ַאף י ְִרּגְ זּו ְתהֹמֹות :יח ז ְֹרמּו מַ יִם עָּ בֹות קֹול נ ְָּתנּו
ְשחָּ ִקים ַאף חֲ צָּ צֶ יָך י ְִתהַ לָּכּו :יט קֹול ַרעַ ְמָך בַ ַּג ְלּגַל הֵ ִאירּו
ּושבִ ילְ ָך
בְ ָּר ִקים ֵתבֵ ל ָּרגְ זָּה ו ִַת ְרעַ ש הָּ ָּא ֶרץ :כ בַ יָּם דַ ְרכֶָך ְ
ית ַכצ ֹאן עַ מֶ ָך בְ יַד
בֹותיָך ל ֹא נֹדָּ עּו :כא נ ִָּח ָּ
בְ מַ יִם ַרבִ ים וְ עִ ְק ֶ
מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן:

ּות ֵאנ ָָּּתם
ּגִ ְשמֵ יהֶ ם בָּ ָּרד ֵאש לֶהָּ בֹות בְ ַא ְרצָּ ם :לג ַויְַך ּגַפְ נָּם ְ
ַויְשַ בֵ ר עֵ ץ ּגְ בּולָּם :לד ָּאמַ ר וַ יָּב ֹא ַא ְרבֶ ה וְ ֶילֶק וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר:
לה וַי ֹאכַל כָּל עֵ שֶ ב בְ ַא ְרצָּ ם וַי ֹאכַל פְ ִרי ַא ְדמָּ ָּתם :לו ַויְַך כָּל
יאם בְ כֶסֶ ף וְ זָּהָּ ב
אשית ְלכָּל אֹונָּם :לז וַיֹוצִ ֵ
בְ כֹור בְ ַא ְרצָּ ם ֵר ִ
אתם כִ י ָּנפַל
וְ ֵאין בִ ְשבָּ טָּ יו כֹושֵ ל :לח ָּשמַ ח ִמצְ ַר ִים בְ צֵ ָּ
פ ְַחדָּ ם ֲעלֵיהֶ ם :לט פ ַָּרש עָּ נָּן לְמָּ סָּ ְך וְ ֵאש ְלהָּ ִאיר ָּל ְילָּה :מ
שָּ ַאל ַויָּבֵ א ְש ָּלו וְ לֶחֶ ם ָּשמַ יִם י ְַשבִ יעֵ ם :מא פ ַָּתח צּור ַויָּזּובּו
מָּ יִם הָּ לְכּו בַ צִ יֹות נָּהָּ ר :מב כִ י ָּזכַר ֶאת ְדבַ ר ָּק ְדשֹו ֶאת
יריו:
ַאבְ ָּרהָּ ם עַ בְ דֹו :מג וַיֹוצִ א עַ מֹו בְ ָּששֹון בְ ִרנָּה ֶאת בְ ִח ָּ
ירשּו :מה בַ עֲבּור
מד ַוי ִֵתן לָּהֶ ם ַא ְרצֹות ּגֹויִם ַועֲמַ ל לְאֻ ִמים ִי ָּ
י ְִש ְמרּו חֻ ָּקיו וְ תֹור ָֹּתיו ִי ְנצֹרּו הַ לְלּויָּּה:

ֹלהים אֲ ֹדנָּי מָּ עֹון ַא ָּתה הָּ יִי ָּת לָּנּו
א ְתפִ ָּלה ְלמֹשֶ ה ִאיש הָּ אֱ ִ
בְ דֹר ָּודֹר :ב בְ טֶ ֶרם הָּ ִרים יֻלָּ דּו ו ְַתחֹולֵל ֶא ֶרץ וְ ֵתבֵ ל ּומֵ עֹולָּ ם
עַ ד עֹולָּם ַא ָּתה ֵאל :ג ָּתשֵ ב אֱ נֹוש עַ ד דַ ָּכא ַות ֹאמֶ ר שּובּו בְ נֵי
ָּאדָּ ם :ד כִ י ֶאלֶף שָּ נִים בְ עֵ ינֶיָך כְ יֹום ֶא ְתמֹול כִ י ַי ֲעבֹר
מּורה בַ ָּל ְילָּה :ה זְ ַר ְמ ָּתם שֵ נָּה י ְִהיּו בַ ב ֶֹקר כֶחָּ צִ יר
וְ ַא ְש ָּ
יַחֲ ֹלף :ו בַ ב ֶֹקר יָּצִ יץ וְ חָּ לָּף לָּעֶ ֶרב יְמֹולֵל וְ יָּבֵ ש :ז כִ י ָּכלִינּו
בְ ַאפֶָך ּובַ חֲ מָּ ְתָך נִבְ הָּ לְנּו :ח שַ ָּתה עֲֹונ ֵֹתינּו ְלנֶגְ דֶ ָך ֲעלֻמֵ נּו
ל ְִמאֹור ָּפנֶיָך :ט כִ י כָּל יָּמֵ ינּו פָּנּו בְ עֶ בְ ָּר ֶתָך כִ לִינּו שָּ נֵינּו כְ מֹו
נֹותינּו בָּ הֶ ם ִשבְ עִ ים שָּ נָּה וְ ִאם בִ גְ בּורֹת
הֶ גֶה :י יְמֵ י ְש ֵ
ְשמֹונִים שָּ נָּה וְ ָּר ְהבָּ ם עָּ מָּ ל ו ָָּּאוֶן כִ י גָּז ִחיש ַו ָּנ ֻעפָּה :יא ִמי
יֹודֵ עַ עֹז ַאפֶָך ּוכְ י ְִר ָּא ְתָך עֶ בְ ָּר ֶתָך :יב ל ְִמנֹות יָּמֵ ינּו כֵן הֹודַ ע
וְ נָּבִ א לְבַ ב חָּ כְ מָּ ה :יג שּובָּ ה יְהוָּה עַ ד מָּ ָּתי וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל
עֲבָּ דֶ יָך :יד שַ בְ עֵ נּו בַ ב ֶֹקר חַ ְסדֶ ָך ּונ ְַר ְננָּה וְ נ ְִש ְמחָּ ה בְ כָּל יָּמֵ ינּו:
ִיתנּו ְשנֹות ָּר ִאינּו ָּרעָּ ה :טז י ֵָּר ֶאה ֶאל
טו שַ ְמחֵ נּו כִ ימֹות עִ נ ָּ
יהי נֹעַ ם אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהֵ ינּו
עֲבָּ דֶ יָך ָּפ ֳעלֶָך וַהֲ דָּ ְרָך עַ ל בְ נֵיהֶ ם :יז וִ ִ
עָּ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָּדֵ ינּו כֹו ְננָּה עָּ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָּדֵ ינּו כֹו ְננֵהּו:

פרק קלז

פרק צ

פרק קה
ִילֹותיו :ב
הֹודיעּו בָּ עַ ִמים ֲעל ָּ
א הֹודּו לַיהוָּה ִק ְראּו בִ ְשמֹו ִ
ְאֹותיו :ג ִה ְתהַ לְלּו בְ שֵ ם
ִשירּו לֹו ז ְַמרּו לֹו ִשיחּו בְ כָּל נִפְ ל ָּ
ָּק ְדשֹו ִי ְשמַ ח לֵב ְמבַ ְקשֵ י יְהוָּה :ד ִד ְרשּו יְהוָּה וְ עֻּזֹו בַ ְקשּו
ּומ ְשפְ ֵטי
ְאֹותיו אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה מֹפְ ָּתיו ִ
ָּפנָּיו ָּת ִמיד :ה זִ כְ רּו ִנפְ ל ָּ
יריו :ז הּוא יְהוָּה
פִ יו :ו ז ֶַרע ַאבְ ָּרהָּ ם עַ בְ דֹו בְ נֵי ַי ֲעקֹב בְ ִח ָּ
אֱ ֹלהֵ ינּו בְ כָּל הָּ ָּא ֶרץ ִמ ְשפָּ טָּ יו :ח ָּזכַר לְעֹולָּם בְ ִריתֹו דָּ בָּ ר
ּושבּועָּ תֹו
צִ ָּּוה ל ְֶאלֶף דֹור :ט אֲ שֶ ר כ ַָּרת ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ְ
ְלי ְִשחָּ ק :י ַו ַיע ֲִמידֶ הָּ ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹק ְלי ְִש ָּר ֵאל בְ ִרית עֹולָּם :יא
יֹותם
לֵאמֹר לְָך ֶא ֵתן ֶאת ֶא ֶרץ כְ נָּעַ ן חֶ בֶ ל נַחֲ ל ְַתכֶם :יב בִ ְה ָּ
ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר כִ ְמעַ ט וְ ג ִָּרים בָּ ּה :יג ַוי ְִתהַ לְכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי
ִמ ַמ ְמ ָּל ָּכה ֶאל עַ ם ַאחֵ ר :יד ל ֹא ִהנִיחַ ָּאדָּ ם לְעָּ ְש ָּקם וַיֹוכַח
יאי ַאל ָּת ֵרעּו:
ֲעלֵיהֶ ם ְמלָּכִ ים :טו ַאל ִתּגְ עּו בִ ְמ ִשיחָּ י וְ ִלנְבִ ַ
טז ַוי ְִק ָּרא ָּרעָּ ב עַ ל הָּ ָּא ֶרץ כָּ ל מַ טֵ ה לֶחֶ ם שָּ בָּ ר :יז שָּ לַח
לִפְ נֵיהֶ ם ִאיש לְעֶ בֶ ד נ ְִמכַר יֹוסֵ ף :יח עִ נּו בַ כֶבֶ ל ַרגְ לֹו בַ ְרזֶ ל
בָּ ָּאה נַפְ שֹו :יט עַ ד עֵ ת ב ֹא ְדבָּ רֹו ִא ְמ ַרת יְהוָּה צְ ָּרפ ְָּתהּו :כ
ירהּו מֹשֵ ל עַ ִמים ַו ְיפ ְַתחֵ הּו :כא שָּ מֹו ָּאדֹון
שָּ ַלח מֶ ֶלְך ַוי ִַת ֵ
לְבֵ יתֹו ּומֹשֵ ל בְ ָּכל ִק ְניָּנֹו :כב ל ְֶאסֹר שָּ ָּריו בְ נַפְ שֹו ּוזְ ֵקנָּיו
ְיחַ כֵם :כג ַו ָּי ב ֹא י ְִש ָּר ֵאל ִמ ְצ ָּריִם וְ ַי ֲעקֹב ּגָּר בְ ֶא ֶרץ חָּ ם :כד
ַו ֶיפֶר ֶאת עַ מֹו ְמאֹד ַו ַיעֲצִ מֵ הּו ִמצָּ ָּריו :כה הָּ פְַך לִבָּ ם ל ְִשנ ֹא
עַ מֹו ְל ִה ְת ַנכֵל בַ עֲבָּ דָּ יו :כו שָּ לַ ח מֹשֶ ה עַ בְ דֹו ַאהֲ רֹן אֲ שֶ ר בָּ ַחר
ֹתֹותיו ּומֹפְ ִתים בְ ֶא ֶרץ חָּ ם :כח שָּ לַח
בֹו :כז שָּ מּו בָּ ם ִדבְ ֵרי א ָּ
יהם
חֹשֶ ְך ַוי ְַח ִשְך וְ ל ֹא מָּ רּו ֶאת ְדבָּ רֹו :כט הָּ פְַך ֶאת מֵ ימֵ ֶ
לְדָּ ם ַויָּמֶ ת ֶאת ְדג ָָּּתם :ל שָּ ַרץ ַא ְרצָּ ם צְ פ ְַר ְדעִ ים בְ חַ ְד ֵרי
מַ ְלכֵיהֶ ם :לא ָּאמַ ר ַויָּב ֹא עָּ רֹב כִ נִים בְ כָּל ּגְ בּולָּם :לב נ ַָּתן

א עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל שָּ ם יָּשַ בְ נּו ּגַם בָּ כִ ינּו בְ זָּכְ ֵרנּו ֶאת צִ יֹון :ב
ֹרֹותינּו :ג כִ י שָּ ם ְש ֵאלּונּו שֹובֵ ינּו
עַ ל ע ֲָּרבִ ים בְ תֹו ָּכּה ָּתלִינּו כִ נ ֵ
ִדבְ ֵרי ִשיר וְ תֹו ָּללֵינּו ִש ְמחָּ ה ִשירּו לָּנּו ִמ ִשיר צִ יֹון :ד ֵאיְך
נ ִָּשיר ֶאת ִשיר יְהוָּה עַ ל ַא ְד ַמת ֵנכָּר :ה ִאם ֶא ְש ָּכחֵ ְך יְרּושָּ לָּ ִם
ִת ְשכַח י ְִמינִי :ו ִת ְדבַ ק לְשֹונִי ל ְִחכִ י ִאם ל ֹא ֶאזְ כְ ֵרכִ י ִאם ל ֹא
ַא ֲעלֶה ֶאת יְרּושָּ לַ ִם עַ ל ר ֹאש ִש ְמחָּ ִתי :ז זְ כֹר ְיה ָּוה לִבְ נֵי
אֱ דֹום ֵאת יֹום יְרּושָּ ָּל ִם הָּ א ְֹמ ִרים עָּ רּו עָּ רּו עַ ד הַ יְסֹוד בָּ ּה:
ח בַ ת בָּ בֶ ל הַ ְשדּודָּ ה ַא ְש ֵרי שֶ יְשַ ֶלם לְָּך ֶאת ּגְ מּולְֵך שֶ ּגָּמַ לְ ְת
לָּנּו :ט ַא ְש ֵרי שֶ י ֹאחֵ ז וְ ִנפֵץ ֶאת ֹע ָּל ַליְִך ֶאל ַהסָּ לַע:

פרק קנ
א הַ לְלּויָּּה הַ לְלּו ֵאל בְ ָּק ְדשֹו הַ לְלּוהּו בִ ְר ִקיעַ עֻּזֹו :ב הַ לְלּוהּו
בִ גְ בּור ָֹּתיו הַ לְלּוהּו כְ רֹב ּג ְֻדלֹו :ג הַ לְלּוהּו בְ ֵת ַקע שֹופָּ ר
הַ לְלּוהּו בְ נֵבֶ ל וְ כִ נֹור :ד הַ לְלּוהּו בְ תֹף ּומָּ חֹול הַ לְלּוהּו בְ ִמנִים
וְ עּוגָּב :ה הַ לְלּוהּו בְ צִ לְצְ לֵי שָּ מַ ע הַ לְלּוהּו בְ צִ לְצְ לֵי ְתרּועָּ ה :ו
כֹל הַ נְשָּ מָּ ה ְתהַ לֵל יָּּה הַ לְלּויָּּה:
ִמי י ִֵתן ִמ ִציֹון יְשּועֻת י ְִש ָּר ֵאל ,בְ שּוב יְהוָּה ְשבּות עַ מֹוָּ ,יגֵל
יקים מֵ ְי ָּי ָּמעּוּזָּם בְ עֵ ת צָּ ָּרה.
ּותשּועַ ת צַ ִד ִ
ַי ֲעקֹב י ְִשמַ ח י ְִש ָּר ֵאלְ .
יֹושיעֵ ם כִ י ָּחסּו בֹו.
ַו ַיעְ זְ ֵרם ְי ָּי ַו ְי ַפלְטֵ םְ ,י ַפלְטֵ ם ֵמ ְרשָּ עִ ים וְ ִ

תפילה נפלאה לאחר אמירת תיקון הכללי
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם ,עִ לַת הָּ עִ לֹות וְ ִסבַ ת כָּל הַ ִסבֹותַ .אנ ְְת לְעֵ לָּא,
יסא בָּ ְך
לְעֵ לָּא ִמן ֹכלָּא ,וְ לֵית לְעֵ לָּא ִמנְָּךְ ,דלֵית ַמחֲ שָּ בָּ ה ְתפִ ָּ
ּות ִהלָּה.
ּומרֹומָּ ם עַ ל כָּל בְ ָּרכָּה ְ
דּומיָּה ְת ִהלָּה; ְ
כְ לָּלּ .ולְָך – ִ
ירה דֶ ֶרְך כְ בּושָּ ה
אֹותָך אֲ בַ ֵקש ,שֶ ַת ְחתֹר חֲ ִת ָּ
ְ
אֹותָך ֶא ְדרֹש,
ְ
מֵ ִא ְתָך ,דֶ ֶרְך כָּל ָּהעֹולָּמֹות עַ ד הַ ִה ְש ַת ְל ְשלּות שֶ לִי ,בַ מָּ קֹום
שֶ אֲ נִי עֹומֵ ד ,כְ פִ י אֲ שֶ ר נִגְ לֶה לְָך יֹודֵ עַ ַתעֲלּומֹותּ .ובַ דֶ ֶרְך וְ נ ִָּתיב
ירנִי בִ ְתשּובָּ ה ְשלֵמָּ ה ְל ָּפנֶיָך
אֹורָך ,לְהַ חֲ זִ ֵ
ְ
הַ ּזֶה ָּת ִאיר עָּ לַי
רּואים ,לִבְ לִי
בֶ אֱ מֶ ת ,כְ פִ י ְרצֹונְָך בֶ אֱ מֶ ת; כְ פִ י ְרצֹון ִמ ְבחַ ר הַ בְ ִ
ש ב בְ ַמחֲ שַ בְ ִתי שּום מַ חֲ ֶשבֶ ת חּוץ וְ שּום מַ חֲ שָּ בָּ ה ּובִ לְבּול
ל ְַח ֹ
ּוקדֹושֹות
שֶ הּוא ֶנגֶד ְרצֹונֶָךַ .רק לְדַ בֵ ק בְ מַ חֲ שָּ בֹות זַכֹות ,צַ חֹות ְ
ֹותיך
תֹור ֶתָך .הַ ט לִבִ י ֶאל עֵ ְד ֶ
בַ עֲבֹודָּ ְתך בֶ אֱ מֶ ת ,בְ הַ שָּ ג ְָּתָך ּובְ ָּ
בֹותיָך) וְ ַתן לִי לֵב טָּ הֹור לְעָּ בְ ְדָך בֶ אֱ מֶ ת.
(קוראים :עֵ ְד ֶ
יאנִי לְאֹור ּגָּדֹול ִחיש ַקל ְמהֵ ָּרהְ ,תשּועַ ת
ּומ ְמצּולֹות יָּם תֹוצִ ֵ
ִ
יֹותי עַ ל פְ נֵי
אֲ ֹדנָּי כְ הֶ ֶרף עַ יִן ,לֵאֹור בְ אֹור הַ חַ יִים ,כָּל יְמֵ י הֱ ִ
ְעּורי ,הַ י ִָּמים שֶ עָּ בְ רּו בַ חֹשֶ ְך,
הָּ אֲ דָּ מָּ ה; וְ ֶאזְ כֶה לְחַ דֵ ש נ ָּ
יא ִתי:
יא ִתי ִמן הָּ עֹולָּם כְ בִ ָּ
ירם ֶאל הַ ְקדֻשָּ ה .וְ ִת ְהיֶה יְצִ ָּ
לְהַ חֲ זִ ָּ
בְ ל ֹא חֵ ְטא .וְ ֶאזְ כֶה לַחֲ זֹות בְ נֹעַ ם אֲ ֹדנָּי ּולְבַ ֵקר בְ ֵהיכָּלֹו ,כֻלֹו
אֹומֵ ר כָּבֹודָּ .אמֵ ן נֶצַ ח סֶ לָּה וָּעֶ ד.
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