
 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 ֵפיֶגא, זכותו יגן עלינו, שגילה תיקון זה.

ְלכּו ְנַרְנָנה ַלְיָי ָנִריָעה ְלצּור ִיְשֵענּו. ְנַקְדָמה ָפָניו ְבתֹוָדה 
 ִבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו. ִכי ֵאל ָגדֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים.

ֲהֵריִני ְמַזֵמן ֶאת ִפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ּוְלַשֵבַח ֶאת בֹוְרִאי.  
הּוא ושִכיְנֵתיה, ִבְדִחילּו -ְבִריְך-ְדָשאְלֵשם ִיחּוד קּו

 ּוְרִחימּו, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֶעָלם, ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל.

 פרק טז 

ה  ַמְרְת ַליהוָּ ְך: ב אָּ ִסיִתי בָּ ְמֵרִני ֵאל ִכי חָּ ִוד שָּ ם ְלדָּ א ִמְכתָּ
ֶליָך: ג ִלְקדֹוִשים ִתי ַבל עָּ ה טֹובָּ תָּ י אָּ ה  ֲאֹדנָּ ֶרץ ֵהמָּ אָּ ֲאֶשר בָּ

רּו ַבל ַאִסיְך  הָּ ם ַאֵחר מָּ ם: ד ִיְרבּו ַעְצבֹותָּ ל ֶחְפִצי בָּ ְוַאִדיֵרי כָּ
ה  י: ה ְיהוָּ תָּ ם ַעל ְשפָּ א ֶאת ְשמֹותָּ ם ּוַבל ֶאשָּ ִנְסֵכיֶהם ִמדָּ
ְפלּו ִלי  ִלים נָּ ִלי: ו ֲחבָּ ה תֹוִמיְך ּגֹורָּ ת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאתָּ ְמנָּ

ה ֲאֶשר ַבְנעִ  ֵרְך ֶאת ְיהוָּ י: ז ֲאבָּ לָּ ה עָּ ְפרָּ ת שָּ ִמים ַאף ַנֲחלָּ
ה ְלֶנְגִדי  י: ח ִשִּויִתי ְיהוָּ ִני ַאף ֵלילֹות ִיְסרּוִני ִכְליֹותָּ צָּ ְיעָּ
ֶגל ְכבֹוִדי  ַמח ִלִבי ַויָּ ֵכן שָּ ִמיד ִכי ִמיִמיִני ַבל ֶאמֹוט: ט לָּ תָּ

ֶבַטח: י ִכי ִרי ִיְשֹכן לָּ לֹא ַתֲעֹזב ַנְפִשי ִלְשאֹול לֹא ִתֵתן   ַאף ְבשָּ
חֹות  ַחת: יא תֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים ֹשַבע ְשמָּ ֲחִסיְדָך ִלְראֹות שָּ

ֶניָך ְנִעמֹות ִביִמיְנָך ֶנַצח:  ֶאת פָּ

 פרק לב 

ה: ב ַאְשֵרי  אָּ ִוד ַמְשִכיל ַאְשֵרי ְנשּוי ֶפַשע ְכסּוי ֲחטָּ א ְלדָּ
ם לֹא ַיְחשֹ  דָּ ֹון ְוֵאין ְברּוחֹו ְרִמיָּה: ג ִכי אָּ ה לֹו עָּ ב ְיהוָּ

ה  ַלְילָּ ם וָּ ל ַהיֹום: ד ִכי יֹומָּ ִתי כָּ י ְבַשֲאגָּ מָּ לּו ֲעצָּ ֶהֱחַרְשִתי בָּ
אִתי  ה: ה ַחטָּ ֶדָך ֶנְהַפְך ְלַשִדי ְבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסלָּ ַלי יָּ ִתְכַבד עָּ

ַמְר  ה אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ִכִסיִתי אָּ ַעי ַליהוָּ ִתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפשָּ
ִסיד  ל חָּ ה: ו ַעל זֹאת ִיְתַפֵלל כָּ אִתי ֶסלָּ אתָּ ֲעֹון ַחטָּ ה נָּשָּ ְוַאתָּ
יו לֹא ַיִּגיעּו: ז  ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵשֶטף ַמִים ַרִבים ֵאלָּ
ה: ח ֵני ַפֵלט ְתסֹוְבֵבִני ֶסלָּ ה ֵסֶתר ִלי* ִמַצר ִתְצֵרִני רָּ  ַאתָּ

ֶליָך ֵעיִני: ט ַאל  ה עָּ ַאְשִכיְלָך ְואֹוְרָך ְבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעצָּ
ֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַבל  ִבין ְבֶמֶתג וָּ ִתְהיּו ְכסּוס ְכֶפֶרד ֵאין הָּ
ה ֶחֶסד  ע ְוַהבֹוֵטַח ַביהוָּ שָּ רָּ ְקֹרב ֵאֶליָך: י ַרִבים ַמְכאֹוִבים לָּ

ל ִיְשֵרי ְיסֹוְבֶבנּו: יא ִשְמחּו בַ  ה ְוִגילּו ַצִדיִקים ְוַהְרִנינּו כָּ יהוָּ
 ֵלב:

 *)יש להפסיק מעט בין "אתה סתר לי", ל"מצר תצרני"( 

 פרק מא 

ה  עָּ ל ְביֹום רָּ ִוד: ב ַאְשֵרי ַמְשִכיל ֶאל דָּ א ַלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלדָּ
ה ִיְשְמֵרהּו ִויַחֵיהּו ְוֻאשַ  ה: ג ְיהוָּ ֶרץ ְוַאל ְיַמְלֵטהּו ְיהוָּ אָּ ר בָּ

בֹו  ל ִמְשכָּ י כָּ ֶדנּו ַעל ֶעֶרש ְדוָּ ה ִיְסעָּ יו: ד ְיהוָּ ִתְתֵנהּו ְבֶנֶפש ֹאְיבָּ
ה ַנְפִשי ִכי  אָּ ֵנִני ְרפָּ ה חָּ ַמְרִתי ְיהוָּ ְליֹו: ה ֲאִני אָּ ַפְכתָּ ְבחָּ הָּ

ַבד ְשמֹו:   ַתי יָּמּות ְואָּ ְך: ו אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי מָּ אִתי לָּ טָּ ז חָּ
ֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ  ץ אָּ ְוא ְיַדֵבר ִלבֹו ִיְקבָּ א ִלְראֹות שָּ ְוִאם בָּ
ה ִלי: ט  עָּ ַלי ַיְחְשבּו רָּ י עָּ ל ֹשְנאָּ ַלי ִיְתַלֲחשּו כָּ ְיַדֵבר: ח ַיַחד עָּ
קּום: י ַּגם ִאיש  ַכב לֹא יֹוִסיף לָּ ְדַבר ְבִלַיַעל יָּצּוק בֹו ַוֲאֶשר שָּ

ֵקב: יא ְשלֹוִמי ֲאֶשר בָּ  ַלי עָּ ַטְחִתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִדיל עָּ
ַדְעִתי  ֶהם: יב ְבזֹאת יָּ ה לָּ ֵנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַשְלמָּ ה חָּ ה ְיהוָּ ְוַאתָּ

ַמְכתָּ ִבי  י: יג ַוֲאִני ְבֻתִמי תָּ לָּ ִריַע ֹאְיִבי עָּ ַפְצתָּ ִבי ִכי לֹא יָּ ִכי חָּ
ֶניָך ְלעֹו ֵאל ַוַתִציֵבִני ְלפָּ ה ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ רּוְך ְיהוָּ ם: יד בָּ לָּ

ֵמן: ֵמן ְואָּ ם אָּ עֹולָּ ם ְוַעד הָּ עֹולָּ  ֵמהָּ

 פרק מב 

ִים  א ַלְמַנֵצַח ַמְשִכיל ִלְבֵני ֹקַרח: ב ְכַאיָּל ַתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי מָּ
ה ַנְפִשי ֵלאֹלִהים ְלֵאל  ְמאָּ ֵכן ַנְפִשי ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: ג צָּ

ַתי י מָּ ִתי ֶלֶחם   חָּ ה ִלי ִדְמעָּ ְיתָּ ֶאה ְפֵני ֱאֹלִהים: ד הָּ בֹוא ְוֵארָּ אָּ
ל ַהיֹום ַאֵיה ֱאֹלֶהיָך: ה ֵאֶלה  ה ֶבֱאֹמר ֵאַלי כָּ ְילָּ לָּ ם וָּ יֹומָּ
ְך ֶאַדֵדם ַעד ֵבית  ַלי ַנְפִשי ִכי ֶאֱעֹבר ַבסָּ ה עָּ ה ְוֶאְשְפכָּ ֶאְזְכרָּ

מ  ה הָּ ה ְותֹודָּ ֹון חֹוֵגג: ו ַמה ִתְשתֹוֲחִחי ַנְפִשי ֱאֹלִהים ְבקֹול ִרנָּ
יו: ז  נָּ י הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִכי עֹוד אֹוֶדנּו ְישּועֹות פָּ לָּ ַוֶתֱהִמי עָּ
ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵדן  ח ַעל ֵכן ֶאְזכָּ ַלי ַנְפִשי ִתְשתֹוחָּ ֱאֹלַהי עָּ

ר: ח ְתהֹום ֶאל ְתהֹום קֹוֵרא לְ  קֹול ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצעָּ
ה  ם ְיַצֶּוה ְיהוָּ רּו: ט יֹומָּ בָּ ַלי עָּ ֶריָך ְוַגֶליָך עָּ ל ִמְשבָּ ִצנֹוֶריָך כָּ
ה ְלֵאל  י: י אֹוְמרָּ ה ְלֵאל ַחיָּ ה ִשירֹו ִעִמי ְתִפלָּ ַחְסדֹו ּוַבַלְילָּ
ה ֹקֵדר ֵאֵלְך ְבַלַחץ אֹוֵיב: יא ְבֶרַצח  מָּ ִני לָּ ה ְשַכְחתָּ מָּ ַסְלִעי לָּ

ל ַהיֹום ַאֵיה ְבַעְצמֹוַתי  ם ֵאַלי כָּ ְמרָּ י ְבאָּ ֵחְרפּוִני צֹוְררָּ
י הֹוִחיִלי  לָּ ֱאֹלֶהיָך: יב ַמה ִתְשתֹוֲחִחי ַנְפִשי ּוַמה ֶתֱהִמי עָּ

י: ַני ֵואֹלהָּ  ֵלאֹלִהים ִכי עֹוד אֹוֶדנּו ְישּוֹעת פָּ

 פרק נט 

א ם ִבְשֹלַח שָּ ִוד ִמְכתָּ ּול ַוִיְשְמרּו ֶאת א ַלְמַנֵצַח ַאל ַתְשֵחת ְלדָּ
י ִמִמְתקֹוְמַמי  ַהַבִית ַלֲהִמיתֹו: ב ַהִציֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאֹלהָּ
ִמים הֹוִשיֵעִני: ד  ֶון ּוֵמַאְנֵשי דָּ ְתַשְּגֵבִני: ג ַהִציֵלִני ִמֹפֲעֵלי אָּ
אִתי  ַלי ַעִזים לֹא ִפְשִעי ְולֹא ַחטָּ גּורּו עָּ ְרבּו ְלַנְפִשי יָּ ִכי ִהֵנה אָּ
אִתי ּוְרֵאה: ו  ה ִלְקרָּ נּו עּורָּ ֹון ְירּוצּון ְוִיכֹונָּ ה: ה ְבִלי עָּ ְיהוָּ
ה ִלְפֹקד  ִקיצָּ ֵאל הָּ אֹות ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ה ֱאֹלִהים ְצבָּ ה ְיהוָּ ְוַאתָּ
ֶעֶרב ֶיֱהמּו  ה: ז יָּשּובּו לָּ ֶון ֶסלָּ ל ֹבְגֵדי אָּ ֹחן כָּ ל ַהּגֹוִים ַאל תָּ כָּ

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: ח  בֹות ַככָּ ִהֵנה ַיִביעּון ְבִפיֶהם ֲחרָּ
מֹו ִתְלַעג  ה ִתְשַחק לָּ ה ְיהוָּ ְבִשְפתֹוֵתיֶהם ִכי ִמי ֹשֵמַע: ט ְוַאתָּ
ה ִכי ֱאֹלִהים ִמְשַּגִבי: יא  ל ּגֹוִים: י ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאְשֹמרָּ ְלכָּ

י: יב אַ  ל ַתַהְרֵגם ֱאֹלֵהי ַחְסִדי ְיַקְדֵמִני ֱאֹלִהים ַיְרֵאִני ְבֹשְררָּ
י: יג  ִגֵננּו ֲאֹדנָּ ֶפן ִיְשְכחּו ַעִמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו מָּ
ה ּוִמַכַחש  לָּ ְכדּו ִבְגאֹונָּם ּוֵמאָּ ֵתימֹו ְוִילָּ ַחַטאת ִפימֹו ְדַבר ְשפָּ
ה ַכֵלה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְדעּו ִכי ֱאֹלִהים ֹמֵשל  ְיַסֵפרּו: יד ַכֵלה ְבֵחמָּ

ֶלב  ֶעֶרב ֶיֱהמּו ַככָּ ה: טו ְויָּשּובּו לָּ ֶרץ ֶסלָּ אָּ ְבַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי הָּ
ִלינּו:  ה ְיִניעּון ֶלֱאֹכל ִאם לֹא ִיְשְבעּו ַויָּ ִויסֹוְבבּו ִעיר: טז ֵהמָּ
ב ִלי  ִייתָּ ִמְשּגָּ ִשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵנן ַלֹבֶקר ַחְסֶדָך ִכי הָּ יז ַוֲאִני אָּ

נֹוס ְביֹום ה ִכי ֱאֹלִהים ִמְשַּגִבי   ּומָּ ַצר ִלי: יח ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵמרָּ
 ֱאֹלֵהי ַחְסִדי:

 פרק עז 

ף ִמְזמֹור: ב קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים  סָּ א ַלְמַנֵצַח ַעל ְידּותּון ְלאָּ
י  ִתי ֲאֹדנָּ רָּ י: ג ְביֹום צָּ ה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין ֵאלָּ קָּ ְוֶאְצעָּ

ִדי לַ  ְשִתי יָּ רָּ ֵחם ַנְפִשי: ד דָּ ה ִהנָּ פּוג ֵמֲאנָּ ה ְולֹא תָּ ה ִנְּגרָּ ְילָּ
ה: ה  ה ְוִתְתַעֵטף רּוִחי ֶסלָּ ִשיחָּ יָּה אָּ ה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהמָּ ֶאְזְכרָּ
י ִנְפַעְמִתי ְולֹא ֲאַדֵבר: ו ִחַשְבִתי יִָּמים  ַחְזתָּ ְשֻמרֹות ֵעינָּ אָּ

ִת  ה ְנִגינָּ ִמים: ז ֶאְזְכרָּ ִבי ִמֶקֶדם ְשנֹות עֹולָּ ה ִעם ְלבָּ ְילָּ י ַבלָּ
י ְולֹא ֹיִסיף  ִמים ִיְזַנח ֲאֹדנָּ ה ַוְיַחֵפש רּוִחי: ח ַהְלעֹולָּ ִשיחָּ אָּ
ֹדר: י  ַמר ֹאֶמר ְלֹדר וָּ ֶנַצח ַחְסדֹו ּגָּ ֵפס לָּ ִלְרצֹות עֹוד: ט ֶהאָּ
ֹאַמר  ה: יא וָּ יו ֶסלָּ ַפץ ְבַאף ַרֲחמָּ ַכח ַחנֹות ֵאל ִאם קָּ ֲהשָּ

ֹות ְיִמין ֶעְליֹון: יב ֶאְזכֹור ַמַעְלֵלי יָּּה ִכי ַחלֹוִתי ִהיא ְשנ



ֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ל פָּ ִגיִתי ְבכָּ ה ִמֶקֶדם ִפְלֶאָך: יג ְוהָּ ֶאְזְכרָּ
דֹול ֵכאֹלִהים: טו  ה: יד ֱאֹלִהים ַבֹקֶדש ַדְרֶכָך ִמי ֵאל ּגָּ ִשיחָּ אָּ

ַעִמים   ֵאל ֹעֵשה ֶפֶלא הֹוַדְעתָּ בָּ ה הָּ ַאְלתָּ ִבְזרֹוַע ַאתָּ ֻעֶּזָך: טז ּגָּ
אּוָך  אּוָך ַמִים ֱאֹלִהים רָּ ה: יז רָּ ַעֶמָך ְבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסלָּ
ְתנּו  בֹות קֹול נָּ ִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות: יח ֹזְרמּו ַמִים עָּ ַמִים יָּ

כּו: יט קֹול ַרַעְמָך ַבַּגְלַּגל הֵ  ֶציָך ִיְתַהלָּ ִקים ַאף ֲחצָּ ִאירּו ְשחָּ
ֶרץ: כ ַביָּם ַדְרֶכָך ּוְשִביְלָך  אָּ ה ַוִתְרַעש הָּ ְגזָּ ִקים ֵתֵבל רָּ ְברָּ
ִחיתָּ ַכצֹאן ַעֶמָך ְבַיד  עּו: כא נָּ ְבַמִים ַרִבים ְוִעְקבֹוֶתיָך לֹא ֹנדָּ

 ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן:

 פרק צ 

ִיי ה הָּ עֹון ַאתָּ י מָּ ֱאֹלִהים ֲאֹדנָּ ה ְלֹמֶשה ִאיש הָּ נּו א ְתִפלָּ תָּ לָּ
ם  דּו ַוְתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹולָּ ִרים יֻלָּ ֹדר: ב ְבֶטֶרם הָּ ְבֹדר וָּ
א ַותֹאֶמר שּובּו ְבֵני  ֵשב ֱאנֹוש ַעד ַדכָּ ה ֵאל: ג תָּ ם ַאתָּ ַעד עֹולָּ
ִנים ְבֵעיֶניָך ְכיֹום ֶאְתמֹול ִכי ַיֲעֹבר  ם: ד ִכי ֶאֶלף שָּ דָּ אָּ

יְ  ה ַבלָּ ִציר ְוַאְשמּורָּ ה ִיְהיּו ַבֹבֶקר ֶכחָּ ם ֵשנָּ ה: ה ְזַרְמתָּ לָּ
ִלינּו  ֶעֶרב ְימֹוֵלל ְויֵָּבש: ז ִכי כָּ ף לָּ לָּ ִציץ ְוחָּ ַיֲחֹלף: ו ַבֹבֶקר יָּ
ה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶדָך ֲעֻלֵמנּו  ְלנּו: ח ַשתָּ ְתָך ִנְבהָּ ְבַאֶפָך ּוַבֲחמָּ

נ ל יֵָּמינּו פָּ ֶניָך: ט ִכי כָּ ֵנינּו ְכמֹו ִלְמאֹור פָּ ֶתָך ִכִלינּו שָּ ּו ְבֶעְברָּ
ה ְוִאם ִבְגבּוֹרת  נָּ ֶהם ִשְבִעים שָּ ֶהֶגה: י ְיֵמי ְשנֹוֵתינּו בָּ
ה: יא ִמי  ֻעפָּ ז ִחיש ַונָּ ֶון ִכי גָּ אָּ ל וָּ מָּ ם עָּ ְהבָּ ה ְורָּ נָּ ְשמֹוִנים שָּ

ֶתָך: יב ִלְמנֹות יֵָּמינּו ְתָך ֶעְברָּ ֵכן הֹוַדע  יֹוֵדַע ֹעז ַאֶפָך ּוְכִיְראָּ
ֵחם ַעל  י ְוִהנָּ תָּ ה ַעד מָּ ה ְיהוָּ ה: יג שּובָּ ְכמָּ ִבא ְלַבב חָּ ְונָּ
ל יֵָּמינּו:  ה ְבכָּ ה ְוִנְשְמחָּ ֶדיָך: יד ַשְבֵענּו ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ּוְנַרְננָּ ֲעבָּ
ֶאה ֶאל  ה: טז ֵירָּ עָּ ִאינּו רָּ נּו ְשנֹות רָּ טו ַשְמֵחנּו ִכימֹות ִעִניתָּ

עֳ  ֶדיָך פָּ י ֱאֹלֵהינּו ֲעבָּ ְרָך ַעל ְבֵניֶהם: יז ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדנָּ ֶלָך ַוֲהדָּ
ֵדינּו כֹוְנֵנהּו:  ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יָּ ה עָּ ֵדינּו כֹוְננָּ ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יָּ  עָּ

 פרק קה 

יו: ב  ַעִמים ֲעִלילֹותָּ ה ִקְראּו ִבְשמֹו הֹוִדיעּו בָּ א הֹודּו ַליהוָּ
יו: ג ִהְתַהְללּו ְבֵשם  ל ִנְפְלאֹותָּ ִשירּו לֹו ַזְמרּו לֹו ִשיחּו ְבכָּ
ה ְוֻעּזֹו ַבְקשּו  ה: ד ִדְרשּו ְיהוָּ ְדשֹו ִיְשַמח ֵלב ְמַבְקֵשי ְיהוָּ קָּ

ִמיד: ה ִזְכרּו נִ  יו תָּ נָּ יו ּוִמְשְפֵטי פָּ ה ֹמְפתָּ שָּ יו ֲאֶשר עָּ ְפְלאֹותָּ
ה  יו: ז הּוא ְיהוָּ ם ַעְבדֹו ְבֵני ַיֲעֹקב ְבִחירָּ הָּ ִפיו: ו ֶזַרע ַאְברָּ
ר  בָּ ם ְבִריתֹו דָּ ַכר ְלעֹולָּ יו: ח זָּ טָּ ֶרץ ִמְשפָּ אָּ ל הָּ ֱאֹלֵהינּו ְבכָּ

ם ּוְשבּו הָּ ַרת ֶאת ַאְברָּ ה ְלֶאֶלף דֹור: ט ֲאֶשר כָּ תֹו ִצּוָּ עָּ
ם: יא  ֵאל ְבִרית עֹולָּ ק: י ַוַיֲעִמיֶדהָּ ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְשרָּ ְלִיְשחָּ
ם  ַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: יב ִבְהיֹותָּ ֵלאֹמר ְלָך ֶאֵתן ֶאת ֶאֶרץ ְכנָּ
ּה: יג ַוִיְתַהְלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי  ִרים בָּ ר ִכְמַעט ְוגָּ ְמֵתי ִמְספָּ

ה ֶאל ַעם אַ  כָּ ם ַויֹוַכח ִמַמְמלָּ ְשקָּ ם ְלעָּ דָּ ֵחר: יד לֹא ִהִניַח אָּ
ֵרעּו:  י ְוִלְנִביַאי ַאל תָּ ִכים: טו ַאל ִתְּגעּו ִבְמִשיחָּ ֲעֵליֶהם ְמלָּ
ַלח  ר: יז שָּ בָּ ל ַמֵטה ֶלֶחם שָּ ֶרץ כָּ אָּ ב ַעל הָּ עָּ א רָּ טז ַוִיְקרָּ

לֹו ַבְרֶזל ִלְפֵניֶהם ִאיש ְלֶעֶבד ִנְמַכר יֹוֵסף: יח ִענּו ַבֶכֶבל ַרגְ 
ְתהּו: כ  פָּ ה ְצרָּ רֹו ִאְמַרת ְיהוָּ ה ַנְפשֹו: יט ַעד ֵעת בֹא ְדבָּ אָּ בָּ
דֹון  מֹו אָּ ַלח ֶמֶלְך ַוַיִתיֵרהּו ֹמֵשל ַעִמים ַוְיַפְתֵחהּו: כא שָּ שָּ
יו  יו ְבַנְפשֹו ּוְזֵקנָּ רָּ נֹו: כב ֶלְאֹסר שָּ ל ִקְניָּ ְלֵביתֹו ּוֹמֵשל ְבכָּ

ם: כד ְיַחֵכם: כג ַויָּ  ר ְבֶאֶרץ חָּ ִים ְוַיֲעֹקב ּגָּ ֵאל ִמְצרָּ בֹא ִיְשרָּ
ם ִלְשנֹא  ַפְך ִלבָּ יו: כה הָּ רָּ ַוֶיֶפר ֶאת ַעמֹו ְמֹאד ַוַיֲעִצֵמהּו ִמצָּ
ַחר  ַלח ֹמֶשה ַעְבדֹו ַאֲהֹרן ֲאֶשר בָּ יו: כו שָּ דָּ ַעמֹו ְלִהְתַנֵכל ַבֲעבָּ

יו   ם ִדְבֵרי ֹאתֹותָּ מּו בָּ ַלח בֹו: כז שָּ ם: כח שָּ ּוֹמְפִתים ְבֶאֶרץ חָּ
ַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם  רֹו: כט הָּ רּו ֶאת ְדבָּ ֹחֶשְך ַוַיְחִשְך ְולֹא מָּ
ם ְצַפְרְדִעים ְבַחְדֵרי  ַרץ ַאְרצָּ ם: ל שָּ תָּ ם ַויֶָּמת ֶאת ְדגָּ ְלדָּ
ַתן  ם: לב נָּ ל ְּגבּולָּ ֹרב ִכִנים ְבכָּ ַמר ַויָּבֹא עָּ ַמְלֵכיֶהם: לא אָּ

ם ִּגְשמֵ  תָּ ם: לג ַוַיְך ַּגְפנָּם ּוְתֵאנָּ בֹות ְבַאְרצָּ ד ֵאש ֶלהָּ רָּ יֶהם בָּ
ר:  ַמר ַויָּבֹא ַאְרֶבה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְספָּ ם: לד אָּ ַוְיַשֵבר ֵעץ ְּגבּולָּ
ל  ם: לו ַוַיְך כָּ תָּ ם ַויֹאַכל ְפִרי ַאְדמָּ ל ֵעֶשב ְבַאְרצָּ לה ַויֹאַכל כָּ

ם ֵראִשי ב ְבכֹור ְבַאְרצָּ הָּ ל אֹונָּם: לז ַויֹוִציֵאם ְבֶכֶסף ְוזָּ ת ְלכָּ
ַפל  ם ִכי נָּ ַמח ִמְצַרִים ְבֵצאתָּ יו כֹוֵשל: לח שָּ טָּ ְוֵאין ִבְשבָּ
ה: מ  ְילָּ ִאיר לָּ ְך ְוֵאש ְלהָּ סָּ ן ְלמָּ נָּ ַרש עָּ ם ֲעֵליֶהם: לט פָּ ַפְחדָּ

ַתח ַמִים ַיְשִביֵעם: מא פָּ ו ְוֶלֶחם שָּ ַאל ַויֵָּבא ְשלָּ צּור ַויָּזּובּו   שָּ
ְדשֹו ֶאת  ַכר ֶאת ְדַבר קָּ ר: מב ִכי זָּ הָּ ְלכּו ַבִציֹות נָּ ִים הָּ מָּ
יו:  ה ֶאת ְבִחירָּ שֹון ְבִרנָּ ם ַעְבדֹו: מג ַויֹוִצא ַעמֹו ְבשָּ הָּ ַאְברָּ
שּו: מה ַבֲעבּור  ֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִמים ִיירָּ מד ַוִיֵתן לָּ

יו ִיְנֹצרּו ַהְללּויָּּה: ִיְשְמרּו חֻ  יו ְותֹוֹרתָּ  קָּ

 פרק קלז 

ְכֵרנּו ֶאת ִציֹון: ב  ִכינּו ְבזָּ ַשְבנּו ַּגם בָּ ם יָּ ֶבל שָּ א ַעל ַנֲהרֹות בָּ
ם ְשֵאלּונּו שֹוֵבינּו  ִלינּו ִכֹנרֹוֵתינּו: ג ִכי שָּ ּה תָּ ִבים ְבתֹוכָּ ַעל ֲערָּ

ה  ֵלינּו ִשְמחָּ נּו ִמִשיר ִציֹון: ד ֵאיְך ִדְבֵרי ִשיר ְותֹולָּ ִשירּו לָּ
ִם  לָּ ֵחְך ְירּושָּ ר: ה ִאם ֶאְשכָּ ה ַעל ַאְדַמת ֵנכָּ ִשיר ֶאת ִשיר ְיהוָּ נָּ
ִתְשַכח ְיִמיִני: ו ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם לֹא ֶאְזְכֵרִכי ִאם לֹא 

ִתי: ז ְזֹכר ְיהוָּ  ַלִם ַעל רֹאש ִשְמחָּ ה ִלְבֵני  ַאֲעֶלה ֶאת ְירּושָּ
ּה:  רּו ַעד ַהְיסֹוד בָּ רּו עָּ ֹאְמִרים עָּ ִם הָּ לָּ ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּושָּ
ַמְלְת  ְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶשּגָּ ה ַאְשֵרי ֶשְיַשֶלם לָּ ֶבל ַהְשדּודָּ ח ַבת בָּ

ַלע: ַלִיְך ֶאל ַהסָּ נּו: ט ַאְשֵרי ֶשיֹאֵחז ְוִנֵפץ ֶאת ֹעלָּ  לָּ

 פרק קנ 

ְדשֹו ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע ֻעּזֹו: ב ַהְללּוהּו  א ַהְללּויָּּה הַ  ְללּו ֵאל ְבקָּ
ר  יו ַהְללּוהּו ְכֹרב ּגְֻדלֹו: ג ַהְללּוהּו ְבֵתַקע שֹופָּ ִבְגבּוֹרתָּ
חֹול ַהְללּוהּו ְבִמִנים  ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוִכנֹור: ד ַהְללּוהּו ְבֹתף ּומָּ

ב: ה ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי שָּ  ה: ו ְועּוגָּ ַמע ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ְתרּועָּ
ה ְתַהֵלל יָּּה ַהְללּויָּּה: מָּ  ֹכל ַהְנשָּ

ֵגל  ה ְשבּות ַעמֹו, יָּ ֵאל, ְבשּוב ְיהוָּ ִמי ִיֵתן ִמִציֹון ְישּוֻעת ִיְשרָּ
ה.  רָּ ם ְבֵעת צָּ עּוּזָּ ֵאל. ּוְתשּוַעת ַצִדיִקים ֵמְייָּ מָּ ַיֲעֹקב ִיְשַמח ִיְשרָּ

סּו בֹו.ַויַ  ִעים ְויֹוִשיֵעם ִכי חָּ  ְעְזֵרם ְייָּ ַוְיַפְלֵטם, ְיַפְלֵטם ֵמְרשָּ

 תפילה נפלאה לאחר אמירת תיקון הכללי

א,  ל ַהִסבֹות. ַאְנְת ְלֵעלָּ ִעלֹות ְוִסַבת כָּ ם, ִעַלת הָּ ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ
ְך, ְדֵלית מַ  א ִמנָּ א, ְוֵלית ְלֵעלָּ א ִמן ֹכלָּ ְך ְלֵעלָּ א בָּ ה ְתִפיסָּ בָּ ֲחשָּ

ל. ּוְלָך  ה.  –ְכלָּ ה ּוְתִהלָּ כָּ ל ְברָּ ם ַעל כָּ ה; ּוְמרֹומָּ דּוִמיָּה ְתִהלָּ
ה  ה ֶדֶרְך ְכבּושָּ אֹוְתָך ֶאְדֹרש, אֹוְתָך ֲאַבֵקש, ֶשַתְחֹתר ֲחִתירָּ

מֹות ַעד ַהִהְשַתְלְשלּות ֶשִלי, ַבמָּ  עֹולָּ ל הָּ קֹום ֵמִאְתָך, ֶדֶרְך כָּ
ִתיב  ֶשֲאִני עֹוֵמד, ְכִפי ֲאֶשר ִנְגֶלה ְלָך יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹות. ּוַבֶדֶרְך ְונָּ
ֶניָך  ה ְלפָּ ה ְשֵלמָּ ַלי אֹוְרָך, ְלַהֲחִזיֵרִני ִבְתשּובָּ ִאיר עָּ ַהֶּזה תָּ
ֶבֱאֶמת, ְכִפי ְרצֹוְנָך ֶבֱאֶמת; ְכִפי ְרצֹון ִמְבַחר ַהְברּוִאים, ִלְבִלי 

ה ּוִבְלבּול ַלְחשֹ  בָּ ב ְבַמֲחַשְבִתי שּום ַמֲחֶשֶבת חּוץ ְושּום ַמֲחשָּ
בֹות ַזכֹות, ַצחֹות ּוְקדֹושֹות  ֶשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוֶנָך. ַרק ְלַדֵבק ְבַמֲחשָּ
ֶתָך. ַהט ִלִבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיך  ְתָך ּוְבתֹורָּ גָּ ְתך ֶבֱאֶמת, ְבַהשָּ ַבֲעבֹודָּ

ְבְדָך ֶבֱאֶמת. )קוראים: ֵעְדבֹותֶ  הֹור ְלעָּ יָך( ְוַתן ִלי ֵלב טָּ
ה, ְתשּוַעת  דֹול ִחיש ַקל ְמֵהרָּ ּוִמְמצּולֹות יָּם תֹוִציֵאִני ְלאֹור ּגָּ
ל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְפֵני  י ְכֶהֶרף ַעִין, ֵלאֹור ְבאֹור ַהַחִיים, כָּ ֲאֹדנָּ

י, ַהיִָּמים ה; ְוֶאְזֶכה ְלַחֵדש ְנעּורָּ מָּ ֲאדָּ ְברּו ַבֹחֶשְך,  הָּ ֶשעָּ
ִתי:  ם ְכִביאָּ עֹולָּ ִתי ִמן הָּ ה. ְוִתְהֶיה ְיִציאָּ ם ֶאל ַהְקֻדשָּ ְלַהֲחִזירָּ
לֹו, ֻכלֹו  י ּוְלַבֵקר ְבֵהיכָּ ְבלֹא ֵחְטא. ְוֶאְזֶכה ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ֲאֹדנָּ

ֶעד. ה וָּ ֵמן ֶנַצח ֶסלָּ בֹוד. אָּ  אֹוֵמר כָּ
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