
  השלםתיקון הכללי 

  התיקון הכללי יאחרשתפילה וההסבר על תיקון הכללי, ועם ההקדמה עם ה

  

 לתיקון הכללי של רבי נחמן מברסלב :  הקדמה
�ן ְלִמְקֵרה ַליְָלה, ַרֲחָמנָא ִלְצָלן ���ֵטי מ�ֲהַר"ן ֵחֶלק ִרא �ן ִסיָמן רה וְז� ל �נ�: ִ��ִהִ'ים   (א)ַקִ&יְטלל�ַמר ֲעָ%ָרה  –ִאיָתא ְ$ִלְ

ְקָחה א�ָת-, ִ*י ְ�ִהִ'ים ְ$ִגיַמְטִר+ָא ְ$א�ת� ַה+�ם ֶ ֵאַרע ל� ַחס וְָ ל�ם. ִ*י יֵ  *ַֹח ַ$ֲאִמיַרת ְ�ִהִ'ים ְלה�ִציא ַהִ)ָ&ה ֵמַהְ�ִלָ&ה ֶ 'ָ 

. וְָצִרי2 ְלַכ�ֵן ִ$ְ ַעת ֲאִמיַרת ְ�ִהִ'ים, ֶ ְ�ִהִ'ים ְ$ִגיַמְטִר+ָא (ב)/ָה ַעל זֶה ַ*+ָד�עַ ִליִלית ִעם ַהֲחֵמ  א�ִת+�ת ֶ ל ְ ָמ-, ֶ ִהיא ַהְממֻ 

נֵי ֵ מ�ת יְֵדי ַה9ְ -ֶ ַעל תפ"ה, ֶ ה�א ְמֻכ�ָן ְ*ִמְסַ&ר ַה9ְנֵי ֵ מ�ת ֵאל ֱא7ִהים ִ$ְמל�א�, ָ*ֶזה: 5ֶלף ָלֶמד, 5ֶלף ָלֶמד ֵהי י�ד ֵמם,

, ִ*י יֵ  ָ$- *ַֹח ֵא  �ַמיִם, ֲחִמימ�ת וְַלח�ת, ֶ ֵהם (ג)ֵא'� י�ְצ5ה ַהִ)ָ&ה ֵמַהְ�ִלָ&ה. ִ*י ַהִ)ָ&ה ִהיא ְ$ִחינַת ֶחֶסד �ְגב�ָרה ַ*+ָד�עַ 

, ֶ ֵהם ִ;יַמְטִר+ָא ְ�ִהִ'ים (ה)"ל, ֶ ֵהם ְ$ִחינַת ֶחֶסד �ְגב�ָרה ַ*+ָד�עַ , וְַעל יְֵדי ַה9ְנֵי ֵ מ�ת ֵאל ֱא7ִהים ַה/ַ (ד)ְ$ִחינַת ֶחֶסד �ְגב�ָרה

  ֶזה מ�ִציִאין ַהִ)ָ&ה ִמ9ָם. וְֶזה ָצִרי2 ְלַכ�ֵן ִ$ְ ַעת ֲאִמיַרת ְ�ִהִ'ים:-יְֵדי-ַ*/ַ"ל, ַעל

  

ָ%ָרה ִמינֵי ִזְמָרה, ֶ ֵהם ְ$ִחינַת ָהֲעָ%ָרה ְל �נ�ת ֶ /ֱֶאַמר ָ$ֶהם ֵסֶפר ְ�ִהִ'ים, ֵ*ן ָצִרי2 ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל, ִ*י יֵ  עֲ -וְַעל

ָל �ן ), ֶ ֵהם: ַאְ ֵרי, וְַלְמנֵַ=ַח, �ַמְ%ִ*יל, וְַהְלל�יָ- וְכ�', ַע+ֵן ְ$ֵפר�  ַרִ "י. וְיֵ  *ַֹח ְ$ָכל (ו)  ַ*>�ָבא (בגמרא פסחים קי"ז ובזהר

ֶפ2 ַהְ�ִלָ&ה ַה/ַ"ל. ִ*י ַאְ ֵרי ה�א וְָל �ן ֶ ל ָהֲעָ%ָרה ְל �נ�ת ַה/ַ"ל ְלַבֵ)ל *ַֹח ַהְ�ִלָ&ה ַה/ַ"ל, ִ*י ָ*ל ֶאָחד ֵמֵא'� ַהְ' �נ�ת ֵהם הֶ 

�ל ָהְרא�ת, ִמְ$ִחינַת (בראשית כד, יז) "וִַ�ְכֶהיןָ ֵעינָיו ֶהֶפ2 ַהְ�ִלָ&ה ַה/ַ"ל, ֶ ִעַ�ר  –  (ז)ְל �ן ְרִא+ָה וְִהְסַ�ְ*ל�ת�*ָֹח- ִמִ�ְל

:) 'ָ<א ִליִלית'. ֵמְראֹת", ִ$ְבִחינַת (שם א, יד) "יְִהי ְמאֹרֹת" ָחֵסר, וְָדְר � ַר$�ֵתינ� זְִכר�נָם ִלְבָרָכה (תקוני זהר תקון מד דף עט

 ִ�ל', �ַמְ%ִ*יל ְלק�ל ָהְרִא+ָה, וְַאְ ֵרי ֶ ה�א ְל �ן ְרִא+ָה ה�א ֶהֶפ2 ִמֶ>/ָה. וְֵכן ַמְ%ִ*יל, ִ*י ִהיא ְ$ִחינַת 'ְמַ *ֵ נְִמָצא ֶ ִעַ�ר *ָֹח- ִמ

ת ָה5ָדם ְ$ִמְקֶרה, ַחס וְָ ל�ם, ה�א ֶהֶפ2 ִמCֶה. וְִענְיָן ֶזה ַע+ֵן ְ$ָמק�ם Bֵחר (ליקו"מ ח"א סי' יט, ד), ִ*י ִעַ�ר *ָֹח- ְלַהֲחִטיא אֶ 

ים 'ְמַ ֵ*ל' יְֵדי ְל �ן ַ�ְר;�ם, ֶ ה�א ְ$ִחינַת ַמְ%ִ*יל ַעל יְֵדי ֻ�ְרְ;ָמן (פסחים קיז), ֶ ה�א ְמעָרב ט�ב וַָרע, ִלְפָעמִ -ה�א ַעל

ִלָ&ה, ֶ 9ְָמ- 'ִליִלית', ַעל ֵ ם ֶ ִהיא ְמיֶַ'ֶלת ִ$יָלָלה ָ�ִמיד, וְ'ַהֵ'ל' ֶהֶפ2 ֶהֶפ2 ַה�ְ  –וְִלְפָעִמים 'ַמְ%ִ*יל' ַע+ֵן ָ ם. וְֵכן ַהְלל�יָ- 

, ִ*י ב)(ינַת ֶחֶסד �ְגב�ָרה ַ*+ָד�עַ יְָלָלה, ִ*י א�ִת+�ת ַהְ'ִלי ֵהם ֶהֶפ2 יְָלָלה. וְַה59ְר לא ֵ&ֵר . ַ;ם ַהִ)ָ&ה 5$ָה ֵמַהַ<ַעת ֶ ה�א ְ$ִחי

, ַעל ֵ*ן ָצִרי2 ל�ַמר (יג)ב�ר�תַ;ם ַהִ)ָ&ה ִהיא ְ$ִחינַת ֶחֶסד �ְגב�ָרה ַ*/ַ"ל, וְיָד�ַע ֶ ַהַ<ַעת ה�א ְ$ִחינַת ֲחִמ9ָה ֲחָסִדים וְָחֵמ  ;ְ 

ֵתב�ת "נאף", ֶ ה�א נְִכנָע ַעל יְֵדי ְ$ִחינַת -ַ ע" ָראֵ יֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל. וְֶזה ְ$ִחינַת (תהלים לב) "ְלָדוִד ַמְ%ִ*יל ַאְ ֵרי נְ%�י &ֶ 

�ִהִ'ים; ַעד ָ*אן ְל �נ�:ְ �  "ְלָדוִד ַמְ%ִ*יל", ְ<ַהיְנ

  

�ן ְלִמְקֵרה ַליְָלה, ַחס וְָ ל�ם , ל�ַמר ֲעָ%ָרה קַ ���ֵטי ִ�נְיָנָא (סימן צב) ִאיָתא ְ$ז� ַהָ' �ן: ִ�ִ&יְטל ְ�ִהִ'ים, ַ*ְמב5ר ַ$Eֵֶפר �ְבִל

ֵהם ְ*נֶֶגד ְ&ָגם ַה/ַ"ל, ה�א ְמֻרָ>ז ָהִרא �ן (ְ$ִסיָמן רה) ַע+ֵן ָ ם ָהִענְיָן וְכ�'. וְַדע, ִ*י ֶזה ָהִענְיָן ֶ ל ָהֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָה ַה/ַ"ל,  ֶ 

�ִהִ'ים ט"ז). ַאְ ֵרי "ֲאָבֵר2 ֶאת ה –ִ$ְפס�ִקים ֵא'�: ְ$ָרָכה ְ) '�"ַאְ ֵרי נְ%�י ֶ&ַ ע ְ*ס�י ַחָ)5ה"  –' ֲאֶ ר יְָעָצנִי Bף ֵליל�ת" וְכ

ַח Bל "ַלְמנַ=ֵ  –"ַ$ַ'יְָלה ִ ירה ִעִ>י" (ְ�ִהִ'ים מ"ב). נִ=�ַח  –"�ֵמה' ִא9ָה ַמְ%ָ*ֶלת" (ִמְ ֵלי י"ט). ִ יר  –(ָ ם ל"ב). ַמְ%ִ*יל 

"ֲהי5ֵֵכל ָ�ֵפל ִמְ$ִלי ֶמַלח" (ִא+�ב ו) (ַע+ֵן ַרִ "י ָ ם  –"ֶאזְְ*ָרה נְִגינִָתי ַ$ָ'יְָלה". (ָ ם ע"ז). ְ�ִפָ'ה  –ַ�ְ ֵחת" (ָ ם נ"ט). נִ;�ן 

 ��ן מז). ה�ד���ן ַלֲאֵחִרים ה�ֶדF" (ִמְ ֵלי ה). ִמזְמ�ר -וְע' ִֵ�"ִא9ָה  –ַה/�ֵתן זְִמיר�ת ַ$ָ'יְָלה" (ִא+�ב ל"ה). ַהְלל�יָ- " –"ֶ&ן ִ

:�  יְִרBת ה' ִהיא ִתְתַהָ'ל" (ִמְ ֵלי ל"א), וְָהֵבן ֵהיֵטב ְרָמזִים ֵא'

ְלִ�י ָטה�ר, ַחס וְָ ל�ם: טז, לב, מא, וְַדע, ִ*י ֵא'� ֵהם ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ֶ ְ=ִריִכים ְל5ְמָרם ְ$א�ת� ַה+�ם, ֶ ֵאַרע ל� ִמְקֶרה $ִ 

�ן ָ;ד�ל ְמאֹד ְמאֹד ָלִענְיָן ַה/ַ"ל. �מִ ��י ֶ C�ֶכה ְל5ְמָרם ְ$א�ת� מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קן. וְֵא'� ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ֵהם ִ

�ן ַעלַה+�ם, ֵאין ָצִרי2 ִלְפחֹד ע�ד ְ*ָלל ִמְ&ָגם ַה/ֵ�  ֶזה ; ַעד ָ*אן ְל �נ� ְ$ִק=�ר:-יְֵדי-�ָרא ֶ ל ַהִ>ְקֶרה ַחס וְָ ל�ם, ִ*י ְ$וַַ<אי נְִתַ

���ן ָרה ַהַ>ְתֶחֶלתוְִאיָתא ְ$ִ%יח�ת ָהַר"ן ִסיָמן קמא ְ$ז� ַהָ' �ן: ַ<ע 5ִחי, ִ*י ִ$ְתִחָ'ה 5ַמר ה�א זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ַה��ִ" :

ְלָפנָיו 5ז, ַא2 ַה9ֵם יְִתָ$ַר2 ְלִמְקֵרה ַליְָלה" ַ*/ְִדַ&ס ַ$Eֵֶפר ָהִרא �ן ְ$ִסיָמן ר"ה. �ִבְתִחָ'ה ְ$ֵעת ֶ ִהְתִחיל ְלַג'�ָת- לא ָהיִיִתי 

. וְִסֵ&ר ִלי ֶאָחד ִ$ְ מ� ַה��ָרה ַה/ַ"ל ְ*ִפי ַמה ֶ 9ְָמָע- ִמִ&יו זִַ*נִי �ָבאִתי ֶאְצל� ָסמ�2 ְמאֹד ְלא�ָת- ָהֵעת ֶ ִהְתִחיל ְלַג'�ָת-

ֵ$ב ַה9ֵם יְִתָ$ַר2 ֶ ִ<ַ$ְרִ�י ִע>� ַהָ�ד� . �ְבת�2 ָ*2, ְ$א�ָת- ַה9ָָעה ֶ 9ַָמְעִ�י ִמִ&י Bֵחר ִ$ְ מ� ַה��ָרה ַה/ַ"ל, ְ$ת�2 ָ*2 סִ 



ִ&יְטִלי2 ל�ַמר, ַרק 5ַמר ְסָתם Cֶה וְָחַזר וֲַאָמָר- ְלָפנַי ְ$ִק=�ר ַ*/ַ"ל. �ְבא�ָת- ָהֵעת ֶ ִ;ָ'ה ַה��ָרה ַה/ַ"ל, 7א ִ;ָ'ה 5ז ֵאיֶזה קַ מִ 

�ן ַה/ַ"ל. וְָ ַמְעִ�י ִמִ&יו ַהָ�ד�  5�ז ֶ 5ַמר, ֶ ָהיָה ָרא�י ְלַג'�ת ֵאיֶזה ֵהם ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטַל2 ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטַל2 ְ�ִהִ'ים ְלִת

�ן ָלֶזה, ִ*י ָ*ל עֲ ��ָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים, ֵאיֶזה ְ�ִהִ'ים ֶ ְ=ִריִכין ל�ַמר, ַא2 ֵאיֶזה ֶ ֵהם ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ֶ +אְמר� ֵהם ִ

�ן ְלַה/ַ"ל:ֶ ֵהם, ֻ*ָ'ם ֵהם *ְ ��  נֶֶגד ֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָה, ֶ ֵהם ִ

�ן ָהִרא �ן ה�א ַהִ>ְקוֶה, ֶ ְ=ִריִכין ִלְט$ֹל ��ַ$ִ>ְקוֶה (ו5ְַמר ְ$ז� ַהָ' �ן: ָ<אס ו5ְז ְ$ֵעת ֶ ִ;ָ'ה ַה��ָרה ַה/ַ"ל, 5ַמר ִ$ְתִחָ'ה, ֶ ִ

�ן ַה/ַ"ל, ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ַ*/ַ"ל. ַ;ם ַ&ַעם Bַחת 5ַמר ֶ ְ=ִריִכין ֶעְרְ ֶטי ִאיז ִמְקוֶה),��ִלCֵָהר ְמאֹד  וBְַחרָ*2 ִ;ָ'ה ַהִ

ל ָ&נִים יְִט$ֹל ְ$א�ת� ַה+�ם ֲאִפ'� ִלְפנ�ת ִלְט$ֹל ְ$א�ת� ַה+�ם ֶ +ְִהיֶה ָה5ָדם ִ$ְלִ�י ָטה�ר, וֲַאִפ'� ִאם לא י�ַכל ִלְט$ֹל ַ$$ֶקר, ַעל *ָ 

)�ב ְמאֹד ִלְט$ֹל ֵ�ֶכף �ִמ+ָד וְכ�', ֶעֶרב, ִ*י ְצִריִכין ִלCֵָהר ְמאֹד ִלְט$ֹל ְ$א�ת� ַה+�ם ַ<יְָקא (וְַע+ֵן ְ$ס�ף ִס&�ֵרי ַמֲעִ%+�ת ֶ 5ַמר,  ֶ 

  ַע+ֵן ָ ם):

ר ָהיָה ל� ַהח�ַלBת Bַחר ֶ ָעְבר� ָקר�ב ְלBְרַ$ע ָ נִים, �ַמה 9ֶָעַבר ְ$ֵא'� ַה9ָנִים יְִקְצר� ִרְבב�ת יְִריע�ת ְלַסֵ&ר, �ְכבָ Bַחר ָ*2, 

�ְכָבר ָחַזר ִמֶ'ְמֶ$ְרְ;; ַ&ַעם Bַחת ַ$חֶֹרף ָ ַכב ַעל ִמָ)ת� ,�, וֲַאנְַחנ� ָעַמְדנ� ְלָפנָיו, וְִהְתִחיל ְלַדֵ$ר ֵמִענְיַן ֶ '� ֶ /ְִסַ�ֵ'ק ִמֶ>/

�ן ְלַה/ַ"ל. ו5ְז ִצָ�ה ָעַלי ִלְכ�ב ַעל ַה/ְיָר ַהְ&ס�ִקים ֶ ְ>ֻרָ>ז��ָ$ֶהם ָהֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָה, ֶ ֵהם  ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים, ֶ ֵהם ִ

 ָ �ן ְלַה/ַ"ל, וְי���ֵטי ִ�נְיָנָא ַ ְבִ�י ִלְכ�◌ׁב, �ִמִ&יו יְִקָרא ֵאַלי' וְִגָ'ה ִלי ַהְ&ס�ִקים �ְכַתְבִ�ים ַעל ַהEֵֶפר ַ*ֲאֶ ר ֵהם נְִדָ&ִסים (ִ�ְ$ִל

יְטל ְ�ִהִ'ים ֶ ְ=ִריִכים ל�ַמר ְ$א�ת� ַה+�ם, ִסיָמן צ"ב ַה/ַ"ל). ו5ְז ִ;ָ'ה ַ<ְע�� ֶ ְרצ�נ� ְלַג'�ת ִ$ְפָרִט+�ת ֵאיז� ֵהם ָהֲעָ%ָרה ַק&ִ 

:��  וְָהיִינ� ע�ְמִדים �ְמַצִ&ים ֶ +ְַגֶ'ה ָלנ�, וְלא ָזִכינ�. ִמ+ָד Bַחר ָ*2 נַָסְענ� ֵמִא

י ְ$ֵעינַי ְ*ִתיַבת יָד� ַהָ�ד�ָ ה, ֶ ְ*ָבר ָרַ ם ְלַעְצמ� ָהֲעָ%ָרה וBְַחר ָ*2 ָהיִיִתי ֶאְצל� ְ$ֵאיֶזה ַ ָ$ת, וְִהזְִמין ַה9ֵם יְִתָ$ַר2 ֶ ָרִאיתִ 

וְָרִציִתי ְלָתְפָסם ְ$מִֹחי ְ$ַעל ֶ&ה, ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ֶ ְ=ִריִכין ל�ַמר, ַא2 לא ָהיָה ִמֶ<ֶר2 ֶאֶרץ ֶ ֶאַ�ח ְ*ַתב יָד� ְ$ַעְצִמי ְ$ִלי ְר �ת�, 

 ֹ ְ$לא ְר �ת�. (ִ*י ַהַ>ֲעֶ%ה  ְלִ�י, ֵמֲחַמת ֵאיַמת ַרִ$י ֶ&ן יְַקִ&יד, ִ*י ָ$אִתי ְלַחְדר� �ָמָצאִתי ְ*ַתב יָד� ַה/ַ"ל, וְִהְסַ�ַ*ְלִ�י $�וְלא יָכ

ֵמַחְדר� וְנְִכנַס ַלַ$יִת ַהָ;ד�ל ֶ '� ְ$ֵעת ְקִריBת ַהCֹאת ָהיְָתה ְ$ַ ַ$ת ָ&ָרַ ת ְ ָקִלים ְ נַת תקע, ֶ ה�א זְִכר�נ� ִלְבָרָכה יָָצא 

 ִ�י ְר �ת ֵמִא�� ָל �ב ְלֵביִתי, ַה��ָרה, ו5ְז נְִכנְַסִ�י ְ$ַחְדר� וְָרִאיִתי ְ*ַתב יָד� ַה/ַ"ל). וBְַחר ָ*2 ְ$י�ם ִרא �ן, ְ$ֵעת ֶ ָ'ַקְח

ָרָצה, ו5ְַמר ֶ +ְִהיֶה  ִ�י ִמֶ>/� ֶ +ְַגֶ'ה ִלי ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ַה/ַ"ל, *ִי יַָדְעִ�י ֶ ְ*ָבר ֵהם נְִרָ ִמים ֶאְצל� ַ*/ַ"ל, ו7ְאִ<ַ$ְרִ�י ִע>�, וְָ Bלְ 

:��  ֵעת Bֵחר ָלֶזה וְָהַלְכִ�י ֵמִא

ֵביִתי ְ$נֶעְמר�ב, 5ז ִ;ָ'ה ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ִלְפנֵי ָהַרב ְ<פה ְ$ֶרְסַלב Bַחר ָ*2 ָסמ�2 ְלא�ָת- ָהֵעת, ְ$ֵעת ֶ ָהיִיִתי ֲאנִי $ְ 

ה ַליְָלה ַה+ָד�ַע (ַהיְנ� ִענְיַן ִמְקרֵ וְִלְפנֵי ֲחֵבִרי ַרִ$י נְַפָ�ִלי ִמ/ֶעְמר�ב, וְיִֵחד א�ָתם ְלֵעד�ת ַעל ֶזה, וְָכ2 5ַמר ָלֶהם: ֱהי�ת ְ$ִענְיָן זֶה 

ה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים מ�ִעיִלים ַחס וְָ ל�ם) נְִלָ*ִדים ְ$וַַ<אי ְ לָ ה ֶחְלֵקי ָהע�ָלם, ֲאנִי ל�ֵקַח ֶאְתֶכם ְלֵעד�ת. וְֵתְדע� ֶ ֵא'� ָהֲעָ%רָ 

�ן ָ;מ�ר �מ�ִעיל ְמאֹד ְמאֹד. וְיֵ  ִמי���ן ְקִרי, וְֵהם ִ�ֶ +ְִקֶרה ל� ַעל יְֵדי ִר$�י ֲאִכיָלה �ְ ִת+ָה, א� ַעל יְֵדי ֻחְלָ ה  ְמאֹד ְמאֹד ְלִת

 נָה). ַ;ם יֵ  ֶ 9�ְמִרים א�ת� ִמְ'ַמְעָלהוֲַעיֵפ�ת, א� ַעל יְֵדי ֶ ֵאינ�  �ֵכב ָ*ָרא�י, וְָכל זֶה ֵאינ� ְ*ל�ם (וְה�א ְ*מ� ִ�ינ�ק ֶ ַ>ְ ִ�ין 9$ֵַ 

ִא'� ה�א נ�ֵפל וBְַחר ָ*2 ִמְתע�ֵרר וְנִ=�ל ִמן ַהִ>ְקֶרה, א� ֶ ַהָ>Cָל  �ֵמר א�ת� וְנִ=�ל. ַ;ם ִלְפָעִמים נְִדֶמה ְלָה5ָדם ְ$ֵ נָה ַ$ֲחל�ם *ְ 

ה ל� ַחס וְָ ל�ם ֵמֲחַמת ִהְרה�ִרים, ִמCֶה נְִבָרִאים ַמָ>  ְקִל&�ת ִמ9ְנָת�, ַ;ם ֶזה ִמן ַה9ַָמיִם ֶ ַ>ִ=יִלין א�ת� ִמCֶה. ַרק ִמי ֶ +ְִקרֶ 

ֲאָבל ִמי ֶ +ֹאַמר ְ$א�ת� ַה+�ם ֵא'� ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים, ְ$וַַ<אי   ַחס וְָ ל�ם, ַ*ְמב5ֹר ַ$Eְָפִרים (Cַֹהר ְ$ֵראִ ית יט. וְע�ד). 

�ן  יְַתֵ�ן ָ$ֶזה��ָ;מ�ר, �ְקָצָתם 7א יְָדע� ְמאֹד ְמאֹד. וְַכָ>ה וְַכָ>ה ַצִ<יִקים ְ;ד�ִלים ֶ ָרצ� ַלֲעמֹד ַעל ִענְיָן זֶה, וְנְִתיְַ;ע� ִלְמצֹא ָלֶזה ִ

��ן ֶזה, וְנְִסַ�ְ'ק��ְלע�ָלָמם ְ$ֶאְמַצע ָעְסָקם ָ$ֶזה ו7ְא ָ;ְמר�, וְִלי ָעזַר  ְ*ָלל ַמה� ִענְיָן ֶזה, �ְקָצָתם ִהְתִחיל� ֵליַדע ְקָצת ְ$ִענְיַן ִ

�ן ֶזה ַעל יְֵדי ֲאִמיַרת ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל���ִהִ'ים ַה/ַ"ל, ה�א ָ<ָבר ָחָד   ַה9ֵם יְִתָ$ַרCָ ֶ 2ִכיִתי ַלֲעמֹד ַעל ֶזה ִ$ְ ֵלמ�ת. וְִענְיַן ְִ

�ן נְִפָלא וְנ�ָרא ְמאֹד ְמאֹד (ַע+ֵן ְלַמָ)ה). �ִמי ֶ +�ַכל ֵליֵל2 ַלִ>ְקוֶה וBְַחר ָ*2 יֹאְלַגְמֵרי, ִח<�  נִפְ ��ְמֵרם ְ$וַַ<אי ַמה ָלא! ִ*י ה�א ִ

[ְ$ָמק�ם ֶ ֵאין ִמְקוֶה וְנָָהר], Bף ַעל ִ&י )�ב; ַא2 ֲאִפ'� ִאם ה�א 5נ�ס ֶ ִאי ֶאְפָ ר ִלְט$ֹל, ְ*ג�ן ֶ ה�א ח�ֶלה, א� ֶ ה�א ַ$ֶ<ֶר2 

�ן ָ;ד�ל וְנ�ָרא ְמאֹד. וְִאם יֹאְמֵרם ְ$ַכ�ָנָה ָ*ָרא�י  –ֵכן ִאם יֹאְמֵרם ��ְ$וַַ<אי ַמה ט�ב. ַא2 ַ;ם ָהֲאִמיָרה  –ַאְ ֵרי ל�, ִ*י ֵהם ִ

ע זֹאת ִמ+�ם ְ$ִריBת ָהע�ָלם. ִמEְָתָמא ָהיִיִתי ר�ֶצה ְלַבֵ)ל זֹאת ְלַגְמֵרי, ַא2 ִאי ֶאְפָ ר ְ$ַעְצָמ- ְמֻסָ;ל ְמאֹד. ו5ְַמר: ִ*י לא נ�דַ 

י ָה5ָדם ִ$ְתִמיד�ת, ע ֶ ל ְ*ָלִל+�ת ְ$נֵ זֹאת 7א ְ$ַגְ ִמ+�ת ו7ְא ְ$ר�ָחנִ+�ת. ְ$ַגְ ִמ+�ת ִאי ֶאְפָ ר, ִ*י ָהיָה ָצִרי2 ְלַבֵ)ל �ְלַ /�ת ַהֶ)בַ 

ִפי ָ ָעה �ְבָדָבר ְ&ָרִטי, ְ*ג�ן ְקִריַעת וְֶזה ָ<ָבר ֶ ִאי ֶאְפָ ר, ִ*י ֲאִפ'� מֶ ה ַרֵ$נ� ָעָליו ַה9ָל�ם וְַכ+�ֵצא, ֶ ִ$ְ)ל� ַהֶ)ַבע, ָהיָה ַרק לְ 

ק ְלִפי ָ ָעה, ֲאָבל ְלַבֵ)ל ַהֶ)ַבע ֶ ל ְ*ָלִל+�ת ְ$נֵי 5ָדם, ִ*י ָ*ל ֶאָחד וְֶאָחד ְ$ֶהְכֵרַח יַם ס�ף, א� ְ$ִקיַעת ַה+ְַרֵ<ן וְַכ+�ֵצא, ֶ ָהיָה רַ 



י ֶאְפָ ר וְכ�'. ַא2 ַגם ְ$ר�ָחנִ+�ת אִ ְלַבֵ)ל �ְלַ /�ת ַהֶ)ַבע ֶאְצל�, וְַגם ָצִרי2 ְלַבֵ)ל �ְלַ /�ת ַהֶ)ַבע ָ�ִמיד, וְֶזה ָ<ָבר ֶ ִאי ֶאְפָ ר. וְ 

  ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ֵהם ָ<ָבר נְִפָלא וְיָָקר �מ�ִעיל ְמאֹד:

 וְיֹאַמר ָ ם ֵא'� ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטלַ;ם יִֵחד א�ָתם ְלֵעד�ת, ו5ְַמר, ֶ ַ;ם ִ*י יְִמְלא� יָָמיו, ֲאַזי Bַחר ִהְסַ�ְ'ק�ת�, ִמי ֶ +ָב�א ַעל ִקְבר� 

ל�ם, ֲאזַי ֶאְתַאֵ>ץ וְֶאְ ַ�ֵ<ל ְ�ִהִ'ים ַה/ַ"ל, וְיִֵ�ן ְ&ר�ָטה ִלְצָדָקה, ֲאִפ'� ִאם ָ;ְדל� וְָעְצמ� ֲעו�נ�ָתיו וֲַחָט5יו ְמאֹד ְמאֹד ַחס וְ ָ 

ֵלייִגין ִאין ֶדער ֵליינְג א�ן ִאין ֶדער ְ$ֵרייט ִאי2 ָזאל ִאיְהם B  ָלאֶֹר2 וְָלרַֹחב ְלה�ִ יע� �ְלַתְ�נ�. ו5ְַמר ְ$ֶזה ַהָ' �ן: ִאי2 וֶועל ִמי2

ר�ַחב ְלֵהִטיב ִע>�. ט�ָבה ָטאן, ַ$יי ִדי ֵ&א�ת וֶועל ִאי2 ִאיְהם Bר�יס ִציֶהען פ�ן ֶדעם ְ א�ל ַ�ְחִ�+�ת (ֶאְ ַ�ֶ)ַח ָלא�ֶר2 ולָ 

 ָהֲעָ%ָרה יֵאה� ִמ9ְא�ל ַ�ְחִ�+�ת). וֲַאנִי ָחָזק ְמאֹד ְ$ָכל ַהְ<ָבִרים ֶ ִ'י, ַא2 ָ$ֶזה ֲאנִי ָחזָק ְ$י�ֵתר, ֶ ֵא'�ִ$ְפא�ָתיו ֶאְמְ ֵכה� וְא�צִ 

, ַ*ֲאֶ ר ְ*ָבר נְִדְ&ס� ַקִ&יְטל מ�ִעיִלים ְמאֹד ְמאֹד, וְֵא'� ֵהן ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ

�ן ַהְ*ָלִלי", ִ*י *ָ ���ן ְמיָֻחד ֲאָבל ַ*ָ>ה ְ&ָעִמים וְכ�'. וְיֹאְמֵרם ַ*Eֵֶדר ֶ ֵהם ְ*ת�ִבים ַ$ְ�ִהִ'ים. ו5ְַמר ֶ ה�א "ִ��ל ֲעֵבָרה יֵ  ָל- ִ

�ן ַהְ*ָלִלי.���ן ַה/ַ"ל ה�א ִ��-ז ֶ ִענְיָן ַה/ַ"ל ֶ ל ֵא'� ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים, יֹאְמר� וִיַג'� ִ$ְפנֵי ַה*ֹל. ו5ְַמר, Bףַ;ם 5ַמר 5  ִ

�ה ַ$ֲעו�נ�ֵתינ� ֵכן ַ;ם ֶזה יְִהיֶה ָ*ֵבד ְמאֹד ְלַק+ֵם. וְֵכן נְִתַק+ֵם עַ -ִ&י-ַעל-ִ&י ֶ ה�א ָ<ָבר ַקל ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים, Bף-ַעלָ

ל זֹאת ִמ�ֶֹדם, וֲַאנְַחנ� ָהַרִ$ים ֶ ֵ>ֲחַמת ִר$�י ַהַ>ֲחלֶקת רֹב ֶהָהמ�ן ְרח�ִקים ְמאֹד ְלַק+ֵם זֹאת, וְה�א זְִכר�נ� ִלְבָרָכה ה�ִדיַע *ָ 

�ן ְלָכל ֶהָחֵפץ ְלִהתְ ���ן, וְָכל ֶאָחד ַה)�ב ְ$ֵעינָיו יֲַעֶ%ה, ַה9�ֵמַע יְִ ַמע, וְֶהָחֵדל יְֶחַ<ל, ָעִ%ינ� ַמה 9ֶֻ>ָ)ל ָעֵלינ�, ְלה�ִדיַע ַהִֵ�ַ

:�  וֲַאנְַחנ� ֶאת נְַפֵ נ� ִהַ=ְלנ

�ן ַ ָ$ת' ְמִבי5ם ְ$ֵ ם ֵסֶפר 'ֲעָ%ָרה ִה'�ִלים', ֶזה ֵאינ�, ִ*י יְדִ ��יִדי ַה��ֵרא, ַע+ֵן נָא ְ$ֵסֶפר �ַמה 9ֶָהַרב ַ$ַעל ַהְמַחֵ$ר 'ֵסֶדר ִ

�ן מ�ֵעד' וְִתְרֶאה ֶ >�ָבִאים ָ ם ְ$ֵפר�  ְ$ֵ ם ַרֵ$נ� ָהַרב ַרִ$י נְַחָמן זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, וְֵכן $ְ ��ַכָ>ה ְסָפִרים יֵ  ֶ >�ָבִאים ָ ם 'ִ

נָא וְַחֵ&% ְ$ָכל ַהEְָפִרים ֶ >�ָבִאים ָ ם ֶ 'א ְ$ֵ ם ַרֵ$נ�, וְִתְרֶאה ֶ ֻ*ָ'ם נְִדְ&ס� Bַחר ְ$ֵ ם ַרֵ$נ� ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה; וְַגם נEֵַה 

�ָקָתם /ַ"ל וְַכ+�צֵ ְ&ִטיַרת ַרֵ$נ� זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ֶ /ְִפַטר ְ�ִחַ'ת ְ נַת תקע"א ְ$ח�ל ַה>�ֵעד ֻס*�ת. וְֶאְפָ ר ֶ ָהַרב הַ  �א, ִמ;ֶֹדל ְ

�ן ָ;ד�ל ָ*ֶזה, וְיְָדע� ֶ +ֵ  ֶ /ְִמָצִאים ִמְתנְַ;ִדים וְח�ְלִקים ַעל ַר$ֵ �ֵ*ן ִק+ְמ� -נ� זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ַעלְלַז*�ת ָ$ֶהם ֶאת ָהַרִ$ים ְ$ִת

�ן ָ*ֶזה. וְַעָ�ה ְ$נְַפָ ם ַמֲאַמר ֲחָכֵמינ�, זְִכר�נָם ִלְבָרָכה (יְָבמ��ת סה:) ֶ ֻ>ָ�ר ְלַ /�ת ִ$ְדַבר ַה9ָל�ם, �ִבְפָרט ְ$ָדָבר ָ;ד�ל וְִת

�ן ָחָד  ְלַגְמֵרי, וְלא יַָדע ִמCֶה  �ם נְִבָרא ִמימ�ת ע�ָלם,��� זְִכר�נ� וְתֹאְמֵרם ְ$ֵ ם ַרֵ$נ ִ$ין ָ�ִבין ֶ ָ=ְדק� ַה/ֱֶאַמר ְלֵעיל ֶ ֵהם ִ

ָלֶזה, �ִמCֶה ֲאֶ ר ִאְ'צ�נִי ְלַג'�ת ִלְבָרָכה, ִ$ְכֵדי ֶ Kְִפת�ָתיו יְִהי� <�ְבב�ת וְכ�' (ַסנְֶהְדִרין צ:), ֲאֶ ר ָ*ל ַהַ=ִ<יִקים ִמְתַ;ְעְ;ִעים 

��ִמָ*ל ְ&ָגֵמינ� וְָצר�ֵתינ ,�  יְַתְ�נֵנ� וְי�ִ יֵענ�, 5ֵמן ֵ*ן יְִהי ָרצ�ן: ָ*ל ַה/ַ"ל. �זְכ�ת� יֲַעמד ָלנ

�ְמב5ֹר ַ;ם ְ$ַהKִיח�ת ֶ Bַחר ַה"ִס&�ֵרי ַמֲעִ%+�ת", ֶ ִהְזִהיר ַלֲאנָָ יו, ֶשְ*ֶש+ְִקֶרה ָלֶהם ִמְקֶרה $ִ  �ְלִ�י ָטה�ר ַחס וְָ ל�ם, ֶ +ְֵלכ

ֵ*ן ט�ב ְמאֹד ֶ �ֶֹדם ֶ ַ>ְתִחיל ְלֵהָע%�ת -יְֵדי ַהִ>ְקֶרה ַחס וְָ ל�ם נֲַעֶ%ה ַמה 9ֶ/ֲַעֶ%ה, ַעל-, ִ*י ַעלֵ�ֶכף �ִמ+ָד ְלִמְקוֶה ִלְט$ֹל

  ִמCֶה ֵאיֶזה ָ<ָבר ַחס וְָ ל�ם, ֶ +ְַקִ<ים ַעְצמ� ָה5ָדם וַ+ְִט$ֹל וִיַטֵהר ַעְצמ�:

ְ ח�ָרה ְ$ִענְיָן ֶזה ַמCִיק ְמאֹד ְמאֹד, ִ$ְפָרט Bַחר -5ָדם ִמCֶה ְ*ָלל, ִ*י ַהַ&ַחד וְַהְ<5ג�ת וְַהָ>ָרהוְִהזְִהיר ְמאֹד ְלַבל יְִתַ&ֵחד הָ 

יְטל ְ�ִהִ'ים ַה/ַ"ל ְ$א�ת� ָרה ַק&ִ ֶ ִ;ָ'ה ֵא'� ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ַה/ַ"ל 5ז 5ַמר ֶ ִ>י ֶ +ִזְֶ*ה ְלַק+ֵם זֹאת, ל�ַמר ֵא'� ָהֲע%ָ 

ֵא'� ַהֲחִסיִדים וְַהיְֵרִאים, ַה+�ם ֶ +ְִקֶרה ל� ַחס וְָ ל�ם, ֲאזַי ְ$וַַ<אי יְֻתַ�ן ֶחְטא�, וְ �ב Bל יְִדBג ְ*ָלל. ַ;ם ָהיָה ִמְתל�ֵצץ מֵ 

ים ֶ Lא יָב�א� ִליֵדי ִמְקֶרה ַחס וְָ ל�ם, �ֵמֲחַמת ֶזה ֵהם ְרִגיִלים ְ$ֶהֵ�ר, ֵמֲחַמת ֶ ְ*ֶ ַ>ִ;יַע ָלֶהם ֵאיֶזה ִהְרה�ר, ֲאַזי ֵהם ִמְתַ&ֲחדִ 

ד ָה5ָדם ָצִרי2 ִלְבִלי ְלִהְתַ&חֵ ַ&ַחד ֶ Lא יָב�א� ִליֵדי ִמְקֶרה. וְה�א, זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ָהיָה ִמְתל�ֵצץ ִמCֶה, וְִעַ�ר ַ*�ָנָת� ָהיָה  ֶ 

�ְלִהְתיֵָרא ְ*ָלל ִמְ<ָבִרים ָ*ֵא'�, וְִלְבִלי ַלֲח ֹב ַמֲחָ ב�ת ְ*ָלל ְ$ִענְיָן ֶזה, ַרק יְִהיֶה ְכִג$�ר ַחיִל  ��ַלֲעמֹד ְ*נֶֶגד ַ�ֲאוָת� וְיEִַיַח ַ<ְע

  >�, ַמה 9ֶה�א יְִתָ$ַר2 ָחֵפץ:ִמCֶה ְלַגְמֵרי, וBְל יְִתַ&ֵחד ְ*ָלל, וַה' ַה)�ב ְ$ֵעינָיו יֲַעֶ%ה עִ 

ֶ ַבע וְכ�', ו7ְא ֵ$ֵאר ַהָ<ָבר ֵהיֵטב, �ְמאֹד ְמאֹד ְצִריִכין -וְָרַמז ִ$ְדָבָריו, ֶ Cֶה ָהיָה ְ$ִחינַת ְ&ָגם ֶ ל ָ<וִד ַהֶ>ֶל2 ָעָליו ַה9ָל�ם ְ$ַבת

ְע�� ְ*ָלל ִמ9�ם ָ<ָבר ֶ ָ$ע�ָלם, Bף ִאם יֲַעבֹר ָעָליו ָמה, וְִאם יְִהיֶה ָחָזק ְ$ַדְע��, ו7ְא ְלִהְתַחCֵק ְ$ִ%ְמָחה ָתִמיד, וBְל יִ&ֹל ְ$דַ 

ַעל ַה*ֹל ְ$ָ ל�ם,  ה ַלE�ף ַלֲעבֹריְִתַ&ֵחד ְ*ָלל, ו7ְא יֲַח ֹב ַמֲחָ ב�ת ְ*ָלל (ֶ ��ִרין ִאיֶ$ער ְטַראְכִטין) וְיֵֵל2 ְ$ֻת>� ְ$ִ%ְמָחה, יִזְ*ֶ 

�ְדָבִרים ָ*ֵא'� ִאי ֶאְפָ ר ְלָבֵאר ִ$ְכָתב, וְָער�ם יִָבין ַלֲא �ר�:  



ָסן וְַכ+�ֵצא, , ְ*ג�ן ְ$י�ֵמי ְ<נִיַ;ם 7$ְא ֶזה ִהזְִהיר ְמאֹד ִלְהי�ת ָרִגיל ִ$ְטִביַלת ִמְקוֶה, ו5ְַמר, ֶ ַ$+ִָמים ֶ ֵאין א�ְמִרים ָ$ֶהם ַ�ֲחנ�ן

ם ָ*ל ְ<ָבָריו ֶ$ֱאֶמת �ְבָתִמים, ַה>�ָבִאים ְ$ֻ ְלָחן ָער�2 אַֹרח ַח+ִים, ְצִריִכין ִלְהי�ת ָרִגיל ְ$י�ֵתר ִ$ְטִביַלת ִמְקוֶה. ֵ*ן נִזְֶ*ה ְלַק+ֵ 

  5ֵמן ֵ*ן יְִהי ָרצ�ן:

  תיקון הכללי
  

  כו' הוציאו מההעלם אל הגלוי, אדמו"ר וכו' ו
 הרב רבי נחמן מברסלב זצוק"ל מורינו

   

 טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים 

מה, רבינו נחמן שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכ

  בן ֵפיֶגא, זכותו יגן עלינו, שגילה תיקון זה.

 ְ הוָה %ֶמֶל( ָ�ד�ל ַעל ָ!ל ְלכ% ְנַרְ'ָנה ַליהוָה ָנִריָעה ְלצ%ר יְִ&ֵענ%: ְנַקְ$ָמה ָפָניו ְ#ת�ָדה ִ#ְזִמר�ת ָנִריַע ל�: ִ!י ֵאל ָ�ד�ל י

  ֱא+ִהים:

%ְלשבח את בוראי. ְלֵשם יִח%ד ק%ְדָשא ְ#ִרי( ה%א %ְשִכיְנֵ.- ִ#ְדִחיל% %ְרִחימ% על  הריני מזמן את פי להודות %ְלהלל

  ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל.

  
  טז

ִמְכָ�ם ְלָדוִד ָ ְמֵרנִי ֵאל ִ*י ָחִסיִתי ָב2: 5ַמְרְ� ַליהוָה ֲאדֹנָי ָאָ�ה 

ֶ ר 5$ֶָרץ ֵהָ>ה וְַאִ<יֵרי ָ*ל ֶחְפִצי ָבם: ט�ָבִתי ַ$ל ָעֶליF: ִלְקד�ִ ים אֲ 

�ַ$ל ַאEִי2 נְִסֵ*יֶהם ִמָ<ם �ַבל ֶאKָא ֶאת   יְִר$� ַעְ=ב�ָתם Bֵחר ָמָהר

ְ מ�ָתם ַעל ְ%ָפָתי: יְהוָה ְמנָת ֶחְלִקי וְכ�ִסי ַאָ�ה ��ִמי2 ;�ָרִלי: 

B ִלי ַ$/ְִעִמים �ף נֲַחָלת ָ ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר2 ֶאת יְהוָה ֲחָבִלים נְָפל

ֲאֶ ר יְָעָצנִי Bף ֵליל�ת יEְִר�נִי ִכְלי�ָתי: ִ �ִיִתי יְהוָה ְלנְֶגִ<י ָתִמיד ִ*י 

ִמיִמינִי ַ$ל ֶא>�ט: ָלֵכן ָ%ַמח ִלִ$י וַ+ֶָגל ְ*ב�ִדי Bף ְ$ָ%ִרי יְִ *ֹן ָלֶבַטח: 

ְפִ י ִלְ א�ל 7א ִתֵ�ן ֲחִסיְדF ִלְרא�ת ָ ַחת: ��ִדיֵענִי ִ*י 7א ַתֲעזֹב נַ 

  אַֹרח ַח+ִים %ַֹבע ְ%ָמח�ת ֶאת ָ&נֶיF נְִעמ�ת ִ$יִמינFְ נֶַצח:

  

  לב

ְלָדוִד ַמְ%ִ*יל ַאְ ֵרי נְ%�י ֶ&ַ ע ְ*ס�י ֲחָט5ה: ַאְ ֵרי 5ָדם 7א יְַח ֹב 

ן ְ$ר�ח� ְרִמ+ָה: ִ*י ֶהֱחַרְ ִ�י ָ$ל� ֲעָצָמי ְ$ַ ֲאָגִתי ָ*ל וְֵאי  יְהוָה ל� ָע�ן

ַה+�ם: ִ*י י�ָמם וַָליְָלה ִ�ְכַ$ד ָעַלי יֶָדF נְֶהַ&2 ְלַ ִ<י ְ$ַחְרבֹנֵי ַקיִץ 



ֶסָלה: ַחָ)אִתי א�ִדיֲעF וֲַע�נִי 7א ִכEִיִתי 5ַמְרִ�י א�ֶדה ֲעֵלי ְפָ ַעי 

הוָה וְַאָ�ה נָָ%אָת ֲע�ן ַחָ)אִתי ֶסָלה: ַעל זֹאת יְִתַ&ֵ'ל ָ*ל ָחִסיד ַלי

ֵאֶליF ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵ ֶטף ַמיִם ַרִ$ים ֵאָליו 7א יִַ;יע�: ַאָ�ה ֵסֶתר 

� ִלי ִמַ=ר ִ�ְ=ֵרנִי ָר/ֵי ַפֵ'ט ְ�ס�ְבֵבנִי ֶסָלה: ַאְ%ִ*יְלF וְא�ְרF ְ$ֶדֶר2 ז

ֵתֵל2 ִאיֲעָצה ָעֶליF ֵעינִי: Bל ִ�ְהי� ְ*ס�ס ְ*ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְ$ֶמֶתג וֶָרֶסן 

ֶעְדי� ִלְבל�ם ַ$ל ְקרֹב ֵאֶליF: ַרִ$ים ַמְכא�ִבים ָלָרָ ע וְַה$�ֵטַח ַ$יהוָה 

  יְִ ֵרי ֵלב:ֶחֶסד יְס�ְבֶב/�: ִ%ְמח� ַביהוָה וְִגיל� ַצִ<יִקים וְַהְרנִינ� ָ*ל 

  

  מא

 �ַלְמנֵַ=ַח ִמזְמ�ר ְלָדוִד: ַאְ ֵרי ַמְ%ִ*יל ֶאל ָ<ל ְ$י�ם ָרָעה יְַמְ'ֵטה

 ��נֵהְ�יְהוָה: יְהוָה יְִ ְמֵרה� וִיַח+ֵה� יְֶא9ֹר (וְֻא9ַר) 5$ֶָרץ וBְל ִ

ִמְ ָ*ב� ָהַפְכָ� ְבָחְלי�: ְ$נֶֶפ  אֹיְָביו: יְהוָה יְִסָעֶד/� ַעל ֶעֶר% ְ<וָי ָ*ל 

ֲאנִי 5ַמְרִ�י יְהוָה ָח/ֵנִי ְרָפ5ה נְַפִ י ִ*י ָחָטאִתי ָל2: א�יְַבי יֹאְמר� ַרע 

ִלי ָמַתי יָמ�ת ו5ְַבד ְ מ�: וְִאם ָ$א ִלְרא�ת ָ וְא יְַדֵ$ר ִל$� יְִקָ$ץ 5וֶן 

 ִ ְתַלֲח � ָ*ל %ֹנ5ְי ָעַלי יְַחְ ב� ָרָעה ִלי: ל� יֵֵצא ַלח�ץ יְַדֵ$ר: יַַחד ָעַלי י

ְ<ַבר ְ$ִל+ַַעל יָצ�ק $� וֲַאֶ ר ָ ַכב 7א י�ִסיף ָלק�ם: ַ;ם ִאי  ְ ל�ִמי 

ֲאֶ ר ָ$ַטְחִ�י ב� א�ֵכל ַלְחִמי ִהְגִ<יל ָעַלי ָעֵקב: וְַאָ�ה יְהוָה ָח/ֵנִי 

ֶהם: ְ$זֹאת יַָדְעִ�י ִ*י ָחַפְצָ� ִ$י ִ*י 7א יִָריַע וֲַהִקיֵמנִי וֲַאַ ְ'ָמה לָ 

אֹיְִבי ָעָלי: וֲַאנִי ְ$ֻתִ>י ָ�ַמְכָ� ִ$י וַַ�ִ=יֵבנִי ְלָפנֶיF ְלע�ָלם: ָ$ר�2 יְהוָה 

  ֱא7ֵהי יְִ%ָרֵאל ֵמָהע�ָלם וְַעד ָהע�ָלם 5ֵמן ו5ְֵמן:

  

  מב

קַֹרח: ְ*ַא+ָל ַ�ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם ֵ*ן נְַפִ י  ַלְמנֵַ=ַח ַמְ%ִ*יל ִלְבנֵי

ַתֲערֹג ֵאֶליF ֱא7ִהים: ָצְמ5ה נְַפִ י ֵלא7ִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 5ב�א 

וְֵאָרֶאה ְ&נֵי ֱא7ִהים: ָהיְָתה ִ'י ִדְמָעִתי ֶלֶחם י�ָמם וָָליְָלה ֶ$ֱאמֹר ֵאַלי 

ֶ'ה ֶאזְְ*ָרה וְֶאְ ְ&ָכה ָעַלי נְַפִ י ִ*י ֶאֱעבֹר ָ*ל ַה+�ם ַא+ֵה ֱא7ֶהיF: אֵ 

ַ$2Eָ ֶאַ<ֵ<ם ַעד ֵ$ית ֱא7ִהים ְ$ק�ל ִר/ָה וְת�ָדה ָהמ�ן ח�ֵגג: ַמה 



��ֲחִחי נְַפִ י וֶַ�ֱהִמי ָעָלי ה�ִחיִלי ֵלא7ִהים ִ*י ע�ד א�ֶד/� יְ �ע�ת  ְ�ִ

נְַפִ י ִתְ ��ָחח ַעל ֵ*ן ֶאזְָ*ְרF ֵמֶאֶרץ יְַרֵ<ן ָ&נָיו: ֱא7ַהי ָעַלי 

וְֶחְרמ�נִים ֵמַהר ִמְצָער: ְ�ה�ם ֶאל ְ�ה�ם ק�ֵרא ְלק�ל ִצ/�ֶריF ָ*ל 

�ַבַ'יְָלה ִ יָר-   ִמְ ָ$ֶריF וְַגֶ'יF ָעַלי ָעָבר�: י�ָמם יְַצֶ�ה יְהוָה ַחְס<�

ָ'ה ְלֵאל ַח+ָי: א�ְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְ ַכְחָ�נִי (ִ יר�) ִעִ>י ְ�פִ 

ָלָ>ה קֵֹדר ֵאֵל2 ְ$ַלַחץ א�יֵב: ְ$ֶרַצח ְ$ַעְצמ�ַתי ֵחְרפ�נִי 

��ֲחִחי נְַפִ י   צ�ְרָרי ְ�5$ְְמָרם ֵאַלי ָ*ל ַה+�ם ַא+ֵה ֱא7ֶהיF: ַמה ִ

  ִהים ִ*י ע�ד א�ֶד/� יְ �עֹת ָ&נַי וֵא7ָהי:�ַמה ֶ�ֱהִמי ָעָלי ה�ִחיִלי ֵלא7

  

  נט

ַלְמנֵַ=ַח Bל ַ�ְ ֵחת ְלָדוִד ִמְכָ�ם ִ$ְ 7ַח ָ א�ל וַ+ְִ ְמר� ֶאת ַהַ$יִת 

ַלֲהִמית�: ַהִ=יֵלנִי ֵמאֹיְַבי ֱא7ָהי ִ>ִמְתק�ְמַמי ְ�ַ%ְ;ֵבנִי: ַהִ=יֵלנִי ִמ&ֲֹעֵלי 

ֵ י ָדִמים ה�ִ יֵענִי: ִ*י ִה/ֵה 5ְרב� ְלנְַפִ י יָג�ר� ָעַלי ַעזִים 5וֶן �ֵמBנְ 

7א ִפְ ִעי ו7ְא ַחָ)אִתי יְהוָה: ְ$ִלי ָע�ן יְר�צ�ן וְיִ*�נָנ� ע�ָרה ִלְקָראִתי 

 יְִ%ָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָ*ל  �ְרֵאה: וְַאָ�ה יְהוָה ֱא7ִהים ְצָבא�ת ֱא7ֵהי

 �ַה;�יִם Bל ָ�חֹן ָ*ל $ְֹגֵדי 5וֶן ֶסָלה: יָ �ב� ָלֶעֶרב יֱֶהמ� ַכָ*ֶלב וִיס�ְבב

ִעיר: ִה/ֵה יִַ$יע�ן ְ$ִפיֶהם ֲחָרב�ת ְ$ִ%ְפת�ֵתיֶהם ִ*י ִמי  ֵֹמַע: וְַאָ�ה 

ִ*י ֱא7ִהים  יְהוָה ִ�ְ%ַחק ָלמ� ִ�ְלַעג ְלָכל ;�יִם: ֻעC� ֵאֶליF ֶאְ מָֹרה

ִמְ%ַ;ִ$י: ֱא7ֵהי ַחְס<� (ַחְסִ<י) יְַקְ<ֵמנִי ֱא7ִהים יְַרֵאנִי ְב ְֹרָרי: Bל 

�ַהְרֵגם ֶ&ן יְִ ְ*ח� ַעִ>י ֲהנִיֵעמ� ְבֵחיְלF וְה�ִריֵדמ� ָמִג/ֵנ� ֲאדֹנָי: ַ

�ֵמ5ָלה �ִמַ*ַח  יְַסֵ&ר�: ַחַ)את ִ&ימ� ְ<ַבר ְ%ָפֵתימ� וְיִָ'ְכד� ִבְגא�נָם 

וְיְֵדע� ִ*י ֱא7ִהים מֵֹ ל ְ$יֲַעקֹב ְלBְפֵסי   ַ*ֵ'ה ְבֵחָמה ַ*ֵ'ה וְֵאינֵמ�

ָה5ֶרץ ֶסָלה: וְיָ �ב� ָלֶעֶרב יֱֶהמ� ַכָ*ֶלב וִיס�ְבב� ִעיר: ֵהָ>ה יְנ�ע�ן 

�: וֲַאנִי ָאִ יר ֻעFCֶ וֲַאַר/ֵן ַל$ֶֹקר (יְנִיע�ן) ֶלֱאכֹל ִאם 7א יְִ%ְ$ע� וַ+ִָלינ

ַחְסֶ<F ִ*י ָהיִיָת ִמְ%ָ;ב ִלי �ָמנ�ס ְ$י�ם ַצר ִלי: ֻעCִי ֵאֶליF ֲאזֵַ>ָרה ִ*י 

  ֱא7ִהים ִמְ%ַ;ִ$י ֱא7ֵהי ַחְסִ<י:

  



  עז

ִהים ַלְמנֵַ=ַח ַעל יְִדית�ן (יְד�ת�ן) ְל5ָסף ִמזְמ�ר: ק�ִלי ֶאל ֱא7

וְֶאְצָעָקה ק�ִלי ֶאל ֱא7ִהים וְַהֲאזִין ֵאָלי: ְ$י�ם ָצָרִתי ֲאדֹנָי ָ<ָרְ ִ�י יִָדי 

ַליְָלה נְִ;ָרה ו7ְא ָתפ�ג ֵמֲאנָה ִה/ֵָחם נְַפִ י: ֶאְזְ*ָרה ֱא7ִהים וְֶאֱהָמיָה 

ַעְמִ�י ו7ְא ָאִ%יָחה וְִתְתַעֵ)ף ר�ִחי ֶסָלה: 5ַחזְָ� ְ ֻמר�ת ֵעינָי נִפְ 

ֲאַדֵ$ר: ִח9ְַבִ�י יִָמים ִמֶ�ֶדם ְ נ�ת ע�ָלִמים: ֶאזְְ*ָרה נְִגינִָתי ַ$ָ'יְָלה 

ִעם ְלָבִבי ָאִ%יָחה וַיְַחֵ&% ר�ִחי: ַהְלע�ָלִמים יִזְנַח ֲאדֹנָי ו7ְא יִֹסיף 

: ֲהָ ַכח ַח/�ת ִלְרצ�ת ע�ד: ֶה5ֵפס ָלנֶַצח ַחְס<� ָ;ַמר אֶֹמר ְלדֹר וָדֹר

ֵאל ִאם ָקַפץ ְ$Bף ַרֲחָמיו ֶסָלה: וָאַֹמר ַח'�ִתי ִהיא ְ נ�ת יְִמין ֶעְלי�ן: 

Bזְִ*יר (ֶאזְ*�ר) ַמַעְלֵלי יָ- ִ*י ֶאזְְ*ָרה ִמֶ�ֶדם ִ&ְלֶאF: וְָהִגיִתי ְבָכל 

�ַבֲעִליל�ֶתיF ָאִ%יָחה: ֱא7ִהים ַ$�ֶֹד  <ַ  Fל ָ&ֳעֶל�ִמי ֵאל ָ;ד F*ְֶר

ֵ*א7ִהים: ַאָ�ה ָהֵאל עֵֹ%ה ֶפֶלא ה�ַדְעָ� ָבַעִ>ים ֻעB;ָ :FCְֶלָ� ִ$זְר�ַע 

ַעֶ>F ְ$נֵי יֲַעקֹב וְי�ֵסף ֶסָלה: ָרא�F ַ>יִם ֱא7ִהים ָרא�F ַ>יִם יִָחיל� Bף 

נ� ְ ָחִקים Bף ֲחָצֶציF יְִרְ;ז� ְתהֹמ�ת: זְֹרמ� ַמיִם ָעב�ת ק�ל נָתְ 

יְִתַהָ'כ�: ק�ל ַרַעְמF ַ$ַ;ְלַ;ל ֵהִאיר� ְבָרִקים ֵ�ֵבל ָרְגָזה וִַ�ְרַע  

�ְ ִביְלF) ְ$ַמיִם ַרִ$ים וְִעְ�ב�ֶתיF 7א ) Fִביֶלי ְ� F*ֶָה5ֶרץ: ַ$+ָם ַ<ְר

  Bֲהרֹן:נָֹדע�: נִָחיָת ַכ=ֹאן ַעֶ>F ְ$יַד מֶֹ ה וְ 

  

  צ

�ִפָ'ה ְלמֶֹ ה ִאי  ָהֱא7ִהים ֲאדֹנָי ָמע�ן ַאָ�ה ָהיִיָת ָ'נ� ְ$דֹר וָדֹר: ְ

ַאָ�ה ֵאל:   ְ$ֶטֶרם ָהִרים יָֻ'ד� וְַ�ח�ֵלל ֶאֶרץ וְֵתֵבל �ֵמע�ָלם ַעד ע�ָלם

�ֵ ב ֱאנ�  ַעד ַ<ָ*א וַ�ֹאֶמר  �ב� ְבנֵי 5ָדם: ִ*י ֶאֶלף ָ Fנִים ְ$ֵעינֶי ָ

ַבָ'יְָלה: זְַרְמָ�ם ֵ נָה יְִהי� ַ$$ֶֹקר   ְ*י�ם ֶאְתמ�ל ִ*י יֲַעבֹר וְַאְ מ�ָרה

 F&ְֶבַא �ֶ*ָחִציר יֲַח7ף: ַ$$ֶֹקר יִָציץ וְָחָלף ָלֶעֶרב יְמ�ֵלל וְיֵָב : ִ*י ָכִלינ

 ֹ �ה) ֲע�נָ ַ) �ָ ַ :��ַבֲחָמְתF נְִבָהְלנ :Fר ָ&נֶי�ִלְמא �ֵתינ� ְלנְֶגֶ<F ֲעֻלֵמנ

ִ*י ָכל יֵָמינ� ָ&נ� ְבֶעְבָרֶתF ִ*ִ'ינ� ָ נֵינ� ְכמ� ֶהֶגה: יְֵמי ְ נ�ֵתינ� ָבֶהם 

ִ ְבִעים ָ נָה וְִאם ִ$ְגב�רֹת ְ מ�נִים ָ נָה וְָרְהָ$ם ָעָמל ו5ָוֶן ִ*י ָגז 



�ְכיְִר5ְתF ֶעְבָרֶתF: ִלְמנ�ת יֵָמינ� ֵ*ן ִחי  וַ/ָֻעָפה: ִמי י F&ֵֶדַע עֹז ַא�

 :Fָבה יְהוָה ַעד ָמָתי וְִה/ֵָחם ַעל ֲעָבֶדי�ה�ַדע וְנִָבא ְלַבב ָחְכָמה:  

�נְַר/ְנָה וְנְִ%ְמָחה ְ$ָכל יֵָמינ�: ַ%ְ>ֵחנ� ִ*ימ�ת  F>ֶַב$ֶֹקר ַחְס �ַ%ְ$ֵענ

�ְ נ�ת ָרִאינ� ָרָעה: יֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיF ָפֳעֶלF וֲַהָדְרF ַעל  ִע/ִיָתנ

�ַמֲעֵ%ה יֵָדינ� *�נְנָה  �ְ$נֵיֶהם: וִיִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא7ֵהינ� ָעֵלינ

��ַמֲעֵ%ה יֵָדינ� *�נְנֵה�:  ָעֵלינ  

  

  קה

יל�ָתיו: ִ יר� ל� ַזְ>ר� ה�ד� ַליהוָה ִקְרא� ִ$ְ מ� ה�ִדיע� ָבַעִ>ים ֲעלִ 

ל� ִ%יח� ְ$ָכל נְִפְלא�ָתיו: ִהְתַהְלל� ְ$ֵ ם ָקְד � יְִ%ַמח ֵלב ְמַבְקֵ י 

� ָפנָיו ָ�ִמיד: זְִכר� נְִפְלא�ָתיו ֲאֶ ר  �ְ$ַ �Cיְהוָה וְֻע �יְהוָה: ִ<ְר 

ָהם ַעְב<� ְ$נֵי יֲַעקֹב ְ$ִחיָריו: ָעָ%ה מְֹפָתיו �ִמְ ְ&ֵטי ִפיו: ֶזַרע Bְברָ 

ה�א יְהוָה ֱא7ֵהינ� ְ$ָכל ָה5ֶרץ ִמְ ָ&ָטיו: ָזַכר ְלע�ָלם ְ$ִרית� ָ<ָבר 

ִצָ�ה ְלֶאֶלף <�ר: ֲאֶ ר ָ*ַרת ֶאת Bְבָרָהם �ְ ב�ָעת� ְליְִ%ָחק: 

ָלם: ֵלאמֹר ְלF ֶאֵ�ן ֶאת וַ+ֲַעִמיֶדָה ְליֲַעקֹב ְלחֹק ְליְִ%ָרֵאל ְ$ִרית ע�

ֶאֶרץ ְ*נַָען ֶחֶבל נֲַחַלְתֶכם: ִ$ְהי�ָתם ְמֵתי ִמְסָ&ר ִ*ְמַעט וְָגִרים ָ$-: 

וַ+ְִתַהְ'כ� ִמ;�י ֶאל ;�י ִמַ>ְמָלָכה ֶאל ַעם Bֵחר: 7א ִה/ִיַח 5ָדם 

יָחי וְִלנְִביBי Bל ְלָעְ ָקם וַ+�ַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: Bל ִ�ְ;ע� ִבְמ ִ 

�ֵרע�: וַ+ְִקָרא ָרָעב ַעל ָה5ֶרץ ָ*ל ַמֵ)ה ֶלֶחם ָ ָבר: ָ ַלח ִלְפנֵיֶהם ָ

ִאי  ְלֶעֶבד נְִמַ*ר י�ֵסף: ִע/� ַבֶ*ֶבל ַרְגָליו (ַרְגל�) ַ$ְרזֶל 5$ָה נְַפ �: 

2 וַיִַ�יֵרה� מֵֹ ל ַעד ֵעת $ֹא ְדָבר� ִאְמַרת יְהוָה ְצָרָפְתה�: ָ ַלח ֶמלֶ 

ַעִ>ים וַיְַפְ�ֵחה�: ָ%מ� 5ד�ן ְלֵבית� �מֵֹ ל ְ$ָכל ִקנְיָנ�: ֶלְאסֹר ָ%ָריו 

ְ$נְַפ � �זְֵקנָיו יְַחֵ*ם: וַ+ָבֹא יְִ%ָרֵאל ִמְצָריִם וְיֲַעקֹב ָ;ר ְ$ֶאֶרץ ָחם: 

ו: ָהַפ2 ִלָ$ם ִלְ%נֹא ַע>� ְלִהְתנֵַ*ל וַ+ֶֶפר ֶאת ַע>� ְמאֹד וַ+ֲַעִצֵמה� ִמָ=ָרי

ַ$ֲעָבָדיו: ָ ַלח מֶֹ ה ַעְב<� Bֲהרֹן ֲאֶ ר ָ$ַחר $�: ָ%מ� ָבם ִ<ְבֵרי 

אֹת�ָתיו �מְֹפִתים ְ$ֶאֶרץ ָחם: ָ ַלח חֶֹ 2 וַ+ְַחִ 2 ו7ְא ָמר� ֶאת ְ<ָבָרוו 

ם וַ+ֶָמת ֶאת ְ<ָגָתם: ָ ַרץ Bְרָצם (ְ<ָבר�): ָהַפ2 ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלדָ 



ְצַפְרְ<ִעים ְ$ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: 5ַמר וַ+ָבֹא ָערֹב ִ*/ִים ְ$ָכל ְ;ב�ָלם: נַָתן 

ִ;ְ ֵמיֶהם ָ$ָרד ֵא  ֶלָהב�ת ְ$Bְרָצם: וַ+2ַ ַ;ְפנָם �ְתֵאנָָתם וַיְַ ֵ$ר ֵעץ 

וְיֶֶלק וְֵאין ִמְסָ&ר: וַ+ֹאַכל ָ*ל ֵעֶ%ב ְ$Bְרָצם  ְ;ב�ָלם: 5ַמר וַ+ָבֹא Bְרֶ$ה

וַ+ֹאַכל ְ&ִרי Bְדָמָתם: וַ+2ַ ָ*ל ְ$כ�ר ְ$Bְרָצם ֵראִ ית ְלָכל א�נָם: 

וַ+�ִציֵאם ְ$ֶכֶסף וְָזָהב וְֵאין ִ$ְ ָבָטיו *�ֵ ל: ָ%ַמח ִמְצַריִם ְ$ֵצאָתם ִ*י 

ם: ָ&ַר% ָענָן ְלָמָס2 וְֵא  ְלָהִאיר ָליְָלה: ָ Bל וַ+ֵָבא נַָפל ַ&ְחָ<ם ֲעֵליהֶ 

ְ%ָלו וְֶלֶחם ָ ַמיִם יְַ%ִ$יֵעם: ָ&ַתח צ�ר וַ+ָז�ב� ָמיִם ָהְלכ� ַ$ִ=+�ת נָָהר: 

ִ*י ָזַכר ֶאת ְ<ַבר ָקְד � ֶאת Bְבָרָהם ַעְב<�: וַ+�ִצא ַע>� ְבָ%%�ן ְ$ִר/ָה 

ֶאת ְ$ִחיָריו: וַ+ִֵ�ן ָלֶהם Bְרצ�ת ;�יִם וֲַעַמל ְלֻאִ>ים יִיָר �: ַ$ֲעב�ר 

  יְִ ְמר� ֻחָ�יו וְת�רָֹתיו יִנְצֹר� ַהְלל�יָ-:

  

  קלז

ַעל נֲַהר�ת ָ$ֶבל ָ ם יַָ ְבנ� ַ;ם ָ$ִכינ� ְ$ָזְכֵרנ� ֶאת ִצ+�ן: ַעל ֲעָרִבים 

�נ�: ִ*י ָ ם ְ ֵאל�נ�  �ֵבינ� ִ<ְבֵרי ִ יר וְת�ָלֵלינ� ִ*/ֹר�ֵתי ְ$ת�ָכ- ָ�ִלינ

ִ%ְמָחה ִ יר� ָלנ� ִמ9ִיר ִצ+�ן: ֵאי2 נִָ יר ֶאת ִ יר יְהוָה ַעל Bְדַמת 

נֵָכר: ִאם ֶאְ ָ*ֵח2 יְר�ָ ִלָם ִ�ְ ַ*ח יְִמינִי: ִ�ְדַ$ק ְל �נִי ְלִחִ*י ִאם 7א 

י ִאם 7א Bֲעֶלה ֶאת יְר�ָ ִלַם ַעל רֹא  ִ%ְמָחִתי: זְכֹר יְהוָה ֶאזְְ*ֵרכִ 

ִלְבנֵי ֱאד�ם ֵאת י�ם יְר�ָ ִלָם ָהאְֹמִרים ָער� ָער� ַעד ַהיְס�ד ָ$-: ַ$ת 

ָ$ֶבל ַה9ְד�ָדה ַאְ ֵרי ֶ יְַ ֶ'ם ָל2 ֶאת ְ;מ�ֵל2 ֶ ָ;ַמְלְ� ָלנ�: ַאְ ֵרי 

  ז וְנִֵ&ץ ֶאת עָֹלַלי2ִ ֶאל ַהEַָלע:ֶ +ֹאחֵ 

  

  קנ

ַהְלל� יָ- ַהְלל� ֵאל ְ$ָקְד � ַהְלל�ה� ִ$ְרִקיַע ֻעC�: ַהְלל�ה� ִבְגב�רָֹתיו 

ַהְלל�ה� ְ*רֹב ֻ;ְדל�: ַהְלל�ה� ְ$ֵתַקע  �ָפר ַהְלל�ה� ְ$נֵֶבל וְִכ/�ר: 

�ה� ְ$ִמ/ִים וְע�ָגב: ַהְלל�ה� ְבִצְלְצֵלי ָ ַמע ַהְלל�ה� ְבתֹף �ָמח�ל ַהְלל

  ַהְלל�ה� ְ$ִצְלְצֵלי ְתר�ָעה: *ֹל ַה/ְָ ָמה ְ�ַהֵ'ל יָ- ַהְלל�יָ-:

  לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:



ל יֲַעקֹב יְִ%ַמח יְִ%ָרֵאל: �ְת �ַעת ַצִ<יִקים ֵמיְהוָה ָמע�Cָם ְ$ֵעת ָצָרה: ְ$ �ב יְהוָה ְ ב�ת ַע>� יָגֵ   ִמי יִֵ�ן ִמִ=+�ן יְ �ַעת יְִ%ָרֵאל

  וַ+ְַעזְֵרם יְהוָה וַיְַפְ'ֵטם יְַפְ'ֵטם ֵמְרָ ִעים וְי�ִ יֵעם ִ*י ָחס� ב�:

   

  ִת%1ן ַהְ!ָלִלי ְ.ִפ0ָה שאחרי
 

מ�ֵרנ% ַרִ#י ָנָתן ֵזֶכר ַצִ$יק  3ַחר ָ!( ט�ב ל�ַמר ְ.ִפ0ָה ז�, יְָסָד-

  ִלְבָרָכה:

  
 ֹ וָה ְ$ִכ/�ר, ְ$נֵֶבל ָע%�ר ַזְ>ר� "ָאִ יָרה ַליהֹוָה ְ$ַח+ָי, ֲאזְַ>ָרה ֵלא7ַהי ְ$ע�ִדי: יֱֶעַרב ָעָליו ִ%יִחי, 5נִֹכי ֶאְ%ַמח ַ$יהֹוָה: ה�ד� ַליה

ה ְ$ָפֳעֶלF, ָ'2, ְ$נֵֶבל ָע%�ר ֲאַזְ>ָרה ָ'2: ֲעֵלי ָע%�ר וְֵעִלי נֶָבל, ֲעֵלי ִהָ;י�ן ְ$ִכ/�ר: ִ*י ִ%ַ>ְחַ�נִי יְהֹוָ ל�: ֱא7ִהים, ִ יר ָחָד  ָאִ יָרה 

ים, ַה$�ֵחר ְ$ִ יֵרי זְִמָרה, ָעזְֵרנִי וְָח/ֵנִי ְ$ַמֲעֵ%י יֶָדיF ֲאַר/ֵן: ִר$�נ� ֶ ל ע�ָלם, ֲאד�ן *ֹל, $�ֵרא ָ*ל ַה/ְָ מ�ת, ִר$�ן ָ*ל ַהַ>ֲע%ִ 

ה ֶ /ֱֶאַמר ָ$ֶהם ֵסֶפר ְ�ִהִ'ים. ְ$ַרֲחֶמיF ָהַרִ$ים �ַבֲחָסֶדיF ָהֲעצ�ִמים, ֶ ֶאזְֶ*ה ְלע�ֵרר �ְלה�ִציא �ְלַג'�ת ָ*ל ָהֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָ 

ל ְ�ִהִ'ים ֶ 5ַמְרִ�י ְלָפנֶיF, ֶ ֵהם ְ*נֶֶגד ֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָה ֶ /ֱֶאַמר ָ$ֶהם ֵסֶפר ְ�ִהִ'ים, ֶ ֵהם: �ִבזְכ�ת ֵא'� ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יטְ 

כ�ת ַהְ&ס�ִקים �ִבזְכ�ת ם �ִבזְַאְ ֵרי, ְ$ָרָכה, ַמְ%ִ*יל, ִ יר, נִ=�ַח, נִ;�ן, ְ�ִפָ'ה, ה�ָד5ה, ִמזְמ�ר, ַהְלל�יָ-. ִ$זְכ�ת ַהִ>זְמ�ִרי

 ֵ�ב�ת, �ִבזְכ�ת ָ<וִד ַהֶ>ֶל2 ֵ�ב�ֵתיֶהם וְא�ִת+�ֵתיֶהם �נְֻקד�ֵתיֶהם וְַטֲעֵמיֶהם וְַה9ֵמ�ת ַה+�ְצִאים ֵמֶהם, ֵמָראֵ י ֵ�ב�ת �ִמE�ֵפי 

�ִהִ'ים, (*�ִבזְכ�ת ַהַ=ִ<יק יְס�ד ע�ָלם, נַַחל נ�ֵבַע ְמק�ר ָחְכָמה, ַרֵ$נ� ַרִ$י  ָעָליו ַה9ָל�ם ִעם ָ*ל ָהֲעָ%ָרה ַצִ<יִקים ֶ +ְָסד� ֵסֶפרְ

�ן ַהְ$ִרית) �ִבזְכ�ת נְַחָמן ֶ$ן ַפיְֶגא זְכ�ת� יֵָגן ָעֵלינ�, ֲאֶ ר ִ;ָ'ה וְִתֵ�ן ל�ַמר ֵא'� ָהֲעָ%ָרה ַקִ&יְטל ְ�ִהִ'ים ִ$ְ ִבי��ָ*ל ַהַ=ִ<יִקים ל ִ

+ְָצא� ִמֶ>/ִי ְלַבָ)ָלה ֵ$ין ְ$ �ֵגג ֵ$ין וְַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִ�+ִים, ְ�ַזֵ*נִי �ְתָח/ֵנִי ֶ ֶאזְֶ*ה ְ$ַרֲחֶמיF ָהַרִ$ים ְלה�ִציא ָ*ל ַהִ)&�ת ֶקִרי  ֶ 

בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה יאמר: �ִבְפָרט ָ*ל ַהִ)&�ת ֶ +ְָצא�  ְ$ֵמזִיד ֵ$ין ְ$אֹנֶס ֵ$ין ְ$ָרצ�ן, (אם אומר חס ושלום

F ָהַרִ$ים �ְבֶחְמָלְתF ַהְ;ד�ָלה �ְבכֲֹחF ִמֶ>/ִי ַ$ַ'יְָלה ַהCֹאת, ַעל יְֵדי ִמְקֶרה ַליְָלה ֶ ָ�ָרה ִלי ַ$ֲעו�נ�ַתי ָהַרִ$ים), ֻ*ָ'ם ֶאזְֶ*ה ְ$ַרֲחֶמי

ְ הַ  נְִ<ח� ְלָ ם, וְֵאל יִַ<ח ִמְ>F נִָ<ח. ָ;ד�ל, ְלה�ִצי5ם ֵמַהְ�ִל&�ת �ֵמַהEְִטִרין 5ֳחָרנִין, ִמָ*ל ַהְ>ק�מ�ת ֶ /ְָפל� וְנְִתַ&Cְר� וְנָפ�צ� ו

 ְ ָכל ָהר�ִחין וְֵ ִדין וְִליִלין, ֶ /ֲַע%� וְנְִבְרא� וְנ�ְצר� ַעל יְֵדי ֵא'� וְַתְכנִיַע �ְתַ ֵ$ר וְַתֲהרֹג וְַתֲעקֹר �ְתַכֶ'ה �ְתַבֵ)ל ָ*ל ַהְ�ִל&�ת ו

  ַה/ִיצ�צ�ת ַהְ�ד�ִ ים ֶ ָ$ְלע�: ַהִ)&�ת ֶ +ְָצא� ִמֶ>/ִי ְלַבָ)ָלה, וְָתִסיר ֵמֶהם ִח+�ָתם, וְת�ִציא וְִתְגזֹל ֵמֶהם ַהִח+�ת ִ<ְקֻד9ָה וְָכל

ץ ֶחֶסד �ַמְרֶ$ה ְלֵהיִטיב. ִר$�נ� ֶ ל ע�ָלם, ֵאל ַחי וְַק+ָם, ֵחי ַהַח+ִים, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהָ<ן ֶאת ָ*ל ָהע�ָלם ְלַכף זְכ�ת ָ�ִמיד, ֶהָחפֵ 

�ֵ ַע, ֲאִפ'� ְ$ַהִ>ְקר�ת ֶ /ִזְַ<ְ>נ� ִלי ְ$ �ֵגג, ִ*י 7א ָ ַמְרִ�י 5ִבי 5ִבי, ;�ֲאֵלי �פ�ִדי, יַָדְעִ�י יְהֹוָה יַָדְעִ�י, ִ*י ֲאנִי ְ$ַעְצִמי ַהַח+ָב וְַה&

ה ֶ ִ�ְלַקְלִ�י, וְָגַרְמִ�י ַמה ֶאת ַהַ>ֲחָ ָבה ְ*ָלל, וְִהְרַהְרִ�י ַ$+�ם, ַעד ֶ ָ$אִתי ִליֵדי ֻטְמ5ה ַ$ַ'יְָלה, וְַעל יְֵדי זֶה ִקְלַקְלִ�י מַ 

ָמה אַֹמר, ָמה ֲאַדֵ$ר, ָמה  ַרְמִ�י, וְִשַחְתִ�י ַמה 9ִ9ְַחְתִ�י. א�י א�י א�י, א�יָה ַעל נְַפִ י, א�י ְלנְַפִ י, ִכי ָ;ַמְלִ�י ִלי ָרָעה.ֶ ;ָ 

 Fנִי. ִהנְנִי ִלָפנֶי�ה ֶאְצַטָ<ק, ָמה אַֹמר, ָמה ֲאַדֵ$ר, ָמה ֶאְצַטָ<ק, ָהֱא7ִהים ָמָצא ֶאת ֲע ָ�ְ$ַאְ ָמה ַרָ$ה, ִהנְנִי ִלָפנֶיF ַמֵ'א $

עֶֹצם ָהַרֲחָמנ�ת ֶ +ֵ  ָעַלי, ִ*י �ְכִלָ>ה, ָמֵלא ִט/�ִפים וְִלְכל�ִכים, ָמֵלא ��ֵעב�ת ָרע�ת, וְֵאין  �ם ָל �ן ָ$ע�ָלם ֶ א�ַכל ְלַכ/�ת $� 

 ָמר ִלי ְמאֹד 5ִבי ֶ 9ָ$ַַמיִם, ָמר ִלי ְמאֹד ִר$�ן ָ*ל ָהע�ָלִמים, ְרֵאה Bנְָחִתי וBְנְָקִתי, ִ*י נְַפִ י ָמָרהַרע וָָמר, ִ*י נַָגע ַעד ַה/ֶָפ . 

ִ*י ַקְצִ�י ְבַח+ַי ָלָ>ה ִ'י  יַע,ִלי ְמאֹד, ַעד ֲאֶ ר ֵאינִי י�ֵדַע ֵאי2 ֲאנִי יָכ�ל ִלְחי�ת ֵמֶעֶצם ְמִריר�ת נְַפִ י ֲאֶ ר ַעד ָ;ְבֵהי ָ ַמיִם יַ;ִ 

  ַח+ִים ָ*ֵאֶ'ה, ַח+ִים ָמִרים �ְמר�ִרים ִמָ>וֶת. "ֶאת ֻקַ$ַעת *�ס ַהַ�ְרֵעָלה ָ ִתית ָמִצית" נְַפִ י:

�ָרִאים, ֶ /ֲַעִ%ים ַעל יְֵדי ֶזה ְ$ָכל ָהע�ָלמ�ת, ִר$�נ� ֶ ל ע�ָלם, ַאָ�ה ְלַבד יַָדְעָ�, ִר$�י וְעֶֹצם ַהְ&ָגִמים ַהְ;ד�ִלים ָהֲעצ�ִמים וְַה/

יַָדְעִ�י וֲַאנִי ַמֲאִמין ֶ$ֱאמ�נָה  וְַעָ�ה ֵאי2 א�ַכל ְלַתֵ�ן זֹאת, �ַבֶ>ה יִזְֶ*ה נַַער ָ*מ�נִי ְלַתֵ�ן ֵאת ֲאֶ ר ִ ַחְתִ�י. ַאB 2ף ַעל ִ&י ֵכן

 �נ�, *ִי ָ$ע�ָלם ְ*ָלל, וֲַעַדיִן יֶ  ִלי ִתְקוָה, וֲַעַדיִן 7א 5ְבָדה ת�ַחְלִ�י ֵמיְהֹוָה, ִ*י "ַחְסֵדי יְהֹוָה ִ*י 7א ָתמְ  ְ ֵלָמה ִ*י ֵאין  �ם יֵא

  7א ָכל� ַרֲחָמיו":

א7ֵהי יֲַעקֹב, וֵא7ֵהי ָ*ל ַהַ=ִ<יִקים וְַהֲחִסיִדים ַעל ֵ*ן ָ$אִתי ְלָפנֶיF יְהֹוָה ֱא7ַהי וֵא7ֵהי ֲאב�ַתי, ֱא7ֵהי Bְבָרָהם ֱא7ֵהי יְִצָחק וֵ 

�יF ֵאֵל2 וְֶאת ִמְ ָ&ֶטיF ָהֲאִמִ�+ִים, וֵא7ֵהי ָ*ל יְִ%ָרֵאל, ֱא7ֵהי ָהִרא �נִים וְָהBֲחר�נִים, ֶ ְ�ַרֵחם ָעַלי וְַתֲעֶ%ה ֶאת ֲאֶ ר ְ$חֻ ֶ



ְ'ֵטנִי ַ�ְעֵ$ד ָל2, וְִתְגַער ְ$ַה+ֵֶצר ָהָרע, �ְתָגְר � ִמֶ>/ִי ֵמַעָ�ה וְַעד ע�ָלם. וְִתְ ְמֵרנִי וְַתִ=יֵלנִי �ְתפַ ֶאְ מֹר, וְָתכֹף ֶאת יְִצִרי ְלִה ְ 

נִי ֵמַעָ�ה ִמָ*ל ִמינֵי ְ&ַגם ַהְ$ִרית ֵמַעָ�ה ִמָ*ל ִמינֵי ִהְרה�ִרים ָרִעים, �ִמַ>ְחָ ב�ת ָרע�ת, �ִמְ&ַגם ָהְרא�ת, �ִמְ&ַגם ַהִ<$�ר, וְַתִ=ילֵ 

  �ם �ֵבין ַ$ַ'יְָלה ֵמַעָ�ה וְַעד ע�ָלם:ֶ ָ$ע�ָלם, ְ$ַמֲחָ ָבה ִ<$�ר �ַמֲעֶ%ה, וְִתְהיֶה ִעִ>י ָ�ִמיד וְִתְ ְמֵרנִי וְַתִ=יֵלנִי ִמִ>ְקֶרה ֵ$ין ַ$+

ב ל ָחָזק, ִ ַ)ְחִ�י ֵאֶליF ַ*ָ&י, ַהֵ=ל ַהֵ=ל, ה�ִ יָעה ה�ִ יָעה, ַהֵ=ל ְלק�ִחים ַלָ>וֶת, ַהֵ=ל נְִרָ<ף וְַח+5ִָבינ�, ֶמֶל2 ֵאל ַחי וְַק+ָם, ;�אֵ 

ִרְדִ�י ֶאל ָ ַחת, ֲהי�ְדF ָעָפר, ָ*מ�נִי, ַהִ=יֵלנִי ִמן ַה9ְא�ל ַ�ְחִ�+�ת, ֶ�ן ִלי ִ�ְקוָה ו7ְא אַֹבד ַחס וְָ ל�ם, ִ*י "ַמה ֶ$ַצע ְ$ָדִמי $ְ 

� ֵעינַי ַלָ>ר�ם, ֲאדֹנָי ָעְ ָקה ִ'י, ָעְרֵבנִי. ֲערֹב ַעְבְ<F ְלט�ב, Bל יַַעְ ֻקנִי זֵדִ '>ַ .F�ים". ִ*י ֵאין ִלי  �ם *ַֹח ֶאָ'א ְ$ִפי, ֲהיִַ;יד ֲאִמֶ

יF ְלַבד, ַעל ֲחָסֶדיF ָהֲעצ�ִמים ְלַבד, ַעל ַרֲחֶמיF ַהְ;ד�ִלים, ַעל ֶחְמָלְתF ָהֲאִמִ�ית, ַעל ֵאין ִלי  �ם ָמנ�ס �ִמְבָטח ִ*י ִאם ָעלֶ 

�ַמְכִ�י  ְ ֵלמ�ת Bֲחָריו. ָ$ֶהם ֲחנִינ�ֶתיF ַה/ְִצִח+�ת, וְַעל *ַֹח �זְכ�ת ַהַ=ִ<יִקים, ֶ 9ְָמר� ֶאת ַהְ$ִרית ְ$ַתְכִלית ַה9ְֵלמ�ת ֶ ֵאיןָ

�ן ֲחִסיְדF ִלְרא�ת ָ ַחת". יְֵתד�ַתי, ָ$ֶהם ֶאNֵָען וְֶאEֵָמ2, ִ$זְכ�ָתם וְכָֹחם ֶאְבַטח וֲַאַקֶ�ה, "ִ*י 7א ַתֲעזֹב נְַפִ י ִלְ א�ל, 7א תִ ֵ

ְ$ֵלב יִַ>ים, "ְ�ה�ם ֶאל ְ�ה�ם ק�ֵרא ְלק�ל ִצ/�ֶריF, ָ*ל ִמְ ָ$ֶריF ֲאָה- יְהֹוָה ַמְ'ֵטנִי, ֲאָה- יְהֹוָה ְ&ֵדנִי, ְרֵאה ְמֻסָ*ן ָ*מ�נִי, ט�ֵרף 

 ם ַעל רֹאִ י, 5ַמְרִ�י נְִגָזְרִ�י. ָקָראִתיוְַגֶ'יF ָעַלי ָעָבר�. צ�ד ָצד�נִי ַ*ִ=&�ר, אֹיְַבי ִח/ָם. ָצְמת� ַב$�ר ַח+ָי, וַ+ַ<� ֶאֶבן ִ$י. ָצפ� ַמיִ 

  ִ ְמF יְהֹוָה ִמ$�ר ַ�ְחִ�+�ת". ָקָראִתי ִ ְמF יְהֹוָה ִמ$�ר ַ�ְחִ�+�ת:

ב, ָמֵלא ָרצ�ן, ְ*ָבר ִר$�נ� ֶ ל ע�ָלם, ִר$�נ� ֶ ל ע�ָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ָמֵלא ֶחֶסד ִח/ָם, ָמֵלא ֲחנִינ�ת, ָמֵלא ַרֲחָמנ�ת, ָמֵלא ט�

�ִמיד, וְִהנְנִי ְמַק+ֵם ַקָ$ָלֵתנ�, וְִהנְנִי ק�ֵרא ֵאֶליF ִמָ>ק�ם ָ ָפל ָ*זֶה, ִמְ>ק�מ�ת מְ ִקַ$ְלנ� ָעֵלינָ Fִלְקרֹא ֵאֶלי �ֻג/ִים ָ*ֵאֶ'ה, 

. וְִאם ַ$ֲעו�נ�ֵתינ� ָהַרִ$ים יַָרְדנ� ְלָמק�ם "ִמַ>ֲעַמִ�ים ְקָראִתיF יְהֹוָה", ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, "ִמן ַהֵ>ַצר ָקָראִתי +ָ-, ָענָנִי ַבֶ>ְרָחב יָ-"

ָרֵאל ְלת�ָכם ֵמע�ָלם, ְ*מ� ֶ ָ*ת�ב: ֶ +ַָרְדנ�, וְיַָרְדנ� ַעְכָ ו ְ$ִעְ�ב�ת ְמִ יָחא ִלְמק�מ�ת נְמ�ִכים �ְ ָפִלים ְמאֹד ְמאֹד, ֶ Lא יְָרד� יִ%ְ 

ַטְחָ�נ� ֵחם ָל-". Bף ַעל ִ&י ֵכן, ֵאין 5נ� ְמיֲָאִ ים ַעְצֵמנ� ַחס וְָ ל�ם ְ$ �ם אֶֹפן ָ$ע�ָלם ְ*ָלל, ִ*י ְ*ָבר ִהבְ "וֵַ�ֶרד ְ&ָלִאים, ֵאין ְמנַ 

ב: "וBְף ַ;ם זֹאת ִ$ְהי�ָתם ְ$ֶאֶרץ ַלֲהִ יֵבנ� ִמְ>צ�ל�ת יָם, ְ*מ� ֶ ָ*ת�ב: "5ַמר ֲאדֹנִי, ִמָ$ָ ן ָאִ יב, ָאִ יב ִמְ>צ�ל�ת יָם", �ְכִתי

  אֹיְֵביֶהם, 7א ְמBְסִ�ים ו7ְא ְגַעְלִ�ים ְלַכLָתם, ְלָהֵפר ְ$ִריִתי ִאָ�ם, ִ*י ֲאנִי יְהֹוָה ֱא7ֵהיֶהם":

רצות ִר$�נ� של עולם! פתח פיך לאלם כמוני, ותשלח לי דבורים ממעון קדשך מן השמים, באפן שאוכל לנצח אותך, ל

ולפיס אותך, שתקבל ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים את אלו העשרה קפיטל תהלים שאמרתי לפניך, כאלו אמרם 

דוד המלך עליו השלום בעצמו, ואף על פי שאיני יודע לכון שום כונה מהכונות העצומות והנוראות שיש באלו העשרה 

שובה לפניך האמירה בפה לבד, כאלו השגתי וכונתי כל מזמורים יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתהא ח

הסודות והכונות שיש בהם ויהיו אמרי לרצון לפני אדון כל. והנני משליך יהבי עליך, והנני מקשר עצמי לכל הצדיקים 

האמתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, (ובפרט להצדיק יסוד עולם, נחל 

מקור חכמה, רבנו רבי נחמן בן פיגא זכותו יגן עלינו אמן) ועל דעתם ועל כונתם אמרתי כל אלו העשרה קפיטל  נובע

תהלים, ובזכותם וכחם אזכה לעורר ולגלות כל העשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים, שהם שיר פשוט, כפול, 

השני שמות הקדושים האלו במלואם, שהם אל  משלש, מרבע, שהם כלולים בשמך המיחד הגדול והקדוש. ובזכות וכח

אלהים (כזה): אל"ף למ"ד, אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם, שהם עולים במספר תפ"ה (ארבע מאות שמונים וחמש), כמספר 

תהלים. בכח אלו השמות תזכני להוציא כל הטפות קרי לבטלה מבטן הקלפה שבלעם, אשר מספר שמה עם האותיות 

כנגד קדשת ספר תהלים, ובכח אלו העשרה מזמורי תהלים תעורר השני שמות הקדושים עולה תפ"ה, שהיא בקלפה 

אל אלהים, ותהרג ותשבר ותכניע ותעקר ותכלה ותבטל את הקלפה הזאת שבלעם, ותכריח אותה להפליט כל הטפות 

יורישנו אל,  הקדושות מבטנה וקרבה, ותמחה שמה וזכרה מן העולם, ותקים מקרא שכתוב: חיל בלע ויקיאנו, מבטנו

ותהרג כל הקלפות שנבראו על ידי אלו הטפות, ותוציא ותגזל מהם החיות דקדשה, וכל הניצוצות הקדושים שבלעו על 

ידי פגם חטא זה, כלם תוציאם ותחזר ותקבצם בקדשה שנית. ותזכנו לקבל עלינו על מלכות שמים באהבה תמיד, ונזכה 

אמת ובלב שלם, באפן שנזכה לברא גופים וכלים קדושים לכל הנשמות לעסק כל ימינו בתורה ותפלה ומעשים טובים ב

  דאזלין ערטילאין על ידי עוונותינו הרבים, על ידי פגם הטפותקרי שיצאו ממני לבטלה.

רבונו של עולם, אמיץ כח ורב אונים, עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים באפן שנזכה לתקן פגם הברית, פגם טפי המח. 

בשוגג, בין במזיד, בין באנס, בין ברצון, על הכל תמחל ותסלח לי אלוה סליחות, חנון המרבה בין מה שפגמנו בזה 

לסלח, ונזכה לתקן כל הפגמים בשלמות בחיינו, בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, (ואם יהיה על קברו הקדוש 

שר אני מכתת רגלי וטלטלתי עצמי יאמר: ובזכות הצדיק הזה השוכן פה, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, א



בטלטול הקשה בשביל לבוא הנה להשתטח על קבר הצדיק האמת הקדוש הזה, אשר הבטיחנו בחייו הקדושים, לעמד 

בעזרתנו סלה תמיד, כשנבוא על קברו הקדוש ונתן פרוטה לצדקה ונאמר אלו העשרה קפיטל תהלים, והנה עשיתי מה 

וסלח לי וכפר לי על כל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאתי ושעויתי ושפשעתי  שמוטל עלי, עשה מה שעליך) ומחל לי

לפניך ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, במחשבה דבור ומעשה, ובחמשה חושים ובשאר כחות הגוף, ובפרט מה שחטאתי 

. על הכל ופשעתי ופגמתי נגדך בפגם הברית, שהוא כלל כל התורה כלה, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה

תמחל ותסלח ותכפר, מלא רחמים, ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני. 

תחטאני באזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית הסתר פניך מחטאי, וכל 

יך למעני וחטאתיך לא אזכור, ותמלא עלי ברחמים, עונתי מחה. מחה פשעי למענך כאמור: אנכי אנכי הוא מוחה פשע

ותהיה בעזרי תמיד, בזכות וכח הצדיקים האמתיים, ותשמרני ותצילני תמיד, ותתן לי כח להתגבר על יצרי ולכף ולשבר 

את תאותי, ולא אפגם עוד מה שפגמתי, ולא אעשה עוד הרע בעיניך, ולא אשוב עוד לכסלה, אם און פעלתי לא אוסיף, 

ר הבטחתנו, שגם על זה מועיל תפלה ובקשה, להנצל להבא ברחמיך האמתיים מן היצר הרע וכת דילה, (ואם כי כב

יהיה על קברו הקדוש יאמר: ובפרט על מקום ציון הקדוש הזה, עזרני בזכות הצדיקים הגנוזים פה), ורחם עלי ותן לי 

חמיך לגרשו ולסלקו ולבטלו מעלי לגמרי כח וגבורה מאתך, שאזכה להתגבר ולכבש את יצרי תמיד, עד שאזכה בר

  מעתה ועד עולם, כי כבר כלו ביגון חיי, ושנותי באנחה. כשל בעוני כחי, ועצמי עששו, עד אשר כשל כח הסבל.

רחם עלי, אבי אב הרחמן, רחם עלי שומע תפלה, חוס וחמל עלי שומע צעקה, שומע אנחה, שומע אנקה. רחם רחם, 

ל יפל דמי ארצה לפניך, אל תתן לשחת נפשי, הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי, תרנן הצל הצל, הושיעה הושיעה, א

לשוני צדקתך, חוסה עלי כרב רחמיך, כרב חסדיך, יהמו נא מעיך וחנינותיך על עלוב נפש כמוני, על נרדף כמוני, על 

בד רעיוני צופיות, דלו עיני למרום, מלכלך בחטאים כמוני, על חסר דעה חסר עצה כמוני, כי לך לבד עינינו תלויות, לך ל

עזר נא הושיעה נא, חוס וחמל נא עלי, והושיעני לשוב אליך בתשובה שלמה באמת ובלב שלם, ואזכה להיות תמיד 

  כרצונך הטוב מעתה ועד עולם, כחסדך חייני, ואשמרה עדות פיך. לב טהור ברא לי אלהים, ורוח נכון חדש בקרבי.

הוה אלהינו ואלהי אבותינו, אדון ה"שמחה והחדוה, אשר לפניך אין שום עצבות כלל לעולם, כמו ובכן, יהי רצון מלפניך, י

שכתוב: הוד והדר לפניו, עז וחדוה במקומו, שתעזרני ברחמיך העצומים, ותזכני להיות בשמחה תמיד. משמח נפשות 

הסר ממני יגון ואנחה, שמח עגומים, שמח נפשי האמללה מאד, העלובה מאד, העיפה והצמאה והרעבה אליך מאד. 

נפש עבדך, כי אליך יהוה נפשי אשא. תודיעני ארח חיים, שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. השיבה לי ששון 

ישעך, ורוח נדיבה תסמכני. שבעני מטובך, ושמח נפשי בישועתך, וטהר לבי לעבדך באמת, עורה כבודי, עורה הנבל 

עשרה מיני נגינה דקדשה, שהם מכניעים ומתקנים פגם הברית, כאמור: אברך את יהוה וכנור, אעירה שחר. זכנו לכל ה

אשר יעצני, אף לילות יסרוני כליותי. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. בית והון נחלת אבות, ומיהוה אשה 

  משכלת. יומם יצוה יהוה חסדו, ובלילה שירה עמי, תפלה לאל חיי. למנצח אל תשחת לדוד

כתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו. אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי. היאכל תפל מבלי מ

מלח, אם יש טעם בריר חלמות. פן תתן לאחרים הודך, ושנותיך לאכזרי, ולא אמר איה אלהי עשי נותן זמירות בלילה. 

יה, הללו אל בקדשו, הללוהו ברקיע עזו: הללוהו שקר החן והבל היפי, אשה יראת יהוה היא תתהלל. ונאמר: הללו

בגבורותיו, הללוהו כרב גדלו: הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכנור: הללוהו בתף ומחול, הללוהו במנים ועגב: הללוהו 

  בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה: כל הנשמה תהלל יה, הללויה:

ס לקבץ גליותינו, וקרב פזורנו מבין הגוים, ונפוצותינו כנס מירכתי רבונו של עולם, תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נ

ארץ, וקבץ נדחינו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, וקים בנו מקרא שכתוב: ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך, ושב 

ם וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך יהוה אלהיך ומש

יקחך. והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. ונאמר: נאם אדני יהוה, 

מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. ונאמר: בונה ירושלים יהוה נדחי ישראל יכנס, ותמהר ותחיש לגאלנו, 

ו, והביאנו לציון עירך ברנה, ולירושלים בית מקדשך ותביא לנו את משיח צדקנו, ותבנה את בית קדשנו ותפארתנ

בשמחת עולם, כמו שכתוב: ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון 

אנחה. ונאמר: כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף. ונאמר: 



כי נחם יהוה ציון, נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה. 

שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה. שמחו צדיקים ביהוה, והודו לזכר 

  קדשו. אמן נצח סלה ועד.

כתבים והיא מעט הכמות זאת התפלה מצאנו באמתחת ה

  ורב האיכות

רבונו של עולם, עלת העלות וסבת כל הסבות, אנת לעלא, לעלא מן כלא, ולית לעלא מנך, דלית מחשבה תפיסא בך 

כלל, ולך דומיה תהלה, ומרמם על כל ברכה ותהלה. אותך אדרש, אותך אבקש שתחתר חתירה דרך כבושה מאתך, 

במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה לך, יודע תעלומות, ובדרך ונתיב הזה תאיר  דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי

עלי אורך, להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר הברואים, לבלי לחשב במחשבתי 

דתך באמת שום מחשבת חוץ ושום מחשבה ובלבול שהוא נגד רצונך, רק לדבק במחשבות זכות צחות וקדושות בעבו

בהשגתך ובתורתך. הט לבי אל עדותיך, ותן לי לב טהור לעבדך באמת. וממצולות ים תוציאני לאור גדול חיש קל מהרה. 

תשועת יהוה כהרף עין, לאור באור החיים כל ימי היותי על פני האדמה. ואזכה לחדש נעורי, הימים שעברו בחשך, 

אתי, בלא חטא. ואזכה לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו, כלו אומר להחזירם אל הקדשה, ותהיה יציאתי מן העולם כבי

  כבוד, אמן נצח סלה ועד:

  

  ברסלב מאיר ! - חסידי ברסלבהאתר של  – טעם של ברסלב

שיעורי נשים מפי הרה"ח ויזנפלד שליט"א ראש מוסדות ברסלב | דעת והשקפת תורה ,  להורדה ישירה | שיעורי תורה לנשים

 ומשפחה קדושים על פי דעת רבינו נחמן מברסלב הדרכה לנשים וחיי טהרה

 משיבת נפש, ליקוטי עצות

מסוגל לשנות את הטבע, כך אומר רבי נחמן מברסלב. וטוב לומר כל יום קצת  –הזכרת שמות הצדיקים  ספר שמות הצדיקים

 .בל התפילה ברצון וברחמיםשבזכותם תתק

בשמחה נהיה מרוצים ומקובלים לפניו, ויראה לנו פנים שוחקות ויאיר פניו אלינו ויכניסנו ´ ועי"ז בעצמו שנעבוד את ה 'ד העב

 !כל אחד ואחד כפי קרבתו אליו, אשרי העובד את השם בשמחה… להיכליו

 תפילה תחת החופה ביום החתונה מליקוטי תפילות קול חתן וקול כלה

מרבי נחמן מברסלב מהספרים הקדושים ותלמידיו כמקובל מדור לדור, בתרומה סימלית  –קמעות וסגולות  קמעות וסגולות

 .לטובת הישיבה

 ספר שבחי הר"ן על רבינו נחמן מברסלב שבחי הר"ן

 תפילת הדרך, עם התפילות של רבי נתן מברסלב לשמירה בדרכים שמירה בדרכים

 כמה מילים על הליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב ליקוטי תפילות, תפילה למכאובים וחולאים

  …והתרופה –השורש והסיבה לכל המחלות  –מומלץ מאד לקרוא מחזק מעורר ואמיתי  !מחלה | שורש המחלה ורפואת

אמר רבי נחמן מברסלב: ישנה מידה רעה שמפסדת לאדם את הטוב שבו ומרחיקה את הטוב ממנו והיא צל מן הכעסתפילה להנ

 …והיא מידת הכעס –מידה רעה מילדותו על האדם וצריך עבודה קשה ומתמדת להנצל ממנה 

תפילה להנצל מעניים לא הגונים בחי' פגם הברית,  תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים, תפילה להשמר מגזירה רעה

 ! ולזכות לתת צדקה מעשרות ותרומות לעניים הגונים שזה בחי' המשכת עיני השם והשגחתו עלינו לברכה

לא רק היולדת יכולה … תפילה להנקה אחרי הלידה, ליולדת מניקה שלא יחסר חלבה, חלב אם וברכה לתינוק תפילה למינקת

מצווה לפרסם התפילה לרבים … גם לשמירת הריון ושלא תפיל אישה פרי בטנה… להתפלל על כך גם הבעל גם המשפחה

 ! רבים וטובת עם ישראל ובניהםבמשפחה ואצל חברים לזיכוי ה

תפילה לפני הבחירות, לפרנסים ומנהיגים וראשי עם כשרים ויראים ונאמנים והגונים, שימלאו תפקידים  תפילה לפני בחירות

 להועיל בגשמיות וברוחניות לעם ישראל



תפילה נפלאה לימי ראש חודש, לאמרה בכל ראש חודש, מאת הגאון רבי נחמן מטשערין [מברסלב],  תפילה לראש חודש

 "הובאה בספרו "תפילות ותחנונים

 טו להתפלל להיות שמח ולרקוד מרוב שמחהכפשו תפילה לשמחה וריקודים

תפילת ר' ישמעאל כהן גדול, אמר ר' ישמעאל: כל האומר בקשה זו בכל יום  תפילת רבי ישמעאל,  תפילות לישועת עם ישראל

ל ימי חייו ועונות נעוריו פניו מזהירות ואימתו מוטלת על הבריות וכל החלומות שלו מהוננים ותורתו תהיה משתמרת בלבו כ

 נמחלים לו וינצל מיצה"ר ומלשון הרע ומפגע רע ומחיות רעות ומליסטים ומנחשים ומעקברב

 ליקוטי תפילות זיווג הגון, מעוכבי זיווג, חינוך ילדים וזרע של קיימא לקט תפילות

  !נשמת כל חי ! שבח והודיה לשם יתברך בהקדשה של סעודת עניים –סגולת כל הסגולות  נשמת כל חי

  !!תפילה לזכות להתפלל כראוי ולזכות לתפילה ששהיא ברכה ושורש להכל תפילה

 .ה בפרנסהתפילה לבטחון ואמונה בה' מועיל לחיזוק האמונ ופרנסה –תפילה לביטחון ,  תפילה לאהבת ישראל

 בכל תחום שהוא –תפילה להצלחה ,  תפילה להמתקת הדינים,  תפילה לבנית בית | קנית דירה

  !תפילה להפקד בבנים, הריון תקין, זרע של קיימא | סגולה להריון תפילה לזרש"ק

הכנתם את כל הבית והמאכלים ועכשיו כנסו לומר  תפילה לכבוד שבת קודש,  תפילה לישועה וישועות,  תפילה לחולי הריאות

 ! שזה עיקר כבוד וענג השבת –תפילה להכין את הנפש לקבל את השבת בשמחה 

תפילה  תפילה לרפואת הנפש,  תפילה לפרנסה ושפע טובה וברכה,  תפילה לעונג שבת, תפילה למציאת זיווג לרב שלום

 !! לרפואת הנפש קצת ארוך אבל שווה

 !שהשם יתברך שונא אותה –תפילה לזכות לשמחה. ולהנצל מעצבות  תפילה לשמחה

  !ין הרע, למי ששולט בו או חושש מעין הרע, או מי שרוצה להיות טוב עיןסגולה ותפילה נגד ע תפילה נגד עין הרע

 תפילות על הילדים וחינוכם,  תפילה על גזירה או שמועה לא טובה

  

ושמחת חיים. ייעוץ והכוונה ע"פ רבי נחמן חסידי ברסלב לתורה, תפילה, מידות טובות,  - מוסדות ברסלב מאיר

מברסלב. [מסירת שמות לתפילה וברכה פדיון נפש [חינם או קבוע בתרומה סימלית] במוקד התפילות 

והישועות של חסידי ברסלב בישיבת ברסלב בכותל בקבר רחל רבי נחמן מברסלב ותלמידיו. אמירת קדיש 

 .לימוד משנה לעילוי נשמה, תיקון נפטרים ועוד

  

 


