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  מסוגלים במיוחד להגשמת בקשותהפרקי תהילים 
  

  :'פרק א
א ָהַל ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶר  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 

א ָעָמד א יָָׁשבַחָּטִאים    : ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים 
ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת יְהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו יְֶהּגֶה יֹוָמם 

  : ָוָליְָלה
 ָׁשתּול ַעל ַּפְלגֵי ָמיִם ֲאֶׁשר ִּפְריֹו יִֵּתן ְוָהיָה ְּכֵעץ

א יִּבֹול וְ    :כֹל ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה יְַצִליחַ ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו 
  :ּמֹץ ֲאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו רּוחַ א ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם ּכַ 

א יָֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת  ַעל ֵּכן 
  : ַצִּדיִקים

  :ִּכי יֹוֵדַע יְהָוה ֶּדֶר ַצִּדיִקים ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד
  

  :ג"פרק כ
א ֶאְחָסר   :ִמזְמֹור ְלָדִוד יְהָוה רִֹעי 

  :י ַעל ֵמי ְמנֻחֹות יְנֲַהֵלנִיִּבנְאֹות ֶּדֶׁשא יְַרִּביֵצנִ 
  :ְעּגְֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹונְַפִׁשי יְׁשֹוֵבב יַנְֵחנִי ְבמַ 

א ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ּגַם ּכִ  י ֵאֵל ְּבגֵיא ַצְלָמֶות 
  :ַענְֶּת ֵהָּמה יְנֲַחֻמנִיִעָּמִדי ִׁשְבְט ּוִמׁשְ 

ֹ ְלָפנַי ֻׁשְלָחן נֶגֶד צְֹרָרי ִּדַּׁשנְָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי  ַּתֲער
  : ּכֹוִסי ְרָויָה

ְבִּתי ְּבֵבית ַא טֹוב ָוֶחֶסד יְִרְּדפּונִי ָּכל יְֵמי ַחּיָי ְוׁשַ 
  :יְהָוה ְלאֶֹר יִָמים

  
  :ב"פרק ק

ֹ ִׂשיחֹוְּתִפָּלה ְלָענִי ִכי יֲַעטֹף ְוִלפְ    :נֵי יְהָוה יְִׁשּפ
  :י ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶלי ָתבֹואיְהָוה ִׁשְמָעה ְתִפָּלתִ 

ַאל ַּתְסֵּתר ָּפנֶי ִמֶּמּנִי ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה ֵאַלי ָאזְנֶ 
  : א ַמֵהר ֲענֵנִיְּביֹום ֶאְקרָ 

  :ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד נִָחרּוִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן יָָמי 
  :י ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאכֹל ַלְחִמיהּוָּכה ָכֵעֶׂשב ַוּיִַבׁש ִלִּבי ּכִ 

  :י ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִריִמּקֹול ַאנְָחתִ 
  :ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהיִיִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות

  :ה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָגי ָוֶאְהיֶ ָׁשַקְדּתִ 
  :י ְמהֹוָלַלי ִּבי נְִׁשָּבעּוָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּונִי אֹויְבָ 

  :ִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתיִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי וְ 
  :י נְָׂשאַתנִי ַוַּתְׁשִליֵכנִיִמְּפנֵי זַַעְמ ְוִקְצֶּפ ּכִ 

  :נִי ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁשטּוי ַואֲ יַָמי ְּכֵצל נָ 
  :ֵּתֵׁשב ְוזְִכְר ְלדֹר ָודֹרְוַאָּתה יְהָוה ְלעֹוָלם 

ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא 
  : מֹוֵעד

  :נֶיָה ְוֶאת ֲעָפָרּה יְחֹנֵנּוִּכי ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת ֲאבָ 
י ָהָאֶרץ ֶאת ְויִיְראּו גֹויִם ֶאת ֵׁשם יְהָוה ְוָכל ַמְלכֵ 

  : ְּכבֹוֶד
  :ה ִצּיֹון נְִרָאה ִּבְכבֹודֹוִּכי ָבנָה יְהוָ 

א ָבזָה ֶאת ְּתִפָּלָתםָּפנָה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרעָ    :ר ְו
  :ן ְוַעם נְִבָרא יְַהֶּלל יָּהִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹו

ף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו יְהָוה ִמָּׁשַמיִם ֶאל ֶאֶרץ ִּכי ִהְׁשִקי
  : ִהִּביט

  :ִסיר ְלַפֵּתַח ְּבנֵי ְתמּוָתהִלְׁשמַֹע ֶאנְַקת ָא
  :ה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִםְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם יְהוָ 

  :ַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת יְהָוהְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים יְַחָּדו ּו
  : י ִקַּצר יָָמיִעּנָה ַבֶּדֶר ּכֹחִ 

אַֹמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלנִי ַּבֲחִצי יָָמי ְּבדֹור ּדֹוִרים 
  : ְׁשנֹוֶתי

  : ּוַמֲעֵׂשה יֶָדי ָׁשָמיִםְלָפנִים ָהָאֶרץ יַָסְדּתָ 
ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעמֹד ְוֻכָּלם ַּכֶּבגֶד יְִבלּו ַּכְּלבּוׁש 

פּו   : ַּתֲחִליֵפם ְויֲַח
א יִָּתּמּוְוַאָּתה הּו   :א ּוְׁשנֹוֶתי 

  :נּו ְוזְַרָעם ְלָפנֶי יִּכֹוןְּבנֵי ֲעָבֶדי יְִׁשּכֹו
  

  :ל"פרק ק
  :ַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי יְהָוהִׁשיר ַהַּמֲעלֹות מִ 

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול 
  : ַּתֲחנּונָי

  :יָּה ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹד ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר
  : ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵראִּכי ִעְּמ

  :ְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתיִקִּויִתי יְהָוה ִקְּוָתה נַ 
  :ים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקרנְַפִׁשי ַלאדֹנָי ִמּׁשְֹמרִ 

יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָוה ִּכי ִעם יְהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה 
  : ֹו ְפדּותִעּמ

  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו
  

, י אבותיהי ואלוה אלויייהי רצון מלפניך 
שבזכות אמירת תהילים אלו שקראנו לפניך 

ובכללם , תתמלא רחמים על עמך בית ישראל
ְׁשִתְמָצא חן /ְׁשיְִמָצא) פ"פב(תתמלא רחמים על 

וִתָׁשֵמר מכל /רויִָׁשמֵ , ים ואדםהוחסד בעיני אלו
ְוִתְרֶאה ברכה והצלחה /צרה פגע ומחלה ְויְִרֶאה

ידיה ויתמלאו משאלות /בכל מעשה ידיו
ח ברכה והצלחה לָ ׁשְ תִ וְ , ליבה לטובה/ליבו

עֹוד יְנּובּון ְּבֵׂשיָבה , ידיה/ה בכל מעשה ידיוחַ וָ רְ הַ וְ 
  .אמן כן יהיה רצון, ְּדֵׁשנִים ְוַרֲענַּנִים יְִהיּו

  
   .וה להפיץמותר ומצו
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