סגולה גדולה לבריאות הגוף והנפש ביום כ"ג תמוז
יום כ"ג תמוז ,משקיעת החמה בערב ועד סיום היום שלמחר ,.הוא עת רצון גדולה מאוד בשמים להמשיך
ישועות וברכות ובבפרט בכל מה שקשור לרפואה בגוף ובנפש .ביום זה נפטר רבי משה קורדובירו
)הרמ"ק הקודש( אשר היה אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים של עם ישראל .הרמ"ק היה רבו של האר" י
הקדוש ,אשר אמר עליו שזכה למעלה שיחידי סגולה זכו לה ,הוא יצא מן העולם הזה בלי חטא כלל .והעיד
עליו האר"י הקדוש שבמותו ירדו מן השמים שני עמודי אור אשר ליוו אותו אל מקום קבורתו ועלו איתו
מעלה.
ביום הילולא של צדיק נפתחים שערי שמים .הילולא בעברית משמעה חתונה ,ביום זה לצדיק יש אפשרות
להמשיך ישועות ובפרט למי שמדליק לו נר .מי שמתפלל ביום זה מספרו של הצדיק ,מספרים המקובלים,
מחובר באופן ישיר אל הצדיק .הספר המוכר ביותר שכתב וידוע לציבור הוא " תומר דבורה" העוסק
במידות של האדם .הרבי מצאנז אמר כי לימוד יומי בספר הוא סגולה כנגד מחלת הסרטן.
ביום ההילולא:
 .1הדליקו נר לזכות הרב הקדוש ,רבי משה קורדובירו
ותנו  2מטבעות לצדקה.
 .2קראו בספרו של הרב ,אנחנו מצרפים פה את פרק ה'
מהספר" תומר דבורה":
כֵּיצַד י ְַרגִּיל הָאָדָ ם ַעצְמוֹ בְּמִ דַּ ת ַה ֶחסֶד.
עִקַּ ר ְכּנִיסַת הָאָדָם אֶל סוֹד ַה ֶחסֶד הוּאֶ ,לאֱה ֹב אֶת ד'
תַּ ְכלִית אַ ֲהבָה שֶׁ א יַנּ ִי ַח עֲבוֹדָ תוֹ לְשׁוּם ִסבָּה ,מִ ְפּנֵי שֶׁ אֵין
ָדּבָר נֶאֱ הָב אֶ צְלוֹ ְכּלָל ְלע ֵֶר אַ ֲהבָתוֹ י ִתְ בּ ַַר ְ .ו ָלזֶה י ְתַקֵּ ן
תְּ ִחלָּה צ ְָרכֵי עֲבוֹדָ תוֹ ,וְאַחַר ָכּ הַמּוֹתָר י ִ ְהי ֶה לִשְׁאָר
ַהצּ ְָרכִיםְ .ו ִת ְהי ֶה הָאַ ֲהבָה הַזּ ֹאת תְּקוּעָה ְבּלִבּוֹ ,בֵּין י ְ ַקבֵּל
ִסּוּרין וְתוֹכָחוֹת יַחְשְׁ בֵם
טוֹבוֹת צֵאֵ ת הַקָּ ָבּ"ה וּבֵין י ְ ַקבֵּל י ִ
לְאַ ֲהבָה לוֹ ,כְּדִ כְתִ יב ]משלי כ"ז ,ו'[ "נֶ ֱאמָ נִים ִפּ ְצעֵי
אוֹהֵב" ,וּכְדִ כְתִ יב ]דברים ו' ,ה'[ "וּ ְבכָל מְא ֹדֶ " וּפ ְֵרשׁוּ
]ברכות נ"ד ,א'[ " ְבכָל מִ דָּה וּמִ דָּ ה וְגו'" ,כְּדֵ י ִל ְכ ל כָּל
הַמִּ דּוֹת ְבּ ֶחסֶדְ .ונִ ְמצָא סוֹד ַהנְ ָהגָתוֹ מֵ הַמַּ לְכוּתְ ,ועִם הֲיוֹת
שׁוּרה ְבּ ֶחסֶדְ .ו ַהי ְנוּ מִ דַּת נַחוּם
שֶׁ הִיא פּוֹ ֶעלֶת ִדּ ין ,הִיא קְ ָ
שׁ ָהי ָה אוֹמֵ ר ]תענית כ"א" [.גַּם זוֹ לְטוֹ ָבה",
אִ ישׁ גַּם זוֶֹ ,
ָרצָה לְקַ שְּׁ ָרהּ תָּ מִיד ְבּצַד ַה ֶחסֶד ַהנִּק ְָרא טוֹב ]זוהר תרומה
שׁהִיא בִּשְׂמא ֹל,
שׁנּ ְִראֶה ֶ
קס"ח ,ב'[ְ ,ו ָהי ָה אוֹמֵר " גַּם זוֹ"ֶ ,
שׁוּרה ְבּ ֶחסֶד,
ְבוּרהֵ ,א ינוֹ ֶאלָּא "לְטוֹבָה" ,הִיא ְק ָ
קְשׁ ָוּרה ִבּג ָ
ְו ָה יָה שָׂם דַּ עְתּוֹ אֶל צַד הַטּוֹב בַּמִּ דָּה ַההִיא וּמַ ְסתִּיר דִּינֶי ָה.
וְזוּ הִיא ַהנְ ָהגָה גְּדוֹלָה ְל ִה ָקּשֵׁר ְבּ ֶח ֶסד תָּמִ יד.
וּבַתִּ קּוּנִים ]בִּתְ ִחלַּת ַה ַהקְדָּ מָ ה[ פּ ְֵרשׁוּ "אֵ יזֶה ָחסִיד.
הַמִּ ְת ַחסֵּד עִם קוֹנוֹ"ְ .לפִי שֶׁ גְּמִ ילוּת ֲחסָדִ ים שֶׁאָדָם עוֹשֶׂ ה
הַּתַּ חְתּוֹנִים ,צ ִָרי שֶׁ יּ ְ ַכוֵּן בָּהּ הַתִּ קּוּן ָה ֶעלְיוֹן דֻּ גְמָ תוֹ ,וְהוּא
שֶׁ גּוֹמֵל ֶחסֶד עִם קוֹנוֹ.

ְו ַעתָּה צ ִָר י לָדַ עַת כַּמָּה הֵן מִדּוֹת גְּמִ ילוּת ֲח ָס ִד ים ִבּ ְבנֵי
אָ ָדםְ ,ו ֻכלָּם י ַ ֲעשֶׂה עִם קוֹנוֹ לְמַ ְעלָהִ ,אם י ְִרצֶה לִקְנוֹת מִ דַּת
ַה ֶחסֶדְ .ו ָלזֶה נ ֹאמַ ר כִּי מִדּוֹת גְּמִ ילוּת ֲח ָס ִד ים הֵם אֵלּוּ:
ִראשׁוֹ נָהְ ,בּ ֵל ַד ת הָאָדָ ם צ ִָרי ִלגְמ ֹל עִמּוֹ כָּל תִּ קּוּן ִלמְזוֹנוֹ.
ְאֶר תְ .וי ִ ְה יֶה
אִ ם כֵּן י ַ ֲעלֶה בְּדַ עְתּוֹ עֵת לֵדַת ַהבִּינָה ַה ִתּפ ֶ
ְאֶרת
ְבּהַקְ שׁוֹתָהּ ְבּלִדְ תָּהּ ,מִ צַּד ַהדִּין חַס וְשָׁלוֹם ,יֵצֵא הַתִּ פ ֶ
ְלצַד ַהגְּבוּרוֹת ְולֵדָ תָ הּ בְּקֹשִׁי ,צ ִָרי ְל ַתקֵּ ן שָׁם ְכּכָל הָאֶ פְשָׁ ר
שׁיֵּצֵא ַה ָוּלָד ְבּלִי
שֶׁ תִּ ְהי ֶה ֵלדַת הַתִּ פְאֶ ֶרת ְלצַד ַה יָּמִ ין ,כְּדֵ י ֶ
שׁ ָפּטֵנוּ אָי ֹם קָ דוֹשׁ",
מוּם ְכּלָלִ ,כּ ְדאָמ ְִר ינָן "וְתוֹצִיא כָאוֹר ִמ ְ
ְאֶרת מִ שְׁ פָּט ְלצַד הָאוֹר שֶׁ הוּא ַהיּ ָמִ ין,
דְּ ַה י ְנוּ שֶׁיּוֹצִיא ַה ִתּפ ֶ
ְוי ִ ְהי ֶה קָ דוֹשׁ ְונִבְדָּל מִ ן ַהגְּבוּרוֹת .וּ ָבזֶה נִ ְכלָל הֱיוֹתוֹ מְ ַכוֵּן
בְּמַ עֲשָׂ יו לְקָ שְׁ רוֹ תָּ ִמ יד ְבּ ֶחסֶד וּלְהוֹצִיא מִ ן ַהבִּינָה ְבּצַד
ַה ֶחסֶד ,וְאָז יֵצֵא ַה ָוּלָד מְז ָֹרז וּמְ ֻלבָּןְ .וכִמְ עַט ָבּזֶה נִ ְכלָל כָּל
ְעוֹררוּ ַהגְּבוּרוֹת ִתּגְבּ ֶֹרת
ַתּוֹרה כְּדֵי שֶׁ א י ְ
אַזְה ָָרה שֶׁ בּ ָ
ַה ִדּ ינִים שָׁםְ ,וי ִ ְהי ֶה קֹשִׁי ְבּלִדְ תָּהּ חַס ְו ָחלִילָה .
שְׁ נִיּ ָה ,לָמוּל אֶת ַה ָוּלָדַ ,הי ְנוּ ַלעֲשׂוֹת כְּתִקּוּנוֹ וּ ִמצְוֹתָ יו ,שֶׁ כָּל
ֵא יזֶה צַד קְ ִלפָּה ְוע ְָרלָה ַה ְמ ֻט ֶפּלֶת אֶל ַהי ְסוֹד י ָמוּל אוֹתָהּ,
ַגּוֹרמִ ים שָׁם ע ְָרלָה ְוי ַ ֲחז ִֵירם
ְוי ְִרדּ ֹף אַחַר כָּל אוֹתָם ה ְ
גּוֹרם
בִּתְ שׁוּבָה ,בְּאֹפֶן שֶׁ ִבּהְיוֹתוֹ מָל אֶ ת ע ְָרלַת ְל ָבבָם ֵ
שֶׁ יּ ִ ְהי ֶה ַהצַּדִּ יק ָה ֶעלְיוֹן ְבּלִי ע ְָרלָהְ ,ויַעֲמ ֹד ְבּ ָחזְקָ ה לְתַ ֵקּן כָּל
ַגּוֹרמִ ים שָׁם ע ְָרלָהְ .ו ָלזֶה ִפּנְחָס כְּשֶׁ מָּל ע ְָרלַת
ַה ְדּב ִָרים ה ְ
ְבּנֵי י ִשְׂ ָראֵל זָכָה אֶל ַה ְכּ ֻהנָּה ,מִ ְפּנ ֵי שֶׁ גָּמַל ֶחסֶד עִם קוֹנוֹ
בְּסוֹד ה ִַמ ֹילָה ,שֶׁ מָּל ַהי ְסוֹד מֵאוֹ ָתהּ ע ְָרלָה ,זָכָה אֶל ַה ֶחסֶד.
וּמִ זֶה יִלְמ ֹד אֶל כָּל שְׁאָר מִדּוֹת ַה ֶחסֶד
שְׁ לִישִׁיתְ ,לבַקֵּר חוֹלִים וּל ְַרפְּאוֹ ָתםָ .כּ י ָדוּ ַע ,שֶׁ הַשְּׁ כִינָה
הִיא חוֹלַת אַ ֲהבָה מִ ַהיּ ִחוּד ,כְּדִ ְכתִיב ]שיר השירים ב' ,ה[
וּרפוּאָתָהּ ְבּי ַד אָדָם ְל ָהבִיא לָהּ
"כִּי חוֹלַת אַ ֲהבָה אָנִי"ְ ,
סַמָּ נִים יָפִים ,כְּדִ ְכתִיב ]שם[ " ַסמְּכוּנִי בָּאֲ שִׁישׁוֹת" ,וּפ ְֵרשׁוּ
בַּתִּ קּוּנִים ]תיקון י"ט[ בְּסוֹד אֲ שִׁ ישׁוֹתַ ,ה יְנוּ כָּל ַה ְדּב ִָרים
ְבוּרה בִּשְׁ נֵי
שׁ ִרים בְּמַ לְכוּת ,בְּאִ ישׁ י' וּבְאִ שָּׁה ה' גּ ָ
ַהנִּקְ ָ
זְרוֹעוֹתְ ,ושָׁם הִיא נִ ְס ֶמכֶת ֲעלֵיהֶם ,וּמִ י שֶׁעוֹשֶׂ ה זֶה סוֹמֵ
הַחוֹלֶה ְבּ ָחלְיוֹ .הב'ַ " ,רפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים" ]שם[ ,פֵּרוּשׁ
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שׁשָּׁם הִיא ְרפִידָתָ הִּ ,בּהְיוֹתָהּ ִחוָּר
לְקַ שְּׁ ָרהּ בֵּין נֶצַח וְהוֹדֶ ,
ְוסֻמָּ ק ,כַּתַּ פּוּחִים ַהלָּלוּ שֶׁ גּוֹנֵיהֶם מְזוּגִים מִ צַּד ַה ֶחסֶדְ .וצ ִָרי
ְלבַקְּ ָרהּ ְו ִלזְכּ ֹר אוֹתָהּ וּ ְלחַלּוֹת ָפּנֶי ָה שֶׁתְּ קַ בֵּל מַ אֲ כָל וּמַ שְׁקֶ ה
שׁהִיא מוֹנַעַת ַע ְצמָהּ מִמֶּנּוּ וְתִ ְקצַר נַפְשָׁ הּ
מֵ הַשֶּׁ פַע ָה ֶעלְיוֹן ֶ
ַבּ ֲעמַל יִשׂ ְָראֵל .כְּדֶ ֶר שֶׁהוּא בַּחוֹלִים ַהגַּשְׁ ִמ יִּיםָ ,כּ צ ִָרי
בַּחוֹלִים ָה ֶעלְיוֹנִים ,שֶׁ הִיא חוֹלָה כְּדַ ֲאמָ ָרן ,וְהוּא חוֹלֶה דְּ נָע
מֵ אַתְ ֵרהּ ְבּ ָעלְמָא דְאָתֵי ְונָד אַ ַבּ ְת ַרהּ ְבּ ָעלְמָא דֵּ ין ,כְּדִ ְכתִיב
]משלי כ"ז ,ח'[ " ְכּצִפּוֹר נוֹדֶ דֶ ת מִ ן קִ נָּהּ" ,שֶׁ הִיא הַשְּׁ כִינָה,
"כֵּן אִ ישׁ נוֹדֵד מִמְּ קוֹמוֹ"ְ ,ונָטֵר לַהּ וְאוֹמֵ י דְּ לָא י ְתוּב
לְאַת ְֵרהּ עַד דְּ י ַ ֲחזִיר לַהּ לְאַת ְָרהָא ]זוהר כי תצא רע"ח,
שׁעֵינוּ מְ ֻדכָּא ל ְִרצוֹנוֹ
א'[ִ .הנֵּה גַּם הוּא מְחֹלָל מִ ְפּ ָ
שׁנֵיהֶם ְבּיָדֵינוּ ,ו ְָראוּי ְלבַקְּ ָרם וּ ְל ַהזְ ִמ ין
מֵ עֲוֹנוֹתֵ ינוְּ ,וּרפוּאַת ְ
ְתוֹרה וּבְמִ צְוֹת.
צ ְָרכֵיהֶם בּ ָ

ְרבִיעִיתָ ,לתֵת צְדָקָ ה ַל ֲענִיּ ִים ,וְדֻ גְמַת י ְסוֹד וּ ַמלְכוּת.
ְו ַהצְּדָ קָ ה ה ְָראוּ יָה אֲ לֵיהֶם פּ ְֵרשׁוּ בַּתִּקּוּנִים ]תיקון י"ח[,
תוֹרה,
לְקַ יּ ֵם צ' אָ ֵמנִים ,ד'קְ ֻדשּׁוֹת ,ק' בּ ְָרכוֹת ,ה' חֻמְ שֵׁי ָ
ְאֶרת
ְבּכָל יוֹם .וְעוֹד כָּל אֶ חָד ְכּפִי כּ ֹחוֹ י ַמְ שִּ י ְצדָקָ ה מִ ִתּפ ֶ
ָל ֲענִיּ ִים ַהלָּלוְּ ,ויַזְמִ ין אֲ לֵי ֶהם לֶקֶט מֵ ַה ְסּפִירוֹת ֻכּלָּם ,שִׁ ְכחָה
שׁהִיא בִּינָה ,וּפֵאָה מִ ְבּחִינַת הַמַּ לְכוּת
מִסּוֹד הָעֹמֶר ָה ֶעלְיוֹן ֶ
ַעצְמָהּ שֶׁ הִיא פֵּאָה לִשְׁ אָר הַמִּדּוֹת ,וּ ְכ ִת יב ]ויקרא י"ט ,י'[
ְאֶר ת גֵּר ְלמַ טָּה
" ֶל ָענִי ְו ַלגֵּר תַּ עֲז ֹב אוֹ ָתם" ,שֶׁאֲ פִךּוּ ַה ִתּפ ֶ
בַּמַּ לְכוּתְ ,וצ ִָר י ָלתֵת לוֹ מֵאֵלּוּ הַתִּקּוּנִיםְ .וכֵן ַמעֲשֵׂ ר ָענִי,
ִקְרא ָענִיְ ,ואִם
ְל ַהעֲלוֹת ַה ַמּ לְכוּת שֶׁ הִיא מַ עֲשֵׂר אֶל ַהי ְסוֹד ַהנּ ָ
שְּׁרנָהּ בְּתִ ְפא ֶֶרת יִתֵּן מִן ַה ַמּעֲשֵׂ ר אֶל ַהגֵּרְ .וכַמָּ ה תִּקּוּנִים
י ְ ַק ֶ
נִ ְכ ָל ִלים ָבּזֶה.
אוֹרחִים ,הֵם הַתִּ ְפא ֶֶר ת ְו ַהי ְסוֹדָ ,לתֵת
חֲמִ ישִׁ יתַ ,ה ְכנָ ַס ת ְ
ָלהֵם בֵּית מְנוּחָה שֶׁ יּ ָנוּחוּ בּוֹ ,דְּ ַה י ְנוּ הַמַּ לְכוּת ,כֵּיוָן שֶׁ הֵם
הוֹ ְלכֵי דְּ ָרכִים ,בְּסוֹד ַהגָּלוּתְ ,ל ַחזֵּר עַל אֲ בֵדָ תָם ,צ ִָרי
ְל ַה ְכנִיסָם שָׁם .וּ ְלפִי הַמִּ תְ בָּאֵר בַּזֹהַר ]וירא קט"ו ,כ'[ ,שֶׁ זּוֹ
מִ ְצוָה מִ תְקַ יּ ֶימֶת בְּהוֹ ְלכֵי עַל דֶּ ֶר שִׂ יחוּ ]שופטים ה' י[,
שׁיִּהְיוּ
ֶגּוֹרמִים ֶ
ַתּוֹרה ,שׁ ְ
שֶׁ הֵם ַה ִמּ תְ גּ ְָרשִׁים מִ ָבּתֵּיהֶם ַלעֲס ֹק בּ ָ
ָאוֹרחִים עוֹסְקִ ים ְבּצ ְָרכֵי הַמַּ לְכוּתְ .וכֵן כָּל הָעוֹשֶׂה י ִחוּד
ה ְ
אֶל הַתִּ פְאֶ ֶרת ְבּ ַמלְכוּת מִ ְבּחִינָה אַח ֶֶרת וְקוֹ ֵב ַע מָ קוֹם
ְאֶר ת יַעֲשֶׂה מְלוֹנוֹ בְּמַ לְכוּתְ .וכֵן פּ ֵֵרשׁ
גּוֹרם שֶׁ ַה ִתּפ ֶ
ְתוֹרתוֵֹ ,
ל ָ
ָאוֹרחִים צ ִָרי ְל ָהכִין ֲאכִילָה,
בַּתִּקּוּנִים ]בהקדמה[ .וְאֶל ה ְ
שְׁ ִתיּ ָהְ ,ל ָוי ָה ,דְּ ַה יְנוּ שֶׁ צּ ִָרי ְל ַה ְכנִיס הַתִּ פְאֶ ֶרת ְו ַהי ְסוֹד אֶל
הַמַּ לְכוּתְ ,ו ָלתֵת ָלהֶם שָׁם ֲאכִילָה ,מֵ עֵין "בָּאתִי ְלגַנִּי וכוּ'
אָ ַכלְתִּ י י ַע ְִרי עִם דִּ ְבשִׁי" ]שיר השירים ה' ,א'[ ,שֶׁהוּא
ְבוּר ה
שֶׁ פַע ָראוּי ַל ַהנְ ָהגָה הָתַּ חְתּוֹנָה הַמִּ תְ פַּשֶּׁ טֶת ִמצַּד ַהגּ ָ
שׁתִיתִ י י ֵינִי עִם ֲח ָלבִי"
הַמְּ תוּקָ ה ,וּשְׁ ִתיּ ָה ,מֵ עֵין " ָ
שׁפַע ְפּנִימִי מִן ַהיַּי ִן ַה ְמשֻׁמָּ ר וּמִסּוֹד ֶה ָחלָב
]שם[ ,שֶׁהוּא ֶ
ְבוּרה
ְאֶרת בְּמַ לְכוּת יַעֲק ֹב ו ְָרחֵל ְו ַהגּ ָ
הַמִּ תְמַ תֵּקְ ,ל ַק שֵּׁר ַה ִתּפ ֶ
ְבּנֶצַח אוֹ בְּהוֹד ,כִּי כֵן פּ ְֵרשׁוּ בּ ְָר ֲעי ָא ְמהֵימְ נָא ]ויקרא דף ג '
ב[ְ ,ו ַה ְלּ ָוי ָהְ ,ל ָהבִיא ַעצְמוֹ ְונִשְׁ מָתוֹ שָׁם עִמָּ הֶם בִּדְ יוֹקָ ן
ֶעלְיוֹןְ ,ללַוּוֹתָם שָׁם ,עוֹד ְל ָהבִיא שְׁאָר ַה ְסּפִירוֹת שָׁם עִמָּ הֶם
ַלעֲשׂוֹת ָלהֶם ְל ָוי ָה טוֹבָהְ ,ו ַכמָּה דְּ ב ִָר ים נִ ְכ ָללִים בְּתִקּוּן זֶה.

ְכּלָלוֹ שֶׁל דָּ בָר ,יִשְׁתַּדֵּל בְּצ ֶֹר ֶהדְיוֹט וִי ַכוֵּן בּ ְִרמִ יזוֹתָיו,
שׁיַּעֲשֶׂה ְל ַמ ְעלָה כַּיּוֹצֵא בוֹ ,אַחַר שֶׁ יּ ִ ְהי ֶה בָּקִ י
וּמֻ ְבטָח הוּא ֶ
בַּסּוֹדוֹת .וּמַ ה טּוֹב ְל ַהזְכִּיר ְבּפִיו ְרמִ יזַת ַכּ ָוּנָתוֹ ַהנְּכוֹנָה
בִּשְׁ עַת מַ ֲעשֶׂה ,לְקַ יּ ֵם " ְבּפִי וּ ִב ְל ָב ְב ַלעֲשׂוֹתוֹ" ]דברים ל',
י"ד[.
שִׁ שִּׁיתֵ ,עסֶק ַהחַי עִם הַמֵּ ת .וְדָ בָר זֶה הֵיאַ י ִ ְתיַחֵס לְמַ ְעלָה
שׁהֵם ִמ תְ ַעלְּמוֹת
קָ שֶׁה מְא ֹד ,כִּי הוּא סוֹד ַה ְסּפִירוֹת ֶ
ְלתַקְּ נָן
וּמִ סְתַּ לְּקוֹת אֶל נ ְַר תֵּ י ָקן לְמַ ְע לָה ,כַּמָּ ה צ ִָרי
וּ ְלה ְַרחִיצָן מִ כָּל ֶחלְאַת עָוֹן וּ ְל ַה ְלבִּישָׁ ן ְל ָבנִים ,לִבּוּנֵי
ַה ְסּפִירוֹת בְּאוֹר הַמַּ עֲשֶׂ ה הַטּוֹבְ ,להִתְ עַלּוֹת בְּסוֹד אֶ חָד,
ְל ַקשּׁ ְָרם לְמַ ְעלָהְ ,ולָשֵׂאת אוֹ ָתם עַל ַה ָכּ תֵף ,סוֹד עִלּוּי
שׁיּ ִתְ עַלּוּ לְמַ ְעלָה ֵמ ַה ָכּתֵף,
ַה ְסּפִירוֹת ֶאחָד אֶל ֶאחָד ,עַד ֶ
שֶׁ הוּא תְּ ִחלַּת חִבּוּר ַהזְּרוֹ ַע בַּגּוּף ,וּלְמַ ְעלָה מִ זֶּה הוּא סוֹד
ְבוּרה ַהפָּסוּק
ָהנֶּ ְעלָם שֶׁ אֵין הַשָּׂ גָה בּוֹ .וִי ַכוֵּן בְּסוֹד ַהקּ ָ
]דברים ל"ד ,ו'[ " ַויִּקְּבּ ֹר אוֹתוֹ ַבגַּי"ִ ,דּ ְמת ְַרגְּמִ ינָן
שׁהֵן
"בִּתְ לֵיסַר מְ כִילִין דּ ְַרחֲמֵ י" ]תקונים מזוהר חדש[ֶ ,
נוֹבְעוֹת ַבּכֶּתֶ ר ִבּ ְבחִינוֹ ָת יו הַפּוֹנוֹת ְל ַמטָּה ,ל ְַרחֵם
בַּתַּ חְתּוֹנִים ,וּמִ שָּׁם י ַ ֲעלֶה ַהנִּקְ בָּר אֶל ָהעֶדֶ ן ָה ֶעלְיוֹןָ ,חכְמָ ה
שֶׁ ַבּכֶּתֶ רְ ,וצ ִָר י ִה ְתיַשְּׁבוּת הַדַּ עַת ָבּזֶה מְא ֹד.
שְׁ בִיעִיתַ ,ה ְכנָ ַס ת ַכּלָּה ַל ֻחפָּה .וּ ָבזֶה נִ ְכ ָללִים כָּל צ ְָרכֵי
ַהיּ ִחוּד .שֶׁ כָּל הַתְּ פִלּוֹת ְו ַהיּ ִחוּדִ ים הֵם סוֹד ַה ְכנָסַת ַכּלָּה
ַל ֻחפָּהְ ,ועִקָּ ָרהּ בְּסוֹד הַתְּ ִפלָּה מִ ַכּמָּה מַדְ ֵרגוֹת זוֹ אַחַר זוֹ,
שׁבָּהּ קְ ִר יאַת שְׁ מַע
קָ ְרבָּנוֹת ,זְמִירוֹת ,תְּ ִפ ָלּה מְ י ֻשָּׁב ֶ
וּב ְִרכוֹתֶ י ָה ,אַחַר ָכּ תְּ ִפלָּה מְ עֻמָּ ד וּשְׁ אָר תִּקּוּנִים ַה ָבּ ִא ים
אַח ֲֵריהֶם ,הַכּ ֹל גְּמִילוּת ֶחסֶד אֶל ֶהחָתָ ן ְו ַה ַכּלָּה ְלפַקֵּ ַח עַל
צ ְָרכֵיהֶם וְתִ קּוּנֵי זִוּוּגָם.
שְׁ מִ ינִיתֲ ,הבָאַת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם ַל ֲחבֵרוֹ ,שֶׁ הֵם ַה ִתּפְאֶ ֶרת
שׁלִימָ ם
ִתְרחֲקוּ זֶה מִ זֶּה ְוצ ִָרי ְל ַה ְ
ְו ַהי ְסוֹדִ ,ל ְפ ָעמִים י ַ
שׁיִּהְיוּ שָׁ וִים ְונִקְ שָׁ ִרים יַחַד בְּאַ ֲהבָה ְו ִחבָּהְ ,וזֶה עַל
וּ ְלתַקְּ נָם ֶ
י ְדֵי כִּשְׁרוֹן הַמַּ עֲשֶׂה הַטּוֹב ,שֶׁ כַּאֲ שֶׁר י ִ ְה יֶה ַהי ְסוֹד נוֹטֶה אֶל
הַשְּׂמ ֹאל ְוהַתִּ פְאֶ ֶרת אֶל ַהיָּמִין אָז הֵם נֶגְ ִדּיּ ִים זֶה ָלזֶה ,עַד
שֶׁ ַהי ְסוֹד יִטֶּה אֶל ַה יָּמִ ין כָּמוֹהוְּ ,וכַאֲ שֶׁ ר חַס ְושָׁלוֹם י ֵשׁ אֵיזֶה
ְפּגָם שֶׁל עָוֹן בָּעוֹלָם אָז י ֵשׁ שִׂ נְאָה נֶגְ ִדּ ית בֵּין ַה ָח כְמָ ה
ְבוּרה אוֹ בֵּין ַהנֶּצַח ְוהַהוֹד ,צ ִָרי
ְו ַהבִּינָה אוֹ בֵּין ַה ֶחסֶד ְו ַהגּ ָ
ְל ַה ְכנִיס שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶםְ ,ו ַהי ְנוּ ֲהבָאַת שָׁלוֹם בֵּין אָדָם
ַל ֲחבֵרוְֹ .וכֵן בֵּין אִ ישׁ ְל ִאשְׁתּוֹ ,דְּ ַה י ְנוּ ַהי ְסוֹד שָׁלוֹם ֵבּין
דַּרכֵי שָׁלוֹם ,הוּא
הַתִּ ְפא ֶֶרת וּמַ לְכוּתְ .וכָל כַּיּוֹצֵא ָבּזֶה מִ ְ
גְּ ִמ ילוּת ֶחסֶד לְמַ ְעלָה.
 .3קראו את פרקי התהילים הבאים בסדר המצורף:
פרק ל"ג
ַרנְּנוּ צַדִּ י ִק ים ַבּי ְי ַליְשׁ ִָרים נָאוָה תְ ִהלָּה:
הוֹדוּ ַלי ְי ְבּכִנּוֹר ְבּנֵבֶל עָשׂוֹר זַמְּרוּ־לוֹ:
שִׁ ירוּ לוֹ שִׁ יר חָדָ שׁ הֵיטִיבוּ נַגֵּן בִּתְ רוּעָה:
כִּי־י ָשָׁ ר דְּ בַר־י ְי ְוכָל־מַ ֲעשֵׂהוּ בֶּאֱמוּנָה:
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ָאָרץ:
שׁפָּט חֶסֶ ד י ְי מָ לְאָה ה ֶ
אהֵב צְדָ קָ ה וּמִ ְ
בִּדְ בַר י ְי שָׁמַ י ִם נַעֲשׂוּ וּבְרוּ ַח פִּיו כָּל־ ְצבָאָם:
כּנֵס ַכּנֵּד מֵ י ַהיּ ָם נתֵ ן בְּאצָרוֹת תְּהוֹמוֹת:
שׁבֵי תֵ בֵל:
ָאָרץ מִמֶּנּוּ י ָגוּרוּ כָּל־י ְ
י ְִיראוּ מֵ יי כָּל־ה ֶ
כִּי הוּא אָמַר ַו יֶּהִי הוּא־ ִצוָּה ַויַּעֲמד:
י ְי ֵהפִיר ֲעצַת גּוֹי ִם ֵהנִיא מַ חְשְׁבוֹת ַע ִמּ ים:
ֲעצַת י ְי לְעוֹלָם תַּ עֲמד ַמחְשְׁבוֹת לִבּוֹ לְדר וָדר:
אַ שׁ ְֵרי הַגּוֹי אֲ שֶׁ ר־י ְי אֱ הָיו ָהעָם ָבּחַר ְלנַ ֲחלָה לוֹ:
מִ שָּׁמַ י ִם ִהבִּיט י ְי ָראָה אֶ ת־כָּל־ ְבּנֵי הָאָדָ ם:
ָאָרץ:
שׁבֵי ה ֶ
מִ מְּכוֹן־שִׁ בְתּוֹ הִשְׁ גִּי ַח אֶל כָּל־י ְ
הַיּצֵר יַחַד ִלבָּם הַמֵּ בִין אֶל־כָּל־מַ עֲשֵׂ יהֶם:
אֵ ין הַמֶּ ֶל נוֹשָׁע בּ ְָרב־ ָחי ִל גִּבּוֹר א־יִנָּצֵל בּ ְָרב־כּ ַח:
שֶׁ קֶר הַסּוּס לִתְ שׁוּעָה וּבְרב חֵילוֹ א י ְמַ לֵּט:
ִהנֵּה עֵין יְי אֶל־י ְֵראָיו ַל ְמ יַ ֲחלִים ְל ַחסְדּוֹ:
ְל ַהצִּיל מִמָּ וֶת נַפְשָׁם וּ ְלחַיּוֹתָם בּ ָָרעָב:
נַפְשֵׁנוּ ִחכְּתָה ַל יְי ֶעז ְֵרנוּ וּמָ גִנֵּנוּ הוּא:
כִּי־בוֹ י ִשְׂ מַח ִלבֵּנוּ כִּי בְשֵׁ ם קָדְ שׁוֹ ָב ָטחְנוּ:
יְהִי־ ַח ְס ְדּ י ְי ָעלֵינוּ ַכּ ֲאשֶׁר י ִ ַחלְנוּ ָל :
פרק ט"ז
מִ ְכ ָתּם לְדָ וִד שָׁ מ ְֵרנִי אֵל כִּי־ ָחסִיתִי ָב :
אָמַר תְּ ַלי ְי אֲ דנָי ָאתָּה טוֹבָתִי בַּל־ ָעלֶי :
ְ
יר י כָּל־ ֶח ְפצִי־בָם:
ָאָרץ הֵמָּ ה ְואַדִּ ֵ
לִקְ דוֹשִׁ ים אֲשֶׁר־בּ ֶ
י ְִרבּוּ ַעצְּבוֹתָ ם אַחֵר ָמהָרוּ בַּל־אַ סִּי נִסְ כֵּיהֶם מִ ָדּם
וּבַל־אֶ שָּׂא אֶ ת־שְׁמוֹתָם עַל־שְׂ ָפתָי:
גּוֹרלִי:
ָ
י ְי מְ נָת ֶחלְקִ י וְכוֹסִי אַ תָּ ה תּוֹמִ י
שׁפ ְָרה ָעלָי:
ֲח ָבלִים נָפְלוּ־לִי ַבּנְּעִמִ ים אַף־נַ ֲחלָת ָ
אֲ ב ֵָר אֶ ת־י ְי ֲאשֶׁר י ְ ָע ָצנִי אַף־ לֵילוֹת יִסְּרוּנִי ִכלְיוֹתָי:
שִׁ וִּיתִי י ְי ְלנֶגְדִּי תָ מִ יד כִּי מִימִינ ִי בַּל־אֶמּוֹט:
ְשָׂר י י ִשְׁכּן ָל ֶבטַח:
ָלכֵן שָׂמַח ִלבִּי ַו יָּגֶל כְּבוֹ ִד י אַף־בּ ִ
כִּי א־ ַתעֲזב נַפְשִׁ י ִלשְׁאוֹל א־תִ תֵּן ) ֲחסִידְי ( ] ֲחסִי ְד [
שׁחַת:
ל ְִראוֹת ָ
ארח ַחיּ ִים שׂבַע שְׂ מָחוֹת אֶת־ ָפּנֶי נְעִמוֹת בִּימִינְ
תּוֹ ִד י ֵענִי ַ
נֶצַח:
פרק י"ז
א תְּ ִפלָּה לְדָ וִד שִׁ ְמעָה י ְי צֶדֶק הַקְ שִׁ יבָה ִרנָּתִי הַאֲ זִינָה
תְ ִפ ָלּתִי ְבּ א שִׂ ְפתֵי מִ ְרמָ ה:
שׁ ָפּטִי יֵצֵא עֵינ ֶי ֶתּ ֱחזֶינָה מֵּ ישָׁ ִרים:
מִ ְלּ ָפנֶי ִמ ְ
ָבּ ַחנְ ָתּ ִלבִּי פָּקַ ְד תָּ ַלּיְלָה צ ְַרפְתַּ נִי בַל־תִּמְ צָא זַמּתִי
בַּל־ י ַ ֲעבָר־פִּי:
אָרחוֹת פּ ִָריץ:
שׂ ָפתֶי אֲ נִי שָׁ מ ְַרתִּי ְ
ִל ְפעֻלּוֹת אָדָם בִּדְ בַר ְ
תָּ מ אֲ שׁ ַֻרי בְּמַ ְעגְּלוֹתֶ י בַּל־נָמוֹטוּ ְפעָמָ י:
אֲ נִי ק ְָראתִ י כִּי־ ַת ֲענֵנִי אֵל הַט־אָזְנְ לִי שְׁמַע ִאמְ ָר תִ י:
ַה ְפלֵה ֲח ָסדֶי מוֹשִׁי ַע חוֹסִים מִ מִּ תְ קוֹ ְממִים בִּימִינֶ :
ִירנִי:
שָׁ מ ְֵרנִי כְּאִ ישׁוֹן בַּת־ ָעי ִן ְבּצֵל ְכּנָפֶי ַתּ ְסתּ ֵ
מִ ְפּנֵי ְרשָׁ עִים זוּ שַׁדּוּנִי א יְבַי ְבּנֶפֶשׁ יַקִּיפוּ ָעלָי:
ֶח ְלבָּמוֹ ָסגְרוּ פִּימוֹ דִּ בְּרוּ ְבגֵאוּת:

שֻּׁרנוּ עַתָּה ) ְסבָבוּניּ( ] ְסבָבוּנוּ[ עֵינֵיהֶם יָשִׁיתוּ ִלנְטוֹת
אַ ֵ
ָאָרץ:
בּ ֶ
ְתָּר ים:
ְאַרי ֵה יִכְסוֹף ִלטְרף ְו ִכ ְכפִיר ישֵׁב בְּמִ ס ִ
דִּ מְינוֹ כּ ְ
קוּמָה י ְי קַדְּ מָה ָפנָיו ַהכ ְִריעֵהוּ ַפּ ְלּטָה נַ ְפשִׁי מֵ ָרשָׁע ח ְַר ֶבּ :
מִמְ תִים יָ ְד י ְי מִמְ תִים מֵ ֶחלֶד ֶח ְל ָק ם ַבּ ַחיּ ִים )וּצְפיּנְ (
ִתְרם
שׂבְּעוּ ָבנִים ְו ִהנִּיחוּ י ָ
]וּצְפוּנְ [ תְּ מַ לֵּא ִב ְטנָם י ִ ְ
לְעוֹ ְללֵיהֶם:
ֲאנִי ְבּצֶדֶ ק ֶא ֱחזֶה ָפנֶי אֶשְׂ ְבּעָה ְבהָקִ יץ תְּמוּנ ָ ֶת :
פרק ע"ב
שׁ ָפּטֶי לְמֶ ֶל תֵּ ן ְוצִדְ קָ תְ ְלבֶן־מֶ ֶל :
לִשְׁ מה אֱ הִים מִ ְ
י ָדִין עַמְּ ְבצֶדֶק ַו ֲענִיּ ֶי בְמִ שְׁ פָּט:
יִשְׂאוּ ה ִָר ים שָׁלוֹם ָלעָם וּגְבָעוֹת ִבּצְדָקָ ה:
יִשְׁפּט ֲענִיּ ֵי־עָם יוֹשִׁ י ַע ִל ְבנֵי ֶאבְיוֹן וִידַ כֵּא עוֹשֵׁק:
דּוֹרים:
י ִָיראוּ עִם־שָׁ מֶשׁ ְו ִל ְפנ ֵי י ֵָר ַח דּוֹר ִ
אָרץ:
י ֵֵרד כְּמָ טָר עַל־גֵּז כּ ְִרבִיבִים ז ְַרזִיף ֶ
יִפ ְַרח ְבּי ָמָ יו ַצדִּיק וְרב שָׁלוֹם עַד־ ְבּלִי י ֵָר ַח:
ֵי־אָרץ:
ְוי ְֵרדְּ ִמיּ ָם עַד־י ָם וּ ִמנָּהָר עַד־ אַ ְפס ֶ
ְל ָפנָיו יִכ ְְרעוּ ִציּ ִים וְאיְבָיו ָעפָר י ְ ַלחֵכוּ:
שׁבָא וּ ְסבָא אֶ שְׁ כָּר
שׁ יבוּ ַמ ְלכֵי ְ
תַר שִׁישׁ ְו ִאיּ ִים מִ נְחָה י ָ ִ
מַ ְלכֵי ְ
ַקְר יבוּ:
י ִ
ְויִשְׁתַּ חֲווּ־לוֹ כָל־מְ ָלכִים כָּל־גּוֹי ִם י ַ ַעבְדוּהוּ:
שׁ ֵוּ ַע ְו ָענִי ְואֵין־עזֵר לוֹ:
כִּי־יַצִּיל ֶאבְיוֹן מְ ַ
י ָח ֹס עַל־דַּל ְו ֶאבְיוֹן ְונַפְשׁוֹת אֶ בְיוֹנִים יוֹשִׁי ַע:
שׁם ְוי ֵיקַ ר דָּ ָמם ְבּעֵינָיו:
ִמ תּוֹ וּמֵ חָמָס יִגְאַל נַ ְפ ָ
וִיחִי ְוי ִתֶּ ן־לוֹ ִמזְּהַב שְׁ בָא ְוי ִתְ ַפּלֵּל ַבּעֲדוֹ תָמִיד כָּל־הַיּוֹם
יְב ֲָר ֶכנְהוּ:
ָאָרץ ְבּראשׁ ה ִָר ים י ְִרעַשׁ ַכּ ְלּבָנוֹן פּ ְִריוֹ
יְהִי ִפסַּת־בַּר בּ ֶ
ָאָרץ:
ְויָצִיצוּ מֵ עִיר ְכּעֵשֶׂב ה ֶ
יְהִי שְׁמוֹ לְעוֹלָם ִל ְפנֵי שֶׁמֶשׁ )י ִנּין( ]י ִנּוֹן[ שְׁ מוֹ ְוי ִתְ בּ ְָרכוּ בוֹ
כָּל־גּוֹי ִם י ְאַ שְּׁ ֻרהוּ:
בָּרוּ י ְי ֱא הִים אֱ הֵי יִשׂ ְָראֵל עשֵׂ ה נִ ְפלָאוֹת ְלבַדּוֹ:
ָאָרץ אָמֵ ן
וּבָרוּ שֵׁ ם כְּבוֹדוֹ לְעוֹלָם ְוי ִמָּ לֵא כְבוֹדוֹ אֶ ת־כָּל־ה ֶ
שׁ י:
וְאָמֵ ן :כָּלּוּ תְ פִלּוֹת דָּ וִד בֶּן־י ִ ָ
פרק צ"א
ישֵׁב ְבּסֵתֶר ֶעלְיוֹן ְבּצֵל שַׁדַּי י ִתְלוֹנָן:
אמַ ר ַלי ְי מַ ְחסִּי וּמְ צוּדָ תִי אֱ הַי ֶא ְבטַח־בּוֹ:
כִּי הוּא י ַצִּי ְל מִ פַּח י ָקוּשׁ מִדֶּ בֶר הַוּוֹת:
בְּאֶ ב ְָר תוֹ י ָ ֶס ָל וְתַ חַת ְכּנָפָיו תֶּ ְחסֶּה ִצנָּה וְסֹח ֵָרה אֲ ִמ תּוֹ:
א־תִ ָירא מִ ַפּחַד ָליְלָה מֵ חֵץ יָעוּף יוֹמָ ם:
מִ ֶדּבֶר בָּאפֶל י ַ ֲה מִ קֶּ טֶב י ָשׁוּד ָצה ֳָרי ִם:
י ִפּל ִמצִּדְּ אֶ לֶף ְוּר ָב ָבה מִ ימִ ינֶ אֵ לֶי א יִגָּשׁ:
שׁעִים תּ ְִראֶה:
שׁלֻּמַת ְר ָ
ַרק ְבּעֵינֶי ַתבִּיט ְו ִ
כִּי־ ַא תָּה י ְי מַ ְחסִּי ֶעלְיוֹן שַׂ ְמ תָּ מְעוֹנֶ :
א־תְאֻ נֶּה אֵ לֶי ָרעָה ְונֶגַע א־י ִקְ ַרב בְּאָ ֳה ֶל :
מָר ְבּכָל־דְּ ָרכֶי :
כִּי מַ לְאָכָיו י ְ ַצוֶּה־ ָלּ לִשְׁ ְ
עַל־ ַכּ ַפּי ִם י ִשָּׂאוּנְ פֶּן־ תִּ גּף בָּאֶ בֶן ַרגְ ֶל :
תִּרמס ְכּפִיר וְתַ נּ ִין:
שׁחַל ָו ֶפ ֶתן תִּ דְר ְ
עַל־ ַ
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כִּי בִי חָשַׁק וַאֲ ַפ ְלּטֵהוּ אֲ שַׂ גְּבֵהוּ כִּי־י ָדַע שְׁמִ י:
יִק ְָראֵ נִי וְאֶ ֱענֵהוּ עִמּוֹ־אָנכִי ְבצ ָָרה אֲ ַח ְלּצֵהוּ ַו ֲא ַכ ְבּ דֵ הוּ:
ְאַראֵהוּ בִּישׁוּעָתִ י:
אר י ָ ִמ ים אַ שְׂ בִּיעֵהוּ ו ְ
ֶ
פרק ק"ד
שׁ י אֶת־י ְי ,י ְי ֱא הַי גָּדַ לְתָּ מְּאד הוֹד ְוהָדָר ָלבָשְׁ תָּ :
בּ ְָרכִי נַ ְפ ִ
עטֶה אוֹר כַּשַּׂ ְל ָמה נוֹטֶה שָׁ מַ י ִם ַכּי ְִר יעָה:
שּׂם־ ָעבִים ְרכוּבוֹ הַמְ ַה ֵלּ
הַמְ קָ ֶרה בַמַּ י ִם ֲעלִיּוֹתָיו ַה ָ
עַל־ ַכּנְפֵי־רוּ ַח:
עשֶׂה מַ לְאָכָיו רוּחוֹת מְ שׁ ֲָר ָת יו אֵשׁ הֵט:
אֶרץ עַל־מְ כוֹנֶי ָה בַּל־תִּמּוֹט עוֹלָם ָועֶד:
יָסַד ֶ
תְּ הוֹם ַכּלְּבוּשׁ ִכּסִּיתוֹ עַל־ה ִָר ים י ַ ַעמְדוּ מָ י ִם:
מִ ן־גַּע ֲָרתְ י ְנוּסוּן מִ ן־קוֹל ַרעַמְ י ֵ ָחפֵזוּן:
יַעֲלוּ ה ִָרים י ְֵרדוּ בְקָעוֹת אֶל־מְקוֹם זֶה יָסַדְ תָּ ָל ֶה ם:
ָאָרץ:
גְּבוּל־שַׂ מְ ָתּ בַּל־יַעֲברוּן בַּל־י ְשֻׁבוּן ְלכַסּוֹת ה ֶ
הַמְ שַׁ ֵלּ ַח מַ ְעיָנִים ַבּנְּ ָחלִים בֵּין ה ִָרים י ְ ַהלֵּכוּן:
י ַשְׁקוּ כָּל־ ַחי ְתוֹ שָׂ דָי י ִשְׁ בְּרוּ פ ְָראִים ְצמָאָם:
ֲעלֵיהֶם עוֹף־הַשָּׁמַ י ִם יִשְׁכּוֹן ִמבֵּין ֳעפָאי ִם י ִתְּנוּ־קוֹל:
ָאָרץ:
מַ שְׁקֶ ה ה ִָרים ֵמ ֲעלִיּוֹתָ יו מִ פּ ְִר י מַ עֲשֶׂ י תִּשְׂ בַּע ה ֶ
מַ ְצ ִמ י ַח ָחצִיר ַל ְבּהֵמָ ה ְועֵשֶׂב ַלעֲבדַ ת הָאָדָ ם לְהוֹצִיא ֶלחֶם
ָאָרץ:
מִ ן־ה ֶ
שּׁ ֶמן ְו ֶלחֶם
ְויַי ִן י ְשַׂ מַּח ְלבַב־אֱנוֹשׁ ְל ַה ְצהִיל ָפּנִים ִמ ָ
ְלבַב־אֱנוֹשׁ י ִ ְסעָד:
אַרזֵי ְלבָנוֹן ֲאשֶׁר נָטָע:
י ִשְׂ בְּעוּ ֲעצֵי י ְי ְ
שׁ ים בֵּיתָהּ:
אֲ שֶׁר־שָׁם ִצפּ ֳִרים י ְ ַקנֵּנוּ ֲחסִידָ ה בְּרוֹ ִ
ה ִָרים ַהגְּבהִים ַליּ ְ ֵעלִים ְס ָלעִים מַ חְסֶּ ה לַשְׁ ַפנִּים:
ָעשָׂה י ֵָר ַח לְמוֹ ֲעדִ ים שֶׁ מֶשׁ י ָדַע מְבוֹאוֹ:
תָּ שֶׁת ח ֹשֶׁ וִיהִי ָליְלָה בּוֹ־תִ ְרמשׂ כָּל־ ַחי ְתוֹ־יָעַר:
ִיר ים שׁאֲ גִים ַלטּ ֶָרף וּ ְלבַקֵּ שׁ מֵ אֵל אָ ְכלָם:
ַה ְכּפ ִ
תִּ ז ְַרח ַהשֶּׁמֶ שׁ יֵאָסֵפוּן וְאֶל־מְעוֹנתָם י ְִרבָּצוּן:
יֵצֵא אָדָם ְל ָפעֳלוֹ ְו ַלעֲב ָד תוֹ עֲדֵ י־ע ֶָרב:
ָאָרץ
ה־רבּוּ מַ עֲשֶׂ י י ְי ֻכּלָּם ְבּ ָחכְמָה עָשִׂי ָת מָ לְאָה ה ֶ
מָ ַ
ִקנְיָנֶ :
זֶה ַהיּ ָם גָּדוֹל ְוּרחַב י ָדָ י ִם שָׁ ם ֶרמֶ שׂ ְו ֵא ין ִמ ְספָּר חַיּוֹת קְ טַנּוֹת
עִם־גְּדלוֹת:
שָׁם אֳ נִיּוֹת י ְ ַהלֵּכוּן ִל ְויָתָן זֶה יָצ ְַר ָתּ לְשַׂ חֶק־בּוֹ:
שׂבֵּרוּן ָלתֵת אָ ְכלָם ְבּעִתּוֹ:
ֻכּלָּם ֵאלֶי י ְ ַ
שׂבְּעוּן טוֹב:
ִתּ תֵּן ָלהֶם יִלְקטוּן תִּ ְפ תַּח י ָדְ י ִ ְ
תַּ סְתִּיר ָפּנֶי י ִ ָבּהֵלוּן תּסֵף רוּחָם יִגְוָעוּן וְאֶל־ ֲעפ ָָרם י ְשׁוּבוּן:
תְּ שַׁ לַּח רוּ ֲח יִבּ ֵָראוּן וּ ְתחַדֵּ שׁ ְפּנֵי אֲ דָמָ ה:
יְהִי כְבוֹד י ְי לְעוֹלָם י ִשְׂמַח י ְי בְּמַ ֲעשָׂיו:
ַתִּרעָד יִגַּע ֶבּה ִָרים ְו יֶעֱשָׁנוּ:
ָאָרץ ו ְ
הַמַּ בִּיט ל ֶ
ִירה ַלי ְי ְבּ ַחיּ ָי אֲ זַמּ ְָרה לֵא הַי בְּעוֹדִ י:
אָ שׁ ָ
יֶע ֱַרב ָעלָיו שִׂ יחִי אָנכִי אֶ שְׂ מַח ַבּי ְי:
וּרשָׁ עִים עוֹד אֵ ינ ָם בּ ְָרכִי נַ ְפשִׁי
ָאָרץ ְ
יִתַּמּוּ ַחטָּאִ ים ִמן־ה ֶ
אֶ ת־ י ְי ַהלְלוּי ָהּ:

פרק ק"ל
שִׁ יר ַה ַמּעֲלוֹת מִ מַּ עֲמַ ִקּ ים קְ ָראתִ י י ְי:
אֲדנָי שִׁ ְמעָה בְקוֹלִי תִּ ְהי ֶינָה אָזְנֶי ַקשֻּׁבוֹת לְקוֹל תַּ חֲנוּנָי:
אִ ם־עֲוֹנוֹת ִתּשְׁמָ ר־ יָהּ אֲ דנָי מִי יַעֲמד:
כִּי־עִמְּ הַסְּ לִי ָחה לְמַ עַן תִּ וּ ֵָרא:
קִ וִּיתִי י ְי קִ וְּתָה נַ ְפשִׁי ְולִדְ בָרוֹ הוֹ ָחלְתִּ י:
נַפְשִׁ י לַאדנָי ִמ שּׁמְ ִרים לַבּקֶר שׁמְ ִרים לַבּקֶ ר:
יַחֵל י ִשְׂ ָראֵל אֶל־י ְי כִּי־עִם־י ְי ַה ֶחסֶד ְוה ְַרבֵּה עִמּוֹ פְדוּת:
וְהוּא י ִ ְפדֶּה אֶת־יִשׂ ְָראֵל מִכּל עֲוֹנוֹתָיו:

 .4לאחר קריאת פרקי התהילים ,בקשו מבורא עולם
על כל מחסורכם.

שתפו לזיכוי הרבים.
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