
  לתיקון הכללי קדמהה
 : רבי נחמן מברסלבשל 

, ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים, ַ#ְמב"ר ַ�ֵ!ֶפר ִמְקֵרה ַליְָלה, ַחס וְָ�ל�םְ�ז� ַהָ���ן: ִ��ן לְ ְבִל��ֵטי ִנְיָנָא (סימן צב) ִאיָתא 

ָרה ַקִ$יְטל ֶ�ְ+ִריִכים ְל"ְמָרם ְ�א�ת� ַה(�ם, ֶ�ֵאַרע ל� ִמְקֶרה וְַדע, ִ#י ֵא�� ֵהם ָהֲע%ָ ָהִרא��ן (ְ�ִסיָמן רה) ַע(ֵן ָ�ם ָהִענְיָן וְכ�'. 

��ן ָ-ד�ל ְמאֹד ְמאֹד ִ�ְלִי ָטה�ר, ַחס וְָ�ל�ם: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קן. וְֵא�� ָהֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ֵהם ִ

ו5ַַאי �ֶכה ְל"ְמָרם ְ�א�ת� ַה(�ם, ֵאין ָצִרי4 ִלְפחֹד ע�ד ְ#ָלל ִמְ$ָגם ַה/�ָרא ֶ�ל ַה2ְִקֶרה ַחס וְָ�ל�ם, ִ#י �ְ ָלִענְיָן ַה/ַ"ל. �ִמי ֶ�.

  ֶזה ; ַעד ָ#אן ְל��נ� ְ�ִק+�ר:-יְֵדי-נְִתֵַ�ן ַעל

�ָרה ַה2ְַתֶחֶלת: "ִ��ן וְִאיָתא ְ�ִ%יח�ת ָהַר"ן ִסיָמן קמא ְ�ז� ַהָ���ן: 5ַע "ִחי, ִ#י ִ�ְתִחָ�ה "ַמר ה�א זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ַה

ַג��ָת9 לא ָהיִיִתי ְלָפנָיו "ז, ַא4 ַה8ֵם יְִתָ�ַר4 ְלִמְקֵרה ַליְָלה" ַ#/ְִדַ$ס ַ�ֵ!ֶפר ָהִרא��ן ְ�ִסיָמן ר"ה. �ִבְתִחָ�ה ְ�ֵעת ֶ�ִהְתִחיל לְ 

"ל ְ#ִפי ַמה 8ְ�ֶָמָע9 ִמִ$יו זִַ#נִי �ָבאִתי ֶאְצל� ָסמ�4 ְמאֹד ְלא�ָת9 ָהֵעת ֶ�ִהְתִחיל ְלַג��ָת9. וְִסֵ$ר ִלי ֶאָחד ִ�ְ�מ� ַה�ָרה ַה/ַ 

ְרִי ִע�2 א�ָת9 ַה8ָָעה 8ָ�ֶַמְעִי ִמִ$י >ֵחר ִ�ְ�מ� ַה�ָרה ַה/ַ"ל, ְ�ת�4 4#ָ ִסֵ�ב ַה8ֵם יְִתָ�ַר4 �5ִ�ֶַ ַהָ�ד��. �ְבת�4 4#ָ, �ְ 

"ז ֵאיֶזה ַקִ$יְטִלי4 ל�ַמר, ַרק "ַמר ְסָתם ִמֶ.ה וְָחַזר וֲַאָמָר9 ְלָפנַי ְ�ִק+�ר ַ#/ַ"ל. �ְבא�ָת9 ָהֵעת ֶ�ִ-ָ�ה ַה�ָרה ַה/ַ"ל, =א ִ-ָ�ה 

��ת ֵאיֶזה ֵהם ֲעָ%ָרה ַקִ$יְטַל4 ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ$יְטַל4 ְִהִ�ים ְלִת��ן ַה/ַ"ל. וְָ�ַמְעִי ִמִ$יו ַהָ�ד�� "ז ֶ�"ַמר, ֶ�ָהיָה ָרא�י ְלגַ 

ה ֶ�ֵהם ֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ֶ�(אְמר� ֵהם ִ��ן ָלֶזה, ִ#י ָ#ל ֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים, ֵאיֶזה ְִהִ�ים ֶ�ְ+ִריִכין ל�ַמר, ַא4 ֵאיזֶ 

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

ִחָ�ה, ֶ�ִ��ן ָהִרא��ן ה�א ַה2ְִקוֶה, ֶ�ְ+ִריִכין ִלְט�ֹל 2ִ�ְַקוֶה (וְ"ַמר ְ�ז� ַהָ���ן: 5ָאס וְ"ז ְ�ֵעת ֶ�ִ-ָ�ה ַה�ָרה ַה/ַ"ל, "ַמר ִ�תְ 

ְ+ִריִכין ִלָ.ֵהר ְמאֹד >ַחת "ַמר �ֶ  ֶעְרְ�ֶטי ִאיז ִמְקוֶה), וְ>ַחר4#ָ ִ-ָ�ה ַהִ��ן ַה/ַ"ל, ל�ַמר ֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ַ#/ַ"ל. ַ-ם ַ$ַעם

יְִט�ֹל ְ�א�ת� ַה(�ם ֲאִפ�� ִלְפנ�ת  ִלְט�ֹל ְ�א�ת� ַה(�ם ֶ�(ְִהיֶה ָה"ָדם ִ�ְלִי ָטה�ר, וֲַאִפ�� ִאם לא י�ַכל ִלְט�ֹל ַ��ֶקר, ַעל ָ#ל ָ$נִים

(�ם 5ַיְָקא (וְַע(ֵן ְ�ס�ף ִס$�ֵרי ַמֲעִ%(�ת ֶ�"ַמר, �A�ֶב ְמאֹד ִלְט�ֹל ֵֶכף �ִמ(ָד וְכ�', ֶעֶרב, ִ#י ְצִריִכין ִלָ.ֵהר ְמאֹד ִלְט�ֹל ְ�א�ת� הַ 

  ַע(ֵן ָ�ם):

ִ%(�ת", ֶ�ִהְזִהיר ַלֲאנָָ�יו, ֶשְ#ֶש(ְִקֶרה ָלֶהם ִמְקֶרה ִ�ְלִי ָטה�ר ַחס וְָ�ל�ם, ֶ�(ְֵלכ� �ְמבֹ"ר ַ-ם ְ�ַהBִיח�ת ֶ�>ַחר ַה"ִס$�ֵרי ַמעֲ 

ל ְלֵהָע%�ת ֵ#ן ט�ב ְמאֹד ֶ��ֶֹדם 2ַ�ְֶתִחי-יְֵדי ַה2ְִקֶרה ַחס וְָ�ל�ם נֲַעֶ%ה ַמה 8ֶ/ֲַעֶ%ה, ַעל-ֵֶכף �ִמ(ָד ְלִמְקוֶה ִלְט�ֹל, ִ#י ַעל

ְ�=א ֶזה ִהזְִהיר ְמאֹד ִלְהי�ת ָרִגיל ִ�ְטִביַלת ִמְקוֶה,  ַ-ם ִמֶ.ה ֵאיֶזה 5ָָבר ַחס וְָ�ל�ם, ֶ�(ְַק5ִים ַעְצמ� ָה"ָדם וַ(ְִט�ֹל וִיַטֵהר ַעְצמ�:

ָער�4 אַֹרח ַח(ִים, ְצִריִכין ִלְהי�ת ָרִגיל וְ"ַמר, ֶ�ַ�(ִָמים ֶ�ֵאין א�ְמִרים ָ�ֶהם ֲַחנ�ן, ְ#ג�ן ְ�י�ֵמי 5ְנִיָסן וְַכ(�ֵצא, ַה�2ָבִאים ְ�ֻ�ְלָחן 

  ַלת ִמְקוֶה. ֵ#ן נִזְֶ#ה ְלַק(ֵם ָ#ל 5ְָבָריו ֶ�ֱאֶמת �ְבָתִמים, "ֵמן ֵ#ן יְִהי ָרצ�ן:ְ�י�ֵתר ִ�ְטִבי

ְפָרט >ַחר ְ�ח�ָרה ְ�ִענְיָן ֶזה ַמִ.יק ְמאֹד ְמאֹד, �ִ -וְִהזְִהיר ְמאֹד ְלַבל יְִתַ$ֵחד ָה"ָדם ִמֶ.ה ְ#ָלל, ִ#י ַהַ$ַחד וְַה5ְ"ג�ת וְַה2ָָרה

ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ַה/ַ"ל ְ�א�ת� ֶ�ִ-ָ�ה ֵא�� ָהֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ַה/ַ"ל "ז "ַמר 2ִ�ֶי ֶ�(ִזְֶ#ה ְלַק(ֵם זֹאת, ל�ַמר ֵא�� ָהֲע%ָ 

��ב >ל יְִד>ג ְ#ָלל. ַ-ם ָהיָה ִמְתל�ֵצץ ֵמֵא�� ַהֲחִסיִדים וְַהיְֵרִאים, ַה(�ם ֶ�(ְִקֶרה ל� ַחס וְָ�ל�ם, ֲאזַי ְ�ו5ַַאי יְֻתַ�ן ֶחְטא�, וְ 

ה ֵהם ְרִגיִלים ְ�ֶהֵר, ֵמֲחַמת 2ַ�ֶ#ְ�ִֶ-יַע ָלֶהם ֵאיֶזה ִהְרה�ר, ֲאַזי ֵהם ִמְתַ$ֲחִדים F�ֶא יָב�א� ִליֵדי ִמְקֶרה ַחס וְָ�ל�ם, �ֵמֲחַמת זֶ 

F�ֶ 4 ִלְבִלי ְלִהְתַ$ֵחד א יָב�א� ִליֵדי ִמְקֶרה. וְה�א, זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ָהיָה ִמְתל�ֵצץ ִמֶ.ה, וְִעַ�ר ַ#�ָנָת� ָהיָה ֶ�ָה"ָדם ָצִריַ$ַחד

 ֶ ה ְכִג��ר ַחיִל ַלֲעמֹד ְ#נֶֶגד ֲַאוָת� וְיִַ!יַח 5ְַע� �ְלִהְתיֵָרא ְ#ָלל ִמ5ְָבִרים ָ#ֵא��, וְִלְבִלי ַלֲח�ֹב ַמֲחָ�ב�ת ְ#ָלל ְ�ִענְיָן ֶזה, ַרק יְִהי

  ִמֶ.ה ְלַגְמֵרי, וְ>ל יְִתַ$ֵחד ְ#ָלל, וַה' ַה�Aב ְ�ֵעינָיו יֲַעֶ%ה ִע�2, ַמה 8ֶה�א יְִתָ�ַר4 ָחֵפץ:



  תיקון הכלליה
  הרב רבי נחמן מברסלב זצוק"ל  וי, אדמו"ר וכו' וכו' מורינוהוציאו מההעלם אל הגל

 טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

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

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.

 ְ�ֵענ�: ְנַקְ*ָמה ָפָניו ְ(ת%ָדה ִ(ְזִמר%ת ָנִריַע ל%: ִ$י ֵאל ָ&ד%ל יְהוָה �ֶמֶל' ָ&ד%ל ַעל ָ$ל ְלכ� ְנַרְ"ָנה ַליהוָה ָנִריָעה ְלצ�ר יִ

  ֱא+ִהים:

ל ידי הריני מזמן את פי להודות �ְלהלל �ְלשבח את בוראי. ְלֵשם יִח�ד ק�ְדָשא ְ(ִרי' ה�א �ְשִכיְנֵ.- ִ(ְדִחיל� �ְרִחימ� ע

  ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל.

  טז  

ִמְכָם ְלָדוִד ָ�ְמֵרנִי ֵאל ִ#י ָחִסיִתי ָב4: "ַמְרְ ַליהוָה ֲאדֹנָי ָאָה 

ט�ָבִתי ַ�ל ָעֶליH: ִלְקד�ִ�ים ֲאֶ�ר ָ�"ֶרץ ֵה2ָה וְַא5ִיֵרי ָ#ל ֶחְפִצי ָבם: 

נְִסֵ#יֶהם ִמ5ָם �ַבל ֶאBָא ֶאת  ַ�ל ַאִ!י4   יְִר�� ַעְ+ב�ָתם >ֵחר ָמָהר�

ְ�מ�ָתם ַעל ְ%ָפָתי: יְהוָה ְמנָת ֶחְלִקי וְכ�ִסי ַאָה �ִמי4 -�ָרִלי: 

ֲחָבִלים נְָפל� ִלי ַ�/ְִעִמים >ף נֲַחָלת ָ�ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר4 ֶאת יְהוָה 

ִ��ִיִתי יְהוָה ְלנְֶג5ִי ָתִמיד ִ#י ֲאֶ�ר יְָעָצנִי >ף ֵליל�ת יְִ!ר�נִי ִכְלי�ָתי: 

ִמיִמינִי ַ�ל ֶא�2ט: ָלֵכן ָ%ַמח ִלִ�י וַ(ֶָגל ְ#ב�ִדי >ף ְ�ָ%ִרי יְִ�#ֹן ָלֶבַטח: 

ִ#י =א ַתֲעזֹב נְַפִ�י ִלְ�א�ל =א ִתֵן ֲחִסיְדH ִלְרא�ת ָ�ַחת: �ִדיֵענִי 

  ת ָ$נֶיH נְִעמ�ת ִ�יִמינHְ נֶַצח:אַֹרח ַח(ִים %ַֹבע ְ%ָמח�ת אֶ 

  



  לב

ְלָדוִד ַמְ%ִ#יל ַאְ�ֵרי נְ%�י ֶ$ַ�ע ְ#ס�י ֲחָט"ה: ַאְ�ֵרי "ָדם =א יְַח�ֹב 

וְֵאין ְ�ר�ח� ְרִמ(ָה: ִ#י ֶהֱחַרְ�ִי ָ�ל� ֲעָצָמי ְ�ַ�ֲאָגִתי ָ#ל    יְהוָה ל� ָע�ן

 ְ ָלה ְִכַ�ד ָעַלי יֶָדH נְֶה4$ַ ְל5ִ�ַי ְ�ַחְרבֹנֵי ַקיִץ ֶסָלה: ַה(�ם: ִ#י י�ָמם וַָלי

ַחAָאִתי א�ִדיֲעH וֲַע�נִי =א ִכִ!יִתי "ַמְרִי א�ֶדה ֲעֵלי ְפָ�ַעי ַליהוָה 

וְַאָה נָָ%אָת ֲע�ן ַחAָאִתי ֶסָלה: ַעל זֹאת יְִתַ$ֵ�ל ָ#ל ָחִסיד ֵאֶליH ְלֵעת 

ק ְלֵ�ֶטף ַמיִם ַרִ�ים ֵאָליו =א יִַ-יע�: ַאָה ֵסֶתר ִלי ִמַ+ר ְִ+ֵרנִי ְמצֹא רַ 

 Hְ�ֶדֶר4 ז� ֵתֵל4 ִאיֲעָצה ָעֶלי Hוְא�ְר Hס�ְבֵבנִי ֶסָלה: ַאְ%ִ#יְלָר/ֵי ַפֵ�ט ְ

ְבל�ם ַ�ל ֵעינִי: >ל ְִהי� ְ#ס�ס ְ#ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְ�ֶמֶתג וֶָרֶסן ֶעְדי� לִ 

ְקרֹב ֵאֶליH: ַרִ�ים ַמְכא�ִבים ָלָרָ�ע וְַה��ֵטַח ַ�יהוָה ֶחֶסד יְס�ְבֶב/�: 

  ִ%ְמח� ַביהוָה וְִגיל� ַצ5ִיִקים וְַהְרנִינ� ָ#ל יְִ�ֵרי ֵלב:

  מא

יְהוָה:  ַלְמנֵַ+ַח ִמזְמ�ר ְלָדוִד: ַאְ�ֵרי ַמְ%ִ#יל ֶאל 5ָל ְ�י�ם ָרָעה יְַמְ�ֵטה�

נֵה� ְ�נֶֶפ� אֹיְָביו: ְיְהוָה יְִ�ְמֵרה� וִיַח(ֵה� יְֶא8ֹר (וְֻא8ַר) ָ�"ֶרץ וְ>ל ִ

יְהוָה יְִסָעֶד/� ַעל ֶעֶר% 5ְוָי ָ#ל ִמְ�ָ#ב� ָהַפְכָ ְבָחְלי�: ֲאנִי "ַמְרִי 

א�יְַבי יֹאְמר� ַרע ִלי ָמַתי יָמ�ת  יְהוָה ָח/ֵנִי ְרָפ"ה נְַפִ�י ִ#י ָחָטאִתי ָל4:

וְ"ַבד ְ�מ�: וְִאם ָ�א ִלְרא�ת ָ�וְא יְַדֵ�ר ִל�� יְִקָ�ץ "וֶן ל� יֵֵצא ַלח�ץ 

יְַדֵ�ר: יַַחד ָעַלי יְִתַלֲח�� ָ#ל %ֹנְ"י ָעַלי יְַחְ�ב� ָרָעה ִלי: 5ְַבר ְ�ִל(ַַעל 

א י�ִסיף ָלק�ם: ַ-ם ִאי� ְ�ל�ִמי ֲאֶ�ר ָ�ַטְחִי יָצ�ק �� וֲַאֶ�ר ָ�ַכב =



ב� א�ֵכל ַלְחִמי ִהְג5ִיל ָעַלי ָעֵקב: וְַאָה יְהוָה ָח/ֵנִי וֲַהִקיֵמנִי וֲַאַ�ְ�ָמה 

ָלֶהם: ְ�זֹאת יַָדְעִי ִ#י ָחַפְצָ ִ�י ִ#י =א יִָריַע אֹיְִבי ָעָלי: וֲַאנִי ְ�ֻת2ִי 

 ִ�י וִַַ+יֵבנִי ְלָפנֶיH ְלע�ָלם: ָ�ר�4 יְהוָה ֱא=ֵהי יְִ%ָרֵאל ֵמָהע�ָלם ַָמכְ ָ

  וְַעד ָהע�ָלם "ֵמן וְ"ֵמן:

  מב

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

ֵלא=ִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי "ב�א  ַתֲערֹג ֵאֶליH ֱא=ִהים: ָצְמ"ה נְַפִ�י

וְֵאָרֶאה ְ$נֵי ֱא=ִהים: ָהיְָתה ִ�י ִדְמָעִתי ֶלֶחם י�ָמם וָָליְָלה ֶ�ֱאמֹר ֵאַלי 

ָ#ל ַה(�ם ַא(ֵה ֱא=ֶהיH: ֵאֶ�ה ֶאזְְ#ָרה וְֶאְ�ְ$ָכה ָעַלי נְַפִ�י ִ#י ֶאֱעבֹר 

ל ִר/ָה וְת�ָדה ָהמ�ן ח�ֵגג: ַמה ַ�ָ!4 ֶא5ֵ5ַם ַעד ֵ�ית ֱא=ִהים ְ�ק�

ְ��ֲחִחי נְַפִ�י וֱֶַהִמי ָעָלי ה�ִחיִלי ֵלא=ִהים ִ#י ע�ד א�ֶד/� יְ��ע�ת ִ

ָ$נָיו: ֱא=ַהי ָעַלי נְַפִ�י ִתְ��ָחח ַעל ֵ#ן ֶאְזָ#ְרH ֵמֶאֶרץ יְַר5ֵן וְֶחְרמ�נִים 

 ְה�ם ק�ֵרא ְלק�ל ִצ/�ֶריH ָ#ל ִמְ�ָ�ֶריH וְַגֶ�יH ֵמַהר ִמְצָער: ְה�ם ֶאל 

�ַבַ�יְָלה ִ�יָר9 (ִ�יר�) ִע2ִי ְִפָ�ה    ָעַלי ָעָבר�: י�ָמם יְַצֶ�ה יְהוָה ַחְס�5

ְלֵאל ַח(ָי: א�ְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְ�ַכְחָנִי ָל2ָה קֵֹדר ֵאֵל4 ְ�ַלַחץ 

ְ�"ְמָרם ֵאַלי ָ#ל ַה(�ם ַא(ֵה    ֶרַצח ְ�ַעְצמ�ַתי ֵחְרפ�נִי צ�ְרָריא�יֵב: �ְ 

ְ��ֲחִחי נְַפִ�י �ַמה ֱֶהִמי ָעָלי ה�ִחיִלי ֵלא=ִהים ִ#י ע�ד ֱא=ֶהיH: ַמה ִ

  א�ֶד/� יְ��עֹת ָ$נַי וֵא=ָהי:

  



  נט

ִ�ְ�=ַח ָ�א�ל וַ(ְִ�ְמר� ֶאת ַהַ�יִת ַלְמנֵַ+ַח >ל ְַ�ֵחת ְלָדוִד ִמְכָם 

ַלֲהִמית�: ַהִ+יֵלנִי ֵמאֹיְַבי ֱא=ָהי 2ִִמְתק�ְמַמי ְַ%ְ-ֵבנִי: ַהִ+יֵלנִי ִמ$ֲֹעֵלי 

"וֶן �ֵמ>נְֵ�י ָדִמים ה�ִ�יֵענִי: ִ#י ִה/ֵה "ְרב� ְלנְַפִ�י יָג�ר� ָעַלי ַעִזים =א 

Aָאִתי יְהוָה: ְ�ִלי ָע�ן יְר�צ�ן וְיִ#�נָנ� ע�ָרה ִלְקָראִתי �ְרֵאה: ִפְ�ִעי וְ=א חַ 

יְִ%ָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָ#ל ַה-�יִם    וְַאָה יְהוָה ֱא=ִהים ְצָבא�ת ֱא=ֵהי

: >ל ָחֹן ָ#ל �ְֹגֵדי "וֶן ֶסָלה: יָ��ב� ָלֶעֶרב יֱֶהמ� ַכָ#ֶלב וִיס�ְבב� ִעיר

ִה/ֵה יִַ�יע�ן ְ�ִפיֶהם ֲחָרב�ת ְ�ִ%ְפת�ֵתיֶהם ִ#י ִמי �ֵֹמַע: וְַאָה יְהוָה 

ְ%ַחק ָלמ� ְִלַעג ְלָכל -�יִם: ֻע.� ֵאֶליH ֶאְ�מָֹרה ִ#י ֱא=ִהים ִמְ%ַ-ִ�י: ִ

>ל ַַהְרֵגם ֶ$ן  ֱא=ֵהי ַחְס�5 (ַחְס5ִי) יְַק5ְֵמנִי ֱא=ִהים יְַרֵאנִי ְב�ְֹרָרי:

יְִ�ְ#ח� ַע2ִי ֲהנִיֵעמ� ְבֵחיְלH וְה�ִריֵדמ� ָמִג/ֵנ� ֲאדֹנָי: ַחAַאת ִ$ימ� 5ְַבר 

ְ%ָפֵתימ� וְיִָ�ְכד� ִבְגא�נָם �ֵמ"ָלה �ִמַ#ַח� יְַסֵ$ר�: ַ#ֵ�ה ְבֵחָמה ַ#ֵ�ה 

יֲַעקֹב ְל>ְפֵסי ָה"ֶרץ ֶסָלה: וְיָ��ב� וְיְֵדע� ִ#י ֱא=ִהים מֵֹ�ל �ְ    וְֵאינֵמ�

ָלֶעֶרב יֱֶהמ� ַכָ#ֶלב וִיס�ְבב� ִעיר: ֵה2ָה יְנ�ע�ן (יְנִיע�ן) ֶלֱאכֹל ִאם =א 

יְִ%ְ�ע� וַ(ִָלינ�: וֲַאנִי ָאִ�יר ֻעֶ.H וֲַאַר/ֵן ַל�ֶֹקר ַחְסH5ֶ ִ#י ָהיִיָת ִמְ%ָ-ב ִלי 

  ם ַצר ִלי: ֻעִ.י ֵאֶליH ֲאַז2ֵָרה ִ#י ֱא=ִהים ִמְ%ַ-ִ�י ֱא=ֵהי ַחְס5ִי:�ָמנ�ס ְ�י�

  עז

ַלְמנֵַ+ַח ַעל יְִדית�ן (יְד�ת�ן) ְל"ָסף ִמזְמ�ר: ק�ִלי ֶאל ֱא=ִהים וְֶאְצָעָקה 

יְָלה נְִ-ָרה ק�ִלי ֶאל ֱא=ִהים וְַהֲאזִין ֵאָלי: ְ�י�ם ָצָרִתי ֲאדֹנָי 5ָָרְ�ִי יִָדי לַ 



וְ=א ָתפ�ג ֵמֲאנָה ִה/ֵָחם נְַפִ�י: ֶאזְְ#ָרה ֱא=ִהים וְֶאֱהָמיָה ָאִ%יָחה 

וְִתְתַעAֵף ר�ִחי ֶסָלה: "ַחזְָ ְ�ֻמר�ת ֵעינָי נְִפַעְמִי וְ=א ֲאַדֵ�ר: 

יְָלה ִעם ְלָבִבי ִח8ְַבִי יִָמים ִמֶ�ֶדם ְ�נ�ת ע�ָלִמים: ֶאזְְ#ָרה נְִגינִָתי ַ��ָ 

ָאִ%יָחה וַיְַחֵ$% ר�ִחי: ַהְלע�ָלִמים יִזְנַח ֲאדֹנָי וְ=א יִֹסיף ִלְרצ�ת ע�ד: 

ֶה"ֵפס ָלנֶַצח ַחְס�5 ָ-ַמר אֶֹמר ְלדֹר וָדֹר: ֲהָ�ַכח ַח/�ת ֵאל ִאם ָקַפץ 

ן: >זְִ#יר (ֶאזְ#�ר) ְ�>ף ַרֲחָמיו ֶסָלה: וָאַֹמר ַח��ִתי ִהיא ְ�נ�ת יְִמין ֶעְלי�

 Hַבֲעִליל�ֶתי� Hוְָהִגיִתי ְבָכל ָ$ֳעֶל :Hַמַעְלֵלי י9ָ ִ#י ֶאזְְ#ָרה ִמֶ�ֶדם ִ$ְלֶא

ָאִ%יָחה: ֱא=ִהים ַ��ֶֹד� 5ְַרֶ#H ִמי ֵאל ָ-ד�ל ֵ#א=ִהים: ַאָה ָהֵאל עֵֹ%ה 

 ִָ�זְר�ַע ַעH2ֶ ְ�נֵי יֲַעקֹב וְי�ֵסף ֶסָלה:  ֶפֶלא ה�ַדְעָ ָבַע2ִים ֻעֶ.H: ָ->ְל

ָרא�H 2ַיִם ֱא=ִהים ָרא�H 2ַיִם יִָחיל� >ף יְִרְ-ז� ְתהֹמ�ת: זְֹרמ� ַמיִם 

ָעב�ת ק�ל נְָתנ� ְ�ָחִקים >ף ֲחָצֶציH יְִתַהָ�כ�: ק�ל ַרַעְמH ַ�ַ-ְלַ-ל 

ה וְִַרַע� ָה"ֶרץ: ַ�(ָם 5ְַרֶ#H �ְ�ִביֶליH ֵהִאיר� ְבָרִקים ֵֵבל ָרְגזָ 

(�ְ�ִביְלH) ְ�ַמיִם ַרִ�ים וְִעְ�ב�ֶתיH =א נָֹדע�: נִָחיָת ַכ+ֹאן ַעH2ֶ ְ�יַד 

  מֶֹ�ה וְ>ֲהרֹן:

  צ

ִפָ�ה ְלמֶֹ�ה ִאי� ָהֱא=ִהים ֲאדֹנָי ָמע�ן ַאָה ָהיִיָת ָ�נ� ְ�דֹר וָדֹר: ְ

ַאָה ֵאל:    ְ�ֶטֶרם ָהִרים יָֻ�ד� וְַח�ֵלל ֶאֶרץ וְֵתֵבל �ֵמע�ָלם ַעד ע�ָלם

 Hֹאֶמר ��ב� ְבנֵי "ָדם: ִ#י ֶאֶלף ָ�נִים ְ�ֵעינֶיֵ�ב ֱאנ�� ַעד #ָ5ַא וַָ

� ַ��ֶֹקר ַבָ�יְָלה: זְַרְמָם ֵ�נָה יְִהי   ְ#י�ם ֶאְתמ�ל ִ#י יֲַעבֹר וְַאְ�מ�ָרה



 H$ֶָחִציר יֲַח=ף: ַ��ֶֹקר יִָציץ וְָחָלף ָלֶעֶרב יְמ�ֵלל וְיֵָב�: ִ#י ָכִלינ� ְבַא#ֶ

 :Hֲעֻלֵמנ� ִלְמא�ר ָ$נֶי H5ֶה) ֲע�נֵֹתינ� ְלנְֶגָ�ַ) �ַבֲחָמְתH נְִבָהְלנ�: ַ�ָ

נֵינ� ְכמ� ֶהֶגה: יְֵמי ְ�נ�ֵתינ� ָבֶהם ִ#י ָכל יֵָמינ� ָ$נ� ְבֶעְבָרֶתH ִ#ִ�ינ� �ָ 

ִ�ְבִעים ָ�נָה וְִאם ִ�ְגב�רֹת ְ�מ�נִים ָ�נָה וְָרְהָ�ם ָעָמל וָ"וֶן ִ#י ָגז 

ִחי� וַ/ָֻעָפה: ִמי י�ֵדַע עֹז ַאֶ$H �ְכיְִר"ְתH ֶעְבָרֶתH: ִלְמנ�ת יֵָמינ� ֵ#ן 

�ָבה יְהוָה ַעד ָמָתי וְִה/ֵָחם ַעל ֲעָבֶדיH: ה�ַדע וְנִָבא ְלַבב ָחְכָמה: �

ַ%ְ�ֵענ� ַב�ֶֹקר ַחְסH5ֶ �נְַר/ְנָה וְנְִ%ְמָחה ְ�ָכל יֵָמינ�: 2ְ%ֵַחנ� ִ#ימ�ת 

ִע/ִיָתנ� ְ�נ�ת ָרִאינ� ָרָעה: יֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיH ָפֳעֶלH וֲַהָדְרH ַעל ְ�נֵיֶהם: 

�ַמֲעֵ%ה    י ֱא=ֵהינ� ָעֵלינ� �ַמֲעֵ%ה יֵָדינ� #�נְנָה ָעֵלינ�וִיִהי נַֹעם ֲאדֹנָ 

  יֵָדינ� #�נְנֵה�:

  קה

ה�ד� ַליהוָה ִקְרא� ִ�ְ�מ� ה�ִדיע� ָבַע2ִים ֲעִליל�ָתיו: ִ�יר� ל� ַז2ְר� ל� 

ַמח ֵלב ְמַבְקֵ�י יְהוָה: ִ%יח� ְ�ָכל נְִפְלא�ָתיו: ִהְתַהְלל� ְ�ֵ�ם ָקְד�� יִ%ְ 

5ְִר�� יְהוָה וְֻע.� ַ�ְ��� ָפנָיו ִָמיד: זְִכר� נְִפְלא�ָתיו ֲאֶ�ר ָעָ%ה מְֹפָתיו 

�ִמְ�ְ$ֵטי ִפיו: ֶזַרע >ְבָרָהם ַעְב�5 ְ�נֵי יֲַעקֹב ְ�ִחיָריו: ה�א יְהוָה ֱא=ֵהינ� 

ע�ָלם ְ�ִרית� 5ָָבר ִצָ�ה ְלֶאֶלף �5ר: ֲאֶ�ר ְ�ָכל ָה"ֶרץ ִמְ�ָ$ָטיו: ָזַכר לְ 

ָ#ַרת ֶאת >ְבָרָהם �ְ�ב�ָעת� ְליְִ%ָחק: וַ(ֲַעִמיֶדָה ְליֲַעקֹב ְלחֹק ְליְִ%ָרֵאל 

ְ�ִרית ע�ָלם: ֵלאמֹר ְלH ֶאֵן ֶאת ֶאֶרץ ְ#נַָען ֶחֶבל נֲַחַלְתֶכם: ִ�ְהי�ָתם 

 ְ ָגִרים 9�ָ: וַ(ְִתַהְ�כ� ִמ-�י ֶאל -�י ִמ2ְַמָלָכה ֶאל ַעם ְמֵתי ִמְסָ$ר ִ#ְמַעט ו



>ֵחר: =א ִה/ִיַח "ָדם ְלָעְ�ָקם וַ(�ַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: >ל ְִ-ע� 

ִבְמִ�יָחי וְִלנְִבי>י >ל ֵָרע�: וַ(ְִקָרא ָרָעב ַעל ָה"ֶרץ ָ#ל ַמAֵה ֶלֶחם 

יֶהם ִאי� ְלֶעֶבד נְִמַ#ר י�ֵסף: ִע/� ַבֶ#ֶבל ַרְגָליו (ַרְגל�) ָ�ָבר: ָ�ַלח ִלְפנֵ 

ַ�ְרֶזל ָ�"ה נְַפ��: ַעד ֵעת �ֹא ְדָבר� ִאְמַרת יְהוָה ְצָרָפְתה�: ָ�ַלח 

ֶמֶל4 וַיִַיֵרה� מֵֹ�ל ַע2ִים וַיְַפְֵחה�: ָ%מ� "ד�ן ְלֵבית� �מֵֹ�ל ְ�ָכל 

ְאסֹר ָ%ָריו ְ�נְַפ�� �זְֵקנָיו יְַחֵ#ם: וַ(ָבֹא יְִ%ָרֵאל ִמְצָריִם וְיֲַעקֹב ִקנְיָנ�: לֶ 

ָ-ר ְ�ֶאֶרץ ָחם: וַ(ֶֶפר ֶאת ַע�2 ְמאֹד וַ(ֲַעִצֵמה� ִמָ+ָריו: ָהַפ4 ִלָ�ם ִלְ%נֹא 

ַחר ��: ָ%מ� ַע�2 ְלִהְתנֵַ#ל ַ�ֲעָבָדיו: ָ�ַלח מֶֹ�ה ַעְב�5 >ֲהרֹן ֲאֶ�ר �ָ 

ָבם 5ְִבֵרי אֹת�ָתיו �מְֹפִתים ְ�ֶאֶרץ ָחם: ָ�ַלח ח4�ֶֹ וַ(ְַח4�ִ וְ=א ָמר� 

ֶאת 5ְָבָרוו (5ְָבר�): ָהַפ4 ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם וַ(ֶָמת ֶאת 5ְָגָתם: ָ�ַרץ 

/ִים ְ�ָכל ְ-ב�ָלם: >ְרָצם ְצַפְר5ְִעים ְ�ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: "ַמר וַ(ָבֹא ָערֹב #ִ 

נַָתן ִ-ְ�ֵמיֶהם ָ�ָרד ֵא� ֶלָהב�ת ְ�>ְרָצם: וַ(4ַ ַ-ְפנָם �ְתֵאנָָתם וַיְַ�ֵ�ר 

ֵעץ ְ-ב�ָלם: "ַמר וַ(ָבֹא >ְרֶ�ה וְיֶֶלק וְֵאין ִמְסָ$ר: וַ(ֹאַכל ָ#ל ֵעֶ%ב 

ְ�כ�ר ְ�>ְרָצם ֵראִ�ית ְלָכל ְ�>ְרָצם וַ(ֹאַכל ְ$ִרי >ְדָמָתם: וַ(4ַ ָ#ל 

א�נָם: וַ(�ִציֵאם ְ�ֶכֶסף וְָזָהב וְֵאין ִ�ְ�ָבָטיו #�ֵ�ל: ָ%ַמח ִמְצַריִם 

ְ�ֵצאָתם ִ#י נַָפל ַ$ְח5ָם ֲעֵליֶהם: ָ$ַר% ָענָן ְלָמָס4 וְֵא� ְלָהִאיר ָליְָלה: 

יֵעם: ָ$ַתח צ�ר וַ(ָז�ב� ָמיִם ָהְלכ� ָ�>ל וַ(ֵָבא ְ%ָלו וְֶלֶחם ָ�ַמיִם יְַ%�ִ 

ַ�ִ+(�ת נָָהר: ִ#י ָזַכר ֶאת 5ְַבר ָקְד�� ֶאת >ְבָרָהם ַעְב�5: וַ(�ִצא ַע�2 

ְבָ%%�ן ְ�ִר/ָה ֶאת ְ�ִחיָריו: וַ(ִֵן ָלֶהם >ְרצ�ת -�יִם וֲַעַמל ְלֻא2ִים 

  ָ�יו וְת�רָֹתיו יִנְצֹר� ַהְלל�י9ָ:יִיָר��: ַ�ֲעב�ר יְִ�ְמר� חֻ 



  קלז

ַעל נֲַהר�ת ָ�ֶבל ָ�ם יַָ�ְבנ� ַ-ם ָ�ִכינ� ְ�ָזְכֵרנ� ֶאת ִצ(�ן: ַעל ֲעָרִבים 

ְ�ת�ָכ9 ִָלינ� ִ#/ֹר�ֵתינ�: ִ#י ָ�ם ְ�ֵאל�נ� ��ֵבינ� 5ְִבֵרי ִ�יר וְת�ָלֵלינ� 

� ִמ8ִיר ִצ(�ן: ֵאי4 נִָ�יר ֶאת ִ�יר יְהוָה ַעל >ְדַמת ִ%ְמָחה ִ�יר� ָלנ

נֵָכר: ִאם ֶאְ�ָ#ֵח4 יְר�ָ�ִלָם ְִ�ַ#ח יְִמינִי: ְִדַ�ק ְל��נִי ְלִחִ#י ִאם =א 

ֶאזְְ#ֵרִכי ִאם =א >ֲעֶלה ֶאת יְר�ָ�ִלַם ַעל רֹא� ִ%ְמָחִתי: ְזכֹר יְהוָה 

ת י�ם יְר�ָ�ִלָם ָהאְֹמִרים ָער� ָער� ַעד ַהיְס�ד 9�ָ: ַ�ת ִלְבנֵי ֱאד�ם אֵ 

ָ�ֶבל ַה8ְד�ָדה ַאְ�ֵרי ֶ�יְַ�ֶ�ם ָל4 ֶאת ְ-מ�ֵל4 ֶ�ָ-ַמְלְ ָלנ�: ַאְ�ֵרי 

  ֶ�(ֹאֵחז וְנִֵ$ץ ֶאת עָֹלַלי4ִ ֶאל ַהָ!ַלע:

  קנ

ה� ִ�ְרִקיַע ֻע.�: ַהְלל�ה� ִבְגב�רָֹתיו ַהְלל� י9ָ ַהְלל� ֵאל ְ�ָקְד�� ַהְלל�

ַהְלל�ה� ְ#רֹב ֻ-ְדל�: ַהְלל�ה� ְ�ֵתַקע ��ָפר ַהְלל�ה� ְ�נֵֶבל וְִכ/�ר: 

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

  : #ֹל ַה/ְָ�ָמה ְַהֵ�ל י9ָ ַהְלל�י9ָ:ַהְלל�ה� ְ�ִצְלְצֵלי ְתר�ָעה

  לאחר סיום המזמורים יאמר שלושה פסוקים אלו:

ְ���ב יְהוָה ְ�ב�ת ַע�2 יֵָגל יֲַעקֹב יְִ%ַמח יְִ%ָרֵאל: �ְת��ַעת    ִמי יִֵן ִמִ+(�ן יְ��ַעת יְִ%ָרֵאל

  (ְַעזְֵרם יְהוָה וַיְַפְ�ֵטם יְַפְ�ֵטם ֵמְרָ�ִעים וְי�ִ�יֵעם ִ#י ָחס� ב�:ַצ5ִיִקים ֵמיְהוָה ָמע�ָ.ם ְ�ֵעת ָצָרה: וַ 

   



  ִת1�ן ַהְ$ָלִליהְ.ִפ0ָה (שאחרי) 

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

 ֹ וָה ְ�ִכ/�ר, ְ�נֵֶבל ָע%�ר ַז2ְר� "ָאִ�יָרה ַליהֹוָה ְ�ַח(ָי, ֲאז2ְַָרה ֵלא=ַהי ְ�ע�ִדי: יֱֶעַרב ָעָליו ִ%יִחי, "נִֹכי ֶאְ%ַמח ַ�יהֹוָה: ה�ד� ַליה

%�ר וְֵעִלי נֶָבל, ֲעֵלי ִהָ-י�ן ְ�ִכ/�ר: ִ#י 2ַ%ְִחַנִי יְהֹוָה ְ�ָפֳעֶלH, ל�: ֱא=ִהים, ִ�יר ָחָד� ָאִ�יָרה 4�ָ, ְ�נֵֶבל ָע%�ר ֲאַז2ְָרה 4�ָ: ֲעֵלי עָ 

נִי ֵחר ְ�ִ�יֵרי זְִמָרה, ָעזְֵרנִי וְָח/ֵ ְ�ַמֲעֵ%י יֶָדיH ֲאַר/ֵן: ִר��נ� ֶ�ל ע�ָלם, ֲאד�ן #ֹל, ��ֵרא ָ#ל ַה/ְָ�מ�ת, ִר��ן ָ#ל ַה2ֲַעִ%ים, ַה��

ה ֶ�/ֱֶאַמר ָ�ֶהם ֵסֶפר ְִהִ�ים. ְ�ַרֲחֶמיH ָהַרִ�ים �ַבֲחָסֶדיH ָהֲעצ�ִמים, ֶ�ֶאזְֶ#ה ְלע�ֵרר �ְלה�ִציא �ְלַג��ת ָ#ל ָהֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָ 

ֶגד ֲעָ%ָרה ִמינֵי נְִגינָה ֶ�/ֱֶאַמר ָ�ֶהם ֵסֶפר ְִהִ�ים, ֶ�ֵהם: �ִבזְכ�ת ֵא�� ָהֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ֶ�"ַמְרִי ְלָפנֶיH, ֶ�ֵהם ְ#נֶ 

ם �ִבזְכ�ת ַהְ$ס�ִקים �ִבזְכ�ת ַאְ�ֵרי, ְ�ָרָכה, ַמְ%ִ#יל, ִ�יר, נִ+�ַח, נִ-�ן, ְִפָ�ה, ה�ָד"ה, ִמזְמ�ר, ַהְלל�י9ָ. ִ�זְכ�ת ַה2ִזְמ�ִרי

וִד ַה2ֶֶל4 (�ֵתיֶהם �נְֻקד�ֵתיֶהם וְַטֲעֵמיֶהם וְַה8ֵמ�ת ַה(�ְצִאים ֵמֶהם, ֵמָראֵ�י ֵב�ת �ִמ!�ֵפי ֵב�ת, �ִבזְכ�ת 5ָ ֵב�ֵתיֶהם וְא�תִ 

, נַַחל נ�ֵבַע ְמק�ר ָחְכָמה, ַרֵ�נ� ַרִ�י ָעָליו ַה8ָל�ם ִעם ָ#ל ָהֲעָ%ָרה ַצ5ִיִקים ֶ�(ְָסד� ֵסֶפר ְִהִ�ים, (*�ִבזְכ�ת ַהַ+5ִיק יְס�ד ע�ָלם

ל ִ��ן ַהְ�ִרית) �ִבזְכ�ת ָ#ל ַהַ+5ִיִקים נְַחָמן ֶ�ן ַפיְֶגא זְכ�ת� יֵָגן ָעֵלינ�, ֲאֶ�ר ִ-ָ�ה וְִתֵ�ן ל�ַמר ֵא�� ָהֲעָ%ָרה ַקִ$יְטל ְִהִ�ים ִ�ְ�ִבי

 ְין ְ���ֵגג ֵ�ין ַזֵ#נִי �ְתָח/ֵנִי ֶ�ֶאזְֶ#ה ְ�ַרֲחֶמיH ָהַרִ�ים ְלה�ִציא ָ#ל ַהAִ$�ת ֶקִרי ֶ�(ְָצא� ִמ2ֶ/ִי ְלַבAָָלה �ֵ וְַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִ(ִים, 

ָ#ל ַהAִ$�ת ֶ�(ְָצא� ְ�ֵמזִיד ֵ�ין ְ�אֹנֶס ֵ�ין ְ�ָרצ�ן, (אם אומר חס ושלום בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה יאמר: �ִבְפָרט 

H ָהַרִ�ים �ְבֶחְמָלְתH ַהְ-ד�ָלה �ְבכֲֹחH ִמ2ֶ/ִי ַ�ַ�יְָלה ַה.ֹאת, ַעל יְֵדי ִמְקֶרה ַליְָלה ֶ�ָ�ָרה ִלי ַ�ֲעו�נ�ַתי ָהַרִ�ים), ֻ#ָ�ם ֶאזְֶ#ה ְ�ַרֲחֶמי

ן "ֳחָרנִין, ִמָ#ל ַה2ְק�מ�ת ֶ�/ְָפל� וְנְִתַ$ְ.ר� וְנָפ�צ� וְנ5ְִח� ְלָ�ם, וְֵאל י5ִַח ִמH2ְ נ5ִָח. ַהָ-ד�ל, ְלה�ִצי"ם ֵמַהְ�ִל$�ת �ֵמַהִ!ְטִרי

ְ וְַתְכנִיַע �ְתַ�ֵ�ר וְַתֲהרֹג וְַתֲעקֹר �ְתַכֶ�ה �ְתַבAֵל ָ#ל ַהְ�ִל$�ת וְָכל ָהר�ִחין וְֵ�ִדין וְִליִלין, ֶ�/ַ  נְִבְרא� וְנ�ְצר� ַעל יְֵדי ֵא�� ֲע%� ו

  ַה/ִיצ�צ�ת ַהְ�ד�ִ�ים ֶ�ָ�ְלע�: ַהAִ$�ת ֶ�(ְָצא� ִמ2ֶ/ִי ְלַבAָָלה, וְָתִסיר ֵמֶהם ִח(�ָתם, וְת�ִציא וְִתְגזֹל ֵמֶהם ַהִח(�ת 5ְִקֻד8ָה וְָכל

ים, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַה5ָן ֶאת ָ#ל ָהע�ָלם ְלַכף זְכ�ת ִָמיד, ֶהָחֵפץ ֶחֶסד �ַמְרֶ�ה ְלֵהיִטיב. ִר��נ� ֶ�ל ע�ָלם, ֵאל ַחי וְַק(ָם, ֵחי ַהַח(ִ 

ִלי ְ���ֵגג, ִ#י =א ָ�ַמְרִי  ְקר�ת ֶ�/ִז2ְ5ְַנ�"ִבי "ִבי, -�ֲאֵלי �פ�ִדי, יַָדְעִי יְהֹוָה יַָדְעִי, ִ#י ֲאנִי ְ�ַעְצִמי ַהַח(ָב וְַה$�ֵ�ַע, ֲאִפ�� ְ�ַה2ִ 

ה ֶ�ִ�ְלַקְלִי, וְָגַרְמִי ַמה ֶאת ַה2ֲַחָ�ָבה ְ#ָלל, וְִהְרַהְרִי ַ�(�ם, ַעד ֶ�ָ�אִתי ִליֵדי ֻטְמ"ה ַ�ַ�יְָלה, וְַעל יְֵדי זֶה ִקְלַקְלִי מַ 

א�י א�י, א�יָה ַעל נְַפִ�י, א�י ְלנְַפִ�י, ִכי ָ-ַמְלִי ִלי ָרָעה. ָמה אַֹמר, ָמה ֲאַדֵ�ר, ָמה ֶ�ָ-ַרְמִי, וְִשַחְתִי ַמה 8ִ8ְַחְתִי. א�י 

ה נִי ִלָפנֶיH ַמֵ�א ���ָ ֶאְצַט5ָק, ָמה אַֹמר, ָמה ֲאַדֵ�ר, ָמה ֶאְצַט5ָק, ָהֱא=ִהים ָמָצא ֶאת ֲע�נִי. ִהנְנִי ִלָפנֶיH ְ�ַאְ�ָמה ַרָ�ה, ִהנְ 

עֶֹצם ָהַרֲחָמנ�ת ֶ�(ֵ� ָעַלי, ִ#י �ְכִל2ָה, ָמֵלא ִט/�ִפים וְִלְכל�ִכים, ָמֵלא �ֵעב�ת ָרע�ת, וְֵאין ��ם ָל��ן ָ�ע�ָלם ֶ�א�ַכל ְלַכ/�ת �� 

ִר��ן ָ#ל ָהע�ָלִמים, ְרֵאה >נְָחִתי וְ>נְָקִתי, ִ#י נְַפִ�י ָמָרה  ַרע וָָמר, ִ#י נַָגע ַעד ַה/ֶָפ�. ָמר ִלי ְמאֹד "ִבי 8ָ�ַ�ֶַמיִם, ָמר ִלי ְמאֹד

יַע, ִ#י ַקְצִי ְבַח(ַי ָל2ָה ִ�י ִלי ְמאֹד, ַעד ֲאֶ�ר ֵאינִי י�ֵדַע ֵאי4 ֲאנִי יָכ�ל ִלְחי�ת ֵמֶעֶצם ְמִריר�ת נְַפִ�י ֲאֶ�ר ַעד ָ-ְבֵהי ָ�ַמיִם יַ-ִ 

  ה, ַח(ִים ָמִרים �ְמר�ִרים ִמ2ָוֶת. "ֶאת ֻקַ�ַעת #�ס ַהְַרֵעָלה ָ�ִתית ָמִצית" נְַפִ�י:ַח(ִים ָ#ֵא�ֶ 

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

יַָדְעִי וֲַאנִי ַמֲאִמין ֶ�ֱאמ�נָה  וְַעָה ֵאי4 א�ַכל ְלַתֵ�ן זֹאת, �ַב2ֶה יִזְֶ#ה נַַער ָ#מ�נִי ְלַתֵ�ן ֵאת ֲאֶ�ר ִ�ַחְתִי. ַא4 >ף ַעל ִ$י ֵכן

ֲעַדיִן =א "ְבָדה ת�ַחְלִי ֵמיְהֹוָה, ִ#י "ַחְסֵדי יְהֹוָה ִ#י =א ָתְמנ�, #ִי ְ�ֵלָמה ִ#י ֵאין ��ם יֵא�� ָ�ע�ָלם ְ#ָלל, וֲַעַדיִן יֶ� ִלי ִתְקוָה, וַ 

  =א ָכל� ַרֲחָמיו":

ִסיִדים ל ַהַ+5ִיִקים וְַהחֲ ַעל ֵ#ן ָ�אִתי ְלָפנֶיH יְהֹוָה ֱא=ַהי וֵא=ֵהי ֲאב�ַתי, ֱא=ֵהי >ְבָרָהם ֱא=ֵהי יְִצָחק וֵא=ֵהי יֲַעקֹב, וֵא=ֵהי #ָ 

ֶ�יH ֵאֵל4 וְֶאת ִמְ�ָ$ֶטיH ָהֲאִמִ(ִים, וֵא=ֵהי ָ#ל יְִ%ָרֵאל, ֱא=ֵהי ָהִרא��נִים וְָה>ֲחר�נִים, ֶ�ְַרֵחם ָעַלי וְַתֲעֶ%ה ֶאת ֲאֶ�ר ְ�חֻ 



ְר�� ִמ2ֶ/ִי ֵמַעָה וְַעד ע�ָלם. וְִתְ�ְמֵרנִי וְַתִ+יֵלנִי �ְתַפְ�ֵטנִי ֶאְ�מֹר, וְָתכֹף ֶאת יְִצִרי ְלִהְ�ְַעֵ�ד ָל4, וְִתְגַער ְ�ַה(ֵֶצר ָהָרע, �ְתגָ 

ֵמַעָה ִמָ#ל ִמינֵי ְ$ַגם ַהְ�ִרית  ֵמַעָה ִמָ#ל ִמינֵי ִהְרה�ִרים ָרִעים, �ִמ2ְַחָ�ב�ת ָרע�ת, �ִמְ$ַגם ָהְרא�ת, �ִמְ$ַגם ַה��5ִר, וְַתִ+יֵלנִי

  ֵבין ַ�ַ�יְָלה ֵמַעָה וְַעד ע�ָלם:ע�ָלם, ְ�ַמֲחָ�ָבה ��5ִר �ַמֲעֶ%ה, וְִתְהיֶה ִע2ִי ִָמיד וְִתְ�ְמֵרנִי וְַתִ+יֵלנִי ִמ2ְִקֶרה ֵ�ין ַ�(�ם �ֶ��ָ 

ל, ה�ִ�יָעה ה�ִ�יָעה, ַהֵ+ל ְלק�ִחים ַל2ָוֶת, ַהֵ+ל נְִר5ָף וְַח(ָב "ִבינ�, ֶמֶל4 ֵאל ַחי וְַק(ָם, -�ֵאל ָחָזק, Aַ�ְִחִי ֵאֶליH ַ#ָ$י, ַהֵ+ל ַה+ֵ 

ִרְדִי ֶאל ָ�ַחת, ֲהי�ְדH ָעָפר, ָ#מ�נִי, ַהִ+יֵלנִי ִמן ַה8ְא�ל ְַחִ(�ת, ֶן ִלי ְִקוָה וְ=א אַֹבד ַחס וְָ�ל�ם, ִ#י "ַמה ֶ�ַצע ְ�ָדִמי �ְ 

ין ִלי ��ם #ַֹח ֶאָ�א ְ�ִפי, ִמֶH. ��5ַ ֵעינַי ַל2ָר�ם, ֲאדֹנָי ָעְ�ָקה ִ�י, ָעְרֵבנִי. ֲערֹב ַעְבH5ְ ְלט�ב, >ל יַַעְ�ֻקנִי זִֵדים". ִ#י אֵ ֲהיִַ-יד אֲ 

ֲחֶמיH ַהְ-ד�ִלים, ַעל ֶחְמָלְתH ָהֲאִמִית, ַעל ֵאין ִלי ��ם ָמנ�ס �ִמְבָטח ִ#י ִאם ָעֶליH ְלַבד, ַעל ֲחָסֶדיH ָהֲעצ�ִמים ְלַבד, ַעל רַ 

ְ�ֵלמ�ת >ֲחָריו. ָ�ֶהם ַָמְכִי  ֲחנִינ�ֶתיH ַה/ְִצִח(�ת, וְַעל #ַֹח �זְכ�ת ַהַ+5ִיִקים, 8ָ�ְֶמר� ֶאת ַהְ�ִרית ְ�ַתְכִלית ַה8ְֵלמ�ת ֶ�ֵאין

4, ִ�זְכ�ָתם וְכָֹחם ֶאְבַטח וֲַאַקֶ�ה, "ִ#י =א ַתֲעזֹב נְַפִ�י ִלְ�א�ל, =א ִתֵן ֲחִסיְדH ִלְרא�ת ָ�ַחת". יְֵתד�ַתי, ָ�ֶהם ֶאָּשֵען וְֶאָ!מֵ 

ִצ/�ֶריH, ָ#ל ִמְ�ָ�ֶריH  ֵרא ְלק�לֲאָה9 יְהֹוָה ַמְ�ֵטנִי, ֲאָה9 יְהֹוָה ְ$ֵדנִי, ְרֵאה ְמֻסָ#ן ָ#מ�נִי, ט�ֵרף ְ�ֵלב י2ִַים, "ְה�ם ֶאל ְה�ם ק�

ם ַעל רֹאִ�י, "ַמְרִי נְִגָזְרִי. ָקָראִתי וְַגֶ�יH ָעַלי ָעָבר�. צ�ד ָצד�נִי ַ#ִ+$�ר, אֹיְַבי ִח/ָם. ָצְמת� ַב��ר ַח(ָי, וַ(�5ַ ֶאֶבן ִ�י. ָצפ� ַמיִ 

  ִ�ְמH יְהֹוָה ִמ��ר ְַחִ(�ת:ִ�ְמH יְהֹוָה ִמ��ר ְַחִ(�ת". ָקָראִתי 

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 ַק�ָ ָ Hִמ2ָק�ם ָ�ָפל ָ#זֶה, ִמ2ְק�מ�ת ְמֻג/ִים ָ#ֵאֶ�ה, ִקַ�ְלנ� ָעֵלינ� ִלְקרֹא ֵאֶלי Hָלֵתנ�, וְִהנְנִי ק�ֵרא ֵאֶלי

ק�ם �נ�ֵתינ� ָהַרִ�ים יַָרְדנ� ְלמָ "ִמ2ֲַעַמִ�ים ְקָראִתיH יְהֹוָה", ֵמִעְמֵקי ֲעָמִקים, "ִמן ַה2ֵַצר ָקָראִתי (9ָ, ָענָנִי ַב2ְֶרָחב י9ָ". וְִאם ַ�ֲעו

ָ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, F�ֶא יְָרד� יִ%ְ 

ם ַעְצֵמנ� ַחס וְָ�ל�ם ְ���ם אֶֹפן ָ�ע�ָלם ְ#ָלל, ִ#י ְ#ָבר ִהְבַטְחָנ� "וֵֶַרד ְ$ָלִאים, ֵאין ְמנֵַחם ָל9". >ף ַעל ִ$י ֵכן, ֵאין "נ� ְמיֲָאִ�י

 ְ >ף ַ-ם זֹאת ִ�ְהי�ָתם ְ�ֶאֶרץ ַלֲהִ�יֵבנ� ִמ2ְצ�ל�ת יָם, ְ#מ� ֶ�ָ#ת�ב: ""ַמר ֲאדֹנִי, ִמָ�ָ�ן ָאִ�יב, ָאִ�יב ִמ2ְצ�ל�ת יָם", �ְכִתיב: "ו

  ם, =א ְמ>ְסִים וְ=א ְגַעְלִים ְלַכFָתם, ְלָהֵפר ְ�ִריִתי ִאָם, ִ#י ֲאנִי יְהֹוָה ֱא=ֵהיֶהם":אֹיְֵביהֶ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



כל הנשמות לעסק כל ימינו בתורה ותפלה ומעשים טובים באמת ובלב שלם, באפן שנזכה לברא גופים וכלים קדושים ל

  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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ים אלהים אלהי תשועתי, תרנן הצל הצל, הושיעה הושיעה, אל יפל דמי ארצה לפניך, אל תתן לשחת נפשי, הצילני מדמ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רית, כאמור: אברך את יהוה וכנור, אעירה שחר. זכנו לכל העשרה מיני נגינה דקדשה, שהם מכניעים ומתקנים פגם הב

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



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

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

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

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

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

נו כנס מירכתי רבונו של עולם, תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נס לקבץ גליותינו, וקרב פזורנו מבין הגוים, ונפוצותי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  קדשו. אמן נצח סלה ועד.

  זאת התפלה מצאנו באמתחת הכתבים והיא מעט הכמות ורב האיכות

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

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

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

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

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

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

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

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

  כבוד, אמן נצח סלה ועד:

 ואתר דחסידות ברסלבישיבה  –ב חסידי ברסלעמותת חסד של  ברסלב מאיר


