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  ?מה העניין של תפילה באומן בראש השנה
  

' כבר מובא בדברי ר, א בראש השנה''בציונו של רבי נחמן זיע, העניין של תפילה באומן
, לא מהם קיבלתי את עניין ראש השנה שלי. אינו בירושה מאבותי'': נחמן עצמו שאמר

 בראש אין צריך לומר שאתם תלויים, אתם, ולכן. אלא זאת מתנה מבורא עולם עצמו
  .''אלא גם כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי, השנה שלי

  
בה רבי נחמן לשבח את חשיבות תפילת ראש השנה אצלו ְר הִ , בראש השנה האחרון לחייו

כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי ויאמרו העשרה קפיטל '': וכל התבטא
אזי , ו וחטאיו מאד מאד חס ושלוםאפילו אם גדלו ועצמו עוונותי, )תיקון הכללי (תהלים

  ''אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו
  : תיקון הכללי כולל עשרה פרקי תהלים

  .קנ ,קלז, קה, צ, עז, נט, מב, מא, לב, טז
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  :סדר תיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב
ולכל הצדיקים , והריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנ

נחל נובע מקור , צדיק יסוד עולם, ובפרט לרבינו הקדוש, האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה
 .שגילה תיקון זה, זכותו יגן עלינו, רבינו נחמן בן ֵפיֶגא, חכמה

ֵענוּ  ָנה ַלְיָי ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְזִמרוֹ . ְלכּו ְנַרּנְ תֹוָדה ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ   . ת ָנִריַע לוֹ ְנַקּדְ
ל ֱאלִֹהים דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ  .ּכִ

ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות וְּלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ   . ֲהֵריִני ְמַזּמֵ
א ם ִיחוּד קּוְדׁשָ ִריְך -ְלׁשֵ יה- ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימוּ , הּוא וׁשִכיְנּתֵ ָרֵאל, ֶעָלםַעל ְיֵדי ַההוּא ָטִמיר ְונֶ , ּבִ ל ִיׂשְ ם ּכָ ֵ ׁשּ  .ּבְ

  
 פרק טז

י ָחִסיִתי ָבְך  ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד ׁשָ ל ָעֶליָך : ִמְכּתָ ה טֹוָבִתי ּבַ   :ָאַמְרּתְ ַליהָוה ֲאדָֹני ָאּתָ
ל ֶחְפִצי ָבם יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ   : ִלְקדֹוׁשִ

ל בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ָפָתיִיְרּבּו ַעּצְ מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ָ ם ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ   :  ַאּסִ
ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי ְפָרה ָעָלי: ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ ִעִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ   : ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ

רּוִני כִ  ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ל ֶאּמֹוט: ְליֹוָתיֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאׁשֶ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד ּכִ יִתי ְיהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ   : ׁשִ
ּכֹן ָלֶבַטח ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶָּגל ּכְ י ַוי ַמח ִלּבִ   : ָלֵכן ׂשָ

ַחת ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ   : ּכִ
ים ׂשֹבַ  ִּ יִמיְנָך ֶנַצחּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחי ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ  :ע ׂשְ

  
 פרק לב

סּוי ֲחָטָאה ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל ַאׁשְ ּכִ ָּה: ְלָדִוד ַמׂשְ רוּחֹו ְרִמי ֵרי ָאָדם לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ּבְ   : ַאׁשְ
ל ַהיֹּום ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לוּ ֲעָצָמי ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה:ּכִ י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהּפַ ְכּבַ י יֹוָמם ָוַלְיָלה ּתִ   :  ּכִ

אִתי ֶסָלה אָת ֲעֹון ַחּטָ ה ָנׂשָ ַעי ַליהָוה ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ יִתי ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ִכּסִ   :ַחּטָ
ל ָחִסיד ֵאלֶ  ל ּכָ ּלֵ יעוּ ַעל זֹאת ִיְתּפַ ים ֵאָליו לֹא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ   : יָך ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלׁשֵ

ה ֵסֶתר ִלי סֹוְבֵבִני ֶסָלה-  ַאּתָ ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ֶדֶרְך זוּ ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני:  ִמּצַ יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ   : ַאׂשְ
ֶפֶרד ֵאין ָהִבין בְּ  סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ל ְקרֹב ֵאֶליָך ַאל ּתִ   : ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ

יהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנוּ  ע ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ֵרי ֵלב: ַרּבִ ל ִיׁשְ יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביהָוה ְוִגילוּ ַצּדִ  :ׂשִ
  

 פרק מא
ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד יל ֶאל ּדָ : ַלְמַנּצֵ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֵטהּו ְיהָוהַאׁשְ יֹום ָרָעה ְיַמּלְ   : ל ּבְ

ֶנֶפׁש ֹאְיָביו ֵנהּו ּבְ ּתְ ָאֶרץ ְוַאל ּתִ ר ּבָ ַ ֵּהּו ְוֻאׁשּ ְמֵרהּו ִויַחי   : ְיהָוה ִיׁשְ
בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליוֹ  ּכָ ל ִמׁשְ ָוי ּכָ   : ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

י ִני ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיהָוה ָחּנֵ י ָחָטאִתי ָלְך ֲאִני ָאַמְרּתִ מוֹ :  ּכִ   : אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ
ר ץ ָאֶון לֹו יֵֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ   : ְוִאם ּבָ

בוּ ָרָעה ִלי ל ׂשְֹנָאי ָעַלי ַיְחׁשְ   : ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשוּ ּכָ
ַַּעל ָיצּוק ִלי ַבר ּבְ ַכב לֹא יֹוִסיף ָלקוּםּדְ ר ׁשָ   :  ּבֹו ַוֲאׁשֶ

יל ָעַלי ָעֵקב י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר ּבָ לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ   : ּגַ
ָמה ָלֶהם ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאׁשַ ה ְיהָוה ָחּנֵ י לֹא ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: ְוַאּתָ י ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ   : ּבְ

יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם ּצִ י ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ַוֲאִני ּבְ רּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  :יד ּבָ
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 פרק מב
יל ִלְבֵני קַֹרח ּכִ ַח ַמׂשְ י ַתֲערֹג אֵ : ַלְמַנּצֵ ן ַנְפׁשִ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ָּל ּתַ ַאי   : ֶליָך ֱאלִֹהיםּכְ

ֵני ֱאלִֹהים י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ   : ָצְמָאה ַנְפׁשִ
ֵּה ֱאלֶֹהיָך  ל ַהיֹּום ַאי ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ּבֶ   : ָהְיָתה ּלִ

ְך  ּסָ י ֶאֱעֹבר ּבַ י ּכִ ָכה ָעַלי ַנְפׁשִ ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגגֵאּלֶ קֹול ִרּנָ ית ֱאלִֹהים ּבְ ם ַעד ּבֵ ּדֵ   :  ֶאּדַ
ָניו י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ   : ַמה ּתִ

ן ְוחֶ  ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ ּתֹוָחח ַעל ּכֵ י ִתׁשְ   : ְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָערֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפׁשִ
יָך ָעַלי ָעָברוּ  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ּכָ הֹום ֶאל ּתְ   : ּתְ

ָּי ה ְלֵאל ַחי ִפּלָ י ּתְ ירֹו ִעּמִ ְיָלה ׁשִ   : יֹוָמם ְיַצּוֶה ְיהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ
ה קֵֹד  ִני ָלּמָ ַכְחּתָ ַלַחץ אֹוֵיבאֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ   : ר ֵאֵלְך ּבְ

ֵּה ֱאלֶֹהיָך  ל ַהיֹּום ַאי ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ּבְ ֶרַצח ּבְ   : ּבְ
ַני ֵואלָֹהי י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשוּעֹת ּפָ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ  :ַמה ּתִ

  
 פרק נט
חַ  ִית ַלֲהִמיתוֹ ַלְמַנּצֵ ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ ִּ אּול ַוי לַֹח ׁשָ ׁשְ ם ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ   :  ַאל ּתַ

ֵבִני ּגְ ׂשַ ִמְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלָֹהי ּמִ יֵעִני: ַהּצִ י ָדִמים הֹוׁשִ יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוֵמַאְנׁשֵ   : ַהּצִ
י ָיגּורוּ  ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ אִתי ְיהָוהּכִ ִעי ְולֹא ַחּטָ   :  ָעַלי ַעִזים לֹא ִפׁשְ

ִלי ָעֹון ְירוּצּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי וְּרֵאה   : ּבְ
ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה חֹן ּכָ ל ַהּגֹוִים ַאל ּתָ ָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ּכָ ה ְיהָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   : ְוַאּתָ

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעירָיׁשּובּו ָלֶעֶר  י ִמי ׁשֵֹמַע : ב יֱֶהמּו ַכּכָ ְפתֹוֵתיֶהם ּכִ ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעוּן ּבְ ה ַיּבִ   : ִהּנֵ
ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים ַחק ָלמֹו ּתִ ׂשְ ה ְיהָוה ּתִ י: ְוַאּתָ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ מָֹרה ּכִ   : ֻעזֹּו ֵאֶליָך ֶאׁשְ

ֵמִני ֱאלֹ  י ְיַקּדְ   : ִהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָריֱאלֵֹהי ַחְסּדִ
י ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגּנֵנּו ֲאדָֹני חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ַהְרֵגם ּפֶ   : ַאל ּתַ

רוּ  ַחׁש ְיַסּפֵ ְכדוּ ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ ָפֵתימֹו ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו ּדְ את ּפִ   : ַחּטַ
ה ְוֵאיֵנמֹו ְויֵ  ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלהּכַ ל ּבְ י ֱאלִֹהים ֹמׁשֵ   : ְדעּו ּכִ

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר ִָּלינוּ : ְוָיׁשוּבּו ָלֶעֶרב יֱֶהמּו ַכּכָ עּו ַוי ּבְ ה ְיִניעוּן ֶלֱאכֹל ִאם לֹא ִיׂשְ   : טז ֵהּמָ
גָּ  י ָהִייָת ִמׂשְ ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ יר ֻעזֶָּך ַוֲאַרּנֵ יֹום ַצר ִליַוֲאִני ָאׁשִ   : ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ
י י ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ  :ֻעזִּ

  
 פרק עז

ַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור   : קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי: ַלְמַנּצֵ
ָר  יֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ּדָ יּבְ ֵחם ַנְפׁשִ ָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהּנָ י ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ   : ׁשְ

ף רּוִחי ֶסָלה יָחה ְוִתְתַעּטֵ ָרה ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה ָאׂשִ ר: ֶאְזּכְ י ְולֹא ֲאַדּבֵ ֻמרֹות ֵעיָני ִנְפַעְמּתִ   : ָאַחְזּתָ ׁשְ
נֹות עֹוָלִמים ֶדם ׁשְ י ָיִמים ִמּקֶ ְבּתִ ַ ָר : ִחׁשּ ׂש רּוִחיֶאְזּכְ יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ   : ה ְנִגיָנִתי ּבַ

ַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹני ְולֹא יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד   : ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ּגָ
ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה ַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ּבְ נֹות ְיִמין ֶעְליֹון: ֲהׁשָ   : ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ׁשְ

ְלֶאָך  ֶדם ּפִ ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ יָחה: ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה ּכִ ֳעֶלָך וַּבֲעִלילֹוֶתיָך ָאׂשִ   : ְוָהִגיִתי ְבָכל ּפָ
אלִֹהים דֹול ּכֵ ָך ִמי ֵאל ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ ה ֶפֶלא הֹוַד : ֱאלִֹהים ּבַ ה ָהֵאל עֹׂשֵ ָך ַאּתָ ים ֻעזֶּ   : ְעּתָ ָבַעּמִ

ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה ָך ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ זּו ְתהֹמֹות: ּגָ ִים ָיִחילּו ַאף ִיְרּגְ ִים ֱאלִֹהים ָראּוָך ּמַ   : ָראּוָך ּמַ
כוּ  ָחִקים ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ   : זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ׁשְ
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   מיסטר מדיה-אלי כהן : עיצוב
 מותר להפיץ לזיכוי הרבים

לְ  ּגַ ְרַעׁש ָהָאֶרץקֹול ַרַעְמָך ּבַ ֵבל ָרְגָזה ַוּתִ ל ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ   : ּגַ
בֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעוּ  ים ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך ּוׁשְ ְרּכֶ ם ּדַ ָּ י ה ְוַאֲהרֹן: ּבַ ַיד ֹמׁשֶ ָך ּבְ   :ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ

  
 פרק צ

ה ָהיִ  ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלמֹׁשֶ ִפּלָ דֹר ָודֹרּתְ נוּ ּבְ   : יָת ּלָ
ה ֵאל חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים יֻּלָ   : ּבְ

אֶמר ׁשּובוּ ְבֵני ָאָדם א ַוּתֹ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ   : ּתָ
ְילָ  מּוָרה ַבּלָ י ַיֲעבֹר ְוַאׁשְ יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ָחִציר ַיֲחלֹף: הּכִ ּבֶֹקר ּכֶ ָנה ִיְהיּו ּבַ ם ׁשֵ   : ְזַרְמּתָ

ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבשׁ  ָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנוּ : ּבַ י ָכִלינּו ְבַאּפֶ   : ּכִ
ֶניָך  ָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ נּו ְבֶעבְ : ׁשַ י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגהּכִ ינּו ׁשָ ּלִ   : ָרֶתָך ּכִ

ֻעָפה י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ם ָעָמל ָוָאֶון ּכִ ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ   : ְיֵמי ׁשְ
ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך  ן הֹוַדע וְ : ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאּפֶ   : ָנִבא ְלַבב ָחְכָמהִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ

ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך  ָכל ָיֵמינוּ : ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי ְוִהּנָ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָך ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ   : ׂשַ
נֹות ָרִאינּו ָרָעה יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ נֵ : ׂשַ   : יֶהםֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו וַּמֲעׂשֵ  :ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
  

 פרק קה
ים ֲעִלילֹוָתיו מֹו הֹוִדיעּו ָבַעּמִ ׁשְ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו: הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ּבִ יחּו ּבְ רוּ לֹו ׂשִ ירוּ לֹו ַזּמְ   : ׁשִ

י ְיהָוהִהְתהַ  ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ ִמיד: ְללּו ּבְ ׁשוּ ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשוּ ְיהָוה ְוֻעזֹּו ּבַ   : ּדִ
ֵטי ִפיו ּפְ ה ֹמְפָתיו ּוִמׁשְ ר ָעׂשָ ִחיָריו: ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ֵני ַיֲעקֹב ּבְ   : זֶַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ּבְ

כָ  ָטיוהּוא ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּפָ   : ל ָהָאֶרץ ִמׁשְ
ה ְלֶאֶלף ּדֹור ָבר ִצוָּ ִריתֹו ּדָ ָחק: ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ בוָּעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוׁשְ ר ּכָ   : ֲאׁשֶ

ִרית עֹוָלם ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ְלִיׂשְ ַּ   : ַוי
ָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ הְ : ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ הּ ּבִ ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר ּכִ   : יֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ
ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמּמַ ְתַהּלְ ִּ ָקם ַויֹּוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַוי יַח ָאָדם ְלָעׁשְ   : לֹא ִהּנִ

ֵרעוּ  יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ עּו ִבְמׁשִ ּגְ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ כָּ : ַאל ּתִ ִּ ָברַוי ה ֶלֶחם ׁשָ   : ל ַמּטֵ
ר יֹוֵסף ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמּכַ   : ׁשָ

ָאה ַנְפׁשוֹ  ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ   : ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהוּ : ִעּנּו ַבּכֶ
ֵחהוּ  ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהּו מֹׁשֵ ּתִ ַּ ַלח ֶמֶלְך ַוי   : ׁשָ

מֹו ָאדֹון ְלֵביתוֹ  ָכל ִקְנָינוֹ ׂשָ ל ּבְ ם:  ּוֹמׁשֵ ַנְפׁשֹו וְּזֵקָניו ְיַחּכֵ ָריו ּבְ   : ֶלְאסֹר ׂשָ
ֶאֶרץ ָחם ר ּבְ ָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעקֹב ּגָ ָֹּבא ִיׂשְ   : ַוי

ָריו ֲַּעִצֵמהוּ ִמּצָ ֶֶּפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד ַוי ֲעָבָדיו: ַוי ל ּבַ ֹנא ַעּמֹו ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ   : ָהַפְך ִלּבָ
ַלח מֹ  ַחר ּבוֹ ׁשָ ר ּבָ ה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאׁשֶ   : ׁשֶ

ֶאֶרץ ָחם ְבֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמְפִתים ּבְ מּו ָבם ּדִ ָברוֹ : ׂשָ ְך ְולֹא ָמרוּ ֶאת ּדְ ְַּחׁשִ ְך ַוי ַלח חֹׁשֶ   : ׁשָ
ָגָתם ֶָּמת ֶאת ּדְ   : ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוי
ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם ִעים ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ בּוָלם:ׁשָ ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ ָֹּבא ָערֹב ּכִ   :  לא ָאַמר ַוי
ַאְרָצם ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ   : ָנַתן ּגִ

בּוָלם ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ְך ּגַ ַּ ר: ַוי ה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ ָֹּבא ַאְרּבֶ   : לד ָאַמר ַוי
ַאְרָצם ַויֹּאכַ  ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ֹּאַכל ּכָ ִרי ַאְדָמָתםַוי   : ל ּפְ

ית ְלָכל אֹוָנם ַאְרָצם ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ ַּ ל: ַוי ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ   : ַויֹּוִציֵאם ּבְ
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   מיסטר מדיה-אלי כהן : עיצוב
 מותר להפיץ לזיכוי הרבים

ם ֲעֵליֶהם ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: ׂשָ   : ּפָ
 ָּ ַאל ַוי יֵעםׁשָ ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָלו ְוֶלֶחם ׁשָ   : ֵבא ׂשְ

יֹּות ָנָהר ּצִ ָּזּובּו ָמִים ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור ַוי ַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדוֹ : ּפָ י ָזַכר ֶאת ּדְ   : ּכִ
ִחיָריו ה ֶאת ּבְ ִרּנָ ׂשֹון ּבְ   : ַויֹּוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלאֻ  ּתֵ ִּ ים ִייָרׁשוּ ַוי יו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללוָּיהּ : ּמִ ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ  :ּבַ
  

 פרק קלז
זְָכֵרנּו ֶאת ִציֹּון ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ רֹוֵתינוּ : ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ּנֹ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ   : ַעל ֲעָרִבים ּבְ

ְב  ֵאלוּנּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ יר ִציֹּוןּכִ ִ ירוּ ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ   : ֵרי ׁשִ
יר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר יר ֶאת ׁשִ   : ֵאיְך ָנׁשִ

ח ְיִמיִני ּכַ ׁשְ ם ּתִ ָלִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ   : ִאם ֶאׁשְ
ם ַעל ַלִ ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ְמָחִתיּתִ   :  רֹאׁש ׂשִ

הּ  ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערוּ ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָלִ   : ְזכֹר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
ַמְלּתְ ָלנוּ  ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ם ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ לַ : ּבַ ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ יֹּאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ  :עַאׁשְ

  
 פרק קנ

ְרִקיַע ֻעזּוֹ  ָקְדׁשֹו ַהְללּוהוּ ּבִ רֹב ּגְֻדלוֹ : ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ   : ַהְללוּהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ּכְ
ֵנֶבל ְוִכּנֹור ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהוּ ּבְ ים ְועּוָגב: ַהְללוּהּו ּבְ ִמּנִ   : ַהְללוּהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהוּ ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעהַהְללוּ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ל ָיּה ַהְללּוָיהּ : הּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  :ּכֹל ַהּנְ
  

ָרֵאל יֹּון ְיׁשּוֻעת ִיׂשְ ן ִמּצִ בּות ַעּמוֹ , ִמי ִיּתֵ ׁשּוב ְיהָוה ׁשְ ָרֵאל, ּבְ ַמח ִיׂשְ   . ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ
ָּם  יִקים ֵמְיָי ָמעּוז ֵעת ָצָרהּוְתׁשּוַעת ַצּדִ   . ּבְ

ֵטם ְעְזֵרם ְיָי ַוְיַפּלְ ַּ י ָחסּו בוֹ , ַוי יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ  .ְיַפּלְ
  

 תפילה נפלאה לאחר אמירת תיקון הכללי
ל עֹוָלם ּבֹות, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל ַהּסִ ת ּכָ ת ָהִעּלֹות ְוִסּבַ א. ִעּלַ א, ַאְנּתְ ְלֵעּלָ א ִמן ּכֹּלָ א, ְלֵעּלָ ְך ְוֵלית ְלֵעּלָ ְדֵלית ,  ִמּנָ

ָלל ְך ּכְ ִפיָסא ּבָ ָבה ּתְ ה–ּוְלָך . ַמֲחׁשָ ה ְתִהּלָ ָּ ה;  ּדּוִמי ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ שׁ , אֹוְתָך ֶאְדרֹשׁ . ּוְמרֹוָמם ַעל ּכָ , אֹוְתָך ֲאַבּקֵ
ָך  ה ֵמִאּתְ בוּׁשָ ֶרְך ּכְ ר ֲחִתיָרה ּדֶ ְחּתֹ ּתַ ְלׁשְ , ׁשֶ ּתַ ל ָהעֹוָלמֹות ַעד ַהִהׁשְ ֶרְך ּכָ יּדֶ ּלִ ֲאִני עֹוֵמד, לּות ׁשֶ קֹום ׁשֶ ּמָ ִפי , ּבַ ּכְ

ֲעלוּמֹות ר ִנְגֶלה ְלָך יֹוֵדַע ּתַ ִאיר ָעַלי אֹוְרָך . ֲאׁשֶ ֶרְך ְוָנִתיב ַהזֶּה ּתָ ֱאֶמת, ּוַבּדֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ , ְלַהֲחִזיֵרִני ּבִ
ֱאֶמת ִפי ְרצֹוְנָך ּבֶ רוּ ; ּכְ ִפי ְרצֹון ִמְבַחר ַהּבְ ָבה , ִאיםּכְ ֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחׁשָ ֶ י ׁשּום ַמֲחׁשּ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ִלְבִלי ַלְחׁשֹב ּבְ

הּוא ֶנֶגד ְרצֹוֶנָך  בֹות ַזּכֹות. ּוִבְלּבּול ׁשֶ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ֱאֶמת, ַרק ְלַדּבֵ ֲעבֹוָדְתך ּבֶ ָגְתָך ּוְבתֹוָרֶתָך , ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ּבַ ָ ַהׂשּ . ּבְ
י ֶאל ֵעְדֹוֶתיך ֱאֶמת) ֵעְדבֹוֶתיָך : קוראים (ַהט ִלּבִ ָך ּבֶ דֹול . ְוַתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבּדְ צּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ּגָ ּוִמּמְ

ֶהֶרף ַעִין, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ׁשּוַעת ֲאדָֹני ּכְ ים, ּתְ ִּ אֹור ַהַחי ֵני ָהֲאָדָמה, ֵלאֹור ּבְ ל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ּפְ ש ; ּכָ ה ְלַחּדֵ ְוֶאְזּכֶ
ְך , ְנעּוָרי חֹׁשֶ ָעְברּו ּבַ ִמים ׁשֶ ָּ ה, ַהי ָ ֻדׁשּ ִביָאִתי. ְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהּקְ לֹא ֵחְטא: ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ָהעֹוָלם ּכְ ה . ּבְ ְוֶאְזּכֶ

ֵהיָכלוֹ  ר ּבְ ֹנַעם ֲאדָֹני ּוְלַבּקֵ בֹוד, ַלֲחזֹות ּבְ ּלֹו אֹוֵמר ּכָ  .ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. ּכֻ
  


