פרקי תהילים המסוגלים במיוחד להגשמת בקשות
פרק א':
שׁעִים וּ ְבד ֶֶר
ַאשׁ ְֵרי ָהאִישׁ ֲאשֶׁר א ָה ַל ַבּ ֲעצַת ְר ָ
שׁב:
ַח ָטּאִים א ָע ָמד וּבְמוֹשַׁב ֵלצִים א י ָ ָ
ְתוֹרתוֹ י ֶ ְהגֶּה יוֹמָם
ְתוֹרת י ְהוָה ֶחפְצוֹ וּב ָ
כִּי אִם בּ ַ
ָו ָליְלָה:
ְו ָהי ָה ְכּעֵץ שָׁתוּל עַל ַפּ ְלגֵי ָמי ִם ֲאשֶׁר פּ ְִריוֹ י ִ ֵתּן
ְבּעִתּוֹ ְו ָעלֵהוּ א י ִבּוֹל ְוכ ֹל ֲאשֶׁר י ַ ֲעשֶׂה י ַ ְצלִי ַח:
שׁעִים כִּי אִם ַכּמּ ֹץ ֲאשֶׁר ִתּ ְדּפֶנּוּ רוּ ַח:
א כֵן ה ְָר ָ
שׁפָּט ְו ַח ָטּאִים ַבּ ֲעדַת
שׁעִים ַבּ ִמּ ְ
עַל כֵּן א יָקֻמוּ ְר ָ
ַצדִּיקִים:
שׁעִים תּ ֹאבֵד:
כִּי יוֹ ֵד ַע י ְהוָה דּ ֶֶר ַצדִּיקִים ְוד ֶֶר ְר ָ
פרק כ"ג:
ֶא ְחסָר:
א
ְל ָדוִד י ְהוָה רֹעִי
ִמזְמוֹר
ִבּנְאוֹת ֶדּשֶׁא י ְַרבִּי ֵצנִי עַל מֵי ְמנֻחוֹת יְנַ ֲה ֵלנִי:
נַ ְפשִׁי י ְשׁוֹבֵב יַנְ ֵחנִי ְב ַמ ְעגְּלֵי ֶצ ֶדק ְל ַמעַן שְׁמוֹ:
ִירא ָרע כִּי ַאתָּה
גַּם ִכּי ֵא ֵל ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת א א ָ
שׁ ַענְ ֶתּ ֵהמָּה יְנַ ֲח ֻמנִי:
שׁ ְב ְט וּ ִמ ְ
ִע ָמּדִי ִ
שּׁ ֶמן ר ֹאשִׁי
שּׁנְ ָתּ ַב ֶ
שׁ ְלחָן נֶגֶד צ ְֹר ָרי ִדּ ַ
ַתּעֲר ֹ ְל ָפנַי ֻ
כּוֹסִי ְר ָוי ָה:
שׁ ְבתִּי ְבּבֵית
ַא טוֹב ָו ֶחסֶד י ְִרדְּפוּנִי כָּל יְמֵי ַחיּ ָי ְו ַ
י ְהוָה לְא ֶֹר יָמִים:
פרק ק"ב:
ְתּ ִפלָּה ְל ָענִי כִי יַעֲט ֹף ְו ִל ְפנֵי י ְהוָה יִשְׁפּ ֹ שִׂיחוֹ:
ָתבוֹא:
שׁ ְו ָעתִי ֵאלֶי
שׁ ְמעָה ְת ִפ ָלּ ִתי ְו ַ
י ְהוָה ִ
אַל ַתּ ְסתֵּר ָפּנֶי ִמ ֶמּנִּי בְּיוֹם צַר לִי ַהטֵּה ֵאלַי אָזְנֶ
בְּיוֹם ֶאק ְָרא ַמהֵר ֲענֵנִי:
שׁן יָמָי ְו ַעצְמוֹתַי כְּמוֹ ֵקד נִחָרוּ:
כִּי כָלוּ ְב ָע ָ
שׁ ַכ ְחתִּי ֵמ ֲאכ ֹל ַל ְחמִי:
הוּכָּה ָכ ֵעשֶׂב ַויִּבַשׁ ִלבִּי ִכּי ָ
ִל ְבשׂ ִָרי:
ַע ְצמִי
ָדּ ְבקָה
אַנְ ָח ִתי
ִמקּוֹל
ָדּמִיתִי ִלקְאַת ִמ ְדבָּר ָהי ִיתִי כְּכוֹס ח ֳָרבוֹת:
ְכּצִפּוֹר בּוֹ ֵדד עַל גָּג:
שׁ ַק ְד ִתּי ָו ֶא ְהי ֶה
ָ
שׁבָּעוּ:
כָּל הַיּוֹם ח ְֵרפוּנִי אוֹי ְ ָבי ְמהוֹ ָללַי בִּי נִ ְ
שׁ ֻקּוַי ִבּ ְבכִי ָמ ָס ְכתִּי:
כִּי ֵאפֶר ַכּ ֶלּחֶם אָ ָכ ְלתִּי ְו ִ
שׁלִי ֵכנִי:
ִכּי נְשָׂא ַתנִי ַו ַתּ ְ
ְו ִק ְצ ֶפּ
ִמ ְפּנֵי זַ ַע ְמ
שׂב אִיבָשׁ:
ָכּ ֵע ֶ
ַו ֲאנִי
ְכּצֵל נָטוּי
יָמַי
ְו ַא ָתּה י ְהוָה לְעוֹלָם ֵתּשֵׁב ְוזִכ ְְר לְד ֹר וָד ֹר:
ַא ָתּה ָתקוּם תּ ְַרחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת ְל ֶחנְנָהּ כִּי בָא
מוֹעֵד:
כִּי ָרצוּ ֲע ָבדֶי אֶת ֲא ָבנֶי ָה ְואֶת ֲעפ ָָרהּ י ְחֹנֵנוּ:
ָאָרץ אֶת
ְוי ְִיראוּ גוֹי ִם אֶת שֵׁם י ְהוָה ְוכָל ַמ ְל ֵכי ה ֶ
כְּבוֹ ֶד :
ִבּכְבוֹדוֹ:
ָבנָה י ְה ָוה צִיּוֹן נ ְִראָה
כִּי
ָפּנָה ֶאל ְתּ ִפלַּת ָהע ְַר ָער ְו א ָבזָה אֶת ְתּ ִפ ָלּתָם:
ִתּ ָכּ ֶתב ז ֹאת לְדוֹר אַחֲרוֹן ְועַם נִב ְָרא י ְ ַהלֶּל י ָהּ:

שּׁ ַמי ִם ֶאל א ֶֶרץ
שׁקִיף ִממְּרוֹם ָק ְדשׁוֹ י ְהוָה ִמ ָ
כִּי ִה ְ
ִהבִּיט:
ִלשְׁמ ֹ ַע ֶאנְקַת אָסִיר ְל ַפ ֵתּ ַח ְבּנֵי תְמוּ ָתה:
שׁלָ ִם:
ְל ַספֵּר ְבּצִיּוֹן שֵׁם י ְה ָוה וּ ְת ִהלָּתוֹ בִּירוּ ָ
ְבּ ִה ָקּבֵץ ַעמִּים י ַ ְח ָדּו וּ ַמ ְמלָכוֹת ַלעֲב ֹד אֶת י ְהוָה:
ִענָּה ַבדּ ֶֶר כּ ֹ ִחי ִקצַּר יָמָי:
דּוֹרים
ִ
אֹמַר ֵאלִי אַל ַתּ ֲע ֵלנִי ַבּ ֲחצִי יָמָי בְּדוֹר
שְׁנוֹתֶי :
שׁ ָמי ִם:
ָ
ָאָרץ י ָ ַס ְד ָתּ וּ ַמ ֲעשֵׂה יָדֶי
ְל ָפנִים ה ֶ
ֵהמָּה י ֹאבֵדוּ ְו ַאתָּה ַתעֲמ ֹד ְו ֻכלָּם ַכּ ֶבּגֶד יִבְלוּ ַכּלְּבוּשׁ
ַתּ ֲחלִיפֵם ְוי ַ ֲח פוּ:
יִתָּמּוּ:
א
וּשְׁנוֹתֶי
הוּא
ְו ַא ָתּה
שׁכּוֹנוּ ְוז ְַרעָם ְל ָפנֶי י ִכּוֹן:
ְבּנֵי ֲע ָבדֶי י ִ ְ
פרק ק"ל:
י ְהוָה:
שִׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמקִּים ק ְָראתִי
שּׁבוֹת לְקוֹל
שׁ ְמעָה בְקוֹלִי ִתּ ְהי ֶינָה אָזְנֶי ַק ֻ
ֲאדֹנָי ִ
ַתּחֲנוּנָי:
שׁמָר י ָהּ ֲאדֹנָי מִי יַעֲמ ֹד:
אִם עֲוֹנוֹת ִתּ ְ
ִתּוּ ֵָרא:
ְל ַמעַן
ַה ְסּלִיחָה
ִע ְמּ
כִּי
ִקוִּיתִי י ְהוָה ִק ְוּתָה נַ ְפשִׁי ְו ִל ְדבָרוֹ הוֹ ָח ְלתִּי:
נַ ְפשִׁי לַאדֹנָי ִמשֹּׁמ ְִרים לַבֹּקֶר שֹׁמ ְִרים לַבֹּקֶר:
יַחֵל יִשׂ ְָר ֵאל ֶאל י ְהוָה כִּי עִם י ְהוָה ַה ֶחסֶד ְוה ְַרבֵּה
עִמּוֹ פְדוּת:
וְהוּא י ִ ְפדֶּה אֶת יִשׂ ְָראֵל ִמכּ ֹל עֲוֹנֹתָיו:
יהי רצון מלפניך יי אלוהי ואלוהי אבותי,
שבזכות אמירת תהילים אלו שקראנו לפניך
תתמלא רחמים על עמך בית ישראל ,ובכללם
שׁ ִת ְמצָא חן
שׁי ִ ְמצָאְ /
תתמלא רחמים על )פב"פ( ְ
שׁמֵר מכל
שׁ ֵמר/ו ִת ָ
וחסד בעיני אלוהים ואדם ,וי ִ ָ
צרה פגע ומחלה ְוי ְִר ֶאהְ /ות ְִר ֶאה ברכה והצלחה
בכל מעשה ידיו/ידיה ויתמלאו משאלות
שׁ ָלח ברכה והצלחה
ליבו/ליבה לטובהְ ,ו ִת ְ
ְו ַה ְר ָו ַחה בכל מעשה ידיו/ידיה ,עוֹד י ְנוּבוּן ְבּשֵׂיבָה
שׁנִים ו ְַר ֲענַנִּים יִהְיוּ ,אמן כן יהיה רצון.
ְדּ ֵ
מותר ומצווה להפיץ.
מאתר מרכז התהיליםhttps://www.tehillim- :
center.co.il/tefila/1504
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