
. בני ברק, י קדושהנויפלד יודאיקה ותשמיש
052-5299989 :: 03-5700075, )כ הגדול"ביה (53רבי עקיבא 

com.Shop-Kodesh://http :: com.Shop-Kodesh@info
biz.MisterMedia://http מיסטר מדיה - אלי כהן : עיצוב

‘יבוז‘סגולה להצלחה מרבי ברוך ממז
.נכדו של הבעל שם טוב' יבוז'יום ההילולא של רבי ברוך ממזהוא ח כסלו "י

היה מגדולי , מייסד החסידות' יבוז'רבי ברוך ממז
מקובל בשמו שביום .מאורי דרכי החסידות

, ג"ס, ז"י' ,ד: שיאמרו שמונה מזמורי תהילים אלו
 יצליחו בכל מעשה ,נ"ק, ח"קל, ז"קל, ו"קט, ה"ס

.ידיהם
'פרק ד

ְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד ַח ּבִ :א ַלְמַנּצֵ
י ָחּנִֵני  ר ִהְרַחְבּתָ ּלִ ּצָ ָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאלֵֹהי ִצְדִקי ּבַ ב ּבְ

ִתי ִפּלָ ַמע ּתְ :ּוׁשְ
ֱאָהבוּן ִריק  ה ּתֶ ֵני ִאיׁש ַעד ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלּמָ ג ּבְ

ַבְקׁשוּ ָכָזב ֶסָלה :ּתְ
ָקְרִאי ד  ַמע ּבְ י ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיׁשְ ּוְדעּו ּכִ

:ֵאָליו
ְבֶכם  ּכַ ֱחָטאּו ִאְמרוּ ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ה ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ

:ְודֹּמּו ֶסָלה
:ו ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאל ְיהָוה

ים ֹאְמִרים ִמי ַיְרֵאנּו טֹוב ְנָסה ָעֵלינּו אוֹ  ֶניָך ז ַרּבִ ר ּפָ
:ְיהָוה

ם ָרּבוּ  ָגָנם ְוִתירֹוׁשָ י ֵמֵעת ּדְ ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ :ח ָנַתּתָ
ה ְיהָוה ְלָבָדד  י ַאּתָ ן ּכִ ָבה ְוִאיׁשָ ּכְ ו ֶאׁשְ לֹום יְַחּדָ ׁשָ ט ּבְ

יֵבִני :ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ

ז"פרק י
ִתי  יָבה ִרּנָ ְמָעה ְיהָוה ֶצֶדק ַהְקׁשִ ה ְלָדִוד ׁשִ ִפּלָ א ּתְ

ְפֵתי ִמְרָמהַהֲאזִ  לֹא ׂשִ ִתי ּבְ :יָנה ְתִפּלָ
ִרים ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ִטי יֵֵצא ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ :ב ִמּלְ

ְמָצא ַזּמִֹתי  ִני ַבל ּתִ ְיָלה ְצַרְפּתַ ַקְדּתָ ּלַ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ ג ּבָ
י ל ַיֲעָבר ּפִ :ּבַ

ַמְרּתִ  ָפֶתיָך ֲאִני ׁשָ ְדַבר ׂשְ י ד ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ
ִריץ :ָאְרחֹות ּפָ

ל ָנמֹוּטוּ ְפָעָמי לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ ַרי ּבְ ֹמְך ֲאׁשֻ :ה ּתָ
ַמע  ו ֲאִני ְקָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנָך ִלי ׁשְ

:ִאְמָרִתי
ְתקֹוְמִמים  יַע חֹוִסים ִמּמִ ז ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ

יִמיֶנךָ  :ּבִ
ת עָ  ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ יֵרִניח ׁשָ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ֵצל ּכְ :ִין ּבְ

יפוּ ָעָלי ֶנֶפׁש יַּקִ ּדוִּני ֹאְיַבי ּבְ ִעים זוּ ׁשַ ֵני ְרׁשָ :ט ִמּפְ

רוּ ְבֵגאּות ּבְ ימֹו ּדִ ְגרּו ּפִ מֹו ּסָ :י ֶחְלּבָ
ה  ֵרינוּ ַעּתָ ֻ יתּו ) סבבוני(יא ַאׁשּ ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ

ָאֶרץ :ִלְנטֹות ּבָ
ְמיֹנֹו כְּ  ב יב ּדִ ַאְריֵה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף ְוִכְכִפיר יֹׁשֵ
ִרים ִמְסּתָ :ּבְ

י  ָטה ַנְפׁשִ ּלְ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ּפַ יג קוָּמה ְיהָוה ַקּדְ
ךָ  ע ַחְרּבֶ :ֵמָרׁשָ

ים  ַחיִּ יד ִמְמִתים ָיְדָך ְיהָוה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ּבַ
בְּ ) וצפינך( א ִבְטָנם ִיׂשְ ַמּלֵ יחּו ּוְצפּוְנָך ּתְ עּו ָבִנים ְוִהּנִ

:ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם
מּוָנֶתךָ  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ :טו ֲאִני ּבְ

ג"פרק ס
ר ְיהּוָדה ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ :א ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ

ַמּה  י ּכָ ֲחֶרּךָ ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ה ֲאׁשַ ב ֱאלִֹהים ֵאִלי ַאּתָ
ִר  ִלי ָמִיםְלָך ְבׂשָ ֶאֶרץ ִציָּה ְוָעיֵף ּבְ :י ּבְ

ָך וְּכבֹוֶדךָ  ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיָך ִלְראֹות ֻעזְּ ן ּבַ :ג ּכֵ
חּוְנךָ  ּבְ ָפַתי ְיׁשַ ים ׂשְ ָך ֵמַחיִּ י טֹוב ַחְסּדְ :ד ּכִ

י א ַכּפָ ָ ְמָך ֶאׂשּ ׁשִ ן ֲאָבֶרְכָך ְבַחיָּי ּבְ :ה ּכֵ
י וְ  ע ַנְפׁשִ ּבַ ׂשְ ן ּתִ מֹו ֵחֶלב ָוֶדׁשֶ ל ו ּכְ ְפֵתי ְרָננֹות ְיַהּלֶ ׂשִ

י :ּפִ
ךְ  ה ּבָ ֻמרֹות ֶאְהּגֶ ַאׁשְ יָך ַעל ְיצּוָעי ּבְ :ז ִאם ְזַכְרּתִ

ָנֶפיָך ֲאַרּנֵן י ּוְבֵצל ּכְ י ָהִייָת ֶעְזָרָתה ּלִ :ח ּכִ
ְמָכה ְיִמיֶנךָ  י ּתָ י ַאֲחֶריָך ּבִ ְבָקה ַנְפׁשִ :ט ּדָ

י ָיבֹ  ה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפׁשִ יֹּות י ְוֵהּמָ ַתְחּתִ אוּ ּבְ
:ָהָאֶרץ

ָעִלים ִיְהיוּ  יֻרהוּ ַעל ְיֵדי ָחֶרב ְמָנת ׁשֻ :יא ַיּגִ
ע ּבֹו  ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ל ּכָ אלִֹהים ִיְתַהּלֵ ַמח ּבֵ ֶלְך ִיׂשְ יב ְוַהּמֶ

ֶקר י דֹוְבֵרי ׁשָ ֵכר ּפִ י ִיּסָ :ּכִ

ה"פרק ס
יר ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ׁשִ :א ַלְמַנּצֵ

ם ֶנֶדרב ְלָך ֻדִמיָּה ְתהִ  ּלַ ִציֹּון ּוְלָך ְיׁשֻ ה ֱאלִֹהים ּבְ :ּלָ
ר ָיבֹאוּ  ׂשָ ל ּבָ ה ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ :ג ׁשֵֹמַע ּתְ

ֵרם ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ י ּפְ ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹוֹנת ּגָ :ד ּדִ
טּוב  ָעה ּבְ ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך ִנׂשְ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ה ַאׁשְ

יֶתָך ְקדֹׁש ֵהי :ָכֶלךָ ּבֵ
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ל ַקְצֵוי  ֵענּו ִמְבָטח ּכָ ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ ו נֹוָראֹות ּבְ
:ֶאֶרץ ְוָים ְרחִֹקים

ְגבּוָרה כֹחֹו ֶנְאָזר ּבִ :ז ֵמִכין ָהִרים ּבְ
ים יֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאּמִ ּלֵ אֹון ּגַ ים ׁשְ אֹון ַיּמִ יַח ׁשְ ּבִ :ח ַמׁשְ

ֵבי ְקָצֹות ֵמאֹוֹתֶת  יְראּו יֹׁשְ יָך מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב ט ַויִּ
ְרִנין :ּתַ

ֶלג  ֶרּנָה ּפֶ ְעׁשְ ת ּתַ ׁשְֹקֶקָה ַרּבַ ַקְדּתָ ָהָאֶרץ ַוּתְ י ּפָ
ִכיֶנהָ  י ֵכן ּתְ ָגָנם ּכִ ִכין ּדְ :ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים ּתָ

ה  ֹמְגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ דּוֶדיָה ּבִ ָלֶמיָה ַרּוֵה ַנֵחת ּגְ יא ּתְ
ָבֵרךְ  :ִצְמָחּה ּתְ

ן ׁשֶ ֶליָך ִיְרֲעפּון ּדָ ַנת טֹוָבֶתָך ּוַמְעּגָ ְרּתָ ׁשְ :יב ִעּטַ
ְחּגְֹרָנה ָבעֹות ּתַ ר ְוִגיל ּגְ :יג ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדּבָ

יד ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו 
ירוּ  :ַאף ָיׁשִ

ו"פרק קט
י ְלשִׁ  בֹוד ַעל א לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ּכִ ן ּכָ ְמָך ּתֵ

ךָ  ָך ַעל ֲאִמּתֶ :ַחְסּדְ
ה יֹאְמרוּ ַהּגֹוִים ַאיֵּה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם :ב ָלּמָ
ה ר ָחֵפץ ָעׂשָ ָמִים ּכֹל ֲאׁשֶ ָ :ג ֵואלֵֹהינּו ַבׁשּ
ה ְיֵדי ָאָדם ֶסף ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכֶ :ד ֲעַצּבֵ

רוּ ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְר  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ :אוּ ה ּפֶ
ָמעוּ ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון :ו ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

כוּ לֹא יְֶהּגּו  ז ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ
ְגרֹוָנם :ּבִ

ֶהם ר ּבֵֹטַח ּבָ יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיוּ עֹׂשֵ :ח ּכְ
ם ה יהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ :וּאט ִיׂשְ

ְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם וָּמִגּנָם הוּא ית ַאֲהרֹן ּבִ :י ּבֵ
ם הוּא ְטחוּ ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ :יא ִיְרֵאי ְיהָוה ּבִ

ָרֵאל ְיָבֵרְך  ית ִיׂשְ יב ְיהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
ית ַאֲהרֹן :ֶאת ּבֵ

ים ִעם הַ  ַטּנִ דִֹליםיג ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָוה ַהּקְ :ּגְ
ֵניֶכם :יד יֵֹסף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם ַליהָוה עֹׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ :טו ּבְ
ַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם ַמִים ׁשָ ָ :טז ַהׁשּ

ל יְֹרֵדי דּוָמה ִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ּכָ :יז לֹא ַהּמֵ
ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיהּ יח ַוֲאַנְחנּו ְנבָ  :ֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

ז"פרק קל
ָזְכֵרנּו ֶאת  ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ א ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

:ִציֹּון
רֹוֵתינוּ  ּנֹ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ :ב ַעל ֲעָרִבים ּבְ

ְמ  יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינוּ ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ ָחה ג ּכִ
יר ִציֹּון ִ ירּו ָלנוּ ִמׁשּ :ׁשִ

יר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר יר ֶאת ׁשִ :ד ֵאיְך ָנׁשִ
ח ְיִמיִני ּכַ ׁשְ ם ּתִ ָלִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ :ה ִאם ֶאׁשְ

ֵרִכי ִאם לֹא  י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ו ּתִ
ְמָחִתי ם ַעל רֹאׁש ׂשִ ַלִ :ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

ם ָהֹאְמִרים ז ְזכֹר ָלִ  ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  :ָערּו ָערוּ ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

מּוֵלְך  ם ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ח ּבַ
ַמְלּתְ ָלנוּ  ּגָ :ׁשֶ

ַלע ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ יֹּאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ :ט ַאׁשְ
ח"פרק קל
ֶרךָּ א ְלָדִוד י ֶנֶגד ֱאלִֹהים ֲאַזּמְ : אֹוְדָך ְבָכל ִלּבִ

ֶמָך ַעל  ָך ְואֹוֶדה ֶאת ׁשְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ב ֶאׁשְ
ְמָך  ל ׁשִ ְלּתָ ַעל ּכָ י ִהְגּדַ ָך ּכִ ָך ְוַעל ֲאִמּתֶ ַחְסּדְ

:ִאְמָרֶתךָ 
י עֹז ְרִהֵבִני ְבַנְפׁשִ ֲעֵנִני ּתַ יֹום ָקָראִתי ַוּתַ :ג ּבְ

ְמעּו ִאְמֵרי ִפיךָ ד יֹודּוךָ  י ׁשָ ל ַמְלֵכי ָאֶרץ ּכִ : ְיהָוה ּכָ
בֹוד ְיהָוה י ָגדֹול ּכְ ַדְרֵכי ְיהָוה ּכִ ירוּ ּבְ :ה ְוָיׁשִ

ְרָחק ְיֵיָדע ָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבּהַ ִמּמֶ י ָרם ְיהָוה ְוׁשָ :ו ּכִ
ַלח  ׁשְ ַחיִֵּני ַעל ַאף ֹאְיַבי ּתִ ֶקֶרב ָצָרה ּתְ ז ִאם ֵאֵלְך ּבְ

יֵעִני ְיִמיֶנךָ ָיֶדָך וְ  :תֹוׁשִ
י ָיֶדיָך  ָך ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ֲעִדי ְיהָוה ַחְסּדְ ח ְיהָוה ִיְגֹמר ּבַ

ֶרף :ַאל ּתֶ

נ"פרק ק
ְרִקיַע ֻעזּוֹ  ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ּבִ :א ַהְללוָּיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ

רֹב ּגְֻדלוֹ  :ב ַהְללוּהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ּכְ
ֵת  ֵנֶבל ְוִכּנֹורג ַהְללּוהּו ּבְ :ַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ּבְ

ים ְועּוָגב ִמּנִ :ד ַהְללּוהּו ְבֹתף וָּמחֹול ַהְללוּהּו ּבְ
ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה ַמע ַהְללּוהּו ּבְ :ה ַהְללוּהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ

ל ָיּה ַהְללוּיָהּ  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ :ו ּכֹל ַהּנְ


