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  ג תמוז"סגולה גדולה לבריאות הגוף והנפש ביום כ
  

הוא עת רצון גדולה מאוד בשמים להמשיך , .משקיעת החמה בערב ועד סיום היום שלמחר, ג תמוז"יום כ
ביום זה נפטר רבי משה קורדובירו . ישועות וברכות ובבפרט בכל מה שקשור לרפואה בגוף ובנפש

י "ק היה רבו של האר"הרמ. קים והמקובלים של עם ישראלאשר היה אחד מגדולי הצדי) ק הקודש"הרמ(
והעיד . הוא יצא מן העולם הזה בלי חטא כלל, אשר אמר עליו שזכה למעלה שיחידי סגולה זכו לה, הקדוש

י הקדוש שבמותו ירדו מן השמים שני עמודי אור אשר ליוו אותו אל מקום קבורתו ועלו איתו "עליו האר
  .מעלה

  
ביום זה לצדיק יש אפשרות , הילולא בעברית משמעה חתונה. דיק נפתחים שערי שמיםביום הילולא של צ

, מספרים המקובלים, מי שמתפלל ביום זה מספרו של הצדיק. להמשיך ישועות ובפרט למי שמדליק לו נר
העוסק " תומר דבורה"הספר המוכר ביותר שכתב וידוע לציבור הוא . מחובר באופן ישיר אל הצדיק

  .הרבי מצאנז אמר כי לימוד  יומי בספר הוא סגולה כנגד מחלת הסרטן.  האדםבמידות של
  

  :ביום ההילולא
  
רבי משה קורדובירו , הדליקו נר לזכות הרב הקדוש. 1

  . מטבעות לצדקה2ותנו 
  
' אנחנו מצרפים פה את פרק ה, קראו בספרו של הרב. 2

  ":תומר דבורה"מהספר
  

  . ְּבִמַּדת ַהֶחֶסדֵּכיַצד יְַרִּגיל ָהָאָדם ַעְצמֹו
  

' ֶלֱאהֹב ֶאת ד, ִעַּקר ְּכנִיַסת ָהָאָדם ֶאל סֹוד ַהֶחֶסד הּוא
א יַּנִיַח ֲעבֹוָדתֹו ְלׁשּום ִסָּבה ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין , ַּתְכִלית ַאֲהָבה ֶׁש
ְוָלזֶה יְַתֵּקן . ָּדָבר נֱֶאָהב ֶאְצלֹו ְּכָלל ְלֵעֶר ַאֲהָבתֹו יְִתַּבַר

ְוַאַחר ָּכ ַהּמֹוָתר יְִהיֶה ִלְׁשָאר , ֵכי ֲעבֹוָדתֹוְּתִחָּלה ָצְר 
ֵּבין יְַקֵּבל , ְוִתְהיֶה ָהַאֲהָבה ַהּזֹאת ְּתקּוָעה ְּבִלּבֹו. ַהְּצָרִכים

ה ּוֵבין יְַקֵּבל יִּסּוִרין ְותֹוָכחֹות יְַחְׁשֵבם "טֹובֹות ֵצֵאת ַהָּקּבָ 
ָמנִים ִּפְצֵעי נֶאֱ ] "'ו, ז"משלי כ[ְּכִדְכִתיב , ְלַאֲהָבה לֹו

ּוֵפְרׁשּו " ּוְבָכל ְמאֶֹד] "'ה', דברים ו[ּוְכִדְכִתיב , "אֹוֵהב
ל ָּכל , "'ְבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ְוגו] "'א, ד"ברכות נ[ ְּכֵדי ִלְכ

ְוִעם ֲהיֹות , ְונְִמָצא סֹוד ַהנְָהגָתֹו ֵמַהַּמְלכּות. ַהִּמּדֹות ְּבֶחֶסד
ְוַהיְנּו ִמַּדת נַחּום .  ְקׁשּוָרה ְּבֶחֶסדִהיא, ֶׁשִהיא ּפֹוֶעֶלת ִּדין

, "ּגַם זֹו ְלטֹוָבה.] "א"תענית כ[ֶׁשָהיָה אֹוֵמר , ִאיׁש ּגַם זֹו
זוהר תרומה [ָרָצה ְלַקְּׁשָרּה ָּתִמיד ְּבַצד ַהֶחֶסד ַהּנְִקָרא טֹוב 

, ֶׁשּנְִרֶאה ֶׁשִהיא ִּבְׂשמאֹל, "ּגַם זֹו" ְוָהיָה אֹוֵמר , ]'ב, ח"קס
, ִהיא ְקׁשּוָרה ְּבֶחֶסד, "ְלטֹוָבה"ֵאינֹו ֶאָּלא , ּוָרה ִּבגְבּוָרהְקׁש

. ְוָהיָה ָׂשם ַּדְעּתֹו ֶאל ַצד ַהּטֹוב ַּבִּמָּדה ַהִהיא ּוַמְסִּתיר ִּדינֶיהָ 
                                                                                                                                                    .                                              ְוזּו ִהיא ַהנְָהגָה ּגְדֹוָלה ְלִהָּקֵׁשר ְּבֶחֶסד ָּתִמיד

  
. ֵאיזֶה ָחִסיד"ֵּפְרׁשּו ] ִּבְתִחַּלת ַהַהְקָּדָמה[ּוַבִּתּקּונִים 

ִמילּות ֲחָסִדים ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ְלִפי ֶׁשּגְ". ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו
ְוהּוא , ָצִרי ֶׁשּיְַכֵּון ָּבּה ַהִּתּקּון ָהֶעְליֹון ֻּדגְָמתֹו, ַּהַּתְחּתֹונִים

                            .                                                                                                          ֶׁשּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם קֹונֹו
  

ְוַעָּתה ָצִרי ָלַדַעת ַּכָּמה ֵהן ִמּדֹות ּגְִמילּות ֲחָסִדים ִּבְבנֵי 
ִאם יְִרֶצה ִלְקנֹות ִמַּדת , ְוֻכָּלם יֲַעֶׂשה ִעם קֹונֹו ְלַמְעָלה, ָאָדם

                                      :           ְוָלזֶה נֹאַמר ִּכי ִמּדֹות ּגְִמילּות ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו. ַהֶחֶסד
  

. ְּבֵלַדת ָהָאָדם ָצִרי ִלגְמֹל ִעּמֹו ָּכל ִּתּקּון ִלְמזֹונֹו, ִראׁשֹונָה
ְויְִהיֶה . ִאם ֵּכן יֲַעֶלה ְּבַדְעּתֹו ֵעת ֵלַדת ַהִּבינָה ַהִּתְפֶאֶרת

 ַהִּתְפֶאֶרת יֵֵצא, ִמַּצד ַהִּדין ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבַהְקׁשֹוָתּה ְּבִלְדָּתּה
ָצִרי ְלַתֵּקן ָׁשם ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר , ְלַצד ַהּגְבּורֹות ְוֵלָדָתּה ְּבקִֹׁשי

ְּכֵדי ֶׁשּיֵֵצא ַהָּוָלד ְּבִלי , ֶׁשִּתְהיֶה ֵלַדת ַהִּתְפֶאֶרת ְלַצד ַהּיִָמין
, "ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְׁשָּפֵטנּו ָאיֹם ָקדֹוׁש"ִּכְדָאְמִרינָן , מּום ְּכָלל

, ַהיְנּו ֶׁשּיֹוִציא ַהִּתְפֶאֶרת ִמְׁשָּפט ְלַצד ָהאֹור ֶׁשהּוא ַהּיִָמיןּדְ 
ּוָבזֶה נְִכָלל ֱהיֹותֹו ְמַכֵּון . ְויְִהיֶה ָקדֹוׁש ְונְִבָּדל ִמן ַהְּגבּורֹות

ְּבַמֲעָׂשיו ְלָקְׁשרֹו ָּתִמיד ְּבֶחֶסד ּוְלהֹוִציא ִמן ַהִּבינָה ְּבַצד 
ְוִכְמַעט ָּבזֶה נְִכָלל ָּכל . ָלד ְמזָֹרז ּוְמֻלָּבןְוָאז יֵֵצא ַהּוָ , ַהֶחֶסד

א יְעֹוְררּו ַהּגְבּורֹות ִּתגְּבֶֹרת  ַאזְָהָרה ֶׁשַּבּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁש
.                                                                 ְויְִהיֶה קִֹׁשי ְּבִלְדָּתּה ַחס ְוָחִליָלה, ַהִּדינִים ָׁשם

  
ֶׁשָּכל , ַהיְנּו ַלֲעׂשֹות ְּכִתּקּונֹו ּוִמְצֹוָתיו, ָלמּול ֶאת ַהָּוָלד, ְׁשנִּיָה

, ֵאיזֶה ַצד ְקִלָּפה ְוָעְרָלה ַהְמֻטֶּפֶלת ֶאל ַהיְסֹוד יָמּול אֹוָתּה
יֲַחזִיֵרם ְויְִרּדֹף ַאַחר ָּכל אֹוָתם ַהּגֹוְרִמים ָׁשם ָעְרָלה וְ 

ְּבאֶֹפן ֶׁשִּבְהיֹותֹו ָמל ֶאת ָעְרַלת ְלָבָבם ּגֹוֵרם , ִּבְתׁשּוָבה
ְויֲַעמֹד ְּבָחזְָקה ְלַתֵּקן ָּכל , ֶׁשּיְִהיֶה ַהַּצִּדיק ָהֶעְליֹון ְּבִלי ָעְרָלה

ְוָלזֶה ִּפנְָחס ְּכֶׁשָּמל ָעְרַלת . ַהְּדָבִרים ַהּגֹוְרִמים ָׁשם ָעְרָלה
ִמְּפנֵי ֶׁשּגַָמל ֶחֶסד ִעם קֹונֹו , ֵאל זָָכה ֶאל ַהְּכֻהּנָהְּבנֵי יְִׂשָר 

יָלה ִֹ . זָָכה ֶאל ַהֶחֶסד, ֶׁשָּמל ַהיְסֹוד ֵמאֹוָתּה ָעְרָלה, ְּבסֹוד ַהמ
  ּוִמזֶה יְִלמֹד ֶאל ָּכל ְׁשָאר ִמּדֹות ַהֶחֶסד

  
ִכינָה ֶׁשַהּׁשְ , ָּכ יָדּועַ . ְלַבֵּקר חֹוִלים ּוְלַרְּפאֹוָתם, ְׁשִליִׁשית

] ה', שיר השירים ב[ְּכִדְכִתיב , ִהיא חֹוַלת ַאֲהָבה ִמַהּיִחּוד
ּוְרפּוָאָתּה ְּביַד ָאָדם ְלָהִביא ָלּה , "ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִי"

ּוֵפְרׁשּו , "ַסְּמכּונִי ָּבֲאִׁשיׁשֹות] "שם[ְּכִדְכִתיב , ַסָּמנִים יִָפים
ַהיְנּו ָּכל ַהְּדָבִרים , יׁשֹותְּבסֹוד ֲאׁשִ ] ט"תיקון י[ַּבִּתּקּונִים 

ּגְבּוָרה ִּבְׁשנֵי ' ּוְבִאָּׁשה ה' ְּבִאיׁש י, ַהּנְִקָׁשִרים ְּבַמְלכּות
ּוִמי ֶׁשעֹוֶׂשה זֶה סֹוֵמ , ְוָׁשם ִהיא נְִסֶמֶכת ֲעֵליֶהם, זְרֹועֹות

ֵּפרּוׁש , ]שם" [ַרְּפדּונִי ַּבַּתּפּוִחים"', הב. ַהחֹוֶלה ְּבָחְליֹו
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ִּבְהיֹוָתּה ִחָּור , ֶׁשָּׁשם ִהיא ְרִפיָדָתּה, ְּׁשָרּה ֵּבין נֶַצח ְוהֹודְלקַ 
ְוָצִרי . ַּכַּתּפּוִחים ַהָּללּו ֶׁשּגֹונֵיֶהם ְמזּוגִים ִמַּצד ַהֶחֶסד, ְוֻסָּמק

ְלַבְּקָרּה ְוִלזְּכֹר אֹוָתּה ּוְלַחּלֹות ָּפנֶיָה ֶׁשְּתַקֵּבל ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה 
ָהֶעְליֹון ֶׁשִהיא מֹונַַעת ַעְצָמּה ִמֶּמּנּו ְוִתְקַצר נְַפָׁשּה ֵמַהֶּׁשַפע 

ָּכ ָצִרי , ְּכֶדֶר ֶׁשהּוא ַּבחֹוִלים ַהּגְַׁשִמּיִים. ַּבֲעַמל יְִׂשָרֵאל
ְוהּוא חֹוֶלה ְּדנָע , ֶׁשִהיא חֹוָלה ְּכַדֲאָמָרן, ַּבחֹוִלים ָהֶעְליֹונִים

ְּכִדְכִתיב , נָד ַאַּבְתַרּה ְּבָעְלָמא ֵּדיןֵמַאְתֵרּה ְּבָעְלָמא ְדָאֵתי וְ 
, ֶׁשִהיא ַהְּׁשִכינָה, "ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָּה] "'ח, ז"משלי כ[
ְונֵָטר ַלּה ְואֹוֵמי ְּדָלא יְתּוב , "ֵּכן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו"

, ח"זוהר כי תצא רע[ְלַאְתֵרּה ַעד ְּדיֲַחזִיר ַלּה ְלַאְתָרָהא 
ּנֵה ּגַם הּוא ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵעינּו ְמֻדָּכא ִלְרצֹונֹו הִ ]. 'א

ְוָראּוי ְלַבְּקָרם ּוְלַהזְִמין , ּוְרפּוַאת ְׁשנֵיֶהם ְּביֵָדינּו, ֵמֲעֹונֹוֵתינּו
  .         ָצְרֵכיֶהם ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצֹות

  
  

. ְוֻדגְַמת יְסֹוד ּוַמְלכּות, ָלֵתת ְצָדָקה ַלֲענִּיִים, ְרִביִעית
, ]ח"תיקון י[ַהְּצָדָקה ָהְראּויָה ֲאֵליֶהם ֵּפְרׁשּו ַּבִּתּקּונִים וְ 

, ֻחְמֵׁשי תֹוָרה' ה, ְּבָרכֹות' ק, ְקֻדּׁשֹות'ד, ָאֵמנִים' ְלַקּיֵם צ
ְועֹוד ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ּכֹחֹו יְַמִּשי ְצָדָקה ִמִּתְפֶאֶרת . ְּבָכל יֹום

ִׁשְכָחה , ם ֶלֶקט ֵמַהְּסִפירֹות ֻּכָּלםְויַזְִמין ֲאֵליהֶ , ָלֲענִּיִים ַהָּללּו
ּוֵפָאה ִמְּבִחינַת ַהַּמְלכּות , ִמּסֹוד ָהעֶֹמר ָהֶעְליֹון ֶׁשִהיא ִּבינָה
] 'י, ט"ויקרא י[ּוְכִתיב , ַעְצָמּה ֶׁשִהיא ֵּפָאה ִלְׁשָאר ַהִּמּדֹות

ַמָּטה ֶׁשֲאִפּךּו ַהִּתְפֶאֶרת ּגֵר לְ , "ֶלָענִי ְוַלּגֵר ַּתֲעזֹב אֹוָתם"
, ְוֵכן ַמֲעֵׂשר ָענִי. ְוָצִרי ָלֵתת לֹו ֵמֵאּלּו ַהִּתּקּונִים, ַּבַּמְלכּות

ְוִאם , ְלַהֲעלֹות ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ַמֲעֵׂשר ֶאל ַהיְסֹוד ַהּנְִקָרא ָענִי
ְוַכָּמה ִּתּקּונִים . יְַקְּׁשֶרנָּה ְּבִתְפֶאֶרת יִֵּתן ִמן ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ַהּגֵר

  .                                                                                                            ים ָּבזֶהנְִכָללִ 
  

ָלֵתת , ֵהם ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהיְסֹוד, ַהְכנַָסת אֹוְרִחים, ֲחִמיִׁשית
ָון ֶׁשֵהם ֵּכי, ְּדַהיְנּו ַהַּמְלכּות, ָלֵהם ֵּבית ְמנּוָחה ֶׁשּיָנּוחּו ּבֹו

ָצִרי , ְלַחּזֵר ַעל ֲאֵבָדָתם, ְּבסֹוד ַהּגָלּות, הֹוְלֵכי ְּדָרִכים
ֶׁשּזֹו , ]'כ, ו"וירא קט[ּוְלִפי ַהִּמְתָּבֵאר ַּבזַֹהר . ְלַהְכנִיָסם ָׁשם

, ]י' שופטים ה[ִמְצָוה ִמְתַקּיֶיֶמת ְּבהֹוְלֵכי ַעל ֶּדֶר ִׂשיחּו 
ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשּיְִהיּו , ֵּתיֶהם ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרהֶׁשֵהם ַהִּמְתּגְָרִׁשים ִמּבָ 

ְוֵכן ָּכל ָהעֹוֶׂשה יִחּוד . ָהאֹוְרִחים עֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי ַהַּמְלכּות
ֶאל ַהִּתְפֶאֶרת ְּבַמְלכּות ִמְּבִחינָה ַאֶחֶרת ְוקֹוֵבַע ָמקֹום 

ְוֵכן ֵּפֵרׁש . ּותּגֹוֵרם ֶׁשַהִּתְפֶאֶרת יֲַעֶׂשה ְמלֹונֹו ְּבַמְלכ, ְלתֹוָרתֹו
, ְוֶאל ָהאֹוְרִחים ָצִרי ְלָהִכין ֲאִכיָלה]. בהקדמה[ַּבִּתּקּונִים 

ְּדַהיְנּו ֶׁשָּצִרי ְלַהְכנִיס ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהיְסֹוד ֶאל , ְלָויָה, ְׁשִתּיָה
' ָּבאִתי ְלגַּנִי וכּו"ֵמֵעין , ְוָלֵתת ָלֶהם ָׁשם ֲאִכיָלה, ַהַּמְלכּות

ֶׁשהּוא , ]'א', שיר השירים ה" [ְעִרי ִעם ִּדְבִׁשיָאַכְלִּתי יַ 
ֶׁשַפע ָראּוי ַלַהנְָהגָה ָהַּתְחּתֹונָה ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת ִמַּצד ַהּגְבּוָרה 

" ָׁשִתיִתי יֵינִי ִעם ֲחָלִבי"ֵמֵעין , ּוְׁשִתּיָה, ַהְּמתּוָקה
ד ֶהָחָלב ֶׁשהּוא ֶׁשַפע ְּפנִיִמי ִמן ַהּיַיִן ַהְמֻׁשָּמר ּוִמּסֹו,]שם[

ְלַקֵּׁשר ַהִּתְפֶאֶרת ְּבַמְלכּות יֲַעקֹב ְוָרֵחל ְוַהּגְבּוָרה , ַהִּמְתַמֵּתק
' ויקרא דף ג[ִּכי ֵכן ֵּפְרׁשּו ְּבָרֲעיָא ְמֵהיְמנָא , ְּבנֶַצח אֹו ְּבהֹוד

ְלָהִביא ַעְצמֹו ְונְִׁשָמתֹו ָׁשם ִעָּמֶהם ִּבְדיֹוָקן , ְוַהְּלָויָה, ]ב
עֹוד ְלָהִביא ְׁשָאר ַהְּסִפירֹות ָׁשם ִעָּמֶהם , ֹוָתם ָׁשםלְַלּו, ֶעְליֹון

. ְוַכָּמה ְּדָבִרים נְִכָלִלים ְּבִתּקּון זֶה, ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְלָויָה טֹוָבה

, יְִׁשַּתֵּדל ְּבצֶֹר ֶהְדיֹוט ִויַכֵּון ִּבְרִמיזֹוָתיו, ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר
ַאַחר ֶׁשּיְִהיֶה ָּבִקי ,  ַּכּיֹוֵצא בֹוּוֻמְבָטח הּוא ֶׁשּיֲַעֶׂשה ְלַמְעָלה

ּוַמה ּטֹוב ְלַהזְִּכיר ְּבִפיו ְרִמיזַת ַּכָּונָתֹו ַהּנְכֹונָה . ַּבּסֹודֹות
', דברים ל" [ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹותֹו"ְלַקּיֵם , ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה

                 ].                                                       ד"י
  

ְוָדָבר זֶה ֵהיַא יְִתיֵַחס ְלַמְעָלה . ֵעֶסק ַהַחי ִעם ַהֵּמת, ִׁשִּׁשית
ִּכי הּוא סֹוד ַהְּסִפירֹות ֶׁשֵהם ִמְתַעְּלמֹות , ָקֶׁשה ְמאֹד

ַּכָּמה ָצִרי ְלַתְּקנָן , ּוִמְסַּתּלְקֹות ֶאל נְַרֵּתיָקן ְלַמְעָלה
ִלּבּונֵי , ָעֹון ּוְלַהְלִּביָׁשן ְלָבנִיםּוְלַהְרִחיָצן ִמָּכל ֶחְלַאת 

, ְלִהְתַעּלֹות ְּבסֹוד ֶאָחד, ַהְּסִפירֹות ְּבאֹור ַהַּמֲעֶׂשה ַהּטֹוב
סֹוד ִעּלּוי , ְוָלֵׂשאת אֹוָתם ַעל ַהָּכֵתף, ְלַקְּׁשָרם ְלַמְעָלה

, ַעד ֶׁשּיְִתַעּלּו ְלַמְעָלה ֵמַהָּכֵתף, ַהְּסִפירֹות ֶאָחד ֶאל ֶאָחד
ּוְלַמְעָלה ִמּזֶה הּוא סֹוד , ּוא ְּתִחַּלת ִחּבּור ַהּזְרֹוַע ַּבּגּוףֶׁשה

ִויַכֵּון ְּבסֹוד ַהְּקבּוָרה ַהָּפסּוק . ָהּנְֶעָלם ֶׁשֵאין ַהָּׂשגָה ּבֹו
ִּדְמַתְרּגְִמינָן , "ַוּיְִּקּבֹר אֹותֹו ַבּגַי] "'ו, ד"דברים ל[
ֶׁשֵהן , ]זוהר חדשתקונים מ" [ִּבְתֵליַסר ְמִכיִלין ְּדַרֲחֵמי"

ְלַרֵחם , נֹוְבעֹות ַּבֶּכֶתר ִּבְבִחינֹוָתיו ַהּפֹונֹות ְלַמָּטה
ָחְכָמה , ּוִמָּׁשם יֲַעֶלה ַהּנְִקָּבר ֶאל ָהֶעֶדן ָהֶעְליֹון, ַּבַּתְחּתֹונִים

                                                                                                        .                                ְוָצִרי ִהְתיְַּׁשבּות ַהַּדַעת ָּבזֶה ְמאֹד, ֶׁשַּבֶּכֶתר
  

ּוָבזֶה נְִכָלִלים ָּכל ָצְרֵכי . ַהְכנַָסת ַּכָּלה ַלֻחָּפה, ְׁשִביִעית
ֶׁשָּכל ַהְּתִפּלֹות ְוַהּיִחּוִדים ֵהם סֹוד ַהְכנַָסת ַּכָּלה . ַהּיִחּוד
, ְוִעָּקָרּה ְּבסֹוד ַהְּתִפָּלה ִמַּכָּמה ַמְדֵרגֹות זֹו ַאַחר זֹו, ַלֻחָּפה

ה ְמיָֻּׁשב ֶׁשָּבּה ְקִריַאת ְׁשַמע ְּתִפּלָ , זְִמירֹות, ָקְרָּבנֹות
ַאַחר ָּכ ְּתִפָּלה ְמֻעָּמד ּוְׁשָאר ִּתּקּונִים ַהָּבִאים , ּוִבְרכֹוֶתיהָ 
ַהּכֹל ּגְִמילּות ֶחֶסד ֶאל ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ְלַפֵּקַח ַעל , ַאֲחֵריֶהם

              .                                  ָצְרֵכיֶהם ְוִתּקּונֵי זִּוּוגָם
  

ֶׁשֵהם ַהִּתְפֶאֶרת , ֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְׁשִמינִית
ִלְפָעִמים יְִתַרֲחקּו זֶה ִמּזֶה ְוָצִרי ְלַהְׁשִליָמם , ְוַהיְסֹוד

ְוזֶה ַעל , ּוְלַתְּקנָם ֶׁשּיְִהיּו ָׁשִוים ְונְִקָׁשִרים יַַחד ְּבַאֲהָבה ְוִחָּבה
ֶׁשַּכֲאֶׁשר יְִהיֶה ַהיְסֹוד נֹוֶטה ֶאל , ַהַּמֲעֶׂשה ַהּטֹוביְֵדי ִּכְׁשרֹון 

ַעד , ַהְּׂשמֹאל ְוַהִּתְפֶאֶרת ֶאל ַהּיִָמין ָאז ֵהם נֶגְִּדּיִים זֶה ָלזֶה
ְוַכֲאֶׁשר ַחס ְוָׁשלֹום יֵׁש ֵאיזֶה , ֶׁשַהיְסֹוד יִֶּטה ֶאל ַהּיִָמין ָּכמֹוהּו

ִׂשנְָאה נֶגְִּדית ֵּבין ַהָחְכָמה ְּפגָם ֶׁשל ָעֹון ָּבעֹוָלם ָאז יֵׁש 
ָצִרי , ְוַהִּבינָה אֹו ֵּבין ַהֶחֶסד ְוַהּגְבּוָרה אֹו ֵּבין ַהּנֶַצח ְוַההֹוד

ְוַהיְנּו ֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם , ְלַהְכנִיס ָׁשלֹום ֵּבינֵיֶהם
ין ְּדַהיְנּו ַהיְסֹוד ָׁשלֹום ּבֵ , ְוֵכן ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו. ַלֲחֵברֹו

הּוא , ְוָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבזֶה ִמַּדְרֵכי ָׁשלֹום. ַהִּתְפֶאֶרת ּוַמְלכּות
  .ּגְִמילּות ֶחֶסד ְלַמְעָלה

  
  :קראו את פרקי התהילים הבאים בסדר המצורף. 3
  

  ג"פרק ל
  :  ַליְָׁשִרים נָאָוה ְתִהָּלהיְיַרּנְנּו ַצִּדיִקים ּבַ 

  :ר זְַּמרּו־לֹו ְּבִכּנֹור ְּבנֵֶבל ָעׂשֹויְיהֹודּו לַ 
  :ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו נַּגֵן ִּבְתרּוָעה

  : ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּונָהיְיִּכי־יָָׁשר ְּדַבר־
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  : ָמְלָאה ָהָאֶרץיְיאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד 
  : ָׁשַמיִם נֲַעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאםיְיִּבְדַבר 

  :ּיָם נֵתן ְּבאָצרֹות ְּתהֹומֹותּכנֵס ַּכּנֵד ֵמי הַ 
  : ָּכל־ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו יָגּורּו ָּכל־יְׁשֵבי ֵתֵבליייִיְראּו מֵ 

  :ִּכי הּוא ָאַמר ַוּיִֶהי הּוא־ִצָּוה ַוּיֲַעמד
  : ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹויִם ֵהנִיא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמיםיְי

  : ְלעֹוָלם ַּתֲעמד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדר ָודריְיֲעַצת 
ָהיו ָהָעם ָּבַחר ְלנֲַחָלה לֹויְיַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־   : ֱא

  : ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבנֵי ָהָאָדםיְיִמָּׁשַמיִם ִהִּביט 
  :ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו ִהְׁשּגִיַח ֶאל ָּכל־יְׁשֵבי ָהָאֶרץ
  :ַהּיֵצר יַַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם

א־יִּנֵָצל ְּבָרב־ּכחַ ֵאין ַהֶּמֶל נֹוָׁשע    :ְּבָרב־ָחיִל ּגִּבֹור 
א יְַמֵּלט   :ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברב ֵחילֹו 

  : ֶאל־יְֵרָאיו ַלְמיֲַחִלים ְלַחְסּדֹויְיִהּנֵה ֵעין 
  :ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב

  : הּוא ֶעזְֵרנּו ּוָמגִּנֵנּויְינְַפֵׁשנּו ִחְּכָתה לַ 
  :ִּכי־בֹו יְִׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו

  : ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָליְייְִהי־ַחְסְּד 
  

  ז"פרק ט
  :ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרנִי ֵאל ִּכי־ָחִסיִתי ָב

  : ֲאדנָי ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־ָעֶלייְיָאַמְרְּת לַ 
  :ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־ָבםִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־

יְִרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסי נְִסֵּכיֶהם ִמָּדם 
  :ּוַבל־ֶאָּׂשא ֶאת־ְׁשמֹוָתם ַעל־ְׂשָפָתי

  : ְמנָת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלייְי
  : ָׁשְפָרה ָעָליֲחָבִלים נְָפלּו־ִלי ַּבּנְִעִמים ַאף־נֲַחָלת

  : ֲאֶׁשר יְָעָצנִי ַאף־ ֵלילֹות יְִּסרּונִי ִכְליֹוָתייְיֲאָבֵר ֶאת־
  : ְלנֶגְִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמינִי ַּבל־ֶאּמֹוטיְיִׁשִּויִתי 

  :ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוּיָגֶל ְּכבֹוִדי ַאף־ְּבָׂשִרי יְִׁשּכן ָלֶבַטח
א־ַתֲעזב נְַפִׁשי ִלְׁשאֹול  ] ֲחִסיְד [)ֲחִסיְדי(א־ִתֵּתן ִּכי 

  :ִלְראֹות ָׁשַחת
ּתֹוִדיֵענִי אַרח ַחּיִים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפנֶי נְִעמֹות ִּביִמינְ 

  : נֶַצח
  

  ז"פרק י
 ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרּנִָתי ַהֲאזִינָה יְיא ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה 

א ִׂשְפֵתי ִמְרָמה   :ְתִפָּלִתי ְּב
  :ָפנֶי ִמְׁשָּפִטי יֵֵצא ֵעינֶי ֶּתֱחזֶינָה ֵּמיָׁשִריםִמּלְ 

ָּבַחנְָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּליְָלה ְצַרְפַּתנִי ַבל־ִּתְמָצא זַּמִתי 
  :ַּבל־יֲַעָבר־ִּפי

  :ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתי ֲאנִי ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ
  :ֶתי ַּבל־נָמֹוטּו ְפָעָמיָּתמ ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעּגְלֹו

  :ֲאנִי ְקָראִתי ִּכי־ַתֲענֵנִי ֵאל ַהט־ָאזְנְ ִלי ְׁשַמע ִאְמָרִתי
  :ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹוִׁשיַע חֹוִסים ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמינֶ

  :ָׁשְמֵרנִי ְּכִאיׁשֹון ַּבת־ָעיִן ְּבֵצל ְּכנֶָפי ַּתְסִּתיֵרנִי
  : ַׁשּדּונִי איְַבי ְּבנֶֶפׁש יִַּקיפּו ָעָליִמְּפנֵי ְרָׁשִעים זּו

  :ֶחְלָּבמֹו ָסגְרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבגֵאּות

ֵעינֵיֶהם יִָׁשיתּו ִלנְטֹות ] ְסָבבּונּו[) ְסָבבּונּי(ַאֻּׁשֵרנּו ַעָּתה 
  :ָּבָאֶרץ

  :ִּדְמינֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרף ְוִכְכִפיר יֵׁשב ְּבִמְסָּתִרים
  : ַקְּדָמה ָפנָיו ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה נְַפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּבייְ קּוָמה 

 )ּוְצפּינְ( ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחּיִים יְיִמְמִתים יְָד 
ְּתַמֵּלא ִבְטנָם יְִׂשְּבעּו ָבנִים ְוִהּנִיחּו יְִתָרם ] ּוְצפּונְ[

  :ְלעֹוְלֵליֶהם
  :  ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּונֶָתֲאנִי ְּבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶי

  
  ב"פרק ע

ִהים ִמְׁשָּפֶטי ְלֶמֶל ֵּתן ְוִצְדָקְת לְֶבן־ֶמֶל מה ֱא   :ִלְׁש
  :יִָדין ַעְּמ ְבֶצֶדק ַוֲענִּיֶי ְבִמְׁשָּפט

  :יְִׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם ּוגְָבעֹות ִּבְצָדָקה
  :ְבנֵי ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשקיְִׁשּפט ֲענִּיֵי־ָעם יֹוִׁשיַע לִ 

  :יִיָראּו ִעם־ָׁשֶמׁש ְוִלְפנֵי יֵָרַח ּדֹור ּדֹוִרים
  :יֵֵרד ְּכָמָטר ַעל־ּגֵז ִּכְרִביִבים זְַרזִיף ָאֶרץ

  :יְִפַרח ְּביָָמיו ַצִּדיק ְורב ָׁשלֹום ַעד־ְּבִלי יֵָרחַ 
  :ְויְֵרְּד ִמּיָם ַעד־יָם ּוִמּנָָהר ַעד־ ַאְפֵסי־ָאֶרץ

  :ְלָפנָיו יְִכְרעּו ִצּיִים ְואיְָביו ָעָפר יְַלֵחכּו
ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאּיִים ִמנְָחה יִָׁשיבּו ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא ֶאְׁשָּכר 

  :יְַקִריבּו
  :ְויְִׁשַּתֲחוּו־לֹו ָכל־ְמָלִכים ָּכל־ּגֹויִם יַַעְבדּוהּו

  :זֵר לֹוִּכי־יִַּציל ֶאְביֹון ְמַׁשּוֵַע ְוָענִי ְוֵאין־ע
  :יָחֹס ַעל־ַּדל ְוֶאְביֹון ְונְַפׁשֹות ֶאְביֹונִים יֹוִׁשיעַ 

  :ִמּתֹו ּוֵמָחָמס יִגְַאל נְַפָׁשם ְויֵיַקר ָּדָמם ְּבֵעינָיו
ִויִחי ְויִֶּתן־לֹו ִמּזְַהב ְׁשָבא ְויְִתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל־ַהּיֹום 

  :יְָבֲרֶכנְהּו
ראׁש ָהִרים יְִרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו יְִהי ִפַּסת־ַּבר ָּבָאֶרץ ּבְ 

  :ְויִָציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ
ְׁשמֹו ְויְִתָּבְרכּו בֹו ] יִּנֹון [)יִּנין(יְִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפנֵי ֶׁשֶמׁש 

  :ָּכל־ּגֹויִם יְַאְּׁשֻרהּו
ֵהי יְִׂשָרֵאל עֵׂשה נְִפָלאֹות ְלַבּדיְיָּברּו  ִהים ֱא   :ֹו ֱא

ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְויִָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ָאֵמן 
  : ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן־יִָׁשי :ְוָאֵמן

  
  א"פרק צ

  :יֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן
ַהי ֶאְבַטח־ּבֹויְיאַמר לַ    : ַמְחִּסי ּוְמצּוָדִתי ֱא

  :ִּציְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹותִּכי הּוא יַ 
  :ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס ָל ְוַתַחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶּסה ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו

  :א־ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם
  :ִמֶּדֶבר ָּבאֶפל יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָריִם

א יִּגָׁשיִּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבבָ    :ה ִמיִמינֶ ֵאֶלי 
  :ַרק ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה

  : ַמְחִּסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹונֶיְיִּכי־ַאָּתה 
א־יְִקַרב ְּבָאֳהֶל   :א־ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה ְונֶגַע 

  :ָרֶכיִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה־ָּל ִלְׁשָמְר ְּבָכל־ּדְ 
  :ַעל־ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ ֶּפן־ ִּתּגף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל

  :ַעל־ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר ִּתְרמס ְּכִפיר ְוַתּנִין
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  :ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשּגְֵבהּו ִּכי־יַָדע ְׁשִמי
  :ֵדהּויְִקָרֵאנִי ְוֶאֱענֵהּו ִעּמֹו־ָאנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכּבְ 

  : אֶר יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי
  

  ד"פרק ק
ַהי ּגַָדְלָּת ְּמאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ יְי ,יְיָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת־   : ֱא

  :עֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמיִם ַּכיְִריָעה
כּובֹו ַהְמַהֵּל ַהְמָקֶרה ַבַּמיִם ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם־ָעִבים ְר 

  :ַעל־ַּכנְֵפי־רּוחַ 
ֵהט   :עֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשֲרָתיו ֵאׁש 

  :יַָסד ֶאֶרץ ַעל־ְמכֹונֶיָה ַּבל־ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד
  :ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל־ָהִרים יַַעְמדּו ָמיִם

  :ִמן־ּגֲַעָרְת יְנּוסּון ִמן־קֹול ַרַעְמ יֵָחֵפזּון
  :יֲַעלּו ָהִרים יְֵרדּו ְבָקעֹות ֶאל־ְמקֹום זֶה יַָסְדָּת לֶָהם
  :ּגְבּול־ַׂשְמָּת ַּבל־יֲַעברּון ַּבל־יְֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ

  :ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים ַּבּנְָחִלים ֵּבין ָהִרים יְַהֵּלכּון
  :יְַׁשקּו ָּכל־ַחיְתֹו ָׂשָדי יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם

  :ֵליֶהם עֹוף־ַהָּׁשַמיִם יְִׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאיִם יְִּתנּו־קֹולעֲ 
  :ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ

ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם 
  :ִמן־ָהָאֶרץ

ְצִהיל ָּפנִים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְויַיִן יְַׂשַּמח ְלַבב־ֱאנֹוׁש ְלהַ 
  :ְלַבב־ֱאנֹוׁש יְִסָעד

  : ַאְרזֵי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר נָָטעיְייְִׂשְּבעּו ֲעֵצי 
  :ֲאֶׁשר־ָׁשם ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה
  :ָהִרים ַהּגְבִהים ַלּיְֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶּסה ַלְׁשַפּנִים

  :ִדים ֶׁשֶמׁש יַָדע ְמבֹואֹוָעָׂשה יֵָרַח ְלמֹועֲ 
  :ָּתֶׁשת חֶֹׁש ִויִהי ָליְלָה ּבֹו־ִתְרמׂש ָּכל־ַחיְתֹו־יַָער

  :ַהְּכִפיִרים ׁשֲאגִים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם
  :ִּתזְַרח ַהֶּׁשֶמׁש יֵָאֵספּון ְוֶאל־ְמעֹונָתם יְִרָּבצּון

  :ביֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָדתֹו ֲעֵדי־ָערֶ 
 ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ יְיָמה־ַרּבּו ַמֲעֶׂשי 

  :ִקנְיָנֶ
זֶה ַהּיָם ּגָדֹול ּוְרַחב יָָדיִם ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות ְקַטּנֹות 

  :ִעם־ּגְדלֹות
  :ָׁשם ֳאנִּיֹות יְַהֵּלכּון ִלְויָָתן זֶה יַָצְרָּת ְלַׂשֶחק־ּבֹו

  :ֶלי יְַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹוֻּכָּלם אֵ 
  :ִּתֵּתן ָלֶהם יְִלקטּון ִּתְפַּתח יְָד יְִׂשְּבעּון טֹוב

  :ַּתְסִּתיר ָּפנֶי יִָּבֵהלּון ּתֵסף רּוָחם יִגְָועּון ְוֶאל־ֲעָפָרם יְׁשּובּון
  :ְּתַׁשַּלח רּוֲח יִָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפנֵי ֲאָדָמה

  : ְּבַמֲעָׂשיויְי ְלעֹוָלם יְִׂשַמח יְיד יְִהי ְכבֹו
  :ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד יִּגַע ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו

ַהי ְּבעֹוִדייְיָאִׁשיָרה לַ    : ְּבַחּיָי ֲאזְַּמָרה ֵלא
  :יְייֱֶעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאנִכי ֶאְׂשַמח ּבַ 

 ֵאינָם ָּבְרִכי נְַפִׁשי יִַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן־ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד
  :  ַהְללּויָּהיְיֶאת־ 

  

  ל"פרק ק
  :יְיִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי 

  :ֲאדנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּונָי
  :ִאם־ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר־יָּה ֲאדנָי ִמי יֲַעמד

  :ה ְלַמַען ִּתָּוֵראִּכי־ִעְּמ ַהְּסִליחָ 
  : ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתייְיִקִּויִתי 

  :נְַפִׁשי ַלאדנָי ִמּׁשְמִרים ַלּבֶקר ׁשְמִרים ַלּבֶקר
  : ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּותיְי ִּכי־ִעם־יְייֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל־

  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת־יְִׂשָרֵאל ִמּכל ֲעֹונֹוָתיו
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  .על כל מחסורכם
  
  

  .שתפו לזיכוי הרבים
 


