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About reciting Psalms 

Psalms written by King David and they have the aspect of Malchut. We can 
reveal its light during day time. It can be done after midnight because the light of 
the day begins to build up but it is better to do it after first light of the morning 
and before sundown. There is no time related issues or potential loss of light when 
reading Psalms in any translation.  

 התקשרות לצדיקים

Before reading Psalms we meditate to connect ourselves to all the righteous 
people of the generation especially Rabbi Nachman that revealed the secret of 
these special ten Psalms.  

ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים , ִּתּקּון ַהְּכָלִלי -ְּתִהִּלים ֲהֵריִני ְמַקֵּׁשר ַעְצִמי ָּבַאִמיַרת ֲעָׂשָרה ִמְזמֹוֵרי 
ּוִבְפָרט ְלַרֵּבינּו , ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה, ּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ֶׁשְּבדֹוֵרנּו

, ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ן ֵּבן ֵפיֶגאַרֵּבינּו ַנְחמָ , ַהַּנַחל נֹוֵבַע ָמקֹור ָחְכָמה, ַהָּקדֹוׁש
 .ָאֵמן

  : Before we recite Psalms we read these versesלפני אמירת תהלים אומרים
דֹול ֲאֹדָני ִּכי ֵאל ּגָ . ְנַקְדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמירֹות ָנריַע לוֹ . ָנריעה ְלצּור ִיָׁשֲענּו, ְלכּו ְנרננה ַלֲאֹדָני

 .ּוֶמלך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא�ִהים

 :ומזמן עצמו להודות ולשבח לבוראו
Prepare the vessel by giving thanks for the opportunity to make this connection. 

We do this with consciousness of unity with all Israelites 

 הּוא-ְּבִרי�-קּוְדָׁשא ִיחּוד ְלֵׁשם. ּבֹוְרִאי ֶאת ּוְלַׁשֵּבחַ  ּוְלַהֵּלל ְלהֹודֹות ִּפי ֶאת ְמַזֵּמן ֲהֵריִני

 .ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵּׁשם, ְוֶנֶעָלם ָטִמיר ַההּוא ְיֵדי ַעל, ּוְרִחימּו ִּבְדִחילּו, וׁשִכיְנֵּתיה
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The Ten Psalms begin here  

  - Psalms 16 פרק טז
ְמֵרנִ  ם ְלָדִוד ׁשָ יא ִמְכּתָ   :ָחִסיִתי ָבךְ -י ֵאל ּכִ

ל ה טֹוָבִתי ּבַ  :ָעֶליךָ -ב ָאַמְרּתְ ַליהָֹוה ֲאדָֹני ָאּתָ
ר ים ֲאׁשֶ ל-ג ִלְקדֹוׁשִ יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ  :ָבם-ֶחְפִצי-ּבָ

ל בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ם ּוַבל-ד ִיְרּבּו ַעּצְ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ א ֶאת-ַאּסִ ָ מֹוָתם -ֶאׂשּ ׁשְ
ָפָתי-ַעל  :ׂשְ
ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי  ה  :ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ
ִעִמים ַאף-ֲחָבִלים ָנְפלוּ   ו ּנְ ְפָרה ָעָלי-ִלי ּבַ  :ַנֲחָלת ׁשָ
ר ְיָעָצִני ַאף-ֲאָבֵרְך ֶאת  ז רּוִני ִכְליֹוָתי-ְיהָֹוה ֲאׁשֶ  :ֵלילֹות ִיּסְ

י ָתִמיד כִּ  יִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגּדִ ּוִ לח ׁשִ  :ֶאּמֹוט-י ִמיִמיִני ּבַ
בֹוִדי ַאף ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ּכֹן ָלֶבַטח-ט ָלֵכן ׂשָ ִרי ִיׁשְ ׂשָ  :ּבְ

י לֹא  י אֹול לֹא-ּכִ י ִלׁשְ ן-ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ַחת   ֲחִסיְדךָ     ִתּתֵ  :ִלְראֹות ׁשָ
ָמחֹות ֶאת ים ׂשַבע ׂשְ יִמ -יא ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחּיִ ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ  :יְנָך ֶנַצחּפָ

  Psalms 32 פרק לב 
ֵרי ְנׂשּוי  א יל ַאׁשְ ּכִ סּוי ֲחָטָאה-ְלָדִוד ַמׂשְ ע ּכְ ׁשַ  :ּפֶ
ה  ב רּוחֹו ְרִמּיָ ֵרי ָאָדם לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ּבְ  :ַאׁשְ
ל  ג ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ  :ַהּיֹום-ּכִ

י יֹוָמם ָוַליְ  ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלהד ּכִ י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהּפַ ְכּבַ  :ָלה ּתִ
אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא  ה ה -ַחּטָ ַעי ַליהָֹוה ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ יִתי ָאַמְרּתִ ִכּסִ

אִתי ֶסָלה אָת ֲעֹון ַחּטָ  :ָנׂשָ
ל-ו ַעל ל ּכָ ּלֵ ים ֵאָליו לֹא ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמ -זֹאת ִיְתּפַ ֶטף ַמִים ַרּבִ צֹא ַרק ְלׁשֵ
יעוּ   :ַיּגִ

ה ֵסֶתר ִלי  סֹוְבֵבִני ֶסָלה) כאן מפסיקים מעט(ז ַאּתָ ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ  :ִמּצַ
ֶדֶרךְ   ח יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ  :זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני-ַאׂשְ
ֶפֶרד ֵאין הָ -ַאל  ט סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ל ְקרֹוב ֵאֶליךָ ּתִ ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ  :ִבין ּבְ
יהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנוּ   י ע ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ  :ַרּבִ

ל  יא יִקים ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצּדִ ֵרי-ׂשִ  :ֵלב-ִיׁשְ

  - Psalms 41 פרק מא
ַח ִמְזמֹור לְ   א  :ָדִודַלְמַנּצֵ

יל ֶאל ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֵטהּו ְיהָֹוה-ב ַאׁשְ יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ  :ּדָ
ר  ג ַ הּו ְוֻאׁשּ ְמֵרהּו ִויַחּיֵ ָאֶרץ ְוַאל  ְיהָֹוה ִיׁשְ ֶנֶפׁש אְֹיָביו-ּבָ ֵנהּו ּבְ ּתְ  :ּתִ
ל-ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל  ד ָוי ּכָ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליוֹ -ֶעֶרׂש ּדְ ּכָ  :ִמׁשְ
י-ֲאִני  ה י ּכִ ִני ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיהָֹוה ָחּנֵ  :ָחָטאִתי ָלךְ -ָאַמְרּתִ

http://dailyzohar.com/


Tikkun Haklali - הכללי התיקון  

http://DailyZohar.com 

מוֹ   ו  :אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ
ץ-ְוִאם  ז ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ ר-ּבָ  :ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ

ל  ח בּו ָרָעה ִליׂשְֹנָאי עָ -ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ּכָ   :ַלי ַיְחׁשְ
ַבר ַכב לֹא-ט ּדְ ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאׁשֶ ִלּיַ  :יֹוִסיף ָלקּום-ּבְ

ם ִאיׁש  ר-י ּגַ לֹוִמי ֲאׁשֶ יל ָעַלי ָעֵקב-ׁשְ י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגּדִ ַטְחּתִ  :ּבָ
ָמה ָלֶהם  יא ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאׁשַ ה ְיהָֹוה ָחּנֵ  :ְוַאּתָ
זֹאת   יב יּבְ י ּכִ י לֹא-ָיַדְעּתִ י ּכִ  :ָיִריַע אְֹיִבי ָעָלי-ָחַפְצּתָ ּבִ

יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם ּצִ י ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ  :יג ַוֲאִני ּבְ
ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן רּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  :יד ּבָ

  - Psalms 42 פרק מב 
ַח ַמׂשְ   א יל ִלְבֵניַלְמַנּצֵ  :קַֹרח-ּכִ

ֲערֹג ַעל ל ּתַ ַאּיָ י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים-ֲאִפיֵקי-ב ּכְ ן ַנְפׁשִ  :ָמִים ּכֵ
ֵני ֱאלִֹהים  ג י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ  :ָצְמָאה ַנְפׁשִ

ל-ד ָהְיָתה ֱאמֹר ֵאַלי ּכָ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ּבֶ  :ַאּיֵה ֱאלֶֹהיךָ  ַהּיֹום-ּלִ
ם ַעד ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעבֹר ּבַ י ּכִ ָכה ָעַלי ַנְפׁשִ ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ית ֱאלִֹהים -ה ֵאּלֶ ּבֵ

קֹול ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג-ּבְ  :ִרּנָ
י-ַמה  ו ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ָניועֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועוֹ -ּתִ  :ת ּפָ
ּתֹוָחח ַעל  ז י ִתׁשְ ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער-ֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפׁשִ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ  :ּכֵ

הֹום ל-ֶאל-ח ּתְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ּכָ יָך ָעַלי ָעָברוּ -ּתְ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ  :ִמׁשְ
ְילָ  ה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יט יֹוָמם ְיַצּוֶ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ירֹה ִעּמִ  :ה ׁשִ

ה ִני ָלּמָ ַכְחּתָ ַלַחץ אֹוֵיב-י אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ  :קֵֹדר ֵאֵלְך ּבְ
ל ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ּבְ ֶרַצח ּבְ  :ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאלֶֹהיךָ -יא ּבְ

י ּוַמה-ַמה  יב ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ י-ּתִ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת -ּתֶ
ַני ֵואלָֹהי  :ּפָ

  - Psalms 59 פרק נט
ַח ַאל ְמרּו ֶאת-א ַלְמַנּצֵ ׁשְ אּול ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ִית ַלֲהִמיתוֹ -ּתַ  :ַהּבַ

ְתקֹוְמַמי ּתְ   ב יֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלָֹהי ִמּמִ ֵבִניַהּצִ ּגְ  :ׂשַ
יֵעִני  ג י ָדִמים הֹוׁשִ יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון ּוֵמַאְנׁשֵ  :ַהּצִ
ים לֹא  ד י ָיגּורּו ָעַלי ַעּזִ ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ ִעי ְולֹא-ּכִ אִתי ְיהָֹוה-ִפׁשְ  :ַחּטָ
ִלי  ה  :ָעֹון ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה-ּבְ
ה ְיהֹ   ו לְוַאּתָ ָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ּכָ חֹן -ַהּגֹוִים ַאל-ָוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּתָ

ל  ּבְֹגֵדי-ּכָ
 :ָאֶון ֶסָלה

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר  ז  :ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ
י ִמי ׁשֵֹמעַ  ְפתֹוֵתיֶהם ּכִ ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ה ַיּבִ  :ח ִהּנֵ
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ה יְ   ט ַחקְוַאּתָ ׂשְ ְלַעג ְלָכל-הָֹוה ּתִ  :ּגֹוִים-ָלמֹו ּתִ
י  י ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ מָֹרה ּכִ  :ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ

י    ֱאלֵֹהי  יא ֵמִני ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי  ַחְסּדִ  :ְיַקּדְ
ן-ַאל  יב ַהְרֵגם ּפֶ י ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגנֵּ -ּתַ חּו ַעּמִ ּכְ  :נּו ֲאדָֹניִיׁשְ
ַבר  יג ימֹו ּדְ את ּפִ רוּ -ַחּטַ ַחׁש ְיַסּפֵ ְכדּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ ָפֵתימֹו ְוִיּלָ  :ׂשְ
י  יד ה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְדעּו ּכִ ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ -ּכַ ל ּבְ ֱאלִֹהים מֹׁשֵ

 :ֶסָלה
לֶ   טו  :ב ִויסֹוְבבּו ִעירְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ
ה ְיִניעּון  טז ִלינוּ -ֶלֱאכֹל ִאם  ֵהּמָ עּו ַוּיָ ּבְ  :לֹא ִיׂשְ
י  יז ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ יֹום ַצר-ַוֲאִני ָאׁשִ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגַ  :ִלי-ָהִייָת ִמׂשְ

י  יח ָרה ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ י ֱאלֹ -ֻעּזִ ּבִ ּגַ יֱאלִֹהים ִמׂשְ  :ֵהי ַחְסּדִ

  - Psalms 77 פרק עז 
ַח ַעל  א  :ְלָאָסף ִמְזמֹור  ְידּותּון-ַלְמַנּצֵ
 :ֱאלִֹהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי-ֱאלִֹהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל-קֹוִלי ֶאל  ב
ֵחם ַנְפׁשִ   ג ָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהּנָ י ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ יֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ּדָ  :יּבְ

ף רּוִחי ֶסָלה יָחה ְוִתְתַעּטֵ ָרה ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה ָאׂשִ  :ד ֶאְזּכְ
ר י ְולֹא ֲאַדּבֵ ֻמרֹות ֵעיָני ִנְפַעְמּתִ  :ה ָאַחְזּתָ ׁשְ

נֹות עֹוָלִמים ֶדם ׁשְ י ָיִמים ִמּקֶ ְבּתִ ַ  :ו ִחׁשּ
ְיָלה ִעם ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ ׂש רּוחִ -ז ֶאְזּכְ יָחה ַוְיַחּפֵ  :יְלָבִבי ָאׂשִ

 :יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד-ח ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדָֹני ְולֹא
ַמר אֹוֶמר ְלדֹר ָודֹר  :ט ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ּגָ

ַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה-י ֲהׁשָ  :ָקַפץ ּבְ
נֹות ְיִמין ֶעְליֹון  יא  :ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ׁשְ
יָיּה -ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור  יב ְלֶאךָ -ּכִ ֶדם ּפִ ָרה ִמּקֶ  :ֶאְזּכְ
יָחה-ְוָהִגיִתי ְבָכל  יג ֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאׂשִ  :ּפָ

ָך ִמי ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ אלִֹהים-יד ֱאלִֹהים ּבַ דֹול ּכֵ  :ֵאל ּגָ
ךָ   טו ים ֻעּזֶ ה ֶפֶלא הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ ה ָהֵאל עֹׂשֵ  :ַאּתָ

ֵני ָך ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ  :ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה-טז ּגָ
זּו ְתהֹמֹות ִים ָיִחילּו ַאף ִיְרּגְ ִים ֱאלִֹהים ָראּוָך ּמַ  :יז ָראּוָך ּמַ

ָחִקים ַאף  יח כוּ -זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ׁשְ  :ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ
ל ֵהִאירּו בְ  ְלּגַ ּגַ ְרַעׁש ָהָאֶרץיט קֹול ַרַעְמָך ּבַ ֵבל ָרְגָזה ַוּתִ  :ָרִקים ּתֵ

ךָ   כ ְרּכֶ ם ּדַ ּיָ ִביְלךָ      ּבַ בֹוֶתיָך לֹא נֹוָדעוּ   ּוׁשְ ים ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ  :ּבְ
ַיד ָך ּבְ ה ְוַאֲהרֹן-כא ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ  :מֹׁשֶ

  - Psalms 90 פרק צ
ה ִאיׁש   א ה ְלמֹׁשֶ ִפּלָ דֹר ָודֹרָהֱאלִֹהים ֲאדָֹני ָמעֹון -ּתְ נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ  :ַאּתָ
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חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד  ב דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ ה ֵאל-ּבְ  :עֹוָלם ַאּתָ
ב ֱאנֹוׁש ַעד  ג ׁשֵ א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני-ּתָ ּכָ  :ָאָדם-ּדַ
י ַיֲעבֹר ְוַאׁשְ   ד יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ְיָלהּכִ  :מּוָרה ַבּלָ
ָחִציר ַיֲחלֹף  ה ּבֶֹקר ּכֶ ָנה ִיְהיּו ּבַ ם ׁשֵ  :ְזַרְמּתָ
ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש    ו  :ּבַ
י   ז ָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנוּ -ּכִ  :ָכִלינּו ְבַאּפֶ

ה  ח ּתָ ֶניךָ   ׁשַ ָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ  :ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגּדֶ
י ָכל  ט ֵנינּו ְכמוֹ -ּכִ ינּו ׁשָ ּלִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך ּכִ  :ֶהֶגה-ָיֵמינּו ּפָ
ם ָעָמל ָוָאֶון    י ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינּו ּבָ ְיֵמי ׁשְ

ֻעָפה י ָגז ִחיׁש ַוּנָ  :ּכִ
ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָר -יא ִמי  :ֶתךָ יֹוֵדַע עֹז ַאּפֶ

ן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה  יב  :ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ
ֵחם ַעל-ׁשּוָבה ְיהָֹוה ַעד  יג  :ֲעָבֶדיךָ -ָמָתי ְוִהּנָ

ָכל ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָך ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ  :ָיֵמינוּ -יד ׂשַ
נֹות ָרִאינּו ָרָעה  טו יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ  :ׂשַ
ֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל-ֵיָרֶאה ֶאל  טז ֵניֶהם-ֲעָבֶדיָך ּפָ  :ּבְ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ   יז ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  :ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

  - Psalms 105 פרק קה
ים  א מֹו הֹוִדיעּו ָבַעּמִ  :ֲעִלילֹוָתיו הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבׁשְ
רוּ   ב ירּו לֹו ַזּמְ ָכל-ׁשִ יחּו ּבְ  :ִנְפְלאָֹתיו-לֹו ׂשִ
י ְיהָֹוה  ג ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ  :ִהְתַהְללּו ּבְ
ִמיד  ד ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיהָֹוה ְוֻעּזֹו ּבַ  :ּדִ
ֵטי  ה ּפְ ה מְֹפָתיו ּוִמׁשְ ר ָעׂשָ  :ִפיו-ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ
ִחיָריו  ו ֵני ַיֲעקֹב ּבְ  :ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ּבְ
ָכל  ז ָטיו-הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּפָ  :ָהָאֶרץ ִמׁשְ

ה ְלֶאֶלף ּדֹור  ח ָבר ִצּוָ ִריתֹו ּדָ  :ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ
ַרת ֶאת  ט ר ּכָ ָחק-ֲאׁשֶ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ  :ַאְבָרָהם ּוׁשְ
ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹ   י ִרית עֹוָלםַוּיַ ָרֵאל ּבְ  :ב ְלחֹק ְלִיׂשְ

ן ֶאת  יא ָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם-ֵלאמֹר ְלָך ֶאּתֵ  :ֶאֶרץ ּכְ
הּ   יב ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר ּכִ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ  :ּבִ
כּו ִמּגֹוי ֶאל  יג ְתַהּלְ ְמָלָכה ֶאל-ַוּיִ  :ַעם ַאֵחר-ּגֹוי ִמּמַ
ָקם וַ -לֹא  יד יַח ָאָדם ְלָעׁשְ  :ּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםִהּנִ
יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל-ַאל  טו עּו ִבְמׁשִ ּגְ ֵרעוּ -ּתִ  :ּתָ
ְקָרא ָרָעב ַעל  טז ל-ַוּיִ ה-ָהָאֶרץ ּכָ ָבר-ַמּטֵ  :ֶלֶחם ׁשָ
ר יֹוֵסף  יז ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמּכַ  :ׁשָ
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ֶבל ַרְגלוֹ   יח ָאה ַנְפׁשוֹ   ִעּנּו ַבּכֶ ְרֶזל ּבָ  :ּבַ
 :ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָֹוה ְצָרָפְתהוּ -ֵעת ּבֹא-ַעד  יט
ַלח  כ ֵחהוּ -ׁשָ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהּו מֹׁשֵ  :ֶמֶלְך ַוַיּתִ

ָכל  כא ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֹׁשֵ  :ִקְנָינוֹ -ׂשָ
ם  כב ַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ ָריו ּבְ  :ֶלְאסֹר ׂשָ
ָרֵאל ִמְצָרִים ְויַ   כג בֹא ִיׂשְ ֶאֶרץַוּיָ ר ּבְ  :ָחם-ֲעקֹב ּגָ

ֶפר ֶאת ָריו-כד ַוּיֶ ֲעִצֵמהּו ִמּצָ  :ַעּמֹו ְמאֹד ַוּיַ
ֲעָבָדיו  כה ל ּבַ נֹא ַעּמֹו ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ  :ָהַפְך ִלּבָ
ַחר  כו ר ּבָ ה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאׁשֶ ַלח מֹׁשֶ  :ּבוֹ -ׁשָ
מוּ   כז ֶאֶרץ ָחם-ׂשָ ְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים ּבְ  :ָבם ּדִ
ְך ְולֹא  חכ ֲחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח חֹׁשֶ ָברוֹ    -ָמרּו ֶאת-ׁשָ  :ּדְ

ֶמת ֶאת-ָהַפְך ֶאת  כט ָגָתם-ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוּיָ  :ּדְ
ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם  ל ִעים ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ  :ׁשָ

ָכל  לא ים ּבְ ּנִ בֹא ָערֹב ּכִ בּוָלם-ָאַמר ַוּיָ  :ּגְ
ָרד ֵאׁש   לב ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ ַאְרָצםָנַתן ּגִ  :ֶלָהבֹות ּבְ
בּוָלם  לג ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ְך ּגַ  :ַוּיַ
ר  לד ה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ בֹא ַאְרּבֶ  :ָאַמר ַוּיָ
ל  לה ִרי ַאְדָמָתם-ַוּיֹאַכל ּכָ ַאְרָצם ַוּיֹאַכל ּפְ ב ּבְ  :ֵעׂשֶ
ל  לו ְך ּכָ ית ְלָכל-ַוּיַ ַאְרָצם ֵראׁשִ כֹור ּבְ  :אֹוָנם-ּבְ
ל  לז ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ  :ַוּיֹוִציֵאם ּבְ

י  לח ֵצאָתם ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ ם ֲעֵליֶהם-ׂשָ ְחּדָ  :ָנַפל ּפַ
ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה  לט  :ּפָ
יֵעם  מ ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָלו ְוֶלֶחם ׁשָ ֵבא ׂשְ ַאל ַוּיָ  :ׁשָ

ַתח צּור ַויָּ   מא ּיֹות ָנָהרּפָ ּצִ  :זּובּו ָמִים ָהְלכּו ּבַ
י ָזַכר ֶאת  מב ַבר ָקְדׁשֹו ֵאת ַאְבָרָהם ַעְבּדוֹ -ּכִ  :ּדְ
ה ֶאת  מג ִרּנָ ׂשֹון ּבְ ִחיָריו-ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ  :ּבְ
ים ִייָרׁשוּ   מד ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאּמִ ּתֵ  :ַוּיִ
י  מה ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ  :ו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיהּ ּבַ

  - Psalms 137 פרק קלז 
ם-א ַעל ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ָזְכֵרנּו ֶאת-ַנֲהרֹות ּבָ ִכינּו ּבְ  :ִצּיֹון-ּבָ

ּנֹרֹוֵתינוּ -ַעל  ב ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ  :ֲעָרִבים ּבְ
ְבֵרי  ג ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ יר ְותֹוָלֵלינוּ -ּכִ יר ִצּיֹון ׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה ׁשִ  :ׂשִ

יר ֶאת יר ְיהָֹוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר-ד ֵאיְך ָנׁשִ  :ׁשִ
ח ְיִמיִני-ה ִאם ּכַ ׁשְ ָלם ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ  :ֶאׁשְ

י ִאם  ו ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ֵרִכי ִאם-ּתִ ַלם ַעל רֹאׁש -לֹא ַאֲעֶלה ֶאת-לֹא ֶאְזּכְ ְירּוׁשָ
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ְמָחִתי  :ׂשִ
הּ   ז ָלם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ  :ְזכֹר ְיהָֹוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ת  ח ם-ּבַ ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ַמְלּתְ ָלנוּ -ָלְך ֶאת-ּבָ ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ  :ּגְ
ץ ֶאת  ט ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַלע-עָֹלַלִיְך ֶאל-ַאׁשְ  :ַהּסָ

  - Psalms 150 פרק קנ 
ְרִקיַע ֻעּזוֹ -ַהְללּוָיּה ַהְללוּ   א ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ּבִ  :ֵאל ּבְ
רֹב ּגְֻדלוֹ   ב ְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ּכְ  :ַהְללּוהּו ּבִ
ֵנֶבל ְוִכּנֹור  ג ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ּבְ   :ַהְללּוהּו ּבְ
ים ְועֻ   ד ִמּנִ  :ָגבַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ
ִצְלְצֵלי  ה ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה-ַהְללּוהּו ּבְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ  :ׁשָ

ל ָיּה ַהְללּוָיהּ  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  :ו ּכֹל ַהּנְ

-- End of the Ten Pslams -- 

 לאחר אמירת תהלים אומרים שלשת הפסוקים 
After completing the reading/scanning we connect to the Final Redemption  

ּוְתׁשּוַעת . ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל, ָיֵגל ַיֲעֹקב –ְּבּׁשּוב ֲאֹדָני ְׁשבּות ַעּמֹו , ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל
 .ּו ּבוֹ ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחס, ַוַּיְעְזֵרם ֲאֹדָני ַוְיַפְּלֵטם. ַצִּדיִקים ֵמֲאֹדָני ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה

 תפילה קצרה לאמרה אחר אמירת תיקון הכללי

A short prayer to connect ourselves to draw light from all upper levels for 
complete purification, asking the Light to remove negative thoughts from our 
minds. We ask here for a pure heart connecting with purity in every action we do. 
We ask also to get out of darkness to great light and merit spiritual re-birth 
without the impurities we carried before. 

, ֵלית ְלֵעָּלא ִמָּנ�וְ , ְלֵעָּלא ִמן ֹּכָּלא, ַאְנְּת ְלֵעָּלא, ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
אֹוְת� . ּוְמרֹוָמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה; ּדּוִמָּיה ְתִהָּלה -ּוְל� . ְדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב� ְּכָלל

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶּדֶר� ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַעד הַ , ֶׁשַּתְחֹּתר ֲחִתיָרה ֶּדֶר� ְּכבּוָׁשה ֵמִאְּת�, אֹוְת� ֲאַבֵּקׁש, ֶאְדֹרׁש
ּוַבֶּדֶר� ְוָנִתיב ַהֶּזה ָּתִאיר ָעַלי . יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגֶלה ְל�, ַּבָּמקֹום ֶׁשֲאִני עֹוֵמד, ֶׁשִּלי

: ְבַחר ַהְּברּוִאיםְּכִפי ְרצֹון מִ ; ְּכִפי ְרצֹוְנ� ֶּבֱאֶמת, ְלַהֲחִזיֵרִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני� ֶּבֱאֶמת, אֹוְר�
ַרק ְלַדֵּבק . ִלְבִלי ַלְחֹׁשב ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ׁשּום ַמֲחֶּׁשֶבת חּוץ ְוׁשּום ַמֲחָׁשָבה ּוִבְלּבּול ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹוֶנ�

ֶאל ֵעְדֹוֶתיך ַהט ִלִּבי . ְּבַהָּׂשָגְת� ּוְבתֹוָרֶת�, ַצחֹות ּוְקדֹוׁשֹות ַּבֲעבֹוָדְתך ֶּבֱאֶמת, ְּבַמֲחָׁשבֹות ַזּכֹות
ּוִמְּמצּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור ָּגדֹול . ְוַתן ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת) ֵעְדבֹוֶתי�: קֹוְרִאים ְּכמוֹ (

; הָּכל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְּפֵני ָהֲאָדמָ , ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים, ְּתׁשּוַעת ֲאֹדָני ְּכֶהֶרף ַעִין, ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה
ְוִתְהֶיה ְיִציָאִתי ִמן ָהעֹוָלם . ַהָּיִמים ֶׁשָעְברּו ַּבֹחֶׁש� ְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ְוֶאְזֶּכה ְלַחֵּדש ְנעּוָרי

ָלה ָאֵמן ֶנַצח סֶ . ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד, ְוֶאְזֶּכה ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ֲאֹדָני ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלוֹ . ְּב�א ֵחְטא: ְּכִביָאִתי
 .ָוֶעד
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