בס"ד

תיקוןַהעולםַעלַפיַמלכותַה'ַבידיַישראלַוהעמיםַ
פתיחה
ֹלהים
(אֱִַ -
אֱַֹ-להֵ ינּו) -

תהלים צ"ה( :א) לְכּו נ ְַר ְננָה לַה' נ ִָריעָ ה לְצּור ִי ְשעֵ נּו( :ב) ְנ ַק ְדמָ ה ָפנָיו בְ תֹודָ ה בִ זְ ִמרֹות
ֹלהים( :ד) אֲ ֶשר בְ יָדֹו מֶ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ
נ ִָריעַַ לֹו( :ג) כִ י אֵַ-ל גָדֹול ה' ּומֶ לְֶך גָדֹול עַ ל ָכל אֱ ִ
ִשתַַחֲ וֶה
וְ תֹועֲפֹות ָה ִרים לֹו( :ה) אֲ ֶשר לֹו הַ יָם וְ הּוא עָ שָ הּו וְ יַבֶ שֶ ת יָדָ יו יָצָ רּו( :ו) בֹּאּו נ ְ
וְ נִכְַ ָרעָ ה ִנ ְב ְרכָה לִ פְַנֵי ה' עֹּשֵ נּו( :ז) כִ י הּוא אֹ-להֵ ינּו וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם ַמ ְרעִ יתֹו וְ ַצ ֹּאן יָדֹו
קלֹו ִת ְשמָ עּו( :ח) ַאל ַת ְקשּו ְלבַ בְ ֶַכם כִ ְמ ִריבָ ה כְ יֹום מַ סָ ה בַ ִמ ְדבָ ר( :ט) אֲ ֶשר
אם בְ ַֹּ
הַ יֹום ִַ
בֹותי ֶכם בְ חָ נּו ִַני ַַגם ָראּו פָ ֳע ִלי( :י) ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה ָאקּוט ְבדֹור ָואֹּמַ ר עַַם תֹּעֵ י
ִנסּו ִני אֲ ֵ
ִשבַ עְ ִתי בְ ַאפִ י ִאם ְיבֹּאּון ֶאל ְמנּוחָ ִתי:
לֵבַָב הֵ ם וְ הֵ ם ַל ֹּא י ְָדעּו ְד ָר ָכי( :יא) אֲ שֶ ר נ ְ

מזמוריַעםַישראל

מזמוריַהעמיםַ

(אֱַֹ-להֵ ינּו)

ֹלהים-אֱַ ִלי ִלים)
(אֱ ִ
תהלים צ"ו( :א) ִשירּו לַה' ִשיר חָ דָ ש ִשירּו לַה' כָל הָ ָא ֶרץ( :ב) ִשירּו לַה'
בָ רֲ כּו ְשמֹו בַ ְשרּו ִמיֹום ְליֹום יְ שּועָ תֹו( :ג) ַספְ רּו בַ גֹו ִים כְ בֹודֹו ְבכָל הָ עַ ִמים
ֹלהים( :ה) כִ י כָל
נֹורא הּוא עַ ל כָל אֱ ִ
ּומהֻ ּלָל ְמאֹּד ָ
ְאֹותיו( :ד) כִ י גָדֹול ה' ְ
נִפְ ל ָ
אֱ ֹלהֵ י הָ עַ ִמים אֱ ִלי ִלים וַה' שָ מַ ִים עָ שָ ה( :ו) הֹוד וְ ָהדָ ר ְל ָפנָיו עֹּז וְ ִתפְ ֶא ֶרת
בְ ִמ ְקדָ שֹו( :ז) הָ בּו לַה' ִמ ְשפְ חֹות עַ ִמים הָ בּו לַה' כָבֹוד ָועֹּז( :ח) ָהבּו לַ ה' כְ בֹוד
רֹותיו( :ט) ִה ְש ַתחֲ וּו לַה' בְ ַה ְד ַרת ק ֶֹּדש ִחילּו ִמ ָפנָיו
ְשמֹו ְשאּו ִמנְחָ ה ּובֹּאּו לְחַ צְ ָ
כָל הָ ָא ֶרץ( :י) ִא ְמרּו בַ גֹו ִים ה' ָמלְָך ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט י ִָדין עַ ִמים
ּומֹלאֹו( :יב) ַיעֲֹלז
ִש ְמחּו הַ שָ מַ ִים וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץ יִ ְרעַ ם הַ יָם ְ
בְ מֵ ישָ ִרים( :יא) י ְ
ִשפֹּט
שָ דַ י וְ ָכל אֲ ֶשר בֹו ָאז יְ ַר ְננּו ָכל עֲצֵ י יָעַ ר( :יג) לִפְ נֵי ה' כִ י בָ א כִ י בָ א ל ְ
ִשפֹּט ֵתבֵ ל בְ צֶ דֶ ק וְ עַ ִמים בֶ אֱ מּונָתֹו:
הָ ָא ֶרץ י ְ

תהלים צ"ח( :א) ִמזְ מֹור ִשירּו לַה' ִשיר חָ דָ ש כִ י נִ פְ לָאֹות
הֹודיעַַ ה' יְשּועָ תֹו
הֹושיעָ ה ּלֹו י ְִמינֹו ּוזְ רֹועַַ ָק ְדשֹו( :ב) ִ
ִ
עָ שָ ה
לְעֵ ינֵי הַ גֹו ִים גִ ּלָה צִ ְד ָקתֹו( :ג) זָ ַכר חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָתֹו לְבֵ ית
ִש ָר ֵאל ָראּו ָכל ַאפְ סֵ י ָא ֶרץ ֵאת יְ שּועַ ת אֱַֹ-להֵ ינּו( :ד) הָ ִריעּו
י ְ
לַה' כָל הָ ָא ֶרץ פִ צְ חּו וְ ַר ְננּו וְ זַמֵ רּו( :ה) ַז ְמרּו לַה' ְבכִ נֹור בְ כִ נֹור
וְ קֹול זִ ְמ ָרה( :ו) בַ חֲ צ ְֹּצרֹות וְ קֹול שֹו ָפר הָ ִריעּו לִ פְ נֵי הַ מֶ ֶלְך ה':
ּומֹלאֹו ֵתבֵ ל וְ י ְֹּשבֵ י בָ ּה( :ח) נְהָ רֹות י ְִמחֲ אּו ָכף
(ז) י ְִרעַ ם ַהיָם ְ
ִשפֹּט הָ ָא ֶרץ ִי ְשפֹּט
יַחַ ד ָה ִרים ְי ַרנֵנּו( :ט) לִפְ נֵי ה' כִ י בָ א ל ְ
ֵתבֵ ל בְ צֶ דֶ ק וְ עַ ִמים בְ מֵ ישָ ִרים:

ִש ְמחּו ִא ִיים ַר ִבים( :ב) עָ נָן וַ ע ֲָרפֶל
תהלים צ"ז( :א) ה' מָ ָלְך ָתגֵל ָה ָא ֶרץ י ְ
ּותלַהֵ ט ָסבִ יב צָ ָריו( :ד)
ּומ ְש ָפט ְמכֹון כִ ְסאֹו( :ג) ֵאש ְל ָפנָיו ֵת ֵלְך ְ
ְסבִ יבָ יו צֶ דֶ ק ִ
הֵ ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵתבֵ ל ָראֲ ָתה ו ַָתחֵ ל הָ ָא ֶרץ( :ה) ָה ִרים כַ דֹונַג נָמַ סּו ִמּלִ פְ נֵי ה'
ִמּלִפְ נֵי אֲ דֹון כָל הָ ָא ֶרץ( :ו) ִהגִ ידּו הַ שָ מַ ִים ִצ ְדקֹו וְ ָראּו כָל ָהעַ ִמים כְ בֹודֹו( :ז)
ֹלהים( :ח)
ֵיבֹּשּו כָל עֹּבְ ֵדי פֶסֶ ל הַ ִמ ְתהַ ְל ִלים בַָאֱַ ִלי ִלים ִה ְש ַתחֲ וּו לֹו כָל אֱ ִ
שָ ְמעָ ה ו ִַת ְשמַ ח ִציֹון ו ַָת ֵג ְלנָה בְ נֹות יְ הּודָ ה לְמַ עַ ן ִמ ְשפָ טֶ יָך ה'( :ט) כִ י ַא ָתה ה'
ֹלהים( :י) אֹּהֲ בֵ י ה' ִשנְאּו ָרע ש ֵֹּמר
ית עַ ל כָל אֱ ִ
עֶ ְליֹון עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ ְמאֹּד ַנ ֲע ֵל ַָ
נַפְ שֹות חֲ ִסידָ יו ִמיַד ְרשָ עִ ים יַצִ י ֵלם( :יא) אֹור ָזרֻ עַַ ַלצַ ִדיק ּו ְל ִי ְש ֵרי ֵלב ִש ְמחָ ה:
יקים בַ ה' וְ הֹודּו ְל ֵזכֶר ָק ְדשֹו:
(יב) ִש ְמחּו צַ ִד ִ

ֹּשב כְ רּובִַים ָתנּוט
מים י ֵ
תהלים צ"ט( :א) ה' מָ ַָלְך י ְִרגְ זּו עַ ִַ
הָ ָא ֶרץ( :ב) ה' ְבצִ יֹון גָדֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ַָכל הָ עַ ִמים( :ג) יֹודּו
נֹורא ָקדֹוש הּוא( :ד) וְ עֹּז מֶ ֶַלְך ִמ ְש ָפט ָאהֵ ב ַאתַָה
ִש ְמָך גָדֹול וְ ָ
כֹו ַננְתַָ מֵ ישַָ ִרים ִמ ְש ָפט ּוצְ דָ קַָה בְ ַי ֲעקֹּב ַא ָתה עָ ִשיתַָ( :ה)
ש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹּם ַרגְ ָליו ָקדֹוש הּוא( :ו)
רֹוממּו ה' אֱַֹ-להֵ ינּו וְ ִה ְ
ְ
ק ְראֵַי ְשמֹו ק ִֹּראים אֶַל ה'
מּואל בְ ַֹּ
ּוש ֵ
מֹּשֶ ה וְ ַאהֲַרֹּן בְ כֹּהֲַנָיו ְ
חק
וְ הּוא ַי ֲענֵם( :ז) ְבעַ מּוד עָ ַָנן יְ דַ בֵ ר אֲ לֵיהֶ ם שָ ְמרּו עֵ דֹּתַָיו וְ ַֹּ
ית לָהֶַם
ִיתם אֵַל נֹּשֵ א הָ ִי ַָ
נ ַָתן לָמֹו( :ח) ה' אֱַֹ-להֵ ינּו ַאתַָה ֲענ ָ
רֹוממּו ה' אֱַֹ-להֵ ינּו וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לְהַ ר
וְ נ ֵֹּקם עַַל ֲע ִלילֹו ָתם( :ט) ְ
ָק ְדשֹו כִ י ָקדֹוש ה' אֱַֹ-להֵ ינּו:

בַ.קבלתַשבתַ
(צ"ה-צ"טַ,כ"ט)

צ"ו ,ז-ט

תהלים כ"ט( :א) ִמזְ מֹור לְדָ וִ ד
הָ בּו ַַלה' בְ נֵי ֵא ִלים הָ בּו לַה' כָבֹוד ָו ַֹּעז:
(ב) הָ בּו לַה' כְ בֹוד ְשמֹו ִה ְש ַתחֲ וּו ַַלה' בְ הַ ְד ַרת קֹּדֶַש:
ֵאל הַ כָבֹוד ִה ְרעִ ים ה' עַ ל מַ ִים ַרבִ ים:
(ג) קֹול ה' עַ ל הַ מָ ִים
(ד) קֹול ה' בַ ַֹּכחַַ
קֹול ה' בֶ הָ דָ ר:
(ה) קֹול ה' שֹּבֵ ר אֲ ָרזִ ים ַויְשַ בֵ ר ה' ֶאת ַא ְר ֵזי הַ ּלְבָ נֹון:
לְבָ נֹון וְ ִש ְר ַֹּין כְ מֹו בֶַן ְר ֵא ִמים:
(ו) ַוי ְַר ִקידֵַם כְ מֹו עֵ ֶַגל
(ז) קֹול ה' חֹּצֵ ב לַהֲ בֹות אֵַש:
ָחיל ה' ִמ ְדבַ ר ָקדֵַש:
(ח) קֹול ה' י ִָחיל ִמ ְדבָ ר י ִַ
(ט) קֹול ה' יְחֹולֵל ַאיָלֹות ַו ֶיַחֱ שֹּף יְעָ רֹות ּובְ הֵ יכָלֹו כֻּלֹו אֹּמֵַר כָבֹוד:
ַויֵשֶ ב ה' מֶ לְֶך לְעֹו ָלם:
(י) ה' לַמַ בּול יָשַָב
ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ שָ לֹום:
(יא) ה' עֹּז לְעַ מֹו יִתֵַן
רּורה:
ַת ִתירַצְ ָ
ָאנָאַ.בְ כֹּחַ ַגְ ֻדּלַתַי ְִמינְָך.
נּוַנֹורא:
ָ
שַ גְ בֵ נּוַטַ הֲ ֵר
לַרנַתַעַ ְמָך.
ַקבֵ ִ
כְ בָ בַ תַשָ ְמ ֵרם:
ִחּודָך.
דֹורשֵ יַי ְ
נָאַגִ בֹורְ ַ.
בָ ְר ֵכםַטַ הֲ ֵרםַ ַ.רחֲ מֵ יַצִ ְד ָק ְתָךָ .ת ִמידַג ְָמ ֵלם:
יןַקדֹושַ.בְ רֹובַטּובְ ָךַַַַַַַַַַַַַ.נַהֵ לַעֲדָ ֶתָך:
חֲ ִס ָ
יַקדֻשָ ֶתָך:
זֹוכְ ֵר ְ
י ִָחידַג ֵֶאהַ.לְעַ ְמָךַפְ נֵה.
ַת ֲעלֻמֹות:
ּושמַ עַצַ ע ֲָק ֵתנּו .יֹודֵ עַ ַ
נּוַקבֵ לְ ַ.
שַ וְ עָ ֵת ַ
לְעֹו ָלםַוָעֶ ד:
בָ רּוְךַשֵ םַכְ בֹודַמַ לְכּותו

מבוא (א-ב)ַ:פנייהַ"לה'"ַ
(ַ,)4xהבאתַעֹּזַלה'

הָ בּוַלַַה'ַכָ בֹוד וָ ַֹּעז (א)
הָ בּוַלַַה'ַכְ בֹוד ְשמֹו (ב)

ביתַא' (ג-ד)ַ:קֹול ה' ( )3xעַ לַ
הַ מָ יִַםַ(=טבע) x1( ,ה')

ֵאלַהַ כָ בֹוד ִה ְרעִ יםַ(א)

ביתַב' (ה-ו=ציר)ַ:קֹול ה'()1x
שֹּבֵ רַאֲ ָרזִ יםַ(=שלטון) x1( ,ה')
באשַ
ביתַג' (ז-ט)ַ:קֹול ה'ַ(ֵ )3x
ּ...ובְ הֵ יכָלֹוַ(=התגלות) x1( ,ה')
חתימה (י-יא)"ַ:ה'"ַ( )4xמֶ לֶ ְךַ
לְ עֹולָ םַונותןַעֹּזַלעמוַישראל

כָ בֹוד
עֹּז

ּובְ הֵ יכָ לֹוַכֻּלֹוַאֹּמֵַרַכָ בֹוד (ט)

ה'ַעֹּז לְ עַ מֹו יִ תֵַןַ(יא)

אב"ג ית"צ
קר"ע שט"ן
נג"ד יכ"ש
בט"ר צת"ג
חק"ב טנ"ע
יג"ל פז"ק
שק"ו צי"ת
בש"כ מל"ו

אַ.תהליםַצ"ה-ק'
יחידהַספרותיתַודתית

חתימה
ֹלהים)
(אֱִַ -

תהלים ק'( :א) ִמזְ מֹור לְתֹודָ ה ָה ִריעּו לַה' כָל הָ ָא ֶרץ( :ב) עִ בְ דּו ֶאת ה' בְ ִש ְמחָ ה בֹּאּו
ֹלהים הּוא עָ שָ נּו <ולא> וְ לֹו אֲ נ ְַחנּו עַ מֹו וְ צ ֹּאן
ְל ָפנָיו ִב ְר ָננָה( :ג) ְדעּו כִ י ה' הּוא אֱִַ -
מַ ְרעִ יתֹו( :ד) בֹּאּו ְשעָ ָריו בְ תֹודָ ה חֲ ֵֹּצר ָתיו בִ ְת ִהּלָה הֹודּו לֹו בָ רֲ כּו ְשמֹו( :ה) כִ י טֹוב ה'
לְעֹו ָלם חַ ְסדֹו וְ עַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו:

www.tehillim.org.il
beni.gesundheit@tehillim.org.il

