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  ב"ה

   קול חתן וקול כלה

חוברת הדרכה, עצות, סגולות ותפילות למציאת 
  הזיווג.

  
  כמה הערות לפני שאת/ה קורא את החוברת:

תוכן החוברת שלהלן היא איסוף וליקוט של חומר הנמצא בספרי הדרכה,  ) 1
  מאמרים בנושא בחירת בן/בת זוג.

גם  הדברים מיועדים לרווקים והרווקות מהציבור הדתי והחרדי אבל ) 2
  מסורתיים וחילונים יוכלו להנות מהעצות.

חוברת זו  עתידה בעזרת השם להיות מודפסת כחוברת לזיכוי הרבים  ) 3
  בעותקים רבים ולכן:

בין אם אתה דתי או חילוני אשמח מאוד אם תביע את דעתך ללא רחמים  ) 4
 צלצל אלי בפלפון  .על החוברת כל הערה תתקבל בברכה

053-3118666 

רווקים ורווקות ותשתדל להפיץ את החוברת באימייל  תחשוב גם על עוד ) 5
 ובנתינת קישור להורדה של הקובץ.

לכן תמיד  ואין בהם הלכות פסוקות הם כלליותההדרכות שבחוברת זו  ) 6
על מנת שהבחירה ומבין בתחום,  עם מי שמכיר אותךמומלץ להתייעץ 

  חשובה זו תהיה על הצד הכי טוב.
 העצות לכולם. נכתב בלשון זכר אבל מיועד ברוב ) 7
  שמעון כהן : החוברתכותב לבקר באתר אתם מוזמנים  ) 8

     jew.com-http://www.olam/  הדות והקבלהעולם הי אתר 
  

עד  21סתם כך לרקע אישי על עצמי אני נפגשתי מגיל רקע אישי: רציתי לספר 
בורא עולם ש –עם יותר ממאה ולא זכיתי למצוא, עד שברוך השם  -   26גיל 

ילדים שיהיו  5כיום  יש לי  –וזיכה אותי לבנות בית בישראל  ישמע לתפילותי
בריאים , ובת זוג יקרה שעוזרת לי בזיכוי הרבים, ובזכותה הוצאתי לאור חוברת 

  זו בגרסה מודפסת וגם בגרסה זו.
יר את ההרגשות של חושך ואין אור בקצת המנהרה , ועל התפילות על כן אני מכ

בוקעות הרקיעים. ועל שכן שינסתי מותני והחלטתי להוציא לאור חוברת הדרכה 
  זו, לאחר ליקוט והתייעצות.

  

המומחים  -על פי היהדות  למציאת הזיווגהדרכה קורס 
של אש התורה מדריכים אותך הקליקו כאן והרשמו 

  בחינם
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  בסוף החוברת ישנו נספח עם הסגולות והתפילות בצורה מפורטת

חוברת הדרכה, עצות, סגולות ותפילות למציאת 

  הזיווג.
  פרקי החוברת:

  פרק א: עצות 

  הזיווג חיפוש ) 1

  פגישה לפני ) 2

  בפגישה ) 3

  הפגישה לאחר ) 4

  הספיקות ) 5

  הההחלט ) 6

  

  למציאת הזיווג סגולותפרק ב: סגולות 

בסוף החוברת ישנו נספח עם הסגולות והתפילות בצורה מפורטת 

אלי את פרקי  ששלח - היקר והחשוב (תודה לבחור רועי גבאי 

  )ועוד והתפילה, שיר השירים, התהילים 

  לבן ולבת למציאת הבן זוג ותתפילפרק ג' תפילות 

 

 החוברת

 לבורא העולם התוד
  שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
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 .תודה לאשתי שעזרה בכל ענייני הבית ובענייני החוברת  

  על הגרפיקה, עיצוב,  זצ"לתודה לרבנית מזכת הרבים שולמית גד

התנדבות. ועל כל העזרה ב - עימוד החוברת והבאה לדפוס 

 ענייני החוברת. והייעוץ בכל

 

  מודפסת   חוברתניתן להשיג את ה

  

    

באיזור המרכז: פנחס וכן  חנות ספרי קודש -ספרי -  קול חתן וקול כלה

  .03 -  6771499בני ברק, בשעות אחר הצהריים,  74ראובן, השומר 
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  הקדמה:
בחירת בן הזוג הוא צעד מכריע שישפיע על חייך יותר מכל צעד 

אחר בחיים, לכן מומלץ לקרוא בחוברת זו כיצד ואיך לבחור את 

  השותף שביחד אתו תבנה את חייך. 

וכמובן גם לאחר שזכית ומצאת בן זוג, חשוב מאוד שתקרא בספרי 

הדרכה כיצד לבנות חיים משותפים טובים שהרי בניין הנישואין הוא 

בניין לכל החיים, וכמו בבניין ככל שנשקיע ביסודות של הבניין ונבחר 

חומרים חזקים ועמידים, הוא יעמוד ימים רבים כנגד הרוחות 

שבעולם, כך גם בבניין נישואינו ככל שנשקיע ללמוד מראש כיצד 

ים עם בן הזוג, נזכה שביתנו יהיה יותר בונים בית, כיצד מתנהג

  מוצלח ומבורך.

ההדרכות שבחוברת זו הם כלליות ואין בהם הלכות פסוקות לכן 

תמיד מומלץ להתייעץ עם מי שמכיר אותך ומבין בתחום, על מנת 

 .שהבחירה חשובה זו תהיה על הצד הכי טוב

  .נכתב בלשון זכר אבל מיועד ברוב העצות לכולם

  

  

  גחיפוש הזיוו
התפילה משפיעה לטוב ופותחת שערי ברכה  תמיד תפילה טובה: . 1

והצלחה בכל. התפלל למציאת בן הזוג, התפילה מתאימה גם 

כשיש זמן "ריק" מהצעות, וגם בדרך להיכרות או לפגישה. 

  (התפילות נמצאות להלן)

אם לפעמים אתה מעוניין והצד השני  אין ייאוש בעולם כלל: . 2

עוניין ואתה מסרב, זה סימן טוב, מסרב, ולפעמים הצד השני מ

  . ם. המשך עד ששני הצדדים יהיו מעונייניישאתה נורמאל
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רבים התחתנו מבוגרים וחיו גם אם אתה מבוגר אל תתייאש  . 3

באושר. לכל אחד יש זיווג משלו, אך לפעמים לוקח זמן רב עד 

  שפוגשים אותו.

ר פעם אחת אדם פנה לרב וסיפר לו שהוא מאד מודאג כי הוא פוט . 4

ל מה הדאגה? לא שמעתי שהקב"ה ע - מעבודתו. שאל אותו הרב 

  התפטר... 

אנחנו לא לבד בעולם הזה, הקב"ה רוצה שנתחתן ובעזרתו נצליח 

  להתגבר על הקשיים שבדרך. 

ל שידוך וכל הצעה מקרבת את הזיווג כ - כל הצעה מקרבת . 5

האמיתי, לפעמים כתוב בשמים כמה הצעות אדם צריך לעבור עד 

ת בן זוגו הראוי לו, ולכן אין להצטער על שידוך שלא שימצא א

"הלך" כי בעצם הוא כן הלך, כי הוא קירב אותך לזיווגך האמיתי, 

השידוך שדוברים אף על פי שאינו נגמר כמו שכתוב בספר המידות: 

 השידוך בעצמו, והשידוך לחוד עושה רושם בו ובה. 

ם אדם ל גם אלכל נשמה מיועדת נשמה אחרת, אב - הזיווג המיועד . 6

על ידי סיבות מסוימות דחה את זיווגו המיועד לו, ה' לא עוזב אותו, 

הכל מושגח ויש לך בן זוג חלופי המיועד לך לפי מצבך העכשווי, לכן 

לעולם אין להתייאש  ואלוקים רב חסד שאוהב אותך ומעוניין 

 )132בהצלחתך. (ספר שידוכים וזיווגים, הרב ליבוביץ עמ' 

 יתכן שבשמים מתעכבת מציאת הזיווג בגלל: - יםסיבות לעיכוב . 7

יתכן שבן הזוג המיועד לך, צריך להתחזק ולהיות יותר   .א

זך במידות טובות או ביראת שמים, כדי לזכות בך, וכן 

 להיפך.

יתכן שאתה או בן זוגך (או הוריכם) צריכים להרוויח   .ב

כמות כסף או משרה מסוימת שתקל על בניית ביתכם 

  בעתיד.
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או בן זוגך לעתיד צריכים לעבור כמה מקרים, יתכן שאתה 

ניסיונות, מסקנות, ותובנות שיועילו לכם לבניית הבית 

 המשותף.

כל דבר שבא בקלות הולך בקלות, יתכן שהעיכוב הוא   .ג

כדי שכשתזכה בקרוב לבן זוג, תעריך את המתנה הנפלאה 

  ולא תזלזל במתנה שאלוקים שלח לך.

אח או אחות שגדולים ממך אם יש לך  אח צעיר לפני המבוגר: . 8

ועדיין לא התחתנו, אין לך להימנע מלחפש את זיווגך, כך פסק 

החזון איש (קובץ איגרות ח"א אגרת קס"ו) וכך פסק בשו"ת 

  אגרות משה (חלק ב' סימן א').

זה שאחיך הגדול עדיין לא קיים את המצווה זה לא צריך למנוע 

  אותך מלחפש ולמצוא את זיווגך.

שתבקש רשות ומחילה מאחיך (או מאחותך) אבל  כמובן שמומלץ

בהרבה מכשולות ללא  ללב יודע צרת נפשו ואדם יכול להיכש

נישואין ולכן בקש מחילה מאחיך וחפש את זיווגך, ואדרבה יתכן 

  שבזכות המחילה שלו הוא יזכה ש"יזרזו" לו מהשמים את זיווגו.

  

ידה, כיום ולהינשא לבני נ שאין צורך להימנע מלהיפג בני נידה: . 9

רואים אלפים של בעלי תשובה יראי שמים שמקימים בתים 

  לתפארת וכלל גדול שאין התורה עוברת בירושה.

ין שום מניעה להתחתן עם בחורה מבוגרת ממך. כך א - מבוגרת . 10

יזו בת מיועדת לך היוצאת אקול המכריזה - סוברים התוספות שבת

שכבר נולדה  ארבעים יום לפני יצירת הוולד, יכולה לזווג לך בת

  (סוטה ב א). 
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ל תחכו שבן הזוג ידפוק על דלת ביתכם או א - חפשו את האבידה . 11

הסיבה: יצלצל בטלפון כדי להתחתן אתך, פעלו אתם, בררו, בדקו 

הגמרא משווה את החיפוש אחר בת הזוג כמו אדם שאבד לו 

אבידה, וכמו שהמאבד לא יושב בבית אלא משתדל לחפש את 

בת הזוג האדם צריך לפעול ולהשתדל למצוא  אבידתו, כך בחיפוש

יש לעשות השתדלות הראויה על ידי פנייה לשדכנים את בת זוגו, 

להתבייש ולומר צריכים לא אתה ואת  , כמוכן ושדכניות מתאימים

  . שיעזרו לך בחיפושלחברים, קרובי משפחה 

כמובן שלא צריך להגזים אבל ההשתדלות בזה היא ראויה, כי 

זיווגו על האדם שדווקא על ידי השתדלות הוא יזכה ל לפעמים נגזר

  האמיתי.

  

  היכן לחפש את זיווגך? . 12

לכל אחד אבל ניתן כמה רעיונות ותוכל  יכמובן שזה אינדיבידואל

  לבחור ליישם מה שמתאים לך:

בסוף החוברת יש רשימת שדכנים ושדכניות, אל תיבהל   .א

מהרשימה, תוכל לבחור כמה מאיזור מגוריך ולהציע 

עצמך, לא צריך להתבייש יש חלק מחובת  את

  ההשתדלות שלנו.

ערוך רשימה של קרובי משפחה שיכולים   .ב

להכיר בת זוג בשבילך, פנה אליהם ושאל, 

אם אתה מתבייש לפנות ישירות תוכל 

לעשות זאת על ידי שליחים שיאמרו להם, 

  או לרמוז להם בדרך אגב.

ים, אם אתה מכיר חברים וידידים שגם יוצאים ומחפש  .ג

שאל אותם מה הם מחפשים ונסה לבדוק אם יש משהי שמתאימה 
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להם מתוך מה שנפגשת וכמובן גם להיפך אמור להם מה אתה 

 מחפש ואולי הם נפגשו עם אחת שיכולה להתאים לך.

אם אתה חוזר בתשובה, ברוב המדרשות   .ד

לבנות יש רכזת בענייני שידוכים שעוזרת 

 לתווך ולברר על הצעות לבנות המדרשה,

אתה יכול לפנות למדרשה ולבקש את 

  הטלפון של הרכזת.

 –לאתר שידוכים כמו שניים שהם אחד חינם הרשמה   .ה

 net/shnaim1http://tov. כנס לכאן 

ין להתפלל שה' יזווג לנו בן זוג מסויים א - התפילה הנכונה . 13

לנו  הכי מתאים ספציפי אלא לבקש שה' יזווג לנו בן זוג

  ושאנחנו הכי מתאימים לו. 

הגמרא (מועד קטן יח) כותבת שיתכן שאדם ינזק אם הסיבה:  

יבקש על מישהו ספציפי, וכמו כן יתכן שבעינינו האדם שאנו 

מבקשים הוא המתאים אבל באמת הוא לא מתאים, לכן צריך 

 לבקש שיזווגו לנו את הבן זוג הכי מתאים לנו.

ונהיה אמיצים להודיע לאחרים שאנחנו  ככל שפחות נתבייש . 14

מעוניינים, כך יותר אנשים יוכלו לדעת שאנחנו מחפשים והם 

 יחפשו הצעות בשבילנו.

מומלץ להתחתן בגיל  רוחני כיוםלפי המצב ה - להתחתן צעיר . 15

ברחוב רבים מאוד, גם לבן וגם לבת,  תהניסיונו הסיבה:  .צעיר

דרישות ובררנות  בגיל צעיר האדם יותר טהור וזך ועם פחות

 וכך יותר קל לו למצוא את זיווגו.

בגיל שהבת/בן מרגישים מבוגרים  להתחתן בגיל צעיר הכוונה . 16

כאשר  אומספיק כדי להקים בית, במקרה של ספקות בעניין 

ההורים מתנגדים לנישואין של הבן/בת בגיל צעיר יש לפנות 

  .להחלטה הטובה ביותרלרב מוסמך ולברר כדי להגיע 
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אין הסיבה: נו לשדכן הדורש הרבה כסף מראש. אל תפ . 17

משלמים מראש על דבר שטרם קיבלנו ואולי גם לא נקבל. 

מראש אפשר לשלם סכום זעיר (או בכלל לא) אם בעזרת ד' 

ז אין בעיה לשלם, זו מצווה וחובת הכרת א - השידוך מצליח 

  הטוב.

 

  

שאלות שתוכל לשאול את עצמך על מנת לבדוק אם אתה  . 18

  שואין:"בשל" לני

האם יש לך כיוון כללי בחיים? האם הקומה הראשונה של   .א

האישיות שלך בנויה? קומה ראשונה זה אומר שיש פחות או 

יותר השקפת עולם ברורה, שתדע מהן מטרותיך בחיים 

ותזדהה איתם. לא מדובר כמובן על ירידה לפרטים אלא על 

  כיוון כללי שיכול להיות גם כללי מאוד. 

משהו אתה נשאר איתן ברצון הזה? כלומר  האם כשאתה רוצה  .ב

האם לפי מה שאתה מכיר את עצמך, יכול להיות שעוד חודש 

  בכלל יבוא לך לעשות משהו אחר? 

האם באופן כללי המידות שלך 'בסדר'? אני לא מתכוון שאתה   .ג

מלאך, כמובן, אלא שבאופן כללי אתה לא אנוכי, איכפת לך 

  וכו' וכו'  מאחרים, אתה לא שקוע במרה שחורה...

  האם אתה רואה את עצמך לוקח אחריות על בניית משפחה?   .ד

כאשר יש ספקות ולתשובה יותר מדויקת תוכל לפנות למשהו שמכיר 

  אותך וגם מכיר את התחום.

  

אל תחכה להיות מושלם כדי  נישואין ושלמות אישית: . 19

להתחתן, השלימות האמיתית יכולה לבוא בעיקר כאשר האדם 
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ם נקרא על פי הזוהר: "פלגא דגופא" תרגום: נשוי, בלא זה אד

  "חצי גוף" כי חצי הנשמה שלך נמצאת אצל בת זוגתך לעתיד.

כמובן שאין זה סותר שצריך כל הזמן להשתפר ולהתחזק  . 20

בקשר שלנו לבורא עולם ,במידות טובות, בקיום התורה 

והמצוות, שהם הכלי לישועות בענייני מציאת הזיווג בקרוב 

  בעזרת ה'.

לקרוא בספרי מוסר ומחשבה עצות מעשיות כיצד לשפר  כדאי . 21

את מידותינו, את אופן הסתכלותנו על החיים, התחזקות 

באמונה ושמחה וראייה חיובית, וכמובן לקרוא גם בספרי הכנה 

לנישואין לבניית בית בישראל, כך נוכל להיות יותר בוגרים 

  ובשלים להקים בית מאושר.

בפגישותינו, ככל שנהייה יותר  השתפרות בעצמנו תועיל לנו גם

אנשים חיוביים ועם מידות טובות כך יותר אנשים חיוביים יהיו 

  מוכנים לחלוק איתנו את חייהם ולהתחתן עימנו.

  

  

 
מומלץ לרשום על דף את פרטי בן הזוג  רשימת דרישות: . 22

שאתה מעוניין , איזה תכונות, איזה סגנון, רמת שמירת 

יעץ עם הורים, ידידים המכירים המצוות, וכו', אפשר גם להתי

אותך שיכולים לייעץ לך האם סגנון כזה או אחר מתאים לך.  

גם לאחר שרשמת, מומלץ להוריד ציפיות כי  לא ניתן למצוא 

  את כל המעלות שאנחנו מחפשים.

 

זה טוב שהמנטליות והשאיפות דומים אבל זה לא  עדות שונות: . 23

אסור לפסול שום מחייב ואין צורך לחפש דווקא אותה עדה, 

עדה וזה גורם לסטיגמות לא נכונות וגובל בשנאת חינם ולשון 
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הרע, הרבה פעמים דווקא  אותה עדה שהאדם מחליט שלא 

 מתאימה לו, דווקא משם ה' שולח לו את הזיווג. 

  

אמנם מומלץ ומצווה ללכת לרב לבקש  הליכה למקובלים: . 24

ובלים" ברכה למציאת הזיווג אבל יש להיזהר מכל מיני "מק

שלוקחים כסף תמורת ברכות או שכדי להיפגש אתם דרוש 

כבר יצאו והתריעו ומתריעים גדולי ישראל  הסיבה:לשלם כסף, 

כנגד המקובלים המזויפים ואחד הסימנים למקובל למזויף הוא 

בקשת כסף מראש לפני שנכנסים אליו, או בתמורה לברכות 

ה ישירה, , תפילהברכה החזקה ביותר היא תפילתךוכדומה. 

התחזקות בקשר שלנו לבורא עולם, התחזקות בתורה ומצוות 

תשובה וצדקה הם הסגולות הטובות לכל הברכות ובכללן 

מציאת הזיווג מי שמדריך נכון את עצמו מלמטה ועושה את 

 יםתפקידו בעולם הזה כראוי. הקב"ה מדריך לו את הענייני

 מלמעלה שימצא את בן זוגו הראוי.

 

ונות וגימטריות של שמות לא מומלץ בכלל חשב גימטריות: . 25

להשתמש בהם, ולא שמענו מאבותינו שנהגו כך, גם אליעזר 

כשחיפש אשה ליצחק לא בדק בהתאמת שמות אלא במידת 

  החסד של רבקה.

  

ה" ווֶ קָ אין לגשת להצעה עם בן זוג שאתה "מְ  שינויים וציפיות: . 26

יחזור בתשובה או יתחזק או שאתה אחרי החתונה,שבעתיד 

על זה נאמר "אין עושים מצוות חבילות חבילות" ותחזק אותו, 

  דהיינו גם חתונה וגם להחזיר בתשובה.

כרגע כשהכל ורוד אפשר להבטיח הרים וגבעות אבל  הסיבה:

לאחר החתונה כבר אין דרך חזרה ואז אי אפשר לדעת אם יעמדו 



 השם איתך תמיד אצלך אוהב אותך, להמשיך להתפלל ולהתחזק

 12

בהתחייבות, גם לי וגם לך קשה לשנות מידה אחת קל וחומר 

ויש לחפש בן זוג שמתאים כל החיים לחיי תורה ומצוות  לשנות את

למידת שמירת המצוות שלך או יותר ממך. (כמובן שיש מקרים 

  צאים מן הכלל ויש להתייעץ)וי

  

אל תטפח תקוות שהבן זוג ישתנה  גם במידות והנהגות: . 27

במהלך הנישואים. אתה מתחתן אתו כמו שהוא עכשיו. בדרך 

יבים לעשות תשובה ולהתעלות, כלל אנשים אינם משתנים. חי

אך אין סומכים על הנס. בדוק אם אתה שלם עם מה שהוא 

 עכשיו.

כשאת/ה מתכונן להתחתן עם מישהו צא מתוך ההנחה שמה  . 28

  ה האדם ולא יחולו בו ניסים או מהפכות שונות. ז - שאתה רואה 

  

  

 

כתוב בגמרא שהרוצה להתחתן עם אשה יבדוק באחיה,  :אחים . 29

הרבה בבית ופחות בחוץ, אבל כיום שיש  החינוך פעם היה

סמינרים מיכללות וכדומה, החינוך של הבת יכול לבוא מהמוסד 

  הלימודי בו היא למדה ולכן פחות צריך לחשוש ולבדוק באחיה.

  

  

ליקוי רפואי תורשתי אינו סיבה שלא להתחתן. אפשר לבדוק  . 30

במכון הגנטי עם כל הסיפור המשפחתי, כדי לברר האם עלולה 

ות פגיעה בחיים הזוגיים או בצאצאים. אין קונים חתול להי

בשק, אך יתכן שלעומת המעלות של בן הזוג המוצע, אלו 

  חסרונות זניחים. 
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כסף הולך וכסף בא, ולכן אל תתעכב לחפש דווקא  כספים: . 31

אחר בן זוג עם כסף, ואיזהו עשיר השמח בחלקו, לכן בן זוג עם 

זוג עם כסף שרוצה קצת כסף שמסתפק במועט עדיף על בן 

  עוד ועוד ורגיל להתפנק ולחיות בהוצאות מיותרות.

שפחה אמידה, יש לבדוק ממ בן זוג/מי שמציעים לו בתלכן,  . 32

א "מפונק" והתרגל לרמת חיים גבוהה ולבדוק האם והאם ה

אתה יכול/מוכן לחיות ברמה כזו, והאם היא מוכנה/יכולה לחיות 

 ברמה המתאימה לך.

  

חפש בבן זוג המיועד את כל המעלות אל ת אין שלימות: . 33

שרצית, הסיבה: אני לא מושלם וגם אתה וגם הבן זוג שלך, אין 

בן זוג מושלם ואי אפשר למצוא את כל המעלות במקום אחד, 

חסרונות יש לכל אחד ועל כולנו מוטלת עבודת תיקון המידות, 

אדם נידון על פי רובו ואם הרוב טוב ומתאים אפשר להתקדם, 

  ם שאדם מאבד את זיווגו בגלל בררנות יתר.יש מקרי

  הקפד על הדברים העיקריים ולא על הטפלים. . 34

הוא דבר שיש לו השפעה לטווח ארוך שמשפיעה על  דבר עיקרי

  כל חיי הזוגיות כמו לב טוב, מידות טובות ויראת שמים.

הוא דבר שמשתנה עם הזמן כמו יופי או כסף שהם  דבר טפל

  .יתרונות, אבל אינם העיקר

באחד מהעיירות בארה"ב נתקעה משאית מתחת לגשר שהיה נמוך 

מגובהה של המשאית. הגיעו למקום מהנדסי העיר ואימצו את מוחם 

כיצד ניתן יהיה להוציא את המשאית התקועה מתחת לגשר. הם 

התלבטו קשות האם לפרק את הגשר או אולי לפרק את המשאית. 

מקום ילדה קטנה לאחר שעות של חשיבה ואפס תוצאות הגיעה ל

המשאית  ךמהגלגלים, כך תונמ רוהציעה להוציא מעט את האווי

  ויהיה אפשר לחלץ אותה בקלות...
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זו הדרישה  - מהגלגלים, קצת לוותר  רלהוציא קצת את האווי

  הבסיסית בבואנו לגשת לנושא.

  

  לפני פגישה 
כל מה שתוכל לברר לפני הפגישה הראשונה תברר,  בירורים: . 35

ממקורות אובייקטיביים אמינים. כידוע, אין בזה חשוב שתברר 

  איסור לשון הרע. 

לספר מידע שיכול  המצווש - (מובא בהלכות שמירת הלשון 

להועיל לשואל בענייני שידוכין, כמובן שיש כללים מתי ואיך 

הלכות  - מותר ולכן מומלץ חשוב מאוד לעיין בספר החפץ חיים

 ט') לשון הרע כלל י' וכן הלכות רכילות כלל

על מנת למנוע משני הצדדים  אי נעימות, בזבוז זמן,  הסיבה:

אכזבה וכו' , להבדיל כשאדם קונה מכונית או דירה כמה בירורים 

הוא עושה. על אחת כמה וכמה כשהוא מחפש בן או בת זוג לכל 

  החיים שיש לבדוק דברים בסיסיים על התאמה.

ש עובדים לפעמים גם המשיכה בגלל החיצוניות והתפתחות הרג

מהר מדי בלי שום בדיקה שכלית, בלי לדעת אם הבן זוג הוא 

באמת בעל מידות טובות ובאמת מתאים לי, ועל ידי בירורים 

  ראשוניים ניתן להפחית מטעויות אלו. 

חשוב מאוד שהשכל יחליט לפני הרגש,  - השכל לפני הרגש . 36

מכונית יפה ונוצצת יכולה לרגש , אבל תפקידו של השכל לבדוק 

ה נמצא בפנים, האם המנוע טוב? האם שאר החלקים מ

  הפנימיים טובים או מקולקלים?

שיחה מצודדת, מראה חיצוני, דיבור רהוט, ושאר תכונות 

חיצוניות יכולות להטעות אותנו, כאשר אנחנו מקדימים את 

הרגש לשכל, השכל יתחיל להמציא "תירוצים" לכל חיסרון 
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ות של מעלות טובות בבן שנראה בבן זוג, והרגש ימציא דמיונ

 זוג למרות שהם אינם. 

הינצל מטעויות בבחירה, צריך שהשכל לכדי  - כיצד להינצל? . 37

  יעבוד 

  לפני הרגש, והאפשרויות להגיע לזה הם: 

רר טוב מראש על התאמת בן הזוג, כל מה ב- בירוריםא. 

  שאתה יכול לברר תברר.

ם הייעוץ הוא חשוב כיוון ששאר האנשים אינ - תתייעץב. 

נוגעים בדבר ואינם מושפעים רגשית מכוח שיחה נוצץ או יופי 

חיצוני וכדומה שיכול להטות את החלטותינו לכיוונים לא 

  שקולים.

האם שופט יכול להוציא משפט צדק בנוגע לתביעה במיליוני 

שקלים, כאשר אחד הצדדים הוא שותפו לעסקים? רק מי שלא 

  משוחד לאיזה צד, יכול להוציא משפט צדק.

 

  להלן דוגמאות מה לברר לפני הפגישה הראשונה: . 38

  של הבן/בת זוג המיועד. ומידת החסד  וטוב ליב  .א

  זוג ומידת שמירת המצוות.השמים של בן המידת יראת   .ב

האם הוא אחד שנוטה לחלות במחלות, ואם יש לו מחלות   .ג

 חדות.ומי

האם בני משפחת הבן זוג שתלטנים ונוטים להתערב בחיי בני   .ד

 הזוג.

הוא מגיב בתנאי לחץ? האם הוא בעל אישיות רגועה או  כיצד  .ה

 מתוחה?

 האם הוא נעלב מכל דבר פעוט?  .ו

 האם הוא בעל ראיה חיובית בחיים או "רואה שחורות"?  .ז
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גם אם אמרו ַל שהוא לומד תורה בהתמדה, אין זה בהכרח 

 ערובה למידות טובות לכן חשוב לברר כל מה שאפשר.

 

שיחה ולבירור על מנת מומלץ שתכין מראש נושאים ל . 39

  שהפגישה תהיה טובה ויעילה לשניכם.

  

חלק מההשתדלות היא לבוא לפגישה מסודר ולא מוזנח,  . 40

  (כמובן לפי דרישות ההלכה ולא לבוש שאיננו צנוע) 

הרושם הראשוני קובע מאוד ואין לומר "אם זה הזיווג  הסיבה:

על שלי, אז זה לא משנה" , כמו בכל דבר בחיים איננו סומכים 

נס אלא עושים השתדלות, חלק מההשתדלות היא להתכונן 

  כראוי לפגישה.

  

  . עם שתי הצעות במקביל שתיפגאל  שתי הצעות: . 41

זה יכול לבלבל אותך בבחירה ולהטעות את הצד  הסיבה:

לא תוכל להתגבר על הפיתוי להשוות בין אישה אחת השני, 

 לשנייה. למען האמת, אתה עלול פשוט "לפספס" אותה ואת

הייחודיות שלה. בנוסף, כשאתה מתחיל להשוות, הדבר הקל 

ביותר הוא להשוות בין הפגמים של כל אחת מה"נבדקות". 

ו מושלם ולכל בת הרי איש אינ - השוואה זו אינה הגיונית 

  שתכיר יהיו חסרונות מסוימים.

אתה יכול לעשות  מסוימתאמנם כאשר יש ספיקות בדבר הצעה 

ות, ומומלץ שתתייעץ עם רב הפסקה ולבדוק הצעות אחר

  מוסמך.

  

מצווה לשמוע להורים ולהתייעץ אתם, יש  הורים ושידוכים: . 42

וידע שרוב הפעמים עולה על שלנו, אבל כאשר יש  ןלהם ניסיו

ניגוד בן דעתך לדעתם בעניין בחירת בן הזוג, נפסק בשולחן 
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ערוך (יו"ד סוף סימן ר"מ) שבענייני נישואין אין חובה לשמוע 

ובזה אתה מחליט. (במיוחד אם זה מקרה שהתנגדות  להורים

  ההורים נובעת משיקולי יוקרה וכבוד). 

כמובן שהכל צריך להיעשות מתוך כבוד מירבי להורים והשתדלות 

שצד שלישי ישפיע על ההורים להסכים על מנת שתשרה השלום 

  והברכה בזה.

 

  בפגישה
  

אל תחכה להתרגשות והתלהבות על הפגישה  התלהבות: . 43

קשר ואהבה נבנים לאט  הסיבה:ראשונה וגם לא השנייה, ה

ובטוח בנתינה ודאגה הדדית ולא בברקים ורעמים שנדלקים 

ונכבים ברגע אחד. מספרים על ר' אריה לוין זצ"ל שהיה הולך 

  לרופא עם אשתו והיה אומר " הרגל של אשתי כואבת לנו". 

בכדי להגיע לאהבה צריך לדעת שהעבודה לא מסתימת עם  . 44

החלטה להתחתן , אלא שיש צורך בטיפוח והשקעה להצלחת ה

  הקשר.

מה שקוראים ברחוב אהבה, יותר נכון לקרוא לזה "תאווה"  . 45

  ולאחר מילוי התאווה לרוב לא נשאר אהבה...

  

אהבה היא ההיקשרות הרגשית הנובעת  מה היא אהבה? . 46

מהערכה עמוקה לטּוב שבאדם האחר וכמובן שכדי להכיר את 

חר יש להכירו לעומק ולא מהתרגשות רגעית הטוב שבאדם הא

  של מראה חיצוני.

אם אהבה נובעת מהערכת הטּוב שבזולת, היא לא משהו שפשוט 

"קורה", אלא משהו שאתם יכולים לגרום לו לקרות. אהבה היא 
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אתם פשוט יכולים ליצור אותה. לשם כך, התמקדו  - מצב פעיל 

אם תוכלו לעשות בטּוב שבאדם אחר (בכל אדם יש משהו חיובי). 

  זאת בקלות, תוכלו לאהוב בקלות.

  

ככל שנותנים יותר, אוהבים יותר. אהבה גם נובעת מנתינה:  . 47

מסיבה זו, הורינו ללא ספק אוהבים אתנו יותר ממה שאנחנו 

  אוהבים אותם. 

כיוון שאהבה עמוקה ואמיתית נובעת מהיכרות ומנתינה, היא אינה 

ת, היא במילים אחרו - מן ה, אלא נוצרת לאורך זליל- נולדת בן

כמעט תמיד נוצרת לאחר הנישואין. עוצמת הרגשות שזוגות רבים 

חשים לפני הנישואין היא בדרך כלל חיבה רבה, שמתחזקת עקב 

המכנה המשותף, הכימיה והציפייה. אלה עשויים להיות זרעי 

  האהבה, אולם עליהם לנבוט ולצמוח. 

ה האמיתית אמורה ביום החתונה, הרגשות סוערים, אולם האהב

להיות אז ברמתה הנמוכה ביותר, כיוון שיש לקוות כי היא תגדל 

  ותצמח, ככל שהבעל והאישה יעניקו ויתנו זה לזו.

סיפורי האגדות על הנסיך והנסיכה שחיו באושר ועושר, הם אלה 

טוב". אולם  לשגרמו לנו להתייחס לחתונות בתור "סוף טוב, הכו

  ה להיות רק "התחלה טובה". במציאות, החתונה שלכם אמור

  

: כשהבן זוג מצהיר על דרך חיים האם הצהרות על דרך חיים . 48

הוא עקבי בדרך שהוא בחר או שזו דרך חדשה שהוא בחר 

  לכבודך. 

אפילו אם זה מאוד מחמיא שהוא החל ללכת בדרך חדשה לכבודך 

  ול להשתנות. זה יכ - ת אל תתלו בזה הרבה תקוו - 

  

אם הנך עורך השוואות בין המועמדת ה אין לערוך השוואות: . 49

שלך לבין אחות שהנך מעריך מאוד, או בהשוואה למכירה 



  אל ייאוש, כולם מתחתנים בסוף

 19

קודמת או כל בת שהיא? כל השוואה פסולה ולא רלוונטית. 

עליך להתמקד בהצעה שלפניך ולהכירה בפני עצמה. זה מצריך 

עבודה הכרתית עצמית על מנת לנטרל מעליך רגשות קודמים, 

  דש.ולהיפתח לקשר חדש מח

  

אל תאריכו יתר על המידה את זמן הפגישה. אין זה בריא  . 50

וצנוע. גם אל תקצרו יתר על המידה כי אז לא מספיקים להכיר 

  ין שעה לשעה וחצי, בערך. ב - אחד את השני, נאמר 

  

 הסיבה:בפגישה אל תדבר כל הזמן, ואל תקשיב כל הזמן.  . 51

כשאתה מדבר כל הזמן אתה לא יכול להכיר את הצד השני 

וכשאתה מקשיב כל הזמן, הצד השני לא יכול להכיר אותך, וגם 

  לא יכול לדעת את דעתך על הנושאים והדעות שאמר. 

  

הפגישות ביניכם, אינם קניית מוצר מוכן לאכילה, זהו מוצר  . 52

שצריך לבשל, כלומר להשקיע ביצירת קשר. אינך צריך את 

ם הבת זוג הכי טובה בעולם, אלא הכי טובה עבורך, בדוק א

שלוש - נוצר קשר ביניכם. על פי רוב זה לוקח זמן, נאמר שתיים

פגישות. לכן אל תמהר לשלול, גם אם מחכות לך עוד הצעות 

טובות. הרבה פעמים אין התלהבות בפגישה הראשונה וגם לא 

נוצר קשר, אלא לאחר מכן. קח גם בחשבון שהבת זוג עשויה 

נה מופיעה להיות נבוכה, לחוצה ונרגשת בפעם הראשונה ואי

  במיטבה. 

  

להלן רשימה לדוגמא של נושאים עליהם תוכלו לשוחח במהלך 

הפגישה. כמובן שלא מומלץ לשלוף פתק ולהתחיל להקריא את 

הרשימה. רצוי להעלות את הנושא בצורה הטבעית ביותר, כך 
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שתשתלב היטב בשיחה. (לא חייבים להעלות את כל השאלות רק 

  אלו דוגמאות לנושאי שיחה)

  

  

מיהו האדם הנערץ עליך ביותר? מה באדם זה מעורר בך   .א

  השראה? 

  מה היה ההישג המספק ביותר בחייך?  .ב

ספר לי על המשפחה שלך. איך זה היה לגדול בביתך? אילו   .ג

  יכולת לעשות זאת, כיצד היית משנה את הדרך בה גדלת?

  כיצד נראה הבית העתידי שלך, בעיני רוחך?  .ד

  ימו אותך.ספר לי על נישואים נהדרים שהרש  .ה

 האם יש משהו שחלמת לעשות במשך זמן רב?   .ו

  מהו הנכס היקר ביותר שלך?  .ז

  שנים? 10איפה אתה רואה את עצמך בעוד   .ח

  מהי המעלה החשובה ביותר שלך? והחולשה הגדולה ביותר?  .ט

  אילו דברים משמחים או מעציבים אותך?  .י

  למה אתה רוצה להתחתן?  .יא

  מה מבחינתך "ייהרג ובל יעבור"?  .יב

 

לגבי המראה החיצוני אסור שתהיה דחייה,  ני:מראה חיצו  . 53

לעומת זאת אם אין דחייה ואין משיכה כדאי לבדוק עוד פגישה 

 כי יתכן שבמשך הזמן ההצעה כן תמצא חן.

ברוב ספרי ההדרכה כתוב שצריך גם שתהיה משיכה  - משיכה . 54

כלשהי, יתכן מאוד שבפגישות הראשונות לא תהיה שום משיכה 

לכן במקרה כזה אם שאר הדברים  אבל גם לא תהיה דחייה

מתאימים מומלץ להמשיך. (במיוחד כאשר הבן זוג הוא מופנם, 

ָפַּתח" כלפי משהו שעדיין אין לו  צנוע וכדומה שאין לצפות ש"ִי
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  הכרות מספיקה איתו)

 

לפעמים  הסיבה:אין לחפש "דווקא" בת זוג יפה.  דווקא יפה: . 55

או לחפש  להתגאות, להתבלט ההיא יכולה לנצל את יופיי

רבים. כלל גדול: לא משום  תתשומת לב מאחרים ועוד ניסיונו

שהיא נראית יפה היא מוצאת חן בעיניך , אלא מפני שהיא 

  מצאה חן בעיניך היא  היפה מכולן. 

, ןהענייאם שכלית נראה כי אפשר לגמור את  אפשר לסכם: . 56

ואין השכל מתנגד, אזי  ואין הרגש מתנגד, או אם רגשית רוצים,

שר לגמור את הדבר לחיוב. בדרך כלל ישנה לאדם תחושה אפ

שהיא כמורת דרך לאדם, להרגיש שעל זה הכריזה  מסוימת,

  ברורים של משיכה. ה'בת קול', אך אין לצפות תמיד לרגשות

  

השתדל שהפגישה לא תיהפך  אנחנו לא חוקרי משטרה: . 57

לתהליך חקירה שתי וערב על בן הזוג, שהרי הרבה פרטים 

ר בדרכים אחרות, יש לתת לשיחה לזרום, כמו על ניתן לבר

המשפחה, הלימודים, החברים תעסוקה בשעות הפנאי 

ותחביבים. בפגישות הבאות כשהמתח מתפוגג אפשר לשוחח 

ול השגת חיי פשטות מ - מה הן השאיפות של כל אחד מכם 

מותרות, רמת הדקדוק בתורה ובמצוות, תפקידו של הגבר ושל 

וכו'. בשיחות יש לבחון: אם קיימת  האשה בחיי הנישואין

עקשנות ועמידה ללא פשרה על עמדה שהוצגה, או ניתן 

לתוך דברי  סלשנותה. אם האישיות המוצעת נוהגת להיכנ

הדובר ומפריעה באופן קבוע. האם נראית זהות בין 

האינפורמציה שנאספה על המשודך לבין מה שמתגלה בשיחה 

  עמו.
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פריע לכם במערכת היחסים, כל דבר שמ דיונים על פערים: . 58

חייב לעלות לדיון ביניכם. שיחה אודות הדברים הבעייתיים, 

היא הדרך היחידה להעריך באיזו מידה אתם מצליחים לתקשר, 

לבוא במשא ומתן ולעבוד יחדיו. כשמדובר בתקופת חיים 

שלימה, אין אפשרות למנוע את הופעתם של קשיים מסוימים. 

שתכניסו את עצמכם למחויבות: חשוב שתבדקו עכשיו, לפני 

האם אתם מסוגלים לגשר על הפערים שביניכם ולמצוא פשרות 

  שיהיו חיוביות עבור שניכם?

  

  

מבן זוג שתלטן, יש לחשוש לשתלטנות  ריש להיזה שתלטנות: . 59

כאשר הוא נותן לך הוראות מה לעשות, איך להתלבש, איך 

ת. אם לבלות, מה ללמוד, בהווה ובעתיד, אין זה מבשר טובו

הוא זועם באופן מופרז במקרה שאיחרת או שינית תוכנית, אין 

  זה מבשר טוב. 

  

סרונות שלך שאינם חשובים ואינם עלולים ח - חסרונות . 60

להפריע, אין צורך לספר, לעומת זאת חסרונות שיכולים 

 ןלהפריע צריך לספר, לפעמים מותר לדחות את גילוי החיסרו

על מנת שבן הזוג יכיר לאחר פגישה או שתיים (לא יותר!) 

צדדים ויתרונות אחרים באישיותך שיכולים להאפיל על 

, מומלץ תמיד להתייעץ עם גורם הלכתי כדי לדעת איך ןהחיסרו

 ומתי לספר על חסרון.

  

  לאחר הפגישה
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אם החלטת שההצעה לא מתאימה לך, יש  תשובה שלילית: . 61

להיזהר מלשון הרע ולא לומר את חסרונות הצד השני למי 

הציע ההצעה, לכן מומלץ לומר למי שהציע לך שאתם "לא ש

מתאימים" וזהו, בלא לפרט, אלא אם כן נראה לך שמציע 

 ההצעה יכול לייעץ לך לתועלת. 

כמו כן יש להודיע בהקדם את תשובתך, תשובה בהקדם:  . 62

באותו יום או למחרת, וגם אם זו עבורך חוויה לא נעימה, אל 

 עם ספיקות ודמיונות.תשאיר אותה תלויה על בלימה, 

ל תאמר לעצמך אילו הייתי אומר כך בפגישה א - הכול בהשגחה . 63

או מתלבש כך, או כל מיני "פאשלות" שקרו בפגישה, תדע 

שהכול בהשגחה, והכול מכוון משמים, אתה מצווה לעשות את 

ההשתדלות אבל מה שלא בידך אתה לא אחראי והכול 

עויות אנושיות לטובתך, אתה לא תפסיד את זיווגך בגלל ט

 שעשית, שלא בכוונה.

 

לאחר הפגישה כדאי שתשאל את עצמך שאלות לאחר הפגישה:  . 64

 את הדברים הבאים:

האם אני רוצה שהילדים שלי יהיו דומים לבן זוג הזה,  דמיון:  .א

  בתכונות, במידות, ביראת שמים?  

  

האם האדם הזה אוהב לגרום לשמח אחרים? כיצד  טוב לב:  .ב

שאינו חייב להיות נחמד אליהם? האם הוא מתייחס לאנשים 

  הוא עוסק בהתנדבות כלשהי? האם הוא נותן צדקה? 

הדבר החיוני ביותר להצלחת המערכת הזוגית טמון ביכולת 

לתת. נתינה, פרושה להעניק הנאה לאחר. תבדקו האם 

מדובר באדם שנהנה לגרום לאחר הנאה או שהוא מכונס 

  בתוך עצמו ועסוק רק עם עצמו? 
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דעת, צריך לבדוק איך בן הזוג מתייחס לאנשי שירות כדי ל

כגון מלצר, מאבטח, נהג מונית וכדומה, איך הוא מתייחס 

להורים ולאחים שלו? האם הוא מוקיר ומעריך אותם ? אם 

אינו מוקיר את אלו שעשו למענו הכול, אל תצפו שיוקיר אתכם 

  הרי אתם לעולם לא תוכלו לעשות כל כך הרבה למענו! - 

הוא מרכל ומדבר רעות על אחרים? אדם שמרכל לא האם 

יכול לאהוב אחרים. מי שלא יודע להתייחס לזולת בכבוד, גם 

  לא יכבד אתכם.

  

האם אני יכול לסמוך על האדם הזה, שיבצע את מה  אחריות:  .ג

 שהתחייב לבצע? 

  

האם האדם הזה אוהב את עצמו? האם הוא נהנה  שמחה:  .ד

  שית?מהחיים? האם הוא יציב מבחינה רג

  

 האם אנו מכבדים זה את זו?  כבוד:  .ה

  האם אנו נמשכים זה לזו? משיכה:  .ו

  

 האם המטרות שלנו בחיים דומות? מטרות:   .ז

  

האם האנשים הקרובים לי, שדעתם חשובה  דעות נוספות:  .ח

  לי, מסכימים איתי כי אכן מדובר באדם טוב?

האם אין הבדלים משמעותיים ברמת הפקחות  הבדלים א':  .ט

האם אין בינינו הבדלים משמעותיים לגבי  ב':הבדלים שלנו? 

 דקדוק במצוות?

האם יש לשנינו מטרה עליונה משותפת?  מטרה משותפת:  .י

אם יש, אז אפשר להיות גמישים יותר בכל הנושאים האחרים. 

אם לא קיימת מטרה עליונה, כל הצרכים האחרים למעשה 
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 מתחרים זה בזה. "אני לא מעוניין להתפשר על הרצונות שלי,

ואת/ה אינך רוצה להתפשר על שלך". כך, כל התקדמות 

בעצם נמנעת. מטרה משותפת, מאפשרת לנו להתקרב זה 

  לזה ומאחדת אותנו סביבה.

  

כמובן שמפגישה אחת ואפילו כמה לא תוכל לדעת את כל התשובות 

אבל תוכל לסכם לעצמך איזה נקודות עליך יותר להבחין בפגישות 

תאמה ביניכם.הבאות על מנת לבדוק את הה  

  

ודאו שקיימות ביניכם תקשורת טובה ו - מטרה משותפת . 65

ין, או ששניכם תצמחו לאחר הנישוא חיים משותפת.- ומטרת

יחד, או שתתרחקו זה מזו. בכדי שלא ייווצר מצב של 

התרחקות ביניכם, עליכם לבדוק "עבור מה" אתם חיים בעודכם 

  לכם.אז למצוא מישהו שהגיע למסקנה דומה לשו - רווקים 

  

תכונות מנוגדות אצלכם לא צריכות להפריע  תכונות שונות: . 66

רגשי, - יאלי, שכלתניר- פעלתן, מיסטי- בדרך כלל, כגון שקט

גרו אפשרויות, אבל בתנאי שזה לא שונה מאופק. אל תס- זורם

בצורה קיצונית , במילים אחרות, אם קיימים פערים גדולים מדי 

בקושי אפשר להזיז תם פאסיביים ושקטים כל כך שא - ביניכם 

אתכם ממקומכם או להוציא מכם מילה, בשעה שבן הזוג כל כך 

וב לוודאי אקטיביות, קר- תוסס ונמרץ שהוא על סף היפר

שתתקשו לגשר על הפערים ולשמור על השלום במערכת 

אם יש לכם  - היחסים. לעומת זאת, אם אינכם קיצוניים מדי 

 - ה לאקטיביות נטייה לפאסיביות בשעה שלבני הזוג יש נטיי

גדלים הסיכויים שתוכלו להסתדר היטב ביחד ואף לצמוח 

  ולהעשיר זה את זה.
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זוג ממשפחה - לעיתים מחפש אדם בן התאמת משפחה: . 67

חמימה, שיש בה אחים ואחיות שאיכפת לכל אחד מה שקורה 

אצל כל אחד מבני משפחתו. יתכן שחיפוש זה מלמד על צורך 

, שגדל במשפחה בפיצוי למה שחסר אצל אותו מחפש

מצומצמת, ואולי אף קרירה. אולם בהמשך מערכת הנישואין 

עשוי להתגלות, שמשפחה חמימה היא גם משפחה המתערבת 

בחיים הפרטיים של בני המשפחה, ולדבר כזה קשה לו 

להסתגל. לכן יש להסתכל על הדברים לטווח ארוך ולבדוק 

  אצלינו מה המניעים.

  

גם אדם הרואה את עצמו  אפשר לגלות התרגשות ואדישות: . 68

רגשני מאד, מתלהב מכל דבר בצורה מוגזמת, והדבר מפריע 

לו עצמו. לכן לדעתו, דווקא קשירת קשר עם אדם ָׁשֵלו, אדיש 

ורגוע, עשויה לאזן אותו. כך הוא סבור, והדבר עשוי להתגלות 

שיתברר בכניסתו למערכת משפחתית,  כנכון. אולם יתכן גם

באדישות גם  רגשיים ובן הזוג מגיב שיש גם צורך בסיפוקים

לדבר שמצדיק התלהבות כל שהיא. במקרה כזה, במקום 

  הוא מצא אדם שאינו שותף לרגשותיו. האיזון שחיפש

  

  

  

להיות מעורבים ב"משולש רגשי",  זהירות ממשולש רגשי: . 69

פירושו: אדם שתלוי רגשית במשהו או במישהו אחר, בזמן 

רת. דוגמא קלאסית לכך, שהוא מנסה לפתח מערכת יחסים אח

היא אדם שקשור יותר מדיי להוריו. יש אפשרות שאנשים יהיו 

- מעורבים במשולש רגשי גם עם חפצים או עצמים בלתי

  אנושיים, כמו עבודה,  מחשב, תחביבים, ספורט או כסף. 
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הקפידו שאתם ובני זוגכם תהיו משוחררים מכל משולש רגשי. 

גמרי פנוי רגשית אליכם. אדם המעורב במשולש שכזה, אינו ל

אתם לא תהיו הראשונים בסדר העדיפויות שלו, וזהו בהחלט 

  אינו בסיס ראוי לנישואין.

  

אל תספר לחבריך או קרוביך את ענייני ההצעות  סוד: . 70

או בירורים. והפגישות, אלא אם כן אתה מספר לצורך ייעוץ 

"אין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העין" ,  הסיבה:

ים החבר או הקרוב יכולים לקנא בהצעתך או לפרסם לפעמ

אי נעימויות עם המיועד לשידוך  םלמשהו אחר או יכולות להיגר

  לו שסיפרת. עכשיווד

  

  

  

  ספיקות.
  

לפני ההחלטה ולאחריה הם טבעיים  הספיקות והחששות . 71

ללחץ מזה אלא להתפלל  סוצפויים ונפוצים, לכן אין להיכנ

ך אותנו להגיע להחלטה מעומק הלב לבורא עולם שידרי

הנכונה, רק אתה צריך להחליט ואין לאף אחד להחליט 

בשבילך, אבל דע לך שבורא עולם נמצא אתך ומעוניין בטובתך 

  לכן אל תפחד בטח באחד.

  

אם מצאת בת זוג טוב עבורך, אל תחפש טובה  הצעה טובה: . 72

יותר. הסיבה: כי אין לדבר סוף, תמיד אפשר לחשוב שיש יותר 

אם כל האנשים בעולם היו מחפשים תמיד משהו טוב טובה, 
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יותר, אז אף אחד לא היה מתחתן...הקב"ה לא סתם הפגיש 

אותך דווקא עם הבת הזו ואם באמת טוב לכם ביחד מכל 

אז היא האחת והיחידה בשבילך והרבה רווקים  - הבחינות 

  מבוגרים מחפשים עד היום את ההצעה הכי הכי טובה להם...

  

אם אתה מרגיש שיתכן מאוד שזה זה, אבל  ה:קשיים בהחלט . 73

קשה לך להתקדם לחתונה, כדאי שתבדוק למה, יתכן שזה 

בגלל שקשה לך לשנות מצב ממה שאתה עכשיו, חיי הרווקות 

מוכרים לך מה שאין כן חיי הנישואין, אבל אל תפחד השם 

אתך, כדי להתגבר על קשיים אלו, כדאי להתחיל לדון עם הבן 

המעשיים כמו: מקום מגורים, קהילה רצויה,  זוג על הפרטים

חיבור למקום תורה, לימודים, עבודה וכו'. כשיורדים לפרטים 

  הדברים מתחילים להיראות פחות מאיימים ויותר קלים.

  

אם אתה חושש, אמנם ההצעה לא נראית לך כלל  לעומת זאת . 74

וכלל, אך אתה מפחד לנתק כי אולי זה הזיווג שלך משמים, אין 

איננו יודעים סתרי נשמות ואיננו מפלסים דרכנו על פי  לחשוש.

נסתרות, וכאשר אנו מתנהגים בשכל ובדעת על פי תורה, זה 

ממילא מכוון לסודות של מעלה. לכן אם ההצעה הזו לא 

  מתאימה לנו, ברור שאין זה זיווג מן השמים. 

  

  

אין להתחתן עם בן הזוג מתוך "רחמנות" נניח  רחמנות: . 75

הזוג ואתה רואה שהוא חיפש כבר הרבה וכבר נפגשת עם בן 

מבוגר ועדיין לא מצא, ואתה מחליט לרחם עליו ולהתחתן איתו, 

רגשות ורחמים זה דבר משתנה וכמו  הסיבה:אין לעשות כך! 

שהיום ריחמת יתכן שמחר לא, ואז תתחרט על ההחלטה, ואז 

  יהיה יותר קלקול מתיקון.
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 רשואין, חייבים להיזההבן והבת שפניהם לני שיתוף חברים: . 76

. גם אם  אין זקוקים לעצתםמלשתף חברים או קרובים כאשר 

נראה להם, שהם "בשלים" להחלטה חיובית ולקיים את 

השידוך, לא כדאי להודיע זאת לאחרים לפני שהדבר הוסכם גם 

על ידי הוריהם. זהירות זו תחסוך אי נעימות העלולה לצמוח 

ו ביניהם על רקע כלכלי או אם ההורים משני הצדדים לא ישתו

 אחר. 

ר גם אם התהליך מצוי על סף סיכום חיובי, אין לספ - סוף טוב . 77

 - לחברים או לקרובי משפחה, הפרסום עשוי ליצור לחץ חברתי 

הכל ממתינים לסיומה הטוב של השמועה הנפוצה. לחץ זה 

יגרום שגם אם יש לנפגש מחשבות על הפסקת הקשר, הוא 

והבשורה שחבריו  הבעקבות הציפייעלול להחליט בחיוב, 

 ממתינים להן.

ל תחליט להתחתן עם הצעה מסויימת,בגלל א - להחליט נכון . 78

לחץ חברתי או כל לחץ חיצוני אחר, גם אם אתה בפגישות 

מתקדמות ואתה רואה שאין ההצעה מתאימה, חשוב שתתייעץ 

ואם המסקנות שאין אתם מתאימים אל תיכנע ללחץ חיצוני 

, שאחריה יתכן צער על אי ההתאמה, "עדיף להתקדם לחתונה

  סוף מכאיב, מכאב בלי סוף..."

  

אתה מתלבט האם זה הבן זוג שלך? זה טבעי  התלבטות: . 79

ומובן, זו החלטה לכל החיים, אבל אל תחשוב שאם יש 

התלבטות וספיקות זה אומר ש"זה לא זה", רק יחידים לא 

ה חושב מתלבטים, מצבי הרוח יכולים להשתנות ברגע אחד את
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שזהו מצאת שחיפשת ורגע שני אתה כמעט בטוח ש"זה לא זה 

"  

  

ם אינכם מצליחים להחליט כן או לא, אל תמשכו א - לא למשוך . 80

זמן רב מדי, אלא התייעצו עם רבנים,  עם קרובים, עם הורים, 

יתכן שיש דברים שלא הבחנו בהם (לטובה  הסיבה:עם חברים. 

ו רב קרוב) יאיר את או לרעה) ומי שמכיר אותנו (הורים א

עינינו, יתכן שיש דברים שאנו מייחסים להם חשיבות, ובאמת 

הם חסרי משמעות ולהיפך. לשם כך טוב ונחוץ לשמוע חוות 

דעת מבחוץ, ואם היועץ מכיר את שני הצדדים, מה טוב. כמובן 

שזה יחד עם תפילה מעומק הלב להגיע לעצה וההחלטה 

  הנכונה.

  

  

ראשונה לניתוח ובדיקת ההתאמה  אפשרות שיטת ניתוח א': . 81

ביניכם היא אתה יכול להיעזר על ידי טבלה שבצד אחד תרשום 

את מה אתה מחפש ובצד השני מה יש לבן זוג ומה אין, מה 

ממה שחיפשת יתכן  80%היתרונות מול החסרונות, אם יש לך 

  לאחר שתשקול לחיוב ולהתקדמות לתשובה חיובית.

הורים, ידידים שאתה סומך על כדאי גם להיעזר ולהתייעץ עם 

  כושר שיפוטם.

כמובן שבדיקה על ידי טבלה זו שיטת  ניתוח קצת קרה אבל אי 

אפשר ולא רצוי לסמוך על הרגש בלבד ולכן חשוב שתהיה גם 

  הבדיקה שכלית המחושבת.

  

במקרה של ספיקות: אפשר  האפשרות שניי שיטת ניתוח ב': . 82

ים בהחלטה על לנסות להשתמש ברעיון טבלת חישוב למתקש

  חתונה. 
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אתה מרכיב טבלה שיש לה כמה וכמה מרכיבים. בכל מרכיב 

צריך לתת ציון לבן זוג. ובסוף עושים את השיקול הכללי. 

  (כמובן ששיעור האחוזים משתנה לפי הסדר עדיפויות שלך)

  דוגמא לטבלה (הדוגמא לא מחייבת)

  ליופי נותנים עשרה אחוז.   .א

ים אם הם מתאימ - מישים אחוז למידות ויראת שמים נותנים ח  .ב

  כתוב חמישים.  - לך לגמרי 

שלכם  ןם הכיווא - החיים נותנים עשרים וחמש אחוז  ןלכיוו  .ג

תוב אפס. כ - תוב עשרים. אם הוא לא מתאים כלל כ - מתאים 

   - וכו'.

  להתאמת משפחה שלה תן עשרה אחוז.   .ד

לכסף תן חמשה אחוז. וכו' בסוף עושים את השיקול הכללי   .ה

הרי שבחרת  - הזאת מתאימה לך בשמונים אחוז  אם ההצעה

נכון. (אבל גם זה נכון רק בסביבות גיל עשרים, שאתה 

  בעצמך שווה שמונים אחוז). 

 

החישוב הזה הוא נשמע טכני וקר אבל הוא יכול להועיל שיש 

 - ספיקות. שהרי אדם לא יכול לומר לעצמו: "כשהכל כמו שאני רוצה 

  רק אז אני אתחתן!"

דברים אמורים לאלה שנשארים רווקים הרבה מאוד שנים במיוחד ה

ספק כי הם רוצים את האשה הכי יפה, הכי חכמה, הכי מוכשרת, 

פוגשים אשה כזאת לא תמיד וגם אם הם יש נשים כאלה, גדול אם 

  היא רוצה בהם. ואז הם נשארים ברווקותם הרבה שנים.

  

ן צריך לדעת שאי אפשר לחכות עד שמכירים את הב אמונה: . 83

זוג בשלימות כי אי אפשר להכירו בשלימות, רק אלוקים יודע 

, ולכן לאחר השתדלות מצידנו לברר מה שאנחנו יכולים להכו
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יש לנו לסמוך על הקב"ה ולהחליט, שהרי אין סוף לבדיקות 

  ולחששות.

  

אין לעכב  חתונה בשביל כסף, גם אם נראה לך  ספיקות כסף: . 84

דת וכו' אין זו סיבה לעכב שאין לך מספיק כסף והיא עדיין לומ

את החתונה, הברכה היא לא כמה כסף יש לך אלא מה אתה 

עושה בכסף ואם יש לך בו ברכה, והגמרא כותבת שהברכה 

בפרנסה מגיע לאדם בזכות אשתו,  "איזהו עשיר השמח 

  בחלקו". 

האם שאלת את עצמך איך זה שרווקים רבים לא מצליחים 

וג רבים שמצליחים לפתוח כמעט לחסוך ולעומתם ישנם בני ז

  תוכניות חיסכון, למרות הוצאות הילדים הדירה והמחייה?

  

  

  

כאשר יש התלבטות בגלל חסרונות  מה לעשות בהתלבטות? . 85

  שלבים:  3וכדומה אז כדאי לנסות 

לחשוב האם באמת כל אותם דברים שעקרוניים  - שלב ראשון 

 לי הם אכן עקרוניים. לטובת השלב הזה מומלץ לשוחח עם

אנשים נשואים (ורצוי לא טריים) או עם מדריכי כלות וחתנים. 

  כך תוכלו לבחון את עמידות הדברים בחיים שאחרי החתונה.

לבנות בעצמי עין טובה, כזו שלא מחפשת פגמים  - שלב שני 

אלא מנסה לסנגר, כזו שמבינה שאין "מושלם" וצריך לחפש את 

  הכי קרוב לזה.

מכולן, לדעת שברגע שאחליט והיא אולי הקשה  - שלב שלישי 

שזה בן הזוג המתאים, אפסיק להתמהמה. אז , תסתיים 

תקופת החלומות המתוקים על האביר עם הסוס הלבן וכל 

  האשליות יימוגו.
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ואז  תתחיל התקופה המאושרת בחיי עם האדם המתאים לי 

ואותו אני אוהב/ת, למרות שהוא לא מושלם ואולי בגלל כך, כיון 

  ושלם, אני לא הייתי ראוי/ה לו.שאם הוא היה מ

  

  המתלבט עצמו יוכל לבחון את רגשותיו על ידי בדיקה:  .א

  האם הוא חש בעת הפגישה הרגשה נעימה ונינוחה, או מתח.

האם קיימת משאלה פנימית שהשיחה תסתיים, או שהוא   .ב

  מעוניין שהיא תתארך.

  לפגישה הבאה. ההאם בין הפגישות קיימת ציפיי  .ג

, האם ישמח אם מישהו יביא להפסקת במצבי התלבטות קשים  .ד

  הפגישות, או

  שהפסקתן תצער אותו.  .ה

גם במקרה שהתשובות מצביעות על העדפה להפסיק את   .ו

  הפגישות, לעיתים כדאי

 תעוד פגישה אחת, כדי להגיע לוודאו שלנסות ולהיפג  .ז

  מוחלטת בקשר להחלטה.

  

באופן כללי עדיף שההורים לא יתערבו  התערבות ההורים: . 86

י התערבות זו עשויה להועיל בתקופה מאוחרת בהחלטה, א

יותר, לאחר הנישואין. כיוון שלפעמים ישנם קשיים או אי 

הסכמות טבעיות בין בני הזוג, , ואז יתכן שיעלה בהרהור 

זוג - וערעור לגבי התבונה שהייתה בהחלטה להינשא דווקא לבן

  זה. 

המחשבה הנגדית העולה בלבו של המהרהר היא "כיון שאת 

טה להינשא אני עצמי קבלתי, עלי להתמודד עמה ולשאת ההחל

בתוצאות". לעומת זאת, כאשר ההחלטה נעשתה בכפיה או אף 

בהתערבות על ידי ההורים, או אישיות חשובה אחרת, שקשה 
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לעמוד בפני דעותיה, עלול המהרהר לשלוח אצבע מאשימה 

  כלפי זה המתערב. 

תוך כך אינו עושה הוא רואה בו את סיבת כל כישלונות חייו, ומ

מאמץ פנימי מספיק להסתגל "למה שיש", וכמובן שאין הוא 

  זוגו.- רואה את עצמו חייב לשפר ולשנות את התנהגותו כלפי בן

  

מקרה שכן התערבות עדינה של ההורים ה- מתי כן להתערב? . 87

יכולה לעזור הוא כאשר ההורים רואים שיש לבנם קושי 

גלל אישיותו של הבן להחליט בגלל שזו החלטה גורלית ולא ב

זוג המוצע ואז מומלץ בעדינות לדון על זה אבל להבהיר 

  ברורות לבן שההחלטה הסופית היא רק שלו ותישאר רק שלו.

  

  

  

 

  לאחר ההחלטה
  

למתווך לדירה אנחנו יודעים שצריך לשלם דמי  דמי שדכנות: . 88

תיווך, היו לו הוצאות של טלפונים הוא השקיע זמן ומחשבה 

ו את דירתנו, גם השדכן התאמץ למענינו צריך כדי למצוא לנ

הרבה מאמץ והשקעה כדי להצליח לזווג ולהתאים לכן, חשוב 

מאוד לשלם לשדכן, הוא התאמץ למענינו ולמען עוד בני ובנות 

ישראל, יש לו הוצאות של טלפון ופלאפון , הוא משקיע זמן 

  ומחשבה כדי להתאים ולשדך.

  

ו לד'. ה והתחתנתם, תודאם השידוך עלה יפ - עזרו לאחרים . 89

  כיצד? דאגו שניכם במסירות נפש לשדך שני זוגות. 
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ומלץ וחיוני לעיין בספרות כשירה בנושא מ - ספרות כשירה . 90

תקשורת בנישואין וזוגיות בתור הכנה לנישואין, מומחים 

ויועצים בנושא הזוגיות מציינים שרוב הבעיות המתגלות 

ני הזוג אלא בעיקר בנישואין אינם בהכרח עקב השוני ביו ב

מחוסר ידע, הבן זוג לא מכיר את עולמה של הבת זוג צרכיה 

רצונותיה וכו' וכן להיפך. כמו שרב אחד אמר: "אין זוג לא 

מוצלח, יש זוג לא מודרך", לכן חשוב לעיין בספרות כשירה, 

  ולשמוע קלטות בנושאים אלו.

זוג, יתכן שאם תעיין תוכל להתרשם שיש קשיים רבים בין בני ה . 91

ולהתחתן זה "דבר מפחיד" , אבל עדיף לקרוא על קשייהם של 

  אחרים, וכיצד לפתור אותם ולחסוך בכך קשיים אישיים. 

הדבר יכול לעזור כאשר בני הזוג ייתקלו בקשיים מסוימים  . 92

לכך כבעיה אישית וחסרון  ולאחר הנישואין ואז הם לא יתייחס

לקרות לכל אדם  העלול יייחודי של בן זוגם, אלא כמצב נורמאל

נשוי. אם בני הזוג יעשו מצידם את כל אשר מוטל עליהם 

מבחינה טכנית, ובעיקר יתפללו לבורא העולם שישכין את 

שכינתו בביתם, מובטח לה לתפילה על רוחניות שאינה חוזרת 

  ריקם.

  

 

  

 תדע לך שעכשיו נכנסת למערכת ניסיונו התארסת? מזל טוב! . 93

, תך להפחית את הניסיונוואתגרים חדשה, תתאמץ בכל כוח

ארוסתך עדיין אינה אשתך ויש עליה כל דיני איסור ייחוד, 

הסתכלות והרהור, לכן כמה שפחות פגישות בין האירוסין 

  והרהורים. תלנישואין ייטיבו לך ויצילוך מניסיונו



 השם איתך תמיד אצלך אוהב אותך, להמשיך להתפלל ולהתחזק

 36

העיד הרב משה חברוני זצ"ל, ראש ישיבת חברון, כי עברו  . 94

אצלו, כי בחור שנכשל  תחת ידו אלפי בחורים, והדבר נתברר

בין האירוסין לחתונה במגע או בייחוד וכדומה, אין השלום 

שורר בביתו (כמובן, אם לא שיעשה תשובה שלימה) ופעמים 

  מגיעים לידי גירושין או שחייהם מוגדרים חיי "דיעבד".

  

דע לך שבכל הספרים מומלץ לקצר כמה  התארסת? מזל טוב! . 95

ישואין, קיצור הזמן מונע בעיות שיותר את הזמן בין האירוסין לנ

רבות של הרהורים, ייחוד, נגיעה וכו' וצריך לבדוק כל מקרה 

של דחייה האם הוא מצד היצר לעקב השידוך ולהביא 

  לניסיונות.

ימים אלו בין האירוסין לנישואין הם זמן מיוחד להרבות בזכויות 

ולהכנה נפשית להקמת הבית, צריכים לזה הרבה עזרה משמים 

  וחנית וגם גשמית.גם ר

הייתי מאוד ממליץ על ארגון "חינוך לחיי משפחה" שיש להם רשת 

ארגון היא המקימה של ה - של מדריכים ומדריכות לחתנים וכלות

ם רבים בנושא זוגיות שחיברה ספרי - הרבנית תהילה אברמוב

 - ומשפחה, ויש להם תוכנית מסודרת מה ללמד את החתן והכלה

חיי אישות שיש לכך פרק מיוחד, כיוון  במיוחד יש חשיבות לנושא

שישנם מדריכים ומדריכות שלפעמים מפני צניעות שלא במקומה לא 

מפרטים מספיק וכך נגרם בעיות שונות בחיי האישות וממילא 

בשלום בית. לכן הייתי ממליץ לא לקחת "אברך" או משהו ללא נסיון 

ם והדרכה מקצועית בנושאים אלו כי זה ממש חשוב לכל החיי

  הדרכות אלו! 

או  9741030 08 - הטלפון של האירגון " חינוך לחיי משפחה" הוא

ושם ניתן לברר היכן יש באיזורך מדריך ומדריכה  5820414 02

  שעברו את ההכשרה של האירגון. 
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  פרק ב:

  :סגולות למציאת השידוך
הסגולות שלהלן מתוך בספרים: דרך השידוך מאת הרב בנימין 

סגולות אביע"ה ועוד ספרים.וקסברגר, וכן בספר   

 

כל האומר מזמור תהילים (קכ"א) :" שיר למעלות אשא  סגולה א':

עיני אל ההרים וכו' בסוף כל תפילותיו מזמנין לו את בת זוגו ההוגנת 

  לו. (ספר עשרה מאמרות, מאמר חיקור הדין חלק ד' פרק יז')

  וחשוב לומר זאת עם הכוונות הבאות:

תבתי את שמות השם בצורה זו, מחשש אי (כספר תהילים פרק קכא 

  גניזה)

ג לזוו מכוון(ולכוון, הצדיק שהוא יסוד ו(א) ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות 

ֶאל  (שהם נצח הוד, אשא אוהב)ֶאָּׂשא ֵעיַני  שהוא מלכות)

ִר  (גדולה, גבורה, תפארת)ֶהָהִרים  ֹבא ֶעְז ירוש: פ(י: ֵמַאִין יָ

שכלול משלוש: מהפלא העליון שהוא כתר, הנקרא אין לפי 

  כמה ן' בינה, יבא עזרי הוא זיווג העליון)ח- תר י'כ - א'

ִרי ֵמִעם ְיֹהָוה  ם עקב עייווג (מצד תולדות הנשמות בז(ב) ֶעְז

  ץ:ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָארֶ רחל, כד"א אעשה לו עזר כנגדו) 

נּום ׁשֹ  ֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל יָ   :ֶרמְ (ג) ַאל ִי

נּום וְ  א יָ ה    ל:ָראֵ ְׂש א ִייָׁשן ׁשֹוֵמר יִ (ד) ִהּנֵ

ְמֶר ְי:ֹהָוה ִצְּל ַעל יַ  :ִמייְ ד (ה) י:◌ְֹהָוה ׁשֹ   ֶנ

ֵרַח  יָ א ַיֶּכָּכה ְו   ָלה:יְ ּלָ ּבַ (ו) יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 

  :ְפׁשֶ נַ ת אֶ (ז) י:◌ְֹהָוה ִיְׁשָמְר ִמָּכל ָרע ִיְׁשֹמר 
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ֶא ֵמַעּתָ :ח) י(   ם:ד עֹולָ ְועַ  ה◌ְֹהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹו

  

את לקרוא בכוונה את שירת הים ולאחר התפילה לומר  סגולה ב':

  (רפאל המלאך) מזמורי התהילים: ל"ב , ל"ח , ע' , ע"א , קכ"ד 

מובא בספר רפואה וחיים, מי שקשה לו למצוא את זיווגו  סגולה ג':

ירגיל את עצמו לקרוא בכל יום קורבנות הנשיאים חומש במדבר 

  וק א' עד זאת חנוכת המזבח. (סגולות ישראל)פרק ז' פס

קידוש לבנה בכוונה, היא סגולה למציאת זיווגו, וסימן  סגולה ד':

לדבר: לבנ"ה ראשי תיבות: בתולה נישאת ליום הרביעי. (כף החיים 

  סימן תכ"ו בשם ליקוטי מוהר"ן)

על ידי לימוד הלכות זוכה למצוא את זיווגו האמיתי  סגולה ה':

  ות, ממוהר"ן)(ליקוטי עצ

לתת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ולומר ג'  סגולה ו':

פעמים אלקא דמאיר ענני, רבון העולמים הזמן לבחורי ישראל 

  שידוכין בנקל ובתוכם אני פלוני בן פלוני.

סגולה ידועה למציאת בן זוג/בת זוג במהרה, למי שקורא  סגולה ז':

  יפות בקול ובהטעמה.יום ברצ 40את "שיר השירים" במשך 

  

מי שקשה לו למצוא את זיווגו, יתפלל בכל יום בכוונה סגולה ח': 

שירת הים, ויאמר אחר התפילה מזמורי תהילים ל"ב, ל"ח, ע , ע"א 

  , קכ"ד. (מהספר רפאל המלאך)

וכשאומר שירת הים צריך לאומרה בשמחה, וכך כשמודה בניסי 

הנס הזה דהיינו זיווגו הקב"ה, אז הקב"ה עושה לו נס אחר, דוגמת 

שנמשל לקריעת ים סוף כמו שכתוב: קשה זיווגו של אדם כקריעת 

  ים סוף (סוטה ב.) מהספר ליקוטים מפרדס, נישואין כ"ג)
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להתפלל על קיברו של: יונתן בן עוזיאל הטמון בעמוקה סגולה ט': 

(ומה טוב לזכות את הרבים ולארגן נסיעה כזו של כאלה שלא מצאו 

, כמובן שחשוב שהכל יעשה מתוך גדרי הצניעות וההלכה) את זיווגם

  (ר' הרשיל שמש

  

להתפלל אצל קברו של ר' לייב בעל הייסורים, הטמון סגולה י': 

בעיר הקודש צפת, וצווה לפני מותו שכל מי שיהיה לו עת צרה 

  רח"ל, ישתטח על קברו ויעזרהו.

  

  

  

  עוד מספר סגולות שהם בבחינת מידה כנגד מידה:

 

הוספה בלימוד ושיעורי תורה, התורה היא כמו הבת ה: תור ) 1

זוג של הקב"ה וכאשר אנחנו לומדים אותה הקב"ה מידה כנגד מידה 

  מקרבים את זיווגנו.

  

הוספה במצוות גמילות חסדים, אנחנו גמילות חסדים:  ) 2

צריכים חסד מהקב"ה שיזמין לנו את זיווגינו במהירה, כך מידה 

ונוסיף במצוות גמילות חסדים נזכה כנגד מידה כאשר נתעסק בחסד 

שה' יעשה איתנו חסד וימהר את מציאת זיווגינו.  דוגמאות לחסד: 

  ללמד אחרים, לעזור ולהתנדב בארגוני חסד.

 

אם אנו מכירים רווק או עזרה לאחרים במציאת שידוך:  ) 3

רווקה שיכולים להתאים למשהו שאנו מכירים מצווה עלינו לנסות 
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ו הולכים לשדכנים אפשר גם לרשום את כמו כן אם אנחנלשדך, 

חברינו (בהסכמתם, כמובן) וכך מידה כנגד מידה, כשם שאנחנו 

משתדלים למען מציאת זיווג לבניו ובנותיו של הקב"ה, אף הוא יסיר 

  את המונעים והמקטרגים על זיווגינו ויקרב אותו אלינו.

 

להתפלל על חברינו שיזכו למציאת זיווג במהירה, תפילה:  ) 4

שכתוב בגמרא (בבא קמא צב.) : כל המבקש רחמים על חבירו,  כמו

  והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה.

כמו כן כתוב: אין שום תפילה שתהיה כל כך מקובלת למעלה, כמו 

תפילתו של אדם המתפלל על חברו ורעהו. (נר ישראל, מאמרי רז"ל 

  בבא קמא)

מה שמות של לכן גם מצד מצוות אהבת ישראל כדאי שנאסוף כ

חברינו (ושם אמותיהם) ונזכיר אותם בתפילותינו, אפשר לרשום 

  ולשים בסידור התפילה שלנו רשימה קטנה של המעוניינים בשידוך.

 

הפצת חוברת זו, חוברת מיוחדת זו נכתבה מיוחד כדי  הפצה: ) 5

לעזור לכל מי שלא זכה למצוא את זיווגו שיזכה לחתונה בקרוב, לכן 

ן כמות של חוברות ולהפיצם לכל הרווקים/ות , מומלץ מאוד להזמי

והם יודו לך על כך , וגם זו זכות עצומה כי כל מי שיקבל חוברת זו 

יוכל להוסיף בתפילות, בלימוד תורה בעידוד וחיזוק למציאת הזיווג 

והזמן כמות של  3118666-057או  9943563-08בקרוב לכן צלצל : 

 חוברות להפצה.

בקירוב רחוקים, כידוע עם ישראל  להשתדל קירוב רחוקים: ) 6

הוא כמו הבת זוג של הקב"ה ואנחנו בגלל עוונותינו התרחקנו ועדיין 

בית המקדש השלישי לא נבנה, אבל כאשר אנחנו מקרבים רחוקים 

עם ישראל לקרב את החופה עם  –אנחנו גורמים לכנסת ישראל 

ים בורא עולם דהיינו קירוב הגאולה, לכן ככל שאנחנו נקרב רחוק

ונשפיע לחזרה בתשובה של עם ישראל נזכה לקרב את הגאולה, את 
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החופה ביננו לבין בורא עולם, ומידה כנגד מידה, כיוון שאנחנו 

משתדלים לקרב את החופה, הגאולה ביננו לבין בורא עולם, כך 

בורא עולם ימהר לקרב את החופה הפרטית שלנו למציאת זיווגינו 

 בקרוב.

  ם:דוגמאות לקירוב רחוקי

  (כמובן שמומלץ להתייעץ עם רב בעניין אפשרויות הקירוב רחוקים)

  לרכוש/ להפיץ קלטות, חוברות דיסקים. ) 1

 לארגן שיעור תורה באיזור מגוריך. ) 2

 להפיץ מודעות ומידע על שיעורי תורה באיזור מגוריך. ) 3

 לתת שיעור תורה. ) 4

 להשפיע על אחרים שיעשו סמינר ערכים. ) 5

ודעות. (של בתי כנסת או לתלות מודעות חיזוק בלוחות מ ) 6

 ברחוב)

 

בבורא  ןלהשתדל להיות בשמחה ובביטחושמחה ובטחון:  ) 7

 תעולם, נכון שזה קשה כאשר לא מוצאים את בן הזוג, וישנם ניסיונו

 ןלא קלים ברחוב ולפעמים גם בבית, ככל שנתחזק בשמחה ובביטחו

בבורא עולם שכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה, כך זה ימהר 

הוא כלי להשראת הברכה מבורא עולם,  ןינו, כי עצם הביטחוזיווג

כך הוא  ןוכשבורא עולם רואה שאנחנו מחזיקים באמונה ובביטחו

 ימהר זיווגינו בקרוב. 

? ישנם היום כמה וכמה ןואם תשאל כיצד אתחזק בשמחה ובביטחו

, מומלץ לבקר בכל חנות ספרי ןספרים המחזקים בשמחה ובביטחו

ם המדברים בעניין שמחה ובטחון, מומלץ לעיין קודש ולבקש ספרי

טוב בספר לפני שקונים אותו, על מנת לראות שהוא מתאים לך 

ו"מדבר" אליך. (בספר חובת הלבבות עם פירוש לב טוב הוא מומלץ 

  )ןיש בו פרק מיוחד לחיזוק בביטחו
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בדיקת התפילין והמזוזות, לפעמים מגיע לאדם שפע  סת"ם: ) 8

ש לו חסימה כיוון שאין לו את הזכות של והצלחה מסוימת אבל י

תפילין ומזוזות כשרים, אבל אם נבדוק את התפילין והמזוזות שלנו 

אצל בודק ומגיה מוסמך נוכל לוודא אם יש בעיה בנושא זה ונזכה 

  בזכות הידור במצוות התפילין והמזוזות לשפע והצלחה משמים.

 שמירת הברית והצניעות: ) 9

  ים:)(הדברים מיועדים יותר לבנ

הרחוב כיום מלא סכנות רוחניות (ולפעמים גם הבית) וכאשר אדם 

מתחזק בשמירת הברית, ה' משפיע לו שפע של הצלחה ומקרב 

זיווגו, לעומת זאת אם אדם פוגם בברית ובעיניים הדבר יכול 

להרחיק זיווגו, וכך נוצר מצב לא קל בכלל, שכדי להצליח יותר 

ם יתחתן במהירה אבל מצד בשמירת הברית והעיניים דרוש שהאד

  שני אם הוא פוגם זה יכול להרחיק זיווגו. 

פגם הברית והעיניים מרחיק את הזיווג והרחקת הזיווג מקשה על 

  שמירת הברית והעיניים אז מה הפיתרון? 

כתבו רבותינו: נמשלו דברי תורה לסם החיים משל למלך שהכה את 

ו: "בני כל זמן על מכתו אמר ל הבנו מכה גדולה והניח לו רטיי

שרטייה זו על מכתך אכול ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין 

בצונן ואין אתה ניזוק ואם אתה מעבירה הרי אתה מעלה נימי 

(זיהום) כך אמר להם הקב"ה לישראל: בני בראתי לכם יצר הרע 

בראתי לכם תורה תבלין כל זמן שאתם עוסקים בה, (היצר הרע)  

ר הלא אם תטיב שאת (בראשית ד') ואם אין אינו שולט בכם שנאמ

אתם עוסקים בתורה הרי אתם נמסרים בידו שנאמר: ואם לא תטיב 

לפתח חטאת רובץ (שם) ולא עוד אלא שמשאו ומתנו בך שנאמר 

ואליך תשוקתו (שם) ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה 

  תמשל בו (שם) 

האכילהו לחמה  ואומר אם רעב שונאך האכילהו לחם (משלי כ"ה)

של תורה ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו 
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(שם) רע הוא יצר הרע מי שבראו מעיד עליו שנאמר כי יצר לב 

  האדם רע מנעוריו (בראשית ח'):

  

  פרק ג' 

  תפילות למציאת הבן/ת זוג: 
  חיזוק ומעלת התפילה:

  כל המרבה בתפילה נענה. (ירושלמי, ברכות עמ' פד ה"א)  .א

: הוו זהירין בתפילה, שאין מצווה  מר להם הקב"ה לישראלא  .ב

אחרת יפה הימנה, והיא גדולה מכל הקורבנות... ואפילו אין אדם 

כדאי להיענות בתפילתו ולעשות חסד עמו, כיוון שמתפלל ומרבה 

 בתחנונים, אני עושה חסד עמו. (מדרש תנחומא, וירא א')

תפלל להשם ואם יחקור האדם הנבוך לאמר: למה יוסיף לה  .ג

יתברך שיזמין לו בת זוגו שתהיה הגונה ונאה, אם נגזרה גזירה עליו 

ממעל שיהיה לו זווג שאינו ראוי ונכון, אם כן מה יועיל בתפילתו, כי 

  מזלו גרם?

על זה תדע אחי היקר שיש בזה דברים העומדים ברומו של עולם 

 ומכל מקום שעריועמוק עמוק מי ימצאנו וקצרה היריעה מהכיל, 

 (ספר חופת חתנים) תפילה לא ננעלו.

בעל שם טוב אמר על זה ה - על הפסוק "רוני עקרה לא ילדה וכו'  .ד

זלה"ה כי כל התפילות עושים פעולה בעולמות העליונים ולפעמים 

בקצה הארץ וכו' בהמשך הפסוק: "כי רבים בני שוממה" פירוש: 

ך ושים פעולות יותר מראייתע - התפילות שאתה סובר שהם שוממים

 הגשמית. (דגל מחנה אפרים, כי תצא)
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אמר רבי חמא בר חנינא: אם רואה האדם שהתפלל ולא נענה,   .ה

יחזור והתפלל, שנאמר: (תהילים כז, יד) קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך 

וקוה אל ה'. אף על פי שרואה שאין תפילתו מועלת, אף על פי כן אל 

  לב:)ימנע עצמו מן הרחמים, להעתיר תמיד אל ה'. (ברכות 

והיינו מה שלמדנו על אדם המוריד דמעות מלפני הקדוש ברוך הוא, 

יתבטל (העונש) ולא יוכל העונש ההוא  –אף על פי שנגזר עליו עונש 

 לשלוט בו. (תרגום זוהר פרשת ויחי)

יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף   .ו

על פי שאין בידו  תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף

זכות ומעשים טובים, מקבל הקב"ה תפילתו ועושה חפצו. (ספר 

 חסידים קל)

וצריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול, ואפילו לשנות הטבע,   .ז

 ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. (רבינו בחיי פרשת עקב)

כשאדם מתפלל ומתפלל עוד ועוד ועוד ועדיין לא נושע. אל יפול   .ח

ך לדעת שיתכן שעדיין לא הגיע למספר של תפילות ברוחו, וצרי

שצריך לבקש... ואין אנו יודעים המספר, ולכן צריך להמשיך 

ולהתפלל עד לקבלת התפילה. ומצאנו למשה רבינו ע"ה שהתפלל 

) תפילות כמו הגימטרייה של  "ואתחנן" כדי שיוכל 515תקט"ו (

נו מתפלל להיכנס לארץ ישראל, וכתוב במדרש שאילו היה משה רבי

עוד תפילה אחת, היה מיד נענה, ולכן אמר לו למשה הקב"ה אל 

  תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.

והרי חיזוק גדול לכל אלו המצפים לישועה אשר הרבו להתפלל 

וחם. והיא עצה נפלאה להתחזק שאל יפלו בר - ועדיין לא נענו

ולהתפלל שיחשוב בדעתו שמא פן ואולי חסר רק עוד תפילה אחת 

ספר התפילות אשר על ידם תבוא הישועה. ובדומה לחולה למ

שרשמו עבורו מספר מסויים של כדורים שכשיגמור לקחת אותם 

  יתרפא.

 (קונטרס חיזוק בענייני תפילה)
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כתוב בזוהר: "מי שמתפלל וצועק ובוכה עד שאינו יכול לנענע   .ט

בשפתיו, אותה תפילה שלימה היא בלב, ולעולם אינה חוזרת ריקם. 

 ם הזוהר הקדוש, פרשת שמות)(תרגו

הרב היה מזהיר ומדבר הרבה שיתפלל כל אדם על צרכיו ולא   .י

 יאמר מי אני וכו' (אמרי פנחס עמ' צג)

... למדנו מזה ערך תפילתו של אדם לבל יתייאש ויפול מדעתו   .יא

לאמר מה אני ומה חיי שאזכה להתפלל לפני השם יתברך, וכי ישמע 

ד. כי זהו מעשה היצר, כי יניא לבבו ה' קולי הלא אני רחוק ממנו מאו

בשעת תפילתו דווקא, כי האמת אינו כן, כי כבר אמר הכתוב: (ויקרא 

טז, טז) כי אני ה' השוכן איתם בתוך טומאתם, שאף על פי שחלילה 

 הם טמאים , אף על פי כן השכינה שרוייה ביניהם. 

ניתן ומותר לנסח תפילות לפי המילים שלך כמו שכותב החזון   .יב

"ש : אדם רשאי לנסח תפילה קצרה לצרכיו, ואף להזכיר שם, אי

ובכל זמן ביום, ואין צריך לכוללה בתפילת שמונה עשרה, ומתחיל 

בלשון יהי רצון מלפניך..." (קובץ איגרות חזון אי"ש חלק ג' סימן 

 כ"ג)

  על שתי נקודות עיקריות צריך להתפלל:  .יג

  שה' יזמן לנו את בן הזוג בהקדם האפשרי. ) 1

תנוור מברק חיצוני, או מדברים חסרי משמעות, שלא נס ) 2

ושלא יוסתרו מאיתנו תכונות ופרטים חיוניים להצלחת 

  השידוך.

  

  תפילה לבן למציאת הבת זוג (מהחיד"א)

ָעִׂשיָת  , ּוָבָראָת ָאָדם, ְו ָלְמ ַצְרָּת עֹו נֹו ֶׁשל עֹוַלם, ְּבַחְסְּד יָ ִרּבֹו

ִצִּויָתנּו ִליַשא ִאּׁשָ  ר, ְו ה ּוְלהֹוִליד ָּבִנים, ְוֶהְחִמירֹו ֲעָבֶדי לֹו ֵעזֶ

ַען ַחּיֵי ָהָאָדם  יַ א ְלַאֵחר ִמְצָוה זּו, ְו ֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁש ַרּבֹו

נֹוֵתינּו  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְּתלּוִיים ִּכְמַעט ָּבִאָּׁשה, ּוַבֲעוֹו
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א ַּבעֲ  ַהֹּקֶדׁש, ַלַּדַעת ֵאיזֹו  - ֵלי רּוחַ ָהַרִּבים ֵאין עֹוד ָנִביא ְו

 .   ְראּויָה ְּכֵדי ְלַקּיֵם ִמְצוֹוֶתי

ן, ִויִהי  ָאב ָהַרְחמָ ְלָפֶני ִתיּנָ ָלֵכן ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ָּבאִתי ְלַהִּפיל ְּתחִ 

ֵהי  ַהי ֶוֱא ים ַמֵּלא ַרֲחמִ ֶׁשִּתתְ  ַתיבוֹ אֲ ָרצֹון ִמְּלָפֶני א:דוני ֱא

ַּתְזמִ   ּדֹות טֹובֹותמִ ֲעַלת בַ ּוְיֵרַאת ה'  זּוג ָנָאה, - ין ִלי ַּבתָעַלי ְו

ה ת, ִכי ַּבּזֶ ְמֹבֶרכֶ ת ּוַלחַ ּוַבֲעַלת ַמַּזל טֹוב, ְוטֹוַבת ֵׂשֶכל ּוֻמצְ 

ר ַּנֲעָרה ֲאׁשֶ ָהיָה הַ ה, וְ ּדָ אּוַכל ַלֲעֹבד ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ְּבִלי ִטְר 

בֹות ת טוֹ ה' ּוִמּדוֹ  - ְרַאתה יִ לָ  ְויֵׁשְיַדְּברּו ִלי ָעֶליָה ְוִהיא ְראּויָה, 

ֶגֶנת ִלי, ְּבַרֲחֶמי הָ  ִּבי לִ ַלי ְוַתֶּטה עָ ָּתֹחן  יםַרּבִ ּוַמָּזל טֹוב ְוהֹו

ם ב ִלי ָּבעֹולָ י ְוטוֹ ֹותֶ ְצומִ ִלְגֹמר ַהָדַבר ְּבֹאֶפן ֶׁשאּוַכל ְלַקּיֵם  

  ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

שר ל י''צימ'נון ש'ומר ת'ומך ֵאל ַמֵּלא ַרֲחִמים, ר'חום ח

ֵרִני  ן ַּבֵּׁשם רחש תמיף) ָעְז ַכֵּו ד ְׁשֵמ ר ְּכבוֹ בַ ּדְ ל עַ פ'ודה (ְי

, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמינְ  , ַען ּתֹוָרְתֵׂשה ְלמַ , עֲ ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֵמ

ִני ַעֵּנ . חונני ְו ֵׁשם ן ּבְ ָּלִתי (ְיַכּוֵ ע ְּתפִ ְׁשמַ ּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשְת

ֶּפה,  ת ָּכלִפּלַ ּתְ  (לא להזכיר בפה) אראריתא) ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמעַ 

ַכֵּון (לא להז ֵמַע ְּתִפָּלה (ְי   זבוגה). ) אוכץ אבפה כירָּברּו ׁשֹו

ן ִלּבִ  ֶהְגיֹו , ה'ָפנֶ י לְ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְו   ִלי.צּוִרי ְוגֹואֲ  י

  

  תפילה לבת למציאת הבן זוג

 (מהשל"ה הקדוש)   זוג- ציאת בןלמ תפילה

ַהי  ְיִהי ן ִמְּלָפֶני ה' ֱא ֵהיָרצֹו ֲאבֹוַתי, ֶׁשַּתְמִציא ִלי  ֵוא

ְזַמנֹו, ַהְּגדֹוִליםְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדי   ֶאת ִזּוּוִגי ָהָראּוי ִלי ִּב

ִליד,  ִזּוּוג      ָרהְּבתוֹ  ָּגדֹולָחָכם,  ַּתְלִמידָהגּון ָהָראּוי ְלהֹו
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 ְּכמוֹ  ,ֵחְטאֱאֶמת ְוִיְרַאת  ְוַאְנֵׁשיִמֶּזַרע ַצִּדיִקים    ,ּוְבִיְרָאה

ֲעֹקב    ,ָהִראׁשֹוןֶׁשִהְמֵצאָת ִזּוּוגֹו ְלָאָדם  יַ ִיְצָחק ְו ְלַאְבָרָהם ְו

. ְואֹותֹו ִאיׁש ֶׁשַּתְמִציא ִלי ּוִבְזַמּנוֹ ִזּוּוגֹו ְּבִעּתֹו  ֶאָחד ּוֹמֶׁשה, ָּכל

ּוּוִגי  ַמֲעִׂשים  ַּבַעל   ְּבַמֲעָשיוטֹוב, ִאיׁש ָנֶאה  ִאיׁש ְיֵהאְלִז

 ִהים, רֹוֵדף ְצָדָקהן, ִאיׁש ַמְׂשִּכיל ִויֵרא ֱאלחֵ  ַּבַעלטֹוִבים, 

א ְיֵהא ּבֹו  ְוגֹוֵמל   א ְיֵהא  ֵׁשֶמץֶחֶסד. ְו ְּפסּול ּומּום ּוְפָגם, ְו

ןַּכֲעָסן  ַרְגזָ  ְוַאל , ָּבִריא ּוַבַעל ֹּכַח.רּוחַ  ַּבַעל ֲעָנָוה ּוְנִמיכּות ַרק ,ְו

ַעֵּכב ַאְכְזִרּיּות  ְנִאים  ַהְּבִרּיֹותְי      ּוַמְחְׁשבֹוֵתיֶהםְוׂשֹו

ִאְמֵרי  ְלָרצֹון ִיְהיּו.ִליהּוַכן שַ ֶאת ֶּבן זּוִגי  ְלַעֵּכב  ֹוֵתיֶהםְוַתְחּבּול

, ה' צּוִרי  ֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ֹגֲאִליִפי ְו   .ְו

  ותרשימת שדכני

רצון התורה שיעשה אדם בדרך הטבע, כל מה שבידו לעשות והשאר 

יניח בידי שמים וכו', כלומר חייבים בני אדם  להשתדל  ולעשות 

הכל, והקב"ה יושיע כי התשועה לו לבדו יתברך, עיין שם. (רבינו 

  בחיי פרשת בשלח)

   

 

  רשימת ספרים שניתן להרחיב את הידע בנושא:

  דרך השידוך ) 1

יווגים, הרב שידוכים וז ) 2

 ליבוביץ, פלדהיים

 עיצות הוצאת קהת ) 3

אוהל יעקב, הרב יעקב  ) 4

 ישראל לוגאסי
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בניין עדי עד הרב יואל  ) 5

 שווארץ

הבית היהודי, הרב  ) 6

 שמחה כהן

  

  עד כאן החוברת בינתיים, עד לשיפור הבא.

 אשמח אם תאמר במה לשפר את החוברת למען עם ישראל
  וציבור הרווקים/ות בפרט.

  
  נספח

 בס"ד

לה ח': מי שקשה לו למצוא את זיווגו, יתפלל בכל יום בכוונה סגו

שירת הים, ויאמר אחר התפילה מזמורי תהילים ל"ב, ל"ח, ע , 

 ע"א , קכ"ד. (מהספר רפאל המלאך)

וכשאומר שירת הים צריך לאומרה בשמחה, וכך כשמודה בניסי 

הקב"ה, אז הקב"ה עושה לו נס אחר, דוגמת הנס הזה דהיינו 

נמשל לקריעת ים סוף כמו שכתוב: קשה זיווגו של אדם זיווגו ש

 כקריעת ים סוף (סוטה ב.) מהספר ליקוטים מפרדס, נישואין כ"ג)

 תהילים פרק לב(פרק שגם מהתיקון הכללי)

ֶּפַׁשע; ְּכסּוי ֲחָטָאה.-ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי    ְלָדִוד, ַמְׂשִּכיל:    א  
ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה.    ן; ָעֹולֹא ַיְחֹׁשב ְיהָוה לֹו --ַאְׁשֵרי ָאָדם   ב  
ַהּיֹום.-ְּבַׁשֲאָגִתי, ָּכל     --ֶהֱחַרְׁשִּתי, ָּבלּו ֲעָצָמי-ִּכי   ג  
:     --ִּכי, יֹוָמם ָוַלְיָלה   ד ִּתְכַּבד ָעַלי, ָיֶד  

ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה.     --ֶנְהַּפ ְלַׁשִּדי  
,    ה --ִכִּסיִתי-לֹאִני ַוֲעֹו    ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע  

אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַלְיהָוה;    ָאַמְרִּתי,   
ֶסָלה.    ן ַחָּטאִתי ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹו  

ְלֵעת ְמצֹא:     --ָחִסיד ֵאֶלי-זֹאת, ִיְתַּפֵּלל ָּכל-ַעל   ו  
ֵאָליו, לֹא ַיִּגיעּו.     --ַרק, ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים  

ִמַּצר ִּתְּצֵרִני:   יק מעט) ַאָּתה, ֵסֶתר ִלי(כאן להפס   ז  
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ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה.    ָרֵּני ַפֵּלט;   
, ְואֹוְר   ח ; -ְּבֶדֶר--ַאְׂשִּכיְל ִאיֲעָצה ָעֶלי ֵעיִני.    זּו ֵתֵל  
ֵאין ָהִבין:     --ִּתְהיּו, ְּכסּוס ְּכֶפֶרד-ַאל   ט  

.ַּבל, ְקֹרב ֵאֶלי    ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום; -ְּבֶמֶתג  
ְוַהּבֹוֵטַח ַּב ְיהָוה ֶחֶסד, ְיסֹוְבֶבּנּו.    ַרִּבים ַמְכאֹוִבים, ָלָרָׁשע:    י  

ֵלב.-ִיְׁשֵרי-ְוַהְרִנינּו, ָּכל    ִׂשְמחּו ַבְיהָוה ְוִגילּו, ַצִּדיִקים;    יא  

 תהילים פרק לח

ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר.   א  
ּוַבֲחָמְת ְתַיְּסֵרִני.     ְּבֶקְצְּפ תֹוִכיֵחִני; -ַאל--ְיהָוה    ב  
, ִנֲחתּו ִבי; -ִּכי   ג .    ִחֶּצי ַוִּתְנַחת ָעַלי ָיֶד  
; -ֵאין   ד ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי, ִמְּפֵני ַחָּטאִתי.-ֵאין    ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי, ִמְּפֵני ַזְעֶמ  
ִּני.ְּכַמָּׂשא ָכֵבד, ִיְכְּבדּו ִמּמֶ     ֹנַתי, ָעְברּו רֹאִׁשי; ִּכי ֲעֹו   ה  
ִמְּפֵני, ִאַּוְלִּתי.    ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו, ַחּבּוֹרָתי:    ו  
ַהּיֹום, ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי.-ָּכל    ְמֹאד; -ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי ַעד   ז  
ְוֵאין ְמֹתם, ִּבְבָׂשִרי.    ְכָסַלי, ָמְלאּו ִנְקֶלה; -ִּכי   ח  
י, ִמַּנֲהַמת ִלִּבי.ָׁשַאְגִּת     ְמֹאד; -ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד   ט  
ִנְסָּתָרה.-ְוַאְנָחִתי, ִמְּמ לֹא    ַּתֲאָוִתי; -ֲאֹדָני, ֶנְגְּד ָכל   י  

ֵהם, ֵאין ִאִּתי.-ֵעיַני ַּגם-ְואֹור    ִלִּבי ְסַחְרַחר, ֲעָזַבִני ֹכִחי;    יא  
דּו.ּוְקרֹוַבי, ֵמָרֹחק ָעמָ     ִמֶּנֶגד ִנְגִעי ַיֲעֹמדּו; --ֹאֲהַבי, ְוֵרַעי   יב  
ַהּיֹום -ּוִמְרמֹות, ָּכל    ַוְיַנְקׁשּו, ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, ְוֹדְרֵׁשי ָרָעִתי, ִּדְּברּו ַהּוֹות;    יג

 ֶיְהּגּו.
ִּפיו.-ּוְכִאֵּלם, לֹא ִיְפַּתח    ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש, לֹא ֶאְׁשָמע;    יד  
ֹוָכחֹות.ְוֵאין ְּבִפיו, ּת    ֹׁשֵמַע; -ְּכִאיׁש, ֲאֶׁשר לֹא--ָוֱאִהי   טו  
ָהי.    ְל ְיהָוה הֹוָחְלִּתי; -ִּכי   טז ַאָּתה ַתֲעֶנה, ֲאֹדָני ֱא  
ְּבמֹוט ַרְגִלי, ָעַלי ִהְגִּדילּו.    ִלי; -ִיְׂשְמחּו-ָאַמְרִּתי, ֶּפן-ִּכי   יז  
ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד.    ֲאִני, ְלֶצַלע ָנכֹון; -ִּכי   יח  
ֶאְדַאג, ֵמַחָּטאִתי.    ִני ַאִּגיד; ֲעֹו-ִּכי   יט  
ְוַרּבּו ׂשְֹנַאי ָׁשֶקר.    ְוֹאְיַבי, ַחִּיים ָעֵצמּו;    כ  

) טֹוב.-(ָרְדִפי -ִיְׂשְטנּוִני, ַּתַחת רדופי     --ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה, ַּתַחת טֹוָבה   כא  
ַהי, ַאל    ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה: -ַאל   כב ִּתְרַחק ִמֶּמִּני.-ֱא  
ֲאֹדָני, ְּתׁשּוָעִתי.    ָרִתי: חּוָׁשה ְלֶעזְ    כג  

 תהילים פרק ע 

ִהים ְלַהִּציֵלִני; ְיהָוה, ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה.   ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר.    ב-א ֱא  
ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, ָרָעִתי.    ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי:    ג  
ָהֹאְמִרים, ֶהָאח ֶהָאח.     --ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם-לָיׁשּובּו, עַ    ד  
:-ָּכל     --ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו, ְּב   ה ְמַבְקֶׁשי  

ִהים .     --ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל ֱא ֹאֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶת  
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ִהים חּוָׁשה     --ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון   ו ִּלי:-ֱא  
ְּתַאַחר.-ְיהָוה, ַאל     ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה;  

 תהילים פרק עא

ם.ֵאבֹוָׁשה ְלעֹולָ -לאַ     ְיהָוה ָחִסיִתי;  -ְּב   א  
, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ּבְ    ב , ְוהֹוִׁשיֵעִני.ֵאַלי ָאְזנְ -ַהֵּטה     ִצְדָקְת  
ִני:ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיעֵ       --ֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון ָלבֹואהֱ    ג  
ָאָּתה.    ְלִעי ּוְמצּוָדִתי סַ -ִּכי  
ַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ.מִ     ְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ּפַ --ַהיֱא   ד  
ֹדָני ְיהָוה, ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי.אֲ     ִתי; ַאָּתה ִתְקוָ -ִּכי   ה  
, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטןעָ    ו ִתי ָתִמיד.  ְתִהּלָ ּבְ     ְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; מִ --ֶלי  
ֹעז.-ַאָּתה, ַמֲחִסיוְ     ִייִתי ְלַרִּבים; ְּכמֹוֵפת, הָ    ז  
; פִ ִיָּמֵלא    ח .ַהּיֹום, ִּת -לּכָ     י, ְּתִהָּלֶת ְפַאְרֶּת  
י.ַּתַעְזֵבנִ -ְכלֹות ֹּכִחי, ַאלּכִ     ְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ּתַ -לאַ    ט  
י, נֹוֲעצּו יְַחָּדו.ֵרי ַנְפִׁש ְוֹׁשמְ     ַבי ִלי; ָאְמרּו אֹויְ -ִּכי   י  

ִהים ֲעָזבֹו; לֵ    יא ין ַמִּציל.אֵ -ְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, ִּכיִר     אֹמר, ֱא  
ַהי, ְלֶעְזָרִתי חישה (חּוָׁשה).אֱ     ְרַחק ִמֶּמִּני; ִּת -ִהים, ַאלאֱ    יב  
ַבְקֵׁשי, ָרָעִתי.מְ --הֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלּמָ יַ     ֹבׁשּו ִיְכלּו, ׂשְֹטֵני ַנְפִׁשי: יֵ    יג  
.-לּכָ -הֹוַסְפִּתי, ַעלוְ     ֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; וַ    יד ְּתִהָּלֶת  
ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ְסֹפרֹות.     : ּיֹום ְּתׁשּוָעֶתהַ -לּכָ --י, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתּפִ    טו  
.ְזִּכיר ִצְדָקְת ְלבַ אַ     ְגֻברֹות, ֲאֹדָני ְיהָוה; ּבִ --אָאבֹו   טז ֶּד  
.ֵהָּנה, ַאּגִ -ְוַעד     ִהים, ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי; אֱ    יז יד ִנְפְלאֹוֶתי  
ִהים ַאל      --ְקָנה, ְוֵׂשיָבהזִ -דְוַגם עַ    יח ַעְזֵבִני:ּתַ -ֱא  
.ָיבֹוא, ְּגבּורָ -ָכללְ     ִּגיד ְזרֹוֲע ְלדֹור; אַ -ַעד ֶת  
ִהים,    יט :ָמרֹום-ַעד     ְוִצְדָקְת ֱא  

.אֱ     ִׂשיָת ְגֹדלֹות; עָ -ֲאֶׁשר ִהים, ִמי ָכמֹו  
ְוָרעֹות:      --איתנו (ִהְרִאיַתִני), ָצרֹות ַרּבֹותֲאֶׁשר הר   כ  

ָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני.ּוִמְּתֹהמֹות הָ      ָּתׁשּוב תחינו (ְּתַחֵּיִני);   
ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני.     ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי;    כא  
ָהי:      --ֶנֶבל-ִני, אֹוְד ִבְכִליאֲ -ַּגם   כב ֲאִמְּת ֱא  

ְקדֹוׁש, ִיְׂשָרֵאל.      --ֲאַזְּמָרה ְל ְבִכּנֹור  
; -ַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרהְּת    כג ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר ָּפִדיָת.     ָּל  
:ַהּיֹום, ּתֶ -ָּכל      --ְלׁשֹוִני-ַּגם   כד ְהֶּגה ִצְדָקֶת  
י.ְמַבְקֵׁשי ָרָעִת     ְפרּו, חָ -ׁשּו ִכיבֹ -ִּכי  

 תהילים פרק קכד

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְלָדִוד:   א  
ָנא, ִיְׂשָרֵאל.-יֹאַמר     --לּוֵלי ְיהָוה, ֶׁשָהָיה ָלנּו  

ָעֵלינּו ָאָדם. ְּבקּום     --לּוֵלי ְיהָוה, ֶׁשָהָיה ָלנּו   ב  
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו.     --ֲאַזי, ַחִּיים ְּבָלעּונּו   ג  
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ַנְפֵׁשנּו.-ַנְחָלה, ָעַבר ַעל     --ֲאַזי, ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו   ד  
ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים.     --ַנְפֵׁשנּו-ֲאַזי, ָעַבר ַעל   ה  
ִׁשֵּניֶהם.ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, לְ      --ָּברּו ְיהָוה   ו  
ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה, ִמַּפח יֹוְקִׁשים:     --ַנְפֵׁשנּו   ז  

ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו.    ַהַּפח ִנְׁשָּבר,   
ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.     --ֶעְזֵרנּו, ְּבֵׁשם ְיהָוה   ח  

 התיקון הכללי

 תהילים פרק טז(התיקון הכללי)

.חָ -ל, ִּכיָׁשְמֵרִני אֵ      ִמְכָּתם ְלָדִוד:    א ִסיִתי ָב  
.-ֹוָבִתי, ַּבלט     ַליהָוה, ֲאֹדָני ָאָּתה; ָאַמְרְּת    ב ָעֶלי  
ָבם.-ְפִציחֶ -ָאֶרץ ֵהָּמה;   ְוַאִּדיֵרי, ָּכלּבָ -ְקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשרלִ    ג  
ַאֵחר ָמָהרּו:     ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם,    ד  

ְׂשָפָתי.-מֹוָתם, ַעלְׁש -תָּׂשא אֶ אֶ -ִּסי ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם;  ּוַבלאַ -ַּבל  
ַאָּתה, ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי.      --ְלִקי ְוכֹוִסיחֶ -ה, ְמָנתְיהוָ    ה  
.ַנֲחָלת, ָׁשְפָרה ָעָלי-ףאַ     י, ַּבְּנִעִמים; לִ -ָבִלים ָנְפלּוחֲ    ו  
ילֹות, ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי.לֵ -הָוה, ֲאֶׁשר ְיָעָצִני;  ַאףיְ -תאֶ --ָבֵראֲ    ז  
ֶאּמֹוט.-ִּכי ִמיִמיִני, ַּבל     יִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: ִׁשּוִ    ח  
ְׁשֹּכן ָלֶבַטח.ְּבָׂשִרי, יִ -ףאַ     ָּיֶגל ְּכבֹוִדי; וַ --ֵכן, ָׂשַמח ִלִּבילָ    ט  
, ִלְראֹות ָׁשַחת.ִת -ֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול;לֹאתַ -י, לֹאּכִ    י ֵּתן ֲחִסיְד  

ים:ַרח ַחּיִ אֹ     ּתֹוִדיֵעִני,    יא  
; ּפָ -ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות, ֶאת ִעמֹות ִּביִמיְנ ֶנַצח.נְ     ֶני  

 תהילים פרק מא(התיקון הכללי)

ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד.   א  
יֹום ָרָעה, ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה.ּבְ     ל; ּדָ -ְׁשֵרי, ַמְׂשִּכיל ֶאלאַ    ב  
ְיָביו.ְּבֶנֶפׁש אֹ  ִּתְּתֵנהּו,-ְוַאל     ָּבָאֶרץ;  (ְוֻאַּׁשר) יאשר--ּו ִויַחֵּיהּוְיהָוה, ִיְׁשְמֵרה   ג  
.ִמְׁשָּכבֹו, ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו-לּכָ     ֶרׂש ְּדָוי; עֶ -ְסָעֶדּנּו, ַעליִ --הָוהיְ    ד  
.ָחָטאִת -ָפָאה ַנְפִׁשי, ִּכיְר     ַמְרִּתי, ְיהָוה ָחֵּנִני; אָ -ִניאֲ    ה י ָל  
ֹ --אֹוְיַבי   ו ָימּות, ְוָאַבד ְׁשמֹו. יָמתַ     אְמרּו ַרע ִלי; י  
ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר.    ֶון לֹו; אָ -ָּבץִלּבֹו, ִיְק --ת, ָׁשְוא ְיַדֵּברָּבא ִלְראֹו-ִאםוְ    ז  
ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי.--ַליעָ     ְנָאי; ׂשֹ -ַלי ִיְתַלֲחׁשּו, ָּכלעָ --ַחדיַ    ח  
ֹ ַוֲאֶׁשר ׁשָ     ; ָיצּוק ּבֹו ְּבִלַּיַעל,-ְּדַבר   ט יֹוִסיף ָלקּום.-אַכב, ל  
אֹוֵכל ַלְחִמי;      --ַטְחִּתי בֹוּבָ -י, ֲאֶׁשרִאיׁש ְׁשלֹומִ -ַּגם   י  

ָעֵקב.    ִהְגִּדיל ָעַלי   
ֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם.וַ     ה ְיהָוה, ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני; ְוַאּתָ    יא  
י.לָ ָיִריַע ֹאְיִבי עָ -י לֹאּכִ     ַפְצָּת ִּבי: חָ -זֹאת ָיַדְעִּתי, ִּכיּבְ    יב  
ַּתִּציֵבִני ְלָפֶני ְלעֹוָלם.וַ     ֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; ּבְ --ֲאִניוַ    יג  
ֵהי ִיְׂשָרֵאלּבָ    יד ֵמן ְוָאֵמן.אָ     ָהעֹוָלם, ְוַעד ָהעֹוָלם: מֵ --רּו ְיהָוה, ֱא  
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 תהילים פרק מב(התיקון הכללי)

ֹקַרח.-יַלְמַנֵּצַח, ַמְׂשִּכיל ִלְבנֵ    א  
ִהים.ֵּכן ַנְפִׁש       --ָמִים-ֲאִפיֵקי-ֲעֹרג ַעלְּכַאָּיל, ּתַ    ב י ַתֲעֹרג ֵאֶלי ֱא  
הִ    ג ֵאל ָחי:לְ      --יםָצְמָאה ַנְפִׁשי, ֵלא  

ִהים.וְ     ָמַתי ָאבֹוא;  ֵאָרֶאה, ְּפֵני ֱא  
ם ָוָלְיָלה;יֹומָ     י ֶלֶחם, ִּלי ִדְמָעִת -ָהְיָתה   ד  

. ַאֵּיה    ּיֹום, הַ -ֶּבֱאֹמר ֵאַלי ָּכל ֶהי ֱא  
--ֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשיוְ     ה, ֵאֶּלה ֶאְזְּכרָ    ה  

 , ִהים:ֵּבית ֱא-ַּדֵּדם ַעדאֶ     ִּכי ֶאֱעֹבר ַּבָּס  
ֹוֵגג.חָהמֹון     ָּנה ְותֹוָדה; ִר -ְּבקֹול  

ַוֶּתֱהִמי ָעָלי:      --ִחי, ַנְפִׁשיִּתְׁשּתֹוחֲ -ַמה   ו  
ִהים, ִּכי ְיׁשּועֹות ָּפָניו.      --ֶדּנּוֹועֹוד א-הֹוִחִלי ֵלא  

ַהי   ז ָעַלי, ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח:      --ֱא  
, ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן; אֶ --ֵּכן-ַעל ֶחְרמֹוִנים, ֵמַהר ִמְצָער.וְ     ְזָּכְר  
;ְלקֹול צִ     א, ְּתהֹום קֹורֵ -ֶאל-ְּתהֹום   ח ּנֹוֶרי  

, מִ -ָּכל ַלי ָעָברּו.עָ     ְׁשָּבֶרי ְוַגֶּלי  
--ַבַּלְיָלה, ִׁשיֹרה ִעִּמיּו    ָמם, ְיַצֶּוה ְיהָוה ַחְסּדֹו, יֹו   ט  

ְלֵאל ַחָּיי.    ְּתִפָּלה,   
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני:      --ִעיאֹוְמָרה, ְלֵאל ַסלְ    י  

ְּבַלַחץ אֹוֵיב.      --ֵדר ֵאֵלקֹ -ָלָּמה  
ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי;      --ֹוַתיְּבֶרַצח, ְּבַעְצמ   יא  

.ַאֵּיה אֱ     ּיֹום, הַ -ם ֵאַלי ָּכלְּבָאְמרָ  ֶהי  
ֱהִמי ָעָלי:ּתֶ -ּוַמה      --ִחי, ַנְפִׁשיִּתְׁשּתֹוחֲ -ַמה   יב  

ִהים, ִּכי ָהי.      --ּועֹוד אֹוֶדּנ-הֹוִחיִלי ֵלא ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵוא  

 תהילים פרק נט(התיקון הכללי)

ַח ָׁשאּול;    ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם: -ַלְמַנֵּצַח ַאל   א ִּבְׁש  
ַלֲהִמיתֹו.    ַהַּבִית, -ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת  

ָהי;    ב ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני.    ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱא  
ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני.    ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון;    ג  
ַלי ַעִּזים;ָיגּורּו עָ      --ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי   ד  

ְיהָוה.    ַחָּטאִתי -ִפְׁשִעי ְולֹא-לֹא  
עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה.    ן, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; ָעֹו-ְּבִלי   ה  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל-ְוַאָּתה ְיהוָה   ו ִהים ְצָבאֹות, ֱא ַהּגֹוִים;-ָהִקיָצה, ִלְפֹקד ָּכל     --ֱא  

ָלה.סֶ     ֹּבְגֵדי ָאֶון -ָּתֹחן ָּכל-ַאל  
ִויסֹוְבבּו ִעיר.    ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב;    ז  
ִמי ֹׁשֵמַע.-ִּכי    ֲחָרבֹות, ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: --ִהֵּנה, ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם   ח  
ּגֹוִים.-ִּתְלַעג, ְלָכל    ָלמֹו; -ְוַאָּתה ְיהָוה, ִּתְׂשַחק   ט  
ִהים, ִמְׂשַּגִּבי.אֱ -ִּכי    ֻעּזֹו, ֵאֶלי ֶאְׁשֹמָרה:    י  

ֵהי חסדו (ַחְסִּדי) ְיַקְּדֵמִני;    יא ִהים, ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי.    ֱא ֱא  
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, ְוהֹוִריֵדמֹו: --ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-ַאל   יב ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני.    ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְל  
ְׂשָפֵתימֹו:-ְּדַבר    ִּפימֹו, -ַחַּטאת   יג  

ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו.    דּו ִבְגאֹוָנם; ְוִיָּלכְ   
ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו:    ַּכֵּלה ְבֵחָמה,    יד  

ִהים, ֹמֵׁשל ְּבַיֲעֹקב; -ִּכי--ְוֵיְדעּו ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה.    ֱא  
ִויסֹוְבבּו ִעיר.    ְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב;    טו  
לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו.-ִאם     --ִניעּון) ֶלֱאֹכלֵהָּמה, ינועון (יְ    טז  
:     --ַוֲאִני, ָאִׁשיר ֻעֶּז   יז ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּד  
ִלי.-ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר    ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי; -ִּכי  
ֵהי ַחְסִּד -ִּכי    ֻעִּזי, ֵאֶלי ֲאַזֵּמָרה:    יח ִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱא י.ֱא  

 תהילים פרק עז(התיקון הכללי)

מֹור.ידיתון (ְידּותּון); ְלָאָסף ִמזְ -ַלְמַנֵּצַח ַעל   א  
ַהֲאִזין ֵאָלי.ִהים, וְ ֱא-ֹוִלי ֶאלק    ִהים ְוֶאְצָעָקה; אֱ -ֹוִלי ֶאלק   ב  
ֲאֹדָני ָּדָרְׁשִּתי:     ְּביֹום ָצָרִתי,    ג  

ַנְפִׁשי. ֲאָנה ִהָּנֵחםמֵ     לֹא ָתפּוג; וְ --ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה  
ִהים ְוֶאֱהָמָיה; אֶ    ד ִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה.אָ     ְזְּכָרה ֱא  
ְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר.נִ     , ְׁשֻמרֹות ֵעיָני; ָאַחְזּתָ    ה  
ְׁשנֹות, עֹוָלִמים.      --ִמים ִמֶּקֶדםִחַּׁשְבִּתי יָ    ו  
יָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי.ְלָבִבי ָאִׂש -ִעם     ְיָלה: ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי, ַּבּלָ    ז  
ֹות עֹוד.ֹיִסיף ִלְרצ-לֹאוְ     ָלִמים, ִיְזַנח ֲאֹדָני; ַהְלעֹו   ח  
ַמר ֹאֶמר, ְלֹדר ָוֹדר.ּגָ     ח ַחְסּדֹו; ֶהָאֵפס ָלֶנצַ    ט  
ַאף, ַרֲחָמיו ֶסָלה.ּבְ ָקַפץ -םאִ     ּנֹות ֵאל; ֲהָׁשַכח חַ    י  

ְׁשנֹות, ְיִמין ֶעְליֹון.      --ּלֹוִתי ִהיאָוֹאַמר, חַ    יא  
.ֶאְזְּכרָ -יּכִ     ּה: יָ -זכיר (ֶאְזּכֹור) ַמַעְלֵליא   יב ה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא  
; ּפָ -י ְבָכלְוָהִגיִת    יג ַבֲעִלילֹוֶתי ָאִׂשיָחה.ּו    ֳעֶל  
; ֱא   יד ִהים.ֵאל ָּגדֹול-ימִ     ִהים, ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכ , ֵּכא  
.ה    ֵאל, ֹעֵׂשה ֶפֶלא; ַאָּתה הָ    טו ֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּז  
; ָּגאַ    טז יֹוֵסף ֶסָלה.ַיֲעֹקב וְ -ֵניּבְ     ְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמ  
ִהיםרָ    יז ף, ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות.אַ     אּו ַּמִים ָיִחילּו; רָ --אּו ַּמִים, ֱא  
, ִיְתַהָּלכּו.חֲ -ףאַ     ְׁשָחִקים;  ֹול, ָנְתנּוק--ֹזְרמּו ַמִים, ָעבֹות   יח ָצֶצי  
, ַּבַּגְלַּגלק   יט ְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ.רָ     ִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל; הֵ --ֹול ַרַעְמ  
), ְּבַמִים ַרִּבים; ו--ָּים ַּדְרֶּכּבַ    כ , לֹא ֹנָדעּו.וְ     שביליך (ּוְׁשִביְל ִעְּקבֹוֶתי  

ֶׁשה ְוַאֲהֹרן.מֹ -ְּבַיד      --ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ    כא  

 תהילים פרק צ(התיקון הכללי)

ִהים:-ְּתִפָּלה, ְלֹמֶׁשה ִאיׁש   א ָהֱא  
ְּבֹדר ָוֹדר.    ָמעֹון ַאָּתה, ָהִייָת ָּלנּו; --ֲאֹדָני  

ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל;     --ְּבֶטֶרם, ָהִרים יָֻּלדּו   ב  
ל.ַאָּתה אֵ     עֹוָלם, -ּוֵמעֹוָלם ַעד  
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ָאָדם.-ַוּתֹאֶמר, ׁשּובּו ְבֵני    ַּדָּכא; -ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש, ַעד   ג  
ְּכיֹום ֶאְתמֹול, ִּכי ַיֲעֹבר;     --ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים, ְּבֵעיֶני   ד  

ַבָּלְיָלה.    ְוַאְׁשמּוָרה   
ף.    ְזַרְמָּתם, ֵׁשָנה ִיְהיּו;    ה ַּבֹּבֶקר, ֶּכָחִציר ַיֲח  
ָלֶעֶרב, ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש.    ְוָחָלף;  ַּבֹּבֶקר, ָיִציץ   ו  
; -ִּכי   ז ּוַבֲחָמְת ִנְבָהְלנּו.    ָכִלינּו ְבַאֶּפ  
; שת (ַׁשָּתה) ֲעֹו   ח .    ֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּד ֲעֻלֵמנּו, ִלְמאֹור ָּפֶני  
; -ִּכי ָכל   ט ֶהֶגה.-ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו    ָיֵמינּו, ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת  
--ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה    ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, -ְיֵמי    י  

ָעָמל ָוָאֶון:    ְוָרְהָּבם,   
ַוָּנֻעָפה.    ָגז ִחיׁש, -ִּכי  
; -ִמי   יא .    יֹוֵדַע, ֹעז ַאֶּפ , ֶעְבָרֶת ּוְכִיְרָאְת  
ַבב ָחְכָמה.ְוָנִבא, לְ     ִלְמנֹות ָיֵמינּו, ֵּכן הֹוַדע;    יב  
.-ְוִהָּנֵחם, ַעל    ָמָתי; -ׁשּוָבה ְיהָוה, ַעד   יג ֲעָבֶדי  
;    יד ָיֵמינּו.-ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה, ְּבָכל    ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד  
ְׁשנֹות, ָרִאינּו ָרָעה.    ַׂשְּמֵחנּו, ִּכימֹות ִעִּניָתנּו:    טו  
, ַעל    ; ֲעָבֶדי ָפֳעלֶ -ֵיָרֶאה ֶאל   טז ְּבֵניֶהם.-ַוֲהָדְר  
ֵהינּו   יז ָעֵלינּו:     --ִויִהי, ֹנַעם ֲאֹדָני ֱא  

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו, ּכֹוְנֵנהּו.    ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו, ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו;   

 תהילים פרק קה(התיקון הכללי)

ִלילֹוָתיו.הֹוִדיעּו ָבַעִּמים, עֲ     הֹודּו ַליהָוה, ִקְראּו ִבְׁשמֹו;    א  
ִנְפְלאֹוָתיו.-ִׂשיחּו, ְּבָכל    לֹו; -לֹו, ַזְּמרּו-ִׁשירּו   ב  
ִיְׂשַמח, ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה.    ִהְתַהְללּו, ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו;    ג  
ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד.    ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו;    ד  
ִפיו.-יו, ּוִמְׁשְּפֵטיֹמְפתָ     ָעָׂשה; -ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר--ִזְכרּו   ה  
ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו.    ֶזַרע, ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:    ו  
ֵהינּו;    ז ָהָאֶרץ, ִמְׁשָּפָטיו.-ְּבָכל    הּוא, ְיהָוה ֱא  
ָּדָבר ִצָּוה, ְלֶאֶלף ּדֹור.    ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו;    ח  
ְלִיְׂשָחק. ּוְׁשבּוָעתֹו    ַאְבָרָהם; -ֲאֶׁשר ָּכַרת, ֶאת   ט  
ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבִרית עֹוָלם.    ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק;    י  

, ֶאֵּתן ֶאת--ֵלאֹמר   יא ֶחֶבל, ַנֲחַלְתֶכם.    ְּכָנַען: -ֶאֶרץ-ְל  
ִּכְמַעט, ְוָגִרים ָּבּה.    ִּבְהיֹוָתם, ְמֵתי ִמְסָּפר;    יב  
ַעם ַאֵחר.-ַּמְמָלָכה, ֶאלמִ     ּגֹוי; -ַוִּיְתַהְּלכּו, ִמּגֹוי ֶאל   יג  
ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים.    ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם; -לֹא   יד  
ָּתֵרעּו.-ְוִלְנִביַאי, ַאל    ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי; -ַאל   טו  
ֶלֶחם ָׁשָבר.-ַמֵּטה-ָּכל    ָהָאֶרץ; -ַוִּיְקָרא ָרָעב, ַעל   טז  
ֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף.ְלעֶ     ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש;    יז  
ַּבְרֶזל, ָּבָאה ַנְפׁשֹו.    ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו (ַרְגלֹו);    יח  
ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו.     --ְדָברֹו-ֵעת ּבֹא-ַעד   יט  
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, ַוַיִּתיֵרהּו;    כ ֹמֵׁשל ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו.    ָׁשַלח ֶמֶל  
ִקְנָינֹו.-ְּבָכלּוֹמֵׁשל,     ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו;    כא  
ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם.    ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו;    כב  
ָחם.-ְוַיֲעֹקב, ָּגר ְּבֶאֶרץ    ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים;    כג  
ַוַּיֲעִצֵמהּו, ִמָּצָריו.    ַעּמֹו ְמֹאד; -ַוֶּיֶפר ֶאת   כד  
ַּבֲעָבָדיו. ְלִהְתַנֵּכל,    ָהַפ ִלָּבם, ִלְׂשנֹא ַעּמֹו;    כה  
ּבֹו.-ַאֲהֹרן, ֲאֶׁשר ָּבַחר    ָׁשַלח, ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו;    כו  
ּוֹמְפִתים, ְּבֶאֶרץ ָחם.    ָבם, ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו; -ָׂשמּו   כז  
;    כח , ַוַּיְחִׁש דבריו (ְּדָברֹו).-ָמרּו, ֶאת-ְולֹא    ָׁשַלח ֹחֶׁש  
ְּדָגָתם.-ֶאת ַוָּיֶמת,    ֵמיֵמיֶהם ְלָדם; -ָהַפ ֶאת   כט  

ְּבַחְדֵרי, ַמְלֵכיֶהם.    ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים;    ל  
ְּגבּוָלם.-ִּכִּנים, ְּבָכל    ָאַמר, ַוָּיבֹא ָעֹרב;    לא  
ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם.    ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד;    לב  
ם.ַוְיַׁשֵּבר, ֵעץ ְּגבּולָ     ַוַּי ַּגְפָנם, ּוְתֵאָנָתם;    לג  
ְוֶיֶלק, ְוֵאין ִמְסָּפר.    ָאַמר, ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה;    לד  
ַוּיֹאַכל, ְּפִרי ַאְדָמָתם.    ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם; -ַוּיֹאַכל ָּכל   לה  
אֹוָנם.-ֵראִׁשית, ְלָכל    ְּבכֹור ְּבַאְרָצם; -ַוַּי ָּכל   לו  
ֹוֵׁשל.ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכ    ַוּיֹוִציֵאם, ְּבֶכֶסף ְוָזָהב;    לז  
ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם.-ִּכי    ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם:    לח  
;    לט ְוֵאׁש, ְלָהִאיר ָלְיָלה.    ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָס  
ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם.    ָׁשַאל, ַוָּיֵבא ְׂשָלו;    מ  

ָהר.ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות נָ     ָּפַתח צּור, ַוָּיזּובּו ָמִים;    מא  
ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו.-ֶאת    ְּדַבר ָקְדׁשֹו; -ָזַכר, ֶאת-ִּכי   מב  
ְּבִחיָריו.-ְּבִרָּנה, ֶאת    ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון;    מג  
ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו.    ַוִּיֵּתן ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים;    מד  
ְנֹצרּו;ְותֹוֹרָתיו יִ      --ַּבֲעבּור, ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו   מה  

ָיּה.-ַהְללּו  

 תהילים פרק קלז(התיקון הכללי)

ִצּיֹון.-ְּבָזְכֵרנּו, ֶאת    ָּבִכינּו: -ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם--ַעל ַנֲהרֹות, ָּבֶבל   א  
ָּתִלינּו, ִּכֹּנרֹוֵתינּו.     --ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה-ַעל   ב  
ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה:      --ִׁשיר-ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו, ִּדְבֵרי   ג  

ִמִּׁשיר ִצּיֹון.    ִׁשירּו ָלנּו,   
ַעל, ַאְדַמת ֵנָכר.    ְיהָוה: -ִׁשיר-ָנִׁשיר ֶאת--ֵאי   ד  
ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני.     --ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִם-ִאם   ה  
לֹא ֶאְזְּכֵרִכי:-ִאם     --ְלׁשֹוִני, ְלִחִּכי-ִּתְדַּבק   ו  

ַעל, רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.     --ְירּוָׁשַלִם-ֶאת לֹא ַאֲעֶלה,-ִאם  
ֵאת, יֹום ְירּוָׁשָלִם:     --ְזֹכר ְיהָוה, ִלְבֵני ֱאדֹום   ז  

ַעד, ַהְיסֹוד ָּבּה.     --ָהֹאְמִרים, ָערּו ָערּו  
ַהְּׁשדּוָדה:    ָּבֶבל, -ַּבת   ח  
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, ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו-ֶאת     --ָל-ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם .ְּגמּוֵל  
ַהָּסַלע.-ֶאל     --ֹעָלַלִי-ַאְׁשֵרי, ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת   ט  

 תהילים פרק קנ (התיקון הכללי)

ָיּה:-ַהְללּו   א  
ְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו.הַ     ל ְּבָקְדׁשֹו; אֵ -ַהְללּו  

ְללּוהּו, ְּכֹרב ֻּגְדלֹו.הַ     ְגבּוֹרָתיו; ַהְללּוהּו בִ    ב  
ּנֹור.ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוכִ      ַקע ׁשֹוָפר; ַהְללּוהּו, ְּבתֵ    ג  
ְללּוהּו, ְּבִמִּנים ְוֻעָגב.הַ     הּו, ְּבֹתף ּוָמחֹול; ַהְללּו   ד  
ְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה.הַ     ַמע; ׁשָ -ְללּוהּו ְבִצְלְצֵליהַ    ה  
ָיּה.-ַהְללּו                ָמה, ְּתַהֵּלל ָיּה: ֹּכל ַהְּנׁשָ    ו  

פרק קכאתהילים   

  

  בס"ד

סגולה א': כל האומר מזמור תהילים (קכ"א) :" שיר 

למעלות אשא עיני אל ההרים וכו' בסוף כל תפילותיו 

מזמנין לו את בת זוגו ההוגנת לו. (ספר עשרה מאמרות, 

  מאמר חיקור הדין חלק ד' פרק יז')

  וחשוב לומר זאת עם הכוונות הבאות:

  תהילים פרק קכא

(ולכוון, הצדיק שהוא יסוד ומכוון לזווג שהוא  ת:ִׁשיר, ַלַּמֲעלֹו   א
-, ֶאל(שהם נצח הוד, אשא אוהב)ֶאָּׂשא ֵעיַנימלכות)
(פירוש:  ֵמַאִין, ָיבֹא ֶעְזִרי. (גדולה, גבורה, תפארת) ֶהָהִרים

מהפלא העליון שהוא כתר, הנקרא אין לפי שכלול משלוש: 
  יון)חכמה ן' בינה, יבא עזרי הוא זיווג העל- כתר י' - א'
(מצד תולדות הנשמות בזיווג יעקב עם ֶעְזִרי, ֵמִעם ְיהָוה   ב

  ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.     רחל, כד"א אעשה לו עזר כנגדו)
; -ַאל   ג .-ַאל    ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל   ָינּום, ֹׁשְמֶר
  ׁשֹוֵמר, ִיְׂשָרֵאל.     --ָינּום, ְולֹא ִייָׁשן-ִהֵּנה לֹא   ד
; ְיהָוה ֹׁשמְ    ה , ַעל    ֶר .-ְיהָוה ִצְּל   ַיד ְיִמיֶנ
  ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה.    ַיֶּכָּכה; -יֹוָמם, ַהֶּׁשֶמׁש לֹא   ו
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.-ִיְׁשֹמר, ֶאת    ָרע: -ְיהָוה, ִיְׁשָמְר ִמָּכל   ז   ַנְפֶׁש
  עֹוָלם.-ֵמַעָּתה, ְוַעד     --ֵצאְת ּובֹוֶא-ְיהָוה, ִיְׁשָמר   ח

  

רפואה וחיים, מי שקשה לו למצוא את  מובא בספר סגולה ג':

זיווגו ירגיל את עצמו לקרוא בכל יום קורבנות הנשיאים חומש 

  במדבר פרק ז' פסוק א' עד זאת חנוכת המזבח. (סגולות ישראל)

ֵּדׁש ֹאתֹו ַוְיקַ  ְמַׁשח, ַוּיִ ַהִּמְׁשָּכן-ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות ֹמֶׁשה ְלָהִקים ֶאת א
ְיַקֵּדׁש ְמָׁשֵחם, וַ ֵּכָליו; ַוּיִ -ָּכל-, ְוֶאתַהִּמְזֵּבחַ -ָליו, ְוֶאתּכֵ -ָּכל-ֹאתֹו ְוֶאת

ֵהם ְנִׂשיֵאי    :אֵׁשי ֵּבית ֲאֹבָתםרָ ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל,  ב   ֹאָתם.
ְפֵני ָקְרָּבָנם לִ -ַוָּיִביאּו ֶאת ג   ְּפֻקִדים.הַ -ַהַּמֹּטת, ֵהם ָהֹעְמִדים ַעל

ׁשֹור ִׂשִאים, וְ ְׁשֵני ַהּנְ -ָגָלה ַעלעֲ --ֵני ָעָׂשר ָּבָקרת ָצב ּוְׁש ֶעגְ -ְיהָוה, ֵׁשׁש
ֹמֶׁשה -ֶאל הָוה,ַוּיֹאֶמר יְ  ד   ְלֶאָחד; ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם, ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן.

ָנַתָּתה ל מֹוֵעד; וְ ֲעֹבַדת ֹאהֶ -ד ֶאתַקח, ֵמִאָּתם, ְוָהיּו, ַלֲעבֹ  ה   ֵּלאֹמר.
ת וְ -ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה, ֶאת ו   ִפי ֲעֹבָדתֹו.ִּים, ִאיׁש ּכְ ַהְלוִ -אֹוָתם ֶאל -תאֶ ָהֲעָג

ַעת ֵאת ַאְרּבַ ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות, וְ  ז   ְלִוִּים.הַ -ַהָּבָקר; ַוִּיֵּתן אֹוָתם, ֶאל
ת,  ח   ִפי, ֲעֹבָדָתם.ּכְ    ַתן, ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון:נָ --ַהָּבָקר ְוֵאת ַאְרַּבע ָהֲעָג

ר, ַיד ִאיָתמָ ְּכִפי, ֲעֹבָדָתם, ּבְ    ַתן, ִלְבֵני ְמָרִרי:נָ --ַנת ַהָּבָקרְוֵאת ְׁשמֹ 
ם, ֶדׁש ֲעֵלהֶ ֲעֹבַדת ַהּקֹ -ִּכי   ְוִלְבֵני ְקָהת, לֹא ָנָתן: ט   ן.ַאֲהֹרן ַהֹּכהֵ -ֶּבן

ח ם, ִהָּמׁשַ ַח, ְּביֹוִּמְזּבֵ ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשִאים, ֵאת ֲחנַֻּכת הַ  י   ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו.
ְיהָוה,  ַוּיֹאֶמר יא   ַח.ְפֵני ַהִּמְזּבֵ לִ ָקְרָּבָנם, -ֹאתֹו; ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאת

ָקְרָּבָנם, -תיבּו אֶ ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום, ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום, ַיְקִר    ֹמֶׁשה:-ֶאל
 {ס}   ַלֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח.

 ַעִּמיָנָדב,-ןּבֶ ַנְחׁשֹון    ָקְרָּבנֹו:-תאֶ --ןַוְיִהי, ַהַּמְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹו יב
ִׁשים ּומֵ ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרתוְ  יג   ְלַמֵּטה ְיהּוָדה. ָאה , ְׁש

ֵניֶהם ְׁש ֶדׁש; ּקֹ הַ ִמְׁשָקָלּה, ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף, ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל 
ָהב, זָ ַאַחת ֲעָׂשָרה  ַּכף יד   ִמְנָחה.לְ --ְמֵלִאים, ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

-ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ל ֶאָחד ֶּכֶבׂשָּבָקר, ַאיִ -ָחד ֶּבןַּפר אֶ  טו   ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.
ם, ָּבָקר ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמי זי   ד, ְלַחָּטאת.ִעִּזים ֶאחָ -ְׂשִעיר טז   ְלֹעָלה.-

ֶזה    :ָנה ֲחִמָּׁשהׁשָ -ֵניים ּבְ ְׁשַנִים, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂש 
  {פ}   ִּמיָנָדב.עַ -ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון, ֶּבן

 יט   ְנִׂשיא, ִיָּׂששָכר.--צּוָער-ַּבּיֹום, ַהֵּׁשִני, ִהְקִריב, ְנַתְנֵאל ֶּבן יח
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ִמְזָרק -ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת-ִהְקִרב ֶאת ֶּכֶסף ַאַחת, ְׁש
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ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסֶלת  ֶאָחד ֶּכֶסף,
   ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת. כ   ְלִמְנָחה.--ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן

 כב   ְלֹעָלה.--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש-ַּפר ֶאָחד ֶּבן כא
ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ָּבָקר ְׁשַנִים, ֵאיִלם  כג   את.ִעִּזים ֶאָחד, ְלַחּטָ -ְׂשִעיר

ֶזה ָקְרַּבן ְנַתְנֵאל,    ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:-ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  {פ}   צּוָער.-ֶּבן

ן.-ןִליָאב, ּבֶ אֱ --ַּבּיֹום, ַהְּׁשִליִׁשי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ְזבּוֻלן כד  ָּבנֹוָקְר  הכ   ֵח
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ִמְזָרק ֶאחָ ֶּכֶסף ַאַחת-ַקֲעַרת ף, ד ֶּכסֶ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  זכ   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  כו   ְלִמְנָחה.

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  כח   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ֶאָחד ֶּכֶבׂשָּבָקר, ַאִיל 
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, כט   ְלַחָּטאת.

ן.-ןּבֶ ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָאב,    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני   פ}{   ֵח

 לא   ְׁשֵדיאּור.-ןִליצּור, ּבֶ אֱ --ְרִביִעי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ְראּוֵבןַּבּיֹום, הָ  ל
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  ָחד ֶּכֶסף,אֶ ְזָרק מִ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  גל   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  לב   ְלִמְנָחה.

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  לד   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, לה   ְלַחָּטאת.

   ְׁשֵדיאּור.-ֶּבן ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליצּור,   ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֵניֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ּבְ 
  {פ}

 לז   .יצּוִריַׁשּדָ -ֶּבן ֻלִמיֵאל,ְׁש --ַּבּיֹום, ַהֲחִמיִׁשי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ִׁשְמעֹון לו
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  ָחד ֶּכֶסף,אֶ ְזָרק מִ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ם ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ ִׁשְבִעי
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  טל   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  לח   ְלִמְנָחה.

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  מ   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים,ּו מא   ְלַחָּטאת.

   י.צּוִריַׁשּדָ -ל, ֶּבןֶזה ָקְרַּבן ְׁשֻלִמיאֵ    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  {פ}

ָקְרָּבנֹו  מג   ְּדעּוֵאל.-ֶאְלָיָסף, ֶּבן--ַּבּיֹום, ַהִּׁשִּׁשי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ָגד מב
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף, -ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת, ְׁש

--ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן
ַּפר ֶאָחד  מה   ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת. מד   ְלִמְנָחה.

ִעִּזים -ְׂשִעיר מו   ְלֹעָלה.--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ָחד ֶּכֶבׂשָּבָקר, ַאִיל אֶ -ֶּבן
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ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ָּבָקר ְׁשַנִים, ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה  מז   ֶאָחד, ְלַחָּטאת.
-ֶזה ָקְרַּבן ֶאְלָיָסף, ֶּבן   ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:-ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני

  {פ}   ְּדעּוֵאל.

 טמ   ִּמיהּוד.עַ -, ֶּבןִליָׁשָמעאֱ --, ַהְּׁשִביִעי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ֶאְפָרִיםַּבּיֹום מח
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  ָחד ֶּכֶסף,אֶ ְזָרק מִ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  אנ   ֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב, ְמֵלָאה ְק  נ   ָחה.ְלִמנְ 

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  נב   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, נג   ְלַחָּטאת.

   ַעִּמיהּוד.-ע, ֶּבןֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָׁשמָ    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ִׂשים ְּבֵניֲחִמָּׁשה, ְּכבָ 
  {פ}

 הנ   ָדהצּור.ּפְ -, ֶּבןְמִליֵאלּגַ --ַּבּיֹום, ַהְּׁשִמיִני, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה נד
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  ָחד ֶּכֶסף,אֶ ְזָרק מִ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  זנ   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  נו   ְלִמְנָחה.

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  נח   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ם, ֵאיִלם ֲחמִ ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ָּבָקר ְׁשַניִ  נט   את.ְלַחּטָ 

   ְּפָדהצּור.-ל, ֶּבןֶזה ָקְרַּבן ַּגְמִליאֵ    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני
  {פ}

ְרָּבנֹו קָ  סא   ִּגְדֹעִני.-ןִביָדן, ּבֶ אֲ --ַּבּיֹום, ַהְּתִׁשיִעי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ִבְנָיִמן ס
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ִמְזָרק ֶאחָ ֶּכֶסף ַאַחת-ַקֲעַרת ף, ד ֶּכסֶ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  גס   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  סב   ְלִמְנָחה.

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  סד   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂשָּבקָ 
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, סה   ְלַחָּטאת.

  {פ}   ִּגְדֹעִני.-ןּבֶ ֶזה ָקְרַּבן ֲאִביָדן,    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני

 סז   ַעִּמיַׁשָּדי.-ֲאִחיֶעֶזר, ֶּבן--ַּבּיֹום, ָהֲעִׂשיִרי, ָנִׂשיא, ִלְבֵני ָדן סו
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ִמְזָרק ֶאָחד -ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת, ְׁש

ֶּכֶסף, ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסֶלת ְּבלּוָלה 
ַּפר  סט   ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת. סח   ְלִמְנָחה.--ַבֶּׁשֶמן

-ְׂשִעיר ע   ְלֹעָלה.--ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן-ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש-ֶאָחד ֶּבן
ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ָּבָקר ְׁשַנִים, ֵאיִלם  עא   ִעִּזים ֶאָחד, ְלַחָּטאת.
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ֶזה ָקְרַּבן    ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה:-, ְּכָבִׂשים ְּבֵניֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה
  {פ}   ַעִּמיַׁשָּדי.-ֲאִחיֶעֶזר, ֶּבן

 גע   ָעְכָרן.-ןֵאל, ּבֶ ְגִעיּפַ --ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום, ָנִׂשיא ִלְבֵני ָאֵׁשר עב
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  ֶּכֶסף, ָחדאֶ ְזָרק מִ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  הע   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  עד   ְלִמְנָחה.

, ָחדִעִּזים אֶ -ירְׂשעִ  עו   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, עז   ְלַחָּטאת.

  {פ}   ָעְכָרן.-ל, ֶּבןֶזה ָקְרַּבן ַּפְגִעיאֵ    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני

 עט   ָנן.יעֵ -ןע, ּבֶ ִחירַ אֲ --ְּביֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום, ָנִׂשיא ִלְבֵני ַנְפָּתִלי עח
ִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת-ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת  ָחד ֶּכֶסף,אֶ ְזָרק מִ , ְׁש

--ה ַבֶּׁשֶמןלּולָ ת ּבְ ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים, ֹסלֶ 
-ןּבֶ ַּפר ֶאָחד  אפ   ב, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזהָ  פ   ְלִמְנָחה.

ִּזים ֶאָחד, עִ -ירְׂשעִ  פב   ֹעָלה.לְ --ָנתֹוְׁש -ָחד ֶּבןאֶ -ָּבָקר, ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש
ֻּתִדים עַ ָּׁשה ִים, ֵאיִלם ֲחמִ ָּבָקר ְׁשנַ  ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, פג   ְלַחָּטאת.

  פ}{   ֵעיָנן.-ןּבֶ ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיַרע,    ה:ָׁשָנה ֲחִמּׁשָ -ֲחִמָּׁשה, ְּכָבִׂשים ְּבֵני

   ָרֵאל:ְׂש ְנִׂשיֵאי יִ  זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח, ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו, ֵמֵאת, פד
ת ָזָהב, ּפֹוּכַ ם ָעָׂשר, ֶכֶסף ְׁשֵני-ַקֲעֹרת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ִמְזְרֵקי

ְבִעים, ף, ְוִׁש ִׁשים ּוֵמָאה, ַהְּקָעָרה ָהַאַחת ֶּכסֶ ְׁש  פה   ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.
ֶקל ֵמאֹות ְּבׁשֶ -עִּמְזָרק ָהֶאָחד; ֹּכל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים, ַאְלַּפִים ְוַאְרּבַ הַ 

ה ֲעָׂשָרה ְׂשֵרה ְמֵלֹאת ְקֹטֶרת, ֲעָׂשרָ עֶ -ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים פו   ַהֹּקֶדׁש.
ַהָּבָקר -ָּכל פז   ָאה.ֹות, ֶעְׂשִרים ּומֵ ְזַהב ַהַּכּפ-ַהַּכף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש; ָּכל

ם יָׁשָנה ְׁשנֵ -ֵניִׂשים ּבְ ָעָׂשר ְּכבָ -ָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּפִרים, ֵאיִלם ְׁשֵניםָלעֹ 
 ְוֹכל ְּבַקר חפ   ת.ִמְנָחָתם; ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר, ְלַחָּטאּו--ָעָׂשר

, יםִדים ִׁשִּׁש ים ַעּתֻ ִּׁש ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָּפִרים, ֵאיִלם ִׁש 
   תֹו.אֹ י ִהָּמַׁשח זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח, ַאֲחרֵ    ים:ָׁשָנה ִׁשִּׁש -ְּכָבִׂשים ְּבֵני

ַהּקֹול -תאֶ , ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ַוִּיְׁשַמע ֹאֶהל מֹוֵעד-ּוְבבֹא ֹמֶׁשה ֶאל פט
ם; יֵני ַהְּכֻרבִ ין ְׁש ת, ִמּבֵ ֲאֹרן ָהֵעדֻ -ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל

  {פ}   ַוְיַדֵּבר, ֵאָליו.
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סגולה ידועה למציאת בן זוג/בת זוג במהרה, למי  סגולה ז':
יום ברציפות בקול  40שקורא את "שיר השירים" במשך 

  ובהטעמה.
  

  שיר השירים 

 פרק א

ֹמה. א טֹוִבים -הּו, ִּכית ִּפיִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹו ב   ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ֲאֶׁשר ִלְׁש
;ֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים, ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁש לְ  ג   ֹּדֶדי ִמָּיִין. ת ֵּכן, ֲעָלמֹו-ַעל ֶמ

. ה יו, ָנִגילָ  ֲחָדרָ רּוָצה; ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלָמְׁשֵכִני, ַאֲחֶרי ּנָ  ד   ֲאֵהבּו
.ְזִּכיָרה ֹדֶדי ִמַּיִין, ֵמיָׁשִרים ֲאהֵ נַ --ְוִנְׂשְמָחה ָּב   {פ}   בּו

   ֹמה.ִריעֹות ְׁש, ִּכיָדרְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם; ְּכָאֳהֵלי קֵ  ה
ִבי, -ֲחרּוֵני ִאִּמי נִ ׁש; ּבְ ֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת, ֶׁשְּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשמֶ ׁשֶ ִּתְראּוִני -ַאל ו

, ִּגיָדה ִּליהַ  ז   י.ְרִמי ֶׁשִּלי, לֹא ָנָטְרִּת ּכַ --ַהְּכָרִמים-ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת
ֶיה ָּלָמה ֶאהְ ם; ׁשַ ָריִ ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי, ֵאיָכה ִתְרֶעה, ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצהֳ 

. -יִׁשים; ְצאִ , ַהָּיָפה ַּבּנָ לָ לֹא ֵתְדִעי -ִאם ח   ְּכֹעְטָיה, ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶרי
, ַעל, מִ ּגְ -ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן, ּוְרִעי ֶאת   {פ}   ֹרִעים.נֹות הָ ְׁשּכְ ִדֹּיַתִי

ים,  ַּבֹּתִר ָחַייִ ָנאוּו לְ  י   ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי ַפְרֹעה, ִּדִּמיִתי ַרְעָיִתי. ט
, ִעם נְ -ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה אי   ַצָּואֵר ַּבֲחרּוִזים.  בי   ָּכֶסף.הַ ֻקּדֹות ָּל

, ִּבְמִסּבֹו, ִנְרִּדי, ָנַתן ֵריחֹו.ׁשֶ -ַעד ין ּבֵ ֹוִדי ִלי, ּדר ַהֹּמר ְצרֹו יג   ַהֶּמֶל
  ס}{   .ֶּגִדי ֹּכֶפר ּדֹוִדי ִלי, ְּבַכְרֵמי ֵעיןֶאְׁשֹּכל הַ  יד   ָׁשַדי ָיִלין.

ף אַ ֶפה דֹוִדי יָ ְּנ הִ  טז   ִהָּנ ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהָּנ יָָפה ֵעיַנִי יֹוִנים. טו
) (ַרִהיֵטנּו ֵּתינּו ֲאָרִזים, רחיטנוֹקרֹות ּבָ  זי   ְרֵׂשנּו ַרֲעָנָנה.עַ -ָנִעים, ַאף
  ְּברֹוִתים.

 פרק ב

ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים,  ב   ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון, ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים. א
ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער, ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים;  ג   ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות.

ֵּבית ַהָּיִין, -ֱהִביַאִני ֶאל ד   ְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי, ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי.ְּבִצּלֹו ִחּמַ 
-ִּכי   ַרְּפדּוִני, ַּבַּתּפּוִחים:--ַסְּמכּוִני, ָּבֲאִׁשיׁשֹות ה   ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה.
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 ז   ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאִׁשי, ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני. ו   חֹוַלת ַאֲהָבה, ָאִני.
   ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִם, ִּבְצָבאֹות, אֹו, ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה:

  {ס}   ָהַאֲהָבה, ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ.-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ָּתִעירּו ְוִאם-ִאם

   ַהְּגָבעֹות.-ַקֵּפץ, ַעלמְ --ֶהָהִרים-ַדֵּלג, ַעלֶזה ָּבא; מְ -קֹול ּדֹוִדי, ִהֵּנה ח
--ר ָּכְתֵלנּוחַ אַ ֶזה עֹוֵמד, -ִדי ִלְצִבי, אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים; ִהֵּנהּדֹוֶמה דֹו ט

נֹות, ֵמִציץ ִמןהַ -ַמְׁשִּגיַח ִמן קּוִמי    ָעָנה דֹוִדי, ְוָאַמר ִלי: י   ֲחַרִּכים.הַ -ַח
ַלף ֶּגֶׁשם, חָ ָתו, ָעָבר; הַ ִהֵּנה ַהּסְ -ִּכי יא   .לָ -ָל ַרְעָיִתי ָיָפִתי, ּוְלִכי

 ֹול ַהּתֹור,ַע; ְוקָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַהִּנָּצִנים ִנְראּו בָ  יב   ַל לֹו.הָ 
ֵריַח;  ַדר ָנְתנּוים ְסמָ ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה, ְוַהְּגָפנִ  גי   ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו.

) ַרְעָיִתי ָיָפִתי, ּוְלִכי   ס}{   .לָ -קּוִמי לכי (ָל

, -ֶאת יִניַהֶּסַלע, ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, ַהְראִ  יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי יד ַמְרַאִי
:-ַהְׁשִמיִעִני ֶאת   {ס}   ב, ּוַמְרֵאי ָנאֶוה.קֹוֵל ָערֵ -ִּכי   קֹוֵל

ּו, ; ּוְכָרֵמינָעִלים ְקַטִּנים, ְמַחְּבִלים ְּכָרִמיםׁשֻ --ִליםָלנּו, ֻׁשעָ -ֶאֱחזּו טו
ּיֹום, ָּיפּוַח הַ ַעד ׁשֶ  זי   ה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים., ָהֹרעֶ ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו טז   ְסָמַדר.

ֵרי הָ -לעַ --ִליםְצִבי, אֹו ְלֹעֶפר ָהַאּיָ לִ ְל דֹוִדי -ֹסב ְּדֵמה   ְוָנסּו ַהְּצָלִלים:
  {ס}   ָבֶתר.

 פרק ג

ֹ ַּקְׁשִּתיּבִ ִׁשי; , ִּבַּקְׁשִּתי, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנפְ ַּבֵּלילֹות ִמְׁשָּכִבי,-ַעל א א ו, ְול
--תְרֹחבֹוה ָבִעיר, ַּבְּׁשָוִקים ּובָ ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבבָ  ב   ְמָצאִתיו.

 ְמָצאּוִני, ג   יו.אִת ֲאַבְקָׁשה, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי; ִּבַּקְׁשִּתיו, ְולֹא ְמצָ 
 ִּכְמַעט, ד   יֶתם.ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי, ְראִ    ַהֹּׁשְמִרים, ַהֹּסְבִבים, ָּבִעיר:

יו, ְולֹא ַחְזִּת ; אֲ ְרִּתי ֵמֶהם, ַעד ֶׁשָּמָצאִתי, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשיֶׁשָעבַ 
ְׁשַּבְעִּתי הִ  ה   ֶדר הֹוָרִתי.חֶ -, ְוֶאלֵּבית ִאִּמי-ו ֶאלֶׁשֲהֵביאִתי-דעַ --ַאְרֶּפּנּו

ָּתִעירּו -ִאם   ֶדה:ּׂשָ ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִם, ִּבְצָבאֹות, אֹו, ְּבַאְילֹות הַ 
  ס}{   ַאֲהָבה, ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ.הָ -עֹוְררּו ֶאתְּת -םְואִ 

, ר ּוְלבֹוָנהְמֻקֶּטֶרת מֹ    ת, ָעָׁשן:ְּכִתיְמרֹו ַהִּמְדָּבר,-ִמי זֹאת, ֹעָלה ִמן ו
ֹמה ז   ִמֹּכל ַאְבַקת רֹוֵכל. יב ֹּבִרים, ָסבִ ִּׁשים ּגִ ִׁש --ִהֵּנה, ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש

ָמה; ִאיׁש ֵדי ִמְלחָ ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב, ְמֻלּמְ  ח   ִּגֹּבֵרי, ִיְׂשָרֵאל.מִ    ָלּה:
  ס}{   ֵרכֹו, ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות.יְ -ַחְרּבֹו ַעל

ֹמה ט ַעּמּוָדיו, ָעָׂשה  י   ֵמֲעֵצי, ַהְּלָבנֹון.--ַאִּפְריֹון, ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶל ְׁש
ַאֲהָבה, ִמְּבנֹות  ֶכֶסף, ְרִפיָדתֹו ָזָהב, ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן; ּתֹוכֹו ָרצּוף
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ֹמה יא   ְירּוָׁשָלִם. ָּבֲעָטָרה, --ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון, ַּבֶּמֶל ְׁש
  {ס}   ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו, ּוְביֹום, ִׂשְמַחת ִלּבֹו.-ֶׁשִעְּטָרה

 פרק ד

; ׂשַ ד לְ עַ יַנִי יֹוִנים, ִמּבַ עֵ --ִהָּנ ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהָּנ ָיָפה א ְעֵר ַצָּמֵת
ֶׁשָעלּו  ְּקצּובֹות,ֵעֶדר הַ ִׁשַּנִי ּכְ  ב   ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים, ֶׁשָּגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד.

ִני ְּכחּוט ַהּׁשָ  ג   .ֶׁשֻּכָּלם, ַמְתִאימֹות, ְוַׁשֻּכָלה, ֵאין ָּבֶהם   ָהַרְחָצה:-ִמן
, ּוִמְדָּבֵר ָנאֶוה; ְּכֶפַלח  ,ָהִרּמֹון ַרּקָ ִׂשְפתֹוַתִי  ד   .ָּמתֵ צַ ִמַּבַעד לְ  ֵת

, ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות; ֶאֶלף  , ֹּכל ִׁשְלֵטי לּוי ָעָליוֵגן ּתָ ּמָ הַ ְּכִמְגַּדל ָּדִויד ַצָּואֵר
ָהרֹוִעים,  ִבָּיה, ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים, ְּתאֹוֵמי צְ ְׁשֵני ָׁשַדִי ה   ַהִּגֹּבִרים.

 ַהר ַהּמֹור,-י ֶאללִ ֶל אֵ --ָּיפּוַח ַהּיֹום, ְוָנסּו ַהְּצָלִליםׁשֶ  ַעד ו   ַּבּׁשֹוַׁשִּנים.
  ס}{   .ָּל ָיָפה ַרְעָיִתי, ּומּום ֵאין ָּבּכֻ  ז   ַעת ַהְּלבֹוָנה.ִּגבְ -ְוֶאל

ה, רֹאׁש ֲאָמנָ ִרי מֵ ׁשּוִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה, ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי; ּתָ  ח
י, ִלַּבְבִּתנִ  ט   ם.ֵמִריְוֶחְרמֹון, ִמְּמֹענֹות ֲאָריֹות, ֵמַהְרֵרי נְ ֵמרֹאׁש ְׂשִניר 

, ּבְ  .ק ִמַּצְּורֹ ד ֲענָ ַאחַ ֲאֹחִתי ַכָּלה; ִלַּבְבִּתִני באחד (ְּבַאַחת) ֵמֵעיַנִי    ָנִי
-ָּכלִי מִ ֵריַח ְׁשָמנַ  ִמַּיִין, וְ ֹּטבּו ֹדַדיִ -, ֲאֹחִתי ַכָּלה; ַמהָּיפּו ֹדַדיִ -ַמה י

, ַּכָּלה; ְּדַבׁשֹנֶפת ִּתֹּטְפָנה ִׂש  יא   ְּבָׂשִמים. ב ַּתַחת ְוָחלָ  ְפתֹוַתִי
, ְוֵריַח ַׂשְלֹמַתִי ְּכֵריַח ְלָבנֹון.   ס}{   ְלׁשֹוֵנ

ס  ַּפְרּדֵ ָלַחיִ ְׁש  יג   ַּגן ָנעּול, ֲאֹחִתי ַכָּלה; ַּגל ָנעּול, ַמְעָין ָחתּום. יב
ֶנה ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם, קָ  די   ָרִדים.נְ -ָפִרים, ִעםּכְ    ָגִדים:ִרּמֹוִנים, ִעם ְּפִרי ְמ 

   .אֵׁשי ְבָׂשִמיםרָ -ה; ֹמר, ַוֲאָהלֹות, ִעם, ָּכלֲעֵצי ְלבֹונָ -ְוִקָּנמֹון, ִעם, ָּכל
 ּוִרי ָצפֹוןע זט   ְלָבנֹון.-ַמְעַין ַּגִּנים, ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים; ְוֹנְזִלים, ִמן טו

  ִרי ְמָגָדיו.ּפְ , ְויֹאַכל ַגּנֹולְ ִדי ִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו; ָיבֹא דֹוּובֹוִאי ֵתיָמן, הָ 

 פרק ה

-י ִעםִּתי ַיְעִר ַכלְ ְּבָׂשִמי, אָ -ִריִתי מֹוִרי ִעםאָ --ָּבאִתי ְלַגִּני, ֲאֹחִתי ַכָּלה א
  {ס}   ֹוִדים. ּדִׁשְכרּולּו ֵרִעים, ְׁשתּו וְ ֲחָלִבי; ִאכְ -ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם

ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי -ֲאִני ְיֵׁשָנה, ְוִלִּבי ֵער; קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק, ִּפְתִחי ב
-ָּפַׁשְטִּתי, ֶאת ג   ָטל, ְקוֻּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה.-ֶׁשּרֹאִׁשי ִנְמָלא--ַתָּמִתי
 ד   ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם.ַרְגַלי, -ֵאיָכָכה, ֶאְלָּבֶׁשָּנה; ָרַחְצִּתי ֶאת--ֻּכָּתְנִּתי

ַקְמִּתי ֲאִני, ִלְפֹּתַח  ה   ַהֹחר, ּוֵמַעי, ָהמּו ָעָליו.-ּדֹוִדי, ָׁשַלח ָידֹו ִמן
 ו   מֹור, ְוֶאְצְּבֹעַתי מֹור ֹעֵבר, ַעל, ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול.-ְלדֹוִדי; ְוָיַדי ָנְטפּו

--, ָיְצָאה ְבַדְּברֹוָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי, ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר; ַנְפִׁשי
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ְמָצֻאִני ַהֹּׁשְמִרים  ז   ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו, ְקָראִתיו ְולֹא ָעָנִני.
ְרִדיִדי ֵמָעַלי, ֹׁשְמֵרי -ַהֹּסְבִבים ָּבִעיר, ִהּכּוִני ְפָצעּוִני; ָנְׂשאּו ֶאת

-ִּתְמְצאּו, ֶאת-ִאם   ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם, ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם: ח   ַהֹחמֹות.
ּדֹוֵד ִמּדֹוד, ַהָּיָפה -ַמה ט   ַּתִּגידּו לֹו, ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני.-ַמה--ּדֹוִדי

ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום, ָּדגּול  י   ּדֹוֵד ִמּדֹוד, ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו.-ַמה   ַּבָּנִׁשים:
   ַּתִּלים, ְׁשֹחרֹות, ָּכעֹוֵרב.רֹאׁשֹו, ֶּכֶתם ָּפז; ְקוֻּצֹוָתיו, ַּתלְ  יא   ֵמְרָבָבה.

   ִמֵּלאת.-ֹיְׁשבֹות, ַעל--ֲאִפיֵקי ָמִים; ֹרֲחצֹות, ֶּבָחָלב-ֵעיָניו, ְּכיֹוִנים ַעל יב
--ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם, ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים; ִׂשְפתֹוָתיו, ׁשֹוַׁשִּנים יג

, ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש; ֵמָעיו ָיָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב יד   ֹנְטפֹות, מֹור ֹעֵבר.
-ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש, ְמיָֻּסִדים ַעל טו   ֶעֶׁשת ֵׁשן, ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים.

ִחּכֹו, ַמְמַתִּקים, ְוֻכּלֹו,  טז   ָּבחּור, ָּכֲאָרִזים.--ָפז; ַמְרֵאהּו, ַּכְּלָבנֹון-ַאְדֵני
  ת ְירּוָׁשָלִם.ַמֲחַמִּדים; ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי, ְּבנֹו

 פרק ו

, ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים; ָאָנה ָּפָנה דֹו א . ַבְקֶׁשּנּו, ּונְ ֵדָאָנה ָהַל ּדֹוֵד    ִעָּמ
   ֹוַׁשִּנים.ִלְלֹקט, ׁשים, וְ ְרעֹות, ַּבַּגּנִ לִ --ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו, ַלֲעֻרגֹות ַהֹּבֶׂשם ב
  ס}{   ּׁשֹוַׁשִּנים.ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי, ָהֹרֶעה ּבַ  ג

 ה   .ִּנְדָּגלֹותה, ּכַ ּמָ ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה, ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלִם; ֲאיֻ  ד
ָּגְלׁשּו ִעִּזים, ׁשֶ הָ ֵעֶדר ּכְ  ָהֵסִּבי ֵעיַנִי ִמֶּנְגִּדי, ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני; ַׂשְעֵר

, ֻּכָּלםׁשֶ    ָהַרְחָצה:-ֶׁשָעלּו ִמן ִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים, ו   ַהִּגְלָעד.-ִמן
, מִ ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ  ז   ַמְתִאימֹות, ְוַׁשֻּכָלה, ֵאין ָּבֶהם. ַּבַעד ֵת

. ן ָלמֹות, ֵאיים; ַועֲ ָלכֹות, ּוְׁשֹמִנים ִּפיַלְגִׁש ִׁשִּׁשים ֵהָּמה מְ  ח   ְלַצָּמֵת
יא הִ יא ְלִאָּמּה, ָּבָרה הִ ַאַחת --יַאַחת ִהיא, יֹוָנִתי ַתָּמִת  ט   ִמְסָּפר.

  {ס}   .ְיַהְללּוהָ וַ ִׁשים ַלגְ ְליֹוַלְדָּתּה; ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה, ְמָלכֹות ּוִפי

יָֻּמה, אֲ --ָּמהָיָפה ַכְּלָבָנה, ָּבָרה ַּכחַ    ָׁשַחר:-ָקָפה, ְּכמֹוזֹאת ַהִּנְׁש -ִמי י
  {ס}   ַּכִּנְדָּגלֹות.

ֶפן, ָפְרָחה ַהּגֶ הֲ ְראֹות ְדִּתי, ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל; לִ ז ָירַ ִּגַּנת ֱאגֹו-ֶאל יא
  יב.ת ַעִּמי ָנִד ְפִׁשי ָׂשַמְתִני, ַמְרְּכבֹונַ --לֹא ָיַדְעִּתי בי   ֵהֵנצּו ָהִרֹּמִנים.

 פרק ז

; ַמה-ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית, ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה א ֶּתֱחזּו, -ָּב
-ָּיפּו ְפָעַמִי ַּבְּנָעִלים, ַּבת-ַמה ב   ת, ִּכְמֹחַלת, ַהַּמֲחָנִים.ַּבּׁשּוַלִּמי

ָׁשְרֵר ַאַּגן  ג   ְּכמֹו ֲחָלִאים, ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן.--ָנִדיב; ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִי
 ד   ֶיְחַסר ַהָּמֶזג; ִּבְטֵנ ֲעֵרַמת ִחִּטים, סּוָגה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים.-ַהַּסַהר, ַאל
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, ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן; ֵעיַנִי  ה   ָׁשַדִי ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים, ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה. ְׁשֵני ַצָּואֵר
ַאֵּפ ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון, צֹוֶפה ְּפֵני --ַרִּבים-ַׁשַער ַּבת-ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון, ַעל

, ָאסּור    ָּכַאְרָּגָמן:רֹאֵׁש ָעַלִי ַּכַּכְרֶמל, ְוַדַּלת רֹאֵׁש  ו   ַדָּמֶׂשק. ֶמֶל
זֹאת  ח   ַאֲהָבה, ַּבַּתֲענּוִגים.--ָּנַעְמְּת -ָּיִפית, ּוַמה-ַמה ז   ָּבְרָהִטים.

ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר,  ט   קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר, ְוָׁשַדִי ְלַאְׁשֹּכלֹות.
לֹות ַהֶּגֶפן, ְוֵריַח ַאֵּפ ָנא ָׁשַדִי ְּכֶאְׁשּכְ -ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו; ְוִיְהיּו

, ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵל ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים; ּדֹוֵבב, ִׂשְפֵתי  י   ַּכַּתּפּוִחים. ְוִחֵּכ
  {ס}   ֲאִני ְלדֹוִדי, ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו. יא   ְיֵׁשִנים.

--ַלְּכָרִמים ה,ימָ ַנְׁשּכִ  גי   ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה, ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים. יב
-תם ֶאֵּתן אֶ ׁשָ ִנים; ֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר, ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוָּפְרָחה ַהּגֶ -ִנְרֶאה ִאם
. ָדִׁשים, חֲ --ְמָגִדים-ָתֵחינּו ָּכלּפְ -ֵריַח, ְוַעל-ְתנּוַהּדּוָדִאים נָ  יד   ֹּדַדי, ָל

.יְ -ַּגם   ָׁשִנים; ּדֹוִדי, ָצַפְנִּתי ָל

 פרק ח

, ַּגםץ ֶאּׁשָ חּו ְּכָאח ִלי, יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי; ֶאְמָצֲא בַ ִמי ִיֶּתנְ  א -לֹא ְק
, ֲאִביאֲ  ב   ָיֻבזּו ִלי. ִין ַלְּמֵדִני; ַאְׁשְק ִמּיַ ְּת --ֵּבית ִאִּמי- ֶאלֶאְנָהְג

 ד   ֵקִני.ְּתַחּבְ  ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִׁשי, ִויִמינֹו ג   ָהֶרַקח, ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני.
-תְּתֹעְררּו אֶ -ַמהָּתִעירּו ּו-ַמה   ַּבְעִּתי ֶאְתֶכם, ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִם:ִהְׁש 

  ס}{   ָהַאֲהָבה, ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ.

ַּתּפּוַח, ַחת הַ ּדֹוָדּה; ּתַ -ת, ַעלִמְתַרֶּפקֶ  ַהִּמְדָּבר,-ִמי זֹאת, ֹעָלה ִמן ה
, ָׁשָּמה ִחְּבָלה יְ ׁשָ --עֹוַרְרִּתי .ָלדַ ָּמה ִחְּבַלְת ִאֶּמ  ִניִׂשימֵ  ו   ְת

, ּכַ -ַכחֹוָתם ַעל  ֶות ַאֲהָבה, ָקָׁשהַעָּזה ַכּמָ -יּכִ --ְזרֹוֶע-חֹוָתם ַעלִלֶּב
ֹ  ז   ְׁשֵּפי, ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה.ִר --ְרָׁשֶפיהָ    ִכְׁשאֹול ִקְנָאה: א ַמִים ַרִּבים, ל

-ֶאת ִיֵּתן ִאיׁש-ם; אִ ְנָהרֹות, לֹא ִיְׁשְטפּוהָ ָהַאֲהָבה, ּו-יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת
  ס}{   ֹוז, ָיבּוזּו לֹו.ּב--ֹון ֵּביתֹו, ָּבַאֲהָבהה-ָּכל

, ַּבּיֹום ֵתנּוֲאחֹ ַּנֲעֶׂשה לַ -ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה, ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה; ַמה ח
ֶּדֶלת -ִאםיָה ִטיַרת ָּכֶסף; וְ ִנְבֶנה ָעלֶ  חֹוָמה ִהיא,-ִאם ט   ָּבּה.-ֶׁשְּיֻדַּבר

יִתי ת; ָאז ָהיִ ְגָּדלֹוֲאִני חֹוָמה, ְוָׁשַדי ַּכּמִ  י   ּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז.ִהיא, ָנצ
  פ}{   ְבֵעיָניו, ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום.

ֹמה ְּבַבַעל ָהמֹון, ָנַתן ֶאת יא ִאיׁש    ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים:-ֶּכֶרם ָהָיה ִלְׁש
ֹמה, ַּכְרִמי ֶׁשִּלי, לְ  יב   יִָבא ְּבִפְריֹו, ֶאֶלף ָּכֶסף. ָפָני; ָהֶאֶלף ְל ְׁש

ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים, ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים  יג   ִּפְריֹו.-ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת
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-ְל ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים-ְּבַרח ּדֹוִדי, ּוְדֵמה יד   ַהְׁשִמיִעִני.--ְלקֹוֵל
  {ש}   ַעל, ָהֵרי ְבָׂשִמים.-

  

  

  

  

  

  

  

י שקשה לו למצוא את זיווגו, יתפלל בכל יום סגולה ח': מ

בכוונה שירת הים, ויאמר אחר התפילה מזמורי תהילים 

  ל"ב, ל"ח, ע , ע"א , קכ"ד. (מהספר רפאל המלאך)

וכשאומר שירת הים צריך לאומרה בשמחה, וכך כשמודה 

בניסי הקב"ה, אז הקב"ה עושה לו נס אחר, דוגמת הנס 

יעת ים סוף כמו שכתוב: הזה דהיינו זיווגו שנמשל לקר

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף (סוטה ב.) מהספר 

  ליקוטים מפרדס, נישואין כ"ג)

 
  שמות ט"ו שירת הים

 
ָרֵאל ַּיְרא ִיְׂש ַּיד ִמְצָרִים; וַ מִ --ְׂשָרֵאליִ -ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא, ֶאת 

ֹדָלה, ַהָּיד ַהּגְ -ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת   ם.ְׂשַפת ַהּיָ -ת ַעלִמְצַרִים, מֵ -ֶאת
יהָוה, ִמינּו, ּבַ אֲ ְיהָוה; ַוּיַ -ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם, ֶאת

  ּוְבֹמֶׁשה, ַעְבּדֹו.

     ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת, ַליהָוה, ַוּיֹאְמרּו,-ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאתֹמֶׁשה ּו-ָאז ָיִׁשיר
     סּוס   ָגֹאה ָּגָאה,-ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי   ֵלאֹמר:

     ִלי-ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי   ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים.
ֵהי   ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו,   ִליׁשּוָעה;      ֱא
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     ה, ִאיׁש ִמְלָחָמה; ְיהָוה,ְיהוָ    ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו.
     ּוִמְבַחר   ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו, ָיָרה ַבָּים;   ְׁשמֹו.

ת, ְּכמֹו   סּוף.-ָׁשִלָׁשיו, ֻטְּבעּו ְבַים      ְּתֹהֹמת, ְיַכְסיֻמּו; ָיְרדּו ִבְמצֹו
     ְיִמיְנ   ְיִמיְנ ְיהָוה, ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח;   ָאֶבן.

, ַּתֲהֹרס   ַעץ אֹוֵיב.ְיהָוה, ִּתְר       ּוְבֹרב ְּגאֹוְנ
;      ּוְברּוחַ    יֹאְכֵלמֹו, ַּכַּקׁש.--ְּתַׁשַּלח, ֲחֹרְנ   ָקֶמי

     ֵנד-ִנְּצבּו ְכמֹו   ַאֶּפי ֶנֶעְרמּו ַמִים,
     ָאַמר   ָים.-ָקְפאּו ְתֹהֹמת, ְּבֶלב   ֹנְזִלים;

     ָלֵאמֹוֲאַחֵּלק ָׁשָלל; ִּתמְ    אֹוֵיב ֶאְרֹּדף ַאִּׂשיג,
     ָנַׁשְפּתָ    ָאִריק ַחְרִּבי, ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי.   --ַנְפִׁשי

, ִּכָּסמֹו ָים;      ָצְללּו, ַּכעֹוֶפֶרת, ְּבַמִים,   ְברּוֲח
     ִמי   ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ְיהָוה,-ִמי   ַאִּדיִרים.

ת, ֹעֵׂשה   ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש;      נֹוָרא ְתִה
     ָנִחיתָ    ִּתְבָלֵעמֹו, ָאֶרץ.--, ְיִמיְנָנִטיתָ    ֶפֶלא.

, ַעם , ֶאל   זּו ָּגָאְלָּת;-ְבַחְסְּד      ְנֵוה-ֵנַהְלָּת ְבָעְּז
.      ִחיל   ָׁשְמעּו ַעִּמים, ִיְרָּגזּון;   ָקְדֶׁש

     ָאז ִנְבֲהלּו, ַאּלּוֵפי   ָאַחז, ֹיְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת.
     ָנֹמגּו,   ַעד;ֵאיֵלי מֹוָאב, יֹאֲחֵזמֹו רָ    --ֱאדֹום

     ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה   ֹּכל ֹיְׁשֵבי ְכָנַען.
     ַעד   ִּבְגֹדל ְזרֹוֲע ִיְּדמּו ָּכָאֶבן:   ָוַפַחד,

     זּו-ַיֲעֹבר ַעם-ַעד   ַיֲעֹבר ַעְּמ ְיהָוה,
     ָמכֹון   --ְּתִבֵאמֹו, ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת   ָקִניָת.

     ִמְּקָדׁש, ֲאֹדָני ּכֹוְננּו   ָּת, ְיהָוה;ְלִׁשְבְּת ָּפַעלְ 
. , ְלֹעָלם ָוֶעד.   ָיֶדי      ִּכי   ְיהָוה ִיְמ

     ַוָּיֶׁשב ְיהָוה ֲעֵלֶהם,   ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו, ַּבָּים,
   ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה, ְּבתֹו ַהָּים.   ֵמי ַהָּים;-ֶאת

 הילים פרק לב(פרק שנמצא גם בתיקון הכללי)ת

  ֶּפַׁשע; ְּכסּוי ֲחָטָאה.-ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי    ְלָדִוד, ַמְׂשִּכיל:    א
  ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה.    ן; לֹא ַיְחֹׁשב ְיהָוה לֹו ָעֹו--ַאְׁשֵרי ָאָדם   ב
  ּיֹום.הַ -ְּבַׁשֲאָגִתי, ָּכל     --ֶהֱחַרְׁשִּתי, ָּבלּו ֲעָצָמי-ִּכי   ג
:     --ִּכי, יֹוָמם ָוַלְיָלה   ד   ִּתְכַּבד ָעַלי, ָיֶד

  ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה.     --ֶנְהַּפ ְלַׁשִּדי
,    ה   --ִכִּסיִתי-ִני לֹאַוֲעֹו    ַחָּטאִתי אֹוִדיֲע

  אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַלְיהָוה;    ָאַמְרִּתי, 
  ָלה.סֶ     ן ַחָּטאִתי ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹו
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  ְלֵעת ְמצֹא:     --ָחִסיד ֵאֶלי-זֹאת, ִיְתַּפֵּלל ָּכל-ַעל   ו
  ֵאָליו, לֹא ַיִּגיעּו.     --ַרק, ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים

  ִמַּצר ִּתְּצֵרִני:   ַאָּתה, ֵסֶתר ִלי(כאן להפסיק מעט)    ז
  ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה.    ָרֵּני ַפֵּלט; 

, ְואֹוְר   ח ; -ֶרְּבדֶ --ַאְׂשִּכיְל   ִאיֲעָצה ָעֶלי ֵעיִני.    זּו ֵתֵל
  ֵאין ָהִבין:     --ִּתְהיּו, ְּכסּוס ְּכֶפֶרד-ַאל   ט

.    ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום; -ְּבֶמֶתג   ַּבל, ְקֹרב ֵאֶלי
  ְוַהּבֹוֵטַח ַּב ְיהָוה ֶחֶסד, ְיסֹוְבֶבּנּו.    ַרִּבים ַמְכאֹוִבים, ָלָרָׁשע:    י

  ֵלב.-ִיְׁשֵרי-ְוַהְרִנינּו, ָּכל    הָוה ְוִגילּו, ַצִּדיִקים; ִׂשְמחּו ַביְ    יא

 תהילים פרק לח

  ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר.   א
  ּוַבֲחָמְת ְתַיְּסֵרִני.    ְּבֶקְצְּפ תֹוִכיֵחִני; -ַאל--ְיהָוה    ב
, ִנֲחתּו ִבי; -ִּכי   ג .    ִחֶּצי   ַוִּתְנַחת ָעַלי ָיֶד
; ְמֹתם ּבִ -ֵאין   ד ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי, ִמְּפֵני -ֵאין    ְבָׂשִרי, ִמְּפֵני ַזְעֶמ

  ַחָּטאִתי.
  ְּכַמָּׂשא ָכֵבד, ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני.    ֹנַתי, ָעְברּו רֹאִׁשי; ִּכי ֲעֹו   ה
  ִמְּפֵני, ִאַּוְלִּתי.    ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו, ַחּבּוֹרָתי:    ו
  ַהּיֹום, ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי.-ָּכל     ְמֹאד;-ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי ַעד   ז
  ְוֵאין ְמֹתם, ִּבְבָׂשִרי.    ְכָסַלי, ָמְלאּו ִנְקֶלה; -ִּכי   ח
  ָׁשַאְגִּתי, ִמַּנֲהַמת ִלִּבי.    ְמֹאד; -ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד   ט
  ִנְסָּתָרה.-ְוַאְנָחִתי, ִמְּמ לֹא    ַּתֲאָוִתי; -ֲאֹדָני, ֶנְגְּד ָכל   י

  ֵהם, ֵאין ִאִּתי.-ֵעיַני ַּגם-ְואֹור    ִלִּבי ְסַחְרַחר, ֲעָזַבִני ֹכִחי;    יא
  ּוְקרֹוַבי, ֵמָרֹחק ָעָמדּו.    ִמֶּנֶגד ִנְגִעי ַיֲעֹמדּו; --ֹאֲהַבי, ְוֵרַעי   יב
ּוִמְרמֹות,     ַוְיַנְקׁשּו, ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי, ְוֹדְרֵׁשי ָרָעִתי, ִּדְּברּו ַהּוֹות;    יג
  ַהּיֹום יְֶהּגּו.-ָּכל
  ִּפיו.-ּוְכִאֵּלם, לֹא ִיְפַּתח    ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש, לֹא ֶאְׁשָמע;    יד
  ְוֵאין ְּבִפיו, ּתֹוָכחֹות.    ֹׁשֵמַע; -ְּכִאיׁש, ֲאֶׁשר לֹא--ָוֱאִהי   טו
ָהי.    ְל ְיהָוה הֹוָחְלִּתי; -ִּכי   טז   ַאָּתה ַתֲעֶנה, ֲאֹדָני ֱא
  ְּבמֹוט ַרְגִלי, ָעַלי ִהְגִּדילּו.    ִלי; -ִיְׂשְמחּו-ןָאַמְרִּתי, ּפֶ -ִּכי   יז
  ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי ָתִמיד.    ֲאִני, ְלֶצַלע ָנכֹון; -ִּכי   יח
  ֶאְדַאג, ֵמַחָּטאִתי.    ִני ַאִּגיד; ֲעֹו-ִּכי   יט
  ְוַרּבּו ׂשְֹנַאי ָׁשֶקר.    ְוֹאְיַבי, ַחִּיים ָעֵצמּו;    כ

) -(ָרְדִפי -ִיְׂשְטנּוִני, ַּתַחת רדופי     --ָעה, ַּתַחת טֹוָבהּוְמַׁשְּלֵמי רָ    כא
  טֹוב.
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ַהי, ַאל    ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה: -ַאל   כב   ִּתְרַחק ִמֶּמִּני.-ֱא
  ֲאֹדָני, ְּתׁשּוָעִתי.    חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי:    כג

 תהילים פרק ע 

ֶעְזָרִתי לְ יֵלִני; ְיהָוה, ִהים ְלַהּצִ אֱ    ְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. לַ    ב-א
  חּוָׁשה.

  ֵצי, ָרָעִתי.ֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחפֵ יִ      ֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי: יֵ    ג
  ָאח.ָהֹאְמִרים, ֶהָאח הֶ       --ֶקב ָּבְׁשָּתםעֵ -ׁשּובּו, ַעליָ    ד
  :ַבְקֶׁשימְ -ָּכל      -- ְוִיְׂשְמחּו, ְּבָיִׂשיׂשּו   ה

ִהים .אֹ       --ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל ֱא   ֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶת
ִהים חּוׁשָ       --, ָעִני ְוֶאְביֹוןַוֲאִני   ו   ִּלי:-הֱא

  ַאַחר.ְּת -הָוה, ַאליְ     ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; 

 תהילים פרק עא

  ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם.-ַאל    ְיהָוה ָחִסיִתי;  -ְּב   א
, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ְּבִצְד    ב , ְוהֹוִׁשיֵעִני.-ַהֵּטה    ָקְת   ֵאַלי ָאְזְנ
  ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני:     --ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא   ג
  ָאָּתה.    ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי -ִּכי
ַהי   ד   ץ.ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹומֵ     ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; --ֱא
  ֲאֹדָני ְיהָוה, ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי.    ַאָּתה ִתְקָוִתי; -ִּכי   ה
, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן   ו ְּב ְתִהָּלִתי     ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; --ָעֶלי

  ָתִמיד. 
  ֹעז.-ְוַאָּתה, ַמֲחִסי    ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים;    ז
.-ָּכל    ; ִיָּמֵלא ִפי, ְּתִהָּלֶת   ח   ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּת
  ַּתַעְזֵבִני.-ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל    ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; -ַאל   ט
  ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, נֹוֲעצּו ַיְחָּדו.    ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; -ִּכי   י

ִהים ֲעָזבֹו;    יא   יל.ֵאין ַמּצִ -ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, ִּכי    ֵלאֹמר, ֱא
ִהים, ַאל   יב ַהי, ְלֶעְזָרִתי חישה (חּוָׁשה).    ִּתְרַחק ִמֶּמִּני; -ֱא   ֱא
  ְמַבְקֵׁשי, ָרָעִתי.--ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלָּמה    ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו, ׂשְֹטֵני ַנְפִׁשי:    יג
.-ָּכל-ְוהֹוַסְפִּתי, ַעל    ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל;    יד   ְּתִהָּלֶת
: -ָּכל--י, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתּפִ    טו   ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ְסֹפרֹות.    ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶת
.    ִּבְגֻברֹות, ֲאֹדָני ְיהָוה; --ָאבֹוא   טז   ַאְזִּכיר ִצְדָקְת ְלַבֶּד
ִהים, ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי;    יז .-ְוַעד    ֱא   ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתי
ִהים ַאל     --ִזְקָנה, ְוֵׂשיָבה-ְוַגם ַעד   יח   ַּתַעְזֵבִני:-ֱא
.-ְלָכל    ַאִּגיד ְזרֹוֲע ְלדֹור; -ַעד   ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶת
ִהים,    יט   ָמרֹום:-ַעד    ְוִצְדָקְת ֱא
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.    ָעִׂשיָת ְגֹדלֹות; -ֲאֶׁשר ִהים, ִמי ָכמֹו   ֱא
  ְוָרעֹות:     --ֲאֶׁשר הראיתנו (ִהְרִאיַתִני), ָצרֹות ַרּבֹות   כ

  ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני.    ָּתׁשּוב תחינו (ְּתַחֵּיִני); 
  ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני.    ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי;    כא
ָהי:     --ֶנֶבל-ֲאִני, אֹוְד ִבְכִלי-ַּגם   כב   ֲאִמְּת ֱא

  ְקדֹוׁש, ִיְׂשָרֵאל.     --ֲאַזְּמָרה ְל ְבִכּנֹור
; -ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה   כג   ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר ָּפִדיָת.    ָּל
:-ָּכל     --ְלׁשֹוִני-ַּגם   כד   ַהּיֹום, ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת
  ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי.    ָחְפרּו, -ֹבׁשּו ִכי-ִּכי

 תהילים פרק קכד

  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְלָדִוד:   א
  ֵאל.ָנא, ִיְׂשרָ -יֹאַמר      --ָיה ָלנּולּוֵלי ְיהָוה, ֶׁשהָ 

  ינּו ָאָדם.ְּבקּום ָעלֵ       --ֵלי ְיהָוה, ֶׁשָהָיה ָלנּולּו   ב
  ָּפם ָּבנּו.ַּבֲחרֹות אַ       --י, ַחִּיים ְּבָלעּונּוֲאזַ    ג
  ְפֵׁשנּו.נַ -ה, ָעַבר ַעלַנְחלָ       --ַזי, ַהַּמִים ְׁשָטפּונּואֲ    ד
  ֵּזידֹוִנים.ַהַּמִים, הַ       --ּוְפֵׁשננַ -ֲאַזי, ָעַבר ַעל   ה
  ָתָננּו ֶטֶרף, ְלִׁשֵּניֶהם.ֶׁשּלֹא נְ       --רּו ְיהָוהּבָ    ו
  ְמְלָטה, ִמַּפח יֹוְקִׁשים:ְּכִצּפֹור נִ       --ֵׁשנּוַנפְ    ז

  ֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו.וַ     ַהַּפח ִנְׁשָּבר, 
  ֶרץ.אָ וָ ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים       --, ְּבֵׁשם ְיהָוהֶעְזֵרנּו   ח

  התיקון הכללי (מי שרוצה)

 תהילים פרק טז(התיקון הכללי)

.-ָׁשְמֵרִני ֵאל, ִּכי    ִמְכָּתם ְלָדִוד:    א   ָחִסיִתי ָב
.-טֹוָבִתי, ַּבל    ָאַמְרְּת ַליהָוה, ֲאֹדָני ָאָּתה;    ב   ָעֶלי
  ָבם.-ֶחְפִצי-ָּבָאֶרץ ֵהָּמה;   ְוַאִּדיֵרי, ָּכל-ִלְקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר   ג
  ַאֵחר ָמָהרּו:    ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם,    ד

  ְׂשָפָתי.-ְׁשמֹוָתם, ַעל-ֶאָּׂשא ֶאת-ַאִּסי ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם;  ּוַבל-ַּבל
  ַאָּתה, ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי.     --ֶחְלִקי ְוכֹוִסי-ְיהָוה, ְמָנת   ה
  ָלי.ַנֲחָלת, ָׁשְפָרה עָ -ַאף    ִלי, ַּבְּנִעִמים; -ֲחָבִלים ָנְפלּו   ו
  ֵלילֹות, ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי.-ְיהָוה, ֲאֶׁשר ְיָעָצִני;  ַאף-ֶאת--ֲאָבֵר   ז
  ֶאּמֹוט.-ִּכי ִמיִמיִני, ַּבל    ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד:    ח
  ְּבָׂשִרי, ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח.-ַאף    ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי; --ָלֵכן, ָׂשַמח ִלִּבי   ט
, ִלְראֹות ָׁשַחת.-ֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול;לֹאתַ -ִּכי, לֹא   י   ִתֵּתן ֲחִסיְד
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  ֹאַרח ַחִּיים:    ּתֹוִדיֵעִני,    יא
; -ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות, ֶאת   ְנִעמֹות ִּביִמיְנ ֶנַצח.    ָּפֶני

 תהילים פרק לב(פרק שנמצא גם בסגולה ח')

  סּוי ֲחָטָאה.ַׁשע; ּכְ ּפֶ -ׂשּויַאְׁשֵרי נְ       ַמְׂשִּכיל: ְלָדִוד,   א
ֹ --ְׁשֵרי ָאָדםאַ    ב   ֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה.וְ     ן; א ַיְחֹׁשב ְיהָוה לֹו ָעֹול
  ַהּיֹום.-י, ָּכלְּבַׁשֲאָגִת       --י, ָּבלּו ֲעָצָמיֶהֱחַרְׁשִּת -יּכִ    ג
: ִּתְכַּבד ָעַלי,      --ָמם ָוַלְיָלהִּכי, יֹו   ד   ָיֶד

  ֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה.ְּבַחְר       --ֶנְהַּפ ְלַׁשִּדי
,  ַחָּטאִתי   ה   --ִכִּסיִתי-ִני לֹאֲעֹווַ     אֹוִדיֲע

  ֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַלְיהָוה;א    ָאַמְרִּתי, 
  ֶסָלה.     ן ַחָּטאִתי ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹו

ֹ -לעַ    ו   ְלֵעת ְמצֹא:      --ִסיד ֵאֶליחָ -את, ִיְתַּפֵּלל ָּכלז
  ַיִּגיעּו. ֵאָליו, לֹא      --ַרק, ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים

  ַּצר ִּתְּצֵרִני:מִ    ה, ֵסֶתר ִלי(כאן להפסיק מעט) ַאּתָ    ז
  סֹוְבֵבִני ֶסָלה.ְּת     ָרֵּני ַפֵּלט; 

, ְואֹוְראַ    ח ; -ֶדֶרּבְ --ְׂשִּכיְל   ה ָעֶלי ֵעיִני.ִאיֲעצָ      זּו ֵתֵל
  :ֵאין ָהִבין      --סּוס ְּכֶפֶרדִּתְהיּו, ּכְ -ַאל   ט

.ּבַ     ֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום; וָ -ְּבֶמֶתג   ל, ְקֹרב ֵאֶלי
  ַהּבֹוֵטַח ַּב ְיהָוה ֶחֶסד, ְיסֹוְבֶבּנּו.וְ      ִּבים ַמְכאֹוִבים, ָלָרָׁשע: רַ    י

  ֵלב.-ְׁשֵרייִ -ַהְרִנינּו, ָּכלוְ      ְמחּו ַבְיהָוה ְוִגילּו, ַצִּדיִקים; ִׂש    יא

  

 תהילים פרק מא(התיקון הכללי)

  ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד.   א
  ְּביֹום ָרָעה, ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה.    ָּדל; -ַאְׁשֵרי, ַמְׂשִּכיל ֶאל   ב
ִּתְּתֵנהּו, -ְוַאל    יאשר (ְוֻאַּׁשר) ָּבָאֶרץ; --ְיהָוה, ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו   ג

  ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו.
  ִמְׁשָּכבֹו, ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו.-ָּכל    ֶעֶרׂש ְּדָוי; -ִיְסָעֶדּנּו, ַעל--ְיהָוה   ד
.-ְרָפָאה ַנְפִׁשי, ִּכי    ָאַמְרִּתי, ְיהָוה ָחֵּנִני; -ֲאִני   ה   ָחָטאִתי ָל
  ָמַתי ָימּות, ְוָאַבד ְׁשמֹו.    יֹאְמרּו ַרע ִלי; --אֹוְיַבי   ו
ֵצא ַלחּוץ יֵ     ָאֶון לֹו; -ִלּבֹו, ִיְקָּבץ--ָּבא ִלְראֹות, ָׁשְוא ְיַדֵּבר-ְוִאם   ז

  ְיַדֵּבר.
  ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי.--ָעַלי    ׂשְֹנָאי; -ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו, ָּכל--ַיַחד   ח
  יֹוִסיף ָלקּום.-ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב, לֹא    ְּבִלַּיַעל, ָיצּוק ּבֹו; -ְּדַבר   ט
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  אֹוֵכל ַלְחִמי;     --ָּבַטְחִּתי בֹו-ִאיׁש ְׁשלֹוִמי, ֲאֶׁשר-ַּגם   י
  ָעֵקב.    ַלי ִהְגִּדיל עָ 

  ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם.    ְוַאָּתה ְיהָוה, ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני;    יא
  ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי.-ִּכי לֹא    ָחַפְצָּת ִּבי: -ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי, ִּכי   יב
  ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶני ְלעֹוָלם.    ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; --ַוֲאִני   יג
ֵהי ִיְׂשָרֵאלָּברּו יְ    יד   ָאֵמן ְוָאֵמן.    ֵמָהעֹוָלם, ְוַעד ָהעֹוָלם: --הָוה, ֱא

 תהילים פרק מב(התיקון הכללי)

  ֹקַרח.-יל ִלְבֵניַלְמַנֵּצַח, ַמְׂשּכִ    א
ִהיםּכֵ       --ָמִים-ֲאִפיֵקי-ַאָּיל, ַּתֲעֹרג ַעלּכְ    ב   .ן ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג ֵאֶלי ֱא
הִ    ג   ְלֵאל ָחי:      --יםָצְמָאה ַנְפִׁשי, ֵלא

ִהים.וְ     ָמַתי ָאבֹוא;    ֵאָרֶאה, ְּפֵני ֱא
  ֹוָמם ָוָלְיָלה;י    י ֶלֶחם, ִּלי ִדְמָעִת -ָהְיָתה   ד

.אַ     ּיֹום, הַ -ֶּבֱאֹמר ֵאַלי ָּכל ֶהי   ֵּיה ֱא
  --ֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשיוְ     ְזְּכָרה, ֵאֶּלה אֶ    ה

 , ִהים:ּבֵ -ֵּדם ַעדּדַ אֶ     ִּכי ֶאֱעֹבר ַּבָּס   ית ֱא
  מֹון חֹוֵגג.הָ     ָּנה ְותֹוָדה; ִר -ְּבקֹול

  :ַוֶּתֱהִמי ָעָלי      --ִחי, ַנְפִׁשיִּתְׁשּתֹוחֲ -ַמה   ו
ִהים, ִּכי   ת ָּפָניו.ְיׁשּועֹו      --ּועֹוד אֹוֶדּנ-הֹוִחִלי ֵלא

ַהי   ז   ּתֹוָחח:ָעַלי, ַנְפִׁשי ִתְׁש       --ֱא
  ֶחְרמֹוִנים, ֵמַהר ִמְצָער.וְ      , ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן; ְזָּכְראֶ --ֵּכן-ַעל
;לְ     א, ְּתהֹום קֹורֵ -ֶאל-ְּתהֹום   ח   קֹול ִצּנֹוֶרי

, מִ -ָּכל   ַלי ָעָברּו.עָ     ְׁשָּבֶרי ְוַגֶּלי
  --ַבַּלְיָלה, ִׁשיֹרה ִעִּמיּו     ֹוָמם, ְיַצֶּוה ְיהָוה ַחְסּדֹו, י   ט

  ָּיי.ְלֵאל חַ     ְּתִפָּלה, 
  :ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני      --ֵאל ַסְלִעיאֹוְמָרה, לְ    י

  ְּבַלַחץ אֹוֵיב.      --ֵדר ֵאֵלקֹ -ָלָּמה
  ;ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי      --ַעְצמֹוַתיּבְ ְּבֶרַצח,    יא

.אַ     ּיֹום, הַ -ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ֶהי   ֵּיה ֱא
  י:לָ ֶּתֱהִמי עָ -ּוַמה      --ִחי, ַנְפִׁשיִּתְׁשּתֹוחֲ -ַמה   יב

ִהים, ִּכי ָהי.יְ       --ּועֹוד אֹוֶדּנ-הֹוִחיִלי ֵלא   ׁשּוֹעת ָּפַני, ֵוא

 תהילים פרק נט(התיקון הכללי)

ַח ָׁשאּול;    ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם: -ַלְמַנֵּצַח ַאל   א   ִּבְׁש
  ַלֲהִמיתֹו.    ַהַּבִית, -ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת

ָהי;    ב   ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני.     ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱא
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  ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני.    ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון;    ג
  ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים;     --ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי   ד

  ְיהָוה.    ַחָּטאִתי -ִפְׁשִעי ְולֹא-לֹא
  ּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה.ע    ן, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; ָעֹו-ְּבִלי   ה
ֵהי ִיְׂשָרֵאל-ְוַאָּתה ְיהָוה   ו ִהים ְצָבאֹות, ֱא -ָהִקיָצה, ִלְפֹקד ָּכל     --ֱא

  ַהּגֹוִים;
  ֶסָלה.    ֹּבְגֵדי ָאֶון -ָּתֹחן ָּכל-ַאל

  ִויסֹוְבבּו ִעיר.    ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב;    ז
  ִמי ֹׁשֵמַע.-ִּכי    ֲחָרבֹות, ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: --ִהֵּנה, יִַּביעּון ְּבִפיֶהם   ח
  ּגֹוִים.-ִּתְלַעג, ְלָכל    ָלמֹו; -ְוַאָּתה ְיהָוה, ִּתְׂשַחק   ט
ִהים, ִמְׂשַּגִּבי.-ִּכי    ֻעּזֹו, ֵאֶלי ֶאְׁשֹמָרה:    י   ֱא

ֵהי חסדו (ַחְסִּדי) ְיַקְּדֵמִני;    יא ִהים, ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי.    ֱא   ֱא
, ְוהֹוִריֵדמֹו: --ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-ַאל   יב     ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְל

  ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני.
  ְׂשָפֵתימֹו:-ְּדַבר    ִּפימֹו, -ַחַּטאת   יג

  ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו.    ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם; 
  ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו:    ַּכֵּלה ְבֵחָמה,    יד

ִהים, ֹמֵׁשל ְּבַיֲעֹקב; -ִּכי--ֵיְדעּווְ    ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה.    ֱא
  ִויסֹוְבבּו ִעיר.    ְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב;    טו
  לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו.-ִאם     --ֵהָּמה, ינועון (ְיִניעּון) ֶלֱאֹכל   טז
:ַוֲאַרּנֵ      --ַוֲאִני, ָאִׁשיר ֻעֶּז   יז   ן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּד
  ִלי.-ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר    ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי; -ִּכי
ֵהי ַחְסִּדי.-ִּכי    ֻעִּזי, ֵאֶלי ֲאַזֵּמָרה:    יח ִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱא   ֱא

 תהילים פרק עז(התיקון הכללי)

  ידיתון (ְידּותּון); ְלָאָסף ִמְזמֹור.-ַלְמַנֵּצַח ַעל   א
ִהים ְוֶאְצָעָקה; -ֶאל קֹוִלי   ב ִהים, ְוַהֲאִזין ֵאָלי.-קֹוִלי ֶאל    ֱא   ֱא
  ֲאֹדָני ָּדָרְׁשִּתי:    ְּביֹום ָצָרִתי,    ג

  ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי.    ְולֹא ָתפּוג; --ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה
ִהים ְוֶאֱהָמָיה;    ד   ה.ָאִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסלָ     ֶאְזְּכָרה ֱא
  ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר.    ָאַחְזָּת, ְׁשֻמרֹות ֵעיָני;    ה
  ְׁשנֹות, עֹוָלִמים.     --ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם   ו
  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי.-ִעם    ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי, ַּבָּלְיָלה:    ז
  ִסיף ִלְרצֹות עֹוד.יֹ -ְולֹא    ַהְלעֹוָלִמים, ִיְזַנח ֲאֹדָני;    ח
  ָּגַמר ֹאֶמר, ְלֹדר ָוֹדר.    ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו;    ט
  ָקַפץ ְּבַאף, ַרֲחָמיו ֶסָלה.-ִאם    ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל;    י
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  ְׁשנֹות, ְיִמין ֶעְליֹון.     --ָוֹאַמר, ַחּלֹוִתי ִהיא   יא
.ֶאְזְּכרָ -ִּכי    ָיּה: -אזכיר (ֶאְזּכֹור) ַמַעְלֵלי   יב   ה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא
; -ְוָהִגיִתי ְבָכל   יג   ּוַבֲעִלילֹוֶתי ָאִׂשיָחה.    ָּפֳעֶל
;    יד ִהים, ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכ ִהים.-ִמי    ֱא   ֵאל ָּגדֹול, ֵּכא
.    ַאָּתה ָהֵאל, ֹעֵׂשה ֶפֶלא;    טו   הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּז
;    טז   ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה.-ְּבֵני     ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמ
ִהים   יז   ַאף, ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות.    ָראּו ַּמִים ָיִחילּו; --ָראּו ַּמִים, ֱא
, ִיְתַהָּלכּו.-ַאף    קֹול, ָנְתנּו ְׁשָחִקים; --ֹזְרמּו ַמִים, ָעבֹות   יח   ֲחָצֶצי
, ַּבַּגְלַּגל   יט ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש     ל; ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתבֵ --קֹול ַרַעְמ

  ָהָאֶרץ.
), ְּבַמִים ַרִּבים; --ַּבָּים ַּדְרֶּכ   כ , לֹא     ושביליך (ּוְׁשִביְל ְוִעְּקבֹוֶתי

  ֹנָדעּו.
  ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן.-ְּבַיד     --ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ   כא

 תהילים פרק צ(התיקון הכללי)

הִ -ְּתִפָּלה, ְלֹמֶׁשה ִאיׁש   א   ים:ָהֱא
  ְּבֹדר ָוֹדר.    ָמעֹון ַאָּתה, ָהִייָת ָּלנּו; --ֲאֹדָני

  ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל;     --ְּבֶטֶרם, ָהִרים יָֻּלדּו   ב
  ַאָּתה ֵאל.    עֹוָלם, -ּוֵמעֹוָלם ַעד

  ָאָדם.-ַוּתֹאֶמר, ׁשּובּו ְבֵני    ַּדָּכא; -ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש, ַעד   ג
  ְּכיֹום ֶאְתמֹול, ִּכי ַיֲעֹבר;     --יֶניִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים, ְּבעֵ    ד

  ַבָּלְיָלה.    ְוַאְׁשמּוָרה 
ף.    ְזַרְמָּתם, ֵׁשָנה ִיְהיּו;    ה   ַּבֹּבֶקר, ֶּכָחִציר ַיֲח
  ָלֶעֶרב, ְימֹוֵלל ְויֵָבׁש.    ַּבֹּבֶקר, ָיִציץ ְוָחָלף;    ו
; -ִּכי   ז   ּוַבֲחָמְת ִנְבָהְלנּו.    ָכִלינּו ְבַאֶּפ
; שת (ַׁשָּתה) ֲעֹו   ח .    ֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּד   ֲעֻלֵמנּו, ִלְמאֹור ָּפֶני
; -ִּכי ָכל   ט   ֶהֶגה.-ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו    ָיֵמינּו, ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת
--ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה    ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, -ְיֵמי   י

  ַוָּנֻעָפה.    ָגז ִחיׁש, -ָעָמל ָוָאֶון:ִּכי    ְוָרְהָּבם, 
; -ִמי   יא .    יֹוֵדַע, ֹעז ַאֶּפ , ֶעְבָרֶת   ּוְכִיְרָאְת
  ְוָנִבא, ְלַבב ָחְכָמה.    ִלְמנֹות ָיֵמינּו, ֵּכן הֹוַדע;    יב
.-ְוִהָּנֵחם, ַעל    ָמָתי; -ׁשּוָבה ְיהָוה, ַעד   יג   ֲעָבֶדי
; ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר חַ    יד   ָיֵמינּו.-ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה, ְּבָכל    ְסֶּד
  ְׁשנֹות, ָרִאינּו ָרָעה.    ַׂשְּמֵחנּו, ִּכימֹות ִעִּניָתנּו:    טו
; -ֵיָרֶאה ֶאל   טז , ַעל    ֲעָבֶדי ָפֳעֶל   ְּבֵניֶהם.-ַוֲהָדְר



  אל ייאוש, כולם מתחתנים בסוף

 75

ֵהינּו   יז   ָעֵלינּו:     --ִויִהי, ֹנַעם ֲאֹדָני ֱא
  ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו, ּכֹוְנֵנהּו.    ינּו, ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו; ּוַמֲעֵׂשה ָידֵ 

 תהילים פרק קה(התיקון הכללי)

  הֹוִדיעּו ָבַעִּמים, ֲעִלילֹוָתיו.    הֹודּו ַליהָוה, ִקְראּו ִבְׁשמֹו;    א
  ִנְפְלאֹוָתיו.-ִׂשיחּו, ְּבָכל    לֹו; -לֹו, ַזְּמרּו-ִׁשירּו   ב
  ִיְׂשַמח, ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה.    ְדׁשֹו; ִהְתַהְללּו, ְּבֵׁשם קָ    ג
  ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד.    ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו;    ד
  ִפיו.-ֹמְפָתיו, ּוִמְׁשְּפֵטי    ָעָׂשה; -ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר--ִזְכרּו   ה
  ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו.    ֶזַרע, ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:    ו
  ָהָאֶרץ, ִמְׁשָּפָטיו.-ְּבָכל    ֵהינּו; הּוא, ְיהוָה אֱ    ז
  ָּדָבר ִצָּוה, ְלֶאֶלף ּדֹור.    ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו;    ח
  ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק.    ַאְבָרָהם; -ֲאֶׁשר ָּכַרת, ֶאת   ט
  ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבִרית עֹוָלם.    ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק;    י

, אֶ --ֵלאֹמר   יא   ֶחֶבל, ַנֲחַלְתֶכם.    ְּכָנַען: -ֶאֶרץ-ֵּתן ֶאתְל
  ִּכְמַעט, ְוָגִרים ָּבּה.    ִּבְהיֹוָתם, ְמֵתי ִמְסָּפר;    יב
  ַעם ַאֵחר.-ִמַּמְמָלָכה, ֶאל    ּגֹוי; -ַוִּיְתַהְּלכּו, ִמּגֹוי ֶאל   יג
  ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים.    ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם; -לֹא   יד
  ָּתֵרעּו.-ְוִלְנִביַאי, ַאל    ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי; -ַאל   טו
  ֶלֶחם ָׁשָבר.-ַמֵּטה-ָּכל    ָהָאֶרץ; -ַוִּיְקָרא ָרָעב, ַעל   טז
  ְלֶעֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף.    ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש;    יז
  ַּבְרֶזל, ָּבָאה ַנְפׁשֹו.    ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו (ַרְגלֹו);    יח
  ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו.     --ְדָברֹו-ּבֹאֵעת -ַעד   יט
, ַוַיִּתיֵרהּו;    כ   ֹמֵׁשל ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו.    ָׁשַלח ֶמֶל

  ִקְנָינֹו.-ּוֹמֵׁשל, ְּבָכל    ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו;    כא
  ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם.    ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו;    כב
  ָחם.-ְוַיֲעֹקב, ָּגר ְּבֶאֶרץ    ְצָרִים; ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל מִ    כג
  ַוַּיֲעִצֵמהּו, ִמָּצָריו.    ַעּמֹו ְמֹאד; -ַוֶּיֶפר ֶאת   כד
  ְלִהְתַנֵּכל, ַּבֲעָבָדיו.    ָהַפ ִלָּבם, ִלְׂשנֹא ַעּמֹו;    כה
  ּבֹו.-ַאֲהֹרן, ֲאֶׁשר ָּבַחר    ָׁשַלח, ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו;    כו
  ּוֹמְפִתים, ְּבֶאֶרץ ָחם.    תֹוָתיו; ָבם, ִּדְבֵרי אֹ -ָׂשמּו   כז
;    כח , ַוַּיְחִׁש   דבריו (ְּדָברֹו).-ָמרּו, ֶאת-ְולֹא    ָׁשַלח ֹחֶׁש
  ְּדָגָתם.-ַוָּיֶמת, ֶאת    ֵמיֵמיֶהם ְלָדם; -ָהַפ ֶאת   כט

  ְּבַחְדֵרי, ַמְלֵכיֶהם.    ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים;    ל
  ְּגבּוָלם.-ִּכִּנים, ְּבָכל     ָאַמר, ַוָּיבֹא ָעֹרב;   לא
  ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם.    ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד;    לב
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  ַוְיַׁשֵּבר, ֵעץ ְּגבּוָלם.    ַוַּי ַּגְפָנם, ּוְתֵאָנָתם;    לג
  ְוֶיֶלק, ְוֵאין ִמְסָּפר.    ָאַמר, ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה;    לד
  ַוּיֹאַכל, ְּפִרי ַאְדָמָתם.     ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם; -ַוּיֹאַכל ָּכל   לה
  אֹוָנם.-ֵראִׁשית, ְלָכל    ְּבכֹור ְּבַאְרָצם; -ַוַּי ָּכל   לו
  ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל.    ַוּיֹוִציֵאם, ְּבֶכֶסף ְוָזָהב;    לז
  ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם.-ִּכי    ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם:    לח
  ְוֵאׁש, ְלָהִאיר ָלְיָלה.    ; ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָס   לט
  ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם.    ָׁשַאל, ַוָּיֵבא ְׂשָלו;    מ

  ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר.    ָּפַתח צּור, ַוָּיזּובּו ָמִים;    מא
  ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו.-ֶאת    ְּדַבר ָקְדׁשֹו; -ָזַכר, ֶאת-ִּכי   מב
  ְּבִחיָריו.-ְּבִרָּנה, ֶאת    ; ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון   מג
  ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו.    ַוִּיֵּתן ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים;    מד
  ָיּה.-ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו;ַהְללּו     --ַּבֲעבּור, ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו   מה

 תהילים פרק קלז(התיקון הכללי)

  ּיֹון.צִ -ָזְכֵרנּו, ֶאתּבְ      ִכינּו: ּבָ -ם ָיַׁשְבנּו, ַּגםׁשָ --ָּבֶבל ַעל ַנֲהרֹות,   א
  ֹּנרֹוֵתינּו.ָּתִלינּו, ּכִ       --תֹוָכּהֲעָרִבים ּבְ -ַעל   ב
  תֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה:וְ       --ִׁשיר-י ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו, ִּדְבֵריּכִ    ג

  ִּׁשיר ִצּיֹון.מִ     ִׁשירּו ָלנּו, 
  ל, ַאְדַמת ֵנָכר.עַ      ְיהָוה: -ירִׁש -ִׁשיר ֶאתנָ --ֵאי   ד
  ִמיִני.ִּתְׁשַּכח יְ       --ְירּוָׁשָלִם ֶאְׁשָּכֵח-ִאם   ה
ֹ -ִאם      --ׁשֹוִני, ְלִחִּכילְ -ַּבקִּתְד    ו   א ֶאְזְּכֵרִכי:ל

ֹ -ִאם   ַעל, רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.      --רּוָׁשַלִםיְ -א ַאֲעֶלה, ֶאתל
ִ ֵאת, יֹום ְירּו      --הָוה, ִלְבֵני ֱאדֹוםְזֹכר יְ    ז   ם:ָׁשָל

  ּה.ַעד, ַהְיסֹוד ּבָ       --ָהֹאְמִרים, ָערּו ָערּו
  ַהְּׁשדּוָדה:     ָּבֶבל, -ַּבת   ח

, ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו.ּגְ -תאֶ       --ָל-ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם   מּוֵל
  ַהָּסַלע.-ֶאל      --ֹעָלַלִי-ְׁשֵרי, ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאתאַ    ט

 תהילים פרק קנ (התיקון הכללי)

  ָיּה:-ַהְללּו   א
  ַהְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו.    ֵאל ְּבָקְדׁשֹו; -ַהְללּו

  ַהְללּוהּו, ְּכֹרב ֻּגְדלֹו.    ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרָתיו;    ב
  ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור.    ַהְללּוהּו, ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר;    ג
  ים ְוֻעָגב.ַהְללּוהּו, ְּבִמּנִ     ַהְללּוהּו, ְּבֹתף ּוָמחֹול;    ד
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  ַהְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה.    ָׁשַמע; -ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי   ה
  ָיּה.-ַהְללּו               ֹּכל ַהְּנָׁשָמה, ְּתַהֵּלל ָיּה:    ו

  

"ברוך הוא השם אלוקינו שבראנו לכבודו ...שהבדילנו מן הגויים 
  ...ונתן לנו תורת אמת ..וחיי עולם נטע בתוכנו...."

  
  

 יהי רצון שירבו שמחות בישראל!!!
 


