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הניגון של הצדיק
אמר (רבי נחמן) :אני אשיר שיר לעתיד ,שזה יהיה
העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים.
(עיין בליקוטי מוהר"ן חלק א סימן סד ,ובחלק ב ,סימן ח).
מתוך הספר חיי מוהר"ן ,סימן רסז

דע5 ,שעל י :די ה 2נגון 5של הצ 2דיק,
משה ,הוא מ <ע 5לה 5את
5שהוא ב 2חינת 5
הנשמות 2מן ה 5א 2פיקור 2סית 5של 5החלל
הפנוי 5שנפלו לשם2 .כי דע5 ,שכל
5מר
חכמה וחכמה 5שבעולם ,י:ש לה ז 5
5מר מיAחד
ו 2נגון מיAחד5 ,שז5ה הז 5
5מר 2נמ 5ש 5כת
ומז5ה הז 5
לחכמה זו2 ,
החכמה הזאת ( -ת 2ה 2לים מ"ז)" :זמרו
מש 2כיל"5 ,שכל :ש 5כל וחכמה י:ש לו
וא 2פלו חכמת
5מר ו 2נגון< .
ז5

5מר
ה 5א 2פיקור 2סית ,י:ש לה 2נגון וז 5
המיAחד לחכמה ה 5א 2פיקור 2סית .וז5ה
בותינו ז 2כרונם 2לברכה
5שאמרו ר :
( <ח 2גיגה ט"ו) :
אחר (הכוונה למורו של רבי מאיר
' :
בעל הנס שהפך פניו מהקדושה ,וכפר
בעיקר ,על כן כינו אותו "אחר") מה

Aמה
וני לא פסק 2מפ :
<הו:י :בה  -ז 2מרא י 2
(תרגום -מה היה בו? ניגונים יווניים
לא פסקו מפיו) ,וכ 5שהיה קם 2מ :בית

ה 2מדרש ,כמה 2ספ :רי 2מ 2ינין נופ 2לין
2מ 5מנו'2 ,כי ז5ה תלוי בז5ה2 ,כי על י :די
5מר הנ"ל 5שלא פסק 2מ 2פיו ,על י :די
ז5
ז5ה היו ה 2ספ :רי 2מ 2ינין נופ 2לין 2מ 5מנו,

5מר היה מיAחד לז5ה
2כי ז5ה הז 5
ה 5א 2פיקור 2סית וה 2מינות 5שהיה לו.
2נמצא ,כל חכמה וחכמה ל 2פי
5מר
ב 2חינתה ומד :רגתה: ,כן י:ש לה ז 5
ו 2נגון השיך ומיAחד :אליו ,ו :כן
2ממד :רגה למד :רגה2 ,כי ב 2חינת
יותר 5עליונה,
החכמה 5שבמד :רגה ה :
יותר 5עליון ל 2פי
5מר ו 2נגון :
י:ש לה ז 5
ב 2חינתה ,ו :כן למעלה מעלה עד
אשית נ Aקדת הב 2ריאה 5ש 2היא
:ר 2
ת 2חילת ה <א 2צילות ,ושם :אין
למעלה 2מ 5מנה ו :אין מ 2קיף לאותה
חכמה 5שי:ש שם2 ,כי2 -אם אור
ה :אין-סוף המ 2קיף 5לחלל הפנוי,

5שבתוכו כל הב 2ריאות והחכמות.
ובודאי גם שם י:ש ב 2חינת חכמה,
אך החכמה 5שי:ש שם באור :אין
סוף2 ,אי 5אפשר :לידע ולה 2שיג
אותה2 ,כי :אין סוף הוא ה :שם
י2תברך בעצמו ,וחכמתו 2אי 5אפשר
לה 2שיג כלל ,ו :אין שם רק ב 2חינת
Pאמונה5 ,שמ <א 2מ 2ינים בו י2תברך
5שאורו ה :אין סוף מס :בב כל על 2מין
5אמונה ,י:ש לה גם :כן
ומ 2קיף הכל .ו P
5מר ו 2נגון המיAחד 5ל Pאמונה .וכמו
ז5
רואים 5ש <א 2פלו Pאמונות
5שאנו 2
עכו"ם ב 2דב :רי טעותם ,י:ש לכל
Pאמונה 5של עכו"ם 2נגון מיAחד,

5שמזמ 2רין בו ועור 2כין בו ב :בית
ת 2פלתם: .כן ל :ה 5פך ,בקדAשה ,כל
5מר ו 2נגון .ואותו
Pאמונה י:ש לה ז 5
5מר המיAחד ל Pאמונה הנ"ל5 ,שהוא
הז 5
Pאמונה ה 5עליונה 2מכל ה 2מינ:י חכמות
5אמונות 5שבעולם ,הינו Pאמונה
וP
סובב כל
בהאור :אין סוף עצמו ה :
5מר הוא גם
על 2מין כנ"ל ,אותו הז 5
:כן למעלה 2מכל הנ 2גינות וז 2מירות
יכים לכל חכמה
5שבעולם ,הש 2
גונים
5אמונה .וכל הז 2מירות וה 2נ 2
וP
5של כל החכמות2 ,נמש 2כין 2מז5ה
5מר וה 2נגון5 ,שהוא למעלה 2מכל
הז 5
גונים 5של כל החכמות,
הז 2מירות וה 2נ 2

5מר השיך לה Pאמונה
2כי הוא הז 5
בהאור :אין סוף עצמו5 ,שהוא
למעלה 2מן הכל .ו 5לע 2תיד לבוא
" 5שיהפך לכל הע 2מים שפה ברורה
2לקרא כAלם ב :שם ה' " (צפניה ג),
יא 2מינו בו י2תברך ,אז י2תקי:ם
והכל <
שורי
בואי ת 2
( 2שיר ה 2ש 2ירים ,ד)" :ת 2
:מראש <אמנה": ' ,מראש <אמנה'
דיקא ,הינו ב 2חינת Pאמונה 5עליונה
זו הנ"ל5 ,שהוא ראש לכל
שורי'
ה Pאמונות כנ"ל .וז5ה 'ת 2
דיקא ,הינו ה 2נגון והזמן השיך
לראש Pאמונה זו כנ"ל .ו 2לב 2חינת
5מר 5של Pאמונה ה 5עליונה הזאת,
ז5

:אין 2מי 5שי 2ז 5כה2 ,כי 2אם צ 2דיק הדור,
משה5 ,שהוא
5שהוא ב 2חינת 5
במד :רגת Pאמונה זו5 ,שהוא ב 2חינת
ש 2תיקה ,ב 2חינת 'שתQק כך עלה
במ <חשבה' הנ"ל ,הינו 5ש 2היא <עד 2ין
למעלה :מה 2דבור כנ"ל.
משה",
ישיר 5
וז5ה (שמות ט"ו)" :אז 2
ואמרו <חכ :מינו ,ז 2כרונם 2לברכה
5אמר5 ,אלא
(סנ 5הד 2רין צ"א) ' :שר לא נ P
ישיר'2 ,מכאן 2לת 2חית ה :מ 2תים 2מן
2
משה ל 2שיר 5לע 2תיד
התורה5 ,שע 2תיד 5
לבוא .גם :כן 2כי כל ה 2שירות: ,בין
5של עולם הז5ה: ,בין 5של 5לע 2תיד לבוא,

משה5 ,שהוא ב 2חינות
הוא רק :א 5צל 5
5מר 5ששיך
ש 2תיקה5 ,שזכה לז 5
ל Pאמונה ה 5עליונה על הכל5 ,ששם
2נכל 2לין כל הז 2מירות2 ,כי כAלם
2נמש 2כים 2מ 5מנה .וז5ה 5ש :פ :רש ר 2ש"י:
ישיר' ,יו"ד על: -שם המ <חשבה
' 2
5אמרה ,הינו ב 2חינות 'כך עלה
נ5
משה,
במ <חשבה' הנ"ל ,ב 2חינות 5
ב 2חינות ש 2תיקה כנ"ל .ועל :כן ,על
י :די 2נגון 5של הצ 2דיק5 ,שהוא ב 2חינות
עולים
משה כנ"ל ,על י :די ז5ה 2
5
ויוצ 2אים כל הנשמות 5שנפלו בתוך
ה 5א 2פיקור 2סית הזאת 5של חלל הפנוי,

2כי 2נגונו הוא 2בב 2חינות 'ראש
Pאמונה' ,הינו Pאמונה ה 5עליונה על
5אמונה זו
הכל5 ,שעל י :די 2נגון ו P
2נתבט 2לים כל ה 5א 2פיקור 2סית
גונים
ו 2נכל 2לים ו 2נתבט 2לים כל ה 2נ 2
בתוך ה 2נגון הז5ה5 ,שהוא למעלה 2מן
גונים
הכל5 ,ש 2מ 5מנו 2נמש 2כים כל ה 2נ 2
כנ"ל:

ליקוטי מוהר"ן ,סד ,ה

לקיך בה
"ת 2מיד :עינ:י ה' Pא5 -
אח 2רית שנה";
אשית השנה ועד <
:מ :ר 2
ו 5לע 2תיד5 ,שיח :דש 5את כל העולם
כAלו 2בב 2חינת 5א 5רץ-י2שר :אל כנ"ל ,אז
נהג כל העולם כAלו על-י :די
י2ת :
השגחה לבד ,כמו 5א 5רץ -י2שר :אל,
נהג
ואז י2תב :טל ה 5טבע לגמ :רי ,וי2ת :
העולם על-י :די השגחה לבד5 ,שהוא
ב 2חינת 2נפלאות5 ,שלא כ 5ד 5רך ה 5טבע,
ואז י2תער 2שיר חדש ,ב 2חינת
(ת 2ה 2לים צ"ח)2 " :שירו לה' 2שיר
חדש2 ,כי 2נפלאות עשה"; הינו
ה 2שיר 5שי2תער 5לע 2תיד5 ,שהוא 2נגון
5של השגחה ,ב 2חינת 2נפלאות2 ,כי אז
נהג העולם על-י :די השגחה
י2ת :
ו 2נפלאות2 .כי י:ש 2נגון 5של ב 2חינת
5ד 5רך ה 5טבע,

וז5ה ב 2חינת (ת 2ה 2לים י"ט)" :השמי2ם
מספ 2רים כבוד א-ל ,ומ <ע :שי ידיו
מ 2גיד הר 2קיע"5 ,שהוא ב 2חינת ה 2נגון
וה 2שיר 5של 5ד 5רך ה 5טבע5 ,של תכונות
ירים
השמי 2ם הינו ב 2חינת ה 2ש 2
ו 2תשבחות 5שמשב 2חין לה :שם י2תברך
על ההנהגה 5של עכשו5 ,שמנ 2היג
העולם ב 5ד 5רך ה 5טבע< .אבל 5לע 2תיד
י2תער 2שיר חדש 5של ב 2חינת
2נפלאות ,ב 2חינת השגחה2 ,כי אז
י 2הי5ה ההנהגה על-י :די השגחה לבד.
ו 2שיר 5החדש הז5ה 5שי2תער 5לע 2תיד,
הוא ב 2חינת 2שיר פשוט ,כפול,
עולה ע"ב ,ב 2חינת
מ Aשלש ,מרAבע5 ,ש 5
5ח 5סד5 ,שעל-ידו י 2הי5ה 2חדוש העולם
5לע 2תיד ,ב 2חינת" :עולם 5ח 5סד 2יבנ5ה".

קולך" – "כשפר"-
"ה :רם כשופר 5
אשי: -תבות :פשוט ,כפול ,שלוש,
ר :
רבוע5 -שהוא ב 2חינת ה 2שיר 5ש 5לע 2תיד
וכו'..
"חוט 5של 5ח 5סד"  -ז5ה ב 2חינת 5ש 2נקלע
ימין5 ,שעל
נעשה חוט :מה 2נ 2
ו 2נשזר ו <
קורין סט 2רינ5יס)
ימין ( 5ש 2
:אלו ה 2נ 2
י2תנג:ן ה 2נגון וה 2שיר הז5ה 5של 5לע 2תיד,
ימין כ 5נג5ד :שם י' ,י"ק,
5ש :הם ע"ב 2נ 2
יק"ו ,יקו"ק5 ,שהוא ב 2חינת 2שיר
קונים
פשוט כפול וכו' ,כמובא ב 2ת 2
( 2תקון כ"א) (תיקוני הזוהר) וכו'..
ליקוטי מוהר"ן ,חלק ב ,תורה ח

"אתם יודעים
מה שיש בעולם?!
יש ניגון כזה"...
[דיבורים מפי רבי ישראל בר אודסר,
בעל הפתק ,על הניגון "נ נח "]:

כל ענין רבינו הוא עניין אמונה
ועניין למעלה מן הטבע.
יש ב"זוהר" וב"ליקוטי מוהר"ן",
שיש שיר שהוא יחזיר כל העולם
להשם יתברך ,לתורה .אז מגלה
רבינו שהוא זה השיר.
"נ נח נחמ נחמן מאומן"  -השיר
הזה הוא 'פשוט ,כפול ,משולש
מרובע'' :נ' זה פשוט' ,נח' כפול,
'נחמ' משולש' ,נחמן' מרובע .וגם
יש בו עשרה אותיות,
"נ נח נחמ נחמן" זה עשרה
אותיות ,זה כנגד עשרה מיני נגינה
שהוא גילה,

שזה מסוגל לתקן פגם הברית ,זה
ה"תיקון הכללי" .משיח יגלה
שרבינו הקדוש הוא השיר הזה ,כן,
שהוא יחזיר את כל העולם להשם
יתברך .רבינו רבי נחמן הוא
השורש של התורה ,הוא השורש
של האמונה ,הוא השורש של כל
אחד מישראל ,באיזה מקום שירד,
באיזה מקום שהוא נמצא ,הוא
מוציא אותו ,הוא מרפא אותו ,כן,
מה שאי אפשר לרפאות חולה
כזה ,שאין לו רפואה למחלה ,אבל
רבינו רבי נחמן הוא גילה ,שהוא
כן יכול לרפאות ולתקן הכל .כן,
כן ,יש בזה עניינים פלאיים
נעלמים מאד.

רבינו הקדוש רבי נחמן ,הוא
הודיע זה ,שהוא עיקר התורה
והמצוות והכל ,הוא יכול לתקן
ולרפאות כל העולם ,כל הכופרים,
כל הרשעים ,להפוך כל העולם
מכפירה לאמונה ,לאמת כזה,
שלא היה מעולם.
אנחנו נשלכנו ,נתרחקנו מן האמת
והאמונה .השם יתברך ירחם
עלינו ,וכל אחד יבקש רחמים בכל
יום ,שיזכה הוא והאישה והילדים
ללמוד תורה ולקיים התורה -
זה העיקר!

עדיין משיח עוד לא בא ,העולם
מחכים שמשיח יבוא .אבל
כשיבוא ,אז יהיה עולם אחר,
עולם חדש ,עולם של רבינו ,עולם
חדש .כל הכופרים וכל הרשעים
ישובו להשם ולתורה ויקבלו עול
התורה ,ויזכו לאמונה כזה שלא
היה מימות עולם.
תתחזק באמונה ,תתחזק!
רבינו הקדוש ,רק להזכיר את
השם שלו
"נ נח נחמ נחמן מאומן",

זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים
וכל העוונות .אנחנו לא יודעים
מה שזכינו עכשיו בדורות הללו,
זכינו לדעת מהסוד הזה,
"נ נח נחמ נחמן מאומן".
יש הרבה לדבר,
אבל אני לא יכול לדבר.
אם יש חס ושלום איזה צער ,איזה
דבר לא טוב ,אז תיכף להגיד השם
הקדוש הזה
"נ נח נחמ נחמן מאומן" -
הוא מהפך הכל ,כל הכפירות
וכל העוונות.

יהיה זמן שכל העולם ישירו
"נ נח " ,כן ,בכל השווקים,
בכל מקום איפה שילך.

זה הניגון שיתנגן לעתיד על ידי
משיח צדקנו לתקן העולם ,וזה
השיר הוא מגלה כאן במכתב הזה,
שהוא זה השיר 'פשוט ,כפול,
משולש מרובע' -
"נ נח נחמ נחמן מאומן".

ניגון חדש בעולם" :נ נח" .כל בני
ישראל ,כל ארץ ישראל שואלים:
"מה זה 'נ נח'?" .אז עכשיו ברוך
השם אנחנו יודעים שרבינו
הקדוש גילה את זה,
שהוא  -זה "נ נח".
זה ניגון עולמי
"נ נח נחמ נחמן מאומן",
זה "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד",
הוא מחיה ומחדש ומתקן
כל ישראל.

חולים כאלה ,אי אפשר לעזור,
רק "נ נח" .אתה יודע מי אני?
אני "נ נח נחמ נחמן מאומן"
(סבא צוחק).
אני נחמן .איזה נחמן?
"נ נח נחמ נחמן מאומן".
"ר'אש ב'ני י'שראל" -הוא הרב"י,
ואני " נ נח נחמ נחמן מאומן ",
אז אני הרבי!
"נ נח נחמ נחמן מאומן" ,זה ניגון
כזה ,שהוא תיקון ורפואה וישועה
לכל אחד.

רק הניגון "נ נח נחמ נחמן מאומן"
 כל העולם הוא כברבתיקון גמור!
[ חסיד שואל את רבי ישראל:

"נ נח נחמ נחמן מאומן"  -לזה
הוא התכוון ב"ליקוטי מוהר"ן",
תורה ח' ,חלק ב'" ,תקעו תוכחה",
שעתיד להתגלות שיר 'פשוט,
כפול ,משולש ,מרובע'? על זה
הוא התכוון?]
כן ,כן ,וודאי! זה יעשה עולם חדש
"נ נח נחמ נחמן מאומן".

אפילו צדיק אחד לא ידע מזה
הסוד ,רק רבינו הקדוש לבד .ניגון
חדש ,הוא כולל כל התורה וכל
הקדושות ,וכל האורות.
"נ נח נחמ נחמן מאומן",
זהו כולל בריאת כל העולם,
וכל התורה וכל הצדיקים.

[קטעים ממכתבים של רבי ישראל בר
אודסר ,מתוך הספר "אב"י הנחל"]

ב"ה ,כ"ח אלול תש"כ ,תל-אביב.
יקירי חביבי ,למען ה' אל יזוז
דעתו ומחשבתו ,רק להיות עמנו
על ראש השנה ,ולהכניס ראשו בין
הנפשות המקשרים את עצמם עם
נשמת אור רבנו ז"ל ,ואז טוב לו.
ואם המניעות חזקים  -עוד טוב
יותר ויותר ,כי עיקר החשק
והכיסופין לשוב אליו יתברך
מתגברין רק על-ידי שבירת
מניעות .חזק וחזק כי הכל יתהפך

לטובה על-ידי הניגון של ע"ב נימין
של הצדיק הקדוש והנורא שלא
היה לו שום הסתכלות בזה
העולם ,וכל העולם אינו עולה
אצלו כהרף עין וכו'.
בידידות ואהבת עולם ,הזוכרו
תמיד בעמקי הלב ומעתיר
ומתפלל עליו ,דורש שלומו
וישועתו בזה ובבא.
המעתיק והמסדר,
ישראל דב אודעסר

ב"ה ,י"ז מרחשון תשכ"א ,טבריא.
כשהצדיק נתפרסם בעולם ,על-ידי
זה נתחדשים ניגונים בעולם.
ליבי יקירי ,אשר כולו רצוף אהבה
אל הצדיק שיש לו כלי נפלאה
שכשמניחים אותה על איזה מין
חיה ובהמה שבעולם ,מיד היא
מתחלת לנגן הניגון הנפלא והנעים
מאוד מאוד ,שהוא תענוג נפלא
ועצום מאוד לשמוע זאת ,שכל
התענוגים של העולם כולם כאין
ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד
התענוג הנפלא הזה של הנגינה
הזאת .ה' יחייהו ויורהו הדרך
האמת.

ברית אהבתנו לא תופר ולא תכבה
לעולם ,כמו שהזהיר רבנו ז"ל
הרבה על אחדות ואהבת החברים,
ואמר אנן בחביבותא תליא.
העולם צריך לתמוה על האהבה
שלנו .ה' יודע פנימיות לבבי שהוא
קשור ודבוק בעומק ליבי באהבה
יתרה באהבה רבה ואהבת עולם
באמת בכל עת ובכל שעה ,והנני
מוכן ומזומן למסור נפשי עבור
טובתו וישועתו הנצחי .והריני
מתפלל תמיד יומם ולילה שיוסיף
ה' עליו שנות חיים ,חיים ארוכים
חיים טובים אמיתיים ,ויגלה לו
אור הצדיק הגנוז והצפון הנעלם
מכל העולמות ,שיודע לנגן הניגון
והשיר העליון והמובחר על כל
השירים והניגונים שבעולם,

שעל-ידו הוא משבר ומבטל ומכלה
לגמרי כל מיני שקר וטעות
שבעולם ,הן השטותים והשקרים
של המנהיגי שקר המנחשים
וקוסמים שמתגאים ומושלים על
עם דל שלא לשם שמיים ורודפים
אחר הכבוד והתנשאות להנאתם,
והם מגבירים תאות ניאוף וכפירה
בעולם וגורמים מה שגורמים ,והן
הטעותים והמבוכות וקושיות
ואפיקורסות של חכמי הטבע שהם
בחינת חיות רעות הדורסים
וטורפים הרבה הרבה מבני עמנו.
ה' יתברך ברחמיו הגדולים
הבדילנו משני התועים האלה,
וצונו להתרחק מדרכיהם ,לברוח
ולמלט נפשו מהם.

ובכן ,מי שיש לו מוח אמת
בקודקדו ומסתכל על האמת וחס
על חייו האמתיים ,ראוי לו
להתגולל ברפש וטיט ,ולרחוש על
הארץ גם בין נחשים ועקרבים עד
שיזכה לשאוב ולינוק מאור החדש
הנורא והנשגב הזה שעדיין לא
היה מימות עולם ,אשר בכוחו
הגדול יכול להעלות הכל ,אפילו
מבחינת שמד ממש -
לתכלית העליה.
המחבר ומסדר ,הדורש שלומו
והצלחתו בזה ובבא לנצח.
ישראל דב אודעסר

ב"ה ,כ' שבט תשכ"א ,טבריא.
נפשי וליבי ,המשוטט בכל
השערים לחפש ולבקש את קול
השיר והניגון הנורא של הצדיק,
שעל-ידו עיקר החיות והקיום של
כל ישראל ,אשרי חלקו .שלום רב.
מרוב אהבתך יומם ולילה לא
אשכחך להתפלל על שלומך
וטובתך!
על-ידי השלום והאהבה מתוועדין
אחד עם חברו ,ומסבירין זה לזה
התכלית האמיתי ,וממשיכין
השגות אלקות להכיר ולידע את
הבורא יתברך ,עד שעל-ידי זה
נתבטל דעת המינים

שאומרים אין עולם אלא אחד.
שלום בא על-ידי אמת ,ועיקר
תיקון וברור האמת הוא על-ידי
הצדיק האמת שהוא בחינת עצם
נקודת האמת שבישראל ,אך
השקר התגבר כל-כך עד שהכניס
הבעל-דבר ערבוביא גדולה בין
ישראל ,עד שנעשה האמת עדרים
עדרים ,וכל אחד אומר שאצלו
האמת ,והקים בעולם ראשים
ומנהיגים של שקר בחינת נביאי
השקר ,והם חולקים על נקודת
האמת ורוצים להסתיר ולהעלים
אותו לגמרי ,ומזה עיקר אריכת
הגלות .ועליהם נאמר "שריך
סוררים וחברי גנבים" וכו' ,כי הם
עיקר הגנבים שגונבים דעת ההמון,

ומסתירין אור נקודת האמת כל-כך
עד שאי אפשר לעמוד עליהם.
אבל אף-על-פי כן "ואתה מרום
לעולם ה' " ,כי ניצוץ אחד
מקדושת האמת של הצדיק האמת
ומקדושת אור תורתו האמיתית
שמאיר ומתנוצץ בלב איש
הישראלי החפץ באמת ,ומטה
דעתו ולבבו אל האמת לאמיתו -
והניצוץ הזה הוא שורף ומכלה כל
השקרים וההטעאות שלהם
וכיוצא בהם ,כי "שפת אמת תיכון
לעד" .וקושטא קאי!
המעתיק הקשור לך בקשרי אהבה
בל ימוט לעולם.
ישראל דב אודעסר

ב"ה ,ר"ח ניסן תשכ"ב ,תל-אביב.
מחמד עיני וליבי הנעים והנחמד
לכל ,ה' עזוז וגיבור יהיה מעוזך
ויחזק לבבך בכל עוז ותעצומות
לזרז מאוד לדלג על מה שצריך
לדלג כדי שתוכל להמשיך על
מוחך וחכמתך הארה מהניגון
והשיר של נפלאות למעלה מן
הטבע ,היוצא מהכינור של ע"ב
נימין של הצדיק האמת שיתגלה
לעתיד בעת קץ האחרון על-ידי
משיח צדקנו שעל-ידי זה יבער
ויבטל המינות ואמונות כוזביות
מן העולם ,ויחזיר כולם אל האמת
ויקרבם לה' יתברך ותורתו ,וימלא
כל הארץ דעה לדעת כי ה' הוא
האלקים .שלום וכל טוב לאורך ימים.

אחי יקירי וחביבי ,מה מאוד גדלה
שמחתי שזכיתי לראות כתב ידך
החזקה המלא ידידות וברכות
נאמנות היקרות לי מאלפי זהב
וכסף .אני יודע בנפשי האמת ,כי
בודאי אינני ראוי וכדאי לקבל
כבוד כזה.
בקשתי ממך יקירי לחזור על
הדברים שכתבתי לך עד הנה,
ולהיות תמיד על רעיונך ספרי
רבנו ז"ל ולהגות בהם ולדקדק
בהם ,כי בטח תמצא בכל דיבור
ודיבור כל מיני מתיקות ,ובוודאי
תוכל להחיות עצמך תמיד בהם
אפילו בעומק החושך בכל מיני
צרות הנפש .אל ירע בעיניך על
אשר לא כתבתי לך אגרת זה זמן רב,

כי ה' יודע את ליבי ,כי מעוצם
אהבתך האמיתית הקשורה
וחקוקה בעמקי לבבי יומם ולילה
נכסוף נכספתי בכלות הנפש
להרחיב הדיבור ולטייל עמך בגן
עדן העליון של הצדיק יום יום ,אך
אין דעתי צלולה מחמת בגידות
הזמן אשר סבבוני כידוע לך קצת,
ואם ירצה ה' כי ירחיב ה' את
דעתי ,אז בוודאי אתגבר ואתאמץ
בכל נפשי להודיעך בכל פעם
חדשות נוראות מהישועות
והחסדים העצומים שעשה ה'
עמנו באחרית הימים האלה ,בסוף
הגלות האחרון והמר הזה על-ידי
הצדיק האמת שהוא מבצר
תקוותנו האחרון ,עד שגם עכשיו
אחר כל המרירות והקילקולים

הרבים שקילקלנו  -עיקר נחמתנו
ותקוותנו הוא החסדים החדשים
הנפלאים שהם בחינת שכליות
גבוהים ונעלמים מאוד ,שורשי
התורה שהם למעלה מהתורה,
שממשיך עלינו ה'נחל נובע מקור
חכמה' להחיות כל הנפשות
הנפולות אשר רבו כמו רבו
בדורות הללו.
עלינו לשמוח ולרקוד בלב שלם
בשמחה גדולה שזכינו לידע
מהעוסק בתיקוננו לנצח בכל דור,
ואוי ואבוי להם להחולקים
והמתנגדים על העוסק בתיקון
נפשיהם בכל עת .ואף-על-פי שהם
חולקים כמו שחולקים
ומתלוצצים כמו שמתלוצצים,

אף-על-פי כן סוף כל סוף יתגלה
האמת לעין כל ,עד שכל חלוקת
הכבוד יהיה אצל האמת ,ואז
בוודאי הכל ירוצו לעבוד את ה'
באמת ולהתקרב לצדיק האמת
שהוא עיקר שלימות האמת.
המעתיק והמסדר ,הדורש שלומו
וישועתו בכל עת בזה ובבא,
מברכו בברכות מאלפות וחג כשר
ושמח על גאולתנו ופדות נפשנו.
המחכה ומצפה לראותו היום
ולשמוח אתנו יחד על שמחתנו.
ישראל דב אודסר

ב"ה ,כ"ג ניסן תשכ"ג ,ירושלים הקדושה.

עצמי ובשרי ,שחידד את אזניו
ולבבו לשמוע נפלאות נוראות
השיר והניגון העליון וראש לכל
השירים של הצדיק האמת ,שעל-
ידו הוא מוציא מליבנו כל מיני
חיצים ארסיים שהם הטעויות
והמבוכות של כפירות ואמונות
כוזביות ,ורופא אותנו בשלימות.
מלך המשיח ינגן זה הניגון ועל-ידי
זה יקרב כל העולם לה' יתברך
"וימלא את כל הארץ דעה את ה'.
יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח".
המלקט והמסדר ,המזכירך תמיד לטובה.

ישראל דב אודעסר

תפילה
2רבונו 5של עולם2 ,רבונו 5של עולם,
הור 2ני ולמ :ד 2ני
2רבונו דעלמא כלא: ,
וא 2מ 2תי2ית
:איך לס :דר ת 2פלה נאה <
לפנ5יך: ,מהתורה ה 2נפלאה הזאת
<א 5שר ז2 2כיתנו בר <ח 5מיך הר 2בים< ,א 5שר
יודע גבהה ועמקה
אתה לבד :
עצם 2פלאות ר <ח 5מיך < ,א 5שר
וסודה ו 5
זכינו בר <ח 5מיך הר 2בים 5ש 2יהיו
2
יקים נור 2אים כ :אלו בעולם,
צ 2ד 2
דושים כ :אלו 5שיוכלו להל 2ביש
2ח 2
סודותיך
5
ולגלות לנו 2פל :אי

ה 2נפל 2אים והנור 2אים ,ולהכ 2ניסם
בדע :תנו הפחותה והפגומה מאד,
ולהורות לנו בז5ה 5ד 5רך ישרה
וא 2מ 2תי 2ית ל 2התק :רב :א 5ליך 5ב Pא 5מת,
<
ולחז :קנו 5ב Pאמונתך הקדושה
יותינו כיום הז5ה ,למען <ע :שה
לח :
כיום הז5ה לה <חיות עם רב" ,פ 2ליאה
דעת 2מ 5מ 2ני 2נשגבה לא אוכל לה,
יתי 2נפל 2אים מ <ע 5שיך
נוראות 2נפ :ל 2
ונפ 2שי יודעת מאד: ,מ :את ה' היתה
זאת 2היא 2נפלאת ב :עינ:ינו ,מה
אשיב לה' כל
נאמר ומה נד :בר ,מה 2
מולוהי עלי".
2
תג

אח :רי <א 5שר גמלתנו טובות כ :א 5לה,
ו <
כותינו,
<א 5שר 2הקדמת רפואה למ :
יקים
ו 2הקדמת 2לשלח לנו צ 2ד 2
נור 2אים ב <ע :לי השגה כ :א 5לה< ,א 5שר
היו יוד 2עים להמ 2שיך ולגלות תורות
2נפלאות כ :אלו ,להל 2ביש 2גנזיא
אפן 5שי 2היו 2נמש 2כין
דמלכא 2עלאה ,ב 5
:מ 5הם :עצות ודר 2כים יש 2רים לק :רב
מוני :א 5ליך 2תתברך לנ5צח,
מרAח 2קים כ 2
וחסדם גבר ע :לינו ל <עסQק ב 2תקון
ש 2חיקת 2שב :רי 2שב :רי כ 2לי כמונו היום,
<א 5שר 2נשברנו על י :די 2ל :בנו הזונ5ה <א 5שר
סר :מע 5ליך  ,ל 2שב :רי 2שב :רי שב 2רים ב 2לי
וע 5רך < ,א 5שר גם ה 2שב :רי שב 2רים
2שעור :

2נשברו ו 2נש <חקו כאבק ועפר,
לוכים
ו 2נתלכלכו בכמה 2מינ:י 2לכ 2
נופים ,ו 2נתפזרו ונפוצו בארבע
ו 2ט 2
חוקים ,ונפלו
ארץ וים ר 2
כנפות ה 5
למטה למטה 2מן השאול תח 2תיות,
ארץ 2נפזרו
ובקע ב 5
פלח :
"כמו :
<עצ :מינו ל 2פי שאול ,שת 2ני בבור
תח 2תיות במ <חש 2כים 2במצולות",
ו 2נתפס 2תי בכמה <אל 2פים ורבבות
וע 5רך
ומכמורות ב 2לי 2שעור :
רשתות 2
ומספר "כמי 2ם 2נשפכ 2תי ו 2התפרדו
2
נמס
כל עצמותי ,היה 2ל 2בי כדונג :
בתוך :מעי5 ,ר 5שת :ה 2כינו 2לפעמי,
כפף נפ 2שי ,כרו לפני 2שיחה,

לולא ר <ח 5מיך
נפלו בתוכה 5סלה": .
וחס 5דיך אז אבדנו בעני:נו ואתה
<
בר <ח 5מיך חשבת :מרחוק ל :ה 2טיב
יתנו ,וע 2שית מה 5שע 2שית,
אח 2ר :
<
טובים,
ופעלת מה 5שפעלת בר <ח 5מיך ה 2
יקים 2נפל 2אים
ו 2הקדמת 2לשלח לנו צ 2ד 2
יהם ברכה,
אח :ר 5
כ :א 5לה< ,א 5שר 2הש 2אירו <
דושים ו 2יק 2רים כ :א 5לה <א 5שר
ספ 2רים ק 2
2נתרבו עכשו בעולם< ,א 5שר לא היתה
עצם
כזאת 2מימות עולם2 ,כי ידעת 5
ישותנו בדורות ה :א 5לה ,על :כן :הכנת
<ח 2ל :
כותינו לבל
ו 2הר :בית dצ 2רי ותרופה למ :
ותנו ח 2לילה:
תאבד 2תק :

אנא ה' ר <חמן מ :לא ר <ח 2מים ,ר :חם
וענ:נו ב :עת
עלי למען ש 5מך  ,ה 2ביטה <
צרה 2כי לך ה' הישועה ,בך תוחל :תנו
Pאלוה ס 2ליחות" ,פנ:ה :אלי וחנ :2ני 2כי
זכ 2ני 5ל Pאמונה ש :למה
אני": ,
יחיד וע 2ני 2
2
5ב Pא 5מת ,ולא את 2חיל 2לכנס בשום
גרש
<ח 2קירה ו Aקשיא כלל ,רק 5אז 5כה ל :
ומכל העולם כל
ולר :חק ולב :טל 2מדע 2תי 2
2מינ:י <ח 2קירות ו Aקשיות2 ,לב 2לי ל 2הסת :כל
יהם כלל ,רק ל 2התחז:ק ת 2מיד
<ע :ל 5
5ב Pאמונה ש :למה 5ב Pא 5מת ,עד 5ש 5אז 5כה על
י :די ה Pאמונה הש :למה ל <עבר על כל
החכמות וה <ח 2קירות,

ועל כל החכמות 5ש :אינן חכמות,
5ש :הם ה <ח 2קירות והמבוכות
הורים ה 2נמש 2כין
בולים וה 2הר 2
וה 2בל 2
:מחלל הפנוי ,ו 5אז 5כה :לידע ולה <א 2מין
2כי "אתה הוא ה' לב 5דך ,אתה
ע 2שית 5את השמי2ם ש :מי השמי2ם
ארץ וכל <א 5שר ע 5ליה,
וכל צבאם ,ה 5
ימים וכל <א 5שר ב 5הם ואתה מחי5ה
ה 2
5את כAלם" ,ומלכותך בכל משלה,
סובב כל
ואתה ממ :לא כל על 2מין ו :
על 2מין ול :עלא 2מכל על 2מין ,ותחות
ובין כל על 2מין ,ותוך כל
כל על 2מין: ,
על 2מין ,ו :לית <אתר פנוי 2מנך ,ואתה
יחיד ומיAחד בתכ 2לית
5אחד 2
האחדות ,ל :עלא 2מן כלא

ו :לית ל :עלא 2מנך ,אנת הוא 2עלאה
ימין,
על כל 2על 2אין ,ס 2תימא דכל ס 2ת 2
ו :לית מ <חשבה ת 2פיסא בך כלל:
זכנו בר <ח 5מיך הר 2בים ושלח לנו
ו :
יקים <א 2מ 2תי 2ים ה Aמפל 2גים במ <עלה
צ 2ד 2
משה
מאד מאד5 ,שי 2היו 2בב 2חינת 5
ר :בנו עליו השלום5 ,שי 2הי5ה ל 5הם כח
ל 2הכנ:ס ב :אלו ה <ח 2קירות ה 2נמש 2כין
:מחלל הפנוי ,ולשברם ולבטלם
הוציא
ולעקרם ולכלותם לגמ :רי ,ול 2
2משם כל הנשמות 5שנפלו לשם
עורר
יהם ,וי 2הי5ה לו כח ל :
וונות 5
ב <ע :
ולגלות ה 2נגון וה 2שיר ה 5עליון

גונים
ירים וה 2נ 2
וה Aמבחר על כל ה 2ש 2
יוציא
5שבעולם ,ועל-י :די-ז5ה 2
לשלום כל הנשמות 5שנפלו
וא 2פיקורסות
עותים ומבוכות <
בט 2
ה 2נמש 2כין :מחלל הפנוי2 ,כי אתה
יהם:
גדל הר <חמנות 5ש <ע :ל 5
יודע 5
לב ד :
ר :חם ע :לינו בר <ח 5מיך הר 2בים,
המ :ל 2אים בכל העולמות :מראש ועד
סוף2 ,כי הכל בראת 2בש 2ביל ר <ח 5מיך
לבד כ :די לגלות ר <חמנותך בעולם,
וא 2פלו 5בחלל הפנוי 5שהוא תכ 2לית
<
ה 2צמצום וה 2דין ,גם שם מלAבש
ו 2נסתר ר <חמנותך 2 ,כי 2עקר ה 2צמצום
5של 5החלל הפנוי היה רק 2בש 2ביל

לגלות ר <חמנותך בעולם ,כ <א 5שר
ינותיך
וח 2נ 5
גדל ר <ח 5מיך <
ידעת בעצמך 5
צומים5 ,שי:ש ל 5הם
וחס 5דיך הר 2בים וה <ע 2
<
יאנו
הוצ :
כח להג:ן ולר :חם גם ע :לינו ול 2
נפים2 ,מכל
2מכל המקומות המ Aט 2
לותינו מ :הרה
מקומות הר 2עים ,ולה <ע :
יסנו בתוך כל מד :רגות ומקומות
ולהכ 2נ :
יבנו 2בתשובה
דושים 5ב Pא 5מת ,ול <ה 2ש :
הק 2
להי
ש :למה לפנ5יך 5ב Pא 5מת וב :לב ש :לםP .א :
עולם בר <ח 5מיך הר 2בים ר :חם ע :לינו< ,אדון
גבנו מג:ן י2ש :ענו 2משגב
Aעז:נו צור 2מש :
ב <ע :דנו ,פנ:ה אדון ב 2עצבון רוח ,צ :פה
חוקים,
ב 2שברון :לב ,קרוב אתה לר 2

רוצה אתה 2בתשובת רש 2עים ,שדי
5
2המ :צא לדור 5שיך תאמר 2הנ 2ני 2למבק 5שיך
יבנו בכל 2מינ:י
וה 2ש :
ה <חי:ינו וקי :מנו <
5פש
יבין 5את הנ 5
קדAשות וט dהרות המ 2ש 2
זכנו ל 2שיר ולרנ:ן ולנג:ן
2דקדAשה: ,
נצח
דושים ,ל :
גונים ק 2
ירים ו 2נ 2
לפנ5יך 2ש 2
גונים ה 2נמש 2כין :מ Pאמונתך
ירים ו 2נ 2
ב 2ש 2
הקדושה< ,א 5שר י:ש ל 5הם כח להמ 2שיך
ע :לינו Pאמונה הקדושה ,ולב :טל 2מן ה :לב
ימיות וכ 2פירות ומבוכות
כל 2מינ:י עק 2מ 2
עורר
5שב :לב ,וכל 2מינ:י 2בלבול הדעת ,ול :
ולהמ 2שיך ה :לב 5ב Pא 5מת :א 5ליך ולתורתך
ול <עבודתך ה <א 2מ 2תי2ית,

:בל ו 2כנור
בודי עורה הנ 5
"עורה כ 2
אעירה שחר" .ותש 2פיע ותמ 2שיך
2
גונים
ירים וז 2מירות ו 2נ 2
גלה לנו 2ש 2
ות 5
דושים ה 2נמש 2כין :מראש <אמנה,
ק 2
משה
:מה 2נגון וה 2שיר ה 5עליון 5של 5
ר :בנו עליו השלום< ,א 5שר כל
גונים 5שבעולם 2נמש 2כין
ה 2שירות וה 2נ 2
2מ 5מנו ,ועל-י :די-ז5ה 2נז 5כה 5ל Pאמונה
יקים בנו 2מקרא
ש :למה 5ב Pא 5מת ,וA 2
שורי :מראש
בואי ,ת 2
5שכתוב" :ת 2
<אמנה":
יחל ונצ 5פה לר <ח 5מיך< ,א 5שר
:שב ונ :
ונ :
יותיך  ,כמו 5שכתוב:
טמון 2לב 2ר 5

יחיל ודומם 2לתשועת ה',
"טוב ו 2
דומיה נפ 2שי2 ,מ 5מנו
להים 2
אך 5אל Pא 2
דומי נפ 2שי 2כי
אלהים 2
ישוע 2תי ,אך :ל 2
שוני
ותי2 ,כי :אין 2מלה 2בל 2
2מ 5מנו 2תק 2
אתי 5את
:הן ה' ידעת כAלה: ,א 5ליך נש 2
:עיני ,היוש 2בי בשמי2ם: ,א 5ליך ה'
נפ 2שי 5אשא :פרש 2תי ידי כל היום
נפ 2שי כ 5א 5רץ <עי:פה לך 5סלה2 ,כי לך
ה' הוחל 2תי ,אתה ת <ענ5ה ה' Pאלהי,
5אשא :עיני 5אל 5הה 2רים: ,מאי 2ן יבא
עושה שמי2ם
5עז 2רי5 ,עז 2רי :מ 2עם ה': ,
יקים בנו 2מקרא 5שכתוב:
וארץ" וA 2
5
משה 5אל העם אל 2תיראו,
ויאמר 5
" 5
2התיצבו וראו 5את ישועת ה',

יע 5שה ל 5כם היום2 ,כי <א 5שר
<א 5שר <
יתם 5את 2מצרי 2ם היום ,לא
ר 2א 5
תוסיפו 2לראותם עוד עד עולם,
2
אתם ת <ח 2רישון.
ה' י 2ל :חם ל 5כם ,ו 5
אל תעז :ב 2ני ה'P ,אלהי אל 2תרחק
2מ 5מ 2ני ,חושה ל 5עזר 2תי ה' תשוע 2תי.
י 2היו לרצון 2אמ :רי 2פי ,ו 5הגיון 2ל 2בי
גוא 2לי",
צורי ו <
לפנ5יך ,ה' 2
אמן:
אמן ו :
:
ליקוטי תפילות ,סד

תיקון
הכללי
'תיקון הכללי',
זה אור של משיח.
(סבא ישראל)

הריני מקשר עצמי
באמירת 'תיקון הכללי'
לרבי נ CנB Cח נB Cח Aמ נB CחמAן מאומן.

טז.
מכתם לדוד ,שמרני אל כי
חסיתי בך  :אמרת ליהוה,
א&דני אתה ,טובתי בל ע "ליך:
&שר באר"ץ
לקדושים א "
המה,ואדירי ,כל "חפצי בם:
ירבו עצבותם ,אחר מהרו,
יהם מדם ,ובל
בל אסיך נסכ "
"אשא "את שמותם על שפתי:

יהוה מנת "חלקי וכוסי,
אתה תומיך גורלי :ח&בלים
נפלו לי בנעמים ,אף נח&לת
שפרה עלי :א&ברך "את
&שר יעצני ,אף
יהוה ,א "
לילות יסרוני כליותי:
שויתי יהוה לנ"גדי תמיד,
כי מימיני בל "אמוט:
לכן שמח לבי ,ויג"ל כבודי,
אף בשרי ישכן ל "בטח:
כי לא תע&זב נפשי לשאול,
לא תתן ח&סידך לראות שחת:

תודיעני ארח חיים ,שבע
שמחות "את פנ"יך ,
נעמות בימינך נ"צח:
לב.
לדוד משכיל ,אשרי נשוי
"פשע ,כסוי ח&טאה :אשרי
אדם לא יחשב יהוה לו
עון ,ואין ברוחו רמיה :כי
"הח:רשתי ,בלו ע&צמי,
בשא&גתי כל היום:
ידך,
כי יומם ולילה תכבד עלי "

נ"הפך לשדי ,בחרבני קיץ
"סלה:חטאתי אודיע&ך ,וע&וני
אודה
לא כסיתי ,אמרתי" ,
ע&לי פשעי ליהוה ,ואתה
נשאת ע&ון חטאתי "סלה:
על זאת יתפלל כל חסיד
א "ליך  ,לעת מצא ,רק
לש "טף מים רבים אליו לא
יגיעו :אתה ס "תר לי* ,
מצר תצרני ,רני פלט
תסובבני "סלה:
(* כאן יש להפסיק מעט )

אשכילך ,ואורך ב "דר"ך זו
תלך ,איע&צה ע "ליך עיני:
אל תהיו כסוס ,כ "פר"ד ,אין
"סן "עדיו
הבין ,ב "מ "תג ור "
לבלום ,בל קרב א "ליך :
רבים מכאובים לרשע,
והבוטח ביהוה "ח "סד
יסוב "בנו :שמחו ביהוה,
וגילו צדיקים ,והרנינו כל
ישרי לב:

מא.
למנצח מזמור לדוד :אשרי
משכיל "אל דל ,ביום רעה,
ימלטהו יהוה :יהוה
ישמרהו ויחיהו ,ו Cאשר
"פש
באר"ץ ,ואל תתנהו בנ "
איביו :יהוה יסע "דנו על
"ער"ש דוי ,כל משכבו הפכת
בחליו :א&ני אמרתי ,יהוה
חנני ,רפאה נפשי כי
חטאתי לך  :אויבי יאמרו
רע לי ,מתי ימות ואבד שמו:

ואם בא לראות ,שוא
ידבר ,לבו יקבץ או"ן לו,
יצא לחוץ ידבר :יחד עלי
יתלח&שו כל שנאי ,עלי
יחשבו רעה לי:
&שר
דבר בליעל יצוק בו ,וא "
שכב לא יוסיף לקום :גם
&שר בטחתי
איש שלומי ,א "
בו אוכל לחמי ,הגדיל עלי
עקב :ואתה יהוה ,חנני
וה&קימני ,וא&שלמה ל "הם:
בזאת ידעתי כי חפצת בי,

כי לא יריע איבי עלי:
וא&ני ב Cתמי תמכת בי,
ותציבני לפנ"יך לעולם:
ברוך יהוה ,א:להי ישראל,
מהעולם ועד העולם,
אמן ואמן:
מב.
למנצח משכיל ,לבני קרח:
כאיל תע&רג על א&פיקי מים,
כן נפשי תע&רג א "ליך א:להים:

צמאה נפשי לאלהים ,לאל
ראה פני
חי ,מתי אבוא וא "
א:להים :היתה לי דמעתי
"ל "חם יומם ולילה" ,בא:מר
:להיך:
אלי כל היום ,איה א "
א "לה "אזכרה ,ו "אשפכה עלי
נפשי ,כי "אע:בר בסך" ,אדדם
עד בית א:להים בקול רנה
ותודה ,המון חוגג :מה
ותה:מי
תשתוח&חי נפשי "
עלי ,הוחילי לאלהים,

אודנו ישועות פניו:
כי עוד "
א:להי ,עלי נפשי תשתוחח,
על כן "אזכרך מ "אר"ץ ירדן
ו "חרמונים ,מהר מצער:
תהום "אל תהום קורא,
לקול צנור"יך  ,כל משב "ריך
גליך עלי עברו:
ו "
יומם יצו"ה יהוה חסדו,
ובלילה שירה עמי ,תפלה
לאל חיי :אומרה לאל
סלעי ,למה שכחתני ,למה
קדר אלך בלחץ אויב:

בר"צח בעצמותי ,חרפוני
צוררי ,באמרם אלי כל
:להיך  :מה
היום איה א "
תשתוח&חי נפשי ,ומה "תה:מי
עלי ,הוחילי לאלהים כי
אודנו ישועת,
עוד "
פני ואלהי:
נט.
למנצח ,אל תשחת ,לדוד
מכתם ,בשלח שאול,
וישמרו "את הבית לה&מיתו:

הצילני מאיבי ,א:להי,
ממתקוממי תשגבני:
הצילני מפ ע&לי או"ן,
ומאנשי דמים הושיעני :כי
הנה ארבו לנפשי ,יגורו
עלי עזים ,לא פשעי ולא
חטאתי יהוה :בלי עון,
ירוצון ויכוננו ,עורה
לקראתי ,וראה:
ואתה יהוה א:להים צבאות,
א:להי ישראל ,הקיצה
לפקד כל הגוים,

אל תחן כל בגדי און "סלה:
ישובו ל "ער"ב" ,יה:מו ככ "לב,
ויסובבו עיר :הנה יביעון
יהם,
יהם ,ח&רבות בשפתות "
בפ "
כי מי שמע :ואתה יהוה
תשחק למו,תלעג לכל
גוים :עCזו א "ליך "אשמרה ,כי
א:להים משגבי :א:להי
חסדי ,יקדמני ,א:להים
יראני בשררי :אל תהרגם
"פן ישכחו עמי ,ה&ניעמו
בחילך  ,והורידמו,

מגננו א&דני :חטאת פימו,
דבר שפתימו ,וילכדו
בגאונם ,ומאלה ומכחש
יספרו :כלה בחמה ,כלה,
ואינמו ,וידעו כי א:להים
משל ביע&קב לאפסי האר"ץ
ישבו ל "ער"ב" ,יה:מו
"סלה :ו C
ככ "לב ,ויסובבו עיר :המה
יניעון "לא:כל ,אם לא
ישבעו ,וילינו :וא&ני אשיר
בקר חס "דך ,
Cעז"ך  ,וא&רנן ל "
כי היית משגב לי ומנוס,

ביום צר לי :עCזי ,א "ליך
א&זמרה ,כי א:להים משגבי
א:להי חסדי:
עז.
למנצח על ידותון לאסף
מזמור :קולי "אל א:להים,
ו "אצעקה קולי "אל א:להים,
והא&זין אלי :ביום צרתי
א&דני דרשתי ,ידי לילה
נגרה,ולא תפוג ,מא&נה
הנחם נפשי:

"אזכרה א:להים ,ו "אהמיה,
אשיחה ותתעטף רוחי "סלה:
אחזת ש Cמרות עיני ,נפעמתי
ולא א&דבר :חשבתי ימים
מ "ק "דם ,שנות עולמים:
"אזכרה נגינתי בלילה ,עם
לבבי אשיחה ,ויחפש
רוחי :הלעולמים יזנח
א&דני ,ולא יסיף לרצות
עוד" :האפס לנ"צח חסדו,
אמר לדר ודר:
גמר "
ה&שכח חנות אל,

אם קפץ באף רח&מיו "סלה:
ואמר חלותי היא ,שנות
ימין "עליון" :אזכור מעללי
יה ,כי "אזכרה מ "ק "דם פל "אך:
Gלך ,
והגיתי בכל פע "
ילותיך אשיחה:
ובע&ל "
קדש דר "כך ,מי
א:להים ,ב "
אל גדול כאלהים :אתה
האל עשה "פ "לא,הודעת
בעמים Cעז"ך :
גאלת בזרוע ע "מך ,בני
יע&קב ויוסף "סלה:

ראוך מים א:להים,
ראוך מים יחילו ,אף ירגזו
תהמות :זרמו מים עבות,
קול נתנו שחקים ,אף
ח&צ "ציך יתהלכו:
קול רעמך בגלגל ,האירו
ברקים תבל ,רגזה ותרעש
האר"ץ :בים דר "כך ,ושבילך
בותיך לא
במים רבים ,ועק "
נדעו :נחית כצאן ע "מך ,
משה ואה&רן:
ביד "

צ.
משה ,איש
תפלה ל "
הא:להים ,א&דני מעון אתה
היית לנו בדר ודר :ב "טר"ם
חולל
הרים יCלדו ,ות "
"אר"ץ ותבל ,ומעולם עד
עולם אתה אל :תשב א:נוש
ותאמר שובו בני
"
עד דכא,
אדם :כי "א "לף שנים בעינ"יך
כיום "אתמול כי יע&בר,
ואשמורה בלילה:

בקר
זרמתם שנה יהיו ,ב "
בקר יציץ,
"כחציר יח&לף :ב "
וחלף ,ל "ע "רב ימולל ויבש:
אפך ,ובח&מתך
כי כלינו ב "
נבהלנו :שתה ע&ונתינו
לנ"ג "דך & ,עלCמנו למאור
פנ"יך :כי כל ימינו פנו
רתך  ,כלינו שנינו כמו
ב "עב "
"הג"ה :ימי שנותינו ,ב "הם
שבעים שנה ,ואם בגבורת
שמונים שנה ,ורהבם ,עמל
ואו"ן ,כי גז חיש ,ונעCפה:

אפך,
מי יודע ,עז "
רתך :למנות
וכיראתך" ,עב "
ימינו כן הודע ,ונבא ,לבב
חכמה :שובה יהוה ,עד
מתי ,והנחם על ע&ב "דיך:
בקר ,חס "דך,
שבענו ב "
ונרננה ,ונשמחה ,בכל
ימינו :שמחנו ,כימות
עניתנו ,שנות ראינו רעה:
Gלך,
יראה "אל ע&ב "דיך פע "
"
ניהם :ויהי נעם
וה&דרך על ב "
א&דני א:להינו עלינו,

ומע&שה ידינו ,כוננה עלינו,
ומע&שה ידינו כוננהו:
קה.
הודו ליהוה קראו בשמו,
הודיעו בעמים ע&לילותיו:
שירו לו ,זמרו לו ,שיחו
בכל נפלאותיו :התהללו
בשם קדשו ,ישמח לב
מבקשי יהוה :דרשו יהוה,
ועCזו ,בקשו פניו תמיד:
&שר עשה,
זכרו נפלאותיו א "

מפתיו ומשפטי פיו:
ז"רע אברהם ,עבדו ,בני
יע&קב ,בחיריו :הוא יהוה
א:להינו ,בכל האר"ץ
משפטיו :זכר לעולם
בריתו ,דבר צוה ,ל "א "לף
&שר כרת "את אברהם,
דור :א "
ידה
ושבועתו לישחק :ויע&מ "
ליע&קב ,לחק ,לישראל
ברית עולם :לאמר ,לך,
"אתן "את "אר"ץ כנען" ,ח "בל
נח&לת "כם:

בהיותם מתי מספר ,כמעט,
וגרים בה :ויתהלכו מגוי
"אל גוי ,מממלכה "אל עם
אחר :לא הניח אדם
יהם
לעשקם ,ויוכח ע&ל "
מלכים :אל תגעו במשיחי,
ולנביאי אל תרעו:
ויקרא רעב על האר"ץ ,כל
מטה "ל "חם שבר :שלח
ניהם איש ,ל "ע "בד נמכר
לפ "
יוסף:ענו ב "כ "בל רגלו,
ברז"ל באה נפשו:

עד עת ,בא דברו ,אמרת
יהוה ,צרפתהו :שלח "מ "לך,
ויתירהו ,משל עמים,
ויפתחהו :שמו אדון
לביתו ,ומשל בכל קנינו:
"לאסר שריו ,בנפשו ,וזקניו,
יחכם :ויבא ישראל
מצרים ,ויע&קב גר ב "אר"ץ
"פר "את עמו מאד,
חם :וי "
ויע&צמהו מצריו :הפך לבם
לשנא עמו ,להתנכל
משה עבדו,
בע&בדיו :שלח "

&שר בחר בו :שמו
אה&רן א "
בם ,דברי אתותיו ,ומפתים
חשך,
ב "א "רץ חם :שלח "
ויחשך ,ולא מרו "את דברו:
יהם לדם,
הפך "את מימ "
וימת "את דגתם :שרץ
"
ארצם צפרדעים ,בחדרי
יהם :אמר ,ויבא ערב,
מלכ "
כנים ,בכל גבולם :נתן
יהם ברד ,אש "להבות
ג שמ "
בארצם :ויך גפנם ותאנתם,
וישבר עץ גבולם:

"לק,
אמר ,ויבא אר "בה ,וי "
ואין מספר :ויאכל כל ע "שב
בארצם ,ויאכל פרי
אדמתם :ויך כל בכור
בארצם ,ראשית לכל אונם:
ויוציאם ב "כ "סף וזהב ,ואין
בשבטיו כושל :שמח
מצרים בצאתם ,כי נפל
יהם :פרש ענן,
פחדם ע&ל "
למסך ,ואש ,להאיר לילה:
שאל ,ויבא שליו,
ו "ל "חם שמים ,ישביעם:

פתח צור ,ויזובו מים ,הלכו
בציות נהר :כי זכר "את דבר
קדשו" ,את אברהם עבדו:
ויוצא עמו בששון ,ברנה
"את בחיריו :ויתן ל "הם
ארצות גוים ,וע&מל ל Cאמים
יירשו :בע&בור ישמרו Cחקיו,
ותורתיו ינצרו ,הללויה:

קלז.
על נה&רות ב "בל שם ישבנו,
גם בכינו בזכרנו "את ציון:
על ע&רבים בתוכה ,תלינו
כנרותינו :כי שם שאלונו
שובינו דברי שיר ,ותוללינו
שמחה ,שירו לנו ,משיר
ציון :איך נשיר "את שיר
יהוה ,על אדמת נכר :אם
"אשכחך ירושלים ,תשכח
ימיני :תדבק לשוני לחכי,
אם לא "אזכרכי,

&לה "את ירושלים,
אם לא אע "
על ראש שמחתי:
זכר יהוה לבני א:דום ,את
יום ירושלים ,האמרים ,ערו
ערו ,עד היסוד בה :בת
ב "בל השדודה ,אשרי
"שיש "לם לך " ,את גמולך
"שגמלת לנו :אשרי "שיאחז
ונפץ "את עלליך "אל הסלע:

קנ.
הללויה הללו אל בקדשו,
הללוהו ברקיע עCזו:
הללוהו בגבורתיו ,הללוהו
כרב גCדלו :הללוהו בתקע
נבל וכנור:
שופר ,הללוהו ב "
הללוהו בתף ומחול,
הללוהו במנים ועCגב:
הללוהו בצלצלי שמע,
הללוהו בצלצלי תרועה:
כל הנשמה תהלל יה,
הללויה:

