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סדר תפילת התיקון הקדוש לפתיחת
המזל ולהצלחה בכל מעשה ידינו
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר ההצלחה שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות ובדמעות.
תפילה אשר מסוגלת ביותר לפתיחת המזל ולהצלחה בכל מעשה ידינו

"הרינו מדליקים נר זה לכבוד נשמת התנא האלוקי רבי שמעון בר
יוחאי ,והרינו מכוונים את ליבנו למקובלים הנמצאים שם בקברו
ולומדים את תורתו הקדושה".

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות התנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי תבטל כל הדינים מעלי ומעל
כל עמך בית ישראל .ותפדה נפשנו מכל הגזרות והדינים
שנגזרו בכל עשרים וארבע בתי דיניך הקדושים שיש לך
למעלה בין שהוא קדם גזר דין בין שהוא לאחר גזר דין,
מכולם תפדה נפשנו .ותושיעני תמיד בכל מה שאני צריך
להיושע בגשמיות ורוחניות ,ויהיה נמשך עלי חסד תמיד,
הן לעבודתך יתברך והן בעבודת משא ומתן ופרנסה ,והן
בשארי עסקים ,וימלא ה' כל משאלות לבי לטובה אמן כן
יהי רצון".
כתב הרה"ק רבי יצחק אלפיה זיע"א שמכל הצדיקים בכל הדורות מיום בריאת העולם לא היה
צדיק אחד שהבטיח לכללות ישראל להצילם מיום הדין ולפוטרם מן הדין ,כי אם רבי שמעון
בר יוחאי ואפשר לפעול ישועות ביום זה להמתיק דינים קשים השורים על האדם ,ולהצליח
במשפט ובמכירת דירה ועוד ,אמן.
לימוד מספר זוהר הקדוש ,המדבר ממעלת התנא האלוקי רשב"י זיע"א שביטל הרבה גזירות
קשות ,הלימוד מסוגל להמתיק דינים וגזירות קשות {ניתן גם לקרוא בלי להבין}

יומא חד נפק ר' שמעון ,וחזא עלמא דחשיך ,ואפיל ,ואסתתם נהוריה .א"ל
רבי אלעזר ,תא ונחזי מה בעא קב"ה .אזלו ,ואשכחו חד מלאכא ,דדמי לטורא
רברבא ,ואפיק תלתין שלהובין דנורא מפומיה:
א"ל רבי שמעון ,מה את בעי למיעבד ,א"ל בעינא למחרביה לעלמא ,בגין דלא

שכיחי תלתין זכאין בדרא .דהכי גזר קב"ה על אברהם ,ואברה היה יהי ,יהיה בגי' תלתין הוו .א"ל רבי
שמעון ,במטו מינך זיל קמי קב"ה ואימא ליה ,בר יוחאי שכיח בעלמא:
אזל ההוא מלאכא קמי קב"ה ,א"ל ,מארי עלמא גלי קמך מה דאמר לי בר יוחאי .א"ל קב"ה ,זיל
אחרביה לעלמא ,ולא תשגח ביה בבר יוחאי:
כד אתא ,חזייה רבי שמעון למלאכא ,א"ל אי לא תיזל ,גזרנא עלך דלא תיעול לשמייא ,ותהוי באתר
דעזא ועזאל .וכד תיעול קמי קב"ה אימא ליה ,ואי לית תלתין זכאין בעלמא ,ליהוון עשרים .דהכי כתיב
לא אעשה בעבור העשרים .ואי לית עשרים ,להוו עשרה ,ואח"כ כתיב ,לא אשחית בעבור העשרה .אי
לית עשרה להוון תרין ,דאינון אנא וברי .דהכי כתיב ,על פי שנים עדים יקום דבר ,ואין דבר אלא עולם,
דכתיב בדבר ה' שמים נעשו וכו' .ואי לית תרין ,הא אית חד ,ואנא הוא .וצדיק יסוד עולם .ביה שעתא
נפק קלא .מן שמיא ואמר ,זכאה חולקך רבי שמעון ,דקב"ה גזר למעלה ,ואת מבטל לתתא ,ברדאי עלך
כתיב רצון יראיו יעשה.
לפני אמירת התיקון הקדוש ,יש לכוון להצטרף יחד עם תפילת מנין המקובלים והצדיקים ,העומדים
ומעתירים על ציון הרשב"י זיע"א בכל יום ויום להצלחתכם ולפעול עבורכם ישועות עצומות ,וגדול כח
תפילת הרבים כמובא במדרש ,וזכות הדלקת הנר שלכם והתיקון הקדוש בוודאי יגן עליכם לישועות
וניסים גלוים ,אמן כן יהי רצון

פרקי תהילים המסוגלים במיוחד
להמתיק דינים וגזירות קשות

(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) יַ ַענְ ָך יְ דֹוָ ד ְ ּביוֹ ם ָצ ָרה יְ שַׂ ֶ ּג ְב ָך ׁ ֵשם ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב( :ג) יִ ׁ ְש ַלח ֶעזְ ְר ָך ִמ ּק ֶֹד ׁש
ּו ִמצִּ ּיוֹ ן יִ ְס ָע ֶדךָּ ( :ד) יִ זְ כּ ֹר ָּכל ִמנְ ח ֶֹת ָך וְ עוֹ ָל ְת ָך יְ ַד ּ ׁ ְשנֶ ה ֶס ָלה( :ה) יִ ֶּתן ְל ָך כִ ְל ָב ֶב ָך וְ כָ ל ֲע ָצ ְת ָך יְ ַמ ֵּלא( :ו)
יש ּו ָע ֶת ָך ּו ְב ׁ ֵשם ֱאל ֵֹהינ ּו נִ ְדגּ ֹל יְ ַמ ֵּלא יְ דֹוָ ד ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֶת ָ
יע יְ דֹוָ ד
יך( :ז) ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי הוֹ ׁ ִש ַ
נְ ַר ְ ּננָ ה ִ ּב ׁ
ְמ ׁ ִשיחוֹ יַ ֲענֵ ה ּו ִמ ּ ׁ ְש ֵמי ָק ְד ׁשוֹ ִ ּבגְ ֻברוֹ ת יֵ ׁ ַשע יְ ִמינוֹ ( :ח) ֵא ֶּלה ָב ֶרכֶ ב וְ ֵא ֶּלה ַב ּס ּו ִסים וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד
יעה ַה ֶּמ ֶל ְך יַ ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם
ֱאל ֵֹהינ ּו נַ זְ ִּכיר( :ט) ֵה ָּמה ָּכ ְרע ּו וְ נָ ָפל ּו וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַּק ְמנ ּו וַ ִ ּנ ְתעוֹ ָדד( :י) יְ דֹוָ ד הוֹ ׁ ִש ָ
ָק ְר ֵאנ ּו:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) יְ דֹוָ ד ְ ּב ָע ְּז ָך יִ שְׂ ַמח ֶמ ֶל ְך ּו ִב ׁ
יש ּו ָע ְת ָך ַמה יגיל { ָ ּיגֶ ל} ְמאֹד( :ג) ַּת ֲאוַ ת ִלבּ וֹ
ֹאשוֹ ֲע ֶט ֶרת ּ ָפז( :ה)
נָ ַת ָּתה לּ וֹ וַ ֲא ֶר ׁ ֶשת שְׂ ָפ ָתיו ַ ּבל ָמנַ ְע ָּת ֶּס ָלה( :ד) ִּכי ְת ַקדְּ ֶמנּ ּו ִ ּב ְרכוֹ ת טוֹ ב ָּת ׁ ִשית ְלר ׁ
יש ּו ָע ֶת ָך הוֹ ד וְ ָה ָדר ְּת ׁ ַש ֶ ּוה ָע ָליו:
ַח ִ ּיים ׁ ָש ַאל ִמ ְּמ ָך נָ ַת ָּתה לּ וֹ א ֶֹר ְך יָ ִמים עוֹ ָלם וָ ֶעד( :ו) ָ ּגדוֹ ל ְּכבוֹ דוֹ ִ ּב ׁ
(ז) ִּכי ְת ׁ ִש ֵיתה ּו ְב ָרכוֹ ת ָל ַעד ְּת ַחדֵּ ה ּו ְבשִׂ ְמ ָחה ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יך( :ח) ִּכי ַה ֶּמ ֶל ְך בּ ֵֹט ַח ַ ּבידֹוָ ד ּו ְב ֶח ֶסד ֶע ְליוֹ ן ַ ּבל
יך( :י) ְּת ׁ ִש ֵיתמוֹ ְּכ ַתנּ ּור ֵא ׁש ְל ֵעת ּ ָפנֶ ָ
יך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמ ָצא שׂ נְ ֶא ָ
יִ ּמוֹ ט( :ט) ִּת ְמ ָצא יָ ְד ָך ְלכָ ל אֹיְ ֶב ָ
יך יְ דֹוָ ד
ְ ּב ַא ּפוֹ יְ ַב ְּל ֵעם וְ תֹאכְ ֵלם ֵא ׁש( :יא) ּ ִפ ְריָ מוֹ ֵמ ֶא ֶרץ ְּת ַא ֵ ּבד וְ זַ ְר ָעם ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם( :יב) ִּכי נָ ט ּו ָע ֶל ָ
יך ָר ָעה

ָח ׁ ְשב ּו ְמזִ ָּמה ַ ּבל י ּוכָ ל ּו( :יג) ִּכי ְּת ׁ ִש ֵיתמוֹ ׁ ֶשכֶ ם ְ ּב ֵמ ָית ֶר ָ
יהם:
יך ְּתכוֹ נֵ ן ַעל ּ ְפנֵ ֶ
(יד) ר ּו ָמה יְ דֹוָ ד ְ ּב ֻע ֶּז ָך נָ ׁ ִש ָירה ּונְ זַ ְּמ ָרה ְ ּגב ּו ָר ֶת ָך:
(א) ְל ָדוִ ד ִר ָיבה יְ דֹוָ ד ֶאת יְ ִר ַיבי ְל ַחם ֶאת ל ֲֹח ָמי( :ב) ַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצ ָ ּנה וְ ק ּו ָמה
ְ ּב ֶעזְ ָר ִתי( :ג) וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ּו ְסגֹר ִל ְק ַראת ר ְֹד ָפי ֱאמֹר ְלנַ ְפ ׁ ִשי יְ ׁ ֻש ָע ֵת ְך ָאנִ י( :ד)
יֵ בֹשׁ ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ִשי יִ ּסֹג ּו ָאחוֹ ר וְ יַ ְח ּ ְפר ּו חֹ ְשׁ ֵבי ָר ָע ִתי( :ה) יִ ְהי ּו ְּכמֹץ
ִל ְפנֵ י ר ּו ַח ּו ַמ ְל ַא ְך יְ דֹוָ ד דּ וֹ ֶחה( :ו) יְ ִהי ַד ְר ָּכם חֹ ֶשׁ ְך וַ ֲח ַל ְק ַל ּקֹת ּו ַמ ְל ַא ְך יְ דֹוָ ד
ר ְֹד ָפם :ז) ִּכי ִח ָ ּנם ָט ְמנ ּו ִלי ׁ ַש ַחת ִר ׁ ְש ָּתם ִח ָ ּנם ָח ְפר ּו ְלנַ ְפ ׁ ִשי( :ח) ְּתבוֹ ֵאה ּו
ׁשוֹ ָאה לֹא יֵ ָדע וְ ִר ׁ ְש ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָט ַמן ִּת ְל ְּכדוֹ ְ ּב ׁשוֹ ָאה יִ ּ ָפל ָ ּב ּה( :ט) וְ נַ ְפ ׁ ִשי ָּתגִ יל
ֹאמ ְרנָ ה יְ דֹוָ ד ִמי כָ מוֹ ָך ַמצִּ יל ָענִ י
יש ּו ָעתוֹ ( :י) ָּכל ַע ְצמוֹ ַתי ּת ַ
ַ ּבידֹוָ ד ָּתשִׂ ישׂ ִ ּב ׁ
ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמנּ ּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ִמגּ ֹזְ לוֹ ( :יא) יְ ק ּומ ּון ֵע ֵדי ָח ָמס ֲא ׁ ֶשר לֹא יָ ַד ְע ִּתי
יִ ׁ ְש ָאל ּונִ י( :יב) יְ ׁ ַש ְּלמ ּונִ י ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה ׁ ְשכוֹ ל ְלנַ ְפ ׁ ִשי( :יג) וַ ֲאנִ י ַ ּב ֲחלוֹ ָתם
ְלב ּו ׁ ִשי שָׂ ק ִע ֵ ּנ ִיתי ַבצּ וֹ ם נַ ְפ ׁ ִשי ּו ְת ִפ ָּל ִתי ַעל ֵח ִ
יקי ָת ׁש ּוב (יד) ְּכ ֵר ַע ְּכ ָאח ִלי
ִה ְת ַה ָּלכְ ִּתי ַּכ ֲא ֶבל ֵאם ק ֵֹדר ׁ ַשחוֹ ִתי( :טו) ּו ְב ַצ ְל ִעי שָׂ ְמח ּו וְ נֶ ֱא ָספ ּו נֶ ֶא ְספ ּו ָע ַלי
נֵ כִ ים וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרע ּו וְ לֹא ָד ּמ ּו( :טז) ְ ּב ַחנְ ֵפי ַל ֲעגֵ י ָמעוֹ ג ָחרֹק ָע ַלי ׁ ִש ֵ ּנימוֹ :
יהם ִמ ְּכ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי( :יח) אוֹ ְד ָך
(יז) ֲאדֹנָ י ַּכ ָּמה ִת ְר ֶאה ָה ׁ ִש ָיבה נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ּ ׁש ֵֹא ֶ
ְ ּב ָק ָהל ָרב ְ ּב ַעם ָעצ ּום ֲא ַה ְל ֶלךָּ ( :יט) ַאל יִ שְׂ ְמח ּו ִלי אֹיְ ַבי ׁ ֶש ֶקר שׂ נְ ַאי ִח ָ ּנם
יִ ְק ְרצ ּו ָעיִ ן( :כ) ִּכי לֹא ׁ ָשלוֹ ם יְ ַד ֵ ּבר ּו וְ ַעל ִרגְ ֵעי ֶא ֶרץ דִּ ְב ֵרי ִמ ְרמוֹ ת יַ ֲח ׁשֹב ּון:
יהם ָא ְמר ּו ֶה ָאח ֶה ָאח ָר ֲא ָתה ֵעינֵ נ ּו( :כב) ָר ִא ָיתה יְ דֹוָ ד ַאל
(כא) וַ ַ ּי ְר ִחיב ּו ָע ַלי ּ ִפ ֶ
ֶּת ֱח ַר ׁש ֲאדֹנָ י ַאל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמ ִ ּני( :כג) ָה ִע ָירה וְ ָה ִק ָיצה ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטי ֱאל ַֹהי וַ אדֹנָ י
ֹאמר ּו ְב ִל ָ ּבם
ְל ִר ִיבי :כד) ׁ ָש ְפ ֵטנִ י כְ ִצ ְד ְק ָך יְ דֹוָ ד ֱאל ָֹהי וְ ַאל יִ שְׂ ְמח ּו ִלי( :כה) ַאל י ְ
ֹאמר ּו ִ ּב ַּל ֲענ ּוה ּו( :כו) יֵ בֹשׁ ּו וְ יַ ְח ּ ְפר ּו יַ ְחדָּ ו שְׂ ֵמ ֵחי ָר ָע ִתי יִ ְל ְ ּב ׁש ּו
ֶה ָאח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַאל י ְ
ֹאמר ּו ָת ִמיד
בֹ ֶשׁת ּוכְ ִל ָּמה ַה ַּמגְ דִּ ִילים ָע ָלי( :כז) יָ רֹנּ ּו וְ יִ שְׂ ְמח ּו ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְד ִקי וְ י ְ
יִ גְ דַּ ל יְ דֹוָ ד ֶה ָח ֵפץ ׁ ְשלוֹ ם ַע ְבדּ וֹ ( :כח) ּו ְל ׁשוֹ נִ י ֶּת ְה ֶ ּגה ִצ ְד ֶק ָך ָּכל ַה ּיוֹ ם ְּת ִה ָּל ֶתךָ:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַעל יוֹ נַ ת ֵא ֶלם ְרח ִֹקים ְל ָדוִ ד ִמכְ ָּתם ֶ ּב ֱאחֹז אוֹ תוֹ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים ְ ּבגַ ת:
(ב) ָח ֵ ּננִ י ֱאל ִֹהים ִּכי ׁ ְש ָא ַפנִ י ֱאנוֹ ׁש ָּכל ַה ּיוֹ ם ל ֵֹחם יִ ְל ָח ֵצנִ י( :ג) ׁ ָש ֲאפ ּו ׁשוֹ ְר ַרי ָּכל
ַה ּיוֹ ם ִּכי ַר ִ ּבים ל ֲֹח ִמים ִלי ָמרוֹ ם( :ד) יוֹ ם ִא ָירא ֲאנִ י ֵא ֶל ָ
יך ֶא ְב ָטח( :ה) ֵ ּבאל ִֹהים
ֲא ַה ֵּלל דְּ ָברוֹ ֵ ּבאל ִֹהים ָ ּב ַט ְח ִּתי לֹא ִא ָירא ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ָבשָׂ ר ִלי( :ו) ָּכל ַה ּיוֹ ם דְּ ָב ַרי
יְ ַעצֵּ ב ּו ָע ַלי ָּכל ַמ ְח ׁ ְשב ָֹתם ָל ָרע( :ז) יָ ג ּור ּו יצפינו {יִ ְצ ּפוֹ נ ּו} ֵה ָּמה ֲע ֵק ַבי יִ ׁ ְשמֹר ּו
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִק ּו ּו נַ ְפ ׁ ִשי( :ח) ַעל ָאוֶ ן ּ ַפ ֶּלט ָלמוֹ ְ ּב ַאף ַע ִּמים הוֹ ֵרד ֱאל ִֹהים( :ט) נ ִֹדי
ֹאד ָך ֲהלֹא ְ ּב ִס ְפ ָר ֶת ָך( :י) ָאז יָ ׁש ּוב ּו אוֹ יְ ַבי ָאחוֹ ר
ימה ִד ְמ ָע ִתי ְבנ ֶ
ָס ַפ ְר ָּתה ָא ָּתה שִׂ ָ

ְ ּביוֹ ם ֶא ְק ָרא זֶ ה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֱאל ִֹהים ִלי( :יא) ֵ ּבאל ִֹהים ֲא ַה ֵּלל דָּ ָבר ַ ּבידֹוָ ד ֲא ַה ֵּלל דָּ ָבר( :יב) ֵ ּבאל ִֹהים
ָ ּב ַט ְח ִּתי לֹא ִא ָירא ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ָא ָדם ִלי( :יג) ָע ַלי ֱאל ִֹהים נְ ָד ֶר ָ
יך ֲא ׁ ַש ֵּלם ּתוֹ דֹת ָל ְך( :יד) ִּכי ִהצַּ ְל ָּת נַ ְפ ׁ ִשי
ִמ ָּמוֶ ת ֲהלֹא ַרגְ ַלי ִמדֶּ ִחי ְל ִה ְת ַה ֵּל ְך ִל ְפנֵ י ֱאל ִֹהים ְ ּבאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים:
(א) ִמזְ מוֹ ר ְל ָא ָסף ֶאל ִֹהים ָ ּבא ּו גוֹ יִ ם ְ ּבנַ ֲח ָל ֶת ָך ִט ְּמא ּו ֶאת ֵהיכַ ל ָק ְד ׁ ֶש ָך שָׂ מ ּו ֶאת יְ ר ּו ׁ ָש ַל ִם ְל ִע ִ ּיים:
יך ַמ ֲאכָ ל ְלעוֹ ף ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם ְ ּבשַׂ ר ֲח ִס ֶיד ָ
(ב) נָ ְתנ ּו ֶאת נִ ְב ַלת ֲע ָב ֶד ָ
יך ְל ַחיְ תוֹ ָא ֶרץ( :ג) ׁ ָש ְפכ ּו ָד ָמם ַּכ ַּמיִ ם
ְס ִביבוֹ ת יְ ר ּו ׁ ָש ָל ִם וְ ֵאין קוֹ ֵבר( :ד) ָהיִ ינ ּו ֶח ְר ּ ָפה ִל ׁ ְשכֵ נֵ ינ ּו ַל ַעג וָ ֶק ֶלס ִל ְס ִביבוֹ ֵתינ ּו( :ה) ַעד ָמה יְ דֹוָ ד
ֶּת ֱאנַ ף ָלנֶ ַצח ִּת ְב ַער ְּכמוֹ ֵא ׁש ִקנְ ָא ֶת ָך( :ו) ׁ ְשפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל ַהגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר לֹא יְ ָדע ּו ָך וְ ַעל ַמ ְמ ָלכוֹ ת
אשֹנִ ים
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך לֹא ָק ָרא ּו( :ז) ִּכי ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ ה ּו ֵה ׁ ַש ּמ ּו( :ח) ַאל ִּתזְ ָּכר ָלנ ּו ֲע ֹונֹת ִר ׁ
ַמ ֵהר יְ ַקדְּ מ ּונ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ִּכי ַדלּ וֹ נ ּו ְמאֹד( :ט) ָעזְ ֵרנ ּו ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַעל דְּ ַבר ְּכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָך וְ ַהצִּ ֵילנ ּו וְ כַ ּ ֵפר ַעל
{בגּ וֹ יִ ם} ְל ֵעינֵ ינ ּו נִ ְק ַמת דַּ ם
ֹאמר ּו ַהגּ וֹ יִ ם ַא ֵ ּיה ֶאל ֵֹה ֶ
ֹאתינ ּו ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך( :י) ָל ָּמה י ְ
ַח ּט ֵ
יהם יִ ָ ּו ַדע בגיים ַ ּ
ָ
ָ
ְ
ָ
ֲע ָב ֶדיך ַה ּ ׁ ָשפ ּוך( :יא) ָּתבוֹ א ְל ָפנֶ יך ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ְּכג ֶֹדל זְ רוֹ ֲעך הוֹ ֵתר ְ ּבנֵ י ְתמ ּו ָתה( :יב) וְ ָה ׁ ֵשב ִל ׁ ְשכֵ נֵ ינ ּו
ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם ֶאל ֵח ָ
יקם ֶח ְר ּ ָפ ָתם ֲא ׁ ֶשר ֵח ְרפ ּו ָך ֲאדֹנָ י( :יג) וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַע ְּמ ָך וְ צֹאן ַמ ְר ִע ֶית ָך נוֹ ֶדה ְּל ָך ְלעוֹ ָלם
ְלדוֹ ר וָ דֹר נְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ָּל ֶתךָ:
(א) יְ דֹוָ ד ָמ ָל ְך ֵ ּגא ּות ָל ֵב ׁש ָל ֵב ׁש יְ דֹוָ ד עֹז ִה ְת ַא ָּזר ַאף ִּתכּ וֹ ן ֵּת ֵבל ַ ּבל ִּת ּמוֹ ט( :ב) נָ כוֹ ן ִּכ ְס ֲא ָך ֵמ ָאז
ֵמעוֹ ָלם ָא ָּתה( :ג) נָ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת יְ דֹוָ ד נָ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת קוֹ ָלם יִ שְׂ א ּו נְ ָהרוֹ ת דָּ כְ יָ ם( :ד) ִמ ּקֹלוֹ ת ַמיִ ם ַר ִ ּבים
ַאדִּ ִירים ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי יָ ם ַאדִּ יר ַ ּב ָּמרוֹ ם יְ דֹוָ ד( :ה) ֵעד ֶֹת ָ
יך נֶ ֶא ְמנ ּו ְמאֹד ְל ֵב ְית ָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹד ׁש יְ דֹוָ ד ְלא ֶֹר ְך
יָ ִמים:
(א) ִמזְ מוֹ ר ְלתוֹ ָדה ָה ִריע ּו ַלידֹוָ ד ָּכל ָה ָא ֶרץ( :ב) ִע ְבד ּו ֶאת יְ דֹוָ ד ְ ּבשִׂ ְמ ָחה בּ ֹא ּו ְל ָפנָ יו ִ ּב ְרנָ נָ ה( :ג)
דְּ ע ּו ִּכי יְ דֹוָ ד ה ּוא ֱאל ִֹהים ה ּוא ָעשָׂ נ ּו ולא {וְ לוֹ } ֲאנַ ְחנ ּו ַע ּמוֹ וְ צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ ( :ד) בּ ֹא ּו ׁ ְש ָע ָריו ְ ּבתוֹ ָדה
ֲח ֵצר ָֹתיו ִ ּב ְת ִה ָּלה הוֹ ד ּו לוֹ ָ ּב ְרכ ּו ׁ ְשמוֹ ( :ה) ִּכי טוֹ ב יְ דֹוָ ד ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ וְ ַעד דּ ֹר וָ דֹר ֱאמ ּונָ תוֹ :
(א) ְ ּב ֵצאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ֵ ּבית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעז( :ב) ָהיְ ָתה יְ ה ּו ָדה ְל ָק ְד ׁשוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ׁ ְשלוֹ ָתיו:
(ג) ַה ָ ּים ָר ָאה וַ ָ ּינֹס ַה ַ ּי ְרדֵּ ן יִ ּסֹב ְל ָאחוֹ ר( :ד) ֶה ָה ִרים ָר ְקד ּו כְ ֵא ִילים ְ ּג ָבעוֹ ת ִּכ ְבנֵ י צֹאן(:ה) ַמה ְּל ָך ַה ָ ּים
ִּכי ָתנ ּוס ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ִּת ּסֹב ְל ָאחור (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקד ּו כְ ֵא ִילים ְ ּג ָבעוֹ ת ִּכ ְבנֵ י צֹאן( :ז) ִמ ִּל ְפנֵ י ָאדוֹ ן ח ּו ִלי
יש ְל ַמ ְעיְ נוֹ ָמיִ ם:
ָא ֶרץ ִמ ִּל ְפנֵ י ֱאלוֹ ַּה יַ ֲעקֹב( :ח) ַהה ְֹפכִ י ַהצּ ּור ֲאגַ ם ָמיִ ם ַח ָּל ִמ ׁ
ַר ְ ּננ ּו ַצ ִ ּד ִ
יקים ַ ּב ֲאדֹנָ י ַליְ ׁ ָש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה :הוֹ ד ּו ַל ֲאדֹנָ י ְ ּבכִ נּ וֹ ר ְ ּבנֵ ֶבל ָעשׂ וֹ ר זַ ְּמר ּו לוֹ ִ ׁ :שיר ּו לוֹ ׁ ִשיר
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתר ּו ָעהִּ :כי יָ ׁ ָשר ְ ּד ַבר ֲאדֹנָ י וְ כָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה ּו ֶ ּב ֱאמ ּונָ ה :א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶח ֶסד
ָח ָד ׁש ֵה ִ
ֲאדֹנָ י ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץּ ִ :ב ְד ַבר ֲאדֹנָ י ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲעשׂ ּו ּו ְבר ּו ַח ּ ִפיו ָּכל ְצ ָב ָאםֹּ :כנֵ ס ַּכ ֵ ּנד ֵמי ַה ָיּם נ ֵֹתן ְ ּבאוֹ ָצרוֹ ת
ְּתהוֹ מוֹ ת :יִ ְירא ּו ֵמ ֲאדֹנָ י ָּכל ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמנּ ּו יָ ג ּור ּו ָּכל י ׁ ְֹש ֵבי ֵת ֵבלִּ :כי ה ּוא ָא ַמר וַ ֶי ִּהי ה ּוא ִצוָ ּ ה וַ ַי ֲּעמֹד:

ֲאדֹנָ י ֵה ִפיר ֲע ַצת גּ וֹ יִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ַע ִּמיםֲ :ע ַצת ֲאדֹנָ י ְלעוֹ ָלם ַּת ֲעמֹד
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ִלבּ וֹ ְלדֹר וָ דֹרַ :א ׁ ְש ֵרי ַהגּ וֹ י ֲא ׁ ֶשר ֲאדֹנָ י ֱאל ָֹהיו ָה ָעם ָ ּב ַחר ְלנַ ֲח ָלה לוֹ :
יח ֶאל ָּכל
ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ִ ּביט ֲאדֹנָ י ָר ָאה ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדםִ :מ ְּמכוֹ ן ׁ ִש ְב ּתוֹ ִה ׁ ְש ִ ּג ַ
יהםֵ :אין ַה ֶּמ ֶל ְך נוֹ ׁ ָשע ְ ּב ָרב
י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץַ :היֹ ֵּצר יַ ַחד ִל ָ ּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ָחיִ ל ִ ּגבּ וֹ ר לֹא יִ ָ ּנ ֵצל ְ ּב ָרב ֹּכ ַחֶ ׁ :ש ֶקר ַה ּס ּוס ִל ְת ׁש ּו ָעה ּו ְברֹב ֵחילוֹ לֹא יְ ַמ ֵּלטִ :ה ֵ ּנה
ֵעין ֲאדֹנָ י ֶאל יְ ֵר ָאיו ַל ְמיַ ֲח ִלים ְל ַח ְסדּ וֹ ְ :ל ַה ִ ּציל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ׁ ָשם ּו ְל ַח ּיוֹ ָתם ָ ּב ָר ָעב:
נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִח ְּכ ָתה ַל ֲאדֹנָ י ֶעזְ ֵרנ ּו ּו ָמגִ ֵ ּננ ּו ה ּואִּ :כי בוֹ יִ ְ ׂש ַמח ִל ֵ ּבנ ּו ִּכי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ
ָב ָט ְחנ ּו :יְ ִהי ַח ְס ְ ּד ָך ֲאדֹנָ י ָע ֵלינ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ַח ְלנ ּו ָל ְך:
ויאמר "ויהי נועם" ו"יושב בסתר שבע פעמים

יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו
וִ ִ
ּו ַמ ֲע ֵ ׂשה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲע ֵ ׂשה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נֵ ה ּו:
י ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ֵצל ׁ ַש ַ ּדי יִ ְתלוֹ נָ ן :א ַֹמר ַל ֲאדֹנָ י ַמ ְח ִסי ּו ְמצ ּו ָד ִתי ֱאל ַֹהי
ֶא ְב ַטח בּ וֹ ִּ :כי ה ּוא יַ ִ ּצ ְיל ָך ִמ ּ ַפח יָ ק ּו ׁש ִמ ֶ ּד ֶבר ַהוּוֹ תּ ְ :ב ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶס ְך ָל ְך
וְ ַת ַחת ְּכנָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה ִצ ָ ּנה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמ ּתוֹ  :לֹא ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד ָליְ ָלה ֵמ ֵחץ
יָ ע ּוף יוֹ ָמםִ :מ ֶ ּד ֶבר ָ ּבא ֶֹפל יַ ֲהל ְֹך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁש ּוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ ּ ֹפל ִמ ִ ּצ ְ ּד ָך ֶא ֶלף
יך לֹא יִ ָ ּג ׁשַ :רק ְ ּב ֵעינֶ ָ
ימינֶ ָך ֵא ֶל ָ
יך ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ֻּל ַמת ְר ׁ ָש ִעים
ּו ְר ָב ָבה ִמ ִ
ָ
ָ
ִּת ְר ֶאהִּ :כי ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ַמ ְח ִסי ֶע ְליוֹ ן ַ ׂש ְמ ָּת ְמעוֹ נֶ ך :לֹא ְת ֻא ֶ ּנה ֵא ֶליך ָר ָעה
וְ נֶ גַ ע לֹא יִ ְק ַרב ְ ּב ָא ֳה ֶל ָךִּ :כי ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶ ּ ה ָּל ְך ִל ׁ ְש ָמ ְר ָך ְ ּבכָ ל ְ ּד ָרכֶ ָ
יךַ :על
ַּכ ּ ַפיִ ם יִ ּ ָ ׂשא ּונְ ָך ּ ֶפן ִּתגּ וֹ ף ָ ּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶל ָךַ :על ׁ ַש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדר ְֹך ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר
וְ ַת ִ ּניןִּ :כי ִבי ָח ׁ ַשק וַ ֲא ַפ ְּל ֵטה ּו ֲא ַ ׂש ְ ּג ֵבה ּו ִּכי יָ ַדע ׁ ְש ִמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ ה ּו
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו
ִע ּמוֹ ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְּל ֵצה ּו וַ ֲאכַ ְ ּב ֵדה ּו :א ֶֹר ְך יָ ִמים ַא ְ ׂש ִ ּב ֵ
יש ּו ָע ִתי
יש ּו ָע ִתי :א ֶֹר ְך יָ ִמים ַא ְ ׂש ִ ּב ֵ
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ
ִ ּב ׁ

תפילות נוראות
שתיקנו גדולי הצדיקים להמתקת הדינים
רבונו של עולם ,ידעתי כי אין בי כח לזה לסלק כל הדינים והמשפטים מעלי
על ידי משפטי ודיני ,כי איני עוסק בזה כראוי .אך על זה באתי לבקש ולהתחנן
לפניך בעל הרחמים שדברי אלה שאני מדבר לפניך יהיה במקום המשפט שאני
צריך לשפט את עצמי .ותעורר כח המשפט דקדושה של כל הצדיקים והיראים

האמתיים שעסקו בזה כל ימיהם ,ודנו ושפטו את עצמם יותר ויותר ממה שהיה מגיע להם כמה
פעמים ,וקבלו על עצמם וסבלו יסורים וצרות וענויים קשים ומרים עבור כלל ישראל .והרבה מהם
מתו ונהרגו על קדוש השם ביסורים קשים ומרים מאד ,בזכותם וכחם תגרש ותשבר ותמתיק ותבטל
כל המשפטים והדינים ממני ומכל בני ביתי ומכל הנלוים אלי ומכל ישראל .ותבטל כל הצרות בכלל
ובפרט ,בגשמיות וברוחניות ,בגוף ונפש וממון .ולא תתן כח לשום שלוחי הדין הנקראים רצים בחינת
רגלין שילכו לעשות איזה דין בישראל חס ושלום ,לא לכלל ישראל ולא לכל יחיד ויחיד מישראל.
ואפלו הדינים והמשפטים והגזרות שכבר נמסרו לרצים ולשלוחי הדין חס ושלום ,ואפלו אם כבר
יצאו הרצים "מבהלים ודחופים בדבר המלך" לעשות איזה דין ומשפט בישראל חס ושלום ,אנא רחום
ברחמיך הרבים ,חמל על עמך בית ישראל בזכות הצדיקים האמתיים ששפטו ודנו את עצמן כראוי,
ובזכות כל הקדושים שנהרגו על קדושת שמך ,ותחזר (ותבטל) ותטול ותקח מכל שלוחי הדין את כח
המשפט והדין שמסרת להם .ותאמר למלאך הרף ידיך ,וישוב חרבו אל נדנה .כי אתה אוחז ביד מדת
משפט ,כמו שכתוב" :ותאחז במשפט ידי" .ואפלו כשאתה זורק חץ אתה יכול להחזירה ברחמיך:

על כן רחם עלינו בכח וזכות הצדיקים הגדולים היחידים בדורותם ,שהם
בבחינת משה רבנו ,שיש להם כח לעשות פדיון לבטל כל הדינים שבכל
העשרים וארבע בתי דינים .וחוסה וחמל עלינו בכח וזכות הצדיקים
האלו ,ותאיר עלינו מצח הרצון תמיד כמו בשבת במנחה ,שהוא
הסתלקות משה שהוא עת רצון .ועל ידי זה תפדה נפשנו ותצילנו מכל
הצרות ,ותמתיק ותבטל כל הגזרות והדינים שנגזרו בכל עשרים וארבע
בתי דיניך הקדושים ,ותצילני מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים
(ובפרט לפלוני בן פלוני וכו') ,ומחסרון הפרנסה ,ומכל מיני צער
ויסורין שבעולם ,מכולם תצילנו ברחמיך הרבים והגדולים ,בכח וזכות
משה רבנו שנסתלק בשבת במנחה ,ובכח כל הצדיקים שהם בבחינת
משה ,שיודעים לעשות פדיון להמתיק הדין שבכל העשרים וארבע
בתי דינים:
רחם עלי בעל הרחמים גדול העצה ורב העלילה ,וזכני לקבל תמיד כל העצות מצדיקי וכשרי הדור
האמתיים ,אשר כל עצותיהם נמשכות מהתורה הקדושה שקבלו מרבותיהם הצדיקים הקדושים
האמתיים .זכנו להתקרב אליהם באמת ולקבל מהם כל העצות בכל הדברים שבעולם ,הן בעבודות יהוה
והן בעבודות משא ומתן ופרנסה ,והן בשארי עסקים ,בכולם אשאל את פיהם .ואזכה להנות מהם
עצה ותושיה ,ויאירו בי חכמתם הקדושה ,ועל ידי זה יהיה נמשך עלי חסד גדול ,וימתיקו ויבטלו ממני
כל הדינים שבעולם .ואזכה לישועה שלמה בכל עת כמו שכתוב" :ותשועה ברב יועץ" .ותשמרני
ותצילני תמיד שלא אכשל לעולם בעצה שאינה טובה חס ושלום ולא אמשיך עלי שום צער ויסורים

והזק חס ושלום על ידי עצות נבערות חס ושלום ,רק אשתדל תמיד לקבל כל
העצות מצדיקי וכשרי הדור האמתיים ,באפן שיאירו בי חכמתם הקדושה.
ותעורר רחמיך וחסדיך הגדולים עלי בכל עת ,ותושיעני תמיד בכל מה שאני
צריך להושע בגשמיות ורוחניות ,ויהיה נמשך עלי חסד אל כל היום .ויקוים בי
מקרא שכתוב" :יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים ,רבות מחשבות בלב
איש ועצת יהוה היא תקום .עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדור ודור",
ונאמר" :יהוה צבאות יעץ ומי יפירנה" ,ונאמר" :יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא,
נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ,ימלא יהוה כל משאלותיך .יהוה הושיעה
המלך יעננו ביום קראנו .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי.
ברוך יהוה לעולם אמן ואמן":
תפילת החיד"א זיע"א לשמירה ולזכות בדין
שיאמר עלינו לשבח ארבע פעמים בסדר זה שיתבאר.

אשיתֶ ׁ .שלּ ֹא ָע ָשֹנ ּו ְּכגוֹ יֵ י ָה ֲא ָרצוֹ ת.
ָע ֵלינ ּו ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח ַל ֲאדוֹ ן ַהכּ ֹלָ .ל ֵתת ְ ּג ֻד ָּלה ְליוֹ ֵצר ְ ּב ֵר ׁ ִ
וְ לֹא ָש ָֹמנ ּו ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ .שלּ ֹא ָשֹם ֶח ְל ֵקנ ּו ָּכ ֶהם וְ גוֹ ָר ֵלנ ּו ְּככָ ל ֲהמוֹ נָ םֶ ׁ :ש ֵהם
יע :וַ ֲאנַ ְחנ ּו כּ וֹ ְר ִעים ּו ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים
ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וָ ִריק ּו ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים ֶאל ֵאל לֹא יוֹ ׁ ִש ַ
ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַמ ְלכֵ י ַה ְּמ ָלכִ ים ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּואֶ ׁ :שה ּוא נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ יוֹ ֵסד ָא ֶרץ .וּמוֹ ׁ ַשב
יְ ָקרוֹ ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעלּ .ו ׁ ְשכִ ינַ ת ֻע ּזוֹ ְ ּבגָ ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים :ה ּוא ֱאל ֵֹהינ ּו וְ ֵאין עוֹ ד ַא ֵחר:
ַא ֵחר עוֹ ד וְ ֵאיןֱ ,אל ֵֹהינ ּו ה ּואְ .מרוֹ ִמים ְ ּבגָ ְב ֵהי ֻע ּזוֹ ּו ׁ ְשכִ ינַ תִ .מ ַּמ ַעל ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם יְ ָקרוֹ
וּמוֹ ׁ ַשבָ .א ֶרץ וְ יוֹ ֵסד ׁ ָש ַמיִ ם נוֹ ֶטה ׁ ֶשה ּוא .ה ּוא ָ ּבר ּו ְך ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ְּמ ָלכִ ים ַמ ְלכֵ י ֶמ ֶל ְך ִל ְפנֵ י
יע לֹא ֵאל ֶאל ּו ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים וָ ִריק ְל ֶה ֶבל ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים
ּו ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים כּ וֹ ְר ִעים וַ ֲאנַ ְחנ ּו .יוֹ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ֵהםֲ .המוֹ נָ ם ְּככָ ל וְ גוֹ ָר ֵלנ ּו ָּכ ֶהם ֶח ְל ֵקנ ּו ָשֹם ׁ ֶשלּ ֹא ָה ֲא ָד ָמהְּ .כ ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ָש ָֹמנ ּו וְ לֹא.
אשית ְליוֹ ֵצר ְ ּג ֻד ָּלה ָל ֵתתַ .הכּ ֹל ַל ֲאדוֹ ן ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח ָע ֵלינ ּו:
ָה ֲא ָרצוֹ ת ְּכגוֹ יֵ י ָע ָשֹנ ּו ׁ ֶשלּ ֹאּ ְ .ב ֵר ׁ ִ
לפני אמירת 'אנא בכח' ושמות המלאכים ,יבקש את בקשתו במתינות
ויכוון בדעתו להתקשר בדעת עם מקובלי רבי שמעון בר יוחאי במירון:

		
ָא ָ ּנא ְ ּבכ ַֹח ְ ּג ֻד ַּלת יְ ִמינְ ָך ַּת ִּתיר ְצר ּו ָרה.

אב"ג ית"ץ:

ש ְ ּג ֵבנ ּו ַט ֲה ֵרנ ּו נוֹ ָרא.
ַק ֵ ּבל ִר ַ ּנת ַע ְּמ ָך ַ ׂ
נג"ד יכ"ש:
		
נָ א גִ בּ וֹ ר דּ וֹ ְר ׁ ֵשי יִ ח ּו ְד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם.
בט"ר צת"ג:
ָ ּב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמ ֵלם.
חק"ב טנ"ע:
		
ֲח ִסין ָקדוֹ ׁש ְ ּברוֹ ב ט ּו ְב ָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶת ָך.
יג"ל פז"ק:
י ִָחיד ֵ ּג ֶאה ְל ַע ְּמ ָך ּ ְפנֵ ה זוֹ ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶת ָך.
ׁ ַש ְו ָע ֵתנ ּו ַק ֵ ּבל ּו ׁ ְש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנ ּו יוֹ ֵד ַע ַּת ֲעלוּמוֹ ת .שק"ו צי"ת:
ואומרים בלחש:
ָ ּבר ּו ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
קר"ע שט"ן:

תפילת בן איש חי זיע"א

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֱ .אל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵ אל ֵֹהי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַה ָ ּגדוֹ ל
ַה ִ ּגבּ וֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא ֵאל ֶע ְליוֹ ן ֶא ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶ הֶ ׁ .ש ַּת ֲע ֶשֹה ְל ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ּו ְל ַמ ַען ַה ּ ׁ ֵשם ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש
וְ ַהנּ וֹ ָרא ַה ְמפוֹ ָר ׁש ְ ּבע"ב ׁ ֵשמוֹ ת ַה ּיוֹ ְצ ִאים ִמ ָפס ּוק וַ ִ ּי ַּסע וַ ָ ּיבֹא וַ ֵ ּיטּ .ו ְת ַר ֲח ֵמנ ּו וְ ִת ְהיֶ ה ְ ּב ֶעזְ ֵרנ ּו וְ ַתצִּ ֵילנ ּו ִמ ָּכל
ָרעוֹ ת ּופ ּו ְר ָענִ ּיוֹ ת ּו ִמ ָּכל חוֹ ָל ִאים ָר ִעים .וְ ַת ֲא ִר ְ
ימים .וְ ַת ַעזְ ֵרנ ּו ְל ַת ֵּקן ֲא ׁ ֶשר
יך יָ ֵמינ ּו ּו ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ּטוֹ ב ּו ַב ְ ּנ ִע ִ
ּ ָפגַ ְמנ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאנ ּו ָעוִ ינ ּו ּו ָפ ׁ ַש ְענ ּו ִמ ְ ּנע ּו ֵרינ ּו וְ ַעד ָע ָּתהּ .ו ְת ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּב ֵריוַ ח ְ ּבכָ בוֹ ד וְ לֹא ְ ּב ִביז ּויּ .ו ַמ ֵּלא יָ ֵדינ ּו
יך ּו ֵמעוֹ ׁ ֶשר ַמ ְּתנַ ת יָ ֶד ָ
ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָ
יך:

ָא ָ ּנא ְ ּב ׁ ֵשם יְ יָ ֱאל ֵֹהי יִ ְש ָֹר ֵאל ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים ֱאל ֵֹהי ַמ ַע ְרכוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאלּ ָ .בר ּו ְך ׁ ֵשם
ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם וָ ֶעדּ ָ .בר ּו ְך יָ ִחיד ּו ְמי ּו ָחד ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ הּ ָ .בר ּו ְך ׁ ִש ְמ ָך
ּו ְמבוֹ ָר ְך ׁ ִש ְמ ָךּ .ו ַמ ְלכ ּו ְת ָך ְמרוֹ ָמם ַעל ָּכל ְ ּב ָרכָ ה ּו ְת ִה ָּלה ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד ּו ְלנֵ ַצח
נְ ָצ ִחיםּ .ו ִמ ּ ׁ ִש ְמ ָך יִ ְר ֲעד ּו ְ ּגד ּו ֵדי ֵא ׁש ּו ְמ ָפ ֲא ִרים ׁ ְש ֶמ ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך לֹא ָרא ּוּ .ו ִמ ּ ׁ ִש ְמ ָך
יך וְ גַ ֶּל ָ
יָ נ ּוס ַה ָ ּים ְל ָאחוֹ ר .וְ כָ ל ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶר ָ
יך ְמ ַהדְּ ִרים ׁ ְש ֶמ ָך .וַ ֲאנִ י ַע ְבדְּ ָך ָע ָפר וָ ֵא ֶפר,
אתי ְל ַה ּ ִפיל ְּת ִח ָ ּנ ִתי ּו ַב ָּק ׁ ָש ִתי ׁ ֶש ְּת ַר ֵחם
ִר ָּמה וְ תוֹ ֵל ָעהֵ ,צל עוֹ ֵברְּ ,כצִּ יץ ַה ּ ָש ֶדהּ ָ ,ב ִ
ָ
ָע ַלי וְ ַת ֲענֶ ה ֲע ִת ָיר ִתי .וְ ִת ְּתנֵ נִ י ְל ֵחן ּו ְל ֶח ֶסד ְ ּב ֵעינֶ יך ּו ְב ֵעינֵ י כָ ל רוֹ ֵאינ ּוִּ .כי ֵאל
ַרח ּום ַא ָּתה וְ ָקרוֹ ב ְלכָ ל קוֹ ְר ָאיוּ ָ .בר ּו ְך ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה:

תפילת החיד"א זיע"א
ָאב ָה ַר ֲח ָמןֵּ ,תן ָ ּבנ ּו כ ַֹח ּו ְב ִריא ּות ,וְ זַ ֵּכנ ּו ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ַּת ֲאווֹ ת ַּת ֲענ ּוגֵ י וְ ַה ְב ֵלי ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
שמ ִחים
וְ נֹאכַ ל ְלשוֹ ַבע נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ,וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל ָצ ְרכֵ נ ּו יִ ְהי ּו ָּכל ַמ ֲע ֵשינ ּו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םּ .ו ְתזַ ֵּכנ ּו ִל ְהיוֹ ת ֵ
שמ ַח ַל ֲעבוֹ ָד ֶתךָ:
ְ ּב ֵע ֶסק ּתוֹ ָר ֶת ָך ּו ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ,וְ ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְטחוֹ נֵ נ ּו ְב ָך ָּת ִדיר ,וְ יִ ְהיֶ ה ָלנ ּו ֵלב ֵ
יך ְ ּבנֵ י ְבח ּונֶ ָ
יךּ ָ ,בנֶ ָ
שר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
ְור ֵאה ִּכי ַע ְּמ ָך ַהגּ וֹ י ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶּזה ,זֶ ַרע ֲאה ּו ֶב ָ
יךּ ,ו ְבגָ ל ּו ָתם
יך ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ָ
ָ
ָ
ָ
וְ ַדלּ ּו ָתם וְ ׁ ִש ְפל ּו ָתם וְ ַל ְח ָצם וְ דוֹ ְח ָקם זֶ ה ַּכ ָמה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים קוֹ ְר ִאים ִ ּב ׁ ְש ֶמך ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ְ ּבך ּו ְבתוֹ ָר ֶתך ,וְ כַ ָּמה
ֲא ָל ִפים ּו ְר ָבבוֹ ת ָמ ְסר ּו ַע ְצ ָמן ַל ֲה ִריגָ ה וְ ִל ְש ֵר ָפה ַעל ְקד ּו ׁ ַשת ׁ ְש ֶמ ָך ,נָ א גִ בּ וֹ ר דּ וֹ ְר ׁ ֵשי יִ ח ּו ְד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם.
שר ֵאל,
ישר ֵאל ַה ְ ּנפ ּו ִצים ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץּ ,ו ִב ְפ ַרט ַעל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֶא ֶרץ יִ ָ
וְ ִת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ַעל ָּכל ַא ֵחינ ּו ֵ ּבית ָ
יהם ,וְ ַתצִּ ֵילנ ּו וְ ַתצִּ ֵילם ֵמ ָר ָעה ּו ֵמ ָר ָעב
וְ ַעל יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ִעיר ַהז ּו ,וְ ַעל ָּכל ַה ָּק ָהל ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזהּ ,ו ְת ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו וַ ֲע ֵל ֶ
ָ
ּו ִמ ָּמצוֹ ר ּו ִמ ּ ׁ ְש ִבי ּו ִמ ִ ּביזָ ה ּו ִמ ָּכל ֵח ְטא .וְ ִת ׁ ְש ַלח ְרפ ּו ָאה ׁ ְש ֵל ָמה ְלכָ ל חוֹ ֵלי ַע ְּמך יִ שראלֵ ,אל נָ א ְר ָפא נָ א ָל ֶהם,
ּו ְת ַק ֵ ּיים ְ ּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב (תהלים מא,ד) יהוה יִ ְס ָע ֶדנ ּו ַעל ֶע ֶר"ש דְּ וָ "י ָּכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ָה ַפכְ ָּת
ְב ָח ְליוֹ  .וְ ַה ְ ּב ִר ִיאים ֵמ ַע ְּמ ָך יִ שראל ַּת ְת ִמיד ְ ּב ִריא ּו ָתם ׁ ֶשלּ ֹא יֶ ֱחל ּו ַח"וְ  .וְ ַתצִּ ֵילנ ּו וְ ַתצִּ יל ְלכָ ל יִ ְש ָר ֵאל ִמ ָּכל
נֶ זֶ קּ ,ו ִמ ָּכל ַצרּ ,ו ַמ ְס ִטיןּ ,ו ְמ ַק ְט ֵרגּ ,ו ֵמר ּו ַח ָר ָעהּ ,ו ִמדִּ ְקדּ ּו ֵקי (נ"א ּו ִמ ִדכְ ד ּו ֵּכי) ֲענִ ּי ּותּ ,ו ִמ ָּכל ִמינֵ י ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ ת

ַה ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם .וְ ִת ְפקוֹ ד ְ ּבזֶ ַרע ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָמא זֶ ַרע קוֹ ֶד ׁש ְלכָ ל ֲחש ּוכֵ י ָבנִ ים.
וְ ַה ּיוֹ ׁ ְשבוֹ ת ַעל ַה ַּמ ׁ ְש ֵ ּבר ּתוֹ ִציא אוֹ ָתן ֵמ ֲא ֵפ ָלה ָלאוֹ ָרה ,וְ יֵ ֵצא ַה ָ ּו ָלד ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ,וְ לֹא
יהן .וְ ַאל יִ ְמ ׁשוֹ ל ַא ְס ְּכ ָרה וְ ׁ ֵש ִדין
יֶ ֱא ַרע ׁש ּום ַצ ַער וְ ׁש ּום נֶ זֶ ק לֹא ַל ּיוֹ ְלדוֹ ת וְ לֹא ְליַ ְל ֵד ֶ
ָ
ָ
יהם
ישר ֵאלּ ,ו ְתגַ דְּ ֵלם ְלתוֹ ָר ֶתך ּו ְל ִמ ְצו ֶֹתיך ְ ּב ַח ֵ ּיי ֲא ִב ֶ
וְ ר ּו ִחין וְ ִל ִילין ְלכָ ל יַ ְל ֵדי ַע ְּמ ָך ֵ ּבית ָ
וְ ִא ָּמם:

סגולת החיד"א לשמירה ולהצלחה
אתי ְבכָ ל ֵלב ֲענֵ נִ י יהוהֻ .ח ֶּק ָ
יך ֶאצּ ָֹרה:
ָק ָר ִ
יענִ י .וְ ֶא ׁ ְש ְמ ָרה ֵעד ֶֹת ָ
את ָ
יך:
יך הוֹ ׁ ִש ֵ
ְק ָר ִ
ִקדַּ ְמ ִּתי ַב ֶ ּנ ׁ ֶשף וָ ֲא ׁ ַש ֵ ּו ָעהִ .ל ְד ָב ְר ָך יִ ָח ְל ִּתי:
ִקדְּ מ ּו ֵעינַ י ַא ׁ ְש ֻמרוֹ תָ .ל ִש ַֹיח ְ ּב ִא ְמ ָר ֶת ָך:
קוֹ ִלי ׁ ִש ְמ ָעה כְ ַח ְסדֶּ ָך .יהוה ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָך ַח ֵ ּינִ י:
ָק ְרב ּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמהִ .מ ּתוֹ ָר ְת ָך ָר ָחק ּו:
ָקרוֹ ב ַא ָּתה יהוה .וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ֱא ֶמת:
ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹת ָ
יךִּ .כי ְלעוֹ ָלם יְ ַס ְד ָּתם:
ואח"כ יאמר:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ .ש ַּת ׁ ְש ֶרה ׁ ְשכִ ינָ ְת ָך
ָע ֵלינ ּו ,וְ ַת ְר ִחיק ִמ ֶּמנּ ּו יֵ ֶצר ָה ָרע ׁ ֶשל ר ּו ַח זְ נ ּונִ ים ,ר ּו ַח ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת
וְ ִה ְרה ּו ִרים ָר ִעים ,ר ּו ַח ׁ ֶשל ְשֹחוֹ ק ,ר ּו ַח דְּ ָב ִרים ְ ּב ֵט ִלים ,ר ּו ַח יְ גוֹ נוֹ ת
וַ ֲאנָ חוֹ ת ,ר ּו ַח ׁ ֶש ֶקר ,ר ּו ַח ּתוֹ ָעה ,ר ּו ַח ַמ ׁ ְש ִחית ,ר ּו ַח ַח ָ ּב ָלה ,ר ּו ַח ֶק ֶטב
ְמ ִר ִירי ,ר ּו ַח ֵא ׁש ׁ ֶשל ֲע ָצמוֹ ת ,ר ּו ַח ֲחזִ יזִ ית ,ר ּו ַח ט ּו ְמ ָאה ,ר ּו ַח ִעוְ ִעים,
וְ כָ ל רוּחוֹ ת ָרעוֹ ת ,כּ ּו ָלם יִ ְת ָ ּב ֲער ּו וְ יִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ִמ ֶּמ ִ ּניַ .א ָּתה ֵס ֶתר ִלי ִמצַּ ר
ִּתצְּ ֵרנִ י ָר ֵ ּני ַפ ֵּלט ְּתסוֹ ְב ֵבנִ י ֶס ָלה:
ישה ִמ ְפ ָלט ִלי ֵמר ּו ַח סוֹ ָעה ִמ ָּס ַער:
ָא ִח ׁ ָ
יהוה ְצ ָבאוֹ ת ִע ָּמנ ּו ִמ ְש ָ ֹּגב ָלנ ּו ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ֶס ָלה:
יהוה ְצ ָבאוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם בּ וֹ ֵט ַח ָ ּב ְך:

יעה ַה ֶּמ ֶל ְך יַ ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנ ּו:
יהוה הוֹ ׁ ִש ָ
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