סדר התיקון הקדוש
ומעמד הדלקת הנר

לזיוג הגון
שעת התיקון  12:00עד 12:45

סדר תפילת התיקון הקדוש
לזיווג הגון במהרה
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הזיווגים שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות
ובדמעות .תפילה אשר מסוגלת ביותר לזיווג הגון ולפתיחת המזל

"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 תזכני ה' למצוא
כבר בשנה זו ,את זיווגי ההגון והאמיתי משורש
נשמתי ,ואזכה לחיות תמיד באהבה ואחווה ושלום
ורעות ,ואזכה להקים דורות ישרים ומוברכים ,של
בנים ובנים עוסקים בתורה ומצוות מתוך בריאות
הגוף והנפש ,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 ובכוחו אפשר להמתיק דינים קשים השורים על האדם ,ולפעול ישועות ובפרט למציאת
זיווג הגון במהרה ,אמן.
לימוד מספר זוהר הקדוש ,המדבר בגודל מעלת זיווגים הגונים ,הלימוד מסוגל לעורר רחמי
שמים לזכות למצוא זיווג הגון במהרה {ניתן גם לקרוא בלי להבין}

תא חזי מה כתיב ,העירותי מצפון ויאת ,העירותי ,דא אתערותא
דזווגא דבר נש בהאי עלמא ,דאיהו אתערותא מסטרא דצפון ,ויאת,

דא היא נשמתא קדישא דאתיא מלעילא ,וקב"ה משדר לה מלעילא ,אתיא בהאי עלמא
ועאלת בגו בני נשא כדקאמרן ,ממזרח שמש ,דא אתר דההוא נהר דנגיד ונפיק ,דמתמן
נפקת נשמתא ואתנהירת ,ויבא סגנים (כמו חמר) ,אלין אינון חילין דעלמא ,דאתיין בגין
(ס"א בגו) ההוא אתערותא דנשמתין ,כמו חומר ,כגוונא דאתער בר נש בגופא ,דהא בגין
דא קב"ה עביד זווגין ,ואטיל נשמתין בעלמא ,וחברותא אשתכח לעילא ותתא ,ומקורא
דכלא הוא (ס"א יהא) ברוך .ובגין כך קב"ה עבד ליה לבר נש ,בגין לאשתדלא בארחוי,
ולא יפסיק מקוריה ומבועא דיליה לעלמין ,וכל מאן דפסיק מקוריה( ,מתתא ומיבש
ליה ,כביכול כאלו גרים ליה לאתפסקא לעילא ,כדין (איוב יד יא) אזלו מים מני ים ,ונהר
יחרב ויבש ,והואיל ובר נש אתקם לתתא כדוגמא דלעילא ,מאן דמקוריה ימיש מלעבד
פירין ,כגון דין דלא בעא למיסב איתתא ,או נסיב לה דאשתדל ולא יכיל ,אלו דתרין
הפכין אינון דא מדא( ,או ס"א ההוא) דימיש מלמעבד פירין ,לית ליה תקנה לעולם,
(קהלת א טו) מעוות לא יוכל לתקון ,בגין דלא בעא למיסב איתתא ,ולאשתדלא בפריה
ורביה ,וההוא דאשתדל ונסב איתתא ולא יכיל ,דא מתתקן בפריקיה דקריב ליה דהוא
אחוי ,וההוא דמית בלא בנין) ,כד נפיק מהאי עלמא ,ההוא בר נש לא עאל בפרגודא,
ולא נטיל חולק בההוא עלמא( ,ונשמתיה לא אתכלילת באתר דכל נשמתין אתכלילו,
ואתגזר דיוקניה מתמן ,הה"ד (ויקרא כב ג) ונכרתה הנפש ההיא מלפני ,הואיל וכדין
הוא ,ברא ליה קב"ה פריק דיפרוק ליה מידא דמחבלין ,ודא אחוי דקריב ליה ,שנאמר
(דברים כה ה) כי ישבו אחים יחדיו וגו' ,וכתיב בא אל אשת אחיך ויבם אותה וגו' ,בגין
דנשמתיה לא עאלת קמיה קב"ה ,אלא היא קיימא לבר ,בגין דלא זכה לאנהרא בהאי
עלמא בההוא גופא.
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 ַעל ַה ִ ּג ִּתית ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) יְ דֹוָ ד ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַאדִּ יר ׁ ִש ְמ ָך ְ ּבכָ ל
ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ְּתנָ ה הוֹ ְד ָך ַעל ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם( :ג) ִמ ּ ִפי עוֹ ְל ִלים וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז ְל ַמ ַען

יך ְל ַה ׁ ְש ִ ּבית אוֹ יֵ ב ּו ִמ ְתנַ ֵּקם( :ד) ִּכי ֶא ְר ֶאה ׁ ָש ֶמ ָ
צוֹ ְר ֶר ָ
יך ַמ ֲעשֵׂ ה
ֶא ְצ ְ ּבע ֶֹת ָ
יך יָ ֵר ַח וְ כוֹ כָ ִבים ֲא ׁ ֶשר כּ וֹ נָ נְ ָּתה( :ה) ָמה ֱאנוֹ ׁש ִּכי
ִתזְ ְּכ ֶרנּ ּו ּו ֶבן ָא ָדם ִּכי ִת ְפ ְק ֶדנּ ּו( :ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרה ּו ְּמ ַעט ֵמ ֱאל ִֹהים
וְ כָ בוֹ ד וְ ָה ָדר ְּת ַע ּ ְט ֵרה ּו( :ז) ַּת ְמ ׁ ִש ֵילה ּו ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י יָ ֶד ָ
יך כּ ֹל ׁ ַש ָּתה
ַת ַחת ַרגְ ָליו( :ח) צֹנֶ ה וַ ֲא ָל ִפים ֻּכ ָּלם וְ גַ ם ַ ּב ֲהמוֹ ת שָׂ ָדי( :ט)
ִצ ּפוֹ ר ׁ ָש ַמיִ ם ּו ְדגֵ י ַה ָ ּים ע ֵֹבר ָא ְרחוֹ ת יַ ִּמים( :י) יְ דֹוָ ד ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה
ַאדִּ יר ׁ ִש ְמ ָך ְ ּבכָ ל ָה ָא ֶרץ:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַמשְׂ ִּכיל ִל ְבנֵ י ק ַֹרח( :ב) ְּכ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ
יקי
ָמיִ ם ֵּכן נַ ְפ ׁ ִשי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָ
יך ֱאל ִֹהים( :ג) ָצ ְמ ָאה נַ ְפ ׁ ִשי ֵלאל ִֹהים
ְל ֵאל ָחי ָמ ַתי ָאבוֹ א וְ ֵא ָר ֶאה ּ ְפנֵ י ֱאל ִֹהים( :ד) ָהיְ ָתה ִּלי ִד ְמ ָע ִתי
ֶל ֶחם יוֹ ָמם וָ ָליְ ָלה ֶ ּב ֱאמֹר ֵא ַלי ָּכל ַה ּיוֹ ם ַא ֵ ּיה ֱאל ֶֹה ָ
יך( :ה) ֵא ֶּלה
ֶאזְ ְּכ ָרה וְ ֶא ׁ ְש ּ ְפכָ ה ָע ַלי נַ ְפ ׁ ִשי ִּכי ֶא ֱעבֹר ַ ּב ָּס ְך ֶאדַּ דֵּ ם ַעד ֵ ּבית
ֱאל ִֹהים ְ ּבקוֹ ל ִר ָ ּנה וְ תוֹ ָדה ָהמוֹ ן חוֹ גֵ ג( :ו) ַמה ִּת ׁ ְש ּתוֹ ֲח ִחי נַ ְפ ׁ ִשי
וַ ֶּת ֱה ִמי ָע ָלי הוֹ ִח ִלי ֵלאל ִֹהים ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶדנּ ּו יְ ׁשוּעוֹ ת ּ ָפנָ יו:
(ז) ֶאל ַֹהי ָע ַלי נַ ְפ ׁ ִשי ִת ׁ ְש ּתוֹ ָחח ַעל ֵּכן ֶאזְ ָּכ ְר ָך ֵמ ֶא ֶרץ יַ ְרדֵּ ן
וְ ֶח ְרמוֹ נִ ים ֵמ ַהר ִמ ְצ ָער( :ח) ְּתהוֹ ם ֶאל ְּתהוֹ ם קוֹ ֵרא ְלקוֹ ל
יך וְ גַ ֶּל ָ
יך ָּכל ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶר ָ
ִצנּ וֹ ֶר ָ
יך ָע ַלי ָע ָבר ּו( :ט) יוֹ ָמם יְ ַצ ֶ ּוה יְ דֹוָ ד
ַח ְסדּ וֹ ּו ַב ַּליְ ָלה ׁ ִשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפ ָּלה ְל ֵאל ַח ָ ּיי( :י) אוֹ ְמ ָרה ְל ֵאל
ַס ְל ִעי ָל ָמה ׁ ְשכַ ְח ָּתנִ י ָל ָּמה ק ֵֹדר ֵא ֵל ְך ְ ּב ַל ַחץ אוֹ יֵ ב( :יא) ְ ּב ֶר ַצח
ְ ּב ַע ְצמוֹ ַתי ֵח ְרפ ּונִ י צוֹ ְר ָרי ְ ּב ָא ְמ ָרם ֵא ַלי ָּכל ַה ּיוֹ ם ַא ֵ ּיה ֱאל ֶֹה ָ
יך:
(יב) ַמה ִּת ׁ ְש ּתוֹ ֲח ִחי נַ ְפ ׁ ִשי ּו ַמה ֶּת ֱה ִמי ָע ָלי הוֹ ִח ִילי ֵלאל ִֹהים ִּכי
עוֹ ד אוֹ ֶדנּ ּו יְ ׁש ּועֹת ּ ָפנַ י וֵ אל ָֹהי:
יש ִמ ְר ָמה
(א) ׁ ָש ְפ ֵטנִ י ֱאל ִֹהים וְ ִר ָיבה ִר ִיבי ִמגּ וֹ י לֹא ָח ִסיד ֵמ ִא ׁ
וְ ַעוְ ָלה ְת ַפ ְּל ֵטנִ י( :ב) ִּכי ַא ָּתה ֱאל ֵֹהי ָמע ּו ִּזי ָל ָמה זְ נַ ְח ָּתנִ י ָל ָּמה

ק ֵֹדר ֶא ְת ַה ֵּל ְך ְ ּב ַל ַחץ אוֹ יֵ ב( :ג) ׁ ְש ַלח אוֹ ְר ָך וַ ֲא ִמ ְּת ָך ֵה ָּמה יַ נְ ח ּונִ י יְ ִביא ּונִ י ֶאל ַהר
ָק ְד ׁ ְש ָך וְ ֶאל ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ֶת ָ
יך :ד) וְ ָאבוֹ ָאה ֶאל ִמזְ ַ ּבח ֱאל ִֹהים ֶאל ֵאל שִׂ ְמ ַחת ִ ּג ִילי
וְ אוֹ ְד ָך ְבכִ נּ וֹ ר ֱאל ִֹהים ֱאל ָֹהי( :ה) ַמה ִּת ׁ ְש ּתוֹ ֲח ִחי נַ ְפ ׁ ִשי ּו ַמה ֶּת ֱה ִמי ָע ָלי הוֹ ִח ִילי
ֵלאל ִֹהים ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶדנּ ּו יְ ׁש ּועֹת ּ ָפנַ י וֵ אל ָֹהי:
(א) ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר ְליוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת( :ב) טוֹ ב ְלהֹדוֹ ת ַלידֹוָ ד ּו ְלזַ ֵּמר ְל ׁ ִש ְמ ָך ֶע ְליוֹ ן:
(ג) ְל ַה ִ ּגיד ַ ּבבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך וֶ ֱאמ ּונָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת( :ד) ַע ֵלי ָעשׂ וֹ ר וַ ֲע ֵלי נָ ֶבל ֲע ֵלי ִה ָ ּגיוֹ ן
יך ֲא ַר ֵ ּנן( :ו) ַמה ָ ּג ְדל ּו ַמ ֲעשֶׂ ָ
ְ ּבכִ נּ וֹ ר( :ה) ִּכי שִׂ ַּמ ְח ַּתנִ י יְ דֹוָ ד ְ ּב ָפ ֳע ֶל ָך ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י יָ ֶד ָ
יך
יְ דֹוָ ד ְמאֹד ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשב ֶֹת ָ
יש ַ ּב ַער לֹא יֵ ָדע ּוכְ ִסיל לֹא יָ ִבין ֶאת זֹאת:
יך( :ז) ִא ׁ
(ח) ִ ּב ְפר ַֹח ְר ׁ ָש ִעים ְּכמוֹ ֵעשֶׂ ב וַ ָ ּי ִציצ ּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן ְל ִה ּ ׁ ָש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד( :ט) וְ ַא ָּתה
יך יְ דֹוָ ד ִּכי ִה ֵ ּנה אֹיְ ֶב ָ
ָמרוֹ ם ְלע ָֹלם יְ דֹוָ ד( :י) ִּכי ִה ֵ ּנה אֹיְ ֶב ָ
ֹאבד ּו יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכל
יך י ֵ
ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן( :יא) וַ ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַ ּבלּ ִֹתי ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַר ֲענָ ן( :יב) וַ ַּת ֵ ּבט ֵעינִ י ְ ּב ׁש ּו ָרי
ַ ּב ָּק ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִּת ׁ ְש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י(:יג) ַצדִּ יק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַ ּב ְּל ָבנוֹ ן יִ שְׂ ֶ ּג
(יד) ׁ ְשת ּו ִלים ְ ּב ֵבית יְ דֹוָ ד ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ֱאל ֵֹהינ ּו יַ ְפ ִריח ּו( :טו) עוֹ ד יְ נ ּוב ּון ְ ּבשֵׂ ָיבה
{עוְ ָל ָתה} בּ וֹ :
דְּ ׁ ֵשנִ ים וְ ַר ֲענַ ִ ּנים יִ ְהי ּו( :טז) ְל ַה ִ ּגיד ִּכי יָ ׁ ָשר יְ דֹוָ ד צ ּו ִרי וְ לֹא עלתה ַ
ַ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
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתר ּו ָעהִּ :כי יָ ׁ ָשר ְ ּד ַבר ֲאדֹנָ י וְ כָ ל
זַ ְּמר ּו לוֹ ִ ׁ :שיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ
ַמ ֲע ֵ ׂשה ּו ֶ ּב ֱאמ ּונָ ה :א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶח ֶסד ֲ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 ָ ּים 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 ֲעמֹדֲ :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 :ה ּיֹ ֵ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:
אומרים 'אנא בכח' שבעה פעמים:

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

ש ְ ּג ֵבנ ּו ַט ֲה ֵרנ ּו נוֹ ָרא.
ַק ֵ ּבל ִר ַ ּנת ַע ְּמ ָך ַ ׂ
		
נָ א גִ בּ וֹ ר דּ וֹ ְר ׁ ֵשי יִ ח ּו ְד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם.

אב"ג ית"ץ:
קר"ע שט"ן:

ָ ּב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמ ֵלם.
		
ֲח ִסין ָקדוֹ ׁש ְ ּברוֹ ב ט ּו ְב ָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶת ָך.

נג"ד יכ"ש:
בט"ר צת"ג:
חק"ב טנ"ע:

י ִָחיד ֵ ּג ֶאה ְל ַע ְּמ ָך ּ ְפנֵ ה זוֹ ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶת ָך.

יג"ל פז"ק:

ׁ ַ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:

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
יעה ּו
ִּכי יָ ַדע ׁ ְש ִמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ ה ּ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 ׁ
וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ

תפילת החיד"א זיע"א
את ָא ָדם וְ ָע ִש ָֹית לוֹ ֵעזֶ ר.
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםּ ְ .ב ַח ְסדְּ ָך יָ ַצ ְר ָּת עוֹ ָל ֶמ ָך ּו ָב ָר ָ
ישא ִא ּ ׁ ָשה ּו ְלהוֹ ִליד ָ ּבנִ ים .וְ ֶה ְח ִמיר ּו ֲע ָב ֶד ָ
יך ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ כְ רוֹ נָ ם
וְ ִצ ִ ּו ָיתנ ּו ִל ּ ָ
ִל ְב ָרכָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַא ֵחר ִמ ְצוָ ה ז ּו .וְ יַ ַען ַח ֵ ּיי ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ּו ָבעוֹ ָלם
ַה ָ ּבא ְּתל ּויִ ים ִּכ ְמ ַעט ָ ּב ִא ּ ׁ ָשהּ .ו ַב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ֵאין עוֹ ד נָ ִביא וְ לֹא
ַ ּב ֲע ֵלי ר ּו ַח ַה ּקוֹ ֶד ׁש ָל ַד ַעת ֵאיזוֹ ְרא ּויָ ה ְּכ ֵדי ְל ַקיֵ ים ִמ ְצו ֶֹת ָ
יךָ .לכֵ ן ְ ּב ֵלב
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
אתי ְל ַה ּ ִפיל ְּת ִח ָ ּנ ִתי ְל ָפנֶ ָ
יך יְ יָ
יך ָאב ָה ַר ֲח ָמן .וִ ִ
נִ ׁ ְש ָ ּבר ָ ּב ִ
ֱאל ַֹהי וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתיֶ ׁ .ש ִּת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ָע ַלי וְ ַתזְ ִמין ִלי ַ ּבת ז ּוג נָ ֶאה
יִ ְר ַאת ה' ּו ַב ֲע ַלת ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ּו ַב ֲע ַלת ַמ ָ ּזל טוֹ ב וְ טוֹ ַבת ֵשֹכֶ ל ּומ ּו ְצ ַל ַחת
ּו ְמבוֹ ֶרכֶ תִּ .כי ָ ּבזֶ ה א ּוכַ ל ַל ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ַדת ַה ּקוֹ ֶד ׁש ְ ּב ִלי ִט ְרדָּ ה .וְ ָהיָ ה
יה וְ ִהיא ְרא ּויָ ה וְ יֵ ׁש ָל ּה יִ ְר ַאת ה' ּו ִמדּ וֹ ת
ַה ַ ּנ ֲע ָרה ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ְ ּבר ּו ִלי ָע ֶל ָ
ָ
טוֹ בוֹ ת ּו ַמ ָ ּזל טוֹ ב וְ הוֹ גֶ נֶ ת ִליּ ְ .ב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִ ּבים ָּתחוֹ ן ָע ַלי וְ ַת ּ ֶטה ִל ִ ּבי
ִלגְ מוֹ ר ַהדָּ ָבר ְ ּבאוֹ ָפן ׁ ֶשא ּוכַ ל ְל ַקיֵ ים ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך .וְ טוֹ ב ִלי ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה
ּו ָבעוֹ ָלם ַה ָ ּבאֵ .אל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ַרח ּום ַחנּ ּון ׁשוֹ ֵמר ּתוֹ ֵמ ְך ַמצִּ יל יָ ׁ ָשר
ּפוֹ ֶדה (יכוין בשם רחש תמיף)ָ .עזְ ֵרנִ י ַעל דְּ ַבר ְּכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵשֹה
ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך ֲע ֵשֹה ְל ַמ ַען יְ ִמינֶ ָך ֲע ֵשֹה ְל ַמ ַען ּתוֹ ָר ֶת ָך ֲע ֵשֹה ְל ַמ ַען
ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶת ָךָ .ח ֵ ּננִ י וַ ֲענֵ נִ י ּו ׁ ְש ַמע ְת ִפ ָּל ִתי (יכוין בשם אראריתא)ִּ .כי ַא ָּתה
ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ַּלת ָּכל ּ ֶפהּ ָ .בר ּו ְך ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה (יכוין אוכף אזבוגה) .יִ ְהי ּו
ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן ִל ִ ּבי ְל ָפנֶ ָ
יך יְ יָ צ ּו ִרי וְ גוֹ ֲא ִלי:

סגולת החיד"א
לחן וחסד ועי"ז ימצא זיווגו במהרה
ַה ֲאזִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵ ּב ָרה וְ ִת ׁ ְש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי:
יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר ִל ְק ִחי ִּת ַּזל ַּכ ּ ַטל ִא ְמ ָר ִתי ִּכ ְש ִֹע ִירים ֲע ֵלי ֶד ׁ ֶשא וְ כִ ְר ִב ִיבים
ֲע ֵלי ֵע ֶשֹב:
ִּכי ׁ ֵשם יהוה ֶא ְק ָרא ָהב ּו ג ֶֹדל ֵלאל ֵֹהינ ּו:

צון ִמ ְּל ָפנֶ ָ
בו ֵתינ ּו.
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲא ֹ
יְ ִהי ָר ֹ
ׁ ֶש ַּת ֲע ֶשֹה ְל ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יךּ ,ו ְל ַמ ַען ְקד ּו ׁ ַשת ּ ְפס ּו ִקים
דו ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ,וְ ִת ְּתנֵ נ ּו ְל ַא ֲה ָבה
מות ַה ְּק ֹ
ֵאלּ ּו ,וְ ַה ּ ׁ ֵש ֹ
רו ֵאינ ּו ,וְ יִ ְהי ּו
ְל ֵחן ּו ְל ֶח ֶסד ּו ְל ַר ֲח ִמים ְ ּב ֵעינֵ י כָ ל ֹ
בו ָד ֶת ָך ,וְ יִ ְהי ּו ָּכל ַמ ֲע ֵשֹינ ּו ְל ׁ ֵשם
ְד ָב ֵרינ ּו נִ ׁ ְש ָמ ִעים ַל ֲע ֹ
יחנ ּו ְ ּב ִלימ ּו ֵדינ ּו ּו ְבכָ ל ַמ ֲע ֵשֹה יָ ֵדינ ּו.
ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ַת ְצ ִל ֵ
צון:
ָא ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָר ֹ

לחש נגד עין הרע
ועי"ז ימצא זיווגו במהרה
ישאֵ ,עינָ א א ּוכְ ָמאֵ ,עינָ א
יע ֲאנִ י ֲע ֵליכֶ ם ָּכל ִמין ֵעינָ א ִב ׁ ָ
ַמ ׁ ְש ִ ּב ַ
ָצרוֹ ָבאֵ ,עינָ א ִתכְ ְל ָתאֵ ,עינָ א יָ רוֹ ָקאֵ ,עינָ א ֲאר ּוכָ הֵ ,עינָ א
ְק ָצ ָרהֵ ,עינָ א ְר ָח ָבהֵ ,עינָ א ָצ ָרהֵ ,עינָ א יְ ׁ ָש ָרהֵ ,עינָ א ֲעק ּו ָמה,
ֵעינָ א ֲעג ּו ָלהֵ ,עינָ א ׁשוֹ ַק ַעתֵ ,עינָ א בוֹ ֶל ֶטתֵ ,עינָ א רוֹ ָאהֵ ,עינָ א
ַמ ֶ ּב ֶטתֵ ,עינָ א בוֹ ַק ַעתֵ ,עינָ א ׁשוֹ ֶא ֶבתֵ ,עינָ א ִד ְדכ ּו ָראֵ ,עינָ א
יש וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַ ,עיִ ן דְּ ִא ּ ׁ ָשה ּו ִב ָּת ּהֵ ,עינָ א דְּ ִא ּ ׁ ָשה
דְּ נ ּו ְק ָבאֵ ,עינָ א ְד ִא ׁ

ּו ְקרוֹ ָב ָת ּהַ ,עיִ ן דְּ ָבח ּורַ ,עיִ ן דְּ זָ ֵקןַ ,עיִ ן דִּ זְ ֵקנָ הַ ,עיִ ן דִּ ְבת ּו ָלהַ ,עיִ ן דִּ ְבע ּו ָלהַ ,עיִ ן
ישא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ָר ֲא ָתה
דְּ ַא ְל ָמנָ הַ ,עיִ ן דִּ נְ שֹ ּו ָאהַ ,עיִ ן דִּ גְ ר ּו ׁ ָשהָּ ,כל ִמין ֵעינָ א ִב ׁ ָ
יטה וְ ִד ְ ּב ָרה ְ ּב ַעיִ ן ָה ָרע ַעל פב"פּ ָ ,גזֵ ְרנָ א וְ ַא ׁ ְש ַ ּב ְענָ א ְלכוֹ ן ְ ּב ַהה ּוא ֵעינָ א
וְ ִה ִ ּב ָ
יהי ִחי ַ ּוור גּ וֹ ִחי ַ ּוור,
ישאֵ ,עינָ א ַחדָּ אֵ ,עינָ א ִח ָ ּו ָוראֵ ,עינָ א ְד ִא ִ
ִע ָיל ָאהֵ ,עינָ א ַקדִּ ׁ ָ
יחאֵ ,עינָ א ְד ַא ׁ ְש ָ ּגח ּו ָתא
ֵעינָ א ְדכָ ֵליל ָּכל ִחי ַ ּוורֵ ,עינָ א ְדכֻ ָּלא יְ ִמינָ אֵ ,עינָ א ְפ ִק ָ
יהי ַר ֲח ֵמי גּ וֹ ַר ֲח ֵמיֵ ,עינָ א ְדכָ ֵליל ָּכל ַר ֲח ֵמי,
ְּת ִד ָיראֵ ,עינָ א ְדכֻ ָּלא ַר ֲח ֵמיֵ ,עינָ א ְד ִא ִ
ֵעינָ א ְד ֵלית ֲע ָל ּה ַ ּג ְבנִ ינֵ יֵ ,עינָ א ְד ָלא ִאדְּ ִמ ְ
ישין
יך וְ ָלא נָ ִאיםֵ ,עינָ א ְדכָ ל ֵעיינִ ין ִ ּב ׁ ִ
ִא ְת ַּכ ְפיָ ין וְ ִא ְת ַט ְּמ ָרן גּ וֹ כֵ ִיפין ִמן ֳק ָדמוֹ ִהיֵ ,עינָ א ְדנָ ִטיר ְליִ ְש ָֹר ֵאל ְּכ ִדכְ ִתיב
ישן ׁשוֹ ֵמר יִ ְש ָֹר ֵאלּ ,וכְ ִתיב ִה ֵ ּנה ֵעין יְ יָ ֶאל יְ ֵר ָאיו ַל ְמיַ ֲח ִלים
ִה ֵ ּנה לֹא יָ נ ּום וְ לֹא יִ ׁ ָ
ישא,
ְל ַח ְסדּ וֹ ּ ְ ,ב ַה ִהיא ֵעינָ א ִע ָיל ָאה ְ ּגזֵ ִרית וְ ַא ׁ ְש ָ ּב ִעית ֲע ֵליכוֹ ן ָּכל ִמין ֵעינָ א ִב ׁ ָ
ׁ ֶש ָּתס ּור ּו וְ ַת ַע ְרק ּו וְ ִת ְב ְרח ּו וְ ַת ְר ִחיק ּו ֵמ ַעל פב"פ ּו ֵמ ַעל ָּכל ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ  ,וְ לֹא יִ ְהיֶ ה
ָלכֶ ם כּ ַֹח ִל ׁ ְשלוֹ ט בפב"פ ּו ְבכָ ל ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ  ,לֹא ַב ּיוֹ ם וְ לֹא ַב ַּליְ ָלה ,לֹא ְב ָה ִקיץ וְ לֹא
ַב ֲחלוֹ ם ,וְ לֹא ְ ּב ׁש ּום ֵא ֶבר ֵמ ְר ַמ"ח ֵא ָב ָריו ,וְ לֹא ְ ּב ׁש ּום ִ ּגיד ִמ ּ ׁ ְש ָס"ה ִ ּג ָידיוֵ ,מ ַה ּיוֹ ם
ּו ְלעוֹ ָלםָ .א ֵמן נֶ ַצח ֶס ָלה וָ ֶעד:
ַא ָּתה ֵס ֶתר ִלי ִמצַּ ר ִּתצְּ ֵרנִ י ָר ֵ ּני ַפ ֵּלט ְּתסוֹ ְב ֵבנִ י ֶס ָלה:
יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵּס ֶתר כו':

תפילת הרמח"ל זיע"א
להאמין שהכל מה'
ובזכות האמונה ימצא זיווגו במהרה
אל אחד יחיד ומיוחד הרי לאוהביך אתה מנסה בשכינה הקדושה
שהיא אבן בוחן לגלות בה אמונתך ,בה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק
קריה נאמנה ,זה בזה תלוי ,צדק תוקף הדין שמלהט לכל צד ,בו

נסיון לכל מי שאוהב לך ,בה מתגלה אמונתך ,ובמלך
המשיח נא' והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור
חלציו ,שכל מדריגות קדושתך אמת ,וכן נראה ונודע
באמונה זאת שהיא השכינה לדעת שאתה אחד יחיד
ומיוחד ,ואין זולתך לפעול לא למעלה ולא למטה,
וכן נא' כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ
מתחת אין עוד ,שמע ישראל וכו' בזה אנו מקוים לך
ועומדים באמונתך בכל צרה וצוקה ,גלה לנו יחודך
והוציאנו לאורה בקרוב ,ה' אל תאחר ,לישועתך
קויתי ה':
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