סדר התיקון הקדוש
ומעמד הדלקת הנר

לזרע של
קיימא
שעת התיקון  12:45עד 13:30

סדר תפילת התיקון הקדוש
לזרע של קיימא
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הילדים שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות ובדמעות.
תפילה אשר מסוגלת ביותר זרע של קיימא

"הרינו מדליקים נר זה לכבוד נשמת התנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ,והרינו מכוונים את
ליבנו למקובלים הנמצאים שם בקברו ולומדים
את תורתו הקדושה".
ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות התנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי תזכני ה' לזרע של קיימא
שיהיה נשאר מאיתנו שארית בארץ בעולם הזה .ותזכנו
בבנים ובבנות הרבה ,בקדושה ובטהרה .ונזכה לראות בנים
לבנינו .ותרחם עליהם ותשפיע עליהם חיים ואריכות ימים
ושנים .שיהיו כל יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים.
וכולם יהיו עוסקי תורתך לשמה ומקיימי מצוותיך ,ויהיו
כולם קדושים וטהורים מכל חטא ועוון .ויעשו רצונך
ויעסקו בעבודתך באמת כל ימיהם לעולם .ויהיה נשאר
זכרנו לדורי דורות לעולם ועד ,אמן כן יהי רצון".
לימוד מספר זוהר הקדוש ,המדבר בגודל מעלת זיווגים הגונים ,הלימוד מסוגל לעורר רחמי
שמים לזכות למצוא זיווג הגון במהרה {ניתן גם לקרוא בלי להבין}

ההוא ב"נ מית דהוא אבוהי דינוקא ,דהוו דיינין ליה ,אתא בחלמא לחכם דא ואמר
ליה ,רבי ,כמה דנחמת לי ,ינחם לך קב"ה .בשעתא דאמר בני ההפטרה בקהל,
אפקעי לי מן דינא .בשעתא דעבר לתפלה ,ואמר קדיש ,קרעו לי גזר דין מכל
וכל .ובשעתא דאתחכם ,יהבו לי חולקא בגנתא דעדן ,ודא הוא חלק ,דאמרי חלק
לעה"ב ,חלק שיש לכל צדיק וצדיק בפני עצמו .ועאלו לי עם הצדיקים בישיבה
דילהון:

ובשעתא דאתחכם יותר ,וקרו ליה רבי ,אעטרו לי בכתרא ,דצדיקייא אתעטרין ביה .ויהבו לי אכילה
ושתיה ,מההיא שנהנין מזיו השכינה .ודא הוא דאמרי ,צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנין
מזיו השכינה .וכל גברא דנהנה מזיו השכינה ,כאלו אכל ושתה .ובשבילך רבי ,זכינא לכל האי יקר.
זכאה חולקך ,שבשביל דא אית לך חולקא עילאה יתיר ,בעלמא דין ,ובעלמא דאתי .וזכאה איהו ,מאן
דזכי דישבוק ברא בעלמא.
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
להיפקד בזרע של קיימא
יש ֲא ׁ ֶשר לֹא ָה ַל ְך ַ ּב ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ּו ְב ֶד ֶר ְך ַח ּ ָט ִאים לֹא ָע ָמד ּו ְבמוֹ ׁ ַשב
(א) ַא ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁ
ֵל ִצים לֹא יָ ׁ ָשב( :ב) ִּכי ִאם ְ ּבתוֹ ַרת יְ דֹוָ ד ֶח ְפצוֹ ּו ְבתוֹ ָרתוֹ יֶ ְה ֶ ּגה יוֹ ָמם וָ ָליְ ָלה( :ג)
וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ׁ ָשת ּול ַעל ּ ַפ ְלגֵ י ָמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ְריוֹ יִ ֵּתן ְ ּב ִע ּתוֹ וְ ָע ֵלה ּו לֹא יִ בּ וֹ ל וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר
יח( :ד) לֹא כֵ ן ָה ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ִאם ַּכ ּמֹץ ְַא ׁ ֶשר ִּתדְּ ֶפנּ ּו ר ּו ַח( :ה) ַעל ֵּכן לֹא
יַ ֲעשֶׂ ה יַ ְצ ִל ַ
יקים( :ו) ִּכי יוֹ ֵד ַע יְ דֹוָ ד דֶּ ֶר ְך ַצדִּ ִ
יָ ֻקמ ּו ְר ׁ ָש ִעים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ַח ּ ָט ִאים ַ ּב ֲע ַדת ַצדִּ ִ
יקים
ֹאבד:
וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּת ֵ
(א) ַר ְ ּננ ּו ַצדִּ ִ
יקים ַ ּבידֹוָ ד ַליְ ׁ ָש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה( :ב) הוֹ ד ּו ַלידֹוָ ד ְ ּבכִ נּ וֹ ר ְ ּבנֵ ֶבל ָעשׂ וֹ ר
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתר ּו ָעה(:ד) ִּכי יָ ׁ ָשר דְּ ַבר יְ דֹוָ ד וְ כָ ל
זַ ְּמר ּו לוֹ ( :ג) ׁ ִשיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ
ַמ ֲעשֵׂ ה ּו ֶ ּב ֱאמ ּונָ ה( :ה) א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶח ֶסד יְ דֹוָ ד ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ(:ו) ִ ּב ְד ַבר
יְ דֹוָ ד ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲעשׂ ּו ּו ְבר ּו ַח ּ ִפיו ָּכל ְצ ָב ָאם( :ז) כּ ֹנֵ ס ַּכ ֵ ּנד ֵמי ַה ָ ּים נ ֵֹתן ְ ּבאוֹ ָצרוֹ ת
ְּתהוֹ מוֹ ת( :ח) יִ ְירא ּו ֵמיְ דֹוָ ד ָּכל ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמנּ ּו יָ ג ּור ּו ָּכל יֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבל( :ט) ִּכי ה ּוא
ָא ַמר וַ ֶ ּי ִהי ה ּוא ִצ ָ ּוה וַ ַ ּי ֲעמֹד :י) יְ דֹוָ ד ֵה ִפיר ֲע ַצת גּ וֹ יִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ַע ִּמים( :יא)
ֲע ַצת יְ דֹוָ ד ְלעוֹ ָלם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ִלבּ וֹ ְלדֹר וָ דֹר( :יב) ַא ׁ ְש ֵרי ַהגּ וֹ י ֲא ׁ ֶשר יְ דֹוָ ד
ֱאל ָֹהיו ָה ָעם ָ ּב ַחר ְלנַ ֲח ָלה לוֹ ( :יג) ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ִ ּביט יְ דֹוָ ד ָר ָאה ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם:
יח ֶאל ָּכל יֹ ְשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ( :טו) ַה ּי ֵֹצר יַ ַחד ִל ָ ּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל
(יד) ִמ ְּמכוֹ ן ׁ ִש ְב ּתוֹ ִה ׁ ְש ִ ּג ַ
ְ
יהם( :טז) ֵאין ַה ֶּמ ֶלך נוֹ ׁ ָשע ְ ּב ָרב ָחיִ ל ִ ּגבּ וֹ ר לֹא יִ ָ ּנ ֵצל ְ ּב ָרב כּ ַֹח( :יז) ׁ ֶש ֶקר
ָּכל ַמ ֲעשֵׂ ֶ

ַה ּס ּוס ִל ְת ׁש ּו ָעה ּו ְברֹב ֵחילוֹ לֹא יְ ַמ ֵּלט( :יח) ִה ֵ ּנה ֵעין יְ דֹוָ ד ֶאל
יְ ֵר ָאיו ַל ְמיַ ֲח ִלים ְל ַח ְסדּ וֹ ( :יט) ְל ַהצִּ יל ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ׁ ָשם ּו ְל ַח ּיוֹ ָתם
ָ ּב ָר ָעב( :כ) נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִח ְּכ ָתה ַלידֹוָ ד ֶעזְ ֵרנ ּו ּו ָמגִ ֵ ּננ ּו ה ּוא( :כא) ִּכי בוֹ
יִ שְׂ ַמח ִל ֵ ּבנ ּו ִּכי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ָב ָט ְחנ ּו( :כב) יְ ִהי ַח ְסדְּ ָך יְ דֹוָ ד ָע ֵלינ ּו
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ַח ְלנ ּו ָל ְך:
(א) ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י כִ י יַ ֲעטֹף וְ ִל ְפנֵ י יְ דֹוָ ד יִ ׁ ְש ּפ ְֹך שִׂ יחוֹ ( :ב) יְ דֹוָ ד
יך ָתבוֹ א( :ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ּ ָפנֶ ָ
ׁ ִש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי וְ ׁ ַשוְ ָע ִתי ֵא ֶל ָ
יך
ִמ ֶּמ ִ ּני ְ ּביוֹ ם ַצר ִלי ַה ּ ֵטה ֵא ַלי ָאזְ נֶ ָך ְ ּביוֹ ם ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י( :ד)
ִּכי כָ ל ּו ְב ָע ׁ ָשן יָ ָמי וְ ַע ְצמוֹ ַתי ְּכמוֹ ֵקד נִ ָחר ּו( :ה) ה ּו ָּכה כָ ֵעשֶׂ ב
וַ ִ ּי ַב ׁש ִל ִ ּבי ִּכי ׁ ָשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל ַל ְח ִמי( :ו) ִמ ּקוֹ ל ַאנְ ָח ִתי דָּ ְב ָקה
ַע ְצ ִמי ִל ְבשָׂ ִרי( :ז) דָּ ִמ ִיתי ִל ְק ַאת ִמ ְד ָ ּבר ָהיִ ִיתי ְּככוֹ ס ֳח ָרבוֹ ת:
(ח) ׁ ָש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה ְּכ ִצ ּפוֹ ר בּ וֹ ֵדד ַעל ָ ּגג( :ט) ָּכל ַה ּיוֹ ם ֵח ְרפ ּונִ י
אוֹ יְ ָבי ְמהוֹ ָל ַלי ִ ּבי נִ ׁ ְש ָ ּבע ּו( :י) ִּכי ֵא ֶפר ַּכ ֶּל ֶחם ָאכָ ְל ִּתי וְ ׁ ִש ֻּקוַי
אתנִ י וַ ַּת ׁ ְש ִליכֵ נִ י:
ִ ּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי( :יא) ִמ ּ ְפנֵ י זַ ַע ְמ ָך וְ ִק ְצ ּ ֶפ ָך ִּכי נְ שָׂ ַ
(יב) יָ ַמי ְּכ ֵצל נָ ט ּוי וַ ֲאנִ י ָּכ ֵעשֶׂ ב ִא ָיב ׁש( :יג) וְ ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ְלעוֹ ָלם
ֵּת ׁ ֵשב וְ זִ כְ ְר ָך ְלדֹר וָ דֹר( :יד) ַא ָּתה ָתק ּום ְּת ַר ֵחם ִצ ּיוֹ ן ִּכי ֵעת
ְל ֶחנְ נָ ּה ִּכי ָבא מוֹ ֵעד( :טו) ִּכי ָרצ ּו ֲע ָב ֶד ָ
יה וְ ֶאת
יך ֶאת ֲא ָבנֶ ָ
ֲע ָפ ָר ּה יְ חֹנֵ נ ּו( :טז) וְ יִ ְירא ּו גוֹ יִ ם ֶאת ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד וְ כָ ל ַמ ְלכֵ י ָה ָא ֶרץ
ֶאת ְּכבוֹ ֶדך (יז) ִּכי ָבנָ ה יְ דֹוָ ד ִצ ּיוֹ ן נִ ְר ָאה ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ( :יח) ּ ָפנָ ה ֶאל
ְּת ִפ ַּלת ָה ַע ְר ָער וְ לֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם( :יט) ִּת ָּכ ֶתב זֹאת ְלדוֹ ר
ַא ֲחרוֹ ן וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ֶּלל יָ ּה( :כ) ִּכי ִה ׁ ְש ִקיף ִמ ְּמרוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ יְ דֹוָ ד
ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִ ּביט( :כא) ִל ׁ ְשמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ְל ַפ ֵּת ַח
ְ ּבנֵ י ְתמ ּו ָתה( :כב) ְל ַס ּ ֵפר ְ ּב ִצ ּיוֹ ן ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד ּו ְת ִה ָּלתוֹ ִ ּביר ּו ׁ ָש ָל ִם:
(כג) ְ ּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְחדָּ ו ּו ַמ ְמ ָלכוֹ ת ַל ֲעבֹד ֶאת יְ דֹוָ ד(:כד) ִע ָ ּנה
ַבדֶּ ֶר ְך כחו \{כּ ִֹחי\} ִקצַּ ר יָ ָמי( :כה) א ַֹמר ֵא ִלי ַאל ַּת ֲע ֵלנִ י ַ ּב ֲח ִצי
יָ ָמי ְ ּבדוֹ ר דּ וֹ ִרים ׁ ְשנוֹ ֶת ָ
יך( :כו) ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת ּו ַמ ֲעשֵׂ ה

יָ ֶד ָ
ֹאבד ּו וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד וְ כֻ ָּלם ַּכ ֶ ּבגֶ ד יִ ְבל ּו ַּכ ְּלב ּו ׁש ַּת ֲח ִל ֵיפם
יך ׁ ָש ָמיִ ם( :כז) ֵה ָּמה י ֵ
יך לֹא יִ ָּת ּמ ּו( :כט) ְ ּבנֵ י ֲע ָב ֶד ָ
וְ יַ ֲחלֹפ ּו( :כח) וְ ַא ָּתה ה ּוא ּו ׁ ְשנוֹ ֶת ָ
יך יִ ׁ ְשכּ וֹ נ ּו וְ זַ ְר ָעם
ְל ָפנֶ ָ
יך יִ כּ וֹ ן:

ְל ׁ ֻש ְל ָחנֶ ָך( :ד) ִה ֵ ּנה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹר ְך ָ ּג ֶבר יְ ֵרא יְ דֹוָ ד( :ה) יְ ָב ֶרכְ ָך יְ דֹוָ ד
יך( :ו) ּו ְר ֵאה ָבנִ ים ְל ָבנֶ ָ
ִמצִּ ּיוֹ ן ּו ְר ֵאה ְ ּבט ּוב יְ ר ּו ׁ ָש ָל ִם כּ ֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך
ׁ ָשלוֹ ם ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל:

(א) ְל ָדוִ ד ָ ּב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת יְ דֹוָ ד וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ( :ב) ָ ּב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת
יְ דֹוָ ד וְ ַאל ִּת ׁ ְש ְּכ ִחי ָּכל ְ ּגמ ּו ָליו( :ג) ַה ּס ֵֹל ַח ְלכָ ל ֲעוֹנֵ כִ י ָהר ֵֹפא ְלכָ ל ַּת ֲחל ּו ָאיְ כִ י:
יע ַ ּב ּטוֹ ב ֶע ְדיֵ ְך
(ד) ַהגּ וֹ ֵאל ִמ ּ ׁ ַש ַחת ַח ָ ּייְ כִ י ַה ְמ ַע ּ ְט ֵרכִ י ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים( :ה) ַה ַּמשְׂ ִ ּב ַ
ִּת ְת ַחדֵּ ׁש ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר נְ ע ּו ָריְ כִ י( :ו) עֹשֵׂ ה ְצ ָדקוֹ ת יְ דֹוָ ד ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְלכָ ל ֲע ׁש ּו ִקים( :ז)
מ ֶשׁה ִל ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֲע ִלילוֹ ָתיו( :ח) ַרח ּום וְ ַחנּ ּון יְ דֹוָ ד ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם
יוֹ ִד ַ
יע דְּ ָרכָ יו ְל ֹ
וְ ַרב ָח ֶסד(:ט) לֹא ָלנֶ ַצח יָ ִריב וְ לֹא ְלעוֹ ָלם יִ ּטוֹ ר( :י) לֹא כַ ֲח ָט ֵאינ ּו ָעשָׂ ה ָלנ ּו וְ לֹא
כַ ֲע ֹונ ֵֹתינ ּו ָ ּג ַמל ָע ֵלינ ּו( :יא) ִּכי כִ גְ ב ַֹּה ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ָ ּג ַבר ַח ְסדּ וֹ ַעל יְ ֵר ָאיו:
(יב) ִּכ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו( :יג) ְּכ ַר ֵחם ָאב ַעל ָ ּבנִ ים
ִר ַחם יְ דֹוָ ד ַעל יְ ֵר ָאיו( :יד) ִּכי ה ּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנ ּו זָ כ ּור ִּכי ָע ָפר ֲאנָ ְחנ ּו( :טו) ֱאנוֹ ׁש
ֶּכ ָח ִציר יָ ָמיו ְּכ ִציץ ַה ּ ָשֹ ֶדה ֵּכן יָ ִציץ( :טז) ִּכי ר ּו ַח ָע ְב ָרה בּ וֹ וְ ֵאינֶ נּ ּו וְ לֹא יַ ִּכ ֶירנּ ּו
עוֹ ד ְמקוֹ מוֹ ( :יז) וְ ֶח ֶסד יְ דֹוָ ד ֵמעוֹ ָלם וְ ַעד עוֹ ָלם ַעל יְ ֵר ָאיו וְ ִצ ְד ָקתוֹ ִל ְבנֵ י ָבנִ ים:
(יח) ְל ׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתוֹ ּו ְלזֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו ַל ֲעשׂ וֹ ָתם( :יט) יְ דֹוָ ד ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵהכִ ין ִּכ ְסאוֹ
ּו ַמ ְלכוּתוֹ ַ ּבכּ ֹל ָמ ׁ ָש ָלה( :כ) ָ ּב ְרכ ּו יְ דֹוָ ד ַמ ְל ָאכָ יו ִ ּגבּ ֵֹרי כ ַֹח עֹשֵׂ י ְד ָברוֹ ִל ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל
דְּ ָברוֹ ( :כא) ָ ּב ְרכ ּו יְ דֹוָ ד ָּכל ְצ ָב ָאיו ְמ ׁ ָש ְר ָתיו עֹשֵׂ י ְרצוֹ נוֹ ( :כב) ָ ּב ְרכ ּו יְ דֹוָ ד ָּכל
ַמ ֲעשָׂ יו ְ ּבכָ ל ְמקֹמוֹ ת ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ּתוֹ ָ ּב ְרכִ י נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת יְ דֹוָ ד:

אומרים 'אנא בכח' שבעה פעמים:

(א) ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְ ּב ׁש ּוב יְ דֹוָ ד ֶאת ׁ ִש ַיבת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו ְּכח ְֹל ִמים( :ב) ָאז יִ ָּמ ֵלא
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ יִ ם ִהגְ דִּ יל יְ דֹוָ ד ַל ֲעשׂ וֹ ת ִעם ֵא ֶּלה:
שְׂ חוֹ ק ּ ִפינ ּו ּו ְל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָ ּנה ָאז י ְ
(ג) ִהגְ דִּ יל יְ דֹוָ ד ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנ ּו ָהיִ ינ ּו שְׂ ֵמ ִחים( :ד) ׁש ּו ָבה יְ דֹוָ ד ֶאת שבותנו \
{ש ִב ֵיתנ ּו\} ַּכ ֲא ִפ ִ
יקים ַ ּב ֶ ּנגֶ ב( :ה) ַה ּז ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹר ּו( :ו) ָהלוֹ ְך יֵ ֵל ְך
ְׁ
ְ
ּו ָבכֹה נֹשֵׂ א ֶמ ׁ ֶשך ַה ָּז ַרע בּ ֹא יָ בֹא ְב ִר ָ ּנה נֹשֵׂ א ֲא ֻל ּמ ָֹתיו:
יע ַּכ ּ ֶפ ָ
יך ִּכי תֹאכֵ ל
(א) ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל יְ ֵרא יְ דֹוָ ד ַהה ֵֹל ְך ִ ּב ְד ָרכָ יו( :ב) יְ גִ ַ
יך וְ טוֹ ב ָל ְך( :ג) ֶא ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹר ָ ּיה ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶית ָך ָ ּבנֶ ָ
ַא ׁ ְש ֶר ָ
יך ִּכ ׁ ְש ִת ֵלי זֵ ִיתים ָס ִביב

		
ָ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:

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 להיפקד בזרע של קיימא
ותרחם עלינו ותתן לנו כח שנזכה לפקד עקרות בתפלתנו .ותלמדנו ברחמיך
הרבים איך להתפלל בשביל עקרות לפקדם לטובה בדבר ישועה ורחמים.
ותשמע תפלתנו ותאזין שועתנו שיהיו כל העקרות נפקדות לטובה חיש קל
מהרה ,ויולידו ברחמיך בנים חיים וקימים .ויתרבו עמך "בני ישראל כחול
הים אשר לא ימד ולא יספר" .וכשם שגברו רחמיך על אבינו הראשון "אחד
היה אברהם" אבינו ואשתו שרה אמנו ,אשר זכרתם לטובה ותפקדם לעת
זקנותם ,ונתת להם את יצחק ,והבטחתם להרבות זרעו ככוכבי השמים ,כן
יהמו נא מעיך ורחמיך על כל עקרות עמך בית ישראל אשר עיניהם תולות
אליך לבד ,שתתן להם זרע של קימא לעבודתך וליראתך .רחם עליהם
למענך ,ופקדם לטובה .ומלא משאלותם ברחמים ותעתר להם ,ותשמע
תפלתם .ותתן להם הריון חיש קל מהרה ,ויזכו להוליד זרע של קימא.
וישמחו אביהם ואמם בהם ,ויזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים
לארך ימים ושנים טובים:
רבונו של עולם ,חוס ורחם עלינו ,והתפתה והתרצה והתפיס לתפלתנו.
ושמע קול פגיעתנו .והשלם את דעתנו ברחמיך הרבים ,ונזכה להכיר אותך
גם בזה העולם בתכלית השלמות ,שאין שלמות אחריו .ולהודיע גדולתך
וגבורתך לכל באי עולם .להודיע לדורות הבאים .את כל מעשה יהוה הגדול
והנורא אשר שמענו מאבותינו ורבותינו הקדושים" .דור לדור ישבח
מעשיך וגבורותיך יגידו .אב לבנים יודיע אל אמתך" .ונזכה לקים באמת
מקרא שכתוב" :והודעתם לבניך ולבני בניך .למען דעת כל עמי הארץ כי
יהוה הוא האלהים אין עוד":
וזכנו לבנים זכרים חיים וקימים .ויהיו עוסקי תורתך ומקימי מצוותיך,
ועושי רצונך ,כל ימיהם לעולם ,הם ובניהם ובני בניהם עד עולם .ויהיה
נשאר זכרנו לדורי דורות עד סוף כל הדורות .ותשמרם ותצילם מכל חטא
ועון ואשמה ,ותאריך ימיהם ושנותיהם ויגדילו שמך עד עולם:

אנא יהוה ,עזור להם ותשפיע להם כל טוב עשר וכבוד
וחיים ,בנים ובני בנים ,ויתרבו צאצאיהם כחול הים ,ותברך
את כל מעשה ידיהם ובכל אשר יפנו יצליחו (ובפרט וכו').
ותעזר להם ותעלה אותם בכל פעם מעלה מעלה .ותחזק
את לבבם שיזכו בכל פעם להחזיק ביותר את הלומדי תורה
באמת ,ותמלא ידם ברכת יהוה שיוכלו להחזיק אותם
בשלמות ,למלאת להם כל צרכיהם לתת להם כל מחסורם
אשר יחסר להם ,באפן שיזכו העוסקים בתורה לעסוק
בתורה ועבודה לשמה תמיד ,בהרחבת הלב בלי שום בלבול
וטרדת הפרנסה כלל:
ותרחם עלינו ברחמיך הרבים .ותזכה אותנו וכל עמך בית
ישראל ,שיהיה נשאר מאתנו שארית בארץ בעולם הזה אחר
הסתלקותנו מן העולם לארך ימים ושנים .שנזכה שיתקימו
זרענו וזרע זרענו לעד ולדורות עד סוף כל הדורות .ויתקים
שמנו וזכרנו לעולם על ידי זרענו שישארו אחרינו .ותזכנו
בבנים ובבנות הרבה בקדושה ובטהרה .ונזכה לראות בנים
לבנינו .ולא יהיה בנו ובזרענו עקר ועקרה .ותרחם עליהם
ותשפיע עליהם חיים ואריכות ימים ושנים .שיהיו כל יוצאי
חלצינו מאריכים ימים ושנים .וכולם יהיו עוסקי תורתך
לשמה ומקימי מצוותיך ,ויהיו כולם קדושים וטהורים מכל
חטא ועוון .ויעשו רצונך ויעסקו בעבודתך באמת כל ימיהם
לעולם .באפן שבנינו אחרינו ימשיכו שכל הפנים בעולם
אחר הסתלקותנו .ויגלו ויפרסמו אלקותך ואדנותך בעולם.
ויהיה נשאר זכרנו לדורי דורות לעולם ועד:
מלא רחמים ,חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח ,יהמו
רחמיך עלינו וקומה והושיענו ,והצל אותנו ואת זרענו ואת
כל זרע עמך בית ישראל ,שלא יצטרכו כל עמך ישראל

לבוא לא לידי חליצה ולא לידי יבום .ויקוים בנו מקרא שכתוב" :וראה בנים
לבניך שלום על ישראל" ,כי אתה לבד ידעת עצם הרחמנות שיש על נשמת
הנפטר בלא זרע של קימא ,חלילה ,אשר הנשמה אזלת ערטלאה ואין
לה יכלת לעלות אל מקומה הראשון ,ואינה יכולה לשוב לבית אביה והיא
הולכת נע ונד מטרפת ,ואין לה מנוח לכף רגלה.
רבונו של עולם ,רחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים ,והצל אותנו
ואת זרענו ואת כל עמך בית ישראל שלא ילך אחד מהם מן העולם בלא
זרע של קימא ,רק כולם ישאירו אחריהם בנים ובנות חיים וקימים ,עוסקים
בתורה ומצוות וכולם יעשו פרות הרבה .ילכו יונקותם ,תארכנה פארותם.
"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" .ויתרבה גבול הקדושה על ידי
זרע ישראל שיתרבו מאד בעולם ,ויהיה נשאר מכל אחד ואחד מישראל
דורות ודורי דורות עד סוף כל הדורות .ותפקד לכל חשוכי בנים בזרע של
קימא לעבודתך וליראתך .וכל אותן הנשמות מעמך ישראל אשר כבר
הלכו לעולמם ולא השאירו אחריהם זרע של קימא ,תרחם עליהם ברחמיך
הרבים ,ותתקן אותם בחסדיך העצומים .ותעזר לכל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם ,שיזכו לקים מצות יבום וחליצה בשלמות הראוי באמת
בקדושה ובטהרה גדולה .ויזכו לעשות בשלמות התקון הצריך לנשמת
המת ,באפן שתעלה נשמתו לאור הפנים ,וישוב למקומו ולמנוחתו
"להתהלך לפני אלהים באור החיים" .ומעתה תרחם עלינו ועל זרענו ועל
כל עמך בית ישראל שלא יצטרך שום אחד מישראל לבוא לא לידי חליצה
ולא לידי יבום:
ובכן תעזרנו ברחמיך שנזכה ,שיהיה זווגנו בקדושה גדולה לשמך הגדול
באמת ,ונזכה להמשיך נשמות קדושות וטהורות לבנינו ,נשמות בהירות
וזכות ,הנמשכין משרשי נשמות ישראל הקדושים המושרשים באותיות
התורה הקדושה ,במחשבה עליונה דקודשא בריך הוא ,באפן שנזכה שיהיו
בנינו תלמידי חכמים אמתיים .ויהיו כולם יראים ושלמים ,עוסקי תורתך
לשמה ומקימי מצוותיך באמת ובלב שלם .ויתגדל וישתבח ויתקדש שמך

הגדול על ידי בנינו ויוצאי חלצינו ,ויהיה נאמר עליהם" :בן
חכם ישמח אב" .ויקוים בהם" :ישמח אביך ואמך ותגל
יולדתך" .ותאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים ,ויעשו
רצונך כל ימיהם לעולם:

ואחרי כן יאמר תפילת זו
שחיברה רבינו החיד"א זיע"א
לישועות בכל מילי דמיטב
וְ גַ ם ַעד זִ ְקנָ ה וְ ֵש ָֹיבה ֱאל ִֹהים ַאל ַּת ַעזְ ֵבנ ּו ַעד ַא ִ ּגיד זְ רוֹ ֲע ָך ְלדוֹ ר ְלכָ ל
יָ בֹא גְ ב ּו ָר ֶת ָך .וְ ַת ֲא ִר ְ
ימים דְּ ׁ ֵשנִ ים
יך יָ ֵמינ ּו ּו ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ּטוֹ ב ּו ַב ְ ּנ ִע ִ
וְ ַר ֲענַ ִ ּנים .וְ ֵתן ָלנ ּו (יכוון משאלותיו) ַח ִ ּיים ֲאר ּוכִ יםַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל
טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ָרכָ הַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ םַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ִחיל ּוץ ֲע ָצמוֹ תַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם יִ ְר ַאת ֵח ְטאַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין
ימהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל עוֹ ׁ ֶשר וְ כָ בוֹ דַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ָבנ ּו
ָ ּב ֶהם בּ ּו ׁ ָשה ּוכְ ִל ָ
ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה וְ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ םַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ַמ ֵּלא ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ֵ ּבנ ּו ְלטוֹ ָבה.
יע נֶ ֶפ ׁש ׁשוֹ ֵק ָקה .וְ ַר ֵ ּוה ּ ְפנֵ י ֵת ֵבל.
וְ אוֹ ָצ ְר ָך ַה ּטוֹ ב ִּת ְפ ַּתח ְל ַה ְש ִ ֹּב ַ
בע ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכלּ וֹ ִמ ּט ּו ֶב ָךּ .ו ַמ ֵּלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָ
יך ּו ֵמעוֹ ׁ ֶשר
וְ ַ ַ ּ
ָ
ָ
ַמ ְּתנַ ת יָ ֶדיךּ .ו ְת ַק ֵ ּיים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב יִ ְפ ַּתח יְ יָ ְלך ֶאת אוֹ ָצרוֹ
ַה ּטוֹ ב ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָל ֵתת ְמ ַטר ַא ְר ְצ ָך ְ ּב ִע ּתוֹ ּו ְל ָב ֵר ְך ֵאת ָּכל ַמ ֲע ֵשֹה
יָ ֶד ָךּ .ו ָפ ְק ֵדנ ּו ִ ּב ְפק ּו ַדת יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים .עוֹ ְר ָרה ֶאת גְ ב ּו ָר ֶת ָך ּו ְלכָ ה
יש ּו ָע ָתה ָלנ ּו .וְ ָשֹא נֵ ס ְל ַק ֵ ּבץ ָ ּג ֻל ּיוֹ ֵתנ ּו ְמ ֵה ָרה ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת
ִל ׁ
ְ
ָה ָא ֶרץ .וְ ָהיָ ה יְ יָ ְל ֶמ ֶלך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַ ּב ּיוֹ ם ַהה ּוא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד
ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד:

מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

1700-701-709
יום יום ,שנה שלמה ,אצל הצדיק בעמוקה עד שתיוושעו.

