סדר התיקון הקדוש
ומעמד הדלקת הנר

לכל הישועות
שעת התיקון  18:00עד 19:00

סדר תפילת התיקון הקדוש
לכל הישועות
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הישועות שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות
ובדמעות .תפילה אשר מסוגלת ביותר לכל הישועות

"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 ַת ֲא ִר ְ
יך יָ ֵמינ ּו
ימים דְּ ׁ ֵשנִ ים וְ ַר ֲענַ ִ ּנים .וְ ֵתן ָלנ ּו
ּו ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ּטוֹ ב ּו ַב ְ ּנ ִע ִ
ַ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 ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ִחיל ּוץ
ֲע ָצמוֹ תַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם יִ ְר ַאת ֵח ְטאַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם
ימהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל עוֹ ׁ ֶשר וְ כָ בוֹ דַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ָבנ ּו
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 ,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 לפוטרם מן הדין ,כי אם רבי שמעון בר יוחאי וכל אחד
מאיתנו יכול להמתיק דינים קשים השורים עליו ,בכח הרשב"י ולפעול ישועות בכל העניינים,
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}

לישועתך קויתי יהו"ה ,רבי חייא אמר( ,כדכתיב) כמה דאת אמר
(שופטים יג ה) והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים,
אמר רבי אחא ,וכי אמאי קויתי ,והא סליק הוה יעקב מעלמא

בההוא זמנא מכמה שנין ,אמאי אמר דאיהו מחכה לההוא ישועה( ,ס"א אלא
ודאי) אמר ליה ,ודאי רזא דמלה ,כדכתיב (שמות יז יא) והיה כאשר ירים משה
ידו וגבר ישראל ,ישראל סתם ,אוף הכא והוא יחל להושיע את ישראל ,ישראל
סתם ,בגיני כך אמר לישועתך קויתי יהו"ה ,אמר רבי חייא ודאי הכי הוא ושפיר,
זכאה חולקהון דצדיקייא דידעי לאשתדלא באורייתא ,למזכי בה לחיין דלעילא,
כמה דאת אמר( ,דברים ל ב) כי היא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה וגו':
תא חזי ,הא אתמר סדורא דיחודא כלא בחד ,היך הוי ,והא אתמר ,פתח ואמר
(ישעיה נב י) חשף יהו"ה את זרוע קדשו ,דא דרועא חדא ,דביה תליא ישועה,
דביה תליא נוקמא ,דביה תליא פורקנא ,ולמה ,למיקם לה לכנסת ישראל
מעפרא ,ולקבלא לה לגביה ,לאזדווגא כחדא ,וכד האי אתער לקבלה ,כמה דחילו
שריא בעלמא ,עד דינח ההוא דרועא תחות רישהא לאתחברא ,כמה דאת אמר
(שיר ב ו) שמאלו תחת לראשי וגו' ,וכדין נייחא דינא ,ומכפר חובין:
תלת גלגולין דילה אינון תלת אבהן ,דעלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל פעמים
שלש עם גבר ,איהי ישועה דיליה ,גאולה דיליה ,בגין דקודשא בריך הוא לית
ליה רשותא לאפקא מן גלותא ,עד דאיהי נפקת עמיה ,היא נבואה דיליה ,נבואה
כלילא שית דרגין מסטרא דאת ו' דאיהי עמודא דאמצעיתא ,ואיהי חלום אחד
משתין בנבואה ,ומאי שתין אלא לית שיב"ה פחותה משתין ,ודא ישראל סבא,
דסליק באת ו' שית זמנין עשר דאיהו שתין:
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
לישועה בכל העניינים
(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
יך וְ גַ ֶּל ָ
יך ָּכל ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶר ָ
ְּתהוֹ ם קוֹ ֵרא ְלקוֹ ל ִ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 ֲא ׁ ֶשר לֹא ָה ַל ְך ַ ּב ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ּו ְב ֶד ֶר ְך ַח ּ ָט ִאים
(א) ַא ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁ
לֹא ָע ָמד ּו ְבמוֹ ׁ ַשב ֵ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 יַ ֲעשֶׂ ה
יח( :ד) לֹא כֵ ן ָה ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ִאם ַּכ ּמֹץ ְַא ׁ ֶשר ִּתדְּ ֶפנּ ּו ר ּו ַח( :ה)
יַ ְצ ִל ַ
ַעל ֵּכן לֹא יָ ֻקמ ּו ְר ׁ ָש ִעים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ַח ּ ָט ִאים ַ ּב ֲע ַדת ַצדִּ ִ
יקים( :ו)
ִּכי יוֹ ֵד ַע יְ דֹוָ ד דֶּ ֶר ְך ַצדִּ ִ
ֹאבד:
יקים וְ ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּת ֵ
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מוֹ ר( :ב) ָּכל ָה ַע ִּמים ִּת ְקע ּו כָ ף ָה ִריע ּו
ֵלאל ִֹהים ְ ּבקוֹ ל ִר ָ ּנה( :ג) ִּכי יְ דֹוָ ד ֶע ְליוֹ ן נוֹ ָרא ֶמ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ַעל ָּכל
ָה ָא ֶרץ( :ד) יַ ְד ֵ ּבר ַע ִּמים ַּת ְח ֵּתינ ּו ּו ְל ֻא ִּמים ַּת ַחת ַרגְ ֵלינ ּו( :ה)
יִ ְב ַחר ָלנ ּו ֶאת נַ ֲח ָל ֵתנ ּו ֶאת ְ ּגאוֹ ן יַ ֲעקֹב ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ֶס ָלה( :ו) ָע ָלה

ֱאל ִֹהים ִ ּב ְתר ּו ָעה יְ דֹוָ ד ְ ּבקוֹ ל ׁשוֹ ָפר( :ז) זַ ְּמר ּו ֱאל ִֹהים זַ ֵּמר ּו זַ ְּמר ּו ְל ַמ ְל ֵּכנ ּו זַ ֵּמר ּו:
(ח) ִּכי ֶמ ֶל ְך ָּכל ָה ָא ֶרץ ֱאל ִֹהים זַ ְּמר ּו ַמשְׂ ִּכיל( :ט) ָמ ַל ְך ֱאל ִֹהים ַעל גּ וֹ יִ ם ֱאל ִֹהים
יָ ׁ ַשב ַעל ִּכ ֵּסא ָק ְד ׁשוֹ ( :י) נְ ִד ֵיבי ַע ִּמים נֶ ֱא ָספ ּו ַעם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ִּכי ֵלאל ִֹהים
ָמגִ ֵ ּני ֶא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲע ָלה:
את ָ
יך ח ּו ׁ ָשה ִּלי ַה ֲאזִ ינָ ה קוֹ ִלי ְ ּב ָק ְר ִאי ָל ְך( :ב) ִּתכּ וֹ ן
(א) ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד יְ דֹוָ ד ְק ָר ִ
ְּת ִפ ָּל ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנֶ ָ
יך ַמשְׂ ַאת ַּכ ּ ַפי ִמנְ ַחת ָע ֶרב( :ג) ׁ ִש ָיתה יְ דֹוָ ד ׁ ָש ְמ ָרה ְל ִפי
נִ צְּ ָרה ַעל דַּ ל שְׂ ָפ ָתי( :ד) ַאל ַּתט ִל ִ ּבי ְל ָד ָבר ָרע ְל ִה ְתעוֹ ֵלל ֲע ִללוֹ ת ְ ּב ֶר ׁ ַשע ֶאת
יחנִ י
יהם( :ה) יֶ ֶה ְל ֵמנִ י ַצדִּ יק ֶח ֶסד וְ יוֹ כִ ֵ
ישים ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן ּו ַבל ֶא ְל ַחם ְ ּב ַמנְ ַע ֵּמ ֶ
ִא ׁ ִ
יהם( :ו) נִ ׁ ְש ְמט ּו ִב ֵידי ֶס ַלע
ֹאשי ִּכי עוֹ ד ּו ְת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ָרעוֹ ֵת ֶ
ֹאש ַאל יָ נִ י ר ׁ ִ
ׁ ֶש ֶמן ר ׁ
יהם וְ ׁ ָש ְמע ּו ֲא ָמ ַרי ִּכי נָ ֵעמ ּו( :ז) ְּכמוֹ פ ֵֹל ַח ּוב ֵֹק ַע ָ ּב ָא ֶרץ נִ ְפזְ ר ּו ֲע ָצ ֵמינ ּו ְל ִפי
ׁש ְֹפ ֵט ֶ
ָ
ׁ ְשאוֹ ל( :ח) ִּכי ֵא ֶליך יֱ דֹוִ ד ֲאדֹנָ י ֵעינָ י ְ ּבכָ ה ָח ִס ִיתי ַאל ְּת ַער נַ ְפ ׁ ִשי( :ט) ׁ ָש ְמ ֵרנִ י
ִמ ֵידי ַפח יָ ְק ׁש ּו ִלי ּומ ְֹק ׁשוֹ ת ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן( :י) יִ ּ ְפל ּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ׁ ָש ִעים יַ ַחד ָאנֹכִ י
ַעד ֶא ֱעבוֹ ר:
(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:
יש ּו ָע ֶת ָך ּו ְב ׁ ֵשם ֱאל ֵֹהינ ּו נִ ְדגּ ֹל
(ה) יִ ֶּתן ְל ָך כִ ְל ָב ֶב ָך וְ כָ ל ֲע ָצ ְת ָך יְ ַמ ֵּלא( :ו) נְ ַר ְ ּננָ ה ִ ּב ׁ
יְ ַמ ֵּלא יְ דֹוָ ד ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֶת ָ
יע יְ דֹוָ ד ְמ ׁ ִשיחוֹ יַ ֲענֵ ה ּו
יך( :ז) ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי הוֹ ׁ ִש ַ
ִ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 ֱ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
יעה ַה ֶּמ ֶל ְך יַ ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנ ּו:
הוֹ ׁ ִש ָ
ַ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
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתר ּו ָעהִּ :כי יָ ׁ ָשר ְ ּד ַבר ֲאדֹנָ י וְ כָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה ּו
לוֹ ִ ׁ :שיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ

ֶ ּ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 ִ :מ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ִ ּביט ֲאדֹנָ י ָר ָאה ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם:
יח ֶאל ָּכל י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץַ :ה ּיֹ ֵצר יַ ַחד ִל ָ ּבם
ִמ ְּמכוֹ ן ׁ ִש ְב ּתוֹ ִה ׁ ְש ִ ּג ַ
ְ
יהםֵ :אין ַה ֶּמ ֶלך נוֹ ׁ ָשע ְ ּב ָרב ָחיִ ל ִ ּגבּ וֹ ר לֹא
ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
יִ ָ ּנ ֵצל ְ ּב ָרב ֹּכ ַחֶ ׁ :ש ֶקר ַה ּס ּוס ִל ְת ׁש ּו ָעה ּו ְברֹב ֵחילוֹ לֹא יְ ַמ ֵּלט:
ִ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.

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:
קר"ע שט"ן:

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
יך לֹא יִ ָ ּג ׁשַ :רק ְ ּב ֵעינֶ ָ
ימינֶ ָך ֵא ֶל ָ
יך
ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁש ּוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ ּ ֹפל ִמ ִ ּצ ְ ּד ָך ֶא ֶלף ּו ְר ָב ָבה ִמ ִ
ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ֻּל ַמת ְר ׁ ָש ִעים ִּ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 ֶל ָ
יך ָ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 ִע ּמוֹ
יש ּו ָע ִתי :א ֶֹר ְך
ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְּל ֵצה ּו וַ ֲאכַ ְ ּב ֵדה ּו :א ֶֹר ְך יָ ִמים ַא ְ ׂש ִ ּב ֵ
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ
יש ּו ָע ִתי
יָ ִמים ַא ְ ׂש ִ ּב ֵ
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לישועות ברוחניות וגשמיות
אנא יהוה ,תן לי עצה ,תן לי חנינה ,תן לי ישועה שלמה ,עשה
עמי פלא לחיים לבל אהיה ,חס ושלום ,כמת בחיי .עשה עמי חסד
חנם כאשר נאה לך ,לא כמעשי הרעים ופעולותי המגונות ודעותי
המעורבבות .חוס וחמל נא על נפשי האומללה מאד .יהמו נא מעיך
ורחמיך על עצם הטוב שיש בי ,שיוכל להתגבר לכבש את הגוף
ותאוותיו תחתיו ,שיהיה הרע כפוף ובטל תחת הטוב ,עד שיתבטלו
ממני כל תאוות הגוף ומדותיו הרעות ,באפן שאזכה להיות כרצונך
הטוב באמת תמיד:

חוס וחנני ורחם עלי והושיעני חיש קל מהרה ישועה
שלמה ואמתיית .ישועת הנפש והגוף באמת.
ישועה הנצחיית לעולמי עד ולנצח נצחים .עזרני
כי עליך נשענתי .הושיענו כי שמך נקרא עלינו.
אל תניחנו ואל תטשנו ואל תעזבנו" .זכור רחמיך
יהוה וחסדיך כי מעולם המה .זכרני יהוה ברצון עמך
פקדני בישועתך .טהר לבבי לעבדך באמת" .עורה
כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר" .עורה נא
עוררי נא קומי נא עמדי נא חלי נא פני אל במיטב
הגיון ,אולי יחס אולי ירחם אולי יחוס עם עני ואביון
אולי ירחם אולי ירחם ,אולי ירחם" .דלו עיני למרום
יהוה עשקה לי ערבני" .מרא דעלמא כלא ,איני יודע
כלל מה לדבר" ,כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת
כולה" ,רק באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי
מלא רחמים ,לשטח כפי אליך ,ולשא עיני למעון
קדושתך אולי יש תקוה .תן לי תקוה טובה חיש קל
מהרה .תן לי חיים אמתיים .הסר ממני יגון ואנחה.
"שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא" .זכני
מהרה לתשובה שלמה באמת ,ואזכה לשוב למקור
שנחצבתי משם .ואזכה על ידי תשובתי ליחד יחודא
עלאה ויחודא תתאה:

רבונו של עולם זכרנו בזכרון טוב לפניך,
ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי
קדם ,וזכר לנו יהוה אלהינו אהבת הצדיקים

הקדמונים ,בזכותם תעזר ותגן ותושיע את האחרונים.
ותזכר את עמך ישראל הנפוצים על ההרים כצאן אשר
אין להם רועה" .זכרנו יהוה ברצון עמך ,פקדנו בישועתך,
לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם
נחלתך .למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים .השיבנו
יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם .יהיו לרצון אמרי
פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":
ותרחם עלי ותושיעני ישועה שלמה באמת .ותשלח בלבי עצות שלמות
אמתיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה ,באפן שאזכה מעתה על כל פנים
לתשובה שלמה באמת ,לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד ,עד שאזכה
ברחמיך להיות בכלל יראיך ותמימיך הזוכים לרב טוב הצפון וגנוז אשר
אתה נותן להם רשות לחפש ולבקש בגנזיא דמלכא אשרי חלקם .ואזכה
שיהיו נעשין נרות קדושות מכל המצות שאתה מזכני לעשות בחיי ,ואצל
אלו הנרות הקדושות של המצות אזכה בעת מיתתי לחפש ולבקש בגנזיא
דמלכא ,ולא איעול בכסופא קמך:

תפילת החיד"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 וְ ַר ֲענַ ִ ּנים .וְ ֵתן
יך יָ ֵמינ ּו ּו ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ּטוֹ ב ּו ַב ְ ּנ ִע ִ
ָלנ ּו (יכוון משאלותיו) ַח ִ ּיים ֲאר ּוכִ יםַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ְ ּב ָרכָ ה,
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ םַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ּ ַפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבהַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶשל ִחיל ּוץ ֲע ָצמוֹ תַ ,ח ִ ּיים

ימה,
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם יִ ְר ַאת ֵח ְטאַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם בּ ּו ׁ ָשה ּוכְ ִל ָ
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל עוֹ ׁ ֶשר וְ כָ בוֹ דַ ,ח ִ ּיים ׁ ֶש ְּת ֵהא ָבנ ּו ַ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 ׁש ֹו ֵק ָקה.
או ָצ ְר ָך ַה ּט ֹוב ִּת ְפ ַּתח ְל ַה ְש ִ ֹּב ַ
וְ ֹ
עו ָלם ֻּכלּ ֹו ִמ ּט ּו ֶב ָך.
וְ ַר ֵ ּוה ּ ְפנֵ י ֵת ֵבל .וְ ַש ַ ּבע ֶאת ָה ֹ
עו ׁ ֶשר ַמ ְּתנַ ת יָ ֶד ָ
כו ֶת ָ
יך.
יך ּו ֵמ ֹ
ּו ַמ ֵּלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִ ּב ְר ֹ
ּו ְת ַק ֵ ּיים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב יִ ְפ ַּתח יְ יָ ְל ָך ֶאת
רו ַה ּט ֹוב ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָל ֵתת ְמ ַטר ַא ְר ְצ ָך
או ָצ ֹ
ֹ
ְ ּב ִע ּת ֹו ּו ְל ָב ֵר ְך ֵאת ָּכל ַמ ֲע ֵשֹה יָ ֶד ָךּ .ו ָפ ְק ֵדנ ּו
עו ְר ָרה ֶאת גְ ב ּו ָר ֶת ָך
ִ ּב ְפק ּו ַדת יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמיםֹ .
יש ּו ָע ָתה ָלנ ּו .וְ ָשֹא נֵ ס ְל ַק ֵ ּבץ ָ ּג ֻל ּי ֹו ֵתנ ּו
ּו ְלכָ ה ִל ׁ
פות ָה ָא ֶרץ .וְ ָהיָ ה יְ יָ ְל ֶמ ֶל ְך
ְמ ֵה ָרה ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ ֹ
מו
ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַ ּב ּי ֹום ַהה ּוא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד ּו ׁ ְש ֹ
ֶא ָחד:

מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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

