סדר התיקון הקדוש
ומעמד הדלקת הנר

לנחת מכל
יוצאי חלצינו
שעת התיקון  15:00עד 15:45

סדר תפילת התיקון הקדוש
לנחת מכל יוצאי חלצינו
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הנחת שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות
ובדמעות .תפילה אשר מסוגלת ביותר לנחת מכל יוצאי חלציכם

"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 תברך את כל
מעשה ידינו .ואת פרי בטננו ויהיו בנינו ובנותינו חיים
וקימים בעבודתך ובתורתך וביראתך לאורך ימים
ושנים טובים ,מתוך בריאות הגוף והנפש ויהיו כל
יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים ,ויזכו לגדל
בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
וכולם ישאירו שארית בארץ .ויתרבו צאצאיהם כחול
הים וככוכבי השמים לרב ,לעד ולדורות עד סוף כל
הדורות ,ותזכינו לנחת אמיתית מכל יוצאי חלצינו
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}

כבד את אביך ואת אמך ,בכל זיני יקר ,למחדי לון בעובדי דכשראן ,כמה דאת
אמר (משלי כג כד) גיל יגיל אבי צדיק ,ודא איהו יקרא דאבוי ודאמיה:
כבד את אביך ,כמה דאת אמר כבד את יהו"ה מהונך ,מהונך מממונך ,מהונך מחנך
בחדוה דנגונא למחדי לבא ,דהא דא חדוה דלבא ,כגוונא דא נגונא דכל עלמא,
עובדין דכשראן דההוא ברא חדי לבא דאבוי ודאמיה .מהונך ,מממונך ,לכל מה

דאצטריכו ,כגוונא דבר נש אוקיר לקודשא בריך הוא ,הכי אצטריך לאבא ולאמא ,בגין דשותפותא חדא
אית לון בקודשא בריך הוא עליה ,וכמה דאצטריך למדחל לקודשא בריך הוא ,הכי אצטריך למדחל
לאבוה ולאמיה ,ולאוקיר לון כחדא בכל זיני יקר .למען יאריכון ימיך ,בגין דאית יומין לעילא דתליין
בהו חיי בר נש בהאי עלמא ,ואוקימנא על אינון יומין דבר נש בההוא עלמא לעילא ,וכלהו קיימין קמי
קודשא בריך הוא ,ובהו אשתמודען חיי דבר נש .על האדמה אשר יהו"ה אלהי"ך נותן לך ,אבטחותא
לאתהניא באספקלריא דנהרא ,ורזא דא על האדמה ,דא אספקלריא דנהרא ,באינון יומין עלאין דנהרין
מגו מבועא דכלא .מאי שנא באלין תרין פקודין דאורייתא ,דכתיב בהו למען יאריכון ימיך ,בדא,
ובשלוח הקן ,אלא תרין פקודין אלין כלהו תליין לעילא ,אבא ואמא ,רזא דזכור ושמור כחדא ,ובגין כך
כתיב למען יאריכון ימיך .ובשלוח הקן דכתיב (דברים כב ז) שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך
למען ייטב לך וגו' ,רזא דעלמא עלאה ,דלא אתייהיב ביה רשו לאסתכלא ,ואצטריך לשלח מגו שאלתא
ואסתכלותא ביה ,ואת הבנים תקח לך ,דכתיב (שם ד לב) כי שאל נא לימים ראשונים וגו' ,מקצה השמים
ועד קצה השמים ,אבל לעילא מקצה השמים שלח תשלח מרעיוניך למשאל .ובדא כתיב למען ייטב
לך והארכת ימים ,למען איטב לך לא כתיב ,אלא למען ייטב לך ,ויאריכון ימיך לא כתיב ,אלא והארכת
ימים ,למען ייטב לך ,ההוא אתר דאוטיב לכלא ,ואיהו עלמא דסתים וגניז ,והארכת:
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
להינצל מצער גידול בנים
(א) ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד ְ ּב ָב ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבנוֹ ( :ב) יְ דֹוָ ד ָמה ַרבּ ּו ָצ ָרי ַר ִ ּבים ָק ִמים ָע ָלי( :ג) ַר ִ ּבים א ְֹמ ִרים ְלנַ ְפ ׁ ִשי
ֹאשי :ה) קוֹ ִלי ֶאל יְ דֹוָ ד ֶא ְק ָרא
ֵאין יְ ׁש ּו ָע ָתה לּ וֹ ֵבאל ִֹהים ֶס ָלה( :ד) וְ ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ָמגֵ ן ַ ּב ֲע ִדי ְּכבוֹ ִדי ּו ֵמ ִרים ר ׁ ִ
ישנָ ה ֱה ִקיצוֹ ִתי ִּכי יְ דֹוָ ד יִ ְס ְמכֵ נִ י( :ז) לֹא ִא ָירא ֵמ ִר ְבבוֹ ת ָעם ֲא ׁ ֶשר
וַ ַ ּי ֲענֵ נִ י ֵמ ַהר ָק ְד ׁשוֹ ֶס ָלה( :ו) ֲאנִ י ׁ ָשכַ ְב ִּתי וָ ִא ׁ ָ
יענִ י ֱאל ַֹהי ִּכי ִה ִּכ ָית ֶאת ָּכל אֹיְ ַבי ֶל ִחי ׁ ִש ֵ ּני ְר ׁ ָש ִעים ׁ ִש ַ ּב ְר ָּת (ט) ַלידֹוָ ד
ָס ִביב ׁ ָשת ּו ָע ָלי( :ח) ק ּו ָמה יְ דֹוָ ד הוֹ ׁ ִש ֵ
ָ
ָ
ַהיְ ׁש ּו ָעה ַעל ַע ְּמך ִב ְרכָ ֶתך ֶּס ָלה:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ֶאל ַה ְ ּנ ִחילוֹ ת ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) ֲא ָמ ַרי ַה ֲאזִ ינָ ה יְ דֹוָ ד ִ ּבינָ ה ֲהגִ יגִ י( :ג) ַה ְק ׁ ִש ָיבה ְלקוֹ ל ׁ ַשוְ ִעי
ַמ ְל ִּכי וֵ אל ָֹהי ִּכי ֵא ֶל ָ
יך ֶא ְת ּ ַפ ָּלל( :ד) יְ דֹוָ ד בּ ֶֹקר ִּת ׁ ְש ַמע קוֹ ִלי בּ ֶֹקר ֶא ֱע ָר ְך ְל ָך וַ ֲא ַצ ּ ֶפה( :ה) ִּכי לֹא ֵאל ָח ֵפץ
ָ
יש
ֶר ׁ ַשע ָא ָּתה לֹא יְ גֻ ְר ָך ָרע( :ו) לֹא יִ ְתיַ צְּ ב ּו הוֹ ְל ִלים ְלנֶ גֶ ד ֵעינֶ יך שָׂ נֵ ָ
את ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן( :ז) ְּת ַא ֵ ּבד דּ ְֹב ֵרי כָ זָ ב ִא ׁ
דָּ ִמים ּו ִמ ְר ָמה יְ ָת ֵעב יְ דֹוָ ד( :ח) וַ ֲאנִ י ְ ּברֹב ַח ְסדְּ ָך ָאבוֹ א ֵב ֶית ָך ֶא ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ׁ ְש ָך ְ ּביִ ְר ָא ֶת ָך( :ט) יְ דֹוָ ד
\{היְ ׁ ַשר\} ְל ָפנַ י דַּ ְר ֶּכ ָך( :י) ִּכי ֵאין ְ ּב ִפיה ּו נְ כוֹ נָ ה ִק ְר ָ ּבם ַהוּוֹ ת ֶק ֶבר ּ ָפת ּו ַח
נְ ֵחנִ י ְב ִצ ְד ָק ֶת ָך ְל ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָרי הושר ַ
יחמוֹ ִּכי ָמר ּו ָב ְך( :יב)
יהם ַהדִּ ֵ
יהם ְ ּברֹב ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
ימם ֶאל ִֹהים יִ ּ ְפל ּו ִמ ּמ ֲֹעצוֹ ֵת ֶ
ְ ּגרֹנָ ם ְל ׁשוֹ נָ ם יַ ֲח ִליק ּון( :יא) ַה ֲא ׁ ִש ֵ
וְ יִ שְׂ ְמח ּו כָ ל חוֹ ֵסי ָב ְך ְלעוֹ ָלם יְ ַר ֵ ּננ ּו וְ ָת ֵס ְך ָע ֵלימוֹ וְ יַ ְע ְלצ ּו ְב ָך א ֲֹה ֵבי ׁ ְש ֶמ ָך( :יג) ִּכי ַא ָּתה ְּת ָב ֵר ְך ַצדִּ יק יְ דֹוָ ד ַּכצִּ ָ ּנה
ָרצוֹ ן ַּת ְע ְט ֶרנּ ּו:

(א) ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד ָהב ּו ַלידֹוָ ד ְ ּבנֵ י ֵא ִלים ָהב ּו ַלידֹוָ ד ָּכבוֹ ד וָ עֹז( :ב) ָהב ּו ַלידֹוָ ד ְּכבוֹ ד ׁ ְשמוֹ
ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ַלידֹוָ ד ְ ּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש( :ג) קוֹ ל יְ דֹוָ ד ַעל ַה ָּמיִ ם ֵאל ַה ָּכבוֹ ד ִה ְר ִעים יְ דֹוָ ד ַעל
ַמיִ ם ַר ִ ּבים( :ד) קוֹ ל יְ דֹוָ ד ַ ּבכּ ַֹח קוֹ ל יְ דֹוָ ד ֶ ּב ָה ָדר( :ה) קוֹ ל יְ דֹוָ ד ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ׁ ַש ֵ ּבר יְ דֹוָ ד
ֶאת ַא ְרזֵ י ַה ְּל ָבנוֹ ן( :ו) וַ ַ ּי ְר ִק ֵידם ְּכמוֹ ֵעגֶ ל ְל ָבנוֹ ן וְ שִׂ ְריוֹ ן ְּכמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים( :ז) קוֹ ל יְ דֹוָ ד
ח ֵֹצב ַל ֲהבוֹ ת ֵא ׁש( :ח) קוֹ ל יְ דֹוָ ד יָ ִחיל ִמ ְד ָ ּבר יָ ִחיל יְ דֹוָ ד ִמ ְד ַ ּבר ָק ֵד ׁש( :ט) קוֹ ל יְ דֹוָ ד
יְ חוֹ ֵלל ַא ָ ּילוֹ ת וַ ֶ ּי ֱחשׂ ף יְ ָערוֹ ת ּו ְב ֵהיכָ לוֹ ֻּכלּ וֹ א ֵֹמר ָּכבוֹ ד( :י) יְ דֹוָ ד ַל ַּמבּ ּול יָ ׁ ָשב וַ ֵ ּי ׁ ֶשב
יְ דֹוָ ד ֶמ ֶל ְך ְלעוֹ ָלם( :יא) יְ דֹוָ ד עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן יְ דֹוָ ד יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר( :ב) ַק ֹ ּוה ִק ִ ּו ִיתי יְ דֹוָ ד וַ ֵ ּיט ֵא ַלי וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ׁ ַשוְ ָע ִתי( :ג) וַ ַ ּי ֲע ֵלנִ י
ִמבּ וֹ ר ׁ ָשאוֹ ן ִמ ּ ִטיט ַה ָ ּיוֵ ן וַ ָ ּי ֶקם ַעל ֶס ַלע ַרגְ ַלי כּ וֹ נֵ ן ֲא ׁ ֻש ָרי( :ד) וַ ִ ּי ֵּתן ְ ּב ִפי ׁ ִשיר ָח ָד ׁש
ְּת ִה ָּלה ֵלאל ֵֹהינ ּו יִ ְרא ּו ַר ִ ּבים וְ יִ ָירא ּו וְ יִ ְב ְטח ּו ַ ּבידֹוָ ד( :ה) ַא ׁ ְש ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר שָׂ ם יְ דֹוָ ד
ִמ ְב ַטחוֹ וְ לֹא ָפנָ ה ֶאל ְר ָה ִבים וְ שָׂ ֵטי כָ זָ ב( :ו) ַרבּ וֹ ת ָעשִׂ ָית ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ֱאל ַֹהי נִ ְפ ְלא ֶֹת ָ
יך
יך ֵא ֵלינ ּו ֵאין ֲער ְֹך ֵא ֶל ָ
ּו ַמ ְח ׁ ְשב ֶֹת ָ
יך ַא ִ ּג ָידה וַ ֲא ַד ֵ ּב ָרה ָע ְצמ ּו ִמ ַּס ּ ֵפר( :ז) זֶ ַבח ּו ִמנְ ָחה לֹא
אתי ִ ּב ְמגִ ַּלת
ָח ַפ ְצ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ָּכ ִר ָית ִּלי עוֹ ָלה וַ ֲח ָט ָאה לֹא ׁ ָש ָא ְל ָּת( :ח) ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִה ֵ ּנה ָב ִ
ֵס ֶפר ָּכת ּוב ָע ָלי( :ט) ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ֱאל ַֹהי ָח ָפ ְצ ִּתי וְ תוֹ ָר ְת ָך ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָעי( :י) ִ ּב ּ ַׂש ְר ִּתי
ֶצ ֶדק ְ ּב ָק ָהל ָרב ִה ֵ ּנה שְׂ ָפ ַתי לֹא ֶאכְ ָלא יְ דֹוָ ד ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת( :יא) ִצ ְד ָק ְת ָך לֹא כִ ִּס ִיתי ְ ּבתוֹ ְך
ִל ִ ּבי ֱאמ ּונָ ְת ָך ּו ְת ׁש ּו ָע ְת ָך ָא ָמ ְר ִּתי לֹא כִ ַח ְד ִּתי ַח ְסדְּ ָך וַ ֲא ִמ ְּת ָך ְל ָק ָהל ָרב( :יב) ַא ָּתה יְ דֹוָ ד
לֹא ִתכְ ָלא ַר ֲח ֶמ ָ
יך ִמ ֶּמ ִ ּני ַח ְסדְּ ָך וַ ֲא ִמ ְּת ָך ָּת ִמיד יִ צְּ ר ּונִ י( :יג) ִּכי ָא ְפפ ּו ָע ַלי ָרעוֹ ת ַעד
ֹאשי וְ ִל ִ ּבי ֲעזָ ָבנִ י:
ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ִה ּ ִשֹיג ּונִ י ֲע ֹונ ַֹתי וְ לֹא יָ כ ְֹל ִּתי ִל ְראוֹ ת ָע ְצמ ּו ִמ ּ ַׂש ֲערוֹ ת ר ׁ ִ
(יד) ְר ֵצה יְ דֹוָ ד ְל ַהצִּ ֵילנִ י יְ דֹוָ ד ְל ֶעזְ ָר ִתי ח ּו ׁ ָשה( :טו) יֵ בֹשׁ ּו וְ יַ ְח ּ ְפר ּו יַ ַחד ְמ ַב ְק ׁ ֵשי נַ ְפ ׁ ִשי
ִל ְס ּפוֹ ָת ּה יִ ּסֹג ּו ָאחוֹ ר וְ יִ ָּכ ְלמ ּו ֲח ֵפ ֵצי ָר ָע ִתי( :טז) יָ ׁש ֹּמ ּו ַעל ֵע ֶקב ָ ּב ׁ ְש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים ִלי
ֶה ָאח ֶה ָאח( :יז) יָ שִׂ ישׂ ּו וְ יִ שְׂ ְמח ּו ְ ּב ָך ָּכל ְמ ַב ְק ׁ ֶש ָ
ֹאמר ּו ָת ִמיד יִ גְ דַּ ל יְ דֹוָ ד א ֲֹה ֵבי
יך י ְ
ְּת ׁש ּו ָע ֶת ָך( :יח) וַ ֲאנִ י ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ֲאדֹנָ י יַ ֲח ׁ ָשב ִלי ֶעזְ ָר ִתי ּו ְמ ַפ ְל ִטי ַא ָּתה ֱאל ַֹהי ַאל
ְּת ַא ַחר:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ִ ּבנְ גִ ינֹת ַמשְׂ ִּכיל ְל ָדוִ ד( :ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱאל ִֹהים ְּת ִפ ָּל ִתי וְ ַאל ִּת ְת ַע ַּלם ִמ ְּת ִח ָ ּנ ִתי:
ימה( :ד) ִמ ּקוֹ ל אוֹ יֵ ב ִמ ּ ְפנֵ י ָע ַקת ָר ׁ ָשע ִּכי
יחי וְ ָא ִה ָ
(ג) ַה ְק ׁ ִש ָיבה ִּלי וַ ֲענֵ נִ י ָא ִריד ְ ּבשִׂ ִ
ִ
יָ ִמיט ּו ָע ַלי ָאוֶ ן ּו ְב ַאף יִ שְׂ ְטמ ּונִ י( :ה) ִל ִ ּבי יָ ִחיל ְ ּבק ְר ִ ּבי וְ ֵאימוֹ ת ָמוֶ ת נָ ְפל ּו ָע ָלי( :ו)
יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד יָ בֹא ִבי וַ ְּתכַ ֵּסנִ י ּ ַפ ָּלצ ּות( :ז) וָ א ַֹמר ִמי יִ ֶּתן ִלי ֵא ֶבר ַּכ ּיוֹ נָ ה ָאע ּו ָפה וְ ֶא ׁ ְשכּ ֹנָ ה:
ישה ִמ ְפ ָלט ִלי ֵמר ּו ַח ס ָֹעה ִמ ָּס ַער:
(ח) ִה ֵ ּנה ַא ְר ִחיק נְ דֹד ָא ִלין ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶס ָלה( :ט) ָא ִח ׁ ָ
(י) ַ ּב ַּלע ֲאדֹנָ י ּ ַפ ַּלג ְל ׁשוֹ נָ ם ִּכי ָר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב ָ ּב ִעיר( :יא) יוֹ ָמם וָ ַליְ ָלה יְ סוֹ ְב ֻב ָה ַעל
יש ֵמ ְרח ָֹב ּה ּת ְֹך ּו ִמ ְר ָמה( :יג)
חוֹ מ ֶֹת ָ
יה וְ ָאוֶ ן וְ ָע ָמל ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה( :יב) ַהוּוֹ ת ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה וְ לֹא יָ ִמ ׁ
ִּכי לֹא אוֹ יֵ ב יְ ָח ְר ֵפנִ י וְ ֶא ּ ָׂשא לֹא ְמשַׂ נְ ִאי ָע ַלי ִהגְ דִּ יל וְ ֶא ָּס ֵתר ִמ ֶּמנּ ּו( :יד) וְ ַא ָּתה ֱאנוֹ ׁש
ְּכ ֶע ְר ִּכי ַאלּ ּו ִפי ּו ְמיֻ דָּ ִעי( :טו) ֲא ׁ ֶשר יַ ְחדָּ ו נַ ְמ ִּתיק סוֹ ד ְ ּב ֵבית ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵּל ְך ְ ּב ָרגֶ ׁש( :טז)
ישימות \{יַ ּ ׁ ִשי ָמוֶ ת\} ָע ֵלימוֹ יֵ ְרד ּו ׁ ְשאוֹ ל ַח ִ ּיים ִּכי ָרעוֹ ת ִ ּב ְמג ּו ָרם ְ ּב ִק ְר ָ ּבם( :יז) ֲאנִ י
יחה וְ ֶא ֱה ֶמה וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע
יענִ י( :יח) ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ַריִ ם ָאשִׂ ָ
ֶאל ֱאל ִֹהים ֶא ְק ָרא וַ ידֹוָ ד יוֹ ׁ ִש ֵ
קוֹ ִלי( :יט) ּ ָפ ָדה ְב ׁ ָשלוֹ ם נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ְּק ָרב ִלי ִּכי ְב ַר ִ ּבים ָהי ּו ִע ָּמ ִדי( :כ) יִ ׁ ְש ַמע ֵאל וְ יַ ֲענֵ ם

וְ יֹ ֵשׁב ֶק ֶדם ֶס ָלה ֲא ׁ ֶשר ֵאין ֲח ִליפוֹ ת ָלמוֹ וְ לֹא יָ ְרא ּו ֱאל ִֹהים( :כא) ׁ ָש ַלח יָ ָדיו ִ ּב ׁ ְשל ָֹמיו ִח ֵּלל ְ ּב ִריתוֹ ( :כב) ָח ְלק ּו
ַמ ְח ָמאֹת ּ ִפיו ּו ְק ָרב ִלבּ וֹ ַרכּ ּו ְד ָב ָריו ִמ ּ ׁ ֶש ֶמן וְ ֵה ָּמה ְפ ִתחוֹ ת( :כג) ַה ׁ ְש ֵל ְך ַעל יְ דֹוָ ד יְ ָה ְב ָך וְ ה ּוא יְ כַ ְל ְּכ ֶל ָך לֹא יִ ֵּתן
יהם וַ ֲאנִ י
ְלעוֹ ָלם מוֹ ט ַלצַּ דִּ יק( :כד) וְ ַא ָּתה ֱאל ִֹהים ּתוֹ ִר ֵדם ִל ְב ֵאר ׁ ַש ַחת ַאנְ ׁ ֵשי ָד ִמים ּו ִמ ְר ָמה לֹא יֶ ֱחצ ּו יְ ֵמ ֶ
ֶא ְב ַטח ָ ּב ְך:

ּזֹאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו( :כד) זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָעשָׂ ה יְ דֹוָ ד נָ גִ ָילה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה בוֹ ( :כה) ָא ָ ּנא
יחה ָ ּנא( :כו) ָ ּבר ּו ְך ַה ָ ּבא ְ ּב ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד ֵ ּב ַרכְ נ ּוכֶ ם ִמ ֵ ּבית
יעה ָ ּנא ָא ָ ּנא יְ דֹוָ ד ַה ְצ ִל ָ
יְ דֹוָ ד הוֹ ׁ ִש ָ
יְ דֹוָ ד :כז) ֵאל יְ דֹוָ ד וַ ָ ּי ֶאר ָלנ ּו ִא ְסר ּו ַחג ַ ּב ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח( :כח) ֵא ִלי ַא ָּתה
וְ אוֹ ֶדךָּ ֱאל ַֹהי ֲארוֹ ְמ ֶמךָּ ( :כט) הוֹ ד ּו ַלידֹוָ ד ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ :

(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַאל ַּת ׁ ְש ֵחת ְל ָדוִ ד ִמכְ ָּתם ִ ּב ׁ ְשל ַֹח ׁ ָשא ּול וַ ִ ּי ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ַה ַ ּביִ ת ַל ֲה ִמיתוֹ ( :ב) ַהצִּ ֵילנִ י ֵמאֹיְ ַבי ֱאל ָֹהי
יענִ י(:ד) ִּכי ִה ֵ ּנה ָא ְרב ּו ְלנַ ְפ ׁ ִשי יָ ג ּור ּו
ִמ ִּמ ְתקוֹ ְמ ַמי ְּתשַׂ ְ ּג ֵבנִ י( :ג) ַהצִּ ֵילנִ י ִמ ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן ּו ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ָד ִמים הוֹ ׁ ִש ֵ
אתי ּו ְר ֵאה( :ו) וְ ַא ָּתה יְ דֹוָ ד
אתי יְ דֹוָ ד( :ה) ְ ּב ִלי ָעוֹן יְ ֻרצ ּון וְ יִ כּ וֹ נָ נ ּו ע ּו ָרה ִל ְק ָר ִ
ָע ַלי ַע ִּזים לֹא ִפ ׁ ְש ִעי וְ לֹא ַח ּ ָט ִ
ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹ ת ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל ָה ִק ָיצה ִל ְפקֹד ָּכל ַהגּ וֹ יִ ם ַאל ָּתחֹן ָּכל בּ ֹגְ ֵדי ָאוֶ ן ֶס ָלה( :ז) יָ ׁש ּוב ּו ָל ֶע ֶרב יֶ ֱהמ ּו
יהם ֲח ָרבוֹ ת ְ ּבשִׂ ְפתוֹ ֵת ֶ
כַ ָּכ ֶלב וִ יסוֹ ְבב ּו ִעיר( :ח) ִה ֵ ּנה יַ ִ ּביע ּון ְ ּב ִפ ֶ
יהם ִּכי ִמי ׁש ֵֹמ ַע( :ט) וְ ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ִּתשְׂ ַחק ָלמוֹ
ִּת ְל ַעג ְלכָ ל גּ וֹ יִ ם( :י) ֻע ּזוֹ ֵא ֶל ָ
\{ח ְסדִּ י\} יְ ַקדְּ ֵמנִ י ֱאל ִֹהים
יך ֶא ׁ ְשמ ָֹרה ִּכי ֱאל ִֹהים ִמשְׂ ַ ּג ִ ּבי( :יא) ֱאל ֵֹהי חסדו ַ
יַ ְר ֵאנִ י ְב ׁש ְֹר ָרי( :יב) ַאל ַּת ַה ְרגֵ ם ּ ֶפן יִ ׁ ְש ְּכח ּו ַע ִּמי ֲהנִ ֵ
יעמוֹ ְב ֵח ְיל ָך וְ הוֹ ִר ֵידמוֹ ָמגִ ֵ ּננ ּו ֲאדֹנָ י( :יג) ַח ּ ַטאת ּ ִפימוֹ
מ ֵשׁל
דְּ ַבר שְׂ ָפ ֵתימוֹ וְ יִ ָּלכְ ד ּו ִבגְ אוֹ נָ ם ּו ֵמ ָא ָלה ּו ִמ ַּכ ַח ׁש יְ ַס ּ ֵפר ּו( :יד) ַּכ ֵּלה ְב ֵח ָמה ַּכ ֵּלה וְ ֵאינֵ מוֹ וְ יֵ ְדע ּו ִּכי ֱאל ִֹהים ֹ
ְ ּביַ ֲעקֹב ְל ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶרץ ֶס ָלה( :טו) וְ יָ ׁ ֻשב ּו ָל ֶע ֶרב יֶ ֱהמ ּו כַ ָּכ ֶלב וִ יסוֹ ְבב ּו ִעיר( :טז) ֵה ָּמה ינועון \{יְ נִ יע ּון\} ֶל ֱאכֹל
ִאם לֹא יִ שְׂ ְ ּבע ּו וַ ָ ּי ִלינ ּו( :יז) וַ ֲאנִ י ָא ׁ ִשיר ֻע ֶּז ָך וַ ֲא ַר ֵ ּנן ַלבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך ִּכי ָהיִ ָית ִמשְׂ ָ ּגב ִלי ּו ָמנוֹ ס ְ ּביוֹ ם ַצר ִלי( :יח)
ֻע ִּזי ֵא ֶל ָ
יך ֲאזַ ֵּמ ָרה ִּכי ֱאל ִֹהים ִמשְׂ ַ ּג ִ ּבי ֱאל ֵֹהי ַח ְסדִּ י:

(א) ַה ְלל ּויָ ּה ַה ְלל ּו ֶאת ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד ַה ְלל ּו ַע ְב ֵדי יְ דֹוָ ד( :ב) ׁ ֶשע ְֹמ ִדים ְ ּב ֵבית יְ דֹוָ ד ְ ּב ַח ְצרוֹ ת
ֵ ּבית ֱאל ֵֹהינ ּו( :ג) ַה ְלל ּויָ ּה ִּכי טוֹ ב יְ דֹוָ ד זַ ְּמר ּו ִל ׁ ְשמוֹ ִּכי נָ ִעים( :ד) ִּכי יַ ֲעקֹב ָ ּב ַחר לוֹ
יָ ּה יִ שְׂ ָר ֵאל ִל ְסגֻ ָּלתוֹ ( :ה) ִּכי ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי גָ דוֹ ל יְ דֹוָ ד וַ ֲאדֹנֵ ינ ּו ִמ ָּכל ֱאל ִֹהים( :ו) כּ ֹל
ֲא ׁ ֶשר ָח ֵפץ יְ דֹוָ ד ָעשָׂ ה ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ ַ ּב ַ ּי ִּמים וְ כָ ל ְּתהֹמוֹ ת( :ז) ַמ ֲע ֶלה נְ שִׂ ִאים ִמ ְק ֵצה
ָה ָא ֶרץ ְ ּב ָר ִקים ַל ָּמ ָטר ָעשָׂ ה מוֹ ֵצא ר ּו ַח ֵמאוֹ ְצרוֹ ָתיו( :ח) ׁ ֶש ִה ָּכה ְ ּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם
ַעד ְ ּב ֵה ָמה( :ט) ׁ ָש ַלח אוֹ תֹת ּומ ְֹפ ִתים ְ ּבתוֹ כֵ כִ י ִמ ְצ ָריִ ם ְ ּב ַפ ְרעֹה ּו ְבכָ ל ֲע ָב ָדיו( :י) ׁ ֶש ִה ָּכה
גּ וֹ יִ ם ַר ִ ּבים וְ ָה ַרג ְמ ָלכִ ים ֲעצ ּו ִמים( :יא) ְל ִסיחוֹ ן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּו ְלעוֹ ג ֶמ ֶל ְך ַה ָ ּב ׁ ָשן ּו ְלכֹל
ַמ ְמ ְלכוֹ ת ְּכנָ ַען( :יב) וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם נַ ֲח ָלה נַ ֲח ָלה ְליִ שְׂ ָר ֵאל ַע ּמוֹ ( :יג) יְ דֹוָ ד ׁ ִש ְמ ָך ְלעוֹ ָלם
יְ דֹוָ ד זִ כְ ְר ָך ְלדֹר וָ דֹר( :יד) ִּכי יָ ִדין יְ דֹוָ ד ַע ּמוֹ וְ ַעל ֲע ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם( :טו) ֲע ַצ ֵ ּבי ַהגּ וֹ יִ ם ֶּכ ֶסף
וְ זָ ָהב ַמ ֲעשֵׂ ה יְ ֵדי ָא ָדם( :טז) ּ ֶפה ָל ֶהם וְ לֹא יְ ַד ֵ ּבר ּו ֵעינַ יִ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִ ְרא ּו( :יז) ָאזְ נַ יִ ם
יהם( :יח) ְּכמוֹ ֶהם יִ ְהי ּו עֹשֵׂ ֶ
ָל ֶהם וְ לֹא יַ ֲאזִ ינ ּו ַאף ֵאין יֶ ׁש ר ּו ַח ְ ּב ִפ ֶ
יהם כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר בּ ֵֹט ַח
ָ ּב ֶהם( :יט) ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ָ ּב ְרכ ּו ֶאת יְ דֹוָ ד ֵ ּבית ַא ֲהרֹן ָ ּב ְרכ ּו ֶאת יְ דֹוָ ד( :כ) ֵ ּבית ַה ֵּלוִ י ָ ּב ְרכ ּו
ֶאת יְ דֹוָ ד יִ ְר ֵאי יְ דֹוָ ד ָ ּב ְרכ ּו ֶאת יְ דֹוָ ד( :כא) ָ ּבר ּו ְך יְ דֹוָ ד ִמצִּ ּיוֹ ן ׁשֹכֵ ן יְ ר ּו ׁ ָש ָל ִם ַה ְלל ּויָ ּה:

(א) ְּת ִפ ָּלה ְל ָדוִ ד ַה ּ ֵטה יְ דֹוָ ד ָאזְ נְ ָך ֲענֵ נִ י ִּכי ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ָאנִ י( :ב) ׁ ָש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ִּכי ָח ִסיד ָאנִ י הוֹ ׁ ַשע ַע ְבדְּ ָך
יך ֶא ְק ָרא ָּכל ַה ּיוֹ ם( :ד) שַׂ ֵּמ ַח נֶ ֶפ ׁש ַע ְבדֶּ ָך ִּכי ֵא ֶל ָ
יך( :ג) ָח ֵ ּננִ י ֲאדֹנָ י ִּכי ֵא ֶל ָ
ַא ָּתה ֱאל ַֹהי ַהבּ וֹ ֵט ַח ֵא ֶל ָ
יך ֲאדֹנָ י
ָ
נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ּ ָׂשא( :ה) ִּכי ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טוֹ ב וְ ַס ָּלח וְ ַרב ֶח ֶסד ְלכָ ל ק ְֹר ֶאיך( :ו) ַה ֲאזִ ינָ ה יְ דֹוָ ד ְּת ִפ ָּל ִתי וְ ַה ְק ׁ ִש ָיבה ְ ּבקוֹ ל
ַּת ֲחנוּנוֹ ָתי( :ז) ְ ּביוֹ ם ָצ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאךָּ ִּכי ַת ֲענֵ נִ י( :ח) ֵאין ָּכמוֹ ָך ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ְּכ ַמ ֲעשֶׂ ָ
יך( :ט) ָּכל גּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר
יך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְ ּבד ּו ִל ׁ ְש ֶמ ָך( :י) ִּכי גָ דוֹ ל ַא ָּתה וְ עֹשֵׂ ה נִ ְפ ָלאוֹ ת ַא ָּתה ֱאל ִֹהים ְל ַבדֶּ ךָ:
ָעשִׂ ָית יָ בוֹ א ּו וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ְל ָפנֶ ָ
(יא) הוֹ ֵרנִ י יְ דֹוָ ד דַּ ְר ֶּכ ָך ֲא ַה ֵּל ְך ַ ּב ֲא ִמ ֶּת ָך יַ ֵחד ְל ָב ִבי ְליִ ְר ָאה ׁ ְש ֶמ ָך( :יב) אוֹ ְד ָך ֲאדֹנָ י ֱאל ַֹהי ְ ּבכָ ל ְל ָב ִבי וַ ֲאכַ ְ ּב ָדה
ׁ ִש ְמ ָך ְלעוֹ ָלם( :יג) ִּכי ַח ְסדְּ ָך ָ ּגדוֹ ל ָע ָלי וְ ִהצַּ ְל ָּת נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ּ ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּת ָ ּיה( :יד) ֱאל ִֹהים זֵ ִדים ָקמ ּו ָע ַלי וַ ֲע ַדת
ָע ִר ִיצים ִ ּב ְק ׁש ּו נַ ְפ ׁ ִשי וְ לֹא שָׂ מ ּו ָך ְלנֶ גְ דָּ ם( :טו) וְ ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ֵאל ַרח ּום וְ ַחנּ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת( :טז)
יעה ְל ֶבן ֲא ָמ ֶת ָך( :יז) ֲעשֵׂ ה ִע ִּמי אוֹ ת ְלטוֹ ָבה וְ יִ ְרא ּו שׂ נְ ַאי וְ יֵ בֹשׁ ּו ִּכי
ּ ְפנֵ ה ֵא ַלי וְ ָח ֵ ּננִ י ְּתנָ ה ֻע ְּז ָך ְל ַע ְבדֶּ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ָ
ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ֲעזַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י:
ֹאמר ּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ִּכי
ֹאמר נָ א יִ שְׂ ָר ֵאל ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ( :ג) י ְ
(א) הוֹ ד ּו ַלידֹוָ ד ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ( :ב) י ַ
אתי ָ ּי ּה ָענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה( :ו) יְ דֹוָ ד
ֹאמר ּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ דֹוָ ד ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ( :ה) ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ( :ד) י ְ
ִלי לֹא ִא ָירא ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ִלי ָא ָדם( :ז) יְ דֹוָ ד ִלי ְ ּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשׂ נְ ָאי( :ח) טוֹ ב ַל ֲחסוֹ ת ַ ּבידֹוָ ד ִמ ְ ּבט ַֹח ָ ּב ָא ָדם:
(ט) טוֹ ב ַל ֲחסוֹ ת ַ ּבידֹוָ ד ִמ ְ ּבט ַֹח ִ ּבנְ ִד ִיבים( :י) ָּכל גּ וֹ יִ ם ְס ָבב ּונִ י ְ ּב ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד ִּכי ֲא ִמ ַילם( :יא) ַסבּ ּונִ י גַ ם ְס ָבב ּונִ י
ְ ּב ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד ִּכי ֲא ִמ ַילם( :יב) ַסבּ ּונִ י כִ ְדבוֹ ִרים דּ ֲֹעכ ּו ְּכ ֵא ׁש קוֹ ִצים ְ ּב ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד ִּכי ֲא ִמ ַילם( :יג) דַּ חֹה ְד ִח ַיתנִ י ִלנְ ּפֹל
יש ּו ָעה ְ ּב ָא ֳה ֵלי ַצדִּ ִ
יקים יְ ִמין יְ דֹוָ ד עֹשָׂ ה
יש ּו ָעה( :טו) קוֹ ל ִר ָ ּנה וִ ׁ
וַ ידֹוָ ד ֲעזָ ָרנִ י( :יד) ָע ִּזי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁ
ָחיִ ל( :טז) יְ ִמין יְ דֹוָ ד רוֹ ֵמ ָמה יְ ִמין יְ דֹוָ ד עֹשָׂ ה ָחיִ ל( :יז) לֹא ָאמ ּות ִּכי ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ּ ֵפר ַמ ֲעשֵׂ י יָ ּה( :יח) יַ ּסֹר יִ ְּס ַר ִ ּני
ָ ּי ּה וְ ַל ָּמוֶ ת לֹא נְ ָתנָ נִ י( :יט) ּ ִפ ְתח ּו ִלי ׁ ַש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבֹא ָבם אוֹ ֶדה יָ ּה( :כ) זֶ ה ַה ּ ׁ ַש ַער ַלידֹוָ ד ַצדִּ ִ
יקים יָ בֹא ּו בוֹ :
ֹאש ּ ִפ ָ ּנה( :כג) ֵמ ֵאת יְ דֹוָ ד ָהיְ ָתה
יש ּו ָעה( :כב) ֶא ֶבן ָמ ֲאס ּו ַהבּ וֹ נִ ים ָהיְ ָתה ְלר ׁ
(כא) אוֹ ְד ָך ִּכי ֲענִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי ִלי ִל ׁ

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:
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
יך לֹא יִ ָ ּג ׁשַ :רק ְ ּב ֵעינֶ ָ
ימינֶ ָך ֵא ֶל ָ
יך ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ֻּל ַמת
יָ ׁש ּוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ ּ ֹפל ִמ ִ ּצ ְ ּד ָך ֶא ֶלף ּו ְר ָב ָבה ִמ ִ
ְ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
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו
ׁ ְ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 ׁ
ִ ּב ׁ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
להינצל מצער גידול בנים
ותמלא רחמים על כל שבורי לב שיש להם צער גדול בנים ,רחמנא לצלן ,ותעזר להם מעתה שיזכו
לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים לארך ימים ושנים (ובפרט וכו'):
רבונו של עולם מלא רחמים אתה ידעת את לבבם המר והנמהר ,לבבם הנשבר והנדכא ,אשר "כשל
כח הסבל" .ראה ענים ועמלם ,ראה דמעתם ושמע אנקתם ,ואל תעלים אזנך מצעקתם .כי מי יוכל
לסבל את קול בכיתם וצעקתם ואנקתם מגדל הצרות שכבר עברו עליהם .רבונו דעלמא כלא" ,הרופא
לשבורי לב ומחבש לעצבותם" רפא שברם ושמח נפשם ,ואמר לצרותיהם די ,ורחם עליהם מעתה
ותאמר למלאך הרף ידיך:
ותעורר רחמיך העצומים עליהם ותשלח חיים טובים ואריכות ימים ושנים להבנים הנולדים להם כבר,
שיזכו לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים ,ויאריכו ימים ושנים בזה העולם .ויזכו לראות מהם
בנים ובני בנים ,ויצאו מהם דורות הרבה .ויזכו להוליד עוד בנים ובנות הרבה חיים וקימים ,ויצאו מכולם
דורות הרבה ודורי דורות עד סוף כל הדורות .ירבו ויגדלו ויצמחו ,עד ביאת הגואל עד סוף כל הדורות.
וכולם יהיו עושי רצונך באמת .ויקוים בהם ובזרעם" ,הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום ,אני יהוה
בעתה אחישנה":
רבונו של עולם ,עשה למענך ,עשה למען זכות אבותם הקדושים וחמל עליהם מעתה ,שיתקימו זרעם
לארך ימים ושנים .שמחם כימות עניתם ,נחמם מיגונם .והכן לבבם ועזר להם מעתה שיזכו לשמח
תמיד בבנים אשר נולד להם כבר ואשר הם עתידים להוליד עוד ,כולם יאריכו ימים ושנים בתורה
וגדולה עד כי יבוא שילה:
אבינו מלכנו רחם עלינו למען שמך .וקדשנו בקדושתך העליונה .וטהר לבנו לעבדך באמת .ורחם
עלינו ותזמין לנו פרנסתינו ברוח מאתך .ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם.
ותפתח לנו אוצרך הטוב ,ותשפיע לנו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום עד עולם .ותברך את

כל מעשה ידינו .ואת פרי בטננו ויהיו בנינו ובנותינו חיים וקימים בעבודתך
ובתורתך וביראתך לארך ימים ושנים טובים .ותרחם על צאצאינו וצאצאי עמך
בית ישראל( .ובפרט על צאצאי פלוני בן פלוני וכו') .ותמשיך עליהם חיים טובים
וארוכים .ויהיו כל יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים ,ילכו יונקותם וירבו
פארותם ,ויהיו צאצאיהם כעשב הארץ .ותצילם ברחמיך מצער גדול בנים חס
ושלום ,רק כולם יזכו לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים .הן
הנולדים כבר ,הן העתידים להולד להם ,כולם יאריכו ימים ושנים טובים ,וכולם
ישאירו שארית בארץ .ויתרבו צאצאיהם כחול הים וככוכבי השמים לרב ,לעד
ולדורות עד סוף כל הדורות:
רבונו של עולם .הביטה בענים .וראה מכאובם .כי אתה ידעת את לבבם .אתה
ידעת צערם וצרותיהם המרובות שסבלו עד הנה .מרא דעלמא כלא ,אל שדי
יתן להם רחמים ,האומר לעולמו די .יאמר לצרותיהם די .עשה למען זכות
אבותיהם ,ושמח לבביהם ועזרם מעתה שירבו צאצאיהם ,ויזכו לגדל כל בניהם
ובנותיהם ,ויאריכו ימיהם ושנותיהם ,ירבו ויגדלו ויצמחו כל דורותיהם .ויקוים
בנו ובהם "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר מרב .והיה,
במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם ,יאמר להם בני אל חי":
וזכנו ברחמיך הרבים לבנים חיים וקימים .לעבודתך וליראתך ולתורתך.
(כשרוצה להתפלל על מי שיש לו צער גידול בנים ר"ל יזכירו כאן ויאמר ובפרט
לפב"פ וכו') חוס וחמל ורחם ותן לבנינו ולבנותינו ולכל יוצאי חלצינו .חיים
טובים וארוכים( .ובפרט להילד פב"פ וכו' .ולהילדה פב"פ וכו') .רחם עליהם
ועלינו בזכות אבותם ,ותן להם חיים טובים וארוכים ,ותאריך ימיהם ושנותם.
יהמו נא ויכמרו נא רחמיך עליהם ועלינו ,ותאמר די לצרותם" .היטיבה יהוה
לטובים ולישרים בלבותם" .יהי שלום בחילם שלוה בארמנותם" .אין פרץ ואין
יוצאת ואין צוחה" ברחובותם ,לעד ולדורות ,ולדורות דורותם .ראשיתם מצער,
ישגה מאד אחריתם .כאשר השמים החדשים והארץ החדשה ,כן יעמד זרעם
ושמותם .ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני
נגע ומחלה .ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה
גידיהם .ויזכו להיות חיים בריאים וקימים .יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים
ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה .ודורי דורות עד סוף כל הדורות .רחם עליהם
ועלינו למען שמך ,ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים ,לארך ימים ושנים.
"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו":
ובכן תרחם עלינו אדון מלא רחמים ,ותעזור ותושיע לנו ולכל עמך בית ישראל,
שנזכה כולנו להוליד ולגדל את הנפשות הקדושות הנמשכות לנו בכל עת על
ידי הכבוד דקדושה ,שנזכה להוליד הנפשות בנקל בלי קשוי הולדה כלל .ונזכה

לגדלם בנחת ובשלום בלי שום צער גדול בנים כלל .ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים יראה ואהבה ,ונזכה
ליראה ולאהבה את שמך באמת ,ועל ידי זה תמשיך עלינו כח הידים העליונים הקדושים ,יד החזקה
ויד הגדולה ,ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בנחת ושלוה ,בלי שום קשוי הולדה ובלי שום
צער גדול בנים כלל:
אנא יהוה רחמן מלא רחמים ,אתה יודע את צרותם ומכאובם של עמך ישראל שיש להם צער גדול
בנים רחמנא לצלן ,אשר כבר הפלאת את מכותם ,ולקחת מהם מחמד עיניהם ,ומשא נפשם בנים ובנות
היקרים המסולאים בפז ,נפשות יקרות וחביבות ,יונקי שדים שלא חטאו ,גמולי חלב שלא פשעו,
תינוקות של בית רבן אשר הם מקימין את העולם בהבל פיהם שאין בו חטא ,רק בעוונותינו ובעוונות
אבותם פגעת בהם:

תפילת החיד"א להינצל מכל צער ומצער גידול בנים
יְ ִהי כְ בוֹ ד יהוה ְלעוֹ ָלם יִ ְש ַֹמח יהוה ְ ּב ַמ ֲע ָשֹיו:
יְ ִהי ׁ ֵשם יהוה ְמבוֹ ָר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ ָלם:
ַה ַּמ ִ ּביט ָל ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד יִ ַ ּגע ֶ ּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ׁ ָשנ ּו:
ר ּו ָמה ַעל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ ֶד ָך:
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ַּת ֲע ֶשֹה ְל ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יךּ ,ו ִבזְ כ ּות ּ ְפס ּו ִקים
ֵאלּ ּו וְ ׁ ֵשמוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ,וְ ׁ ֵשמוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ָה ְרמ ּוזִ ים וְ ַה ְמצ ּו ָר ִפים ָ ּב ֶהםְּ ,ת ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו
וְ ַתצִּ ֵילנ ּו ִמ ָּכל ָצ ָרה ,וְ ִת ְר ֵצנ ּו ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּביםָ ,א ֵמן נֶ ַצח ֶס ָלה וָ ֶעד:

תפילת הרמח"ל זיע"א להמשיך רוח חכמה על הבנים
אל אחד יחיד ומיוחד צדיק אתה ה' וצדקות אתה אהב שנא' בך צדיק ה' צדקות
אהב ,אם אין בנו מעשים צדקה עשה עמנו למען שמך ,שהרי ישראל הם עניים
בגלות ,והם עניים המחזירים על הפתחים שהם שערי רחמים לבקש משם די
ספוקם ,והם צועקים מחט לפתחים אלה בכמה בקשות בכמה תפלות בכמה תחנות
ואינם נענים ואין אתה מרחם עליהם ,ולמה כן אלא שמאסת אותם לפי שאין
בהם דיעה שהחכמה נסתלקה מהם שעליו אמרו כל מי שאין בו דעה אסור לרחם
עליו וכך לא רחמת עליהם כל אורך הגלות ,שבזמן אחר שהיה חכמה מתפרשת

בישראל ברוחה לא היו צריכים לחזור על הפתחים האלה בכמה
טרחות ,אלא שלחת להם מה שצריך לביתם ,שע"ז אמרו גמירי
צורבא מרבנן לא מיעני שהוא אהדורי בפתחי לא מהדרי ,רבון
כל העולמים לא תקפוץ ידיך מאחיך האביון ,שהם ישראל
עמך שהרי סוף סוף צריך שתרחם עליהם ,וא"א לרחם עליהם
עד שתתן להם חכמה שנא' בך אז אשפוך רוחי על כל בשר כי
מלאה הארץ דעה וכו' תשפוך רוחך עליהם בצדקה שתתן להם
בתחלה ,אעפ"י שהם אינם כדאי מצד מעשיהם ,עכ"ז הם עניים
הגונים בני טובים בני אברהם יצחק ויעקב עבדיך ,ומיד צדקה
תרומם גוי בצדקה הזאת יעלו אל מקורם שנשרשי' בך ,שנא'
בהם קדש ישראל לה' מצד תפארת ,תפארת ישראל ודאי ,שם
נראה שהם כלם זרע אמת ,ומיד נעשים בנים לך שנא' בהם בנים
אתם לה' אלהיכם תתן אמת ליעקב ,ומיד הם בנים הנסמכים על
שלחן אביהם שאין צריכים עוד לצדקה אלא כבן בנסכי אבוה,
אבל בזמן שהם רחוקים ממך הם עבדים ,והם עבדים (שנתגרש)
[שנתגרשו] מבית אדוניהם ,על היזיקות שגרמו לאדוניהם
ואין להם אפי' שכרם הטוב ,וצריכים לצדקה עד שישקוט רוח
האדון להחזירו ,והרי לצדקה הזאת אנחנו מקוים לקבל ממך
עד שתחננו וכעיני עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה אל יד
גברתה כן עינינו אל ה' אלהינו עד שתחננו ,לישועתך קויתי ה':
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