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סדר תפילת התיקון הקדוש
לפרנסה בשפע
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הפרנסה שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות
ובדמעות .תפילה אשר מסוגלת ביותר לפרנסה טובה ובשפע רב

"הרינו מדליקים נר זה לכבוד נשמת התנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ,והרינו
מכוונים את ליבנו למקובלים הנמצאים שם
בקברו ולומדים את תורתו הקדושה".
"הרינו מדליקים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי את הנר
הקדוש המסוגל במיוחד לפרנסה טובה ,יהי רצון
מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות התנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי תזכני ה' לבטל מעלי כל
גזרות קשות ,ועשה כנפלאותיך שיתהפך הכל לטובה.
ותרומם קרני ומזלי ותתן לי חן וחשיבות למעלה
ולמטה ,ותתן לי פרנסה בכבוד וברוח ובהיתר בקדושה
ובטהרה ,באופן שנזכה להיות כרצונך הטוב באמת
תמיד ,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
פרנסה בשפע ובניקל ,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}

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ,רבי יוסי פתח( ,תהלים קמה טז) פותח את
ידך ומשביע לכל חי רצון ,מה כתיב לעילא ,עיני כל אליך ישברו ,כל אינון בני
עלמא מצפאן וזקפאן עיינין לקודשא בריך הוא ,בגין כך (ס"א אבל) כל אינון

בני מהימנותא בעאן (ס"א אצטריכן למבעי) בכל יומא ויומא לשאלא מזונייהו מקודשא בריך הוא,
ולצלאה צלותהון עליה ,מאי טעמא ,בגין דכל מאן דמצלי צלותיה לגבי קודשא בריך הוא על מזוניה,
גרים דיתברך כל יומא על ידוי ההוא אילנא דמזון דכלא ביה( ,וטעמא דמלה (שם סח כ) ברוך יהו"ה
יום יום) .ואף על גב דאשתכח עמיה ,בעי למשאל קמי קודשא בריך הוא ,ולצלאה צלותא על מזונא
כל יומא ,בגין דישתכחו על ידוי ברכאן כל יומא ויומא לעילא ,ודא הוא ברוך יהו"ה יום יום .ועל דא לא
לבעי ליה לאיניש לבשלא מזונא מן יומא ליומא אחרינא ,ולא לעכב מיומא ליומא אחרא ,הדא הוא
דכתיב ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו ,יום ביומו דייקא ,בר מערב שבת לשבת כמה דאוקימנא .וכדין
אשתכח קודשא בריך הוא מלא ברכאן בכל יומא ,וכדין כתיב פותח את ידך וגו' ,מאי רצון ,ההוא רצון
דאשתכח מעתיקא קדישא ,ונפיק מניה רצון לאשתכחא מזוני לכלא ,ומאן דשאיל מזוני בכל יומא
ויומא ,ההוא אקרי ברא מהימנא ,ברא דבגיניה משתכחן ברכאן לעילא.
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
לשפע ופרנסה דרך כבוד
(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 צוֹ ְר ֶר ָ
יך
יך ַמ ֲעשֵׂ ה ֶא ְצ ְ ּבע ֶֹת ָ
ְל ַה ׁ ְש ִ ּבית אוֹ יֵ ב ּו ִמ ְתנַ ֵּקם( :ד) ִּכי ֶא ְר ֶאה ׁ ָש ֶמ ָ
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 ַאל ַּת ׁ ְש ֵחת ְל ָדוִ ד ִמכְ ָּתם ְ ּב ָב ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ָשא ּול ַ ּב ְּמ ָע ָרה( :ב) ָח ֵ ּננִ י
ֱאל ִֹהים ָח ֵ ּננִ י ִּכי ְב ָך ָח ָסיָ ה נַ ְפ ׁ ִשי ּו ְב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָ
יך ֶא ְח ֶסה ַעד יַ ֲעבֹר ַהוּוֹ ת( :ג) ֶא ְק ָרא
יענִ י ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶס ָלה
ֵלאל ִֹהים ֶע ְליוֹ ן ָל ֵאל גּ ֵֹמר ָע ָלי( :ד) יִ ׁ ְש ַלח ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ יוֹ ׁ ִש ֵ
יִ ׁ ְש ַלח ֱאל ִֹהים ַח ְסדּ וֹ וַ ֲא ִמ ּתוֹ ( :ה) נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּבתוֹ ְך ְל ָב ִאם ֶא ׁ ְש ְּכ ָבה ל ֲֹה ִטים ְ ּבנֵ י ָא ָדם
יהם ֲחנִ ית וְ ִחצִּ ים ּו ְל ׁשוֹ נָ ם ֶח ֶרב ַחדָּ ה( :ו) ר ּו ָמה ַעל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים ַעל ָּכל
ׁ ִש ֵ ּנ ֶ
ָ
יחה נָ ְפל ּו ְבתוֹ כָ ּה
ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ ֶדך( :ז) ֶר ׁ ֶשת ֵהכִ ינ ּו ִל ְפ ָע ַמי ָּכ ַפף נַ ְפ ׁ ִשי ָּכר ּו ְל ָפנַ י ׁ ִש ָ

ֶס ָלה (ח) נָ כוֹ ן ִל ִ ּבי ֱאל ִֹהים נָ כוֹ ן ִל ִ ּבי ָא ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה( :ט) ע ּו ָרה
כְ בוֹ ִדי ע ּו ָרה ַה ֵ ּנ ֶבל וְ כִ נּ וֹ ר ָא ִע ָירה ּ ׁ ָש ַחר( :י) אוֹ ְד ָך ָב ַע ִּמים ֲאדֹנָ י
ֲאזַ ֶּמ ְר ָך ַ ּב ְל ֻא ִּמים( :יא) ִּכי גָ דֹל ַעד ׁ ָש ַמיִ ם ַח ְסדֶּ ָך וְ ַעד ׁ ְש ָח ִקים
ֲא ִמ ֶּת ָך( :יב) ר ּו ָמה ַעל ׁ ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ ֶד ָך:
(א) ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר יְ ה ּו ָדה( :ב) ֱאל ִֹהים ֵא ִלי ַא ָּתה
ַא ׁ ַש ֲח ֶרךָּ ָצ ְמ ָאה ְל ָך נַ ְפ ׁ ִשי ָּכ ַמ ּה ְל ָך ְבשָׂ ִרי ְ ּב ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה וְ ָעיֵ ף
ְ ּב ִלי ָמיִ ם( :ג) ֵּכן ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ֲחזִ ִית ָך ִל ְראוֹ ת ֻע ְּז ָך ּוכְ בוֹ ֶד ָך :ד) ִּכי טוֹ ב
ַח ְסדְּ ָך ֵמ ַח ִ ּיים שְׂ ָפ ַתי יְ ׁ ַש ְ ּבח ּונְ ָך( :ה) ֵּכן ֲא ָב ֶרכְ ָך ְב ַח ָ ּיי ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך
ֶא ּ ָׂשא כַ ּ ָפי( :ו) ְּכמוֹ ֵח ֶלב וָ ֶד ׁ ֶשן ִּתשְׂ ַ ּבע נַ ְפ ׁ ִשי וְ שִׂ ְפ ֵתי ְרנָ נוֹ ת
יְ ַה ֶּלל ּ ִפי( :ז) ִאם זְ כַ ְר ִּת ָ
יך ַעל יְ צ ּו ָעי ְ ּב ַא ׁ ְש ֻמרוֹ ת ֶא ְה ֶ ּגה ָ ּב ְך:
(ח) ִּכי ָהיִ ָית ֶעזְ ָר ָתה ִּלי ּו ְב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָ
יך ֲא ַר ֵ ּנן( :ט) דָּ ְב ָקה נַ ְפ ׁ ִשי
ַא ֲח ֶר ָ
יך ִ ּבי ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך( :י) וְ ֵה ָּמה ְל ׁשוֹ ָאה יְ ַב ְק ׁש ּו נַ ְפ ׁ ִשי יָ בֹא ּו
ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ָה ָא ֶרץ( :יא) יַ ִ ּג ֻירה ּו ַעל יְ ֵדי ָח ֶרב ְמנָ ת ׁ ֻש ָע ִלים יִ ְהי ּו:
(יב) וְ ַה ֶּמ ֶל ְך יִ שְׂ ַמח ֵ ּבאל ִֹהים יִ ְת ַה ֵּלל ָּכל ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבע בּ וֹ ִּכי יִ ָּסכֵ ר ּ ִפי
דוֹ ְב ֵרי ׁ ָש ֶקר:
(א) ְ ּב ָך יְ דֹוָ ד ָח ִס ִיתי ַאל ֵאבוֹ ׁ ָשה ְלעוֹ ָלם( :ב) ְ ּב ִצ ְד ָק ְת ָך ַּתצִּ ֵילנִ י
יענִ י (ג) ֱהיֵ ה ִלי ְלצ ּור ָמעוֹ ן
ּו ְת ַפ ְּל ֵטנִ י ַה ּ ֵטה ֵא ַלי ָאזְ נְ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ֵ

יענִ י ִּכי ַס ְל ִעי ּו ְמצ ּו ָד ִתי ָא ָּתה( :ד)
ָלבוֹ א ָּת ִמיד ִצ ִ ּו ָית ְלהוֹ ׁ ִש ֵ
ֶאל ַֹהי ּ ַפ ְּל ֵטנִ י ִמ ַ ּיד ָר ׁ ָשע ִמ ַּכף ְמ ַע ֵ ּול וְ חוֹ ֵמץ( :ה) ִּכי ַא ָּתה ִת ְקו ִָתי
ֲאדֹנָ י יֱ דֹוִ ד ִמ ְב ַט ִחי ִמ ְ ּנע ּו ָרי( :ו) ָע ֶל ָ
יך נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶ ּב ֶטן ִמ ְּמ ֵעי
ִא ִּמי ַא ָּתה גוֹ זִ י ְ ּב ָך ְת ִה ָּל ִתי ָת ִמיד( :ז) ְּכמוֹ ֵפת ָהיִ ִיתי ְל ַר ִ ּבים
וְ ַא ָּתה ַמ ֲח ִסי עֹז( :ח) יִ ָּמ ֵלא ִפי ְּת ִה ָּל ֶת ָך ָּכל ַה ּיוֹ ם ִּת ְפ ַא ְר ֶּת ָך:
(ט) ַאל ַּת ׁ ְש ִליכֵ נִ י ְל ֵעת זִ ְקנָ ה ִּככְ לוֹ ת כּ ִֹחי ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י( :י) ִּכי
ָא ְמר ּו אוֹ יְ ַבי ִלי וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ׁ ִשי נוֹ ֲעצ ּו יַ ְחדָּ ו( :יא) ֵלאמֹר ֱאל ִֹהים
ֲעזָ בוֹ ִר ְדפ ּו וְ ִת ְפשׂ ּוה ּו ִּכי ֵאין ַמצִּ יל( :יב) ֱאל ִֹהים ַאל ִּת ְר ַחק
ִמ ֶּמ ִ ּני ֱאל ַֹהי ְל ֶעזְ ָר ִתי חישה \{ח ּו ׁ ָשה\}( :יג) יֵ בֹשׁ ּו יִ כְ ל ּו שׂ ְטנֵ י
נַ ְפ ׁ ִשי יַ ֲעט ּו ֶח ְר ּ ָפה ּוכְ ִל ָּמה ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָר ָע ִתי( :יד) וַ ֲאנִ י ָּת ִמיד

ֲאיַ ֵחל וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ַעל ָּכל ְּת ִה ָּל ֶת ָך( :טו) ּ ִפי יְ ַס ּ ֵפר ִצ ְד ָק ֶת ָך ָּכל ַה ּיוֹ ם ְּת ׁש ּו ָע ֶת ָך ִּכי
לֹא יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרוֹ ת( :טז) ָאבוֹ א ִ ּבגְ ֻברוֹ ת ֲאדֹנָ י יֱ דֹוִ ד ַאזְ ִּכיר ִצ ְד ָק ְת ָך ְל ַבדֶּ ָך( :יז)
ֶאל ִֹהים ִל ַּמ ְד ַּתנִ י ִמ ְ ּנע ּו ָרי וְ ַעד ֵה ָ ּנה ַא ִ ּגיד נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
יך( :יח) וְ גַ ם ַעד זִ ְקנָ ה וְ שֵׂ ָיבה
ֱאל ִֹהים ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י ַעד ַא ִ ּגיד זְ רוֹ ֲע ָך ְלדוֹ ר ְלכָ ל יָ בוֹ א ְ ּגב ּו ָר ֶת ָך( :יט) וְ ִצ ְד ָק ְת ָך
ֱאל ִֹהים ַעד ָמרוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ָית גְ דֹלוֹ ת ֱאל ִֹהים ִמי כָ מוֹ ָך( :כ) ֲא ׁ ֶשר הראיתנו
\{ת ַח ֵ ּינִ י\} ּו ִמ ְּתהֹמוֹ ת ָה ָא ֶרץ
\{ה ְר ִא ַיתנִ י\} ָצרוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ ָרעוֹ ת ָּת ׁש ּוב תחינו ְּ
ִ
ָ
ָּת ׁש ּוב ַּת ֲע ֵלנִ י( :כא) ֶּת ֶרב ְ ּג ֻד ָּל ִתי וְ ִת ּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י( :כב) ַ ּגם ֲאנִ י אוֹ ְדך ִבכְ ִלי נֶ ֶבל
ֲא ִמ ְּת ָך ֱאל ָֹהי ֲאזַ ְּמ ָרה ְל ָך ְבכִ נּ וֹ ר ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל :כג) ְּת ַר ֵ ּנ ָ ּנה שְׂ ָפ ַתי ִּכי ֲאזַ ְּמ ָרה
ָּל ְך וְ נַ ְפ ׁ ִשי ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָית( :כד) ַ ּגם ְל ׁשוֹ נִ י ָּכל ַה ּיוֹ ם ֶּת ְה ֶ ּגה ִצ ְד ָק ֶת ָך ִּכי בֹשׁ ּו כִ י ָח ְפר ּו
ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָר ָע ִתי:
(א) ִל ׁ ְשלֹמֹה ֶאל ִֹהים ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך ְל ֶמ ֶל ְך ֵּתן וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְל ֶבן ֶמ ֶל ְך( :ב) יָ ִדין ַע ְּמ ָך
ְב ֶצ ֶדק וַ ֲענִ ֶ ּי ָ
יך ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפט( :ג) יִ שְׂ א ּו ָה ִרים ׁ ָשלוֹ ם ָל ָעם ּוגְ ָבעוֹ ת ִ ּב ְצ ָד ָקה( :ד) יִ ׁ ְש ּפֹט
יע ִל ְבנֵ י ֶא ְביוֹ ן וִ ַיד ֵּכא עוֹ ׁ ֵשק( :ה) יִ ָירא ּו ָך ִעם ׁ ָש ֶמ ׁש וְ ִל ְפנֵ י יָ ֵר ַח
ַענִ ֵ ּיי ָעם יוֹ ׁ ִש ַ

דּ וֹ ר דּ וֹ ִרים( :ו) יֵ ֵרד ְּכ ָמ ָטר ַעל ֵ ּגז ִּכ ְר ִב ִיבים זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ( :ז) יִ ְפ ַרח ְ ּביָ ָמיו ַצדִּ יק
וְ רֹב ׁ ָשלוֹ ם ַעד ְ ּב ִלי יָ ֵר ַח( :ח) וְ יֵ ְרדְּ ִמ ָ ּים ַעד יָ ם ּו ִמ ָ ּנ ָהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ( :ט) ְל ָפנָ יו
יש וְ ִא ִ ּיים ִמנְ ָחה יָ ׁ ִשיב ּו ַמ ְלכֵ י
יִ כְ ְרע ּו ִצ ִ ּיים וְ אֹיְ ָביו ָע ָפר יְ ַל ֵחכ ּו( :י) ַמ ְלכֵ י ַת ְר ׁ ִש ׁ
ׁ ְש ָבא ּו ְס ָבא ֶא ׁ ְש ָּכר יַ ְק ִריב ּו( :יא) וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לוֹ כָ ל ְמ ָלכִ ים ָּכל גּ וֹ יִ ם יַ ַע ְבד ּוה ּו:
(יב) ִּכי יַ צִּ יל ֶא ְביוֹ ן ְמ ׁ ַש ֵ ּו ַע וְ ָענִ י וְ ֵאין עֹזֵ ר לוֹ ( :יג) יָ חֹס ַעל דַּ ל וְ ֶא ְביוֹ ן וְ נַ ְפ ׁשוֹ ת
יע(:יד) ִמ ּתוֹ ְך ּו ֵמ ָח ָמס יִ גְ ַאל נַ ְפ ׁ ָשם וְ יֵ ַ
יחי
יקר דָּ ָמם ְ ּב ֵעינָ יו( :טו) וִ ִ
ֶא ְביוֹ נִ ים יוֹ ׁ ִש ַ
וְ יִ ֶּתן לוֹ ִמ ְּז ַהב ׁ ְש ָבא וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּב ֲעדוֹ ָת ִמיד ָּכל ַה ּיוֹ ם יְ ָב ְרכֶ נְ ה ּו (טז) יְ ִהי ִפ ַּסת ַ ּבר
ֹאש ָה ִרים יִ ְר ַע ׁש ַּכ ְּל ָבנוֹ ן ּ ִפ ְריוֹ וְ יָ ִציצ ּו ֵמ ִעיר ְּכ ֵעשֶׂ ב ָה ָא ֶרץ( :יז) יְ ִהי
ָ ּב ָא ֶרץ ְ ּבר ׁ
ׁ ְשמוֹ ְלעוֹ ָלם ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש ינין \{יִ נּ וֹ ן\} ׁ ְשמוֹ וְ יִ ְת ָ ּב ְרכ ּו בוֹ ָּכל גּ וֹ יִ ם יְ ַא ּ ׁ ְשר ּוה ּו( :יח)
ָ ּבר ּו ְך יְ דֹוָ ד ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל עֹשֵׂ ה נִ ְפ ָלאוֹ ת ְל ַבדּ וֹ ( :יט) ּו ָבר ּו ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ
ְלעוֹ ָלם וְ יִ ָּמ ֵלא כְ בוֹ דוֹ ֶאת כּ ֹל ָה ָא ֶרץ ָא ֵמן וְ ָא ֵמן( :כ) ָּכלּ ּו ְת ִפלּ וֹ ת דָּ וִ ד ֶ ּבן יִ ׁ ָשי:
ַ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 ֵבל:
ִּ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 ָדםִ :מ ְּמכוֹ ן ׁ ִש ְב ּתוֹ
יח ֶאל ָּכל י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץַ :ה ּיֹ ֵצר יַ ַחד ִל ָ ּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל
ִה ׁ ְש ִ ּג ַ
ְ
יהםֵ :אין ַה ֶּמ ֶלך נוֹ ׁ ָשע ְ ּב ָרב ָחיִ ל ִ ּגבּ וֹ ר לֹא יִ ָ ּנ ֵצל ְ ּב ָרב ֹּכ ַח:
ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ׁ ֶ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:

אב"ג ית"ץ:
		
ָא ָ ּנא ְ ּבכ ַֹח ְ ּג ֻד ַּלת יְ ִמינְ ָך ַּת ִּתיר ְצר ּו ָרה.
קר"ע שט"ן:
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:

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לשפע ופרנסה בכבוד
ועזרנו וזכנו וחננו שנזכה להמתיק ולשכך חרון אפך מעלינו ומעל כל עמך בית
ישראל .ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים שנזכה לשבר מהרה מדת הכעס מאתנו,
ואל יחר אפינו על שום דבר שבעולם ,רק נזכה לשבר ולבטל ולהמתיק כל מיני

חרון אף מעלינו ומעל כל ישראל .ואל יעשן אפך בנו ,רק נזכה לברר ולהמתיק ולזכך העשן של החרון
אף עד שיהיה נעשה ממנו רוח ניחא רוח אוירי רוח דקדושה ,ועל ידי זה יהיה נמשך רוחו של משיח
עלינו .ותביא לנו את משיח צדקנו ,וימהר ויחיש לגאלנו גאולת עולם .ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו
חיות גדול דקדושה ,רוח חיים דלעלא ,ורוח חיים דלתתא .ותפתח את ידך ותשביענו ברצונך ותחיינו
ברחמיך ותתן לנו פרנסותנו ברוח קדם שנצטרך להם .כי עינינו אליך ישברו ,לך לבד עינינו תלויות.
חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו ,כי אליך עינינו ,ויקוים בנו מקרא שכתוב" :פותח את ידך ומשביע
לכל חי רצון":
מריה דעלמא כלא ,הבוחר בעמו ישראל באהבה ,הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס ,הביטה וראה
שפלות ישראל כעת ,מלא רחמים ,בעל הישועות אדון הנפלאות ,מלך ישראל וגואלו ,צור ישראל
וקדושו ,קומה בעזרת ישראל .קומה והושיענו בעת צרה .יעוררו רחמיך על בניך למענך .למענך
למענך עשה ולא לנו ,ראה עמידתנו דלים ורקים .רחם עלינו בעל הרחמים ,ואל תשפך חרונך עלינו,
ובטל מעלינו מחשבות שונאינו .בטל מעלינו כל גזרות קשות ,ועשה כנפלאותיך שיתהפך הכל לטובה.
ותרום קרנם ומזלם של ישראל ,ותתן להם חן וחשיבות למעלה ולמטה ,והקל מעלינו על הנתינות
והמסים ,ותתן לנו פרנסה בכבוד וברוח ובהתר בקדושה ובטהרה ,באפן שנזכה להיות כרצונך הטוב
באמת תמיד:

תפילת הצדיקים
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ .ש ִּת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ַעל פב"פּ .ו ְת ַב ּ ֵטל ֵמ ָע ָליו ָּכל ְ ּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת
וְ ָרעוֹ ת .וְ כָ ל נְ כָ ָסיו ּו ְסחוֹ רוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר לוֹ ְ ּב ִעיר ז ּו ּו ַב ֲעיָ ירוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ּו ְבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ֵ ּבין ַ ּב ָ ּים ֵ ּבין ַ ּב ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה.
יהם ּת ּו ׁ ִש ָ ּיה.
ַא ָּתה ה' ִּת ׁ ְש ְמ ֵרם ִמ ָּכל ָרע .וְ ִת ְס ּתוֹ ם ּ ִפי ַה ְמ ַק ְט ִריגִ ים ָע ָליו וְ ַעל נְ כָ ָסיו ,וְ לֹא ַת ֲע ֶשֹינָ ה יְ ֵד ֶ
וְ ַתצִּ ֵילה ּו לוֹ וְ ִלנְ כָ ָסיו ִמ ָּכל ַצר וְ אוֹ יֵ ב ּו ִמ ָּכל ׁשוֹ ֵלל וּבוֹ זֵ זּ .ו ְב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָ
יך ַּת ְס ִּת ֵירה ּו .וְ כָ ל ִצ ְדקוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשֹה
ָ
(וַ ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְ ּב ִל ּימ ּוד ַה ּיוֹ ם) וְ ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ׁ ֶשלּ וֹ ֵמדַ ,הכּ ֹל יִ ָּזכֵ ר ִל ְפנֵ י כִ ֵּסא ַר ֲח ֶמיך ְל ַר ֵחם ָע ָליו וְ ַעל נְ כָ ָסיו
ְ ּבכָ ל ִצ ְדקוֹ ָתיוּ .וזְ כ ּות ֲאבוֹ ָתיו יָ גֵ ן ָע ָליו וְ ַעל נְ כָ ָסיו ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ ָלםָ .א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:

סגולת החיד"א זיע"א לשמירה והצלחה לומר ויהי
נועם ישר והפוך.
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּוּ .ו ַמ ֲע ֵשֹה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּוּ .ו ַמ ֲע ֵשֹה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נֵ ה ּו :י ׁ ֵֹשב
וִ ִ
ְ ּ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 ְילךָ
ִ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

יך לֹא יִ ָ ּג ׁשַ :רק ְ ּב ֵעינֶ ָ
ימינֶ ָך ֵא ֶל ָ
יך ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ֻּל ַמת ְר ׁ ָש ִעים
ֶא ֶלף ּ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 ׁ
יעה ּו יָ ִמים א ֶֹר ְך :וַ ֲאכַ ְ ּב ֵדה ּו ֲא ַח ְּל ֵצה ּו ְב ָצ ָרה
יש ּו ָע ִתי וְ ַא ְר ֵאה ּו ַא ְש ִ ֹּב ֵ
ִ ּב ׁ

ָאנֹכִ י ִע ּמוֹ וְ ֶא ֱענֵ ה ּוְ ׁ .ש ִמי יָ ַדע ִּכי ֲא ַש ְ ֹּג ֵבה ּו וַ ֲא ַפ ְּל ֵטה ּו ָח ׁ ַשק ִבי ִּכי :וְ ַת ִ ּנין
ְּכ ִפיר ִּת ְרמֹס ִּת ְדר ְֹך וָ ֶפ ֶתן ׁ ַש ַחל ַעלַ :רגְ ֶל ָך ָ ּב ֶא ֶבן ִּתגּ וֹ ף ּ ֶפן יִ ּ ָשא ּונְ ָך ַּכ ּ ַפיִ ם
ַעל :דְּ ָרכֶ ָ
יך ְ ּבכָ ל ִל ׁ ְש ָמ ְר ָך ָּל ְך יְ ַצ ֶ ּוה ַמ ְל ָאכָ יו ִּכיּ ְ :ב ָא ֳה ֶל ָך יִ ְק ַרב לֹא וְ נֶ גַ ע
ָר ָעה ֵא ֶל ָ
יך ְת ֻא ֶ ּנה לֹאְ :מעוֹ נֶ ָך ַש ְֹמ ָּת ֶע ְליוֹ ן ַמ ְח ִסי יהוה ַא ָּתה ִּכיִּ :ת ְר ֶאה
יך ַרק :יִ ָ ּג ׁש לֹא ֵא ֶל ָ
ְר ׁ ָש ִעים וְ ׁ ִש ֻּל ַמת ַת ִ ּביט ְ ּב ֵעינֶ ָ
ימינֶ ָך ּו ְר ָב ָבה ֶא ֶלף
יך ִמ ִ
ִמצִּ דְּ ָך יִ ּפֹלָ :צ ֳה ָריִ ם יָ ׁש ּוד ִמ ֶּק ֶטב יַ ֲהל ְֹך ָ ּבא ֶֹפל ִמדֶּ ֶבר :יוֹ ָמם יָ ע ּוף ֵמ ֵחץ
ָליְ ָלה ִמ ּ ַפ ַחד ִת ָירא לֹאֲ :א ִמ ּתוֹ וְ ס ֵֹח ָרה ִצ ָ ּנה ֶּת ְח ֶסה ְּכנָ ָפיו וְ ַת ַחת ָל ְך
יָ ֶס ְך ְ ּב ֶא ְב ָרתוֹ ַ :הוּוֹ ת ִמדֶּ ֶבר יָ ק ּו ׁש ִמ ּ ַפח יַ צִּ ְיל ָך ה ּוא ִּכי :בּ וֹ ֶא ְב ַטח ֱאל ַֹהי
ּו ְמצ ּו ָד ִתי ַמ ְח ִסי ַליהוה א ַֹמר :יִ ְתלוֹ נָ ן ׁ ַשדַּ י ְ ּב ֵצל ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ֵס ֶתר יֹ ֵשׁב:
כּ וֹ נְ נֵ ה ּו יָ ֵדינ ּו ּו ַמ ֲע ֵשֹה ָע ֵלינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה יָ ֵדינ ּו ּו ַמ ֲע ֵשֹה ָע ֵלינ ּו ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאדֹנָ י
יהי:
נ ַֹעם וִ ִ

סגולת הבן איש חי לפרנסה
(א) ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר ַלידֹוָ ד ָה ָא ֶרץ ּו ְמלוֹ ָא ּה ֵּת ֵבל וְ יֹ ְשׁ ֵבי ָב ּה( :ב) ִּכי ה ּוא ַעל
יַ ִּמים יְ ָס ָד ּה וְ ַעל נְ ָהרוֹ ת יְ כוֹ נְ נֶ ָה( :ג) ִמי יַ ֲע ֶלה ְב ַהר יְ דֹוָ ד ּו ִמי יָ ק ּום ִ ּב ְמקוֹ ם
ָק ְד ׁשוֹ ( :ד) נְ ִקי כַ ּ ַפיִ ם ּו ַבר ֵל ָבב ֲא ׁ ֶשר לֹא נָ שָׂ א ַל ּ ׁ ָשוְ א נַ ְפ ׁ ִשי וְ לֹא נִ ׁ ְש ַ ּבע
ְל ִמ ְר ָמה( :ה) יִ ּ ָׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ דֹוָ ד ּו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְשעוֹ ( :ו) זֶ ה דּ וֹ ר
דּ ְֹר ׁ ָשו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
אשיכֶ ם וְ ִה ָ ּנשְׂ א ּו
יך יַ ֲעקֹב ֶס ָלה( :ז) שְׂ א ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ ָלם וְ יָ בוֹ א ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד( :ח) ִמי זֶ ה ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד יְ דֹוָ ד ִע ּז ּוז וְ גִ בּ וֹ ר
אשיכֶ ם ּושְׂ א ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ ָלם וְ יָ בֹא
יְ דֹוָ ד ִ ּגבּ וֹ ר ִמ ְל ָח ָמה(:ט) שְׂ א ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּכ (י) ִמי ה ּוא זֶ ה ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד יְ דֹוָ ד ְצ ָבאוֹ ת ה ּוא ֶמ ֶלך ַה ָּכבוֹ ד ֶס ָלה:

תפילות החיד"א זיע"א לפרנסה
יךּ ָ ,בנֶ ָ
ר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
ּו ְר ֵאה ִּכי ַע ְּמ ָך ַהגּ וֹ י ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ֶּזה ,זֶ ַרע ֲאה ּו ֶב ָ
יך ְ ּבנֵ י
יך ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְ ָ
ְבח ּונֶ ָ
יךּ ,ו ְבגָ ל ּו ָתם 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 ֶמ ָך
ר ָפה ַעל ְקד ּו ׁ ַשת
ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ְ ּב ָך ּו ְבתוֹ ָר ֶת ָך ,וְ כַ ָּמה ֲא ָל ִפים ּו ְר ָבבוֹ ת ָמ ְסר ּו ַע ְצ ָמן ַל ֲה ִריגָ ה וְ ִל ְ ֵ
ר ֵאל
ׁ ְש ֶמ ָך ,נָ א גִ בּ וֹ ר דּ וֹ ְר ׁ ֵשי יִ ח ּו ְד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם .וְ ִת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ַעל ָּכל ַא ֵחינ ּו ֵ ּבית יִ ְ ָ
ר ֵאל ,וְ ַעל יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ִעיר ַהז ּו ,וְ ַעל
ַ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 ְ ָ
יהם ,וְ ַתצִּ ֵילנ ּו וְ ַתצִּ ֵילם ֵמ ָר ָעה ּו ֵמ ָר ָעב ּו ִמ ָּמצוֹ ר
ָּכל ַה ָּק ָהל ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזהּ ,ו ְת ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו וַ ֲע ֵל ֶ
ָ
ר ֵאלֵ ,אל נָ א ְר ָפא
ּ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 ְ ָ
נָ א ָל ֶהםּ ,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"
ר ֵאל ַּת ְת ִמיד ְ ּב ִריא ּו ָתם ׁ ֶשלּ ֹא יֶ ֱחל ּו ַח"וְ .
דְּ וָ "י ָּכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ָה ַפכְ ָּת ְב ָח ְליוֹ  .וְ ַה ְ ּב ִר ִיאים ֵמ ַע ְּמ ָך יִ ְ ָ
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
וְ ַתצִּ ֵילנ ּו וְ ַתצִּ יל ְלכָ ל יִ ְ ָ
(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 ֲחּ 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
יהן .וְ ַאל יִ ְמ ׁשוֹ ל
ַה ָ ּו ָלד ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ,וְ לֹא יֶ ֱא ַרע ׁש ּום ַצ ַער וְ ׁש ּום נֶ זֶ ק לֹא ַל ּיוֹ ְלדוֹ ת וְ לֹא ְליַ ְל ֵד ֶ
ר ֵאלּ ,ו ְתגַ דְּ ֵלם ְלתוֹ ָר ֶת ָך ּו ְל ִמ ְצו ֶֹתיךָ
ַא ְס ְּכ ָרה וְ ׁ ֵש ִדין וְ ר ּו ִחין וְ ִל ִילין ְלכָ ל יַ ְל ֵדי ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ָ
יהם וְ ִא ָּמם:
ְ ּב ַח ֵ ּיי ֲא ִב ֶ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ִּת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ָע ֵלינ ּו ,וְ י ּו ׁ ְש ּ ַפע ׁ ֶש ַפע
ַטל ָה ֶע ְליוֹ ן ִמ ְּת ֵרין ַמ ָּז ִלין נוֹ ֵצר וְ נַ ֵּקה דֶּ ֶר ְך ֵח ְ
יך וְ גָ רוֹ ן ְל ַא ָ ּבא וְ ִא ָּמאּ ,ו ֵמ ַא ָ ּבא וְ ִא ָּמא ִלזְ ֵעיר
ַאנְ ּ ִפיןּ ,ו ִמ ְּז ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ַל ֲח ַקל ַּת ּפ ּו ִחין ַקדִּ ׁ ִ
ישיןּ ,ו ִמ ּ ׁ ָשם יִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל וְ יַ ִ ּג ַ
יע וְ יֵ ָר ֶאה ַה ּ ׁ ֶש ַפע ַהה ּוא
ְ ּבכָ ל ָהעוֹ ָלמוֹ ת .וְ ַר ֵ ּוה ּ ְפנֵ י ֵת ֵבל ,וְ ַש ַ ֹּבע ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכלּ וֹ ִמ ּט ּו ֶב ָךּ ,ו ַמ ֵּלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶתיךָ
ּו ֵמעוֹ ׁ ֶשר ַמ ְּתנַ ת יָ ֶד ָ
יךִּ ,כי ַא ָּתה ָה ֵאל ַה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִטיב ַלכּ ֹל ,וְ זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ּו ְמכַ ְל ֵּכל ַ ּב ֲח ָס ֶד ָ
יך ְלכָ ל
יךְּ ,כדִּ כְ ִתיבּ ,פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָ
ְ ּב ִר ּיוֹ ֶת ָ
יע ְלכָ ל ַחי ָרצוֹ ןּ .וכְ ִתיב ,נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְלכָ ל ָ ּב ָשֹר ִּכי
יך ּו ַמ ְש ִ ֹּב ַ
ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ּ .וכְ ִתיב ,וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָשֹיוּ .ו ְבכֵ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי
ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו וְ כָ ל ְ ּבנֵ י ֵב ֵיתנ ּו ִ ּבכְ ַלל ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ֵחן וְ ַה ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ִּת ֶּתן ָלנ ּו ְמזוֹ נוֹ ֵתינ ּו
ְ ּב ִמיל ּוי וָ ֶריוַ חּ ְ ,ב ֶה ֵּיתר ּו ְבנַ ַחת ,וְ נִ ְש ַ ֹּבע ֶל ֶחם ,וְ נִ ְהיֶ ה טוֹ ִביםֲ .ע ֵשֹה ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךֲ ,ע ֵשֹה ְל ַמ ַען
יְ ִמינֶ ָךֲ ,ע ֵשֹה ְל ַמ ַען ּתוֹ ָר ֶת ָךֲ ,ע ֵשֹה ְל ַמ ַען ְקד ּו ׁ ָש ֶת ָךֲ ,ע ֵשֹה ְל ַמ ַען זְ כ ּות ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק יַ ֲעקֹב
יוֹ ֵסף דָּ וִ ד .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:
וַ ֲה ֵרינִ י ְמ ַקיֵ ים ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב ,וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת יהוה ֱאל ֶֹה ָ
יך ִּכי ה ּוא ַהנּ וֹ ֵתן ְל ָך כּ ַֹח ַל ֲעשֹוֹ ת ָחיִ ל.
וַ ֲה ֵרינִ י ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ַהכּ ֹל ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וְ כָ ל ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנ ּו ֵ ּבין טוֹ ַבת ַהגּ ּוף ֵ ּבין טוֹ ַבת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,

ַהכּ ֹל ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ׁ ֶשר ִהגְ דִּ יל ַח ְסדּ וֹ ִע ָּמנ ּו ְ ּבכָ ל ִצ ְדקוֹ ָתיוּ ,וכְ רוֹ ב ַר ֲח ָמיו
יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ֶּלה:
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ .ש ִּת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ָע ֵלינ ּו
וִ ִ

יע ָע ֵלינ ּו ׁ ֶש ַפע יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים .וְ נִ ְהיֶ ה ְ ּב ִר ִיאים ְ ּבכָ ל ְר ַמ"ח
וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַ
ָ
ָ
ֵא ָב ֵרינ ּו ּו ׁ ְש ָס"ה ִ ּג ֵידנ ּו ַל ֲעבוֹ ָד ֶתיך ּו ְליִ ְר ָא ֶתך .וְ ַתצִּ ֵילנ ּו ִמ ָּכל חוֹ ִלי ּו ִמ ָּכל
יענ ּו
ְּכ ֵאב ּו ִמ ָּכל ֵמיחוֹ ׁש ּו ִמ ָּכל ִמדּ וֹ ת ָרעוֹ תְ .ר ָפ ֵאנ ּו יהוה וְ נֵ ָר ֵפא הוֹ ׁ ִש ֵ
יע ַטל ָה ֶע ְליוֹ ן ִמ ְּת ֵרין ַמ ָּז ִלין נוֹ ֵצר
וְ נִ ָ ּו ׁ ֵש ָעה ִּכי ְת ִה ָּל ֵתנ ּו ָא ָּתה .וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַ
וְ נַ ֵּקה דֶּ ֶר ְך ֵח ְ
ימא ִלזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין,
ימאּ ,ו ֵמ ַא ָ ּבא וְ ִא ָ
יך וְ גָ רוֹ ן ְל ַא ָ ּבא וְ ִא ָ
יע וְ יֵ ָר ֶאה
ישיןּ ,ו ִמ ּ ׁ ָשם יִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל וְ יַ ִ ּג ַ
ּו ִמ ְּז ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ַל ֲח ַקל ַּת ּפ ּו ִחין ַקדִּ ׁ ִ
ׁ ֶש ַפע יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ְ ּבכָ ל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ,וְ ַר ֵ ּוה ּ ְפנֵ י ֵת ֵבל ,וְ ַש ַ ֹּבע ֶאת ָהעוֹ ָלם
יך ּו ֵמעוֹ ׁ ֶשר ַמ ְּתנוֹ ת יָ ֶד ָ
ֻּכלּ וֹ ִמ ּט ּו ֶב ָךּ ,ו ַמ ֵּלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָ
יךּ ,ו ְת ַפ ְרנְ ֵסנ ּו
ָלנ ּו ּו ְלכָ ל ְ ּבנֵ י ֵב ֵיתנ ּו ּ ַפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבה וְ כַ ְל ָּכ ָלה ִמיָ ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה וְ ָה ְר ָח ָבה,
ְ ּב ֵריוַ ח וְ ֶה ֵּיתר וְ נַ ַחתּ ְ ,ב ִלי ׁש ּום ַעיִ ן ָה ָרע:
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