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סדר תפילת התיקון הקדוש
לרפואה שלימה ובריאות איתנה
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הרפואה שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות
ובדמעות .תפילה אשר מסוגלת ביותר לרפואה שלימה ובריאות איתנה

"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' לרפואה שלימה בגוף ובנפש ולבריאות איתנה
בכל איברי וגידי בתוך שאר עם ישראל ,ואזכה
לאריך ימים מתוך בריאות הגוף ונהורא מעליא,
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}

רבי אבא הוה אזיל לקפוטקיא ,והוה עמיה רבי יוסי ,עד דהוו אזלי ,חמו חד בר נש
דהוה אתי ,ורשימא חד באנפוי ,אמר רבי אבא ,נסטי מהאי אורחא ,דהא אנפוי
דדין אסהידו עליה דעבר בערייתא דאורייתא ,בגיני כך אתרשים באנפוי ,אמר
ליה רבי יוסי ,אי האי רשימא הוה ליה כד הוה ינוקא ,מאי ערייתא אשתכח ביה,

אמר ליה ,אנא חמינא באנפוי דאסהידו בערייתא דאורייתא:
קרא ליה רבי אבא ,אמר ליה ,אימא מלה ,האי רשימא דאנפך מה הוא ,אמר לון ,במטותא מנייכו ,לא
תענשו יתיר לההוא בר נש ,דהא חובוי קא גרמו ליה ,אמר רבי אבא מהו ,אמר ליה ,יומא חד הוינא אזיל
בארחא אני ואחתי ,שרינא בחד אושפיזא ,ורוינא חמרא ,וכל ההוא ליליא אחידנא באחתי ,בצפרא
קמנא ,ואושפיזאי קטט בחד גברא ,עיילנא בינייהו ,וקטרו לי דא מהאי גיסא ודא מהאי גיסא ,ורשימא
דא הוה עייל לבי מוחא ,ואשתזבנא על ידא דחד אסייא דאית בגוון.
אמר ליה ,מאן הוא אסייא ,אמר ליה ,רבי שמלאי הוא ,אמר ליה ,מאי אסוותא יהב לך ,אמר ליה
אסוותא דנפשא ,ומההוא יומא אהדרנא בתשובה ,ובכל יומא חזינא אנפאי בחד חיזו ,ובכינא קמי
קודשא בריך הוא דהוא רבון עלמין ,על ההוא חובה ,ומאינון דמעין אסחינא אנפאי.
אמר רבי אבא ,אי לאו דאתמנע מנך תשובה ,אעברנא מאנפך ההוא רשימא ,אבל קרינא עליך( ,ישעיה
ו ז) וסר עונך וחטאתך תכופר ,אמר ליה ,תלת זמנין אימא ,אמר ליה תלת זמנין ,ואתעבר רשימא:
אמר רבי אבא ,ודאי מארך הא בעא לאעברא מנך ,דודאי בתשובה אשתכחת ,אמר ליה ,נדרנא מהאי
יומא לאתעסקא באורייתא יממא וליליא ,אמר ליה מה שמך ,אמר ליה אלעזר ,אמר ליה אל עזר ,ודאי
שמא גרים דאלהך סייעך והוה בסעדך ,שדריה רבי אבא וברכיה:
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
להמתקת הדינים ורפואה שלימה לכל חולי עם ישראל.
א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַעל מ ּות ַל ֵ ּבן ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) אוֹ ֶדה יְ דֹוָ ד ְ ּבכָ ל ִל ִ ּבי ֲא ַס ּ ְפ ָרה ָּכל נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
יך( :ג) ֶאשְׂ ְמ ָחה וְ ֶא ֶע ְל ָצה
ֹאבד ּו ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך( :ה) ִּכי ָעשִׂ ָית ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטי וְ ִדינִ י יָ ׁ ַש ְב ָּת
ָב ְך ֲאזַ ְּמ ָרה ׁ ִש ְמ ָך ֶע ְליוֹ ן( :ד) ְ ּב ׁש ּוב אוֹ יְ ַבי ָאחוֹ ר יִ ָּכ ׁ ְשל ּו וְ י ְ
ְלכִ ֵּסא ׁשוֹ ֵפט ֶצ ֶדק( :ו) ָ ּג ַע ְר ָּת גוֹ יִ ם ִא ַ ּב ְד ָּת ָר ׁ ָשע ׁ ְש ָמם ָמ ִח ָית ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד( :ז) ָהאוֹ יֵ ב ַּת ּמ ּו ֳח ָרבוֹ ת ָלנֶ ַצח
וְ ָע ִרים נָ ַת ׁ ְש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם ֵה ָּמה( :ח) וַ ידֹוָ ד ְלעוֹ ָלם יֵ ׁ ֵשב כּ וֹ נֵ ן ַל ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ִּכ ְסאוֹ ( :ט) וְ ה ּוא יִ ׁ ְש ּפֹט ֵּת ֵבל ְ ּב ֶצ ֶדק יָ ִדין
יהי יְ דֹוָ ד ִמשְׂ ָ ּגב ַלדָּ ְך ִמשְׂ ָ ּגב ְל ִע ּתוֹ ת ַ ּבצָּ ָרה( :יא) וְ יִ ְב ְטח ּו ְב ָך יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך ִּכי לֹא ָעזַ ְב ָּת
יש ִרים( :י) וִ ִ
ְל ֻא ִּמים ְ ּב ֵמ ׁ ָ
ד ְֹר ׁ ֶש ָ
יך יְ דֹוָ ד( :יב) זַ ְּמר ּו ַלידֹוָ ד יֹ ֵשׁב ִצ ּיוֹ ן ַה ִ ּגיד ּו ָב ַע ִּמים ֲע ִלילוֹ ָתיו :יג) ִּכי ד ֵֹר ׁש דָּ ִמים אוֹ ָתם זָ כָ ר לֹא ׁ ָשכַ ח
\{ענָ וִ ים\}( :יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ דֹוָ ד ְר ֵאה ָענְ יִ י ִמ ּשֹנְ ָאי ְמרוֹ ְמ ִמי ִמ ּ ׁ ַש ֲע ֵרי ָמוֶ ת( :טו) ְל ַמ ַען ֲא ַס ּ ְפ ָרה ָּכל
ַצ ֲע ַקת עניים ֲ
ָ
ְּת ִה ָּל ֶת ָ
יש ּו ָע ֶתך( :טז) ָט ְבע ּו גוֹ יִ ם ְ ּב ׁ ַש ַחת ָעשׂ ּו ְ ּב ֶר ׁ ֶשת ז ּו ָט ָמנ ּו נִ ְל ְּכ ָדה ַרגְ ָלם( :יז)
יך ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַבת ִצ ּיוֹ ן ָאגִ ָילה ִ ּב ׁ
נוֹ ַדע יְ דֹוָ ד ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָעשָׂ ה ְ ּבפ ַֹעל ַּכ ּ ָפיו נוֹ ֵק ׁש ָר ׁ ָשע ִה ָ ּגיוֹ ן ֶס ָלה( :יח) יָ ׁש ּוב ּו ְר ׁ ָש ִעים ִל ׁ ְשאוֹ ָלה ָּכל גּ וֹ יִ ם ׁ ְשכֵ ֵחי
ֹאבד ָל ַעד( :כ) ק ּו ָמה יְ דֹוָ ד ַאל יָ עֹז ֱאנוֹ ׁש
\{ענִ ִ ּיים\} ּת ַ
ֱאל ִֹהים( :יט) ִּכי לֹא ָלנֶ ַצח יִ ּ ׁ ָשכַ ח ֶא ְביוֹ ן ִּת ְקוַת ענוים ֲ
יִ ּ ׁ ָש ְפט ּו גוֹ יִ ם ַעל ּ ָפנֶ ָ
יך :כא) שִׂ ָיתה יְ דֹוָ ד מוֹ ָרה ָל ֶהם יֵ ְדע ּו גוֹ יִ ם ֱאנוֹ ׁש ֵה ָּמה ֶּס ָלה:

יעה יְ דֹוָ ד ִּכי גָ ַמר ָח ִסיד ִּכי ַפ ּס ּו
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַעל ַה ּ ׁ ְש ִמינִ ית ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) הוֹ ׁ ִש ָ
יש ֶאת ֵר ֵעה ּו שְׂ ַפת ֲח ָלקוֹ ת ְ ּב ֵלב וָ ֵלב יְ ַד ֵ ּבר ּו( :ד)
ֱאמ ּונִ ים ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם( :ג) ׁ ָשוְ א יְ ַד ְ ּבר ּו ִא ׁ
יַ כְ ֵרת יְ דֹוָ ד ָּכל שִׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹ ת ָל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ְ ּגדֹלוֹ ת( :ה) ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ִל ְל ׁשֹנֵ נ ּו נַ גְ ִ ּביר
ֹאמר יְ דֹוָ ד
שְׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו ִמי ָאדוֹ ן ָלנ ּו( :ו) ִמ ּ ׁשֹד ֲענִ ִ ּיים ֵמ ֶאנְ ַקת ֶא ְביוֹ נִ ים ַע ָּתה ָאק ּום י ַ
יח לוֹ ( :ז) ִא ְמרוֹ ת יְ דֹוָ ד ֲא ָמרוֹ ת ְטהֹרוֹ ת ֶּכ ֶסף ָצר ּוף ַ ּב ֲע ִליל ָל ָא ֶרץ
ָא ׁ ִשית ְ ּביֵ ׁ ַשע יָ ִפ ַ
ְמזֻ ָּקק ׁ ִש ְב ָע ָתיִ ם( :ח) ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ִּת ׁ ְש ְמ ֵרם ִּתצְּ ֶרנּ ּו ִמן ַהדּ וֹ ר ז ּו ְלעוֹ ָלם( :ט) ָס ִביב
ְר ׁ ָש ִעים יִ ְת ַה ָּלכ ּון ְּכ ֻרם זֻ לּ ּות ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַעל ַא ֶ ּי ֶלת ַה ּ ׁ ַש ַחר ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) ֵא ִלי ֵא ִלי ָל ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י ָרחוֹ ק
יש ּו ָע ִתי דִּ ְב ֵרי ׁ ַש ֲאגָ ִתי( :ג) ֶאל ַֹהי ֶא ְק ָרא יוֹ ָמם וְ לֹא ַת ֲענֶ ה וְ ַליְ ָלה וְ לֹא ֻד ִמ ָ ּיה ִלי( :ד)
ִמ ׁ
וְ ַא ָּתה ָקדוֹ ׁש יוֹ ׁ ֵשב ְּת ִהלּ וֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל( :ה) ְ ּב ָך ָ ּב ְטח ּו ֲאב ֵֹתינ ּו ָ ּב ְטח ּו וַ ְּת ַפ ְּל ֵטמוֹ ( :ו) ֵא ֶל ָ
יך
יש ֶח ְר ּ ַפת ָא ָדם ּו ְבז ּוי ָעם:
זָ ֲעק ּו וְ נִ ְמ ָלט ּו ְ ּב ָך ָב ְטח ּו וְ לֹא בוֹ ׁש ּו( :ז) וְ ָאנֹכִ י תוֹ ַל ַעת וְ לֹא ִא ׁ
ֹאש( :ט) גּ ֹל ֶאל יְ דֹוָ ד יְ ַפ ְּל ֵטה ּו יַ צִּ ֵילה ּו ִּכי
(ח) ָּכל ר ַֹאי יַ ְל ִעג ּו ִלי יַ ְפ ִטיר ּו ְבשָׂ ָפה יָ נִ יע ּו ר ׁ
ָ
יחי ַעל ׁ ְש ֵדי ִא ִּמי( :יא) ָע ֶליך ָה ׁ ְש ַלכְ ִּתי ֵמ ָר ֶחם
ָח ֵפץ בּ וֹ ( :י) ִּכי ַא ָּתה ג ִֹחי ִמ ָ ּב ֶטן ַמ ְב ִט ִ
ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ִמי ֵא ִלי ָא ָּתה( :יב) ַאל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמ ִ ּני ִּכי ָצ ָרה ְקרוֹ ָבה ִּכי ֵאין עוֹ זֵ ר( :יג) ְס ָבב ּונִ י
יהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף וְ ׁש ֵֹאג( :טו) ַּכ ַּמיִ ם
ּ ָפ ִרים ַר ִ ּבים ַא ִ ּב ֵירי ָב ׁ ָשן ִּכ ְּתר ּונִ י( :יד) ּ ָפצ ּו ָע ַלי ּ ִפ ֶ
נִ ׁ ְש ּ ַפכְ ִּתי וְ ִה ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכל ַע ְצמוֹ ָתי ָהיָ ה ִל ִ ּבי ַּכדּ וֹ נָ ג נָ ֵמס ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָעי( :טז) יָ ֵב ׁש ַּכ ֶח ֶרשׂ כּ ִֹחי
ּו ְל ׁשוֹ נִ י ֻמ ְד ָ ּבק ַמ ְלקוֹ ָחי וְ ַל ֲע ַפר ָמוֶ ת ִּת ׁ ְש ּ ְפ ֵתנִ י( :יז) ִּכי ְס ָבב ּונִ י ְּכ ָל ִבים ֲע ַדת ְמ ֵר ִעים
ִה ִּקיפ ּונִ י ָּכ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ ָלי( :יח) ֲא ַס ּ ֵפר ָּכל ַע ְצמוֹ ָתי ֵה ָּמה יַ ִ ּביט ּו יִ ְרא ּו ִבי( :יט) יְ ַח ְּלק ּו
ְבגָ ַדי ָל ֶהם וְ ַעל ְלב ּו ׁ ִשי יַ ּ ִפיל ּו גוֹ ָרל( :כ) וְ ַא ָּתה יְ דֹוָ ד ַאל ִּת ְר ָחק ֱאיָ ל ּו ִתי ְל ֶעזְ ָר ִתי (כא)
יענִ י ִמ ּ ִפי ַא ְריֵ ה ּו ִמ ַּק ְרנֵ י ֵר ִמים
ַהצִּ ָילה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ַ ּיד ֶּכ ֶלב יְ ִח ָיד ִתי( :כב) הוֹ ׁ ִש ֵ
ֲענִ ָיתנִ י (כג) ֲא ַס ּ ְפ ָרה ׁ ִש ְמ ָך ְל ֶא ָחי ְ ּבתוֹ ְך ָק ָהל ֲא ַה ְל ֶלךָּ ( :כד) יִ ְר ֵאי יְ דֹוָ ד ַה ְלל ּוה ּו ָּכל
זֶ ַרע יַ ֲעקֹב ַּכ ְ ּבד ּוה ּו וְ ג ּור ּו ִמ ֶּמנ ּו ָּכל זֶ ַרע יִ שְׂ ָר ֵאל( :כה) ִּכי לֹא ָבזָ ה וְ לֹא ׁ ִש ַּקץ ֱענ ּות
ָענִ י וְ לֹא ִה ְס ִּתיר ּ ָפנָ יו ִמ ֶּמנּ ּו ּו ְב ׁ ַש ְ ּועוֹ ֵא ָליו ׁ ָש ֵמ ַע( :כו) ֵמ ִא ְּת ָך ְּת ִה ָּל ִתי ְ ּב ָק ָהל ָרב נְ ָד ַרי
ֲא ׁ ַש ֵּלם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו( :כז) יֹאכְ ל ּו ֲענָ וִ ים וְ יִ שְׂ ָ ּבע ּו יְ ַה ְלל ּו יְ דֹוָ ד דּ ְֹר ׁ ָשיו יְ ִחי ְל ַב ְבכֶ ם ָל ַעד:
כח) יִ זְ ְּכר ּו וְ יָ ׁ ֻשב ּו ֶאל יְ דֹוָ ד ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ְל ָפנֶ ָ
יך ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת גּ וֹ יִ ם( :כט)
מ ֵשׁל ַ ּבגּ וֹ יִ ם( :ל) ָאכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ָּכל דִּ ׁ ְשנֵ י ֶא ֶרץ ְל ָפנָ יו יִ כְ ְרע ּו ָּכל
ִּכי ַלידֹוָ ד ַה ְּמל ּוכָ ה ּו ֹ
יוֹ ְר ֵדי ָע ָפר וְ נַ ְפ ׁשוֹ לֹא ִח ָ ּיה( :לא) זֶ ַרע יַ ַע ְב ֶדנּ ּו יְ ֻס ּ ַפר ַלאדֹנָ י ַלדּ וֹ ר( :לב) יָ בֹא ּו וְ יַ ִ ּגיד ּו
ִצ ְד ָקתוֹ ְל ַעם נוֹ ָלד ִּכי ָעשָׂ ה:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַעל ַה ִ ּג ִּתית ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מוֹ ר( :ב) ַמה ְ ּי ִדידוֹ ת ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ֶת ָ
יך יְ דֹוָ ד ְצ ָבאוֹ ת:
(ג) נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ָּכ ְל ָתה נַ ְפ ׁ ִשי ְל ַח ְצרוֹ ת יְ דֹוָ ד ִל ִ ּבי ּו ְבשָׂ ִרי יְ ַר ְ ּננ ּו ֶאל ֵאל ָחי( :ד) ַ ּגם ִצ ּפוֹ ר
יה ֶאת ִמזְ ְ ּבחוֹ ֶת ָ
יך יְ דֹוָ ד ְצ ָבאוֹ ת ַמ ְל ִּכי
ָמ ְצ ָאה ַביִ ת ּו ְדרוֹ ר ֵקן ָל ּה ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָ
ְ
וֵ אל ָֹהי( :ה) ַא ׁ ְש ֵרי יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵב ֶית ָך עוֹ ד יְ ַה ְלל ּו ָך ֶּס ָלה( :ו) ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם עוֹ ז לוֹ ָבך ְמ ִסלּ וֹ ת
ִ ּב ְל ָב ָבם( :ז) ע ְֹב ֵרי ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א ַמ ְעיָ ן יְ ׁ ִשית ּוה ּו ַ ּגם ְ ּב ָרכוֹ ת יַ ְע ֶטה מוֹ ֶרה( :ח) יֵ ְלכ ּו
ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל ֱאל ִֹהים ְ ּב ִצ ּיוֹ ן( :ט) יְ דֹוָ ד ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹ ת ׁ ִש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי
יח ָך(:יא) ִּכי טוֹ ב יוֹ ם
ַה ֲאזִ ינָ ה ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ֶס ָלה( :י) ָמגִ ֵ ּננ ּו ְר ֵאה ֱאל ִֹהים וְ ַה ֵ ּבט ּ ְפנֵ י ְמ ׁ ִש ֶ

ַ ּב ֲח ֵצ ֶר ָ
יך ֵמ ָא ֶלף ָ ּב ַח ְר ִּתי ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּב ֵבית ֱאל ַֹהי ִמדּ ּור ְ ּב ָא ֳה ֵלי ֶר ׁ ַשע( :יב) ִּכי ׁ ֶש ֶמ ׁש ּו ָמגֵ ן יְ דֹוָ ד ֱאל ִֹהים ֵחן וְ כָ בוֹ ד
יִ ֵּתן יְ דֹוָ ד לֹא יִ ְמנַ ע טוֹ ב ַלה ְֹלכִ ים ְ ּב ָת ִמים( :יג) יְ דֹוָ ד ְצ ָבאוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם בּ ֵֹט ַח ָ ּבךְ:
יך ח ּו ׁ ָשה ִּלי ַה ֲאזִ ינָ ה קוֹ ִלי ְ ּב ָק ְר ִאי ָל ְך( :ב) ִּתכּ וֹ ן ְּת ִפ ָּל ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנֶ ָ
את ָ
יך ַמשְׂ ַאת
(א) ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד יְ דֹוָ ד ְק ָר ִ
ַּ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
ֹאש
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 ֶ
ֲע ִללוֹ ת ְ ּב ֶר ׁ ַשע ֶאת ִא ׁ ִ
יחנִ י ׁ ֶש ֶמן ר ׁ
יהם( :ו) נִ ׁ ְש ְמט ּו ִב ֵידי ֶס ַלע ׁש ְֹפ ֵט ֶ
ֹאשי ִּכי עוֹ ד ּו ְת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ָרעוֹ ֵת ֶ
ַאל יָ נִ י 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 ׁ ְ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:
ַ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 לוֹ ִ ׁ :שיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש
ָ
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתר ּו ָעהִּ :כי יָ ׁ ָשר ְ ּד ַבר ֲאדֹנָ י וְ כָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה ּו ֶ ּב ֱאמ ּונָ ה :א ֵֹהב ְצ ָדקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶח ֶסד ֲאדֹנָ י ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ:
ֵה ִ
ִ ּ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 ָיּם 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
יח ֶאל ָּכל י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץַ :היֹ ֵּצר יַ ַחד ִל ָ ּבם
לוֹ ִ :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 ַ
ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
יהםֵ :אין ַה ֶּמ ֶל ְך נוֹ ׁ ָשע ְ ּב ָרב ָ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 ַחיוֹ ָ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:
נג"ד יכ"ש:

			
ָ ּ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 ְּמך ּ ְפנֵ ה זוֹ ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶתך			 .
שק"ו צי"ת:
ׁ ַש ְו ָע ֵתנ ּו ַק ֵ ּבל ּו ׁ ְש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנ ּו יוֹ ֵד ַע ַּת ֲעלוּמוֹ ת		.
ואומרים בלחש			:
ָ ּבר ּו ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
בט"ר צת"ג:

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
לפני תפילת הפדיון הקדוש
ותזכני לתן תמיד מעות על פדיון לצדיקי הדור האמתיים .ותעורר ברחמיך
שרש הידים הקדושים שבבינה שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה .ויתעורר
ברחמיך שם של מ"ב [מם בית] ,שהוא :אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה .קבל
רנת עמך שגבנו טהרנו נורא .נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם .ברכם טהרם
רחמי צדקתך תמיד גמלם .חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך .יחיד גאה לעמך
פנה זוכרי קדושתך .שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות .ובזכות כל
השבעה שמות שכל אחד של ששה אותיות המצרפים בתפלה זו בראשי תבות
שהוא שם של מ"ב ,על ידי זה יומתקו הדינים בשרשן .ותעורר ברחמיך רחמים
העליונים מאור הפנים ,ותעורר ש"ע [שין עין] נהורין של הפנים העליונים
"וחית חורתא" שהם מספר בשלו"ם .ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים
מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד ,ותמשיך ותחבר ותקשר
הווי"ן של השבעה שמות אלו עם העמודים .ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד "וו"י
העמודים וחשוקיהם כסף" .ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו החסד העליון שהוא
סוד הכסף הטהור והקדוש ,ועל ידי זה יתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל זרענו
ומעל כל זרע עמך ישראל לעולם .ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך( .ובפרט
לפלוני בן פלוני וכו' אל נא רפא נא לו) והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיהם
ולכל מכאוביהם ,ותשיבם לאיתניהם בקרוב .ותשלח להם מהרה רפואה שלמה
מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף .כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

"תפילת הפדיון"

יש לכוון שבזכות שזכיתם לשמח את הצדיק ולעשות לכבודו ,יהא נחשב בשמים כאילו הבאתם את הפדיון לידי רשב"י
זיע"א ,וע"י הפדיון הקדוש יומתקו הדינים וישלחו מהשמים רפואה לחולה שאתם מתפללים עליו בתוך שאר חולי עם
ישראל

יהי רצון מלפניך ,שיומתקו הדינין והגבורות הקשות מעל (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא
חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערבת דין כלל ,מלך גואל ומושיע ,פודה ומציל
ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה ,רחם על החולה (פלוני בן פלוני) ופדהו מהרה מכל הצרות
ומכל מיני חלאים ויסורין ומכאובים ומחושים ,ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו בזכות המעות שנתן
לידי על פדיון .רחם עלינו ויהיה נחשב המעות שנתן לידי כאלו הגיע המעות לידי הצדיקים הקדושים
שיודעים לעשות פדיון ,ולהמתיק ולבטל הדינים על ידי שלוקחים בידם המעות שבו אחיזת הדינים.
כי אני מוסר ידי וכל כונת לבי ודעתי עליהם .ויהיה עשיתי כעשיתם וידי כידם ופי כפיהם ,והם יכונו
בעדנו לטובה לעשות פדיון כראוי על ידי המעות הזה שבא לידי וימתיקו ויבטלו כל הדינים מעל (פלוני
בן פלוני) בשרשן העליון שבבינה עלאה .ויהיו נמתקין הדינים שבזה העולם העשיה על ידי השלשה
ידים שביצירה שעולים מ"ב שהם שם של מ"ב שבראשי תבות של תפלת רבי נחוניא בן הקנה ,שהוא
אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה .קבל רנת עמך ,שגבנו טהרנו נורא .נא גבור דורשי יחודך כבבת
שמרם .ברכם טהרם ,רחמי צדקתך תמיד גמלם .חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך .יחיד גאה לעמך
פנה זוכרי קדושתך .שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ובעולם הבריאה יהיו נמתקין הדינין על ידי השלשה ידים שהם שני שמות (אקי"ק יק"ו) שעולים מ"ב,
ובאצילות יהיו נמתקין הדינין על ידי שם הוי"ה פשוט ומלא ומלא דמלא שעולה מ"ב אותיות:

תפילות נוראות תיקנו גדולי הצדיקים המסוגלות לעורר
רחמי שמים
אנא רחם מלא רחמים ,רחם על החולה הזה (או על האיש הזה אם הוא בשאר צרה רחמנא ליצלן)
ותעורר כל השלשה ידים שבבינה עלאה שבכל השלש עולמות ,אצילות בריאה יצירה ,שהם יד
הגדולה יד החזקה יד הרמה ,ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים שבזה העולם העשיה מעל החולה
הזה ומכל ישראל ,ותפדה אותו מהרה מכל הצרות וכל הדינים שגזרו עליו אפלו אם הוא אחר גזר דין.
ותשלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל .ותורני
ותלמדני בכל עת שיביאו לי מעות על פדיון ,שאזכה לידע ולכון האמת כמה וכמה מעות צריך האיש
הזה לתן בשביל פדיונו כפי הדינים הנאחזים בו .גם תרחם על המביא הפדיון שלא יהיה קמצן ויתן כפי
מה שצריך לתן באפן שיצאו ממנו כל הדינים ויגיעו ויעלו להשלשה ידים העליונים הקדושים ,ויהיה
נמתק בשרשן העליון שבבינה עלאה .כי גלוי וידוע לפניך שאין אתי יודע עד מה ,איך להתנהג בזה.
רחם מלא רחמים על הדור העני הזה ,אשר אין מי יעמד בעדנו ,רחם על כלל ישראל ועל החולה הזה
ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו ומעל כל ישראל .ותרפאהו מהרה רפואה שלמה ותחלימהו ותחיהו
ותשיבהו לאיתנו בקרוב .ותעורר לבו שישוב אליך באמת מהרה ,ותמלא עליו רחמים .כי אתה הוא

בעל הרחמים" ,פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו" ,כי אין לנו על מי להשען
כי אם על אבינו שבשמים ,כמו שכתוב" :יחל ישראל אל יהוה ,כי עם יהוה החסד
והרבה עמו פדות ,והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו" .אמן כן יהי רצון:
רבונו של עולם ידעתי ואני מאמין שכל הדינים והיסורים העוברים עלינו
בכלליות ישראל ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן,
וכל המניעות והבלבולים המונעים ומבלבלים אותנו מעבודתך ,כולם נשלחים
מאתך לטובתנו ,ואם אנחנו חושבים אותם לרעות חס ושלום ,אלהים חשבה
לטובה ,כי כונתך תמיד לטובה כי ההתרחקות הוא עקר ההתקרבות ,ואתה מוכיח
ומיסר ומנסה ומצרף אותנו לטובתנו ,כמו שכתוב" :כי כאשר ייסר איש את
בנו יהוה אלהיך מיסרך" .אבל מרבוי חלישות נפשנו ,מרבוי עוונותינו ,ומעצם
עכירת וגשמיות גופנו ,אין אנו יכולים לקבל אפלו דיניך הקדושים ,כי היסורים
והמניעות מבלבלים ומטרידים אותנו מאד מאד ,עד אשר "כשל כח הסבל" .עד
אשר על ידי זה נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו .ובפרט אנכי הדל והאביון וכו'
אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מילדותי ,מעודי עד היום הזה וכו'( ,ויפרש
כל שיחתו כל המניעות והבלבולים והיסורים וההסתות והנסיונות והצירופים
שעברו עליו מעודו ,וכל המכשולות והחטאים והפשעים שנכשל בהם וכו' וכו',
כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו) ,ובודאי בכל מה
שעבר עלי ,בכולם כונתך היה לטובה ,לנסותני ולצרפני על ידי אלו הענינים
דיקא ,אבל מעוצם קטנות ושטות דעתי ועכירת גופי ,לא יכלתי לעמד בשום
בחינה דקה ונסיון קל וצרוף כל שהוא" ,בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא,
זמתי בל יעבר פי":
רופא אמת רופא חנם ,רופא נאמן ורחמן ,רחם עלי והעלה מהרה ארוכה ומרפא
לכל תחלואי ומכאובי נפשי וגופי ברוחניות ובגשמיות ,ושלח מהרה רפואה
שלמה לכל חולי עמך בית ישראל (ובפרט וכו') ,אל נא רפא נא להם ולנו ,חיש
קל מהרה .רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה .כי אין לנו
שום סמיכה ותקוה כי אם עליך לבד ,על רחמיך העצומים לבד .וכרצונך עשה
עמנו ,כי בצרה גדולה אנחנו .על מי לנו להשען על אבינו שבשמים .ורחם עלינו
והושיענו לעסק בתפלה תמיד ,ולהרבות בתפלות ותחנות ובקשות בכל יום ויום,
ולא תשלח עלינו יסורים שיש בהם בטול תפלה חס ושלום ,ולא שום יסורים
שבעולם ,ולא תסיר תפלתנו וחסדך מאתנו כמו שכתוב" :ברוך אלהים אשר לא
הסיר תפלתי וחסדו מאתי":
ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח,
ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי .ותעזר לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה
לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה על פדיון נפשי ונפש בני

ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל .עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים
בשרשן .ויתגבר מדת החסד על מדת הדין .ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו .ומשם יהיו נמשכין
עלינו חסדים טובים תמיד ,וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום .וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את
כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב .ויתרבה השלום בעולם ,ויקוים מקרא שכתוב" :וכל
בניך למודי יהוה ורב שלום בניך .שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול .וראה בנים לבניך שלום
על ישראל .יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך .למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך .למען בית יהוה
אלהינו אבקשה טוב לך .יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום":
כל אחד יאמר פסוקי תהילים ממזמור קי"ט לפי אותיות שם החולה ,ואח"כ יאמרו כל פסקי האותיות של קר"ע שט"ן
ואח"כ יאמרו תפילה נוראה שתיקן החיד"א זיע"א.

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 ָע ֵלינ ּו .וְ ַת ֲע ֶשֹה ְל ַמ ַען
יךּ .ו ׁ ְשמוֹ ֶת ָ
יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַה ְּכת ּו ִבים ַ ּב ּ ְפס ּו ִקים ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָּק ִר ִיתי ְל ָפנֶ ָ
יך ּו ְל ַמ ַען ׁ ְשמוֹ ֶת ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
יך
יהם אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֵשם
אש ֶ
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ָה ְרמ ּוזִ ים וְ ַה ְמצ ּו ָר ִפים ָ ּב ֶהםּ .ו ִבזְ כ ּות ּ ְפס ּו ִקים ֵאלּ ּו ֲא ׁ ֶשר ָר ׁ ֵ
פלוניּ ְ .ברֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָּת ִאיר ָּכל ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נֶ ֶפ ׁש ר ּו ַח ּונְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶשלּ וֹ ָה ְרמ ּוזִ ים .וְ כֻ ָּלם ֲאח ּוזֵ י אוֹ ִת ּיוֹ ת.
יהם ׁ ֶש ַפע ַרב ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָּל ֶהם וְ יָ ִאיר ּו וְ יַ ׁ ְש ּ ִפיע ּו וִ ַיא ְּמצ ּו כּ ַֹח ְ ּב ַענְ ֵפי נֶ ֶפ ׁש ר ּו ַח
ׁ ְשמוֹ וְ י ׁ ְֻש ּ ַפע ֲע ֵל ֶ
ּונְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶשלּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבגוּפוֹ ּו ַמ ִּק ָיפיוּ ,ו ְת ַב ּ ֵטל ֵמ ַעל פלוני ָּכל ְ ּגזֵ ירוֹ ת ָק ׁשוֹ ת וְ ָרעוֹ תָ .א ָ ּנא ְ ּבכ ַֹח
ְ ּגד ּו ַלת ַר ֲח ֶמ ָ
ימה ְלאוֹ ֶר ְך יָ ִמים
יךְ .מ ַח ֶ ּיה ַח ִ ּיים יְ ַח ֵ ּייה ּו וְ יִ ׁ ְש ַלח דְּ ָברוֹ וְ יִ ְר ּ ָפ ֵאה ּו ְרפ ּו ָאה ׁ ְש ֵל ָ
ּו ׁ ְשנוֹ ת ַח ִ ּייםֵּ .כן יְ ִהי ָרצוֹ ן:

תפילת הבן איש חי זיע"א

יהר"מ ה' או"א שתרפאני רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף כדי שאהיה חזק
בבריאות ואמיץ כח במאתים וארבעים ושמונה אברים ושלש מאות ושישים וחמשה
גידין של נשמתי וגופי לקיום תורתך הקדושה כי אל רופא רחמן ונאמן אתה וכו':

תפילת החיד"א
המובא בספר ציפורן שמיר סימן י"ב
ָאב ָה ַר ֲח ָמןֵּ ,תן ָ ּבנ ּו כ ַֹח ּו ְב ִריא ּות ,וְ זַ ֵּכנ ּו ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ַּת ֲאווֹ ת ַּת ֲענ ּוגֵ י וְ ַה ְב ֵלי ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
שמ ִחים
וְ נֹאכַ ל ְלשוֹ ַבע נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ,וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל ָצ ְרכֵ נ ּו יִ ְהי ּו ָּכל ַמ ֲע ֵשינ ּו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םּ .ו ְתזַ ֵּכנ ּו ִל ְהיוֹ ת ֵ
שמ ַח ַל ֲעבוֹ ָד ֶתךָ:
ְ ּב ֵע ֶסק ּתוֹ ָר ֶת ָך ּו ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ,וְ ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְטחוֹ נֵ נ ּו ְב ָך ָּת ִדיר ,וְ יִ ְהיֶ ה ָלנ ּו ֵלב ֵ
יךּ ָ ,בנֶ ָ
שר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
ְור ֵ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 ּ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 ְש ֵר ָפה

ַעל ְקד ּו ׁ ַשת ׁ ְ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
ישר ֵאל ַה ְ ּנפ ּו ִצים ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ,
ַר ֲח ִמים ַעל ָּכל ַא ֵחינ ּו ֵ ּבית ָ
שר ֵאל ,וְ ַעל יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ִעיר ַהז ּו ,וְ ַעל ָּכל ַה ָּק ָהל
ּ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
ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזהּ ,ו ְת ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו וַ ֲע ֵל ֶ
ּו ִמ ָּמצוֹ ר ּ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 ְּמ ָך יִ שראלֵ ,אל נָ א ְר ָפא 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"ש דְּ וָ "י ָּכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ָה ַפכְ ָּת
ְב ָח ְליוֹ  .וְ ַה ְ ּב ִר ִיאים ֵמ ַע ְּמ ָך יִ שראל ַּת ְת ִמיד ְ ּב ִריא ּו ָתם ׁ ֶשלּ ֹא יֶ ֱחל ּו ַח"וְ .
וְ ַתצִּ ֵילנ ּו וְ ַתצִּ יל ְלכָ ל יִ ְש ָר ֵאל ִמ ָּכל נֶ זֶ קּ ,ו ִמ ָּכל ַצרּ ,ו ַמ ְס ִטיןּ ,ו ְמ ַק ְט ֵרג,
ּו ֵמר ּו ַח ָר ָעהּ ,ו ִמדִּ ְקדּ ּו ֵקי (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 ֲחש ּ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
ַ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
יהן .וְ ַאל יִ ְמ ׁשוֹ ל ַא ְס ְּכ ָרה וְ ׁ ֵש ִדין וְ ר ּו ִחין וְ ִל ִילין ְלכָ ל יַ ְל ֵדי ַע ְּמ ָך ֵ ּבית
ְליַ ְל ֵד ֶ
ָ
ָ
יהם וְ ִא ָּמם:
ישר ֵאלּ ,ו ְתגַ דְּ ֵלם ְלתוֹ ָר ֶתך ּו ְל ִמ ְצו ֶֹתיך ְ ּב ַח ֵ ּיי ֲא ִב ֶ
ָ

תפילת הצדיקים
ֲה ֵרינִ י ִמ ְתנַ דֵּ ב ׁ ֶש ֶמן ַל ָּמאוֹ ר ְל ִעיל ּוי נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל רבי שממעון בר
יוחאיְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ִ ּבזְ כ ּות רבי שמעון בר יוחאי ,יַ צִּ ֵילנִ י
ִלי ּו ְל ִא ׁ ְש ִּתי ִמ ָּכל חוֹ ִלי ּו ִמ ָּכל ְּכ ֵאב ,וְ נִ ְהיֶ ה ְ ּב ִר ִיאים דְּ ׁ ֵשנִ ים וְ ַר ֲענַ ִ ּנים
ּו ׁ ְש ֵק ִטים .וְ יַ צִּ ֵילנ ּו ִמ ָּכל ָצ ָרה ּו ִמ ָּכל ִמינֵ י פ ּו ְר ָענ ּות .וְ יַ ֲא ִר ְ
יך יָ ֵמינ ּו ַ ּב ּטוֹ ב
ימים ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְךֱ .א ָל ָהא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲענֵ נִ י (ג"פ).
ּו ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ְ ּנ ִע ִ
ֶא ְק ָרא ֵלאל ִֹהים ֶע ְליוֹ ן ָל ֵאל גּ וֹ ֵמר ָע ָלי:
ָח ֵ ּננִ י יהוה ִּכי ֵא ֶל ָ
יך ֶא ְק ָרא ָּכל ַה ּיוֹ ם:
ֹאתנ ּו
ָעזְ ֵרנ ּו ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַעל דְּ ַבר ְּכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָך וְ ַהצִּ ֵילנ ּו וְ כַ ּ ֵפר ַעל ַח ּט ֵ
ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך:
ֲ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 ָך .יִ ְהי ּו
ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן ִל ִ ּבי ְל ָפנֶ ָ
יך יהוה צ ּו ִרי וְ גוֹ ֲא ִלי:

מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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

