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

"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
תשפיע עלינו שלום ממרומים ,ותשרה השכינה
והשלום ביננו .ולא יהיה שום שנאה וקנאה
ותחרות וקנטור ביננו ונדור באהבה ואחוה ורעות
בשלום ושלוה באמת מתוך שמחה וישוב הדעת,
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}

רבי יוסי פתח ואמר( ,נחום א יב) אם שלמים וכן רבים,
וכן נגזו ועבר ,ועניתיך לא אענך עוד ,האי קרא אוקמוה,
דכד עמא כלהו אית בהו שלם ,ולא אית בהו מארי דבבו,
קב"ה חייס עלייהו ,ודינא לא שלטא בהו ,ואף על גב דכלהו
פלחי לע"ז ,ואינון בשלם ,דינא לא שליט עלייהו ,ואוקמוה

דכתיב (הושע ד יז) חבור עצבים אפרים הנח לו .וכן נגזו ועבר ,מאי וכן נגוזו,
ונגזו מבעי ליה ,אלא דא הוא רישא דקרא דאיהו שלם ,אוף הכא שלם ,ומאי
איהו ,דא צדקה ,בגין דצדקה דא הוא שלום ,ומאן דאסגי בצדקה ,אסגי שלם
לעילא ואסגי שלם לתתא ,ובגין כך וכן נגזו ועבר ,דגזזי ממונהון בצדקה,
ועבר ,ועברו מבעי ליה ,מאי ועבר ,אלא דא הוא דינא דרוגזא ,כד"א (ישעיה
כו ב) עד יעבור זעם ,עבר דינא מעלייהו.
תא חזי ,פקודי אורייתא עלאין אינון לעילא ,אתי בר נש ועביד פקודא חדא,
ההוא פקודא קיימא קמי קודשא בריך הוא ,ומתעטרא קמיה ,ואמר פלנייא
עבד לי ,ומן פלנייא אנא ,בגין דאיהו אתער ליה לעילא ,כגוונא דאיהו אתער
ליה לתתא ,הכי נמי אתער לעילא ,ועביד שלמא לעילא ותתא ,כמה דאת
אמר (ישעיה כז ה) או יחזק במעוזי ,יעשה שלום לי שלום יעשה לי ,יעשה
שלום
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
לשלום בית אמיתי
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ַעל ׁשֹ ַשׁ ִ ּנים ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ַמשְׂ ִּכיל ׁ ִשיר יְ ִדידֹת( :ב) ָר ַח ׁש ִל ִ ּבי דָּ ָבר טוֹ ב א ֵֹמר
ָאנִ י ַמ ֲעשַׂ י ְל ֶמ ֶל ְך ְל ׁשוֹ נִ י ֵעט סוֹ ֵפר ָמ ִהיר( :ג) יָ ְפיָ ִפ ָית ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם ה ּו ַצק ֵחן ְ ּבשִׂ ְפתוֹ ֶת ָ
יך
ַעל ֵּכן ֵ ּב ַרכְ ָך ֱאל ִֹהים ְלעוֹ ָלם( :ד) ֲחגוֹ ר ַח ְר ְ ּב ָך ַעל יָ ֵר ְך ִ ּגבּ וֹ ר הוֹ ְד ָך וַ ֲה ָד ֶר ָך( :ה) וַ ֲה ָד ְר ָך
ְצ ַלח ְרכַ ב ַעל דְּ ַבר ֱא ֶמת וְ ַענְ וָ ה ֶצ ֶדק וְ תוֹ ְר ָך נוֹ ָראוֹ ת יְ ִמינֶ ָך( :ו) ִחצֶּ ָ
יך ׁ ְשנ ּונִ ים ַע ִּמים
ַּת ְח ֶּת ָ
ישֹר ׁ ֵש ֶבט
יך יִ ּ ְפל ּו ְ ּב ֵלב אוֹ יְ ֵבי ַה ֶּמ ֶל ְך( :ז) ִּכ ְס ֲא ָך ֱאל ִֹהים עוֹ ָלם וָ ֶעד ׁ ֵש ֶבט ִמ ׁ
ַמ ְלכ ּו ֶת ָך( :ח) ָא ַה ְב ָּת צֶּ ֶדק וַ ִּתשְׂ נָ א ֶר ׁ ַשע ַעל ֵּכן ְמ ׁ ָש ֲח ָך ֱאל ִֹהים ֱאל ֶֹה ָ
יך ׁ ֶש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן
ֵמ ֲח ֵב ֶר ָך( :ט) מֹר וַ ֲא ָהלוֹ ת ְק ִציעוֹ ת ָּכל ִ ּבגְ ד ֶֹת ָ
יך ִמן ֵהיכְ ֵלי ׁ ֵשן ִמ ִ ּני שִׂ ְּמח ּו ָך( :י) ְ ּבנוֹ ת

יקרוֹ ֶת ָ
ימינְ ָך ְ ּבכֶ ֶתם אוֹ ִפיר( :יא) ׁ ִש ְמ ִעי ַבת
יך נִ צְּ ָבה ׁ ֵשגַ ל ִל ִ
ְמ ָלכִ ים ִ ּב ְּ
ּו ְר ִאי וְ ַה ּ ִטי ָאזְ נֵ ְך וְ ׁ ִשכְ ִחי ַע ֵּמ ְך ּו ֵבית ָא ִב ְ
יך( :יב) וְ יִ ְת ָאו ַה ֶּמ ֶל ְך יָ ְפיֵ ְך
ִּכי ה ּוא ֲאדֹנַ יִ ְך וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ י לוֹ ( :יג) ּו ַבת צֹר ְ ּב ִמנְ ָחה ּ ָפנַ יִ ְך יְ ַחלּ ּו ֲע ׁ ִש ֵירי
ימה ִמ ִּמ ׁ ְש ְ ּבצוֹ ת זָ ָהב ְלב ּו ׁ ָש ּה( :טו)
ָעם( :יד) ָּכל ְּכב ּודָּ ה ַבת ֶמ ֶל ְך ּ ְפנִ ָ
יה מ ּו ָבאוֹ ת ָל ְך(:טז)
יה ֵרעוֹ ֶת ָ
ִל ְר ָקמוֹ ת ּת ּו ַבל ַל ֶּמ ֶל ְך ְ ּבתוּלוֹ ת ַא ֲח ֶר ָ
ּת ּו ַב ְלנָ ה ִ ּבשְׂ ָמחֹת וָ גִ יל ְּתב ֶֹאינָ ה ְ ּב ֵהיכַ ל ֶמ ֶל ְך( :יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹת ָ
יך יִ ְהי ּו
ָבנֶ ָ
יך ְּת ׁ ִש ֵיתמוֹ ְלשָׂ ִרים ְ ּבכָ ל ָה ָא ֶרץ( :יח) ַאזְ ִּכ ָירה ׁ ִש ְמ ָך ְ ּבכָ ל דּ ֹר וָ דֹר
ַעל ֵּכן ַע ִּמים יְ הוֹ ד ּו ָך ְלע ָֹלם וָ ֶעד:
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ַעל ֲע ָלמוֹ ת ׁ ִשיר( :ב) ֱאל ִֹהים ָלנ ּו ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז
ֶעזְ ָרה ְב ָצרוֹ ת נִ ְמ ָצא ְמאֹד( :ג) ַעל ֵּכן לֹא נִ ָירא ְ ּב ָה ִמיר ָא ֶרץ ּו ְבמוֹ ט
ָה ִרים ְ ּב ֵלב יַ ִּמים( :ד) יֶ ֱהמ ּו יֶ ְח ְמר ּו ֵמ ָ
ימיו יִ ְר ֲע ׁש ּו ָה ִרים ְ ּבגַ ֲאוָ תוֹ
ֶס ָלה( :ה) נָ ָהר ּ ְפ ָלגָ יו יְ שַׂ ְּמח ּו ִעיר ֱאל ִֹהים ְקדֹשׁ ִמ ׁ ְש ְּכנֵ י ֶע ְליוֹ ן:
(ו) ֱאל ִֹהים ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה ַ ּבל ִּת ּמוֹ ט יַ ְעזְ ֶר ָה ֱאל ִֹהים ִל ְפנוֹ ת בּ ֶֹקר( :ז) ָהמ ּו
גוֹ יִ ם ָמט ּו ַמ ְמ ָלכוֹ ת נָ ַתן ְ ּבקוֹ לוֹ ָּתמ ּוג ָא ֶרץ( :ח) יְ דֹוָ ד ְצ ָבאוֹ ת ִע ָּמנ ּו
ִמשְׂ ָ ּגב ָלנ ּו ֱאל ֵֹהי יַ ֲעקֹב ֶס ָלה( :ט) ְלכ ּו ֲחז ּו ִמ ְפ ֲעלוֹ ת יְ דֹוָ ד ֲא ׁ ֶשר שָׂ ם
ׁ ַש ּמוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ( :י) ַמ ׁ ְש ִ ּבית ִמ ְל ָחמוֹ ת ַעד ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ ֶק ׁ ֶשת יְ ׁ ַש ֵ ּבר
וְ ִקצֵּ ץ ֲחנִ ית ֲעגָ לוֹ ת יִ שְׂ רֹף ָ ּב ֵא ׁש( :יא) ַה ְר ּפ ּו ּו ְדע ּו ִּכי ָאנֹכִ י ֱאל ִֹהים
ָאר ּום ַ ּבגּ וֹ יִ ם ָאר ּום ָ ּב ָא ֶרץ( :יב) יְ דֹוָ ד ְצ ָבאוֹ ת ִע ָּמנ ּו ִמשְׂ ָ ּגב ָלנ ּו ֱאל ֵֹהי
יַ ֲעקֹב ֶס ָלה:
אתי וַ ַ ּי ֲענֵ נִ י( :ב) יְ דֹוָ ד
(א) ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ֶאל יְ דֹוָ ד ַ ּבצָּ ָר ָתה ִּלי ָק ָר ִ
ַהצִּ ָילה נַ ְפ ׁ ִשי ִמשְׂ ַפת ׁ ֶש ֶקר ִמ ָּל ׁשוֹ ן ְר ִמ ָ ּיה( :ג) ַמה ִ ּי ֵּתן ְל ָך ּו ַמה
ּי ִֹסיף ָל ְך ָל ׁשוֹ ן ְר ִמ ָ ּיה( :ד) ִחצֵּ י גִ בּ וֹ ר ׁ ְשנ ּונִ ים ִעם ַ ּג ֲח ֵלי ְר ָת ִמים( :ה)
אוֹ יָ ה ִלי ִּכי גַ ְר ִּתי ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשכַ נְ ִּתי ִעם ָא ֳה ֵלי ֵק ָדר( :ו) ַר ַ ּבת ׁ ָשכְ נָ ה ָּל ּה
נַ ְפ ׁ ִשי ִעם שׂ וֹ נֵ א ׁ ָשלוֹ ם( :ז) ַאנִ י ׁ ָשלוֹ ם וְ כִ י ֲא ַד ֵ ּבר ֵה ָּמה ַל ִּמ ְל ָח ָמה:

(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר יְ דֹוָ ד ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע( :ב) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ׁ ִש ְב ִּתי וְ ק ּו ִמי ַ ּבנְ ָּתה
ְל ֵר ִעי ֵמ ָרחוֹ ק( :ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל דְּ ָרכַ י ִה ְס ַּכנְ ָּתה( :ד) ִּכי ֵאין ִמ ָּלה ִ ּב ְל ׁשוֹ נִ י
{פ ִל ָיאה}
ֵהן יְ דֹוָ ד יָ ַד ְע ָּת כֻ ָּל ּה( :ה) ָאחוֹ ר וָ ֶק ֶדם ַצ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ׁ ֶשת ָע ַלי ַּכ ּ ֶפכָ ה( :ו) פלאיה ּ ְ
ַד ַעת ִמ ֶּמ ִ ּני נִ שְׂ ְ ּג ָבה לֹא א ּוכַ ל ָל ּה( :ז) ָאנָ ה ֵא ֵל ְך ֵמר ּו ֶח ָך וְ ָאנָ ה ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך ֶא ְב ָרח( :ח) ִאם
ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה וְ ַאצִּ ָ
יעה ּ ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנךָּ ( :ט) ֶא ּ ָׂשא כַ נְ ֵפי ׁ ָש ַחר ֶא ׁ ְש ְּכנָ ה ְ ּב ַא ֲח ִרית
ֹאחזֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך( :יא) וָ א ַֹמר ַא ְך חֹ ֶשׁ ְך יְ ׁש ּו ֵפנִ י וְ ַליְ ָלה אוֹ ר
יָ ם( :י) ַ ּגם ׁ ָשם יָ ְד ָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת ֲ
ַ ּב ֲע ֵדנִ י( :יב) ַ ּגם חֹ ֶשׁ ְך לֹא יַ ְח ׁ ִש ְ
יך ִמ ֶּמךָּ וְ ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ַּכ ֲח ׁ ֵשיכָ ה ָּכאוֹ ָרה( :יג) ִּכי
ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ ְלי ָֹתי ְּת ֻס ֵּכנִ י ְ ּב ֶב ֶטן ִא ִּמי( :יד) אוֹ ְד ָך ַעל ִּכי נוֹ ָראוֹ ת נִ ְפ ֵל ִיתי נִ ְפ ָל ִאים
ַמ ֲעשֶׂ ָ
יך וְ נַ ְפ ׁ ִשי י ַֹד ַעת ְמאֹד( :טו) לֹא נִ כְ ַחד ָע ְצ ִמי ִמ ֶּמךָּ ֲא ׁ ֶשר ֻע ּ ֵׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ָא ֶרץ( :טז) ָ ּג ְל ִמי ָרא ּו ֵעינֶ ָ
יך וְ ַעל ִס ְפ ְר ָך ֻּכ ָּלם יִ ָּכ ֵתב ּו יָ ִמים יֻ צָּ ר ּו ולא {וְ לוֹ }
ֶא ָחד ָ ּב ֶהם( :יז) וְ ִלי ַמה ָ ּי ְקר ּו ֵר ֶע ָ
יהם( :יח) ֶא ְס ּ ְפ ֵרם ֵמחוֹ ל יִ ְרבּ ּון
אש ֶ
יך ֵאל ֶמה ָע ְצמ ּו ָר ׁ ֵ
ֱה ִקיצ ִֹתי וְ עוֹ ִדי ִע ָּמ ְך( :יט) ִאם ִּת ְקטֹל ֱאלוֹ ַּה ָר ׁ ָשע וְ ַאנְ ׁ ֵשי ָד ִמים ס ּור ּו ֶמ ִ ּני( :כ) ֲא ׁ ֶשר
יך יְ דֹוָ ד ֶאשְׂ נָ א ּו ִב ְתקוֹ ְמ ֶמ ָ
יך( :כא) ֲהלוֹ א ְמשַׂ נְ ֶא ָ
י ְֹמר ּו ָך ִל ְמזִ ָּמה נָ שׂ ּוא ַל ּ ׁ ָשוְ א ָע ֶר ָ
יך
אתים ְלאוֹ יְ ִבים ָהי ּו ִלי( :כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע ְל ָב ִבי
ֶא ְתקוֹ ָטט( :כב) ַּתכְ ִלית שִׂ נְ ָאה שְׂ נֵ ִ
ְ ּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע שַׂ ְר ַע ּ ָפי( :כד) ּו ְר ֵאה ִאם דֶּ ֶר ְך ע ֶֹצב ִ ּבי ּונְ ֵחנִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך עוֹ ָלם:
יש ֲח ָמ ִסים ִּתנְ ְצ ֵרנִ י( :ג)
(א) ַל ְמנַ צֵּ ַח ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד( :ב) ַח ְּל ֵצנִ י יְ דֹוָ ד ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִא ׁ
ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ְשב ּו ָרעוֹ ת ְ ּב ֵלב ָּכל יוֹ ם יָ ג ּור ּו ִמ ְל ָחמוֹ ת( :ד) ׁ ָשנְ נ ּו ְל ׁשוֹ נָ ם ְּכמוֹ נָ ָח ׁש ֲח ַמת
יש ֲח ָמ ִסים ִּתנְ ְצ ֵרנִ י
ַעכְ ׁש ּוב ַּת ַחת שְׂ ָפ ֵתימוֹ ֶס ָלה( :ה) ׁ ָש ְמ ֵרנִ י יְ דֹוָ ד ִמ ֵידי ָר ׁ ָשע ֵמ ִא ׁ
ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ְשב ּו ִל ְדחוֹ ת ּ ְפ ָע ָמי( :ו) ָט ְמנ ּו גֵ ִאים ּ ַפח ִלי וַ ֲח ָב ִלים ּ ָפ ְרשׂ ּו ֶר ׁ ֶשת ְליַ ד ַמ ְע ָ ּגל
מ ְֹק ׁ ִשים ׁ ָשת ּו ִלי ֶס ָלה( :ז) ָא ַמ ְר ִּתי ַלידֹוָ ד ֵא ִלי ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה יְ דֹוָ ד קוֹ ל ַּת ֲחנ ּונָ י( :ח)
ֹאשי ְ ּביוֹ ם נָ ׁ ֶשק( :ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ דֹוָ ד ַמ ֲאוַ ֵ ּיי ָר ׁ ָשע
יֱ דֹוִ ד ֲאדֹנָ י עֹז יְ ׁש ּו ָע ִתי ַסכּ ָֹתה ְלר ׁ ִ
ֹאש ְמ ִס ָ ּבי ֲע ַמל שְׂ ָפ ֵתימוֹ יכסומו {יְ כַ ֵּסימוֹ }( :יא)
זְ ָממוֹ ַאל ָּת ֵפק יָ ר ּומ ּו ֶס ָלה( :י) ר ׁ
יש ָל ׁשוֹ ן ַ ּבל
ימיטו {יִ ּמוֹ ט ּו} ֲע ֵל ֶ
יהם ֶ ּג ָח ִלים ָ ּב ֵא ׁש יַ ּ ִפ ֵלם ְ ּב ַמ ֲהמֹרוֹ ת ַ ּבל יָ ק ּומ ּו( :יב) ִא ׁ
יש ָח ָמס ָרע יְ צ ּו ֶדנּ ּו ְל ַמ ְד ֵחפֹת( :יג) ידעת {יָ ַד ְע ִּתי} ִּכי יַ ֲעשֶׂ ה יְ דֹוָ ד דִּ ין
יִ כּ וֹ ן ָ ּב ָא ֶרץ ִא ׁ
יקים יוֹ ד ּו ִל ׁ ְש ֶמ ָך יֵ ׁ ְשב ּו יְ ׁ ָש ִרים ֶאת ּ ָפנֶ יךָ:
ְ
ָענִ י ִמ ׁ ְש ּ ַפט ֶא ְביֹנִ ים( :יד) ַאך ַצדִּ ִ

ַ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
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתר ּו ָעהִּ :כי יָ ׁ ָשר
ָעשׂ וֹ ר זַ ְּמר ּו לוֹ ִ ׁ :שיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ
ְ ּד ַבר ֲאדֹנָ י וְ כָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה ּו ֶ ּ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 ָדםִ :מ ְּמכוֹ ן
יח ֶאל ָּכל י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץַ :ה ּיֹ ֵצר יַ ַחד ִל ָ ּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל
ׁ ִש ְב ּתוֹ ִה ׁ ְש ִ ּג ַ
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
ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ַ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:

		
ָ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.

ָ ּב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמ ֵלם.
		
ֲח ִסין ָקדוֹ ׁש ְ ּברוֹ ב ט ּו ְב ָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶת ָך.
י ִָחיד ֵ ּג ֶאה ְל ַע ְּמ ָך ּ ְפנֵ ה זוֹ ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶת ָך.

אב"ג ית"ץ:
קר"ע שט"ן:
נג"ד יכ"ש:
בט"ר צת"ג:
חק"ב טנ"ע:
יג"ל פז"ק:

ׁ ַ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:

שק"ו צי"ת:

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
לשלום בית אמיתי
ונזכה לשיר ולרנן ולנגן לפניך נגונים ושירות ותשבחות לשמך ולעבודתך באמת תמיד ,עד
שנזכה לעורר ברחמיך "שיר השירים אשר לשלמה" ,שיר המעולה על כל השירים .ונזכה
לכל עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים .ותברך אותנו בשלומך הטוב ,ותשפיע שלום
על עמך ישראל לעולם ,שיהיה שלום בין כל ישראל בין אחד לחברו ובין איש לאשתו .ולא
יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וקנטור בין כל ישראל עמך לעולם .ויתרבה ויתגדל השלום,
עד שיומשך שלום בין כל באי עולם עד שיוכלו כל אחד ואחד לעורר את חברו אל האמת,
שיסתכל על תכליתו הנצחי ,ולא יבלה ימיו להבל ולריק ,עד שישליכו כל איש את אלילי כספו
ואלילי זהבו ,וישובו כולם אליך באמת לעבדך באמת ביראה ובאהבה.
מלא רחמים ,מרב קלקולי איני יכול להאריך בתפלה זאת הרבה ,אף על פי שלא יספיקו כל
יריעות שבעולם לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות וודוים והפצרות ופיוסים ותפלות שאני
צריך להתפלל בענין זה על העבר ועל ההוה ועל העתיד ,אך מה אעשה כי דברי נסתתמין.
אבל על זה באתי לפניך אדון כל ,חומל דלים ,טוב ומטיב לרעים ולטובים ,שתרחם על כל עמך
ישראל שקשה להם למצא זווגם ,ואפלו כשמוצאים היא מנגדת אליו ,ואין לה רצון אליו,

ואין שלום בביתם רחמנא לצלן (ובפרט על פב"פ שיש לו יסורים אלו),
רחם עליו ועל כל זרע עמך בית ישראל ,בכח וזכות הצדיקים האמתיים
העוסקים בתקוננו תמיד ,אשר שמרו את הברית קדש בתכלית השלמות
שאין שלמות אחריו ,רחם עליהם למענם ,ותשים שלום בביתם ,ותעזר
להם ותושיעם שיזכו כל אחד ואחד למצא זווגו מהרה ,זווגם ההגון להם מן
השמים באמת .ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל ,רק תהפך רצונה לרצון בעלה,
ולא יהיה ביניהם שום שנאה ושום שנוי רצון כלל ,וידורו באהבה ואחוה
ורעות בשלום ושלוה באמת כרצונך הטוב:

רבונו של עולם זכני ברחמיך הרבים למדת השלום .ואזכה
להיות אוהב שלום ורודף שלום תמיד ,כמו שכתוב:
"סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" .ואזכה בכל עת לעשות שלום
בין אדם לחברו ובין איש לאשתו .ותשמרני ותצילני ברחמיך הרבים
ממדת הנצחון ומחלקת דסטרא אחרא ,שלא יהיה בלבי שום נצחון
ומחלקת דסטרא אחרא הנמשכין מהדמים של הגוף ,שעדין לא עבדו בהם
את השם יתברך .ותרחם עלי ותושיעני ותזכני מעתה לעסק הרבה בתורה
ותפלה ,שאזכה לדבר הרבה בתורה ותפלה בכל יום תמיד ,עד שאכניס
כל טפי הדמים שיש בי בתוך הדבורים הקדושים של תורה ותפלה .ויהיו
נעשין מכל הטפי דמים שבקרבי דבורים קדושים של תורה ותפלה ,ולא
יהיה נשאר בי שום טפה דם שלא עבדה את השם יתברך ,רק אזכה לעבד
את השם יתברך בכל כחי כל ימי חיי בכל טפי הדמים שיש בי ,ואזכה לדבר
הרבה בתורה ותפלה עד שיהיה הגוף בטל לגמרי כאין ואפס ממש:

אדון השלום מלך שהשלום שלו ,עושה שלום ובורא
את הכל עזרנו והושיענו כולנו ,שנזכה תמיד לאחז
במדת השלום ,ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם
לחברו ובין איש ואשתו ,ולא יהיה שום מחלוקת אפלו
בלב בין כל בני אדם ,כי אתה עושה שלום במרומך,
ואתה מחבר שני הפכים יחד ,אש ומים ,ובנפלאותיך
העצומים אתה עושה שלום ביניהם ,כן תמשיך שלום
גדול עלינו ועל כל העולם כולו ,באפן שיתחברו כל

ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה ויוכללו כולם בדעה אחת ולב
אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת ,ויעשו כולם אגודה אחת לעשות
רצונך בלבב שלם ,יהוה שלום ,ברכנו בשלום ,ועל ידי זה תמשיך עלינו
כל הברכות וכל ההשפעות וכל הישועות:
מלא רחמים ,חוס וחמל ורחם עליהם למענך ולמען צדיקיך האמתיים ,ואל
תעשה להם כחטאיהם ולא תגמל עליהם כעוונותיהם ,רק תתנהג עמהם
ברחמיך לפנים משורת הדין ,כאשר אתה מתנהג עם כל בריותיך ברחמים
וחסדים גדולים תמיד .ובזכות אברהם אבינו עליו השלום ,שרמז הסוד הזה
של כונת אלול בעת ששלח את אליעזר עבדו לבקש הזווג של יצחק בנו,
ובזכות הצדיקים שגלו הסוד הנורא הזה ,תגן עליהם ועלינו ועל זרענו,
ותרחם על כל ישראל עמך ,ותשים שלום בין כל ישראל ובפרט בין איש
לאשתו (ובפרט וכו') ,ותעזור לכל ישראל הצריכים למצא זווגם שיזכה כל
אחד למצא זווגו באמת מהרה ,ותהיה כרצונו ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל ,רק
תהפך רצונה אליו בשלום ואהבה באמת ,בלי ערמה ומרמה ובלי שום שנאה
ושנוי רצון בלב כלל ,ויתנהגו בקדושה ובטהרה .ויצאו מהם דורות רבים,
בנים ובנות חיים וקימים ,עושי רצונך באמת .ויעסקו בתורתך ועבודתך
באמת כל ימיהם לעולם ,ויגלו ויפרסמו ויודיעו אלהותך וממשלתך בעולם
כמו שכתוב" :דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו":

סגולת החיד"א
להצלחה בכל הדברים ולשלום בית
ַל ְמנַ צֵּ ַח ִ ּבנְ גִ ינוֹ תִ ,מזְ מוֹ ר ְל ָדוִ דּ ְ :ב ָק ְר ִאיֲ ,ענֵ נִ י ֱאל ֵֹהי ִצ ְד ִקיּ ַ ,בצָּ ר ִה ְר ַח ְב ָּת ִּליָ ,ח ֵ ּננִ י
ישַ ,עד ֶמה כְ בוֹ ִדי ִלכְ ִל ָּמהֶּ ,ת ֱא ָהב ּון ִריקְּ ,ת ַב ְק ׁש ּו כָ זָ ב ֶס ָלה:
ּו ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ָּל ִתיּ ְ :בנֵ י ִא ׁ
ּו ְדע ּוִּ ,כי ִה ְפ ָלה יהוהָ ,ח ִסיד לוֹ  ,יהוה יִ ׁ ְש ַמעּ ְ ,ב ָק ְר ִאי ֵא ָליוִ :רגְ ז ּו וְ ַאל ֶּת ֱח ָטא ּוִ ,א ְמר ּו
ִב ְל ַב ְבכֶ םַ ,על ִמ ׁ ְש ַּכ ְבכֶ ם ,וְ ד ֹּמ ּו ֶס ָלה :זִ ְבח ּו זִ ְב ֵחי ֶצ ֶדקּ ,ו ִב ְטח ּו ֶאל יהוהַ :ר ִ ּבים א ְֹמ ִרים,
ִמי יַ ְר ֵאנ ּו טוֹ ב ,נְ ָסה ָע ֵלינ ּו ,אוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יך יהוה :נָ ַת ָּתה ִש ְֹמ ָחה ְב ִל ִ ּביֵ ,מ ֵעת דְּ גָ נָ ם וְ ִתירוֹ ׁ ָשם
ישןִּ ,כי ַא ָּתה יהוה ְל ָב ָדדָ ,ל ֶב ַטח ּתוֹ ׁ ִש ֵיבנִ י:
ָרבּ ּוּ ְ :ב ׁ ָשלוֹ ם יַ ְחדָּ ו ֶא ׁ ְש ְּכ ָבה וְ ִא ׁ ָ

ובתר הכי יאמר.

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוְ .ל ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך
ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ַה ִּמזְ מוֹ ר ַה ֶּזה ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ַּל ְל ִּתי ֵא ֶל ָ
יךִּ ,ת ׁ ְש ַמע
ְלקוֹ ל ׁ ַשוְ ִעי וְ ִל ְת ִפ ָּל ִתיְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְלקוֹ ל ִמי ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
אוֹ ָתםֵּ ,כן יְ ִהי ָרצוֹ ן:

תפילת הרמח"ל זיע"א
להאמין שהכל מאת ה',
וע"י תפילה זו יזכה לשלום בית אמיתי
אל אחד יחיד ומיוחד הרי לאוהביך אתה מנסה בשכינה הקדושה
שהיא אבן בוחן לגלות בה אמונתך ,בה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק
קריה נאמנה ,זה בזה תלוי ,צדק תוקף הדין שמלהט לכל צד ,בו נסיון
לכל מי שאוהב לך ,בה מתגלה אמונתך ,ובמלך המשיח נא' והיה צדק
אזור מתניו והאמונה אזור חלציו ,שכל מדריגות קדושתך אמת ,וכן
נראה ונודע באמונה זאת שהיא השכינה לדעת שאתה אחד יחיד
ומיוחד ,ואין זולתך לפעול לא למעלה ולא למטה ,וכן נא' כי ה' הוא
האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ,שמע ישראל
וכו' בזה אנו מקוים לך ועומדים באמונתך בכל צרה וצוקה ,גלה לנו
יחודך והוציאנו לאורה בקרוב ,ה' אל תאחר ,לישועתך קויתי ה':

מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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

