סדר התיקון הקדוש
ומעמד הדלקת הנר

לשמחה
שעת התיקון  15:45עד 16:30

סדר תפילת התיקון הקדוש
לשמחה
מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר השמחה שקבלתם מאתנו ,תאמרו תפילה זו בהתעוררות
ובדמעות .תפילה אשר מסוגלת ביותר להביא לכם שמחה לחייכם

"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 עלי ממעון
קדושתך שמחה וחדווה תמיד ,ואזכה להיות בשמחה
תמיד" .שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי" .ושלח
עלי שמחה ממעונך ושמח נפשי האומללה והעלובה
מאד" .שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא.
תודיעני אורח חיים ,שובע שמחות את פניך ,נעימות
בימינך נצח".

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 ,ויהי רצון שבזכותו נזכה לצאת מאפילה לאורה לצאת מעצבות לשמחה אמיתית ,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}

דבר אחר ,וירא אליו יהו"ה באלוני ממרא ,רבנן פתחי בהאי קרא ,בשעת פטירתו
של אדם ,דתניא אמר רבי יהודה ,בשעת פטירתו של אדם הוא יום הדין הגדול,
שהנשמה מתפרדת מן הגוף ,ולא נפטר אדם מן העולם עד שרואה את השכינה,
הה"ד (שמות לג כ) כי לא יראני האדם וחי ,ובאין עם השכינה שלשה מלאכי

השרת ,לקבל נשמתו של צדיק ,הה"ד וירא אליו יהו"ה וגו' ,כחום היום ,זה יום הדין הבוער כתנור
להפריד הנשמה מן הגוף ,וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים ,המבקרים מעשיו מה שעשה ,והוא
מודה עליהם בפיו ,וכיון שהנשמה רואה כך ,יוצאת מן הגוף עד פתח בית הבליעה ,ועומדת שם עד
שמתודה כל מה שעשה הגוף עמה בעולם הזה ,ואז נשמת הצדיק היא שמחה במעשיה ,ושמחה על
פקדונה ,דתאנא אמר רבי יצחק ,נשמתו של צדיק מתאוה אימתי תצא מן העולם הזה שהוא הבל ,כדי
להתענג בעולם הבא .תנו רבנן ,כשחלה רבי אליעזר הגדול ,ההוא יומא ערב שבת הוה ,ואותיב לימיניה
הורקנוס בריה ,והוה מגלי ליה עמיקתא ומסתרתא ,והוא לא הוה מקבל בדעתיה מלה ,דחשיב דמטורף
בדעתיה הוה ,כיון דחמא דדעתא דאבוי מתישבא עלוי ,קביל מניה מאה ותמנין ותשעה רזין עלאין,
כד מטא לאבני שיש דמתערבי במיא עלאה ,בכה רבי אליעזר ופסק למימר ,אמר קום התם ברי ,א"ל
אבא למה ,אמר ליה חזינא דאוחית חלף מן עלמא אמר ליה זיל ואימא לאמך דתסתלק תפלאי באתר
עלאה ,ובתר דאסתלק מן עלמא ואיתי הכא למחמי להון ,לא תבכי ,דאינון קריבין עלאין ולא תתאין,
ודעתא דבר נש לא ידע
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
לצאת מהעצבות ולזכות לשמחה אמיתית
(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 ֶ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
יש דָּ ִמים ּו ִמ ְר ָמה יְ ָת ֵעב יְ דֹוָ ד( :ח) וַ ֲאנִ י ְ ּברֹב
שָׂ נֵ ָ
את ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן( :ז) ְּת ַא ֵ ּבד דּ ְֹב ֵרי כָ זָ ב ִא ׁ
ָ
ָ
ָ
ָ
ַח ְסדְּ ָך ָאבוֹ א ֵב ֶיתך ֶא ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ׁ ְשך ְ ּביִ ְר ָא ֶתך( :ט) יְ דֹוָ ד נְ ֵחנִ י ְב ִצ ְד ָק ֶתך ְל ַמ ַען
\{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 ְ ּגרֹנָ ם
ׁשוֹ ְר ָרי הושר ַ
יחמוֹ ִּכי ָמר ּו
יהם ַהדִּ ֵ
יהם ְ ּברֹב ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
ימם ֶאל ִֹהים יִ ּ ְפל ּו ִמ ּמ ֲֹעצוֹ ֵת ֶ
ְל ׁשוֹ נָ ם יַ ֲח ִליק ּון( :יא) ַה ֲא ׁ ִש ֵ
ָ
ָ
ְ
ְ
ָב ְך( :יב) וְ יִ שְׂ ְמח ּו כָ ל חוֹ ֵסי ָבך ְלעוֹ ָלם יְ ַר ֵ ּננ ּו וְ ָת ֵסך ָע ֵלימוֹ וְ יַ ְע ְלצ ּו ְבך א ֲֹה ֵבי ׁ ְש ֶמך( :יג) ִּכי
ַא ָּתה ְּת ָב ֵר ְך ַצדִּ יק יְ דֹוָ ד ַּכצִּ ָ ּנה ָרצוֹ ן ַּת ְע ְט ֶרנּ ּו:
(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 ֶ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
יש דָּ ִמים ּו ִמ ְר ָמה יְ ָת ֵעב יְ דֹוָ ד( :ח) וַ ֲאנִ י ְ ּברֹב
שָׂ נֵ ָ
את ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן( :ז) ְּת ַא ֵ ּבד דּ ְֹב ֵרי כָ זָ ב ִא ׁ

ַ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 נְ ֵחנִ י
ְב ִצ ְד ָק ֶת ָך ְל ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָרי הישר ְל ָפנַ י דַּ ְר ֶּכ ָך( :י) ִּכי ֵאין ְ ּב ִפיה ּו נְ כוֹ נָ ה
ימם ֶאל ִֹהים
ִק ְר ָ ּבם ַהוּוֹ ת ֶק ֶבר ּ ָפת ּו ַח ְ ּגרֹנָ ם ְל ׁשוֹ נָ ם יַ ֲח ִליק ּון( :יא) ַה ֲא ׁ ִש ֵ
יחמוֹ ִּכי ָמר ּו ָב ְך( :יב) וְ יִ שְׂ ְמח ּו כָ ל
יהם ַהדִּ ֵ
יהם ְ ּברֹב ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
יִ ּ ְפל ּו ִמ ּמ ֲֹעצוֹ ֵת ֶ
ָ
ָ
ְ
חוֹ ֵסי ָב ְך ְלעוֹ ָלם יְ ַר ֵ ּננ ּו וְ ָת ֵסך ָע ֵלימוֹ וְ יַ ְע ְלצ ּו ְבך א ֲֹה ֵבי ׁ ְש ֶמך( :יג) ִּכי ַא ָּתה
ְּת ָב ֵר ְך ַצדִּ יק יְ דֹוָ ד ַּכצִּ ָ ּנה ָרצוֹ ן ַּת ְע ְט ֶרנּ ּו:
יש ָה ֱאל ִֹהים ַאדֹנָ י ָמעוֹ ן ַא ָּתה ָהיִ ָית ָּלנ ּו ְ ּבדֹר וָ דֹר:
מ ֶשׁה ִא ׁ
(א) ְּת ִפ ָּלה ְל ֹ
(ב) ְ ּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ָּלד ּו וַ ְּתחוֹ ֵלל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל ּו ֵמעוֹ ָלם ַעד עוֹ ָלם ַא ָּתה ֵאל:
ֹאמר ׁש ּוב ּו ְבנֵ י ָא ָדם( :ד) ִּכי ֶא ֶלף ׁ ָשנִ ים ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך
(ג) ָּת ׁ ֵשב ֱאנוֹ ׁש ַעד דַּ ָּכא וַ ּת ֶ
ְּכיוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל ִּכי יַ ֲעבֹר וְ ַא ׁ ְשמ ּו ָרה ַב ָּליְ ָלה( :ה) זְ ַר ְמ ָּתם ׁ ֵשנָ ה יִ ְהי ּו ַ ּבבּ ֶֹקר
ֶּכ ָח ִציר יַ ֲחלֹף( :ו) ַ ּבבּ ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָח ָלף ָל ֶע ֶרב יְ מוֹ ֵלל וְ יָ ֵב ׁש( :ז) ִּכי כָ ִלינ ּו
ְב ַא ּ ֶפ ָך ּו ַב ֲח ָמ ְת ָך נִ ְב ָה ְלנ ּו( :ח) ׁ ַש ָּת ֲע ֹונ ֵֹתינ ּו ְלנֶ גְ דֶּ ָך ֲע ֻל ֵמנ ּו ִל ְמאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יך:
(ט) ִּכי כָ ל יָ ֵמינ ּו ּ ָפנ ּו ְב ֶע ְב ָר ֶת ָך ִּכ ִּלינ ּו ׁ ָשנֵ ינ ּו כְ מוֹ ֶהגֶ ה( :י) יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו
ָב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה וְ ִאם ִ ּבגְ ב ּורֹת ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה וְ ָר ְה ָ ּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן ִּכי גָ ז
יש וַ ָ ּנ ֻע ָפה( :יא) ִמי יוֹ ֵד ַע עֹז ַא ּ ֶפ ָך ּוכְ יִ ְר ָא ְת ָך ֶע ְב ָר ֶת ָך( :יב) ִל ְמנוֹ ת יָ ֵמינ ּו
ִח ׁ
ֵּכן הוֹ ַדע וְ נָ ִביא ְל ַבב ָחכְ ָמה( :יג) ׁש ּו ָבה יְ דֹוָ ד ַעד ָמ ָתי וְ ִה ָ ּנ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיךָ:
(יד) שַׂ ְ ּב ֵענ ּו ַבבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך ּונְ ַר ְ ּננָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ְ ּבכָ ל יָ ֵמינ ּו( :טו) שַׂ ְּמ ֵחנ ּו
ִּכימוֹ ת ִע ִ ּנ ָיתנ ּו ׁ ְשנוֹ ת ָר ִאינ ּו ָר ָעה( :טז) יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶד ָ
יך ָפ ֳע ֶל ָך וַ ֲה ָד ְר ָך
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה
יהם( :יז) וִ ִ
ַעל ְ ּבנֵ ֶ
ָע ֵלינ ּו ּו ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נֵ ה ּו:
יעה ְלצ ּור יִ ׁ ְש ֵענ ּו( :ב) נְ ַקדְּ ָמה ָפנָ יו ְ ּבתוֹ ָדה
(א) ְלכ ּו נְ ַר ְ ּננָ ה ַלידֹוָ ד נָ ִר ָ
ְ
יע לוֹ ( :ג) ִּכי ֵאל ָ ּגדוֹ ל יְ דֹוָ ד ּו ֶמ ֶלך ָ ּגדוֹ ל ַעל ָּכל ֱאל ִֹהים( :ד)
ִ ּבזְ ִמרוֹ ת נָ ִר ַ
ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ דוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ וְ תוֹ ֲעפֹת ָה ִרים לוֹ ( :ה) ֲא ׁ ֶשר לוֹ ַה ָ ּים וְ ה ּוא
ָעשָׂ ה ּו וְ יַ ֶ ּב ׁ ֶשת יָ ָדיו יָ ָצר ּו( :ו) בּ ֹא ּו נִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה ִל ְפנֵ י יְ דֹוָ ד
עֹשֵׂ נ ּו( :ז) ִּכי ה ּוא ֱאל ֵֹהינ ּו וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַעם ַמ ְר ִעיתוֹ וְ צֹאן יָ דוֹ ַה ּיוֹ ם ִאם ְ ּבקֹלוֹ
ִת ׁ ְש ָמע ּו( :ח) ַאל ַּת ְק ׁש ּו ְל ַב ְבכֶ ם ִּכ ְמ ִר ָיבה ְּכיוֹ ם ַמ ָּסה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר( :ט) ֲא ׁ ֶשר
נִ ּס ּונִ י ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ְ ּב ָחנ ּונִ י ַ ּגם ָרא ּו ָפ ֳע ִלי( :י) ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ָאק ּוט ְ ּבדוֹ ר
וָ א ַֹמר ַעם ּת ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם וְ ֵהם לֹא יָ ְדע ּו ְד ָרכָ י( :יא) ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ְב ַא ּ ִפי
ִאם יְ בֹא ּון ֶאל ְמנ ּו ָח ִתי:
(א) ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְל ָדוִ ד שָׂ ַמ ְח ִּתי ְ ּבא ְֹמ ִרים ִלי ֵ ּבית יְ דֹוָ ד נֵ ֵל ְך( :ב) ע ְֹמדוֹ ת

ָהי ּו ַרגְ ֵלינ ּו ִ ּב ׁ ְש ָע ַריִ ְך יְ ר ּו ׁ ָש ָל ִם :ג) יְ ר ּו ׁ ָש ַל ִם ַה ְ ּבנ ּויָ ה ְּכ ִעיר ׁ ֶש ֻח ְ ּב ָרה ָּל ּה יַ ְחדָּ ו( :ד) ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ָעל ּו
ׁ ְש ָב ִטים ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּה ֵעד ּות ְליִ שְׂ ָר ֵאל ְלהֹדוֹ ת ְל ׁ ֵשם יְ דֹוָ ד( :ה) ִּכי ׁ ָש ָּמה יָ ׁ ְשב ּו כִ ְסאוֹ ת ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ִּכ ְסאוֹ ת ְל ֵבית דָּ וִ ד( :ו) ׁ ַש ֲאל ּו ׁ ְשלוֹ ם יְ ר ּו ׁ ָש ָל ִם יִ ׁ ְש ָלי ּו א ֲֹה ָביִ ְך( :ז) יְ ִהי ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ֵח ֵיל ְך ׁ ַש ְלוָ ה
ְ ּב ַא ְר ְמנוֹ ָתיִ ְך( :ח) ְל ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְ ּב ָרה ָ ּנא ׁ ָשלוֹ ם ָ ּב ְך( :ט) ְל ַמ ַען ֵ ּבית יְ דֹוָ ד ֱאל ֵֹהינ ּו
ֲא ַב ְק ׁ ָשה טוֹ ב ָל ְך:
ַ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
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 ָד ָקה
לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ
ּ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 :
יח ֶאל ָּכל י ׁ ְֹש ֵבי ָה ָא ֶרץ:
ִ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 ּיֹ ֵצר יַ ַחד ִל ָ ּבם ַ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 ַח:
ׁ ֶ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:

				
ָ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
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 ִ
לֹא יִ ָ ּג ׁשַ :רק ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַ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 ָ
יך:
ַ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 ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְּל ֵצה ּו וַ ֲאכַ ְ ּב ֵדה ּו:
יעה ּו
יש ּו ָע ִתי :א ֶֹר ְך יָ ִמים ַא ְ ׂש ִ ּב ֵ
א ֶֹר ְך יָ ִמים ַא ְ ׂש ִ ּב ֵ
יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ
יש ּו ָע ִתי
וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לזכות לשמחה
ותשפיע עלי ממעון קדושתך שמחה וחדוה תמיד ,ואזכה
להיות בשמחה תמיד" .שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי".
ואזכה לגיל ולשמח בישועתך תמיד .ותאיר עלי באור פניך.
ותזכני לפנים מאירות .לאנפין נהירין .לפנים של שמחה
דקדושה ,לאור פני מלך חיים .משמח נפשות עגומים ,שלח
עלי שמחה ממעונך ושמח נפשי האומללה והעלובה מאד.
"שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא .תודיעני אורח
חיים ,שובע שמחות את פניך ,נעימות בימינך נצח":
עזרנו ברחמיך הרבים שיומשך עלינו שמחה גדולה ממי
שהשמחה במעונו ,שנזכה לשמח מאד באמת בעת שאנו
זוכים לעשות מצוה ,עד שנזכה תמיד לעשות מצוות רבות בכל
יום ויום בשמחה גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד .ותגן עלינו

ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים ,ותשמרני ותצילני מעצבות ומרה שחורה,
שלא יעלה ולא יבא ולא יגיע ללבי שום עצבות ומרה שחורה כלל .והסר ממני
יגון ואנחה ברחמיך הרבים ,ותהיה בעזרי ותושיעני ותזכני לפרש שיחתי לפניך
בכל יום ויום .ואת כל אשר עם לבבי אשיחה לפניך ,ואזכה להתודות בכל יום
על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך .ולשוב
עליהם באמת בכל לב ונפש בתשובה שלמה .ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה
וסליחה וכפרה בלב נשבר ונדכה באמת כרצונך הטוב ,ולקבל עלי קבלה חזקה
ונכונה באמת שלא אחטא עוד ,ולא אשוב לאולתי" .אם און פעלתי לא אוסיף".
ואתה תעורר חסדיך ותמלא עלי רחמים .ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי
ופשעי .ותסיר העצבות והדאגות והמרה שחורה ממני .ותעזרני לבוא אחר כך
לשמחה גדולה ועצומה באמת ,באפן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד ,ובפרט
בשעת עסק התורה והתפלה .ובשעת עשית כל מצוה ומצוה אזכה שלא יעלה
על לבי שום עצבות ודאגה משום חטא ועון ,מכל שכן שלא יעלה על לבי שום
דאגה ועצבות מעסקי פרנסה ועניני עולם הזה חס ושלום .רק אסלק אז מדעתי
ואשכח אז לגמרי כל מה שעבר עלי עד אותה השעה שאני זוכה לעסק בתורתך
ולעשות איזה מצוה .ואזכה להמשיך עלי שמחה שלמה בשעת עשית כל מצוה.
"שוש אשיש ביהוה ,תגל נפשי באלהי" .עד שאזכה לעשות כל מצוה ומצוה וכל
דבר שהוא רצונך ,בשמחה שלמה וחדוה רבה באמת כרצונך הטוב.

מרא דעלמא כלא ,זכני לכנס באמת לכף זכות ,באפן שאזכה
מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת .זכני בזכות כל
הצדיקים האמתיים שהיו בכל דור ודור ,ובזכות כל הצדיקים
האמתיים שבדור הזה .ועזרני ,והושיעני ולמדני והורני בכל
עת עצות אמתיות ,באפן שאזכה לשמח את נפשי בכל עת
על ידי דרכי התורה הזאת .ולבלי להניח את העצבות והמרה
שחורה לכנס בי ולא לגע בי כלל ,רק אזכה להיות בשמחה
תמיד באמת בכל לב ונפש .ותתן שמחה בלבי על ידי דרכי
התורה הזאת .ואזכה להיות אך שמח תמיד ,על ידי כל נקודה

ונקודה טובה שזכיתי מעודי עד היום הזה לגרם
איזה נחת רוח לפניך .ותעזרני ותושיעני שאזכה
גם לשמח אחרים ,ותורני ותלמדני דעת ותבונה,
באפן שאזכה לזה ,לשמח נפשות עמך ישראל
בכל עת ,ולדונם לכף זכות תמיד ,עד שיזכו כולם
לשוב אליך באמת ובשמחה .ויקוים מהרה מקרא
שכתוב" :ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן
בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי
לכם לב בשר ,ועשיתי את אשר בחוקי תלכו
ומשפטי תשמרו ועשיתם" ,ונזכה לעבד את יהוה
בשמחה ולבא לפניו ברננה ,ויקוים מקרא שכתוב:
"ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם",
ונאמר" :אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי
בעודי יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה .יתמו
חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ,ברכי נפשי
את יהוה הללויה":
אבל אתה גלית לנו בתורתך הקדושה שעקר ישוב הדעת הוא
על ידי שמחה ,וגם אתה ידעת גדל רחוקי משמחה ,על כן באתי
לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי ,אדון השמחה והחדוה ,אשר
השמחה במעונך ,כמו שכתוב" :הוד והדר לפניו ,עז וחדוה
במקומו" ,שתרחם עלי ועל כל עמך בית ישראל ,ברחמיך
הרבים ברחמיך הגדולים ברחמיך הגנוזים ברחמיך האמתיים
ברחמיך הנצחיים ,ותמשיך עלי שמחה אמתיית מן השמים,
באפן שאזכה להיות אך שמח תמיד .אגילה ואשמחה בישועתך
בכל עת" ,שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי" ,עד שאזכה

לקשר השמחה אל המח ,עד שאזכה להוציא לחרות מחי ודעתי ומחשבתי
האסורים בכבלי עני וברזל ,בגלות גדול ומר זה ימים ושנים ,מיום עמדי על דעתי,
כאשר אתה לבד ידעת גדל עצם מרירות השעבוד והגלות של דעתי ,שסובל
גלות מר ושעבוד קשה בכל עת על ידי רבוי המחשבות רעות וטרדות ובלבולים
של הבל ושטות ועקמימיות שבלב ,הבאים על המח והלב בכל עת ,ומעקמים
ומבלבלים את מחי ולבי מאד ,אשר "כשל כח הסבל" ,וכל עקר גלות הדעת הוא
מחמת המרה שחורה והעצבות הקשה והכבד והמר מאד ,אשר התגברה עלינו
מעודנו .ועל ידי זה אין אנו יכולים לישב עצמנו כלל ,היכן אנחנו בעולם ,ולחשב
היטב בדעה מיושבת על התכלית האחרון האמתי ,כי אין אנו יכולין להנהיג
את מחנו כרצוננו מחמת עצם תקף הגלות של דעתנו ,מחמת המרה שחורה
והעצבות המתגברת בכל עת .ומחמת שאין אנו מישבין עצמנו ,על ידי זה עקר
התרחקותינו מהשם יתברך בורא כל עולמים ,עד שבאנו למה שבאנו ועשינו
מה שעשינו ,וחטאנו מה שחטאנו ,ופגמנו מה שפגמנו ,וקלקלנו מה שקלקלנו,
ונתרחקנו כמו שנתרחקנו ,כאשר יודע כל אחד בנפשו גדל רחוקו מהשם יתברך
ומתורתו ועבודתו באמת .והא בהא תליא ,כי כל מה שאנו מתרחקים יותר ,חס
ושלום מתגברת המרה שחורה והעצבות יותר ,וכל מה שמתגבר העצבות והמרה
שחורה יותר חס ושלום ,מתגבר בלבול הדעת וגלותו יותר.

תפילת נוראה מהרמח"ל לזכות לשמחה
אל אחד יחיד ומיוחד הרי אנחנו בניך ועבדיך הגענו לקצה הארץ מפני
זעמך ואדמת קדשך עזובה ובית מכון רגליך שועלים הלכו בו ,ואף גם זאת
לא עזבתנו ומקדש מעט נתת לנו בארצות אויבינו ,את השה הנדחה תרבץ
ויעלו (למען) [למעון] קדשך כל בניך כאחד כי אתה ה' אחד ,המתיחד בבני
ישראל עמך בעמדם לפניך אשר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך בזמן
שהיתה שכינתך שורה ביניהם בגילוי הר ציון זה שכנת בו ואשר לא עזבו
בניך את דרכם ,ועבודתך לא נטשה בלבבם ,קיימוה גם בארצות אויביהם ,תן
מרגוע לנפשותם ויעבדוך בבית קדשך ,תן לבניך שמחה ,מנוחה לעבדיך,
ושכינתך הקדושה תעלה למקום תפארתה ,תתיחד בבניך ,ותגלה אמתך כי
כל קויך לא יבושו ,לישועתך קויתי ה':

תפילת החיד"א להצלחה ולשמחה
ַ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:

מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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

