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גם אתם תזכו 
לחבוק ילד 

בקרוב!
אמן.

אמר רבי שמעון בר יוחאי:

"יכול אני לפטור 
את העולם כולו מן 

הדין לרחמים"
סגולה קדושה זו נהגו המקובלים לומר 

 לישועה ושמירה מכל המזיקים,
והיא סגולה המסוגלת לפתוח שערי 

שמים, ולקריעת גזירות רעות, ולהפוך 
את מידת הדין למידת הרחמים.

סוד התיקון 
לזכות לילדים

וסדר הדלקת
'נר הרשב"י

הקדוש'



~ יש לומר בכוונה ובדמעות את פסוקי הסגולה שלפני פתיחת שערי שמים ~

ֹו׃ ְמַיֲחִל֥ים ְלַחְסּדֽ ֤ה ֵע֣ין ֲאֹדָני ֶאל־ְיֵרָא֑יו ַלֽ ִהֵנּ

ִעּתֹו ן ְבּ ְריֹו ִיֵתּ ר ִפּ ְלֵגי ָמִים ֲאֶשׁ תּול ַעל ַפּ ֵעץ ָשׁ  ְוָהָיה ְכּ
ה ַיְצִליַח: ר ַיֲעֶשׂ ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶשׁ

י֙ ִלְפֵנ֣י ֲאֹדָני ְקֹרִב֛ים ֶאל ֲאֹדָני ֱאלֵֹה֖ינּו יֹוָמ֣ם  ְ֙נִתּ ֤ר ִהְתַחַנּ ה ֲאֶשׁ ְהיּ֨ו ְדָבַר֜י ֵאֶ֗לּ ְוִיֽ
יֹוֽמֹו׃ ַבר־יֹ֥ום ְבּ ָרֵא֖ל ְדּ ֛ט ַעּמֹ֥ו ִיְשׂ ַפּ ֣ט ַעְבּדֹ֗ו ּוִמְשׁ ַפּ ָוָלְ֑יָלה ַלֲעׂשֹ֣ות ׀ ִמְשׁ

י: ִנּ ֶניָך ִמֶמּ ר ָפּ ְסֵתּ ְלָתה רּוִחי ַאל ַתּ ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהָוה ָכּ

~ תפילת 'אנא בכח' המסוגלת לפתיחת שערי שמים ~

יר ְצרּוָרה:                   )אב"ג ית"ץ( ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ ַלּ ֹכַח ְגֻדּ א, ְבּ ָאָנּ
ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא:                  )קר"ע שט"ן( ְגּ ָך, ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
ְמֵרם:                   )נג"ד יכ"ש( ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור, דֹוְרֵשׁ
ִמיד ָגְמֵלם:           )בט"ר צת"ג( ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדְתָך:                   )חק"ב טנ"ע( ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְבּ
ְתָך:                   )יג"ל פז"ק( ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָשּׁ ְך ְפּ ֶאה, ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ
ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות:         )שק"ו צי"ת( ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

~ יאמרו בכוונה גדולה את סוד 'כתב הקודש' ~

יל. יַע. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ  ּגֹוֵאל ּומֹוׂשִ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.  ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם. ּבְ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ
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~ סדר הדלקת 'נר הרשב"י הקדוש' ~

יש לומר בכוונה גדולה וטהורה:
עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  ָהעֹוָלם,  ָראָת  ָבּ ִמֶשּׁ ֱאלֵֹהינּו  הּוא  ּה  ְוַאָתּ ָהעֹוָלם,  ָראָת  ָבּ א  לֹּ ֶשׁ ַעד  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הּוא  ּה  ַאָתּ
ה ַעז ְרצֹוִני ַלֲחֹבק ַיַחד  ֲאָגִתי, ְוַכּמָ ְדָלה ּדַ ה ּגָ ּמָ ה יֹוֵדַע, ּכַ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ַרק ַאּתָ ִמים, צּור ִיׂשְ ּשָׂ ּבַ ה ַאל. ָאִבי ׁשֶ ַאָתּ
לּויֹות  ְמָחה ְלִלּבֹוֵתינּו... ְוֵעיַני ְלָך ְתּ ְכִניסּו ׂשִ ּיַ ִית... ְוׁשֶ ּבַ ַמע קֹול ְצחֹוָקם ּבַ ׁשְ ּיִ ִנים ּוָבנֹות ׁשֶ ר ְקָיָמא, ּבָ ֶזַרע ֹקֶדׁש ּבַ
נּו  ָלּ ֵניֶהם , ַוֲאַנְחנּו ֻכּ ִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבּ ִתי ְלַהְזִמין ִלי ָבּ ִפָלּ ַמע ְתּ ִני ְוִתְשׁ ָחֵנּ ְתּ ַעד ֶשׁ
ַאֲהָבה. ָאִבינּו  ְלמּוד ּתֹוָרְתָך ְבּ ְבֵרי ַתּ ל ִדּ ם ֶאת ָכּ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיּ ד ִלְשׁ ה ִלְלֹמד ּוְלַלֵמּ דֹוָשׁ תֹוָרְתָך ַהְקּ נעסוק ְבּ
ְוֵחן ָוֶחֶסד,  ְוֹיִפי  ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה  ְוֹכַח,  ִריאּות ְוָכבֹוד  ְוֵתן ָלֶהם ְבּ ים ּוְברּוִכים   ים ֲאֻרִכּ נּו ַחִיּ ן ְלֻכָלּ ֵתּ ָאב ָהַרֲחָמן, 

רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן. י ִזָכּ לֹום ִכּ ְוִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוָשׁ

~ כאן יש להדליק  את 'נר הרשב"י הקדוש' ~

ויאמרו בכוונה גדולה מעומק הלב, ג' פעמים:

ְמעֹון י ׁשִ ְאָלָהא ְדַרּבִ
ר יֹוַחאי ֲעֵנִני ּבַ

ואחר הדלקת הנר יש לומר בכוונה
ְלָחֶנָך ָאֵמן ְוָאֵמן ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ִרּיָ ֶגֶפן ּפֹ ָך ּכְ ּתְ ֶאׁשְ

ּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוָדה ַעד עֹוָלם ָאֵמן  ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ּבָ

ָך  ִמּמְ ּנֹוְטִעין  ׁשֶ ְנִטיעֹות  ְוָכל  רֹות  ּפֵ יֹוִציא  ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ ֵעץ  ָהָאָדם  י  ּכִ ְואֹוֵמר, 
מֹוְתָך ָאֵמן ִיְהיּו ּכְ

 ויש לכוון במחשבה בלבד:
שם המלאך מיכאל לפי סוד שורש שמו כך: מי-כאל וכן השם הקדוש 

ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ  שק"ו צי"ת היוצא מפסוק ַשׁ
ויועיל להם באותה שנה בסיעתא דשמיא

 כאן יאמרו בכוונה:
רּוְך ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ּבָ
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הקדוש!רשב"יהתקווה של עם ישראל


