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סדר תפילת התיקון הקדוש
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מעמד הדלקת הנר
בהתעוררות  זו  תפילה  תאמרו  מאתנו,  שקבלתם  הישועות  נר  הדלקת  לפני 

ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר לכל הישועות

"הרינו מדליקים נר זה  לכבוד נשמת התנא 
והרינו  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  האלוקי 
מכוונים את ליבנו למקובלים הנמצאים שם 

בקברו ולומדים את תורתו הקדושה". 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות 
ָיֵמינּו  ַתֲאִריְך  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 
ָלנּו  ְוֵתן  ים.  ְוַרֲעַנּנִ ִנים  ׁשֵ ּדְ ִעיִמים  ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ
ים  ַחּיִ ָרָכה,  ּבְ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ טֹוָבה,  ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֲארּוִכים,  ים  ַחּיִ
ִחילּוץ  ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ טֹוָבה,  ְרָנָסה  ּפַ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ לֹום,  ׁשָ ל  ׁשֶ
ֶהם  ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ֶהם ִיְרַאת ֵחְטא, ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ֲעָצמֹות, ַחּיִ
ֵהא ָבנּו  ּתְ ים ׁשֶ ר ְוָכבֹוד, ַחּיִ ל עֹוׁשֶ ים ׁשֶ ה ּוְכִליָמה, ַחּיִ ּבּוׁשָ
ֲאלֹות  ִמׁשְ א  ַמּלֵ ּתְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ַאֲהַבת 

נּו ְלטֹוָבה, אמן כן יהי רצון". ִלּבֵ

כתב הרה"ק רבי יצחק אלפיה זיע"א שמכל הצדיקים בכל הדורות מיום בריאת העולם לא היה 
אחד  וכל  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אם  כי  הדין,  מן  לפוטרם  ישראל  לכללות  שהבטיח  אחד  צדיק 
מאיתנו יכול להמתיק דינים קשים השורים עליו, בכח הרשב"י ולפעול ישועות בכל העניינים, 

אמן. 

רחמי  לעורר  מסוגל  הלימוד  הגונים,  זיווגים  מעלת  בגודל  המדבר  הקדוש,  זוהר  מספר   לימוד 
שמים לזכות למצוא זיווג הגון במהרה }ניתן גם לקרוא בלי להבין{

לישועתך קויתי יהו"ה, רבי חייא אמר, )כדכתיב( כמה דאת אמר 
פלשתים,  מיד  ישראל  את  להושיע  יחל  והוא  ה(  יג  )שופטים 
אמר רבי אחא, וכי אמאי קויתי, והא סליק הוה יעקב מעלמא 



)ס"א אלא  זמנא מכמה שנין, אמאי אמר דאיהו מחכה לההוא ישועה,  בההוא 
ודאי( אמר ליה, ודאי רזא דמלה, כדכתיב )שמות יז יא( והיה כאשר ירים משה 
ידו וגבר ישראל, ישראל סתם, אוף הכא והוא יחל להושיע את ישראל, ישראל 
סתם, בגיני כך אמר לישועתך קויתי יהו"ה, אמר רבי חייא ודאי הכי הוא ושפיר, 
זכאה חולקהון דצדיקייא דידעי לאשתדלא באורייתא, למזכי בה לחיין דלעילא, 

כמה דאת אמר, )דברים ל ב( כי היא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה וגו':

ואמר  פתח  אתמר,  והא  הוי,  היך  בחד,  כלא  דיחודא  סדורא  אתמר  הא  חזי,  תא 
)ישעיה נב י( חשף יהו"ה את זרוע קדשו, דא דרועא חדא, דביה תליא ישועה, 
ישראל  לכנסת  לה  למיקם  ולמה,  פורקנא,  תליא  דביה  נוקמא,  תליא  דביה 
מעפרא, ולקבלא לה לגביה, לאזדווגא כחדא, וכד האי אתער לקבלה, כמה דחילו 
שריא בעלמא, עד דינח ההוא דרועא תחות רישהא לאתחברא, כמה דאת אמר 

)שיר ב ו( שמאלו תחת לראשי וגו', וכדין נייחא דינא, ומכפר חובין:

תלת גלגולין דילה אינון תלת אבהן, דעלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל פעמים 
לית  הוא  בריך  דקודשא  בגין  דיליה,  גאולה  דיליה,  ישועה  איהי  גבר,  עם  שלש 
ליה רשותא לאפקא מן גלותא, עד דאיהי נפקת עמיה, היא נבואה דיליה, נבואה 
כלילא שית דרגין מסטרא דאת ו' דאיהי עמודא דאמצעיתא, ואיהי חלום אחד 
משתין בנבואה, ומאי שתין אלא לית שיב"ה פחותה משתין, ודא ישראל סבא, 

דסליק באת ו' שית זמנין עשר דאיהו שתין: 

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
לישועה בכל העניינים

י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲערֹג  ּתַ ל  ַאּיָ ּכְ )ב(  קַֹרח:  ִלְבֵני  יל  ּכִ ַמׂשְ ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ֵני  י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים: )ג( ָצְמָאה ַנְפׁשִ



ֵאַלי  ֱאֹמר  ּבֶ ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  י  ּלִ ָהְיָתה  )ד(  ֱאלִֹהים: 
י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ ה  ֵאּלֶ ֱאלֶֹהיָך: )ה(  ה  ַאּיֵ ַהּיֹום  ל  ּכָ
ה ְותֹוָדה ָהמֹון  קֹול ִרּנָ ית ֱאלִֹהים ּבְ ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעבֹר ּבַ ּכִ
י  ֱהִמי ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ חֹוֵגג: )ו( ַמה ּתִ
ּתֹוָחח ַעל  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָניו: )ז( ֶאלַֹהי  ּפָ ְיׁשּועֹות  עֹוד אֹוֶדּנּו 
הֹום ֶאל  ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: )ח( ּתְ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ ּכֵ
יָך ָעַלי ָעָברּו: )ט(  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ּכָ ּתְ
י:  ַחּיָ ְלֵאל  ה  ִפּלָ ּתְ י  ִעּמִ ירֹה  ׁשִ ְיָלה  ּוַבּלַ ַחְסּדֹו  ְידָֹוד  ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם 
ַלַחץ  ּבְ ֵאֵלְך  ה קֵֹדר  ָלּמָ ִני  ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל  )י( אֹוְמָרה 
ל  ּכָ ֵאַלי  ָאְמָרם  ּבְ צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֶרַצח  ּבְ )יא(  אֹוֵיב: 
ֱהִמי ָעָלי  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ה ֱאלֶֹהיָך: )יב( ַמה ּתִ ַהּיֹום ַאּיֵ

ַני ֵואלָֹהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ּפָ הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ

ִאים  ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ )א( ַאׁשְ
תֹוַרת ְידָֹוד ֶחְפצֹו  י ִאם ּבְ ב: )ב( ּכִ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ
ְלֵגי  ּפַ ַעל  תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם  ה  ֶיְהּגֶ ּוְבתֹוָרתֹו 
ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ְוֹכל  ִיּבֹול  לֹא  ְוָעֵלהּו  ִעּתֹו  ּבְ ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ָמִים 
ֶפּנּו רּוַח: )ה(  ּדְ ר ּתִ ׁשֶ ּמֹץ ְאַ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן ָהְרׁשָ
יִקים: )ו(  ֲעַדת ַצּדִ ִאים ּבַ ט ְוַחּטָ ּפָ ׁשְ ּמִ ִעים ּבַ ן לֹא ָיֻקמּו ְרׁשָ ַעל ּכֵ

ִעים ּתֹאֵבד: יִקים ְוֶדֶרְך ְרׁשָ ֶרְך ַצּדִ י יֹוֵדַע ְידָֹוד ּדֶ ּכִ

ְקעּו ָכף ָהִריעּו  ים ּתִ ל ָהַעּמִ ַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: )ב( ּכָ )א( ַלְמַנּצֵ
ל  דֹול ַעל ּכָ י ְידָֹוד ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ ה: )ג( ּכִ קֹול ִרּנָ ֵלאלִֹהים ּבְ
)ה(  ַרְגֵלינּו:  ַחת  ּתַ ים  ּוְלֻאּמִ ינּו  ְחּתֵ ּתַ ים  ַעּמִ ר  ַיְדּבֵ )ד(  ָהָאֶרץ: 
ר ָאֵהב ֶסָלה: )ו( ָעָלה  אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ּגְ



רּו:  נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ רּו ַזּמְ רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ קֹול ׁשֹוָפר: )ז( ַזּמְ ְתרּוָעה ְידָֹוד ּבְ ֱאלִֹהים ּבִ
יל: )ט( ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים ֱאלִֹהים  ּכִ רּו ַמׂשְ ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ )ח( ּכִ
ֵלאלִֹהים  י  ּכִ ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ַעם  ֶנֱאָספּו  ים  ַעּמִ ְנִדיֵבי  )י(  ָקְדׁשֹו:  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ

י ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה: ָמִגּנֵ

ּכֹון  ּתִ ָלְך: )ב(  ָקְרִאי  ּבְ ַהֲאִזיָנה קֹוִלי  י  ּלִ ה  ְידָֹוד ְקָראִתיָך חּוׁשָ ְלָדִוד  )א( ִמְזמֹור 
ְלִפי  ְמָרה  ׁשָ ְידָֹוד  יָתה  ׁשִ )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  י  ּפַ ּכַ ַאת  ַמׂשְ ְלָפֶניָך  ְקטֶֹרת  ִתי  ִפּלָ ּתְ
ע ֶאת  ֶרׁשַ ּבְ י ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות  ִלּבִ ט  ָפָתי: )ד( ַאל ּתַ ל ׂשְ ּדַ ָרה ַעל  ִנּצְ
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  יק  ַצּדִ ֶיֶהְלֵמִני  )ה(  יֶהם:  ַמְנַעּמֵ ּבְ ֶאְלַחם  ּוַבל  ָאֶון  ּפֲֹעֵלי  ים  ִאיׁשִ
ֶסַלע  ִביֵדי  ְמטּו  ִנׁשְ )ו(  ָרעֹוֵתיֶהם:  ּבְ ִתי  ּוְתִפּלָ י עֹוד  ּכִ י  ָיִני רֹאׁשִ ַאל  ֶמן רֹאׁש  ׁשֶ
ָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי  מֹו ֹפֵלַח ּובֵֹקַע ּבָ י ָנֵעמּו: )ז( ּכְ ְמעּו ֲאָמַרי ּכִ ׁשְֹפֵטיֶהם ְוׁשָ
ְמֵרִני  י: )ט( ׁשָ ַער ַנְפׁשִ ָכה ָחִסיִתי ַאל ּתְ ּבְ י ֵאֶליָך ֱידִֹוד ֲאדָֹני ֵעיָני  ּכִ אֹול: )ח(  ׁשְ
ִעים ַיַחד ָאֹנִכי  לּו ְבַמְכֹמָריו ְרׁשָ ִיּפְ ּפֲֹעֵלי ָאֶון: )י(  ָיְקׁשּו ִלי ּוֹמְקׁשֹות  ִמיֵדי ַפח 

ַעד ֶאֱעבֹור:

ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: )ג(  ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ַיַעְנָך ְידָֹוד ּבְ )א( ַלְמַנּצֵ
ֶנה ֶסָלה:  ְ ל ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדּשׁ : )ד( ִיְזּכֹר ּכָ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ִיׁשְ
ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל  יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ א: )ו( ְנַרּנְ ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ )ה( ִיּתֶ
ַיֲעֵנהּו  יחֹו  ְמׁשִ ְידָֹוד  יַע  הֹוׁשִ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ )ז(  ֲאלֹוֶתיָך:  ִמׁשְ ל  ּכָ ְידָֹוד  א  ְיַמּלֵ
ם  ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע  ְיִמינֹו: )ח( ֵאּלֶ ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ ִמּשׁ
ְידָֹוד  )י(  ְתעֹוָדד:  ַוּנִ ְמנּו  ּקַ ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ְרעּו  ּכָ ה  ֵהּמָ )ט(  יר:  ַנְזּכִ ֱאלֵֹהינּו  ְידָֹוד 

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: יָעה ַהּמֶ הֹוׁשִ

רּו  ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְמּ ִכּנֹור ְבּ ה: הֹודּו ַלֲאדָֹני ְבּ ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ֲאדָֹני ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ ַרְנּ
הּו  ְוָכל ַמֲעֵשׂ ַבר ֲאדָֹני  ְדּ ר  ָיָשׁ י  ִכּ ְתרּוָעה:  ִבּ ן  ַנֵגּ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו  ירּו לֹו ִשׁ לֹו: ִשׁ



ְדַבר  ט ֶחֶסד ֲאדָֹני ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ִבּ ָפּ ֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְשׁ ֶבּ
ם ֹנֵתן  ד ֵמי ַהָיּ ֵנּ ֵנס ַכּ ל ְצָבָאם: ֹכּ יו ָכּ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִפּ ֲאדָֹני ָשׁ
ל  ָכּ ָיגּורּו  ּנּו  ִמֶמּ ָהָאֶרץ  ל  ָכּ ֵמֲאדָֹני  ִייְראּו  הֹומֹות:  ְתּ אֹוָצרֹות  ְבּ
ֵהִפיר  ֲאדָֹני  ֲעֹמד:  ַוַיּ ה  ִצָוּ הּוא  ִהי  ַוֶיּ ָאַמר  הּוא  י  ִכּ ֵתֵבל:  ֵבי  יְֹשׁ
ֲעֹמד  ַתּ ְלעֹוָלם  ֲאדָֹני  ֲעַצת  ים:  ַעִמּ בֹות  ַמְחְשׁ ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ר ֲאדָֹני ֱאלָֹהיו ָהָעם  ַהּגֹוי ֲאֶשׁ ֵרי  ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַאְשׁ בֹות  ַמְחְשׁ
ֵני ָהָאָדם:  ל ְבּ יט ֲאדָֹני ָרָאה ֶאת ָכּ ַמִים ִהִבּ ׁ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָשּ ָבּ
ם  ִלָבּ ַיַחד  ֵצר  ַהיֹּ ָהָאֶרץ:  ֵבי  יְֹשׁ ל  ָכּ ֶאל  יַח  ִגּ ִהְשׁ ְבּתֹו  ִשׁ כֹון  ִמְמּ
ּבֹור לֹא  ָרב ָחִיל ִגּ ע ְבּ ֶלְך נֹוָשׁ יֶהם: ֵאין ַהֶמּ ל ַמֲעֵשׂ ִבין ֶאל ָכּ ַהֵמּ
ט:  ְיַמֵלּ לֹא  ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס  ֶקר  ֶשׁ ַח:  ֹכּ ָרב  ְבּ ֵצל  ִיָנּ
ֶות  ִמָמּ יל  ְלַהִצּ ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו  ֶאל  ֲאדָֹני  ֵעין  ה  ִהֵנּ
נּו  ּוָמִגֵנּ ֶעְזֵרנּו  ַלֲאדָֹני  ָתה  ִחְכּ נּו  ַנְפֵשׁ ָרָעב:  ָבּ ּוְלַחּיֹוָתם  ם  ַנְפָשׁ
ָך ֲאדָֹני  ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְדּ י ְבֵשׁ נּו ִכּ ַמח ִלֵבּ י בֹו ִיְשׂ הּוא: ִכּ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאֶשׁ ָעֵלינּו ַכּ

אומרים 'אנא בכח' שבעה פעמים:

יר ְצרּוָרה.   אב"ג ית"ץ: ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ ֻדַלּ ֹכַח ְגּ א ְבּ ָאָנּ
ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא.                קר"ע שט"ן: ְגּ ָך ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
נג"ד יכ"ש: ְמֵרם.   ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵשׁ
בט"ר צת"ג: ְמֵלם.   ִמיד ָגּ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
חק"ב טנ"ע: רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך.    ֲחִסין ָקדֹוׁש ְבּ
פז"ק: יג"ל  ֶתָך.    ׁ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָשּ ָך ְפּ ֶאה ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ

ֲעלּומֹות.   שק"ו צי"ת: ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתּ ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ְכּ רּוְך ֵשׁ ָבּ ואומרים בלחש:  



ויאמר "ויהי נועם" ו"יושב בסתר שבע פעמים

ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ ּוַמֲעֵשׂ

י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַלֲאדָֹני ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח  ַדּ ֵצל ַשׁ ֵסֶתר ֶעְליֹון ְבּ ב ְבּ יֵֹשׁ
ְחֶסה  ָנָפיו ֶתּ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְכּ ֶבר ַהּוֹות: ְבּ ח ָיקּוׁש ִמֶדּ יְלָך ִמַפּ י הּוא ַיִצּ ּבֹו: ִכּ
ֹאֶפל ַיֲהלְֹך  ֶבר ָבּ ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶדּ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמַפּ ִצָנּ
ֵעיֶניָך  ׁש: ַרק ְבּ ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָגּ ְדּ ל ִמִצּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיֹפּ ִמֶקּ
ְמָתּ ְמעֹוֶנָך: לֹא  ַשׂ ֶעְליֹון  ה ֲאדָֹני ַמְחִסי  ַאָתּ י  ִכּ ְרֶאה:  ִתּ ִעים  ְרָשׁ ַמת  ֻלּ ְוִשׁ יט  ַתִבּ
ָכל  ְבּ ָמְרָך  ִלְשׁ ְך  ָלּ ה  ְיַצֶוּ ַמְלָאָכיו  י  ִכּ ָאֳהֶלָך:  ְבּ ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ה  ְתֻאֶנּ
ְרֹמס  ְדרְֹך ִתּ ָוֶפֶתן ִתּ ַחל  ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַשׁ ָבּ ּגֹוף  ִתּ ן  ֶפּ אּוְנָך  ׂ ִיָשּ ִים  ַפּ ַכּ ָרֶכיָך: ַעל  ְדּ
ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו  י ָיַדע ְשׁ ֵבהּו ִכּ ְגּ ֵטהּו ֲאַשׂ ק ַוֲאַפְלּ י ִבי ָחַשׁ ין: ִכּ ִפיר ְוַתִנּ ְכּ
יׁשּוָעִתי: ֹאֶרְך  יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ ֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשׂ ֵצהּו ַוֲאַכְבּ ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלּ

יׁשּוָעִתי יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ ָיִמים ַאְשׂ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לישועות ברוחניות וגשמיות

עשה  שלמה,  ישועה  לי  תן  חנינה,  לי  תן  עצה,  לי  תן  יהוה,  אנא 
עמי פלא לחיים לבל אהיה, חס ושלום, כמת בחיי. עשה עמי חסד 
חנם כאשר נאה לך, לא כמעשי הרעים ופעולותי המגונות ודעותי 
המעורבבות. חוס וחמל נא על נפשי האומללה מאד. יהמו נא מעיך 
הגוף  את  לכבש  להתגבר  שיוכל  בי,  שיש  הטוב  עצם  על  ורחמיך 
ותאוותיו תחתיו, שיהיה הרע כפוף ובטל תחת הטוב, עד שיתבטלו 
ממני כל תאוות הגוף ומדותיו הרעות, באפן שאזכה להיות כרצונך 

הטוב באמת תמיד:



חוס וחנני ורחם עלי והושיעני חיש קל מהרה ישועה 
באמת.  והגוף  הנפש  ישועת  ואמתיית.  שלמה 
עזרני  נצחים.  ולנצח  עד  לעולמי  הנצחיית  ישועה 
עלינו.  נקרא  שמך  כי  הושיענו  נשענתי.  עליך  כי 
רחמיך  "זכור  תעזבנו.  ואל  תטשנו  ואל  תניחנו  אל 
יהוה וחסדיך כי מעולם המה. זכרני יהוה ברצון עמך 
"עורה  באמת.  לעבדך  לבבי  טהר  בישועתך.  פקדני 
נא  עורה  שחר".  אעירה  וכנור  הנבל  עורה  כבודי 
נא פני אל במיטב  נא חלי  נא עמדי  נא קומי  עוררי 
הגיון, אולי יחס אולי ירחם אולי יחוס עם עני ואביון 
אולי ירחם אולי ירחם, אולי ירחם. "דלו עיני למרום 
יהוה עשקה לי ערבני". מרא דעלמא כלא, איני יודע 
כלל מה לדבר, "כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת 
אבותי  ואלהי  אלהי  יהוה  לפניך  באתי  רק  כולה", 
למעון  עיני  ולשא  אליך,  כפי  לשטח  רחמים,  מלא 
קדושתך אולי יש תקוה. תן לי תקוה טובה חיש קל 
מהרה. תן לי חיים אמתיים. הסר ממני יגון ואנחה. 
"שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא". זכני 
מהרה לתשובה שלמה באמת, ואזכה לשוב למקור 
שנחצבתי משם. ואזכה על ידי תשובתי ליחד יחודא 

עלאה ויחודא תתאה:

לפניך,  טוב  בזכרון  זכרנו  עולם  של  רבונו 
ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי 
קדם, וזכר לנו יהוה אלהינו אהבת הצדיקים 



האחרונים.  את  ותושיע  ותגן  תעזר  בזכותם  הקדמונים, 
ותזכר את עמך ישראל הנפוצים על ההרים כצאן אשר 
אין להם רועה. "זכרנו יהוה ברצון עמך, פקדנו בישועתך, 
לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם 
נחלתך. למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים. השיבנו 
יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי 

פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

שלמות  עצות  בלבי  ותשלח  באמת.  שלמה  ישועה  ותושיעני  עלי  ותרחם 
פנים  כל  על  מעתה  שאזכה  באפן  שעה,  ובכל  עת  ובכל  יום  בכל  אמתיות 
לתשובה שלמה באמת, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, עד שאזכה 
אשר  וגנוז  הצפון  טוב  לרב  הזוכים  ותמימיך  יראיך  בכלל  להיות  ברחמיך 
ואזכה  חלקם.  אשרי  דמלכא  בגנזיא  ולבקש  לחפש  רשות  להם  נותן  אתה 
שיהיו נעשין נרות קדושות מכל המצות שאתה מזכני לעשות בחיי, ואצל 
אלו הנרות הקדושות של המצות אזכה בעת מיתתי לחפש ולבקש בגנזיא 

דמלכא, ולא איעול בכסופא קמך:

תפילת החיד"א
לישועות בכל מילי דמיטב

יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְלָכל ָיבֹא  ַעְזֵבנּו ַעד ַאּגִ ּתַ ִזְקָנה ְוֵשֹיָבה ֱאלִֹהים ַאל  ְוַגם ַעד 
ְוֵתן  ים.  ְוַרֲעַנּנִ ִנים  ׁשֵ ּדְ ִעיִמים  ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ְוַתֲאִריְך  ְגבּוָרֶתָך. 
ָרָכה,  ּבְ ל  ים ׁשֶ ַחּיִ ל טֹוָבה,  ים ׁשֶ ַחּיִ ים ֲארּוִכים,  ַחּיִ ָלנּו )יכוון משאלותיו( 
ים  ל ִחילּוץ ֲעָצמֹות, ַחּיִ ים ׁשֶ ְרָנָסה טֹוָבה, ַחּיִ ל ּפַ ים ׁשֶ לֹום, ַחּיִ ל ׁשָ ים ׁשֶ ַחּיִ



ה ּוְכִליָמה,  ֶהם ּבּוׁשָ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ֶהם ִיְרַאת ֵחְטא, ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ָבנּו  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ְוָכבֹוד,  ר  עֹוׁשֶ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ

נּו ְלטֹוָבה. ֲאלֹות ִלּבֵ א ִמׁשְ ַמּלֵ ּתְ ים ׁשֶ ַמִים, ַחּיִ ְוִיְרַאת ׁשָ

יַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה.  ח ְלַהְשֹּבִ ְפּתַ ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ּתִ
ּלֹו ִמּטּוֶבָך.  ע ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֵני ֵתֵבל. ְוַשּבַ ה ּפְ ְוַרּוֵ
ָיֶדיָך.  ַנת  ר ַמּתְ ְרכֹוֶתיָך ּוֵמעֹוׁשֶ ָיֵדינּו ִמּבִ א  ּוַמּלֵ
ֶאת  ְלָך  ְיָי  ח  ִיְפּתַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  נּו  ּבָ ים  ּוְתַקּיֵ
ַאְרְצָך  ְמַטר  ָלֵתת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו 
ּוָפְקֵדנּו  ָיֶדָך.  ַמֲעֵשֹה  ל  ּכָ ֵאת  ּוְלָבֵרְך  ִעּתֹו  ּבְ
ְפקּוַדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. עֹוְרָרה ֶאת ְגבּוָרֶתָך  ּבִ
ֻלּיֹוֵתנּו  ּגָ ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  ְוָשֹא  ָלנּו.  ִליׁשּוָעָתה  ּוְלָכה 
ְלֶמֶלְך  ְיָי  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ.  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה 
מֹו  ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ּבַ ל ָהָאֶרץ  ַעל ּכָ

ֶאָחד:



 1700-701-709
מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

יום יום, שנה שלמה, אצל הצדיק בעמוקה עד שתיוושעו.


