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סדר תפילת התיקון הקדוש
לזיווג הגון במהרה

מעמד הדלקת הנר
בהתעוררות  זו  תפילה  תאמרו  מאתנו,  שקבלתם  הזיווגים  נר  הדלקת  לפני 

ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר לזיווג הגון ולפתיחת המזל

ֲהֵרינּו ַמְדִליִקים ֵנר ֶזה
א ָהֱאלֹוִקי ּנָ ַמת ַהּתַ ִלְכבֹוד ִנׁשְ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
ְזכּות  ּבִ ָפֶניָך ה' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִני ה' ִלְמצֹא  ַזּכֵ ר יֹוַחאי ּתְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֹוִקי ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
ֹוֶרׁש  ִמּשׁ י  ְוָהֲאִמּתִ ֶהָהגּון  ִזּוּוִגי  ֶאת  זֹו,  ָנה  ׁשָ ּבְ ָבר  ּכְ
לֹום  ְוׁשָ ְוַאֲחֶוה  ַאֲהָבה  ּבְ ִמיד  ּתָ ִלְחיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ָמִתי,  ִנׁשְ
ל   ׁשֶ ּוְמבָֹרִכים  ִרים  ְיׁשָ ּדֹורֹות  ְלָהִקים  ה  ְוֶאְזּכֶ ְוֵרעּות, 
ִריאֹות  ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִמּתֹוְך ּבְ ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון ֶפׁש, ָאֵמן ּכֵ ַהּגּוף ְוַהּנֶ

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 

זיווג הגון במהרה, 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{

אתערותא  דא  העירותי,  ויאת,  מצפון  העירותי  כתיב,  מה  חזי  תא 
דזווגא דבר נש בהאי עלמא, דאיהו אתערותא מסטרא דצפון, ויאת, 



דא היא נשמתא קדישא דאתיא מלעילא, וקב"ה משדר לה מלעילא, אתיא בהאי עלמא 
ועאלת בגו בני נשא כדקאמרן, ממזרח שמש, דא אתר דההוא נהר דנגיד ונפיק, דמתמן 
נפקת נשמתא ואתנהירת, ויבא סגנים )כמו חמר(, אלין אינון חילין דעלמא, דאתיין בגין 
)ס"א בגו( ההוא אתערותא דנשמתין, כמו חומר, כגוונא דאתער בר נש בגופא, דהא בגין 
דא קב"ה עביד זווגין, ואטיל נשמתין בעלמא, וחברותא אשתכח לעילא ותתא, ומקורא 
דכלא הוא )ס"א יהא( ברוך. ובגין כך קב"ה עבד ליה לבר נש, בגין לאשתדלא בארחוי, 
ולא יפסיק מקוריה ומבועא דיליה לעלמין, וכל מאן דפסיק מקוריה, )מתתא ומיבש 
ליה, כביכול כאלו גרים ליה לאתפסקא לעילא, כדין )איוב יד יא( אזלו מים מני ים, ונהר 
יחרב ויבש, והואיל ובר נש אתקם לתתא כדוגמא דלעילא, מאן דמקוריה ימיש מלעבד 
פירין, כגון דין דלא בעא למיסב איתתא, או נסיב לה דאשתדל ולא יכיל, אלו דתרין 
הפכין אינון דא מדא, )או ס"א ההוא( דימיש מלמעבד פירין, לית ליה תקנה לעולם, 
)קהלת א טו( מעוות לא יוכל לתקון, בגין דלא בעא למיסב איתתא, ולאשתדלא בפריה 
ורביה, וההוא דאשתדל ונסב איתתא ולא יכיל, דא מתתקן בפריקיה דקריב ליה דהוא 
אחוי, וההוא דמית בלא בנין(, כד נפיק מהאי עלמא, ההוא בר נש לא עאל בפרגודא, 
ולא נטיל חולק בההוא עלמא, )ונשמתיה לא אתכלילת באתר דכל נשמתין אתכלילו, 
ג( ונכרתה הנפש ההיא מלפני, הואיל וכדין  ואתגזר דיוקניה מתמן, הה"ד )ויקרא כב 
הוא, ברא ליה קב"ה פריק דיפרוק ליה מידא דמחבלין, ודא אחוי דקריב ליה, שנאמר 
)דברים כה ה( כי ישבו אחים יחדיו וגו', וכתיב בא אל אשת אחיך ויבם אותה וגו', בגין 
דנשמתיה לא עאלת קמיה קב"ה, אלא היא קיימא לבר, בגין דלא זכה לאנהרא בהאי 

עלמא בההוא גופא. 

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
להמתיק דינים וגזירות קשות

ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאדֵֹנינּו  ְידָֹוד  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ְדּתָ עֹז ְלַמַען  י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיּסַ ָמִים: )ג( ִמּפִ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ



ה  ֶמיָך ַמֲעׂשֵ י ֶאְרֶאה ׁשָ ם: )ד( ּכִ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ צֹוְרֶריָך ְלַהׁשְ
י  ּכִ ֱאנֹוׁש  ָמה  )ה(  ה:  ּכֹוָנְנּתָ ר  ֲאׁשֶ ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  עֶֹתיָך  ֶאְצּבְ
ֵמֱאלִֹהים  ַעט  ּמְ ֵרהּו  ַחּסְ ַוּתְ )ו(  ִתְפְקֶדּנּו:  י  ּכִ ָאָדם  ּוֶבן  ֶרּנּו  ִתְזּכְ
ה  ּתָ ׁשַ ּכֹל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ יֵלהּו  ְמׁשִ ּתַ ֵרהּו: )ז(  ַעּטְ ּתְ ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
)ט(  ָדי:  ׂשָ ֲהמֹות  ּבַ ְוַגם  ם  ּלָ ּכֻ ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַרְגָליו:  ַתַחת 
ים: )י( ְידָֹוד ֲאדֵֹנינּו ָמה  ם עֵֹבר ָאְרחֹות ַיּמִ ַמִים ּוְדֵגי ַהּיָ ִצּפֹור ׁשָ

ָכל ָהָאֶרץ: ְמָך ּבְ יר ׁשִ ַאּדִ

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

ַני ֵואלָֹהי: עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ּפָ

ְפֵטִני ֱאלִֹהים ְוִריָבה ִריִבי ִמּגֹוי לֹא ָחִסיד ֵמִאיׁש ִמְרָמה  )א( ׁשָ
ה  ִני ָלּמָ י ָלָמה ְזַנְחּתָ ה ֱאלֵֹהי ָמעּוּזִ י ַאּתָ ֵטִני: )ב( ּכִ ְוַעְוָלה ְתַפּלְ



ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל ַהר  ָך ֵהּמָ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ַלַחץ אֹוֵיב: )ג( ׁשְ ְך ּבְ קֵֹדר ֶאְתַהּלֵ
יִלי  ּגִ ְמַחת  ׂשִ ֵאל  ֶאל  ֱאלִֹהים  ח  ִמְזּבַ ֶאל  ְוָאבֹוָאה  ד(  נֹוֶתיָך:  ּכְ ִמׁשְ ְוֶאל  ָך  ָקְדׁשְ
ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי: )ה( ַמה ּתִ

ַני ֵואלָֹהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ּפָ ֵלאלִֹהים ּכִ

ֶעְליֹון:  ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ ַלידָֹוד  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב(  ת:  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ ִמְזמֹור  )א( 
יֹון  ילֹות: )ד( ַעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהּגָ ּלֵ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ )ג( ְלַהּגִ
יָך  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ן: )ו( ַמה ּגָ י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך ּבְ ִני ְידָֹוד ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור: )ה( ּכִ ּבְ
ָיִבין ֶאת זֹאת:  ּוְכִסיל לֹא  ַער לֹא ֵיָדע  ּבַ בֶֹתיָך: )ז( ִאיׁש  ְידָֹוד ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ
ה  ְמָדם ֲעֵדי ַעד: )ט( ְוַאּתָ ָ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון ְלִהּשׁ ִציצּו ּכָ ב ַוּיָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפרַֹח ְרׁשָ )ח( ּבִ
ל  ּכָ ְרדּו  ִיְתּפָ יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ְידָֹוד  ֹאְיֶביָך  ה  ִהּנֵ י  ּכִ )י(  ְידָֹוד:  ְלעָֹלם  ָמרֹום 
ׁשּוָרי  ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן: )יב( ַוּתַ ׁשֶ ּלִֹתי ּבְ ְרֵאים ַקְרִני ּבַ ֶרם ּכִ ּפֲֹעֵלי ָאֶון: )יא( ַוּתָ
ּגֶ  ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ ַמְעָנה ָאְזָני:)יג( ַצּדִ ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים ּתִ ּקָ ּבַ
יָבה  ׂשֵ ּבְ ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו:  ֱאלֵֹהינּו  ַחְצרֹות  ּבְ ְידָֹוד  ֵבית  ּבְ תּוִלים  ׁשְ )יד( 
ר ְידָֹוד צּוִרי ְולֹא עלתה }ַעְוָלָתה{ ּבֹו: י ָיׁשָ יד ּכִ ים ִיְהיּו: )טז( ְלַהּגִ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ ּדְ

ָעׂשֹור  ֵנֶבל  ְבּ ִכּנֹור  ְבּ ַלֲאדָֹני  הֹודּו  ה:  ְתִהָלּ ָנאָוה  ִרים  ַלְיָשׁ ֲאדָֹני  ַבּ יִקים  ַצִדּ נּו  ַרְנּ
ְוָכל  ֲאדָֹני  ַבר  ְדּ ר  ָיָשׁ י  ִכּ ְתרּוָעה:  ִבּ ן  ַנֵגּ ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  יר  ִשׁ לֹו  ירּו  ִשׁ לֹו:  רּו  ַזְמּ
ְדַבר ֲאדָֹני  ִבּ ט ֶחֶסד ֲאדָֹני ָמְלָאה ָהָאֶרץ:  ָפּ ּוִמְשׁ ְצָדָקה  ֱאמּוָנה: ֹאֵהב  ֶבּ הּו  ַמֲעֵשׂ
הֹומֹות:  ְתּ אֹוָצרֹות  ְבּ ֹנֵתן  ם  ַהָיּ ד ֵמי  ֵנּ ַכּ ֵנס  ֹכּ ל ְצָבָאם:  ָכּ יו  ִפּ ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ַמִים  ָשׁ
ה  ִהי הּוא ִצָוּ י הּוא ָאַמר ַוֶיּ ֵבי ֵתֵבל: ִכּ ל יְֹשׁ ּנּו ָיגּורּו ָכּ ל ָהָאֶרץ ִמֶמּ ִייְראּו ֵמֲאדָֹני ָכּ
ֲעֹמד  ים: ֲעַצת ֲאדָֹני ְלעֹוָלם ַתּ בֹות ַעִמּ ֲעֹמד: ֲאדָֹני ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְשׁ ַוַיּ
ַחר ְלַנֲחָלה לֹו:  ָבּ ר ֲאדָֹני ֱאלָֹהיו ָהָעם  ֵרי ַהּגֹוי ֲאֶשׁ בֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַאְשׁ ַמְחְשׁ
ל  ָכּ ֶאל  יַח  ִגּ ִהְשׁ ְבּתֹו  ִשׁ כֹון  ִמְמּ ָהָאָדם:  ֵני  ְבּ ל  ָכּ ֶאת  ָרָאה  ֲאדָֹני  יט  ִהִבּ ַמִים  ׁ ִמָשּ
ָרב  ְבּ ע  ֶלְך נֹוָשׁ יֶהם: ֵאין ַהֶמּ ל ַמֲעֵשׂ ִבין ֶאל ָכּ ם ַהֵמּ ֵצר ַיַחד ִלָבּ ֵבי ָהָאֶרץ: ַהיֹּ יְֹשׁ
ה  ט: ִהֵנּ ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵלּ ַח: ֶשׁ ָרב ֹכּ ֵצל ְבּ ּבֹור לֹא ִיָנּ ָחִיל ִגּ



ם  ַנְפָשׁ ֶות  ִמָמּ יל  ְלַהִצּ ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו  ֶאל  ֲאדָֹני  ֵעין 
י  ִכּ נּו הּוא:  ּוָמִגֵנּ ֶעְזֵרנּו  ַלֲאדָֹני  ָתה  ִחְכּ נּו  ַנְפֵשׁ ָרָעב:  ָבּ ּוְלַחּיֹוָתם 
ָך ֲאדָֹני ָעֵלינּו  ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְדּ י ְבֵשׁ נּו ִכּ ַמח ִלֵבּ בֹו ִיְשׂ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאֶשׁ ַ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  ַדּ ֵצל ַשׁ ֵסֶתר ֶעְליֹון ְבּ ב ְבּ יֵֹשׁ
ָלְך  ָיֶסְך  ֶאְבָרתֹו  ְבּ ַהּוֹות:  ֶבר  ִמֶדּ ָיקּוׁש  ח  ִמַפּ יְלָך  ַיִצּ הּוא  י  ִכּ ּבֹו:  ֶאְבַטח 
ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ַחד  ִמַפּ ִתיָרא  ֲאִמּתֹו: לֹא  ְוסֵֹחָרה  ה  ִצָנּ ְחֶסה  ֶתּ ָנָפיו  ְכּ ְוַתַחת 
ָך ֶאֶלף  ְדּ ִמִצּ ל  ִיֹפּ ָיׁשּוד ָצֳהָרִים:  ֶטב  ַיֲהלְֹך ִמֶקּ ֹאֶפל  ָבּ ֶבר  ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶדּ
ִעים  ְרָשׁ ַמת  ֻלּ ְוִשׁ יט  ַתִבּ ֵעיֶניָך  ְבּ ַרק  ׁש:  ִיָגּ לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ה ֵאֶליָך ָרָעה  ְמָתּ ְמעֹוֶנָך: לֹא ְתֻאֶנּ ה ֲאדָֹני ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשׂ י ַאָתּ ְרֶאה: ִכּ ִתּ



ן  ֶפּ אּוְנָך  ׂ ִיָשּ ִים  ַפּ ַכּ ַעל  ָרֶכיָך:  ְדּ ָכל  ְבּ ָמְרָך  ִלְשׁ ְך  ָלּ ה  ְיַצֶוּ ַמְלָאָכיו  י  ִכּ ָאֳהֶלָך:  ְבּ ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע 
ֵבהּו  ְגּ ֵטהּו ֲאַשׂ ק ַוֲאַפְלּ י ִבי ָחַשׁ ין: ִכּ ִפיר ְוַתִנּ ְרֹמס ְכּ ְדרְֹך ִתּ ַחל ָוֶפֶתן ִתּ ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַשׁ ּגֹוף ָבּ ִתּ
יֵעהּו  ִבּ ֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשׂ ֵצהּו ַוֲאַכְבּ ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלּ י ָיַדע ְשׁ ִכּ

יׁשּוָעִתי יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ יׁשּוָעִתי: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשׂ ְוַאְרֵאהּו ִבּ

תפילת החיד"א זיע"א

ָך ָיַצְרּתָ עֹוָלֶמָך ּוָבָראָת ָאָדם ְוָעִשֹיָת לֹו ֵעֶזר.  ַחְסּדְ ל עֹוָלם. ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִנים. ְוֶהְחִמירּו ֲעָבֶדיָך ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ה ּוְלהֹוִליד ּבָ ָ א ִאּשׁ יָתנּו ִליּשָ ְוִצּוִ
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  י  ַחּיֵ ְוַיַען  זּו.  ִמְצָוה  ְלַאֵחר  ּלֹא  ׁשֶ ִלְבָרָכה 
ְולֹא  ָנִביא  עֹוד  ֵאין  ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ה.  ָ ִאּשׁ ּבָ ְמַעט  ּכִ לּוִיים  ּתְ א  ַהּבָ
ֵלב  ּבְ ֵדי ְלַקֵיים ִמְצֹוֶתיָך. ָלֵכן  ּכְ ֲעֵלי רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ָלַדַעת ֵאיזֹו ְראּוָיה  ּבַ
ָפֶניָך ְיָי  ִתי ְלָפֶניָך ָאב ָהַרֲחָמן. ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ִחּנָ יל ּתְ אִתי ְלַהּפִ ר ּבָ ּבָ ִנׁשְ
ת זּוג ָנֶאה  ּבַ ְוַתְזִמין ִלי  א ַרֲחִמים ָעַלי  ְתַמּלֵ ּתִ ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי. ׁשֶ
ל טֹוב ְוטֹוַבת ֵשֶֹכל ּומּוְצַלַחת  ִיְרַאת ה' ּוַבֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות ּוַבֲעַלת ַמּזָ
ְוָהָיה  ה.  ִטְרּדָ ִלי  ּבְ ַהּקֹוֶדׁש  ֲעבֹוַדת  ַלֲעבֹוד  אּוַכל  ֶזה  ּבָ י  ּכִ ּוְמבֹוֶרֶכת. 
ּוִמּדֹות  ה'  ִיְרַאת  ָלּה  ְוֵיׁש  ְראּוָיה  ְוִהיא  ָעֶליָה  ִלי  רּו  ְיַדּבְ ר  ֲאׁשֶ ֲעָרה  ַהּנַ
י  ִלּבִ ה  ְוַתּטֶ ָעַלי  חֹון  ּתָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִלי.  ְוהֹוֶגֶנת  טֹוב  ל  ּוַמּזָ טֹובֹות 
ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִלי  ְוטֹוב  ִמְצֹוֶתיָך.  ְלַקֵיים  אּוַכל  ׁשֶ אֹוָפן  ּבְ ָבר  ַהּדָ ִלְגמֹור 
ר  ָיׁשָ יל  א. ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ַרחּום ַחּנּון ׁשֹוֵמר ּתֹוֵמְך ַמּצִ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ
ֲעֵשֹה  ֶמָך.  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ ַעל  ָעְזֵרִני  תמיף(.  רחש  בשם  )יכוין  ּפֹוֶדה 
ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ּתֹוָרֶתָך  ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ְיִמיֶנָך  ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ֶמָך  ׁשְ ְלַמַען 
ה  י ַאּתָ ִתי )יכוין בשם אראריתא(. ּכִ ַמע ְתִפּלָ ִני ַוֲעֵנִני ּוׁשְ ֶתָך. ָחּנֵ ָ ְקֻדּשׁ
ה )יכוין אוכף אזבוגה(. ִיְהיּו  ִפּלָ רּוְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ה. ּבָ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ׁשֹוֵמַע ּתְ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ



סגולת החיד"א
לחן וחסד ועי"ז ימצא זיווגו במהרה

ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי: ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָ ַהֲאִזינּו ַהּשׁ

ְוִכְרִביִבים  א  ֶדׁשֶ ֲעֵלי  ְשִֹעיִרים  ּכִ ִאְמָרִתי  ל  ּטַ ּכַ ל  ּזַ ּתִ ִלְקִחי  ָטר  ּמָ ּכַ ַיֲערֹף 
ֲעֵלי ֵעֶשֹב:

ם יהוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ׁשֵ ּכִ

ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
סּוִקים  ּפְ ת  ְקדּוׁשַ ּוְלַמַען  ַרֲחֶמיָך,  ְלַמַען  ֲעֶשֹה  ּתַ ׁשֶ
ְלַאֲהָבה  ֵננּו  ְוִתּתְ ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ֵ ְוַהּשׁ ֵאּלּו, 
ְוִיְהיּו  רֹוֵאינּו,  ָכל  ֵעיֵני  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן 
ם  ל ַמֲעֵשֹינּו ְלׁשֵ ָמִעים ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוִיְהיּו ּכָ ְדָבֵרינּו ִנׁשְ
ָיֵדינּו.  ַמֲעֵשֹה  ּוְבָכל  ִלימּוֵדינּו  ּבְ ְוַתְצִליֵחנּו  ַמִים,  ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון: ָאֵמן ּכֵ

לחש נגד עין הרע
ועי"ז ימצא זיווגו במהרה

א, ֵעיָנא אּוְכָמא, ֵעיָנא  ל ִמין ֵעיָנא ִביׁשָ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכָ ּבִ ַמׁשְ
ֵעיָנא  ֲארּוָכה,  ֵעיָנא  ָירֹוָקא,  ֵעיָנא  ִתְכְלָתא,  ֵעיָנא  ָצרֹוָבא, 
ָרה, ֵעיָנא ֲעקּוָמה,  ְקָצָרה, ֵעיָנא ְרָחָבה, ֵעיָנא ָצָרה, ֵעיָנא ְיׁשָ
ֵעיָנא ֲעגּוָלה, ֵעיָנא ׁשֹוַקַעת, ֵעיָנא בֹוֶלֶטת, ֵעיָנא רֹוָאה, ֵעיָנא 
ֵעיָנא  ִדְדכּוָרא,  ֵעיָנא  ׁשֹוֶאֶבת,  ֵעיָנא  בֹוַקַעת,  ֵעיָנא  ֶטת,  ַמּבֶ
ה  ָ ִאּשׁ ּה, ֵעיָנא ּדְ ה ּוִבּתָ ָ ִאּשׁ ּתֹו, ַעִין ּדְ נּוְקָבא, ֵעיָנא ְדִאיׁש ְוִאׁשְ ּדְ



ְבעּוָלה, ַעִין  ְבתּוָלה, ַעִין ּדִ ְזֵקָנה, ַעִין ּדִ ָזֵקן, ַעִין ּדִ ָבחּור, ַעִין ּדְ ּוְקרֹוָבָתּה, ַעִין ּדְ
ָרֲאָתה  עֹוָלם ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ א ׁשֶ ל ִמין ֵעיָנא ִביׁשָ ה, ּכָ ְגרּוׁשָ ְנשֹּוָאה, ַעִין ּדִ ַאְלָמָנה, ַעִין ּדִ ּדְ
ֵעיָנא  ַההּוא  ּבְ ְלכֹון  ְעָנא  ּבַ ְוַאׁשְ ֵזְרָנא  ּגָ פב"פ,  ַעל  ָהָרע  ַעִין  ּבְ ָרה  ְוִדּבְ יָטה  ְוִהּבִ
ור,  ור ּגֹו ִחיּוַ וָרא, ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחיּוַ א, ֵעיָנא ִחּוָ א, ֵעיָנא ַחּדָ יׁשָ ִעיָלָאה, ֵעיָנא ַקּדִ
חּוָתא  ּגָ ְדַאׁשְ ֵעיָנא  ְפִקיָחא,  ֵעיָנא  ְיִמיָנא,  א  ְדֻכּלָ ֵעיָנא  ור,  ִחיּוַ ל  ּכָ ְדָכֵליל  ֵעיָנא 
ל ַרֲחֵמי,  א ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדִאיִהי ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ְדָכֵליל ּכָ ִדיָרא, ֵעיָנא ְדֻכּלָ ּתְ
ין  יׁשִ ִמיְך ְוָלא ָנִאים, ֵעיָנא ְדָכל ֵעייִנין ּבִ ְבִניֵני, ֵעיָנא ְדָלא ִאּדְ ֵעיָנא ְדֵלית ֲעָלּה ּגַ
ִדְכִתיב  ּכְ ְלִיְשָֹרֵאל  ְדָנִטיר  ֵעיָנא  ֳקָדמֹוִהי,  ִמן  ֵכיִפין  ּגֹו  ָרן  ְוִאְתַטּמְ ְפָיין  ִאְתּכַ
ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים  ן ׁשֹוֵמר ִיְשָֹרֵאל, ּוְכִתיב ִהּנֵ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ
א,  ִביׁשָ ֵעיָנא  ִמין  ל  ּכָ ֲעֵליכֹון  ִעית  ּבָ ְוַאׁשְ ֵזִרית  ּגְ ִעיָלָאה  ֵעיָנא  ַהִהיא  ּבְ ְלַחְסּדֹו, 
ֵני ֵביתֹו, ְולֹא ִיְהֶיה  ל ּבְ סּורּו ְוַתַעְרקּו ְוִתְבְרחּו ְוַתְרִחיקּו ֵמַעל פב"פ ּוֵמַעל ּכָ ּתָ ׁשֶ
ְיָלה, לֹא ְבָהִקיץ ְולֹא  ֵני ֵביתֹו, לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבּלַ לֹוט בפב"פ ּוְבָכל ּבְ ָלֶכם ּכַֹח ִלׁשְ
יָדיו, ֵמַהּיֹום  ָס"ה ּגִ ְ יד ִמּשׁ ׁשּום ּגִ ׁשּום ֵאֶבר ֵמְרַמ"ח ֵאָבָריו, ְולֹא ּבְ ַבֲחלֹום, ְולֹא ּבְ

ּוְלעֹוָלם. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:

סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ַאּתָ

ֶתר כו': ּסֵ ב ּבְ יֹוׁשֵ

תפילת הרמח"ל זיע"א
להאמין שהכל מה'

ובזכות האמונה ימצא זיווגו במהרה

אל אחד יחיד ומיוחד הרי לאוהביך אתה מנסה בשכינה הקדושה 
שהיא אבן בוחן לגלות בה אמונתך, בה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק 
זה בזה תלוי, צדק תוקף הדין שמלהט לכל צד, בו  קריה נאמנה, 



נסיון לכל מי שאוהב לך, בה מתגלה אמונתך, ובמלך 
אזור  והאמונה  מתניו  אזור  צדק  והיה  נא'  המשיח 
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 
לישועתך  תאחר,  אל  ה'  בקרוב,  לאורה  והוציאנו 

קויתי ה':



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

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


