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סדר תפילת התיקון הקדוש
לזכות לרפואה שלמה

מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר הרפואה שקבלתם מאתנו, תאמרו תפילה זו בהתעוררות 
ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר לרפואה שלימה ובריאות איתנה

ֲהֵרינּו ַמְדִליִקים ֵנר ֶזה
א ָהֱאלֹוִקי ּנָ ַמת ַהּתַ ִלְכבֹוד ִנׁשְ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
י  ַרּבִ ָהֱאלֹוִקי  א  ּנָ ַהּתַ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו 
ִלְרפּוָאה  ה'  ִני  ַזּכֵ ּתְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ
ֵאיָתָנה  ְוִלְבִריאּות  ּוְבֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ
ָרֵאל,  ָאר ַעם ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ָכל ֵאיָבַרי ְוִגיַדי ּבְ ּבְ
ִריאֹות ַהּגּוף  ה ְלַהֲאִריְך ָיִמים ִמּתֹוְך ּבְ ְוֶאְזּכֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָיא, ָאֵמן ּכֵ ּוְנהֹוָרא ְמַעּלְ

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 

פרנסה בשפע ובניקל, אמן

בקרוב  שלמה  לרפואה  לזכות  לזכות  שמים  רחמי  לעורר  המסוגל  הקדוש,  זוהר  מספר   לימוד 
}ניתן גם לקרוא בלי להבין{

רבי אבא הוה אזיל לקפוטקיא, והוה עמיה רבי יוסי, עד דהוו אזלי, חמו חד בר נש 
דהוה אתי, ורשימא חד באנפוי, אמר רבי אבא, נסטי מהאי אורחא, דהא אנפוי 
דדין אסהידו עליה דעבר בערייתא דאורייתא, בגיני כך אתרשים באנפוי, אמר 



ליה רבי יוסי, אי האי רשימא הוה ליה כד הוה ינוקא, מאי ערייתא אשתכח ביה, אמר ליה, אנא חמינא 
באנפוי דאסהידו בערייתא דאורייתא:

קרא ליה רבי אבא, אמר ליה, אימא מלה, האי רשימא דאנפך מה הוא, אמר לון, במטותא מנייכו, לא 
תענשו יתיר לההוא בר נש, דהא חובוי קא גרמו ליה, אמר רבי אבא מהו, אמר ליה, יומא חד הוינא אזיל 
בצפרא  באחתי,  אחידנא  ליליא  ההוא  וכל  חמרא,  ורוינא  אושפיזא,  בחד  שרינא  ואחתי,  אני  בארחא 
קמנא, ואושפיזאי קטט בחד גברא, עיילנא בינייהו, וקטרו לי דא מהאי גיסא ודא מהאי גיסא, ורשימא 

דא הוה עייל לבי מוחא, ואשתזבנא על ידא דחד אסייא דאית בגוון.

ליה  אמר  לך,  יהב  אסוותא  מאי  ליה,  אמר  הוא,  שמלאי  רבי  ליה,  אמר  אסייא,  הוא  מאן  ליה,  אמר 
קמי  ובכינא  חיזו,  בחד  אנפאי  חזינא  יומא  ובכל  בתשובה,  אהדרנא  יומא  ומההוא  דנפשא,  אסוותא 

קודשא בריך הוא דהוא רבון עלמין, על ההוא חובה, ומאינון דמעין אסחינא אנפאי.

אמר רבי אבא, אי לאו דאתמנע מנך תשובה, אעברנא מאנפך ההוא רשימא, אבל קרינא עליך, )ישעיה 
ו ז( וסר עונך וחטאתך תכופר, אמר ליה, תלת זמנין אימא, אמר ליה תלת זמנין, ואתעבר רשימא:

אמר רבי אבא, ודאי מארך הא בעא לאעברא מנך, דודאי בתשובה אשתכחת, אמר ליה, נדרנא מהאי 
יומא לאתעסקא באורייתא יממא וליליא, אמר ליה מה שמך, אמר ליה אלעזר, אמר ליה אל עזר, ודאי 

שמא גרים דאלהך סייעך והוה בסעדך, שדריה רבי אבא וברכיה: 

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
להמתקת הדינים ורפואה שלימה לכל חולי עם ישראל.

ְמָחה ְוֶאֶעְלָצה  ל ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( ֶאׂשְ ָרה ּכָ י ֲאַסּפְ ָכל ִלּבִ ן ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְידָֹוד ּבְ ַח ַעל מּות ַלּבֵ א( ַלְמַנּצֵ
ְבּתָ  ִטי ְוִדיִני ָיׁשַ ּפָ יָת ִמׁשְ י ָעׂשִ ֶניָך: )ה( ּכִ לּו ְויֹאְבדּו ִמּפָ ׁשְ ׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור ִיּכָ ְמָך ֶעְליֹון: )ד( ּבְ ָרה ׁשִ ָבְך ֲאַזּמְ
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ּמּו  ּתַ ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ָמם  ׁשְ ע  ָרׁשָ ְדּתָ  ִאּבַ גֹוִים  ַעְרּתָ  ּגָ )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  א  ְלִכּסֵ
ֶצֶדק ָיִדין  ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ְסאֹו: )ט( ְוהּוא ִיׁשְ ט ּכִ ּפָ ׁשְ ב ּכֹוֵנן ַלּמִ ה: )ח( ַוידָֹוד ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ ּתָ ָאַבד ִזְכָרם ֵהּמָ ְוָעִרים ָנַתׁשְ
י לֹא ָעַזְבּתָ  ֶמָך ּכִ ָרה: )יא( ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ׁשְ ּצָ ב ְלִעּתֹות ּבַ ּגָ ְך ִמׂשְ ב ַלּדָ ּגָ ִרים: )י( ִויִהי ְידָֹוד ִמׂשְ ֵמיׁשָ ים ּבְ ְלֻאּמִ
ַכח  ִמים אֹוָתם ָזָכר לֹא ׁשָ י דֵֹרׁש ּדָ ים ֲעִלילֹוָתיו: יג( ּכִ ידּו ָבַעּמִ ב ִצּיֹון ַהּגִ רּו ַלידָֹוד יֹשֵׁ יָך ְידָֹוד: )יב( ַזּמְ דְֹרׁשֶ
ל  ָרה ּכָ ֲעֵרי ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסּפְ ַ ַצֲעַקת עניים \}ֲעָנִוים\{: )יד( ָחְנֵנִני ְידָֹוד ְרֵאה ָעְנִיי ִמּשְֹנָאי ְמרֹוְמִמי ִמּשׁ
ָדה ַרְגָלם: )יז(  ת זּו ָטָמנּו ִנְלּכְ ֶרׁשֶ ַחת ָעׂשּו ּבְ ׁשַ יׁשּוָעֶתָך: )טז( ָטְבעּו גֹוִים ּבְ ֲעֵרי ַבת ִצּיֹון ָאִגיָלה ּבִ ׁשַ ֶתיָך ּבְ ִהּלָ ּתְ
ֵכֵחי  ל ּגֹוִים ׁשְ אֹוָלה ּכָ ִעים ִלׁשְ יֹון ֶסָלה: )יח( ָיׁשּובּו ְרׁשָ ע ִהּגָ יו נֹוֵקׁש ָרׁשָ ּפָ ֹפַעל ּכַ ה ּבְ ט ָעׂשָ ּפָ נֹוַדע ְידָֹוד ִמׁשְ
ים\{ ּתֹאַבד ָלַעד: )כ( קּוָמה ְידָֹוד ַאל ָיעֹז ֱאנֹוׁש  ְקַות ענוים \}ֲעִנּיִ ַכח ֶאְביֹון ּתִ ָ י לֹא ָלֶנַצח ִיּשׁ ֱאלִֹהים: )יט( ּכִ

ָלה: ה ּסֶ יָתה ְידָֹוד מֹוָרה ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהּמָ ֶניָך:  כא( ׂשִ ְפטּו גֹוִים ַעל ּפָ ָ ִיּשׁ



ַפּסּו  י  ּכִ ָחִסיד  ָגַמר  י  ּכִ ְידָֹוד  יָעה  הֹוׁשִ )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
רּו: )ד(  ֵלב ָוֵלב ְיַדּבֵ ַפת ֲחָלקֹות ּבְ רּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ׂשְ ְוא ְיַדּבְ ֵני ָאָדם: )ג( ׁשָ ֱאמּוִנים ִמּבְ
יר  ר ָאְמרּו ִלְלׁשֵֹננּו ַנְגּבִ דֹלֹות: )ה( ֲאׁשֶ ֶרת ּגְ ְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון ְמַדּבֶ ל ׂשִ ַיְכֵרת ְידָֹוד ּכָ
ה ָאקּום יֹאַמר ְידָֹוד  ים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעּתָ ֹד ֲעִנּיִ נּו ִמי ָאדֹון ָלנּו: )ו( ִמּשׁ ָפֵתינּו ִאּתָ ׂשְ
ָלָאֶרץ  ֲעִליל  ּבַ ָצרּוף  ֶסף  ּכֶ ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות  ְידָֹוד  ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ע  ֵיׁשַ ּבְ ית  ָאׁשִ
ָסִביב  )ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ַהּדֹור  ִמן  ֶרּנּו  ּצְ ּתִ ְמֵרם  ׁשְ ּתִ ְידָֹוד  ה  ַאּתָ )ח(  ְבָעָתִים:  ׁשִ ק  ְמֻזּקָ

ֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם: כּון ּכְ ִעים ִיְתַהּלָ ְרׁשָ

ָרחֹוק  ִני  ֲעַזְבּתָ ָלָמה  ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ה ִלי: )ד(  ֲאָגִתי: )ג( ֶאלַֹהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא ֻדִמּיָ ְבֵרי ׁשַ ִמיׁשּוָעִתי ּדִ
ֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך  ַפּלְ ְטחּו ַוּתְ ְטחּו ֲאבֵֹתינּו ּבָ ָך ּבָ ָרֵאל: )ה( ּבְ ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ְוַאּתָ
ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם:  ָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו: )ז( ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש ֶחְרּפַ ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ּבְ
י  יֵלהּו ּכִ ֵטהּו ַיּצִ ָפה ָיִניעּו רֹאׁש: )ט( ּגֹל ֶאל ְידָֹוד ְיַפּלְ ל רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבׂשָ )ח( ּכָ
י ֵמָרֶחם  ַלְכּתִ י: )יא( ָעֶליָך ָהׁשְ ֵדי ִאּמִ ֶטן ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ֹגִחי ִמּבָ י ַאּתָ ָחֵפץ ּבֹו: )י( ּכִ
י ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני  י ָצָרה ְקרֹוָבה ּכִ י ּכִ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ה: )יב( ַאל ּתִ ֶטן ִאִמי ֵאִלי ָאּתָ ִמּבֶ
ִים  ּמַ יֶהם ַאְרֵיה טֵֹרף ְוׁשֵֹאג: )טו( ּכַ צּו ָעַלי ּפִ רּוִני: )יד( ּפָ ּתְ ן ּכִ יֵרי ָבׁשָ ים ַאּבִ ִרים ַרּבִ ּפָ
ֶחֶרׂש ּכִֹחי  תֹוְך ֵמָעי: )טז( ָיֵבׁש ּכַ ּדֹוָנג ָנֵמס ּבְ י ּכַ ל ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלּבִ ְרדּו ּכָ י ְוִהְתּפָ ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ
ָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים  ּכְ י ְסָבבּוִני  ּכִ ֵתִני: )יז(  ּפְ ׁשְ ּתִ ְוַלֲעַפר ָמֶות  ק ַמְלקֹוָחי  ֻמְדּבָ ּוְלׁשֹוִני 
קּו  יטּו ִיְראּו ִבי: )יט( ְיַחּלְ ה ַיּבִ ל ַעְצמֹוָתי ֵהּמָ ר ּכָ ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( ֲאַסּפֵ יפּוִני ּכָ ִהּקִ
ְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי )כא(  ה ְידָֹוד ַאל ּתִ ילּו גֹוָרל: )כ( ְוַאּתָ י ַיּפִ ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעל ְלבּוׁשִ
ֵרִמים  ְרֵני  ּוִמּקַ ַאְרֵיה  י  ִמּפִ יֵעִני  הֹוׁשִ )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶלב  ּכֶ ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ֵמֶחֶרב  יָלה  ַהּצִ
ל  ּכָ ַהְללּוהּו  ְידָֹוד  ִיְרֵאי  )כד(   : ֲאַהְלֶלּךָ ָקָהל  תֹוְך  ּבְ ְלֶאָחי  ְמָך  ׁשִ ָרה  ֲאַסּפְ )כג(  ֲעִניָתִני 
ֱענּות  ץ  ּקַ ׁשִ ְולֹא  ָבָזה  לֹא  י  ּכִ )כה(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֶזַרע  ל  ּכָ נּו  ִמּמֶ ְוגּורּו  דּוהּו  ּבְ ּכַ ַיֲעקֹב  ֶזַרע 
ָקָהל ָרב ְנָדַרי  ִתי ּבְ ִהּלָ ָך ּתְ ֵמַע: )כו( ֵמִאּתְ עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ָעִני ְולֹא ִהְסּתִ
יו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד:  עּו ְיַהְללּו ְידָֹוד ּדְֹרׁשָ ּבָ ְוִיׂשְ ם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים  ּלֵ ֲאׁשַ
חֹות ּגֹוִים: )כט(  ּפְ ל ִמׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיׁשְ בּו ֶאל ְידָֹוד ּכָ רּו ְוָיׁשֻ כח( ִיְזּכְ
ל  ֵני ֶאֶרץ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכָ ׁשְ ל ּדִ ֲחוּו ּכָ ּתַ ׁשְ ּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו ַוּיִ ל ּבַ לּוָכה ּוֹמשֵׁ י ַלידָֹוד ַהּמְ ּכִ
ידּו  ְוַיּגִ ר ַלאדָֹני ַלּדֹור: )לב( ָיבֹאּו  ה: )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסּפַ יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחּיָ

ה: י ָעׂשָ ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ּכִ

נֹוֶתיָך ְידָֹוד ְצָבאֹות:  ּכְ ִדידֹות ִמׁשְ ית ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ּיְ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ )א( ַלְמַנּצֵ
ם ִצּפֹור  נּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ּגַ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ י ְלַחְצרֹות ְידָֹוד ִלּבִ ְלָתה ַנְפׁשִ )ג( ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
י  ַמְלּכִ ְצָבאֹות  ְידָֹוד  חֹוֶתיָך  ִמְזּבְ ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָתה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָלּה  ֵקן  ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה 
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות  ָלה: )ו( ַאׁשְ ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ ֵואלָֹהי: )ה( ַאׁשְ
ֵיְלכּו  )ח(  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ָרכֹות  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ ֵעֶמק  ּבְ עְֹבֵרי  )ז(  ְלָבָבם:  ּבִ
ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ְידָֹוד  )ט(  ִצּיֹון:  ּבְ ֱאלִֹהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל 
י טֹוב יֹום  יֶחָך:)יא( ּכִ ֵני ְמׁשִ ט ּפְ נּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ְוַהּבֵ ַהֲאִזיָנה ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: )י( ָמִגּנֵ



ֶמׁש ּוָמֵגן ְידָֹוד ֱאלִֹהים ֵחן ְוָכבֹוד  י ׁשֶ ע: )יב( ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאלַֹהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתֹוֵפף ּבְ ַחְרּתִ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ּבָ ּבַ
ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ָתִמים: )יג( ְידָֹוד ְצָבאֹות ַאׁשְ ן ְידָֹוד לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים ּבְ ִיּתֵ

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

ִעים ַיַחד ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: לּו ְבַמְכֹמָריו ְרׁשָ ְמֵרִני ִמיֵדי ַפח ָיְקׁשּו ִלי ּוֹמְקׁשֹות ּפֲֹעֵלי ָאֶון: )י( ִיּפְ ׁשָ

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

אומרים 'אנא בכח' שבעה פעמים:

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

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

יׁשּוָעִתי יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ יׁשּוָעִתי: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשׂ ִבּ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לפני תפילת הפדיון הקדוש

ברחמיך  ותעורר  האמתיים.  הדור  לצדיקי  פדיון  על  מעות  תמיד  לתן  ותזכני 
שרש הידים הקדושים שבבינה שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה. ויתעורר 
ברחמיך שם של מ"ב ]מם בית[, שהוא: אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה. קבל 
רנת עמך שגבנו טהרנו נורא. נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם. ברכם טהרם 
יחיד גאה לעמך  רחמי צדקתך תמיד גמלם. חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך. 
כל  ובזכות  תעלומות.  יודע  צעקתנו  ושמע  קבל  שועתנו  קדושתך.  זוכרי  פנה 
השבעה שמות שכל אחד של ששה אותיות המצרפים בתפלה זו בראשי תבות 
שהוא שם של מ"ב, על ידי זה יומתקו הדינים בשרשן. ותעורר ברחמיך רחמים 
העליונים  הפנים  של  נהורין  עין[  ]שין  ש"ע  ותעורר  הפנים,  מאור  העליונים 
הדינים  כל  ותבטל  תמתיק  זה  ידי  ועל  בשלו"ם.  מספר  שהם  חורתא"  "וחית 
ותקשר  ותחבר  ועד, ותמשיך  בית ישראל תמיד לעולם  ומעל כל עמך  מעלינו 
הווי"ן של השבעה שמות אלו עם העמודים. ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד "וו"י 
העמודים וחשוקיהם כסף". ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו החסד העליון שהוא 
סוד הכסף הטהור והקדוש, ועל ידי זה יתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל זרענו 
ומעל כל זרע עמך ישראל לעולם. ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך. )ובפרט 
נא לו( והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיהם  נא רפא  וכו' אל  בן פלוני  לפלוני 
ולכל מכאוביהם, ותשיבם לאיתניהם בקרוב. ותשלח להם מהרה רפואה שלמה 

מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף. כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.



"תפילת הפדיון"
יש לכוון שבזכות שזכיתם לשמח את הצדיק ולעשות לכבודו, יהא נחשב בשמים כאילו הבאתם את הפדיון לידי רשב"י 
זיע"א, וע"י הפדיון הקדוש יומתקו הדינים וישלחו מהשמים רפואה לחולה שאתם מתפללים עליו בתוך שאר חולי עם 

ישראל

יהי רצון מלפניך, שיומתקו הדינין והגבורות הקשות מעל )פלוני בן פלוני( על ידי פלא עליון שהוא 
חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערבת דין כלל, מלך גואל ומושיע, פודה ומציל 
ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, רחם על החולה )פלוני בן פלוני( ופדהו מהרה מכל הצרות 
ומכל מיני חלאים ויסורין ומכאובים ומחושים, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו בזכות המעות שנתן 
לידי על פדיון. רחם עלינו ויהיה נחשב המעות שנתן לידי כאלו הגיע המעות לידי הצדיקים הקדושים 
שיודעים לעשות פדיון, ולהמתיק ולבטל הדינים על ידי שלוקחים בידם המעות שבו אחיזת הדינים. 
כי אני מוסר ידי וכל כונת לבי ודעתי עליהם. ויהיה עשיתי כעשיתם וידי כידם ופי כפיהם, והם יכונו 
בעדנו לטובה לעשות פדיון כראוי על ידי המעות הזה שבא לידי וימתיקו ויבטלו כל הדינים מעל )פלוני 
בן פלוני( בשרשן העליון שבבינה עלאה. ויהיו נמתקין הדינים שבזה העולם העשיה על ידי השלשה 
ידים שביצירה שעולים מ"ב שהם שם של מ"ב שבראשי תבות של תפלת רבי נחוניא בן הקנה, שהוא 
אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה. קבל רנת עמך, שגבנו טהרנו נורא. נא גבור דורשי יחודך כבבת 
שמרם. ברכם טהרם, רחמי צדקתך תמיד גמלם. חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך. יחיד גאה לעמך 
פנה זוכרי קדושתך. שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 
ובעולם הבריאה יהיו נמתקין הדינין על ידי השלשה ידים שהם שני שמות )אקי"ק יק"ו( שעולים מ"ב, 

ובאצילות יהיו נמתקין הדינין על ידי שם הוי"ה פשוט ומלא ומלא דמלא שעולה מ"ב אותיות:

תפילות נוראות תיקנו גדולי הצדיקים המסוגלות לעורר 
רחמי שמים

)או על האיש הזה אם הוא בשאר צרה רחמנא ליצלן(  אנא רחם מלא רחמים, רחם על החולה הזה 
יד  שהם  יצירה,  בריאה  אצילות  עולמות,  השלש  שבכל  עלאה  שבבינה  ידים  השלשה  כל  ותעורר 
הגדולה יד החזקה יד הרמה, ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים שבזה העולם העשיה מעל החולה 
הזה ומכל ישראל, ותפדה אותו מהרה מכל הצרות וכל הדינים שגזרו עליו אפלו אם הוא אחר גזר דין. 
ותשלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. ותורני 
ותלמדני בכל עת שיביאו לי מעות על פדיון, שאזכה לידע ולכון האמת כמה וכמה מעות צריך האיש 
הזה לתן בשביל פדיונו כפי הדינים הנאחזים בו. גם תרחם על המביא הפדיון שלא יהיה קמצן ויתן כפי 
מה שצריך לתן באפן שיצאו ממנו כל הדינים ויגיעו ויעלו להשלשה ידים העליונים הקדושים, ויהיה 
נמתק בשרשן העליון שבבינה עלאה. כי גלוי וידוע לפניך שאין אתי יודע עד מה, איך להתנהג בזה. 
רחם מלא רחמים על הדור העני הזה, אשר אין מי יעמד בעדנו, רחם על כלל ישראל ועל החולה הזה 
ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו ומעל כל ישראל. ותרפאהו מהרה רפואה שלמה ותחלימהו ותחיהו 
ותשיבהו לאיתנו בקרוב. ותעורר לבו שישוב אליך באמת מהרה, ותמלא עליו רחמים. כי אתה הוא 



בעל הרחמים, "פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו", כי אין לנו על מי להשען 
כי אם על אבינו שבשמים, כמו שכתוב: "יחל ישראל אל יהוה, כי עם יהוה החסד 

והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו". אמן כן יהי רצון:

עלינו  העוברים  והיסורים  הדינים  שכל  מאמין  ואני  ידעתי  עולם  של  רבונו 
זמן,  ובכל  עת  בכל  ואחד  אחד  כל  על  שעובר  מה  ובפרטיות  ישראל  בכלליות 
נשלחים  כולם  מעבודתך,  אותנו  ומבלבלים  המונעים  והבלבולים  המניעות  וכל 
חשבה  אלהים  ושלום,  חס  לרעות  אותם  חושבים  אנחנו  ואם  לטובתנו,  מאתך 
לטובה, כי כונתך תמיד לטובה כי ההתרחקות הוא עקר ההתקרבות, ואתה מוכיח 
את  איש  ייסר  כאשר  "כי  שכתוב:  כמו  לטובתנו,  אותנו  ומצרף  ומנסה  ומיסר 
בנו יהוה אלהיך מיסרך". אבל מרבוי חלישות נפשנו, מרבוי עוונותינו, ומעצם 
עכירת וגשמיות גופנו, אין אנו יכולים לקבל אפלו דיניך הקדושים, כי היסורים 
והמניעות מבלבלים ומטרידים אותנו מאד מאד, עד אשר "כשל כח הסבל". עד 
וכו'  והאביון  הדל  אנכי  ובפרט  שנתרחקנו.  כמו  ממך  נתרחקנו  זה  ידי  על  אשר 
אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מילדותי, מעודי עד היום הזה וכו', )ויפרש 
והצירופים  והנסיונות  וההסתות  והיסורים  והבלבולים  המניעות  כל  שיחתו  כל 
שעברו עליו מעודו, וכל המכשולות והחטאים והפשעים שנכשל בהם וכו' וכו', 
כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו(, ובודאי בכל מה 
הענינים  אלו  ידי  על  ולצרפני  לנסותני  לטובה,  היה  כונתך  בכולם  עלי,  שעבר 
בשום  לעמד  יכלתי  לא  גופי,  ועכירת  דעתי  ושטות  קטנות  מעוצם  אבל  דיקא, 
בחינה דקה ונסיון קל וצרוף כל שהוא, "בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא, 

זמתי בל יעבר פי":

רופא אמת רופא חנם, רופא נאמן ורחמן, רחם עלי והעלה מהרה ארוכה ומרפא 
רפואה  מהרה  ושלח  ובגשמיות,  ברוחניות  וגופי  נפשי  ומכאובי  תחלואי  לכל 
שלמה לכל חולי עמך בית ישראל )ובפרט וכו'(, אל נא רפא נא להם ולנו, חיש 
לנו  אין  כי  אתה.  תהלתנו  כי  ונושעה  הושיענו  ונרפא  יהוה  רפאנו  מהרה.  קל 
שום סמיכה ותקוה כי אם עליך לבד, על רחמיך העצומים לבד. וכרצונך עשה 
עמנו, כי בצרה גדולה אנחנו. על מי לנו להשען על אבינו שבשמים. ורחם עלינו 
והושיענו לעסק בתפלה תמיד, ולהרבות בתפלות ותחנות ובקשות בכל יום ויום, 
יסורים  שום  ולא  ושלום,  חס  תפלה  בטול  בהם  שיש  יסורים  עלינו  תשלח  ולא 
שבעולם, ולא תסיר תפלתנו וחסדך מאתנו כמו שכתוב: "ברוך אלהים אשר לא 

הסיר תפלתי וחסדו מאתי":

ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח, 
ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי. ותעזר לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה 
בני  ונפש  נפשי  פדיון  על  הרבה  מעות  אמתיים  וצדיקים  חכמים  לתלמידי  לתן 



ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל. עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים 
בשרשן. ויתגבר מדת החסד על מדת הדין. ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו. ומשם יהיו נמשכין 
עלינו חסדים טובים תמיד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את 
כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב. ויתרבה השלום בעולם, ויקוים מקרא שכתוב: "וכל 
בניך למודי יהוה ורב שלום בניך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וראה בנים לבניך שלום 
על ישראל. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יהוה 

אלהינו אבקשה טוב לך. יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום":

שט"ן  קר"ע  של  האותיות  פסקי  כל  יאמרו  ואח"כ  החולה,  שם  אותיות  לפי  קי"ט  ממזמור  תהילים  פסוקי  יאמר  אחד  כל 
ואח"כ יאמרו תפילה נוראה שתיקן החיד"א זיע"א.

ְלַמַען  ְוַתֲעֶשֹה  ָעֵלינּו.  ַרֲחִמים  א  ְתַמּלֵ ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
מֹוֶתיָך  ּוׁשְ ְלָפֶניָך.  ִריִתי  ּקָ ׁשֶ ֵאּלּו  סּוִקים  ּפְ ּבַ תּוִבים  ַהּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹוֶתיָך  ׁשְ ּוְלַמַען  ַרֲחֶמיָך 
ם  יֶהם אֹוִתּיֹות ׁשֵ ר ָראׁשֵ סּוִקים ֵאּלּו ֲאׁשֶ ֶהם. ּוִבְזכּות ּפְ ים ָהְרמּוִזים ְוַהְמצּוָרִפים ּבָ דֹוׁשִ ַהּקְ
ם ֲאחּוֵזי אֹוִתּיֹות.  ּלֹו ָהְרמּוִזים. ְוֻכּלָ ָמה ׁשֶ י ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ְרׁשֵ ל ׁשָ ִאיר ּכָ רֹב ַרֲחֶמיָך ּתָ פלוני. ּבְ
ַעְנֵפי ֶנֶפׁש רּוַח  צּו ּכַֹח ּבְ יעּו ִויַאּמְ ּפִ ֶהם ְוָיִאירּו ְוַיׁשְ ּלָ קֹום ׁשֶ ַפע ַרב ִמּמָ ע ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּפַ מֹו ְוֻיׁשְ ׁשְ
ֹכַח  א ּבְ ֵזירֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. ָאּנָ ל ּגְ ל ֵמַעל פלוני ּכָ יָפיו, ּוְתַבּטֵ גּופֹו ּוַמּקִ ר ּבְ ּלֹו ֲאׁשֶ ָמה ׁשֶ ּוְנׁשָ
ָיִמים  ְלאֹוֶרְך  ֵליָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ֵאהּו  ְוִיְרּפָ ָברֹו  ּדְ ַלח  ְוִיׁשְ יהּו  ְיַחּיֵ ים  ַחּיִ ה  ְמַחּיֶ ַרֲחֶמיָך.  דּוַלת  ּגְ

ן ְיִהי ָרצֹון: ים. ּכֵ נֹות ַחּיִ ּוׁשְ
תפילת הבן איש חי זיע"א

יהר"מ ה' או"א שתרפאני רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף כדי שאהיה חזק 
בבריאות ואמיץ כח במאתים וארבעים ושמונה אברים ושלש מאות ושישים וחמשה 

גידין של נשמתי וגופי לקיום תורתך הקדושה כי אל רופא רחמן ונאמן אתה וכו':

תפילת החיד"א
המובא בספר ציפורן שמיר סימן י"ב

ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְוַהְבֵלי  ֲענּוֵגי  ּתַ ֲאוֹות  ִמּתַ ְלִהְתַרֵחק  נּו  ְוַזּכֵ ּוְבִריאּות,  ֹכַח  נּו  ּבָ ן  ּתֵ ָהַרֲחָמן,  ָאב 
נּו ִלְהיֹות שֵמִחים  ַמִים. ּוְתַזּכֵ ם ׁשָ ל ַמֲעֵשינּו ְלׁשֵ ָכל ָצְרֵכנּו ִיְהיּו ּכָ נּו, ְוֵכן ּבְ ְוֹנאַכל ְלשֹוַבע ַנְפׁשֵ

ִדיר, ְוִיְהֶיה ָלנּו ֵלב שֵמַח ַלֲעבֹוָדֶתָך: ְטחֹוֵננּו ְבָך ּתָ ֵעֶסק ּתֹוָרֶתָך ּוִמְצֹוֶתיָך, ְוִלְהיֹות ּבִ ּבְ

ֵני  ּבְ ֶניָך  ּבָ ֲעָבֶדיָך,  ְוִישָרֵאל  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאהּוֶביָך  ֶזַרע  ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַהּגֹוי  ָך  ַעּמְ י  ּכִ וְרֵאה 
קֹוְרִאים  ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ָמה  ּכַ ֶזה  ְודֹוְחָקם  ְוַלְחָצם  ְפלּוָתם  ְוׁשִ ְוַדּלּוָתם  ּוְבָגלּוָתם  ְבחּוֶניָך, 
ְוִלְשֵרָפה  ַלֲהִריָגה  ַעְצָמן  ָמְסרּו  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ְוַכּמָ ּוְבתֹוָרֶתָך,  ָך  ּבְ ּוַמֲאִמיִנים  ֶמָך  ׁשְ ּבִ



א  ְוִתְתַמּלֵ ְמֵרם.  ׁשָ ָבַבת  ּכְ ִיחּוְדָך  י  ּדֹוְרׁשֵ ִגּבֹור  ָנא  ֶמָך,  ׁשְ ת  ְקדּוׁשַ ַעל 
ָהָאֶרץ,  ְנפֹות  ּכַ ע  ַאְרּבַ ּבְ פּוִצים  ַהּנְ ישָרֵאל  ית  ּבֵ ַאֵחינּו  ל  ּכָ ַעל  ַרֲחִמים 
ָהל  ל ַהּקָ ּכָ ֵבי ָהִעיר ַהזּו, ְוַעל  ֵבי ֶאֶרץ ִישָרֵאל, ְוַעל יֹוׁשְ ּוִבְפַרט ַעל יֹוׁשְ
יֵלם ֵמָרָעה ּוֵמָרָעב  יֵלנּו ְוַתּצִ ה, ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ַוֲעֵליֶהם, ְוַתּצִ דֹוׁש ַהּזֶ ַהּקָ
ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי  ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ל ֵחְטא. ְוִתׁשְ יָזה ּוִמּכָ ִבי ּוִמּבִ ְ צֹור ּוִמּשׁ ּוִמּמָ
ִמְקָרא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ים  ּוְתַקּיֵ ָלֶהם,  ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל  ִישראל,  ָך  ַעּמְ
בֹו ָהַפְכּתָ  ּכָ ל ִמׁשְ ָו"י ּכָ תּוב )תהלים מא,ד( יהוה ִיְסָעֶדנּו ַעל ֶעֶר"ש ּדְ ּכָ ׁשֶ
ַח"ְו.  ֶיֱחלּו  ּלֹא  ׁשֶ ִריאּוָתם  ּבְ ְתִמיד  ּתַ ִישראל  ָך  ֵמַעּמְ ִריִאים  ְוַהּבְ ְבָחְליֹו. 
ּוְמַקְטֵרג,  ּוַמְסִטין,  ַצר,  ל  ּוִמּכָ ֶנֶזק,  ל  ִמּכָ ִיְשָרֵאל  ְלָכל  יל  ְוַתּצִ יֵלנּו  ְוַתּצִ
ֻפְרָעֻנּיֹות  ל ִמיֵני  ּוִמּכָ ֲעִנּיּות,  י(  ּוִמִדְכדּוּכֵ ְקּדּוֵקי )נ"א  ּוִמּדִ ּוֵמרּוַח ָרָעה, 
ָמא ֶזַרע קֹוֶדׁש ְלָכל ֲחשּוֵכי  ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ עֹוָלם. ְוִתְפקֹוד ּבְ ׁשֹות ּבָ ְתַרּגְ ַהּמִ
ְוֵיֵצא  ָלאֹוָרה,  ֵמֲאֵפָלה  אֹוָתן  ּתֹוִציא  ר  ּבֵ ׁשְ ַהּמַ ַעל  בֹות  ְוַהּיֹוׁשְ ָבִנים. 
ָעה טֹוָבה, ְולֹא ֶיֱאַרע ׁשּום ַצַער ְוׁשּום ֶנֶזק לֹא ַלּיֹוְלדֹות ְולֹא  ׁשָ ּבְ ָלד  ַהּוָ
ית  ָך ּבֵ ִדין ְורּוִחין ְוִליִלין ְלָכל ַיְלֵדי ַעּמְ ָרה ְוׁשֵ ְלַיְלֵדיֶהן. ְוַאל ִיְמׁשֹול ַאְסּכְ

ם: י ֲאִביֶהם ְוִאּמָ ַחּיֵ ֵלם ְלתֹוָרֶתָך ּוְלִמְצֹוֶתיָך ּבְ ישָרֵאל, ּוְתַגּדְ

תפילת הצדיקים
בר  שממעון  רבי  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְלִעילּוי  אֹור  ַלּמָ ֶמן  ׁשֶ ב  ִמְתַנּדֵ ֲהֵריִני 
יֵלִני  ַיּצִ ְזכּות רבי שמעון בר יוחאי,  ּבִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יוחאי, 
ים  ְוַרֲעַנּנִ ִנים  ׁשֵ ּדְ ִריִאים  ּבְ ְוִנְהֶיה  ֵאב,  ּכְ ל  ּוִמּכָ חֹוִלי  ל  ִמּכָ י  ּתִ ּוְלִאׁשְ ִלי 
ּטֹוב  ל ִמיֵני פּוְרָענּות. ְוַיֲאִריְך ָיֵמינּו ּבַ ל ָצָרה ּוִמּכָ יֵלנּו ִמּכָ ֵקִטים. ְוַיּצִ ּוׁשְ
)ג"פ(.  ֲעֵנִני  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ּדְ ֱאָלָהא  ֵרְך.  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ִעיִמים  ּנְ ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ

ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֹוֵמר ָעָלי:

ל ַהּיֹום: י ֵאֶליָך ֶאְקָרא ּכָ ִני יהוה ּכִ ָחּנֵ

ַחּטֹאֵתנּו  ַעל  ר  ְוַכּפֵ יֵלנּו  ְוַהּצִ ֶמָך  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ ַעל  ֵענּו  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ָעְזֵרנּו 
ֶמָך: ְלַמַען ׁשְ

ִיְהיּו  ֶתָך.  ְקדּוׁשָ ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ּתֹוָרֶתָך,  ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ְיִמיֶנָך,  ְלַמַען  ֲעֵשֹה 
י ְלָפֶניָך יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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