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סדר תפילת התיקון הקדוש
לנחת מכל יוצאי חלצינו

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

ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר לנחת מכל יוצאי חלציכם

"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 
כל  את  תברך  יוחאי   בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 
מעשה ידינו. ואת פרי בטננו ויהיו בנינו ובנותינו חיים 
ימים  לאורך  וביראתך  ובתורתך  בעבודתך  וקימים 
כל  ויהיו  והנפש  הגוף  בריאות  מתוך  טובים,  ושנים 
יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים, ויזכו לגדל 
טובים.  ולמעשים  ולחופה  לתורה  ובנותיהם  בניהם 
וכולם ישאירו שארית בארץ. ויתרבו צאצאיהם כחול 
כל  סוף  עד  ולדורות  לעד  לרב,  השמים  וככוכבי  הים 
חלצינו  יוצאי  מכל  אמיתית  לנחת  ותזכינו  הדורות, 

אמן כן יהי רצון.

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

דאת  כמה  דכשראן,  בעובדי  לון  למחדי  יקר,  זיני  בכל  אמך,  ואת  אביך  את  כבד 
אמר )משלי כג כד( גיל יגיל אבי צדיק, ודא איהו יקרא דאבוי ודאמיה:

כבד את אביך, כמה דאת אמר כבד את יהו"ה מהונך, מהונך מממונך, מהונך מחנך 
עלמא,  דכל  נגונא  דא  כגוונא  דלבא,  חדוה  דא  דהא  לבא,  למחדי  דנגונא  בחדוה 
עובדין דכשראן דההוא ברא חדי לבא דאבוי ודאמיה. מהונך, מממונך, לכל מה 



דאצטריכו, כגוונא דבר נש אוקיר לקודשא בריך הוא, הכי אצטריך לאבא ולאמא, בגין דשותפותא חדא 
אית לון בקודשא בריך הוא עליה, וכמה דאצטריך למדחל לקודשא בריך הוא, הכי אצטריך למדחל 
לאבוה ולאמיה, ולאוקיר לון כחדא בכל זיני יקר. למען יאריכון ימיך, בגין דאית יומין לעילא דתליין 
בהו חיי בר נש בהאי עלמא, ואוקימנא על אינון יומין דבר נש בההוא עלמא לעילא, וכלהו קיימין קמי 
קודשא בריך הוא, ובהו אשתמודען חיי דבר נש. על האדמה אשר יהו"ה אלהי"ך נותן לך, אבטחותא 
לאתהניא באספקלריא דנהרא, ורזא דא על האדמה, דא אספקלריא דנהרא, באינון יומין עלאין דנהרין 
בדא,  ימיך,  יאריכון  למען  בהו  דכתיב  דאורייתא,  פקודין  תרין  באלין  שנא  מאי  דכלא.  מבועא  מגו 
ובשלוח הקן, אלא תרין פקודין אלין כלהו תליין לעילא, אבא ואמא, רזא דזכור ושמור כחדא, ובגין כך 
כתיב למען יאריכון ימיך. ובשלוח הקן דכתיב )דברים כב ז( שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך 
למען ייטב לך וגו', רזא דעלמא עלאה, דלא אתייהיב ביה רשו לאסתכלא, ואצטריך לשלח מגו שאלתא 
ואסתכלותא ביה, ואת הבנים תקח לך, דכתיב )שם ד לב( כי שאל נא לימים ראשונים וגו', מקצה השמים 
ועד קצה השמים, אבל לעילא מקצה השמים שלח תשלח מרעיוניך למשאל. ובדא כתיב למען ייטב 
לך והארכת ימים, למען איטב לך לא כתיב, אלא למען ייטב לך, ויאריכון ימיך לא כתיב, אלא והארכת 

ימים, למען ייטב לך, ההוא אתר דאוטיב לכלא, ואיהו עלמא דסתים וגניז, והארכת: 

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
להינצל מצער גידול בנים

י  ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ ים ָקִמים ָעָלי: )ג( ַרּבִ נֹו: )ב( ְידָֹוד ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ
ֶאְקָרא  ְידָֹוד  ֶאל  י: ה( קֹוִלי  ּוֵמִרים רֹאׁשִ בֹוִדי  ּכְ ֲעִדי  ּבַ ָמֵגן  ְידָֹוד  ה  ְוַאּתָ )ד(  ֶסָלה:  ּלֹו ֵבאלִֹהים  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין 
ר  י ְידָֹוד ִיְסְמֵכִני: )ז( לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאׁשֶ ָנה ֱהִקיצֹוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: )ו( ֲאִני ׁשָ ַוּיַ
ְרּתָ )ט( ַלידָֹוד  ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ל ֹאְיַבי ֶלִחי ׁשִ יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי ּכִ תּו ָעָלי: )ח( קּוָמה ְידָֹוד הֹוׁשִ ָסִביב ׁשָ

ָלה: ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ

ְוִעי  ׁשַ ְלקֹול  יָבה  ַהְקׁשִ )ג(  ֲהִגיִגי:  יָנה  ּבִ ְידָֹוד  ַהֲאִזיָנה  ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ִחילֹות  ַהּנְ ֶאל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  י  ּכִ )ה(  ה:  ַוֲאַצּפֶ ְלָך  ֶאֱעָרְך  ּבֶֹקר  קֹוִלי  ַמע  ׁשְ ּתִ ּבֶֹקר  ְידָֹוד  )ד(  ל:  ּלָ ֶאְתּפַ ֵאֶליָך  י  ּכִ ֵואלָֹהי  י  ַמְלּכִ
ד ּדְֹבֵרי ָכָזב ִאיׁש  ַאּבֵ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון: )ז( ּתְ ֵנאָת ּכָ בּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ׂשָ ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע: )ו( לֹא ִיְתַיּצְ ע ָאּתָ ֶרׁשַ
ִיְרָאֶתָך: )ט( ְידָֹוד  ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאׁשְ רֹב ַחְסּדְ ִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ְידָֹוד: )ח( ַוֲאִני ּבְ ּדָ
תּוַח  ם ַהּוֹות ֶקֶבר ּפָ ִפיהּו ְנכֹוָנה ִקְרּבָ י ֵאין ּבְ ָך: )י( ּכִ ְרּכֶ ר\{ ְלָפַני ּדַ ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי הושר \}ַהְיׁשַ
י ָמרּו ָבְך: )יב(  יֵחמֹו ּכִ ֵעיֶהם ַהּדִ ׁשְ רֹב ּפִ לּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ּבְ יֵמם ֶאלִֹהים ִיּפְ רָֹנם ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון: )יא( ַהֲאׁשִ ּגְ
ה  ּנָ ּצִ יק ְידָֹוד ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ה ּתְ י ַאּתָ ֶמָך: )יג( ּכִ נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ׁשְ ְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְוִיׂשְ

ְעְטֶרּנּו: ָרצֹון ּתַ



מֹו  בֹוד ׁשְ בֹוד ָועֹז: )ב( ָהבּו ַלידָֹוד ּכְ ֵני ֵאִלים ָהבּו ַלידָֹוד ּכָ )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלידָֹוד ּבְ
בֹוד ִהְרִעים ְידָֹוד ַעל  ִים ֵאל ַהּכָ ַהְדַרת קֶֹדׁש: )ג( קֹול ְידָֹוד ַעל ַהּמָ ּבְ ֲחוּו ַלידָֹוד  ּתַ ִהׁשְ
ר ְידָֹוד  ּבֵ ָהָדר: )ה( קֹול ְידָֹוד ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיׁשַ ּכַֹח קֹול ְידָֹוד ּבֶ ים: )ד( קֹול ְידָֹוד ּבַ ַמִים ַרּבִ
מֹו ֶבן ְרֵאִמים: )ז( קֹול ְידָֹוד  ְריֹון ּכְ מֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוׂשִ ְרִקיֵדם ּכְ ָבנֹון: )ו( ַוּיַ ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ
ְידָֹוד  ר ָקֵדׁש: )ט( קֹול  ְידָֹוד ִמְדּבַ ָיִחיל  ר  ָיִחיל ִמְדּבָ ְידָֹוד  חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול 
ב  ׁשֶ ַוּיֵ ב  ָיׁשָ ּבּול  ַלּמַ ְידָֹוד  )י(  בֹוד:  ּכָ ֹאֵמר  ּלֹו  ּכֻ ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ֱחׂשף  ַוּיֶ לֹות  ַאּיָ ְיחֹוֵלל 

לֹום: ָ ן ְידָֹוד ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ְידָֹוד ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: )יא( ְידָֹוד עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ֲעֵלִני  ְוָעִתי: )ג( ַוּיַ ַמע ׁשַ ׁשְ ט ֵאַלי ַוּיִ יִתי ְידָֹוד ַוּיֵ ה ִקּוִ ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: )ב( ַקּוֹ )א( ַלְמַנּצֵ
ָחָדׁש  יר  ׁשִ ִפי  ּבְ ן  ּתֵ ַוּיִ )ד(  ָרי:  ֲאׁשֻ ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ֶסַלע  ַעל  ֶקם  ַוּיָ ֵון  ַהּיָ יט  ִמּטִ אֹון  ׁשָ ִמּבֹור 
ם ְידָֹוד  ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ידָֹוד: )ה( ַאׁשְ ים ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ּבַ ה ֵלאלֵֹהינּו ִיְראּו ַרּבִ ִהּלָ ּתְ
ה ְידָֹוד ֱאלַֹהי ִנְפְלֹאֶתיָך  יָת ַאּתָ ֵטי ָכָזב: )ו( ַרּבֹות ָעׂשִ ִמְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוׂשָ
ר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא  ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ בֶֹתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאּגִ ּוַמְחׁשְ
ת  ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ : )ח( ָאז ָאַמְרּתִ ָאְלּתָ י עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ׁשָ ִריָת ּלִ ָחַפְצּתָ ָאְזַנִים ּכָ
י  ְרּתִ ּשַׂ ּבִ )י(  תֹוְך ֵמָעי:  ּבְ ְותֹוָרְתָך  י  ָחָפְצּתִ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלַֹהי  ָעָלי: )ט(  תּוב  ּכָ ֵסֶפר 
תֹוְך  יִתי ּבְ : )יא( ִצְדָקְתָך לֹא ִכּסִ ה ָיָדְעּתָ ָפַתי לֹא ֶאְכָלא ְידָֹוד ַאּתָ ה ׂשְ ָקָהל ָרב ִהּנֵ ֶצֶדק ּבְ
ה ְידָֹוד  ָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאּתָ ָך ַוֲאִמּתְ י ַחְסּדְ י לֹא ִכַחְדּתִ י ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרּתִ ִלּבִ
ָעַלי ָרעֹות ַעד  ָאְפפּו  י  ּכִ )יג(  רּוִני:  ִיּצְ ִמיד  ּתָ ָך  ַוֲאִמּתְ ָך  ַחְסּדְ י  ּנִ ִמּמֶ ַרֲחֶמיָך  ִתְכָלא  לֹא 
ֲעָזָבִני:  י  ְוִלּבִ י  ֲערֹות רֹאׁשִ י ִלְראֹות ָעְצמּו ִמּשַׂ ָיֹכְלּתִ ְולֹא  ֲעֹוֹנַתי  יגּוִני  ִהּשִֹ ר  ֵאין ִמְסּפָ
י  י ַנְפׁשִ רּו ַיַחד ְמַבְקׁשֵ ה: )טו( ֵיבֹשּׁו ְוַיְחּפְ יֵלִני ְידָֹוד ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ )יד( ְרֵצה ְידָֹוד ְלַהּצִ
ם ָהֹאְמִרים ִלי  ּתָ ׁשְ ְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיׁשֹּמּו ַעל ֵעֶקב ּבָ ִלְסּפֹוָתּה ִיּסֹגּו ָאחֹור ְוִיּכָ
ֹאֲהֵבי  ְידָֹוד  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  יֹאְמרּו  יָך  ְמַבְקׁשֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיׂשְ יׂשּו  ָיׂשִ )יז(  ֶהָאח:  ֶהָאח 
ַאל  ֱאלַֹהי  ה  ַאּתָ ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ִלי  ב  ַיֲחׁשָ ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַוֲאִני  )יח(  ׁשּוָעֶתָך:   ּתְ

ַאַחר: ּתְ

ִתי:  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ִתי ְוַאל ּתִ ִפּלָ יל ְלָדִוד: )ב( ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ּתְ ּכִ ְנִגיֹנת ַמׂשְ ַח ּבִ )א( ַלְמַנּצֵ
י  ּכִ ע  ָרׁשָ ָעַקת  ֵני  ִמּפְ ִמּקֹול אֹוֵיב  ְוָאִהיָמה: )ד(  יִחי  ׂשִ ּבְ ָאִריד  ַוֲעֵנִני  י  ּלִ יָבה  ַהְקׁשִ )ג( 
)ו(  ָעָלי:  ָנְפלּו  ָמֶות  ְוֵאימֹות  י  ִקְרּבִ ּבְ ָיִחיל  י  ִלּבִ )ה(  ְטמּוִני:  ִיׂשְ ּוְבַאף  ָאֶון  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ּכָֹנה:  ּיֹוָנה ָאעּוָפה ְוֶאׁשְ ן ִלי ֵאֶבר ּכַ צּות: )ז( ָוֹאַמר ִמי ִיּתֶ ּלָ ִני ּפַ ַכּסֵ ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹא ִבי ַוּתְ
ַער:  ה ִמְפָלט ִלי ֵמרּוַח סָֹעה ִמּסָ ר ֶסָלה: )ט( ָאִחיׁשָ ְדּבָ ּמִ ה ַאְרִחיק ְנדֹד ָאִלין ּבַ )ח( ִהּנֵ
ִעיר: )יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל  י ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ּבָ ג ְלׁשֹוָנם ּכִ ּלַ ע ֲאדָֹני ּפַ ּלַ )י( ּבַ
ּה ְולֹא ָיִמיׁש ֵמְרחָֹבּה ּתְֹך ּוִמְרָמה: )יג(  ִקְרּבָ ּה: )יב( ַהּוֹות ּבְ ִקְרּבָ חֹוֹמֶתיָה ְוָאֶון ְוָעָמל ּבְ
ה ֱאנֹוׁש  ּנּו: )יד( ְוַאּתָ ֵתר ִמּמֶ יל ְוֶאּסָ ְנִאי ָעַלי ִהְגּדִ א לֹא ְמׂשַ י לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאּשָׂ ּכִ
ָרֶגׁש: )טז(  ְך ּבְ ֵבית ֱאלִֹהים ְנַהּלֵ יק סֹוד ּבְ ו ַנְמּתִ ר ַיְחּדָ ִעי: )טו( ֲאׁשֶ י ַאּלּוִפי ּוְמֻיּדָ ֶעְרּכִ ּכְ
ֲאִני  ם: )יז(  ִקְרּבָ ּבְ ְמגּוָרם  ּבִ י ָרעֹות  ּכִ ים  ַחּיִ אֹול  ֵיְרדּו ׁשְ י ָמֶות\{ ָעֵלימֹו  ִ \}ַיּשׁ ישימות 
ַמע  ׁשְ יָחה ְוֶאֱהֶמה ַוּיִ יֵעִני: )יח( ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאׂשִ ֶאל ֱאלִֹהים ֶאְקָרא ַוידָֹוד יֹוׁשִ
ַמע ֵאל ְוַיֲעֵנם  ִדי: )כ( ִיׁשְ ים ָהיּו ִעּמָ י ְבַרּבִ ָרב ִלי ּכִ י ִמּקְ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ קֹוִלי: )יט( ּפָ



ִריתֹו: )כב( ָחְלקּו  ל ּבְ לָֹמיו ִחּלֵ ׁשְ ַלח ָיָדיו ּבִ ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו ְולֹא ָיְראּו ֱאלִֹהים:  )כא( ׁשָ ב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאׁשֶ ְויֹשֵׁ
ן  ֶלָך לֹא ִיּתֵ ֵלְך ַעל ְידָֹוד ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ ה ְפִתחֹות: )כג( ַהׁשְ ֶמן ְוֵהּמָ ֶ יו ּוְקָרב ִלּבֹו ַרּכּו ְדָבָריו ִמּשׁ ַמְחָמֹאת ּפִ
ַוֲאִני  ְיֵמיֶהם  ֶיֱחצּו  לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים  י  ַאְנׁשֵ ַחת  ׁשַ ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאלִֹהים  ה  ְוַאּתָ )כד(  יק:  ּדִ ַלּצַ ְלעֹוָלם מֹוט 

ְך: ֶאְבַטח ּבָ

יֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאלָֹהי  ַהּצִ ִית ַלֲהִמיתֹו: )ב(  ַהּבַ ְמרּו ֶאת  ׁשְ ַוּיִ אּול  לַֹח ׁשָ ׁשְ ּבִ ם  ְלָדִוד ִמְכּתָ ֵחת  ׁשְ ּתַ ַח ַאל  ַלְמַנּצֵ )א( 
ָיגּורּו  י  ְלַנְפׁשִ ָאְרבּו  ה  ִהּנֵ י  ּכִ יֵעִני:)ד(  הֹוׁשִ ָדִמים  י  ּוֵמַאְנׁשֵ ָאֶון  ִמּפֲֹעֵלי  יֵלִני  ַהּצִ )ג(  ֵבִני:  ּגְ ׂשַ ּתְ ְתקֹוְמַמי  ִמּמִ
ְידָֹוד  ה  ְוַאּתָ )ו(  ּוְרֵאה:  ִלְקָראִתי  ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה  ְיֻרצּון  ָעֹון  ִלי  ּבְ ְידָֹוד: )ה(  אִתי  ַחּטָ ְולֹא  ִעי  ִפׁשְ ים לֹא  ַעּזִ ָעַלי 
ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה: )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו  חֹן ּכָ ל ַהּגֹוִים ַאל ּתָ ָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד ּכָ ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ַחק ָלמֹו  ׂשְ ה ְידָֹוד ּתִ י ִמי ׁשֵֹמַע: )ט( ְוַאּתָ ְפתֹוֵתיֶהם ּכִ ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ה ַיּבִ ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: )ח( ִהּנֵ ַכּכָ
ֱאלִֹהים  ֵמִני  ְיַקּדְ י\{  \}ַחְסּדִ חסדו  ֱאלֵֹהי  )יא(  י:  ּבִ ּגַ ִמׂשְ ֱאלִֹהים  י  ּכִ ֹמָרה  ֶאׁשְ ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  )י(  ּגֹוִים:  ְלָכל  ְלַעג  ּתִ
ימֹו  ּפִ את  ַחּטַ )יג(  ֲאדָֹני:  נּו  ָמִגּנֵ ְוהֹוִריֵדמֹו  ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  י  ַעּמִ חּו  ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ ַהְרֵגם  ּתַ ַאל  )יב(  ְבׁשְֹרָרי:  ַיְרֵאִני 
ל  י ֱאלִֹהים ֹמשֵׁ ה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְדעּו ּכִ ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ רּו: )יד( ּכַ ַחׁש ְיַסּפֵ ְכדּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ ָפֵתימֹו ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ּדְ
ה ינועון \}ְיִניעּון\{ ֶלֱאֹכל  ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: )טז( ֵהּמָ בּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: )טו( ְוָיׁשֻ ּבְ
יֹום ַצר ִלי: )יח(  ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ִלינּו: )יז( ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ ִאם לֹא ִיׂשְ

י: י ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ ֻעּזִ

ָך  ַעְבּדְ ע  הֹוׁשַ ָאִני  ָחִסיד  י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ )ב(  ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  י  ּכִ ֲעֵנִני  ָאְזְנָך  ְידָֹוד  ה  ַהּטֵ ְלָדִוד  ה  ִפּלָ ּתְ )א( 
ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  י  ּכִ ָך  ַעְבּדֶ ֶנֶפׁש  ַח  ּמֵ ׂשַ )ד(  ַהּיֹום:  ל  ּכָ ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  י  ּכִ ֲאדָֹני  ִני  ָחּנֵ )ג(  ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ֱאלַֹהי  ה  ַאּתָ
קֹול  יָבה ּבְ ִתי ְוַהְקׁשִ ִפּלָ ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך: )ו( ַהֲאִזיָנה ְידָֹוד ּתְ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ א: )ה( ּכִ י ֶאּשָׂ ַנְפׁשִ
ר  ל ּגֹוִים ֲאׁשֶ יָך: )ט( ּכָ ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאדָֹני ְוֵאין ּכְ י ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ּכָ יֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאּךָ ּכִ ֲחנּונֹוָתי: )ז( ּבְ ּתַ
ָך:  ְלַבּדֶ ה ֱאלִֹהים  ִנְפָלאֹות ַאּתָ ה  ה ְועֹׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ּכִ ֶמָך: )י(  ִלׁשְ דּו  ִויַכּבְ ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ ָיבֹואּו  יָת  ָעׂשִ
ָדה  ַוֲאַכּבְ ְלָבִבי  ָכל  ּבְ ֱאלַֹהי  ֲאדָֹני  )יב( אֹוְדָך  ֶמָך:  ׁשְ ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ָך  ֲאִמּתֶ ּבַ ְך  ֲאַהּלֵ ָך  ְרּכֶ ּדַ ְידָֹוד  )יא( הֹוֵרִני 
ַוֲעַדת  ָעַלי  ֵזִדים ָקמּו  ה: )יד( ֱאלִֹהים  ּיָ ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ִמּשׁ י  ַנְפׁשִ ְלּתָ  ְוִהּצַ ָעָלי  דֹול  ּגָ ָך  ַחְסּדְ י  ּכִ )יג(  ְמָך ְלעֹוָלם:  ׁשִ
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: )טז(  ה ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ ם: )טו( ְוַאּתָ מּוָך ְלֶנְגּדָ י ְולֹא ׂשָ ְקׁשּו ַנְפׁשִ ָעִריִצים ּבִ
י  י אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשְנַאי ְוֵיבֹשּׁו ּכִ ה ִעּמִ יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעׂשֵ ָך ְוהֹוׁשִ ָך ְלַעְבּדֶ ָנה ֻעּזְ ִני ּתְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ּפְ

ִני: ִני ְוִנַחְמּתָ ה ְידָֹוד ֲעַזְרּתַ ַאּתָ

י  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ּכִ ָרֵאל ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( יֹאַמר ָנא ִיׂשְ י טֹוב ּכִ )א( הֹודּו ַלידָֹוד ּכִ
ְרָחב ָיּה: )ו( ְידָֹוד  ּה ָעָנִני ַבּמֶ ַצר ָקָראִתי ּיָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהּמֵ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְידָֹוד ּכִ
ָאָדם:  טַֹח ּבָ ידָֹוד ִמּבְ עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ה ִלי ָאָדם: )ז( ְידָֹוד ִלי ּבְ ֲעׂשֶ ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני  י ֲאִמיַלם: )יא(  ּכִ ְידָֹוד  ם  ׁשֵ ּבְ ּגֹוִים ְסָבבּוִני  ל  ּכָ ְנִדיִבים: )י(  ּבִ טַֹח  ידָֹוד ִמּבְ ּבַ )ט( טֹוב ַלֲחסֹות 
חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל  י ֲאִמיַלם: )יג( ּדַ ם ְידָֹוד ּכִ ׁשֵ ֵאׁש קֹוִצים ּבְ י ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ּכְ ם ְידָֹוד ּכִ ׁשֵ ּבְ
ה  יִקים ְיִמין ְידָֹוד עֹׂשָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרּנָ ַוידָֹוד ֲעָזָרִני: )יד( ָעּזִ
י  ַרּנִ י ָיּה: )יח( ַיּסֹר ִיּסְ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ ה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות ּכִ ָחִיל: )טז( ְיִמין ְידָֹוד רֹוֵמָמה ְיִמין ְידָֹוד עֹׂשָ
יִקים ָיבֹאּו בֹו:  ַער ַלידָֹוד ַצּדִ ַ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( ֶזה ַהּשׁ ְתחּו ִלי ׁשַ ֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ּפִ ּה ְוַלּמָ ּיָ
ה: )כג( ֵמֵאת ְידָֹוד ָהְיָתה  ּנָ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ י ֲעִניָתִני ַוּתְ )כא( אֹוְדָך ּכִ



א  ְמָחה בֹו: )כה( ָאּנָ ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ה ְידָֹוד  ֵעיֵנינּו: )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ ּבְ ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת 
ית  ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ם ְידָֹוד ּבֵ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ א: )כו( ּבָ א ְידָֹוד ַהְצִליָחה ּנָ א ָאּנָ יָעה ּנָ ְידָֹוד הֹוׁשִ
ה  ַח: )כח( ֵאִלי ַאּתָ ְזּבֵ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ּבַ ֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג  ַוּיָ ְידָֹוד: כז( ֵאל ְידָֹוד 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב ּכִ : )כט( הֹודּו ַלידָֹוד ּכִ ְואֹוֶדּךָ ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ

ַחְצרֹות  ֵבית ְידָֹוד ּבְ עְֹמִדים ּבְ ם ְידָֹוד ַהְללּו ַעְבֵדי ְידָֹוד: )ב( ׁשֶ )א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
לֹו  ַחר  ּבָ ַיֲעקֹב  י  ּכִ )ד(  ָנִעים:  י  ּכִ מֹו  ִלׁשְ רּו  ַזּמְ ְידָֹוד  י טֹוב  ּכִ ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאלֵֹהינּו:  ית  ּבֵ
ּכֹל  )ו(  ל ֱאלִֹהים:  ִמּכָ ַוֲאדֵֹנינּו  ְידָֹוד  ָגדֹול  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֲאִני  י  ּכִ תֹו: )ה(  ִלְסֻגּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיּה 
ִאים ִמְקֵצה  ֹהמֹות: )ז( ַמֲעֶלה ְנׂשִ ים ְוָכל ּתְ ּמִ ּיַ ַמִים ּוָבָאֶרץ ּבַ ָ ּשׁ ה ּבַ ר ָחֵפץ ְידָֹוד ָעׂשָ ֲאׁשֶ
כֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם  ה ּבְ ִהּכָ ה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ׁשֶ ָטר ָעׂשָ ָרִקים ַלּמָ ָהָאֶרץ ּבְ
ה  ִהּכָ ַפְרעֹה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( ׁשֶ תֹוֵכִכי ִמְצָרִים ּבְ ַלח אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ּבְ ֵהָמה: )ט( ׁשָ ַעד ּבְ
ן ּוְלֹכל  ׁשָ ים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים: )יא( ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ּגֹוִים ַרּבִ
ְמָך ְלעֹוָלם  ָרֵאל ַעּמֹו: )יג( ְידָֹוד ׁשִ ָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיׂשְ ַמְמְלכֹות ּכְ
ֶסף  י ַהּגֹוִים ּכֶ י ָיִדין ְידָֹוד ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצּבֵ ְידָֹוד ִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ּכִ
רּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ה ְיֵדי ָאָדם: )טז( ּפֶ ְוָזָהב ַמֲעׂשֵ
ר ּבֵֹטַח  יֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ ִפיֶהם: )יח( ּכְ ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ּבְ
ְרכּו  ִוי ּבָ ית ַהּלֵ ְרכּו ֶאת ְידָֹוד: )כ( ּבֵ ית ַאֲהרֹן ּבָ ְרכּו ֶאת ְידָֹוד ּבֵ ָרֵאל ּבָ ית ִיׂשְ ֶהם: )יט( ּבֵ ּבָ

ָלִם ַהְללּוָיּה: ּיֹון ׁשֵֹכן ְירּוׁשָ רּוְך ְידָֹוד ִמּצִ ְרכּו ֶאת ְידָֹוד:  )כא( ּבָ ֶאת ְידָֹוד ִיְרֵאי ְידָֹוד ּבָ

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



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

יׁשּוָעִתי יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ יׁשּוָעִתי: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשׂ ִבּ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
להינצל מצער גידול בנים

ותמלא רחמים על כל שבורי לב שיש להם צער גדול בנים, רחמנא לצלן, ותעזר להם מעתה שיזכו 
לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים לארך ימים ושנים )ובפרט וכו'(:

רבונו של עולם מלא רחמים אתה ידעת את לבבם המר והנמהר, לבבם הנשבר והנדכא, אשר "כשל 
יוכל  כח הסבל". ראה ענים ועמלם, ראה דמעתם ושמע אנקתם, ואל תעלים אזנך מצעקתם. כי מי 
לסבל את קול בכיתם וצעקתם ואנקתם מגדל הצרות שכבר עברו עליהם. רבונו דעלמא כלא, "הרופא 
מעתה  עליהם  ורחם  די,  לצרותיהם  ואמר  נפשם,  ושמח  שברם  רפא  לעצבותם"  ומחבש  לב  לשבורי 

ותאמר למלאך הרף ידיך:

ותעורר רחמיך העצומים עליהם ותשלח חיים טובים ואריכות ימים ושנים להבנים הנולדים להם כבר, 
מהם  לראות  ויזכו  העולם.  בזה  ושנים  ימים  ויאריכו  טובים,  ולמעשים  ולחופה  לתורה  לגדלם  שיזכו 
בנים ובני בנים, ויצאו מהם דורות הרבה. ויזכו להוליד עוד בנים ובנות הרבה חיים וקימים, ויצאו מכולם 
דורות הרבה ודורי דורות עד סוף כל הדורות. ירבו ויגדלו ויצמחו, עד ביאת הגואל עד סוף כל הדורות. 
וכולם יהיו עושי רצונך באמת. ויקוים בהם ובזרעם, "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני יהוה 

בעתה אחישנה":

רבונו של עולם, עשה למענך, עשה למען זכות אבותם הקדושים וחמל עליהם מעתה, שיתקימו זרעם 
לארך ימים ושנים. שמחם כימות עניתם, נחמם מיגונם. והכן לבבם ועזר להם מעתה שיזכו לשמח 
בתורה  ושנים  ימים  יאריכו  כולם  עוד,  להוליד  עתידים  הם  ואשר  כבר  להם  נולד  אשר  בבנים  תמיד 

וגדולה עד כי יבוא שילה:

ורחם  באמת.  לעבדך  לבנו  וטהר  העליונה.  בקדושתך  וקדשנו  שמך.  למען  עלינו  רחם  מלכנו  אבינו 
הלואתם.  לידי  ולא  ודם  בשר  מתנת  לידי  לא  תצריכנו  ואל  מאתך.  ברוח  פרנסתינו  לנו  ותזמין  עלינו 
ותפתח לנו אוצרך הטוב, ותשפיע לנו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום עד עולם. ותברך את 



בעבודתך  וקימים  חיים  ובנותינו  בנינו  ויהיו  בטננו  פרי  ואת  ידינו.  מעשה  כל 
ובתורתך וביראתך לארך ימים ושנים טובים. ותרחם על צאצאינו וצאצאי עמך 
בית ישראל. )ובפרט על צאצאי פלוני בן פלוני וכו'(. ותמשיך עליהם חיים טובים 
וארוכים. ויהיו כל יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים, ילכו יונקותם וירבו 
גדול בנים חס  ויהיו צאצאיהם כעשב הארץ. ותצילם ברחמיך מצער  פארותם, 
ושלום, רק כולם יזכו לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים. הן 
הנולדים כבר, הן העתידים להולד להם, כולם יאריכו ימים ושנים טובים, וכולם 
ישאירו שארית בארץ. ויתרבו צאצאיהם כחול הים וככוכבי השמים לרב, לעד 

ולדורות עד סוף כל הדורות:

ידעת את לבבם. אתה  כי אתה  וראה מכאובם.  רבונו של עולם. הביטה בענים. 
שדי  אל  כלא,  דעלמא  מרא  הנה.  עד  שסבלו  המרובות  וצרותיהם  צערם  ידעת 
זכות  למען  עשה  די.  לצרותיהם  יאמר  די.  לעולמו  האומר  רחמים,  להם  יתן 
אבותיהם, ושמח לבביהם ועזרם מעתה שירבו צאצאיהם, ויזכו לגדל כל בניהם 
ובנותיהם, ויאריכו ימיהם ושנותיהם, ירבו ויגדלו ויצמחו כל דורותיהם. ויקוים 
בנו ובהם "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר מרב. והיה, 

במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי":

ולתורתך.  וליראתך  לעבודתך  וקימים.  חיים  לבנים  הרבים  ברחמיך  וזכנו 
)כשרוצה להתפלל על מי שיש לו צער גידול בנים ר"ל יזכירו כאן ויאמר ובפרט 
חיים  חלצינו.  יוצאי  ולכל  ולבנותינו  לבנינו  ותן  ורחם  וחמל  חוס  וכו'(  לפב"פ 
עליהם  רחם  וכו'(.  פב"פ  ולהילדה  וכו'.  פב"פ  להילד  )ובפרט  וארוכים.  טובים 
ושנותם.  ימיהם  ותאריך  וארוכים,  טובים  חיים  להם  ותן  אבותם,  בזכות  ועלינו 
יהוה  "היטיבה  לצרותם.  די  ותאמר  ועלינו,  עליהם  רחמיך  נא  ויכמרו  נא  יהמו 
לטובים ולישרים בלבותם". יהי שלום בחילם שלוה בארמנותם. "אין פרץ ואין 
יוצאת ואין צוחה" ברחובותם, לעד ולדורות, ולדורות דורותם. ראשיתם מצער, 
זרעם  יעמד  כן  והארץ החדשה,  ישגה מאד אחריתם. כאשר השמים החדשים 
ושמותם. ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני 
נגע ומחלה. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה 
גידיהם. ויזכו להיות חיים בריאים וקימים. יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים 
ודורי דורות עד סוף כל הדורות. רחם עליהם  ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה. 
ועלינו למען שמך, ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לארך ימים ושנים. 

"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו":

ובכן תרחם עלינו אדון מלא רחמים, ותעזור ותושיע לנו ולכל עמך בית ישראל, 
על  עת  בכל  לנו  הנמשכות  הקדושות  הנפשות  את  ולגדל  להוליד  כולנו  שנזכה 
ידי הכבוד דקדושה, שנזכה להוליד הנפשות בנקל בלי קשוי הולדה כלל. ונזכה 



לגדלם בנחת ובשלום בלי שום צער גדול בנים כלל. ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים יראה ואהבה, ונזכה 
ליראה ולאהבה את שמך באמת, ועל ידי זה תמשיך עלינו כח הידים העליונים הקדושים, יד החזקה 
ויד הגדולה, ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בנחת ושלוה, בלי שום קשוי הולדה ובלי שום 

צער גדול בנים כלל:

אנא יהוה רחמן מלא רחמים, אתה יודע את צרותם ומכאובם של עמך ישראל שיש להם צער גדול 
בנים רחמנא לצלן, אשר כבר הפלאת את מכותם, ולקחת מהם מחמד עיניהם, ומשא נפשם בנים ובנות 
פשעו,  שלא  חלב  גמולי  חטאו,  שלא  שדים  יונקי  וחביבות,  יקרות  נפשות  בפז,  המסולאים  היקרים 
תינוקות של בית רבן אשר הם מקימין את העולם בהבל פיהם שאין בו חטא, רק בעוונותינו ובעוונות 

אבותם פגעת בהם:

תפילת החיד"א להינצל מכל צער ומצער גידול בנים
ַמֲעָשֹיו: ְיִהי ְכבֹוד יהוה ְלעֹוָלם ִיְשַֹמח יהוה ּבְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם יהוה ְמבֹוָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ

נּו: ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ

בֹוֶדָך: ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ רּוָמה ַעל ַהּשׁ

סּוִקים  ֲעֶשֹה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך, ּוִבְזכּות ּפְ ּתַ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַרֵחם ָעֵלינּו  ֶהם, ּתְ מֹות ַהּקֶֹדׁש ָהְרמּוִזים ְוַהְמצּוָרִפים ּבָ ֶהם, ְוׁשֵ ר ּבָ מֹות ַהּקֶֹדׁש ֲאׁשֶ ֵאּלּו ְוׁשֵ

ים, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל ָצָרה, ְוִתְרֵצנּו ּבְ יֵלנּו ִמּכָ ְוַתּצִ

תפילת הרמח"ל זיע"א להמשיך רוח חכמה על הבנים
אל אחד יחיד ומיוחד צדיק אתה ה' וצדקות אתה אהב שנא' בך צדיק ה' צדקות 
אהב, אם אין בנו מעשים צדקה עשה עמנו למען שמך, שהרי ישראל הם עניים 
די  משם  לבקש  רחמים  שערי  שהם  הפתחים  על  המחזירים  עניים  והם  בגלות, 
ספוקם, והם צועקים מחט לפתחים אלה בכמה בקשות בכמה תפלות בכמה תחנות 
ואינם נענים ואין אתה מרחם עליהם, ולמה כן אלא שמאסת אותם לפי שאין 
בהם דיעה שהחכמה נסתלקה מהם שעליו אמרו כל מי שאין בו דעה אסור לרחם 
עליו וכך לא רחמת עליהם כל אורך הגלות, שבזמן אחר שהיה חכמה מתפרשת 



בישראל ברוחה לא היו צריכים לחזור על הפתחים האלה בכמה 
טרחות, אלא שלחת להם מה שצריך לביתם, שע"ז אמרו גמירי 
צורבא מרבנן לא מיעני שהוא אהדורי בפתחי לא מהדרי, רבון 
ישראל  שהם  האביון,  מאחיך  ידיך  תקפוץ  לא  העולמים  כל 
עמך שהרי סוף סוף צריך שתרחם עליהם, וא"א לרחם עליהם 
עד שתתן להם חכמה שנא' בך אז אשפוך רוחי על כל בשר כי 
מלאה הארץ דעה וכו' תשפוך רוחך עליהם בצדקה שתתן להם 
בתחלה, אעפ"י שהם אינם כדאי מצד מעשיהם, עכ"ז הם עניים 
הגונים בני טובים בני אברהם יצחק ויעקב עבדיך, ומיד צדקה 
תרומם גוי בצדקה הזאת יעלו אל מקורם שנשרשי' בך, שנא' 
בהם קדש ישראל לה' מצד תפארת, תפארת ישראל ודאי, שם 
נראה שהם כלם זרע אמת, ומיד נעשים בנים לך שנא' בהם בנים 
אתם לה' אלהיכם תתן אמת ליעקב, ומיד הם בנים הנסמכים על 
שלחן אביהם שאין צריכים עוד לצדקה אלא כבן בנסכי אבוה, 
אבל בזמן שהם רחוקים ממך הם עבדים, והם עבדים )שנתגרש( 
לאדוניהם  שגרמו  היזיקות  על  אדוניהם,  מבית  ]שנתגרשו[ 
ואין להם אפי' שכרם הטוב, וצריכים לצדקה עד שישקוט רוח 
ממך  לקבל  מקוים  אנחנו  הזאת  לצדקה  והרי  להחזירו,  האדון 
עד שתחננו וכעיני עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה אל יד 
גברתה כן עינינו אל ה' אלהינו עד שתחננו, לישועתך קויתי ה':
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