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סגולת 'נר החנוכה' בזכותו של רשב"י הקדוש

שהנרות  בשעה  כי  והמקובלים,  הצדיקים  בשם  ידוע 
גדולה  רצון  שעת  והיא  מסוגלת  היא  זו  שעה  דולקים, 
ולכל  טובה  פרנסה  זיווג,  לרפואה,  להתפלל  ועצומה 
בימים  לאבותינו  ניסים  "שעשה  שנאמר  כמו  הישועות 
כמו  ניסים  לנו  נעשים  הזה  בזמן  גם  כי  הזה"  בזמן  ההם 

לאבותינו.

לזיווגים  שזכו  ונשים  אנשים  מאות  בעיניים  וראינו  זכינו 
הפסוק  כמאמר  עצומות,  ורפואות  בטן  פרי  הגונים, 
ֵני ה'" יש קשר עצום בין ההדלקה  ְך, נַֹכח ּפְ ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ "ׁשִ

לסגולות הללו.

הדלקת  בשעת  לעבוד  שלא  להשתדל  יש  ההלכה  פי  על 
הנרות )לפחות מחצית השעה(.

חנוכה  שנרות  בזמן  תפילה  נושאים  שאתם  פעם  בכל 
דולקים, התקשרו אלינו כדי למסור את שמכם ולהתאחד 
עם תפילתם של הצדיקים והמקובלים בישיבת המקובלים 

'אור הרשב"י' במירון.

~ ~ ~

לפני אמירת התיקון הקדוש, יש לכוון להצטרף יחד עם תפילת 
על  זו  בשעה  ומעתירים  העומדים  והצדיקים,  המקובלים  מנין 
עבורכם  ולפעול  להצלחתכם  ויום  יום  ובכל  זיע"א  הרשב"י  ציון 
ישועות עצומות, וגדול כח תפילת הרבים כמובא במדרש, וזכות 
לישועות  עליכם  יגן  בוודאי  הקדוש  והתיקון  שלכם  הנר  הדלקת 

וניסים גלוים, אמן כן יהי רצון.

בטן לפרי  לזקוקים  ביותר  המסוגלת  אבינו  אברהם  הקפת   סדר 
בהקפה זו יש לכוון עבור כל אלו שעדיין לא נושעו בזרעא חייא 

וקיימא

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

ב  ּוְמצּוָדִתי יֵֹשׁ ַמְחִסי  ַלֲאדָֹני  ֹאַמר  ִיְתלֹוָנן:  י  ַדּ ַשׁ ֵצל  ְבּ ֶעְליֹון  ֵסֶתר  ְבּ
ַהּוֹות:  ֶבר  ִמֶדּ ָיקּוׁש  ח  ִמַפּ יְלָך  ַיִצּ הּוא  י  ִכּ ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאלַֹהי 
ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא  ִצָנּ ְחֶסה  ָנָפיו ֶתּ ְכּ ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת  ֶאְבָרתֹו  ְבּ
ָיׁשּוד  ֶטב  ִמֶקּ ַיֲהלְֹך  ֹאֶפל  ָבּ ֶבר  ִמֶדּ יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ַחד  ִמַפּ



ַמת  ֻלּ ְוִשׁ יט  ַתִבּ ֵעיֶניָך  ְבּ ַרק  ׁש:  ִיָגּ לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ָך  ְדּ ִמִצּ ל  ִיֹפּ ָצֳהָרִים: 
ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ה  ְתֻאֶנּ לֹא  ְמעֹוֶנָך:  ְמָתּ  ַשׂ ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ֲאדָֹני  ה  ַאָתּ י  ִכּ ְרֶאה:  ִתּ ִעים  ְרָשׁ
ּגֹוף  ן ִתּ אּוְנָך ֶפּ ׂ ִים ִיָשּ ַפּ ָרֶכיָך: ַעל ַכּ ָכל ְדּ ָמְרָך ְבּ ְך ִלְשׁ ה ָלּ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוּ ָאֳהֶלָך: ִכּ לֹא ִיְקַרב ְבּ
י  ֵבהּו ִכּ ְגּ ֵטהּו ֲאַשׂ ק ַוֲאַפְלּ י ִבי ָחַשׁ ין: ִכּ ִפיר ְוַתִנּ ְרמֹס ְכּ ְדרְֹך ִתּ ַחל ָוֶפֶתן ִתּ ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַשׁ ָבּ
יֵעהּו  ִבּ ֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשׂ ֵצהּו ַוֲאַכְבּ ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְלּ ָיַדע ְשׁ

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

יר  ם ִשׁ ֶבת ַאִחים ַגּ ִעים ֶשׁ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנּ ֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵנּ ַהַמּ
ָקן ְזַקן ַאֲהרֹן  ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָזּ ׁ ֶשּ ָיַחד: ַכּ
ם  י ָשׁ ֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִכּ יֹּ ַטל ֶחְרמֹון ֶשׁ י ִמּדֹוָתיו: ְכּ ֵרד ַעל ִפּ יֹּ ֶשׁ

ים ַעד ָהעֹוָלם: ָרָכה ַחִיּ ה ֲאדָֹני ֶאת ַהְבּ ִצָוּ
תוקעים:

 תשר"ת תש"ת תר"ת

יר  ַמִים ָוָאֶרץ: ִשׁ ה ָשׁ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי עֵֹשׂ ׂ ֲעלֹות ֶאָשּ ַלַמּ
ְיָי  ָרֵאל:  ִיְשׂ ׁשֹוֵמר  ן  ִייָשׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ה  ִהֵנּ ְמֶרָך:  ֹשׁ ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ן  ִיֵתּ ַאל 
ל ָרע  ָמְרָך ִמָכּ ְיָי ִיְשׁ ְיָלה:  ָלּ ַבּ ְוָיֵרַח  ה  ָכּ ַיֶכּ ֶמׁש לֹא  ׁ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהֶשּ ְיָי ִצְלּ ְמֶרָך  ֹשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתּ ָך: ְיָי ִיְשׁ מֹר ֶאת ַנְפֶשׁ ִיְשׁ

יר  ְהֶייָנה ִשׁ ְמָעה ְבקֹוִלי ִתּ ים ְקָראִתיָך ְיָי: ֲאדָֹני ִשׁ ֲעַמִקּ ֲעלֹות ִמַמּ ַהַמּ
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ָמר  ְשׁ ִתּ ֲעֹונֹות  ִאם  ֲחנּוָני:  ַתּ ְלקֹול  בֹות  ׁ ַקֻשּ ָאְזֶניָך 
ְוִלְדָברֹו  י  ַנְפִשׁ ָתה  ִקְוּ ְיָי  יִתי  ִקִוּ ֵרא:  ָוּ ִתּ ְלַמַען  ִליָחה  ַהְסּ ָך  ִעְמּ י  ִכּ ַיֲעֹמד: 
ָרֵאל  ִיְשׂ ַיֵחל  ֶקר:  ַלבֹּ ְמִרים  שֹׁ ֶקר  ַלבֹּ ְמִרים  ׁ ִמשֹּ ַלאדָֹני  י  ַנְפִשׁ י:  הֹוָחְלִתּ
ל  ָרֵאל ִמֹכּ ה ֶאת ִיְשׂ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶדּ י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבּ ֶאל ְיָי ִכּ

ֲעֹוֹנָתיו:

סדר הדלקת הנר לרשב"י הקדוש

לפני הדלקת 'נר לכבוד רשב"י הקדוש', אמרו תפילה זו בהתעוררות ובדמעות אשר מסוגלת 
ביותר לפתיחת המזל . וכוונו את ליבכם, להתחבר למקובלי הישיבה העורכים בשעה זו את "תיקון 

הקודש" עבורכם בקבר הרשב"י זיע"א.
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ַמת מֹוִשיַען  ָהֵרינּו ַמְדִליִקים ֵנר ֶזה ְלָכבֹוד ִנׁשְ
ר יֹוַחאי, ְוָהֵרינּו  ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ָרֵאל ַרּבִ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ם  ְמָצִאים ׁשָ ִלים ַהּנִ נּו ַלְמֻקּבָ ִנים ֶאת ִלּבֵ ְמַכּוְ

ה.  דֹוׁשָ ִקְברֹו ְולֹוְמִדים ֶאת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּבְ

 
ל ִוְיִהי ְזכּות מֹוִשיַען ׁשֶ ּבִ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ

ּטֹוב  ַבּ נֹוֵתינּו  ּוְשׁ ָיֵמינּו  ַתֲאִריְך  יֹוַחאי,  ר  ּבָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ל טֹוָבה,  ים ֶשׁ ים ֲארּוִכים, ַחִיּ ים. ְוֵתן ָלנּו ַחִיּ ִנים ְוַרֲעַנִנּ ֵשׁ ִעיִמים, ְדּ ּוַבְנּ
ל  ים ֶשׁ ְרָנָסה טֹוָבה, ַחִיּ ל ַפּ ים ֶשׁ לֹום, ַחִיּ ל ָשׁ ים ֶשׁ ָרָכה, ַחִיּ ל ְבּ ים ֶשׁ ַחִיּ
ה  ֶהם ּבּוָשׁ ֵאין ָבּ ים ֶשׁ ֶהם ִיְרַאת ֵחְטא, ַחִיּ ׁש ָבּ ֵיּ ים ֶשׁ ִחילּוץ ֲעָצמֹות, ַחִיּ
ֵהא ָבנּו ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוִיְרַאת  ְתּ ים ֶשׁ ר ְוָכבֹוד, ַחִיּ ל עֹוֶשׁ ים ֶשׁ ּוְכִליָמה, ַחִיּ
ֲאלֹוָתיו(  ְ ִמּשׁ )ְויֹאַמר  נּו ְלטֹוָבה,  ִלֵבּ ֲאלֹות  ִמְשׁ א  ַמֵלּ ְתּ ֶשׁ ים  ַחִיּ ַמִים,  ָשׁ
ים  ה ִנּסִ ֲעׂשָ ּנַ ם ׁשֶ ה ּוְכׁשֵ ר יֹוַחאי ּוִבְזכּות ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ְזכּות ַרּבִ ּבִ
ה, ָאֵמן  ַמן ַהּזֶ ּזְ ים ְוִנְפָלאֹות ּבַ ה ָלנּו ִנּסִ ֲעׂשֶ ן ּתַ ִמים ָהֵהם, ּכֵ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון". ּכֵ

כל  עבור  יכוונו  זו  בהקפה  שלמה,  לרפואה  לזקוקים  אבינו  יצחק  הקפת  סדר 
אלו הנמצאים בחולי ומכאוב וזקוקים לרפואה שלמה ובריאות איתנה

לימוד מספר  זוהר הקדוש:

לישועתך קויתי יהו"ה, רבי חייא אמר, )כדכתיב( כמה דאת אמר 
)שופטים יג ה( והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים, אמר 
והא סליק הוה יעקב מעלמא בההוא  וכי אמאי קויתי,  רבי אחא, 
זמנא מכמה שנין, אמאי אמר דאיהו מחכה לההוא ישועה, )ס"א 
אלא ודאי( אמר ליה, ודאי רזא דמלה, כדכתיב )שמות יז יא( והיה 
והוא  וגבר ישראל, ישראל סתם, אוף הכא  ידו  ירים משה  כאשר 
לישועתך  אמר  כך  בגיני  סתם,  ישראל  ישראל,  את  להושיע  יחל 
קויתי יהו"ה, אמר רבי חייא ודאי הכי הוא ושפיר, זכאה חולקהון 
דצדיקייא דידעי לאשתדלא באורייתא, למזכי בה לחיין דלעילא, 
על  לשבת  ימיך  ואורך  חייך  היא  כי  ב(  ל  )דברים  אמר,  דאת  כמה 

האדמה וגו':

תא חזי, הא אתמר סדורא דיחודא כלא בחד, היך הוי, והא אתמר, 



זרוע קדשו, דא דרועא חדא, דביה תליא  י( חשף יהו"ה את  נב  פתח ואמר )ישעיה 
ולמה, למיקם לה לכנסת ישראל  נוקמא, דביה תליא פורקנא,  ישועה, דביה תליא 
דחילו  כמה  לקבלה,  אתער  האי  וכד  כחדא,  לאזדווגא  לגביה,  לה  ולקבלא  מעפרא, 
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 
שלש עם גבר, איהי ישועה דיליה, גאולה דיליה, בגין דקודשא בריך הוא לית ליה 
רשותא לאפקא מן גלותא, עד דאיהי נפקת עמיה, היא נבואה דיליה, נבואה כלילא 
משתין  אחד  חלום  ואיהי  דאמצעיתא,  עמודא  דאיהי  ו'  דאת  מסטרא  דרגין  שית 
בנבואה, ומאי שתין אלא לית שיב"ה פחותה משתין, ודא ישראל סבא, דסליק באת 

ו' שית זמנין עשר דאיהו שתין:

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

ַני ֵואלָֹהי: ְיׁשּועֹת ּפָ

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

ִעים ּתֹאֵבד: יִקים ְוֶדֶרְך ְרׁשָ ֶרְך ַצּדִ י יֹוֵדַע ְידָֹוד ּדֶ יִקים: )ו( ּכִ ֲעַדת ַצּדִ ִאים ּבַ ְוַחּטָ

יר  ְהֶייָנה ִשׁ ְמָעה ְבקֹוִלי ִתּ ים ְקָראִתיָך ְיָי: ֲאדָֹני ִשׁ ֲעַמִקּ ֲעלֹות ִמַמּ ַהַמּ
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ָמר  ְשׁ ִתּ ֲעֹונֹות  ִאם  ֲחנּוָני:  ַתּ ְלקֹול  בֹות  ׁ ַקֻשּ ָאְזֶניָך 
ְוִלְדָברֹו  י  ַנְפִשׁ ָתה  ִקְוּ ְיָי  יִתי  ִקִוּ ֵרא:  ָוּ ִתּ ְלַמַען  ִליָחה  ַהְסּ ָך  ִעְמּ י  ִכּ ַיֲעֹמד: 
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ֶקר:  ְמִרים ַלבֹּ ֶקר שֹׁ ְמִרים ַלבֹּ ׁ י ַלאדָֹני ִמשֹּ י: ַנְפִשׁ הֹוָחְלִתּ
ה ִעּמֹו ְפדּות:  י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבּ ָרֵאל ֶאל ְיָי ִכּ ַיֵחל ִיְשׂ

ל ֲעֹוֹנָתיו: ָרֵאל ִמֹכּ ה ֶאת ִיְשׂ ְוהּוא ִיְפֶדּ

ַח  ָהִריעּו ַלְמַנּצֵ ָכף  ְקעּו  ּתִ ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני 
דֹול ַעל  י ְידָֹוד ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ ה: )ג( ּכִ קֹול ִרּנָ ֵלאלִֹהים ּבְ
ַחת ַרְגֵלינּו: )ה( ִיְבַחר  ים ּתַ ינּו ּוְלֻאּמִ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ל ָהָאֶרץ: )ד( ַיְדּבֵ ּכָ
ֱאלִֹהים  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה:  ָאֵהב  ר  ֲאׁשֶ ַיֲעֹקב  אֹון  ּגְ ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו  ֶאת  ָלנּו 
נּו  ְלַמְלּכֵ רּו  ַזּמְ רּו  ַזּמֵ ֱאלִֹהים  רּו  ַזּמְ )ז(  ׁשֹוָפר:  קֹול  ּבְ ְידָֹוד  ְתרּוָעה  ּבִ
יל: )ט( ָמַלְך ֱאלִֹהים  ּכִ רּו ַמׂשְ ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ רּו: )ח( ּכִ ַזּמֵ
ַעם  ֶנֱאָספּו  ים  ַעּמִ ְנִדיֵבי  )י(  ָקְדׁשֹו:  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ ֱאלִֹהים  ּגֹוִים  ַעל 

י ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה: י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּכִ

תוקעים:

 תשר"ת תש"ת תר"ת

אלו  כל  עבור  יכוונו  זו  בהקפה  הגון,  לזיווג  לזקוקים  אבינו  יעקב  הקפת  סדר 
שמעוכבים בזיווג וחסומים במזל וממתינים למצוא את זיווגם

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

ִעים ַיַחד ָאנִֹכי ַעד ֶאֱעבֹור: ְרׁשָ

ַח  ֱאלֵֹהי ַלְמַנּצֵ ם  ׁשֵ ְבָך  ּגֶ ְיׂשַ ָצָרה  יֹום  ּבְ ְידָֹוד  ַיַעְנָך  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ל  : )ד( ִיְזּכֹר ּכָ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ַיֲעֹקב: )ג( ִיׁשְ
א:  ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ ֶנה ֶסָלה: )ה( ִיּתֶ ְ ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדּשׁ
ֲאלֹוֶתיָך:  ל ִמׁשְ א ְידָֹוד ּכָ ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ )ו( ְנַרּנְ
ְגֻברֹות  ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ יחֹו ַיֲעֵנהּו ִמּשׁ יַע ְידָֹוד ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ )ז( ַעּתָ



ה  יר: )ט( ֵהּמָ ם ְידָֹוד ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע  ְיִמינֹו: )ח( ֵאּלֶ ֵיׁשַ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: יָעה ַהּמֶ ְתעֹוָדד: )י( ְידָֹוד הֹוׁשִ ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ ּכָ

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

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאֶשׁ ַכּ

יר  ַמִים ָוָאֶרץ: ִשׁ ה ָשׁ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי עֵֹשׂ ׂ ֲעלֹות ֶאָשּ ַלַמּ
ְיָי  ָרֵאל:  ִיְשׂ ׁשֹוֵמר  ן  ִייָשׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ה  ִהֵנּ ְמֶרָך:  ֹשׁ ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ן  ִיֵתּ ַאל 
ל ָרע  ָמְרָך ִמָכּ ְיָי ִיְשׁ ְיָלה:  ָלּ ַבּ ְוָיֵרַח  ה  ָכּ ַיֶכּ ֶמׁש לֹא  ׁ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם ַהֶשּ ְיָי ִצְלּ ְמֶרָך  ֹשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתּ ָך: ְיָי ִיְשׁ מֹר ֶאת ַנְפֶשׁ ִיְשׁ

תוקעים:

 תשר"ת תש"ת תר"ת

 ואחרי כן יאמר תפילת זו שחיברה רבינו החיד"א זיע"א
לישועות בכל מילי דמיטב:

ְגבּוָרֶתָך. ְוַגם  ָיבֹא  ְלָכל  ְלדֹור  ְזרֹוֲעָך  יד  ַאּגִ ַעד  ַעְזֵבנּו  ּתַ ַאל  ֱאלִֹהים  ְוֵשֹיָבה  ִזְקָנה  ַעד 
)יכוון  ָלנּו  ְוֵתן  ים.  ְוַרֲעַנּנִ ִנים  ׁשֵ ּדְ ִעיִמים  ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ְוַתֲאִריְך 
ים  ַחּיִ לֹום,  ׁשָ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ָרָכה,  ּבְ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ל טֹוָבה,  ׁשֶ ים  ַחּיִ ים ֲארּוִכים,  ַחּיִ משאלותיו( 
ֵאין  ים ׁשֶ ֶהם ִיְרַאת ֵחְטא, ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ ים ׁשֶ ל ִחילּוץ ֲעָצמֹות, ַחּיִ ים ׁשֶ ְרָנָסה טֹוָבה, ַחּיִ ל ּפַ ׁשֶ
ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ָבנּו  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ְוָכבֹוד,  ר  עֹוׁשֶ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּוְכִליָמה,  ה  ּבּוׁשָ ֶהם  ּבָ

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

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

מֹו ֶאָחד: ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ

סדר הדלקת נרות חנוכה

ם  ְדִחילּו ְלֵשׁ ִבּ ּה,  ִכיְנֵתּ ּוְשׁ הּוא  ִריְך  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ִיחּוד 
ו"ה  ם י"ה ְבּ ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֵחד ֵשׁ
ַהְדָלַקת  ְבּ ן  ְמַכֵוּ ִהְנִני  ָרֵאל.  ִיְשׂ ל  ָכּ ם  ֵשׁ ְבּ ִלים  ְשׁ ִיחּוָדא  ְבּ
ר ִצּוּוִני ֲחָכֵמינּו ז"ל  ֲאֶשׁ ה ְלַקֵים ִמְצַות ּבֹוְרִאי ַכּ ֵנר ֲחנּוָכּ

ָמקֹום ֶעְליֹון: ה ְבּ ְלַתֵקן ֶאת ׁשֹוְרָשׁ

ֲחׁשּוָבה ּוְבֵכן  ֵהא  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
י  ְנִתּ ַוּ ִאּלּו ִכּ ה ְכּ ה ְלָפֶניָך ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחנּוָכּ ֶלת ּוְמֻרָצּ ּוְמֻקֶבּ
ֶות  ַלָמּ ֶהֱערּו  ר  ֲאֶשׁ ֵעת  ְבּ ם  ַהֵשׁ ְרֵתי  ְמָשׁ ֲהִנים  ַהֹכּ נּו  ְוּ ִכּ ֶשׁ נֹות  ָוּ ַהַכּ ל  ָכּ
ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְוַהּנֹוָרא.  ּבֹור  ַהִגּ ַהָגדֹול  ְמָך  ִשׁ בֹוד  ְכּ ִביל  ְשׁ ִבּ ם  ַנְפָשׁ
ַח ֶאת אֹוְיֵביֶהם ּוְלַנֵצַח ַעל ְמֶלאֶכת  ים עֹוַרְרָתּ ִנְצֲחָך ֲעֵליֶהם ְלַנֵצּ ָהַרִבּ
יִקים  ַהַצִדּ ל  ָכּ ַעת  ַדּ ְוַעל  ָנָתם  ָוּ ַכּ ְוַעל  ם  ְעָתּ ַדּ ַעל  ה  ְוִהְנִני עֹוֶשׂ ְיָי,  ית  ֵבּ
ֵלאֹור  ְוָזכּו  יָך  ִנֶסּ ָלֶהם  ְעָתּ  ַפּ ִהְשׁ ֶשׁ ַהּדֹור  אֹותֹו  ְבּ ָהיּו  ֶשׁ ְוַהֲחִסיִדים 
דֹורֹוֵתינּו,  ְבּ ֶשׁ ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ִדּ ַהַצּ ל  ָכּ ַעת  ַדּ ְוַעל  ים,  ַהַחִיּ אֹור  ְבּ
ַח  ְלַנֵצּ נּו  ַזֵכּ ְתּ ַהזֹּאת  ְצָוה  ַהִמּ ּוִבְזכּות  ָתם,  ָיּ ֲעִשׂ ַכּ ִתי  ָיּ ַוֲעִשׂ ִפיֶהם  ְכּ ּוִפי 
ָעֵלינּו  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ְכּ ה  ְוַגֵלּ ְיָי,  ית  ֵבּ ְמֶלאֶכת  ַעל  ַח  ּוְלַנֵצּ אֹוְיֵבינּו  ֶאת 
ַזְרֵעינּו  ֶזַרע  י  ּוִמִפּ ַזְרֵעינּו  י  ּוִמִפּ ינּו  ִמִפּ ַהּתֹוָרה  ָימּוׁש  ְולֹא  ְמֵהָרה 
ְיִהי ָרצֹון.  ן  ֵכּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָאֵמן  ַתּ ְלָבִנים  ה  ְוִנְזֶכּ ְוַעד עֹוָלם,  ה  ֵמַעָתּ
נּו  ח ַנְפֵשׁ ַמּ ֵענּו ִמטּוֶבָך ְוַשׂ ְבּ תֹוָרֶתָך ַשׂ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ נּו ְבּ ֵשׁ ַקְדּ
ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ל  ָכּ ַעל  ְמלְֹך  ֱאֶמת.  ֶבּ ְלָעְבְדָך  נּו  ִלֵבּ ְוַטֵהר  יׁשּוָעֶתָך  ִבּ
ל  ָך ַעל ָכּ אֹון ֻעֶזּ ֲהַדר ְגּ יָקֶרָך ְוהֹוַפע ַבּ ל ָהָאֶרץ ִבּ א ַעל ָכּ ֵשׂ ְכבֹוֶדָך ְוִהָנּ ִבּ
י  ל ְיִציר ִכּ ה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָכּ י ַאָתּ עּול ִכּ ל ָפּ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ָכּ יֹוְשׁ
ָמה ְבַאּפ"ֹו )בגי' חנוכ"ה( ְיהָֹו"ה ֱאלֵֹה"י  ר ְנָשׁ ל ֲאֶשׁ ה ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹכּ ַאָתּ
אותיות  חנ"ה  פעמים  כ"ו  )בגי'  ָל"ה  ָמָשׁ ּכ"ל  ַבּ ּוַמְלכּות"ֹו  ֶמֶל"ְך  ָרֵא"ל  ִיְשׂ



חנוכ"ה, ובגי' מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י ובני"ו(. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:

לפני הדלקת הנרות מברכים 'להדליק נר' ו'שעשה נסים':

ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאָתּ ָבּ
 

נּו ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ  ֲאֶשׁ
ה: ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָכּ

ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמים ָיּ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ה ִנִסּ ָעָשׂ  ֶשׁ

ַמן ַהֶזּה: ְזּ ָהֵהם ַבּ
ומדליק הנרות, ואומר:

רֹות  ְוַעל ַהֵנּ ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל  ַמְדִליִקין  ָאנּו  לּו  ַהָלּ
ֲהֶניָך  ַמן ַהֶזּה. ַעל ְיֵדי ֹכּ ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ְלָחמֹות. ֶשׁ ַהִמּ
לּו קֶֹדׁש ֵהם. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות  רֹות ַהָלּ ה. ַהֵנּ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ים. ְוָכל ִמְצַות ְשׁ דֹוִשׁ ַהְקּ
ַעל  דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ל  ּוְלַהֵלּ ְלהֹודֹות  ֵדי  ְכּ ְלָבד.  ִבּ ִלְראֹוָתם  א  ֶאָלּ ֶהם.  ָבּ ׁש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ

יָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך ִנֶסּ

ַח. ֵבּ ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַשׁ

ַח. ם ּתֹוָדה ְנַזֵבּ ִתי ְוָשׁ ִפָלּ ית ְתּ ּכֹון ֵבּ ִתּ
ַח. ר ַהְמַנֵבּ ַח ִמָצּ ִכין ַמְטֵבּ ְלֵעת ָתּ

ַח: ְזֵבּ ת ַהִמּ יר ִמְזמֹור ֲחֻנַכּ ִשׁ ָאז ֶאְגמֹור ְבּ

ָלה ִחי ָכּ ָיגֹון ֹכּ י ְבּ ְבָעה ַנְפִשׁ ָרעֹות ָשׂ
ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה ִשׁ י ְבּ י ֵמְררּו ְבקִֹשׁ ַחַיּ

ה ֻגָלּ דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְסּ ּוְבָידֹו ַהְגּ
ְמצּוָלה: ֶאֶבן ִבּ ְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכּ ֵחיל ַפּ
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י ַקְטִתּ ם לֹא ָשׁ ִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָשׁ ְדּ
י י ָזִרים ָעַבְדִתּ ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני ִכּ
י ָעַבְרִתּ ְמַעט ֶשׁ י ִכּ ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִתּ

י: ְעִתּ ְבִעים נֹוַשׁ ֶבל ְלֵקץ ִשׁ ֶבל ְזֻרָבּ ֵקץ ָבּ

ָדָתא ן ַהְמּ ׁש ֲאָגִגי ֶבּ ֵקּ רֹוׁש ִבּ רֹות קֹוַמת ְבּ ְכּ
ָתה ָבּ ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְשׁ

מֹו ָמִחיָת אָת ְואֹוֵיב ְשׁ ׂ רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵשּ
ִליָת: ָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָתּ רֹב ָבּ

ים ַמִנּ יֵמי ַחְשׁ צּו ָעַלי ֲאַזי ִבּ ְיָוִנים ִנְקְבּ
ָמִנים ׁ ל ַהְשּ אּו ָכּ ַלי ְוִטְמּ ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדּ

ים ִנּ ֹוַשׁ ה ֵנס ַלּשׁ ים ַנֲעָשׂ ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִנּ
יר ּוְרָנִנים: מֹוָנה ָקְבעּו ִשׁ ֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁ ְבּ

ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶשׁ
ָעה ה ָהְרָשׁ ְנקֹם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָמּ

ָעה ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה ׁ י ָאְרָכה ַהָשּ ִכּ
ְבָעה: ֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִשׁ ֵחה ַאְדמֹון ְבּ ְדּ

אומרים 'אנא בכח' בכוונה גדולה:

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

ְמֵרם. נג"ד יכ"ש: ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵשׁ

ְמֵלם. בט"ר צת"ג: ִמיד ָגּ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך. חק"ב טנ"ע: ֲחִסין ָקדֹוׁש ְבּ

ֶתָך. יג"ל פז"ק: ׁ ֵ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 ואומרים בלחש: ָבּ

 ויכון בדעתו עבור כל הזקוקים לישועה,

שיעלה שמם לפני כסא הכבוד שיזכו השנה לישועה.
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מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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