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סדר תפילת התיקון הקדוש
לפרנסה בשפע

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

ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר לפרנסה טובה  ובשפע רב

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

בקברו ולומדים את תורתו הקדושה". 

"הרינו מדליקים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי את הנר 
רצון  יהי  טובה,  לפרנסה  במיוחד  המסוגל  הקדוש 
התנא  שבזכות  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפניך 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי תזכני ה' לבטל מעלי כל 
גזרות קשות, ועשה כנפלאותיך שיתהפך הכל לטובה. 
למעלה  וחשיבות  חן  לי  ותתן  ומזלי  קרני  ותרומם 
ולמטה, ותתן לי פרנסה בכבוד וברוח ובהיתר בקדושה 
באמת  הטוב  כרצונך  להיות  שנזכה  באופן  ובטהרה, 
תמיד, מתוך בריאות הגוף והנפש, אמן כן יהי רצון".

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

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

יוסי פתח, )תהלים קמה טז( פותח את  הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, רבי 
ידך ומשביע לכל חי רצון, מה כתיב לעילא, עיני כל אליך ישברו, כל אינון בני 
כל אינון  )ס"א אבל(  כך  בגין  בריך הוא,  עיינין לקודשא  וזקפאן  עלמא מצפאן 



ויומא לשאלא מזונייהו מקודשא בריך הוא,  יומא  בני מהימנותא בעאן )ס"א אצטריכן למבעי( בכל 
ולצלאה צלותהון עליה, מאי טעמא, בגין דכל מאן דמצלי צלותיה לגבי קודשא בריך הוא על מזוניה, 
גרים דיתברך כל יומא על ידוי ההוא אילנא דמזון דכלא ביה, )וטעמא דמלה )שם סח כ( ברוך יהו"ה 
יום יום(. ואף על גב דאשתכח עמיה, בעי למשאל קמי קודשא בריך הוא, ולצלאה צלותא על מזונא 
כל יומא, בגין דישתכחו על ידוי ברכאן כל יומא ויומא לעילא, ודא הוא ברוך יהו"ה יום יום. ועל דא לא 
לבעי ליה לאיניש לבשלא מזונא מן יומא ליומא אחרינא, ולא לעכב מיומא ליומא אחרא, הדא הוא 
דכתיב ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, יום ביומו דייקא, בר מערב שבת לשבת כמה דאוקימנא. וכדין 
אשתכח קודשא בריך הוא מלא ברכאן בכל יומא, וכדין כתיב פותח את ידך וגו', מאי רצון, ההוא רצון 
דאשתכח מעתיקא קדישא, ונפיק מניה רצון לאשתכחא מזוני לכלא, ומאן דשאיל מזוני בכל יומא 

ויומא, ההוא אקרי ברא מהימנא, ברא דבגיניה משתכחן ברכאן לעילא. 

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
לשפע ופרנסה דרך כבוד

ָכל ָהָאֶרץ  ְמָך ּבְ יר ׁשִ ית ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ְידָֹוד ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ )א( ַלְמַנּצֵ
ְדּתָ עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך  י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיּסַ ָמִים: )ג( ִמּפִ ָ ָנה הֹוְדָך ַעל ַהּשׁ ר ּתְ ֲאׁשֶ
עֶֹתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים  ה ֶאְצּבְ ֶמיָך ַמֲעׂשֵ י ֶאְרֶאה ׁשָ ם: )ד( ּכִ ית אֹוֵיב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ ְלַהׁשְ
ֵרהּו  ַחּסְ ַוּתְ )ו(  ִתְפְקֶדּנּו:  י  ּכִ ָאָדם  ּוֶבן  ֶרּנּו  ִתְזּכְ י  ּכִ ֱאנֹוׁש  ָמה  )ה(  ה:  ּכֹוָנְנּתָ ר  ֲאׁשֶ
ה  ּתָ ׁשַ ּכֹל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ יֵלהּו  ְמׁשִ ּתַ )ז(  ֵרהּו:  ַעּטְ ּתְ ְוָהָדר  ְוָכבֹוד  ֵמֱאלִֹהים  ַעט  ּמְ
ם  ַמִים ּוְדֵגי ַהּיָ ָדי: )ט( ִצּפֹור ׁשָ ֲהמֹות ׂשָ ם ְוַגם ּבַ ּלָ ַתַחת ַרְגָליו: )ח( צֶֹנה ַוֲאָלִפים ּכֻ

ָכל ָהָאֶרץ: ְמָך ּבְ יר ׁשִ ים: )י( ְידָֹוד ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ עֵֹבר ָאְרחֹות ַיּמִ

ִני  ָחּנֵ )ב(  ָעָרה:  ּמְ ּבַ אּול  ׁשָ ֵני  ִמּפְ ָבְרחֹו  ּבְ ם  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ַהּוֹות: )ג( ֶאְקָרא  י ּוְבֵצל ּכְ י ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ ִני ּכִ ֱאלִֹהים ָחּנֵ
יֵעִני ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה  ַמִים ְויֹוׁשִ ָ ַלח ִמּשׁ ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי: )ד( ִיׁשְ
ֵני ָאָדם  ָבה לֲֹהִטים ּבְ ּכְ תֹוְך ְלָבִאם ֶאׁשְ י ּבְ ַלח ֱאלִֹהים ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו: )ה( ַנְפׁשִ ִיׁשְ
ל  ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ ה: )ו( רּוָמה ַעל ַהּשׁ ים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחּדָ יֶהם ֲחִנית ְוִחּצִ ּנֵ ׁשִ
יָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה  רּו ְלָפַני ׁשִ י ּכָ ַפף ַנְפׁשִ ת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי ּכָ בֹוֶדָך: )ז( ֶרׁשֶ ָהָאֶרץ ּכְ



ָרה: )ט( עּוָרה  יָרה ַוֲאַזּמֵ י ָאׁשִ י ֱאלִֹהים ָנכֹון ִלּבִ ֶסָלה )ח( ָנכֹון ִלּבִ
ים ֲאדָֹני  ַחר: )י( אֹוְדָך ָבַעּמִ ָ ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ּשׁ ְכבֹוִדי עּוָרה ַהּנֵ
ָחִקים  ָך ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹל ַעד ׁשָ ים: )יא( ּכִ ְלֻאּמִ ְרָך ּבַ ֲאַזּמֶ

בֹוֶדָך: ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָך: )יב( רּוָמה ַעל ׁשָ ֲאִמּתֶ

ה  ר ְיהּוָדה: )ב( ֱאלִֹהים ֵאִלי ַאּתָ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ
ְוָעֵיף  ה  ִצּיָ ֶאֶרץ  ּבְ ִרי  ְבׂשָ ְלָך  ַמּה  ּכָ י  ַנְפׁשִ ְלָך  ָצְמָאה  ֲחֶרּךָ  ַאׁשַ
י טֹוב  ָך ּוְכבֹוֶדָך: ד( ּכִ ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתָך ִלְראֹות ֻעּזְ ן ּבַ ִלי ָמִים: )ג( ּכֵ ּבְ
ְמָך  ׁשִ ּבְ י  ְבַחּיָ ֲאָבֶרְכָך  ן  ּכֵ )ה(  חּוְנָך:  ּבְ ְיׁשַ ָפַתי  ׂשְ ים  ֵמַחּיִ ָך  ַחְסּדְ
ְרָננֹות  ְפֵתי  ְוׂשִ י  ַנְפׁשִ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ ן  ָוֶדׁשֶ ֵחֶלב  מֹו  ּכְ )ו(  י:  ַכּפָ א  ֶאּשָׂ
ְך:  ּבָ ה  ֶאְהּגֶ ֻמרֹות  ַאׁשְ ּבְ ְיצּוָעי  ַעל  יָך  ְזַכְרּתִ ִאם  )ז(  י:  ּפִ ל  ְיַהּלֶ
י  ַנְפׁשִ ְבָקה  ּדָ )ט(  ן:  ֲאַרּנֵ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  י  ּלִ ֶעְזָרָתה  ָהִייָת  י  ּכִ )ח( 
י ָיבֹאּו  ה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפׁשִ ְמָכה ְיִמיֶנָך: )י( ְוֵהּמָ י ּתָ ַאֲחֶריָך ּבִ
ָעִלים ִיְהיּו:  יֻרהּו ַעל ְיֵדי ָחֶרב ְמָנת ׁשֻ ּיֹות ָהָאֶרץ: )יא( ַיּגִ ַתְחּתִ ּבְ
י  ֵכר ּפִ י ִיּסָ ע ּבֹו ּכִ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ל ּכָ אלִֹהים ִיְתַהּלֵ ַמח ּבֵ ֶלְך ִיׂשְ )יב( ְוַהּמֶ

ֶקר: דֹוְבֵרי ׁשָ

יֵלִני  ּצִ ִצְדָקְתָך ּתַ ה ְלעֹוָלם: )ב( ּבְ ָך ְידָֹוד ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוׁשָ )א( ּבְ
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי  ֱהֵיה  )ג(  יֵעִני   ְוהֹוׁשִ ָאְזְנָך  ֵאַלי  ה  ַהּטֵ ֵטִני  ּוְתַפּלְ
)ד(  ה:  ָאּתָ ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  י  ּכִ יֵעִני  ְלהֹוׁשִ יָת  ִצּוִ ִמיד  ּתָ ָלבֹוא 
ה ִתְקָוִתי  י ַאּתָ ל ְוחֹוֵמץ: )ה( ּכִ ף ְמַעּוֵ ע ִמּכַ ד ָרׁשָ ֵטִני ִמּיַ ּלְ ֶאלַֹהי ּפַ
ֵעי  ִמּמְ ֶטן  ִמּבֶ י  ִנְסַמְכּתִ ָעֶליָך  )ו(  עּוָרי:  ִמּנְ ִמְבַטִחי  ֱידִֹוד  ֲאדָֹני 
ים  ְלַרּבִ ָהִייִתי  מֹוֵפת  ּכְ )ז(  ָתִמיד:  ִתי  ְתִהּלָ ָך  ּבְ גֹוִזי  ה  ַאּתָ י  ִאּמִ
ָך:  ְפַאְרּתֶ ּתִ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֶתָך  ִהּלָ ּתְ ִפי  ֵלא  ִיּמָ )ח(  עֹז:  ַמֲחִסי  ה  ְוַאּתָ
י  ּכִ )י(  ַעְזֵבִני:  ּתַ ַאל  ּכִֹחי  ְכלֹות  ּכִ ִזְקָנה  ְלֵעת  ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  )ט( 
ו: )יא( ֵלאֹמר ֱאלִֹהים  י נֹוֲעצּו ַיְחּדָ ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי ְוׁשְֹמֵרי ַנְפׁשִ
ְרַחק  ּתִ ַאל  ֱאלִֹהים  )יב(  יל:  ַמּצִ ֵאין  י  ּכִ ְוִתְפׂשּוהּו  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו 
ה\{: )יג( ֵיבֹשּׁו ִיְכלּו ׂשְטֵני  י ֱאלַֹהי ְלֶעְזָרִתי חישה \}חּוׁשָ ּנִ ִמּמֶ
ִמיד  ּתָ ַוֲאִני  )יד(  ָרָעִתי:  י  ְמַבְקׁשֵ ה  ּוְכִלּמָ ה  ֶחְרּפָ ַיֲעטּו  י  ַנְפׁשִ



י  ׁשּוָעֶתָך ּכִ ל ַהּיֹום ּתְ ר ִצְדָקֶתָך ּכָ י ְיַסּפֵ ֶתָך: )טו( ּפִ ִהּלָ ל ּתְ י ַעל ּכָ ֲאַיֵחל ְוהֹוַסְפּתִ
)יז(  ָך:  ְלַבּדֶ ִצְדָקְתָך  יר  ַאְזּכִ ֱידִֹוד  ֲאדָֹני  ְגֻברֹות  ּבִ ָאבֹוא  )טז(  ְסֹפרֹות:  י  ָיַדְעּתִ לֹא 
יָבה  יד ִנְפְלאֹוֶתיָך: )יח( ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ה ַאּגִ עּוָרי ְוַעד ֵהּנָ ִני ִמּנְ ְדּתַ ֶאלִֹהים ִלּמַ
ְוִצְדָקְתָך  )יט(  בּוָרֶתָך:  ּגְ ָיבֹוא  ְלָכל  ְלדֹור  ְזרֹוֲעָך  יד  ַאּגִ ַעד  ַעְזֵבִני  ּתַ ַאל  ֱאלִֹהים 
ר הראיתנו  ֲאׁשֶ )כ(  ָכמֹוָך:   ִמי  ֱאלִֹהים  ְגדֹלֹות  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָמרֹום  ַעד  ֱאלִֹהים 
ָהָאֶרץ  ֹהמֹות  ּוִמּתְ ִני\{  ַחּיֵ \}ּתְ תחינו  ׁשּוב  ּתָ ְוָרעֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות  \}ִהְרִאיַתִני\{ 
ֶנֶבל  ִבְכִלי  ֲאִני אֹוְדָך  ם  ּגַ ַנֲחֵמִני: )כב(  ּתְ ְוִתּסֹב  ִתי  ֻדּלָ ּגְ ֶרב  ּתֶ ֲעֵלִני: )כא(  ּתַ ׁשּוב  ּתָ
ָרה  ֲאַזּמְ י  ּכִ ָפַתי  ׂשְ ה  ּנָ ַרּנֵ ּתְ ָרֵאל: כג(  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  ְבִכּנֹור  ְלָך  ָרה  ֲאַזּמְ ֱאלָֹהי  ָך  ֲאִמּתְ
י בֹשּׁו ִכי ָחְפרּו  ה ִצְדָקֶתָך ּכִ ְהּגֶ ל ַהּיֹום ּתֶ ם ְלׁשֹוִני ּכָ ִדיָת: )כד( ּגַ ר ּפָ י ֲאׁשֶ ְך ְוַנְפׁשִ ּלָ

י ָרָעִתי: ְמַבְקׁשֵ

ָך  ַעּמְ ָיִדין  )ב(  ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ן  ּתֵ ְלֶמֶלְך  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֶאלִֹהים  לֹֹמה  ִלׁשְ )א( 
ּפֹט  ְצָדָקה: )ד( ִיׁשְ לֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות ּבִ אּו ָהִרים ׁשָ ט: )ג( ִיׂשְ ּפָ יָך ְבִמׁשְ ְבֶצֶדק ַוֲעִנּיֶ
ָיֵרַח  ְוִלְפֵני  ֶמׁש  ׁשָ ִעם  ִייָראּוָך  )ה(  ק:  עֹוׁשֵ א  ִויַדּכֵ ֶאְביֹון  ִלְבֵני  יַע  יֹוׁשִ ָעם  י  ַעִנּיֵ
יק  ַצּדִ ָיָמיו  ּבְ ִיְפַרח  ַזְרִזיף ָאֶרץ: )ז(  ְרִביִבים  ּכִ ז  ּגֵ ָמָטר ַעל  ּכְ ֵיֵרד  ּדֹוִרים: )ו(  ּדֹור 
ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: )ט( ְלָפָניו  ם ַעד ָים ּוִמּנָ ִלי ָיֵרַח: )ח( ְוֵיְרּדְ ִמּיָ לֹום ַעד ּבְ ְורֹב ׁשָ
יבּו ַמְלֵכי  ָיׁשִ ים ִמְנָחה  ְוִאּיִ יׁש  ְיַלֵחכּו: )י( ַמְלֵכי ַתְרׁשִ ְוֹאְיָביו ָעָפר  ים  ִצּיִ ִיְכְרעּו 
ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ל  ּכָ ְמָלִכים  ָכל  לֹו  ֲחוּו  ּתַ ְוִיׁשְ )יא(  ַיְקִריבּו:  ר  ּכָ ֶאׁשְ ּוְסָבא  ָבא  ׁשְ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: )יג( ָיחֹס ַעל ּדַ ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ )יב( ּכִ
ֵעיָניו: )טו( ִויִחי  ָמם ּבְ ם ְוֵייַקר ּדָ יַע:)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ
ר  ּבַ ת  ְיָבְרֶכְנהּו )טז( ְיִהי ִפּסַ ל ַהּיֹום  ֲעדֹו ָתִמיד ּכָ ּבַ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ָבא  ַהב ׁשְ ן לֹו ִמּזְ ְוִיּתֶ
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ:  ב  ֵעׂשֶ ּכְ ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  ְריֹו  ּפִ ָבנֹון  ּלְ ּכַ ִיְרַעׁש  ָהִרים  רֹאׁש  ּבְ ָאֶרץ  ּבָ
רּוהּו: )יח(  ְ ל ּגֹוִים ְיַאּשׁ ְרכּו בֹו ּכָ מֹו ְוִיְתּבָ ֶמׁש ינין \}ִיּנֹון\{ ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ׁשְ
בֹודֹו  ּכְ ם  ּוָברּוְך ׁשֵ ְלַבּדֹו: )יט(  ִנְפָלאֹות  ה  ָרֵאל עֹׂשֵ ִיׂשְ רּוְך ְידָֹוד ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי  ּבָ

י: ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ּדָ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: )כ( ּכָ ְלעֹוָלם ְוִיּמָ

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
ַמִים  ָשׁ ֲאדָֹני  ְדַבר  ִבּ ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ֲאדָֹני  ֶחֶסד  ט  ָפּ ּוִמְשׁ ְצָדָקה  ֹאֵהב  ֱאמּוָנה:  ֶבּ



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

ִיַחְלנּו ָלְך:

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:  

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לשפע ופרנסה בכבוד

ועזרנו וזכנו וחננו שנזכה להמתיק ולשכך חרון אפך מעלינו ומעל כל עמך בית 
ישראל. ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים שנזכה לשבר מהרה מדת הכעס מאתנו, 
ואל יחר אפינו על שום דבר שבעולם, רק נזכה לשבר ולבטל ולהמתיק כל מיני 



חרון אף מעלינו ומעל כל ישראל. ואל יעשן אפך בנו, רק נזכה לברר ולהמתיק ולזכך העשן של החרון 
אף עד שיהיה נעשה ממנו רוח ניחא רוח אוירי רוח דקדושה, ועל ידי זה יהיה נמשך רוחו של משיח 
עלינו. ותביא לנו את משיח צדקנו, וימהר ויחיש לגאלנו גאולת עולם. ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו 
חיות גדול דקדושה, רוח חיים דלעלא, ורוח חיים דלתתא. ותפתח את ידך ותשביענו ברצונך ותחיינו 
ברחמיך ותתן לנו פרנסותנו ברוח קדם שנצטרך להם. כי עינינו אליך ישברו, לך לבד עינינו תלויות. 
חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "פותח את ידך ומשביע 

לכל חי רצון":

מריה דעלמא כלא, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס, הביטה וראה 
ישראל  צור  וגואלו,  ישראל  מלך  הנפלאות,  אדון  הישועות  בעל  רחמים,  מלא  כעת,  ישראל  שפלות 
למענך  למענך.  בניך  על  רחמיך  יעוררו  צרה.  בעת  והושיענו  קומה  ישראל.  בעזרת  קומה  וקדושו, 
למענך עשה ולא לנו, ראה עמידתנו דלים ורקים. רחם עלינו בעל הרחמים, ואל תשפך חרונך עלינו, 
ובטל מעלינו מחשבות שונאינו. בטל מעלינו כל גזרות קשות, ועשה כנפלאותיך שיתהפך הכל לטובה. 
ומזלם של ישראל, ותתן להם חן וחשיבות למעלה ולמטה, והקל מעלינו על הנתינות  ותרום קרנם 
הטוב  כרצונך  להיות  שנזכה  באפן  ובטהרה,  בקדושה  ובהתר  וברוח  בכבוד  פרנסה  לנו  ותתן  והמסים, 

באמת תמיד:

תפילת הצדיקים
ֵזרֹות ָקׁשֹות  ל ּגְ ל ֵמָעָליו ּכָ א ַרֲחִמים ַעל פב"פ. ּוְתַבּטֵ ְתַמּלֵ ּתִ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה.  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ין  ּבֵ ם  ּיָ ּבַ ין  ּבֵ ֵהם  ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּוַבֲעָיירֹות ֲאֵחרֹות  ִעיר זּו  ּבְ ר לֹו  ְנָכָסיו ּוְסחֹורֹוָתיו ֲאׁשֶ ְוָכל  ְוָרעֹות. 
ה.  ּיָ ּתּוׁשִ ְיֵדיֶהם  ַתֲעֶשֹיָנה  ְולֹא  ְנָכָסיו,  ְוַעל  ָעָליו  ַהְמַקְטִריִגים  י  ּפִ ְוִתְסּתֹום  ָרע.  ל  ִמּכָ ְמֵרם  ׁשְ ּתִ ה'  ה  ַאּתָ
ר ָעָשֹה  יֵרהּו. ְוָכל ִצְדקֹוָתיו ֲאׁשֶ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ּכְ ל ׁשֹוֵלל ּובֹוֵזז. ּוְבֵצל  ל ַצר ְואֹוֵיב ּוִמּכָ יֵלהּו לֹו ְוִלְנָכָסיו ִמּכָ ְוַתּצִ
א ַרֲחֶמיָך ְלַרֵחם ָעָליו ְוַעל ְנָכָסיו  ֵכר ִלְפֵני ִכּסֵ ּלֹוֵמד, ַהּכֹל ִיּזָ ִליּמּוד ַהּיֹום( ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ר ִהׁשְ )ַוֲאׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון: ה ְוַעד עֹוָלם. ָאֵמן ּכֵ ָכל ִצְדקֹוָתיו. ּוְזכּות ֲאבֹוָתיו ָיֵגן ָעָליו ְוַעל ְנָכָסיו ֵמַעּתָ ּבְ

סגולת החיד"א זיע"א לשמירה והצלחה לומר ויהי 
נועם ישר והפוך.

ב  יֵֹשׁ ּכֹוְנֵנהּו:  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵשֹה  ָעֵלינּו.  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵשֹה  ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי 
יְלָך  י הּוא ַיִצּ י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַלֲאדָֹני ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִכּ ַדּ ֵצל ַשׁ ֵסֶתר ֶעְליֹון ְבּ ְבּ
לֹא  ֲאִמּתֹו:  ְוסֵֹחָרה  ה  ִצָנּ ְחֶסה  ֶתּ ָנָפיו  ְכּ ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ֶאְבָרתֹו  ְבּ ַהּוֹות:  ֶבר  ִמֶדּ ָיקּוׁש  ח  ִמַפּ
ָך  ְדּ ל ִמִצּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיֹפּ ֹאֶפל ַיֲהלְֹך ִמֶקּ ֶבר ָבּ ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶדּ ִתיָרא ִמַפּ



ִעים  ַמת ְרָשׁ ֻלּ יט ְוִשׁ ֵעיֶניָך ַתִבּ ׁש: ַרק ְבּ ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָגּ
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

ְבָצָרה  ֵצהּו  ֲאַחּלְ ֵדהּו  ַוֲאַכּבְ ֹאֶרְך:  ָיִמים  יֵעהּו  ַאְשֹּבִ ְוַאְרֵאהּו  יׁשּוָעִתי  ּבִ
ין  י: ְוַתּנִ ק ִבי ּכִ ֵטהּו ָחׁשַ ֵבהּו ַוֲאַפּלְ י ֲאַשֹּגְ ִמי ָיַדע ּכִ ָאֹנִכי ִעּמֹו ְוֶאֱעֵנהּו. ׁשְ
ִים  ּפַ אּוְנָך ּכַ ן ִיּשָ ּגֹוף ּפֶ ֶאֶבן ּתִ ַחל ַעל: ַרְגֶלָך ּבָ ְדרְֹך ָוֶפֶתן ׁשַ ְרֹמס ּתִ ִפיר ּתִ ּכְ
ְוֶנַגע  ִיְקַרב לֹא  ָאֳהֶלָך  ּבְ י:  ּכִ ה ַמְלָאָכיו  ְיַצּוֶ ְך  ּלָ ָמְרָך  ִלׁשְ ָכל  ּבְ ָרֶכיָך  ּדְ ַעל: 
ְרֶאה  י: ּתִ ה ּכִ ה לֹא: ְמעֹוֶנָך ַשְֹמּתָ ֶעְליֹון ַמְחִסי יהוה ַאּתָ ָרָעה ֵאֶליָך ְתֻאּנֶ
ׁש לֹא ֵאֶליָך ִמיִמיֶנָך ּוְרָבָבה ֶאֶלף  ֵעיֶניָך ַרק: ִיּגָ יט ּבְ ַמת ַתּבִ ּלֻ ִעים ְוׁשִ ְרׁשָ
ֶבר: יֹוָמם ָיעּוף ֵמֵחץ  ֹאֶפל ִמּדֶ ֶטב ַיֲהלְֹך ּבָ ָך ִיּפֹל: ָצֳהָרִים ָיׁשּוד ִמּקֶ ּדְ ִמּצִ
ָלְך  ְוַתַחת  ָנָפיו  ּכְ ְחֶסה  ּתֶ ה  ִצּנָ ְוסֵֹחָרה  ֲאִמּתֹו  לֹא:  ִתיָרא  ַחד  ִמּפַ ָלְיָלה 
י: ּבֹו ֶאְבַטח ֱאלַֹהי  ּכִ יְלָך הּוא  ַיּצִ ח  ֶבר ָיקּוׁש ִמּפַ ֶאְבָרתֹו: ַהּוֹות ִמּדֶ ּבְ ָיֶסְך 
ב:  יֹשֵׁ ֵסֶתר  ּבְ ֶעְליֹון  ֵצל  ּבְ י  ּדַ ׁשַ ִיְתלֹוָנן  ֹאַמר:  ַליהוה  ַמְחִסי  ּוְמצּוָדִתי 
ֲאדָֹני  ֱאלֵֹהינּו  ָעֵלינּו  ּוַמֲעֵשֹה  ָיֵדינּו  ּכֹוְנָנה  ָעֵלינּו  ּוַמֲעֵשֹה  ָיֵדינּו  ּכֹוְנֵנהּו 

ֹנַעם ִויִהי:

סגולת הבן איש חי לפרנסה
י הּוא ַעל  ֵבי ָבּה: )ב( ּכִ ֵבל ְויֹשְׁ )א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלידָֹוד ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ
ְמקֹום  ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְידָֹוד ּוִמי ָיקּום ּבִ ַיּמִ
ע  ּבַ י ְולֹא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלּשׁ ר לֹא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי ַכּפַ
עֹו: )ו( ֶזה ּדֹור  א ְבָרָכה ֵמֵאת ְידָֹוד ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְלִמְרָמה: )ה( ִיּשָׂ
אּו  ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁשְ אּו  ׂשְ )ז(  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ ו  ּדְֹרׁשָ
בֹוד ְידָֹוד ִעּזּוז ְוִגּבֹור  בֹוד: )ח( ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ ּפִ
ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹא  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה:)ט( ׂשְ ְידָֹוד ּגִ
בֹוד ֶסָלה: בֹוד ְידָֹוד ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ ֶמֶלְך ַהּכָ )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ



תפילות החיד"א זיע"א לפרנסה
ֵני  ּבְ ֶניָך  ּבָ ֲעָבֶדיָך,  ְוִיְָרֵאל  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאהּוֶביָך  ֶזַרע  ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַהּגֹוי  ָך  ַעּמְ י  ּכִ ּוְרֵאה 
ֶמָך  ׁשְ ִנים קֹוְרִאים ּבִ ָמה ֵמאֹות ׁשָ ְפלּוָתם ְוַלְחָצם ְודֹוְחָקם ֶזה ּכַ ְבחּוֶניָך, ּוְבָגלּוָתם ְוַדּלּוָתם ְוׁשִ
ת  ה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ָמְסרּו ַעְצָמן ַלֲהִריָגה ְוִלְֵרָפה ַעל ְקדּוׁשַ ָך ּוְבתֹוָרֶתָך, ְוַכּמָ ּוַמֲאִמיִנים ּבְ
ִיְָרֵאל  ית  ּבֵ ַאֵחינּו  ל  ּכָ ַעל  ַרֲחִמים  א  ְוִתְתַמּלֵ ְמֵרם.  ׁשָ ָבַבת  ּכְ ִיחּוְדָך  י  ּדֹוְרׁשֵ ִגּבֹור  ָנא  ֶמָך,  ׁשְ
ֵבי ָהִעיר ַהזּו, ְוַעל  ֵבי ֶאֶרץ ִיְָרֵאל, ְוַעל יֹוׁשְ ְנפֹות ָהָאֶרץ, ּוִבְפַרט ַעל יֹוׁשְ ע ּכַ ַאְרּבַ פּוִצים ּבְ ַהּנְ
צֹור  יֵלם ֵמָרָעה ּוֵמָרָעב ּוִמּמָ יֵלנּו ְוַתּצִ ה, ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ַוֲעֵליֶהם, ְוַתּצִ דֹוׁש ַהּזֶ ָהל ַהּקָ ל ַהּקָ ּכָ
ָך ִיְָרֵאל, ֵאל ָנא ְרָפא  ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעּמְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ל ֵחְטא. ְוִתׁשְ ּוִמּכָ יָזה  ּוִמּבִ ִבי  ְ ּוִמּשׁ
 "ִיְסָעֶדנּו ַעל ֶעֶר תּוב )תהלים מא,ד( יהוה  ּכָ ׁשֶ ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִמְקָרא  ּבְ ים  ּוְתַקּיֵ ָנא ָלֶהם, 
ּלֹא ֶיֱחלּו ַח"ְו.  ִריאּוָתם ׁשֶ ְתִמיד ּבְ ָך ִיְָרֵאל ּתַ ִריִאים ֵמַעּמְ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו. ְוַהּבְ ּכָ ל ִמׁשְ ָו"י ּכָ ּדְ
ְקּדּוֵקי  ל ַצר, ּוַמְסִטין, ּוְמַקְטֵרג, ּוֵמרּוַח ָרָעה, ּוִמּדִ ל ֶנֶזק, ּוִמּכָ יל ְלָכל ִיְָרֵאל ִמּכָ יֵלנּו ְוַתּצִ ְוַתּצִ
ָמא  ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ עֹוָלם. ְוִתְפקֹוד ּבְ ׁשֹות ּבָ ְתַרּגְ ל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ַהּמִ י( ֲעִנּיּות, ּוִמּכָ )נ"א ּוִמִדְכדּוּכֵ
ר ּתֹוִציא אֹוָתן ֵמֲאֵפָלה ָלאֹוָרה, ְוֵיֵצא  ּבֵ ׁשְ בֹות ַעל ַהּמַ ֶזַרע קֹוֶדׁש ְלָכל ֲחּוֵכי ָבִנים. ְוַהּיֹוׁשְ
ָעה טֹוָבה, ְולֹא ֶיֱאַרע ׁשּום ַצַער ְוׁשּום ֶנֶזק לֹא ַלּיֹוְלדֹות ְולֹא ְלַיְלֵדיֶהן. ְוַאל ִיְמׁשֹול  ׁשָ ָלד ּבְ ַהּוָ
ּוְלִמְצֹוֶתיָך  ְלתֹוָרֶתָך  ֵלם  ּוְתַגּדְ ִיְָרֵאל,  ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ַיְלֵדי  ְלָכל  ְוִליִלין  ְורּוִחין  ִדין  ְוׁשֵ ָרה  ַאְסּכְ

ם: י ֲאִביֶהם ְוִאּמָ ַחּיֵ ּבְ

ַפע  ע ׁשֶ ּפַ א ַרֲחִמים ָעֵלינּו, ְויּוׁשְ ְתַמּלֵ ּתִ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִלְזֵעיר  א  ְוִאּמָ א  ּוֵמַאּבָ א,  ְוִאּמָ א  ְלַאּבָ ְוָגרֹון  ֵחיְך  ֶרְך  ּדֶ ה  ְוַנּקֵ נֹוֵצר  ִלין  ַמּזָ ֵרין  ִמּתְ ָהֶעְליֹון  ַטל 
ַפע ַההּוא  ֶ יַע ְוֵיָרֶאה ַהּשׁ ל ְוַיּגִ ְלׁשֵ ּתַ ם ִיׁשְ ָ ין, ּוִמּשׁ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ין ַלֲחַקל ּתַ ֵעיר ַאְנּפִ ין, ּוִמּזְ ַאְנּפִ
ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ָיֵדינּו  א  ּוַמּלֵ ִמּטּוֶבָך,  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ע  ְוַשֹּבַ ֵתֵבל,  ֵני  ּפְ ה  ְוַרּוֵ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ
ֲחָסֶדיָך ְלָכל  ל ּבַ ִטיב ַלּכֹל, ְוָזן ּוְמַפְרֵנס ּוְמַכְלּכֵ ה ָהֵאל ַהּטֹוב ְוַהּמֵ י ַאּתָ ַנת ָיֶדיָך, ּכִ ר ַמּתְ ּוֵמעֹוׁשֶ
י  ָשֹר ּכִ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּוְכִתיב, נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ְכִתיב, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיָך ּוַמְשֹּבִ ּדִ ִרּיֹוֶתיָך, ּכְ ּבְ
ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ל ַמֲעָשֹיו. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְכִתיב, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ן ָלנּו ְמזֹונֹוֵתינּו  ּתֶ ּתִ ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהֵחן ְוַהֶחֶסד, ׁשֶ ֵני ֵביֵתנּו ּבִ ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוָכל ּבְ ּנִ ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ
ֶמָך, ֲעֵשֹה ְלַמַען  ע ֶלֶחם, ְוִנְהֶיה טֹוִבים. ֲעֵשֹה ְלַמַען ׁשְ ר ּוְבַנַחת, ְוִנְשֹּבַ ֶהיּתֵ ִמילּוי ָוֶריַוח, ּבְ ּבְ
ֶתָך, ֲעֵשֹה ְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב  ְיִמיֶנָך, ֲעֵשֹה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשֹה ְלַמַען ְקדּוׁשָ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  ִוד. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ יֹוֵסף ּדָ

י הּוא ַהּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעשֹֹות ָחִיל.  תּוב, ְוָזַכְרּתָ ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּכִ ּכָ ַוֲהֵריִני ְמַקֵיים ִמְקָרא ׁשֶ
ֶפׁש,  ין טֹוַבת ַהּנֶ ין טֹוַבת ַהּגּוף ּבֵ ׁש ָלנּו ּבֵ ּיֵ ַרְך, ְוָכל ַהּטֹוב ׁשֶ ּנּו ִיְתּבָ ַהּכֹל ִמּמֶ ַוֲהֵריִני ַמֲאִמין ׁשֶ



ָכל ִצְדקֹוָתיו, ּוְכרֹוב ַרֲחָמיו  נּו ּבְ יל ַחְסּדֹו ִעּמָ ר ִהְגּדִ ַרְך ֲאׁשֶ ַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ
ה: ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ִיְתּבָ

א ַרֲחִמים ָעֵלינּו  ְתַמּלֵ ּתִ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְרַמ"ח  ָכל  ּבְ ִריִאים  ּבְ ְוִנְהֶיה  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ַפע  ׁשֶ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ
ל  ּוִמּכָ ל חֹוִלי  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ּוְלִיְרָאֶתָך.  ַלֲעבֹוָדֶתיָך  יֵדנּו  ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ֵאָבֵרינּו 
יֵענּו  הֹוׁשִ ְוֵנָרֵפא  יהוה  ְרָפֵאנּו  ָרעֹות.  ִמּדֹות  ל  ּוִמּכָ ֵמיחֹוׁש  ל  ּוִמּכָ ֵאב  ּכְ
נֹוֵצר  ִלין  ַמּזָ ֵרין  ִמּתְ ָהֶעְליֹון  ַטל  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ה.  ָאּתָ ֵתנּו  ְתִהּלָ י  ּכִ ָעה  ׁשֵ ְוִנּוָ
ין,  ַאְנּפִ ִלְזֵעיר  ְוִאיָמא  א  ּוֵמַאּבָ ְוִאיָמא,  א  ְלַאּבָ ְוָגרֹון  ֵחיְך  ֶרְך  ּדֶ ה  ְוַנּקֵ
ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיּגִ ל  ְלׁשֵ ּתַ ם ִיׁשְ ָ ין, ּוִמּשׁ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ין ַלֲחַקל ּתַ ֵעיר ַאְנּפִ ּוִמּזְ
ע ֶאת ָהעֹוָלם  ֵני ֵתֵבל, ְוַשֹּבַ ה ּפְ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ְוַרּוֵ ַפע ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּבְ ׁשֶ
ּוְתַפְרְנֵסנּו  ָיֶדיָך,  נֹות  ר ַמּתְ ּוֵמעֹוׁשֶ ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ָיֵדינּו  א  ּוַמּלֵ ּלֹו ִמּטּוֶבָך,  ּכֻ
ְוָהְרָחָבה,  ֵלָאה  ַהּמְ ִמָיְדָך  ָלה  ְוַכְלּכָ טֹוָבה  ְרָנָסה  ּפַ ֵביֵתנּו  ֵני  ּבְ ּוְלָכל  ָלנּו 

ִלי ׁשּום ַעִין ָהָרע: ר ְוַנַחת, ּבְ ֵריַוח ְוֶהיּתֵ ּבְ
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