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לפתיחת  הקדוש  התיקון  תפילת  סדר 
המזל ולהצלחה בכל מעשה ידינו

מעמד הדלקת הנר
לפני הדלקת נר ההצלחה שקבלתם מאתנו, תאמרו תפילה זו בהתעוררות ובדמעות.

תפילה אשר מסוגלת ביותר לפתיחת המזל ולהצלחה בכל מעשה ידינו

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

ולומדים את תורתו הקדושה". 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות התנא 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי  תבטל כל הדינים מעלי ומעל 
והדינים  הגזרות  מכל  נפשנו  ותפדה  ישראל.  בית  עמך  כל 
לך  שיש  הקדושים  דיניך  בתי  וארבע  עשרים  בכל  שנגזרו 
דין,  גזר  לאחר  שהוא  בין  דין  גזר  קדם  שהוא  בין  למעלה 
מכולם תפדה נפשנו. ותושיעני תמיד בכל מה שאני צריך 
להיושע בגשמיות ורוחניות, ויהיה נמשך עלי חסד תמיד, 
והן  ופרנסה,  ומתן  משא  בעבודת  והן  יתברך  לעבודתך  הן 
בשארי עסקים, וימלא ה' כל משאלות לבי לטובה  אמן כן 

יהי רצון".

כתב הרה"ק רבי יצחק אלפיה זיע"א שמכל הצדיקים בכל הדורות מיום בריאת העולם לא היה 
שמעון  רבי  אם  כי  הדין,  מן  ולפוטרם  הדין  מיום  להצילם  ישראל  לכללות  שהבטיח  אחד  צדיק 
ולהצליח  האדם,  על  השורים  קשים  דינים  להמתיק  זה  ביום  ישועות  לפעול  ואפשר  יוחאי  בר 

במשפט ובמכירת דירה ועוד, אמן.

לימוד מספר  זוהר הקדוש, המדבר ממעלת התנא האלוקי רשב"י זיע"א שביטל הרבה גזירות 
קשות, הלימוד מסוגל להמתיק דינים וגזירות קשות }ניתן גם לקרוא בלי להבין{

א"ל  נהוריה.  ואסתתם  ואפיל,  דחשיך,  עלמא  וחזא  שמעון,  ר'  נפק  חד  יומא 
רבי אלעזר, תא ונחזי מה בעא קב"ה. אזלו, ואשכחו חד מלאכא, דדמי לטורא 

רברבא, ואפיק תלתין שלהובין דנורא מפומיה:

א"ל רבי שמעון, מה את בעי למיעבד, א"ל בעינא למחרביה לעלמא, בגין דלא 



שכיחי תלתין זכאין בדרא. דהכי גזר קב"ה על אברהם, ואברה היה יהי, יהיה בגי' תלתין הוו. א"ל רבי 
שמעון, במטו מינך זיל קמי קב"ה ואימא ליה, בר יוחאי שכיח בעלמא:

זיל  קב"ה,  א"ל  יוחאי.  בר  לי  דאמר  מה  קמך  גלי  עלמא  מארי  א"ל,  קב"ה,  קמי  מלאכא  ההוא  אזל 
אחרביה לעלמא, ולא תשגח ביה בבר יוחאי:

 כד אתא, חזייה רבי שמעון למלאכא, א"ל אי לא תיזל, גזרנא עלך דלא תיעול לשמייא, ותהוי באתר 
דעזא ועזאל. וכד תיעול קמי קב"ה אימא ליה, ואי לית תלתין זכאין בעלמא, ליהוון עשרים. דהכי כתיב 
לא אעשה בעבור העשרים. ואי לית עשרים, להוו עשרה, ואח"כ כתיב, לא אשחית בעבור העשרה. אי 
לית עשרה להוון תרין, דאינון אנא וברי. דהכי כתיב, על פי שנים עדים יקום דבר, ואין דבר אלא עולם, 
דכתיב בדבר ה' שמים נעשו וכו'. ואי לית תרין, הא אית חד, ואנא הוא. וצדיק יסוד עולם. ביה שעתא 
נפק קלא. מן שמיא ואמר, זכאה חולקך רבי שמעון, דקב"ה גזר למעלה, ואת מבטל לתתא, ברדאי עלך 

כתיב רצון יראיו יעשה.

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

וניסים גלוים, אמן כן יהי רצון 

פרקי תהילים המסוגלים במיוחד
להמתיק דינים וגזירות קשות

ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש  ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: )ג( ִיׁשְ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ַיַעְנָך ְידָֹוד ּבְ )א( ַלְמַנּצֵ
א: )ו(  ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ ֶנה ֶסָלה: )ה( ִיּתֶ ְ ל ִמְנחֶֹתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדּשׁ : )ד( ִיְזּכֹר ּכָ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ּוִמּצִ
יַע ְידָֹוד  י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ֲאלֹוֶתיָך: )ז( ַעּתָ ל ִמׁשְ א ְידָֹוד ּכָ ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ ְנַרּנְ
ם ְידָֹוד  ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ע  ְיִמינֹו: )ח( ֵאּלֶ ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ יחֹו ַיֲעֵנהּו ִמּשׁ ְמׁשִ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום  יָעה ַהּמֶ ְתעֹוָדד: )י( ְידָֹוד הֹוׁשִ ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ ה ּכָ יר: )ט( ֵהּמָ ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ

ָקְרֵאנּו:

ֲאַות ִלּבֹו  ֶגל{ ְמֹאד: )ג( ּתַ ַמח ֶמֶלְך ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה יגיל }ּיָ ָך ִיׂשְ ָעּזְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ְידָֹוד ּבְ )א( ַלְמַנּצֵ
ז: )ה(  ית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ּפָ ׁשִ ְרכֹות טֹוב ּתָ ֶמּנּו ּבִ י ְתַקּדְ ָלה: )ד( ּכִ ל ָמַנְעּתָ ּסֶ ָפָתיו ּבַ ת ׂשְ ה ּלֹו ַוֲאֶרׁשֶ ָנַתּתָ
ה ָעָליו:  ּוֶ ׁשַ יׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ּתְ בֹודֹו ּבִ דֹול ּכְ ה ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ּגָ ָך ָנַתּתָ ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ַחּיִ
ל  ידָֹוד ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ּבַ ֶלְך ּבֵֹטַח ּבַ י ַהּמֶ ֶניָך: )ח( ּכִ ְמָחה ֶאת ּפָ הּו ְבׂשִ ַחּדֵ יֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד ּתְ י ְתׁשִ )ז( ּכִ
ֶניָך ְידָֹוד  ַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ּפָ יֵתמֹו ּכְ ׁשִ ְמָצא ׂשְנֶאיָך: )י( ּתְ ְמָצא ָיְדָך ְלָכל ֹאְיֶביָך ְיִמיְנָך ּתִ ִיּמֹוט: )ט( ּתִ
י ָנטּו ָעֶליָך ָרָעה  ּכִ ֵני ָאָדם: )יב(  ְוַזְרָעם ִמּבְ ד  ַאּבֵ ּתְ ְרָימֹו ֵמֶאֶרץ  ּפִ ֵעם ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא(  ְיַבּלְ ַאּפֹו  ּבְ



ֵניֶהם:  ּפְ ַעל  כֹוֵנן  ּתְ ֵמיָתֶריָך  ּבְ ֶכם  ׁשֶ יֵתמֹו  ׁשִ ּתְ י  ּכִ )יג(  יּוָכלּו:  ל  ּבַ ה  ְמִזּמָ בּו  ָחׁשְ
בּוָרֶתָך: ָרה ּגְ יָרה ּוְנַזּמְ ָך ָנׁשִ ֻעּזֶ )יד( רּוָמה ְידָֹוד ּבְ

ה ְוקּוָמה  ְוִצּנָ ְיִריַבי ְלַחם ֶאת לֲֹחָמי: )ב( ַהֲחֵזק ָמֵגן  )א( ְלָדִוד ִריָבה ְידָֹוד ֶאת 
ָאִני: )ד(  ָעֵתְך  ְיׁשֻ י  ְלַנְפׁשִ ּוְסֹגר ִלְקַראת רְֹדָפי ֱאֹמר  ְוָהֵרק ֲחִנית  ֶעְזָרִתי: )ג(  ּבְ
ֹמץ  ֵבי ָרָעִתי: )ה( ִיְהיּו ּכְ רּו חֹשְׁ י ִיּסֹגּו ָאחֹור ְוַיְחּפְ י ַנְפׁשִ ְלמּו ְמַבְקׁשֵ ְוִיּכָ ֵיבֹשּׁו 
ְידָֹוד  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלּקֹת  ְך  חֹשֶׁ ם  ַדְרּכָ ְיִהי  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְידָֹוד  ּוַמְלַאְך  רּוַח  ִלְפֵני 
בֹוֵאהּו  ּתְ )ח(  י:  ְלַנְפׁשִ ָחְפרּו  ם  ִחּנָ ם  ּתָ ִרׁשְ ַחת  ׁשַ ִלי  ָטְמנּו  ם  ִחּנָ י  ּכִ ז(  רְֹדָפם: 
ִגיל  י ּתָ ְוַנְפׁשִ ּה: )ט(  ּבָ ל  ִיּפָ ׁשֹוָאה  ּבְ דֹו  ְלּכְ ר ָטַמן ּתִ ּתֹו ֲאׁשֶ ׁשֹוָאה לֹא ֵיָדע ְוִרׁשְ
יל ָעִני  ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְידָֹוד ִמי ָכמֹוָך ַמּצִ יׁשּוָעתֹו: )י( ּכָ ּבִ יׂש  ׂשִ ידָֹוד ּתָ ּבַ
י  ָיַדְעּתִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמּגְֹזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ּנּו  ִמּמֶ ֵמָחָזק 
ֲחלֹוָתם  ּבַ ַוֲאִני  י: )יג(  ְלַנְפׁשִ כֹול  ַחת טֹוָבה ׁשְ ּתַ מּוִני ָרָעה  ּלְ ְיׁשַ ָאלּוִני: )יב(  ִיׁשְ
ִלי  ָאח  ּכְ ֵרַע  ּכְ )יד(  ָתׁשּוב  ֵחיִקי  ַעל  ִתי  ּוְתִפּלָ י  ַנְפׁשִ ַבּצֹום  יִתי  ִעּנֵ ק  ׂשָ י  ְלבּוׁשִ
ְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי  חֹוִתי: )טו( ּוְבַצְלִעי ׂשָ ֲאֶבל ֵאם קֵֹדר ׁשַ י ּכַ ְכּתִ ִהְתַהּלָ
ימֹו:  ּנֵ ַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג ָחרֹק ָעַלי ׁשִ י ָקְרעּו ְולֹא ָדּמּו: )טז( ּבְ ֵנִכים ְולֹא ָיַדְעּתִ
ִפיִרים ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ֵֹאיֶהם ִמּכְ י ִמּשׁ יָבה ַנְפׁשִ ה ִתְרֶאה ָהׁשִ ּמָ )יז( ֲאדָֹני ּכַ
ם  ִחּנָ ׂשְנַאי  ֶקר  ׁשֶ ֹאְיַבי  ִלי  ְמחּו  ִיׂשְ ַאל  )יט(   : ֲאַהְלֶלּךָ ָעצּום  ַעם  ּבְ ָרב  ָקָהל  ּבְ
ַיֲחׁשֹבּון:   ִמְרמֹות  ְבֵרי  ּדִ ֶאֶרץ  ִרְגֵעי  ְוַעל  רּו  ְיַדּבֵ לֹום  ׁשָ לֹא  י  ּכִ )כ(  ָעִין:  ִיְקְרצּו 
יֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה ְידָֹוד ַאל  ְרִחיבּו ָעַלי ּפִ )כא( ַוּיַ
ִטי ֱאלַֹהי ַואדָֹני  ּפָ ְלִמׁשְ ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  י: )כג(  ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ ֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל  ּתֶ
ם  ְמחּו ִלי: )כה( ַאל יֹאְמרּו ְבִלּבָ ְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְידָֹוד ֱאלָֹהי ְוַאל ִיׂשְ ְלִריִבי: כד( ׁשָ
ׁשּו  ֵמֵחי ָרָעִתי ִיְלּבְ ו ׂשְ רּו ַיְחּדָ ֲענּוהּו: )כו( ֵיבֹשּׁו ְוַיְחּפְ ּלַ נּו ַאל יֹאְמרּו ּבִ ֶהָאח ַנְפׁשֵ
ְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו ָתִמיד  ְוִיׂשְ יִלים ָעָלי: )כז( ָירֹּנּו  ְגּדִ ה ַהּמַ ּוְכִלּמָ ת  בֹשֶׁ

ֶתָך: ִהּלָ ל ַהּיֹום ּתְ ה ִצְדֶקָך ּכָ ְהּגֶ לֹום ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ּתֶ ל ְידָֹוד ֶהָחֵפץ ׁשְ ִיְגּדַ

ַגת:  ּבְ ים  ּתִ ְפִלׁשְ ֱאחֹז אֹותֹו  ּבֶ ם  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ְרחִֹקים  ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ל  ֲאפּו ׁשֹוְרַרי ּכָ ל ַהּיֹום לֵֹחם ִיְלָחֵצִני: )ג( ׁשָ ָאַפִני ֱאנֹוׁש ּכָ י ׁשְ ִני ֱאלִֹהים ּכִ )ב( ָחּנֵ
אלִֹהים  ים לֲֹחִמים ִלי ָמרֹום: )ד( יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: )ה( ּבֵ י ַרּבִ ַהּיֹום ּכִ
ָבַרי  ל ַהּיֹום ּדְ ר ִלי: )ו( ּכָ ה ָבׂשָ ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ָברֹו ּבֵ ל ּדְ ֲאַהּלֵ
ֹמרּו  ה ֲעֵקַבי ִיׁשְ בָֹתם ָלָרע: )ז( ָיגּורּו יצפינו }ִיְצּפֹונּו{ ֵהּמָ ל ַמְחׁשְ בּו ָעַלי ּכָ ְיַעּצֵ
ֹנִדי  ים הֹוֵרד ֱאלִֹהים: )ט(  ַעּמִ ַאף  ּבְ ט ָלמֹו  ּלֶ ּפַ ָאֶון  י: )ח( ַעל  ַנְפׁשִ ִקּוּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִסְפָרֶתָך: )י( ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור  יָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדָך ֲהלֹא ּבְ ה ׂשִ ה ָאּתָ ָסַפְרּתָ



אלִֹהים  ּבֵ ָבר: )יב(  ּדָ ל  ֲאַהּלֵ ידָֹוד  ּבַ ָבר  ּדָ ל  ֲאַהּלֵ אלִֹהים  ּבֵ ִלי: )יא(  י ֱאלִֹהים  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֶזה  יֹום ֶאְקָרא  ּבְ
י  ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ ם ּתֹודֹת ָלְך: )יד( ּכִ ּלֵ ה ָאָדם ִלי: )יג( ָעַלי ֱאלִֹהים ְנָדֶריָך ֲאׁשַ ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ ַטְחּתִ ּבָ

ים: אֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ֱאלִֹהים ּבְ ִחי ְלִהְתַהּלֵ ֶות ֲהלֹא ַרְגַלי ִמּדֶ ִמּמָ

ים:  ְלִעּיִ ַלִם  ְירּוׁשָ מּו ֶאת  ׂשָ ָך  ָקְדׁשֶ ֵהיַכל  אּו ֶאת  ִטּמְ ַנֲחָלֶתָך  ּבְ גֹוִים  אּו  ּבָ ְלָאָסף ֶאלִֹהים  ִמְזמֹור  )א( 
ִים  ּמַ ְפכּו ָדָמם ּכַ ר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: )ג( ׁשָ ׂשַ ָמִים ּבְ ָ )ב( ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהּשׁ
ֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה( ַעד ָמה ְידָֹוד  ה ִלׁשְ ָלִם ְוֵאין קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרּפָ ְסִביבֹות ְירּוׁשָ
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ֹפְך  ׁשְ )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  מֹו  ּכְ ְבַער  ּתִ ָלֶנַצח  ֱאַנף  ּתֶ
ר ָלנּו ֲעֹוֹנת ִראׁשִֹנים  ְזּכָ ּמּו: )ח( ַאל ּתִ י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ְמָך לֹא ָקָראּו: )ז( ּכִ ׁשִ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ר ַעל  יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ י ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ַמֵהר ְיַקּדְ
ם  ּגֹוִים{ ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ ַדע בגיים }ּבַ ה ֶאלֵֹהיֶהם ִיּוָ ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵ ֶמָך: )י( ָלּמָ ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ
ֵכֵנינּו  ב ִלׁשְ ֵני ְתמּוָתה: )יב( ְוָהׁשֵ ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ּבְ בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ּכְ פּוְך: )יא( ּתָ ָ ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ
ָך ְלעֹוָלם  ָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ּלְ ר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: )יג( ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ ָתם ֲאׁשֶ ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם ֶחְרּפָ ׁשִ

ֶתָך: ִהּלָ ר ּתְ ְלדֹור ָודֹר ְנַסּפֵ

ֵמָאז  ְסֲאָך  ּכִ ָנכֹון  )ב(  ּמֹוט:  ּתִ ל  ּבַ ֵבל  ּתֵ ּכֹון  ּתִ ַאף  ר  ִהְתַאּזָ עֹז  ְידָֹוד  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  אּות  ּגֵ ָמָלְך  ְידָֹוד  )א( 
ים  ְכָים: )ד( ִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ אּו ְנָהרֹות ּדָ אּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיׂשְ אּו ְנָהרֹות ְידָֹוד ָנׂשְ ה: )ג( ָנׂשְ ֵמעֹוָלם ָאּתָ
ְלֹאֶרְך  ְידָֹוד  קֶֹדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך  )ה(  ְידָֹוד:  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ָים  ֵרי  ּבְ ִמׁשְ יִרים  ַאּדִ

ָיִמים:

)ג(  ְרָנָנה:  ּבִ ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְידָֹוד  ֶאת  ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ל  ּכָ ַלידָֹוד  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוָדה  ָעָריו ּבְ נּו ולא }ְולֹו{ ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: )ד( ּבֹאּו ׁשְ י ְידָֹוד הּוא ֱאלִֹהים הּוא ָעׂשָ עּו ּכִ ּדְ

י טֹוב ְידָֹוד ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: מֹו: )ה( ּכִ ְרכּו ׁשְ ה הֹודּו לֹו ּבָ ְתִהּלָ ֲחֵצרָֹתיו ּבִ

לֹוָתיו:  ָרֵאל ַמְמׁשְ ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז: )ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיׂשְ ְצָרִים ּבֵ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ )א( ּבְ
ם  ָך ַהּיָ ְבֵני צֹאן:)ה( ַמה ּלְ ָבעֹות ּכִ ן ִיּסֹב ְלָאחֹור: )ד( ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ּגְ ְרּדֵ ֹנס ַהּיַ ם ָרָאה ַוּיָ )ג( ַהּיָ
ְפֵני ָאדֹון חּוִלי  ִמּלִ )ז(  ְבֵני צֹאן:  ּכִ ָבעֹות  ּגְ ְכֵאיִלים  ְרְקדּו  ּתִ ֶהָהִרים  )ו(  ּסֹב ְלָאחור  ּתִ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ָתנּוס  י  ּכִ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעקֹב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחּלָ ָאֶרץ ִמּלִ

יר  ירּו לֹו ִשׁ רּו לֹו: ִשׁ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְמּ ִכּנֹור ְבּ ה: הֹודּו ַלֲאדָֹני ְבּ ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ֲאדָֹני ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ ַרְנּ
ֶחֶסד  ט  ָפּ ּוִמְשׁ ְצָדָקה  ֹאֵהב  ֱאמּוָנה:  ֶבּ הּו  ַמֲעֵשׂ ְוָכל  ֲאדָֹני  ַבר  ְדּ ר  ָיָשׁ י  ִכּ ְתרּוָעה:  ִבּ ן  ַנֵגּ ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש 
אֹוָצרֹות  ם ֹנֵתן ְבּ ד ֵמי ַהָיּ ֵנּ ֵנס ַכּ ל ְצָבָאם: ֹכּ יו ָכּ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִפּ ְדַבר ֲאדָֹני ָשׁ ֲאדָֹני ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ִבּ
ֲעֹמד:  ה ַוַיּ ִהי הּוא ִצָוּ י הּוא ָאַמר ַוֶיּ ֵבי ֵתֵבל: ִכּ ל יְֹשׁ ּנּו ָיגּורּו ָכּ ל ָהָאֶרץ ִמֶמּ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמֲאדָֹני ָכּ ְתּ



ֲעֹמד  ַתּ ְלעֹוָלם  ֲאדָֹני  ֲעַצת  ים:  ַעִמּ בֹות  ַמְחְשׁ ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר  ֲאדָֹני 
ַחר ְלַנֲחָלה לֹו:  ר ֲאדָֹני ֱאלָֹהיו ָהָעם ָבּ ֵרי ַהּגֹוי ֲאֶשׁ בֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַאְשׁ ַמְחְשׁ
ל  ָכּ ֶאל  יַח  ִגּ ִהְשׁ ְבּתֹו  ִשׁ כֹון  ִמְמּ ָהָאָדם:  ֵני  ְבּ ל  ָכּ ֶאת  ָרָאה  ֲאדָֹני  יט  ִהִבּ ַמִים  ׁ ִמָשּ
ָרב  ע ְבּ ֶלְך נֹוָשׁ יֶהם: ֵאין ַהֶמּ ל ַמֲעֵשׂ ִבין ֶאל ָכּ ם ַהֵמּ ֵצר ַיַחד ִלָבּ ֵבי ָהָאֶרץ: ַהיֹּ יְֹשׁ
ה  ט: ִהֵנּ ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵלּ ַח: ֶשׁ ָרב ֹכּ ֵצל ְבּ ּבֹור לֹא ִיָנּ ָחִיל ִגּ
ָרָעב:  ם ּוְלַחּיֹוָתם ָבּ ֶות ַנְפָשׁ יל ִמָמּ ֵעין ֲאדָֹני ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהִצּ
ָקְדׁשֹו  ם  ְבֵשׁ י  ִכּ נּו  ִלֵבּ ַמח  ִיְשׂ בֹו  י  ִכּ הּוא:  נּו  ּוָמִגֵנּ ֶעְזֵרנּו  ַלֲאדָֹני  ָתה  ִחְכּ נּו  ַנְפֵשׁ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאֶשׁ ָך ֲאדָֹני ָעֵלינּו ַכּ ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְדּ

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 להמתקת הדינים

מעלי  והמשפטים  הדינים  כל  לסלק  לזה  כח  בי  אין  כי  ידעתי  עולם,  של  רבונו 
על ידי משפטי ודיני, כי איני עוסק בזה כראוי. אך על זה באתי לבקש ולהתחנן 
לפניך בעל הרחמים שדברי אלה שאני מדבר לפניך יהיה במקום המשפט שאני 
צריך לשפט את עצמי. ותעורר כח המשפט דקדושה של כל הצדיקים והיראים 



כמה  להם  מגיע  שהיה  ממה  ויותר  יותר  עצמם  את  ושפטו  ודנו  ימיהם,  כל  בזה  שעסקו  האמתיים 
פעמים, וקבלו על עצמם וסבלו יסורים וצרות וענויים קשים ומרים עבור כלל ישראל. והרבה מהם 
מתו ונהרגו על קדוש השם ביסורים קשים ומרים מאד, בזכותם וכחם תגרש ותשבר ותמתיק ותבטל 
כל המשפטים והדינים ממני ומכל בני ביתי ומכל הנלוים אלי ומכל ישראל. ותבטל כל הצרות בכלל 
ובפרט, בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש וממון. ולא תתן כח לשום שלוחי הדין הנקראים רצים בחינת 
רגלין שילכו לעשות איזה דין בישראל חס ושלום, לא לכלל ישראל ולא לכל יחיד ויחיד מישראל. 
כבר  אם  ואפלו  ושלום,  חס  הדין  ולשלוחי  לרצים  נמסרו  שכבר  והגזרות  והמשפטים  הדינים  ואפלו 
יצאו הרצים "מבהלים ודחופים בדבר המלך" לעשות איזה דין ומשפט בישראל חס ושלום, אנא רחום 
ברחמיך הרבים, חמל על עמך בית ישראל בזכות הצדיקים האמתיים ששפטו ודנו את עצמן כראוי, 
ובזכות כל הקדושים שנהרגו על קדושת שמך, ותחזר )ותבטל( ותטול ותקח מכל שלוחי הדין את כח 
המשפט והדין שמסרת להם. ותאמר למלאך הרף ידיך, וישוב חרבו אל נדנה. כי אתה אוחז ביד מדת 

משפט, כמו שכתוב: "ותאחז במשפט ידי". ואפלו כשאתה זורק חץ אתה יכול להחזירה ברחמיך:

על כן רחם עלינו בכח וזכות הצדיקים הגדולים היחידים בדורותם, שהם 
בבחינת משה רבנו, שיש להם כח לעשות פדיון לבטל כל הדינים שבכל 
הצדיקים  וזכות  בכח  עלינו  וחמל  וחוסה  דינים.  בתי  וארבע  העשרים 
שהוא  במנחה,  בשבת  כמו  תמיד  הרצון  מצח  עלינו  ותאיר  האלו, 
הסתלקות משה שהוא עת רצון. ועל ידי זה תפדה נפשנו ותצילנו מכל 
הצרות, ותמתיק ותבטל כל הגזרות והדינים שנגזרו בכל עשרים וארבע 
ומחושים  ומכאובים  חלאים  מיני  מכל  ותצילני  הקדושים,  דיניך  בתי 
צער  מיני  ומכל  הפרנסה,  ומחסרון  וכו'(,  פלוני  בן  לפלוני  )ובפרט 
ויסורין שבעולם, מכולם תצילנו ברחמיך הרבים והגדולים, בכח וזכות 
ובכח כל הצדיקים שהם בבחינת  משה רבנו שנסתלק בשבת במנחה, 
וארבע  משה, שיודעים לעשות פדיון להמתיק הדין שבכל העשרים 

בתי דינים:
וכשרי הדור  וזכני לקבל תמיד כל העצות מצדיקי  ורב העלילה,  גדול העצה  רחם עלי בעל הרחמים 
הקדושים  הצדיקים  מרבותיהם  שקבלו  הקדושה  מהתורה  נמשכות  עצותיהם  כל  אשר  האמתיים, 
האמתיים. זכנו להתקרב אליהם באמת ולקבל מהם כל העצות בכל הדברים שבעולם, הן בעבודות יהוה 
מהם  להנות  ואזכה  פיהם.  את  אשאל  בכולם  עסקים,  בשארי  והן  ופרנסה,  ומתן  משא  בעבודות  והן 
עצה ותושיה, ויאירו בי חכמתם הקדושה, ועל ידי זה יהיה נמשך עלי חסד גדול, וימתיקו ויבטלו ממני 
ותשמרני  יועץ".  ברב  "ותשועה  שכתוב:  כמו  עת  בכל  שלמה  לישועה  ואזכה  שבעולם.  הדינים  כל 
ותצילני תמיד שלא אכשל לעולם בעצה שאינה טובה חס ושלום ולא אמשיך עלי שום צער ויסורים 



ידי עצות נבערות חס ושלום, רק אשתדל תמיד לקבל כל  והזק חס ושלום על 
הקדושה.  חכמתם  בי  שיאירו  באפן  האמתיים,  הדור  וכשרי  מצדיקי  העצות 
שאני  מה  בכל  תמיד  ותושיעני  עת,  בכל  עלי  הגדולים  וחסדיך  רחמיך  ותעורר 
צריך להושע בגשמיות ורוחניות, ויהיה נמשך עלי חסד אל כל היום. ויקוים בי 
מקרא שכתוב: "יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב 
איש ועצת יהוה היא תקום. עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדור ודור", 
ונאמר: "יהוה צבאות יעץ ומי יפירנה", ונאמר: "יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא, 
נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל, ימלא יהוה כל משאלותיך. יהוה הושיעה 
המלך יעננו ביום קראנו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי. 

ברוך יהוה לעולם אמן ואמן":

תפילת החיד"א זיע"א לשמירה ולזכות בדין
שיאמר עלינו לשבח ארבע פעמים בסדר זה שיתבאר.

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות.  ּלֹא ָעָשֹנּו ּכְ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל. ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
ֵהם  ָכל ֲהמֹוָנם: ׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ּלֹא ָשֹם ֶחְלֵקנּו ּכָ חֹות ָהֲאָדָמה. ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ ְולֹא ָשָֹמנּו ּכְ
ֲחִוים  ּתַ יַע: ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ ְלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתּפַ ּתַ ִמׁשְ
ב  ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא: ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין עֹוד ַאֵחר: ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ַעל. ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ְיָקרֹו ּבַ

ְיָקרֹו  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַעל  ִמּמַ ִכיַנת.  ּוׁשְ ֻעּזֹו  ָגְבֵהי  ּבְ ְמרֹוִמים  הּוא.  ֱאלֵֹהינּו  ְוֵאין,  עֹוד  ַאֵחר 
ָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלְך ִלְפֵני  דֹוׁש ַהּמְ רּוְך ַהּקָ הּוא. הּוא ּבָ ַמִים נֹוֶטה ׁשֶ ב. ָאֶרץ ְויֹוֵסד ׁשָ ּומֹוׁשַ
ֲחִוים  ּתַ ְלִלים ָוִריק ְלֶהֶבל ִמׁשְ יַע לֹא ֵאל ֶאל ּוִמְתּפַ ֲחִוים ּכֹוְרִעים ַוֲאַנְחנּו. יֹוׁשִ ּתַ ּוִמׁשְ
חֹות ָשָֹמנּו ְולֹא.  ּפְ ִמׁשְ ּלֹא ָהֲאָדָמה. ּכְ ֶהם ֶחְלֵקנּו ָשֹם ׁשֶ ָכל ְוגֹוָרֵלנּו ּכָ ֵהם. ֲהמֹוָנם ּכְ ׁשֶ
ַח ָעֵלינּו: ּבֵ ה ָלֵתת. ַהּכֹל ַלֲאדֹון ְלׁשַ ֻדּלָ ית ְליֹוֵצר ּגְ ֵראׁשִ ּלֹא. ּבְ גֹוֵיי ָעָשֹנּו ׁשֶ ָהֲאָרצֹות ּכְ

 לפני אמירת 'אנא בכח' ושמות המלאכים, יבקש את בקשתו במתינות
ויכוון בדעתו להתקשר בדעת עם מקובלי רבי שמעון בר יוחאי במירון:

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:  



תפילת בן איש חי זיע"א
דֹול  ַהּגָ ָהֵאל  ַיֲעקֹב.  ֵואלֵֹהי  ִיְצָחק  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
דֹוׁש  דֹול ְוַהּקָ ם ַהּגָ ֵ ים ּוְלַמַען ַהּשׁ ֲעֶשֹה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּתַ ר ֶאְהֶיה. ׁשֶ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ַהּגִ
ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ְוִתְהֶיה  ּוְתַרֲחֵמנּו  ט.  ַוּיֵ בֹא  ַוּיָ ע  ּסַ ַוּיִ ַהּיֹוְצִאים ִמָפסּוק  מֹות  ע"ב ׁשֵ ּבְ ְוַהּנֹוָרא ַהְמפֹוָרׁש 
ר  ֲאׁשֶ ן  ְלַתּקֵ ְוַתַעְזֵרנּו  ִעיִמים.  ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ְוַתֲאִריְך  ָרִעים.  חֹוָלִאים  ל  ּוִמּכָ ּופּוְרָעִנּיֹות  ָרעֹות 
א ָיֵדינּו  ִביזּוי. ּוַמּלֵ ָכבֹוד ְולֹא ּבְ ֵריַוח ּבְ ה. ּוְתַפְרְנֵסנּו ּבְ עּוֵרינּו ְוַעד ָעּתָ ְענּו ִמּנְ ר ָחָטאנּו ָעִוינּו ּוָפׁשַ ַגְמנּו ַוֲאׁשֶ ּפָ

ַנת ָיֶדיָך: ר ַמּתְ ְרכֹוֶתיָך ּוֵמעֹוׁשֶ ִמּבִ

ם  ׁשֵ רּוְך  ּבָ ִיְשָֹרֵאל.  ַמַעְרכֹות  ֱאלֵֹהי  ים  ַחּיִ ֱאלִֹהים  ִיְשָֹרֵאל  ֱאלֵֹהי  ְיָי  ם  ׁשֵ ּבְ א  ָאּנָ
ְמָך  ׁשִ רּוְך  ּבָ ְוִיְהֶיה.  ֹהֶוה  ָהָיה  ּוְמיּוָחד  ָיִחיד  רּוְך  ּבָ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  בֹוד  ּכְ
ּוְלֵנַצח  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ה  ּוְתִהּלָ ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ְמרֹוָמם  ּוַמְלכּוְתָך  ְמָך.  ׁשִ ּוְמבֹוָרְך 
ְמָך  ִ ּוִמּשׁ ָראּו.  לֹא  ְמָך  ְוׁשִ ֶמָך  ׁשְ ּוְמָפֲאִרים  ֵאׁש  דּוֵדי  ּגְ ִיְרֲעדּו  ְמָך  ִ ּוִמּשׁ ְנָצִחים. 
ָך ָעָפר ָוֵאֶפר,  ֶמָך. ַוֲאִני ַעְבּדְ ִרים ׁשְ יָך ְמַהּדְ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ם ְלָאחֹור. ְוָכל ִמׁשְ ָינּוס ַהּיָ
ַרֵחם  ּתְ ִתי ׁשֶ ׁשָ ִתי ּוַבּקָ ִחּנָ יל ּתְ אִתי ְלַהּפִ ֶדה, ּבָ יץ ַהּשָ ּצִ ה ְותֹוֵלָעה, ֵצל עֹוֵבר, ּכְ ִרּמָ
ֵאל  י  ּכִ רֹוֵאינּו.  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ֲעִתיָרִתי.  ְוַתֲעֶנה  ָעַלי 

ה: ִפּלָ רּוְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ה ְוָקרֹוב ְלָכל קֹוְרָאיו. ּבָ ַרחּום ַאּתָ

תפילת החיד"א זיע"א
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

ּוְבָגלּוָתם  ְבחּוֶניָך,  ֵני  ּבְ ֶניָך  ּבָ ֲעָבֶדיָך,  ְוִישָרֵאל  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאהּוֶביָך  ֶזַרע  ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַהּגֹוי  ָך  ַעּמְ י  ּכִ וְרֵאה 
ה  ָך ּוְבתֹוָרֶתָך, ְוַכּמָ ּבְ ֶמָך ּוַמֲאִמיִנים  ׁשְ ּבִ ִנים קֹוְרִאים  ָמה ֵמאֹות ׁשָ ְפלּוָתם ְוַלְחָצם ְודֹוְחָקם ֶזה ּכַ ְוַדּלּוָתם ְוׁשִ
ְמֵרם.  ׁשָ ָבַבת  ּכְ ִיחּוְדָך  י  ּדֹוְרׁשֵ ִגּבֹור  ָנא  ֶמָך,  ׁשְ ת  ְקדּוׁשַ ַעל  ְוִלְשֵרָפה  ַלֲהִריָגה  ַעְצָמן  ָמְסרּו  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים 
ֵבי ֶאֶרץ ִישָרֵאל,  ְנפֹות ָהָאֶרץ, ּוִבְפַרט ַעל יֹוׁשְ ע ּכַ ַאְרּבַ פּוִצים ּבְ ית ישָרֵאל ַהּנְ ל ַאֵחינּו ּבֵ א ַרֲחִמים ַעל ּכָ ְוִתְתַמּלֵ
יֵלם ֵמָרָעה ּוֵמָרָעב  יֵלנּו ְוַתּצִ ה, ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ַוֲעֵליֶהם, ְוַתּצִ דֹוׁש ַהּזֶ ָהל ַהּקָ ל ַהּקָ ֵבי ָהִעיר ַהזּו, ְוַעל ּכָ ְוַעל יֹוׁשְ
ָך ִישראל, ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלֶהם,  ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעּמְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ל ֵחְטא. ְוִתׁשְ יָזה ּוִמּכָ ִבי ּוִמּבִ ְ צֹור ּוִמּשׁ ּוִמּמָ
ָהַפְכּתָ  בֹו  ּכָ ִמׁשְ ל  ּכָ ָו"י  ּדְ ֶעֶר"ש  ַעל  ִיְסָעֶדנּו  יהוה  מא,ד(  )תהלים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ים  ּוְתַקּיֵ
ל  ִמּכָ ִיְשָרֵאל  ְלָכל  יל  ְוַתּצִ יֵלנּו  ְוַתּצִ ַח"ְו.  ֶיֱחלּו  ּלֹא  ׁשֶ ִריאּוָתם  ּבְ ְתִמיד  ּתַ ִישראל  ָך  ֵמַעּמְ ִריִאים  ְוַהּבְ ְבָחְליֹו. 
ֻפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ֲעִנּיּות,  י(  ּוִמִדְכדּוּכֵ )נ"א  ְקּדּוֵקי  ּוִמּדִ ָרָעה,  ּוֵמרּוַח  ּוְמַקְטֵרג,  ּוַמְסִטין,  ַצר,  ל  ּוִמּכָ ֶנֶזק, 



ָבִנים.  ֲחשּוֵכי  ְלָכל  קֹוֶדׁש  ֶזַרע  ָמא  ַקּיָ ל  ׁשֶ ֶזַרע  ּבְ ְוִתְפקֹוד  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ
ָעה טֹוָבה, ְולֹא  ׁשָ ָלד ּבְ ר ּתֹוִציא אֹוָתן ֵמֲאֵפָלה ָלאֹוָרה, ְוֵיֵצא ַהּוָ ּבֵ ׁשְ בֹות ַעל ַהּמַ ְוַהּיֹוׁשְ
ִדין  ָרה ְוׁשֵ ֶיֱאַרע ׁשּום ַצַער ְוׁשּום ֶנֶזק לֹא ַלּיֹוְלדֹות ְולֹא ְלַיְלֵדיֶהן. ְוַאל ִיְמׁשֹול ַאְסּכְ
י ֲאִביֶהם  ַחּיֵ ֵלם ְלתֹוָרֶתָך ּוְלִמְצֹוֶתיָך ּבְ ית ישָרֵאל, ּוְתַגּדְ ָך ּבֵ ְורּוִחין ְוִליִלין ְלָכל ַיְלֵדי ַעּמְ

ם: ְוִאּמָ

סגולת החיד"א לשמירה ולהצלחה
יָך ֶאּצָֹרה: ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני יהוה. ֻחּקֶ

ְמָרה ֵעדֶֹתיָך: יֵעִני. ְוֶאׁשְ ְקָראִתיָך הֹוׁשִ

י: ָעה. ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ּוֵ ף ָוֲאׁשַ ׁשֶ י ַבּנֶ ְמּתִ ִקּדַ

ִאְמָרֶתָך: ֻמרֹות. ָלִשֹיַח ּבְ מּו ֵעיַני ַאׁשְ ִקּדְ

ִני: ֶטָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ָך. יהוה ּכְ ְמָעה ְכַחְסּדֶ קֹוִלי ׁשִ

ה. ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזּמָ

ה יהוה. ְוָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת: ָקרֹוב ַאּתָ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדּתָ י ֵמֵעדֶֹתיָך. ּכִ ֶקֶדם ָיַדְעּתִ

ואח"כ יאמר:

ִכיָנְתָך  ׁשְ ֶרה  ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יהוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
בֹות ָרעֹות  ְזנּוִנים, רּוַח ַמֲחׁשָ ל רּוַח  ׁשֶ ֵיֶצר ָהָרע  ּנּו  ִמּמֶ ְוַתְרִחיק  ָעֵלינּו, 
ְיגֹונֹות  רּוַח  ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ רּוַח  ְשֹחֹוק,  ל  ׁשֶ רּוַח  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים 
ֶקֶטב  רּוַח  ָלה,  ַחּבָ רּוַח  ִחית,  ַמׁשְ רּוַח  ּתֹוָעה,  רּוַח  ֶקר,  ׁשֶ רּוַח  ַוֲאָנחֹות, 
ִעְוִעים,  ֲחִזיִזית, רּוַח טּוְמָאה, רּוַח  ֲעָצמֹות, רּוַח  ל  ׁשֶ ֵאׁש  ְמִריִרי, רּוַח 
ר  ִמּצַ ִלי  ֵסֶתר  ה  ַאּתָ י.  ּנִ ִמּמֶ לּו  ּטְ ְוִיְתּבַ ֲערּו  ִיְתּבָ ּכּוָלם  ָרעֹות,  רּוחֹות  ְוָכל 

סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ּתִ

ַער: ה ִמְפָלט ִלי ֵמרּוַח סֹוָעה ִמּסָ ָאִחיׁשָ

ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: נּו ִמְשֹּגָ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות ַאׁשְ



ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  יָעה ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ
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