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סדר תפילת התיקון הקדוש
לשלום בית

מעמד הדלקת הנר
זו  תפילה  תאמרו  מאתנו,  שקבלתם  בית  השלום  נר  הדלקת  לפני 

בהתעוררות ובדמעות. תפילה אשר מסוגלת ביותר לשלום בית

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

הקדושה". 

אבותינו  ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי 
יוחאי   בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  שבזכות 
תשפיע עלינו שלום ממרומים, ותשרה השכינה 
וקנאה  שנאה  שום  יהיה  ולא  ביננו.  והשלום 
ותחרות וקנטור ביננו ונדור באהבה ואחוה ורעות 
בשלום ושלוה באמת מתוך שמחה וישוב הדעת, 

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{

רבים,  וכן  שלמים  אם  יב(  א  )נחום  ואמר,  פתח  יוסי  רבי 
אוקמוה,  קרא  האי  עוד,  אענך  לא  ועניתיך  ועבר,  נגזו  וכן 
דבבו,  מארי  בהו  אית  ולא  שלם,  בהו  אית  כלהו  עמא  דכד 
קב"ה חייס עלייהו, ודינא לא שלטא בהו, ואף על גב דכלהו 
פלחי לע"ז, ואינון בשלם, דינא לא שליט עלייהו, ואוקמוה 



דכתיב )הושע ד יז( חבור עצבים אפרים הנח לו. וכן נגזו ועבר, מאי וכן נגוזו, 
ונגזו מבעי ליה, אלא דא הוא רישא דקרא דאיהו שלם, אוף הכא שלם, ומאי 
איהו, דא צדקה, בגין דצדקה דא הוא שלום, ומאן דאסגי בצדקה, אסגי שלם 
נגזו ועבר, דגזזי ממונהון בצדקה,  וכן  ובגין כך  לעילא ואסגי שלם לתתא, 
ועבר, ועברו מבעי ליה, מאי ועבר, אלא דא הוא דינא דרוגזא, כד"א )ישעיה 

כו ב( עד יעבור זעם, עבר דינא מעלייהו.

תא חזי, פקודי אורייתא עלאין אינון לעילא, אתי בר נש ועביד פקודא חדא, 
ההוא פקודא קיימא קמי קודשא בריך הוא, ומתעטרא קמיה, ואמר פלנייא 
עבד לי, ומן פלנייא אנא, בגין דאיהו אתער ליה לעילא, כגוונא דאיהו אתער 
ליה לתתא, הכי נמי אתער לעילא, ועביד שלמא לעילא ותתא, כמה דאת 
אמר )ישעיה כז ה( או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי שלום יעשה לי, יעשה 

שלום 

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
לשלום בית אמיתי

ָבר טֹוב ֹאֵמר  י ּדָ יר ְיִדידֹת: )ב( ָרַחׁש ִלּבִ יל ׁשִ ּכִ ים ִלְבֵני קַֹרח ַמׂשְ ּנִ ַח ַעל ׁשֹשַׁ )א( ַלְמַנּצֵ
ְפתֹוֶתיָך  ׂשִ ֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ּבְ י ְלֶמֶלְך ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר: )ג( ָיְפָיִפיָת ִמּבְ ָאִני ַמֲעׂשַ
ּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: )ה( ַוֲהָדְרָך  ָך ַעל ָיֵרְך ּגִ ַרְכָך ֱאלִֹהים ְלעֹוָלם: )ד( ֲחגֹור ַחְרּבְ ן ּבֵ ַעל ּכֵ
ים  נּוִנים ַעּמִ יָך ׁשְ ַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך: )ו( ִחּצֶ ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ
ֶבט  ׁשֵ ִמיׁשֹר  ֶבט  ׁשֵ ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאלִֹהים  ְסֲאָך  ּכִ )ז(  ֶלְך:  ַהּמֶ אֹוְיֵבי  ֵלב  ּבְ לּו  ִיּפְ יָך  ְחּתֶ ּתַ
ׂשֹון  ֶמן ׂשָ ֲחָך ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך ׁשֶ ן ְמׁשָ ּכֵ ע ַעל  ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ַוּתִ ֶדק  ּצֶ ַמְלכּוֶתָך: )ח( ָאַהְבּתָ 
נֹות  חּוָך: )י( ּבְ ּמְ י ׂשִ ן ִמּנִ ְגדֶֹתיָך ִמן ֵהיְכֵלי ׁשֵ ל ּבִ ֵמֲחֵבֶרָך: )ט( ֹמר ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות ּכָ



ְמִעי ַבת  ֶכֶתם אֹוִפיר: )יא( ׁשִ ַגל ִליִמיְנָך ּבְ ָבה ׁשֵ רֹוֶתיָך ִנּצְ יּקְ ְמָלִכים ּבִ
ֶלְך ָיְפֵיְך  ְך ּוֵבית ָאִביְך: )יב( ְוִיְתָאו ַהּמֶ ְכִחי ַעּמֵ י ָאְזֵנְך ְוׁשִ ּוְרִאי ְוַהּטִ
יֵרי  ַנִיְך ְיַחּלּו ֲעׁשִ ִמְנָחה ּפָ ֲחִוי לֹו: )יג( ּוַבת צֹר ּבְ ּתַ י הּוא ֲאדַֹנִיְך ְוִהׁשְ ּכִ
ּה: )טו(  צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִניָמה ִמּמִ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ָעם: )יד( ּכָ
תּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך:)טז(  ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ ִלְרָקמֹות ּתּוַבל 
ַחת ֲאבֶֹתיָך ִיְהיּו  ֵהיַכל ֶמֶלְך: )יז( ּתַ בֶֹאיָנה ּבְ ָמחֹת ָוִגיל ּתְ ׂשְ ּתּוַבְלָנה ּבִ
ָכל ּדֹר ָודֹר  ְמָך ּבְ יָרה ׁשִ ָכל ָהָאֶרץ: )יח( ַאְזּכִ ִרים ּבְ יֵתמֹו ְלׂשָ ׁשִ ָבֶניָך ּתְ

ים ְיהֹודּוָך ְלעָֹלם ָוֶעד: ן ַעּמִ ַעל ּכֵ

יר: )ב( ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז  ַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ )א( ַלְמַנּצֵ
ָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט  ן לֹא ִניָרא ּבְ ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: )ג( ַעל ּכֵ
ַגֲאָותֹו  ּבְ ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ים:  ַיּמִ ֵלב  ּבְ ָהִרים 
ֶעְליֹון:  ֵני  ּכְ ִמׁשְ ְקדֹשׁ  ֱאלִֹהים  ִעיר  חּו  ּמְ ְיׂשַ ָלָגיו  ּפְ ָנָהר  )ה(  ֶסָלה: 
ּמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאלִֹהים ִלְפנֹות ּבֶֹקר: )ז( ָהמּו  ל ּתִ ּה ּבַ ִקְרּבָ )ו( ֱאלִֹהים ּבְ
נּו  מּוג ָאֶרץ: )ח( ְידָֹוד ְצָבאֹות ִעּמָ קֹולֹו ּתָ גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ָנַתן ּבְ
ם  ר ׂשָ ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: )ט( ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ְידָֹוד ֲאׁשֶ ּגָ ִמׂשְ
ר  ּבֵ ת ְיׁשַ ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ ֶקׁשֶ ּבִ ָאֶרץ: )י( ַמׁשְ ּמֹות ּבָ ׁשַ
י ָאֹנִכי ֱאלִֹהים  ֵאׁש: )יא( ַהְרּפּו ּוְדעּו ּכִ רֹף ּבָ ץ ֲחִנית ֲעָגלֹות ִיׂשְ ְוִקּצֵ
ב ָלנּו ֱאלֵֹהי  ּגָ נּו ִמׂשְ ָאֶרץ: )יב( ְידָֹוד ְצָבאֹות ִעּמָ ּגֹוִים ָארּום ּבָ ָארּום ּבַ

ַיֲעקֹב ֶסָלה:

ְידָֹוד  )ב(  ֲעֵנִני:  ַוּיַ ָקָראִתי  י  ּלִ ָרָתה  ּצָ ּבַ ְידָֹוד  ֶאל  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ )א( 
ּוַמה  ְלָך  ן  ּתֵ ּיִ ַמה  )ג(  ה:  ְרִמּיָ ׁשֹון  ִמּלָ ֶקר  ׁשֶ ַפת  ִמׂשְ י  ַנְפׁשִ יָלה  ַהּצִ
ֲחֵלי ְרָתִמים: )ה(  נּוִנים ִעם ּגַ י ִגּבֹור ׁשְ ה: )ד( ִחּצֵ ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמּיָ
ּה  ְכָנה ּלָ ת ׁשָ י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר: )ו( ַרּבַ ַכְנּתִ ְך ׁשָ י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ אֹוָיה ִלי ּכִ
ְלָחָמה: ה ַלּמִ ר ֵהּמָ לֹום ְוִכי ֲאַדּבֵ לֹום: )ז( ַאִני ׁשָ י ִעם ׂשֹוֵנא ׁשָ ַנְפׁשִ



ה  ְנּתָ ּבַ ְוקּוִמי  י  ְבּתִ ׁשִ ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ )ב(  ָדע:  ַוּתֵ ִני  ֲחַקְרּתַ ְידָֹוד  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ְלׁשֹוִני  ּבִ ה  ִמּלָ ֵאין  י  ּכִ ה: )ד(  ְנּתָ ִהְסּכַ ָרַכי  ּדְ ְוָכל  ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
ִליָאה{  ָכה: )ו( פלאיה }ּפְ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ּה: )ה( ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ֵהן ְידָֹוד ָיַדְעּתָ ֻכּלָ
ֶניָך ֶאְבָרח: )ח( ִאם  ָבה לֹא אּוַכל ָלּה: )ז( ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמּפָ ּגְ י ִנׂשְ ּנִ ַדַעת ִמּמֶ
ַאֲחִרית  ָנה ּבְ ּכְ ַחר ֶאׁשְ א ַכְנֵפי ׁשָ : )ט( ֶאּשָׂ ּךָ אֹול ִהּנֶ ְ יָעה ּשׁ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ֶאּסַ
ְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור  ם ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך: )יא( ָוֹאַמר ַאְך חֹשֶׁ ם ׁשָ ָים: )י( ּגַ
י  ּכִ )יג(  אֹוָרה:  ּכָ יָכה  ֲחׁשֵ ּכַ ָיִאיר  ּיֹום  ּכַ ְוַלְיָלה  ּךָ  ִמּמֶ יְך  ַיְחׁשִ לֹא  ְך  ם חֹשֶׁ ּגַ )יב(  ֲעֵדִני:  ּבַ
ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  י  ּכִ ַעל  אֹוְדָך  )יד(  י:  ִאּמִ ֶבֶטן  ּבְ ִני  ֻסּכֵ ּתְ ִכְליָֹתי  ָקִניָת  ה  ַאּתָ
י  ְמּתִ ֶתר ֻרּקַ יִתי ַבּסֵ ר ֻעּשֵׂ ּךָ ֲאׁשֶ י יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי ִמּמֶ יָך ְוַנְפׁשִ ַמֲעׂשֶ
רּו ולא }ְולֹו{  ֵתבּו ָיִמים ֻיּצָ ם ִיּכָ ּלָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ ּיֹות ָאֶרץ: )טז( ּגָ ַתְחּתִ ּבְ
ֵרם ֵמחֹול ִיְרּבּון  יֶהם: )יח( ֶאְסּפְ ְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראׁשֵ ֶהם: )יז( ְוִלי ַמה ּיָ ֶאָחד ּבָ
ר  י: )כ( ֲאׁשֶ י ָדִמים סּורּו ֶמּנִ ע ְוַאְנׁשֵ ְקטֹל ֱאלֹוּהַ ָרׁשָ ְך: )יט( ִאם ּתִ ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעּמָ
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ָנא  ֶאׂשְ ְידָֹוד  ְנֶאיָך  ְמׂשַ ָעֶריָך:  )כא( ֲהלֹוא  ְוא  ָ ַלּשׁ ָנׂשּוא  ה  ִלְמִזּמָ יְֹמרּוָך 
ֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי  ְנָאה ׂשְ ְכִלית ׂשִ ֶאְתקֹוָטט: )כב( ּתַ

ֶדֶרְך עֹוָלם: י ּוְנֵחִני ּבְ ֶרְך עֶֹצב ּבִ י: )כד( ּוְרֵאה ִאם ּדֶ ְרַעּפָ ָחֵנִני ְוַדע ׂשַ ּבְ

)ג(  ְנְצֵרִני:  ּתִ ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְידָֹוד  ֵצִני  ַחּלְ )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 
ֲחַמת  ָנָחׁש  מֹו  ּכְ ְלׁשֹוָנם  ְננּו  ׁשָ )ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ָרעֹות  בּו  ָחׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ְנְצֵרִני  ּתִ ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ע  ָרׁשָ ִמיֵדי  ְידָֹוד  ְמֵרִני  ׁשָ )ה(  ֶסָלה:  ָפֵתימֹו  ׂשְ ַחת  ּתַ ַעְכׁשּוב 
ל  ַמְעּגָ ְלַיד  ת  ֶרׁשֶ ְרׂשּו  ּפָ ַוֲחָבִלים  ִלי  ח  ּפַ ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ָעָמי:  ּפְ ִלְדחֹות  בּו  ָחׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ֲחנּוָני: )ח(  ה ַהֲאִזיָנה ְידָֹוד קֹול ּתַ י ַלידָֹוד ֵאִלי ָאּתָ תּו ִלי ֶסָלה: )ז( ָאַמְרּתִ ים ׁשָ ֹמְקׁשִ
ע  ָרׁשָ י  ַמֲאַוּיֵ ְידָֹוד  ן  ּתֵ ּתִ ַאל  )ט(  ק:  ָנׁשֶ יֹום  ּבְ י  ְלרֹאׁשִ ַסּכָֹתה  ְיׁשּוָעִתי  עֹז  ֲאדָֹני  ֱידִֹוד 
ימֹו{: )יא(  ָפֵתימֹו יכסומו }ְיַכּסֵ י ֲעַמל ׂשְ ֵפק ָירּומּו ֶסָלה: )י( רֹאׁש ְמִסּבָ ְזָממֹו ַאל ּתָ
ל  ל ָיקּומּו: )יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ּבַ ַמֲהֹמרֹות ּבַ ֵלם ּבְ ֵאׁש ַיּפִ ָחִלים ּבָ ימיטו }ִיּמֹוטּו{ ֲעֵליֶהם ּגֶ
ין  ה ְידָֹוד ּדִ י ַיֲעׂשֶ י{ ּכִ ָאֶרץ ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: )יג( ידעת }ָיַדְעּתִ ִיּכֹון ּבָ

ֶניָך: ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך ַצּדִ ּפַ ָעִני ִמׁשְ



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

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

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

יׁשּוָעִתי יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ ָיִמים ַאְשׂ

תפילות נוראות שתיקנו גדולי הצדיקים
לשלום בית אמיתי

ולעבודתך באמת תמיד, עד  ושירות ותשבחות לשמך  נגונים  ולנגן לפניך  ולרנן  ונזכה לשיר 
ונזכה  שנזכה לעורר ברחמיך "שיר השירים אשר לשלמה", שיר המעולה על כל השירים. 
לכל עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים. ותברך אותנו בשלומך הטוב, ותשפיע שלום 
על עמך ישראל לעולם, שיהיה שלום בין כל ישראל בין אחד לחברו ובין איש לאשתו. ולא 
יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וקנטור בין כל ישראל עמך לעולם. ויתרבה ויתגדל השלום, 
בין כל באי עולם עד שיוכלו כל אחד ואחד לעורר את חברו אל האמת,  עד שיומשך שלום 
שיסתכל על תכליתו הנצחי, ולא יבלה ימיו להבל ולריק, עד שישליכו כל איש את אלילי כספו 

ואלילי זהבו, וישובו כולם אליך באמת לעבדך באמת ביראה ובאהבה.

יכול להאריך בתפלה זאת הרבה, אף על פי שלא יספיקו כל  מלא רחמים, מרב קלקולי איני 
יריעות שבעולם לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות וודוים והפצרות ופיוסים ותפלות שאני 
נסתתמין.  דברי  כי  אעשה  מה  אך  העתיד,  ועל  ההוה  ועל  העבר  על  זה  בענין  להתפלל  צריך 
אבל על זה באתי לפניך אדון כל, חומל דלים, טוב ומטיב לרעים ולטובים, שתרחם על כל עמך 
אליו,  רצון  לה  ואין  אליו,  מנגדת  היא  כשמוצאים  ואפלו  זווגם,  למצא  להם  שקשה  ישראל 



אלו(,  יסורים  לו  שיש  פב"פ  על  )ובפרט  לצלן  רחמנא  בביתם  שלום  ואין 
האמתיים  הצדיקים  וזכות  בכח  ישראל,  בית  עמך  זרע  כל  ועל  עליו  רחם 
העוסקים בתקוננו תמיד, אשר שמרו את הברית קדש בתכלית השלמות 
ותעזר  בביתם,  שלום  ותשים  למענם,  עליהם  רחם  אחריו,  שלמות  שאין 
להם ותושיעם שיזכו כל אחד ואחד למצא זווגו מהרה, זווגם ההגון להם מן 
השמים באמת. ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפך רצונה לרצון בעלה, 
וידורו באהבה ואחוה  ולא יהיה ביניהם שום שנאה ושום שנוי רצון כלל, 

ורעות בשלום ושלוה באמת כרצונך הטוב:

ואזכה  השלום.  למדת  הרבים  ברחמיך  זכני  עולם  של  רבונו 
להיות אוהב שלום ורודף שלום תמיד, כמו שכתוב:

"סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו". ואזכה בכל עת לעשות שלום 
הרבים  ברחמיך  ותצילני  ותשמרני  לאשתו.  איש  ובין  לחברו  אדם  בין 
נצחון  שום  בלבי  יהיה  שלא  אחרא,  דסטרא  ומחלקת  הנצחון  ממדת 
ומחלקת דסטרא אחרא הנמשכין מהדמים של הגוף, שעדין לא עבדו בהם 
את השם יתברך. ותרחם עלי ותושיעני ותזכני מעתה לעסק הרבה בתורה 
שאכניס  עד  תמיד,  יום  בכל  ותפלה  בתורה  הרבה  לדבר  שאזכה  ותפלה, 
כל טפי הדמים שיש בי בתוך הדבורים הקדושים של תורה ותפלה. ויהיו 
נעשין מכל הטפי דמים שבקרבי דבורים קדושים של תורה ותפלה, ולא 
יהיה נשאר בי שום טפה דם שלא עבדה את השם יתברך, רק אזכה לעבד 
את השם יתברך בכל כחי כל ימי חיי בכל טפי הדמים שיש בי, ואזכה לדבר 

הרבה בתורה ותפלה עד שיהיה הגוף בטל לגמרי כאין ואפס ממש:

ובורא  שלום  עושה  שלו,  שהשלום  מלך  השלום  אדון 
לאחז  תמיד  שנזכה  כולנו,  והושיענו  עזרנו  הכל  את 
אדם  כל  בין  באמת  גדול  שלום  ויהיה  השלום,  במדת 
לחברו ובין איש ואשתו, ולא יהיה שום מחלוקת אפלו 
במרומך,  שלום  עושה  אתה  כי  אדם,  בני  כל  בין  בלב 
ובנפלאותיך  ומים,  אש  יחד,  הפכים  שני  מחבר  ואתה 
העצומים אתה עושה שלום ביניהם, כן תמשיך שלום 
כל  שיתחברו  באפן  כולו,  העולם  כל  ועל  עלינו  גדול 



ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה ויוכללו כולם בדעה אחת ולב 
אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות 
רצונך בלבב שלם, יהוה שלום, ברכנו בשלום, ועל ידי זה תמשיך עלינו 

כל הברכות וכל ההשפעות וכל הישועות:

מלא רחמים, חוס וחמל ורחם עליהם למענך ולמען צדיקיך האמתיים, ואל 
עמהם  תתנהג  רק  כעוונותיהם,  עליהם  תגמל  ולא  כחטאיהם  להם  תעשה 
ברחמיך לפנים משורת הדין, כאשר אתה מתנהג עם כל בריותיך ברחמים 
וחסדים גדולים תמיד. ובזכות אברהם אבינו עליו השלום, שרמז הסוד הזה 
של כונת אלול בעת ששלח את אליעזר עבדו לבקש הזווג של יצחק בנו, 
זרענו,  ועל  ועלינו  עליהם  תגן  הזה,  הנורא  הסוד  שגלו  הצדיקים  ובזכות 
ותרחם על כל ישראל עמך, ותשים שלום בין כל ישראל ובפרט בין איש 
לאשתו )ובפרט וכו'(, ותעזור לכל ישראל הצריכים למצא זווגם שיזכה כל 
אחד למצא זווגו באמת מהרה, ותהיה כרצונו ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק 
תהפך רצונה אליו בשלום ואהבה באמת, בלי ערמה ומרמה ובלי שום שנאה 
רבים,  דורות  מהם  ויצאו  ובטהרה.  בקדושה  ויתנהגו  כלל,  בלב  רצון  ושנוי 
ועבודתך  בתורתך  ויעסקו  באמת.  רצונך  עושי  וקימים,  חיים  ובנות  בנים 
באמת כל ימיהם לעולם, ויגלו ויפרסמו ויודיעו אלהותך וממשלתך בעולם 

כמו שכתוב: "דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו":

סגולת החיד"א
להצלחה בכל הדברים ולשלום בית

ִני  ָחּנֵ י,  ּלִ ִהְרַחְבּתָ  ר  ּצָ ּבַ ִצְדִקי,  ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי,  ּבְ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ְנִגינֹות,  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ
ָכָזב ֶסָלה:  ַבְקׁשּו  ּתְ ִריק,  ֱאָהבּון  ּתֶ ה,  ִלְכִלּמָ ְכבֹוִדי  ֵני ִאיׁש, ַעד ֶמה  ּבְ ִתי:  ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ
ֱחָטאּו, ִאְמרּו  ָקְרִאי ֵאָליו: ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ ַמע, ּבְ י ִהְפָלה יהוה, ָחִסיד לֹו, יהוה ִיׁשְ ּוְדעּו, ּכִ
ים ֹאְמִרים,  ְבֶכם, ְודֹּמּו ֶסָלה: ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק, ּוִבְטחּו ֶאל יהוה: ַרּבִ ּכַ ִבְלַבְבֶכם, ַעל ִמׁשְ
ם  ָגָנם ְוִתירֹוׁשָ י, ֵמֵעת ּדְ ה ִשְֹמָחה ְבִלּבִ ֶניָך יהוה: ָנַתּתָ ִמי ַיְרֵאנּו טֹוב, ְנָסה ָעֵלינּו, אֹור ּפָ

יֵבִני: ה יהוה ְלָבָדד, ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ י ַאּתָ ן, ּכִ ָבה ְוִאיׁשָ ּכְ ו ֶאׁשְ לֹום ַיְחּדָ ׁשָ ָרּבּו: ּבְ



ובתר הכי יאמר.

ְמָך  ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ְלַמַען ׁשִ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַמע  ׁשְ ּתִ ֵאֶליָך,  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְזמֹור  ִמַהּמִ ַהּיֹוֵצא  דֹול  ַהּגָ
ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ִמי  ְלקֹול  ַמְעּתָ  ׁשָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִתי,  ְוִלְתִפּלָ ְוִעי  ׁשַ ְלקֹול 

ן ְיִהי ָרצֹון: אֹוָתם, ּכֵ

תפילת הרמח"ל זיע"א
להאמין שהכל מאת ה', 

וע"י תפילה זו יזכה לשלום בית אמיתי
הקדושה  בשכינה  מנסה  אתה  לאוהביך  הרי  ומיוחד  יחיד  אחד  אל 
שהיא אבן בוחן לגלות בה אמונתך, בה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק 
קריה נאמנה, זה בזה תלוי, צדק תוקף הדין שמלהט לכל צד, בו נסיון 
לכל מי שאוהב לך, בה מתגלה אמונתך, ובמלך המשיח נא' והיה צדק 
אזור מתניו והאמונה אזור חלציו, שכל מדריגות קדושתך אמת, וכן 
יחיד  אחד  שאתה  לדעת  השכינה  שהיא  זאת  באמונה  ונודע  נראה 
ומיוחד, ואין זולתך לפעול לא למעלה ולא למטה, וכן נא' כי ה' הוא 
ישראל  שמע  עוד,  אין  מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלהים 
וכו' בזה אנו מקוים לך ועומדים באמונתך בכל צרה וצוקה, גלה לנו 

יחודך והוציאנו לאורה בקרוב, ה' אל תאחר, לישועתך קויתי ה':



 1700-701-709
מוקד הישועות להעברת שמות לתפילה בקבר הצדיק בעמוקה:

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


